SITUATION OF THE THAI ELDERLY 2018

สถานการณ

Foundation of Thai Gerontology Research
and Development Institute (TGRI)
Phahon Yothin 22, Chom Phon,
Chatuchak, Bangkok 10900
Tel +66-2511-4963 Fax +66-511-4962

www.thaitgri.org

สถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.)
1168 ซอยพหลโยธิน 22 แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท 0-2511-4963 โทรสาร 0-2511-4962

ผูสูงอายุไทย
พ.ศ. ๒๕๖๑

SITUATION OF
THE THAI ELDERLY 2018

“
...ตราบใดที่ยังอยู

ผมก็จะขอทำงาน
และไมทำงานเพื่อตัวเอง
แตทำงานเพื่อเปนประโยชนกับคนอื่น…
…ระหวางอยู อยูใหสงา
และตายอยางสงบ”

”

ปก : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ผูสูงอายุแหงชาติ ประจำป พุทธศักราช 2561
Cover : Dr.Sumet Tantivejkul
The Honorary Senior Fellow of 2018

ปาฐกถาพิเศษในโอกาส
รับมอบโลประกาศเกียรติคุณของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ในงานวันผูสูงอายุแหงชาติ ประจำป 2561 วันที่ 5 เมษายน 2561

คำ�นำ�
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย เป็นรายงานที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) มีหน้าที่
จัดทำ�ขึน้ ตามทีพ่ ระราชบัญญัตผิ ูส้ งู อายุ พ.ศ. 2546 ได้ก�ำ หนดไว้ในมาตรา 9 (10) เพือ่ เสนอรายงาน
สถานการณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำ�ทุกปี
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ได้มอบหมายให้มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
(มส.ผส.) ดำ�เนินการจัดทำ�รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำ�ปี นับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา
รายงานสถานการณ์ผูส้ งู อายุไทยประจำ�ปี พ.ศ. 2561 ฉบับนีไ้ ด้รวบรวมสถิตขิ อ้ มูลสถานการณ์การ
สูงอายุของประชากรไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากร
ที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อฉายภาพสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำ�ปีที่ผ่านมา แต่ละฉบับจะมีประเด็นหรืออรรถบทที่เน้น
เป็นพิเศษ เช่น ฉบับประจำ�ปี พ.ศ. 2556 มีอรรถบทเน้นเรื่องหลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุไทย
ฉบับประจำ�ปี พ.ศ. 2557 เน้นเรื่องผู้สูงอายุกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฉบับประจำ�ปี พ.ศ. 2558
เน้นเรื่องการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทย ฉบับประจำ�ปี พ.ศ. 2559 เน้นเรื่องสุขภาพอนามัยของ
ผู้สูงอายุไทย ฉบับประจำ�ปี พ.ศ. 2560 เน้นเรื่องการสูงวัยอย่างมีพลัง (Active ageing) สำ�หรับ
รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2561 นี้ มีอรรถบทที่เน้นเรื่องการทำ�งานของผู้สูงอายุไทย
การจัดทำ�รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำ�ปีนี้และปีก่อนๆ ได้รับความอนุเคราะห์จาก
หน่วยงาน ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ในการให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นปัจจุบนั ทีส่ ดุ ในนามของ มส.ผส. ขอขอบคุณ
หน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณกองทุนผู้สูงอายุที่สนับสนุน
งบประมาณในการจัดทำ�รายงานประจำ�ปีมาโดยตลอด
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สำ�หรับผู้บริหาร
และข้อเสนอแนะ
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ประชากรสูงอายุในโลก
การสูงวัยของประชากรเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งเป็นผลมาจาก
อั ต ราเกิ ด ที่ ล ดลง และผู ้ ค นมี อ ายุ ยื น ยาวขึ้ น ในรอบครึ่ ง ศตวรรษที่ ผ ่ า นมา
ประชากรโลกมีอายุสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี 2018 โลกของเรามีประชากร
รวมทั้งหมด 7,633 ล้านคน และมีประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 990 ล้านคน
หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรทั้งหมด เท่ากับว่า โลกของเราได้กลายเป็น
สังคมสูงอายุมาหลายปีแล้ว
ตามการคาดประมาณของสหประชาชาติ ประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปในโลกนี้
จะมีจ�ำนวนครบ 1,000 ล้านคน ในต้นปี 2019

ประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
ในโลกนี้ จะมีจำ�นวนครบ

1,000
ล้านคน
ในต้นปี 2019
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ประชากรสูงอายุในอาเซียน
ในปี 2018 สหประชาติ ค าดประมาณว่ า ประชากรทั้ ง หมดในอาเซี ย นมี
654 ล้านคน ในจ�ำนวนนี้มีประชากรสูงอายุเป็นจ�ำนวน 67 ล้านคน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด เท่ากับว่า อาเซียนได้เข้าสู่การเป็นสังคม
สูงอายุในปี 2018 นี้เอง
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นสังคมสูงอายุไปแล้ว 4 ประเทศ คือ สิงคโปร์ (20%)
ไทย (18%) เวียดนาม (12%) และมาเลเซีย (10%)
คาดประมาณว่าประเทศเมียนมาจะเป็นสังคมสูงอายุในปี 2019 ตามมาด้วย
อินโดนีเซียจะเป็นสังคมสูงอายุในอีก 2 ปีข้างหน้า

ประชากรสูงอายุ
คิดเป็นร้อยละ
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ของประชากรทั้งหมด

อาเซียนได้เข้าสู่การเป็น
สังคมสูงอายุในปี 2018
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ประชากรสูงอายุในประเทศไทย
ในปี 2561 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด (ไม่รวมแรงงานข้ามชาติ) 66 ล้านคน
ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นผูส้ งู อายุ 12 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของประชากรทัง้ หมด
ประเด็นท้าทายที่ส�ำคัญคือ ประชากรไทยก�ำลังมีอายุสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมาก
อีก 4 ปีข้างหน้า เราจะเป็น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” เมื่อสัดส่วนผู้สูงอายุถึง
ร้อยละ 20 และอีก 20 ปีข้างหน้า สัดส่วนประชากรสูงอายุจะสูงขึ้นถึงร้อยละ 30
ของประชากรทั้งหมด
อีก 20 ปีข้างหน้า จ�ำนวนเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี จะลดลงจาก 12 ล้านคน
เหลือ 9 ล้านคน คนในวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี จะลดลงจาก 44 ล้านคน
เหลือ 37 ล้านคน แต่ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัวจาก 11 ล้านคนเป็น
20 ล้านคน
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ใน
ปีข้างหน้า
ประเทศไทยจะเป็น
สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์
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การท�ำงานของผู้สูงอายุ
การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุยังคงอยู่ในก�ำลังแรงงานให้นานที่สุด เป็นหนึ่งในแนวนโยบาย
ส�ำคัญที่จะท�ำให้ประเทศไทยรับมือกับการสูงวัยอย่างรวดเร็วของประชากรได้
ผู้สูงอายุที่ยังท�ำงานจะช่วยตนเองให้มีรายได้และมีคุณค่า ซึ่งเท่ากับจะเป็นการ
ผ่อนภาระพึ่งพาต่อครอบครัวและรัฐ ทั้งยังช่วยทดแทนแรงงานของคนวัยท�ำงาน
ที่จะลดน้อยลงอีกด้วย
ในปี 2561 ข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ของส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติพบว่า ประมาณร้อยละ 37 ของผู้สูงอายุไทยยังคงท�ำงานอยู่ คิดเป็นแรงงาน
สูงอายุประมาณ 4.4 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งหมด 12 ล้านคน
การมีส่วนร่วมในก�ำลังแรงงานของประชากรไทยตามรายอายุในภาพรวม ลดลง
ค่อนข้างรวดเร็ว ตั้งแต่อายุประมาณ 55 ปีขึ้นไป สัดส่วนของประชากรอายุ 55-59 ปี
ที่ ยั ง คงท�ำงานอยู ่ ล ดต�่ ำ ลงจากที่ สู ง กว่ า ร้ อ ยละ 80 ในช่ ว งอายุ ก ่ อ นหน้ า นั้ น
เหลือร้อยละ 78 และเมือ่ เข้าสูว่ ยั สูงอายุ 60-64 ปี อัตราการมีสว่ นร่วมในก�ำลังแรงงาน
ได้ลดต�่ำลง เหลือเพียงร้อยละ 59
ข้อมูลจากการส�ำรวจฯ นี้ แสดงว่า ผู้สูงอายุในช่วงอายุ 60-64 ปี ซึ่งส่วนมาก
ยังมีสุขภาพและสมรรถนะด้านต่างๆ ที่น่าจะเอื้อต่อความสามารถในการท�ำงาน
ต่อไปได้ มีจ�ำนวนมากถึงร้อยละ 41 ที่ “ไม่ได้ท�ำงาน” หรือ “หยุดท�ำงาน”
อัตราการมีส่วนร่วมในก�ำลังแรงงานของประชากรสูงอายุ 60-64 ปี น่าจะใช้เป็น
ตัวชี้วัดเพื่อก�ำหนดเป้าหมายในการส่งเสริมการท�ำงานของผู้สูงอายุ
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุยังคงอยู่ในก�ำลังแรงงานนานที่สุด
5.1

เสริมทักษะ หรือเพิ่มทักษะใหม่ให้กับแรงงานสูงอายุภายใต้แนวคิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

5.2

สร้างแรงจูงใจการทำ�งานให้กับแรงงานสูงอายุด้วยการออกแบบการทำ�งาน
ที่ยืดหยุ่น เหมาะสมกับความต้องการและเงื่อนไขตามวัยของแรงงาน

5.3

สร้างแรงจูงใจ และขยายสิทธิประโยชน์ให้กับนายจ้างที่จ้างงานผู้สูงอายุ

5.4

ขยายอายุในการเริ่มรับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพให้ยาวนานกว่าที่อายุ
55 ปีขึ้นไป ในกรณีของแรงงานภาคเอกชนที่อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคม

5.5

หามาตรการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเป็นสมาชิกกองทุนการออม
แห่งชาติเพิ่มมากขึ้น เพื่อมีหลักประกันด้านรายได้ยามชราภาพ

5.6

เพิ่มบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกิจกรรม CSR ของ
ภาคเอกชน ในการส่งเสริมสร้างงานแก่แรงงานสูงอายุ
โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบ

5.7

ปรับแก้ระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ
รวมทั้งการขยายอายุเกษียณของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

5.8

สร้างมโนทัศน์ใหม่เกี่ยวกับนิยามผู้สูงอายุ เพื่อให้สังคมเห็นว่า
ผู้สูงอายุยังมีพลังและมีศักยภาพเป็นผู้ผลิตในตลาดแรงงานได้
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คำ�นิยามของ

ผู้สูงอายุ

ปัจจุบัน สหประชาชาติ (United Nations)
ยังไม่มีนิยามที่แน่นอน ว่าอายุเท่าไรจึงจะเรียกว่าเป็น
“ผู้สูงอายุ” (Older/Elderly person)
แต่สหประชาชาติใช้อายุ 60 ปีขึ้นไปในการนำ�เสนอสถิติ ข้อมูล และตัวชี้วัด
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ใช้อายุ 65 ปีขึ้นไป
เป็นเกณฑ์ในการเรียก “ผู้สูงอายุ”
สำ�หรับประเทศไทย กำ�หนดนิยาม “ผู้สูงอายุ”
ไว้ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 3
“ผู้สูงอายุ” หมายความว่า
“บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย”

ในรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2561
“ผู้สูงอายุ” หมายถึง ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
“ประชากรสูงอายุ” หมายถึง ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
“อัตราผู้สูงอายุ” หมายถึง ร้อยละของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมด
“การสูงวัยของประชากร” (Population ageing)
เป็นปรากฏการณ์ทางประชากรที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานี้ เมื่อประชากรในแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่ชุมชน
เขตปกครองระดับต่างๆ ประเทศ ภูมิภาค ฯลฯ มีอายุสูงขึ้น โดยสังเกตได้จาก
สัดส่วนของประชากรสูงอายุ หรืออายุมัธยฐานของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น
ในประชากรปิด หรือประชากรที่เปลี่ยนไปโดยไม่นับรวมการย้ายถิ่น
การสูงวัยของประชากร มีสาเหตุมาจากการเกิดที่ลดลง
และอายุของผู้คนยืนยาวขึ้น
“การสูงวัยอย่างมีพลัง” (Active ageing)
เป็นแนวคิดที่แสดงกระบวนการที่เราจะสร้างโอกาสให้กับตนเอง หรือประชากร
ทุกเพศทุกวัยที่จะเติบโตเจริญวัยขึ้นอย่างมีสุขภาพดี มีส่วนร่วมในทางเศรษฐกิจ
และสังคม และมีความมั่นคงในชีวิต เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
แต่ละบุคคล หรือของกลุ่มประชากรให้สูงขึ้นตั้งแต่เกิดจนตาย
10

คำ�ว่า “สังคมสูงอายุ” และ “สังคมสูงวัย”
มีความหมายเหมือนกัน และใช้แทนกันได้
นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช
ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย ได้อ้างถึงข้อเขียนของ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ในหนังสือเรื่อง “สูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ”

คำ�นิยามของ

สังคมสูงอายุ
และสังคมสูงวัย

ที่กล่าวว่า “อายุ” เป็นภาษาบาลี หมายถึง “พลังส่งต่อหล่อเลี้ยงชีวิต”
และ “วัย” หมายถึง “ความเสื่อม ความโทรม”
จึงเสนอให้ใช้คำ�ว่า “สังคมสูงอายุ” เพื่อหมายถึง
“สังคมที่สูงด้วยพลังสืบต่อหล่อเลี้ยงชีวิต”
ไม่ใช้คำ�ว่า “สังคมสูงวัย” เพราะมีความหมายสื่อไป
ในทางลบว่าเป็นสังคมที่สูงด้วยความเสื่อมโทรม
ในรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2561 นี้
จะใช้คำ�ว่า “สังคมสูงอายุ” โดยตลอด
“สังคมสูงอายุ” (Ageing society)
หมายถึง สังคมที่ประชากรกำ�ลังมีอายุสูงขึ้น สังเกตได้จาก
อัตราส่วนร้อยของประชากรสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
“สังคมสูงอายุ” มีความหมายอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นสังคม
ที่สูงอายุแล้ว (Aged society) โดยเป็นสังคมที่มีประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด
(หรือประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 7)
“สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” (Complete-aged society)
หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด
(หรือประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 14)
“สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” (Super-aged society)
หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด
(หรือประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20)
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แหล่งข้อมูลที่ใช้ใน
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2561
World Population Prospects: The 2017 Revision จัดทำ�โดยสหประชาชาติ ที่ทำ�การคาดประมาณ
ประชากรตามกลุ่มอายุและเพศ ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยใช้ข้อมูลสำ�มะโนประชากรของประเทศต่างๆ
เป็นฐาน
สำ�มะโนประชากรและเคหะ ดำ�เนินการโดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ทำ�การแจงนับประชากรทุกคน
ทั่วประเทศ ทุก 10 ปี ในปีพุทธศักราชที่ลงท้ายด้วยเลข 3 ประเทศไทยทำ�สำ�มะโนประชากรและเคหะครั้งหลัง
สุด เมื่อ พ.ศ. 2553
ทะเบียนราษฎร ดำ�เนินการโดยสำ�นักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะรายงาน
จำ�นวนราษฎร จำ�นวนคนเกิดและคนตาย ที่จดทะเบียนในแต่ละปี รายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของปีนั้น
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 จัดทำ�โดยสำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ใช้ประชากรจากสำ�มะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เป็นฐานเริ่มต้น ทำ�การคาด
ประมาณประชากรตามกลุ่มอายุและเพศ ตามเงื่อนไขแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง อัตราเจริญพันธุ์ การรอดชีพ
และการย้ายถิ่นที่ตั้งขึ้นเป็นข้อสมมุติ
การสำ�รวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ดำ�เนินการโดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)
เริ่มสำ�รวจครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2537 การสำ�รวจ พ.ศ. 2560 เป็นการสำ�รวจครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นการสำ�รวจตัวอย่าง
ของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป ใน 83,880 ครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนประชากรสูงอายุในระดับประเทศ
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2561 นำ�เสนอเฉพาะข้อมูลของตัวอย่างอายุ 60 ปีขึ้นไป
การสำ�รวจภาวะการทำ�งานของประชากร พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3 ดำ�เนินการโดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
(สสช.) เริ่มสำ�รวจครั้งแรกตั้งแต่ปี 2506 โดยในช่วงปีแรกๆ สำ�รวจเพียงปีละ 2 ไตรมาส ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้น
มา ได้สำ�รวจปีละ 4 ไตรมาส ไตรมาสแรก เป็นการสำ�รวจนอกฤดูเกษตร ไตรมาสที่ 3 เป็นการสำ�รวจฤดูเกษตร
ไตรมาสที่ 2 เป็นการสำ�รวจเพื่อดูแรงงานที่จบการศึกษาใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน และไตรมาสที่ 4 เป็นช่วงเก็บ
เกี่ยวผลผลิตการเกษตร
การสำ�รวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 ดำ�เนินการโดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เริ่มสำ�รวจครั้งแรก
ในปี 2548 โดยได้ดำ�เนินการสำ�รวจเป็นประจำ�ทุกปี ซึ่งดำ�เนินการพร้อมกับการสำ�รวจภาวะการทำ�งานของ
ประชากรในไตรมาสที่ 3 เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับจำ�นวนและลักษณะต่างๆ ของประชากรทีม่ งี านทำ�ทีไ่ ม่ได้
รับความคุม้ ครอง หรือไม่มหี ลักประกันทางสังคมหรือไม่ได้รบั ความคุม้ ครองจากการทำ�งานตามกฎหมายแรงงาน
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สถานการณ์ทั่วไป
การสู ง วั ย ของประชากรเป็ น ปรากฏการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ทั่วโลกในช่วงต้นสหัสวรรษนี้ ขณะนี้โลกของเราได้กลาย
เป็นสังคมสูงอายุไปแล้ว การทีป่ ระชากรมีอายุสงู ขึน้ เป็น
ผลมาจากการเกิดที่ลดลง และผู้คนมีชีวิตยืนยาวขึ้น

โลกของเราจะมีประชากร
สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
ครบ 1,000 ล้านคน ในปี 2019
ในปี 2018 โลกของ
เรามีประชากรอายุ 80 ปีขึ้นไป
มากถึง 142 ล้านคน

และจำ�นวนผู้สูงอายุวัยปลาย
กลุ่มนี้จะเพิ่มเป็น

สองเท่า

ในอีกไม่เกิน 20 ปีข้างหน้า
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การสูงวัย

ของประชากรโลก

15

111
อเมริกาเหนือ

22.2%

ประชากรโลก

ในปี 2018
ในปี 2018 โลกของเรามีผู้สูงอายุ 990 ล้านคน
และจะเพิ่มด้วยอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็น 1,020
ล้านคน ในปี 2019 จึงคาดประมาณได้ว่า
ผู้สูงอายุในโลกจะมีจำ�นวนครบ 1,000 ล้านคน
ในราวเดือนกุมภาพันธ์ของปี 2019 นี้

ประชากร 60 ปีขึ้นไป
990 ล้านคน หรือคิดเป็น

13%

ประชากร 15-59 ปี
4,674 ล้านคน หรือคิดเป็น
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12.1%

61.2%

ผู้สูงอายุในโลก
จะมีจำ�นวนครบ

ประชากรอายุ 0-14 ปี
1,969 ล้านคน หรือคิดเป็น

ล้านคน ในราว
เดือนกุมภาพันธ์
ของปี 2019 นี้

25.8%
แหล่งที่มา : UN, 2017

ลาตินอเมริกา
และคาริบเบียน

1,000

ยุโรป

25 %

เอเซีย

12.5%
ในปี 2018 โลกของเรามีจำ�นวน
ผู้สูงอายุวัยปลายหรือผู้มีอายุ 80 ปีขึ้นไป
มากถึง 142 ล้านคน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1.9 ของประชากรทั้งหมด
ผู้สูงอายุวัยปลายจะมีจำ�นวนเพิ่มเป็น
188 ล้านคน ในอีก 10 ปีข้างหน้า
เท่ากับว่า ผู้สูงอายุวัยปลายโลกกำ�ลัง
เพิ่มขึ้นด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 3.2 ต่อปี

แอฟริกา

ภาคพื้นมหาสมุทร

4.8%

17.2%

ผู้สูงอายุวัยปลายในโลกกำ�ลังเพิ่มขึ้น
ด้วยอัตราเฉลี่ยต่อปีร้อยละ

3.2

แหล่งที่มา : UN, 2017

ล้านคน
ชาย

หญิง
60+
15-59

0-14

ตามการคาดประมาณของสหประชาชาติ
โลกของเราจะมีสัดส่วนประชากรสูงอายุ
(60 ปีขึ้นไป) สูงขึ้นถึงร้อยละ 20
ในปี 2044 เท่ากับว่า โลกของเรา
จะกลายเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์
ในอีก 26 ปีข้างหน้า

ปี 2018
ผู้สูงอายุวัยปลาย
หรือผู้มีอายุ 80 ปีขึ้นไป
มากถึง

142 ล้านคน
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ประเทศที่มีอัตราผู้สูงอายุสูงสุด
10 อันดับแรก
1

ในปี 2018 เหลือแอฟริกาอีกเพียงทวีปเดียว
ที่ยังไม่เป็นสังคมสูงอายุ โดยมีประชากรอายุ
60 ปีขึ้นไปเพียงร้อยละ 5 ของประชากรทั้งหมด
ในขณะที่ยุโรปมีอัตราผู้สูงอายุสูงสุด คือ ร้อยละ 25

2
3
4
5
6
7

ยุโรป

เป็นทวีปที่มี
อัตราผู้สูงอายุสูงที่สุดในโลก

25 %

8
9
10

2
3
4

เป็นทวีปที่มี
อัตราผู้สูงอายุต�่ำที่สุดในโลก

5

4.8%

7

6
8
9
10

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กาตาร์
ยูกันดา
แซมเบีย
แกมเบีย
บูร์กินาฟาโซ
มาลี
ชาด
แองโกลา
โอมาน

แหล่งที่มา : UN, 2017
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33.6%
29.8%
28.4%
28.3%
28.1%
27.9%
27.2%
26.9%
26.8%
26.6%

ประเทศที่มีอัตราผู้สูงอายุต�่ำสุด
10 อันดับสุดท้าย
1

แอฟริกา

ญี่ปุ่น
อิตาลี
เยอรมนี
โปรตุเกส
ฟินแลนด์
บัลแกเรีย
โครเอเชีย
กรีซ
สโลวีเนีย
ลัตเวีย

2.6%
3.1%
3.3%
3.7%
3.8%
3.9%
3.9%
4.0%
4.1%
4.1%

112

ตัวอย่างผลกระทบ

จากการสูงวัยของประชากร

การขาดแคลนแรงงานในญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น
เป็นประเทศที่มี
อัตราผู้สูงอายุ
สูงที่สุดในโลก

ร้านสะดวกซือ้ ต้องการพนักงานบริการตลอด 24 ชัว่ โมง หากไม่สามารถให้บริการ
ได้ เจ้าของร้านต้องจ่ายค่าปรับ ท�ำให้เจ้าของร้านแฟรนไชส์บางแห่งในญี่ปุ่นต้อง
ท�ำงานในกะที่ไม่สามารถหาพนักงานมาท�ำงานได้ การขาดแคลนแรงงานนี้เป็น
ผลกระทบจากสังคมสูงอายุ (Jiji, 2019)
ปี 2018 ญี่ปุ่นมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 33.6 ของประชากรทั้งหมด
(United Nations, 2017) ญี่ ปุ ่ น จึ ง ปรั บ นโยบายเพื่ อ น�ำเข้ า แรงงานจาก
ต่างประเทศประมาณ 5 แสนคน ภายในปี 2025 (McCurry, 2018)

33.6 %
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สิงคโปร์
เป็น 1 ใน 4 ประเทศ
ที่กลายเป็น

