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รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย เป็นรายงานที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 

(กผส.) มีหน้าท่ีจัดท�าขึ้นตามที่พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ได้ก�าหนดไว ้

ในมาตรา 9 (10) เพื่อเสนอรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุของประเทศ 

ต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจ�าทุกปี 

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ได้มอบหมายให้มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ด�าเนินการจัดท�ารายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจ�าปี 

นับตั้งแต่ปี 2547 เรื่อยมา 

รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานประจ�าปี 2556 ซึ่งได้รวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็น

สถานการณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุไทยในปัจจุบัน และฉายภาพสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ในรายงานประจ�าปีนี้ได้เน้นประเด็นเรื่องหลักประกัน

รายได้ผู้สูงอายุไทยเป็นเรื่องเด่นประจ�าปี

การจัดท�ารายงานสถานการณ์ผู ้สูงอายุไทยประจ�าปี ได้รับความร่วมมือจาก 

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการให้ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด ในนามของ มส.ผส.  

จงึขอขอบคณุหน่วยงานต่างๆ ทีใ่ห้ความร่วมมอืไว้ในโอกาสนี ้และขอขอบคณุกองทนุ

ผู้สูงอายุที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดท�ารายงานประจ�าปีตลอดมา 

(นายแพทย์บรรลุ  ศิริพานิช)

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

คำ�นำ�





บทสรุป 
สำ�หรับผู้บริห�ร
และข้อเสนอแนะ 
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สถ�นก�รณ์ทั่วไป

ในปี 2556 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมดประมาณ 66 ล้านคน โดยเป็นประชากร

สัญชาติไทยและไม่ใช่สัญชาติไทยแต่มีชื่ออยู ่ในทะเบียนราษฎร 64 ล้านคน  

และประชากรท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยและไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

แรงงานย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้านอีกอย่างน้อย 2 ล้านคน ส�าหรับประชากรไทย

จ�านวน 64 ล้านคนค่อนข้างคงตัวแล้ว ปัจจุบัน อัตราเพิ่มประชากรสูงเพียงประมาณ

ร้อยละ 0.5 ต่อปีเท่านั้น เทียบกับอัตราเพิ่มที่สูงกว่าร้อยละ 3 เมื่อ 40-50 ปีก่อน 

อย่างไรกต็าม ในช่วงเวลานีแ้ม้ขนาดประชากรจะค่อนข้างคงตัว แต่โครงสร้างอายขุอง

ประชากรได้เปลีย่นไปอย่างมาก จากการเป็นประชากรเยาว์วยัมาเป็นประชากรสงูวยั 

ในปี 2556 มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึง 9.6 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 14 

ของประชากรทั้งหมด

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 แล้ว อันเป็นผลจากการที่ 

อัตราเกิดของคนไทยลดลงอย่างมากและชีวิตของคนไทยที่ยืนยาวขึ้น สังคมไทยได้ 

รบัรูแ้ละตระหนกัถงึสถานการณ์การสงูวยัของประชากรพอสมควรแล้ว แต่สิง่ทีส่งัคม

ยังไม่ตระหนักชัดและยังได้รับข้อมูลไม่มากนักคือ ภาพสังคมสูงอายุไทยในอนาคต  

นับจากนี้เป็นต้นไป โครงสร้างของประชากรไทยจะสูงอายุข้ึนอย่างเร็วมาก  

คลื่นประชากรรุ่นที่เกิดในช่วงปี 2506-2526 หรือที่เรียกว่า “ประชากรรุ่นเกิดล้าน” 

ซึ่งมีอายุ 30-50 ปีในปี 2556 ก�าลังเคลื่อนตัวกลายเป็นประชากรสูงอายุกลุ่มใหญ่ใน

อีก 10-20 ปีข้างหน้านี้ ท�าให้ประเทศไทยกลายเป็น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” 

อีกเพียงไม่ถึงสิบปีข้างหน้า ประมาณปี 2561 จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร ์

ท่ีประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก และประชากรสูงอายุจะมีสัดส่วนประมาณ  

1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด
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ข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุซึ่งส�านักงานสถิติแห่งชาติได้ท�าการส�ารวจมาเป็นระยะๆ 

ครั้งแรกเมื่อปี 2545 และครั้งล่าสุดเมื่อปี 2554 ได้แสดงแนวโน้มที่สมควรน�าไป

พจิารณาประกอบการวางแผนและนโยบายเพ่ือการพฒันาคณุภาพชวีติของประชากร

สูงอายุในอนาคต ในเรื่องการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุมีแนวโน้มว่าผู้สูงอายุที่อาศัย 

อยูต่ามล�าพงัคนเดยีวและอยูต่ามล�าพงักบัคูส่มรสมสีดัส่วนสงูขึน้ จากไม่ถงึร้อยละ 10 

เมื่อ 10 ปีก่อน เป็นร้อยละ 20 จากการส�ารวจครั้งล่าสุดเมื่อปี 2554 สัดส่วนของ 

ผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามล�าพังในเขตเมืองหรือเขตเทศบาลสูงกว่านอกเขตเทศบาล การอยู่

ตามล�าพงัมผีลต่อการดแูลระยะยาว ไม่ว่าจะในเรือ่งผูด้แูลหรอืระบบการดแูลเฝ้าระวงั

ผู้สูงอายุ 

ข้อมูลจากการส�ารวจผู้สูงอายุปี 2554 ได้แสดงว่า มีผู้สูงอายุประมาณ หนึ่งในสาม 

มีรายได้ต�่ากว่าเส้นความยากจน ในอดีต แหล่งรายได้ส�าคัญที่สุดของผู้สูงอายุไทย 

ได้แก่เงนิช่วยเหลอืจากบตุร แต่ผลการส�ารวจพบว่า แหล่งรายได้จากบุตรได้ลดลงจาก

ร้อยละ 52 ในปี 2550 เหลือเพียงร้อยละ 40 ในปี 2554 ในขณะที่จ�านวนประชากร

สูงอายุก�าลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และถ้าผู ้สูงอายุออกจากก�าลังแรงงาน โดย 

ไม่มีรายได้จากการท�างาน การวางแผนและหามาตรการสร้างหลักประกันความ 

มั่นคงด้านรายได้เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องรีบด่วนที่รัฐต้องด�าเนินการ

คนเราเมือ่อายยุิง่สงูขึน้ ความเสีย่งต่อการเจ็บป่วยกจ็ะสูงขึน้ตามไปด้วย และโรคของ

ผู้สูงอายุมักจะเป็นโรคเรื้อรังซึ่งต้องการการดูแลใกล้ชิดระยะยาว ผลของการส�ารวจ

ผูส้งูอายใุนปี 2554 พบว่ามผีูส้งูอายมุากถงึร้อยละ 53 รายงานว่า ตนเองมอีาการของ

โรคใดโรคหนึ่งอยู่ กลุ่มอาการที่ส�าคัญเป็นอันดับหนึ่ง คือความดันโลหิตสูง/ไขมัน 
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ในเลือดสูง รองลงมาเป็นโรคเบาหวาน และรองลงมาเป็นอันดับสามคือโรคเก๊าท์/ 

รูมาตอยด์/ปวดเข่า หลัง หรือคอเรื้อรัง ในกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นโรคและต้องการ 

การดูแลรักษาอย่างต่อเน่ืองรายงานว่าไม่สามารถไปรับการรักษาได้เพราะไม่สะดวก

ในการเดินทาง

หลักประกันร�ยได้ผู้สูงอ�ยุไทย

นอกจากการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวแล้ว 

การสร้างหลักประกัน/ ความมั่นคงในเรื่องรายได้ของผู้สูงอายุจะมีความส�าคัญ 

อย่างมากต่อคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมสูงอายุ อีกทั้งจะเป็นปัจจัยที่ตอบรับ

กับความต้องการของตลาดและระบบเศรษฐกิจซึ่งก�าลังประสบภาวะขาดแคลน

แรงงาน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการของรัฐโดยเฉพาะในการดูแล

ประชากรสงูอายจุ�านวนมากทีอ่อกจากตลาดแรงงานแล้ว ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีหลักประกันรายได้ท่ีมั่นคงและยั่งยืน คือการส่งเสริมให้ 

ผู้สูงอายุมีงานท�า มีเงินออม รวมทั้งได้รับเงินช่วยเหลือที่เป็นสวัสดิการของรัฐ

ส�าหรับในเรื่องการท�างานของผู้สูงอายุสถานการณ์ปัจจุบันเป็นว่าผู้สูงอายุเพียง 

ร้อยละ 36 ทีย่งัท�างานอยู ่ในปัจจบุนัตลาดแรงงานไทยยงัไม่เปิดโอกาสให้ผูส้งูอายทุ�า

งานมากนัก ข้อมูลจากการส�ารวจแรงงานนอกระบบ ของส�านักงานสถิติแห่งชาติใน 

ปี 2556 พบว่าผู้สูงอายุท่ีท�างานอยู่ในระบบมีอยู่คิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากคือไม่ถึง

ร้อยละ 10 ของผู้สูงอายุท่ีท�างานอยู่ท้ังหมด อุปสรรคส�าคัญที่กีดกันให้ผู้สูงอาย ุ
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ไม่สามารถอยู่ในก�าลังแรงงานยังมีอยู่มาก โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

เกษียณอายุที่ก�าหนดไว้สั้นเกินไปทั้งๆ ที่สุขภาพของคนไทยดีขึ้นมาก และ “วยาคติ” 

หรือ แนวความคิดเชิงลบ ที่คนในสังคมยังมีต่อผู้สูงอายุ

หลักประกันรายได้อีกแหล่งหนึ่งคือ การออมเงินด้วยการสะสมเงินเข้ากองทุนรวม 

เพือ่การเลีย้งชพี กองทนุรวมระยะยาว และบริษทัประกนัชวีติต่างๆ กองทุนสวสัดิการ

ชุมชนเป็นหลักประกันรายได้อย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งการออมเงินส่วนบุคคล  

ล่าสุดมีพระราชบัญญัติเงินออมแห่งชาติพ.ศ. 2554 ซึ่งเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้

ออมเงินโดยสะสมเงินเข้ากองทุนการออมแห่งชาติและรัฐจะจ่ายเงินร่วมสมทบด้วย

ปัจจุบันยังมีผู้สูงอายุจ�านวนมากที่ไม่ได้รับการครอบคลุมโดยระบบบ�านาญชราภาพ

ทั้งของรัฐและเอกชน กลุ่มแรงงานท่ีมีหลักประกันรายได้ยามชรามีเพียงแต่ผู้ท�างาน

ในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนผ่านระบบบ�านาญที่ภาครัฐจัดหา 

ให้คือ ระบบบ�านาญของข้าราชการ กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญของข้าราชการ กองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพที่ให้แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกองทุนประกันสังคม

ส�าหรับแรงงานนอกระบบยังมีหลักประกันที่จ�ากัดและครอบคลุมได้ไม่มากนัก  

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเริ่มมีการขยายสิทธิประโยชน์ให้แรงงานนอกระบบได้รับ 

จากกองทุนประกันสังคม

ในท้ายท่ีสุดแล้ว รัฐจะต้องรีบเร่งหามาตรการในการส่งเสริมการให้ผู้สูงอายุสามารถ 

ท�างานได้และคงอยูใ่นตลาดแรงงานให้นานทีส่ดุ อกีทัง้ส่งเสรมิให้ประชาชนเตรยีมตวั

เข้าสู่วัยสูงอายุด้วยการออมและมีการบริหารจัดการด้านการเงินที่ดี
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ประชากรไทยมแีนวโน้มชดัเจนว่าก�าลงัสงูวยัขึน้ด้วยอตัราทีเ่รว็มาก และจะกลายเป็น 

สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในเวลาอีกไม่เกิน 10 ปีข้างหน้า รัฐบาลจึงต้องรีบเร่ง 

วางนโยบายและหามาตรการต่างๆ เพือ่รองรบัสงัคมสงูอายโุดยไม่ชกัช้าจงึมข้ีอเสนอ

แนะดังนี้

1.  
สนับสนุนให้ผู้สูงอ�ยุส�ม�รถดำ�รงชีวิตอยู่อย่�งมั่นคง  
ปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี
1.1  สร้างภูมิคุ ้มกันให้ผู ้สูงอายุในการปกป้องตนเองจากภัยรอบด้านด้วยการ 

 ให้ข่าวสาร ความรู้รวมท้ังพัฒนาเครื่องมือ/ กลไก/ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ 

 การด�ารงชีวิตอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี

1.2   ส่งเสริมให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และชุมชนมีบทบาทใน 

 การดูแลผู้สูงอายุเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว

1.3   สร้างระบบเฝ้าระวัง/ ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�าพัง โดยเฉพาะในเขตเมือง

1.4   ออกแบบ สร้าง และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั้งอาคารบ้านเรือนที่อยู ่อาศัย  

 ยานพาหนะ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆ ให้เอื้อต่อการใช้ชีวิต 

 ของผู้สูงอายุ

1.5   ลด “วยาคต”ิ หรอืแนวความคดิเชงิลบต่อผู้สูงอายใุนหมูป่ระชากรทุกเพศทุกวยั

1.6   สนับสนุนให้กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุมีบทบาทและความเข้มแข็ง

ข้อเสนอแนะ
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2. 
เสริมสร้�งสุขภ�พอน�มัยของผู้สูงอ�ยุ
2.1   จัดระบบสาธารณสุขให้เอื้อต่อการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ

2.2   ส่งเสริมให้ประชาชนเริ่มสร้างและดูแลสุขภาพของตนตั้งแต่วัยเยาว์เพื่อเป็น 

 ผู้อายุที่มีสุขภาพดี

2.3  สร้างระบบอาสาสมัครที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 

 เพื่อท�าหน้าที่เฝ้าระวังและดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

3. 
ส่งเสริมให้ผู้สูงอ�ยุมีหลักประกันร�ยได้ที่มั่นคงและยั่งยืน
3.1  ส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุ

3.2   สร้างมโนทัศน์ใหม่เกี่ยวกับนิยามผู้สูงอายุเพ่ือให้สังคมเห็นว่าผู้สูงอายุยังมีพลัง 

 และมีศักยภาพเป็นผู้ผลิตในตลาดแรงงานได้

3.3   ปรับแก้ระเบียบ/ กฎเกณฑ์/ กฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ 

 รวมทั้งการขยายอายุเกษียณของข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ

3.4   ส่งเสรมิให้ประชาชนมคีวามรูแ้ละวางแผนการออมเงนิ และใช้จ่ายอย่างประหยดั  

 เพื่อเป็นเงินออมไว้ใช้จ่ายยามชราภาพ

3.5   สนับสนุนให้กองทุนการออมแห่งชาติมีความเข้มแข็งและมีการบริหารจัดการ 

 ที่ดี

3.6  มุ่งพัฒนาระบบบ�านาญให้ครอบคลุมผู้สูงอายุอย่างถ้วนหน้า รวมทั้งปรับปรุง 

 ระบบเบ้ียยังชีพของผู้สูงอายุเช่น เริ่มจ่ายที่อายุสูงขึ้นแต่จ่ายในอัตราที่มากขึ้น 

 เพื่อให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ/ ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น



บทที่ 1 สถ�นก�รณ์ทั่วไป 15
1.1  ขน�ดประช�กรไทยกำ�ลังเข้�สู่สภ�พคงตัว 16
1.2  โครงสร้�งอ�ยุของประช�กรไทย 18
1.3  โครงสร้�งอ�ยุของประช�กรไทยกำ�ลังสูงอ�ยุขึ้นเรื่อยๆ 24
1.4  ประช�กรไทยจะสูงอ�ยุขึ้นด้วยอัตร�ที่เร็วม�ก 28
1.5  สุขภ�พของคนไทยดีขึ้น ชีวิตที่เหลืออยู่ของผู้สูงอ�ยุก็ยืนย�วขึ้น 34
1.6  ในสังคมสูงอ�ยุจะมีผู้หญิงม�กกว่�ผู้ช�ย 36
1.7  รูปแบบก�รอยู่อ�ศัยของผู้สูงอ�ยุเปลี่ยนแปลงไป 38
1.8  ร�ยได้ของผู้สูงอ�ยุไทยยังมีปัญห� 40
1.9  ผู้สูงอ�ยุยังมีปัญห�เรื่องสุขภ�พ 44
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ขนาดประชากรไทยกำาลังเข้าสู่สภาพคงตัว

ในรอบศตวรรษท่ีผ่านมา ขนาดของประชากรในประเทศไทยได้เพ่ิมขึ้นมากถึง  

8 เท่าตัว จ�านวนประชากร 8.3 ล้านคน จากที่ส�ามะโนประชากรทั่วราชอาณาจักร 

ปี 2452-2453 แจงนับได้ เพิ่มเป็น 65.9 ล้านคน ตามที่แจงนับได้ด้วยส�ามะโน

ประชากรและเคหะครั้งล่าสุดเมื่อปี 2553

ในปี 2556 ประมาณว่าประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดมีอยู่ประมาณ 

66.7 ล้านคน โดยเป็นคนสัญชาติไทยและไม่ใช่สัญชาติไทย แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียน

ราษฎร 64.6 ล้านคน และแรงงานข้ามชาติอีกประมาณ 2.1 ล้านคน

ในระยะเวลา 20-30 ปีที่ผ่านมา ถ้าไม่นับรวมผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติท่ีหล่ังไหลจาก

ประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาท�างานในประเทศไทยแล้ว ประชากรไทยได้เพิ่มช้าลง 

อย่างมาก เมื่อ 40-50 ปีก่อน ประชากรไทยเพ่ิมด้วยอัตราที่สูงมาก คือ สูงกว่า 

ร้อยละ 3 ต่อปี ปัจจุบันประชากรไทยเพิ่มด้วยอัตราเพียงร้อยละ 0.5 ต่อปี และมี

แนวโน้มว่าอตัราเพิม่จะลดต�า่ลงไปอกี ในช่วงเวลา 30 ปีนบัจากนี ้จ�านวนประชากร

ไทย ไม่รวมแรงงานข้ามชาติจะอยู่ในราว 64-66 ล้านคน

ในขณะที่ขนาดของประชากรไทยอยู่ในสภาพค่อนข้างคงตัว โครงสร้างอายุของ

ประชากรได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากที่เคยเป็นประชากรเยาว์วัยในอดีต  

ได้กลายเป็นประชากรสูงอายุในปัจจุบัน และก�าลังจะสูงวัยยิ่งข้ึนอย่างรวดเร็วใน

อนาคต

1.1
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จำานวนประชากรของ
ประเทศไทย	ระหว่าง	
พ.ศ.2452-	2556	
เพิ่มขึ้นมากถึง เท่า

พ.ศ.2452-2453 พ.ศ.2556

ปีสำ�มะโน พ.ศ.
2452
-

2453

พ.ศ.
2462

พ.ศ.
2472

พ.ศ.
2480

พ.ศ.
2490

พ.ศ.
2503

พ.ศ.
2513

พ.ศ.
2523

พ.ศ.
2533

พ.ศ.
2543

พ.ศ.
2553

พ.ศ.
2556*

จำ�นวนประช�กร 
(ล้�น)

8.3 9.2 11.5 14.5 17.4 26.3 34.4 44.8 54.5 60.9 65.9 66.7

จำ�นวนประช�กรของประเทศไทย 
พ.ศ.2452- 2556 

หมายเหตุ: 
ส�ามะโนประชากรคร้ังท่ี 1-5 เรียกว่า “ส�ารวจส�ามะโนครัว” ด�าเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย ส�ามะโนประชากรคร้ังท่ี 6-11 ด�าเนินการโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
*การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583, ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

66.7
8.3

ประชากรสัญชาติไทยและไม่ใช่สัญชาติไทยแต่มีชื่อ
ในทะเบียนราษฎร	64.6	ล้านคน	และประชากร 

ที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร	 
2.1	ล้านคน



18

โครงสร้างอายุของประชากรไทย

ในระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา โครงสร้างอายุของประชากรไทยได้เปลี่ยนแปลง 

ไปอย่างมาก ประชากรไทยก�าลังสูงอายุขึ้นอย่างรวดเร็ว สาเหตุที่ท�าให้ประชากร 

สูงอายุขึ้น ได้แก่ อัตราเกิดที่ลดลง และอายุของคนไทยที่ยืนยาวขึ้น

พีระมิดประชากร ณ เวลาต่างๆ แสดงให้เห็นการสูงอายุของประชากรไทยได้ 

อย่างชัดเจน พีระมิดประชากร เป็นแผนภาพที่แสดงโครงสร้างอายุและเพศของ

ประชากรชายและหญิงในแต่ละช่วงวัยต่างๆ ด้วยกราฟแท่งที่วางตามแนวนอน  

กราฟแตล่ะแทง่จะแสดงกลุม่อาย ุและวางเรยีงกนัจากกลุม่อายนุอ้ยทีส่ดุอยูล่า่งสดุ 

และกลุ่มอายุที่สูงขึ้นไปจนถึงกลุ่มอายุสุดท้าย กราฟแท่งแสดงอายุของประชากร 

ชายจะอยู่ทางซ้าย และประชากรหญิงอยู่ทางขวา

โครงสร้างอายุของประชากรไทยในอดีต มีรูปลักษณะเหมือนกับประชากรที่มี 

อัตราเกิดและตายสูง คือมีฐานพีระมิดกว้าง และยอดแหลม สัดส่วนและจ�านวน

ประชากรวัยเด็กจะมีมากกว่าประชากรวัยสูงอายุตลอดมา เมื่อนับร้อยปีก่อน 

ประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยน่าจะมีประชากรวัยเด็กที่อายุต�่ากว่า 15 ปี  

คิดเป็นอัตราส่วนเกือบร้อยละ 50 หรือเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด  

