
จาก  2 มุมมองผูเชี่ยวชาญเรื่องนี้  

โดยเฉพาะคือ ดร.วรวรรณ ชาญดวยวิทย  
ท่ีปรึกษาดานหลักประกันทางสังคม 
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
( ทีดีอารไอ) และ พ.ญ.ลัดดา ดําริการเลิศ 
เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูสูงอายุไทย (มส.ผส.)เพ่ือสะทอนถึงการ
เตรียมความพรอมของภาครัฐ 

เปนระเบิดเวลาลูกใหญ  ท่ีงวดเขามาทุกที ปญหาท่ีประเทศไทยกําลังเขาสู “สังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ” 
(Complete Aged Society )ในอีก 8 ปขางหนา หรือป 2564 ท่ีจะมีถึง 1 ใน 5 จากท่ีไทยเขาสูสังคม 
ผูสูงอายุ (Ageing Society) มาแลวโดยมีสัดสวนคนอายุ 60 ปข้ึนไปถึง 10% เม่ือป 2543 (ตามนิยาม 
องคการสหประชาชาติ) และคาดจะเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) คือมากถึง  
30 % ในอีก 20 ป หรือป 2578 

ดร.วรวรรณ ชาญดวยวิทย 
  “รักษาพยาบาล-หลักประกัน” จุดเส่ียง 

ดร.วรวรรณ ชาญดวยวิทย กลาววาประเด็นของ
สังคมผูสูงอายุอยูท่ี 2 เรื่อง คือ 1. การ
รักษาพยาบาลและดูแลผูสูงอายุจนถึงวาระ
สุดทาย ซ่ึงเปนระบบดูแลระยะยาว แตเม็ดเงิน
ภาษีจากวัยแรงงานท่ีจะจะซัพพอรตบริการ
สาธารณะแนวโนมกลับลดลง สวนทางกับรายจาย
ในการดูแลผูสูงวัยท่ีเพ่ิมข้ึน (ปจจุบันงบประมาณ
ดานสุขภาพของทุกระบบโดยรวมคิดเปน 17% 
ของงบประมาณ) 2. ความเพียงพอของ
หลักประกันรายได ท้ังในกลุมลูกจางตามระบบ
ประกันสังคมท่ีมีราว 10 ลานคน ท่ีในระยะยาว 
20 ป ภาครัฐตองใชเงินจํานวนมากจายเปน
บํานาญใหกับผูเกษียณอายุ และอีกกลุมท่ีมีความ
เสี่ยงไมนอยกวากัน คือแรงงานนอกระบบ แม
ปจจุบันจะมีกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) ท่ีจะ
เปนบํานาญใหกลุมเหลานี้ แตยังไมแอกทีฟ การ
ทํานโยบายหรือโปรโมตท่ีผานมาก็ยังมีปญหา 
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“ถารัฐยังทํางานแบบตั้งรับในระยะยาวจะมีปญหาแน เพราะขณะนี้สัดสวนผูสูงอายุมี 15% ของประชากรในแง
ของภาระรัฐยังไหว แตในอีก12 ปขางหนา จะข้ึนเปน 25% ในป2570, เปน 30% ในป 2578 ภาพตรงนี้ยังไม
ชัดวาขณะนี้รัฐบาลกําลังทําอะไร” 

ดังน้ันทางออกในเรื่องน้ี 3 ขอคือ 
เสนอตั้งคณะกรรมการบํานาญ-เปล่ียนวิธีจายเงิน 

1. รัฐบาลควรตั้ง “คณะกรรมการดูแลระบบบํานาญ” และสรางระบบฐานขอมูล เครื่องชี้วัดใหประชาชนเห็น
ถึงสถานะการเงินตัวเองวาเพียงพอตอความม่ันคงในบั้นปลายหรือยัง 2. ระบบกอช.ควรเปดกวางท้ังคนท่ีอยูใน
ระบบประกันสังคมและกอช. เพราะระบบใดระบบหนึ่งในระยะยาวไมเพียงพออยูดี โดยการออมตามข้ันต่ําท่ี
กอช.กําหนด จะไมพอใชในยามเกษียณ นอกจากนี้กอช.ควรสื่อประชาสัมพันธใหแรงสงเมสเสจใหคนไทยหันมา
ออมมากข้ึน 

3. ประกันสังคมตองปรับเปลี่ยนวิธีจายเงินของกองทุนชราภาพ โดยยึดแบบกบข. (กองทุนบําเหน็จขาราชการ) 
พรอมสงเสริมใหเกิดการออมเพ่ิมเพ่ือจะไดบํานาญเพ่ิม โดยใหเห็นถึงประโยชนวาไดรับเงินคืนแนนอนและ
ผลตอบแทนท่ีดี ซ่ึงตองบริหารจัดการดีสามารถแขงขันกับภาคเอกชนได โดยควรใชจังหวะนี้แกกฎหมาย
กองทุนประกันสงัคม 

