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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปรากฏการณ์การเข้าถึงทุน
ของผู้สูงอายุอีสานกับการพัฒนาผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้แนวคิดเรื่องทุน
และการดำรงชีพ จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพบว่า ภาคอีสานมีสัดส่วน
ของผู้สูงอายุสูงท่ีสุดในประเทศไทย เป็นผู้สูงอายุหญิงมากกว่าชาย กว่า 1 ใน 3 ยังคง
ทำงานสร้างรายได้อยู่ ซึ่งปัจจุบันได้รับการพัฒนาและส่งเสริมส่ิงอำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ จากภาครัฐและเอกชน จึงทำให้สามารถมีโอกาสเข้าถึงทุนได้อย่างหลากหลาย 
ได้แก่ 1) ทุนมนุษย์ คือ การพัฒนาด้านความรู้ ทักษะอาชีพ และสมรรถภาพ 2) ทุน
การเงิน คือ ทรัพยากรด้านการเงินทั้งหมดที่สามารถลงทุนได้ ทั้งที่อยู่ในรูปของเงิน
ฝาก เครดิต เงินส่งกลับ และสวัสดิการ 3) ทุนสังคม คือ บทบาทของผู้สูงอายุจากการ
เป็นเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน 4) ทุนกายภาพ คือ ส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 
ที่นำไปสู่การผลิต และ 5) ทุนธรรมชาติ คือ ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการดำรงชีพ
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเมื่อผู้สูงอายุเข้าถึงทุนทั้ง 5 ประเภทนี้ น่าจะทำให้
ผู้สูงอายุดำรงชีพได้อย่างมีความสุขและรับมือกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
อย่างมั่นคง 

คำสำคัญ: ทุน, การเข้าถึงทุน, ผู้สูงอายุ, ไทยแลนด์ 4.0 
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ABSTRACT 

The objective of this paper is to analyze the phenomenon of capital 
access among the elderly in Isan region and the development of the 
elderly in Thailand 4.0 era under the capital and living concept. Based on 
data analysis and synthesis, the highest number of the elderly among 
other regions of Thailand belongs to Isan region. The number of the 
female elderly in this region are found higher than the male ones. Besides, 
more than one third of them are still working to earn income. These Isan 
elderly have been developed and supported towards various facilities 
from both the public and private sectors. They, therefore, become able 
to access a wide range of capital: 1) human capital focusing on 
development of knowledge, profession skill and potentials; 2) financial 
capital referring to all financial resources available for investment like 
deposits, credit, remittances and benefits; 3) social capital emphasizing on 
the elderly’s roles in community networking; 4) physical capital consisting 
of various facilities which lead to production; and 5) natural capital 
comprising natural resources used for a living and promoting quality of 
life. When the elderly are able to access all these capital, they would live 
happily and become able to deal with possible risks effectively.                    

Keywords: Capital, Access to Capital, The Elderly, Thailand 4.0 Era 
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 1. เกร่ินนำ 

การพัฒนาประเทศเข้าสู ่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนผ่านของ
โครงสร้างประชากรไทย ที่มีประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นและวัยแรงงาน
มีแนวโน้มลดลง ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญท่ีทำให้ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับการ
ใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยงมากขึ้น จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
(2562) พบว่า ในประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุกว่า 11.3 ล้านคน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งเป็นผู้สูงอายุอีสานราว
ร้อยละ 31.9 และเป็นผู้สูงอายุที่ทำงานอยู่ กว่าหนึ่งในสามของจำนวน
ผู้สูงอายุท้ังหมด เพราะต้องการรายได้เสริม เล้ียงครอบครัว และขาดคน
ดูแล แม้ว่าผู ้สูงอายุจะถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที ่มีคุณค่า แต่ก็ถูก
โครงสร้างรัฐกำหนดอายุเกษียณไว้ท่ี 60 ปี และปัญหาด้านสุขภาพท่ีไม่
สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ ซึ่งเป็นข้อจำกัดทั้งสถานภาพและ
บทบาทในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุขาดรายได้ในการ
ใช้จ่าย ประกอบกับการมีความเสี่ยงในเรื่องสุขภาพ เมื่ออายุมากขึ้น
จำเป็นต้องดูแลสุขภาพให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้มีอาการรุนแรงเกิดขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ผู้สูงอายุจะมีข้อจำกัดต่าง ๆ ท้ังจากโครงสร้างและ
จากสมรรถภาพส่วนบุคคล ผู้สูงอายุก็ยังดำเนินกิจกรรมทางสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน ครอบครัว เพื่อนบ้าน 
องค์การทางสังคม เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือญาติและ
สมาชิกในชุมชน (Crandall, 1991; Moody and Sasser, 2012) 
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การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุอีสานในปัจจุบัน มีความเกี่ยวข้องกับทุน
และการเข้าถึงทุน ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการดำรงชีพของผู้สูงอายุ 
หากผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงทุนได้มากน่าจะทำให้อยู่อาศัยท่ามกลาง
การเปลี ่ยนผ่านของเศรษฐกิจ สังคม และว ัฒนธรรม ได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น บทความวิชาการฉบับนี ้ จึงสนใจวิเคราะห์
ปรากฏการณ์การเข้าถึงทุนของผู้สูงอายุอีสานกับการพัฒนาผู้สูงอายุใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้แนวคิดเร ื ่องทุนและการดำรงชีพของ 
Department for International Development: DFID (1999) ท่ี
ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนการเงิน ทุนสังคม ทุนกายภาพ และทุน
ธรรมชาติ ในบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่อยู ่ในยุคไทย
แลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเข้ามามีบทบาทต่อ
การดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ และเพื่อทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเข้าถึงทุนของผู้สูงอายุอันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ
และการปรับตัวให้ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน รวมถึงการนำไปสู ่การ
กำหนดนโยบายหรือความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาในยุคไทยแลนด์ 
4.0 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการใช้ชีวิตท่ีมีความปกติสุขมากขึ้นต่อไป 
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2. ผู้สูงอายุอีสาน 

2.1 รู้จัก “ผู้สูงอายุ” 
“ผู้สูงอายุ” ตามคำศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน

ด้านประชากรศาสตร์ใช้คำว่า Ageing หรือ Older หรือ Elderly 
เพื่อเรียกผู้สูงอายุ (คำว่า Elderly เป็นคำในภาษาราชการของ
ประเทศไทย) เด ิมใช ้คำว ่า “ชรา” พจนาน ุกรมไทยฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายคำว่า ชรา หมายถึง 
แก่ด้วยอายุ หรือ ชำรุดทรุดโทรม ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า 
Senile หร ือ Decrepit (ราชบ ัณฑ ิตยสถาน , 2542) อ ันมี
ความหมายในเชิงลบ ดังนั ้น พล.ต.ต.หลวงอรรถสิทธิส ุนทร 
อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะผู้อาวุโส จึง
บัญญัติคำว่า “ผู้สูงอายุ” ขึ้นใช้ซึ่งมีความหมายในเชิงยกย่องให้
เกียรติผู ้สูงอายุ ทั ้งในด้านวัยวุฒิ คุณวุฒิ และประสบการณ์  
(เอกพล เคราเซ, 2561) 
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ผู้สูงอายุ มักถูกนิยามด้วยเกณฑ์อายุการเกษียณ เป็นการ
พิจารณาการเป็นผู ้สูงอายุจากอายุจริงตามหลักการขององค์การ
สหประชาชาติ กำหนดว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุต้ังแต่ 60 ปี
ขึ้นไป สอดคล้องกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์ ที ่น ิยามว่า 
ผู ้สูงอายุคือ ผู ้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ทั ้งชายและหญิงที่มีสัญชาติไทย 
เป็นผู้เข้าข่ายรับบริการสวัสดิการทางสังคม นอกจากนี้ ปราโมทย์ 
ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ (2554) ให้ความเห็นว่า เกณฑ์อายุ
ที่ใช้เป็นนิยามผู้สูงอายุควรมีพื้นฐานมาจากอายุที่เหลืออยู่ ซึ่งน่าจะ
เหมาะสมสอดคล้องกับชีวิตของคนไทยที่ยืนยาวขึ้นในปัจจุบันนี้ผู้ที่มี
อายุที่ 65 ปีขึ้นไป มีอายุยืนยาวไปอีก 17 ปี ซึ่งเท่ากับอายุที่เหลืออยู่
ของผู้ที่มีอายุ 60 ปีในอดีต ทั้งนี้ อาจแบ่งผู้สูงอายุออกเป็นกลุ่มย่อย
ตามอายุที่มากขึ้น (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2562) 
ดังนี้  