“สังคมสูงอายุ”
ในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน

สิงคโปร์ขยายอายุเกษียณ
เพื่อเพิ่มเวลาออม
ปี 2018 สิงคโปร์มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 20.4 นับเป็นประเทศแรกใน
อาเซียนที่กลายเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว (UN, 2017) จ�ำนวนผู้สูงอายุ
ที่เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น ในขณะที่ประชากรมีบุตรน้อยลงหรือไม่มีบุตรเลย ท�ำให้
การดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะด้านการเงินเป็นข้อท้าทายส�ำคัญ
สิงคโปร์มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (Central Provident Fund-CPF) ที่ช่วยออม
เงิน โดยหักจากเงินเดือนระหว่างที่ยังท�ำงานเพื่อเป็นเงินออมจนกระทั่งเกษียณ
(Central Provident Fund Board, 2018) เมื่อประชากรมีอายุยืนยาวขึ้นจึง
ต้องใช้เงินหลังเกษียณมากขึ้น รัฐบาลจึงขยายอายุเกษียณเพื่อเพิ่มเวลาออมเงิน
ให้แก่ประชาชน และยังช่วยรักษาแรงงานให้อยู่ในระบบได้นานขึ้นเพื่อลดปัญหา
การขาดแคลนแรงงาน
สิงคโปร์ปรับอายุเกษียณขั้นต�่ำของแรงงานสิงคโปร์จากเดิม 55 ปี ให้เป็น 62 ปี
ในปี 2012 และ ในปี 2017 ปรับกฎหมายให้สถานประกอบการต้องเสนองาน
ให้แก่ผู้สูงอายุไปจนอายุครบ 67 ปี (Government of Singapore, 2019)
การปรับอายุเกษียณนีท้ �ำให้ผสู้ งู อายุสามารถตัดสินใจท�ำงานต่อ หรือ หยุดท�ำงาน
หรือ รับการฝึกอบรมเพื่อหางานอื่นที่เหมาะสม และเลือกท�ำงานเต็มเวลาหรือ
บางช่วงเวลาได้

20

อิตาลีมีผู้สูงอายุสมองเสื่อม
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
อิตาลีมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจ�ำนวน 17.6 ล้านคนจากประชากรจ�ำนวน
60.3 ล้านคน ผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 29.8 ของประชากรทั้งหมด (United
Nations, 2017) ปี 2014 คาดประมาณว่ า มี ผู ้ สู ง อายุ ส มองเสื่ อ มมากถึ ง
1 ล้านคน ในจ�ำนวนนี้มี 6 แสนคนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร์ และจะมี
จ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากการสูงอายุของประชากร
ผู้ป่วยสมองเสื่อมต้องการคนดูแล ไม่เพียงแค่สมาชิกครอบครัว แต่รวมถึงชุมชน
และสังคมด้วย กระทรวงสุขภาพจึงมีนโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมบริการ
สุขภาพและสังคม สร้างและเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายอย่างบูรณาการ
เพื่อดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม ปรับปรุงคุณภาพบริการและคุณภาพชีวิตของ
ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมรวมทั้งครอบครัว เพื่อสร้างความเข้มแข็งและลดทัศนคติ
ด้านลบ และเพิ่มจ�ำนวนบุคลากรด้านสังคม นักประสาทวิทยา และพยาบาล
(Open Access Government, 2017)

ปี 2014
คาดประมาณว่า
มีผู้สูงอายุ
สมองเสื่อม
มากถึง

1
ล้านคน
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เกิดวิกฤตแรงงานในเยอรมนีแล้ว
ประชากรในเยอรมนีที่เคยมีมากที่สุดในปี 2002 จ�ำนวน 82 ล้านคน จะลดลง
เหลือ 74.5 ล้านคนในปี 2050 จ�ำนวนประชากรในก�ำลังแรงงานอายุ 20-65 ปี
จะลดลงจากจ�ำนวน 50 ล้านคน ในปี 2010 เหลือเพียง 36 ล้านคน ภายใน
ปี 2060 ซึง่ ครึง่ หนึง่ ของประชากรจะมีอายุมากกว่า 51 ปี (Stratfor Enterprises,
2013)

ภายใน ปี 2060

ครึ่งหนึ่ง

ของประชากร
จะอายุมากกว่า

51 ปี
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เศรษฐกิจของเยอรมนีเติบโตอย่างมาก มีคนว่างงานเพียงร้อยละ 6 รัฐบาล
แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานมานานแล้ว โดยการจ้างผู้หญิงและผู้สูงอายุ
ชายให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน สัดส่วนผู้หญิงในวัยแรงงานสูงถึงร้อยละ 54
ซึ่งใกล้เคียงกับฝรั่งเศส (ร้อยละ 51) และอังกฤษ (ร้อยละ 56) ยิ่งไปกว่านั้นอัตรา
การจ้างงานผู้สูงอายุ 60-64 ปี เพิ่มสูงถึงร้อยละ 50 และเป็นเรื่องยากที่จะให้
ผูส้ งู อายุ 65 ปียงั ท�ำงานต่อไป อย่างไรก็ตาม นายจ้างต้องการให้ขยายอายุเกษียณ
จาก 65 ปี เป็น 67 ปี ในต�ำแหน่งงานที่สัญญาจ้างยืดหยุ่นได้ รัฐบาลจึงปรับ
กฎหมายการจ้างงานโดยไม่กระทบผู้ที่เกษียณและรับบ�ำนาญ แม้จะน�ำแรงงาน
ที่ มี ศั ก ยภาพส่ ว นใหญ่ ก ลั บ เข้ า สู ่ ร ะบบแล้ ว เยอรมนี ยั ง คงหนี ไ ม่ พ ้ น ปั ญ หา
การขาดแคลนแรงงาน เพราะแรงงานต่างชาติไม่สามารถทดแทนแรงงานทักษะ
สูงได้ เนื่องจากแรงงานต่างชาติต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 ปี ปรับตัวให้เข้ากับ
การท�ำงานในบริบทของประเทศ (Wagstyl, 2019)

113

วันผู้สูงอายุสากล

International
Day of Older
Persons
1 ตุลาคมของทุกปี

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 1990
ให้ถือเอาวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็น
“วันผู้สูงอายุสากล” (International
Day of Older Persons)
เพื่อปลุกให้ชาวโลกได้ตระหนักถึง
ความสำ�คัญของประเด็นเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ เช่น เรื่องคุณค่าและคุณูปการ
ที่ผู้สูงอายุมีต่อสังคม และเรื่องการ
กระทำ�รุนแรงต่อผู้สูงอายุ

23

คำ�ขวัญวันผู้สูงอายุสากล ปี 2560

Celebrating
Older
Human
Rights
Champions
เฉลิมฉลองชัยชนะ
ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ

12

การสูงวัย

ของประชากรอาเซียน
25

121

ประชากรอาเซียน

ในปี 2018

ในปี 2018 อาเซียนได้กลายเป็นสังคมสูงอายุแล้ว
ทั้ง 10 ประเทศที่เป็นสมาชิกของอาเซียน
หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of
Southeast Asian Nations - ASEAN)
มีประชากรรวมกันประมาณ 654 ล้านคน

ไทย
เวียดนาม

มาเลเซีย
สิงคโปร์

ประชากร 60 ปีขึ้นไป
67 ล้านคน หรือคิดเป็น

10.2%

ประชากร 15-59 ปี
418 ล้านคน หรือคิดเป็น

63.9%

ประชากรอายุ 0-14 ปี
169 ล้านคน หรือคิดเป็น

25.9%

แหล่งที่มา : UN, 2017
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ปี 2018 อาเซียนได้กลาย
เป็นสังคมสูงอายุไปแล้ว
เมื่อมีสัดส่วนประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ

10

ของประชากรทั้งหมด

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้กลายเป็น “สังคมสูงอายุ”
ไปแล้ว 4 ประเทศ คือ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม
และมาเลเซีย ซึ่งประเทศหลังนี้ เพิ่งมีสัดส่วน
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มสูงขึ้นถึง
ร้อยละ 10 ในปี 2018 นี้เอง

ประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศสมาชิก
อาเซียนที่มีประชากรมากที่สุด คือ 267
ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 20.4 ของ
ประชากรอาเซียนทั้งหมด อินโดนีเซีย
มีอัตราผู้สูงอายุร้อยละ 9 ซึ่งยังไม่
เรียกว่าเป็นสังคมสูงอายุ อย่างไรก็ตาม
อินโดนีเซียมีจำ�นวนผู้สูงอายุมากถึง
24 ล้านคน

อินโดนีเซีย

มีอัตราผู้สูงอายุร้อยละ 9
ซึ่งยังไม่เรียกว่าเป็นสังคมสูงอายุ
อย่างไรก็ตาม มีจำ�นวนผู้สูงอายุมากถึง

24

ล้านคน

ปี 2018

67

อาเซียนมีประชากร 60 ปีขึ้นไป
ล้านคน
ชาย

หญิง
60+
15-59

0-14

อัตราเจริญพันธุ์ของประเทศอินโดนีเซีย
ถือว่ากำ�ลังลดลง ในขณะที่อายุคาดเฉลี่ย
กำ�ลังยืนยาวขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าในปี 2020
อินโดนีเซียจะเป็นสังคมสูงอายุประเทศ
ที่ 6 ตามหลังสิงคโปร์ ไทย เวียดนาม
มาเลเซีย และเมียนมา
ด้วยเหตุที่ประเทศไทยได้เล็งเห็นความ
สำ�คัญของการสูงวัยของประชากรในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน นายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในที่
ประชุมสุดยอดอาเซียนที่นครเวียงจันทน์
เมื่อปลายเดือนเมษายน ปี 2017 ได้เสนอ
ให้มีการจัดตั้ง ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัย
อย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN
Center on Active Ageing and
Innovation-ACAI) เป็นศูนย์การดูแล
ผู้สูงอายุในภูมิภาค เพื่อรองรับ
สถานการณ์การสูงวัยของประชากร
อาเซียนในวาระที่ไทยเป็นประธาน
อาเซียนในปี 2019
27

ประชากรของประเทศ
ในอาเซียน ปี 2018

ชาย

17.6%

60+

ไทย

65.4%

15-59

69.2 ล้านคน

17.0 %

0-14

จำ�นวนประชากร

หญิง

8.9 %

60+

อินโดนีเซีย

64.1 %

15-59

266.8 ล้านคน

27.0 %

0-14

จำ�นวนประชากร

6.5 %

60+

ลาว

61.0 %

15-59

7.0 ล้านคน

32.5%

60+

มาเลเซีย

65.9 %

15-59

32.0 ล้านคน

24.1%

0-14

จำ�นวนประชากร

จำ�นวนประชากร

28

10.0 %

0-14

9.7 %

60+

เมียนมา

64.0 %

15-59

53.9 ล้านคน

26.3%

จำ�นวนประชากร

7.2 %

60+

กัมพูชา

61.6 %

15-59

16.2 ล้านคน

31.2 %

0-14

จำ�นวนประชากร
0-14

11.6 %

60+

เวียดนาม

65.4 %

15-59

96.5 ล้านคน

23.0 %

8.5 %

60+

บรูไน

68.9 %

15-59

0.4 ล้านคน

22.6 %

0-14

จำ�นวนประชากร

จำ�นวนประชากร

0-14

7.8 %

60+

ฟิลิปปินส์

60.7 %

15-59

106.5 ล้านคน

31.5 %

จำ�นวนประชากร

20.4 %

60+

สิงคโปร์

64.8 %

15-59

5.8 ล้านคน

14.8 %

0-14

จำ�นวนประชากร
0-14
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122

จำ�นวนและร้อยละของประชากรสูงอายุ
ในประเทศอาเซียน ปี 2018
1999*

จำ�นวนประชากร
ประเทศ ทั้งหมด (ล้านคน)

สิงคโปร์
ไทย**
เวียดนาม
มาเลเซีย
เมียนมา
อินโดนีเซีย
บรูไน
ฟิลิปปินส์
กัมพูชา
ลาว
รวม

2018

ร้อยละของประชากร จำ�นวนประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป
ทั้งหมด (ล้านคน)

ร้อยละของประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป

3.8

10.5

5.8

20.4

62.0

9.6

69.2

17.6

79.4

8.6

96.5

11.6

22.9

6.1

32.0

10.0

47.1

7.1

53.9

9.7

208.6

7.2

266.8

8.9

0.3

4.0

0.4

8.5

76.3

5.0

106.5

7.8

11.9

4.9

16.2

7.2

5.3

5.4

7.0

6.4

517.6

654.3

แหล่งที่มา : UN, 2017
หมายเหตุ: * ปี 1999 เป็นปีที่อาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศ
** จำ�นวนประชากรของประเทศไทยที่คาดประมาณโดยสหประชาชาติเป็นประชากรทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย
ซึ่งรวมทั้งคนที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎรด้วย

30

13

การสูงวัย

ของประชากรไทย
31

131

ประชากรไทย

ในปี 2561
ประเทศไทยมีประชากรสัญชาติไทยและไม่ใช่
สัญชาติไทยแต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านประมาณ
66 ล้านคน และเมื่อนับรวมคนต่างชาติที่ไม่ใช่สัญชาติ
ไทยและไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน อีกประมาณ
3 ล้านคน รวมแล้วมีประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
รวมทั้งหมดประมาณ 69 ล้านคน ในจำ�นวนคนไทยและ
คนต่างด้าวที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 66 ล้านคนนั้น
มีผู้สูงอายุหรือผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปถึง 11.7 ล้านคน
หรือคิดเป็นร้อยละ 17.6 ของประชากรทั้งหมด

ประชากร 60 ปีขึ้นไป
11.7 ล้านคน หรือคิดเป็น

17.6%

ประชากร 15-59 ปี
43.3 ล้านคน หรือคิดเป็น

65.4%

ประชากรอายุ 0-14 ปี
11.2 ล้านคน หรือคิดเป็น

17.0 %

32

จ�ำนวนประชากร ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 80 ปีข้ึนไป

ภาค*
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
ภาคกลางตอนกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาคใต้

ประชากร ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ
ทั้งหมด 60 ปีขึ้นไป 80 ปีขึ้นไป
(ล้านคน) (ล้านคน) (พันคน)
8.3

1.1

114

6.9

0.9

97

3.1

0.6

74

5.6

0.7

88

3.5

0.7

87

11.2

2.4

287

18.5

3.5

389

9.1

1.3

182

แหล่งข้อมูล : สศช., 2562

*สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ได้แบ่งพื้นที่ในประเทศไทยออกเป็น 8 ภาค ดังนี้
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี
นครปฐม สมุทรสาคร) ภาคกลางส่วนกลาง (พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี) ภาคตะวันออก (ชลบุรี
ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว)
ภาคตะวันตก (ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์) ภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลำ�พูน ลำ�ปาง
อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์
อุทัยธานี กำ�แพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อำ�นาจเจริญ หนองบัวลำ�ภู ขอนแก่น
อุดรธานี เลย หนองคาย บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช กระบี่
พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

ในปี 2561 ภาคเหนือ

เป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 21.2 %
ผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป 2.6 %
ภาคเหนือ

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

17.9 %

ผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคกลาง
ส่วนกลาง

2.4 %

18.6 %

ปริมณฑล

ผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป

2.5 %

ภาคตะวันออก

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

13.3 %

ผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป

มีผู้สูงอายุมากที่สุด

3.5 ล้านคน

ภาค
ตะวันตก

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
18.9 %
ผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป
2.1 %

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

1.4 %

13.3 %

ผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป

1.6 %

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

14.5 %

ผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป

ภาคใต้

2.0 %

กรุงเทพมหานคร

มีผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป

114,000 คน
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 13.1 %
ผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป 1.4 %

ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
และ 80 ปีขึ้นไป
แหล่งข้อมูล : สศช., 2562

ชาย

ปี 2561 ประเทศไทยมีประชากร 60 ปีขึ้นไป

11.7

ล้านคน

หญิง
60+
15-59

0-14
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การเกิดที่น้อยลง
และอายุที่ยืนยาวขึ้น

ทำ�ให้ประชากรสูงวัยอย่างเร็วมาก
การที่ ค นไทยมี ลู ก กั น น้ อ ยลง และมี อ ายุ
ยืนยาวขึ้น ท�ำให้ประชากรไทยมีอายุสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ช่วง 2-3 ทศวรรษ
ที่ผ่านมา ประเทศ ไทยมีอัตราเพิ่มประชากร
ที่ช้ามาก เฉลี่ยเพียงไม่ถึงร้อยละ 1 ต่อปี
โครงสร้ า งอายุ ข องประชากรได้ เ ปลี่ ย นไป
อย่างมาก จากประชากรเยาว์วัย ที่มีเด็กมาก
กลายเป็นประชากรสูงวัยที่มีจ�ำนวนผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในเวลา 20 ปีที่ผ่านมา
ประชากรไทยมีอายุสูงขึ้น
อย่างมาก ในปี 2543
ประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพียง
ร้อยละ 8 ของประชากรทั้งหมด
(สสช., 2543) สัดส่วนผู้สูงอายุ
ได้เพิ่มเป็นร้อยละ 18 ในปี 2561
และคาดประมาณว่าจะ
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30
ในปี 2581 (สศช., 2562)
34

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
ของคนไทยสูงขึ้นเป็น

77

ปี

จำ�นวนเกิด

จำ�นวนตาย

จ�ำนวนเกิดและตายของประชากรไทย พ.ศ. 2480-2561
แหล่งข้อมูล : สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2480-2561, กระทรวงสาธารณสุข และ
สำ�นักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

ทำ�ไมประชากรไทย
จึงสูงอายุขึ้นอย่างรวดเร็วมาก
สาเหตุที่อัตราผู้สูงอายุ (ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปี
ขึ้นไปต่อประชากรทั้งหมด) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้ เนื่อง
มาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ

1
จำ�นวนเด็กเกิดในประเทศไทยลดลงอยางรวดเร็ว วิถี
ชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป ผู้หญิงไทยรุ่นใหม่ แต่งงาน
และมีลูกน้อยลง คู่แต่งงานมีความต้องการมีลูกน้อยลง
และที่สำ�คัญคือ ผู้หญิงไทยในวัยมีบุตรลดจำ�นวนลง
อันเป็นผลมาจากการเกิดที่ลดลงอย่างมากในระยะเวลา
30-40 ปี ทีผ่ า่ นมานี้ จำ�นวนเด็กทีเ่ กิดน้อยลงอย่างมากใน
วันนี้และวันข้างหน้า จะยิ่งทำ�ให้จำ�นวนสตรีในวัยมีบุตร
ลดลงอย่างมากในอนาคต

2

ในระยะเวลาต่อจากนี้ไป
ประชากรรุ่นเกิดล้าน (เกิดระหว่าง
ปี 2506-2527 มีอายุ 35-55 ปี)
ซึ่งเป็นคลื่นประชากรลูกใหญ่
จะเคลื่อนตัวเป็นสังคมสูงอายุ
ก็จะทำ�ให้จำ�นวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
อย่างเร็วมาก
2580

ประชากรรุ่นเกิดล้าน มีอายุ

55-75 ปี

และจะมีผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึง

20

2561

ล้านคน

ประชากรรุ่นเกิดล้าน มีอายุ

35-55 ปี

คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้นมาก เมื่อ 40-50 ปีก่อน อายุ
คาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทยยืนยาวไม่ถึง 60 ปี
ปัจจุบันอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นถึง 77 ปี และจะ
ยืนยาวขึ้นถึง 80 ปีในอีก 20 ปีข้างหน้า
ฝั่งผู้สูงอายุ
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การเกิดในประเทศ
ลดน้อยลง
อัตราเจริญพันธุ์รวม
หมายถึง จ�ำนวนบุตรเฉลี่ยที่สตรี
คนหนึ่งจะมีตลอดวัยมีบุตร
ของตน

การเปลี่ยนแปลง
ภาวะเจริญพันธุ์ของ
ประเทศไทยสามารถ
แบ่งได้เป็น 4 ระยะ คือ

1

3
ในช่ ว งปี 2533-2542 เรี ย กได้ ว ่ า เป็ น ช่ ว งการ
ปฏิ วั ติ ภ าวะเจริ ญ พั น ธุ ์ (กองทุ น ประชากรแห่ ง
สหประชาชาติ, 2554) เนื่องจากเป็นช่วงที่ภาวะ
เจริญพันธุ์ลดลงอย่างรวดเร็ว อัตราเจริญพันธุ์รวมได้
ลดลงจาก 3.9 ในปี 2534 เหลือเพียง 2.0 ในปี 2539
ซึ่ ง ต�่ ำ กว่ า ภาวะเจริ ญ พั น ธุ ์ ร ะดั บ ทดแทนแล้ ว
(ปราโมทย์ และปัทมา, 2548)

4
ปัจจุบันในปี 2561 อัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่ที่ 1.5

ภาวะเจริญพันธุ์รวมของประเทศไทย
พ.ศ.2519, 2524, 2529,
2534, 2539, 2549 และ 2561

ก่อนปี 2513 เป็นช่วงก่อนมีนโยบายวางแผน
ครอบครัว ภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทย
อยู ่ ใ นระดั บ สู ง อั ต ราเจริ ญ พั น ธุ ์ ร วมอยู ่ ที่
ประมาณ 6 คน

2
หลังจากปี 2513 การเกิดเริ่มมีแนวโน้มลดลง
จากที่มีจ�ำนวนเกิดมากกว่าปีละ 1 ล้านคน ได้
ลดลงเหลือต�่ำกว่าปีละ 1 ล้านคนในปี 2527
(กองสถิติสาธารณสุข, 2527)

36

แหล่งที่มา : สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2519, 2524, 2529, 2534, 2539,
2549 ; สถิติชีพ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย; สารประชากร
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2559

เมื่อ 50 ปีก่อน
คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ย
เมื่อแรกเกิด

ประชากรไทย
กำ�ลังมีอายุยืนยาวขึ้น

59

ปี

ในปี 2561 อายุคาดเฉลี่ย
เมื่อแรกเกิดของคนไทย
เพิ่มขึ้นเป็น

77

ปี

เมื่อ 50 ปีก่อน คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ย
ประมาณ 59 ปี ในปี 2561 อายุคาดเฉลี่ย
ของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น 77 ปี โดยทั่วไป
แล้ว ผู้หญิงจะมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
สูงกว่าผู้ชาย ข้อมูลเกี่ยวกับความยืนยาว
ของชี วิ ต ประชากรไทยแสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ผู้หญิงมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดสูงกว่า
ผู้ชายตลอดมา ในปี 2561 ประมาณว่า
ผู ้ ห ญิ ง ไทยมี อ ายุ ค าดเฉลี่ ย เมื่ อ แรกเกิ ด
80 ปี ซึ่งสูงกว่าอายุคาดเฉลี่ยของผู้ชาย
(73 ปี) ถึง 7 ปี

แนวโน้มอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากรไทย
พ.ศ. 2480 ถึง 2561

แหล่งข้อมูล : สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2480-2561, กระทรวงสาธารณสุข

ชาย

หญิง
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แนวโน้มการสูงวัย
ของประชากรไทย

ประเทศไทยได้ ก ลายเป็ น สั ง คมสู ง อายุ ม าตั้ ง แต่ ปี 2548 และกำ � ลั ง
จะกลายเป็ น สั ง คมสู ง อายุ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ภ ายในอี ก ไม่ กี่ ปี ข้ า งหน้ า ใน
รอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ผู้สูงอายุไทยได้เพิ่มจำ�นวนขึ้นเกือบ 7 เท่าตัว
ในปี 2513 ประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเพียง 1.7 ล้านคน
ประชากรสูงอายุได้เพิ่มจำ�นวนเป็น 4 ล้านคนในปี 2533 และเพิ่มเป็น
11.2 ล้านคน ในปี 2561 อีก 20 ปีข้างหน้า ในปี 2581 ประชากรสูงอายุ
ไทยจะเพิ่มจำ�นวนขึ้นอีกเกือบเท่าตัว คือเป็น 20 ล้านคน

จำ�นวนประชากร อายุ 60 ปีขึ้นไป และอายุ 80 ปีขึ้นไป
พ.ศ. 2513 - 2583 (ล้านคน)

2513

2561
2581
อายุ 80 ปีขึ้นไป

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

38

7

เท่าตัว

20 ปีข้างหน้า ในปี 2581
ประชากรสูงอายุไทยจะเพิ่ม
จำ�นวนขึ้นอีกเกือบเท่าตัวเป็น

20

2533

อายุ 60 ปีขึ้นไป

ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา
ผู้สูงอายุไทยได้เพิ่มจำ�นวนขึ้น
เกือบ

ล้านคน

ผู้ สู ง อายุ วั ย ปลายหรื อ ผู้ ที่ มี อ ายุ 80 ปี
ขึ้นไป ได้เพิ่มจำ�นวนขึ้นเกือบสิบเท่าตัว
ในรอบปีที่ผ่านมา ตั้งแต่มีจำ�นวนเพียง
1 แสน 4 หมื่นคนในปี 2513 เพิ่มขึ้นเป็น
1 ล้าน 3 แสนคนในปี 2561
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ผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอายุ
ของประชากรไทย