ในขณะที่ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีอยู่ไม่ถึงร้อยละ 5

1.2
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ประช�กร พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2553 พ.ศ.2573 พ.ศ.2583

วัยเด็ก 
(ตำ่ากว่า	15	ปี)

15.5	ล้าน	
45.1%

15.8	ล้าน	
29.0%

12.7	ล้าน	
19.2%

9.8	ล้าน	
14.8%

8.2	ล้าน	
12.8%

วัยทำ�ง�น  
(15-59	ปี)

17.2	ล้าน	
50.0%

34.7	ล้าน	
63.7%

44.8	ล้าน	
67.9%

38.8	ล้าน	
58.6%

35.2	ล้าน	
55.1%

วัยสูงอ�ยุ  
(60	ปีขึ้นไป)

1.7	ล้าน	
4.9%

4.0	ล้าน	
7.3%

8.5	ล้าน	
12.9%

17.6	ล้าน	
26.6%

20.5	ล้าน	
32.1%

ทุกกลุ่มอ�ยุ 34.4	ล้าน	 54.5	ล้าน	 66.0	ล้าน	 66.2	ล้าน	 63.9	ล้าน	

จำ�นวน และอัตร�ส่วนร้อยของประช�กรวัยเด็ก วัยแรงง�น และวัยสูงอ�ยุ 
พ.ศ.2513, 2533, 2553, 2573 และ 2583

แหล่งข้อมูล: 
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583, ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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เมื่อเปรียบเทียบพีระมิดประชากรไทยในช่วงห้าสิบปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ พ.ศ.2513, 

2523, 2533, 2543, 2553 และต่อไปในอนาคตในปี 2563, 2573 และ 2583  

จะเห็นได้ชัดว่า พีระมิดของประชากรไทยมีการเปลี่ยนรูปไปจากในอดีตเมื่อ  

40-50 ปีก่อน ที่พีระมิดมีฐานกว้าง สัดส่วนของประชากรวัยเด็ก (อายุต�่ากว่า  

15 ปี) ใน พ.ศ. 2513 คิดเป็นร้อยละ 45 ของประชากรทั้งหมด อันเนื่องมาจาก 

ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยยังมีการเกิดสูง และการตายที่สูง ท�าให้ยอดของ 

พีระมิดมีลักษณะแคบ สัดส่วนของประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีเพียง 

ร้อยละ 5 เท่านั้น จนในปี 2533 ฐานพีระมิดเริ่มแคบลง เพราะอัตราเกิดได้ 

ลดต�่าลง ส่วนบนของพีระมิดเริ่มป้านขึ้นเพราะชีวิตคนไทยยืนยาวขึ้น มาถึง 

ในป ี2543 และ 2553 ทีฐ่านของพรีะมดิแคบลงไปอกี ในป ี2553 สดัสว่นประชากร

วัยเด็กลดลงเหลือร้อยละ 19 ในขณะที่สัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 

ร้อยละ 13 ในอนาคตฐานของพีระมิดจะยิ่งแคบเข้าและส่วนยอดจะกว้างมากขึ้น 

จนในที่สุดปี 2583 สัดส่วนของประชากรวัยเด็กจะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 13  

และสัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 32 อันเป็นผลมาจาก 

อัตราเกิดของประเทศไทยที่มีแนวโน้มว่าจะลดต�่าลงไปอีกในขณะที่อายุคาดเฉลี่ย

ของคนไทยจะยืนยาวขึ้น
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พีระมิดประชากรไทยเปลี่ยนรูปไป

แหล่งข้อมูล:    
1) ส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2513, 2533, 2553, 2573 และ 2583 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
2) การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583, ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

พ.ศ.	2513

พ.ศ.	2553

พ.ศ.	2523

พ.ศ.	2563

พ.ศ.	2533

พ.ศ.	2573

ชาย หญิง

พ.ศ.	2543

พ.ศ.	2583
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นอกจากจ�านวนประชากรของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นจากในอดีตอย่างมากแล้ว 

โครงสร้างอายุของประชากรก็ได้เปลี่ยนไปอย่างมากด้วย จากประชากรเยาว์วัย 

เมื่อ 50 ปีก่อน เป็นประชากรสูงอายุในปัจจุบัน และจะยิ่งมีอายุสูงขึ้นอีกในอนาคต

ปัจจุบันปี 2556 ประชากรไทยมีจ�านวน 64.6 ล้านคน ประมาณว่า ประชากร 

วัยเด็กมีอยู่ราว 12.1 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.7 ของประชากรทั้งหมด  

ในขณะที่ประชากรสูงอายุมีมากถึง 9.6 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.9

อายุมัธยฐาน*ของประชากรไทยปัจจุบันเท่ากับ 36 ปี ซึ่งหมายถึง ครึ่งหนึ่งของ

ประชากรไทยมีอายุสูงกว่า 36 ปี

พีระมิดประชากรในปี 2556 มีลักษณะฐานที่แคบลง และส่วนบนของพีระมิด 

ป้านมากขึ้น เพราะมีการตายสูงขึ้นในกลุ่มประชากรสูงอายุ

โครงสร้างอายุของประชากร	
พ.ศ.2556

กลุ่มประช�กร
ประช�กร 

(จำ�นวนล้�น)
ร้อยละ

วัยเด็ก	(ตำ่ากว่า	15	ปี) 12.1 18.7

วัยทำางาน	(15-59	ปี) 42.9 66.4

วัยสูงอายุ	(60	ปีขึ้นไป) 9.6 14.9

ทุกกลุ่มอายุ 64.6 100.0

อ�ยุมัธยฐ�น * 36 ปี

จำ�นวน และอัตร�ส่วนร้อยของประช�กรวัยเด็ก วัยแรงง�น 
และวัยสูงอ�ยุ พ.ศ.2556

* อายุมัธยฐาน หมายถึง อายุตรงกลางที่แบ่งประชากรออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน ส่วนหนึ่งมีอายุน้อยกว่า และอีก
ส่วนหนึ่งมีอายุมากกว่าอายุตรงกลางนี้
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พีระมิดประช�กรไทย
พ.ศ.	2556

แหล่งข้อมูล: 
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583, ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ชาย หญิง
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โครงสร้างอายุของประชากรไทย
กำาลังสูงอายุขึ้นเรื่อยๆ

ระดับการสูงอายุของประชากร สามารถวัดด้วย “ดัชนีการสูงวัย” (Index of Age-

ing) โดยเป็นอัตราส่วนระหว่างประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรอายุต�่ากว่า  

15 ปี คูณด้วย 100 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีผู้สูงอายุกี่คนต่อเด็ก 100 คน

ตั้งแต่ปี 2513-2583 ดัชนีการสูงวัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

ในปี 2513 มีผู้สูงอายุเพียง 11 คน ต่อเด็ก 100 คน หลังจากนั้นปี 2553  

ดัชนีการสูงวัยเพิ่มสูงเป็น 67 คน และในปัจจุบัน พ.ศ.2556 ดัชนีการสูงวัยเพิ่มขึ้น 

สูงถึง 79 คน

ในปี 2561 หรืออีก 5 ปีข้างหน้า ประชากรวัยเด็กจะมีจ�านวนเท่าๆ กับประชากร 

สูงอายุ และหลังจากนั้นประเทศไทยจะมีจ�านวนผู้สูงอายุมากกว่าเด็กไปเรื่อยๆ  

โดยใน พ.ศ.2583 จะมีจ�านวนผู้สูงอายุสูงถึง 251 คน ต่อเด็ก 100 คน

โครงสร้างอายุของประชากรไทยมีแนวโน้มที่จะสูงอายุขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งจะก่อให้

เกิดปรากฏการณ์ส�าคัญที่มีผลต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก นั่นคือ การมีจ�านวน 

ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มากกว่าจ�านวนเด็ก (อายุต�่ากว่า 15 ปี) เป็นครั้งแรก 

ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในปี 2561 หรือในอีก 5 ปีข้างหน้า ดัชนี 

การสูงวัย จะมีค่าสูงกว่า 100 ในปี 2561

1.3
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อัตร�ส่วนร้อยของประช�กรอ�ยุตำ่�กว่� 15 ปี และประช�กรอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป
พ.ศ.2553-2583

แหล่งข้อมูล: 
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583, ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แหล่งข้อมูล: 
1) ส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2513, 2533, 2553 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
2) การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583, ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
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ดัชนีก�รสูงวัยของประช�กรไทย 
พ.ศ.	2513,	2533,	2553,	2556,	2563,	2573	และ	2583

ผู้สูงอายุ
มากกว่าเด็ก
เป็นครั้งแรก

ดัชนีการสูงวัย	ตำ่ากว่า	100	
ประชากรอายุ	60	ปีขึ้นไป	 

มีจำานวนน้อยกว่าประชากรเด็ก
อายุตำ่ากว่า	15	ปี

ดัชนีการสูงวัย	สูงกว่า	100	 
ประชากรสูงอายุมีมากกว่า

ประชากรเด็ก

อายุ	60	+

อายุ	<15

%
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พื้นที่ต่างๆ	ในประเทศไทย 
มีระดับการสูงอายุไม่เท่ากัน

ระดับการสูงวัยของประชากรไทยในแต่ละพ้ืนท่ีมีความแตกต่างกันไป ใน  

พ.ศ.2556 ภาคเหนือ มีดัชนีการสูงวัยสูงที่สุด เมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ รองลงมาคือ

กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้มีระดับ 

การสูงอายุต�่าสุด คือ มีดัชนีการสูงวัยเพียง 60 เท่านั้น 

แหล่งข้อมูล: 
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583, ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดัชนีก�รสูงวัยของภูมิภ�คต่�งๆ ในประเทศไทย พ.ศ.2556



27

1.		ลำาพูน		 134.2
2.		ลำาปาง		 134.2
3.		แพร่		 130.0
4.		สมุทรสงคราม		127.1
5.	 สิงห์บุรี		 121.5

จังหวัดที่มีดัชนีการสูงวัยสูงที่สุด	
5	อันดับแรก		พ.ศ.2556

1.		นราธิวาส		 38.6
2.		ยะลา		 39.0
3.		ปัตตานี		 42.5
4.		สตูล		 44.2
5.	 กระบี่		 46.0

จังหวัดที่มีดัชนีการสูงวัยตำ่าที่สุด	
5	อันดับแรก		พ.ศ.2556

แหล่งข้อมูล: 
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583, 
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ระดับก�รสูงอ�ยุของจังหวัดต่�งๆ 
ในประเทศไทย พ.ศ.2556
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ประชากรไทยจะสูงอายุขึ้น
ด้วยอัตราที่เร็วมาก

ประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมสูงอายุ” (aged society) ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 จากการ 

ที่ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด 

ในอีกไม่เกิน 10 ปีข้างหน้า นับจากนี้ หรือราว พ.ศ.2564 ประเทศไทยจะกลายเป็น 

“สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” (complete aged society) เมื่อประชากรสูงอายุ 

สูงถึงร้อยละ 20 และจะเป็น “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” (super aged society) 

เมื่อประชากรสูงอายุเพิ่มสูงถึง ร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด ประมาณ  

พ.ศ. 2578

1.4
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แหล่งข้อมูล: 
1) ส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2513, 2523, 2533, 2543, 2553 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
2) การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583, ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อัตร�ส่วนร้อยของประช�กรอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป พ.ศ.2503-2583

16 ปี 14 ปี

ในปี	2548
สังคมสูงอายุ

ในปี	2564
สังคมสูงอายุ
อย่างสมบูรณ์

ในปี	2578
สังคมสูงอายุ
ระดับสุดยอด

10%

20%

30%
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ประชากรสูงอายุในกลุ่มอายุยิ่งสูง	
ยิ่งเพิ่มเร็ว

ถ้าแบ่งประชากรสูงอายุออกเป็น 3 กลุ่ม

1) ประชากรสูงอายุวัยต้น คือ ผู้มีอายุ 60 ถึง 69 ปี

2) ประชากรสูงอายุวัยกลาง คือ ผู้มีอายุ 70 ถึง 79 ปี

3) ประชากรสูงอายุวัยปลาย คือ ผู้มีอายุ 80 ปีขึ้นไป

ในปี 2556 ประเทศไทยมีจ�านวนผู้สูงอายุวัยต้นจ�านวน 5.3 ล้านคน (ร้อยละ 8.2) 

ผู้สูงอายุวัยกลางจ�านวน 2.9 ล้านคน (ร้อยละ 4.5) และผู้สูงอายุวัยปลายจ�านวน 

1.3 ล้านคน (ร้อยละ 2.0) ในอนาคตอีก 27 ปีข้างหน้า ในปี 2583 ประมาณว่า 

จะมีประชากรสูงอายุวัยปลาย หรือผู้มีอายุ 80 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัว  

ซึ่งเพิ่มเร็วกว่าผู้สูงอายุกลุ่มอื่น ด้วยความจริงที่ว่า คนยิ่งมีอายุมากขึ้น ก็ยิ่งมี

โอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย และความพิการหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพิ่มมากขึ้น  

จึงพอจะเห็นภาพได้ว่า ในอนาคตเมื่อสังคมไทยสูงวัยมากขึ้น ความต้องการ 

การดูแลระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุก็จะเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว
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ประช�กร พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2573 พ.ศ.2583

วัยต้น  
(60-69	ปี)

4,629.7	
7.3%

5,329.0
8.2%

7,255.6	
11.0%

9,260.4	
14.0%

8,958.5	
14.0%

วัยกล�ง
(70-79	ปี)

2,708.1
4.2%

2,901.6
4.5%

3,676.6	
5.6%

5,897.9	
8.9%

7,639.4	
12.0%

วัยปล�ย
(80	ปีขึ้นไป)

1,070.2
1.7%

1,286.4
2.0%

1,689.5	
2.6%

2,420.6	
3.7%

3,921.4
6.1%

จำ�นวนและอัตร�ส่วนร้อยของประช�กรสูงอ�ยุวัยต้น วัยกล�ง และวัยปล�ย 
พ.ศ.2553, 2556, 2563, 2573 และ 2583

อัตร�ส่วนร้อยของประช�กรสูงอ�ยุวัยต้น วัยกล�ง และวัยปล�ย 
พ.ศ. 2553, 2556, 2563, 2573 และ 2583 

แหล่งข้อมูล: 
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583, ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แหล่งข้อมูล: 
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583, ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

%

2553 25632556 2573 2583
0

5

10

15

20

25

30

35

7.3

4.2
1.7

8.2

4.5
2.0

11.0

5.6

2.6

14.0

8.9

3.7

14.0

12.0

6.1

หน่วย:	พันคน
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ประชากรรุ่นเกิดล้าน	(เกิดระหว่างปี	2506-2526)	 

กำาลังเคลื่อนตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ

ในอนาคตอันใกล้นี้ เมื่อประชากรรุ่น “เบบี้บูม” ของประเทศไทย ซึ่งเป็นคลื่น

ประชากรที่ใหญ่มากเคลื่อนตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ จะท�าให้จ�านวนประชากรสูงอายุ

ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว ขณะนี้ประชากรรุ่นเกิดล้าน หรือคน

ที่เกิดระหว่างปี 2506-2526 (พ.ศ.2556 มีอายุระหว่าง 30-50 ปี) ก�าลังเคลื่อน

ตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ เมื่อประชากรกลุ่มนี้เข้าสู่วัยสูงอายุแล้ว ก็จะยิ่งท�าให้ประชากร

ไทยสูงวัยเร็วขึ้น และเมื่อประชากรรุ่นเกิดล้านเข้าสู่วัยสูงอายุเกือบจะทั้งหมด  

กจ็ะกลายเปน็ประชากรกลุม่ใหญท่ีเ่พิม่ความตอ้งการบรกิารดา้นตา่งๆ ทัง้การดแูล

ด้านสุขภาพอนามัย และการจัดสวัสดิการของรัฐอย่างมหาศาล

200,000

0

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2506 25262480 2555

แหล่งข้อมูล: 
ปราโมทย์ ประสาทกุล และ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ “สถานการณ์ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2548” 
ใน กฤตยา อาชวนิจกุล และ ปราโมทย์ ประสาทกุล (บรรณาธิการ). ประชากรและสังคม 2548. 

ประช�กรรุ่นเกิดล้�น

ประชากรรุ่นเกิดล้าน
ปัจจุบันอายุ	30-50	ปี

จำานวน
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ประชากรรุ่นเกิดล้าน หรือเราอาจ

เรียกประชากรกลุ่มนี้ว่า “สึนามิ

ประชากร” ก�าลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ 

“ฝั่งผู้สูงอายุ” ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า 

เมื่อประชากรรุ่นเกิดล้านกลาย

เป็นผู้สูงอายุ จะมีผลท�าให้จ�านวน 

ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

แหล่งข้อมูล: 
Prasartkul, P.(2013). Population aging and 
health: a case study of Thailand. Keynote 
lecture presented at the RGJ-PhD Congress 
XIV, Chonburi, Thailand. IPSR Publication 
No. 416, 2013.

สึน�มิประช�กร
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สุขภาพของคนไทยดีขึ้น	
ชีวิตที่เหลืออยู่ของผู้สูงอายุก็ยืนยาวขึ้น

ตลอดระยะเวลา 100 ปทีีผ่า่นมา สขุภาพอนามยัของคนไทยไดด้ขีึน้อยา่งมาก “อายุ

คาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด” หรือจ�านวนปีโดยเฉลี่ยที่คาดว่าคนหนึ่งเมื่อเกิดมาแล้วจะมี

ชีวิตอยู่ต่อไปจนกระทั่งตายของประชากรไทยได้เพิ่มขึ้น จากไม่ถึง 40 ปี เมื่อ 100 

ปีก่อน มาเป็น 58 ปี เมื่อ 50 ปีก่อน และเพิ่มสูงขึ้นเป็นประมาณ 75 ปีในปัจจุบัน

ส�าหรับประชากรสูงอายุ ชีวิตที่เหลืออยู่ของผู้สูงอายุก็ยืนยาวขึ้นเช่นกัน เมื่อ 50 ปี

ก่อน เมื่อคนไทยอายุ 60 ปีแล้ว ก็คาดว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยเฉลี่ยอีก 17 ปี และ

เมื่ออายุ 65 ปีแล้ว ก็จะมีอายุคาดเฉลี่ยอยู่อีก 14 ปี

ปัจจุบัน อายุคาดเฉลี่ยของผู้สูงอายุไทยได้เพิ่มสูงขึ้น เมื่อคนไทยอายุ 60 ปี ก็จะ

มอีายคุาดเฉลีย่อยูอ่กี 22 ป ีและเมือ่อาย ุ65 ปแีลว้ กจ็ะมอีายคุาดเฉลีย่อยูอ่กี 18 ปี

ในอนาคตอีก 30 ปีข้างหน้า เมื่อคนไทยอายุ 60 ปี ก็จะมีอายุคาดเฉลี่ยอยู่อีก  

26 ปี และเมื่ออายุ 65 ปีแล้ว ก็จะมีอายุคาดเฉลี่ยอยู่อีก 20 ปี

1.5
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อ�ยุค�ดเฉลี่ยของประช�กรไทย

แนวโน้มอ�ยุค�ดเฉลี่ยของประช�กรไทย พ.ศ. 2480 ถึง 2555

แหล่งข้อมูล: 
1 ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์. 2555. สุขภาพคนไทย 2555: ความมั่นคงทางอาหาร การเจ็บป่วย  
  และการตาย. กรุงเทพฯ: ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
2 Ansley Coale and Guang Guo. (1989). Revised Regional Model Life Tables at Very Low Levels  of  
  Mortality. Population index ,55(4). 613-643.