(1) ผู้สูงอายุวัยต้น (Young Old) มีอายุระหว่าง 60-69 ปี  
(2) ผู้สูงอายุวัยกลาง (Medium Old) อายุ 70-79 ปี  
(3) ผู้สูงอายุวัยปลาย (Oldest Old) อายุ 80 ปีข้ึนไป  

สำหรับประชากรสูงอายุที ่ม ีอายุ 100 ปีข ึ ้นไป เร ียกว่า 
“ศตวรรษิกชน” หร ือ “คนร้อยปี” (Centenarian) (สถาบันว ิจัย
ประชากรและสังคม , 2556; ปราโมทย์ ประสาทกุล และป ัทมา 
ว่าพัฒนวงศ์, 2554) 
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2.2 ความเป็นผู้สูงอายุในสังคมอีสาน 
ในรอบทศวรรษท่ีผ่านมา ประเทศไทยเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจน

ของโครงสร้างประชากร (สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559) 
โดยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ปี 2537 มีร้อยละของผู้สูงอายุ 
6.8 และเพิ่มเป็น 10.7 12.2 และ 16.2 ในปี 2550 2555 และ 2563 ตามลำดับ และ
มีแนวโน้มว่า ในอีก 20 ปีข้างหน้า หรือในปี 2583 ประเทศไทยจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุ
สูงถึงร้อยละ 32.1 หรือประมาณ 21.0 ล้านคน ซึ่งเรียกว่าสังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ 
(Aged Society) (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2561) ประกอบกับการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ได้ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของตลาดแรงงาน ทำให้คนวัยแรงงานในชนบทย้ายถิ่นเข้า
สู่ตลาดแรงงานในเมืองใหญ่ หรือในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้สูงอายุบางส่วนต้อง
อาศัยอยู่เพียงลำพัง หรืออาศัยอยู่กับหลาน จากการสำรวจพบว่า ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่
คนเดียวได้เพิ่มสูงขึ ้นจาก ร้อยละ 6.5 ในปี 2543 และเพิ่มเป็น ร้อยละ 15.7 ในปี 
2563 (สำนักงานสถติิแห่งชาติ, 2563) การเปล่ียนแปลงดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อ
การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ โดยจากงานวิจัยที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่า ผู้สูงอายุอีสาน
ค่อนข้างเป็นกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุบางคนต้องอาศัยอยู่ลำพัง เนื่องจากสมาชิกใน
ครอบครัวไปทำงานต่างถิ่น ทั้งแบบไปถาวรหรือไปเช้า-เย็นกลับ ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึก
โดดเดี ่ยว นำไปสู ่ภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายได้ง ่ายโดยเฉพาะผู ้สูงอายุ  
เพศหญิง (ชาญศักด์ิ วิชิต, 2564; Ayuwat, et al, 2019; Kwalamthan, et al, 2019 )
นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุอีสานโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุท่ีต้องพึ่งพิงสูง ถูกทอดท้ิง
และปล่อยให้อาศัยอยู่ลำพังขาดการดูแล (วรางคณา ศรีภูวงษ์ และคณะ, 2563; 
อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ และคณะ, 2560) ดังนั้นชุมชนจึงมีบทบาทสำคัญในการดูแล
ช่วยเหลือ และเยียวยาผู้สูงอายุกลุ่มนี้ ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าท่ีเป็นอยู่ปัจจุบัน 
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ในปี พ.ศ. 2562 ผู้สูงอายุอีสาน มีจำนวนสูงเป็นลำดับท่ีหนึ่งของประเทศ 
ราวร้อยละ 32.0 จากทั่วประเทศ (กรมการปกครอง, 2562; สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 
2562) โดยจังหวัดในภาคอีสานท่ีมีผู้สูงอายุมากท่ีสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา 
ขอนแก่น และอุบลราชธานี (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) เป็นผู้สูงอายุหญิง
มากกว่าชาย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุวัยต้น สำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ เมื่อพิจารณาสภาพทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุอีสาน พบว่า 
ราว 1 ใน 3 ยังคงทำงานท่ีสร้างรายได้อยู่ โดยผู้สูงอายุชายมีสัดส่วนการทำงานสูงกว่า
ผู้สูงอายหุญิง (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562; มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย, 2562) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในระดับพื้นท่ีเรื่อง ความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ที่พบว่า ผู ้สูงอายุอีสานส่วนใหญ่ ไม่ได้
ทำงานท่ีสร้างรายได้แล้วแต่ยังคงช่วยงานต่าง ๆ ในครัวเรือนได้อยู่ (ดุษฎี อายุวัฒน์ 
และคณะ, 2562) ในส่วนของการอยู่อาศัยในครัวเรือน พบว่า ผู้สูงอายุมีแนวโน้มอยู่
คนเดียวมากขึ้น ประกอบกับมีบางส่วนต้องอยู่ในสภาพที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับหลาน 
ในลักษณะของครอบครัวข้ามรุ่น (Skipped-generation Family) ซึ่งเป็นผลมาจาก
การย้ายถิ่นไปทำงานต่างถิ่นของคนวัยแรงงาน จึงทำให้ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับการใช้
ชีวิตที่มีการดิ้นรนต่อสู้กับทั้งครัวเรือนและชุมชน (Kwalamthan, Ayuwat and 
Narongchai, 2019) ทั ้งนี ้ยังพบว่า ผู ้สูงอายุอีสานมักต่อรองกับครัวเรือนในเรื ่อง
ค่าใช้จ่ายภายในบ้านรวมทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัวของตน และขอเพิ่มเพื่อใช้จ่ายภายใน
บ้าน และงานสังคมที่เกี่ยวข้อง มีบางเดือนที่ต้องขอเพิ่มจากลูกหลาน หรือยืมจาก
เพื่อนบ้านเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดเพื่อ
แบ่งเบาภาระของลูกหลานที่เป็นคนส่งเงินมาให้ด้วย (ณัฐวรรธ อุไรอำไพ และดุษฎี 
อายุวัฒน์, 2562) 
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สำหรับเรื ่องการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุอีสาน 
จากการท่ีผู้เขียนสังเคราะห์งานวิจัยท่ีศึกษาผู้สูงอายุในพื้นท่ีภาคอีสาน 
พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว ซึ่งเป็นลักษณะของโรคเรื้อรัง 
อาทิ โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคหัวใจ แต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ 
มักปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ ดูแลตนเองเป็นอย่างดี ทั ้งเรื ่อง
อาหาร การรับประทานยา การทำกิจวัตรประจำวันท่ีเหมาะสม เพื่อเป็น
การควบคุมโรคประจำตัว ส่วนผู้สูงอายุท่ีไม่มีโรคประจำตัวก็ดูแลตนเอง
เพื่อให้อยู่รอดได้ดี โดยเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ เดิน
ออกกำลังกาย เข้าร่วมกิจกรรมภายในชุมชน และเข้าร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เช่นโครงการจัดตั้งชมรมของ
ผู้สูงอายุในชุมชน โรงเรียนผู้สูงอายุ กองทุนผู้สูงอายุ โครงการตรวจวัด
สายตา โครงการดูแลผู้ป่วยเรื ้อรังในชุมชน โครงการเยี่ยมคนพิการ 
ในชุมชน และโครงการคัดกรองสุขภาพเชิงรุก (สุร ีย ์ ธรรมิกบวร 
สุรสม กฤษณะจูฑะ และปิ ่นวดี ศร ีส ุพรรณ, 2561; จิตภิน ันท์ 
ศรีจักรโคตร และคณะ, 2559) ท้ังนี้ ความสัมพันธ์อันดีภายในครัวเรือน
และชุมชน นับเป็นส่ิงสำคัญท่ีทำให้ผู้สูงอายุท่ีสามารถดำรงชีวิตได้อย่าง
มีความสุข เพราะได้พูดคุย แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร และอาหารการกิน 
หรือสามารถพบปะพูดคุยกับเพื่อนบ้านและสนทนากันที่ร้านค้าใน
ชุมชน ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีผู้สูงอายุส่วนใหญ่มองว่าส่ิงท่ีทำให้ตน
สามารถอยู่รอดได้จนถึงปัจจุบัน รวมท้ังการดำรงชีวิตด้วยแนวทางพุทธ
ศาสนา ก็เป็นแนวทางสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจและเป็นท่ีพึ่งพาทางใจได้ 
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จะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุอีสาน เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ มี
บทบาทสำคัญในฐานะผู ้อาว ุโสของคร ัวเร ือนและชุมชน มีการ
ดำรงชีวิตที่น่าสนใจ และมีทุนที่หลากหลายในการใช้ชีวิต ดังนั้น จึง
เป็นความน่าสนใจที ่จะวิเคราะห์ปรากฏการณ์การเข้าถึงทุนของ
ผู้สูงอายุอีสานกับการพัฒนาผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งผู้เขียน
วิเคราะห์และสังเคราะห์ภายใต้แนวคิดเรื่องทุนและการดำรงชีพของ 
Department for International Development: DFID (1999) ท่ี
ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนการเงิน ทุนสังคม ทุนกายภาพ และทุน
ธรรมชาติ โดยสกัดจากสถานภาพองค์ความรู้ของการศึกษาผู้สูงอายุ
อีสานท่ีผ่านมา ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 
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 3. ทุนและการเข้าถึงทุนของผู้สูงอายุอีสาน 

