
คำ�นำ�
ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทย เป็นร�ยง�นที่คณะกรรมก�รผู้สูงอ�ยุแห่งช�ติ (กผส.) มีหน้�ที ่

จดัทำ�ขึน้ต�มทีพ่ระร�ชบญัญตัผิูส้งูอ�ย ุพ.ศ. 2546 ไดก้ำ�หนดไวใ้นม�ตร� 9 (10) เพือ่เสนอร�ยง�น

สถ�นก�รณ์เกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำ�ทุกปี

คณะกรรมก�รผู้สูงอ�ยุแห่งช�ติ ได้มอบหม�ยให้มูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ผู้สูงอ�ยุไทย  

(มส.ผส.) ดำ�เนินก�รจัดทำ�ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทยประจำ�ปี นับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นม�

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทยประจำ�ปี 2561 ฉบับนี้ได้รวบรวมสถิติข้อมูลสถ�นก�รณ์ก�ร 

สูงอ�ยุของประช�กรไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งอ�ยุของประช�กร 

ที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อฉ�ยภ�พสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทยที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นในอน�คต

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทยประจำ�ปีที่ผ่�นม� แต่ละฉบับจะมีประเด็นหรืออรรถบทที่ 

เน้นเป็นพิเศษ เช่น ฉบับประจำ�ปี 2556 มีอรรถบทเน้นเรื่องหลักประกันร�ยได้ของผู้สูงอ�ยุไทย 

ฉบับประจำ�ปี 2557 เน้นเรื่องผู้สูงอ�ยุกับภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ ฉบับประจำ�ปี 2558 เน้นเรื่อง

ก�รอยู่อ�ศัยของผู้สูงอ�ยุไทย ฉบับประจำ�ปี 2559 เน้นเรื่องสุขภ�พอน�มัยของผู้สูงอ�ยุไทย  

ฉบับประจำ�ปี 2560 เน้นเรื่องก�รสูงวัยอย่�งมีพลัง (Active ageing) สำ�หรับร�ยง�นประจำ�ปี 

2561 นี้ มีอรรถบทที่เน้นเรื่องก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุไทย 

ก�รจัดทำ�ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทยประจำ�ปีนี้และปีก่อนๆ ได้รับคว�มอนุเคร�ะห์จ�กห 

น่วยง�น ทั้งภ�ครัฐและเอกชน ในก�รให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด ในน�มของ มส.ผส. ขอขอบคุณ

หน่วยง�นต่�งๆ ที่ให้คว�มร่วมมือไว้ ณ โอก�สนี้ และขอขอบคุณกองทุนผู้สูงอ�ยุที่สนับสนุนงบ

ประม�ณในก�รจัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปีม�โดยตลอด

(นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช) 

ประธ�นมูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ผู้สูงอ�ยุไทย



บทสรุป
สำ�หรับผู้บริห�ร
และข้อเสนอแนะ
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ประช�กรสูงอ�ยุในโลก  

ก�รสูงวัยของประช�กรเป็นปร�กฏก�รณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งเป็นผลม�จ�กอัตร�

เกดิท่ีลดลง และผูค้นมอี�ยยุนืย�วขึน้ ในรอบครึง่ศตวรรษทีผ่่�นม� ประช�กรโลก

มีอ�ยุสูงขึ้นอย่�งรวดเร็ว ในปี 2018 โลกของเร�มีประช�กรรวมทั้งหมด 7,633 

ล้�นคน และมีประช�กรสูงอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป 990 ล้�นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 13 

ของประช�กรทั้งหมด เท่�กับว่� โลกของเร�ได้กล�ยเป็นสังคมสูงอ�ยุไปแล้ว 

ต�มก�รค�ดประม�ณของสหประช�ช�ติ ประช�กรสูงอ�ยุ 60 ปีขึ้นไปในโลกนี้ 

จะมีจำ�นวนครบ 1,000 ล้�นคน ในต้นปี 2019 นี้ 

1 

ในต้นปี 2019

ประช�กรสูงอ�ยุ 60 ปีขึ้น
ไปในโลกนี้ จะมีจำ�นวนครบ

1,000
ล้านคน
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ประช�กรสูงอ�ยุในอ�เซียน  

ในปี 2018 สหประช�ติค�ดประม�ณว่� ประช�กรทั้งหมดในอ�เซียนมี  

654 ล้�นคน ในจำ�นวนนี้มีประช�กรสูงอ�ยุเป็นจำ�นวน 67 ล้�นคน หรือคิดเป็น

ร้อยละ 10 ของประช�กรท้ังหมด เท่�กับว่� อ�เซียนได้เข้�สู่ก�รเป็นสังคม 

สูงอ�ยุในปี 2018 นี้เอง

ประเทศสม�ชิกอ�เซียนที่เป็นสังคมสูงอ�ยุไปแล้ว 4 ประเทศ คือ สิงคโปร์ (20%) 

ไทย (18%) เวียดน�ม (12%) และม�เลเซีย (10%)

ค�ดประม�ณว่�ประเทศเมียนม�จะเป็นสังคมสูงอ�ยุในปี 2019 ต�มม�ด้วย

อินโดนีเซียจะเป็นสังคมสูงอ�ยุในอีก 2 ปีข้�งหน้�   

2

10
ประช�กรสูงอ�ยุ
คิดเป็นร้อยละ

ของประช�กรทั้งหมด

อ�เซียนได้เข้�สู่ก�รเป็น
สังคมสูงอ�ยุในปี 2018
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ประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย   

ในปี 2561 ประเทศไทยมีประช�กรทั้งหมด (ไม่รวมแรงง�นข้�มช�ติ) 66 ล้�นคน 

ในจำ�นวนนีเ้ป็นผูส้งูอ�ย ุ12 ล้�นคน หรอืคดิเป็นร้อยละ 18 ของประช�กรทัง้หมด 

ประเด็นท้�ท�ยที่สำ�คัญคือ ประช�กรไทยกำ�ลังมีอ�ยุสูงขึ้นอย่�งรวดเร็วม�ก  

อีก 4 ปีข้�งหน้� เร�จะเป็น “สังคมสูงอ�ยุอย่�งสมบูรณ์” เมื่อสัดส่วนผู้สูงอ�ยุถึง

ร้อยละ 20 และอีก 20 ปีข้�งหน้� สัดส่วนประช�กรสูงอ�ยุจะสูงขึ้นถึงร้อยละ 30 

ของประช�กรทั้งหมด 

อีก 20 ปีข้�งหน้� จำ�นวนเด็กอ�ยุตำ่�กว่� 15 ปี จะลดลงจ�ก 12 ล้�นคน 

เหลือ 9 ล้�นคน คนในวัยแรงง�นอ�ยุ 15-59 ปี จะลดลงจ�ก 44 ล้�นคน 

เหลือ 37 ล้�นคน แต่ผู้สูงอ�ยุจะเพ่ิมข้ึนอีกเกือบเท่�ตัวจ�ก 11 ล้�นคนเป็น  

20 ล้�นคน 

3

4ใน ปีข้�งหน้�
      ประเทศไทยจะเป็น
สังคมสูงอ�ยุอย่�งสมบูรณ์
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ก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุ  

ก�รส่งเสริมให้ผู้สูงอ�ยุยังคงอยู่ในกำ�ลังแรงง�นให้น�นที่สุด เป็นหนึ่งในแนวนโยบ�ย

สำ�คัญที่จะทำ�ให้ประเทศไทยรับมือกับก�รสูงวัยอย่�งรวดเร็วของประช�กรได้ 

ผู้สูงอ�ยุที่ยังทำ�ง�นจะช่วยตนเองให้มีร�ยได้และมีคุณค่� ซึ่งเท่�กับจะเป็นก�ร 

ผ่อนภ�ระพึ่งพ�ต่อครอบครัวและรัฐ ทั้งยังช่วยทดแทนแรงง�นของคนวัยทำ�ง�น 

ที่จะลดน้อยลงอีกด้วย 

ในปี 2561 ข้อมูลก�รสำ�รวจภ�วะก�รทำ�ง�นของประช�กร ของสำ�นักง�นสถิติแห่ง

ช�ติพบว่� ประม�ณร้อยละ 37 ของผู้สูงอ�ยุไทยยังคงทำ�ง�นอยู่ คิดเป็นแรงง�น 

สูงอ�ยุประม�ณ 4.4 ล้�นคน จ�กผู้สูงอ�ยุทั้งหมด 12 ล้�นคน 

ก�รมีส่วนร่วมในกำ�ลังแรงง�นของประช�กรไทยต�มร�ยอ�ยุในภ�พรวม ลดลง 

ค่อนข้�งรวดเร็ว ตั้งแต่อ�ยุประม�ณ 55 ปีขึ้นไป สัดส่วนของประช�กรอ�ยุ 55-59 ปี 

ที่ยังคงทำ�ง�นอยู ่ลดตำ่�ลงจ�กที่ม�กกว่�ร้อยละ 80 ในช่วงอ�ยุก่อนหน้�นั้น  

เหลอืร้อยละ 78 และเมือ่เข้�สูว่ยัสงูอ�ย ุ60-64 ปี อตัร�ก�รมส่ีวนร่วมในกำ�ลงัแรงง�น

ได้ลดตำ่�ลง เหลือเพียงร้อยละ 59 

ข้อมูลจ�กก�รสำ�รวจฯ นี้ แสดงว่� ผู้สูงอ�ยุในช่วงอ�ยุ 60-64 ปี ซ่ึงส่วนม�ก 

ยังมีสุขภ�พและสมรรถนะด้�นต่�งๆ ที่น่�จะเอื้อต่อคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�น 

ต่อไปได้ มีจำ�นวนม�กถึงร้อยละ 41 ที่ “ไม่ได้ทำ�ง�น” หรือ “หยุดทำ�ง�น” 

อัตร�ก�รมีส่วนร่วมในกำ�ลังแรงง�นของประช�กรสูงอ�ยุวัยต้น (60-64 ปี) น่�จะ 

ใช้เป็นตัวชี้วัดเพื่อกำ�หนดเป้�หม�ยในก�รส่งเสริมก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุ 

4
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยเพื่อส่งเสริม 

ให้ผู้สูงอ�ยุยังคงอยู่ในกำ�ลังแรงง�นน�นที่สุด

5
5.1 เสริมทักษะ หรือเพิ่มทักษะใหม่ให้กับแรงง�นสูงอ�ยุภ�ยใต้แนวคิด 

ก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5.2 สร้�งแรงจูงใจก�รทำ�ง�นให้กับแรงง�นสูงอ�ยุด้วยก�รออกแบบก�รทำ�ง�น

ที่ยืดหยุ่น เหม�ะสมกับคว�มต้องก�รและเงื่อนไขต�มวัยของแรงง�น 

5.3 สร้�งแรงจูงใจ และขย�ยสิทธิประโยชน์ให้กับน�ยจ้�งที่จ้�งง�นผู้สูงอ�ยุ

5.4 ขย�ยอ�ยุในก�รเริ่มรับสิทธิประโยชน์กรณีชร�ภ�พให้ย�วน�นกว่�ที่อ�ยุ 

55 ปีขึ้นไป ในกรณีของแรงง�นภ�คเอกชนที่อยู่ภ�ยใต้ระบบประกันสังคม 

5.5 ห�ม�ตรก�รส่งเสริมให้แรงง�นนอกระบบเป็นสม�ชิกองทุนก�รออม 

แห่งช�ติเพิ่มม�กขึ้น เพื่อมีหลักประกันด้�นร�ยได้ย�มชร�ภ�พ

5.6 เพิ่มบทบ�ทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกิจกรรม CSR ของ 

ภ�คเอกชน ในก�รส่งเสริมสร้�งง�นแก่แรงง�นสูงอ�ยุ  

โดยเฉพ�ะกลุ่มนอกระบบ

5.7 ปรับแก้ระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหม�ยที่เป็นอุปสรรคต่อก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุ 

รวมทั้งก�รขย�ยอ�ยุเกษียณของข้�ร�ชก�รและรัฐวิส�หกิจ 

5.8 สร้�งมโนทัศน์ใหม่เกี่ยวกับนิย�มผู้สูงอ�ยุ เพื่อให้สังคมเห็นว่�  

ผู้สูงอ�ยุยังมีพลังและมีศักยภ�พเป็นผู้ผลิตในตล�ดแรงง�นได้   
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ส�รบัญ

คำานิยามของ “ผู้สูงอายุ”
คำานิยามของ “สังคมสูงอายุ และ สังคมสูงวัย”
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย 
พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 1 สถานการณ์ทั่วไป
1.1 ก�รสูงวัยของประช�กรโลก 

1.1.1 ประช�กรโลกในปี 2018 

1.1.2  ตัวอย่�งผลกระทบก�รจ�กก�รสูงวัยของประช�กร

1.1.3 วันผู้สูงอ�ยุส�กล 2561

1.2 ก�รสูงวัยของประช�กรอ�เซียน 

 1.2.1 ประช�กรอ�เซียนในปี 2018

 1.2.2 จำ�นวนและร้อยละประช�กรสูงอ�ยุในประเทศอ�เซียน 

ปี 2018 

1.3  ก�รสูงวัยของประช�กรไทย

1.3.1 ประช�กรไทยในปี 2561 

1.3.2 ก�รเกิดที่น้อยลง และอ�ยุที่ยืนย�วขึ้น ทำ�ให้ประช�กร

สูงวัยอย่�งเร็วม�ก

1.3.3 แนวโน้มก�รสูงวัยของประช�กรไทย

1.3.4 ผลกระทบของก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งอ�ยุของ

ประช�กรไทย 

ส่วนที่ 2 การดำาเนินงานด้านผู้สูงอายุของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2525 – 2561
2.1 ผู้สูงอ�ยุกับก�รพัฒน�  

2.2 ก�รสูงวัยอย่�งมีสุขภ�พและอยู่ดีมีสุข

2.3  ก�รสร้�งคว�มมั่นใจในเรื่องสภ�พแวดล้อมที่

เกื้อหนุนและเหม�ะสม

2.4.  ก�รดำ�เนินง�นและก�รติดต�มผล

ส่วนที่ 3 การทำางานของผู้สูงอายุ
3.1 คว�มหม�ยของ “ผู้สูงอ�ยุที่มีง�นทำ�”

3.2 ตัวชี้วัดก�รทำ�ง�นผู้สูงอ�ยุ

3.3 รูปแบบก�รส่งเสริมก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุ

3.4 ม�ตรก�รต่�งๆ ของภ�ครัฐเพื่อผู้สูงอ�ยุ ในปี 

2561

3.5 ภ�ครัฐ และเอกชน ร่วมมือกันส่งเสริมให้ผู้สูง

อ�ยุมีง�นทำ� 

3.6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย 



9

ส่วนที่ 4 สถานการณ์เด่นในรอบปี 2561
4.1 ผู้สูงอ�ยุแห่งช�ติ ประจำ�ปี 2561 

4.2 ศิลปินแห่งช�ติ ประจำ�ปี 2561 

4.3 “สังคมสูงอ�ยุ” ได้เป็นว�ระแห่งช�ติแล้ว

4.4 รัฐบ�ลจ่�ยเบี้ยยังชีพผู้สูงอ�ยุ เป็นเงินม�กกว่� 66,000 

ล้�นบ�ทในปี 2561 

4.5 ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุ 

4.6 ก�รแข่งขันกีฬ�ผู้สูงอ�ยุในปี 2561 

4.7 กลุ่มอ�ส�คิล�นธรรม มีอ�ยุครบ 10 ปี  

4.8 ชีวเจตน� หรือ พินัยกรรมชีวิต (Living will) 

4.9 นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอ�ยุไทย  

4.10 ก�รตื่นตัวของสื่อในเรื่องสังคมสูงอ�ยุ

4.11 ผู้สูงอ�ยุกับสื่อสังคมออนไลน์ 

ส่วนที่ 5 งานวิจัยเพื่อสังคมสูงอายุ
5.1 กลไกก�รส่งเสริมก�รมีง�นทำ�ของผู้สูงอ�ยุที่เป็น

แรงง�นนอกระบบ

5.2 นโยบ�ยก�รจ้�งง�นบุคล�กรผู้สูงอ�ยุในธุรกิจโรงแรม

เครือข่�ยไทย

5.3 ก�รส่งเสริมก�รมีร�ยได้และก�รมีง�นทำ�ของผู้สูงอ�ย ุ

ต�มนโยบ�ยประช�รัฐเพื่อสังคม (E6)

5.4 ก�รถอดบทเรียนสถ�นประกอบก�รที่มีก�รจ้�งแรงง�น

สูงวัย

5.5 ก�รศึกษ�สถ�นก�รณ์ปัจจุบันของก�รจ้�งง�นต่อ

เนื่อง ในสถ�นประกอบก�รและทัศนคติของน�ยจ้�งในภ�ค

เอกชน

5.6 ก�รขย�ยอ�ยุก�รทำ�ง�นในภ�คเอกชนที่เป็นแรงง�น

ในระบบในภ�คอุตส�หกรรมข�ยส่ง ข�ยปลีกฯ ภ�ค

อุตส�หกรรมโรงแรมและภัตต�ค�ร

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับผู้สูง
อายุในด้านต่างๆ 

บรรณ�นุกรม

ร�ยชื่อคณะทำ�ง�นจัดทำ�
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“การสูงวัยอย่างมีพลัง” (Active ageing)  

เป็นแนวคิดที่แสดงกระบวนก�รที่เร�จะสร้�งโอก�สให้กับตนเอง หรือประช�กร

ทุกเพศทุกวัยที่จะเติบโตเจริญวัยขึ้นอย่�งมีสุขภ�พดี มีส่วนร่วมในท�งเศรษฐกิจ

และสังคม และมีคว�มมั่นคงในชีวิต เพื่อเป็นก�รยกระดับคุณภ�พชีวิตของ 

แต่ละบุคคล หรือของกลุ่มประช�กรให้สูงขึ้นตั้งแต่เกิดจนต�ย

คำ�นิย�มของ 

ผู้สูงอ�ยุ
ปัจจุบัน สหประช�ช�ติ (United Nations)  

ยังไม่มีนิย�มที่แน่นอน ว่�อ�ยุเท่�ไรจึงจะเรียกว่�เป็น 

“ผู้สูงอายุ”  (Older/Elderly person)  

แต่สหประช�ช�ติใช้อ�ยุ 60 ปีขึ้นไปในก�รนำ�เสนอสถิติ ข้อมูล และตัวชี้วัด 

ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอ�ยุ ประเทศพัฒน�แล้วส่วนใหญ่ใช้อ�ยุ 65 ปีขึ้นไป  

เป็นเกณฑ์ในก�รเรียก “ผู้สูงอ�ยุ” 

สำ�หรับประเทศไทย กำ�หนดนิย�ม “ผู้สูงอายุ”  

ไว้ในพระร�ชบัญญัติผู้สูงอ�ยุ พ.ศ. 2546 ม�ตร� 3  

“ผู้สูงอายุ” หม�ยคว�มว่�  

“บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย”

ในร�ยง�นสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทย พ.ศ. 2561 

“ผู้สูงอายุ” หม�ยถึงผู้มีอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป 

“ประชากรสูงอายุ” หม�ยถึงประช�กรอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป

“อัตราผู้สูงอายุ” หม�ยถึง ร้อยละของผู้สูงอ�ยุต่อประช�กรทั้งหมด

“การสูงวัยของประชากร” (Population ageing)  

เป็นปร�กฏก�รณ์ท�งประช�กรที่เกิดขึ้นในประเทศต่�งๆ  

ทั่วโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่�นม�นี้  เมื่อประช�กรในแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่ชุมชน  

เขตปกครองระดับต่�งๆ ประเทศ ภูมิภ�ค ฯลฯ มีอ�ยุสูงขึ้น โดยสังเกตได้จ�ก

สัดส่วนของประช�กรสูงอ�ยุ หรืออ�ยุมัธยฐ�นของประช�กรที่เพิ่มสูงขึ้น ใน

ประช�กรปิด หรือประช�กรที่เปลี่ยนไปโดยไม่นับรวมก�รย้�ยถิ่น ก�รสูงวัยของ

ประช�กร มีส�เหตุม�จ�กก�รเกิดที่ลดลง และอ�ยุของผู้คนยืนย�วขึ้น
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คำ�ว่� “สังคมสูงอายุ” และ “สังคมสูงวัย”  

มีคว�มหม�ยเหมือนกัน และใช้แทนกันได้  

น�ยแพทย์บรรลุ ศิริพ�นิช  

ประธ�นมูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน� 

ผู้สูงอ�ยุไทย ได้อ้�งถึงข้อเขียนของ  

สมเด็จพระพุทธโฆษ�จ�รย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  

ในหนังสือเรื่อง “สูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ”  

ที่กล่�วว่� “อายุ” เป็นภ�ษ�บ�ลี หม�ยถึง “พลังส่งต่อหล่อเลี้ยงชีวิต”  

และ “วัย” หม�ยถึง “ความเสื่อม ความโทรม”  

จึงเสนอให้ใช้คำ�ว่� “สังคมสูงอายุ” เพื่อหม�ยถึง  

“สังคมที่สูงด้วยพลังสืบต่อหล่อเลี้ยงชีวิต”  

ไม่ใช้คำ�ว่� “สังคมสูงวัย” เพร�ะมีคว�มหม�ยสื่อไป 

ในท�งลบว่�เป็นสังคมที่สูงด้วยคว�มเสื่อมโทรม

ในร�ยง�นสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทย พ.ศ. 2561 นี้  

จะใช้คำ�ว่� “สังคมสูงอายุ” โดยตลอด 

“สังคมสูงอายุ” (Aged society)  

หม�ยถึง สังคมที่มีประช�กรอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป  

ม�กกว่�ร้อยละ 10 ของประช�กรทั้งหมด  

(หรือประช�กรอ�ยุ 65 ปีขึ้นไป ม�กกว่�ร้อยละ 7) 

“สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” (Complete-aged society)  

หม�ยถึง สังคมที่มีประช�กรอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป  

ม�กกว่�ร้อยละ 20 ของประช�กรทั้งหมด  

(หรือประช�กรอ�ยุ 65 ปีขึ้นไป ม�กกว่�ร้อยละ 14) 

“สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” (Super-aged society)  

หม�ยถึง สังคมที่มีประช�กรอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป  

ม�กกว่�ร้อยละ 28 ของประช�กรทั้งหมด  

(หรือประช�กรอ�ยุ 65 ปีขึ้นไป ม�กกว่�ร้อยละ 20) 

“สังคมสูงอายุ” (Ageing society)  

มีคว�มหม�ยอีกอย่�งหนึ่งคือ หม�ยถึง สังคมที่ประช�กร 

กำ�ลังมีอ�ยุสูงขึ้น สังเกตได้จ�กอัตร�ส่วนร้อยของประช�กร 

สูงอ�ยุเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

คำ�นิย�มของ 

สังคมสูงอ�ยุ 
และสังคมสูงวัย



United Nations, 2017. World Population Prospects The 2017 Revision จัดทำ�โดยสหประช�ช�ติ 

ที่ทำ�ก�รค�ดประม�ณประช�กรต�มกลุ่มอ�ยุและเพศ ของประเทศต่�งๆ ทั่วโลก โดยใช้ข้อมูลสำ�มะโนประช�กร

ของประเทศต่�งๆ เป็นฐ�น 

สำ�มะโนประช�กรและเคหะ ดำ�เนินก�รโดยสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ (สสช.) ทำ�ก�รแจงนับประช�กรทุกคน ทั่ว

ประเทศ ทุก 10 ปี ในปีพุทธศักร�ชที่ลงท้�ยด้วยเลข 3 ประเทศไทยทำ�สำ�มะโนประช�กรและเคหะครั้งหลังสุด 

เมื่อ พ.ศ. 2553 

ทะเบียนร�ษฎร ดำ�เนินก�รโดยสำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง กระทรวงมห�ดไทย ซึ่งจะร�ยง�น

จำ�นวนร�ษฎร จำ�นวนคนเกิดและคนต�ย ที่จดทะเบียนในแต่ละปี ร�ยง�นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันว�คมของปีนั้น 

ก�รค�ดประม�ณประช�กรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 จัดทำ� โดยสำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งช�ติ (สศช.) ใช้ประช�กรจ�กสำ�มะโนประช�กรและเคหะ พ.ศ. 2553 เป็นฐ�นเริ่มต้น ทำ�ก�ร

ค�ดประม�ณประช�กรต�มกลุ่มอ�ยุและเพศ ต�มเงื่อนไขแนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลง อัตร�เจริญพันธุ์ ก�รรอด

ชีพ และก�รย้�ยถิ่นที่ตั้งขึ้นเป็นข้อสมมุติ

ก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ดำ�เนินก�รโดยสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ (สสช.) เริ่มสำ�รวจ

ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2537 ก�รสำ�รวจ พ.ศ. 2560 เป็นก�รสำ�รวจครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นก�รสำ�รวจตัวอย่�งของประช�กร

อ�ยุ 50 ปีขึ้นไป ใน 83,880 ครัวเรือน กลุ่มตัวอย่�งเป็นตัวแทนประช�กรสูงอ�ยุในระดับประเทศ ร�ยง�น

สถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทย พ.ศ. 2561 นำ�เสนอเฉพ�ะข้อมูลของตัวอย่�งอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป  

ก�รสำ�รวจภ�วะก�รทำ�ง�นของประช�กร พ.ศ. 2561 ไตรม�ส 3 ดำ�เนินก�รโดยสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ (สสช.) 

เริ่มสำ�รวจครั้งแรกตั้งแต่ปี 2506 โดยในช่วงปีแรกๆ สำ�รวจเพียงปีละ 2 ไตรม�ส ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นม� 

ได้สำ�รวจปีละ 4 ไตรม�ส ไตรม�สแรก เป็นก�รสำ�รวจนอกฤดูเกษตร ไตรม�สที่ 3 เป็นก�รสำ�รวจฤดูเกษตร 

ไตรม�สที่ 2 เป็นก�รสำ�รวจเพื่อดูแรงง�นที่จบก�รศึกษ�ใหม่เข้�สู่ตล�ดแรงง�น และไตรม�สที่ 4 เป็นช่วงเก็บ

เกี่ยวผลผลิตก�รเกษตร 

ก�รสำ�รวจแรงง�นนอกระบบ พ.ศ. 2561 ดำ�เนินก�รโดยสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ (สสช.) เริ่มสำ�รวจครั้งแรกในป ี

2548 โดยไดด้ำ�เนนิก�รสำ�รวจเปน็ประจำ�ทกุป ีซึง่ดำ�เนนิก�รพรอ้มกบัก�รสำ�รวจภ�วะก�รทำ�ง�นของประช�กร

ในไตรม�สที่ 3 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำ�นวนและลักษณะต่�งๆ ของประช�กรที่มีง�นทำ�ที่ไม่ได้รับ

คว�มคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันท�งสังคมหรือไม่ได้รับคว�มคุ้มครองจ�กก�รทำ�ง�นต�มกฎหม�ยแรงง�น

แหล่งข้อมูลที่ใช้ใน
ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทย พ.ศ. 2561



สถ�นก�รณ์ทั่วไป

1 
ก�รสูงวัยของประช�กรเป็นปร�กฏก�รณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วงต้น

สหัสวรรษนี้ ขณะนี้โลกของเร�ได้กล�ยเป็นสังคมสูงอ�ยุไปแล้ว ก�ร

ที่ประช�กรมีอ�ยุสูงขึ้น เป็นผลม�จ�กก�รเกิดที่ลดลง และผู้คนมีชีวิต

ยืนย�วขึ้น



และจำ�นวนผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย 

กลุ่มนี้จะเพิ่มเป็น

สองเท่า 
ในอีกไม่เกิน 20 ปีข้�งหน้� 

โลกของเร�จะมีประช�กร 
สูงอ�ยุ (อ�ยุ 60 ปีขึ้นไป)  
ครบ 1,000 ล้�นคน ในปี 2019 

ในปี 2018 โลกของ 
เร�มีประช�กรอ�ยุ 80 ปีขึ้นไป 
ม�กถึง 142 ล้�นคน



1 1 
ก�รสูงวัย
ของประช�กรโลก

15
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1 11 

ประช�กรโลก
ในปี 2018
ในปี 2018 โลกของเร�มีผู้สูงอ�ยุ 990 ล้�นคน  

และจะเพิ่มด้วยอัตร�ร้อยละ 3 ต่อปี เป็น 1,020 

ล้�นคน ในปี 2019 จึงค�ดประม�ณได้ว่�  

ผู้สูงอ�ยุในโลกจะมีจำ�นวนครบ 1,000 ล้�นคน 

ในร�วเดือนกุมภ�พันธ์ของปี 2019 นี้ 

25.8%

61.2%

13%

ประช�กรอ�ยุ 0-14 ปี  

1,969 ล้�นคน หรือคิดเป็น

ประช�กร 15-59 ปี 

4,674 ล้�นคน หรือคิดเป็น

ประช�กร 60 ปีขึ้นไป 

990 ล้�นคน หรือคิดเป็น

ผู้สูงอ�ยุในโลก
จะมีจำ�นวนครบ
 1,000  
ล้�นคน ในร�ว 
เดือนกุมภ�พันธ์
ของปี 2019 นี้

แหล่งที่ม� : UN, 2018

ลาตินอเมริกา
และคาริบเบียน 

อเมรกิาเหนอื

12.1%

22.2%
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แหล่งที่ม� : UN, 2018

แอฟริกา
ลาตินอเมริกา
และคาริบเบียน 

เอเซีย

ยุโรป

4.8%

12.5%

17.2%

25 %

ภาคพื้นมหาสมุทร

142
ล้�นคน

0-14

15-59

60+

ช�ย หญิง

ในปี 2018 โลกของเร�จะมีจำ�นวน 

ผู้สูงอ�ยุวัยปล�ยหรือผู้มีอ�ยุ 80 ปีขึ้น 

ไปม�กถึง 142 ล้�นคน หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 1.9 ของประช�กรทั้งหมด  

ผู้สูงอ�ยุวัยปล�ยจะมีจำ�นวนเพิ่มเป็น  

188 ล้�นคน ในอีก 10 ปีข้�งหน้�  

เท่�กับว่� ผู้สูงอ�ยุวัยปล�ยโลกกำ�ลัง 

เพิ่มขึ้นด้วยอัตร�เฉลี่ยร้อยละ 3.2 ต่อปี 

ต�มก�รค�ดประม�ณของสหประช�ช�ติ 

โลกของเร�จะมีสัดส่วนประช�กรสูงอ�ยุ 

(60 ปีขึ้นไป) สูงขึ้นถึงร้อยละ 20 ในปี 

2044 เท่�กับว่� โลกของเร�จะกล�ยเป็น

สังคมสูงอ�ยุอย่�งสมบูรณ์ในอีก 26 ปี

ข้�งหน้� 

ปี 2018
ผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย 
หรือผู้มีอ�ยุ 80 ปีขึ้นไป
ม�กถึง

ล้�นคน

ผู้สูงอ�ยุวัยปล�ยโลกกำ�ลังเพิ่มขึ้น 

ด้วยอัตร�เฉลี่ยต่อปีร้อยละ 

3.2
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เป็นทวีปที่ม ี

อัตราผู้สูงอายุตำ่าที่สุดในโลก 

1 ญี่ปุ่น 33.6%

2 อิต�ลี 29.8%

3 เยอรมนี 28.4%

4 โปรตุเกส 28.3%

5 ฟินแลนด์ 28.1%

6 บัลแกเรีย 27.9%

7 โครเอเชีย 27.2%

8 กรีซ 26.9%

9 สโลวีเนีย 26.8%

10 ลัตเวีย 26.6%

1 สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ 2.6%

2 ก�ต�ร์ 3.1%

3 ยูกันด� 3.3%

4 แซมเบีย 3.7%

5 แกมเบีย 3.8%

6 บูร์กิน�ฟ�โซ 3.9%

7 ม�ลี 3.9%

8 ช�ด 4.0%

9 แองโกน� 4.1%

10 โอม�น 4.1%

แหล่งที่ม� : UN, 2017

ประเทศที่มีอัตราผู้สูงอายุสูงสุด 

10 อันดับแรก

ประเทศที่มีอัตราผู้สูงอายุตำ่าสุด 

10 อันดับสุดท้าย

ในปี 2018 เหลือแอฟริก�อีกพียงทวีปเดียว 

ท่ียังไม่เป็นสังคมสูงอ�ยุ โดยมีประช�กรอ�ยุ 60 ปี

ข้ึนไปเพียงร้อยละ 5 ของประช�กรท้ังหมด 

 ในขณะที่ยุโรปมีอัตร�ผู้สูงอ�ยุสูงสุด คือ ร้อยละ 25 

เป็นทวีปที่ม ี

อัตราผู้สูงอายุสูงที่สุดในโลก 

แอฟริกา

ยุโรป

4.8%

25 %
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ตัวอย่�งผลกระทบ 
จ�กก�รสูงวัยของประช�กร

