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บทคัดย่อ 

ประเทศไทยก ำลังเผชิญกับปัญหำทำงเศรษฐกิจ สังคม และค่ำนิยม รวมทั้งก ำลังเข้ำสู่สภำวะสังคม
ผู้สูงอำยุ ซึ่งส่งผลให้มีครอบครัวเดี่ยวเพ่ิมมำกขึ้นในเขตเมือง ส่วนในเขตชนบทมีกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรท ำ
เกษตรกรรมมำเป็นอุตสำหกรรม มีกำรย้ำยเข้ำมำท ำงำนในเขตเมืองจ ำนวนมำก ผู้สูงอำยุต้องถูกทอดทิ้งอยู่
ตำมล ำพังหรืออำจต้องรับภำระดูแลหลำน จำกข้อมูลโครงสร้ำงประชำกรของแต่ละประเทศในประชำคม
อำเซียน พบว่ำ ประชำกรผู้สูงวัย (60 ปีขึ้นไป) ในช่วงปี พ.ศ. 2523-2593 โดยภำพรวมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งสิงคโปร์เป็นประเทศที่เข้ำสู่ระดับสังคมผู้สูงอำยุอย่ำงเต็มที่เร็วกว่ำประเทศอ่ืนๆ ตำมมำด้วย ไทย 
บรูไน และเวียดนำม ซึ่งหมำยควำมว่ำในอนำคตประชำกรทุกๆ 10 คน จะมีผู้สูงอำยุมำกถึง 2 คน ประเทศ
ไทยมีแนวโน้นมีจ ำนวนผู้สูงอำยุอยู่ในล ำดับที่ 2 ของอำเซียนเป็นเรื่องส ำคัญที่รัฐบำลไทยให้ควำมดูแลผู้สูงอำยุ 
โดยจัดสวัสดิกำรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอำยุรวมถึงส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุท ำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนเพ่ือลดอำกำร
ควำมเครียดและโรคซึมเศร้ำที่มักจะเกิดในกลุ่มผู้สูงอำยุ เนื่องจำกผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เวลำอยู่กับ
ครอบครัว ด้วยคนในครอบครัวออกไปท ำงำน เป็นสิ่งส ำคัญที่รัฐบำลก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรต่ำงๆ           
ที่เกี่ยวกับผู้สูงอำยุเพ่ือเป็นแนวทำงกำรท ำงำนของหน่วยงำนรำชกำรส่วนต่ำงๆ เพ่ือส่งเสริมคุณภำพชีวิตและ
กำรมีงำนหรือกิจกรรมที่เหมำะสม เพ่ือสร้ำงสรรค์และไม่ก่อภำระต่อสังคมในอนำคต โดยจัดเตรียมระบบกำร
ดูแลในบ้ำน สถำนพักฟ้ืนและโรงพยำบำล ที่เป็นควำมร่วมมือของภำครัฐ ภำคเอกชน ชุมชน และครอบครัว 
รวมทั้งพัฒนำระบบกำรเงิน กำรคลังส ำหรับกำรดูแลผู้สูงอำยุ  
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Abstract 
 Thailand is facing social, economic and social problems and is entering the elderly 
society. This resulted in more single families in urban areas. In rural areas, there is a shift 
from agriculture to industry. Moved to work in many urban areas. The elderly must be 
abandoned alone or may have to take care of their grandchildren. According to the 
demographic data of each country in the ASEAN community, the elderly population (60 
years and over) during 1980-1950 Overall, the trend is increasing. Singapore is the country 
that reaches the elderly society fully faster than other countries, followed by Thailand, 
Brunei and Vietnam, meaning that in the future, every 10 people will have as many as two 
elderly people. Thailand has the second largest number of elderly people in ASEAN. It is 
important for the Thai government to provide care for the elderly. Welfare allowance is 
provided to the elderly and the elderly are encouraged to work together in the community 
to reduce the symptoms of stress and depression often occur in the elderly. Most older 
people do not spend time with family. The family went out to work. It is important for the 
government to set policies and measures. The elderly are responsible for the work of 
government agencies. To promote quality of life and appropriate work or activities. To create 
and not burden society in the future. Provide home care systems. Rehabilitation and 
Hospital It is the cooperation of the private sector, the community and the family, as well as 
the development of the financial system. Finance for Elderly Care. 
 
Keywords : Policy formulation, Public policy, Elderly Society 
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บทน า 
 สถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุในประเทศไทย ปัจจุบันจัดอยู่ในภำวะสังคมผู้สูงอำยุติดล ำดับ 2 ของกลุ่มประเทศ
อำเซียนรองจำกประเทศสิงคโปร์ สะท้อนให้เห็นว่ำประเทศไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนประชำกรอย่ำงมำกกลุ่ม
ประชำกรที่มีอำยุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปมีจ ำนวนเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ในอนำคตประเทศไทยก ำลังก้ำวเข้ำสู่สังคม
ผู้อำยุอย่ำงสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2564 โดยที่รัฐบำลและภำคเอกชนให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ 
คำดว่ำในปี พ.ศ.2561 ประชำกรผู้สูงอำยุจะมีจ ำนวนเพ่ิมมำกขึ้นและมีจ ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนประชำกรเด็ก 
รัฐบำลมองเรื่องจ ำนวนผู้สูงอำยุเป็นสิ่งส ำคัญ ทั้งเรื่องกำรเกษียณอำยุรำชกำร และกำรขำดแรงงำนในระบบ
เศรษฐกิจประชำกรในช่วงอำยุกำรท ำงำน มีจ ำนวนลดลงรวมถึงอัตรำกำรเกิดประชำกรเด็กลดลงด้วย ปัจจัย
เหล่ำนี้ส่งผลให้รัฐบำลต้องเตรียมงบประมำณและมำตรกำรรองรับ กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของ
ไทยที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วในช่วง 3 - 4 ทศวรรษที่ผ่ำนมำท ำให้ประเทศเข้ำสู่กำรเป็นสังคมผู้สูงวัย  

แนวโน้มสังคมผู้สูงอำยุไทย พ.ศ. 2556 – 2573 ประเทศไทยเริ่มเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ ตั้งแต่ประมำณปี 
พ.ศ.2543 – 2544 คือ มีประชำกรอำยุ 60 ปี คิดเป็นสัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 10 ของประชำกรทั้งหมด 
นอกจำกสัดส่วนผู้สูงอำยุที่เพ่ิมขึ้น แล้วยังมีอีกตัวบ่งชี้หนึ่งที่แสดงถึงกำรก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงวั ยแล้วนั่น คือ 
“ดัชนีกำรสูงวัย” ซึ่งแสดงถึงกำรเปรียบเทียบโครงสร้ำงกำรทดแทนกันของประชำกรกลุ่มผู้สูงอำยุ (อำยุ 60 ปี 
ขึ้น ไป) กับกลุ่มประชำกรวัยเด็ก (อำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี)  โดยดัชนีกำรสูงวัยมีค่ำต่ ำกว่ำ 100 แสดงว่ำจ ำนวน
ประชำกรสูงอำยุมีน้อยกว่ำจ ำนวนเด็ก แต่ในทำงตรงข้ำมถ้ำดัชนีมีค่ำเกินกว่ำ 100 แสดงว่ำจ ำนวนประชำกร
สูงอำยุมีมำกกว่ำจ ำนวนประชำกรเด็กปัจจุบันประชำกรโลกมีอำยุสูงขึ้นจึงมีกำรใช้ดัชนีกำรสูงวัยจ ำแนกสังคม  