ทุนถือเป็นมรดกที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ มี
ลักษณะท้ังสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ ท่ีถือเป็นปัจจัยในการกำหนดตำแหน่งทางสังคม
ของบุคคล (สุภางค์ จันทวานิช และรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข, 2549) นักคิดสายวิพากษ์
หลายท่านได้ขยายแนวทางการวิเคราะห์และเสนอนิยามของทุนท่ีชัดเจนขึ้น อาทิ ทุน
ในทัศนะของ Bourdieu (1984) หมายถึง สิ่งที่ถูกสะสมในรูปแบบที่ทำให้เป็นวัตถุ 
หรือแฝงฝังอยู่ในตัวของบุคคล รวมท้ังเป็นส่ิงท่ีกำหนดตำแหน่งทางสังคม และความ
เป็นไปได้ของปัจเจกที่ดำรงอยู่ในพื้นที่ทางสังคม หรือ James Coleman (1993) 
และ Robert Putnam (1993) ได้ให้ความหมายของทุนในเชิงสังคมไว้ว่า ทุนสังคม
ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ในเชิงโครงสร้างทางสังคมที่ช่วยให้มนุษย์กระทำกิจกรรมท่ี
ตนเองต้องการได้ โดยจะคงอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ประการคือ 1) ความสัมพันธ์ที่แน่น
แฟ้น และ 2) โครงสร้างทางสังคม โดย Putnam (1993) ได้อธิบายทุนสังคมที ่เขา
สนใจว่า ประกอบด้วย เครือข่าย บรรทัดฐานทางสังคม และความไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน ซึ่งเป็นการให้ความหมายของทุนในภาพกว้าง นอกจากนี้ Department for 
International Development: DFID (1999) ยังได้นิยามทุน ในฐานะทรัพยากรท่ี
มนุษย์ใช้ในการดำรงชีพ ซึ ่งเป็นการนิยามในระดับปฏิบัติการ (Operational 
Definition) โดยให้ความสำคัญกับความสามารถในการเข้าถึงทุนของมนุษย์ที่ใช้ใน
การดำรงชีพ นำเสนอในลักษณะตัวแบบห้าเหล่ียมทรัพยากร (The Asset Pentagon) 
(ภาพท่ี 1) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจทรัพยากร ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทรัพยากรต่าง ๆ และพลวัตการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรที่เกิดจากการผันแปรใน
การเข้าถึงทรัพยากรของคนท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนการเงิน ทุนสังคม ทุน
กายภาพ และทุนธรรมชาติ  
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ภาพที ่1 ตัวแบบห้าเหลี่ยมทรัพยากร (The Asset Pentagon) (DFID, 1999) 

ดังนั้นในหัวข้อนี้ผู้เขียนพยายามอธิบายถึงทุนและการเข้าถึงทุนของผู้สูงอายุ
อีสานผ่านแนวคิดทุนของ DFID (1999) มาวิเคราะห์ร่วมกับการดำรงชีพของผู้สูงอายุ
อีสานกับการพัฒนายุคไทยแลนด์ 4.0 มีรายละเอียดดังนี้ 
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3.1 ผู้สูงอายุกับทุนมนุษย์ 
ทุนมนุษย์ (Human Capital) จากการนิยามตามแนวคิดทุน

ของ DFID หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในรูปของทักษะและความสามารถท่ี
อยู่ในตัวบุคคล ส่วนหนึ่งได้มาจากการปรับปรุงสุขภาพและโภชนาการ 
การศึกษาและการฝึกอบรม อีกส่วนหนึ่งได้มาจากประสบการณ์ที่มนุษย์
ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการ (World Bank, 1995; 
บุญคง หันจางสิทธิ์, 2540) แนวคิดเรื่องทุนมนุษย์ถูกนำมาใช้อธิบายถึง
ประโยชน์เกี่ยวกับด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ และการอพยพแรงงาน
เพื่อเพิ่มผลิตภาพท่ีนำมาสู่ความมั่งค่ังของชาติ กล่าวคือ “ทุนมนุษย์” อ้าง
ถึงเรื่องเกี่ยวกับความรู้และทักษะของปัจเจกที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้า
และบริการ สามารถสะสมทุนมนุษย์ที ่เป็นของตัวเองเพิ่มขึ ้นได้ผ่าน
การศึกษา การฝึกอบรม การดูแลสุขภาพ การหางานทำ และการอพยพ
แรงงาน การเพิ่มขึ้นของทุนมนุษย์ก็สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะทำให้ผลิต
ภาพเพิ่มขึ้น และนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ มนุษย์สามารถเข้าถึงได้
จากการสั่งสมประสบการณ์ ทักษะฝีมือ ทั้งจากภายในครัวเรือนด้วย
กันเอง เช่น การถ่ายทอดทักษะการเกษตร การทำอาหาร หรือการเรียนรู้
จากแหล่งภายนอก เช่น จากโรงเรียน จากสถานท่ีทำงาน หรือจากชุมชน 
เป็นต้น  
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จากการประมวลงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ของ
ผู้สูงอายุอีสาน อาทิ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ 
ความสุขของผู้สูงอายุ ทำให้ผู้เขียนสามารถสังเคราะห์ได้ว่า ผู้สูงอายุ
อีสานส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีทักษะความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพตั้งแต่
วัยแรงงานเป็นอย่างดี เช่น ทักษะการทำงานการเกษตรและการจัดการ
การทำการเกษตรหลายประเภท ทั้งทำนา ทำไร่ และทำสวน ในขณะท่ี
ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำการเกษตรมักมีทักษะการรับจ้างทั่วไป การคิดเงิน 
ทอนเงิน งานฝีมือ ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า และภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถเผยแพร่และใช้ประกอบอาชีพ
ได้ รวมไปถึงสภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ได้แก่ การมี
สุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับ
ความสูญเสีย หรือความเสียใจได้อย่างดี มีความมั ่นคงในอารมณ์ 
(นพรัตน์ รัตนประทุม, 2560; ดุษฎี อายุวัฒน์ และคณะ, 2562; กุศล 
สุนทรธาดา, 2553) ขณะเดียวกันงานวิจัยบางส่วนกลับพบว่า ไม่ใช่
ผู้สูงอายุทุกคนที่จะมีทักษะและความสามารถในการเข้าถึงองค์ความรู้ 
เพื ่อพัฒนาศักยภาพ “ทุนมนุษย์” ของตนเอง โดยในงานวิจัยของ 
สมชาติ ดีอุดม และจักเรศ เมตตะธำรง (2564) พบว่า ปัจจัยด้าน
สุขภาพของผู้สูงอายุ มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงความรู้ของกลุ่มผู้สุงอายุใน
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีว ิตของ
ผู้สูงอายุ เช่น การใช้เวชภัณฑ์เพื่อสุขภาพ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุท่ีจะต้องดูแลเป็นพิเศษ อาทิ โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง  
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 โดยผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงทุนมนุษย์ได้จากการศึกษาเล่าเรียนต้ังแต่วัย
เด็ก วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ โดยเฉพาะในวัยสูงอายุที่ปัจจุบันผู้สูงอายุสามารถ
เข้าถึงองค์ความรู ้ด้านการดูแลสุขภาพได้ผ ่านการมีทักษะการร ับรู ้และการ
ติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในชุมชนยังมีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าถึงทุน
มนุษย์ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ผ่านโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ ที ่ให้
ผู้สูงอายุมีโอกาสแสดงความสามารถ พบปะเครือข่าย และฝึกทักษะไม่ให้เกิดภาวะ 
อัลไซเมอร์ ตามนโยบายรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม (2) เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้กับผู้อื่นเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีขึ้น และ (3) เพื่อก่อให้เกิดความรัก และ
สามัคคีในหมู ่คณะโดยลักษณะการดำเนินงานเป็นการเยี ่ยมเยือนผู ้สูงอายุโดย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย, 2562)  

