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President’s Talk  
จากใจนายก  

สวสัดคีรับ มวลมติรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก 
 
          ส าหรับสัปดาห์น้ี เราไดรั้บเกียรติจากท่านองคป์าฐก คุณสยาม นนท์ค าจนัทร์  มาพดูเร่ือง 
“ทศิทาง/แนวทาง...การดูแลช่วยเหลอืผู้สูงอายุ” สังคมไทยเร่ิมเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุ  เราตอ้งเตรียม
ความพร้อมอยา่งไร นบัว่าเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความสนใจอยา่งมาก อ่านรายละเอียดไดใ้นสารฉบบัน้ี 
ซ่ึงมีผูม้าร่วมประชุมทั้งท่ีโรงแรม และทาง Zoom ถึง 35 ท่าน 
 
          และมีข่าวจากภาค 3350 จะจดัอบรม “โครงการอบรมเยาวชนผูน้ าโรตารี (RYLA 2021-
2022)”  เยาวชนท่ีมีอายรุะหว่าง 15-18 ปี หรือ ม.4 – ม.6  ระหว่างวนัท่ี 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 
2565 ณ ค่ายฝึก พนั.ร.รร.จปร. เขาชะโงก จ.นครนายก  เปิดรับสมคัรตั้งแต่วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ ถึง 
วนัท่ี 10 มีนาคม 2565 ค่าลงทะเบียนคนละ 3,350 บาท  พี่ ๆ ท่านใดสนใจจะส่งบุตรหลานเขา้ร่วม
อบรมโครงการดงักล่าวแจง้ไดท่ี้เจา้หนา้ท่ีสโมสรนะครับ หรือจะ Download ใบสมคัรไดท่ี้ 
www.rotary3350.org  
 
          ส าหรับสัปดาห์หนา้ จดัใหมี้การเปิดชีวิตและอาชีพของสมาชิก เราไดรั้บเกียรติจากท่าน
สมาชิกใหม่ รทร.ดร.พชั พชรเสฐียร  ซ่ึงจะมาพดูเร่ือง “My Life My Work” ขอเชิญพี่ ๆ ทุกท่าน
มาร่วมใหก้ าลงัใจและรับฟังท่านองคป์าฐกดว้ยนะครับ 
     
                                              ด้วยไมตรีจติแห่งโรตารี 
                                                                                          (นย.ศักร์สฤษฏิ์ พันธ์ุสายทอง)                                                                                   
                                                                                                       นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565 
  
 

นย.ศักร์สฤษฏิ ์พนัธ์ุสายทอง 

http://www.rotary3350.org/
http://www.rotary3350.org/
http://www.rotary3350.org/
http://www.rotary3350.org/
http://www.rotary3350.org/
http://www.rotary3350.org/
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Attendance Report 
  สถิติการประชุม  

การประชุมประจ าสัปดาห์ 
คร้ังที่ 31/2564-65 

วนัพฤหัสบดทีี่  17  กมุภาพนัธ์ 2565 
 รหสัสโมสร    22170 
 สมาชิกทั้งหมด   63 ท่าน 
 เขา้ประชุม    30 ท่าน 
   ประชุมทดแทน     5 ท่าน 
    ขาดประชุม    28 ท่าน 
 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์ประจ าสัปดาห์ 57.38% 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลีย่  44.19% 
 

แขกสโมสร 
 สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรณภมิู   1 ท่าน 
 สโมสรโรตารีธนบุรี    1 ท่าน 
    สโมสรโรตารีวฒันา    1 ท่าน 
 แขกสโมสร     2 ท่าน 
       
          รวม   35 ท่าน
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News From D 3350 
  ข่าวสารจากภาค  
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

