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เอ็นไอเอ จับมือ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เปิดตัวศูนย์การเรียนรู้ “ชราแลนด์” 

เตรียมพร้อมเยาวชนรับมือสังคมสูงวัยด้วยนวัตกรรม STAEM4INNOVATOR 

…………………………………………………………….. 

ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ร่วมกับสถำบันแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว 

มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตศำลำยำ เปิดตัวศูนย์กำรเรียนรู้ “ชรำแลนด์” เพ่ือให้เยำวชนเรียนรู้กำรสร้ำงธุรกิจ

นวัตกรรมส ำหรับผู้สูงอำยุ ผ่ำนกิจกรรม STEAM4INNOVATIOR ในวันคล้ำยวันสถำปนำสถำบันแห่งชำติเพ่ือกำร

พัฒนำเด็กฯ ครบรอบ ๒๓ ปี พร้อมเปิดเวทีเสวนำวิชำกำร “สองวัยในโลกสูงวัย”: กำรเตรียมตัวรับมือของเด็กใน

สังคมสูงวัย 

 “วิกฤตสังคมสูงวัย”ในประเทศไทยเป็นปัญหำที่ใหญ่และขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว ในปี 2563 ผู้สูงอำยุ

เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 20 ของประชำกรทั้งหมด และในปี 2570 เรำจะมีผู้สูงอำยุร้อยละ 30 หรือกว่ำ 20 ล้ำนคน 

ไม่ใช่เพียงปริมำณท่ีก ำลังจะเป็นปัญหำ แต่ช่องว่ำงระหว่ำงกลุ่มวัยที่ไม่มีควำมเข้ำใจกัน ขำดควำมสัมพันธ์กัน จะท ำ

ให้คนต่ำงวัยขำดกำรดูแลกันและเอำรัดเอำเปรียบระหว่ำงกลุ่มวัย เรำก ำลังจะมีคนหลำยกลุ่มวัยอยู่ร่วมกัน ตั้งแต่

วัยเทียด (อำยุ 90 ปีขึ้นไป) - ทวด (อำยุ 75-90 ปี) - ปู่ย่ำตำยำย (อำยุ 50-75ปี) วัยพ่อแม่ และวัยลูก-หลำน-เหลน 

– ลื่อ กำรจัดระบบบริกำรผู้สูงวัย และกำรจัดกำรเชื่อมต่อควำมสัมพันธ์และควำมเข้ำใจระหว่ำงกลุ่มวัย (bridging 

gap between age group) จึงเป็นโจทย์ส ำคัญของกำรสร้ำงสังคมสุขภำวะในอนำคต 

รศ.ดร.ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่ำวว่ำ

บทบำทมหำวิทยำลัยมหิดลกับวิกฤตสังคมสูงวัย ได้ด ำเนินทั้งกำรวิจัย สร้ำงต้นแบบบริกำร  สร้ำงนวัตกรรมและ

ผลิตภัณฑ์ เพื่อน ำไปสู่กำรเสริมสร้ำงสุขภำพ และระบบบริกำรสุขภำพท่ีมีคุณภำพส ำหรับผู้สูงอำยุ  6 โครงกำร

ส ำคัญที่ด ำเนินกำรแล้วได้แก่ ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

เป็นศูนย์ที่ผลิตบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนเวชศำสตร์ผู้สูงอำยุ พัฒนำรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบสหวิชำชีพ

ศูนยก์ารเรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำต้นแบบและมำตรฐำนกำรดูแลผู้สูงอำยุและผู้ป่วยระยะท้ำย สร้ำง
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ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมกำรดูแลสุขภำพเพ่ือทดแทนกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศและเพ่ิมโอกำสกำรแข่งขันในตลำด

สำกล ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานและครบวงจร  

(คณะทันตแพทยศาสตร์) เน้นกำรดูและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุระยะยำวอย่ำงเป็นระบบ การประยุกต์ใช้

และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อยกระดับสุขภาวะผู้สูงอายุในกลุ่มภาคกลาง 

คณะเทคนิคการแพทย์  มุ่งเน้นที่กำรป้องกัน มำกกว่ำกำรรักษำผู้ป่วย ประยุกต์ใช้และพัฒนำต่อยอดนวัตกรรม 

ขยำยผลกำรน ำนวัตกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพแบบองค์รวมไปสู่ประชำชนกลุ่มใหญ่ของประเทศ และกำรน ำเสนอ

เชิงนโยบำยในกำรดูแลสุขภำพของประชำชน ศูนย์เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือแพทย์ทางออโธปิดิกส์ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ เป็นศูนย์ที่รองรับกำรผลิตชิ้นส่วนต้นแบบ Tailor Made ที่เหมำะกับสรีระผู้สูงอำยุ และครบ

วงจร และโครงการส่งเสริมพ้ืนที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังดนตรี สร้างเสริมกิจกรรมและประสบการณ์ดนตรีที่