  สังคมเยำว์วัยนั้นมีค่ำดัชนีต่ ำกว่ำ 50 ส่วนสังคมสูงวัยจะมีค่ำดัชนีระหว่ำง 50 – 119.9 และสังคมสูง
วัยอย่ำงสมบูรณ์มีค่ำดัชนีระหว่ำง 120 – 199.9 ส่วนสุดท้ำยคือระดับสังคมสูงวัยสูงสุดหรือเรียกว่ำสังคม
ผู้สูงอำยุระดับสุดยอดมีค่ำดัชนีตั้งแต่ 200 ขึ้นไป ในภำพรวมประชำกรโลกได้เปลี่ยนผ่ำนสู่ประชำกรสูงวัยอยู่
หลำยประเทศด้วยกัน ในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้ว เช่น ประเทศสมำชิกในยุโรปอเมริกำเหนือ ได้เข้ำสู่สังคมสูง
วัยอย่ำงสมบูรณ์แล้ว (Population Reference Bureau, 2012) ในขณะที่บำงประเทศในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น ได้
เข้ำสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดแล้วเช่นกัน ประเทศไทยจัดอยู่ในระดับกลุ่มประเทศก ำลังพัฒนำ มีประชำกร
ผู้สูงอำยุเป็นอันดับที่ 2 รองจำกประเทศสิงคโปร์ซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียนด้วยกัน  (ปรำโมทย์ 
ปรำสำทกุล, 2556 อ้ำงถึงใน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์, 2558) 

 
การก าหนดนโยบายสาธารณะ 

 นโยบำยสำธำรณะเป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรของรัฐ กำรศึกษำนโยบำยสำธำรณะที่ต้องเข้ำใจ
รัฐและกำรใช้อ ำนำจของรัฐด้วย โดยขั้นตอนกำรก ำหนดนโยบำยสำธำรณะโดยมีกำรก ำหนดขั้นตอนนโยบำย
สำธำรณะ ดังนี้  

 1. กำรระบุปัญหำเป็นขั้นตอนที่ประชำกรได้เรียกร้องให้รัฐบำลแก้ไขปัญหำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ที่เกิดขึ้นในสังคม ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องได้ท ำกำรก ำหนดประเด็นปัญหำเพ่ือเสนอต่อรัฐบำลให้พิจำรณำก ำหนดเป็น
นโยบำยสำธำรณะ ต่อไป  

 2. กำรก ำหนดข้อเสนอนโยบำยโดยในขั้นตอนนี้จะมีกำรน ำข้อเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหำต่ำงๆ 
ตำมข้อเรียกร้องของประชำกรเข้ำสู่วำระกำรพิจำรณำเชิงนโยบำย สิ่งที่จะต้องกระท ำ ได้แก่ ก ำหนดวำระ
ส ำหรับอภิปรำยนโยบำย เพ่ือแสวงหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำให้ได้ผล และจะต้องมีกำรวิเครำะห์ทำงเลือก
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ต่ำงๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ก ำหนดนโยบำย จะได้น ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรตัดสินใจอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ 
กำรอนุมัติให้ควำมเห็นชอบนโยบำย (Legitimating polities) เป็นกำรพิจำรณำข้อเสนอนโยบำยที่ได้เสนอมำ
ให้พิจำรณำ และมีทำงเลือกใดทำงเลือกหนึ่ง ที่เห็นว่ำแก้ไขปัญหำได้  

 3. กำรตัดสินใจผู้ก ำหนดนโยบำยมักตัดสินใจเลือกนโยบำยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประชำกร และปฏิบัติได ้ 

4. กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติมีกำรมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับนโยบำยไปปฏิบัติ 
รวมทั้งกำรจัดสรรทรัพยำกร คน เงินงบประมำณวัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ เพ่ือน ำนโยบำยนั้นให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์  
 5. กำรประเมินผลนโยบำยมีกำรประเมินผลนโยบำยหลังจำกที่ได้น ำไปปฏิบัติแล้ว มีกำร

ประเมินผลลัพธ์ (Outputs) ของนโยบำยและผลกระทบ (Impacts) ของนโยบำย ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้ำหมำย
และที่ไม่ใช่เป้ำหมำย ผลที่ได้จะน ำไปปรับเปลี่ยนนโยบำยหรือยุตินโยบำย  Anderson (1975 อ้ำงถึงใน 
ศำสนีย์ ศรศิลป์, 2554) 

 
ตัวแบบนโยบาย 

1. ตัวแบบสถำบัน (Institutional Model) ตัวแบบสถำบันนี้วิเครำะห์นโยบำยสำธำรณะภำยใต้ฐำน
คติหลัก คือ กำรเตรียมนโยบำยกำรอนุมัตินโยบำย หรือกำรประกำศเป็นนโยบำย หรือน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
ต่ำงมีศูนย์กลำงอยู่ที่สถำบันกำรเมืองของรัฐ เช่น สถำบันนิติบัญญัติ สถำบันบริหำร สถำบันตุลำกำร ระบบ
รำชกำรและสถำบันทำงกำรเมืองอ่ืนๆ จึงมีสำระส ำคัญ คือ  ประกำรแรก เพ่ือให้นโยบำยสำธำรณะที่ก ำหนด
ขึ้นมำนั้นมีควำมชอบธรรม ประกำรที่สองนโยบำยที่ก ำหนดโดยสถำบันและองค์กรของรัฐดังกล่ำวมีลักษณะที่
ใช้ได้ทั่วไป ประกำรที่สำม นโยบำยสำธำรณะที่ก ำหนดขึ้นมำโดยสถำบันดังกล่ำวมีลักษณะผูกขำดบังคับ 
เฉพำะสถำบันองค์กำรของรัฐเท่ำนั้นที่มีควำมชอบธรรมที่จะลงโทษผู้ฝ่ำฝืนหรือละเมิดนโยบำยกำรศึกษำถึง
สถำบันที่มีอ ำนำจในกำรก ำหนดนโยบำยสำธำรณะอำจจะศึกษำได้จำกรัฐธรรมนูญของประเทศนั้น ประเด็นที่
มุ่งศึกษำตำมตัวแบบคือสถำบันใดบ้ำงมีอ ำนำจในกำรก ำหนดนโยบำยและในเรื่องใดบ้ำง  สถำบันนิติบัญญัติ 
โดยทั่วไปจะหมำยถึงรัฐสภำ ประเทศใช้ระบบรัฐสภำ หัวหน้ำพรรคกำรเมืองที่มี เสียงข้ำงมำกในสภำ
ผู้แทนรำษฎร จะได้รับเลือกให้เป็นนำยกรัฐมนตรี ประเทศใช้ระบบประธำนำธิบดีตัวประธำนำธิบดีที่ได้รับ
เลือกตั้งโดยตรงจำกประชำกร นอกจำกจะเป็นประมุขของรัฐ และหัวหน้ำฝ่ำยบริหำร ดังนั้นจึงมีอ ำนำจในกำร
ก ำหนดนโยบำย ในขณะที่รัฐมนตรีคนอ่ืนๆ เป็นเพียงผู้ช่วยเหลือประธำนำธิบดีเท่ำนั้น สหรัฐอเมริกำให้อ ำนำจ
ศำลสูงเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรตีควำมกฎหมำยรัฐธรรม ศำลสูงตีควำมอย่ำงใดแล้วหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องถือ
ปฏิบัติตำม จึงถือว่ำศำลสูงสุดมีอ ำนำจในกำรก ำหนดนโยบำยสำธำรณะ  กำรวิเครำะห์นโยบำยโดยตัวแบบ
สถำบันนี้ จะศึกษำถึงอ ำนำจหน้ำที่ และกระบวนกำรก ำหนดนโยบำยของสถำบันทำงกำรเมืองต่ำงๆ 