          สมัยผมเป็นเด็กผมอยู่ขอนแก่นเกิดปรากฎการณ์ คนหนุ่มคนสาวแต่งงาน คนแก่มีลูก 
หมายความว่ามีการแต่งงานแลว้คนหนุ่มคนสาวก็มาท างานอยู่กรุงเทพฯ ปล่อยให้ปู่ ย่าเล้ียงหลาน 
ภาระในการเล้ียงดูลูกไม่พอเล้ียงดูหลานเหลน แสดงว่าสถานการณ์ผูสู้งอายถุูกใชง้าน 
          อีกสถานการณ์หน่ึงก็คือกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไดรั้บรู้และ
ทราบข้อมูลช่วงสถานการณ์โควิด เลิกจา้งงานรายไดล้ดลงกลับไปอยู่ท่ีครอบครัว กลายเป็นว่า
รายไดห้ลกัของครอบครัวคือเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ถึงแมว้่าจะ 500 บาท 600 บาท 1,000 บาท ก็เป็น
ความหวงัของครอบครัว นัน่แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ของประเทศไทยในเร่ืองผูสู้งอายุค่อนขา้ง
รุนแรง 
          อีกเร่ืองหน่ึงเร่ืองจ านวนตวัเลข ประเทศไทย ปี 2564 สัดส่วนของประชากรของผูสู้งอายุมี
ประมาณ 12 ลา้นคน จากประชากร 66 ลา้นคน ประมาณ 17% สังคมไทยเร่ิมเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุ  
ถา้เม่ือใดสัดส่วนประชากร 20% เป็นผูสู้งอายุ หมายความตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป แสดงว่าประเทศนั้น
เป็นสังคมผูสู้งอายแุลว้ คาดว่าปี 2578 อีก 14-15 ปี มีแน่ ๆ 20% ของประชากรประเทศไทย 
          ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมเพียงพอหรือยงัท่ีจะรองรับสังคมผูสู้งอายุ ถา้เตรียมความ
พร้อมไม่เพียงพอก็จะเกิดปรากฎการณ์หลายอย่างท่ีจะเกิดข้ึน เช่น จากปัญหาโควิดเบ้ียผูสู้งอายุ
กลายเป็นรายไดห้ลกัของครอบครัว แถวต่างจงัหวดัรอเงินผูสู้งอายุให้ลูกหลานไปกดให้เพื่อเอามา
ดูแลครอบครัว เอามาท าบุญ เอามาเป็นค่าขนมของหลาน ๆ  อีกอย่างแนวโนม้ครอบครัวเด่ียวเยอะ
มากข้ึน คนจะพกัท่ีคอนโดมิเนียมผูสู้งอายกุ็จะถูกทอดทิง้ คิวการต่อเขา้บา้นพกับางแคยาวมาก คนท่ี
จะเขา้ไปอยูใ่นสถานบริการเหล่าน้ีอาจจะมีปัญหา ทุกวนัน้ีในการออกแบบบา้นจะเป็นบา้นส าหรับ
คนท่ีแขง็แรงท่ีจะบริการผูสู้งอายุยงันอ้ยอยู่ ดงันั้นปัญหาก็จะมีมากมายตามมานอกจากปัญหาเร่ือง
ปัจจยั เร่ืองสุขภาพ ปัญหาสังคม ปัญหาเร่ืองส่ิงบริการ เราไดข่้าวผูสู้งอายุลม้ในห้องน ้ าเยอะมาก 
เพราะส่ิงท่ีอ  านวยความสะดวกในบา้นเราไม่ไดเ้อ้ือหรือไม่ไดเ้ตรียมความพร้อม ทั้งท่ีประเทศไทย
เป็นตวัเลขแนวโน้มของสังคมผูสู้งอายุแลว้ แต่ความคิดความอ่านของสังคมยงัไม่มีการรองรับ
เพียงพอ น่ีเป็นปัญหาหน่ึงของประเทศไทยเรา 
          ถา้เป็นอย่างน้ีรัฐบาลก าลงัท าอะไรอยู่กับเร่ืองสังคมของผูสู้งอายุ ส่ิงท่ีกระทรวงการพฒันา
สังคมฯ ท าอยู่ตอนน้ีคือ มีกลไกการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ ในระดับประเทศ มี
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ     มีท่านรองนายกจุรินทร์ ลกัษณวศิิษฏ์ เป็นประธาน   มีกระทรวง 

