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บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

๑

  “การเปล่ียนแปลงโครงสรางทางประชากร” โดยเฉพาะประชากรวัยสงูอายุทีเ่พ่ิมข้ึน
อยางรวดเร็วและตอเนื่อง หรืออีกนัยหนึ่งคือ การลดลงของอัตราการเกิดของประชากร
วยัเดก็และแนวโนมการแตงงานทีช่าลงของประชากรวยัเจรญิพนัธุไมทนักบัอตัราการเพิม่ขึน้
ของประชากรวยัสงูอายใุนปจจุบนั นัน้ กาํลงัเปนสถานการณทีส่งผลตอการพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมของประเทศท่ีมคีวามทาทายในหลากหลายมิต ิโดยประเทศไทยไดเขาสู “สงัคม
สูงอายุ” (Ageing Society) มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีผูสูงอายุถึง ๑ ใน ๑๐ หรือ
รอยละ ๑๐ ของประชากรทั้งประเทศ และปจจุบันไดเปน “สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ”
(Complete Aged Society) คอื มผีูสงูอายเุพิม่ขึน้ถงึ ๑ ใน ๕ หรอืประมาณรอยละ ๒๐ ของ
ประชากรท้ังประเทศแลว และคาดวาในป พ.ศ. ๒๕๗๙ จะเปน “สงัคมสงูวยัระดบัสดุยอด”
(Super Aged Society) ทีม่สีดัสวนผูสงูอายเุพิม่ขึน้ถงึรอยละ ๓๐ ของประชากรท้ังประเทศ 
ในขณะที่วัยเด็กและวัยแรงงานจะมีสัดสวนลดลงเหลือรอยละ ๑๔ และรอยละ ๕๖ 
ตามลําดับ* ซึ่งสถานการณดังกลาวจะสงผลใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานหรือ
ภาวะถดถอยของประชากรวัยแรงงานอันกระทบตอรายไดภาครัฐที่จะนํามาใชจาย
ในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการจัดสวัสดิการตาง ๆ อาทิ หลักประกันทางรายได
ในวัยเกษียณท่ีอาจจะไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ สถานพยาบาล
หรือสถานดูแล รวมทั้งการใหบริการสาธารณะที่อาจจะไมครอบคลุมผูสูงอายุทุกคน
ไดอยางทัว่ถงึ สะดวก และปลอดภัยเพยีงพอ ตลอดจนภาระคาใชจายในกลุมผูสงูอายุ
โดยเฉพาะดานสุขภาพและสาธารณสุขท่ีจะเพ่ิมข้ึน ซึ่งรัฐตองแบกรับภาระหรือใช
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การขับเคลื่อนมาตรการและกฎหมาย
เพื่อรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทย

อยางมีคุณภาพ

*สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต,ิ “แผนการปฏริปูประเทศดานสงัคม,” สบืคนเมือ่วนัที่ 
๕ เมษายน ๒๕๖๔, https://www.nesdc.go.th/download/document/SAC/RF_Plan09.pdf.
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การขับเคล่ือนมาตรการและกฎหมายเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยอยางมีคุณภาพ

๒จุ ล นิิ ติ

งบประมาณจํานวนมากในอนาคต ประกอบกับกฎหมายท่ีจะนํามาปรับใชในปจจุบัน
ก็ยงัไมสอดคลองกบับริบททางเศรษฐกิจ สงัคม และความเจรญิกาวหนาทางวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี รวมทั้งมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 
และมาตรการขับเคล่ือนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน ที่มีเปาหมายสําคัญในการสงเสริม
ใหผูสูงอายุเปนพลังขับเคลื่อนประเทศ (Active Ageing) มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมี
หลกัประกนัในการดาํรงชวีติ ตามทีย่ทุธศาสตรชาตดิานการพฒันาและเสรมิสรางศกัยภาพ
ทรัพยากรมนุษย และดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมไดกําหนดไว 
ซึง่ผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว รฐับาลจึงมคีวามพยายามท่ีจะหามาตรการ
ทางกฎหมายมาแกไขปญหาและดําเนนิการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยพิจารณา
ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะ “พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖” 
ที่ไดใชบังคับมาเปนเวลานานและมีบทบัญญัติบางประการยังไมสอดคลองกับแนวทาง
สําหรับรองรับสังคมสูงอายุของประเทศไทยในทุกมิติอยางเหมาะสมเทาท่ีควร
  ดงันัน้ เพือ่ใหไดรบัทราบถงึทีม่า แนวความคดิ หลกัการแหงกฎหมาย และสภาพ
ปญหาหรืออุปสรรคท่ีเกี่ยวของกับการรองรับสังคมสูงอายุของประเทศไทยในปจจุบัน 
รวมทั้งมาตรการทางกฎหมาย ตลอดจนแนวทางและประสบการณในการขับเคล่ือน
มาตรการหรือบังคับใชกฎหมายเพื่อรองรับสังคมสูงอายุในนานาอารยประเทศที่ประสบ
ความสําเร็จและเปนแบบอยางท่ีดี ทั้งน้ี เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงหรือ
พัฒนากฎหมายของประเทศไทยสําหรับเตรียมความพรอมในการรองรับสังคมสูงอายุ
โดยสมบูรณไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และบรรลุความสําเร็จตาม
ยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทที่กําหนดไว ทางกองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิติ” 
จึงไดดําเนินการสัมภาษณเพื่อรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและ
ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในประเด็นเรื่อง “การขับเคลื่อนมาตรการและกฎหมาย
เพื่อรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยอยางมีคุณภาพ” จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู
และความเช่ียวชาญท่ีเกี่ยวของ อันประกอบดวย นายจุติ ไกรฤกษ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ศาสตราภิชาน ดร.เจิมศักดิ ์ ปนทอง 
อาจารยพิเศษคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อดีตประธานกรรมการ
ปฏิรูประบบรองรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย สภาปฏิรูปแหงชาติ และ
ประธานคณะทํางานขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน และผูชวยศาสตราจารย ดร. 
ทันตแพทยวีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ และ
ประธานคณะทาํงานจดัทาํกฎหมายรองรบัสงัคมสูงวยัคนไทยอายยุนื ทัง้น้ี เพือ่เปนขอมลู
ทางวิชาการอันจะเปนประโยชนตองานดานนิติบัญญัติและประชาชนผูมีความสนใจ
โดยท่ัวไป ซึ่งทานผูอานสามารถติดตามและศึกษารายละเอียดในเร่ืองดังกลาวได
ในจุลนิติฉบับนี้ 
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จุลนิติ : ขอทราบถึงท่ีมา แนวความคิด 
และหลักการแหงกฎหมายทีเ่ก่ียวของกับการรองรับ
สังคมสูงอายุของประเทศไทยในปจจุบันวามีสาระ
สําคัญอยางไร และมีสภาพปญหาและอุปสรรค
หรือไม เพียงใด

นายจุติ ไกรฤกษ : ประเทศไทยไดประกาศใช
พระราชบัญญัติผู สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับ
สิทธิผูสูงอายุใหมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ และให
การดาํเนนิงานเกีย่วกบัการคุมครอง การสงเสรมิ การสนับสนุน
ตอสิทธิประโยชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
ซึ่งเปนกฎหมายท่ีอยู ในความรับผิดชอบของกรมกิจการ
ผูสงูอายุ แตเนือ่งจากกฎหมายฉบับน้ีเปนกฎหมายท่ีประกาศใช
ตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึง่เปนระยะเวลานานแลว ประกอบกับ
สถานการณโครงสรางประชากรทั้งปริมาณและคุณภาพ
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปและเพิม่มากขึน้ จงึจาํเปนตองมกีารดาํเนนิการ
วางแผนหรือวางระบบเพื่อใหเทาทันตอสภาวการณการเปน
สังคมสูงวัยและขับเคลื่อนใหกฎหมายนําไปสู การปฏิบัติ
ที่เกิดผลอยางชัดเจน จึงควรมีการปรับปรุงกฎหมายใหเกิด
การปฏิบัติที่ชัดเจน เปนรูปธรรม และรองรับการเปนสังคม
สูงวัยขั้นสุดยอดในระยะเวลาอันใกลนี้

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

นายจุติ  ไกรฤกษ*

การขับเคลื่อนมาตรการและกฎหมาย
เพื่อรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยอยางมีคุณภาพ

*
สาํเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเซนตคาเบรียล ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตร ประเทศออสเตรเลีย ปรญิญาโท 

Business Administration Queensland ประเทศออสเตรเลีย และหลักสตูรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุนที ่๒๐) 
เคยดาํรงตาํแหนงเลขาธกิารพรรคประชาธปิตย และรัฐมนตรวีาการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ปจจบุนัดํารงตาํแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย.
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การขับเคล่ือนมาตรการและกฎหมายเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยอยางมีคุณภาพ

จลุนติ ิ: ขอทราบถึงมาตรการทางกฎหมาย ตลอดจนแนวทางและประสบการณ
ในการขับเคลื่อนมาตรการหรือบังคับใช กฎหมายเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ
ในนานาอารยประเทศท่ีประสบความสําเร็จและเป นแบบอยางท่ีดีนั้นมีแนวทาง
ในการดําเนินการอยางไร