ร้�นสะดวกซ้ือต้องก�รพนกัง�นบริก�รตลอด 24 ชัว่โมง ห�กไม่ส�ม�รถให้บรกิ�ร

ได้ เจ้�ของร้�นต้องจ่�ยค่�ปรับ ทำ�ให้เจ้�ของร้�นแฟรนไชส์บ�งแห่งในญี่ปุ่นต้อง

ทำ�ง�นในกะที่ไม่ส�ม�รถห�พนักง�นม�ทำ�ง�นได้ ก�รข�ดแคลนแรงง�นนี้เป็น

ผลกระทบจ�กสังคมสูงอ�ยุ (Jiji, 2019) 

ปี 2018 ญี่ปุ่นมีผู้สูงอ�ยุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 33.6 ของประช�กรทั้งหมด 

(United Nations, 2017) ญี่ปุ่นจึงปรับนโยบ�ยเพ่ือนำ�เข้�แรงง�นจ�กต่�ง

ประเทศประม�ณ 5 แสนคนภ�ยในปี 2025 (McCurry, 2018)  

ก�รข�ดแคลนแรงง�นในญี่ปุ่น

33.6 %

ญี่ปุ่น 

เป็นประเทศที่ม ี

อัตร�ผู้สูงอ�ยุ

สูงที่สุดในโลก
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ปี 2018 สิงคโปร์มีผู้สูงอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 20.4 นับเป็นประเทศแรกใน

อ�เซียนที่กล�ยเป็นสังคมสูงอ�ยุอย่�งสมบูรณ์แล้ว (UN, 2017) จำ�นวนผู้อ�ยุที่

เพิ่มจำ�นวนม�กขึ้น ในขณะที่ประช�กรมีบุตรน้อยลงหรือไม่มีบุตรเลย ทำ�ให้ก�ร

ดูแลผู้สูงอ�ยุโดยเฉพ�ะด้�นก�รเงินเป็นข้อท้�ท�ยสำ�คัญ 

สิงคโปร์มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ (Central Provident Fund-CPF) ที่ช่วยออม

เงิน โดยหักจ�กเงินเดือนระหว่�งที่ยังทำ�ง�นเพื่อเป็นเงินออมจนกระทั่งเกษียณ 

(Central Provident Fund Board, 2018) เมื่อประช�กรมีอ�ยุยืนย�วขึ้นจึง

ต้องใช้เงินหลังเกษียณม�กขึ้น รัฐบ�ลจึงขย�ยอ�ยุเกษียณเพื่อเพิ่มเวล�ออมเงิน

ให้แก่ประช�ชน และยังช่วยรักษ�แรงง�นให้อยู่ในระบบได้น�นข้ึนเพ่ือลดปัญห�

ก�รข�ดแคลนแรงง�น 

สิงคโปร์ปรับอ�ยุเกษียณขั้นตำ่�ของแรงง�นสิงคโปร์จ�กเดิม 55 ปี ให้เป็น 62 ปี  

ในปี 2012 และ ในปี 2017 ปรับกฎหม�ยให้สถ�นประกอบก�รต้องเสนอง�น 

ให้แก่ผู้สูงอ�ยุไปจนอ�ยุครบ 67 ปี (Government of Singapore, 2019)  

ก�รปรบัอ�ยเุกษยีณนีท้ำ�ให้ผูส้งูอ�ยสุ�ม�รถตัดสนิใจทำ�ง�นต่อ หรอื หยดุทำ�ง�น 

หรือ รับก�รฝึกอบรมเพ่ือห�ง�นอื่นที่เหม�ะสม และเลือกทำ�ง�นเต็มเวล�หรือ 

บ�งช่วงเวล�ได ้

สิงคโปร์  
เป็น 1 ใน 4 ประเทศ 
ที่กล�ยเป็น “สังคมสูงอ�ยุ”  
ในกลุ่มประเทศสม�ชิกอ�เซียน

สิงคโปร์ขย�ยอ�ยุเกษียณ 
เพื่อเพิ่มเวล�ออม
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อิต�ลีมีประช�กรอ�ยุ 60 ปีขึ้นไปจำ�นวน 17.6 ล้�นคนจ�กประช�กรจำ�นวน 

60.3 ล้�นคน ผู้สูงอ�ยุคิดเป็นร้อยละ 29.8 ของประช�กรทั้งหมด (United 

Nations, 2017) ปี 2014 ค�ดประม�ณว่�มีผู ้สูงอ�ยุสมองเสื่อมม�กถึง  

1 ล้�นคน ในจำ�นวนนี้มี 6 แสนคนได้รับก�รวินิจฉัยว่�เป็นอัลไซเมอร์ และจะมี

จำ�นวนเพิ่มม�กขึ้นเรื่อยๆ จ�กก�รสูงอ�ยุของประช�กร 

ผู้ป่วยสมองเสื่อมต้องก�รคนดูแล ไม่เพียงแค่สม�ชิกครอบครัว แต่รวมถึงชุมชน 

และสังคมด้วย กระทรวงสุขภ�พจึงมีนโยบ�ยและม�ตรก�รเพื่อส่งเสริมบริก�ร

สุขภ�พและสังคม สร้�งและเสริมคว�มแข็งแกร่งของเครือข่�ยอย่�งบูรณ�ก�ร

เพื่อดูแลผู้มีที่มีภ�วะสมองเสื่อม ปรับปรุงคุณภ�พบริก�รและคุณภ�พชีวิตของ

ผู้ท่ีมีภ�วะสมองเสื่อมรวมทั้งครอบครัว เพื่อสร้�งคว�มเข้มแข็งและลดทัศนคติ

ด้�นลบ และเพิ่มจำ�นวนบุคล�กรทั้งพนักง�นด้�นสังคม นักประส�ทวิทย� และ

พย�บ�ล (Open Access Government, 2017)

ในอิต�ลีมีผู้สูงอ�ยุสมองเสื่อม
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

ปี 2014 

ค�ดประม�ณว่�
มีผู้สูงอ�ยุ

สมองเสื่อม
ม�กถึง 

ล้�นคน

1
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ประช�กรในเยอรมนีที่เคยม�กท่ีสุดในปี 2002 จำ�นวน 82 ล้�นคน จะลดลง

เหลือ 74.5 ล้�นคนในปี 2050 จำ�นวนประช�กรในกำ�ลังแรงง�นอ�ยุ 20-65 ป ี

จะลดลงจ�กจำ�นวน 50 ล้�นคน ในปี 2010 เหลือเพียง 36 ล้�นคน ภ�ยในปี 

2060 ซึ่งคร่ึงหนึ่งของประช�กรจะอ�ยุม�กกว่� 51 ปี (Stratfor Enterprises, 

2013)

เศรษฐกิจของเยอรมนีเติบโตอย่�งม�ก มีคนว่�งง�นเพียงร้อยละ 6 รัฐบ�ล 

แก้ปัญห�ก�รข�ดแคลนแรงง�นม�น�นแล้ว โดยก�รจ้�งผู้หญิงและผู้สูงอ�ย ุ

ช�ยให้กลับเข้�สู่ตล�ดแรงง�น สัดส่วนผู้หญิงในวัยแรงง�นสูงถึงร้อยละ 54  

ซึ่งใกล้เคียงกับฝร่ังเศส (ร้อยละ 51) และอังกฤษ (ร้อยละ 56) ยิ่งไปกว่�นั้นอัตร�

ก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุ 60-64 ปี เพิ่มสูงถึงร้อยละ 50 และเป็นเรื่องย�กที่จะให ้

ผูส้งูอ�ย ุ65 ปียงัทำ�ง�นต่อไป อย่�งไรก็ต�ม น�ยจ้�งต้องก�รให้ขย�ยอ�ยเุกษยีณ

จ�ก 65 ปี เป็น 67 ปี ในตำ�แหน่งง�นที่สัญญ�จ้�งยืดหยุ่นได้ รัฐบ�ลจึงปรับ

กฎหม�ยก�รจ้�งง�นโดยไม่กระทบผู้ท่ีเกษียณและรับบำ�น�ญ แม้จะนำ�แรงง�น

ที่มีศักยภ�พส่วนใหญ่กลับเข้�สู ่ระบบแล้ว เยอรมนียังคงหนีไม่พ้นปัญห� 

ก�รข�ดแคลนแรงง�น เพร�ะแรงง�นต่�งช�ติไม่ส�ม�รถทดแทนแรงง�นทักษะ

สูงได้ เนื่องจ�กแรงง�นต่�งช�ติต้องเวล�อย่�งน้อย 5 ปี ปรับตัวให้เข้�กับ 

ก�รทำ�ง�นในบริบทของประเทศ (Wagstyl, 2019)

 

ได้เกิดวิกฤตแรงง�นในเยอรมนีแล้ว
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วันผู้สูงอ�ยุส�กล 

สมัชช�ใหญ่แห่งสหประช�ช�ต ิ

ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ธันว�คม 1990  

ให้ถือเอ�วันที่ 1 ตุล�คมของทุกปี เป็น 

“วันผู้สูงอ�ยุส�กล” (International 

Day of Older Persons) 

เพื่อปลุกให้ช�วโลกได้ตระหนักถึง 

คว�มสำ�คัญของประเด็นเกี่ยวกับ 

ผู้สูงอ�ยุ เช่น เรื่องคุณค่�และคุณูปก�ร 

ที่ผู้สูงอ�ยุมีต่อสังคม และเรื่องก�ร 

กระทำ�รุนแรงต่อผู้สูงอ�ยุ 

INTERNATIONAL 
DAY OF OLDER 
PERSONS
1 ตุล�คมของทุกปี



Celebrating 
Older 
Human 
Rights 
Champions
เฉลิมฉลองชัยชนะ 
ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ

คำ�ขวัญวันผู้สูงอ�ยุส�กล ปี 2560



ก�รสูงวัย
ของประช�กรอ�เซียน

1 2 

25
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2 11 

ในปี 2018
อ�เซียนได้กล�ยเป็น
สังคมสูงอ�ยุแล้ว
ในปี 2018 ทั้ง 10 ประเทศที่เป็นสม�ชิกของ

อ�เซียนหรือสม�คมประช�ช�ติแห่งเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of 

Southeast Asian Nations - ASEAN)  

มีประช�กรรวมกันประม�ณ 654 ล้�นคน 

25.9%

63.9%

10.2%

ประช�กรอ�ยุ 0-14 ปี  
169  ล้�นคน หรือคิดเป็น

ประช�กร 15-59 ปี 
418 ล้�นคน หรือคิดเป็น

ประช�กร 60 ปีขึ้นไป 
67 ล้�นคน หรือคิดเป็น

แหล่งที่ม� : UN, 2017

ปี 2018 อ�เซียนได้กล�ย 

เป็นสังคมสูงอ�ยุไปแล้ว  

เมื่อมีสัดส่วนประช�กร 

อ�ยุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 

10 
ของประช�กรทั้งหมด

เวียดน�ม

ไทย

สิงคโปร ์

ม�เลเซีย
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ปี 2018
อ�เซียนมีประช�กร 60 ปีขึ้นไป 

67ล้�นคน

ประเทศสม�ชิกอ�เซียนได้กล�ยเป็น “สังคมสูงอ�ยุ” 

ไปแล้ว 4 ประเทศ คือ สิงคโปร์ ไทย เวียดน�ม  

และม�เลเซีย ซึ่งประเทศหลังนี้ เพิ่งมีสัดส่วน

ประช�กรอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มสูงขึ้นถึง 

ร้อยละ 10 ในปี 2018 นี้เอง 
ประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศสม�ชิก

อ�เซียนที่มีประช�กรม�กที่สุด คือ 267 

ล้�นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 20.4  ของ

ประช�กรอ�เซียนทั้งหมด อินโดนีเซีย 

มีอัตร�ผู้สูงอ�ยุร้อยละ 9 ซึ่งยังไม่เรียกว่�

สังคมสูงอ�ยุ อย่�งไรก็ต�ม อินโดนีเซีย 

มีจำ�นวนผู้สูงอ�ยุม�กถึง 24 ล้�นคน

อัตร�เจริญพันธุ์ของประเทศอินโดนีเซีย

ถือว่�กำ�ลังลดลง ในขณะที่อ�ยุค�ดเฉลี่ย

กำ�ลังยืนย�วขึ้นเรื่อยๆ ค�ดว่�ในปี 2020 

อินโดนีเซียจะเป็นสังคมสูงอ�ยุประเทศ

ที่ 6 ต�มหลังสิงคโปร์ ไทย เวียดน�ม 

ม�เลเซีย และเมียนม� 

ด้วยเหตุที่ประเทศไทยได้เล็งเห็นคว�ม

สำ�คัญของก�รสูงวัยของประช�กรในกลุ่ม

ประเทศสม�ชิกอ�เซียน น�ยกรัฐมนตรี 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช� ในที่

ประชุมสุดยอดอ�เซียนที่นครเวียงจันทน์

เมื่อปล�ยเดือนเมษ�ยน ปี 2017 ได้

เสนอให้มีก�รจัดตั้ง ASEAN Center 

on Active Aging and Innovation 

(ACAI) เป็นศูนย์ก�รดูแลผู้สูงอ�ยุใน

ภูมิภ�ค เพื่อรองรับสถ�นก�รณ์ก�รสูงวัย

ของประช�กรอ�เซียนในว�ระที่ไทยเป็น

ประธ�นอ�เซียนในปี 2019 

อินโดนีเซีย
มีอัตร�ผู้สูงอ�ยุร้อยละ 9  
ซึ่งยังไม่เรียกว่�สังคมสูงอ�ยุ  
อย่�งไรก็ต�ม มีจำ�นวนผู้สูงอ�ยุม�กถึง 

24 ล้�นคน

0-14

15-59

60+

ช�ย หญิง
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ประชากรของประเทศ
ในอาเซียน ปี 2018

ไทย

มาเลเซีย

0-14

15-59

60+17.6%

65.4%

17 %

จำ�นวนประช�กร

จำ�นวนประช�กร

69.2 ล้�นคน

32.0 ล้�นคน

0-14

15-59

60+8.9 %

64.1 %

27 %

อินโดนีเซีย
จำ�นวนประช�กร

266.8 ล้�นคน

ลาว
จำ�นวนประช�กร

7.0 ล้�นคน 0-14

15-59

60+6.4 %

61 %

32.5% 0-14

15-59

60+10 %

65.9 %

24%

ช�ย หญิง
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บรูไน

0-14

15-59

60+8.5 %

68.9 %

22.6 %

จำ�นวนประช�กร

0.4 ล้�นคน

กัมพูชาเมียนมา

0-140-14

15-5915-59

60+60+ 7.2 %9.7 %

61.6 %64.0 %

31.2 %26.3%

จำ�นวนประช�กรจำ�นวนประช�กร

16.2 ล้�นคน53.9 ล้�นคน

เวียดนาม

0-14

15-59

60+11.6 %

65.4 %

23 %

จำ�นวนประช�กร

96.5 ล้�นคน

สิงคโปร์
จำ�นวนประช�กร

5.8 ล้�นคน 0-14

15-59

60+20.4 %

64.8 %

14.7 %

ฟิลิปปินส์
จำ�นวนประช�กร

106.5 ล้�นคน 0-14

15-59

60+7.8 %

60.7 %

31.5 %
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แหล่งที่ม� : UN, 2017

หม�ยเหตุ: * ปี 1999 เป็นปีที่อ�เซียนมีสม�ชิกครบ 10 ประเทศ  

** จำ�นวนประช�กรของประเทศไทยที่ค�ดประม�ณโดยสหประช�ช�ติเป็นประช�กรทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย  

ซึ่งรวมทั้งคนที่ไม่มีสัญช�ติไทยและไม่มีชื่อในทะเบียนร�ษฎรด้วย

1999* 2018

จำ�นวนประช�กร
ทั้งหมด (ล้�นคน)

ร้อยละของประช�กร
อ�ยุ 60 ปีขึ้นไป

จำ�นวนประช�กร
ทั้งหมด (ล้�นคน)

ร้อยละของประช�กร
อ�ยุ 60 ปีขึ้นไป

สิงคโปร์ 3.8 10.5          5.8 20.4

ไทย** 62.0 9.6          69.2 17.6

เวียดนาม 79.4 8.6          96.5 11.6

มาเลเซีย 22.9 6.1          32.0 10.0

เมียนมา 47.1 7.1          53.9 9.7

อนิโดนเีซยี 208.6 7.2        266.8 8.9

บรูไน 0.3 4.0          0.4 8.5

ฟิลิปปินส์ 76.3 5.0        106.5 7.8

กัมพูชา 11.9 4.9          16.2 7.2

ลาว 5.3 5.4          7.0 6.4
รวม 517.6 654.3

ประเทศ

จำ�นวนและร้อยละประช�กรสูงอ�ย ุ
ในประเทศอ�เซียน ปี 2018

2 21 
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ก�รสูงวัย
ของประช�กรไทย

1 3 
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3 11 

ประช�กรไทย
ในปี 2561 
ประเทศไทยมีประช�กรสัญช�ติไทยและไม่ใช่สัญช�ติไทยแต ่

มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�นประม�ณ 66 ล้�นคน และก็นับรวมคนต่�งช�ต ิ

ที่ไม่ใช่สัญช�ติไทยและไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�น อีกประม�ณ  

3 ล้�นคน รวมแล้วมีประช�กรที่อ�ศัยอยู่ในประเทศไทยรวมทั้งหมด

ประม�ณ 69 ล้�นคน ในจำ�นวคนไทยและคนต่�งด้�วที่มีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนบ้�น 66 ล้�นคนนั้น มีผู้สูงอ�ยุหรือผู้มีอ�ยุ 60 ป ี

ขึ้นไป ม�กถึง 11.7 ล้�นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.6  

ของประช�กรทั้งหมด 

17.0 %

65.4%

17.6%

ประช�กรอ�ยุ 0-14 ปี  

11.2  ล้�นคน หรือคิดเป็น

ประช�กร 15-59 ปี 

43.3  ล้�นคน หรือคิดเป็น

ประช�กร 60 ปีขึ้นไป 

11.7 ล้�นคน หรือคิดเป็น

ในจำ�นวนผู้สูงอ�ยุทั้งหมดนี้เป็น 

ผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย 

หรือผู้มีอ�ยุ 80 ปีขึ้นไป 

อยู่ม�กถึง 1.3 ล้�นคน  

หรือคิดเป็นร้อยละ 

4.7  
ของประช�กรทั้งหมด

ภ�ค* จำ�นวน 
ล้�นคน %

กรุงเทพมห�นคร 1.1 13.1%

ปริมณฑล 0.9 13.3%

ภ�คกล�งส่วนกล�ง 0.6 17.9%

ภ�คตะวันออก 0.7 13.3%

ภ�คตะวันตก 0.7 18.6%

ภ�คเหนือ 2.4 21.2%

ภ�คตะวันออก 
เฉียงเหนือ

3.5 18.9%

ภ�คใต้ 1.3 14.5%

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

แหล่งข้อมูล : สศช., 2562
*แบ่งประเทศไทยเป็น 8 ภ�คต�ม สศช.

แหล่งข้อมูล : สศช., 2562
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ภ�คเหนือ 
เป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ ์แล้ว  
มีอัตร�ผู้สูงอ�ยุสูงถึง 

21.2 %

มีผู้สูงอ�ยุม�กที่สุด 

มีผู้สูงอ�ยุวัยปล�ยอยู่ประม�ณ

ปี 2561
ประช�กร 60 ปีขึ้นไป 

11.7ล้�นคน

ภ�ค* จำ�นวน 
พันคน %

กรุงเทพมห�นคร 114 1.4 %

ปริมณฑล 97 1.4 %

ภ�คกล�งส่วนกล�ง 74 2.4 %

ภ�คตะวันออก 88 1.6 %

ภ�คตะวันตก 87 2.5 %

ภ�คเหนือ 287 2.6 %

ภ�คตะวันออก 
เฉียงเหนือ

389 2.1%

ภ�คใต้ 182 2.0 %

ผู้สูงอายุวัยปลาย 80 ปีข้ึนไป

แหล่งข้อมูล : สศช. 25620-14

15-59

60+

ช�ย หญิง

3.5 ล้�นคน

ในปี 2561  

ภ�คตะวันออก
เฉียงเหนือ

กรุงเทพมห�นคร

114,000 คน

ภ�คเหนือ 

ภ�คตะวันออก 
เฉียงเหนือภ�คกล�ง 

ส่วนกล�ง

ภ�ค
ตะวันตก

ภ�คตะวันออก

ภ�คใต้

ปริมณฑล
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คนไทยมีลูกกันน้อยลง และมีอ�ยุยืนย�วข้ึน 

ทำ�ให้ประเทศไทยมอี�ยสุงูขึน้อย่�งรวดเรว็ ใน

ขณะทีช่่วง 2-3 ทศวรรษทีผ่่�นม� ประเทศไทย

มีอัตร�เพิ่มประช�กรที่ช้�ม�ก เฉลี่ยเพียงไม่

ถงึร้อยละ 1 ต่อปี โครงสร้�งอ�ยขุองประช�กร

ได้เปลี่ยนไปอย่�งม�ก จ�กประช�กรเย�ว์วัย 

ที่มีเด็กม�ก กล�ยเป็นประช�กรสูงวัยท่ีมี

จำ�นวนผู้สูงอ�ยุเพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็ว 

ก�รเกิดที่น้อยลง 
และอ�ยุที่ยืนย�วขึ้น 
ทำ�ให้ประช�กรสูงวัยอย่�งเร็วม�ก

แหล่งข้อมูล : สถิติส�ธ�รณสุข พ.ศ. 2480-2561, 

กระทรวงส�ธ�รณสุข และสำ�นักบริห�รก�รทะเบียน 

กระทรวงมห�ดไทย

จำานวนเกิด

จำานวนตาย
ในเวล� 20 ปีที่ผ่�นม� และอีก 20 ปีต่อไปในวันข้�งหน้� ประช�กร

ไทยจะสงูอ�ยขุึน้อย�่งรวดเรว็ เมือ่ 20 ปกีอ่น (ป ี2548) เร�มผีูส้งูอ�ยุ

เพยีงรอ้ยละ 8 ของประช�กรทัง้หมด ป ี2561 สดัสว่นผูส้งูอ�ยไุดเ้พิม่

เป็นร้อยละ 17 และจะเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 30 ในอีก 20 ปีข้�งหน้� 

อ�ยุค�ดเฉลี่ย
ของคนไทยสูงขึ้นถึง 

จำ�นวนเกิดและต�ยของ
ประช�กรไทย 
พ.ศ. 2480-2561

ปี75
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ทำ�ไมประช�กรไทย
จึงสูงอ�ยุขึ้นอย่�งรวดเร็วม�ก 
ส�เหตุที่อัตร�ผู้สูงอ�ยุ (ร้อยละของประช�กรอ�ยุ 60 ปีขึ้น

ไปต่อประช�กรทั้งหมด) เพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็วเช่นนี้ อันเนื่อง

ม�จ�กส�เหตุหลัก 2 ประก�ร 

คนไทยมีอ�ยุยืนย�วขึนอย่�งม�ก เมื่อ 40-50 ปีก่อน 

อ�ยุค�ดเฉลี่ยของคนไทยยืนย�วไม่ถึง 60 ปี ปัจจุบัน

อ�ยุค�ดเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นถึง 75 ปี และยืนย�ว 

ขึ้นถึง 80 ปีในอีก 20 ปีข้�งหน้� 

จำ�นวนเดก็เกดิในประเทศไทยลดลงอย�งรวดเรว็ วถิชีวีติ

ของคนไทยเปลี่ยนไป ผู้หญิงไทยรุ่นใหม่มีลูก แต่งง�น

น้อยลง คู่แต่งง�นมีคว�มต้องก�รมีลูกน้อยลง และที่

สำ�คัญคือ ผู้หญิงไทยในวัยมีบุตรลดจำ�นวนลงอันเป็น

ผลม�จจ�กก�รเกิดที่ลดลงอย่�งรวดเร็วตั้งแต่ปี 2530 

เป็นต้นม� จำ�นวนเด็กที่เกิดน้อยลงอย่�งม�กในวันนี้

และวันข้�งหน้� จะยิ่งทำ�ให้จำ�นวนสตรีในวัยมีบุตรลด

ลงอย่�งม�กในอน�คต 

ในระยะเวล�ต่อจ�กนี้ไป  

ประช�กรรุ่นเกิดล้�น (เกิดระหว่�ง 

ปี 2506-2527 มีอ�ยุ 35-55 ปี)  

ซึ่งเป็นคลี่นประช�กรลูกใหญ ่

จะเคลื่อนตัวเป็นสังคมสูงอ�ยุ  

ก็จะทำ�ให้จำ�นวนผู้สูงอ�ยุเพิ่มขึ้น 

อย่�งเร็วม�ก 1

2

6050 70 80403020100

2561

ประช�กรรุ่นเกิดล้�น มีอ�ยุ

ประช�กรรุ่นเกิดล้�น มีอ�ยุ

35-55 ปี

55-75 ปี

2580  

และจะมีผู้สูงอ�ยุที่ม ี
อ�ยุ 60 ปีขึ้นไปม�กถึง 

ล้านคน 

ฝั่งผู้สูงอายุ

20
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ก�รเกิดในประเทศ
ลดน้อยลง

หม�ยถึง จำ�นวนบุตรเฉลี่ยที่สตร ี

คนหนึ่งจะมีตลอดวัยมีบุตร 

ของตน 

ก�รเปลี่ยนแปลง
ภ�วะเจริญพันธุ์ของ
ประเทศไทยส�ม�รถ 
แบ่งได้เป็น 4 ระยะ คือ 

ในช่วงปี 2533-2542 เรียกได้ว ่�เป ็นช่วงก�ร 

ปฏิวัติภ�วะเจริญพันธุ ์  (กองทุนประช�กรแห่ง

สหประช�ช�ต,ิ 2554) เนือ่งจ�กเป็นช่วงทีภ่�วะเจรญิ

พันธุ์ลดลงอย่�งรวดเร็ว อัตร�เจริญพันธุ์รวมได้ลดลง

จ�ก 3.9 ในปี 2534 เหลือเพียง 2.0 ในปี 2539 ซ่ึง

ตำ่�กว่�ภ�วะเจริญพันธุ์ระดับทดแทนแล้ว (ปร�โมทย์ 

และปัทม�, 2548) 

ปัจจุบันในปี 2561 อัตร�เจริญพันธุ์รวมอยู่ที่ 1.5 

1

2

3

4

ก่อนปี 2513 เป็นช่วงก่อนมีนโยบ�ยว�งแผน

ครอบครัว ภ�วะเจริญพันธุ์ของประเทศไทย

อยู ่ในระดับสูง อัตร�เจริญพันธุ ์รวมอยู ่ ท่ี

ประม�ณ 6 คน

หลังจ�กปี 2513 ก�รเกิดมีแนวโน้มลดลง 

จ�กที่มีจำ�นวนเกิดม�กกว่�ปีละ 1 ล้�นคน ได้

ลดลงเหลือตำ่�กว่�ปีละ 1 ล้�นคนในปี 2527 

(กองสถิติส�ธ�รณสุข, 2527) 

ภ�วะเจริญพันธุ์รวมของประเทศไทย 

พ.ศ.2519, 2524, 2529, 

2534, 2539, 2549 และ 2561  

แหล่งที่ม� : สถิติส�ธ�รณสุข พ.ศ. 2519, 2524, 2529, 2534, 2539, 
2549 ; สถิติชีพ กรมก�รปกครอง   กระทรวงมห�ดไทย; ส�รประช�กร 
สถ�บันวิจัยประช�กรและสังคม, 2559

อัตราเจริญพันธุ์รวม 
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ประช�กรไทย
กำ�ลังมีอ�ยุยืนย�วขึ้น

เมื่อ 50 ปีก่อน คนไทยมีอ�ยุค�ดเฉลี่ย

ประม�ณ 59 ปี ในปี 2561 อ�ยุค�ดเฉลี่ย

ของคนไทยเพิ่ม ข้ึนเป ็น 77 ป ี  โดย

ธรรมช�ติแล้ว ผู้หญิงจะมีอ�ยุค�ดเฉลี่ย

ที่ม�กกว่�ผู ้ช�ย ข้อมูลเกี่ยวกับคว�ม

ยนืย�วชวีติของประช�กรไทยแสดงให้เหน็

ว่�ผู ้หญิงมีอ�ยุค�ดเฉลี่ยม�กกว่�ผู ้ช�ย

ตลอดม� ในปี 2561 ประม�ณว่�ผู้หญิง

ไทยมีอ�ยุค�ดเฉล่ียตั้งแต่แรกเกิด 80 ปี 

ซึ่งม�กกว่�อ�ยุค�ดเฉลี่ย (73 ปี) ของ

ผู้ช�ยถึง 7 ปี 

แหล่งข้อมูล : สถิติส�ธ�รณสุข พ.ศ. 2480-2561, กระทรวงส�ธ�รณสุข

แนวโน้มอายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทย 

พ.ศ. 2480 ถึง 2561

ช�ย หญิง

ในปี 2561 อ�ยุค�ดเฉลี่ย
ของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น

เมื่อ 50 ปีก่อน 
คนไทยมีอ�ยุค�ดเฉลี่ย

ปี

ปี

77

59
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แนวโน้มก�รสูงวัย 
ของประช�กรไทย
ประเทศไทยได้กล�ยเป็นสังคมสูงอ�ยุม�ตั้งแต่ปี 2548 และกำ�ลัง 

จะกล�ยเป็นสังคมสูงอ�ยุอย่�งสมบูรณ์ภ�ยในอีกไม่กี่ปีข้�งหน้� ใน 

รอบครึ่งศตวรรษที่ผ่�นม� ผู้สูงอ�ยุไทยได้เพิ่มจำ�นวนขึ้นเกือบ 7 เท่�ตัว  

ในปี 2513 ประเทศไทยมีประช�กรอ�ยุ 60 ปีขึ้นไปเพียง 1.7 ล้�นคน  

ประช�กรสูงอ�ยุได้เพิ่มจำ�นวนเป็น 4 ล้�นคนในปี 2533 และเพิ่มเป็น 

11.2 ล้�นคน ในปี 2561  อีก 20 ปีข้�งหน้� ในปี 2581 ประช�กรสูงอ�ยุ

ไทยจะเพิ่มจำ�นวนขึ้นอีกเกือบเท่�ตัว คือเป็น 20 ล้�นคน

ผู้สูงอ�ยุวัยปล�ยหรือผู้ที่มีอ�ยุ 80 ปี

ขึ้นไป ได้เพิ่มจำ�นวนขึ้นเกือบสิบเท่�ตัว

ในรอบปีที่ผ่�นม� ตั้งแต่มีจำ�นวนเพียง  

1 แสน 4 หมื่นคนในปี 2513 เพิ่มขึ้นเป็น 

1 ล้�น 3 แสนคนในปี 2561 

ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่�นม�  

ผู้สูงอ�ยุไทยได้เพิ่มจำ�นวน 

ขึ้นเกือบ 

7เท่�ตัว 

20 ปีข้�งหน้� ในปี 2581 
ประช�กรสูงอ�ยุไทยจะเพิ่ม
จำ�นวนขึ้นอีกเกือบเท่�ตัวเป็น 

20 
ล้�นคน

จำานวนประชากร อายุ 60 ปีขึ้นไป และอายุ 80 ปีขึ้นไป 

พ.ศ. 2513 - 2583 (ล้านคน)

อ�ยุ 60 ปีขึ้นไป อ�ยุ 80 ปีขึ้นไป

แหล่งข้อมูล : สสช., 2513, 2533; สคช., 2556 

2513

2533

2561

2581
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ผลกระทบ 
ของก�รเปลี่ยนแปลง
โครงสร้�งอ�ยุ
ของประช�กรไทย

ผลกระทบของก�รเปลี่ยนโครงสร้�งประช�กร ปี 2561 มีเด็ก จำ�นวน  

11 ล้�นคน แรงง�นอ�ยุ 15-59 ปี จำ�นวน 43 ล้�นคน ผู้สูงอ�ยุ  

อ�ยุ 60 ปีขึ้นไป จำ�นวน 12 ล้�นคน อีก 20 ปีข้�งหน้� ในปี 2581 

จำ�นวนเด็กจะลดลงเหลือเพียง 9 ล้�นคน คนในวัยแรงง�นจะลด

ลงเหลือ 37 ล้�นคน จำ�นวนผู้สูงอ�ยุจะเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่�ตัวเป็น  

