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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียน นับเปนโอกาสที่ดีของ ๑๐ ประเทศ ในภูมิภาคนี้ ที่จะ
ดําเนินการพัฒนาตามขอตกลงที่กําหนดไว ในดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN
Socio - Cultural Community) มุงหวังประโยชนจากการรวมตัวกันเพื่อทําใหประชาชนมีการอยูดี
กิ น ดี ปราศจากโรคภั ย ไข เ จ็ บ มี สิ่ ง แวดล อ มที่ ดี แ ละมี ค วามรู สึ ก เป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น จาก
ปรากฏการณและแนวโนมโครงสรางของประชากรของแตละประเทศในอาเซียนก็คือ การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรผูสูงอายุอยางตอเนื่อง การมีอายุที่ยืนยาวขึ้นของผูสูงอายุ จึงเปนประเด็นทาทายประเด็น
หนึ่งของการเสริมสรางความมั่นคงทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประชากรผูสูงอายุ จึงมีการตกลง
ความรวมมือกันสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีของผูสูงอายุ รวมถึงการลดความเสี่ยงทาง
สังคมของผูสูงอายุ ตามปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว : การดูแลผูสูงอายุ
การศึ ก ษานี้ จึ ง เป น การศึ กษาประเทศในประชาคมนี้ ว า ระบบสวัส ดิ การสั งคมสํา หรั บ
ผูสูงอายุที่ดําเนินการอยูในขณะนี้นั้น เปนอยางไร และสามารถนําไปสูการบรรลุขอตกลงไดมากนอย
เพียงใด ประเทศไทยมีการดําเนินงานอยางไรและมีแนวทางในการดําเนินการทางใดบางเพื่อนําไปสู
การดูแลผูสูงอายุที่มีประสิทธิภาพ และสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในประเทศไทย ผลการศึกษา
พบวา
๑) การเขาสูสังคมผูสูงอายุมีความแตกตางกัน พบวา ประเทศไทยและสิงคโปร ไดเขาสู
สังคมผูสูงอายุแลว ในขณะที่ อีก ๗ ประเทศ จะทยอยเขาสูสังคมผูสูงอายุในอีก ๒๐ ปขางหนา ยกเวน
ประเทศลาว โดยอายุคาดเฉลี่ยของผูสูงอายุเมื่ออายุ ๖๐ ป เพิ่มขึ้นในทุกประเทศ โดยเปนชายเพิ่ม
๑๘ ป และเปนหญิง เพิ่ม ๒๐ ประหวางชวง ค.ศ. ๒๐๑๐ - ๒๐๑๕
๒) ระบบสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ มีการพัฒนาที่แตกตางกัน แมทุกประเทศจะมี
ระบบที่ตอบสนองตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุในหลายดานที่จําเปน ทั้งทางดานบริการทางสังคม
การประกันทางสังคม การชวยเหลือทางสังคม และการสนับสนุนทางสังคม แตก็มีขอจํากัดอันเนื่องมา
จากสภาวะทางเศรษฐกิจ สภาพสังคม การเมือง ประเทศที่มีระบบที่คอนขางดี ครอบคลุมประชากร
ผูสูงอายุไดแก ประเทศสิงคโปร ประเทศที่มีความกาวหนาในการจัดระบบแตยังไมครอบคลุม ไดแก
ประเทศ บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม และประเทศไทย ประเทศที่จะตองพัฒนา
ระบบ ไดแกประเทศ กัมพูชา เมียนมาร และลาว
๓) เมื่อนําการจัดบริการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุของแตละประเทศมาเปรียบเทียบ
กับขอตกลงตามปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามในการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว : การ
ดูแลผูสูงอายุ โดยการพิจารณาจาก นโยบาย แผน กิจกรรมหรือโครงการที่ดําเนินการ พบวา มีการ
ดําเนินการอยูแลว แตขาดความครอบคลุมประชากรผูสูงอายุทั้งหมด และยังไมสามารถในการเขาถึง
การบริการไดถั่วหนา ยกเวนประเทศสิงคโปร
๔) ประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่ปรากฏการณของสังคมผูสูงอายุที่ชัดเจน สภาพสังคมและ
วัฒนธรรมเปนแบบเอเชีย ซึ่งใหความสําคัญกับครอบครัวและชุมชน จึงเปนแบบอยางที่ดีในการเรียนรู

จ
และพัฒนาระบบสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ แตอยางไรก็ตาม ประเทศญี่ปุนเริ่มประสบปญหาทาง
การเงินในการดูแลผูสูงอายุ เนื่องจากมีจํานวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น
ประกอบกับแรงงานที่เปนผูเสียภาษีมีจํานวนลดลง
๕) สํ า หรั บ ประเทศไทยมี ก ารพั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมสํ า หรั บ ผู สู ง อายุ ม าอย า ง
ตอเนื่องจากการเนนการดูแลและสงเคราะห ไปสูการคงคุณคาผูสูงอายุใหนานที่สุด โดยมีครอบครัว
และชุมชนเปนฐานการดูแล ประเทศไทยไดวางแนวทางไวในแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๔๕ - ๒๕๖๔) ที่สอดคลองกับมาตรการตางๆที่ตองบรรลุตามปฏิญญา สิ่งที่เปนปญหาสําคัญคือ การ
ขับเคลื่อน ของภาคสวนตาง ๆ โดยเฉพาะภาครัฐ เปนไปในเชิงรับ ไมนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
๑. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียนตองสงเสริมและคุมครองสิทธิผูสูงอายุ โดยการรวมกันนําเสนอ
อนุสัญญาวาดวยสิทธิผูสูงอายุ เพื่อสรางความมั่นใจวาผูสูงอายุทั้งหญิงและชายจะไดรับรูสิทธิของตน
เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน ใหครอบครัวมีความสามารถที่จะดูแลผูสูงอายุลําดับ
แรก ชุมชนรับผิดชอบตอมา และรัฐเปนแหลงสุดทายในการดูแล โดยมีมาตรการทางชวยเหลือดาน
ตางๆ สนับสนุนใหเกิดองคกรของผูสูงอายุในทุกระดับ มีความเชื่อมโยงเปนเครือขาย ทั้งในระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติ และระดับชุมชน เพื่อสรางกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม นอกจากนั้นควรสราง
ความรวมมือกับประเทศอื่นนอกประชาคม เชน Asean+๓และAsean+๖ เพื่อพัฒนางานดานผูสูงอายุ
๑.๒ ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับประเทศไทย
ดําเนินการเรงรัดใหคนรุนใหมเตรียมความพรอมเพื่อที่จะเปนผูสูงอายุที่มีคุณคา
และมีคุณภาพชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา เนนในเรื่องสุขภาพ การออม และการเตรียม
ที่อยูอาศัยรวมทั้งการวางแผนในเรื่องผูดูแล ดึงพลังทางภูมิปญญาและประสบการณผูสูงอายุมาใชใน
การพัฒนาสังคม พัฒนาและขยายระบบดูแลระยะยาว ในครอบครัวและชุมชน เพื่อรองรับผูสูงอายุที่
อายุยืนนาน และตองพึงพิง กําหนดมาตรฐานการจัดบริการใหแกผูสูงอายุ เพื่อสรางหลักประกันดาน
คุณภาพ ตลอดจนใหมีระบบคุมครองการใชบริการของผูสูงอายุ สรางความเขมแข็งใหแกองคกร
ผูสูงอายุ เพื่อเปนพลังในการขับเคลื่อนงานผูสูงอายุทั้งในและตางประเทศ
๒. ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
๒.๑ ขอเสนอแนะการดําเนินการในประชาคมอาเซียน
ควรมี ก ารแลกเปลี่ ย นดา นองค ความรู การวิจั ย และแบบอย างที่ดี ในการจั ด
สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุโดยใชแบบอยางที่ประสบความสําเร็จของแตละประเทศ เชน สิงคโปร และ
ไทย และมีการแลกเปลี่ยนความรูดานภูมิปญญาของผูสูงอายุของแตละประเทศ
๒.๒ ขอเสนอแนะการดําเนินการในประเทศไทย
เรงดําเนินการเรื่องการสรางหลักประกันทางเศรษฐกิจในสังคมสูงวัย ผลักดันให
เกิด การแปลงแผนผูสูงอายุแหงชาติไปสูการปฏิบัติอยางเปน รูป ธรรมดว ยการจัดสรรงบประมาณ
รองรับ เพิ่มบทบาทใหทองถิ่นมีบทบาทในการดูแลและสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชนของ
ตนเอง มีเพิ่มมาตรการจูงใจและสนับสนุนครอบครัวใหมีความรูความสามารถในการดูแลผูสูงอายุ
อยางถูกตอง เพิ่มชองทางการเรียนรูของผูสูงอายุที่หลากหลายขึ้น เพื่อการดูแลและพัฒนาตนเอง
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุภายใตกรอบพันธสัญญาระหวาง
ประเทศในอาเซียน ไดรับขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากคณะอาจารยที่ปรึกษา ของสถาบันการ
ตางประเทศเทวะวงศวโรปการ ที่ชวยในการเพิ่มประเด็นที่เปนสวนสําคัญตอการจัดทํารายงานใหมี
ความชัดเจนและเปนประโยชนตอผูจัดทํา ในการศึกษา คนควา จัดทํารายงานการศึกษาฉบับนี้ไดเสร็จ
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ขอขอบพระคุณคณะอาจารยที่ปรึกษา ประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรทัย กกผล
รองศาสตราจารย ดร.สมภพ มานะรังสรรค และทานเอกอัครราชทูตเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ ตลอดจน
ผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการและคณะเจาหนาที่ทุกทาน ที่อํานวยความ
สะดวกเปนอยางสูงไว มา ณ โอกาสนี้
โอภาส พิมลวิชยากิจ
สิงหาคม ๒๕๕๖
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บทที่ ๒ แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี
๒.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
๒.๓ สรุปกรอบแนวคิด
บทที่ ๓ ผลการศึกษา
๓.๑ โครงสรางและแนวโนมประชากรผูสูงอายุของประเทศในประชาคมอาเซียน
๓.๒ การเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุในประชาคมอาเซียน
๓.๓ การบรรลุตามขอกําหนดปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามวาดวยการเสริมสราง
ความเขมแข็งของ สถาบันครอบครัว : การดูแลผูสูงอายุ
๓.๔ ประเทศไทยกับการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุตามแนวทางและขอกําหนด
ในปฏิญญา
๓.๕ ประเทศญี่ปุน : การเรียนรูการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ
บทที่ ๔ บทสรุปและขอเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
๔.๒ ขอเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก BRUNEI DARUSSALAM DECLARATION ON STRENGTHENING
FAMILY INSTITUTION: CARING FOR THE ELDERLY
ประวัติผูเขียน
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สารบัญตาราง
ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบระบบคุมครองทางสังคมของชาติอาเซียนบางประเทศ
ตารางที่ ๒ การกระจายรอยละของประชากรกลุมอายุ ๓ กลุมใหญ จําแนกตามประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๓
ตารางที่ ๓ การกระจายรอยละของประชากรกลุมอายุ ๓ กลุมใหญ จําแนกตามประเทศ
พ.ศ. ๒๕๗๓
ตารางที่ ๔ อายุคาดเฉลี่ยของผูสูงอายุ เมื่ออายุ ๖๐ ป จําแนกตามเพศและประเทศ
ในชวง ค.ศ. ๒๐๑๐ ถึง ค.ศ. ๒๐๑๕
ตารางที่ ๕ การจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุในประเทศประชาคมอาเซียน
ตารางที่ ๖ การดําเนินงานสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุของประเทศในประชาคม
อาเซียนกับความสอดคลองตามขอกําหนดในปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามวา
ดวยการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว : การดูแลผูสูงอายุ
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๒๒
๒๓
๒๔
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ฌ

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่ ๑ กรอบแนวคิด
แผนภูมิที่ ๒ กลไกการดําเนินงานความรวมมือการจัดสวัสดิการสังคมในประชาคมอาเซียน

๒๐
๒๕

บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
นับตั้งแตการรวมตัวของ ๕ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๐
และพัฒนาความรวมมือจนมีสมาชิกเพิ่มขึ้นตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๗ เปนตนมา ในปจจุบัน อาเซียนมีรัฐ
สมาชิ กเพิ่ มขึ้ น จนเป น ๑๐ ประเทศ ไดมีการลงนาม“กฎบัตรอาเซีย น” เมื่อเดือนธัน วาคม พ.ศ.
๒๕๕๑ ซึ่ งทํ าให อาเซี ย นมี ส ถานะคลายกับ สหภาพยุโ รปมากยิ่งขึ้น เขตการคาเสรีอาเซีย นไดเริ่ม
ประกาศเมื่อตนป พ.ศ. ๒๕๕๓ และกําลังกาวสูความเปนประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ง
ประชาคมอาเซี ย นประกอบด ว ย ประเทศ ไทย อิน โดนีเ ซีย มาเลเซีย สิง คโ ปร บูร ไน เวีย ดนาม
ฟลิปปนส เมียนมาร ลาว และกัมพูชา ไดมีการพัฒนาความรวมทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมมาอยางตอเนื่อง โดยกําหนดการดําเนินการภายใต ๓ เสาหลัก (Pillars) คือ ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community : APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน(ASEAN Economic Community: AEC) และ ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN
Socio - Cultural Community: ASCC)
ในดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community)
อาเซียนมุงหวังประโยชนจากการรวมตัวกันเพื่อทําใหประชาชนมีการอยูดีกินดี ปราศจากโรคภัยไข
เจ็บ มีสิ่งแวดลอมที่ดีและมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีความรวมมือภายใตสังคมและ
วัฒนธรรมที่ครอบคลุมในหลายดาน ไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การคุมครองและสวัสดิการ
สังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม การสรางอัตลักษณอาเซียน และ
การลดชองวางการพัฒนา โดยมีคณะทํางานอาเซียนรับผิดชอบการดําเนินความรวมมือในแตละดาน
โดยมุงหวังเปน ประชาคมที่ มีป ระชาชนเปนศูน ยกลาง มีสังคมที่เอื้ออาทรและแบงปน ประชากร
อาเซียนมีสภาพความเปนอยูที่ดีและมีการพัฒนาในทุกดานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ท ามกลางการเปลี่ ย นผ า นไปสู ความร ว มมื ออย างใกล ชิดในภูมิ ภ าคดังกลา วนี้ ปรากฏการณ และ
แนวโนมที่นาสนใจจากโครงสรางของประชากรของแตละประเทศในอาเซียนก็คือ การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรผูสูงอายุอยางตอเนื่อง ในประเทศอาเซียน มีอัตราการเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว ๒ ประเทศ
คือ ประเทศสิงคโปรและไทย มี ๔ ประเทศที่กําลังเปลี่ยนผานสูประชากรสูงวัย ไดแก เวียดนาม
ในดานเมียนมาร อินโดนีเซีย และบูรไน และอีก ๔ ประเทศที่ยังมีโครงสรางประชากร
เยาววัย (สัดสวนของประชากรเด็กเกินกวารอยละ ๓๐) ไดแก ฟลิปปนส ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย
แต มี ก ารคาดการณ ว า ในอี ก ๒ ทศวรรษ ๙ ใน ๑๐ประเทศของอาเซี ย นจะเข า สู สัง คมผู สู ง อายุ
กลาวคือมี ประชากรอายุตั้งแต ๖๐ ป ขึ้นไปมีมากกวารอยละ ๑๐ ของประชากรประเทศ ยกเวน
สาธารณรัฐประชาชนลาว โดยที่ประเทศสิงคโปรกับไทยจะเปนประเทศที่เขาสูสังคมผูสูงอายุที่สมบูรณ

๒
ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเพิ่ มขึ้ น ของประชากรผู สู งวั ย ทางด านเศรษฐกิจ และสัง คม
จะมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดสวัสดิการสังคมที่รองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ
ซึ่งในแผนของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ไดบรรจุแนวทางและมาตรการในเรื่องผูสูงอายุ
ในด า นการคุ มครองและสวั ส ดิ การสังคม สิ ทธิและความยุติธ รรมทางสั งคม ดั งนั้ น การจั ดระบบ
สวัส ดิการทางสังคมสําหรับ ผูสูงอายุจึงเปน ประเด็นทาทายในการดําเนิน การในอนาคตของแตล ะ
ประเทศ จากปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว :
การดูแลผูสูงอายุ ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนวาดวยงานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ ๗
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีการตกลงความรวมมือกันสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดี
ของผูสูงอายุ รวมถึงการลดความเสี่ยงทางสังคมของผูสูงอายุ จึงไดทําการศึกษาวาระบบสวัสดิการ
สังคมสํา หรั บผู สู งอายุ ของแต ละประเทศในประชาคมอาเซีย นเปน อยางไร ระบบสวัส ดิการสังคม
สําหรับผูสูงอายุในประชาคมอาเซียนตอบสนองตอมาตรการและขอตกลงปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามน
เรื่องใดบาง และสําหรับประเทศไทยมีแนวทางในการเสริมสรางใหสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุของ
ประเทศไทยมีการดําเนินการตามที่กําหนดในขอตกลงรวมไดอยางไร
๑.๒ วัตถุประสงคของการศึกษา
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาระบบสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุของแตละประเทศในประชาคม
อาเซียน
๑.๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบระบบสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุของประเทศในประชาคม
อาเซียนกับมาตรการและขอตกลงตามปฏิญญาบรูไนดารุสซาลาม
๑.๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสรางใหสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุของประเทศ
ไทยมีการดําเนินการตามที่กําหนดไว
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา
ศึ ก ษาเฉพาะระบบสวั ส ดิ การสั ง คมสํ า หรั บ ผู สู งอายุ ของประเทศในประชาคมอาเซี ย น
เปรียบเทียบกับมาตรการและขอตกลงตามปฏิญญาบรูไนดารุสซาลาม
วิธีการศึกษา จะเปนการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) จากหนังสือ
วิทยานิพนธ กฎหมาย ขอมูลทางอินเตอรเน็ต จากบทความที่เกี่ยวของทั้งภายในและตางประเทศ นํา
ขอมูลที่เปนเอกสารมาวิเคราะหอยางเปนระบบ ใหมีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคที่ทําการศึกษา
สรุ ป และนํ า เสนอแนวทางการเสริมสรางใหส วัส ดิการสังคมสํา หรับ ผูสูงอายุของประเทศไทยให
สอดคล อ งกั บ ประเด็ น ความสํ า คั ญ ของมาตรการและข อ ตกลงตามปฏิ ญ ญาบรู ไ นดารุ ส ซาลาม
ดวยวิธีการนําเสนอเชิงพรรณา

