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การรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียน นับเปนโอกาสท่ีดีของ ๑๐ ประเทศ ในภูมิภาคนี้ ท่ีจะ
ดําเนินการพัฒนาตามขอตกลงท่ีกําหนดไว ในดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 
Socio - Cultural Community) มุงหวังประโยชนจากการรวมตัวกันเพ่ือทําใหประชาชนมีการอยูดี
กินดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีสิ่งแวดลอมท่ีดีและมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จาก
ปรากฏการณและแนวโนมโครงสรางของประชากรของแตละประเทศในอาเซียนก็คือ การเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรผูสูงอายุอยางตอเนื่อง การมีอายุท่ียืนยาวข้ึนของผูสูงอายุ จึงเปนประเด็นทาทายประเด็น
หนึ่งของการเสริมสรางความม่ันคงทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประชากรผูสูงอายุ จึงมีการตกลง
ความรวมมือกันสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีของผูสูงอายุ รวมถึงการลดความเสี่ยงทาง
สังคมของผูสูงอายุ ตามปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว : การดูแลผูสูงอายุ  

การศึกษานี้จึงเปนการศึกษาประเทศในประชาคมนี้วา ระบบสวัสดิการสังคมสําหรับ
ผูสูงอายุท่ีดําเนินการอยูในขณะนี้นั้น เปนอยางไร และสามารถนําไปสูการบรรลุขอตกลงไดมากนอย
เพียงใด ประเทศไทยมีการดําเนินงานอยางไรและมีแนวทางในการดําเนินการทางใดบางเพ่ือนําไปสู
การดูแลผูสูงอายุท่ีมีประสิทธิภาพ และสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในประเทศไทย ผลการศึกษา
พบวา 

๑) การเขาสูสังคมผูสูงอายุมีความแตกตางกัน พบวา ประเทศไทยและสิงคโปร ไดเขาสู
สังคมผูสูงอายุแลว ในขณะท่ี อีก ๗ ประเทศ จะทยอยเขาสูสังคมผูสูงอายุในอีก ๒๐ ปขางหนา ยกเวน 
ประเทศลาว โดยอายุคาดเฉลี่ยของผูสูงอายุเม่ืออายุ ๖๐ ป เพ่ิมข้ึนในทุกประเทศ โดยเปนชายเพ่ิม 
๑๘ ป และเปนหญิง เพ่ิม ๒๐ ประหวางชวง ค.ศ. ๒๐๑๐ - ๒๐๑๕ 

๒)  ระบบสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ มีการพัฒนาท่ีแตกตางกัน แมทุกประเทศจะมี
ระบบท่ีตอบสนองตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุในหลายดานท่ีจําเปน ท้ังทางดานบริการทางสังคม 
การประกันทางสังคม การชวยเหลือทางสังคม และการสนับสนุนทางสังคม แตก็มีขอจํากัดอันเนื่องมา 
จากสภาวะทางเศรษฐกิจ สภาพสังคม การเมือง ประเทศท่ีมีระบบท่ีคอนขางดี ครอบคลุมประชากร
ผูสูงอายุไดแก ประเทศสิงคโปร ประเทศท่ีมีความกาวหนาในการจัดระบบแตยังไมครอบคลุม ไดแก 
ประเทศ บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม และประเทศไทย ประเทศท่ีจะตองพัฒนา
ระบบ ไดแกประเทศ กัมพูชา เมียนมาร และลาว 

๓)  เม่ือนําการจัดบริการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุของแตละประเทศมาเปรียบเทียบ
กับขอตกลงตามปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามในการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว : การ
ดูแลผูสูงอายุ โดยการพิจารณาจาก นโยบาย แผน กิจกรรมหรือโครงการท่ีดําเนินการ พบวา มีการ
ดําเนินการอยูแลว แตขาดความครอบคลุมประชากรผูสูงอายุท้ังหมด และยังไมสามารถในการเขาถึง
การบริการไดถ่ัวหนา ยกเวนประเทศสิงคโปร  

๔)  ประเทศญี่ปุนเปนประเทศท่ีปรากฏการณของสังคมผูสูงอายุท่ีชัดเจน สภาพสังคมและ
วัฒนธรรมเปนแบบเอเชีย ซ่ึงใหความสําคัญกับครอบครัวและชุมชน จึงเปนแบบอยางท่ีดีในการเรียนรู



จ 

และพัฒนาระบบสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ แตอยางไรก็ตาม ประเทศญี่ปุนเริ่มประสบปญหาทาง
การเงินในการดูแลผูสูงอายุ เนื่องจากมีจํานวนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว และมีชีวิตท่ียืนยาวข้ึน 
ประกอบกับแรงงานท่ีเปนผูเสียภาษีมีจํานวนลดลง  

๕)  สําหรับประเทศไทยมีการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุมาอยาง
ตอเนื่องจากการเนนการดูแลและสงเคราะห ไปสูการคงคุณคาผูสูงอายุใหนานท่ีสุด โดยมีครอบครัว
และชุมชนเปนฐานการดูแล ประเทศไทยไดวางแนวทางไวในแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๔๕ - ๒๕๖๔) ท่ีสอดคลองกับมาตรการตางๆท่ีตองบรรลุตามปฏิญญา สิ่งท่ีเปนปญหาสําคัญคือ การ
ขับเคลื่อน ของภาคสวนตาง ๆ โดยเฉพาะภาครัฐ เปนไปในเชิงรับ ไมนําไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม  

๑.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑.๑  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในประชาคมอาเซียน 

ประชาคมอาเซียนตองสงเสริมและคุมครองสิทธิผูสูงอายุ โดยการรวมกันนําเสนอ
อนุสัญญาวาดวยสิทธิผูสูงอายุ เพ่ือสรางความม่ันใจวาผูสูงอายุท้ังหญิงและชายจะไดรับรูสิทธิของตน 
เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน ใหครอบครัวมีความสามารถท่ีจะดูแลผูสูงอายุลําดับ
แรก ชุมชนรับผิดชอบตอมา และรัฐเปนแหลงสุดทายในการดูแล โดยมีมาตรการทางชวยเหลือดาน
ตางๆ สนับสนุนใหเกิดองคกรของผูสูงอายุในทุกระดับ มีความเชื่อมโยงเปนเครือขาย ท้ังในระดับ 
ภูมิภาค ระดับชาติ และระดับชุมชน เพ่ือสรางกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม นอกจากนั้นควรสราง
ความรวมมือกับประเทศอ่ืนนอกประชาคม เชน Asean+๓และAsean+๖ เพ่ือพัฒนางานดานผูสูงอายุ  

๑.๒  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับประเทศไทย 
ดําเนินการเรงรัดใหคนรุนใหมเตรียมความพรอมเพ่ือท่ีจะเปนผูสูงอายุท่ีมีคุณคา

และมีคุณภาพชีวิตท้ังในระบบและนอกระบบการศึกษา เนนในเรื่องสุขภาพ การออม และการเตรียม
ท่ีอยูอาศัยรวมท้ังการวางแผนในเรื่องผูดูแล ดึงพลังทางภูมิปญญาและประสบการณผูสูงอายุมาใชใน
การพัฒนาสังคม พัฒนาและขยายระบบดูแลระยะยาว ในครอบครัวและชุมชน เพ่ือรองรับผูสูงอายุท่ี
อายุยืนนาน และตองพึงพิง กําหนดมาตรฐานการจัดบริการใหแกผูสูงอายุ เพ่ือสรางหลักประกันดาน
คุณภาพ ตลอดจนใหมีระบบคุมครองการใชบริการของผูสูงอายุ สรางความเขมแข็งใหแกองคกร
ผูสูงอายุ เพ่ือเปนพลังในการขับเคลื่อนงานผูสูงอายุท้ังในและตางประเทศ  

๒.  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
๒.๑  ขอเสนอแนะการดําเนินการในประชาคมอาเซียน 

ควรมีการแลกเปลี่ยนดานองคความรู การวิจัย และแบบอยางท่ีดีในการจัด
สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุโดยใชแบบอยางท่ีประสบความสําเร็จของแตละประเทศ เชน สิงคโปร และ 
ไทย และมีการแลกเปลี่ยนความรูดานภูมิปญญาของผูสูงอายุของแตละประเทศ  

๒.๒  ขอเสนอแนะการดําเนินการในประเทศไทย 
 เรงดําเนินการเรื่องการสรางหลักประกันทางเศรษฐกิจในสังคมสูงวัย ผลักดันให

เกิดการแปลงแผนผูสูงอายุแหงชาติไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมดวยการจัดสรรงบประมาณ
รองรับ เพ่ิมบทบาทใหทองถ่ินมีบทบาทในการดูแลและสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชนของ
ตนเอง มีเพ่ิมมาตรการจูงใจและสนับสนุนครอบครัวใหมีความรูความสามารถในการดูแลผูสูงอายุ
อยางถูกตอง เพ่ิมชองทางการเรียนรูของผูสูงอายุท่ีหลากหลายข้ึน เพ่ือการดูแลและพัฒนาตนเอง 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุภายใตกรอบพันธสัญญาระหวาง
ประเทศในอาเซียน ไดรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคณะอาจารยท่ีปรึกษา ของสถาบันการ
ตางประเทศเทวะวงศวโรปการ ท่ีชวยในการเพ่ิมประเด็นท่ีเปนสวนสําคัญตอการจัดทํารายงานใหมี
ความชัดเจนและเปนประโยชนตอผูจัดทํา ในการศึกษา คนควา จัดทํารายงานการศึกษาฉบับนี้ไดเสร็จ
สมบูรณ 

ขอขอบพระคุณคณะอาจารยท่ีปรึกษา ประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรทัย กกผล 
รองศาสตราจารย ดร.สมภพ มานะรังสรรค และทานเอกอัครราชทูตเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ ตลอดจน
ผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการและคณะเจาหนาท่ีทุกทาน ท่ีอํานวยความ
สะดวกเปนอยางสูงไว มา ณ โอกาสนี้ 
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บทท่ี ๑  บทนํา ๑ 

๑.๑ ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา ๑ 
๑.๒  วัตถุประสงคของการศึกษา ๒ 
๑.๓  ขอบเขตการศึกษา ๒ 
๑.๔ ประโยชนของการศึกษา ๓ 
๑.๕  นิยามศัพท ๓ 

บทท่ี ๒ แนวคิดทฤษฎแีละวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ๔ 
๒.๑ แนวคิดทฤษฎ ี ๔ 
๒.๒  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ๑๐ 
๒.๓  สรุปกรอบแนวคิด ๑๕ 

บทท่ี ๓ ผลการศึกษา   ๒๑ 
๓.๑  โครงสรางและแนวโนมประชากรผูสูงอายุของประเทศในประชาคมอาเซียน ๒๑ 
๓.๒  การเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุในประชาคมอาเซียน ๒๓ 
๓.๓  การบรรลุตามขอกําหนดปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามวาดวยการเสริมสราง

ความเขมแข็งของ สถาบันครอบครัว : การดูแลผูสูงอายุ  ๒๕ 
๓.๔  ประเทศไทยกับการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุตามแนวทางและขอกําหนด

ในปฏิญญา  ๒๙ 
๓.๕  ประเทศญี่ปุน : การเรียนรูการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ ๓๐ 

บทท่ี ๔ บทสรุปและขอเสนอแนะ ๓๓ 
๔.๑ สรุปผลการศึกษา ๓๓ 
๔.๒ ขอเสนอแนะ ๓๕ 

บรรณานุกรม ๓๗ 
ภาคผนวก BRUNEI DARUSSALAM DECLARATION ON STRENGTHENING 

FAMILY INSTITUTION: CARING FOR THE ELDERLY ๔๐ 
ประวัติผูเขียน ๔๓ 
 
 



ซ 

สารบัญตาราง 
 
 

ตารางท่ี ๑ เปรียบเทียบระบบคุมครองทางสังคมของชาติอาเซียนบางประเทศ  ๑๖ 
ตารางท่ี ๒ การกระจายรอยละของประชากรกลุมอายุ ๓ กลุมใหญ จําแนกตามประเทศ

พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๑ 
ตารางท่ี ๓ การกระจายรอยละของประชากรกลุมอายุ ๓ กลุมใหญ จําแนกตามประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๗๓ ๒๒ 
ตารางท่ี ๔ อายุคาดเฉลี่ยของผูสูงอายุ เม่ืออายุ ๖๐ ป จําแนกตามเพศและประเทศ 

ในชวง ค.ศ. ๒๐๑๐ ถึง ค.ศ. ๒๐๑๕ ๒๓ 
ตารางท่ี ๕ การจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุในประเทศประชาคมอาเซียน ๒๔ 
ตารางท่ี ๖ การดําเนินงานสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุของประเทศในประชาคม

อาเซียนกับความสอดคลองตามขอกําหนดในปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามวา
ดวยการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว : การดูแลผูสูงอายุ ๒๖ 

 
 
 



ฌ 

สารบัญแผนภูมิ 
 
 

แผนภูมิท่ี ๑ กรอบแนวคิด ๒๐ 
แผนภูมิท่ี ๒ กลไกการดําเนินงานความรวมมือการจัดสวัสดิการสังคมในประชาคมอาเซียน ๒๕



 

   

 
บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
 
๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

นับตั้งแตการรวมตัวของ ๕ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เม่ือป พ.ศ.  ๒๕๑๐ 
และพัฒนาความรวมมือจนมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๗ เปนตนมา ในปจจุบัน อาเซียนมีรัฐ
สมาชิกเพ่ิมข้ึนจนเปน ๑๐ ประเทศ ไดมีการลงนาม“กฎบัตรอาเซียน” เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๑ ซ่ึงทําใหอาเซียนมีสถานะคลายกับสหภาพยุโรปมากยิ่งข้ึน เขตการคาเสรีอาเซียนไดเริ่ม
ประกาศเม่ือตนป พ.ศ. ๒๕๕๓ และกําลังกาวสูความเปนประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึง
ประชาคมอาเซียนประกอบดวย ประเทศ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร บูรไน เวียดนาม 
ฟลิปปนส เมียนมาร ลาว และกัมพูชา ไดมีการพัฒนาความรวมท้ังทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมมาอยางตอเนื่อง โดยกําหนดการดําเนินการภายใต ๓ เสาหลัก (Pillars) คือ ประชาคมการเมือง
และความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community : APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน(ASEAN Economic Community: AEC) และ ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 
Socio - Cultural Community: ASCC) 

ในดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community) 
อาเซียนมุงหวังประโยชนจากการรวมตัวกันเพ่ือทําใหประชาชนมีการอยูดีกินดี ปราศจากโรคภัยไข
เจ็บ มีสิ่งแวดลอมท่ีดีและมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีความรวมมือภายใตสังคมและ
วัฒนธรรมท่ีครอบคลุมในหลายดาน ไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การคุมครองและสวัสดิการ
สังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม การสรางอัตลักษณอาเซียน และ
การลดชองวางการพัฒนา โดยมีคณะทํางานอาเซียนรับผิดชอบการดําเนินความรวมมือในแตละดาน 
โดยมุงหวังเปนประชาคมท่ีมีประชาชนเปนศูนยกลาง มีสังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบงปน ประชากร
อาเซียนมีสภาพความเปนอยูท่ีดีและมีการพัฒนาในทุกดานเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทามกลางการเปลี่ยนผานไปสูความรวมมืออยางใกลชิดในภูมิภาคดังกลาวนี้ ปรากฏการณและ
แนวโนมท่ีนาสนใจจากโครงสรางของประชากรของแตละประเทศในอาเซียนก็คือ การเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรผูสูงอายุอยางตอเนื่อง ในประเทศอาเซียน มีอัตราการเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว ๒ ประเทศ 
คือ ประเทศสิงคโปรและไทย มี ๔ ประเทศท่ีกําลังเปลี่ยนผานสูประชากรสูงวัย ไดแก เวียดนาม  

ในดานเมียนมาร อินโดนีเซีย และบูรไน และอีก ๔ ประเทศท่ียังมีโครงสรางประชากร
เยาววัย (สัดสวนของประชากรเด็กเกินกวารอยละ ๓๐) ไดแก ฟลิปปนส ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย 
แตมีการคาดการณวาในอีก ๒ ทศวรรษ ๙ ใน ๑๐ประเทศของอาเซียนจะเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
กลาวคือมีประชากรอายุตั้งแต ๖๐ ป ข้ึนไปมีมากกวารอยละ ๑๐ ของประชากรประเทศ ยกเวน 
สาธารณรัฐประชาชนลาว โดยท่ีประเทศสิงคโปรกับไทยจะเปนประเทศท่ีเขาสูสังคมผูสูงอายุท่ีสมบูรณ 

 
  



๒ 

 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเพ่ิมข้ึนของประชากรผูสูงวัยทางดานเศรษฐกิจและสังคม  
จะมีเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดสวัสดิการสังคมท่ีรองรับการเพ่ิมข้ึนของประชากรสูงอายุ 
ซ่ึงในแผนของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ไดบรรจุแนวทางและมาตรการในเรื่องผูสูงอายุ 
ในดานการคุมครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ดังนั้น การจัดระบบ
สวัสดิการทางสังคมสําหรับผูสูงอายุจึงเปนประเด็นทาทายในการดําเนินการในอนาคตของแตละ
ประเทศ จากปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว : 
การดูแลผูสูงอายุ ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนวาดวยงานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งท่ี ๗ 
วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีการตกลงความรวมมือกันสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดี
ของผูสูงอายุ รวมถึงการลดความเสี่ยงทางสังคมของผูสูงอายุ จึงไดทําการศึกษาวาระบบสวัสดิการ
สังคมสําหรับผูสูงอายุของแตละประเทศในประชาคมอาเซียนเปนอยางไร ระบบสวัสดิการสังคม
สําหรับผูสูงอายุในประชาคมอาเซียนตอบสนองตอมาตรการและขอตกลงปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามน
เรื่องใดบาง และสําหรับประเทศไทยมีแนวทางในการเสริมสรางใหสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุของ
ประเทศไทยมีการดําเนินการตามท่ีกําหนดในขอตกลงรวมไดอยางไร 
 
๑.๒  วัตถุประสงคของการศึกษา 

๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาระบบสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุของแตละประเทศในประชาคม
อาเซียน 

๑.๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบระบบสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุของประเทศในประชาคม
อาเซียนกับมาตรการและขอตกลงตามปฏิญญาบรูไนดารุสซาลาม 

๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาแนวทางการเสริมสรางใหสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุของประเทศ
ไทยมีการดําเนินการตามท่ีกําหนดไว 
 
๑.๓  ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาเฉพาะระบบสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุของประเทศในประชาคมอาเซียน
เปรียบเทียบกับมาตรการและขอตกลงตามปฏิญญาบรูไนดารุสซาลาม  

วิธีการศึกษา จะเปนการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) จากหนังสือ 
วิทยานิพนธ กฎหมาย ขอมูลทางอินเตอรเน็ต จากบทความท่ีเก่ียวของท้ังภายในและตางประเทศ นํา
ขอมูลท่ีเปนเอกสารมาวิเคราะหอยางเปนระบบ ใหมีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคท่ีทําการศึกษา 
สรุป และนําเสนอแนวทางการเสริมสรางใหสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุของประเทศไทยให
สอดคลองกับประเด็นความสําคัญของมาตรการและขอตกลงตามปฏิญญาบรูไนดารุสซาลาม  
ดวยวิธีการนําเสนอเชิงพรรณา 
 



๓ 

 

๑.๔  ประโยชนของการศึกษา 
๑.๔.๑ มีขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุของประเทศใน

ประชาคมอาเซียน 
๑.๔.๒ มีขอเสนอแนะในการกําหนดแนวทางในการเสริมสรางการจัดระบบสวัสดิการ