นายจติุ ไกรฤกษ : จากการท่ีประเทศไทยไดเขารวมเปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติ
ที่ตองปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศในเร่ืองการคุมครองผูสูงอายุภายใตแนวคิดทางดานสิทธิ
มนุษยชนตามหลักกฎหมายระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชน อันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของความ
เปนมนุษยไดบัญญัติถึงสิทธิของผูสูงอายุที่ปรากฏในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal 
Declaration of Human Rights) ความวา “(๑) มนุษยทกุคนมีสทิธทิีจ่ะไดรบัมาตรฐานในการครองชีพ
ทีเ่หมาะสม เพือ่สขุภาพและความเปนอยูทีด่ขีองเขาและครอบครวัของเขา อันไดแก อาหาร เครือ่งนุงหม 
ที่อยูอาศัย การดูแลทางการแพทยและบริการทางสังคมท่ีจําเปน และมีสิทธิที่จะไดรับความม่ันคง
ในกรณีที่วางงาน เจ็บปวย การเสื่อมสมรรถภาพ การเปนหมาย ชราภาพหรือการขาดความไมสะดวก
ในการดาํรงชวีติอืน่ใด” อนัเปนแนวทางใหประเทศสมาชิกนาํไปปฏบิตัหิรอืนาํไปบัญญตัเิปนรัฐธรรมนญู
หรือกฎหมายภายในประเทศเพ่ือใหความคุมครองสิทธิผูสูงอายุมีความเทาเทียมและเปนมาตรฐาน
เดียวกัน โดยมีแผนปฏิบัติการประชาชาติใหกับประเทศสมาชิกขององคการสหประชาชาติเพื่อใชเปน
หลกัการคุมครองผูสงูอาย ุไดแก แผนปฏบิตักิารประชาชาตกิรงุเวยีนนาวาดวยผูสงูอาย ุแผนปฏบิตักิาร
ประชาชาตกิรงุมาดรดิวาดวยผูสงูอาย ุขอมตสิมชัชาสหประชาชาต ิค.ศ. ๑๙๙๑ รวมถงึปฏิญญาอาเซยีน
ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ ไมวาจะเปนปฏิญญาบรูไนดารุซาลามวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของครอบครัวในการดูแลผูสูงอายุ และปฏิญญากัวลาลัมเปอรวาดวยเร่ืองการเพ่ิมขีดความสามารถ
ของผูสูงอายุในอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีแนวคิด “Active Ageing” ขององคการอนามัยโลก 
ประกอบดวย ๓ ประการ คือ (๑) มีสุขภาพที่ดี (๒) มีความมั่นคงและมีหลักประกันในชีวิต และ
(๓) มีสวนรวมในการสรางโอกาสใหผู สูงอายุเขาสูระบบสาธารณสุข ซึ่งการมีสวนรวมและไดรับ
ความปลอดภัยเพือ่ใหมคีณุภาพชีวติทีด่ ีควรคํานึงถงึความหลากหลาย ความสามารถและการเปนแหลง
ทรพัยากรของผูสงูอาย ุรวมถงึความยดืหยุนในการตอบสนองและคาดการณความตองการและความชอบ
ของผูสูงอายุ ซึ่งมีตัวอยางของนานาอารยประเทศที่ประสบความสําเร็จและเปนแบบอยางที่ดีในการใช
มาตรการทางกฎหมาย หรือทางนโยบายเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ดังนี้

ประเทศญ่ีปุน กฎหมายและนโยบายสําคัญในการดูแลผูสูงอายุน้ันมีกฎหมายหลัก ๒ ฉบับ 
ที่เปนการกําหนดกรอบในการดําเนินการดานสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ ไดแก กฎหมายวาดวย
มาตรการสําหรับการกาวเขาสู สังคมผู สูงอายุ (Act on Measures for the Aging Society 
(Act No. ๑๒๙, ๑๙๙๕)) และกฎหมายวาดวยสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ (Act on Social Welfare 
for the Elderly (Act No. ๑๓๓ of July ๑๑, ๑๙๖๓)) โดยมีนโยบายดานผูสูงอายุแบงออกไดเปน 
๔ ประเภทใหญ ดังนี้
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๑) ดานสุขภาพและการดูแลระยะยาว
๒) ดานการมีสวนรวมในสังคมและการเรียนรู
๓) ดานสภาพแวดลอมในการอยูอาศัย
๔) ดานการจางงานและรายไดของผูสูงอายุ

ประเทศสิงคโปร มรีฐัธรรมนญูใหการรบัรองและคุมครองสทิธเิสรภีาพขัน้พืน้ฐานของประชาชน 
“ทุกกลุม” ใหไมมีการบังคับใชแรงงาน ไมถูกปฏิบัติเยี่ยงทาส มีความเทาเทียมกันภายใตกฎหมาย 
ใหสทิธทิางการศึกษา และไมถกูเลือกปฏิบตัดิวยเหตุแหงศาสนา เชือ้ชาติ ถิน่ทีอ่ยู ถิน่กาํเนิด และการศึกษา 
รวมทัง้มกีฎหมายทีเ่กีย่วของกบัสวสัดกิารสงัคม ไดแก กฎหมายการศกึษาภาคบงัคบั กฎหมายการพฒันา
เด็กเลก็ กฎหมายการจางงาน กฎหมายกระบวนการยตุธิรรม กฎหมายการดแูลสขุภาพและคณุภาพชวิีต 
นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายวาดวยการชวยเหลือสังคมและชุมชน ไดแก กฎหมายที่ดูแลผูสูงอายุอายุ
กลุมเปราะบาง การใหผูสูงอายุในชุมชนอยูกับครอบครัวและไมใหอยูในสถานดูแลผูสูงอายุ ตลอดจน
มกีฎหมายวาดวยสขุภาพจิตของผูสงูอาย ุซึง่มกีารวางแผนระยะยาวเร่ืองผูสงูอายทุีค่รอบคลุมถงึผูพกิารดวย 
มกีลไกกฎหมายมาชวยเหลอืผูสงูอาย ุและเพือ่เปนการปกปองความสญูเสยีความสามารถและการตดัสนิใจ
ของผูสูงอายุไดกําหนดใหสามารถแตงต้ังคนตัดสินใจแทนหรือใหศาลแตงต้ังภาครัฐเพ่ือเขามาใหความ
ชวยเหลอืเพือ่มใิหผูสงูอายถุกูลวงละเมดิหรอืหาประโยชน รวมทัง้ทาํใหภาครฐัและอาสาสมคัรมบีทบาท
หนาที่และอํานาจมากขึ้นในการพิทักษสิทธิใหกับผูสูงอายุ

ประเทศฝรั่งเศส มีปญหาที่เผชิญเกี่ยวกับผูสูงอายุ ๒ ประการ คือ ปญหาความชราภาพ
ของประชากร และปญหาความตองการการพึ่งพาของผูสูงอาย ุโดยมีนโยบายที่ใชดําเนินการกับปญหา
ดังกลาว ๓ ประการ ดังนี้
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การขับเคล่ือนมาตรการและกฎหมายเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยอยางมีคุณภาพ

๑) ความชวยเหลือและสนับสนุนการเงินแกผูสูงอายุ
๒) การใหความชวยเหลือเพื่อผูสูงอายุที่สามารถพักในท่ีพักอาศัย
๓) การแทรกแซงดานสังคมเพื่อผูสูงอายุ เชน ความชวยเหลือภายในบาน และอื่น ๆ
สําหรับมาตรการและกฎหมายท่ีเกี่ยวของที่ใชในการคุมครองผูสูงอายุของประเทศฝร่ังเศสนั้น

เนื่องจากฝรั่งเศสเปนรัฐสวัสดิการที่ดูแลมุงเนนคุมครองสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ภายใตหลักการในการสงเสริมเสรีภาพและความเสมอภาคและชวยเหลือผูดอยโอกาส โดยถือหลัก
ความเสมอภาคและความเทาเทียมกัน รวมท้ังการเคารพสิทธขิองบุคคล ดงันัน้ จงึมมีาตรการและกฎหมาย
ที่กําหนดความชวยเหลือผูออนแอทางสังคมในแนวทางท่ีเคารพสิทธิและความตองการของปจเจกชน
ในประมวลกฎหมายและกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งพิจารณาไดจากรัฐบัญญัติหมายเลข ๒๐๑๕-๑๗๗๖ 
ลงวนัที ่๒๘ ธนัวาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ วาดวยการปรบัตวัทางสงัคมตอความชราภาพ ทีต่ราขึน้เพือ่ดาํเนนิการ
ชวยเหลือผูสูงอายุทั้งระบบ 

ประเทศสวีเดน มีมาตรการในการจัดสวัสดิการและการดูแลผูสูงอายุ ๒ ดาน ประกอบดวย
๑) ดานสวสัดกิารและบรกิารสงัคมแกผูสงูอายภุายใตกฎหมายวาดวยการบรกิารสงัคม ทีต่ราขึน้

เปนครั้งแรกในป ค.ศ. ๑๙๘๒ ตอมาไดยกเลิกและตราเปนฉบับใหมในป ค.ศ. ๒๐๐๑ โดยมีกลไก 
โครงสรางและหลักการของกฎหมายที่สําคัญกําหนดไวเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปน้ี

    ๑.๑) หลักการเก่ียวกับองคกรที่ทําหนาที่ตามกฎหมาย
    ๑.๒) สิทธิของบุคคลในการไดรับความชวยเหลือ
    ๑.๓)  เรื่องการจัดทําบริการสังคมโดยภาคเอกชน
    ๑.๔)  กระบวนการในการพิจารณาคํารองขอความชวยเหลือ
    ๑.๕)  สิทธิในการอุทธรณ
    ๑.๖)  คาธรรมเนียมและคาใชจายในการรับบริการสังคม
๒) ดานสุขภาพของผูสูงอายุ โดยใชกฎหมายวาดวยการบริการดานสุขภาพและการบริการ