2. ตัวแบบกระบวนกำร (Process Model) ศึกษำถึงกระบวนกำรทำงกำรเมืองและพฤติกรรมทำงกำร
เมืองเป็นจุดสนใจศึกษำ วัตถุประสงค์หลักของกำรศึกษำในแนวทำงดังกล่ำว คือ กำรค้นหำรูปแบบกำรด ำเนิน
กิจกรรมหรือ “กระบวนกำร” กำรระบุปัญหำ กำรก ำหนดข้อเสนอนโยบำย กำรอนุมัติให้ควำมเห็นชอบ
นโยบำย กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ และกำรประเมินผลนโยบำยตัวแบบกระบวนกำรนี้ได้เน้นขั้นตอนและ
พฤติกรรมที่ส ำคัญในกำรก ำหนดนโยบำย ซึ่งนักพฤติกรรมศำสตร์นิยมน ำมำใช้ในกำรศึกษำนโยบำยสำธำรณะ
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มำก ตัวแบบนี้ถูกวิจำรณ์ว่ำมีจุดอ่อน กล่ำวคือกำรเน้นขั้นตอนและควำมสัมพันธ์ของแต่ละขั้นตอนมำกเกินไป
จนละเลยเนื้อหำสำระของตัวนโยบำยซึ่งเป็นหัวใจส ำคัญของกำรศึกษำนโยบำยสำธำรณะ 

3. ตัวแบบกลุ่ม (Group Model) แนวควำมคิดของนักทฤษฎีกำรเมืองที่มีชื่อเสียง 2 ท่ำน คือ เดวิด 
ทรูแมน (David Truman) และอำรเธอร์ เบนท์เลย์ (Arthur Bentley) หัวใจของกำรเมือง คือ กำรต่อสู้แข่งขัน
กันระหว่ำงกลุ่มต่ำงๆ ในสังคมเพ่ือที่จะมีอิทธิพลต่อกำรที่จะได้เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำย
สำธำรณะ ซึ่งหน้ำที่ของกระบวนกำรเมืองในกำรจัดกำรควำมขัดแย้งระหว่ำงกลุ่มสำมำรถท ำได้โดย  กำรตั้งกฎ 
กติกำ ส ำหรับกำรแข่งขันต่อสู้ระหว่ำงกลุ่มต่ำงๆ  กำรประนีประนอม และสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำง
ผลประโยชน์ กำรแสดงผลของกำรประนีประนอมในรูปของนโยบำยสำธำรณะ และกำรบังคับใช้ข้อตกลงหรือ
นโยบำยสำธำรณะดังกล่ำว 
     ตำมทฤษฎีกลุ่ม นโยบำยสำธำรณะจะเป็นสิ่งที่สร้ำงดุลยภำพส ำหรับกลุ่มต่ำงๆ ในสังคมกลุ่มใดที่มีอิทธิพล
มำกย่อมได้เปรียบ เนื่องจำกนโยบำยสำธำรณะย่อมโน้มเอียงไปตำมกำรเรียกร้องของกลุ่ม อิทธิพลของกลุ่ม
ผลประโยชน์ และกลุ่มอิทธิพลจะมีมำกหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับขนำดของกลุ่ม จ ำนวนสมำชิกในกลุ่ม ควำม
มั่นคั่ง ควำมแข็งแกร่งขององค์กำร ภำวะผู้น ำ ควำมใกล้ชิดกับผู้มีอ ำนำจในกำรก ำหนดนโยบำย ควำมสำมัคคี
ภำยในกลุ่ม กำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ขององค์ประกอบของกลุ่ม ส่งผลถึงกำรเปลี่ยนแปลงของนโยบำยสำธำรณะ
ด้วยทั้งนี้เพ่ือจะได้จัดสรรผลประโยชน์ระหว่ำงกลุ่มต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. ตัวแบบเชิงระบบ (System Model) ระบบกำรเมืองระบบหนึ่ง จะด ำรงอยู่ได้โดยกำรมีสถำบันและ
กระบวนกำรต่ำงๆ ซึ่งมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดสรรคุณค่ำให้สังคม สิ่งนี้เองที่ถือว่ำเป็นนโยบำยของระบบ
กำรเมืองนั้น ซึ่งหำกนโยบำยนั้นเหมำะสม ก็ย่อมจะก่อให้เกิดกำรสนับสนุนต่อกำรตัดสินใจของระบบกำรเมือง
ด้วย ส่วนครอบคลุมถึงเรื่องรำวต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกันในเชิงค ำถำมนอกจำกนี้ยังขึ้นอยู่กับขีดควำมสำมำรถของ
ระบบเองในกำรปรับ เปลี่ยนปัจจัยน ำเข้ำ โดยกำรตัดสินใจอย่ำงมีเหตุผล ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 
และกำรน ำสิ่งที่ตัดสินใจไปปฏิบัติ 

5. ตัวแบบผู้น ำ (Elite Model) ประเทศก ำลังพัฒนำทั่วไป ที่ปกครองในระบอบประชำธิปไตยยังไม่
เจริญเต็มที่กำรปกครองส่วนใหญ่อยู่ภำยใต้อิทธิพลทำงควำมคิด และควำมต้องกำรของกลุ่มชนชั้นน ำทำงสังคม
และกำรเมืองนั้นๆ เนื่องจำกว่ำประชำกรส่วนใหญ่ไม่สนใจต่อกิจกรรมบ้ำนเมืองท ำให้ผู้น ำสำมำรถที่จะเปิดเผย
หรือปิดบังข่ำวสำรข้อมูลตำมที่ผู้น ำต้องกำรได้ โดยเหตุนี้จึงไม่เป็นเรื่องยำกที่จะปกครองประชำกร ตัวแบบผู้น ำ
สะท้อนให้เห็นสภำพควำมเป็นจริงของสังคมในปัจจุบัน Dye (ธันยวัฒน์ รัตนสัค, 2552) 

จำกตัวแบบนโยบำยทั้ง 5 ตัวแบบมีควำมแตกต่ำงกันในด้ำนกระบวนกำรก ำหนดที่มำของนโยบำย ใน
ด้ำนของระบอบปกครองซึ่งแต่ละตัวแบบมีข้อแตกต่ำงและข้อดีข้อเสียแตกต่ำงกันไปประเทศไทยมีระบอบกำร
ปกครองประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข แบบรัฐสภำโดยมีนำยกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ำ
รัฐบำล จึงมีควำมเหมำะสมตำมตัวแบบนโยบำยแบบสถำบัน ทั้งในด้ำนกำรก ำหนดที่มำของนโยบำย และด้ำน
กำรน ำไปปฏิบัติที่มีสถำบันต่ำงๆ รวมถึงประชำกรมีควำมเข้ำใจในด้ำนสถำบันศูนย์กลำงทำงกำรเมืองอยู่แล้ว 
ทั้ง สถำบันนิติบัญญัติ สถำบันบริหำร สถำบันตุลำกำร  ทีเ่ป็นตัวกลำงก ำหนดและขับเคลื่อนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
และกำรก ำหนดนโยบำยที่มำจำกควำมต้องกำรของประชำกรเพ่ือประโยชน์ส่วนร่วมของประเทศ โดย
ประชำกรเลือกผู้แทนของตนเองหรือที่เรียกกันว่ำ สมำชิกผู้แทนรำษฎร ที่มีสิทธิออกเสียงในกระบวนกำรทำง
กำรเมืองแทนประชำกร ประเทศไทยยังมีสถำบันทำงกำรเมืองที่มีกำรถ่วงดุจอ ำนำจ ส่งผลให้ไม่มีสถำบันใดมี
อ ำนำจไปกว่ำกันและมีกำรตรวจกำรท ำงำนในระหว่ำงสถำบันท ำให้กระบวนกำรท ำงำนมีควำมโปร่งใส่ สุจริต
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และเที่ยงธรรม ตัวแบบนโยบำยแบบสถำบันจึงมีควำมเหมำะสมกับประเทศไทยในด้ำนกำรก ำหนดควำมต้องกำร
ของนโยบำยที่แท้จริงของประชำกร 
 
