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บทนำา
	 ผมเขยีนบทความนีเ้พราะเคยไดร้บัทนุรฐับาลญีปุ่น่

ไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นนาน	7	ปี	ในระดับปริญญาตรี

และปริญญาโท	จึงได้เรียนรู้ถึงผู้คน	วัฒนธรรม	สังคม	

การดำาเนินชีวิตในการทำางานและการดูแลผู้สูงอายุของ

คนญี่ปุ่นและผมก็ได้ติดตามข่าวคราวเกี่ยวกับการดูแล 

ผูส้งูอายเุปน็อยา่งด	ีบทความนีจ้ะไดเ้หน็ถงึแนวทางตา่งๆ

ที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นดำาเนินการอย่างไรที่เป็นรูปธรรม 

ในการดูแลผู้สูงอายุ	ซึ่งแนวทางดังกล่าวที่รัฐบาลญี่ปุ่น

ดูแลผู้สูงอายุนั้น	 ทางรัฐบาลไทยควรจะให้มีหน่วยงาน

เน้นในการดูแลผู้สูงอายุคนไทยซึ่งขณะนี้มีแนวโน้มจะ

มากขึ้นเรื่อยๆในอนาคต

การเพิ่มประชากรของโลกจากอดีตถึงปัจจุบัน
	 ประชากรโลกเมื่อก่อนคริสตกาลมีเพียง	300	ล้าน

คน	และเพิม่ขึน้สองเทา่เปน็	600	ลา้นคนในป	ีค.ศ.	1600	 

ประชากรเหล่านี้	64%	อยู่ในทวีปเอเชีย,	21%	อยู่ใน

ทวีปยุโรป,	และ	13%	อยู่ในทวีปอัฟริกา	ที่เหลือนั้น

อยู่กันประปรายในทวีปอเมริกา	ต่อมาในปี	1900	เพียง	

สังคมสูงอายุของญี่ปุ่น
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300	ปใีหห้ลงั	ประชากรโลกเพิม่ขึน้เกอืบ	3	เทา่ตวัเปน็	 

1,700	 ล้านคน	 มาถึงวันนี้ประชากรของโลกมีจำานวน	

7,000	 ล้านคนแล้ว	 สหประชาชาติคาดว่าในป	ี ค.ศ.	

2100	อีก	90	ปีข้างหน้าประชากรของโลกจะมีมากถึง	

10,000	ล้านคน	

	 ประชากรโลกยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงในช่วง 

เวลากอ่นป	ี1950	โดยเฉพาะประเทศทีก่ำาลงัพฒันาจะม ี

อตัราการเพิม่ของประชากรสงูเชน่	จนีและไทยขณะนัน้ 

ประชากรของจีนมี	550	ล้านคน	ญี่ปุ่นมีประชากร	80	 

ล้านคน	 ส่วนประเทศไทยมีประชากร	 20	 ล้านคน	 

ปัจจุบันนี้จีนมี	1,340	ล้านคน,	ญี่ปุ่นมี	126	ล้านคน 

และไทยมี	 69	 ล้านคน	 ส่วนการเพิ่มจำานวนของ

ประชากรในประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นประเทศต่างๆใน

ยุโรปจะมีอัตราการเพิ่มของประชากรไม่สูงนัก	

	 เมือ่มกีารรณรงคอ์ยา่งจรงิจงัเพือ่สรา้งคณุภาพของ

ชวีติในครวัเรอืนดว้ยการจำากดัจำานวนของบตุรทีจ่ะเกดิ

มา	ผลของการรณรงคน์ัน้ทำาใหห้ลายๆประเทศ	เชน่	จนี

และญี่ปุ่นลดจำานวนบุตรให้ต่ำากว่า	2	คนได้ในปี	1970	
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และไทยลดได้ในปี	1990	ปัจจุบันนี้ผู้หญิงจีนหนึ่งคนมี