ทางการแพทยทีม่วีตัถปุระสงคและเปาหมายของการบรกิารดานสขุภาพและการบรกิารทางการแพทย 
และยังกําหนดกลไกในการดําเนินการและหนาที่ความรับผิดชอบของสภามณฑลและเทศบาลในการ
ดําเนินงานดานบริการสุขภาพและบริการทางการแพทย

เครือรัฐออสเตรเลีย มาตรการรองรับสิทธิของผู สูงอายุไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายเฉพาะ คือ มาตรา ๑๑๗ ที่กําหนดรับรองสิทธิของพลเมืองที่จะไมถูกทําใหไรความสามารถ
หรอืถูกเลอืกปฏบัิตอิยางไมเทาเทยีมกนั สวนการกาํหนดรบัรองสทิธิผูสงูอายไุวโดยเฉพาะนัน้มบีทบญัญตัิ
กําหนดไวในมาตรา ๕๑ ที่ใหอํานาจนิติบัญญัติแกรัฐสภาเพ่ือตรากฎหมายท่ีเก่ียวของกับเร่ืองตาง ๆ 
โดยมุงหมายใหเกดิความสงบสขุ ความเปนระเบียบเรียบรอย และการบรหิารจัดการทีด่ ีและมาตรา ๕๑ (๒๓) 
กําหนดใหรฐัสภาตรากฎหมายเกีย่วกบัการใหเงนิบาํนาญแกผูสงูอาย ุนบัวาเปนบทบญัญตัทิีร่องรบัสทิธิ
ผูสูงอายุไวอยางชัดเจนและมีมาตรการในการดูแลผูสูงอายุ ดังนี้

๑) ดานสวัสดิการและท่ีพักอาศัยดวยมาตรการทางกฎหมายและดานบริหารจากยุทธศาสตร
ดานแรงงานผูสูงอายุ
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๒) ดานสิทธิประโยชนอื่นตามมาตรการทางกฎหมาย ไดกําหนดเก่ียวกับการใหสิทธิประโยชน
แกผูสูงอายุ ประกอบดวยเรื่องของการใหเงินอุดหนุน เงินสนับสนุนหรือเงินพิเศษตาง ๆ เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานหรือเปนเงินทีใ่หแกผูทีเ่กีย่วของโดยตรง และมีการตรากฎหมายท่ีเกีย่วของกับการสนับสนุน
เงินทุนชวยเหลือและการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนงานดานการดูแลผูสูงอาย ุ

นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการจัดสวัสดิการดานผูสูงอายุในประเทศสวิตเซอรแลนด ซึ่งพบวา
การจดัสวสัดิการของสงัคมผูสูงอายจุะครอบคลมุเรือ่งการมกีฎหมาย นโยบาย และคณะกรรมการคุมครอง
ผูสูงอายุ การมีระบบหลักประกันรายไดหรือบํานาญ รวมทั้งสวัสดิการตาง ๆ อาทิ การจัดที่อยูอาศัย 
บรกิารดานสุขภาพ การดแูลในชีวิตประจําวนั การสงเสรมิการศึกษา การเรียนรู นนัทนาการ การมสีวนรวม 
และการจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งสิทธิประโยชนอื่น ๆ เมื่อถึงวัยผูสูงอายุ

จากการดาํเนนิงานและแนวทางการใหความคุมครองผูสงูอายภุายใตการดาํเนนิงานขององคการ
สหประชาชาติและนานาอารยประเทศดังกลาวขางตน จะมแีนวทางการดาํเนนิการทีส่าํคญั ดงันี้

๑. การดูแลดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต การใหบริการดานการปองกันและฟนฟูสุขภาพและ
การใหความรูความเขาใจที่ถูกตองแกผูสูงอายุในการดูแลตนเองอยางเหมาะสม และการดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาว เพื่อใหผูสูงอายุอยูในภาวะที่สามารถพึ่งพิงตนเองได

๒. การดแูลดานการมสีวนรวมในสงัคมและการมคีรอบครวัทีอ่บอุนสาํหรบัผูสงูอาย ุเพือ่รองรบั
ใหผูสูงอายุอยูรวมกิจกรรมในสังคมใหไดมากท่ีสุด การสนับสนุนใหผูสูงอายุสามารถทําประโยชนหรือ
แบงปนประสบการณใหแกสังคมและชุมชน การอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ  เชน ดานการเดินทาง
การเตรียมความพรอมดานความรูความสามารถของผูสูงอายุใหกาวทันตอยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 
และการใหความสําคัญกับการที่ครอบครัวจะเปนหลักในการดูแลผูสูงอาย ุ

๓. การดูแลท่ีอยู อาศัย รวมถึงสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับผู สูงอายุเพื่อที่ผู สูงอายุ
จะสามารถปรับตัวไดโดยงายในการใชชีวิตและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ รวมถึงสามารถปรับตัวใหเขากับ
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การขับเคล่ือนมาตรการและกฎหมายเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยอยางมีคุณภาพ

สภาพแวดลอมใหม ๆ ได และเปนการอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูสูงอายุสามารถมีกิจกรรมในสังคม
และใชชีวิตไดอยางปกติ

๔. การดูแลความปลอดภัยท้ังดานรางกายและจิตใจของผูสูงอายุ เพื่อปองกันมิใหผูสูงอายุ 
ถูกคกุคามทัง้ดานรางกายและจติใจ ตลอดจนกําหนดมาตรการเพือ่เยยีวยาและฟนฟูผูสงูอายทุีเ่ปนเหยือ่
ของการกระทําดังกลาว เพื่อใหผูสูงอายุสามารถใชชีวิตไดอยางปกติ และไดรับความเคารพจากสังคม
และบุคคลทั่วไป

๕. การสรางความม่ันคงและหลักประกันทางรายไดและการจางงานสําหรบัผูสงูอายุ เพือ่เปนการ
สงเสริมการคุมครองผูสูงอายุไดทั้งการพ่ึงพิงตนเองไดของผูสูงอายุ การสนับสนุนใหผูสูงอายุสามารถ
มีสวนรวมในสังคม การใชชีวิตอยางภาคภูมิใจ และใหความสําคัญกับการที่ผูสูงอายุสามารถที่จะอยู
ในภาคแรงงานและยงัคงมงีานทาํตอไปเพือ่รองรบัใหผูสงูอายุมรีายไดทีเ่พยีงพอตอการใชชวีติไดดวยตนเอง

จุลนิติ : ในทรรศนะของทานเห็นวาประเทศไทยควรมีมาตรการและแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายอยางไร ทัง้น้ี เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับรองรับ
สงัคมสงูอายโุดยสมบรูณไดอยางมปีระสทิธภิาพ เกดิประสทิธผิล และบรรลคุวามสาํเรจ็
ตามยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทที่กําหนดไว

นายจุติ ไกรฤกษ : เห็นควรใหมีการขับเคลื่อนและปรับปรุงกฎหมายใหมีการนําไปสู
การปฏิบัติและมีผลในทางปฏิบัติไดอยางชัดเจน เปนรูปธรรม มีการบังคับใชกฎหมายอยางเขมขน 
มกีารบูรณาการการทํางานรวมกันอยางจริงจัง โดยเริ่มต้ังแตการใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับรูหลักการ
และเจตนารมณของกฎหมายเพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการขับเคลื่อนไดอยางเปนรูปธรรม รวมทั้ง
การพิจารณาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายอ่ืนที่มีประเด็นเก่ียวของและเช่ือมโยงการขับเคล่ือนงาน
รองรับสังคมสูงอายุใหสอดคลองกัน ตลอดจนสรางความเขาใจ สรางการรับรู ใหประชาชนเห็นถึง
ความสําคัญและตระหนักตอการเปนสังคมสูงอายุ เพ่ือนําไปสูการเตรียมมาตรการทางกฎหมายอยาง
เหมาะสมและรองรบัสงัคมสงูอายโุดยสมบรูณในมติติาง ๆ  ไดแก มติดิานเศรษฐกจิ มติดิานสภาพแวดลอม 
มิติดานสุขภาพ และมิติดานสังคม รวมถึงมิติดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี และเพื่อใหกฎหมาย
ซึ่งเปนฐานสําคัญในการกําหนดแนวทาง หลักการ รวมถึงรูปแบบการทํางานที่ครอบคลุมทุกมิติ 
ภายใตแนวคิดสิทธิความเทาเทียมและเปนธรรมจะเปนแนวทางดานกฎหมายที่มองในระยะยาว
ในการรองรับการเปนสังคมสูงอายุขั้นสุดยอดดวยเชนกนั โดยเฉพาะมาตรการในมิตดิานสงัคมและ
มิติดานสภาพแวดลอมตองเสริมสรางความเขาใจใหชัดเจนมากข้ึน และอยากใหสังคมใหความ
สําคัญและเตรยีมการอยางเหมาะสม ซึง่กรมกิจการผูสงูอายุไดใหความสําคญัและมีการปรับปรุงพัฒนา
กฎหมายผูสูงอายอุยางตอเนือ่ง โดยไดจัดทาํ “รางพระราชบัญญตัผิูสูงอายุ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....” 
เพื่อรองรับสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนใน ๔ มิติ ไดแก เศรษฐกิจ สภาพแวดลอม สุขภาพ และสังคม 
ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ไดเห็นชอบหลักการมาตรการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนใน ๔ มิติ 
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ และบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และแผนแมบททีเ่ก่ียวของ
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอไป
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จุลนิติ : บทสรุปและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการรองรับสังคม
สูงวัยของประเทศไทยอยางมีคุณภาพ 

