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ปญหาสังคมผูสูงอายุเปนประเด็นทาทายในสังคมโลกและในอาเซียน ทุกประเทศใน

ประชาคมอาเซียนจะตองเผชิญกับปญหาสังคมผูสูงอายุอยางหลีกเลี่ยงไมได แมวาการเขาสูสังคม
ผูสูงอายุของประเทศในอาเซียนจะมีระยะเวลาที่ตางกัน แตจํานวนสัดสวนของผูสูงอายุที่เพิ่มข้ึนยอม
สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามบริบทของแตละประเทศ จากการคาดการณของ
สหประชาชาติ ใน พ.ศ. 2583 ทุกประเทศในประชาคมอาเซียนจะเขาสูสังคมผูสูงอายุ ดังน้ัน  
การเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุจะเปนวาระสําคัญรวมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 
หากไทยสามารถผลักดันประเด็นน้ีสําเร็จยอมถือวาไทยไดผลักดันประเด็นที่เปนวาระของประชาชนซึง่
สงผลกระทบตอประชาชนทั้งภูมิภาค และสงเสริมผลประโยชนของทุกประเทศรวมทั้งไทย ซึ่งจะทาํให
ไทยมีบทบาทในการขับเคลื่อนความคืบหนาของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งจะชวย
สงเสริมบทบาทของไทยในภูมิภาคได  

อยางไรก็ดี โดยที่หนวยงานที่รับผิดชอบประเด็นการเตรียมการรับมือกับปญหาสังคม
ผูสูงอายุของไทยและอาเซียนมีหลายหนวยงาน กระทรวงการตางประเทศจึงจําเปนตองบูรณาการ 
การทํางานระหวางหนวยงานภายในประเทศที่เกี่ยวของเพื่อที่จะไดมีความเขาใจตรงกันเรื่องทาทีของไทย
และผลประโยชนหลักที่ไทยตองการผลักดันประเด็นดังกลาวในเวทีอาเซียน ทั้งน้ี การผลักดันปญหา
สังคมผูสูงอายุในอาเซียนตองคํานึงถึงการบูรณาการการทํางานของอาเซียนเชนกัน เน่ืองจากมีองคกร
เฉพาะสาขาของอาเซียน 2 องคกรที่รับผิดชอบปญหาสังคมผูสูงอายุ คือ สาขาสวัสดิการสังคมและ
การพัฒนาและสาขาสาธารณสุข ซึ่งทั้งสององคกรเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาวแตไมมีการ 
บูรณาการแผนงานและโครงการระหวางกัน  

ดังน้ัน เพื่อเรงรัดการเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุในประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศไดประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและใน
อาเซียนเพื่อผลักดันการออกแถลงการณในระดับผูนําอาเซียนบวกสามเรื่อง “สูงอายุอยางมีศักยภาพ” 
เพื่อยืนยันเจตนารมณระดับผูนําในการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุในภูมิภาค สงเสริมขีด
ความสามารถของอาเซียนในการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุ เมื่อมีการออกแถลงการณแลว 
กระทรวงการตางประเทศตองผลักดันใหแถลงการณดังกลาวมีผลในทางปฏิบัติ โดยไดเสนอใหมีการ
จัดต้ังศูนยอาเซียนเพื่อผูสูงอายุอยางมีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Ageing 
and Innovation) ในชวงเวลาที่ไทยเปนประธานอาเซียนใน พ.ศ. 2562 โดยมีเปาหมายที่จะใหเปน
ศูนยในระดับภูมิภาคที่มีหนาที่สงเสริมการแลกเปลี่ยนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้ง
การทําวิจัยเกี่ยวกับปญหาสังคมผูสูงอายุ ซึ่งจะเปนผลลัพธที่เปนรูปธรรมมากที่สุดเพราะนอกจากจะ
เปนประโยชนตอประชาชนไทยและประชาชนอาเซียนแลว ยังสามารถผลักดันนโยบายอาเซียนที่จะ
สรางผลประโยชนใหกับไทยและประเทศสมาชิกดวย ทั้งน้ี บทบาทของกระทรวงการตางประเทศใน
การผลักดันใหมีการเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุจึงเปนการขับเคลื่อนใหประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียนเดินหนาตอไปอยางมั่นคงและประชาชนไดประโยชนอยางแทจริง 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใตหรืออาเซียนไดกอต้ังประชาคมอาเซียนอยางเปนทางการ นับเปนเหตุการณครั้งประวัติศาสตร
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เน่ืองจากอาเซียนไดรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community : AC) ประกอบดวย 3 เสาความรวมมือ ไดแก ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน (ASEAN Political–Security Community : APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio–
Cultural Community : ASCC) เปาหมายของการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน คือ เพื่อเพิ่มอํานาจ
ในการตอรองและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันบนเวทีระหวางประเทศ รวมทั้ง เพิ่ม
ความสามารถในการรับมือกับปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหมที่เกิดข้ึนในโลกปจจุบัน 

ในดานสังคมและวัฒนธรรม อาเซียนไดพยายามผลักดันประเด็นตางๆ ที่ชวยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และไดนําประเด็นดังกลาวเขามาอยูในกรอบความรวมมือประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน โดยไดจัดทําแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 
2552–2558 (ASEAN Socio–Cultural Community Blueprint) ประกอบดวยความรวมมือใน 6 
ดานสําคัญ ไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การคุมครองและใหสวัสดิการทางสังคม สิทธิและความ
ยุติธรรมทางสังคม ความย่ังยืนทางดานสิ่งแวดลอม การสรางอัตลักษณอาเซียน และการลดชองวาง
การพัฒนา และ ไดกําหนดวิสัยทัศนสําหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนใน พ.ศ. 2568  
ใหเปนประชาคมอาเซียนที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอประชาชน มีความครอบคลุม มีความย่ังยืน 
มีภูมิคุมกัน และมีพลวัตร  

การรวมตัวเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนถือเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการ
อยางตอเน่ืองภายหลังการกอต้ังใน พ.ศ. 2558 การขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายของ
ประชาคมอาเซียนเปนภารกิจสําคัญของประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศที่จะตองรวมมือกันและ
เสริมสรางการรวมตัวกันอยางสรางสรรค โดยจุดเนนหลักคือการเล็งเห็นผลประโยชนรวมกันในภาย
ภาคหนา ในสวนของไทย ไดมีการต้ังคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ ซึ่งมีรัฐมนตรีตางประเทศเปน
ประธานเปนกลไกระดับชาติเพื่อทําหนาที่ขับเคลื่อนการดําเนินการตางๆ ของไทยในประชาคม
อาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

อยางไรก็ดี ความรวมมือภายใตประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนยังไมมีผลงานที่
ตอบสนองความตองการของประชาชนตามเปาหมายการจัดต้ังประชาคมอยางเปนรูปธรรม ดังน้ัน 
กระทรวงการตางประเทศในฐานะหนวยงานหลักในคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติซึ่งมีภารกิจในการ
ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนจะตองหาแนวทางขับเคลื่อนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนใหมี
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ความกาวหนา โดยควรผลักดันประเด็นที่สงผลกระทบตอประชาชนใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
เพื่อใหประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเปนประชาคมที่มีประชาชนเปนศูนยกลางและมี
เปาหมายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผานกิจกรรมที่ใหความสําคัญกับประชาชนอยาง
แทจริง ทั้งน้ี ผูศึกษาเห็นวา การเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุเปนประเด็นที่ควรไดรับ 
การผลักดัน เน่ืองจากปญหาสังคมผูสูงอายุเปนปญหารวมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ 
การเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุจะเปนวาระสําคัญรวมกันของประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน หากไทยผลักดันประเด็นดังกลาวสําเร็จยอมถือไดวาผลักดันประเด็นที่เปนวาระ
ของประชาชนซึ่งสงผลกระทบตอประชาชนทั้งภูมิภาค ไทยจะไดรับความรวมมือดวยดีจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนอื่นๆ เพื่อรวมกันผลักดันประเด็น น้ีใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม และสามารถนําผลงาน
ดังกลาวไปขับเคลื่อนความคืบหนาของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมได 

ปจจุบัน ปญหาสังคมผู สูงอายุกําลังเปนประเด็นทาทายในสังคมโลก เน่ืองจากปญหา
ดังกลาว สงผลกระทบทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม สําหรับอาเซียน คาเฉลี่ยของสัดสวนประชากร
ผูสูงอายุตอประชากรทั้งหมดของสมาชิกอาเซียนอยูที่ 10.9 % และมีการคาดการณวาจะเพิ่มข้ึนเปน 
29 % ภายใน พ.ศ. 2593 โดยการเพิ่มข้ึนดังกลาวเปนการเพิ่มข้ึนเกือบ 3 เทาในชวง 35 ป โดยหาก
พิจารณาคาเฉลี่ย สามารถกลาวไดวาใน พ.ศ. 2558 อาเซียนไดเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว (มีประชากร
อายุ 65 ปข้ึนไป 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 เน่ืองจากประเด็นปญหาสังคมผูสูงอายุเปน
เพียงหน่ึงในประเด็นสําคัญ อื่นๆ ขององคกรเฉพาะสาขาทั้งสององคกรของอาเซียน  

 
1.2  คําถามในการศึกษา  

ผูศึกษาสนใจที่จะศึกษาวาหากกระทรวงการตางประเทศตองการจะผลักดันการเตรียมการ
รับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุซึ่งเปนปญหารวมกันของอาเซียนเปนประเด็นที่จะขับเคลื่อนความ
คืบหนาของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศจะตองดําเนินการ
อยางไร โดยพิจารณาจากการดําเนินการภายในประเทศเพื่อใหมีแนวรวมในการสนับสนุนจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของกอน แลวจึงนําประเด็นดังกลาวเขาสูการพิจารณาของอาเซียน เพื่อใหไทยมี
บทบาทหลักในการดําเนินการใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

                                                
1 UN Population Division, รายงาน The World Population Prospect : The Revision 2015.  
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1.3  สมมติฐานการศึกษา 
สาเหตุที่การเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุไมไดรับการผลักดันจากหนวยงานใน

ประเทศกอนที่จะนําเสนอในกรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อใชในการขับเคลื่อน
ความคืบหนาน้ันเพราะประเด็นดังกลาวมีความคาบเกี่ยวระหวางหนวยงานของไทยจึงขาดหนวยงาน
รับผิดชอบหลักที่จะนําไปขับเคลื่อนตอในเวทีอาเซียน  

 
1.4  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.4.1  เพื่อพิจารณาปญหาและอุปสรรคที่ทําใหการเตรียมการรับมือกับปญหาสังคม
ผูสูงอายุไมไดรับการผลักดันรวมกันจากหนวยงานภายในประเทศของไทยกอนเสนอใหประเทศสมาชิก
อาเซียนใหความเห็นชอบ  

1.4.2  เพื่อพิจารณาบทบาทที่กระทรวงการตางประเทศควรดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนให
การเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุมีความกาวหนา  

 
1.5  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.5.1  ขอบเขตการศึกษา  
การศึกษาครั้งน้ีมุงศึกษาวากระทรวงการตางประเทศซึ่งเปนหนวยงานหลักใน

คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติควรดําเนินการอยางไรในการขับเคลื่อนใหการเตรียมการรับมือกับ
ปญหาสังคมผูสูงอายุ ซึ่งเปนประเด็นรวมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนมีความกาวหนา โดยจะศึกษา
ในชวงระหวาง พ.ศ. 2558 ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีการกอต้ังประชาคมอาเซียน 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
ไมไดรับการผลักดันรวมกันจากหนวยงานภายในประเทศของไทยกอนเสนอใหประเทศสมาชิกอาเซยีน
ใหความเห็นชอบ  

1.6.2  ชวยในการพิจารณากําหนดบทบาทของกระทรวงการตางประเทศเพื่อขับเคลื่อน
ความรวมมือภายใตกรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนใหมีความกาวหนา  

 
 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1  กรอบแนวคิดวาดวยความมั่นคงของมนุษย2 

แนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษยไดรับความสนใจจากนักวิชาการและผูกําหนดนโยบาย
สาธารณะตางๆ ที่เรียกรองใหทบทวนและขยายความคําวาความมั่นคงใหกวางขวางกวาความมั่นคง
ของรัฐเพราะเห็นวามนุษยเปนสมาชิกพื้นฐานของการกอกําเนิดของสังคมในระดับตางๆ มาเปน
เวลานาน แนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษยไดปรากฏอยูในคําปฏิญญาสากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
มาเปนระยะเวลาหน่ึงแลวแตไมไดรับความสนใจอยางจริงจังจนกระทั่งมีการกลาวถึงแนวคิดดังกลาว
มากข้ึนในตนทศวรรษ 1990 เมื่อรัฐบาลแคนาดาและนอรเวยผลักดันใหรื้อฟนการสนับสนุนแนวคิด
ดังกลาวภายใตโครงการเพื่อการพัฒนาแหงสหประชาชาติ ซึ่งไดนําเสนอแนวคิดน้ีในรายงาน 
การพัฒนามนุษย (The Human Report) ฉบับ พ.ศ. 2537 หรือหน่ึงปกอนการประชุมสุดยอดวาดวย
การพัฒนา (The World Summit for Social Development) ซึ่งจัดข้ึนในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2538 
อันเปนปแหงการเฉลิมฉลองครบรอบกึ่งทศวรรษแหงการกอต้ังสหประชาชาติดวยประโยคสําคัญที่วา 
“การแสวงหาความมั่นคงของมนุษยมีอยูในการพัฒนาไมใชอาวุธ” (The search for human 
security lies in development not in arms)  

แนวคิดน้ีมีสาระสําคัญสองประเด็นที่แตกตางกันแตสัมพันธกัน คือ “อิสรภาพจากความ
หวาดกลัว (freedom from fear) และ “อิสรภาพจากความขาดแคลน” (freedom from want) 
นับเปนความพยายามครั้งสําคัญในสองประเด็นหลัก คือ การเช่ือมโยงสภาวะความไมมั่นคงระดับรัฐชาติ
เขากับความไมมั่นคงระดับประชาชน อันเปนองคประกอบพื้นฐานที่มีความสําคัญย่ิงของรัฐชาติ 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 การปลอดพนจากแหลงเช้ือโรคและการแพรระบาด 

รวมถึงความสามารถในการเขาถึงบริการดานการรักษาพยาบาล 
                                                
2 Pauline Kerr, “Human Security”, in Alan Collins,  Contemporary Security Studies (Oxford: Oxford 
University Press, 2007), pp.91–108. 
3 United Nations Development Program, UNDP Human Development Report, (1994), pp.22–38. 
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4) ความมั่นคงดานสิ่งแวดลอม หมายถึง ความสามารถที่จะเขาถึงแหลงนํ้าที่บริโภคได 
อากาศที่บริสุทธ์ิ มีคุณภาพและผืนแผนดินที่อุดมสมบูรณ  

5) ความมั่นคงดานบุคคล หมายถึง ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามและความรุนแรง
ทางกายภาพที่อาจมาจากปจเจกบุคคลอื่นๆ หรือปจจัยอื่นๆ ภายในรัฐ ความปลอดภัยจากการถูก 
เอารัดเอาเปรียบภายในสังคมของตนเอง ชุมชน  

6) ความมั่นคงของชุมชน หมายถึง ความมั่นคงของเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชน  
7) ความมั่นคงดานการเมือง หมายถึง การปกปองเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานที่

คํ้าประกันสิทธิที่จะรอดพนจากการควบคุมของรัฐบาลในเรื่องความคิดและขอมูลขาวสาร 
ตอมาแนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษยไดรับความสนใจมากข้ึนในวงกวาง ดังจะเห็นได

จากการที่กลุมที่ใหความสนใจและสนับสนุนกับแนวคิดน้ีมีความคิดแตกแยกออกเปนสองฝายคือ ฝาย 
ที่สนับสนุนแนวคิดน้ีในความหมายแบบแคบกับฝายที่สนับสนุนแนวคิดน้ีในความหมายแบบกวาง 
แนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษยในความหมายแบบแคบเนนความอิสระจากความกลัวตอการ
คุกคามหรือการใชความรุนแรงทางการเมือง เปนการปองกันปจเจกบุคคลหรือชุมชนในสวนรวมให
รอดพนจากภัยสงครามและความรุนแรงทางการเมืองรูปแบบอื่นๆ แตแนวคิดเรื่องความมั่นคงของ
มนุษยในความหมายแบบกวางน้ันไมไดเนนแตเรื่องของความอิสระจากความกลัวเทาน้ัน แตควรจะ
รวมถึงความอิสระที่จะไดในสิ่งที่ตองการตางๆ เปนเรื่องของการปกปองและปองกันประชาชนจาก
อันตรายที่เปนภัยคุกคามตอชีวิต ไมวาอันตรายน้ันจะเกิดจากกิจกรรมของมนุษยหรือปรากฏการณ
ธรรมชาติ ไมวาจะเปนอันตรายที่อยูในเขตแดนหรือนอกเขตแดนก็ตาม  

นักวิชาการที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษยในความหมายแบบแคบอยาง
แอนดรู แม็ก (Andrew Mack) จากมหาวิทยาลัยบริติช โคลัมเบียในนครแวนคูเวอร แคนาดาได
โตแยงวาสาระสําคัญของแนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษยน้ันควรจะเปนเรื่องของความอิสระจาก
ความกลัวตอการคุกคามหรือการใชความรุนแรงทางการเมือง หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือกลุมน้ีเนนวา
ความมั่นคงของมนุษยเปนเรื่องของการปองกันปจเจกบุคคลหรือชุมชนในสวนรวมใหรอดพนจากภัย
สงครามและความรุนแรงทางการเมืองรูปแบบอื่นๆ ซึ่งแม็กเองก็ยอมรับในระดับหน่ึงวาความรุนแรง
ทางการเมืองตามความหมายของกลุมน้ีอาจจะรวมถึงความรุนแรงที่เกิดจากความยากจนและระบบ
การเมืองการปกครองที่มีธรรมาภิบาลในระดับตํ่า 

สําหรับนักวิชาการและนักคิดที่สงเสริมแนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษยในความหมาย
แบบกวางน้ัน ไดแก ราเมช ฐาเคอร (Ramesh Thakur) แหงมหาวิทยาลัยแหงสหประชาชาติใน
กรุงโตเกียวและสมาชิกอื่นๆ ที่มี ช่ือเสียงของคณะกรรมาธิการความมั่นคงของมนุษยแหง
สหประชาชาติ เชน อมาตยา เซน (Amartya Sen) นักเศรษฐศาสตรช่ือดังซึ่งไดรับรางวัลโนเบลสาขา
เศรษฐศาสตรใน พ.ศ. 2541 และซาดาโกะ โอกาตะ (Sadako Ogata) อดีตผูอํานวยการของ
สํานักงานขาหลวงใหญดานผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ (United Nations High Commission on 
Refugees, UNHCR) นักวิชาการและนักคิดเหลาน้ีตางเห็นพองตองกันวาแนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษย
ไมใชเพียงเรื่องของความอิสระจากความกลัวเทาน้ัน แตควรจะรวมถึงความอิสระจากความขาดแคลน
หรือความอิสระที่จะไดในสิ่งที่ตองการตางๆ (freedom from want) ที่เปนสาระสําคัญของการ
พัฒนามนุษยในรายงานของ UNDP ดังกลาว 
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อยางไรก็ดี แมจะมีแนวทางในการพิจารณาขอบเขตของความหมายของแนวคิดเรื่องความ
มั่นคงของมนุษยที่แตกตางดังกลาว แตก็สามารถกลาวไดวานักคิดในทั้งสองแนวทางก็สามารถที่จะ
ประนีประนอมความแตกตางของตนและพัฒนาความหมายที่สอดคลองกันไดมากข้ึน ซึ่งอาจจะ
สามารถสรางความเขมแข็งใหกับแนวคิดดังกลาวในอันที่จะทาทายแนวคิดสัจนิยมวาแนวคิดสัจนิยมน้ัน 
แมวายังมีความจําเปนอยูในขณะน้ีแตไมเพียงพอที่จะใชอธิบายปรากฏการณความมั่นคงในระบบ
ระหวางประเทศไดอยางครบถวนอีกตอไป 

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

2.2.1  อาเซียน 2025 : มุงหนาไปดวยกัน  
หนังสือเลมน้ีรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการจัดต้ังประชาคมอาเซียน ไดแก  

(1) ปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอรวาดวยอาเซียน 2025 : มุงหนาไปดวยกัน (2) วิสัยทัศนประชาคม
อาเซียน 2025 3) แผนงานของประชาคมอาเซียนทั้งสามเสาความรวมมือ  

ในสวนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2559–2568 
ประกอบดวย 3 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 บทนํา กลาวถึงความเปนมาและความสําคัญ ความกาวหนาในการ
ดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคและความทาทาย และเปาหมายและทิศทางในการดําเนินงานภายหลังป 
พ.ศ. 2559 

สวนที่ 2 คุณลกัษณะและองคประกอบ (Characteristics and Elements) ซึ่งเปน
สวนที่สําคัญที่สุด ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังน้ี 

1) เกี่ยวของและเปนประโยชน (Engages and Benefits) มุงเสริมสรางความมุงมั่น 
การมีสวนรวมและความรับผิดชอบทางสังคมของประชาชนอาเซียน  

2) มีความครอบคลุม (Inclusive) มุงสงเสริมการเขาถึงโอกาสอยางเทาเทียมกัน 
สงเสริมและพิทักษสิทธิมนุษยชน มุงจัดการกับอุปสรรคในการเขาถึงสิทธิและโอกาสอยางเทาเทียม
สําหรับประชาชนอาเซียน และมุงสงเสริมและพิทักษสิทธิมนุษยชนของสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ คนพิการ 
แรงงานตางดาว กลุมชาติพันธุและกลุมดอยโอกาสและกลุมชายขอบตลอดทุกชวงวัย 

3) มีความย่ังยืน (Sustainable) มีเปาหมายเพื่อสงเสริมการพัฒนาสังคมที่สมดุล
และสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

4) มีภูมิคุมกัน (Resilient) มุงยกระดับความสามารถและศักยภาพในการปรับตัว
และตอบสนองตอความเสี่ยงทางดานสังคมและเศรษฐกิจ 

5) มีพลวัตร (Dynamic) มีเปาหมายในการเสริมสรางความสามารถในการ
สรางสรรคนวัตกรรมอยางตอเน่ืองและเปนสมาชิกประชาคมโลกที่มีบทบาทสูง 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
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุ จากสถิติประชากรของ
สหประชาชาติและของไทย อาเซียนจะเขาสูสังคมสูงอายุทั้งหมดภายใน พ.ศ. 2573 การเขาสูภาวะ
สูงอายุของสมาชิกอาเซียนมีความเร็วและจังหวะเวลาตางกัน บางประเทศจะเกิดปญหาขาดแคลน
แรงงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน ในขณะที่บางประเทศยังมีแรงงานสวนเกิน หรือมี
แรงงานที่ไมตรงกับความตองการของตลาด สําหรับประเทศที่เขาสูสังคมสูงอายุแลว อาจมีปญหาเรื่อง
ผูสูงอายุที่ตองการการดูแลระยะยาว ความรวมมือดานเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียนซึ่งเปดโอกาสให
การเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศสมาชิกคลองตัวย่ิงข้ึน นาจะชวยลดปญหาการขาดแคลน
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมบางประเภท และชวยใหมีการเคลื่อนยายแรงงานผูดูแลผูสูงอายุจากบาง
ประเทศเพื่อตอบสนองความตองการที่เพิ่มข้ึนในบางประเทศได 