คุณสยาม นนท์ค าจันทร์ 
ผู้ช่วย ผู้อ านวยการ สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน 
ทิศทาง/แนวทาง...การดูแลช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

 การพฒันาสังคมฯ เป็นเลขา กลไกน้ีมีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย ก ากบั ติดตาม และพิจารณา 
เอ้ืออ านวยใหห้น่วยงานต่าง ๆ ช่วยกนัด าเนินการเร่ืองผูสู้งอาย ุเพราะรัฐบาลไม่สามารถเตรียมความ
พร้อมสู่สังคมผูสู้งอายไุดห้น่วยงานเดียว มีทั้งภาคเอกชน มีองค์กรการกุศลมากมาย ท าอย่างไรท่ีจะ
เอ้ือใหอ้งคก์รภาคเอกชนมาช่วยเตรียมความพร้อมเขา้สู่สังคมผูสู้งอายดุว้ย 
          ระดับหน่วยงาน หน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบมีกระทรวงการพฒันาสังคมฯ โดยกรมกจิการ
ผู้สูงอายุ มีกระทรวงสาธารณสุข มีกระทรวงอุดมศึกษาฯ วิจยัเร่ืองผูสู้งอายุ มีกระทรวงแรงงาน 
ตอนน้ีกระทรวงการพฒันาสังคมฯ มีศูนยผ์ูสู้งอายุทัว่ประเทศแค่ 12 แห่ง ในกรุงเทพฯ มีบา้น-       
บางแค 1 เป็นของกระทรวงการพฒันาสังคมฯ บา้นบางแค 2 เป็นของกรุงเทพมหานคร ประชากร
กรุงเทพฯ 10 ลา้นคน มีผูสู้งอาย ุ100,000 – 200,000 คน แต่มีศูนยบ์ริการผูสู้งอายุท่ีเป็นหน่วยงานท่ี
รองรับดูแลแค่ 2 หน่วย ไม่เพียงพออนัน้ีเป็นปัญหาใหญ่ 
          ขณะเดียวกนัเราก็มีหน่วยงานระดับจังหวัดคือ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และศูนย์พฒันาการจดัสวสัดกิารสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง 
          มีกลไกระดบัชาติ มีหน่วยงานระดบักรมรับผิดชอบคือ กรมกิจการผูสู้งอายุและมีพนัธมิตร
ทั้งหลายช่วยกนัดูแล และมีหน่วยงานระดบัพื้นท่ี 
          ตอนน้ีกระทรวงการพฒันาสังคมฯ ตอ้งเปล่ียนเดิมทุกคนคิดว่าเวลาผูสู้งอายุมีปัญหาตอ้งส่ง
เขา้สถานสงเคราะห์ บางทีพ่อ ๆ แม่ ๆ ก็ไม่อยากไป ตอนน้ีกระทรวงการพฒันาสังคมฯ ก าลงัจะท า
อย่างไรให้ครอบครัวเป็นคนดูแลผูสู้งอายุถา้ครอบครัวนั้นมีปัญหาเร่ืองเศรษฐกิจ กระทรวงการ
พฒันาสังคมฯ ก าลงัยกร่างระเบียบต่อรัฐบาลช่วยเหลือครอบครัวละ 5,000 บาท เพื่อจะดูแลผูสู้งอาย ุ
ความจริงค่าใชจ่้ายในการดูแลผูสู้งอายใุนสถานสงเคราะห์ประมาณ 7,000-8,000 บาทต่อหวัต่อเดือน 
ท าไมไม่เอากลบัไปใหค้รอบครัวดูแลถา้ครอบครัวเขามีปัญหาเร่ืองเศรษฐกิจก็ช่วยเร่ืองเศรษฐกิจไป
ช่วยให้ถูกทาง กระจายกนัดูแลและครอบครัวจะดูแลไดดี้กว่าสถานสงเคราะห์หรือกระทรวงการ
พฒันาสังคมฯ 
          จะท าอยา่งไรใหผู้สู้งอายมีุท่ีอยูอ่าศยัท่ีเอ้ือต่อการด ารงชีพ ตอนน้ีมีโครงการโถปันสุข คือการ
เปล่ียนท่ีนัง่ปลดทุกข์ของผูสู้งอายุ ต่างจงัหวดัยงันัง่ยอง ๆ อยู่ท  าอย่างไรให้มีโถนัง่แบบท่ีผูสู้งอายุ
สามารถนัง่ปลดทุกขไ์ดอ้ยา่งมีความสุข มีการปรับทางลาดทางเดิน ปีหน่ึงไดไ้ม่เยอะ ปีน้ีกระทรวง
การพฒันาสังคมฯ โดยกรมกิจการผูสู้งอายุได้งบประมาณเพื่อท าบา้นอยู่อาศัยของผูสู้งอายุแค่