นายจุติ ไกรฤกษ : เนื่องจากในอนาคตประเทศไทยจะเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอด 
จึงเห็นวาจําเปนท่ีประเทศไทยตองมีระบบดูแลผูสูงอายุระยะยาวและระบบชุมชนที่สามารถดูแล
และคุมครองซึ่งกันและกันได และสรางกระแสสังคมและประชาชนใหตระหนักตอประเด็นสังคมสูงวัย
กับอนาคตของประเทศไทย โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้

๑. เตรยีมกาํลงัคนเพือ่เตรยีมความพรอมสูวัยสงูอายอุยางมคีณุภาพ เชน เตรยีมตวัดานรางกาย 
จิตใจใหสดใสแข็งแรง หาวิธีรับมือเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงดานสุขภาพในวัยสูงอายุ เริ่มตนเรียนรู
ดานสทิธแิละหาขอมลูเกีย่วกบักฎหมายสาํหรบัผูสงูอาย ุสรางปฏสิมัพนัธทีด่กัีบคนในครอบครวัและสงัคม 
สรางคุณคาใหตัวเอง มีการวางแผนทางดานการเงินคาใชจายและจัดการหนี้สิน รูจักออม และตอยอด
ใหตวัเองมีเงนิสํารองเผ่ือไวใชจายในยามฉกุเฉนิ และเปดใจ เรยีนรู ใชเทคโนโลยแีละนวตักรรม รูเทาทนั 
ปองกันการถูกลอลวง และรูจกัการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหเปนประโยชนทัง้การสรางรายไดและ
สังคมใหม

๒. เนนการสรางพลังชุมชนใหมีความเขมแข็ง มีการดูแลชุมชนโดยชุมชนเพ่ือดูแลผูสูงอายุ
ในชมุชนและคนในครอบครวั โดยใชศนูยพฒันาคณุภาพชวีติและสงเสรมิอาชพีผูสงูอายเุปนพืน้ทีใ่นการ
ขับเคลื่อนงานดานผูสูงอายุภายในชุมชน

๓. สนบัสนนุใหผูสงูอายมุศีกัยภาพ สามารถชวยเหลือตวัเองไดมากทีส่ดุ ใชชวีติอยางมคีวามสุข
ในที่อยูอาศัยเดิม โดยมีครอบครัวและชุมชนทําหนาที่ดูแลผูสูงอายุ มีการอบรมเสริมความรูการดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว และการใหขอมูลขาวสารที่จําเปน

๔.  สงเสรมิใหองคกรปกครองสวนทองถิน่และเครอืขายในชมุชนมสีวนรวมในการสรางและพฒันา
กลไกเฝาระวังและดูแลผูสูงอายุ เชน เพิ่มบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย    
(อพม.) มีระบบอาสาสมัครเยี่ยมบาน ศูนยดูแลผูสูงอายุกลางวัน พัฒนากลไกและรูปแบบการคุมครอง
ดูแลผูสูงอายุกลุมพึ่งพิงตามบริบทชุมชน

๕.  สนบัสนนุและพฒันาระบบการดแูลทีอ่ยูอาศยัและสภาพแวดลอมในชมุชนเพือ่คณุภาพชวีติ
ที่มั่นคงของผูสูงอายุในชวงบั้นปลาย สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้งชุมชนปรับปรุง
สิง่แวดลอม และจดับรกิารสาธารณะโดยเฉพาะการขนสงสาธารณะทีเ่อ้ือตอการพึง่พาตนเองของผูสงูอายุ 
รวมถึงคนทุกวัย ตลอดจนยกระดับมาตรฐานของที่อยูอาศัย ไมวาจะดําเนินการโดยรัฐหรือเอกชน
เพื่อใหมีทางเลือกที่หลากหลายและสอดคลองกับความตองการที่จะเกิดขึ้นในระยะตอไป

๖.  รณรงคและสรางความรวมมอืของทกุหนวยงานทัง้ภาครฐั เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ 
รวมถึงส่ือตาง ๆ ใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธ สรางการรับรูและความตระหนักใหประชาชนไดมี
การเตรยีมตนเองและครอบครวั เพือ่ใหมคีวามพรอมและสามารถดาํรงชวีติไดอยางมคีณุภาพในอนาคต
กับสังคมสูงวัยระดับสุดยอด 
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จุลนิติ : ขอทราบถึงท่ีมา แนวความคิด 
และหลักการแหงกฎหมายทีเ่ก่ียวของกับการรองรับ
สังคมสูงวัยของประเทศไทยในปจจุบันวามีสาระ
สําคัญอยางไร และมีสภาพปญหาและอุปสรรค
หรือไม เพียงใด

ศาสตราภิชาน ดร.เจิมศักดิ์ฯ : สังคมไทย
กาวเขาสู “สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน” อยางรวดเร็วรุนแรง
คาดวาใน ๑๕ ปขางหนา สดัสวนผูสงูอายหุรอืวยั ๖๐ ป ขึน้ไป 
จะมีจํานวนมากถึงรอยละ ๓๐ ของประชากรทั้งประเทศ 
ในขณะที่สัดสวนคนวัยทํางานจะลดลง สัดสวนของเด็กและ
เยาวชนก็จะลดนอยถอยลงเชนกัน ซึ่งหากจะเทียบเคียงกับ
ประเทศอ่ืนทีเ่ขาสูสงัคมสงูวยัไปกอนหนา เขาโชคดีทีป่ระเทศ
อยูในสภาวะ “รวยกอนแก” แตประเทศไทยจะอยูในสภาพ 
“แกกอนรวย”

 โดยผูสงูอายุในปจจุบนัยงัคงไมประสบปญหามากนัก 
แตคนไทยชวงอายุ ๔๐ ถงึ ๖๐ ปในปจจบุนัซ่ึงจะเปนผูสงูอายุ
ในเวลาน้ันจะมีจํานวนมากถึง ๑ ใน ๓ ของคนท้ังประเทศ  
สวนผูที่อายุนอยกวา ๔๐ ปในปจจุบัน จะตองแบกรับภาระ
ทั้งเลี้ยงดูลูก ดูแลพอแมที่ชราภาพ และอาจมีปูยาตายาย
ทีอ่ายุยนืใหเล้ียงดูอีกดวย ยิง่กวานัน้ยงัจะตองจายภาษีเพ่ือให
รฐัใชเปนสวัสดกิารแกสงัคมเพ่ิมอกีดวย ซึง่สิง่ทีน่าเปนหวงคือ 
เด็กที่เกิดในปจจุบันสวนใหญเกิดจาก “คนทองที่ไมพรอม” 
สวน “คนพรอมไมทอง” อาจทําใหจํานวนและคุณภาพ
คนวัยทํางานดอยลงในอนาคต

อาจารยพิเศษคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศาสตราภิชาน ดร.เจิมศักดิ์  ปนทอง*

การขับเคลื่อนมาตรการและกฎหมาย
เพื่อรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยอยางมีคุณภาพ

*
สาํเร็จการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑติ (เกยีรตินยิมดมีาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต Stanford University สหรัฐอเมริกา.
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จุลนิติ :  ขอทราบถึงมาตรการทางกฎหมาย ตลอดจนแนวทางและ
ประสบการณในการขับเคลื่อนมาตรการหรือบังคับใชกฎหมายเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
ในนานาอารยประเทศที่ประสบความสําเร็จและเปนแบบอยางที่ดีนั้นมีแนวทางในการ
ดําเนินการอยางไร

ศาสตราภิชาน ดร.เจมิศกัดิฯ์ : จากตวัอยางของหลายประเทศทีเ่ขาสูสงัคมสงูวัยกอนไทย
เชน สหรฐัอเมรกิา ญีปุ่น ฝรัง่เศส สวเีดน เปนตน พบวาแตละพืน้ทีร่บัมอืสงัคมสงูวยัในหลากหลายรปูแบบ 
โดยมีเปาหมายเดียวกันคือ สงเสริมการเกิดในระดับที่เหมาะสม สนับสนุนใหเลี้ยงดูเด็กอยางมีคุณภาพ 
ดึงผูสูงอายุที่แข็งแรงมีประสบการณเชี่ยวชาญชีวิตออกจากบานกลับสูสังคม และปกปองผูสูงอายุ
ที่เจ็บปวย โดยชุมชนตองรวมกันเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

 โดยตัวอยางหนึ่งของทองถิ่นไทยที่ประสบความสําเร็จในการดูแลคนสูงอาย ุคือ เทศบาลเมือง
โพธาราม จังหวัดราชบุร ี เปดศูนยฟนฟูผูสูงอายุและพิการ โพธาราม (Day Care Center) โดยไดรับ
ความรวมมือและสนับสนุนจากทุกภาคสวน ทั้งราชการ พอคา ประชาชน และอาสาสมัครจิตอาสา 
เพื่อใหผูสูงอายุเขาถึงระบบบริการพื้นฐาน มีชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
รวมทั้งยังสงเสริมความรูและทักษะกับผูสูงอายแุละครอบครัวในการดูแลฟนฟูดวย