20 ล้�นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของประช�กรทั้งหมด 

ขณะที่ก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งอ�ยุ

ของประช�กรไทยได้ก่อให้เกิดผลกระทบ

ในหล�ยๆ ด้�นต่อภ�วะเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศไทยแล้ว และนับจ�กว

วันนี้เป็นต้นไป ผลกระทบเหล่�นี้ก็จะ 

ยิ่งทวีคว�มรุนแรงและเห็นได้ชัดเจนขึ้น 

จำานวนประชากร พ.ศ. 2561 - 2581  (ล้านคน) 

ประช�กรสูงอ�ยุเพิ่มขึ้น  
ส่งผลต่อก�รจัดระบบสวัสดิก�ร 
และก�รประกันสังคมแก ่
ผู้สูงอ�ยุ ก�รบริก�รท�งด้�น
สุขภ�พอน�มัยและก�รดูแล 
ผู้สูงอ�ยุ

ประช�กรวัยเด็กลดลง  
ส่งผลต่อก�รยุบและ 
ควบรวมของโรงเรียน 
ที่มีเด็กนักเรียนน้อยลง

ประช�กรวัยทำ�ง�นลดลง  
ส่งผลให้ต้องมุ่งเน้นคุณภ�พ
แรงง�น เช่น ก�รพัฒน�ทักษะ
ฝีมือแรงง�น ก�รใช้เทคโนโลยี 
เครื่องจักรกล ก�รนำ�เข้�แรงง�น
บ�งประเภท และก�รขย�ยอ�ยุ
ก�รทำ�ง�น

แหล่งข้อมูล : สคช., 2556 



เนื้อห�ในบทนี้ สรุปจ�กร�ยง�น 

“การดำาเนินงานด้านผู้สูงอายุของประเทศไทยตามแผนปฏิบัติการ

ระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546-2559”  

ซึ่งจัดทำ�โดย กรมกิจก�รผู้สูงอ�ยุ กระทรวงพัฒน�สังคมและคว�ม

มั่นคงของมนุษย์  เพิ่มเติมข้อมูลก�รดำ�เนินง�นในปี 2560 – 2561 

จ�กหน่วยง�นที่ทำ�ง�นเกี่ยวข้องกับผู้สูงอ�ยุ



ก�รดำ�เนินง�นด้�น 
ผู้สูงอ�ยุของประเทศไทย

พ.ศ. 2525-2561
 

2



ก�รดำ�เนินง�น
ด้�นผู้สูงอ�ยุของประเทศไทย 
พ.ศ. 2545-2561
สหประช�ช�ติได้จัดให้มีก�รประชุมสมัชช�ระดับโลกว่�ด้วยผู้สูงอ�ยุ 

ครั้งที่ 2  เมื่อปี 2002 ณ กรุงม�ดริด ประเทศสเปน ซึ่งได้มีมติรับ 

“แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ”  

(The Madrid International Plan of Action on Ageing – MIPAA)  

ให้เป็นพันธกรณีที่ประเทศภ�คีสม�ชิกของสหประช�ช�ติจะต้องยึดถือ

เป็นเป้�หม�ยร่วมกันในก�รดำ�เนินง�นด้�นผู้สูงอ�ยุ เป้�หม�ยหลัก 3 

ประเด็นที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติก�รฯ นี้ได้แก่ 

1. ผู้สูงอ�ยุกับก�รพัฒน�  

(Older persons and development) 

2. ก�รสูงวัยอย่�งมีสุขภ�พและอยู่ดีมีสุข  

(Advancing health and well-being into old age) และ 

3. ก�รสร้�งคว�มมั่นใจว่�จะมีสภ�พแวดล้อมที่เกื้อหนุน  

และเหม�ะสมกับก�รใช้ชีวิตของผู้สูงอ�ยุ  

(Ensuring enabling and supportive environment)
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2 1 
ผู้สูงอ�ยุกับก�รพัฒน�
OLDER PERSONS AND DEVELOPMENT
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1 12 

แผนและนโยบ�ย
ด้�นผู้สูงอ�ยุ

แผนผู้สูงอ�ยุแห่งช�ติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุง  

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 กำ�หนดแนวท�งก�รพัฒน�และส่งเสริมให้ 

ผู้สูงอ�ยุมีคุณภ�พชีวิตที่ดีด้วยก�รดำ�รงชีวิตอย่�งมีคุณค่� มีศักดิ์ศรี  

พึ่งตนเองได้ และมีหลักประกันมั่นคง  

ป ี2545 มกี�รจัดตัง้สำ�นกัง�นสง่เสรมิสวสัดภิ�พและพทัิกษเ์ดก็ เย�วชน 

ผูด้อ้ยโอก�ส คนพกิ�ร และผู้สูงอ�ย ุ(สท.) ข้ึน ในกระทรวงพัฒน�สังคม

และทรัพย�กรมนุษย์ (พม.) ซึ่งเป็นกระทรวงใหม่ 

พระร�ชบัญญัติผู้สูงอ�ยุ พ.ศ. 2546 กำ�หนดให้บุคคลซ่ึงมีอ�ยุเกิน  

60 ปีบริบูรณ์ และมีสัญช�ติไทยมีสิทธิได้รับคว�มคุ้มครอง สนับสนุน

ท้ังท�งด้�นสังคม สุขภ�พ เศรษฐกิจ รวมทั้งก�รได้รับสิทธิประโยชน์

ในก�รได้รับบริก�รส�ธ�รณะและเข้�ถึงสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ

พ.ร.บ. ผู้สูงอ�ยุ พ.ศ. 2546 ได้กำ�หนดให้มีก�รจัดต้ังคณะกรรมก�ร 

ผู้สูงอ�ยุแห่งช�ติ โดยมีน�ยกรัฐมนตรีเป็นประธ�น 

กรมอน�มัย ได้แบ่งส่วนง�นด้�นผู้สูงอ�ยุ จ�กกองอน�มัยครอบครัว 

(2516) ม�เป็น ส่วนอน�มัยวัยทำ�ง�นและผู้สูงอ�ยุ (2539) เป็น  

กลุ่มอน�มัยผู้สูงอ�ยุ (2545) จนได้เปลี่ยนม�เป็น สำ�นักอน�มัย 

ผู้สูงอ�ยุในปี 2557 

ปี 2558 มีก�รจัดต้ัง กรมกิจก�รผู้สูงอ�ยุ (ผส.) ขึ้น ในกระทรวง 

ก�รพฒัน�สงัคมและคว�มมัน่คงของมนษุย ์โดยได้รบัก�รยกฐ�นะจ�ก 

สำ�นักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอ�ยุ (สทส.) ซึ่งแยกม�จ�ก สท. 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในเรื่องสังคมผู้สูงอ�ยุ เป็นระเบียบว�ระ 

แห่งช�ติ เมื่อวันที่ 4 ธันว�คม 2561

1

2

3

4

5

6
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1

1

3

2

2 
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ประเทศไทยได้ประก�ศว�ระแห่งช�ติ “เมืองไทย

แข็งแรง” (Healthy Thailand) กำ�หนดให้ม ี

ก�รจัดตั้งชมรมผู้สูงอ�ยุในทุกตำ�บล 

ประเทศไทยมีชมรมผู้สูงอ�ยุ 

2547

2561

ก�รมีส่วนร่วมในสังคม
และก�รพัฒน�ของผู้สูงอ�ยุ

Healthy Thailand

28,422
ชมรม

ผู้สูงอ�ยุกับก�รทำ�ง�น

ก�รส่งเสริมและขย�ยโอก�ส 
ก�รทำ�ง�นสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ

ก�รขย�ยอ�ยุ
เกษียณร�ชก�ร

1

2

กรมก�รจัดห�ง�น และกรมพัฒน�ฝีมือแรงง�น 

กระทรวงแรงง�นรับผิดชอบในก�รขับเคล่ือนก�ร

ขย�ยโอก�สและส่งเสริมก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุ 

กระทรวงแรงง�นเสนอแผนกลยทุธด์�้นก�รทำ�ง�น

ของผู้สูงอ�ยุระยะที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2563)  โดย

ประส�นคว�มรว่มมอืกบัทกุภ�คสว่นในก�รกระจ�

ยง�นสู่บ้�นและชุมชน ขย�ยอ�ยุเกษียณ ส่งเสริม

ก�รจ้�งง�นต่อเนื่อง รวมทั้งก�รสร้�งฐ�นข้อมูล

ตล�ดแรงง�นด้�นผู้สูงอ�ยุ

สำ�นกัง�นศ�ลยตุธิรรมไดม้ปีระก�ศพระร�ชบญัญตัิ

หลกัเกณฑ์ก�รแตง่ต้ังและดำ�รงตำ�แหนง่ผูพ้พิ�กษ�

อ�วุโส พ.ศ. 2542 สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุดได้มีพระ

ร�ชบญัญัตหิลกัเกณฑก์�รแตง่ตัง้และดำ�รงตำ�แหนง่

อัยก�รอ�วุโส พ.ศ. 2543 เพื่อขย�ยอ�ยุเกษียณ 

จ�ก 60 ปี เป็น 65 ปี และส�ม�รถพิจ�รณ�ต่ออ�ยุ

ก�รทำ�ง�นของผูพ้พิ�กษ� หรอือยัก�รแผน่ดนิตอ่ไป

ได้จนอ�ยุครบ 70 ปี
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอุดมศึกษ� กระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร ได้ออกระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือนใน

สถ�บนัอดุมศึกษ� พ.ศ. 2547 กำ�หนดใหข้�้ร�ชก�ร

ในมห�วิทย�ลัยที่มีตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร ตั้งแต่

ระดับรองศ�สตร�จ�รย์ขึ้นไป ส�ม�รถต่ออ�ยุก�ร

ทำ�ง�นออกไปได้จนอ�ยุครบ 65 ปีบริบูรณ์

ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ข้�ร�ชก�รพลเรือนได้ประก�ศกำ�หนดตำ�แหน่งที่

ส�ม�รถขย�ยอ�ยุร�ชก�รจ�ก 60 ปี เป็น 65 ปี 

เพิม่เตมิในวิช�ชพีระดบัเชีย่วช�ญ และระดบัทักษะ

พิเศษ

ประก�ศสำ�นกัน�ยกรฐัมนตร ีเมือ่ 6 เมษ�ยน 2561 

เรื่องแผนปฏิรูปประเทศด้�นสังคมให้ขย�ยอ�ยุ

เกษียณจ�ก 60 ปี เป็น 63 ปี

ในภ�คธุรกิจเอกชน กำ�ลังมีก�รขับเคลื่อนก�ร

ขย�ยอ�ยเุกษียณ จ�กทีก่ำ�หนดไวท้ีอ่�ย ุ55 ป ีเปน็  

60 ป ีหรอืขย�ยตอ่ไปถงึ 65 ป ีรวมทัง้ก�รพย�ย�ม

แสวงห�ม�ตรก�รจูงใจในก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุ 

ต่อไปให้น�นที่สุด

สำ�นักง�นส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�ม

อัธย�ศัย (กศน.) กระทรวงศึกษ�ธิก�ร ร่วมกับกรมก�รพัฒน�

ชุมชน กระทรวงมห�ดไทย จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน ส่งเสริมก�ร

เรียนรู้ของผู้สูงอ�ยุ และก�รถ่�ยทอดคว�มรู้และภูมิปัญญ�ของ

ผู้สูงอ�ยุสู่ชุมชน

มีชมรมผู้สูงอ�ยุอีกจำ�นวนหนึ่ง จัดตั้งขึ้นโดยองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  

ส่งเสริมให้ภ�คเอกชน 
จ้�งง�นผู้สูงอ�ยุ3

ในปี 2560 มีก�รจัดตั้งคณะทำ�ง�นประช�รัฐเพื่อ

สังคม (E6) ส่งเสริมให้ภ�คเอกชนจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุ 

ส�ม�รถนำ�ร�ยจ่�ยม�หักภ�ษี ได้ 2 เท่�ของร�ย

จ่�ยประเภทเงินเดือนและค่�จ้�ง

1 42 

ก�รเข้�ถึงคว�มรู้  
ก�รศึกษ� และก�รฝึกอบรม

ชมรมผู้สูงอ�ยุจำ�นวนม�ก 

จัดกิจกรรมส่งเสริม 

ก�รศึกษ� และก�รเรียนรู้

สำ�หรับผู้สูงอ�ยุ ในรูปของ 

“โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ” 
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หลักประกันร�ยได้ ก�รคุ้มครอง 
ท�งสังคม / ก�รประกันสังคม  
และก�รลดคว�มย�กจน

1 52 

เริ่มตั้งแต่ปี 2536 ระยะแรกให้เบี้ยยังชีพร�ยเดือนๆ ละ 200 บ�ท แล้ว

เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปี 2555  รัฐบ�ลเพิ่มจำ�นวนเบี้ยยังชีพร�ยเดือนต�มระดับ

อ�ยุของผู้สูงอ�ยุแบบขั้นบันได อ�ยุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 

บ�ท อ�ยุ 70-79 ปี ได้รับเดือนละ 700 บ�ท  อ�ยุ 80-89 ปี ได้รับเดือน

ละ 800 บ�ท และผู้มีอ�ยุ 90 ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 1,000 บ�ท 

ในปี 2561 รัฐบ�ลได้จ่�ยเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอ�ยุ 66,407 ล้�นบ�ท 

ตั้งแต่ปี 2542  สำ�นักง�นประกันสังคม กระทรวงแรงง�นริเริ่มให้มีก�รประกันชร�ภ�พเพิ่มขึ้นภ�ยใต้ระบบประกันสังคม 

กลุ่มคนง�นที่ประกันตนจะมีหลักประกันได้รับเงินบำ�น�ญชร�ภ�พหลังก�รเกษียณอ�ยุ หรือเมื่ออ�ยุครบ 55 ปี

ในปี 2561  มีลูกจ้�งผู้ประกันตนทั้งประเทศ จำ�นวนประม�ณ 15,995,000 คน ผู้สูงอ�ยุที่เป็นผู้ประกันตนในปี 2561 

ต�มม�ตร� 33 39 และ 40 มีจำ�นวนประม�ณ 749,000 คน ดังร�ยละเอียด ต่อไปนี้

เบี้ยยังชีพรายเดือนสำาหรับผู้สูงอายุทุกคน

การประกันชราภาพ

128,000 คน

เป็นลูกจ้�งที่ทำ�ง�นต่อเนื่อง 
ในสถ�นประกอบก�รและ 
มีน�ยจ้�ง จำ�นวนประม�ณ

มาตรา 33

177,000 คน

เคยเป็นลูกจ้�งที่อยู่ในสถ�น
ประกอบก�รและมีน�ยจ้�ง 
จำ�นวนประม�ณ

มาตรา 39

444,000 คน 

เป็นผู้ประกันตนเพื่อสิทธิ
ประโยชน์ต�มกฎหม�ยประกัน
สังคม จำ�นวนประม�ณ

มาตรา 40

600
60-69 ปี

บ�ท

700
บ�ท

70-79 ปี

800
บ�ท

80-89 ปี

1,000
บ�ท

90 ปีขึ้นไป

เบี้ยยังชีพร�ยเดือน
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ข้�ร�ชก�รที่เป็นสม�ชิกจะออมเงินเป็นร�ยเดือนขณะที่ยังทำ�ง�นอยู่   

โดยรัฐบ�ลจ่�ยเงินสมทบให้เพื่อเข้�กองทุน 

ในปี 2561 มีจำ�นวนข้�ร�ชก�รที่เป็นสม�ชิกประม�ณ 1,076,000 คน 

กองทุนที่น�ยจ้�งและลูกจ้�งร่วมกันจัดตั้ งขึ้นเพื่อคว�ม

มั่นคงด้�นร�ยได้ในวัยเกษียณ สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ตล�ดหลักทรัพย์ ทำ�หน้�ที่รับจดทะเบียนจัดก�รกองทุนนี้ 

ปี 2561  มีกองทุนฯ 380 กองทุน และมีลูกจ้�งที่เป็นสม�ชิก

ประม�ณ 3 ล้�นคน 

พ.ร.บ. กองทุนก�รออมแห่งช�ติ พ.ศ. 2554  ดำ�เนินก�รโดยสำ�นักง�น

เศรษฐกจิก�รคลงั  กระทรวงก�รคลงั มวีตัถปุระสงคเ์พือ่สร�้งหลกัประกนั

ด้�นร�ยได้ผ่�นก�รออมเพื่อวัยเกษียณแก่ประช�ชนวัยทำ�ง�น ซึ่งยังไม่มี

หลกัประกนัด�้นร�ยไดห้ลงัวยัเกษยีณ สม�ชกิจะจ�่ยเงนิสะสมเข�้กองทนุ

เป็นร�ยเดือน  โดยรัฐบ�ลร่วมจ่�ยเงินสมทบ เมื่อสม�ชิกอ�ยุครบ 60 ปี

แล้ว จะได้รับเงินบำ�น�ญร�ยเดือนอย่�งต่อเนื่องไปตลอดชีวิต 

กองทุนก�รออมแห่งช�ติเปิดรับสม�ชิกในปี 2558 ในปี 2561 มีจำ�นวน

สม�ชิกสะสมประม�ณ 1.6 ล้�นคน มีเงินกองทุนรวมประม�ณ 3,800 

ล้�นบ�ท 

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

กองทุนการออมแห่งชาติ

กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ

ประช�ชนวัยทำ�ง�น  

ซึ่งยังไม่มีหลักประกัน 

ด้�นร�ยได้

หลังวัยเกษียณ

สร้�งหลักประกันแก่

สร้�งคว�มมั่นคง

ด้�นร�ยได้

ในวัยเกษียณ

เป็นร�ยเดือน 
ขณะที่ยังทำ�ง�นอยู ่

ข้�ร�ชก�ร
ออมเงิน
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กรมสรรพ�กร กระทรวงก�รคลังให้สิทธิประโยชน์ท�งภ�ษีแก่ผู้สูงอ�ยุ  

คือ (1) หักลดหย่อนแก่บุตรที่อุปก�ระเลี้ยงดูบิด�ม�รด� ไม่เกิน 30,000.-

บ�ท/ป ี (2) หกัลดหยอ่นแกบ่ตุรทีด่แูลบดิ�ม�รด� โดยซือ้กรมธรรมป์ระกนั

สุขภ�พ ไม่เกินคนละ 15,000 .-บ�ท/ปี  (3)  ลดหย่อนภ�ษีผู้มีอ�ยุตั้งแต่  

65 ปีขึ้นไปที่มีร�ยได้ โดยยกเว้นภ�ษีเงินได้ไม่เกิน 190,000.- บ�ท/ปี 

จัดตั้งขึ้นในปี 2547  ต�ม พ.ร.บ. ผู้สูงอ�ยุ พ.ศ. 2546  เพื่อให้เป็นกองทุน

ของรฐับ�ลในก�รใหค้ว�มชว่ยเหลอืเปน็ค�่ใชจ้�่ยในก�รสง่เสรมิ สนบัสนนุ 

และคุ้มครองผู้สูงอ�ยุ 

กระทรวงพัฒน�สังคมฯ ได้ออกประก�ศกระทรวงเรื่อง “ก�รกำ�หนด 

หลักเกณฑ์ วิธีก�ร และเงื่อนไขก�รคุ้มครอง ส่งเสริมและสนันสนุนก�ร 

สงเคร�ะหก์�รจดัก�รศพต�มประเพณ ีพ.ศ. 2547” ชว่ยผูส้งูอ�ยทุีม่ฐี�นะ

ย�กจนและเสียชีวิต ร�ยละ 2,000 บ�ท 

สิทธิประโยชน์ด้านภาษีสำาหรับผู้สูงอายุ

กองทุนผู้สูงอายุ

การให้เงินช่วยเหลือการจัดการศพผู้สูงอายุ

พ.ร.บ. 
ผู้สูงอ�ยุ 
พ.ศ. 2546  

สิทธิประโยชน์

ในก�รหักลดหย่อนแก่บุตร 

ที่อุปก�ระเลี้ยงดูบิด�ม�รด�  

ไม่เกิน 30,000 บ�ท/ปี

ช่วยผู้สูงอ�ยุที่ม ี

ฐ�นะย�กจนและเสียชีวิต 

ร�ยละ 2,000 บ�ท 
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1 62 

ก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้สูงอ�ย ุ
ที่ประสบกับปัญห�ท�งสังคม

รัฐบ�ลให้คว�มช่วยเหลือโดยให้คำ�ปรึกษ�แก่ผู้สูงอ�ยุที่ประสบปัญห�ผ่�น  

call center หม�ยเลขโทรศัพท์ 1300  และช่วยเหลือในกระบวนก�รท�ง

กฎหม�ย  ก�รรับเข้�อยู่ในบ้�นพักฉุกเฉินและบ้�นพักคนชร�  โดยมีหน่วย

ง�นรับผิดชอบ คือ กระทรวงพัฒน�สังคมฯ  กระทรวงส�ธ�รณสุข  กระทรวง

มห�ดไทย และกระทรวงยุติธรรม

กระทรวงก�รพัฒน�สังคมฯ ออกประก�ศกระทรวง 2 ฉบับ คือ (1) 

“กำาหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครอง  การส่งเสริม และการ

สนับสนุนการจัดที่พักอาศัย และเครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุตามความจำาเป็น

อย่างทั่วถึง” พ.ศ. 2548 และ “กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ

คุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับ

อันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วย

กฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง และการให้คำาแนะนำา” พ.ศ. 2548

กระทรวงยุติธรรม จัดตั้ง “คลินิกยุติธรรม” ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ 

คำ�ปรึกษ�ด้�นก�รคุ้มครองสิทธิต�มกฎหม�ยแก่ผู้สูงอ�ยุ

CALL 
CENTER 

1300

ให้คำ�ปรึกษ� 

แก่ผู้สูงอ�ย ุ

ที่ประสบปัญห�ผ่�น

คลินิกยุติธรรม
ให้คำ�ปรึกษ�ด้�น 

ก�รคุ้มครองสิทธิต�ม

กฎหม�ยแก่ผู้สูงอ�ยุ
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ก�รสูงวัยอย่�งมีสุขภ�พ 
และอยู่ดีมีสุข

ADVANCING HEALTH AND WELL- BEING INTO OLD AGE

2 2 
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2 12 

ก�รเข้�ถึงบริก�รดูแลสุขภ�พ
อย่�งถ้วนหน้�และเท่�เทียม
สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ ได้ให้หลักประกันด้�นบริก�รก�รดูแล
สุขภ�พผู้สูงอ�ยุอย่�งเป็นองค์รวมโดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย  โดยมีหน่วยง�นภ�ยใต้
กระทรวงส�ธ�รณสุขเป็นหน่วยให้บริก�รสุขภ�พในทุกระดับ

กระทรวงส�ธ�รณสุขจัดให้มีบริก�รส่งเสริมสุขภ�พผู้สูงอ�ยุ รวมทั้งสิทธิ
ประโยชน์ในก�รเข้�รับบริก�รสุขภ�พที่มีคว�มหล�กหล�ยดังนี้

ก�รจัดให้มีช่องท�งพิเศษ
สำ�หรับผู้สูงอ�ยุในก�รเข้�
รับบริก�รท�งก�รแพทย์

ของแผนกผู้ป่วยนอก  
ณ สถ�นพย�บ�ล

ก�รจัดให้มีคลินิก 
ผู้สูงอ�ยุเป็นก�รเฉพ�ะ
เพื่อให้บริก�รสุขภ�พ

อย่�งเป็นองค์รวม

โครงก�รฟันเทียม
พระร�ชท�น กรมอน�มัย

เริ่มโครงก�รฟันเทียม
พระร�ชท�นตั้งแต่ปี 2548 
เสริมและดูแลสุขภ�พช่อง
ป�กและฟันให้แก่ผู้สูงอ�ยุ
โดยไม่คิดค่�ใช้จ่�ย ซึ่งรวม

ทั้งก�รให้ฟันเทียมและ
ร�กฟันเทียมด้วย

กระทรวงส�ธ�รณสุข โดย
สถ�นพย�บ�ลทุกระดับ

ทั่วประเทศให้บริก�รตรวจ
สุขภ�พร่�งก�ยผู้สูงอ�ยุ รวม
ทั้งบริก�รตรวจคัดกรองภ�วะ

สมองเสื่อมควบคู่ไปด้วย

ในปี 2558 กระทรวง
ส�ธ�รณสุขเริ่มโครงก�ร  
“ทีมหมอครอบครัว”  

ที่ประกอบด้วยสหวิช�ชีพ 
มีแพทย์  พย�บ�ล นัก

ก�ยภ�พบำ�บัด นัก
จิตวิทย�  

นักสังคมสงเคร�ะห์ และ
นักสุขศึกษ� จ�ก 

โรงพย�บ�ลชุมชนและ 
โรงพย�บ�ลจังหวัด  

ดูแลผู้สูงอ�ยุที่เป็นผู้ป่วย
ติดบ้�นและติดเตียง 

ถึงที่บ้�น

01
02

04

0503
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โครงก�รพัฒน�รูปแบบ
บริก�รสุขภ�พและสวัสดิก�ร

สังคมเชิงบูรณ�ก�ร 
โดยชุมชนสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ 

กระทรวงส�ธ�รณสุข  
ร่วมกับกระทรวงก�รพัฒน�

สังคมฯ และองค์ก�ร 
คว�มร่วมมือระหว่�ง

ประเทศของญี่ปุ่น (JICA) 
ดำ�เนินโครงก�รบริก�รดูแล
ระยะย�วสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ

กลุ่มพึ่งพิงและกลุ่ม 
ด้อยโอก�ส ระยะเวล�

ดำ�เนินก�รระหว่�ง 
ปี 2556-2560  

จ�กผลสำ�เร็จของก�รดำ�เนิน
ก�รในโครงก�รนี้  

จึงร่วมมือดำ�เนิน “โครงก�ร
ดูแลสุขภ�พและก�รให้

บริก�รสังคมผู้สูงอ�ยุแบบ
ไร้รอยต่อ” ระยะเวล� 5 ปี 
(ตุล�คม 2560-31 สิงห�คม 

2564) เพื่อให้มีรูปแบบ
บริก�รสังคมผู้สูงอ�ยุแบบไร้

รอยต่อที่เหม�ะสม  
ก�รพัฒน�บุคล�กร

เชี่ยวช�ญ และข้อเสนอ 
เชิงนโยบ�ยสำ�หรับรัฐบ�ลใน
ก�รจัดบริก�รของประเทศ

สิทธิประโยชน์จ�กสำ�นักง�นหลักประกัน
สุขภ�พแห่งช�ติเพื่อผู้สูงอ�ยุ  

ให้บริก�รท�งด้�นส�ธ�รณสุขและ 
ก�รแพทย์ ก�รรักษ�พย�บ�ล ก�รส่งเสริม
และป้องกันโรค เพื่อผู้ที่ไม่มีสิทธิสวัสดิก�ร

รักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�ร สิทธิประกัน
สังคม หรือสิทธิอื่นๆ ที่จะเข้�ถึงบริก�ร

ด้�นส�ธ�รณสุขได้ ได้แก่ 

1. บริก�รสร้�งเสริมสุขภ�พและป้องกัน
โรคพื้นฐ�น ให้แก่ผู้สูงอ�ยุทุกสิทธิ 

2. บริก�รด้�นส�ธ�รณสุขสำ�หรับผู้สูง
อ�ยุที่มีภ�วะพึ่งพิง ให้แก่ผู้สูงอ�ย ุ
ทุกสิทธิ 

3. บริก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พด้�นก�ร
แพทย์ ให้แก่ผู้สูงอ�ยุที่มีสิทธิหลัก

ประกันสุขภ�พ 30 บ�ท 

โครงก�รวัดส่งเสริมสุขภ�พ 
กระทรวงส�ธ�รณสุขได้

กำ�หนดเป้�หม�ยให้แต่ละ
อำ�เภอทั้ง 876 อำ�เภอใน 

76 จังหวัดทั่วประเทศมีวัด
ที่ช่วยทำ�หน้�ที่ส่งเสริมสุข

ภ�พให้แก่ผู้สูงอ�ยุใน
ชุมชน 1 วัดต่อ 1 รพ.สต. 

ซึ่งมีวัดกว่� 9,000 วัด 
เข้�ร่วมโครงก�ร

06

07

08



54

โครงก�ร กทม. ใส่ใจผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง เพื่อ
ให้ผู้สูงอ�ยุที่มีคะแนนคว�มส�ม�รถ 

ในก�รประกอบกิจวัตรประจำ�วัน (ADL) 
น้อยกว่�หรือเท่�กับ 11 ม�รับบริก�ร 

ที่คลินิกผู้สูงอ�ยุในโรงพย�บ�ลสังกัดสำ�นัก
ก�รแพทย์ จะได้รับก�รดูแลจ�กทีมสหส�ข�
วิช�ชีพ และได้รับก�รส่งต่อเพื่อเยี่ยมบ้�น 

โดยไตรภ�คี ได้แก่  ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุข 
สำ�นักอน�มัย และสำ�นักง�นเขต

ปี 2561 ได้ดำ�เนินง�นในโรงพย�บ�ลนำ�ร่อง 
2 แห่ง ได้แก่ โรงพย�บ�ลต�กสิน  

และโรงพย�บ�ลร�ชพิพัฒน์ ร่วมกับ 
ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุข สำ�นักอน�มัย 

จำ�นวน 12 แห่ง และสำ�นักง�นเขตในพื้นที่ 
จำ�นวน 10 แห่ง

ศูนย์ส่งต่อเพื่อก�รพย�บ�ล 

ต่อเนื่องที่บ้�นกรุงเทพมห�นคร 

ประส�นก�รส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย 

และผู้สูงอ�ยุจ�กโรงพย�บ�ลภ�คี

เครือข่�ยสังกัดภ�ครัฐและเอกชน

ในพื้นที่ กทม. ทั้งหมด 125 แห่ง 

โดยก�รนำ�เข้�ข้อมูลผู้ป่วยและ 

ผู้สูงอ�ยุผ่�นโปรแกรม BMA 

Home Ward Referral ส่งต่อไป

ยังศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขทั้ง 68 

แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ กทม. 

ในปี 2561 ผู้สูงอ�ยุที่ได้รับก�ร

ส่งต่อผ่�นโปรแกรม BMA Home 

Ward Referral รวมสะสม

ม�กกว่� 5 หมื่นร�ย (ข้อมูล ณ วัน

ที่ 31 ธันว�คม 2561) 

09

10
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2 22 

ผู้สู งอ�ยุที่ ได้รับผลกระทบจ�กโรคเอดส์

ส�ม�รถขอรับคว�มช่วยเหลือเพิ่มเติมทั้งใน

ด้�นก�รเงินและคำ�ปรึกษ�จ�กองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และกระทรวก�รพัฒน�สังคมฯ 

รวมทั้งได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กอ�ส�สมัคร

ดูแลผู้สูงอ�ยุที่ม�เยี่ยมเยียน และให้กำ�ลังใจถึง

ที่บ้�น

ผู้สูงอ�ยุ
กับก�รติดเชื้อเอชไอวี

กระทรวงส�ธ�รณสุข กระทรวงก�รพัฒน�สังคมฯ กระทรวง

ศกึษ�ธกิ�ร กระทรวงแรงง�น สภ�ก�ช�ดไทย สม�คมสภ�ผูส้งู

อ�ยุแห่งประเทศไทยฯ และสำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่ง

ช�ต ิไดส้นบัสนนุก�รจดัฝกึอบรมคว�มรูแ้ละทกัษะทีจ่ำ�เปน็ใน

ก�รดูแลผู้สูงอ�ยุตั้งแต่บุคล�กรด้�นส�ธ�รณสุข เช่น แพทย์ 

พย�บ�ล และบุคล�กรท�งก�รแพทย์อื่นๆ และก�รฝึกอบรม

ผู้ให้ก�รดูแลผู้สุงอ�ยุแก่บุคคลทั่วไป หรือบุคคลที่จะทำ�หน้�ที่

เป็นผู้ให้ก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ

ในปี 2559 กระทรวงส�ธ�รณสุข ร่วมกับ สปสช. และ อปท. 