สําหรับผูสูงอายุของประเทศไทย 
 
๑.๕ นิยามศัพท 

ผูสูงอายุ (Elderly) หมายถึง ผูท่ีมีอายุตั้งแต ๖๐ ป ข้ึนไป 
สวัสดิการสังคม (Social Welfare) หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคม เก่ียวกับการ

ปองกัน การแกไขปญหา การพัฒนาและการสงเสริมความม่ันคงทางสังคม ตอบสนองความจําเปนข้ัน
พ้ืนฐานของการศึกษา สุขภาพอนามัย ท่ีอยูอาศัย การทํางานและการมีรายได นันทนาการ 
กระบวนการยุติธรรมและบริการทางสังคมท่ัวไป โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิท่ี
ประชาชนจะตองไดรับ และมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ โดยพิจารณาจาก
องคประกอบของระบบการใหบริการทางสังคม ระบบประกันสังคม ระบบการชวยเหลือทางสังคม
และระบบสนับสนุนทางสังคม 

 
 
 
 



 

   

 
บทที่ ๒ 

แนวคิดทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 

๒.๑  แนวคิดทฤษฏี 
๒.๑.๑  ทฤษฎีการสูงอายุ 

ผูเชี่ยวชาญในศาสตรทางชีวภาพ จิตวิทยา และสังคมศาสตร ไดพยายามสรุป
สาเหตุของความชราไว ๒ ประการ คือ ๑) พันธุกรรม (Genetic Etiology) ๒) สิ่งแวดลอม 
(Environment Etiology) ซ่ึงพิจารณาจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของสิ่งมีชีวิต และ
พยายามศึกษามนุษยใหครอบคลุมแบบองครวมนั่นเอง นักทฤษฎีท้ัง ๓ สาขาตางยอมรับวาความรูจาก
ศาสตรสาขาใดสาขาหนึ่งก็ยังไมสามารถอธิบายกระบวนการแกชราไดอยางสมบูรณ จึงเสนอแนวคิด
เพ่ือนํามาใชอธิบายกระบวนการชราของมนุษยใหชัดเจนท่ีสุด ประกอบดวยทฤษฎี ๓ กลุม ไดแก  

๑)  ทฤษฎีทางชีววิทยา (Biological Theory) อธิบายความชราโดยพิจารณาจาก
ประสิทธิภาพการทํางานของรางกายท่ีลดลง 

๒)  ทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychological Theory) เชื่อวา การเปลี่ยนแปลง
บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผูสูงอายุนั้นเปนการปรับตัวเก่ียวกับความนึกคิด ความรู ความเขาใจ 
แรงจูงใจ การเปลี่ยนแปลงไปของอวัยวะรับสัมผัสท้ังหลาย ตลอดจนสังคมท่ีผูสูงอายุนั้น ๆ อาศัยอยู 
ไดแก ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality Theory) กลาววา ผูสูงอายุจะมีความสุขหรือ ความทุกขนั้น
ข้ึนอยูกับภูมิหลังและการพัฒนาจิตใจของบุคคลนั้น ถาพัฒนามาดวยความม่ันคงอบอุนถอยทีถอย
อาศัย เห็นใจผูอ่ืน ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดีก็มักจะเปนผูสูงอายุท่ีมีความสุขอยูรวมกับบุตรหลานได
อยางมีความสุข แตในทางตรงกันขามถาชีวิตท่ีผานมาไมสามารถทํางานรวมมือกับใครได จิตใจคับ
แคบ ไมรูจักชวยเหลือ เห็นใจผูอ่ืน ๆ ผูสูงอายุผูนั้นก็จะประสบปญหาในบั้นปลายของชีวิต  

๓)  ทฤษฎีทางสังคมวิทยา (Sociological Theory) เปนทฤษฎีท่ีกลาวถึงแนวโนม
บทบาท สัมพันธภาพ และการปรับตัวในสังคมของผูสูงอายุ ซ่ึงพยายามวิเคราะหสาเหตุท่ีทําให
ผูสูงอายุตองมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคมไป และพยายามท่ีจะชวยใหผูสูงอายุมีการ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขจากทฤษฎีท้ัง ๓ กลุมดังกลาว นําไปจัดแบงเปนประเภทของ
ความสูงอายุไดหลายประการ เชน สูงอายุตามวัย (chronological aging) เปนความสูงอายุตามป
ปฏิทินโดยการนับจากปท่ีเกิดเปนตนไป และบอกไดทันทีวาใครมีอายุมากนอยเพียงใด สูงอายุตาม
สภาพรางกาย (biological aging) เปนการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและกระบวนการหนาท่ี ปรากฏ
ขณะท่ีมีอายุเพ่ิมมากข้ึน สูงอายุตามสภาพจิตใจ (psychological aging) เปนการเปลี่ยนแปลงใน
หนาท่ีของการรับรูแนวความคิด ความจํา การเรียนรู เชาวนปญญา และลักษณะของบุคลิกภาพท่ี
ปรากฏในระยะตาง ๆ ของแตละคนท่ีมีอายุมากข้ึน และสุดทายสูงอายุตามสภาพสังคม 
(sociological aging) เปนการเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาท่ี สถานภาพของบุคคลในระบบสังคม เชน 
ครอบครัว หนวยงานของราชการ และ อ่ืน ๆ เปนตน จะเห็นไดวา ความหมายเก่ียวกับผูสูงอายุมี



๕ 

 

ความแตกตางกันมาก ซ่ึงพอสรุปไดวาผูสูงอายุ คือ บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต ๖๐ ปข้ึนไป มีสภาพรางกาย
และจิตใจเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเสื่อมถอย มีโอกาสเกิดโรคภัยไขเจ็บไดงายสมควรท่ีจะไดรับการดูแล
ชวยเหลือ และยังถือวาเปนวัยท่ีเกษียณจากการทํางาน สําหรับประเทศไทยกําหนดวาเปนผูสูงอายุ
โดยยึดตามเกณฑท่ีองคการอนามัยโลกและองคการระหวางประเทศไดประชุมตกลงกันซ่ึงนับอายุตาม
ปฏิทินเปนมาตรฐานสากล แบงเกณฑอายุ ตามสภาพของการมีอายุเพ่ิมข้ึนดังนี้ ผูสูงอายุ (elderly) 
เปนผูมีอายุระหวาง ๖๐ - ๗๔ ป คนชรา (old) เปนผูมีอายุระหวาง ๗๕ - ๙๐ ป และคนชรามาก 
(very old) เปนผูมีอายุ ๙๐ ปข้ึนไป  

ดังนั้น สรุปไดวาการเปนผูสูงอายุนั้น ใชมาตรฐานสากลในการนับอายุตามปปฏิทิน
เปนเกณฑ คือตั้งแต ๖๐ ป ข้ึนไป ในแตละประเทศจะกําหนดเกณฑอายุท่ีแตกตางกันไปข้ึนอยูกับ
ระบบสวัสดิการท่ีจัดให โดยการเปนผูสูงอายุสามารถบงบอกไดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
รางกาย การรับรู เรียนรูความจํา ตลอดจนบุคลิกลักษณะของแตละคนท่ีมีอายุมากข้ึน มีการปรับ
บทบาท หนาท่ี และสถานภาพทางสังคม ใหสอดคลองกับความคาดหวังของแตละสังคม 

๒.๑.๒  แนวคิดทฤษฎีการจัดสวัสดิการสังคม 
๒.๑.๒.๑ ความหมายสวัสดิการสังคม 

คําวา “สวัสดิการ” (Welfare) มีความหมายท่ีใกลเคียงกับคําวา ความ
ตองการท่ีจําเปนของมนุษย ท้ังในเรื่อง ของอาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย รายได สุขภาพอนามัย ซ่ึง
ทําใหสามารถท่ีจะพ่ึงตนเองได สวัสดิการจึงเปนการจัดเพ่ือตอบสนองตอความตองการ ไมใหเกิด
ความขาดแคลน องคการสหประชาชาติใหความหมายของ “สวัสดิการสังคม” คือ ระบบการจัดการ
เก่ียวกับบริการทางสังคมตางๆ ของสถาบันทางสังคมท่ีกําเนิดข้ึนเพ่ือชวยเหลือบุคคลและกลุมให
บรรลุถึงซ่ึงความพอใจในมาตรฐานของชีวิตและสุขภาพอนามัยและความพอใจในความสัมพันธทาง
สังคม ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะเปนพ้ืนฐานท่ีจะพัฒนาเขาเหลานั้นใหมีความสามารถอยางเต็มท่ีและสงเสริมให
มีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน สอดคลองกับความตองการของครอบครัวและชุมชน 

บารเกอร (Barker,๑๙๙๑) ไดใหคําจํากัดความของสวัสดิการสังคมวา 
เปนระบบโครงการ การใหผลประโยชนและการบริการของประเทศ เพ่ือชวยตอบสนองความตองการ 
ดานจิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ซ่ึงถือวาเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการมีชีวิต ความเปนอยูท่ีดีของบุคคล
และสังคม  

คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการสังคมแหงชาติ ไดใหความหมายของ
สวัสดิการสังคม (Social Welfare) หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคม เพ่ือปองกัน และแกไข
ปญหาสังคม การพัฒนาสังคม รวมท้ังการสงเสริมความม่ันคงทางสังคม โดยบริการดังกลาวจะตอง
ตอบสนองความจําเปนข้ันพ้ืนฐานของประชาชน ใหไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางท่ัวถึงและเปน
ธรรม ท้ังในดานการศึกษาท่ีดี การมีสุขภาพอนามัย การมีท่ีอยูอาศัย การมีงานทํา การมีรายได การมี
สวัสดิการแรงงาน การมีความม่ันคงทางสังคม การมีนันทนาการ และระบบบริการทางสังคมท่ัวไป 
โดยระบบบริการทางสังคม ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิท่ีประชาชนตองไดรับ และ
เขามามีสวนรวมในระบบการจัดสวัสดิการสังคมในทุกระดับ 

นอกจากนี้นักวิชาการท้ังในประเทศไทยและตางประเทศไดใหความหมาย
ของคําวา “สวัสดิการสังคม”ไวแตกตางกันตามแนวความคิด ดังนี้ 



๖ 

 

๑)  การใชเกณฑคุณภาพชีวิตท่ีดี หรือการอยูดีกินดี (Quality of life or 
Well-being) เปนงานท่ีมุงชวยเหลือประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังในยามปกติและในยามท่ีประสบ
ปญหา การใหความชวยเหลือมีหลายรูปแบบ ท้ังท่ีเปนเงิน สิ่งของ การดูแลและการใหบริการ 
(cash ,kinds, care and services) โดยมีองคประกอบของกิจกรรมดานการศึกษา สาธารณสุข ท่ีอยู
อาศัย การประกันรายได การจางงาน และบริการสังคม  

๒)  การใชเกณฑสวัสดิการสังคมเปนวัตถุประสงค (aims) โดยมีความคิด
วา งานสวัสดิการสังคมเปนเครื่องมือท่ีจะนําไปสูการพัฒนาสังคมโดยรวม ซ่ึงยังรวมหมายถึงการ
กําหนดนโยบายโดยรัฐท่ีจะมีผลตอความเปนอยูท่ีดีของประชาชน 

๓) การใชเกณฑความหมายเฉพาะเจาะจงในรูปของโครงการหรือ
กิจกรรมหรือบริการ (project or activities or services) ท่ีจัดตั้งโดยหนวยงานท้ังของรัฐบาล และ
อาสาสมัคร เพ่ือปองกันและขจัดปญหาสังคม หรือปรับปรุงความเปนอยูท่ีดีของบุคคล กลุม และ
ชุมชน กิจกรรมดังกลาวใชบุคลากรวิชาชีพท่ีเก่ียวของมากมาย อาทิ แพทย พยาบาล นักกฎหมาย  
นักการศึกษา วิศวกร นักบริหาร นักสังคมสงเคราะห ตลอดจนผูชวยวิชาชีพในสขาตางๆ (para - 
professional) 

๔)  การใช เกณฑสวัสดิการสั งคมเปนสถาบันทางสั งคม (Social 
institution) ในทุกสังคมจะประกอบดวยสถาบันทางสังคมอยางนอย ๕ สถาบันหลัก ไดแก สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันการเมือง สถาบันเศรษฐกิจ และเพ่ิม สวัสดิการ
สังคม เปนสถาบันท่ีหก ท่ีมีหนาท่ีมีความสัมพันธอยางแยกไมออกกับสถาบันหลักท้ัง ๕ สถาบัน เปน
ระบบการใหความชวยเหลือโดยการจัดสรรในรูปแบบของสิ่งของและการบริการไปสูบุคคล กลุมคน
ตางๆโดยผานสถาบันทางสังคม ตองปกปองและคุมครองผูยากไรเชนเดียวกันเปนการปกปองสังคม
จากผูยากไรดวย 

๕)  การใชเกณฑสวัสดิการสังคมเปนสิทธิและความเทาเทียมของคนทุก
คนในสังคม (rights and equity) ในความหมายในการอยูดีกินดี ของทุกคนไมใชเฉพาะคนยากไร
เทานั้น คนทุกคนจะตองไดรับการตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานอันเปนสิทธิท่ีทุกคนจะตองไดรับ 
และเปนหนาท่ีของรัฐจะตองจัดบริการตาง ๆ ไวให 

๒.๑.๒.๒ องคประกอบของงานสวัสดิการสังคม  
องคประกอบของงานสวัสดิการสังคม มี ๒ ลักษณะ คือ 
๑) องคประกอบของงานสวัสดิการสังคมในลักษณะกวางๆ แบงเปน ๗ 

ดาน ไดแก 
(๑)  การศึกษา (education) 
(๒)  สุขภาพอนามัย (health) 
(๓)  ท่ีอยูอาศัย (housing) 
(๔)  การทํางานและการมีรายได(employment and income 

maintenance) 
(๕)  ความม่ันคงทางสังคม (social security) 
(๖)  บริการทางสังคม (social services) 



๗ 

 

(๗)  นันทนาการ (recreation) 
๒) องคประกอบของงานสวัสดิการสังคมในลักษณะแคบๆ แบงตาม

พระราชบัญญัติความม่ันคงทางสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกา แบงเปน ๓ บริการ ไดแก 
(๑)  บริการประกันสังคม(social services) 
(๒)  บริการสงเคราะหประชาชน บริการประชาสงเคราะห บริการ

สาธารณูปการ (social assistance) 
(๓)  บริการสังคม (social services) 

คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติไดกําหนดกรอบ
การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมไทย ใน ๔ เรื่องหลัก ไดแก 

๑) การบริการทางสังคม (social services) ไดแก การใหบริการใน
ลักษณะเปนสิทธิท่ีประชาชนไดรับอยางเทาเทียมหรือเสียคาใชจายในราคาถูก อาทิ การศึกษา การ
ประกันสุขภาพ การจายเบี้ยยังชีพและคาจัดการศพผูสูงอายุ การจายเบี้ยยังชีพความพิการ 

๒) การประกันสังคม (social insurance) ไดแกการใหบริการใน
ลักษณะท่ีผูรับบริการมีสวนรวม เชน การซ้ือประกัน หรือการสมทบเงินเขากองทุน  

๓) การชวยเหลือทางสังคม (social assistance) ไดแกการใหบริการใน
ลักษณะตรวจสอบ (means-test) วาเดือดรอนจริง จึงใหการชวยเหลือ 

๔) การสงเสริมสนับสนุนทางสังคม (social promotion) ไดแก การ
ใหบริการลักษณะสงเสริมความเขมแข็งของภาคสวนตางๆ ใหเขามามีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมได
อยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพ 

๒.๑.๒.๓ หลักการของสวัสดิการสังคม 
ดอนนิสัน (Donnison, ๑๙๖๑)และ ทิสมัสส (Titmuss,๑๙๗๔) ไดให

หลักการของงานสวัสดิการสังคม ไว ๔ ประการ คือ 
๑) การจัดสวัสดิการสังคมจะตองคํานึงถึงปญหาหรือความตองการ

บริการหรือความจําเปน (needs) ชองทางการจัดสวัสดิการสังคมมี ๕ สวน ไดแก ครอบครัว เครือ
ญาติ นายจาง องคการกุศล และรัฐบาล การจัดสวัสดิการสังคมจึงเก่ียวของกับการใชมาตรการดาน
กฎหมาย มาตรการดานภาษีอากร รวมท้ังมาตรการดานการกระจายรายได 

๒) การใชมาตรการของงานสวัสดิการจากงานอาชีพ (Occupational 
measure) โดยใชหลักสากครอบคลุม (universal coverage) ใหเฉพาะกลุมเปาหมาย กําหนด
คุณสมบัติของผูมีสิทธิรับบริการสวัสดิการ  

๓) การใชมาตรการบริการสังคม (social services measure) ในฐานะ
พลเมืองของรัฐ ประชาชนมีสิทธิไดรับบริการสังคมจากรัฐเพ่ือใหคนมีความม่ันคงทางสังคม 

๔) ระบบการจัดสวัสดิการสังคมมี ๓ ดาน ไดแก การสงเคราะห
ประชาชน การประกันสังคม และการบริการสังคม 

การจัดสวัสดิการสังคม ในสังคมไทย มีรากฐานจากการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม รวมท้ังอิทธิพลแนวคิดจากตะวันตก กระแสโลกา



๘ 

 

ภิวัตน ผสมผสานกับแนวคิด หลักการ รูปแบบในการตัดสวัสดิการสังคม อาจจัดรูปแบบได ๓ รูปแบบ 
ดังนี้ 

๑) การจัดสวัสดิการสังคมกระแสหลัก เนนบทบาทของรัฐเปนศูนยกลาง
การใหบริการ เปนสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานท่ีให ตามสิทธิ เพ่ือสรางหลักประกัน เนนความท่ัวถึงและเปนธรรม  

๒) การจัดสวัสดิการสังคมกระแสรอง หรือทางเลือก เนนบทบาทของ
ทองถ่ิน NGO ประชาชน ครอบครัว และประชาสังคม  

๓) การจัดสวัสดิการแบบผสม สวัสดิการเพ่ือชุมชนทองถ่ินตาม พ.ร.บ. 
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒   

สรุปในแนวคิดการจัดสวัสดิการทางสังคมไดวา เปนระบบการจัดบริการ
ทางสังคม เพ่ือปองกัน และแกไขปญหาสังคม การพัฒนาสังคม รวมท้ังการสงเสริมความม่ันคงทาง
สังคม ซ่ึงเปนสิทธิและความเทาเทียมของคนทุกคนในสังคมท่ีจะตองไดรับข้ันพ้ืนฐาน โดยการ
จัดบริการของรัฐ ภายใตระบบ การบริการทางสังคม การประกันสังคม การชวยเหลือทางสังคม และ 
การสนับสนุนทางสังคม 

๒.๑.๓  แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ 
ศาสตราจารย นายแพทย สุทธิชัย จิตตะพันธกุล (๒๕๕๑) ไดเสนอวา ผูสูงอายุท่ีจะ

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีควรตองมีหลักประกันทางสังคม ท่ีจะเปนหลักประกันการการดําเนินชีวิต และตองมี
การเสริมสรางและพัฒนาระบบบริการ ตลอดจนเตรียมความพรอมประชากรของประเทศกอนเขาสูวัย
ผูสูงอายุไว ประกอบดวยหลักประกันทางสังคม ๕ ประการ คือ  

๑)  หลักประกันดานสุขภาพ การเสื่อมของสภาพรางกายเปนสิ่งท่ีไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได จึงตองมีการปองกัน ดูแล รักษา และ ฟนฟู ท่ีเปนระบบและสามารถเขาถึงได 

๒)  หลักประกันดานรายได เพ่ือการพ่ึงพาตนเองในการดําเนินชีวิต มีระบบการ
ออมท่ีสงเสริมสนับสนุนการสรางหลักประกันวา เม่ือถึงความชรา ยังมีรายไดท่ีสามารถดูแลตนเองได
อยางตอเนื่อง 