บุตร	1.51	คน	ผู้หญิงญี่ปุ่นหนึ่งคนมีบุตร	1.32	คน	

และผู้หญิงไทยหนึ่งคนมีบุตร	1.53	คน	

	 รายงานของสหประชาชาตเิมือ่กลางป	ี2011	ทีผ่า่น 

มานี้	 ได้จำาแนกกลุ่มประเทศตามอัตราการเจริญพันธุ์

ของประชากรออกเป็น	 3	 กลุ่มคือประเทศที่มีอัตรา

การเจริญพันธุ์สูง,	 กลาง,	 และต่ำา	 จากรายงานฉบับ

เดียวกันนี้จะเห็นความแตกต่างของสัดส่วนประชากร

ของประเทศต่างๆ	คือ	กลุ่มประเทศที่มีอัตราการเจริญ

พันธุ์สูงจะมีประชากรผู้สูงอายุเป็นเพียงสัดส่วนน้อย	

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอายใุนกลุม่ประเทศ

ที่มีอัตราการเจริญพันธุ์ต่ำา	

	 ความหมายของคำาว่า	 “อัตราการเจริญพันธุ์”	 

หมายถึงอัตราของการมีบุตรในช่วงชีวิตหนึ่งของ

ประชากรเพศหญิงหนึ่งคน	 ยกตัวอย่างเช่น	 ในกลุ่ม

ประเทศที่มีอัตราการเจริญพันธุ์ต่ำา	เช่น	ประเทศญี่ปุ่น	

ในปี	2010	ผู้หญิงญี่ปุ่นคนหนึ่งมีบุตร	1.32	คน	เมื่อ

เทยีบกบัประเทศทีม่อีตัราการเจรญิพนัธุส์งูเชน่ประเทศ

คองโก	ซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งมีบุตรถึง	6.07	คน	เป็นต้น	

จึงมีผลทำาให้สัดส่วนของผู้สูงอายุในญี่ปุ่นนั้นสูงกว่า

สัดส่วนของผู้สูงอายุในประเทศคองโก	สัดส่วนผู้สูงอายุ

ของญีปุ่น่นบัเปน็	22%	ของประชากรทัง้หมดของญีปุ่น่	

ในขณะที่ประชากรผู้สูงอายุในประเทศคองโกมีสัดส่วน

เพียง	3%	ของประชากรคองโกทั้งประเทศ	

จำานวนผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น
	 ทุกวันนี้ญี่ปุ่นเป็นชาติที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุมาก

ที่สุดในโลก	 และจากนี้ไปอีกเพียงแค่	 2	 ปี	 คือในปี	 

ค.ศ.	2013	ประชากรญีปุ่น่ทีม่อีายมุากกวา่	65	ปขีึน้ไป 

จะมีสัดส่วนถึงร้อยละ	 25	 ของประชากรในประเทศ	 

นั่นหมายความว่าในประเทศญี่ปุ่น	1	คนใน	4	คนเป็น

ผูส้งูอายุ	แนวโนม้เช่นนี้จงึคำานวณออกมาในเชงิสถติไิด้

ว่า	ภายในปี	ค.ศ.	2040	หรืออีก	29	ปีข้างหน้านี้เอง 

สังคมสูงอายุของญี่ปุ่น

จำานวนผูค้นทีม่อีาย	ุ65	ปขีึน้ไปในญีปุ่น่จะสงูเปน็	33%	

ของพลเมืองญี่ปุ่น	นั่นหมายความว่า	1	คนใน	3	คน

จะเป็นผู้สูงอายุ	

	 รัฐบาลญี่ปุ่นได้เห็นแนวโน้มของสัดส่วนประชากร 

ผูส้งูอายใุนประเทศ	จงึไดว้างนโยบายแหง่ชาตไิวร้องรบั

ความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้		และองคก์รเอกชนตา่งๆ	

ก็ได้ปรับนโยบายการผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค 

ทัง้หลายไวแ้ลว้เชน่กนั	ประเทศญีปุ่น่จงึเปน็ทีจ่บัตามอง 

ของประเทศตา่งๆ	ทัว่โลก	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศ 

ที่มีแนวโน้มว่าสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุกำาลังเพิ่ม 

มากขึ้น	 เพื่อเตรียมพร้อมที่จะปรับตัวให้ประชากรใน

ประเทศของตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	บ้านเมืองที่น่าอยู่

ยิ่งขึ้น

	 ประเทศไทยมอีตัราการเจรญิพนัธุต์่ำากวา่	2.0	จดัอยู่

ในกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเจริญพันธุ์ต่ำา	ซึ่งประกอบ

