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ไทยกับสังคมสูงวัย

ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยตั้งแต่ปี 2548 (สังคม
สูงวัย หมายถึง มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เกินกว่าร้อยละ 
10 ของประชากรท้ังหมด) จากน้ันมาสัดส่วนประชากรสูงวยั
ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือ่ง โดยในปี 2559 สัดส่วนประชากร
อาย ุ 60 ปีขึน้ไปมจี�านวนถึง 10.8 ล้านคน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 17 ของประชากรท้ังหมด ตามการคาดประมาณของ
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ (2556)1ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอาย ุ
อย่างสมบูรณ์ คือ มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึง
ร้อยละ 20 ในปี 2564 หรือ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด 

และในปี 2574 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยระดับ
สุดยอด เม่ือมีสดัส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถงึร้อยละ 
28 ของประชากรทั้งหมด 

ปรากฏการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อการพฒันา
ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
และรฐั ภาพของสังคมไทยนับจากน้ีเป็นต้นไป ประชากรไทย
จะสูงอายุขึ้นด้วยอัตราท่ีเรว็มาก จ�านวนประชากรวยัแรงงาน
จะมีสัดส่วนลดลง ขนาดครัวเรือนเล็กลง รูปแบบการอยู่
อาศัยของผู้สูงอายุก็จะเปลีย่นแปลงไปด้วย ดังนัน้รัฐบาล 
จึงต้องเร่งวางนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับสังคม
สูงวัย

4 มาตรการช่วยเหลอืผูส้งูอาย ุ
รองรับสังคมสูงวัย

เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการรองรับสังคมสูงวัย ตามที่กระทรวง 
การคลังเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วย การส่งเสริมการจ้างงาน
ผู้สูงอายุ การสร้างที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ สินเชื่อที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ และการบูรณาการระบบ
บ�าเหน็จบ�านาญ มาตรการดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่ผู้สูงอายุทั้งในเรื่องการสร้างรายได้  
การส่งเสริมการออม และการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย
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มาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุ

แนวทางการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ผ่านมาเน้นสร้าง 
หลักประกันรายได้ยามชราภาพ ผ่านการจ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีวิตของ 
ผู้ส ูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ีได้ ควบคู ่กับการส่งเสริม 
สุขภาวะทางสุขภาพทีด่ีผ่านการพัฒนาชุดความรู ้ต่างๆ  
เพื ่อให้ผู้ส ูงอายุมสี ุขภาวะทัง้ทางร่างกายและจิตใจทีด่ี  
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย 

ปัจจุบันประเด็นเรื ่องการจ้างงานผู้ส ูงอายุได้รับ 
ความสนใจในสังคมไทยเป็นอย่างมาก เม่ือมีงานวจิยัและเวที
เสวนาหลายเวทีทีน่�าเสนอหัวข้อ “สูงวัยไม่หยุดท�างาน”  
เพื่อส่งเสริมการท�างานของผู้สูงอายุ อันจะเป็นการรักษา
มาตรฐานการครองชีพในระดับที ่ใกล้เคียงกับช่วงก่อน 
การเกษียณอายุ และเป็นการส่งเสริมสุขภาพทางจิตใจและ
สังคมของผู้สูงอายุด้วย อย่างไรก็ตามแนวคิดดังกล่าวยัง 
ไม่น�าไปสู่การปฏิบัติมากนัก จึงเป็นเรื่องน่ายินดีทีร่ัฐบาล 
ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการรองรับสังคมผู้สูงวัย โดยผ่าน
การออกมาตรการต่างๆ ทีส่อดรับกับสังคมผู้สูงวัยของไทย 
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. มาตรการจ้างงานผู้สูงอายุ

หากหน่วยงานใดมีการจ้างงานคนท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป 
เงินเดือนที่ต้องจ่ายให้กับผู้สูงอายุจะสามารถน�ามาหักภาษี
ได้สองเท่า ของรายจ่ายประเภทเงนิเดอืนและค่าจ้าง (ส�าหรับ
การจ้างบุคลากรผู้สูงอายุซึ่งมีอัตราค่าจ้างไม่เกิน 15,000 
บาทต่อคนต่อเดอืน) โดยนายจ้างสามารถขอใช้สิทธไิด้ไม่เกนิ
ร้อยละ 10 ของจ�านวนลูกจ้างทัง้หมด ทัง้นีลู้กจ้างจะต้อง 
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ กรรมการ ผู้บริหาร หรือเคยเป็น
ผู้บริหารของกิจการ2 