ดังนั้นผู้เขียนจึงสรุปได้ว่าการเข้าถึงทุนมนุษย์ของ
ผู้สูงอายุมี 2 ส่วน คือ (1) ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการเข้าถึงทุน
มนุษย์ โดยผู้สูงอายุกลุ ่มนี ้มีการสะสมทุนมนุษย์มาเป็นระยะ
เวลานาน ผ่านการศึกษา หากผู้สูงอายุท่ีมีระดับการศึกษาท่ีสูง มัก
เข้าถึงทุนมนุษย์ได้ดีกว่าผู้สูงอายุที ่ระดับการศึกษาไม่สูงมากนัก 
นอกจากระดับการศึกษาแล้วได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชน 
เพื่อส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุมีทักษะและศักยภาพที่สูงขึ้น ถือเป็นอีก
ปัจจัยที ่ทำให้ผู ้สูงอายุมีการเข้าถึงทุนมนุษย์แตกต่างกัน (2) 
ผู้สูงอายุที่ขาดศักยภาพในการเข้าถึงทุนมนุษย์ ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ถือ
เป็นกลุ ่มเปราะบางที ่มีการสะสมทุนน้อย อีกทั ้งยังขาดการ
สนับสนุนจากคนในชุมชน ทำให้ผู ้สูงอายุกลุ่มนี้มีการเข้าถึงทุน
มนุษย์น้อยกว่าผู้สูงอายุกลุ่มแรก 
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3.2 ผู้สูงอายุกับทุนการเงิน 
ทุนการเง ิน (Financial Capital) นับเป็นทุนในเชิง

เศรษฐศาสตร์ที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน ซึ่ง
เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงระบบแลกเปล่ียนระหว่างครัวเรือนใน
อดีต จากเดิมท่ีการแลกเปล่ียนนิยมกระทำระหว่างกันโดยตรง เช่น 
การนำวัตถุดิบประกอบอาหารมาแลกเปล่ียนระหว่างกัน ต่อมาเมื่อ
ระบบทุนนิยมที่เน้นการผลิตเพื่อสะสมทุน หรือสร้างความร่ำรวย
ให้กับผู้ผลิต ถูกนำมาใช้กับสังคมในยุคหลัง เงินตราจึงถูกใช้เพื่อ
เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนซื้อสินค้า อาจอยู่ในรูปของเงินฝาก 
เครดิต เงินที่แรงงานส่งกลับมาให้ครัวเรือน (Remittance) หรือ
อาจอยู ่ในรูปของสว ัสดิการ เป็นต้น หรืออาจอยู ่ในร ูปแบบ
สินทรัพย์ท่ีสามารถสร้างเงินตราให้กับเจ้าของ เช่น ท่ีดิน ทรัพย์สิน 
เป็นต้น (DFID, 2000; Pearson, 1978) ท้ังนี้ มนุษย์สามารถเข้าถึง
ทุนการเงินได้ด้วยการแลกเปล่ียน อาทิ นำส่ิงของ หรือทรัพย์สินท่ี
มีมูลค่าทางเศรษฐกิจไปแลกเปล่ียนเป็นเงิน หรือทรัพย์สินชนิดอื่น 
รวมถึงการลงทุนเพื่อสร้างกำไรของสถานประกอบการอีกด้วย  
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 ทั ้งนี ้ จากการประมวลงานวิจ ัยที ่ เกี ่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุอีสาน พบว่า ทุนการเงินของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 
รายได้จากการประกอบอาชีพ รายได้จากเงินที่ลูกหลานให้ใช้ 
รายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการออมเงิน ซึ ่งเป็นสิ ่งท่ี
ผู้สูงอายุใช้ในการดำรงชีวิต อย่างไรก็ตาม การเป็นผู้สูงอายุ เป็น
ข้อจำกัดในการประกอบอาชีพ โดยพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้
ประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ มีเพียงบางส่วนที่ยังประกอบ
อาชีพเล็ก ๆ น้อย ๆ ทั้งในภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร โดย
ผู้สูงอายุในเมืองมีการประกอบอาชีพมากกว่าผู้สูงอายุในชนบท 
(สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562; ปรีชา อุปโยคิน, 2556) จาก
ข้อจำกัดของความเป็นผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงทุน
การเงินได้อีกทางเลือกหนึ่ง คือ รายได้จากเงินท่ีลูกหลานส่งกลับ
หรือเอาให้ใช้ ซึ ่งลูกหลานเป็นผู ้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ภายในบ้าน และต้องให้เงินผู้สูงอายุไว้สำหรับดำรงชีพ หรือซื้อ
สินค้าทั ่วไป ขณะเดียวกันก็ได้เบี ้ยยังชีพผู ้สูงอายุ ซึ ่งเป็น
สวัสดิการท่ีรัฐจัดสรรให้กับผู้สูงอายุ โดยผู้ท่ีมีอายุ 59 ปี ต้องเข้า
รายงานตัวที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเทศบาล 
เพื่อยืนยันตัวตนในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเมื ่ออายุ 60 ปี
บริบูรณ์ จึงมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวนเบี้ยยังชีพถูกกำหนด
ตามช่วงอายุแบบขั้นบันได ดังนี้ อายุ 60-69 ปี (ผู้สูงอายุวัยต้น) 
ได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี (ผู ้สูงอายุวัยกลาง) ได้รับ 700 
บาท อายุ 80-89 ปี (ผู้สูงอายุวัยปลาย) ได้รับ 800 บาท และอายุ 
90 ปีข้ึนไป ได้รับ 1,000 บาท (กรมการปกครอง, 2562)  

 



 154 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564) 
 

 

 
 
 

