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ปญ หาสั ง คมผู สูง อายุเ ปน ประเด็นทา ทายในสัง คมโลกและในอาเซี ยน ทุ ก ประเทศใน
ประชาคมอาเซียนจะตองเผชิญกับปญหาสังคมผูสูงอายุอยางหลีกเลี่ยงไมได แมวาการเขาสูสังคม
ผูสูงอายุของประเทศในอาเซียนจะมีระยะเวลาที่ตางกัน แตจํานวนสัดสวนของผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นยอม
สง ผลต อการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมตามบริ บ ทของแต ล ะประเทศ จากการคาดการณ ของ
สหประชาชาติ ใน พ.ศ. 2583 ทุก ประเทศในประชาคมอาเซียนจะเขาสู สัง คมผูสู ง อายุ ดั ง นั้ น
การเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุจะเปนวาระสําคัญรวมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน
หากไทยสามารถผลักดันประเด็นนี้สําเร็จยอมถือวาไทยไดผลักดันประเด็นที่เปนวาระของประชาชนซึง่
สงผลกระทบตอประชาชนทั้งภูมิภาค และสงเสริมผลประโยชนของทุกประเทศรวมทั้งไทย ซึ่งจะทําให
ไทยมีบทบาทในการขับเคลื่อนความคืบหนาของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งจะชวย
สงเสริมบทบาทของไทยในภูมิภาคได
อยางไรก็ดี โดยที่ห นวยงานที่รับ ผิดชอบประเด็นการเตรียมการรับ มือกั บ ปญ หาสัง คม
ผูสูงอายุของไทยและอาเซียนมีหลายหนวยงาน กระทรวงการตางประเทศจึงจําเปนตองบูรณาการ
การทํางานระหวางหนวยงานภายในประเทศที่เกี่ยวของเพื่อที่จะไดมีความเขาใจตรงกันเรื่องทาทีของไทย
และผลประโยชนหลักที่ไทยตองการผลักดันประเด็นดังกลาวในเวทีอาเซียน ทั้งนี้ การผลักดันปญหา
สังคมผูสูงอายุในอาเซียนตองคํานึงถึงการบูรณาการการทํางานของอาเซียนเชนกัน เนื่องจากมีองคกร
เฉพาะสาขาของอาเซียน 2 องคกรที่รับผิดชอบปญหาสังคมผูสูงอายุ คือ สาขาสวัสดิการสังคมและ
การพัฒนาและสาขาสาธารณสุข ซึ่งทั้งสององคกรเห็นความสําคัญของปญ หาดังกลาวแตไมมีการ
บูรณาการแผนงานและโครงการระหวางกัน
ดัง นั้น เพื่อเรง รัดการเตรียมการรับ มือกับ ปญหาสังคมผูสูง อายุในประชาคมสัง คมและ
วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศไดประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและใน
อาเซียนเพื่อผลักดันการออกแถลงการณในระดับผูนําอาเซียนบวกสามเรื่อง “สูงอายุอยางมีศกั ยภาพ”
เพื่อยืนยันเจตนารมณระดับผูนําในการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุในภูมิภาค สงเสริมขีด
ความสามารถของอาเซียนในการรับ มือกับ ปญ หาสัง คมผูสูง อายุ เมื่อมีก ารออกแถลงการณแลว
กระทรวงการตางประเทศตองผลักดันใหแถลงการณดังกลาวมีผลในทางปฏิบัติ โดยไดเสนอใหมีการ
จัดตั้งศูนยอาเซียนเพื่อผูสูงอายุอยางมีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Ageing
and Innovation) ในชวงเวลาที่ไทยเปนประธานอาเซียนใน พ.ศ. 2562 โดยมีเปาหมายที่จะใหเปน
ศูนยในระดับภูมิภาคที่มีหนาที่สงเสริมการแลกเปลี่ยนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้ง
การทําวิจัยเกี่ยวกับปญหาสังคมผูสูงอายุ ซึ่งจะเปนผลลัพธที่เปนรูปธรรมมากที่สุดเพราะนอกจากจะ
เปนประโยชนตอประชาชนไทยและประชาชนอาเซียนแลว ยังสามารถผลักดันนโยบายอาเซียนที่จะ
สรางผลประโยชนใหกับไทยและประเทศสมาชิกดวย ทั้งนี้ บทบาทของกระทรวงการตางประเทศใน
การผลักดันใหมีการเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุจึงเปนการขับเคลื่อนใหประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียนเดินหนาตอไปอยางมั่นคงและประชาชนไดประโยชนอยางแทจริง
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใตหรืออาเซียนไดกอตั้งประชาคมอาเซียนอยางเปนทางการ นับเปนเหตุการณครั้งประวัติศาสตร
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เนื่องจากอาเซียนไดรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community : AC) ประกอบดวย 3 เสาความรวมมือ ไดแก ประชาคมการเมืองและความมั่น คง
อาเซียน (ASEAN Political–Security Community : APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community : AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio–
Cultural Community : ASCC) เปาหมายของการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน คือ เพื่อเพิ่มอํานาจ
ในการต อ รองและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น บนเวที ร ะหว า งประเทศ รวมทั้ ง เพิ่ ม
ความสามารถในการรับมือกับปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหมที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน
ในดานสังคมและวัฒนธรรม อาเซียนไดพยายามผลักดันประเด็นตางๆ ที่ชวยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และไดนําประเด็นดังกลาวเขามาอยูในกรอบความรวมมือประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน โดยไดจัดทําแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ.
2552–2558 (ASEAN Socio–Cultural Community Blueprint) ประกอบดวยความรวมมือใน 6
ดานสําคัญ ไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การคุมครองและใหสวัสดิการทางสังคม สิทธิและความ
ยุติธรรมทางสังคม ความยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอม การสรางอัตลักษณอาเซียน และการลดชองวาง
การพัฒนา และ ไดกําหนดวิสัยทัศนสําหรับ ประชาคมสัง คมและวัฒนธรรมอาเซียนใน พ.ศ. 2568
ใหเปนประชาคมอาเซียนที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอประชาชน มีความครอบคลุม มีความยั่งยืน
มีภูมิคุมกัน และมีพลวัตร
การรวมตัวเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนถือเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการ
อยางตอเนื่องภายหลังการกอตั้งใน พ.ศ. 2558 การขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายของ
ประชาคมอาเซียนเปนภารกิจสําคัญของประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศที่จะตองรวมมือกันและ
เสริมสรางการรวมตัวกันอยางสรางสรรค โดยจุดเนนหลักคือการเล็งเห็นผลประโยชนรวมกันในภาย
ภาคหนา ในสวนของไทย ไดมีการตั้งคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ ซึ่งมีรัฐมนตรีตางประเทศเปน
ประธานเปนกลไกระดับ ชาติเ พื่อทําหน าที่ขับ เคลื่อนการดําเนินการตางๆ ของไทยในประชาคม
อาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
อยางไรก็ดี ความรวมมือภายใตประชาคมสัง คมและวัฒนธรรมอาเซียนยัง ไมมีผ ลงานที่
ตอบสนองความตองการของประชาชนตามเปาหมายการจัดตั้งประชาคมอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น
กระทรวงการตางประเทศในฐานะหนวยงานหลักในคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติซึ่งมีภารกิจในการ
ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนจะตองหาแนวทางขับเคลื่อนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนใหมี
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ความกาวหนา โดยควรผลักดันประเด็นที่สงผลกระทบตอประชาชนใหเกิดผลอยางเปนรูป ธรรม
เพื่อใหป ระชาคมสัง คมและวัฒ นธรรมอาเซียนเปนประชาคมที่มีป ระชาชนเปนศูนยก ลางและมี
เปาหมายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผานกิจกรรมที่ใหความสําคัญกับประชาชนอยาง
แทจริง ทั้งนี้ ผูศึกษาเห็นวา การเตรียมการรับ มือกับปญหาสังคมผูสูงอายุเปนประเด็นที่ควรไดรับ
การผลักดัน เนื่องจากปญหาสังคมผูสูงอายุเปนปญหารวมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ
การเตรียมการรับ มือกับ ปญ หาสังคมผูสูง อายุจะเปนวาระสําคัญ รวมกันของประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน หากไทยผลักดันประเด็นดังกลาวสําเร็จยอมถือไดวาผลักดันประเด็นที่เปนวาระ
ของประชาชนซึ่งสงผลกระทบตอประชาชนทั้งภูมิภาค ไทยจะไดรับความรวมมือดวยดีจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนอื่นๆ เพื่อรวมกันผลักดันประเด็น นี้ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม และสามารถนําผลงาน
ดังกลาวไปขับเคลื่อนความคืบหนาของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมได
ปจ จุบัน ปญ หาสัง คมผู สูงอายุกําลัง เปนประเด็นทาทายในสัง คมโลก เนื่องจากปญ หา
ดังกลาว สง ผลกระทบทั้งดานเศรษฐกิจ และสัง คม สําหรับอาเซียน คาเฉลี่ยของสัดสวนประชากร
ผูสูงอายุตอประชากรทั้งหมดของสมาชิกอาเซียนอยูที่ 10.9 % และมีการคาดการณวาจะเพิ่มขึ้นเปน
29 % ภายใน พ.ศ. 2593 โดยการเพิ่มขึ้นดังกลาวเปนการเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เทาในชวง 35 ป โดยหาก
พิจารณาคาเฉลี่ย สามารถกลาวไดวาใน พ.ศ. 2558 อาเซียนไดเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว (มีประชากร
อายุ 65 ปขึ้นไป มากกวารอยละ 7) โดยประเทศที่เขาสูสังคมผูสูงอายุ คือ ไทย และเวียดนาม อยูที่
ระดับ 17.9 % และ 12.3 % ขณะที่สิงคโปรอยูที่ระดับ 20.3 % เปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณแลว1
อยางไรก็ดี ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนยังไมมีแผนปฏิบัติการในการเตรียมการ
รับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุอยางจริงจัง ทั้งๆ ที่เปนปญหาที่สงผลกระทบตอสังคมของประเทศ
สมาชิก และหากผลักดันสําเร็จทุกประเทศก็จะไดรับผลประโยชนรวมกัน ในสวนของหนวยงานไทยที่
เปนหนวยประสานงานหลักกับองคกรเฉพาะสาขาของอาเซียน (Sectoral Bodies) ที่รับผิดชอบงาน
ดานผูสูงอายุ ไดแก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งเปนหนวยประสานงาน
หลักกับองคกรเฉพาะสาขาดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา และกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเปนหนวย
ประสานงานหลักกับองคกรเฉพาะสาขาดานสาธารณสุข ก็ยังไมไดดําเนินการผลักดันประเด็นปญหา
สังคมผูสูงอายุในกรอบอาเซียนในชวงที่ผานมาเชนกัน เนื่องจากประเด็นปญหาสังคมผูสูงอายุเปน
เพียงหนึ่งในประเด็นสําคัญ อื่นๆ ขององคกรเฉพาะสาขาทั้งสององคกรของอาเซียน
1.2 คําถามในการศึกษา
ผูศึกษาสนใจที่จะศึกษาวาหากกระทรวงการตางประเทศตองการจะผลักดันการเตรียมการ
รับมือกับปญหาสังคมผูสูง อายุซึ่งเปนปญหารวมกันของอาเซียนเปนประเด็นที่จะขับเคลื่อนความ
คืบหนาของประชาคมสังคมและวัฒ นธรรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศจะตองดําเนินการ
อยางไร โดยพิจ ารณาจากการดําเนิน การภายในประเทศเพื่อใหมีแนวรวมในการสนับ สนุนจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของกอน แลวจึงนําประเด็นดังกลาวเขาสูการพิจารณาของอาเซียน เพื่อใหไทยมี
บทบาทหลักในการดําเนินการใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
1
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1.3 สมมติฐานการศึกษา
สาเหตุที่การเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุไมไดรับการผลักดันจากหนวยงานใน
ประเทศกอนที่จะนําเสนอในกรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อใชในการขับเคลื่อน
ความคืบหนานั้นเพราะประเด็นดังกลาวมีความคาบเกี่ยวระหวางหนวยงานของไทยจึงขาดหนวยงาน
รับผิดชอบหลักที่จะนําไปขับเคลื่อนตอในเวทีอาเซียน
1.4 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.4.1 เพื่อพิจ ารณาปญ หาและอุป สรรคที่ทําใหก ารเตรียมการรับ มือกับ ปญ หาสัง คม
ผูสูงอายุไมไดรับการผลักดันรวมกันจากหนวยงานภายในประเทศของไทยกอนเสนอใหประเทศสมาชิก
อาเซียนใหความเห็นชอบ
1.4.2 เพื่อพิจารณาบทบาทที่กระทรวงการตางประเทศควรดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนให
การเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุมีความกาวหนา
1.5 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.5.1 ขอบเขตการศึกษา
การศึก ษาครั้ง นี้มุง ศึก ษาวากระทรวงการตางประเทศซึ่ง เปนหนวยงานหลัก ใน
คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติควรดําเนินการอยางไรในการขับเคลื่อนใหการเตรียมการรับมือกับ
ปญหาสังคมผูสูงอายุ ซึ่งเปนประเด็นรวมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนมีความกาวหนา โดยจะศึกษา
ในชวงระหวาง พ.ศ. 2558 ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีการกอตั้งประชาคมอาเซียน ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.