๓
๑.๔ ประโยชนของการศึกษา
๑.๔.๑ มีขอมูล เกี่ ยวกั บ การดําเนิน งานสวัส ดิการสังคมสําหรับ ผูสูงอายุของประเทศใน
ประชาคมอาเซียน
๑.๔.๒ มีขอเสนอแนะในการกําหนดแนวทางในการเสริมสรางการจัดระบบสวัส ดิการ
สําหรับผูสูงอายุของประเทศไทย
๑.๕ นิยามศัพท
ผูสูงอายุ (Elderly) หมายถึง ผูที่มีอายุตั้งแต ๖๐ ป ขึ้นไป
สวัสดิการสังคม (Social Welfare) หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคม เกี่ยวกับการ
ปองกัน การแกไขปญหา การพัฒนาและการสงเสริมความมั่นคงทางสังคม ตอบสนองความจําเปนขั้น
พื้นฐานของการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย การทํางานและการมีรายได นันทนาการ
กระบวนการยุติธรรมและบริการทางสังคมทั่วไป โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิที่
ประชาชนจะต องไดรับ และมี สว นรว มในการจั ดสวั ส ดิก ารสั งคมทุกระดับ โดยพิจ ารณาจาก
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) ซึ่งพิจารณาจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของสิ่งมีชีวิต และ
พยายามศึกษามนุษยใหครอบคลุมแบบองครวมนั่นเอง นักทฤษฎีทั้ง ๓ สาขาตางยอมรับวาความรูจาก
ศาสตรสาขาใดสาขาหนึ่งก็ยังไมสามารถอธิบายกระบวนการแกชราไดอยางสมบูรณ จึงเสนอแนวคิด
เพื่อนํามาใชอธิบายกระบวนการชราของมนุษยใหชัดเจนที่สุด ประกอบดวยทฤษฎี ๓ กลุม ไดแก
๑) ทฤษฎีทางชีววิทยา (Biological Theory) อธิบายความชราโดยพิจารณาจาก
ประสิทธิภาพการทํางานของรางกายที่ลดลง
๒) ทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychological Theory) เชื่อวา การเปลี่ยนแปลง
บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผูสูงอายุนั้นเปนการปรับตัวเกี่ยวกับความนึกคิด ความรู ความเขาใจ
แรงจูงใจ การเปลี่ยนแปลงไปของอวัยวะรับสัมผัสทั้งหลาย ตลอดจนสังคมที่ผูสูงอายุนั้น ๆ อาศัยอยู
ไดแก ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality Theory) กลาววา ผูสูงอายุจะมีความสุขหรือ ความทุกขนั้น
ขึ้นอยูกับภูมิหลังและการพัฒนาจิตใจของบุคคลนั้น ถาพัฒนามาดวยความมั่นคงอบอุนถอยทีถอย
อาศัย เห็นใจผูอื่น ทํางานรวมกับผูอื่นไดดีก็มักจะเปนผูสูงอายุที่มีความสุขอยูรวมกับบุตรหลานได
อยางมีความสุข แตในทางตรงกันขามถาชีวิตที่ผานมาไมสามารถทํางานรวมมือกับใครได จิตใจคับ
แคบ ไมรูจักชวยเหลือ เห็นใจผูอื่น ๆ ผูสูงอายุผูนั้นก็จะประสบปญหาในบั้นปลายของชีวิต
๓) ทฤษฎีทางสังคมวิทยา (Sociological Theory) เปนทฤษฎีที่กลาวถึงแนวโนม
บทบาท สัมพันธภาพ และการปรับตัวในสังคมของผูสูงอายุ ซึ่งพยายามวิเคราะหสาเหตุที่ทําให
ผูสูงอายุตองมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคมไป และพยายามที่จะชว ยใหผูสูงอายุมีการ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขจากทฤษฎีทั้ง ๓ กลุมดังกลาว นําไปจัดแบงเปนประเภทของ
ความสูงอายุไดหลายประการ เชน สูงอายุตามวัย (chronological aging) เปนความสูงอายุตามป
ปฏิทินโดยการนับจากปที่เกิดเปนตนไป และบอกไดทันทีวาใครมีอายุมากนอยเพียงใด สูงอายุตาม
สภาพรางกาย (biological aging) เปนการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและกระบวนการหนาที่ ปรากฏ
ขณะที่มีอายุเพิ่มมากขึ้น สูงอายุตามสภาพจิตใจ (psychological aging) เปนการเปลี่ยนแปลงใน
หนาที่ของการรับรูแนวความคิด ความจํา การเรียนรู เชาวนปญญา และลักษณะของบุคลิกภาพที่
ปรากฏในระยะต า ง ๆ ของแต ล ะคนที่ มี อ ายุ ม ากขึ้ น
และสุ ด ท า ยสู ง อายุ ต ามสภาพสั ง คม
(sociological aging) เปนการเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาที่ สถานภาพของบุคคลในระบบสังคม เชน
ครอบครัว หนวยงานของราชการ และ อื่น ๆ เปนตน จะเห็นไดวา ความหมายเกี่ยวกับผูสูงอายุมี

๕
ความแตกตางกันมาก ซึ่งพอสรุปไดวาผูสูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุตั้งแต ๖๐ ปขึ้นไป มีสภาพรางกาย
และจิตใจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมถอย มีโอกาสเกิดโรคภัยไขเจ็บไดงายสมควรที่จะไดรับการดูแล
ชวยเหลือ และยังถือวาเปนวัยที่เกษียณจากการทํางาน สําหรับประเทศไทยกําหนดวาเปนผูสูงอายุ
โดยยึดตามเกณฑที่องคการอนามัยโลกและองคการระหวางประเทศไดประชุมตกลงกันซึ่งนับอายุตาม
ปฏิทินเปนมาตรฐานสากล แบงเกณฑอายุ ตามสภาพของการมีอายุเพิ่มขึ้นดังนี้ ผูสูงอายุ (elderly)
เปนผูมีอายุระหวาง ๖๐ - ๗๔ ป คนชรา (old) เปนผูมีอายุระหวาง ๗๕ - ๙๐ ป และคนชรามาก
(very old) เปนผูมีอายุ ๙๐ ปขึ้นไป
ดังนั้น สรุปไดวาการเปนผูสูงอายุนั้น ใชมาตรฐานสากลในการนับอายุตามปปฏิทิน
เปนเกณฑ คือตั้งแต ๖๐ ป ขึ้นไป ในแตละประเทศจะกําหนดเกณฑอายุที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับ
ระบบสวั ส ดิ การที่ จั ดให โดยการเปน ผูสูงอายุส ามารถบงบอกไดจ ากการเปลี่ย นแปลงของสภาพ
รางกาย การรับรู เรียนรูความจํา ตลอดจนบุคลิกลักษณะของแตละคนที่มีอายุมากขึ้น มีการปรับ
บทบาท หนาที่ และสถานภาพทางสังคม ใหสอดคลองกับความคาดหวังของแตละสังคม
๒.๑.๒ แนวคิดทฤษฎีการจัดสวัสดิการสังคม
๒.๑.๒.๑ ความหมายสวัสดิการสังคม
คําวา “สวัสดิการ” (Welfare) มีความหมายที่ใกลเคียงกับคําวา ความ
ตองการที่จําเปนของมนุษย ทั้งในเรื่อง ของอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย รายได สุขภาพอนามัย ซึ่ง
ทําใหสามารถที่จะพึ่งตนเองได สวัสดิการจึงเปนการจัดเพื่อตอบสนองตอความตองการ ไมใหเกิด
ความขาดแคลน องคการสหประชาชาติใหความหมายของ “สวัสดิการสังคม” คือ ระบบการจัดการ
เกี่ยวกับบริการทางสังคมตางๆ ของสถาบันทางสังคมที่กําเนิดขึ้นเพื่อชวยเหลือบุคคลและกลุมให
บรรลุถึงซึ่งความพอใจในมาตรฐานของชีวิตและสุขภาพอนามัยและความพอใจในความสัมพันธทาง
สังคม ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนพื้นฐานที่จะพัฒนาเขาเหลานั้นใหมีความสามารถอยางเต็มที่และสงเสริมให
มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น สอดคลองกับความตองการของครอบครัวและชุมชน
บารเกอร (Barker,๑๙๙๑) ไดใหคําจํากัดความของสวัสดิการสังคมวา
เปนระบบโครงการ การใหผลประโยชนและการบริการของประเทศ เพื่อชวยตอบสนองความตองการ
ดานจิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งถือวาเปนพื้นฐานที่สําคัญของการมีชีวิต ความเปนอยูที่ดีของบุคคล
และสังคม
คณะกรรมการสงเสริมสวัส ดิการสังคมแหงชาติ ไดใหความหมายของ
สวัสดิการสังคม (Social Welfare) หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคม เพื่อปองกัน และแกไข
ปญหาสังคม การพัฒนาสังคม รวมทั้งการสงเสริมความมั่นคงทางสังคม โดยบริการดังกลาวจะตอง
ตอบสนองความจําเปนขั้นพื้นฐานของประชาชน ใหไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางทั่วถึงและเปน
ธรรม ทั้งในดานการศึกษาที่ดี การมีสุขภาพอนามัย การมีที่อยูอาศัย การมีงานทํา การมีรายได การมี
สวัสดิการแรงงาน การมีความมั่นคงทางสังคม การมีนันทนาการ และระบบบริการทางสังคมทั่วไป
โดยระบบบริการทางสังคม ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิที่ประชาชนตองไดรับ และ
เขามามีสวนรวมในระบบการจัดสวัสดิการสังคมในทุกระดับ
นอกจากนี้นักวิชาการทั้งในประเทศไทยและตางประเทศไดใหความหมาย
ของคําวา “สวัสดิการสังคม”ไวแตกตางกันตามแนวความคิด ดังนี้

๖
๑) การใชเกณฑคุณภาพชีวิตที่ดี หรือการอยูดีกินดี (Quality of life or
Well-being) เปนงานที่มุงชวยเหลือประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในยามปกติและในยามที่ประสบ
ป ญ หา การให ค วามช ว ยเหลื อ มี ห ลายรูป แบบ ทั้ งที่ เ ปน เงิน สิ่ง ของ การดู แลและการให บ ริ ก าร
(cash ,kinds, care and services) โดยมีองคประกอบของกิจกรรมดานการศึกษา สาธารณสุข ที่อยู
อาศัย การประกันรายได การจางงาน และบริการสังคม
๒) การใชเกณฑสวัสดิการสังคมเปนวัตถุประสงค (aims) โดยมีความคิด
วา งานสวัส ดิการสังคมเปนเครื่องมือที่จะนําไปสูการพัฒนาสังคมโดยรวม ซึ่งยังรวมหมายถึงการ
กําหนดนโยบายโดยรัฐที่จะมีผลตอความเปนอยูที่ดีของประชาชน
๓) การใช เ กณฑ ค วามหมายเฉพาะเจาะจงในรู ป ของโครงการหรื อ
กิจกรรมหรือบริการ (project or activities or services) ที่จัดตั้งโดยหนวยงานทั้งของรัฐบาล และ
อาสาสมัคร เพื่อปองกันและขจัดปญหาสังคม หรือปรับ ปรุงความเปน อยูที่ดีของบุคคล กลุม และ
ชุมชน กิจกรรมดังกลาวใชบุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวของมากมาย อาทิ แพทย พยาบาล นักกฎหมาย
นักการศึกษา วิศวกร นักบริหาร นักสังคมสงเคราะห ตลอดจนผูชวยวิชาชีพในสขาตางๆ (para professional)
๔) การใช เ กณฑ ส วั ส ดิ ก ารสั ง คมเป น สถาบั น ทางสั ง คม (Social
institution) ในทุกสังคมจะประกอบดวยสถาบันทางสังคมอยางนอย ๕ สถาบันหลัก ไดแก สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันการเมือง สถาบันเศรษฐกิจ และเพิ่ม สวัสดิการ
สังคม เปนสถาบันที่หก ที่มีหนาที่มีความสัมพันธอยางแยกไมออกกับสถาบันหลักทั้ง ๕ สถาบัน เปน
ระบบการใหความชวยเหลือโดยการจัดสรรในรูปแบบของสิ่งของและการบริการไปสูบุคคล กลุมคน
ตางๆโดยผานสถาบันทางสังคม ตองปกปองและคุมครองผูยากไรเชนเดียวกันเปนการปกปองสังคม
จากผูยากไรดวย
๕) การใชเกณฑสวัสดิการสังคมเปนสิทธิและความเทาเทียมของคนทุก
คนในสังคม (rights and equity) ในความหมายในการอยูดีกินดี ของทุกคนไมใชเฉพาะคนยากไร
เทานั้น คนทุกคนจะตองไดรับการตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานอันเปนสิทธิที่ทุกคนจะตองไดรับ
และเปนหนาที่ของรัฐจะตองจัดบริการตาง 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) ที่อยูอาศัย (housing)
(๔) การทํางานและการมีรายได(employment and income
maintenance)
(๕) ความมั่นคงทางสังคม (social security)
(๖) บริการทางสังคม (social services)

๗
(๗) นันทนาการ (recreation)
๒) องค ป ระกอบของงานสวั ส ดิ การสั งคมในลั กษณะแคบๆ แบ งตาม
พระราชบัญญัติความมั่นคงทางสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกา 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
ลักษณะเปนสิทธิที่ประชาชนไดรับอยางเทาเทียมหรือเสียคาใชจายในราคาถูก อาทิ การศึกษา การ
ประกันสุขภาพ การจายเบี้ยยังชีพและคาจัดการศพผูสูงอายุ การจายเบี้ยยังชีพความพิการ
๒) การประกัน สังคม (social insurance) ไดแกการใหบริการใน
ลักษณะที่ผูรับบริการมีสวนรวม เชน การซื้อประกัน 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 ทิส มัส ส (Titmuss,๑๙๗๔) ไดให
หลักการของงานสวัสดิการสังคม ไว ๔ ประการ คือ
๑) การจั ดสวั ส ดิ การสั ง คมจะต องคํ า นึ ง ถึ ง ป ญ หาหรื อความต อ งการ
บริการหรือความจําเปน (needs) ชองทางการจัดสวัสดิการสังคมมี ๕ สวน ไดแก ครอบครัว เครือ
ญาติ นายจาง องคการกุศล และรัฐบาล การจัดสวัสดิการสังคมจึงเกี่ยวของกับการใชมาตรการดาน
กฎหมาย มาตรการดานภาษีอากร รวมทั้งมาตรการดานการกระจายรายได
๒) การใชมาตรการของงานสวัสดิการจากงานอาชีพ (Occupational
measure) โดยใชหลักสากครอบคลุม (universal coverage) ใหเฉพาะกลุมเปาหมาย กําหนด
คุณสมบัติของผูมีสิทธิรับบริการสวัสดิการ
๓) การใชมาตรการบริการสังคม (social services measure) ในฐานะ
พลเมืองของรัฐ ประชาชนมีสิทธิไดรับบริการสังคมจากรัฐเพื่อใหคนมีความมั่นคงทางสังคม
๔) ระบบการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมมี ๓ ด า น ได แ ก การสงเคราะห
ประชาชน การประกันสังคม และการบริการสังคม
การจัดสวัสดิการสังคม ในสังคมไทย มีรากฐานจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
การเมืองการปกครอง สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งอิทธิพลแนวคิดจากตะวันตก กระแสโลกา

๘
ภิวัตน ผสมผสานกับแนวคิด หลักการ รูปแบบในการตัดสวัสดิการสังคม อาจจัดรูปแบบได ๓ รูปแบบ
ดังนี้
๑) การจัดสวัสดิการสังคมกระแสหลัก เนนบทบาทของรัฐเปนศูนยกลาง
การใหบริการ เปนสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ให ตามสิทธิ เพื่อสรางหลักประกัน เนนความทั่วถึงและเปนธรรม
๒) การจัดสวัสดิการสังคมกระแสรอง หรือทางเลือก เนนบทบาทของ
ทองถิ่น NGO ประชาชน ครอบครัว และประชาสังคม
๓) การจัดสวัสดิการแบบผสม สวัสดิการเพื่อชุมชนทองถิ่นตาม พ.ร.บ.
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
สรุปในแนวคิดการจัดสวัสดิการทางสังคมไดวา เปนระบบการจัดบริการ
ทางสังคม เพื่อปองกัน และแกไขปญหาสังคม การพัฒนาสังคม รวมทั้งการสงเสริมความมั่นคงทาง
สั ง คม ซึ่ ง เป น สิ ท ธิ และความเท า เที ย มของคนทุ ก คนในสั งคมที่ จ ะต อ งได รั บ ขั้น พื้ น ฐาน โดยการ
จัดบริการของรัฐ ภายใตระบบ การบริการทางสังคม การประกันสังคม การชวยเหลือทางสังคม และ
การสนับสนุนทางสังคม
๒.๑.๓ แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ
ศาสตราจารย นายแพทย สุทธิชัย จิตตะพันธกุล (๒๕๕๑) ไดเสนอวา ผูสูงอายุที่จะ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีควรตองมีหลักประกันทางสังคม ที่จะเปนหลักประกันการการดําเนินชีวิต และตองมี
การเสริมสรางและพัฒนาระบบบริการ ตลอดจนเตรียมความพรอมประชากรของประเทศกอนเขาสูวัย
ผูสูงอายุไว ประกอบดวยหลักประกันทางสังคม ๕ ประการ คือ
๑) หลั ก ประกั น ด านสุ ขภาพ การเสื่อ มของสภาพรา งกายเป น สิ่ง ที่ ไม ส ามารถ
หลีกเลี่ยงได จึงตองมีการปองกัน ดูแล รักษา และ ฟนฟู ที่เปนระบบและสามารถเขาถึงได
๒) หลักประกันดานรายได เพื่อการพึ่งพาตนเองในการดําเนินชีวิต มีระบบการ
ออมที่สงเสริมสนับสนุนการสรางหลักประกันวา เมื่อถึงความชรา ยังมีรายไดที่สามารถดูแลตนเองได
อยางตอเนื่อง
๓) หลักประกันดานครอบครัวและผูดูแล เมื่อสูงอายูมากขึ้นจะตองไดรับการดูแล
อยางเหมาะสมจากครอบครัว มีสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการใชชีวิต มีผูดูแลที่มีความรูความ
เขาใจในแตละชวงของการเปนผูสูงอายุ
๔) หลักประกันดานที่อยูอาศัยและสิ่งอํานวยความสะดวก มีที่พักอาศัยเปนหลัก
แหลง มีการปรับหรือไดรับการบริการที่สามารถชวยใหผูสูงอายุเขาถึงแหลงบริการ การใชชีวิตภายใน
และภายนอกบานที่ปลอดภัย
๕) หลักประกันดานการเขาถึงขอมูลขาวสารและการเรียนรู มีชองทางหลากหลาย
และเหมาะสมตอการรับรู เรียนรูอยางตอเนื่องทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันตนเองจาก
การถูกละเมิด แสวงหาผลประโยชน ภัยพิบัติ การแพรของโรค ซึ่งผูสูงอายุเปนวัยเปราะบางที่จะได
ผลกระทบเปนลําดับแรกและมีความรุนแรงจากการไดรับมากขึ้น
การจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุจึงเปนการสรางหลักประกันทางสังคมวา
ผูสูงอายุจะไดรับการจัดบริการที่นําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ทองถิ่น ประชาสังคมและครอบครัวเปนกลไกในการดําเนินงาน ซึ่งจะตองมีการกําหนดเปนนโยบาย