แนวคิดสวัสดิการสังคม 

กิจกรรมที่รัฐบำลและเอกชนทุกระดับจัดให้มีขึ้นทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรเพ่ือประกันควำม
เป็นอยู่ที่ดีของประชำกร โดยอำศัยผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมรู้จำกหลำยสำขำ ไม่เฉพำะแต่นักสังคมสงเครำะห์
เท่ำนั้น ทั้งนี้จุดศูนย์กลำงของงำนสวัสดิกำรสังคม คือ ประชำกร โดยมีจุดมุ่งหมำย เพ่ือควำมเป็นอยู่ที่ดีและมี
หลักประกัน งำนสวัสดิกำรสังคมไม่เพียงแต่จะช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหำแก่บุคคลที่ประสบควำมเดือดร้อน
เท่ำนั้นแต่ยังกินควำมรวมถึงมำตรกำรป้องกัน และส่งเสริมสวัสดิกำรสังคมให้ดีขึ้นด้วย ประกำรที่ส ำคัญ
สวัสดิกำรสังคมถือเป็นส่วนหนึ่งของงำนพัฒนำสังคม วิจิตร ระวิวงศ์ (2532 อ้ำงถึงใน วันทนีย์ วำสิกะสิน และ
คณะ, 2547) 
 
 สถานการณ์ด้านประชากร 

กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงทำงอำยุของประชำกรโครงสร้ำงทำงอำยุของประชำกรแสดงด้วยสัดส่วน
ของประชำกรในวัยต่ำงๆ เมื่อจ ำแนกประชำกรออกเป็นกลุ่มอำยุ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ประชำกรวัยเด็ก (อำยุน้อย
กว่ำ 15 ปี) วัยแรงงำน (อำยุ 15-59 ปี) และวัยสูงอำยุ (อำยุ 60 ปีขึ้นไป) จะเห็นได้ว่ำ ในระหว่ำงปี พ.ศ.2553 
– พ.ศ.2583 สัดส่วนของประชำกรวัยเด็ก และวัยแรงงำน มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่สัดส่วนของประชำกร
สูงอำย ุ        มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำกร้อยละ 13.2 ในพ.ศ.2553 เป็นร้อยละ 32.1 ในพ.ศ.2583 
และ   ที่น่ำสังเกต คือ ในปีพ.ศ.2560 จะเป็นปีที่คำดว่ำสัดส่วนของประชำกรวัยเด็ก จะเท่ำกันกับสัดส่วนของ
ประชำกรวัยสูงอำยุ สัดส่วนประชำกรวัยเด็ก   วัยแรงงำนและวัยสูงอำยุ พ.ศ.2553 – พ.ศ.2583 ดังภำพที่ 1 
 

 
 

กำรเปลี่ยนแปลงและอัตรำกำรเพ่ิมของประชำกรรวมเปรียบเทียบกับประชำกรวัยสูงอำยุ จำกข้อมูล
กำรคำดประมำณประชำกรของประเทศไทย พ.ศ.2553 – พ.ศ.2583 ชี้ให้เห็นว่ำอัตรำกำรเพ่ิมของประชำกร
โดยรวมมีแนวโน้มลดลงจนติดลบ โดยเริ่มติดลบในช่วงระหว่ำงปี พ.ศ.2568 – พ.ศ.2573 เป็นต้นไป ในขณะที่
อัตรำกำรเพ่ิมของประชำกรผู้สูงอำยุแม้ว่ำจะมีแนวโน้มลดลง แต่ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่ำอัตรำกำรเพ่ิมประชำกร
รวมค่อนข้ำงมำก อันเป็นผลมำจำกอัตรำเจริญพันธุ์ที่ลดลงอย่ำงรวดเร็ว ดังภำพที่ 2 กรำฟแสดงผลกำรคำด

ภำพที่ 1 สัดส่วนของประชำกรวัยเดก็ วัยแรงงำน และวัยสูงอำยุ พ.ศ. 
2553 – พ.ศ.2583  

ภำพที่ 2 อตัรำเพิม่ของประชำกรรวมเปรียบเทียบกับประชำกร
วัยสูงอำยุ พ.ศ.2553 – พ.ศ.2583 
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[2109] 

ประมำณประชำกรของประเทศไทย พ.ศ.2553 – พ.ศ.2583 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ (สถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุไทย มูลนิธิพัฒนำงำนผู้สูงอำยุ, 2558) 
 

สถานการณ์ด้านสุขภาพ 

จำกกำรพัฒนำเทคโนโลยีทำงด้ำนกำรแพทย์ซึ่งสำมำรถลดภำวกำรณ์ตำยของประชำกรทุกกลุ่มได้ 
โดยอำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด หรือจ ำนวนปีโดยเฉลี่ยที่คำดว่ำจะมีชีวิตอยู่ จำกข้อมูลกำรคำดประมำณ
ประชำกรขององค์กำรสหประชำชำติ แสดงเห็นได้ชัดว่ำ อำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชำกรเพศหญิงจะ
เพ่ิมจำกประมำณ 78 ปี ในปีพ.ศ.2553 เป็น 82 ปี ในปีพ.ศ.2583 ในขณะที่เพศชำยจะเพ่ิมจำกประมำณ 71 
ปี เป็น 77 ปี ในส่วนกลุ่มประชำกรสูงอำยุ สภำวะกำรตำยจะลดลงเป็นล ำดับเช่นกันท ำให้ประชำกรกลุ่มนี้มี
อำยุยืนยำวขึ้น เมื่อพิจำรณำจ ำนวนปีที่จะมีชีวิตต่อไปได้เมื่ออำยุ อำยุคำดเฉลี่ยเมื่ออำยุ 60 ปี และอำยุ 80 ปี 
พบว่ำ อำยุคำดเฉลี่ยเมื่ออำยุดังกล่ำวเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง กล่ำวคือ อำยุคำดเฉลี่ยเมื่ออำยุ 60 ปีของเพศหญิง
เพ่ิมจำก 23 ปี ในปีพ.ศ.2553 เป็นประมำณ 26 ปี ในปีพ.ศ.2583 และอำยุคำดเฉลี่ยเมื่ออำยุ 80 ปีของเพศ
หญิงเพิ่มจำก 9 ปี ในปี พ.ศ.2553 เป็นประมำณ 10 ปี ในปีพ.ศ.2583 ส่วนเพศชำยจะมีอำยุคำดเฉลี่ยเมื่ออำยุ 
60 ปี เพ่ิมจำก 20 ปี เป็นประมำณ 23 ปี และอำยุคำดเฉลี่ยเมื่ออำยุ 80 ปี เพ่ิมจำก 8 ปี เป็นประมำณ 9 ปี 
ในช่วงเวลำเดียวกันเมื่อพิจำรณำระหว่ำงเพศพบว่ำ เพศหญิงจะมีอำยุคำดเฉลี่ยเมื่ออำยุ 60 ปี และ 80 ปีสูง
กว่ำเพศชำย แต่ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเพศจะลดลงเมื่อมีอำยุเพ่ิมมำกขึ้น 