 
2.3  สรุปกรอบแนวความคิด 

แนวคิดความมั่นคงของมนุษยเปนแนวคิดที่ถือวาปจเจกบุคคลหรือประชาชนคือเปาหมาย
หลักของความมั่นคง เมื่อความมั่นคงของมนุษยมีจุดศูนยกลางอยูที่มนุษย คุณคาที่เปนแกนหลักที่ควร
ไดรับการปกปองคุมครองจึงไมไดจํากัดอยูที่ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพเทาน้ัน แตยังรวมไปถึง
คุณคาอื่นๆ ดวย เชน ความเปนอยูที่ดี ศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษย ความเสมอภาค การมีสิทธิ
เสรีภาพ เปนตน แนวคิดดังกลาวนับไดวาสอดคลองกับเปาหมายหลักของการจัดต้ังประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งมีเปาหมายประการแรกที่จะทําใหเกิดประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเปน
ศูนยกลาง เปนสังคมที่เอื้ออาทรและแบงปน เนนความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกดานให
ประชาชนมีความอยูดีกินดี อาศัยอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี มีความมั่นคงทางสังคม พรอมรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอันเน่ืองมาจากกระบวนการพัฒนาและการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน  

การศึกษาครั้งน้ีจะใชกรอบแนวคิดความมั่นคงของมนุษยในความหมายแบบกวาง ซึ่งเห็นวา
แนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษยไมใชเปนเพียงเรื่องของความอิสระจากความกลัวเทาน้ัน แตรวมถึง
อิสระที่จะไดในสิ่งที่ตองการตางๆ ดวย มาศึกษาการดําเนินการเตรียมการรับมือกับปญหาสังคม
ผูสูงอายุของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ทั้งน้ี ตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน พ.ศ. 2559–2568 ไดใชหลักการของแนวคิดดังกลาวมากําหนดแนวทางการดําเนินการที่
สอดคลองกัน เชน การสงเสริมและคุมครองสิทธิและสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ โดยมีเปาหมายเพื่อ
ปกปองผลประโยชน สิทธิ รวมทั้งสงเสริมโอกาสอยางเทาเทียม และยกระดับคุณภาพชีวิต มาตรฐาน
การดํารงชีพของผูสูงอายุ การจัดหาแนวปฏิบัติสําหรับใหการดูแลที่มีคุณภาพและใหการสนับสนุน
ผูสูงอายุ สงเสริมความคิดริเริ่ม ในระดับภูมิภาคเพื่อสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนในการเตรียม
ความพรอมรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุ เพิ่มเวทีการดําเนินงานในระดับภูมิภาคเพื่อสงเสรมิโอกาสที่
เทาเทียมกันของการเขารวมและการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพของผูสูงอายุในการพัฒนาและ
ดําเนินการตามนโยบายและแผนงานตางๆ ของอาเซียน ตลอดจนใหกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับ
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เปนไปอยางครอบคลุม มีสวนรวม และสะทอนเสียงของประชาชน โดยใสใจกับความตองการและ
ความจําเปนของผูที่ตกอยูในสถานการณที่เสียเปรียบซึ่งรวมถึงผูสูงอายุ  

ในสวนของไทย รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของแนวคิดความมั่นคงมนุษยมากข้ึนจึงได
ยกระดับฐานะของกรมประชาสงเคราะหที่เคยสังกัดกระทรวงมหาดไทยข้ึนเปนกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยเมื่อ พ.ศ. 2545 และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงาน
รับผิดชอบหลักของไทยในการประสานการดําเนินงานตามแผนงานของประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน นอกจากน้ัน ประเทศสมาชิกของอาเซียนก็ไดยกระดับหนวยงานหรือจัดต้ังกระทรวงที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษยเชนกัน 

โดยที่ประเด็นปญหาสังคมผูสูงอายุเปนประเด็นทาทายสําคัญของไทยและอาเซียน อีกทั้ง
สอดคลองกับบริบทของสังคมไทยในการใหความสําคัญกับผูสูงอายุ และใหทุกชวงอายุของสังคมมี
ความเขมแข็ง กระทรวงการตางประเทศจึงควรมีบทบาทในการผลักดันประเด็นการเตรียมการรับมือ
กับปญหาสังคมผูสูงอายุในกรอบอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนความคืบหนาของประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งไดกําหนดประเด็นปญหาสังคมผูสูงอายุไวในแผนงานประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2559–2568 ไวแลว แตยังไมมีความกาวหนาในการดําเนินการที่เปนรูปธรรม 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

ในบทน้ีประกอบดวยเน้ือหาทั้งหมด 8 สวน คือ 
1.  สถานการณสังคมผูสูงอายุในประชาคมอาเซียน 
2.  ผลกระทบของปญหาสังคมผูสูงอายุตอประชาคมอาเซียน 
3.  การดําเนินการของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปญหาสังคมผูสูงอายุ 
4. กลไกของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการดําเนินงานดานปญหาสังคม

ผูสูงอายุและหนวยงานภายในของไทยที่เปนผูประสานงานหลัก 
5.  การดําเนินการขององคกรเฉพาะสาขา (Sectoral Bodies) ของประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียนในปญหาสังคมผูสูงอายุ 
6.  ปญหาและอุปสรรคของกระทรวงการตางประเทศในการผลักดันประเด็นการเตรยีมการ

รับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุ 
7.  บทบาทของกระทรวงการตางประเทศในการผลักดันปญหาสังคมผูสูงอายุในอาเซียน 
8.  บทบาทของกระทรวงการตางประเทศในการผลักดันใหแถลงการณ “สูงอายุอยาง มี

ศักยภาพ” มีผลในทางปฏิบัติเพื่อใชขับเคลื่อนปญหาสังคมผูสูงอายุในประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน  

 
3.1  สถานการณสังคมผูสูงอายุในประชาคมอาเซียน 

การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุเปนประเด็นทาทายในสังคมโลกที่สงผลทั้งดานเศรษฐกิจและ
สังคม สาเหตุที่ทําใหประเทศตางๆ กลายเปนสังคมผูสูงอายุเปนผลมาจากการเปลี่ยนผานทาง
ประชากรศาสตร (demographic transition) จากอัตราการเกิดและตายสูงมาเปนอัตราการเกิดและ
ตายตํ่า ทําใหประชากรมีชีวิตยืนยาวข้ึน อันเปนผลมาจากการพัฒนาระบบสาธารณสุขและเทคโนโลยี
ทางการแพทย4 

องคการสหประชาชาติกําหนดวา ประเทศใดไดเขาสู “สังคมผูสูงอายุ” (aged society) 
แลวน้ัน พิจารณาไดจากสัดสวนของประชากรอายุ 65 ปข้ึนไป ที่มีมากกวารอยละ 7 หากประเทศน้ัน
มีจํานวนประชากรผูสูงอายุ มากกวารอยละ 14 เรียกไดวาเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ และหาก
ประเทศใดมีประชากรผูสูงอายุมากกวารอยละ 20 แสดงวาประเทศน้ันไดเขาสูสังคมผูสูงอายุระดับสุดยอด)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 ปข้ึนไป มากกวา 
รอยละ 7) ใน พ.ศ. 2556 มีเพียงสิงคโปร ไทย และเวียดนามเทาน้ันที่มีสัดสวนผูสูงอายุ มากกวา 
รอยละ 7 อยางไรก็ดี จากการคาดการณของสหประชาชาติ ใน พ.ศ. 2583 ทุกประเทศในประชาคม
อาเซียนจะมีสัดสวนผูสูงอายุมากกวารอยละ 7 ดังน้ัน จะถือไดวาทุกประเทศผานเกณฑเปนสังคม
ผูสูงอายุอยางเต็มข้ัน ประเทศที่จะเขาสูสังคมผูสูงอายุ ไดแก กัมพูชา ลาวและฟลิปปนส ประเทศที่จะ
กลายเปนสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณมี 4 ประเทศ ไดแก บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเมียนมาร 
ประเทศที่จะกลายเปนสังคมผูสูงอายุระดับสุดยอด ไดแก สิงคโปร ไทย และเวียดนาม ดังรายละเอียด
ปรากฏในตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1  รอยละของประชากรที่มีอายุ 65 ปข้ึนไปของประเทศในประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2556–

2583 
 

ประเทศ 2556 2563 2573 2583 
บรูไน 4.8 7.1 11.3 16.5 

กัมพูชา 4.6 5.7 7.9 10.4 
อินโดนีเซีย 6.6 8.0 11.9 17.2 

ลาว 4.6 5.2 7.1 10.0 
มาเลเซีย 5.9 7.9 11.5 14.7 
เมียนมาร 6.1 7.7 10.9 15.6 
ฟลิปปนส 4.3 5.5 7.5 9.9 
สิงคโปร 12.3 17.7 27.0 35.1 

ไทย 11.3 14.4 20.2 26.2 
เวียดนาม 7.4 9.5 14.5 21.0 

เฉลี่ย 6.8 8.9 13.0 17.7 
ที่มา: “World Population Prospect”, the 2010 Revision, United Nations 

 
หากพิจารณาตามคํานิยามของสังคมผูสูงอายุดวยการใชรอยละเปนตัวช้ีวัดแลว 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 ซึ่งเพิ่มข้ึนมากกวา 2 เทาของรอยละ
ผูสูงอายุในปจจุบัน ทั้งน้ีจะสังเกตไดวาอัตราเรงในการเขาสูสังคมผูสูงอายุของสิงคโปรจะเร็วกวา
ประเทศอื่นๆ ในประชาคมอาเซียน 

สําหรับไทย เปนประเทศที่มีสัดสวนผูสูงอายุมากรองลงมาจากสิงคโปร ใน พ.ศ. 2556 ไทย
มีสัดสวนผูสูงอายุรอยละ 11.3 ใน พ.ศ. 2563 ไทยจะเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ จากขอมูลการ
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คาดการณของสหประชาชาติ ไทยจะเขาสูสังคมผูสูงอายุระดับสุดยอดใน พ.ศ. 2573 ทั้งน้ี อาจกลาว
ไดวา ไทยใชเวลาประมาณ 20 ปในการเปลี่ยนผานจากสังคมผูสูงอายุมาเปนสังคมผูสูงอายุระดับสุดยอด 
ซึ่งถือวาภาวะสูงอายุของประชากรไทยมีอัตราเรงเร็วมากใกลเคียงกับสิงคโปร นอกจากน้ี เวียดนาม
เปนอีกประเทศหน่ึงที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรผูสูงอายุใกลเคียงกับไทย ปจจุบัน
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 ทั้งสามประเทศมีสัดสวนผูสูงอายุตํ่ากวารอยละ 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 ในขณะที่ฟลิปปนส กัมพูชา และลาว  
จะเขาสูสังคมผูสูงอายุใน พ.ศ. 2573 ทั้งน้ี เมื่อเปรียบเทียบอัตราเรงของการเขาสูสังคมผูสูงอายุของ
ประเทศดังกลาวจะมีอัตราเรงที่ชา โดยจะใชเวลามากกวา 30 ปในการเขาสูสังคมผูสูงอายุอยาง
สมบูรณ6 

จากขอมูลขางตน ทําใหเห็นวาทุกประเทศในประชาคมอาเซียนจะตองเผชิญกับปญหาสงัคม 
ผูสูงอายุอยางหลีกเลี่ยงไมได แตอาจจะแตกตางกันที่เวลา โดยมีอัตราเจริญพันธุและการตายที่ลดลง 
รวมทั้งปจจัยที่ทําใหประชากรมีอายุยืนยาวข้ึนเปนตัวกําหนดอัตราเรงของการเขาสูสังคมผูสูงอายุของ
อาเซียน ดังน้ัน การเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุจะเปนวาระสําคัญรวมกันของประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
 
3.2  ผลกระทบของปญหาสังคมผูสูงอายุตอประชาคมอาเซียน 

ปญหาสังคมผูสูงอายุสงผลกระทบตอประชาคมอาเซียนทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม ดังน้ี7 
3.2.1  เกิดการขาดแคลนแรงงานและการเคลื่อนยายแรงงาน  

