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“สังคมสูงวัย จะสรางพลังอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน”

ในการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ประจําป 2558
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558

ณ โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 พวกเราสมาชิกสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ประจําป 2558 ซึ่งประกอบดวย ผูแทนชมรมผูสูงอายุ                 

สมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี องคกรปกครอง              

สวนทองถิ่น และองคกร หนวยงาน เครือขาย ภาคีตางๆ  กวา 300 คน ไดรวมกันระดมความคิดเห็น และ                  

เห็นพองกันที่จะแสดงเจตนารมณตอที่ประชุมอันทรงเกียรตินี้วา

 1. ในฐานะสมาชิกสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติจะนํามติสมัชชาในครั้งนี้ ไปสื่อสารตอสมาชิกในชมรม 

องคกร หนวยงาน เครอืขายในสงักดั ใหรบัรูและรวมกนัขับเคลือ่นมตไิปสูการปฏบิตัใิหเปนรูปธรรมอยางเตม็กาํลงั

 2. ในฐานะท่ีตนเองเปนผูสูงอายุจะดูแลตนเองมิใหเปนภาระของสังคม และรวมผลักดันเปนพลัง              

ในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น พื้นท่ี จังหวัด ชาติ ใหเปนสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ กาวหนาในระดับตนของกลุม                 

ประเทศอาเซียน

 3. ในฐานะท่ีเปนสมาชิกของสังคมจะทําหนาที่ในการสานพลังภาคีเครือขายใหเปนพลัง “พลเมือง” 

เพื่อรวมนําพาสังคม และประเทศใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืนบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิสังคมของ

ความเปนไทย ดวยความรัก สามัคคี แบบพ่ีแบบนอง เอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปน

 4. ในฐานะที่เปนประชาชนในสังคมยุคแหงการเรียนรูและการสื่อสารไรพรมแดนจะพัฒนาตนเองให

เปนบุคคลตื่นรู ดวยการเรียนรู เปดกวาง ยอมรับฟงความเห็นจากผูอื่น และชวยส่ือสารแบงปนความรูสูเพื่อน 

เครือขาย สังคม อยางตอเนื่อง

ผูสูงวัย  ใชวา  เพียงแกเฒา
แตพวกเรา  คือบุคคล  ยังเปยมฝน

มีพละ  เปนพลัง  ที่ยังมันส
พรอมสรางสรรค  สังคม  ใหกาวไกล
เราจึงพรอม  รวมมือ  และรวมคิด

สานทั่วทิศ  ผองเพ่ือน  ขับเคล่ือนไหว
นําพาชาติ  ใหกาวหนา  เฉิดไฉไล
ประเทศไทย  เปนหนึ่ง  ในอาเซียน 
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Eสังคมสูงวัยจะสรางพลังอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน กสังคมสูงวัยจะสรางพลังอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน

 ดวยคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติมีมติใหจัดการประชุมสมัชชาผูสูงอายุ

ระดับชาติ ป พ.ศ. 2558 เพ่ือสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและเปดโอกาสใหผูสูงอายุไดเขารวม

ในกระบวนการสมัชชาผูสูงอายุ และจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการ และกลไกที่เปน

ประโยชนตอผูสงูอายใุนสงัคม ภายใตแนวคดิ “สงัคมสงูวยั จะสรางพลงัอยางไร ในการเขาสูประชาคม

อาเซียน” ระหวางวันที่ 6 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชัน

เซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูแทนองคกร หนวยงาน

ทุกภาคสวน เครือขายดําเนินงานดานผูสูงอายุจํานวนประมาณ 300 คน โดยมีประเด็นพิจารณา               

5 ประเด็น ไดแก (1) การสงเสริมทักษะอาชีพผูสูงอายุ (2) บทบาทของภาคเอกชนในยุคสังคมสูงวัย 

(3) การจัดการการสัญจรและระบบขนสงสาธารณะสําหรับผูสูงอายุ (4) ความพรอมดานวัฒนธรรม 

และ (5) พลังผูสูงอายุไทยตนแบบผูสูงวัยอาเซียน ซึ่งคณะทํางานวิชาการและการดําเนินการประชุม

เฉพาะประเด็นดําเนินการศึกษารวบรวมขอมูลวิชาการ พรอมจัดทําเปนเอกสารหลักและรางมติ                

ในแตละประเด็นผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิก และสุดทายมารวมกันหาฉันทมติกนั 

ในที่ประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติตอไป

 บัดนี้ ที่ประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558 มีฉันทมติเห็นชอบประเด็นพรอม

ขอเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการทั้ง 5 ประเด็นเรียบรอยแลว ซึ่งคณะอนุกรรมการจัดสมัชชา

ผูสูงอายุระดับชาติ จะไดนําเสนอรายงานดังกลาวตอคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ รวมท้ัง                    

กลไกตางๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือใหเกิดการขับเคล่ือนมติจากสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติไปสูการปฏิบัติ             

ที่เปนรูปธรรมท้ังในระดับชาติ หนวยงาน องคกร พื้นที่ทองถิ่นและชุมชน ดวยชองทางและวิธีการที่

เหมาะสมตอไป

คณะอนกุรรมการจัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ

กันยายน 2558

คํานํา
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Iสังคมสูงวัยจะสรางพลังอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน งสังคมสูงวัยจะสรางพลังอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน

 เวทีสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ กําหนดจัดขึ้นตั้งแต ป พ.ศ. 2548 เพื่อเปนเวทีใหผูสูงอายุ

และทกุภาคสวนไดรวมแลกเปล่ียนความรู และเรยีนรูอยางสมานฉันท เพือ่นาํไปสูขอเสนอเชิงนโยบาย

ในการขบัเคลือ่นประเทศไทยสูสงัคมผูสงูอายอุยางมคีณุภาพ เพือ่นาํขอมตทิีไ่ดจากเวทสีมัชชาผูสงูอายุ

ระดับชาติเสนอตอคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติและนายกรัฐมนตรี โดยเวทีสมัชชาผูสูงอายุ                

ระดับชาติ ป พ.ศ. 2558 จัดขึ้นในหัวขอ “สังคมสูงวัยจะสรางพลังอยางไร ในการเขาสูประชาคม

อาเซียน” ระหวางวันที่ 6 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชัน

เซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีผูแทนชมรมผูสงูอายุ สมาคมสภาผูสงูอายุแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกร                   

หนวยงาน เครือขาย ภาคีตางๆ จํานวนกวา 300 คน โดย ศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ               

รองนายกรัฐมนตรีดานสังคมไดมอบนโยบายสรางพลังเขาสูประชาคมอาเซียนของผูสูงอายุดวย 

นโยบาย 3 รับ คือ (1) รับมือกับสังคมสูงวยั (2) รองรับสังคมสูงวัยในระยะยาว และ (3) ตอนรับ

สังคมสูงวัยและโอกาสจากการเขาสูประชาคมอาเซียน

 ที่ประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558 ไดมีฉันทมติ เรื่อง “สังคมสูงวัยจะ

สรางพลังอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน” ใน 5 ประเด็น ดังนี้

 1. การสงเสริมทักษะอาชีพผูสูงอาย ุ

  1.1 ขอใหกรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

เปนหนวยงานหลักในการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และเครือขายดานผูสูงอายุ เชน                 

สาขาสมาคมสภาผู สูงอายุแหงประเทศไทยฯ และชมรมผูสูงอายุ ในการดําเนินการสํารวจ               

ความตองการการทํางานและประเภทงานที่ผู สูงอายุตองการทํา เพื่อวิเคราะหทักษะที่สําคัญ              

สําหรับงานแตละประเภท

  1.2 ขอใหกระทรวงแรงงาน เปนหนวยงานหลักในการประสานงานรวมกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของในการดําเนินการตางๆ ดังนี้

   1.2.1 กรมการจัดหางาน รวบรวมขอมูลและวิเคราะหตลาดแรงงาน ที่มีความ

ตองการหรือมีโอกาสในการจางงานแรงงานสูงอายุ ตลอดจนทักษะอาชีพพื้นฐาน และทักษะเฉพาะ

ที่สําคัญในแตละอาชีพท่ีมีโอกาสในการจางงานผูสูงอายุ

บทสรุปผูบริหาร
(Executive Summary)



เอกสารหลักและมติสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558J เอกสารหลักและมติสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558จ

   1.2.2 สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

กําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน ทั้งดานความรู ทักษะและทัศนคติ และการทดสอบฝมือแรงงาน                      

ผูสูงอายุในอาชีพหลักๆ ที่มีโอกาสในการจางงานผูสูงอายุ

   1.2.3 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน รวมกับสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ        

กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ตลอดจนภาคเอกชน      

และผูประกอบการ จดัใหมกีารอบรมหรือจัดหลักสตูรการเรียนการสอน เพือ่พฒันาทักษะฝมอืแรงงาน

ทีจ่าํเปนสําหรบัผูสงูอายุ ตามประเภทงานท่ีผูสงูอายุตองการทํา และตามความตองการของตลาดแรงงาน 

เปนไปตามมาตรฐานฝมือแรงงาน โดยมีการจัดบริการใหครอบคลุมผูสูงอายุทั่วประเทศ

   1.2.4 กรมพัฒนาฝมอืแรงงาน รวมกับกรมกิจการผูสงูอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย สงเสริมใหชมรมผูสูงอายุ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ               

ผูสูงอายุ และสถานประกอบการที่มีแรงงานผูสูงอายุ เปนศูนยการเรียนรูในการฝกอบรมอาชีพและ

ทกัษะอาชีพ ตามความตองการของผูสงูอายแุละตลาดแรงงาน และใหกองทนุผูสงูอายสุนบัสนนุเงนิทนุ 

ในการดําเนินการอบรมหรือการจัดหลักสูตรการฝกทักษะอาชีพ

   1.2.5 กรมพัฒนาฝมอืแรงงาน รวมกับกรมกิจการผูสงูอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย และหนวยงานที่เกี่ยวของ ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการอบรมหรือ               

การจัดหลักสูตรการฝกทักษะอาชีพใหแกผูสูงอายุเพื่อใหผูสูงอายุเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึง

  1.3 ขอใหผูวาราชการจงัหวดัใหความสาํคญัและสนบัสนนุการบรูณาการการดาํเนนิงาน 

ของหนวยงานที่เกี่ยวของดานการสงเสริมทักษะอาชีพของผูสูงอายุในระดับพื้นที่ 

 2. บทบาทของภาคเอกชนในยุคสังคมสูงวัย 

  2.1 ขอใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติบรรจุ

ยุทธศาสตรในการสงเสริมภาคเอกชน รวมไปถึงวิสาหกิจเพ่ือสังคมในการสราง “ตลาดผูสูงอายุ”              

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ที่ครอบคลุมธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ

สินคาและบริการดานการรักษาพยาบาล ดานการดูแล และการดํารงชีวิตประจําวัน การสราง

นวัตกรรมและผลิตสินคาท่ีสนับสนุนการอยูอาศัยในสภาพแวดลอมท่ีเปนมิตรและปลอดภัยของ          

ผูสูงอายุ รวมถึงผลิตภัณฑทางการเงินทั้งที่เปนการออมระยะยาว การประกันเพื่อสรางความมั่นคง

ในการดาํรงชพียามชราภาพของผูสงูอายแุละครอบครวั ทัง้นี ้ขอใหสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เขามามีบทบาทสนับสนุนการวิจัยและใหคําปรึกษาแกภาคเอกชน



Kสังคมสูงวัยจะสรางพลังอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน ฉสังคมสูงวัยจะสรางพลังอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน

  2.2 ขอใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เปนหนวยงานหลัก                  

ในการประสานกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อบูรณาการ

การสนับสนุนภาคเอกชนใหมีบทบาทในการจัดบริการดูแลผูสูงอายุ อาทิ สนับสนุนเงินกูยืมเพื่อการ

ดําเนินการ สงเสริมการใหความรูความเขาใจในการดําเนินการกิจการของผูประกอบการ การจัดทํา

มาตรฐานดานสมรรถนะของผูดแูลผูสงูอายุและความกาวหนาในสายอาชีพ สนบัสนุนและใหแรงจูงใจ

ดานการเงนิ และ/หรอืภาษอีากรใหกบัเอกชนเพือ่จดับรกิารในรปูแบบใหม ผลกัดนัใหมวีสิาหกจิเพือ่

สังคม (Social Enterprise) ใหเขามามีสวนรวมจัดบริการดูแลผูสูงอายุ

  2.3 ขอใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เปนหนวยงานหลัก               

ในการประสานกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพาณิชย ในการสงเสริมภาคเอกชน รวมไปถึง

วิสาหกิจเพ่ือสังคมใหจัดใหมีบริการหลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพา                             

และ/หรือลักษณะการอยูอาศัยกับครอบครัวที่แตกตางกัน

   2.3.1 การสรางนวัตกรรมและการผลิตสนิคาทีส่นบัสนนุการดํารงชีวติ (Assistive 

Devices) ของผูสูงอายุ

   2.3.2 ศูนยขอมูลใหความรูหรือใหคําปรึกษากับผูดูแลผูสูงอายุที่บาน 

   2.3.3 บริการเยีย่มบานท่ีมผีูสงูอายทุีม่ภีาวะพึง่พา ภาวะทพุพลภาพหรอืเจบ็ปวย

เรื้อรัง  

   2.3.4 ศูนยบริการดูแลผูสูงอายุเวลากลางวัน เนนบริการทางสังคม กิจกรรม

นนัทนาการ การพบปะสังสรรค กจิกรรมปองกนั กจิกรรมฟนฟสูภาพรางกายขัน้พืน้ฐาน บรกิารรับสง 

ผูสูงอายุ

   2.3.5 ศนูยบริการดแูลผูสงูอายรุะยะสัน้ โดยจดับรกิารแบบเดยีวกบัศนูยบรกิาร

ดแูลผูสงูอายเุวลากลางวนั บรกิารฟนฟสูภาพรางกายระยะสัน้หลงัรบัการรกัษาพยาบาลทีโ่รงพยาบาล 

บริการที่อยูอาศัยชั่วคราวใหกับผูสูงอายุที่มีความจําเปน

   2.3.6 สถานบริบาลผูสูงอายุ/บานพักผูสูงอายุ 

   2.3.7 ที่อยูอาศัยพรอมบริการดูแลการดํารงชีวิตประจําวันสําหรับผูสูงอายุ



เอกสารหลักและมติสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558L เอกสารหลักและมติสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558ช

  2.4 ขอใหกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลักรวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมัน่คงของมนษุย ในการกาํหนดกฎ กตกิา หรอืแนวทางอนัจะเปนมาตรฐานในการจดับรกิาร

ดูแลผูสูงอายุเพื่อเปนการคุมครองผูสูงอายุ และครอบครัวในฐานะผูบริโภค และเพื่อความเปนธรรม

ตอผูใหบริการ ทั้งนี้ ควรอยูบนพื้นฐานของการสนับสนุนและสรางแรงจูงใจมากกวาการลงโทษหรือ

จับผิด ไดแก กําหนดมาตรฐานในการจัดบริการดูแลในสถานบริการ สงเสริมการขึ้นทะเบียนศูนย

บรกิารจัดสงผูดแูลตามบาน และสงเสริมการข้ึนทะเบียนผูดแูลท่ีไดรบัการวาจางเพ่ือเปนการคุมครอง

ผูบริโภค กําหนดองคกรกํากับดูแลในดานคุณภาพ และมาตรฐานการบริการของศูนยบริการจัดสง              

ผูดูแลผูสูงอายุตามบาน และผูดูแลที่ไดรับการวาจาง ดําเนินการเชิงรุกในดานการสนับสนุนการผลิต

บุคลากรดานการดูแลผูสูงอายุ

  2.5 ขอใหภาคเอกชนออกผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับการประกันดูแลระยะยาว (Long 

Term Care Insurance) เพือ่ลดภาระคาใชจายในการดแูลผูสงูอายทุีม่ภีาวะพึง่พา โดยเนนผลติภณัฑ

ลักษณะที่สามารถนําเงินบางสวนหรือท้ังหมดมาใชระหวางการดูแลระยะยาวได

 3. การจัดการการสัญจรและระบบขนสงสาธารณะสําหรับผูสูงอายุ 

  3.1 ขอใหมีกลไกการขับเคลื่อนการจัดการการสัญจรและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ   

กับระบบขนสงสาธารณะสําหรับผูสูงอายุภายใตคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ โดยบูรณาการกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ ใหมีหนาท่ี ดังนี้

   3.1.1 ประสานงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการปรับปรุงขอกฎหมาย

เพือ่การกํากบั ตดิตาม และบังคบัใชกฎหมายอยางเปนรปูธรรม โดยใหครอบคลุมการบริการและการ

คุมครองผูสูงอายุ

   3.1.2 บรูณาการหนวยงานทีม่ภีารกจิรบัผดิชอบในการจดับรกิารขนสงสาธารณะ

ใหดําเนินการเผยแพร รณรงค ประชาสัมพันธ สรางความตระหนักรูใหผูสูงอายุและคนทุกกลุม                  

ไดรับทราบเกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการ และแนวทางปฏิบัติในการใชบริการระบบขนสงสาธารณะ

   3.1.3 บูรณาการความรู นวัตกรรม เทคโนโลยี และสงเสริมใหเกิดงานวิจัยที่

เก่ียวของกับการออกแบบเพ่ือทกุคน รวมกับหนวยงานท่ีมภีารกิจดานการจัดบริการขนสงสาธารณะ

เพือ่ใหการปฏิบตัแิละการดาํเนินงานสามารถตอบสนองตอความตองการของผูสงูอายตุามบรบิทของ

พื้นที่ โดยใหความสําคัญในเร่ืองของการเขาถึงบริการไดอยางสะดวกปลอดภัย 



Mสังคมสูงวัยจะสรางพลังอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน ซสังคมสูงวัยจะสรางพลังอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน

  3.2 ขอใหกระทรวงคมนาคม เปนเจาภาพหลักในการประสานงานกับกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของ นําแนวคิด
การออกแบบเพือ่ทกุคน (Universal Design) ไปใชในการจดัการการสญัจรและระบบขนสงสาธารณะ
ใหสอดคลองกับสรีระ การเคล่ือนไหว และพฤติกรรมการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในแตละบริบทของ
พื้นที่ไดอยางเหมาะสม

  3.3 ขอใหกระทรวงคมนาคม เปนเจาภาพหลักประสานความรวมมือกับหนวยงาน                 
ทีเ่กีย่วของเพ่ือใหมกีารกระจายโอกาสไปสูชมุชนชนบทดวยระบบบริการขนสงมวลชนรูปแบบตางๆ 
ที่เหมาะสม สอดคลองกับมิติทางเศรษฐกิจและสังคมของผูสูงอายุ โดยผานกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชน และภาคีผูมีสวนไดสวนเสีย

 4. ความพรอมดานวัฒนธรรม 
  4.1 ขอใหกระทรวงวัฒนธรรมเปนหนวยงานหลักรวมกับกระทรวงการทองเที่ยว           
และกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง                
ของมนุษย และองคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมการมีสวนรวมของผูสูงอายุในการสืบสานมรดก
ทางวัฒนธรรมและการเผยแพรภาพลักษณไทยสูประชาคมอาเซียน 

  4.2 ขอใหสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
กระทรวงศกึษาธกิาร เปนหนวยงานหลกั รวมกบักระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และหนวยงานท่ีเกีย่วของ เตรียมความพรอม
ผูสูงอายุและคนรุนใหมดานภาษา และทักษะในการถายทอดภูมิปญญาและวัฒนธรรม จัดทําคูมือ
แหลงทองเที่ยวเปนภาษาตางๆ และกําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องวิถีชีวิตชมุชน
และวัฒนธรรมภูมิปญญา 

  4.3 ขอใหกรมการพัฒนาชุมชน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
และองคกรปกครองสวนทองถิน่ สนบัสนุนการจดัทาํแผนและงบประมาณดานการสงเสรมิวฒันธรรม
ภูมิปญญาของผูสูงอายุ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับทองถิ่น

  4.4 ขอใหกรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
สนับสนุนสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดจัดทําฐานขอมูลและทําเนียบ                
คลังปญญาผูสูงอายุทุกจังหวัดและปรับปรุงใหเปนปจจุบัน

  4.5 สงเสรมิบทบาทภาคเอกชนใหเปนเครอืขายในการเผยแพร และสนบัสนนุการสงเสริม 
วัฒนธรรมและภูมิปญญาผูสูงอายุในรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)

  4.6 ขอใหรฐับาลและสภานติบิญัญตัแิหงชาตเิรงรดัผลักดนัรางพระราชบญัญตัสิมัชชา
ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. .... เพื่อสงเสริมและสนับสนุนงานดานวัฒนธรรม ภูมิปญญา               
ของผูสูงอายุ
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 5. พลังผูสูงอายุไทย ตนแบบผูสูงวัยอาเซียน  

  5.1 ขอใหทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมชมรม                      

ผูสงูอายตุนแบบ และศนูยพฒันาคณุภาพชวีติและสงเสรมิอาชพีผูสงูอาย ุ(ศพอส.) ใหเปนพลงัในการ

พัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุ ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนสงเสริมสนับสนุน

ใหมีการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุในทุกหมูบาน/ชุมชน

  5.2 ขอใหกรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

กาํหนดนโยบายการแลกเปล่ียนเรียนรู การสรางเครือขาย ชมรมผูสงูอายุ และคลังปญญาผูสงูอายุใน

ภูมิภาคอาเซียน 

  5.3 ขอใหกรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิชย กระทรวง

เกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ใหความรูและสื่อสารในหลากหลาย

รูปแบบเก่ียวกับผลกระทบจากการรวมเปนประชาคมอาเซียนตอผูสูงอายุไทยและชุมชน

  5.4 ขอใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด รวมกับสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมกันกําหนด

นโยบาย เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรูและเสริมศกัยภาพของชมรมผูสงูอายุในแตละจังหวัด เชน จดักจิกรรม

ชมรมผูสูงอายุสัญจรภายในจังหวัด เปนตน

  5.5 ขอใหกระทรวงมหาดไทยปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงและระเบียบใหเอื้อตอการ

ทาํงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในการสนบัสนนุคณุภาพชวิีตผูสงูอาย ุและการดาํเนนิงานของ

ชมรมผูสูงอายุ

  5.6 ขอใหคณะกรรมการผูสงูอายแุหงชาตปิรบักลไกการบรหิารจดัการกองทนุผูสงูอายุ

ใหกระจายสูระดับจังหวัด เพื่อใหชมรมผูสูงอายุในพื้นที่สามารถเขาถึงและขอรับการสนับสนุนจาก

กองทุนไดงายและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

 ทั้งนี้ ผูเขารวมประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558 ไดรวมกันประกาศ

เจตนารมณวา ในฐานะสมาชิกสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติจะนํามติสมัชชาในคร้ังนี้ ไปส่ือสารตอ

สมาชิกในชมรม องคกร หนวยงาน เครือขายในสังกัด ใหรับรูและรวมกันขับเคลื่อนมติไปสูการ

ปฏบิตัใิหเปนรปูธรรมอยางเตม็กาํลงั และทีป่ระชมุขอใหรฐับาลและหนวยงานทีเ่กีย่วของดาํเนินการ 

ตามมติสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558 ใหปรากฏผลการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

และใหมีการติดตามการดําเนินงานตามมติ และรายงานความกาวหนาในการประชุมสมัชชา                 

ผูสูงอายุระดับชาติครั้งตอไป
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Oสังคมสูงวัยจะสรางพลังอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียนสังคมสูงวัยจะสรางพลังอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน

ประมวลภาพการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558

“สงัคมสงูวยั จะสรางพลงัอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน”
ระหวางวันที่ 6-7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ณ หองวายุภักษ 3 ชั้น 4 ศูนยประชุมวายุภักษ 
โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ญ
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Qสังคมสูงวัยจะสรางพลังอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียนสังคมสูงวัยจะสรางพลังอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน ฏ
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1สังคมสูงวัยจะสรางพลังอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน

1.1 ความเปนมาของสมัชชาผูสูงอายุ 

 การจัดเวทีสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2548 เปนการจัดประชุมเพื่อระดม

ความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพื่อประโยชนตอการดําเนินงานดานผูสูงอายุในประเด็น

เฉพาะท่ีกําหนดไวในเวทีสาธารณะ ขอสรุปมติหรือขอเสนอท่ีไดจากเวทีสมัชชาผูสูงอายุนําไปเสนอ

ตอคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ และนายกรัฐมนตรี เพ่ือใหสวนท่ีเก่ียวของขับเคล่ือนมติสมัชชา     

ผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

 สมัชชาผูสูงอายุระดับชาติเปนกระบวนการท่ีมุงเนนการประสานเช่ือมใหภาคสวนตางๆ              

ของสังคมไดมีบทบาทในการพัฒนางานดานผูสูงอายุและการแลกเปลี่ยนเรียนรู อยางสมานฉันท              

อันนําไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ โดยใหความสําคัญกับ

การมีสวนรวมและจัดประชุมอยางเปนระบบ

1.2 ความหมายของ “สมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ”

  “สมชัชาผูสงูอายุระดับชาติ” หมายถึง กระบวนการท่ีใหผูสงูอายุ ภาคสวนท่ีดาํเนินงานดาน

ผูสูงอายุ รวมท้ังหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ ไดรวมแลกเปล่ียนองคความรู และเรียนรูอยางสมานฉันท 

เพือ่นาํไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพือ่ความมคีณุภาพชวีติทีด่ขีองผูสงูอายใุนระดบัชาต ิโดย

จัดใหมีการประชุมอยางเปนระบบและอยางมีสวนรวม

1.3 วัตถุประสงค

 1) เพ่ือใหผูสูงอายุและทุกภาคสวนที่ดําเนินงานดานผูสูงอายุ ไดมีสวนรวมและโอกาสใน

การเขารวมกิจกรรม โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมกันถกแถลง ปรึกษาหารือรวมดําเนินการ 

รวมปรับปรุงแกไข ตอประเด็นหรือขอเสนอเชิงนโยบายดานการพัฒนาสังคมและผูสูงอายุ

บทที่ 1
บทนํา
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 2) เพื่อสงเสริมศักยภาพและสรางความเขมแข็งขององคกรผูสูงอายุ ใชศักยภาพ ความรู 

ประสบการณของผูสูงอายุที่มีศักยภาพ ใหมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุมในลักษณะ

เครือขายในการดําเนินงานดานการเตรียมความพรอมสูสังคมประชากรวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ

 3) เพื่อใหไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานผูสูงอายุในการขับเคลื่อนประเทศไทยสูสังคม                 

ผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ

1.4 หลักการสําคัญของสมัชชาผูสูงอายุ

 สมัชชาผูสูงอายุมีหลักการสําคัญ ดังตอไปนี้

 1) เปนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือผูสงูอายุแบบมีสวนรวมท่ีเนนการมีสวนรวม

ของทุกฝายที่เกี่ยวของในสังคมในการรวมแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความรู ตางๆ รวมกัน                     

ถกแถลง ปรึกษาหารือเพ่ือกําหนดทิศทาง แนวนโยบาย รวมดําเนินการ รวมติดตาม รวมประเมินผล 

รวมปรับปรุงแกไข และรวมพัฒนาอยางตอเนื่อง จนทุกฝายในสังคมตระหนักวาเปนเจาของนโยบาย

สาธารณะน้ันรวมกัน

 2) เปนกระบวนการของประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม

 3) เปนกระบวนการทํางานโดยพ่ึงพาพลัง 3 สวนที่เชื่อมโยงกัน คือ พลังทางปญญา                 

พลังทางสังคม และพลังแหงอํานาจรัฐหรืออํานาจทางการเมือง

1.5 การประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558

 การจดัประชมุสมชัชาผูสงูอายรุะดับชาต ิป พ.ศ. 2558 เริม่จากการกาํหนดประเดน็พจิารณา 

ซึง่คณะอนุกรรมการฯ ไดมมีติเลอืก เร่ือง “สงัคมสงูวยั จะสรางพลงัอยางไร ในการเขาสูประชาคม

อาเซียน” โดยแบงมีประเด็นพิจารณา 5 ประเด็น ไดแก 

 1) การสงเสริมทักษะอาชีพผูสูงอายุ 

 2) บทบาทของภาคเอกชนในยุคสังคมสูงวัย 

 3) การจัดการการสัญจรและระบบขนสงสาธารณะสําหรับผูสูงอายุ 

 4) ความพรอมดานวัฒนธรรม 

 5) พลังผูสูงอายุไทย ตนแบบผูสูงวัยอาเซียน  
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 ซึ่งไดทําการศึกษาสถานการณ จัดทํารางมติ และแจงเวียนขอความเห็นอยางกวางขวาง               

กอนจัดประชุมพิจารณาขั้นสุดทายระหวางวันที่ 6 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรา                            

ศูนยราชการแจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู แทนชมรมผู สูงอายุ สมาคมสภาผู สูงอายุ                 

แหงประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ สมเดจ็พระศรีนครนิทราบรมราชชนนี องคกรปกครองสวนทองถิน่ 

และองคกร หนวยงาน เครือขาย ภาคีตางๆ จํานวนกวา 300 คน ที่ประชุมสมัชชาผูสูงอายุฯ              

ไดมีฉันทมติ เรื่อง “สังคมสูงวัย จะสรางพลังอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน” ใน 5 ประเด็น

ดังกลาวขางตน และรวมกันประกาศเจตนารมณในฐานะสมาชิกสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติจะนํา             

มติสมัชชาในคร้ังนี้ ไปสื่อสารตอสมาชิกในชมรม องคกร หนวยงาน เครือขายในสังกัด ใหรับรูและ

รวมกันขับเคล่ือนมติไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรมอยางเต็มกําลัง

 ทั้งนี้ ที่ประชุมขอใหรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติสมัชชาผูสูงอายุ       

ระดับชาติ ป พ.ศ. 2558 ใหปรากฏผลการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม และใหมีการติดตามการ

ดําเนินงานตามมติและรายงานความกาวหนาในการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติครั้งตอไป
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2.1 สถานการณดานประชากร

 ประเทศไทยเขาสูสังคมสูงอายุมาตั้งแตป พ.ศ. 2548 อันเปนผลมาจากโครงสรางประชากร

ที่ไมสมดุล ประชากรท่ีเกิดในชวงป พ.ศ. 2506 - 2526 หรือรุนเกิดเกินลาน ประชากรเหลานี้กําลัง

เปลี่ยนผานไปสูวัยผูสูงอายุ โดยสัดสวนประชากรผูสูงอายุของประเทศไทยสูงขึ้นอยางตอเนื่อง                       

ในขณะท่ีสัดสวนของประชากรวัยเด็กและวัยทํางานกลับมีทิศทางตรงกันขาม สืบเน่ืองมาจากการ

เปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรท่ีไมสมดุลทําใหในอนาคตอันใกลประเทศไทยจะกลายเปนสังคม             

ผูสงูอายโุดยสมบรูณ (Aged Society) ประกอบกบัความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยทีางการแพทย

ที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองสงผลใหผูสูงอายุมีอายุยืนยาวข้ึน และความสําเร็จในการวางแผน

ครอบครัว ซึ่งคาดการณวาในป พ.ศ. 2561 หรืออีก 3 ปขางหนาจะเปนครั้งแรกที่ประเทศไทยจะมี

จํานวนผูสูงอายุมากกวาประชากรในวัยเด็ก โดยประชากรสูงอายุจะมีสัดสวนประมาณ 1 ใน 5                  

ของประชากรทั้งหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, สถานการณผู สูงอายุไทย                           

พ.ศ. 2556, 2557) และในอีกไมเกิน 6 ป ขางหนาหรือในป พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะกลายเปน 

“สังคมสูงอายุอยางสมบูรณ” (complete aged society) คือ มีประชากรที่เปนวัยสูงอายุถึงรอยละ 

20 ของจํานวนประชากรท้ังประเทศ และในป พ.ศ. 2578 หรืออีก 20 ปขางหนา จํานวนประชากร

ผูสงูอายุจะเพิม่ขึน้ ถงึรอยละ 30 สงผลใหประเทศไทยจะกลายเปนสงัคมสงูอายรุะดบัสดุยอด (super 

aged society) ทั้งนี้ ปรากฏการณดังกลาวมิไดเกิดขึ้นกับประเทศไทยเพียงประเทศเดียว หากแต

ถอืวาเปนปรากฏการณระดับโลก (Global Phenomena) ทีเ่กือบทุกประเทศในโลกไดรบัผลกระทบ

จากการปรับเปลี่ยนโครงสรางประชากร และหากเทียบสัดสวนผูสูงอายุกับประเทศสมาชิกอาเซียน

ดวยกันประเทศไทยมีสดัสวนผูสงูอายุ เม่ือเทยีบกับจาํนวนประชากรท้ังประเทศอยูในลําดบัที ่2 จาก 

10 ประเทศสมาชิกอาเซียนในปจจุบัน และในป พ.ศ. 2583 ประเทศไทยจะมีสัดสวนประชากร                

สูงอายุสูงที่สุดในอาเซียน

บทที่ 2
สถานการณดานผูสูงอายุไทยและอาเซียน
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 จากการคาดประมาณจํานวนประชากรขององคการสหประชาชาติ พบวาจํานวนประชากร

ทั้งหมดในภูมิภาคอาเซียน มีจํานวน 631.86 ลานคน ในป พ.ศ. 2558 จํานวนประชากรของแตละ

ประเทศมีความแตกตางกันมาก ประเทศที่มีสมาชิกประชากรสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ สาธารณรัฐ

อินโดนีเซียมีจํานวนประชากรมากที่สุด คือ ประมาณกวา 256 ลานคน รองลงมา คือ สาธารณรัฐ

ฟลปิปนสประมาณกวา 102 ลานคน และสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนามคาดวาจาํนวนประชากรจะ

อยูที่ 93 ลานคน ขณะที่ประเทศสมาชิกที่มีประชากรนอยที่สุดสามอันดับ คือ บูรไน ดารุสซาลาม          

มีประชากรนอยที่สุด คือ ประมาณ 4 แสนคน ถัดมา คือ สาธารณรัฐสิงคโปรประมาณ 6 ลานคน                  

และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีประชากรราว 7 ลานคน จากการศึกษาโครงการการ

ขับเคล่ือนงานดานผูสูงอายุเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน พบวาผูสูงอายุ ในกลุมประเทศ

สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทั้งดานจํานวนและสัดสวน สงผลให 

ในป พ.ศ. 2558 ซึ่งเปนปของการเขาสูประชาคมอาเซียนอยางเปนทางการ จะมีประเทศสมาชิก               

ถึง 3 ประเทศท่ีมีสัดสวนผูสูงอายุมากกวารอยละ 10 หรือเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว ไดแก สาธารณรัฐ

สิงคโปร ประเทศไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคาดวาประเทศสมาชิกอาเซียนอีก                 

5 ประเทศ จะเขาสูสังคมผูสูงอายุภายในอีก 10 ป คือ ป พ.ศ. 2568 และประชาคมอาเซียนจะเขาสู

ตาราง 2-1 จํานวนประชากรและสัดสวนผูสูงอายุในกลุมประเทศอาเซียน 

 ป พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2583

สาธารณรัฐสิงคโปร
ประเทศไทย

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

มาเลเซีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา
บูรไนดารุสซาลาม

สาธารณรัฐฟลิปปนส

5.62
67.40
93.39
54.16
30.65
255.71
7.02
15.68
0.43

101.80

17.0
15.8
10.4
9.0
9.1
8.6
6.0
8.3
8.6
6.8

พ.ศ. 2558
ประเทศ

จํานวนประชากร 
พ.ศ. 2558 (ลานคน) พ.ศ. 2583

สดัสวนประชากรอายุ 60 ปขึน้ไป

32.0
33.5
24.1
18.2
17.6
18.1
11.1
14.7
25.7
11.3

ที่มา : United Nation, World Population Prospect 2012 Revision 
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สังคมผูสูงอายุทั้งหมดภายในป พ.ศ. 2583 และยังพบวาผูสูงอายุในอาเซียนมีแนวโนมที่จะมีอายุ

ยืนยาวข้ึนและมีผูสูงอายุหญิงมากกวาชาย ทั้งน้ี พบวาแนวโนมประชากรรวมของประเทศไทย             

คาดวาจะลดลงอีกใน 20 ปขางหนา แตกลับพบวาสัดสวนของประชากรสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้น                      

อยางตอเนือ่ง จนมสีดัสวนสงูท่ีสดุในประชาคมอาเซยีนในอกี 25 ปขางหนา (พ.ศ. 2583) โดยมสีดัสวน

สูงถึงรอยละ 32.0 

 จากขอมูลรายงานผลเบื้องตนการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557                     

ของสํานักงานสถิติแห งชาติ  ที่ ได จากการจัดเก็บรวบรวมข อมูลพร อมกันทั่ วประเทศ                                                      

ในเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยการสัมภาษณสมาชิกในครอบครัวสวนบุคคล                          

ในครัวเรือนตัวอยางทั้งส้ิน จํานวน 83,880 ครัวเรือน พบขอมูลดานผูสูงอายุที่นาสนใจ ดังนี้

  1) ผูสูงอายุที่อยู คนเดียวตามลําพังในครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 3.6 ในป                      

พ.ศ. 2554 เปนรอยละ 10.4 ในป 2557

  2) รอยละ 33.4 ของผูสูงอายุมีสถานภาพสมรสเปนหมาย หยา แยกกันอยู                            

และรอยละ 3.7 เปนโสด

  3) รอยละ 23.4 ของผูสูงอายุวัยตน รอยละ 8.9 ของผูสูงอายุวัยกลาง และรอยละ 

2.6 ของผูสูงอายุวัยปลาย มคีวามตองการที่จะทํางาน

  4) ผูสงูอายเุขารวมทาํกจิกรรมหมูบาน/ชมรม ในระหวาง 12 เดอืน กอนวนัสัมภาษณ

เพิ่มขึ้นจากรอยละ 68.9 ในป 2554 เปนรอยละ 69.6 ในป พ.ศ. 2557 

  5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนผู สูงอายุมากที่สุดประมาณรอยละ 31.9                      

รองลงมา คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต (รอยละ 25.6 รอยละ 21.1 และรอยละ 12.0                  

ตามลําดับ) โดยกรุงเทพมหานครนอยสุดคิดเปนรอยละ 9.4 

  6) สวนใหญผูสูงอายุของไทยจะมีอายุอยูในชวงวัยตน (อายุ 60 – 69 ป) ถึงรอยละ 

56.5 ของผูสูงอายุทั้งหมด

  7) ผูสูงอายุสวนใหญ (รอยละ 75.8) จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาและตํ่ากวา

ระดบัประถมศึกษา มเีพยีงรอยละ 12.6 ทีจ่บสงูกวาระดบัประถมศึกษา และรอยละ 11.6 เปนผูสงูอายุ 

ที่ไมสามารถอานและเขียนหนังสือได

  8) สัดสวนของผูสูงอายุที่อยู คนเดียวตามลําพังในครัวเรือนมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน                     

โดยในป พ.ศ. 2537 มีผูสูงอายุที่อยูคนเดียวรอยละ 3.6 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 6.3 รอยละ 7.7            

รอยละ 8.6 ในป พ.ศ. 2545 2550 และ 2554 ตามลําดับ



7สังคมสูงวัยจะสรางพลังอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน

2.2 มิติดานเศรษฐกิจ

 หากกลาวถึงเรื่องความม่ันคงของผูสูงอายุจําเปนที่รัฐจะตองพิจารณาถึงความเพียงพอของ

รายไดของผูสงูอายุในการดํารงชีวติอยางมีศกัดิศ์ร ีโดยแหลงรายไดของผูสงูอายุ ไดแก (1) การทํางาน 

(2) บํานาญ (3) เบี้ยยังชีพ (4) ดอกเบี้ย/การออม/คาเชา (5) คูสมรส (6) บุตร และ (7) ญาติ เปนตน 

จากการสํารวจประชากรสูงอายุ ป 2554 พบวา 1 ใน 3 ของผูสงูอายมุรีายไดตํา่กวาเสนความยากจน 

(ในป 2554 ผูทีม่รีายไดตํา่กวา 2,422 บาท/คน/เดอืน หรอื 29,064 บาท/คน/ป ถอืวาเปนผูทีม่รีายได 

ตํ่ากวาเสนความยากจน) และบุตรยังคงเปนแหลงรายไดหลักของผูสูงอายุจากการสํารวจประชากร     

ผูสูงอายุ พ.ศ. 2554 พบวา ประมาณ 4 ใน 5 ของผูสูงอายุทั้งหมดไดรับการเก้ือหนุนทางการเงินจาก

ลูก เกือบคร่ึงหน่ึงของผูสูงอายุมีรายไดจากการทํางาน โดยมีเพียง 1 ใน 3 ของผูสูงอายุมีรายไดจาก

เงินออมหรือการถือครองทรัพยสิน ปจจุบันมีผูสูงอายุมากกวา 4 ใน 5 ไดรับเบี้ยยังชีพและมีผูสูงอายุ

ไมถึง 1 ใน 10 ไดรับเงินบําเหน็จบํานาญจากรัฐบาล ทั้งนี้ สัดสวนของผูสูงอายุที่มีแหลงรายไดจาก

บุตรนั้นมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 54.1 ในป 2537 เปนรอยละ 52.3 และรอยละ 

40.1 ในป 2550 และ 2554 ตามลําดับ (วรเวศม สุวรรณระดา, ขอเสนอเพื่อการปฏิรูประบบเพื่อ

รองรับสังคมสูงวยั : ดานเศรษฐกิจ) 

 จากรายงานสถานการณผูสงูอายไุทย พ.ศ. 2556 พบวามผีูสงูอายทุีย่งัคงทํางานอยู 3.5 ลานคน 

หรือรอยละ 36 โดยงานท่ีผูสูงอายุทําสวนใหญเปนงานนอกระบบ อาทิ การเกษตร ประมง งานฝมือ 

เปนตน ซึ่งในจํานวนผูสูงอายุที่ยังคงทํางานอยูมีไมถึงรอยละ 10 ที่ไดทํางานในระบบ และจากสภาพ

สถานการณทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป อัตราการเกิดที่มีแนวโนมลดลง กําลังแรงงานท่ีมีแนวโนม              

ลดลงซ่ึงสวนทางกับจํานวนผูสูงอายุที่มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง การยายถ่ินของวัยทํางาน                  

และคานิยมทีเ่ปล่ียนไปสงผลใหโอกาสทีผู่สงูอายจุะไดรบัเงนิชวยเหลอืคํา้จนุจากบตุรหลานลดนอยลงดวย 

ดังนั้น หากผู สูงอายุไมไดทํางาน ไมมีบํานาญ ไมมีเงินออม และไมมีรายไดที่มั่นคงแลว                                     

ยอมทําใหเกิดความไมมั่นคงในการดํารงชีวิต ดังนั้น การพัฒนาทักษะและศักยภาพที่จําเปนสําหรับ               

ผูสูงอายุในการทํางาน นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2554 ไดมีการสํารวจความคิดเห็นประชากรวัยทํางาน

ในดานความรูและทัศนคติทีม่ตีอผูสงูอายุ พบวาคนวัยทาํงานเร่ิมหวังพึง่รายไดเมือ่ยามชราจากบุตรหลาน 

ลดลงเปล่ียนมาใหความสําคัญในการทํางานพ่ึงตนเองมากข้ึน เห็นไดจากขอมูล ป พ.ศ. 2550 

ประชากรวัยทํางานรอยละ 32.6 คาดหวังใหบุตรเปนแหลงเงินที่สําคัญท่ีสุดในการเลี้ยงดูตนเอง                 

เมือ่ยามสูงอายุ แตในป พ.ศ. 2554 ลดลงเหลือรอยละ 29.6 ทาํนองเดียวกันกบัแหลงรายไดทีม่าจาก

เบี้ยยังชีพ ประชากรวัยทํางานมีความคาดหวังเบี้ยยังชีพที่จะใชเปนแหลงรายไดในการเลี้ยงตนเอง

เมื่อยามสูงอายุลดลง โดยในป พ.ศ. 2550 รอยละ 4.4 ป พ.ศ. 2554 ลดลงเหลือรอยละ 4.0               
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ในสวนตัวเลขประชากรวัยทํางานที่หวังพึ่งการทํางานของตนเองเมื่อยามสูงอายุมีสัดสวนมากขึ้น                     

โดยในป พ.ศ. 2550 มีประชากรวัยทํางานรอยละ 27.2 ใหความสําคัญกับการทํางานเลี้ยงตนเอง                

เมื่อยามสูงอายุ และในป พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 33.9 หากพิจารณาแหลงเงินที่มาจาก                    

เบี้ยยังชีพ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, พ.ศ. 2554) ประกอบกับความเหลื่อมล้ําของตลาดแรงงานไทย 

ที่เปดโอกาสใหผูสูงอายุทํางานในระบบนอยมาก โดยพบวาผูสูงอายุมีสัดสวนการทํางานในระบบ               

นอยท่ีสุดในทุกชวงวัย เสมือนวาตลาดแรงงานในระบบเปนพื้นที่ของคนวัย 25 - 39 ป ในขณะที่       

ตลาดแรงงานนอกระบบกลับกลายเปนพ้ืนท่ีของผูสูงอายุ จากการสํารวจแรงงานนอกระบบป พ.ศ.                   

2556 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวายิ่งคนอายุมากขึ้นยิ่งมีสัดสวนอยูในแรงงานในระบบลดลง 

 ระบบหลักประกันรายไดผูสูงอายุของประเทศไทยในปจจุบัน ไดแก

  1) ระบบบําเหน็จบํานาญราชการและกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)            

ใหหลักประกันแกขาราชการ โดยผูที่ไดรับบรรจุเปนขาราชการหลังวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2540                

จะตองเขาเปนสมาชิกของ กบข.