ดว้ยทกุประเทศในทวปียโุรป,	14	ประเทศในทวปีอเมรกิา,	 

และ	19	ประเทศในทวีปเอเชีย	เรียงตามลำาดับจำานวน

ประชากรของประเทศได้ดังนี้	 จีน	 บราซิล	 รัสเซีย	

ญี่ปุ่น	 เวียตนาม	 เยอรมัน	 อิหร่าน	 ไทย	 ฝรั่งเศส	 

การพัฒนาประเทศจึงต้องคำานึงถึงประชากรผู้สูงวัย 

เหล่านี้ทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ	

	 ในปี	 1970	 รัฐบาลญี่ปุ่นจัดงบประมาณ	 6%	

ของรายได้รัฐเพื่อสวัสดิการสังคม	 ต่อมาในปี	 1992	 

งบประมาณนี้เพิ่มมากขึ้นเป็น	 18%	 และคาดว่าใน

ปี	 2025	 รัฐอาจจะต้องใช้เงินเพื่อสวัสดิการสังคม 

สูงถึง	27%	ของรายได้รัฐ	เงินเหล่านี้ล้วนเป็นเงินภาษ ี

ที่จัดเกบ็มาจากกลุ่มคนในวัยทำางานที่มีสัดส่วนเกือบจะ 

คงที่	 ในขณะที่ผู้สูงวัยมีจำานวนเพิ่มขึ้น	 รายงานของ 

สหประชาชาต	ิจงึไดเ้สนอใหร้ฐับาลญีปุ่น่ปรบัอายเุกษยีณ 

จาก	65	ในปัจจุบันเป็น	77	ปี	มิฉะนั้นประเทศชาติ

จะขาดแคลนแรงงานอยา่งหนกั	จำาเปน็ตอ้งจา้งแรงงาน

ตา่งชาตถิงึปลีะ	1	ลา้นคนนบัตัง้แตป่	ีค.ศ.	2000	จนถงึ

ปี	2050	เพื่อรักษาดุลยภาพของผลผลิตประชาชาติ
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	 รัฐสวัสดิการที่จัดไว้	จะต้องใช้งบประมาณจำานวน

มหาศาล	เมือ่คนญีปุ่น่มอีายยุนืยาวขึน้	รฐักย็ิง่ตอ้งสำารอง

งบประมาณมากขึน้ในการรกัษาพยาบาลผูส้งูวยั	ทกุวนันี ้

ญี่ปุ่นเป็นชาติที่ประชากรมีอายุยืนยาวที่สุดในโลก	 คือ	 

เฉลีย่อายสุงูถงึ	83	ป	ี(ประเทศไทย	70	ป	ีสงิคโปร	์82	ป)ี	 

รัฐบาลญี่ปุ่นตระหนักถึงสภาวะแรงงานที่ขาดแคลน	 

และได้เพิ่มมาตรการผ่อนผันอนุโลมให้ใช้แรงงาน 

ตา่งชาตไิดต้ัง้แตป่	ี2000	เปน็ตน้มา	แตก่ย็งัไมเ่พยีงพอ 

ที่จะรองรับความต้องการโดยรวมของเศรษฐกิจได้

	 ประเทศญีปุ่น่ไดช้ือ่วา่เปน็ชาตทิีม่วีนิยัการครองชพี

ที่โดดเด่นกว่าชาติอื่นๆ	ในโลก	นวัตกรรมใหม่ๆ	ที่เกิด

ขึ้นทั้งในระดับชาติและสังคมช่วยผลักดันแนวคิดเรื่อง

มาตรฐานในการออกแบบบ้านที่อยู่อาศัย	การก่อสร้าง 

อาคารสูง	 ระบบขนส่งมวลชน	 และพื้นที่สาธารณะ 

ทกุแหง่หน	ใหค้ำานงึถงึความสะดวกสบาย	ความปลอดภยั	 

และความมีประสิทธิภาพของทุกชีวิต	ในการนี้ได้มีการ

เน้นคำาว่าทุกชีวิตอย่างไม่มีข้อยกเว้น	 ไม่ว่าคนๆนั้นจะ

เป็นเด็กเล็กหรือคนชรา	 เป็นชายหรือหญิง	 เป็นคน

ร่างกายสูงใหญ่หรือเตี้ยเล็ก	 หรือคนพิการ	 ทั้งนี้เพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร	