เมื่อมีสัดสวนประชากรผูสูงอายุมากข้ึน ประชากรวัยแรงงานลดลง และอัตราการ
เจริญพันธุตํ่าที่ไมสามารถชดเชยจํานวนแรงงานที่กลายเปนผูสูงอายุไดทันจะทําใหเกิดการขาดแคลน
แรงงานได ทั้งน้ี ความรุนแรงข้ึนกับอตัราเรงการสูงอายุของประชากร และการเคลื่อนยายแรงงานจะ
มาชะลอความรุนแรงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากรได เน่ืองจากประชากรวัยแรงงาน
เปนกลุมประชากรที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ การลดลงของจํานวนและสัดสวนประชากร
วัยแรงงานที่เกิดข้ึนแลวในสิงคโปร ไทย และเวียดนาม และกําลังจะเกิดข้ึนในประเทศอื่นๆ 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 ปขางหนาน้ี จะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมที่
ตองการแรงงานในกระบวนการผลิต และสงผลกระทบตอผลิตภาพการผลิตของประเทศ ซึ่งอาจเปน
ปจจัยที่ทําใหเศรษฐกิจชะลอตัวลงได นอกจากน้ัน การที่จํานวนผูสูงอายุมากข้ึนและวัยแรงงานลดลง
ในภูมิภาคมีสวนผลักดันใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศ ประเทศที่มีสถานะทาง
เศรษฐกิจที่ดีกวา เชน สิงคโปร บรูไน ไทย และมาเลเซีย จะดึงดูดใหมีการยายถ่ินเขาสูงกวาจํานวน
การยายถ่ินออก สวนประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจตํ่า มีอัตราการวางงานสูง เชน ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม เมียนมาร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส จะมีการยายถ่ินออกนอกประเทศเปนจํานวนมาก ดังน้ัน 
การยายถ่ินจึงนับเปนปจจัยหน่ึงที่ชวยชะลอปญหาสังคมผูสูงอายุ โดยการเพิ่มสัดสวนประชากรวัย
แรงงาน 

3.2.2  การดูแลผูสูงอายุจะเพ่ิมภาระทางการคลังและสวัสดิการของภาครัฐ  
สัดสวนของผูสูงอายุที่มากข้ึนทําใหการอุปโภค และบริโภคของประชากรกลุมน้ีสูงข้ึน

ตามไปดวย โรคเฉพาะผูสูงอายุ เชน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคอัลไซเมอร 
จะมีมากข้ึน และมีความตองการบริการสขุภาพเฉพาะดาน และผูเช่ียวชาญในการดูแลผูสูงอายุ 

การสูงอายุของประชากรจะทําใหมีประชากรวัยแรงงานจํานวนนอยลงที่จะ
เกื้อหนุนผูสูงอายุคนหน่ึงทั้งทางตรง (การดูแลพอแมหรือผูสูงอายุในครอบครัว) และทางออม (ระบบ
การจัดเก็บภาษีจากประชากรวัยแรงงาน) หลายประเทศในประชาคมอาเซียนมีวัฒนธรรมการ
เกื้อหนุนทางสังคม โดยลูกหลานเปนคนดูแลผูสูงอายุ และประเทศกําลังพัฒนาเกือบทุกประเทศใน
ประชาคมอาเซียนยังไมมีระบบสวัสดิการเพื่อดูแลผูสูงอายุอยางเต็มรูปแบบ ดังน้ัน ผูสูงอายุจะไดรับ
การดูแลและเกื้อกูลกันจากสมาชิกในครอบครัวหรือสังคมเปนหลัก ความชวยเหลือดานการเงินจะเปน
สวนชวยใหผูสูงอายุไดใชชีวิตไดอยางสะดวกข้ึน และจะสามารถเอื้อใหผูสูงอายุเขาถึงระบบสุขภาพ 
และสิ่งอํานวยความสะดวกไดมากย่ิงข้ึน หากผูสูงอายุไมมีบุตรหรือครอบครัวคอยดูแล การพึ่งพา
ตนเองจึงเปนสิ่งที่จําเปน ดังน้ัน การวางแผนเรื่องการออมสําหรับประชากรในวัยแรงงานนับเปนเรื่อง
ที่ควรพิจารณาเปนนโยบายที่คํานึงถึงการเกื้อหนุนจากครอบครัวรวมกับสวัสดิการของภาครัฐ 
 
3.3  การดําเนินการของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปญหาสังคมผูสูงอาย ุ

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนไดใหความสําคัญกับประเด็นสังคมผูสูงอายุโดยระบุถึง
ผูสูงอายุในเอกสารสําคัญของอาเซียน ดังน้ี 

3.3.1  แผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ. 2009–2015 
(ASEAN Socio–Cultural Community Blueprint)  

ไดระบุถึงผูสูงอายุ รวมไปกับสตรี เด็ก เยาวชน และคนพิการโดยไมไดระบุถึง
ผูสูงอายุเปนการเฉพาะ ในสวนที่กลาวถึงคุณลักษณะและองคประกอบของแผนงาน ดังน้ี8 

3.3.1.1 ขอ ก. การพัฒนามนุษย (A. Human Development) กลาวถึง ประเด็น
สังคมผูสูงอายุในหัวขอตอไปน้ี 

                                                
8 กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ. 2009–
2015 (กรุงเทพมหานคร: บริษัทคาริสมา มีเดีย จํากัด, 2555), หนา 4–20. 
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ขอ ก.4 สงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีมาตรการ ไดแก ดําเนิน
โครงการเสริมสรางขีดความสามารถเพื่อเพิ่มพูนความรูดานสารสนเทศในอาเซียน โดยเฉพาะในกลุม
ผูสูงอายุ (สตรี เด็ก และคนพิการ) 

ขอ ก.6 เสริมสรางทักษะในการประกอบการสําหรับผูสูงอายุ (สตรี 
เยาวชน คนพิการ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมคนชายขอบ) โดยมีเปาหมายเชิงยุทธศาสตร คือ เนน
สงเสริมการมีสวนรวมของผูสูงอายุ (สตรี เยาวชน คนพิการ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมคนชายขอบใน
กําลังแรงงานที่มีผลผลิต) โดยการฝกอบรมการฝมือเพื่อปรับปรุงคุณภาพความเปนอยูซึ่งจะชวย
สงเสริมการพัฒนาชาติและการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

3.3.1.2 ขอ ค. ความยุติธรรมและสิทธิ (C. Social Justice and Rights) 
ขอ ค.1 การสงเสริมและคุมครองสิทธิและสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ 

(สตรี เด็ก และคนพิการ) มีเปาหมายเชิงยุทธศาสตร คือ ปกปองผลประโยชน สิทธิ รวมทั้งสงเสริม
โอกาสอยางเทาเทียมและยกระดับคุณภาพชีวิต มาตรฐานการดํารงชีพสําหรับผูสูงอายุ (สตรี เด็ก 
และคนพิการ) โดยมีมาตรการ ไดแก (1) สนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาการดูแลและ
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 ดังน้ี9 

3.3.2.1 ขอ ข. การเปนประชาคมที่มีความครอบคลุม (B. Inclusive) ไดกลาวถึง
ปญหาสังคมผูสูงอายุในหัวขอตอไปน้ี  

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) ในการพัฒนาและดําเนินการตามนโยบายและแผนงานตางๆ ของอาเซียน (2) ให
กระบวนการตัดสินใจในทุกระดับเปนไปอยางครอบคลุม มีสวนรวม และสะทอนเสียงของประชาชน 

                                                
9 กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, อาเซียน 2025 : มุงหนาไปดวยกัน (กรุงเทพมหานคร: บริษัทเพจเมค
เกอร จํากัด, 2559) หนา 242–268. 



14 

 

โดยใสใจในความตองการและความจําเปนของผูที่ตกอยูในสถานการณที่เสียเปรียบ ซึ่งรวมถึงผูสูงอายุ 
(สตรี เด็ก เยาวชน คนพิการ ชนกลุมนอยทางชาติพันธุ)  

ขอ ข.3 การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยมีมาตรการเชิง
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 และการคุมครองใหแกผูสูงอายุ ซึ่งสอดคลองกับปฏิญญาบรูไน
ดารุสซาลามวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว : การดูแลผูสูงอายุ (ระบุเฉพาะ
ผูสูงอายุ) 

3.3.2.2 ขอ ค. มีความย่ังยืน (C. Sustainable) 
ขอ ค. 2 เมืองที่มีความย่ังยืนดานสิ่งแวดลอม โดยมีมาตรการเชิง

ยุทธศาสตร ไดแก (1) สงเสริมเมืองที่เปนมิตรตอผูสูงอายุ (เด็ก เยาวชน และคนพิการ) ผานการ
ประสานงานที่ใกลชิดระหวางภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาระบบโครงสรางพื้นฐานที่สามารถเขาถึง
ไดและมีความย่ังยืน 

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
ถึงประเด็นผูสูงอายุเปนการเฉพาะ แตไดระบุรวมไปกับสตรี เด็ก เยาวชน คนพิการ และกลุม
เปราะบางอื่นๆ อยางไรก็ดี อาเซียนไดจัดต้ังกลไกความรวมมือแยกเปนการเฉพาะสําหรับกลุมอื่นๆ ใน
ภายหลัง ดังน้ี 

1) กลไกดานเยาวชน ไดแก การจัดใหมีการประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนที่
รับผิดชอบงานเยาวชน (ASEAN Senior Officials’ Meeting on Youth : SOMY) และการประชุม
รัฐมนตรีอาเซียน ที่รับผิดชอบงานเยาวชน (ASEAN Ministerial Meeting on Youth : AMMY)  

2) กลไกดานสตรีและเด็ก ไดแก การจัดต้ังคณะกรรมาธิการอาเซียนดานการ
สงเสริมและคุมครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (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) ซึ่งทุกประเทศสมาชิกอาเซียนไดรับประโยชนจากโครงการของ APCD 
ในขณะที่ความรวมมือดานผูสูงอายุยังไมมีกลไกความรวมมือในระดับภูมิภาคเปนการเฉพาะอยางเปน



15 

 

รูปธรรม แสดงใหเห็นวา อาเซียนยังไมไดใหความสําคัญกับปญหาสังคมผูสูงอายุมากเทาที่ควรในชวงที่
ผานมา  

3.3.3  ปฏิญญาของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนวาดวยปญหาผูสูงอายุ  
อาเซียนไดออกปฏิญญาวาดวยปญหาสังคมผูสูงอายุ 2 ฉบับใน พ.ศ. 2553 และ 

2558 ดังน้ี 
3.3.3.1 ปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามวาดวยการเสริมสรางความเขมแข็งของ

สถาบันครอบครัว : การดูแลผูสูงอายุ (Brunei Darussalam Declaration on Strengthening 
Family Institution : Caring for the Elderly)  

เปนปฏิญญาฉบับแรกของอาเซียนที่กลาวถึงการเตรียมการรับมือกับ
ปญหาสังคมผูสูงอายุเปนการเฉพาะ ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา 
ครั้งที่  7 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ไดออกปฏิญญาดังกลาวเน่ืองจากตระหนักถึง
ผลกระทบทางสังคมจากแนวโนมการเพิ่มข้ึนของประชากรผูสูงอายุในภูมิภาค และความจําเปนที่
จะตองรับมือกับปญหาการใหการดูแลสุขภาพและระบบการสนับสนุนทางสังคม โดยเห็นพองที่จะ
รวมมือกันสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีของผูสูงอายุ รวมถึงลดความเสี่ยงทางสังคมของ
ผูสูงอายุ ดังน้ี  

1. พัฒนาระบบสงเสริมทางสังคมและกระตุนใหมีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาที่สงเสริมศักยภาพของครอบครัวในการดูแลผูสูงอายุ  

2. ใหการดูแลและการสงเสริมที่เหมาะสมแกผูสูงอายุ ทั้งในรูปแบบของ
อาสาสมัคร ชุมชน และการจัดการการดูแลแบบทางเลือกโดยครอบครัวและชุมชน  

3. สงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการพึ่งพาตนเอง และศักยภาพในการสรางรายได  

 
4. ใหโอกาสในการพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต สามารถกระทําตาม

เจตนารมณของตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการใหเขาถึงการบริการทางสังคมและสวัสดิการ แหลง
ทรัพยากร การฝกทักษะ อาชีพ การศึกษาตลอดชีวิต และการมีสวนรวมในชุมชน 

