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“เอนกฯ” ผลักดัน เปลยีนเกษยณเปนพลัง เฟส ี 2 หนุนผูส้งูวัย 

สูส่งัคมเรยีนรูต้ลอดชวิีต ครอบคลุมจ้างงาน สรา้งอาชพีและรายได้ 
  
 

 
 วันที่ 23 ก.พ.65 : ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม แถลงผลสําเร็จโครงการ Quick Wins “เปลี่ยนเกษียณเปนพลัง” ปที่ผานมา พรอม

ผลักดันโครงการสูเฟส 2 ใหผูสูงวัยใชพลังขับเคลื่อนประเทศดานตางๆ อยางเปนรูปธรรม โดยสํานักงานการวิจัย

แหงชาติ (วช.) รวมจัดเสวนา Forum Talk ใหเหลาไอดอลวัยเกา เขารับโลบุคคลวัยเกษียณ พรอมตีแผแงคิดการใช

ชีวิตอยางมีพลัง โดยมี รศ.พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุงเรือง เลขานุการรัฐมนตรีวาการ และโฆษกกระทรวง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ใหเกียรติเขารวม ณ สํานักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนกฯ กลาววา ปจจุบันผูสูงอายุมีปริมาณกวารอยละ 12 ของประชากรไทย และมีแนวโนม

ที่โครงสรางผูสูงวัยจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ หากไมมีการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูวัยเกษียณที่ดีพอ จะสงผลใหสภาพจิตใจ

และคุณภาพชีวิตเสื่อมถอยลง หากพวกเรามารวมกันสงเสริมคุณภาพชีวิตของกลุมผูสูงวัย ใหแข็งแรงทั้งรางกายและ

จิตใจ หางไกลจากภาวะซึมเศราและติดบาน และเห็นคุณคาของตัวเอง โดยไมปลอยใหรางกายที่รวงโรยมาบ่ันทอน

จิตใจ โดยกลุมคนเหลานี้ยังมีความรู ความคิด และประสบการณชีวิต ถาเราสามารถนําสิ่งเหลานี้มาใชรวมกับกลุมคน

รุนใหมที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีทักษะดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ จะเกิดความลงตัวในหลากหลายดาน ทั้ง

ขา่วจากหนังสือพิมพพิ์มพ์ไทยออนไลน์ ฉบบัประจําวันท ี24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 หน้า  มูลค่าข่าว  15,000.- 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอยีดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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การเกิดทักษะใหม มีการปรับรูปแบบกระบวนการคดิและวิธีการใชชีวิตตางๆ ซึ่งเราอยากเห็นความสุขเกิดข้ึนในทุกๆ 

ชวงวัย สามารถชวยเหลือเก้ือกูลกันได โดย (อว.) มุงมั่นผลักดันใหโครงการ “เปลี่ยนเกษียณเปนพลัง” เปนวาระ

แหงชาติ เปนโครงการที่มีท้ังความสนุก และความรูทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาทักษะดานตางๆ ใหกลุมคนเหลานี้เปนเปน

คนสูงวัยที่มีคุณภาพ พรอมกาวสูการใชชีวิตและชวยเหลือสังคมในวัยเกษียณไดอยางมีพลัง 

 รมว.อว. กลาวตอวา ไดมอบหมายให (วช.) สรางกลไกการเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงอายุของ

ประเทศไทย โดยสนับสนุนทุนวิจัยและขับเคลื่อนผลงานวิจัยพรอมใช ในประเด็นเรื่อง “การเปลี่ยนเกษียณเปนพลัง” 

: ผูสูงวัยมีทักษะในการประกอบอาชีพ เพ่ือเปดโอกาสและสรางแรงจูงใจใหวัยเกษียณหรือสูงอายุเขาสูสังคมการเรียนรู

ตลอดชีวิต ใหเห็นผลสําเร็จโดยเร็ว ครอบคลุมการจางงาน การสรางความรูภาคเกษตรสมัยใหม เสริมทักษะการ

ดํารงชีวิตและอาชีพ เพื่อสรางรายไดที่เหมาะสมกับศักยภาพ การปองกันโรค สรางเสริมและฟนฟูสุขภาพกายใจ 

พรอมจัดสภาพแวดลอมใหเปนมิตร รวมท้ัง การเตรียมหลักประกันทางสังคมที่สอดคลองกับความจําเปนพื้นฐานใน

การดํารงชีวิต โดยมีสถาบันการศึกษารวมดําเนินการ จํานวน 10 สถาบัน ไดแก วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจา

ฟาจุฬาภรณ, ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัย

เชียงใหม,มหาวิทยาลัยขอนแกน, มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ปจจุบัน โครงการ “เปลี่ยนเกษียณเปนพลัง” มีผูสูงอายุเขารวมแลวทั้งสิ้น 19,000 คน จาก 5 ภูมิภาค 26 

จังหวัด ไดแก เชียงใหม, เชียงราย, ลําปาง, นาน, สกลนคร, ขอนแกน, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, รอยเอ็ด, สุรินทร, 

อุบลราชธานี, ชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา, กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, นนทบุรี, นครปฐม, สมุทรปราการ, 

พระนครศรีอยุธยา, พิจิตร, สงขลา, สตูล, พัทลุง, ชุมพร และกระบี่ ภายใตความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

อาทิ กรมกิจการผูสูงอายุ สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนตน ทําใหเกิดเปน

ผลสําเร็จในดานตางๆ ทั้งดานการสงเสริมการตลาดออนไลน เพ่ือพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและสรางธุรกิจออนไลน

สําหรับผูสูงวัยในยุคดิจิทัล ดานการเสริมสรางพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ ในการเตรียม

ความพรอมสําหรับประกอบอาชีพในยุควิถีชีวิตใหม นอกจากนี้ ยังไดขยายขอบเขตการดําเนินงานไปอีก 5 พ้ืนที่ 

ไดแก กรุงเทพมหานคร,จังหวัดชุมพร,จังหวัดนครศรีธรรมราช,จังหวัดลําปาง และจังหวัดสุราษฎรธาน ี

 โดยในเฟสท่ี 2 จะมุงขยายผลใหครอบคลุม โดยเพ่ิมจํานวนผูสูงอายุที่เขารวมโครงการ หนุนเสริมทีมสราง

โอกาส เพ่ือเพิ่มความยั่งยืน และในป 2566 จะผลักดันใหเกิดผลมากข้ึน จากการเพ่ิมทักษะอ่ืนๆ อาทิ การพัฒนา

ศักยภาพ การขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน และการสรางอาชีพใหมสําหรับผูสูงวัย อีกทั้ง (วช.) จะไดจัดทําศูนยขอมูลและ

นวัตกรรมในการดูแลผูสูงอายุแหงชาติ (National Information and Innovation Center for Elderly Care) เพ่ือ

เปนศูนยขอมูลสําหรับแลกเปลี่ยน สนับสนุนขอมูล องคความรู และหลักสูตรในการดูแลผูสูงอายุจากนักวิจัย 

มหาวิทยาลัยและหนวยงานภาคีเครือขายตางๆ เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานกลางคลังขอมูลสุขภาพระดับกระทรวง

หรือระดับประเทศ 

 ดาน ดร.วิภารัตน ดีออง ผูอํานวยการสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) กลาววา กิจกรรมเสวนา FORUM 

TALK “เปลี่ยนเกษียณเปนพลัง” ในวันนี้ (วช.) ไดรับเกียรติจาก ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน เปนประธานมอบ

โลประกาศเกียรติคุณใหบุคคลวัยเกษียณ (Idol วัยเกา) ที่มีพลังในการใชชีวิตทั้ง 5 ดาน ประกอบดวย ดานการ

เสริมสรางทักษะอาชีพ มอบแก คุณยุทธนา ลอพันธุไพบูลย,ดานการดูแลสุขภาพ มอบแก คุณอัจฉราพรรณ ไพบูลย

สุวรรณ,ดานสงเสริมทักษะดิจิทัล มอบแก คุณมนัสวิน นันทเสน (ติ๊ก ชีโร),ดานสานสัมพันธตางวัย มอบแก คุณนวล
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นงค จามิกรณ และดานจิตอาสาเพื่อสังคม มอบแก คุณเนาวรัตน ยุกตะนันท มารวมสรางและถายทอดพลังบวก

ใหกับสังคมผานการเสวนา พรอมดวยไดรับเกียรติจาก คุณสันติ ลุนเผ ศิลปนแหงชาติ และ รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ผู

ควบคุมการแสดงขับรองเพลงประสานเสียง “วงปลอยแก” มารวมแสดงพลังดนตรีของคนวัยเกา ซึ่งลวนเปนบุคคลวัย

เกษียณที่มีการพัฒนารูปแบบการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขและมีสีสันอยูตลอดเวลา สรางแรงกระเพ่ือมอยาง

ตอเนื่อง และเปนแบบอยางของคนวัยเกษียณ ที่จะรวมขับเคลื่อนประเทศอยางเต็มกําลังความสามารถ 

 

  

 

   

 

 