2560
1.5.2 วิธีดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
ผูศึกษาจะใชระเบียบวิธีการวิจัยขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
การวิเคราะหขอมูลในแบบการวิเคราะหเชิงบรรยาย (Descriptive analysis) โดยใชวิธีการเก็บขอมูล
เอกสาร (Documentary research) จากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแก เอกสารของ
หนวยงานและสวนราชการที่เกี่ยวของของไทย และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแก เอกสาร
วิจัยและบทความทางวิชาการของนักวิชาการของไทยและตางประเทศ
1.6 ประโยชนของการศึกษา
1.6.1 ทําใหเห็นปญหาและอุปสรรคที่ทําใหการเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุ
ไมไดรับการผลักดันรวมกันจากหนวยงานภายในประเทศของไทยกอนเสนอใหประเทศสมาชิกอาเซียน
ใหความเห็นชอบ
1.6.2 ชวยในการพิจารณากําหนดบทบาทของกระทรวงการตางประเทศเพื่อขับเคลื่อน
ความรวมมือภายใตกรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนใหมีความกาวหนา

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 กรอบแนวคิดวาดวยความมั่นคงของมนุษย2
แนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษยไดรับความสนใจจากนักวิชาการและผูกําหนดนโยบาย
สาธารณะตางๆ ที่เรียกรองใหทบทวนและขยายความคําวาความมั่นคงใหกวางขวางกวาความมั่นคง
ของรัฐเพราะเห็นวามนุษยเ ปนสมาชิก พื้นฐานของการกอกําเนิดของสัง คมในระดับตางๆ มาเปน
เวลานาน แนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษยไดปรากฏอยูในคําปฏิญญาสากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
มาเปนระยะเวลาหนึ่งแลวแตไมไดรับความสนใจอยางจริงจังจนกระทั่งมีการกลาวถึงแนวคิดดังกลาว
มากขึ้นในตนทศวรรษ 1990 เมื่อรัฐบาลแคนาดาและนอรเวยผลักดันใหรื้อฟนการสนับสนุนแนวคิด
ดัง กล าวภายใตโ ครงการเพื่ อการพัฒ นาแห ง สหประชาชาติ ซึ่ง ได นํา เสนอแนวคิ ดนี้ ในรายงาน
การพัฒนามนุษย (The Human Report) ฉบับ พ.ศ. 2537 หรือหนึ่งปกอนการประชุมสุดยอดวาดวย
การพัฒนา (The World Summit for Social Development) ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2538
อันเปนปแหงการเฉลิมฉลองครบรอบกึ่งทศวรรษแหงการกอตั้งสหประชาชาติดวยประโยคสําคัญที่วา
“การแสวงหาความมั่นคงของมนุษยมีอยูในการพัฒนาไมใชอาวุธ ” (The search for human
security lies in development not in arms)
แนวคิดนี้มีสาระสําคัญสองประเด็นที่แตกตางกันแตสัมพันธกัน คือ “อิสรภาพจากความ
หวาดกลัว (freedom from fear) และ “อิสรภาพจากความขาดแคลน” (freedom from want)
นับเปนความพยายามครั้งสําคัญในสองประเด็นหลัก คือ การเชื่อมโยงสภาวะความไมมั่นคงระดับรัฐชาติ
เขากับความไมมั่นคงระดับประชาชน อันเปนองคประกอบพื้นฐานที่มีความสําคัญยิ่งของรัฐชาติ และ
การสรางคําจํากัดความคําวา “ความมั่นคง” เสียใหม จาก “ความมั่นคง” ในความหมายเดิมซึ่งเปน
เรื่องการสรางแสนยานุภาพทางการทหารและดินแดนมาสู “ความมั่นคง” ดานการพัฒนามนุษยและ
สังคม
ตามรายงานของ United Nations Development Program : UNDP ความมั่นคงของ
มนุษยประกอบดวยองคประกอบ 7 ประการ คือ3
1) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หมายถึง การมีหลักประกันของรายไดที่แนนอนและมั่นคง
2) ความมั่นคงดานอาหาร หมายถึง ความสามารถทางกายภาพและเศรษฐกิจที่จะนําไปสู
แหลงอาหารได
3) ความมั่นคงดานสุขภาพ หมายถึง การปลอดพนจากแหลงเชื้อโรคและการแพรระบาด
รวมถึงความสามารถในการเขาถึงบริการดานการรักษาพยาบาล
2
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4) ความมั่นคงดานสิ่งแวดลอม หมายถึง ความสามารถที่จะเขาถึง แหลงน้ําที่บ ริโภคได
อากาศที่บริสุทธิ์ มีคุณภาพและผืนแผนดินที่อุดมสมบูรณ
5) ความมั่นคงดานบุคคล หมายถึง ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามและความรุนแรง
ทางกายภาพที่อาจมาจากปจเจกบุคคลอื่นๆ หรือปจจัยอื่นๆ ภายในรัฐ ความปลอดภัยจากการถูก
เอารัดเอาเปรียบภายในสังคมของตนเอง ชุมชน
6) ความมั่นคงของชุมชน หมายถึง ความมั่นคงของเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชน
7) ความมั่นคงดานการเมือง หมายถึง การปกปองเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่
ค้ําประกันสิทธิที่จะรอดพนจากการควบคุมของรัฐบาลในเรื่องความคิดและขอมูลขาวสาร
ตอมาแนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษยไดรับความสนใจมากขึ้นในวงกวาง ดังจะเห็นได
จากการที่กลุมที่ใหความสนใจและสนับสนุนกับแนวคิดนี้มีความคิดแตกแยกออกเปนสองฝายคือ ฝาย
ที่สนับสนุนแนวคิดนี้ในความหมายแบบแคบกับ ฝายที่ส นับสนุนแนวคิดนี้ในความหมายแบบกวาง
แนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษยในความหมายแบบแคบเนนความอิส ระจากความกลัวตอการ
คุกคามหรือการใชความรุนแรงทางการเมือง เปนการปองกันปจเจกบุคคลหรือชุมชนในสวนรวมให
รอดพนจากภัยสงครามและความรุนแรงทางการเมืองรูปแบบอื่นๆ แตแนวคิดเรื่องความมั่นคงของ
มนุษยในความหมายแบบกวางนั้นไมไดเนนแตเรื่องของความอิสระจากความกลัวเทานั้น แตควรจะ
รวมถึงความอิสระที่จะไดในสิ่งที่ตองการตางๆ เปนเรื่องของการปกปองและปองกันประชาชนจาก
อันตรายที่เปนภัยคุกคามตอชีวิต ไมวาอันตรายนั้นจะเกิดจากกิจกรรมของมนุษยหรือปรากฏการณ
ธรรมชาติ ไมวาจะเปนอันตรายที่อยูในเขตแดนหรือนอกเขตแดนก็ตาม
นักวิชาการที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษยในความหมายแบบแคบอยาง
แอนดรู แม็ก (Andrew Mack) จากมหาวิท ยาลัยบริติช โคลัมเบียในนครแวนคูเวอร แคนาดาได
โตแยงวาสาระสําคัญของแนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษยนั้นควรจะเปนเรื่องของความอิสระจาก
ความกลัวตอการคุกคามหรือการใชความรุนแรงทางการเมือง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือกลุมนี้เนนวา
ความมั่นคงของมนุษยเปนเรื่องของการปองกันปจเจกบุคคลหรือชุมชนในสวนรวมใหรอดพนจากภัย
สงครามและความรุนแรงทางการเมืองรูปแบบอื่นๆ ซึ่งแม็กเองก็ยอมรับในระดับหนึ่งวาความรุนแรง
ทางการเมืองตามความหมายของกลุมนี้อาจจะรวมถึงความรุนแรงที่เกิดจากความยากจนและระบบ
การเมืองการปกครองที่มีธรรมาภิบาลในระดับต่ํา
สําหรับนักวิชาการและนักคิดที่สงเสริมแนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษยในความหมาย
แบบกวางนั้น ไดแก ราเมช ฐาเคอร (Ramesh Thakur) แหงมหาวิทยาลัยแหงสหประชาชาติใน
กรุ ง โตเกี ย วและสมาชิ ก อื่ น ๆ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งของคณะกรรมาธิ ก ารความมั่ น คงของมนุ ษ ย แ ห ง
สหประชาชาติ เชน อมาตยา เซน (Amartya Sen) นักเศรษฐศาสตรชื่อดังซึ่งไดรับรางวัลโนเบลสาขา
เศรษฐศาสตรใน พ.ศ. 2541 และซาดาโกะ โอกาตะ (Sadako Ogata) อดีตผูอํานวยการของ
สํานักงานขาหลวงใหญดานผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ (United Nations High Commission on
Refugees, UNHCR) นักวิชาการและนักคิดเหลานี้ตางเห็นพองตองกันวาแนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษย
ไมใชเพียงเรื่องของความอิสระจากความกลัวเทานั้น แตควรจะรวมถึงความอิสระจากความขาดแคลน
หรือความอิสระที่จะไดในสิ่งที่ตองการตางๆ (freedom from want) ที่เปนสาระสําคัญของการ
พัฒนามนุษยในรายงานของ UNDP ดังกลาว
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อยางไรก็ดี แมจะมีแนวทางในการพิจารณาขอบเขตของความหมายของแนวคิดเรื่องความ
มั่นคงของมนุษยที่แตกตางดังกลาว แตก็สามารถกลาวไดวานักคิดในทั้งสองแนวทางก็สามารถที่จะ
ประนีป ระนอมความแตกตางของตนและพัฒ นาความหมายที่ส อดคลองกันไดม ากขึ้ น ซึ่ง อาจจะ
สามารถสรางความเขมแข็งใหกับแนวคิดดังกลาวในอันที่จะทาทายแนวคิดสัจนิยมวาแนวคิดสัจนิยมนั้น
แมวายังมีความจําเปนอยูในขณะนี้แตไมเพียงพอที่จะใชอธิบ ายปรากฏการณความมั่นคงในระบบ
ระหวางประเทศไดอยางครบถวนอีกตอไป
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 อาเซียน 2025 : มุงหนาไปดวยกัน
หนั ง สื อ เล ม นี้ ร วบรวมเอกสารเกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง ประชาคมอาเซี ย น ได แ ก
(1) ปฏิญ ญากรุง กัวลาลัมเปอรวาดวยอาเซียน 2025 : มุง หนาไปดวยกัน (2) วิสัยทัศนประชาคม
อาเซียน 2025 3) แผนงานของประชาคมอาเซียนทั้งสามเสาความรวมมือ
ในสวนของแผนงานประชาคมสัง คมและวัฒ นธรรมอาเซียน พ.ศ. 2559–2568
ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 บทนํ า กล าวถึ ง ความเป นมาและความสํ าคั ญ ความก าวหนา ในการ
ดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคและความทาทาย และเปาหมายและทิศทางในการดําเนินงานภายหลังป
พ.ศ. 2559
สวนที่ 2 คุณลักษณะและองคประกอบ (Characteristics and Elements) ซึ่งเปน
สวนที่สําคัญที่สุด ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังนี้
1) เกี่ยวของและเปนประโยชน (Engages and Benefits) มุงเสริมสรางความมุงมั่น
การมีสวนรวมและความรับผิดชอบทางสังคมของประชาชนอาเซียน
2) มีความครอบคลุม (Inclusive) มุงสงเสริมการเขาถึงโอกาสอยางเทาเทียมกัน
สงเสริมและพิทักษสิทธิมนุษยชน มุงจัดการกับอุปสรรคในการเขาถึงสิทธิและโอกาสอยางเทาเทียม
สําหรับประชาชนอาเซียน และมุงสงเสริมและพิทักษสิทธิมนุษยชนของสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ คนพิการ
แรงงานตางดาว กลุมชาติพันธุและกลุมดอยโอกาสและกลุมชายขอบตลอดทุกชวงวัย
3) มีความยั่งยืน (Sustainable) มีเปาหมายเพื่อสงเสริมการพัฒนาสังคมที่สมดุล
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
4) มีภูมิคุมกัน (Resilient) มุงยกระดับความสามารถและศักยภาพในการปรับตัว
และตอบสนองตอความเสี่ยงทางดานสังคมและเศรษฐกิจ
5) มีพลวัตร (Dynamic) มีเ ป าหมายในการเสริม สร างความสามารถในการ
สรางสรรคนวัตกรรมอยางตอเนื่องและเปนสมาชิกประชาคมโลกที่มีบทบาทสูง เสริมสรางสิ่งแวดลอม
ที่เอื้ออํานวย
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2.2.2 บทความเรื่อง การสูงวัยของประชากรในประชาคมอาเซียน
โดย จงจิตต ฤทธิรงค, ศุทธิดา ชวนวัน และปราโมทย ประสาทกุล มีวัตถุประสงค
เพื่อแสดงสถานการณดานประชากรของสมาชิกประชาคมอาเซียนในปจจุบันและในอนาคตจนถึง พ.ศ.
