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Rotary Club of Bang Rak

President’s Talk
จากใจนายก

นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง
สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก
สาหรับสัปดาห์น้ ี เราได้รับเกียรติจากท่านองค์ปาฐก คุณสยาม นนท์ คาจันทร์ มาพูดเรื่ อง
“ทิศทาง/แนวทาง...การดูแลช่ วยเหลือผู้สูงอายุ” สังคมไทยเริ่ มเข้าสู่สังคมผูส้ ู งอายุ เราต้องเตรี ยม
ความพร้อมอย่างไร นับว่าเป็ นเรื่ องที่ได้รับความสนใจอย่างมาก อ่านรายละเอียดได้ในสารฉบับนี้
ซึ่ งมีผมู ้ าร่ วมประชุมทั้งที่โรงแรม และทาง Zoom ถึง 35 ท่าน
และมีข่าวจากภาค 3350 จะจัดอบรม “โครงการอบรมเยาวชนผูน้ าโรตารี (RYLA 20212022)” เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี หรื อ ม.4 – ม.6 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม
2565 ณ ค่ายฝึ ก พัน.ร.รร.จปร. เขาชะโงก จ.นครนายก เปิ ดรับสมัครตั้งแต่วนั ที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง
วันที่ 10 มีนาคม 2565 ค่าลงทะเบียนคนละ 3,350 บาท พี่ ๆ ท่านใดสนใจจะส่ งบุตรหลานเข้าร่ วม
อบรมโครงการดังกล่าวแจ้งได้ที่เจ้าหน้าที่สโมสรนะครับ หรื อจะ Download ใบสมัครได้ที่
www.rotary3350.org
สาหรับสัปดาห์หน้า จัดให้มีการเปิ ดชีวิตและอาชีพของสมาชิก เราได้รับเกียรติจากท่าน
สมาชิกใหม่ รทร.ดร.พัช พชรเสฐียร ซึ่ งจะมาพูดเรื่ อง “My Life My Work” ขอเชิญพี่ ๆ ทุกท่าน
มาร่ วมให้กาลังใจและรับฟังท่านองค์ปาฐกด้วยนะครับ
ด้ วยไมตรีจติ แห่ งโรตารี
(นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง)
นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565
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Rotary Club of Bang Rak

Attendance Report
สถิติการประชุม

การประชุมประจาสัปดาห์
ครั้งที่ 31/2564-65
วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
รหัสสโมสร
สมาชิกทั้งหมด
เข้าประชุม
ประชุมทดแทน
ขาดประชุม

22170
63
30
5
28

คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ประจาสัปดาห์
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เฉลีย่

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

57.38%
44.19%

แขกสโมสร
สโมสรโรตารี กรุ งเทพสุ วรณภูมิ
สโมสรโรตารี ธนบุรี
สโมสรโรตารี วฒั นา
แขกสโมสร
รวม

สโมสรโรตารี บางรัก
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ท่าน
ท่าน
ท่าน

35

ท่ าน

Rotary Club of Bang Rak

News From D 3350
ข่าวสารจากภาค
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