การได้รับเบี้ยยังชีพดังกล่าว ทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเก็บ
เป็นเงินออมได้ แต่บางส่วนก็ไม่มีเงินออม เนื่องจากมีรายได้ไม่เพียงพอ
กับการใช้จ่ายมาตั้งแต่ยังเป็นวัยแรงงาน ประกอบกับมิได้ทำงานท่ี
สามารถสร้างรายได้มากนัก อย่างไรก็ตามยังมีผู ้สูงอายุบางส่วนท่ี
สามารถออมเงินได้ตั้งแต่ตนเองเป็นวัยแรงงานและออมเงินมาจนเป็น
ผู้สูงอายุ ซึ ่งผู ้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวมีการบริหารจัดการเงินที่ดี รู ้จัก 
เก็บออม และจัดสรรเงินเพื่อใช้จ่าย ประกอบกับมีรายได้ที ่มากกว่า
รายจ่าย ทำให้มีเงินเหลือเก็บออมได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เคยทำงาน
เป็นพนักงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ท่ีมีเงินเดือนประจำ
และวางแผนเก็บออมได้ รวมถึงผู ้ที ่มีสถานประกอบการหรือร้านค้า 
ทำให้ต้องออมเงินไว้สำหรับลงทุนหรือขยายร้านต่อไป (Ayuwat, et al, 
2019; Rattanaprathum, Ayuwat and Sriruecha, 2015; ท ั กษ ิ กา 
ชัชวรัตน์ และสุภาภรณ์ อุดมลักษณ์, 2560) 
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ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผู้สูงอายุอีสานมีความสามารถในการจัดการ
ด้านทุนการเงินท่ีแตกต่างจากผู้สูงอายุท่ีอื่น คือ การส่งกลับของสมาชิก
ในครอบครัวท่ีไปทำงานต่างถิ่น ซึ่งพบเจอได้โดยท่ัวไปในสังคมอีสานท่ีมี
การย้ายถิ ่นไปทำงานต่างพื ้นที ่มากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ 
ประกอบกับวัฒนธรรมของคนอีสานท่ีให้ความสำคัญกับครอบครัวท่ีอยู่
ข้างหลังค่อนข้างมาก แรงงานจำนวนไม่น้อยที่ฝากลูกของตนไว้ให้
สมาชิกรุ่นปู่ย่า/ตายายเลี้ยง เราจึงพบผู้สูงอายุเลี้ยงหลานได้ทั่วไปใน
สังคมอีสานโดยเฉพาะในแถบชนบท นอกจากนี้ผู้สูงอายุบางส่วนท่ีมีทุน
มนุษย์และมีทักษะสูง สามารถประกอบอาชีพได้ จะมีรายได้มาจากส่วน
นี้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้รายได้แหล่งสุดท้ายของผู้สูงอายุคือ สวัสดิการ
รัฐ ที่จ่ายเป็นรายเดือนสำหรับดำรงชีวิต จึงอาจกล่าวได้ว่าผู ้สูงอายุ
อีสานมีแหล่งรายได้ท่ีหลากหลาย ท้ังรายได้จากเงินส่งกลับ รายได้จาก
การประกอบอาชีพ และรายได้จากสวัสดิการรัฐ ซึ่งทำให้ผู้เขียนมองว่า
ผู้สูงอายุในอีสานมีความสามารถบริหารจัดการทุนการเงินได้เป็นส่วน
หนึ่ง และสามารถใช้ทุนการเงินเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม แม้ไม่มากพอ
ให้ตัวเองสบายแต่ก็สามารถอยู่รอดได้ในบริบทของสังคมชนบทอีสาน 
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3.3 ผู้สูงอายุกับทุนสังคม 
ทุนสังคม (Social Capital) อยู่ในรูปแบบที่เป็นทรัพยากรสังคม อาทิ 

เครือข่าย การเป็นสมาชิกองค์กร หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นต้น ทุนทาง
สังคมเป็นทรัพยากรท่ีเกิดจากโครงสร้างทางสังคม ทำให้ปัจเจกและกลุ่มเพิ่มพูนส่ิงท่ี
ดี ๆ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เชิงสถาบันท่ีคงทนของกลุ่มคนท่ีรู้จักกัน (Bourdieu 
and Wacquant, 1992) ความคิดเชิงทฤษฎีท่ีเป็นแกนของทุนทางสังคมคือเครือข่าย
ทางสังคม (Social Networks) ซึ่งเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าของคนเราเทียบเท่ากับทุนมนุษย์
ที ่เป็นปัจจัยหนึ่งในผลิตภาพของปัจเจกด้วย (Putnam, 2002) ในขณะที่ World 
Bank (2016) เห็นว่า ทุนสังคม คือ สถาบัน ระบบ ความสัมพันธ์และบรรทัดฐานการ
ปฏิบัติ (Norm) ท่ีนำมาซึ่งปฏิสัมพันธ์ของสังคมท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ เน้นถึง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันไม่ใช่สถาบันหรือตัวบุคคลโดด ๆ จากแนวคิดทุน
สังคมดังกล่าว เห็นได้ว่า ความคิดเชิงทฤษฎีที ่เป็นแกนของทุนสังคมก็คือระบบ
ความสัมพันธ์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าของคนเราเทียบเท่ากับทุนมนุษย์ที่เป็นปัจจัยหนึ่ง
ในผลิตภาพของปัจเจกด้วย (Putnam, 2002) Putnam อธิบายทุนสังคมในฐานะท่ี
เป็นทรัพยากรท่ีมนุษย์ใช้ผ่านรูปแบบของเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดความเส่ียงในการ
ดำเนินกิจกรรมในสังคม หรืออาจใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากร
บางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพของตนเอง ทั้งนี ้มนุษย์ใช้ทุนสังคมผ่าน
รูปแบบของเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดความเส่ียงในการดำเนินกิจกรรมในสังคม หรือ
อาจใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรบางอย่างท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำรงชีพของตนเอง 
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 ทั้งนี้ จากการประมวลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
อีสาน ทำให้ทราบว่า ผู้สูงอายุอีสานเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ 
ในครอบครัว เป็นผู้นำกลุ่ม/ชุมชน เป็นสมาชิกองค์กร หรือมี 
ความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชน รวมถึงการมี
เครือข่ายทางสังคมท่ีดี และขอความช่วยเหลือกับสมาชิกในชุมชน
ได้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีญาติพี่น้องในชุมชนจำนวนมาก และมีการ
ติดต่อส่ือสารผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้
ทุนสังคมของผู้สูงอายุมีความแน่นแฟ้น (สุรีย์ ธรรมิกบวร, 2561; 
ดุษฎี อายุวัฒน์ และคณะ, 2562) โดยเฉพาะผู้สูงอายุในชุมชน
ชนบท ที่เป็นชุมชนเก่าแก่ ทุกคนรู้จักกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
เป็นอย่างดี ในขณะท่ีผู้สูงอายุในชุมชนเมืองบางส่วนย้ายถ่ินมาอยู่
อาศัยกับลูก แต่ก็ยังคงนำวิถีชีวิตแบบชนบทมาใช้ในชุมชนเมือง 
ทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนเมือง รู้จักกัน มีกลุ่มเพื่อนฝูง แต่อาจไม่ได้
สนิทสนมกันเหมือนชุมชนชนบท (อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ ดุษฎี
อายุวัฒน์ และเสาวลักษณ์ ชายทวีป, 2560) นอกจากนี้ ยังใช้
เครื่องมือสื่อสาร เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับคนในชุมชน เช่น ใช้
แอปพลิเคชัน LINE หรือ Facebook เพื่อติดตามข่าวสารในชุมชน
อยู่เสมอ (จารุวรรณ พิมพิค้อ, 2555) ซึ่งสถานการณ์ข้างต้นแสดง
ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุอีสานส่วนหนึ่งสามารถเข้าถึงทุนสังคมได้ท้ัง
แบบเผชิญหน้า (Face to Face) และแบบสังคมเสมือนจริงหรือ
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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ดังนั้นจึงสรุปว่าทุนสังคมเป็นจุดเด่นอีกหนึ่งประการของผู้สูงอายุอีสาน 
สังคมอีสานมีความเป็นปึกแผ่นทางสังคมค่อนข้างสูง โดยเฉพาะสังคมชนบทอีสานท่ี
ผู้คนอยู่อาศัยร่วมกันผ่านระบบเครือญาติ ผู้สูงอายุจึงมีเพื่อนบ้านท่ีเป็นท้ังญาติพี่น้อง
หรือเพื่อนบ้านท่ีสนิทกันคอยดูแลสอดส่องความเป็นไป ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกปลอดภัย 
และหลายครั้งที ่ผู ้สูงอายุบางส่วนมีทักษะสูง (ทุนมนุษย์) มักถูกเชิญให้เข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมและงานบุญประเพณีที่ใช้ทักษะนั้น ทำให้ผู ้สูงอายุอีสานรู้สึกมี
คุณค่าในตนเองค่อนข้างมาก ทั้งนี้ผู้เขียนยังมองว่าทุนสังคมเป็นทุนที่เป็นจุดเด่นท่ี
สำคัญของสังคมอีสาน ท่ีสนับสนุนและช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข
ท่ามกลางการต่อสู้ด้ินรนจากทุนรูปแบบอื่น ๆ 