๓)  หลักประกันดานครอบครัวและผูดูแล เม่ือสูงอายูมากข้ึนจะตองไดรับการดูแล
อยางเหมาะสมจากครอบครัว มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการใชชีวิต มีผูดูแลท่ีมีความรูความ
เขาใจในแตละชวงของการเปนผูสูงอายุ 

๔)  หลักประกันดานท่ีอยูอาศัยและสิ่งอํานวยความสะดวก มีท่ีพักอาศัยเปนหลัก
แหลง มีการปรับหรือไดรับการบริการท่ีสามารถชวยใหผูสูงอายุเขาถึงแหลงบริการ การใชชีวิตภายใน
และภายนอกบานท่ีปลอดภัย 

๕)  หลักประกันดานการเขาถึงขอมูลขาวสารและการเรียนรู มีชองทางหลากหลาย
และเหมาะสมตอการรับรู เรียนรูอยางตอเนื่องทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันตนเองจาก
การถูกละเมิด แสวงหาผลประโยชน ภัยพิบัติ การแพรของโรค ซ่ึงผูสูงอายุเปนวัยเปราะบางท่ีจะได
ผลกระทบเปนลําดับแรกและมีความรุนแรงจากการไดรับมากข้ึน 

การจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุจึงเปนการสรางหลักประกันทางสังคมวา 
ผูสูงอายุจะไดรับการจัดบริการท่ีนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมีหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ทองถ่ิน ประชาสังคมและครอบครัวเปนกลไกในการดําเนินงาน ซ่ึงจะตองมีการกําหนดเปนนโยบาย 



๙ 

 

ท้ังท่ีเปนทางการ คือมีกฎหมายรองรับ และไมเปนทางการท่ีดําเนินการของภาคประชาชน มีแนวทาง
และวิธีการในการจัดบริการ 

๒.๑.๔  กรอบการดําเนินงานในประชาคมสังคมและเศรษฐกิจอาเซียน 
ประชาคม สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 

Community) อาเซียนไดตั้งเปาเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในป ๒๕๕๘ โดยมุงหวัง
เปนประชาคมท่ีมีประชาชนเปนศูนยกลาง มีสังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบงปน ประชากรอาเซียนมีสภาพ
ความเปนอยูท่ีดีและมีการพัฒนาในทุกดานเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมอัตลักษณอาเซียน (Asean Identity) เพ่ือรองรับการ
เปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน อาเซียนไดจัดทําแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน  

๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Development) 
๒) การคุมครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection) 

ประกอบดวย การขจัดความยากจนโดยเฉพาะการบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs) 
ของสหประชาชาติ เครือขายความปลอดภัยทางสังคมและความคุมภัยจากผลกระทบดานลบจากการ
รวมตัวอาเซียนและโลกาภิวัตน สงเสริมความม่ันคงและความปลอดภัยดานอาหาร การเขาถึง การ
ดูแลสุขภาพและสงเสริม การดํารงชีวิตท่ีมีสุขภาพ การเพ่ิมศักยภาพในการควบคุมโรคติดตอ 
รับประกันอาเซียนท่ีปลอดยาเสพติด และการสรางรัฐท่ีพรอมรับกับภัยพิบัติและประชาคมท่ีปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

๓) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Right) การสงเสริม
และคุมครองสิทธิและสวัสดิการสําหรับสตรี เด็ก ผูสูงอายุและผูพิการ การคุมครองและสงเสริมสิทธิ
แรงงานโยกยายถ่ินฐาน สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ เปนตน 

๔) ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม (Environmental Sustainability) 
๕) การสรางอัตลักษณอาเซียน (Building on Asian Identity) 
๖) การลดชองวางทางการพัฒนา (Narrowing the Development – GAP) 
การกาวเขาสูประชาสังคมอาเซียนก็ถือเปนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีสําคัญ 

เพราะการเชื่อมโยงอาเซียนเขาดวยนั้น จะถูกเชื่อมโยงดวยโครงสรางพ้ืนฐาน กฎระเบียบ และ
ประชาชน ซ่ึงประชาสังคมอาเซียนนั่นหมายถึง ๑๐ ประเทศท่ีมีประชากร ๖๐๐ ลานคน ท่ีมีความ
แตกตางท้ังดานศาสนา วัฒนธรรม สังคม เพ่ือใหการดําเนินงานรวมกันมีความชัดเจนในระหวางการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี ๑๓ เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๐๗ ผูนําอาเซียนไดลงนามกฎ
บัตรซ่ึงเปนเสมือนธรรมนูญของอาเซียนท่ีวางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกร โดยมีเปาหมาย  
๓ ประการ คือ ๑. มีกฎกติกาในการทํางาน ๒. มีประสิทธิภาพ และ ๓. มีประชาชนเปนศูนยกลาง  
กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช เม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๘  

 



๑๐ 

 

๒.๓  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
การจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุของประเทศในประชาคมอาเซียนมีความแตกตางตามแต

ละบริบทของแตละประเทศ มีการศึกษา วิจัย และบทความท่ีเก่ียวของดานผูสูงอายุในดาน ความ
ปลอดภัยทางสังคม การประกันสังคม การคุมครองทางสังคม และการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ 
ดังนี้ 

Arifianto,Alex (๒๐๐๖) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “Public Policy Towards the 
Elderly in Indonesia: Current Policy and Future Directions” ไดเสนอวา การเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรผูสูงอายุในประเทศอินโดนีเซียมีอยางตอเนื่อง และคาดวาในป ค.ศ. ๒๐๕๐ ประชากร ๑ ใน 
๓ จะเปนประชากรผูสูงอายุ ระบบการดูแลผูสูงอายุ ในอดีตรวมอยูในการดําเนินงานกับประชากร
ท้ังหมด ปรากฏในกฎหมายวาดวยการชวยเหลือทางสังคม (๑๙๖๕) ในดานการชวยเหลือทางการเงิน 
สุขภาพ การดูแลระยะยาว โดยภาครัฐ เอกชน และปจเจกบุคคล จนกระท่ังป ค.ศ. ๑๙๗๔ มีการออก
กฎหมายสวัสดิการสังคม เก่ียวกับ โปรแกรมการชวยเหลือทางสังคม ระบบประกันสังคม การฟนฟู
ทางสังคมสําหรับกลุมดอยโอกาส กิจกรรมการศึกษาและการพัฒนาทางสังคม การจัดสวัสดิการ
ผูสูงอายุมีการพัฒนาจนเปนกฎหมายจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะสําหรับผูสูงอายุ ในป ค.ศ. ๑๙๘๘ 
ประกอบดวยการบริการท่ีหลากหลาย คือ การบริการทางศาสนา การบริการทางสุขภาพ การทํางาน 
การศึกษาและฝกอบรม การคุมครองทางสังคม และการชวยเหลือทางสังคม ดําเนินการโดยรัฐบาล 
ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว ในป ค.ศ. ๒๐๐๓ ไดดําเนินการปรับปรุง ยุทธศาสตรชาติในเรื่อง
สวัสดิการสังคมผูสูงอายุ มีการเพ่ิมในเรื่องแผนประกันสังคมท่ีหลากหลายรูปแบบ บํานาญผูสูงอายุ 
การออมของผูสูงอายุ การประกันสุขภาพ การประกันการบาดเจ็บจากการทํางานและเสียชีวิต โดย
มุงหวังวาประเทศอินโดนีเซียจะประสบความสําเร็จในการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ และมีระบบ
สวัสดิการสังคมท่ียั่งยืนสําหรับผูสูงอายุ และมีขอเสนอตอการจัดทํานโยบายไว ๕ ประการ คือ 

๑)  นโยบายผูสูงอายุควรมีลักษณะพลวัตร งายตอการปรับเปลี่ยนไปสูเงือนไขใหม เชน 
การเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางประชากร การปรับปรุงระบบดูแลสุขภาพ การใหเงินทุนชวยเหลือ
ผูสูงอายุ โดยเรียนรูจากประเทศอ่ืนๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมผูสูงอายุแลว 

๒)  ครอบครัวของผูสูงอายุเปนหนวยสําคัญในการดูแลในดานตางๆ และผูสูงอายุก็มีความ
ตองการไดรับการดูแลจากครอบครัว จึงตองมีมาตรการจูงใจใหมีการดูแลผูสูงอายุในครอบครัวอยาง
ยั่งยืน เชน การสรางงานในชุมชน การใหประโยชนทางภาษีผูดูแลผูสูงอายุ การชวยเหลือเพ่ือลดภาระ
คาใชจาย ตลอดจนการฝกบรมใหความรูในการดูแลผูปวยและผูสูงอายุ 

๓)  เสริมสรางระบบความม่ันคงทางสังคมใหมๆ เนื่องจากระบบท่ีดําเนินการโดยรัฐไม
สามารถดําเนินการไดนาน การจัดบริการไมประสบความสําเร็จตามท่ีมีเปาหมายไว ดังนั้นระบบใหม
ดังกลาวนี้ จะตองมีการออกแบบใหเกิดการมีสวนรวมระหวางรัฐบาล ภาคเอกชน ประชาสังคม และ
ผูรับบริการ 

๔)  ในเรื่องระบบดูแลสุขภาพ รัฐบาลควรสรางมาตรการจูงใจใหประชาชนซ้ือบริการ
ประกันสุขภาพของภาคเอกชน รวมท้ังใหผลประโยชนทางภาษีในการชวยจายในการประกันสุขภาพ 
หรือการออมเพ่ือการดูแลสุขภาพและทางการแพทย 



๑๑ 

 

๕)  ใหภาคเอกชนท่ีมีความสามารถและมีกิจกรรมทางดานการเงิน ใหเพ่ิมการสนับสนุน
ผูสูงอายุท้ังดาน การเงิน สิ่งของ และใหการอบรมเจาหนาท่ีภาคเอกชนในเรื่องผูสูงอายุ รัฐบาลควร
สนับสนุนยกเวนภาษีสําหรับภาคเอกชนท่ีดูแลผูสูงอายุท่ีไมสามารถดูแลตนเองได 

Ong Fon Sim (๒๐๐๑) ศึกษาวิจัยเรื่อง “Ageing in Malaysia : National Policy and 
Future Direction” ถึงแมวา มาเลเซียยังมีประขากรผูสูงอายุท่ียังไมเขาสูสังคมผูสูงอายุก็ตาม แตคาด
ประมาณการวา ในป ค.ศ. ๒๐๒๐ ก็จะมีอัตรารอยละ ๙.๕ ของประชากรท้ังประเทศ การวิจัยนี้จึงมุง
ตรวจสอบสถานการณผูสูงอายุในมาเลเซีย ในมิติดานการประกันสุขภาพ การดูแลผูสูงอายุในชุมชน 
การบริการทางสังคม ท้ังทางดานนโยบายและโปรแกรมสําหรับผูสูงอายุ รวมท้ังบทบาทของประขา
สังคม ภาคเอกชน การเตรียมการการกําหนดนโยบาย โดยใชขอมูลทุติยภูมิและการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ ผลพบวา กอน ค.ศ. ๑๙๙๕ การดูแลผูสูงอายุดําเนินการโดยสถาบันครอบครัวและชุมชน 
การดูแลสถาบันของรัฐ เปนแนวทางสุดทายของการดําเนินงาน เม่ือป ค.ศ. ๑๙๙๕ เปนตนมา มีการ
กําหนดนโยบายระดับชาติสําหรับผูสูงอายุ ท่ีกําหนดใหสังคมผูสูงอายุมีความสามารถ ความรูสึกใน
คุณคา และมีศักยภาพของตนเอง ไดรับการดูแลและคุมครองในฐานะสมาชิกหนึ่งของครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติ มีการดําเนินการสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุท่ีจําเปน ในระบบประกันสังคม 
รวมท้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ในภาคราชการและเอกชนท่ีอยูในระบบ แตยังไมครอบคลุมผูท่ีอยูนอก
ระบบ สงเสริมการมีรายไดจากการออมในระบบการประกันชีวิต มีระบบดูแลสุขภาพท่ีมีคาใชจายของ
ตนเอง ครัวเรือนและรัฐบาล การดูแลทางดานสุขภาพนี้ มีคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน มีระบบการดูแลดานการ
ปองกันทางสุขภาพ การแพทย และการฟนฟู ในดานการบริการทางสังคมและการดูแลชุมชน จัดใหมี
สวัสดิการในรูปแบบภายในและภายนอกสถาบันสําหรับผูสูงอายุท่ียากจนนอกจากนี้ในนโยบาย
ดังกลาว ยังสงเสริมใหสรางนวัตกรรมใหมๆในการดูแลผูสูงอายุ ใหความสนใจตอศักยภาพผูสูงอายุ  
ในเรื่องผลผลิตของผูสูงอายุ และสนับสนุนการบริการทางสุขภาพและการรักษาใหเปนการบริการ
พ้ืนฐานสําคัญท่ีผูสูงอายุควรตองไดรับ การวิจัยนี้ไดใหขอเสนอแนะวา ควรมีการสํารวจขอมูล
ประชากรผูสูงอายุในการสํามโนประชากร ติดตามตรวจสอบนโยบายชาติท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุวา  
จะไดรับการปรับปรุงท้ังดานการบริการและการดูแล รัฐบาลควรใหความสําคัญตอศักยภาพท่ีสูญเสีย
และทุนทางสังคมท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ ใหมีการปรับอายุการเกษียณ การฝกอบรมและการจางงาน
ผูสูงอายุ จัดการศึกษาเพ่ือการเตรียมตัวสําหรับคนหนุมสาว มีนโยบายดานการยายถ่ินและแรงงาน
ตางดาว สวนในระบบประกันสังคมยังเปนเรื่องทาทายในประเด็นของความครอบคลุม การเขาถึง
ระบบสุขภาพควรเนนศักยภาพทางสุขภาพและการปองกันของบุคคล แกไขการเขาถึงการบริการทาง
สุขภาพท้ังในเมืองและชนบท สรางความม่ันใจคาใชจายและการเงินดานสุขภาพ ใหการศึกษาการ
อบรมแกผูสูงอายุ ในการกลับมาทํางานใหม มีโอกาสในการทํางาน เพ่ือมีสวนรวมสนับสนุนระบบการ
ผลิตและเศรษฐกิจ ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน การขนสง ใหผูสูงอายุอยูในชุมชนอยางสะดวก โดยรวม
อยูในการวางแผนเมือง  

Angelique Chan (๑๙๙๙) ไดทําการศึกษา “Singapore’s Changing Age Structure 
And The Policy Implications For Financial Security, Employment, Living Arrangements, 
and Health Care”โดยใชขอมูลหลายชวงปทางดานเศรษฐกิจ การจางงาน การอยูอาศัย และ
สุขภาพของผูสูงอายุ การศึกษาพบวา สิงคโปร มีการเพ่ิมข้ึนของผูสูงอายุรวดเร็วในภูมิภาคเอเชีย 



๑๒ 

 

ผูสูงอายุในวัย ๖๕ ปข้ึนไปป ค.ศ. ๑๙๙๙ มีรอยละ ๗ และจะเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๑๙ เม่ือถึงป ค.ศ. 
๒๐๓๐ 

นโยบายในการดูแลผูสูงอายุ ประกอบดวย ความม่ันคงทางการเงิน โดยมีกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ เปนกลไกสําคัญในการสนับสนุนรายไดใหกับผูสูงอายุ กองทุนมีแนวคิดเดิมจากการเตรียมเงิน
เพ่ือการเกษียณ มาเปนการเตรียมเงินเพ่ือการดําเนินชีวิต สรางระบบการออม ๓ บัญชี คือ บัญชีท่ี ๑ 
ดานการออมท่ัวไป เพ่ือการซ้ือสินทรัพย การลงทุน การศึกษาบุตรในระยะท่ี ๓ การสมทบใหคูสมรส
และผูสูงอายุ บัญชีท่ี ๒ การออมทางการแพทย เพ่ือซ้ือประกันทางสุขภาพและทางการแพทย บัญชี
สุดทาย เปนบัญชีเฉพาะเปนรายไดเม่ือเกษียณอายุ นโยบายดานเศรษฐกิจนี้มีพ้ืนฐานการออมของ
ตนเองและการสนับสนุนของครอบครัว 

นโยบายดานการจางงาน โดยการฝกอบรมผูสูงอายุใหมใหสูการทํางาน มีอัตราการจางงาน 
รอยละ ๑๖ และเม่ือป ค.ศ. ๑๙๙๙ มีการปรับเปลี่ยนการเกษียณจาก ๖๐ ป เปน ๖๒ ป และจะเพ่ิม
เปนอายุ ๖๗ ป ในอนาคต 

นโยบายดานท่ีอยูอาศัยและการใชท่ีดิน แมการอยูอาศัยกับบุตรจะมีแนวโนมลดลง แตดวย
นโยบายการสนับสนุนและมาตรการจูงใจทางดานการเงิน ในป ค.ศ. ๑๙๙๙ ผูสูงอายุรอยละ ๘๐ อยู
อาศัยรวมกับบุตรอยางนอย ๑ คน  

นโยบายทางดานสุขภาพ สนับสนุนใหเกิดการตระหนักในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ 
ผูสูงอายุท่ีไมมีหลักประกันทางสุขภาพ จะไดรับการชวยจากหลักประกันของรัฐบาล สิงคโปรไดจัดทํา
แผน ๕ ป ในการดูแลผูสูงอายุ ดวยการเพ่ิมเงินสนับสนุนองคกรอาสาสมัคร สําหรับดูแลผูสูงอายุท่ี
เปราะบาง โดยผูจัดการดูแลสวนบุคคล (Case manager) ใหทําหนาท่ีในการวางแผนจัดบริการและ
ชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ  

Chan ไดสรุปวา ความม่ันคงทางเศรษฐกิจและทางการเงิน มีเพียงพอตอการสรางความ
ม่ันคงทางรายไดสําหรับผูสูงอายุ แมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องบุตรไดยายออกไปอยูท่ีอ่ืนก็ตาม 
การเพ่ิมข้ึนของผูสูงอายุท่ีไมไดทํางานแตมองหางานมีเพ่ิมข้ึน แสดงใหเห็นวานโยบายการจางงาน
ผูสูงอายุไดรับการตอบสนองเปนอยางดีจากผูสูงอายุ แตอยางไรก็ตามความสําเร็จของนโยบายนี้ข้ึนอยู
กับการเปลี่ยนแปลงความคิดเก่ียวกับผูสูงอายุของนายจาง ในการวิเคราะหรายงานประวัติสุขภาพ
ผูสูงอายุ ผูสูงอายุท่ีสุขภาพไมดี มีสาเหตุมาจากขาดการศึกษาในระบบ รายไดนอย ขาดการชวยเหลือ
ทางสังคม ดังนั้นกลุมผูสูงอายุตองไดรับความรูในเรื่องการดูแลสุขภาพ นโยบายผูสูงอายุมีความจําเปน
ท่ีจะตองพัฒนา โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุท่ีมีความตองการเปนพิเศษกวากลุมผูสูงอายุโดยท่ัวไป 

จากรายงานของประเทศบูรไน ดารุสสลาม ในการประชุม “The ๒nd Asean & Japan 
High Level Official Meeting on caring Societies : Development of Human Resources 
and Implications of Ageing Societies ๓๐ August – ๒ September ๒๐๐๔ Hayama & 
Yokohama, Japan” ไดรายงานวาแบบแผนพฤติกรรมทางสังคมกําลังเปลี่ยนแปลง จากการลดลง
ของประชากร และการเพ่ิมข้ึนของผูสูงอายุ เปนสิ่งทาทายตออนาคตท่ีบรูไน ตองคิดใหม เก่ียวกับ
ครอบครัวและขุมชน ในการดูแลผูสูงอายในอนาคต ประเทศบรูไน จึงมีนโยบาย “ครอบครัวมี
ความสุข” (Happy - Family) ท่ีสงเสริมใหครอบครัวและชุมชนแบงปนความรับผิดชอบตนเอง 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การดูแลผูสูงอายุ ถาครอบครัวมีความเขมแข็งในการดูแลผูสูงอายุ ก็ไมจําเปนตอง