จัดให้มี ผู้จัดก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ (Care manager) และผู้ดูแลผู้

สูงอ�ยุ (Caregiver)

ในปี 2561 มีผู้จัดก�รดูแลผู้สูงอ�ยุประม�ณ 13,000 คน และ

ผู้ดูแลผู้สูงอ�ยุประม�ณ 72,000 คน ที่ผ่�นก�รอบรมและขึ้น

ทะเบียนแล้ว

2 32 

ก�รฝึกอบรมผู้ให้บริก�ร 
ดูแลบุคล�กรวิช�ชีพ 
เพื่อดูแลผู้สูงอ�ยุ

Care Manager

Caregiver

13,000

72,000

คน

คน
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ผู้สูงอ�ยุกับคว�มพิก�ร
ผู้สูงอ�ยุที่มีคว�มพิก�รส�ม�รถเข้�ถึงสิทธิของตนเองได้

ต�ม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�ร พ 

.ศ. 2550  เมื่อผู้สูงอ�ยุไปจดทะเบียนเป็นคนพิก�ร จะได้ 

รบัเงนิชว่ยเหลอืเพิม่เตมิ หรอืทีเ่รยีกว�่ “เบีย้ยงัชพีคนพกิ�ร” 

อีกจำ�นวน 800 บ�ททุกเดือน

2 42 

ผู้สูงอ�ยุกับคว�มต้องก�ร 
ด้�นสุขภ�พจิต
กรมสุขภ�พจิตได้จัดทำ�คู่มือในก�รดูแลสุขภ�พจิตผู้สูงอ�ยุ

เบื้องต้น ซึ่งใช้เป็นแนวท�งในก�รฝึกอบรมอ�ส�สมัคร และ

เป็นเครื่องมือพื้นฐ�นในก�รคัดกรองและประเมินสุขภ�พจิต

ผู้สูงอ�ยุเมื่อไปเยี่ยมผู้สูงอ�ยุที่บ้�น  

2 52 
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2 3
ก�รสร้�งคว�มมั่นใจ

ในเรื่องสภ�พแวดล้อมที่เกื้อหนุนและเหม�ะสม
ENSURING ENABLING AND SUPPORTIVE 

ENVIRONMENT
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อาสาสมัครให้การดูแลผู้สูงอายุ

ตั้งแต่ปี 2546 มีก�รเริ่มโครงก�รฝึกอบรมประช�ชน

ในชุมชนให้ทำ�หน้�ที่เป็นอ�ส�สมัครดูแลผู้สูงอ�ยุ

ที่บ้�น โครงก�รนี้ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะ

รัฐมนตรี เมื่อปี 2550 ให้ขย�ยผลออกไปครอบคลุม

พื้นที่ทุกตำ�บลทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2556 อ�ส�สมัคร

ดูแลผู้สูงอ�ยุได้รับมอบหม�ยให้ทำ�หน้�ที่เยี่ยมเยียน

ผู้สูงอ�ยุในชุมชนอย่�งสม่ำ�เสมอ ชวนพูดคุยเป็น

เพื่อน ดูแลเรื่องก�รรับประท�นอ�ห�รและย� ช่วย

เหลือเรื่องก�รอ�บน้ำ� และก�รแต่งตัว ทำ�คว�ม

สะอ�ดบ้�น  ฯลฯ

ในปี 2561 มีอ�ส�สมัครดูแลผู้สูงอ�ยุ (อผส.) สะสม

ตั้งแต่ปี 2559 ประม�ณ 74,000 คน ทำ�หน้�ที่ดูแล

ผู้สูงอ�ยุในชุมชนทั่วประเทศ

ศนูยพ์ฒัน�คณุภ�พชวีติและสง่เสรมิอ�ชพีผูส้งูอ�ย ุ(ศพอส.) 

เป็นก�รพัฒน�ต่อยอดจ�กศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอ�ยุใน

ชุมชนที่ดำ�เนินก�รโดยกระทรวงพัฒน�สังคมฯ ม�ตั้งแต่ปี 

2550 รัฐบ�ลได้จัดตั้ง ศพอส. ครบทุกอำ�เภอทั่วประเทศ 

ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อให้เป็นสถ�นที่สำ�หรับทำ�กิจกรรมร่วม

กันของผู้สูงอ�ยุและคนวัยอื่นๆ ในชุมชน

ในปี 2561 มี ศพอส. สะสม 1,273 แห่ง 

ก�รปรับปรุงสภ�พแวดล้อมของชุมชน กรมส่งเสริมก�ร

ปกครองท้องถิน่ กระทรวงมห�ดไทย ได้แจ้งองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้ดำ�เนินก�รต�มมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 20 

พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2555 จัดทำ�สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกขั้น

พื้นฐ�น 5 ประเภท ได้แก่ (1) ท�งล�ด (2) ห้องนำ้� (3) ป้�ย

สัญลักษณ์ (4) ที่จอดรถ (5) บริก�รข้อมูล

ในปี 2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ดำ�เนินก�รม�

แล้ว ดังนี้ ท�งล�ด ประม�ณ 3,700แห่งห้องนำ้�  ประม�ณ 

3,300 แห่ง ประม�ณ 3,100 แห่ง ที่จอดรถ ประม�ณ 

 2,400 แห่ง และศูนย์บริก�รข้อมูล 3,300 แห่ง และมี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่กี�รดำ�เนนิก�รต�มม�ตรก�ร

ส่งเสริมเมืองท่ีเป็นมิตรกับผู้สูงอ�ยุครบทั้ง 8 ประเด็น ต�ม

คำ�นิย�มขององค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) แล้ว ประม�ณ 

2,100 แห่ง

ปี 2548 กรมโยธ�ธิก�ร กระทรวงมห�ดไทย ออกกฎ

กระทรวงมห�ดไทย กำ�หนดสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

ในอ�ค�รสำ�หรับผู้พิก�ร และคนชร� เช่น ป้�ยแสดง

สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก ท�งล�ดและลิฟท์ บันได  

ที่จอดรถ ประตูห้องส้วม

2548

2550

2555

2546
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2525

ศนูยพ์ฒัน�ก�รจดัสวสัดกิ�รสงัคมผูส้งูอ�ย ุใหบ้รกิ�ร

ด้�นก�รส่งเสริมและดูแลผู้สูงอ�ยุ ที่มีฐ�นะย�กจน

ข�ดผู้ดูแลและด้อยโอก�ส ได้เข้�ม�รับก�รอุปก�ระ

ดูแล และพำ�นักอ�ศัย 

ในปี 2561 มีศูนย์พัฒน�ก�รจัดสวัสดิก�รสังคม

สำ�หรับผู้สูงอ�ยุ 12 แห่ง  และมีสถ�นสงเคร�ะห์ที่

ได้รับถ่�ยโอนจ�กกระทรวงก�รพัฒน�สังคมฯ ให้ไป

อยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ใน

ทุกภ�คของประเทศไทย

ป ี2525 คณะรฐัมนตรไีดอ้นมุตัใิหว้นัที ่13 เมษ�ยนของ 

ทกุป ีเปน็ “วนัผูส้งูอ�ยแุหง่ช�ต”ิ กระทรวงก�รพฒัน�

สังคมฯ ทำ�หน้�ที่เป็นหน่วยง�นรับผิดชอบหลักในก�ร

ทำ�หน้�ที่ประส�นคว�มร่วมมือระหว่�งหน่วยภ�ครัฐ

และภ�คเอกชนทั่วประเทศในก�รจัดง�นวันผู้สูงอ�ยุ

แห่งช�ติประจำ�ปี

ในแต่ละปี จะมีก�รสรรห� คัดเลือก และมอบร�งวัล  

“ผู้สูงอ�ยุแห่งช�ติ”

คลังปัญญาผู้สูงอายุ
ในโอก�สเฉลมิพระชนพรรษ�สมเดจ็พระน�งเจ�้สริกิติิ ์พระบรม

ร�ชินีน�ถ ในปี 2543 พระองค์มีพระร�ชดำ�รัสว่� 

“ประเทศไทย ควรส่งเสริมและให้การสนับสนุนผู้สูงอายุ  

ที่มีความรู้ความสามารถที่ได้เกษียณอายุจากการทำางาน

ในส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนให้ได้ 

รับโอกาสในการนำาความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ 

มาร่วมสร้างคุณประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศ”

แนวคดิจ�กกระแสพระร�ชดำ�รสัดงักล�่ว เปน็ทีม่�ในก�รจดัตัง้ 

“วุฒิอ�ส�ธน�ค�รสมอง”  

ในปี 2561 มีร�ยชื่อสม�ชิกที่เชี่ยวช�ญในส�ข�ต่�งๆ จำ�นวน

ม�กกว่� 5 พันคน 

ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นม� ได้มีโครงก�รคลังปัญญ�ผู้สูงอ�ยุ 

ในชุมชน โดยเป็นก�รจัดทำ�ทะเบียนผู้สูงอ�ยุในชุมชนที่มี 

คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ คว�มเชี่ยวช�ญด้�นภูมิปัญญ�ท้องถิ่นใน

ส�ข�ต่�งๆ ทั้งนี้ในปัจจุบัน มีผู้สูงอ�ยุที่ได้รับก�รจดทะเบียน

คลังปัญญ�ผู้สูงอ�ยุในชุมชนม�กกว่� 23,000 ร�ย

กระทรวงคมน�คม และรัฐวิส�หกิจด้�นก�รขนส่งส�ธ�รณะ

ได้ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้สูงอ�ยุ โดยให้ได้รับส่วนลดพิเศษใน 

ก�รเดินท�งหล�ยร�ยก�ร เช่น ก�รบินไทยให้ส่วนลดร้อยละ 

15 ของอัตร�ค่�โดยส�ร ก�รรถไฟแห่งประเทศไทย รถโดยส�ร

ส�ธ�รณะ รถไฟฟ�้มห�นคร และก�รรถไฟฟ�้ขนสง่มวลชนแหง่

ประเทศไทย ให้ส่วนลดร้อยละ 50 บริก�รเรือข้�มฟ�ก และเรือ

โดยส�ร ยกเว้นค่�โดยส�รให้แก่ผู้สูงอ�ยุ

ศูนย์พัฒนาการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอาย
ในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ

ภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุ
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2 4
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุ

ดำ�เนินก�รโดยวิทย�ลัยประช�กรศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

การจัดทำา “รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย”
มูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ผู้สูงอ�ยุไทย ร่วมกับวิทย�ลัยประช�กรศ�สตร์ 

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย และสถ�บันวิจัยประช�กรและสังคม มห�วิทย�ลัย

มหิดล ด้วยคว�มสนับสนุนงบประม�ณจ�กกองทุนผู้สูงอ�ยุ จัดทำ�ร�ยง�น

สถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทยเป็นประจำ�ทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นม� เพื่อนำ�เสนอ

ต่อคณะกรรมก�รผู้สูงอ�ยุแห่งช�ติ และคณะรัฐมนตรี 

การสำารวจข้อมูลระดับชาติด้านผู้สูงอายุ
สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ ได้ดำ�เนินก�รจัดเก็บข้อมูลระดับช�ติด้�นผู้สูงอ�ยุ 

ม�แล้ว 6 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ปี 2537 ครั้งที่ 2 ปี 2545 ครั้งที่ 3 ปี 2550  

ครั้งที่ 4 ปี 2554 ครั้งที่ 5 ปี 2557 และครั้งที่ 6 ปี 2560

การจัดทำาฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 
ในปี 2561 กรมกิจก�รผู้สูงอ�ยุ ได้พัฒน�ฐ�นข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุ 3 มิติ  

คือ ด้�นสวัสดิก�รสังคมผู้สูงอ�ยุ ด้�นก�รเตรียมคว�มพร้อมสู่วัยผู้สูงอ�ยุ และ

ด้�นก�รพัฒน�ศักยภ�พผู้สูงอ�ยุ

การประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545-2564



ก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุ

3
ทุกวันนี้คนไทยมีอ�ยุยืนย�วขึ้น และมีสุขภ�พดีขึ้น ห�กคนไทยเกษียณออก

จ�กกำ�ลงัแรงง�นตัง้แตย่งัเปน็ผู้สูงอ�ยวุยัต้น ก็จะมเีวล�ในชวีติเหลืออยูต่่อไป

โดยไม่ทำ�ง�นอีกย�วน�นเป็นสิบๆ ปี ทั้งๆ ที่ยังมีสุขภ�พแข็งแรงและยังมีพลัง 

ทำ�ไมเร�จะไม่ส่งเสริมให้ผู้สูงอ�ยุวัยต้นเหล่�นี้ ยังคงทำ�ง�นต่อไปให้น�นที่สุด 

เพื่อทดแทนกำ�ลังแรงง�นที่จะลดน้อยลงในอน�คต และเพื่อผู้สูงอ�ยุเหล่�นั้น

จะมโีอก�สออมเงนิไดต้อ่ไปอกี โดยไมต้่องเร่ิมใชเ้งินออมทีม่อียูเ่ร็วเกนิไป รวม

ทั้งยังช่วยให้ผู้สูงอ�ยุส�ม�รถดำ�รงชีพอย่�งมีอิสระและศักดิ์ศรี
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คว�มหม�ยของ 
“ผู้สูงอ�ยุที่มีง�นทำ�”

3 1
ผู้สูงอ�ยุที่มีง�นทำ� 
บุคคลอ�ยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 

ซึ่งในรอบ 7 วัน 

มีลักษณะอย่�งหนึ่ง 

อย่�งใดดังต่อไปนี้

ที่ม�: ปรับจ�กคำ�นิย�มที่ใช้ใน “ก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2561” (หน้� 21), สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ

ทำ�ง�นอย่�งน้อย 1 ชั่วโมง โดยได้รับค่�จ้�ง เงินเดือน 

ผลกำ�ไร เงินปันผล ค่�ตอบแทนที่มีลักษณะอย่�งอื่น 

สำ�หรับผลง�นที่ทำ�เป็นเงินสด หรือสิ่งของ

ไม่ได้ทำ�ง�น หรือทำ�ง�นน้อยกว่� 1 ชั่วโมงแต่..

• ยังได้รับค่�ตอบแทน ค่�จ้�ง หรือผลประโยชน์อื่นๆ 

หรือผลกำ�ไร จ�กง�น หรือธุรกิจในระหว่�งที่ไม่ได้

ทำ�ง�น

• ไม่ได้รับค่�ตอบแทน ค่�จ้�ง หรือผลประโยชน์อื่นๆ 

หรือผลกำ�ไร จ�กง�นหรือธุรกิจในระหว่�งที่ไม่ได้ 

ทำ�ง�น แต่ยัง มีง�นหรือธุรกิจ ที่จะกลับไปทำ�

ทำ�ง�นอย�่งนอ้ย 1 ชัว่โมง โดยไมไ่ด้รับค่�จ้�งในวสิ�หกจิ 

หรือไร่น� เกษตรของหัวหน้�ครัวเรือน หรือของสม�ชิก

ในครัวเรือน

1

2

3
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เกี่ยวกับ “ก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุ”  

อ�จไม่ใช่เพียงว่� ผู้สูงอ�ยุมีง�นทำ�หรือ

ไม่ แต่ควรพิจ�รณ�ถึง “สถ�นภ�พก�ร

ทำ�ง�น” “ก�รได้รับก�รคุ้มครองและม ี

หลักประกันก�รทำ�ง�น” และ  

“ภ�คเศรษฐกิจ” ของผู้สูงอ�ยุที่ม ี

ง�นทำ�ด้วย

การทำางานของผู้สูงอายุ

น�ยจ้�ง

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ช่วยธุรกิจในครัวเรือน

โดยไม่ได้รับค่�จ้�ง

ลูกจ้�ง (รัฐบ�ลรัฐวิส�หกิจเอกชน 

หรือทำ�ง�นหล�ยเจ้�)

สม�ชิกของก�รรวมกลุ่มผู้ผลิต

ภ�คก�รผลิต

ภ�คก�รค้�และบริก�ร

ภ�คเกษตรประมงและป่�ไม้

แรงง�นในระบบ

แรงง�นนอกระบบ

ผู้สูงอ�ยุที่ทำ�ง�น
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ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์สังคมสูงอ�ยุ ก�รขย�ยอ�ยุก�รทำ�ง�นของประช�กรให้

ย�วน�นขึ้นจะก่อให้เกิดผลเชิงบวก ทั้งต่อประเทศช�ติและสังคม ในระดับ

มหภ�ค และต่อตัวผู้สูงอ�ยุและครอบครัว ในระดับจุลภ�ค อย่�งไรก็ต�ม 

ปัจจุบัน ผู้สูงอ�ยุจำ�นวนม�กที่ยังมีอ�ยุไม่ม�ก โดยเฉพ�ะกลุ่มผู้สูงอ�ยุตอนต้น  

(60-64 ป)ี ทีย่งัมสีขุภ�พแขง็แรง กลบัหยดุหรอืเลอืกทีจ่ะเกษยีณตนเองจ�กกำ�ลงั

แรงง�นของประเทศด้วยเหตุผล “ชร� ต้องก�รพักผ่อน หรือเกษียณก�รทำ�ง�น”  

ซึ่งกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่ควรมีก�รส่งเสริมและสนับสนุนให้มีก�รทำ�ง�นที่ย�วน�น

ขึ้นหรือเกษียณตนเองจ�กก�รทำ�ง�นช้�ลง

ผู้สูงอ�ยุ

ที่ไม่ทำ�ง�น

ชร�เกษียณก�รทำ�ง�น
/พักผ่อน 

ทำ�ง�น/
ดูแลบ้�น

ป่วย พิก�ร ฯลฯ 
จนไม่ส�ม�รถ

ทำ�ง�นได้

เหตุผลอื่นๆ
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ตัวชี้วัด
ก�รทำ�ง�นผู้สูงอ�ยุ

3 2
ก�รมีส่วนร่วมในกำ�ลังแรงง�น (Labor force  

participation) ของประช�กรไทยในภ�พรวม  

ลดลงค่อนข้�งเร็วตั้งแต่อ�ยุประม�ณ 55 ปีขึ้นไป  

(ตำ่�กว่�ร้อยละ 80) โดยผู้หญิงลดลงเร็วกว่�ผู้ช�ย

% ผู้มีงานทำา ในประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป 

แหล่งข้อมูล : วิเคร�ะห์จ�ก ข้อมูลก�รสำ�รวจภ�วะก�รทำ�ง�นของประช�กร 
พ.ศ. 2561 ไตรม�ส 3

ช�ย หญิง รวม

ในปี 2561 จ�กผู้สูงอ�ยุ

ทั้งหมด 11.7 ล้�นคน  

มีผู้สูงอ�ยุที่ยังคง 

ทำ�ง�นอยู่ประม�ณ 1ใน3
หรือประม�ณ 4.4 ล้�นคน

 ปีขึ้นไป

ผู้สูงอ�ยุช�ยมีสัดส่วน

ที่ยังคงทำ�ง�นสูงกว่�

ผู้สูงอ�ยุหญิงเกือบ 2 เท่�

55
ภ�พรวม 

ก�รมีส่วนร่วมในกำ�ลังแรงง�น 
ของประช�กรไทย ลดลงค่อนข้�งเร็ว
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% ผู้สูงอายุที่มีงานทำา 

(อายุ 60 ปีขึ้นไป)

ในกรุงเทพฯ 

มีผู้สูงอ�ยุไม่ถึง 

ที่ยังคงทำ�ง�นอยู่
1ใน4

แหล่งข้อมูล : วิเคร�ะห์จ�ก ข้อมูลก�รสำ�รวจภ�วะ 
ก�รทำ�ง�นของประช�กร พ.ศ. 2561 ไตรม�ส 3

ในกลุ่มผู้สูงอ�ยุ
ที่ยังคงทำ�ง�น 

4.36 ล้�นคน
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สถ�นภ�พก�รทำ�ง�น

เกือบ 2ใน3 9ใน10

แหล่งข้อมูล : วิเคร�ะห์จ�ก ข้อมูลก�รสำ�รวจภ�วะ 
ก�รทำ�ง�นของประช�กร พ.ศ. 2561 ไตรม�ส 3  

แหล่งข้อมูล : วิเคร�ะห์จ�ก ข้อมูลก�ร
สำ�รวจแรงง�นนอกระบบ พ.ศ. 2561 

*ใช้คำ�จำ�กัดคว�มแรงง�นในระบบ และ
นอกระบบ ต�มสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ

เป็นก�รช่วยง�น
หรือธุรกิจใน

ครอบครัว 
ที่ไม่ได้รับค่�จ้�ง

เป็นแรงง�นนอกระบบ 
ที่ไม่ได้รับก�รคุ้มครอง 

ลูกจ้�งเอกชนและทำ�ง�นหล�ยเจ้�

ลูกจ้�ง (รัฐและรัฐวิส�หกิจ)

ธุรกิจครัวเรือน (ไม่ได้รับค่�จ้�ง)

ธุรกิจส่วนตัว (ไม่มีลูกจ้�ง)

น�ยจ้�ง

เป็นก�รทำ�ง�นหรือ 
ก�รประกอบก�รธุรกิจ 
ส่วนตัวที่ไม่มีลูกจ้�ง

ก�รคุ้มครองและ 
หลักประกันท�งสังคม 
จ�กก�รทำ�ง�น

ร้อยละ 

20

เกือบ
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เกือบครึ่งต่อครึ่ง เป็นด้วยเหตุผลที่สะท้อนถึง “คว�ม

สมัครใจหรือเห็นประโยชน์จ�กก�รทำ�ง�น” (สุขภ�พ

ยังเข็งแรง ยังมีแรงทำ�ง�น และต้องก�รใช้เวล�ว่�งให้

เป็นประโยชน์) เทียบกับ “คว�มจำ�เป็นหรือคว�มไม่

สมัครใจที่ต้องทำ�ง�น” (ต้องห�ร�ยได้เลี้ยงครอบครัว

หรือตนเอง หรือ เป็นอ�ชีพหรือง�นประจำ�ที่ยังไม่มี

ผู้ดูแลแทน)

เหตุผลสำาคัญที่สุดที่ยังทำางานอยู่
(% ผู้สูงอ�ยุที่มีง�นทำ�)

แหล่งข้อมูล : วิเคร�ะห์จ�ก ข้อมูลก�รสำ�รวจประช�กรสูง
อ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2560

สุขภ�พแข็งแรง/ 
ยังมีแรงทำ�ง�น

ใช้เวล�ว่�ง
ให้เป็นประโยชน์

ต้องห�ร�ยได้เลี้ยง
ครอบครัวหรือตนเอง

เป็นอ�ชีพประจำ�
ไม่มีผู้ดูแลแทน

อื่นๆ

ผู้ปฏิบัติง�นที่มีฝีมือ 
ในด้�นก�รเกษตร  
ป่�ไม้ และประมง

พนักง�นบริก�ร  
และผู้จำ�หน่�ยสินค้�

ผู้ประกอบ 
อ�ชีพง�นพื้นฐ�น

ผู้จัดก�ร ข้�ร�ชก�ร 
ระดับอ�วุโส และ 
ผู้บัญญัติกฎหม�ย

เจ้�หน้�ที่เทคนิค 
และผู้ประกอบวิช�ชีพที่
เกี่ยวข้องกับด้�นต่�งๆ

ช่�งฝีมือและ 
ผู้ปฏิบัติง�นที่เกี่ยวข้อง

เสมียน
ผู้ประกอบวิช�ชีพด้�นต่�งๆ

3ใน4
เป็นแรงง�นสูงอ�ยุในภ�คเกษตร 
และภ�คบริก�รและก�รค้� 

ภ�คเศรษฐกิจ 
(% ของผู้สูงอ�ยุที่ทำ�ง�น)
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ในช่วงอ�ยุ 60-64 ปี สุขภ�พและสมรรถนะด้�นต่�งๆ ยังค่อนข้�งเอื้ออำ�นวย

ให้ผู้สูงอ�ยุยังส�ม�รถทำ�ง�นได้ อย�งไรก็ต�ม ผู้สูงอ�ยุในช่วงอ�ยุนี้จำ�นวน

ม�ก (ถึงร้อยละ 41) “ไม่ได้ทำ�ง�น” หรือ “หยุดทำ�ง�นแล้ว” ด้วยหล�ยเหตุผล

ก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2560 พบมีเพียงไม่

ถึง 1 ใน 10 ที่ประเมินว่�สุขภ�พของตนเอง “ไม่ดีหรือไม่ดีม�ก” ขณะที่ก�ร

สำ�รวจภ�วะก�รทำ�ง�นของประช�กร พ.ศ. 2561 (ไตรม�ส 3) พบกลุ่มที่ “ไม่

ทำ�ง�น” มีม�กถึงร้อยละ 41 โดยในกลุ่มนี้ เกือบร้อยละ 90 ม�จ�กเหตุผลที่

ไม่เกี่ยวกับปัญห�สุขภ�พ (ร้อยละ 35 “ชร�” ร้อยละ 34 “ทำ�ง�นดูแลบ้�น” 

และ ร้อยละ 19 “เกษียณก�รทำ�ง�นหรือต้องก�รพักผ่อน”)

ป�นกล�ง

ไม่ดี/ไม่ดีม�ก

ก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุ
ควรที่จะม�จ�กคว�มต้องก�ร
ในก�รทำ�ง�น 
จ�กก�รเห็นประโยชน์
ของก�รทำ�ง�น
และสถ�นะท�งสุขภ�พ 
ที่ยังแข็งแรงอยู่...

ไม่น่�ที่จะม�จ�กเฉพ�ะ
คว�มจำ�เป็นท�งด้�นร�ยได้
และเศรษฐกิจที่เหมือนเป็น
ปัจจัยบังคับเท่�นั้น

ในกลุ่มผู้สูงอ�ยุ 

60-64 ปี

แหล่งข้อมูล : วิเคร�ะห์จ�ก ข้อมูลก�รสำ�รวจประช�กรสูง
อ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2560

เหตุผลที่ไม่พร้อมทำางานของผู้สูงอายุ 60-64 ปี

รอฤดูก�ลและอื่นๆ

ป่วย พิก�ร ฯลฯ จนไม่ส�ม�รถทำ�ง�นได้

เกษียณก�รทำ�ง�น/พักผ่อน

ทำ�ง�นบ้�น

ชร�

สำ�หรับผู้สูงอ�ยุทีมีก�รเสื่อมถอย

และข้อจำ�กัดท�งสุขภ�พ ก�ร

เกษียณหรือหยุดตัวเองจ�กก�ร

ทำ�ง�น อ�จเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่

ได้ แต่สำ�หรับผู้ที่แข็งแรง มีสมอง

และสติปัญญ�ที่ยังทรงพลัง ก�ร

ยืดอ�ยุก�รทำ�ง�นต่อไปจะช่วย

ลดและชะลอคว�มเสื่อมถอยที่ม�

พร้อมอ�ยุที่เพิ่มขึ้นให้ช้�ลง

สถานะสุขภาพ  
ผู้สูงอายุ 60-64 ปี

ดี/ดีม�ก
54%

8%

37%
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3 3
รูปแบบก�รส่งเสริมก�รทำ�ง�น
ของผู้สูงอ�ยุ

แรงงานสูงอายุในระบบ 
ส่วนใหญ่เป็นแรงง�นที่อยู่ภ�ยใต้ระบบประกันสังคม 

ส�ม�รถเริ่มรับสิทธิประโยชน์กรณีชร�ภ�พที่อ�ยุ 55 ปี

ขึ้นไป เป้�หม�ยสำ�หรับกลุ่มนี้ คือ ก�รขย�ยอ�ยุก�ร

ทำ�ง�นให้ย�วน�นกว่�ที่อ�ยุ 55 ปี 

การขยายอายุเกษียณ (รายบุคคล) - ที่อ�ยุ 55 ปี โดย

ขย�ยสัญญ�จ้�งง�นอย่�งน้อย 1 ปี จ�กนั้นอ�จเป็นปีต่อ

ปี มีเกณฑ์ประเมินที่ผู้ว่�จ้�งกำ�หนดและต�มคว�มสมัคร

ใจของแรงง�นแต่ละคน

การจ้างงานกลับเข้ามาใหม่ (รายบุคคล) -  ด้วยสัญญ�

จ้�งง�นใหม่อย่�งน้อย 1 ปี ในตำ�แหน่งง�น เงื่อนไขก�ร

จ้�งง�นและค่�ตอบแทนท่ีอ�จจะเหมือนเดิมหรือปรับ

เปลี่ยนให้มีคว�มยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น

การกำาหนดอายเุกษียณเปน็ 60 ปบีริบรูณ์ – ท้ังพนกัง�น

รับใหม่หรือพนักง�นเดิม โดยอ�จดำ�เนินก�รในลักษณะ

ค่อยเป็นค่อยไปหรือขยับเป็นขั้นบันได

แรงงานสูงอายุนอกระบบ 
ส่วนใหญ่ทำ�ง�นในลักษณะเป็นน�ยจ้�ง ประกอบธุรกิจ

ส่วนตัวหรือธุรกิจครอบครัว โดยเฉพ�ะ ในภ�คเกษตร

หรือก�รบริก�ร 

การสร้างงาน (การผลิตและการให้บริการ) โดยมีรัฐบ�ล

หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหแ้รงจงูใจก�รสนบัสนนุ

หรือส่งเสริม  เน้นง�นที่ผู้สูงอ�ยุส�ม�รถทำ�ได้ มีรูปแบบ

ก�รทำ�ง�น ชั่วโมงก�รทำ�ง�น และค่�ตอบแทนที่ยืดหยุ่น 

ส�ม�รถสอดรบัไปกบันโยบ�ยก�รมอีัตร�ค่�จ้�งผู้สงูอ�ยุ

แบบร�ยชั่วโมง

การสง่เสริมการจา้งงาน หรือสร้�งง�นให้กับผู้สูงอ�ยุใน

ลักษณะ กิจกรรม Corporate Social responsibility 

หรือ CSR โดยสถ�นประกอบก�รและบริษัทภ�คเอกชน
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ม�ตรก�รต่�งๆ 
ของภ�ครัฐเพื่อผู้สูงอ�ยุ ในปี 2561

3 4

กจิกรรม 1 อำ�เภอ 1 ภมูปิญัญ� จ�้ง

ผู้สูงอ�ยุที่มีคว�มรู้ ภูมิปัญญ�ท้อง

ถิ่นในส�ข�ต่�งๆ ม�ถ่�ยทอดคว�ม

รู้ให้แก่คนในชุมชน โดยดำ�เนินก�ร

ใน 11 จังหวัดนำ�ร่องแล้ว ได้แก่ 

นนทบุรี สมุทรปร�ก�ร สุพรรณบุรี 

นครร�ชสีม� บุรีรัมย์ อุบลร�ชธ�นี 

ขอนแก่น เชียงร�ย นครสวรรค์ 

นครศรีธรรมร�ช และสงขล�

โครงก�รส่งเสริมขย�ยโอก�สด้�น

อ�ชีพและก�รทำ�ง�น มีผู้สูงอ�ยุได้

รับประโยชน์ ประจำ�ปีงบประม�ณ 

2561 จำ�นวนทั้งสิ้น 105,436 คน 

ประกอบด้วย แรงง�นในระบบ 

จำ�นวน 12,383 คน (ผ่�นก�ร

ให้คว�มรู้ด้�นกฎหม�ย / ตรวจ

แรงง�นในสถ�นประกอบก�ร/ ก�ร

ใหค้ว�มชว่ยเหลอืในพืน้ที)่ แรงง�น

นอกระบบ จำ�นวน 93,053 คน 

(ผ่�นก�รสำ�รวจคว�มต้องก�ร ให้

มีง�นทำ� มีร�ยได้ จ้�งทำ�ง�นใน

หน่วยง�นรัฐ ฝึกทักษะอ�ชีพ)

โครงก�รเพิ่มศักยภ�พผู้มีร�ยได้

น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิก�รแห่งรัฐ 

เพื่อสร้�งง�น สร้�งอ�ชีพ เพิ่มร�ย

ได้และคว�มมั่นคงในอ�ชีพ ของผู้

สูงอ�ยุ มีก�รฝึกทักษะอ�ชีพผู้สูง

อ�ยุ จำ�นวน 64,544 คน 
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นอกจ�กกระทรวงแรงง�นจัดให้มีก�รส่งเสริมองค์คว�มรู้ และโอก�สในก�รเข้� 

ถึงง�นให้ผู้สูงอ�ยุแล้ว กรมสรรพ�กรยังมีม�ตรก�รส่งเสริมองค์กรที่มีก�รจ้�ง

ง�นผู้สูงอ�ยุในเรื่องของก�รยกเว้นภ�ษีเงินได้ โดยส�ม�รถหักร�ยจ่�ยได้ 2 เท่�  

ทั้งนี้ร�ยจ่�ยท่ีจะได้รับก�รยกเว้นภ�ษีต้องเกิดจ�กร�ยจ่�ยที่จ่�ยเป็นค่�จ้�ง 

ให้แก่ผู้สูงอ�ยุไม่เกินเดือนละ 15,000 บ�ท โดยในรอบระยะเวล�บัญชีปี 2560 

มจีำ�นวนบรษิทัหรอืห�้งหุน้สว่นนติิบคุคลทีไ่ด้ใชส้ทิธปิระโยชนภ์�ษตี�มม�ตรก�ร

จ�้งง�นผู้สงูอ�ย ุจำ�นวน 454 ร�ย โดยมกี�รจ�้งง�นลกูจ�้งผูส้งูอ�ยจุำ�นวน 2,058 

ร�ย (กรมสรรพ�กร, 2562)

