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“บทบาทและผลงานของทีมสหประชาชาติในประเทศไทยในการสนบัสนุนการปฏิบติัตามวาระแห่งชาติของประเทศไทยในดา้นสงัคมสูงอาย”ุ 

 “The Roles and Contribution of UNCT in Supporting the Implementation of Thailand’s 
National Agenda on Aged Society” 
 

 
ภาวะประชากรสูงอาย ุหรือการเพ่ิมข้ึนของสดัส่วนของประชากรผูสู้งอาย ุกลายเป็นหน่ึงในการเปล่ียนแปลงทางสงัคมท่ีมีความส าคญัท่ีสุดใน
ศตวรรษท่ี 21 

 
Population ageing—the increasing share of older persons in the population—is now one of 
the most significant social transformations of the twenty-first century.     
 
ทวีปเอเชียเผชิญกบัการเขา้สูงภาวะสูงอายใุนอตัราท่ีรวดเร็วกว่าทวีปอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศไทย โดยประเทศสหรัฐอเมริกาใชเ้วลา
เกือบ 70 ปี กวา่ท่ีเปอร์เซ็นตข์องประชากรท่ีมีอายมุากกว่า 60 ปีจะเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่า แต่ส าหรับประเทศไทย ใชเ้วลาเพียง 22 ปีเท่านั้น  
 
The actual pace of aging is more rapid in Asia region than elsewhere, and particularly in 
Thailand.   In the United States, it took nearly 70 years to double the percentage of people 
over 60.  It is taking Thailand 22 years to do the same.     
 
สถานการณ์ดงักล่าวมีความเก่ียวพนัต่อทุกภาคส่วน ซ่ึงรวมไปถึงการจา้งงาน ท่ีพกัอาศยั การคมนาคมขนส่ง สุขภาพ และการคุม้ครองทางสังคม 

 
This has implications for nearly all sectors of society, including employment, housing, 
transportation, health and social protection.  
 
หน่วยงานต่างๆภายใตอ้งคก์ารสหประชาชาติและทีมสหประชาชาติในประเทศไทย ไดใ้ห้การสนบัสนุนแก่รัฐบาลไทยในการด าเนินแนวทางเชิง
รุก ครอบคลุม และเป็นบวก อยา่งไรบา้ง? 

 
What are the UN agencies, the UN Country Team in Thailand, are doing to support the Royal 
Thai Government in taking proactive, positive, and integrated approaches to an aged 
society?  
 
การเขา้สู่ภาวะสูงอายใุนอตัราท่ีรวดเร็วเช่นน้ีถือเป็นเร่ืองใหม ่กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติไดร่้วมมือกบัส านกังานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในการพฒันานวตักรรมดา้นนโยบายท่ีห้องปฏิบติัการแห่งอนาคตเพ่ือสังคมสูงอายท่ีุ
ย ัง่ยนื 

 
This rapid pace of aging is something new.  UNFPA, the United Nations Population Fund, is 
working with the National Economic and Social Development Council and Chulalongkorn 
University to develop innovative policies at the Futures Lab for Sustainable Ageing Initiative.  
 
ผูสู้งอายคุวรท่ีจะสามารถมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี องคก์ารอนามยัโลกจึงไดใ้ห้การสนบัสนุนแก่กระทรวงสาธารณสุขในการเสริมสร้างความเขม้แขง็
ให้กบัระบบสุขภาพเพื่อให้สามารถระบุความตอ้งการของผูสู้งอายไุด ้ทั้งน้ี องคก์ารอนามยัโลกจะน าประสบการณ์ความส าเร็จของประเทศไทย
ในการส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูสู้งอายไุปบอกเล่าแก่ประเทศอ่ืนๆดว้ย  
Older persons should be able to live healthy lives.  WHO, the World Health Organization, 
supports the Ministry of Public Heath in strengthening the health system to address 
elderly’s health needs.  WHO will also share Thailand’s successful experience in promoting 
healthy ageing and well-being of older adults to other countries.  
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ระบบเงินบ านาญ จะตอ้งมอบผลประโยชน์ท่ีเหมาะสม ในขณะเดียวกนัก็ควรมีความย ัง่ยนืทางดา้นงบประมาณดว้ย องคก์ารแรงงานระหวา่ง

ประเทศ ไดเ้ขา้ร่วมเป็นหุ้นส่วนระยะยาวกบัส านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการคลงั ในการออกแบบและปฏิรูประบบ

เงินบ านาญผูสู้งอาย ุ 

Pensions systems need to provide adequate benefits but also to be financially sustainable.  

ILO, the International Labour Organisation, has been a long-term partner of the Social 

Security Office, Ministry of Labour and Ministry of Finance, in the design and reform of 

Thailand’s old age pension.  

โดยเฉล่ียแลว้ ผูห้ญิงมีอายยุนืกว่าผูช้าย ในประเทศไทย อายขุยัโดยเฉล่ียของผูช้ายอยูท่ี่ 72 ปี และของผูห้ญิงอยูท่ี่ 79 ปี องคก์ารเพ่ือการ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพ่ิมพลงัของผูห้ญิงแห่งสหประชาชาติ ไดใ้ห้ความช่วยเหลือแก่ผูห้ญิงให้สามารถเขา้ถึงแหล่งรายไดโ้ดย
สร้างความร่วมมือกบัเครือข่ายสตรีทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยั และเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน ในการสร้างโอกาสในธุรกิจขนาดเล็ก 

 
Women, on average, live longer than men.  In Thailand, the life expectancy for men is 72 
years and for women 79 years.   UN Women helps women to have a source of income by 
working with local women’s networks, universities and local authorities on small business 
opportunities.    
 
การเพ่ิมข้ึนของโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคมะเร็ง โรคหวัใจ และโรคเบาหวาน ไม่ใช่ปัญหาของกลุ่มประเทศร ่ ารวยเพียงเท่านั้นอีกต่อไป แต่ยงัเป็น
ปัญหาส าหรับประเทศรายไดร้ะดบัปานกลาง ซ่ึงรวมถึงประเทศไทยอีกดว้ย โรคภยัเหล่าน้ีเป็นภยัต่ออิสรภาพ ความมัน่คง และผลิตภาพของ
ผูสู้งอาย ุทั้งยงัเพ่ิมภาระให้กบัระบบสาธารณสุข องคก์ารสหประชาชาติจึงด าเนินการจดัตั้งคณะท างานเฉพาะกิจดา้นโรคไม่ติดต่อร่วมกบัรัฐบาล
ไทย 
 
Increase in non-communicable diseases, such as cancer, heart disease and diabetes.  This is 
no longer a problem for rich countries only, but also middle income countries, such as 
Thailand.  Such diseases threaten the independence, security and continued productivity of 
older persons and place additional burdens on the health systems.  So the UN is establishing 
with the Royal Thai Government a Task Force on Non-communicable Diseases.  
 
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเพียงตวัอยา่งบางส่วนของการกิจกรรมท่ีองคก์ารสหประชาชาติก าลงัด าเนินงาน เรามุ่งหวงัท่ีจะสร้างความร่วมมืออยา่งแน่นแฟ้น
กบัท่านเพ่ือสร้างสงัคมไทยแห่งการพฒันาท่ีย ัง่ยนื และส่งเสริมวาระแห่งชาติดา้นสงัคมสูงอายตุ่อไป  
 
These are a few examples of what the UN is doing.  We look forward to continuing working 
in solidarity with you all for the sustainable development of Thai society and to support the 
National Agenda on Aged Society.  
 