๑๓ 

 

มีระบบการดูแลโดยสถาบัน ในหลายทศวรรษท่ีผานมามีสวัสดิการทางสังคมทางดานการศึกษา ทาง
การแพทย และการบริการทางสังคม โดยไมเสียคาใชจาย มีเพียงบางบริการท่ีตองมีคาใชจายเพียง
เล็กนอย ในระบบการดูแลสุขภาพ มีระบบการดูแลสุขภาพข้ันมูลฐาน การดูแลในโรงพยาบาล การ
บริการภายนอก ท่ีผูสูงอายุเขาถึงไดงาย ผานเครือขาย ศูนยสุขภาพของรัฐบาล คลินิก และผู ท่ี
ปฏิบัติงานภาคเอกชน ในการบริการท่ีบาน และศูนยดูแลผูสูงอายุกลางวัน  

ในดานรายได ผูสูงอายุจะไดรับจากเงินบํานาญและเงินชวยเหลือจากรัฐบาล ไดรับการ
สนับสนุนใหมีสวนรวมทางสังคมและการพัฒนาประเทศ สนับสนุนการรวมกลุมเพ่ือตั้งสมาคม หรือ
คณะกรรมการ เพ่ือใหใชศักยภาพและความรูสึกท่ีมีคุณคาของตนเอง สนับสนุนการผลิตทาง
หัตถกรรม  

ในการพัฒนางานดานผูสูงอายุ บรูไนจะเพ่ิมการพัฒนาและปรับปรุงในเรื่อง ระบบการดูแล
สุขภาพ ใหเปนระบบการดูแลสุขภาพสําหรับทุกคน ปรับปรุงเงือนไขทางสุขภาพของผูสูงอายุ จัดทํา
นโยบายและแผนในการพัฒนาบุคลากรใหมีเพียงพอ ปรับโครงสรางใหมีประสิทธิภาพ ดานความ
คุมคา การบริหารจัดการ การบริการ การฝกอบรม ระบบสารสนเทศ ท่ีผูสูงอายุสามารถเขาถึงได 
จัดต้ังศูนยแพทยสําหรับผูสูงอาย อาทิสรางสภาพแวดลอมของครอบครัว ใหมีความเหมาะสมตอวิถี
ชีวิตของผูสูงอายุ เสริมสรางความเขมแข็งใหครอบครัวใหสามารถตอบสนองตอความตองการของ
ผูสูงอายุ การชวยเหลือจากผูบริการมืออาชีพ การชวยเหลือทางการเงิน และการบริการคําปรึกษา 
เตรียมโปรแกรมการใหคําปรึกษากอนเกษียณเพ่ือการเตรียมความพรอมกอน 

Cuong และคณะ (๑๙๙๑) วิจัยเรื่อง “Vietnamese Elderly Aimdst Tranformations 
In Socil Welfare Policy” พบวานโยบายของรัฐและมาตรการเก่ียวกับการสวัสดิการสังคมสําหรับ
ผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงในชวงหลายทศวรรษท่ีผานมาในเวียดนาม กอนท่ีป ค.ศ. ๑๙๘๐ นโยบาย
ของรัฐบาลเนนบทบาทหลักของรัฐในการใหบริการสวัสดิการของประชาชนทุกคน การดูแลสุขภาพไม
เสียคาใชจาย และรูปแบบตางๆของการประกันสังคม การตื่นตัวของการปฏิรูปการตลาด การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายเนนการกระจายความรับผิดชอบไปยังสถาบัน รวมท้ังครอบครัว, ชุมชนทองถ่ิน
และภาคประชาสังคม ปจจุบัน การจายเงินของรัฐบาลจํานวนมากใหกับผูสูงอายท่ีเกษียณอายุของรัฐ
และผู ท่ีเสียสละเพ่ือประเทศชาติ จากผลสํารวจ ทําใหเห็นไดชัดวา การทํางานและครอบครัวมี
ความสําคัญตอความเปนอยูของผูสูงอายุเวียดนาม และมีความสําคัญแหลงท่ีมาของการสนับสนุนทาง
การเงินและสิ่งของมากกว าการใหความชวยเหลือรัฐ ผูสูงอายุหลายคนยังคงทํางานตอไป ครอบครัวจึง
ยังคงเปนศูนยกลางในการสนับสนุนบุตร รวมถึง การอยูรวมกันในครอบครัว และการไดรับการ
สนับสนุนทางการเงินและวัสดุอ่ืน ๆ จากบุตรท่ีไมไดอยูดวย 

ในรายงาน Philippine Country Report “Community Services for the Elderly in 
the Philippines: A Collaboration of the Department of Social Welfare and 
Development and the Department of Health” The ๕th ASEAN and Japan High Level 
Officials Meeting on Caring Societies ๒๗ – ๓๐ August ๒๐๐๗, Tokyo, Japan ไดเสนอเรื่อง
การจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุในหลายดาน ประกอบดวย ระบบการดูแลสุขภาพ มีการ
บริการสังคมทางการแพทย การจัดท่ีพักผูปวยผูสูงอายุในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน การประกันสังคม
ของภาครัฐและเอกชน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับการเตรียมความพรอมสู



๑๔ 

 

วัยสูงอายุ การจัดโปรแกรมการใหคําปรึกษา การชวยเหลือผูสูงอายุในภาวะวิกฤติ เพ่ือเสริมสรางการ
นับถือตนเองของผูสูงอายุ การบูรณาการศูนยกลางวันสําหรับผูสูงอายุและเด็ก การจัดโปรแกรม
ระหวางทางดานเทคโนโลยี การสงเสริมการมีสวนรวม และการเปนอาสาสมัครชวยเหลือทาง
สวัสดิการทางสังคมผูสูงอายุ นอกจากนี้มีขอเสนอตอการพัฒนาการบริการสังคมเปนการข้ันพ้ืนฐานท่ี
ทุกคนไดรับ ความสามารถของผูดูแลผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง การสรางความเพียงพอใหผูสูงอายุใน
การดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ การจัดท่ีพักอาศัยท่ีมีมาตรการทางการเงินชวยเหลือ เปนตน การ
ดําเนินงานอยูภายใตนโยบาย ยุทธศาสตร และกฎหมายหลายฉบับ 

Country Report for The Second ASEAN and Japan High Level Official Meeting 
on Caring Societies เสนอวา การดูแลผูสูงอายุสวนใหญเปนหนาท่ีของครอบครัว การจัดสวัสดิการ
สังคมของผูสูงอายุ การจัดบริการของรัฐมีท้ังในและนอกสถาบัน มีการจัดบริการบานพักผูสูงอายุ การ
ใหความชวยเหลือทางการเงินและสิ่งของ การจัดบริการท่ีบาน การจัดอาสาสมัครดูแล  

Professor Myint Han (๒๐๑๐) ไดนําเสนอในระบบดูแลสุขภาพผูสูงอายุของเมียนมาร ใน
บทความเรื่อง “”Health care of the elderly in Myanmar”วาระบบการดูแลสุขภาพ มีการ
จัดบริการเพ่ือการสงเสริมดานสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ และเพ่ิมการเขาถึงในบริการ ผานการดูแล
สุขภาพปฐมภูมิ มีการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน โดยอาสาสมัครสุขภาพและองคภาคเอกชน สําหรับระบบ
ประกันสังคมมีการดําเนินการจัด เฉพาะขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ  

Leeber Leebouapao ๒๐๑๐) นําเสนอ “Report on Social Protection in the Lao 
PDR” ซ่ึงเปนงานวิจัยเก่ียวกับระบบการคุมครองทางสังคม โดยพบวา ประชากรผูสูงอายุจะมีเพ่ิม 
และอายุคาดเฉลี่ยจะเพ่ิมข้ึนดวย ลาวมีระบบการคุมครองทางสังคม ๒ ระบบ คือ การประกันสังคม 
ของภาครัฐ เอกชน การดูแลสุขภาพโดยชุมชน โดยมีระบบประกันสุขภาพ และกองทุนสุขภาพ อีก
ระบบไดแก การชวยเหลือทางสังคม ลาวมีการคุมตรองทางสังคมในรูปแบบเงินบํานาญเฉพาะ
พนักงานของรัฐ บํานาญนี้รัฐเปนผูออกใหโดยพนักงานไมตองจาย และมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพสําหรับเปนบํานาญผูทํางานจากรายไดของตนเองรอยละ ๖ ของเงินเดือน ในระบบการประกันการ
รักษาพยาบาลมีสิทธิประโยชนตามโครงการประกันและกองทุนรวมสุขภาพ ลาวมีนโยบายการจัด
สวัสดิการสังคมใหกับกลุมเสี่ยง การปรับปรุงดานคุณภาพการบริการ การลดความยากจน การจัดทํา
คูมือการดูแลผูสูงอายุท่ีบานและชุมชน  

จากการประชุม “The ๕th ASEAN and Japan High Level Officials Meeting on 
Caring Societies ๒๗ – ๓๐ August ๒๐๐๗, Tokyo, Japan , ๒๗ to ๓๐ August ๒๐๐๗” 
กระทรวงสุขภาพ ของกัมพูชา ไดเสนอรายงานของประเทศ เรื่อง Community Services for the 
Elderly วาในชวงหลายทศวรรษท่ีผาน โครงสรางทางสังคมของกัมพูชา มีความเสื่อมโทรมอยาง
รุนแรงและรวดเร็ว โดยเฉพาะดานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีปฏิบัติระหวางกัน 
โศกนาฏกรรมของครอบครัว ความแตกแยกความสัมพันธ การสูญเสียสิทธิ ศักดิ์ศรี เปนปจจัยท่ีสงผล
กระทบตอทุกคน ท้ังทางดานสุขภาพ และเงือนไขการดํารงชีวิต ทําใหผูสูงอายุท่ียากจนไมไดรับการ
ชวยเหลือ รัฐบาลกัมพูชาจึงมีแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี จากการดําเนินงานบริการสุขภาพและ
การดูแลผูสูงอายุ เม่ือป ค.ศ. ๑๙๙๐ มีนโยบายชาติ เก่ียวกับการดูแลสุขภาพผูสูงอายุและคนพิการ 
(National Policy on the Health Care for Elderly and Disabled People ) ดานสังคมมีการ



๑๕ 

 

ปรับปรุงในเรื่องกองทุนบํานาญสําหรับผูเกษียณท่ีเปนเจาหนาท่ีรัฐและพนักงานท่ีเปราะบางและพิการ 
การบริการทางสุขภาพ มีการดําเนินการในภาพรวมทุกกลุม ไมไดมีการจัดเฉพาะสําหรับผูสูงอายุ โดย
จัดบริการลงสูชุมชน การบริการบางประเภทไมเหมาะสมและเพียงพอตอความตองการท่ีจําเปน
สําหรับผูสูงอายุ บุคลากรท่ีบริการยังขาดความรูเรื่องและโรคของผูสูงอายุ ไมมีการฟนฟูท่ัวไปและ
จัดเปนการเฉพาะ การไมมีขอมูลขาวสารท่ีจําเปนตอการปองกัน การออกกําลัง และการใชชีวิตท่ีดี
ของผูสูงอายุ การจัดบริการท่ีลงไปสูชุมชน เดิมท่ีใชประโยชนจากการดูแลตามประเพณีของครอบครัว
และชุมชน ไมปรากฏใหเห็นมากนัก จึงตองใชอาสาสมัครเขาไปดูแลและจัดบริการ ในการบริการท่ีอยู
อาศัย ผูสูงอายุตองการอยูกับบานของตนเองเทาท่ีจะเปนไปได ผูสูงอายุท่ียากจนตองอาศัยในชุมชน
แออัด เพิงท่ีพัก ในสภาพแวดลอมท่ีไมดี มีผลตอสุขภาพจิตและสุขภาพกายท่ีออนแอ ยังไมมีแผน
สําหรับท่ีพักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ และการชวยเหลือทางกฎหมายของรัฐบาลและทองถ่ิน ระบบขนสง 
ผูสูงอายุไมสามารถใชไดท้ังในเขตเมืองและชนบท สรางปจจัยเลี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตูและเสียชีวิตใน
ระบบขนสงปจจุบัน แตก็มีการพัฒนาเครือขายการโดยสารท่ีปลอดภัยผูสูงอายุในชุมชน โดยเฉพาะใน
เขตเมือง 

ประเด็นทาทายของกัมพูชาในการพัฒนาระดับชาติ ตองมีการวัดการจัดบริการในระดับ
ชุมชน และทองถ่ินสําหรับผูสูงอายุ การสงเสริมผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจเพ่ือจะไดทราบถึงความตองการของผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
เศรษฐกิจ ทําใหเกิดผูสูงอายุท่ีพ่ึงพิงมากข้ึน ทําใหมาตรฐานการดํารงชีวิตของผูสูงอายุยังคงต่ํา กลไก
ทุกระดับ และนโยบายยังไมเพียงพอตอการดําเนินงาน ยังไมมีระบบเฉพาะท่ีเหมาะสมในการบริการ
ชุมชนของผูสูงอายุ การเงิน งบประมาณท่ีนอยเปนจุดออนตอการขับเคลื่อนโปรแกรมสําหรับผูสูงอายุ
และการดูแลสุขภาพ บุคลากรดานผูสูงอายุจะตองมีเพียงพอและมีความรูดานผูสูงอุการสรางความ
เขมแข็งการจัดบริการสําหรับผูสูงอายุและครอบครัวในระดับลาง เปนสิ่งสําคัญ จะชวยใหผูสูงอายุ มี
สวนรวมในการพัฒนากิจกรรมสําหรับชุมชน 

สมชัย จิตรสุชน นําเสนอบทความ “AEC กับผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
ชองวางทางรายได”ในการสัมมนาวิชาการประจําป ๒๕๕๕ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มายาคติ 
ความเปนจริง โอกาสและความทาทาย”(ASEAN Economic Community : Myths, Reality, 
Potentials and Challenges) เม่ือ วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ วาขอตกลงตามกรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เปนหนึ่งในสามเสาหลักในขอตกลงประชาคมอาเซียน ควบคูไปกับ
ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) และ
ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) แม AEC จะไม
มีเนื้อหาท่ีกลาวถึงประเด็นดานสังคมโดยตรงดังเชน ASCC ก็ตาม แตการรวมกลุมทางเศรษฐกิจยอมมี
ผลกระทบทางสังคม เชน มีผลตอชองวางการพัฒนาระหวางประเทศสมาชิกและความเหลื่อมล้ํา
ภายในประเทศสมาชิก และเนื่องจาก ASCC ยังไมมีความกาวหนาเทาท่ีควรท้ัง ในแงของแนวทาง
ดําเนินการและการติดตามประเมินผล ผลกระทบตอสังคมทางออมท่ีมาจาก AEC จึงอาจมี
ความสําคัญและตองการการวิเคราะหมากกวา โดยทําการวิเคราะหความเชื่อมโยงตอมิติดานสังคม
ของผลกระทบทางเศรษฐกิจจากAEC ท่ีมีการศึกษามากอนหนา โดยใชตัวอยางของมิติทางสังคมใน
ดานชองวางรายไดและชองวางทางสังคมระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน สวนในระดับประเทศศึกษา



๑๖ 

 

มิติความยากจน ความเหลื่อมล้ําสุขภาพพ้ืนฐาน การศึกษา และระดับมลภาวะ โดยใชการศึกษาแบบ 
panel regression analysis โดยศึกษาผลกระทบของการรวมกลุมภายใต AEC ในระดับตางๆ 
รวมท้ัง ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมการรวมกลุมไปยัง ASEAN+๖ คือรวมประเทศจีน ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด 

 
ตารางท่ี ๑ เปรียบเทียบระบบคุมครองทางสังคมของชาติอาเซียนบางประเทศ 

 
ประเทศ กลยุทธ

ระดับ 
ชาติ 

ประกัน 
สังคม 

ประกันสุขภาพ การชวยเหลือทางสังคม บริการ
ทาง
สังคม 

ถวน
หนา 

ระดับ
ชุมชน 

กองทุน
สุขภาพ 

เงิน
โอน 

เงิน
อุดหนุน 

เงิน
ผูสูงอาย ุ

อาหาร จางงาน
โดยรัฐ 

กัมพูชา √ √  √ √ √ √  √ √ √ 
ลาว ? √  √ √    √ √ √ 

เมียนมาร ? √  √ √    √ √ √ 
เวียดนาม √ √ √   √ √ √ √  √ 
อินโดนีเซีย ? √ √   √ √ √ √ √ √ 
ฟลิปปนส ? √ √   √ √ √ √ √ √ 

ไทย ? √ √     √ √  √ 

ท่ีมา: Jones and Maria Stavropoulou (๒๐๑๒) 
 
ศศิพัฒน ยอดเพชร, (๒๕๔๙) ระบบสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุไทย ท่ีมีอยูในปจจุบัน 

จําแนกตามประเภทบริการ ๓ ประเภท สรุปไดดังนี้ 
๑) การประกันสังคม (Social Insurance) เปนการสรางหลักประกันความม่ันคงในการ

ดํารงชีวิต และคุมครองลูกจาง ประเทศไทยมีระบบประกันสังคม ๕ ลักษณะ ไดแก 
(๑)  Pillar Zero ระบบเบี้ยยังชีพเปนระบบประกันท่ีไมตองจายสมทบ (Non - 

contributory pillar) 
(๒)  Pillar I ระบบบําเหน็จ/บํานาญขาราชการ เปนคาตอบแทนท่ีขาราชการปฏิบัติ

หนาท่ีมานาน หรือเกษียณอายุราชการ และกองทุนประกันสังคม รวมท้ังระบบประกันสังคมกรณีชราภาพ  
(๓)  Pillar II กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) เปนการสงเสริมการออมของ

ขาราชการ เพ่ือวัยเกษียณอายุราชการ ใหกับขาราชการท่ีสมัครใจ เปนสมาชิก 
(๔)  Pillar III กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวม

หุนระยะยาว (LTF) หรือระบบการออมผานบริษัทประกันแบบเงินไดประจํา 
(๕)  Pillar IV ระบบประกันสุขภาพถวนหนา ท่ีรัฐรับผิดชอบคาบริการดานสุขภาพ

อยางครอบคลุมทุกคน ตามเกณฑ และขอบเขตท่ีกําหนดอยางไรก็ตามผลการศึกษาของสถาบันวิจัย
เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย พบวาระบบหลักประกัน ดานรายไดสําหรับผูสูงอายุในประเทศไทยยังไม
เปนแบบหลายชั้น (multi-pillar) อยางถวนหนา โดยมี ๒ ลักษณะคือ 

ก)  แบบเปนระบบ และมีกฎหมายรองรับไดแก ระบบบําเหน็จ บํานาญ
ขาราชการ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนครูใหญ และครูโรงเรียน



๑๗ 

 

เอกชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ กองทุนหุนระยะยาว บริษัทประกันชีวิต 
และระบบเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

ข)  แบบไมเปนทางการเปนระบบสวัสดิการภาคประชาชนเชน กลุมสัจจะวันละ 
๑ บาท อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ขอดีคือ ชุมชนรับรูปญหาท่ีแทจริง ผูสูงอายุท่ีมีความเดือดรอน
จริง จึงไดรับความชวยเหลือตามความตองการ ขอดอยคือ หากชุมชนไมเขมแข็งและผูนําไมมีคุณธรรม 
ระบบประชาชนไดอยางครอบคลุม ศักยภาพในการติดตามมีประสิทธิภาพมากกวาสวนกลาง การ
บริหารกองทุนตามแนวทางดังกลาว มีความเปนไปไดสูง และถูกกวาการบริหารโดยสวนกลาง ท้ังนี้ยัง
จําเปนตองศึกษาในรายละเอียดตอไป ผลการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป ๒๕๕๑ (กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, ๒๕๕๑) ไดเสนอระบบบํานาญแหงชาติ เพ่ือการพัฒนาวา 
จุดออนของกองทุนนี้คือ มุงสงเสริมการออมเฉพาะแรงงานในระบบเทานั้น ไมไดแกไขแรงงานนอก
ระบบหรือผูดอยโอกาส 