กรุงเทพมห�นคร โดยสำ�นักพัฒน�สังคมได้จัดอบรมก�รฝึกอ�ชีพให้แก่บุคคล

ทั่วไปและผู้สูงอ�ยุ มีจำ�นวนผู้สูงอ�ยุที่เข้�รับก�รฝึกอ�ชีพประม�ณ 7,800 คน 

จำ�นวนผู้สูงอ�ยุที่ประกอบอ�ชีพหลังจ�กก�รเข้�รับก�รฝึกอ�ชีพแล้วประม�ณ 

3,400 คน โดยอบรมเกี่ยวกับ ศิลปะประดิษฐ์ ง�นผ้� ผ้�มัดย้อม ปั้นดิน  

พับริบบิ้น ดอกไม้ประดิษฐ์ ต้นไม้มงคล ง�นเพ้นท์ เดคูพ�ท  สิ่งประดิษฐ์จ�ก

วัสดุเหลือใช้ พับผ้�เช็ดหน้� กระเป๋�ผ้�/ส�นเส้น พล�สติก ของชำ�ร่วย เมค�เม่ 

ก�รบูรฟักทอง แปรรูปสมุนไพร เป็นต้น

จัดตั้งศูนย์บริก�รจัดห�ง�นผู้สูง

อ�ยุและศูนย์ขึ้นทะเบียนห�ง�น

ผู้สูงอ�ยุ จำ�นวน 87 ศูนย์ ท่ัว

ประเทศ ผ่�นช่องท�งก�รห�ง�น 

สำ�หรับผู้สูงอ�ยุของกรมก�รจัดห�

ง�น และเป็นช่องท�งให้น�ยจ้�ง

ห�ลูกจ้�ง โดยมีผู้สูงอ�ยุเข้�ม�ใช้

บริก�รจำ�นวน 4,053 ร�ย และได้

บรรจุง�น จำ�นวน 2,020 ร�ย

โครก�รฝึกอบรมให้คว�มรู้แก่  

ผู้สูงอ�ยุในก�รทำ�ง�น เพื่อเพิ่ม

โอก�สก�รจ้�งง�นและเข้�ใจสิทธิ

ต�มกฎหม�ยคุ้มครองแรงง�นผู้สูง

อ�ยุ อ�ทิ โครงก�รส่งเสริมคว�ม

รู้เกี่ยวกับสิทธิหน้�ที่ต�มกฎหม�ย

คุ้มครองแรงง�นแก่ผู้สูงอ�ยุ และ

กิจกรรมเสริมสร้�งองค์คว�มรู้

แก่แรงง�นผู้สูงอ�ยุ เพื่อเตรียม

คว�มพร้อมเข้�สู่วัยเกษียณอย่�ง

มีคุณภ�พ

กรมสรรพ�กรยังมีม�ตรก�ร

ส่งเสริมองค์กรที่ม ี

ก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ย 

ในเรื่องของก�รยกเว้นภ�ษี

เงินได้ โดยส�ม�รถ 

หักร�ยจ่�ยได้  2 เท่�  
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ภ�ครัฐ และเอกชน 

ร่วมมือกันส่งเสริม

ให้ผู้สูงอ�ยุ

มีง�นทำ� 

ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่�นม� ได้มีก�รจัดทำ� MOU ว่�ด้วยคว�มร่วมมือด้�นก�รส่ง

เสรมิก�รมงี�นทำ�ใหผู้ส้งูอ�ย ุระหว�่งกรมก�รจดัห�ง�น กรมพฒัน�ฝมีอืแรงง�น 

กรมสวัสดิก�รและคุ้มครองแรงง�น สำ�นักง�นประกันสังคม กรมกิจก�รผู้สูงอ�ย ุ

กรมก�รพัฒน�ชุมชน กรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่น สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ข้�ร�ชก�รพลเรือน สม�คมสันนิบ�ตเทศบ�ลแห่งประเทศไทย สม�คมองค์ก�ร

บริห�รส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สม�คมองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลแห่ง

ประเทศไทย กับหน่วยง�นภ�คเอกชนหล�ยครั้ง 

นับจนถึงปี 2561 หน่วยง�นภ�คเอกชนที่ได้ลงน�มใน MOU กับหน่วยง�น

ร�ชก�รต�มโครงก�ร “รวมพลังประช�รัฐ ส่งเสริมก�รมีง�นทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุ” 

เพื่อสร้�งคุณค่� สร้�งหลักประกันที่มั่นคงท�งร�ยได้ให้ผู้สูงอ�ยุ มีม�กกว่� 20 

แห่ง เช่น สม�คมผู้ค้�ปลีกไทย บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำ�กัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุค

เกอร์ จำ�กัด (มห�ชน) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำ�กัด บริษัท ซีพี 

ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำ�กัด (มห�ชน) บริษัท ซี

เอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน) บริษัท บ�งจ�กกรีนเนท จำ�กัด บริษัท บิซิเนส เซอร์

วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำ�กัด บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด บริษัท 

ไทยโตชิบ�อุตส�หกรรม จำ�กัด บริษัท เมซโซ่ จำ�กัด 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย 

3 6

โดยทั้งหมดข้�งต้นจะต้องได้รับคว�มร่วมมือ หรือ coor-

dination ในตล�ดแรงง�นและจ�กทุกภ�คส่วนทั้งระบบ 

ตั้งแต่ในด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น ระบบก�รศึกษ�และพัฒน�

ทักษะแรงง�น ระบบสวัสดิก�รและคุ้มครองแรงง�น รวม

ถึง ระบบบำ�เหน็จบำ�น�ญและประกันสังคม และระบบ

ส�ธ�รณสุข

นอกจ�กนี้จำ�เป็นต้องมี ก�รปฏิรูปกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

กับก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุ ก�รพัฒน�ปรับเปลี่ยนนโยบ�ย

ด้�นก�รประกันสังคม ก�รออกแบบระบบก�รจ้�งง�นรูป

แบบใหม่ ก�รจ่�ยค่�แรง ก�รสร้�งแรงจูงใจและเพิ่มคว�ม

ยืดหยุ่นของชั่วโมงทำ�ง�น

การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทำางานได้นานที่สุด

สำ�หรับประเทศไทยมี 3 เรื่องสำ�คัญที่ต้องส่งเสริม

หนึ่ง ก�รส่งเสริมก�รเพิ่มทักษะ หรือเสริมทักษะใหม่

ให้กับกำ�ลังแรงง�นไทยรวมถึงผู้สูงอ�ยุภ�ยใต้แนวคิดก�ร

เรียนรู้ตลอดชีวิต (Up-Skill + Re-Skill ภ�ยใต้แนวคิด  

Life Long Learning Approach) 

สอง ก�รสร้�งแรงจูงใจก�รทำ�ง�นให้กับแรงง�นสูงอ�ยุ 

ด้วยก�รออกแบบก�รทำ�ง�นที่ยืดหยุ่น (Flexible Work-

ing Condition) เหม�ะสมต�มคว�มต้องก�รและเงื่อนไข

ต�มวัยของแรงง�น

สาม ก�รขย�ยสิทธิประโยชน์ในก�รจ้�งง�นแรงง�น 

สูงอ�ยุที่มีทักษะและยังส�ม�รถทำ�ง�นได้ให้กับน�ยจ้�ง
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ความร่วมมือ (Coordination)
โครงสร้�งพื้นฐ�น  ระบบก�รศึกษ�และ

พัฒน�ทักษะแรงง�น ระบบสวัสดิก�รและ

คุ้มครองแรงง�น รวมถึง ระบบบำ�เหน็จ

บำ�น�ญและประกันสังคม และ

ระบบส�ธ�รณสุข

• ก�รปฏิรูปกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง 
• ก�รพัฒน�ปรับเปลี่ยนนโยบ�ยด้�นก�ร

ประกันสังคม 
• ก�รออกแบบระบบก�รจ้�งง�นรูปแบบ

ใหม่ ก�รจ่�ยค่�แรง 
• ก�รสร้�งแรงจูงใจและเพิ่มคว�ม

ยืดหยุ่นของชั่วโมงทำ�ง�น

โดยทั้งหมดข้�งต้นจะต้องได้รับคว�มร่วมมือ หรือ coordination ในตล�ดแรงง�นและจ�กทุก

ภ�คส่วนทั้งระบบ ตั้งแต่ในด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น ระบบก�รศึกษ�และพัฒน�ทักษะแรงง�น 

ระบบสวัสดิก�รและคุ้มครองแรงง�น รวมถึง ระบบบำ�เหน็จบำ�น�ญและประกันสังคม และ

ระบบส�ธ�รณสุข

นอกจ�กนี้จำ�เป็นต้องมี ก�รปฏิรูปกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุ ก�รพัฒน�

ปรับเปลี่ยนนโยบ�ยด้�นก�รประกันสังคม ก�รออกแบบระบบก�รจ้�งง�นรูปแบบใหม่ ก�ร

จ่�ยค่�แรง ก�รสร้�งแรงจูงใจและเพิ่มคว�มยืดหยุ่นของชั่วโมงทำ�ง�น



ร่วมกันสร้�ง 

สังคมไร้อ�ยุ
AGELESS 
SOCIETY 
ให้ผู้สูงอ�ยุไทยมีสุขภ�พดี 

มีพลังและทำ�ง�นต่อไปได ้

ตร�บเท่�ที่ส�ม�รถ 

โดยไม่มี “อ�ยุ” 

ม�เป็นอุปสรรค



สถ�นก�รณ์เด่น 
ในรอบปี 2561

4
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นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นม� คณะกรรมก�ร 

ผู้สูงอ�ยุแห่งช�ติได้มีก�รมอบร�งวัล  

“ผู้สูงอ�ยุแห่งช�ติ” ประจำ�ปี

ในแต่ละปี คณะกรรมก�รผู้สูงอ�ยุแห่งช�ติ  

โดยมีน�ยกรัฐมนตรีเป็นประธ�น จะมอบหม�ย 

ให้คณะอนุกรรมก�รสรรห�ผู้สูงอ�ยุที่เป็นแบบ

อย่�งที่ดีในสังคม ดำ�เนินก�รสรรห�ผู้สูงอ�ยุที่ได้

ทำ�คุณประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวมม�อย่�งต่อเนื่อง

ย�วน�น และเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและ

จริยธรรมที่ดีง�มเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ

“ผู้สูงอายุแห่งชาติ”

ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 

แบบอย่างที่ดีในสังคม  

ในปี 2561 นี้ได้แก่ 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ผู้สูงอายุแห่งชาติ  
ประจำาปี 2561

4 1
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ผู้สูงอายุแห่งชาติ 

พุทธศักราช 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
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ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงห�คม พ.ศ. 2482 ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็น

บุตรของ น�ยอ�รีย์ ตันติเวชกุล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงสหกรณ์ และ

ท�่นผูห้ญงิประส�นสขุ ตนัตเิวชกลุ อดตีตน้เครือ่งพระกระย�ห�รไทยในพระตำ�หนกั

จิตรลด�รโหฐ�น 

สมรสกับ รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.คุณหญิงจินตน� ตันติเวชกุล มีบุตร 2 คน

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนอนุบ�ลลอออุทิศ กรุงเทพฯ เรียนต่อ

ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บ�งรัก กรุงเทพฯ และเรียนจบมัธยมปีที่ 6 ที่โรงเรียนวชิร�วุธ

วิทย�ลัย ต่อจ�กนั้น สอบชิงทุนสถ�นทูตฝรั่งเศสประจำ�ประเทศไทยไปศึกษ�ต่อที่

ประเทศเวียดน�มและล�ว สำ�เร็จอนุปริญญ�ท�งปรัชญ� และไปศึกษ�ต่อที่ประเทศ

ฝรั่งเศส สำ�เร็จปริญญ�ตรีท�งรัฐศ�สตร์ที่มห�วิทย�ลัยเกรอนอบ สำ�เร็จปริญญ�โท

และปริญญ�เอกท�งรัฐศ�สตร์ที่มห�วิทย�ลัยมองเปลิเอ ประเทศฝรั่งเศส 

ระหว�่งรบัร�ชก�รทีส่ำ�นกัง�นคณะกรรมก�รพฒัน�ก�รเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ช�ติ

ไดเ้ข�้รบัก�รศกึษ�อบรมจบวทิย�ลยัก�รทพับกรุน่ที ่23 และจบวทิย�ลยัปอ้งกนัร�ช

อ�ณ�จักร (วปอ.) รุ่นที่ 28 

ได้ศึกษ�อบรมดูง�นที่ต่�งประเทศ ได้รับประก�ศนียบัตรก�รว�งแผนเศรษฐกิจ จ�ก 

สถ�บันบริห�รระหว่�งประเทศ กรุงป�รีส ประเทศฝรั่งเศส และ ประก�ศนียบัตร

ท�งก�รพัฒน�เศรษฐกิจ ธน�ค�รโลก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ประเทศสหรัฐอเมริก�

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้รับพระร�ชท�นปริญญ�ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แขนงต่�งๆ 

จ�กสถ�บันอุดมศึกษ�ของประเทศไทยจำ�นวน 17 สถ�บัน

ประกาศสดุดี

การศึกษา
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พ.ศ. 2512 เข้�รับร�ชก�รท่ีกองว�งแผนเตรียมพร้อมด้�นเศรษฐกิจ สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 

ในช่วง พ.ศ. 2517-2524 ระหว่�งที่รับร�ชก�รที่กองว�งแผนเตรียมพร้อมด้�นเศรษฐกิจ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ได้ทำ�ง�นด้�นก�รว�งแผนใน

ตำ�แหน่งเลข�นุก�รคณะกรรมก�รพัฒน�เพ่ือคว�มมั่นคงในระดับพ้ืนท่ีกองทัพภ�คท้ัง 4 ภ�ค 

ดำ�เนินก�รใช้แนวท�งก�รพัฒน�พื้นที่เพ่ือคว�มมั่นคงในพื้นท่ีสีแดงทั่วประเทศ ช่วงเวล�ดังกล่�ว

เป็นช่วงที่ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ลงสน�มรบทั่วประเทศไทยทุกแห่งที่มีก�รก่อก�รร้�ยในภ�คทุก

ภ�ค ดำ�เนินก�รว�งแผน ว�งโครงก�รโดยใช้ก�รพัฒน�นำ�ก�รทห�ร ซ่ึงพลเอกเปรม ติณสูล�นนท์ 

น�ยกรัฐมนตรี ได้ลงน�มในคำ�สั่งที่ 66 /2523 ใช้ก�รพัฒน�และก�รเมืองนำ�ก�รทห�รทำ�ให้ยุติ

สถ�นก�รณ์ก�รต่อสู้กับก�รก่อก�รร้�ยคอมมิวนิสต์ลงได้

พ.ศ. 2524 ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รกองว�งแผนเตรียมพร้อมด้�นเศรษฐกิจสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ พร้อมถว�ยง�นรับผิดชอบง�นโครงก�ร 

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริในตำ�แหน่งเลข�นุก�รคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�ร

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

โครงก�รอนัเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�รเิป็นพระร�ชดำ�ริของพระบ�ทสมเด็จพระปรมนิทรมห�ภมูพิล

อดุลยเดช บรมน�ถบพิตร มีเป้�หม�ยมุ่งตรงต่อก�รแก้ไขปัญห�คว�มย�กจนของประช�ชนใน

ชนบทซึ่งเป็นที่ม�ของคว�มมั่นคงของช�ติและคว�มสงบสุขของสังคมไทย

พ.ศ. 2531  พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชบรมน�ถบพิตร ทรงจัดตั้งมูลนิธิ

ชัยพฒัน�และทรงพระกรณุ�โปรดเกล้�ฯ แต่งตัง้ ดร.สเุมธ ตนัตเิวชกลุ เป็นกรรมก�รและเลข�ธกิ�ร

มูลนิธิชัยพัฒน� ซ่ึงได้ดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่�วม�จนถึงปัจจุบัน

การทำางาน
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วัตถุประสงค์ของมูลนิธิชัยพัฒน� เพื่อสนับสนุนก�รช่วยเหลือประช�ชนในรูปของก�รดำ�เนินง�น

พัฒน�ในด้�นต่�งๆ ในกรณีที่ก�รดำ�เนินง�นนั้นๆ ถูกจำ�กัดด้วยเงื่อนไขต่�งๆ ของท�งร�ชก�ร หรือ

ดำ�เนินง�นในลักษณะอื่นใดท่ีจะทำ�ให้ประช�ชนได้รับประโยชน์อย่�งแท้จริงรวดเร็ว และไม่ตกอยู่

ภ�ยใต้ข้อจำ�กัด่ในเรื่องเงื่อนไขของเวล� แต่จะไม่ทำ�ง�นซำ้�ซ้อนกับท�งร�ชก�ร

พ.ศ. 2536 ได้มีก�รแยกง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริออกจ�กสำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติม�จัดตั้งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อ

ประส�นง�นโครงก�รอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริรับผิดชอบดำ�เนินง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�ก

พระร�ชดำ�ริ และดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้รับก�รแต่งตั้ง

พ.ศ. 2537-2539 ได้รับก�รแต่งต้ังให้ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�ร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติอีกตำ�แหน่งหนึ่ง ควบคู่กับก�รดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร

พิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

ระหว่�งดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติได้ว�งแผน

พัฒน�ประเทศฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) โดยอัญเชิญแนวพระร�ชดำ�ริของพระบ�ทสมเด็จพระ

ปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมน�ถบพิตร เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงลงไปในแผนพัฒน�ฯ ฉบับท่ี 8 

โดยใช้คำ�ว่� “ยึดคนเป็นศูนย์กล�งในก�รพัฒน�ประเทศ” ซึ่งจะทำ�ให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจดี  

มีเสถียรภ�พประช�ชนมีคว�มสุข ก�รพัฒน�มีคว�มสมดุลและมีคว�มยั่งยืน

พ.ศ. 2542 ล�ออกจ�กตำ�แหน่งเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอัน

เนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ และดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รและเลข�ธิก�รมูลนิธิชัยพัฒน�เพียงตำ�แหน่ง

เดียวม�จนถึงปัจจุบัน

นอกจ�กนั้น ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นอดีตกรรมก�รรัฐวิส�หกิจหล�ยแห่ง อ�ทิ องค์ก�รทอผ้� 

โรงง�นย�สูบ ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิต องค์ก�รสวนสัตว์ ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค บริษัทก�รบินไทย จำ�กัด 

(มห�ชน) องค์ก�รโทรศัพท์ และเป็นอดีตกรรมก�รของธน�ค�รแห่งประเทศไทยและธน�ค�ร 

กรุงไทย
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ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้รับก�รยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

ในฐ�นะบุคคลผู้ประพฤติดีง�ม ซื่อสัตย์ สุจริต มีผลง�นดีเด่นและเสียสละเพื่อส่วนรวม 

โดยได้รับร�งวัลจ�กหล�ยสถ�บัน ได้แก่

• ได้รับโล่ประก�ศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่�งประจำ�ปี 2537”  

จ�กมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูล�นนท์ เมื่อวันที่  9 สิงห�คม 2538

• ได้รับร�งวัลผู้บริห�รร�ชก�รดีเด่น ประจำ�ปี 2538 (ครุฑทองคำ�)  

จ�กสม�คมข้�ร�ชก�รพลเรือน เมื่อวันที่ 29 สิงห�คม 2539

• ได้รับโล่ร�งวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้ประพฤติปฎิบัติตนชอบด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต  

จ�กสำ�นักง�น ป.ป.ป. เมื่อวันที่ 3 มีน�คม 2540

• ได้รับร�งวัลบุคคลดีเด่นของช�ติ ส�ข�พัฒน�เศรษฐกิจ พ.ศ. 2541  

จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รเอกลักษณ์ของช�ติ  เมื่อวันที่ 8 พฤษภ�คม 2543

• ได้รับโล่ร�งวัล “มหิดลวร�นุสรณ์” ประจำ�ปี 2538  

จ�กสภ�สังคมสงเคร�ะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมร�ชูปถัมภ์  

เมื่อวันที่ 15 มกร�คม 2539

• ได้รับร�งวัลเส�เสม�ธรรมจักร ผู้ทำ�คุณประโยชน์ต่อพระพุทธศ�สน�  

ส�ข�ส่งเสริม ก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำ�ปี 2539  

จ�กกรมก�รศ�สน� กระทรวงศึกษ�ธิก�ร เมื่อวันที่ 31 พฤษภ�คม 2539

• ได้รับร�งวัลพ่อตัวอย่�งแห่งช�ติ ประจำ�ปี 2549  

จ�กง�นวันพ่อแห่งช�ติ เมื่อวันที่ 5 ธันว�คม 2549

• ได้รับร�งวัลมนุษยสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2553  

จ�กสม�คมมนุษยสัมพันธ์แห่ง ประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิก�ยน 2553

• ได้รับพระร�ชท�นประก�ศนียบัตรในฐ�นะผู้ทรงคุณวุฒิ  

จ�กวิทย�ลัยก�รทัพอ�ก�ศ เมื่อวันที่ 31 กรกฎ�คม  2555

• ได้รับร�งวัลนิยมไทย จ�กสม�คมนิยมไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2556

• ได้รับโล่เกียรติคุณร�งวัลบุคคลผู้ทำ�คุณประโยชน์ต่อเด็กและเย�วชนประจำ�ปี 2558   

จ�กกรมกิจก�รเด็กและเย�วชน กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์

เกียรติประวัติ



84

เกิด 1 พฤศจิก�ยน 2478 ที่จังหวัด

ร�ชบุรี ผู้ประพันธ์เพลงไทยส�กล 

กว่� 3,000 เพลง ไม่ว่�จะเป็นเพลง

ปลุกใจ เพลงศ�สน� เพลงเพื่อสถ�บัน

พระมห�กษัตริย์ เพลงประจำ�หน่วยง�น 

เพลงประจำ�จังหวัด ผลง�นเช่นเพลง  

ขอให้เหมือนเดิม ใครก็ได้ถ้�รักฉันจริง 

นำ้�ต�เพื่อนใจ

นางสุคนธ์ พรพิรุณ 

สาขาศิลปะการแสดง 
จำ�นวน 6 คน 

เกิด 27 เมษ�ยน 2488 ที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธย� มีผลง�นโดดเด่น

ท�งด้�นก�รแสดงลิเก รู้จักกันใน

น�มวิโรจน์หล�นหอมหวล มีคว�ม

ส�ม�รถรอบตัวทั้งก�รร้อง ก�รรำ� 

ก�รด้นกลอนสด และวรรณศิลป์ 

นายวิโรจน์ วีระวัฒนานนท์

เกิดวันอ�ทิตย์เดือนสี่ ปีจอ (2476) 

ที่จังหวัดนครศรีธรรมร�ช รู้จักกัน

ในน�ม โนร�กั้น บันเทิงศิลป มี

เอกลักษณ์ก�รเป็นโนร�แบบโบร�ณ

ขน�นแท้ทั้งเครื่องดนตรีและก�รแต่ง

ก�ย ผลง�นโดดเด่นท�งด้�นศิลปะ

ก�รรำ�และก�รร้อง 

นางกั้น เชาวพ้อง 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ประก�ศแต่งตั้งศิลปินแห่งช�ติเพื่อยกย่อง

เชิดชูเกียรติศิลปินผู้มีผลง�นท�งศิลปะที่

ปร�กฏต่อส�ธ�รณชน ทั้งในก�รสร้�งสรรค ์

พัฒน�ศิลปะ และสืบส�นศิลปะที่มีคุณค่�

ของแผ่นดินไทย เป็นผู้ผดุงและถ่�ยทอด

ศิลปะในแต่ละแขนง ตลอดจนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และเป็นแบบอย่�งที่ดีของสังคม

ไทยในด้�นศิลปะ 

ในป ี2561 กรมสง่เสรมิวฒันธรรมไดป้ระก�ศ

ร�ยน�มศิลปินแห่งช�ติพุทธศักร�ช 2561 ที่

ได้รับก�รยกย่องเชิดชูเกียรติ จำ�นวน 12 คน 

ในจำ�นวนนี้ 11 คนเป็นผู้สูงอ�ยุ

ศิลปิน
แห่งชาติ 
ประจำาปี 2561

4 2
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๑
๓๒

นางสมสุข กัลย์จาฤก 

เกิด 14 พฤศจิก�ยน 2470 ที่

กรุงเทพมห�นคร มีผลง�นโดดเด่น

ท�งละครวิทยุ-ละครโทรทัศน์ มีผล

ง�นกว่� 300 เรื่อง ถูกนำ�ไปสร้�ง

เป็นละครโทรทัศน์และภ�พยนตร์

ม�กม�ย อ�ทิ เพชรต�แมว ตุ๊กต�ผี 

บันทึกรักของพิมพ์ฉวี 

นายประภาส ชลศรานนท์

เกิด 18 พฤษภ�คม 2503 ที่จังหวัด

ร�ชบุรี ผู้สร้�งสรรค์ง�นบันเทิงและ

ดนตรีไทยส�กล เป็นนักเขียน นักแต่ง

เพลง นำ�ดนตรีไทยม�ประยุกต์ร่วมกับ

ดนตรีส�กล ด้วยก�รก่อตั้งวงดนตรีคุณ

พระช่วยออเครสตร้�ขึ้นม�เพื่อบรรเลง

เพลงไทยแบบร่วมสมัย มีผลง�นเพลง

ม�กกว่� 200 เพลง 

สาขาวรรณศิลป์ 
จำ�นวน 2 คน 

เกิด 19 มกร�คม 2486 ที่จังหวัด

ระยอง มีชื่อในวงก�รภ�พยนตร์คือ  

เพชร� เช�วร�ษฎร น�งเอกชื่อดัง

ตลอดก�ลของคนไทยที่มีผลง�น 

ด้�นภ�พยนตร์ กว่� 300 เรื่อง 

ตั้งแต่ปี 2505 ถึง 2521 แสดงคู่กับ 

พระเอก มิตร ชัยบัญช�หล�ยเรื่อง    

เกิด 18 มิถุน�ยน 2500 ที่จังหวัด

เพชรบุรี รู้จักในน�มป�กก�ว่� แดน

อรัญ แสงทอง เป็นนักเขียน นักแปล 

มีผลง�นโดดเด่นในก�รเขียนเรื่องสั้น 

นวนิย�ย  ผลง�นเป็นเรื่องสั้น  

19 เล่ม ง�นแปล 33 เล่ม

เกิด 2 มีน�คม 2497 ที่จังหวัด

นครศรีธรรมร�ช ผลง�นเขียนมี

ทั้งเรื่องสั้น นวนิย�ย ส�รคดีและ

บทคว�ม เช่น ขนำ�น้อยกล�งทุ่งน�  

สีของหม� ผลง�นเรื่องสั้นมีม�กกว่� 

300 เรื่อง 
นางเอก ชาวราษฎร์ 

นายเสน่ห์ สังข์สุข

นายจำาลอง ฝั่งชลจิตร
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เกิด 15 มีน�คม 2486 ที่

กรุงเทพมห�นคร มีผลง�น 

โดดเด่นด้�นสถ�ปัตยกรรมภ�ยใน  

โดยเน้นก�รออกแบบโรงแรมและ 

โรงพย�บ�ลเป็นหลัก ด้วยต้องก�รยก

ระดับโรงพย�บ�ลในประเทศไทยให้

เป็นที่ยอมรับในระดับส�กล 

สาขาทัศนศิลป์ 
จำ�นวน 4 คน 

นายชิน ประสงค์ 
(ปะติม�กรรม)

เกิด 5 มกร�คม 2476 ที่จังหวัด

อุบลร�ชธ�นี ผลง�นโดดเด่นด้�นก�ร

ทอผ้� ได้พัฒน�ลวดล�ยให้วิจิตร

พิสด�ร โดยยึดร�กฐ�นก�รทอผ้�

อีส�น คือ หมี่ ขิด ยก และ จก เป็น

พื้นฐ�น 

เกิด 31 มีน�คม 2498 ที่

กรุงเทพมห�นคร มีผลง�นเด่นด้�น

จิตรกรรม ใช้เทคนิคกรรมวิธีต่�งๆ 

ที่หล�กหล�ยในง�นศิลปะ เช่น 

ว�ดเส้น จิตรกรรมสีนำ้� จิตรกรรม

วัสดุบนกระด�ษทำ�เอง ง�นสื่อผสม 

ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งช�ติ  

จะได้รับค่�ตอบแทน เดือนละ 25,000 

บ�ท ค่�รักษ�พย�บ�ลต�มระเบียบ

ร�ชก�ร รวมทั้งมีค่�ช่วยเหลือเมื่อ 

ประสบส�ธ�รณภัย ครั้งละไม่เกิน 

50,000 บ�ท และห�กเสียชีวิตจะ 

มีค่�ช่วยเหลือง�นบำ�เพ็ญกุศลศพ 

20,000 บ�ท เงินช่วยเหลือค่�จัด 

ทำ�หนังสือเผยแพร่ผลง�นเมื่อเสียชีวิต 

ไม่เกิน 150,000 บ�ท เป็นต้น    ๕๔ ๖๗ ๙๘

เกิด 6 มกร�คม 2485 ที่จังหวัด

นนทบุรี มีผลง�นด้�นประติม�กรรม 

เป็นง�นปั้นบุคคลสำ�คัญในพระบรม

ร�ชวงศ์ ออกแบบสร้�งพระร�ช�นุ

ส�วรีย์สมเด็จพระศรีนครินทร�บรม

ร�ชชนนี รวมถึงประติม�กรรมสุนัข

ทรงเลี้ยงทั้ง 12 สุนัข ถว�ยในหลวง

รัชก�ลที่ 9

ศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข 
(จิตรกรรม) 

นายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี 
(สถ�ปัตยกรรมภ�ยใน) 

นางคำาปุน ศรีใส 
(ประณีตศิลป์-ทอผ้�)
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แห่งช�ติ
4 3

รัฐบ�ลได้มีมต ิ
คณะรัฐมนตร ี
ให้คว�มเห็นชอบ
ระเบียบว�ระแห่งช�ต ิ
เรื่อง “สังคมสูงอ�ยุ”  
เมื่อวันที่ 4 ธันว�คม 2561 
โดยมีประเด็นสำ�คัญ 
ในก�รผลักดันง�นผู้สูงอ�ย ุ
ในเรื่องต่อไปนี้

1

2

การสร้างระบบคุ้มครอง และสวัสดิการผู้สูงอายุ
ให้คว�มสำ�คัญกับก�รดูแลคุณภ�พชีวิตโดยรวมให้กับผู้สูงอ�ยุทั้งใน

เขตเมืองและชนบทอย่�งทั่วถึง เท่�เทียมเพื่อให้ได้รับบริก�รและ

สวัสดิก�รสังคมที่หล�กหล�ยและครอบคลุม ก�รคุ้มครองพิทักษ์

สิทธิ รวมทั้งก�รให้คว�มดูแลช่วยเหลือผู้สูงอ�ยุกลุ่มเปร�ะบ�งและ

ข�ดโอก�ส ให้ส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รและสวัสดิก�รต่�งๆ ที่รัฐจัดให้

อย่�งถ้วนหน้�

การส่งเสริมการมีงานทำาและมีรายได ้
ของผู้สูงอายุ
ส่งเสริม และขย�ยโอก�สให้กับผู้สูงอ�ยุที่ยังมีสุขภ�พดี มีคว�มรู้ 

คว�มส�ม�รถ ได้รับโอก�สในก�รทำ�ง�น และร่วมเป็นกำ�ลังผลิต 

(Productive manpower) ให้กับครอบครัว ชุมชน และสังคม  

โดยเสริมสร้�งแรงจูงใจด้�นภ�ษีและสิทธิพิเศษอื่นๆ ให้ภ�คธุรกิจ  

รับผู้สูงอ�ยุเข้�ทำ�ง�น โดยมีก�รกำ�หนดเงื่อนไขที่เหม�ะสมในก�รจ้�ง

ง�น และเวล�ที่ยืดหยุ่น ตลอดจนก�รส่งเสริมให้มีก�รสร้�งผลิตภัณฑ์

ของผูส้งูอ�ย ุและสนบัสนนุใหม้กี�รประกอบธรุกจิขน�ดเลก็ของตนเอง

ให้แก่ผู้สูงอ�ยุ

สังคมสูงอ�ยุได้เป็น

ว�ระ
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3 5

4

ระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ
ให้คว�มสำ�คัญกับก�รส่งเสริมสุขภ�พผู้สูงอ�ยุด้วยก�รมีพฤติกรรม

สุขภ�พที่เหม�ะสม เพื่อลดปัญห�ก�รเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCD) จัดให้มี