จุลนิติ : ในทรรรศนะของทานเห็นวาประเทศไทยควรมีมาตรการหรือแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายอยางไร ทัง้นี ้เพือ่เตรียมความพรอมสําหรับรองรับ
สงัคมสูงวยัโดยสมบูรณไดอยางมปีระสิทธภิาพ เกิดประสิทธิผล และบรรลุความสําเร็จ
ตามยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทที่กําหนดไว

ศาสตราภชิาน ดร.เจมิศักดิฯ์ : ประเดน็ทาทายทีส่าํคญัคอื จะทาํอยางไรใหผูสงูอายพุึง่พา
ตนเองไดยาวนานท่ีสดุ ชวงเวลาพ่ึงพาผูอืน่สัน้ลง และเม่ือถงึเวลาก็จากไปอยางมคีณุคา และจะทําอยางไร
ใหสังคมมองวาผูสูงอายุคือผูเชี่ยวชาญชีวิตไมใชผูเปนภาระ รวมทั้งจะตองมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่อรองรับสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนอยางไร 

 จึงเห็นวาไทยเราควรจะตองสรางมาตรการหรือแนวทางที่สําคัญเพื่อรองรับ “สังคมสูงวัย
คนไทยอายุยืน” อยางนอยใน ๔ มิติ  ดังนี้

 มิติที่ ๑ : เศรษฐกิจ
๑) การขยายอายุการทํางาน เมือ่คนไทยในปจจบุนัแขง็แรงข้ึนและมอีายยุนืมากข้ึน ควรท่ีจะตอง

สรางระบบสงเสริมและขยายอายุการทํางานใหยาวขึ้น มิเชนนั้นชีวิตหลังเกษียณซึ่งเปนชวงเวลาพึ่งพิง
ทัง้ดานเศรษฐกิจและสขุภาวะจะยาวมากข้ึน จงึจาํเปนตองปรบัปรงุกฎหมายเพือ่ขยายเวลาเกษยีณราชการ
และสงเสริมใหเอกชนจางงานผูสงูอายุมากข้ึนและยาวนานข้ึน สวนผูทีท่าํงานนอกระบบรฐัจะตองสงเสรมิ
ใหประชาชนทํางานยาวนานมากข้ึน จากเดิมที่คนไทยจะลดการทํางานหลังจากอายุ ๔๕ ป มิฉะนั้น
รฐัจะตองรับภาระทางการคลังทีห่นกัขึน้โดยเฉพาะครัวเรือนทีไ่มสามารถเก็บออม ดงันัน้ รฐัตองสงเสรมิ
ใหคนวัยทํางานมีทักษะความรูในอาชีพมากกวาหนึ่งอาชีพ เพื่อจะไดประกอบอาชีพในวัยทํางาน
ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีในปจจุบันเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว จึงจําเปนตองสนับสนุนสงเสริม
ใหผูทํางานแตละคนเลือกอาชีพที่จะใชในอนาคตดวยตัวของเขาเอง 
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การขับเคล่ือนมาตรการและกฎหมายเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยอยางมีคุณภาพ

 ๒)  พัฒนาระบบการออมถวนหนา
     ๒.๑) สรางระบบบังคับออม โดยในกรณีขาราชการพนักงานและลูกจางในระบบแรงงาน 

จะตองปรบัปรงุบรูณาการ ระบบบาํนาญและระบบสวสัดกิารซึง่เปนระบบบงัคบัออมใหถกูตองสอดคลองกนั
โดยเฉพาะระบบประกันสังคมที่อาจมีปญหาดานความเพียงพอ มั่นคง และยั่งยืนในอนาคต จึงจําเปน
ตองปรับเปลี่ยนกฎหมายที่สามารถบูรณาการหลายระบบเขาดวยกัน สวนกรณีแรงงานอิสระ
นอกระบบแรงงาน นอกจากมาตรการสงเสรมิการออมโดยสมัครใจแลว รฐัจะตองสรางระบบบงัคบัออม
แบบถวนหนา เชน จัดเก็บคาธรรมเนียมเพื่อการออมในทุกครั้งที่มีการใชจายซื้อสินคาและบริการ
ซึง่ปจจบุนัระบบดิจทิลันัน้สามารถระบุเลขประจําตวัผูจายแลวใสเปนเงินออมในช่ือของผูจายไวในกองทุน
การออมแหงชาต ิและจะเฉลีย่คนืพรอมผลตอบแทนรวมทัง้เงนิสนบัสนนุจากรฐั ใหเปนบาํนาญของแตละคน
เม่ือยามเกษยีณอยางถวนหนา จึงจําเปนตองสรางกฎหมายเพือ่รองรบัการเกบ็คาธรรมเนยีมดงักลาว 
พรอมทั้งจะตองปรับปรุงกฎหมายกองทุนการออมแหงชาติใหสอดคลองกับหลักการดังกลาว

     ๒.๒) สงเสริมการออมทางเลือก เชน การออมโดยปลูกไมยืนตน ซ่ึงสามารถเติบโต
เปนสนิทรพัยทีม่รีาคา และสามารถนาํมาใชไดเมือ่สงูอายุ ซึง่กรณดีงักลาวนีเ้ปนท่ีนายินดวีาในปจจบุนั
ไดมีการปรับแกไขกฎหมายปาไมใหสามารถนําไมยืนตนท่ีประชาชนปลูกหรือขึ้นในที่ดินท่ีตนเอง
มีกรรมสิทธิ์เพื่อมาใชประโยชนในทางเศรษฐกิจไดแลว

     ๒.๓) การคนืเงนิสวนหนึง่ใหกบัผูซือ้ท่ีไมถกูรางวลัสลากกนิแบง ซึง่ปจจบุนัหากใชระบบ
ออนไลนใหมีการซ้ือขายสลากกินแบงรัฐบาลไดโดยตรงระหวางผูซื้อกับสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
ระบบดจิิตอลกส็ามารถระบผุูซือ้สลากกนิแบงไดอยูแลว โดยอาจกาํหนดใหผูทีไ่มถกูรางวลัในแตละงวด
จะไดรบัเงนิคนืใบละ ๑๐ บาท หรอืประมาณรอยละ ๑๒ ของราคาสลากกินแบงรฐับาล และเกบ็สะสมไว
ในกองทุนการออมแหงชาติในนามของผูซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล พรอมดอกผล แลวนํามาเฉล่ียคืน
เปนเงนิบาํนาญของแตละคนเมือ่สงูอาย ุเปนตน ทัง้นี ้พระราชบญัญตัสิาํนกังานสลากกนิแบงรฐับาล 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ก็ไดกําหนดใหอํานาจสํานักงานสลากกินแบงดําเนินการเรื่องดังกลาว จึงอาจตอง
ปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติฯ เพื่อใหสามารถรองรับเงินออมดังกลาวไดดวย

๓) การเพ่ิมกาํลังแรงงานตางชาต ิโดยกําหนดนโยบายแรงงานคุณภาพชาวตางชาติมาทํางาน
ในประเทศไทยใหเขาสามารถอยูและทํางานไดสะดวกมากข้ึน เนื่องจากอนาคตไทยเราจะขาดแคลน
แรงงาน และในขณะทีป่ระเทศเพือ่นบานซึง่ไทยพึง่พิงแรงงานอยูในปจจุบนัก็กาํลงักาวเขาสูสงัคมสงูวยั
เชนกัน ทําใหในอนาคตปญหาการขาดแคลนแรงงานจะเปนปญหาสําคัญที่หวังพึ่งแรงงานจากประเทศ
เพ่ือนบานไมไดอกี ซึง่จะทาํใหประเทศไทยประสบกับปญหาการขาดแคลนแรงงานอยางรนุแรง จงึอาจ
ตองปรับปรุงกฎหมายตรวจคนเขาเมืองท่ีเก่ียวของ

 ๔) สรางแรงจงูใจใหผูพรอมทีจ่ะมบีตุรไดมบีตุรอยางมคีณุภาพ ดวยการใหเงนิกนถุงเพือ่การออม
กับเด็กเกิดใหมใสไวในกองทุนการออมแหงชาติ และลดภาระของมารดาในการเล้ียงดูบุตรโดยใหบิดา
มีสวนรวม รวมทั้งจัดใหมีสถานเล้ียงเด็กและสถานท่ีดูแลผูสูงอายุในตอนกลางวันซ่ึงอยูใกลที่ทํางาน 
ทั้งนี้ จะตองมกีารแกไขพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติกองทุน
การออมแหงชาติฯ 
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๔๑๓

๕) กระจายอุตสาหกรรม บริการ และการจางงานออกไปยังทองถิ่น ชุมชนชนบท เพื่อใหมี
การจางงานในพ้ืนที่ใกลชุมชน ทําใหคนทํางานสามารถอยูกับครอบครัวและสามารถดูแลบิดา มารดา 
และบุตรได

มิติที่ ๒ : สภาพแวดลอม
 ๑) ปรับสภาพแวดลอมและบริการสาธารณะ อาทิ ถนนหนทาง การเดินทาง อาคารและ