มาตรการนีถื้อว่าเป็นการสร้างหลักประกันความ
มัน่คงในเรื่องรายได้ของผู้สูงอายุให้สามารถเลี้ยงดูตนเองได้
ยาวนานขึ้น3 เป็นการเปลีย่นการมองภาพผู้สงูอายทุีม่องว่า 
“ผูสู้งอายุเป็นภาระ” ให้เป็น “ผู้สูงอายุมีคณุค่า” แม้ว่าบตุร
ยังคงเป็นแหล่งรายได้ทีส่�าคญัของผู้สูงอายุในปัจจบัุน แต่กมี็

แนวโน้มลดลง4 อันเนือ่งมาจากผลของค่านิยมทีเ่ปลีย่นไป
ของสังคมไทยทีม่ีบุตรน้อยลง รวมถึงการย้ายถิ่นของคน 
ในวยัท�างาน จึงท�าให้ผู้สูงอายุได้รับเงินเพ่ือช่วยเหลือจนุเจอื
จากบุตรหลานน้อยลงไปด้วย การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุคง 
อยู่ในก�าลังแรงงานเป็นเรื่องทีส่�าคัญ นอกจากการท�างาน 
จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุแล้ว การท�างาน 
ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพทัง้ทางร่างกายจิตใจและสังคม 
ของผู้สงูอายอุกีด้วย โดยเป็นการส่งเสริมให้เกิดพฤฒพลงั  
(active ageing) และให้ผู้สูงอายุประสบความส�าเรจ็อีกด้วย

2. มาตรการสร้างทีพ่กัอาศยัส�าหรบัผูส้งูอายุ

มาตรการนีส้ ่งเสริมการสร้างทีพ่ักอาศัยทีม่ ีความ
เหมาะสม และมีส่ิงอ�านวยความสะดวกเป็นการเฉพาะให้กบั
ผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีทีพ่ัก
อาศัยทีป่ลอดภัย มอีปุกรณ์ใช้สอยทีเ่หมาะสม และอยู่ใน
ความดูแลของแพทย์และพยาบาล โดยจะมีการสร้าง 
ทีพั่กอาศัยทัง้ในรูปแบบการเช่าทีร่าชพัสดุ จ�านวน 4 แห่ง 
ในจงัหวดัชลบุร ีนครนายก เชยีงราย และเชยีงใหม่ รวมพื้นท่ี 
135 ไร่ รวมทัง้การจัดหาสถานที ่ทีเ่หมาะสมเพื ่อสร้าง 
ทีพ่ักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ ในรูปแบบของบ้านประชารัฐที่
ด�าเนินการโดยการเคหะแห่งชาติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และยังสนับสนุนสินเชื่อ
เงื่อนไขผ่อนปรนให้แก่ผู้ประกอบการพฒันาอสังหารมิทรพัย์
ทีต่ ้องการพัฒนาโครงการทีพ่ักอาศัยส�าหรับผู้สงูอายุ  
วงเงนิรวมไม่เกนิ 4,000 ล้านบาท และให้มีการจัดสรรวงเงนิ
สินเชือ่ทีอ่ยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการด�าเนิน
โครงการในระยะต่อไปด้วย โดยให้สิทธิการจองส�าหรับบุตร
ที่เลี้ยงดูบิดามารดาเป็นล�าดับแรก5

ท้ังน้ีมีข้อมีสังเกตว่า 1) มาตรการน้ีให้สิทธสิ�าหรบับุตร
ที่เลี้ยงดูบิดามารดาเป็นล�าดับแรก ซึ่งสะท้อนภาพให้เห็นว่า 
สังคมไทยยังต้องการส่งเสรมิค่านิยมในการเล้ียงดบิูดามารดา
ว่าเป็นหน้าที่หลกัของบุตรโดยเฉพาะอย่างยิง่ภายใต้
สถานการณ์อนาคตทีผู่้สูงอายุจะมีจ�านวนมากขึ้นอย่างเร็ว 
รัฐไม่สามารถทีจ่ะดูแลผู้สูงอายุได้อย่างทัว่ถึง ดังนัน้จึงต้อง
เป็นหน้าทีข่องบุตรในการดูแลบิดามารดา 2) มาตรการนี้
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เหมาะสมส�าหรับผู้สงูอายทุีต่้องการมทีีอ่ยู่อาศัยใหม่เท่านัน้ 
ควรค�านึงถงึผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศยัอยู่บ้านเดมิทีต่นเองเป็น
เจ้าของ แต่มีแนวโน้มทีจ่ะอาศัยอยู่เพียงล�าพังคนเดียว  
หรืออาศัยอยู่กับคู่สมรสมากขึ้น การปรับปรุงที่อยู่อาศัยเดิม
ให้เหมาะกบัการใช้ชวีติของผู้สูงอายุแทนท่ีการย้ายเข้าไปใน
โครงการหรอืบ้านพกัท่ีจดัขึ้นใหม่ส�าหรบัผู้สูงอายุโดยเฉพาะ 
ก็น่าจะตอบโจทย์และช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเลือกใช้ชีวิต 
สงูวัยในบ้านเดิมได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และมคีุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน 