จำ�นวนประชากร พ.ศ. 2561 - 2581 (ล้านคน)

แหล่งข้อมูล : สคช., 2556

ประเทศไทย ในปี 2561 มีเด็ก จำ�นวน 11 ล้านคน แรงงานอายุ 15-59 ปี
จำ�นวน 43 ล้านคน ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป จำ�นวน 12 ล้านคน
อีก 20 ปีข้างหน้า ในปี 2581จำ�นวนเด็กจะลดลงเหลือเพียง 9 ล้านคน
คนในวัยแรงงานจะลดลงเหลือ 37 ล้านคน จำ�นวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น
อีกเกือบเท่าตัวเป็น 20 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของประชากร
ทั้งหมด

ขณะนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ
ของประชากรไทยได้ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในหลายๆ ด้านต่อภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยแล้ว และนับจาก
วันนี้เป็นต้นไป ผลกระทบเหล่านี้ก็จะ
ยิ่งทวีความรุนแรงและเห็นได้ชัดเจนขึ้น

ประชากรวัยเด็กลดลง
ส่งผลต่อการยุบและ
ควบรวมของโรงเรียน
ที่มีเด็กนักเรียนน้อยลง
ประชากรวัยทำ�งานลดลง
ส่งผลให้ต้องมุ่งเน้นคุณภาพ
แรงงาน เช่น การพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงาน การใช้เทคโนโลยี
เครื่องจักรกล การนำ�เข้าแรงงาน
บางประเภท และการขยายอายุ
การทำ�งาน
ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น
ส่งผลต่อการจัดระบบสวัสดิการ
และการประกันสังคมแก่
ผู้สูงอายุ การบริการทางด้าน
สุขภาพอนามัยและการดูแล
ผู้สูงอายุ
39

เนื้อหาในบทที่ 2 ต่อไปนี้ สรุปจากรายงาน
“การดำ�เนินงานด้านผู้สูงอายุของประเทศไทยตามแผนปฏิบัติการระหว่าง
ประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546-2559”
ซึ่งจัดทำ�โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เพิ่มเติมข้อมูลการดำ�เนินงานในปี 2560-2561
จากหน่วยงานที่ทำ�งานเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

2

การดำ�เนินงานด้าน
ผู้สูงอายุของประเทศไทย
พ.ศ. 2525-2561

การดำ�เนินงานด้านผู้สูงอายุ
ของประเทศไทย พ.ศ. 2525-2544
หลังการประชุมสมัชชาระดับโลกว่าด้วยผู้สูงอายุ (The World Assembly on Ageing) ครั้งที่ 1
ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อปี 1982 แล้ว ประเทศไทยได้กำ�หนดให้มี “แผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2525 – 2544)” ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปี ที่ชี้นำ�ทิศทางการดำ�เนินงานด้าน
ผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม ในประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การศึกษา ความมั่นคงทางสังคมและ
รายได้ การมีส่วนร่วมทางสังคมและวัฒนธรรม และบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ
จึงอาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยได้เริ่มปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุตามมติของสหประชาชาติ นับตั้งแต่ปี 2525
เป็นต้นมา
ปี 2542 ประเทศไทยประกาศ “ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย” แสดงเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ตระหนัก
และให้ความสำ�คัญในเรื่องการส่งเสริม พัฒนา และให้โอกาสแก่ผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน โดยการประสาน
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

การดำ�เนินงานด้านผู้สูงอายุ
ของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2561
สหประชาชาติ ไ ด้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม สมั ช ชาระดั บ โลกว่ า ด้ ว ยผู้ สู ง อายุ ครั้ ง ที่ 2 เมื่ อ ปี 2002
ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ซึง่ ได้มมี ติรบั “แผนปฏิบตั กิ ารระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรือ่ งผูส้ งู อายุ”
(The Madrid International Plan of Action on Ageing – MIPAA) ให้เป็นพันธกรณีที่ประเทศภาคี
สมาชิกของสหประชาชาติจะต้องยึดถือเป็นเป้าหมายร่วมกันในการดำ�เนินงานด้านผูส้ งู อายุ เป้าหมายหลัก
3 ประเด็นที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ นี้ได้แก่
1. ผู้สูงอายุกับการพัฒนา
(Older persons and development)
2. การสูงวัยอย่างมีสุขภาพและอยู่ดีมีสุข
(Advancing health and well-being into old age)
3. การสร้างความมั่นใจว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน
และเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ
(Ensuring enabling and supportive environment)

21
ผู้สูงอายุกับการพัฒนา
Older Persons and Development

43
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แผนและนโยบาย
ด้านผู้สูงอายุ
1

แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุง
ครั้ ง ที่ 1 พ.ศ. 2552 กำ � หนดแนวทางการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการดำ�รงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี
พึ่งตนเองได้ และมีหลักประกันมั่นคง

2

ปี 2545 มีการจัดตัง้ สำ�นักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) ขึ้น ในกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งเป็นกระทรวงใหม่

3

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 กำ�หนดให้บุคคลซึ่งมีอายุเกิน
60 ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทยมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง สนับสนุน
ทั้งทางด้านสังคม สุขภาพ เศรษฐกิจ รวมทั้งการได้รับสิทธิประโยชน์
ในการได้รับบริการสาธารณะและเข้าถึงสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ
พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ได้กำ�หนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

4
5
6
44

กรมอนามัย ได้แบ่งส่วนงานด้านผู้สูงอายุ จากกองอนามัยครอบครัว
(2516) มาเป็น ส่วนอนามัยวัยทำ�งานและผู้สูงอายุ (2539) เป็น
กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ (2545) จนได้เปลี่ยนมาเป็น สำ�นักอนามัย
ผู้สูงอายุในปี 2557
ปี 2558 มีการจัดตั้ง กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ขึ้น ในกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ โดยได้รบั การยกฐานะจาก
สำ�นักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (สทส.)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เรื่องสังคมผู้สูงอายุ เป็นระเบียบวาระ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561
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ผู้สูงอายุกับการทำ�งาน

1
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การมีส่วนร่วมในสังคม
และการพัฒนาของผู้สูงอายุ

2547

Healthy Thailand

ประเทศไทยได้ประกาศระเบียบวาระแห่งชาติ
“เมืองไทยแข็งแรง” (Healthy Thailand)
กำ�หนดให้มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในทุกตำ�บล

2561

ประเทศไทยมีชมรมผู้สูงอายุ

28,422
ชมรม1

การส่งเสริมและขยายโอกาส
การทำ�งานสำ�หรับผู้สูงอายุ

กรมการจัดหางาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการ
ขยายโอกาสและส่งเสริมการทำ�งานของผู้สูงอายุ
กระทรวงแรงงานเสนอแผนกลยุทธ์ดา้ นการทำ�งาน
ของผู้สูงอายุระยะที่ 1 (พ.ศ. 2559-2563) โดย
ประสานความร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นในการ
กระจายงานสู่บ้านและชุมชน ขยายอายุเกษียณ
ส่งเสริมการจ้างงานต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างฐาน
ข้อมูลตลาดแรงงานด้านผู้สูงอายุ

2

การขยายอายุ
เกษียณราชการ

สำ�นักงานศาลยุตธิ รรมได้มปี ระกาศพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การแต่งตัง้ และดำ�รงตำ�แหน่งผูพ้ พิ ากษา
อาวุโส พ.ศ. 2542 สำ�นักงานอัยการสูงสุดได้มีพระ
ราชบัญญัตหิ ลักเกณฑ์การแต่งตัง้ และดำ�รงตำ�แหน่ง
อัยการอาวุโส พ.ศ. 2543 เพื่อขยายอายุเกษียณ
จาก 60 ปี เป็น 65 ปี และสามารถพิจารณาต่ออายุ
การทำ�งานของผูพ้ พิ ากษา หรืออัยการแผ่นดินต่อไป
ได้จนอายุครบ 70 ปี

ข้อมูลจาก สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1
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สำ � นั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา กระทรวง
ศึกษาธิการ ได้ออกระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 กำ�หนดให้ขา้ ราชการ
ในมหาวิทยาลัยที่มีตำ�แหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่
ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป สามารถต่ออายุการ
ทำ�งานออกไปได้จนอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
ตั้ ง แต่ พ.ศ. 2552 สำ � นั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนได้ประกาศกำ�หนดตำ�แหน่งที่
สามารถขยายอายุราชการจาก 60 ปี เป็น 65 ปี
เพิม่ เติมในวิชาชีพระดับเชีย่ วชาญ และระดับทักษะ
พิเศษ
ประกาศสำ�นักนายกรัฐมนตรี เมือ่ 6 เมษายน 2561
เรื่องแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคมให้ขยายอายุ
เกษียณจาก 60 ปี เป็น 63 ปี
ในภาคธุ ร กิ จ เอกชน กำ � ลั ง มี ก ารขั บ เคลื่ อ นการ
ขยายอายุเกษียณ จากทีก่ �ำ หนดไว้ทอี่ ายุ 55 ปี เป็น
60 ปี หรือขยายต่อไปถึง 65 ปี รวมทัง้ การพยายาม
แสวงหามาตรการจู ง ใจในการจ้ า งงานผู้ สู ง อายุ
ต่อไปให้นานที่สุด

3

ส่งเสริมให้ภาคเอกชน
จ้างงานผู้สูงอายุ

ในปี 2560 มีการจัดตั้งคณะทำ�งานประชารัฐเพื่อ
สังคม (E6) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนจ้างงานผู้สูงอายุ
สามารถนำ�รายจ่ายมาหักภาษี ได้ 2 เท่าของราย
จ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้าง
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การเข้าถึงความรู้
การศึกษา และการฝึกอบรม
สำ � นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้สูงอายุ และการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาของ
ผู้สูงอายุสู่ชุมชน
มีชมรมผู้สูงอายุอีกจำ�นวนหนึ่ง จัดตั้งขึ้นโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ชมรมผู้สูงอายุจำ�นวนมาก
จัดกิจกรรมส่งเสริม
การศึกษา และการเรียนรู้
สำ�หรับผู้สูงอายุ ในรูปของ

“โรงเรียนผู้สูงอายุ”

215

หลักประกันรายได้ การคุ้มครอง
ทางสังคม / การประกันสังคม
และการลดความยากจน
เบี้ยยังชีพรายเดือนสำ�หรับผู้สูงอายุทุกคน
เริ่มตั้งแต่ปี 2536 ระยะแรกให้เบี้ยยังชีพรายเดือน เดือนละ 200 บาท
แล้วเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 500 บาท ต่อมาขยายให้เป็นสิทธิของผู้สูงอายุ
ทุกคนที่ไม่ได้รับบำ�นาญจากรัฐในปี 2553 และตั้งแต่ปี 2555 รัฐบาลเพิ่ม
จำ�นวนเบี้ยยังชีพรายเดือนตามระดับอายุของผู้สูงอายุแบบขั้นบันได อายุ
60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท อายุ 70-79 ปี ได้รับเดือนละ
700 บาท อายุ 80-89 ปี ได้รับเดือนละ 800 บาท และผู้มีอายุ 90 ปี
ขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 1,000 บาท
ในปี 2561 รัฐบาลได้จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 66,407 ล้านบาท2

เบี้ยยังชีพรายเดือน
90 ปีขึ้นไป

1,000
บาท
80-89 ปี

800
บาท
70-79 ปี

700
บาท
60-69 ปี

600
บาท

การประกันชราภาพ
ตั้งแต่ปี 2542 สำ�นักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานริเริ่มให้มีการประกันชราภาพเพิ่มขึ้นภายใต้ระบบประกันสังคม
กลุ่มคนงานที่ประกันตนจะมีหลักประกันได้รับเงินบำ�นาญชราภาพหลังการเกษียณอายุ หรือเมื่ออายุครบ 55 ปี
ในปี 2561 มีลูกจ้างผู้ประกันตนทั้งประเทศ จำ�นวนประมาณ 15,995,000 คน3 ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในปี 2561
ตามมาตรา 33 39 และ 40 มีจำ�นวนประมาณ 749,000 คน ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

มาตรา 33
เป็นลูกจ้างที่ทำ�งานต่อเนื่อง
ในสถานประกอบการและ
มีนายจ้าง จำ�นวนประมาณ
128,000 คน
2
3

มาตรา 39
เคยเป็นลูกจ้างที่อยู่ในสถาน
ประกอบการและมีนายจ้าง
จำ�นวนประมาณ
177,000 คน

มาตรา 40
เป็นผู้ประกันตนเพื่อสิทธิ
ประโยชน์ตามกฎหมายประกัน
สังคม จำ�นวนประมาณ
444,000 คน

ข้อมูลจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลจาก สำ�นักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
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ข้าราชการ
ออมเงิน
เป็นรายเดือน
ขณะที่ยังทำ�งานอยู่

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
ข้าราชการที่เป็นสมาชิกจะออมเงินเป็นรายเดือนขณะที่ยังทำ�งานอยู่
โดยรัฐบาลจ่ายเงินสมทบให้เพื่อเข้ากองทุน
ในปี 2561 มีจำ�นวนข้าราชการที่เป็นสมาชิกประมาณ 1,076,000 คน4
4

ข้อมูลจาก กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
กองทุ น ที่ น ายจ้ า งและลู ก จ้ า งร่ ว มกั น จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ความ
มั่ น คงด้ า นรายได้ ใ นวั ย เกษี ย ณ สำ � นั ก งานคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ ทำ�หน้าที่รับจดทะเบียนจัดการกองทุนนี้
ปี 2561 มีกองทุนฯ 380 กองทุน และมีลูกจ้างที่เป็นสมาชิก
ประมาณ 3 ล้านคน5
5

สร้างความมั่นคง
ด้านรายได้
ในวัยเกษียณ

ข้อมูลจาก กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพไทย

กองทุนการออมแห่งชาติ
พ.ร.บ. กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ดำ�เนินการโดยสำ�นักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างหลักประกัน
ด้านรายได้ผ่านการออมเพื่อวัยเกษียณแก่ประชาชนวัยทำ�งาน ซึ่งยังไม่มี
หลักประกันด้านรายได้หลังวัยเกษียณ สมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
เป็นรายเดือน โดยรัฐบาลร่วมจ่ายเงินสมทบ เมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี
แล้ว จะได้รับเงินบำ�นาญรายเดือนอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต

สร้างหลักประกันแก่

ประชาชนวัยทำ�งาน
ซึ่งยังไม่มีหลักประกัน
ด้านรายได้
หลังวัยเกษียณ

กองทุนการออมแห่งชาติเปิดรับสมาชิกในปี 2558 ในปี 2561 มีจำ�นวน
สมาชิกสะสมประมาณ 1.6 ล้านคน มีเงินกองทุนรวมประมาณ 3,800
ล้านบาท6
6
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ข้อมูลจาก กองทุนการออมแห่งชาติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560
กำ�หนดสิทธิของผู้มีอายุที่จะได้รับความช่วยเหลือ
จากรัฐไว้ในมาตรา 48 วรรคสอง ดังนี้

“บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มี
รายได้เพียงพอแก่การยังชีพและบุคคล
ผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
ที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ”

สิทธิประโยชน์ด้านภาษีสำ�หรับผู้สูงอายุ
สิทธิประโยชน์
ในการหักลดหย่อนแก่บุตร
ที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา

ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี

พ.ร.บ.
ผู้สูงอายุ
พ.ศ. 2546

กรมสรรพากร กระทรวงการคลังให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้สูงอายุ
คือ (1) หักลดหย่อนแก่บุตรที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ไม่เกิน 30,000
บาท/ปี (2) หักลดหย่อนแก่บตุ รทีด่ แู ลบิดามารดา โดยซือ้ กรมธรรม์ประกัน
สุขภาพ ไม่เกินคนละ 15,000 บาท/ปี (3) ลดหย่อนภาษีผู้มีอายุตั้งแต่
65 ปีขึ้นไปที่มีรายได้ โดยยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกิน 190,000 บาท/ปี

กองทุนผู้สูงอายุ
จัดตั้งขึ้นในปี 2547 ตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เพื่อให้เป็นกองทุน
ของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือเป็นค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริม สนับสนุน
และคุ้มครองผู้สูงอายุ

การให้เงินช่วยเหลือการจัดการศพผู้สูงอายุ
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้ออกประกาศกระทรวงเรื่อง “การกำ�หนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนันสนุนการ
สงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. 2547” ช่วยผูส้ งู อายุทีม่ ฐี านะ
ยากจนและเสียชีวิต รายละ 2,000 บาท

ช่วยผู้สูงอายุที่มี
ฐานะยากจนและเสียชีวิต
รายละ 2,000 บาท
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การให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ที่ประสบกับปัญหาทางสังคม
ให้คำ�ปรึกษา
แก่ผู้สูงอายุ
ที่ประสบปัญหาผ่าน

Call
Center

1300

คลินิกยุติธรรม
ให้คำ�ปรึกษาด้าน
การคุ้มครองสิทธิตาม
กฎหมายแก่ผู้สูงอายุ

รัฐบาลให้ ความช่ วยเหลื อ โดยให้ คำ � ปรึ กษาแก่ ผู้ สูง อายุ ที่ประสบปั ญหาผ่ า น
call center หมายเลขโทรศัพท์ 1300 และช่วยเหลือในกระบวนการทาง
กฎหมาย การรับเข้าอยู่ในบ้านพักฉุกเฉินและบ้านพักคนชรา โดยมีหน่วยงาน
รับผิดชอบ คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
มหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ออกประกาศกระทรวง 2 ฉบับ คือ
(1) “กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และ
การสนับสนุนการจัดทีพ่ กั อาศัย และเครือ่ งนุง่ ห่มให้ผูส้ งู อายุตามความจำ�เป็น
อย่างทั่วถึง” พ.ศ. 2548 และ (2)“กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับ
อันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วย
กฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง และการให้คำ�แนะนำ�” พ.ศ. 2548
กระทรวงยุติธรรม จัดตั้ง “คลินิกยุติธรรม” ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้
คำ�ปรึกษาด้านการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแก่ผู้สูงอายุ
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การสูงวัยอย่างมีสุขภาพ
และอยู่ดีมีสุข
Advancing Health and Well- being into Old Age
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การเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพ
อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม
สำ � นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ได้ ใ ห้ ห ลั ก ประกั น
ด้านบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวมโดยไม่
เสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย โดยมี ห น่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนเป็ น
หน่ ว ยให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพในทุ ก ระดั บ โดยให้ บ ริ ก ารทั้ ง ด้ า น
การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และ
การฟืน้ ฟูสขุ ภาพ ตลอดจนการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาว ทีม่ ภี าวะ
พึ่งพิง รวมทั้งมีกองทุนสุขภาพท้องถิ่นกระจายทั่วประเทศ

1
2
3
กระทรวงสาธารณสุขจัดให้มี
บริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
รวมทั้งสิทธิประโยชน์ในการ
เข้ารับบริการสุขภาพ
บางประเภท ดังนี้
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4

เริ่มโครงการ “ทีมหมอครอบครัว” ดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้านที่เป็นผู้ป่วยติดบ้านและ
ติดเตียง7
จัดให้มีช่องทางพิเศษสำ�หรับผู้สูงอายุ
ที่เข้ามาใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอก

จัดให้มีคลินิกผู้สูงอายุ เพื่อให้บริการ
โดยเฉพาะ

เริ่มโครงการฟันเทียมพระราชทาน
ตั้งแต่ปี 2548 ดูแลสุขภาพช่องปาก
และฟันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

5
6
7
8

จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพร่างกาย รวมทั้งตรวจคัดกรอง
ภาวะสมองเสื่อม ให้แก่ผู้สูงอายุในสถานพยาบาลทุกระดับ

กำ�หนดเป้าหมายให้ทุกอำ�เภอใน 76 จังหวัด
มีวัดที่ทำ�หน้าที่ส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุ
ปัจจุบันมีวัดมากกว่า 9,000 แห่งกระจายไปตามตำ�บลต่างๆ
เสนอข้อเสนอเชิงนโยบายพื่อให้มีรูปแบบบริการ
สังคมผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ

ให้บริการตามสิทธิประโยชน์จากหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเพื่อผู้สูงอายุ ในด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคพื้นฐาน ด้านสาธารณสุขแก่ผู้มีภาวะพึ่งพิง และให้
การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

ในเขตกรุงเทพมหานครจัดให้มบี ริการ
ที่ เ กี่ ย วกั บ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
ผูส้ งู อายุ ได้แก่ จัดทีมสหสาขาวิชาชีพ
มาให้ บ ริ ก ารที่ ค ลิ นิ ก ผู้ สู ง อายุ ใน
โรงพยาบาลนำ�ร่อง 2 แห่ง ร่วมกับ
ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 12 แห่ ง
และสำ�นักงานเขต 10 แห่ง เพื่อดูแล
สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ที่ มี ค ะแนนความ
สามารถในการประกอบกิ จ วั ต ร
ประจำ � วั น (ADL) น้ อ ยกว่ า หรื อ
เท่ า กั บ 11 8 นอกจากนี้ ได้ จั ด ทำ �
โปรแกรม BMA Home Ward Referal ส่ ง ข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ยสู ง อายุ จ าก
ภาคี เ ครื อ ข่ า ยโรงพยาบาลทั้ ง ภาค
รั ฐ และเอกชน จำ � นวน 125 แห่ ง
ไปยั ง ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 68
แห่ ง ของกรุ ง เทพมหานคร เมื่ อ สิ้ น
ปี 2561 ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งต่อ
ผ่านโปรแกรมฯ รวมสะสมมากกว่า
5 หมื่ น ราย (ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2561)9

ข้อมูลจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูลจาก สำ�นักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
9
ข้อมูลจาก สำ�นักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
7
8

53

223

การฝึกอบรมผู้ให้บริการ
ดูแลบุคลากรวิชาชีพ
เพื่อดูแลผู้สูงอายุ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน สภากาชาดไทย สมาคมสภา
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ และสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ได้สนับสนุนการจัดฝึกอบรมความรู้และทักษะที่
จำ�เป็นในการดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่บุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ และการฝึก
อบรมผู้ให้การดูแลผู้สุงอายุแก่บุคคลทั่วไป หรือบุคคลที่จะทำ�
หน้าที่เป็นผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุ

222

ผู้สูงอายุ
กับการติดเชื้อเอชไอวี
ผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากโรคเอดส์
สามารถขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมทั้งใน
ด้านการเงินและคำ�ปรึกษาจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และกระทรวการพัฒนาสังคมฯ
รวมทั้งได้รับความช่วยเหลือจากอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุที่มาเยี่ยมเยียน และให้กำ�ลังใจถึง
ที่บ้าน

ในปี 2559 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สปสช. และ อปท.
จัดให้มี ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) และผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ (Caregiver)
ในปี 2561 มีผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุประมาณ 13,000 คน และ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุประมาณ 72,000 คน ที่ผ่านการอบรมและ
ขึ้นทะเบียนแล้ว

13,000 คน
ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ

72,000 คน
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
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ผู้สูงอายุกับความต้องการ
ด้านสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิตได้จัดทำ�คู่มือในการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
เบื้องต้น ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรมอาสาสมัคร และ
เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการคัดกรองและประเมินสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุเมื่อไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน

225

ผู้สูงอายุกับความพิการ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เดือนละ

800 บาท

ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ค วามพิ ก ารสามารถเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ข องตนเอง
ได้ ต าม พ.ร.บ.ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร
พ.ศ. 2550 เมื่อผู้สูงอายุไปจดทะเบียนเป็นคนพิการ จะได้
รับเงินช่วยเหลือเพิม่ เติม หรือทีเ่ รียกว่า “เบีย้ ยังชีพคนพิการ”
อีกเดือนละ 800 บาท
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การสร้างความมั่นใจ