หลากหลายเพื่อการขับเคลื่อนสังคมให้เข้มแข็ง และสร้างสุขภาวะท่ีดี วิทยาลัยดุริยางคศิปล์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม

พ้ืนที่ชุมชนสร้ำงสรรค์ด้วยพลังดนตรีน ำไปสู่สุขภำวะที่ดีของผู้สูงวัยและครอบครัว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี  ทยานศิลป์ อาจารย์ประจ า สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และ

ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  กล่ำวว่ำในกำรเตรียมพร้อมกำรเข้ำสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์นี้ เรำต้องเสริม

แนวคิดใหม่เชิงรุก นอกเหนือนโยบำยแบบตั้งรับเพ่ือกำรแก้ปัญหำของผู้สูงอำยุในด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งไม่ทันกับ

สถำนกำรณ์ที่ผู้สูงอำยุมีจ ำนวนมำกขึ้น แนวคิดเชิงรุกได้แก่กำรสร้ำงผู้สูงอำยุที่มีควำมสุขและสุขภำพดี (Thai 

Active Aging Smart, Happy,& Healthy) โดยเตรียมควำมพร้อมของคนทุกวัยเพ่ือเป็นผู้สูงอำยุที่มีคุณภำพในวัน

ข้ำงหน้ำ และ เตรียมคนทุกวัยให้พร้อมที่จะอยู่ร่วมกันและช่วยเหลือผู้สูงอำยุ ซึ่งผู้สูงอำยุ กับเด็ก... คนสองวัยนี้

เกี่ยวพันกันได้ ในรูปบทบำทของกำรเป็น เทียด ทวด ปู่ย่ำตำยำย ที่จะต้องเลี้ยงหลำน เหลน ลื่อ ซึ่งโครงสร้ำงของ

ครอบครัวไทยจะเปลี่ยนไปในทิศทำงที่ผู้สูงอำยุกับเด็กต้องอยู่ร่วมกันและพ่ึงพำกันมำกข้ึน เมื่อ ผู้สูงอายุและเด็ก 

ต่ำงคนต่ำงวัย ต่ำงสไตล์กำรใช้ชีวิตอำยุยิ่งห่ำงกัน ยิ่งเกิดช่องว่ำงทำงควำมคิดยิ่งต่ำงกัน ท าให้เกิดปัญหาช่องว่าง

ระหว่างวัย จนเป็นปัญหำใหญ่ทำงสังคมสูงวัย น ำไปสู่กำรไม่ยอมรับของอีกฝ่ำย ต่ำงคิดว่ำตนเองถูกต้องเสมอ พอมี

ปัญหำหรือไม่เข้ำใจกันก็ไม่ปรึกษำพูดคุย ท ำให้เกิดควำมห่ำงเหินสัมพันธภำพในครอบครัวอ่อนแอ ครอบครัวไม่มี

ควำมสุข ซึ่งทำงออกของปัญหำคือกำรจัดกิจกรรมระหว่ำงวัย สร้ำงควำมเข้ำใจในควำมแตกต่ำง ส่งเสริมให้เกิดกำร
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ยอมรับ และเคำรพในควำมแตกต่ำง แบ่งปันประสบกำรณ์และท่ีส ำคัญคือ การร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ 

Happy Together Old and Young 

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อ านวยการด้านระบบนวัตกรรม ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) กล่ำวว่ำ “NIA มุ่งม่ันในกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของเยำวชนมำอย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนกระบวนกำร

“STEAM4INNOVATOR” ซึ่งเป็นแนวทำงจัดกำรเรียนรู้สมัยใหม่ ที่น ำควำมรู้ด้ำนธุรกิจและกำรเป็นผู้ประกอบกำร

มำบูรณำกำรเข้ำกับควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงด้ำน STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, 

Mathematics) เพ่ือให้เยำวชนสำมำรถประยุกต์และสร้ำงสรรค์ผลงำนบนพื้นฐำนของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ที่มีมิติของกำรประกอบธุรกิจนวัตกรรมอยู่ด้วย “ส ำหรับ Learning Station นี้จัดขึ้นในธีม “INNO OLD-K” 

เนื่องจำกประเทศไทยก ำลังก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ น้อง ๆ เยำวชนควรได้เรียนรู้ เข้ำใจปัญหำ และสำมำรถเป็นผู้

แก้ไขปัญหำเหล่ำนั้นได้อย่ำงตรงจุด เพ่ือให้ผู้สูงอำยุสำมำรถใช้ชีวิตในวัยชรำได้อย่ำงมีควำมสุข โดยกิจกรรม

ประกอบด้วย 4 ฐำน ได้แก่ Stage 1 รู้ลึก รู้จริง : สูงวัย Why เก๋า? น้อง ๆ จะได้ทดลองเป็นผู้สูงอำยุ เช่น กำรมี