3. สินเชื่อที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ

สินเชื่อที่อยู่อาศัย หมายถึง เงินกู้ระยะยาวทีกู่ ้ยืม 
จากสถาบันการเงนิหรอืธนาคาร เพื่อซื้อหรอืสร้างท่ีอยู่อาศยั 
โดยใช้ทีอ่ยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกันในการจ�านองให้แก่
ธนาคารผู้ให้สินเชื่อ6

มาตรการนี้เป็นการให้เงินกู้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไปที่มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระหนี้เป็นของตนเอง เพื่อให้
ผู้สูงอายุน�าที่อยู่อาศัยของตนมาเปลีย่นเป็นเงินด�ารงชีพ  
ซึ่งมูลค่าเงินทีกู่้ได้จะขึ้นอยู่กับอายุของผู้กู้ มูลค่าบ้าน และ
อัตราดอกเบ้ีย ผู้สูงอายุสามารถเลือกวธิรีบัเงนิเป็นก้อนเดียว
หรอืทยอยรบัเป็นงวด จนกว่าจะเสียชวีติหรอืจนกว่าจะหมด
อายุสัญญาเงินกู้ โดยผู้กู้ไม่ต้องช�าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยคืน 
และหลังจากผู้กู้เสียชีวิต ที่อยู่อาศัยจะตกเป็นของธนาคาร7 

โดยปกติแล้วสินเชื ่อทีอ่ย ู่อาศัยของบุคคลทั ่วไป 
ทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบัน จะเป็นในลักษณะของบ้านทีย่ืน่กู้นั้น 
จะเป็นหลักประกันในการกู้ยืม และผู้กู้จะได้เงินมาเป็นก้อน
ส�าหรับจ่ายค่าบ้าน หรือน�าไปใช้จ่ายในเรื่องอืน่ๆ ที่จ�าเป็น  
ผู้กู้จะต้องจ่ายคืนให้กับธนาคารเป็นรายเดือนตามทีต่กลง 
กับธนาคาร ซึ ่งตรงกันข้ามกับสินเชื ่อส�าหรับผู้ส ูงอายุ  
ท่ีธนาคารจะเป็นคนจ่ายเงนิเป็นรายเดอืนให้แทน โดยมีบ้าน
เป็นหลักประกนัและผู้สูงอายุยังสามารถอาศยัอยู่ในบ้านหลัง
น้ันไปได้จนกว่าจะเสียชวีติ และทีส่�าคญั  ผู้ท่ีต้องการกูไ้ม่ต้อง
ยืน่หลกัฐานแสดงรายได้ของตนเอง ไม่ต้องตรวจสุขภาพ  
มีแค่เพียงบ้านและทีด่ินทีป่ลอดภาระการผ่อนช�าระกับ

ธนาคารเท่านัน้ก็เพียงพอแล้ว มาตรการนีไ้ด้เกิดขึ้นแล้ว 
ในสหรฐัฯ และเกาหลใีต้8 ส�าหรบัประเทศไทยมีบางธนาคาร 
ท่ีขานรับนโยบายน้ีของรัฐบาล เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์
โดยได้จัดท�าโครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอาย9ุ เป็นต้น

มาตรการนี้มุ่งคุ้มครองและช่วยเหลือผู้สูงอายุทีไ่ม่ได้
เป็นข้าราชการบ�านาญ ไม่มีเงินส�ารองเพียงพอต่อการใช้ชวีติ 
และไม่ม ีล ูกหลานไว้คอยดูแล จ�านวนผู ้ส ูงอายุกลุ ่มนี ้
มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ถือได้ว่ามาตรการดังกล่าวเป็น
ทางเลือกส�าหรับวัยเกษียณในอนาคต และเป็นอีกหนึง่
มาตรการทีเ่สริมสร้างความมัน่คงทางรายได้ให้ผู้สูงอายุ  
และการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการออมที่พอเพียง 

4. การบูรณาการระบบบ�าเหน็จบ�านาญ 

มาตรการนีเ้ป็นการสนบัสนนุการออมภาคบงัคับ 
เพ่ือสร้างหลักประกนัรายได้ท่ีม่ันคงเม่ือยามสงูวยั เม่ือส�ารวจ
การออมของผู้สูงอายุ10 พบว่าผู้สูงอายุไทยมีอัตราการออม
ที่ต�่ามาก โดยประมาณร้อยละ 65 ของผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
ไม่มีเงินออมเลย สะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุไทยยังไม่ม ี
ความมั่นคงทางดา้นรายได้ในชว่งหลังวัยเกษยีณ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแรงงานนอกระบบ และแรงงานในระบบที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