๒) การชวยเหลือสาธารณะ (Public Assistance) เปนการสงเคราะหแบบใหเปลาสําหรับ
ผูท่ีตองการความชวยเหลือเพราะชวยเหลือตนเองไมได ดอยโอกาสทางสังคม และไรท่ีพ่ึง รูปแบบของ
สวัสดิการท่ีมีอยูคือ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ กองทุนผูสูงอายุ  

๓) การบริการสังคม (Social Services) เปนระบบบริการ ท่ีตอบสนองความตองการข้ัน
พ้ืนฐาน ของประชาชน ประกอบดวยบริการดานตาง ๆ ๔ ดานดังนี้ ดานสุขภาพอนามัยประกอบดวย 
หลักประกันสุขภาพถวนหนาถือเปน “สิทธิ" ข้ันพ้ืนฐานของประชาชน ดานท่ีอยูอาศัยประกอบดวย 
การสงเคราะหท่ีอยูอาศัยและการดูแล เปนบริการในสถานสงเคราะหสําหรับผูสูงอายุ ดานการมีงาน
ทํา และการมีรายได ดานการบริการสังคม และนันทนาการ 

ศศิพัฒน ยอดเพชร, (๒๕๕๐) ไดประมวลการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุในประเทศญี่ปุน 
วา ในฐานะท่ีญี่ปุน เปนประเทศท่ีมีสัดสวนประชากรสูงอายุมากท่ีสุดในโลก ความกังวลในผลกระทบ
ท่ีจะเกิดข้ึน ยอมมีมากกวาประเทศอ่ืน ๆ การดําเนินงานเพ่ือรองรับสถานการณดังกลาว จึงมีอยูอยาง
มากมาย สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุของประเทศญี่ปุน ปรากฏชัดเจนเม่ือป ค.ศ. ๑๙๘๖ คือนโยบายให
มีสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ นโยบายดังกลาวนี้มุงใหครอบคลุม ๔ ระบบ ท้ังระบบประกันการจางงาน 
และรายไดระบบสุขภาพ และสวัสดิการสังคม ระบบการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน และ
ระบบการสรางท่ีพักอาศัย และสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม กอนหนาป ค.ศ. ๑๙๘๖ ก็มีกฎหมายอ่ืน ๆ 
ท่ีกําหนดออกมา เพ่ือใหความชวยเหลือผูสูงอายุอยูกอนแลว เชน กฎหมายวาดวยบริการสุขภาพ และ
การรักษาสําหรับผูสูงอายุ การจัดตั้งระบบประกัน เบี้ยบํานาญท่ีครอบคลุมถวนหนา มาตรการจางงาน
สําหรับคนวัยสูงอายุ กฎหมายประกันการจางงานถึงอายุ ๖๕ ป เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุญี่ปุนได
ทํางานตราบเทาท่ีอยากทํา โดยไมถูกกีดกันเนื่องจากอายุดวยเหตุเพราะผูสูงอายุญี่ปุน มีการเจ็บปวย
เรื้อรังจํานวนมาก สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุในประเทศญี่ปุน จึงเนนท่ีการดูแลระยะยาว แตเปนการ
ดูแลท่ีบาน โดยในป ค.ศ. ๑๙๘๙ เกิดนโยบายแผนทอง (Gold Plan) ในป ค.ศ. ๑๙๙๔ ปรับเปนแผน
ทองใหม (New Gold Plan) และในป ค.ศ. ๒๐๐๐ มีกฎหมาย Public Long-Term Care 
Insurance Law ออกมา เหลานี้เพ่ือสงเสริมการขยายการใหบริการ การเพ่ิมจํานวนสถานพยาบาล 
หรือศูนยใหบริการดานสุขภาพ การเพ่ิมจํานวนผูดูแลท่ีบาน และพัฒนาคุณภาพผูดูแล ท้ังดานความรู
และทักษะในการดูแล ญี่ปุนไดปฏิรูปหนวยงานครั้งสําคัญในป ค.ศ. ๒๐๐๑ โดยการรวมกระทรวง



๑๘ 

 

สาธารณสุข และสวัสดิการสังคมกับกระทรวงแรงงานเขาดวยกัน เพ่ือใหการดําเนินงานคลองตัวข้ึน 
และต้ังหนวยงานรับผิดชอบผูสูงอายุโดยตรงเรียกวา Health and Welfare Bureau for the 
Elderly มีเปาหมายสนับสนุนใหผูสูงอายุมีวิถีชีวิตท่ีมีสุข มีความภาคภูมิใจในตนเอง  

สรุป วรรณกรรมท่ีเก่ียวของจากการศึกษาระบบการจัดสวัสดิการสังคมของแตละประเทศ
จะพบวา ความจําเปน รูปแบบและประเภทของการจัดสวัสดิการสังคมมีท้ังความเหมือนและความ
แตกตางกัน ดังนี้ 

๑) การจัดสวัสดิการสังคมของประเทศตางๆในอาเซียนนั้น เกิดข้ึนจากสถานการณทาง
สังคม และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากรท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน คือ การเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรผูสูงอายุอยางตอเนือง อายุคาดเฉลี่ยผูสูงอายุเพ่ิมมากข้ึน แมจะแตกตางกันในเรื่อง
อัตราสวนท่ีเพ่ิมข้ึนและความรวดเร็วของการเพ่ิมท่ีแตกตางกันในแตละประเทศก็ตาม นอกจากนี้ใน
หลายประเทศ การตระหนักดังกลาวในเรื่องประชากรท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณในแตละประเทศเอง
แลว ยังเก่ียวเนื่องจากองคกรระหวางประเทศ เชน Help Age International Japan International 
Cooperation Agency (JICA) เปนตน ท่ีสงเสริมสนับสนุนองคความรูและงานวิชาการท่ีชวยใหเกิด
แนวคิดและแนวทางการดําเนินงานดานผูสูงอายุ 

๒) สภาพทางสังคมของประเทศ จุดเดนของประเทศในภูมิภาคนี้ คือสถาบันทาง
ครอบครัวและชุมชน ยังคงเปนแหลงของการดูแลผูสูงอายุท่ีสําคัญ ถึงแมวามีบางประเทศตองเผชิญ
ภาวะ วิฤกตการณทางการเมืองการปกครองและสงคราม ก็ตาม ความผูกพันระหวางรุนยังคงปรากฏ
ใหเห็น ดังนั้นการจัดบริการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุจึงมุงเนน บนฐานท่ียังม่ันคงของครอบครัว
และชุมชน 

๓) สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศ เปนปรากฏการณท่ีเห็นไดชัดเจนมากถึงความ
แตกตางในระบบ ประเภท และรูปแบบการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ ประเทศท่ีเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจมีทรัพยากรในการบริหารจัดการมาก จะมีในระบบ ประเภท และรูปแบบการจัดสวัสดิการ
สําหรับผูสูงอายุท่ีหลากหลาย ครอบคลุม เหมาะสม เพียงพอ และเขาถึงไดของผูสูงอายุ เชน ประเทศ
สิงคโปร เปนตน 

๔) การเสริมสรางการมีสวนรวมของภาคเอกชน ประชาสังคม ทองถ่ิน สมาคมของ
ผูสูงอายุและตัวผูสูงอายุเอง ไดปรากฏข้ึนตามแผน นโยบาย การดําเนินงาน ในการจัดสวัสดิการสังคม
สําหรับผูสูงอายุ 

 
๒.๓  สรุปกรอบแนวคิด 

การจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุภายใตกรอบพันธสัญญาระหวางประเทศในอาเซียนไดใช 
กรอบแนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม ซ่ึงประกอบดวยรูปแบบและระบบการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับ 
ผูสูงอายุ การบริการทางสังคม การประกันสังคม การชวยเหลือทางสังคมและ การสนับสนุนทางสังคม 
มีสวนสัมพันธท่ีจะทําใหเกิดการบรรลุการพัฒนาสวัสดิการผูสูงอายุ ภายใต กรอบความรวมมือ
ระหวางประเทศในปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามวาดวย การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว : การดูแลผูสูงอายุ ไดมากนอยเพียงใด และ ประเทศไทยควรปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุในประเด็นอะไรบาง 



๑๙ 

 

ในขอตกลงของปฏิญญาบรูไนดารุสซาลาม ประกอบดวยเรื่อง 
๑) ระบบสงเสริมทางสังคมและกระตุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท่ีสงเสริม

ศักยภาพของครอบครัวในการดูแลผูสูงอายุการดูแลท่ีเหมาะสม 
๒) ใหการดูแลและการสงเสริมท่ีเหมาะสมแกผูสูงอายุ รวมถึงในรูปแบบของอาสาสมัคร

ชุมชน และการจัดการการดูแลแบบทางเลือกโดยครอบครัวและชุมชน 
๓) สงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพ่ึงพา

ตนเอง และศักยภาพในการประกอบรายได  
๔) ใหโอกาสในการพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต สามารถกระทําตามเจตนารมณของตนเอง 

การไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยการใหเขาถึงการบริการทางสังคมและสวัสดิการ แหลงทรัพยากร การฝก
ทักษะอาชีพ การศึกษาตลอดชีวิต และการมีสวนรวมในชุมชน 

๕) ใหผูสูงอายุไดมีชีวิตท่ีม่ันคง แข็งแรงและมีประสิทธิภาพ ดวยการลดอัตราความยากจน
ในผูสูงอายุ 

๖) สงเสริมคุณภาพการใหบริการดานสุขภาพและการคุมครองทางสังคมแกผูสูงอายุท่ี 
รวมถึงการดูแลสุขภาพเชิงปองกันและการรักษา 

๗) สนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพแกเจาหนาท่ีสาธารณสุขมูลฐาน เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
นักสังคมสงเคราะห ผูดูแล และอาสาสมัคร ในการใหการดูแลผูสูงอายุ 

๘) สงเสริมศักยภาพของเยาวชนและสรางความตระหนักในการใชชีวิตอยางถูกสุขลักษณะ 
และเตรียมพรอมสําหรับการกาวสูวัยผูสูงอายุและสามารถรับมือกับปญหาตาง ๆ ท่ีจะมาพรอมกับวัย
สูงอายุได  

๙) ใหความชวยเหลือในการทําวิจัยและแลกเปลี่ยนงานวิจัยเก่ียวกับการศึกษาเก่ียวกับ
ผูสูงอายุ และการศึกษาเก่ียวกับผูปวยสูงอายุ  

๑๐) เสริมสรางความรวมมือกับองคกรอ่ืนๆ ภายใตอาเซียนท่ีเก่ียวของ และสงเสริมการเปน
หุนสวนท่ีใกลชิดยิ่งข้ึนกับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สมาคมผูสูงอายุ และผูสูงอายุ เพ่ือสงเสริม
ความเปนอยูท่ีดีของผูสูงอายุ  



๒๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี ๑ กรอบแนวคิด 
 

การจัดสวัสดิการสังคม 
สําหรับผูสูงอายุ 

ดานการบริการทางสังคม 
ดานการประกันสังคม 
ดานการชวยเหลือทางสังคม 
ดานการสนับสนุนทางสังคม 

การบรรลุกรอบ
พันธสัญญาตาม
ปฏิญญาบรูไนดา

รุสซาลาม 

๑. ศักยภาพครอบครัวการดูแล
ผูสูงอายุ 

๒. การดูแลท่ีเหมาะสมในรูปแบบ
อาสาสมัคร แบบทางเลือกโดย
ครอบครัวและชุมชน 

๓. การเสริมสรางสภาพแวดลอมท่ี
เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาตนเอง 

๔. การเขาถึงบริการสังคมและ 
สวัสดิการ 

๕. ลดความยากจน 
๖. คุณภาพการบริการดานสุขภาพ 

และการคุมครองทางสังคม 
๗. สรางศักยภาพผูใหบริการ 
๘. สรางการตระหนักเตรียมความ

พรอมกาวสูวัยสูงอายุ 
๙. ชวยเหลือและแลกเปลี่ยนการวิจัย 
๑๐. สรางความรวมมือและความ 

เปนหุนสวนกับภาคีอ่ืนๆ 
 



 

 
บทที่ ๓ 

ผลการศึกษา 
 
 
การศึกษาการจัดสวัสดิการผูสูงอายุภายใตกรอบพันธสัญญาระหวางประเทศในอาเซียน  

ไดประมวล ศึกษาและวิเคราะห วาระบบสวัสดิการสังคมท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุมีประเภทอะไรบาง 
ระบบดังกลาวมีการดําเนินการ เปนอยางไร มีความครอบคลุม ตามขอตกลงในปฏิญญาบรูไนดารุสซา
ลามท่ีกําหนดไวหรือไม ประเทศไทยมีแนวทางในการพัฒนาเพ่ือตอบสนองตอขอตกลงอยางไรบาง 
และหรือมีแนวทางท่ีประชาคมอาเซียนสามารถพัฒนาไปสูระบบของประเทศท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี
อยางประเทศญี่ปุน ไดมากนอยเพียงใด ดังนั้นในการวิเคราะห จึงไดพิจารณาจากสถานการณทางดาน
ประชากร เศรษฐกิจ สังคมและระบบสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุท่ีดําเนินการอยูของแตละ
ประเทศในอาเซียน มีรูปแบบและลักษณะอยางไร 

 
๓.๑  โครงสรางและแนวโนมประชากรผูสูงอายุของประเทศในประชาคมอาเซียน 

ประเทศในประชาคมอาเซียน มีการสรางระบบความสัมพันธกันตอเนื่อง เกือบ ๔ ทศวรรษ 
จากท่ีเริ่มตน ๕ ประเทศ เปน ๑๐ ประเทศ ในแตละประเทศไดผานวิฤตการณในหลายเรื่อง ท้ังทาง
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และ สังคม โครงสรางประชากรมีการปรับเปลี่ยน โดยมิติหนึ่งท่ีมี
แนวโนมเห็นไดชัดเจนในทุกประเทศ ในชวง ทศวรรษท่ีผานมา คือ การเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องของ
ประชากรผูสูงอายุ และการเพ่ิมข้ึนของอายุคาดเฉลี่ยของผูสูงอายุ 

 
ตารางท่ี ๒  การกระจายรอยละของประชากรกลุมอายุ  ๓ กลุมใหญ  จําแนกตามประเทศ              

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

อายุ/
ประเทศ 

ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม 

๖๐ปข้ึนไป ๑๒.๙ ๕.๗ ๖.๒ ๘.๒ ๕.๙ ๗.๗ ๗.๙ ๕.๗ ๑๔.๐ ๘.๔ 
๑๕-๑๙ ๖๖.๖ ๖๘.๑ ๖๑.๙ ๖๔.๘ ๕๙.๖ ๖๑.๙ ๖๖.๔ ๕๘.๘ ๖๘.๖ ๖๘.๐ 
๐-๑๔ ๒๐.๕ ๒๖.๒ ๓๑.๙ ๒๗.๐ ๓๔.๕ ๓๐.๐ ๒๕.๖ ๓๕.๔ ๑๗.๔ ๒๓.๖ 

ท่ีมา : Population Division of Department of Economic and Social Affair of the United 
Nations Secretariat” World population prospects : The Revision 
(http:esa.un.org/undp/wpp/index.htm) สถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 



๒๒ 

 

ประเทศในอาเซียนมีความแตกตางกันมากในสถานการณประชากร กลุมแรกยังมี
สถานการณโครงสรางประชากรในเยาววัย คือ สัดสวนประชากรเด็กเกินกวารอยละ ๓๐ ไดแก 
ฟลิปปนส ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย กลุมท่ี ๒ อยูในชวงเปลี่ยนผานจากประชากรเยาววัยสูประชากร
สูงวัย ไดแก เวียดนาม เมียนมาร อินโดนีเซีย และ บรูไน กลุมท่ี ๓ กลุมประชากรโครงสรางเปน
ประชากรสูงวัย ไดแก สิงคโปร และไทย 

 
ตารางท่ี ๓ การกระจายรอยละของประชากรกลุมอายุ ๓ กลุมใหญ จําแนกตามประเทศ  
  พ.ศ. ๒๕๗๓ 

 
อายุ/

ประเทศ 
ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม 

๖๐ปข้ึนไป ๒๔.๓ ๑๔.๑ ๑๐.๙ ๑๕.๗ ๙.๗ .๑๔.๗ ๑๕.๑ ๑๐.๐ ๓๑.๓ ๑๘.๓ 
๑๕-๑๙ ๖๐.๖ ๖๖.๓ ๖๕.๗ ๖๔.๒ ๖๕.๙ ๖๑.๒ ๖๕.๓ ๖๑.๓ ๕๔.๒ ๖๔.๔ 
๐-๑๔ ๑๕.๑ ๑๙.๖ ๒๓.๔ ๒๗.๐ ๒๔.๔ ๒๔.๑ ๑๙.๖ ๒๘.๗ ๑๔.๕ ๑๗.๓ 

ท่ีมา : Population Division of Department of Economic and Social Affair of the United 
Nations Secretariat” World population prospects : The Revision 
(http:esa.un.org/undp/wpp/index.htm) สถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
จากตารางท่ี ๓ ในอีก ๒๐ ปขางหนา ( พ.ศ. ๒๕๗๓) ประเทศในประชาคมอาเซียน ขอมูล

คาดประมาณการของสหประชาชาติ แสดงใหวา ๙ ใน ๑๐ ประเทศ ยกเวนประเทศลาว ไดเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ โดยมีประเทศสิงคโปรและไทย เขาสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ 

นอกจากนี้ การเพ่ิมข้ึนของอายุคาดเฉลี่ยของผูสูงอายุท่ีอายุ ๖๐ ป ในประเทศประชาคม
อาเซียน United Nations ไดคาดประมาณวาในชวง ค.ศ. ๒๐๑๐ ถึง ค.ศ. ๒๐๑๕ ผูสูงอายุมีคาเฉลี่ย
เม่ืออายู ๖๐ ป โดยเปนชายเพ่ิม ๑๘ ป และเปนหญิง เพ่ิม ๒๐ ป ขอมูลการเพ่ิมของอายุคาดเฉลี่ย
ของแตละประเทศ ดังนี้ 

 



๒๓ 

 

ตารางท่ี ๔  อายุคาดเฉลี่ยของผูสูงอายุ เม่ืออายุ ๖๐ ป จําแนกตามเพศและประเทศ ในชวง            
ค.ศ. ๒๐๑๐ ถึง ค.ศ. ๒๐๑๕ 

 
ประเทศ ชาย หญิง 

ไทย ๑๙ ๒๒ 
บรูไน ๒๑ ๒๔ 
กัมพูชา ๑๖ ๑๗ 
อินโดนีเซีย ๑๗ ๑๙ 
ลาว ๑๖ ๑๘ 
มาเลเซีย ๑๘ ๒๐ 
เมียนมาร ๑๖ ๑๘ 
ฟลิปปนส ๑๖ ๑๙ 
สิงคโปร ๒๒ ๒๕ 
เวียดนาม ๒๐ ๒๓ 

ท่ีมา : United Nations Department of Economic and Social Affair, Population Division 
๒๐๑๐ (www.unpopulation.org)  

 
ขอมูลในดานโครงสรางประชากรผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน และอายุคาดเฉลี่ยท่ีเพ่ิมข้ึนเชนเดียวกัน