” การแกปญหาเฉพาะหนาขณะนี้ รัฐตองยอมคัตลอส (cut loss) จัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่งยอมจาย
บํานาญใหผูสูงอายุรายนั้น ๆจนกวาจะสิ้นอายุ เพราะคนเหลานี้สงเงินแค 15 ป ท้ังยอดคนและยอดเงินยังต่ํา 
การคัตลอสจึงทําไดงายกวา แตหลังจากนี้ตองเปลี่ยนวิธีการจายเงินโดยยึดแบบกบข.แทน ถายังปลอยชาไป 10 
ปจะเขาไฟเหลือง ชากวานั้นก็เปนระดับไฟแดง” 

ปรับทัศนคตินําเขาแรงงาน ตปท. 

สวนประเด็นความสามารถในการแขงขัน ไทยจะเสียเปรียบประเทศในอาเซียนหรือไม ? ดร.วรวรรณ กลาววา 
ปจจุบันดัชนีความสูงวัยไทยอยูท่ี 83 นั่นคือมีผูสูงอายุ 83 คนตอเด็ก 100 คน สูงเปนอันดับ 2 ในอาเซียน รอง
จากสิงคโปรอยูท่ีมีผูสูงอายุ 113.8 คนตอเด็ก 100 คน และอันดับ 3 คือเวียดนาม 42 คนตอเด็ก 100 คน และ
คาดวาในป 2563 ดัชนีความสูงวัยของไทยจะสูงถึง 113.9 นั่นคือมีผูสูงอายุ 113 คนตอเด็ก 100 คน 

“สถานการณตอนนี้ ไทยยังไดประโยชนจากประเทศเพ่ือนบานท่ีมีวัยทํางานมากกวา ซ่ึงคนไทยควรปรับ
ทัศนคติในเรื่องนโยบายรับแรงงานคนตางดาว เพราะทายสุดอาจเปนชองทางท่ีใหผลเร็วและแรงกวาการนั่งรอ
อีก 20 ปเพ่ือมาผลิตลูกกัน (ก.คลังเตรียมปรับปรุงโครงสรางภาษีเงินไดฯ หนึ่งในนั้นคือ “คาลดหยอนภาษี
บุตร” จากเดิมกําหนดใหไมเกิน 3 คน ของใหมจะไมกําหนดจํานวน เพ่ือสนับสนุนใหคนไทยมีลูกมากข้ึน) 

 
 



พ.ญ.ลัดดา ดําริการเลิศ 
 ยุทธศาสตรไมทันการเพ่ิมผูสูงอายุ 

ดานพ.ญ.ลัดดา ดําริการเลิศ เลขาธิการ
มส.ผส. กลาววา ประเทศไทยใช “แผน
ผูสูงอายุแหงชาติ 20 ป (2545-2564) 
มาแลว 13 ป แตแผนดังกลาวไมทันตอ
ความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรไปสูวัยผูสูงอายุ เพราะ
ไทยใชเวลาเพียง 20 ป ท่ีผูสูงอายุเพ่ิมจาก 
10% ในป 2543 เปน 20% ในป 2564 
เทียบกับประเทศอ่ืน การเพ่ิมสัดสวน 10% 
เปน 20% ตองใชเวลาถึง 80 ป 

“ใน 5 ยุทธศาสตรแผนผูสูงอายุแหงชาติ 
พบวายุทธศาสตรท่ีดําเนินการไมทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีเขาสูผูสูงอายุ
อยางรวดเร็วก็คือ ยุทธศาสตรเตรียมความ
พรอมคนกอนวัยสูงอายุ และยุทธศาสตร
ดานระบบคุมครอง โดยเฉพาะท่ีชาไมทัน
การคือ “การสรางหลักประกันรายได” 

เพราะมีถึง 2 ใน 3 ของแรงงานท่ัวประเทศท่ี
หลักประกันรายไดยังไมเพียงพอ คือลูกจางเอกชนท่ีอยูในกองทุนประกันสังคมและ แรงงานนอกระบบ สวน
หลังนี้เพ่ิงสัมฤทธิผลในรัฐบาลนี้ คือการตั้งกองทุนแหงชาติ (กอช.) เม่ือเดือนสิงหาคมท่ีผานมา ท้ัง ๆท่ีทําเสร็จ
ตั้งแต 4 ปท่ีแลว ขณะท่ีมาตรการ การสรางหลักประกันรายได โดยสงเสริมใหผูสูงอายุมีงานทําก็ยังไมมีความ
คืบหนา 