๙
ทั้งที่เปนทางการ คือมีกฎหมายรองรับ และไมเปนทางการที่ดําเนินการของภาคประชาชน มีแนวทาง
และวิธีการในการจัดบริการ
๒.๑.๔ กรอบการดําเนินงานในประชาคมสังคมและเศรษฐกิจอาเซียน
ประชาคม สั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น (ASEAN
Socio-Cultural
Community) อาเซียนไดตั้งเปาเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในป ๒๕๕๘ โดยมุงหวัง
เปนประชาคมที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง มีสังคมที่เอื้ออาทรและแบงปน ประชากรอาเซียนมีสภาพ
ความเปนอยูที่ดีและมีการพัฒนาในทุกดานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมอัตลักษณอาเซียน (Asean Identity) เพื่อรองรับการ
เปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน อาเซียนไดจัดทําแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน
๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Development)
๒) การคุมครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection)
ประกอบดวย การขจัดความยากจนโดยเฉพาะการบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs)
ของสหประชาชาติ เครือขายความปลอดภัยทางสังคมและความคุมภัยจากผลกระทบดานลบจากการ
รวมตัวอาเซียนและโลกาภิวัตน สงเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยดานอาหาร การเขาถึง การ
ดู แ ลสุ ข ภาพและส ง เสริ ม การดํ า รงชี วิ ต ที่ มี สุ ข ภาพ การเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการควบคุ ม โรคติ ด ต อ
รับประกันอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด และการสรางรัฐที่พรอมรับกับภัยพิบัติและประชาคมที่ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
๓) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Right) การสงเสริม
และคุมครองสิทธิและสวัสดิการสําหรับสตรี เด็ก ผูสูงอายุและผูพิการ การคุมครองและสงเสริมสิทธิ
แรงงานโยกยายถิ่นฐาน สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ เปนตน
๔) ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม (Environmental Sustainability)
๕) การสรางอัตลักษณอาเซียน (Building on Asian Identity)
๖) การลดชองวางทางการพัฒนา (Narrowing the Development – GAP)
การก า วเข าสู ประชาสังคมอาเซีย นก็ถือเปน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สําคัญ
เพราะการเชื่ อมโยงอาเซี ย นเข า ด ว ยนั้น จะถูกเชื่อมโยงดว ยโครงสรางพื้น ฐาน กฎระเบีย บ และ
ประชาชน ซึ่งประชาสังคมอาเซียนนั่นหมายถึง ๑๐ ประเทศที่มีประชากร ๖๐๐ ลานคน ที่มีความ
แตกตางทั้งดานศาสนา วัฒนธรรม สังคม เพื่อใหการดําเนินงานรวมกันมีความชัดเจนในระหวางการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๐๗ ผูนําอาเซียนไดลงนามกฎ
บัตรซึ่งเปนเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่วางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกร โดยมีเปาหมาย
๓ ประการ คือ ๑. มีกฎกติกาในการทํางาน ๒. มีประสิทธิภาพ และ ๓. มีประชาชนเปนศูนยกลาง
กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๘

๑๐
๒.๓ วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุของประเทศในประชาคมอาเซียนมีความแตกตางตามแต
ละบริบทของแตละประเทศ มีการศึกษา วิจัย และบทความที่เกี่ยวของดานผูสูงอายุในดาน ความ
ปลอดภัยทางสังคม การประกันสังคม การคุมครองทางสังคม และการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ
ดังนี้
Arifianto,Alex (๒๐๐๖) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “Public Policy Towards the
Elderly in Indonesia: Current Policy and Future Directions” ไดเสนอวา การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรผูสูงอายุในประเทศอินโดนีเซียมีอยางตอเนื่อง และคาดวาในป ค.ศ. ๒๐๕๐ ประชากร ๑ ใน
๓ จะเปนประชากรผูสูงอายุ ระบบการดูแลผูสูงอายุ ในอดีตรวมอยูในการดําเนินงานกับประชากร
ทั้งหมด ปรากฏในกฎหมายวาดวยการชวยเหลือทางสังคม (๑๙๖๕) ในดานการชวยเหลือทางการเงิน
สุขภาพ การดูแลระยะยาว โดยภาครัฐ เอกชน และปจเจกบุคคล จนกระทั่งป ค.ศ. ๑๙๗๔ มีการออก
กฎหมายสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับ โปรแกรมการชวยเหลือทางสังคม ระบบประกันสังคม การฟนฟู
ทางสั งคมสํา หรับ กลุ มดอยโอกาส กิจกรรมการศึกษาและการพัฒ นาทางสังคม การจัดสวัส ดิการ
ผูสูงอายุมีการพัฒนาจนเปนกฎหมายจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะสําหรับผูสูงอายุ ในป ค.ศ. ๑๙๘๘
ประกอบดวยการบริการที่หลากหลาย คือ การบริการทางศาสนา การบริการทางสุขภาพ การทํางาน
การศึกษาและฝกอบรม การคุมครองทางสังคม และการชวยเหลือทางสังคม ดําเนินการโดยรัฐบาล
ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว ในป ค.ศ. ๒๐๐๓ ไดดําเนินการปรับปรุง ยุทธศาสตรชาติในเรื่อง
สวัสดิการสังคมผูสูงอายุ มีการเพิ่มในเรื่องแผนประกันสังคมที่หลากหลายรูปแบบ บํานาญผูสูงอายุ
การออมของผูสูงอายุ การประกันสุขภาพ การประกันการบาดเจ็บจากการทํางานและเสียชีวิต โดย
มุงหวังวาประเทศอินโดนีเซียจะประสบความสําเร็จในการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ และมีระบบ
สวัสดิการสังคมที่ยั่งยืนสําหรับผูสูงอายุ และมีขอเสนอตอการจัดทํานโยบายไว ๕ ประการ คือ
๑) นโยบายผูสูงอายุควรมีลักษณะพลวัตร งายตอการปรับเปลี่ยนไปสูเงือนไขใหม เชน
การเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางประชากร การปรับปรุงระบบดูแลสุขภาพ การใหเงินทุนชวยเหลือ
ผูสูงอายุ โดยเรียนรูจากประเทศอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปสูสังคมผูสูงอายุแลว
๒) ครอบครัวของผูสูงอายุเปนหนวยสําคัญในการดูแลในดานตางๆ และผูสูงอายุก็มีความ
ตองการไดรับการดูแลจากครอบครัว จึงตองมีมาตรการจูงใจใหมีการดูแลผูสูงอายุในครอบครัวอยาง
ยั่งยืน เชน การสรางงานในชุมชน การใหประโยชนทางภาษีผูดูแลผูสูงอายุ การชวยเหลือเพื่อลดภาระ
คาใชจาย ตลอดจนการฝกบรมใหความรูในการดูแลผูปวยและผูสูงอายุ
๓) เสริมสรางระบบความมั่นคงทางสังคมใหมๆ เนื่องจากระบบที่ดําเนิน การโดยรัฐไม
สามารถดําเนินการไดนาน การจัดบริการไมประสบความสําเร็จตามที่มีเปาหมายไว ดังนั้นระบบใหม
ดังกลาวนี้ จะตองมีการออกแบบใหเกิดการมีสวนรวมระหวางรัฐบาล ภาคเอกชน ประชาสังคม และ
ผูรับบริการ
๔) ในเรื่ องระบบดู แลสุ ขภาพ รัฐ บาลควรสรางมาตรการจูงใจใหประชาชนซื้อบริการ
ประกันสุขภาพของภาคเอกชน รวมทั้งใหผลประโยชนทางภาษีในการชวยจายในการประกันสุขภาพ
หรือการออมเพื่อการดูแลสุขภาพและทางการแพทย

๑๑
๕) ใหภาคเอกชนที่มีความสามารถและมีกิจกรรมทางดานการเงิน ใหเพิ่มการสนับสนุน
ผูสูงอายุทั้งดาน การเงิน สิ่งของ และใหการอบรมเจาหนาที่ภาคเอกชนในเรื่องผูสูงอายุ รัฐบาลควร
สนับสนุนยกเวนภาษีสําหรับภาคเอกชนที่ดูแลผูสูงอายุที่ไมสามารถดูแลตนเองได
Ong Fon Sim (๒๐๐๑) ศึกษาวิจัยเรื่อง “Ageing in Malaysia : National Policy and
Future Direction” ถึงแมวา มาเลเซียยังมีประขากรผูสูงอายุที่ยังไมเขาสูสังคมผูสูงอายุก็ตาม แตคาด
ประมาณการวา ในป ค.ศ. ๒๐๒๐ ก็จะมีอัตรารอยละ ๙.๕ ของประชากรทั้งประเทศ การวิจัยนี้จึงมุง
ตรวจสอบสถานการณผูสูงอายุในมาเลเซีย ในมิติดานการประกันสุขภาพ การดูแลผูสูงอายุในชุมชน
การบริการทางสังคม ทั้งทางดานนโยบายและโปรแกรมสําหรับผูสูงอายุ รวมทั้งบทบาทของประขา
สั ง คม ภาคเอกชน การเตรี ย มการการกํ าหนดนโยบาย โดยใช ขอ มู ล ทุ ติ ย ภูมิ แ ละการสั มภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ ผลพบวา กอน ค.ศ. ๑๙๙๕ การดูแลผูสูงอายุดําเนินการโดยสถาบันครอบครัวและชุมชน
การดูแลสถาบันของรัฐ เปนแนวทางสุดทายของการดําเนินงาน เมื่อป ค.ศ. ๑๙๙๕ เปนตนมา มีการ
กําหนดนโยบายระดับชาติสําหรับผูสูงอายุ ที่กําหนดใหสังคมผูสูงอายุมีความสามารถ ความรูสึกใน
คุณคา และมีศักยภาพของตนเอง ไดรับ การดูแลและคุมครองในฐานะสมาชิกหนึ่งของครอบครัว
สังคมและประเทศชาติ มีการดําเนินการสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุที่จําเปน ในระบบประกันสังคม
รวมทั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ในภาคราชการและเอกชนที่อยูในระบบ แตยังไมครอบคลุมผูที่อยูนอก
ระบบ สงเสริมการมีรายไดจากการออมในระบบการประกันชีวิต มีระบบดูแลสุขภาพที่มีคาใชจายของ
ตนเอง ครัวเรือนและรัฐบาล การดูแลทางดานสุขภาพนี้ มีคาใชจายที่เพิ่มขึ้น มีระบบการดูแลดานการ
ปองกันทางสุขภาพ การแพทย และการฟนฟู ในดานการบริการทางสังคมและการดูแลชุมชน จัดใหมี
สวั ส ดิ การในรู ป แบบภายในและภายนอกสถาบัน สําหรับ ผูสูงอายุที่ย ากจนนอกจากนี้ในนโยบาย
ดังกลาว ยังสงเสริมใหสรางนวัตกรรมใหมๆในการดูแลผูสูงอายุ ใหความสนใจตอศักยภาพผูสูงอายุ
ในเรื่องผลผลิตของผูสูงอายุ และสนับสนุนการบริการทางสุขภาพและการรักษาใหเปนการบริการ
พื้ น ฐานสํ า คั ญ ที่ ผู สู ง อายุ ค วรต อ งได รั บ การวิ จั ย นี้ ไ ด ใ ห ข อ เสนอแนะว า ควรมี ก ารสํ า รวจข อ มู ล
ประชากรผูสูงอายุในการสํามโนประชากร ติดตามตรวจสอบนโยบายชาติที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุวา
จะไดรับการปรับปรุงทั้งดานการบริการและการดูแล รัฐบาลควรใหความสําคัญตอศักยภาพที่สูญเสีย
และทุนทางสังคมที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ ใหมีการปรับอายุการเกษียณ การฝกอบรมและการจางงาน
ผูสูงอายุ จัดการศึกษาเพื่อการเตรียมตัวสําหรับคนหนุมสาว มีนโยบายดานการยายถิ่นและแรงงาน
ตางดาว สวนในระบบประกันสังคมยังเปนเรื่องทาทายในประเด็นของความครอบคลุม การเขาถึง
ระบบสุขภาพควรเนนศักยภาพทางสุขภาพและการปองกันของบุคคล แกไขการเขาถึงการบริการทาง
สุขภาพทั้งในเมืองและชนบท สรางความมั่นใจคาใชจายและการเงินดานสุขภาพ ใหการศึกษาการ
อบรมแกผูสูงอายุ ในการกลับมาทํางานใหม มีโอกาสในการทํางาน เพื่อมีสวนรวมสนับสนุนระบบการ
ผลิตและเศรษฐกิจ ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 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 มีการเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุรวดเร็วในภูมิภาคเอเชีย

๑๒
ผูสูงอายุในวัย ๖๕ ปขึ้นไปป ค.ศ. ๑๙๙๙ มีรอยละ ๗ และจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๑๙ เมื่อถึงป ค.ศ.
๒๐๓๐
นโยบายในการดูแลผูสูงอายุ ประกอบดวย ความมั่นคงทางการเงิน โดยมีกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ เปนกลไกสําคัญในการสนับสนุนรายไดใหกับผูสูงอายุ กองทุนมีแนวคิดเดิมจากการเตรียมเงิน
เพื่อการเกษียณ มาเปนการเตรียมเงินเพื่อการดําเนินชีวิต สรางระบบการออม ๓ บัญชี คือ บัญชีที่ ๑
ดานการออมทั่วไป เพื่อการซื้อสินทรัพย การลงทุน การศึกษาบุตรในระยะที่ ๓ การสมทบใหคูสมรส
และผูสูงอายุ บัญชีที่ ๒ การออมทางการแพทย เพื่อซื้อประกันทางสุขภาพและทางการแพทย บัญชี
สุดทาย เปนบัญชีเฉพาะเปนรายไดเมื่อเกษียณอายุ นโยบายดานเศรษฐกิจนี้มีพื้นฐานการออมของ
ตนเองและการสนับสนุนของครอบครัว
นโยบายดานการจางงาน โดยการฝกอบรมผูสูงอายุใหมใหสูการทํางาน มีอัตราการจางงาน
รอยละ ๑๖ และเมื่อป ค.ศ. ๑๙๙๙ มีการปรับเปลี่ยนการเกษียณจาก ๖๐ ป เปน ๖๒ ป และจะเพิ่ม
เปนอายุ ๖๗ ป ในอนาคต
นโยบายดานที่อยูอาศัยและการใชที่ดิน แมการอยูอาศัยกับบุตรจะมีแนวโนมลดลง แตดวย
นโยบายการสนับสนุนและมาตรการจูงใจทางดานการเงิน ในป ค.ศ. ๑๙๙๙ ผูสูงอายุรอยละ ๘๐ อยู
อาศัยรวมกับบุตรอยางนอย ๑ คน
นโยบายทางด านสุขภาพ สนับสนุนใหเกิดการตระหนักในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ
ผูสูงอายุที่ไมมีหลักประกันทางสุขภาพ จะไดรับการชวยจากหลักประกันของรัฐบาล สิงคโปรไดจัดทํา
แผน ๕ ป ในการดูแลผูสูงอายุ ดวยการเพิ่มเงินสนับสนุนองคกรอาสาสมัคร สําหรับดูแลผูสูงอายุที่
เปราะบาง โดยผูจัดการดูแลสวนบุคคล (Case manager) ใหทําหนาที่ในการวางแผนจัดบริการและ
ชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ
Chan ไดสรุปวา ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและทางการเงิน มีเพียงพอตอการสรางความ
มั่นคงทางรายไดสําหรับผูสูงอายุ แมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องบุตรไดยายออกไปอยูที่อื่นก็ตาม
การเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุที่ไมไดทํางานแตมองหางานมีเพิ่มขึ้น แสดงใหเห็นวานโยบายการจางงาน
ผูสูงอายุไดรับการตอบสนองเปนอยางดีจากผูสูงอายุ แตอยางไรก็ตามความสําเร็จของนโยบายนี้ขึ้นอยู
กับการเปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ยวกับผูสูงอายุของนายจาง ในการวิเคราะหรายงานประวัติสุขภาพ
ผูสูงอายุ ผูสูงอายุที่สุขภาพไมดี มีสาเหตุมาจากขาดการศึกษาในระบบ รายไดนอย ขาดการชวยเหลือ
ทางสังคม ดังนั้นกลุมผูสูงอายุตองไดรับความรูในเรื่องการดูแลสุขภาพ นโยบายผูสูงอายุมีความจําเปน
ที่จะตองพัฒนา โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุที่มีความตองการเปนพิเศษกวากลุมผูสูงอายุโดยทั่วไป
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 และการเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุ เปนสิ่งทาทายตออนาคตที่บรูไน ตองคิดใหม เกี่ยวกับ
ครอบครั ว และขุ ม ชน ในการดู แ ลผู สูง อายในอนาคต ประเทศบรูไ น จึง มีน โยบาย “ครอบครัว มี
ความสุข” (Happy - Family) ที่สงเสริมใหครอบครัวและชุมชนแบงปนความรับผิดชอบตนเอง
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การดูแลผูสูงอายุ ถาครอบครัวมีความเขมแข็งในการดูแลผูสูงอายุ ก็ไมจําเปนตอง