3.4 ผู้สูงอายุกับทุนกายภาพ 
ทุนกายภาพ (Physical Capital) มักอยู่ในรูปของส่ิงท่ีมนุษย์

สร้างขึ้น เช่น ถนน โครงข่ายการส่ือสาร สาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมไปถึง
เครื ่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ปัจจุบันมีการนิยาม  
“ทุนเพ ื ่อการผล ิต” (Produced Capital) ว ่าหมายถ ึงส ินทร ัพย์/
ทรัพยากรทางกายภาพ ซึ่งโดยท่ัวไปแล้วจะนำมาใช้ในกิจกรรมเพื่อการ
ผลิตของมนุษย์ รวมทั้งการผลิตเพื่อเพิ่มทุนธรรมชาติและเพื่อให้เกิด
การหมุนเวียนของสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะอยู่ในภาคส่วนธุรกิจ หรือ
ในบ้านและชุมชน หรือภาคส่วนของรัฐและภาคส่วนท่ีไม่ได้แสวงหาผล
กำไร (Goodwin, 2006) 
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 ทั้งนี ้ จากการประมวลงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
อีสาน ทำให้ทราบว่า ทุนกายภาพของผู้สูงอายุ คือ ท่ีพักอาศัย แหล่ง
บริการสุขภาพ ร้านค้า ตลาดที่สามารถซื้อและขายสินค้าได้สะดวก 
ส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ และการมีแหล่งงานท่ีสามารถ
ทำงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน รวมถึงมีพื ้นที่สาธารณะใช้
พักผ่อนหย่อนใจได้ โดยผู้สูงอายุอีสาน อาศัยอยู่ในบ้านที่มีความ
ปลอดภัย และมีแสงสว่างเพียงพอต่อการดำรงชีพ รวมท้ังมีส่ิงอำนวย
ความสะดวกท่ีเป็นเครื่องทุ่นแรง สามารถเข้าถึงแหล่งบริการสุขภาพ
และการช่วยเหลือฉุกเฉินได้อย่างครอบคลุมในกรณีท่ีต้องการความ
ช ่วยเหล ือ ได ้แก ่  โรงพยาบาลส่งเสร ิมส ุขภาพประจำตำบล 
โรงพยาบาลประจำอำเภอ และโรงพยาบาลประจำจังหวัด นอกจากนี้ 
ยังมีตลาดและร้านสะดวกซื้อไว้บริการคนในชุมชน รวมถึงผู้สูงอายุ 
ทำให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้ง่าย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จึงบริโภคสินค้า
และบริการในชุมชนมากกว่าการบริโภคสินค้าและบริการนอกชุมชน 
เนื่องจากสามารถเดินทางได้สะดวก เข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งยังมีสินค้า
และบริการที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ อีกทั้ง สังคม
อีสานในปัจจุบันยังพัฒนาระบบการคมนาคมให้มีความสะดวกสบาย 
ทันสมัย มีรถรับจ้าง สำหรับรับส่งระหว่างในชุมชนและนอกชุมชน 
(อัญญา ปลดเปลื้อง อัญชลี ศรีจันทร์ และสัญญา แก้วประพาฬ, 
2560; วิทยา ธรรมเจริญ, 2555; วีณา ศิริสุข ปรีชา อุปโยคิน มัลลิกา 
มัติโก และสุรีย์ กาญจนวงศ์, 2542; สมพร โพธินาม, 2552) 
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ขณะที่งานวิจัยบางส่วนพบว่า ผู้สูงอายุอีสานในเขตเมือง
มีความแตกต่างด้านบริบททางกายภาพท่ีแตกต่างจากผู้สูงอายุในเขต
ชนบท โดยผู้สูงอายุในเขตเมืองมีทุนทางกายภาพที่ค่อนข้างสมบรูณ์
ในด้านสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สามารถ
เข้าถึงได้ทั้งตลาด และห้างสรรพสินค้า ที่อยู่ไม่ไกลจากที่พัก รวมถึง
แหล่งบริการด้านสุขภาพเช่นโรงพยาบาลท่ีมีอยู่ท่ัวไปในเขตเมือง ทำ
ให้ผู ้สูงอายุที ่อยู ่ ในเขตเมืองและเขตชนบทมีสุขภาวะทางกาย  
สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม สุขภาวะทางจิตว ิญญาณ 
และสุขภาวะโดยรวมแตกต่างกัน (กุลวดีโรจน์ไพศาลกิจ และยุวดี 
รอดจากภัย, 2561; อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ และคณะ, 2560)  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผู้สูงอายุอีสานกลุ่มท่ีอยู่ในชนบท มีทุน
กายภาพที่ค่อนข้างจำกัด ทั้งในแง่การครอบครองและการเข้าถึง ซึ่ง
แตกต่างจากผู้สูงอายุอีสานกลุ่มท่ีอยู่ในเขตเมือง อย่างไรก็ตามความ
แตกต่างของพื้นท่ีระหว่างเขตเมืองและเขตชนบทในปัจจุบันถูกทำให้
เข้าถึงได้ง่ายจากเทคโนโลยีและการคมนาคมสมัยใหม่ โดยผู้เขียน
มองว่าวิถีชีวิตของผู้สูงอายุทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทในปัจจุบัน
เปลี่ยนไปแล้ว ทุนกายภาพที่เคยมีบทบาทสำคัญที่แบ่งแยกระหว่าง
คนเมืองกับคนชนบทถูกลดทอนความสำคัญลงจากเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ช่องว่างระหว่างเมืองและชนบท
ค่อย ๆ กลืนหายไปตามกาลเวลา 
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 3.5 ผู้สูงอายุกับทุนธรรมชาติ 
ทุนธรรมชาติ (Natural Capital) อยู่ในรูปของการสะสมทุน