	 ผู้คนไม่ว่าวัยใด	หรือเพศใด	ย่อมมีสิทธิเท่าเทียม

กันในการเลือกที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสะดวก	

สังคมสูงอายุของญี่ปุ่น

รูปภาพ	เหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงการออกแบบการก่อสร้างสถานที่สาธารณะที่เอื้ออำานวยต่อการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ

ปลอดภัย	และมีคุณภาพให้กับตนเองได้	เช่น	ในบ้าน

เรอืนไมม่ขีัน้บนัได	ประตบูา้นหรอืประตหูอ้งไมใ่ชล้กูบดิ	 

ทางเข้าออกมีความกว้างขวาง	 และเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่

ในระดับที่ผู้ใช้ทุกผู้ทุกวัยสามารถเอื้อมถึง	 ตลอดจน 

รถเมล์และรถไฟไม่มีขั้นบันได	 เอื้อให้ทุกคนก้าว

ขึ้นลงได้สะดวกโดยไม่มีข้อจำากัด	 สินค้าอุปโภค

และบริโภคที่วางขายในตลาดทั่วไปนั้น	 จำาเป็น

ต้องคำานึงถึงผู้ซื้อทุกระดับ	 เมื่อผู้สูงอายุในสังคม

มีสัดส่วนสู งขึ้ นก็ย่อมกลายเป็นกลุ่มผู้บริ โภคที่ 

ผู้ผลิตสินค้าต้องให้ความสนใจมากยิ่งๆขึ้น	

ทฤษฎี “อิบะโช” ของประเทศญี่ปุ่น
	 คนญี่ปุ่นได้ให้ความสนใจกับทฤษฎี	 “อิบะโช”	 ซึ่ง

ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าบ้าน	 แต่ในที่นี้คำาว่าอิบะโชมี 

ความหมายลกึซึง้กวา่นัน้	นัน่คอื	เปน็ทีท่ำาใหผู้อ้ยูอ่าศยั

นั้นรู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง	 ความชราไม่ใช่ทางเลือก 

แต่เป็นสิ่งที่ธรรมชาติกำาหนดไว้	 เมื่อถึงวัยชราภาพ	

ความสามารถในการเคลือ่นไหวของผูค้นยอ่มถดถอยลง	 

กลายเป็นภาระของลูกหลานและสังคมโดยรวม	

	 แนวคิดเรื่องอิบะโชกำาลังเป็นที่สนใจของหลาย

ประเทศทัว่โลก	เพือ่เสนอแนะใหส้งัคมคำานงึถงึคนสงูวยั	 

และใสใ่จใหไ้ดอ้าศยัอยูอ่ยา่งปลอดภยั	และสะดวกสบาย	 
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ตลอดจนเป็นที่ เคารพนับถือของผู้ที่อ่อนวัยกว่า	 

สนองตอบต่อคำากล่าวของแม่ชีเทเรซ่าที่ว่า	 “ผู้คนที่ 

ขาดคนเหลียวแล	 ไม่มีใครรู้จักและถูกลืม	 คือ	 ผู้ที่ 

หิวโหยและยากจนยิ่งกว่าคนที่ขาดแคลนอาหาร 

เสียอีก”	 อิบะโชเน้นการสร้างจิตสำานึกให้กับผู้สูงวัยว่า	 

เขาเปน็สว่นหนึง่ของสงัคม	และประสบการณข์องเขามี

บทบาทในการสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติ

	 อิบะโชเป็นต้นแบบของการส่งเสริมให้เกิดความ

เข้าใจเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัยของประชากร	 โดย 

สามารถทำาให้ลูกหลานและผู้คนในสังคมยอมรับว่า 

คนชราคือคนที่มีสิทธิเสรีที่จะเลือกวิถีชีวิตของตนเอง	 

และเขาเหล่านี้ยังทำาประโยชน์ให้กับสังคมได้	มิใช่ภาระ 

ของบา้นเมอืง	หากทำาไดส้ำาเรจ็กจ็ะชว่ยลดภาระของรฐั 

ลงได้ในระยะยาวในด้านค่าใช้จ่ายที่ต้องรักษาพยาบาล

ผู้สูงอายุ	

	 เพื่อสร้างอิบะโชให้คนชราทุกผู้ทุกนามสามารถ 

เคลื่อนไหวได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบายโดย 

ไม่ก่อให้เกิดภาระกับคนรอบข้าง	 รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้