นี้ จึงเปนขอเท็จจริงท่ีแสดงใหเห็นถึงนัยสําคัญท่ีจะมีผลทางสังคมและเศรษฐกิจ ในระดับบุคคล 
ครอบครัว และสังคม ปรากฏการณนี้จะเกิดข้ึนในชวงระยะเวลาไมเกิน ๒ ทศวรรษ ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ี
สั้น ในขณะท่ีประเทศสวนใหญในประชาคมอาเซียนเปนประเทศท่ีกําลังพัฒนา ทรัพยากรมีคอนขาง
จํากัด อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไมสูง จึงเปนสิ่งทาทายวาจะตองวาการเปลี่ยนแปลงระบบ
การบริหารจัดการสวัสดิการสังคมในหลายดาน และไมใชเรื่องของผูสูงอายุเทานั้น แตจะครอบคลุม
กลุมอ่ืนๆดวย ดังนั้น การจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุและการเตรียมการเขาสูสังคมผูสูงอายุ จึง
เปนประเด็นท่ีประชาคมอาเซียนตองมีแนวทางและมาตรการในการปฏิบัติ เพ่ือบรรลุขอตกลงเพ่ือ
คุณภาพชีวิตท่ีดีของผูสูงอายุ 

 
๓.๒  การเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุในประชาคมอาเซียน 

ประเทศในประชาคมอาเซียนทุกประเทศ ไดคาดการณการเพ่ิมข้ึนของผูสูงอายุอยาง
ตอเนื่องและการมีอายุยืนยาวข้ึนของผูสูงอายุ เม่ือนําระบบการจัดบริการสวัสดิการสังคมสําหรับ
ผูสูงอายุใน ๔ ดาน ประกอบดวย การบริการทางสังคม(social services) เปนการจัดบริการท่ี 
ดําเนินการใหทุกคนโดยถือวาเปนสิทธิท่ีพึงไดรับหรือการเสียคาบริการในราคาถูก การประกันสังคม
(social insurance) การจัดบริการท่ีผูรับบริการมีสวนรวมในการสมทบ การชวยเหลือทางสังคม 
(social assistance) การดําเนินการใหความชวยเหลือเม่ือตรวจสอบวามีความเดือดรอนจริง การ
สนับสนุนทางสังคม (social promotion) การสงเสริมความเขมแข็งของทุกภาคสวน ท้ัง ๔ ดาน
ดังกลาวไดนํามาเปรียบเทียบตามตารางไดดังนี้ 



๒๔ 

 

 
ตารางท่ี ๕ การจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุในประเทศประชาคมอาเซียน 

 
ประเทศ/ 
การจัด

สวัสดิการ 

การบริการทางสังคม 
(social services) 

การประกันสังคม 
(social 

insurance) 

การชวยเหลือทาง
สังคม 

(social assistance) 

การสนับสนุนทาง
สังคม 

(social promotion) สุขภาพ เงินผูสูงอายุ 
บรูไน √*  √ √ √ 
กัมพูชา √  √ √  
อินโดนีเซีย √*  √ √ √ 
ลาว √  √ √ √ 
มาเลเซีย √  √ √ √ 
เมียนมาร √  √ √ √ 
ฟลิปปนส √*  √ √ √ 
สิงคโปร √* √* √* √ √ 
เวียดนาม √*  √ √ √ 
ไทย √* √* √ √ √ 
หมายเหตุ * เปนการจัดดําเนินการลักษณะถ่ัวหนา 

 
จากตารางดังกลาวจะเห็นถึงความพรอม ของแตละประเทศในประชาคมอาเซียนในการจัด

สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ ถึงแมวาแตละประเทศจะมีการจัดบริการท่ีเหมือนกัน แตก็พบวา  
การจัดบริการยังประสบปญหาการดําเนินการดานคุณภาพ ความครอบคลุมและการเขาถึง มีประเทศ
ท่ีใหการบริการทางสังคมดานสุขภาพท่ีถวนหนา และบางประเทศยังเปนการบริการในระบบสุขภาพ
มูลฐานโดยชุมชน  

ในสวนของรายได การชวยเหลือทางการเงินแกผูสูงอายุ จะมีลักษณะท่ัวหนาและให
เฉพาะท่ีประสบปญหาในการดําเนินชีวิตและมีบางประเทศท่ีไมมีการใหความชวยเหลือทางการเงินแก
ผูสูงอายุ ในดานการประกันสังคมประเทศสิงคโปรจะมีระบบท่ีดีในการแบงแยกผานกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ ครอบคลุมประชากรท้ังหมด แมแตผูท่ีไมมีรายไดรัฐบาลก็มีระบบในการใหประกัน สวนอีก ๙ 
ประเทศระบบประกันทางสังคมมีเฉพาะสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐและพนักงานเอกชน ผูท่ีไมอยูใน
ระบบการจางงานจึงไมมีหลักประกันโดยเฉพาะ รายไดเม่ือเปนผูสูงอายุ  

ในดานการชวยเหลือทางสังคม จะมีการบริการโดยภาครัฐและเอกชน ใหกับผูสูงอายุท่ี
ประสบปญหาตางๆ ในรูปแบบของตัวเงิน ท่ีพักอาศัยในสถาบัน สิ่งของอุปโภคและบริโภค การจาง
งานผูสูงอายุ การชวยเหลือเงินทุนประกองอาชีพ เปนตน 

ในดานการสนับสนุนทางสังคม มีความพยายามในการจัดตั้งองคของผูสูงอายุในแตละ
ประเทศ แตสวนใหญอยูภายใตการดําเนินงานของรัฐบาล การชวยเหลือสนับสนุนยังไมเปนรูปธรรมท่ี
ชัดเจน ประเทศไทยแมจะมีกองทุนผูสูงอายุท่ีจัดตั้งเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของ
ภาคเอกชน และองคกรผูสูงอายุ แตการเขาถึงแหลงสนับสนุนยังมีอุปสรรคจากระเบียบและกฎเกณฑ



๒๕ 

 

ท่ีจัดทําข้ึน การดําเนินงานหลายประเทศกับกลุมผูสูงอายุดําเนินงานภายใตความชวยเหลือขององคกร
ระหวางประเทศ เชน HelpAge International, Japan International Cooperation Agency 
(JICA) เปนตน 

ดังนั้น ประเทศในประชาคมอาเซียนมีระบบดานสวัสดิการสังคมท่ีเหมือนกัน แตยังมีความ
แตกตางทางดานคุณภาพการจัดบริการ ความครอบคลุมการบริการสําหรับผูสูงอายุ และการเขาถึง
แหลงบริการโดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุในชนบท  

 
๓.๓  การบรรลุตามขอกําหนดปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็งของ 

สถาบันครอบครัว : การดูแลผูสูงอายุ 
กลไกการดําเนินงานสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุในอาเซียน 
ความรวมมือการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมมีการสรางกลไกในการกําหนดนโยบายเพ่ือ

นําไปสูการปฏิบัติในระหวางประเทศอาเซียน มีการประชุมเพ่ือกําหนดบทบาท หนาท่ี และแนวทางใน
ความรวมมือของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ ดังนี้ 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี ๒ กลไกการดําเนินงานความรวมมือการจัดสวัสดิการสังคมในประชาคมอาเซียน 
 

ASEAN COOPERATION ON SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT 
- Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development (SOMSWD) 

ASEAN Ministerial Meeting for Social Welfare and Development (AMMSWD) 
ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS (AICHR) 

ASEAN COMMISSION ON WOMEN AND CHILDREN (ACWC) 

VIENTIANE ACTION PLAN (2004 -2010) 
 

ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY BLUEPRINT (2007) 
 

BRUNEI DECLARATION ON STRENGTHENING FAMILY 
INSTITUTION : CARING FOR THE ELDERLY (2010) 

 



๒๖ 

 

ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนวาดวยงานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งท่ี ๗  
เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๐ มีการตกลงความรวมมือกันสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ี
ดีของผูสูงอายุ รวมถึงการลดความเสี่ยงทางสังคมของผูสูงอายุ จึงเกิดปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามวา
ดวยการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว : การดูแลผูสูงอายุ ประเทศในประชาคม
อาเซียน ตองใชมาตรการตาง ๆ ในการทําใหพันธะกิจขางตนนี้มีผลในทางปฏิบัติ รวมถึงการระดม
ทรัพยากรท่ีเหมาะสมและใหมีการประเมินผลการดําเนินงานประจําปดวย  

การสรางความรวมมือดานการดําเนินงานผูสูงอายุในประชาคมอาเซียน มีความจําเปนท่ี
จะตองรับมือกับความทาทายในการใหบริการการดูแลท่ีเพียงพอและการสนับสนุนสําหรับผูสูงอายุท่ี
อยูในความตองการทางสวัสดิการสังคม เนนความสําคัญของความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก
อาเซียน เพ่ือใหการดูแลและการสนับสนุนเชนเดียวกับการสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของ
ผูสูงอายุ ยอมรับบทบาทสําคัญของครอบครัวเปนหนวยพ้ืนฐานของสังคม ชุมชน ประชาสังคม 
ภาคเอกชนและหนวยงานรัฐบาล การตกลงความรวมมือกันสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดี
ของผูสูงอายุ รวมถึงการลดความเสี่ยงทางสังคมของผูสูงอายุ 

 ตามขอกําหนดปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว : การดูแลผูสูงอายุ เปนการกําหนดแนวทางการดําเนินงานท่ีสงเสริมการจัดระบบตาง ๆ ให
ตอบสนองตอการดูแลผูสูงอายุ ซ่ึงนํามาวิเคราะหผลจากการศึกษาระบบสวัสดิการสังคมสําหรับ
ผูสูงอายุของประเทศในประชาคมอาเซียน พบวาการดําเนินงานดานสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุท่ี
เปนอยูในปจจุบันยังตองมีการพัฒนาในหลายดานอยางตอเนื่อง แตเปนแนวทางท่ีทุกประเทศใน
อาเซียนไดสรางนโยบายและแผนไวแลว ขาดเพียงแตการขับเคลื่อนยังคงตองดําเนินการอยางเขมขน
ตอไป และบางเรื่องยังไมมีการดําเนินการปรากฏใหเห็น เพ่ือใหสงผลใหบรรลุตอขอกําหนดท้ัง  
๑๐ เรื่องดังกลาวได ในแตละประเทศมีการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับขอตกลง ดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๖  การดําเนินงานสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุของประเทศในประชาคมอาเซียนกับความ

สอดคลองตามขอกําหนดในปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามวาดวยการเสริมสรางความ
เขมแข็งของสถาบันครอบครัว : การดูแลผูสูงอายุ 

 
ขอกําหนดตาม 

ปฏิญญาบรูไนดารุสซาลาม 
มีนโยบาย/แผน 

มีกิจกรรม/โครงการ 
ดําเนินการ 

๑) ระบบสงเสริมทางสังคมและ
กระตุนใหมีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาท่ีสงเสริมศักยภาพของ
ครอบครัวในการดูแลผูสูงอายุ 

มีกําหนดไวในแผน
เฉพาะของผูสูงอายุ
บางประเทศ เชน 
ไทย 

ไมปรากฏ 

๒)ใหการดูแลและการสงเสริมท่ี
เหมาะสมแกผูสูงอายุ รวมถึงใน
รูปแบบของอาสาสมัครชุมชน 
และการจัดการการดูแลแบบ

ทุกประเทศ 
 
 

ทุกประเทศใชครอบครัวและชุมชนเปน
ฐานในการดูแลผูสูงอายุ และสราง
อาสาสมัครเปนกลไกในการดูแลผูสูงอายุ
ทดแทนครอบครัว การดําเนินการยังไม



๒๗ 

 

ขอกําหนดตาม 
ปฏิญญาบรูไนดารุสซาลาม 

มีนโยบาย/แผน 
มีกิจกรรม/โครงการ 

ดําเนินการ 
ทางเลือกโดยครอบครัวและ
ชุมชน 

ครอบคลุม ไมสามารถเขาถึงไดทุกคน  

๓) สงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
โดยการสรางสภาพแวดลอมท่ี
เอ้ือตอการพ่ึงพาตนเองและ
ศักยภาพในการประกอบรายได  

ทุกประเทศ 
 

มีการดําเนินการกิจกรรมและโครงการท่ี
เดนชัดในบางประเทศท่ี ไดแก สิงคโปร 
ไทย การดําเนินการยังไมครอบคลุม ไม
สามารถเขาถึงไดทุกคน  

๔) ใหโอกาสในการพัฒนาตนเองได
ตลอดชีวิต สามารถกระทําตาม
เจตนารมณของตนเอง การไดมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี โดยการใหเขาถึง
การบริการทางสังคมและ
สวัสดิการ แหลงทรัพยากร การ
ฝกทักษะอาชีพ การศึกษาตลอด
ชีวิต และการมีสวนรวมในชุมชน 

ทุกประเทศ 
 

เกือบทุกประเทศมีการดําเนินการ 
ท่ีเดนชัด ยกเวน กัมพูชา และเมียนมาร 
ไมปรากฏการดําเนินการท่ีเดนชัดการ
ดําเนินการยังไมครอบคลุม ไมสามารถ
เขาถึงไดทุกคน  

๕) ใหผูสูงอายุไดมีชีวิตท่ีม่ันคง 
แข็งแรงและมีประสิทธิภาพ ดวย
การลดอัตราความยากจนใน
ผูสูงอายุ 

ทุกประเทศ 
 

ทุกประเทศมีการดําเนินงานและมี
รูปแบบหลากหลายท่ีแตกตางกัน บาง
ประเทศทําหลายแนวทาง บางประเทศ
ทําแนวทางใดแนวทางหนึ่ง เชน การจาง
งาน สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ 
การสรางระบบการประกันสังคมและ
การออม การใหเบี้ยยังชีพ สราง
มาตรการจูงใจทางภาษีใหกับครอบครัว
ท่ีดูแลผูสูงอายุ 
การดําเนินการยังไมครอบคลุม ไม
สามารถเขาถึงไดทุกคน  

๖) สงเสริมคุณภาพการใหบริการ
ดานสุขภาพและการคุมครองทาง
สังคมแกผูสูงอายุท่ีรวมถึงการ
ดูแลสุขภาพเชิงปองกันและการ
รักษา 

ทุกประเทศ 
 

ทุกประเทศพยายามปรับปรุง ความ
ครอบคลุม การเขาถึง และคุณภาพของ
การบริการ รวมท้ังมีมาตรการเชิง
ปองกันทางสุขภาพยกเวนประเทศสิงค
โปร ท่ีมีการดําเนินการครอบคลุม 

๗) สนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพ
แกเจาหนาท่ีสาธารณสุขมูลฐาน 
เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน นักสังคม
สงเคราะห ผูดูแล และ

ทุกประเทศ 
 

ทุกประเทศดําเนินการภายใตงานของ
ตนเองและความชวยเหลือขององคกร
ระหวางประเทศ การดําเนินการยังไม
ครอบคลุม ไมสามารถเขาถึงไดทุกคน 



๒๘ 

 

ขอกําหนดตาม 
ปฏิญญาบรูไนดารุสซาลาม 

มีนโยบาย/แผน 
มีกิจกรรม/โครงการ 

ดําเนินการ 
อาสาสมัคร ในการใหการดูแล
ผูสูงอายุ 

และคุณภาพยังไมดีพอ 

 ๘) สงเสริมศักยภาพของเยาวชน
และสรางความตระหนักในการใช
ชีวิตอยางถูกสุขลักษณะ และ
เตรียมพรอมสําหรับการกาวสูวัย
ผูสูงอายุและสามารถรับมือกับ
ปญหาตาง ๆ ท่ีจะมาพรอมกับวัย
สูงอายุได  

ทุกประเทศ 
 

ไมปรากฏเดนชัดถึงกิจกรรมและ
โครงการ การเตรียมความพรอมของ
เยาวชนตอการกาวสูวัยสูงอายุ 

๙) ใหความชวยเหลือในการทําวิจัย
และแลกเปลี่ยนงานวิจัยเก่ียวกับ
การศึกษาเก่ียวกับผูสูงอายุ และ
การศึกษาเก่ียวกับผูปวยสูงอายุ  

 

ทุกประเทศ 
 

มีการทําวิจัยในแตละประเทศดวย
ตนเองและความชวยเหลือจากองคกร
ระหวางประเทศ แตยังขาดการรวมมือ
ในการใหความชวยเหลือในการทําวิจัย
และแลกเปลี่ยนงานวิจัยระหวางกันใน
อาเซียน 

 ๑๐) เสริมสรางความรวมมือกับ
องคกรอ่ืนๆ ภายใตอาเซียนท่ี
เก่ียวของ และสงเสริมการเปน
หุนสวนท่ีใกลชิดยิ่งข้ึนกับภาค
ประชาสังคม ภาคเอกชน สมาคม
ผูสูงอายุ และผูสูงอายุ เพ่ือ
สงเสริมความเปนอยูท่ีดีของ
ผูสูงอายุ  

 

ทุกประเทศ 
 

เริ่มมีการดําเนินการภายใตขอตกลงรวม
ของอาเซียน แตมีการมีความแตกตาง
มากของแตละประเทศในเรื่องการเปน
หุนสวนกับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน 
สมาคมผูสูงอายุ และผูสูงอายุ ซ่ึง
ประเทศมีการดําเนินการกาวหนาไดแก 
สิงคโปร ไทย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย 

 
จากตารางท่ี ๖ การดําเนินงานสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุในประเทศประชาคมอาเซียน 

เม่ือพิจารณาจากนโยบาย แผน กิจกรรมหรือโครงการท่ีดําเนินการในแตละประเทศ พบวาเกือบทุก
ประเทศมีนโยบายและแผน ท่ีกําหนดไววาจะมีการดําเนินการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ แตมีความ
แตกตางในดานกิจกรรมหรือโครงการ ท่ีใชดําเนินการ ซ่ึงประเด็นสวนใหญอยูท่ีความครอบคลุมตอ
ประชากรผูสูงอายุของแตละประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุท่ีอยูในชนบท อาจกลาวไดวา สิงค
โปร เปนประเทศเดียวท่ีมีการดําเนินการกิจกรรมหรือโครงการ ไดครอบคลุม แมจะมีผูสูงอายุใน
สัดสวนท่ีมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับอีก ๙ ประเทศ เนื่องจากการจัดวางระบบสวัสดิการสังคม
สําหรับผูสูงอายุ มีแหลงเงินทุนท่ีแยกแยะเปนระบบ จากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกอบกับ สิงคโปร
มีความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจท่ีดี สวนประเทศอ่ืนๆท่ีเหลือ ยังคงตองพัฒนาในหลายเรื่อง



๒๙ 

 

ตอไป ท้ังนี้ อาจจัดแบงประเทศท่ีมีการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุได ๓ กลุม คือกลุมท่ี ๑ ประเทศท่ี
มีระบบครอบคลุม สามารถเขาถึงได ไดแก ประเทศสิงคโปร กลุมท่ี ๒ ประเทศท่ีมีระบบท่ีคอนขาง
ครอบคลุม สวนใหญสามารถเขาถึงได ไดแก ประเทศ ไทย บรูไน ฟลิปปนส มาเลเซีย และอินโดนีเชีย 
กลุมท่ี ๓ เปนประเทศท่ีอยูระหวางการพัฒนาระบบตางๆ ไดแก เวียดนาม ลาว กัมพูชา และเมียนมาร ซ่ึง
แตละประเทศมีความแตกตางดานความพรอม จากสภาพทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองการ
ปกครอง จึงมีชองวางในการพัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมสําหรับผูสูงอายุของแตละประเทศท่ี
แตกตางกันมาก แตขอดีในอีกดานหนึ่ง ประเทศท่ีกําลังพัฒนาระบบของตนเอง จะไดมีแบบอยางท้ังท่ี
ประสบความสําเร็จและลมเหลวของระบบสวัสดิการสังคมผูสูงอายุของประเทศท่ีมีการดําเนินการไป
แลวเปนตัวอยาง หรือ เปนแนวทางการดําเนินการพัฒนาระบบของตนเองตอไป  

 
๓.๔  ประเทศไทยกับการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุตามแนวทางและขอกําหนดในปฏิญญา 

บรูไนดารุสซาลามวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว : การดูแล
ผูสูงอายุ 