๑๓
มีระบบการดูแลโดยสถาบัน ในหลายทศวรรษที่ผานมามีสวัสดิการทางสังคมทางดานการศึกษา ทาง
การแพทย และการบริการทางสังคม โดยไมเสียคาใชจาย มีเพียงบางบริการที่ตองมีคาใชจายเพียง
เล็กนอย ในระบบการดูแลสุขภาพ มีระบบการดูแลสุขภาพขั้นมูลฐาน การดูแลในโรงพยาบาล การ
บริ การภายนอก ที่ ผู สู งอายุ เ ข า ถึ ง ไดงาย ผานเครือขา ย ศูน ย สุขภาพของรั ฐ บาล คลินิก และผู ที่
ปฏิบัติงานภาคเอกชน ในการบริการที่บาน และศูนยดูแลผูสูงอายุกลางวัน
ในดานรายได ผูสูงอายุจะไดรับจากเงินบํานาญและเงินชวยเหลือจากรัฐบาล ไดรับการ
สนับสนุนใหมีสวนรวมทางสังคมและการพัฒนาประเทศ สนับสนุนการรวมกลุมเพื่อตั้งสมาคม หรือ
คณะกรรมการ เพื่ อ ให ใ ช ศั ก ยภาพและความรู สึ ก ที่ มี คุ ณ ค า ของตนเอง สนั บ สนุ น การผลิ ต ทาง
หัตถกรรม
ในการพัฒนางานดานผูสูงอายุ บรูไนจะเพิ่มการพัฒนาและปรับปรุงในเรื่อง ระบบการดูแล
สุขภาพ ใหเปนระบบการดูแลสุขภาพสําหรับทุกคน ปรับปรุงเงือนไขทางสุขภาพของผูสูงอายุ จัดทํา
นโยบายและแผนในการพัฒนาบุคลากรใหมีเพียงพอ ปรับโครงสรางใหมีประสิทธิภาพ ดานความ
คุมคา การบริหารจัดการ การบริการ การฝกอบรม ระบบสารสนเทศ ที่ผูสูงอายุสามารถเขาถึงได
จัดตั้งศูนยแพทยสําหรับผูสูงอาย อาทิสรางสภาพแวดลอมของครอบครัว ใหมีความเหมาะสมตอวิถี
ชีวิตของผูสูงอายุ เสริมสรางความเขมแข็งใหครอบครัวใหสามารถตอบสนองตอความตองการของ
ผูสูงอายุ การชวยเหลือจากผูบริการมืออาชีพ การชวยเหลือทางการเงิน และการบริการคําปรึกษา
เตรียมโปรแกรมการใหคําปรึกษากอนเกษียณเพื่อการเตรียมความพรอมกอน
Cuong และคณะ (๑๙๙๑) วิจัยเรื่อง “Vietnamese Elderly Aimdst Tranformations
In Socil Welfare Policy” พบวานโยบายของรัฐและมาตรการเกี่ยวกับการสวัสดิการสังคมสําหรับ
ผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงในชวงหลายทศวรรษที่ผานมาในเวียดนาม กอนที่ป ค.ศ. ๑๙๘๐ นโยบาย
ของรัฐบาลเนนบทบาทหลักของรัฐในการใหบริการสวัสดิการของประชาชนทุกคน การดูแลสุขภาพไม
เสี ย ค า ใช จ า ย และรู ป แบบต า งๆของการประกั น สั ง คม การตื่ น ตัว ของการปฏิรู ป การตลาด การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายเนนการกระจายความรับผิดชอบไปยังสถาบัน รวมทั้งครอบครัว, ชุมชนทองถิ่น
และภาคประชาสังคม ปจจุบัน การจายเงินของรัฐบาลจํานวนมากใหกับผูสูงอายที่เกษียณอายุของรัฐ
และผู ที่เ สี ย สละเพื่ อ ประเทศชาติ จากผลสํารวจ ทํ าใหเ ห็น ไดชัดว า การทํา งานและครอบครัว มี
ความสําคัญตอความเปนอยูของผูสูงอายุเวียดนาม และมีความสําคัญแหลงที่มาของการสนับสนุนทาง
การเงินและสิ่งของมากกวาการใหความชวยเหลือรัฐ ผูสูงอายุหลายคนยังคงทํางานตอไป ครอบครัวจึง
ยังคงเป น ศูน ย กลางในการสนั บ สนุน บุตร รวมถึง การอยูรว มกันในครอบครัว และการไดรับ การ
สนับสนุนทางการเงินและวัสดุอื่น ๆ จากบุตรที่ไมไดอยูดวย
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
การจั ดสวั ส ดิการสั งคมสํา หรับ ผู สูงอายุในหลายดาน ประกอบดวย ระบบการดูแลสุขภาพ มีการ
บริการสังคมทางการแพทย การจัดที่พักผูปวยผูสูงอายุในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน การประกันสังคม
ของภาครัฐและเอกชน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับการเตรียมความพรอมสู

๑๔
วัยสูงอายุ การจัดโปรแกรมการใหคําปรึกษา การชวยเหลือผูสูงอายุในภาวะวิกฤติ เพื่อเสริมสรางการ
นับถื อตนเองของผู สูงอายุ การบูร ณาการศูนยกลางวัน สําหรับผูสูงอายุและเด็ก การจัดโปรแกรม
ระหว า งทางด า นเทคโนโลยี การส ง เสริ ม การมีส ว นร ว ม และการเป น อาสาสมัค รช ว ยเหลื อ ทาง
สวัสดิการทางสังคมผูสูงอายุ นอกจากนี้มีขอเสนอตอการพัฒนาการบริการสังคมเปนการขั้นพื้นฐานที่
ทุกคนไดรับ ความสามารถของผูดูแลผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง การสรางความเพียงพอใหผูสูงอายุใน
การดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ การจัดที่พักอาศัยที่มีมาตรการทางการเงินชวยเหลือ เปนตน การ
ดําเนินงานอยูภายใตนโยบาย ยุทธศาสตร และกฎหมายหลายฉบับ
Country Report for The Second ASEAN and Japan High Level Official Meeting
on Caring Societies เสนอวา การดูแลผูสูงอายุสวนใหญเปนหนาที่ของครอบครัว การจัดสวัสดิการ
สังคมของผูสูงอายุ การจัดบริการของรัฐมีทั้งในและนอกสถาบัน มีการจัดบริการบานพักผูสูงอายุ การ
ใหความชวยเหลือทางการเงินและสิ่งของ การจัดบริการที่บาน การจัดอาสาสมัครดูแล
Professor Myint Han (๒๐๑๐) ไดนําเสนอในระบบดูแลสุขภาพผูสูงอายุของเมียนมาร ใน
บทความเรื่อง “”Health care of the elderly in Myanmar”วาระบบการดูแลสุขภาพ มีการ
จัดบริการเพื่อการสงเสริมดานสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ และเพิ่มการเขาถึงในบริการ ผานการดูแล
สุขภาพปฐมภูมิ มีการดูแลผูสูงอายุที่บาน โดยอาสาสมัครสุขภาพและองคภาคเอกชน สําหรับระบบ
ประกันสังคมมีการดําเนินการจัด เฉพาะขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
Leeber Leebouapao ๒๐๑๐) นําเสนอ “Report on Social Protection in the Lao
PDR” ซึ่งเปนงานวิจัยเกี่ยวกับระบบการคุมครองทางสังคม โดยพบวา ประชากรผูสูงอายุจะมีเพิ่ม
และอายุคาดเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นดวย ลาวมีระบบการคุมครองทางสังคม ๒ ระบบ คือ การประกันสังคม
ของภาครัฐ เอกชน การดูแลสุขภาพโดยชุมชน โดยมีระบบประกันสุขภาพ และกองทุนสุขภาพ อีก
ระบบได แก การช ว ยเหลื อทางสั ง คม ลาวมีก ารคุม ตรองทางสั งคมในรู ป แบบเงิ น บํ านาญเฉพาะ
พนักงานของรัฐ บํานาญนี้รัฐเปนผูออกใหโดยพนักงานไมตองจาย และมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพสําหรับเปนบํานาญผูทํางานจากรายไดของตนเองรอยละ ๖ ของเงินเดือน ในระบบการประกันการ
รักษาพยาบาลมีสิทธิประโยชนตามโครงการประกันและกองทุนรวมสุขภาพ ลาวมีนโยบายการจัด
สวัสดิการสังคมใหกับกลุมเสี่ยง การปรับปรุงดานคุณภาพการบริการ การลดความยากจน การจัดทํา
คูมือการดูแลผูสูงอายุที่บานและชุมชน
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 วาในชวงหลายทศวรรษที่ผาน โครงสรางทางสังคมของกัมพูชา มีความเสื่อมโทรมอยาง
รุ น แรงและรวดเร็ ว โดยเฉพาะด า นวั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ที่ ป ฏิ บั ติ ร ะหว า งกั น
โศกนาฏกรรมของครอบครัว ความแตกแยกความสัมพันธ การสูญเสียสิทธิ ศักดิ์ศรี เปนปจจัยที่สงผล
กระทบตอทุกคน ทั้งทางดานสุขภาพ และเงือนไขการดํารงชีวิต ทําใหผูสูงอายุที่ยากจนไมไดรับการ
ชวยเหลือ รัฐบาลกัมพูชาจึงมีแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี จากการดําเนินงานบริการสุขภาพและ
การดูแลผูสูงอายุ เมื่อป ค.ศ. ๑๙๙๐ มีนโยบายชาติ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผูสูงอายุและคนพิการ
(National Policy on the Health Care for Elderly and Disabled People ) ดานสังคมมีการ

๑๕
ปรับปรุงในเรื่องกองทุนบํานาญสําหรับผูเกษียณที่เปนเจาหนาที่รัฐและพนักงานที่เปราะบางและพิการ
การบริการทางสุขภาพ มีการดําเนินการในภาพรวมทุกกลุม ไมไดมีการจัดเฉพาะสําหรับผูสูงอายุ โดย
จัด บริ การลงสู ชุมชน การบริ การบางประเภทไมเหมาะสมและเพียงพอตอความตองการที่จําเปน
สําหรับผูสูงอายุ บุคลากรที่บริการยังขาดความรูเรื่องและโรคของผูสูงอายุ ไมมีการฟนฟูทั่วไปและ
จัดเปนการเฉพาะ การไมมีขอมูลขาวสารที่จําเปนตอการปองกัน การออกกําลัง และการใชชีวิตที่ดี
ของผูสูงอายุ การจัดบริการที่ลงไปสูชุมชน เดิมที่ใชประโยชนจากการดูแลตามประเพณีของครอบครัว
และชุมชน ไมปรากฏใหเห็นมากนัก จึงตองใชอาสาสมัครเขาไปดูแลและจัดบริการ ในการบริการที่อยู
อาศัย ผูสูงอายุตองการอยูกับบานของตนเองเทาที่จะเปนไปได ผูสูงอายุที่ยากจนตองอาศัยในชุมชน
แออัด เพิงที่พัก ในสภาพแวดลอมที่ไมดี มีผลตอสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ออนแอ ยังไมมีแผน
สําหรับที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ และการชวยเหลือทางกฎหมายของรัฐบาลและทองถิ่น ระบบขนสง
ผูสูงอายุไมสามารถใชไดทั้งในเขตเมืองและชนบท สรางปจจัยเลี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตูและเสียชีวิตใน
ระบบขนสงปจจุบัน แตก็มีการพัฒนาเครือขายการโดยสารที่ปลอดภัยผูสูงอายุในชุมชน โดยเฉพาะใน
เขตเมือง
ประเด็นทาทายของกัมพูชาในการพัฒนาระดับชาติ ตองมีการวัดการจัดบริการในระดับ
ชุมชน และทองถิ่นสําหรับผูสูงอายุ การสงเสริมผูสูงอายุที่มีศักยภาพใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจเพื่อจะไดทราบถึงความตองการของผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
เศรษฐกิจ ทําใหเกิดผูสูงอายุที่พึ่งพิงมากขึ้น ทําใหมาตรฐานการดํารงชีวิตของผูสูงอายุยังคงต่ํา กลไก
ทุกระดับ และนโยบายยังไมเพียงพอตอการดําเนินงาน ยังไมมีระบบเฉพาะที่เหมาะสมในการบริการ
ชุมชนของผูสูงอายุ การเงิน งบประมาณที่นอยเปนจุดออนตอการขับเคลื่อนโปรแกรมสําหรับผูสูงอายุ
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) เมื่อ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ วาขอตกลงตามกรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เปนหนึ่งในสามเสาหลักในขอตกลงประชาคมอาเซียน ควบคูไปกับ
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) และ
ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) แม AEC จะไม
มีเนื้อหาที่กลาวถึงประเด็นดานสังคมโดยตรงดังเชน ASCC ก็ตาม แตการรวมกลุมทางเศรษฐกิจยอมมี
ผลกระทบทางสังคม เชน มีผลตอชองวางการพัฒนาระหวางประเทศสมาชิกและความเหลื่อมล้ํา
ภายในประเทศสมาชิก และเนื่องจาก ASCC ยังไมมีความกาวหนาเทาที่ควรทั้ง ในแงของแนวทาง
ดําเนินการและการติดตามประเมินผล ผลกระทบตอสังคมทางออมที่มาจาก AEC จึงอาจมี
ความสําคัญและตองการการวิเคราะหมากกวา โดยทําการวิเคราะหความเชื่อมโยงตอมิติดานสังคม
ของผลกระทบทางเศรษฐกิจจากAEC ที่มีการศึกษามากอนหนา โดยใชตัวอยางของมิติทางสังคมใน
ดานชองวางรายไดและชองวางทางสังคมระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน สวนในระดับประเทศศึกษา

๑๖
มิติความยากจน ความเหลื่อมล้ําสุขภาพพื้นฐาน การศึกษา และระดับมลภาวะ โดยใชการศึกษาแบบ
panel regression analysis โดยศึกษาผลกระทบของการรวมกลุมภายใต AEC ในระดับตางๆ
รวมทั้ง ในกรณีที่มีการเพิ่มการรวมกลุมไปยัง ASEAN+๖ คือรวมประเทศจีน ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด
ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบระบบคุมครองทางสังคมของชาติอาเซียนบางประเทศ
ประเทศ

กลยุทธ ประกัน
ประกันสุขภาพ
การชวยเหลือทางสังคม
บริการ
ระดับ สังคม ถวน ระดับ กองทุน เงิน เงิน
เงิน อาหาร จางงาน ทาง
ชาติ
หนา ชุมชน สุขภาพ โอน อุดหนุน ผูสูงอายุ
โดยรัฐ สังคม
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ที่มา: Jones and Maria Stavropoulou (๒๐๑๒)

ศศิพัฒน ยอดเพชร, (๒๕๔๙) ระบบสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุไทย ที่มีอยูในปจจุบัน
จําแนกตามประเภทบริการ ๓ ประเภท สรุปไดดังนี้
๑) การประกันสังคม (Social Insurance) เปนการสรางหลักประกันความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิต และคุมครองลูกจาง ประเทศไทยมีระบบประกันสังคม ๕ ลักษณะ ไดแก
(๑) Pillar Zero ระบบเบี้ยยังชีพเปนระบบประกันที่ไมตองจายสมทบ (Non contributory pillar)
(๒) Pillar I ระบบบําเหน็จ/บํานาญขาราชการ เปนคาตอบแทนที่ขาราชการปฏิบัติ
หนาที่มานาน หรือเกษียณอายุราชการ และกองทุนประกันสังคม รวมทั้งระบบประกันสังคมกรณีชราภาพ
(๓) Pillar II กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) เปนการสงเสริมการออมของ
ขาราชการ เพื่อวัยเกษียณอายุราชการ ใหกับขาราชการที่สมัครใจ เปนสมาชิก
(๔) Pillar III กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวม
หุนระยะยาว (LTF) หรือระบบการออมผานบริษัทประกันแบบเงินไดประจํา
(๕) Pillar IV ระบบประกันสุขภาพถวนหนา ที่รัฐรับผิดชอบคาบริการดานสุขภาพ
อยางครอบคลุมทุกคน ตามเกณฑ และขอบเขตที่กําหนดอยางไรก็ตามผลการศึกษาของสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย พบวาระบบหลักประกัน ดานรายไดสําหรับผูสูงอายุในประเทศไทยยังไม
เปนแบบหลายชั้น (multi-pillar) อยางถวนหนา โดยมี ๒ ลักษณะคือ
ก) แบบเปนระบบ และมีกฎหมายรองรับไดแก ระบบบําเหน็จ บํานาญ
ขาราชการ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนครูใหญ และครูโรงเรียน