ภำวะสุขภำพที่ประเมินโดยตนเองของประชำกรสูงอำยุ ภำวะสุขภำพที่ได้จำกกำรประเมินโดยตนเอง
เป็นอีกหนึ่งดัชนีที่ใช้กันแพร่หลำยในกำรวัดสุขภำพโดยรวม ตำมผัง ข้อมูลแสดงร้อยละของประชำกรอำยุ 60 
ปี ที่รำยงำนว่ำตนเองมีสุขภำพดีหรือดีมำก ปีพ.ศ.2550 และ พ.ศ.2554 จ ำแนกตำมอำยุ เพศ และเขตที่อยู่
อำศัยซึ่งพบว่ำร้อยละของผู้สูงอำยุที่ประเมินว่ำตนเองมีสุขภำพดีหรือดีมำกลดลง ทั้งในเขตเมืองและในเขต
ชนบท นอกจำกนี้ ร้อยละท่ีมีสุขภำพดีหรือดีมำกนั้นยังผันแปรกับอำยุ และเพศ โดยผู้สูงอำยุที่มีอำยุมำกมีร้อย
ละที่รำยงำนว่ำตนเองมีสุขภำพดีหรือดีมำกต่ ำกว่ำผู้สูงอำยุที่มีอำยุน้อยและผู้สูงอำยุหญิงมีสัดส่วนผู้ที่รำยงำนว่ำ
ตนเองมีสุขภำพดีหรือดีมำกต่ ำกว่ำผู้สูงอำยุชำย สัดส่วนประชำกรสูงอำยุที่ประเมินว่ำมีสุขภำพดี จ ำแนกตำม
จังหวัดในปี พ.ศ.2554 เป็นที่น่ำสนใจว่ำจังหวัดชุมพร และระนอง มีร้อยละของผู้สูงอำยุที่ประเมินว่ำตนเองมี
สุขภำพดีหรือดีมำกสูงถึงกว่ำร้อยละ 60 ซึ่งสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศ (สถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุไทย มูลนิธิพัฒนำ
งำนผู้สูงอำยุ, 2558 

 
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีกับการเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
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[2110] 

 
 

นำยกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งกำรเกี่ยวกับกำรเตรียมกำรรองรับสังคมผู้สูงอำยุ โดยให้หน่วยงำนต่ำงๆ
ด ำเนินกำรก ำหนดให้กระทรวงกำรคลังก ำกับดูแลกำรใช้จ่ำยเงินกองทุนหมุนเวียนต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดทุกส่วนรำชกำรพิจำรณำสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้สูงอำยุและให้เร่งรัดด ำเนินกำร
ให้มีผลบังคับใช้ภำยในปี 2560 และให้กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงำนหลัก
ในกำรบูรณำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุให้ครอบคลุมทุกมิติ และพิจำรณำจัดหำที่อยู่อำศัย
ส ำหรับผู้สูงอำยุเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตต่อไปด้วยกระทรวงกำรคลังเป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องพิจำรณำกำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมและจูงใจให้ภำคเอกชนเข้ำมำด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ เพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมในกำรรองรับกำรเข้ำ สู่สังคมผู้สูงอำยุของไทย เช่น สิทธิประโยชน์ทำงภำษีแก่ภำคเอกชนที่
ประกอบกำรเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพที่ดูแลผู้สูงอำยุ  (ประมวลมติคณะรัฐมนตรี กองพัฒนำ
ยุทธศำสตร์และติดตำมนโยบำยพิเศษ, 2558)    
นโยบายของรัฐบาลกับการเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

นโยบำยของรัฐบำลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ก ำหนดมำตรกำรรองรับสังคมผู้สูงอำยุของประเทศ
ไทย นำยกรัฐมนตรีได้เตรียมควำมพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอำยุโดยได้ก ำหนดนโยบำย แผนงำน และ
มำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือก ำหนดเป็นแนวทำงกำรรองรับผู้สูงอำยุที่มีจ ำนวนเพ่ิมมำกขึ้น  โดยก ำหนดแผนงำนทันต
สุขภำพส ำหรับผู้สูงอำยุประเทศไทย พ.ศ. 2558 –2565 ของกระทรวงสำธำรณสุข โดยลงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 6 มกรำคม 2558 และยังก ำหนดกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรและผู้สูงอำยุ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินชีวิตของผู้สูงอำยุมีควำมสะดวกสบำยและควำมปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ลงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 
ธันวำคม 2558, วันที่ 28 มิถุนำยน 2559 และวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560          

รัฐบำลให้ควำมส ำคัญและก ำหนดมำตรกำรรองรับสังคมผู้สูงอำยุ ได้แก่ กำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุ ให้
นำยจ้ำงน ำรำยจ่ำยประเภทเงินเดือนและค่ำจ้ำงส ำหรับกำรจ้ำงบุคลำกรผู้สูงอำยุ (อำยุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) มำ
หักค่ำใช้จ่ำยได้ 2 เท่ำ ส ำหรับในกรณีอัตรำค่ำจ้ำง ไม่เกิน 15 ,000 บำทต่อคนต่อเดือน ทั้งนี้ นำยจ้ำงสำมำรถ
ขอใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนลูกจ้ำง ทั้งหมดโดยร่ำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอยู่ในขั้นตอนทูลเกล้ำฯ 
เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ทำงกฎหมำย รวมถึงกำรสร้ำงที่พักอำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุ (Senior Complex) กระทรวง
กำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ได้ด ำเนินโครงกำรสร้ำงที่พักอำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุในพ้ืนที่รำชพัสดุ
จ ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ จังหวัดชลบุรี นครนำยก เชียงรำย และเชียงใหม่ โดยก ำหนดอัตรำค่ำเช่ำ และ
ค่ำธรรมเนียมในอัตรำเดียวกันกับโครงกำรธนำรักษ์ประชำรัฐ ยกเว้นพ้ืนที่ในจังหวัดเชียงใหม่ และให้กำรเคหะ
แห่งชำติธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ และสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) จัดหำสถำนที่ที่

พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ 
นำยกรฐัมนตรแีละหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 
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วันที่ 19 มกราคม 2562  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

[2111] 