ประมาณ 6,000 หลงั 
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          ท  าอยา่งไรจะส่งเสริมใหห้น่วยงานปกครองทอ้งถ่ิน อปท.  กรุงเทพมหานคร  มาช่วยเพราะว่า 
จริง ๆ บริการสาธารณสุขเวลาผูสู้งอายุออกจากบา้นเจอถนนข้ึนล าบาก ท าอย่างไรให้มีกลไกเฝ้า
ระวงัผู้สูงอายุ ไม่ใช่ระวงัเฉพาะเร่ืองเดก็และสตรี บางทีผูสู้งอายกุ็มีปัญหาเร่ืองการถูกละเมิดสิทธิ  ท่ี
สาธารณะทั้งหมดทั้งมวลในประเทศไทยทุกคนตอ้งสามารถใชบ้ริการได ้ไม่ใช่เฉพาะคนท่ีมีความ
พร้อมหรือคนท่ีมีอายนุอ้ยเท่านั้น ผูสู้งอายกุ็ตอ้งเขา้ถึงได ้ท าอยา่งไรท่ีมีกลไกท่ีสะทอ้นติดตาม 
          ต่อมาเราจะยกระดับมาตรฐานที่อยู่อาศัยและการดูแลผู้สูงอายุให้เป็นระดบัมาตรฐานได้
อยา่งไร เช่น เราจะส่งเสริมให้มีระบบ Day Care ดูแลผูสู้งอายุท่ีไดม้าตรฐาน อนัน้ีเป็นเร่ืองหน่ึงท่ี
กรมกิจการผูสู้งอายุ โดยกระทรวงการพฒันาสังคมฯ พยายามท า เป็นเร่ืองทิศทางท่ีกระทรวงการ
พฒันาสังคมฯ พยายามจะท าเป็นภาพรวม ๆ ในการขบัเคล่ือนการท่ีจะเตรียมความพร้อมเขา้สู่สังคม
ผูสู้งอายไุดน้ั้นตอ้งขบัเคล่ือนในลกัษณะ 3- 4 มิติ 
          1. การเตรียมความพร้อมไม่ไดห้มายความว่าเราเป็นผูสู้งอายุแลว้ค่อยไปเตรียม เช่น ผมอีก    
10 ปี เกษียณ จะท าอย่างไรถา้ผมไม่เตรียมความพร้อม รัฐบาลท าเร่ืองกองทุนการออมแห่งชาติ เรา
ออมเอง ท่ีผา่นมาระบบการออมเหมาะส าหรับราชการ เหมาะส าหรับคนแรงงานในระบบเท่านั้น แต่
ทุกวนัน้ีรัฐบาลจะส่งเสริมให้คนท างานแรงงานนอกระบบมีเงินออม เรียกว่ากองทุนการออม
แห่งชาติ มีช่วงอาย ุอาย ุ15-30 ปี รัฐบาลสมทบให ้50% หมายถึงออม 100 บาทต่อเดือนรัฐบาลก็เติม
ให้ 50 บาท อายุ 30-50 ปี รัฐบาลสมทบให้ 80% อายุ 50-60 ปี รัฐบาลสมทบให้ 100% แต่ทั้งน้ีไม่
เกินปีละ 14,000 บาท แต่ถา้เตรียมพร้อมตั้งแต่เดก็ ๆ 15 ปี จนครบ 60 ปี ก็จะมีเงินทั้งของตวัเองและ
รัฐบาลสมทบให้และมีเงินบ านาญรายเดือน ๆ ละ 4,700 บาท เป็นอย่างน้อย   คนไทยไม่คิดท า
อยา่งไรใหค้นไทยคิดเร่ืองน้ีตั้งแต่แรก ๆ เกษียณแลว้จะมีปัญหา เกษียณแลว้ก็จะคิดถึงเงิน 600 บาท 
ก าลงัจะคิดอยา่งไรใหทุ้กคนเตรียมความพร้อมเร่ืองผูสู้งอาย ุ
          2. หลงัจากเป็นผูสู้งอายุแลว้เร่ืองของการดูแลอย่างไร ดูแลเร่ืองของสุขภาพอย่างไร จะปรับ
บา้นเรือนอยา่งไร 
          3. ไปดูขอ้กฎหมายหรือระเบียบกติกาท่ีไม่เอ้ือบริการสาธารณะ เช่น อาคารสถานท่ีสาธารณะ 
การดูแลมี 2 อย่างคือในบา้นกบัออกมานอกบา้น ท่ีสาธารณะตอ้งรองรับดว้ย ทางลาดเป็นอย่างไร 
ราวจบัมีไหม หอ้งน ้าตอ้งมีหอ้งน ้าผูสู้งอาย ุมีกร่ิงฉุกเฉิน  บางอยา่งไม่สามารถไปเขา้กบัคนทัว่ไปได  ้
           ท  าให้สังคมตระหนักว่าเราถึงเวลาท่ีต้องเปล่ียนมุมมองแล้ว ประเทศไทยพยายามท าแต่
พยายามท าบนฐานว่าต้องช่วยกันและท าบนพื้นฐานว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นแบบน้ีก็
พยายามท าเตม็ท่ี       