๑๗
เอกชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนหุนระยะยาว บริษัทประกันชีวิต
และระบบเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ข) แบบไมเปนทางการเปนระบบสวัสดิการภาคประชาชนเชน กลุมสัจจะวันละ
๑ บาท อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ขอดีคือ ชุมชนรับรูปญหาที่แทจริง ผูสูงอายุที่มีความเดือดรอน
จริง จึงไดรับความชวยเหลือตามความตองการ ขอดอยคือ หากชุมชนไมเขมแข็งและผูนําไมมีคุณธรรม
ระบบประชาชนไดอยางครอบคลุม ศักยภาพในการติดตามมีประสิทธิภาพมากกวาสวนกลาง การ
บริหารกองทุนตามแนวทางดังกลาว มีความเปนไปไดสูง และถูกกวาการบริหารโดยสวนกลาง ทั้งนี้ยัง
จําเปนตองศึกษาในรายละเอียดตอไป ผลการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป ๒๕๕๑ (กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, ๒๕๕๑) ไดเสนอระบบบํานาญแหงชาติ เพื่อการพัฒนาวา
จุดออนของกองทุนนี้คือ มุงสงเสริมการออมเฉพาะแรงงานในระบบเทานั้น ไมไดแกไขแรงงานนอก
ระบบหรือผูดอยโอกาส
๒) การชวยเหลือสาธารณะ (Public Assistance) เปนการสงเคราะหแบบใหเปลาสําหรับ
ผูที่ตองการความชวยเหลือเพราะชวยเหลือตนเองไมได ดอยโอกาสทางสังคม และไรที่พึ่ง รูปแบบของ
สวัสดิการที่มีอยูคือ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ กองทุนผูสูงอายุ
๓) การบริการสังคม (Social Services) เปนระบบบริการ ที่ตอบสนองความตองการขั้น
พื้นฐาน ของประชาชน ประกอบดวยบริการดานตาง ๆ ๔ ดานดังนี้ ดานสุขภาพอนามัยประกอบดวย
หลักประกันสุขภาพถวนหนาถือเปน “สิทธิ" ขั้นพื้นฐานของประชาชน ดานที่อยูอาศัยประกอบดวย
การสงเคราะหที่อยูอาศัยและการดูแล เปนบริการในสถานสงเคราะหสําหรับผูสูงอายุ ดานการมีงาน
ทํา และการมีรายได ดานการบริการสังคม และนันทนาการ
ศศิพัฒน ยอดเพชร, (๒๕๕๐) ไดประมวลการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุในประเทศญี่ปุน
วา ในฐานะที่ญี่ปุน เปนประเทศที่มีสัดสวนประชากรสูงอายุมากที่สุดในโลก ความกังวลในผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้น ยอมมีมากกวาประเทศอื่น ๆ การดําเนินงานเพื่อรองรับสถานการณดังกลาว จึงมีอยูอยาง
มากมาย สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุของประเทศญี่ปุน ปรากฏชัดเจนเมื่อป ค.ศ. ๑๙๘๖ คือนโยบายให
มีสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ นโยบายดังกลาวนี้มุงใหครอบคลุม ๔ ระบบ ทั้งระบบประกันการจางงาน
และรายไดระบบสุขภาพ และสวัสดิการสังคม ระบบการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน และ
ระบบการสรางที่พักอาศัย และสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม กอนหนาป ค.ศ. ๑๙๘๖ ก็มีกฎหมายอื่น ๆ
ที่กําหนดออกมา เพื่อใหความชวยเหลือผูสูงอายุอยูกอนแลว เชน กฎหมายวาดวยบริการสุขภาพ และ
การรักษาสําหรับผูสูงอายุ การจัดตั้งระบบประกัน เบี้ยบํานาญที่ครอบคลุมถวนหนา มาตรการจางงาน
สําหรับคนวัยสูงอายุ กฎหมายประกันการจางงานถึงอายุ ๖๕ ป เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุญี่ปุนได
ทํางานตราบเทาที่อยากทํา โดยไมถูกกีดกันเนื่องจากอายุดวยเหตุเพราะผูสูงอายุญี่ปุน มีการเจ็บปวย
เรื้อรังจํานวนมาก สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุในประเทศญี่ปุน จึงเนนที่การดูแลระยะยาว แตเปนการ
ดูแลที่บาน 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 เหลานี้เพื่อสงเสริมการขยายการใหบริการ การเพิ่มจํานวนสถานพยาบาล
หรือศูนยใหบริการดานสุขภาพ การเพิ่มจํานวนผูดูแลที่บาน และพัฒนาคุณภาพผูดูแล ทั้งดานความรู
และทักษะในการดูแล ญี่ปุนไดปฏิรูปหนวยงานครั้งสําคัญในป ค.ศ. ๒๐๐๑ โดยการรวมกระทรวง

๑๘
สาธารณสุข และสวัสดิการสังคมกับกระทรวงแรงงานเขาดวยกัน เพื่อใหการดําเนินงานคลองตัวขึ้น
และตั้งหนวยงานรับผิดชอบผูสูงอายุโดยตรงเรียกวา Health and Welfare Bureau for the
Elderly มีเปาหมายสนับสนุนใหผูสูงอายุมีวิถีชีวิตที่มีสุข มีความภาคภูมิใจในตนเอง
สรุป วรรณกรรมที่เกี่ยวของจากการศึกษาระบบการจัดสวัสดิการสังคมของแตละประเทศ
จะพบวา ความจําเปน รูปแบบและประเภทของการจัดสวัสดิการสังคมมีทั้งความเหมือนและความ
แตกตางกัน ดังนี้
๑) การจัดสวัสดิการสังคมของประเทศตางๆในอาเซียนนั้น เกิดขึ้นจากสถานการณทาง
สังคม และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากรที่มีลักษณะคลายคลึงกัน คือ การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรผู สู ง อายุ อ ย า งต อ เนื อ ง อายุ ค าดเฉลี่ ย ผู สู ง อายุ เ พิ่ ม มากขึ้ น แม จ ะแตกต า งกั น ในเรื่ อ ง
อัตราสวนที่เพิ่มขึ้นและความรวดเร็วของการเพิ่มที่แตกตางกันในแตละประเทศก็ตาม นอกจากนี้ใน
หลายประเทศ การตระหนักดังกลาวในเรื่องประชากรที่เกิดขึ้นจากสถานการณในแตละประเทศเอง
แลว ยังเกี่ยวเนื่องจากองคกรระหวางประเทศ เชน Help Age International Japan International
Cooperation Agency (JICA) เปนตน ที่สงเสริมสนับสนุนองคความรูและงานวิชาการที่ชวยใหเกิด
แนวคิดและแนวทางการดําเนินงานดานผูสูงอายุ
๒) สภาพทางสั ง คมของประเทศ จุ ด เด น ของประเทศในภู มิ ภ าคนี้ คื อ สถาบั น ทาง
ครอบครัวและชุมชน ยังคงเปนแหลงของการดูแลผูสูงอายุที่สําคัญ ถึงแมวามีบางประเทศตองเผชิญ
ภาวะ วิฤกตการณทางการเมืองการปกครองและสงคราม ก็ตาม ความผูกพันระหวางรุนยังคงปรากฏ
ใหเห็น ดังนั้นการจัดบริการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุจึงมุงเนน บนฐานที่ยังมั่นคงของครอบครัว
และชุมชน
๓) สถานะทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ เปน ปรากฏการณที่เห็น ไดชัดเจนมากถึงความ
แตกตางในระบบ ประเภท และรูปแบบการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ ประเทศที่เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจมีทรัพยากรในการบริหารจัดการมาก จะมีในระบบ ประเภท และรูปแบบการจัดสวัสดิการ
สําหรับผูสูงอายุที่หลากหลาย ครอบคลุม เหมาะสม เพียงพอ และเขาถึงไดของผูสูงอายุ เชน ประเทศ
สิงคโปร เปนตน
๔) การเสริ ม สร า งการมี ส ว นร ว มของภาคเอกชน ประชาสั ง คม ท องถิ่ น สมาคมของ
ผูสูงอายุและตัวผูสูงอายุเอง ไดปรากฏขึ้นตามแผน นโยบาย การดําเนินงาน ในการจัดสวัสดิการสังคม
สําหรับผูสูงอายุ
๒.๓ สรุปกรอบแนวคิด
การจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุภายใตกรอบพันธสัญญาระหวางประเทศในอาเซียนไดใช
กรอบแนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบดวยรูปแบบและระบบการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับ
ผูสูงอายุ การบริการทางสังคม การประกันสังคม การชวยเหลือทางสังคมและ การสนับสนุนทางสังคม
มี ส ว นสั มพั น ธ ที่จ ะทํ า ให เ กิ ดการบรรลุก ารพัฒ นาสวั ส ดิการผูสูง อายุ ภายใต กรอบความร ว มมื อ
ระหว างประเทศในปฏิ ญ ญาบรู ไนดารุส ซาลามว าด ว ย การเสริ มสร างความเขม แข็ งของสถาบั น
ครอบครัว : การดูแลผูสูงอายุ ไดมากนอยเพียงใด และ ประเทศไทยควรปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุในประเด็นอะไรบาง

๑๙
ในขอตกลงของปฏิญญาบรูไนดารุสซาลาม ประกอบดวยเรื่อง
๑) ระบบส ง เสริ ม ทางสัง คมและกระตุ น ให มีก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาที่ ส ง เสริ ม
ศักยภาพของครอบครัวในการดูแลผูสูงอายุการดูแลที่เหมาะสม
๒) ใหการดูแลและการสงเสริมที่เหมาะสมแกผูสูงอายุ รวมถึงในรูปแบบของอาสาสมัคร
ชุมชน และการจัดการการดูแลแบบทางเลือกโดยครอบครัวและชุมชน
๓) สงเสริ มคุ ณภาพชี วิ ตของผูสูงอายุ โดยการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพึ่งพา
ตนเอง และศักยภาพในการประกอบรายได
๔) ใหโอกาสในการพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต สามารถกระทําตามเจตนารมณของตนเอง
การไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการใหเขาถึงการบริการทางสังคมและสวัสดิการ แหลงทรัพยากร การฝก
ทักษะอาชีพ การศึกษาตลอดชีวิต และการมีสวนรวมในชุมชน
๕) ใหผูสูงอายุไดมีชีวิตที่มั่นคง แข็งแรงและมีประสิทธิภาพ ดวยการลดอัตราความยากจน
ในผูสูงอายุ
๖) สงเสริมคุณภาพการใหบริการดานสุขภาพและการคุมครองทางสังคมแกผูสูงอายุ ที่
รวมถึงการดูแลสุขภาพเชิงปองกันและการรักษา
๗) สนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพแกเจาหนาที่สาธารณสุขมูลฐาน เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
นักสังคมสงเคราะห ผูดูแล และอาสาสมัคร ในการใหการดูแลผูสูงอายุ
๘) สงเสริมศักยภาพของเยาวชนและสรางความตระหนักในการใชชีวิตอยางถูกสุขลักษณะ
และเตรียมพรอมสําหรับการกาวสูวัยผูสูงอายุและสามารถรับมือกับปญหาตาง ๆ ที่จะมาพรอมกับวัย
สูงอายุได
๙) ใหความชวยเหลือในการทําวิจัยและแลกเปลี่ยนงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับ
ผูสูงอายุ และการศึกษาเกี่ยวกับผูปวยสูงอายุ
๑๐) เสริมสรางความรวมมือกับองคกรอื่นๆ ภายใตอาเซียนที่เกี่ยวของ และสงเสริมการเปน
หุนสวนที่ใกลชิดยิ่งขึ้นกับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สมาคมผูสูงอายุ และผูสูงอายุ เพื่อสงเสริม
ความเปนอยูที่ดีของผูสูงอายุ

๒๐

การจัดสวัสดิการสังคม
สําหรับผูสูงอายุ
ดานการบริการทางสังคม
ดานการประกันสังคม
ดานการชวยเหลือทางสังคม
ดานการสนับสนุนทางสังคม

การบรรลุกรอบ
พันธสัญญาตาม
ปฏิญญาบรูไนดา
รุสซาลาม

แผนภูมิที่ ๑ กรอบแนวคิด

๑. ศักยภาพครอบครัวการดูแล
ผูสูงอายุ
๒. การดูแลที่เหมาะสมในรูปแบบ
อาสาสมัคร แบบทางเลือกโดย
ครอบครัวและชุมชน
๓. การเสริมสรางสภาพแวดลอมที่
เอื้ออํานวยตอการพัฒนาตนเอง
๔. การเขาถึงบริการสังคมและ
สวัสดิการ
๕. ลดความยากจน
๖. คุณภาพการบริการดานสุขภาพ
และการคุมครองทางสังคม
๗. สรางศักยภาพผูใหบริการ
๘. สรางการตระหนักเตรียมความ
พรอมกาวสูวัยสูงอายุ
๙. ชวยเหลือและแลกเปลี่ยนการวิจัย
๑๐. สรางความรวมมือและความ
เปนหุนสวนกับภาคีอื่นๆ

บทที่ ๓
ผลการศึกษา
การศึกษาการจัดสวัสดิการผูสูงอายุภายใตกรอบพันธสัญญาระหวางประเทศในอาเซียน
ไดประมวล ศึกษาและวิเคราะห วาระบบสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุมีประเภทอะไรบาง
ระบบดังกลาวมีการดําเนินการ เปนอยางไร มีความครอบคลุม ตามขอตกลงในปฏิญญาบรูไนดารุสซา
ลามที่กําหนดไวหรือไม ประเทศไทยมีแนวทางในการพัฒนาเพื่อตอบสนองตอขอตกลงอยางไรบาง
และหรือมีแนวทางที่ประชาคมอาเซียนสามารถพัฒนาไปสูระบบของประเทศที่มีการบริหารจัดการที่ดี
อยางประเทศญี่ปุน ไดมากนอยเพียงใด ดังนั้นในการวิเคราะห จึงไดพิจารณาจากสถานการณทางดาน
ประชากร เศรษฐกิ จ สั งคมและระบบสวัส ดิการสังคมสําหรับ ผูสูงอายุที่ดําเนิน การอยูของแตล ะ
ประเทศในอาเซียน มีรูปแบบและลักษณะอยางไร
๓.๑ โครงสรางและแนวโนมประชากรผูสูงอายุของประเทศในประชาคมอาเซียน
ประเทศในประชาคมอาเซียน มีการสรางระบบความสัมพันธกันตอเนื่อง เกือบ ๔ ทศวรรษ
จากที่เริ่มตน ๕ ประเทศ เปน ๑๐ ประเทศ ในแตละประเทศไดผานวิฤตการณในหลายเรื่อง ทั้งทาง
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และ สังคม โครงสรางประชากรมีการปรับเปลี่ยน โดยมิติหนึ่งที่มี
แนวโนมเห็นไดชัดเจนในทุกประเทศ ในชวง ทศวรรษที่ผานมา คือ การเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องของ
ประชากรผูสูงอายุ และการเพิ่มขึ้นของอายุคาดเฉลี่ยของผูสูงอายุ
ตารางที่ ๒ การกระจายร อ ยละของประชากรกลุ ม อายุ ๓ กลุ ม ใหญ จํ า แนกตามประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๓
อายุ/
ประเทศ
๖๐ปขึ้นไป
๑๕-๑๙
๐-๑๔

ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม
๑๒.๙ ๕.๗ ๖.๒
๖๖.๖ ๖๘.๑ ๖๑.๙
๒๐.๕ ๒๖.๒ ๓๑.๙

๘.๒
๖๔.๘
๒๗.๐

๕.๙ ๗.๗
๕๙.๖ ๖๑.๙
๓๔.๕ ๓๐.๐

๗.๙
๖๖.๔
๒๕.๖

๕.๗
๕๘.๘
๓๕.๔

๑๔.๐
๖๘.๖
๑๗.๔

๘.๔
๖๘.๐
๒๓.๖

ที่มา : 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
ประเทศในอาเซี ย นมี ค วามแตกต า งกั น มากในสถานการณ ป ระชากร กลุ ม แรกยั ง มี
สถานการณ โ ครงสร า งประชากรในเยาววัย คือ สัดสว นประชากรเด็กเกิน กวารอยละ ๓๐ ไดแ ก
ฟลิปปนส ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย กลุมที่ ๒ อยูในชวงเปลี่ยนผานจากประชากรเยาววัยสูประชากร
สูงวัย ไดแก เวียดนาม เมียนมาร อินโดนีเซีย และ บรูไน กลุมที่ ๓ กลุมประชากรโครงสรางเป น
ประชากรสูงวัย ไดแก สิงคโปร และไทย
ตารางที่ ๓ การกระจายรอยละของประชากรกลุมอายุ ๓ กลุมใหญ จําแนกตามประเทศ
พ.ศ. ๒๕๗๓
อายุ/
ประเทศ
๖๐ปขึ้นไป
๑๕-๑๙
๐-๑๔

ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม
๒๔.๓ ๑๔.๑ ๑๐.๙
๖๐.๖ ๖๖.๓ ๖๕.๗
๑๕.๑ ๑๙.๖ ๒๓.๔

๑๕.๗
๖๔.๒
๒๗.๐

๙.๗ .๑๔.๗
๖๕.๙ ๖๑.๒
๒๔.๔ ๒๔.๑

๑๕.๑
๖๕.๓
๑๙.๖

๑๐.๐
๖๑.๓
๒๘.๗

๓๑.๓
๕๔.๒
๑๔.๕

๑๘.๓
๖๔.๔
๑๗.๓

ที่มา : 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
จากตารางที่ ๓ ในอีก ๒๐ ปขางหนา ( พ.ศ. ๒๕๗๓) ประเทศในประชาคมอาเซียน ขอมูล
คาดประมาณการของสหประชาชาติ แสดงใหวา ๙ ใน ๑๐ ประเทศ ยกเวนประเทศลาว ไดเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ โดยมีประเทศสิงคโปรและไทย เขาสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ
นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของอายุคาดเฉลี่ยของผูสูงอายุที่อายุ ๖๐ ป ในประเทศประชาคม
อาเซียน United Nations ไดคาดประมาณวาในชวง ค.ศ. ๒๐๑๐ ถึง ค.ศ. ๒๐๑๕ ผูสูงอายุมีคาเฉลี่ย
เมื่ออายู ๖๐ ป โดยเปนชายเพิ่ม ๑๘ ป และเปนหญิง เพิ่ม ๒๐ ป ขอมูลการเพิ่มของอายุคาดเฉลี่ย
ของแตละประเทศ ดังนี้