  2) กองทนุประกนัสังคม ใหหลกัประกนัแกแรงงานในระบบ (ผูประกนัตนตามมาตรา 

33 และ 39) และแรงงานนอกระบบ (ผูประกันตนตามมาตรา 40)

  3) กองทุนสาํรองเล้ียงชพี ใหหลกัประกันแกพนกังานรัฐวสิาหกิจและลูกจางในบริษทั

ที่มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ

  4) กองทุนสงเคราะหครูใหญและครูโรงเรียนเอกชน สําหรับครูโรงเรียนเอกชน                  

และครูใหญ

  5) เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ใหกับผูสูงอายุที่มีสัญชาติไทยที่ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือ  

สทิธปิระโยชนอืน่ใดจากหนวยงานของรัฐ รฐัวสิาหกจิ หรอืองคกรปกครองสวนทองถิน่ ไมเปนผูสงูอายทุี ่

อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจดัใหเปนประจํา และไดลงทะเบียนและ

ยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น

  6) กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนรวมระยะยาว (LTF) ครอบคลุม

คนทํางานที่อยูในระบบภาษี

  7) กองทุนสวัสดิการชุมชน
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2.3 มิติดานสุขภาพ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดลอม

 2.3.1 ดานสุขภาพ

  จากรายงานผลเบ้ืองตนการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 พบวา          

ผูสงูอายรุอยละ 40.5 ประเมนิวาตนเองมสีขุภาพปานกลาง รอยละ 36.9 ประเมนิวาตนเองมสีขุภาพ

ดีมาก และรอยละ 3.6 ประเมินวาตนเองมีสุขภาพดี ผูสูงอายุที่ประเมินตนเองวามีสุขภาพไมดี                  

มีรอยละ 16.4 และมีเพียงรอยละ 2.6 ที่ประเมินวาตนเองมีสุขภาพไมดีมากๆ 

  การสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2554 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ     

สํารวจปญหาสุขภาพของผูสูงอายุไทย พบวาผูสูงอายุยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งมีความเสี่ยงสูงขึ้นตอการ                  

เปนโรคเร้ือรังหรือโรคประจําตัวท่ีเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย                

ความเสื่อมถอยของสุขภาพ และพันธุกรรม โดยปญหาสุขภาพที่เปนโรคเรื้อรัง 5 อันดับแรก ไดแก 

(1) ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง คอเลสเตอรอลสูง (2) เบาหวาน (3) เกาท รูมาตอยด               

ปวดเขา หลัง คอ เรื้อรัง (4) หัวใจ และ (5) อัมพฤกษ อัมพาต โดยผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคเร้ือรัง                  

ที่ไมไปรับการรักษาอยางตอเน่ืองมีจํานวนมากขึ้น ผูสูงอายุที่อายุ 60 -79 ป ไมรับการรักษาตอเนื่อง

รอยละ 7.7 อายุ 80 – 89 ป ไมรับการรักษาตอเนื่องรอยละ 10.1 และอายุ 90 ปขึ้นไป ไมรับการ

รกัษาตอเนือ่งรอยละ 16.3 โดยเหตผุลทีผู่สงูอายไุมเขารับการรกัษาอยางตอเนือ่งคดิวาโรคทีเ่ปนอยูนัน้ 

ไมมีวิธีการรักษาท่ีไดผล (รอยละ 34.6) รองลงมาเปนเรื่องของการเดินทางที่ไมสะดวก (รอยละ                  

15.4) ไมมีเวลาไปรับการรักษา (รอยละ 14.1) ไมมีผูพาไป (รอยละ 6.9) ไมมีคารักษาพยาบาล                  

(รอยละ 2.3) ไมมีคาพาหนะในการเดินทางไป (รอยละ 1.2) ตามลําดับ นอกจากนี้การมีโรคเรื้อรัง 

ในผูสูงอายุทีมีภาวะลุกลามแทรกซอนทําใหสมรรถนะในการปฏิบัติชีวิตประจําวันลดลง และ                        

มีแนวโนมรุนแรงสูงขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น โดยการสํารวจสุขภาวะผูสูงอายุไทย ป พ.ศ. 2556 พบวา     

การสงเสรมิสขุภาพเพือ่ปองกนัโรคอยูในระดบัไมสงูมาก อาท ิการตรวจการไดยนิรอยละ 30 การคดักรอง

ผูที่มีแนวโนมเปนโรคซึมเศรารอยละ 28 การประเมินความรุนแรงของขอเขาเสื่อมรอยละ 12                        

การคัดกรองภาวะสมองเส่ือมรอยละ 13 เปนตน การดูแลผูสูงอายุสวนใหญเปนบุคคลในครอบครัว

ดวยกันซึ่งขาดความรูและประสบการณในการดูแลผูสูงอายุ ระบบการบริการดูแลระยะกลางที่เปน

ชวงรอยตอของการดูแลระหวางการรักษาระยะเฉียบพลันไดขาดหายไปจากระบบบริการหลักของ

ประเทศ ซึ่งถือไดวาการดูแลระยะกลางเปนระยะท่ีมีความสําคัญเน่ืองจากจะชวยลดการนอน               

โรงพยาบาลโดยไมจําเปน ลดภาวะแทรกซอน ลดภาวะพ่ึงพิง แตประเทศไทยระบบการบริการดูแล

ระยะกลางยังไมไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี (นพ.วิชัย โชควิวัฒน และคณะ, ขอเสนอการปฏิรูป

ประเทศเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย : ดานสุขภาพ) ทั้งนี้ มีการคาดการณวาในป พ.ศ. 2565 คาใชจาย               
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ในการใชบริการสุขภาพของผูสูงอายุจะมีสัดสวนเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 1.1 ของผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศ (GDP) จากรอยละ 0.64 ในป พ.ศ. 2553 (ถาวร สกุลพานิชย, 2554)

 2.3.2 ดานสังคม วัฒนธรรม

  สบืเน่ืองจากสถานการณทางประชากรท่ีเปล่ียนไป วถิชีวีติ ความสัมพนัธของคนในสังคม             

ทีต่างไปจากอดตี ขนาดครวัเรือนประเทศไทยมแีนวโนมเลก็ลง ผูสงูอายอุยูอาศยัเพยีงลาํพงัเพิม่มากขึน้ 

โดยในป พ.ศ. 2537 ผูสูงอายุอยูอาศัยคนเดียวเพียงรอยละ 3.6 ป พ.ศ. 2545 สูงขึ้นเปนรอยละ       

6.3 ป พ.ศ. 2550 รอยละ 7.7 ป พ.ศ. 2554 รอยละ 8.6 และป พ.ศ. 2557 รอยละ 10.4  สวนหนึ่ง

เปนเพราะมกีารยายถิน่ของบตุรเพือ่ไปทาํงานในเขตเมอืงมากขึน้ เมือ่พจิารณาถงึเขตทีอ่ยูอาศยัของ

ผูสูงอายุ ในป พ.ศ. 2557 พบวาผูสูงอายุอยู ในเขตเทศบาลรอยละ 40.9 นอกเขตเทศบาล                            

รอยละ 59.1 

  ในดานการทํากิจกรรมของผูสูงอายุผานการรวมตัวทางชมรมแลวนั้น ชมรมผูสูงอายุ                         

ในประเทศไทยมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนโดยจะเห็นไดชัดจากชมรมท่ีเขารวมเปนภาคีเครือขายของ             

หนวยงานตางๆ มีจํานวนเพ่ิมข้ึน โดยในสวนของชมรมท่ีเปนเครือขายของสมาคมสภาผูสูงอายุ           

แหงประเทศไทยฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2532 เพื่อเปนศูนยกลางประสานงานชมรมผูสูงอายุ                

ทั่วประเทศและเปนองคกรตัวแทนชมรมผูสูงอายุ พบวา ในป พ.ศ. 2553 มีจํานวนชมรมผูสูงอายุ

เครือขาย 22,880 ชมรม และเพิ่มเปน 25,104 คน ในป พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ ยังมีชมรมผูสูงอายุ

ที่เปนเครือขายของสหพันธชมรมผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2540 นั้น                        

มีจํานวนชมรมผูสูงอายุที่เขารวมเปนภาคีเครือขายทั้งสิ้น 280 ชมรมในป พ.ศ. 2553 (มูลนิธิ

สถาบันวจิยัและพัฒนาผูสงูอายุไทย, 2554) ในสวนของชมรมท่ีเปนเอกเทศไมไดสงักัดหรอืเปนสมาชิก

ของหนวยงานหนึง่หนวยงานใดนัน้นาจะยงัมอีกีเปนจาํนวนไมนอย แตยงัขาดการเกบ็รวบรวมขอมลู

ทีค่รบถวนสมบูรณ อยางไรก็ตามจากการติดตามประเมินแผนผูสงูอายุแหงชาติ ฉบบัที ่2 ซึง่ใหนยิาม

ชมรมผูสูงอายุในขอบเขตท่ีกวางวา เปนการรวมกลุมของผูสูงอายุโดยผูสูงอายุ และเพ่ือผูสูงอายุ                 

โดยไมจาํเปนตองเปนชมรมของหรอืสงักดัหรอืเปนสมาชกิของหนวยงานหนึง่หนวยงานใด แสดงใหเหน็ถงึ

แนวโนมของการพัฒนาและการแพรขยายของชมรมผูสูงอายุในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง                 

ในชุมชนชนบท โดยขอมูลจากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ        

ฉบบัที ่2 รอบที ่2 ในป พ.ศ. 2554 แสดงใหเหน็วา สดัสวนของหมูบานทีม่ชีมรมผูสงูอายมุสีงูถงึเกอืบ

รอยละ 70 เพิ่มขึ้นจากการประเมินในรอบแรกในป พ.ศ. 2550 โดยเฉลี่ยกวารอยละ 10 ในทุกภาค            

(วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ, 2556) จากการศึกษาวิจัยที่ผานมาพบวา ศักยภาพของชมรม                
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ผูสงูอายุยงัคงมีความแตกตางกัน โดยชมรมสวนใหญยงัคงอยูในระยะของการพัฒนา อยางไรก็ตามมี

ชมรมจาํนวนไมนอยทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการดาํเนนิงานมบีทบาทอยางสาํคญัในการพฒันาคณุภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ และเปนกระบอกเสียงใหแกผูสูงอายุจนไดรับการยกยองใหเปนชมรมตนแบบ ชมรม

ตนแบบเหลานีน้าจะเปนพลงัทีส่าํคัญในการถายทอดบทเรยีนสาํหรบัการพฒันาและสรางความเขมแขง็ 

ของชมรมไปสูชมรมอื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน 

  ในสวนมิติทางดานอาเซียนน้ัน ลักษณะทางสังคมท่ีสําคัญของผูสูงอายุ อาจพิจารณา                         

จากสถานภาพสมรส จํานวนบุตรที่ยังมีชีวิต รูปแบบการอยูอาศัยในปจจุบัน การอานออกเขียนได 

และระดับการศึกษา เปนตน โดยพบวาผูสูงอายุสวนใหญในประชาคมอาเซียน ยังคงมีสถานภาพ                

และมีสัดสวนของผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสหมาย เปนสัดสวนที่สูงรองลงมาจากผูที่สมรส และ                  

พบวาสถานภาพสมรมหมายเพ่ิมขึ้นตามอายุที่มากข้ึน โดยผูสูงอายุหญิงสวนใหญมีสถานภาพสมรส

หมายมากกวาผูสงูอายุชายในทุกประเทศ ดงันัน้ การท่ีแนวโนมของประชากรสูงอายุในภูมภิาคสวนใหญ

จะเปนหญงิมากกวาชายน้ัน ยอมสงผลใหผูสงูอายุทีเ่พิม่ข้ึน มแีนวโนมท่ีจะเปนหมายอยูเพยีงลาํพัง                 

โดยไมมีคูสมรส ผูสูงอายุหญิงถูกคาดวาอยูไดยาวนานกวาผูสูงอายุชายทําใหโอกาสของคูสมรส                 

ชายจะเสียชีวติไปกอนภรรยามีสงู สงผลใหผูสงูอายหุญงิมสีถานภาพสมรสหมายสงูกวา และผูสงูอายหุญงิ 

ยังมีการแตงงานใหมนอยกวาผูสูงอายุชายอีกดวย นอกจากการเพ่ิมขึ้นของผูสูงอายุที่เปนหมาย                

ยงัพบวาผูสงูอายุมแีนวโนมทีจ่ะอยูเปนโสดโดยไมแตงงานเพ่ิมมากขึน้ในบางประเทศดวย โดยเฉพาะ

ผูสูงอายุในวัยตน และผูสูงอายุหญิงมากกวาชาย จากแนวโนมสถานการณดังกลาวนี้ ทําใหผูสูงอายุ

ในประชาคมอาเซียนมีแนวโนมที่จะอยูลําพังโดยไมมีคูสมรสสูงขึ้น โดยเฉพาะผูสูงอายุหญิง และยัง

หมายถึงผูสูงอายุในอนาคตจะไมมีบุตรในการใหการดูแล และเกื้อหนุนในวัยสูงอายุทําใหขาดผูดูแล

เมื่อเจ็บปวย หรือเมื่อไมสามารถดูแลตนเองได สงผลใหเกิดความไมมั่นคงทางสังคม และสงผลตอ

ความตองการการดูแลท่ีอาจตองเปนภาระของชุมชน สงัคม และของรัฐในระยะยาว นอกจากน้ี บตุร

ในวัฒนธรรมอาเซียน คือ ผูที่ทําหนาที่ดูแลเกื้อหนุนพอแมเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ ดังนั้น จํานวนบุตรจึง

มีนัยดานความม่ันคงทางสังคม โดยเฉพาะในดานการดูแลเม่ือเขาสูวัยสูงอายหุรือเมื่อตองเขาสูภาวะ

พึง่พงิ ซึง่พบวาประชากรในประเทศสมาชกิอาเซยีนสวนใหญมรีะดบัภาวะเจรญิพนัธุลดลงมาก สงผลให

ผูสงูอายใุนอนาคตมแีนวโนมทีจ่ะมีบตุรลดลง และมสีดัสวนของผูทีไ่มมบีตุรเพิม่ขึน้ ในสวนของรปูแบบ

การอยูอาศัยของผูสูงอายุในประชาคมอาเซียน พบวาผูสูงอายุในประเทศสมาชิกอาเซียนสวนใหญ                     

มีการอยูอาศัยกับสมาชิกของครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งการอาศัยอยูกับบุตร ซึ่งสอดคลองกับ

วฒันธรรมของภมูภิาคนีท้ีใ่หความสาํคญัและใหการดแูลผูสงูอายใุนครอบครวั และพบวาผูสงูอายชุาย

มีแนวโนมจะอาศัยอยูรวมกับบุตรมากกวาผูสูงอายุหญิง แตในขณะเดียวกันก็พบวาในปจจุบัน               



เอกสารหลักและมติสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 255812

และแนวโนมในอนาคตรูปแบบของครอบครัวกําลงัเปล่ียนแปลงจากครอบครัวขยายท่ีมสีมาชิกหลายรุน 

ของครอบครัวอาศัยอยูรวมกัน รวมถึงผูสูงอายุไปสูครอบครัวขนาดเล็กหรือครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น 

และมีแนวโนมท่ีผูสูงอายุตองอาศัยอยูตามลําพังมากขึ้น (วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2557)

 2.3.3 ดานสภาพแวดลอม

  จากแนวโนมที่ผูสูงอายุจะตองอยูเพียงลําพังมีมากข้ึน การใหความสําคัญกับสภาพ

แวดลอมทีเ่อือ้ตอการใชชวีติของผูสงูอายจุงึเปนส่ิงจําเปนท่ีภาครฐัและชมุชนควรตระหนกัในเรือ่งดงักลาว 

โดยผูสูงวัยไทย 1 ใน 4 คน เคยหกลม และมากกวารอยละ 75 ที่หกลมเพราะสภาพแวดลอม                      

บานไมปลอดภัย ผูสูงอายุรอยละ 29.72 เคยหกลม และรอยละ 56.16 เคยบาดเจ็บ สวนใหญการ

บาดเจ็บเกิดขึ้นภายนอกบาน (รอยละ 55.17) มากกวาภายในบาน (รอยละ 44.83) โดยสถานที่ที่                

ผูสูงอายุบาดเจ็บสวนใหญเปนทางเดินนอกบานและบริเวณหองนํ้า รวมถึงผลการศึกษาจากงานวิจัย

เรือ่โครงการสํารวจอาคาร สถานท่ีสาธารณะท่ีเปนมติรสาํหรับผูสงูอายุ ซึง่เปนการวิจยัเชงิสาํรวจ จาก

สถานท่ีราชการ 18 แหง เอกชน 11 แหง ขนสงมวลชน 6 แหง และวัด 2 แหง รวม 37 แหง โดยการ

สํารวจท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกท้ังภายนอกและภายในอาคารตามเกณฑอางอิงจากกฎกระทรวงฯ 

พ.ศ. 2548 โดยมีตัวชี้วัด 7 ตัว ไดแก ที่จอดรถ ทางลาด ราวจับ บันได ปายสัญลักษณ ทางเดิน                

และทางเช่ือม และประตู ซึ่งจากการเปรียบเทียบผลการสํารวจระหวางหนวยงานในดานสิ่งอํานวย

ความสะดวกภายนอกอาคาร พบวาอาคารของภาคขนสงมวลชนมสีภาพแวดลอมทีเ่ปนมิตรผานเกณฑ

ประเมินรอยละ 43 มากกวาอาคารของราชการ (รอยละ28) เอกชน (รอยละ 28) และวัด (รอยละ 

26) แตยังตํ่ากวาเกณฑ (ผานเกณฑรอยละ 50) สําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสวนใหญ               

มีสภาพแวดลอมที่เปนมิตรใกลเคียงกันทั้งอาคารของ  ภาคขนสงมวลชน เอกชน วัด และราชการ 

(อตัราการผานเกณฑรอยละ 29 28 26 และ24 ตามลาํดบั) ทัง้นี ้ในพระราชบัญญตัผิูสงูอาย ุพ.ศ. 2546 

มาตรา 11 (5) กําหนดวาผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครองการสงเสริม และการสนับสนุนในดานการ

อาํนวยความสะดวกและความปลอดภยัโดยตรงแกผูสงูอายใุนอาคาร สถานที ่ยานพาหนะหรอืบรกิาร

สาธารณะอ่ืน แมกฎหมายดังกลาวจะครอบคลุมแนวคิดเมืองที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ (Age friendly 

cities) แตเปนเพียงผิวเผินเทานั้น แตยังไมมีความเช่ือมโยงกับกฎหมายอ่ืนๆ เชน พ.ร.บ.คนพิการ 

พ.ร.บ. การศึกษา พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร กฎกระทรวงคมนาคม กฎกระทรวง ICT เปนตน                               

และเมื่อ พ.ร.บ. ไมเชื่อมกับกฎหมายการปรับสภาพแวดลอมอ่ืนๆ โดยเฉพาะกฎหมายดานคนพิการ

ทําใหการขับเคลื่อนดานการปรับสภาพแวดลอมทําไดชาและขาดประสิทธิภาพ ในสวนของการ

ปรบัปรงุสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรับผูสงูอายมุกีฎกระทรวงกาํหนดสิง่อาํนวยความสะดวกในอาคาร
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สําหรับผูพิการ หรือผูทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงมหาดไทย กําหนดใหอาคาร

ของหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีพื้นที่สวนใดของอาคารเปดใหบริการแกบุคคลท่ัวไปเกิน 

300 ตารางเมตร และอาคารของภาคเอกชนท่ีมีพื้นที่ของอาคารเปดใหบริการแกบุคคลท่ัวไปเกิน 

2,000 ตารางเมตร ตองจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ ดังนั้น หากเปนอาคารท่ี

กอสรางกอนป พ.ศ. 2548 หรือเปนอาคารของหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่มีพื้นที่

อาคารเปดใหบริการแกคนท่ัวไปไมตรงกับเกณฑที่กําหนดขางตน ก็ไมไดบังคับใหมีการจัดสิ่งอํานวย

ความสะดวกสําหรับคนพิการและคนชรา (ไตรรัตน จารุทัศน และคณะ, ขอเสนอการปฏิรูประบบ

รองรับสังคมสูงวัย : ดานสภาพแวดลอม) กลาวคือกฎหมายที่บังคับใชในปจจุบันยังไมมีความ

ครอบคลุมดานสภาพแวดลอมท่ีเพียงพอในการเอื้ออํานวยใหผูสูงอายุดํารงชีวิตไดอยางสะดวกและ

ปลอดภัย



เอกสารหลักและมติสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 255814

 ที่ประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558 ระหวางวันที่ 6 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ไดมีฉันทมติ

เห็นชอบขอเสนอนโยบายภายใตแนวคิด “สังคมสูงวัย จะสรางพลังอยางไร ในการเขาสูประชาคม

อาเซียน” 5 ประเด็น ไดแก 

 1) การสงเสริมทักษะอาชีพผูสูงอายุ 

 2) บทบาทของภาคเอกชนในยุคสังคมสูงวัย 

 3) การจัดการการสญัจรและระบบขนสงสาธารณะสําหรับผูสูงอายุ 

 4) ความพรอมดานวัฒนธรรม 

 5) พลังผูสูงอายุไทยตนแบบผูสูงวัยอาเซียน  

 ทั้งนี้ ที่ประชุมขอใหกระทรวงและหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการตามมติสมัชชาผูสูงอายุ

ระดับชาติ ป พ.ศ. 2558 ใหปรากฏผลการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม และใหมีการติดตามการ

ดาํเนินงานตามมติและรายงานความกาวหนาในการประชุมสมัชชาผูสงูอายุระดับชาติครัง้ตอไป และ

ผูแทนชมรมผูสงูอาย ุสมาคมสภาผูสงูอายแุหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภสมเดจ็พระศรีนครนิทรา 

บรมราชชนนี องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกร หนวยงาน เครือขาย ภาคีตางๆ จํานวน                    

กวา 300 คน ที่เขาประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ในครั้งนี้ไดรวมกันประกาศเจตนารมณในฐานะ

สมาชิกสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติจะนํามติสมัชชาในครั้งนี้ ไปสื่อสารตอสมาชิกในชมรม องคกร                

หนวยงาน เครือขายในสังกัด ใหรับรูและรวมกันขับเคล่ือนมติไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม                      

อยางเต็มกําลัง

 สําหรับขอเสนอนโยบายภายใตแนวคิด “สังคมสูงวัย จะสรางพลังอยางไร ในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน” มีรายละเอียดในแตละประเด็นดังนี้

บทที่ 3
ขอเสนอนโยบายภายใตแนวคิด
“สังคมสูงวัย จะสรางพลังอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน”
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3.1
ประเด็นที่ 1

การสงเสริมทักษะอาชีพผูสูงอายุ
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1. นิยาม

 ทักษะอาชีพ (Career Skills) หมายถึง ความสามารถท่ีผูประกอบอาชีพตองมี เปนความ

ชํานาญหรือความเชี่ยวชาญที่เกิดจากการหมั่นฝกฝนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จนสามารถทําสิ่งนั้นไดอยาง

คลองแคลวเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด 

 ทักษะพื้นฐานที่สําคัญในการประกอบอาชีพประกอบดวย

 1.1 ทกัษะกระบวนการทํางาน เปนการลงมือทํางานดวยตนเอง โดยมุงเนนการฝกวธิกีาร

ทํางานอยางสมํ่าเสมอ ทั้งการทํางานเปนรายบุคคล และการทํางานเปนรายกลุม เพื่อใหสามารถ

ทํางานไดบรรลุเปาหมาย ไดแก การวิเคราะหงาน การวางแผนในการทํางาน การปฏิบัติงานตาม

ลําดับข้ันตอน การประเมินผลการทํางาน

 1.2 ทักษะกระบวนการแกปญหา เปนกระบวนการคิดหาวิธีแกปญหาตามขั้นตอน               

การสังเกต การวิเคราะห การสรางทางเลือกและการประเมินทางเลือก

 1.3 ทักษะในการทํางานรวมกัน เปนความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มุงเนนการ

ทํางานตามข้ันตอนและการทํางานกลุม โดยรูจักหนาที่ และทักษะการพูดและฟง

 1.4 ทักษะการแสวงหาความรู เชน การศึกษาคนควา การรวบรวม การสังเกต การสํารวจ 

และการบันทึก

 1.5 ทักษะการจัดการ เปนการจัดระบบงาน และระบบคนเพื่อใหสามารถทํางานไดบรรลุ

เปาหมาย และการทํางานในปจจุบันมีความตองการทักษะเพิ่มเติม

 1.6 ทักษะดานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรชวยใหการทํางานเปนไปอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ

 1.7 ทักษะและความสามารถดานภาษา การทํางานในปจจุบันมีการติดตอสื่อสารมากข้ึน 

ดังนั้นทักษะภาษามีความสําคัญมาก โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ

เอกสารหลัก 1
เอกสารหลักสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558
ประเด็นที่ 1 การสงเสริมทักษะอาชีพผูสูงอายุ
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2. สถานการณปญหาและความจําเปน

 2.1 ประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Ageing Society) ซึ่งหมายถึงการมีสัดสวน

ของประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศมาตั้งแต พ.ศ. 2548             

โดยในป พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีผูสูงอายุคิดเปนประมาณรอยละ 12.3 ของจํานวนประชากร                 

ทั้งประเทศและคาดวาในป พ.ศ. 2564 คาดวาประเทศไทยจะเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ                  

(Aged Society) หรือมีสัดสวนผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 20 และในป พ.ศ. 2574 

ประเทศไทยจะเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสุดยอด (Super-aged Society) คือ มีสัดสวนผูที่มีอายุ 60 

ปขึน้ไปมากกวารอยละ 25 ของประชากรท้ังหมด สงผลใหประเทศไทยเปนหนึง่ในสามประเทศสมาชิก

ประชาคมอาเซยีนทีเ่ขาสูสงัคมผูสงูอายแุลวใน พ.ศ. 2558 ซึง่เปนปแรกของการเขาสูประชาคมอาเซยีน 

(สํานักอนามัยผูสูงอายุ, 2557)

 2.2 โครงสรางทางประชากรของประเทศไทยเปล่ียนแปลง โดยผูสูงอายุมีสัดสวนเพ่ิมขึ้น 

ในขณะท่ีประชากรวัยแรงงานมีสัดสวนลดลง การเขาสูวัยสูงอายุยังอาจหมายถึงการเกษียณอายุ                 

การทํางานสงผลกระทบตอการจางงาน การขาดแคลนแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต 

และยังสงผลใหสดัสวนของภาระพ่ึงพงิวยัสงูอายุมคีาสงูขึน้ นัน่หมายถึงจาํนวนผูสงูอายุตอประชากร

ในวัยทาํงานสูงขึน้ หากประชากรกลุมนีไ้มมรีายไดหรอืเงินออมเพียงพอตอการดํารงชีวติ กจ็ะกลายเปน 

ภาระของครอบครัว ชุมชนและภาครัฐในการจัดสวัสดิการที่จําเปนในการดูแลประชากรกลุมนี้

 2.3 แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2564) ไดกําหนดมาตรการ                

สงเสริมดานการทํางานและการหารายไดของผูสงูอายุ ไวในมาตรการท่ี 3 ภายใตยทุธศาสตรดานการ

สงเสริมผูสูงอายุ (ยุทธศาสตรที่ 2) โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) สงเสริมการทํางานทั้งเต็มเวลาและ                 

ไมเตม็เวลา ทัง้ในระบบและนอกระบบ (2) สงเสริมการฝกอาชีพและจัดหางานใหเหมาะสมกับวยัและ

ความสามารถ และ (3) สงเสรมิการรวมกลุมของชมุชนเพือ่จดัทาํกจิกรรมเสรมิรายได โดยใหผูสงูอายุ

มีสวนรวมดวย (คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ, 2545)

 2.4 ผูสงูอายขุาดหลกัประกนัในระยะยาวทัง้ดานรายไดและสภาพความเปนอยู ตลอดจน

ระบบการดูแลผูสูงอายุเพื่อใหประชากรสูงอายุมีรายไดที่เพียงพอในการดํารงชีวิต นอกจากภาครัฐ      

จะสรางหลกัประกนัรายไดโดยการสงเสรมิการออมในวยัทาํงานเพือ่เตรยีมความพรอมในดานรายได

ในวยัสงูอายุแลว การสงเสริมการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ เพือ่การเพ่ิมโอกาสในการมีงานทํา

หรือขยายเวลาในการทํางานเม่ือเขาสูวัยสูงอายุ จึงมีความสําคัญในการสรางรายไดใหผูสูงอายุ                   

ลดการพึง่พงิบตุรหลาน ชมุชนหรือภาครฐั และยงัเปนการบรรเทาปญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต
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3. นโยบาย กฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของ

 3.1  กระทรวงแรงงาน

  พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งเปนกฎหมายหลักเกี่ยวกับงานดานผูสูงอายุ    

มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยกระทรวงแรงงานเปนหนวยงานท่ีดําเนินการ           

ตามมาตราท่ี 11 (3) เร่ืองการประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพท่ีเหมาะสม แหงพระราชบัญญัติฉบับน้ี            

และกระทรวงแรงงานไดมีประกาศกระทรวงแรงงานเร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการ

คุมครองการสงเสริมและการสนับสนุนผูสูงอายุในการประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพที่เหมาะสม         

เพื่อรองรับพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2557) โดยมี               

รายละเอียดในการดําเนินงานของหนวยงานภายในกระทรวงแรงงาน ดังนี้

  3.1.1 กรมพัฒนาฝมือแรงงานมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนผูสูงอายุตามประกาศ

กระทรวงแรงงาน เรื่อง จัดฝกอบรมทักษะอาชีพหรือฝกอาชีพใหแกผูสูงอายุตามอัธยาศัย โดยมีการ

ดําเนินการดังนี้

      1)  ใหบรกิารผูสงูอายใุนการฝกอาชีพรวมในหลักสตูรปกติของกรมพัฒนาฝมอื

แรงงานและจัดใหมีการฝกเฉพาะกลุมใหกับผูสูงอายุ

      2)  สงเสริม/สนับสนุนใหผูสูงอายุที่มีความรู ความสามารถใหเปนวิทยากร/

คณะอนุกรรมการมาตรฐานฝมือแรงงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

     3) ศึกษารูปแบบหลักสูตรที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ เพื่อเปนแนวทางการ

ดําเนินงานใหกับสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคและศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด

  3.1.2 กรมพัฒนาฝมือแรงงานไดจัดทําแผนปฏิบัติการผูสูงอายุระยะ 5 ป (พ.ศ.                  

2555-2559) ภายใตแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) จัดสงสํานักสงเสริมและ

พิทักษผูสูงอายุ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการดําเนินการตามนโยบายและแผนผูสูงอายุภายใตการ

กํากับดูแลของคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ

  3.1.3 สาํนกัพฒันามาตรฐานและทดสอบฝมอืแรงงานกรมพัฒนาฝมอืแรงงาน มหีนาท่ี 

และภารกิจที่สําคัญดานหนึ่ง คือ การดําเนินการสงเสริมการกําหนดและพัฒนามาตรฐานฝมือ                

แรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล และกํากับดูแลการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ และมาตรฐานทีก่าํหนด ตลอดจนสนบัสนนุใหสถานประกอบการและองคกร ทัง้ภาครฐั 

และเอกชน นํามาตรฐานฝมือแรงงานไปใชในระบบการพัฒนากําลังคนและการจางงาน โดยสํานัก
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พัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงานเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ การทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงานแหงชาติ ซึ่งเปนการทดสอบความรู ความสามารถ และทัศนคติในการทํางานของผูประกอบ

อาชพีตามเกณฑทีก่าํหนดในมาตรฐานฝมอืแรงงานแหงชาต ิซึง่การทดสอบจะถูกแบงออกเปน 2 ภาค 

คือ 1 ภาคความรู ซึ่งเปนการทดสอบความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่จําเปน และ 2 ภาคความ

สามารถในการทดสอบทักษะความชํานาญงาน รวมถึงทัศนคติในการทํางานที่ดี โดยผูที่ผานการ

ทดสอบจะไดรับหนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ และหนวย

ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติที่สําคัญ คือ หนวยงานภายใตสังกัดกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

หนวยงานภาครัฐ และเอกชนอื่นที่ไดรับอนุญาต

 3.2 กระทรวงศึกษาธิการ

  ตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีไดมีประกาศ เรื่อง การกําหนดหนวยงานผูมีอํานาจหนาที่

รับผิดชอบการดําเนินการเก่ียวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุในดานตางๆ 

ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ใหกระทรวงศึกษาธิการ                   

เปนหนวยงานที่ใหบริการทางการศึกษา ใหบริการเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพ และ

ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนในการดําเนินชีวิต ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 กําหนดแนวทางการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ

โรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย และกําหนดใหการศึกษาเปนการศึกษา

ตลอดชีวิตสําหรับประชาชน และพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศัย พ.ศ. 2551 โดยมีหลกัการในการจัดการศึกษาใหเปนการศึกษาตลอดชีวติสาํหรับประชาชน 

และใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนอยางตอเน่ือง และกําหนดใหผูสูงอายุเปนกลุมเปาหมายที่สําคัญทางการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย และกระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดทําประกาศกระทรวง เรื่อง กําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม การสนับสนุน ผูสูงอายุในการศึกษาและ

ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ ดานการประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพ

ทีเ่หมาะสม ดงันัน้กระทรวงศึกษาธิการไดดาํเนินการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมการพัฒนาทกัษะของ

ผูสูงอายุโดยมีรายละเอียด ดังนี้

  3.2.1) สํานักงานส งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                  

โดยสาํนกังานสงเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ไดรบัมอบหมายจากสาํนกังาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหดําเนินการตามท่ีมีสวนเก่ียวของ และมีสวนรวมในการดําเนินงาน                

โดยไดกําหนดนโยบายขอที่ 4. นโยบายดานการสนับสนุนโครงการพิเศษขอ 4.3 การสงเสริม            
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และจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ โดยศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยักลุมเปาหมายพเิศษ รบัผดิชอบในการใหบรกิารการศกึษากบักลุมเปาหมายเหลานีท้ัง้ในสวน

ของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติผู สูงอายุ                     

พ.ศ. 2546 และฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2553 ในมาตรา 11 ทีก่าํหนดใหผูสงูอายุมสีทิธไิดรบัการคุมครอง 

การสงเสริมและการสนับสนุนในดานตางๆ โดยใหความสําคัญกับผูสูงอายุในการพัฒนาดานรางกาย 

จิตใจ ใหสามารถอยูรวมกันในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางมีความสุข ดังนั้น เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงาน และมีความสอดคลองกับบทบาทและภารกิจตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จงึ

ไดมกีารพฒันารปูแบบการจัดการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัทีส่อดคลองกบัสภาพ

และความตองการของผูสูงอายุ การพัฒนาขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผูสงูอาย ุตลอดจนการพฒันาชองทางในการเผยแพรการศึกษาและขอมลูขาวสารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

การพัฒนาแนวทางในการเช่ือมโยงและสงตอขอมูลขาวสารใหกลุมเปาหมายพิเศษท่ีเปนผูสูงอายุ                 

ใหสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก โดยการจัดทําโครงการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัยสําหรับผูสูงอายุซึ่งศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/

เขต เปนหนวยงานในพ้ืนท่ีที่ดําเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสําหรับ              

ผูสูงอายุ ในดานตางๆ คือ 1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูไมรูหนังสือ 2. จัดการศึกษาตอเนื่อง 

กจิกรรมพฒันาคณุภาพชวีติผูสงูอายุ เชน การศกึษาเพือ่พฒันาอาชพี การศกึษาเพือ่พฒันาทกัษะชวีติ 

และการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมชุมชน และ 3. จัดการศึกษาตามอัธยาศัย

  3.2.2 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ไดจดัโครงการจดัอาชวีะสงูวยั อาชวีะ

เพือ่สตรี ผูตองขัง คายทหาร อปท. ภายใตโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชพีและพัฒนาคุณภาพ

การจัดหลักสูตรระยะส้ัน เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของแผนงานขยาย

โอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะรักษาความสงบแหงชาติ และเปนไปตามมาตรการ               

ขอ 7 การเพิ่มโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางเทาเทียมและเสริมสรางโอกาสทาง               

การศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น ภายใตแผนปฏิบัติการของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2558 โดยเปนการจดัอบรมพฒันาอาชพีแกผูสงูอาย ุซึง่เปนหน่ึงในกลุมเปาหมายของโครงการน้ี 

 3.3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

  3.3.1 ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อการ    

เตรยีมความพรอม เพือ่เขาสูสงัคมผูสงูอายอุยางมคีณุภาพ โดยวตัถปุระสงคขอหน่ึงของการจัดตัง้ศนูย 

คือ เพื่อเปนศูนยสงเสริมอาชีพและการถายทอดภูมิปญญาของชุมชน โดยมีการจัดการฝกฝนทักษะ

ในการประกอบอาชีพใหกับผูสูงอายุ
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  3.3.2 กองทุนผู สูงอายุ จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติผู สูงอายุ                        

พ.ศ. 2546 เพ่ือเปนทุนใชจายเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุใหมี

ศักยภาพ ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดี และสนับสนุนกิจกรรมขององคกรที่ดําเนินงานเกี่ยวของ

กับการสงเสริม สนับสนุนผูสูงอายุใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง โดยกิจกรรมหลักดานหนึ่งของ        

กองทุนผูสูงอายุ คือ การสนับสนุนโครงการซ่ึงเนนการสงเสริมและฝกอาชีพใหผูสูงอายุ นอกจากน้ี

กองทุนผูสูงอายุยังมีการสนับสนุนเงินกูยืมเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งสวนใหญเปนอาชีพอิสระ

4. ปญหาที่สําคัญและขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ

 4.1 จากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรหรือการสํารวจแรงงาน พบวา ในป พ.ศ. 

2557 มผีูสงูอายทุีท่าํงาน 3.84 ลานคน จากจาํนวนผูสงูอายทุัง้สิน้ 10.05 ลานคน หรอืคิดเปนรอยละ 

38.2 โดยเปนผูสูงอายุชาย 2.26 ลานคน (รอยละ 58.9) และผูสูงอายุหญิง 1.58 ลานคน                      

(รอยละ 41.1) (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2555) อยางไรก็ตามในป พ.ศ. 2554 พบวาผูสูงอายุ                           

ที่ทํางานนอกระบบสวนใหญรอยละ 83.0 สําเร็จการศึกษาในระดับตํ่ากวาประถมศึกษา รองลงมา

คือ ผูสูงอายุที่ไมมกีารศึกษา (รอยละ 7.3) และผูสูงอายุที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมตน (รอยละ 

3.1) ตามลําดับ ในขณะที่ผูสูงอายุที่ทํางานในระบบพบวาสวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับตํ่ากวา

ประถมศึกษา (รอยละ 64.5) และรองลงมาจะเปนผูสูงอายุที่สําเร็จการศึกษา (รอยละ 13.2) และ 

ไมมีการศึกษา (รอยละ 7.7) ตามลําดับ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558)

 4.2 สัดสวนการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น ระหวางป                        

พ.ศ. 2537 - 2555 โดยมีสัดสวนในการทํางานในระบบและนอกระบบ ดังแสดงในตารางที่ 3-1                 

และสามารถจําแนกผูสูงอายุที่ทํางานตามประเภทอุตสาหกรรม และแรงงานในระบบ นอกระบบ                  

ไดดังแสดงในตารางท่ี 3-2

ตาราง 3-1 สัดสวนของประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปท่ีทํางานในระบบและนอก

 ระบบทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.  2548 - 2556

2548
2550
2552
2554
2556

9.7
9.3
9.0
9.7
9.3

90.3
90.7
91.0
90.3
90.7

ประเทศ แรงงานในระบบ (รอยละ) แรงงานนอกระบบ (รอยละ)

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556 
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ตาราง 3-2 จํานวนประชากรสูงอายุที่ทํางาน จําแนกตามอุตสาหกรรม และแรงงานในระบบ  

 นอกระบบ พ.ศ. 2556

เกษตรกรรม การปาไม และการประมง
การทําเหมืองแร และเหมืองหิน
การผลิต
ไฟฟา กาซ ไอนํ้า และระบบปรับอากาศ
การจัดหานํ้า การจัดการ และการบําบัดนํ้าเสีย
การกอสราง
การขายสง การขายปลีก และการซอมแซมยานยนต
การขนสง และสถานที่เก็บสินคา
กิจกรรมโรงแรม และการบริการดานอาหาร
ขอมูลขาวสาร และการสื่อสาร
กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค
กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนบัสนุน
การบริหารราชการ และปองกันประเทศ
การศึกษา
กิจกรรมดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมบริการดานอื่นๆ
กิจกรรมการจางงานในครัวเรือนสวนบุคคล

63,735
720

54,221
1,142
2,528
29,314
48,405
9,008
12,438

528
5,206
3,533
1,980
17,823
24,392
18,161
7,242
1,534
2,767
11,500

2,134,371
1,504

212,777
0

4,262
61,462
434,725
41,748
133,409
1,009
952

12,427
4,590
6,444
5,492
6,300
9,918
10,039
42,882
1,468

อุตสาหกรรม
นอกระบบ (คน)

พ.ศ. 2556

ในระบบ (คน)

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2556 

 4.3 ภาคเศรษฐกิจที่มีบทบาทสําคัญในการจางแรงงานผูสูงอายุนอกจากภาคเกษตร               

และประมง คือ 1) ภาคการผลิต 2) ภาคการขายสง ขายปลีก การซอมแซมอุปกรณตางๆ และ                   

3) ภาคโรงแรมและภัตตาคาร และจากการประมาณความตองการจางแรงงานท้ัง 3 กลุมดังกลาว        

พบวา ในระหวางป พ.ศ. 2552 ถึง 2562 นั้น ภาคการขายสง ขายปลีก การซอมแซมอุปกรณตางๆ                   

เปนสาขาท่ีผูสงูอายุจะมีความตองการจางแรงงานผูสงูอายุเพ่ิมขึน้คอนขางมากจึงเปนสาขาท่ีผูสงูอายุ 

มีโอกาสไดทํางานมากท่ีสุด นอกจากน้ีภาคโรงแรมและภัตตาคารก็เปนอีกสาขาหน่ึงที่มีแนวโนม              

การจางแรงงานผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น (นงนุช สุนทรชวกานต และสายพิณ ชินตระกูลชัย, 2552)
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 4.4 การทํางานของผูสูงอายุที่เปนทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ พบวา ผูสูงอายุที่

เปนแรงงานในระบบ สวนใหญประกอบอาชีพขัน้พืน้ฐานตางๆ ในดานการขายรอยละ 25.4 รองลงมา 

เปนผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคารอยละ 16.7 พนักงานบริการและ

พนักงานขายในรานคารอยละ 16.4 ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและประมงรอยละ 11.8 

และผูบญัญตักิฎหมายขาราชการระดับอาวโุส และผูจดัการรอยละ 10.6 สาํหรบัผูสงูอายทุีเ่ปนแรงงาน

นอกระบบ สวนใหญประกอบอาชีพ ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตร และประมงรอยละ 67.0 

รองลงมาเปนพนักงานบริการและพนักงานขายในรานคารอยละ 19.9 และผูปฏิบัติงานดานความ

สามารถทางฝมอืและธุรกิจการคารอยละ 6.8 

 4.5 เมื่อพิจารณาการจางงานผูสูงอายุที่มีอายุ 60 - 64 ป ในชวงป พ.ศ. 2553 - 2562 

พบวา ภาคการขายสง/ขายปลกี/การซอมแซมอปุกรณตางๆ และภาคโรงแรมและภตัตาคาร ตองการ

อาชีพพนักงานบริการ เชน พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคา และตลาด พนักงานสาธิตสินคา 

ในขณะที่ภาคการผลิต อาชีพท่ีตองการจางงานผูสูงอายุมากที่สุด คือ อาชีพที่ใชความสามารถ                 

ทางฝมือ

 4.6 การขยายโอกาสในการทํางานใหกับขาราชการสูงอายุ เปนการขยายการเกษียณให

เฉพาะผูที่มีความรู ความสามารถ มีความชํานาญ ประสบการณ และทักษะพิเศษใหทํางานอยูตอ

เทานั้น

5. ขอเสนอและแนวทางขับเคล่ือน

 ความรู ความชํานาญ และประสบการณเปนทักษะอาชีพที่ผูประกอบการใหความสําคัญ               

ในการพิจารณาจางงาน ซึ่งรวมถึงการจางแรงงานผูสูงอายุดวย นอกจากน้ีความสามารถทางฝมือ    

และการมีทกัษะเฉพาะในอาชีพของผูสงูอายกุเ็ปนปจจยัสาํคญัทีท่าํใหผูสงูอายสุวนหน่ึงยงัคงสามารถ

ประกอบอาชีพ ทั้งในระบบและนอกระบบแมเขาสูวัยสูงอายุแลว ตลอดจนประเทศไทยไดให           

ความสําคัญกับการสงเสริมการประกอบอาชีพและการพัฒนาทักษะอาชีพของผูสูงอายุ ดังปรากฏ             

ในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 (3) ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง การสงเสริม

และการสนับสนุนในดานการประกอบอาชีพและฝกอาชีพที่เหมาะสมโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ               

ทัง้กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

ไดดําเนินการในดานตางๆตามหนาที่ความรับผิดชอบเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว                  

แตก็พบวาการดําเนินการยังไมกอใหเกิดการจางงานหรือการเพิ่มโอกาสในการจางงานที่ชัดเจน       

ขาดการบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนยังขาดขอมูลที่สําคัญ      
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ในการวางแผนการสงเสริมทักษะอาชีพท่ีเหมาะสม และเปนรูปธรรมสําหรับผูสูงอายุ เชน ลักษณะ

อาชีพที่ผูสูงอายุตองการทํา ทักษะท่ีสําคัญที่ผูประกอบการตองการหากมีการจางแรงงานผูสูงอายุ 

หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดอบรมหรือฝกทักษะอาชีพใหผูสูงอายุ

 ดังนั้น เพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมทักษะท่ีสําคัญแกผูสูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสหรือขยาย

โอกาสในการทํางานของผูสูงอายุไทย อันจะนําไปสูการสรางการมีสวนรวมของผูสูงอายุในดานกําลัง

แรงงาน ซึ่งมีแนวโนมที่จะขาดแคลนในอนาคต อีกทั้งยังเปนการสงเสริมความมั่นคงดานเศรษฐกิจ

และสังคมของผูสูงอายุไทย เพ่ือเปนการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยสูงอายุ และกอใหเกิดความ

มัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศโดยรวมดวย ดงันัน้ แนวทางในการขบัเคลือ่นประเดน็ดาน

การสงเสริมทักษะอาชีพผูสูงอายุใหสอดคลองตามความตองการทํางานของผูสูงอายุ และความ

ตองการจางงานของผูประกอบการประกอบดวย

 5.1 มีการดําเนินการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหตลาดแรงงานที่มีความตองการหรือ        

มีโอกาสในการจางงานแรงงานสูงอายุตลอดจนตําแหนงงาน รูปแบบการจางงานซึ่งอาจเปนการจาง

งานผูสงูอายตุอในตาํแหนงเดมิ หรอื การจางงานในตาํแหนงงานใหม ตลอดจนทกัษะทีจ่าํเปนในการ

ประกอบอาชีพ หรือทักษะที่ผูประกอบการตองการ หากจะจางแรงงานผูสูงอายุในอาชีพนั้นๆ

 5.2 มีการดําเนินการสํารวจความตองการการทํางาน ประเภทงาน หรือลักษณะงาน                  

ที่ผูสูงอายุตองการทําทั้งงานในระบบ งานนอกระบบ หรืออาชีพอิสระ และรูปแบบการทํางาน                  

เพื่อใหทราบและสามารถกําหนดทักษะที่จําเปนในการประกอบอาชีพนั้น

 5.3 กําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน ทั้งดานความรู ทักษะและทัศนคติ และการทดสอบ

ฝมือแรงงานผูสูงอายุในอาชีพหลักๆ ที่สอดคลองตามความตองการของตลาดแรงงาน

 5.4 จดัใหมกีารอบรมหรือจดัหลกัสตูรการเรยีนการสอนเพ่ือพฒันาทกัษะทีจ่าํเปนสาํหรบั

ผูสูงอายุและเปนไปตามมาตรฐานฝมือแรงงาน ตามประเภทงานหรืออาชีพในขอ 1 และ 2 เพื่อสราง

โอกาสการทํางานหรือการจางงานใหกับผูสูงอายุ

 5.5 มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดอบรมหรือหลักสูตรการอบรมทักษะอาชีพ                        