ในเรื่องสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม
Ensuring Enabling and Supportive
Environment
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2546
อาสาสมัครให้การดูแลผู้สูงอายุ
ตั้งแต่ปี 2546 มีการเริ่มโครงการฝึกอบรมประชาชนในชุมชน
ให้ท�ำหน้าที่เป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน โครงการนี้ได้
รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2550 ให้ขยาย
ผลออกไปครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทุ ก ต�ำบลทั่ ว ประเทศ ตั้ ง แต่ ป ี
2556 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่
เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในชุมชนอย่างสม�่ำเสมอ ชวนพูดคุยเป็น
เพื่อน ดูแลเรื่องการรับประทานอาหารและยา ช่วยเหลือเรื่อง
การอาบน�้ำ และการแต่งตัว ท�ำความสะอาดบ้าน ฯลฯ
กรมกิจการผู้สูงอายุตั้งเป้าหมายให้มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ที่บ้าน (อผส.) จ�ำนวน 80,000 คน ในปี 2562 โดยใน
ปี 2561 มี อผส. ท�ำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนทั่วประเทศ
จ�ำนวนสะสมรวม 74,000 คน10

2548

ปี 2548 กรมโยธาธิ ก าร กระทรวงมหาดไทย ออกกฎ
กระทรวงมหาดไทย ก�ำหนดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในอาคาร
ส�ำหรับผู้พิการ และคนชรา เช่น ป้ายแสดงสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวก ทางลาดและลิฟท์ บันได ที่จอดรถ ประตูห้องส้วม
จากการประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2545-2564) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ประเมิน
สถานที่ ส าธารณะที่ มี สิ่ ง อ�ำนวยความสะดวกที่ ใช้ ไ ด้ จ ริ ง
ครบทั้ง 3 อย่าง ได้แก่ ทางเดินลาด/ราวบันได บันไดเลื่อน/
ลิฟต์ และห้องส้วมเฉพาะส�ำหรับผูส้ งู อายุ พบว่าไม่ผา่ นเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้เกือบทุกแห่ง ยกเว้นส�ำนักงานเขตในกรุงเทพ
มหานครบางแห่ง และท่าอากาศยาน 8 แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน

2550

ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพผูส้ งู อายุ (ศพอส.)
เป็นการพัฒนาต่อยอดจากศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุใน
ชุมชนทีด่ �ำ เนินการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มาตัง้ แต่
ปี 2550 รัฐบาลได้จัดตั้ง ศพอส. ครบทุกอำ�เภอทั่วประเทศ
ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อให้เป็นสถานที่สำ�หรับทำ�กิจกรรมร่วมกัน
ของผู้สูงอายุและคนวัยอื่นๆ ในชุมชน
ในปี 2561 มี ศพอส. จำ�นวน 1,475 แห่ง ใน 878 อำ�เภอ
ทั่วประเทศ สามารถให้บริการผู้สูงอายุในชุมชนได้มากกว่า
200,000 คน

2555

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 จัดท�ำสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ขั้นพื้นฐาน 5 ประเภท ได้แก่ (1) ทางลาด (2) ห้องน�้ำ
(3) ป้ายสัญลักษณ์ (4) ที่จอดรถ และ (5) บริการข้อมูล
ในปี 2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ด�ำเนินการ
มาแล้ว ดังนี้ ทางลาด ประมาณ 3,700 แห่ง (ครอบคลุมไป
แล้ว 47%) ห้องน�้ำประมาณ 3,300 แห่ง (ครอบคลุม 42%)
ป้ายสัญลักษณ์ 3,100 แห่ง (ครอบคลุม 40%) ที่จอดรถ
ประมาณ 2,400 แห่ง (ครอบคลุม 31%) และศูนย์บริการ
ข้อมูล 3,300 แห่ง (ครอบคลุม 42%) และมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการด�ำเนินการตามมาตรการส่งเสริมเมืองที่
เป็นมิตรกับผู้สูงอายุครบทั้ง 8 ประเด็น ตามค�ำนิยามของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) แล้วประมาณ 2,100 แห่ง
(ครอบคลุม 27%)11
10
11

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ
ข้อมูลจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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ศูนย์พัฒนาการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุ ให้บริการ
ด้านการส่งเสริมและดูแลผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจน
ขาดผู้ดูแลและด้อยโอกาส ได้เข้ามารับการอุปการะ
ดูแล และพำ�นักอาศัย
ในปี 2561 มี ศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
สำ�หรับผู้สูงอายุ 12 แห่ง และมีสถานสงเคราะห์ที่
ได้รับถ่ายโอนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ให้ไป
อยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ใน
ทุกภาคของประเทศไทย

ภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุ

2525

ปี 2525 คณะรัฐมนตรีได้อนุมตั ใิ ห้วนั ที่ 13 เมษายนของ
ทุกปี เป็น “วันผูส้ งู อายุแห่งชาติ” กระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ ทำ�หน้าที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ทำ�หน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยภาครัฐ
และภาคเอกชนทั่วประเทศในการจัดงานวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติประจำ�ปี
ในแต่ละปี จะมีการสรรหา คัดเลือก และมอบรางวัล
“ผู้สูงอายุแห่งชาติ”

12

ข้อมูลจาก สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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คลังปัญญาผู้สูงอายุ
ในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในปี 2543 พระองค์มีพระราชดำ�รัสว่า
“ประเทศไทย ควรส่งเสริมและให้การสนับสนุนผู้สูงอายุ
ที่มีความรู้ความสามารถที่ได้เกษียณอายุจากการทำ�งานใน
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนให้ได้
รับโอกาสในการนำ�ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
มาร่วมสร้างคุณประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศ”
แนวคิดจากกระแสพระราชดำ�รัสดังกล่าว เป็นทีม่ าในการจัดตัง้
“วุฒิอาสาธนาคารสมอง”
ในปี 2561 มีรายชื่อสมาชิกที่เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ จำ�นวน
มากกว่า 5 พันคน12
ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ได้มีโครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ
ในชุ ม ชน โดยเป็ น การจั ด ทำ � ทะเบี ย นผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนที่ มี
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
สาขาต่างๆ ทั้งนี้ในปัจจุบัน มีผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียน
คลังปัญญาผู้สูงอายุในชุมชนมากกว่า 23,000 ราย

สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ
ในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ
กระทรวงคมนาคม และรัฐวิสาหกิจด้านการขนส่งสาธารณะ
ได้ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ โดยให้ได้รับส่วนลดพิเศษใน
การเดินทางหลายรายการ เช่น การบินไทยให้ส่วนลดร้อยละ
15 ของอัตราค่าโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย รถโดยสาร
สาธารณะ รถไฟฟ้ามหานคร และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย ให้ส่วนลดร้อยละ 50 บริการเรือข้ามฟาก และเรือ
โดยสาร ยกเว้นค่าโดยสารให้แก่ผู้สูงอายุ

24
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
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การประเมินผลการดำ�เนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545-2564
ดำ�เนินการโดยวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การจัดทำ� “รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย”

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ร่วมกับวิทยาลัยประชากรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล ด้วยความสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนผู้สูงอายุ จัดทำ�รายงาน
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทยเป็นประจำ�ทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา เพื่อนำ�เสนอ
ต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี

การสำ�รวจข้อมูลระดับชาติด้านผู้สูงอายุ

สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดำ�เนินการจัดเก็บข้อมูลระดับชาติด้านผู้สูงอายุ
มาแล้ว 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

การจัดทำ�ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ

ในปี 2561 กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 3 มิติ
คือ ด้านสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ด้านการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ และ
ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
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3

การทำ�งานของผู้สูงอายุ
ทุกวันนี้คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น และมีสุขภาพดีขึ้น หากคนไทยเกษียณออก
จากกำ�ลังแรงงานตัง้ แต่ยงั เป็นผูส้ งู อายุวยั ต้น ก็จะมีเวลาในชีวติ เหลืออยูต่ อ่ ไป
โดยไม่ทำ�งานอีกยาวนานเป็นสิบๆ ปี ทั้งๆ ที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงและยังมีพลัง
ทำ�ไมเราจะไม่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ ยังคงทำ�งานต่อไปให้นานที่สุด เพื่อ
ทดแทนกำ�ลังแรงงานที่จะลดน้อยลงในอนาคต และเพื่อผู้สูงอายุเหล่านั้น
จะมีโอกาสออมเงินได้ต่อไปอีก โดยไม่ต้องเริ่มใช้เงินออมที่มีอยู่เร็วเกินไป
รวมทั้งยังช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดำ�รงชีพอย่างมีอิสระและศักดิ์ศรี

31
ความหมายของ

“ผู้สูงอายุที่มีงานทำ�”
ผู้สูงอายุที่มีงานทำ� คือ
บุคคลอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
ซึ่งในรอบ 7 วัน
มีลักษณะอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้

1

ทํางานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยได้รับค่าจ้าง เงินเดือน
ผลกําไร เงินปันผล ค่าตอบแทนที่มีลักษณะอย่างอื่น
สําหรับผลงานที่ทําเป็นเงินสด หรือสิ่งของ

2

ไม่ได้ทํางาน หรือทํางานน้อยกว่า 1 ชั่วโมงแต่..
• ยังได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่นๆ
หรือผลกําไร จากงาน หรือธุรกิจในระหว่างที่ไม่ได้
ทํางาน
• ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่นๆ
หรือผลกําไร จากงานหรือธุรกิจในระหว่างที่ไม่ได้
ทํางาน แต่ยังมีงานหรือธุรกิจที่จะกลับไปทํา

3

ทํางานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้รับค่าจ้างในธุรกิจ
กิจการ วิสาหกิจ หรือไร่นา เกษตร ของหัวหน้าครัวเรือน
หรือของสมาชิกในครัวเรือน
ที่มา: ปรับจากคำ�นิยามที่ใช้ใน “การทำ�งานของผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2561” (หน้า 21), สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
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การทำ�งานของผู้สูงอายุ
เกี่ยวกับ “การทำ�งานของผู้สูงอายุ”
อาจไม่ใช่เพียงว่า ผู้สูงอายุมีงานทำ�หรือ
ไม่ แต่ควรพิจารณาถึง “สถานภาพการ
ทำ�งาน” “การได้รับการคุ้มครองและมี
หลักประกันการทำ�งาน” และ
“ภาคเศรษฐกิจ” ของผู้สูงอายุที่มี
งานทำ�ด้วย

นายจ้าง
ประกอบธุรกิจส่วนตัว

แรงงานในระบบ
แรงงานนอกระบบ

ผู้สูงอายุที่ทำ�งาน

ช่วยธุรกิจในครัวเรือน
โดยไม่ได้รับค่าจ้าง
ลูกจ้าง (รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน
หรือทำ�งานหลายแห่ง)

สมาชิกของการรวมกลุ่มผู้ผลิต
ภาคการผลิต
ภาคการค้าและบริการ
ภาคเกษตรประมงและป่าไม้
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ภายใต้สถานการณ์สังคมสูงอายุ การขยายอายุการทำ�งานของประชากรให้
ยาวนานขึ้นจะก่อให้เกิดผลเชิงบวก ทั้งต่อประเทศชาติและสังคม ในระดับ
มหภาค และต่อตัวผู้สูงอายุและครอบครัว ในระดับจุลภาค อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบัน ผู้สูงอายุจำ�นวนมากที่ยังมีอายุไม่มาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น
(60-64 ปี) ทีย่ งั มีสขุ ภาพแข็งแรง กลับหยุดหรือเลือกทีจ่ ะเกษียณตนเองจากกำ�ลัง
แรงงานของประเทศด้วยเหตุผล “ชรา ต้องการพักผ่อน หรือเกษียณการทำ�งาน”
ซึ่งกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำ�งานที่ยาวนาน
ขึ้นหรือเกษียณตนเองจากการทำ�งานช้าลง

เกษียณการทำ�งาน
/พักผ่อน

ทำ�งาน/
ดูแลบ้าน

ชรา

ผู้สูงอายุ
ที่ไม่ทำ�งาน
ป่วย พิการ ฯลฯ
จนไม่สามารถ
ทำ�งานได้
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เหตุผลอื่นๆ

32
ตัวชี้วัด

การทำ�งานผู้สูงอายุ
การมีส่วนร่วมในก�ำลังแรงงาน (Labor force
participation) ของประชากรไทยในภาพรวม
ลดลงค่อนข้างเร็วตั้งแต่อายุประมาณ 55 ปีขึ้นไป
(ต�่ำกว่าร้อยละ 80) โดยผู้หญิงลดลงเร็วกว่าผู้ชาย

ในปี 2561 จากผู้สูงอายุ
ทั้งหมด 11.7 ล้านคน
มีผู้สูงอายุที่ยังคง
ทำ�งานอยู่ประมาณ ใน
หรือประมาณ 4.4 ล้านคน

13

55
ภาพรวม

ปีขึ้นไป

การมีส่วนร่วมในกำ�ลังแรงงาน
ของประชากรไทย ลดลงค่อนข้างเร็ว

ผู้สูงอายุชายมีสัดส่วน
ที่ยังคงทำ�งานสูงกว่า
ผู้สูงอายุหญิงเกือบ
ชาย

หญิง

รวม

2

เท่า

% ผู้มีงานทำ� ในประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป
แหล่งข้อมูล : วิเคราะห์จาก ข้อมูลการสำ�รวจภาวะการทำ�งานของประชากร
พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3
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ในกรุงเทพฯ
มีผู้สูงอายุไม่ถึง

14

ใน
ที่ยังคงทำ�งานอยู่

% ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ�
แหล่งข้อมูล : วิเคราะห์จาก ข้อมูลการสำ�รวจภาวะ
การทำ�งานของประชากร พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3

66

ในกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่ยังคงทำ�งาน

4.36

ร้อยละ 20
เป็นการช่วยงาน
หรือธุรกิจใน
ครอบครัว
ที่ไม่ได้รับค่าจ้าง

ล้านคน

สถานภาพการทำ�งานของผู้สูงอายุ
ลูกจ้างเอกชนและทำ�งานหลายเจ้า
ลูกจ้าง (รัฐและรัฐวิสาหกิจ)
ธุรกิจครัวเรือน (ไม่ได้รับค่าจ้าง)
ธุรกิจส่วนตัว (ไม่มีลูกจ้าง)
นายจ้าง

การคุ้มครองและ
หลักประกันทางสังคม
จากการทำ�งาน

แหล่งข้อมูล : วิเคราะห์จาก ข้อมูลการสำ�รวจภาวะ
การทำ�งานของประชากร พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3

23

เกือบ
ใน
เป็นการทำ�งานหรือ
การประกอบการธุรกิจ
ส่วนตัวที่ไม่มีลูกจ้าง

เกือบ

แหล่งข้อมูล : วิเคราะห์จาก ข้อมูลการ
สำ�รวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561
*ใช้คำ�จำ�กัดความแรงงานในระบบ และ
นอกระบบ ตามสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

9ใน10

เป็นแรงงานนอกระบบ
ที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง
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ภาคเศรษฐกิจ

ผู้จัดการ ข้าราชการ
ระดับอาวุโส และ
ผู้บัญญัติกฎหมาย

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
เสมียน

เจ้าหน้าที่เทคนิค
และผู้ประกอบวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ

พนักงานบริการ
และผู้จำ�หน่ายสินค้า

ผู้ประกอบ
อาชีพงานพื้นฐาน

3ใน4

เป็นแรงงานสูงอายุในภาคเกษตร
และภาคบริการและการค้า

ช่างฝีมือและ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือ
ในด้านการเกษตร
ป่าไม้ และประมง

% ของผู้สูงอายุที่ทำ�งาน

เหตุผลสำ�คัญที่สุดที่ยังทำ�งานอยู่
เกือบครึ่งต่อครึ่ง เป็นด้วยเหตุผลที่สะท้อนถึง “ความ
สมัครใจหรือเห็นประโยชน์จากการทำ�งาน” (สุขภาพ
ยังแข็งแรง ยังมีแรงทำ�งาน และต้องการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์) เทียบกับ “ความจำ�เป็นหรือความไม่
สมัครใจที่ต้องทำ�งาน” (ต้องหารายได้เลี้ยงครอบครัว
หรือตนเอง หรือ เป็นอาชีพหรืองานประจำ�ที่ยังไม่มี
ผู้ดูแลแทน)

ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์

เป็นอาชีพประจำ�
ไม่มีผู้ดูแลแทน

ต้องหารายได้เลี้ยง
ครอบครัวหรือตนเอง

แหล่งข้อมูล : วิเคราะห์จาก ข้อมูลการสำ�รวจประชากรสูง
อายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560

% ผู้สูงอายุที่มีงานทำ�
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อื่นๆ

สุขภาพแข็งแรง/
ยังมีแรงทำ�งาน

การทำ�งานของผู้สูงอายุ
ควรที่จะมาจากความต้องการ
ในการทำ�งาน
จากการเห็นประโยชน์
ของการทำ�งาน
และสถานะทางสุขภาพ
ที่ยังแข็งแรงอยู่...
ไม่น่าที่จะมาจากเฉพาะ
ความจำ�เป็นทางด้านรายได้
และเศรษฐกิจที่เหมือนเป็น
ปัจจัยบังคับเท่านั้น
สถานะสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 60-64 ปี
37
%
ปานกลาง
8%

ไม่ดี/ไม่ดีมาก

54%
ดี/ดีมาก

สำ�หรับผู้สูงอายุทีมีการเสื่อมถอย
และข้ อ จำ � กั ด ทางสุ ข ภาพ การ
เกษี ย ณหรื อ หยุ ด ตั ว เองจากการ
ทำ�งาน อาจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่
ได้ แต่สำ�หรับผู้ที่แข็งแรง มีสมอง
และสติปัญญาที่ยังทรงพลัง การ
ยื ด อายุ ก ารทำ � งานต่ อ ไปจะช่ ว ย
ลดและชะลอความเสื่อมถอยที่มา
พร้อมอายุที่เพิ่มขึ้นให้ช้าลง

ในกลุ่มผู้สูงอายุ

60-64 ปี

รอฤดูกาลและอื่นๆ
ป่วย พิการ ฯลฯ จนไม่สามารถทำ�งานได้
เกษียณการทำ�งาน/พักผ่อน
ทำ�งานบ้าน
ชรา

เหตุผลที่ไม่พร้อมทำ�งานของผู้สูงอายุ 60-64 ปี
แหล่งข้อมูล : วิเคราะห์จาก ข้อมูลการสำ�รวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560

ในช่วงอายุ 60-64 ปี สุขภาพและสมรรถนะด้านต่างๆ ยังค่อนข้างเอื้ออำ�นวย
ให้ผู้สูงอายุยังสามารถทำ�งานได้ อยางไรก็ตาม ผู้สูงอายุในช่วงอายุนี้จำ�นวน
มาก (ถึงร้อยละ 41) “ไม่ได้ทำ�งาน” หรือ “หยุดทำ�งานแล้ว” ด้วยหลายเหตุผล
การสำ � รวจประชากรสู ง อายุ ใ นประเทศไทย พ.ศ. 2560 พบมี เ พี ย งไม่
ถึง 1 ใน 10 ที่ประเมินว่าสุขภาพของตนเอง “ไม่ดีหรือไม่ดีมาก” ขณะที่การ
สำ�รวจภาวะการทำ�งานของประชากร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 3) พบกลุ่มที่ “ไม่
ทำ�งาน” มีมากถึงร้อยละ 41 โดยในกลุ่มนี้ เกือบร้อยละ 90 มาจากเหตุผลที่
ไม่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ (ร้อยละ 35 “ชรา” ร้อยละ 34 “ทำ�งานดูแลบ้าน”
และ ร้อยละ 19 “เกษียณการทำ�งานหรือต้องการพักผ่อน”)
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รูปแบบการส่งเสริมการทำ�งาน

13

ของผู้สูงอายุ

แรงงานสูงอายุในระบบ14

แรงงานสูงอายุนอกระบบ

ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น แรงงานที่ อ ยู่ ภายใต้ ร ะบบประกั น สั ง คม
สามารถเริ่มรับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพที่อายุ 55 ปี
ขึ้นไป เป้าหมายสำ�หรับกลุ่มนี้ คือ การขยายอายุการ
ทำ�งานให้ยาวนานกว่าที่อายุ 55 ปี

ส่วนใหญ่ทำ�งานในลักษณะเป็นนายจ้าง ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวหรือธุรกิจครอบครัว โดยเฉพาะ ในภาคเกษตร
หรือการบริการ

การขยายอายุเกษียณ (รายบุคคล) - ที่อายุ 55 ปี โดย
ขยายสัญญาจ้างงานอย่างน้อย 1 ปี จากนั้นอาจเป็นปีต่อ
ปี มีเกณฑ์ประเมินที่ผู้ว่าจ้างกำ�หนดและตามความสมัคร
ใจของแรงงานแต่ละคน
การจ้างงานกลับเข้ามาใหม่ (รายบุคคล) - ด้วยสัญญา
จ้างงานใหม่อย่างน้อย 1 ปี ในตำ�แหน่งงาน เงื่อนไขการ
จ้างงานและค่าตอบแทนที่อาจจะเหมือนเดิมหรือปรับ
เปลี่ยนให้มีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น
การกำ�หนดอายุเกษียณเป็น 60 ปีบริบรู ณ์ – ทัง้ พนักงาน
รับใหม่หรือพนักงานเดิม โดยอาจดำ�เนินการในลักษณะ
ค่อยเป็นค่อยไปหรือขยับเป็นขั้นบันได
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การสร้างงาน (การผลิตและการให้บริการ) โดยมีรัฐบาล
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้แรงจูงใจการสนับสนุน
หรือส่งเสริม เน้นงานที่ผู้สูงอายุสามารถทำ�ได้ มีรูปแบบ
การทำ�งาน ชั่วโมงการทำ�งาน และค่าตอบแทนที่ยืดหยุ่น
สามารถสอดรับไปกับนโยบายการมีอัตราค่าจ้างผู้สงู อายุ
แบบรายชั่วโมง
การส่งเสริมการจ้างงาน หรือสร้างงานให้กับผู้สูงอายุ
ในลักษณะ กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social
Responsibility - CSR) โดยสถานประกอบการและ
บริษัทภาคเอกชน
สรุปจาก “รายงานโครงการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำ�ของผู้สูงอายุตามนโยบาย
ประชารัฐเพื่อสังคม” โดยศุภชัย ศรีสุชาติ, แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
และอนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ 2561
14
ในที่นี้ไม่รวมกลุ่มแรงงานข้าราชการ ที่ปัจจุบันมีแผนขยายอายุเกษียณจาก 60 ปี
เป็น 61 ปี และตามขั้นลำ�ดับจนถึง 63 ปี
13
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มาตรการต่างๆ

ของภาครัฐเพื่อผู้สูงอายุ ในปี 2561

กิจกรรม 1 อำ�เภอ 1 ภูมิปัญญา
จ้างผู้สูงอายุที่มีความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในสาขาต่างๆ มาถ่ายทอด
ความรู้ ใ ห้ แ ก่ ค นในชุ ม ชน โดย
ดำ�เนินการใน 11 จังหวัดนำ�ร่อง
แล้ว ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ
สุพรรณบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์
อุบลราชธานี ขอนแก่น เชียงราย
นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช และ
สงขลา

โครงการส่งเสริมขยายโอกาสด้าน
อาชีพและการทำ�งาน มีผู้สูงอายุได้
รับประโยชน์ ประจำ�ปีงบประมาณ
2561 จำ�นวนทั้งสิ้น 105,436 คน
ประกอบด้ ว ย แรงงานในระบบ
จำ � นวน 12,383 คน (ผ่ า นการ
ให้ความรู้ด้านกฎหมาย / ตรวจ
แรงงานในสถานประกอบการ/ การ
ให้ความช่วยเหลือในพืน้ ที)่ แรงงาน
นอกระบบ จำ�นวน 93,053 คน
(ผ่านการสำ�รวจความต้องการ ให้
มีงานทำ� มีรายได้ จ้างทำ�งานใน
หน่วยงานรัฐ ฝึกทักษะอาชีพ)

โครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพผู้ มี ร ายได้
น้ อ ยที่ ล งทะเบี ย นสวั ส ดิ ก ารแห่ ง
รัฐ เพือ่ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิม่
รายได้ และความมัน่ คงในอาชีพ ของ
ผู้ สู ง อายุ มี ก ารฝึ ก ทั ก ษะอาชี พ
ผู้สูงอายุ จำ�นวน 64,544 คน
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จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารจั ด หางานผู้
สู ง อายุ แ ละศู น ย์ ขึ้ น ทะเบี ย นหา
งานผู้ สู ง อายุ จำ � นวน 87 ศู น ย์
ทัว่ ประเทศ ผ่านช่องทางการหางาน
สำ�หรับผู้สูงอายุของกรมการจัดหา
งาน และเป็นช่องทางให้นายจ้าง
หาลู ก จ้ า ง โดยมี ผู้ สู ง อายุ เข้ า มา
ใช้บริการจำ�นวน 4,053 ราย และ
ได้บรรจุงาน จำ�นวน 2,020 ราย

โครการฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ แ ก่
ผู้ สู ง อายุ ใ นการทำ � งาน เพื่ อ เพิ่ ม
โอกาสการจ้างงานและเข้าใจสิทธิ
ตามกฎหมายคุ้ ม ครองแรงงาน
ผู้สูงอายุ อาทิ โครงการส่งเสริม
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ห น้ า ที่ ต าม
กฎหมายคุ้ ม ครองแรงงานแก่
ผู้สูงอายุ และกิจกรรมเสริมสร้าง
องค์ความรู้แก่แรงงานผู้สูงอายุเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณ
อย่างมีคุณภาพ

กรมสรรพากรยังมีมาตรการ
ส่งเสริมองค์กรที่มี
การจ้างงานผู้สูงอายุ
ในเรื่องของการยกเว้นภาษี
เงินได้ โดยสามารถ
หักรายจ่ายได้

2

นอกจากกระทรวงแรงงานจัดให้มีการส่งเสริมองค์ความรู้ และโอกาสในการเข้า
ถึงงานให้ผู้สูงอายุแล้ว กรมสรรพากรยังมีมาตรการส่งเสริมองค์กรที่มีการจ้าง
งานผู้สูงอายุในเรื่องของการยกเว้นภาษีเงินได้ โดยสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่า
ทั้งนี้รายจ่ายที่จะได้รับการยกเว้นภาษีต้องเกิดจากรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าจ้าง
ให้แก่ผู้สูงอายุไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560
มีจ�ำ นวนบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีไ่ ด้ใช้สทิ ธิประโยชน์ภาษีตามมาตรการ
จ้างงานผูส้ งู อายุ จำ�นวน 454 ราย โดยมีการจ้างงานลูกจ้างผูส้ งู อายุจ�ำ นวน 2,058
ราย (กรมสรรพากร, 2562)15
กรุงเทพมหานคร โดยสำ�นักพัฒนาสังคมได้จัดอบรมการฝึกอาชีพให้แก่บุคคล
ทั่วไปและผู้สูงอายุ มีจำ�นวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอาชีพประมาณ 7,800
คน จำ � นวนผู้ สู ง อายุ ที่ ป ระกอบอาชี พ หลั ง จากการเข้ า รั บ การฝึ ก อาชี พ แล้ ว
ประมาณ 3,400 คน โดยอบรมเกี่ยวกับ ศิลปประดิษฐ์ งานผ้า ผ้ามัดย้อม ปั้นดิน
พับริบบิ้น ดอกไม้ประดิษฐ์ ต้นไม้มงคล งานเพ้นท์ เดคูพาท สิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ พับผ้าเช็ดหน้า กระเป๋าผ้า/สานเส้น พลาสติก ของชำ�ร่วย เมคาเม่
การบูรฟักทอง แปรรูปสมุนไพร เป็นต้น
15
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เท่า

กรมสรรพากร. (2562). หนังสือราชการเรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อจัดทำ�รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2561
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ภาครัฐ และเอกชน

ร่วมมือกันส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทำ�

ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดทำ� MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการ
ส่งเสริมการมีงานทำ�ให้ผู้สูงอายุ ระหว่างกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำ�นักงานประกันสังคม กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำ�นักงานคณะ
กรรมการข้าราชการพลเรือน สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำ�บล
แห่งประเทศไทย กับหน่วยงานภาคเอกชนหลายครั้ง
นับจนถึงปี 2561 หน่วยงานภาคเอกชนที่ได้ลงนามใน MOU กับหน่วยงาน
ราชการตามโครงการ “รวมพลังประชารัฐ ส่งเสริมการมีงานทำ�ให้ผู้สูงอายุ”
เพื่อสร้างคุณค่า สร้างหลักประกันที่มั่นคงทางรายได้ให้ผู้สูงอายุ มีมากกว่า
20 แห่ง เช่น สมาคมผู้ค้าปลีกไทย บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำ�กัด บริษัท เบอร์ลี่
ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำ�กัด บริษัท
ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มหาชน) บริษัท บางจากกรีนเนท จำ�กัด บริษัท บิซิเนส
เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำ�กัด บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำ�กัด บริษัท เมซโซ่ จำ�กัด

รวมพลังประชารัฐ
ส่งเสริมการมีงาน
ทำ�ให้ผู้สูงอายุ
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทำ�งานได้นานที่สุด16
สำ�หรับประเทศไทยมี 3 เรื่องสำ�คัญที่ต้องส่งเสริม

หนึ่ง การส่งเสริมการเพิ่มทักษะ หรือเสริมทักษะใหม่

ให้กับกำ�ลังแรงงานไทยรวมถึงผู้สูงอายุภายใต้แนวคิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Up-Skill + Re-Skill ภายใต้แนวคิด
Life Long Learning Approach)

สอง การสร้างแรงจูงใจการทำ�งานให้กับแรงงานสูงอายุ
ด้วยการออกแบบการทำ�งานที่ยืดหยุ่น (Flexible Working Condition) เหมาะสมตามความต้องการและเงื่อนไข
ตามวัยของแรงงาน

สาม การขยายสิทธิประโยชน์ในการจ้างงานแรงงาน

สูงอายุที่มีทักษะและยังสามารถทำ�งานได้ให้กับนายจ้าง
สรุปจากรายงานการศึกษา โดยธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง
“สังคมสูงวัยกับความท้าทายของตลาดแรงงานไทย“
16
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ความร่วมมือ (Coordination)

โครงสร้างพื้นฐาน ระบบการศึกษาและ
พัฒนาทักษะแรงงาน ระบบสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน รวมถึง ระบบบำ�เหน็จ
บำ�นาญและประกันสังคม และ
ระบบสาธารณสุข

• การปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• การพัฒนาปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการ
ประกันสังคม
• การออกแบบระบบการจ้างงานรูปแบบ
ใหม่ การจ่ายค่าแรง
• การสร้างแรงจูงใจและเพิ่มความ
ยืดหยุ่นของชั่วโมงทำ�งาน

โดยทั้งหมดข้างต้นจะต้องได้รับความร่วมมือ หรือ coordination ในตลาดแรงงานและจากทุก
ภาคส่วนทั้งระบบ ตั้งแต่ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการศึกษาและพัฒนาทักษะแรงงาน
ระบบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมถึง ระบบบำ�เหน็จบำ�นาญและประกันสังคม และ
ระบบสาธารณสุข
นอกจากนี้จำ�เป็นต้องมี การปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานผู้สูงอายุ การพัฒนา
ปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการประกันสังคม การออกแบบระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ การ
จ่ายค่าแรง การสร้างแรงจูงใจและเพิ่มความยืดหยุ่นของชั่วโมงทำ�งาน
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ร่วมกันสร้าง

สังคมไร้อายุ

Ageless
Society
ให้ผู้สูงอายุไทยมีสุขภาพดี
มีพลังและทำ�งานต่อไปได้
ตราบเท่าที่สามารถ
โดยไม่มี “อายุ”
มาเป็นอุปสรรค

4

สถานการณ์เด่น
ในรอบปี 2561

41

ผู้สูงอายุแห่งชาติ
ประจำ�ปี 2561
นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา คณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติได้มีการมอบรางวัล
“ผู้สูงอายุแห่งชาติ” ประจำ�ปี
ในแต่ละปี คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จะมอบหมาย
ให้คณะอนุกรรมการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบ
อย่างที่ดีในสังคม ดำ�เนินการสรรหาผู้สูงอายุที่ได้
ทำ�คุณประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวมมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน และเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดีงามเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ

“ผู้สูงอายุแห่งชาติ”
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
แบบอย่างที่ดีในสังคม
ในปี 2561 นี้ได้แก่

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
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ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ผู้สูงอายุแห่งชาติ
พุทธศักราช 2561
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ประกาศสดุดี
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2482 ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็น
บุตรของ นายอารีย์ ตันติเวชกุล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์ และ
ท่านผูห้ ญิงประสานสุข ตันติเวชกุล อดีตต้นเครือ่ งพระกระยาหารไทยในพระตำ�หนัก
จิตรลดารโหฐาน
สมรสกับ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงจินตนา ตันติเวชกุล มีบุตร 2 คน

การศึกษา
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนอนุบาลลอออุทิศ กรุงเทพฯ เรียนต่อ
ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ และเรียนจบมัธยมปีที่ 6 ที่โรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัย ต่อจากนั้น สอบชิงทุนสถานทูตฝรั่งเศสประจำ�ประเทศไทยไปศึกษาต่อที่
ประเทศเวียดนามและลาว สำ�เร็จอนุปริญญาทางปรัชญา และไปศึกษาต่อที่ประเทศ
ฝรั่งเศส สำ�เร็จปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกรอนอบ สำ�เร็จปริญญาโท
และปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมองเปลิเอ ประเทศฝรั่งเศส
ระหว่างรับราชการทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ได้เข้ารับการศึกษาอบรมจบวิทยาลัยการทัพบกรุ่นที่ 23 และจบวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 28
ได้ศึกษาอบรมดูงานที่ต่างประเทศ ได้รับประกาศนียบัตรการวางแผนเศรษฐกิจ จาก
สถาบันบริหารระหว่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และ ประกาศนียบัตร
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แขนงต่างๆ
จากสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยจำ�นวน 17 สถาบัน
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การทำ�งาน
พ.ศ. 2512 เข้ารับราชการที่กองวางแผนเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ในช่วง พ.ศ. 2517-2524 ระหว่างที่รับราชการที่กองวางแผนเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจ

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ท�ำงานด้านการวางแผนใน
ต�ำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่กองทัพภาคทั้ง 4 ภาค
ด�ำเนินการใช้แนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงในพื้นที่สีแดงทั่วประเทศ ช่วงเวลาดังกล่าว
เป็นช่วงที่ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ลงสนามรบทั่วประเทศไทยทุกแห่งที่มีการก่อการร้ายในภาคทุก
ภาค ด�ำเนินการวางแผน วางโครงการโดยใช้การพัฒนาน�ำการทหาร ซึ่งพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในค�ำสั่งที่ 66 /2523 ใช้การพัฒนาและการเมืองน�ำการทหารท�ำให้ยุติ
สถานการณ์การต่อสู้กับการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ลงได้

พ.ศ. 2524 ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการกองวางแผนเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจส�ำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมถวายงานรับผิดชอบงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในต�ำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริเป็นพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีเป้าหมายมุ่งตรงต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนใน
ชนบทซึ่งเป็นที่มาของความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคมไทย

พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงจัดตั้งมูลนิธิ

ชัยพัฒนาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นกรรมการและเลขาธิการ
มูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งได้ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน
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วัตถุประสงค์ของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในรูปของการด�ำเนินงาน
พัฒนาในด้านต่างๆ ในกรณีที่การด�ำเนินงานนั้นๆ ถูกจ�ำกัดด้วยเงื่อนไขต่างๆ ของทางราชการ หรือ
ด�ำเนินงานในลักษณะอื่นใดที่จะท�ำให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงรวดเร็ว และไม่ตกอยู่
ภายใต้ข้อจ�ำกัด่ในเรื่องเงื่อนไขของเวลา แต่จะไม่ท�ำงานซ�้ำซ้อนกับทางราชการ

พ.ศ. 2536 ได้มีการแยกงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริออกจากส�ำนักงานคณะ

กรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ม าจั ด ตั้ ง ส�ำนั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (ภปร.) และดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการ

พ.ศ. 2537-2539 ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีกต�ำแหน่งหนึ่ง ควบคู่กับการด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการ (ภปร.)

ระหว่างด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้วางแผน
พัฒนาประเทศฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) โดยอัญเชิญแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงลงไปในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
โดยใช้ค�ำว่า “ยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาประเทศ” ซึ่งจะท�ำให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจดี
มีเสถียรภาพประชาชนมีความสุข การพัฒนามีความสมดุลและมีความยั่งยืน

พ.ศ. 2542 ลาออกจากต�ำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด�ำริ และด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเพียงต�ำแหน่ง
เดียวมาจนถึงปัจจุบัน
นอกจากนั้น ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นอดีตกรรมการรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง อาทิ องค์การทอผ้า
โรงงานยาสูบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต องค์การสวนสัตว์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทการบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน) องค์การโทรศัพท์ และเป็นอดีตกรรมการของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคาร
กรุงไทย
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เกียรติประวัติ
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ในฐานะบุคคลผู้ประพฤติดีงาม ซื่อสัตย์ สุจริต มีผลงานดีเด่นและเสียสละเพื่อส่วนรวม
โดยได้รับรางวัลจากหลายสถาบัน ได้แก่
• ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างประจำ�ปี 2537”
จากมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2538
• ได้รับรางวัลผู้บริหารราชการดีเด่น ประจำ�ปี 2538 (ครุฑทองคำ�)
จากสมาคมข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2539
• ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้ประพฤติปฎิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
จากสำ�นักงาน ป.ป.ป. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2540
• ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ. 2541
จากสำ�นักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2543
• ได้รับโล่รางวัล “มหิดลวรานุสรณ์” ประจำ�ปี 2538
จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2539
• ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำ�คุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
สาขาส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำ�ปี 2539
จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2539
• ได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำ�ปี 2549
จากงานวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2549
• ได้รับรางวัลมนุษยสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2553
จากสมาคมมนุษยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
• ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ
จากวิทยาลัยการทัพอากาศ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
• ได้รับรางวัลนิยมไทย จากสมาคมนิยมไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
• ได้รับโล่เกียรติคุณรางวัลบุคคลผู้ทำ�คุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำ�ปี 2558
จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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42

ศิลปิน
แห่งชาติ
ประจำ�ปี 2561
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ประกาศแต่งตั้งศิลปินแห่งชาติเพื่อยกย่อง
เชิ ด ชู เ กี ย รติ ศิ ล ปิ น ผู้ มี ผ ลงานทางศิ ล ปะที่
ปรากฏต่อสาธารณชน ทั้งในการสร้างสรรค์
พัฒนาศิลปะ และสืบสานศิลปะที่มีคุณค่า
ของแผ่ น ดิ น ไทย เป็ น ผู้ ผ ดุ ง และถ่ า ยทอด
ศิลปะในแต่ละแขนง ตลอดจนมีคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
ไทยในด้านศิลปะ
ในปี 2561 กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ประกาศ
รายนามศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช 2561 ที่
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำ�นวน 12 คน
ในจำ�นวนนี้ 11 คนเป็นผู้สูงอายุ
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สาขาศิลปะการแสดง
จำ�นวน 6 คน

นางกั้น เชาวพ้อง
เกิดวันอาทิตย์เดือนสี่ ปีจอ (2476)
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รู้จักกัน
ในนาม “โนรากั้น บันเทิงศิลป”
มีเอกลักษณ์การเป็นโนราแบบโบราณ
ขนานแท้ทั้งเครื่องดนตรีและการ
แต่งกาย ผลงานโดดเด่นทางด้าน
ศิลปะการรำ�และการร้อง

นายวิโรจน์ วีระวัฒนานนท์
เกิด 27 เมษายน 2488 ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีผลงานโดดเด่น
ทางด้านการแสดงลิเก รู้จักกันในนาม
“วิโรจน์หลานหอมหวล” มีความ
สามารถรอบตัวทั้งการร้อง การรํา
การด้นกลอนสด และวรรณศิลป์

นางสุคนธ์ พรพิรุณ
เกิด 1 พฤศจิกายน 2478 ที่จังหวัด
ราชบุรี ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล
กว่า 3,000 เพลง ไม่ว่าจะเป็นเพลง
ปลุกใจ เพลงศาสนา เพลงเพื่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เพลงประจําหน่วยงาน
เพลงประจําจังหวัด ผลงานเช่นเพลง
ขอให้เหมือนเดิม ใครก็ได้ถ้ารักฉันจริง
น�้ำตาเพื่อนใจ

๑
สาขาวรรณศิลป์
จำ�นวน 2 คน

๒๓

นางสมสุข กัลย์จาฤก
เกิด 14 พฤศจิกายน 2470 ที่
กรุงเทพมหานคร มีผลงานโดดเด่น
ทางละครวิทยุ-ละครโทรทัศน์
มีผลงานกว่า 300 เรื่อง ถูกนำ�ไปสร้าง
เป็นละครโทรทัศน์และภาพยนตร์
มากมาย อาทิ เพชรตาแมว ตุ๊กตาผี
บันทึกรักของพิมพ์ฉวี

นางเอก เชาวราษฎร์

นายจำ�ลอง ฝั่งชลจิตร
เกิด 2 มีนาคม 2497 ที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผลงานเขียนมี
ทั้งเรื่องสั้น นวนิยาย สารคดีและ
บทความ เช่น ขนําน้อยกลางทุ่งนา
สีของหมา ผลงานเรื่องสั้นมีมากกว่า
300 เรื่อง

นายเสน่ห์ สังข์สุข

เกิด 19 มกราคม 2486 ที่จังหวัด
ระยอง มีชื่อในวงการภาพยนตร์คือ
เพชรา เชาวราษฎร์ นางเอกชื่อดัง
ตลอดกาลของคนไทยที่มีผลงานด้าน
ภาพยนตร์ กว่า 300 เรื่อง ตั้งแต่ปี
2505 ถึง 2521 แสดงคู่กับพระเอก
มิตร ชัยบัญชาหลายเรื่อง

นายประภาส ชลศรานนท์
เกิด 18 พฤษภาคม 2503 ที่จังหวัด
ราชบุรี ผู้สร้างสรรค์งานบันเทิงและ
ดนตรีไทยสากล เป็นนักเขียน นักแต่ง
เพลง นําดนตรีไทยมาประยุกต์ร่วมกับ
ดนตรีสากล ด้วยการก่อตั้งวงดนตรีคุณ
พระช่วยออเครสตร้าขึ้นมาเพื่อบรรเลง
เพลงไทยแบบร่วมสมัย มีผลงานเพลง
มากกว่า 200 เพลง

เกิด 18 มิถุนายน 2500 ที่จังหวัด
เพชรบุรี รู้จักในนามปากกาว่า
“แดนอรัญ แสงทอง” เป็นนักเขียน
นักแปล มีผลงานโดดเด่นในการเขียน
เรื่องสั้น นวนิยาย ผลงานเป็น
เรื่องสั้น 19 เล่ม งานแปล 33 เล่ม
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สาขาทัศนศิลป์
จำ�นวน 4 คน

ศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข
(จิตรกรรม)

นายชิน ประสงค์

เกิด 31 มีนาคม 2498 ที่
กรุงเทพมหานคร มีผลงานเด่นด้าน
จิตรกรรม ใช้เทคนิคกรรมวิธีต่างๆ
ที่หลากหลายในงานศิลปะ เช่น
วาดเส้น จิตรกรรมสีน�้ำ จิตรกรรม
วัสดุบนกระดาษทําเอง งานสื่อผสม

(ประติมากรรม)

(สถาปัตยกรรมภายใน)

เกิด 6 มกราคม 2485 ที่จังหวัด
นนทบุรี มีผลงานด้านประติมากรรม
เป็นงานปั้นบุคคลสำ�คัญในพระบรม
ราชวงศ์ ออกแบบสร้างพระราชา
นุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี รวมถึงประติมากรรมสุนัข
ทรงเลี้ยงทั้ง 12 สุนัข ถวายในหลวง
รัชกาลที่ 9

เกิด 15 มีนาคม 2486 ที่
กรุงเทพมหานคร มีผลงาน
โดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมภายใน
โดยเน้นการออกแบบโรงแรมและ
โรงพยาบาลเป็นหลัก ด้วยต้องการยก
ระดับโรงพยาบาลในประเทศไทยให้
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นางคำ�ปุน ศรีใส
(ประณีตศิลป์-ทอผ้า)

๘๙

๕
๔ ๖๗
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นายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี

เกิด 5 มกราคม 2476 ที่จังหวัด
อุบลราชธานี ผลงานโดดเด่นด้านการ
ทอผ้า ได้พัฒนาลวดลายให้วิจิตร
พิสดาร โดยยึดรากฐานการทอผ้า
อีสาน คือ หมี่ ขิด ยก และ จก เป็น
พื้นฐาน

ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ
จะได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 25,000
บาท ค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบ
ราชการ รวมทั้งมีค่าช่วยเหลือเมื่อ
ประสบสาธารณภัย ครั้งละไม่เกิน
50,000 บาท และหากเสียชีวิตจะ
มีค่าช่วยเหลืองานบำ�เพ็ญกุศลศพ
20,000 บาท เงินช่วยเหลือค่าจัด
ทำ�หนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิต
ไม่เกิน 150,000 บาท เป็นต้น
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สังคมสูงอายุได้เป็น

ระเบียบวาระ
แห่
ง
ชาติ
1
การสร้างระบบคุ้มครอง และสวัสดิการผู้สูงอายุ

ให้ความสำ�คัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตโดยรวมให้กับผู้สูงอายุทั้งใน
เขตเมืองและชนบทอย่างทั่วถึง เท่าเทียมเพื่อให้ได้รับบริการและ
สวัสดิการสังคมที่หลากหลายและครอบคลุม การคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิ รวมทั้งการให้ความดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางและ
ขาดโอกาส ให้สามารถเข้าถึงบริการและสวัสดิการต่างๆ ที่รัฐจัดให้
อย่างถ้วนหน้า

รัฐบาลได้มีมติ
คณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบ
ระเบียบวาระแห่งชาติ
เรื่อง “สังคมสูงอายุ”
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561
โดยมีประเด็นสำ�คัญ
ในการผลักดันงานผู้สูงอายุ
ในเรื่องต่อไปนี้

2

การส่งเสริมการมีงานทำ�และมีรายได้
ของผู้สูงอายุ

ส่งเสริม และขยายโอกาสให้กับผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพดี มีความรู้
ความสามารถ ได้รับโอกาสในการทำ�งาน และร่วมเป็นกำ�ลังผลิต
(Productive manpower) ให้ กั บครอบครั ว ชุ ม ชน และสั ง คม
โดยเสริมสร้างแรงจูงใจด้านภาษีและสิทธิพิเศษอื่นๆ ให้ภาคธุรกิจ
รับผู้สูงอายุเข้าทำ�งาน โดยมีการกำ�หนดเงื่อนไขที่เหมาะสมในการจ้าง
งาน และเวลาที่ยืดหยุ่น ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการสร้างผลิตภัณฑ์
ของผูส้ งู อายุ และสนับสนุนให้มกี ารประกอบธุรกิจขนาดเล็กของตนเอง
ให้แก่ผู้สูงอายุ
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3

ระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ

ให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม เพื่อลดปัญหาการเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCD) จัดให้มี
บริการตรวจคัดกรองสุขภาพทีเ่ ข้าถึงผูส้ งู อายุทัง้ ในเขตเมืองและชนบท
เพื่อให้การดูแลตั้งแต่ต้นทาง สำ�หรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง
หรือติดบ้าน ติดเตียง มีระบบการดูแลระยะยาวโดยทีมหมอครอบครัว
(Family medicine and family care team) ที่ประกอบด้วยทีม
สหวิชาชีพ (Multidisciplinary team) รวมถึงมีการจัดทำ�แผนการดูแล
ผู้สูงอายุ (Care plan) โดยผู้จัดการการดูแล (Care manager)
ร่วมกับผู้ดูแล (Caregiver) เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเป็น
องค์รวมทัง้ ในมิตสิ ขุ ภาพและมิตทิ างสังคม (Health and social care)

4

การปรับสภาพแวดล้อมชุมชน และบ้านให้
ปลอดภัยสำ�หรับผู้สูงอายุ
ส่งเสริมความรู้และแนวคิด Universal design (UD) และสนับสนุน
ให้มชี มุ ชนต้นแบบทีเ่ ป็นมิตรกับผูส้ งู อายุ (Age-friendly community)
ด้ ว ยการจั ด ให้ มี ส ภาพแวดล้ อ มที่ เ หมาะสมและปลอดภั ย เพื่ อ ให้
ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆ ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย อาทิ ทางเดินเท้า ทางลาด ห้องน�้ำ ราวจับ สวนสาธารณะ
สถานที่ออกก�ำลังกาย ฯลฯ นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้สนับสนุนงบ
ประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ และระดมความร่วม
มือจากภาคธุรกิจ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม
สนับสนุนในการการปรับปรุงสภาพบ้านและชุมชนที่ปลอดภัยส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ
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โครงการธนาคารเวลา
Time Bank