คุณสยาม นนท์ คาจันทร์
ผู้ช่วย ผู้อานวยการ สถาบันพัฒนาองค์ กรชุมชน
ทิศทาง/แนวทาง...การดูแลช่ วยเหลือผู้สูงอายุ
สมัย ผมเป็ นเด็ ก ผมอยู่ข อนแก่ น เกิ ด ปรากฎการณ์ คนหนุ่ ม คนสาวแต่ ง งาน คนแก่ มี ลู ก
หมายความว่ามี การแต่งงานแล้วคนหนุ่ มคนสาวก็มาทางานอยู่กรุ งเทพฯ ปล่ อยให้ปยู่่ าเลี้ยงหลาน
ภาระในการเลี้ยงดูลูกไม่พอเลี้ยงดูหลานเหลน แสดงว่าสถานการณ์ผสู ้ ู งอายุถูกใช้งาน
อีกสถานการณ์หนึ่ งก็คือกระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับรู ้ และ
ทราบข้อมูลช่ วงสถานการณ์ โควิ ด เลิ ก จ้างงานรายได้ลดลงกลับไปอยู่ที่ครอบครั ว กลายเป็ นว่ า
รายได้หลัก ของครอบครั วคื อ เงินเบี้ยผู้สูงอายุ ถึ งแม้ว่าจะ 500 บาท 600 บาท 1,000 บาท ก็เป็ น
ความหวังของครอบครัว นัน่ แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ของประเทศไทยในเรื่ องผูส้ ู งอายุค่อนข้าง
รุ นแรง
อีกเรื่ องหนึ่ งเรื่ องจานวนตัวเลข ประเทศไทย ปี 2564 สัดส่ วนของประชากรของผูส้ ู งอายุมี
ประมาณ 12 ล้านคน จากประชากร 66 ล้านคน ประมาณ 17% สังคมไทยเริ่ มเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ
ถ้าเมื่อใดสัดส่ วนประชากร 20% เป็ นผูส้ ู งอายุ หมายความตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป แสดงว่าประเทศนั้น
เป็ นสังคมผูส้ ู งอายุแล้ว คาดว่าปี 2578 อีก 14-15 ปี มีแน่ ๆ 20% ของประชากรประเทศไทย
ประเทศไทยมีการเตรี ยมความพร้อมเพียงพอหรื อยังที่จะรองรับสังคมผูส้ ู งอายุ ถ้าเตรี ยมความ
พร้ อมไม่ เพียงพอก็จะเกิ ดปรากฎการณ์หลายอย่างที่จะเกิ ดขึ้ น เช่ น จากปั ญหาโควิดเบี้ยผูส้ ู งอายุ
กลายเป็ นรายได้หลักของครอบครัว แถวต่างจังหวัดรอเงินผูส้ ู งอายุให้ลูกหลานไปกดให้เพื่อเอามา
ดูแลครอบครัว เอามาทาบุญ เอามาเป็ นค่าขนมของหลาน ๆ อีกอย่างแนวโน้มครอบครัวเดี่ยวเยอะ
มากขึ้น คนจะพักที่คอนโดมิเนียมผูส้ ู งอายุก็จะถูกทอดทิง้ คิวการต่อเข้าบ้านพักบางแคยาวมาก คนที่
จะเข้าไปอยูใ่ นสถานบริ การเหล่านี้อาจจะมีปัญหา ทุกวันนี้ ในการออกแบบบ้านจะเป็ นบ้านสาหรับ
คนที่แข็งแรงที่จะบริ การผูส้ ู งอายุยงั น้อยอยู่ ดังนั้นปั ญหาก็จะมีมากมายตามมานอกจากปั ญหาเรื่ อง
ปั จจัย เรื่ องสุ ขภาพ ปั ญหาสังคม ปั ญหาเรื่ องสิ่ งบริ การ เราได้ข่าวผูส้ ู งอายุลม้ ในห้องน้ าเยอะมาก
เพราะสิ่ งที่อานวยความสะดวกในบ้านเราไม่ได้เอื้อหรื อไม่ได้เตรี ยมความพร้อม ทั้งที่ประเทศไทย
เป็ นตัวเลขแนวโน้มของสั งคมผูส้ ู งอายุแล้ว แต่ ความคิ ด ความอ่า นของสังคมยังไม่ มีการรองรั บ
เพียงพอ นี่เป็ นปัญหาหนึ่งของประเทศไทยเรา
ถ้าเป็ นอย่างนี้ รัฐบาลกาลังทาอะไรอยู่กับเรื่ องสังคมของผูส้ ู งอายุ สิ่ งที่กระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ ทาอยู่ต อนนี้ คือ มีกลไกการขับ เคลื่อนงานผู้สู งอายุอย่ างเป็ นระบบ ในระดับ ประเทศ มี
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่ งชาติ มีท่านรองนายกจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็ นประธาน มีกระทรวง