บรกิ�รตรวจคดักรองสขุภ�พทีเ่ข�้ถงึผูส้งูอ�ยทุัง้ในเขตเมอืงและชนบท 

เพื่อให้ก�รดูแลตั้งแต่ต้นท�ง สำ�หรับผู้สูงอ�ยุที่มีปัญห�สุขภ�พเรื้อรัง 

หรือติดบ้�น ติดเตียง มีระบบก�รดูแลระยะย�วโดยทีมหมอครอบครัว 

(Family medicine and family care team) ที่ประกอบด้วยทีมสห

วิช�ชีพ (Multidisciplinary) รวมถึงมีก�รจัดทำ�แผนก�รดูแลผู้สูงอ�ย ุ

(Care plan) โดยผู้จัดก�รก�รดูแล (Care manager) ร่วมกับผู้ดูแล 

(Caregiver) เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุได้รับก�รดูแลอย่�งเป็นองค์รวมทั้งในมิติ

สุขภ�พและมิติท�งสังคม (Health and social care) 

โครงการธนาคารเวลา  
Time Bank 
สำาหรับการดูแลผู้สูงอายุ
 ผลักดันแนวคิดเรื่อง “ธน�ค�รเวล�” จ�ก

ต่�งประเทศ ที่ เป็นก�รผสมผส�นแนว

ปฏิบัติ เดิมจ�กง�นอ�ส�สมัครที่มีก�ร

ดำ�เนินก�รในท้องถิ่น ชุมชน ให้เป็นระบบ

สะสมเวล�ของผู้ปฏิบัติง�น เพื่อรับเวล�ใน

ก�รดูแลตอบแทนกลับคืนม� ต�มแนวคิด 

ให้ = ได้ (Give = Take) โดยมุ่งเน้นก�ร

ดูแลผู้สูงอ�ยุกลุ่มพึ่งพิง (ติดบ้�น/ติดเตียง) 

โดยอ�ส�สมัครผู้ดูแลส�ม�รถสะสมเวล�ที่

ตนเองได้ทำ�หน้�ที่ดูแลผู้สูงอ�ยุ และเมื่อ

ถึงเวล�

ที่ตนเอง หรือสม�ชิกสูงอ�ยุในครอบครัว

ต้องก�รได้รับก�รดูแล ก็จะได้รับก�รดูแล

ตอบแทนจ�กอ�ส�สมัคร

ที่เป็นสม�ชิกในระบบของธน�ค�รเวล�ดัง

กล่�ว อย่�งไรก็ต�ม รูปแบบของก�รดำ�เนิน

โครงก�ร “ธน�ค�รเวล�” 

ในประเทศไทยอ�จไม่จำ�เป็นเสมอไปที่

อ�ส�สมัครจะรับประโยชน์เรื่องเวล�ที่

ตนเองได้อุทิศในก�รทำ�หน้�ที่ดูแลผู้สูง

อ�ยุกลับคืนม� อ�ส�สมัครอ�จปฏิบัติ

หน้�ที่โดยไม่หวังสิ่งใด ๆ ตอบแทนก็ได้ ซึ่ง

บ�งแห่งอ�จใช้คำ�ว่� “ธน�ค�รคว�มดี” ที่

เป็นก�รดูแลและให้คว�มช่วยเหลือเกื้อกูล

ซึ่งกันและกันในชุมชนต�มวิธีปฏิบัติของ

วัฒนธรรมไทยที่มีม�แต่ดั้งเดิม

การปรับสภาพแวดล้อมชุมชน และบ้านให้
ปลอดภัยสำาหรับผู้สูงอายุ
ส่งเสริมคว�มรู้และแนวคิด Universal design (UD) และสนับสนุน

ให้มีชุมชนต้นแบบที่เป็นมิตรกับผู้สูงอ�ยุ (Age friendly communi-

ty) ด้วยก�รจัดให้มีสภ�พแวดล้อมที่เหม�ะสมและปลอดภัย เพื่อให้

ผู้สูงอ�ยุส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รส�ธ�รณะต่�ง ๆ ได้อย่�งสะดวกและ

ปลอดภัย อ�ทิ ท�งเดินเท้� ท�งล�ด ห้องน้ำ� ร�วจับ สวนส�ธ�รณะ 

สถ�นที่ออกกำ�ลังก�ย ฯลฯ นอกจ�กนี้ รัฐบ�ลยังได้สนับสนุนงบ

ประม�ณในก�รปรับปรุง ซ่อมแซมบ้�นผู้สูงอ�ยุ และระดมคว�มร่วม

มือจ�กภ�คธุรกิจ และสถ�บันก�รศึกษ�ต่�ง ๆ ให้เข้�ม�มีส่วนร่วม

สนับสนุนในก�รก�รปรับปรุงสภ�พบ้�นและชุมชนที่ปลอดภัยสำ�หรับ

ผู้สูงอ�ยุ
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6

8

7

9

10

การสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม ่
เตรียมความพร้อมในทุกมิติ
สร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ แก่คนรุ่นใหม่ในมิติสุขภ�พ คว�มมั่นคงทั้ง

ท�งด้�นสังคม และเศรษฐกิจเพื่อให้มีก�รเตรียมตนเองตั้งแต่ยังไม่

สูงวัย เพื่อก�รมีคุณภ�พชีวิตที่ดีในวัยสูงอ�ยุ โดยมีหลักประกันคว�ม

มั่นคงรองรับก�รใช้ชีวิตวัยปล�ยทั้งในเรื่องร�ยได้ ที่อยู่อ�ศัย ก�รดูแล 

และสวัสดิก�รสังคม ขณะเดียวกันให้คว�มสำ�คัญกับก�รส่งเสริมให้คน

ทุกวัยส�ม�รถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่�งสม�นฉันท์ (Society 

for all ages) ลดอคติแห่งวัย (Ageism)

ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบปฏิบัต ิ
ให้เอื้อประโยชน์ต่อการดำาเนินงานด้านผู้สูงอายุ
ให้มีก�รศึกษ� วิเคร�ะห์ ทบทวนกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอ�ยุ โดย

เฉพ�ะพระร�ชบัญญัติผู้สูงอ�ยุ พ.ศ. 2546 เพื่อให้มีคว�มสอดคล้อง 

เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์และข้อเท็จจริงในปัจจุบัน รวมถึงระเบียบ

ปฏิบัติต่�งๆ ของหน่วยง�นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้อำ�นวยคว�ม

สะดวก ควบคู่ไปกับส่งเสริม สนับสนุนก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รดูแล

คุณภ�พชีวิตผู้สูงอ�ยุโดยรวม

ยกระดับความร่วมมือทุกภาคส่วน 
เพื่อเสริมพลังสังคมผู้สูงอายุ
บูรณ�ก�รคว�มร่วมมือกับภ�ครัฐ ภ�คเอกชน ภ�คธุรกิจ และภ�ค

ประช�สังคม ทั้งในระดับนโยบ�ย และระดับปฏิบัติเพื่อร่วมกันขับ

เคลื่อนพลังสังคมผู้สูงอ�ยุ ควบคู่กับก�รพัฒน�นโยบ�ยและกิจกรรม

ผ่�นโครงก�รเชิงรุก และเชิงรับที่สร้�งก�รมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 

(Stakeholders) และภ�คีภ�คส่วนต่�งๆ ทั้งในระดับแผนง�นและ

ระดับปฏิบัติก�รในแต่ละพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีเป้�หม�ยร่วมเพื่อ

สร้�งสังคมสูงวัยที่มีคุณภ�พ

ปฏิรูประบบข้อมูล
ผู้สูงอายุเพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการดำาเนินงาน 
ให้มีก�รพัฒน�ระบบข้อมูลผู้สูงอ�ยุ โดย 

มีก�รเชื่อมโยงฐ�นข้อมูลผู้สูงอ�ยุระหว่�ง

หน่วยง�น เพื่อสร้�งระบบฐ�นข้อมูลผู้สูงอ�ยุ

อย่�งครอบคลุมในมิติต่�งๆ ที่เป็นปัจจุบัน 

เพื่อก�รใช้ประโยชน์ข้อมูลผู้สูงอ�ยุดังกล่�ว

ในก�รกำ�หนดนโยบ�ย แผนง�นโครงก�ร เพือ่

นำ�ไปสู่ก�รแก้ไขปัญห�ได้ตรงกลุ่มเป้�หม�ย  

ลดปัญห�คว�มเหลื่อมล้ำ�ในกลุ่มผู้สูงอ�ยุ

ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อรองรับ
สังคมสูงอายุ
ส่งเสริมให้มีก�รศึกษ� วิจัย พัฒน�นวัตกรรม

และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่ออำ�นวยคว�ม

สะดวกต่อก�รใช้ชีวิตของผู้สูงอ�ยุ รวมทั้ง

นวัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญ�ท้องถิ่น และก�ร

ใช้ประโยชน์จ�กวัสดุที่ห�ได้

ในท้องถิ่นที่ร�ค�ไม่สูงเพื่อเปิดโอก�สให้ผู้สูง

อ�ยุส�ม�รถเข้�ถึงได้และใช้ประโยชน์ โดย

สนับสนุนให้สถ�บันก�รศึกษ� ภ�คธุรกิจ 

เอกชน สถ�บันวิจัย ภ�คีเครือข่�ยต่�ง ๆ เข้�

ม�มีส่วนร่วมในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ต่�ง ๆ 

เพื่อผู้สูงอ�ยุ
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4 4

รัฐบ�ลจ่�ย

เบี้ยยังชีพผู้สูงอ�ยุ 

เป็นเงินม�กกว่� 

66,000 
ล้�นบ�ท ในปี 2561

ตาราง ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

ในปี 2561

ก�รได้รับเบี้ยยังชีพสำ�หรับ 

ผู้สูงอ�ยุ เป็นสิทธิที่ผู้สูงอ�ย ุ

พึงมีพึงได้ต�มกฎหม�ย  

จ�กข้อมูลตั้งแต่ ปี 2552-2561 

พบว่� ทั้งจำ�นวนผู้สูงอ�ย ุ

ที่ได้รับเบี้ยยังชีพและจำ�นวนเบี้ย

ยังชีพ ผู้สูงอ�ยุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

อย่�งต่อเนื่อง

แหล่งข้อมูล: ผู้สูงอ�ยุ พ.ศ. 2552-2561 จำ�นวนและงบประม�ณเบี้ยยังชีพเป็น

ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กทม. และเทศบ�ลเมืองพัทย�

จำานวน (คน) งบประมาณ (บาท)

พ.ศ. 2552 5,448,843 21,963,075,000

พ.ศ. 2553 5,652,893 32,779,232,400

พ.ศ. 2554 6,521,749 37,893,398,000

พ.ศ. 2555 6,784,734 52,535,425,200

พ.ศ. 2556 7,308,315 58,347,043,200

พ.ศ. 2557 7,664,599 60,999,878,400

พ.ศ. 2558 7,749,138 61,879,284,200

พ.ศ. 2559 8,012,853 63,219,443,300

พ.ศ. 2560 8,158,313 64,783,645,200

พ.ศ. 2561 8,380,749 66,407,367,600 

4 14



91

ครม.มีมติให้เริ่มดำ�เนินโครงก�รบริจ�คเบี้ยยังชีพผู้สูงอ�ยุเข้�กองทุนผู้สูงอ�ยุ 

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันว�คม 2560 เพื่อนำ�ม�จ่�ยเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอ�ยุ 

ที่มีร�ยได้น้อยในโครงก�รลงทะเบียนเพื่อสวัสดิก�รแห่งรัฐ 

ผู้เข้�ร่วมโครงก�รบริจ�คเบี้ยยังชีพฯ จะได้รับ “เหรียญพระคลัง” ซึ่งเป็นเหรียญ

เชิดชูเกียรติจ�กกองทุนผู้สูงอ�ยุ 

ข้อมูลล่�สุด (วันที่ 31 ธ..ค. 2561) มีผู้บริจ�คเบี้ยยังชีพผู้สูงอ�ยุแล้ว 811 ร�ย 

(กทม. 292 ร�ย ส่วนภูมิภ�ค 518 ร�ย และเมืองพัทย� 1 ร�ย) ยอดเงินบริจ�ค

ที่โอนเข้�บัญชีกองทุนผุ้สูงอ�ยุแล้ว จำ�นวน 2,842,900 บ�ท (ข้อมูลจ�กกองทุน

ผู้สูงอ�ยุ กรมกิจก�รผู้สูงอ�ยุ)

4 24

โครงก�รบริจ�ค
เบี้ยยังชีพผู้สูงอ�ยุ
เข้�กองทุนผู้สูงอ�ยุ 

ผู้เข้�ร่วมโครงก�รบริจ�ค 

เบี้ยยังชีพฯ จะได้รับ 

ซึ่งเป็นเหรียญเชิดชูเกียรต ิ

จ�กกองทุนผู้สูงอ�ยุ 

เหรียญพระคลัง



92

4 5

ในปัจจุบัน ได้มีธุรกิจที่หล�กหล�ย  

เพื่อสนองคว�มต้องก�รในด้�นต่�งๆ  

ของผู้สูงอ�ยุซึ่งมีจำ�นวนม�กขึ้น 

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่�งของธุรกิจ 

เกี่ยวกับผู้สูงอ�ย ุ

ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 

ธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอ�ยุ

การท่องเที่ยว 
ก�รท่องเที่ยวเฉพ�ะกลุ่มผู้สูงอ�ยุ เรียกได้ว่�เป็น Niche tourists ที่เป็น

นกัทอ่งเทีย่วกลุม่พเิศษ ทีผู่ท้ำ�ธรุกจิจะจดัก�รใหบ้รกิ�รทีเ่หม�ะสมกบัผูส้งู

อ�ยทุีม่รีปูแบบก�รเดนิท�งทีไ่มร่บีเรง่ และตอ้งก�รสิง่อำ�นวยคว�มสะดวก

ในก�รเดินท�งท่องเที่ยวต�มข้อจำ�กัดของร่�งก�ย 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่รวบรวมส�รอ�ห�รและวิต�มิน สำ�หรับผู้สูงอ�ยุที่กินอ�ห�ร

ปกติไม่ได้ หรือต้องก�รอ�ห�รเสริม ที่จะช่วยให้สุขภ�พร่�งก�ยแข็งแรง

จ�กก�รเติมเต็มส�รอ�ห�รที่ร่�งก�ยข�ด เช่น ปัญห�ก�รข�ดแคลเซียมใน

ผู้สูงอ�ยุ โดยเฉพ�ะผู้หญิง ดังนั้น จึงเกิดผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร สำ�หรับผู้

สูงอ�ยุทั้งที่มีสุขภ�พร่�งก�ยปกติและข�ดส�รอ�ห�รบ�งประเภท 

สถานพยาบาลผู้สูงอายุ
ก�รให้บริก�รของสถ�นพย�บ�ลผู้สูงอ�ยุ มีตั้งแต่ ก�รรับดูแลและเป็น

สถ�นพักฟื้น ที่มีกิจกรรมให้ผู้สูงอ�ยุเข้�ร่วมกิจกรรมต�มคว�มส�ม�รถ

ในแต่ละวัน มีก�รดูแลโดยพย�บ�ลวิช�ชีพเป็นหลัก บ�งแห่งผู้สูงอ�ยุไม่

จำ�เป็นต้องอยู่ที่สถ�นพย�บ�ลแต่จะมีก�รจัดห�พย�บ�ลเพื่อไปดูแลผู้สูง

อ�ยุให้ที่บ้�น 
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บ้านสำาหรับผู้สูงอายุ
ปัจจุบันมีทั้งบริษัทภ�คเอกชนหล�ยและโครงก�รของหน่วยง�นภ�ครัฐ ที่ให้

คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�โครงก�รบ้�นพักที่เหม�ะสมกับผู้สูงอ�ยุ ทั้งในรูปแบบ

บ้�นเดี่ยวหรือคอนโดมิเนียม โดยใช้แนวคิด Universal design มีก�รเพิ่มจุดข�ย

เฟอรน์เิจอรภ์�ยในบ�้นทีไ่มม่เีหลีย่มมมุ เพือ่คว�มปลอดภยัของคนในบ�้น และบ�ง

แห่งยังมีก�รสร้�งชุมชนสำ�หรับผู้สูงอ�ยุบริเวณที่พักอ�ศัย เช่น ก�รมีคลินิกรักษ�

โรคทั่วไป ศูนย์ก�ยภ�พ ศูนย์ดูแลผู้สูงอ�ยุแบบร�ยวัน และโรงพย�บ�ล เป็นต้น 

โครงก�รของหน่วยง�นภ�ครัฐที่มีก�รดำ�เนินก�รด้�นที่พักอ�ศัยสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ 

เช่น โครงก�รสว�งคนิเวศ ของสภ�ก�ช�ดไทย โครงก�รอ�ค�รชุดผู้สูงอ�ยุของก�ร

รถไฟฟ้�ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับก�รเคหะแห่งช�ติ (กคช.) 

โครงก�รพัฒน�ที่อยู่อ�ศัยในเชิงพ�ณิชย์ เพื่อรองรับผู้สูงอ�ยุ โดยก�รเคหะแห่ง

ช�ติ อำ�เภอเมือง จังหวัดสระบุรี 

นอกจ�กนี้ ยังมีผู้สูงอ�ยุช�วต่�งประเทศที่เดินท�งม�พักผ่อนที่ประเทศไทย และ

มีก�รเช่�บ้�นหรือคอนโดมิเนียม เพื่อพักผ่อนระยะย�ว จึงทำ�ให้อสังห�ริมทรัพย์

สำ�หรับผู้สูงอ�ยุเป็นที่ต้องก�รทั้งจ�กผู้สูงอ�ยุช�วไทยและช�วต่�งประเทศ

ธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน
สถ�บันก�รเงินมีผลิตภัฑ์ที่ให้บริก�รทั้งผู้สูงอ�ยุหรือผู้ดูแลผู้สูงอ�ยุ เช่น ธน�ค�ร

ออมสินมีผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอ�ยุ ได้แก่ สินเชื่อ Reverse mortgage สินเชื่อเคหะ

กตัญญูบุพก�รี เงินฝ�กเผื่อเรียกผู้สูงอ�ยุพิเศษ สินเชื่อประช�รัฐเพื่อผู้สูงอ�ยุ 

เป็นต้น 

สินค้าอุปโภคบริโภค 
นอกเหนือจ�กผ้�อ้อมสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ ที่เป็นสินค้�อุปโภคที่มีอยู่แล้ว ปัจจุบันยัง

มีสินค้�ประเภทอื่นที่ถูกพัฒน�เพื่อผู้สูงอ�ยุ เช่น แชมพู แปรงสีฟัน ย�สีฟัน โลชั่น

บำ�รุงผิว ครีมอ�บน้ำ� 
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4 6
ก�รแข่งขันกีฬ�
ผู้สูงอ�ยุในปี 2561 

ในปี 2561 ก�รแข่งขันกีฬ�ผู้สูงอ�ยุระดับช�ติ มีดังนี้ 

• ก�รแข่งขันกรีฑ�ผู้สูงอ�ยุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จัดโดย

สม�คมกรีฑ�ผู้สูงอ�ยุไทย ในปี 2561 เป็นก�รจัดก�รแข่งขัน 

ครั้งที่ 23 ที่จังหวัดลำ�ป�ง วันที่ 8-11 มีน�คม 2561

• ก�รแข่งขันกีฬ�สำ�หรับผู้สูงอ�ยุแห่งประเทศไทย จัดโดย 

กรมพลศึกษ� ในปี 2561 เป็นก�รจัดก�รแข่งขันครั้งที่ 12  

ชื่อว่� “หม่�ม้�หมุดเกมส์” ที่จังหวัดระยอง วันที่ 30 พฤษภ�คม 

-2 มิถุน�ยน 2561

• ก�รแข่งขันกีฬ�ผู้สูงอ�ยุแห่งช�ติ จัดโดยกระทรวงก�รท่องเที่ยว

และกีฬ� ในปี 2561 เป็นก�รจัดครั้งที่ 1 ชื่อว่� “ง�ช้�งดำ�เกมส์” 

ที่จังหวัดน่�น วันที่ 21-27 เมษ�ยน 2561

การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอาย ุ

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

กีฬ� กีฬ� 
เป็นย�วิเศษ
สำ�หรับคนทุกเพศทุกวัย ในแต่ละปี 

ประเทศไทยจัดให้มีก�รแข่งขันกีฬ� 

ผู้สูงอ�ยุหล�ยร�ยก�ร 
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การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอาย ุ

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ

แห่งชาติ

นายสว่าง จันทร์พราห์ม 
ลมกรดจอมเก๋าวัย 98 ปี 

เป็นนกักฬี�สงูอ�ยทุมีช�ตไิทย โดยเคยคว้�

เหรียญทองถึง 5 เหรียญในก�รแข่งขัน

กรีฑ�ผู้สูงอ�ยุ รุ่นอ�ยุ 95 ปี จ�ก ทุ่ม 

นำ้�หนัก, ขว้�งจักร,วิ่ง 100 ม., วิ่ง 200 ม. 

และพุ่งแหลน
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4 7
กลุ่มอ�ส�คิล�นธรรม  
มีอ�ยุครบ 10 ปี  

กลุ่มอ�ส�คิล�นธรรม ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 เกิดจ�ก 

คว�มคิดของกลุ่มพระนิสิตจิตอ�ส�ส�ข�วิช�ชีวิต

และคว�มต�ย ภ�ควิช�จิตวิทย� คณะมนุษยศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย ที่ตั้งใจ

จะก้�วเข้�ม�เรียนรู้สู่วิถีแห่งก�รเยียวย�ผู้ป่วยและ

ญ�ติมิตรด้วยหวังให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคล�ยจ�กคว�มทุกข์

และคว�มเจ็บปวด ต�มหลักวิช�ก�รให้ก�รปรึกษ�แนว

พุทธ อันเป็นส่วนหนึ่งของก�รดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 

ร่วมกับก�รรักษ�ท�งก�รแพทย์ 

กลุ่มอ�ส�คิล�นธรรมจะไปเยี่ยมเยียนให้กำ�ลังใจผู้ป่วย

และญ�ติมิตรแบบข้�งเตียง จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้ก�ร

ปรึกษ�สร้�งขวัญกำ�ลังใจ แนะนำ�ก�รว�งท่�ทีต่อคว�ม

เจ็บไข้และชีวิตอย่�งถูกต้องต�มหลักพุทธธรรม รวมทั้ง

ก�รออกแบบและจัดกิจกรรมสำ�หรับหน่วยง�นที่แจ้ง

คว�มประสงค์ภ�ยใต้กรอบองค์คว�มรู้ของกลุ่ม เช่น 

ก�รอบรมพย�บ�ลวิช�ชีพ นักศึกษ�พย�บ�ล นักศึกษ�

แพทย์แผนไทยประยุกต์ ครูแนะแนว และนิสิตจิตวิทย� 

มจร. 

ในโอก�สครบรอบ 10 ปี จึงได้จัดง�น “10 ปี คิล�น

ธรรม คณุค�่แหง่ก�รดำ�รงอยูแ่ละก�รจ�กล� : สูว่ถิคีลิ�น

ธรรม” เมือ่วนัที ่1-3  เมษ�ยน 2561 ณ หอจดหม�ยเหตุ

พุทธท�ส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) 

ที่ม�ภ�พ https://peacefuldeath.co/สู่วิถีคิล�นธรรม/
https://goodlifeupdate.com/healthy-mind/82388.html
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4 8
ชีวเจตน�

หรือ พินัยกรรมชีวิต 

ชีวเจตน� หรือ พินัยกรรมชีวิต 

หม�ยถึง หนังสือที่บุคคลทำ�ขึ้น 

เพื่อแสดงเจตน�ไม่ประสงค์จะรับ

บริก�รส�ธ�รณสุขในว�ระสุดท้�ย

ของชีวิต โดยไม่ถูกเหนี่ยวรั้งด้วย

เครื่องมือต่�งๆ ท�งก�รแพทย์  

ต�มม�ตร� 12 ของพ.ร.บ.สุขภ�พ

แห่งช�ติ พ.ศ. 2550

แหล่งข้อมูล : ได้รับอนุญ�ตจ�กเจ้�ของพินัยกรรมชีวิตฉบับนี้แล้ว

LIVING WILL

ที่ม�ภ�พ https://pantip.com/topic/31078648
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4 9
นวัตกรรม
เพื่อผู้สูงอ�ยุไทย  

ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ

สำ�หรับสนับสนุนก�รดูแล

ผู้สูงอ�ยุและผู้ป่วย

เป็นก�รนำ�เทคโนโลยีเครือข่�ยเซ็นเซอร์ร่�งก�ยและไอโอทีม�ใช้ในก�ร

ดูแลผู้สูงอ�ยุ เป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ ติดต�มจุดต่�งๆ ของร่�งก�ยผู้สูง

อ�ยุและผู้ป่วยในโรงพย�บ�ล เช่น หลังใบหู ข� ระบบจะแจ้งเตือนไป

ยงัจอประมวลผล เพือ่บอกว่�ผูป่้วยกำ�ลงัลกุจ�กเตยีง หรอืกำ�ลงัเดนิออก

จ�กห้อง เพือ่ให้พย�บ�ลหรอืผูด้แูลเข้�ไปดแูลก่อนเกดิเหต ุหรอืบ�งร�ย

ท่ีต้องระวังแผลกดทับ ผู้ดูแลจะได้รู้ว่�ผู้ป่วยอยู่ในท่�เดิมเป็นเวล�น�น

เท่�ใดแล้ว

นักวิจัยของสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ 

(สวทช.) ได้ผลิตนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เป็นจำ�นวนม�ก เพื่อช่วยให้

คว�มสะดวกในก�รใช้ชีวิตและก�รดูแลผู้สูงอ�ย ุ

อุปกรณ์นี้ได้รับร�งวัลนักวิจัยสตรีดี

เด่น ส�ข�วิทย�ศ�สตร์ก�ยภ�พ 

ในโครงก�รทุนวิจัยลอรีอัล

ประเทศไทย “เพื่อสตรีในง�น

วิทย�ศ�สตร์” ประจำ�ปี 2561

ที่ม�ภ�พ https://www.matichon.co.th/lifestyle/news_1228330
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ดร.ศร�วุธ เลิศพลังสันติ และ ดร.สิทธ� สุขกสิ ทีมวิจัยของ สวทช. ได้

ออกแบบนวัตกรรมและอุปกรณ์เพื่อผู้สูงอ�ยุหล�กหล�ย ซึ่งจะได้นำ�

เสนอตัวอย่�งดังนี้ 

เตียงตื่นตัว JOEY 

เป็นตัวช่วยในก�รลุกนั่งและลุกขึ้นยืน โดย

จะมีฟังก์ชั่นพิเศษคือส�ม�รถหมุนออกม�ได้

ในลักษณะ 90 องศ�ซึ่งจะเป็นท่�ที่เหมือน

เร�นั่งเก้�อี้ ทำ�ให้เวล�จะลุกก็ลุกขึ้นได้อย่�ง

ปลอดภัย นั่งก็นั่งได้อย่�งสะดวกต่�งจ�กใน

ภ�วะปกติที่ต้องมีก�รพลิกตัวก่อนจะนั่งหรือ

ยืนที่ทำ�ให้มีโอก�สล้มสูง

ผ้�กระตุ้นสมอง AKIKO 

ผ้�ห่มที่มีคว�มอ่อนนุ่มและสวยง�ม มีก�รเย็บ

พเิศษ ชว่ยทำ�ใหผู้ส้งูอ�ยแุละผูป้ว่ยสมองเสือ่ม

กระตุ้นประส�ทสัมผัส  และคว�มทรงจำ�ที่ดี 

ด้วยก�รใส่รูปภ�พ สิ่งของ หรือกลิ่นหอม ปรับ

เปลี่ยนได้ต�มคว�มคุ้นเคยและคว�มชอบของ

ผู้ใช้ ฝึกคว�มทรงจำ� ก�รคิดตัดสินใจ ด้วยก�ร

เล่นเกมกับสิ่งที่ใส่ในผ้� 

ที่ม�ภ�พ https://www.nstda.or.th/th/all-newsletter/184/11958

ที่ม�ภ�พ https://www.smethailandclub.com/entrepreneur-3510-id.html

ที่ม�ภ�พ https://www.nstda.or.th/th/all-newsletter/184/11958
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เกมฝึกสมอง MONICA 

เกมทีส่�ม�รถเลน่ผ�่นจอโทรทศันไ์ด ้และมปีุม่

กดไร้ส�ย ที่ผู้สูงอ�ยุมองเห็นชัดและจับถนัด 

ช่วยกระตุ้นและฝึกสมองของผู้สูงอ�ยุและผู้

ป่วยสมองเสื่อมในด้�นสม�ธิ คว�มจำ� ก�ร

เรียนรู้ ก�รรับรู้และตอบสนอง ก�รคิดว�งแผน 

ลำ�ดับ และตัดสินใจ 

โฮเวอร์บอร์ด วีลแชร์ อัจฉริยะ 
(Hoverboard Wheelchair) 

ฝีมือนักศึกษ�ปริญญ�โท น�งส�วเมธินี สงไทย ที่ผนวกเอ� โฮเวอร์

บอร์ด (Hoverboard) ของเล่นในยุคก้�วกระโดดของเทคโนโลยี 

และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกของผู้มีปัญห�ด้�นสุขภ�พ อย่�ง วีล

แชร์ (wheelchair) เข้�ด้วยกัน ขับเคลื่อนโดยใช้พลังง�นไฟฟ้�

จ�กแบตเตอรี่ ช�ร์จแบตเตอรี่ใช้เวล� 1 ชั่วโมง วิ่งได้ระยะท�ง 20 

กิโลเมตร จนออกม�เป็นพ�หนะสำ�หรับผู้สูงวัยแบบ Low cost 

ทำ�ให้คนส่วนใหญ่ส�ม�รถเข้�ถึงได้ ในร�ค�เบ�ๆ เพียง 10,000 

บ�ทเท่�นั้น

อุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียง BEN 

อุปกรณ์สำ�หรับช่วยทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุและผู้ป่วยขึ้นลงเตียงแบบปรับนั่ง

ได้ ส�ม�รถลุกนั่งและเข้�ออกจ�กเตียงด้วยตัวเองได้อย่�งปลอดภัย 

ส่งเสริมให้ผู้ใช้ทำ�กิจกรรมต่�งๆ ม�กขึ้น 

ที่ม�ภ�พ https://www.newsplus.co.th/153009

ที่ม�ภ�พ https://mgronline.com/smes/detail/9600000124729

ที่ม�ภ�พ https://www.nstda.or.th/th/all-newsletter/184/11958
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410

ก�รตื่นตัวของสื่อ
ในเรื่องสังคมสูงอ�ยุ
เมื่อสังคมไทยเข้�สู่สังคมสูงวัย สื่อท�ง

สังคมต่�งๆ ได้ เข้�ม�มีบทบ�ทม�ก

ขึ้น และเน้นนำ�เสนอในประเด็นที่เป็น

ประโยชน์ต่อประช�กรวัยสูงอ�ยุ 

สื่อโทรทัศน์ เป็นสื่อสังคมหนึ่งที่ เห็น

คว�มสำ�คัญต่อปร�กฎก�รณ์ก�รสูงวัย

นี้ ปัจจุบันมีร�ยก�รท�งโทรทัศน์ ที่มุ่ง

ให้คว�มรู้ คว�มบันเทิง และก�รเรียนรู้

จ�กประสบก�รณ์ต่�งๆ จ�กผู้สูงอ�ยุ ที่

ถือว่�เป็นผู้เชี่ยวช�ญชีวิต ม�นำ�เสนอให้

กับสังคมได้รับทร�บ และนำ�ไปเป็นแบบ

อย่�งในก�รปฏิบัติ ทั้งนี้มีทั้งรูปแบบที่

สอดแทรกในเนื้อห�ของร�ยก�รทั่วไป 

และในลักษณะที่เป็นร�ยก�รที่มผีู้สงูอ�ยุ

เป็นผู้ดำ�เนินเรื่องทั้งร�ยก�ร 

ร�ยก�รโทรทัศน์ ที่เน้นให้ผู้สูงอ�ยุเป็นผู้ดำ�เนินเรื่อง  

ปัจจุบันในปี 2561 พบว่�มีร�ยก�รโทรทัศน์ดังต่อไปนี้  

ลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี  ลุยไม่รู้โรย 

ที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ร�ยก�รสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ แต่ยังมีประโยชน ์

สำ�หรับผู้ที่กำ�ลังก้�วเข้�สู่ช่วงวัยของก�รเป็นผู้สูงอ�ยุ 

ออกอ�ก�ศทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวล� 16.05-16.30 น. 