2583 โดยไดพยายามวิเคราะหสาเหตุ และผลกระทบของภาวะประชากรสูงอายุ รวมทั้งความทาทายตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุ จากสถิติประชากรของ
สหประชาชาติและของไทย อาเซียนจะเขาสูสังคมสูงอายุทั้งหมดภายใน พ.ศ. 2573 การเขาสูภาวะ
สูงอายุของสมาชิกอาเซียนมีความเร็วและจังหวะเวลาตางกัน บางประเทศจะเกิดปญหาขาดแคลน
แรงงานทั้ง ในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน ในขณะที่บางประเทศยัง มีแรงงานสวนเกิน หรือมี
แรงงานที่ไมตรงกับความตองการของตลาด สําหรับประเทศที่เขาสูสังคมสูงอายุแลว อาจมีปญหาเรื่อง
ผูสูงอายุที่ตองการการดูแลระยะยาว ความรวมมือดานเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียนซึ่งเปดโอกาสให
การเคลื่อ นยายแรงงานระหวางประเทศสมาชิก คลองตัวยิ่งขึ้น นาจะชวยลดปญหาการขาดแคลน
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมบางประเภท และชวยใหมีการเคลื่อนยายแรงงานผูดูแลผูสูงอายุจากบาง
ประเทศเพื่อตอบสนองความตองการที่เพิ่มขึ้นในบางประเทศได
2.3 สรุปกรอบแนวความคิด
แนวคิดความมั่นคงของมนุษยเปนแนวคิดที่ถือวาปจเจกบุคคลหรือประชาชนคือเปาหมาย
หลักของความมั่นคง เมื่อความมั่นคงของมนุษยมีจุดศูนยกลางอยูที่มนุษย คุณคาที่เปนแกนหลักที่ควร
ไดรับการปกปองคุมครองจึงไมไดจํากัดอยูที่ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพเทานั้น แตยังรวมไปถึง
คุณคาอื่นๆ ดวย เชน ความเปนอยูที่ดี ศัก ดิ์ศรีแหง ความเปนมนุษย ความเสมอภาค การมีสิท ธิ
เสรีภาพ เปนตน แนวคิดดังกลาวนับไดวาสอดคลองกับเปาหมายหลักของการจัดตั้งประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งมีเปาหมายประการแรกที่จะทําใหเกิดประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเปน
ศูนยกลาง เปนสังคมที่เอื้ออาทรและแบงปน เนนความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกดานให
ประชาชนมีความอยูดีกินดี อาศัยอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี มีความมั่นคงทางสังคม พรอมรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอันเนื่องมาจากกระบวนการพัฒนาและการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
การศึกษาครั้งนี้จะใชกรอบแนวคิดความมั่นคงของมนุษยในความหมายแบบกวาง ซึ่งเห็นวา
แนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษยไมใชเปนเพียงเรื่องของความอิสระจากความกลัวเทานั้น แตรวมถึง
อิสระที่จะไดในสิ่งที่ตองการตางๆ ดวย มาศึกษาการดําเนินการเตรียมการรับ มื อกับปญหาสังคม
ผูสูงอายุของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ทั้งนี้ ตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน พ.ศ. 2559–2568 ไดใชหลักการของแนวคิดดังกลาวมากําหนดแนวทางการดําเนินการที่
สอดคลองกัน เชน การสงเสริมและคุมครองสิทธิและสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ โดยมี เปาหมายเพื่อ
ปกปองผลประโยชน สิทธิ รวมทั้งสงเสริมโอกาสอยางเทาเทียม และยกระดับคุณภาพชีวิต มาตรฐาน
การดํารงชีพของผูสูงอายุ การจัดหาแนวปฏิบัติสําหรับใหการดูแลที่มีคุณภาพและใหการสนับสนุน
ผูสูงอายุ สงเสริมความคิดริเริ่ม ในระดับภูมิภาคเพื่อสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนในการเตรียม
ความพรอมรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุ เพิ่มเวทีการดําเนินงานในระดับภูมิภาคเพื่อสงเสริมโอกาสที่
เทาเทียมกันของการเขารวมและการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพของผูสูงอายุในการพัฒนาและ
ดําเนินการตามนโยบายและแผนงานตางๆ ของอาเซียน ตลอดจนใหกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับ
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เปนไปอยางครอบคลุม มีสวนรวม และสะทอนเสียงของประชาชน โดยใสใจกับความตองการและ
ความจําเปนของผูที่ตกอยูในสถานการณที่เสียเปรียบซึ่งรวมถึงผูสูงอายุ
ในสวนของไทย รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของแนวคิดความมั่นคงมนุษยมากขึ้นจึงได
ยกระดับฐานะของกรมประชาสงเคราะหที่เคยสังกัดกระทรวงมหาดไทยขึ้นเปนกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยเมื่อ พ.ศ. 2545 และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงาน
รับผิดชอบหลักของไทยในการประสานการดําเนินงานตามแผนงานของประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน นอกจากนั้น ประเทศสมาชิก ของอาเซียนก็ไดยกระดับ หนวยงานหรือจัดตั้ง กระทรวงที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษยเชนกัน
โดยที่ประเด็นปญหาสังคมผูสูงอายุเปนประเด็นทาทายสําคัญของไทยและอาเซียน อีกทั้ง
สอดคลองกับบริบทของสังคมไทยในการใหความสําคัญกับผูสูงอายุ และให ทุกชวงอายุของสังคมมี
ความเขมแข็ง กระทรวงการตางประเทศจึงควรมีบทบาทในการผลักดันประเด็นการเตรียมการรับมือ
กับ ปญ หาสัง คมผูสูง อายุในกรอบอาเซียน เพื่อขับ เคลื่อนความคืบ หนาของประชาคมสัง คมและ
วัฒ นธรรมอาเซียน ซึ่ง ไดกําหนดประเด็นปญ หาสังคมผูสูง อายุไวในแผนงานประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2559–2568 ไวแลว แตยังไมมีความกาวหนาในการดําเนินการที่เปนรูปธรรม

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ในบทนี้ประกอบดวยเนื้อหาทั้งหมด 8 สวน คือ
1. สถานการณสังคมผูสูงอายุในประชาคมอาเซียน
2. ผลกระทบของปญหาสังคมผูสูงอายุตอประชาคมอาเซียน
3. การดําเนินการของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปญหาสังคมผูสูงอายุ
4. กลไกของประชาคมสัง คมและวัฒนธรรมอาเซียนในการดําเนินงานดานปญ หาสังคม
ผูสูงอายุและหนวยงานภายในของไทยที่เปนผูประสานงานหลัก
5. การดําเนินการขององคกรเฉพาะสาขา (Sectoral Bodies) ของประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนในปญหาสังคมผูสูงอายุ
6. ปญหาและอุปสรรคของกระทรวงการตางประเทศในการผลักดันประเด็นการเตรียมการ
รับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุ
7. บทบาทของกระทรวงการตางประเทศในการผลักดันปญหาสังคมผูสูงอายุในอาเซียน
8. บทบาทของกระทรวงการตางประเทศในการผลักดันใหแถลงการณ “สูงอายุอยาง มี
ศักยภาพ” มีผลในทางปฏิบัติเพื่อใชขับเคลื่อนปญหาสังคมผูสูงอายุในประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน
3.1 สถานการณสังคมผูสูงอายุในประชาคมอาเซียน
การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุเปนประเด็นทาทายในสังคมโลกที่ สงผลทั้งดานเศรษฐกิจและ
สัง คม สาเหตุที่ทําใหป ระเทศตางๆ กลายเปน สัง คมผูสูง อายุเ ปนผลมาจากการเปลี่ยนผานทาง
ประชากรศาสตร (demographic transition) จากอัตราการเกิดและตายสูงมาเปนอัตราการเกิดและ
ตายต่ํา ทําใหประชากรมีชีวิตยืนยาวขึ้น อันเปนผลมาจากการพัฒนาระบบสาธารณสุขและเทคโนโลยี
ทางการแพทย4
องคการสหประชาชาติกําหนดวา ประเทศใดไดเขาสู “สังคมผูสูงอายุ” (aged society)
แลวนั้น พิจารณาไดจากสัดสวนของประชากรอายุ 65 ปขึ้นไป ที่มีมากกวารอยละ 7 หากประเทศนั้น
มีจํานวนประชากรผูสูงอายุ มากกวารอยละ 14 เรียกไดวาเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ และหาก
ประเทศใดมีประชากรผูสูงอายุมากกวารอยละ 20 แสดงวาประเทศนั้นไดเขาสูสังคมผูสูงอายุระดับสุดยอด)5
4

Gubhaju, B.B., “Demographic Transition in Southern Asia : Challenges and Opportunities,” Asia–
Pacific Population Journal 26, 4 (2011): 3.
5
พิมพรําไพ พันธุวิชาติกุล, สังคมสูงวัย : ประเด็นทาทายใหมของอาเซียน, [ออนไลน], 2558, แหลงที่มา:
http: //www.aseanthai.net/ewt–news.php? nid. [20 กรกฎาคม 2560].
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ปจจุบัน อาเซียนไดเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุแลว (มีประชากรอายุ 65 ปขึ้นไป มากกวา
รอยละ 7) ใน พ.ศ. 2556 มีเพียงสิงคโปร ไทย และเวียดนามเทานั้นที่มีสัดสวนผูสูงอายุ มากกวา
รอยละ 7 อยางไรก็ดี จากการคาดการณของสหประชาชาติ ใน พ.ศ. 2583 ทุกประเทศในประชาคม
อาเซียนจะมีสัดสวนผูสูง อายุมากกวารอยละ 7 ดังนั้น จะถือไดวาทุกประเทศผานเกณฑเปนสังคม
ผูสูงอายุอยางเต็มขัน้ ประเทศที่จะเขาสูสังคมผูสูงอายุ ไดแก กัมพูชา ลาวและฟลิปปนส ประเทศที่จะ
กลายเปนสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณมี 4 ประเทศ ไดแก บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเมียนมาร
ประเทศที่จะกลายเปนสังคมผูสูงอายุระดับสุดยอด ไดแก สิงคโปร ไทย และเวียดนาม ดังรายละเอียด
ปรากฏในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รอยละของประชากรที่มีอายุ 65 ปขึ้นไปของประเทศในประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2556–
2583
ประเทศ
2556
2563
2573
บรูไน
4.8
7.1
11.3
กัมพูชา
4.6
5.7
7.9
อินโดนีเซีย
6.6
8.0
11.9
ลาว
4.6
5.2
7.1
มาเลเซีย
5.9
7.9
11.5
เมียนมาร
6.1
7.7
10.9
ฟลิปปนส
4.3
5.5
7.5
สิงคโปร
12.3
17.7
27.0
ไทย
11.3
14.4
20.2
เวียดนาม
7.4
9.5
14.5
เฉลี่ย
6.8
8.9
13.0
ที่มา: “World Population Prospect”, the 2010 Revision, United Nations

2583
16.5
10.4
17.2
10.0
14.7
15.6
9.9
35.1
26.2
21.0
17.7

หากพิจารณาตามคํานิยามของสังคมผูสูงอายุดวยการใชรอยละเปนตัวชี้วัดแลว ใน พ.ศ.
2556 สิงคโปร ไทย และเวียดนาม ไดเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว โดยสิงคโปรมีรอยละของผูสูงอายุสูง
ที่สุด (รอยละ 12.3) และมีแนวโนมเขาใกลสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณในอีกไมกี่ปขางหนา จากการ
คาดการณของสหประชาชาติ สิงคโปรจะเขาสูสังคมผูสูงอายุระดับสุดยอด คือ มีประชากรผูสูงอายุ
มากกวารอยละ 20 ของประชากรทั้งหมดไมเกิน พ.ศ. 2573 และใน พ.ศ. 2583 สิงคโปรจะมีสัดสวน
ประชากรผูสูงอายุมากถึงรอยละ 35.1 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกวา 2 เทาของรอยละ
ผูสูงอายุในปจจุบัน ทั้งนี้จ ะสัง เกตไดวาอัตราเรง ในการเขาสูสัง คมผูสูงอายุของสิงคโปรจะเร็วกวา
ประเทศอื่นๆ ในประชาคมอาเซียน
สําหรับไทย เปนประเทศที่มีสัดสวนผูสูงอายุมากรองลงมาจากสิงคโปร ใน พ.ศ. 2556 ไทย
มีสัดสวนผูสูงอายุรอ ยละ 11.3 ใน พ.ศ. 2563 ไทยจะเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ จากขอมูลการ

11
คาดการณของสหประชาชาติ ไทยจะเขาสูสังคมผูสูงอายุระดับสุดยอดใน พ.ศ. 2573 ทั้งนี้ อาจกลาว
ไดวา ไทยใชเวลาประมาณ 20 ปในการเปลี่ยนผานจากสังคมผูสูงอายุมาเปนสังคมผูสูงอายุระดับสุดยอด
ซึ่งถือวาภาวะสูงอายุของประชากรไทยมีอัตราเรงเร็วมากใกลเคียงกับสิงคโปร นอกจากนี้ เวียดนาม
เปนอีก ประเทศหนึ่ง ที่มีก ารเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรผูสูง อายุใกลเ คียงกับ ไทย ปจ จุบัน
เวียดนามไดเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว คือ มีประชากรสูงอายุรอยละ 7.4 และในอีก 20 ปขางหนา คือ
พ.ศ. 2583 เวียดนามก็จะเขาสูสังคมผูสูงอายุระดับสุดยอด คิดเปนชวงระยะเวลาประมาณ 30 ปใน
การเปลี่ยนผานสังคมผูสูงอายุ ซึ่งใชเวลายาวนานกวาไทยเปนเวลา 10 ป
ในขณะเดียวกัน อินโดนีเซีย เมียนมาร และมาเลเซีย จัดเปนประเทศที่กําลังเปลี่ยนผานไป
เปนสังคมผูสูงอายุ ซึ่งพบวาใน พ.ศ. 2556 ทั้งสามประเทศมีสัดสวนผูสูงอายุต่ํากวารอยละ 7 ของ
ประชากรทั้งหมด อยางไรก็ตาม ในอีกไมถึง 5 ปขางหนา คือ พ.ศ. 2563 ทั้งสามประเทศจะเขาสู
สังคมผูสูงอายุอยางเต็มตัว และใชเวลาอีกเพียงไมเกิน 20 ปจะเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณใน
พ.ศ. 2583 บรูไน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย และฟลิปปนส ถือวายังเปนประเทศที่มีสัดสวนประชากร
ผูสูงอายุเปนจํานวนนอยในปจจุบัน และมีอัตราเรงชาในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดยพบวา บรูไน และ
มาเลเซียจะเขาสูสังคมผูสูงอายุพรอมๆ กันใน พ.ศ. 2563 ในขณะที่ฟลิป ปนส กัม พูชา และลาว
จะเขาสูสังคมผูสูงอายุใน พ.ศ. 2573 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบอัตราเรงของการเขาสูสังคมผูสูงอายุของ
ประเทศดัง กลาวจะมีอัตราเรงที่ชา โดยจะใชเวลามากกวา 30 ปในการเข าสูสัง คมผูสูงอายุอยาง
สมบูรณ6
จากขอมูลขางตน ทําใหเห็นวาทุกประเทศในประชาคมอาเซียนจะตองเผชิญกับปญหาสังคม
ผูสูงอายุอยางหลีกเลี่ยงไมได แตอาจจะแตกตางกันที่เวลา โดยมีอัตราเจริญพันธุและการตายที่ลดลง
รวมทั้งปจจัยที่ทําใหประชากรมีอายุยืนยาวขึ้นเปนตัวกําหนดอัตราเรงของการเขาสูสังคมผูสูงอายุของ
อาเซียน ดังนั้น การเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุจะเปนวาระสําคัญรวมกันของประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
3.2 ผลกระทบของปญหาสังคมผูสูงอายุตอประชาคมอาเซียน
ปญหาสังคมผูสูงอายุสงผลกระทบตอประชาคมอาเซียนทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม ดังนี7้
3.2.1 เกิดการขาดแคลนแรงงานและการเคลื่อนยายแรงงาน
เมื่อมีสัดสวนประชากรผูสูงอายุมากขึ้น ประชากรวัยแรงงานลดลง และอัตราการ
เจริญพันธุต่ําที่ไมสามารถชดเชยจํานวนแรงงานที่กลายเปนผูสูงอายุไดทันจะทําใหเกิดการขาดแคลน
แรงงานได ทั้งนี้ ความรุนแรงขึ้นกับอัตราเรงการสูงอายุของประชากร และการเคลื่อนยายแรงงานจะ
มาชะลอความรุนแรงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากรได เนื่องจากประชากรวัยแรงงาน
เปนกลุมประชากรที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ การลดลงของจํานวนและสัดสวนประชากร
วัยแรงงานที่เ กิดขึ้นแลวในสิง คโปร ไทย และเวี ยดนาม และกําลัง จะเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆ ใน
6

จงจิตต ฤทธิรงค, ศุทธิดา ชวนวัน และปราโมทย ประสาทกุล. “การสูงวัยของประชากรในประชาคมอาเซียน,”
ประชากรและสังคม 2556 :ประชากรและสังคมในอาเซียน ความทาทายและโอกาส (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
เดือนตุลาคม, 2556), หนา 14–15.
7
เรื่องเดียวกัน, หนา 17.