ที่สําคัญสําหรับผูสูงอายุ เพ่ือสรางโอกาสใหผูสูงอายุเขาถึงการพัฒนาทักษะ และเปนการเพิ่มโอกาส

ในการทํางานของผูสูงอายุ
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 ที่ประชุมไดพิจารณา “สังคมสูงวัย จะสรางพลังอยางไรในการเขาสูประชาคมอาเซียน” 

ประเด็นการสงเสริมทักษะอาชีพผูสูงอายุ

 ตระหนกั วาประเทศไทยไดเขาสูสงัคมสูงอายุแลว และกําลงัเปล่ียนผานเขาสูสงัคมผูสงูอายุ

อยางสมบูรณ (Aged Society) และคาดวาจะเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสุดยอด (Super-Aged                  

Society) หรือมีสัดสวนของประชากรสูงอายุมากกวารอยละ 25 ของประชากรทั้งหมดในอีก 20 ป

ขางหนา ทําใหสัดสวนของประชากรสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีสัดสวนของวัยแรงงาน                   

มแีนวโนมลดลง ดงันัน้ การสงเสรมิใหผูสงูอายมุทีกัษะอาชีพทีเ่หมาะสม เพือ่เพิม่โอกาสในการมีงานทาํ 

หรือการจางงานของผูสูงอายุหลังเขาสูวัยเกษียณ ทั้งในรูปของอาชีพอิสระ และการจางงานซึ่งเปน

ปจจัยสําคัญตอการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยเฉพาะดานความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ 

ลดการพึ่งพิงวัยสูงอายุตอครอบครัว ชุมชนและสังคม ตลอดจนลดผลกระทบจากการลดลงของ         

วัยแรงงานในอนาคต

 เปนกังวล วาการสงเสริมทักษะอาชีพของผูสูงอายุ จําเปนตองสงเสริมทักษะที่สําคัญตาม

ลักษณะของอาชีพแตละประเภท หรือตามความตองการของผูประกอบการท่ีจะจางงานผูสูงอายุ              

ซึง่ในปจจบุนัยงัไมมขีอมลูท่ีชดัเจนวาอุตสาหกรรมประเภทใด หรอือาชีพใดท่ีมคีวามตองการแรงงาน

ผูสงูอายุ ตลอดจนยังขาดขอมลูลกัษณะอาชีพทีผู่สงูอายุไทยตองการ สงผลใหการสงเสริมทกัษะอาชีพ

ใหตรงตามความตองการและสามารถกอใหเกิดโอกาสการจางงานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนใน

ปจจุบนัยังไมชัดเจน

 รบัทราบ วาหนวยงานทีเ่กีย่วของ โดยเฉพาะภาครฐัและองคกรดานผูสงูอาย ุไดดาํเนนิการ

สงเสริมและการสนับสนุนในดานการประกอบอาชีพและฝกอาชีพที่เหมาะสม เชน การจัดการอบรม

ทักษะฝมือแรงงานซ่ึงรวมถึงแรงงานสูงอายุของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือ

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสาํหรบัผูสงูอายุของศูนยการ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุมเปาหมายพิเศษ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และโครงการจัดอาชีวะสูงวัย ภายใตโครงการ ขยายโอกาสการ

มติ 1
มติสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558
ประเด็นที่ 1 การสงเสริมทักษะอาชีพผูสูงอายุ
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ศกึษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสตูรระยะส้ัน เพือ่พฒันาอาชีพประชาชน ของสํานกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ไดมีการจัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ               

ผูสูงอายุ และกองทุนผูสูงอายุ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 

ซึ่งมีกิจกรรมหลักดานหน่ึงในการสนับสนุนโครงการการสงเสริมและฝกทักษะอาชีพใหผูสูงอายุ 

นอกจากนี้ กองทุนผูสูงอายุยังมีการสนับสนุนเงินกูยืมเพื่อการประกอบอาชีพของผูสูงอายุดวย                      

แตกย็งัพบวาการสงเสริมทักษะอาชีพทีด่าํเนนิการอยูยงัไมสามารถกอใหเกดิโอกาสในการทํางานหรือ

ไดรับการจางงานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพราะยังขาดขอมูลที่สําคัญในการวางแผน การทํางาน 

และยังขาดการวางแผนการทํางานรวมกันของหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ผูประกอบการ 

และองคกรดานผูสงูอายุ และการจัดบรกิารการฝกอบรมหรอืจดัการเรยีนการสอนเพือ่สงเสรมิทกัษะ

อาชีพที่ยังมีจํากัด ทําใหผูสูงอายุสวนใหญที่ตองการเขารับบริการยังเขาไมถึงบริการดังกลาว

 เห็นดวย วาการสงเสริมทักษะอาชีพมีความจําเปนและเปนปจจัยที่สําคัญ ในการสงเสริม

การทํางานของผูสูงอายุและสรางโอกาสในการไดรับการจางงานจากผูประกอบการ โดยแนวทางใน

การดาํเนนิการจาํเปนตองมขีอมลูทีถ่กูตองเพือ่การวางแผนการสงเสรมิทกัษะอาชพีทีม่ปีระสทิธภิาพ 

และมีนโยบายในการสงเสริมทักษะอาชีพผู สูงอายุที่ชัดเจน โดยความรวมมือของหนวยงาน                          

ทั้งภาครัฐ เอกชน ผูประกอบการ และองคกรดานผูสูงอายุในการดําเนินการรวมกัน ตลอดจนตองมี

การประชาสมัพันธและกระจายบรกิารดานการพฒันาทกัษะอาชพีใหผูสงูอายทุีต่องการสามารถเขาถึงได 

 จึงมีมติ ดังตอไปนี้

 1. ขอใหกรมกิจการผู สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย                      

เปนหนวยงานหลักในการประสานงานกับหนวยงานท่ีเกีย่วของ และเครอืขายดานผูสงูอายุ เชน สาขา

สมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ และชมรมผูสูงอายุ ในการดําเนินการสํารวจความตองการ

การทํางานและประเภทงานท่ีผูสูงอายุตองการทํา เพ่ือวิเคราะหทักษะท่ีสําคัญสําหรับงานแตละ

ประเภท

 2. ขอใหกระทรวงแรงงาน เปนหนวยงานหลักในการประสานงานรวมกับหนวยงานที่

เกี่ยวของในการดําเนินการตางๆ ดังนี้

  2.1 กรมการจดัหางาน รวบรวมขอมลูและวเิคราะหตลาดแรงงาน ทีม่คีวามตองการ

หรือมีโอกาสในการจางงานแรงงานสูงอายุ ตลอดจนทักษะอาชีพพื้นฐาน และทักษะเฉพาะที่สําคัญ

ในแตละอาชีพท่ีมีโอกาสในการจางงานผูสูงอายุ
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  2.2 สาํนกัพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมอืแรงงาน กรมพัฒนาฝมอืแรงงาน กาํหนด

มาตรฐานฝมือแรงงาน ทั้งดานความรู ทักษะและทัศนคติ และการทดสอบฝมือแรงงานผูสูงอายุใน    

อาชีพหลักๆ ที่มีโอกาสในการจางงานผูสูงอายุ

  2.3 กรมพัฒนาฝมอืแรงงาน รวมกบัสาํนกังานสงเสรมิการศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัย และสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรมกิจการ

ผูสงูอายุ กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย ตลอดจนภาคเอกชนและผูประกอบการ 

จัดใหมีการอบรมหรือจัดหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะฝมือแรงงานที่จําเปนสําหรับ    

ผูสงูอายุ ตามประเภทงานท่ีผูสงูอายุตองการทํา และตามความตองการของตลาดแรงงาน เปนไปตาม

มาตรฐานฝมือแรงงาน โดยมีการจัดบริการใหครอบคลุมผูสูงอายุทั่วประเทศ

  2.4 กรมพัฒนาฝมอืแรงงาน รวมกบักรมกิจการผูสงูอาย ุกระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย สงเสริมใหชมรมผูสูงอายุ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ              

ผูสูงอายุ และสถานประกอบการที่มีแรงงานผูสูงอายุ เปนศูนยการเรียนรูในการฝกอบรมอาชีพ                

และทกัษะอาชพี ตามความตองการของผูสงูอายแุละตลาดแรงงาน และใหกองทนุผูสงูอายสุนบัสนนุ

เงินทุนในการดําเนินการอบรมหรือการจัดหลักสูตรการฝกทักษะอาชีพ

  2.5 กรมพัฒนาฝมอืแรงงาน รวมกบักรมกจิการผูสงูอาย ุกระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย และหนวยงานที่เกี่ยวของ ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการอบรมหรือการจัด

หลักสูตรการฝกทักษะอาชีพใหแกผูสูงอายุเพื่อใหผูสูงอายุเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึง

 3. ขอใหผูวาราชการจงัหวดัใหความสาํคัญและสนบัสนนุการบรูณาการการดาํเนนิงานของ

หนวยงานที่เกี่ยวของดานการสงเสริมทักษะอาชีพของผูสูงอายุในระดับพื้นที่ 
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ประมวลภาพการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558

“สงัคมสงูวยั จะสรางพลงัอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน”
ประเด็นที่ 1 การสงเสริมทักษะอาชีพผูสูงอายุ

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ณ หอง BB 406  ชั้น 4 ศูนยประชุมวายุภักษ 

โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
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3.2
ประเด็นที่ 2
บทบาทของภาคเอกชน
ในยุคสังคมสูงวัย



31สังคมสูงวัยจะสรางพลังอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน

1. นิยาม

 การเปลีย่นแปลงทางประชากรสูสงัคมสงูวยัของประเทศไทยนัน้ สงผลใหสงัคมไทยคาดหวงั

ใหรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือชุมชนเขามามีบทบาทในเรื่องตางๆ เชน การสรางหลัก

ประกันทางการเงิน การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา รวมถึงการดูแลสุขภาพ หรือการสนับสนุน

กิจกรรมทางสังคมตางๆ เพื่อไมใหผู สูงอายุตกอยูในภาวะพึ่งพา เปนตน แตในความเปนจริง                     

ภาคเอกชนก็มีบทบาทท่ีสําคัญเปนอยางยิ่งในการมีสวนรวมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุดวย

เชนเดียวกันภายใตบริบทของสังคมสูงวัย

 บทบาทและขอบเขตของภาคเอกชนท่ีกําลังกลาวถึงไดแก การผลิตสินคา และจัดบรกิารที่

จําเปนในการดํารงชีวิตสําหรับผูสูงอายุ จากมุมมองของภาคเอกชนในยุคสังคมสูงวัยที่จํานวน และ

สัดสวนประชากรผูสูงอายุมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สินคา และบริการท่ีเกี่ยวของในการดํารงชีวิตประจําวัน

สําหรับผูสูงอายุประกอบดวย

 • สนิคา และบริการดานการรกัษาพยาบาล ไดแก บรกิารรกัษาพยาบาล อปุกรณทางการ

แพทยที่เกี่ยวของ ยา และสถานที่จัดบริการรักษาพยาบาล

 • สนิคา และบรกิารทีเ่กีย่วของกบัการดูแลการดาํรงชีวติประจําวนั ไดแก การดแูลผูสงูอายุ 

ที่บาน (การเย่ียมที่บาน บริการดูแลรายวัน กิจกรรมการปองกัน ไมใชตกอยูในภาวะพึ่งพา อุปกรณ

ที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแล) การดูแลในสถาบัน (ดูแลระยะสั้น/ระยะยาว) และสถานบริบาลผูสูงอายุ

 • สนิคาและบรกิารการดาํรงชวีติประจาํวนัทัว่ไป ไดแก อาหาร (การกนิภายในบานและ

การกินนอกบาน) อุปกรณตกแตงบาน เฟอรนิเจอร เสื้อผา เครื่องแตงกาย การเดินทาง กิจกรรมทาง

สังคม กิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ ที่อยูอาศัยที่เอื้อตอผูสูงอายุ

 หากพิจารณาในบริบทของสังคมไทยที่เพิ่งกาวเขาสูสังคมสูงวัย และจะมีกลุมประชากรวัย

ทาํงานกลุมใหญทีจ่ะตองเตรยีมความพรอมในการเปนผูสงูอายใุนอนาคต ภาคธรุกจิการเงนิกม็บีทบาท

สําคัญดวยเชนกันในการสงเสริมใหประชากรวัยทํางานไดออมเงินระยะยาวและ/หรือลงทุนใน                  

รูปแบบตางๆ เพ่ือการเตรียมตัวทางการเงินในอนาคต

เอกสารหลัก 2
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ประเด็นที่ 2 บทบาทของภาคเอกชนในยุคสังคมสูงวัย
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2. สถานการณ

 2.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมสูงวัยกับ “ตลาดผูสูงอายุ”

 ประเทศไทยไดยางกาวเขาสูสงัคมสูงวยัเปนทีเ่รยีบรอยแลว จาํนวนและสัดสวนของประชากร

ผูสูงอายุ (บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปบริบูรณขึ้นไป) มีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนั้นแลวประชากร                

ผูสูงอายุในแตละชวงวัยก็จะเพ่ิมขึ้นดวยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งประชากรผูสูงอายุ วัยกลาง                 

และวัยปลาย เปนที่ทราบกันดีวาสาเหตุเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงทางประชากรสูสังคมสูงวัยนี้ คือ 

การลดลงของอัตราภาวะเจริญพันธุรวม และการเพิ่มขึ้นของอายุคาดเฉลี่ย การเปลี่ยนแปลงทาง

ประชากรสูสงัคมสูงวยันี ้มผีลกระทบตอเศรษฐกิจสงัคมไทย รวมไปถึงคณุภาพชีวติของผูสงูอายุอยาง

หลีกเลี่ยงไมได

 นอกจากนั้น การเปล่ียนแปลงสูสังคมสูงวัยไดเปดหนาตางของโอกาสตอภาคเอกชนไทย       

ดวยเหมือนกัน กลาวคือ ผูสูงอายุที่มีทั้งจํานวนและสัดสวนที่เพิ่มข้ึนนั้น ควรที่จะตองไดรับการ

พิจารณาวาเปนผูบริโภคกลุมใหญตอไปในอนาคต สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ               

และสังคมแหงชาติไดประมาณการวา ในป พ.ศ. 2583 ประเทศไทยจะมีประชากรผูสูงอายุประมาณ 

20.52 ลานคน คิดเปนประมาณรอยละ 30 ของประชากรรวมทั้งหมด นั่นหมายความวา หนึ่งในสาม

ของลูกคาของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจะเปนผูสูงอายุ ทั้งนี้ จะมีผูสูงอายุวัยตน (อายุ 60-69 ป)                   

คิดเปนรอยละ 43.7 ผูสูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ป) รอยละ 37.2 และผูสูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 

ปขึ้นไป) รอยละ 19.1

 มีงานวิจัยที่พบการเปลี่ยนแปลงแบบแผนของการบริโภคที่เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางอายุของประชากร สมประวิณ มันประเสริฐ (2553) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการ

บริโภคของครัวเรือนไทย ภายใตการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรโดยอาศัยแบบจําลอง                       

Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) และใชฐานขอมลูการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ

และสังคมของครัวเรือน The Household Socio-Economic Survey : SES) ซึ่งการประมาณรูป

แบบการบริโภคภายใตการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศไทยในงานศึกษานี้ พบวา 

สัดสวนการบริโภคสูงสุด 5 อันดับแรก จะประกอบดวยการใชจายประเภทอื่นๆ (การบริจาค)                      

ยานพาหนะ คาใชจายดานท่ีอยูอาศัย คาใชจายในการเดินทาง และคาใชจายในเคร่ืองเรือน และ

ประเภทของสินคาทีม่สีดัสวนการบริโภคเพ่ิมสงูขึน้มากทีส่ดุ 5 อนัดบัแรก คอื ยานพาหนะ เครือ่งเรอืน 

สุขภาพ คาใชจายอื่นๆ และคาใชจายในเรื่องบันเทิงและสังคม (อางใน กรกรัณย ชีวะตระกุลพงษ               
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และดนุพล อริยะสัจจากร, 2556) นอกจากนั้น กรกรัณย ชีวะตระกุลพงษ และดนุพล อริยะสัจจากร 

(2556) ใชขอมูลประเทศอาเซียน 5 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยเพ่ือศึกษาผลของการเปล่ียนแปลง

โครงสรางประชากร พบวา การเปล่ียนแปลงทางประชากรสูสงัคมสูงวัยจะสงผล ใหคาใชจายดานสุขภาพ

เพิ่มข้ึน แตคาใชจายดานที่อยูอาศัยจะลดลง การศึกษาดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความเปนไปได                 

อยางสงูของประเทศไทยท่ี “ตลาดผูสงูอาย”ุ จะมกีารขยายตัวอนัเปนผลมาจาก แบบแผนการใชจาย

เงนิของประชากรโดยรวมเปล่ียนไปจากผลการศึกษาขางตน สมประวิณ มนัประเสริฐ (2553) ไดเสนอ

นัยเชิงนโยบายเก่ียวเน่ืองกับการเปล่ียนแปลงของแบบแผนการบริโภคของครัวเรือนในอนาคตไว              

อยางนาสนใจวา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่สังคมไทยกําลังเผชิญ ทําใหเกิด              

ขอจํากัดดานแรงงานมากข้ึนเร่ือยๆ ดังนั้น จึงอาจมีความจําเปนที่ธุรกิจ และอุตสาหกรรมจําเปน                  

ตองปรับตัว ภายใตขอจํากัดดานแรงงานเพื่อตอบสนองตอความตองการสินคาและบริการที่กําลัง             

จะเปลีย่นแปลงไปในอนาคต เพือ่ใหเกดิการปรบัตวัดงักลาว การใหขอมลูและการสงเสรมิใหเกดิความ

ตระหนกัแกภาคธรุกจิและอตุสาหกรรม จงึมคีวามจาํเปนอยางยิง่ยวด (อางจาก วรเวศม สวุรรณระดา, 

2557)

 กรณขีองประเทศไทยยังไมเคยมกีารคาดการณเชิงวชิาการเกีย่วกับขนาดของตลาดผูสงูอายุ

ในปจจบุนัหรือในอนาคต อยางไรก็ตามมตีวัอยางในกรณีของประเทศญ่ีปุนโดยการประมาณการของ 

Mizuho Corporate Bank พบวา ในป ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2563) หรือใน 5 ปขางหนาตลาดผูสูงอายุ

จะมีมูลคารวมท้ังสิ้นกวา 100 ลานลานเยน หรือคิดเปนประมาณรอยละ 20 ของผลิตภัณฑมวลรวม

ในประเทศ (GDP) ของประเทศญ่ีปุน ทัง้นี ้ในจํานวนมูลคาของตลาดดังกลาวประกอบดวยองคประกอบ 

ดังนี้ สินคาและบริการดานการรักษาพยาบาลรวม 35.0 ลานลานเยน สินคา และบริการที่                       

เกี่ยวของกับการดูแลการดํารงชีวิตประจําวัน 15.2 ลานลานเยน สินคา และบริการ การดํารงชีวิต

ประจําวันทั่วไป 51.1 ลานลานเยน ทั้งนี้ กรณีของประเทศญี่ปุนมีระบบประกันสุขภาพภาครัฐและ

ระบบประกันดูแลระยะยาวแบบบังคับ ดังนั้น ขนาดของตลาดผูสูงอายุในสวนของสินคาและบริการ

ดานการรักษาพยาบาล และสินคาและบริการที่เกี่ยวของกับการดูแลการดํารงชีวิตประจําวัน                       

รวม 50.2 ลานลานเยนนั้น เปนการใชจายภาครัฐ 44.0 ลานลานเยน และการใชจายของเอกชน                       

6.2 ลานลานเยน หากมกีารสงเสรมิภาคธรุกจิอตุสาหกรรมอยางจรงิจงัเมือ่เขาสูสงัคมสงูวยัเพือ่ตอบสนอง 

ตอความตองการสินคาและบริการท่ีมีอยูก็จะสงผลกระทบในการกระตุนเศรษฐกิจมหภาค1

1Mizuho bank, http://www.mizuhobank.co.jp/corporate/bizinfo/industry/sangyou/pdf/1039_03_03.pdf
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 เมื่อสังคมมีจํานวนและสัดสวนประชากรผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ สงผลใหความจําเปนและ

ความตองการสนิคาและบริการขางตนเพ่ิมขึน้เรือ่ยๆ ขณะเดยีวกนักาํลงัซือ้ของผูสงูอายกุจ็ะถกูกาํหนด

จากระดบัรายไดยามชราภาพของผูสงูอาย ุ โดยผูสงูอายจุะมีแหลงรายไดมาจากแหลงตางๆ ทัง้รายได 

จากการทํางาน การเกื้อหนุนจากบุตรหลาน รายไดจากสินทรัพยเงินออมที่เก็บหอมรอมริบมาจาก    

วัยทํางาน เงินบํานาญจากภาครัฐ แนนอนวาในแตละปผูสูงอายุจะนําเงินดังกลาวมาจับจายใชสอย

ทั้งเพื่อการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐานและเพื่อสรางคุณภาพชวีิตที่ดีตามเศรษฐฐานะของตน ขณะเดียวกัน

ภาคเอกชนก็เขามามีสวนในการผลิตสนิคาและจัดบริการดังกลาวรองรับสงัคมสูงวยัจงึทาํใหเกดิสิง่ที่

เรยีกวา “ตลาดผูสงูอาย”ุ หรอื Ageing Marketplace ขึน้ในระบบเศรษฐกิจ ขนาดของตลาดผูสงูอายุ 

มแีนวโนมทีจ่ะมขีนาดใหญขึน้เรือ่ยๆ ตามจาํนวนประชากรผูสงูอายเุพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ขณะเดยีวกนักข็ึน้

อยูกับรายไดหรือกําลังซื้อของผูสูงอายุ บทบาทของรัฐบาลในดานการรักษาพยาบาลและการดูแล              

ผูสูงอายุดวยเชนเดียวกัน หากในอนาคตมีการขยายตัวของตลาดผูสูงอายุเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ จะมีผลใน

การกระตุนเศรษฐกิจของประเทศผานการจับจายใชสอยในตลาดผูสูงอายุ ประเด็นดังกลาวสะทอน

ใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงสูสังคมสูงวัยไมไดกอใหเกิดภาระเพียงอยางเดียว แตยังสรางโอกาส          

เชิงธุรกิจใหกับสังคมเศรษฐกิจอีกดวย

 2.2 บทบาทของภาคเอกชนไทยในการตอบสนองสังคมสูงวัยในปจจุบัน

  2.2.1  บทบาทของภาคเอกชนดานการสงเสริมการสรางหลักประกันทางการเงิน

ยามชราภาพ

  บทบาทของภาคเอกชนท่ีเห็นไดอยางชัดเจนและมีความคุนเคยมากข้ึนในสังคมไทย                        

ในชวงทีผ่านมา ไดแก บทบาทในการรวมสรางหลักประกันดานเศรษฐกิจใหกบัผูสงูอายุดวยการออก

ผลิตภัณฑทางการเงินรูปแบบตางๆ เพื่อประชาชนกลุมวัยตางๆ ไดมีทางเลือกสําหรับการออมเงิน

ระยะยาวอันจะนําไปสูความมั่นคงทางเศรษฐกิจยามชราภาพ ตัวอยางที่สําคัญไดแก การลงทุนดวย

การซือ้หนวยลงทนุในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี (Retirement Mutual Fund : RMF) ซึง่เปนกองทนุรวม 

ที่ส งเสริมใหเกิดการออมเงินไวใชในวัยเกษียณท่ีทางการสนับสนุนใหจัดตั้งขึ้น โดยใหสิทธิ                      

ประโยชนทางภาษีแกผูลงทุนเพ่ือเปนแรงจูงใจการออม จะอยูในรูปแบบการซื้อหนวยลงทุน โดยเงิน

ที่จายเปนคาซ้ือหนวยลงทุนใน RMF นี้ จะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับในอัตรา

ไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมินที่ตองเสียภาษี แตรวมกบัเงินสะสมที่จายเขากองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ประกันชีวิตชนิดบํานาญ และกองทุนสงเคราะห               

ครูโรงเรียนเอกชน ตองไมเกิน 500,000 บาท สําหรับปภาษีนั้น เงินไดที่ไดรับการยกเวนภาษี              
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ไมสามารถนํามาคํานวณมูลคาการซ้ือหนวยลงทุนไดอีกตอไป (อางประกาศอธิบดีกรมสรรพากร                  

ฉบับที่ 257 258 และ 259)

 ในชวงทีผ่านมาธนาคารพาณชิยไดเริม่ออกผลติภณัฑเพือ่การออมเงนิระยะยาวรปูแบบใหม

เพือ่เพิม่ความม่ันคงทางการเงินใหกบัผูสงูอายุตัง้แตหลงัเกษียณอาย ุรปูแบบทีก่ลาวนี ้มลีกัษณะเปน

แผนประกันชวีติแบบบํานาญหรือแผนออมทรัพยสาํหรับผูสงูอายุ ลกัษณะท่ีรวมกัน คอื ผูสมคัรเอาประกัน 

จะสมัครตั้งแต อายุยังน อยและต องชําระเบี้ยตามเงื่อนไขของธนาคาร ยกตัวอย างเช น                                    

สมคัรตัง้แตอาย ุ20-50 ป ชาํระเบีย้จนถงึอาย ุ55 ป บางแหงกาํหนดใหชาํระเบีย้ประกนัจนอายุ 60 ป 

เปนตน หลังจากน้ันผูเอาประกันก็จะไดรับเงินบํานาญรายปตั้งแตอายุที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง                

จนครบอายุที่กําหนดไว ธนาคารพาณิชยหลายแหงกําหนดไวที่อายุ 85 ป จํานวนเงินที่รับในแตละป

จะเปนสดัสวน (เชน รอยละ 10 หรือ รอยละ 20) ของทุนประกัน ธนาคารพาณิชยบางแหงอาจจะกําหนด

ใหมีสิทธิประโยชนเพ่ิมเติม เชน ระหวางที่ผูเอาประกันชําระเบี้ยประกันอาจจะไดรับความคุมครอง

กรณีเจ็บปวยหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หากเสียชีวิตกอนวัยอันควรครอบครัวก็จะไดรับเงิน                  

ประกันภัยนั้นคืนกลับไปตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ หรืออาจจะเลือกรับเงินเปนกอนได เปนตน 

 รัฐบาลไดกําหนดใหเงินเบ้ียประกันสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญดังกลาวขางตน

สามารถนํามายกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได โดยเปนการเพิ่มเติมคาลดหยอนเบี้ยประกันชีวิต               

ที่มีอยูแลวตามปกติ 100,000 บาท เพิ่มขึ้นอีก 200,000 บาท ซึ่งวงเงินที่เพิ่มขึ้นตองไมเกิน                            

รอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมินที่ตองเสียภาษี แตเมื่อรวมกับเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

หรอืเงนิสะสมเขากองทนุบาํเหนจ็บาํนาญขาราชการ หรอืเงนิสะสมเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมาย

วาดวยโรงเรียนเอกชน แลวแตกรณี หรือเงินคาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ                     

ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตองไมเกิน 500,000 บาท ในปภาษีเดียวกัน 

(สถานการณผูสูงอายุไทย, 2555)

  2.2.2  บทบาทของภาคเอกชนดานการดูแลผูสูงอายุ

  นอกจากหลกัประกนัทางเศรษฐกจิแลว บทบาทของภาคเอกชนดานการดแูลผูสงูอายุ

เริม่มคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ ความตองการบริการดานนีเ้พิม่ขึน้เรือ่ยๆ มใิชเนือ่งมาจากเพียงสาเหตุทีว่า 

จํานวนผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพาเพ่ิมขึ้นเทานั้น แตทวาการลดลงของภาวะเจริญพันธุของสังคมไทย

สะทอนขอเท็จจริงท่ีวาจะมีผูสูงอายุที่ขาดลูกหลานมาคอยดูแลยามชราภาพจะเพิ่มขึ้นดวย ปจจุบัน

เริ่มมีภาคเอกชนหันมาสนใจในการจัดบริการดานการดูแลมากขึ้นเรื่อยๆ ไมวาจะเปนในรูปแบบของ

โรงพยาบาลท่ีมีศูนยหรือแผนกสําหรับการดูแลผูสูงอายุโดยเฉพาะ แตมิไดใหบริการรักษาพยาบาล 
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หากจําเปนจะสงไปรักษาในแผนกอ่ืน เชน โรงพยาบาลโกลเดนเยียสเนอรสซ่ิงโฮม โรงพยาบาล

กลวยนํา้ไท 2 โรงพยาบาลนวศรเีนอรสซิง่โฮม เปนตน นอกจากนัน้ ยงัมบีานพกัคนชรา สถานบรกิาร

กายภาพบําบัด หรือท่ีอยูอาศัยเฉพาะสําหรับผูสูงอายุ ศูนยจัดสงผูดูแลผูสูงอายุที่บาน ซึ่งสวนใหญ

มักจะกระจุกตัวอยูในกรุงเทพมหานครหรือเมืองใหญ เชน นครปฐม ชลบุรี เชียงใหม สงขลา เปนตน 

ปจจบุนัเร่ิมมกีารรวมตัวของผูประกอบการใหการดูแลของผูสงูอายุในรูปแบบสมาคม เชน สมาคมสงเสริม 

ธุรกิจบริการผูสูงอายุไทย เปนตน (สถานการณผูสูงอายุไทย, 2555)

  แนนอนวา การจัดบริการดูแลผูสูงอายุโดยภาคเอกชนอาจจะมีคาใชจายในการใช

บริการสูงสําหรับผูสูงอายุและครอบครัว ขณะเดียวกันรัฐบาลหรือองคกรไมแสวงหากําไรประเภท

มูลนิธิหรือสมาคมหรือองคกรทางศาสนาอาจจะสามารถจัดบริการดูแลขั้นพื้นฐานมากๆ สําหรับ                 

ผูสงูอายดุอยโอกาส ดงันัน้ จงึมคีวามเปนไปไดทีส่ถานการณดงักลาวจะทาํใหไมตอบโจทยความจาํเปน

และความตองการของผู สูงอายุ และ/หรือครอบครัวที่มีเศรษฐฐานะในระดับกลางได ดังนั้น                      

การพิจารณาบทบาทของภาคเอกชนในสงัคมสงูวยัดานการดูแลนัน้ จงึตองคาํนงึถงึความหลากหลาย

ของรปูแบบองคกรควบคูไปดวย ยกตวัอยางในญีปุ่นเพือ่ตอบสนองผูสงูอายแุละครอบครวัซึง่มฐีานะ

ทางเศรษฐกจิและความตองการทีห่ลากหลาย จงึเกดิสถานบรกิารดแูลผูสงูอายแุบบนติบิคุคลประเภท

ไมแสวงหากําไร (NPO; Non-Profit Organization) ซึ่งใหบริการดูแลท่ีไดมาตรฐานดวยราคาท่ี

ประชาชนท่ัวไปสามารถจายไดและไมจดับริการแบบสงเคราะห และสามารถใหบรกิารเพ่ือตอบสนอง

ความตองการเฉพาะได ยกตัวอยางเชน สดัสวนของผูใหบรกิารประเภทนิตบิคุคลประเภทไมแสวงหา

กาํไรทีใ่หบรกิารประเภทเย่ียมบาน (Home Visit Services) ตอผูใหบรกิารประเภทเย่ียมบานทัง้หมด 

คิดเปนประมาณรอยละ 5.3 บริการประเภทดูแลระหวางวัน (Day Care) มีสัดสวนของผูใหบริการ

ประเภทนติบิคุคลประเภทไมแสวงหากาํไรประมาณรอยละ 4.6 ของผูใหบรกิารประเภทดแูลระหวางวนั 

ทั้งหมด บริการประเภทดูแลผู สูงอายุที่มีภาวะสมองเส่ือมระหวางวัน ประมาณรอยละ 6.3                       

ของผูใหบรกิารดแูลผูสงูอายทุีม่ภีาวะสมองเสือ่มระหวางวัน เปนตน (อางใน WorawetSuwanrada, 

et.Al., 2014)

  2.2.3 ตลาดสินคาและบริการการดํารงชีวิตประจําวันทั่วไป

  ขณะเดยีวกนัภาคเอกชนหรอืธรุกจิอืน่ๆ อาจจะตองมคีวามจาํเปนตองปรบัตวัมากยิง่ขึน้ 

ตอการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมสูงวัย เราสามารถคาดประมาณไดวารูปแบบของ     

การบริโภคโดยรวมของสังคมไทยคงจะมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนและสัดสวนของ

ประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ มงีานวิจัยที่ไดวิเคราะหถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
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ทางประชากรวามีตอรูปแบบการบริโภค (ซึ่งในที่นี้หมายถึงสัดสวนของคาใชจายหมวดตางๆ)                   

ของครัวเรือนอยางไร โดยใชขอมูลการบริโภคในระดับจุลภาค จากรายงานสํารวจภาวะเศรษฐกิจ              

และสังคมของครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ การศึกษานี้พบวา คาใชจายในการบริโภคหมวด

ยานพาหนะ เคร่ืองใชเคร่ืองเรือนภายในบาน การบริการทางดานสุขภาพ รวมไปถึงการบันเทิงและ

สังคมจะมีสัดสวนเพ่ิมขึ้นมากกวาเม่ือเปรียบเทียบกับหมวดอ่ืนๆ ดังนั้น ภาคธุรกิจอาจจะตองรีบเรง

ปรับตัวเพ่ือรองรับลูกคากลุมสูงอายุในเรื่องสินคาและบริการตางๆ เหลานี้ รวมไปถึงการออกแบบ

ผลิตภัณฑใหผูสูงอายุใชสอยไดงาย การตลาด หรือการโฆษณาสินคาสําหรับผูสูงอายุ

 บทบาททีส่าํคญัของภาคเอกชนอกีประการหนึง่ทีจ่ะทวคีวามสาํคญัมากขึน้ คอื บทบาทดาน

การสรางนวตักรรมและการผลติสนิคาทีส่นบัสนนุการดาํรงชวีติ (Assistive Device) และการอยูอาศยั

ในสภาพแวดลอมท่ีเปนมติรและปลอดภัยของผูสงูอายุ ความตองการนวัตกรรม สนิคาและบริการใน

ลกัษณะน้ีมแีนวโนมเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ ไปพรอมกับสงัคมไทยท่ีกาํลังมผีูสงูอายุวยัปลายเพ่ิมขึน้ เนือ่งจาก

มโีอกาสสงูทีผู่สงูอายกุลุมนีจ้ะตกอยูในภาวะพึง่พา จากการสาํรวจระดบันานาชาตโิดยองคการอนามยั

โลกที่ผานมา (Survey of needs for assistive and medical devices for older people in six 

countries of the WHO Western Pacific Region: China, Japan, Malaysia, the Philippines, 

the Republic of Korea and Viet Nam, WHO, 2014) พบวา สินคาประเภทอุปกรณที่มีความ

สําคัญในลําดับตน ไดแก สินคาและอุปกรณที่ทําหนาที่เพื่อชวยในการรับประทานอาหารและดื่มนํ้า 

เพือ่ชวยการเคลือ่นยายไปสูหรือจากเตยีงและเกาอี ้เพือ่ชวยในการทาํความสะอาดรางกาย และเพ่ือ

ชวยในการไดยินและการส่ือสารการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการผลิตสินคาประเภทอุปกรณ                  

ทีส่นบัสนนุการดาํรงชวีติดงักลาวมคีวามเชือ่มโยงกบัการออกแบบผลติภณัฑใหเอือ้ตอการใชของผูสงูอายุ 

หรือ Universal Design ผูประกอบการของไทยพึงคํานึงถึงประเด็นนี้ใหมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ัน             

การสรางนวัตกรรมและการผลิตสินคาที่สนับสนุนการมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ                     

มคีวามสําคญัเชนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงบานท่ีปลอดภัยสาํหรับผูสงูอายุ ไตรรัตน จารุทศัน (2554) 

ไดกลาวไวเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในบานเพ่ือใหผูสูงอายุสามารถใชชีวิตประจําวัน

ไดอยางสะดวกและปลอดภัยควรมีหลักการสําคัญ ไดแก มีความปลอดภัยทางกายภาพ (ทั้งดาน

รางกายและสุขภาพ) สามารถเขาถึงงาย (ทางลาดสําหรับรถเข็น ความสงูของเฟอรนิเจอร) สามารถ

สรางแรงกระตุน และดแูลรกัษางาย หากมกีารสรางสภาพแวดลอมภายในบานใหมคีวามปลอดภัยแลว 

จะมีสวนชวยในการแกปญหาการหกลมของผูสูงอายุ อันจะเปนการลดภาระคาใชจายในการ                 

รักษาพยาบาลและลดปญหาการตกสูภาวะพึ่งพาไดอยางมีผล
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 ในปจจบุนัพบวา ไมเพยีงแตผูประกอบการภายในประเทศเทานัน้ เริม่มผีูประกอบการสินคา

ประเภทไลฟสไตลและแฟชั่น เชน เครื่องแตงกาย เครื่องหอม เครื่องสําอาง อาหารเพื่อสุขภาพ                  

ใหความสนใจในการผลิตและแสวงหาชองทางในการสงออกสินคาเหลานี้ไปยังตลาดสินคาสําหรับ              

ผูสงูอายใุนยโุรปและญีปุ่น นอกจากนัน้แลว ตลาดสนิคาสาํหรบัผูสงูอายใุนกลุมประเทศอาเซยีนกอ็าจ

จะกลาวไดวาเปนหนาตางของโอกาสทางธุรกิจสําหรับผูประกอบการไทยตอไปในอนาคต หาก

พจิารณาการเปลีย่นแปลงโครงสรางอายขุองประชากรของกลุมประเทศในอาเซยีนท่ีกาํลงัเขาสูสงัคม

สูงวัยกันตามลําดับ 

รูปภาพท่ี 3-1 สัดสวนประชากรผูสูงอายุ (มากกวา 60 ปขึ้นไป) ของกลุมประเทศอาเซียน

3. นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของ

 ในชวงท่ีผานมา แนวนโยบายเก่ียวกับการสงเสริมภาคเอกชนในดานการประกอบธุรกิจ

อุตสาหกรรมเพ่ือการผลิตสินคาและจัดบริการท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตสําหรับผู สูงอายุหรือ                     

“ตลาดผูสูงอายุ” ยังไมมีความชัดเจน ยกเวนประเด็นการสงเสริมการออมระยะยาวเพ่ือการสราง       

หลักประกันทางการเงินยามชราภาพเทานั้นที่ไดมีการกลาวถึงมาตั้งแตในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) และฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) รวมไปถึง                      

มกีารกําหนดเปนตัวช้ีวดัสําคัญในแผนผูสงูอายุแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545 - 2564) ในยทุธศาสตร

การเตรียมความพรอมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 

แหลงที่มา : Population Division of Department of Economic and Social Affairs of the United Nations

Secretariat, World population Prospects : The 2012 Revision
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 ภายใตนโยบายดังกลาว จึงไดมีมาตรการการสรางแรงจูงใจดวยการใหมีคาลดหยอนในการ

คํานวณภาษีรายไดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหกับประชาชนเพื่อการเตรียมการดวยการออม                   

ระยะยาวในรูปแบบตางๆ อันไดแก ผูที่ออมระยะยาวดวยการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ

เลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ประกันชีวิตชนิดบํานาญ กองทุนสงเคราะหครู

โรงเรียนเอกชน 

 นอกจากน้ัน มาตรการสรางแรงจูงใจโดยการใหมีคาลดหยอนในการคํานวณภาษีรายได               

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหกับประชาชนท่ีดูแลบิดามารดาท่ีสูงอายุ กลาวคือ รัฐบาลอนุญาตให               

บุคคลธรรมดาท่ีมีรายได และมีการอุปการะเล้ียงดูบิดามารดาของผูมีเงินได รวมท้ังบิดามารดาของ

สามีหรือภรรยาของผูมีเงินได โดยใหหักคาอุปการะเล้ียงดูเปนคาใชจายไดคนละ 30,000 บาท โดยท่ี

บิดามารดาดังกลาว จะตองมีอายุ 60 ปขึ้นไป และมีรายไดไมเพียงพอตอการยังชีพ และอยูในความ

เล้ียงดูของผูมีเงินได นอกจากนั้น บุคคลธรรมดาที่มีรายไดที่ซื้อประกันสุขภาพใหกับบิดามารดา              

ทีส่งูอายขุองตนเองและคูสมรสกส็ามารถนาํคาใชจายเบีย้ประกนัสขุภาพดงักลาวมาเปนคาลดหยอน

รายไดในการคาํนวณภาษรีายได ภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดาไดเชนกนั ทัง้นี ้บดิามารดาตองไมมรีายได

ในปเกิน 30,000 บาท หักไดตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน 15,000 บาท

 อยางไรก็ตาม มาตรการอ่ืนๆ ที่สงเสริมภาคเอกชนในดานการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

เพ่ือการผลิตสินคาและจัดบริการท่ีจาํเปนในการดํารงชีวติสาํหรับผูสงูอายุในลักษณะอ่ืนๆ มกีารดําเนินการ

อยูบาง ยกตวัอยางเชน กรมพฒันาธรุกจิการคา กระทรวงพาณชิย จดัใหมโีครงการอบรมเพือ่สงเสรมิ

ศักยภาพผูประกอบธุรกิจบริการดูแลผูสูงอายุเพื่อใหสามารถจัดองคกรธุรกิจของตนใหมีมาตรฐาน

ตามคุณภาพ TQM กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศสงเสริมและใหขอมูลกับผูประกอบการ                      

ที่สงออกสินคาประเภทตางๆ ไปยังตางประเทศใหไดรูถึงรสนิยมและความตองการของผูบริโภค                 

ในตางประเทศ เปนตน

4. ปญหาสําคัญและขอมูลทางวิชาการ

 จากการพิจารณานโยบายและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ รวมไปถึงการดําเนินการที่เกี่ยวของ                 

กับการผลิตสินคาและจัดบริการท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตสําหรับผูสูงอายุ พบวา ที่ผานมาและ                      

ในปจจบุนั รฐับาลใหความสาํคญักบัเรือ่งการเตรยีมความพรอมในดานการออมเพ่ือสรางหลักประกนั

ทางการเงินที่มั่นคงในยามชราภาพ แตประเทศไทยยังขาดผลิตภัณฑที่รองรับการดูแลผูสูงอายุที่มี

ภาวะพ่ึงพาท่ีมีความตอเนื่อง กินระยะเวลายาวนาน และมีคาใชจายสูงเปนผลกระทบแบบคาดไมถึง
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สําหรับผูสูงอายุและครอบครัว ภาคธุรกิจประกันภัยพึงพิจารณาออกผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับการ

ประกันระยะยาว (Long Term Care Insurance) เพื่อลดภาระคาใชจายในการดูแลผูสูงอายุที่มี    

ภาวะพึ่งพา โดยเนนผลิตภัณฑลักษณะที่สามารถนําเงินบางสวนหรือทั้งหมดมาใชระหวางการดูแล

ระยะยาวได

 ในดานบริการท่ีเกี่ยวของกับการดูแลการดํารงชีวิตประจําวัน ธุรกิจการจัดบริการดูแล              

ผูสูงอายุเปนธุรกิจที่มีโอกาสสูง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรผูสูงอายุโดยเฉพาะผูสูงอายุ                  

วัยกลางและผูสูงอายุวัยปลาย ธุรกิจสวนใหญมีลักษณะเปนธุรกิจขนาดเล็กหรือรายยอย และยังคง 

มอีปุสรรคในการดาํเนนิการ ยกตวัอยาง ปญหาศกัยภาพและทกัษะของเจาของกจิการในการบรหิาร

องคกรธุรกิจ การเขาถึงแหลงเงินทุนเพ่ือกูยืมสําหรับขยายกิจการ ความไมแนนอนของนโยบายท่ีมี

ตอธรุกจิการจดับรกิารดแูลผูสงูอายขุองภาครฐั ความยากลาํบากในการแสวงหาผูดแูล ศกัยภาพ และ

ความกาวหนาในสายงานของผูดแูล ความไมชดัเจนดานมาตรฐานของผูดแูลและมาตรฐานดานสถานที่ 

ทีใ่ชในการดแูลผูสงูอาย ุการสงตวัผูสงูอายทุีป่วยตอไปยงัสถานพยาบาลผานระบบรถพยาบาลฉกุเฉนิ 

เปนตน 

 หากเราไดหันไปดูในตางประเทศท่ีมีความเปนสังคมสูงวัยสูงมากๆ อยางเชนประเทศญ่ีปุน

จะพบวา มากกวาหน่ึงในสามของผูใหบริการดานดูแลผูสูงอายุเปนภาคเอกชน รูปแบบของการให

บรกิารก็มหีลากหลาย เชน การจัดบริการแบบไปเย่ียมเพ่ือดแูลหรือพยาบาลท่ีบาน บรกิารชวยเหลือ

ผูสูงอายุในการทํากิจวัตรประจําวัน การรับดูแลผูสูงอายุระหวางวันหรือระยะสั้น สถานบริบาลที่

รองรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในระดับตางๆ เปนตน เพื่อรองรับความตองการของผูสูงอายุและ

ครอบครัวทีห่ลากหลาย รฐับาลเองคงจะตองเรงหามาตรการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการดูแลผูสงูอายุ

โดยภาคเอกชนเพ่ือใหจดับริการดูแลผูสงูอายุทีม่คีวามหลากหลาย นอกจากน้ัน รฐับาลควรท่ีจะผลักดนั 

และสงเสริมใหเกิดบทบาทของ “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” หรือ Social Enterprise ดานการดูแล                

ผูสูงอายุดวยเชนกัน เพ่ือใหมาชวยปดชองวางดังที่กลาวขางตน

 ขณะเดียวกันการสงเสริมภาคเอกชนหรือธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับผู สูงอายุ                 

ดานอืน่ๆ นัน้ ยงัมไีมมกีารกลาวถงึในเชงินโยบายมากนกั ขณะเดยีวกนัประเทศไทยยงัไมมยีทุธศาสตร

ในเรือ่งนี ้ทีช่ดัเจนและเปนระบบท่ีเพยีงพอจะสงเสรมิเชงิรกุใหเกดิการขยายตวัของ “ตลาดผูสงูอาย”ุ 

ในประเทศไทยในอนาคต ประเทศไทยมีโอกาสที่จะสรางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตสินคาและ              

จัดบริการที่จําเปนในการดํารงชีวิตสําหรับผูสูงอายุใหขยายตัวมากขึ้น เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง

ประชากรสูสังคมสูงวัยของประเทศไทยเองท่ีมีความเขมขนเรื่อยๆ ขณะเดียวกันภายในป ค.ศ. 2040 
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ทกุประเทศในกลุมประเทศอาเซยีนจะกาวเขาสูสงัคมสงูวยัดวยเหมอืนกนั ดงันัน้ หากผูประกอบการ

ไทยสามารถสรางศักยภาพและความสามารถในการแขงขันขึ้นมาไดทัน ธุรกิจอุตสาหกรรมดังกลาว

ก็จะกอใหเกิดอานิสงสตอท้ังผูสูงอายุในประเทศไทยและประเทศตางๆ ในกลุมอาเซียนดวย 

5. แนวทางการแกปญหาหรือทางออก

 5.1 รฐับาลโดยสํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติควรมี

ยุทธศาสตรที่ชัดเจนและเปนระบบสงเสริมภาคเอกชนรวมไปถึงวิสาหกิจเพื่อสังคมในการสราง 

“ตลาดผูสูงอายุ” ครอบคลุมธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับสินคาและบริการดานการรักษา

พยาบาล สนิคาและบรกิารทีเ่กีย่วของกบัการดแูลการดาํรงชวีติประจาํวนั สนิคาและบรกิารการดาํรง

ชีวิตประจําวันท่ัวไป การสรางนวัตกรรมและผลิตสินคาที่สนับสนุนการอยูอาศัยในสภาพแวดลอม              

ที่เปนมิตรและปลอดภัยของผูสูงอายุ รวมไปถึงผลิตภัณฑทางการเงินทั้งที่เปนการออมระยะยาว           

การลงทุน การประกันเพื่อสรางความมั่นคงในการดํารงชีพยามชราภาพของผูสูงอายุและครอบครัว 

โดยพิจารณาบรรจุเขาเปนสวนในหน่ึงในกลยุทธภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ                 

ฉบับที่ 12 

 5.2 ภาคเอกชนควรพิจารณาออกผลิตภัณฑที่เก่ียวเน่ืองกับการประกันระยะยาว               

(Long Term Care Insurance) เพ่ือลดภาระคาใชจายในการดูแลผูสงูอายุทีม่ภีาวะพ่ึงพา โดยเนน

ผลิตภัณฑลักษณะที่สามารถนําเงินบางสวนหรอืทั้งหมดมาใชระหวางการดูแลระยะยาวได

 5.3 รฐับาลโดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

และกระทรวงพาณิชยควรรวมมือกันในการมีบทบาทในการสนับสนุนภาคเอกชนใหมีบทบาท           

ในการจัดบริการดูแลผูสูงอายุ 

  5.3.1 รฐับาลควรพิจารณาสนับสนุนภาคเอกชนในดานของการสนับสนุนเงินกูยมืเพ่ือ

การดาํเนนิการ การใหความรูความเขาใจในการดาํเนนิการกจิการของผูประกอบการ การสงตวัผูสงูอายุ

ที่ปวยตอไปยังสถานพยาบาลผานระบบรถพยาบาลฉุกเฉิน การจัดทํามาตรฐานดานสมรรถนะ                    

ของผูดูแลผูสูงอายุและความกาวหนาในสายอาชีพ

  5.3.2 สงเสริมการเพิ่มสมรรถภาพของผูดูแลผูสูงอายุดวยการฝกอบรม และเพ่ิม              

ความรูทางวิชาการใหทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

  5.3.3 สงเสริมสถานบริการดูแลผูสูงอายุ ที่สามารถดําเนินการตามมาตรฐานที่มีอยูได                

ในทางการเงิน และทางวิชาการเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพบริการในอนาคต หรือการขยายสมรรถนะ

ในการใหบริการ
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  5.3.4 สนับสนุนและใหแรงจูงใจทางดานการเงิน และ/หรือภาษีอากรใหกับเอกชน 

เขามาจัดบริการในรูปแบบที่ยังไมมีเพื่อรองรับความตองการที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ยกตัวอยางเชน 

บริการในรูปแบบบานสําหรับผูสูงอายุ (Retirement Home) หรือชุมชน/หมูบานสําหรับผูสูงอายุ 

(Retirement Community) ซึง่เปนการใหบรกิารผูสงูอายตุัง้แตในดานทีอ่ยูอาศยัยามบัน้ปลายชวีติ

จนถึงดานการบริการดูแลระดับตางๆ ในกรณีที่ผูสูงอายุที่เขามาอยูอาศัยเริ่มที่จะชวยเหลือตนเอง              

ไมได 

  5.3.5 ผลกัดนัใหมวีสิาหกิจเพือ่สงัคม (Social Enterprise) เขามามีสวนรวมจัดบริการ

เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผูใหบริการ และทางเลือกใหกับผูสูงอายุและครอบครัว

 5.4 รฐับาลโดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

และกระทรวงพาณิชยควรสงเสริมภาคเอกชน รวมไปถึงวิสาหกิจเพื่อสังคมจัดใหมีบริการ        

หลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาและ/หรือลักษณะการอยูอาศัยกับ

ครอบครัวที่แตกตางกัน 

  5.4.1 การสรางนวตักรรมและการผลติสนิคาทีส่นบัสนนุการดาํรงชวีติทัว่ไป (Assistive 

Devices) ของผูสูงอายุ

  5.4.2 ศูนยขอมูลใหความรูหรือใหคําปรึกษากับผูดูแลผูสูงอายุที่บาน 

  5.4.3 บริการเย่ียมบานท่ีมผีูสงูอายุทีม่ภีาวะพ่ึงพา ภาวะทุพพลภาพหรือเจ็บปวยเร้ือรงั  

  5.4.4 ศูนยบริการดูแลผู สูงอายุเวลากลางวัน เนนบริการทางสังคม กิจกรรม

นันทนาการ การพบปะสังสรรค กิจกรรมปองกัน กิจกรรมฟนฟูสภาพรางกายขั้นพื้นฐาน บริการรับ

สงผูสูงอายุจากบาน - ศูนยฯ

  5.4.5 ศนูยบริการดแูลผูสงูอายรุะยะสัน้ โดยจดับรกิารแบบเดยีวกบัศนูยบรกิารดแูล

ผูสูงอายุเวลากลางวัน บริการฟนฟูสภาพรางกายระยะสั้นหลังรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล 

บริการที่อยูอาศัยชั่วคราวใหกับผูสูงอายุกรณีครอบครัว มีขอจํากัดบางประการ

  5.4.6 สถานบริบาลผูสูงอายุ/บานพักคนชราบริการแบบเดียวกับศูนยบริการดูแล                 

ผูสูงอายุเวลากลางวัน จัดบริการฟนฟูสภาพรางกายหลังรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล บริการ

ที่อยูอาศัยเพื่อรองรับผูสูงอายุที่ไมมีญาติ หรือตองการการดูแลที่ตองใชทักษะในการดูแลสูงขึ้นและ

ญาติไมสามารถใหการดูแลตอไปได 

  5.4.7 ที่อยูอาศัยพรอมบริการดูแลการดํารงชีวิตประจําวันสําหรับผูสูงอายุ
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 5.5 รัฐบาลโดยความรวมมือของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษยควรกําหนดกฎ กตกิา หรอืแนวทางอันจะเปนมาตรฐานในการจัดบรกิาร

ดแูลผูสงูอายเุพือ่เปนการคุมครองผูสงูอาย ุและครอบครวัในฐานะผูบรโิภคและเพ่ือความเปนธรรม

ตอผูใหบริการ ทั้งน้ีควรอยูบนพื้นฐานของการสนับสนุนและสรางแรงจูงใจมากกวาการลงโทษ

หรือจับผิด

  5.5.1 กําหนดมาตรฐานในการจัดบริการดูแลในสถาบัน ซึ่งอาจจะประกอบดวย          

การขึน้ทะเบยีน เงือ่นไขของการกอตัง้ คณุภาพของบุคลากรท่ีเกีย่วของ คณุภาพของบริการ สภาพทาง

กายภาพของสถานบริการ การทําสัญญาระหวางผูใหและผูรับบริการของศูนยบริการ เปนตน ทั้งนี้

จะตองคํานึงถึงความเปนธรรมตอผูประกอบการที่ดําเนินการมาแตอดีตดวย

  5.5.2 สงเสริมการข้ึนทะเบียนศูนยบริการจัดสงผูดูแลตามบาน และสงเสริมการ                 

ขึ้นทะเบียนผูดูแลที่ไดรับการวาจางเพื่อเปนการคุมครองผูบริโภค

  5.5.3 กําหนดองคกรกํากับดูแลในดานคุณภาพ และมาตรฐานการบริการของศูนย

บริการจัดสงผูดูแลผูสูงอายุตามบาน และผูดูแลที่ไดรับการวาจาง

  5.5.4 ดําเนินการเชิงรุกในดานการสนับสนุนการผลิตบุคลากรดานการดูแลผูสูงอายุ

ที่จะเขาไปทํางานดานนี้ ในสถานบริการไมวาจะเปนของภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในรูปแบบของการใหฝกอบรมทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเปนการเพิ่มสมรรถนะและคุณภาพของ

ผูดูแล ซึ่งจะมีผลในการสรางความเขมแข็งและคุณภาพใหกับสถานบริการเหลานั้นดวย และสราง

ความม่ันใจและอุนใจใหกบัผูสงูอายุและครอบครัวทีเ่ปนผูรบับริการ กลุมเปาหมายของการอบรมน้ัน

เปนทั้งผูที่กําลังประกอบอาชีพดานการดูแลอยูและผูที่กําลังจะริเริ่มประกอบอาชีพ

 5.6 รฐับาลโดยสํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติควรมี

ยุทธศาสตรและกลยุทธในการผลักดันใหภาคเอกชนท่ีผลิตสินคาและจัดบริการการดํารงชีวิต

ประจําวนัท่ัวไปและภาคเอกชนท่ีสรางนวัตกรรมและผลติสินคาท่ีสนบัสนนุการอยูอาศัยในสภาพแวดลอม

ที่เปนมิตรและปลอดภัยของผูสูงอายุ มองการณไกลไปถึง “ตลาดผูสูงอายุ” ในกลุมประเทศ

อาเซียน เพราะประเทศในกลุมอาเซียนจะเขาสูสังคมสูงวัยทั้งหมดภายใน 20 ปขางหนา 
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 ที่ประชุมไดพิจารณา “สังคมสูงวัย จะสรางพลังอยางไรในการเขาสูประชาคมอาเซียน” 

ประเด็นบทบาทของภาคเอกชนในยุคสังคมสูงวัย

 ตระหนัก วาการเปล่ียนแปลงทางประชากรสูสงัคมสงูวยัของประเทศไทยนัน้ สงผลใหสงัคมไทย 

คาดหวงัใหรฐับาล องคกรปกครองสวนทองถิน่ หรอืชมุชนเขามามบีทบาทในเรือ่งตางๆ ยกตวัอยาง เชน 

การสรางหลักประกันทางการเงิน การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพา รวมถึงการดูแลสุขภาพ                

หรอืการสนบัสนนุกจิกรรมทางสงัคมตางๆ เพือ่ไมใหผูสงูอายตุกอยูในภาวะพึง่พา เปนตน แตในความ

เปนจริง ภาคเอกชนก็มีบทบาทท่ีสําคัญเปนอยางย่ิงในการมีสวนรวมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีของ                       

ผูสูงอายุดวยเชนเดียวกันภายใตบริบทของสังคมสูงวัย บทบาทดังกลาว ไดแก การผลิตสินคาและ              

จัดบริการที่จําเปนในการดํารงชีวิตประจําวัน รวมไปถึงการสรางนวัตกรรมที่เกี่ยวของใน                             

ดานการรักษาพยาบาล การดูแล และการเตรียมการทางการเงิน 

 เปนกังวล วาปจจุบันรัฐบาลใหความสําคัญกับบทบาทของภาคเอกชนในเร่ืองการเตรียม

ความพรอมในดานการออมเพ่ือสรางหลักประกันทางการเงินทีม่ัน่คงในยามชราภาพ แตประเทศไทย

ยงัขาดการสงเสรมิและสนบัสนนุภาคเอกชนหรอืธรุกจิอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัผูสงูอายดุานอืน่ๆ 

อีกทั้งยังขาดการดําเนินการเชิงนโยบายและยุทธศาสตรที่ชัดเจนและเปนระบบในการสงเสริมเชิงรุก

ใหเกิดการขยายตัวของ “ตลาดผูสูงอายุ” ในประเทศไทยในอนาคต 

 รับทราบ วาประเทศไทยมีโอกาสที่จะสรางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตสินคาและ                        

จัดบริการที่จําเปนในการดํารงชีวิตสําหรับผูสูงอายุใหขยายตัวมากขึ้น เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง

ประชากรสูสงัคมสูงวยัของประเทศไทยเองท่ีมคีวามเขมขนเรือ่ยๆ ขณะเดียวกนัภายในป พ.ศ. 2583 

ทกุประเทศในกลุมประเทศอาเซยีนจะกาวเขาสูสงัคมสงูวยัดวยเหมอืนกนั ดงันัน้ หากผูประกอบการ

ไทยสามารถสรางศักยภาพและความสามารถในการแขงขันขึ้นมาไดทัน ธุรกิจอุตสาหกรรมดังกลาว

ก็จะกอใหเกิดอานิสงสตอท้ังผูสูงอายุในประเทศไทยและประเทศตางๆ ในกลุมอาเซียนดวย 

มติ 2
มติสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558
ประเด็นที่ 2 บทบาทของภาคเอกชนในยุคสังคมสูงวัย
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จึงมีมติ ดังตอไปนี้

 1. ขอใหสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตบิรรจยุทุธศาสตร

ในการส งเสริมภาคเอกชน รวมไปถึงวิสาหกิจเพ่ือสังคมในการสร าง “ตลาดผู สูงอายุ”                                         

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ที่ครอบคลุมธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ

สินคาและบริการดานการรักษาพยาบาล ดานการดูแล และการดํารงชีวิตประจําวัน การสราง

นวัตกรรมและผลิตสินคาที่สนับสนุนการอยู อาศัยในสภาพแวดลอมที่เปนมิตรและปลอดภัย                          

ของผูสูงอายุ รวมถึงผลิตภัณฑทางการเงินท้ังที่เปนการออมระยะยาว การประกันเพื่อสรางความ

มัน่คงในการดํารงชพียามชราภาพของผูสงูอายแุละครอบครัว ทัง้นี ้ขอใหสาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เขามามีบทบาทสนับสนุนการวิจัยและใหคําปรึกษาแกภาคเอกชน

 2. ขอใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เปนหนวยงานหลักในการ

ประสานกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อบูรณาการการ

สนบัสนนุภาคเอกชนใหมบีทบาทในการจัดบรกิารดแูลผูสงูอาย ุอาท ิสนับสนุนเงนิกูยมืเพือ่การดําเนนิการ 

สงเสริมการใหความรูความเขาใจในการดําเนินการกิจการของผูประกอบการ การจัดทํามาตรฐาน       

ดานสมรรถนะของผูดแูลผูสงูอายุและความกาวหนาในสายอาชีพ สนบัสนุนและใหแรงจูงใจดานการเงิน 

และ/หรอืภาษอีากรใหกบัเอกชนเพือ่จดับรกิารในรปูแบบใหม ผลักดนัใหมวีสิาหกจิเพือ่สงัคม (Social 

Enterprise) ใหเขามามีสวนรวมจัดบริการดูแลผูสูงอายุ

 3. ขอใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เปนหนวยงานหลักในการ

ประสานกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพาณิชย ในการสงเสริมภาคเอกชน รวมไปถึงวิสาหกิจ

เพื่อสังคมใหจัดใหมีบริการหลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพา และ/หรือ

ลักษณะการอยูอาศัยกับครอบครัวที่แตกตางกัน 

  3.1 การสรางนวัตกรรมและการผลิตสินคาที่สนับสนุนการดํารงชีวิต (Assistive 

Devices) ของผูสูงอายุ

  3.2 ศูนยขอมูลใหความรูหรือใหคําปรึกษากับผูดูแลผูสูงอายุที่บาน 

  3.3 บริการเย่ียมบานท่ีมผีูสงูอายุทีม่ภีาวะพ่ึงพา ภาวะทุพพลภาพหรือเจ็บปวยเร้ือรัง  

  3.4 ศูนยบริการดูแลผู สูงอายุเวลากลางวัน เนนบริการทางสังคม กิจกรรม

นนัทนาการ การพบปะสังสรรค กจิกรรมปองกนั กจิกรรมฟนฟสูภาพรางกายขัน้พืน้ฐาน บรกิารรับสง

ผูสูงอายุ



เอกสารหลักและมติสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 255848

  3.5 ศนูยบรกิารดแูลผูสงูอายรุะยะสัน้ โดยจดับรกิารแบบเดยีวกบัศนูยบรกิารดแูล

ผูสูงอายุเวลากลางวัน บริการฟนฟูสภาพรางกายระยะสั้นหลังรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล 

บริการที่อยูอาศัยชั่วคราวใหกับผูสูงอายุที่มีความจําเปน

  3.6 สถานบริบาลผูสูงอายุ/บานพักผูสูงอายุ 

  3.7 ที่อยูอาศัยพรอมบริการดูแลการดํารงชีวิตประจําวันสําหรับผูสูงอายุ

 4. ขอใหกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลักรวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคม                    

และความมัน่คงของมนษุย ในการกาํหนดกฎ กตกิา หรอืแนวทางอนัจะเปนมาตรฐานในการจดับรกิาร

ดูแลผูสูงอายุเพื่อเปนการคุมครองผูสูงอายุ และครอบครัวในฐานะผูบริโภค และเพื่อความเปนธรรม

ตอผูใหบริการ ทั้งนี้ ควรอยูบนพื้นฐานของการสนับสนุนและสรางแรงจูงใจมากกวาการลงโทษหรือ

จับผิด ไดแก กําหนดมาตรฐานในการจัดบริการดูแลในสถานบริการ สงเสริมการขึ้นทะเบียนศูนย

บรกิารจัดสงผูดแูลตามบาน และสงเสริมการข้ึนทะเบียนผูดแูลท่ีไดรบัการวาจางเพ่ือเปนการคุมครอง

ผูบริโภค กําหนดองคกรกํากับดูแลในดานคุณภาพ และมาตรฐานการบริการของศูนยบริการจัดสง              

ผูดูแลผูสูงอายุตามบาน และผูดูแลที่ไดรับการวาจาง ดําเนินการเชิงรุกในดานการสนับสนุนการผลิต

บุคลากรดานการดูแลผูสูงอายุ

 5. ขอใหภาคเอกชนออกผลิตภณัฑทีเ่ก่ียวเน่ืองกับการประกันดแูลระยะยาว (Long Term 

Care Insurance) เพ่ือลดภาระคาใชจายในการดแูลผูสงูอายทุีม่ภีาวะพ่ึงพา โดยเนนผลิตภณัฑลกัษณะ

ที่สามารถนําเงินบางสวนหรือท้ังหมดมาใชระหวางการดูแลระยะยาวได 



49สังคมสูงวัยจะสรางพลังอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน

ประมวลภาพการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558

“สงัคมสงูวยั จะสรางพลงัอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน”
ประเด็นที่ 2 บทบาทของภาคเอกชนในยุคสังคมสูงวัย

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ณ หอง BB 406  ชั้น 4 ศูนยประชุมวายุภักษ 

โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
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3.3
ประเด็นที่ 3
การจัดการการสัญจร
และระบบขนสงสาธารณะสําหรับ
ผูสูงอายุ
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1. นิยาม

 การสัญจร หมายถึง การผานไปมา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2524) คือ การเคล่ือนยายของคน

จากท่ีหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งอาจมีวัตถุประสงคที่แตกตางกันออกไป เชน การทองเที่ยว การอพยพ 

การคาขาย เปนตน

 การขนสง หมายถึง การจัดใหมีการเคล่ือนยาย บุคคล สัตว หรือ สิ่งของ จากที่หน่ึงไปยัง

อีกที่หนึ่งตามความประสงคของมนุษย (ประชด ไกรเนตร, 2541)

 ระบบขนสงสาธารณะ หมายถึง ระบบการลําเลียงเคลื่อนยาย บุคคล สัตว หรือ สิ่งของ          

จากท่ีหนึง่ไปยังอีกทีห่นึง่ดวยเคร่ืองมือ อปุกรณการขนสง ซึง่อปุกรณการขนสงในท่ีนีห้มายถึง ยานพาหนะ 

ที่ใชในการขนสง ซึ่งสามารถจําแนกประเภทระบบขนสงสาธารณะตามประเภทของบริการ                       

(สุรเมศวร พิริยวัฒน, 2551) ไดเปน 4 กลุม ไดแก การขนสงสวนบุคคล การขนสงผูโดยสารแบบ

รับจาง การขนสงผูโดยสารดวยบริการสาธารณะและระบบขนสงสาธารณะเขตเมือง

2. ประเด็นทาทาย

 ปจจุบนัประเทศไทยมีจาํนวนผูสงูอายุมากกวา 10 ลานคน หรอืรอยละ 15.83 ของประชากร

ทั้งประเทศ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558) โดยสัดสวนประชากร                

ผูสูงอายุของประเทศไทยสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะที่สัดสวนของประชากรวัยเด็กและวัยทํางาน

กลบัมทีศิทางตรงกันขาม ทัง้นีจ้ากสถิตจิาํนวนผูสงูอายทุีเ่พิม่ขึน้ดงักลาว หากไมมกีารเตรียมความพรอม 

ในการจัดสภาพแวดลอมในการดํารงชีวิตทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารท่ีเหมาะสมจะ                       

เกดิความเสีย่งในการไดรบัอุบตัเิหต ุ เกดิความไมมัน่ใจในการดาํรงชวีติประจาํวัน ทาํใหไมกลาออกมา             

ใชชีวิตนอกบาน ดังนั้น สังคมควรสงเสริมใหผูสูงอายุและคนทุกคนสามารถดํารงชีวิตไดอยางอิสระ 

สะดวก และปลอดภัย ซึ่งจะชวยลดชองวางทางสังคมใหนอยลง และเปนการสงเสริมใหผูสูงอายุ

สามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางเต็มศักยภาพ เปนพลังของสังคมเพิ่มศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

และความเทาเทียมใหมากขึ้น 

เอกสารหลัก 3
เอกสารหลักสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558
ประเด็นที่ 3 การจัดการการสัญจรและระบบขนสงสาธารณะสําหรับผูสูงอายุ
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 ระบบขนสงมวลชนสาธารณะเปนหนึ่งในบริการท่ีชวยใหผูสูงอายุสามารถเดินทางเพ่ือไป

ทํางาน และใชชีวิตประจําวัน รวมถึงการออกมาทําประโยชนใหสังคมได ซึ่งหากไมมีการวางแผน 

ออกแบบ จัดเตรียมและดูแลรักษาสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม จะทําใหกลายเปนขอจํากัด    

และอุปสรรคในการดําเนินชีวติและการเดินทาง สงผลใหผูสงูอายุไมไดรบัสทิธิทีพ่งึจะไดรบัเทาเทียม

กับคนในวัยอื่นๆ

 จากการเปล่ียนแปลงสัดสวนประชากรผูสูงอายุจากอดีตถึงปจจุบัน ทําใหภาครัฐไดกําหนด

กฎหมายตางๆ ที่เขามาอํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุในดานการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม             

ไมวาจะเปนพระราชบัญญตัผิูสงูอายุ พ.ศ. 2546 ทีก่ลาวถึงสทิธิทีพ่งึไดรบั คณุภาพชีวติ และภาพรวม

ในการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ และกฎกระทรวงตางๆ ไดแก

 กฎกระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดส่ิงอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือ

ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ที่กําหนดใหอาคาร                

ทีส่รางหลังจาก พ.ศ. 2548 ตองจัดใหมสีิง่อาํนวยความสะดวกสําหรับสาํหรับผูพกิารหรือทพุพลภาพ 

และคนชรา โดยระบุรายละเอียดไว 9 หมวด ไดแก หมวดที่ 1 ปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวก     

หมวดท่ี 2 ทางลาดและลิฟต หมวดท่ี 3 บันได หมวดท่ี 4 ที่จอดรถ หมวดท่ี 5 ทางเขาอาคาร               

ทางเดินระหวางอาคาร และทางเชื่อมระหวางอาคาร หมวดที่ 6 ประตู หมวดที่ 7 หองสวม หมวดที่ 

8 พืน้ผวิตางสมัผสั และหมวดท่ี 9 โรงมหรสพ หอประชุม และโรงแรม ซึง่นับเปนกฎกระทรวงไมกีฉ่บบั                

ที่เจาะจงการออกแบบสภาพแวดลอมที่ครอบคลุมกลุมผูสูงอายุอยางชัดเจน

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนด

ลักษณะ หรือการจัดใหมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคารสถานที่ หรือบริการ

สาธารณะอ่ืน เพ่ือใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได พ.ศ. 2555 ซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้

กาํหนดรายละเอียดสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิารอีก 23 รายการ ซึง่ลวนเกีย่วของกบัอาคาร 

สถานท่ี ที่ครอบคลุมถึงอาคารสถานท่ีของระบบขนสงมวลชนท่ีเปดใหบริการแกสาธารณะดวย               

หากผูที่รับผิดชอบอาคารและสถานที่ดังกลาวเพิกเฉยตอการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ                   

คนพกิารและผูสงูอาย ุตลอดจนคนทกุกลุม กถ็อืไดวาเปนการกระทาํผดิกฎหมายเชนกนั ซึง่กฎหมาย

ฉบับนี้ถึงแมจะไมไดออกมาเพื่อการจัดสภาพแวดลอมสําหรับผูสูงอายุโดยตรง แตก็ถือวาเปน

ผลพลอยไดทีจ่ะทําใหผูสงูอายุสามารถใชชวีติไดอยางอสิระและปลอดภัยเชนกนั จากกฎกระทรวงท้ัง 

2 ฉบบั เห็นไดวาประเทศไทยไดมกีารใหความสําคญักบัการจัดสิง่อาํนวยความสะดวกสําหรับผูสงูอายุ

ในอาคารสถานท่ี และบริการสาธารณะตางๆ ในฐานะ “พืน้ทีป่ลายทาง” และสามารถนํากฎกระทรวง
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ไปใชกับพ้ืนที่พักอาศัยของผูสูงอายุในฐานะ “พื้นที่ตนทาง” ได แตจะเห็นไดวาขอกําหนดกฎหมาย

ตางๆ ยังเนนการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะปลายทางและตนทาง แตในการใชชีวิตประจําวันของ                

ผูสูงอายุและคนทุกกลุม จําเปนตองมีการสัญจรและอาศัยระบบขนสงสาธารณะในการสัญจรทั้งสิ้น 

ดังนั้น จึงเกิดชองวางในการปรับสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและคน

ทุกกลุม

 ในป พ.ศ. 2555 กระทรวงคมนาคม ไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัดสิง่อํานวยความสะดวก

เพื่อทุกคน โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุและคนพิการ จึงไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ                  

หรือการจัดใหมีอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานท่ี ยานพาหนะและบริการ

ขนสงเพือ่ใหคนพกิารสามารถเขาถงึและใชประโยชนได พ.ศ. 2556 มเีนือ้หาสาระครอบคลมุทุกสวน

ทีเ่กีย่วของกบัระบบขนสงมวลชนสาธารณะ ทัง้ขอกาํหนดเกีย่วกบัยานพาหนะและบรกิารขนสง ทาํให

สามารถใชเปนแนวทางในการจัดการและการออกแบบส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุได               

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นไดวามีการเพิ่มเติมสิ่งอํานวยความสะดวก

ภายในยานพาหนะ อันเปนสวนหน่ึงของ “พื้นที่ระหวางทาง” ของการสัญจร ซึ่งสามารถรวมถึง

ทางเทา ทางลาด บันได และทางสัญจรตางๆ ที่นําผูสูงอายุไปยังระบบขนสงมวลชนได

 ดงันัน้ ไมวาจะเปนการจัดสวัสดกิารและส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุตามแนวทาง

ของกระทรวงการพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนุษย และการจัดระบบสภาพแวดลอมท่ีเกีย่วของ

กับการคมนาคมสัญจรของกระทรวงคมนาคม ลวนมีผลและเปนแนวทางที่ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญ         

ในการออกแบบชมุชนและทีพ่กัอาศยั ตลอดจนกายภาพทีเ่กีย่วของกับระบบขนสงมวลชน ใหมคีวาม

เหมาะสมกับลักษณะความตองการและพฤติกรรมของผูสูงอายุ ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน 

(Universal Design) เปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหผูสูงอายุ สามารถใชชีวิตในที่พักอาศัยและชุมชนได           

อยางสะดวก ปลอดภัย และใชระบบขนสงสาธารณะเพื่อเดินทางเพื่อไปทํางาน ทํากิจกรรมตางๆ                 

ในพื้นที่สาธารณะ หรือออกมาทําประโยชนใหสังคมไดอีกดวย 

 จากที่มาและความสําคัญดังกลาว จึงมีความจําเปนในการจัดการระบบขนสงสาธารณะ

สําหรับผูสูงอายุ ในฐานะ “พื้นท่ีระหวางทาง” ของการสัญจรใหครบถวนและเกิดการเชื่อมตอ                      

ในทุกระบบ ทั้งทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ เกิดการเชื่อมตอทั้งพื้นที่ตนทาง ระหวางทาง และ

ปลายทาง ตลอดจนครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั้งในเมือง ชานเมือง และชนบท อยางเหมาะสม และ                

เทาเทียมเพ่ือใหผูสูงอายุสามารถเขาถึงบริการสาธารณะดานการคมนาคมไดอยางสะดวก ปลอดภัย 

และมีความม่ันใจในการเดินทางไมวาการเดินทางน้ัน จะเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคใดก็ตาม อันจะนํา
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ไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใหมีคุณภาพดี และเปนพลังในการขับเคล่ือนสังคมตอไป 

และในอนาคตส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการระบบขนสงสาธารณะท่ีจัดเตรียมไว จะเปนฐาน              

ในการพัฒนาระบบการขนสงสาธารณะสําหรับผูสูงอายุ เมื่อประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community : AC) ที่มีการเคล่ือนยายทุน แรงงาน และทรพัยากรรวมถึงการคมนาคมของ

ประชาชนระหวางกลุมประเทศสมาชิกจะรวดเร็วและงายยิ่งขึ้น 
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3. มาตรการ/กลไกที่มีอยู

 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 (5) กําหนดวาผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการ

คุมครองการสงเสริม และการสนับสนุนในดานการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรง

แกผูสูงอายุในอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะหรือบริการสาธารณะอ่ืน จึงไดมีกฎกระทรวงกําหนด                

สิง่อาํนวยความสะดวกในอาคารสําหรบัผูพกิาร หรอืผูทพุพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 เพือ่กาํหนด 

ใหอาคารบางประเภทตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา                     

เพือ่ใหบคุคลดงักลาวมโีอกาสเขารวมกจิกรรมตางๆ ในสงัคมได ประกอบกบับทบญัญัตใินรฐัธรรมนญู

กําหนดใหบุคคลดังกลาว มีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก อันเปนสาธารณะ ความชวยเหลืออื่น 

และการสงเคราะหจากรัฐ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

 กฎกระทรวงกําหนดลักษณะ หรือการจัดใหมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการ    

ในอาคารสถานที่ ยานพาหนะหรือบริการขนสง เพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได 

พ.ศ. 2556 เพือ่เปนการกาํหนดลกัษณะ หรอืการจดัใหมอีปุกรณ สิง่อาํนวยความสะดวก หรอืบรกิาร

ในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนสง หรือบริการสาธารณะอื่นใหคนพิการสามารถเขาถึง                

และใชประโยชนได ตลอดจนเพือ่ใหเจาของอาคาร สถานที ่ยานพาหนะ บรกิารขนสง หรอืผูใหบรกิาร

สาธารณะอ่ืนไดรับสิทธิการลดหยอนภาษีหรือขอยกเวนภาษีเปนรอยละของจํานวนเงินคาใชจาย              

ตามที่กฎหมายกําหนด

 แนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal Design: UD) เปนแนวทาง/กรอบคิดในการ

ออกแบบสภาพแวดลอมไปจนถึงผลิตภัณฑที่ทุกคนสามารถใชงานไดอยางสะดวก ปลอดภัย เพื่อให

ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถดํารงชีวิตไดอยางเสมอภาคกัน โดยหลักการของ UD                         

มี 7 ประการ ประกอบดวย (1) ความเสมอภาค (Equity) (2) ความยืดหยุน (Flexibility)                               

(3) ความเรียบงาย (Simplicity) (4) ความเขาใจงาย (Understanding) (5) ความปลอดภัย (Safety) 

(6) ทุนแรง (Energy conversation) และ (7) ขนาด - สถานท่ีทีเ่หมาะสม (Space) แตการนําแนวคิด

ดังกลาวมาใชในประเทศไทยยังไมเปนท่ีแพรหลายมากนัก และยังไมครอบคลุมในทุกพื้นที่/                       

ทุกสิ่งกอสราง

4. การมีบทบาทรวมของภาคีเครือขายในการจัดบริการขนสงสาธารณะ

 แนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal Design: UD) มีหลายหนวยงานท่ีไดนํา                     

แนวคิดนี้ มาปรับใชในการดําเนินงานเพ่ือจัดบริการขนสงสาธารณะในภารกิจของแตละหนวยงาน

เพือ่ใหบรกิารประชาชน โดยเฉพาะผูสงูอายแุละคนพกิารทีต่องมกีารออกแบบจดัระบบการใหบรกิาร
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ขนสงสาธารณะ รวมท้ังการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดความยืดหยุน เปนธรรม ปลอดภัย และมี               

ขนาด-สถานท่ีที่เหมาะสมกับผูสูงอายุและคนพิการ อาทิ กระทรวงคมนาคม กรมสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ ภาคเอกชน เปนตน                 

โดยไดมีโครงการท่ีดําเนินการไปแลว ดังตัวอยางในตาราง 3-3

ตาราง 3-3 ตัวอยางการดําเนินการจัดบริการขนสงสาธารณะและบริการที่เก่ียวของเพ่ือผูสูงอายุ

การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคารหรือสถานที่ 
จัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ โดยการปรับปรุงส่ิงแวดลอม
ภายนอกและภายในอาคาร ไดแก ทางลาด หองนํ้า ราวจับ ปายบอกทาง และ
สัญลักษณตางๆ สําหรับผูสูงอายุ เปนตน

โครงการสรางชุมชนแหงการอยูรวมกันและเขาถึงไดในอาเซียน : ชุมชนตนแบบ 
อารยสถาปตย (Universal Design Community Model) ในการปรับสภาพ
แวดลอมที่เอื้อตอการดํารงชีวิต สรางชุมชนตนแบบอารยสถาปตย ที่เกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี

งานศึกษา/ วิจัยที่เกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวกของผูสูงอายุ อาทิ
 1. คูมือสําหรับชางและสมาชิกในชุมชนเพื่อการจัดสภาพแวดลอมที่
  เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ
 2. คูมอืการดาํเนนิงานดานการจดัสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสมสําหรบัผูสงูอายุ
 3. มาตรฐานบานพักผูสูงอายุ
 4. คูมือการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ
 5. ขอแนะนําการออกแบบสภาพแวดลอมและที่พักอาศัยของผูสูงอายุ
 6. สูสังคมไมทอดทิ้งกันบนเสนทางการสรางสรรคสภาพแวดลอมที่เปนมิตร
  กับผูสูงอายุ
 นอกจากน้ี ในระดับพื้นที่ สทส. ไดมีการดําเนินการสงเสริม/สนับสนุนองค
ความรูในการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุใหกับทองถิ่น อาทิ 
การจัดสภาพแวดลอมของผูสูงอายุจากบานไปชุมชน/วัด เปนตน

1. ออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน 
(Universal Design) ในโครงการรถไฟฟาสวนตอขยายและสายใหม ไดแก
 - โครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวง บางใหญ–บางซื่อ 
 - โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวง หัวลําโพง–บางแค 
  และชวงบางซื่อ–ทาพระ 
 - โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวง แบริ่ง–สมุทรปราการ  

สํานักการสาธารณสุข/
สํานักการชางเมืองพัทยา

กรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย

สํานักสงเสริมและพิทักษ   
ผูสูงอายุ (สทส.)
สาํนกังานสงเสริมสวัสดภิาพ
และพิทักษเด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย

กระทรวงคมนาคม

การดําเนินการ (บางสวน) หนวยงาน
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 นอกจากนี้ยังมีองคกรอื่นๆ ที่ใหความสนใจกับเรื่องดังกลาว อาทิ สสส. จัดงานรวมพบ              

จิตอาสาปละหน คนกันเอง “จิตอาสา อารยสถาปตย สูประชาคมอาเซียน ปที่ 4” เพื่อกระตุนเตือน

ใหสงัคมไทยไดตระหนกัถงึความสาํคญัจําเปนในการรวมกนัสรางสรรค และพัฒนาการออกแบบเพือ่

ทุกคน (Universal Design) ของเมืองไทยใหโดดเดนกาวไกลในประชาคมอาเซียนและในเวทีโลก 

เปนตน

 อยางไรก็ตาม แนวคิดดังกลาวยังไมเปนที่แพรหลายมากนัก และยังไมถูกนําไปปรับใชกับ

หนวยงานภาครัฐท้ังหมด กลาวไดวา การบริการขนสงสาธารณะท่ีคํานึงถึงคนทุกวัย กําลังมีความ

สําคัญมากขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้ เริ่มเห็นเปนที่ประจักษแลววา การบริการขนสงสาธารณะในปจจุบันนี้

จะมุงตอบโจทยความตองการของผูใชบริการเปนสําคัญ ยิ่งผูใชบริการเปนบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ 

ไมวาจะเปนผูสูงอายุหรือคนพิการ ซึ่งจะมีขอจํากัดดานการเคลื่อนไหว การบริการขนสงสาธารณะ

ตางๆ จะพยายามพัฒนาบริการและออกแบบใหมคีวามสะดวกสบายแกการเขาถงึและมีความพึงพอใจ

ในการใชบรกิาร อยางไรก็ตามการจัดบริการขนสงสาธารณะตางๆ ทีแ่มจะมแีนวโนมของความรวมมอื 

การดําเนินการ (บางสวน) หนวยงาน

2. โครงการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการสําหรับคนพิการในโครงการ  
 นํารอง (Pilot Project) ของกระทรวงคมนาคม

3. ออกแบบสถานีรถไฟเปนไปตามมาตรฐานสากล (Universal Design)          
 โดยออกแบบส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ ไดแก ที่พักผูโดยสาร  
 บริเวณซื้อตั๋วโดยสาร หองนํ้า ทางลาด ราวจับบริเวณบันได ที่จอดรถ 
 และอื่นๆ  ในสัญญากอสรางโครงการดังนี้
 - โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวง ลพบุรี-ปากนํ้าโพ
 - โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวง มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ
 - โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวง ชุมทางถนนจิระ-ขอนแกน
 - โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวง นครปฐม-หัวหิน
 - โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวง หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ
 - โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวง ประจวบคีรีขันธ-ชุมพร
 - โครงการกอสรางทางรถไฟสายเดนชัย-เชียงราย-เชียงของ 
 - โครงการกอสรางทางรถไฟสายบานไผ-นครพนม

โครงการเมืองที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ: Age-Friendly Cities
โดยกรมอนามัยไดทําบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding 
: MOU) กับเมืองพัทยา นนทบุรี เพื่อนํารองในการสรางตนแบบของเมือง
สําหรับสังคมสูงอายุขึ้นในประเทศไทย

กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
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และความสนับสนุนจากทุกภาคสวนมากยิ่งขึ้นแลวก็ตาม แตยังคงพบวายังไมสามารถกระจาย                

บรกิารใหครอบคลุมผูใชบรกิารไดอยางกวางขวางมากนัก ไมสามารถครอบคลมุการใชงานของลกัษณะ

ความแตกตางของคน และความหลากหลายเชิงพฤตกิรรม และสวนใหญการจดับรกิารขนสงสาธารณะ

เพื่อใหผูสูงอายุ และคนพิการสามารถใชงานไดมักกระจุกตัวอยูในพื้นที่เขตเมือง ขาดการกระจาย

โอกาสในการเขาถึงการบริการขนสงสาธารณะตางๆ อีกทั้งยังไมพิจารณาถึงคุณภาพและมาตรฐาน

โดยรวมของการบริการขนสงสาธารณะน้ันๆ ที่ไดพยายามจัดใหมีมากข้ึน ซึ่งในประเด็นการบริการ

ขนสงสาธารณะสําหรับผูสูงอายุ พบวา มีความจํากัดในเรื่องของความรู  ความเขาใจที่ถูกตองเพื่อให

ผูปฏิบัติสามารถนําไปใชในการจัดใหมีหรือพัฒนาบริการสาธารณะใหมีความเหมาะสมกับการใช

บริการทีม่คีวามสะดวก ปลอดภยัและสรางความม่ันใจใหกบัผูใชบรกิาร ตลอดจนการกระจายโอกาส

ในการเขาถึงการสัญจรและระบบบริการขนสงสาธารณะของพ้ืนที่ในชนบท ดังตัวอยางงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับการสัญจรและการจัดบริการขนสงสาธารณะแกผูสูงอายุและคนทุกกลุม ตามแนวทาง

การออกแบบเพ่ือทุกคนยังมีนอยมาก และมุงเนนไปที่คนพิการเปนหลัก ดังตาราง 3-4
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ตาราง 3-4 ตัวอยางบางสวนของผลงานวิชาการ 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสัญจรและระบบขนสงสาธารณะ

ชื่อเรื่องวิจัย/บทความวิชาการลําดับ ชื่อผูแตง ป หนวยงาน

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2542

2543

2546

2555

2556

2556 

สิ่งอํานวยความสะดวก

ในการเดินทางสําหรับคนพิการไทย

การศึกษาการเขาใชระบบขนสง

สาธารณะของคนพิการ ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

(วิทยานิพนธ)

การปรับสิ่งอํานวยความสะดวกดาน

สถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอมสําหรับ

ระบบขนสงสาธารณะ(รถไฟ) เพื่อคน

พิการกรณีศึกษา: สถานีรถไฟสามเสน 

(วิทยานิพนธ)

การศึกษาเปรียบเทียบ

นโยบายการขนสงสาธารณะสําหรับ

ผูสูงอายุ

ระบบขนสงสาธารณะ

สําหรับผูสูงอายุ

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การศึกษาชีวิตอิสระ : 

การเดินทางของคนพิการ

ทางการเคลื่อนไหว ที่สามารถไปได

ดวยตนเองในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรณีศึกษาคนพิการที่ขับข่ีรถยนต

สวนบุคคล (วิทยานิพนธ)

วิโรจน ศรีสุรภานนท, 

บุญธรรม ไกรศรศรี 

และสมหวัง ขจรเกียรติพัฒนา

วิโรจน ศรีสุรภานนท 

และ อนุชา นิลศรีไพรวัลย

จุฑาธิป นะมาตร

ศุภณัฐ จิตรใสเย็น, 

ประกาศิต เมฆดุษฏีรมย 

และ ปติ โรจนวรรณสินธุ

กาญจนกรอง สุอังคะ

จันทกานติ์ ฉายะพงศ

คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุรี

วิทยาลัยราชสุดา 

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารี

คณะรัฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ชื่อเรื่องวิจัย/บทความวิชาการลําดับ ชื่อผูแตง ป หนวยงาน

ชื่อเรื่องวิจัย/บทความวิชาการ

การประเมินอาคาร สถานที่ ยาน

พาหนะ และบริการในระบบขนสง

มวลชน สาธารณะเพื่อใหคนพิการและ

ผูสูงอายุสามารถเขาถึงและใชประโยชน

ได กรณีศึกษา รถไฟฟามหานคร

สายเฉลิมรัชมงคล

โครงการศึกษาสํารวจเสนทาง UD 

พื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร

การศึกษารูปแบบการเดินทางและ

ความตองการใชระบบขนสงสาธารณะ

สําหรับผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร

โครงการศึกษาพัฒนาสิ่งอํานวย

ความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริการในภาคขนสงสําหรับคน

พิการและผูสูงอายุ 

โครงการศึกษา สํารวจเพื่อการประเมิน

และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง

โครงสรางพื้นฐานการขนสงสาธารณะ

เพื่อคนพิการ เด็ก และผูสูงอายุ ของ

กระทรวงคมนาคม ระยะท่ี 1 

การลงนามบันทึกขอตกลง

ความรวมมือเพื่อศึกษาและสํารวจสิ่ง

อํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ

รองรับรถประจําทาง NGV ชานตํ่า

ภวนิท  สริสิาล ีวริจุน สมโสภณ 

และชุมเขต แสวงเจริญ

ชุมเขต แสวงเจริญ ภวินท สิริ

สาลี และวิรุจน สมโสภณ

สุวัฒน วาณีบุตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สํานักงานปลัดกระทรวง

คมนาคม

เครือขาย 11 มหาวิทยาลัย

2557

2558

มปป.