๒๓
ตารางที่ ๔ อายุ ค าดเฉลี่ ย ของผู สู ง อายุ เมื่ อ อายุ ๖๐ ป จํ า แนกตามเพศและประเทศ ในช ว ง
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
ที่มา : United Nations Department of Economic and Social Affair, Population Division
๒๐๑๐ (www.unpopulation.org)
ขอมูลในดานโครงสรางประชากรผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้น และอายุคาดเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน
นี้ จึ งเป นข อเท็ จ จริงที่ แสดงให เ ห็ น ถึงนัย สําคัญ ที่จ ะมีผ ลทางสังคมและเศรษฐกิจ ในระดับ บุคคล
ครอบครัว และสังคม ปรากฏการณนี้จะเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาไมเกิน ๒ ทศวรรษ ซึ่งเปนชวงเวลาที่
สั้น ในขณะที่ประเทศสวนใหญในประชาคมอาเซียนเปนประเทศที่กําลังพัฒนา ทรัพยากรมีคอนขาง
จํากัด อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไมสูง จึงเปนสิ่งทาทายวาจะตองวาการเปลี่ยนแปลงระบบ
การบริหารจัดการสวัสดิการสังคมในหลายดาน และไมใชเรื่องของผูสูงอายุเทานั้น แตจะครอบคลุม
กลุมอื่นๆดวย ดังนั้น การจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุและการเตรียมการเขาสูสังคมผูสูงอายุ จึง
เปนประเด็นที่ประชาคมอาเซียนตองมีแนวทางและมาตรการในการปฏิบัติ เพื่อบรรลุขอตกลงเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ
๓.๒ การเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุในประชาคมอาเซียน
ประเทศในประชาคมอาเซีย นทุก ประเทศ ได ค าดการณ ก ารเพิ่ มขึ้ น ของผู สูง อายุ อย า ง
ตอเนื่องและการมีอายุยืนยาวขึ้นของผูสูงอายุ เมื่อนําระบบการจัดบริการสวัสดิการสังคมสําหรับ
ผูสูงอายุใน ๔ ดา น ประกอบด วย การบริการทางสังคม(social services) เปน การจั ดบริการที่
ดําเนินการใหทุกคนโดยถือวาเปนสิทธิที่พึงไดรับหรือการเสียคาบริการในราคาถูก การประกันสังคม
(social insurance) การจัดบริการที่ผูรับบริการมีสวนรวมในการสมทบ การชวยเหลือทางสังคม
(social assistance) การดําเนินการใหความชวยเหลือเมื่อตรวจสอบวามีความเดือดรอนจริง การ
สนับสนุนทางสังคม (social promotion) การสงเสริมความเขมแข็งของทุกภาคสวน ทั้ง ๔ ดาน
ดังกลาวไดนํามาเปรียบเทียบตามตารางไดดังนี้

๒๔
ตารางที่ ๕ การจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุในประเทศประชาคมอาเซียน
ประเทศ/ การบริการทางสังคม การประกันสังคม การชวยเหลือทาง การสนับสนุนทาง
สังคม
สังคม
การจัด
(social services)
(social
สวัสดิการ สุขภาพ เงินผูสูงอายุ insurance) (social assistance) (social promotion)
บรูไน
√*
√
√
√
กัมพูชา
√
√
√
อินโดนีเซีย
√*
√
√
√
ลาว
√
√
√
√
มาเลเซีย
√
√
√
√
เมียนมาร
√
√
√
√
ฟลิปปนส
√*
√
√
√
สิงคโปร
√*
√*
√*
√
√
เวียดนาม
√*
√
√
√
ไทย
√*
√*
√
√
√
หมายเหตุ * เปนการจัดดําเนินการลักษณะถั่วหนา
จากตารางดังกลาวจะเห็นถึงความพรอม ของแตละประเทศในประชาคมอาเซียนในการจัด
สวั ส ดิ ก ารสํ า หรั บ ผู สู ง อายุ ถึ ง แม ว า แต ล ะประเทศจะมี ก ารจั ด บริ ก ารที่ เ หมื อ นกั น แต ก็ พ บว า
การจัดบริการยังประสบปญหาการดําเนินการดานคุณภาพ ความครอบคลุมและการเขาถึง มีประเทศ
ที่ใหการบริการทางสังคมดานสุขภาพที่ถวนหนา และบางประเทศยังเปนการบริการในระบบสุขภาพ
มูลฐานโดยชุมชน
ในส ว นของรายได การช ว ยเหลื อทางการเงิน แก ผูสู ง อายุ จะมี ลั ก ษณะทั่ ว หน า และให
เฉพาะที่ประสบปญหาในการดําเนินชีวิตและมีบางประเทศที่ไมมีการใหความชวยเหลือทางการเงินแก
ผูสูงอายุ ในดานการประกันสังคมประเทศสิงคโปรจะมีระบบที่ดีในการแบงแยกผานกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ ครอบคลุมประชากรทั้งหมด แมแตผูที่ไมมีรายไดรัฐบาลก็มีระบบในการใหประกัน สวนอีก ๙
ประเทศระบบประกันทางสังคมมีเฉพาะสําหรับเจาหนาที่ของรัฐและพนักงานเอกชน ผูที่ไมอยูใน
ระบบการจางงานจึงไมมีหลักประกันโดยเฉพาะ รายไดเมื่อเปนผูสูงอายุ
ในดานการชวยเหลือทางสังคม จะมีการบริการโดยภาครัฐและเอกชน ใหกับผูสูงอายุที่
ประสบปญหาตางๆ ในรูปแบบของตัวเงิน ที่พักอาศัยในสถาบัน สิ่งของอุปโภคและบริโภค การจาง
งานผูสูงอายุ การชวยเหลือเงินทุนประกองอาชีพ เปนตน
ในด า นการสนั บ สนุ น ทางสังคม มีความพยายามในการจัดตั้งองคของผูสูงอายุในแตล ะ
ประเทศ แตสวนใหญอยูภายใตการดําเนินงานของรัฐบาล การชวยเหลือสนับสนุนยังไมเปนรูปธรรมที่
ชั ด เจน ประเทศไทยแม จ ะมี ก องทุ น ผู สู ง อายุ ที่ จั ด ตั้ ง เพื่ อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของ
ภาคเอกชน และองคกรผูสูงอายุ แตการเขาถึงแหลงสนับสนุนยังมีอุปสรรคจากระเบียบและกฎเกณฑ

๒๕
ที่จัดทําขึ้น การดําเนินงานหลายประเทศกับกลุมผูสูงอายุดําเนินงานภายใตความชวยเหลือขององคกร
ระหวางประเทศ เชน HelpAge International, Japan International Cooperation Agency
(JICA) เปนตน
ดังนั้น ประเทศในประชาคมอาเซียนมีระบบดานสวัสดิการสังคมที่เหมือนกัน แตยังมีความ
แตกตางทางดานคุณภาพการจัดบริการ ความครอบคลุมการบริการสําหรับผูสูงอายุ และการเขาถึง
แหลงบริการโดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุในชนบท
๓.๓ การบรรลุตามขอกําหนดปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็งของ
สถาบันครอบครัว : การดูแลผูสูงอายุ
กลไกการดําเนินงานสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุในอาเซียน
ความรวมมือการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมมีการสรางกลไกในการกําหนดนโยบายเพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติในระหวางประเทศอาเซียน มีการประชุมเพื่อกําหนดบทบาท หนาที่ และแนวทางใน
ความรวมมือของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ ดังนี้
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)

แผนภูมิที่ ๒ กลไกการดําเนินงานความรวมมือการจัดสวัสดิการสังคมในประชาคมอาเซียน

๒๖
ในการประชุ ม รั ฐ มนตรี อ าเซี ย นว า ด ว ยงานสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและการพั ฒ นา ครั้ ง ที่ ๗
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๐ มีการตกลงความรวมมือกันสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่
ดีของผูสูงอายุ รวมถึงการลดความเสี่ยงทางสังคมของผูสูงอายุ จึงเกิดปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามวา
ดวยการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว : การดูแลผูสูงอายุ ประเทศในประชาคม
อาเซียน ตองใชมาตรการตาง ๆ ในการทําใหพันธะกิจขางตนนี้มีผลในทางปฏิบัติ รวมถึงการระดม
ทรัพยากรที่เหมาะสมและใหมีการประเมินผลการดําเนินงานประจําปดวย
การสรางความรวมมือดานการดําเนินงานผูสูงอายุในประชาคมอาเซียน มีความจําเปนที่
จะตองรับมือกับความทาทายในการใหบริการการดูแลที่เพียงพอและการสนับสนุนสําหรับผูสูงอายุที่
อยูในความตองการทางสวัสดิการสังคม เนนความสําคัญของความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก
อาเซียน เพื่อใหการดูแลและการสนับสนุนเชนเดียวกับการสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของ
ผูสูงอายุ ยอมรับบทบาทสํ าคัญของครอบครัวเปน หนวยพื้นฐานของสังคม ชุมชน ประชาสังคม
ภาคเอกชนและหนวยงานรัฐบาล การตกลงความรวมมือกันสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดี
ของผูสูงอายุ รวมถึงการลดความเสี่ยงทางสังคมของผูสูงอายุ
ตามขอกําหนดปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว : การดูแลผูสูงอายุ เปนการกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่สงเสริมการจัดระบบตาง ๆ ให
ตอบสนองตอการดูแลผู สู งอายุ ซึ่งนํามาวิเคราะหผ ลจากการศึกษาระบบสวัสดิการสังคมสําหรับ
ผูสูงอายุของประเทศในประชาคมอาเซียน พบวาการดําเนิน งานดานสวัส ดิการสําหรับ ผูสู งอายุ ที่
เปน อยู ในป จจุ บันยั งต องมี การพั ฒนาในหลายดานอยางตอเนื่อง แตเปนแนวทางที่ทุกประเทศใน
อาเซียนไดสรางนโยบายและแผนไวแลว ขาดเพียงแตการขับเคลื่อนยังคงตองดําเนินการอยางเขมขน
ต อไป และบางเรื่ องยั ง ไม มี การดํ า เนิ น การปรากฏใหเ ห็น เพื่ อใหส งผลให บ รรลุต อข อกํา หนดทั้ ง
๑๐ เรื่องดังกลาวได ในแตละประเทศมีการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับขอตกลง ดังนี้
ตารางที่ ๖ การดําเนินงานสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุของประเทศในประชาคมอาเซียนกับความ
สอดคล องตามข อกํ า หนดในปฏิ ญ ญาบรูไ นดารุส ซาลามว าด ว ยการเสริ มสรา งความ
เขมแข็งของสถาบันครอบครัว : การดูแลผูสูงอายุ
ขอกําหนดตาม
ปฏิญญาบรูไนดารุสซาลาม
๑) ระบบสงเสริมทางสังคมและ
กระตุนใหมีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาที่สงเสริมศักยภาพของ
ครอบครัวในการดูแลผูสูงอายุ
๒)ใหการดูแลและการสงเสริมที่
เหมาะสมแกผูสูงอายุ รวมถึงใน
รูปแบบของอาสาสมัครชุมชน
และการจัดการการดูแลแบบ

มีนโยบาย/แผน

มีกิจกรรม/โครงการ
ดําเนินการ

มีกําหนดไวในแผน ไมปรากฏ
เฉพาะของผูสูงอายุ
บางประเทศ เชน
ไทย
ทุกประเทศ
ทุกประเทศใชครอบครัวและชุมชนเปน
ฐานในการดูแลผูสูงอายุ และสราง
อาสาสมัครเปนกลไกในการดูแลผูสูงอายุ
ทดแทนครอบครัว การดําเนินการยังไม

๒๗
ขอกําหนดตาม
ปฏิญญาบรูไนดารุสซาลาม
ทางเลือกโดยครอบครัวและ
ชุมชน
๓) สงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
โดยการสรางสภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการพึ่งพาตนเองและ
ศักยภาพในการประกอบรายได
๔) ใหโอกาสในการพัฒนาตนเองได
ตลอดชีวิต สามารถกระทําตาม
เจตนารมณของตนเอง การไดมี
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยการใหเขาถึง
การบริการทางสังคมและ
สวัสดิการ แหลงทรัพยากร การ
ฝกทักษะอาชีพ การศึกษาตลอด
ชีวิต และการมีสวนรวมในชุมชน
๕) ใหผูสูงอายุไดมีชีวิตที่มั่นคง
แข็งแรงและมีประสิทธิภาพ ดวย
การลดอัตราความยากจนใน
ผูสูงอายุ

มีนโยบาย/แผน

ทุกประเทศ

ทุกประเทศ

ทุกประเทศ

๖) สงเสริมคุณภาพการใหบริการ ทุกประเทศ
ดานสุขภาพและการคุมครองทาง
สังคมแกผูสูงอายุที่รวมถึงการ
ดูแลสุขภาพเชิงปองกันและการ
รักษา
๗) สนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพ ทุกประเทศ
แกเจาหนาที่สาธารณสุขมูลฐาน
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน นักสังคม
สงเคราะห ผูดูแล และ

มีกิจกรรม/โครงการ
ดําเนินการ
ครอบคลุม ไมสามารถเขาถึงไดทุกคน
มีการดําเนินการกิจกรรมและโครงการที่
เดนชัดในบางประเทศที่ ไดแก สิงคโปร
ไทย การดําเนินการยังไมครอบคลุม ไม
สามารถเขาถึงไดทุกคน
เกือบทุกประเทศมีการดําเนินการ
ที่เดนชัด ยกเวน กัมพูชา และเมียนมาร
ไมปรากฏการดําเนินการที่เดนชัดการ
ดําเนินการยังไมครอบคลุม ไมสามารถ
เขาถึงไดทุกคน

ทุกประเทศมีการดําเนินงานและมี
รูปแบบหลากหลายที่แตกตางกัน บาง
ประเทศทําหลายแนวทาง บางประเทศ
ทําแนวทางใดแนวทางหนึ่ง เชน การจาง
งาน สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ
การสรางระบบการประกันสังคมและ
การออม การใหเบี้ยยังชีพ สราง
มาตรการจูงใจทางภาษีใหกับครอบครัว
ที่ดูแลผูสูงอายุ
การดําเนินการยังไมครอบคลุม ไม
สามารถเขาถึงไดทุกคน
ทุกประเทศพยายามปรับปรุง ความ
ครอบคลุม การเขาถึง และคุณภาพของ
การบริการ รวมทั้งมีมาตรการเชิง
ปองกันทางสุขภาพยกเวนประเทศสิงค
โปร ที่มีการดําเนินการครอบคลุม
ทุกประเทศดําเนินการภายใตงานของ
ตนเองและความชวยเหลือขององคกร
ระหวางประเทศ การดําเนินการยังไม
ครอบคลุม ไมสามารถเขาถึงไดทุกคน

๒๘
ขอกําหนดตาม
มีนโยบาย/แผน
ปฏิญญาบรูไนดารุสซาลาม
อาสาสมัคร ในการใหการดูแล
ผูสูงอายุ
๘) สงเสริมศักยภาพของเยาวชน ทุกประเทศ
และสรางความตระหนักในการใช
ชีวิตอยางถูกสุขลักษณะ และ
เตรียมพรอมสําหรับการกาวสูวัย
ผูสูงอายุและสามารถรับมือกับ
ปญหาตาง ๆ ที่จะมาพรอมกับวัย
สูงอายุได
๙) ใหความชวยเหลือในการทําวิจัย ทุกประเทศ
และแลกเปลี่ยนงานวิจัยเกี่ยวกับ
การศึกษาเกี่ยวกับผูสูงอายุ และ
การศึกษาเกี่ยวกับผูปวยสูงอายุ
๑๐) เสริมสรางความรวมมือกับ ทุกประเทศ
องคกรอื่นๆ ภายใตอาเซียนที่
เกี่ยวของ และสงเสริมการเปน
หุนสวนที่ใกลชิดยิ่งขึ้นกับภาค
ประชาสังคม ภาคเอกชน สมาคม
ผูสูงอายุ และผูสูงอายุ เพื่อ
สงเสริมความเปนอยูที่ดีของ
ผูสูงอายุ

มีกิจกรรม/โครงการ
ดําเนินการ
และคุณภาพยังไมดีพอ
ไมปรากฏเดนชัดถึงกิจกรรมและ
โครงการ การเตรียมความพรอมของ
เยาวชนตอการกาวสูวัยสูงอายุ

มีการทําวิจัยในแตละประเทศดวย
ตนเองและความชวยเหลือจากองคกร
ระหวางประเทศ แตยังขาดการรวมมือ
ในการใหความชวยเหลือในการทําวิจัย
และแลกเปลี่ยนงานวิจัยระหวางกันใน
อาเซียน
เริ่มมีการดําเนินการภายใตขอตกลงรวม
ของอาเซียน แตมีการมีความแตกตาง
มากของแตละประเทศในเรื่องการเปน
หุนสวนกับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน
สมาคมผูสูงอายุ และผูสูงอายุ ซึ่ง
ประเทศมีการดําเนินการกาวหนาไดแก
สิงคโปร ไทย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย
มาเลเซีย

จากตารางที่ ๖ การดําเนินงานสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุในประเทศประชาคมอาเซียน
เมื่อพิจารณาจากนโยบาย แผน กิจกรรมหรือโครงการที่ดําเนินการในแตละประเทศ พบวาเกือบทุก
ประเทศมีนโยบายและแผน ที่กําหนดไววาจะมีการดําเนินการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ แตมีความ
แตกตางในดานกิจกรรมหรือโครงการ ที่ใชดําเนินการ ซึ่งประเด็นสวนใหญอยูที่ความครอบคลุมตอ
ประชากรผูสูงอายุของแตละประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุที่อยูในชนบท อาจกลาวไดวา สิงค
โปร เปนประเทศเดียวที่มีการดําเนินการกิจกรรมหรือโครงการ ไดครอบคลุม แมจ ะมีผูสูงอายุใน
สัด สว นที่ มากที่ สุดเมื่ อเปรี ยบเที ย บกับอีก ๙ ประเทศ เนื่องจากการจัดวางระบบสวัส ดิการสังคม
สําหรับผูสูงอายุ มีแหลงเงินทุนที่แยกแยะเปนระบบ จากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกอบกับ สิงคโปร
มีความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจที่ดี สวนประเทศอื่นๆที่เหลือ ยังคงตองพัฒนาในหลายเรื่อง