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ประชาคมอาเซียนภายในไมถึง 30 ปขางหนานี้ จะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมที่
ตองการแรงงานในกระบวนการผลิต และสงผลกระทบตอผลิตภาพการผลิตของประเทศ ซึ่งอาจเปน
ปจจัยที่ทําใหเศรษฐกิจชะลอตัวลงได นอกจากนั้น การที่จํานวนผูสูงอายุมากขึ้นและวัยแรงงานลดลง
ในภูมิภาคมีสวนผลัก ดันใหเ กิดการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศ ประเทศที่มีส ถานะทาง
เศรษฐกิจที่ดีกวา เชน สิงคโปร บรูไน ไทย และมาเลเซีย จะดึงดูดใหมีการยายถิ่นเขาสูงกวาจํานวน
การยายถิ่นออก สวนประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ํา มีอัตราการวางงานสูง เชน ลาว กัมพูชา
เวียดนาม เมียนมาร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส จะมีการยายถิ่นออกนอกประเทศเปนจํานวนมาก ดังนั้น
การยายถิ่นจึงนับเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยชะลอปญหาสังคมผูสูงอายุ โดยการเพิ่มสัดสวนประชากรวัย
แรงงาน
3.2.2 การดูแลผูส ูงอายุจะเพิ่มภาระทางการคลังและสวัสดิการของภาครัฐ
สัดสวนของผูสูงอายุที่มากขึ้นทําใหการอุปโภค และบริโภคของประชากรกลุมนี้สูงขึ้น
ตามไปดวย โรคเฉพาะผูสูงอายุ เชน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคอัลไซเมอร
จะมีมากขึ้น และมีความตองการบริการสุขภาพเฉพาะดาน และผูเชี่ยวชาญในการดูแลผูสูงอายุ
การสู ง อายุข องประชากรจะทํ าใหมี ป ระชากรวั ยแรงงานจํา นวนน อ ยลงที่ จ ะ
เกื้อหนุนผูสูงอายุคนหนึ่งทั้งทางตรง (การดูแลพอแมหรือผูสูงอายุในครอบครัว) และทางออม (ระบบ
การจัดเก็บ ภาษีจ ากประชากรวัยแรงงาน) หลายประเทศในประชาคมอาเซียนมีวัฒ นธรรมการ
เกื้อหนุนทางสังคม โดยลูกหลานเปนคนดูแลผูสูงอายุ และประเทศกําลังพัฒนาเกือบทุกประเทศใน
ประชาคมอาเซียนยังไมมีระบบสวัสดิการเพื่อดูแลผูสูงอายุอยางเต็มรูปแบบ ดังนั้น ผูสูงอายุจะไดรับ
การดูแลและเกื้อกูลกันจากสมาชิกในครอบครัวหรือสังคมเปนหลัก ความชวยเหลือดานการเงินจะเปน
สวนชวยใหผูสูงอายุไดใชชีวิตไดอยางสะดวกขึ้น และจะสามารถเอื้อใหผูสูงอายุเขาถึงระบบสุขภาพ
และสิ่งอํานวยความสะดวกไดมากยิ่งขึ้น หากผูสูงอายุไมมีบุตรหรือครอบครัวคอยดูแล การพึ่งพา
ตนเองจึงเปนสิ่งที่จําเปน ดังนั้น การวางแผนเรื่องการออมสําหรับประชากรในวัยแรงงานนับเปนเรื่อง
ที่ควรพิจารณาเปนนโยบายที่คํานึงถึงการเกื้อหนุนจากครอบครัวรวมกับสวัสดิการของภาครัฐ
3.3 การดําเนินการของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปญหาสังคมผูสูงอายุ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนไดใหความสําคัญกับประเด็นสังคมผูสูงอายุโดยระบุถึง
ผูสูงอายุในเอกสารสําคัญของอาเซียน ดังนี้
3.3.1 แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซีย น ค.ศ. 2009–2015
(ASEAN Socio–Cultural Community Blueprint)
ไดร ะบุถึงผูสูง อายุ รวมไปกับ สตรี เด็ก เยาวชน และคนพิก ารโดยไมไดร ะบุถึง
ผูสูงอายุเปนการเฉพาะ ในสวนที่กลาวถึงคุณลักษณะและองคประกอบของแผนงาน ดังนี้8
3.3.1.1 ขอ ก. การพัฒนามนุษย (A. Human Development) กลาวถึง ประเด็น
สังคมผูสูงอายุในหัวขอตอไปนี้
8

กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ. 2009–
2015 (กรุงเทพมหานคร: บริษัทคาริสมา มีเดีย จํากัด, 2555), หนา 4–20.

13
ขอ ก.4 สงเสริม เทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยมีมาตรการ ไดแก ดําเนิน
โครงการเสริมสรางขีดความสามารถเพื่อเพิ่มพูนความรูดานสารสนเทศในอาเซียน โดยเฉพาะในกลุม
ผูสูงอายุ (สตรี เด็ก และคนพิการ)
ขอ ก.6 เสริ ม สรางทัก ษะในการประกอบการสํ าหรับ ผู สูง อายุ (สตรี
เยาวชน คนพิการ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมคนชายขอบ) โดยมีเปาหมายเชิงยุทธศาสตร คือ เน น
สงเสริมการมีสวนรวมของผูสูงอายุ (สตรี เยาวชน คนพิการ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมคนชายขอบใน
กําลัง แรงงานที่มีผลผลิต ) โดยการฝก อบรมการฝมือเพื่อปรับปรุง คุณภาพความเปนอยูซึ่งจะชวย
สงเสริมการพัฒนาชาติและการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน
3.3.1.2 ขอ ค. ความยุตธิ รรมและสิทธิ (C. Social Justice and Rights)
ขอ ค.1 การสง เสริม และคุมครองสิท ธิและสวัส ดิก ารสําหรับ ผูสูง อายุ
(สตรี เด็ก และคนพิการ) มีเปาหมายเชิงยุทธศาสตร คือ ปกปองผลประโยชน สิทธิ รวมทั้งสงเสริม
โอกาสอยางเทาเทียมและยกระดับคุณภาพชีวิต มาตรฐานการดํารงชี พสําหรับผูสูงอายุ (สตรี เด็ก
และคนพิ ก าร) โดยมีม าตรการ ไดแก (1) สนับ สนุนกิจ กรรมที่สง เสริม และพัฒ นาการดูแลและ
สวัสดิการและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของผูสูงอายุ (สตรี เด็ก และคนพิการ) โดยแลกเปลี่ยน
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ในทุกเรื่อง ที่เกี่ยวของ (2) สงเสริมการสนับสนุนและยึดถือพันธกรณีที่จะปรับปรุง
การคุมครองทางสังคม แกผูสูงอายุในประเทศสมาชิกอาเซียนผานเครือขายและการแลกเปลี่ยนขอมูล
(ระบุเฉพาะผูสูงอายุ) (3) ทําวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับผูสูงอายุและยารักษาสําหรับผูสูงอายุ (ระบุเฉพาะ
ผูสูงอายุ)
3.3.2 แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ. 2016–2025
ไดระบุถึงประเด็นผูสูงอายุ รวมไปกับสตรี เด็ก เยาวชน คนพิการ แรงงานขามชาติ
ชนกลุมนอยทางชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมคนชายขอบ โดยไมไดระบุถึงผูสูงอายุเปนการเฉพาะ
ในสวนที่กลาวถึงคุณลักษณะและองคประกอบของแผนงาน ดังนี9้
3.3.2.1 ขอ ข. การเปนประชาคมที่มีความครอบคลุม (B. Inclusive) ไดกลาวถึง
ปญหาสังคมผูสูงอายุในหัวขอตอไปนี้
ขอ ข. 1 การลดอุปสรรค โดยมีมาตรการเชิงยุทธศาสตร ไดแก (1) จัดหา
แนวปฏิบัติสําหรับการใหการดูแลที่มีคุณภาพและใหการสนับสนุนผูสูงอายุ (2) สงเสริมความคิดริเริ่ม
ในระดับภูมิภาคเพื่อสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนในการเตรียมความพรอมรับมือปญหาสังคม
ผูสูงอายุ (ระบุเฉพาะผูสูงอายุ)
ขอ ข. 2 การเขาถึงอยางเทาเทียมกันสําหรับทุกคน โดยมีมาตรการเชิง
ยุทธศาสตร ไดแก (1) เพิ่มเวทีการดําเนินงานในระดับภูมิภาคเพื่อสงเสริมโอกาสที่เทาเทียมกัน การ
เขารวมและการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพของผูสูงอายุ (สตรี เด็ก เยาวชน คนพิการ ชนกลุมนอย
ทางชาติพันธุ ) ในการพัฒ นาและดําเนินการตามนโยบายและแผนงานตางๆ ของอาเซียน (2) ให
กระบวนการตัดสินใจในทุกระดับเปนไปอยางครอบคลุม มีสวนรวม และสะทอนเสียงของประชาชน
9

กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, อาเซียน 2025 : มุงหนาไปดวยกัน (กรุงเทพมหานคร: บริษัทเพจเมค
เกอร จํากัด, 2559) หนา 242–268.
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โดยใสใจในความตองการและความจําเปนของผูที่ตกอยูในสถานการณที่เสียเปรียบ ซึ่งรวมถึงผูสูงอายุ
(สตรี เด็ก เยาวชน คนพิการ ชนกลุมนอยทางชาติพันธุ)
ขอ ข.3 การสง เสริ ม และคุ ม ครองสิท ธิม นุษยชน โดยมี ม าตรการเชิ ง
ยุทธศาสตร ไดแก (1) ผลักดันความคิดริเริ่มในระดับภูมิภาค และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
ในการขจัดการเลือกประติบัติในทุกรูปแบบ ทั้งในเชิงสถาบัน และรูปแบบอื่นๆ การเอารัดเอาเปรียบ
การคามนุษย การปฏิบัติที่เปนอันตราย เปนความรุนแรง และเปนการลวงละเมิดตอผูสูงอายุ (สตรี เด็ก
เยาวชน คนพิการ ชนกลุมนอยทางชาติพันธุ แรงงานขามชาติ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมคนชายขอบ)
(2) สนับสนุนความสัมพันธระหวางชวงวัย ครอบครัว และชุมชนในการสงเสริมและคุมครองสิทธิของ
ผูสูงอายุ การจัดการดูแลที่มีคุณภาพ และการคุม ครองใหแกผูสูงอายุ ซึ่งสอดคลองกับปฏิญญาบรูไน
ดารุสซาลามวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว : การดูแลผูสูงอายุ (ระบุเฉพาะ
ผูสูงอายุ)
3.3.2.2 ขอ ค. มีความยั่งยืน (C. Sustainable)
ข อ ค. 2 เมื อ งที่ มี ค วามยั่ ง ยื น ด า นสิ่ ง แวดล อ ม โดยมี ม าตรการเชิ ง
ยุทธศาสตร ไดแก (1) สงเสริม เมืองที่เปนมิตรตอผูสูงอายุ (เด็ก เยาวชน และคนพิก าร) ผานการ
ประสานงานที่ใกลชิดระหวางภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาระบบโครงสรางพื้นฐานที่สามารถเขาถึง
ไดและมีความยั่งยืน
3.3.2.3 ขอ ง. มีภูมิคุมกัน (D. Resilient)
ขอ ง. 4 การเสริมสรางความเขมแข็งใหแกการคุมครองทางสังคมสําหรับ
ผูสูงอายุ (สตรี เด็ก เยาวชน คนพิการ ชนกลุมนอยทางชาติพันธุ แรงงานขามชาติ กลุมเปราะบาง
กลุมคนชายขอบ และผูอยูอาศัยในพื้นที่เสียงภัย) เพื่อลดความเสี่ยงเมื่อเกิดวิกฤตการณ และภัยพิบัติ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จะเห็นไดวา แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนทั้งสองแผนไมไดระบุ
ถึง ประเด็น ผูสูง อายุเ ปนการเฉพาะ แตไ ดร ะบุร วมไปกั บ สตรี เด็ ก เยาวชน คนพิก าร และกลุ ม
เปราะบางอื่นๆ อยางไรก็ดี อาเซียนไดจัดตั้งกลไกความรวมมือแยกเปนการเฉพาะสําหรับกลุมอื่นๆ ใน
ภายหลัง ดังนี้
1) กลไกดานเยาวชน ไดแก การจัดใหมีก ารประชุม เจาหนาที่อาวุโสอาเซียนที่
รับผิดชอบงานเยาวชน (ASEAN Senior Officials’ Meeting on Youth : SOMY) และการประชุม
รัฐมนตรีอาเซียน ที่รับผิดชอบงานเยาวชน (ASEAN Ministerial Meeting on Youth : AMMY)
2) กลไกดานสตรีและเด็ก ไดแก การจัดตั้งคณะกรรมาธิก ารอาเซียนดานการ
สง เสริม และคุม ครองสิท ธิส ตรี และสิท ธิเ ด็ก (ASEAN Commission on Promotion and
Protection of the Rights of Women and Children : ACWC)
3) ความรวมมือดานคนพิการ แมวาความรวมมือดานคนพิการของอาเซียนอยูใน
สาขาสวัสดิการสังคมและการพัฒนาเชนเดียวกับความรวมมือดานผูสูงอายุ แตอาเซียนมีความรวมมือ
กับศูนยพัฒนาและฝกอบรมคนพิการแหงเอเชียและแปซิฟก (Asia–Pacific Development Centre
on Disability : APCD) ซึ่งทุก ประเทศสมาชิกอาเซียนไดรับประโยชน จากโครงการของ APCD
ในขณะที่ความรวมมือดานผูสูงอายุยังไมมีกลไกความรวมมือในระดับภูมิภาคเปนการเฉพาะอยางเปน
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รูปธรรม แสดงใหเห็นวา อาเซียนยังไมไดใหความสําคัญกับปญหาสังคมผูสูงอายุมากเทาที่ควรในชวงที่
ผานมา
3.3.3 ปฏิญญาของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนวาดวยปญหาผูสูงอายุ
อาเซียนไดออกปฏิญ ญาวาดวยปญหาสังคมผูสูงอายุ 2 ฉบับใน พ.ศ. 2553 และ
2558 ดังนี้
3.3.3.1 ปฏิ ญ ญาบรูไ นดารุ ส ซาลามว าด วยการเสริม สร างความเขม แข็ ง ของ
สถาบันครอบครัว : การดูแลผูสูงอายุ (Brunei Darussalam Declaration on Strengthening
Family Institution : Caring for the Elderly)
เปนปฏิญญาฉบับ แรกของอาเซียนที่ก ลาวถึง การเตรียมการรับ มือกับ
ปญหาสังคมผูสูงอายุเปนการเฉพาะ ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา
ครั้ ง ที่ 7 เมื่อ วั นที่ 25 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2553 ไดอ อกปฏิ ญ ญาดัง กล าวเนื่ อ งจากตระหนัก ถึ ง
ผลกระทบทางสัง คมจากแนวโนม การเพิ่มขึ้นของประชากรผูสูงอายุในภูมิภาค และความจําเปนที่
จะตองรับมือกับปญหาการใหการดูแลสุขภาพและระบบการสนับสนุนทางสังคม โดยเห็นพองที่จะ
รวมมือกันสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีของผูสูงอายุ รวมถึงลดความเสี่ยงทางสังคมของ
ผูสูงอายุ ดังนี้
1. พัฒ นาระบบสง เสริมทางสัง คมและกระตุนใหมีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาที่สงเสริมศักยภาพของครอบครัวในการดูแลผูสูงอายุ
2. ใหการดูแลและการสงเสริมที่เหมาะสมแกผูสูงอายุ ทั้งในรูปแบบของ
อาสาสมัคร ชุมชน และการจัดการการดูแลแบบทางเลือกโดยครอบครัวและชุมชน
3. สงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการพึ่งพาตนเอง และศักยภาพในการสรางรายได
4. ใหโ อกาสในการพัฒ นาตนเองได ตลอดชี วิต สามารถกระทํ าตาม
เจตนารมณของตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการใหเขาถึงการบริการทางสังคมและสวัสดิการ แหลง
ทรัพยากร การฝกทักษะ อาชีพ การศึกษาตลอดชีวิต และการมีสวนรวมในชุมชน
5. ใหผูสูงอายุไดมีชีวิตที่มั่นคง แข็งแรง และมีประสิทธิภาพ ดวยการลด
อัตราความยากจนในผูสูงอายุ
6. สงเสริมคุณภาพการใหบริการดานสุขภาพและการคุมครองทางสังคม
แกผูสูงอายุที่รวมถึงการดูแลสุขภาพเชิงปองกันและการรักษา
7. สนับ สนุนการเสริม สรางศักยภาพแกเ จาหนาที่ส าธารณสุขมูล ฐาน
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน นักสังคมสงเคราะห ผูดูแล และอาสาสมัครในการใหการดูแลผูสูงอายุ
8. สงเสริมศักยภาพของเยาวชนและสรางความตระหนักในการใชชีวิต
อยางถูกสุขลักษณะ และเตรียมพรอมสําหรับการกาวสูวัยผูสูงอายุและสามารถรับมือกับปญหาตางๆ
ที่จะมาพรอมกับวัยผูสูงอายุได
9. สนับ สนุน การทํา วิจัย และแลกเปลี่ยนงานวิจั ยเกี่ ยวกับ การศึ ก ษา
เกี่ยวกับผูสูงอายุ และการศึกษาเกี่ยวกับผูปวยสูงอายุ
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10.เสริม สรางความรวมมือกับ องคก รอื่นๆ ภายใตอาเซียนที่เกี่ยวของ
และสงเสริมการเปนหุนสวนที่ใกลชิดยิ่งขึ้นกับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สมาคมผูสูงอายุ และ
ผูสูงอายุเพื่อสงเสริมความเปนอยูที่ดีของผูสูงอายุ
ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนด านสวัสดิการสังคมและ
การพัฒ นาใชม าตรการต างๆ ในการทํา ใหพันธกิจ ขางตนนี้มีผ ลในทางปฏิบัติ รวมถึง การระดม
ทรัพยากรที่เหมาะสมและใหมีการประเมินผลการดําเนินงานประจําป
3.3.3.2 ปฏิญญากัวลาลัมเปอรวาดวยปญหาผูสูงอายุ: การเพิ่มขีดความสามารถ
ของผูสูง อายุ ในอาเซียน (Kuala Lumpur Declaration on Ageing : Empowering Older
persons in ASEAN)
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 ที่มาเลเซีย ไดออกปฏิญญานี้ในวันที่
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เนื่องจากตระหนักวา ประชากรอาเซียนที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปเพิ่มขึ้นจาก
59.5 ลานคนใน พ.ศ. 2558 เปน 127 ลานคนใน พ.ศ. 2578 ซึ่งจะกอใหเกิดโอกาสและความทาทาย
ที่มีนั ย ยะสํา คัญ ต อสั ง คม จึง ตอ งมีก ารปรับ การดูแ ลสุข ภาพและระบบการสนั บ สนุ นทางสั ง คม
เพื่อตอบสนองความทาทายที่เกิดขึ้นใหม และการสรางเสริมสุขภาวะใหผูสูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง
และมีศักยภาพในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย และเกื้อหนุน เนื่องจากปญหานี้มีความสําคัญตอความ
เปนอยูที่ดีของผูสูงอายุ โดยจะสนับสนุนการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมในการเสริมสรางขีดความสามารถ
ของผูสูงอายุภายใตกรอบของกฎหมาย นโยบาย และแผนงานของสมาชิกอาเซียนแตละประเทศ ดังนี้
1) สงเสริมใหมีแนวปฏิบัติที่รับผิดชอบรวมกันในการเตรียมการเพื่อให
ผูสูงอายุมีสุขภาพดี แข็ง แรง และทรงคุณคา โดยใหการสนับสนุนครอบครัว ผูทําหนาที่ดูแล และ
เสริมสรางความเขมแข็ง ใหชุมชนมีบริการดูแลผูสูงอายุ
2) สงเสริมความเปนปกแผนของคนระหวางวัยเพื่อนําไปสูสังคมของคน
ทุกชวงวัย โดยสรางความตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิ ปญหาและความทาทายของความสูงอายุ
และการกาวเขาสูวัยผูสูงอายุ
3) สงเสริมการทํางานตามสิทธิ/ความตองการที่จําเปนตลอดทุกชวงวัย
และขจัดการกระทําหรือการละเวนการกระทําทุกรูปแบบบนพื้นฐานของอายุและเพศ โดยใหผูสูงอายุ
ไดรับโอกาสเขาถึงบริการสาธารณะ การเสริมสรางรายได บริการสุขภาพ และสารสนเทศ ตลอดจน
มาตรการในการปองกัน การคุมครองทางกฎหมาย และระบบการสนับสนุนที่มีประสิทธิผล
4) บูรณาการเรื่องประชากรผูสูงอายุในนโยบายสาธารณะและแผนการ
พัฒนาระดับชาติ และแผนงานซึ่งอาจรวมถึงการกําหนดการเกษียณอายุและนโยบายการจางงานที่
ยืดหยุน
5) สงเสริมการพัฒนาทุนมนุษยและความเชี่ยวชาญในดานเวชศาสตร
ผูสูงอายุ และบุคลากรมืออาชีพและกึ่งมืออาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูดูแลเพื่อตอบสนองความ
ตองการในปจจุบันและอนาคตดานสุขภาพและบริการทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ
6) สงเสริมการพัฒนาสารสนเทศที่เชื่อถือได ขอมูลเกี่ยวกับผูสูงอายุเชิง
ประจักษและแยกประเภทตามเพศ รวมถึงเสริมสรางขีดความสามารถในการลดชองวางดานนโยบาย
การวิจัย และการปฏิบัติ
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7) พัฒ นาขี ดความสามารถของหน วยงานภาครั ฐ องคก รนิ ติบุ คคล
องคกรภาคประชาสังคม ซึ่งรวมทั้งองคกรสวัสดิการอาสาสมัคร ชุมชน และผูมสี วนไดสวนเสียอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการประสานงานและประสิท ธิผ ลที่ดีขึ้นในการจัดบริการที่มีคุณภาพสําหรับ
ผูสูงอายุในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาค
8) สนับสนุนการพัฒนาสมาคมผูสูงอายุ หรือรูปแบบอื่นๆ ของการเปน
เครือขาย ซึ่งรวมถึงชมรมผูสูงอายุและเครือขายอาสาสมัครในทุกประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการ
เสริมสรางขีดความสามารถและเปดโอกาสใหมีเวทีการหารือแลกเปลี่ยนในลักษณะพหุสาขากับรัฐบาล
ในปญหาผูสูงอายุ
9) สงเสริมชุมชนและเมืองที่เปนมิตรกับผูสูงอายุในภูมิภาคโดยการจัด
ใหมีระบบโครงสรางพื้นฐานที่ยั่งยืนและเขาถึงและใชประโยชนได
10) สร างและพัฒ นาเครื อข ายและหุน สว นความรว มมื อ ภายในและ
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศคูเจรจาและหุนสวนการพัฒนา รวมถึงองคกรตางๆ
ของสหประชาชาติ องคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ในการสนับสนุน
และจัดหาทรัพยากรที่เพียงพอและการดําเนินการที่มีประสิทธิผลตามขอผูกพันที่ปรากฏในปฏิญญานี้
ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและ
การพัฒนา โดยรวมมือกับที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ประสานงาน
และรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อกอใหเกิดความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ ในการเพิ่มขีด
ความสามารถและพัฒนาแผนปฏิบัติการผูสูงอายุในระดับภูมิภาคใหเปนไปตามปฏิญญานี้
อยางไรก็ดี ปฏิญญาอาเซียนทั้งสองฉบับไมไดกอใหเกิดพันธกรณีที่ประเทศสมาชิก
ตองปฏิบัติตาม แตขึ้นกับความพรอมและความสมัครใจของประเทศสมาชิก สวนหนวยงานที่ไดรับ
มอบหมายใหนําปฏิญญาไปสูการปฏิบัติ คือ องคกรเฉพาะสาขาดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา
ซึ่งยังไมไดออกแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาควาดวยการเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุเปน
การเฉพาะ
3.4 กลไกของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการดําเนินงานดานปญหาสังคมผูสูงอายุ
และหนวยงานภายในของไทยที่เปนผูประสานงานหลัก
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกําหนดใหความรวมมือดานผูสูงอายุอยูภายใตความ
รับ ผิดชอบขององคกรเฉพาะสาขาของอาเซียน 2 สาขา ทําหนาที่ขับ เคลื่อนการดําเนินงานตาม
แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ไดแก
3.4.1 สาขาสวัสดิการสังคมและการพัฒนา
มีกลไกการประชุมเจาหนาที่อาวุโส (ASEAN Senior Officials’ Meeting on
Social Welfare and Development–SOMSWD) ซึ่งประชุม ปละครั้ง และการประชุมระดับ
รัฐมนตรี (ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development–AMMSWD) ซึ่ง
ประชุมทุกๆ 2 ป นอกจากความรวมมือภายในอาเซียนแลว อาเซียนยังมีกลไกหารือระดับเจาหนาที่
อาวุโสและรัฐมนตรีดานสวัสดิการสัง คมและการพัฒนากับประเทศบวกสาม ไดแก จีน ญี่ปุน และ
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เกาหลีใตดว ย องคกรเฉพาะสาขาดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนาไดรับมอบหมายใหนําปฏิญญา
อาเซียนที่เกี่ยวของกับปญหาผูสูงอายุทั้งสองฉบับขางตนไปปฏิบัติ
ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 9 เมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ. 2559 ไดรับรองยุทธศาสตรอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา พ.ศ. 2559–
2563 (ASEAN Strategic Framework for Social Welfare and Development 2016–2020)
ซึ่งเปนแนวทางความรวมมือในอาเซียนเพื่อความเปนอยูที่ดีของผูสูง อายุ เด็ก คนพิก าร และกลุม
เปราะบางอื่นๆ ในอาเซียน
หนวยงานประสานงานหลัก ของไทยในกรอบความรวมมือสาขาดังกลาว ไดแก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
3.4.2 สาขาสาธารณสุข
มีกลไกการประชุมเจาหนาที่อาวุโส (ASEAN Senior Officials’ Meeting on
Health Development–SOMHD) ซึ่งประชุมอยางนอยปละครั้ง และอาจเรียกประชุมสมัยพิเศษเพื่อ
รับมือกับสถานการณฉุก เฉิน และการประชุม ระดับรัฐมนตรี (ASEAN Ministerial Meeting on
Health Development–AMMHD) ซึ่งประชุมทุกๆ 2 ป และอาจเรียกประชุมสมัยพิเศษเพื่อรับมือ
กับ สถานการณฉุก เฉิน นอกจากความรวมมือภายในอาเซียนแลว อาเซียนยังมีก ลไกหารือระดับ
เจาหนาที่อาวุโสและรัฐมนตรีดานสาธารณสุขกับประเทศบวกสาม ไดแก จีน ญี่ปุน และเกาหลีใตดวย
ที่ป ระชุมเจาหนาที่อาวุโ สสาธารณสุขไดจัดทําวาระการพัฒ นาดานสาธารณสุข
ภายหลัง พ.ศ. 2558 (ASEAN Post–2015 Health Development Agenda–APHDA) โดยได
แบง กลุ ม ประเด็นสาธารณสุ ข อาเซีย นออกเปน 4 กลุม ไดแก (1) กลุม ที่ 1 การส ง เสริม วิถีก าร
ดํารงชีวิตที่มีสุขภาพดี (2) กลุมที่ 2 การตอบสนองตอภัยคุกคามดานสาธารณสุข (3) กลุมที่ 3 การ
สรางความเขมแข็งใหแกระบบการเขาถึงบริการทางสุขภาพ (4) กลุมที่ 4 ความปลอดภัยทางอาหาร
โดยแตละกลุม จะมีบทบาทนําในการปฏิบัติตามโครงการและความคิดริเริ่มระดับภูมิภาคในประเด็น
ดานสาธารณสุขที่เปนวาระเรงดวน ปญหาสังคมผูสูงอายุอยูในคณะทํางานความรวมมือกลุมประเด็น
สาธารณสุขอาเซียน กลุมที่ 1 การสงเสริมวิถีการดํารงชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี
หนวยงานประสานงานหลักของไทยในกรอบความรวมมือสาขาสาธารณสุข ไดแก
กระทรวงสาธารณสุข
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3.5 การดําเนินการขององคกรเฉพาะสาขา (Sectoral Bodies) ของประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนในปญหาสังคมผูสูงอายุ
3.5.1 การดําเนินการขององคกรเฉพาะสาขาดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา10
1) ปญหาสังคมผูสูง อายุไดรับการพิจารณาใหเปนสาขาเรงดวนหลัก ของกรอบ
ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา พ.ศ. 2554–2558 และ พ.ศ. 2559–2563 (ASEAN
Strategic Framework on Social Welfare and Development 2011–2015 และ 2016–2020)
2) ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (ASEAN
Senior Officials’ Meeting on Social Welfare and Development–SOMSWD) ไดดําเนินการ
ตามกรอบยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา โดยจัดการประชุมเรื่องการดูแลผูสูงอายุ
และการดูแลตนเองของผูสูงอายุที่บานโดยการมีสวนรวมของชุมชน : บทบาทของภาครัฐ (Regional
Conference on Caring and Self–Caring for the Elderly at Home, Communities Based
on their Involvement–the Roles of the Government) นอกจากนั้น ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโส
อาเซียนดานสวัส ดิก ารสัง คมและการพัฒ นายัง ไดริเ ริ่ม การส ง เสริม ใหมีส มาคมผูสูง อายุ (Older
People’s Associations : OPAs)
3) ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนาไดรว มมือ
ในปญหาสังคมผูสูงอายุกับองคกรเฉพาะสาขาอื่นๆ ของอาเซียนและประเทศคูเจรจารวมถึงอาเซียน
บวกสาม ซึ่งไดแก จีน ญี่ปุน เกาหลีใต โดยเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาคเรื่อง
อาเซียนบวกสาม : เราพรอมสําหรับสังคมผูสูงอายุหรือยัง (ASEAN Plus Three : Are we Ready
for Our Ageing Society?) ซึ่งจัดที่จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 3–5 มีนาคม พ.ศ. 2558 การประชุม
ดังกลาวเปด โอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณในการขับ เคลื่อนบริก ารสวัสดิการ
สังคมสําหรับผูสูงอายุ
4) ผูแทนจากองคกรเฉพาะสาขา 3 สาขา ไดแก สาขาการสวัสดิการสังคมและ
การพัฒนา สาขาสาธารณสุข และสาขาแรงงาน ไดเขารวมการประชุมเจาหนาที่ระดับสูงอาเซียน–
ญี่ปุนเกี่ยวกับการดูแลสังคมครั้งที่ 12 (12th ASEAN and Japan High Level Officials’ Meeting
on Caring Societies) ซึ่งญี่ปุนเปนเจาภาพ ระหวางวันที่ 21–23 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ที่กรุงโตเกียว
โดยมีประเด็นหลัก คือ ประชาคมที่มีภูมิคุมกันสําหรับการสูงอายุอยางมีศักยภาพ
5) ความรวมมือระหวางอาเซียนและเกาหลีไดนําไปสูการสงเสริมรูปแบบการดูแล
ที่บานซึ่งไดนําไปใชจนประสบความสําเร็จในหมูบานในกัมพูชา และในเมียนมาร
3.5.2 การดําเนินการขององคกรเฉพาะสาขาดานสาธารณสุข
1) ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโส ครั้งที่ 12 (12th ASEAN Senior Officials’ Meeting
on Health Development–SOMHD) วันที่ 18–19 เมษายน พ.ศ. 2560 รับรองแผนงานของกลุม
10

SOMSWD Presentation for Regional Expert Forum on Ageing : Session 3, The Role of subregional
organizations in the regional review of the Madrid International Plan of Action on
Ageing (MIPAA) and the Kuala Lumpur Declaration on Ageing : Empowering Older Persons in
ASEAN, [online], 2016, Available from: www.unescap.org/resources/presentation–session 3 [19
July 2017].