อยูระหวาง

ดาํเนนิการ

อยูระหวาง

ดาํเนนิการ

อยูระหวาง

ดาํเนนิการ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

และการผังเมือง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

และการผังเมือง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

วิทยาลัยพัฒนา มหานคร

มหาวทิยาลัย นวมนิทราธริาช

สํานักงานนโยบายและแผน

การขนสงและจราจร

สํานักงานปลัดกระทรวง

คมนาคม

กระทรวงคมนาคมรวมกับ

กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ที่มา : จากการสืบคนทางอินเทอรเน็ต และฐานขอมูลวิจัยหนวยวิจัยและออกแบบเพื่อทุกคน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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 จากตัวอยางงานดังกลาวจะเห็นไดวา เริ่มมีการยกระดับคุณภาพบริการขนสงสาธารณะ                

ตาง ๆ เพื่อใหตอบสนองตอคนทุกวัยดวยการบูรณาการความรู ความเขาใจใหเขากับการปฏิบัติ               

โดยการสนบัสนนุและไดรบัความรวมมอืจากภาคนโยบายและภาคเอกชน นอกจากเปนการชวยเสริมสราง 

คุณภาพชีวิตที่ดีและอํานวยความสะดวกตอการใชชีวิตประจําวันใหกับคนทุกวัย รวมถึงผูสูงอายุ               

ที่กําลังเพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางรวดเร็วทุกๆ วันแลว ยังเปนการชวยเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหกับ

ประเทศไทยในการสรางมูลคาเพิ่มทางดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว รวมทั้งการเคลื่อนยาย

ประชากรทีจ่ะมกีารไปมาหาสูกนัมากขึน้ และนบัจากการรวมตวัของประเทศอาเซยีนอยางแนนแฟน

มากขึ้นในปลายป พ.ศ. 2558 เปนตนไป 

5. ขอเสนอเชิงนโยบาย

 เนื่องจากประเด็นเร่ืองการจัดการการสัญจรและระบบขนสงสาธารณะสําหรับผูสูงอายุ                          

ถอืเปนเรือ่งเรงดวนและมคีวามสาํคญัตอการเปนสงัคมผูสงูอายขุองไทยและอาเซยีนดงัทีก่ลาวมาขางตน 

หากแตยังไมมีมาตรการ/กลไกรองรับสถานการณดังกลาวสําหรับผูสูงอายุโดยตรง จึงมีขอเสนอ               

แนะในเรื่องดังกลาว ดังนี้

 5.1 ควรมีการกําหนดนโยบายการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับผู สูงอายุ                        

เปนระเบยีบวาระแหงชาต ิพรอมสนบัสนนุงบประมาณ ครอบคลมุดานการจดับรกิารขนสงสาธารณะ 

อาคารสาธารณะ พืน้ท่ีสาธารณะ ชมุชน ระบบถนนหนทางสัญจร และระบบการเดินทางขนสงมวลชน 

เพื่อการใชชีวิตประจําวันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได ทําใหผูสูงอายุใชชีวิตอยางปลอดภัยและ                

มีความสุขมากขึ้น

 5.2 แนวคดิการออกแบบเพือ่ทกุคน (Universal Design) สามารถตอบโจทย/ปญหาดงักลาวได 

เนื่องจากเป นการจัดสภาพแวดลอมที่ เอื้ออํานวยตอทุกคน ไม เพียงแตผู สูงอายุเท านั้น                                                

แตยงัครอบคลุมถงึทกุคนในชมุชน ทัง้เดก็ สตร ีคนพกิาร และประชาชนท่ัวไปสามารถใชประโยชนได 

หากแตยังไมเปนท่ีแพรหลายและยังไมมีขอกําหนดในทางกฎหมายท่ีชัดเจน จึงควรมีการตอยอด

แนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน โดยนําแนวคิดดังกลาวมาปรับใชกับสรีระ/การเคลื่อนไหวและ

พฤตกิรรมการดํารงชีวติของผูสงูอายใุหมคีวามเหมาะสมเพ่ือรองรับกบัการเปนสงัคมผูสงูอายขุองไทย

 5.3 ควรมีการพัฒนาขอบังคับหรือขอกําหนด กฎหมายท่ีชัดเจน และใหทุกภาคสวน              

โดยเฉพาะหนวยงานภาครฐันาํไปปรบัใชกบัการทาํงานเนือ่งจากกฎกระทรวงกาํหนดสิง่อาํนวยความ

สะดวกในอาคารสําหรับผูพิการ หรือผูทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 (ของกระทรวงมหาดไทย) 

และกฎกระทรวงกาํหนดลักษณะ หรอืการจดัใหมอีปุกรณ สิง่อาํนวยความสะดวกหรอืบรกิารในอาคาร
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สถานที่ ยานพาหนะหรือบริการขนสง เพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได พ.ศ. 2556 

(ของกระทรวงคมนาคม) ที่มีอยูยังไมครอบคลุมสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่ง   

สิ่งอํานวยความสะดวกที่อยูภายนอกอาคาร อาทิ ระบบขนสงมวลชน ทางเทา ทางขาม เปนตน

 5.4 ควรเนนการประสานงานขามองคกรและการบูรณาการกระทรวงและหนวยงานที่มี

ภารกิจรับผิดชอบในการจัดบริการขนสงสาธารณะใหมุงเนนการเผยแพร/ประชาสัมพันธใหผูสูงอายุ

รับทราบแนวทางปฏิบัติในการใชบริการขนสงสาธารณะ

 5.5 มุงเนนการบูรณาการความรู เรื่องการออกแบบเพื่อทุกคนรวมกับกระทรวง และ               

หนวยงานท่ีมภีารกิจดานการจัดบรกิารขนสงสาธารณะเพ่ือใหการปฏิบตัแิละการดําเนนิงานจัดบรกิาร

ขนสงสาธารณะ สามารถตอบสนองตอความตองการของผูสงูอาย ุใหความสาํคญัในเรือ่งของการเขาถงึ

บริการไดอยางสะดวกปลอดภัย โดยจัดการบริการใหมีความสามารถรองรับความตองการใชบริการ

ไดอยางยั่งยืนมุงเนน /สงเสริมการเขาถึงบริการสาธารณะดานการคมนาคมของผูสูงอายุ

 5.6 คาํนงึถึงการกระจายโอกาสไปสูชมุชนชนบท ดวยระบบบริการขนสงมวลชนรปูแบบตางๆ 

ที่เหมาะสม ทั้งทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน                                

และภาคีผูมีสวนไดสวนเสีย

 5.7 สงเสรมิใหมกีารศกึษาคนควา วจิยั รวบรวมขอมูลเพือ่พัฒนาประสิทธภิาพของบรกิาร

สาธารณะตางๆ ตลอดจนรเิร่ิมพัฒนาบรกิารขนสงสาธารณะใหมๆ  ทีส่ามารถรองรบัปญหาความตองการ 

ใชบริการของผูสูงอายุวิจัยและเก็บขอมูลเกี่ยวกับสถิติ ปญหา อุปสรรคในการเดินทางของผูสูงอายุ

 5.8 จดัใหมหีนวยงานหรือคณะกรรมการท่ีขบัเคล่ือนการจัดการการสัญจรและระบบขนสง

สาธารณะสําหรับผู สูงอายุ และคนทุกกลุ ม อยางเปนรูปธรรม โดยจัดใหเปนหนวยงานหรือ                        

คณะกรรมการที่สามารถบูรณาการการทํางานในภาพรวมจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของได 
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 ที่ประชุมไดพิจารณา “สังคมสูงวัย จะสรางพลังอยางไรในการเขาสูประชาคมอาเซียน” 

ประเด็นการจัดการการสัญจรและระบบขนสงสาธารณะสําหรับผูสูงอายุ

 ตระหนัก วาสถานการณผูสงูอายทุีเ่พิม่ขึน้หากไมมกีารเตรียมความพรอมในการจัดสภาพแวดลอม 

ในการดํารงชีวิตทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารท่ีเหมาะสมจะเกิดความเส่ียงในการได              

รับอุบัติเหตุ เกิดความไมมั่นใจในการดํารงชีวิตประจําวัน ทําใหไมกลาออกมาใชชีวิตนอกบาน และ

ระบบขนสงมวลชนสาธารณะเปนหนึง่ในบรกิารทีช่วยใหผูสงูอายสุามารถดาํรงชวีติประจาํวนั รวมถงึ

การออกมาทําประโยชนใหสังคมได ซึ่งหากไมมีการวางแผน ออกแบบ จัดเตรียมและดูแลรักษา                 

สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสม จะทําใหกลายเปนขอจํากัดและอุปสรรคในการดําเนินชีวิต                

และการเดินทาง สงผลใหผูสูงอายุไมไดรับสิทธิที่พึงจะไดรับเทาเทียมกับคนในวัยอื่นๆ

 เปนกังวล วาการจัดการการสัญจรและระบบขนสงสาธารณะสําหรับผูสูงอายุที่ไรทิศทาง  

กรอบแผนงานท่ีชัดเจน จะทําใหไมสามารถตอบสนองการใชงานของผูสูงอายุได ตลอดจนการลงทุน 

งบประมาณตางๆ จะสูญเสียโดยเปลาประโยชน หรอืไมคุมคา รวมถึงทศิทางการพัฒนาท่ีมกีารกระจุกตวั 

อยูในเขตเมือง ขาดการกระจายโอกาสไปยังชุมชนชนบทจะทําใหเกิดชองวางระหวางสังคมในประเทศไทย 

และเมื่อการพัฒนาระบบบริการขนสงมวลชนเกิดเปนรูปธรรมทั้งในเมือง และในพื้นที่ชนบทแลว               

ตองคํานึงถึงการเช่ือมตอระบบกับประเทศเพื่อนบานโดยเฉพาะในกลุมประเทศอาเซียน

 รบัทราบ วาในปจจุบนัมขีอกาํหนด กฎหมาย นโยบายในการดําเนนิการดานการปรับสภาพแวดลอม 

และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุอยูบาง และมีกฎกระทรวงที่สงเสริมการจัดส่ิงอํานวย          

ความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ คนพิการและคนทุกกลุมในสังคมอยูแลว นับเปนการดําเนินการท่ีดี                          

ในระดับนโยบาย แตยังขาดการกระตุนและสงเสริมใหเกิดเปนรูปธรรม โดยเฉพาะการดําเนินการใน

ระดับชุมชน และการกระจายไปสูพื้นที่ชนบท

 เห็นดวย วารัฐบาลควรสงเสริมใหเกิดการปรับสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุและ 

คนทุกกลุม ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) โดยเนนการดําเนินการ               

อยางเปนรูปธรรม มีการประชาสัมพันธใหผูสูงอายุรับทราบ และตระหนักถึงสิทธิในการเขาถึงการ

มติ 3
มติสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558
ประเด็นที่ 3 การจัดการการสัญจรและระบบขนสงสาธารณะสําหรับผูสูงอายุ
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สัญจรและระบบบริการสาธารณะมากยิ่งขึ้น และตองมีการจัดระบบใหภาคีที่ดําเนินการในดาน           

ที่เก่ียวของไดมีโอกาสบูรณาการงานท่ีดําเนินการ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู และสงเสริมใหชุมชน

สามารถดําเนินการไดดวยตนเอง เพื่อการพัฒนาดานการสัญจรและระบบบริการขนสงสาธารณะ               

ที่สมบูรณและยั่งยืนตอไป

 จึงมีมติ ดังตอไปนี้

 1. ขอใหมีกลไกการขับเคล่ือนการจัดการการสัญจรและสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับ

ระบบขนสงสาธารณะสาํหรบัผูสงูอายภุายใตคณะกรรมการผูสงูอายแุหงชาต ิโดยบรูณาการกบัหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ ใหมีหนาท่ี ดังนี้

  1.1 ประสานงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวง

คมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการปรับปรุงขอกฎหมายเพ่ือการ           

กาํกบั ตดิตาม และบงัคบัใชกฎหมายอยางเปนรปูธรรม โดยใหครอบคลมุการบรกิารและการคุมครอง                      

ผูสูงอายุ

  1.2 บูรณาการหนวยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบในการจัดบริการขนสงสาธารณะ            

ใหดาํเนนิการเผยแพร รณรงค ประชาสัมพนัธ สรางความตระหนกัรูใหผูสงูอายแุละคนทกุกลุม ไดรบั

ทราบเกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการ และแนวทางปฏิบัติในการใชบริการระบบขนสงสาธารณะ

  1.3 บรูณาการความรู นวตักรรม เทคโนโลย ีและสงเสรมิใหเกดิงานวจิยัทีเ่กีย่วของ

กบัการออกแบบเพือ่ทุกคน รวมกบัหนวยงานทีม่ภีารกจิดานการจดับรกิารขนสงสาธารณะเพือ่ใหการ

ปฏิบัติและการดําเนินงานสามารถตอบสนองตอความตองการของผูสูงอายุตามบริบทของพ้ืนท่ี                

โดยใหความสําคัญในเร่ืองของการเขาถึงบริการไดอยางสะดวกปลอดภัย 

 2. ขอใหกระทรวงคมนาคม เปนเจาภาพหลกัในการประสานงานกบักระทรวงการพฒันาสังคม 

และความม่ันคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ นําแนวคิดการ                          

ออกแบบเพือ่ทกุคน (Universal Design) ไปใชในการจดัการการสัญจรและระบบขนสงสาธารณะให

สอดคลองกับสรรีะ การเคลือ่นไหว และพฤตกิรรมการดาํรงชวีติของผูสงูอายใุนแตละบรบิทของพืน้ที่

ไดอยางเหมาะสม

 3. ขอใหกระทรวงคมนาคม เปนเจาภาพหลักประสานความรวมมือกับหนวยงานที่

เกี่ยวของเพ่ือใหมีการกระจายโอกาสไปสูชุมชนชนบทดวยระบบบริการขนสงมวลชนรูปแบบตางๆ         

ที่เหมาะสม สอดคลองกับมิติทางเศรษฐกิจและสังคมของผูสูงอายุ โดยผานกระบวนการมีสวนรวม

ของชุมชน และภาคีผูมีสวนไดสวนเสีย



เอกสารหลักและมติสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 255868

ประมวลภาพการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558

“สงัคมสงูวัย จะสรางพลงัอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน”
ประเด็นที ่3 การจัดการการสัญจรและระบบขนสงสาธารณะสําหรบัผูสงูอายุ

วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ณ หองวายุภักษ 3  ชั้น 4 ศูนยประชุมวายุภักษ  

โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
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3.4
ประเด็นที่ 4

ความพรอมดานวัฒนธรรม



เอกสารหลักและมติสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 255870

1. คํานิยาม 

 ความพรอมดานวฒันธรรม ในทีน่ีห้มายถงึความตระหนกัถงึภมูปิญญาของผูสงูอาย ุซึง่นโยบาย 

ของรัฐบาลไทยไดใหความสําคัญกับผูสูงอายุวาเปนทรัพยากรบุคคลที่มากดวยประสบการณ ความรู 

และมีจิตอาสามีความพรอมท่ีจะถายทอดความรูใหแกอนุชนหรือผูสนใจ ตลอดจนทําประโยชน               

เพือ่สงัคมดวยภมูปิญญา และนาํศักยภาพของผูสงูอายมุาเปนพลงัสนบัสนนุตอการเตรียมความพรอม

ของประเทศไทย เมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 

2. สถานการณปญหาและความจําเปน 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ขณะน้ันโดยสํานกัสงเสริมและพิทกัษ

ผูสงูอาย ุสาํนกังานสงเสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษเดก็ เยาวชน ผูดอยโอกาสและผูสงูอาย ุและปจจบุนั

ในป พ.ศ. 2558 ไดยกระดับขึ้นเปนหนวยงานระดับกรม คือ กรมกิจการผูสูงอายุ ไดมีการดําเนินงาน

โครงการสงเสริมการนําภมูปิญญาของผูสงูอายุมาสูการใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ ทัง้มติทิาง

เศรษฐกิจ สงัคมและวัฒนธรรมมาอยางตอเน่ือง จนกระท่ังถงึป พ.ศ. 2553 สามารถนําเขาระบบฐาน

ขอมูลทะเบียนผูเปนภูมิปญญา 23 ดาน 76 จังหวัด ไดจํานวน 16,773 คน พบวา องคความรูที่มี

คณุคาเปนจํานวนมาก ขาดการบันทกึหลกัฐาน เม่ือเวลาผานไปอาศยัการจดจาํและฝกศกึษาโดยตรง

จากผูรู อาจทําใหสาระความรูกรอนหรอืผดิเพีย้นจากตนตาํรบัได หรอือาจสญูหายเพราะขาดหลักฐาน 

2ความหมายของ “วัฒนธรรม”

1. วัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่ง ทุกอยางที่มนุษยสรางขึ้นมา นับตั้งแตภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา กฎหมาย                          

ศิลปะ จริยธรรม ตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยีตางๆ อาจกลาวไดวาวัฒนธรรมเปนเคร่ืองมือที่มนุษย คิดคนขึ้นมาเพ่ือชวย     

ใหมนุษยสามารถดํารงอยูตอไปได (ที่มา : สืบคนจาก https://www.gotoknow.org เม่ือวันที่ 16 ก.ค 58)

2. วัฒนธรรมเปนผลรวมของการส่ังสมส่ิงสรางสรรคและภูมิธรรมปญญา ที่ถายทอดสืบตอกันมาของสังคมน้ันๆ เปนการส่ังสม

ประสบการณ ความรู ความสามารถ ภูมิธรรมภูมิปญญาทั้งหมดที่ไดชวยใหมนุษยในสังคมน้ันๆ อยูรอด และเจริญสืบตอได และ

เปนอยูอยางที่เปนในบัดนี้ และเปนท้ังสิ่งที่ทําใหเจริญงอกงามสืบมา และเปนเน้ือตัวของความเจริญงอกงามที่มีอยู ซึ่งจะเปนพื้น

ฐานของความเจริญงอกงามตอไป ตลอดจนเปนเคร่ืองวัดระดับความเจริญงอกงามของสังคมน้ันๆ (ที่มา : พระเทพเวที                        

(ประยุทธ ปยุตโต) อธิบายความหมายของวัฒนธรรมเมื่อคราวแสดงปาฐกถาพิเศษ 100 ป ของพระยาอนุมานราชธน เรื่อง 

“วัฒนธรรมกับการพัฒนา”, สืบคนจาก http://guru.sanook.com เม่ือวันที่ 16 ก.ค 58)

เอกสารหลัก 4
เอกสารหลักสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558
ประเด็นที่ 4 ความพรอมดานวัฒนธรรม
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ใหสืบคน จึงเรงรัดสงเสริมใหมีการถอดบทเรียนความรูจากผูเปนภูมิปญญา เพื่อใหมีเครื่องมือ                

เบ้ืองตนที่ผูเรียนสามารถเขาถึงความรู และมีสวนรวมในการอนุรักษสืบสานมรดกภูมิปญญาสืบไป 

และเพ่ือรับสนองพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในประเด็นรับสั่ง

เกี่ยวกับการนําศักยภาพภูมิปญญาของผูสูงอายุมาใชเพื่อใหประโยชนแกสังคมไดอยางเปนรูปธรรม

 โอกาสของการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 นี้ ภูมิปญญาผูสูงอายุไทย นับเปน

มรดกท่ีมีคุณคาทางวัฒนธรรม ที่สามารถนํามาเปนพลังในเชิงคุณคาเพ่ือเตรียมความพรอมให                 

ผูสูงอายุไทยไดรับผลประโยชนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนเปนการเตรียมการ

รองรับผลกระทบที่อาจเกิดกับผูสูงอายุ ครอบครัว หรือผูดูแลผูสูงอายุ เมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 

ดังนั้น จึงเห็นควรนําเอาภูมิปญญาผูสูงอายุมาพิจารณาในแงมุมของมรดกทางวัฒนธรรมที่จะเพิ่ม

มลูคาทางเศรษฐกจิ และเสรมิสรางความสมัพนัธอนัดทีางสงัคมและวฒันธรรมรวมกบัประเทศในกลุม

สมาชิกอาเซียน และใชวัฒนธรรมภูมิปญญาผูสูงอายุเปนหนทางหน่ึงในการเตรียมความพรอม                    

ผูสูงอายุไทย และเปนการสรางพลังผูสูงอายุไทยเมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน

3. นโยบายกฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของ       

 พระราชบัญญตัผิูสงูอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11(4) และประกาศกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ

วิธีการและเง่ือนไข ในการคุมครอง สงเสริม และสนับสนุนใหผูสูงอายุไดพัฒนาตนเอง ทั้ง 6 เร่ือง          

เพื่อพัฒนาการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมและการรวมกลุมในลักษณะเครือขาย หรือชุมชน                

ตลอดจนกําหนดใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย มีหนาที่สงเสริมใหเกิดการ

ถายทอดภูมิปญญาผูสูงอายุอยางเปนรูปธรรมตอสังคม นอกจากน้ันยังมีการสงเสริมใหผูสูงอายุที่มี

ศักยภาพท่ีสามารถเผยแพรภูมิปญญาของผูสูงอายุและใหมีสวนรวมในกิจกรรมสังคมดานตาง ๆ                  

รวมทั้งแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ยุทธศาสตรดานการสงเสริมผูสูงอายุ         

ไดระบุถึงมาตรการสนับสนุนโดยประกาศเกียรติคุณผูสูงอายุที่เปนตัวอยางที่ดีของสังคมอีกดวย                

และรัฐบาลยังมีมนโยบายสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมในกลุมผูสูงอายุ โดยเนนสถาบัน

ทางสังคม ชุมชน และเปนเครือขายในการคุมครองทางสังคมและการจัดสวัสดิการของผูสูงอายุ                

รวมท้ังสงเสริมการนําศักยภาพผูสงูอายุมาใชในการพัฒนาประเทศ ซึง่รวมถึงการถายทอดความรูและ

ภูมิปญญาสูสังคม
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4. การดําเนินงานในปจจุบันและขอมูลทางวิชาการที่เกี่ยวของ 

 กระทรวงวฒันธรรม ซึง่เปนหนวยงานหลกัดาํเนนิงานรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ โดยกรม

ศิลปากรดําเนินงานโครงการนํารองโครงการพัฒนาเมืองวัฒนธรรมเพ่ือการทองเท่ียวมาต้ังแตป                   

พ.ศ. 2557 เปนการกาํหนดแผนงานเชงิยทุธศาสตรแบบบรูณาการจากทกุภาคสวน เพือ่เปนการเพิม่

มลูคาเพิม่จากมรดกทางวฒันธรรมของชาต ิและเพิม่ศักยภาพของประเทศ ทัง้ในแงการบรหิารจดัการ 

รองรับท้ังการบริการ การแขงขัน และกอใหเกดิการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมในพ้ืนทีใ่หมคีวามย่ังยนื 

โดยมีจุดรวมของการทํางาน คือ คุณคาวัฒนธรรม สภาพแวดลอม ชุมชนทองถิ่น ความเชื่อมโยงของ

พื้นที่ และอุตสาหกรรมการทองเท่ียว โดยมอง ทั้งในแงการนําคุณคาของวัฒนธรรมไทยในทองถิ่น

ชมุชนข้ึนมาสูการสรางรายได และการบํารุงรกัษาเพ่ือความย่ังยนืของชุมชน  นอกจากน้ี กรมสงเสริม

วัฒนธรรมยังมีการสงเสริมทรัพยสินทางปญญา มรดกทางวัฒนธรรม นวัตกรรมจากการผลิตคิดคน

และภูมิปญญาไทยตางๆ ควบคูไปกับการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ฯลฯ ดังกลาว 

 นอกจากน้ี ยังสามารถขับเคล่ือนงานผานหลายหนวยงานท่ีมีการบูรณาการในการดําเนิน

งานรวมกัน อาทิ กระทรวงการทองเท่ียวและการกีฬา โดยสํานักงานการทองเท่ียวระดับภูมิภาค

สนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน                       

มีบทบาทในการสงเสริมคุณภาพชีวิตและการพัฒนาในระดับทองถิ่นชุมชนตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เชนเดียวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย โดยสํานักงาน

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยทุกจังหวัด และกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงาน กศน. 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ ที่มีความรวมมือในการดําเนินงาน                  

ดานดังกลาว โดยรวมกับกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับจังหวัดเปนตน                  

ตัวอยางเชน

 • กรมสงเสริมวัฒนธรรม มีแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพโดยเนนหลัก 

ในดานของวิถชีวีติ ไดเลง็เห็นคุณคาของมรดกทางปญญารวมถึงสงเสริมใหมคีวามรูและการนึกคดิถงึ

วิถีชีวิต ความเปนอยู การประกอบอาชีพ โดยมีการขับเคลื่อนงานผานทางเครือขายในระดับภูมิภาค

ของชุมชนนั้นๆ นอกจากนี้ กรมสงเสริมวัฒนธรรมยังมีการดําเนินงานดานสงเสริมและอนุรักษมรดก

ของชาติ ในสวนของภูมิปญญาผูสูงอายุ เชน อาหารพื้นบานตามภูมิลําเนา ยาสมุนไพร หัตถกรรม 

รวมถึงศิลปะการแสดงพื้นบาน กีฬาและการละเลนแตละภูมิภาคของตนดวย ฯลฯ และในขณะนี้อยู

ในระหวางขั้นตอนการเสนอตอคณะกรรมการกฤษฎีกาใหมี พระราชบัญญัติคุมครองและปกปอง

มรดกทางภูมิปญญา พ.ศ. .... เพ่ือสงเสริมการอนุรักษและเล็งเห็นคุณคามรดกภูมิปญญาของไทย        



73สังคมสูงวัยจะสรางพลังอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน

ตอไป โดยรวมมือกับภาคีเครือขายของชุมชนผานทางกรมการพัฒนาชุมชน โดยมอบหมายให                    

นกัพฒันาชมุชน ใหความรูและแนะนาํแนวทางในการอนรุกัษและสงเสรมิมรดกทางภมูปิญญาในทองถิน่

ใหยั่งยืนเพ่ือสืบตอยังลูกหลานและเยาวชนในอนาคตตอไป

 • กรมศิลปากร ไดใหความสําคัญกับงานดานการอนุรักษพื้นฟูและบูรณปฏิสังขรณ

โบราณสถาน โบราณวัตถุตางๆ ปรับทัศนียภาพ รวมถึงการซอมแซมพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อ

อาํนวยกับการใชบริการของผูสงูอายุ เชน ทางลาด หองน้ํา ทีเ่หมาะสมกับผูสงูอายุและผูพกิาร เปนตน 

นอกจากน้ี ยังไดมีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและบูรณะสถานท่ีประกอบกิจกรรมทาง

ศาสนาในพ้ืนทีใ่นสวนของกรมศิลปากรดูแลในแตละจังหวัด มกีารนําผูสงูอายุเขามามีบทบาทในฐานะ

ปราชญทางภูมิปญญา เพ่ือถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของโบราณสถานและ     

โบราณวัตถุของชาติดวย 

 • กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนไดมีหนาที่ดูแลรากฐานของชุมชน                

ในรูปแบบการพัฒนาตามหลักของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวในโครงการอันเนื่องมาจาก                    

พระราชดําริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยังสงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน               

หมูบานอยูเยน็เปนสขุ เพือ่ดงึศกัยภาพของผูสงูอายภุายในชมุชนใหเหน็คณุคาภายในตนเอง โดยจดัทาํ 

“โครงการคลังปญญา” และยังมีการจัดทํา “โครงการหมูบานตนแบบตามเศรษฐกิจพอเพียง”              

ชิงถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ เพื่อเปนแรงจูงใจใหคนภายในชุมชนแสดงศักยภาพและ

การเปนอยูอยางพอมพีอกิน จดัทําปาชมุชมุชนใหชมุชนดแูลและใชประโยชนจากปานัน้ และชวยกนั

อนรุกัษสภาพแวดลอมใหมคีณุคา เพ่ือมวีถิชีวีติเขากบัภมูปิญญาและวฒันธรรมความเปนอยูอยางพอเพยีง 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ

 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย มีการจัดทําแผนผูสูงอายุ                 

แหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) และฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 โดยใหความสําคัญ

เปนการเฉพาะ ในกลุมเปาหมายผูสูงอายุ มีทิศทางเนนในดานการพ่ึงพาตนเองของผูสูงอายุ                            

การสงเสริมใหผูสูงอายุมีงานทําและไมเปนภาระของสังคม พัฒนาใหผูสูงอายุมีศักยภาพ และนํา

ภูมิปญญามาตอยอดเพื่อใชประโยชนในสังคมโดยในระยะที่ผานมากรมกิจการผูสูงอายุไดจัดทํา

โครงการเพ่ือสงเสรมิการนาํความรูฝงลกึ (Tacit Knowledge)  ของผูเปนภมูปิญญาผูสงูอายมุาเผยแพร 

โดยกระบวนงาน ถายถอดความรูและพัฒนาชุดความรู เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติผูสูงอายุในฐานะ                

ที่สรางคุณประโยชนใหแกสังคมดวยภูมิปญญา เพื่อสรางคูมือการสงเสริมการถายทอดภูมิปญญา               

ผูสูงอายุใหจังหวัดตางๆ ใชขยายผลดําเนินงานในโอกาสตอไป โดยมีกลุมเปาหมายเปนคณะทํางาน

ดานภูมปิญญาผูสงูอายุจงัหวัดเปนผูพจิารณาคัดเลือกองคความรูทีโ่ดดเดนสาํคญัควรคาแกการสืบสาน 
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และเลือกผูสงูอายุเจาของภูมปิญญาดังกลาว จงัหวัดละ 3 คน รวม 228 คน ถอดบทเรียนและถายทอด

เปนองคความรูและจัดทําเปนเอกสารเผยแพรจัดกิจกรรมยกยองภูมิปญญาผูสูงอายุ 76 จังหวัด           

จังหวัดละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 228 คน โดยมีการมอบเกียรติบัตรการพัฒนาชุดความรู และคัดเลือก

จังหวัดที่มีความพรอมทั้ง 4  ภาค ภาคละ 4 จังหวัด และรวมถึงในเขตการปกครองพิเศษ

กรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมด 16 จังหวัด และ 1 กลุ มเปาหมายในเขตการปกครองพิเศษ

กรุงเทพมหานคร และยังไดทดสอบและพัฒนาชุดความรูเพื่อสรุปแนวทาง/คูมือในการสงเสริมการ

ถายทอดภูมปิญญาผูสงูอายุโดยคาดหวังวาโครงการสามารถรองรับขอจาํกดังานดานเอกชนใหแกกลุม

ผูสูงอายุผูเปนภูมิปญญา โดยรวมกันพัฒนาส่ือการสอน เพ่ือเปนเคร่ืองมือใชประกอบการถายทอด

สืบสานภูมิปญญาที่มีคุณคาใหดํารงอยูคูสังคมไทยตอไป 

ตัวอยางวัฒนธรรมในภูมิภาคตางๆ

 • เชียงใหมมีประวัติศาสตรอันยาวนานนับ 700 ป และเคยเปนราชธานี รวมทั้งเปน

ศนูยกลางความเจริญรุงเรอืงของอาณาจักรลานนา ทาํใหเชยีงใหมไดหลอหลอมเอาวัฒนธรรมอนัลํา้คา

จากแหลงอืน่ๆ มาเปนวฒันธรรมอนัโดดเดน มคีวามเปนเอกลักษณเฉพาะของตน ซึง่สะทอนใหเหน็ถงึ

ความงดงามในความเปนวัฒนธรรมเฉพาะตนอันเปนมนตเสนหที่ดึงดูดความสนใจของผูคนจาก         

ทุกสารทิศทั่วมุมโลกใหมาเที่ยวชม นอกจากวัฒนธรรมแลว เชียงใหมยังมีประเพณีที่แสดงถึงความ

ศรัทธาอยางแรงกลาตอพระพุทธศาสนา ชาวเชียงใหมพากันจัดประเพณีตางๆ ขึ้น เพื่อเสริมสราง

ความสมัครสมานสามัคคีของผูคนในหมูคณะและเปนอปุถัมภคํา้จุนสบืทอดมรดกทางพระพุทธศาสนา

เอาไวใหยัง่ยนื เพือ่ตกทอดมรดกอนัลํา้คานีใ้หแกอนชุนรุนหลงั และทีส่าํคญัประเพณบีางอยางยงัเปน

เครื่องแสดงความถึงความกตัญูกตเวทีตอบรรพบุรุษอีกดวย

  สิง่ทีบ่รรพบรุษุชาวเชยีงใหมสบืทอดมรดกมาสูลกูหลานในสมยัปจจบุนันัน้ ถือวาเปน

มรดกอันลํา้คาอยางยิง่ทีห่าไมไดในทีแ่หงอืน่ สะทอนใหเหน็ถงึความเปนเอกลักษณเฉพาะ และทีส่าํคญั

มรดกเหลานี้ ไมเพียงแตมีความงดงามดานรูปลักษณภายนอกเทานั้น หากยังรวมถึงความงดงาม              

อนัมคีามหาศาลภายในจิตใจของผูคนท่ีมาเท่ียวชม อกีดวย ซึง่เปนสิง่ทีอ่นชุนรุนหลังจะตองตระหนัก

เห็นคุณคา ความสําคัญ และเก็บรักษาสิ่งลํ้าคานี้ไวใหดี อาจกลาวไดวาท้ังประเพณีและวัฒนธรรม

ของเชียงใหม เปนสิ่งท่ีงดงาม โดดเดน ลํ้าคาเกินคําบรรยาย ถือวาเปนตนแบบของประเพณีและ

วฒันธรรมในทองถิน่อืน่ ทองถิน่อืน่ถอืเอาแมแบบทีไ่ดจากเชียงใหมนี ้นาํไปประยุกตใชเพือ่ใหเหมาะสม 

กบับรบิทของทองถิน่ตน ความงดงามทางดานประเพณแีละวฒันธรรมนีเ้องทีท่าํใหเชยีงใหมกลายเปน 

ศนูยกลางแหงการทองเทีย่วดานประเพณแีละวฒันธรรม รวมทัง้ดานธรรมชาตดิวย จงึทาํใหเชยีงใหม

มีชื่อเล่ืองลือขจรขจายไปท่ัวโลก
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 • ภูมิปญญาการเล้ียงชางของจังหวัดสุรินทร จากคําขวัญที่วา “สุรินทรถิ่นชางใหญ 

ผาไหมงาม ประสาทสวย รํ่ารวยปราสาท ผักกาดหวาน ขาวสารหอม งามพรอมวัฒนธรรม”                      

เปนตัวสะทอนประวัติศาสตรที่ยิ่งใหญและสรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดสุรินทรและประเทศไทย                  

หนึ่งในนั้นคือภูมิปญญาในการเล้ียงชางของชาวกวย ปราชญชาวบานดานชาง ครูบาหมิว ศาลางาม 

เปนหมอชางระดับหมอสะดําหรือหมอสะดําอาวุโสมีความรูดานคชศาสตรทกุๆ ดาน ทัง้ดานการจับชาง 

ทีอ่อกไปจับคลองชางปามากกวา 40 ครัง้ จบัชางปาได 16 ตวั เปนครฝูกสอนชาง การดคูชลักษณะชาง

และการประกอบพิธกีรรมตางๆ เกีย่วกบัชาง เปนผูสบืสานภูมปิญญาตามวิถชีวีติของชาวกวยท่ีดาํรง

อยูไดดวยการคลองชาง ที่ผูชายชาวกวยทุกคนตองเรียนรู และมีการถายทอดภูมิปญญาในการ               

เลี้ยงชาง สืบตอคนรุนหลังเอาไวยาวนานหลายรอยป คือ การมีพิธีกรรมตางๆ ทีเ่กีย่วกบัชางตัง้แต             

ชางเกดิ จนชางตาย จนกลายเปนวฒันธรรมละความเช่ือทีเ่ปรยีบเสมอืนโซทีค่ลองใจ ชาวกวยกับชางไว

อยางมั่นคงยาวนาน

 • จงัหวัดเพชรบูรณมวีฒันธรรมพ้ืนบานเพลงฉอยสืบสานภูมปิญญา โดย ศลิปนเพลง

พื้นบาน นางตะเหล่ียม รกชนะทอง (เกิดป พ.ศ. 2479) เริ่มเลนเพลงฉอยกับบิดาเมื่ออายุ 11-12 ป 

และเรียนวิธีทําบายศรี ซึ่งเปนหัตถกรรมพื้นบานตั้งแตอายุ 15 ป มีผลงานเดนดานการแสดงพื้นบาน 

ผลงานเดน เชน ทําคณะเพลงฉอยบานสะเดียง เผยแพรวัฒนธรรมพื้นบานครั้งแรกและรวมเผยแพร

วัฒนธรรม 4 ภาค เผยแพรวรรณกรรมพื้นบานเรื่องขุนชาง ขุนแผนโดยแสดงละครฉอย                                     

ณ ศนูยวฒันธรรมแหงประเทศไทยและเปนหวัหนาคณะและรวมแสดง เพือ่เผยแพรวฒันธรรมพืน้บาน 

จังหวัดเพชรบูรณ รวมกับองคการสงเสริมการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ในปรณรงคสงเสริม

วฒันธรรมไทย ภมูปิญญาเพลงฉอยไดมกีารถายทอดผานบทบาทของผูสงูอายุดานการเปนผูนาํในการ

ฟนฟกูารละเลนพ้ืนบานของชาวบานสะเดยีง จงัหวดั เพชรบรูณ เชน เปนวทิยาการใหชาวบานสะเดยีง 

เปนอาจารยพิเศษบรรยายใหความรูและสอนการละเลนพ้ืนบานแกนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต                    

ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาของ จังหวัดเพชรบูรณ

 • จังหวัดพัทลุง มีหนังพรอมนอย ตะลุงสากล โดยนายพรอม บุญฤทธ์ิ (เกิดป                         

พ.ศ. 2478) อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง 3 สมัย (ตั้งแตป พ.ศ. 2522-2531) และเปน

นายหนังตะลุง คณะพรอมนอย ตะลุงสากล ตระเวนเลนหนังตะลุงมาแลวไมนอยกวา 57 ป                       

กวา 20,000 คร้ัง มีเรื่องที่ใชแสดงทั้งที่แตงเอง มีผูเลาใหฟง และมีผูแตงใหหลายรอยเรื่อง มีบางเรื่อง

ทีน่าํไปสรางเปนละครโทรทศัน และถอืเปนหนงัตะลงุคณะแรกทีน่าํเอาดนตรสีากลผสมกบัดนตรหีนงัตะลงุ 

และเลนเขากันไดอยางดี และไดสรางตัวตลกเอกเสมือนตัวจริง “นายหลา” เปนท่ีรูจักและชื่นชม              

ของประชาชนท่ัวไป ซึ่งผานการแสดงและประชันเปนจํานวนมากจนไดรับรางวัลเกียรติยศอยางสูง 
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คือ ชนะเลิศมงกุฎทองฝงเพชรของ จังหวัดนครศรีธรรมราช และรางวัลในฐานะผูอนุรักษมรดกไทย

ดีเดน เมื่อป พ.ศ. 2537 ซึ่งเปนรางวัลในฐานะ “เชี่ยวชาญแหงหนังตะลุง” หนังพรอมนอยเปนที่

ยอมรับของชาวจังหวัดพัทลุง วาเปนบุคคลที่มีนํ้าใจโอบออมอารี ชวยเหลือผูยากจน และมีบทบาท

ในการสบืสานภมูปิญญาในรปูแบบของวฒันธรรมไทย โดยมกีารจดัตัง้โรงเรยีนสอนหนงัตะลงุขึน้ โดย

ผูเรียนไมตองเสียคาใชจาย

5. ปญหาอุปสรรค

 การขับเคล่ือนการสงเสริมวัฒนธรรมสวนใหญในระดับทองถ่ิน ผูมีบทบาทสําคัญจะเปน

ขาราชการเกษยีณอาย ุและภมูปิญญาทีเ่ปนปราชญในชมุชน แมวาจะมสีภาวฒันธรรมในระดบัอาํเภอ

เปนกลไกสนับสนุน แตยงัขาดแคลนดานงบประมาณบุคลากรนักวฒันธรรมท่ีจะทํางานในระดับชุมชน 

เนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชนไมไดมีภารกิจในการดําเนินงานดานผูสูงอายุโดยตรง แตไดผนวก                

งานดังกลาวเขากับการพัฒนาคนทุกชวงวัยในงานพัฒนาชุมชนตามปกติ ดังนั้น จึงมีขอจํากัดในการ

สนับสนุนงบประมาณดานผูสูงอายุลงไปยังหนวยงานระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงานระดับทองถิ่น

ใหไดอยางเปนรูปธรรม
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6. แนวทาง/ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

 การขับเคลื่อนดานวัฒนธรรมในการการเขาสูประชาคมอาเซียน มีแนวทาง/ขอเสนอแนะ     

เชิงนโยบาย ดังตาราง 3-5

ตาราง 3-5 แนวทาง/ขอเสนอแนะการขับเคลือ่นงานผูสงูอายเุพือ่รองรบัการเขาสูประชาคมอาเซียน

มิติทางสังคมและวัฒนธรรม
ของ ASCC

หนวยงานที่เกี่ยวของ
ขอมูลการดําเนินงาน

และขอเสนอตอการขับเคลื่อนงาน
ผูสงูอายเุพือ่รองรับการเขาสูประชาคม

อาเซียน

เปาหมายตามกฎบัตรอาเซียน 
ขอ 5  มุง “สงเสริมอัตลักษณ           
ของอาเซียนโดยผานการสงเสริม
ความสํานึกถึงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและมรดกของ
ภูมิภาค”
จุดเนน คือ 
 - ใหคนในอาเซียนสนใจเรียนรู
วัฒนธรรมของชาติอื่นๆ มีการแลก
เปลี่ยนความรู ศิลปะ วัฒนธรรม
ระหวางกัน 
 - ใหคนในอาเซียน ชื่นชม              
ในวัฒนธรรมที่มีความแตกตาง
หลากหลาย 
 - ใหคนในอาเซียนเห็นขอดี  
จุดเดนของแตละประเทศผาน
วัฒนธรรมระดับชาติ ระดับชุมชน 
และกลุมคนที่มีความแตกตาง
หลากหลายทางชาติพันธุ ศาสนา 
และภาษา  

กระทรวงวัฒนธรรม
- กรมศิลปากร
- กรมสงเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงการทองเที่ยวฯ
- สํานักงานการทองเที่ยว
 ระดับภูมิภาคและระดับ
 จังหวัด
กระทรวงมหาดไทย 
- กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย 
- สํานักงาน พมจ. 
 ทุกจังหวัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
- สํานักงาน กศน. 
ฯลฯ

ยุทธศาสตรกระทรวงวัฒนธรรม ไดมีการ
ปรับใหสอดคลองในแนวนโยบายดาน
วัฒนธรรมของรัฐบาล ใหเปนกระทรวง    
กึ่งเศรษฐกิจเนนบทบาทของกระทรวง      
3 มิติ ดังนี้ 
 1. มิติการจัดการวัฒนธรรม โดยนําทุน
หรือมรดกทางวัฒนธรรมมาใชเพื่อสราง
มลูคาเพ่ิมในทางเศรษฐกิจ เพ่ือกอประโยชน
สูงสุดแกชุมชน
 2. มิติการผลักดันเศรษฐกิจบนฐาน
วัฒนธรรม โดยสรางความมั่งคั่งยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรมในพื้นที่ดวยการ
มีสวนรวมของชุมชน และประชาชนอยาง
เต็มรูปแบบตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง
 3. มิติการปรับโครงสรางและระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ทําใหหนวยงานภาค
รัฐมีโครงสรางและมีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ เอื้อตอการขับ
เคลื่อนระบบเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรม
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7. ขอเสนอตอมติสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558 เพื่อสนับสนุนการเตรียม                 

ความพรอมดานวัฒนธรรมใหแกผูสูงอายุในการเขาสูประชาคมอาเซียน มี 4 ประเด็น ดังนี้ 

 7.1 ควรใหความสําคัญการสรางมูลคาเพิ่มทางวัฒนธรรมทางภูมิปญญาของผูสูงอายุ                

เพือ่เสรมิสรางภมูปิญญาทางวัฒนธรรม พฒันาศนูยการเรยีนรูภมูปิญญาในชมุชน ยกยองเชดิชเูกยีรติ

แกผูสูงอายุ และสงเสริมใหผูสูงอายุเห็นศักยภาพของตนเองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนทางความคิด 

คือ มองวา “ผูสูงอายุ คือ มรดกอันลํ้าคา” ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลวัฒนธรรมภูมิปญญา                  

ผูสูงอายุ โดยเนนเร่ืองอัตลักษณภูมิปญญาและเรื่องเลาของผูสูงอายุ

 7.2 ขอใหกระทรวงวัฒนธรรมรวมกับกระทรวงการทองเที่ยวฯ กระทรวงมหาดไทย และ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย สงเสริมการมีสวนรวมของผูสูงอายุในฐานะ

ภมูปิญญาไทย และผูสบืสานมรดกทางวัฒนธรรมและการเผยแพรภาพลักษณไทยสูประชาคมอาเซียน 

รวมทั้งเพื่อเอ้ือประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความม่ันคงในภูมิภาค 

 7.3 ขอใหกระทรวงศกึษาธกิาร โดยสํานักงานสงเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัย (กศน.) สนบัสนนุรวมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือเตรียมความพรอมผูสูงอายุ ดานภาษา และทักษะในการ

ถายทอดภูมิปญญาทางวัฒนธรรมสูประชาคมอาเซียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวัฒนธรรม                 

ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน

 7.4 ขอใหกระทรวงมหาดไทยและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สนับสนุนใหมีการบรรจุ

เรื่องการสงเสริมวัฒนธรรม ภูมิปญญาของผูสูงอายุไวในแผนงานระดับจังหวัด และระดับทองถิ่น              

รวมทั้งใหมีการนําเสนอเขาสูระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด
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 ที่ประชุมไดพิจารณา “สังคมสูงวัย จะสรางพลังอยางไรในการเขาสูประชาคมอาเซียน” 

ประเด็นความพรอมดานวัฒนธรรม

 ตระหนัก วาผูสูงอายุเปนผูสืบสานภูมิปญญาไทย และอนุรักษวัฒนธรรมของชาติ โดยให     

ผูสูงอายุ มีโอกาสเผยแพรภูมิปญญา เปนการเปดชองทางใหมีการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม                  

ของชาติ ควบคูไปกับการสรางงาน สรางอาชีพและรายไดใหประชาชน ซึง่รวมถึงผูสงูอายุใหมรีายไดเพ่ิม 

ลดความเหล่ือมล้ําทางเศรษฐกิจ และสรางความตระหนักใหสงัคมเห็นคุณคาความสําคัญของผูสงูอายุ 

ผูเปนภูมิปญญาไทย

 เขาใจ วาการเสรมิสรางพลงัผูสงูอายผุานการสบืสานภมูปิญญาทางวฒันธรรมใหเปนมรดก

ของชาติ จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนมโนทัศนใหมของประชาชน รัฐบาล และสังคมโดยรวม                       

เพื่อสงเสริมทางวัฒนธรรมตามชุมชนและทองถิ่นตางๆ 

 การปรับเปล่ียนดังกลาวจําเปนตอง ดําเนินการรวมกับทุกภาคสวนของสังคม ทั้งภาครัฐ      

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือใหเกิดความตระหนักในคุณคาและภูมิปญญาทางวัฒนธรรม

ของผูสูงอายุ และนํามาเปนพลังในการสรางคุณคาทางสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ                 

ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เนื่องจากการเขาสูประชาคมอาเซียน ผูสูงอายุมีโอกาสไดรับ

ทัง้ประโยชน และไดรบัผลกระทบ จงึจาํเปนตองมกีารเตรยีมความพรอมผูสงูอายทุางดานวฒันธรรม 

เพื่อใหผูสูงอายุไดประโยชนสูงสุด และสกัดกั้นหรือลดผลกระทบตอผูสูงอายุ ครอบครัว และผูดูแล               

ผูสูงอายุในระยะยาว

 การดําเนินการดังกลาวยังจําเปนตองมีการสงเสริมสนับสนุนความรวมมืออยางบูรณาการ

จากหนวยงานภาครัฐ และภาคีเครือขายทุกภาคสวน และนําแนวคิดใหมๆ มาปรับปรุงแนวทางการ    

เตรียมความพรอมผูสูงอายุไทยเม่ือเขาสูประชาคมอาเซียน  

มติ 4
มติสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558
ประเด็นที่ 4 ความพรอมดานวัฒนธรรม 
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จึงมีมติ ดังตอไปนี้

 1. ขอใหกระทรวงวัฒนธรรมเปนหนวยงานหลักรวมกับกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย และ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมการมีสวนรวมของผูสูงอายุในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม

และการเผยแพรภาพลักษณไทยสูประชาคมอาเซียน 

 2. ขอใหสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

กระทรวงศกึษาธกิาร เปนหนวยงานหลกั รวมกบักระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพฒันาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และหนวยงานท่ีเกีย่วของ เตรียมความพรอม

ผูสูงอายุและคนรุนใหมดานภาษา และทักษะในการถายทอดภูมิปญญาและวัฒนธรรม จัดทําคูมือ

แหลงทองเที่ยวเปนภาษาตางๆ และกําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องวิถีชีวิตชุมชน

และวัฒนธรรมภูมิปญญา 

 3. ขอใหกรมการพัฒนาชุมชน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย และ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น สนับสนุนการจัดทําแผนและงบประมาณดานการสงเสริมวัฒนธรรม

ภูมิปญญาของผูสูงอายุ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับทองถิ่น

 4.  ขอใหกรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

สนับสนุนสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดจัดทําฐานขอมูลและทําเนียบ              

คลังปญญาผูสูงอายุทุกจังหวัดและปรับปรุงใหเปนปจจุบัน

 5. สงเสรมิบทบาทภาคเอกชนใหเปนเครอืขายในการเผยแพร และสนบัสนนุการสงเสรมิ

วัฒนธรรมและภูมิปญญาผูสูงอายุในรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)

 6. ขอใหรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแหงชาติเรงรัดผลักดันรางพระราชบัญญัติสมัชชา

ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. .... เพื่อสงเสริมและสนับสนุนงานดานวัฒนธรรมภูมิปญญาของ

ผูสูงอายุ



เอกสารหลักและมติสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 255882

ประมวลภาพการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558
“สังคมสูงวัย จะสรางพลังอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน”

ประเด็นที่ 4 ความพรอมดานวัฒนธรรม
วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ณ หองวายุภักษ 3  ชั้น 4 ศูนยประชุมวายุภักษ  
โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
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3.5
ประเด็นที่ 5

พลังผูสูงอายุไทย
ตนแบบผูสูงวัยอาเซียน



เอกสารหลักและมติสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 255884

1. หลักการและเหตุผล

 ประเทศไทยเปนประเทศทีล่ํา้หนากวาประเทศสวนใหญในภมูภิาคอาเซยีนในการเปลีย่นผาน 

ทางประชากรและเขาสูสังคมสูงวัยอยางรวดเร็ว รวมท้ังเปนประเทศท่ีมีการกําหนดนโยบายและ               

แผนทีจ่ะรองรบักบัประเดน็ทาทายตางๆ ทีจ่ะเกิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงดงักลาวอยางเปนรปูธรรม

ชัดเจน ประสบการณและบทเรียนของประเทศไทยในการดําเนินงานดานผูสูงอายุ โดยเฉพาะการ

สรางพลงัผูสงูอายใุนรปูของชมรมผูสงูอาย ุนาจะไดรบัการสงเสรมิใหมกีารถายทอดสูประเทศเพือ่นบาน

ในภูมิภาคอาเซียนซึ่งกําลังกาวสูสังคมสูงวัยเชนกัน อันจะเปนประโยชนตอทั้งการเพิ่มศักยภาพและ

บทบาทของชมรมผูสูงอายุไทยในระดับอาเซียน และเปนประโยชนตอประเทศเพื่อนบานในการนํา

บทเรียนจากชมรมตนแบบของประเทศไทยไปประยุกตใชในการพัฒนาและสรางความเขมแข็งของ

ชมรมผูสูงอายุในประเทศของตน

2. นิยามชมรมผูสูงอายุ

 การกาวสูวัยสูงอายุ มีแนวโนมทําใหผูสูงอายุมีบทบาทและเครือขายทางสังคมลดลงและ 

อาจนาํไปสูการแยกตวัจากสังคมหรือเกดิความวาเหวซึง่อาจสงผลตอความอยูดมีสีขุ ทัง้ในดานรางกาย

และจิตใจตามแนวคิดการสรางพลังผูสูงอายุ (Active Aging) นั้น การรวมกลุมของผูสูงอายุในรูปของ

ชมรม เปนแนวทางหนึ่งที่สําคัญในการเสริมสรางเครือขายทางสังคมใหแกผูสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุ              

ยงัคงมสีวนรวมในกจิกรรมทางสงัคมอนัเปนประโยชนตอการพฒันาตน พฒันากลุม และพฒันาสงัคม

โดยรวม (World Health Organization, 2002) สําหรับประเทศไทยน้ัน ไดใหความสําคัญกับการ

สงเสริมการรวมกลุมและการสรางความเขมแข็งของชมรมผูสูงอายุ ตอการสงเสริมและพัฒนา                   

ดังปรากฏเปนมาตรการหน่ึงภายใตยุทธศาสตรการสงเสริมและการพัฒนาผูสูงอายุ ในแผนผูสูงอายุ

แหงชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2545-2564 โดยมุงสงเสริมการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุในชุมชนใหทั่วถึง                       

การสงเสรมิใหชมรมจัดกจิกรรมอยางตอเนือ่ง รวมทัง้สงเสรมิใหผูสงูอายทุีเ่ปนสมาชกิรวมกจิกรรมที่

ชมรมจัดขึ้นอยางสม่ําเสมอ (คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ, 2553)

เอกสารหลัก 5
เอกสารหลักสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558
ประเด็นที่ 5 พลังผูสูงอายุไทย ตนแบบผูสูงวัยอาเซียน
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 นิยามตามปรัชญาพ้ืนฐาน ชมรมผูสูงอายุ คือ การรวมกลุมกันของผูสูงอายุ ดําเนินการ                

โดยผูสูงอายุ เพื่อผูสูงอายุ โดยชมรมผูสูงอายุเปนองคกรที่เปดโอกาสใหผูสูงอายุมาทํากิจกรรม               

รวมกันหรือรับบริการตางๆ เพื่อตอบสนองตอความตองการและความสนใจท่ีหลากหลาย และ                 

ชวยเพิ่มคุณคา ศักดิ์ศรี และสงเสริมการพึ่งตนเอง และการมีสวนรวมหรือทําประโยชนใหกับกลุม

และชุมชน (Wacker, R. R. and K. A. Roberto, 2014) ในประเทศไทยชมรมมีรปูแบบท่ีหลากหลาย

ตั้งแตเปนการรวมกลุมในลักษณะท่ีเปนอิสระหรือเปนเครือขายของสมาคมสภาผูสูงอายุแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือเปนเครือขายของสหพันธ

ชมรมผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร   

 สมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ ไดนิยามชมรมผูสูงอายุที่เขารวมเปนภาคีเครือขาย 

คือ “การรวมกลุมผูสูงอายุชายและหญิงที่มีอายุเกิน 60 ปบริบูรณขึ้นไป ตั้งแต 30 คนขึ้นไปมีสมาชิก

วัยอื่นที่มีอายุระหวาง 25-59 ป ไมเกิน 1 ใน 4 ของสมาชิกที่มีอายุเกิน 60 ปขึ้นไปควรมีสมาชิก

ระหวาง 30-100 คน และมีกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งในหมูสมาชิกโดยการรวมกลุมนี้มี

วัตถุประสงคใหสมาชิกไดพบปะสังสรรคและรวมดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนทั้งตอตนเองและ                 

ผูอื่นเพ่ือใหเกิดความคุนเคย รักใครกลมเกลียวคลายเหงา และมีความสุข” (สมาคมสภาผูสูงอายุ                

แหงประเทศไทยฯ, มปป.)