ช่อง Thai PBS

GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน  

ออกอ�ก�ศทุกวันพุธ เวล� 20.20 – 21.10 น. ช่อง Thai PBS

รายการสูงวัย หัวใจนันทนาการ 

ออกอ�ก�ศทุกวันอังค�ร เริ่มเมื่อวันอังค�รที่ 19 กันย�ยน 2560 

เวล� 8.30-8.35 น. ท�ง ททบ.5

SUPER 60+ ซูเปอร์ซิกตี้ อัจฉริยะพันธุ์เก๋า 

เป็นร�ยก�รที่เปิดโอก�สให้ผู้สูงอ�ยุในวัย 60 ปีขึ้นไป  

ม�แสดงคว�มส�ม�รถพิเศษ 

ออกอ�ก�ศ ทุกวัน อ�ทิตย์ เวล� 17.00 น. 

ท�งช่อง 23 เวิร์คพอยท์ 

เดอะ วอยซ์ ซีเนียร์ The voice senior 

เป็นร�ยก�รประกวดร้องเพลง ที่เปิดโอก�สให้ผู้เข้�แข่งขัน 

ที่มีอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป ม�โชว์พลังเสียง 

ออกอ�ก�ศทุกวันจันทร์เวล� 20.15 น. ท�งช่อง PPTV HD36

รายการสูงวัย Society 

ออกอ�ก�ศทุกวันอ�ทิตย์ เวล� 15.00 น. 

ท�งช่องโทรทัศน์รัฐสภ� และดิจิทัลทีวี ช่อง 10
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ผู้สูงอ�ยุกับ

สื่อสังคมออนไลน์ 

ผู้สูงอ�ยุกับก�รใช้อินเทอร์เน็ต

ปัจจุบัน เทคโนโลยีส�รสนเทศเข้�ม�มีบทบ�ทในก�รดำ�เนินชีวิต

ของผูส้งูอ�ยมุ�กขึน้ ดว้ยคว�มก�้วหน�้ของเทคโนโลย ีคอมพวิเตอร ์

หรือเครือข่�ยอินเทอร์เน็ตที่ถูกพัฒน�ให้รองรับคว�มต้องก�รใน

ก�รใช้ง�นอย่�งทั่วถึงในทุกพื้นที่ ช่วยให้เกิดคว�มสะดวกสบ�ยใน

ชีวิตประจำ�วัน โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ โทรศัพท์มือถือ เป็นอุปกรณ์

เทคโนโลยีที่มีก�รใช้ง�นกันอย่�งแพร่หล�ยในกลุ่มผู้สูงอ�ยุ 

จ�กก�รสำ�รวจก�รมีก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร 

ในครัวเรือน พ.ศ. 2561 ของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ ผู้สูงอ�ยุ 

มีก�รใช้อินเทอร์เน็ตสูงถึงร้อยละ 10 ของประช�กรสูงอ�ยุทั้งหมด 

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งผู้สูงอ�ยุวัยต้นมีก�รใช้อินเทอร์เน็ตสูงกว่� 

ผู้สูงอ�ยุวัยอื่น 

ผู้สูงอ�ยุหญิง 
มีก�รใช้อินเทอร์เน็ต
ม�กกว่�ผู้สูงอ�ยุช�ย  

จำานวนผู้สูงอายุที่ใช้อินเทอร์เน็ต 

จำาแนกตามกลุ่มอายุ 

60-69 ปี

70-79 ปี

80 ปีขึ้นไป

14.8%

5.1%

1.8%

แหล่งข้อมูล : ก�รสำ�รวจก�รมีก�รใช้เทคโนโลยี

ส�รสนเทศ และก�รสื่อส�รในครัวเรือน พ.ศ. 2561 

(ไตรม�ส 1), สสช. 

55.1% 44.9%



พฤติกรรมการ
ใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุไทย

แหล่งข้อมูล : ก�รสำ�รวจก�รมีก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ และก�รสื่อส�รในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรม�ส 1), สสช. 

ผู้สูงอายุประมาณ
สองในสาม  
(ร้อยละ 59) ของผู้สูงอ�ยุที ่
ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด ใช้โทรศัพท์
มือถือแบบ Smart Phone  
ในก�รเข้�ถึงอินเทอร์เน็ต 

33% 

28% 

24% 

ผู้สูงอ�ยุของผู้สูงอ�ยุที่ใช้อินเทอร์เน็ต 

ใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงเวล� 

08.00-11.59 น.

ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งวัน

ใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงเวล� 

12.00-15.59 น.

38% 
จะใช้เวล�ในก�รใช้

อินเทอร์เน็ตต่อวันม�กกว่�

1- 2 ชั่วโมง   

กิจกรรมที่ใช้อินเทอร์เน็ต 
ของผู้สูงอายุ 5 อันดับแรก 
ได้แก่

16.4% 

15.5% 

9.9% 

7.9% 

7.6% 

Social Network เช่น Facebook, 
Twitter, GooglePlus, LINE,  
Instagram

ด�วน์โหลด/ รูปภ�พ/หนัง/วีดีโอ/
เพลง/เกมส์/เล่นเกมส์/ดูหนัง/ฟัง
เพลง/ วิทยุ ฯลฯ

อัพโหลดข้อมูล รูปภ�พ/ภ�พถ่�ย/
วีดีโอ/เพลง/ Software ฯลฯ เพื่อ
ก�รแบ่งปัน (Share) บนเว็ปไซต์

 ค้นห�ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้�/บริก�ร

อ่�นหรือด�วน์โหลดหนังสือพิมพ์ 
นิตยส�ร e-book 





ง�นวิจัยเพื่อสังคมสูงอ�ยุ

5
ในแต่ละปี มีง�นวิจัยที่ เกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุในประเทศไทยเป็นจำ�นวนม�ก  

คณะทำ�ง�นจัดทำ�ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทยได้เลือกง�นวิจัยที่มีประเด็น

ก�รวิจัยที่สอดคล้องกับอรรถบทของร�ยง�นสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทยประจำ�ปี 

ซึ่งได้ทำ�สำ�เร็จแล้วในปีน้ัน หรือใกล้เคียงกับปีนั้น ม�นำ�เสนอไว้ในบทที่ 5 ของ 

ร�ยง�นฯ สำ�หรับร�ยง�นสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทย พ.ศ. 2561 บทที่ 5 จะเป็น

ง�นวิจัยเพื่อสังคมสูงอ�ยุที่มีพลัง  
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15
กลไกก�รส่งเสริมก�รมีง�นทำ� 

ของผู้สูงอ�ยุที่เป็นแรงง�นนอกระบบ

จรัญญ� วงษ์พรหม ธนะจักร เย็นบำ�รุง คีรีบูน จงวุฒิเวทย ์

ม�ฆะสิริ เช�วกุล และ สนธย� มณีรัตน์

สถ�บันวิจัยและพัฒน� มห�วิทย�ลัยขอนแก่น 

ปีที่ทำ�วิจัย 2558

ได้รับทุนสนับสนุนจาก

สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) 

มูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ผู้สูงอ�ยุไทย (มส.ผส.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อถอดบทเรียนบทบ�ทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒน�

เอกชน (NGO) ชุมชนและ/หรือภ�คส่วนต่�งๆ ในก�รส่งเสริมก�รทำ�ง�น

ผ�่นกจิก�ร/กลุม่อ�ชพีผูส้งูอ�ยทุีเ่ปน็แรงง�นนอกระบบและเปน็ตวัอย�่ง

ที่ดี (good practice /best practice)

2. เพื่อทร�บปัจจัยก�รส่งเสริมให้กิจก�ร/กลุ่มอ�ชีพผู้สูงอ�ยุประสบผล

สำ�เร็จในก�รเพิ่มร�ยได้จ�กก�รทำ�ง�นและมีส่วนร่วมในตล�ดแรงง�น

เชิงเศรษฐกิจ

3.  เพื่อนำ�ข้อมูลที่ได้จ�กก�รถอดบทเรียนม�สังเคร�ะห์เป็นกลไก ม�ตรก�ร 

และท�งเลือกนโยบ�ยที่ เกี่ยวข้องกับก�รมีง�นทำ�ของผู้สูงอ�ยุ โดยก�ร

สนบัสนนุขององคก์รปกครองทอ้งถิน่ องคก์รพฒัน�เอกชน (NGO) ชมุชน 

และ/หรือภ�คส่วนต่�งๆ เสนอต่อคณะกรรมก�รผู้สูงอ�ยุแห่งช�ติ

ระเบียบวิธีวิจัย

ดำ�เนนิก�รเกบ็ขอ้มลูกบักลุม่เป�้หม�ย 

2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นหน่วยง�น/

องค์กรสนับสนุน เช่น องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒน�เอกชน 

(NGO) ชุมชน และ/หรือภ�คส่วน

ต่�งๆ และกลุ่ม/กิจก�รผู้สูงอ�ยุที่

เป็นแรงง�นนอกระบบ โดยมีก�รคัด

เลือกกลุ่มอ�ชีพ/กิจก�รผู้สูงอ�ยุที่

เป็นตัวอย่�งที่ดี ใน 6 พื้นที่กรณีศึกษ� 

กระจ�ยต�มพื้นที่ภูมิภ�ค เช่น ภ�ค

เหนือ ภ�คกล�ง ภ�คใต้ ภ�คตะวัน

ออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมห�นคร

นอกจ�กนี้มีก�รถอดบทเรียนต�ม

ก ร อ บ ตั ว ชี้ วั ด ค ว � ม สำ � เ ร็ จ ข อ ง

กิจกรรม/กลุ่มผู้สูงอ�ยุและองค์กร

สนบัสนนุ โดยใชแ้นวคำ�ถ�ม 2 ชดุ เพือ่

ทำ�คว�มเข�้ใจเกีย่วกบักจิกรรม/กลุม่ผู้

สูงอ�ยุที่เลือกในมิติต่�งๆ และเพื่อให้

เห็นก�รส่งเสริม/สนับสนุนจ�กองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กร

พัฒน�เอกชน (NGO) และ/หรือภ�ค

ส่วนต่�งๆ และสร้�งคว�มเข้�ใจถึง

ที่ม�ของปร�กฏก�รณ์เพื่อได้แนวท�ง 

ที่ส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติได้จริง หลังจ�ก

นั้นจะนำ�ม�สังเคร�ะห์ร่วมกับข้อมูล

ทั้ง 6 พื้นที่กรณีศึกษ�เพื่อจัดทำ�เป็น

แนวท�งนโยบ�ย กลไก และม�ตรก�ร

ส่งเสริมก�รมีง�นทำ�สำ�หรับสูงอ�ยุที่

เป็นแรงง�นนอกระบบ



107

ลักษณะผู้สูงอ�ยุที่เป็นแรงง�นนอกระบบที่ศึกษ� เป็น 

ผู้สูงอ�ยุที่ทำ�ง�นม�ต่อเนื่อง ตั้งแต่วัยหนุ่มส�วและมี

คว�มตั้งใจที่จะทำ�ง�นต่อจนกว่�จะทำ�ไม่ไหว ผู้สูงอ�ยุมี

ก�รเปลี่ยนแปลงอ�ชีพน้อยม�ก แต่เน้นร�ยได้พอเลี้ยง

ตัวเองและแบ่งเบ�ภ�ระช่วยครอบครัว และผู้สูงอ�ยุใน

เมือง มีคว�มจำ�เป็นในก�รทำ�ง�นเพื่อห�ร�ยได้ม�กกว่�

ผู้สูงอ�ยุในชนบท ผู้สูงอ�ยุที่เป็นแรงง�นนอกระบบส่วน

ใหญ่ มีอิสระในก�รทำ�ง�น ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ผู้สูงอ�ยุ

ทำ�จงึมทีัง้รปูแบบเปน็ก�รถ�่ยทอดภมูปิญัญ� ก�รอนรุกัษ์

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ทั้งกลุ่มและปัจเจกที่ผู้สูงอ�ยุทำ�ง�นนั้นประสบปัญห�

และอุปสรรคหล�ยประก�ร ได้แก่ ปัญห�ด้�นก�รลงทุน

และก�รเงิน ปัญห�ด้�นวัตถุดิบ ก�รผลิตและก�รพัฒน�

ผลิตภัณฑ์ ปัญห�ด้�นก�รตล�ด ในเรื่องต้นทุนก�รผลิต

สินค้�หรือผลิตภัณฑ์สูง และไม่เป็นที่นิยมและแพร่หล�ย

เท่�ที่ควร ปัญห�ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร ในเรื่องผู้นำ�ข�ด

คว�มโปร่งใส และข�ดคว�มรู้ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร และ

ปัญห�ด้�นสุขภ�พและอ�ชีวอน�มัย

นอกจ�กนี้หน่วยง�นที่ให้ก�รสนับสนุนโดยตรงแก่ก�ร

ทำ�ง�นของผูส้งูอ�ย ุไดแ้ก ่กองทนุผูส้งูอ�ย ุไมส่�ม�รถเข�้

ถึงก�รช่วยเหลือเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยในหล�ยพื้นที่ หน่วย

ง�นที่ควรมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รส่งเสริมก�รมีง�นทำ�ของ

ผู้สูงอ�ยุ คือ กระทรวงแรงง�น เจ้�หน้�ที่ที่รับผิดชอบ

ก็ยังข�ดคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และทักษะที่จะทำ�ภ�รกิจ

ดังกล่�ว อีกทั้งยังข�ดกลไกก�รส่งเสริมสนับสนุนระดับ 

ทอ้งถิน่ ทำ�ใหไ้มส่�ม�รถปฏบิตักิ�รในระดบัพืน้ทีใ่หบ้รรลุ

เป้�หม�ยได้

ผลการศึกษา

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย 

1. ส่งเสริมก�รจ้�งง�นให้ผู้สูงอ�ยุที่มีคว�มรู้ คว�ม

ส�ม�รถ และทักษะพิเศษท�งหัตถกรรมและอ�ชีพ

ในระดับชุมชน ม�เป็นผู้ถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ต่�งๆ

2. ส่งเสริมหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชนให้สนับสนุนให้

มีก�รจ้�งง�นนอกระบบที่สอดคล้องกับทักษะและ

สมรรถนะท�งร่�งก�ยแก่ผู้สูงอ�ยุในท้องถิ่น

3. สง่เสรมิ สนบัสนนุก�รทำ�ง�นของผูส้งูอ�ย:ุ ทัง้เชงิเงนิ

ตร� (In cash) และเชิงคุณค่� (In value) ทั้งกลุ่ม

และร�ยบุคคล

4. ควรผลักดันให้กลุ่มมีระเบียบ เงื่อนไขก�รเป็นสม�ชิก

ที่จะต้องเอื้อให้มีผู้สูงอ�ยุร่วมเป็นแรงง�นม�กขึ้น

5. ควรเพิ่มมุมมองในก�รสนับสนุนก�รทำ�ง�นผู้สูงอ�ยุ

ในเชิงต่อยอดชุดประสบก�รณ์เดิม 

6. สนับสนุนก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุโดยม�ตรก�ร

ท�งก�รเงิน เช่น ก�รลดภ�ษีให้กับหน่วยง�นที่จ้�ง

ง�นผู้สูงอ�ยุ 

7. นโยบ�ยและม�ตรก�รในก�รปรบัเปลีย่นทศันคตกิ�ร

ทำ�ง�นส่งเสริมคุณภ�พชีวิตผู้สูงอ�ยุ 

8. สง่เสรมิหนว่ยง�นสนบัสนนุก�รทำ�ง�นของผูส้งูอ�ยทุี่

เปน็แรงง�นนอกระบบในเมอืง ใหม้บีทบ�ทชดัเจนขึน้ 

9. ส่งเสริมก�รประช�สัมพันธ์และก�รสื่อส�รของ

ผลติภณัฑท์ีผ่ลติโดยผูส้งูอ�ย ุรวมทัง้สง่เสรมิใหห้นว่ย

ง�นภ�ครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องสร้�งกลไกตล�ดที่

จำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์จ�กผู้สูงอ�ยุโดยเฉพ�ะ
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25
นโยบ�ยก�รจ้�งง�นบุคล�กรผู้สูงอ�ยุ

ในธุรกิจโรงแรมเครือข่�ยไทย

สุรีย์ เข็มทอง จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล อัจฉร� ชีวะตระกูลกิจ ภ�วิน ชินะโชติ  

กัลยนุช กิตติพงศ์พิทย� สุรเดช หวังทอง และ อัจฉรีย์ ลิมปมนต์

ส�ข�วิช�วิทย�ก�รจัดก�ร มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช

ปีที่ทำ�วิจัย 2561

วัตถุประสงค์

ก�รศึกษ�นี้ เป็นก�รวิจัยเชิงคุณภ�พ โดยใช้วิธีก�ร

สัมภ�ษณ์ระดับลึก กลุ่มตัวอย่�งคือ ผู้ประกอบก�ร

โรงแรมเครือข่�ยของไทยจำ�นวน 3 เครือข่�ย ซึ่งเป็นก

ลุ่มโรงแรมที่มีจำ�นวนเครือข่�ยม�กที่สุดอยู่ใน 5 ลำ�ดับ

แรกของประเทศไทย ได้แก่ เครือโรงแรมดุสิตธ�นี เครือ

โรงแรมเซ็นท�ร� และเครือโรงแรมเซนเตอร์พอยด์ ที่

ประกอบด้วยผู้จัดก�รทั่วไป หรือผู้จัดก�รฝ่�ยบุคคล

โรงแรมเครือข่�ยในกรุงเทพฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ยมี

ส่วนเกี่ยวข้องกับก�รกำ�หนดนโยบ�ย ก�รจ้�งง�นผู้สูง

อ�ยุในธุรกิจโรงแรมเครือข่�ย

ระเบียบวิธีวิจัยก�รวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษ� (1) สภ�พ

ปจัจบุนัในก�รจ�้งง�นผูส้งูอ�ยใุนโรงแรมเครอืข�่ยไทย 

(2) นโยบ�ยก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุในธุรกิจโรงแรมเครือ

ข่�ยไทย และ (3) ปัจจัยที่ส่งเสริมก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุ

ในธุรกิจโรงแรมเครือข่�ยไทย

ได้รับทุนสนับสนุนจาก
ส�ข�วิช�วิทย�ก�รจัดก�ร มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช
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1. ภ�ครัฐควรสนับสนุนให้มีก�รพัฒน�ศักยภ�พ
แรงง�น ปรับนโยบ�ยในเรื่องสวัสดิก�ร
ส�ธ�รณสุข และก�รดูแลผู้สูงอ�ยุในระยะย�ว 
เพิ่มบทบ�ทของผู้หญิงในตล�ดแรงง�น รวมทั้ง
มุ่งเน้นก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�และทักษะ
ให้กับแรงง�นเพิ่มเติมด้วย

2. ห�กต้องก�รที่จะลดปัญห�ผู้สูงอ�ยุในอน�คต
ใกล้นี้ รัฐบ�ลและเอกชนจะต้องมีแนวร่วม
แนวปฏิบัติที่สอดคล้องซึ่งกันและกันเพื่อเป็น
นโยบ�ยอย่�งยั่งยืนพร้อมกับก�รส่งเสริมและ
พัฒน�ให้ดีขึ้นต่อไปในอน�คต โดยอ�จจะจัด
ให้มีข้อมูลส่วนกล�งเพื่อเก็บจำ�นวน ประวัติ 
คว�มต้องก�รหรือ ผู้สูงอ�ยุที่ต้องก�รทำ�ง�น 
และรวมตัวในก�รกระจ�ยผู้สูงอ�ยุให้ได้ง�น 
และส่งเสริมผู้สูงอ�ยุที่ข�ดทักษะ คว�มรู้ต�ม
ที่ตล�ดแรงง�นต้องก�ร ขณะเดียวกันผู้สูงอ�ยุ
บ�งท่�นมีคว�มส�ม�รถแต่ก็ไม่มีโอก�สที่จะ
ถ่�ยทอดคว�มรู้คว�มส�ม�รถให้กับบุคคลรุ่น
ต่อไปเพื่อนำ�ไปต่อยอดอย่�งมีประสิทธิภ�พ
และพัฒน�ให้ดีขึ้นกว่�เดิม

ผลก�รวิจัย พบว่� (1) สภ�พปัจจุบันในก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุใน

ธุรกิจโรงแรมเครือข่�ยไทยมีก�รดำ�เนินก�รจ้�งบุคล�กรผู้สูง

อ�ยุหรือผู้ที่เกษียณอ�ยุแล้ว เนื่องจ�กอ�ยุเฉลี่ยของพนักง�นใน

องค์ก�รมีอ�ยุสูงขึ้น เหตุผลส่วนใหญ่ในก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุ คือ

ลักษณะง�นจำ�เป็นต้องใช้ประสบก�รณ์ และบุคล�กรผู้สูงอ�ยุมี

ศักยภ�พต�มคว�มต้องก�รขององค์ก�ร (2) ลักษณะก�รจ้�งง�น

ผู้สูงอ�ยุของธุรกิจโรงแรมเครือข่�ยไทยพบว่� ยังไม่มีก�รกำ�หนด

เป็นนโยบ�ย ลักษณะของก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุในปัจจุบัน คือ ก�ร

ขย�ยเวล�ก�รเกษียณอ�ยุ และก�รจ้�งกลับเข้�ทำ�ง�น ประเภท

ก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุส่วนม�กจะเป็นลูกจ้�งชั่วคร�วที่ทำ�สัญญ�

เป็นร�ยปี หรือ 3 ปี และบ�งโรงแรมจ้�งเป็นพนักง�นประจำ�ที่ขอ

ขย�ยอ�ยุเกษียณ ตำ�แหน่งง�นที่มีก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุม�กที่สุด 

คอืผูบ้รหิ�รระดบัสงู รองลงม�คอื กลุม่ง�นสนบัสนนุสว่นหลงัและ

กลุ่มง�นบริก�รส่วนหน้�ในตำ�แหน่งผู้จัดก�รและหัวหน้�แผนก 

และสว่นใหญบ่คุล�กรผูส้งูอ�ยยุงัไดร้บัสวสัดกิ�รค�่รกัษ�พย�บ�ล 

และ (3) ปัจจัยส่งเสริมต่อก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุส�ม�รถสรุปได้เป็น 

2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยภ�ยในองค์ก�ร เช่น วิสัยทัศน์และทัศนคติ

ของผู้บริห�ร ส่วนปัจจัยภ�ยนอกองค์ก�รที่สำ�คัญคือ นโยบ�ย

รฐับ�ลทีต่อ้งชดัเจน และส�ม�รถกำ�หนดเปน็กฎระเบยีบขอ้บงัคบั 

เช่น จำ�นวนของผู้สูงอ�ยุที่โรงแรมต้องจ้�ง ก�รลดภ�ษี และปัจจัย

ด้�นสมรรถนะของผู้เกษียณที่องค์ก�รสนใจ ได้แก่ ประสบก�รณ์

ก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุ สุขภ�พแข็งแรง คว�มส�ม�รถที่หล�ก

หล�ย และส�ม�รถทำ�ง�นได้เช่นเดียวกับพนักง�นทั่วไป

ผลการศึกษา ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย 
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35
ก�รส่งเสริมก�รมีร�ยได้และก�รมีง�นทำ�ของผู้สูงอ�ยุ 

ต�มนโยบ�ยประช�รัฐเพื่อสังคม (E6)

ศุภชัย ศรีสุช�ติ แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล  

และ อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์

สถ�บันเสริมศึกษ�และทรัพย�กรมนุษย์ 

สำ�นักง�นศูนย์วิจัยและให้คำ�ปรึกษ� 

แห่งมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ปีที่ทำ�วิจัย 2561

ได้รับทุนสนับสนุนจาก

กองส่งเสริมศักยภ�พผู้สูงอ�ยุ กรมกิจก�รผู้สูงอ�ยุ  

กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษ�รูปแบบก�รส่งเสริมก�รมีร�ย
ได้และก�รมีง�นทำ�ของผู้สูงอ�ยุ ต�ม
นโยบ�ยประช�รัฐเพื่อสังคม (E6)

2. เพื่อศึกษ�รูปแบบอ�ชีพ ลักษณะง�น 
ระยะเวล� และร�ยได้ ที่เหม�ะสมกับ 
ผู้สูงอ�ยุ

3. เพื่อจัดเก็บข้อมูลสถิติคว�มต้องก�รมี
ง�นทำ�ของผู้สูงอ�ยุ ทั้งในแรงง�นใน
ระบบและแรงง�นนอกระบบ

4. เพื่อศึกษ� Model ก�รขับเคลื่อนก�ร 
ส่งเสริมก�รมีร�ยได้และก�รมีง�นทำ�
ของผู้สูงอ�ยุต�มนโยบ�ยประช�รัฐเพื่อ
สังคม (E6) ไปยังทุกภ�คส่วนในสังคม

5. เพื่อจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยเสนอ 
ต่อคณะกรรมก�รผู้สูงอ�ยุแห่งช�ติ

ระเบียบวิธีวิจัย

เปน็ก�รวจิยัแบบผสมวธิ ี(Mixed method) โดยก�รวจิยัเชงิปรมิ�ณ

จะนำ�ข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลสถิติคว�มต้องก�รมีง�นทำ�ของผู้สูง

อ�ยุ ทั้งแรงง�นในระบบและนอกระบบ ม�ศึกษ�รูปแบบ แนวท�ง 

ก�รส่งเสริมก�รมีร�ยได้และก�รมีง�นทำ�ของผู้สูงอ�ยุ  รวมถึงก�ร

พิจ�รณ�ข้อมูลก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุ นโยบ�ยและม�ตรก�รก�รจ้�ง

ง�นผู้สูงอ�ยุทั้งในและต่�งประเทศ 

สำ�หรับก�รวิจัยเชิงคุณภ�พ ใช้ก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึก และก�รประชุม

กลุ่มย่อยเพื่อระดมคว�มคิดเห็นของผู้ประกอบก�รที่ให้คว�ม

สนใจกับก�รขย�ยอ�ยุก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุ และก�รลงพื้นที่

ภ�คสน�มเพื่อระดมสมองร่วมกับผู้แทนของผู้สูงอ�ยุ หน่วยง�น

ทั้งภ�ครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ 

พระนครศรีอยุธย� ขอนแก่น และภูเก็ต จังหวัดละ 50 ท่�น และมี

ก�รศึกษ�ดูง�นที่บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์

พัฒน�คุณภ�พชีวิตผู้สูงอ�ยุ จังหวัดภูเก็ต
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ในก�รส่งเสริมก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุ ภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และ
ภ�คประช�สงัคม ส�ม�รถรว่มกนัดำ�เนนิม�ตรก�รอืน่ๆ ทีส่�ม�รถ
นำ�ม�ใช้ร่วมกับก�รส่งเสริมก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุ เช่น

• ก�รขอคว�มร่วมมือให้สถ�นประกอบก�รเปิดตำ�แหน่งง�น
เพื่อผู้สูงอ�ยุ 

•  บริษัทประช�รัฐรักส�มัคคีทั้ง 77 จังหวัดอ�จร่วมกันจัดตั้ง
กองทุนเพื่อก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุ โดยเป็นก�รกันผลกำ�ไรจ�ก
ก�รดำ�เนินก�รส่วนหนึ่งสมทบเข้�กองทุนโดยอัตโนมัติและมี
หน่วยง�นกล�งในก�รบริห�รจัดก�รกองทุน 

• ควรปรับปรุงเงื่อนไขต่�ง ๆ  ในก�รรับสิทธิประโยชน์ชร�ภ�พ
ในด้�นอ�ยุและสภ�พก�รทำ�ง�นให้มีคว�มสอดคล้องกับ
เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ท�งภ�ษีที่รัฐให้กับผู้ประกอบก�ร 

• รัฐควรมีก�รศึกษ�และมีก�รสร้�งรูปแบบของอ�ชีพง�นที่มี
คว�มเหม�ะสมกบัผูส้งูอ�ย ุรวมถงึโครงสร�้งของค�่ตอบแทน
และสวัสดิก�รที่เหม�ะสม

• ภ�ครัฐควรมีก�รสนับสนุนให้ภ�คเอกชนมีก�รจ้�งง�นผู้สูง
อ�ยุม�กขึ้นโดยก�รใช้ม�ตรก�รจูงใจทั้งในด้�นภ�ษีและเงิน
ทนุสนบัสนเุพือ่ก�รปรบัสภ�พแวดลอ้มในสถ�นประกอบก�ร
เพือ่ใหม้คีว�มปลอดภยั เหม�ะสมกบัก�รทำ�ง�นของผูส้งูอ�ยุ
และแรงง�นกลุ่มอื่นๆ

• ก�รสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจและทัศนคติที่ถูกต้องในด้�นก�ร
ทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุให้เกิดขึ้นในวงกว้�งเพื่อให้สังคมไม่มี
ทัศนคติที่เป็นอุปสรรคต่อก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุ และควรมี
หลักสูตรในสถ�นศึกษ�ตั้งแต่ระดับประถมที่มีก�รสอดแทรก
ก�รสร้�งทัศนคติที่ถูกต้องในก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุ

ผลการศึกษา

จ�กสถ�นก�รณ์ของประเทศชี้ให้เห็นถึงคว�ม

จำ�เป็นของก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุ โดยในต่�ง

ประเทศได้มีนโยบ�ยหรือม�ตรก�รที่แตกต่�ง

กันขึ้นกับบริบทของแต่ละประเทศ โดยแนวท�ง

ที่สำ�คัญ คือ ก�รขย�ยอ�ยุก�รเกษียณเพื่อให้ผู้

สูงอ�ยุมีร�ยได้อย่�งต่อเนื่องและยังอยู่ในระบบ

ก�รจ้�งง�น ร่วมกับก�รปรับปรุงระบบก�ร

บรหิ�รจดัก�รระบบบำ�เหนจ็บำ�น�ญและก�รจดั

ระบบสวัสดิก�รสังคมอย่�งเหม�ะสม ในขณะที่

ภ�ครัฐ มีก�รขย�ยก�รจ้�งง�นของภ�ครัฐเพื่อ

รองรับก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุและเป็นตัวอย่�งให้

กับภ�คเอกชนในก�รปฏิบัติต�ม และภ�ครัฐมี

ม�ตรก�รส่งเสริมให้เกิดก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุใน

ภ�คเอกชน 

ก�รขย�ยอ�ยุก�รทำ�ง�น อ�จเกิดจ�กปัจจัย

ส่งเสริมที่สำ�คัญ คือ ก�รข�ดแคลนแรงง�นที่

มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถเฉพ�ะตัว จนทำ�ให้เกิด

ก�รขย�ยอ�ยุก�รทำ�ง�นให้กับแรงง�นสูงอ�ยุ

ที่มีคุณสมบัติเฉพ�ะต�มที่สถ�นประกอบก�ร

ตอ้งก�ร ในท�งกลบักนั ปจัจยัทีอ่�จขดัขว�งก�ร

ขย�ยอ�ยุก�รเกษียณ คือ ก�รทดแทนแรงง�น

ด้วยเทคโนโลยีและก�รนำ�แรงง�นข้�มช�ติเข้�

ม�ทดแทนก�รทำ�ง�น ทั้งนี้ ในก�รดำ�เนินก�ร

ของภ�ครัฐเพื่อก�รขย�ยอ�ยุก�รทำ�ง�นของ

ผู้สูงอ�ยุในต่�งประเทศแม้ไม่ได้ใช้คำ�ว่�เป็น 

“ประช�รัฐ” โดยตรง แต่เป็นก�รร่วมมือทำ�ง�น

ของทุกภ�คส่วนในสังคม โดยเฉพ�ะก�รนำ�

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย 

รัฐบ�ล ส่วนท้องถิ่น (Local government) เข้�ม�มีบทบ�ท 

โดยบทบ�ทที่สำ�คัญของรัฐบ�ลท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจะเข้�ม�มีส่วนเสริมให้วิส�หกิจที่เกิดขึ้นมีคว�มเข้มแข็ง

และมีบริบทของพื้นที่เข้�ม�เป็นส่วนประกอบในก�รดำ�เนินธุรกิจ
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45
ก�รถอดบทเรียนสถ�นประกอบก�รที่มีก�รจ้�งแรงง�นสูงวัย

แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล และศุภชัย ศรีสุช�ติ

คณะเศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ปีที่ทำ�วิจัย 2559

วัตถุประสงค์

เพือ่เกบ็ข้อมลูสถ�นประกอบก�รท่ีมกี�รจ้�งง�น
ผู้สูงวัยต่อ ทำ�ก�รวิเคร�ะห์ ถอดบทเรียน สกัด
ส ่วนที่ เป ็นรูปธรรมปัจจัยเกื้อหนุน ปัญห�
อุปสรรค คว�มต้องก�รก�รสนบัสนนุทีเ่ป็นไปได้ 
รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่จำ�เป็นท่ีจะใช้ในก�รขับ
เคล่ือนให้เกิดก�รขย�ยผลไปยังสถ�นประกอบ
ก�รอ่ืน ๆ  เพื่อนำ�ไปพัฒน�รูปแบบระบบบริห�ร
จัดก�รแรงง�นสูงอ�ยุ รวมถึงห�ปัจจัยสนับสนุน
และข้อจำ�กัดในก�รจ้�งแรงง�นสูงอ�ยุ