สำ�หรับการดูแลผู้สูงอายุ
ผลั ก ดั น แนวคิ ด เรื่ อ ง “ธนาคารเวลา”
จากต่ า งประเทศ ที่ เ ป็ น การผสมผสาน
แนวปฏิ บั ติ เ ดิ ม จากงานอาสาสมั ค รที่ มี
การดำ�เนินการในท้องถิ่น ชุมชน ให้เป็น
ระบบสะสมเวลาของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรับ
เวลาในการดูแลตอบแทนกลับคืนมา ตาม
แนวคิด ให้ = ได้ (Give = Take) โดยมุ่ง
เน้นการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง (ติดบ้าน/
ติ ด เตี ย ง) โดยอาสาสมั ค รผู้ ดู แ ลสามารถ
สะสมเวลาที่ ต นเองได้ ทำ � หน้ า ที่ ดู แ ลผู้ สู ง
อายุ และเมื่อถึงเวลาที่ตนเอง หรือสมาชิก
สูงอายุในครอบครัวต้องการได้รับการดูแล
ก็ จ ะได้ รั บ การดู แ ลตอบแทนจากอาสา
สมัครที่เป็นสมาชิกในระบบของธนาคาร
เวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม รูปแบบของ
การดำ�เนินโครงการ “ธนาคารเวลา” ใน
ประเทศไทยอาจไม่จำ�เป็นเสมอไปที่อาสา
สมัครจะรับประโยชน์เรื่องเวลาที่ตนเองได้
อุทิศในการทำ�หน้าที่ดูแลผู้สูงอายุกลับคืน
มา อาสาสมัครอาจปฏิบัติหน้าที่โดยไม่หวัง
สิ่งใดๆ ตอบแทนก็ได้ ซึ่งบางแห่งอาจใช้คำ�
ว่า “ธนาคารความดี” ที่เป็นการดูแลและ
ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันใน
ชุมชนตามวิธีปฏิบัติของวัฒนธรรมไทยที่มี
มาแต่ดั้งเดิม

6

9

การสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่
เตรียมความพร้อมในทุกมิติ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่คนรุ่นใหม่ในมิติสุขภาพ ความมั่นคงทั้ง
ทางด้านสังคม และเศรษฐกิจเพื่อให้มีการเตรียมตนเองตั้งแต่ยังไม่
สูงวัย เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยสูงอายุ โดยมีหลักประกันความ
มั่นคงรองรับการใช้ชีวิตวัยปลายทั้งในเรื่องรายได้ ที่อยู่อาศัย การดูแล
และสวัสดิการสังคม ขณะเดียวกันให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริมให้คน
ทุกวัยสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสมานฉันท์ (Society
for all ages) ลดอคติแห่งวัย (Ageism)

ยกระดับความร่วมมือทุกภาคส่วน
เพื่อเสริมพลังสังคมผู้สูงอายุ

7

บูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาค
ประชาสังคม ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติเพื่อร่วมกันขับ
เคลื่อนพลังสังคมผู้สูงอายุ ควบคู่กับการพัฒนานโยบายและกิจกรรม
ผ่านโครงการเชิงรุก และเชิงรับที่สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholders) และภาคีภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับแผนงานและ
ระดับปฏิบัติการในแต่ละพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายร่วมเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ

8

ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
ให้เอื้อประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานด้านผู้สูงอายุ
ให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ โดย
เฉพาะพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เพื่อให้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์และข้อเท็จจริงในปัจจุบัน รวมถึงระเบียบ
ปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้อำ�นวยความ
สะดวก ควบคู่ไปกับส่งเสริม สนับสนุนการดำ�เนินงานด้านการดูแล
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยรวม

ปฏิรูประบบข้อมูล
ผู้สูงอายุเพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน

ให้ มี ก ารพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ผู ้ สู ง อายุ โดย
มี ก ารเชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล ผู ้ สู ง อายุ ร ะหว่ า ง
หน่วยงาน เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
อย่างครอบคลุมในมิติต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน
เพือ่ การใช้ประโยชน์ขอ้ มูลผูส้ งู อายุดงั กล่าวใน
การก�ำหนดนโยบาย แผนงานโครงการ เพื่อ
น�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
ลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำในกลุ่มผู้สูงอายุ

10

ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อรองรับ
สังคมสูงอายุ
ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เ พื่ อ อำ � นวยความ
สะดวกต่ อ การใช้ ชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ รวมทั้ ง
นวัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้
ประโยชน์จากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นที่ราคาไม่
สูงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้
และใช้ประโยชน์ โดยสนับสนุนให้สถาบันการ
ศึกษา ภาคธุรกิจ เอกชน สถาบันวิจัย ภาคี
เครือข่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อผู้สูงอายุ
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รัฐบาลจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2552-2561

เป็นเงินมากกว่า

66,000
ล้านบาท ในปี 2561

การได้รับเบี้ยยังชีพสำ�หรับ
ผู้สูงอายุ เป็นสิทธิที่ผู้สูงอายุ
พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย
จากข้อมูลตั้งแต่ ปี 2552-2561
พบว่า ทั้งจำ�นวนผู้สูงอายุ
ที่ได้รับเบี้ยยังชีพและจำ�นวนเบี้ย
ยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

จำ�นวน (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

แหล่งข้อมูล: ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552-2561 จำ�นวนและงบประมาณเบี้ยยังชีพเป็น
ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กทม. และเมืองพัทยา
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โครงการบริจาค
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เข้ากองทุนผู้สูงอายุ

ครม.มีมติให้เริ่มดำ�เนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เพื่อนำ�มาจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุ
ที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ผู้เข้าร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพฯ จะได้รับ “เหรียญพระคลัง” ซึ่งเป็นเหรียญ
เชิดชูเกียรติจากกองทุนผู้สูงอายุ
ข้อมูลล่าสุด (วันที่ 31 ธ..ค. 2561) มีผู้บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว 811 ราย
(กทม. 292 ราย ส่วนภูมิภาค 518 ราย และเมืองพัทยา 1 ราย) ยอดเงินบริจาค
ที่โอนเข้าบัญชีกองทุนผุ้สูงอายุแล้ว จำ�นวน 2,842,900 บาท (ข้อมูลจากกองทุน
ผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ)

ผู้เข้าร่วมโครงการบริจาค
เบี้ยยังชีพฯ จะได้รับ

เหรียญพระคลัง
ซึ่งเป็นเหรียญเชิดชูเกียรติ
จากกองทุนผู้สูงอายุ
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45
ธุรกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
ในปัจจุบัน ได้มีธุรกิจที่หลากหลาย
เพื่อสนองความต้องการในด้านต่างๆ
ของผู้สูงอายุซึ่งมีจำ�นวนมากขึ้น
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของธุรกิจ
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เรียกได้ว่าเป็น Niche tourists ที่เป็น
นักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษ ที่ผู้ทำ�ธุรกิจจะจัดการให้บริการที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุที่มีรูปแบบการเดินทางที่ไม่รีบเร่ง และต้องการสิ่งอำ�นวยความ
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวตามข้อจำ�กัดของร่างกาย

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ผลิตภัณฑ์ที่รวบรวมสารอาหารและวิตามิน สำ�หรับผู้สูงอายุที่กินอาหาร
ปกติไม่ได้ หรือต้องการผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่จะช่วยให้สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงจากการเติมเต็มสารอาหารที่ร่างกายขาด เช่น ปัญหาการขาด
แคลเซียมในผูส้ งู อายุ โดยเฉพาะผูห้ ญิง ดังนัน้ จึงเกิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สำ�หรับผูส้ งู อายุทัง้ ทีม่ สี ขุ ภาพร่างกายปกติและขาดสารอาหารบางประเภท

สถานพยาบาลผู้สูงอายุ

การให้บริการของสถานพยาบาลผู้สูงอายุ มีตั้งแต่ การรับดูแลและเป็น
สถานพักฟื้น ที่มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมตามความสามารถ
ในแต่ละวัน มีการดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพเป็นหลัก บางแห่งผู้สูงอายุ
ไม่จำ�เป็นต้องอยู่ที่สถานพยาบาลแต่จะมีการจัดหาพยาบาลเพื่อไปดูแล
ผู้สูงอายุให้ที่บ้าน
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บ้านสำ�หรับผู้สูงอายุ

ปัจจุบันมีทั้งบริษัทภาคเอกชนและโครงการของหน่วยงานภาครัฐ ที่ให้ความสำ�คัญ
กับการพัฒนาโครงการบ้านพักที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ทั้งในรูปแบบบ้านเดี่ยวหรือ
คอนโดมิเนียม โดยใช้แนวคิด Universal design มีการเพิ่มจุดขายเฟอร์นิเจอร์
ภายในบ้านที่ไม่มีเหลี่ยมมุม เพื่อความปลอดภัยของคนในบ้าน และบางแห่งยังมี
การสร้างชุมชนสำ�หรับผู้สูงอายุบริเวณที่พักอาศัย เช่น การมีคลินิกรักษาโรคทั่วไป
ศูนย์กายภาพ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบรายวัน และโรงพยาบาล เป็นต้น
โครงการของหน่วยงานภาครัฐที่มีการดำ�เนินการด้านที่พักอาศัยสำ�หรับผู้สูงอายุ
เช่น โครงการสวางคนิเวศ ของสภากาชาดไทย โครงการอาคารชุดผู้สูงอายุของการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ (กคช.)
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเชิงพาณิชย์ เพื่อรองรับผู้สูงอายุ โดยการเคหะแห่ง
ชาติ อำ�เภอเมือง จังหวัดสระบุรี
นอกจากนี้ ยังมีผู้สูงอายุชาวต่างประเทศที่เดินทางมาพักผ่อนในประเทศไทย และ
มีการเช่าบ้านหรือคอนโดมิเนียม เพื่อพักผ่อนระยะยาว จึงทำ�ให้อสังหาริมทรัพย์
สำ�หรับผู้สูงอายุเป็นที่ต้องการทั้งจากผู้สูงอายุชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน

สถาบันการเงินมีผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการทั้งผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ เช่นธนาคาร
ออมสินมีผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ ได้แก่ สินเชื่อ Reverse mortgage สินเชื่อเคหะ
กตัญญูบุพการี เงินฝากเผื่อเรียกผู้สูงอายุพิเศษ สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงอายุ
เป็นต้น

สินค้าอุปโภคบริโภค

นอกเหนือจากผ้าอ้อมส�ำหรับผู้สูงอายุ ที่เป็นสินค้าอุปโภคที่มีอยู่แล้ว ปัจจุบันยังมี
สินค้าประเภทอื่นที่ถูกพัฒนาเพื่อผู้สูงอายุ เช่น แชมพู แปรงสีฟัน ยาสีฟัน โลชั่น
บ�ำรุงผิว ครีมอาบน�้ำ
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การแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุในปี 2561

กีฬา กีฬา

ในปี 2561 การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุระดับชาติ มีดังนี้

เป็นยาวิเศษ

(1) การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จัดโดย
สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย ในปี 2561 เป็นการจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 23 ที่จังหวัดลำ�ปาง วันที่ 8-11 มีนาคม 2561

สำ � หรั บ คนทุ ก เพศทุ ก วั ย ในแต่ ล ะปี
ประเทศไทยจั ด ให้ มี ก ารแข่ ง ขั น กี ฬ า
ผู้สูงอายุหลายรายการ

(2) การแข่ ง ขั น กี ฬ าสำ � หรั บ ผู้ สู ง อายุ แ ห่ ง ประเทศไทย จั ด โดย
กรมพลศึ ก ษา ในปี 2561 เป็ น การจั ด การแข่ ง ขั น ครั้ ง ที่ 12
ชื่อว่า “หม่าม้าหมุดเกมส์” ที่จังหวัดระยอง วันที่ 30 พฤษภาคม
-2 มิถุนายน 2561
(3) การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ในปี 2561 เป็นการจัดครั้งที่ 1 ชื่อว่า “งาช้างดำ�เกมส์”
ที่จังหวัดน่าน วันที่ 21-27 เมษายน 2561
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คุณยายเนี่ยว จันทะมณี
อายุ 90 ปี
นักกีฬาจากจังหวัดสงขลา
เหรียญทองจากการแข่งขันหลายประเภท
ในการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ปี 2561
พุ่งแหลน สถิติ 10.11 เมตร
ทุ่มน�้ำหนัก สถิติ 4.39 เมตร
ขว้างจักร สถิติ 10.39 เมตร
ที่มาภาพ https://www.khaosod.co.th/sports/news_818631

คุณปู่สว่าง จันทร์พราห์ม
อายุ 98 ปี

นักกีฬาจากจังหวัดระยอง
เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ
ครั้งที่ 1 ปี 2561
วิ่ง 100 เมตร สถิติ 24.59 วินาที
เหรียญทองจากการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23
วิ่ง 200 เมตร สถิติ 54.21 วินาที
พุ่งแหลน สถิติ 13.20 เมตร
ทุ่มน�้ำหนัก สถิติ 4.97 เมตร
ขว้างจักร สถิติ 11.38 เมตร

ที่มาภาพ https://www.springnews.co.th/sports/domestic/244440
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กลุ่มอาสาคิลานธรรม
มีอายุครบ 10 ปี

กลุ่มอาสาคิลานธรรม ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 เกิดจาก
ความคิ ด ของกลุ่ ม พระนิ สิ ต จิ ต อาสาสาขาวิ ช าชี วิ ต
และความตาย ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ที่ ตั้ ง ใจ
จะก้ า วเข้ า มาเรี ย นรู้ สู่ วิ ถี แ ห่ ง การเยี ย วยาผู้ ป่ ว ยและ
ญาติมิตรด้วยหวังให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลายจากความทุกข์
และความเจ็บปวด ตามหลักวิชาการให้การปรึกษาแนว
พุทธ อันเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม
ร่วมกับการรักษาทางการแพทย์
กลุ่มอาสาคิลานธรรมจะไปเยี่ยมเยียนให้กำ�ลังใจผู้ป่วย
และญาติมิตรแบบข้างเตียง จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้การ
ปรึกษาสร้างขวัญกำ�ลังใจ แนะนำ�การวางท่าทีต่อความ
เจ็บไข้และชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักพุทธธรรม รวมทั้ง
การออกแบบและจัดกิจกรรมสำ�หรับหน่วยงานที่แจ้ง
ความประสงค์ภายใต้กรอบองค์ความรู้ของกลุ่ม เช่น
การอบรมพยาบาลวิชาชีพ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษา
แพทย์แผนไทยประยุกต์ ครูแนะแนว และนิสิตจิตวิทยา
มจร.
ในโอกาสครบรอบ 10 ปี จึงได้จัดงาน “10 ปี คิลาน
ธรรม คุณค่าแห่งการดำ�รงอยูแ่ ละการจากลา : สูว่ ถิ คี ลิ าน
ธรรม” เมือ่ วันที่ 1-3 เมษายน 2561 ณ หอจดหมายเหตุ
พุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

วงน�้ ำ ชาระหว่ า งเครื อ ข่ า ยกั ล ยาณมิ ต รในกิ จ กรรมการสนทนา
“สู่วิถีคิลานธรรม วิถีสังฆะเพื่อการดับทุกข์” เมื่อ 2 เมษายน
2561 ในงาน “10 ปี คิ ล านธรรม” จั ด ขึ้ น ที่ ห อจดหมายเหตุ
พุทธทาส อินทปัญโญ
ที่มาภาพ https://peacefuldeath.co/สู่วิถีคิลานธรรม/

Art of Living & Dying
ศู น ย์ จิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษาร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยพุ ท ธิ ก า จั ด กิ จ กรรมให้
นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมเวที
จิ ต ตปั ญ ญาเสวนาครั้ ง ที่ 63 หลั ก สู ต รการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
โครงการความตายพูดได้ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ที่มาภาพ https://peacefuldeath.co/gallery/
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ชีวเจตนา

หรือ พินัยกรรมชีวิต

Living will
ชีวเจตนา หรือ พินัยกรรมชีวิต
หมายถึง หนังสือที่บุคคลทำ�ขึ้น
เพื่อแสดงเจตนาไม่ประสงค์
จะรับบริการสาธารณสุขในวาระ
สุดท้ายของชีวิต โดยไม่ถูกเหนี่ยวรั้ง
ด้วยเครื่องมือต่างๆ ทางการแพทย์
ตามมาตรา 12 ของ
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
แหล่งข้อมูล : ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพินัยกรรมชีวิตฉบับนี้แล้ว
ที่มาภาพ https://pantip.com/topic/31078648
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นวัตกรรม
เพื่อผู้สูงอายุไทย
นั ก วิ จั ย ของสำ � นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
(สวทช.) ได้ผลิตนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เป็นจำ�นวนมาก เพื่อช่วยให้
ความสะดวกในการใช้ชีวิตและการดูแลผู้สูงอายุ

ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ
ส�ำหรับสนับสนุนการดูแล
ผู้สูงอายุและผู้ป่วย
ที่มาภาพ https://www.matichon.co.th/lifestyle/news_1228330

เป็นการน�ำเทคโนโลยีเครือข่ายเซ็นเซอร์ร่างกายและไอโอทีมาใช้ในการ
ดูแลผู้สูงอายุ เป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ ติดตามจุดต่างๆ ของร่างกายผู้สูง
อายุและผู้ป่วยในโรงพยาบาล เช่น หลังใบหู ขา ระบบจะแจ้งเตือนไป
ยังจอประมวลผล เพือ่ บอกว่าผูป้ ว่ ยก�ำลังลุกจากเตียง หรือก�ำลังเดินออก
จากห้อง เพือ่ ให้พยาบาลหรือผูด้ แู ลเข้าไปดูแลก่อนเกิดเหตุ หรือบางราย
ที่ต้องระวังแผลกดทับ ผู้ดูแลจะได้รู้ว่าผู้ป่วยอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานาน
เท่าใดแล้ว
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อุปกรณ์นี้ได้รับรางวัลนักวิจัยสตรีดี
เด่น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ในโครงการทุนวิจัยลอรีอัล
ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงาน
วิทยาศาสตร์” ประจ�ำปี 2561

ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ และ ดร.สิทธา สุขกสิ ทีมวิจัยของ สวทช. ได้
ออกแบบนวัตกรรมและอุปกรณ์เพื่อผู้สูงอายุหลากหลาย ซึ่งจะได้นำ�
มาเสนอเป็นตัวอย่างดังนี้

ที่มาภาพ https://www.nstda.or.th/th/all-newsletter/184/11958

ผ้ากระตุ้นสมอง AKIKO
ผ้าห่มที่มีความอ่อนนุ่มและสวยงาม มีการเย็บ
พิเศษ ช่วยทำ�ให้ผูส้ งู อายุและผูป้ ว่ ยสมองเสือ่ ม
กระตุ้นประสาทสัมผัส และความทรงจำ�ที่ดี
ด้วยการใส่รูปภาพ สิ่งของ หรือกลิ่นหอม ปรับ
เปลี่ยนได้ตามความคุ้นเคยและความชอบของ
ผู้ใช้ ฝึกความทรงจำ� การคิดตัดสินใจ ด้วยการ
เล่นเกมกับสิ่งที่ใส่ในผ้า
ที่มาภาพ https://www.nstda.or.th/th/all-newsletter/184/11958

เตียงตื่นตัว JOEY
เป็นตัวช่วยในการลุกนั่งและลุกขึ้นยืน โดย
จะมีฟังก์ชั่นพิเศษคือสามารถหมุนออกมาได้
ในลักษณะ 90 องศาซึ่งจะเป็นท่าที่เหมือน
เรานั่งเก้าอี้ ทำ�ให้เวลาจะลุกก็ลุกขึ้นได้อย่าง
ปลอดภัย นั่งก็นั่งได้อย่างสะดวกต่างจากใน
ภาวะปกติที่ต้องมีการพลิกตัวก่อนจะนั่งหรือ
ยืนที่ทำ�ให้มีโอกาสล้มสูง
ที่มาภาพ https://www.smethailandclub.com/entrepreneur-3510-id.html
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เกมฝึกสมอง MONICA
เกมทีส่ ามารถเล่นผ่านจอโทรทัศน์ได้ และมีปุม่
กดไร้สาย ที่ผู้สูงอายุมองเห็นชัดและจับถนัด
ช่วยกระตุ้นและฝึกสมองของผู้สูงอายุและผู้
ป่วยสมองเสื่อมในด้านสมาธิ ความจำ� การ
เรียนรู้ การรับรู้และตอบสนอง การคิดวางแผน
ลำ�ดับ และตัดสินใจ

ที่มาภาพ https://www.newsplus.co.th/153009

โฮเวอร์บอร์ด วีลแชร์ อัจฉริยะ
(Hoverboard Wheelchair)

ที่มาภาพ https://www.nstda.or.th/th/all-newsletter/184/11958

ฝีมือนักศึกษาปริญญาโท นางสาวเมธินี สงไทย ที่ผนวกเอา โฮเวอร์
บอร์ด (Hoverboard) ของเล่นในยุคก้าวกระโดดของเทคโนโลยี
และสิ่งอำ�นวยความสะดวกของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ อย่าง วีล
แชร์ (wheelchair) เข้าด้วยกัน ขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานไฟฟ้า
จากแบตเตอรี่ ชาร์จแบตเตอรี่ใช้เวลา 1 ชั่วโมง วิ่งได้ระยะทาง 20
กิโลเมตร จนออกมาเป็นพาหนะสำ�หรับผู้สูงวัยแบบ Low cost
ทำ�ให้คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ ในราคาเบาๆ เพียง 10,000
บาทเท่านั้น

อุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียง BEN
อุปกรณ์สำ�หรับช่วยทำ�ให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยขึ้นลงเตียงแบบปรับนั่ง
ได้ สามารถลุกนั่งและเข้าออกจากเตียงด้วยตัวเองได้อย่างปลอดภัย
ส่งเสริมให้ผู้ใช้ทำ�กิจกรรมต่างๆ มากขึ้น
ที่มาภาพ https://mgronline.com/smes/detail/9600000124729
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รายการโทรทัศน์ ที่เน้นให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ดำ�เนินเรื่อง
ในปี 2561 พบว่ามีรายการโทรทัศน์ดังต่อไปนี้

การตื่นตัวของสื่อ
ในเรื่องสังคมสูงอายุ
เมื่ อ สั ง คมไทยเข้ า สู่ สั ง คมสู ง อายุ สื่ อ
ทางสั ง คมต่ า งๆ ได้ เ ข้ า มามี บ ทบาท
มากขึ้น และเน้นนำ�เสนอในประเด็นที่
เป็นประโยชน์ต่อประชากรสูงอายุ
สื่ อ โทรทั ศ น์ เป็ น สื่ อ สั ง คมหนึ่ ง ที่ เ ห็ น
ความสำ�คัญต่อปรากฏการณ์การสูงวัย
นี้ ปัจจุบันมีรายการทางโทรทัศน์ ที่มุ่ง
ให้ความรู้ ความบันเทิง และการเรียน
รู้จากประสบการณ์ต่างๆ จากผู้สูงอายุ
ที่ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญชีวิต มานำ�เสนอ
ให้กับสังคมได้รับทราบ และนำ�ไปเป็น
แบบอย่างในการปฏิบตั ิ ทัง้ นีม้ ที ัง้ รูปแบบ
ที่สอดแทรกในเนื้อหาของรายการทั่วไป
และในลักษณะที่เป็นรายการที่มผี ู้สงู อายุ
เป็นผู้ดำ�เนินเรื่องทั้งรายการ

ลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี ลุยไม่รู้โรย
ที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่รายการสำ�หรับผู้สูงอายุ แต่ยังมีประโยชน์
สำ�หรับผู้ที่กำ�ลังก้าวเข้าสู่ช่วงวัยของการเป็นผู้สูงอายุ
ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 16.05-16.30 น.
ช่อง Thai PBS
GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน
ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.20 – 21.10 น. ช่อง Thai PBS
รายการสูงวัย หัวใจนันทนาการ
ออกอากาศทุกวันอังคาร เริ่มเมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560
เวลา 8.30-8.35 น. ทาง ททบ.5
SUPER 60+ ซูเปอร์ซิกตี้ อัจฉริยะพันธุ์เก๋า
เป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุในวัย 60 ปีขึ้นไป
มาแสดงความสามารถพิเศษ
ออกอากาศ ทุกวัน อาทิตย์ เวลา 17.00 น.
ทางช่อง 23 เวิร์คพอยท์
เดอะ วอยซ์ ซีเนียร์ The voice senior
เป็นรายการประกวดร้องเพลง ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขัน
ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มาโชว์พลังเสียง
ออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 20.15 น. ทางช่อง PPTV HD36
รายการสูงวัย Society
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00 น.
ทางช่องโทรทัศน์รัฐสภา และดิจิทัลทีวี ช่อง 10
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4 11
ผู้สูงอายุกับ

สื่อสังคมออนไลน์
ผู้สูงอายุกับการใช้อินเทอร์เน็ต
ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการดำ�เนินชีวิต
ของผูส้ งู อายุมากขึน้ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการพัฒนาให้รองรับความต้องการใน
การใช้งานอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายใน
ชีวิตประจำ�วัน โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ โทรศัพท์มือถือ เป็นอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้สูงอายุ
จากการสำ�รวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในครัวเรือน พ.ศ. 2561 ของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ ผู้สูงอายุ
มีการใช้อินเทอร์เน็ตสูงถึงร้อยละ 10 ของประชากรสูงอายุทั้งหมด
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผู้ สู ง อายุ วั ย ต้ น มี ก ารใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต สู ง กว่ า
ผู้สูงอายุวัยอื่น

55.1%

ผู้สูงอายุชาย
มีการใช้อินเทอร์เน็ต
มากกว่าผู้สูงอายุหญิง
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จำ�นวนผู้สูงอายุที่ใช้อินเทอร์เน็ต
จำ�แนกตามกลุ่มอายุ

14.8%
60-69 ปี

5.1%
70-79 ปี

44.9%

1.8%
80 ปีขึ้นไป

แหล่งข้อมูล : การสำ�รวจการมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561
(ไตรมาส 1), สสช.