ธรรมชาติต่าง ๆ ท่ีมนุษย์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำรงชีพ เช่น ท่ีดิน 
สัตว์ป่า ป่าไม้ แหล่งน้ำ หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ทุนธรรมชาติ 
ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติท้ังทางกายภาพและชีวภาพ ได้แก่ ทุน
ธรรมชาติที่สามารถสร้างขึ้นใหม่ทดแทนได้เช่น สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ และ
ระบบนิเวศ เป็นต้น ทุนธรรมชาติท่ีใช้แล้วหมดไปไม่สามารถทดแทนได้
เช่น ทรัพยากรใต้ชั ้นดินต่าง ๆ น้ำมัน ถ่านหิน เพชร เป็นต้น ทุน
ธรรมชาติที่นำมาเติมเต็มให้สมบูรณ์ได้ เช่น ชั้นบรรยากาศ น้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภค ดินที่อุดมสมบูรณ์ เป็นต้น ทุนธรรมชาติที ่สามารถ
เพาะปลูกขึ ้นมาได้ เช่น การปลูกพืชต่าง ๆ การปลูกป่า เป็นต้น 
(Aronson, 2007) ซึ่งปัจจุบันทุนธรรมชาติได้กลายมาเป็นปัจจัยอันเป็น
ข้อจำกัดในความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 
ท้ังนี้ จากการประมวลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุอีสาน ทำให้ทราบ
ว่า ทุนธรรมชาติของผู้สูงอายุอีสาน คือ มีที ่ดินสำหรับอยู่อาศัย ทำ
การเกษตร มีแหล่งน้ำและน้ำสะอาดใช้เพื ่ออุปโภค บริโภค และทำ
การเกษตร และมีแหล่งอาหารธรรมชาติท่ีหาได้ในชุมชน  
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สำหรับการเข้าถึงทุนธรรมชาติ พบว่า ผู ้สูงอายุมักมีที ่ดินที่ใช้ในการทำ
การเกษตร และเป็นที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ยังเข้าป่าไปหาของป่า เช่น เห็ด หรือผัก
ตามธรรมชาติท่ีสามารถรับประทานได้ ซึ่งเป็นการเข้าถึงทุนธรรมชาติอีกแนวทางหนึ่ง 
ในขณะท่ีผู้สูงอายุในชุมชนเมือง บางส่วนไม่มีท่ีดินท่ีใช้ทำการเกษตร และไม่ได้เข้าถึง
ทุนธรรมชาติมากเท่าที่ควร นอกจากนี้ ผู้สูงอายุอีสานยังเข้าถึงทรัพยากรน้ำอย่าง
ท่ัวถึงท้ังน้ำท่ีใช้อุปโภค ซึ่งเป็นน้ำจากระบบน้ำประปา ประปาหมู่บ้าน หรือบ่อน้ำฝน 
บ่อน้ำตื ้น และบ่อบาดาลในชนบท โดยในบางปีมักขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร ้อน 
(Auraiampai, Ayuwat and Jampaklay, 2020) ทำให้บางครัวเรือนต้องขุดเจาะน้ำ
บาดาลเพื่อใช้ในส่วนของครัวเรือน รวมถึงใช้ทำการเกษตร ส่วนน้ำที่ใช้บริโภค มัก
เป็นน้ำสะอาดจากร้านค้าที่จำหน่ายน้ำในชุมชน หรือน้ำกรองจากเครื่องกรองน้ำใน
บ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุอีสานส่วนใหญ่มักเลือกซื้อน้ำมากกว่าดื่มน้ำฝน เพราะเป็น
น้ำสะอาดและมีคุณภาพสำหรับใช้บริโภค ท้ังยังสามารถบริโภคได้ตลอดท้ังปีอีกด้วย 
(ดุษฎี อายุวัฒน์ และคณะ, 2562; นพรัตน์ รัตนประทุม, 2560) 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผู ้สูงอายุมีทุนและการเข้าถึงทุนที ่หลากหลายตาม
คุณลักษณะ ความสามารถ พื้นท่ีอยู่อาศัย ซึ่งมีจุดเด่นแตกต่างกันระหว่างผู้สูงอายุใน
เขตเมืองและเขตชนบท โดยผู้เขียนมองว่ามุมมองที่น่าสนใจของผู้สูงอายุอีสานทั้ง 2 
พื้นท่ี พบว่าก็มีการเข้าถึงทุนตามวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ผู้สูงอายุ
อีสานชนบทใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่อย่างหลากหลายได้มากกว่าผู้สูงอายุ
อีสานเขตเมืองที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่จำกัด แต่เป้าหมายสำคัญของการใช้ทุน
ธรรมชาติของผู้สูงอายุท้ัง 2 พื้นท่ี คือ การใช้ทรัพยากรเพื่อทำให้ตนเองเป็นผู้สูงอายุ
ท่ีมีศักยภาพ และได้รับการยอมรับนับถือจากคนในครัวเรือนและชุมชน ทำให้ตนเอง
รู้สึกมีคุณค่า ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของผู้สูงอายุอีสาน 
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 4. ทุนของผู้สูงอายุอีสานกับการพัฒนาผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ 4.0 

ไทยแลนด์ 4.0 คือ รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ ่งมี
เป้าประสงค์สำคัญ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดย
ปรับเปล่ียนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม (Value-
base Economy) เน้นอุตสาหกรรมภาคบริการมากขึ้น ส่งเสริมให้ประชากรมีรายได้
สูง กล่าวคือ ประเทศไทยต้องมีการสร้างนวัตกรรมทางเศรษฐกิจของตนเอง พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศตามโลก
ศตวรรษที่ 21 โดยมีประเด็นสำคัญที่เกี ่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 3 ประเด็น ได้แก่ (1) 
วัฒนธรรมในการเรียนรู้ (2) วัฒนธรรมการดำรงอยู่ของมนุษย์ และ (3) วัฒนธรรมการ
ทำงาน (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2562) โดยในบทความนี้ผู้เขียนมุ่งเน้นการอธิบายความ
เป็นไทยแลนด์ 4.0 ในมุมมองด้านวัฒนธรรมและสังคมอีสาน เพื่อชี้ให้เห็นถึงการ
ปรับตัวและต่อสู้ด้ินรนของผู้งสูงอายุในอีสานปัจจุบัน 

4.1 วัฒนธรรมในการเรียนรู้ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
ผู้สูงอายุอีสานจำเป็นต้องมีการเรียนรู้มากขึ้น จากสื่อที่มีความ
หลากหลาย ท้ังส่ือบุคคล ได้แก่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน เพื่อนบ้าน และสมาชิกในครัวเรือน สื่อสิ ่งพิมพ์ 
ได้แก่ หนังสือ โปสเตอร์ แผ่นพับ ที่เป็นแหล่งความรู้ในลักษณะ
ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ในสังคม ส่ือวิทยุโทรทัศน์ ได้แก่ ข่าวสาร รายการท่ี
มีสาระความรู้ และรายการบันเทิงเพื่อความผ่อนคลาย และส่ือ
อินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นสื่อที่ผู้สูงอายุอีสานบางส่วนเริ่มเข้าถึงมากขึ้น
ในปัจจุบัน ซึ่งการจะมีโอกาสเรียนรู้จากส่ือต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้สูงอายุ
จำเป็นต้องมีทุนท้ัง 5 ชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทุนมนุษย์ ทุนสังคม 
และทุนกายภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู ้สูงอายุสามารถ
เรียนรู้ทักษะความรู้ การดูแลสุขภาพตนเอง และความรู้เท่าทันส่ือ 
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ได้อย่างดี นอกจากนี้ ผู้สูงอายุอีสานยังต้อง เรียนรู้ตลอดชีวิตและ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อรองรับวัฒนธรรมแห่งการเปลี่ยนแปลง โดย
ผู ้สูงอายุอีสาน สามารถเข้าถึงการเรียนรู ้ตลอดชีวิตได้ ผ่าน
การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) โรงเรียนผู้สูงอายุ หรือการอบรม
ต่าง ๆ ที่กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
พัฒนาสมอง และฝึกทักษะการใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อค้นพบจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ผู้สูงอายุอีสาน
ส่วนใหญ่มีชุดความคิดหรือองค์ความรู้เฉพาะตัวที่ค่อนข้างยึดถือ
ยึดมั่นมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทำให้ผู้สูงอายุเลือกที่จะรับหรือ
ปฏิเสธองค์ความรู้สมัยใหม่ได้อย่างชัดเจน โดยบางส่วนมองว่าส่ิงท่ี
ตนเองทำอยู่เป็นสิ่งที่ดีและปฏิบัติมาเป็นเวลานานแล้ว ไม่ได้รับ
ผลกระทบเชิงลบอันใด สามารถปฏิบัติต่อไปได้ เช่น ผู ้สูงอายุ
บางส่วนมองว่าการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ โดยอ้างว่าบรรพ
บุรุษมีวิถีชีวิตแบบนี้มาอย่างยาวนานแล้ว จึงเลือกที่จะปฏิเสธชุด
ความรู้สมัยใหม่ที่บอกว่า การรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เป็น
แหล่งก่อให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับ ท่ีภาคอีสานเป็นภูมิภาคท่ีพบ
ได้เยอะที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่าครอบครัวเป็นเงื ่อนไขสำคัญ 
อีกประการที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุอีสาน (ณัฐปภัสญ์ 
นวลสีทอง และคณะ, 2562; Kwalamthan et al, 2019) ดังนั้น
ผู้เขียนจึงมองว่าข้อจำกัดหรือเงื่อนไขสำคัญท่ีทำให้วัฒนธรรมการ
เรียนรู้ของผู้สูงอายุอีสานแตกต่างกันคือ ความคิด ความเชื่อ และ
ชุดความรู้ ท่ีผู้สูงอายุยืดเป็นแนวปฏิบัติในการดำรงชีวิต ท่ีจะส่งผล
ให้ผู้สูงอายุอีสานมีการดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้สมัยใหม่
หรือองค์ความรู้ท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีวิตท่ีแตกต่างกัน 
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 4.2 วัฒนธรรมการดำรงอยู่ของมนุษย์ ปัจจุบันผู้สูงอายุอีสานต้องรู้จัก
เผยแพร่ความรู้จากการสะสมองค์ความรู้และประสบการณ์ตลอดช่ัวอายุคน ซึ่งมีองค์
ความรู้มากมายหลากหลาย ท่ีเป็นประโยชน์อย่างมากต่อชุมชนและสังคม โดยพบว่า 
ผู ้สูงอายุในสังคมอีสานที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้นำชุมชน มักมีแนวทางการ
ดำเนินชีวิต และมุมมองต่อการใช้ชีวิตที่น่าสนใจ แต่บางส่วนกลับไม่ได้เผยแพร่องค์
ความรู้ หรือทัศนะท่ีมีต่อสังคมมากเท่าท่ีควร อาจเป็นเพราะในสังคมอีสานไม่มีเวทีท่ี
เป็นแหล่งเรียนรู้ หรือเผยแพร่ความรู ้ระหว่างวัย มีเพียงโรงเรียนผู้สูงอายุที ่มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ ดังนั้น จึงควรพัฒนาให้สังคมอีสานมีเวทีให้ผู้สูงอายุได้
เผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อให้เกิด “ธนาคารสมอง” ในชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นพลัง
มหาศาลที่จะเกิดขึ้นกับสังคมไทย และยังเป็นการรื้อฟื้นสังคมไทยในอดีตที่มีการ
เกื้อกูลและแบ่งปันกันกลับมา โดยผู้สูงอายุจำเป็นต้องมีทุนมนุษย์และทุนสังคมเป็น
สำคัญ เพื่อให้การดำเนินการเป็นดำเนินไปด้วยดี 