 
  
 
  

    
    

          
  

.      
       

  
 
                  

            
 
                            

 



สโมสรโรตารีบางรัก   Rotary Club of Bang Rak 8 

A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ท่านวทิยากรพเิศษ  คณุสยาม นนท์ค าจนัทร์ 
บรรยายเร่ือง “ทศิทาง/แนวทางการดูแลช่วยเหลอืผู้สูงอาย”ุ 

เมือ่วนัที ่ 17 กมุภาพนัธ์ 2565 
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  



สโมสรโรตารีบางรัก   Rotary Club of Bang Rak 10 

Next Speaker   
วิทยากรสัปดาห์หนา้  
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Coming Up Next Week   
สัปดาห์หนา้มีอะไร  

ท่านวิทยากรพเิศษ 
วันพฤหัสบดทีี่  17  กมุภาพนัธ์  2565 

คณุสยาม นนท์ค าจันทร์ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน    

บรรยายเร่ือง “ทิศทาง/แนวทางการดูแลช่วยเหลอืผู้สูงอาย”ุ 
******************************************** 

 
วนัพฤหสับดีท่ี 24 ก.พ. 65  รทร.ดร.พชั พชรเสฐียร 
   เร่ือง “My Life My Work” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 3 มี.ค. 65  คุณทนง คมภาสกร (โคช้หยงั) 
   เร่ือง “กระชบัช่องว่างระหว่างวยัในสังคมยคุ 4.0...” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 10 มี.ค. 65  นพ.บุญชยั อิศราพิสิษฐ์ 
     เร่ือง “เปล่ียนอาหารใหเ้ป็นยา เปล่ียนคนไทยทัว่หลา้ 
                                              ใหมี้สุขภาพดี” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 17 มี.ค. 65  พ.ต.อ.โกศล นินบดี 
       เร่ือง “เร่ืองเล่าโรงพกัท่ีประชาชนไม่รู้” 
 
 
 
 
 

สโมสรโรตารีบางรัก ประชุมประจ าสัปดาห์ทุกวนัพฤหัสบด ี  
เวลา 12.30 – 13.30 น.  โรงแรมรอยลั ออคดิ เชอราตัน  

ROTARY CLUB OF BANG RAK 
Meeting every Thursday at 12.30 – 13.30 hrs.   Royal Orchid Sheraton Hotel  
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