ออกกฏหมายควบคุมการก่อสร้างอาคารและพื้นที่

สาธารณะให้ผู้สูงอายุเคลื่อนไหวได้เองโดยไม่เป็น 

ภาระต่อผู้อื่น	 ทั้งนี้ได้เริ่มร่างระเบียบการออกแบบ 

ก่อสร้างพื้นที่สาธารณะในระดับท้องถิ่นในปี	 1970	 

ต่อมาจึงได้รวบรวมร่างระเบียบการออกแบบระดับ

ประเทศในป	ี1980	พรอ้มกนันีร้ฐับาลกเ็ริม่ใหร้า่งระเบยีบ 

การออกแบบที่อยู่อาศัยในครัวเรือน

กฎหมายการควบคุมการก่อสร้างอาคารใน

ประเทศญี่ปุ่น
	 ในป	ี1994	รฐัสภาผา่นกฏหมายควบคมุการกอ่สรา้ง 

อาคารสถานที่ที่ เหมาะกับทุกๆคน	 (Accessible	 

Building	 Law)	 ได้สำาเร็จ	 เบื้องต้นได้ใช้บังคับเฉพาะ 

สังคมสูงอายุของญี่ปุ่น

กับอาคารสร้างใหม่ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า	 2000	 

ตารางเมตรขึ้นไปเท่านั้น	 ยกเว้นโรงเรียน	 ต่อมาใน 

ปี	 2000	 รัฐสภาได้ผ่านกฏหมายควบคุมการก่อสร้าง

ระบบขนส่งมวลชน	 (Accessible	 Transportation	

Law)	 เพื่อใช้ควบคุมการก่อสร้างสถานีขนส่งมวลชน

ที่มีผู้โดยสารมากกว่า	 5,000	 คนต่อวัน	 ในปี	 2002	

ได้แก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายว่าด้วยการก่อสร้างอาคาร

สำานักงานให้บังคับใช้กับโรงเรียนและสถานที่ราชการ	

และในปี	 2006	 ได้ออกกฏหมายควบคุมการก่อสร้าง

โรงแรมและสถานทีม่หรสพทกุแหง่ใหร้องรบัผูม้าเยอืนที่

สงูอายตุลอดจนผูใ้ชล้อ้เลือ่นทกุชนดิ	การออกกฏหมาย 

เหล่านี้ได้รับแรงผลักดันจากสถิติการเพิ่มจำานวนของ

ประชากรผู้สูงวัยนั่นเอง	

	 รัฐบาลให้แรงจูงใจต่อผู้ประกอบการด้วยการลด 

ภาษี เงินได้	 รวมทั้ งสนับสนุนค่ าใช้จ่ ายในการ 

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนทั่วไปรับรู้ว่าสถานที่เหล่านี้	 

เหมาะสมและพร้อมที่จะรองรับผู้สูงวัย	 ผลพลอยได้ 

จากกฏหมายควบคุมการก่อสร้างดังกล่าวนี้	 ทำาให้

สถานที่สาธารณะต่างๆมีผู้คนมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น	

คาดว่าอาคารและสถานที่สาธารณะอีกครึ่งหนึ่งของ

สิ่งก่อสร้างเดิมที่สร้างมาก่อนการมีกฏหมายควบคุมก็

จะมีการปรับแต่งให้สามารถรองรับผู้สูงอายุได้เช่นกัน	

สถานที่ประกอบธุรกิจทุกแห่งต่างเพิ่มสิ่งอำานวยความ

สะดวกให้กับผู้สูงอายุ	 เช่น	 มีการติดตั้งบันไดเลื่อนใน

ทุกสถานที่	 กระเป๋ามีล้อเลื่อนกลายเป็นสินค้าขายดี

เนือ่งจากสถานทีส่าธารณะทกุแหง่ตา่งมทีางลาดใหล้าก

กระเป๋าล้อเลื่อนได้	

	 ส่วนกฏหมายควบคุมการก่อสร้างบ้านเรือนที่อยู่ 

อาศัยนั้นเริ่มร่างแนวทางปฏิบัติในปี	 1987	 แต่

เมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมือง 

โกเบในปี	 1995	 จึงเกิดแรงผลักดันให้รัฐบาลออก 

กฏกระทรวงมาควบคุมการก่อสร้างบ้านเรือนและ 
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ที่อยู่อาศัยในปีเดียวกันนี้	 ทั้งนี้กระทรวงการก่อสร้าง 