เหมำะสมเพื่อสร้ำงที่พักอำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุ โดยให้น ำหลักกำรของโครงกำรบ้ำนมั่นคง และบ้ำนประชำรัฐมำ
ใช้ทั้งนี้ ให้บุตรที่ท ำหน้ำที่เลี้ยงดูบิดำมำรดำที่สูงอำยุได้รับสิทธิในกำรจองโครงกำรที่พัก อำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุ 
รวมถึงสิทธิในกำรสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุ ให้สถำบันกำรเงิน เฉพำะกิจของรัฐน ำร่อง
พิจำรณำด ำเนินกำรตำมมำตรกำรสินเชื่อ เพ่ือให้ผู้สูงอำยุที่มีอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป สำมำรถน ำที่อยู่อำศัยที่ตน
มีกรรมสิทธิ์และปลอดภำระหนี้ มำเปลี่ยนเป็นรำยได้ในกำรด ำรงชีพเป็นรำยเดือนได้และกำรออมภำคบังคับ
ส ำหรับแรงงำนในระบบที่ไม่ได้เป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงกำรบูรณำกำรระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ
ให้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยบ ำเหน็จบ ำนำญแห่งชำติและกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญแห่งชำติ และอนุมัติ
ร่ำงพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรนโยบำยบ ำเหน็จบ ำนำญ แห่งชำติ และร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญแห่งชำติโดยร่ำงกฎหมำยทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่ำว ขณะนี้ได้ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำของคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำในวำระ 1 แล้วท ำให้เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพและกองทุน
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรเพ่ือให้สมำชิกได้รับผลประโยชน์จำกกำรลงทุนที่เหมำะสม ทั้งนี้ นำยกรัฐมนตรีได้
เห็นชอบให้คณะกรรมกำรขับเคลื่อนและเร่งรัดกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล น ำสรุปกำรขับเคลื่อนและ
เร่งรัดกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำลครั้งที่26 เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีทรำบ โดยมีผลงำนที่ส ำคัญเกี่ยวกับ
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ด้ำนเศรษฐกิจหลำยประกำรซึ่งรวมถึง มำตรกำรรองรับสังคมผู้สูงอำยุด้วย 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2560 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรพัฒนำสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกในบริกำรภำคขนส่งส ำหรับคนพิกำรและผู้สูงอำยุ และให้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในภำคขนส่งส ำหรับคนพิกำร และผู้สูงอำยุ รวมทั้งกำรขับเคลื่อน
แผนงำนและกิจกำรต่ำงๆ ให้เป็นรูปธรรมด้วยและในวันที่ 23 พฤษภำคม พ.ศ.2560 คณะรัฐมนตรีลงมติ
เห็นชอบในหลักกำรให้กระทรวงกำรคลังด ำเนินกำรให้เงินช่วยเหลือเพ่ือกำรยังชีพแก่ผู้สูงอำยุที่มีรำยได้น้อย
และมำตรกำรภำษี เพ่ือสนับสนุนกำรมีบุตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมำตรกำรรองรับโครงสร้ำงประชำกรของ
ประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเข้ำสู่กำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุและมีสัดส่วนของประชำกรวัยแรงงำนลดลง เพ่ือให้โครงสร้ำง
ประชำกรในภำพรวมของประเทศมีควำมสมดุลและมีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในกำรด ำเนินมำตรกำรให้เงิน
ช่วยเหลือเพ่ือกำรยังชีพ แก่ผู้สูงอำยุที่มีรำยได้น้อยให้กระทรวงกำรคลังให้ควำมส ำคัญเป็นล ำดับแรกเกี่ยวกับ 
กำรจ่ำยเงินช่วยเหลือ เพ่ิมเติมให้แก่ผู้สูงอำยุที่มีรำยได้น้อยในโครงกำรลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิกำรแห่งรัฐ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ ซึ่งมีสำระส ำคัญเป็นกำรก ำหนดให้กองทุน
ผู้สูงอำยุมีอ ำนำจจัดเก็บเงินบ ำรุงกองทุนจำกผู้มีหน้ำที่เสียภำษีสรรพสำมิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้ำสุรำและ
ยำสูบตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษี สรรพสำมิตในอัตรำร้อยละสองของภำษีที่เก็บจำกสุรำและยำสูบตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยภำษีสรรพสำมิต และจัดสรรให้เป็นรำยได้ของกองทุนปีงบประมำณละไม่เกินสี่พันล้ำนบำท เพ่ือให้
กองทุนมีรำยได้เพียงพอ ต่อกำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ตำมที่กระทรวงกำรคลังเสนอ (ประมวลมติ
คณะรัฐมนตรี กองพัฒนำยุทธศำสตร์และติดตำมนโยบำยพิเศษ, 2558) 

 

แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ 
แผนผู้สูงอำยุรัฐบำลก ำหนดเพ่ือ ส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดีด้วยกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ 

มีศักดิ์ศรี พ่ึงตนเองได้และมีหลักประกันที่มั่นคง และเพ่ือให้ประชำกรทุกคนตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำร
เป็นผู้สูงอำยุที่มีคุณภำพ รวมถึงกำรให้ประชำกร ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น องค์กรภำครัฐ และเอกชน 
ตระหนักและมีส่วนร่วมในภำรกิจด้ำนผู้สูงอำยุ รัฐบำลจึงก ำหนดให้มีกรอบและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ



 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกราคม 2562  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

[2112] 