แหล่งข้อมูล: 
1 2480, 2490, 2503: Rungpitarangsi (1974) 
2 2507-2508, 2517-2519, 2528-2529, 2532, 2534, 2538-2539: รายงานการส�ารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร,  
  ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
3 2549, 2550, 2556 ประมาณโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

อ�ยุค�ดเฉลี่ย (e
x) 100 ปีก่อน 50 ปีก่อน ปัจจุบัน พ.ศ.2556 อน�คต 2583*

เมื่อเกิด (e0) 37.3	 58.4	 74.8	 80.0

เมื่ออ�ยุ 60 ปี (e60) 12.3 16.9	 21.6	 25.7

เมื่ออ�ยุ 65 ปี (e65) 9.8	 13.5	 17.8 20.2

ชาย

หญิง

อายุ	:	ปี
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ในสังคมสูงอาย	ุ
จะมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

เนื่องมาจากผู้หญิงมีอายุยืนกว่าผู้ชาย ในกลุ่มประชากรสูงอายุจะมีอัตราส่วนเพศ 

คือ จ�านวนประชากรชายต่อประชากรหญิงลดลง และอัตราส่วนเพศนี้จะยิ่งลดลง

ในกลุ่มประชากรที่อายุยิ่งสูงขึ้น

อัตราส่วนเพศ เป็นดัชนีที่แสดงจ�านวนประชากรชาย ต่อประชากรหญิง 100 คน 

ปัจจุบันในปี 2556 ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป จะมีผู้ชายประมาณ 81 คน ต่อ 

ผู้หญิง 100 คน ในอนาคตปี 2583 อัตราส่วนเพศของประชากรสูงอายุจะลดลง

เหลือผู้ชาย 76 คน ต่อผู้หญิง 100 คน

ส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย (80 ปีขึ้นไป) อัตราส่วนเพศจะลดลงจาก 65  

ในปัจจุบัน เหลือเพียง 58 ในปี 2583

1.6
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ผู้สูงอ�ยุ 2553 2556 2563 2573 2583

วัยต้น (60-69 ปี) 89.1 87.1 86.0 85.1 85.7

วัยกล�ง (70-79  ปี) 79.0 78.6 78.6 77.3 76.1

วัยปล�ย (80 ปีขึ้นไป) 66.5 65.2 62.6 60.4 57.9

อ�ยุ 60 ปีขึ้นไป 82.6 81.2 80.4 78.7 76.2

แหล่งข้อมูล: 
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583, ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อัตร�ส่วนเพศของประช�กรสูงอ�ยุ 
พ.ศ. 2553, 2556, 2563, 2573 และ 2583
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* ครัวเรือนในที่นี้ หมายถึง ครัวเรือนส่วนบุคคล ตามนิยามที่ให้ไว้ในส�ามะโนประชากรและเคหะ 
ไม่รวมครัวเรือนกลุ่มบุคคล เช่น โรงพยาบาล เรือนจ�า วัด หอพักของโรงเรียน

รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
เปลี่ยนแปลงไป

ขนาดครัวเรือนไทยเล็กลงอย่างมาก

ครัวเรือนไทยมีแนวโน้มเล็กลง ในปี 2513 ขนาดครัวเรือนไทย*เท่ากับ 5.7 คนต่อ

ครัวเรือน ขนาดครัวเรือนได้เล็กลงจนเหลือ 4.4 คนต่อครัวเรือนในปี 2533 และ 

ลดลงเหลือเพียง 3.1 คนต่อครัวเรือนในปี 2553

ผู้สูงอายุไทยมีแนวโน้มอาศัยอยู่ตามลำาพังเพิ่มมากขึ้น

รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงไป ผู้สูงอายุไทยที่อยู่ตามล�าพัง 

คนเดียวหรืออยู่กับคู่สมรสเท่านั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 22 ในปี 2545 

เป็นร้อยละ 26 ในปี 2554

จากการที่คนไทยอยู่ เป็นโสดกันมากขึ้น และคนที่แต่งงานแล้วก็มีลูกกัน 

น้อยลง ประกอบกับมีการย้ายถิ่นของบุตรไปท�างานในเมืองมากขึ้น ท�าให้ผู้สูงอาย ุ

มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยในลักษณะการอยู่ตามล�าพังคนเดียวหรือ

อยู่กับคู่สมรสเท่านั้นมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตเมืองหรือเขตเทศบาลจะมีผู้สูงอายุ

ที่อยู่ตามล�าพังคิดเป็นร้อยละมากกว่านอกเขตเทศบาล

หากสัดส่วนและจ�านวนผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�าพังคนเดียวหรืออยู่กับคู่สมรสเท่านั้นมี 

แนวโน้มเพิ่มขึ้นไปอีก ก็จะมีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว

1.7
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แหล่งข้อมูล: ส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2545, 2550, 2554 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

แหล่งข้อมูล: ส�ามะโนประชากรและเคหะ 
พ.ศ.2513, 2523, 2533, 2543 และ 2553 
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ขน�ดครัวเรือนของประช�กรไทย 
พ.ศ. 2513-2553

พ.ศ. 2513 

พ.ศ. 2523 

พ.ศ. 2533 

พ.ศ. 2543 

พ.ศ. 2553 

อยู่ตามลำาพังคนเดียว อยู่ตามลำาพังกับคู่สมรส

อัตร�ส่วนร้อยของผู้มีอ�ยุ 60 ปีขึ้นไปที่อ�ศัยอยู่ต�มลำ�พังคนเดียว
หรืออยู่ต�มลำ�พังกับคู่สมรสเท่�นั้น จำ�แนกต�มเขตก�รปกครอง 
พ.ศ. 2545, 2550 และ 2554

%
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1ไม่รวมคนที่มีรายได้ แต่ไม่ทราบจ�านวน 
2ในปี 2554 ผู้ที่มีรายได้ ต�่ากว่า 2,422 ต่อคนต่อเดือน หรือ 29,064 บาทต่อคนต่อปี ถือว่าเป็นผู้ที่มีรายได้ต�่ากว่าเส้น
ความยากจน และในปี 2545 ผู้ที่มีรายได้ต�่ากว่า 1,607 บาทต่อคนต่อเดือน หรือ 19,284 บาทต่อคนต่อปี ถือว่าเป็นผู้ที่
มีรายได้ต�่ากว่าเส้นความยากจน ระดับเส้นความยากจนนี้รวมทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล แหล่งข้อมูลจากส�านักพัฒนา
ฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายได้ของผู้สูงอายุไทยยังมีปัญหา

หนึ่งในสามของผู้สูงอายุมีรายได้ตำ่ากว่าเส้นความยากจน

ข้อมูลการส�ารวจประชากรสูงอายุครั้งล่าสุด เมื่อปี 2554 พบว่า ยังมีผู้สูงอายุ 

ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึงหนึ่งในสาม (ร้อยละ 341) ของผู้สูงอายุทั้งหมดมีรายได้ 

ต�่ากว่าเส้นความยากจน2 ซึ่งลดลงจากร้อยละ 47 ของการส�ารวจประชากรสูงอายุ

ในปี 2545 

บุตรเป็นแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอาย	ุ

บตุรยงัคงเปน็แหลง่รายไดท้ีส่�าคญัของผูส้งูอายใุนปจัจบุนั จากการส�ารวจประชากร

สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2554 พบว่า แหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุมาจากบุตร 

(รวมบุตรเลี้ยงและบุตรบุญธรรม) (ร้อยละ40) แหล่งรายได้หลักรองลงมาคือได้จาก

การท�างาน (ร้อยละ 35) ผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 11 มีเบี้ยยังชีพเป็นรายได้หลัก 

มีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 6 ที่มีเงินบ�าเหน็จหรือบ�านาญ ร้อยละ 3 ตอบว่ามีรายได้

จากคู่สมรส และ ไม่ถึงร้อยละ 3 ของผู้สูงอายุมีรายได้หลักจากเงินออม/ดอกเบี้ย

เงินออม/ทรัพย์สินอื่นๆ 

อยา่งไรกต็ามแหลง่รายไดห้ลกัของผูส้งูอายจุากบตุรมแีนวโนม้ลดลง ขอ้มลูจากการ

ส�ารวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย พ.ศ. 2550 และ 2554 แสดงใหเ้หน็วา่แหลง่

รายได้จากบุตรได้ลดลงจากร้อยละ 52 ในปี 2550 มาเป็นร้อยละ 40 ในปี 2554

1.8
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อัตร�ส่วนร้อยของผู้สูงอ�ยุที่มี
ร�ยได้ตำ่�กว่�เส้นคว�มย�กจน 
พ.ศ. 2545 และ 2554

แหล่งข้อมูล: 
ส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย 
พ.ศ. 2545 และ 2554 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

อัตร�ส่วนร้อยของแหล่งร�ยได้หลักของผู้สูงอ�ยุ พ.ศ. 2554

แหล่งข้อมูล: 
ส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2554 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
ส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 และ 2554 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2554
46.5% 33.8%

ผู้ที่มีรายได้
ตำ่ากว่า	1,607	บาทต่อคน
ต่อเดือน	หรือ	19,284	บาท

ต่อคนต่อปี

ผู้ท่ีมีรายได	้
ตำ่ากว่า	2,422	ต่อคนต่อ
เดือน	หรือ	29,064	บาท

ต่อคนต่อปี	

อัตร�ส่วนร้อยของ 
แหล่งร�ยได้หลัก
จ�กบุตร พ.ศ. 2550 
และ 2554

%
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ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้นและมีอายุยืนยาวขึ้น ท�าให้ผู้สูงอายุมีความสามารถ 

ในการท�างานหลังอายุ 60 ปีมากขึ้น ข้อมูลจากการส�ารวจภาวะการท�างานระหว่าง

ปี 2543-2553 แสดงให้เห็นได้ว่าผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) มีแนวโน้มจะ

ท�างานมากขึ้น สัดส่วนของผู้สูงอายุ 60-64 ปี ที่ยังท�างานอยู่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 

51 ในปี 2543 เป็นร้อยละ 61 ในปี 2553 และผู้สูงอายุ 65-69 ปี ที่ยังท�างานอยู่

เพิ่มจากร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 45 ในช่วงเวลาเดียวกัน

ผู้สูงอายุวัยต้นมากกว่าครึ่งยังทำางานอยู่
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อัตร�ส่วนร้อยของผู้สูงอ�ยุที่ยังทำ�ง�นอยู่ 
พ.ศ. 2543, 2548 และ 2553
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แหล่งข้อมูล: 
การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร พ.ศ. 2543 2548 และ 2553 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

พ.ศ.	2548

พ.ศ.	2543

พ.ศ.	2553

%
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3ความดันโลหิตสูง/ไขมันในเลือดสูง/คลอเลสเตอรอลสูง, เบาหวาน, เก๊าท์ รูมาตอยด์ ปวดเข่า/หลัง/คอ เรื้อรัง, หัวใจ, 
อัมพฤกษ์ อัมพาต, ไต ไตวายเรื้อรัง นิ่วในไต, สมองเสื่อม ความจ�าเลอะเลือน ลมชัก ลมบ้าหมู, โรคติดเชื้ออื่นๆ (เอดส์ 
โปลิโอ เรื้อน), ไทรอยด์ (คอพอก), มะเร็ง, ตับแข็ง ไขมันแทรกในตับ นิ่วในถุงน�้าดี, วัณโรค, โรคเลือด เช่น ธาลัสซีเมีย 
โลหิตจาง, ผิดปกติทางจิต ซึมเศร้า, โรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยา/สารเสพติด

ผู้สูงอายุยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพ

ผู้สูงอายุยิ่งมีอายุมากขึ้นก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อการเป็นโรคเรื้อรังหรือ 

โรคประจ�าตัว อันเกิดจาก พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกก�าลังกาย 

หรือ พันธุกรรม หรือ ความเสื่อมถอยของสุขภาพร่างกาย

การส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2554 ได้ถามผู้สูงอายุว่า  

“ท่านมีโรคเรื้อรัง/ประจ�าตัวใน 15 โรค3นี้หรือไม่” ผู้สูงอายุหรือผู้ใกล้ชิดจะเป็น 

ผู้ตอบค�าถามนี้เอง 

ผู้สูงอายุร้อยละ 53 ตอบว่าตนเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง หรือ เป็นมากกว่าหนึ่งโรค 

กลุ่มอาการของโรคที่ผู้สูงอายุตอบว่าเป็นมากที่สุด คือ ความดันโลหิตสูง/ไขมันใน

เลือดสูง/ คลอเลสเตอรอลสูง (ร้อยละ 17) รองลงมาคือ โรคเบาหวาน (ร้อยละ 8) 

โรคเก๊าท์ รูมาตอยด์ ปวดเข่า/หลัง/คอ เรื้อรัง (ร้อยละ 5) โรคหัวใจ (ร้อยละ 2) 

และ อัมพฤกษ์ อัมพาต (ร้อยละ 1) ผู้สูงอายุหญิงจะมีอาการของกลุ่มโรคส�าคัญ  

5 อันดับแรกมากกว่าผู้สูงอายุชาย 

1.9
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อัตร�ส่วนร้อยของผู้สูงอ�ยุที่ตอบว่�เป็นโรคเรื้อรัง (5 อันดับแรก) 
จำ�แนกต�มเพศ พ.ศ. 2554

หญิงชาย รวม

แหล่งข้อมูล:  ส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2554 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

%
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การส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2554 ได้ถามผู้สูงอายุที่มี 

โรคเรือ้รงัหรอืโรคประจ�าตวัอยา่งนอ้ย 1 โรควา่ “ในระหวา่ง 6 เดอืนกอ่นวนัสมัภาษณ ์ 

ท่านไปรับการตรวจรักษาจากบุคลากรด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องหรือไม่”  

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ 80 ตอบว่า ไปรับการรักษาจากบุคลากร 

ด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับสัดส่วนของผู้สูงอายุที่ไม่ไปรับการรักษา

อย่างต่อเนื่อง จะเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มที่มีอายุมากขึ้น ผู้สูงอายุ 80-89 ปี ไม่ไปรับ 

การรกัษาอยา่งตอ่เนือ่งสงูถงึรอ้ยละ 10 และ ผูส้งูอาย ุ90 ปขีึน้ไป มากถงึรอ้ยละ 16  

ที่ไม่ไปรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 

สาเหตสุ�าคญัทีผู่ส้งูอายไุมไ่ปรบัการรกัษาอยา่งตอ่เนือ่ง คอื ผูส้งูอายคุดิวา่โรคทีเ่ปน็

อยู่นั้นไม่มีวิธีการรักษาที่ได้ผล (ร้อยละ 35) เดินทางไม่สะดวก (ร้อยละ 15) ไม่มี

เวลาไปรับการรักษา (ร้อยละ 14) ไม่มีผู้พาไป (ร้อยละ 7) ไม่เชื่อมั่น/ไม่ประทับใจ

ในสถานบริการ/ผู้ให้บริการ (ร้อยละ 7) ไม่มีค่ารักษาพยาบาล (ร้อยละ 2) ไม่มีค่า

พาหนะในการเดินทางไป (ร้อยละ 1) และ เหตุผลอื่นๆ (ร้อยละ 19)

หนึ่งในสิบของผู้สูงอายุที่มีอาการของโรคเรื้อรัง
ไม่ไปรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
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แหล่งข้อมูล: 
ส�ารวจประชากรสูงอายุในนประเทศไทย
พ.ศ.2554 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

แหลง่ข้อมูล:  ส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2554 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

อัตร�ส่วนร้อยของเหตุผลที่ผู้สูงอ�ยุ
ไม่ไปรับก�รรักษ�อย่�งต่อเน่ื่อง 
พ.ศ. 2554

อัตร�ส่วนร้อยของผู้สูงอ�ยุ
ที่ป่วยเป็นโรคแล้วไปรับ
ก�รรักษ�อย่�งต่อเนื่อง 
พ.ศ.2554

ไป ไม่ไป

%

%
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ยังมีผู้กำาลังจะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่เห็นความสำาคัญ 
ของการเตรียมตัวเพื่อวัยสูงอายุ

การเตรียมตัวเพื่อวัยสูงอายุเป็นเรื่องส�าคัญ ทั้งในระดับประเทศและระดับ

ปัจเจกบุคคล แม้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าลังเร่งด�าเนินงานตามนโยบายตาม

แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) แต่ก็ยังมีข้อท้าทายอยู่อีกมาก

ในการท�าให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์และมีคุณภาพสูงสุด

ประชากรที่ก�าลังจะเข้าสู่วัยสูงอายุควรมีการเตรียมตัวที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุ เพื่อชีวิต

ความเป็นอยู่ตามที่ตนคาดหวังในระยะท้ายของชีวิต

การส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2554 ได้สอบถามความคิดเห็น

ของผู้ที่อายุระหว่าง 50-59 ปี เกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อวัยสูงอายุ ผลจากการ

ส�ารวจพบว่า ผู้สูงอายุส่วนมากเห็นว่าควรเตรียมตัวเพื่อวัยสูงอายุ (ร้อยละ 67)

ส�าหรับผู้ที่เห็นว่าควรเตรียมตัวเพื่อวัยสูงอายุ ส่วนมากคิดว่าควรเตรียมตัวเพื่อ 

วัยสูงอายุในทุกด้าน ได้แก่ การเงิน สุขภาพ ที่อยู่อาศัย จิตใจ และ ผู้ดูแลเมื่อ 

สูงวัย ร้อยละ 55 ของผู้ที่อายุระหว่าง 50-59 ปีคิดว่าควรเตรียมตัวเพื่อวัยสูงอายุ

ก่อนอายุ 50 ปี

1.10
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%

อัตร�ส่วนร้อยของผู้กำ�ลังเข้�สู่วัยสูงอ�ยุที่คิดหรือไม่คิด 
เตรียมตัวเพื่อวัยสูงอ�ยุในด้�นต่�งๆ พ.ศ. 2554

อัตร�ส่วนร้อยของผู้กำ�ลังเข้�สู่วัยสูงอ�ยุที่แสดงคว�มเห็น 
ในเรื่องอ�ยุที่เริ่มเตรียมตัวเพื่อวัยสูงอ�ยุ พ.ศ. 2554 

อายุ

แหล่งข้อมูล: ส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2554 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

แหล่งข้อมูล: ส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2554 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

คิด/ได้เตรียมไม่คิด คิด/ไม่ได้เตรียม

ร้อยละ67
เห็นว่าควรเตรียมตัว

เพื่อวัยสูงอายุ

ผู้สูงอ�ยุ

%



ปัจจุบัน	เป็นที่รับรู้กันทั่วไปแล้วว่า	 
ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงอายุแล้ว	 
แต่ที่คนไทยจำานวนมากอาจยังคาดไม่ถึงคือ	 
นับแต่นี้ต่อไป	สังคมไทยจะมีอายุสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมาก	 
โดยเฉพาะเมื่อ	“ประชากรรุ่นเกิดล้าน”	ซึ่งเป็นคลื่นประชากรที่ใหญ่มาก	
จนอาจเรียกว่าเป็น	“สึนามิประชากร”	เคลื่อนตัวเข้าสู่ฝั่ง 
กลายเป็นผู้สูงอายุในอีก	10-20	ปีข้างหน้านี้เมื่อนั้น	 
จำานวนและสัดส่วนผู้สูงอายุไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล

ปัจจุบัน	(ปี	2556)	ประเทศไทยมีผู้สูงอาย	ุ 
(อายุ	60	ปีขึ้นไป)	9.6	ล้านคน	อีก	20	ปีข้างหน้า	 
(ปี	2576)คาดประมาณว่าผู้สูงอายุจะเพิ่มจำานวนเป็น	
14	ล้านคน	หรือคิดเป็น	1	ใน	4	ของประชากรทั้งหมด

การที่ประชากรสูงอายุขึ้นด้วยอัตราที่เร็วมาก	 
ย่อมมีผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	 
ทั้งในระดับส่วนบุคคล	ครอบครัว	ชุมชน	และรัฐ	อย่างมากมาย



2
หลักประกันร�ยได้
ผู้สูงอ�ยุไทย
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ปัจจบัุนน้ี ประเดน็ผูส้งูอายกุ�าลงัได้รบัความสนใจเป็นอย่างมากในสงัคมไทย เนือ่งจาก

ประเทศไทยได้ก้าวเป็นสงัคมผูสู้งอาย ุและมแีนวโน้มการเพ่ิมข้ึนของประชากรสูงอายุ

ในอัตราที่รวดเร็ว ประเด็นส�าคัญประการหนึ่งที่มีการพูดถึงกันมาก คือเรื่องหลัก

ประกันรายได้ของผู้สูงวัย 

ในอดตีทีผ่่านมา แหล่งรายได้หลกัของผู้สูงวยัส่วนใหญ่มาจากบตุรหลาน แต่ด้วยแนว

โน้มที่คนไทยมีบุตรน้อยลง การย้ายถิ่นของคนวัยท�างาน และค่านิยมที่เปลี่ยนไป 

โอกาสที่ผู้สูงอายุจะได้รับเงินช่วยเหลือค�้าจุนจากบุตรหลานจึงน้อยลงตามไปด้วย 

ถ้าหากผู้สูงอายุเหล่านี้ไม่มีบ�านาญ ไม่มีเงินออม และไม่มีโอกาสในการท�างาน  

ผู้สงูอายจุะเสีย่งต่อการขาดหลกัประกนัรายได้ทีม่ัน่คง และเสีย่งต่อภาวะความยากจน

เป็นอย่างสูง 

การส่งเสริมให้ประชากรไทยมีความมั่นคงทางรายได้เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ จึงเป็น

ประเดน็ทีส่งัคมจ�าเป็นต้องให้ความส�าคญั โดยต้องค�านงึถึงปัจจัยต่างๆ อย่างรอบด้าน 

เพือ่ให้ครอบคลมุทกุมติทิีจ่ะส่งผลให้ผู้สูงอายมุหีลักประกนัรายได้ท่ีมัน่คง ปัจจัยต่างๆ 

ที่ต้องพิจารณามีตั้งแต่โครงสร้างทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง 

ตัวบทกฎหมายของประเทศ ไปจนถึงกลไกสังคมต่างๆ ว่าทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยเอื้อให้

ผู้สูงอายุสามารถมีหลักประกันรายได้ที่มั่นคงได้หรือไม่ มีอะไรบ้างที่จะเป็นอุปสรรค

ต่อการมีหลักประกันรายได้ที่มั่นคงของผู้สูงอายุ 

ส่ิงส�าคัญท่ีสุดในการส่งเสริมการมีหลักประกันรายได้ส�าหรับผู้สูงอายุ คือการปรับ

เปลี่ยนมุมมองของสังคม ให้ตระหนักเห็นว่าผู้สูงอายุเป็น “พลัง” ส�าคัญของประเทศ 

มิใช่ “ภาระ” ที่จะต้องรอคอยให้สังคมยื่นมือเข้ามาช่วยหรือเป็นผู้รอรับสวัสดิการ

เพยีงอย่างเดยีว สงัคมจงึควรตระหนกัถงึศกัยภาพของประชากรกลุม่นี ้ทีจ่ะเป็นส่วน

หนึ่งที่ช่วยน�าพาสังคมไทยให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป 

สถานการณ์หลักประกันรายได้ผู้สูงอาย	ุ

2.1 
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การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงด้านรายได้นั้น ควรเริ่มต้นจากการส่งเสริม 

การท�างานในผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรง มีพละก�าลัง และยังมีความต้องการที่จะท�างาน

ต่อไป เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถมีรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองได้ยาวนานยิ่งขึ้น  

โดยสังคมจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ได้ท�างานอย่างเท่าเทียมและเป็น

ธรรม ไม่ถูกกีดกันด้วยเหตุแห่งอายุ 

การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุยังคงสามารถอยู่ในตลาดแรงงานให้นานยิ่งขึ้นนั้น จ�าเป็น