 5. ใหผูสูงอายุไดมีชีวิตที่มั่นคง แข็งแรง และมีประสิทธิภาพ ดวยการลด
อัตราความยากจนในผูสูงอายุ  

6. สงเสริมคุณภาพการใหบริการดานสุขภาพและการคุมครองทางสังคม
แกผูสูงอายุที่รวมถึงการดูแลสุขภาพเชิงปองกันและการรักษา  

7. สนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพแกเจาหนาที่สาธารณสุขมูลฐาน 
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน นักสังคมสงเคราะห ผูดูแล และอาสาสมัครในการใหการดูแลผูสูงอายุ  

8. สงเสริมศักยภาพของเยาวชนและสรางความตระหนักในการใชชีวิต
อยางถูกสุขลักษณะ และเตรียมพรอมสําหรับการกาวสูวัยผูสูงอายุและสามารถรับมือกับปญหาตางๆ 
ที่จะมาพรอมกับวัยผูสูงอายุได  

9. สนับสนุนการทําวิจัยและแลกเปลี่ยนงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา
เกี่ยวกับผูสูงอายุ และการศึกษาเกี่ยวกับผูปวยสูงอายุ  
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10.เสริมสรางความรวมมือกับองคกรอื่นๆ ภายใตอาเซียนที่เกี่ยวของ 
และสงเสริมการเปนหุนสวนที่ใกลชิดย่ิงข้ึนกับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สมาคมผูสูงอายุ และ
ผูสูงอายุเพื่อสงเสริมความเปนอยูที่ดีของผูสูงอายุ  

ทั้งน้ี ไดมอบหมายใหเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและ
การพัฒนาใชมาตรการตางๆ ในการทําใหพันธกิจขางตนน้ีมีผลในทางปฏิบัติ รวมถึงการระดม
ทรัพยากรที่เหมาะสมและใหมีการประเมินผลการดําเนินงานประจําป 

3.3.3.2 ปฏิญญากัวลาลัมเปอรวาดวยปญหาผูสูงอายุ: การเพิ่มขีดความสามารถ
ของผูสูงอายุ ในอาเซียน (Kuala Lumpur Declaration on Ageing : Empowering Older 
persons in ASEAN) 

ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 ที่มาเลเซีย ไดออกปฏิญญาน้ีในวันที่ 
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เน่ืองจากตระหนักวา ประชากรอาเซียนที่มีอายุ 60 ปข้ึนไปเพิ่มข้ึนจาก 
59.5 ลานคนใน พ.ศ. 2558 เปน 127 ลานคนใน พ.ศ. 2578 ซึ่งจะกอใหเกิดโอกาสและความทาทาย
ที่มีนัยยะสําคัญตอสังคม จึงตองมีการปรับการดูแลสุขภาพและระบบการสนับสนุนทางสังคม  
เพื่อตอบสนองความทาทายที่เกิดข้ึนใหม และการสรางเสริมสุขภาวะใหผูสูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง 
และมีศักยภาพในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย และเกื้อหนุน เน่ืองจากปญหาน้ีมีความสําคัญตอความ
เปนอยูที่ดีของผูสูงอายุ โดยจะสนับสนุนการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมในการเสริมสรางขีดความสามารถ
ของผูสูงอายุภายใตกรอบของกฎหมาย นโยบาย และแผนงานของสมาชิกอาเซียนแตละประเทศ ดังน้ี 

1) สงเสริมใหมีแนวปฏิบัติที่รับผิดชอบรวมกันในการเตรียมการเพื่อให
ผูสูงอายุมีสุขภาพดี แข็งแรง 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) สงเสริมการพัฒนาทุนมนุษยและความเช่ียวชาญในดานเวชศาสตร
ผูสูงอายุ และบุคลากรมืออาชีพและกึ่งมืออาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูดูแลเพื่อตอบสนองความ
ตองการในปจจุบันและอนาคตดานสุขภาพและบริการทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ  

6) สงเสริมการพัฒนาสารสนเทศที่เช่ือถือได ขอมูลเกี่ยวกับผูสูงอายุเชิง
ประจักษและแยกประเภทตามเพศ รวมถึงเสริมสรางขีดความสามารถในการลดชองวางดานนโยบาย 
การวิจัย และการปฏิบัติ  
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7) พัฒนาขีดความสามารถของหนวยงานภาครัฐ องคกรนิติบุคคล 
องคกรภาคประชาสังคม ซึ่งรวมทั้งองคกรสวัสดิการอาสาสมัคร ชุมชน และผูมสีวนไดสวนเสียอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการประสานงานและประสิทธิผลที่ดีข้ึนในการจัดบริการที่มีคุณภาพสําหรับ
ผูสูงอายุในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับภูมิภาค  

8) สนับสนุนการพัฒนาสมาคมผูสูงอายุ หรือรูปแบบอื่นๆ ของการเปน
เครือขาย ซึ่งรวมถึงชมรมผูสูงอายุและเครือขายอาสาสมัครในทุกประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการ
เสริมสรางขีดความสามารถและเปดโอกาสใหมีเวทีการหารือแลกเปลี่ยนในลักษณะพหสุาขากบัรฐับาล
ในปญหาผูสูงอายุ  

9) สงเสริมชุมชนและเมืองที่เปนมิตรกับผูสูงอายุในภูมิภาคโดยการจัด
ใหมีระบบโครงสรางพื้นฐานที่ย่ังยืนและเขาถึงและใชประโยชนได  

10) สรางและพัฒนาเครือขายและหุนสวนความรวมมือภายในและ
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศคูเจรจาและหุนสวนการพัฒนา รวมถึงองคกรตางๆ 
ของสหประชาชาติ องคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ในการสนับสนุน
และจัดหาทรัพยากรที่เพียงพอและการดําเนินการที่มีประสิทธิผลตามขอผูกพันที่ปรากฏในปฏิญญาน้ี  

ทั้งน้ี ไดมอบหมายใหที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและ
การพัฒนา โดยรวมมือกับที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ประสานงาน
และรวมมอืกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อกอใหเกิดความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ ในการเพิ่มขีด
ความสามารถและพัฒนาแผนปฏิบัติการผูสูงอายุในระดับภูมิภาคใหเปนไปตามปฏิญญาน้ี 

อยางไรก็ดี ปฏิญญาอาเซียนทั้งสองฉบับไมไดกอใหเกิดพันธกรณีที่ประเทศสมาชิก
ตองปฏิบัติตาม แตข้ึนกับความพรอมและความสมัครใจของประเทศสมาชิก สวนหนวยงานที่ไดรับ
มอบหมายใหนําปฏิญญาไปสูการปฏิบัติ คือ องคกรเฉพาะสาขาดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา 
ซึ่งยังไมไดออกแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาควาดวยการเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุเปน
การเฉพาะ 

 
3.4  กลไกของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการดําเนินงานดานปญหาสังคมผูสูงอายุ

และหนวยงานภายในของไทยท่ีเปนผูประสานงานหลัก 
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกําหนดใหความรวมมือดานผูสูงอายุอยูภายใตความ

รับผิดชอบขององคกรเฉพาะสาขาของอาเซียน 2 สาขา ทําหนาที่ขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ไดแก 

3.4.1  สาขาสวัสดิการสังคมและการพัฒนา  
มีกลไกการประชุมเจาหนาที่อาวุโส (ASEAN Senior Officials’ Meeting on 

Social Welfare and Development–SOMSWD) ซึ่งประชุมปละครั้ง และการประชุมระดับ
รัฐมนตรี (ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development–AMMSWD) ซึ่ง
ประชุมทุกๆ 2 ป นอกจากความรวมมือภายในอาเซียนแลว อาเซียนยังมีกลไกหารือระดับเจาหนาที่
อาวุโสและรัฐมนตรีดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนากับประเทศบวกสาม ไดแก จีน ญี่ปุน และ
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เกาหลีใตดวย 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)  
ซึ่งเปนแนวทางความรวมมือในอาเซียนเพื่อความเปนอยูที่ดีของผูสูงอายุ เด็ก คนพิการ และกลุม
เปราะบางอื่นๆ ในอาเซียน 

หนวยงานประสานงานหลักของไทยในกรอบความรวมมือสาขาดังกลาว ไดแก 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

3.4.2  สาขาสาธารณสุข  
มีกลไกการประชุมเจาหนาที่อาวุโส (ASEAN Senior Officials’ Meeting on 

Health Development–SOMHD) ซึ่งประชุมอยางนอยปละครั้ง และอาจเรียกประชุมสมัยพิเศษเพื่อ
รับมือกับสถานการณฉุกเฉิน และการประชุมระดับรัฐมนตรี (ASEAN Ministerial Meeting on 
Health Development–AMMHD) ซึ่งประชุมทุกๆ 2 ป และอาจเรียกประชุมสมัยพิเศษเพื่อรับมือ
กับสถานการณฉุกเฉิน นอกจากความรวมมือภายในอาเซียนแลว อาเซียนยังมีกลไกหารือระดับ
เจาหนาที่อาวุโสและรัฐมนตรีดานสาธารณสุขกับประเทศบวกสาม ไดแก จีน ญี่ปุน และเกาหลีใตดวย  

ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสสาธารณสุขไดจัดทําวาระการพัฒนาดานสาธารณสุข
ภายหลัง พ.ศ. 2558 (ASEAN Post–2015 Health Development Agenda–APHDA) โดยได
แบงกลุมประเด็นสาธารณสุขอาเซียนออกเปน 4 กลุม ไดแก (1) กลุมที่ 1 การสงเสริมวิถีการ
ดํารงชีวิตที่มีสุขภาพดี (2) กลุมที่ 2 การตอบสนองตอภัยคุกคามดานสาธารณสุข (3) กลุมที่ 3 การ
สรางความเขมแข็งใหแกระบบการเขาถึงบริการทางสุขภาพ (4) กลุมที่ 4 ความปลอดภัยทางอาหาร 
โดยแตละกลุมจะมีบทบาทนําในการปฏิบัติตามโครงการและความคิดริเริ่มระดับภูมิภาคในประเด็น
ดานสาธารณสุขที่เปนวาระเรงดวน ปญหาสังคมผูสูงอายุอยูในคณะทํางานความรวมมือกลุมประเด็น
สาธารณสุขอาเซียน กลุมที่ 1 การสงเสริมวิถีการดํารงชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี  

หนวยงานประสานงานหลักของไทยในกรอบความรวมมือสาขาสาธารณสุข ไดแก 
กระทรวงสาธารณสุข  
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3.5  การดําเนินการขององคกรเฉพาะสาขา (Sectoral Bodies) ของประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนในปญหาสังคมผูสูงอาย ุ

3.5.1  การดําเนินการขององคกรเฉพาะสาขาดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา10 
1) ปญหาสังคมผูสูงอายุไดรับการพิจารณาใหเปนสาขาเรงดวนหลักของกรอบ

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) นอกจากน้ัน ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโส
อาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนายังไดริเริ่มการสงเสริมใหมีสมาคมผูสูงอายุ (Older 
People’s Associations : OPAs) 

3)  ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนาไดรวมมอื
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
ดังกลาวเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณในการขับเคลื่อนบริการสวัสดิการ
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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ประเด็นสาธารณสุขกลุมที่ 1 การสงเสริมวิถีการดํารงชีวิตที่มีสุขภาพดี พ.ศ. 2559–2563 ซึ่งมี
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
ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนบวกสามดานสาธารณสุข ครั้งที่  6 ปญหาผูสูงอายุที่ญี่ปุนให
ความสําคัญ ไดแก (1) สนับสนุนเรื่องระบบการดูแลสุขภาพแบบองครวมโดยชุมชน ซึ่งรวมไปถึงการ
สนับสนุนดานการบริการทางการแพทย การจัดหาที่อยูอาศัย การสนับสนุนดานการดํารงชีพเพื่อให
ผูสูงอายุสามารถดําเนินชีวิตอยูไดถึงแมวาจะมีอาการเจ็บปวย (2) ใหความชวยเหลือผูสูงอายุที่เปนโรค
ความจําเสื่อม โดยญี่ปุนฝกคนทํางานที่มีความเช่ียวชาญดานการดูแลกลุมผูสูงอายุดังกลาว (3) ความ
รวมมือดานการสูงอายุอยางมีศักยภาพในระดับภูมิภาค 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