ผู้สูงอำยุส ำหรับทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะน ำไปสู่กำรบูรณำกำรงำนด้ำนผู้สูงอำยุอย่ำงมีคุณภำพ จึงมีกำร
ก ำหนดแผนผู้สูงอำยุแห่งชำติโดยก ำหนดยุทธศำสตร์ออกเป็น 5 ยุทธศำสตร์ (คณะกรรมกำรผู้สูงอำยุแห่งชำติ 
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์, 2552) ได้แก่ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรเพ่ือวัยสูงอำยุที่มีคุณภำพ 
ก ำหนดมำตรกำรหลักประกันด้ำนรำยได้และขยำยหลักประกันชรำภำพให้ครอบคลุมถ้วนหน้ำ ส่งเสริมและ
สร้ำงวินัยกำรออมทุกช่วงวัย รัฐบำลยังส่งเสริมกำรเข้ำถึงและพัฒนำกำรจัดบริกำรกำรศึกษำนอกระบบ 
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย เพ่ือควำมเข้ำใจชีวิตและพัฒนำกำรในแต่ละช่วงวัยและรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึ ง
ควำมจ ำเป็นของกำรเตรียมกำรเข้ำสู่กำรเป็นผู้สูงอำยุ แผนผู้สูงอำยุแห่งชำติเห็นควำมส ำคัญเรื่องกำรปลุก
จิตส ำนึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่ำและศักดิ์ศรีของผู้สูงอำยุ ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกำรดูแลรับผิดชอบ
ผู้สูงอำยุในครอบครัวและชุมชนให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ สูงอำยุกับคนทุกวัย โดยเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและกำรกีฬำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้สูงอำยุ ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันกำรเจ็บป่วย
และดูแลตนเองเบื้องต้น โดยกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพในรูปแบบที่หลำกหลำยและเหมำะสมแก่ผู้สูงอำยุ 
สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรเครือข่ำยผู้สูงอำยุด้วยกำรด ำเนินงำนชมรมผู้สูงอำยุและเครือข่ำย และส่งเสริม
ด้ำนกำรท ำงำนและกำรหำรำยได้ของผู้สูงอำยุกำรฝึกอำชีพและจัดหำงำนให้เหมำะสมกับ วัย และ
ควำมสำมำรถ ทั้งนี้ เปิดโอกำสให้มีกำรเผยแพร่ภูมิปัญญำของผู้สูงอำยุและให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้ำนต่ำงๆ
ในสังคมเพ่ือให้ผู้สูงอำยุเป็นคลังปัญญำของชุมชน รวมถึงกำรส่งเสริมให้สื่อทุกประเภทมีรำยกำรเพ่ือผู้สูงอำยุ 
และสนับสนุนให้ผู้สูงอำยุได้รับควำมรู้และสำมำรถเข้ำถึงข่ำวสำร สภำพแวดล้อมเป็นสิ่งส ำคัญจึงสนับสนุนให้
ผู้สูงอำยุมีที่อยู่อำศัยและสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมและให้ควำมรู้แก่ครอบครัวเพ่ือรองรับควำมต้องกำรในวัย
สูงอำยุ จึงก ำหนดแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ ำเพ่ือสร้ำงปรับปรุงที่อยู่อำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุ รัฐบำลมีกำรออก
กฎหมำยให้สิทธิพิเศษแก่ภำคเอกชนที่จัดบริกำรด้ำนที่พักอำศัยที่ได้มำตรฐำนส ำหรับผู้สูงอำยุ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนระบบคุ้มครองทำงสังคมส ำหรับผู้สูงอำยุ กำรคุ้มครองด้ำนรำยได้
และได้รับสวัสดิกำรด้ำนรำยได้พ้ืนฐำนที่รัฐจัดให้ ส่งเสริมกำรจัดตั้งกองทุนในชุมชนส ำหรับผู้สูงอำยุ และ
ส่งเสริมระบบประกันสุขภำพที่มีคุณภำพเพ่ือผู้สูงอำยุทุกคน แผนผู้สูงอำยุแห่งชำติก ำหนดให้รัฐต้องให้อุปกรณ์
ช่วยในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันตำมที่จ ำเป็น เช่น แว่นตำ ไม้เท้ำ รถเข็น ฟันเทียมแก่สูงอำยุ เพ่ือผู้สูงอำยุได้อยู่
กับครอบครัวให้นำนที่สุด โดยกำรส่งเสริมค่ำนิยมในกำรอยู่ร่วมกับผู้สูงอำยุ รวมถึงปรับปรุงบริกำรสำธำรณะ
ให้แก่ผู้สูงอำยุในกำรด ำรงชีวิตและติดต่อสัมพันธ์กับสังคมกลุ่มและบุคคล ประชำสัมพันธ์ให้ผู้สูงอำยุมำกถึง
อัตรำค่ำโดยสำรของระบบขนส่งสำธำรณะและระบบขนส่งมวลชนต่ำงๆที่ลดหย่อนให้แก่ผู้สูงอำยุ  ส่งเสริมให้
ภำครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบสถำนที่สำธำรณะปฏิบัติตำมมำตรฐำนสถำนที่สำธำรณะส ำหรับผู้สูงอำยุ เช่น
ถนนทำงเดินสำธำรณะในเขตชุมชนและพ้ืนที่ออกก ำลังกำย จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ใช้ได้จริงและเพียงพอ 
ในสถำนที่สำธำรณะแก่ผู้สูงอำยุเช่นถนนทำงเดินสำธำรณะในเขตชุมชนสะดวกเหมำะสมแก่ผู้สูงอำยุและผู้
พิกำร ทั้งนี้ ยังจัดตั้งและพัฒนำบริกำรทำงสุขภำพและทำงสังคมรวมทั้งระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุในระยะยำวใน
ชุมชนที่สำมำรถเข้ำถึงผู้สูงอำยุมำกที่สุดโดยเน้นบริกำรถึงบ้ำนและมีกำรสอดประสำนกันระหว่ำงบริกำรทำง
สุขภำพและสังคม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรทำงศำสนำองค์กรเอกชนและองค์กร
สำธำรณประโยชน์มีส่วนร่วมในกำรดูแลจัดสวัสดิกำรเพ่ือผู้สูงอำยุโดยกระบวนกำรประชำคม เกื้อหนุนให้
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เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริกำรด้ำนสุขภำพและสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุที่สำมำรถซื้อบริกำรได้
โดยมีกำรดูแลและก ำกับมำตรฐำนและค่ำบริกำรที่เป็นธรรมร่วมด้วย 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำงำนด้ำนผู้สูงอำยุอย่ำงบูรณำกำร
ระดับชำติและกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนผู้สูงอำยุ เพ่ือกำรพัฒนำงำนด้ำนผู้สูงอำยุและ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
คณะกรรมกำรผู้สูงอำยุแห่งชำติให้สำมำรถผลักดันนโยบำยและภำรกิจที่ส ำคัญด้ำนผู้สูงอำยุสู่กำรปฏิบัติ ให้
คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมด้ำนผู้สูงอำยุจังหวัดในคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำร
สังคมจังหวัดเป็นเครือข่ำยกำรบริหำรและพัฒนำผู้สูงอำยุในระดับจังหวัดและท้องถิ่น วำงแผนและด ำเนินกำร
ให้มีกำรติดตำมประเมินผลแผนผู้สูงอำยุแห่งชำติปรับแผนและแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติที่ทันก ำหนดเวลำ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรผลิตหรือฝึกอบรมบุคลำกรด้ำนผู้สูงอำยุในระดับวิชำชีพอย่ำงเพียงพอและมี
มำตรฐำน รัฐต้องก ำหนดแผนกำรผลิตบุคลำกรด้ำนผู้สูงอำยุให้เหมำะสมและเพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
ประเทศและด ำเนินกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรประมวล พัฒนำและเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนผู้สูงอำยุและกำร
ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนผู้สูงอำยุแห่งชำติ สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำน
ผู้สูงอำยุส ำหรับกำรก ำหนดนโยบำยและกำรพัฒนำกำรบริกำรหรือกำรด ำเนินกำรที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอำยุ 
และให้มีกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนผู้สูงอำยุแห่งชำติที่มีมำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนำ
ระบบข้อมูลทำงด้ำนผู้สูงอำยุให้ถูกต้องและทันสมัยโดยมีระบบฐำนข้อมูลที่ส ำคัญด้ำนผู้สูงอำยุที่ง่ำยต่อกำร
เข้ำถึงและสืบค้น 
สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุในการใช้บริการขนส่งสาธารณะและการช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพ 

สิทธิและสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ ด้ำนกำรลดหย่อนค่ำโดยสำรสำธำรณะ ในกำรเดินระบบรำงทำงกำรรถไฟ
แห่งประเทศไทย อ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้สูงอำยุได้รับกำรลดค่ำโดยสำรครึ่งรำคำทุกชั้นตลอดทำง ทุกสำย (ไม่
รวมค่ำธรรมเนียม) ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน – กันยำยน โดยผู้สูงอำยุไม่ต้องเข้ำแถวรอซื้อตั๋ว มีที่นั่งรอรับตั๋ว 
พนักงำนช่วยยกสัมภำระ ในส่วนของกำรเดินทำงโดย แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ผู้สูงอำยุได้รับกำรลดค่ำโดยสำรให้
ผู้สูงอำยุครึ่งรำคำ โดยใช้บัตรผู้สูงอำยุ (senior card) และรถไฟฟ้ำใต้ดิน (MRT) ผู้สูงอำยุได้รับกำรลดค่ำ
โดยสำรครึ่งรำคำเป็นไปตำมข้อบังคับที่ก ำหนด รวมถึงผู้สูงอำยุได้รับลิฟต์บริกำรรถไฟฟ้ำ BTS ที่สถำนี  หมอ
ชิต สยำม อโศก อ่อนนุช และช่องนนทรี    
 

 
 

รถไฟฟ้ำบีทีเอส ให้ผู้สูงอำยุใช้บรกิำรฟร ี
ในช่วงเทศกำลสงกรำนต ์
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กำรใช้บริกำรเดินทำงด้วยรถโดยสำรประจ ำทำง ขสมก. ผู้สูงอำยุได้รับกำรลดค่ำโดยสำรครึ่งรำคำ (ไม่
รวมค่ำธรรมเนียม) ตลอดวัน จัดที่นั่งส ำรองเป็นกำรเฉพำะ รวมถึงกำรใช้บริกำรรถโดยสำรบริษัทขนส่ง จ ำกัด 
(บขส.) ผู้สูงอำยุได้รับกำรลดค่ำโดยสำรครึ่งรำคำ(ไม่รวมค่ำธรรมเนียม)จัดที่นั่งพักผ่อน และห้องสุขำ ในส่วน
ของกำรใช้บริกำรขนส่งทำงอำกำศเครื่องบินกำรบินไทย ผู้สูงอำยุได้รับร้อยละ 15 ชั้นธุรกิจ ร้อยละ 35 ของ
อัตรำค่ำโดยสำรปกติ ในชั้นประหยัด ส ำหรับกำรเดินทำง วันจันทร์ – พฤหัสบดี ร้อยละ 30 ของอัตรำค่ำ
โดยสำรปกติในชั้นประหยัด ส ำหรับกำรเดินทำงวันศุกร์ – อำทิตย์ และกำรอ ำนวยควำมสะดวกขึ้นเครื่องเป็น
ล ำดับแรก และท่ำอำกำศยำนผู้สูงอำยุได้รับกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ได้แก่ ลิฟต์ โทรศัพท์ ทำงลำด ห้อง
สุขำมุมพักผ่อน พ้ืนที่จอดรถรับ-ส่งผู้สูงอำยุที่มำใช้บริกำร และด ำเนินกำรตำมมำตรกำรก ำหนดให้สำยกำรบิน
ถือปฏิบัติกำรให้ผู้โดยสำร สูงอำยุข้ึนเครื่องบินล ำดับแรก 