ต้องเข้าใจโครงสร้างของสังคม ตั้งแต่โครงสร้างด้านประชากร ตลาดแรงงาน 

กฎหมาย หรือวัฒนธรรมของสังคม ว่าโครงสร้างเหล่านี้มีบทบาทอย่างไรต่อการ 

มีงานท�าของผู้สูงอายุ เพื่อที่จะหาแนวทางในการส่งเสริมการมีงานท�าของผู้สูงอายุ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โอกาสการมีงานทำาของผู้สูงอายุ

2.2 
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2.2.1
	โครงสร้างประชากร	เมื่อมีลูกหลานเป็นที่พึ่งน้อยลง

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แหล่งรายได้ที่ส�าคัญของผู้สูงอายุไทยคือเงินช่วยเหลือจาก

บุตรหลาน แต่ปัจจุบันคนไทยมีลูกกันน้อยลง การหวังพึ่งลูกหลานให้ช่วยเหลือด้าน

การเงินยามชราจึงไม่สามารถเป็นทางเลือกหลักของผู้สูงอายุจ�านวนมากอีกต่อไป 

จากอดีตท่ีผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกโดยเฉลี่ยเกิน 6 คน (ในช่วงประมาณทศวรรษที่ 2500) 

เมื่อเข้าสู่วัยชราก็มีโอกาสที่จะมีลูกหลานมาช่วยค�้าจุนได้มาก ถึงลูกหลานคนใดคน

หนึ่งจะไม่สามารถช่วยค�้าจุนได้ ก็ยังมีคนอื่นๆ ท่ีจะพอมาช่วยค�้าจุนได้ แต่ในปัจจุบัน

ผู้หญิงมีลูกลดลงจนผู้หญิงคนหนึ่งมีบุตรโดยเฉล่ียเพียงประมาณ 1.6 คน เมื่อยาม

ชราภาพ จ�านวนบุตรหลานที่จะสามารถพึ่งพิงได้ก็จะมีจ�านวนน้อยลง หรือบางคน

อาจไม่มีบุตรหลานให้พึ่งพิงเลยด้วยซ�้า ดังนั้นหากมองแนวโน้มในอนาคต การพึ่งพา

บุตรหลานอย่างเช่นในอดีตเพื่อความมั่นคงทางรายได้น่าจะลดลง 

ผลจากการส�ารวจความคิดเห็นประชากรวัยท�างานในด้านความรู้และทัศนคติต่อ 

ผู้สูงอายุในปี 2554 เริ่มสะท้อนให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงส�าคัญคร้ังนี้ โดยพบว่า 

คนวัยท�างานในปัจจุบันเริ่มหวังพึ่งบุตรหลานในการเลี้ยงดูตนเองในยามสูงวัยน้อย

ลง แต่หนัไปคาดหวงัเงนิจากการท�างานเลีย้งตนเองเป็นแหล่งรายได้หลกัเพิม่ขึน้ จาก

ปี 2550 ที่ประชากรวัยท�างานส่วนใหญ่ (ร้อยละ 32.6) ยังคาดหวังให้บุตรเป็นแหล่ง

เงินที่ส�าคัญท่ีสุดในการเลี้ยงดูตนเองยามสูงอายุ ในปี 2554 คนเริ่มเปลี่ยนทัศนคติ 

มาหวังพึ่งเงินจากการท�างานเลี้ยงดูตนเองเพิ่มสูงขึ้น (ร้อยละ 33.9)
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ปี	2554

ปี	2550

แหล่งข้อมูล: 
ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรู้และทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุ พ.ศ. 2554, ส�านักงานสถิติแห่งชาต ิ

การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรนี้ ส่งผลต่อรูปแบบการมีหลักประกัน 

รายได้ของผู้สูงอายุในประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การหวังพึ่งบุตรหลานในการ

ดูแลด้านรายได้จึงอาจไม่ใช่ทางเลือกหลักของผู้สูงอายุอีกต่อไป และจ�าเป็นต้องหา

แนวทางอื่นๆ เพื่อประกันความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุไทยในอนาคต

อัตร�ส่วนร้อยละของประช�ชนวัยทำ�ง�น จำ�แนกต�มคว�มค�ดหวังแหล่งเงิน 
ที่สำ�คัญที่สุด ในก�รเลี้ยงตนเองย�มสูงอ�ยุ ปี 2550 และปี 2554

%
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2.2.2
ตลาดแรงงาน	ไม่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอาย	ุ

ปัจจุบันจากจ�านวนผู้สูงอายุในประเทศไทยประมาณ 9.6 ล้านคน มีผู้สูงอายุที่ยังคง

ท�างานอยู่ 3.5 ล้านคน (ร้อยละ 36) งานที่ผู้สูงอายุท�าส่วนใหญ่เป็นงานนอกระบบ 

เช่น งานเกษตร ประมง งานบริการ งานขาย และงานฝีมือต่างๆ ในจ�านวนผู้สูงอายุ

ที่ยังคงท�างานอยู่ มีไม่ถึงร้อยละ 10 ที่ได้ท�างานในระบบ

หากมองภาพรวมของตลาดแรงงานไทย จะพบความเหลือ่มล�า้ทางโอกาสการท�างาน

ที่ชัดเจนระหว่างประชากรแต่ละกลุ่มอายุ แม้ว่าประชากรทุกช่วงอายุจะมีสัดส่วน

การท�างานนอกระบบสูงกว่า แต่ตลาดแรงงานในระบบเป็นตลาดของคนรุ่นใหม่ คือ

ส่วนมากจะเป็นคนในวัย 25-39 ปี ยิ่งอายุมาก โอกาสท�างานในระบบยิ่งน้อยลง  

ผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนการท�างานในระบบน้อยท่ีสุดในทุกกลุ่มอายุ ในทาง

กลับกันตลาดแรงงานนอกระบบเป็นตลาดของคนที่มีอายุ โดยเฉพาะต้ังแต่ 40 ปี 

ข้ึนไป ยิ่งอายุมากข้ึนเพียงใด ยิ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะท�างานนอกระบบเท่านั้น 

ความแตกต่างระหว่างการได้ท�างานในระบบเปรียบเทียบกับนอกระบบสามารถเห็น

ได้อย่างชัดเจนในกลุ่มผู้สูงอายุ 
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จำ�นวนผู้สูงอ�ยุที่ทำ�ง�น 
จำ�แนกต�มแรงง�นในระบบและ
นอกระบบ  พ.ศ. 2556

จำ�นวนแรงง�นนอกระบบ และในระบบ จำ�แนกต�มกลุ่มอ�ยุ พ.ศ. 2556

แหล่งข้อมูล: 
สรุปผลที่ส�าคัญ การท�างานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2556, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

แหล่งข้อมูล: 
การส�ารวจแรงงานนอกระบบ 2556, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

3.5
จำ�นวน ผู้สูงอ�ยุ

ยังทำ�ง�นอยู่

ล้�นคน

ล้�นคน

ล้�นคน

3.2

0.3
ทำ�ง�นนอกระบบ

ทำ�ง�นในระบบ

นอกระบบ

ในระบบ

หน
่วย
:	พ

ันค
น
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2.2.3 
กฎหมายไทย	ยังเป็นอุปสรรคต่อการทำางานของผู้สูงอายุ

ปัจจุบันในประเทศไทย หากผู้สูงอายุต้องการท�างาน โอกาสการท�างานเกือบทั้งหมด

จะเป็นงานนอกระบบ เนื่องจากการจ้างงานในระบบ เช่น ในภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

นั้น มีกฎหมายก�าหนดการเกษียณไว้ที่ 60 ปี ส่วนภาคเอกชน ถึงแม้ไม่ได้มีก�าหนด

ไว้ในกฎหมาย แต่โดยมากจะมีระบุไว้ในสัญญาจ้าง การก�าหนดอายุเกษียณเช่นนี้ 

เป็นการบังคับให้เกษียณ ถึงแม้ว่าคนท�างานยังมีความสามารถ ยังคงสร้างคุณค่าให้

กับหน่วยงานและสังคมได้ แต่เมื่อถึงอายุที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหรือสัญญาจ้างแล้ว 

ก็ต้องออกจากงานไปโดยไม่ได้ค�านึงถึงสมรรถนะการท�างานที่แท้จริง 

อ�ยุเกษียณและอ�ยุที่เริ่มรับบำ�น�ญ/อ�ยุเกิดสิทธิฯ 
กรณีชร�ภ�พ ในภ�คก�รจ้�งง�นของไทย

ภ�คก�รจ้�งง�น ภ�คที่เป็นท�งก�ร/ ในระบบ ภ�คที่ไม่เป็นท�งก�ร/ นอกระบบ

อายุเกษียณ 
ที่เป็นทางการ	 
(ตามกฎหมาย)

ภาครัฐ/	ราชการ ภาคเอกชน (เช่น	ภาคเกษตร	ธุรกิจส่วนตัว	ฯลฯ)

อายุครบ	
60	ปีบริบูรณ์

ไม่มีการกำาหนดไว้
โดยกฎหมาย	

(อาจขึ้นอยู่กับการ
ระบุในสัญญาจ้างโดย

นายจ้าง)

ไม่มีการกำาหนดไว้โดยกฎหมาย

อายุที่เริ่มรับบำานาญ/
อายุเกิดสิทธิฯ	 
กรณีชราภาพ

ตั้งแต่อาย	ุ
50-60	ปีบริบูรณ์

ตั้งแต่อาย	ุ 
55	ปีบริบูรณ์ 

(กองทุนประกันสังคม)

ไม่มีการกำาหนด
	(เนื่องจากไม่มีระบบบำานาญ	หรือ	

ไม่ครอบคลุมภายใต้ระบบประกันสังคม)
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ในระบบราชการ อายุเกษียณก�าหนดไว้ที่ 60 ปี ภายใต้กฎหมาย พระราชบัญญัติ

บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ในมาตรา 19 (พระราชบัญญัติบ�าเหน็จ

บ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494, 2494) ซึ่งบัญญัติว่า 

“ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้น

ปีงบประมาณที่ข้าราชการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์”

นอกจากนี้ มาตรา 13 ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้กล่าวถึงการรับบ�าเหน็จ

บ�านาญไว้ว่า

“บำาเหน็จบำานาญเหตุสูงอายุนั้น ให้แก่ข้าราชการผู้มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

แล้ว”

กฎหมายดังกล่าวจึงเป็นการก�าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่มีอายุครบหกสิบปี  

ใหพ้น้จากการท�างานในระบบราชการ และใหเ้ริม่รบับ�าเหนจ็บ�านาญดว้ยเหตสุงูอายุ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในบางสายงานสมรรถนะการท�างานไม่ได้ลดลงตามอายุ

ที่เพิ่มขึ้น เช่น กลุ่มตุลาการ ทางรัฐเล็งเห็นว่าเป็นต�าแหน่งที่ต้องอาศัยความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และอายุไม่ใช่อุปสรรคส�าคัญในการท�างาน จึงได้มีการ

ปรับเปลี่ยนกฎหมาย กล่าวคือ ส�าหรับข้าราชการตุลาการให้อายุเกษียณสูงขึ้น 

ก�าหนดอายุเกษียณที่ 65 ปี และมีการเปลี่ยนแปลงมาตรา 19 เพิ่มเติมในปี 2542  

ดังรายละเอียดของมาตรา 19 ทวิ (พระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ  

(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2542, 2542) ดังนี้

“มาตรา 19 ทวิ ข้าราชการตุลาการซึ่งดำารงตำาแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสที่มีอายุ

ครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

ทีข่า้ราชการตลุาการผูน้ัน้มอีายคุรบหกสบิหา้ปบีรบิรูณ ์เวน้แตข่า้ราชการตลุาการ

ที่ได้ผ่านการประเมินแล้วว่ายังมีสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้รับราชการ

ต่อไปได้จนถึงสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปี 

บริบูรณ์”
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2.2.4 
มโนทัศน์สังคม	ยังไม่เอื้อต่อการทำางานของผู้สูงอายุ

“ผู้สูงอายุ เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ลูกหลาน” 

ค�าเปรียบเปรยนี้คงเป็นที่คุ้นหูคนไทยหลายคน เนื่องจากคนแก่คนเฒ่าใน

ประเทศไทย อยู่ในสถานะที่ได้รับการยกย่อง เคารพนับถือ ในฐานะผู้ที่มากด้วย

ประสบการณ์ชีวิต และเป็นศูนย์รวมจิตใจของลูกหลาน แต่ด้วยสถานะเช่นนี้  

คนทั่วไปจึงมีความรู้สึกฝังลึกว่า ผู้สูงอายุไม่ควรต้องมาตรากตร�าท�างาน ด้วยวัยแล้ว

ควรจะได้พักผ่อนอยู่กับบ้านให้ลูกให้หลานเป็นผู้มาปรนนิบัติดูแล 

ทัศนคติต่อผู้สูงอายุเช่นนี้ยังคงปรากฎอยู่ในสังคมไทย ถึงแม้ว่าผู้สูงอายุยังต้องการที่

จะท�างานตอ่ ไมอ่ยากอยูบ่า้นเฉยๆ และชอบกบัการทีรู่ส้กึวา่ตนเองยงัคงมปีระโยชน ์

แต่หลายครั้งอุปสรรคอยู่ที่ลูกหลานเอง ที่ไม่ยอมให้ผู้สูงอายุท�างาน โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งหากงานดูไม่สมศักดิ์ศรี เนื่องจากกลัวคนอื่นจะนินทาว่าไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ ปล่อย

ให้ต้องท�างานล�าบาก ต้องยอมรับว่าสังคมบางส่วนยังมองว่า ผู้สูงอายุที่ยังคงต้อง

ตรากตร�าท�างาน เป็นผู้ที่มีความจ�าเป็นต้องท�า เนื่องจากยากจนและไม่มีลูกหลาน

เลี้ยงดู 

จากการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรู้และทัศนคติที่มีต่อ 

ผู้สูงอายุ ปีพ.ศ. 2554 พบว่า คนไทยกว่า 1 ใน 3 ยังเห็นว่า “เมื่อคนสูงอายุขึ้น 

ควรหยุดท�างานหรืออยู่เฉยๆ” และปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของบุตรเป็นผู้ดูแลเล้ียงดู  

ความคิดที่ว่าผู้สูงอายุไม่ควรท�างาน แต่ควรอยู่บ้านเฉยๆ เป็น “วยาคติ” หรือ  

แนวความคดิเชงิลบตอ่ผูส้งูอาย ุทีเ่กดิจากทศันคต ิคา่นยิม หรอืบรรทดัฐานของสงัคม  

น�าไปสู่ความล�าเอียงและการเลือกปฏิบัติ หรือการไม่ยอมรับพฤติกรรมบางอย่าง 

ของผู้สูงอายุ เพราะมีทัศนคติว่าผู้สูงอายุไม่ควรท�าอย่างนั้น 
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ด้วย“วยาคติ” หรือ แนวความคิดเชิงลบต่อผู้สูงอายุนี้ จึงมีคนจ�านวนไม่น้อยที่ 

ไม่สนับสนุนให้ญาติผู้ใหญ่ของตนเองท�างาน ผู้สูงอายุจ�านวนมากจึงไม่ได้ท�างาน

แม้จะมีความต้องการ เท่ากับประเทศชาติต้องสูญเสียก�าลังแรงงานอันมีคุณค่า 

ไปจ�านวนไม่น้อย

โดยสรุปแล้ว สังคมไทยยังไม่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ท�างานมากนัก ทั้งในทาง

โครงสร้างตลาดแรงงาน กฎหมาย หรือมโนทัศน์ของสังคมต่อผู้สูงอายุ การท�างาน

จะเป็นแหล่งรายได้อันส�าคัญในการสร้างหลักประกันรายได้ส�าหรับผู้สูงอายุที่ยังคง

มีความสามารถและความต้องการในการท�างาน สังคมจึงจ�าเป็นต้องหาแนวทางเพื่อ

ลดอุปสรรคที่ปิดกั้นโอกาสการมีงานท�าของผู้สูงอายุเหล่านี้อย่างเร่งด่วน 

“เมื่อคนสูงอ�ยุขึ้น 
ควรหยุดทำ�ง�นหรืออยู่เฉยๆ”

แหล่งข้อมูล: 
ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรู้และทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุ พ.ศ. 2554, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ไม่ควรทำ�ง�นหรืออยู่เฉยๆ

ควรหยุดทำ�ง�นและอยู่เฉยๆ

ไม่แน่ใจ

35 %

12 %

53 %
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โดยทั่วไปแล้ว ผู้สูงอายุที่ยังคงมีสุขภาพแข็งแรงและยังคงต้องการท�างานควรที่จะ 

ได้รับโอกาสการมีงานท�าอย่างเท่าเทียม แต่ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถท�างาน

ได้ต่อไป สังคมควรมีกลไกเพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้ส�าหรับผู้สูงอายุ  

ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการออมเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมทางด้านการเงิน 

เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุด้วยตนเอง การช่วยเหลือผ่านระบบบ�านาญของรัฐ หรือ 

การให้เบี้ยยังชีพ เป็นต้น   

กลไกในการสร้างหลักประกัน
รายได้ผู้สูงอายุ

2.3 
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ไม่มีเงินออม

มีเงินออม

65.4%

34.4%

62.9%

37.1%

64.3%

35.6%

66.1%

33.9 %

74.4%

25.6%

แหล่งที่มา
สรุปผลที่ส�าคัญ การส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2554, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

อัตร�ส่วนร้อยของผู้สูงอ�ยุ จำ�แนกต�มก�รออม และกลุ่มอ�ยุ พ.ศ. 2554
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2.3.1 
การส่งเสริมการออม

เงนิออมเปน็แหลง่รายไดห้นึง่ทีส่�าคญัส�าหรบัผูส้งูอาย ุหากผูส้งูอายไุมส่ามารถท�างาน

ได้อีกต่อไป และไม่มีสวัสดิการหรือลูกหลานดูแล การมีเงินออมจะเป็นหลักประกัน

รายได้ที่ส�าคัญในการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ จึงสมควรที่รัฐ 

จะให้การสนับสนุน  

อย่างไรก็ตาม การส�ารวจผู้สูงอายุเมื่อปี 2554 พบว่า อัตราการมีเงินออมของ 

ผู้สูงอายุในประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่ต่�ามาก ผู้สูงอายุถึง 2 ใน 3 ไม่มีเงินออมเลย 

โดยเฉพาะผู้สูงอายุวัยปลายที่มีอัตราการออมน้อยที่สุด นั่นคือผู้สูงอายุตั้งแต่ 80 ปี

ขึ้นไป ไม่มีเงินออมเลยถึงร้อยละ 74 

ดังนั้น การมีกลไกส่งเสริมให้คนไทยมีเงินออม เพื่อเป็นหลักประกันรายได้เมื่อถึง 

วัยสูงอายุจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ  

พ.ศ. 2554 เป็นกลไกหนึ่งที่มุ่งส่งเสริมการออมของคนไทย โดยกองทุนการออมแห่ง

ชาติ อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ให้คนไทยทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ท�างานนอกระบบที่ไม่เป็นสมาชิก

ของกองทุนประกันสังคม สามารถสะสมเงินเข้ากองทุนการออมแห่งชาติได้เพื่อให้

ได้รับบ�านาญเมื่อถึงวัยสูงอายุ โดยที่รัฐจะร่วมสมทบด้วยไม่เกิน 100 บาทต่อเดือน 

แม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม แต่มีความพยายามจากหน่วยงาน

เกี่ยวข้องหลายฝ่ายที่จะให้เกิดขึ้นได้
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อีกกลไกหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการออมที่เหมาะสมกับผู้มีก�าลังในการออมเงินระยะยาว 

คอื การสะสมเงนิเขา้กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF) กองทนุรวมระยะยาว (LTF) 

และบริษัทประกันชีวิต หลักประกันรายได้ประเภทนี้เป็นแหล่งรายได้ให้

ในระดับชุมชนที่ประชาชนอาจจะเข้าไม่ถึงสถาบันรับฝากเงินหรือไม่มีความสามารถ

ในการออมเงินมากเพียงพอ ยังมีหลักประกันที่เป็นการจัดการเองของระดับชุมชน 

นั่นคือ กองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นหลักประกันรายได้แบบไม่เป็นทางการ เป็นทาง

เลือกหนึ่งส�าหรับผู้ที่ท�างานนอกระบบ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 

2551) ตัวอย่างเช่น กลุ่มออมทรัพย์ที่มีการจัดตั้งขึ้นในชุมชนต่างๆ และที่เห็นชัดเจน

ว่ามีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการที่ได้รับการช่วยเหลือจาก 

หน่วยงานของรัฐ รวมไปถึงการได้รับการสมทบเงินจากหน่วยงานของรัฐด้วย คือ 

การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชน (องค์กรมหาชน) อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งกองทุนชุมชนขึ้นมาได้ จะต้องอาศัย

ความร่วมมือและความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมกันจัดตั้ง ในปัจจุบันมีสมาชิก

ในกองทนุทีเ่ปน็ผูส้งูอายจุ�านวน 1,007,583 คน (สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน, 2557) 

เนื่องจากการออมเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการสร้างความมั่นคงด้านรายได้

เมื่อสูงอายุ โดยเฉพาะเมื่อออกจากตลาดแรงงานแล้ว การออมเพื่อการชราภาพหรือ

การออมระยะยาวเป็นสิ่งดีที่ควรได้รับการสนับสนุน โดยคนไทยควรได้รับการ 

กระตุ้นให้มีการออมเงินตั้งแต่ในวัยเด็ก และต้องสอนเรื่องการวางแผนการออมเงิน

ตั้งแต่ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีวินัยในการออมเงิน 
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2.3.2 
ระบบหลักประกันด้านรายได้	ครอบคลุมแรงงานในระบบเป็นหลัก