กับปญหาสังคมผูสูงอาย ุ
การที่ทุกประเทศในประชาคมอาเซียนตองเผชิญกับปญหาสังคมผูสูงอายุอยางหลีกเลี่ยง

ไมได การเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุจึงเปนวาระสําคัญรวมกันของประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม กระทรวงการตางประเทศเห็นควรผลักดันประเด็นดังกลาวใหไดรับความสนใจ และไดรับ
ความรวมมือจากประเทศสมาชิก เน่ืองจากเปนประเด็นที่เปนวาระของประชาชน ซึ่งสงผลกระทบตอ
ประชาชนทั้งภูมิภาค ไทยจะไดรับความรวมมือดวยดีจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ในการรวมกัน
ผลักดันประเด็นน้ีใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม และสามารถนําผลงานดังกลาวไปขับเคลื่อนความ
คืบหนาของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมได อยางไรก็ดี กระทรวงการตางประเทศประสบปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินการ ดังน้ี 
  

                                                
11 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, Report of the 12th Senior Officials’ Meeting on Health 
Development, [ออนไลน], 2560, แหลงที่มา: cic.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php? [19 กรกฎาคม 
2560]. 
12 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, Report of the 6th Meeting of ASEAN Plus Three Senior Officials’ 
Meeting on Health Development, [ออนไลน], 2560, แหลงที่มา: cic.anamai.moph.go.th/ 
ewt_dl_link.php? [19 กรกฎาคม 2560]. 
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3.6.1  ปญหาการประสานงาน/การทํางานเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานของไทย 
หนวยงานของไทยที่รับผิดชอบงานดานผูสูงอายุมีหลายหนวยงาน ดังน้ี 
3.6.1.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หนวยงานที่

รับผิดชอบความรวมมือดานผูสูงอายุในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ไดแก 
1) กลุมงานอาเซียน กองการตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง เปน

หนวยประสานงานหลักในการดําเนินงานตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ รวมทั้งเปนหนวยประสานงานหลักของกรอบความรวมมืออาเซียนดาน
สวัสดิการสังคมและการพัฒนา ซึ่งมีปญหาสังคมผูสูงอายุรวมอยูดวย 

2) กรมกิจการผูสูงอายุ กอต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 โดย
ยกระดับจากสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีอํานาจหนาที่ดูแล
ผูสูงอายุใหไดรับสิทธิตามที่กฎหมายกําหนด พัฒนาแผน มาตรการ กลไกในการสงเสริมสวัสดิภาพ
และการคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ ในการประชุมเจาหนาที่อาวุโสของคณะมนตรีประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียนและการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ระดับ
รัฐมนตรี) ซึ่งเปนการประชุมที่พิจารณาภาพรวมของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในทุก
สาขา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยกองการตางประเทศจะเปนผูแทนไทย
ในการเขารวม หากมีวาระการพิจารณาที่เกี่ยวของกับปญหาสังคมผูสูงอายุ กรมกิจการผูสูงอายุจะ
ไดรับเชิญใหเขารวมดวย 

3.6.1.2 กระทรวงสาธารณสุข หนวยงานที่รับผิดชอบความรวมมือดานผูสูงอายุ 
ไดแก 

1) สํานักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย เปนหนวยงานพัฒนาสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ เพื่อเฝาระวัง ปองกัน รักษาฟนฟูสุขภาพอนามัยผูสูงอายุ รวมทั้งการศึกษาวิจัย เพื่อ
หารูปแบบการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

2) สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ กรมการแพทย เปนหนวยงานสงเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาองคความรูทางการแพทย พัฒนาคุณภาพการบริการใหไดมาตรฐาน
ครอบคลุม โดยมุงเนนการบริการเชิงรุกสูชนบท สงเสริมใหผูสูงอายุมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองผานทางระบบสาธารณสุขมูลฐาน รวมทั้งการเผยแพรความรูเกี่ยวกับผูสูงอายุผานสื่อตางๆ  

3) กรมสุขภาพจิต เปนหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพจิตผูสูงอายุ 
จัดทําโครงการรณรงคตางๆ เผยแพรความรูเกี่ยวกับผูสูงอายุผานสื่อตางๆ  

4) สํานักงานประกันสุขภาพ เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
ดําเนินการใหสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลแกกลุมผูสูงอายุ 

ในการประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานสาธารณสุขและการประชุมรัฐมนตรี
ดานสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขจะเปนผูแทนไทยเขารวมการประชุม 

นอกจากสองกระทรวงน้ีที่เปนหนวยประสานงานหลักของไทยกับองคกรเฉพาะ
สาขาของอาเซียนแลว ยังมีหนวยงานอื่นๆ ของไทยที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงแรงงาน (สํานักงาน
ประกันสังคม กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน) กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน 
กรมสงเสริมองคกรปกครองทองถ่ินซึ่งดูแลดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) กระทรวงศึกษาธิการ (สํานัก
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บริหารการศึกษานอกโรงเรียน) กรุงเทพมหานคร (ดูแลผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร) สํานักงาน
สถิติแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สํานักยุทธศาสตร
สังคม) เปนตน  

จะเห็นไดวา หนวยงานภายในประเทศที่รับผิดชอบงานการเตรียมการรับมือกับ
ปญหาสังคมผูสูงอายุมีหลายหนวยงาน ทําใหการบูรณาการการทํางานทําไดไมงายนัก เกิดอุปสรรคใน
การดําเนินงานขามหนวยงานภายในประเทศ รวมทั้ง ปญหาการหาหนวยงานรับผิดชอบหลัก
ภายในประเทศที่จะดําเนินการผลักดันประเด็นปญหาสังคมผูสูงอายุในกรอบอาเซียน ดังน้ัน หาก
กระทรวงการตางประเทศตองการผลักดันปญหาสังคมผูสูงอายุในกรอบอาเซียน กระทรวงการ
ตางประเทศตองใหความสําคัญกับประเด็นเรื่องการบูรณาการการทํางานดานผูสูงอายุในไทย โดยโนมนาว
หนวยงานที่เกี่ยวของภายในประเทศใหเห็นความสําคัญของการขับเคลื่อนการดําเนินงานในเรื่อง
ดังกลาวในกรอบอาเซียน โดยใหทุกหนวยงานมีความเขาใจตรงกันเรื่องทาทีของไทยและผลประโยชนหลกั
ที่ไทยตองการผลักดันในเวทีอาเซียน 

3.6.2  ปญหาการประสานงาน/การทํางานเชิงบูรณาการระหวางองคกรเฉพาะสาขา
ของอาเซียน 

ปญหาสังคมผูสูงอายุในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอยูในความ
รับผิดชอบขององคกรเฉพาะสาขา 2 สาขา ไดแก สาขาสวัสดิการสังคมและการพัฒนา และสาขา
สาธารณสุข แมวาทั้งสององคกรจะใหความสําคัญกับปญหาสังคมผูสูงอายุโดยกําหนดใหเปนวาระ
เรงดวน แตทั้งสององคกรก็มีแผนงานเปนของตนเอง โดยไมมีการบูรณาการแผนงานและโครงการ
ระหวางกันในการดําเนินงานดานผูสูงอายุ นอกจากน้ัน การที่ปญหาสังคมผูสูงอายุอยูในความ
รับผิดชอบขององคกรเฉพาะสาขาของอาเซียนสองสาขา หนวยงานไทยสองหนวยงานที่เปนหนวย
ประสานงานหลักขององคกรเฉพาะสาขาดังกลาวก็ไมไดบูรณาการแผนงานหรือโครงการระหวางกัน 
โดยแตละหนวยงานก็ใหความสําคัญกับการดําเนินการตามภารกิจหลักในกรอบการประชุมของสาขา
ตนกอน และผลักดันปญหาดังกลาวในกรอบการประชุมของตนเองโดยไมไดมองภาพรวมและไมได
บูรณาการความรวมมือของการขับเคลื่อนประเด็นการเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุใหเปน
ประเด็นความรวมมือระดับภูมิภาคในกรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนไปสูการปฏิบัติที่
เปนรูปธรรม 

3.6.3  ปญหาการผลักดันประเด็นความรวมมือในประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนซึ่งกระทรวงการตางประเทศไมไดเปนหนวยประสานงานหลัก 

แมวากระทรวงการตางประเทศจะเห็นความสําคัญของปญหาสังคมผูสูงอายุวาเปน
ปญหาที่เปนผลประโยชนรวมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนและมีศักยภาพที่จะไดรับความรวมมือ
จากประเทศสมาชิกทุกประเทศ หากผลักดันสําเร็จสามารถนําไปขับเคลื่อนประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนได แตกระทรวงการตางประเทศไมใชหนวยงานที่รับผิดชอบหลักในประเด็นการ
เตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ตลอดจนไมไดเปน
หนวยประสานงานหลักขององคกรเฉพาะสาขาของอาเซียนที่รับผิดชอบงานดานผูสูงอายุ ทําให
กระทรวงการตางประเทศไมมีเวทีผลักดันปญหาสังคมผูสูงอายุในประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน อยางไรก็ดี กระทรวงการตางประเทศสงผูแทนเขารวมการประชุมขององคกรเฉพาะสาขา
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ของอาเซียนทั้งสององคกรทําใหเห็นภาพรวมและสามารถติดตามความคืบหนาของปญหาสังคม
ผูสูงอายุที่ไดรับการผลักดันในเวทีทั้งสองได ดังน้ัน หากกระทรวงการตางประเทศจะผลักดันประเด็นน้ี
ในเวทีที่ไมไดเปนหนวยประสานงานหลัก กระทรวงการตางประเทศจะตองโนมนาวใหหนวย
ประสานงานหลักภายในประเทศเห็นความสําคัญของประเด็นปญหาการเตรียมการรับมือกับปญหา
สังคมผูสูงอายุและใหความรวมมือในการผลักดันประเด็นดังกลาวในกรอบการประชุมขององคกร
เฉพาะสาขาของอาเซียนตอไป 

3.6.4  ปญหาปฏิญญาอาเซียนไมกอใหเกิดพันธกรณีท่ีประเทศสมาชิกจะตองปฏิบัติตาม 
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 แตข้ึนกับความพรอมและความสมัครใจ
ของประเทศสมาชิก จะเห็นไดวาในปฏิญญากัวลาลัมเปอรวาดวยเรื่องผูสูงอายุ: การเพิ่มขีด
ความสามารถของผูสูงอายุในอาเซียนไดระบุวา “สนับสนุนการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมซึ่งนําไปสูการเพิ่ม
ขีดความสามารถของผูสูงอายุ ทั้งน้ี ข้ึนกับกฎหมาย นโยบาย และแผนงานของแตละประเทศสมาชิก
อาเซียน” ดังน้ัน ประเทศสมาชิกอาเซียนแตละประเทศสามารถดําเนินงานดานผูสูงอายุใหสอดคลอง
กับนโยบายภายในประเทศของตน โดยยังไมไดมีแผนงานรวมกันในระดับภูมิภาค 

 
3.7  บทบาทของกระทรวงการตางประเทศในการผลักดันปญหาสังคมผูสูงอายุในอาเซียน 

เมื่อพิจารณาปญหาและอุปสรรคในการผลักดันปญหาการเตรียมการรับมือกับปญหาสังคม
ผูสูงอายุในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศเห็นความจําเปนที่
จะตองอาศัยบริบทความรวมมือในกรอบอาเซียนอื่นที่สามารถแสดงบทบาทผลักดันปญหาสังคม
ผูสูงอายุใหไดรับการพิจารณาและมีการดําเนินการที่เปนรูปธรรม โดยเห็นวา นอกจากความรวมมือ
จากประเทศสมาชิกอาเซียนแลว การแสวงหาพันธมิตรกับอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุน เกาหลีใต) ซึ่งมี
องคความรู และประสบการณในการบริหารจัดการปญหาสังคมผูสูงอายุใหเขามามีสวนรวมกับ
อาเซียนในการเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมสูงอายุในอาเซียนจะชวยยกระดับศักยภาพของการ
ดําเนินการแกปญหาดังกลาวได ดังน้ัน กระทรวงการตางประเทศจึงริเริ่มใหมีการจัดทําเอกสารแนวคิด
เกี่ยวกับการออกแถลงการณอาเซียนบวกสามวาดวย “สูงอายุอยางมีศักยภาพ” (ASEAN Plus 
Three Statement on Active Ageing) เพื่อใหเปนจุดเริ่มตนในการแสวงหาความรวมมือในการ
เตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุ และไดประชุมหารือรวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข เน่ืองจากกระทรวงการตางประเทศเห็นประโยชนที่จะได
จากการผลักดันใหมีการออกแถลงการณดังกลาว ดังน้ี13 

                                                
13 กรมอาเซียน, ขอมูลภูมิหลังของแถลงการณอาเซียนบวกสามวาดวยสูงอายุอยางมีศักยภาพ, กรกฎาคม 2559. 
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1) เปนการแสดงบทบาทนําของไทยในการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการ
เตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุในระดับผูนําในกรอบอาเซียนบวกสามเปนครั้งแรก ซึ่งเปน
ปญหาทาทายอยางมากสําหรับอาเซียน รวมทั้ง จีน ญี่ปุน เกาหลีใต  

2) ผลักดันใหเกิดความตระหนักรูและการเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสงูอายุของไทย
และประชาคมอาเซียน ซึ่งเปนสิ่งทาทายสําคัญของการรักษาขีดความสามารถในการแขงขันของไทย
และอาเซียน  

3) สงเสริมใหไทยเปนประเทศที่มีองคความรูและแบบอยางในการบริหารจัดการสังคม
ผูสูงอายุอยางเปนองครวม ซึ่งไทยผลักดันรูปแบบการดูแลโดยชุมชน (community based model) 
และประสงคจะแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ ประสบการณ และนโยบายกับประเทศบวกสามที่มีองคความรู
และความเช่ียวชาญเพื่อสนับสนุนการดําเนินการภายในประเทศ เน่ืองจากการเตรียมการรับมือกับ
ปญหาสังคมผูสูงอายุเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่อยูภายใตนโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของ
สังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ14 และเปนหน่ึงในประเด็นปฏิรูปประเทศที่มี
ความสําคัญเรงดวน สงเสริมใหสังคมไทยเปนสังคมที่ครอบคลุมสําหรับคนทุกชวงอายุ (inclusive 
society) 

4) สนับสนุนยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเรื่องการเปนศูนยกลางทาง
ทางการแพทย สุขภาพ นวัตกรรม และการเปนผูประกอบการ เน่ืองจากกลุมผูสูงอายุเปนตลาดที่
สําคัญและมีผลในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอนาคต และการเตรียมความพรอมในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับสังคมผูสูงอายุที่มีคุณภาพ ลดภาระคาใชจายดานสาธารณสุขและ
สวัสดิการสังคม 

เมื่อคํานึงถึงผลประโยชนที่จะไดรับขางตน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 กระทรวง
การตางประเทศไดเสนอเอกสารแนวคิดเกี่ยวกับการออกแถลงการณอาเซียนบวกสามวาดวย “สูงอายุ
อยางมีศักยภาพ” (ASEAN Plus Three Statement on Active Ageing) ตอที่ประชุมเจาหนาที่
อาวุโสอาเซียนและตอที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนบวกสาม ณ เวียงจันทน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งขอเสนอของไทยไดรับการสนับสนุนดวยดี และตอมา เมื่อวันที่ 26 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 รัฐมนตรีตางประเทศของไทยไดเสนอเอกสารแนวคิดดังกลาวตอที่ประชุม
รัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนและที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนบวกสาม และไดรับการ
สนับสนุนใหเสนอใหผูนําประเทศสมาชิกออกแถลงการณอาเซียนบวกสามวาดวย “สูงอายุอยางมี
ศักยภาพ” 

กระทรวงการตางประเทศไดจัดทํารางแถลงการณดังกลาวจากประเด็นหลักในเอกสาร
แนวคิด และเวียนใหหนวยงานภายในประเทศที่เกี่ยวของพิจารณา จากน้ันจึงเวียนใหประเทศสมาชิก
อาเซียนและประเทศบวกสามใหขอคิดเห็นตอแถลงการณตามลําดับ โดยมีวัตถุประสงคในการผลักดัน
การออกแถลงการณ ดังน้ี 

                                                
14 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
ประการหน่ึงของเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของสหประชาชาติ 

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 
ภาคสวนมีสวนรวมตามแนวทางทีเ่ปนองครวมใน 3 ดาน ไดแก (1) การดูแลผูสูงอายุทั้งในดานสังคม
และดานสาธารณสุข (2) การเพิ่มพูนศักยภาพทางเศรษฐกิจ และ (3) การเสริมสรางสภาพแวดลอมที่
เอื้ออํานวยซึ่งรวมถึงการพัฒนาอารยสถาปตยและการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะ
สงเสริมการพึ่งพาตนเองและสามารถใชชีวิตอยางมีคุณภาพ อันจะนําไปสูการเปนประชาคมที่ 
เอื้ออาทรและแบงปน  

แถลงการณดังกลาวจะเสริมสรางความตระหนักรูและการเตรียมความพรอมในการรับมือ
กับปญหาสังคมผูสูงอายุของไทยและประชาคมอาเซียน สงเสริมใหไทยเปนประเทศที่มีองคความรูและ
เปนหน่ึงในแบบอยางของการบริหารจัดการสังคมผูสูงอายุ โดยการใหชุมชนรวมดูแลซึ่งไทยมีความ
เช่ียวชาญ เตรียมความพรอมในการเสริมสรางขีดความสามารถในการดูแลผูสูงอายุ ลดรายจายของรัฐ
ดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในการเปนศูนยกลางดานการ
สงเสริมสุขภาพ ขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจในตลาดอาเซียนบวกสาม และสอดคลองกับ
นโยบายประชารัฐที่จะรวมดําเนินการตามแถลงการณดังกลาว รวมทั้งเนนสงเสริมการแลกเปลี่ยน
ขอมูลและประสบการณระหวางกัน แถลงการณฉบับน้ีเปนตัวอยางหน่ึงของความสําเร็จของไทยใน
การปฏิบัติตามวิสัยทัศนประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 มุงหนาไปดวยกัน โดยไมทิ้งใครไวขางหลัง  
ซึ่งรวมถึงผูสูงอายุ15 

 
3.8  บทบาทของกระทรวงการตางประเทศในการผลักดันใหแถลงการณ “สูงอายุอยางมี

ศักยภาพ” มีผลในทางปฏิบัติเพ่ือใชขับเคลื่อนปญหาสังคมผูสูงอายุในประชาคมสังคมและ
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  

ดังน้ัน กระทรวงการตางประเทศจึงตองดําเนินการเชิงรุกอยางตอเน่ืองเพื่อขับเคลื่อนใหมี
การปฏิบัติตามแถลงการณ “สูงอายุอยางมีศักยภาพ” เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ
ดํารงชีวิตของผูสูงอายุอันเปนการดําเนินการเพื่อตอบสนองแนวคิดความมั่นคงของมนุษย ซึ่งจะทําให
ผูสูงอายุมีอิสระจากความขาดแคลนและอิสระที่จะไดในสิ่งที่ตองการ (freedom from want) โดย
เริ่มจากการหารือเรื่องการเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุกับหนวยงานภายในประเทศที่
เกี่ยวของ เพื่อหาหนวยงานรับผิดชอบหลักที่พรอมจะขับเคลื่อนใหมีการปฏิบัติตามแถลงการณใน
กรอบอาเซียน จากน้ันจึงจัดประชุมคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ โดยเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวม
เพื่อใหไดทาทีรวมกันที่ชัดเจนของหนวยงานภายในประเทศเรื่องการเตรียมการรับมือกับปญหาสังคม
ผูสูงอายุกอนนําไปผลักดันในกรอบอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนใหประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมี
ความกาวหนาตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

ปญหาสังคมผูสูงอายุเปนประเด็นทาทายในสังคมโลกและในอาเซียน ทุกประเทศใน
ประชาคมอาเซียนจะตองเผชิญกับปญหาสังคมผูสูงอายุอยางหลีกเลี่ยงไมได แมวาการเขาสูสังคม
ผูสูงอายุของประเทศในอาเซียนจะมีระยะเวลาที่ตางกัน แตจํานวนสัดสวนของผูสูงอายุที่เพิ่มข้ึนยอม
สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามบริบทของแตละประเทศ จากการคาดการณของ
สหประชาชาติ ใน พ.ศ. 2583 ทุกประเทศในประชาคมอาเซียนจะเขาสูสังคมผูสูงอายุ16 ดังน้ัน  
การเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุจะเปนวาระสําคัญรวมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 
หากไทยสามารถผลักดันประเด็นน้ีสําเร็จยอมถือวาไทยไดผลักดันประเด็นที่เปนวาระของประชาชนซึง่
สงผลกระทบตอประชาชนทั้งภูมิภาค การผลักดันประเด็นปญหาสังคมผูสูงอายุจะชวยสงเสริม
ผลประโยชนของทุกประเทศรวมทั้งไทย และการที่ไทยผลักดันประเด็นดังกลาวสําเร็จยอมถือไดวา
ไทยมีสวนในการขับเคลื่อนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งจะชวยสงเสริมบทบาทของไทย
ในภูมิภาคได  

อยางไรก็ดี โดยที่หนวยงานที่รับผิดชอบประเด็นการเตรียมการรับมือกับปญหาสังคม
ผูสูงอายุของไทยและอาเซียนมีหลายหนวยงานจึงมีความจําเปนที่จะตองบูรณาการการทํางานระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ กระทรวงการตางประเทศตองดําเนินการเชิงรุกเพื่อโนมนาวใหหนวยงานที่
เกี่ยวของเห็นความสําคัญของปญหาและพรอมจะผลักดันประเด็นดังกลาวรวมกันในเวทีอาเซียน ทั้งน้ี 
การผลักดันปญหาสังคมผูสูงอายุในอาเซียนตองคํานึงถึงการบูรณาการการทํางานของอาเซียนเชนกัน
เน่ืองจากมีองคกรเฉพาะสาขาของอาเซียน 2 องคกรที่รับผิดชอบปญหาสังคมผูสูงอายุ คือ สาขา
สวัสดิการสังคมและการพัฒนา และสาขาสาธารณสุข ซึ่งทั้งสององคกรเห็นความสําคัญของปญหา
ดังกลาวแตไมมีการบูรณาการแผนงานและโครงการระหวางกัน  

ดังน้ัน เพื่อเรงรัดการเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุในประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศไดประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและใน
อาเซียนเพื่อผลักดันการออกแถลงการณในระดับผูนําอาเซียนบวกสามเรื่อง “สูงอายุอยางมีศักยภาพ” 
เพื่อยืนยันเจตนารมณระดับผูนําในการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุในภูมิภาค สงเสริมขีด
ความสามารถของอาเซียนในการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุ และเสริมสรางความเปนหุนสวนกับ
ทุกภาคสวนในการจัดการกับปญหาสังคมผูสูงอายุ และเมื่อมีการออกแถลงการณแลว กระทรวงการ
ตางประเทศตองผลักดันใหแถลงการณดังกลาวมีผลในทางปฏิบัติ ซึ่งจะนําไปสูการขับเคลื่อนความ
คืบหนาของความรวมมือดานปญหาสังคมผูสูงอายุในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

                                                
16 United Nations, World Population Prospect, the 2010 Revision.  
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4.2  ขอเสนอแนะ 
4.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

1) การพิจารณาประเด็นความรวมมือที่จะนําไปผลักดันในประชาคมอาเซียนควร
เปนประเด็นที่ประเทศสมาชิกทุกประเทศเห็นประโยชนรวมกัน โดยเปนประเด็นที่มีความสมดุล
ระหวางผลประโยชนแหงชาติและผลประโยชนแหงภูมิภาค เพื่อจะไดรับความรวมมือจากประเทศ
สมาชิกทุกประเทศในการผลักดันใหประเด็นดังกลาวเปนวาระสําคัญของความรวมมือในระดับภูมิภาค 
และเมื่อดําเนินการสําเร็จจะกอใหเกิดประโยชนกับภูมิภาค และสงเสริมผลประโยชนของประเทศ
สมาชิกทุกประเทศ รวมทั้งผลประโยชนของไทยในระยะยาว  