สถานท่ีสาธารณะใหเหมาะสมสําหรับคนทุกวัย ผูสูงอายุ หนุม สาว เด็ก และคนพิการ ในลักษณะ 
“อยูดี” (Universal Design) โดยใหองคการบริหารสวนทองถ่ินมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการ 
เพราะสภาพแวดลอมในแตละทองทีแ่ตกตางกนั โดยจะตองปรบัการกระจายอํานาจใหองคการบริหาร
สวนทองถ่ินมีอํานาจดําเนินการตามกฎหมาย รวมท้ังสงเสริมใหองคกรพัฒนาเอกชนและสถาบัน
การศึกษาในทองถิ่นที่มีความรูเรื่องการออกแบบไดประสานองคความรู เพื่อใหเกิดจิตอาสารวมกับ
องคการบริหารสวนทองถิ่นในการปรับสภาพแวดลอมในทองถิ่นของตน

 ๒) สรางกลไกสนับสนุนในการปรับปรุงอาคาร เพือ่ใหอาคารมสีิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบั
ผูสูงอายุ คนพิการ และทุพพลภาพ และเพื่อใหมีการจัดสรรพื้นที่อยูอาศัยเพื่อสังคมสูงวัยอยางนอย
รอยละ ๑๐ ของจาํนวนหนวยทีพ่กัอาศยัท้ังอาคารชดุและบานจดัสรร ซึง่กรณอีาคารทีส่รางกอนกฎหมาย
ใชบงัคบักจ็ะตองปรับปรุงอาคารใหแลวเสร็จภายใน ๕ ป ดวยการปรบัปรงุแกไขกฎหมายควบคุมอาคาร
และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 มิติที่ ๓ : สุขภาพ
 ๑) สรางมาตรการการใหคนไทยมีสขุภาพดีใหนานท่ีสดุ ลดชวงเวลาเจบ็ปวยและภาวะพึง่พา

ผูอื่นใหนอยลง โดยใหมีการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค ใชหลัก “สรางนําซอม” เตรียมความพรอม
ทั้งดานความรูและพฤติกรรม
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การขับเคล่ือนมาตรการและกฎหมายเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยอยางมีคุณภาพ

 ๒) สนบัสนุนการจัดระบบ
ดูแลระยะกลาง (Intermediate care)
สําหรับผูปวยที่มีอาการไมมากและผูปวย
ที่ไดรับการรักษาใหดีขึ้นแลว โดยจัดตั้ง
ศูนยฟนฟูสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ เพื่อลด
ความเสีย่งตอการพกิารของผูสงูอาย ุรวมทัง้
ให  โรงพยาบาลส งเสริมสุขภาพตําบล
และองคกรปกครองสวนทองถิน่และชมุชน
ไดเขามามสีวนรวมในการดาํเนนิการ ซึง่จะ
เปนการลดภาระของโรงพยาบาลชุมชน
และโรงพยาบาลจังหวัด

 ๓ )  ขยายร ะบบดู แ ล
ผูสูงอายุระยะยาว (Long term care)
เพื่อชวยผูที่ประสบกับภาวะยากลําบาก
อันเนื่องจากการเจ็บป วยเรื้อรัง เช น
การประสบอุบัติเหตุ พิการ ตลอดจน
ผูสูงอายุที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได 
ซึ่งเป นบริการของสถานพยาบาลท่ีให 

บริการที่บานผูสูงอายุ โดยใหความสําคัญกับการสงเสริมใหชุมชนทองถิ่นเปนฐานในการดูแล
 ๔) จัดใหมีระบบอาสาสมัครบริบาลผูสูงอายุ (Care Giver) โดยจัดระบบการฝกอบรม

ที่มีมาตรฐาน และสรางระบบการดูแลที่บานตามตารางระยะเวลาที่เหมาะสมและชัดเจน
 ๕) สงเสรมิใหทกุคนมแีนวคดิ “ตายด”ี โดยเฉพาะในชวงระยะสุดทายของชีวติ ดวยการสราง

ความรูใหมีความเขาใจในการทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขเพื่อยืดชีวิต 
หากฟนไมไดตายไมลง จาํอยูอยางไรคณุภาพชวีติ ทัง้นี ้การสรางกลไกตามมติสิขุภาพดงักลาว จําเปน
ตองปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติผูสูงอายุแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 มิติที่ ๔ : ชุมชนสังคม
 ๑) สงเสริมชุมชนเขมแข็งอยางมีสวนรวม (Inclusive community) ในการพัฒนาระบบ

ดแูลสุขภาพ โดยมุงเนนใหชมุชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินมบีทบาทสําคญัหรือเปนเจาภาพหลัก
ในการกําหนดนโยบายและการดําเนินงาน โดยใหมีการรวมตัวของผูสูงอายุในปจจุบันและผูสูงอายุ
สาํรอง และควรมกีารกระจายอาํนาจใหทองถิน่ใหสามารถดาํเนนิงาน ใชทรพัยากร รวมทัง้งบประมาณ
ไดอยางเต็มที่       

 ๒) จัดตัง้ “ศนูยอยูด ีสรางสุข” ในทุกตาํบล โดยใชสถานทีใ่นชมุชนหรือโรงเรยีนซึง่ไมมนีกัเรยีน
หรือมีนักเรียนจํานวนนอย เพื่อเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอม
ใหมีความปลอดภัย และอาจใชประโยชนเปนศูนยดูแลผูสูงอายุและเด็กเยาวชนในการเรียนรูรวมกัน
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และทํากิจกรรมเพื่อฟนฟูสุขภาพกายและใจ ทั้งนี้ การสรางกลไกตามมิติสุขภาพดังกลาวจําเปนตอง
ปรบัแนวคดิ กฎหมายและระเบยีบของกระทรวงมหาดไทย เพือ่ใหกระจายอาํนาจไปยงัองคการบรหิาร
สวนทองถิน่สามารถดําเนินการไดโดยดวน

 ๓) สงเสรมิใหพระและผูนาํศาสนา โดยใหมสีวนรวมในการสรางความตระหนักและวางระบบ
เพื่อรองรับสังคมสูงวัยและใชทรัพยากรของวัดท่ีประชาชนไดบริจาครวมไว เพื่อสนับสนุนใหชุมชน
สามารถวางระบบรองรบั “สงัคมสงูวยัคนไทยอายยุนื” ทีจ่ะเกดิในอนาคต ซึง่อาจตองมกีารแกไขเพิม่เตมิ
กฎมหาเถระสมาคม เพือ่ใหเจาอาวาสและกรรมการวัดสามารถนําทรัพยากรของวัดและเงินบริจาค
มาดําเนินกิจการได

จลุนติ ิ: บทสรปุและขอเสนอแนะอืน่ ๆ  ทีจ่ะเปนประโยชนตอการรองรบัสงัคมสงูวยั
ของประเทศไทยอยางมีคุณภาพ

ศาสตราภชิาน ดร.เจมิศกัดิฯ์ : รฐับาลควรเรงสรางตระหนกัแกทกุภาคสวนวา สงัคมสงูวยั
ไมใชปญหาของผูสูงอายเุทานัน้ แตเก่ียวของกบัคนทกุวัย ทกุคนไดรบัผลกระทบหมด โดยเฉพาะอยางยิง่
คนวัย ๔๐ ป ถึง ๕๐ ปในปจจุบันซึ่งจะเปนผูสูงอายุในอนาคต เนื่องจากไมอาจคาดหวังใหลูกหลาน
มาเลี้ยงดูไดเหมือนดั่งในอดีต สื่อมวลชนก็ตองทําหนาที่ใหคนเขาใจ เมื่อกอนเรารณรงคใหมีลูกนอย
แตตอนนี้ตองรณรงคแผนชีวิตครอบครัววาจะอยูกันอยางไร ชุมชนจะอยูอยางไร  สวนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแตละทองที่ก็จะตองลุกขึ้นมาเพื่อวางระบบดวยตัวเอง จะไปรอการดําเนินการจากรัฐบาล
หรือราชการสวนกลางเพียงอยางเดียวไมได มิฉะนั้นในอนาคตอีกประมาณ ๑๐ ปขางหนาสถานการณ
อาจจะรุนแรงมาก หากไมวางระบบตอนนี้ไมทันแน 

 ดังนั้น จึงถึงเวลาแลวที่ประเทศไทยตองสรางระบบสุขภาพใหคนไทยมีสุขภาพดี มีชวงเวลา
เจ็บปวยกอนเสียชีวิตส้ันลง ทั้งยังตองปรับสภาพแวดลอมที่อยูใหปลอดภัยสอดคลองกับสังคมสูงวัย 
ตองสรางระบบการออมทีเ่พยีงพอตอการใชชวีติอยางเปนสขุในยามชรา อกีทัง้ชมุชนกต็องชวยสรางระบบ
รองรับสังคมสูงวัย สังคมไทยปรับเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับผูสูงอายุวาไมใชภาระ แตเปนผูเชี่ยวชาญชีวิต 
เปนคลังปญญา คลังประสบการณ และเปนพลังในการขับเคลื่อนเพื่อดูแลสังคมและผูอื่น 
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จุลนิติ : ขอทราบถึงที่มา แนวความคิด และ
หลักการแหงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการรองรับ
สังคมสูงวัยของประเทศไทยในปจจุบันวามีสาระ
สําคัญอยางไร และมีสภาพปญหาและอุปสรรค
หรือไม เพียงใด