ได้ออกข้อบังคับเพิ่มเติมอีกว่าหมู่บ้านจัดสรรที่สร้างไว้	 

18	ล้านครัวเรือนก่อนปี	1995	จะต้องปรับปรุงให้เป็น 

บ้านที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ได้	แต่การปรับปรุงเกิดได้อย่าง 

เชื่องช้าเนื่องจากขาดแรงจูงใจเป็นค่าตอบแทนเรื่องลด 

ภาษีเงินได้	ส่วนบ้านจัดสรรที่สร้างใหม่ทุกโครงการนั้น	

ล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมของกฏกระทรวงนี้แล้ว

	 ประเด็นสุดท้ายที่จะกล่าวต่อไป	 คือ	 เรื่องตลาด

ของสนิคา้อปุโภคและบรโิภค	หากพจิารณาถงึประชากร

ผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงวัยแล้ว	 ย่อมจะเห็นแนวโน้มได้ว่า 

นา่จะเปน็ชอ่งทางการตลาดทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุ	ผูผ้ลติสนิคา้

ในประเทศญีปุ่น่จงึไมร่รีอทีจ่ะออกแบบและผลติสนิคา้ที่

เพิ่มความสะดวกสบายในการบริโภคให้กับผู้สูงวัยด้วย

ปรัชญาของ	 Universal	 Design	 ไม่ว่าสินค้านั้นจะ

เปน็ของใชป้ระจำาวนัหรอือาหารการกนิสำาหรบัคนสงูวยั	 

ตลาดนี้ย่อมมีแต่จะขยายตัวมากขึ้น	 จึงนับได้ว่าเป็น

ธุรกิจที่น่าลงทุนมากที่สุด	

              

สังคมสูงอายุของญี่ปุ่น

บทสรุป
	 ญี่ปุ่นเป็นชาติแรกที่ให้ความสำาคัญกับชีวิตความ

เปน็อยูข่องผูส้งูอายุ	จนหลายๆประเทศตา่งเจรญิรอย 

ตาม	ประเทศไทยกำาลังจะเข้าสู่ยุค	Ageing	Society	

แล้วเช่นกัน	นอกเหนือจากการออกกฏหมายควบคุม 

การก่อสร้างอย่างที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นแล้ว	 ยังต้องช่วย

กันปลุกจิตสำานึกของคนสองกลุ่ม	กล่าวคือ	กลุ่มผู้สูง

อายุและกลุ่มผู้ยังไม่สูงอายุซึ่งวันหนึ่งย่อมต้องแก่เฒ่า

ลง	ทัง้นีเ้พือ่การเตรยีมพรอ้มสำาหรบัวนัขา้งหนา้	และ 

ทุกคนในสังคมควรตระหนักว่าการสร้างสิ่งอำานวย

ความสะดวกให้ผู้สูงวัยนั้นเป็นภาระที่ไม่หนักเท่ากับ

การปล่อยให้ผู้สูงวัยต้องมีชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวไร้

ความหมาย	 แล้วรอรับสวัสดิการจากรัฐ	 ซึ่งต้องใช้

จ่ายงบประมาณจำานวนมหาศาลที่เป็นเงินภาษีของ

ประชาชน	 การเตรียมการอำานวยความสะดวกและ

ปลอดภัยแก่ผู้สูงวัยจึงมิใช่ภาระ	 แต่เป็นหน้าที่ของ

ทุกคน	 เพราะอนาคตของชาติขึ้นอยู่กับการดูแลผู้สูง

วัยในวันนี้

รูปภาพ	เหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงการออกแบบการก่อสร้างสถานที่สาธารณะที่เอื้ออำานวยต่อการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ