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ประเด็นสาธารณสุขกลุม ที่ 1 การสง เสริมวิถีก ารดํารงชีวิตที่มีสุขภาพดี พ.ศ. 2559–2563 ซึ่ง มี
ประเด็นความรวมมือดานสังคมผูสูงอายุอยูในวาระเรงดวนดานสุขภาพ หัวขอที่ 6 การสงเสริมการมี
สุขภาพที่ดีและการสูงอายุอยางมีศักยภาพ ซึ่งคณะทํางานกลุมที่ 1 จัดการประชุมเมื่อวันที่ 18–20
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ เมืองเมดาน อินโดนีเซีย11
2) ในที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนบวกสามดานสาธารณสุข ครั้งที่ 6 (6th
ASEAN Plus Three Senior Officials’ Meeting on Health Development) วันที่ 11 สิงหาคม
พ.ศ. 2559 เห็นชอบใหประเด็น “การสูงอายุอยางมีศักยภาพ” เปน 1 ใน 9 ประเด็นที่เปนสาขาความ
รวมมือเรงดวนใน พ.ศ. 2559–256012
3) ในการรายงานความคืบหนาความรวมมือดานสาธารณสุขอาเซียน–ญี่ปุนในที่
ประชุม เจ าหน า ที่อ าวุ โ สอาเซี ย นบวกสามด า นสาธารณสุ ข ครั้ ง ที่ 6 ป ญ หาผู สู ง อายุ ที่ ญี่ปุ น ให
ความสําคัญ ไดแก (1) สนับสนุนเรื่องระบบการดูแลสุขภาพแบบองครวมโดยชุมชน ซึ่งรวมไปถึงการ
สนับสนุนดานการบริการทางการแพทย การจัดหาที่อยูอาศัย การสนับสนุนดานการดํารงชีพเพื่ อให
ผูสูงอายุสามารถดําเนินชีวิตอยูไดถึงแมวาจะมีอาการเจ็บปวย (2) ใหความชวยเหลือผูสูงอายุที่เปนโรค
ความจําเสื่อม โดยญี่ปุนฝกคนทํางานที่มีความเชี่ยวชาญดานการดูแลกลุมผูสูงอายุดังกลาว (3) ความ
รวมมือดานการสูง อายุอยางมีศัก ยภาพในระดับ ภูมิภาค โดยการจัดการประชุม ASEAN–Japan
Active–Ageing Regional Conference ครั้งที่ 1 ณ กรุงจาการตา อินโดนีเซีย เมื่อ พ.ศ. 2557 และ
ในไทย เมื่อ พ.ศ. 2558 โดยไดรับการสนับสนุนจากองคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน
(Japan International Cooperation Agency: JICA)
3.6 ปญหาและอุปสรรคของกระทรวงการตางประเทศในการผลักดันประเด็นการเตรียมการรับมือ
กับปญหาสังคมผูสูงอายุ
การที่ทุกประเทศในประชาคมอาเซียนตองเผชิญกับปญหาสังคมผูสูงอายุอยางหลีกเลี่ยง
ไมได การเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุจึงเปนวาระสําคัญรวมกันของประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม กระทรวงการตางประเทศเห็นควรผลักดันประเด็นดังกลาวใหไดรับความสนใจ และไดรับ
ความรวมมือจากประเทศสมาชิก เนื่องจากเปนประเด็นที่เปนวาระของประชาชน ซึ่งสงผลกระทบตอ
ประชาชนทั้งภูมิภาค ไทยจะไดรับความรวมมือดวยดีจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ในการรวมกัน
ผลัก ดันประเด็นนี้ใหเ กิดผลอยางเปนรูปธรรม และสามารถนําผลงานดัง กลาวไปขับ เคลื่อนความ
คืบหนาของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมได อยางไรก็ดี กระทรวงการตางประเทศประสบปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินการ ดังนี้
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3.6.1 ปญหาการประสานงาน/การทํางานเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานของไทย
หนวยงานของไทยที่รับผิดชอบงานดานผูสูงอายุมีหลายหนวยงาน ดังนี้
3.6.1.1 กระทรวงการพั ฒ นาสัง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย หน ว ยงานที่
รับผิดชอบความรวมมือดานผูสูงอายุในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ไดแก
1) กลุมงานอาเซียน กองการตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง เปน
หนวยประสานงานหลักในการดําเนินงานตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ รวมทั้งเปนหนวยประสานงานหลักของกรอบความรวมมืออาเซียนดาน
สวัสดิการสังคมและการพัฒนา ซึ่งมีปญหาสังคมผูสูงอายุรวมอยูดวย
2) กรมกิจการผูสูงอายุ กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 โดย
ยกระดับจากสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีอํานาจหนาที่ดูแล
ผูสูงอายุใหไดรับสิทธิตามที่กฎหมายกําหนด พัฒนาแผน มาตรการ กลไกในการสงเสริมสวัสดิภาพ
และการคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ ในการประชุมเจาหนาที่อาวุโสของคณะมนตรีประชาคมสังคม
และวัฒ นธรรมอาเซียนและการประชุม คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ระดับ
รัฐมนตรี) ซึ่งเปนการประชุมที่พิจารณาภาพรวมของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในทุก
สาขา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยกองการตางประเทศจะเปนผูแทนไทย
ในการเขารวม หากมีวาระการพิจารณาที่เกี่ยวของกับปญหาสังคมผูสูงอายุ กรมกิจการผูสูงอายุจะ
ไดรับเชิญใหเขารวมดวย
3.6.1.2 กระทรวงสาธารณสุข หนวยงานที่รับผิดชอบความรวมมือดานผูสูงอายุ
ไดแก
1) สํานัก อนามัยผูสูง อายุ กรมอนามัย เปนหนวยงานพัฒนาสง เสริม
สุขภาพผูสูงอายุ เพื่อเฝาระวัง ปองกัน รักษาฟนฟูสุขภาพอนามัยผูสูงอายุ รวมทั้งการศึกษาวิจัย เพื่อ
หารูปแบบการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
2) สถาบันเวชศาสตรผูสูง อายุ กรมการแพทย เปนหนวยงานสงเสริม
และสนั บ สนุน การพั ฒ นาองค ความรูท างการแพทย พั ฒ นาคุ ณภาพการบริก ารให ได ม าตรฐาน
ครอบคลุม โดยมุงเนนการบริการเชิงรุกสูชนบท สงเสริมใหผูสูงอายุมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองผานทางระบบสาธารณสุขมูลฐาน รวมทั้งการเผยแพรความรูเกี่ยวกับผูสูงอายุผานสื่อตางๆ
3) กรมสุขภาพจิต เปนหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพจิตผูสูงอายุ
จัดทําโครงการรณรงคตางๆ เผยแพรความรูเกี่ยวกับผูสูงอายุผานสื่อตางๆ
4) สํ า นั ก งานประกั น สุ ข ภาพ เป น หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ดําเนินการใหสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลแกกลุมผูสูงอายุ
ในการประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานสาธารณสุขและการประชุมรัฐมนตรี
ดานสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขจะเปนผูแทนไทยเขารวมการประชุม
นอกจากสองกระทรวงนี้ที่เปนหนวยประสานงานหลักของไทยกับ องคกรเฉพาะ
สาขาของอาเซียนแลว ยังมีห นวยงานอื่นๆ ของไทยที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงแรงงาน (สํานักงาน
ประกันสังคม กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน) กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน
กรมสง เสริม องคก รปกครองทองถิ่นซึ่งดูแลดานเบี้ยยังชีพผูสูง อายุ ) กระทรวงศึกษาธิการ (สํานัก
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บริหารการศึกษานอกโรงเรียน) กรุงเทพมหานคร (ดูแลผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร) สํานักงาน
สถิติแหงชาติ สํานัก งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ (สํานักยุทธศาสตร
สังคม) เปนตน
จะเห็นไดวา หนวยงานภายในประเทศที่รับผิดชอบงานการเตรียมการรับมือกับ
ปญหาสังคมผูสูงอายุมีหลายหนวยงาน ทําใหการบูรณาการการทํางานทําไดไมงายนัก เกิดอุปสรรคใน
การดํ าเนิ นงานขา มหน วยงานภายในประเทศ รวมทั้ ง ป ญ หาการหาหนวยงานรับ ผิ ดชอบหลั ก
ภายในประเทศที่จะดําเนินการผลักดันประเด็นปญหาสังคมผูสูงอายุในกรอบอาเซียน ดัง นั้น หาก
กระทรวงการตางประเทศตองการผลักดันปญ หาสัง คมผูสูง อายุในกรอบอาเซียน กระทรวงการ
ตางประเทศตองใหความสําคัญกับประเด็นเรื่องการบูรณาการการทํางานดานผูสูงอายุในไทย โดยโนมนาว
หนวยงานที่เ กี่ยวของภายในประเทศใหเห็นความสําคัญ ของการขับ เคลื่อนการดําเนินงานในเรื่อง
ดังกลาวในกรอบอาเซียน โดยใหทุกหนวยงานมีความเขาใจตรงกันเรื่องทาทีของไทยและผลประโยชนหลัก
ที่ไทยตองการผลักดันในเวทีอาเซียน
3.6.2 ปญหาการประสานงาน/การทํางานเชิงบูรณาการระหวางองคกรเฉพาะสาขา
ของอาเซียน
ป ญ หาสั ง คมผู สู ง อายุ ใ นประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย นอยู ใ นความ
รับผิดชอบขององคกรเฉพาะสาขา 2 สาขา ไดแก สาขาสวัสดิก ารสังคมและการพัฒนา และสาขา
สาธารณสุข แมวาทั้งสององคกรจะใหความสําคัญกับปญหาสังคมผูสูงอายุโดยกําหนดใหเปนวาระ
เรงดวน แตทั้งสององคกรก็มีแผนงานเปนของตนเอง โดยไมมีการบูรณาการแผนงานและโครงการ
ระหวางกันในการดําเนิ นงานดานผู สูง อายุ นอกจากนั้น การที่ปญ หาสั ง คมผูสูง อายุอยูในความ
รับผิดชอบขององคกรเฉพาะสาขาของอาเซียนสองสาขา หนวยงานไทยสองหนวยงานที่เปนหนวย
ประสานงานหลักขององคกรเฉพาะสาขาดังกลาวก็ไมไดบูรณาการแผนงานหรือโครงการระหวางกัน
โดยแตละหนวยงานก็ใหความสําคัญกับการดําเนินการตามภารกิจหลักในกรอบการประชุมของสาขา
ตนกอน และผลักดันปญหาดังกลาวในกรอบการประชุมของตนเองโดยไมไดมองภาพรวมและไมได
บูรณาการความรวมมือของการขับเคลื่อนประเด็นการเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุใหเปน
ประเด็นความรวมมือระดับภูมิภาคในกรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนไปสูการปฏิบัติที่
เปนรูปธรรม
3.6.3 ปญ หาการผลัก ดันประเด็ นความร วมมือ ในประชาคมสัง คมและวั ฒนธรรม
อาเซียนซึ่งกระทรวงการตางประเทศไมไดเปนหนวยประสานงานหลัก
แมวากระทรวงการตางประเทศจะเห็นความสําคัญของปญหาสังคมผูสูงอายุวาเปน
ปญหาที่เปนผลประโยชนรวมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนและมีศักยภาพที่ จะไดรับความรวมมือ
จากประเทศสมาชิกทุกประเทศ หากผลักดันสําเร็จสามารถนําไปขับ เคลื่อนประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนได แตกระทรวงการตางประเทศไมใชหนวยงานที่รับผิดชอบหลักในประเด็นการ
เตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ตลอดจนไมไดเปน
หนวยประสานงานหลัก ขององคกรเฉพาะสาขาของอาเซียนที่รับผิดชอบงานดานผูสูง อายุ ทําให
กระทรวงการตางประเทศไมมีเวทีผลัก ดันปญหาสัง คมผูสูงอายุในประชาคมสัง คมและวัฒนธรรม
อาเซียน อยางไรก็ดี กระทรวงการตางประเทศสงผูแทนเขารวมการประชุมขององคกรเฉพาะสาขา
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ของอาเซียนทั้งสององคก รทําใหเ ห็นภาพรวมและสามารถติดตามความคืบหนาของปญหาสัง คม
ผูสูงอายุที่ไดรับการผลักดันในเวทีทั้งสองได ดังนั้น หากกระทรวงการตางประเทศจะผลักดันประเด็นนี้
ในเวที ที่ไ มไ ดเ ปน หน วยประสานงานหลั ก กระทรวงการตา งประเทศจะตอ งโนม นา วใหห นว ย
ประสานงานหลักภายในประเทศเห็นความสําคัญของประเด็นปญหาการเตรียมการรับมือกับปญหา
สังคมผูสูงอายุและใหความรวมมือในการผลัก ดันประเด็นดังกลาวในกรอบการประชุม ขององคก ร
เฉพาะสาขาของอาเซียนตอไป
3.6.4 ปญหาปฏิญญาอาเซียนไมกอใหเกิดพันธกรณีที่ประเทศสมาชิกจะตองปฏิบัตติ าม
อาเซียนไดออกปฏิญญาวาดวยปญหาสังคมผูสูงอายุ 2 ฉบับ ไดแก (1) ปฏิญญา
บรูไนดารุส– ซาลามวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว : การดูแลผูสูงอายุ
(Brunei Darussalam Declaration on Strengthening Family Institution : Caring for the
Elderly) (2). ปฏิญญากัวลาลัมเปอรวาดวยเรื่องผูสูงอายุ : การเพิ่มขีดความสามารถของผูสูงอายุใน
อาเซียน (Kuala Lumpur Declaration on Ageing : Empowering Older persons in ASEAN)
ซึ่งไมไดกอใหเกิดพันธกรณีที่ประเทศสมาชิกตองปฏิบัติตาม แตขึ้นกับความพรอมและความสมัครใจ
ของประเทศสมาชิ ก จะเห็ น ได ว า ในปฏิ ญ ญากั ว ลาลัม เปอรว า ด ว ยเรื่ อ งผูสู ง อายุ : การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของผูสูงอายุในอาเซียนไดระบุวา “สนับสนุนการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมซึ่งนําไปสูการเพิ่ม
ขีดความสามารถของผูสูงอายุ ทั้งนี้ ขึ้นกับกฎหมาย นโยบาย และแผนงานของแตละประเทศสมาชิก
อาเซียน” ดังนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนแตละประเทศสามารถดําเนินงานดานผูสูงอายุใหสอดคลอง
กับนโยบายภายในประเทศของตน โดยยังไมไดมีแผนงานรวมกันในระดับภูมิภาค
3.7 บทบาทของกระทรวงการตางประเทศในการผลักดันปญหาสังคมผูสูงอายุในอาเซียน
เมื่อพิจารณาปญหาและอุปสรรคในการผลักดันปญหาการเตรียมการรับมือกับปญหาสังคม
ผูสูงอายุในประชาคมสัง คมและวัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศเห็นความจําเปนที่
จะตองอาศัยบริบ ทความรวมมือในกรอบอาเซียนอื่นที่ส ามารถแสดงบทบาทผลัก ดันปญหาสังคม
ผูสูงอายุใหไดรับการพิจารณาและมีการดําเนินการที่เปนรูปธรรม โดยเห็นวา นอกจากความรวมมือ
จากประเทศสมาชิกอาเซียนแลว การแสวงหาพันธมิตรกับอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุน เกาหลีใต) ซึ่งมี
องคความรู และประสบการณในการบริหารจัดการปญ หาสัง คมผูสูง อายุใหเ ขามามีสวนรวมกับ
อาเซียนในการเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมสูงอายุในอาเซียนจะชวยยกระดับศักยภาพของการ
ดําเนินการแกปญหาดังกลาวได ดังนั้น กระทรวงการตางประเทศจึงริเริ่มใหมีการจัดทําเอกสารแนวคิด
เกี่ยวกับการออกแถลงการณอาเซียนบวกสามวาดวย “สูงอายุอยางมีศัก ยภาพ” (ASEAN Plus
Three Statement on Active Ageing) เพื่อใหเปนจุดเริ่มตนในการแสวงหาความรวมมือในการ
เตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุ และไดประชุมหารือรวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากกระทรวงการตางประเทศเห็นประโยชนที่จะได
จากการผลักดันใหมีการออกแถลงการณดังกลาว ดังนี13้
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กรมอาเซียน, ขอมูลภูมิหลังของแถลงการณอาเซียนบวกสามวาดวยสูงอายุอยางมีศักยภาพ, กรกฎาคม 2559.