3. สถานการณของชมรมผูสูงอายุในประเทศไทย

 ชมรมผูสงูอายใุนประเทศไทยมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้โดยจะเหน็ไดชดัจากชมรมทีเ่ขารวมเปน

ภาคเีครอืขายของหนวยงานตางๆ มจีาํนวนเพิม่ขึน้  โดยในสวนของชมรมทีเ่ปนเครอืขายของสมาคม

สภาผูสงูอายแุหงประเทศไทยฯ ซึง่จดัตัง้ขึน้ตัง้แตป พ.ศ. 2532 เพือ่เปนศนูยกลางประสานงานชมรม

ผูสูงอายุทั่วประเทศและเปนองคกรตัวแทนชมรมผูสูงอายุ พบวาในป พ.ศ. 2553 มีจํานวนชมรม                 

ผูสูงอายุเครือขาย 22,880 ชมรม และเพิ่มเปน 25,104 คน ในป พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ ยังมีชมรม

ผูสูงอายุที่เปนเครือขายของสหพันธชมรมผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2540 นั้น 

มีจํานวนชมรมผูสูงอายุที่เขารวมเปนภาคีเครือขายทั้งสิ้น 280 ชมรม ในป พ.ศ. 2553 (มูลนิธิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2554)

 ในสวนของชมรมท่ีเปนเอกเทศไมไดสงักดัหรอืเปนสมาชิกของหนวยงานหน่ึงหนวยงานใดนัน้ 

นาจะยังมีอีกเปนจํานวนไมนอย แตยังขาดการเก็บรวบรวมขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ อยางไรก็ตาม 

จากการติดตามประเมินแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 ซึ่งใหนิยามชมรมผูสูงอายุในขอบเขต                        

ที่กวางวาเปนการรวมกลุมของผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุ และเพื่อผูสูงอายุ โดยไมจําเปนตองเปนชมรม



เอกสารหลักและมติสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 255886

หรือสังกัดหรือเปนสมาชิกของหนวยงานหน่ึงหนวยงานใด แสดงใหเห็นถึงแนวโนมของการพัฒนา

และการแพรขยายของชมรมผูสูงอายุในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุมชนชนบท  โดยขอมูล

จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 รอบที่ 2 ในป                         

พ.ศ. 2554 แสดงใหเห็นวา สดัสวนของหมูบานทีม่ชีมรมผูสงูอายมุสีงูถงึเกอืบรอยละ 70 เพิม่ขึน้จาก

การประเมนิในรอบแรกในป พ.ศ. 2550 โดยเฉลีย่กวารอยละ 10 ในทกุภาค (วพิรรณ ประจวบเหมาะ 

และคณะ, 2556)

 จากการศึกษาวิจัยที่ผานมา พบวา ศักยภาพของชมรมผูสูงอายุยังคงมีความแตกตางกัน  

โดยชมรมสวนใหญยังคงอยูในระยะของการพัฒนา อยางไรก็ตามมีชมรมจํานวนไมนอยท่ีประสบ       

ความสําเร็จในการดําเนินงานมีบทบาทอยางสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู สูงอายุ และ                              

เปนกระบอกเสียงใหแกผูสูงอายุ จนไดรับการยกยองใหเปนชมรมตนแบบ ชมรมตนแบบเหลานี้               

นาจะเปนพลังท่ีสําคัญในการถายทอดบทเรียนสําหรับการพัฒนาและสรางความเขมแข็งของชมรม                       

ไปสูชมรมอื่นๆ ทั้งในประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียน  

4. พลงัผูสงูอายุไทย ตนแบบผูสงูวยัในอาเซียน : ถอดบทเรียนจากชมรมผูสงูอายุตนแบบ  

 เพื่อใหไดมาซึ่งแนวทางในการพัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุ และการมีสวนรวมของชมรม

ผูสงูอายุในการใหขอคดิเห็นตอประเด็นของการประชุมสมัชชาผูสงูอายุเกีย่วกับการสงเสริมใหชมรม

ตนแบบมีบทบาทในการเปนพ่ีเลี้ยงหรือถายทอดประสบการณใหกับประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาค

อาเซยีน จงึไดมกีารจัดการประชุมเชิงปฏบิตักิารกลุม ผูนาํชมรมผูสงูอายตุนแบบ และผูแทนเครอืขาย

ท่ีสนับสนุนชมรมผูสูงอายุจาก 5 จังหวัด ไดแก เชียงใหม นนทบุรี พิจิตร ระยอง สุรินทร ในวันที่                 

12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรม อินทรา รีเจนท กรุงเทพมหานคร โดยมีสาระสําคัญ พอสรุปได

ดังนี้

 4.1 บทบาทของชมรมผูสูงอายุตนแบบ ในการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

  ชมรมผูสูงอายุที่เปนตนแบบ เมื่อเริ่มจัดตั้ง โดยสวนใหญมักจะเริ่มจากการมีบทบาท

ในการดําเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ดวยการจัดกิจกรรมออกกําลังกาย และ

กิจกรรมนันทนาการเพ่ือใหผูสูงอายุไดพบปะพูดคุยกัน ตอมาชมรมเหลานี้สามารถขยายบทบาท                   

ในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุในหลากหลายมิติ ไมวาจะเปนในมิติดานเศรษฐกิจ 

3ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการโดย รองศาสตราจารย ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิราภรณ โพธิศิริ  
บุศริน บางแกว และชเนตตี มิลินทางกูร โดย การสนับสนุนของกรมกิจการผูสูงอายุ
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เชน การสงเสริมการทํางาน การมีรายได  ในมิติการรักษาและถายทอดภูมิปญญา และประสบการณ

ของผูสงูอาย ุโดยเฉพาะอยางยิง่ในดานศลิปวฒันธรรมใหกบัสมาชกิในชมุชน ในดานการศกึษาชมรม

มบีทบาทใหบริการการจัดการเรียนรูตอเนือ่งตลอดชีวติ หรอืในรปูของโรงเรียนผูสงูอาย ุในดานสงัคม 

มีการเยี่ยมเยียนยามเจ็บปวย การชวยจัดงานศพ และในดานสิ่งแวดลอมโดยการชวยปรับปรุงสภาพ

ที่อยูอาศัยของผูสูงอายุในชุมชนใหเหมาะสมและปลอดภัย เชน ติดราวเกาะในหองนํ้าใหแกผูสูงอายุ 

นอกจากชมรมตนแบบจะมบีทบาทการสงเสรมิคณุภาพชวีติผูสงูอาย ุในหลากหลายมติแิลวยงัสามารถ

จัดกิจกรรมอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงบริบทของสภาพสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ เชน                            

มีการปรับรูปแบบวิธีการออกกําลังกายที่ประยุกตจากการละเลนหรือการรําพื้นบาน การสรางงาน     

ใหแกผูสูงอายุ โดยตอยอดจากภูมิปญญาหรือทรัพยากรที่เปนจุดเดนของทองถิ่น

  ในระยะหลังนี้ ชมรมผูสูงอายุตนแบบ ไดเขามามีสวนรวมอยางสําคัญในการพัฒนา

ระบบการดูแลระยะยาวใหแกผูสูงอายุในชุมชน โดยมีบทบาทหลักในการสงเสริมสุขภาพ การสราง

หลักประกันรายได และการสรางความม่ันคงทางสังคมใหแกผูสูงอายุ เชน การใหความรูและการจัด

กจิกรรมในการสงเสริมสุขภาพ การจัดอบรม หรือจัดกลุมอาชีพการจัดอาสาสมัครเขาเย่ียมบานเปนตน 

โดยรวมมือกบัภาคีเครือขายในชุมชน ไดแก ทองถ่ิน ทองท่ี และหนวยงานท่ีมอียูในพ้ืนที ่รวมท้ังภาคเอกชน 

ยิ่งไปกวานั้นชมรมตนแบบบางสวนมีบทบาทอยางสําคัญในการแบงเบาภาระงานดานสาธารณสุข       

ของรัฐในพื้นที่ 

  “เจาหนาทีส่าธารณสขุรูสกึขอบคณุชมรมผูสงูอาย ุทีท่าํใหงานลดลง มคีวามสขุ มเีวลา

ทํางานท่ีตองใชความรูทางวิชาชีพ เชน การดูแลผูสูงอายุติดเตียง ชวยสรางช่ือเสียงแกจังหวัดดวย 

เปนไปตามวิสยัทศันของชมรมท่ีวา ผูสงูอายุสขุภาพดี เปนหลักชัย ภาคีรวมใจ สรางสังคมไมทอดท้ิงกนั” 

(ผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมที่ 1 คนที่ 1) 

 4.2 ปจจัยที่มีผลตอความเขมแข็งของชมรม

  จากบทเรยีนของชมรมตนแบบ พบวา ชมรมผูสงูอายจุะเขมแขง็หรอืประสบความสาํเร็จ 

ไดดวยปจจัยหลัก ดังตอไปนี้

  4.2.1 ผูนําท่ีดีมีความสามารถ ผูที่เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการไดใหความคิดเห็นวา 

ชมรมผูสูงอายุควรประกอบไปดวยผูนําที่มีความสามารถจํานวนหน่ึง ซึ่งผูนํานี้ไมจําเปนตองเปน                  

ผูอาวุโสสูงท่ีสุด และผูนํานี้สามารถเปนทั้งผูที่เปนผูสูงอายุ (อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป) และผูที่จะเปน              

ผูสูงอายุในอนาคต โดยผูนําตองมีคุณลักษณะที่สําคัญ 3 การ คือ “ดี เกง และกลา”
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   4.2.1.1 “ผูนําท่ีดี” คือ “ผูที่มีจิตสาธารณะ จริงจัง จริงใจ เสียสละ ซื่อสัตย” 

ซึ่งความดีนี้จะทําใหผูนําไดรับการยอมรับและกอใหเกิดบารมีตามมา 

   4.2.1.2 “ผูนาํท่ีเกง” ความดีอยางเดยีวไมเพยีงพอ แตผูนาํตองมีความเกงดวย 

“เกง คือ มีความสามารถในการบริหาร คิดเปน วางแผนเปน และตองใฝรู”

   4.2.1.3 “ผู นําที่กล า” เป นคุณลักษณะท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง ซึ่ง                       

“ความกลาคือกลาท่ีจะนอมรับคําวิพากษวิจารณคําตําหนิตางๆ”

  4.2.2 การมีงบประมาณที่เพียงพอ จากบทเรียนของชมรมผูสูงอายุที่เปนตนแบบ                

พบวา ชมรมเหลานี้มีศักยภาพในการแสวงหางบประมาณจากหลากหลายแหลง เชน จากสมาชิก

ชมรม จากการจัดผาปาในชุมชน จากกองทุนตางๆ ในชุมชน จากการสนับสนุนขององคกรบริหาร

ทองถิน่ และจากหนวยงานหรอืองคกรตางๆ ดานผูสงูอาย ุการรูชองทางในการไดรบังบประมาณจาก

แหลงตางๆ นี้ สงผลใหชมรมผูสูงอายุที่เปนตนแบบมีงบประมาณที่เพียงพอในการจัดกิจกรรม

  4.2.3 การมกีารประชุมปรกึษาหารอืของคณะกรรมการชมรมอยางสมํา่เสมอ เชน 

การประชุมแกนนําเปนรายสัปดาห หรอื การประชุมคณะกรรมการเปนประจําทกุเดือน ทาํใหสามารถ

วางแผน กาํหนดกจิกรรม ตดิตามผลการดําเนนิงานของชมรม ปรบัปรงุการดาํเนนิงานไดอยางตอเนือ่ง 

ตลอดจนจัดการกับปญหาและประเด็นทาทายตางๆ ไดทันการณ

  4.2.4 การมีที่ปรึกษา หรือพี่เลี้ยงที่ดี ชมรมจะเขมแข็งไดก็ตองมีเครือขายภาครัฐ 

หรอืภาคเอกชน ทีจ่ะเขามารวมเปนทีป่รึกษา หรอืเปนพีเ่ลีย้งคอยใหคาํแนะนาํ และใหการสนบัสนนุ

และรวมมือกับชมรมในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การใหความรู/คําปรึกษาทางวิชาการ การให                 

งบประมาณสนับสนุน การจัดพาหนะใหไปรวมประชุมหรือดูงาน 

  4.2.5 การจัดกิจกรรมอยางตอเน่ือง ไมใชเพียงแคตามเทศกาลหรือชั่วครั้งชั่วคราว 

แตตองมีกิจกรรมตอเนื่องทั้งป

  4.2.6 การมีระบบฐานขอมูลผูสูงอายุในชมรมและในชุมชนที่ถูกตองและทันสมัย                 

เพื่อใชประกอบการกําหนดนโยบาย การวางแผน และการจัดกิจกรรมใหสอดคลองตอความตองการ

ของผูสูงอายุในพื้นที่

  4.2.7 การมีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินกิจกรรม และการดําเนินการ

ตามแผนอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนขอมูลปอนกลับสําหรับการปรับปรุงการดําเนินงานของชมรม                             

ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น
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  4.2.8 มีการสรางผูนํารุ นใหม เพื่อใหชมรมผูสูงอายุมีความเขมแข็งอยางย่ังยืน                 

ชมรมผูสูงอายุไมควรยึดติดกับตัวบุคคลหรือตัวผูนํา แตตองมีการเตรียมตัวผูนํารุนใหมไวลวงหนา              

ซึ่งจะทําใหการดําเนินงานของชมรมมีการสืบสานและตอยอดของชมรม โดยไมหยุดชะงักงันหากมี

การเปล่ียนแปลงหรือสญูเสียผูนาํโดยผูนาํชมรมท่ีเขารวมประชุมเชิงปฏิบตักิาร กลาววา “ตองคิดลวงหนา 

ประธานฯ ไมไดอยูตลอดไป ตองหาประธานฯ คนตอไป โดยเฉพาะอยางย่ิง ชมรมท่ีเขมแข็ง และ

กาวหนา… เพราะในสังคมไทย พอคนนี้ทําดี ทําไดก็ทําไปเถอะทําจนทําไมไหว ไมไดคิดเตรียมคน             

รุนตอไป”

   นอกจากนี้กลุมผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ยังใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา                 

ชมรมทีย่งัออนแออยูนัน้ สวนหนึง่เนือ่งมาจากยงัเปนชมรมทีข่าด “การระเบดิจากขางใน” แตถกูชีน้าํ

จากภายนอกเชน การชี้นําจากภาครัฐ หรือการชี้นําจากฝายการเมืองหรือการถูกใชเปนแค                         

“ฐานเสียง” หรือถูกใชเปนเคร่ืองมือทางธุรกิจ เชน ธุรกิจขายตรงอาหารเสริม ชมรมท่ีออนแอ                       

จึงยังไมสามารถกําหนดนโยบายและดําเนินการตามหลักการของชมรมที่เนนความเปนเจาของ และ

การบริหารจัดการโดยผูสูงอายุ เพ่ือผูสูงอายุ   

   ในการท่ี จะสรางความเขมแข็งของชมรมน้ัน ตองคํานึงถึงบริบทของเมืองและ

ชนบทดวย สําหรับชมรมผูสูงอายุในเมืองชมรมที่มีความเขมแข็ง สวนใหญจะเปนกลุมขาราชการ

บาํนาญ หรือเปนการรวมตวักนัตามกลุมอาชพีเพราะมภีมูหิลงัคลายคลงึกนัเปนเครือขายกนัมาแตเดมิ 

อยางไรก็ตามในกรณีที่สมาชิกชมรมมาจากหลากหลายอาชีพหลากหลายฐานะ ควรมีการ                       

ปฐมนิเทศใหทราบถึงบทบาทหนาที่ของสมาชิกชมรมเพ่ือใหเขาใจหลักการพ้ืนฐานของชมรมและ

ความสาํคญัในการเขารวมกิจกรรมของชมรมอยางสมํา่เสมอ สาํหรบัชมรมผูสงูอายใุนชนบทนัน้ ชมรม

ทีม่คีวามเขมแข็งเปนเพราะมาจากชุมชนเดียวกัน แตตองไดรบัการสงเสริมดานงบประมาณ และตอง

มรีะบบเครือขายสนบัสนนุเพ่ือสรางความเขมแขง็ใหแกชมรม สวนในเขตพ้ืนทีก่ึง่เมืองก่ึงชนบทปญหา

และอปุสรรคทีท่าํใหชมรมผูสงูอายไุมเขมแขง็ คอื การเขารวมกจิกรรมของสมาชกิชมรมผูสงูอายุคอนขางนอย 

เนื่องจากบุตรหลานใหเฝาบาน หรือผูสูงอายุตองทํางาน เพื่อหารายได ทําใหไมสามารถปลีกตัวมา

เขารวมกิจกรรมของชมรมได

   นอกจากน้ี ยังมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการสนทนากลุมวา ควรมีการขยาย

ฐานการเปนสมาชิกชมรม และคณะกรรมการชมรม  โดยใหประธานชมรมท่ีเกี่ยวของ เชน ประธาน

กลุมเด็กและเยาวชน กลุมสตรี กลุมอาชีพ ที่อยูในพื้นที่เขามารวมเปนคณะกรรมการดวย เพื่อให

ประชากรทุกเพศทุกวัยเขามารวมกันพัฒนาศักยภาพของชมรมผูสูงอายุและกอใหเกิดบูรณาการ

ระหวางกลุมตางๆ ในชุมชน
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 4.3  การมีสวนรวมในการกําหนดประเด็นสมัชชาผูสูงอายุ

  ผูทีเ่ขารวมการประชมุเชงิปฏบิตักิารในครัง้นีส้วนใหญ ตอบวาไมเคยมสีวนรวมในการ

กําหนดประเด็นหรือเขารวมประชุมสมัชชาผูสูงอายุมากอนและใหขอคิดเห็นวา

  “ที่ผานมาสมัชชาสวนใหญทําที่สวนกลาง ทําใหโอกาส และจํานวนโควตาที่เขารวม 

มีจํากัดการกําหนดประเด็นสําหรับสมัชชานั้น  ควรดําเนินการจากระดับภูมิภาค แลวคอยมาสู                

สวนกลาง” (ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมที่  2 คนที่ 3)

  “ตัดเสื้อตองใหใสไดทุกคน  ไมใชตัดจํากัด  ไมใชซื้อเสื้อโหลมาใหแบบฟรีไซส ตองไป

วัดแตละคน ไมใชใสไปเถอะเดี๋ยวซักแลวก็ยืด” (ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมที่  2 คนที่ 3)

  “สมัชชาเปน Top down ตองมีชองทางการฟงเสียงขางลางมากกวาเดิม”                              

(ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมที่ 1 คนที่ 5)

  “ชมรมเปนเพยีงแขกรบัเชญิ การระดมสมอง เปนการพจิารณาจากประเดน็ ทีก่าํหนด

ไวแลว” (ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมที่ 1 คนที่ 2)

 กลุมผูเขารวมการประชมุเชงิปฏบัิตกิารใหขอเสนอแนะวา ถาจะใหสะทอนถงึความตองการ

ทีแ่ทจรงิของผูสงูอาย ุควรใหกระบวนการสมชัชาเริม่ตนจากชมรมผูสงูอายใุนระดบัตาํบล ซึง่มวีถิชีวีติ

คลายคลึงกัน เปนคนในพื้นที่จึงรวมตัวกันไดงาย และคอนขางเปนอิสระจากการชี้นําจากหนวยงาน

บริหารในระดับภูมิภาค

 4.4  บทบาทของชมรมผูสูงอายุตนแบบในการพัฒนาชมรมผูสูงอายุในประเทศไทย

  ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการใหขอคิดเห็นวาชมรมที่เขมแข็งหรือชมรมตนแบบ              

ในหลายพ้ืนที่สามารถสงเสริมชมรมท่ีออนแอกวาในลักษณะ “ชมรมพ่ี สอน/ ดูแลชมรมนอง”                    

โดยมีวิธีการดําเนินการในรูปแบบตางๆ ไดแก (1) การถายทอดประสบการณจากผูนําชมรม                  

ที่เขมแข็งใหแกผู นําของชมรมที่ยังออนแอหรือเพิ่งตั้งขึ้นใหม (2) การจัดชมรมผูสูงอายุสัญจร                     

เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูถึงความสําเร็จ ปญหา อุปสรรคของแตละชมรม ทั้งในระดับตําบล อําเภอ           

จนถึงจังหวัด  ทําใหชมรมที่กําลังพัฒนามีแรงจูงใจ มีกําลังใจที่จะพัฒนาดวยเห็นบทเรียนและไดรับ        

คาํแนะนาํและชวยเหลอืจากชมรมทีเ่ขมแขง็กวา  (3) การจดักจิกรรมเชงินวตักรรมของชมรมผูสงูอายุ 

เชน การทอดผาปาเพ่ือหารายไดเขาชมรมโดยการผลัดเปล่ียนหมุนเวียนใหชมรมผูสงูอายุในพืน้ทีผ่ลดักัน

เปนเจาภาพ ทาํใหแตละชมรมตองแสดงศักยภาพของตนในฐานะเจาภาพ รวมท้ังดึงใหภาคเครือขาย              

ในชุมชน เชน ผูนําทองถ่ินตองเขามารวมสนับสนุน เนื่องจากมีการเขามาเยือน เพื่อรวมกิจกรรมจาก

ชมรมผูสูงอายุจากท่ีตางๆ
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 4.5 บทบาทของชมรมผูสงูอายุตนแบบในการพัฒนาชมรมผูสงูอายุในภูมภิาคอาเซียน

  ผูนําชมรมผูสูงอายุที่เขารวมการสนทนากลุมสวนหน่ึง ใหทัศนะวา กอนที่จะกาว      

เขาไปมีบทบาทในอาเซียน ชมรมผูสูงอายุที่เขมแข็งควรตองทําหนาที่พัฒนาชมรมผูสูงอายุ                            

ในประเทศไทยกอนเปนลําดับแรก  โดยกลาววา

  “กอนจะไปอาเซียน ตองคิดในประเทศไทยกอน ชมรมผูสูงอายุเขมแข็งมีเพียง                   

รอยละ 20 อีก รอยละ 80 ยังออนแอ ยังอยูระหวางการพัฒนา บางแหงยังตั้งไมไดก็มี  ตองปลุกพลัง

ใหแตละชมรมในจังหวัดตื่นกอน เอาทองถิ่นเปนฐานตองพัฒนาผูนําผูสูงอายุในประเทศไทย”                            

(ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมที่ 1 คนที่ 1)

  ในสวนของการกาวสูประชาคมอาเซียนนั้น ผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ                  

เห็นพองกันวา ชมรมผูสูงอายุที่เขมแข็งสามารถมีบทบาทในเวทีอาเซียนได เนื่องจากพื้นฐานวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมในอาเซยีนคอนขางคลายคลึงกนั โดยเร่ิมจากการนาํเอาผูนาํชมรมผูสงูอายใุนอาเซยีน

มาประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูซึง่กนัและกัน จดักจิกรรมดูงานโดยชมรมผูสงูอายุทีเ่ปนตนแบบสามารถ

แสดงใหเห็นถึงลักษณะความเปนตนแบบของตน ใน 4 ประเด็น คือ (1) ลักษณะของพ้ืนที่ตนแบบ 

(2) บคุลากร/คณะกรรมการของชมรมและการบรหิารจดัการ (3) นวตักรรมของชมรม (4) เอกลกัษณ

ของชมรม นอกจากนี้ชมรมผู สูงอายุตนแบบอาจอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมหรือ                    

Social Media ในการเผยแพรกจิกรรมและผลงานตางๆ ของชมรมไปสูระดบันานาชาติ อยางไรก็ตาม

ขอจํากัดเร่ืองภาษาอาจเปนอุปสรรคสําหรับบางชมรม

  ผูเขารวมสนทนายังใหขอคิดวา การกาวสูประชาคมอาเซียนนี้ ตองใหขอมูลกับ                       

ผูสูงอายุไทยใหรูเทาทัน ใหรูทั้งผลดานบวกและดานลบ ที่อาจจะเกิดขึ้นตอตัวผูสูงอายุและตอชุมชน

ทีอ่าศยั เชน จะเกดิผลกระทบหรอืไม อยางไรบางตอวถิชีวีติ และการประกอบอาชพีในภาคการเกษตร 

ผูสูงอายุและชุมชน ควรมีแนวทางในการปรับตัวอยางไร
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5. สรุปขอเสนอแนะ/แนวทางการขับเคล่ือน ทีไ่ดจากการประชมุเชงิปฏบิตักิาร “พลงัผูสงูอายไุทย 

ตนแบบผูสูงวัยในอาเซียน”

 5.1 ขอเสนอแนะเก่ียวกับบทบาทของชมรมผูสูงอายุไทยในประชาคมอาเซียน

  5.1.1 ทั้งภาครัฐและเอกชน ควรสงเสริมชมรมผูสูงอายุตนแบบใหเปนพลังในการ

พัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน

  5.1.2 ควรมีการจัดประชุมผูนําชมรมผูสูงอายุในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือแลกเปล่ียน                  

เรียนรูและสรางเครือขาย โดยขอใหกรมกิจการผูสูงอายุ เปนผูประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

ในการจัดการประชุมดังกลาว

  5.1.3 ควรสงเสริมใหชมรมผูสูงอายุตนแบบจัดการศึกษาดูงานใหกับชมรมจาก

ประเทศเพื่อนบาน โดยมีกรมกิจการผูสูงอายุเปนผูใหการสนับสนุน

  5.1.4 ขอใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงศึกษาธกิาร ใหความรูเชงิลกึกบักลุมผูสงูอายเุกีย่วกบัผลกระทบ 

จากการรวมเปนประชาคมอาเซียนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบตอผูสูงอายุไทยและชุมชน

 5.2 ขอเสนอแนะอื่น

  5.2.1 รัฐบาลควรเพ่ิมบทบาทขององคกรบริหารทองถิ่น และภาคเอกชนในการ                

สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุ โดยปรับเปล่ียนกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอ               

องคกรบริหารสวนทองถ่ิน ในการดําเนินงานดานผูสูงอายุหรือการสงเสริมการรวมกลุมของผูสูงอายุ                      

ขณะเดยีวกนัควรหาแนวทางสรางแรงจงูใจใหเอกชนเขามามบีทบาทในการสงเสรมิงานดานผูสงูอายุ 

เชน การลดภาษี หรือ การยกยองเชิดชูตางๆ

   5.2.2 คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ ควรเพ่ิมบทบาทของชมรมผูสูงอายุในการ

กําหนดประเด็นของสมัชชาผูสูงอายุ โดยเริ่มกระบวนการจากชมรมผูสูงอายุในระดับตําบล

  5.2.3 สมาคมสภาผูสงูอายุฯ และหนวยงานท่ีสนบัสนนุการรวมกลุมของผูสงูอายุ โดย

เพ่ิมองคประกอบของสมาชิกชมรมจากผูแทนของกลุมตางๆ ในชุมชน เชน กลุมเด็ก กลุมสตรี                  

กลุมอาชีพ เพื่อเพ่ิมศักยภาพชมรมผูสูงอายุ และกอใหเกิดบูรณาการระหวางชมรม และการพัฒนา

คนแบบเปนองครวมอยางตอเน่ืองตลอดชวงชีวิต
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 ที่ประชุมไดพิจารณา “สังคมสูงวัย จะสรางพลังอยางไรในการเขาสูประชาคมอาเซียน” 

ประเด็นดานพลังผูสูงอายุไทย ตนแบบผูสูงวัยอาเซียน

 ตระหนัก วาประเทศไทยเปนประเทศที่ลํ้าหนากวาประเทศสวนใหญในภูมิภาคอาเซียน              

ในการเปลีย่นผานทางประชากรและเขาสูสงัคมสงูวยัอยางรวดเรว็ รวมทัง้เปนประเทศทีม่กีารกาํหนด

นโยบายและแผนที่จะรองรับกับประเด็นทาทายตางๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว               

อยางคอนขางเปนรปูธรรมชดัเจน ประสบการณและบทเรยีนของประเทศไทยในการดาํเนนิงานดาน

ผูสูงอายุ โดยเฉพาะการสรางพลังผูสูงอายุในรูปของชมรมผูสูงอายุ นาจะไดรับการสงเสริมใหมีการ

ถายทอดสูประเทศเพือ่นบานในภมูภิาคอาเซยีน ซึง่กาํลงักาวสูสงัคมสงูวยัเชนกนั อนัจะเปนประโยชน

ตอทั้งการเพ่ิมศักยภาพและบทบาทของชมรมผูสูงอายุไทยในระดับอาเซียน และเปนประโยชนตอ

ประเทศเพื่อนบานในการนําบทเรียนจากชมรมตนแบบของประเทศไทยไปประยุกตใชในการพัฒนา

และสรางความเขมแข็งของชมรมผูสูงอายุในประเทศของตน

 รับทราบ วาการรวมกลุมของผูสูงอายุในรูปของ “ชมรมของผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุ                        

เพื่อผูสูงอายุและสังคม” เปนแนวทางหน่ึงที่สําคัญในการเสริมสรางเครือขายทางสังคมและพลัง              

ใหแกผูสงูอาย ุทาํใหผูสงูอายยัุงคงมสีวนรวมในกจิกรรมทางสงัคมอนัเปนประโยชนตอการพฒันาตน 

พัฒนากลุม และพัฒนาสังคมโดยรวม  สําหรับประเทศไทยนั้น ไดใหความสําคัญกับการสงเสริม      

การรวมกลุมและการสรางความเขมแขง็ของชมรมผูสงูอาย ุดงัปรากฏเปนมาตรการหนึง่ภายใตยทุธศาสตร 

การสงเสริมและการพัฒนาผูสูงอายุ ในแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 - 2564 โดยมุง

สงเสริมการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุในชุมชนใหทั่วถึง การสงเสริมใหชมรมจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง              

รวมทั้งสงเสริมใหผูสูงอายุที่เปนสมาชิกรวมกิจกรรมที่ชมรมจัดขึ้นอยางสมํ่าเสมอ ที่ผานมาชมรม                 

ผูสูงอายุในประเทศไทยมีการขยายตัวขึ้นเปนลําดับ แมวาชมรมสวนใหญยังคงอยูในระยะของ                    

การพัฒนา แตก็มีชมรมจํานวนไมนอยท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินงานมีบทบาทอยางสําคัญ

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และเปนกระบอกเสียงใหแกผูสูงอายุ จนไดรับการยกยองใหเปน

ชมรมตนแบบ ชมรมตนแบบเหลานีน้าจะเปนพลงัทีส่าํคญัในการถายทอดบทเรยีนสาํหรบัการพฒันา

และสรางความเขมแข็งของชมรมไปสูชมรมอื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน  

มติ 5
มติสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558
ประเด็นที่ 5 พลังผูสูงอายุไทย ตนแบบผูสูงวัยอาเซียน 
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 เห็นดวย วากอนท่ีจะกาวเขาไปมีบทบาทในอาเซียน ชมรมผูสูงอายุที่เขมแข็งควรตอง                  

ทาํหนาทีพ่ฒันาชมรมผูสงูอายุในประเทศไทยกอนเปนลาํดบัแรก โดยสามารถสงเสริมชมรมท่ีออนแอ

กวาในลักษณะ “ชมรมพ่ีเก้ือกลูชมรมนอง” ในรูปแบบตางๆ ในสวนของการกาวสูประชาคมอาเซียนน้ัน 

ชมรมผูสูงอายุที่เขมแข็งสามารถมีบทบาทในเวทีอาเซียนไดเชนกัน เนื่องจากพื้นฐานวิถีชีวิตและ

วฒันธรรมในอาเซยีนคอนขางคลายคลงึกนั โดยควรเริม่จากการนาํเอาผูนาํชมรมผูสงูอายใุนอาเซยีน

มาประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูซึง่กนัและกัน จดักจิกรรมดูงานโดยชมรมผูสงูอายุทีเ่ปนตนแบบสามารถ

แสดงใหเห็นถึงลักษณะความเปนตนแบบของตนใน 4 ประเด็น คือ (1) ลักษณะของพื้นที่ตนแบบ                     

(2) บคุลากร/คณะกรรมการของชมรมและการบรหิารจดัการ (3) นวตักรรมของชมรม (4) เอกลกัษณ

ของชมรมนอกจากนี้ชมรมผูสูงอายุตนแบบอาจอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมหรือ Social 

Media ในการเผยแพรกิจกรรมและผลงานตางๆ ของชมรมไปสูระดับนานาชาติ

 จึงมีมติ ดังตอไปนี้

 1. ขอใหทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมชมรมผูสูงอายุ

ตนแบบ และศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ (ศพอส.) ใหเปนพลังในการพัฒนา

ศักยภาพชมรมผูสูงอายุ ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนใหมี   

การจัดตั้งชมรมผูสูงอายุในทุกหมูบาน/ชุมชน

 2. ขอใหกรมกจิการผูสงูอาย ุกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยกาํหนด

นโยบายการแลกเปลีย่นเรยีนรู การสรางเครอืขาย ชมรมผูสงูอาย ุและคลงัปญญาผูสงูอายใุนภมูภิาคอาเซยีน 

 3. ขอใหกรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิชย กระทรวง

เกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ใหความรูและสื่อสารในหลากหลาย

รูปแบบเก่ียวกับผลกระทบจากการรวมเปนประชาคมอาเซียนตอผูสูงอายุไทยและชุมชน

 4. ขอใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด รวมกับสํานักงาน

สาธารณสขุจงัหวดั องคกรปกครองสวนทองถิน่และหนวยงานตางๆ ทีเ่กีย่วของ รวมกนักาํหนดนโยบาย 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและเสริมศักยภาพของชมรมผูสูงอายุในแตละจังหวัด เชน จัดกิจกรรมชมรม             

ผูสูงอายุสัญจรภายในจังหวัด เปนตน
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 5. ขอใหกระทรวงมหาดไทยปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงและระเบียบใหเอือ้ตอการทํางาน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสนับสนนุคณุภาพชีวติผูสงูอายุ และการดําเนนิงานของชมรม

ผูสูงอายุ

 6. ขอใหคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติปรับกลไกการบริหารจัดการกองทุนผูสูงอายุ      

ใหกระจายสู ระดับจังหวัด เพื่อใหชมรมผู อายุในพื้นที่สามารถเขาถึงและขอรับการสนับสนุน               

จากกองทุนไดงายและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
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ภาคผนวก ก

หลักเกณฑและวิธีการจัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ

คํานํา

 สมัชชาผูสูงอายุระดับชาติเปนกระบวนการท่ีมุงเนนการประสานเช่ือมใหภาคสวนตางๆ                

ของสังคมไดมีบทบาทในการพัฒนางานดานผูสูงอายุและการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสมานฉันท         

อันนําไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ โดยใหความสําคัญกบั                

การมสีวนรวมและจดัประชมุอยางเปนระบบ ดงันัน้กรมกจิการผูสงูอาย ุในฐานะหนวยงานทีม่ภีารกจิ

โดยตรงในการสงเสริมและพัฒนาศกัยภาพผูสงูอาย ุจงึเสรมิสรางโอกาสใหภาคเีครอืขายและผูสงูอายุ

เขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะผานกระบวนการจัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ 

เนื่องจากเห็นวา เคร่ืองมือสําคัญในกระบวนการสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติคือหลักเกณฑและวิธีการ

จัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติรวมทั้งกลุมเครือขายสมัชชาผูสูงอายุ ซึ่งประกอบดวยทุกภาคสวน              

ทีเ่กีย่วของกับการดําเนินงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติผูสงูอายุใหมคีวามเหมาะสมและสอดคลองกับ

สถานการณสงัคมปจจุบนั และสามารถใชเปนแนวทางการจดัสมัชชาผูสงูอายไุดอยางมีประสิทธภิาพ

 คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ หวังเปนอยางยิ่งวาหลักเกณฑและวิธีการ

จัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ จะเปนกรอบแนวทางสําคัญที่ใชในการดําเนินงานจัดสมัชชาผูสูงอายุ

ระดับชาติในแตละคร้ังใหเกิดประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนกับผูสูงอายุและทุกฝายที่เกี่ยวของ 

รวมถึงภาคีเครือขายตางๆ ที่เขารวมกระบวนการสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ตลอดจนประชาชน                

ที่สนใจสามารถใชเปนแนวทางเพ่ือการมีสวนรวมตอการพัฒนางานผูสูงอายุใหมีคุณภาพ และ

สอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 (4)

คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ

เมษายน พ.ศ. 2558
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หมวดที่ 1
บททั่วไป

1. หลักการและเหตุผล
 1.1 การจัดสมัชชาผูสูงอายุ

 การจัดสมัชชาผูสูงอายุ เปนการดําเนินการเพ่ือใหผูสูงอายุและทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ              

กบัการดําเนนิงานดานผูสงูอายุ ไดรวมแลกเปล่ียนองคความรูและเรียนรูอยางสมานฉันท เพือ่นาํไปสู 

การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพ่ือผูสูงอายุ และความมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ โดยจัดใหมี

การประชุมเปนระบบและมีสวนรวม

 1.2 สมัชชาผูสูงอายุมีหลักการสําคัญ  ดังตอไปนี้ 

 1) เปนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อผูสูงอายุแบบมีสวนรวม ที่เนนการมี

สวนรวมของทกุฝายทีเ่กีย่วของในสงัคมในการรวมแลกเปลีย่นขอมูล ขาวสาร ความรูตางๆ รวมกนัถกแถลง 

ปรึกษาหารือเพ่ือกําหนดทิศทาง แนวนโยบาย รวมดําเนินการ รวมติดตาม รวมประเมินผล                 

รวมปรับปรุงแกไข และรวมพัฒนาอยางตอเนื่อง จนทุกฝายในสังคมตระหนักวาเปนเจาของนโยบาย

สาธารณะนั้นรวมกัน

 2) เปนกระบวนการของประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม

 3) เปนกระบวนการทํางานโดยพึ่งพาพลัง 3 สวนที่เชื่อมโยงกัน คือ พลังทางปญญา               

พลังทางสังคม และพลังแหงอํานาจรัฐหรืออํานาจทางการเมือง

2. คํานิยาม
 “ผูสูงอายุ” หมายถึง ผูที่มีอายุเกินหกสิบปบริบูรณขึ้นไป

 “สมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ” หมายถึง กระบวนการที่ใหผูสูงอายุ ภาคสวนที่ดําเนินงาน

ดานผูสงูอายุ รวมทัง้หนวยงานรัฐทีเ่ก่ียวของ ไดรวมแลกเปล่ียนองคความรูและเรียนรูอยางสมานฉันท 

เพื่อนําไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อความมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุในระดับชาติ      

โดยจัดใหมีการประชุมอยางเปนระบบและอยางมีสวนรวม

 “คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผู สูงอายุระดับชาติ                          

ที่คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ เปนผูแตงตั้ง

 “ประธานอนุกรรมการ” หมายถงึ ประธานคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผูสงูอายรุะดบัชาต ิ

 “รองประธานอนุกรรมการ” หมายถึง รองประธานคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผูสูงอายุ

ระดับชาติ
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 “กรม” หมายถึง กรมกิจการผูสูงอายุ

 “อธิบดี” หมายถึง อธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ

 “กลุมเครอืขายสมัชชาผูสงูอาย”ุ หมายถึง กลุมคน กลุมองคกร กลุมหนวยงาน หรอืกลุมเครือขาย 

ที่ไดจัดรวมเปนกลุมเดียวกัน ประเภทเดียวกัน หรือพื้นที่เดียวกัน เขารวมเปนสมัชชาผูสูงอายุ                 

ระดับชาติในการจัดกลุมเครือขายพิจารณาที่เปาหมายกิจกรรมที่ดําเนินการไปในแนวทาง

หมวดที่ 2
โครงสรางและกลไกการจัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ

 โครงสรางและกลไกการจัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ประกอบดวย คณะอนุกรรมการ               

จดัสมัชชาผูสงูอายรุะดบัชาต ิและคณะทํางานชดุตางๆ ไดแก คณะทาํงานดาํเนนิการประชมุ คณะทาํงาน 

วิชาการ และคณะทํางานติดตามและประเมินผล

3. โครงสรางและกลไกคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ
 3.1 คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ แตงตั้งโดยคณะกรรมการผูสูงอายุ               

แหงชาติมีองคประกอบ อาํนาจหนาท่ี ดังนี้

  3.1.1 องคประกอบ ใหมีคณะอนุกรรมการซ่ึงมาจาก 3 ภาคสวน คือ ภาควิชาการ

ภาคประชาสังคม และภาคการเมือง/ราชการ/หนวยงานภาครัฐ ประกอบดวย

   1) ประธานอนุกรรมการจัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ

   2) รองประธานอนุกรรมการจัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ

   3) อนุกรรมการ 

   4) ตําแหนงที่ 1) - 3) ใหกรมกิจการผูสูงอายุเปนผูเสนอใหคณะกรรมการ               

ผูสูงอายุแหงชาติเปนผูพิจารณา โดยคัดเลือกจากผูแทนภาควิชาการ ผูแทนภาคประชาสังคม                    

ผูแทนภาคการเมือง/ราชการ/หนวยงานรัฐ

   5) ใหผูอํานวยการกองหรือสํานัก ที่อธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุมอบหมาย               

เปนอนกุรรมการและเลขานกุาร และเจาหนาทีก่รมกจิการผูสงูอายทุีไ่ดรบัมอบหมาย เปนอนกุรรมการ

และผูชวยเลขานุการ จํานวน 2 คน 

  3.1.2 อาํนาจและหนาที ่ใหคณะอนกุรรมการจดัสมชัชาผูสงูอายรุะดบัชาตทิาํหนาที่

หลักในระหวางการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ดังนี้
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   1) บริหารจัดการการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ

   2) พิจารณากลั่นกรองขอเสนอในการบรรจุระเบียบวาระการประชุมและ

ประเด็นสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ

   3) แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินงานในสวนท่ีเกี่ยวของกับอํานาจหนาที่                 

ไดตามความเหมาะสม

   4) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติมอบหมาย

 3.2 คณะทํางานดําเนินการประชุม ใหมีคณะทํางานดําเนินการประชุมไมเกิน 2 คณะ                

ในการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติแตละครั้ง โดยประธานอนุกรรรมการ เปนผูแตงตั้ง

  3.2.1 องคประกอบของคณะทํางานดําเนินการประชุมแตละชุด ประกอบดวย 

   1) ประธานคณะทํางาน 1 คน

   2) รองประธานคณะทํางาน 2 คน

   3) คณะทํางาน

   4) คณะทํางานและเลขานุการ

   5) คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

  3.2.2 อํานาจหนาท่ี

   1) บริหารจัดการการประชุมในระเบียบวาระที่ไดรับมอบหมาย โดยการ

พจิารณารายละเอียดในแตละระเบยีบวาระการประชุม และใหมกีารรบัฟงความคดิเหน็อยางกวางขวาง 

จากผูเขารวมประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ เพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุปรางมติที่สมาชิกมีฉันทมติ                  

ในแตละระเบียบวาระ โดยนําเสนอตอที่ประชุมใหญของสมัชชาระดับชาติ ใหความเห็นชอบและ

รับรองเปนมติของสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ

   2) การช้ีแจงและทําความเขาใจกระบวนการและทักษะการประชุมแกผูเขา

รวมประชุม

   3) กาํหนดรปูแบบกตกิาและแนวทางการดาํเนนิการประชมุและการจดัประชมุ

ในแตละป

  3.2.3 ในกรณทีีก่ารพจิารณารางมตใินบางระเบยีบวาระทีม่คีวามคดิเหน็แตกตางกนั

มากและไมสามารถหาขอยตุไิด ใหประธานคณะทาํงานจัดตัง้คณะทาํงานเพ่ือพจิารณาระเบยีบวาระนัน้ 

โดยใหคณะทํางาน นําผลการประชุมเสนอตอคณะทํางานดําเนินการประชุมชุดนั้นๆ ตามระยะเวลา

ที่คณะทํางานดําเนินการประชุมกําหนด
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 3.3 คณะทํางานวิชาการ ใหมีคณะทํางานวิชาการจํานวนไมเกิน 15 คน ซึ่งมีที่มาจาก 3 

ภาคสวน คือภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคการเมือง/ราชการ/หนวยงานรัฐ โดยประธาน

อนุกรรมการเปนผูแตงตั้ง

  3.3.1 องคประกอบ 

   1) ประธานคณะทํางาน

   2) รองประธานคณะทํางาน

   3) คณะทํางานและผูทรงคุณวุฒิ 

   4) คณะทํางานและเลขานุการ 

                    5) คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

  3.3.2 อํานาจหนาท่ี

                    1) รวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหขอเสนอจากกลุมเครือขายสมัชชา                

ผูสงูอายุ องคกรภาคีตาง ๆ  รวมทัง้ ขอเสนอและมติจากทีป่ระชมุสมชัชาผูสงูอายรุะดบัชาต ิเพ่ือเสนอให 

คณะอนุกรรมการพิจารณา         

                    2) กําหนดรางระเบียบวาระการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ

   3) วางแผนสนับสนนุการจัดทาํเอกสารและรางขอเสนอมติ โดยกระบวนการ

ทางวิชาการ และการมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ อยางเหมาะสม

    4)  สนับสนุนการปรับปรุงรางขอเสนอและมติจากกลุมเครือขายสมัชชา           

ผูสูงอายุ และองคกรภาคีตางๆ และจัดทํารายงานการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ

   5) แตงตั้งคณะทํางานชุดยอยเพื่อชวยปฏบิัติงานไดตามความเหมาะสม

   6) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย

 3.4  คณะทาํงานตดิตามและประเมนิผล ใหมคีณะทาํงานตดิตามและประเมนิผล จาํนวน

ไมเกิน 15 คน โดยประธานอนุกรรมการเปนผูแตงตั้ง

  3.4.1 องคประกอบ 

           1) ประธานคณะทํางาน 

   2) รองประธานคณะทํางาน

   3) คณะทํางานและผูทรงคุณวุฒิ 

   4) เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ
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  3.4.2 อํานาจหนาท่ี

   1) ดําเนินการติดตามการดําเนินงานตามมติสมัชชาผูสูงอายุและประเมินผล

การจัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ และมติที่เกี่ยวของอยางเปนระบบตลอดกระบวนการ

   2) นาํเสนอผลการติดตามและการประเมินผลตอคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนา

กระบวนการจัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

   3) แตงตั้งคณะทํางานชุดยอยเพื่อชวยปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม

   4) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย

หมวดที่ 3
ผูเขารวมประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ

4. ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย 

 4.1 ผูทีไ่ดรบัการคดัเลอืกจากกระบวนการสุมตวัอยางจากกลุมเครอืขาย 3 ประเภท ไดแก 

  4.1.1 กลุมเครือขายองคกรเอกชนท่ีทํางานดานผูสูงอายุ

  4.1.2 กลุมเครือขายภาควิชาการ

       4.1.3 กลุมเครือขายภาคการเมือง/ราชการ/องคกรรัฐ

  ทั้งนี้การพิจารณาผูเขารวมการประชุมในแตละครั้ง จะใชหัวขอ ประเด็นเปนเกณฑ       

ในการคัดเลือกเครือขายท่ีเกี่ยวของ

 4.2 จํานวนผูเขารวมประชุมไมควรเกิน 300 คน

 4.3 ใหสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัด /ประจํากลุมเขต             

เปนผูคดัเลอืกเครอืขายระดับจงัหวดั/กลุมเขต และประเดน็ท่ีเสนอในระดับพ้ืนท่ี ทัง้นี ้ใหมกีารประสาน 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด เพื่อทราบและประสานการดําเนินงาน 

5. หนาที่และสิทธิของผูเขารวมประชุม
 5.1 เตรียมความพรอมในการเขารวมประชุม โดยศึกษารายละเอียดเอกสารการประชุม

ในแตละระเบียบวาระการประชุม และรางมติ (ถามี) เพื่อปรึกษาในกลุมเครือขายของตนเอง                         

และแสดงความคิดเห็นตอเอกสารการประชุม และ/หรือรางมติดังกลาวในท่ีประชุมในนามของ                 

กลุมเครือขาย
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 5.2 พิจารณาเสนอระเบียบวาระการประชุมและรางมติ หรือขอแกไขรางมติใน

ระเบียบวาระตางๆ ผานผูแทนกลุมเครือขาย ทั้งนี้ ควรมีขอมูลวิชาการหรือขอมูลเชิงประจักษ

สนับสนุน

 5.3 ดําเนินการเพื่อขอรับการสนับสนุนรางมติที่กลุมเครือขายเสนอ รวมทั้งพิจารณา

สนับสนุนรางมติที่กลุมเครือขายอื่น ๆ เสนอ ทั้งกอนและระหวางการประชุมสมัชชาผูสูงอายุ                  

ระดับชาติ

 5.4 ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาทการประชุม โดยเฉพาะการรักษาเวลา และมารยาท           

ในการแสดงความคิดเห็น

 5.5 เผยแพรประชาสัมพันธมติจากที่ประชุมสูสาธารณะอยางกวางขวาง

 5.6 สงเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนใหเกิดการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมอยางเต็ม

ความสามารถ

หมวดที่ 4
กระบวนการสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ

6. การกําหนดระเบียบวาระการประชุม
 6.1 การจัดทาํระเบียบวาระการประชุมในเชิงประเด็น ใหคณะอนุกรรมการดําเนนิการ ดงันี้

        6.1.1 พิจารณาและกําหนดรางระเบียบวาระการประชุม ที่ผานการกลั่นกรองจาก

คณะทํางานวิชาการ

  6.1.2 การกําหนดประเด็นการประชุมสมัชชาผูสงูอายุระดับชาติแตละคร้ัง ไมควรเกิน

ปละ 3 ประเด็น 

  6.1.3 ใหทําการคัดเลือกประเด็นการประชุมจาก 3 ชองทาง ดังนี้

        1) เครือขายระดับพื้นที่พิจารณาสงประเด็นตอคณะอนุกรรมการจัดสมัชชา          

ผูสูงอายุระดับชาติ

        2) คณะทํางานวิชาการเสนอประเด็น โดยพิจารณาจากการรวบรวมขอมูล

สถานการณผูสูงอายุทั้งประเทศ

   3) คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติเสนอประเด็น
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 6.2 การจัดทาํเอกสารและรางมติ ใหคณะทํางานวิชาการรับผดิชอบการจัดทาํเอกสารหลัก

และรางมติ (ถามี) โดยกระบวนการมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ ทั้งนี้ ใหคณะอนุกรรมการกําหนด

กระบวนการและระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหสามารถเผยแพรเอกสารใหกลุมเครือขายตางๆ              

ไดพจิารณา และจัดสงขอเสนอใหกรมกิจการผูสงูอายุภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด เอกสารการประชุม

ตองกระชบั มคีวามชดัเจน เปนรปูธรรมมขีอมลูสนบัสนนุ และเปนไปตามทีค่ณะอนกุรรมการกาํหนด

 6.3 การประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติแตละครั้ง หลังจากพิธีเปดแลว กําหนดใหมี

ระเบียบวาระอยางนอย ดังนี้

  ระเบียบวาระที่ 1 การรับรองระเบียบวาระการประชุม

  ระเบียบวาระที่ 2 การประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระที่ 2 รวมทั้งรับฟง             

ความคิดเห็นทั่วไปจากกลุมเครือขายสมาชิก

  ระเบียบวาระที่ 3 การรับรองรางมติที่ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดสมัชชา                 

ผูสูงอายุระดับชาติเสนอ

7. การกําหนดชวงเวลาการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ
 7.1 ใหมีการจัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติอยางนอย 2 ป ตอครั้ง แตละครั้งใชเวลา                 

การประชุมไมเกิน 3 วัน

 7.2 ชวงเวลาของการจัดประชุมหองใหญและหองประชุมยอย ใหมีการแยกชวงเวลา                  

ในการประชมุสมชัชาผูสงูอายรุะดับชาตหิองใหญ และการประชมุหองประชมุยอย เพือ่มใิหเกิดความสบัสน 

และใหคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผู สูงอายุระดับชาติเปนผู ตัดสินใจเพิ่มระยะเวลาหรือปรับ

ระเบียบวาระการประชุมลง  ทั้งนี้ตองดําเนินการลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน

 7.3 กําหนดชวงเวลาการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ มีดังนี้

  วันแรก พิธีเปด ปาฐกถาพิเศษ  และการประชุมหองยอยเพื่อพิจารณาขอเสนอแนะ

และรางมติ

       วันท่ีสอง ประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติหองใหญเพื่อรับรองมติจากที่ประชุม และ

พิธีปด 
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8. การประชุมคณะทํางานดําเนินการประชุม  มีแนวทางดังนี้

 8.1 พจิารณาตามระเบียบวาระการประชุมทีค่ณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผูสงูอายุระดับชาติ 

กําหนดให

 8.2 ใหสมาชิกแสดงความคิดเห็นตอเอกสารหลัก และ/หรือรางมติ (ถามี) ในนามของ           

กลุมเครือขายตามระเบียบวาระการประชุมไดไมเกิน 3 นาที

 8.3 สมาชิกสามารถเสนอรางมติใหมในระเบียบวาระท่ีกาํหนดไว โดยตองมีการเสนอลวงหนา 

กอนการพิจารณาระเบียบวาระนั้น 24 ชั่วโมงพรอมทั้งตองมีผูรับรองอยางนอย 3 กลุม

 8.4 ระหวางการประชุมคณะทํางานดําเนินการประชุมนั้น คณะทํางานตางๆ รวมท้ัง                 

คณะทํางานพิจารณารางมติหรือคณะทํางานอื่นๆ สามารถประชุมคูขนานกันได

9. การดําเนินการภายหลังการประชุม
 9.1 ใหคณะทํางานติดตามและประเมินผล เสนอสรุปผลการประชุมและขอเสนอแนะ    

เพือ่การพฒันากระบวนการสมชัชาผูสงูอายรุะดบัชาต ิตอคณะอนกุรรมการจดัสมชัชาผูสงูอายรุะดบัชาติ 

ปถัดไป

 9.2 ใหคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ เสนอสรุปผลการประชุมและ                    

ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการผูสงูอายแุหงชาต ิและกลไกตางๆ ทีเ่กีย่วของ เพือ่ใหเกดิการขบัเคลือ่น

มติจากสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมทั้งในระดับชาติ หนวยงาน องคกร 

พื้นที่ทองถ่ินและชุมชนดวยชองทางและวิธีการที่เหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่  29 เมษายน พ.ศ. 2558

(นายแพทยวิชัย   โชควิวัฒน)

ประธานสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประธานอนุกรรมการจัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ
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ภาคผนวก ข
แนวทางการประชุมหาฉันทมติ สมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ

แนวทางการประชุมหาฉันทมติ
สมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ

6-7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

                

 คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ

กรกฎาคม 2558
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คํานํา

 เอกสารน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใหคณะทํางานวิชาการและดําเนินการประชุมทั้ง 2 ชุด ภายใต                

คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติใชเปนแนวทางในการดําเนินการประชุมพิจารณาหา

ฉนัทมติใหเปนไปในทิศทางเดียวกันสาํหรบัการจัดสมัชชาผูสงูอายุแหงชาติ ป พ.ศ. 2558 ทีม่ปีระเด็นหลกั 

คือ “สังคมสูงวัย จะสรางพลังอยางไรในการเขาสูประชาคมอาเซียน” โดยจัดระหวางวันที่ 6 - 7 

สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการแจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

 ในโอกาสนี้ หากทานกรรมการมีขอคิดเห็นที่เปนประโยชนในการปรับปรุงเอกสาร หรือ                

มีขอเสนอแนะตอกระบวนการจัดประชุม ขอไดโปรดแจงตอฝายเลขานุการ จะเปนพระคณุ

คณะทํางานวิชาการและดําเนินการประชุม

กรกฎาคม 2558
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แนวทางการประชุมหาฉันทมติ ในสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ.2558

1. วัตถุประสงค
 กระบวนการหาฉนัทมตใินการประชมุสมัชชาผูสงูอายุระดบัชาต ิมวีตัถปุระสงคเพือ่ใหไดมา

ซึ่งรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติตามระเบียบวาระท่ีพิจารณา โดยเปนความเห็นรวมของสมาชิก               

ผูเขารวมประชุม ในการประชุมท่ีจัดเปนระบบ และอยางมีสวนรวม ซึ่งเปนการพัฒนานโยบาย

สาธารณะแบบมีสวนรวม 

2. หลักการสําคัญ
 การประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ มีหลักการสําคัญ 4 ประการ คือ 

 2.1 หลกัการเรยีนรูอยางสมานฉนัท หมายถงึ สมาชกิผูเขาประชมุไดเรยีนรูซึง่กนัและกนั 

เรียนรูจากการเสนอและรับฟงความเห็นระหวางกันอยางสรางสรรค ไมมุงไปที่การวิพากษวิจารณ

บุคคล องคกร หนวยงาน หรือเครือขายใดๆ หรือเปนลักษณะการโตเถียงกัน 

 2.2 หลักความเปนระบบ หมายถึง การประชุมที่มีการกําหนดหลักเกณฑการประชุมไว

อยางชัดเจน โดยผูเขารวมประชุม ผูดําเนินการประชุม และผูเกี่ยวของในการประชุมปฏิบัติตาม                 

หลักเกณฑที่กําหนดไว 

 2.3 หลกัการมีสวนรวมอยางเทาเทียมกนั หมายถึง สมาชิกผูเขาประชุมทกุคนมีสทิธิในการ 

เสนอความเห็นตอรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติ อยางเทาเทียมกัน 

 2.4 หลักการสรางฉันทมติหรือความเห็นรวม หมายถึง การประชุมที่สมาชิกผูเขาประชุม

พิจารณาใหความเห็นรวมตอรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติ ใหไดขอยุติที่เห็นพองกัน  

3. กระบวนการ

 การประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ไดแบงขั้นตอนการประชุมที่สําคัญไว 3 ขั้นตอนหลัก 

คือ

 ขั้นตอนที่ 1. การรับรองระเบียบวาระการประชุม (ในหองประชุมใหญ วันแรก)

 ขัน้ตอนที ่2. การประชมุพจิารณารางขอเสนอเชงินโยบาย/รางมต ิ(ในหองประชมุยอยวนัแรก)

 ขั้นตอนที่ 3. การรับรองขอเสนอเชิงนโยบาย/มติ (ในหองประชุมใหญ วันที่สอง)
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 3.1 แสดงภาพรวมของการจัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558 

 3.2 ขั้นตอนการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ แบงเปน 3 ขั้นตอนหลัก คือ

ขั้นตอนที่ 1.  การรับรองระเบียบวาระการประชุม
ขั้นตอนนี้ ดําเนินการประชุมในหองประชุมใหญ ภายหลังพิธีเปด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.1 แนวทางการประชุมเพ่ือรับรองระเบียบวาระการประชุม

 • การรับรองระเบียบวาระการประชุม

  (1) การชี้แจงภาพรวมการประชุมและกิจกรรมตางๆ 

   - ประธานจัดสมัชชาฯ ชี้แจงภาพรวมของกระบวนการ คุณคา และ                   

ความสําคัญของสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ เพื่อใหผูเขารวมประชุมเห็นความสําคัญและมีสวนรวม              

ในการประชุมสมัชชา โดยยึดหลักการสําคัญ 4 ประการ ขางตน 

   (2) การช้ีแจงกระบวนการจัดทาํรางระเบียบวาระและการเสนอใหทีป่ระชุมรบัรอง

   - ประธานช้ีแจงกระบวนการจัดทํารางระเบียบวาระการประชุม และแจง

รางระเบียบวาระการประชุมที่ไดกําหนดเอาไวแลวตอที่ประชุม 



113สังคมสูงวัยจะสรางพลังอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน

   - ประธานเสนอใหทีป่ระชมุรบัรองระเบยีบวาระการประชมุสมชัชาผูสงูอายุ

ระดับชาติ ประจําปนั้น และเสนอใหที่ประชุมเห็นชอบการจัดสรรระเบียบวาระการประชุมใหกับ        

คณะทํางานวิชาการและดําเนินการประชุมแตละคณะ โดยหากไมมีผูใดคัดคาน ใหถือวาที่ประชุม

รบัรองระเบียบวาระการประชุมแตหากไมสามารถหาความเห็นรวมจากท่ีประชมุไดใหคณะอนกุรรมการ 

จัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติหารือกับทุกฝายที่เกี่ยวของจนไดความเห็นชอบรวมกัน และนําเสนอ          

ผลการประชมุในหองประชมุใหญ เพ่ือใหสมาชกิผูเขาประชมุรบัรองเปนระเบยีบวาระการประชมุสมชัชา 

ตอไป

  (3) การจัดสรรระเบียบวาระการประชุม 

   - ประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบวาไดจดัสรรระเบียบวาระการประชุมใหกบั

คณะทํางานวิชาการและดําเนินการประชุมทั้ง 2 คณะ และจัดประชุมที่หองประชุมยอย เพื่อให               

ผูเขารวมประชุมเขาใจและแยกยายกันเขาประชุมไดอยางถูกตอง

   - คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผู สูงอายุระดับชาติ อาจพิจารณาเกลี่ย

ระเบียบวาระการประชุมระหวางคณะทํางานวิชาการและดําเนินการประชุม หรือการจัดตั้ง             

คณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมเพิ่มเติม เพื่อใหการประชุมเสร็จสิ้นลงตามระยะเวลาที่กําหนด

ขั้นตอนท่ี 2.  การพิจารณารางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติ
 เปนขัน้ตอนการพิจารณาของคณะทํางานวิชาการและดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ

ที่ไดรับการจัดสรรในข้ันตอนที่ 1 โดยดําเนินการประชุมในหองยอย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 2.1 หลักการสําคัญของการประชุม

  1) เปนการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุทีถ่กูกาํหนดไวแลว เพือ่หาฉนัทมติ

ตอรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติ ตามระเบียบวาระน้ันๆ เพื่อเตรียมเสนอใหที่ประชุมสมัชชา                

ผูสูงอายุระดับชาติ รับรองเปนมติสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558

  2) เปนการประชมุเพือ่เปดโอกาสใหสมาชกิผูเขาประชมุสมชัชาผูสงูอายรุะดบัชาติ 

แสดงความเห็นอยางท่ัวถึงตอรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติ และหาขอตกลงรวมในวาระนั้นๆ ได 

(กอนจะไปหาฉันทมติในที่ประชุมใหญในวันรุงขึ้น)

  3) คณะทํางานวิชาการและดําเนินการประชุม สามารถจัดใหมีปรึกษาหารือ เพื่อ

การปรับเอกสาร เพือ่พจิารณารางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติ ในบางระเบียบวาระท่ีม ีความคิดเห็น

แตกตางและไมสามารถหาขอยุติไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
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ระเบียบวาระการประชุมลําดับ เอกสาร
หลัก

ผนวก
หลัก

ราง
มติ

ผนวก
มติ

1. การสงเสริมทักษะผูสูงอายุ 

2. บทบาทภาคเอกชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 

3. การจัดบริการสาธารณะสําหรับผูสูงอายุ

4. ความพรอมดานวัฒนธรรม 

5. พลังผูสูงอายุไทย ตนแบบผูสูงวัยอาเซียน

1.

2.

3.

4.

5.

2.2  ระเบียบวาระสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558 มี 5 ระเบียบวาระ ไดแก

2.3 การแบงหองพิจารณารางมติ

 เพื่อใหการพิจารณาระเบียบวาระเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ถกแถลง และหาฉันทมติ               

รวมกันอยางหลากหลายและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงไดแบงการพิจารณารางมติ เปน 2 หองประชุม 

โดยมีคณะทํางานวิชาการและดําเนินการประชุม 1 และคณะทํางานวิชาการและดําเนินการประชุม 

2 หอง ดังนี้

1 การสงเสริมทักษะผูสูงอายุ และ 

2 บทบาทภาคเอกชนเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย       

3 การจัดบริการขนสงสาธารณะสําหรับผูสูงอายุ

4 ความพรอมดานอาเซียน 

5 พลังผูสูงอายุไทย ตนแบบผูสูงวัยอาเซียน  

คณะที่ 1

คณะที่ 2

หองประชุม ระเบียบวาระ (ราง)
คณะทํางานวิชาการและ

ดําเนินการประชุม

หอง 1

หอง 2

2.4 รายชื่อผูดําเนินการประชุม (หองประชุม 1 และ หองประชุม 2)

ลําดับ ตําแหนง หองประชุม 1 หองประชุม 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ประธาน
รองประธานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ทีมวิชาการกลาง
ทีมวิชาการกลาง
ทีมวิชาการกลาง

1. นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร 
2. รศ.ดร. วรเวศม สุวรรณระดา  
3. นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์ 
4. ดร.รักชนก คชานุบาล 

5. นายประพันธ พงศคณิตานนท 
6. นางศิริลักษณ มีมาก 
7............................................
8.............................................
9.............................................

1. รศ.ดร.นิพนธ เทพวัลย 
2. รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ 
3. นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต 
4. นายภวินท สิริสาลี 
5. นางสาวดวงพร เปรมชื่น 
6. นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพยไพฑูรย 
7. นางทัศนลักษณ วงศสุริยศักดิ์ 
8.............................................
9...........................................
10...........................................
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 2.5 แนวทางการประชุมคณะทํางานวิชาการและดําเนินการประชุม (หองยอย)

  2.5.1 วิธีการประชุม 

   1) ประธานเปดการประชุม ชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีการประชุม 

   2) ประธานแจงทีป่ระชมุถงึระเบยีบวาระทีจ่ะตองพจิารณาตามลาํดบัทีไ่ดรบั

การจัดสรร 

   3) ประธานเปดการพิจารณาระเบียบวาระ โดยใหกรรมการ (วิชาการ)                       

นําเสนอขอมูลสถานการณและประเด็นสําคัญของประเด็นที่จะพิจารณา โดย Info Graphic                       

Animation หรือรูปแบบทีเ่หมาะสม เพือ่ทาํความเขาใจรวมกนั และอาจเปดใหสมาชกิไดแลกเปลีย่น

เพื่อทําความเขาใจรวมกัน (ใชเวลาไมเกิน 30 นาที) และใหเลขานุการอานรางมติของระเบียบวาระ

นั้นๆ (ใชเวลาไมเกิน 3 นาที)

   4) ประธานแจงเปดใหอภิปรายแสดงความเห็น กําหนดเวลา ครั้งละไมเกิน           

3 นาท ีหรอืตามทีป่ระธานเหน็เหมาะสม โดยใหแสดงความเห็นทัง้เอกสารหลักหรอืรางมตใินประเด็น

ใดกอนก็ได (มีอักษรว่ิงเตือนบนจอภาพ เมื่อเหลือเวลา 30 วินาทีกอนหมดเวลา และเตือนอีกคร้ัง    

เมื่อหมดเวลา) โดยผูเขาประชุมที่ตองการแสดงเสนอความเห็น ใหยกมือแสดงสัญลักษณ เพื่อให

ประธานเชิญผูแสดงความเห็นตามลําดับและตามเวลาท่ีเอื้ออํานวย ทั้งนี้ในกรณีที่สมาชิกตองการ

เสนอความคิดเห็นมากกวา 1 ครั้งในแตละระเบียบวาระ เพื่ออภิปรายหรือใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม                 

ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของประธาน 

   5) การเสนอความเห็นของสมาชิกผูเขาประชุมตอคณะทํางานวิชาการและ

ดําเนินการประชุม ในระเบียบวาระเพื่อพิจารณา

    - ใหภาคสีมาชิกแนะนําตนเอง 

    - เสนอความเหน็ดวย หรอืเหน็ตาง โดยใหระบขุอความหมายเลขยอหนา 

และขอความทีต่องการแสดงความเหน็ พรอมเหตผุลประกอบ ภายในระยะเวลาทีก่าํหนดหรอืประธาน

เห็นชอบ

    - หลังเสนอความเห็น ใหสงแบบบันทึกความเห็น เหตุผล หรือขอมูล

หลกัฐานประกอบ พรอมระบชุือ่ผูเสนอและเครือขายเปนลายลักษณอกัษร รวบรวมท่ีทมีวชิาการกลาง

   6) ทมีวชิาการกลาง ตดิตาม รวบรวม ประมวลขอเสนอเปนลายลักษณอกัษร

จากภาคีเครือขายตางๆ ที่มีการถกอภิปรายในหองประชุม พรอมทั้งการประชุมในหองใหญ
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   7) ประธานอาจหารือขอมูลหรือเชิญคณะทํางานเฉพาะประเด็นใหขอมูล     

หรือตอบขอซักถามในระเบียบวาระนั้นๆ ไดตามความเหมาะสม

   8) แนวทางการพิจารณาการสรปุความเห็นจากทีป่ระชมุฯ และการดาํเนนิการ 

ของทีมวิชาการกลางในการปรับแกเอกสารรางมติในที่ประชุมใหพรอมที่จะนําเสนอตอคณะทํางาน

วิชาการและดําเนินการประชุมคณะท่ี 1 และคณะที่ 2 มีความเปนไปได 3 รูปแบบ คือ 

    8.1) รูปแบบที่ 1 กรณีที่มีความเห็นพองใหจัดทําเปน Clean text                  

พรอมที่จะผานการรับรองในหองประชุมคณะที่ 1 และคณะที่ 2 (แลวแตกรณี) โดยเมื่อที่ประชุมได

อภปิรายใหความเหน็และตกลงรวมกนัไดแลว ประธานสรปุประเดน็ทีม่กีารขอแกไขรางมตโิดยถอืวา

เปนฉนัทมตใินระเบยีบวาระนัน้ๆ ใหทีป่ระชมุรบัรองรางมตดิงักลาว หลงัจากนัน้คณะทาํงานวชิาการ

กลางจดัทาํรางมตสิาํหรบัแนบรางรายงานเพ่ือเตรยีมใหทีป่ระชมุรับรองกอนนําเสนอตอท่ีประชมุใหญ 

โดยคณะทํางานวิชาการฯ รวมทํางานและตรวจทานความถูกตอง

    8.2) รูปแบบที่ 2 กรณีทีเปดอภิปรายจนถึงที่สุดแลว พบวา ที่ประชุม                 

มีความเห็นตาง หลากหลาย ไมสามารถสรุปเปนขอตกลงรวมได ประธานจะมอบหมายคณะทํางาน

วิชาการกลางจัดทําเปนเอกสารประกอบการหารือ (Conference Paper) ในรูปแบบติดตาม            

การเปล่ียนแปลง (Track changes) พรอมชือ่ผูเสนอในวงเล็บ จากน้ันรอนาํเขาพจิารณาในหองประชุม

คณะท่ี 1 และคณะท่ี 2 (แลวแตกรณี) เพื่อใหมีฉันทมติตอไป โดยเม่ือนํากลับมาพิจารณาอีกคร้ัง               

ใหเปนการพิจารณา เพื่อรับรองในประเด็นที่มีการเสนอขอแกไขเอาไวแลวเทานั้น ไมมีการเปด       

ประเด็นใหม

     การจัดทําเอกสารประกอบการหารือใหประธาน/เลขานุการ                          

ในระเบียบวาระน้ันๆ ของคณะทํางานวิชาการและดําเนินการประชุมเปนหลัก รวมกับคณะทํางาน

วชิาการกลาง  โดยใหสอบถามขอมลูและความเหน็ตอการปรบัเอกสารจากคณะทาํงานวชิาการเฉพาะ

ประเด็นตามความเหมาะสม

    8.3) รูปแบบท่ี 3 กรณีทีเปดอภิปรายไปแลว พบวามีความเห็นขัดแยง             

กนัมากและนาจะทําใหเสยีเวลาการทํางานของอนุกรรมการดําเนินการประชุมคณะน้ันๆ เห็นควรวา

ตองมีการประชุมกลุมยอย (Drafting group) ใหประธานจัดใหมีผูรับผิดชอบไปประชุมกลุมยอย              

เรียกวา “คณะทาํงานพจิารณารางมตทิี.่.เรือ่ง..(ชือ่ระเบยีบวาระ)..” เพือ่ประชุมกนัเฉพาะประเด็น

ขัดแยงของมติในระเบียบวาระน้ีในหองกัลยาณมิตร ซึ่งสมาชิกสามารถเขารวมประชุมโดย                       

ความสมัครใจ และใหคณะทํางานวิชาการฯ คณะทํางานวิชาการเฉพาะประเด็น และคณะทํางาน

วิชาการกลางติดตาม เพ่ือจัดทําเอกสารรางมติในหอง Drafting group ดวย แลวนําขอสรุปจัดทํา



117สังคมสูงวัยจะสรางพลังอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน

เปนเอกสารประกอบการหารือ (Conference Paper) นําเสนอตอที่ประชุมอีกครั้ง โดยใหฝาย

เลขานกุารปรกึษาหารอืกบัประธาน เพือ่จดัระเบยีบวาระเขาสูการพจิารณาในหองประชมุอีกครัง้หนึง่

  2.5.2 การหาฉันทมติตอรางมติ การรับรองรายงานการประชุม และเตรียมการ

เสนอตอที่ประชุมรวมในหองประชุมใหญ

   1) กรณีพิจารณารับรองรายงานการประชุม เนื่องจากเอกสารประกอบการ

หารือเปนเอกสารในลักษณะ Clean text 

    1.1) หากในการประชุมของคณะทํางานวิชาการและดําเนินการประชุม  

สมาชิกสามารถมีฉันทมติรับรองการปรับปรุงรางมติทั้งเอกสาร ใหคณะทํางานวิชาการกลาง                        

จัดทําเปนรายงานการประชุมประกอบรางมติที่เปน Clean text เพื่อเตรียมนําเสนอตอหองประชุม 

1 หรือ หองประชุม 2 เพ่ือรอระเบียบวาระการรับรองมติ

    1.2) ในการพิจารณารายงานการประชุมของคณะทํางานวิชาการและ 

ดาํเนินการประชุม หากยังมสีมาชิกเสนอความเห็นใหมกีารปรับปรุงแกไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติม 

ใหที่ประชุมพิจารณาและใหความเห็นชอบรวมกัน เพื่อปรับปรุงและรับรองรายงานการประชุม                 

เพือ่เตรยีมนาํเสนอตอทีป่ระชมุใหญในระเบยีบวาระการรบัรองมต ิเมือ่ทกุคนมีฉนัทมตแิลวใหประธาน

คณะทํางานวิชาการฯ เคาะคอน 1 ครั้ง เปนสัญลักษณ

   2) กรณีพิจารณารับรองรางมติในการประชุมหองยอย เนื่องจากเอกสาร

ประกอบการหารือเปนเอกสารในลักษณะรูปแบบติดตามการเปลี่ยนแปลง (Track change)

    2.1) คณะทาํงานวชิาการกลางจดัทาํเอกสารประกอบการหารอืทีต่ดิ Track 

change เสนอใหประธานและเลขานุการในระเบียบวาระนั้นๆ ไดพิจารณาความถูกตองกอนผลิต

เอกสารเผยแพรเพ่ือเตรียมการพิจารณาหาฉันทมติในหองประชุม 1 หรือหองประชุม 2 ตอไป 

    2.2) วิธีการดําเนินการในการหาฉันทมติ ดําเนินการโดยประธานแจง                  

ทีป่ระชุมใหพจิารณาเอกสารประกอบการหารือทีผ่านการพิจารณาในการประชุมคร้ังทีผ่านมา โดยเปด

โอกาสใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็น ในขอความที่มีการติด Track change เทานั้น ไมเปนการเปด

ประเด็นการแกไขใหม 

    2.3) เมือ่พจิารณาทุกรางขอมตทิีต่ดิ Track change หมดแลว ใหประธาน

การประชุมเชิญสมาชิกรับรองขอมติที่มีการแกไขไปทีละขอจนหมด เมื่อทุกคนมีฉันทมติในรางมติ               

ทุกขอแลวใหประธานอนุกรรมการฯ เคาะคอน 1 เปนสัญลักษณ

 ทั้งนี้ การมีฉันทมติในแตละระเบียบวาระ สามารถมีฉันทมติตอรางมติทั้งหมด หรือหากมี

ขอขัดแยงท่ีถึงท่ีสุดไมสามารถหาฉันทมติไดในบางขอมติได ก็สามารถละบางรางขอมติไวได  
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 2.6 การประชุมคณะทํางานพิจารณารางมติ (ระเบียบวาระที่ไมสามารถหาขอสรุปได

มีความเห็นขัดแยง)

  2.6.1 ผูดาํเนนิการประชมุคณะทาํงานพจิารณารางมต ิ(รางมตทิี ่.... ชือ่ระเบยีบวาระ

ที่ยืดเยื้อ)

   1) ประธาน : มาจากการเสนอชื่อของประธานอนุกรรมการจัดประชุม                   

โดยตองไดรบัการยอมรับจากท่ีประชมุคณะอนุกรรมการดําเนนิการประชุมนัน้ๆ ทาํหนาทีด่าํเนนิการ

ประชุม จนไดขอยุติดวยดี เปนขอตกลงรวม/มติรวมในระเบียบวาระที่ไดรับมอบหมาย และนําเสนอ

ตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมตอไป 

   2) ผูบันทึกประเด็น : ทีมวิชาการกลางจัดบุคลากรสนับสนุนในการติดตาม

และแกไขเอกสาร ในการประชุมคณะทํางานพิจารณารางมติ อยางนอยระเบียบวาระละ 1 คน

   3) คณะทํางานเฉพาะประเด็น : เปนผูใหขอมูล เมือ่มีการซักถามประเด็นและ

ประธานเชญิใหชีแ้จงในระเบยีบวาระท่ีเกีย่วของ ทาํหนาทีเ่ปนฝายเลขานกุารคอยชวยเหลอืประธาน 

เนื่องจากมีความเขาใจในเน้ือหาของระเบียบวาระเปนอยางดี

  2.6.2 แนวทางการประชุมคณะทํางานพิจารณารางมติ (รางมติที ่.... ชือ่ระเบียบวาระ

ที่ยืดเยื้อ)

    1) ประธานเปดการประชุมคณะทํางานพิจารณารางมติ ชี้แจงวัตถุประสงค

และวิธีการประชุม 

    2) ประธานแจงทีป่ระชมุถงึระเบียบวาระและเนนประเด็นขดัแยงทีไ่ดรบัมอบหมาย 

ใหพิจารณา 

    3) เปดใหผูแทนกลุมเครือขายแสดงความเห็นในนามของกลุม เฉพาะในราง

ขอมติและประเด็นที่จะพิจารณาเรียงลําดับเปนขอๆ 

    4) เมื่อที่ประชุมไดอภิปราย ใหความเห็นและตกลงรวมกันไดแลว ประธาน

สรปุขอคดิเหน็ท่ีมกีารเสนอในทีป่ระชมุและสรปุรางมติในระเบียบวาระนัน้ๆ เพือ่เตรยีมการนาํเสนอ

ตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมตอไป

    5) เมือ่ไดฉนัทมติของท่ีประชุมในขอขดัแยงของระเบียบวาระท่ีไดรบัมอบหมาย 

แลวใหเลขานุการดําเนินการประสานงานกับเลขานุการคณะทํางานวิชาการและดําเนินการ         

ประชุมและคณะทํางานวิชาการกลางจัดทํารางมติที่ไดรับฉันทมติเปนเอกสารประกอบการหารือ 

(Conference Paper) เพื่อรอบรรจุการพิจารณาระเบียบวาระท่ียืดเย้ือ ในการประชุมหองยอย                     

1 หรือ 2   
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 ทั้งนี้ การพิจารณารับรองรางมติในหองยอย จากระเบียบวาระยืดเยื้อ ใชแนวทางเดียวกับ

การพิจารณาเอกสารติด Track change โดยอนุโลม แตทั้งนี้เฉพาะประเด็นขัดแยงท่ีผานการ                 

ฉันทมติในหองยืดเย้ือแลว สมาชิกอื่นๆ ควรยอมรับฉันทมตินั้น ไมควรเสนอเปดอภิปราย                                 

ในประเดน็เดมิอกี เนือ่งจากการพจิารณาในหองยดืเยือ้ไดเปดโอกาสใหทกุองคกรภาคเีขารวมอยูแลว 

แตหากมีผูขออภิปรายในประเด็นเดิม ประธานตองทาทายใหที่ประชุมพิจารณาความสําคัญของ               

ขออภิปรายใหม ดวยเหตผุลและหลักฐานท่ีรองรับ โดยอาจใหประธานหองยดืเยือ้ช้ีแจงวาไดพจิารณา

ในประเด็นที่เสนออภิปรายไปแลวหรือไม

  2.6.3 สถานท่ีประชุมและส่ิงอํานวยความสะดวก

   1) ใหผูชวยเลขานกุารประสานจดัหาหองประชมุ และผูรบัผิดชอบทีไ่ดเตรยีม

ไวแลว โดยกระทําทันทีเมื่อทราบวาจะมีการพิจารณายืดเยื้อ

   2) อุปกรณภายในหองประชุมที่ไดจัดเตรียมไวให ไดแก เครื่องเสียง                   

เครื่องฉาย LCD/Projector และ Notebook 

ขั้นตอนท่ี 3.  การรับรองขอเสนอเชิงนโยบาย/มติ
 ขั้นตอนการรับรองมติ ใหดําเนินการในหองประชุมใหญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 3.1 ผูดําเนินการประชุม ใหใชผูดําเนินการประชุมเชนเดียวกับการประชุมในขั้นตอน                

การรับรองรางระเบียบวาระ

 3.2 การจัดท่ีนั่งผู ดําเนินการประชุม ใหจัดท่ีนั่งผู ดําเนินการประชุมเชนเดียวกับ              

การประชุมในขั้นตอนการรับรองรางระเบียบวาระ

 3.3 แนวทางการประชุมเพื่อรับรองรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติ

  ขั้นตอนนี้เปนการรับรองรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติที่เสนอโดยคณะทํางาน

วิชาการและดําเนินการประชุม (หองยอย) ซึ่งไดรับฉันทมติจากที่ประชุมแลว ใหดําเนินการดังนี้

   (1) ประธานช้ีแจงแนวทางการรับรองรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติ เพื่อให           

ทีป่ระชมุรับทราบแนวดําเนนิการและเห็นความสาํคญัของมารยาทในท่ีประชมุใหญ ซึง่ไมควรมกีารขอ 

ปรับปรุงรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติที่ไดรับการรับรองโดยฉันทมติจากที่ประชุมยอยแลว 

   (2) ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมของคณะวิชาการและ

ดําเนินการประชุม (หองยอย) ซึ่งมีรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติที่ไดรับฉันทมติเรียบรอยแลว               

แนบมา พรอมกับรายงานการประชุมฯ ดวย และแจงรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติที่ไดรับ             

การรับรองโดยฉันทมติจากการประชุมแลว เพื่อใหที่ประชุมรับรอง 
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   (3) ประธานเปดการพิจารณารับรองรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติในรายงาน

การประชุมโดยใหที่ประชุมพิจารณารับรองมติไปตามลําดับ 

   - หากไมมีผูใดเสนอความเห็นอื่น ใหถือวาที่ประชุมใหการรับรองมตินั้นๆ 

โดยประธานเคาะคอน 1 คร้ัง เปนสัญลักษณ

   - หากสมาชิกผูเขาประชุม เสนอขอแกไขรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติ              

ในสวนทีไ่มใชหลกัการสาํคญั ใหหาขอสรปุการแกไขโดยฉนัทมต ิและรบัรองมต ิโดยประธานเคาะคอน 

1 คร้ัง เปนสญัลกัษณ แตหากไมสามารถหาขอตกลงรวมกันได ใหตดัขอความในประเด็นนัน้ออกหรือ

นําไปพิจารณาในปถัดไป

   - ในการรับรองมติ หากสมาชิกผูเขาประชุมมีความเห็นเปนเพ่ิมเติมใหฝาย

เลขานุการจัดทําเปนบันทึกในรายงานการประชุมดวย 

บทบาทหนาที่ของผูเก่ียวของ
 1. บทบาทหนาที่ของผูเขาประชุม 

  (1) ใหความเหน็ตอเอกสารการประชมุ หรอืขอแกไขรางมติของแตละระเบยีบวาระ

ที่ไดรับมอบหมายในท่ีประชุม 

  (2) พิจารณาใหการรับรองมติสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ.2558

  (3) ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ในการประชุม

 2. บทบาทหนาที่ของประธานและคณะทํางานวิชาการและดําเนินการประชุม 

  (1) บริหารจัดการการประชุมในระเบียบวาระที่ไดรับมอบหมาย โดย

   - เปดการประชุมในระเบียบวาระที่ตองพิจารณาตามลําดับที่ไดรับจัดสรร

จากหองประชุมใหญ

   - เชิญกรรมการ (วิชาการเฉพาะประเด็น) นําเสนอขอมูลสาระสําคัญ                  

ในระเบียบวาระ ดวยรูปแบบที่เหมาะสม นาสนใจ เพื่อทําความเขาใจในระเบียบวาระนั้นๆ อีกครั้ง 

   - เชิญสมาชิกผูเขาประชุมแสดงความเห็นตามลําดับ เพื่อใหไดรับฟงความ

เห็นอยางกวางขวาง 

   - สรุปความเห็นของท่ีประชุมตอรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติในแตละ

ประเด็นที่สมาชิกผูเขาประชุมแสดงความเห็น 

  (2) จดัใหมกีารปรึกษาหารอืและ/หรอืเสนอชือ่ผูทีจ่ะทาํหนาทีป่ระธานการประชมุ

กลุมยอยเพื่อการปรับเอกสารสําหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความขัดแยง
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 3. บทบาทหนาที่ของเลขานุการ /ผูชวยเลขานุการ

  (1) นําเสนอขอมูลกฎกติกา มารยาทในการประชุม และอานรางขอเสนอ                     

เชิงนโยบาย/รางมติของระเบียบวาระตอที่ประชุม เมื่อเปดการพิจารณาในระเบียบวาระนั้นๆ 

  (2) แจงลําดับของผูประสงคแสดงความเห็นตอประธาน 

  (3) ซกัซอมลาํดบัขัน้ตอนการประชมุแกประธาน รองประธาน กรรมการ และผูเกีย่วของ 

  (4) ในกรณีที่คณะทํางานฯ จะมีการจัดตั้งกลุ มย อยเพื่อการปรับเอกสาร                           

(กรณีระเบียบวาระที่ยืดเยื้อ) ใหดําเนินการ ดังนี้

   - ประสานงานเตรียมผูที่จะเปนประธานคณะทํางานฯ 

   - ประสานงานหาหองประชุมสําหรับคณะทํางานฯ

   - เสนอตอประธาน เพื่อแจงที่ประชุมทราบ

  (5) ประสานงานการปรับเอกสาร จดัทาํเอกสารประกอบการหารือ (Conference 

Paper) เพ่ือการบรรจุระเบียบวาระในการประชุมอนุกรรมการดําเนินการประชุม ดังนี้ 

   - การรายงานความกาวหนาการประชุมกลุมยอยเพ่ือการปรับเอกสาร               

ตามความเหมาะสม

   - การพิจารณารางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติทีไ่ดรบัฉนัทมติจากกลุมยอย

เพื่อการปรับเอกสารแลว 

   - การนําเอกสารประกอบการหารือ (Conference Paper) ที่ไดปรับปรุง

แกไขรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติ กลับเขาพิจารณาใหม

 4. บทบาทหนาที่ของทีมวิชาการกลาง

  (1) จดบนัทึกประเด็นความเห็นทีป่ระชุม และการปรับปรงุแกไขรางขอมตติามท่ีมี

ผูอภปิรายขอแกไขทัง้ในหองประชมุใหญและในการประชุมคณะทาํงานวิชาการและดําเนนิการประชมุ 

(หองยอย)

  (2) จดัเกบ็รายช่ือสมาชิกผูอภิปรายในหองประชุมในแตละระเบียบวาระทุกคนโดย

ใหเขียนชื่อ-นามสกุล เครือขาย ตามแบบฟอรม รวมทั้งถอยแถลงและการขอแกไขรางขอมติ (ถามี) 

ซึ่งจดัเก็บเปนรายวาระ

  (3) จดบนัทกึประเดน็และแกไขรางขอมตใินการประชมุหองยอย จดัทาํเปนเอกสาร

ประกอบการหารือ (Conference Paper) เพื่อนําเขาพิจารณาในหองประชุมยอยใหการรับรอง                  

อีกครั้งกอนนําเขาท่ีประชุมใหญพิจารณาหาฉันทมติรวมกัน

  (4) จดัทาํรายงานการประชุมในรปูแบบจดบันทกึแบบละเอียด (Verbatim record)            

เฉพาะการประชุมรวมในหองประชุมใหญ
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 5. บทบาทหนาที่ของคณะทํางานวิชาการเฉพาะประเด็น