ปัญหำสำยตำ กำรเดิน และริ้วรอย เพื่อเข้ำใจปัญหำอย่ำงลึกซ้ึง Stage 2 Wow Idea :  Cha la land แดนไอ

เดีย น้อง ๆ จะได้ดูตัวอย่ำงนวัตกรรมที่แก้ปัญหำให้กับผู้สูงอำยุ เช่น ไฟเปิดอัตโนมัติ ไม้เท้ำปรับระดับ หรือ 

Application ต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจ Stage 3 Business Model : อาวุโส Model น้อง ๆ จะได้เล่นเกม

เพ่ือแลก STEAM coin ส ำหรับน ำมำซื้ออุปกรณ์ต่ำง ๆ มำใช้ในกำรท ำผลงำนต้นแบบ และรู้จักกับกำรเขียนแผน

ธุรกิจเบื้องต้น Stage 4 Production & Diffusion : Inno Elderland น้อง ๆ จะได้รู้จักกับวิธีกำรและช่องทำง

ในกำรขำยสินค้ำ กำรท ำบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น และกำรค ำนวนต้นทุน ก ำไร กิจกรรมเหล่ำนี้จะช่วยพัฒนำทักษะที่

ส ำคัญของเยำวชนสู่กำรเป็นผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรมได้ในอนำคต ส ำหรับโรงเรียน หรือกลุ่มคณะที่สนใจ สำมำรถมำ

เข้ำร่วมกิจกรรมได้ที่สถำบันแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตศำลำยำ 

ผศ. ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ  กล่าวว่า สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลัยมหิดล  ตั้งค ำถำมว่ำในวันนี้เรำจะพัฒนำสมรรถนะของเด็กให้มีควำมผูกพัน ควำมรับผิดชอบ มีทักษะ

ในกำรอยู่ร่วมกับผู้สูงอำยุในอนำคตได้อย่ำงไร ทั้งกำรอยู่ร่วมกับแบบเพ่ือนร่วมสังคมและฐำนะผู้ดูแลอย่ำงเอ้ือ

อำทร ดังนั้นกำรสร้ำงห้องนวัตกรรมเพ่ือกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กในกำรออกแบบนวัตกรรมผู้สูงอำยุจึงถูกออกแบบมำ
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เพ่ือให้เรำคิดถึงกันมำกขึ้นและห่วงใยกันมำกข้ึน และเป็นห้องเรียนนวัตกรรมที่เปิดโอกำสให้เด็กเด็กและผู้คนที่ต่ำง

วัยสำมำรถได้ใช้ควำมคิดร่วมกันท ำให้เด็กมีควำมคิดออกนอกตัวเองมำกข้ึนเดินทำงไปไกลกว่ำเยำว์วัยเดินทำงไป

ไกลกว่ำที่เขำจะคำดถงึแล้วเดินทำงไปกับผู้สูงอำยุและผู้ใหญ่ที่คอยอุ้มชูเลี้ยงดูเขำเม่ือเขำยังเล็ก เมื่อถึงเวลำหนึ่ง

อำจจะไม่ใช่ควำมสุขของกำรเป็นหน้ำที่แต่เป็นควำมรู้สึกของกำรถึงเวลำแล้วที่เรำจะต้องดูแลคนที่เคยดูแลเรำมำ 

กำรสร้ำงควำมรู้สึกผูกพัน ควำมเอ้ืออำทร ควำมรับผิดชอบในกำรดูแลผู้สูงอำยุ ต่ำงรุ่นที่ห่ำงกันมำกกว่ำ

สองรุ่นขึ้นไป เป็นพัฒนำกำรของสมองมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่กว่ำสัตว์ทุกประเภท และเรำจะต้องสร้ำงให้เป็นวิวัฒนำกำร

ทำงสมองที่นอกเหนือจำกพลังที่ธรรมชำติที่ให้เรำมำ เนื่องจำกอำยุที่ยืนยำวของสังคมมนุษย์เป็นเรื่องผิดธรรมชำติ

ที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ แต่เป็นสิ่งผิดธรรมชำติมนุษย์ยินดี และจะต้องหำจุดสมดุลย์ของมนุษย์ที่อำยุยืนยำว

กับระบบนิเวศให้ได้เพ่ือให้เกดควำมสุขของมนุษย์ที่ยั่งยืน  มหำวิทยำลัยมหิดลมีนโยบำยระดมสรรพก ำลังในกำรน ำ

นักวิชำกำรรุ่นใหม่ร่วมพัฒนำคิดค้นระบบบริกำรส ำหรับผู้สูงอำยุ นวัตกรรมกำรเสริมสร้ำงสุขภำพผู้สูงอำยุ และ

นวัตกรรมในกำรสร้ำงเด็กรุ่นใหม่ที่มีทักษะผู้สูงอำยุเพ่ือ ควำมเป็นสุขของสังคมสูงวัยในอนำคต  
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