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1) เปนการแสดงบทบาทนําของไทยในการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการ
เตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุในระดับผูนําในกรอบอาเซียนบวกสามเปนครั้งแรก ซึ่งเปน
ปญหาทาทายอยางมากสําหรับอาเซียน รวมทั้ง จีน ญี่ปุน เกาหลีใต
2) ผลักดันใหเกิดความตระหนักรูและการเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูส งู อายุของไทย
และประชาคมอาเซียน ซึ่งเปนสิ่งทาทายสําคัญของการรักษาขีดความสามารถในการแขงขันของไทย
และอาเซียน
3) สงเสริมใหไทยเปนประเทศที่มีองคความรูและแบบอยางในการบริหารจัดการสังคม
ผูสูงอายุอยางเปนองครวม ซึ่งไทยผลักดันรูปแบบการดูแลโดยชุมชน (community based model)
และประสงคจะแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ ประสบการณ และนโยบายกับประเทศบวกสามที่มีองคความรู
และความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการดําเนินการภายในประเทศ เนื่องจากการเตรียมการรับมือกับ
ปญหาสังคมผูสูงอายุเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่อยูภายใตนโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของ
สัง คมและการสรางโอกาสการเขาถึง บริก ารของรัฐ 14 และเปนหนึ่ง ในประเด็นปฏิรูป ประเทศที่มี
ความสําคัญเรง ดวน สงเสริม ใหสังคมไทยเปนสังคมที่ครอบคลุมสําหรับคนทุกชวงอายุ (inclusive
society)
4) สนับสนุนยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเรื่องการเปนศูนยกลางทาง
ทางการแพทย สุขภาพ นวัตกรรม และการเปนผูประกอบการ เนื่องจากกลุมผูสูงอายุเปนตลาดที่
สําคัญและมีผลในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอนาคต และการเตรียมความพรอมในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยสํา หรับสังคมผูสูง อายุที่มีคุณภาพ ลดภาระคาใชจายดานสาธารณสุขและ
สวัสดิการสังคม
เมื่อคํานึงถึงผลประโยชนที่จะไดรับขางตน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 กระทรวง
การตางประเทศไดเสนอเอกสารแนวคิดเกี่ยวกับการออกแถลงการณอาเซียนบวกสามวาดวย “สูงอายุ
อยางมีศักยภาพ” (ASEAN Plus Three Statement on Active Ageing) ตอที่ประชุมเจาหนาที่
อาวุโ สอาเซีย นและต อที่ ป ระชุ ม เจา หนา ที่อ าวุ โ สอาเซี ย นบวกสาม ณ เวี ย งจั นทน สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งขอเสนอของไทยไดรับการสนับสนุนดวยดี และตอมา เมื่อวันที่ 26
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 รัฐมนตรีตางประเทศของไทยไดเสนอเอกสารแนวคิดดังกลาวตอที่ป ระชุม
รัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนและที่ป ระชุม รัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนบวกสาม และไดรับ การ
สนับสนุนใหเสนอใหผูนําประเทศสมาชิกออกแถลงการณอาเซียนบวกสามวาดวย “สูง อายุอยางมี
ศักยภาพ”
กระทรวงการตางประเทศไดจัดทํารางแถลงการณดังกลาวจากประเด็นหลัก ในเอกสาร
แนวคิด และเวียนใหหนวยงานภายในประเทศที่เกี่ยวของพิจารณา จากนั้นจึงเวียนใหประเทศสมาชิก
อาเซียนและประเทศบวกสามใหขอคิดเห็นตอแถลงการณตามลําดับ โดยมีวัตถุประสงคในการผลักดัน
การออกแถลงการณ ดังนี้
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คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีแถลงตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ขอ 3.4, ราชกิจจานุเบกษา เลม 131 ตอนพิเศษ 180 ง. วันศุกรที่ 12 กันยายน 2557, หนา 5.
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1) เพื่อแสดงบทบาทของไทยในการใหความสําคัญกับปญหาสังคมผูสูงอายุ ซึ่งเปนนโยบาย
สําคัญของรัฐบาลในการเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ อันเปนเปาหมายหลัก
ประการหนึ่งของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
2) ในกรอบอาเซียน แถลงการณดังกลาวจะเปนการตอยอดจากปฏิญญากัวลาลัมเปอรวาดวย
ปญหาผูสูงอายุที่ผูนําอาเซียนรับรองเมื่อ พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ยืนยันเจตนารมณ (ระดับ
ผูนํา) ในการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุในภูมิภาค (2) สงเสริมขีดความสามารถของอาเซียน
ในการเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุ และ (3) สงเสริมการใชแนวทางแบบองครวม และ
เสริมสรางความเปนหุนสวนกับทุกภาคสวนในการจัดการกับปญหาสังคมผูสูงอายุ
ตอมาเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 กระทรวงการตางประเทศประสบความสําเร็จในการ
ผลักดันใหผูนําอาเซียนบวกสามรับรองแถลงการณเรื่อง “สูงอายุอยางมีศักยภาพ” เพื่อเปนแนวทาง
ความรวมมือระหวางกัน นับเปนครั้งแรกที่ผูนําอาเซียนบวกสามออกแถลงการณเกี่ยวกับปญหาสังคม
ผูสูงอายุ โดยเห็นพองกันที่จะเพิ่มพูนความรวมมือในการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุ โดยใหทุก
ภาคสวนมีสวนรวมตามแนวทางทีเ่ ปนองครวมใน 3 ดาน ไดแก (1) การดูแลผูสูงอายุทั้งในดานสังคม
และดานสาธารณสุข (2) การเพิ่มพูนศักยภาพทางเศรษฐกิจ และ (3) การเสริมสรางสภาพแวดลอมที่
เอื้ออํานวยซึ่งรวมถึงการพัฒนาอารยสถาปตยและการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะ
สง เสริม การพึ่ง พาตนเองและสามารถใชชีวิตอยางมีคุณ ภาพ อันจะนําไปสู ก ารเปนประชาคมที่
เอื้ออาทรและแบงปน
แถลงการณดังกลาวจะเสริมสรางความตระหนักรูและการเตรียมความพรอมในการรับมือ
กับปญหาสังคมผูสูงอายุของไทยและประชาคมอาเซียน สงเสริมใหไทยเปนประเทศที่มีองคความรูแ ละ
เปนหนึ่งในแบบอยางของการบริหารจัดการสังคมผูสูงอายุ โดยการใหชุมชนรวมดูแลซึ่งไทยมีความ
เชี่ยวชาญ เตรียมความพรอมในการเสริมสรางขีดความสามารถในการดูแลผูสูงอายุ ลดรายจายของรัฐ
ดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในการเปนศูนยกลางดานการ
สง เสริม สุขภาพ ขับ เคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจในตลาดอาเซียนบวกสาม และสอดคลองกับ
นโยบายประชารัฐที่จะรวมดําเนินการตามแถลงการณดังกลาว รวมทั้งเนนสงเสริมการแลกเปลี่ยน
ขอมูลและประสบการณระหวางกัน แถลงการณฉบับนี้เปนตัวอยางหนึ่งของความสําเร็จของไทยใน
การปฏิบัติตามวิสัยทัศนประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 มุง หนาไปดวยกัน โดยไมทิ้งใครไวขางหลัง
ซึ่งรวมถึงผูสูงอายุ15
3.8 บทบาทของกระทรวงการต า งประเทศในการผลั ก ดั นให แ ถลงการณ “สู ง อายุ อ ย า งมี
ศักยภาพ” มีผลในทางปฏิบัติเพื่อใชขับเคลื่อนปญหาสังคมผูสูงอายุในประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน
แมวากระทรวงการตางประเทศจะสามารถผลักดันใหผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม
ออกแถลงการณ “สูงอายุอยางมีศักยภาพ” ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการผลักดันประเด็นการ
15

กระทรวงการตางประเทศ, นายกรัฐมนตรีประสบความสําเร็จในการผลักดันแถลงการณอาเซียนบวกสามเรื่อง
“สูงวัยอยางมีศักยภาพ, ขาวสารนิเทศ [ออนไลน], กันยายน 2559, แหลงที่มา: http://www.mfa.go.th/media–
center/14/70061 [20 กรกฎาคม 2560].