๒๙
ตอไป ทั้งนี้ อาจจัดแบงประเทศที่มีการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุได ๓ กลุม คือกลุมที่ ๑ ประเทศที่
มีระบบครอบคลุม สามารถเขาถึงได ไดแก ประเทศสิงคโปร กลุมที่ ๒ ประเทศที่มีระบบที่คอนขาง
ครอบคลุม สวนใหญสามารถเขาถึงได ไดแก ประเทศ ไทย บรูไน ฟลิปปนส มาเลเซีย และอินโดนีเชีย
กลุมที่ ๓ เปนประเทศที่อยูระหวางการพัฒนาระบบตางๆ ไดแก เวียดนาม ลาว กัมพูชา และเมียนมาร ซึ่ง
แต ละประเทศมีความแตกตา งด า นความพรอม จากสภาพทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองการ
ปกครอง จึงมีชองวางในการพัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมสําหรับผูสูงอายุของแตละประเทศที่
แตกตางกันมาก แตขอดีในอีกดานหนึ่ง ประเทศที่กําลังพัฒนาระบบของตนเอง จะไดมีแบบอยางทั้งที่
ประสบความสําเร็จและลมเหลวของระบบสวัสดิการสังคมผูสูงอายุของประเทศที่มีการดําเนินการไป
แลวเปนตัวอยาง หรือ เปนแนวทางการดําเนินการพัฒนาระบบของตนเองตอไป
๓.๔ ประเทศไทยกับการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุตามแนวทางและขอกําหนดในปฏิญญา
บรูไนดารุสซาลามวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว : การดูแล
ผูสูงอายุ
ประเทศไทยใหความสําคัญเรื่องสูงอายุมาอยางยาวนาน โดยระยะเริ่มแรก ผูสูงอายุถูกมอง
วาเปนผูควรไดรับการดูแลและสงเคราะห จนกระทั่งป พ.ศ. ๒๕๒๕ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริม
และประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ และมีการจัดทําแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๕ ๒๕๔๔) ใหความสําคัญผูสูงอายุเปนบุคคลไดทําคุณประโยชนตอสังคมสมควรไดรับการตอบแทน จึง
เน น เรื่องการดู แลและการจั ดสวัส ดิการผูสูงอายุที่เหมาะสม จนกระทั่งมีการจัดทํา แผนผูสูงอายุ
แหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๔) ไดกําหนดวิสัยทัศนวา ผูสูงอายุเปนบุคคลที่มีประโยชนตอ
สังคมและสมควรสงเสริมใหคงคุณคาไวใหนานที่สุด กรณีที่ตกอยูในสถานะตองพึ่งพิงผูอื่น ครอบครัว
และชุ ม ชน จะต องเป น ด า นแรกในการเกื้ อกู ล เพื่อ ให ส ามารถดํ ารงอยูใ นชุ มชนอย างมีคุ ณภาพที่
สมเหตุสมผลไดนานที่สุด โดยสวัสดิการจากรัฐเปนระบบเสริม เพื่อใหเกิดหลักประกันในวัยสูงอายุและ
ความมั่นคงของสังคม ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ มีการออกพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กําหนด
สิทธิทางดานการดูแลรักษาสุขภาพ การศึกษา การมีรายไดการมีงานทํา การคุมครองในกระบวนการ
ยุติธรรม การคุมครองทางสังคม การนันทนาการ ซึ่งเปน แนวทางการดําเนิน งานที่ครอบคลุมการ
ดํ า เนิ น ชี วิ ต ของผู สู ง อายุ และสิ่ ง สํ า คั ญ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได มี
เจตนารมณ กําหนดใหมีการคุมครองผูสูงอายุ ในเรื่องรายได การสงเคราะห การมีสวนรวม รวมถึง
กฎหมายที่เกี่ยวของอื่น ๆ อาทิ กฎหมายประกันสังคม กฎหมายดานหลักประกันสุขภาพ เปนตน ดั้ง
นั้น ประเทศไทยจึงมีการพัฒนางานผูสูงอายุมาตอเนื่องมาตลอด
ถึงแมประเทศไทยจะมีการพัฒนาการดําเนินงานดานผูสูงอายุมาอยางตอเนื่องก็ตาม จาก
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕- ๒๕๖๔)
ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) จํานวน ๕ ยุทธศาสตร พบวาดัชนีที่ผานการประเมินมีเพียง ๒๖
ดัชนี จากดัช นีที่สามารถประเมินได ๕๑ ดัชนี หรือคิดเปนรอยละ ๕๑.๐ ที่ผานการประเมิน เมื่อ
พิจารณาเปนรายยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่ต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไวมาก ไดแก
ยุทธศาสตรที่ ๑“การเตรียมความพรอมเพื่อวัยผูสูงอายุที่มีคุณภาพ” ที่มีเปาหมายในการ
เตรียมความพรอมของประชากรที่จะเปนผูสูงอายุในอนาคต ในเรื่องหลักประกันการชราภาพ การ

๓๐
ออม การเรียนรูตลอดชีวิต การปลุกจิตสํานึกใหเห็นคุณคา และศักดิ์ศรีของผูสูงอายุ ผานการประเมิน
เพียงรอยละ ๒๘.๖
ยุทธศาสตรที่ ๒ “การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ” แมจะผานการประเมินถึงรอยละ ๕๓.๓
แตมีมาตรการสําคัญที่ไมผานการประเมิน คือ เรื่อง การสงเสริมสุขภาพ การปองกันและการดูแล
เบื้องตน การสงเสริมการอยูรวมกัน การสรางความเขมแข็งของชมรมผูสูงอายุการสนับสนุนสื่อสําหรับ
ผูสูงอายุ และการสงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุมีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมปลอดภัย
ยุทธศาสตรที่ ๓ “ระบบคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ” ผานการประเมินรอยละ ๓๓.๓
ซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งที่ไมผานเปนเรื่อง มาตรการคุมครองรายได ดานครอบครัว ผูดูแล การคุมครอง
และหลักประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ ๔ “การบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการระดับชาติ
การพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ” ผานการประเมินรอยละ ๘๕.๗
ยุทธศาสตรที่ ๕ “การประมวลพัฒนา และเผยแพรองคความรูดานผูสูงอายุและการติดตาม
ประเมินผล การดําเนินการตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ผานการประเมินรอยละ ๑๐๐
จากยุทธศาสตรตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕- ๒๕๖๔) ดังกลาวเห็นได
วา มีความสอดคลองกับขอกําหนดในปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสถาบันครอบครัว : การดูแลผูสูงอายุ เมื่อนําผลการดําเนินงานดานผูสูงอายุของประเทศไทยมา
วิเคราะหกับขอกําหนดดังกลาว จะพบวา ตองมีการพัฒ นาและปรับปรุงการดําเนิน งานอยางมาก
เพื่อใหตอบสนองตอขอตกลง ตั้งแตขอที่ ๑ - ๘ จะมีก็เพียงขอที่ ๙ และ ๑๐ ที่ประเทศไทยมีการ
ดําเนินงานที่กาวหนามากซึ่งสามารถเปนแหลงของการเรียนรู หรือใหการสนับสนุนแลกเปลี่ยนองค
ความรูดานผูสูงอายุ ดังนั้น ประเทศไทยจึงตองใหความสนใจและสงเสริมสนับสนุนใหทุกภาคสวน ใช
แผนผูสูงอายุเปนแนวทางในการดําเนินงาน โดยทุกรัฐบาลตองดําเนินการอยางตอเนื่องควรกําหนด
นโยบายที่สอดคลองและนําไปสูการปฏิบัติอยางเปน รูปธรรมและควรกําหนดเปนวาระแหงชาติ ที่
จะตองเตรียมการประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ
๓.๕ ประเทศญี่ปุน : การเรียนรูการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ
ประเทศญี่ ปุน เป นประเทศที่สามารถเปนแหลงเรีย นรูในการจัดสวัส ดิการสังคมสําหรับ
ผูสูงอายุไดเปนอยางดี เนื่องจากเปนประเทศที่มีสัดสวนผูสูงอายุมากที่สุดในโลก ในป พ.ศ. ๒๕๕๓
ประชากรสูงอายุ ตั้งแตอายุ ๖๐ ป ขึ้นไป มีจํานวนรอยละ ๓๕.๑ ผูสูงอายุญี่ปุนมีอายุยืนยาวที่สุด
เชนเดียวกัน คือใน ป ๒๕๕๕ ผูสูงอายุหญิงมีอายุคาดเฉลี่ย ๘๖ ป ผูสูงอายุชาย อายุ ๘๐ ป
การจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุของญี่ปุน ถูกกําหนดขึ้นจาก ระบบเงินบํานาญพื้นฐาน ซึ่ง
ผูที่มีอายุ ๒๐ – ๖๐ ปตองจายประกันตนเพี่อสําหรับ กรณี ชรา พิการและเสียชีวิต ซึ่งเปนระบบ
บํานาญสําหรับประชาชน ตองจายทุกเดือนจนอายุครบ ๖๐ป เงินบํานาญจะเริ่มไดรับเมื่ออายุ ๖๕ ป
หากรั บ เงิ น บํ า นาญก อน อายุ ๖๕ ป จ ะไดเ งิน ในสัดส ว นที่ล ดลง และหากรับ เงิ น บํ านาญเริ่ม จาก
อายุ ๗๐ ป จะไดเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้จะมีเงินบํานาญประกันชีวิต สําหรับ ขาราชการ คนงาน
พนั กงานบริษัทคํานวณจากอัตรารายไดตอเดือน เบี้ย ประกัน รายเดือนจะเพิ่มขึ้น ๐.๓๕๔% ของ
รายไดทุกป ในดานการรักษาพยาบาล จะตองจายคาประกันสุขภาพ เบี้ยประกันจะถูกกําหนดโดยรัฐ

๓๑
ทองถิ่น จากการพิจารณา ๔ สว น คือ สวนรายไดสว นทรัพยสมบัติ สวนเฉลี่ยเทากัน สวนเทากัน
ซึ่ งรั ฐ ท อ งถิ่ น จะคํ า นวณและกํ า หนดเบี้ย ภาษีตอ ครัว เรือ นตอปไ วในกฎหมายและขอกํา หนดของ
เทศบาลหรือทองถิ่นนั้น ๆ ซึ่งในแตละทองถิ่นจะคํานวณและกําหนดจํานวนเงินรวมของรายการในแต
ละเขตเทศบาลดังนั้นในแตละเมืองจะมีคาประกันซึ่งแตกตางกัน นอกจากนี้ ยังมีคาเบี้ยประกัน ดูแล
ผูสูงอายุ โดยมีกลุมเปาหมาย อายุมากกวา ๔๐ ป คาเบี้ยประกันดูแลผูสูงอายุ พิจารณาตามปริมาณ
ของบริการพยาบาลในแผนการดูแลพยาบาลทุก ๆ ๓ ป บริษัทประกันจะกําหนดเบี้ยประกันตาม
สถานการณ และรายได ของผู ประกัน ตน บริการการดูแลในกิจ กรรมของชีวิตประจําวัน เชน การ
อาบน้ํา การปอนอาหารและขับถาย เปนตน และตองการความชวยเหลือในชีวิตประจําวัน เชน งาน
บานแตงตัว สามารถไดรับบริการโดยใชประกันดูแลพยาบาล (จายเอง ๑๐ %)
เนื่องจาก ญี่ปุนมีผูสูงอายุมากจึงมีระบบสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุอยูในครอบครัว
และชุมชน ระบบสวัสดิการผูสูงอายุดานตางๆในประเทศญี่ปุน ประกอบดวย
๑) ผู สู ง อายุ ที่ ตอ งการมีสว นร ว มในการส งเสริม สุข ภาพและพัฒ นาคุ ณภาพชีวิ ต จะมี
องคกรสงเสริมสังคมผูสูงอายุ ดําเนินกาจัดกิจกรรมตางๆ พัฒนาสงเสริมกิจกรรมสังคมสําหรับผูสูงอายุ
การสรางเครือขายสนับสนุนและการสงเสริมสุขภาพและกิจกรรมกีฬาสงเสริมและฝกอบรมผูนําทํา
กิจกรรมอาสาสมัคร
๒) ผูสูงอายุที่ตองการทํางานเพื่อใหผูสูงอายุที่ตองการใชชีวิตอยางมั่นคงและมีคุณคา จะมี
ศูนยขอมูลพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ หางานที่เหมาะสมกับผูสูงอายุและพัฒนา โดยเฉพาะการให
คําปรึกษาผูสูงอายุเกิน ๖๕ ป ในตําแหนงอาชีพและงานตามความสามารถและความตองการ มีการ
วิจัยงานที่เหมาะสม ใหขอมูลเกี่ยวกับสวัสดิการตางๆและกิจกรรมสังคมสําหรับผูสูงอายุกวา ๖๐ ป
อยางเปนรูปธรรม การพัฒนาศูนยขอมูลพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ในแตละจังหวัดใหบริการฟรี
๓) ศูนยทรัพยากรผูสูงอายุ จัดหางานชั่วคราวหรือระยะสั้นใหผูสูงอายุเกิน ๖๐ ฟรี จัด
ฝกอบรมเพื่ อเรี ย นรู ทักษะงาน จั ดตั้งขึ้น ในทุกเมือง ตําบล หมูบาน จัดเปน นิติบุคคลทํากิจ กรรม
สาธารณะภายในกํากับของผูวาราชการจังหวัด สวนใหญเปนระบบสมาชิก สมัครเขาเปนสมาชิกศูนย
ทรัพยากรผูสูงอายุในพื้นที่ คาใชบริการ โดยทั่วไป คาธรรมเนียมรายป ๕๐๐ - ๑.๐๐๐ เยน งานที่จัด
ใหทํา คือ งานสํานักงาน (บัญชี ทั่วไป), และงานเบา ๆ เชนการบํารุงรักษาตนไม ชางไม (ซอมบํารุง
งายๆ) ทาสีเขียนจดหมาย ทําความสะอาด ตัดหญาในสวน เพื่อรักษารางกายใหแข็งแรงและไดทํา
ประโยชน
๔) ศูนยใหคําปรึกษารวมของผูสูงอายุ บริการใหผูสูงอายุที่ตองการปรึกษาพูดคุยในความ
ทุกขและความกังวลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและสวัสดิการ การดูแลผูสูงอายุของครอบครัว ขอมูล
สิ่งอํานวยความสะดวกและขาวสารการบริการ เงินบํานาญและกฎหมาย ภาษีอากร เปนตน นอกจาก
ผูตอบสามารถใหคําปรึกษาทางโทรศัพท จัดทํานิตยสารเผยแพรขอมูลหรืองานนิทรรศการอุปกรณ
สวัสดิการ แมวาจะตองดูแลผูสูงอายุจนไมสามารถออกไปนอกบานได ก็สมารถปรึกษาทางโทรศัพทได
โดยไมคิดคาบริการ
๕) หากตองการรับคําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุที่เจ็บปวยที่บานและรับคําปรึกษา
เกี่ยวกับผูสูงอายุสมองเสื่อม ศูนยบริการผูสูงอายุที่เจ็บปวยที่บานจะใหคําปรึกษาครบวงจรในการดูแล
ที่ บานตลอด ๒๔ชั่วโมง งานหลัก คือการติดตอ และประสานงานกับรัฐทองถิ่นเมือง เพื่อใหสามารถ

๓๒
ไดรับบริการสาธารณะที่จําเปนและสามารถรับคําปรึกษาและคําแนะนํา ในการดูแลที่บาน นอกจากนี้
จัดแสดงนิทรรศการอุปกรณเครื่องอํานวยความสะดวกและสอนวิธีใช และแจงขอมูลบริการของรัฐ
และขาวสําหรับทองถิ่น จัดเปนหนวยงานใหคําปรึกษาที่ใกลตัวที่สุด การประสานโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลประกั น ผู สู ง อายุ บ า นพัก คนชรา ตรวจสอบยื น ยัน สถานที่จ ากเทศบาลท องถิ่ น มี
ผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษา คือ นักสังคมสงเคราะห นักสวัสดิการดูแลพยาบาลผูสูงอายุและเจาหนาที่
อนามัย นางพยาบาล เปนตน คาปรึกษาฟรี
๖) การดูแลผูสูงอายุที่ตองการความดูแลใกลชิดโดยญาติ ไมตองลาออกจากงาน ระบบลา
พักงานมาดูแลผูสูงอายุเปนระบบตามกฎหมายวาดวยการลาพักงานดูแลลูกออนดูหรือดูแลผูสูงอายุ
เริ่ มบั งคั บ ใช กั บ ทุ ก บริ ษั ทเมื่ อ เมษายน ๑๙๙๙ พนักงาน ซึ่ งมีค นในครอบครัว ตองไดรั บ การดูแ ล
สามารถขอลาพักงานตอนายจางไดในระยะเวลาประจํา และหามไมใหบริษัทเลิกจางพนักงานดังกลาว
เปาหมายคนในครอบครัว ไดแก คูสมรส บิดามารดา บุตรหลาน ปูยาตายาย พี่นอง หลาน สามารถลา
หยุ ดให คนในครอบครัว คนละครั้ง ๆ ละไมเกิน ๓ เดือน หากจะใชป ระโยชนในระบบนี้ ตองยื่น
เอกสารลวงหนาสองสัปดาหกอนหยุด กับนายจางบอกเหตุผลในระหวางวันหยุดงาน จะไดรับเงินคา
ประกันการจางงาน (๒๕ % ของเงินเดือนกอนลางาน) เปนโบนัสโดยคํานวณจากจํานวนวันทํางาน
เฉลี่ยรายวัน
๗) ภาพรวมของระบบสํ า หรั บ ผู สู ง อายุ ที่ ต อ งดู แ ลที่ บ า น เป น กฎหมายพื้ น ฐานของ
สวัสดิการผูสูงอายุ ไดแก กฎหมายสวัสดิการผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๐๖ เมื่อมีการนําระบบประกันการดูแล
รักษาพยาบาลมาใช การบริการตามกฎหมายดังกลาวก็จะเปลี่ยนไปเปนการพยาบาล ซึ่งการดูแล
ผูสูงอายุและผูสูงอายุที่ออนแออยูคนเดียว ก็จะไมอยูในสภาพที่นอนติดเตียง ชวยใหดํารงชีวิตเองได
งานสวัสดิการที่จัดที่บาน เชน บริการสงอาหาร บริการพาไปทําธุระขางนอกบาน บริการทําความ
สะอาดที่นอน และฆาเชื้อโรค เปนตน
ระบบสวัสดิการสังคมที่ประเทศญี่ปุนจัดใหกับผูสูงอายุ มีความผูกพันกับระบบบํานาญและ
การประกันตางๆ รวมทั้ง มีระบบเสริมที่ดีชวยสงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุสามารถอยูในครอบครัว
และชุมชนได อยา งมี คุณภาพ ดั งนั้ น การสรางระบบที่ป ระชากรมีสว นรว มโดยเฉพาะการจายเงิน
สําหรับการดูแลตนเองเมื่อสูงวัยจึงเปนสิ่งจําเปน เมื่อพิจารณากลุมในประชาคมอาเซียนแลวเห็นวา
ประเทศสิงคโปร นาจะเปนประเทศเดียวในขณะนี้ ที่ระบบมีความคลายคลึงกับของประเทศญี่ปุน
สวนอีก ๙ ประเทศในประชาคมอาเซียนคงจะตองพัฒนาปรับปรุงกันอีกยาวนาน เมื่อดูจากสถานะ
ทางเศรษฐกิจ และรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรแตละประเทศ แตอยางไรก็ตามญี่ปุนก็เริ่มประสบ
ปญหาเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นและการอยูนานของผูสูงอายุ ซึ่งตองมีคาใชจายในการดูแลมหาศาล จึงมี
การเพิ่ มอายุ ผู ได รั บบํ า นาญจากอายุ ๖๕ ป ไปเปน อายุ ๖๗ ป ดังนั้น ประเทศที่กําลังกาวสูสังคม
ผูสูงอายุ โดยเฉพาะประเทศไทย คงตองเรียนรูจากประเทศญี่ปุน เพื่อใชในการจัดสวัสดิการสังคม
สําหรับผูสูงอายุที่เหมาะสมตอบริบทของประเทศไทยตอไป