กลไกอันส�าคัญในการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุที่เคยเป็นแรงงานในระบบ คือ 

กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.) และกองทุนประกันสังคม จากจ�านวน

ประชากรไทยในปี 2556 มีก�าลังแรงงานประมาณ 39.1 ล้านคน ในจ�านวนนี้ 

มีหลักประกันรายได้อย่างแน่นอนเมื่อเกษียณอายุ จ�านวน 13.7 ล้านคน หรือคิดเป็น  

1 ใน 3 ของก�าลังแรงงานเท่านั้น เพราะหลักประกันรายได้ที่รองรับอยู่ในปัจจุบัน 

เป็นรูปแบบบ�านาญที่รองรับแรงงานในระบบ ขณะท่ีแรงงานนอกระบบจ�านวน 

25.1 ล้านคน (หรือคิดเป็นร้อยละ 64.2 ของผู ้มีงานท�าทั้งหมด) นั้น มีเพียง  

1.6 ล้านคน ท่ีอยู่ภายใต้กองทุนประกันสังคม มาตรา 40 ของพระราชบัญญัติประกัน

สังคม พ.ศ.2533 ซึ่งจะต้องขยายความครอบคลุมกลุ่มแรงงานนอกระบบให้มากขึ้น 

หลักประกันรายได้จากกองทุน กบข. และกองทุนประกันสังคม ครอบคลุมแรงงาน

ในระบบทั้งหมด ในปี 2556 มีผู้สูงอายุที่ได้รับบ�าเหน็จบ�านาญราชการและบ�าเหน็จ

จากกองทุนประกันสังคมไปแล้วร้อยละ 8.4 ของจ�านวนผู้สูงอายุทั้งหมดในปี 2556  

โดยมากเป็นการรับบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการหรือจากกองทุน กบข. จะเห็นได้ว่า

หลักประกันรายได้ผู ้สูงอายุที่มีการจ่ายผ่าน 2 กองทุนนี้ ยังครอบคลุมจ�านวน 

ผู้สูงอายุเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ซ่ึงเป็นความเหล่ือมล�้าของการได้รับสวัสดิการด้าน 

รายได้ที่ชัดเจนมากของประชากรไทย 
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จำ�นวนกำ�ลังแรงง�นที่อยู่ภ�ยใต้ระบบหลักประกันด้�นร�ยได้ ปี 2556

กำ�ลังแรงง�น 39.1 ล้�นคน1

ข้าราชการ	ตาม	กองทุน	กบข. 	1.2	ล้านคน2

แรงงานในระบบ	ภายใต้กองทุนประกันสังคม 10.9	ล้านคน

แรงงานนอกระบบ	ภายใต้กองทุนประกันสังคม 		1.6	ล้านคน

รวม กำ�ลังแรงง�นที่อยู่ภ�ยใต้ กองทุน กบข. และ  
กองทุนประกันสังคม

13.7 ล้�นคน

แหล่งข้อมูล
1  การส�ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2556 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
2 กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ “สถิติสมาชิก กบข. เดือนมกราคม 2557” 
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เมื่อ 1 ใน 3 ของก�าลังแรงงานไทยมีหลักประกันรายได้จากกองทุนที่กล่าวมานั้น 

มีความเป็นไปได้ที่ก�าลังแรงงานเหล่านี้จะหวังพึ่งบ�านาญจากหลักประกันรายได้ที่

ตนเองมีเป็นแหล่งรายได้หลักเมื่อถึงวัยสูงอายุ ดังนั้น จึงเกิดประเด็นส�าคัญขึ้นคือ 

ทิศทางของระบบบ�านาญที่ภาครัฐจัดหาให้จะมีความยั่งยืนของการจ่ายเงินบ�านาญ

หรือไม่ เมื่อสังคมไทยกลายเป็นสังคมสูงอายุที่แต่ละปีมีจ�านวนผู้สูงอายุเข้ารับสิทธิ

ประโยชน์ตามที่ควรจะได้รับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากนี้แล้วยังมีเรื่องของ

ความเพียงพอของรายได้ที่ได้รับ เมื่อมีการศึกษาค�านวณอัตราทดแทนรายได้หลัง

เกษียณ (Replacement rate) ที่ผู้สูงอายุจะสามารถใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอ คือ 

รายได้ทดแทนหลังเกษียณควรจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 50-60 ของเงินเดือนเดือน

สุดท้าย1 ผู้สูงอายุจึงต้องเตรียมความพร้อมด้านรายได้ให้เพียงพอที่จะใช้จ่ายยาม

จ�าเป็น หากจะหวังพึ่งหลักประกันรายได้จากภาครัฐฝ่ายเดียวก็จะเป็นการด�ารงชีวิต

ในยามบั้นปลายที่อยู่ในความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุยากจนได้ 

จำ�นวนผู้สูงอ�ยุที่ ได้รับหลักประกันด้�นร�ยได้จ�กกองทุน กบข. 
และกองทุนประกันสังคม ในปี 2556

จำ�นวนผู้สูงอ�ยุ ปี 2556 9.6 ล้�นคน

ผู้ได้รับบำาเหน็จบำานาญราชการและจากกองทุน	กบข. 628,021	คน1

จำานวนผู้ได้รับบำาเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคม	 175,228	คน2

รวม ปี 2556 มีผู้สูงอ�ยุที่ ได้รับผลประโยชน ์
จ�กสองกองทุน 

803,249 คน

แหล่งข้อมูล: 
1 กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ “สถิติสมาชิก กบข. เดือนมกราคม 2557” 
2 ส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน, 2557

1สุปาณี จันทรมาศ และนวพร วิริยานุพงศ์, (มปป.)
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แรงงานในระบบที่ท�างานในองค์กรรัฐวิสาหกิจ นอกเหนือจากการเป็นสมาชิกใน

กองทุนประกันสังคมแล้ว ยังมีหลักประกันรายได้จากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เพื่อให้

ลูกจ้างได้มีเงินก้อนไว้ใช้หลังเกษียณอายุท�างานหรือลาออกจากงาน โดยให้เป็นการ

จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนแบบ “สมัครใจ” ปัจจุบัน มีองค์กรรัฐวิสาหกิจและเอกชน

หลายแห่งที่มีการจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ได้แก่ บริษัทบางจากปิโตรเลียม 

จ�ากัด ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด บริษัททิพยประกันภัย จ�ากัด บริษัทวิทยุการบิน

แห่งประเทศไทย จ�ากัด บริษัทการบินไทย จ�ากัด การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  

การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ และส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�า 

สวนยาง  ทั้งนี้ ภาครัฐมีความต้องการให้องค์กรเอกชนแต่ละแห่งมีการจัดตั้งกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพ เพื่อช่วยเหลือด้านความมั่นคงทางรายได้เมื่อเกษียณอายุด้วย 

เช่นกัน 

 เงินบำ�น�ญร�ยเดือนที่ผู้ประกันตนจะได้รับจ�กกองทุนประกันสังคม

ระยะเวล�ที่ส่งเงินสมทบ อัตร�บำ�น�ญ เงินบำ�น�ญที่จะได้รับ (%)

180	เดือน	(15	ปี) 20.0 3,000

240	เดือน	(20	ปี) 27.5 4,125

300	เดือน	(25	ปี) 35.0 5,250

360	เดือน	(30	ปี) 42.0 6,375

420	เดือน	(35	ปี) 50.0 7,500

แหล่งข้อมูล: 
ส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน, 2557
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2.3.3 
ระบบหลักประกันด้านรายได้ที่เข้าถึงคนไทยทุกคน

แต่เดิม ในปี 2536 กรมประชาสงเคราะห์ท�าหน้าที่จัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ

ที่ยากจน โดยจ่ายให้เดือนละ 200 บาท และเพิ่มมาเป็น 300 บาทต่อเดือน ต่อมา

ในปี 2552 ได้เปลี่ยนเกณฑ์ในการให้เบี้ยยังชีพจากเดิมที่จ่ายให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากจน

เป็นผู้สูงอายุทุกคนมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ยกเว้นแต่ ผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการช่วย

เหลือจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว เช่น 

ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือผู้สูงอายุที่ได้รับเงินบ�านาญ เบี้ยหวัด 

หรือผู้ที่ได้รับเงินเดือนประจ�าจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่ได้รับ

เบี้ยยังชีพ ท�าให้จ�านวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นจากเดิมมาก จาก 1.8 ล้านคน ใน

ปี 2550 มาเป็น 7.3 ล้านคนในปี 2556 อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 พบว่ามีผู้สูงอายุ

ประมาณ 8 แสนคน  ที่ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ เนื่องจากได้รับสวัสดิการรายได้จากภาค

รัฐแล้ว จึงท�าให้มีผู้สูงอายุที่เข้าถึงเบี้ยยังชีพหรือสวัสดิการรายได้จากภาครัฐทั้งสิ้น 

8.1 ล้านคน โดยผู้สูงอายุที่เหลืออีกราว 1.5 ล้านคน เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทั้งเบี้ยยังชีพ

หรือสวัสดิการรายได้จากภาครัฐ แต่จ�านวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพก็มีจ�านวนเพิ่ม

ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
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จำ�นวนผู้สูงอ�ยุที่ ได้รับเบี้ยยังชีพ 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 – 2556

ก�รจ่�ยเบี้ยยังชีพต�มขั้นบันได

แหล่งข้อมูล: มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554

แหล่งข้อมูล: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา, 2557 

อ�ยุ ได้รับเบี้ยยังชีพ เดือนละ 

60	–	69	ปี 600	บาท

70	–	79	ปี 700	บาท

80	–	89	ปี 800	บาท

90	ปี	ขึ้นไป 1,000	บาท
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โดยสรุปแล้ว กลไกในการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุในประเทศไทย จ�าแนก

ได้ 3 ประเภท คือ หลักประกันรายได้โดยบังคับ หลักประกันรายได้โดยสมัครใจ และ

หลักประกันรายได้ที่ไม่ต้องมีการสมทบเงิน โดยใน 2 ประเภทแรก ผู้ได้รับประโยชน์

จะต้องมีส่วนร่วมจ่ายเงินด้วย 

กองทุนสมทบ
โดยบังคับ

เดือนละไม่เกิน	ร้อยละ 70 ของ
เงินเดือนเฉลี่ย กรณีเวลา
ราชการ	25 ปีขึ้นไป

กองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ 

(RMF)

กองทุนรวม
ระยะยาว	

(LTF)

กองทุน
ประกันสังคม

กองทุน
บำาเหน็จบำานาญข้าราชการ

เดือนละ	3,000-7,500 บ�ท 
ตามเงินสมทบ

กองทุน
สงเคราะห์ครูใหญ่
และครูโรงเรียนเอกชน

จำานวนเงินที่สมทบพร้อม
ดอกเบี้ย

กองทุนสมทบ
โดยสมัครใจ

ไม่มีก�รร่วม
จ่�ยสมทบ

กองทุน
สำ�รอง

เลี้ยงชีพ

กองทุน
สวัสดิก�ร

ชุมชน 

บริษัทประกัน
ชีวิตนอกระบบ 

กองทุน
ประกันสังคม
สำาหรับแรงงาน
นอกระบบ	

ขึ้นอยู่กับจำานวนเงิน
และระยะเวลาในการลงทุน

ขึ้นอยู่กับ
จำานวนเงินที่สมทบ

รับบำาเหน็จ
ชราภาพ	

ตามทางเลือก
ที่จ่ายเงินสมทบ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอ�ยุ 
ให้แก่ผู้ที่มีอายุ	60	ปีขึ้นไป
ที่ไม่ได้รับสวัสดิการใดๆ	จากภาครัฐ

เดือนละ 600 บ�ท 
จ่ายแบบขั้นบันได

ข้�ร�ชก�ร
ที่บรรจุก่อนปี	2540

เลือกรับ
บำ�เหน็จหรือบำ�น�ญ
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ระบบหลักประกันรายได้
ผู้สูงอ�ยุของประเทศไทย

แหล่งข้อมูล: 1 กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ ปีงบประมาณ 2556,  2 ส�านักเงินสมทบ ส�านักงานประกันสังคม ข้อมูล ธันวาคม 2556, 3 ส�านัก
เสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ ส�านักงานประกันสังคม, 4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อมูลจ�านวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ เป็นข้อมูล 
ณ ปีงบประมาณ 2556, 5 กองทุนสวัสดิการชุมชน ข้อมูลจ�านวนผู้สูงอายุที่อยู่ในกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 
พ.ศ. 2557, 6 บริษัทจัดการกองทุน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพไทย  7 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ข้อมูล ธันวาคม 2556

กองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพ6

บำ�เหน็จบำ�น�ญ
ร�ชก�ร และ 
กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญ
ข้�ร�ชก�ร (กบข.)

กองทุน
สงเคร�ะห์ครูใหญ่และ
ครูโรงเรียนเอกชน

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอ�ยุ

กองทุนรวม
เพื่อก�รเลี้ยงชีพ 
(RMF)7 

กองทุนรวม
ระยะย�ว (LTF)7

กองทุน
สวัสดิก�รชุมชน

พ.ร.บ.กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	
พ.ศ.	2530

พ.ร.บ.บำาเหน็จบำานาญราชการ	
พ.ศ.	2494

พ.ร.บ.กองทุนบำาเหน็จบำานาญ
ข้าราชการ	พ.ศ.	2539

พ.ร.บ.โรงเรียนราษฎร	์(ฉบับที่	2)	
พ.ศ.	2518

เริ่มต้นตั้งแต่	พ.ศ.	2536	จากเงิน
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากจน		ต่อมา
ใน	พ.ศ.	2552	ได้ขยายให้ผู้สูงอายุ
ทุกคน	ผ่านระเบียบคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	
พ.ศ.	2552

เกิดขึ้นในปี	2544

มติคณะรัฐมนตร	ี
วันที่	27	เมษายน	2547

พนักงานรัฐวิสาหกิจ	 
และลูกจ้างในบริษัทที่มี
การจัดตั้งกองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพ

ข้าราชการ	โดยผู้ที่ได้รับบรรจุ
เป็นข้าราชการหลัง 
วันที	่27	มีนาคม	พ.ศ.	2540	
จะต้องเข้าเป็นสมาชิก
ของ	กบข.

ครูโรงเรียนเอกชนและครูใหญ่

ผู้สูงอายุที่มีอายุ	60	ปีขึ้นไป	
ทุกคน

คนทำางานที่อยู่ในระบบภาษี

คนทำางานที่อยู่ในระบบภาษี

ทุกคน

จำานวนกองทุนที่ม	ี
426	กองทุน

จำานวนนายจ้าง	 
13,620 ร�ย
จำานวนสมาชิกกองทุน
สำารองเลี้ยงชีพ	 
2,609,638 ร�ย

ผู้ได้รับบำาเหน็จ
บำานาญไปแล้ว	 
จำ�นวน 628,021 ร�ย1

7,342,028 ร�ย4

จำานวน	
492,446 บัญชี

จำานวน	
960,248 บัญชี

ผู้สูงอายุในกองทุนจำานวน	
1,007,583 คน5

คณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์	และ
ตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย

กรมบัญชีกลาง	
กระทรวงการคลัง

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนบำาเหน็จบำานาญ
ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
(อบต.)	ภายใต้ความ 
รับผิดชอบของกระทรวง
มหาดไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

กองทุน
ประกันสังคม2

พ.ร.บ.ประกันสังคม	 
พ.ศ.	2533

พระราชกฤษฎีกา	กำาหนดหลัก
เกณฑ์และและอัตราการจ่ายเงิน
สมทบ	ประเภทของประโยชน์ทดแทน	
ตลอดจนหลักเกณฑ์เงื่อนไขแห่ง
สิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของ
บุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน	
(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2556

ลูกจ้างในระบบและลูกจ้าง
นอกระบบ

ผู้ประกันตนมาตรา	33		
9,781,101 ร�ย

ผู้ประกันตนมาตรา	39		
1,074,223 ร�ย

ผู้ประกันตนมาตรา	40		
1,578,088 ร�ย3

สำานักงานประกันสังคม	
กระทรวงแรงงาน

ที่ม�หลักประกันที่มี สม�ชิก จำ�นวนสม�ชิก หน่วยง�นรับผิดชอบ



74

ในระยะที่ผ่านมา ภาครัฐเริ่มมีความตื่นตัวในการรับมือกับการเข้าสู่การเป็นสังคม 

ผูส้งูอายขุองประเทศไทยมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งการสรา้งหลกัประกนั

รายได้ที่มั่นคงให้แก่ผู้สูงอายุ โดยได้ก�าหนดมาตรการและนโยบายที่สอดคล้อง

กับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1  

พ.ศ. 2552 ตัวอย่างผลการด�าเนินงาน และโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ด้านผู้สูงอายุ

ที่เกิดขึ้นในปี 2556 มีดังต่อไปนี้ 

ตามนโยบายการมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ รัฐได้ริเริ่มจัดตั้ง

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้

สงูอายทุีค่รบวงจร โดยการจดัใหเ้ปน็ศนูยเ์บด็เสรจ็ในการดแูลและสง่เสรมิศกัยภาพ

ผู้สูงอายุ การมีอาชีพ และให้ผู้สูงอายุมีสถานที่ส�าหรับท�ากิจกรรมร่วมกันในชุมชน 

การก�าหนดรูปแบบการด�าเนินงานของการจัดตั้งศูนย์นี้ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ

ของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์กระทรวงมหาดไทย และ

สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในเบื้องต้นได้ก�าหนดเป้าหมายให้มีศูนย์นี้

จ�านวน 7,853 แห่ง ในทุกอปท. ทั่วประเทศ โดยในปี 2556 ได้ด�าเนินการจัดตั้ง

ศูนย์ไปแล้วจ�านวน 99 แห่ง (น�าร่อง)

การดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปี	2556

2.4 
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ในด้านการส่งเสริมทักษะการท�างานของผู้สูงอายุ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง

แรงงาน ได้ส่งเสริมการท�างานและการหารายได้ผู้สูงอายุ ผ่านโครงการฝึกอบรม

ฝีมือแรงงานแก่กลุ่มผู้สูงอายุ โดยจัดอบรมทักษะอาชีพหรือฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 

หลักสูตรอาชีพเสริม เช่น การนวดแผนไทย การประดิษฐ์ของช�าร่วย การท�าสมุนไพร

เพื่อการนวดแผนไทย ในปี 2556 ได้ตั้งเป้าอบรมทักษะอาชีพหรือฝึกอาชีพให้แก ่

ผู้สูงอายุจ�านวน 298 คน 

นอกจากนี้ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ริเริ่มโครงการสร้างคุณค่า

ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ผลการด�าเนินงานในปี 2556 มีผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพจากโครงการนี้จ�านวน 1,654 คน 

ในด้านการสร้างหลักประกันด้านเศรษฐกิจด้วยระบบบ�านาญอย่างบูรณาการ  

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ในปี 2556  

แสดงให้เห็นว่าได้ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ทั้งหมด

จ�านวน 10.9 ล้านคน และให้ความคุ้มครองแก่แรงงานนอกระบบตามมาตรา 40 

จ�านวน 1.6 ล้านคน และได้มีการรณรงค์ขึ้นทะเบียนตามสถานประกอบการและ 

เรง่การประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูค้วามเขา้ใจแกส่ถานประกอบการ แรงงาน และสงัคม 

ในวงกว้าง 
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ผู้สูงอายุในประเทศไทยนับวันจะเพิ่มจ�านวนขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่บุตรหลานที่จะ

มาช่วยดูแลค้�าจุนด้านรายได้ให้กับผู้สูงอายุมีจ�านวนน้อยลง การวางแผนเพื่อให้ 

ผู้สูงอายุมีหลักประกันรายได้ที่มั่นคงจึงเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญเป็นอย่างมาก การ

วางแผนเสน้ทางสูก่ารมหีลกัประกนัรายไดผู้ส้งูอายใุหม้คีวามเพยีงพอตอ่การกนิอยู่

ที่ดีของผู้สูงอายุในทุกกลุ่มทุกพื้นที่อย่างยั่งยืน เป็นสิ่งที่ประเทศไทยในยุคสังคมสูง

อายุต้องเร่งพิจารณาและด�าเนินการ

แนวทางส�าคัญทางหนึ่งในการสร้างความมั่นคงรายได้ส�าหรับผู้สูงอายุไทย คือการ

ส่งเสริมการมีงานท�าส�าหรับผู้สูงอายุที่ยังมีความสามารถและมีความต้องการที่จะ

ท�างาน ซึ่งตรงกับแนวคิดพฤฒพลัง (Active aging) นั่นคือ ผู้สูงอายุยังคงมีกิจกรรม

ต่างๆ ร่วมกับสังคม ชุมชน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และการ

ท�างาน โดยสังคมจะต้องเสริมสร้างโอกาสการท�างานส�าหรับผู้สูงอายุ และช่วยลด

อุปสรรคที่กีดกันผู้สูงอายุจากการมีงานที่มั่นคงอย่างเร่งด่วน

ปัจจุบัน บริบททางสังคมของประเทศไทยยังไม่เอื้อให้ให้ผู้สูงอายุสามารถสร้าง

ความมั่นคงทางรายได้อย่างเท่าเทียมกับคนในกลุ่มวัยอื่นเท่าที่ควร บริบทสังคม

ดังกล่าวรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอายุประชากร ตลาดแรงงานที่ยังไม่

เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุอย่างเท่าเทียม กฎหมายหรือข้อก�าหนดต่างๆ ที่ยังคงกีดกัน

คนสูงอายุในการท�างาน ไปจนกระทั่งมโนทัศน์ที่สังคมไทยมีต่อบทบาทผู้สูงอายุ 

เส้นทางสู่การประกันรายได้ผู้สูงอายุ

2.5 
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นอกเหนือจากการส่งเสริมการท�างานในผู้สูงอายุแล้ว การออมเป็นแนวทางที่ส�าคัญ