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การพัฒนาสังคมฯ เป็ นเลขา กลไกนี้ มีหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย กากับ ติดตาม และพิจารณา
เอื้ออานวยให้หน่วยงานต่าง ๆ ช่วยกันดาเนินการเรื่ องผูส้ ู งอายุ เพราะรัฐบาลไม่สามารถเตรี ยมความ
พร้อมสู่ สังคมผูส้ ู งอายุได้หน่วยงานเดียว มีท้งั ภาคเอกชน มีองค์กรการกุศลมากมาย ทาอย่างไรที่จะ
เอื้อให้องค์กรภาคเอกชนมาช่วยเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุดว้ ย
ระดับหน่ วยงาน หน่ วยงานหลักที่รับผิดชอบมีกระทรวงการพัฒนาสั งคมฯ โดยกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ มี กระทรวงสาธารณสุ ข มี กระทรวงอุดมศึ กษาฯ วิจยั เรื่ องผูส้ ู งอายุ มี กระทรวงแรงงาน
ตอนนี้ ก ระทรวงการพัฒนาสั งคมฯ มี ศู นย์ผูส้ ู งอายุทวั่ ประเทศแค่ 12 แห่ ง ในกรุ งเทพฯ มี บา้ นบางแค 1 เป็ นของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ บ้านบางแค 2 เป็ นของกรุ งเทพมหานคร ประชากร
กรุ งเทพฯ 10 ล้านคน มีผสู ้ ู งอายุ 100,000 – 200,000 คน แต่มีศูนย์บริ การผูส้ ู งอายุที่เป็ นหน่ วยงานที่
รองรับดูแลแค่ 2 หน่วย ไม่เพียงพออันนี้เป็ นปัญหาใหญ่
ขณะเดี ยวกันเราก็มีหน่ วยงานระดับจังหวัด คือ สานักงานพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และศูนย์ พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสั งคมผู้สูงอายุ 12 แห่ ง
มีกลไกระดับชาติ มีหน่ วยงานระดับกรมรับผิดชอบคือ กรมกิ จการผูส้ ู งอายุและมี พนั ธมิตร
ทั้งหลายช่วยกันดูแล และมีหน่วยงานระดับพื้นที่
ตอนนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ต้องเปลี่ยนเดิ มทุกคนคิ ดว่าเวลาผูส้ ู งอายุมีปัญหาต้องส่ ง
เข้าสถานสงเคราะห์ บางทีพ่อ ๆ แม่ ๆ ก็ไม่อยากไป ตอนนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กาลังจะทา
อย่างไรให้ครอบครั วเป็ นคนดูแลผูส้ ู งอายุถา้ ครอบครั วนั้นมี ปัญหาเรื่ องเศรษฐกิ จ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมฯ กาลังยกร่ างระเบียบต่อรัฐบาลช่วยเหลือครอบครัวละ 5,000 บาท เพื่อจะดูแลผูส้ ู งอายุ
ความจริ งค่าใช้จ่ายในการดูแลผูส้ ู งอายุในสถานสงเคราะห์ประมาณ 7,000-8,000 บาทต่อหัวต่อเดือน
ทาไมไม่เอากลับไปให้ครอบครัวดูแลถ้าครอบครัวเขามีปัญหาเรื่ องเศรษฐกิ จก็ช่วยเรื่ องเศรษฐกิ จไป
ช่วยให้ถูกทาง กระจายกันดูแลและครอบครั วจะดูแลได้ดีกว่าสถานสงเคราะห์หรื อกระทรวงการ
พัฒนาสังคมฯ
จะทาอย่างไรให้ผสู ้ ู งอายุมีที่อยูอ่ าศัยที่เอื้อต่อการดารงชีพ ตอนนี้ มีโครงการโถปั นสุ ข คือการ
เปลี่ยนที่นงั่ ปลดทุกข์ของผูส้ ู งอายุ ต่างจังหวัดยังนัง่ ยอง ๆ อยู่ทาอย่างไรให้มีโถนัง่ แบบที่ผสู ้ ู งอายุ
สามารถนัง่ ปลดทุกข์ได้อย่างมีความสุ ข มีการปรับทางลาดทางเดิน ปี หนึ่ งได้ไม่เยอะ ปี นี้ กระทรวง
การพัฒ นาสั งคมฯ โดยกรมกิ จการผูส้ ู งอายุได้งบประมาณเพื่ อทาบ้า นอยู่อาศัยของผูส้ ู งอายุแ ค่