ระเบียบวิธีวิจัย

ก�รศึกษ�นี้ใช้ก�รถอดบทเรียนจ�กสถ�นประกอบก�ร 4 แห่ง 

เพื่อห�ปัจจัยร่วม ปัจจัยสนับสนุน และปัจจัยขัดขว�งก�รจ้�งง�น

แรงง�นสูงวัย โดยมีก�รทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับก�ร

ขย�ยโอก�สก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุในประเทศไทยและต่�งประเทศ 

เพื่อม�เป็นกรอบในก�รกำ�หนดปัจจัยส่งผลต่อก�รตัดสินใจจ้�งง�น

แรงง�นสูงวัย นอกจ�กนี้มีก�รสัมภ�ษณ์ระดับลึกกับกลุ่มแรงง�น

ก่อนวัยเกษียณ (อ�ยุก่อน 55 ปี) และกลุ่มแรงง�นหลังวัยเกษียณ 

(ม�กกว�่55 ป)ี ในสถ�นประกอบก�รจำ�นวน 4 แหง่ ทีเ่ปน็ตน้แบบที่

มีก�รดำ�เนินโครงก�รก�รจ้�งง�นแรงง�นสูงวัยอย่�งเป็นระบบและ

มีคว�มต่อเนื่อง ได้แก่ โรงเส้นหมี่ชอเฮง บริษัทโตชิบ� ประเทศไทย 

จำ�กัด บริษัทแพรนด้� จิวเวอรี จำ�กัด และบริษัท Home Pro และมี

ก�รประชุมกลุ่มย่อยผู้แทนสถ�นประกอบก�รที่อยู่ในกลุ่มตัวอย่�ง 

(Focus Group) และนอกกลุ่มตัวอย่�งแต่มีคว�มเกี่ยวข้อง เพื่อ

ให้เกิดคว�มมั่นใจว่�ก�รสรุปมีทิศท�งที่ถูกต้องสอดคล้องกับแนว

นโยบ�ยและมีคว�มเป็นไปได้ในก�รนำ�ไปปฏิบัติ

ได้รับทุนสนับสนุนจาก

มูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ผู้สูงอ�ยุไทย
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ปัจจัยส่งเสริมหรือปัจจัยที่ขัดขว�งก�รจ้�งแรงง�นสูงวัยของแต่ละสถ�น

ประกอบก�รอ�จมีคว�มแตกต่�งกัน โดยในด้�นของสถ�นประกอบก�ร

อ�จขึ้นกับประเภทของอุตส�หกรรม ก�รจัดก�รคว�มรู้ในองค์กรและ

คว�มส�ม�รถในก�รห�แรงง�นม�ทดแทนของสถ�นประกอบก�รใน

ตำ�แหน่งง�นเฉพ�ะ และศักยภ�พท�งก�รเงินของสถ�นประกอบก�ร 

(อย่�งไรก็ต�ม สถ�นประกอบก�รในก�รศึกษ�อ�จไม่ได้มีปัญห�ในด้�น

นี้เมื่อเทียบกับสถ�นประกอบก�รอื่นๆ) ในขณะที่ปัจจัยด้�นแรงง�นที่

สำ�คญั คอื ศกัยภ�พท�งด�้นร�่งก�ยและสขุภ�พของแรงง�นสงูวยั ปจัจยั

ท�งก�รเงนิ และทศันคตขิองครอบครวัและผูเ้กีย่วขอ้งตอ่ก�รทำ�ง�นของ

แรงง�นสูงวัย

ปัจจัยร่วมที่ทำ�ให้ก�รจ้�งง�นแรงง�นสูงวัยเกิดขึ้นในสถ�นประกอบ

ก�รประกอบด้วยปัจจัยต่�งๆหล�ยปัจจัย ได้แก่ ก�รให้คว�มสำ�คัญของ

ผู้ประกอบก�ร คว�มต้องก�รแรงง�นในบ�งส�ข� ประเภทและคว�ม

ยืดหยุ่นและคว�มส�ม�รถทดแทนแรงง�นระหว่�งแรงง�นสูงวัย ก�ร

มีนโยบ�ยก�รขย�ยอ�ยุก�รทำ�ง�นอย่�งเป็นล�ยลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 

เพื่อเป็นกรอบในก�รบริห�รจัดก�รให้กับสถ�นประกอบก�รในก�รรับ

แรงง�นสูงวัยอย่�งมีระบบ และก�รมีระบบแรงง�นสัมพันธ์และคว�ม

สัมพันธ์ที่ดีระหว่�งผู้ประกอบก�รและแรงง�น สหภ�พ เป็นระบบที่ช่วย

ให้เกิดก�รกระจ�ยข้อมูล และเป็นส่วนเสริมให้ระบบก�รบริห�รจัดก�ร

และก�รเผยแพร่ข้อมูลระหว่�งผู้ประกอบก�รและลูกจ้�งส�ม�รถดำ�เนิน

ก�รได้อย่�งเป็นระบบ

ผลการศึกษา

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย 

รัฐบ�ลควรมีก�รส่งเสริมให้ผู้ประกอบ

ก�รมีก�รจ้�งง�นแรงง�นสูงวัยโดยใน

ช่วงแรกให้เป็นไปด้วยคว�มสมัครใจ รัฐ

อ�จให้ก�รสนับสนุนท�งด้�นก�รเงินหรือ

สิทธิประโยชน์ท�งภ�ษีที่เป็นแรงจูงใจให้

สถ�นประกอบก�รมีก�รปรับเปลี่ยนรูป

แบบของก�รจ้�งง�นและสภ�พแวดล้อม

ในก�รทำ�ง�น ในขณะที่ช่วงที่สองใน

ระยะป�นกล�ง รัฐอ�จต้องมีม�ตรก�ร

เชิงบังคับในก�รกำ�หนดอัตร�ส่วนของ

ก�รจ้�งแรงง�นสูงวัยที่เป็นเป้�หม�ย

ให้กับสถ�นประกอบก�ร ทั้งนี้ รูปแบบ

ของก�รจ้�งแรงง�นสูงวัยและระบบก�ร

ประเมินก�รทำ�ง�นต่อที่เป็นธรรม อ�จ

ให้เป็นอิสระขึ้นกับสถ�นประกอบก�ร

และแรงง�นจะมีก�รตกลงกัน ซึ่งอ�จขึ้น

กับประเภทของอุตส�หกรรมตำ�แหน่ง

ง�น เป็นต้นและในภ�พรวมก�รสร้�ง

ทัศนคติที่ถูกต้องให้สังคมตระหนักและ

เห็นคว�มจำ�เป็นของก�รทำ�ง�นของ 

ผู้สูงอ�ยุที่มีต่อสังคมไทยที่จะเป็นสังคม

ผู้สูงอ�ยุจะเป็นแรงผลักดันให้นโยบ�ย 

มีสัมฤทธิผลม�กขึ้น
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ก�รศึกษ�สถ�นก�รณ์ปัจจุบันของก�รจ้�งง�นต่อเนื่อง  

ในสถ�นประกอบก�รและทัศนคติของน�ยจ้�งในภ�คเอกชน

วรเวศม์ สุวรรณระด� ปวีณ� ลี้ตระกูล พิมพวรรณ วิเศษศรี ธเนศ สินเช�ว์ทอง  

และ จุติเทพ อำ�น�จพรประสิทธิ์

คณะเศรษฐศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ปีที่ทำ�วิจัย 2561

วัตถุประสงค์

1. ศึกษ�สถ�นก�รณ์ปัจจุบันของสถ�นประกอบก�รภ�คเอกชน 
ในด้�นก�รจ้�งง�นต่อเนื่อง

2. ศึกษ�แนวท�งก�รปรับตัวเพื่อเตรียมคว�มพร้อมของสถ�น
ประกอบก�รภ�คเอกชนด้�นก�รจ้�งง�นต่อเนื่องในสถ�น
ประกอบก�ร

3. แสวงห�แนวท�งที่เหม�ะสมในก�รสนับสนุนโดยภ�ครัฐที่
สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ปัจจุบันและแนวท�งก�รปรับตัวของ
สถ�นประกอบก�รภ�คเอกชน

ระเบียบวิธีวิจัย

รวบรวมขอ้มลูจ�กนติบิคุคลประเภท

บริษัท (มห�ชน) และบริษัทจำ�กัด

ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒน�ธุรกิจ

ก�รค้� กระทรวงพ�ณิชย์ และยัง

คงดำ�เนินก�รอยู่และมีข้อมูลครบ

ถว้นสำ�หรบัก�รสง่แบบสอบถ�มท�ง

ไปรษณีย์ 

55

ได้รับทุนสนับสนุนจาก
แผนง�นบริห�รจัดก�รโครงก�รวิจัยท้�ท�ยไทย

กลุ่มเรื่อง Active and Productive Ageing

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ
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1. ม�ตรก�รส่งเสริมก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุ
ไม่ควรจำ�กัดเฉพ�ะแต่ก�รจ้�งง�นผู้สูง
อ�ยุเข้�ม�ทำ�ง�นเท่�นั้น ควรพิจ�รณ�
ส่งเสริมก�รจ้�งง�นต่อเนื่องด้วยเช่นกัน

2. ภ�คเอกชนมีคว�มค�ดหวังให้รัฐบ�ลมี
บทบ�ททั้งในส่วนที่ส่งเสริมและเสริม
พลังในด้�นก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุ และให้
รัฐบ�ลเป็นตัวอย่�งในก�รดำ�เนินก�รส่ง
เสริมก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุในภ�คร�ชก�ร
เองด้วย

3. ก�รส่งเสริมให้มีก�รฝึกอบรมเพิ่มพูน
ประสบก�รณ์ ก�รเรียนรู้ตลอดชีพ ก�ร
พัฒน�ทักษะด้�นไอที ส่งผลให้ลูกจ้�งมี
โอก�สไดร้บัก�รจ�้งง�นตอ่เนือ่งแมม้อี�ยุ
ม�กขึ้น

4. รฐับ�ลควรประช�สมัพนัธใ์หบ้รษิทัทร�บ
และรับรู้เกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ของสังคม
สูงวัย ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
ไทยโดยรวม รวมถึงม�ตรก�รส่งเสริม
ก�รจ�้งง�นผูส้งูอ�ยทุีก่ำ�ลงัดำ�เนนิก�รอยู ่

5. รั ฐบ�ลควรที่ จะพิจ�รณ�ม�ตรก�ร
ส่งเสริมก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุจ�กมุม
มองระยะย�วด้วยเช่นกัน เช่น ก�รจัด
สวัสดิก�รด้�นสุขภ�พให้กับลูกจ้�ง 

ผลการศึกษา ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย 

ก�รขย�ยอ�ยุเกษียณจ�กก�รทำ�ง�นของภ�คเอกชนจะยังไม่ใช่เครื่องมือที่

แพร่หล�ยม�กนัก ในกลุ่มบริษัทจำ�กัด มีเพียงร้อยละ 23 เท่�นั้นที่มีก�ร

กำ�หนดอ�ยเุกษยีณจ�กก�รทำ�ง�นอย�่งเปน็ท�งก�ร และในภ�พรวมมเีพยีง

ร้อยละ 4.5 ของบริษัททั้งสองกลุ่มเท่�นั้นที่มีแผนในก�รปรับอ�ยุเกษียณ

ขึ้น โดยวิธีก�รที่บริษัททั้งสองกลุ่มใช้ม�กได้แก่ จ้�งพนักง�นที่กำ�ลังจะหมด

สัญญ�หรือจะเกษียณอ�ยุต่อเนื่องออกไปอีกระยะหนึ่งโดยทำ�ง�นเต็มเวล� 

หรือ จ้�งพนักง�นที่เคยทำ�ง�นแต่ออกจ�กบริษัทไปแล้ว กลับเข้�ม�ทำ�ง�น

ใหมโ่ดยทำ�ง�นเตม็เวล�  สว่นก�รจ�้งง�นผูส้งูอ�ย ุ(ทีไ่มเ่คยทำ�ง�นในบรษิทั

ม�ก่อน) ให้ม�ทำ�ง�นในบริษัทยังมีไม่ม�กนัก

บริษัทที่จ้�งง�นพนักง�นสูงอ�ยุ ดังเช่น บริษัท (มห�ชน) จะจ้�งผู้สูงอ�ยุ

เพื่อเป็นที่ปรึกษ� ผู้บริห�ร หรือ ผู้เชี่ยวช�ญส�ข�ต่�งๆ /ผู้เชี่ยวช�ญด้�น

เทคนิค โดยจุดแข็งสำ�คัญของพนักง�นสูงอ�ยุที่จ้�งคือ ก�รมีคว�มรู้และ

ประสบก�รณ์ในง�นที่ทำ� และมีคว�มรับผิดชอบในหน้�ที่ ส่วนจุดอ่อนคือ 

ปัญห�ด้�นสุขภ�พก�ย มีปัญห�ในก�รใช้ง�นหรือล้�หลังด้�นคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีอื่นๆ และประสิทธิภ�พและประสิทธิผลในก�รทำ�ง�นลดลง 

บริษัททั้งสองกลุ่มมีทัศนติเชิงบวกต่อก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุว่�ช่วยแก้ปัญห�

ก�รข�ดแคลนแรงง�นของบริษัทและประเทศโดยรวมได้

จ�กก�รวิเคร�ะห์โดยใช้แบบจำ�ลองท�งเศรษฐมิติพบว่� ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อโอก�สในจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุในทิศท�งบวกได้แก่ ก�รเผชิญปัญห�ก�ร

ข�ดแคลนพนกัง�น/ห�บคุล�กรเพือ่คดัเลอืกเข�้ทำ�ง�นย�ก ก�รกำ�หนดอ�ยุ

เกษียณจ�กก�รทำ�ง�นไว้ในกฎระเบียบของบริษัทอย่�งเป็นท�งก�ร ก�รที่

บริษัทมีสัดส่วนของพนักง�นที่มีอ�ยุ 60 ปีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจำ�นวน

พนักง�นรวมในปัจจุบัน
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65
ก�รขย�ยอ�ยุก�รทำ�ง�นในภ�คเอกชน

ที่เป็นแรงง�นในระบบในภ�คอุตส�หกรรมข�ยส่ง 

ข�ยปลีกฯ ภ�คอุตส�หกรรมโรงแรมและภัตต�ค�ร

ศุภชัย ศรีสุช�ติ  แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล และ พิมลพรรณ อิศรภักด ี

คณะเศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ปีที่ทำ�วิจัย 2558

ได้รับทุนสนับสนุนจาก

มูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ผู้สูงอ�ยุไทย (มส.ผส.)

สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษ�ปัจจัยที่ทำ�ให้แรงง�นออกจ�กก�รทำ�ง�นก่อนเวล�ที่
สมควร โดยเป็นกลุ่มแรงง�นในระบบในภ�คอุตส�หกรรมข�ยส่ง 
ข�ยปลีก ภ�คอุตส�หกรรมโรงแรมและภัตต�ค�ร ที่มีอ�ยุตั้งแต่ 
45 ปีขึ้นไป จนถึง 60 ปี รวมถึงก�รศึกษ�เกี่ยวกับก�รเคลื่อนย้�ย
แรงง�นระหว่�งในและนอกระบบ 

2. เพื่อศึกษ�ปัจจัยด้�นน�ยจ้�ง ลูกจ้�ง และนโยบ�ยของรัฐ ที่ส่งผล
ตอ่ก�รออกจ�กก�รทำ�ง�นของลกูจ�้งกอ่นเวล� เพือ่นำ�ม�กำ�หนด
เป็นชุดท�งเลือกของม�ตรก�รในก�รขย�ยอ�ยุก�รทำ�ง�น 

3. เพื่อจัดทำ�ม�ตรก�รที่ส�ม�รถใช้ในก�รขับเคลื่อนชุดม�ตรก�ร
ในก�รขย�ยอ�ยุก�รทำ�ง�นในภ�คเอกชนของภ�คอุตส�หกรรม
ข�ยส่ง ข�ยปลีก ภ�คอุตส�หกรรมโรงแรมและภัตต�ค�ร

ก�รศึกษ�นี้ เป็นก�รวิจัยแบบผสมผส�น 

(mixed methods) โดยก�รทบทวน

วรรณกรรม และก�รวิจัยเชิงปริม�ณและ

คุณภ�พ โดยก�รสำ�รวจน�ยจ้�งและลูกจ้�ง 

ก�รสมัภ�ษณเ์ชงิลกึ ผูก้ำ�หนดนโยบ�ย ผูท้รง

คณุวฒุใินด�้นก�รแรงง�นและแรงง�นสงูอ�ย ุ

ด้�นก�รขย�ยอ�ยุก�รทำ�ง�นของแรงง�นสูง

อ�ยุ และก�รสนทน�กลุ่ม ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่�ง

คือ แรงง�นที่มีอ�ยุ 45 – 60 ปี จำ�นวน 

611 คน จ�กจำ�นวน 128 สถ�นประกอบ

ก�ร ใน 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมห�นคร 

เขตปริมณฑล (นครปฐม) เขตภ�คกล�ง คือ 

ก�ญจนบุรี และ เพชรบุรี เขตภ�คเหนือ คือ 

พิษณุโลก และ เชียงใหม่ ภ�คตะวันออก

เฉียงเหนือ คือ อุบลร�ชธ�นี ภ�คใต้ คือ 

นครศรีธรรมร�ช และ สงขล� 

ระเบียบวิธีวิจัย
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สถ�นประกอบก�รส่วนใหญ่ยังคงไม่ได้มีก�รจัดก�รสภ�พก�รทำ�ง�นให้กับผู้ 

สงูอ�ยโุดยเฉพ�ะ ก�รจ�้งแรงง�นสงูอ�ยขุองสถ�นประกอบก�รตวัอย�่งในระดบั

ปฏิบัติก�รยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงม�ก และในขณะเดียวกันก�รข�ดแคลนแรงง�น

แม้ว่�เป็นช่องท�งที่ดีในก�รสนับสนุนประเด็นของก�รจ้�งแรงง�นสูงอ�ยุต่อ แต่

ในท�งปฏบิตั ิสถ�นประกอบก�รสว่นใหญย่งัไมไ่ดใ้ชแ้รงง�นสงูอ�ยเุพือ่แกป้ญัห�

นี้ แต่เลือกก�รบริห�รจัดก�รด้วยวิธีอื่น ๆ ในก�รแก้ไขปัญห�

ภ�พรวมของกลุม่ตวัอย�่งของแรงง�นสว่นใหญไ่มไ่ดม้กี�รว�งแผนทีเ่กีย่วกบัก�ร

เกษียณ ก�รทำ�ง�นต่อ หรือ ก�รออกจ�กง�น โดยแรงง�นส่วนใหญ่มีทัศนคติที่

ดีต่อก�รทำ�ง�นของแรงง�นสูงอ�ยุ ในกรณีที่ค�ดว่�จะเกษียณ แรงง�นจะเลือก

ก�รทำ�ง�นนอกระบบม�กกว่�ที่จะอยู่ในลักษณะในระบบเหมือนเดิม รวมถึง

ก�รที่แรงง�นไม่ทำ�ง�นใดๆ ต่อเลย ประเด็นด้�นสุขภ�พยังคงเป็นประเด็นที่

สำ�คัญของก�รตัดสินใจของแรงง�นในก�รที่จะทำ�ง�นต่อหรือไม่ รวมถึงปัจจัย

ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวก็ยังเป็นปัจจัยที่มีผลต่อก�รตัดสินใจของแรงง�น

ปัจจัยที่มีผลต่อก�รตัดสินใจในก�รจ้�งแรงง�นสูงอ�ยุหรือมีนโยบ�ยที่เกี่ยวข้อง

กับแรงง�นสูงอ�ยุ คือ สภ�พแวดล้อมของก�รทำ�ง�น ห�กกิจก�รมีก�รจัดสภ�พ

แวดล้อมบ�งส่วนให้มีคว�มแตกต่�งระหว่�งแรงง�นสูงอ�ยุกับแรงง�นปกติ  

จะแสดงถึงก�รที่บริษัทมีแนวนโยบ�ยที่จะขย�ยก�รทำ�ง�นให้แรงง�นสูงอ�ย ุ

ทั้งนี้เป้�หม�ยหลักในก�รขับเคลื่อนม�ตรก�รก�รขย�ยก�รทำ�ง�นของแรงง�น

สูงอ�ยุ ควรเป็นแนวท�งที่มีก�รดำ�เนินก�รในทุกภ�คส่วนพร้อมกัน โดยต้อง

ประกอบด้วย ภ�ครัฐ ภ�คเอกชน ลูกจ้�ง กลุ่มและตัวแทนของลูกจ้�งและ

น�ยจ้�ง ภ�คส่วนต่�งๆ ต้องมีบทบ�ทของตนเองในก�รขับเคลื่อนที่ชัดเจน โดย

มีเป้�หม�ยเดียวกัน คือ ก�รขย�ยก�รทำ�ง�นผู้สูงอ�ยุของแรงง�นในระบบ ภ�ย

ใต้คว�มหล�กหล�ยของอุตส�หกรรม ศักยภ�พของแรงง�นและผู้ประกอบก�ร 

รวมถึงคว�มเป็นไปได้ในก�รจัดสรรงบประม�ณของภ�ครัฐ และนโยบ�ยต่�งๆ 

ควรเปน็นโยบ�ยในลกัษณะของคว�มสมคัรใจไมไ่ดเ้ปน็ม�ตรก�รเชงิบงัคบัเพร�ะ

อ�จส่งผลลบม�กกว่� 

ผลการศึกษา
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1. เสนอให้มีม�ตรก�รคุ้มครองแรงง�นให้มีก�รทำ�ง�นอยู่ในระดับที่เหม�ะสม 
มีก�รใช้เทคโนโลยีที่ผ่อนแรงในก�รทำ�ง�นเข้�ม�ช่วยในระบบก�รทำ�ง�น 
เพื่อเป็นก�รถนอมสุขภ�พของแรงง�นเพื่อให้ส�ม�รถใช้ง�นได้ในระยะย�ว

2. รัฐต้องจัดให้มีก�รศึกษ�หรือจัดทำ�รูปแบบของก�รขย�ยก�รทำ�ง�นของ 
ผู้สูงอ�ยุในหล�ย ๆ รูปแบบ และมีคว�มสอดคล้องกับธรรมช�ติของก�ร
ดำ�เนินธุรกิจและศักยภ�พของแรงง�นสูงอ�ยุ

3. ก�รสร้�งทัศนคติและก�รสร้�งคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับสังคมผู ้สูงอ�ยุและ
แรงง�นสงูอ�ย ุเป็นสิง่ท่ีจำ�เป็นเพือ่ให้ทุกภ�คของสงัคมเหน็ปัญห�และคว�ม
จำ�เป็นร่วมกันในก�รเข้�ม�แก้ไขปัญห�

4. ม�ตรก�รก�รจ้�งง�นผูสู้งอ�ยตุ้องตัง้อยูบ่นแนวคดิของศกัยภ�พและศกัด์ิศรี
ของแรงง�นสูงอ�ยุท่ียังคงส�ม�รถสร้�งประโยชน์ท�งเศรษฐกิจและสังคม
ได้ ไม่ใช่เป็นม�ตรก�รเพื่อก�รประช�สงเคร�ะห์ที่จัดทำ�เพื่อรักษ�สวัสดิก�ร
ของผู้สูงอ�ยุ และเป็นก�รสร้�งคุณค่�ท�งจิตใจให้กับแรงง�นสูงอ�ยุในก�ร
ทำ�ง�นต่อเนื่อง

5. ก�รทำ�ต้นแบบของสถ�นประกอบก�ร (Best practice) อ�จเป็นแนวท�ง
หนึ่งในก�รดำ�เนินก�รและใช้ต้นแบบเป็นตัวอย่�งในก�รสร้�ง Platform 
ของแนวท�งในก�รขย�ยอ�ยุก�รทำ�ง�นในท�งปฏิบัติ รวมถึง ก�รสร้�ง
ทัศนคติใหม่ของสังคมและก�รปรับเปล่ียนทัศนคติเกี่ยวกับแรงง�น

6. ควรสร้�งระบบก�รจัดห�ง�นให้กับแรงง�นสูงอ�ยุแบบบูรณ�ก�รระหว่�ง
หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในทุกภ�คส่วนท่ีในก�รให้ข้อมูล/รับข้อมูลแบบ
เบ็ดเสร็จ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย 



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย
ที่ผ่�นม�เกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุในด้�นต่�งๆ 

6
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1. สนบัสนนุใหผู้ส้งูอ�ยคุงอยูใ่นทีอ่ยูอ่�ศยัเดมิ ในครอบครวั ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม

ที่ตนคุ้นชิน โดยปรับปรุงสถ�นที่ และสิ่งก่อสร้�งทั้งภ�ยในบ้�นและภ�ยนอก

บ้�นให้เอื้อต่อก�รใช้ชีวิตของผู้สูงอ�ยุ

2. สนับสนุนคนในครอบครัวที่ทำ�หน้�ที่ดูแลผู้สูงอ�ยุ เช่น ให้ข้อมูลข่�วส�รและ

คว�มรู้เกี่ยวกับก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ

3. สง่เสรมิใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) และเครอืข�่ยในชมุชนมสีว่นรว่ม

ในก�รสร้�งกลไกเฝ้�ระวังและดูแลผู้สูงอ�ยุ เช่น มีระบบอ�ส�สมัครเยี่ยมบ้�น 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอ�ยุกล�งวัน

4. ส่งเสริมให้ อปท. และชุมชน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และจัดบริก�รส�ธ�รณะโดย

เฉพ�ะก�รขนส่งส�ธ�รณะที่เอื้อต่อก�รใช้ชีวิตนอกบ้�นของผู้สูงอ�ยุ

5. ยกระดับม�ตรฐ�นของที่อยู่อ�ศัย ไม่ว่�จะดำ�เนินก�รโดยรัฐหรือเอกชนสำ�หรับ

ผู้สูงอ�ยุที่จำ�เป็นต้องไปอยู่ในที่อยู่อ�ศัยใหม่

1
สนับสนุนให้ผู้สูงอ�ยุอยู่ในที่อยู่อ�ศัย

ที่ช่วยส่งเสริมให้มีคุณภ�พชีวิตที่ดี

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทย 

ในปีก่อนๆ ได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย

และม�ตรก�รต่�งๆ เพื่อรองรับก�ร 

เป็นสังคมสูงอ�ยุอย่�งสมบูรณ ์

ในเวล�อีกไม่กี่ปีข้�งหน้�  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยและม�ตรก�ร

เหล่�นั้นยังต้องดำ�เนินก�รต่อไป  

และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

บ�งประก�รสรุปได้ดังนี้
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1. สร้�งภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงอ�ยุในก�รปกป้องตนเองจ�กภัยรอบด้�นด้วยก�รให้

ข่�วส�รคว�มรู้ รวมทั้งพัฒน�เครื่องมือ/กลไก/เทคโนโลยีที่เหม�ะสมกับก�ร

ดำ�รงชีวิตอย่�งปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี

2. ลด “วย�คติ” หรือแนวคว�มคิดเชิงลบต่อผู้สูงอ�ยุในหมู่ประช�กรทุกเพศทุกวัย

3. สนับสนุนให้กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอ�ยุมีบทบ�ทและคว�มเข้มแข็ง

4.  ให้ทุกหน่วยง�น ครอบครัว และสถ�บันก�รศึกษ� มีส่วนร่วมรณรงค์ให้

ประช�ชนมีค่�นิยมเอื้ออ�ทร เห็นคุณค่� และแสดงคว�มกตัญญูกตเวทีต่อ 

ผู้สูงอ�ยุ

1. ส่งเสริมให้มีก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุ

2. สง่เสรมิใหป้ระช�ชนมคีว�มรูแ้ละว�งแผนก�รออมเงนิและใชจ้�่ยอย�่งประหยดั

เพื่อเป็นเงินออมไว้ใช้จ่�ยย�มชร�ภ�พ

3. สนบัสนนุใหก้องทนุก�รออมแหง่ช�ตมิคีว�มเขม้แขง็และมกี�รบรหิ�รจดัก�รทีด่ี

4. มุ่งพัฒน�ระบบบำ�น�ญให้ครอบคลุมผู้สูงอ�ยุอย่�งถ้วนหน้� รวมทั้งปรับปรุง

ระบบเบี้ยยังชีพให้เหม�ะสมกับค่�ครองชีพ/ ภ�วะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น

2
สนับสนุนให้ผู้สูงอ�ยุดำ�รงชีวิตอยู่

อย่�งม่ันคงและมีศักดิ์ศรี

3
ส่งเสริมให้ผู้สูงอ�ยุมีหลักประกัน

ร�ยได้ที่มั่นคงและยั่งยืน
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1.  ให้ อปท. ทุกระดับรวมผู้สูงอ�ยุไว้เป็นกลุ่มเป้�หม�ยในแผนก�รป้องกัน/ รับมือ

ภัยพิบัติ

2. จัดทำ� “คู่มือรับภัยพิบัติ” ที่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รช่วยเหลือผู้สูงอ�ยุเป็นพิเศษ

เมื่อเกิดภัยพิบัติ

3. หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รรับมือภัยพิบัติจะต้องมีฐ�นข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูง

อ�ยุในพื้นที่ซึ่งควรมีร�ยละเอียดเรื่องตำ�แหน่งที่อยู่ สถ�นะท�งสุขภ�พ และ

ผู้ส�ม�รถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ข้อมูลเหล่�นี้ต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่

เสมอ

4. หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องต้องมีก�รซักซ้อมแผนปฏิบัติก�รช่วยเหลือผู้สูงอ�ยุต�ม

กำ�หนดเวล�ที่เหม�ะสม

5. ให้ข้อมูลคว�มรู้แก่ผู้สูงอ�ยุในก�รเตรียมคว�มพร้อม ก�รดูแลตนเองและก�ร

ฟื้นฟูห�กเกิดภัยพิบัติ

4
จัดทำ�แผนช่วยเหลือผู้สูงอ�ยุ

เมื่อเกิดภัยพิบัติ
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1. พัฒน�ระบบบริก�รสุขภ�พแบบไร้รอยต่อเพื่อเพิ่มโอก�สก�รเข้�ถึงบริก�รโดยจัด 

รถโดยส�รรับส่งผู้สูงอ�ยุ

2. เพิ่มประสิทธิผลของก�รดูแลผู้สูงอ�ยุนอกสถ�นพย�บ�ล โดยเฉพ�ะก�รดูแลระยะย�ว

ที่บ้�นและชุมชน

3. ส่งเสริมก�รใช้ย�อย่�งเหม�ะสมในผู้สูงอ�ยุเพื่อลดผลข้�งเคียงจ�กย�

4. เพิ่มประสิทธิผลก�รส่งเสริมสุขภ�พ/ป้องกันโรคโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเบ�หว�นคว�ม 

ดันเลือด ก�รหกล้ม และสุขภ�พจิต

5. ส่งเสริมก�รออกกำ�ลังก�ยและกิจกรรมท�งสังคมด้วยก�รยกระดับระบบขนส่งโดยส�ร

ก�รเข้�ถึงพื้นที่สีเขียว คว�มปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และระบบบริก�รปฐมภูมิ

6. พัฒน�ระบบส�รสนเทศให้ส�ม�รถติดต�มก�รเปลี่ยนแปลงได้แม่นตรงและ 

ทันสมัย

7. จัดระบบบริก�รส�ธ�รณสุขให้เอื้อต่อก�รให้บริก�รผู้สูงอ�ยุที่อยู่ในชุมชน เช่น ส่งเสริม

ก�รจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภ�พและระบบก�รดูแลระยะกล�งในชุมชน

8. ส่งเสริมให้นักศึกษ�แพทย์ทุกส�ข�วิช� พย�บ�ลและบุคล�กรด้�นสุขภ�พอน�มัยอื่นๆ 

ให้มีคว�มรู้ด้�นเวชศ�สตร์ผู้สูงอ�ยุ

9. ส่งเสริมให้ประช�ชนเริ่มสร้�งและดูแลสุขภ�พของตนตั้งแต่วัยเย�ว์เพื่อเป็นผู้สูงอ�ยุ

ที่มีสุขภ�พดี

10. กำ�หนดตัวชี้วัดคว�มก้�วหน้�ของนโยบ�ยและแผนที่ใช้ประโยชน์ได้จริงเชื่อถือได้ เป็น

ไปได้ที่จะรวบรวม และมีคว�มสอดคล้องระหว่�งดัชนีกับเป้�หม�ย

5

 ด้�นสุขภ�พอน�มัยของผู้สูงอ�ยุไทย
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บรรณ�นุกรม

อยู่ในรหว่�งตรวจสอบ
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