ที่สมควรได้รับการสนับสนุนเพื่อสร้างหลักประกันรายได้ที่มั่นคงเมื่อยามสูงวัย  

พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ที่ได้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการสร้าง

ระบบจงูใจใหเ้กดิพฤตกิรรมการออม แมจ้ะยงัไมแ่พรห่ลาย แตก่ม็คีวามพยายามจาก

หลายฝ่ายที่จะผลักดันให้กองทุนนี้เข้มแข็งและงอกงามขึ้น นอกเหนือจากกลไกจาก

ภาครัฐแล้ว ปัจจุบันยังมีหลักประกันด้านรายได้อื่นอีก เช่น การสะสมเงินเข้ากองทุน 

รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมระยะยาว (LTF) และบริษัทประกันชีวิต  

ที่ล้วนเป็นกลไกส่งเสริมให้เกิดการออม

ส�าหรับกลไกต่างๆ ในการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ประเทศไทยมีการจัด

ระบบหลักประกันรายได้ เช่น ระบบบ�านาญของข้าราชการ กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ

ข้าราชการ และกองทุนประกันสังคม แต่ระบบเหล่านี้ครอบคลุมกลุ่มแรงงานใน

ระบบเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งยังไม่ครอบคลุมคนส่วนใหญ่ของประเทศ เบี้ยยังชีพเพื่อ 

ผู้สูงอายุจึงเป็นช่องทางหนึ่งในการประกันรายได้ส�าหรับผู้สูงอายุให้มีความทั่วถึง

มากยิ่งขึ้น 

หากประเทศไทยต้องการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีรายได้ที่มั่นคงต่อไปในอนาคต 

จ�าเป็นต้องค�านึงถึงมิติที่หลากหลายที่ส่งผลต่อการมีหลักประกันรายได้ ทั้งบริบท

ของสังคม พฤติกรรมการออมของประชาชน ไปจนกระทั่งกลไกต่างๆ ทั้งจากภาค

รฐัและเอกชนในการชว่ยสง่เสรมิความมัน่คงดา้นรายไดข้องผูส้งูอาย ุเพือ่ใหผู้ส้งูอายุ

ในประเทศไทย มีระดับความเป็นอยู่ที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิ มีศักดิ์ศรี และ

เป็นพลังอันส�าคัญของประเทศต่อไป



“ผู้สูงอายุไม่ใช่บุคคลด้อยโอกาสหรือ
เป็นภาระต่อสังคม	แต่สามารถมีส่วนร่วม	
เป็นพลังพัฒนาสังคม	

จึงควรได้รับการส่งเสริมและเกื้อกูลจาก
ครอบครัว	ชุมชน	และรัฐให้ดำารงชีวิต
อยู่อย่างมีคุณค่า	มีศักดิ์ศร	ี
และคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดีให้นานที่สุด”

-	ปรัชญาแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ	ฉบับที่	2	(พ.ศ.	2545-2564)



3
สถ�นก�รณ์เด่น

ป ี  2556
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“ผู้สูงอายุ	ถ้ายังมีงานทำาก็จะไม่เป็นภาระ
ของลูกหลานและสังคม	
แล้วก็จะไม่คิดฟุ้งซ่าน	ไม่ซึมเศร้าด้วย”

“ทุกคนสามารถตอบแทนแผ่นดินได	้
ใครจะทำาอะไรก็แล้วแต	่
ขอแค่ให้ทำาดีที่สุดเท่านี้พอ	
เมื่อเอามารวมกันมันก็จะดียิ่งๆ	ขึ้นไป”

ศาสตราจารย์	ประเสริฐ		ณ	นคร
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ศ�สตร�จ�รย์
ประเสริฐ  ณ นคร
ผู้สูงอายุแห่งชาติ	ประจำาปี	พ.ศ.	2556

นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ได้มีการมอบรางวัล  

“ผู้สูงอายุแห่งชาติ” ประจ�าปี 

ในแต่ละปี คณะกรรมการผูส้งูอายแุห่งชาติ จะมอบหมายให้คณะอนกุรรมการสรรหา

ผู้สูงอายุแห่งชาติให้ด�าเนินการสรรหาผู้สูงอายุทีได้ท�าคุณประโยชน์ให้แก่สังคมโดย

รวมมาอย่างต่อเน่ืองยาวนานและเป็นผู้เพรียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมที่

ดีงาม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “ผู้สูงอายุแห่งชาติ” ที่ได้รั บการคัดเลือกให้เป็นแบบ

อย่างที่ดีในสังคม 



ประกาศสดุดีเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ประเสริฐ	ณ	นคร

ผู้สูงอายุแห่งชาติ	ประจำาปี	พุทธศักราช	2556	

ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2461 ที่จังหวัดแพร่ เป็นบุตรคนที่ 2  

ในจ�านวน 8 คน ของนายบุญเรืองกับนางกิมไล้ ณ นคร สมรสกับนางสาวเยาวลักษณ์ ลีละชาต มีบุตรชื่อ 

นายปิยพร ณ นคร และสมรสกับนางสาวสมทรง โหตระกิตย์ มีธิดาชื่อ นางเสมอใจ บุญวิรัตน์ (ณ นคร)

การศึกษา
• ประถมศึกษาโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่

• มัธยมศึกษาโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  

และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

• ปริญญาตรี สาขาเกษตรวิศวกรรม มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์  

โดยทุนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (พ.ศ. 2481)

• ปริญญาตรีธรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2486)

• ปริญญาโทและเอกทางด้านสถิติ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา  

โดยทุนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (พ.ศ. 2500)

• ประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 11 (พ.ศ. 2512)

ตำาแหน่งในปัจจุบัน
ภายหลังจากเกษียณอายุราชการ ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ยังคงศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง

และมุ่งมั่นท�างาน เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งที่ส�าคัญหลายต�าแหน่ง อาทิ 

• ราชบัณฑิต ประเภทประวัติศาสตร์ สาขาโบราณคดี ส�านักธรรมศาสตร์และการเมือง  

และราชบัณฑิตส�านักศิลปกรรม

• ประธานกรรมการจัดท�าทะเบียนมรดกความทรงจ�าแห่งชาติ

• ประธานอนุกรรมการจัดท�าพจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย

• ประธานอนุกรรมการจัดท�าพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคอีสาน

• ประธานอนุกรรมการสารานุกรมประวัติศาสตร์

• กรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุเพื่อการค้นคว้าและเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา ฯลฯ



ผลง�นสำ�คัญ

เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ ภาษาถิ่น

ไทย การอ่านศิลาจารึกสุโขทัยและล้านนาไทย  

ไทยศึกษา การศึกษาเรื่องของชนเผ่าไทอื่นๆ  

นอกประเทศไทย มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ไม่ต�่ากว่า 100 บทความ เป็นที่ยอมรับและอ้างถึง

ในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง สนับสนุนให้มีการ

สอนภาษาไทยถิน่ต่าง ๆ  ตลอดจนภาษาของชนเผ่า

ไทนอกประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการศึกษา

ค้นคว้าวิจัยภาษาตระกูลไทย และเป็นประโยชน์ใน

การวเิคราะห์ความหมายของศพัท์ภาษาไทยในศลิา

จารึกและวรรณคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งน�าภาษาถ่ิน

ไปช่วยในการอ่านศิลาจารึก และวรรณคดีอักษร

ไทยและอยุธยาท่ีส�าคัญ เช่น ลายสือไทยถิ่นเดิม 

และตระกูลภาษาไทย เล่าเรื่องในไตรภูมิพระร่วง 

โองการแช่งน�้า การสืบค้นภาษาไทยในเมืองจีน 

ฯลฯ

ด้�นประวัติศ�สตร์ ภ�ษ� วรรณคดี  
และโบร�ณคดี

ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร เป็นผู้ที่ได้รับ

การยกย่องอย่างกว้างขวางในวงวิชาการว่าเป็น

ปรมาจารย์ในด้านไทยศึกษาที่มีความรอบรู้ใน

ลักษณะสหวิทยาการ ได้แก่

เป็นผู้มีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อวงการดนตรีไทย

และสากล ช่วยพัฒนางานดนตรีของชาติให้รุ่งเรือง

ก้าวไกลด้วยการอุทิศตนทุ่มเทความรู้ ความสามารถ 

ตลอดจนแรงกายแรงใจในการประพันธ์เพลงอย่าง

จริงจัง ความสามารถด้านดนตรีเป็นท่ียกย่องอย่าง

กว้างขวางในวงการดนตรี จนได้รับความไว้วาง 

พระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประพันธ์ค�าร้องเพลง 

พระราชนิพนธ์รวม 5 เพลง และยังได้รับประพันธ์ 

เน้ือเพลง “ฝากรัก” ร่วมกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยได้รับพระราชทาน

แผ่นเสียงทองค�า

ด้�นดนตรี 

ริเริ่มน�าวิชาค�านวณ โหราศาสตร์ ไปช่วยอ่านศิลา

จารึกที่ส�าคัญ เช่น เกร็ดความรู้จากศิลาจารึกเร่ือง

เกี่ยวกับศิลาจารึกสุโขทัย ศักราชในจารึกสมัยสุโขทัย 

เป็นกรรมการก่อต้ังสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย  

เป็นผู้ริเริ่มการสอนหลักสูตรวิชาสถิติในมหาวิทยาลัย

ของรัฐหลายแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้�นคณิตศ�สตร์ สถิติ ก�รคำ�นวณ



• ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้ประพันธ์ค�าร้องเพลงพระราชนิพนธ์ รวม 5 เพลง คือ เพลงใกล้รุ่ง ชะตาชีวิต 

 ในดวงใจนิรันดร์ แว่ว และเกษตรศาสตร์

• ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่ง

• ได้รับการแต่งตั้งเป็นกิติเมธี สาขาศิลปศาสตร์ 

ประจ�ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2531 - 2533)

•  ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี 2531 ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

• จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

• ได้รับพระราชทานพระเกี้ยวทองค�าในฐานะผู้ส่งเสริมภาษาไทยดีเด่น  

• จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2532)

• เป็นผู้สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น (พ.ศ. 2535)

• เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขามนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2535)  

จากส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

• ได้รับรางวัลอาเซียน (ASEAN AWARDS) สาขาวรรณกรรม (พ.ศ. 2536)

• นักเรียนทุนรัฐบาลดีเด่นในงาน 100 ปี  นักเรียนทุนรัฐบาลไทย (พ.ศ. 2537)

• เป็นบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม (ด้านประวัติศาสตร์และวรรณกรรม)  

ประจ�าปี พ.ศ. 2540 จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

• ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย พ.ศ. 2550  

จากกระทรวงวัฒนธรรม ฯลฯ

ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร เป็นบุคคลที่อุทิศตนรับใช้ประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน  

แม้จะล่วงเข้าสู่ช่วงปัจฉิมวัยแล้ว ท่านก็ยังคงทุ่มเทกายใจในการท�างานที่ท่านรักอย่างสุดก�าลังความ

สามารถด้วยส�านกึและตระหนักในหนีบ้ญุคณุของแผ่นดินและเงินภาษขีองประชาชนท่ีท�าให้ท่านมโีอกาส

ได้เล่าเรียนจนส�าเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด ท่านได้ตั้งปณิธานไว้ว่า ท่านจะปฏิบัติตนให้ดีที่สุดให้เป็น

ประโยชน์กับประเทศชาติมากที่สุดไม่ให้เสียเกียรติที่เกิดมา

ปรัชญ�ในก�รดำ�เนินชีวิต

เกียรติประวัติ
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เมื่อก่อนถ้าพบศิลาจารึกก็ต้อง
ทำาสำาเนาส่งไปให้ศาสตราจารย์
เซเดย์อ่านที่ปารีส ท่านก็อายุ
มากแล้ว ถ้าตายไป ก็จะไม่มีคน
อา่นศลิาจารกึในเมอืงไทยได ้ผม
จึงคิดว่าถ้าไม่มีคนไทยคนไหน
อ่านศิลาจารึกได้  ผมนี่แหละ 
จะต้องเป็นคนอ่านให้ได้ หรือ
แมแ้ตภ่าษาไทยเผา่ไหนผมกต็อ้ง
อ่านให้ได้

ทุกวันนี้ (เมื่ออายุเกิน 90 ปี) 
ผมก็ ยั ง ชอบนำ า ตั ว เ ล ขที่ ไ ด้
พบเห็นมาคิดคำานวณ เมื่อเวลา
เดิน ก็จะนับก้าวเพื่อคำานวณ
ระยะทาง ผมตัวเล็ก เดิน 3 ก้าว 
จึงจะได้ระยะทางหนึ่งเมตร

ผมโชคดี ท่ีในหลวงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประพันธ์
คำาร้องเพลงพระราชนิพนธ์  
คือ เพลงใกล้รุ่ ง ชะตาชีวิต 
ในดวงใจนิรันดร์ แว่ว และ
เกษตรศาสตร์

ผมเรียนจบมาได้ด้วยเงินของตา
สีตาสาที่จ่ายภาษีอากร ตั้งแต่
ประถมจนจบปริญญาเอก เสีย
เงินเองแค่ 63 บาท ฉะนั้นที่ได้
เรียนมาถึงขนาดนี้ก็เพราะตาสี
ตาสา ตราบใดทีส่อนไดก้จ็ะสอน
เพื่อใช้หนี้ตาสีตาสา

“

”
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ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง	
และการสนับสนุนในด้านการอำานวย
ความสะดวกและความปลอดภัย
โดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร	
สถานที่ยานพาหนะ	หรือการบริการ
สาธารณะอื่น	การสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมและปลอดภัยเมื่อผู้สูงอายุ
ใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านหรือชุมชน

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ	พ.ศ.	2546	มาตรา	11	ข้อ	(5)
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ก�รตื่นตัว
เรื่องสถ�ปัตยกรรม
และการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล	

เมื่อมีอายุมากขึ้น สรีระร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนไป มีอัตราการทรุดลงของร่างกาย  

น�า้หนกัตวัของผูส้งูอายลุดลง หมอนรองกระดกูสนัหลงัของผูส้งูอายจุะบางลง ช่องว่าง 

ระหว่างปล้องของกระดูกสันหลังแคบลง กระดูกสันหลังสั้นลงท�าให้หลังงอ ศีรษะ 

จะเงยข้ึนไปด้านหลงั คอสัน้ รวมทัง้ในส่วนของสายตากเ็สือ่มถอย มปัีญหาสายตายาว 

ต้อกระจก ท�าให้มองไม่ชดั ทัง้ยงัปรับมองตามระดับแสงได้ช้า การได้ยนิของประสาท

หูเริ่มไม่ชัดเจน การเดินก็จะก้าวสั้นๆ และช้าลงแทน หลังงอและตัวเอนไปข้างหน้า

เล็กน้อย แขนกางออกและแกว่งน้อย เวลาหมุนตัวเลี้ยวล�าตัวจะแข็งและมีการบิด

ของเอวน้อย เหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อคนเรามีอายุสูงขึ้น ท�าให้การด�ารงชีวิต

ของผู้สูงอายุยากขึ้น ดังนั้น ในสังคมสูงอายุที่ดีจึงควรมีการจัดสภาพแวดล้อม เช่น  

ที่อยู ่อาศัย อาคารสถานที่ต่างๆ รวมไปถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกสาธารณะให้ 

เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ 

จากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของผู้สูงอายุหลายชิ้น ได้มี

ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์มากมายทีส่ามารถน�าไปประยกุต์ใช้ได้ โดยอาจไม่จ�าเป็น

ต้องปรบัเปลีย่นทัง้หลงั เพราะพฤตกิรรมการใช้ชวีติของผูส้งูอาย ุจะใช้พืน้ทีซ่�า้ๆ  เช่น 

ห้องครัว ห้องนอน ชานหน้าบ้าน เป็นต้น ซึ่งก็อาจปรับเปลี่ยนเฉพาะพื้นที่บริเวณ 

ดังกล่าวให้ง่ายและสะดวกต่อผู้สูงอายุเท่านั้น งบประมาณที่ใช้จึงไม่มาก 
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หน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมกับผู ้สูงอายุและคนพิการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับส�านักส่งเสริมและ

พิทักษ์ผู้สูงอายุ (สทส.) ได้จัดท�าหนังสือ “วัสดุทางเลือกส�าหรับจัดสภาพแวดล้อม 

สิง่อ�านวยความสะดวกทีเ่หมาะสมและปลอดภยัส�าหรับผูสู้งอาย”ุ ในรายงานนีม้กีาร

พัฒนาวัสดุทางเลือกส�าหรับผู้สูงอายุอาทิ อุปกรณ์ช่วงพยุงตัว เช่น ราวจับ ไม้เท้า 

เป็นต้น อุปกรณ์ในห้องน�้า เช่น เก้าอี้นั่งอาบน�้า ที่พิงหลัง เก้าอี้นั่งถ่ายส�าหรับ 

คนพิการและผู้สูงอายุ โถสุขภัณฑ์ ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ทางเลือกที่มีราคาถูกกว่าราคา 

ตามท้องตลาด

นอกจากผลงานวจิยัแล้ว ยงัมสีือ่ทัง้จากสือ่สิง่พมิพ์ รายการทางโทรทศัน์ เช่น รายการ

เมืองใจดี ที่เนื้อหาของรายการจะคัดเลือกบ้านท่ีมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ และท�าการ

ออกแบบปรับเปลี่ยนบ้านให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้ร่วมกันโดยมีสถาปนิกมือ

อาชีพ จากสมาคมสถาปนิกสยาม ร่วมกับทีมก่อสร้าง (ใจดี) ช่วยกันออกแบบและ 

ช่วยสร้างให้ฟรี ซึ่งผู้ชมสามารถน�าไปประยุกต์ในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะ

แก่คนทุกวัยได้  

โดยเฉพาะสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุแล้ว ดังนั้นการจัดการพื้นที่ 

ที่เหมาะสมแก่ผู ้สูงอายุจึงเป็นเร่ืองจ�าเป็นเพ่ือรองรับสังคมสูงอายุในปัจจุบัน 

และในอนาคต



89

Universal Design

ปัจจุบันเราจะได้ยินคำาว่า	Universal	Design	อยู่บ่อยๆ	ทั้งจากสื่อประเภท

ต่างๆ	อาทิ	หนังสือ	โทรทัศน์	ความหมายของคำาว่า	Universal	Design	คือ	

การออบแบบเพื่อคนทั้งมวล	ทั้งสภาพแวดล้อม	สถานที	่และสิ่งของเครื่องใช้

ใหส้ามารถรองรบัการใชง้านสำาหรบัสมาชกิทกุคนในสงัคมเพือ่ความสะดวก

และความปลอดภัย	ซึ่งมีหลักการ	7	ข้อ	ดังนี้

•	 Equitable	use	:	ความเท่าเทียมกันในการใช้สอยของ 

ผู้ใช้ที่ต่างวัยและต่างความสามารถ	

•	 Flexibility	in	use:	ปรับเปลี่ยนการใช้งานได	้

•	 Simple	and	intuitive	use	:	ใช้งานง่ายและสะดวก	

•	 Perceptible	information	:	การสื่อความหมายเป็นที่เข้าใจ	 

มีสัญลักษณ์ที่ชัดเจนเข้าใจง่าย	

•	 Tolerance	for	error	:	ทนทานต่อการใช้ผิดพลาด	

•	 Low	physical	effort	:	ไม่ต้องออกแรงมาก	

•	 Size	and	space	for	approach	and	use	:	 

มีขนาด	และพื้นที่ที่เหมาะสมที่ทุกคนเข้าถึงได	้
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เมืองแห่งอนาคต	ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ2

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่มีผู้สูงอายุและคนร้อยปีจ�านวนมากเป็นล�าดับต้นๆ 

ประเทศหนึ่งของโลก ญี่ปุ่นได้เริ่มมีกฎหมายอาคารส�าหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

ออกมาใช้ เช่น โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า ต่อมากฎหมายฉบับนี้ขยายรวม

ถึง โรงเรียน ส�านักงาน อาคารชุดพักอาศัยด้วย และในปี 2006 ได้เพิ่มการบังคับ

ครอบคลุมถึงขนาดของอุปกรณ์และพื้นที่ใช้งานด้วย3

เมืองโทยามะ อยู่บนฝั่งทะเลทางตะวันตกของญี่ปุ่นที่บริหารและพัฒนาเมืองด้วย

กลยุทธ์ Compact city ที่หมายถึง “การอยู่ง่าย เดินง่าย เป็นมิตรกับผู้สูงวัย”  

มีเป้าหมายว่าจะท�าให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขและไม่เป็น

ภาระ ด้วยการออกแบบและจัดการ ตั้งแต่ระบบขนส่งมวลชนในเขตเมืองใหม่แทน

การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ที่เริ่มก่อนเมืองอื่นๆ หลายปี 

เมืองโทย�มะ

แหล่งข้อมูล 

2 นันท์นรี พานิชกุล. 2557. โทยามะ: Compact City แห่งอนาคต ที่เป็นมิตรกับผู้สูงวัย จาก นิตยสาร Creative 
Thailand, เมษายน 2557 ฉบับที่ 5 ปีที่ 7 

3 Universal Design การออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม. ค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2557,  จากเว็บไซต์ :
http://www.webmaster.or.th/webaward/download/universal_design.pdf
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ม�ซ�ชิ โมริ 
นายกเทศมนตรีเมืองโทยามะ

ในยุคที่จำานวนประชากรกำาลังลดลงและเข้าสู่สังคมสูงอาย	ุ
หากเรานิ่งเฉยไม่จัดการอะไรเลย		ภาระที่จะไปตกกับคนรุ่นหลัง	ก็มีแต่จะเพิ่มขึ้น	
ทั้งค่าใช้จ่ายในการดูแล	เช่น	ถนนสายต่างๆ	ในเมือง	ค่าบำารุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ	
และเบี้ยประกันสำาหรับค่าดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอาย	ุ