ผู ช วยศาสตราจารย ดร .ทันตแพทย
วีระศักดิ์ พุทธาศรี : กอนอื่นขอทําความเขาใจกอนวา
สังคมสูงวัยนั้น หมายความถึง สังคมในภาพรวมที่มีสัดสวน
ของประชากรผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ไมไดหมายถึงเฉพาะงาน
กจิกรรมทีม่ขีึน้เพือ่ตอบสนองตอคนสงูอายหุรอืคนชราเทานัน้ 
บางครัง้อาจจะใชคาํวา “สงัคมอายุยนื” แทน เพือ่ใหสือ่สาร
เขาใจตรงกันวาหมายถึงบริบทสังคมโดยรวมที่มีการเพิ่มขึ้น
ของสัดสวนประชากรท่ีมีอายุมาก โดยทั่วไปจะอางอิงไววา
เปนสังคมที่มีสัดสวนประชากรที่มีอายุ ๖๐ ปขึ้นไป มากกวา
รอยละ ๑๐ แตถาเพิม่ข้ึนถึงรอยละ ๒๐ จะเรียกวา สงัคมสงูวยั
โดยสมบรูณ ปจจบุนัประเทศไทยมสีดัสวนผูสงูอายปุระมาณ
รอยละ ๑๘ จงึหมายถึงประเทศไทยกําลงักาวเขาสูการเปน
สังคมสูงวัยโดยสมบูรณแลว

อกีความเขาใจหนึง่ทีต่องกลาวถงึคอื เรือ่งนีเ้ปนบรบิท
ของสังคมโดยรวม ไมใชมองเปนเรื่องจํานวนผู สูงอายุที ่
“เปนภาระ” ที่ตองขอรับความชวยเหลือ ทั้งการเจ็บปวย 

รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทันตแพทยวีระศักด์ิ พุทธาศรี*

การขับเคลื่อนมาตรการและกฎหมาย
เพื่อรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยอยางมีคุณภาพ

*
สําเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Master of Science (Health Services Research) และ Doctor of Science (Health Services Research) Erasmus University 
ประเทศเนเธอรแลนด.
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สุขภาพ เศรษฐกิจ และปญหาแกสังคมอ่ืน ๆ แตเรา
จะตองกาวไปดวยกันดวยภาพท่ีวา เมื่อประชากร
ในสังคมไทยมีอายุยืนขึ้น เราทุกคนในสังคมนี้
จะตองปรับตัวหรือเตรียมพรอมอะไรกันเพ่ิมเติมบาง 
ทั้งหมดจึงเปนจุดเริ่มที่สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (สช.) และภาคีเครือขายไดรวมกัน
จดัสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นวาดวยนโยบายรองรับ
สังคมสูงวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น ซึ่งเนื้อหาในการพูดคุย
และมีฉันทมติของภาคีเครือขายในครั้งน้ันครอบคลุม
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดลอม และสุขภาพ 
ทีส่าํคญัคอื กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย (พม.) โดยทานรัฐมนตรีไดดาํเนินการตอยอด
โดยการแตงต้ังคณะทํางานขับเคล่ือนสังคมสูงวัย
คนไทยอายุยนื เพือ่เชญิชวนหนวยงานตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ
มารวมหารอืและวางแนวทางการเดนิหนาใหภาพฝนน้ัน
เกิดขึ้นจริงไดอยางไร เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ 
คณะรฐัมนตรไีดเห็นชอบในหลกัการตามที ่พม. เสนอ โดยมอบหมายให พม. รบัไปหารอืในรายละเอยีด
รวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทย
อายุยืน ทั้ง ๔ มิติดังกลาว

จุลนิติ :  ขอทราบถึงมาตรการทางกฎหมาย ตลอดจนแนวทางและ
ประสบการณในการขับเคลื่อนมาตรการหรือบังคับใชกฎหมายเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
ในนานาอารยประเทศท่ีประสบความสําเร็จและแบบอยางที่ดีนั้นมีแนวทางในการ
ดําเนินการอยางไร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทนัตแพทยวรีะศกัดิ ์พทุธาศร ี : การเตรียมความพรอม
สําหรับการรับมือสังคมคนไทยอายุยืนที่จะเปนบริบทสังคมของไทยนั้น ความเปนจริงแลวเราไมไดขาด
หรอืไมมกีฎหมายหรอืระเบียบการปฏิบตังิานของหนวยงาน กระทรวง ทบวง กรม มากอนเลย เพียงแตวา
ตองนาํมาหารือเพือ่ปรบัปรงุใหสอดคลองกบัความทาทายในอนาคตและเนนการทํางานรูปแบบบูรณาการ
มากขึ้น จากการเรียนรูในตางประเทศก็ไมไดมีกฎหมายสังคมสูงวัยโดยเฉพาะ เพียงแตประเด็นนี้
เปนบริบททางสังคมที่ถูกผนวกพิจารณารวมในกฎหมายท่ีมีอยูแลว ทั้งเรื่องการออมและความม่ันคง
ของรายไดในมิติเศรษฐกิจ มิติการสรางสภาพแวดลอมที่เนนการออกแบบเมือง อาคารที่พักอาศัย
ใหคนทกุวยัสามารถทาํกจิกรรมและเขาถงึบรกิารสาธารณะตาง ๆ  ได มติดิานชมุชนและสงัคมในการลด
ขอจํากัดที่ผูสูงอายุจะเขารวมกิจกรรมทางสังคม รวมถึงมิติสุขภาพที่ตองเนนการสรางเสริมสุขภาพ
ตั้งแตวัยหนุมสาวจนถึงการรักษาและฟนฟูสุขภาพเมื่ออายุมากขึ้น  
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สําหรับประเทศไทยที่ผานมา เราแกปญหาเฉพาะหนาเปนคราว ๆ ไป โดยมุงเนนที่ตัวผูสูงอายุ 
เชน การกําหนดจายเบี้ยยังชีพ การจัดบริการสุขภาพ การดูแลผูปวยติดบานติดเตียง เปนตน ทําให
มองเหน็วาทัง้หมดนีเ้ปนภาระทีร่ฐัตองดแูลโดยมแีนวโนมเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  ตามสดัสวนของผูทีอ่ายมุากขึน้ 
โดยขาดการเนนการส่ือสารสังคมใหเกิดความตระหนักวา ตองเตรียมความพรอมต้ังแตวยัหนุมสาวในการ
ที่จะกาวสูการเปนผูสูงอายุอยางมั่นคงในอนาคต ดังนั้น การแกไขปรับปรุงบางประเด็นอาจเปนเรื่อง
ระเบียบปฏิบัติหรือประกาศกระทรวง โดยคณะทํางานฯ เห็นวา การขับเคลื่อนอาจเปนไดทั้งระดับ
มติคณะรัฐมนตรี การออกกฎกระทรวงฉบับใหมหรือการทบทวนฉบับเกา รวมถึงการบัญญัติกฎหมาย
ใหมหรือปรับปรุงกฎหมายเกา ซึง่หากเปนกรณีหลงัเราก็มองไปท่ีพระราชบัญญตัผิูสูงอายุทีจ่ะทําหนาที่
เปนรมสําหรับการดําเนินการในภาพรวมได แมวาชื่อของกฎหมายจะส่ือเปนเร่ืองของผูสูงอายุแต
มาตรการตาง ๆ จะเกี่ยวของกับผูคนทุกกลุมชวงวัยและหนวยงานหลายภาคสวน

จุลนิติ : ในทรรศนะของทาน เห็นวาประเทศไทยควรมีมาตรการและแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายอยางไร ทัง้นี ้เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับรองรับ
สงัคมสูงวยัโดยสมบูรณไดอยางมปีระสิทธภิาพ เกดิประสิทธผิล และบรรลุความสําเร็จ
ตามยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทท่ีกําหนดไว

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทนัตแพทยวรีะศกัดิ ์พทุธาศร ี : ดวยขอจํากัดเก่ียวกับ
กลไกของหนวยงานราชการท่ียงัมกีารทํางานแยกสวน โดยมีหลายแผนท่ีเกีย่วของกันแตการบูรณาการ
ยงัมไีมมากพอ ซึง่การทํางานโดยเฉพาะภาครัฐจําเปนตองเช่ือมโยงท้ังงบประมาณ หนาที ่และกฎหมาย 
ใหสอดคลองกันตามภารกิจดวย

สําหรับยุทธศาสตรชาติ ในประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรพัยากรมนุษย ไดวางเปาหมายการเสริมสรางใหคนไทยทุกชวงวัยมสีขุภาวะท่ีด ีมศีกัยภาพในการจัดการ
สขุภาวะทีด่ไีดดวยตนเอง ซึง่รวมถงึการวางระบบการดแูลผูสงูอายรุะยะยาวเพือ่ตอบสนองความตองการ 
การใหความชวยเหลือสาํหรับผูทีป่ระสบภาวะยากลําบาก อนัเน่ืองจากการเจ็บปวยเร้ือรงัหรือความพิการ
ตาง ๆ  ซึง่สวนใหญเปนกลุมผูสงูอาย ุเปนการสงเสรมิใหผูสงูอายไุดรวมเปนพลงัในการขบัเคลือ่นประเทศ 
รวมถึงมติเิกีย่วกับการจัดการสภาพแวดลอมใหเปนมติรกับผูสงูอายุและการมีสวนรวมของผูสงูอายุในสังคม 
ทัง้ยงัเกีย่วโยงกบัยทุธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเรือ่งการลด
ความเหลือ่มลํา้ สรางความเปนธรรมในทกุมติ ิดวยการสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพและทางสงัคม
ที่เอ้ือตอการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมเปนพลังในสังคมสําหรับคนทุกกลุมโดยเฉพาะคนพิการ
และผูสงูวยั รวมทัง้ประเดน็ดานการเสริมสรางพลงัทางสงัคมเขมแข็งทีแ่บงปน ไมทอดท้ิงกนั และมีคณุธรรม 
โดยสนับสนนุการรวมตัวและดึงพลงัของภาคสวนตาง ๆ  โดยเฉพาะการเช่ือมพลงัของคนสามวัย คอื เยาวชน
คนรุนใหม คนวยัทํางาน และผูสงูอาย ุใหมาเปนกาํลงัสาํคญัของการพฒันาเพือ่สวนรวม และการรองรบั
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ โดยสามารถพิจารณารายละเอียดสําหรับแตละมิติ ไดดังตอไปนี้