แนะขยายอายุการทํางาน 

พ.ญ.ลัดดา กลาววาปจจุบันคนไทยมีอายุยาวข้ึน 75 ป แตอายุเกษียณของแรงงานภาคเอกชนอยูท่ี 55 ป คือ
ลอไปตามระบบประกันสังคม ซ่ึงถือวาต่ําสุดในบรรดาประเทศอาเซียน เพราะประเทศท่ีต่ําสุดก็ยังทํางานกันถึง 
58-60 ป ดังนั้นตองขยายอายุการทํางาน เพราะหาไมแลวสุดทายก็จะขาดแคลนแรงงาน ซ่ึงทุกวันนี้ยังไม
เดือดรอนเพราะมีแรงงานตางดาวมาชวย แตในอีก 5-10 ป ประเทศเหลานี้เขาสูสังคมผูสูงอายุเหมือนกัน ก็
ตองkeep แรงงานตนกลับไปอยูประเทศตัวเอง 
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ในขณะท่ีบทบาทของกอช. ตองกระตุนใหเกิดการออมไมใชแคออมข้ันต่ํา และสงเสริมใหออมกันตั้งแตเนิ่น ๆ
ตั้งแตอายุ 15 ป โดยออมข้ันสูงเหมือนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คือออมโดยท่ีนายจางไมตองสมทบ เพ่ือใหมี
จํานวนเงินเพียงพอตอการใชจายในอนาคต ซ่ึงตามรายงาน ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 กอช.มีจํานวนสมาชิก
แลว 5 แสนราย แตการทําไดตามเปาหมายเพียงปละ 5 แสนรายยังไมถือวาพอ เพราะแรงงานนอกระบบมีมาก
ถึง 22 ลานคน 

เลขาธิการ มส.ผส.ยังกลาวถึงยุทธศาสตรเตรียมความพรอมคนกอนวัยสูงอายุ ในเรื่องการสรางกระบวนเรียนรู
ตลอดชีวิต การทําใหผูสูงวัยมีคุณคาไมเปนภาระของสังคม ท่ีผานมาก็ยังทําไมมากพอ ทัศนคติตอคนสูงวัยใน
สายตาของคนวัยแรงงานถดถอยเรื่อย ๆมีความรูสึกวาคนสูงวัยเปน “Dead Wood ” ไมมีประโยชน ไมมี
คุณคา ซ่ึงเปนเรื่องนากลัว เพราะจะไมคิดเอาประสิทธิภาพผูสูงวัยไปใชประโยชน ความคิดแบบนี้จะทําใหกําลัง
การผลิตลดลง 

รัฐยังจัดความสําคัญตํ่า 

“การเตรียมพรอมท้ังภาครัฐและภาคเอกชนถือวาไดดําเนินการไปพอสมควร เพียงแตยังไมเปนไปตามระบบคือ
เปนไปตามปญหาเฉพาะหนาท่ีมองเห็น เชน ระบบบริการสุขภาพ หลังเจ็บปวยเฉียบพลันนอนโรงพยาบาล 
เม่ือฟนก็ใหกลับบาน แตเรายังไมมีระบบชั้นท่ีถัดจากโรงพยาบาล เชน สถานฟนฟู เชนเดียวกับเรื่องการ
สงเสริมใหความสําคัญ ในลักษณะท่ีกําหนดเปนวาระแหงชาติ ก็ยังไมเห็นวารัฐบาลจะทําอะไร ท่ีเห็นก็
หนวยงานท่ีทําทางดานนี้ เชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.)  และคณะกรรมการ
ผูสูงอายุแหงชาติท่ีใหความสําคัญ” 

อยางไรก็ดีสําหรับบทบาทของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทยในเฟส 2 เราจะทําในเรื่องการสงเสริม
อาชีพผูสูงอายุ โดยความรวมมือจากคณะกรรมการรวมภาคเอกชน (กกร.) และกระทรวงแรงงาน นํารองสถาน
ประกอบการ 15 แหงตามความสมัครใจ เพ่ือใหเกิดการจางงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง สรางความ
ตระหนักของพนักงานทํางานในวัยกอนผูสูงอายุคือ 40 ปข้ึนไปท่ีจะเตรียมสมรรถนะใหทํางานตอได โดยแทนท่ี
หนวยงานเหลานี้จะเลิกจางท่ีอายุ 55 ป ก็จะเปน 60 ป ยัง keep พนักงานไดอีก 5 ป ซ่ึงหากสําเร็จ จะขยาย
ผลเปน 10  เทาในป  2560 

พ.ญ.ลัดดา กลาวกอนท้ิงทายวา 
“ แตนาเสียดายท่ีโครงการนี้อาจตองพับแผน หากมูลนิธิไมไดรับงบสนับสนุนงานวิจัย จาก สสส. “ 

จากหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ปท่ี 35 ฉบับท่ี 3,119 วันท่ี 3 – 6 มกราคม พ.ศ. 2559 

 