อีกกำรเดินทำงที่ส ำคัญในกรุงเทพมหำนคร คือเรือด่วนเจ้ำพระยำ เรือในคลองแสนแสบ และเรือข้ำม
ฟำก ผู้สูงอำยุได้รับกำรลดค่ำโดยสำรครึ่งรำคำ ส ำหรับผู้สูงอำยุที่ใช้บริกำรเรือโดยสำรประจ ำทำงในแม่น้ ำ
เจ้ำพระยำ ได้แก่ เรือด่วนเจ้ำพระยำ (ยกเว้นเรือพิเศษธงเขียว และเรือทัวร์ธงฟ้ำ) เรือในคลองแสนแสบ และ
เรือข้ำมฟำก และกำรบริกำรขนส่งสำธำรณะจะบำงประเภทจะยกเว้น ค่ำบริกำรในวันผู้สูงอำยุแห่งชำติ 13 
เมษำยนของทุกปี ที่ส ำคัญทุกครั้งในกำรใช้บริกำรขนส่งสำธำรณะผู้สูงอำยุต้องแจ้งและแสดงบัตรประจ ำตัว
ประชำกรต่อเจ้ำหน้ำที่ก่อนซื้อตั๋วโดยสำรบริกำรขนส่งสำธำรณะ 

ด้ำนกำรช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอำยุซึ่งมีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ สัญชำติไทย ไม่เป็นผู้ได้รับ
สวัสดิกำรหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจำกหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้จัด
ให้อย่ำงเป็นประจ ำ จะได้รับกำรช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพเป็นรำยเดือนตลอดชีวิต โดยแบ่งตำมช่วงอำยุแบบ
ขั้นบันได ดังนี้ อำยุ 60 – 69 ปี จะได้รับเดือนละ 600 บำท อำยุ 70 – 79 ปี จะได้รับเดือนละ 700 บำท อำยุ 
80 – 89 ปี จะได้รับเดือนละ 800 บำท และอำยุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเดือนละ 1,000 บำท  (กรมกิจกำร
ผู้สูงอำยุ, 2559) 

 
บทสรุป 

บทสรุปสถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุไทยที่ก ำลังเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์ ซึ่งรัฐบำลได้ก ำหนด
นโยบำยและวำงรำกฐำนกำรดูแลผู้สูงอำยุไว้ ด้วยกำรก ำหนดมำตรกำรและยุทธศำสตร์ต่ำงๆ โดยก ำหนด
นโยบำยผ่ำนทำงกระบวนกำรทำงกำรเมือง ซึ่งประเทศไทยมีควำมเหมำะสมที่จะใช้ตัวแบบนโยบำยแบบ
สถำบันเป็นอย่ำงมำก โดยให้สถำบันต่ำงๆ ก ำหนดนโยบำยที่แท้จริงเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมในด้ำนผู้สูงอำยุ ซึ่ง
คำดว่ำจะเพ่ิมจ ำนวนผู้สูงอำยุอย่ำงรวดเร็ว รัฐบำลจึงก ำหนดให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรก ำกับดูแลควำม
ต้องกำรต่ำงๆ ที่ผู้สูงอำยุควรจะได้รับ โดยสถำบันรำชกำรต่ำงๆ ทั้งในระดับ ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วน
ท้องถิ่น ควรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนเพ่ือแสวงหำและเสนอควำมต้องกำรด้ำนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอำยุให้
รัฐบำล ก ำหนดเป็นนโยบำยน ำไปสู่กำรปฏิบัติสิ่งต่ำงๆ ที่รัฐบำลก ำหนด เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับ
กำรดูแลผู้สูงอำยุที่เพ่ิมอัตรำมำกขึ้นรวมถึงกำรจัดสรรสวัสดิกำรให้อย่ำงทั่วถึง รัฐบำลควรก ำหนดนโยบำยด้ำน
ผู้สูงอำยุน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 

1. กระทรวงสำธำรณสุข ควรก ำหนดแผนพัฒนำและส่งเสริมสุขภำพของผู้สูงอำยุเพ่ือป้องกันกำร
เจ็บป่วยและส่งเสริมกำรดูแลตนเองเบื้องต้นของผู้สูงอำยุ และพัฒนำเทคโนโลยีกำรแพทย์ที่ทันสมัย เพ่ือ
รองรับกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ของผู้สูงอำยุ ที่จะเข้ำใช้สถำนพยำบำลของรัฐที่เพ่ิมจ ำนวนมำกขึ้น 
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2. กองทุนกำรออมแห่งชำติ ควรส่งเสริมเตรียมควำมพร้อมของประชำกรในกำรเข้ำสู่วัยสูงอำยุอย่ำง
มีสมบูรณ ์โดยกองทุนกำรออมแห่งชำติควรมีนโยบำยส่งเสริมหรือก ำหนดมำตรกำรในกำรให้ประชำกรออมเงิน
ไว้ในเป็นทุนส ำรองในช่วงวัยสูงอำยุ เพ่ือไม่ให้เป็นภำระของครอบครัวเกินไปและเป็นผู้สูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ 

3. กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ เป็นหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลด้ำนผู้สูงอำยุโดยตรง สังกัดกระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ โดยให้ก ำหนดแผนงำนส่งเสริมที่ให้ผู้สูงอำยุใช้ชีวิตในสังคมอย่ำงมีคุณภำพ
และไม่เป็นภำระต่อสังคม โดยก ำหนดยุทธศำสตร์ต่ำงๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงให้ หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
น ำไปปฏิบัติ เพ่ือรับมือปัญหำจ ำนวนผู้อำยุที่เพ่ือจ ำนวนมำกขึ้นในสังคมปัจจุบัน 

ทั้งนี้ ข้อเสนอในกำรเตรียมคำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุที่รัฐบำลควรก ำหนดเพ่ิมเป็นนโยบำยด้วย
กำรสร้ำงและพัฒนำระบบกำรคุ้มครองและให้บริกำรผู้สูงอำยุให้มีประสิทธิภำพตำมพระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ 
พ.ศ.2546 อย่ำงจริงจัง จัดเตรียมควำมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอำยุที่มีจ ำนวนมำกขึ้นในมิติต่ำงๆ เช่น กำร
จัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง กำรจัดสรรทรัพยำกรทั้งด้ำนงบประมำณและทรัพยำกรในท้องถิ่น กำรจ้ำงงำน 
กำรเกษียณอำยุ กำรประกันสังคม กำรบริกำรสุขภำพ และระบบสวัสดิกำรสังคมต่ำงๆ รวมถึงควรประสำนกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุอย่ำงเป็นบูรณำกำร กำรที่มีจ ำนวนผู้สูงอำยุที่
เพ่ิมมำกขึ้นถือเป็นภำระหน้ำที่ของหน่วยงำนรำชกำรและรัฐบำลที่ต้องก ำกับดูแลก ำหนดนโยบำยให้ผู้สูงอำยุ
ทรำบถึงกำรท ำงำนของรัฐบำลที่ไม่มองว่ำผู้สูงอำยุจะเป็นภำระต่อสังคมและให้กำรด ำเนินชีวิตของผู้สูงอำยุใช้
ชีวิตประจ ำวันในสังคมอย่ำงปกติและมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับช่วงวัย รัฐบำลจึงให้ควำมส ำคัญเรื่อง
ผู้สูงอำยุ เพ่ือส่งเสริมดูแลคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุและเตรียมควำมพร้อมที่จะเข้ำสู่กำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุ
อย่ำงสมบูรณ์ ส่งเสริมเป็นผู้สูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ 
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