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อนาคตของไทยและอาเซียนกับสังคมผูส้งูอายุ อนาคตของไทยและอาเซียนกับสังคมผูส้งูอายุ อนาคตของไทยและอาเซียนกับสังคมผูส้งูอายุ    

จากผลการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียน
ศึกษาฯ ครั้งที่ ๒/๖๑ เรื่อง “อนาคตของไทยและอาเซียนกับ
สังคมผู้สงูอาย”ุ จัดโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธ.ค.๖๐ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ
และนักวิชาการจากหน่วยงานทั้งด้านความมั่นคง ภาครัฐ และ
สถาบนัการศึกษา เข้าร่วมถกแถลงในประเดน็เกีย่วกบัการสร้าง
ความตระหนักรู้ ผลกระทบต่อไทยและอาเซียนที่เกิดขึ้นจาก
สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ เพื่อหาแนวทางในการเตรียมความ
พร้อมรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ท าให้ได้   
องค์ความรู้และข้อเสนอแนะส าคัญดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

แนวโน้มส าคัญ และสถานการณ์สังคมผูส้งูอายุ 

แนวโน้มประชากรโลกได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งใช้
ระยะเวลาแตกต่างกันนั้น เป็นปัจจัยที่ท าให้ผลกระทบต่อมิติ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของแต่ละประเทศ
แตกต่างกัน โดยแนวโน้มที่ส าคัญในสังคมผู้สูงอายุของโลกมี ๙ 
ประการ คือ ๑) การสูงวัยของประชากรโลก ๒) การเพิ่มขึ้น

ของอายุค่าเฉลี่ย ๓) การเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้สูงอายุที่ชราภาพ
มากที่สุด ๔) การเพิ่มภาระจากโรคไม่ติดต่อ ๕) การลดลงของ
จ านวนประชากรในอกี ๒ - ๓ ทศวรรษขา้งหนา้ ๖) การเปลีย่นแปลง
โครงสร้างครอบครัว ๗) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างาน
และการเกษียณ ๘) การปฏิรูประบบการประกันสังคม และ  
๙) ความท้าทายใหม่ด้านเศรษฐกิจ 

ส่วนสถานการณ์ในอาเซียน พบว่า ในปี ๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ย
ของสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดของชาติ
สมาชิกฯ อยู่ที่ร้อยละ ๑๐.๙ และมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ ๒๙.๔ ภายใน ปี ๒๕๖๘ โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าว
เป็นการเพิ่มขึ้นเกือบ ๓ เท่า แสดงให้เห็นว่าอาเซียนได้เข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ โดยเฉพาะสิงคโปร์ ไทย และ
เวียดนาม ที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุใน ๓ ประเทศแรกของอาเซียน
ตามล าดับ 

ส าหรับไทยนั้น มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุในปัจจุบัน
เฉลีย่รอ้ยละ ๑๖ ซึง่เปน็อนัดบั ๒ ของอาเซยีน และในป ี๒๕๖๘  
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ผลการประชมุลา่สดุของศนูยอ์าเซยีนศกึษา สถาบนัวชิาการปอ้งกนัประเทศ เรือ่ง “อนาคตของไทยและอาเซยีนกับ

สังคมผู้สูงอายุ” ได้ท าให้ทราบว่า แนวโน้มของประชากรผู้สูงอายุมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อไทยและ
อาเซียนในหลายมิติ โดยเฉพาะไทยที่ก าลังจะกลายเป็น "สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์" ในปี ๒๕๖๔ อันท าให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุในอนาคต ค าถามส าคัญ คือ ไทยพร้อมแล้วหรือยัง? 



จะเกดิวกิฤตสงัคมสงูอายเุพิม่มากขึน้ ซึง่ปจัจบุนัจะเหน็วา่ นโยบาย
ของภาครัฐให้ความส าคัญอย่างมากกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุ 
สังเกตได้จากการที่รัฐบาลมีการก าหนดให้ปัญหานี้เป็นวาระ
แห่งชาติ อีกทั้งมีการก าหนดให้กระทรวงฯ และหน่วยงานต่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งจดัท าโครงการออกมา แตป่ญัหาทีเ่กดิขึน้ คอื หนว่ยงาน
ภาครัฐมีการด าเนินงานในลักษณะต่างคนต่างท างาน จึงส่งผล 
ให้การป้องกันและแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุขาดประสิทธิภาพ  
 

ผลกระทบต่ออาเซียนและไทย 

ผลจากการทีอ่าเซยีนไมไ่ดม้กีารเตรยีมความพรอ้มรบัมอืกบั
สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้เกิดผลกระทบในลักษณะต่างๆ กล่าวคือ 
ผูสู้งอายุมีการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย (ไม่ได้อยู่อาศยัในที่อยู่อาศัยเดิม) 
การขาดกลไกเฝ้าระวังการดูแลผู้สูงอายุ ภาครัฐขาดการประชา 
สัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการออมเพื่อชีวิตหลังเกษียณ  
ขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (Reverse 
Mortgage) และขาดการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ
ด ารงชีวิตอยู่อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรี ขาดมาตรการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้สูงอายุในการปกป้องตนเองจากภัยรอบด้าน
ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้  รวมทั้งขาดการพัฒนา
เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตอย่าง
ปลอดภัยของผู้สูงอายุ 