มิติทางเศรษฐกิจ สังคมไทยกําลังเคลื่อนเขาสูการพึ่งพาสวัสดิการสังคมมากข้ึน แตก็ยังพึ่งพา
การสนับสนุนจากครัวเรือนดวย เมื่อเร่ิมเขาสูวัยผูสูงอายุ ในชวงตนจะยังพึ่งพาระบบการจัดสรร
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การลงทุน หรือเงินออมของตนเอง แตเม่ืออายุเพ่ิมขึ้น
ความสามารถในการพ่ึงพาเงินออมจะลดลงอยางรวดเร็ว 
ชี้ใหเห็นความทาทายสําหรับมิติทางเศรษฐกิจและ
การจัดการเงินออมสําหรับตนเองยามเขาสูวัยสูงอายุ 
ดังนั้น แนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสรางทางประชากรท่ีกระทบตอการขาดดุลการเงิน
ตามชวงวัยสามารถกระทําไดหลายแนวทาง เช น 
การเพิ่มรายไดจากการทํางานและขยายระยะเวลา
การทํางานของผูสูงอายุ การลดรายจายลง โดยเฉพาะ
รายจายเก่ียวกับสุขภาพท่ีทําไดโดยการสรางเสริม
สุขภาพเพื่อใหอัตราความเจ็บปวยท่ีหลีกเลี่ยงไดลดลง 
และการเพ่ิมระบบสวัสดิการสังคมเพ่ือชวยสนับสนุน
ชวงวัยที่ขาดดุลในวัยสูงอายุ เปนตน ส่ิงที่คณะทํางานฯ
เล็งเห็นคือ การบูรณาการระบบบํานาญและการออม
ยามสูงอายุตามแนวทางของรางพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาต ิ
พ.ศ. .... ซึ่งลาสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ไดอนุมัติหลักการ
รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาต ิพ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ พ.ศ. .... แลว นอกจากน้ี คณะทํางานฯ ยังเห็นความสําคัญของ
การสนับสนุนและสรางระบบการออมทั้งแบบถวนหนาและสมัครใจ เชน การออมในระบบกองทุน
การออมแหงชาต ิรวมถึงการออมบัญชีบุคคลผานระบบการจายคลายกับระบบภาษีมูลคาเพิ่ม เปนตน 
ดงันัน้ การสนบัสนนุการจางงานผูสูงอายุ และการเตรยีมความพรอมดวยการมทีกัษะในอาชพีทางเลอืก
กอนถึงวัยสูงอายุจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก

มติทิางสภาพแวดลอม เนนการบงัคบัใชโดยกําหนดใหมสีิง่อาํนวยความสะดวกในสถานทีต่าง ๆ  
เนนการออกแบบเมือง อาคารท่ีพักอาศัย เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ได ตลอดจน
การจัดใหมีบริการสาธารณะอยางเหมาะสม ไดแก ทางขามถนน ที่จอดรถเฉพาะสําหรับผูสูงอายุ
หรอืพกิาร เปนตน สาํหรบัประเดน็นีอ้าจใชรปูแบบการแกไขปรบัปรงุระดบักฎกระทรวง ซึง่จะเกีย่วของ
ทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงคมนาคม 
ทีส่าํคญัหนวยงานท่ีใกลชดิกบัชมุชนมากท่ีสดุ คอื องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ควรตองมีภารกิจ
เกี่ยวกับการปรับสภาพแวดลอมบานที่อยูอาศัยของผูสูงอายุในชุมชนได โดยอาจจะออกเปนประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและรายละเอียดกฎเกณฑการปรับสภาพแวดลอมบานผูสูงอายุในชุมชน

มิติดานสุขภาพ ที่ผานมาประเทศไทยมีความแข็งขันในการสรางระบบการดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุอยางตอเนื่อง โดยกระทรวงสาธารณสุขรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการยกระดับผูดูแล
หรือบริบาลมืออาชีพ (care giver) ใหมีมากขึ้น การจัดใหมีศูนยฟนฟูสุขภาพควบคูกับบริการฟนฟู
ทางการแพทยสําหรับดูแลผูปวยระยะกลาง (intermediate care) ที่สําคัญที่สุดคือ การบูรณาการ
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การขับเคล่ือนมาตรการและกฎหมายเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยอยางมีคุณภาพ

ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบลท่ี พม. ดูแล โดยกําหนดใหทําหนาที่เปนหนวยปฏิบัติการ
ในการบูรณาการกิจกรรมและทรัพยากรทั้งหลายในพื้นท่ีนั้น ๆ

มติดิานสงัคม เริม่ตนจากการเพ่ิมบทบาท อปท. ใหเปนผูรบัผดิชอบหลักในการบูรณาการและ
ขบัเคล่ือนงานพัฒนาคุณภาพชวิีตประชาชนในทุกมติ ิและพัฒนาระบบรองรับสงัคมสูงวยัคนไทยอายุยนื
ไดอยางมปีระสทิธิภาพและสอดคลองกับบรบิทของแตละทองถ่ิน ในทางปฏบิตั ิคณะรฐัมนตรคีวรมมีติ
ใหสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดกรอบภารกิจ
ใหชดัเจนท่ีจะรองรับความตองการของบริบทสงัคมสูงวัย โดยหัวใจสาํคญัอกีอยางหนึง่ของสงัคมชุมชน
สูงวัยคือ การสรางการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ดวยหลักการ “บวรวชร” (บาน วัด โรงเรียน 
วิสาหกิจ ชมรม และโรงพยาบาล) 

จลุนติ ิ: บทสรปุและขอเสนอแนะอืน่ ๆ  ทีจ่ะเปนประโยชนตอการรองรบัสงัคมสงูวยั
ของประเทศไทยอยางมีคุณภาพ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทนัตแพทยวีระศักดิ ์พทุธาศร ี : คมสูงวัยคนไทยอายุยืน
ไมใชปญหาของผูสงูอายใุนปจจบุนัเทานัน้ แตเปนความทาทายของทกุคนในสงัคมในการรบัมอืกับบรบิท
ทางสังคมท่ีเปลีย่นแปลงไปเหลานีด้วย เชน กลุมวัยทาํงานตองทาํงานรองรับดแูลผูสงูอายุและเตรียมการ
สําหรับตนเองที่จะเปนผูสูงอายุในอนาคตดวย หากไมเริ่มเอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติตามนโยบาย
ต้ังแตวันนี้รวมถึงการรวมมือกันของทุกภาคสวนแลว ความทาทายน้ีก็คงยากที่จะรับมือ สิ่งที่นาช่ืมชน
คือปจจุบันทุกภาคสวนเริ่มเห็นความสําคัญ นอกจากประเด็นทางดานกฎหมายที่ไดกลาวมาแลว ยังมี
เครือขายระดับพื้นที่ที่ไดใหความรวมมือสรางเปนรูปธรรมไดไมนอย เชน ในเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน
เขต ๙ (กขป.) ไดปรบัการทํางานจากต้ังรบัชวยเหลือผูสงูอายเุปนการทํางานบริบทสงัคมสงูวยัโดยเช่ือมกบั
คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวิีตระดบัอาํเภอ (พชอ.) ในการจดักจิกรรมและระบบรองรบัสงัคมสงูวยั 
การผสานพลังของทองถิ่น ทองที่ หนวยงาน และชุมชน เชน อบต.ลําประดา จังหวัดพิจิตร ไดกําหนด
ใหมีวาระประชาชนสังคมสูงวัย ที่ อบต.ประดูงาม จังหวัดเพชรบูรณ ไดประยุกตใชกติกาชุมชนรองรับ
สังคมสูงวัย เทศบาลนครพิษณุโลกและจังหวัดภูเก็ตไดจัดทํายุทธศาสตรรองรับสังคมสูงวัย เปนตน 
รวมทัง้เครอืขายสมชัชาสขุภาพจงัหวดัอยางนอย ๑๐ แหงท่ีใชเปนพ้ืนทีก่ารเรยีนรู สรางแกนนาํจังหวดั 
เพื่อใหเกิดการรับรู ตระหนัก เช่ือมประสาน สนับสนุนพ้ืนที่สําหรับสถานการณสังคมสูงวัยดวย

ส่ิงที่ผมอยากจะทิ้งทายคือ ภาพสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนจะเห็นชัดขึ้นเรื่อย ๆ แตจะเพิ่ม
ความทาทายยิง่ขึน้ในรุนลกูหลานเรา จงึถอืวาเปนเรือ่งสาํคญัทีต่องกาวไปขางหนาและเตรยีมสงัคม
ในวันนี้ อยากใหทุกทานที่เปนพลังพลเมืองเขามารวมทั้งความเห็นในการยกรางกฎหมาย การนํา
บริบทสังคมสูงวัยผนวกเขาไปในการทํางานองคกรหนวยงานของทาน รวมท้ังรวมเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการขับเคลื่อนรวมกันครับ
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