ดังนั้น	ผมจึงตั้งใจที่จะสร้างเมืองเพื่อคนรุ่นหลัง	ก่อนที่จะสายเกินไป	 
แม้ว่าบางอย่างจะสร้างความไม่พอใจให้ชาวเมืองรุ่นปัจจุบันก็ตาม

ที่มาภาพ : http://visit-toyama.com
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แต่เดิมเมืองโทยามะ มีปัญหาในการบริหารจัดการมากมาย ทั้งปัญหาการลดลงของ

ประชากร รายได้ของเมืองต�่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเมืองสูง การใช้รถยนต์

ส่วนบุคคลก็สูงเป็นอันดับสองของญี่ปุ่น ส่งผลให้ระบบขนส่งมวลชนไม่เป็นที่นิยม 

ดังนั้นในปี 2002 นายกเทศมนตรีจึงได้เร่ิมพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของเมืองข้ึน

เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (LRT: Light Rail Transit) โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง

ภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้เปิดบริการเมื่อปี 2009 

ผลตอบรับที่เกิดขึ้น พบว่าโครงการนี้มีส่วนกระตุ้นให้ผู้สูงอายุออกมาท�ากิจกรรม 

นอกบ้านมากขึ้น ผู้ใช้บริการหน้าใหม่ก็เพิ่มขึ้น นั่นคือผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ใช้บริการ

เฉลี่ยต่อวันก็เพิ่มสูงขึ้นด้วย สิ่งที่มีการปรับปรุง อาทิเช่น เพิ่มความถี่ของการ

ให้บริการ เส้นทางการใช้งานที่ปลอดสิ่งกีดขวาง ราคาถูก ผลการเก็บสถิติ 3 ปี 

ของการเปิดใช้งานก็พบว่า ผู้สูงอายุใช้เวลาในเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ซึ่งเป็นการเพิ่ม

กิจกรรมนอกบ้านแก่ผู้สูงอายุด้วย 

คิดใหม่	ออกแบบใหม่	เพื่อคนทั้งมวล
รถราง LRT ของเมืองนี้ เน้นแบบองค์รวม ทั้งในเรื่องเพิ่มความถี่ของการให้บริการ 

พื้นของรถรางมีระดับต�่าเพียง 30 เซนติเมตร กว้าง 1.2 เมตร เพื่อให้ผู้สูงอายุและ 

ผู้ใช้รถเข็นขึ้นลงได้สะดวก ระดับพื้นที่ต�่าช่วยลดเสียงขณะว่ิงให้เบาลง บริเวณสถานี

ได้ปรับระดับทางลาดไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง มีราวจับ ม้านั่ง หลังคา และเชื่อมต่อกับ

ระบบขนส่งอื่นๆ และให้มีความกลมกลืนกับทัศนียภาพของเมือง  
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เมืองพัทย� เมืองนนทบุรี 
เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอาย	ุ

สังคมไทยก�าลังสูงวัยขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี 2556 ได้มีความพยายามที่จะสร้าง 

รูปแบบของเมืองที่ เหมาะสมกับการใช ้ชีวิตของผู ้สูงอายุขึ้นในประเทศไทย  

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ริเร่ิม“โครงการเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ :  

Age-Friendly Cities” ขึ้น โดยได้ท�าบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of  

Understanding: MOU) กบัเมอืงพทัยา นครนนทบรุ ีเพือ่น�าร่องในการสร้างต้นแบบ

ของเมืองส�าหรับสังคมสูงอายุขึ้นในประเทศไทย 
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การด�าเนินงาน Age-Friendly Cities ได้เข้าไปสู่นโยบายการบริหารราชการ 

เมืองพัทยา “พัทยาสมดุล...สู่พัทยายั่งยืน” ส่ิงท่ีเมืองพัทยาได้ด�าเนินการเกี่ยวกับ

เมืองที่เป็นมิตรกับผู ้สูงอายุไปแล้ว ได้แก่ อาคารสถานท่ีและบริเวณภายนอก  

ทางข้ามถนน ริมถนนฟุตบาท มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ชมรมผู้สูงอายุ  

อบรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตส�าหรับผู้สูงอายุ มีการจัดงานวันผู้สูงอายุ รดน�้าด�าหัว 

การให้ความเคารพและการยอมรับ มีการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุมีสถานบริการ

ชุมชน และบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง มีโครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชน 

รวมถึงจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุพร้อมทีมสหสาขาวิชาชีพ และอื่นๆ

ตามการด�าเนินงานเมืองท่ีเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 8 องค์ประกอบ เมืองพัทยาได้มี 

การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท�างานโครงการเมืองท่ีเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และ

เมืองพัทยามีแผนที่จะท�าในอนาคต ดังน้ี

• จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

• พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทั้ง 8 องค์ประกอบและด�าเนินไป

พร้อมกับแผนแม่บทการพัฒนาเมืองพัทยา 10 ปี แผนพัฒนาเมืองพัทยา 5 ปี 

และ 3 ปี ซึ่งจะน�าไปสู่พัทยายั่งยืน

เมืองพัทย�
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การด�าเนินงาน Age-Friendly Cities ของนครนนทบุรีนั้นได้จัดต้ังศูนย์พัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี เพื่อให้เป็นสถานที่ท�ากิจกรรมร่วมกัน 

ในรูปแบบที่หลากหลาย ให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นศูนย์กลางการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพ เพื่อจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขและ

ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

ประโยชน์ท่ีได้จากการด�าเนินงานเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบ เป็นแนวทางการ

พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ท�าให้ผู้สูงอายุมีความรู้และทักษะในการ

ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ผู ้ฝ ึกสอน จิตอาสาที่มีศักยภาพในการถ่ายทอด

ประสบการณ์ด้านที่ตนเองถนัดให้แก่เพื่อนสมาชิกท�าให้เกิดความตะหนักถึงคุณค่า

ในตัวเอง

นครนนทบุรี
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ที่มาภาพ:
http://www.banglamungdistrict.go.th
http://www.panoramio.com
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บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ทำาขึ้น	ณ	วันที่	12	ธันวาคม	2556	ระหว่างผู้แทนจาก	3	หน่วยงาน	คือ	เมืองพัทยา	เทศบาล

นครนนทบุรี	 และกรมอนามัย	มีเจตจำานงที่จะร่วมมือกันในด้านวิชาการ	การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	 และการดูแล 

ผู้สูงอายุอย่างองค์รวม	การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย	โดยเฉพาะกลุ่มวัยสูงอายุ	ดังนี้

 

ข้อ 1		 ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งตามแนวทาง	Age-friendly	Cities	เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

ข้อ	1.1		การให้ความเคารพ	และการยอมรับ	(Respect	and	social	inclusion)	โดยให้การยอมรับ 

	 	 ให้ความสำาคัญกับภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุต่อสาธารณชนในเชิงบวกและสร้างสรรค	์

ข้อ	1.2		การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	(Social	Participation)	ของผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ

ข้อ	1.3		การสนับสนุนชุมชนและการบริการสุขภาพในชุมชน	 

	 	 (Community	support	and	health	services)

ข้อ	1.4		ที่อยู่อาศัย	(Housing)	ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง	แข็งแรง	สะอาด	ปลอดภัย	

ข้อ	1.5		อาคารสถานที่และบริเวณภายนอก	(Outdoor	spaces	&	buildings)	 

	 	 มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอาย	ุ

ข้อ	1.6		การสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศ	(Communication	&	information)	 

	 	 ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึง	และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	ผ่านช่องทางหรือสื่อต่างๆ	ได้อย่างทั่วถึง	

ข้อ	1.7		การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในฐานะพลเมืองและการจ้างงาน	 

	 	 (Civic	participation	and	employment)

ข้อ	1.8		ระบบขนส่งและยานพาหนะ	(Transportation)	สนับสนุนให้มีระบบขนส่ง	และยานพาหนะ 

	 	 ที่มีความปลอดภัย	สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว	

ข้อ 2		 สนับสนุนการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุในเขตเมืองแบบองค์รวม

ข้อ 3		 ประสานความร่วมมือและเปลี่ยนด้านวิชาการ	การพัฒนาบุคลากรและการจัดหาและสนับสนุนทรัพยากร	

	 จากแหล่งต่างๆ	เพื่อดำาเนินงานตามโครงการความร่วมมือ

บันทึกความเข้าใจนี้	 ทำาขึ้น	 3	ฉบับ	มีข้อความถูกต้องตรงกัน	มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันลงนาม	 เป็นระยะเวลา	3	ปี	 

(12	ธนัวาคม	2556-12	ธนัวาคม	2559)	ทัง้	3	หนว่ยงานพจิารณาขอ้ความโดยละเอยีดแลว้	เหน็วา่ตรงตามเจตนารมณ์

ทุกประการ	จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน	ต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้	 หน่วยงานละ	 1	ฉบับ	 และอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม	หากได้รับความเห็นชอบจากทั้ง	3	หน่วยงาน	

บันทึกความเข้าใจ (MOU)
คว�มร่วมมือในก�รดำ�เนินง�น 

Age-Friendly Cities เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอ�ยุ

ระหว่�ง

เมืองพัทย� เทศบ�ลนครนนทบุรีกรอน�มัย

น�ยอิทธิพล คุณปลื้ม 
นายกเมืองพัทยา

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวน�รังสรรค์ 
อธิบดีกรมอนามัย

น�ยจงกล ทองโอฬ�ร
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุร	ี



ส่ิงเหล่านี้เป็นการเริ่มต้นเพื่อรองรับ
สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ	
ดังนั้นการจัดทำาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
กับผู้สูงอายุไม่เพียงเฉพาะ
แต่เป็นการทำาเพื่อผู้สูงอาย ุ
ในบ้าน	หรือในสังคมเท่านั้น

แต่ยังเป็นการทำาเผื่ออนาคตด้วย	
เพราะในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี	้
ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ
อย่างสมบูรณ์แล้ว	

ซึ่งเมื่อถึงวันนั้นผู้สูงอายุอาจต้องพึ่ง
และช่วยเหลือตัวเองให้มากขึ้น	
สังคมไทยจึงต้องเตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่บัดนี้



4
ง�นวิจ ัย
เพื่อสังคมสูงอ�ยุ ปี 2556
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มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ:	
มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคม	และสุขภาพ

รศรินทร์	เกรย์,	อุมาภรณ์		ภัทรวาณิชย์,	เฉลิมพล	แจ่มจันทร์	และ	เรวดี	สุวรรณนพเก้า	
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	

ได้รับทุนสนับสนุนจ�ก 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย	(มส.ผส.)
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)
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โครงการวิจัยนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการจัดสนทนากลุ่ม

กับประชากรเป้าหมาย 45 กลุ่ม ที่อาศัยอยู่ทั้งในเขตเมืองและชนบท ของกรุงเทพฯ 

และจังหวัดใน 4 ภาคของประเทศไทย (เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และนครปฐม) 

และท�าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหาร และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

ความหมายของผู้สูงอายุในปัจจุบัน

ผลการวิจัยพบ ความหลากหลายของการให้ความหมายของค�าว่า “ผู้สูงอายุ”  

การจะเรียกใครว่าเป็นผู้สูงอายุ จะพิจารณาจาก  1) เกณฑ์อายุตามปีปฎิทิน คือ 

คนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปตามเกณฑ์ของทางราชการ 2) ดูจากลักษณะภายนอก เช่น 

หน้าตาที่ดูมีอายุ หรือแก่ ผิวหนังเหี่ยวย่น ผมหงอก 3) สุขภาพและความจ�าไม่ดี  

เป็นวัยท่ีต้องพึ่งพิงผู้อื่น 4) ความสามารถในการท�างานลดลง หรือไม่สามารถท�างาน

ได้แล้ว 5) พฤติกรรมและอารมณ์ เช่น จุกจิก ขี้บ่น ย�้าคิดย�้าท�า 6) การเปลี่ยนแปลง

สถานภาพเป็น ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย	

• เพี่อค้นหาความหมายของการเป็นผู้สูงอายุ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต  

ในมุมมองเชิงจิตวิทยาและสังคมสุขภาพ เปรียบเทียบคนเมืองและชนบท 

• เพื่อศึกษาผลกระทบเชิงจิตวิทยาสังคมและสุขภาพต่อการเปลี่ยนแปลง 

นิยามผู้สูงอายุ   

• เพื่อความเป็นไปได้ของการนิยามความหมายใหม่ของผู้สูงอายุ  

และวิธีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
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การเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอาย	ุ

ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุ มีข้อเสนอทางเลือก 4 ทาง 

(เรียงล�าดับจากเห็นด้วยมากที่สุดไปน้อยที่สุด) ดังนี้ 

1. ก�าหนดด้วยอายุเท่านั้น เพราะชัดเจนท่ีสุด ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ และเห็น

ด้วยที่จะเลื่อนอายุให้สูงขึ้นจาก 60 ปี เนื่องจากคนไทยสุขภาพดีขึ้น อายุยืนขึ้น 

ซึ่งอาจเป็นที่ 65 หรือ 70 ปี แต่การเลื่อนอายุต้องไม่กระทบสิทธิประโยชน์ที่ได้

รับในปัจจุบันด้วย เช่น การได้รับเบี้ยยังชีพ 

2. ก�าหนดด้วยอายุและคุณลักษณะของผู้สูงอายุที่เป็นเชิงบวก ซึ่งท�าให้ผู้สูงอายุ

รู้สึกมีคุณค่า ภูมิใจในตัวเอง และหากไม่มีอายุก�ากับจะท�าให้ผู้ท่ีมีคุณลักษณะ

เชิงบวกแต่มีอายุน้อยจะกลายเป็นค�านิยามของปราชญ์ชาวบ้านเพราะไม่ได้

ก�าหนดเรื่องอายุ 

3. ก�าหนดด้วยคุณลักษณะของผู้สูงอายุที่เป็นเชิงบวก ไม่ต้องก�าหนดด้วยอาย ุ

ที่แน่นอน เนื่องจากการรับรู้ว่าตนเองเป็นผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล 

4. ไม่ต้องมีค�านิยามผู้สูงอายุ เพราะขึ้นอยู่กับใจของผู้สูงอายุ การก�าหนดนิยาม

ท�าให้รู้สึกว่าตนเองแก่ หรือการก�าหนดด้วยคุณค่าก็ไม่มีมาตรฐาน 
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• นิยามผู้สูงอายุควรใช้เป็นตัวเลขที่ 65 ปี เนื่องจากเป็นความเห็นส่วนใหญ่จาก 

ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มและผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ของ

ตัวเลขทางด้านประชากรศาสตร์ที่ว่า คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น และการก�าหนด

ด้วยอายุเป็นมาตรฐานเดียวกัน จะท�าให้สามารถบริหารจัดการก�าลังคนได้

• นอกเหนอืจากการเปลีย่นนยิามผูส้งูอายแุล้ว ควรมกีารเปลีย่นทศันคตขิองสงัคม

ที่มีต่อผู้สูงอายุให้เป็นเชิงบวกมากขึ้น 

• การเชือ่มโยงนยิามผูส้งูอายใุหม่กบัอายกุารท�างาน หรือขยายอายเุกษยีณในภาค

ราชการและเอกชนนั้น ต้องได้รับการศึกษาอย่างรอบด้านในเรื่องผลกระทบ 

ที่จะเกิดขึ้น 

• ควรต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบด้านงบประมาณของรัฐที่จะเป็นค่าใช้จ่าย 

ด้านสวัสดิการของผู ้สูงอายุ ในสังคมไทยที่ก�าลังสูงวัยขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะหากไม่มีการปรับเปลี่ยนนิยามผู้สูงอายุ 

• การเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุนั้น ควรมีการสื่อสารและชี้แจงล่วงหน้าแก่สังคม 

เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอายุของประชากร 

ที่จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

• มโนทัศน์ใหม่ของนิยามของผู ้สูงอายุ ควรใช้เพ่ือการปรับเปล่ียนทัศนคติ 

ของสังคมที่มีต่อผู้สูงอายุ รวมท้ังการเตรียมความพร้อมของประชากรให้เข้าสู่ 

วัยสูงอายุอย่างมีคุณค่า  

ข้อเสนอแนะจากโครงการวิจัย	
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โครงการทบทวนวรรณกรรมบทเรียน
ประสบการณ์ทางนโยบายการขยายอายุ
การทำางานจากสามประเทศ	(สหราชอาณาจักร	ฝรั่งเศส	และสิงคโปร์)

สวรัย	บุณยมานนท์	และ	ปภัศร	ชัยวัฒน์
คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับทุนสนับสนุนจ�ก
แผนงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพื่อมโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุและเกษียณที่เหมาะสมสำาหรับคนไทย
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย	(มส.ผส.)	
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)
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การขยายอายุเกษียณหรืออายุการท�างานสหราชอาณาจักร เป็นผลมาจากปรับ

เปลีย่นนโยบายบ�านาญของรฐัซ่ึงระบุว่า การรบัผลประโยชน์ของผูส้งูอายใุนลกัษณะ

บ�านาญ จะขึน้กบัจ�านวนปีทีไ่ด้จ่ายเงนิสมทบตามทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ ทัง้นีน้โยบาย

ดังกล่าวได้รับความสนใจจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สภาสูง นักวิจัยเชิงนโยบาย 

และตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ อย่างมาก 

การด�าเนินนโยบายในแต่ละขั้นตอนมีการชี้แจงถึงกระบวนการ ผลกระทบ และ

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนเข้าใจโดยทั่วถึง ผ่านช่องทางสื่อสาธารณะ

อย่างสม�่าเสมอ การวางนโยบายจึงเป็นไปอย่างรอบคอบและโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิด

การคัดค้านหรือต่อต้านที่รุนแรง 

ประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่เพื่อให้เกิดความชอบธรรม ให้เกิด 

การยกระดบัสขุภาพของประชาชน และความสงบของสังคมเป็นส�าคญั แม้ว่าแรงงาน

จะยังคงมีข้อกังวลบางประการ ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติในการว่าจ้างแรงงานสูงอายุ  

อายุคาดเฉลี่ยของเพศหญิงและเพศชายท่ีแตกต่างกัน การจัดการทางด้านสุขภาพ 

ตลอดจนผลการศึกษาที่ไม่สามารถแสดงระยะเวลาในการสร้างกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของผู้สูงอายุท่ีชัดเจน แต่นโยบายการขยายอายุเกษียณในปัจจุบันของ 

สหราชอาณาจักรก็ยังคงด�าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

สหราชอาณาจักร

สำ�หรับแรงง�นช�ย
ที่อายุ	65	ปี	และวางแนวทางในการ
เพิ่มอายุเกษียณเป็น	66	ปีในปี	2030	
เพิ่มเป็น	67	ปีในปี	2040	และเพิ่มเป็น	
68	ปีในปี	2050	

สำ�หรับแรงง�นหญิง 
กำาหนดให้อายุเกษียณท่ีอายุ	60	ปี	 
และวางแนวทางในการเพิ่มอายุ
เกษียณเป็น	65	ปี	ในปี	2020	เพิ่ม
เป็น	66	ปีในปี	2030	เพิ่มเป็น	67	ปี
ในปี	2040	และเพิ่ม	68	ปี	ในปี	2050

สหราชอาณาจักร
กำาหนดอายุเกษียณ
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ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีการใช้นโยบายรัฐสวัสดิการที่เข้มงวด นโยบาย

เพิ่มหรือลดอายุเกษียณหรืออายุการท�างาน ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการหาเสียงของ

พรรคการเมืองโดยไม่ได้ค�านึงถึงการขาดแคลนแรงงานที่จะเกิดขึ้น หรือการขาด

ดุลงบประมาณในอนาคต และแม้ว่านโยบายจะมีข้อเด่นในการก�าหนดอายุเกษียณ

ที่พิจารณาตามลักษณะอาชีพเป็นหลัก แต่ความแตกต่างระหว่างอาชีพนี้กลับก่อให้

เกดิความแตกแยกระหวา่งแรงงาน สหภาพแรงงานและตวัแทนลกูจา้ง นโยบายขยาย 

อายุการท�างานจึงถูกต่อต้านอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง 

แม้ว่าท้ายที่สุด การประท้วงจะยุติลง แต่ก็ส่งท�าให้แผนการขยายอายุเกษียณต้อง

หยุดชะงัก และอาจมีการทบทวนแนวนโยบายดังกล่าวอีกครั้ง เมื่อมีการปรับเปลี่ยน

รัฐบาลก็เป็นได้

ฝรั่งเศส

ลูกจ้�งเอกชน 
ปรับอายุเกษียณจาก	65	เป็น	60	ปี	ในปี	1982	และในปี	2012	ได้ปรับเพิ่มเป็น	60.5	ป	ี 
และจะปรับเป็น	61	ปี	ในปี	2020	

กลุ่มภ�ครัฐ ข้�ร�ชก�รพลเรือน 
ปรับจาก	65	เป็น	67	ปี	(สำาหรับอายุปกติ)	และจาก	60	เป็น	62	ปี	(สำาหรับอายุขั้นตำ่า)	
แต่บางอาชีพก็สามารถยืดออกไปได้ถึง	70	ป	ี
แต่บางอาชีพก็มีการเกษียณก่อนอายุ	55	ปี	เช่นในภาคขนส่งสาธารณะ	
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การขยายอายุการท�างานของประเทศสิงคโปร์มีความน่าสนใจอย่างมาก เนื่องจาก