ประเทศไทยใหความสําคัญเรื่องสูงอายุมาอยางยาวนาน โดยระยะเริ่มแรก ผูสูงอายุถูกมอง
วาเปนผูควรไดรับการดูแลและสงเคราะห จนกระท่ังป พ.ศ. ๒๕๒๕ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริม
และประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ และมีการจัดทําแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๕ - 
๒๕๔๔) ใหความสําคัญผูสูงอายุเปนบุคคลไดทําคุณประโยชนตอสังคมสมควรไดรับการตอบแทน จึง
เนนเรื่องการดูแลและการจัดสวัสดิการผูสูงอายุท่ีเหมาะสม จนกระท่ังมีการจัดทํา แผนผูสูงอายุ
แหงชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๔) ไดกําหนดวิสัยทัศนวา ผูสูงอายุเปนบุคคลท่ีมีประโยชนตอ
สังคมและสมควรสงเสริมใหคงคุณคาไวใหนานท่ีสุด กรณีท่ีตกอยูในสถานะตองพ่ึงพิงผูอ่ืน ครอบครัว
และชุมชน จะตองเปนดานแรกในการเก้ือกูลเพ่ือใหสามารถดํารงอยูในชุมชนอยางมีคุณภาพท่ี
สมเหตุสมผลไดนานท่ีสุด โดยสวัสดิการจากรัฐเปนระบบเสริม เพ่ือใหเกิดหลักประกันในวัยสูงอายุและ
ความม่ันคงของสังคม ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ มีการออกพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีกําหนด
สิทธิทางดานการดูแลรักษาสุขภาพ การศึกษา การมีรายไดการมีงานทํา การคุมครองในกระบวนการ
ยุติธรรม การคุมครองทางสังคม การนันทนาการ ซ่ึงเปนแนวทางการดําเนินงานท่ีครอบคลุมการ
ดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ และสิ่งสําคัญรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมี
เจตนารมณ กําหนดใหมีการคุมครองผูสูงอายุ ในเรื่องรายได การสงเคราะห การมีสวนรวม รวมถึง
กฎหมายท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ อาทิ กฎหมายประกันสังคม กฎหมายดานหลักประกันสุขภาพ เปนตน ดั้ง
นั้น ประเทศไทยจึงมีการพัฒนางานผูสูงอายุมาตอเนื่องมาตลอด  

ถึงแมประเทศไทยจะมีการพัฒนาการดําเนินงานดานผูสูงอายุมาอยางตอเนื่องก็ตาม จาก
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕- ๒๕๖๔) 
ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) จํานวน ๕ ยุทธศาสตร พบวาดัชนีท่ีผานการประเมินมีเพียง ๒๖ 
ดัชนี จากดัชนีท่ีสามารถประเมินได ๕๑ ดัชนี หรือคิดเปนรอยละ ๕๑.๐ ท่ีผานการประเมิน เม่ือ
พิจารณาเปนรายยุทธศาสตร ยุทธศาสตรท่ีต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไวมาก ไดแก  

ยุทธศาสตรท่ี ๑“การเตรียมความพรอมเพ่ือวัยผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพ” ท่ีมีเปาหมายในการ
เตรียมความพรอมของประชากรท่ีจะเปนผูสูงอายุในอนาคต ในเรื่องหลักประกันการชราภาพ การ



๓๐ 

 

ออม การเรียนรูตลอดชีวิต การปลุกจิตสํานึกใหเห็นคุณคา และศักดิ์ศรีของผูสูงอายุ ผานการประเมิน
เพียงรอยละ ๒๘.๖  

ยุทธศาสตรท่ี ๒ “การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ” แมจะผานการประเมินถึงรอยละ ๕๓.๓ 
แตมีมาตรการสําคัญท่ีไมผานการประเมิน คือ เรื่อง การสงเสริมสุขภาพ การปองกันและการดูแล
เบื้องตน การสงเสริมการอยูรวมกัน การสรางความเขมแข็งของชมรมผูสูงอายุการสนับสนุนสื่อสําหรับ
ผูสูงอายุ และการสงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุมีท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมปลอดภัย 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ “ระบบคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ” ผานการประเมินรอยละ ๓๓.๓ 
ซ่ึงประมาณครึ่งหนึ่งท่ีไมผานเปนเรื่อง มาตรการคุมครองรายได ดานครอบครัว ผูดูแล การคุมครอง
และหลักประกันสุขภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ “การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนางานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการระดับชาติ  
การพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ” ผานการประเมินรอยละ ๘๕.๗  

ยุทธศาสตรท่ี ๕ “การประมวลพัฒนา และเผยแพรองคความรูดานผูสูงอายุและการติดตาม
ประเมินผล การดําเนินการตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ผานการประเมินรอยละ ๑๐๐ 

จากยุทธศาสตรตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕- ๒๕๖๔) ดังกลาวเห็นได
วา มีความสอดคลองกับขอกําหนดในปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสถาบันครอบครัว : การดูแลผูสูงอายุ เม่ือนําผลการดําเนินงานดานผูสูงอายุของประเทศไทยมา
วิเคราะหกับขอกําหนดดังกลาว จะพบวา ตองมีการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานอยางมาก
เพ่ือใหตอบสนองตอขอตกลง ตั้งแตขอท่ี ๑ - ๘ จะมีก็เพียงขอท่ี ๙ และ ๑๐ ท่ีประเทศไทยมีการ
ดําเนินงานท่ีกาวหนามากซ่ึงสามารถเปนแหลงของการเรียนรู หรือใหการสนับสนุนแลกเปลี่ยนองค
ความรูดานผูสูงอายุ ดังนั้น ประเทศไทยจึงตองใหความสนใจและสงเสริมสนับสนุนใหทุกภาคสวน ใช
แผนผูสูงอายุเปนแนวทางในการดําเนินงาน โดยทุกรัฐบาลตองดําเนินการอยางตอเนื่องควรกําหนด
นโยบายท่ีสอดคลองและนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและควรกําหนดเปนวาระแหงชาติท่ี
จะตองเตรียมการประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ 

 
๓.๕  ประเทศญ่ีปุน : การเรียนรูการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ 

ประเทศญี่ปุนเปนประเทศท่ีสามารถเปนแหลงเรียนรูในการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับ
ผูสูงอายุไดเปนอยางดี เนื่องจากเปนประเทศท่ีมีสัดสวนผูสูงอายุมากท่ีสุดในโลก ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประชากรสูงอายุ ตั้งแตอายุ ๖๐ ป ข้ึนไป มีจํานวนรอยละ ๓๕.๑ ผูสูงอายุญี่ปุนมีอายุยืนยาวท่ีสุด
เชนเดียวกัน คือใน ป ๒๕๕๕ ผูสูงอายุหญิงมีอายุคาดเฉลี่ย ๘๖ ป ผูสูงอายุชาย อายุ ๘๐ ป 

การจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุของญี่ปุน ถูกกําหนดข้ึนจาก ระบบเงินบํานาญพ้ืนฐาน ซ่ึง
ผูท่ีมีอายุ ๒๐ – ๖๐ ปตองจายประกันตนเพ่ีอสําหรับ กรณี ชรา พิการและเสียชีวิต ซ่ึงเปนระบบ
บํานาญสําหรับประชาชน ตองจายทุกเดือนจนอายุครบ ๖๐ป เงินบํานาญจะเริ่มไดรับเม่ืออายุ ๖๕ ป
หากรับเงินบํานาญกอน อายุ ๖๕ ปจะไดเงินในสัดสวนท่ีลดลง และหากรับเงินบํานาญเริ่มจาก
อายุ ๗๐ ป จะไดเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้จะมีเงินบํานาญประกันชีวิต สําหรับ ขาราชการ คนงาน 
พนักงานบริษัทคํานวณจากอัตรารายไดตอเดือน เบี้ยประกันรายเดือนจะเพ่ิมข้ึน ๐.๓๕๔% ของ
รายไดทุกป ในดานการรักษาพยาบาล จะตองจายคาประกันสุขภาพ เบี้ยประกันจะถูกกําหนดโดยรัฐ



๓๑ 

 

ทองถ่ิน จากการพิจารณา ๔ สวน คือ สวนรายไดสวนทรัพยสมบัติ สวนเฉลี่ยเทากัน สวนเทากัน  
ซ่ึงรัฐทองถ่ินจะคํานวณและกําหนดเบี้ยภาษีตอครัวเรือนตอปไวในกฎหมายและขอกําหนดของ
เทศบาลหรือทองถ่ินนั้น ๆ ซ่ึงในแตละทองถ่ินจะคํานวณและกําหนดจํานวนเงินรวมของรายการในแต
ละเขตเทศบาลดังนั้นในแตละเมืองจะมีคาประกันซ่ึงแตกตางกัน นอกจากนี้ ยังมีคาเบี้ยประกัน ดูแล
ผูสูงอายุ โดยมีกลุมเปาหมาย อายุมากกวา ๔๐ ป คาเบี้ยประกันดูแลผูสูงอายุ พิจารณาตามปริมาณ
ของบริการพยาบาลในแผนการดูแลพยาบาลทุก ๆ ๓ ป บริษัทประกันจะกําหนดเบี้ยประกันตาม
สถานการณและรายไดของผูประกันตน บริการการดูแลในกิจกรรมของชีวิตประจําวัน เชน การ
อาบน้ํา การปอนอาหารและขับถาย เปนตน และตองการความชวยเหลือในชีวิตประจําวัน เชน งาน
บานแตงตัว สามารถไดรับบริการโดยใชประกันดูแลพยาบาล (จายเอง ๑๐ %) 

เนื่องจาก ญี่ปุนมีผูสูงอายุมากจึงมีระบบสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุอยูในครอบครัว
และชุมชน ระบบสวัสดิการผูสูงอายุดานตางๆในประเทศญี่ปุน ประกอบดวย 

๑)  ผูสูงอายุท่ีตองการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จะมี 
องคกรสงเสริมสังคมผูสูงอายุ ดําเนินกาจัดกิจกรรมตางๆ พัฒนาสงเสริมกิจกรรมสังคมสําหรับผูสูงอายุ 
การสรางเครือขายสนับสนุนและการสงเสริมสุขภาพและกิจกรรมกีฬาสงเสริมและฝกอบรมผูนําทํา
กิจกรรมอาสาสมัคร 

๒)  ผูสูงอายุท่ีตองการทํางานเพ่ือใหผูสูงอายุท่ีตองการใชชีวิตอยางม่ันคงและมีคุณคา จะมี
ศูนยขอมูลพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ หางานท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุและพัฒนา โดยเฉพาะการให
คําปรึกษาผูสูงอายุเกิน ๖๕ ป ในตําแหนงอาชีพและงานตามความสามารถและความตองการ มีการ
วิจัยงานท่ีเหมาะสม ใหขอมูลเก่ียวกับสวัสดิการตางๆและกิจกรรมสังคมสําหรับผูสูงอายุกวา ๖๐ ป 
อยางเปนรูปธรรม การพัฒนาศูนยขอมูลพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ในแตละจังหวัดใหบริการฟรี 

๓)  ศูนยทรัพยากรผูสูงอายุ จัดหางานชั่วคราวหรือระยะสั้นใหผูสูงอายุเกิน ๖๐ ฟรี จัด
ฝกอบรมเพ่ือเรียนรูทักษะงาน จัดตั้งข้ึนในทุกเมือง ตําบล หมูบาน จัดเปนนิติบุคคลทํากิจกรรม
สาธารณะภายในกํากับของผูวาราชการจังหวัด สวนใหญเปนระบบสมาชิก สมัครเขาเปนสมาชิกศูนย
ทรัพยากรผูสูงอายุในพ้ืนท่ี คาใชบริการ โดยท่ัวไป คาธรรมเนียมรายป ๕๐๐ - ๑.๐๐๐ เยน งานท่ีจัด
ใหทํา คือ งานสํานักงาน (บัญชี ท่ัวไป), และงานเบา ๆ เชนการบํารุงรักษาตนไม ชางไม (ซอมบํารุง
งายๆ) ทาสีเขียนจดหมาย ทําความสะอาด ตัดหญาในสวน เพ่ือรักษารางกายใหแข็งแรงและไดทํา
ประโยชน 

๔)  ศูนยใหคําปรึกษารวมของผูสูงอายุ บริการใหผูสูงอายุท่ีตองการปรึกษาพูดคุยในความ
ทุกขและความกังวลเก่ียวกับการรักษาพยาบาลและสวัสดิการ การดูแลผูสูงอายุของครอบครัว ขอมูล
สิ่งอํานวยความสะดวกและขาวสารการบริการ เงินบํานาญและกฎหมาย ภาษีอากร เปนตน นอกจาก
ผูตอบสามารถใหคําปรึกษาทางโทรศัพท จัดทํานิตยสารเผยแพรขอมูลหรืองานนิทรรศการอุปกรณ
สวัสดิการ แมวาจะตองดูแลผูสูงอายุจนไมสามารถออกไปนอกบานได ก็สมารถปรึกษาทางโทรศัพทได 
โดยไมคิดคาบริการ 

๕)  หากตองการรับคําแนะนําเก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยท่ีบานและรับคําปรึกษา
เก่ียวกับผูสูงอายุสมองเสื่อม ศูนยบริการผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยท่ีบานจะใหคําปรึกษาครบวงจรในการดูแล
ท่ี บานตลอด ๒๔ชั่วโมง งานหลัก คือการติดตอ และประสานงานกับรัฐทองถ่ินเมือง เพ่ือใหสามารถ



๓๒ 

 

ไดรับบริการสาธารณะท่ีจําเปนและสามารถรับคําปรึกษาและคําแนะนํา ในการดูแลท่ีบาน นอกจากนี้ 
จัดแสดงนิทรรศการอุปกรณเครื่องอํานวยความสะดวกและสอนวิธีใช และแจงขอมูลบริการของรัฐ
และขาวสําหรับทองถ่ิน จัดเปนหนวยงานใหคําปรึกษาท่ีใกลตัวท่ีสุด การประสานโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลประกันผูสูงอายุ บานพักคนชรา ตรวจสอบยืนยันสถานท่ีจากเทศบาลทองถ่ิน มี
ผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษา คือ นักสังคมสงเคราะห นักสวัสดิการดูแลพยาบาลผูสูงอายุและเจาหนาท่ี
อนามัย นางพยาบาล เปนตน คาปรึกษาฟรี 

๖)  การดูแลผูสูงอายุท่ีตองการความดูแลใกลชิดโดยญาติ ไมตองลาออกจากงาน ระบบลา
พักงานมาดูแลผูสูงอายุเปนระบบตามกฎหมายวาดวยการลาพักงานดูแลลูกออนดูหรือดูแลผูสูงอายุ
เริ่มบังคับใชกับทุกบริษัทเม่ือเมษายน ๑๙๙๙ พนักงาน ซ่ึงมีคนในครอบครัวตองไดรับการดูแล 
สามารถขอลาพักงานตอนายจางไดในระยะเวลาประจํา และหามไมใหบริษัทเลิกจางพนักงานดังกลาว 
เปาหมายคนในครอบครัว ไดแก คูสมรส บิดามารดา บุตรหลาน ปูยาตายาย พ่ีนอง หลาน สามารถลา
หยุดใหคนในครอบครัว คนละครั้ง ๆ ละไมเกิน ๓ เดือน หากจะใชประโยชนในระบบนี้ ตองยื่น
เอกสารลวงหนาสองสัปดาหกอนหยุด กับนายจางบอกเหตุผลในระหวางวันหยุดงาน จะไดรับเงินคา
ประกันการจางงาน (๒๕ % ของเงินเดือนกอนลางาน) เปนโบนัสโดยคํานวณจากจํานวนวันทํางาน
เฉลี่ยรายวัน 

๗)  ภาพรวมของระบบสําหรับผูสูงอายุท่ีตองดูแลท่ีบาน เปนกฎหมายพ้ืนฐานของ
สวัสดิการผูสูงอายุ ไดแก กฎหมายสวัสดิการผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๐๖ เม่ือมีการนําระบบประกันการดูแล
รักษาพยาบาลมาใช การบริการตามกฎหมายดังกลาวก็จะเปลี่ยนไปเปนการพยาบาล ซ่ึงการดูแล
ผูสูงอายุและผูสูงอายุท่ีออนแออยูคนเดียว ก็จะไมอยูในสภาพท่ีนอนติดเตียง ชวยใหดํารงชีวิตเองได 
งานสวัสดิการท่ีจัดท่ีบาน เชน บริการสงอาหาร บริการพาไปทําธุระขางนอกบาน บริการทําความ
สะอาดท่ีนอน และฆาเชื้อโรค เปนตน 

ระบบสวัสดิการสังคมท่ีประเทศญี่ปุนจัดใหกับผูสูงอายุ มีความผูกพันกับระบบบํานาญและ
การประกันตางๆ รวมท้ัง มีระบบเสริมท่ีดีชวยสงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุสามารถอยูในครอบครัว
และชุมชนไดอยางมีคุณภาพ ดังนั้น การสรางระบบท่ีประชากรมีสวนรวมโดยเฉพาะการจายเงิน
สําหรับการดูแลตนเองเม่ือสูงวัยจึงเปนสิ่งจําเปน เม่ือพิจารณากลุมในประชาคมอาเซียนแลวเห็นวา 
ประเทศสิงคโปร นาจะเปนประเทศเดียวในขณะนี้ ท่ีระบบมีความคลายคลึงกับของประเทศญี่ปุน 
สวนอีก ๙ ประเทศในประชาคมอาเซียนคงจะตองพัฒนาปรับปรุงกันอีกยาวนาน เม่ือดูจากสถานะ 
ทางเศรษฐกิจ และรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรแตละประเทศ แตอยางไรก็ตามญี่ปุนก็เริ่มประสบ
ปญหาเก่ียวกับการเพ่ิมข้ึนและการอยูนานของผูสูงอายุ ซ่ึงตองมีคาใชจายในการดูแลมหาศาล จึงมี
การเพ่ิมอายุผูไดรับบํานาญจากอายุ ๖๕ ป ไปเปนอายุ ๖๗ ป ดังนั้นประเทศท่ีกําลังกาวสูสังคม
ผูสูงอายุ โดยเฉพาะประเทศไทย คงตองเรียนรูจากประเทศญี่ปุน เพ่ือใชในการจัดสวัสดิการสังคม
สําหรับผูสูงอายุท่ีเหมาะสมตอบริบทของประเทศไทยตอไป 

 
 
 
 



 

 
บทที่ ๔ 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 

๔.๑ สรุปผลการศึกษา 
การจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุภายใตกรอบพันธสัญญาระหวางประเทศในอาเซียน 

เปนการศึกษาจากสถานการณและแนวโนมของการเพ่ิมข้ึนของประชากรผูสูอายุในประชาคมอาเซียน 
สูการเปน “สังคมผูสูงอายุ” แมมีความแตกตางกันในเรื่องของสัดสวน ระยะเวลา แตปรากฏการณ
ทางประชากรท่ีเกิดข้ึนในแตละประเทศ มีความคลายคลึงกันคือ การเกิดลดลง การเสียชีวิตลดลง 
ผูสูงอายุมีชีวิตท่ียืนยาวข้ึน และใชเวลาท่ีไมนานในการเปนสังคมผูสูงอายุ ในขณะท่ีประเทศใน
ประชาคมนี้สวนใหญเปนประเทศท่ีกําลังพัฒนา ทรัพยากรมีจํากัด สถานะทางเศรษฐกิจยังไมเติบโต 
จึงเกิดผลกระทบในดานสังคมและเศรษฐกิจท่ีจะตามมาอยางมากมาย 