ขณะทีก่ารเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายขุองไทย ยงัท าใหม้ผีลกระทบ
เกีย่วพนัทัง้ในภาพรวมของประเทศและกองทพั กลา่วคอื ท าใหเ้กดิ
ปัญหาเกี่ยวกับรัฐต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณ 
กลุ่มผู้ใช้แรงงานไม่มีการออมอย่างเป็นระบบจนท าให้เกิดภาวะ
พึ่งพิงในอนาคต รายได้หลังเกษียณไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
เกิดปัญหาการรักษาพยาบาล การให้บริการ ค่าใช้จ่าย การไม่
สามารถเข้าถึงระบบสุขภาพและผู้ดูแลในระยะยาว ปัญหาการ
ขาดแคลนก าลังแรงงานในภาคการผลิต และรายได้ของประเทศ
ลดน้อยลง นอกจากนั้นในส่วนของกองทัพยังส่งผลให้เกิดปัญหา
การขาดแคลนก าลังพล ปัญหาก าลังพลสูงอายุ และกองทัพใช้
งบประมาณในการดูแลก าลังพลสูงอายุเพิ่มมากขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากแนวโน้มของสถานการณ์เกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุที่เพิ่ม
มากขึ้น ที่ประชุมฯ จึงมีข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อม
เพือ่รบัมอืกบัการเกดิสงัคมผูส้งูอายใุนประเทศอยา่งเปน็ระบบ ดงันี ้

๑) ภาครฐัควรมมีาตรการปอ้งกนัปญัหาทางดา้นเทคโนโลยีที่
จะสง่ผลกระทบตอ่ผูส้งูอาย ุเชน่ การเพิม่ชอ่งทางในการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ เพื่อลดปัญหาการถูกจาร
กรรมข้อมูลทางไซเบอร์ เป็นต้น 

๒) ภาครฐัควรมมีาตรการปอ้งกนัการขยายตวัของครอบครวัเดีย่ว 
การสร้างงานในท้องถิ่นเพื่อให้บุตรหลานสามารถดูแลเลี้ยงดู
ผู้สูงอายุ การพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ การมี
มาตรการทางด้านภาษีเพื่อกระตุ้นให้ภาคส่วนต่างๆ ให้บริการ
สาธารณะแก้ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

๓) หน่วยงานทุกภาคส่วนควรมีมาตรการรองรับสังคม
สูงอายุอย่างเป็นระบบ โดยมีการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยให้มีการมุ่งเน้นงานทางด้านการจดั
สวสัดกิาร และการใหค้วามชว่ยเหลอืผูส้งูอายอุยา่งครอบคลมุทกุกลุม่ 
ทัง้ผูส้งูอายทุีเ่กษยีณอายรุาชการ ผูส้งูอายทุีเ่ลยวยัท างาน ผู้สูงอายุที่
อยู่ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น  

๔) กองทัพควรเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่การ
เป็นสังคมสูงอายุ โดยการให้ความส าคัญในประเด็นการเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของก าลงัพลโดยการน าเทคโนโลยใีหม่
เข้ามาปรบัใชก้บักองทพั การเตรยีมความพรอ้มใหก้ าลังพลสงูอายุ
กอ่นการเกษยีณอายรุาชการ การปรบัปรงุระเบยีบและขอ้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับก าลังพลสูงอายุเพิ่มมากขึ้น 
เช่น การขยายเวลารับราชการ การมีอาชีพรองรับหลังเกษียณ 
เปน็ตน้ อกีทัง้ ควรมกีารน าก าลงัพลส ารองมาบรรจเุข้ารบัราชการ
เป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนก าลังพล โดยมี
การให้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เหมาะสม 

ผลจากการประชุมฯ ท าให้ทราบว่าสถานการณ์เกี่ยวกับ
สงัคมผูส้งูอาย ุเปน็ประเดน็ปญัหาทีส่ าคญัตอ่ไทยซึง่สง่ผลกระทบที่
เชือ่มโยงกนัในหลายมติ ิฉะนัน้ ศนูยศ์กึษายทุธศาสตรฯ์ จงึไดจ้ดัท า
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมฯ น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
และรัฐบาล เพื่อให้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ 
และเปน็ฐานขอ้มลูในการจดัท ายทุธศาสตร ์นโยบาย และแผนงาน
ด้านการบริหารจัดการส าหรับสังคมผู้สูงอายุ ต่อไป 
 

อ้างอิง 
 การประชุมเชงิสัมมนาทางวชิาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้งที่ ๒/๖๑ 

ภายใตห้วัขอ้เรือ่ง “อนาคตของไทยและอาเซยีนกบัสงัคมผูส้งูอาย”ุ ระหวา่ง
วนัที ่๑๓ - ๑๔ ธ.ค.๖๐ ณ โรงแรม เดอะ คาวาล ิคาซา่ รสีอรท์ จ.อยธุยา 

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา SSC  Focus    กรุณาส่งข้อคิดเห็นของท่านมายัง   คณะผู้จัดท า (ศศย. สปท.)  T/F : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๕ - ๑๖

    ๑. ท่านสนใจประเด็นใดเพิม่เติม / เห็นว่าควรศึกษาเพิ่มเติม

           การเมือง              เศรษฐกิจ              สังคม               วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี               การทหาร                พลังงาน / สิ่งแวดล้อม    

           อื่นๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

    ๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….….…….……….

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..……….………….
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