ข้อค้นพบจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ผู ้สูงอายุอีสานดิ้นรนที่จะสร้าง
คุณค่าในตนเอง ผ่านรูปแบบการดำรงอยู่ท่ีแตกต่างกัน ผู้สูงอายุอีสานส่วนหนึ่งนำทุน
มนุษย์ท่ีตนเองมีอยู่ ท้ังความรู้ความสามารถท่ีสะสมไว้ ผ่านการนำความรู้มาถ่ายทอด
ให้กับคนชุมชน การเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งได้รับความนับถือจากคนในชุมชน
ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ผู้สูงอายุอีสานอีกส่วนให้ความสำคัญกับทุนสังคม เช่น บทบาท
ทางสังคม และเครือข่ายทางสังคม ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมท่ีชุมชนจัดขึ้น 
ทั้งงานบุญประเพณีและตำแหน่งทางสังคม (ดุษฎี อายุวัฒน์ และคณะ, 2562 ; 
อธิปไตย จาดฮามรด และ ศุภลักษณ์ สุวรรณชฎ, 2561) จากงานวิจัยข้างต้น ผู้เขียน
จึงมองว่าการดำรงอยู่ของผู้สูงอายุอีสานให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าในตนเอง 
ผ่านการด้ินรนในรูปแบบท่ีแตกต่างกันตามการสะสมทุนท่ีตนเองมีอยู่ โดยมีเป้าหมาย
สำคัญคือการพยายามทำให้ตนเองมีคุณค่าและสามารถดำรงอยู่ในสังคมอีสานได้
อย่างปกติสุข  
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4.3 วัฒนธรรมการทำงาน ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ หรือคน Gen Y ลงไป มัก
ทำงานด้วยตนเอง โดยมีอินเตอร์เน็ตเป็นครู มากกว่าที่จะเรียนรู้จากผู้อาวุโสในท่ี
ทำงาน ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้น จึงควรให้ผู้สูงอายุท่ีมีทักษะการ
ทำงานท่ีเกี่ยวเนื่อง มีส่วนร่วมในการสอนงานหรือเป็นท่ีปรึกษาในท่ีทำงาน ในกรณีท่ี
ต้องการคำปรึกษา ทั้งนี้ต้องสร้างความเชื่อมั่น และเชื่อใจระหว่างเด็กรุ่นใหม่กับ
ผู้สูงอายุก่อน จึงทำให้เกิดความลงรอยกัน ถือเป็นการส่งต่อประสบการณ์การทำงาน
จากรุ่นสู่รุ่น และส่งต่อหลักความคิดที่ถูกต้องให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
แบบในศตวรรษท่ี 21 โดยผู้สูงอายุต้องเข้าถึงทุนมนุษย์ และสร้างทุนสังคมกับเด็กรุ่น
ใหม่ เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนทัศนะและข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ท้ังนี้ เด็กรุ่นใหม่ 
ยังมีโอกาสเรียนรู้การเตรียมตัวก่อนการเป็นผู้สูงอายุได้ด้วย เพราะเมื่อทุกคนระดม
สมองและร่วมมือกันพัฒนา สังคมผู้สูงอายุจะมีพลัง และกลายเป็นสังคมท่ีไม่ทอดท้ิง
ใครไว้ข้างหลัง เกิดความมั่นคงของผู้สูงอายุอีสาน  

ข้อค้นพบจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ผู้สูงอายุอีสานที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง ทั ้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ผู ้สูงอายุในอีสานมักมีบทบาทในการสนับสนุน ส่งเสริม 
การสร้างอาชีพในชุมชน ผ่านกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท่ีดำเนินงานโดยมีผู้สูงอายุเป็นหลัก 
ซึ่งหน่วยงานราชการมักเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรมที่ผู ้สูงอายุ
ดำเนินการ สะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุอีสานยังสามารถทำงานได้ดีและสามารถทำงาน
ร่วมกันได้ระหว่างชุมชนและหน่วยงานรัฐ (วิฑูรย์ วีระศิลป์ และคณะ, 2564) ดังนั้น
ผู้เขียนจึงมองว่าหากผู้สูงอายุได้มีบทบาทในการสนับสนุนการสร้างเสริมอาชีพชุมชน 
จะทำให้ผู้สูงอายุมีคุณค่าในตนเอง แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นอยู่
เสมอ อีกทั้งยังดีต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุในทุกด้าน เพื่อให้ผู ้สูงอายุอีสานเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการทำงานให้คนรุ่นหลังซึมซับวัฒนธรรมการทำงานท่ีดีต่อไป 
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5 สรุป 

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในปัจจุบันที่กำลัง
เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลต่อวิถีชีวิตและการเข้าถึงทุนทั้ง 5 ชนิดของ
ผู้สูงอายุอีสาน ได้แก่ ทุนมนุษย์ ผ่านการศึกษา การอบรม การดูแล
สุขภาพ และการค้นคว้าข้อมูลจากส่ือต่าง ๆ ทุนการเงิน ผ่านการได้รับ
รายได้ การลงทุน การได้รับสวัสดิการ และการออมเงิน ทุนสังคม คือ 
การแสดงบทบาทของผู้สูงอายุและการสร้างเครือข่ายความสัมพันธที์่ดี
กับคนในครัวเรือนและชุมชน ทุนกายภาพ ผ่านการใช้บริการแหล่ง
บริการสุขภาพ ร้านค้า โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ และทุนธรรมชาติ ผ่านการมีที ่อยู ่อาศัยมั ่นคง และเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ทุนมนุษย์” ที่มีความสำคัญอย่างมากใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการด้ินรนของผู้สูงอายุอีสาน ผ่าน
วัฒนธรรมในการเรียนรู้ วัฒนธรรมในการดำรงอยู่ของมนุษย์ และ
วัฒนธรรมการทำงาน โดยมี “การเข้าถึงทุนมนุษย์” เป็นเครื่องมือหลัก 
ร่วมกับการเข้าถึงทุนสังคม ทุนการเงิน ทุนกายภาพ และทุนธรรมชาติ 
เป็นส่วนเสริม โดยผู้เขียนมองว่าทุนท้ัง 5 ประเภท สามารถผันทุนหรือ
ใช้ร่วมกับทุนประเภทอื่นได้ เพื่อส่งเสริมให้ทุนนั้น ๆ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นไป อีกทั้งผู้มีบทบาทสำคัญต่อผู้สูงอายุอีสาน ได้แก่ สมาชิก
ในครัวเรือน ชุมชน สังคม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ควร
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุอีสานเกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ทักษะ และมุมมองการใช้ชีวิตร่วมกัน ระหว่างผู้สูงอายุและภาคส่วน
ต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมที ่สามารถจัดขึ้นได้ เช่น วิสาหกิจชุมชน การ
ส่งเสริมวิทยากรและปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น เพื่อให้ผู ้สูงอายุอีสาน
รู้สึกมีคุณค่าและมีความมั่นคงในการใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข 
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