มาตรการนีก้�าหนดให้มีการจัดตั ้งคณะกรรมการ
นโยบายบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติทีม่ีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน ท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา
และก�ากับดูแลระบบบ�าเหน็จบ�านาญของประเทศให้
ครอบคลมุ และจัดตัง้กองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญแห่งชาติ 
(กบช.) เพื่อเป็น “กองทุนส�ารองเล้ียงชพีภาคบังคบั” ส�าหรบั
แรงงานในระบบ ครอบคลุมท้ังลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างชั่วคราว
ของส่วนราชการ พนักงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ท่ีมีอายุ 15 – 60 ปี ท่ีไม่ได้เป็นสมาชกิกองทนุส�ารองเล้ียงชพี 
โดยให้มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนจาก 2 ฝ่าย คือ ลูกจ้าง และ
นายจ้าง ลกูจ้างจะได้รับบ�านาญหรือบ�าเหนจ็เมือ่อายคุรบ 
60 ปี เพื่อให้แรงงานกลุ่มดังกล่าวมีรายได้ที่เพียงพอในการ
ด�ารงชีวิตหลังเกษียณ โดยก�าหนดให้ กบช. เปิดรับสมาชิก
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ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป โดยลูกจ้างและนายจ้างต้องส่งเงิน
เข้า กบช. ฝ่ายละ 3% ของค่าจ้าง สงูสดุไม่เกินเดือนละ 
1,800 บาท และทยอยปรับเพิ ่มเป็น 10% ใน 10 ปี  
ส่วนลูกจ้างทีม่ีรายได้ไม่ถึงเดือนละ 10,000 บาท ไม่ต้อง 
น�าส่งเงินเข้ากองทุน โดยให้นายจ้างส่งเงินฝ่ายเดียว11 

จากการส�ารวจแรงงานนอกระบบของส�านักงาน 
สถติแิห่งชาต ิ255812 พบว่า ผู้มงีานท�าจ�านวน 38.3 ล้านคน  
เป็นแรงงานในระบบ 16.9 ล้านคน (ร้อยละ 44.1) และเป็น
แรงงานนอกระบบ 21.4 ล้านคน (ร้อยละ 55.9) ในจ�านวน 
16.9 ล้านคนทีเ่ป็นแรงงานในระบบนี ้ ยังมีบุคคลส่วนหนึง่ 
ทีไ่ม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลีย้งชีพ ซึ ่งครอบคลุม
ลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ พนักงานราชการ 
และรัฐวิสาหกิจ มาตรการนีจ้ะช่วยให้แรงงานมีเงินออม 
หลังเกษียณเพิ่มเป็น 50% ของรายได้ จากปัจจุบันอยู่ที ่19% 
เป็นการช่วยให้แรงงานในระบบมีการเตรียมพร้อมการออม
เพื่อการชราภาพในอนาคต และยังช่วยเพิ่มระดับการออม
ของประเทศให้สูงขึ้นเฉลี่ยปีละ 68,000 ล้านบาท13 

จุดเริ่มต้นของการรับมือ 

การเล็งเห็นความส�าคัญของการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ของจ�านวนผู้สงูอาย ุ ท�าให้ภาครัฐและผู้มสี่วนได้เสียต่างๆ 
ร่วมกนัผลักดนัมาตรการท้ังส่ี เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุดงักล่าว
ขึ้น มาตรการเหล่านีจ้ะช่วยให้ผู้สูงอายุมีความมัน่คงทาง 
รายได้ และเป็นหลักประกันรายได้ที่มัน่คงและยัง่ยืนเพื่อ 
การออมในยามชราภาพ นอกจากน้ีแล้วยังช่วยแบ่งเบาภาระ
ในการดูแลผู้สูงอายุของรัฐบาล และช่วยตอบรับกับความ
ต้องการของตลาดในเรื่องการขาดแคลนแรงงาน อันเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
อีกด้วย 

นอกจากน ีแ้ล ้ วมาตรการช ่วยเหล ือผ ู้ สู งอาย ุ
ทัง้ 4 มาตรการ ยังส ่งเสริมให้ผ ู้ส ูงอายุรู ้ส ึกมีคุณค่า  
เปลีย่นจากค�าว่า “ภาระ” เป็น “พลัง” ซึ่งจะส่งผลท�าให้ 
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีในบัน้ปลายชีวิตทั้งกายและใจ  
การปรับปรุงบ้านพักอาศยัให้ปลอดภยัและเหมาะสมส�าหรบั
ผู้ส ูงอาย ุ นอกจากจะช่วยเพิม่คุณภาพผู ้สงูอายแุละยงั 
ช่วยป้องกันอุบัติเหตุในผู้สูงอายุได้ด้วย
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