พฤติกรรมการ
ใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุไทย

กิจกรรมที่ใช้อินเทอร์เน็ต
ของผู้สูงอายุ 5 อันดับแรก
ได้แก่

เวลาที่ผู้สูงอายุใช้อินเทอร์เน็ต

33%

93.1%

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

ใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงเวลา

08.00-11.59 น.

50.3%

28%ทั้งวัน

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการ
ด้านสุขภาพ

ใช้อินเทอร์เน็ต

45.9%

24%

อัพโหลดข้อมูล รูปภาพ/ภาพถ่าย/
วิดีโอ/เพลง/ Software ฯลฯ เพื่อ
การแบ่งปัน (Share) บนเว็บไซต์

ใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงเวลา

12.00-15.59 น.

38%

จะใช้เวลาในการใช้
อินเทอร์เน็ตต่อวันมากกว่า

1- 2 ชั่วโมง

ผู้สูงอายุประมาณ
สองในสาม
(ร้อยละ 59) ของผู้สูงอายุ
ที่ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด
ใช้โทรศัพท์มือถือแบบ Smart
Phone ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

45.4%

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการ

45.2%

อ่านหรือดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์
นิตยสาร e-book

แหล่งข้อมูล : การสำ�รวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1), สสช.
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5

งานวิจัยเพื่อสังคมสูงอายุ
ในแต่ ล ะปี มี ง านวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ ผู้ สู ง อายุ ใ นประเทศไทยเป็ น จำ � นวนมาก
คณะทำ�งานจัดทำ�รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยได้เลือกงานวิจัยที่มีประเด็น
การวิจยั ทีส่ อดคล้องกับอรรถบทของรายงานสถานการณ์ผสู้ งู อายุไทยประจำ�ปี ซึง่
ได้ทำ�สำ�เร็จแล้วในปีนั้น หรือใกล้เคียงกับปีนั้น มานำ�เสนอไว้ในรายงานฯ สำ�หรับ
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2561 บทที่ 5 จะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การทำ�งานของผู้สูงอายุ

51
กลไกการสงเสริมการมีงานทํา
ของผูสูงอายุที่เปนแรงงานนอกระบบ
จรัญญา วงษพรหม ธนะจักร เย็นบํารุง คีรีบูน จงวุฒิเวทย
มาฆะสิริ เชาวกุล และ สนธยา มณีรัตน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปีที่ทำ�วิจัย 2558

ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)

วัตถุประสงค์
(1) เพื่อถอดบทเรียนบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนา
เอกชน (NGO) ชุมชนและ/หรือภาคส่วนต่างๆ ในการส่งเสริมการทำ�งาน
ผ่านกิจการ/กลุม่ อาชีพผูส้ งู อายุทีเ่ ป็นแรงงานนอกระบบและเป็นตัวอย่าง
ที่ดี (good practice /best practice)
(2) เพื่อทราบปัจจัยการส่งเสริมให้กิจการ/กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุประสบผล
สำ�เร็จในการเพิ่มรายได้จากการทำ�งานและมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน
เชิงเศรษฐกิจ
(3) เพื่อนำ�ข้อมูลที่ได้จากการถอดบทเรียนมาสังเคราะห์เป็นกลไก มาตรการ
และทางเลือกนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการมีงานทำ�ของผู้สูงอายุ โดยการ
สนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)
ชุมชน และ/หรือภาคส่วนต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
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ระเบียบวิธีวิจัย
ดำ�เนินการเก็บข้อมูลกับกลุม่ เป้าหมาย
2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ที่ เ ป็ น หน่ ว ยงาน/
องค์กรสนับสนุน เช่น องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน
(NGO) ชุ ม ชน และ/หรื อ ภาคส่ ว น
ต่ า งๆ และกลุ่ ม /กิ จ การผู้ สู ง อายุ ที่
เป็นแรงงานนอกระบบ โดยมีการคัด
เลื อ กกลุ่ ม อาชี พ /กิ จ การผู้ สู ง อายุ ที่
เป็นตัวอย่างที่ดี ใน 6 พื้นที่กรณีศึกษา
กระจายตามพื้นที่ภูมิภาค เช่น ภาค
เหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ มี ก ารถอดบทเรี ย นตาม
ก ร อ บ ตั ว ชี้ วั ด ค ว า ม สำ � เร็ จ ข อ ง
กิ จ กรรม/กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ แ ละองค์ ก ร
สนับสนุน โดยใช้แนวคำ�ถาม 2 ชุด เพือ่
ทำ�ความเข้าใจเกีย่ วกับกิจกรรม/กลุม่ ผู้
สูงอายุที่เลือกในมิติต่างๆ และเพื่อให้
เห็นการส่งเสริม/สนับสนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กร
พัฒนาเอกชน (NGO) และ/หรือภาค
ส  ว นต่ า งๆ และสร้ า งความเขาใจถึ ง
ที่มาของปรากฏการณเพื่อได้แนวทาง
ที่สามารถนำ�ไปปฏิบัติได้จริง หลังจาก
นั้นจะนำ�มาสังเคราะห์ร่วมกับขอมูล
ทั้ง 6 พื้นที่กรณีศึกษาเพื่อจัดทำ�เป็น
แนวทางนโยบาย กลไก และมาตรการ
ส่งเสริมการมีงานทำ�สำ�หรับผู้สูงอายุที่
เป็นแรงงานนอกระบบ

ผลการศึกษา
ลักษณะผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบที่ศึกษา เป็น
ผู้สูงอายุที่ทำ�งานมาต่อเนื่อง ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวและมี
ความตั้งใจที่จะทำ�งานต่อจนกว่าจะทำ�ไม่ไหว ผู้สูงอายุมี
การเปลี่ยนแปลงอาชีพน้อยมาก แต่เน้นรายได้พอเลี้ยง
ตัวเองและแบ่งเบาภาระช่วยครอบครัว และผู้สูงอายุใน
เมือง มีความจำ�เป็นในการทำ�งานเพื่อหารายได้มากกว่า
ผู้ สู ง อายุ ใ นชนบท ผู้ สู ง อายุ ที่ เ ป็ น แรงงานนอกระบบ
ส่ ว นใหญ่ มี อิ ส ระในการทำ � งาน ลั ก ษณะผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
ผู้สูงอายุทำ�จึงมีทั้งรูปแบบเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญา
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ทั้งกลุ่มและปัจเจกที่ผู้สูงอายุทำ�งานนั้นประสบปัญหา
และอุปสรรคหลายประการ ได้แก่ ปัญหาด้านการลงทุน
และการเงิน ปัญหาด้านวัตถุดิบ การผลิตและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ปัญหาด้านการตลาด ในเรื่องต้นทุนการผลิต
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์สูง และไม่เป็นที่นิยมและแพร่หลาย
เท่าที่ควร ปัญหาด้านการบริหารจัดการ ในเรื่องผู้นำ�ขาด
ความโปร่งใส และขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการ และ
ปัญหาด้านสุขภาพและอาชีวอนามัย
นอกจากนี้หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโดยตรงแก่การ
ทำ�งานของผูส้ งู อายุ ได้แก่ กองทุนผูส้ งู อายุ ไม่สามารถเข้า
ถึงการช่วยเหลือเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยในหลายพื้นที่ หน่วย
งานที่ควรมีบทบาทสำ�คัญในการส่งเสริมการมีงานทำ�ของ
ผู้สูงอายุ คือ กระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ก็ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จะทำ�ภารกิจ
ดังกล่าว อีกทั้งยังขาดกลไกการส่งเสริมสนับสนุนระดับ
ท้องถิน่ ทำ�ให้ไม่สามารถปฏิบตั กิ ารในระดับพืน้ ทีใ่ ห้บรรลุ
เป้าหมายได้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) ส่ ง เสริ ม การจ้ า งงานให้ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ค วามรู้ ความ
สามารถ และทักษะพิเศษทางหัตถกรรมและอาชีพ
ในระดับชุมชน มาเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ
(2) ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้สนับสนุนให้
มีการจ้างงานนอกระบบที่สอดคล้องกับทักษะและ
สมรรถนะทางร่างกายแก่ผู้สูงอายุในท้องถิ่น
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการทำ�งานของผู้สูงอายุ ทั้งเชิง
เงินตรา (In cash) และเชิงคุณค่า (In value) ทั้งกลุ่ม
และรายบุคคล
(4) ควรผลักดันให้กลุ่มมีระเบียบ เงื่อนไขการเป็นสมาชิก
ที่จะต้องเอื้อให้มีผู้สูงอายุร่วมเป็นแรงงานมากขึ้น
(5) ควรเพิ่มมุมมองในการสนับสนุนการทำ�งานผู้สูงอายุ
ในเชิงต่อยอดชุดประสบการณ์เดิม
(6) สนั บ สนุ น การทำ � งานของผู้ สู ง อายุ โ ดยมาตรการ
ทางการเงิน เช่น การลดภาษีให้กับหน่วยงานที่จ้าง
งานผู้สูงอายุ
(7) นโยบายและมาตรการในการปรับเปลีย่ นทัศนคติการ
ทำ�งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
(8) ส่งเสริมหน่วยงานสนับสนุนการทำ�งานของผู้สูงอายุ
ที่เป็นแรงงานนอกระบบในเมือง ให้มีบทบาทชัดเจน
ขึ้น
(9) ส่ ง เสริ ม การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการสื่ อ สารของ
ผลิตภัณฑ์ทีผ่ ลิตโดยผูส้ งู อายุ รวมทัง้ ส่งเสริมให้หน่วย
งานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องสร้างกลไกตลาดที่
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
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52
นโยบายการจ้างงานบุคลากรผู้สูงอายุ
ในธุรกิจโรงแรมเครือข่ายไทย
สุรีย์ เข็มทอง จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ ภาวิน ชินะโชติ
กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา สุรเดช หวังทอง และ อัจฉรีย์ ลิมปมนต์
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่ทำ�วิจัย 2561

ได้รับทุนสนับสนุนจาก

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วัตถุประสงค์
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพ
ปัจจุบนั ในการจ้างงานผูส้ งู อายุในโรงแรมเครือข่ายไทย
(2) นโยบายการจ้างงานผู้สูงอายุในธุรกิจโรงแรมเครือ
ข่ายไทย และ (3) ปัจจัยที่ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ
ในธุรกิจโรงแรมเครือข่ายไทย
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ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ระดับลึก
กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการโรงแรมเครือข่ายของไทย
จำ�นวน 3 เครือข่าย ซึง่ เป็นกลุม่ โรงแรมทีม่ จี �ำ นวนเครือข่าย
มากที่ สุ ด อยู่ ใ น 5 ลำ � ดั บ แรกของประเทศไทย ได้ แ ก่
เครือโรงแรมดุสิตธานี เครือโรงแรมเซ็นทารา และเครือ
โรงแรมเซนเตอร์พอยต์ ที่ประกอบด้วยผู้จัดการทั่วไป
หรื อ ผู้ จั ดการฝ่ า ยบุ คคลโรงแรมเครื อ ข่ า ยในกรุ ง เทพฯ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำ�หนด
นโยบาย การจ้างงานผู้สูงอายุในธุรกิจโรงแรมเครือข่าย

ผลการศึกษา
ผลการวิจัย พบว่า (1) สภาพปัจจุบันในการจ้างงานผู้สูงอายุ
ในธุ ร กิ จ โรงแรมเครื อ ข่ า ยไทยมี ก ารดำ � เนิ น การจ้ า งบุ ค ลากร
ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เกษียณอายุแล้ว เนื่องจากอายุเฉลี่ยของพนักงาน
ในองค์การมีอายุสงู ขึน้ เหตุผลส่วนใหญ่ในการจ้างงานผูส้ งู อายุ คือ
ลักษณะงานจำ�เป็นต้องใช้ประสบการณ์ และบุคลากรผู้สูงอายุมี
ศักยภาพตามความต้องการขององค์การ (2) ลักษณะการจ้างงาน
ผู้สูงอายุของธุรกิจโรงแรมเครือข่ายไทยพบว่า ยังไม่มีการกำ�หนด
เป็นนโยบาย ลักษณะของการจ้างงานผู้สูงอายุในปัจจุบัน คือ การ
ขยายเวลาการเกษียณอายุ และการจ้างกลับเข้าทำ�งาน ประเภท
การจ้างงานผู้สูงอายุส่วนมากจะเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ทำ�สัญญา
เป็นรายปี หรือ 3 ปี และบางโรงแรมจ้างเป็นพนักงานประจำ�ที่ขอ
ขยายอายุเกษียณ ตำ�แหน่งงานที่มีการจ้างงานผู้สูงอายุมากที่สุด
คือผูบ้ ริหารระดับสูง รองลงมาคือ กลุม่ งานสนับสนุนส่วนหลังและ
กลุ่มงานบริการส่วนหน้าในตำ�แหน่งผู้จัดการและหัวหน้าแผนก
และส่วนใหญ่บคุ ลากรผูส้ งู อายุยงั ได้รบั สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
และ (3) ปัจจัยส่งเสริมต่อการจ้างงานผู้สูงอายุสามารถสรุปได้เป็น
2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยภายในองค์การ เช่น วิสัยทัศน์และทัศนคติ
ของผู้บริหาร ส่วนปัจจัยภายนอกองค์การที่สำ�คัญคือ นโยบาย
รัฐบาลทีต่ อ้ งชัดเจน และสามารถกำ�หนดเป็นกฎระเบียบข้อบังคับ
เช่น จำ�นวนของผู้สูงอายุที่โรงแรมต้องจ้าง การลดภาษี และปัจจัย
ด้านสมรรถนะของผู้เกษียณที่องค์การสนใจ ได้แก่ ประสบการณ์
การทำ�งานของผู้สูงอายุ สุขภาพแข็งแรง ความสามารถที่หลาก
หลาย และสามารถทำ�งานได้เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) ภาครัฐควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพ
แรงงาน ปรั บ นโยบายในเรื่ อ งสวั ส ดิ ก าร
สาธารณสุข และการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว
เพิ่มบทบาทของผู้หญิงในตลาดแรงงาน รวมทั้ง
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทักษะ
ให้กับแรงงานเพิ่มเติมด้วย
(2) หากต้องการที่จะลดปัญหาผู้สูงอายุในอนาคต
อันใกล้นี้ รัฐบาลและเอกชนจะต้องมีแนวปฏิบตั ิ
ทีส่ อดคล้องซึง่ กันและกันเพือ่ เป็นนโยบายอย่าง
ยั่งยืนพร้อมกับการส่งเสริมและพัฒนาให้ดีขึ้น
ต่อไปในอนาคต โดยอาจจะจัดให้มีข้อมูลส่วน
กลางเพื่อเก็บจำ�นวน ประวัติ ความต้องการ
หรือ ผู้สูงอายุที่ต้องการทำ�งาน และรวมตัวใน
การกระจายผู้สูงอายุให้ได้งาน และส่งเสริมผู้
สูงอายุที่ขาดทักษะ ความรู้ตามที่ตลาดแรงงาน
ต้องการ ขณะเดียวกันผู้สูงอายุบางท่านมีความ
รู้ความสามารถแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะถ่ายทอด
ความรู้ความสามารถให้กับบุคคลรุ่นต่อไปเพื่อ
นำ�ไปต่อยอดอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา
ให้ดีขึ้นกว่าเดิม
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53
การส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำ�ของผู้สูงอายุ
ตามนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม (E6)
ศุภชัย ศรีสุชาติ แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
และ อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
สำ�นักงานศูนย์วิจัยและให้คำ�ปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้รับทุนสนับสนุนจาก

ปีที่ทำ�วิจัย 2561

กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วัตถุประสงค์

ระเบียบวิธีวิจัย

(1) เพื่อศึกษารูปแบบการส่งเสริมการมีราย
ได้และการมีงานทำ�ของผู้สูงอายุ ตาม
นโยบายประชารัฐเพื่อสังคม (E6)
(2) เพื่อศึกษารูปแบบอาชีพ ลักษณะงาน
ระยะเวลา และรายได้ ที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ
(3) เพื่อจัดเก็บข้อมูลสถิติความต้องการมี
งานทำ�ของผู้สูงอายุ ทั้งในแรงงานใน
ระบบและแรงงานนอกระบบ
(4) เพื่อศึกษา Model การขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำ�
ของผู้สูงอายุตามนโยบายประชารัฐเพื่อ
สังคม (E6) ไปยังทุกภาคส่วนในสังคม
(5) เพื่อจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอ
ต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

เป็นการวิจยั แบบผสมวิธี (Mixed method) โดยการวิจยั เชิงปริมาณ
จะนำ�ข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลสถิติความต้องการมีงานทำ�ของผู้สูง
อายุ ทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ มาศึกษารูปแบบ แนวทาง
การส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำ�ของผู้สูงอายุ รวมถึงการ
พิจารณาข้อมูลการจ้างงานผู้สูงอายุ นโยบายและมาตรการการจ้าง
งานผู้สูงอายุทั้งในและต่างประเทศ
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สำ�หรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุม
กลุ่ ม ย่ อ ยเพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น ของผู้ ป ระกอบการที่ ใ ห้ ค วาม
สนใจกับการขยายอายุการทำ�งานของผู้สูงอายุ และการลงพื้นที่
ภาคสนามเพื่อระดมสมองร่วมกับผู้แทนของผู้สูงอายุ หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่
พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น และภูเก็ต จังหวัดละ 50 ท่าน และมี
การศึกษาดูงานที่บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดภูเก็ต

ผลการศึกษา
จากสถานการณ์ของประเทศชี้ให้เห็นถึงความ
จำ � เป็ น ของการจ้ า งงานผู้ สู ง อายุ โดยในต่ า ง
ประเทศได้มีนโยบายหรือมาตรการที่แตกต่าง
กันขึ้นกับบริบทของแต่ละประเทศ โดยแนวทาง
ที่สำ�คัญ คือ การขยายอายุการเกษียณเพื่อให้ผู้
สูงอายุมีรายได้อย่างต่อเนื่องและยังอยู่ในระบบ
การจ้ า งงาน ร่ ว มกั บ การปรั บ ปรุ ง ระบบการ
บริหารจัดการระบบบำ�เหน็จบำ�นาญและการจัด
ระบบสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม ในขณะที่
ภาครัฐ มีการขยายการจ้างงานของภาครัฐเพื่อ
รองรับการจ้างงานผู้สูงอายุและเป็นตัวอย่างให้
กับภาคเอกชนในการปฏิบัติตาม และภาครัฐมี
มาตรการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุใน
ภาคเอกชน
การขยายอายุการทำ�งาน อาจเกิดจากปัจจัย
ส่งเสริมที่สำ�คัญ คือ การขาดแคลนแรงงานที่
มีความรู้ความสามารถเฉพาะตัว จนทำ�ให้เกิด
การขยายอายุการทำ�งานให้กับแรงงานสูงอายุ
ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สถานประกอบการ
ต้องการ ในทางกลับกัน ปัจจัยทีอ่ าจขัดขวางการ
ขยายอายุการเกษียณ คือ การทดแทนแรงงาน
ด้วยเทคโนโลยีและการนำ�แรงงานข้ามชาติเข้า
มาทดแทนการทำ�งาน ทั้งนี้ ในการดำ�เนินการ
ของภาครัฐเพื่อการขยายอายุการทำ�งานของ
ผู้ สู ง อายุ ใ นต่ า งประเทศแม้ ไ ม่ ไ ด้ ใช้ คำ � ว่ า เป็ น
“ประชารัฐ” โดยตรง แต่เป็นการร่วมมือทำ�งาน
ของทุ ก ภาคส่ ว นในสั ง คม โดยเฉพาะการนำ �

รัฐบาลส่วนท้องถิ่น (Local government) เข้ามามีบทบาท
โดยบทบาทที่สำ�คัญของรัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะเข้ามามีส่วนเสริมให้วิสาหกิจที่เกิดขึ้นมีความเข้มแข็ง
และมีบริบทของพื้นที่เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการดำ�เนินธุรกิจ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการส่งเสริมการทำ�งานของผู้สูงอายุ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม สามารถร่วมกันดำ�เนินมาตรการอืน่ ๆ ทีส่ ามารถ
นำ�มาใช้ร่วมกับการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ เช่น
(1) การขอความร่วมมือให้สถานประกอบการเปิดตำ�แหน่งงาน
เพื่อผู้สูงอายุ
(2) บริษัทประชารัฐรักสามัคคีทั้ง 77 จังหวัดอาจร่วมกันจัดตั้ง
กองทุนเพื่อการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยเป็นการกันผลกำ�ไรจาก
การดำ�เนินการส่วนหนึ่งสมทบเข้ากองทุนโดยอัตโนมัติและมี
หน่วยงานกลางในการบริหารจัดการกองทุน
(3) ควรปรับปรุงเงื่อนไขต่าง ๆ ในการรับสิทธิประโยชน์ชราภาพ
ในด้านอายุและสภาพการทำ�งานให้มีความสอดคล้องกับ
เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่รัฐให้กับผู้ประกอบการ
(4) รัฐควรมีการศึกษาและมีการสร้างรูปแบบของอาชีพงานที่มี
ความเหมาะสมกับผูส้ งู อายุ รวมถึงโครงสร้างของค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม
(5) ภาครั ฐ ควรมี ก ารสนั บ สนุ น ให้ ภ าคเอกชนมี ก ารจ้ า งงาน
ผู้สูงอายุมากขึ้นโดยการใช้มาตรการจูงใจทั้งในด้านภาษีและ
เงินทุนสนับสนุเพื่อการปรับสภาพแวดล้อมในสถานประกอบ
การเพื่อให้มีความปลอดภัย เหมาะสมกับการทำ�งานของผู้สูง
อายุและแรงงานกลุ่มอื่นๆ
(6) การสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องในด้านการ
ทำ�งานของผู้สูงอายุให้เกิดขึ้นในวงกว้างเพื่อให้สังคมไม่มี
ทัศนคติที่เป็นอุปสรรคต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ และควรมี
หลักสูตรในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับประถมที่มีการสอดแทรก
การสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการทำ�งานของผู้สูงอายุ
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54
การถอดบทเรียนสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานสูงวัย
แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล และศุภชัย ศรีสุชาติ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ทำ�วิจัย 2559

ได้รับทุนสนับสนุนจาก
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

ระเบียบวิธีวิจัย

วัตถุประสงค์
เพือ่ เก็บข้อมูลสถานประกอบการทีม่ กี ารจ้างงาน
ผู้สูงวัยมาท�ำการวิเคราะห์ ถอดบทเรียน สกัด
ส่ ว นที่ เ ป็ น รู ป ธรรมปั จ จั ย เกื้ อ หนุ น ปั ญ หา
อุปสรรค ความต้องการการสนับสนุนทีเ่ ป็นไปได้
รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่จ�ำเป็นที่จะใช้ในการขับ
เคลื่อนให้เกิดการขยายผลไปยังสถานประกอบ
การอื่น ๆ เพื่อน�ำไปพัฒนารูปแบบระบบบริหาร
จัดการแรงงานสูงอายุ รวมถึงหาปัจจัยสนับสนุน
และข้อจ�ำกัดในการจ้างแรงงานสูงอายุ