ประมาณ 6,000 หลัง
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ทาอย่างไรจะส่ งเสริ มให้หน่วยงานปกครองท้องถิ่น อปท. กรุงเทพมหานคร มาช่วยเพราะว่า
จริ ง ๆ บริ การสาธารณสุ ขเวลาผูส้ ู งอายุออกจากบ้านเจอถนนขึ้ นลาบาก ทาอย่างไรให้มี กลไกเฝ้ า
ระวังผู้สูงอายุ ไม่ใช่ระวังเฉพาะเรื่ องเด็กและสตรี บางทีผสู ้ ู งอายุก็มีปัญหาเรื่ องการถูกละเมิดสิ ทธิ ที่
สาธารณะทั้งหมดทั้งมวลในประเทศไทยทุกคนต้องสามารถใช้บริ การได้ ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีความ
พร้อมหรื อคนที่มีอายุนอ้ ยเท่านั้น ผูส้ ู งอายุก็ตอ้ งเข้าถึงได้ ทาอย่างไรที่มีกลไกที่สะท้อนติดตาม
ต่ อมาเราจะยกระดับ มาตรฐานที่อยู่อาศั ยและการดู แลผู้สู งอายุใ ห้เ ป็ นระดับมาตรฐานได้
อย่างไร เช่น เราจะส่ งเสริ มให้มีระบบ Day Care ดูแลผูส้ ู งอายุที่ได้มาตรฐาน อันนี้ เป็ นเรื่ องหนึ่ งที่
กรมกิ จการผูส้ ู งอายุ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พยายามทา เป็ นเรื่ องทิศทางที่กระทรวงการ
พัฒนาสังคมฯ พยายามจะทาเป็ นภาพรวม ๆ ในการขับเคลื่อนการที่จะเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ สังคม
ผูส้ ู งอายุได้น้ นั ต้องขับเคลื่อนในลักษณะ 3- 4 มิติ
1. การเตรี ยมความพร้อมไม่ได้หมายความว่าเราเป็ นผูส้ ู งอายุแล้วค่ อยไปเตรี ยม เช่น ผมอีก
10 ปี เกษียณ จะทาอย่างไรถ้าผมไม่เตรี ยมความพร้อม รัฐบาลทาเรื่ องกองทุนการออมแห่ งชาติ เรา
ออมเอง ที่ผา่ นมาระบบการออมเหมาะสาหรับราชการ เหมาะสาหรับคนแรงงานในระบบเท่านั้น แต่
ทุก วันนี้ รั ฐ บาลจะส่ งเสริ ม ให้ค นทางานแรงงานนอกระบบมี เ งิ นออม เรี ย กว่ า กองทุ นการออม
แห่ งชาติ มีช่วงอายุ อายุ 15-30 ปี รัฐบาลสมทบให้ 50% หมายถึงออม 100 บาทต่อเดือนรัฐบาลก็เติม
ให้ 50 บาท อายุ 30-50 ปี รัฐบาลสมทบให้ 80% อายุ 50-60 ปี รัฐบาลสมทบให้ 100% แต่ท้ งั นี้ ไม่
เกินปี ละ 14,000 บาท แต่ถา้ เตรี ยมพร้อมตั้งแต่เด็ก ๆ 15 ปี จนครบ 60 ปี ก็จะมีเงินทั้งของตัวเองและ
รั ฐบาลสมทบให้แ ละมี เ งิ นบานาญรายเดื อน ๆ ละ 4,700 บาท เป็ นอย่างน้อย คนไทยไม่ คิดทา
อย่างไรให้คนไทยคิดเรื่ องนี้ต้ งั แต่แรก ๆ เกษียณแล้วจะมีปัญหา เกษียณแล้วก็จะคิดถึงเงิน 600 บาท
กาลังจะคิดอย่างไรให้ทุกคนเตรี ยมความพร้อมเรื่ องผูส้ ู งอายุ
2. หลังจากเป็ นผูส้ ู งอายุแล้วเรื่ องของการดูแลอย่างไร ดูแลเรื่ องของสุ ขภาพอย่างไร จะปรั บ
บ้านเรื อนอย่างไร
3. ไปดูขอ้ กฎหมายหรื อระเบียบกติกาที่ไม่เอื้อบริ การสาธารณะ เช่น อาคารสถานที่สาธารณะ
การดูแลมี 2 อย่างคือในบ้านกับออกมานอกบ้าน ที่สาธารณะต้องรองรับด้วย ทางลาดเป็ นอย่างไร
ราวจับมีไหม ห้องน้ าต้องมีหอ้ งน้ าผูส้ ู งอายุ มีกริ่ งฉุ กเฉิ น บางอย่างไม่สามารถไปเข้ากับคนทัว่ ไปได้
ทาให้สั งคมตระหนักว่ า เราถึ งเวลาที่ ต ้องเปลี่ ย นมุ ม มองแล้ว ประเทศไทยพยายามทาแต่
พยายามทาบนฐานว่ าต้องช่ วยกันและทาบนพื้ นฐานว่ า เศรษฐกิ จของประเทศไทยเป็ นแบบนี้ ก็
พยายามทาเต็มที่