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เตรียมความพรอมในการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุภายใตกรอบอาเซียนและขยายไปในกรอบ
อาเซียนบวกสามใหกลับมาอยูในความสนใจของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน แตการออก
แถลงการณซึ่งไมมีพันธกรณีใหประเทศสมาชิกตองปฏิบัติตามจะไมมีความหมายใดๆ หากไมมีการนํา
แถลงการณไปสูการปฏิบัติที่มีผลอยางเปนรูปธรรม
ดังนั้น กระทรวงการตางประเทศจึงตองดําเนินการเชิงรุกอยางตอเนื่องเพื่อขับเคลื่อนใหมี
การปฏิบัติตามแถลงการณ “สูงอายุอยางมีศักยภาพ” เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ
ดํารงชีวิตของผูสูงอายุอันเปนการดําเนินการเพื่อตอบสนองแนวคิดความมั่นคงของมนุษย ซึ่งจะทําให
ผูสูงอายุมีอิสระจากความขาดแคลนและอิสระที่จะไดในสิ่งที่ตองการ (freedom from want) โดย
เริ่มจากการหารือเรื่องการเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุกับหนวยงานภายในประเทศที่
เกี่ยวของ เพื่อหาหนวยงานรับ ผิดชอบหลักที่พรอมจะขับเคลื่อนใหมีการปฏิบัติตามแถลงการณใน
กรอบอาเซียน จากนั้นจึงจัดประชุมคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ โดยเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวม
เพื่อใหไดทาทีรวมกันที่ชัดเจนของหนวยงานภายในประเทศเรื่องการเตรียมการรับมือกับปญหาสังคม
ผูสูงอายุกอนนําไปผลักดันในกรอบอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนใหประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมี
ความกาวหนาตอไป

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
ปญ หาสั ง คมผู สูง อายุเ ปน ประเด็นทา ทายในสัง คมโลกและในอาเซี ยน ทุ ก ประเทศใน
ประชาคมอาเซียนจะตองเผชิญกับปญหาสังคมผูสูงอายุอยางหลีกเลี่ยงไมได แมวาการเขาสูสังคม
ผูสูงอายุของประเทศในอาเซียนจะมีระยะเวลาที่ตางกัน แตจํานวนสัดสวนของผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นยอม
สง ผลต อการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมตามบริ บ ทของแต ล ะประเทศ จากการคาดการณ ของ
สหประชาชาติ ใน พ.ศ. 2583 ทุก ประเทศในประชาคมอาเซียนจะเขาสูสัง คมผูสูงอายุ 16 ดัง นั้น
การเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุจะเปนวาระสําคัญรวมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน
หากไทยสามารถผลักดันประเด็นนี้สําเร็จยอมถือวาไทยไดผลักดันประเด็นที่เปนวาระของประชาชนซึง่
สง ผลกระทบตอประชาชนทั้ง ภูมิภาค การผลัก ดันประเด็นปญ หาสัง คมผูสูง อายุจ ะชวยสง เสริม
ผลประโยชนของทุกประเทศรวมทั้งไทย และการที่ไทยผลักดันประเด็นดังกลาวสําเร็จยอมถือไดวา
ไทยมีสวนในการขับเคลื่อนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งจะชวยสงเสริมบทบาทของไทย
ในภูมิภาคได
อยางไรก็ดี โดยที่ห นวยงานที่รับ ผิดชอบประเด็นการเตรียมการรับ มือกับ ปญ หาสัง คม
ผูสูงอายุของไทยและอาเซียนมีหลายหนวยงานจึงมีความจําเปนที่จะตองบูรณาการการทํางานระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ กระทรวงการตางประเทศตองดําเนินการเชิงรุกเพื่อโนมนาวใหหนวยงานที่
เกี่ยวของเห็นความสําคัญของปญหาและพรอมจะผลักดันประเด็นดังกลาวรวมกันในเวทีอาเซียน ทั้งนี้
การผลักดันปญหาสังคมผูสูงอายุในอาเซียนตองคํานึงถึงการบูรณาการการทํางานของอาเซียนเชนกัน
เนื่องจากมีองคก รเฉพาะสาขาของอาเซียน 2 องคกรที่รับ ผิดชอบปญหาสังคมผูสูงอายุ คือ สาขา
สวัสดิการสังคมและการพัฒนา และสาขาสาธารณสุข ซึ่งทั้งสององคกรเห็นความสําคัญของปญหา
ดังกลาวแตไมมีการบูรณาการแผนงานและโครงการระหวางกัน
ดัง นั้น เพื่อเรง รัดการเตรียมการรับ มือกับ ปญหาสังคมผูสูง อายุในประชาคมสัง คมและ
วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศไดประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและใน
อาเซียนเพื่อผลักดันการออกแถลงการณในระดับผูนําอาเซียนบวกสามเรื่อง “สูงอายุอยางมีศกั ยภาพ”
เพื่อยืนยันเจตนารมณระดับผูนําในการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุในภูมิภาค สงเสริมขีด
ความสามารถของอาเซียนในการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุ และเสริมสรางความเปนหุนสวนกับ
ทุกภาคสวนในการจัดการกับปญหาสังคมผูสูงอายุ และเมื่อมีการออกแถลงการณแลว กระทรวงการ
ตางประเทศตองผลักดันใหแถลงการณดังกลาวมีผลในทางปฏิบัติ ซึ่งจะนําไปสูการขับเคลื่อนความ
คืบหนาของความรวมมือดานปญหาสังคมผูสูงอายุในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
16
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4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) การพิจารณาประเด็นความรวมมือที่จะนําไปผลักดันในประชาคมอาเซียนควร
เปนประเด็นที่ป ระเทศสมาชิก ทุกประเทศเห็นประโยชนรวมกัน โดยเปนประเด็นที่มีความสมดุล
ระหวางผลประโยชนแหงชาติและผลประโยชนแหงภูมิภาค เพื่อจะไดรับความรวมมือจากประเทศ
สมาชิกทุกประเทศในการผลักดันใหประเด็นดังกลาวเปนวาระสําคัญของความรวมมือในระดับภูมิภาค
และเมื่อดําเนินการสําเร็จจะกอใหเกิดประโยชนกับภูมิภาค และสงเสริมผลประโยชนของประเทศ
สมาชิกทุกประเทศ รวมทั้งผลประโยชนของไทยในระยะยาว
2) หากกระทรวงการตางประเทศตองการใหไทยรักษาบทบาทนําในประชาคม
อาเซียน และจะใชประชาคมอาเซียนเปนเวทีสําหรับการสงเสริมผลประโยชนหรือตอยอดนโยบาย
สําคัญ ของไทย มีความจําเปนอยางยิ่ง ที่จ ะตองบูร ณาการการทํ างานรวมกันระหวา งหนวยงาน
ภายในประเทศที่เกี่ยวของกับประเด็นที่มีความคาบเกี่ยวระหวางหนวยงาน เพื่อที่จะไดมีความเขาใจ
ตรงกันเรื่องทาทีของไทย และผลประโยชนหลักที่ไทยตองการผลักดันและสามารถสรางพลังรวมที่มี
ประสิทธิภาพในการผลักดันประเด็นที่มีความสําคัญตอไทยในเวทีอาเซียนเพื่อเสริมสรางบทบาทนํา
ของไทยในการขับเคลื่อนใหอาเซียนมีความกาวหนา
3) การขั บ เคลื่ อ นอาเซี ย นให เ ป น ประชาคมที่ มี ค วามเข ม แข็ ง และก า วหน า
นอกจาก จะตองการความรวมมืออยางมากจากประเทศสมาชิกอาเซียนแลว การดําเนินการโนมนาว
ชักพาประเทศ อื่นๆ เชน ประเทศบวกสาม หรือประเทศคูเจรจาที่มีองคความรูและประสบการณเขา
มารวมมือดวยได ก็จะเปนปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญในการขับเคลือ่ นประชาคมอาเซียนอีกทางหนึ่ง
4) กระทรวงการต า งประเทศควรรายงานความก า วหน าในการดํา เนิ น การ
เตรียมการรับ มือกับ ป ญ หาสัง คมผูสูง อายุใ นประชาคมอาเซียนซึ่ ง ไทยเปน ผูริเ ริ่ม ในเวทีป ระชุ ม
สหประชาชาติดวย เพื่อสงเสริมบทบาทของไทยในเวทีโ ลก เนื่องจากการจัดตั้งศูนยอาเซียนเพื่อ
ผูสูงอายุอยางมีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation) ในไทย
จะเปนผลงานที่มีความโดดเดนในทิศทางที่สอดคลองและตอบสนองตอเปาหมายของการพัฒ นา
ผู สู ง อายุ ภ ายใต แ ผนปฏิ บั ติ ก ารระหว า งประเทศมาดริ ด ว า ด ว ยเรื่ อ งผู สู ง อายุ (The Madrid
International Plan of Action on Ageing) ที่ไดกําหนดเปาหมายหลักของการพัฒนาผูสูงอายุใน 3
ประเด็น คือ ผูสูงอายุกับการพัฒนา สูงอายุอยางมีสุขภาพดีและมีสุขภาวะ และการสรางความมั่นใจวา
จะมีส ภาพแวดล อมที่เ กื้อหนุน ซึ่ง แผนปฏิบัติก ารดัง กลาวเปน พันธกรณีที่ป ระเทศภาคีองคก าร
สหประชาชาติยึดถือเปนเปาหมายของการดําเนินงานดานปญหาสังคมผูสูงอายุ และรวมกําหนด
ทิศทางกลยุทธของการพัฒนาเพื่อมุงไปสูเปาหมายดังกลาวรวมกัน
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
เพื่ อ สานต อ ความพยายามของกระทรวงการต า งประเทศในการริ เ ริ่ ม ให มี
ความรวมมืออาเซียนบวกสาม โดยการออกแถลงการณในระดับผูนําเรื่องการสูงอายุอยางมีศักยภาพ
เพื่อผลัก ดันการขับเคลื่อนปญหาสัง คมผูสูง อายุของประชาคมสัง คมและวัฒ นธรรมอาเซียนใหมี
ความคืบหนา นั้น กระทรวงการตางประเทศควรดําเนินการ ดังนี้

29
1) การดําเนินการระยะสั้น กระทรวงการตางประเทศควรเชิญหนวยงานภายใน
ประเทศที่เกี่ยวของกับปญหาสังคมผูสูงอายุมาหารือเพื่อที่จะไดมีความเขาใจตรงกันเรื่องทาทีของไทย
และผลประโยชนหลักที่ไทยตองการผลักดัน และเพื่อหาแนวรวมและหนวยงานรับผิดชอบหลักในการ
ผลักดันใหประเด็นการเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุเปนวาระที่ไทยจะผลักดันตอไปในเวที
อาเซียน โดยใชแถลงการณอาเซียนบวกสามดังกลาวเปนจุดเริ่มตนของความรวมมือ โดยตั้งเปาหมาย
วาควรผลักดันใหเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรมในชวงเวลาที่ไทยเปนประธานอาเซียนใน พ.ศ. 2562 ทั้งนี้
การจัดตั้งศูนยอาเซียนเพื่อผูสูงอายุอยางมีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active
Ageing and Innovation) นาจะเปนผลลัพธจากการดําเนินการที่เปนรูปธรรมมากที่สุด เพราะ
นอกจากจะเปนประโยชนตอประชาชนไทยและประชาชนอาเซียนแลว ยังสามารถผลักดันนโยบาย
อาเซียนที่จะสรางผลประโยชนใหกับไทยและประเทศสมาชิกดวย ทั้งนี้ การจัดประชุมหารือดังกลาว
มีวัตถุป ระสงคเพื่อใหไดรับ ความเห็นชอบจากหนวยงานที่เ กี่ยวของในการผลัก ดันใหมีก ารจัดตั้ง
ศูนยอาเซียนเพื่อผูสูงอายุอยางมีศักยภาพและนวัตกรรมในไทยในปที่ไทยเปนประธานอาเซียนและ
เพื่อหาหนวยงานรับ ผิดชอบหลัก ที่มีความพรอมในการจัดตั้ง ศูนยดัง กลาว เนื่องจากปญ หาสัง คม
ผูสูงอายุมีความคาบเกี่ยวระหวางหลายหนวยงาน รวมทั้งเพื่อหารือแนวทางการดําเนินงานขั้นตอไป
เชน อาจมีการจัดตั้งกลุมแกนหลัก (core group) และอาจพิจารณาใชคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ
เปนกลไกทางนโยบายเพื่ อเชื่อมโยงกับ วาระแหง ชาติอื่นๆ และนํารายงานเสนอนายกรัฐมนตรี
พิจารณาผลักดันใหเปนนโยบายของไทย และใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นหารือใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
ใหความเห็นชอบกับการจัดตั้งศูนยดังกลาวตอไป
2) การดําเนินการระยะกลาง รวมมือกับหนวยงานรับผิดชอบหลักที่มีความพรอม
ในการจัดตั้ง ศูนยอาเซียนเพื่อผูสูง อายุอยางมีศัก ยภาพและนวัตกรรมและผลัก ดันแผนการจัดตั้ง
ศูนยดังกลาวในการประชุมองคกรเฉพาะสาขาที่เกี่ยวของของอาเซียน เพื่อใหอาเซียนสนับสนุนการ
จัดตั้งและการดําเนินงานของศูนยดังกลาวในฐานะเปนศูนยความรวมมือดานผูสูงอายุในระดับภูมิภาค
โดยกระทรวงการตางประเทศควรดําเนินการ ดังนี้
(1) รวมมือกับหนวยงานรับผิดชอบหลักในการยกรางเอกสารแนวคิด ระบุ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของศูนยอาเซียนเพื่อผูสูงอายุอยางมีศักยภาพและนวัตกรรม โดยมีเปาหมาย
ที่จ ะให เ ปนศูน ยในระดับ ภูมิภ าคที่มีห นาที่ส ง เสริม การแลกเปลี่ยนองคความรู เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม รวมทั้ง การทําวิจัยเกี่ยวกับปญ หาสัง คมผูสูงอายุ เพื่อสนับสนุนการกําหนดนโยบายใน
ระดับชาติและระดับภูมิภาค ทั้งนี้ศูนยที่จะจัดตั้งขึ้นควรดําเนินการโดยใชแนวทางแบบองครวม เชน มี
การเชื่อมโยงองคความรูทางการแพทย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เชื่อมโยงประเด็นนวัตกรรมและ
อารยสถาปตย ตลอดจนเป นกลไกในระดับ ภูมิ ภาคที่จ ะเชื่อมโยงและประสานความรว มมือกั บ
หนวยงานที่เ กี่ยวของของประเทศอาเซียน ประเทศบวกสาม ประเทศคูเ จรจา องคก ารระหวาง
ประเทศ และองค ก ารระดั บ ภู มิ ภ าค เพื่ อ ให เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นการปฏิ บั ติ ที่ ดี และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุ หนวยงานรับผิดชอบหลักจะนําเอกสาร
แนวคิดดัง กลาวเสนอใหองคก รเฉพาะสาขาของอาเซียนใหความเห็นชอบและมีสวนรวมในการ
สนับสนุนการจัดตั้งและการดําเนินงานของศูนยดังกลาวในฐานะศูนยความรวมมือดานผูสูงอายุใน
ระดับภูมิภาค
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(2) เตรียมแผนงบประมาณเพื่อเปดทําการและบริหารงานของศูนยดังกลาว
จากประสบการณการกอตั้งศูนยตางๆ ของอาเซียนในไทย โดยเฉพาะศูนยที่ไทยไดป ระโยชน ไทย
ไมสามารถหลีกเลี่ยงการเปนผูรับผิดชอบงบประมาณในขั้นเริ่มตนได แตในระยะตอไปจะเปดกวางให
ประเทศอื่นๆ ที่สนใจมารวมกิจกรรม และรวมใหการสนับสนุนทางการเงินโดยสมัครใจ และนาจะ
พัฒนาหุนสวนความรวมมือกับธนาคารโลก องคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (Japan
International Cooperation Agency : JICA) และองคก ารอนามัย โลก (World Health
Organization : WHO) ตอไป
3) การดําเนินการระยะยาว กระทรวงการตางประเทศควรบูรณาการความรวมมือ
จากภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อรวมวางแผนการดําเนินงานของศูนยอาเซียนเพื่อผูสูงอายุอยางมี
ศักยภาพและนวัตกรรม โดยกําหนดเปดศูนยดัง กลาว ใน พ.ศ. 2562 ซึ่ง เปนปที่ไทยเปนประธาน
อาเซียน ทั้งนี้ ภายหลังการเปดศูนย กระทรวงการตางประเทศและหนวยงานรับผิดชอบหลักจะตอง
ดําเนินการขับเคลื่อนใหศูนยดําเนินการตอไปไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ความรวมมือดานการเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุโดยการจัดตั้งศูนย
ดังกลาว จะสงเสริมใหไทยเปนประเทศที่มีองคความรูและเปนแบบอยางในการบริหารจัดการสังคม
ผูสูงอายุอยางเปนองครวม ซึ่งไทยผลักดันรูป แบบการดูแลโดยชุมชน และตองการจะแลกเปลี่ยน
แนวปฏิบัติ ประสบการณกับประเทศบวกสามที่มีองคความรูและความเชี่ยวชาญ เพื่อ สนับสนุนการ
ดําเนินการระดับประเทศและระดับภูมิภาค
การเสริม สรางรากฐานแหง ความรวมมือในอาเซียน ประเทศสมาชิกจําเปนตอง
ผลักดันความรวมมือในสาขาตางๆ ใหมีความกาวหนา และสามารถตอบสนองตอความตองการที่
แทจริงของประชาชน โดยพัฒนาความรวมมือในเชิงคุณภาพ เพื่อใหประชาชนทุกระดับมีจิตสํานึกของ
ความเปนประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น โดยเห็นวาอาเซียนเปนองคกรที่ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในภูมิภาคได ทั้งนี้ บทบาทของกระทรวงการตางประเทศในการผลักดันใหมีการเตรียมการ
รับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุจึงเปนการขับเคลื่อนใหประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเดินหนา
ตอไปอยางมั่นคงและประชาชนไดประโยชนอยางแทจริง โดยยึดหลักการกาวไปขางหนาดวยกันกับ
ประเทศสมาชิกโดยไมทิ้งใครไวขางหลัง มีประชาชนเปนศูนยกลาง และทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวม
ซึ่งเปนหลักการตามวิสัยทัศนประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 และเปนไปตามวิสัยทัศนของประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 ที่มีเปาหมายในการเปนประชาคมที่เกี่ยวของ เปนประโยชน
ตอประชาชน ครอบคลุม ยั่งยืน มีภูมิคุมกัน และมีพลวัตร
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