บทที่ ๔
บทสรุปและขอเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
การจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุภายใตกรอบพันธสัญญาระหวางประเทศในอาเซียน
เปนการศึกษาจากสถานการณและแนวโนมของการเพิ่มขึ้นของประชากรผูสูอายุในประชาคมอาเซียน
สูการเปน “สังคมผูสูงอายุ” แมมีความแตกตางกันในเรื่องของสัดสวน ระยะเวลา แตปรากฏการณ
ทางประชากรที่เกิดขึ้นในแตละประเทศ มีความคลายคลึงกันคือ การเกิดลดลง การเสียชีวิตลดลง
ผู สู ง อายุ มี ชี วิ ต ที่ ยื น ยาวขึ้ น และใชเวลาที่ไ มน านในการเป น สัง คมผูสู งอายุ ในขณะที่ป ระเทศใน
ประชาคมนี้สวนใหญเปนประเทศที่กําลังพัฒนา ทรัพยากรมีจํากัด สถานะทางเศรษฐกิจยังไมเติบโต
จึงเกิดผลกระทบในดานสังคมและเศรษฐกิจที่จะตามมาอยางมากมาย
ใน ป ๒๕๕๘ จะเกิดการรวมตัวขึ้นเปนประชาคมอาเซียน ที่กําหนดใหความสําคัญตอความ
รวมมือระหวางประเทศใน ๓ หลักใหญ ไดแก ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN
Political - Security Community : APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community : AEC) และประชาคมสั ง คม-วั ฒ นธรรมอาเซี ย น (ASEAN
Socio - Cultural
Community : ASCC) ในดานประขาสังคมและวัฒนธรรม มุงหวังประโยชนจากการรวมตัวกันเพื่อทํา
ใหประชาชนมีการอยูดีกินดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีสิ่งแวดลอมที่ดีและมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ประเด็นผูสูงอายุไดถูกยกขึ้นมาพูดในประชาคมถึงการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว : การดูแลผูสูงอายุ ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนวาดวยงานสวัสดิการสังคมและการ
พัฒนา ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๐ มีการตกลงความรวมมือกันสงเสริมคุณภาพชีวิต
และความเปนอยูที่ดีของผูสูงอายุ รวมถึงการลดความเสี่ยงทางสังคมของผูสูงอายุ จึงมีขอตกลงใน
ปฏิญญาบรูไนดารุสซาลาม จํานวน ๑๐ ขอ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของมวลสมาชิก
ดังนั้น การศึกษาไดกําหนดผูสูงอายุ คือผูที่มีอายุ ๖๐ ปขึ้นไป เพื่อตองการตรวจสอบคนหา
วา ระบบสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุของแตละประเทศในประชาคมอาเซียนเปนอยางไร ระบบ
ของแตละประเทศ ดังกลาวเพียงพอตอการบรรลุตามขอตกลงในปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามที่กําหนด
ไวหรือไม ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของประชาคมมีควรมีแนวทางอยางไรในการขับเคลื่อนใหการ
จั ด สวั ส ดิ ก ารสํ า หรั บ ผู สู ง อายุ ไ ด บ รรลุ ต ามที่ มุ ง หวั ง ไว การศึ ก ษานี้ ใ ช ก ารศึ ก ษาจากเอกสาร
(Documentary Research) จากหนังสือ วิทยานิพนธ กฎหมาย ขอมูลทางอินเตอรเน็ต จากบทความ
ที่เกี่ยวของทั้งภายในและตางประเทศ ประมวล และนํามาวิเคราะห นําเสนอเชิงพรรณนา
จากการศึ กษามี ขอค น พบประเด็น การจัดสวัส ดิการสังคมสําหรับ ผูสูงอายุในประชาคม
อาเซียน มีขอสรุปประมวลไดจากการศึกษาได ๕ ขอ ดังนี้
๔.๑.๑ การเขาสูสังคมผูสูงอายุมีความแตกตางกัน พบวา ประเทศไทยและสิงคโปร เปน
ประเทศที่ เ ข า สู สั งคมผู สู งอายุ แล ว ในขณะที่ป ระเทศอื่น ๆ อีก ๗ ประเทศ จะทยอยเขา สูสังคม

๓๔
ผูสูงอายุในอีก ๒๐ ปขางหนา ยกเวน ประเทศลาว โดยอายุคาดเฉลี่ยของผูสูงอายุเมื่ออายุ ๖๐ ป
เพิ่มขึ้นในทุกประเทศ โดยเปนชายเพิ่ม ๑๘ ป และเปนหญิง เพิ่ม ๒๐ ประหวางชวง ค.ศ. ๒๐๑๐ ๒๐๑๕
๔.๑.๒ ระบบสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ มีการพัฒนาที่แตกตางกัน แมทุกประเทศจะ
มีระบบที่ตอบสนองตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุในหลายดานที่จําเปน ทั้งทางดานบริการทางสังคม
การประกั น ทางสั งคม การช ว ยเหลื อทางสั งคม และการสนั บ สนุ น ทางสั งคม แตก็ มีข อ จํา กัด อั น
เนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจ สภาพสังคม การเมืองและสงคราม ประเทศที่มีระบบที่คอนขางดี
ครอบคลุมประชากรผูสูงอายุไดแกประเทศสิงคโปร ประเทศที่มีความกาวหนาในการจัดระบบแตยังไม
ครอบคลุ ม ได แก ประเทศ บรู ไน มาเลเซีย อิ น โดนีเ ซี ย ฟลิ ป ปน ส เวีย ดนาม และประเทศไทย
ประเทศที่ตองพัฒนาระบบสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุในหลายดาน ไดแกประเทศ กัมพูชา เมียนมาร
และลาว
๔.๑.๓ เมื่ อ นํ า การจั ด บริ ก ารสวั ส ดิ ก ารสั ง คมสํ า หรั บ ผู สู ง อายุ ข องแต ล ะประเทศมา
เปรียบเทียบกับขอตกลงตามปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามในการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว : การดูแลผูสูงอายุ โดยการพิจารณาจาก นโยบาย แผน กิจกรรมหรือโครงการที่ดําเนินการ
พบวา ทุกประเทศมีนโยบาย แผน และกิจกรรมหรือโครงการที่ทีการดําเนินการอยูแลว แตขาดความ
ครอบคลุมประชากรผูสูงอายุทั้งหมด และผูสูงอายุยังไมสามารถในการเขาถึงการบริการไดถั่วหนา
ยกเวนประเทศสิงคโปร และนอกจากนี้ยังพบวา บางมาตรการยังไมมีการดําเนินการทีเดนชัด เชน
การกําหนดหลักสูตรใหครอบครัวดูแลผูสูงอายุ
๔.๑.๔ ประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่ปรากฏการณของสังคมผูสูงอายุที่ชัดเจน สภาพสังคม
และวัฒนธรรมเปนแบบเอเชีย ซึ่งใหความสําคัญกับครอบครัวและชุมชน จึงเปนแบบอยางที่ดีในการ
เรียนรูและพัฒนาระบบสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ เพราะทุกประเทศในอาเซีย นใชครอบครัวและ
ชุมชนเปนฐานในการดูแลผูสูงอายุ ซึ่งเหมือนกับประเทศญี่ปุน โดยญี่ปุนไดสรางระบบบํานาญพื้นฐาน
ระบบประกันสุขภาพ และระบบประกันการดูแลผูสูงอายุไวอยางเขมแข็ง เปนฐานในการจัดบริการให
ผูสูงอายุ และสรางระบบสวัสดิการเสริมใหกับผูสูงอายุ ครอบครัวและชุมชน ใชประโยชนควบคูกันกับ
ระบบดานการเงินที่รองรับอยู แตอยางไรก็ตาม ๙ ใน ๑๐ ประเทศ ยกเวนประเทศสิงคโปร คงจะตอง
พิจารณาในการนําไปใชใหเปนไปตามบริบทของแตละประเทศ เนื่องจากมีความแตกตางในเรื่อง
การเมืองการปกครอง สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศ แมประเทศญี่ปุนจะเปนตัวอยางที่ดีในการ
จัดระบบสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ ขณะนี้รวมถึงในอนาคต ประเทศญี่ปุนเริ่มประสบปญหาทาง
การเงินในการดูแลผูสูงอายุ เนื่องจากมีจํานวนผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว และผูสูงอายุมีชีวิตที่
ยืนยาวขึ้น ประกอบกับแรงงานที่เปนผูเสียภาษีมีจํานวนลดลง จึงมีการปรับการรับบํานาญผูสูงอายุ
จากอายุ ๖๕ ป เปน ๖๗ ป
๔.๑.๕ สําหรับประเทศไทยมีการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุมาอยาง
ตอเนื่องจากการเนนการดูแลและสงเคราะห ไปสูการคงคุณคาผูสูงอายุใหนานที่สุด โดยมีครอบครัว
และชุ ม ชนเป น ฐานการดู แ ล รั ฐ ทํ า หนา ที่ ใ นการจั ด ระบบเสริ ม การจะบรรลุ ข อ ตกลงร ว มได นั้ น
ประเทศไทยไดวางแนวทางไวในแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๔) ที่สอดคลอง
กับมาตรการตาง ๆ ที่ตองบรรลุตามปฏิญญา สิ่งที่เปนปญหาสําคัญ คือ การขับเคลื่อน ของภาคสวน
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ตาง ๆ โดยเฉพาะภาครัฐ เปนไปในเชิงรับ มีความลาชา ขาดการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม ในชวง ๑๐ ปของแผนที่ผานมา การดําเนินงานดานการเตรียมพรอมเพื่อรองรับการเขาสูวัย
สูงอายุที่มีคุณภาพ การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ และระบบการคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ
จึงยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร
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 เพื่ อสรางความมั่นใจว า
ผูสูงอายุทั้งหญิงและชายจะไดรับรูสิทธิของตน เพื่อใหรัฐบาลของแตละประเทศสามารถมีกรอบดาน
กฎหมาย มีแนวทางปฏิบัติและการสนับสนุนที่ชัดเจน
๒) เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และชุมชน ใหครอบครัว มี
สามารถที่จะดูแลผูสูงอายุ ลําดับแรก ชุมชนรับผิดชอบตอมา และรัฐเปนแหลงสุดทายในการดูแล โดย
มีมาตรการทางชวยเหลือ ทางดานภาษีเปนสวนชวยใหครอบครัวและชุมชนสามารถดูแลผูสูงอายุได
ดวยตนเอง
๓) สนับสนุนใหเกิดองคกรของผูสูงอายุในทุกระดับ มีความเชื่อมโยงเปน
เครือขาย ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับชุมชน เพื่อสรางกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม
การใชศักยภาพผูสูงอายุในการพัฒนาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยการสนับสนุนทรัพยากร
องคความรู และเปดโอกาสการมีสวนรวมในทุกระดับ
๔) ในการดําเนินงานประชาคมอาเซียนนอกจากการสรางความรวมมือ
ในประเทศสมาชิกแลว การสรางความรวมมือกับประเทศอื่นๆ เชน Asean+๓ (จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต)
Asean+๖ (จีน ญี่ปุน เกาหลีใต ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย) ก็เปนแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาการดําเนินงานสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ เนื่องจากประเทศเหลานี้มีองคความรู ทรัพยากร
ที่จะสามารถใหความชวยเหลือ ในการสรางระบบที่จําเปนตอการบรรลุแนวทางที่กําหนดไวได
๔.๒.๑.๒ ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับประเทศไทย
๑) เรงรัดใหคนรุนใหมเตรียมความพรอมเพื่อที่จะเปนผูสูงอายุที่มีคุณคา
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ โดยการใหความรูผานชองทางและสื่อตาง ๆ ทั้งในระบบและ
นอกระบบการศึกษา เนนในเรื่องสุขภาพ การออม และการเตรียมที่อยูอาศัยรวมทั้งการวางแผนใน
เรื่องผูดูแล
๒) รณรงค ใ หค นไทยตระหนั ก ถึง คุ ณค า ผูสู ง อายุ เพื่ อดึ ง พลั ง ทางภู มิ
ปญญาและประสบการณผูสูงอายุมาใชในการพัฒนาสังคม ไมมีอคติ ลดการกีดกัน ตอการมีบทบาท
ทางสังคม โดยการขยายระยะเวลาการทํางาน การจางงานเปนชวงเวลา มีมาตรการสนับสนุนการจาง

๓๖
งานของเอกชน

๓) พัฒนาและขยายระบบดูแลระยะยาว ในครอบครัวและชุมชน เพื่อ
รองรับผูสูงอายุที่อายุยืนนาน และตองพึงพิง โดยการจัดระบบสนับสนุนทั้งดานองคความรู อุปกรณ
ชวยอํานวยความสะดวก และอาสาสมัคร ตลอดจนสงเสริมใหมีการจัดผูจัดการดูแลผูสูงอายุ (case
Manager) ในระดับชุมชนโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔) กําหนดมาตรฐานการจัดบริการใหแกผูสูงอายุ เพื่อสรางหลักประกัน
ดานคุณภาพ ตลอดจนใหมีระบบคุมครองการใชบริการของผูสูงอายุ ทั้งของภาครัฐและเอกชน โดย
การออกกฎหมายเฉพาะสําหรับการจัดบริการสําหรับผูสูงอายุที่เปนผูซื้อบริการการดูแล
๕) เร ง สร า งความเข ม แข็ ง ให แ ก อ งค ก รผู สู ง อายุ โดยการสนั บ สนุ น
ทรัพยากร องคความรูในดานการบริหารจัดการ เพื่อเปนพลังในการขับเคลื่อนงานผูสูงอายุทั้งในและ
ตางประเทศ ใหสามารถจัดบริการและดําเนินกิจกรรมพื้นฐานบริการแกสมาชิกผูสูงอายุไดดวยตนเอง
๔.๒.๒ ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
๔.๒.๒.๑ ขอเสนอแนะการดําเนินการในประชาคมอาเซียน
๑) ควรมีการแลกเปลี่ยนดานองคความรู การวิจัย และแบบอยางที่ดีใน
การจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุในประชาคมอาเซียน เพื่อการพัฒนางานผูสูงอายุใหบรรลุไดอยาง
รวดเร็ว ขึ้น และสอดคลองกับมาตรการที่กําหนดไวในปฏิญญา โดยการสนับสนุนใหมีส ถาบันการ
ฝกอบรมบุคลากรและวิจัยดานผูสูงอายุรวมกัน
๒) ควรมีการแลกเปลี่ยนความรูดานภูมิปญญาของผูสูงอายุของแตละ
ประเทศ เพื่อเสริมสรางอัตลักษณของอาเซียน และพัฒนาสูการประกอบอาชีพของผูสูงอายุ
๔.๒.๒.๒ ขอเสนอแนะการดําเนินการในประเทศไทย
๑) เรงดําเนินการเรื่องการสรางหลักประกันทางเศรษฐกิจในสังคมสูงวัย
ดวยการใช พ.ร.บ.กองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนเครื่องมือในการสรางระบบการออมและ
การมีรายไดของผูสูงอายุในอนาคต
๒) ผลักดันใหเกิดการแปลงแผนผูสูงอายุแหงชาติไปสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรมดวยการจัดสรรงบประมาณรองรับ ตามที่กําหนดในแผนผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๔
๓) ผลักดันและเพิ่มบทบาทใหทองถิ่นมีบทบาทในการดูแลและสงเสริม
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชนของตนเองใหมากขึ้น ดวยการกําหนดแผนงานและโครงการที่ครอบคลุม
ทุกมิติในการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ
๔) เพิ่มมาตรการจูงใจและสนับสนุนครอบครัวใหมีความรูความสามารถ
ในการดูแลผูสูงอายุอยางถูกตองเหมาะสมในแตละชวงวัยและตามสภาพของผูสูงอายุ มีแหลงในการ
ใหความรูสามารถปรึกษาและใหความชวยเหลือผูสูงอายุในภาวะตางๆที่สามารถเขาถึงไดงาย
๕) เพิ่มชองทางการเรียนรูของผูสูงอายุที่หลากหลายขึ้น เพื่อการดูแล
และพัฒนาตนเองใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ที่จะเกิดขึ้น ในการเปน
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 wellbeing 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.
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ-สกุล

นายโอภาส พิมลวิชยากิจ

การศึกษา

วทบ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สังคมวิทยามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการทํางาน

- นักสังคมสงเคราะห ๓-๔ หัวหนาศูนยเยาวชนคลองจั่น
กองบริการชุมชน กรมประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย
- เจาหนาที่ฝกอบรม ๕ กองฝกอบรม
กรมประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย
- นักสังคมสงเคราะห ๖
ที่ทําการประชาสงเคราะหจังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงมหาดไทย
- เจาหนาที่บริหารงานประชาสงเคราะห ๗
หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ สํานักงานคณะกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ กรมประชาสงเคราะห
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- นักวิชาการพัฒนาสังคม ๘
ผูอํานวยการกลุมการพัฒนามาตรการและกลไก สํานักสงเสริมและพิทักษ
คนพิการ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส
คนพิการ และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
- นักวิชาการพัฒนาสังคม ๘
ผูอํานวยการกลุมการพัฒนามาตรการและกลไก สํานักสงเสริมและพิทักษ
ผูสูงอายุ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส
และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
- ผูอํานวยการกองกลาง สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน
ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ตําแหนงปจจุบัน

นักพัฒนาสังคมเชี่ยวชาญ (ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานผูสูงอายุ)
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และ
ผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