2) หากกระทรวงการตางประเทศตองการใหไทยรักษาบทบาทนําในประชาคม
อาเซียน และจะใชประชาคมอาเซียนเปนเวทีสําหรับการสงเสริมผลประโยชนหรือตอยอดนโยบาย
สําคัญของไทย มีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน
ภายในประเทศที่เกี่ยวของกับประเด็นที่มีความคาบเกี่ยวระหวางหนวยงาน เพื่อที่จะไดมีความเขาใจ
ตรงกันเรื่องทาทีของไทย และผลประโยชนหลักที่ไทยตองการผลักดันและสามารถสรางพลังรวมที่มี
ประสิทธิภาพในการผลักดันประเด็นที่มีความสําคัญตอไทยในเวทีอาเซียนเพื่อเสริมสรางบทบาทนํา
ของไทยในการขับเคลื่อนใหอาเซียนมีความกาวหนา 

3) การขับเคลื่อนอาเซียนใหเปนประชาคมที่มีความเขมแข็งและกาวหนา 
นอกจาก จะตองการความรวมมืออยางมากจากประเทศสมาชิกอาเซียนแลว การดําเนินการโนมนาว
ชักพาประเทศ อื่นๆ เชน ประเทศบวกสาม หรือประเทศคูเจรจาที่มีองคความรูและประสบการณเขา
มารวมมือดวยได ก็จะเปนปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญในการขับเคลือ่นประชาคมอาเซียนอีกทางหน่ึง 

4) กระทรวงการตางประเทศควรรายงานความกาวหนาในการดําเนินการ
เตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุในประชาคมอาเซียนซึ่งไทยเปนผูริเริ่มในเวทีประชุม
สหประชาชาติดวย เพื่อสงเสริมบทบาทของไทยในเวทีโลก เน่ืองจากการจัดต้ังศูนยอาเซียนเพื่อ
ผูสูงอายุอยางมีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation) ในไทย
จะเปนผลงานที่มีความโดดเดนในทิศทางที่สอดคลองและตอบสนองตอเปาหมายของการพัฒนา
ผูสูงอายุภายใตแผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ (The Madrid 
International Plan of Action on Ageing) ที่ไดกําหนดเปาหมายหลักของการพัฒนาผูสูงอายุใน 3 
ประเด็น คือ ผูสูงอายุกับการพัฒนา สูงอายุอยางมีสุขภาพดีและมีสุขภาวะ และการสรางความมั่นใจวา
จะมีสภาพแวดลอมที่เกื้อหนุน ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกลาวเปนพันธกรณีที่ประเทศภาคีองคการ
สหประชาชาติยึดถือเปนเปาหมายของการดําเนินงานดานปญหาสังคมผูสูงอายุ และรวมกําหนด
ทิศทางกลยุทธของการพัฒนาเพื่อมุงไปสูเปาหมายดังกลาวรวมกัน  

4.2.2  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
เพื่อสานตอความพยายามของกระทรวงการตางประเทศในการริ เริ่มใหมี 

ความรวมมืออาเซียนบวกสาม โดยการออกแถลงการณในระดับผูนําเรื่องการสูงอายุอยางมีศักยภาพ 
เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนปญหาสังคมผูสูงอายุของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนใหมี 
ความคืบหนา น้ัน กระทรวงการตางประเทศควรดําเนินการ ดังน้ี 
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1) การดําเนินการระยะสั้น กระทรวงการตางประเทศควรเชิญหนวยงานภายใน 
ประเทศที่เกี่ยวของกับปญหาสังคมผูสูงอายุมาหารือเพื่อที่จะไดมีความเขาใจตรงกันเรื่องทาทีของไทย
และผลประโยชนหลักที่ไทยตองการผลักดัน และเพื่อหาแนวรวมและหนวยงานรับผิดชอบหลักในการ
ผลักดันใหประเด็นการเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุเปนวาระที่ไทยจะผลักดันตอไปในเวที
อาเซียน โดยใชแถลงการณอาเซียนบวกสามดังกลาวเปนจุดเริ่มตนของความรวมมือ โดยต้ังเปาหมาย
วาควรผลักดันใหเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรมในชวงเวลาที่ไทยเปนประธานอาเซียนใน พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี 
การจัดต้ังศูนยอาเซียนเพื่อผูสูงอายุอยางมีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active 
Ageing and Innovation) นาจะเปนผลลัพธจากการดําเนินการที่เปนรูปธรรมมากที่สุด เพราะ
นอกจากจะเปนประโยชนตอประชาชนไทยและประชาชนอาเซียนแลว ยังสามารถผลักดันนโยบาย
อาเซียนที่จะสรางผลประโยชนใหกับไทยและประเทศสมาชิกดวย ทั้งน้ี การจัดประชุมหารือดังกลาว 
มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการผลักดันใหมีการจัดต้ัง 
ศูนยอาเซียนเพื่อผูสูงอายุอยางมีศักยภาพและนวัตกรรมในไทยในปที่ไทยเปนประธานอาเซียนและ
เพื่อหาหนวยงานรับผิดชอบหลักที่มีความพรอมในการจัดต้ังศูนยดังกลาว เน่ืองจากปญหาสังคม
ผูสูงอายุมีความคาบเกี่ยวระหวางหลายหนวยงาน รวมทั้งเพื่อหารือแนวทางการดําเนินงานข้ันตอไป 
เชน อาจมีการจัดต้ังกลุมแกนหลัก (core group) และอาจพิจารณาใชคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ
เปนกลไกทางนโยบายเพื่อเช่ือมโยงกับวาระแหงชาติอื่นๆ และนํารายงานเสนอนายกรัฐมนตรี
พิจารณาผลักดันใหเปนนโยบายของไทย และใหนายกรัฐมนตรีนําข้ึนหารือใหที่ประชุมสุดยอดอาเซยีน
ใหความเห็นชอบกับการจัดต้ังศูนยดังกลาวตอไป 

2) การดําเนินการระยะกลาง รวมมือกับหนวยงานรับผิดชอบหลักที่มีความพรอม
ในการจัดต้ังศูนยอาเซียนเพื่อผูสูงอายุอยางมีศักยภาพและนวัตกรรมและผลักดันแผนการจัดต้ัง 
ศูนยดังกลาวในการประชุมองคกรเฉพาะสาขาที่เกี่ยวของของอาเซียน เพื่อใหอาเซียนสนับสนุนการ
จัดต้ังและการดําเนินงานของศูนยดังกลาวในฐานะเปนศูนยความรวมมือดานผูสูงอายุในระดับภูมิภาค 
โดยกระทรวงการตางประเทศควรดําเนินการ ดังน้ี 

(1) รวมมือกับหนวยงานรับผิดชอบหลักในการยกรางเอกสารแนวคิด ระบุ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของศูนยอาเซียนเพื่อผูสูงอายุอยางมีศักยภาพและนวัตกรรม โดยมีเปาหมาย 
ที่จะใหเปนศูนยในระดับภูมิภาคที่มีหนาที่สงเสริมการแลกเปลี่ยนองคความรู เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม รวมทั้ง การทําวิจัยเกี่ยวกับปญหาสังคมผูสูงอายุ เพื่อสนับสนุนการกําหนดนโยบายใน
ระดับชาติและระดับภูมิภาค ทั้งน้ีศูนยที่จะจัดต้ังข้ึนควรดําเนินการโดยใชแนวทางแบบองครวม เชน มี
การเช่ือมโยงองคความรูทางการแพทย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่ือมโยงประเด็นนวัตกรรมและ
อารยสถาปตย ตลอดจนเปนกลไกในระดับภูมิภาคที่จะเช่ือมโยงและประสานความรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของของประเทศอาเซียน ประเทศบวกสาม ประเทศคูเจรจา องคการระหวาง
ประเทศ และองคการระดับภูมิภาค เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนการปฏิบัติที่ ดี  และเพิ่มขีด
ความสามารถในการเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุ หนวยงานรับผิดชอบหลักจะนําเอกสาร
แนวคิดดังกลาวเสนอใหองคกรเฉพาะสาขาของอาเซียนใหความเห็นชอบและมีสวนรวมในการ
สนับสนุนการจัดต้ังและการดําเนินงานของศูนยดังกลาวในฐานะศูนยความรวมมือดานผูสูงอายุใน
ระดับภูมิภาค  



30 

 

(2) เตรียมแผนงบประมาณเพื่อเปดทําการและบริหารงานของศูนยดังกลาว 
จากประสบการณการกอต้ังศูนยตางๆ ของอาเซียนในไทย โดยเฉพาะศูนยที่ไทยไดประโยชน ไทย 
ไมสามารถหลีกเลี่ยงการเปนผูรับผิดชอบงบประมาณในข้ันเริ่มตนได แตในระยะตอไปจะเปดกวางให
ประเทศอื่นๆ ที่สนใจมารวมกิจกรรม และรวมใหการสนับสนุนทางการเงินโดยสมัครใจ และนาจะ
พัฒนาหุนสวนความรวมมือกับธนาคารโลก องคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (Japan 
International Cooperation Agency : JICA) และองคการอนามัยโลก (World Health 
Organization : WHO) ตอไป 

3) การดําเนินการระยะยาว กระทรวงการตางประเทศควรบูรณาการความรวมมอื
จากภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อรวมวางแผนการดําเนินงานของศูนยอาเซียนเพื่อผูสูงอายุอยางมี
ศักยภาพและนวัตกรรม โดยกําหนดเปดศูนยดังกลาว ใน พ.ศ. 2562 ซึ่งเปนปที่ไทยเปนประธาน
อาเซียน ทั้งน้ี ภายหลังการเปดศูนย กระทรวงการตางประเทศและหนวยงานรับผิดชอบหลักจะตอง
ดําเนินการขับเคลื่อนใหศูนยดําเนินการตอไปไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

ความรวมมือดานการเตรียมการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุโดยการจัดต้ังศูนย
ดังกลาว จะสงเสริมใหไทยเปนประเทศที่มีองคความรูและเปนแบบอยางในการบริหารจัดการสังคม
ผูสูงอายุอยางเปนองครวม ซึ่งไทยผลักดันรูปแบบการดูแลโดยชุมชน และตองการจะแลกเปลี่ยน 
แนวปฏิบัติ ประสบการณกับประเทศบวกสามที่มีองคความรูและความเช่ียวชาญ เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินการระดับประเทศและระดับภูมิภาค 

การเสริมสรางรากฐานแหงความรวมมือในอาเซียน ประเทศสมาชิกจําเปนตอง
ผลักดันความรวมมือในสาขาตางๆ ใหมีความกาวหนา และสามารถตอบสนองตอความตองการที่
แทจริงของประชาชน โดยพัฒนาความรวมมือในเชิงคุณภาพ เพื่อใหประชาชนทุกระดับมีจิตสํานึกของ
ความเปนประชาคมอาเซียนมากย่ิงข้ึน โดยเห็นวาอาเซียนเปนองคกรที่ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในภูมิภาคได ทั้งน้ี บทบาทของกระทรวงการตางประเทศในการผลักดันใหมีการเตรียมการ
รับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุจึงเปนการขับเคลื่อนใหประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเดินหนา
ตอไปอยางมั่นคงและประชาชนไดประโยชนอยางแทจริง โดยยึดหลักการกาวไปขางหนาดวยกันกับ
ประเทศสมาชิกโดยไมทิ้งใครไวขางหลัง มีประชาชนเปนศูนยกลาง และทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวม  
ซึ่งเปนหลักการตามวิสัยทัศนประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 และเปนไปตามวิสัยทัศนของประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 ที่มีเปาหมายในการเปนประชาคมที่เกี่ยวของ เปนประโยชน
ตอประชาชน ครอบคลุม ย่ังยืน มีภูมิคุมกัน และมีพลวัตร 
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