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ท่ านวิทยากรพิเศษ คุณสยาม นนท์ คาจันทร์
บรรยายเรื่อง “ทิศทาง/แนวทางการดูแลช่ วยเหลือผู้สูงอายุ”
เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์

สโมสรโรตารี บางรัก
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Next Speaker

วิทยากรสัปดาห์หน้า

สโมสรโรตารี บางรัก
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Coming Up Next Week
สัปดาห์หน้ามีอะไร

ท่ านวิทยากรพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
คุณสยาม นนท์ คาจันทร์
ผู้ช่วยผู้อานวยการ สถาบันพัฒนาองค์ กรชุมชน
บรรยายเรื่อง “ทิศทาง/แนวทางการดูแลช่ วยเหลือผู้สูงอายุ”
********************************************
วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.พ. 65

รทร.ดร.พัช พชรเสฐียร
เรื่ อง “My Life My Work”

วันพฤหัสบดีที่ 3 มี.ค. 65

คุณทนง คมภาสกร (โค้ชหยัง)
เรื่ อง “กระชับช่องว่างระหว่างวัยในสังคมยุค 4.0...”

วันพฤหัสบดีที่ 10 มี.ค. 65

นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์
เรื่ อง “เปลี่ยนอาหารให้เป็ นยา เปลี่ยนคนไทยทัว่ หล้า
ให้มีสุขภาพดี”

วันพฤหัสบดีที่ 17 มี.ค. 65

พ.ต.อ.โกศล นินบดี
เรื่ อง “เรื่ องเล่าโรงพักที่ประชาชนไม่รู้”

สโมสรโรตารีบางรัก ประชุมประจาสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดี
เวลา 12.30 – 13.30 น. โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
ROTARY CLUB OF BANG RAK
Meeting every Thursday at 12.30 – 13.30 hrs. Royal Orchid Sheraton Hotel

สโมสรโรตารี บางรัก
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