ภาครัฐได้ส่งสัญญาณให้แก่ประชากรในประเทศรับทราบอย่างชัดเจนว่า  

ชาวสิงคโปร์ต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลัก สิงคโปร์ไม่มุ่งเน้นการเป็นรัฐสวัสดิการ 

แต่อย่างใด ประชาชนต้องมีการวางแผนการออมตลอดช่วงชีวิตอย่างเหมาะสมเพื่อ

ให้มีรายได้ในการด�าเนินชีวิต มีที่อยู่อาศัย ได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาล ตลอดจน 

มเีงนิบ�านาญในยามชราภาพอยา่งพอเพยีง ภาครฐัจงึสนบัสนนุใหป้ระชากรมสีว่นรว่ม

ในก�าลังแรงงานต่อไป แม้ว่าอายุจะสูงแล้วก็ตาม แนวคิดการพึ่งพาตนเองนี้ได้ซึมซับ

เข้าสู่วิถีชีวิตและค่านิยมของประชาชนในประเทศ ดังจะเห็นได้จากการที่ประชากร 

สูงอายุจ�านวนมากยังคงท�างานอยู่ เพื่อเป็นหลักประกันว่า ตนเองจะมีรายได้อย่าง

เพียงพอเพื่อใช้ในยามชรา

สิงคโปร์

1993

1999

2012

อน�คต

กำาหนดอายุ
เกษียณเป็น	60	ปี

ขยายอายุเกษียณ
เป็น	62	ปี

คงอายุเกษียณ
เป็น	62	ปี
นายจ้างเสนอจ้าง
ใหม่ต่อไปอีก	
3	ปี ขยายอายุเกษียณ

เป็น	67	ปี
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บทเรียนประสบการณ์ทางนโยบายการขยายอายุ
การทำางานจากประเทศญี่ปุ่น

วรเวศม์	สุวรรณระดา
วิทยาลัยประชากรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับทุนสนับสนุนโดย
แผนงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพื่อมโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุและเกษียณที่เหมาะสมสำาหรับคนไทย
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย	(มส.ผส.)	
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)
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ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ประสบผลกระทบจากสังคมสูงอายุและอัตราภาวะเจริญ

พันธุ์ค่อนข้างรุนแรง ประชากรรวมมีแนวโน้มลดลงและเป็นที่น่ากังวลว่าจะเกิด 

การขาดแคลนประชากรวัยแรงงานในอนาคต การก�าหนดให้มีอายุเกษียณตาม

กฎหมายและการขยายอายุเกษียณเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ญี่ปุ่นใช้ในการแก้ปัญหาการ

ขาดแคลนประชากรวัยแรงงาน 

จากกฎหมายบังคับอายุเกษียณ	60	ปี	สู่อายุเกษียณ	65	ปี 

ในปัจจุบันอายุ เกษียณของผู้ที่ เป็นลูกจ้างในญี่ปุ่นถูกก�าหนดโดยกฎหมาย  

จากการแก้ไขกฎหมายเสถียรภาพการจ้างงานผู้สูงอายุในปี 2004 อายุเกษียณ 

ถูกขยายเป็น 65 ปีจากเดิมที่ก�าหนดไว้ที่ 60 ปี รัฐบาลพยายามออกกฎหมาย 

ส่งเสริมให้ภาคเอกชนส่งเสริมการจ้างงานผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี โดยมีการ 

ก�าหนดเป้าหมายล่วงหน้าว่าจะขยับอายุเกษียณขึ้นเป็น 65 ปี โดยใช้มาตรการค่อยๆ  

ปรับแก้ไขกฎหมาย ส่งเสริมและเตรียมการมาเรื่อยๆ อาทิในปี 2007 มีการแก้ไข 

“กฎหมายการจ้างงาน” เพื่อบังคับให้นายจ้างยกเลิกการจ�ากัดอายุในการรับสมัคร

หรือการรับเข้าท�างาน และเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2013 
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ส่วนกรณีของข้าราชการสังกัดรัฐบาลกลาง อายุเกษียณจะถูกก�าหนดโดยกฎหมาย

ข้าราชการส่วนกลางและระเบียบของ National Personal Authority โดย 

พื้นฐานข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่บริหารธุรการทั่วไป อายุเกษียณ 60 ปี ในสายงาน/ 

อาชีพอื่นๆ อาจจะมากกว่า 60 ปี แต่จะมีการก�าหนดไว้ในกฎหมายอื่น เช่น 

• Administrative Vice-Ministers   อายุเกษียณ 62 ปี 

• อัยการ ผู้ปฏิบัติงานในสถานทูตประจ�าต่างประเทศ รองผู้อ�านวยการ

สถาบันวิจัย/สถานีทดลอง guards, patrolmen, janitors, laborers   

อายุเกษียณ 63 ปี 

• ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย/ สถานีทดลอง แพทย์ ทันตแพทย์ ผู้อ�านวยการ

วิทยาลัยพยาบาล ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  อายุเกษียณ 65 ปี 

• ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกองก�าลังป้องกันตนเองจะขึ้นอยู่กับยศ  

อายุเกษียณจะอยู่ระหว่าง 53-62 ปี

• กรณีอื่นๆ เช่น ผู้พิพากษา อาจจะ 65 ปี หรือ 70 ปี  

ขึ้นอยู่กับประเภทของศาล หากเป็นศาลสูงสุด 70 ปี
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บทเรียนจากประเทศญี่ปุ่น

• การก�าหนดให้มีอายุเกษียณหรือการขยายอายุเกษียณเป็นส่ิงท่ีจะต้องก�าหนด

เป็นแผนระยะยาว และควรมีแผนระยะสั้นหรือระยะกลางเพื่อส่งเสริม 

การท�างานสนับสนุนของแรงงานสูงอายุ (เช่น การจ้างงานต่อเนื่อง การรับเข้า

ท�างานใหม่) ในช่วงเปลี่ยนผ่าน

• ความส�าเร็จในการออกกฎหมายเพื่อการก�าหนดอายุเกษียณหรือขยายอายุ

เกษียณควรที่ได้รับการผลักดันจากกลุ่มลูกจ้าง มีการยอมรับจากนายจ้างและ

ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากรัฐบาล 

• ควรมกีารส�ารวจสถานการณข์องอตุสาหกรรม/บรษิทั (อตุสาหกรรมอะไร บรษิทั

ขนาดใหญ่ กลาง หรือเล็ก ประกอบกิจการลักษณะใด) ที่มีความจ�าเป็นที่จะ

ต้องจ้างงานต่อเนื่องหรือรับแรงงานสูงอายุเข้าท�างานใหม่ (หลังเกษียณไปแล้ว) 

กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ป็นเชื้อไฟของการผลักดันการก�าหนดให้มีอายุเกษียณหรือ 

การขยายอายุเกษียณ

• การก�าหนดให้มีอายุเกษียณหรือการขยายอายุเกษียณมีความสัมพันธ์กับอายุ

เริ่มรับบ�านาญดังนั้นการออกแบบมาตรการจ�าเป็นต้องพิจารณาระบบบ�านาญ

และทิศทางของระบบบ�านาญในอนาคตควบคู่ไปด้วย รวมถึงการก�าหนด 

กติกาเกี่ยวกับรูปแบบการจ่ายเงินบ�านาญกรณีที่มีการก�าหนดอายุเกษียณหรือ 

การขยายอายุเกษียณ

• กรณขีองการขยายอายเุกษยีณของขา้ราชการ มคีวามเปน็ไปไดท้ีจ่ะก�าหนดอายุ

เกษียณที่แตกต่างกันตามลักษณะของงาน/อาชีพ/สถานภาพของข้าราชการ
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การศึกษาบทเรียนและประสบการณ์ในการกำาหนด
นโยบายและแนวทางการดำาเนินงานเพื่อรองรับปัญหา
ของสังคมสูงอายุและการขยายอายุการเกษียณราชการ
และการทำางานในประเทศเกาหลีใต้

อรพินท์	สพโชคชัย	และ	นพวรรณ	ศรีเกตุ

ได้รับทุนสนับสนุนจ�ก
แผนงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพื่อมโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุและเกษียณที่เหมาะสมสำาหรับคนไทย
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย	(มส.ผส.)	
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)
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ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต้เป็นประเทศที่สูงวัยอย่างรวดเร็วเป็นอันดับต้นๆ 

ของโลก นับตั้งแต่การก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมสูงอายุ” ในปี 2543 (มีประชากรอายุ  

65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 7) เกาหลีจะพัฒนาจนกลายเป็น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” 

(มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 14) และเป็น “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด”  

(มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20) ในปี 2561 และ 2569 ตามล�าดับ  

(จากการคาดประมาณประชากร ส�านักงานสถิติสาธารณรัฐเกาหลี) กระบวนการนับจาก 

การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” สู่การเป็น “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” จะใช้เวลาเพียง 26 ปี 

เท่านั้น ซึ่งเร็วกว่าประเทศญี่ปุ่น ที่ใช้เวลาทั้งสิ้น 36 ปี ในขณะประเทศเยอรมัน และอิตาลี 

ใช้เวลาการเปลี่ยนผ่านนี้มากกว่า 70 ปี

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรอย่างรวดเร็วแล้ว ประเทศเกาหลีใต้ 

ยังเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมอีกด้วย จากความเชื่อตามลัทธิค�าสอนของขงจื้อ 

คนสมัยก่อนจะให้ความส�าคัญกับการกตัญญูเป็นอย่างมาก ลูกหลานจะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ 

ผู้มีพระคุณ แต่จากการส�ารวจของรัฐบาลเกาหลีใต้พบว่า คนรุ่นใหม่ให้ความส�าคัญกับ 

การดูแลพ่อแม่น้อยลงอย่างมาก จากเมื่อ 15 ปีที่แล้ว คนร้อยละ 90 เห็นว่าตนควร 

เลี้ยงดูพ่อแม่ ปัจจุบันตัวเลขนั้นหล่นลงมาเหลือเพียงร้อยละ 37 

นอกจากนี้ ระบบบ�านาญของรัฐก็ไม่มีความครอบคลุมเพียงพอ มีเพียง 1 ใน 3 ของ 

ผู้สูงอายุชาวเกาหลีใต้เท่านั้นที่ได้รับบ�านาญ ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ผู้สูงวัยชาวเกาหลี 

จึงตกอยู่ในสถานะที่เปราะบางต่อความยากจน ผลที่ตามมาก็คือ ประเทศเกาหลีใต้ 

มีสัดส่วนผู้สูงอายุยากจนประมาณร้อยละ 50 ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาประเทศที่พัฒนาแล้ว 

ดังนั้นเพื่อส่งเสริมการมีหลักประกันรายได้ที่มั่นคงและเพียงพอส�าหรับผู้สูงอายุใน 

อนาคต รัฐบาลเกาหลีใต้จึงเล็งเห็นความส�าคัญของการส่งเสริมการท�างานของ 

ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถท�างานเพื่อเลี้ยงดูตนเองได้นานที่สุดเท่าที่ผู้สูงอายุ 

ต้องการจึงได้ประกาศ “แผนพื้นฐานฉบับที่ 1 เพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ปี 2007-

2011” ในปี 2549 โดยแผนนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ยังคงมีความสามารถในการ

ท�างานยังท�างานต่อไปได้ เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้สูงอายุทุกวัย จากการประกาศใช้แผนนี้ 

การจ้างงานของผู้สูงอายุในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 59 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 62 

 ในปี 2554 ต่อมารัฐบาลจึงได้ประกาศ “แผนพื้นฐานฉบับที่ 2 เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน 

ผู้สูงอายุ ปี 2012-2016” โดยฉบับนี้เป็นการสานต่องานจากฉบับที่ 1 และมุ่งเน้นการสร้าง

สภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมกับการคงอยู่ในตลาดแรงงานของผู้สูงอายุ
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มาตรการเพื่อส่งเสริมการทำางานของผู้สูงอายุในประเทศเกาหลีใต้	 มีความ

ครอบคลุมในหลายมิติ	 ตั้งแต่การแก้กฎหมาย	การสร้างระบบการตอบแทน

ค่าจ้าง	 ไปจนกระทั่งการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการจ้างผู้สูงอายุ 

ผ่านเงินอุดหนุน	 ขอยกตัวอย่างของมาตรการการส่งเสริมการจ้างงาน 

ผู้สูงอายุในประเทศเกาหลีใต้เป็นบางประการดังนี้

• การขยายอายุเกษียณ เป็นแนวทางส�าคัญท่ีประเทศเกาหลีใต้ใช้ในการเพิ่ม

โอกาสการท�างานของผู้สูงอายุ จากแต่เดิมที่ภาครัฐส่วนใหญ่ก�าหนดอายุ

เกษียณไว้ท่ี 60 ปี หรือต�่ากว่า และภาคเอกชนก�าหนดไว้ที่ 55-57 ปี รัฐสภา

เกาหลีใต้ได้ผ่านกฎหมายในปี 2556 ให้ก�าหนดอายุเกษียณอย่างน้อยที่  

60 ปี ส�าหรับผู้ท่ีท�างานท้ังในภาครัฐและเอกชน และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ใน

สถานประกอบการที่มีขนาดตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 

• ระบบการก�าหนดจดุสงูสดุของค่าจ้าง (Wage Peak System) เป็นมาตรการ

ลดอัตราเงินเดือนของแรงงานผู้สูงอายุ เพื่อแลกกับความมั่นคงในการจ้าง

งาน เนื่องจากสถานประกอบการส่วนใหญ่มักให้ผู้สูงอายุออกจากงานและ

จ้างงานคนรุ่นใหม่แทน เนื่องจากค่าจ้างของผู้สูงอายุมักอยู่ในอัตราที่สูงกว่า

คนรุ่นใหม่มากจากการที่เงินเดือนปรับขึ้นตามประสบการณ์การท�างาน  

ยิง่ท�างานมานานเท่าใด เงนิเดอืนกย็ิง่สงูตามนัน้ แต่ภายใต้ระบบการก�าหนด

จุดสูงสุดของค่าจ้างนี้ ผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะท�างานต่อไปได้นานขึ้น โดยจะ

ได้รับเงินเดือนในอัตราที่ลดลง (ประมาณร้อยละ 10 ของเงินเดือนเดิม)  

ในปี 2554 มีสถานประกอบการท่ีใช้ระบบนี้แล้วกว่า 200 แห่ง และมี 

ผู้สูงอายุที่ได้ประโยชน์จากระบบนี้เกือบ 3,000 ราย
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• ก�าหนดโควตาการจ้างงานผู้สูงอายุ มาตรการก�าหนดให้สถานประกอบการ 

ที่มีลูกจ้างประจ�า 300 คนหรือมากกว่า มีสัดส่วนการจ้างผู้สูงอายุตามโควตา 

ซึ่งรัฐบาลก�าหนดไว ้ โดยโควตานี้ถูกก�าหนดให้แตกต่างกันไปในแต่ละ 

ภาคอุตสาหกรรมตามความเหมาะสม

• การให้เงินอุดหนุน นโยบายหนึ่งเพื่อจูงใจให้สถานประกอบการจ้างผู้สูงอายุ คือ

การให้เงินอุดหนุนแก่สถานประกอบการที่จ้างผู้สูงอายุตามโควต้าที่ก�าหนดไว้

หรือมากกว่า จ้างผู้ที่เกษียณอายุแล้วให้ท�างานต่อ หรือได้ขยายอายุเกษียณใน

องค์กรของตน

• การส่งเสริมสภาพแวดล้อมการท�างาน เพ่ือส่งเสริมสภาพแวดล้อมการท�างานให้

เหมาะสมกับผู้สูงอายุ รัฐบาลเกาหลีใต้จัดเงินกู้ให้สถานประกอบการที่ต้องการ

ปรับปรุงสถานที่ท�างาน รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในสถานท�างาน ให้มี

ความปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้สูงอายุ

• บรกิารจดัหางานส�าหรบัผูส้งูอาย ุกระทรวงการจ้างงานและแรงงานของประเทศ

เกาหลีใต้ได้จัดบริการการหางานส�าหรับผู้สูงอายุ โดยบริการนี้มุ่งเน้นการให้

บริการท่ีครบวงจร ตั้งแต่การให้ค�าปรึกษา การอบรม ไปจนกระทั่งการจัดหา

งาน เพื่อเป็นการส่งเสริมโอกาสการท�างานให้แก่ผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุไม่ต้อง

เสียค่าใช้จ่ายเพื่อรับบริการนี้
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โครงการวิจัย	ผลกระทบด้านมหภาคและจุลภาค
ของการขยายอายุเกษียณ

วรเวศม์	สุวรรณระดา
วิทยาลัยประชากรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับทุนสนับสนุนโดย
แผนงานพัฒนาองค์วามรู้เพื่อมโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ	และอายุเกษียณที่เหมาะสมสำาหรับคนไทย
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)



117

โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุระสงค์เพื่อศึกษาและคาดประมาณผลกระทบของการเพิ่ม 

ระยะเวลาการท�างานหรือการขยายอายุเกษียณต่อ (1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับ

จุลภาค และ (2) ตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่ส�าคัญ ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานในการ

สร้างข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบายเกี่ยวกับรูปแบบและความเหมาะสมในการเพ่ิม

ระยะเวลาการท�างานหรือการขยายอายุเกษียณ ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ นับได้ว่า 

มีการถูกพูดถึงและอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในช่วงสองถึงสามปีที่ผ ่านมา  

เนื่องด้วยอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยที่เพ่ิมสูงขึ้น ศักยภาพการท�างานของผู้สูงอายุที่

ยังสามารถมีบทบาทส�าคัญในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างสรรค์

ผลงาน

การวิจัยเรื่องนี้ ได้เปรียบเทียบผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งกับนายจ้างและลูกจ้างใน

ภาครัฐและเอกชน โดยพบว่า ผลของการเล่ือนอายุเกษียณจะช่วยเพ่ิมรายได้และ

สวัสดิการระดับจุลภาค ซึ่งหมายถึง ระดับตัวบุคคลของลูกจ้าง และกลุ่มนายจ้างทั้ง

ในภาครัฐและเอกชน ขณะที่ระดับมหภาค พิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับรายได้ และ

หรอืภาระค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ของภาครฐั รวมไปถงึภาระรายจ่ายสะสมทีจ่ะไปกระทบ

ต่อสถานะการคลังของประเทศ

ในส่วนของนายจ้างของลูกจ้างภาครัฐ หากมีการด�าเนินนโยบายเล่ือนอายุเกษียณ

การท�างานของลูกจ้างภาครัฐเป็น 65 ปี คาดว่าจะมีต้นทุนส่วนเพิ่มในปีแรกของการ

ด�าเนินนโยบายดังกล่าวปีละประมาณ 300 ล้านบาท และจะเพิ่มขึ้นเป็นปีละ

ประมาณ 923 ล้านบาท ในปีที่ 5 ของการด�าเนินนโยบาย จากนั้นจะคงที่อยู่ที่ปีละ

ประมาณ 763 ล้านบาท ในปีที่ 10 ของการด�าเนินนโยบาย 
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ขณะท่ีกลุ่มนายจ้างของลูกจ้างเอกชนในปีแรกของการด�าเนินนโยบาย หากนายจ้าง

ส่งเสริมให้ลูกจ้างท�างานต่อเนื่องตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 55 ปี จะมีต้นทุน

ส่วนเพิ่มคงที่อยู่ที่ปีละประมาณ 8,979-10,973 ล้านบาทเมื่อด�าเนินนโยบายตั้งแต่

ปีที่ 5 เป็นต้นไป ส่วนนายจ้าง การเลื่อนอายุเกษียณจากการท�างานเป็น 60 ปี จะมี

ต้นทุนส่วนเพิ่มคงที่อยู่ที่ปีละประมาณ 32,592 ล้านบาท เมื่อด�าเนินนโยบายตั้งแต่

ปีที่ 10 เป็นต้นไป

ในส่วนของภาระการคลังภาครัฐ พบว่า หากมีการด�าเนินนโยบายภายใต้เงื่อนไข 

ดงักล่าว รฐับาลจะมภีาระการคลังท่ีส�าคญัใน 2 ส่วน คอื 1) ค่าจ้างของลูกจ้างภาครัฐ 

ส่วนเพิ่ม และ 2) ต้นทุนสวัสดิการที่ภาครัฐจ่ายสมทบให้กับลูกจ้างเหล่านี้ ที่น่าสนใจ

คือ แม้ว่ารัฐจะมีรายจ่ายในส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้น แต่เมื่อวิเคราะห์ถึงภาระทาง 

การคลังสุทธิของรัฐบาล พบว่า รายจ่ายมิได้เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ เนื่องจาก 

รัฐบาลสามารถมีรายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของแรงงานที่ท�างานอย่าง 

ต่อเนื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ที่เป็นลูกจ้างภาคเอกชน เพื่อเป็นส่วนทดแทน

กับรายจ่ายทั้ง 2 ส่วนข้างต้นนั่นเอง

ในส่วนของผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับมหภาค หากมีการขยายอายุเกษียณ 

การท�างาน พบว่า การด�าเนินนโยบายดังกล่าวนี้ จะสามารถช่วยบรรเทาผลจากการ

เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัยที่จะท�าให้เกิดการขาดแคลน

ประชากรวยัแรงงาน ส่งผลโดยตรงต่อการชะลอตวัลงของระบบเศรษฐกจิไทยได้ส่วน

หนึ่ง แต่ก็ยังไม่มากพอกับระดับความรุนแรงของภาวะการขาดแคลนแรงงาน 

ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตสิ่งท่ีภาครัฐควรเร่งให้ความส�าคัญในการผลักดันเพื่อบรรเทา

ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่คาดว่าจะช่วยได้อย่างมีนัยส�าคัญใน 

ระยะยาว คือ การส่งเสริมการออม และการพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวน 

การผลิต
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