112

การศึกษานี้ใช้การถอดบทเรียนจากสถานประกอบการ 4 แห่ง
เพื่อหาปัจจัยร่วม ปัจจัยสนับสนุน และปัจจัยขัดขวางการจ้างงาน
แรงงานสูงอายุ โดยมีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ขยายโอกาสการจ้างงานผู้สูงอายุในประเทศไทยและต่างประเทศ
เพื่อมาเป็นกรอบในการกำ�หนดปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจจ้าง
งานแรงงานสูงวัย นอกจากนี้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มแรงงาน
ก่อนวัยเกษียณ (อายุก่อน 55 ปี) และกลุ่มแรงงานหลังวัยเกษียณ
(มากกว่า55 ปี) ในสถานประกอบการจำ�นวน 4 แห่ง ทีเ่ ป็นต้นแบบที่
มีการดำ�เนินโครงการการจ้างงานแรงงานสูงวัยอย่างเป็นระบบและ
มีความต่อเนื่อง ได้แก่ โรงเส้นหมี่ชอเฮง บริษัทโตชิบา ประเทศไทย
จำ�กัด บริษัทแพรนด้า จิวเวอรี จำ�กัด และบริษัท HomePro และ
มีการอภิปรายกลุ่ม (Focus group disscussion) ผู้แทนสถาน
ประกอบการที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง และนอกกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแต่ มี
ความเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการสรุปมีทิศทางที่ถูกต้อง
สอดคล้องกับแนวนโยบายและมีความเป็นไปได้ในการนำ�ไปปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการศึกษา
ปัจจัยส่งเสริมหรือปัจจัยที่ขัดขวางการจ้างแรงงานสูงวัยของแต่ละสถาน
ประกอบการอาจมีความแตกต่างกัน โดยในด้านของสถานประกอบการ
อาจขึ้นกับประเภทของอุตสาหกรรม การจัดการความรู้ในองค์กรและ
ความสามารถในการหาแรงงานมาทดแทนของสถานประกอบการใน
ตำ�แหน่งงานเฉพาะ และศักยภาพทางการเงินของสถานประกอบการ
(อย่างไรก็ตาม สถานประกอบการในการศึกษาอาจไม่ได้มีปัญหาในด้าน
นี้เมื่อเทียบกับสถานประกอบการอื่นๆ) ในขณะที่ปัจจัยด้านแรงงานที่
สำ�คัญ คือ ศักยภาพทางด้านร่างกายและสุขภาพของแรงงานสูงอายุ
ปัจจัยทางการเงิน และทัศนคติของครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องต่อการ
ทำ�งานของแรงงานสูงอายุ
ปัจจัยร่วมที่ทำ�ให้การจ้างงานแรงงานสูงอายุเกิดขึ้นในสถานประกอบ
การประกอบด้วยปัจจัยต่างๆหลายปัจจัย ได้แก่ การให้ความสำ�คัญของ
ผู้ประกอบการ ความต้องการแรงงานในบางสาขา ประเภทและความ
ยืดหยุ่นและความสามารถทดแทนแรงงานระหว่างแรงงานสูงอายุ การ
มีนโยบายการขยายอายุการทำ�งานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน
เพื่อเป็นกรอบในการบริหารจัดการให้กับสถานประกอบการในการรับ
แรงงานสูงอายุอย่างมีระบบ และการมีระบบแรงงานสัมพันธ์และความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการและแรงงาน สหภาพ เป็นระบบที่ช่วย
ให้เกิดการกระจายข้อมูล และเป็นส่วนเสริมให้ระบบการบริหารจัดการ
และการเผยแพร่ข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการและลูกจ้างสามารถดำ�เนิน
การได้อย่างเป็นระบบ

รั ฐ บาลควรมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป ระกอบ
การมีการจ้างงานแรงงานสูงอายุโดยใน
ช่วงแรกให้เป็นไปด้วยความสมัครใจ รัฐ
อาจให้การสนับสนุนทางด้านการเงินหรือ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เป็นแรงจูงใจให้
สถานประกอบการมีการปรับเปลี่ยนรูป
แบบของการจ้างงานและสภาพแวดล้อม
ในการทำ � งาน ในขณะที่ ช่ ว งที่ ส องใน
ระยะปานกลาง รัฐอาจต้องมีมาตรการ
เชิ ง บั ง คั บ ในการกำ � หนดอั ต ราส่ ว นของ
การจ้างแรงงานสูงอายุที่เป็นเป้าหมาย
ให้กับสถานประกอบการ ทั้งนี้ รูปแบบ
ของการจ้างแรงงานสูงอายุและระบบการ
ประเมินการทำ�งานต่อที่เป็นธรรม อาจ
ให้ เ ป็ น อิ ส ระขึ้ น กั บ สถานประกอบการ
และแรงงานจะมีการตกลงกัน ซึ่งอาจขึ้น
กั บ ประเภทของอุ ต สาหกรรมตำ � แหน่ ง
งาน เป็นต้น และในภาพรวมการสร้าง
ทัศนคติที่ถูกต้องให้สังคมตระหนักและ
เห็ น ความจำ � เป็ น ของการทำ � งานของ
ผู้สูงอายุที่มีต่อสังคมไทยที่จะเป็นสังคม
สู ง อายุ จ ะเป็ น แรงผลั ก ดั น ให้ น โยบาย
มีสัมฤทธิผลมากขึ้น
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55
การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของการจ้างงานต่อเนื่อง
ในสถานประกอบการและทัศนคติของนายจ้างในภาคเอกชน
วรเวศม์ สุวรรณระดา ปวีณา ลี้ตระกูล พิมพวรรณ วิเศษศรี ธเนศ สินเชาว์ทอง
และ จุติเทพ อำ�นาจพรประสิทธิ์
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่ทำ�วิจัย 2561

ได้รับทุนสนับสนุนจาก

แผนงานบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย
กลุ่มเรื่อง Active and Productive Ageing
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

ระเบียบวิธีวิจัย

(1) ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของสถานประกอบการภาคเอกชน
ในด้านการจ้างงานต่อเนื่อง
(2) ศึ ก ษาแนวทางการปรั บ ตั ว เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของสถาน
ประกอบการภาคเอกชนด้ า นการจ้ า งงานต่ อ เนื่ อ งในสถาน
ประกอบการ
(3) แสวงหาแนวทางที่ เ หมาะสมในการสนั บ สนุ น โดยภาครั ฐ ที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางการปรับตัวของ
สถานประกอบการภาคเอกชน

รวบรวมข้อมูลจากนิตบิ คุ คลประเภท
บริษัท (มหาชน) และบริษัทจำ�กัด
ที่ จ ดทะเบี ย นกั บ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ และยัง
คงดำ � เนิ น การอยู่ แ ละมี ข้ อ มู ล ครบ
ถ้วนสำ�หรับการส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์
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ผลการศึกษา
การขยายอายุเกษียณจากการทำ�งานของภาคเอกชนจะยังไม่ใช่เครื่องมือที่
แพร่หลายมากนัก ในกลุ่มบริษัทจำ�กัด มีเพียงร้อยละ 23 เท่านั้นที่มีการ
กำ�หนดอายุเกษียณจากการทำ�งานอย่างเป็นทางการ และในภาพรวมมีเพียง
ร้อยละ 4.5 ของบริษัททั้งสองกลุ่มเท่านั้นที่มีแผนในการปรับอายุเกษียณ
ขึ้น โดยวิธีการที่บริษัททั้งสองกลุ่มใช้มากได้แก่ จ้างพนักงานที่กำ�ลังจะหมด
สัญญาหรือจะเกษียณอายุต่อเนื่องออกไปอีกระยะหนึ่งโดยทำ�งานเต็มเวลา
หรือ จ้างพนักงานที่เคยทำ�งานแต่ออกจากบริษัทไปแล้ว กลับเข้ามาทำ�งาน
ใหม่โดยทำ�งานเต็มเวลา ส่วนการจ้างงานผูส้ งู อายุ (ทีไ่ ม่เคยทำ�งานในบริษทั
มาก่อน) ให้มาทำ�งานในบริษัทยังมีไม่มากนัก
บริษัทที่จ้างงานพนักงานสูงอายุ ดังเช่น บริษัท (มหาชน) จะจ้างผู้สูงอายุ
เพื่อเป็นที่ปรึกษา ผู้บริหาร หรือ ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ /ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคนิค โดยจุดแข็งสำ�คัญของพนักงานสูงอายุที่จ้างคือ การมีความรู้และ
ประสบการณ์ในงานที่ทำ� และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ ส่วนจุดอ่อนคือ
ปัญหาด้านสุขภาพกาย มีปัญหาในการใช้งานหรือล้าหลังด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีอื่นๆ และประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำ�งานลดลง
บริษัททั้งสองกลุ่มมีทัศนติเชิงบวกต่อการจ้างงานผู้สูงอายุว่าช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลนแรงงานของบริษัทและประเทศโดยรวมได้
จากการวิเคราะห์โดยใช้แบบจำ�ลองทางเศรษฐมิติพบว่า ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อโอกาสในจ้างงานผู้สูงอายุในทิศทางบวกได้แก่ การเผชิญปัญหาการ
ขาดแคลนพนักงาน/หาบุคลากรเพือ่ คัดเลือกเข้าทำ�งานยาก การกำ�หนดอายุ
เกษียณจากการทำ�งานไว้ในกฎระเบียบของบริษัทอย่างเป็นทางการ การที่
บริษัทมีสัดส่วนของพนักงานที่มีอายุ 60 ปีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจำ�นวน
พนักงานรวมในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) มาตรการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ
ไม่ควรจำ�กัดเฉพาะแต่การจ้างงานผู้สูง
อายุเข้ามาทำ�งานเท่านั้น ควรพิจารณา
ส่งเสริมการจ้างงานต่อเนื่องด้วยเช่นกัน
(2) ภาคเอกชนมีความคาดหวังให้รัฐบาลมี
บทบาททั้ ง ในส่ ว นที่ ส่ ง เสริ ม และเสริ ม
พลังในด้านการจ้างงานผู้สูงอายุ และให้
รัฐบาลเป็นตัวอย่างในการดำ�เนินการส่ง
เสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคราชการ
เองด้วย
(3) การส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมเพิ่ ม พู น
ประสบการณ์ การเรียนรู้ตลอดชีพ การ
พัฒนาทักษะด้านไอที ส่งผลให้ลูกจ้างมี
โอกาสได้รบั การจ้างงานต่อเนือ่ งแม้มอี ายุ
มากขึ้น
(4) รัฐบาลควรประชาสัมพันธ์ให้บริษทั ทราบ
และรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของสังคม
สูงวัย ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
ไทยโดยรวม รวมถึงมาตรการส่งเสริมการ
จ้างงานผู้สูงอายุที่กำ�ลังดำ�เนินการอยู่
(5) รั ฐ บาลควรที่ จ ะพิ จ ารณามาตรการ
ส่ ง เสริ ม การจ้ า งงานผู้ สู ง อายุ จ ากมุ ม
มองระยะยาวด้วยเช่นกัน เช่น การจัด
สวัสดิการด้านสุขภาพให้กับลูกจ้าง
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56
การขยายอายุการทำ�งานในภาคเอกชน
ที่เป็นแรงงานในระบบในภาคอุตสาหกรรมขายส่ง
ขายปลีกฯ ภาคอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร
ศุภชัย ศรีสุชาติ แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล และ พิมลพรรณ อิศรภักดี
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ทำ�วิจัย 2558

ได้รับทุนสนับสนุนจาก
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำ�ให้แรงงานออกจากการทำ�งานก่อนเวลาที่
สมควร โดยเป็นกลุ่มแรงงานในระบบในภาคอุตสาหกรรมขายส่ง
ขายปลีก ภาคอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร ที่มีอายุตั้งแต่
45 ปีขึ้นไป จนถึง 60 ปี รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย
แรงงานระหว่างในและนอกระบบ
(2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านนายจ้าง ลูกจ้าง และนโยบายของรัฐ ที่ส่งผล
ต่อการออกจากการทำ�งานของลูกจ้างก่อนเวลา เพือ่ นำ�มากำ�หนด
เป็นชุดทางเลือกของมาตรการในการขยายอายุการทำ�งาน
(3) เพื่อจัดทำ�มาตรการที่สามารถใช้ในการขับเคลื่อนชุดมาตรการ
ในการขยายอายุการทำ�งานในภาคเอกชนของภาคอุตสาหกรรม
ขายส่ง ขายปลีก ภาคอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร
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ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed
methods) โดยการทบทวนวรรณกรรม การ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยการสำ�รวจนายจ้างและ
ลูกจ้าง การวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์
เชิงลึก ผู้กำ�หนดนโยบาย ผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน
การแรงงานและแรงงานสูงอายุ ด้านการขยาย
อายุการทำ�งานของแรงงานสูงอายุ และการ
อภิปรายกลุ่ม ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างคือ แรงงานที่
มีอายุ 45 – 60 ปี จำ�นวน 611 คน จากจำ�นวน
128 สถานประกอบการ ใน 9 จังหวัด ได้แก่
กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล (นครปฐม)
เขตภาคกลาง คือ กาญจนบุรี และ เพชรบุรี
เขตภาคเหนือ คือ พิษณุโลก และ เชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ อุบลราชธานี
ภาคใต้ คือ นครศรีธรรมราช และ สงขลา

ผลการศึกษา
สถานประกอบการส่วนใหญ่ยังคงไม่ได้มีการจัดการ
สภาพการทำ�งานให้กับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ การจ้าง
แรงงานสูงอายุของสถานประกอบการตัวอย่างใน
ระดับปฏิบัติการยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก และใน
ขณะเดียวกันการขาดแคลนแรงงานแม้ว่าเป็นช่อง
ทางที่ดีในการสนับสนุนประเด็นของการจ้างแรงงาน
สูงอายุต่อ แต่ในทางปฏิบัติ สถานประกอบการส่วน
ใหญ่ยังไม่ได้ใช้แรงงานสูงอายุเพื่อแก้ปัญหานี้ แต่
เลือกการบริหารจัดการด้วยวิธีอื่นๆ ในการแก้ไข
ปัญหา
ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างของแรงงานส่วนใหญ่ไม่
ได้มีการวางแผนที่เกี่ยวกับการเกษียณ การทำ�งาน
ต่อ หรือ การออกจากงาน โดยแรงงานส่วนใหญ่มี
ทัศนคติทีด่ ตี อ่ การทำ�งานของแรงงานสูงอายุ ในกรณี
ที่คาดว่าจะเกษียณ แรงงานจะเลือกการทำ�งานนอก
ระบบมากกว่าทีจ่ ะอยูใ่ นลักษณะในระบบเหมือนเดิม
รวมถึงการที่แรงงานไม่ทำ�งานใดๆ ต่อเลย ประเด็น
ด้านสุขภาพยังคงเป็นประเด็นทีส่ �ำ คัญของการตัดสิน
ใจของแรงงานในการที่จะทำ�งานต่อหรือไม่ รวมถึง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวก็ยังเป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจของแรงงาน

ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจในการจ้ า งแรงงาน
สู ง อายุ ห รื อ มี น โยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานสู ง
อายุ คื อ สภาพแวดล้ อ มของการทำ � งาน หาก
กิจการมีการจัดสภาพแวดล้อมบางส่วนให้มีความ
แตกต่ า งระหว่ า งแรงงานสู ง อายุ กั บ แรงงานปกติ
จะแสดงถึงการที่บริษัทมีแนวนโยบายที่จะขยายการ
ทำ�งานให้แรงงานสูงอายุ
ทั้งนี้เป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนมาตรการการ
ขยายการทำ�งานของแรงงานสูงอายุ ควรเป็นแนวทาง
ที่มีการดำ�เนินการในทุกภาคส่วนพร้อมกัน โดยต้อง
ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ลูกจ้าง กลุ่มและ
ตัวแทนของลูกจ้างและนายจ้าง ภาคส่วนต่างๆ ต้อง
มีบทบาทของตนเองในการขับเคลื่อนที่ชัดเจน โดยมี
เป้าหมายเดียวกัน คือ การขยายการทำ�งานผู้สูงอายุ
ของแรงงานในระบบ ภายใต้ความหลากหลายของ
อุตสาหกรรม ศักยภาพของแรงงานและผู้ประกอบ
การ รวมถึงความเป็นไปได้ในการจัดสรรงบประมาณ
ของภาครัฐ และนโยบายต่างๆ ควรเป็นนโยบายใน
ลักษณะของความสมัครใจไม่ได้เป็นมาตรการเชิง
บังคับเพราะอาจส่งผลลบมากกว่า
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) เสนอให้มีมาตรการคุ้มครองแรงงานให้มีการท�ำงานอยู่ในระดับที่เหมาะสม
มีการใช้เทคโนโลยีที่ผ่อนแรงในการท�ำงานเข้ามาช่วยในระบบการท�ำงาน
เพื่อเป็นการถนอมสุขภาพของแรงงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในระยะยาว
(2) รัฐต้องจัดให้มีการศึกษาหรือจัดท�ำรูปแบบของการขยายการท�ำงานของ
ผู้สูงอายุในหลาย ๆ รูปแบบ และมีความสอดคล้องกับธรรมชาติของการ
ด�ำเนินธุรกิจและศักยภาพของแรงงานสูงอายุ
(3) การสร้างทัศนคติและการสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับสังคมสูงอายุและแรงงาน
สูงอายุ เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นเพื่อให้ทุกภาคของสังคมเห็นปัญหาและความจ�ำเป็น
ร่วมกันในการเข้ามาแก้ไขปัญหา
(4) มาตรการการจ้างงานผูส้ งู อายุตอ้ งตัง้ อยูบ่ นแนวคิดของศักยภาพและศักดิศ์ รี
ของแรงงานสูงอายุที่ยังคงสามารถสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ได้ ไม่ใช่เป็นมาตรการเพื่อการประชาสงเคราะห์ที่จัดท�ำเพื่อรักษาสวัสดิการ
ของผู้สูงอายุ และเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจให้กับแรงงานสูงอายุในการ
ท�ำงานต่อเนื่อง
(5) การท�ำต้นแบบของสถานประกอบการ (Best practice) อาจเป็นแนวทาง
หนึ่งในการด�ำเนินการและใช้ต้นแบบเป็นตัวอย่างในการสร้าง Platform
ของแนวทางในการขยายอายุการท�ำงานในทางปฏิบัติ รวมถึง การสร้าง
ทัศนคติใหม่ของสังคมและการปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับแรงงาน
(6) ควรสร้างระบบการจัดหางานให้กับแรงงานสูงอายุแบบบูรณาการระหว่าง
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในทุ ก ภาคส่ ว นที่ ใ นการให้ ข ้ อ มู ล /รั บ ข้ อ มู ล แบบ
เบ็ดเสร็จ
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6

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ที่ผ่านมาเกี่ยวกับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย
ในปีก่อนๆ ได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับการ
เป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์
ในเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการ
เหล่านั้นยังต้องดำ�เนินการต่อไป
และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
บางประการสรุปได้ดังนี้

1

สนับสนุนให้ผู้สูงอายุอยู่ในที่อยู่อาศัย
ที่ช่วยส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
1. สนับสนุนให้ผสู้ งู อายุคงอยูใ่ นทีอ่ ยูอ่ าศัยเดิม ในครอบครัว ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
ที่ตนคุ้นชิน โดยปรับปรุงสถานที่ และสิ่งก่อสร้างทั้งภายในบ้านและภายนอก
บ้านให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ
2. สนับสนุนคนในครอบครัวที่ทำ�หน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ เช่น ให้ข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
3. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) และเครือข่ายในชุมชนมีสว่ นร่วม
ในการสร้างกลไกเฝ้าระวังและดูแลผู้สูงอายุ เช่น มีระบบอาสาสมัครเยี่ยมบ้าน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลางวัน
4. ส่งเสริมให้ อปท. และชุมชน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และจัดบริการสาธารณะโดย
เฉพาะการขนส่งสาธารณะที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตนอกบ้านของผู้สูงอายุ
5. ยกระดับมาตรฐานของที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะดำ�เนินการโดยรัฐหรือเอกชนสำ�หรับ
ผู้สูงอายุที่จำ�เป็นต้องไปอยู่ในที่อยู่อาศัยใหม่
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2
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุด�ำรงชีวิตอยู่
อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรี
1. สร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงอายุในการปกป้องตนเองจากภัยรอบด้านด้วยการให้
ข่าวสารความรู้ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ/กลไก/เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการ
ดำ�รงชีวิตอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี
2. ลด “วยาคติ” หรือแนวความคิดเชิงลบต่อผู้สูงอายุในหมู่ประชากรทุกเพศทุกวัย
3. สนับสนุนให้กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุมีบทบาทและความเข้มแข็ง
4. ให้ ทุ ก หน่ ว ยงาน ครอบครั ว และสถาบั น การศึ ก ษา มี ส่ ว นร่ ว มรณรงค์ ใ ห้
ประชาชนมีค่านิยมเอื้ออาทร เห็นคุณค่า และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้สูงอายุ

3
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีหลักประกัน
รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน
1. ส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุ
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรูแ้ ละวางแผนการออมเงินและใช้จา่ ยอย่างประหยัด
เพื่อเป็นเงินออมไว้ใช้จ่ายยามชราภาพ
3. สนับสนุนให้กองทุนการออมแห่งชาติมคี วามเข้มแข็งและมีการบริหารจัดการทีด่ ี
4. มุ่งพัฒนาระบบบำ�นาญให้ครอบคลุมผู้สูงอายุอย่างถ้วนหน้า รวมทั้งปรับปรุง
ระบบเบี้ยยังชีพให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ/ ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น
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4
จัดท�ำแผนช่วยเหลือผู้สูงอายุ
เมื่อเกิดภัยพิบัติ
1. ให้ อปท. ทุกระดับรวมผู้สูงอายุไว้เป็นกลุ่มเป้าหมายในแผนการป้องกัน/ รับมือ
ภัยพิบัติ
2. จัดทำ� “คู่มือรับภัยพิบัติ” ที่ให้ความสำ�คัญกับการช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นพิเศษ
เมื่อเกิดภัยพิบัติ
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับมือภัยพิบัติจะต้องมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูง
อายุในพื้นที่ซึ่งควรมีรายละเอียดเรื่องตำ�แหน่งที่อยู่ สถานะทางสุขภาพ และ
ผู้สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ข้อมูลเหล่านี้ต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการซักซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้สูงอายุตาม
กำ�หนดเวลาที่เหมาะสม
5. ให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้สูงอายุในการเตรียมความพร้อม การดูแลตนเองและการ
ฟื้นฟูหากเกิดภัยพิบัติ
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5
ด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุไทย
1. พั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพแบบไร้ ร อยต่ อ เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสการเข้ า ถึ ง บริ ก ารโดย
จัดรถโดยสารรับส่งผู้สูงอายุ
2. เพิ่มประสิทธิผลของการดูแลผู้สูงอายุนอกสถานพยาบาล โดยเฉพาะการดูแลระยะยาว
ที่บ้านและชุมชน
3. ส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสมในผู้สูงอายุเพื่อลดผลข้างเคียงจากยา
4. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ/ป้ อ งกั น โรคโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เบาหวาน
ความดันเลือดสูง การหกล้ม และสุขภาพจิต
5. ส่งเสริมการออกกำ�ลังกายและกิจกรรมทางสังคมด้วยการยกระดับระบบขนส่งโดยสาร
การเข้าถึงพื้นที่สีเขียว ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และระบบบริการปฐมภูมิ
6. พั ฒ นาระบบสารสนเทศให้ ส ามารถติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงได้ แ ม่ น ตรงและ
ทันสมัย
7. จัดระบบบริการสาธารณสุขให้เอื้อต่อการให้บริการผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน เช่น ส่งเสริม
การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและระบบการดูแลระยะกลางในชุมชน
8. ส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์ทุกสาขาวิชา พยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพอนามัยอื่นๆ
ให้มีความรู้ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
9. ส่งเสริมให้ประชาชนเริ่มสร้างและดูแลสุขภาพของตนตั้งแต่วัยเยาว์เพื่อเป็นผู้สูงอายุ
ที่มีสุขภาพดี
10. กำ�หนดตัวชี้วัดความก้าวหน้าของนโยบายและแผนที่ใช้ประโยชน์ได้จริงเชื่อถือได้ เป็น
ไปได้ที่จะรวบรวม และมีความสอดคล้องระหว่างดัชนีกับเป้าหมาย
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