ใน ป ๒๕๕๘ จะเกิดการรวมตัวข้ึนเปนประชาคมอาเซียน ท่ีกําหนดใหความสําคัญตอความ
รวมมือระหวางประเทศใน ๓ หลักใหญ ไดแก ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN 
Political - Security Community : APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural 
Community : ASCC) ในดานประขาสังคมและวัฒนธรรม มุงหวังประโยชนจากการรวมตัวกันเพ่ือทํา
ใหประชาชนมีการอยูดีกินดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีสิ่งแวดลอมท่ีดีและมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ประเด็นผูสูงอายุไดถูกยกข้ึนมาพูดในประชาคมถึงการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว : การดูแลผูสูงอายุ ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนวาดวยงานสวัสดิการสังคมและการ
พัฒนา ครั้งท่ี ๗ เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๐ มีการตกลงความรวมมือกันสงเสริมคุณภาพชีวิต
และความเปนอยูท่ีดีของผูสูงอายุ รวมถึงการลดความเสี่ยงทางสังคมของผูสูงอายุ จึงมีขอตกลงใน
ปฏิญญาบรูไนดารุสซาลาม จํานวน ๑๐ ขอ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานของมวลสมาชิก 

ดังนั้น การศึกษาไดกําหนดผูสูงอายุ คือผูท่ีมีอายุ ๖๐ ปข้ึนไป เพ่ือตองการตรวจสอบคนหา
วา ระบบสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุของแตละประเทศในประชาคมอาเซียนเปนอยางไร ระบบ
ของแตละประเทศ ดังกลาวเพียงพอตอการบรรลุตามขอตกลงในปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามท่ีกําหนด
ไวหรือไม ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของประชาคมมีควรมีแนวทางอยางไรในการขับเคลื่อนใหการ
จัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุไดบรรลุตามท่ีมุงหวังไว การศึกษานี้ ใชการศึกษาจากเอกสาร 
(Documentary Research) จากหนังสือ วิทยานิพนธ กฎหมาย ขอมูลทางอินเตอรเน็ต จากบทความ
ท่ีเก่ียวของท้ังภายในและตางประเทศ ประมวล และนํามาวิเคราะห นําเสนอเชิงพรรณนา  

จากการศึกษามีขอคนพบประเด็นการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุในประชาคม
อาเซียน มีขอสรุปประมวลไดจากการศึกษาได ๕ ขอ ดังนี้ 

๔.๑.๑ การเขาสูสังคมผูสูงอายุมีความแตกตางกัน พบวา ประเทศไทยและสิงคโปร เปน
ประเทศท่ีเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว ในขณะท่ีประเทศอ่ืน ๆ อีก ๗ ประเทศ จะทยอยเขาสูสังคม



๓๔ 

 

ผูสูงอายุในอีก ๒๐ ปขางหนา ยกเวน ประเทศลาว โดยอายุคาดเฉลี่ยของผูสูงอายุเม่ืออายุ ๖๐ ป 
เพ่ิมข้ึนในทุกประเทศ โดยเปนชายเพ่ิม ๑๘ ป และเปนหญิง เพ่ิม ๒๐ ประหวางชวง ค.ศ. ๒๐๑๐ -
๒๐๑๕ 

๔.๑.๒ ระบบสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ มีการพัฒนาท่ีแตกตางกัน แมทุกประเทศจะ
มีระบบท่ีตอบสนองตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุในหลายดานท่ีจําเปน ท้ังทางดานบริการทางสังคม 
การประกันทางสังคม การชวยเหลือทางสังคม และการสนับสนุนทางสังคม แตก็มีขอจํากัดอัน
เนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจ สภาพสังคม การเมืองและสงคราม ประเทศท่ีมีระบบท่ีคอนขางดี 
ครอบคลุมประชากรผูสูงอายุไดแกประเทศสิงคโปร ประเทศท่ีมีความกาวหนาในการจัดระบบแตยังไม
ครอบคลุม ไดแก ประเทศ บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม และประเทศไทย 
ประเทศท่ีตองพัฒนาระบบสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุในหลายดาน ไดแกประเทศ กัมพูชา เมียนมาร 
และลาว 

๔.๑.๓ เม่ือนําการจัดบริการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุของแตละประเทศมา
เปรียบเทียบกับขอตกลงตามปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามในการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว : การดูแลผูสูงอายุ โดยการพิจารณาจาก นโยบาย แผน กิจกรรมหรือโครงการท่ีดําเนินการ 
พบวา ทุกประเทศมีนโยบาย แผน และกิจกรรมหรือโครงการท่ีทีการดําเนินการอยูแลว แตขาดความ
ครอบคลุมประชากรผูสูงอายุท้ังหมด และผูสูงอายุยังไมสามารถในการเขาถึงการบริการไดถ่ัวหนา 
ยกเวนประเทศสิงคโปร และนอกจากนี้ยังพบวา บางมาตรการยังไมมีการดําเนินการทีเดนชัด เชน 
การกําหนดหลักสูตรใหครอบครัวดูแลผูสูงอายุ 

๔.๑.๔ ประเทศญี่ปุนเปนประเทศท่ีปรากฏการณของสังคมผูสูงอายุท่ีชัดเจน สภาพสังคม
และวัฒนธรรมเปนแบบเอเชีย ซ่ึงใหความสําคัญกับครอบครัวและชุมชน จึงเปนแบบอยางท่ีดีในการ
เรียนรูและพัฒนาระบบสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ เพราะทุกประเทศในอาเซียนใชครอบครัวและ
ชุมชนเปนฐานในการดูแลผูสูงอายุ ซ่ึงเหมือนกับประเทศญี่ปุน โดยญี่ปุนไดสรางระบบบํานาญพ้ืนฐาน 
ระบบประกันสุขภาพ และระบบประกันการดูแลผูสูงอายุไวอยางเขมแข็ง เปนฐานในการจัดบริการให
ผูสูงอายุ และสรางระบบสวัสดิการเสริมใหกับผูสูงอายุ ครอบครัวและชุมชน ใชประโยชนควบคูกันกับ
ระบบดานการเงินท่ีรองรับอยู แตอยางไรก็ตาม ๙ ใน ๑๐ ประเทศ ยกเวนประเทศสิงคโปร คงจะตอง
พิจารณาในการนําไปใชใหเปนไปตามบริบทของแตละประเทศ เนื่องจากมีความแตกตางในเรื่อง
การเมืองการปกครอง สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศ แมประเทศญี่ปุนจะเปนตัวอยางท่ีดีในการ
จัดระบบสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ ขณะนี้รวมถึงในอนาคต ประเทศญี่ปุนเริ่มประสบปญหาทาง
การเงินในการดูแลผูสูงอายุ เนื่องจากมีจํานวนผูสูงอายุเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว และผูสูงอายุมีชีวิตท่ี
ยืนยาวข้ึน ประกอบกับแรงงานท่ีเปนผูเสียภาษีมีจํานวนลดลง จึงมีการปรับการรับบํานาญผูสูงอายุ 
จากอายุ ๖๕ ป เปน ๖๗ ป 

๔.๑.๕  สําหรับประเทศไทยมีการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุมาอยาง
ตอเนื่องจากการเนนการดูแลและสงเคราะห ไปสูการคงคุณคาผูสูงอายุใหนานท่ีสุด โดยมีครอบครัว
และชุมชนเปนฐานการดูแล รัฐทําหนาท่ีในการจัดระบบเสริม การจะบรรลุขอตกลงรวมไดนั้น 
ประเทศไทยไดวางแนวทางไวในแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๔) ท่ีสอดคลอง
กับมาตรการตาง ๆ ท่ีตองบรรลุตามปฏิญญา สิ่งท่ีเปนปญหาสําคัญ คือ การขับเคลื่อน ของภาคสวน



๓๕ 

 

ตาง ๆ โดยเฉพาะภาครัฐ เปนไปในเชิงรับ มีความลาชา ขาดการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม ในชวง ๑๐ ปของแผนท่ีผานมา การดําเนินงานดานการเตรียมพรอมเพ่ือรองรับการเขาสูวัย
สูงอายุท่ีมีคุณภาพ การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ และระบบการคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ 
จึงยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร  

 
๔.๒  ขอเสนอแนะ 

การศึกษานี้มีขอเสนอแนะใน ๒ ลักษณะ คือขอเสนอแนะในภาพรวมของประชาคมอาเซียน 
และขอเสนอแนะของประเทศไทย 

๔.๒.๑  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๔.๒.๑.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในประชาคมอาเซียน 

๑)  สงเสริมและคุมครองสิทธิผูสูงอายุ จากการแสวงหาผลประโยชน การ
ถูกละเมิด ความรุนแรง การกีดกัน และสงเสริมผูสูงอายุใหเขาถึงสิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ การมีสวน
รวมทางการเมือง โดยการรวมกันนําเสนออนุสัญญาวาดวยสิทธิผูสูงอายุ เพ่ือสรางความม่ันใจวา
ผูสูงอายุท้ังหญิงและชายจะไดรับรูสิทธิของตน เพ่ือใหรัฐบาลของแตละประเทศสามารถมีกรอบดาน
กฎหมาย มีแนวทางปฏิบัติและการสนับสนุนท่ีชัดเจน 

 ๒) เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน ใหครอบครัวมี
สามารถท่ีจะดูแลผูสูงอายุ ลําดับแรก ชุมชนรับผิดชอบตอมา และรัฐเปนแหลงสุดทายในการดูแล โดย
มีมาตรการทางชวยเหลือ ทางดานภาษีเปนสวนชวยใหครอบครัวและชุมชนสามารถดูแลผูสูงอายุได
ดวยตนเอง 

๓)  สนับสนุนใหเกิดองคกรของผูสูงอายุในทุกระดับ มีความเชื่อมโยงเปน
เครือขาย ท้ังในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับชุมชน เพ่ือสรางกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม 
การใชศักยภาพผูสูงอายุในการพัฒนาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยการสนับสนุนทรัพยากร 
องคความรู และเปดโอกาสการมีสวนรวมในทุกระดับ 

๔)  ในการดําเนินงานประชาคมอาเซียนนอกจากการสรางความรวมมือ
ในประเทศสมาชิกแลว การสรางความรวมมือกับประเทศอ่ืนๆ เชน Asean+๓ (จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต) 
Asean+๖ (จีน ญี่ปุน เกาหลีใต ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย) ก็เปนแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาการดําเนินงานสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ เนื่องจากประเทศเหลานี้มีองคความรู ทรัพยากร
ท่ีจะสามารถใหความชวยเหลือ ในการสรางระบบท่ีจําเปนตอการบรรลุแนวทางท่ีกําหนดไวได 

๔.๒.๑.๒ ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับประเทศไทย 
๑)  เรงรัดใหคนรุนใหมเตรียมความพรอมเพ่ือท่ีจะเปนผูสูงอายุท่ีมีคุณคา

และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเม่ือเขาสูวัยสูงอายุ โดยการใหความรูผานชองทางและสื่อตาง ๆ ท้ังในระบบและ
นอกระบบการศึกษา เนนในเรื่องสุขภาพ การออม และการเตรียมท่ีอยูอาศัยรวมท้ังการวางแผนใน
เรื่องผูดูแล 

๒)  รณรงคใหคนไทยตระหนักถึงคุณคาผูสูงอายุ เพ่ือดึงพลังทางภูมิ
ปญญาและประสบการณผูสูงอายุมาใชในการพัฒนาสังคม ไมมีอคติ ลดการกีดกัน ตอการมีบทบาท
ทางสังคม โดยการขยายระยะเวลาการทํางาน การจางงานเปนชวงเวลา มีมาตรการสนับสนุนการจาง



๓๖ 

 

งานของเอกชน 
๓)  พัฒนาและขยายระบบดูแลระยะยาว ในครอบครัวและชุมชน เพ่ือ

รองรับผูสูงอายุท่ีอายุยืนนาน และตองพึงพิง โดยการจัดระบบสนับสนุนท้ังดานองคความรู อุปกรณ
ชวยอํานวยความสะดวก และอาสาสมัคร ตลอดจนสงเสริมใหมีการจัดผูจัดการดูแลผูสูงอายุ (case 
Manager) ในระดับชุมชนโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๔)  กําหนดมาตรฐานการจัดบริการใหแกผูสูงอายุ เพ่ือสรางหลักประกัน
ดานคุณภาพ ตลอดจนใหมีระบบคุมครองการใชบริการของผูสูงอายุ ท้ังของภาครัฐและเอกชน โดย
การออกกฎหมายเฉพาะสําหรับการจัดบริการสําหรับผูสูงอายุท่ีเปนผูซ้ือบริการการดูแล 

๕)  เรงสรางความเขมแข็งใหแกองคกรผูสูงอายุ โดยการสนับสนุน
ทรัพยากร องคความรูในดานการบริหารจัดการ เพ่ือเปนพลังในการขับเคลื่อนงานผูสูงอายุท้ังในและ
ตางประเทศ ใหสามารถจัดบริการและดําเนินกิจกรรมพ้ืนฐานบริการแกสมาชิกผูสูงอายุไดดวยตนเอง 

๔.๒.๒  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
๔.๒.๒.๑ ขอเสนอแนะการดําเนินการในประชาคมอาเซียน 

๑)  ควรมีการแลกเปลี่ยนดานองคความรู การวิจัย และแบบอยางท่ีดีใน
การจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุในประชาคมอาเซียน เพ่ือการพัฒนางานผูสูงอายุใหบรรลุไดอยาง
รวดเร็วข้ึน และสอดคลองกับมาตรการท่ีกําหนดไวในปฏิญญา โดยการสนับสนุนใหมีสถาบันการ
ฝกอบรมบุคลากรและวิจัยดานผูสูงอายุรวมกัน 

๒)  ควรมีการแลกเปลี่ยนความรูดานภูมิปญญาของผูสูงอายุของแตละ
ประเทศ เพ่ือเสริมสรางอัตลักษณของอาเซียน และพัฒนาสูการประกอบอาชีพของผูสูงอายุ 

๔.๒.๒.๒ ขอเสนอแนะการดําเนินการในประเทศไทย 
๑)  เรงดําเนินการเรื่องการสรางหลักประกันทางเศรษฐกิจในสังคมสูงวัย

ดวยการใช พ.ร.บ.กองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนเครื่องมือในการสรางระบบการออมและ
การมีรายไดของผูสูงอายุในอนาคต 

๒)  ผลักดันใหเกิดการแปลงแผนผูสูงอายุแหงชาติไปสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรมดวยการจัดสรรงบประมาณรองรับ ตามท่ีกําหนดในแผนผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๔ 

๓)  ผลักดันและเพ่ิมบทบาทใหทองถ่ินมีบทบาทในการดูแลและสงเสริม
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชนของตนเองใหมากข้ึน ดวยการกําหนดแผนงานและโครงการท่ีครอบคลุม
ทุกมิติในการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ 

๔)  เพ่ิมมาตรการจูงใจและสนับสนุนครอบครัวใหมีความรูความสามารถ
ในการดูแลผูสูงอายุอยางถูกตองเหมาะสมในแตละชวงวัยและตามสภาพของผูสูงอายุ มีแหลงในการ
ใหความรูสามารถปรึกษาและใหความชวยเหลือผูสูงอายุในภาวะตางๆท่ีสามารถเขาถึงไดงาย 

๕)  เพ่ิมชองทางการเรียนรูของผูสูงอายุท่ีหลากหลายข้ึน เพ่ือการดูแล
และพัฒนาตนเองใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึนในการเปน
ประชาคมอาเซียน 
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BRUNEI DARUSSALAM DECLARATION ON STRENGTHENING FAMILY INSTITUTION: 
CARING FOR THE ELDERLY 

 
WE, the Ministers responsible for social welfare and development of ASEAN 

Member States, on the occasion of the Seventh ASEAN Ministerial Meeting for Social 
Welfare and Development (7th AMMSWD);  

REAFFIRMING our commitment to support the Cha-am Hua Hin Declaration 
on the Road map for the ASEAN Community (2009-2015), in particular to promote a 
people oriented ASEAN in which the welfare and development of the peoples of 
ASEAN, including the vulnerable and disadvantaged groups, are safeguarded;  

REITERATING the purposes of ASEAN as set out on the ASEAN Charter in 
particular to enhance the well-being and livelihood of the peoples of ASEAN by 
providing them with equitable access to opportunities for human development, 
social welfare and justice;  

ENCOURAGED by the progress of implementation of the Strategic Framework 
and Plan of Action for Social Welfare, Family and Children (2007-2010) which 
contributes to the building of a caring and sharing ASEAN Community by 2015;  

RECOGNISING the social impacts of the growing trend of ageing populations 
as life expectancies are rising steadily and the need to address the challenges in 
providing adequate care and support for the elderly who are in need of social 
assistance;  

STRESSING the importance of cooperation among ASEAN Member States to 
provide care and support as well as to promote the quality of life and well-being of 
the elderly;  

ACKNOWLEDGING the important role of family, being the basic unit of 
society, communities, civil society, private sector and governments as well as the 
importance of inter-generational interdependence and solidarity in promoting active, 
self-care and healthy elderly;  

DO HEREBY:  
AGREE to take concerted efforts to promote the quality of life and well-

being of the elderly as well as to reduce the social risks faced by the elderly, as 
follows: 

a) Develop social support system and encourage the development of 
education programme to enhance the ability of families to take care of the elderly;  

b) Provide appropriate care and support, including community volunteer 
approach and other forms of alternative family and community care arrangements, 
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to the elderly;  
c) Promote the quality of life of the elderly by creating conditions that 

enhance their self reliance and ability to remain economically active;  
d) Provide life-long opportunities for individual development, self-fulfilment 

and wellbeing through, for examples, access to welfare and social services, resources, 
skills training, lifelong learning and participation in the community;  

e) Achieve secure, active and healthy ageing by reducing the incidence of 
poverty among the elderly;  

f) Promote quality health care, support and social protection for the elderly, 
including preventive and rehabilitative health care;  

g) Support capacity building of primary health providers, social workers, 
caregivers, and volunteers in delivering care of the elderly;  

h) Promote the awareness and ability of the younger generation to live a 
healthy lifestyle, nurture a life course approach to growing older and respond to the 
issues relating to ageing;  

i) Facilitate the conduct and exchange of researches and studies in 
gerontology and geriatrics; and  

j) Strengthen inter-sectoral collaboration with the relevant ASEAN bodies 
and promote closer partnerships with the civil society, private sector, older persons’ 
associations and the elderly themselves, to promote the well-being of the elderly.  

REQUEST the ASEAN Senior Officials Meeting on Social Welfare and 
Development (SOMSWD) to undertake measures to implement this commitment, 
including mobilising appropriate resources and annual review of the implementation.  

Adopted in Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, this Twenty-fifth of 
November in the Year Two Thousand and Ten. 

 



๔๓ 

 

ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นายโอภาส พิมลวิชยากิจ 
 

การศึกษา วทบ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
สังคมวิทยามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

ประวัติการทํางาน -  นักสังคมสงเคราะห ๓-๔ หัวหนาศูนยเยาวชนคลองจั่น 
 กองบริการชุมชน กรมประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย 
-  เจาหนาท่ีฝกอบรม ๕ กองฝกอบรม 
 กรมประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย 
-  นักสังคมสงเคราะห ๖ 
 ท่ีทําการประชาสงเคราะหจังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงมหาดไทย 
- เจาหนาท่ีบริหารงานประชาสงเคราะห ๗ 
  หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ สํานักงานคณะกรรมการฟนฟู 
 สมรรถภาพคนพิการ กรมประชาสงเคราะห 
 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
-  นักวิชาการพัฒนาสังคม ๘ 
 ผูอํานวยการกลุมการพัฒนามาตรการและกลไก สํานักสงเสริมและพิทักษ 
 คนพิการ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส

คนพิการ และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
- นักวิชาการพัฒนาสังคม ๘ 
 ผูอํานวยการกลุมการพัฒนามาตรการและกลไก สํานักสงเสริมและพิทักษ 
 ผูสูงอายุ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส 
 และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
- ผูอํานวยการกองกลาง สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน  
 ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
 

ตําแหนงปจจุบัน   นักพัฒนาสังคมเชี่ยวชาญ (ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานผูสูงอายุ) 
 สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และ 
 ผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
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