   เปนผูใหขอมูล เมื่อมีการซักถามประเด็นและประธานเชิญใหชี้แจงในระเบียบวาระ              

ที่เกี่ยวของ ทั้งในหองประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุม และในกรณีการประชุมกลุมยอย         

เพื่อการปรับเอกสารในระเบียบวาระที่ยืดเย้ือ รวมทั้งใหขอมูลในระหวางการสรุปจัดทําเอกสาร

ประกอบการหารือระหวางการประชุม (Conference paper) ตามที่คณะอนุกรรมการดําเนินการ

ประชุมและคณะอนุกรรมการวิชาการสอบถาม

ขอควรปฏบิตัขิองคณะทาํงานวชิาการและดาํเนนิการประชมุ  ในการพจิารณาหาฉนัทมติ
ขอควรปฏิบัติ (DO)
 1. คณะทํางานวิชาการฯ ตองแมนยําในการควบคุมการประชุม กฎ กติกา มารยาท 

  โดยมีการซักซอมความเขาใจรวมกันกอนการประชุม

 2. ใหมกีารอธบิาย กฎ กตกิา มรรยาท กอนการประชมุในทกุระเบยีบวาระ เพือ่ทาํความเขาใจ 

  และยํ้าเตือนสมาชิก

 3. กรณทีีไ่มสามารถหาขอยตุใินรางมตไิดครบทกุประเดน็ได (รายระเบยีบวาระ) สามารถแขวน 

  ในบางประเด็นที่ตกลงกันไมได ภายใตระยะเวลาที่กําหนด ควรพิจารณาเทาที่ทําได 

 4.  กรณีที่ประชุมมีความเห็นขัดแยงมากจนจําเปนตองไปพิจารณาในหองกัลยาณมิตร

  อาจพิจารณาจากระยะเวลาในการถกแถลงของสมาชิกมากกวา 30 นาที ประธาน

  อาจปรกึษาหารอืรองประธานและกรรมการ เพือ่กาํหนดใหไปพจิารณาในหองกลัยาณมติร 

  ประธานตองชีแ้จงสมาชิกใหชดัเจนในกระบวนการประชุมหองกัลยาณมิตร ประกอบดวย

           - การเสนอช่ือประธานหองนี้ เปนบุคคลอื่นที่เตรียมการไวแลว 

           - ผูเกี่ยวของ ไดแก คณะทํางานวิชาการ และทีมเลขานุการ โดยเปดโอกาสให

   ผูที่มีความเห็นตาง รวมทั้งสมาชิกที่สนใจเขารวมประชุมได

 5. กรณีที่มีความเห็นไมตางกันมาก อาจติดแคคําหรือบางประโยค ประธานสามารถให

  ผูที่มีความเห็นตางนี้ออกไปคุยนอกหอง โดยผูชวยเลขาประสานงานจัดสถานท่ีใหมี

  การพูดคุยกัน จนไดขอยุติ 

 6. กรณีที่ประชุมพิจารณาเสร็จสิ้นในรายระเบียบวาระการประชุมแลว (รอบแรก)

  โดยมีการบันทึกความเห็นที่หลากหลายของสมาชิก และคณะทํางานวิชาการกลาง 

  จะตองนําไปสรุปเปนความเห็นของที่ประชุมน้ัน เพื่อใหที่ประชุมใหความเห็นชอบ

  ตอรางมติ (รอบท่ีสอง) ผู เกี่ยวของ ประกอบดวยประธานดําเนินการประชุม

  ระเบียบวาระนี้ เลขานุการ วิชาการเฉพาะประเด็นนี้ เทานั้น 
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ขอที่ไมควรปฏิบัติ (DO NOT)
 1. ตองไมมีการโหวต (Vote) ตองเปนการหาฉันทมติ โดยไมมีเสียงคัดคานจากสมาชิก 

แมแตเสียงเดียว

 2. อยาวินิจฉัยโดยพลการ หากเกิดกรณีที่ไมสามารถควบคุมการประชุมได หรือมี                

ขอขดัของเกีย่วกบักฎกตกิา ประธานอาจพกัการประชมุ ปรกึษาหารอืกนัเอง หรอื ปรกึษาอนกุรรมการ

จัดสมัชชาฯ กอนได

เอกสารที่ตองใชในการประชุมพิจารณาหาฉันทมต ิ
 1. แนวทางการประชุมหาฉันทมติ 

 2. หลักเกณฑและวิธีการจัดสมัชชาฯ

 3. คํากลาวในการดําเนินการประชุมของคณะทํางานวิชาการฯ (องคประชุมคือสมาชิก       

ในหองประชุมทุกคน)
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ภาคผนวก ค
กําหนดการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558

เรื่อง “สังคมสูงวัย จะสรางพลังอยางไรในการเขาสูประชาคมอาเซียน”

ระหวางวันท่ี 6 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ณ โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน / เตรียมความพรอมการประชุม

09.00 - 09.10 น. การแสดง ชุดรําวงกงกา โดย ชมรมผูสูงอายุบานไมรูโรย จังหวดัสุรินทร

09.10 - 09.20 น. ชมวีดิทัศน “ปฎิรูประบบรองรับสังคมสูงวัย”

09.20 - 10.20 น. พิธีเปดการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป 2558 และปาฐกถาพิเศษ

 - กลาวรายงาน 

  โดย พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว 

   รฐัมนตรีวาการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย 

 - กลาวเปดและปาฐกถาพเิศษ เรือ่ง “สงัคมสงูวยั จะสรางพลงัอยางไรใน

   การเขาสูประชาคมอาเซียน”

  โดย ศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ     รองนายกรัฐมนตรี

10.20 - 10.40 น. การนําเสนอความเปนมาของการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติป

 พ.ศ. 2558

 * สถานการณดานผูสูงอายุไทยและอาเซียน  

 โดย รศ.ดร.นิพนธ เทพวัลย

 * แนวทางการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติป พ.ศ. 2558

 โดย นางกรรณิการ  บรรเทิงจิตร 

10.40 - 11.00 น. รับรองระเบียบวาระการประชุม โดย

  1) นายแพทยวชิัย  โชควิวัฒน ประธาน

  2) นางกรรณิการ  บรรเทิงจิตร รองประธาน

  3) รศ.ดร.นิพนธ  เทพวัลย รองประธาน

  4) นายอนุสันต  เทียนทอง รองประธาน

  5) รศ.ดร.วิพรรณ  ประจวบเหมาะ คณะทํางาน

  6) รศ.ดร.วรเวศม  สุวรรณระดา คณะทํางาน

  7) นางสาวศิริวรรณ  อรุณทิพยไพฑูรย เลขานุการ
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11.00 - 12.00 น. การประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ (แบงผูเขารวมประชุมเปน 2 หอง) ดังนี้

 หองประชุม 1 : (หอง BB 406) จํานวน 2 ระเบียบวาระ คือ

 1. ประเด็นท่ี 1. การสงเสริมทักษะอาชีพผูสูงอายุ

 2. ประเด็นท่ี 2. บทบาทของภาคเอกชนในยุคสังคมสูงวัย

  โดย 1) นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร ประธาน  

      2) รศ.ดร.วรเวศม  สุวรรณระดา รองประธาน

   3) นางสาวพัชรา  อุบลสวัสดิ์ คณะทํางาน

   4) ดร.รักชนก  คชานบุาล คณะทํางาน

   5) นายประพันธ  พงศคณิตานนท เลขานุการ

   6) นางศิริลักษณ  มีมาก ผูชวยเลขานุการ

 หองประชุม 2 : (หองวายุภักษ 3) จํานวน 3 ระเบียบวาระ คือ

 1. ประเด็นท่ี 3. การจัดการการสัญจรและระบบขนสงสาธารณะสําหรับผูสูงอายุ

 2. ประเด็นท่ี 4. ความพรอมดานวัฒนธรรม

 3. ประเด็นท่ี 5. พลังผูสูงอายุไทยตนแบบผูสูงวัยอาเซียน

     โดย 1) รศ.ดร.นิพนธ  เทพวัลย ประธาน

   2) รศ.ดร.วิพรรณ  ประจวบเหมาะ รองประธาน

   3) นายวิสุทธิ  บุญญะโสภิต คณะทํางาน

   4) นายภวินท สิริสาลี คณะทํางาน

   5) นางสาวดวงพร เปรมชื่น คณะทํางาน

   6) นางสาวศิริวรรณ  อรุณทิพยไพฑูรย เลขานุการ

            7) นางทัศนลักษณ วงศสุริยศักดิ์ ผูชวยเลขานุการ

 

12.00 - 14.00 น. เวทีแลกเปล่ียน “พลังหอมนวล ลําดวน 3 กลีบ” 

  โดย ผูแทนชมรมผูสูงอายุจาก 4 ภาค

                                   

14.00 - 17.00 น. การประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

 สมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป 2558  (ตอ) 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารวางเวลา 10.45 น. และ 14.45 น. อาหารกลางวันเวลา 12.00 น.
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วันศุกรที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

09.00 - 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ

 เรื่อง “กรอบความรวมมือดานอาเซียน”

  โดย คุณหญิงลักษณาจันทร  เลาหพันธ 

 เรื่อง “การปฏิรูประบบสังคมสูงวัยไทย สูประชาคมอาเซียน”

  โดย นายแพทยอําพล  จินดาวัฒนะ

10.00 - 10.45 น. การระดมความคิดเห็นและการแสดงเจตนารมณรวมกนัของผูแทนผูสงูอาย ุ4 ภาค

 เพ่ือหาขอตกลงในเร่ือง “สังคมสูงวัย จะสรางพลังอยางไรในการเขาสูประชาคม  

 อาเซียน”

10.45 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม

11.00 - 11.30 น. รับรองรางมติขอเสนอนโยบาย โดย

  1) นายแพทยวิชัย  โชควิวัฒน ประธาน

  2) นางกรรณิการ  บรรเทิงจิตร รองประธาน

  3) รศ.ดร.นิพนธ  เทพวัลย รองประธาน

  4) นายอนุสันต  เทียนทอง รองประธาน

  5) รศ.ดร.วิพรรณ  ประจวบเหมาะ คณะทํางาน

  6) รศ.ดร.วรเวศม  สุวรรณระดา คณะทํางาน

  7) นางสาวศิริวรรณ  อรุณทิพยไพฑูรย เลขานุการ

11.30 - 12.00 น. พิธีปดการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป 2558

 โดย นายแพทยวิชัย  โชควิวัฒน 

  ประธานคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ   

             และผูแทนผูสูงอายุจาก 4 ภาค

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ :  

*** กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***
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ภาคผนวก ง
คํากลาวรายงานในพิธีเปด

การประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558

“สังคมสูงวัย จะสรางพลังอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน”

โดย  พลตํารวจเอก อดุลย  แสงสิงแกว 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ณ หองวายุภักษ 3 ชั้น 4 ศูนยประชุมวายุภักษ 

โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

เรียน  ทานรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ)  

 ในนามกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระผมขอขอบคุณ                              

ทานรองนายกรัฐมนตรี ทีก่รณุาเปนประธานเปดการประชุมสมัชชาผูสงูอายุระดบัชาติ ป พ.ศ. 2558 

และใหเกียรติเปนองคปาฐกในวันนี้  

 การประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ มีกําหนดจัดประชุมขึ้นทุก 2 ป ตอเนื่องต้ังแต                        

ป พ.ศ. 2548 เพื่อเปนเวทีใหผูสูงอายุและทุกภาคสวน ไดรวมแลกเปลี่ยนความรู และเรียนรู               

อยางสมานฉันท เพ่ือนําไปสู ขอเสนอเชิงนโยบายในการขับเคล่ือนประเทศไทยสูสังคมผูสูงอายุ               

อยางมีคณุภาพ โดยจัดการประชุมอยางเปนระบบและอาศัยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ทัง้องคกร

ภาคเีครอืขายผูสงูอายนุกัวชิาการ และผูปฏบิตังิานจากหนวยงานทัง้จากสวนกลาง สวนภมูภิาค และ

สวนทองถิน่ เพือ่นาํขอสรปุหรอืขอเสนอท่ีไดจากเวทีสมชัชาแหงนีไ้ปเสนอตอคณะกรรมการผูสงูอายุ             

แหงชาติและนายกรัฐมนตรี

 ทัง้นี ้ในระยะทีผ่านมา มมีตหิรอืขอเสนอนโยบายจากการประชมุสมชัชาผูสงูอายรุะดบัชาติ 

ที่ไดมีการผลักดันใหเกิดการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม อาทิ การเรงรัดผลักดันใหมีระบบการออม                

เพื่อการชราภาพในลักษณะของกองทุนการออมแหงชาติจนในป พ.ศ. 2554 ไดมีพระราชบัญญัติ

กองทุนการออมแหงชาติขึ้น และปจจุบันกระทรวงการคลังไดขับเคล่ือนและจะเปดรับสมาชิก                  

ครัง้แรกในวนัท่ี 20 สงิหาคม 2558 นี ้และขอเสนอนโยบายจากการประชุมสมชัชาผูสงูอายรุะดบัชาติ       
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ป พ.ศ. 2552 เรื่อง การดูแลผูสูงอายุ ทําใหเกิดการบูรณาการงานระหวางกระทรวงสาธารณสุข                

ซึ่งเปนหนวยงานหลัก รวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย และกระทรวง             

ทีเ่กีย่วของ จนเกดิแผนยทุธศาสตรการดแูลระยะยาวสาํหรบัผูสงูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ พ.ศ. 2557 - 2561 

เปนตน

 สําหรับในป พ.ศ. 2558 นี้ การประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ กําหนดจัดขึ้นเปนเวลา              

2 วัน คือ ในวันท่ี 6 และ 7 สิงหาคม ผูเขารวมการประชุมฯ จํานวนประมาณ 300 คน โดยในวันแรก

จะมกีารแสดงปาฐกถาพเิศษ ในหวัขอ “สงัคมสงูวยั จะสรางพลงัอยางไรในการเขาสูประชาคมอาเซยีน” 

โดยทานรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ) ลําดับถัดมาจะเปนการดําเนินการประชุมสมัชชา

ตามกระบวนการสมัชชา และในชวงเวลา 12.00 น. จะมีเวที “พลังหอมนวล ลําดวน 3 กลีบ”                  

เพื่อนําเสนอประสบการณความสําเร็จท่ีหลากหลายของชมรมผูสูงอายุตนแบบ 

 วันที่สองมีการแสดงปาฐกถาพิเศษ 2 เรื่อง โดยเรื่องแรก คือ “กรอบความรวมมือ                

ดานอาเซียน” และเรื่องที่ 2 คือ “การปฏิรูประบบสังคมสูงวัยไทย สูประชาคมอาเซียน” นอกจากน้ี 

ยังมีเวทีสาธารณะเพ่ือรับฟงขอคิดเห็นการแสดงเจตนารมณรวมกันของผูแทนผูสูงอายุจาก 4 ภาค 

และการรับรองรางมติที่เปนขอเสนอเชิงนโยบายจากการประชุมสมัชชาผูสูงอายุในครั้งนี้ 

 บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเรียนเชิญทานรองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี         

กลาวเปดการประชุมสมัชชาผู สูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558 และแสดงปาฐกถาพิเศษ                                  

เรื่อง “สังคมสูงวัย จะสรางพลังอยางไรในการเขาสูประชาคมอาเซียน”

 ขอเรียนเชิญครับ
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ภาคผนวก จ
คํากลาวเปด

การประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558

และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สังคมสูงวัย จะสรางพลังอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน”

โดย  ศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ

รองนายกรัฐมนตรี

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ณ หองวายุภักษ 3 ชั้น 4 ศูนยประชุมวายุภักษ 

โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

เรียน   ทานรัฐมนตรวีาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

 ทานรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

 ทานอธิบดี ทานผูบริหารกระทรวง

 ทานอนุกรรมการจัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ

 ทานผูแทนหนวยงาน มูลนิธิ เครือขายที่ทํางานดานผูสูงอายุ

 ทานผูแทนสาขาสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดทุกจังหวัด

 และทานผูมีเกียรติทุกทาน

 ผมรูสึกเปนเกียรติและยินดีเปนอยางย่ิงที่ไดมาเปดการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ            

ป พ.ศ. 2558 ในคร้ังนี้ และจะไดกลาวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สังคมสูงวัย จะสรางพลังอยางไร ในการ

เขาสูประชาคมอาเซียน” ซึง่เปนเร่ืองทีม่คีวามสําคญัอยางทีเ่ม่ือสกัครูเราไดชมวดีทิศัน “ปฏริปูระบบ

รองรับสังคมสูงวัย” ของคณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย 

สภาที่ปฏิรูปแหงชาติ  เรื่องผูสูงอายุนั้น มีความสําคัญทั้งในระดับชาติ และระดับอาเซียน ทางรัฐบาล

และคณะกรรมการปฏิรปูระบบรองรับการเขาสูสงัคมผูสงูอายุของประเทศไทย สภาท่ีปฏริปูแหงชาติ 

ก็ไดมีการหารือกันอยูเปนประจํากับคณะของรองนายกรัฐมนตรีดานสังคม เน่ืองจากเห็นวาสังคม                

สูงวัยเปนสังคมท่ีเกิดข้ึนแลวในประเทศไทยและแมสภาปฏิรูปแหงชาติจะส้ินสุดลงในเดือนกันยายน     

พ.ศ. 2558 แตกจ็ะมสีภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศมารบัชวงดาํเนินการในเรือ่งนีไ้ปอยางตอเนือ่ง 

โดยจะมีความรวมมือกันกับทุกฝายในการดําเนนิการ ทัง้ฝายภาคประชาชน ภาคเอกชน ไมใชเฉพาะ

ฝายรัฐบาลเทานั้น  
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 การที่มีสมัชชาผูสูงอายุแหงชาติ ซึ่งมีการดําเนินการตอเนื่องกันมาหลายปแลว ถือเปนเรื่อง

ที่ดีมาก สําหรับรัฐบาลเองก็ไดมีการดําเนินการรวมกันระหวางหนวยงานตางๆ อยางแข็งขันยิ่งขึ้น 

เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ดังที่รัฐบาลไดประกาศนโยบาย                

การบูรณาการเพือ่พัฒนาคณุภาพชวีติผูสงูอายใุนระดบัพืน้ที ่“รฐั-ราษฎรรวมใจ หวงใยดแูลผูสงูอาย”ุ 

เมือ่วนัผูสงูอายแุหงชาติ  (13 สงิหาคม พ.ศ. 2558) และไดมกีารดําเนนิกจิกรรมตางๆ ภายใตโครงการ

ดังกลาวหลายประการ  

 จากการที่ประชุมสมัชชาในครั้งนี้ จะไดมีการมองผูสูงอายุในระดับอาเซียนดวย ถือเปน                

เรื่องที่ดี เนื่องจากการเขาสูประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ไมใชเรื่องประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เทานั้น ประชาคมอาเซียนจะประกอบ

ดวย 3 เสาหลัก คือ (1) ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political Security 

Community : APSC) (2) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural                 

Community : ASCC) และ (3) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (ASEAN Economic Community : 

AEC)  ในเร่ืองเสาหลักดานสังคมน้ัน จะพบวามีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว มิใชเฉพาะ                                

ในประเทศไทยเทานัน้ แตในประเทศเพ่ือนบานก็เขาสูสงัคมสูงวัยเชนเดียวกัน แตจะชาเร็วกวากันบาง

เล็กนอย จึงเปนเร่ืองที่ทําใหเราสามารถคุยกันในระดับอาเซียนไดเพราะมีประเด็นรวมกัน 

 การเขาสูสงัคมผูสงูอายนุัน้จะมผีลตอกาํลงัแรงงานของประเทศ แตประเทศไทยยังถอืวาโชคดี 

ทีม่ปีระชากรวยัแรงงานจากประเทศเพือ่นบานเขามาทาํงานในประเทศเราได แตในอกีไมนานเรือ่งนี้

ก็จะไมเกิดข้ึนอีกตอไปแลว แรงงานเหลานี้ก็จะกลับไปทํางานท่ีประเทศของตนเอง เพราะประเทศ

เหลานั้น ก็จะมีความตองการแรงงานเชนเดียวกัน ซึ่งจะเปนเรื่องที่เกิดขึ้นอยางแนนอน ดังนั้น                   

เราตองมองแนวทางในอนาคตวาจะทําอยางไร เรื่องตางๆ เหลานี้ เปนเรื่องที่ทางอาเซียนตองเขามา

พูดคุยกัน ซึ่งไมควรจะพูดคุยกันเฉพาะในระดับบริหารเทานั้น แตควรเช่ือมลงสูระดับชุมชน                     

ระดับสมชัชา เปนสมัชชาผูสูงอายุในระดับอาเซียน

 ผมไดทราบวาการประชุมสมัชชาในคร้ังนี้ จะไดมีการจัดระเบียบวาระที่สําคัญ 5 ประเด็น 

คอื (1) การสงเสริมทักษะอาชีพผูสงูอายุ (2) บทบาทของภาคเอกชนในยุคสงัคมสูงวยั (3) การจัดการ

การสัญจรและระบบขนสงสาธารณะสําหรับผูสูงอายุ (4) ความพรอมดานวัฒนธรรม และ (5) พลัง    

ผูสูงอายุไทย ตนแบบผูสูงวัยอาเซียน ซึ่งแตละประเด็นเหลานี้ กม็ีความสําคัญอยางยิ่ง 
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 สําหรับการดําเนินการเพื่อรองรับสังคมสูงวัย มีประเด็นสําคัญอยู 4 ประเด็นหลัก ไดแก 

(1) เรื่องสุขภาพ ซึ่งเปนเร่ืองที่สําคัญที่สุดของผูสูงอายุ (2) เรื่องสังคมและความเปนอยู ผูสูงอายุ

ยังตองอยูในสังคม และการมีที่อยูอาศัยในสภาพแวดลอมที่ดี ออกแบบไดเหมาะสมและปลอดภัย

สําหรับผูสูงอายุ โดยเฉพาะการปองกันการหกลม (3) เรื่องส่ิงแวดลอม รวมไปถึงบริการสาธารณะ 

การเดินทาง ที่จะตองมีการอํานวยความสะดวกใหกับผูสูงอายุและ (4) เรื่องการงานอาชีพสําหรับ

ผูสงูอาย ุฐานะทางเศรษฐกิจของผูสงูอาย ุเราตองสงเสรมิใหผูสงูอายทุาํงานไมตดิอยูกบัเลขอาย ุ60 ป 

ซึ่งในความเปนจริงอายุเปนเพียงตัวเลข แมรางกายจะมีความเสื่อมถอยไปตามวัยก็ตาม 

 ในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกาไดมีการตออายุงานใหผู สูงอายุที่เปนอาจารย

มหาวิทยาลัยสามารถทํางานตอเน่ืองไปไดโดยไมมเีกษียณ แตกม็วีธิกีารคอยๆ บบีใหผูสงูอายุลาออก 

เชน ไมมอบหมายงานอะไรให หรือออฟฟตแตกอนเคยใหญโตเปนผูบรหิาร ปตอมากเ็อาไปเทานีแ้ลวกนั 

คือเอาโตะไปหนึ่งตัว อะไรแบบนี้ก็คือกฎหมายบอกวาไมมีการเกษียณ แตในที่สุดผูสูงอายุก็ตองดูวา

ตัวเองมีความสามารถทําอะไรไดแคไหน 

 สาํหรบัเมอืงไทยเองตอนนีก้ม็กีารเปลีย่นแปลงอยูมาก ผูทีอ่ยูในมหาวทิยาลัยตอนนีก้ส็ามารถ

ทาํงานไปไดถงึอาย ุ65 ป แตตองไมทํางานบรหิาร สามารถทาํงานทางดานการสอน หรอืทาํวจิยัอะไร

ตางๆ ได ผูที่อยูทางศาลหรือทางหนวยงานราชการบางแหงสามารถทํางานไปไดถึงอายุ 70 ป                 

ผมกําลังปรึกษากับทาง ก.พ. (คณะกรรมการขาราชการพลเรือน) วา เรานาจะตองมีการพิจารณาวา

ในหลายหนวยงานจะสามารถปรับในเรื่องอายุเกษียณไดหรือไม เชน จากอายุ 60 ป เปน 65 ป                  

ซึง่ยงัมคีวามเหน็ท่ีแตกตางกนั แตในความเหน็ของผมคดิวานาจะมคีวามเปนไปได แตวาไมใชทาํทนัที

นะครบั ทานคิดดวูาหากทานอายเุพยีง 58 ป หรอื 59 ป แลวกร็อเปนผูอาํนวยการคนตอไป ผูอาํนวยการ 

อายุกําลังจะ 60 ปแลวเกษียณ เราจะไดเปนผูอํานวยการซะทีอะไรทํานองน้ี แตเม่ือขยายอายุ     

เกษียณเปนอายุ 65 ป ตองรออีก 5 ป ก็ไมไหวเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ตองทําดวยความ

ระมัดระวัง อันนี้ไมใชเกี่ยวกับทางดานบริหารเทานั้น แตยังมีประเด็นท่ีตองพิจารณาในดานอื่นๆ                 

ดวยการที่จะคอยๆ ผอนเร่ืองอายุเกษียณก็จะตองมีความระมัดระวัง มีแผน มียุทธศาสตร เชน คอยๆ    

ผอนทําทีละป สองป ก็คงจะดีกวา ตัวอยางเชน มาเลเซียกําหนดอายุเกษียณที่ 55 ป ก็เกษียณแลว 

ผมกบ็อกกบัเพือ่นชาวมาเลเซียวา ยงัดหูนุมสาวอยูเกษยีณแลวจะทาํยงัไงละ ทาํไมถงึใหเกษยีณเร็วนกั 

ผมไมแนใจวาตอนนี้เขาเปลี่ยนนโยบายแลวหรือยัง แตวาเพื่อนผมเขาบอกผมวา มองในแงดีซิ คือ 

เกษียณอายุ 55 ป ยงัพอมีเวลาไปหางานใหมทาํทีด่ไีด แลวก็คนท่ีบอกผมก็เปนอยางน้ันจริงๆ บงัเอิญ

เปนคนเกงพอเกษียณ 55 ปจากราชการ เขาก็ไปทํางานเปนประธานกรรมการบริษัทใหญโต อันนี้ก็

อาจจะเปนอีกแนวหนึ่ง 
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 อีกแนวทางหนึ่งก็คือใหมีแนวทางเลือกวา สามารถเกษียณตอนตน หรือตอนปลายก็ได               

(เชน เกษียณที่ 55 ป หรือ 60 ป เปนตน) ซึ่งตรงนี้ประเทศไทยก็มีมาตรการใหเกษียณเร็วอยูแลว                

แตผมคิดวามันควรจะตองมีนโยบายการจางงานท่ียืดหยุน ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน สําหรับ

ภาคเอกชนท่ีจะจางงานผูสูงอายุใหเขามามสีวนรวมได ก็จะสามารถทําได โดยรัฐจะชวยในเรื่องของ

การสนับสนุน เร่ืองภาษีอากรใหภาคเอกชนไดมผีลประโยชนทางภาษีอากร เพือ่ท่ีวาทําใหเขาสามารถ

ที่จะจาง หรือมีแรงจูงใจที่จะจางผูสูงอายุมากขึ้น 

 ทําไมถึงอยากจะจางผูสูงอายุ ผมคิดวามีเหตุผลมากเลยครับ ที่สังคมของเราไมวาจะเปน

หนวยงานภาคราชการหรือภาคเอกชน จะตองเห็นวาผูสูงอายุเปนศักยภาพ เปนแหลงพลังที่จะชวย

ในการทํางานอยางมาก แตไมใชการทาํงานในระดับละเอียด ไมใชการบริหารในระดับละเอียด ซึง่ตรง

นัน้อาจจะตองใชกาํลงัแรงกายและกใ็ชกาํลงัสมอง ซึง่ยงัตองใชความวองไวเฉยีบขาดเฉยีบเรว็อยู ทัง้นี้

ก็ตองยอมรับวาพอสูงอายุขึ้นไปแลว เรื่องของความไว ความเร็ว ความกระฉับกระเฉงในการทํางาน 

พลังงาน มันก็อาจจะลดลง แตวาลดตรงน้ันไปเพ่ิมที่สวนอ่ืนครับ กลาวคือไปเพ่ิมที่ประสบการณ                   

ผูสูงอายุจะมีประสบการณที่ดีและก็มีวิจารณญาณที่เหมาะสม พูดงายๆ ก็คือ ผูสูงอายุจะไมใชคนที่

วูวามเหมอืนหนุมสาวแตกอน เวลามเีรือ่งอะไรขึน้มา ประสบกบัปญหาวกิฤตหรอืปญหาในการทาํงาน

กจ็ะใชประสบการณทีผ่านมาในการแกไขได ซึง่สวนใหญแลวไมมปีญหาไหนท่ีเปนเรือ่งใหมหรอกครับ 

มันจะเปนเรื่องที่คลายๆ กับเรื่องเดิมที่เคยเกิดขึ้นมาแลวถาหากเปนผูออนวัยยังไมรูก็อาจจะตกใจ    

แตผูสงูอายไุดเหน็มาแลววาเร่ืองอยางนีเ้ขาแกกนัอยางไร ถาเกิดปญหาอยางนีแ้ลวกแ็กได อนันีก้เ็ปน

เรือ่งท่ีผูสงูอายุจะเขามาชวยได ในการเปนทีป่รกึษาหรือชวยดูระบบนะครับ แตเปนระบบการจัดคนงาน 

นะครับ ไมใชวาเปนผูทาํงานซะเอง แตวาดูระบบการจัดคนงานซ่ึงผมก็ไดเห็นในโรงงาน/สถานประกอบการ 

บางแหงที่เขาทําเชนนั้น และก็ไดใจผู สูงอายุที่ทํางานมา 40 ป 50 ป เจาของโรงงานบอก                                

ไมมีเกษียณทํางานไปจนกวาจะหมดแรง คนที่มารับผมน่ีอายุ 84 ปแลว ขับรถกอลฟมารับผมเขาไป

ดูโรงงานอะไรตางๆ ทําไดครับ ไมมีปญหา เขาบอกวาก็ยังรูสึกวาไมไดดอยความสามารถอะไรเลย

เพราะฉะนั้นในแงนี้ ผมคิดวาควรจะมีการปรับเรื่องนโยบายของการงานอาชีพสําหรับผูสูงอายุ 

 ในเรือ่งการออม เรือ่งเศรษฐกิจ นัน้ เมือ่ครูนีท้านรฐัมนตรฯี กไ็ดกลาวในรายงานเอาไวนะครบั

วาทานนายกรัฐมนตรีจะเปนประธานเปดกองทุนการออมแหงชาติ ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

ความจรงิพระราชบญัญตักิองทนุการออมแหงชาต ิพ.ศ. 2554 ออกมาหลายปแลวนะครบั แตวาไมมี

การดําเนนิการ เนือ่งจากวารัฐบาลท่ีผานมาไมเหน็ความสาํคญั ทัง้ๆ ทีจ่รงิแลวเปนเรือ่งทีส่าํคญัจรงิๆ 

นะครับ รฐับาลน้ีเหน็วาการออมน้ัน จะทาํใหผูสงูอายุมรีายไดในบัน้ปลายของชีวติ ซึง่เปนเรือ่งทีส่าํคญั

มากจึงไดนํามาดําเนินการ และไมซอนทับกับกรณีผูประกันตนตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญตัิ



133สังคมสูงวัยจะสรางพลังอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน

ประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ทัง้นี ้คนไทยจะสามารถออมกับกองทนุการออมแหงชาต ิไดตัง้แตอาย ุ15 ป

ขึน้ไป ตัง้แตเดก็เลยนะครับ เมือ่เร่ิมทาํงานกจ็ะสามารถออมได โดยเงนิไมกีร่อยบาท รัฐบาลก็ชวยเติมให 

ตอนยังเด็กๆ ก็เติมใหนอยหนอยคือเติมใหรอยละ 50 ของเงินออม (ไมเกิน 600 บาทตอป) พออายุ 

30 ปขึน้ไป กเ็ตมิใหมากขึน้เปนรอยละ 80 ของเงินออม (ไมเกนิ 960 บาทตอป) แลวก็พออายุ 50 ป                

ขึน้ไป กเ็ตมิใหรอยละ 100 ของเงนิออม (ไมเกนิ 1,200 บาทตอป) กลาวคอื เมือ่เราออมไป 1,200 บาท 

รัฐบาทก็เติมให 1,200 บาทเชนเดียวกัน นี่คือพลังของดอกเบี้ย พลังของการเก็บเงิน ในระยะยาว 

เมื่อทําไดเชนนี้แลว ผูสูงอายุเมื่ออายุ 60 ปแลว ก็ถึงเวลาเก็บดอกผลจะสามารถไดบํานาญไมตํ่ากวา 

7,000 บาท ทุกเดือนไปตลอดชีวิต ดังนั้น จะตองสนับสนุนใหมีการออมเกิดขึ้นนะครับ 

 สาํหรบัในภาคเอกชนกเ็ชนเดยีวกนั กม็ปีระกนัสงัคมทีด่แูลเรือ่งของการทาํงานกบัการออม 

ไดเปนอยางดี สิ่งตางๆ เหลานี้ถือเปนเรื่องที่ดี และหากเรามองดูอยางเชน ประเทศญี่ปุน ที่มีพลงังาน

เศรษฐกิจสูงมาก ปจจัยหนึ่งที่เปนสวนสําคัญทีเดียวก็เนื่องจากผูสูงอายุเขามีการออมเยอะมาก               

จนกระทั่งญี่ปุนมีเงินที่จะนําไปลงทุนทําเรื่องตางๆ ไดมากมาย ซึ่งเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่ง 

 เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดวาเราควรที่จะพิจารณาใน 4 เรื่องหลักๆ ดังที่กลาวมาขางตน 

และในประเด็นของสมัชชาผูสูงอายุในครั้งนี้ 5 ประการ 

 ผมอยากจะเสนอ “นโยบาย 3 รบั” เพ่ือใหจาํไดงาย สามารถนาํไปดาํเนนิการไดอยางด ีเปนระยะ 

เปนขั้นตอน ดังนี้ 

 1. รบัอนัแรก คอื รบัมอื เปนการรบัมอืกบัสงัคมสูงวยัทีเ่กดิขึน้อยางรวดเร็ว ซึง่ทีจ่รงิไดเกิดขึน้ 

10 ปมาแลว เรากาวเขาสูสังคมสูงวัยแลว และอีก 5-6 ป เราก็จะเปนสังคมสูงวัยอยางเต็มรูปแบบ               

1 ใน 4 ของประชากร ก็จะเปนผูสูงวัย เพราะฉะนั้นในแงนี้เราตองรับมือ หมายความวา สิ่งตางๆ                     

ที่เราไดพูดถึงกันมา เปนเร่ืองของการรับมือเปนสวนใหญ กลาวคือ เราจะทําอยางไรเมื่อมีประชากร

สูงวัยมากขึ้น เรื่องการงานเปนอยางไร เรื่องการดูแลสุขภาพเปนอยางไร เรื่องที่อยูอาศัยเปนอยางไร 

สิ่งแวดลอมเปนอยางไร อันนี้เปนเร่ืองของการรับมือ 

 2. รับที่สอง คือ รองรับ ซึ่งมีความเก่ียวโยงกันกับรับมือ กลาวคือเปนเรื่องของการรองรับ

สังคมสูงวัยท่ีจะมีเกิดขึ้นในอนาคตมากข้ึน เรื่องของการรองรับนี้ หมายความวาเปนแผน                              

เปนยุทธศาสตรในระยะท่ียาวขึ้น สวนรับมือเปนเรื่องท่ีตองทําเด๋ียวน้ี หรือ 1-2 ปขางหนา นั่นคือ              

สิง่ทีต่องรับมอืใหได แตรองรับนีเ้ปนการรองรับสงัคมสูงวยัทีจ่ะเขามา การท่ีเราจะคุยกนัในระดับอาเซียน 

การที่จะไปคุยกับนานาชาติ นอกเหนืออาเซียนดวย เพื่อจะเปรียบเทียบวาประเทศที่เปนสังคมสูงวัย

มากอนหนาเรา ไมวาจะเปนญี่ปุนหรือยุโรป เขามีการรองรับสิ่งตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยางไร  
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 การรองรับในที่นี้ ยกตัวอยางเชน การงานอาชีพมันเปลี่ยนไปแลวในอีก 5- 10 ปขางหนา    

ยิง่จะเปลีย่นไปอยางมาก ยกตวัอยางงายๆ กค็อื ไอทมีคีวามสาํคญัมากขึน้เรือ่ยๆ ตอไปการงานไมวา

ใครจะทําอาชพีอะไร ถาไมรูไอที แมแตเกษตรกรก็อาจจะตองสามารถใชคอมพวิเตอรไดในระดับหนึง่

หรอืใชระบบของขอมลูในระดบัหนึง่ เกษตรกรในอนาคตก็จะตองรูระบบบญัช ีรวมทัง้เรือ่งอะไรตางๆ 

ผานทางไอที ซึ่งตรงนี้เราตองรองรับ สังคมตองสามารถรองรับผูสูงอายุได บทบาทของกระทรวง

ศึกษาธิการ การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตลอดชีวิต จะมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ตรงนี้เปน

เรือ่งของนโยบายท่ีมคีวามสาํคัญลาํดบัทีส่อง  ซึง่ผมคดิวากอ็าจจะเปน 5-10 ปขางหนาทีจ่ะตองทาํใหได 

เพื่อจะรองรับสังคมท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงไป การงานก็เปล่ียนไป เรื่องของการติดตอไปมาหาสู                

การคมนาคม กเ็ปลีย่นไปหมด ซึง่ตอนนีก้เ็ปนเรือ่งทีก่าํลงัเกดิขึน้อยูแลว แตวาใน 5-10 ปขางหนาจะ

จําแทบไมไดเลย จะมีเรื่องของการเปล่ียนแปลงเชนนี้มาก 

 อกีเร่ืองหน่ึงของการรองรับ ก็คอืขณะน้ีขนาดของครอบครัวก็เลก็ลงอยางท่ีวดีทีศันนาํเสนอ 

พอครอบครวัเลก็ลงผูสงูอายแุตกอนกม็ลีกูหลานอยูเตม็กจ็ะลดลงจาํนวนลดลง และทีม่ากไปกวานัน้ 

กค็อืลกูหลานไมไดอยูกบัเรา เมือ่กอนนีผู้ใหญหรอืใครๆ กม็กัจะบอกวา ลงุแกแลวอยูบานเถอะใหลกู

หลานดูแล แตตอไปท่ีเราจะตองรองรับ เพราะลูกหลานไมอยูมาดูแลหรอก ไปโนนไปทํางานท่ีตางจังหวัด 

ตางประเทศ นานๆ ก็สงหลานมาใหเลี้ยงซะที มันจะเปนอยางน้ี ดังนั้น เม่ือครอบครัวมีขนาด                

เล็กลง ผูสูงอายุก็จะตองดูแลตัวเอง ใหไดในตางประเทศที่เขาสูสังคมเรียบรอยแลว ผูสูงอายุสามารถ

อยูไดดวยตัวเอง แมจะอายุ 80-90 ป ก็ไปไหนมาไหนได จายตลาดเองได ไมตองใหใครชวยเหลือ                

ถาใครชวยเขาๆ โกรธดวยซํ้าหาวาเขาแก บางคนอายุ 90 ป ขับรถเปนวาเลนเลยอันนี้ก็มีนะ แตอาจ

มีผูแยงวาเด๋ียวขับรถตามองไมเห็น ตาฝาฟางไปชนใครตอใครเขา มันก็เปนเรื่องที่จะตองดูดวยความ

ระมัดระวังในการท่ีจะรองรับสังคมสูงอายุ

 3. รับท่ีสาม คือ ตอนรับ ซึ่งอันที่สามนี้สําคัญมากแลวก็เกิดขึ้นควบคูกับการรองรับ                   

กลาวคือ ไมถือวาสังคมสูงวัยนี้เปนภาระหรือเปนภัยที่จะเกิดขึ้น แตเราตองตอนรับวานี่เปนการ

เปลีย่นแปลงท่ีสาํคญั เปนโอกาสท่ีประเทศไทยหรือสงัคมไทยจะไดมศีกัยภาพในการท่ีจะทําเรือ่งตางๆ 

ใหเปนเรื่องที่ดีตอสังคมเปนแหลงรายไดใหมของสังคม คือ ตอนรับสังคมสูงวัยที่จะเกิดขึ้น                       

ก็หมายความวาเราเพิ่มความสามารถของตัวเองในการที่จะเปลี่ยนส่ิงของตางๆ ในการที่จะทํางาน

บริการ เมื่อสักครูเราพูดถึงกันไปแลว ในเรื่องผูอภิบาล ซึ่งผูอภิบาลขณะนี้ก็มีอยู 2 ระดับ คือ                  

อันดับแรก คือ ผูอภิบาลในระดับจัดการ (Care Manager) อาจจะเปนผูที่ไดรํ่าเรียนมาพอสมควร 

เชน วชิาการดานพยาบาลผูสงูอายุ หรอืการบริหารจดัการเกีย่วของกบัผูสงูอายุ ซึง่กจ็ะเปนแนวทางใหม 

เปนอาชีพใหมที่เกิดขึ้น สวนอีกระดับหน่ึงก็คือ “Care Giver” ซึ่งจะเปนผูใหบริการกับผูสูงอายุ            
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ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเปนในระดับ อสม. ระดับชาวบาน ที่ไดรับการฝกฝนขึ้นมาอีกเล็กนอยก็จะสามารถ

ทํางานเชนนี้ได ผมคิดวาผูใหบริการเชนนี้ ถายิ่งเปนผูสูงอายุดวยกันเองยิ่งดีใหญ เพราะจะทราบวา

ปญหาตางๆ ของผูสงูอายุมนัเปนอยางไรไดบาง กจ็ะสามารถใหบริการกบัผูสงูอายดุวยกนัเองไดอยางดมีาก 

เพราะฉะนั้นผมคิดวา นี่ก็คือเร่ืองท่ีเราจะสามารถตอนรับได 

 ประเทศไทยตอนน้ีเราตองมคีวามภูมใิจในตวัเอง ไมใชวาเราสูใครตอใครไมได เราเกงในหลายดาน 

อยางการสงออก ตอนนี้จริงอยู ถึงแมวามันซวนเซ เพราะวาสถานะเศรษฐกิจของโลกยังไมดี                

แตเรามีพลังตรงน้ีอยูแลวในการผลิตสิ่งของในระดับอุตสาหกรรมท่ีเหนือกวาประเทศเพ่ือนบานเปน

สวนมาก ไมวาจะเปนเรื่องของรถยนต เรื่องของฮารดดิสกคอมพิวเตอร และเร่ืองอีกมากมายเลย               

เรามีความสามารถทางดานอุตสาหกรรมตรงนี้อยูแลว ทําไมเราไมมาทําอุตสาหกรรมผูสูงอายุ                

เพราะอุตสาหกรรมผูสูงอายุจะมีความตองการมากขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องของหูชวยฟง เครื่องชวยฟง 

ขอเขาเทียม เร่ืองของคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร สาํหรับผูสงูอายุ เรือ่งตางๆ เหลานีม้แีนวทาง

มากมายทีจ่ะชวย หรอืเร่ืองของการออกแบบเพือ่อภบิาลผูสงูอาย ุเรามกีารดาํเนนิการรวมกนัระหวาง

กระทรวงสาธารณสุข สาํนกังานหลักประกันสขุภาพแหงชาติ (สปสช.) กบัทางกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ในการพัฒนาสิ่งใหมๆ เพื่อจะดูแลผูสูงอายุ คนไขทั่วๆ ไป โดยมีการออกแบบเตียง

ดูแลคนไขหรือเกาอี้สําหรับคนไข ไมวาจะเปนผูที่จะมาทําฟนหรือรับบริการอะไรตางๆ ทางดาน

สาธารณสุข ซึ่งเรามีศักยภาพตรงนี้อยูแลว ถาเราทําตรงนี้ใหดีเรื่องของสังคมสูงวัยนี้ก็จะเปลี่ยนจาก

การเปนภาระมาเปนพลังของประเทศเรา 

 กอนจบนะครับ ผมอยากจะพูดถึงสังคมสูงวัยที่พึงปรารถนา นี่ก็ตองยอมรับวาผมอาจจะ

ไดอิทธิพลมาจากคุณลุงของผม คุณลุงของผมคือ ศาสตราจารย ดร.ปวย อึ้งภากรณ ซึ่งทานไดเคย

พูดถึงเรื่องคุณภาพแหงชีวิตจากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน หลายทานอาจจะเคยรูจักในเรื่องนี้และ

ผมมคีวามประทบัใจตรงนัน้มาก ตอนนีว้นันีผ้มอยากจะมาเนนเรือ่ง “คณุภาพของชวีติในชวงสงูวัย” 

กลาวคือ เชาตื่นขึ้นมาผมอยากจะแปรงฟนโดยยังมีฟนใหแปรง เพราะวาผูสูงอายุเราก็เห็นวาบางคน

เหลอืฟนใหแปรงแคซีเ่ดยีว แตตอไปในอนาคตผมหวงัวายงัมฟีนใหผมแปรงอยูในตอนทีผ่มสงูวยั หรอื

ถาไมมีอยางนอยก็ยังมีฟนที่ฝงรากเทียมเอาไวจะไดเหมือนฟนปกติ ผมอาบนํ้า สระผม โดยยังมีผม

เหลอือยู เมือ่เชานีก้ใ็จหาย เพราะเสนผมหายไปอีกหลายเสน แตเนือ่งจากวาผมมสีขุภาพดเีสนผมกเ็ลย 

ยังไมรวงมากนัก 
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 ผมก็เดินไปมาในท่ีอยูอาศัยของผม ผมออกไปสนามเล็กๆ หนาบานผม โดยไมตองลงบันได

เยอะแยะอะไรมากมาย ผมเดินออกไปเลยจะไดไมหกลม กจ็ะไดออกกําลงักาย ไดรบัประทานอาหาร

เชาที่มีคุณภาพดีทางดานโภชนาการเปนอาหารที่ไมเผ็ดไมรอนไมอะไรรุนแรงนัก อาจจะเปนอาหาร

งายๆ เปนขาวตม เปนอะไรท่ีทานสบายๆ ผมอาจจะตมเองหรือแมบานผมอาจจะชวยตมมาให                

แลวกอนจะรับประทานอาหารก็ออกกําลังกายเล็กนอย ซึ่งตอนนี้ผมทําอยูแลวใชเวลาซักครึ่งชั่วโมง

กพ็อ เปนการออกกําลงักายท่ีไมตองทําอะไรท่ีรนุแรงมากนักและก็ไมตองไปซ้ือเคร่ืองเดินอะไรท่ีราคาแพง 

ผมเดินเฉยๆ นี่แหละ หรือวาอาจจะมีที่ยกน้ําหนักนิดหนอย ยกไมหนักมากจนเกินไป แลวก็มา                

รบัประทานอาหารเชา และก็ถาผมยังมีงานทําอยู ผมก็ไปทาํงาน แตผมหวังวาท่ีทาํงานไมตองเดินไปไกลนกั 

อยูใกลๆ บาน แลวสามารถเดินไปทํางานได 

 ถาผมมทีีน่ากอ็าจจะไปเดินดนูาหรอืสวนอะไรท่ีตองดแูลตามปกติ โดยเปนการออกกําลงักาย 

ไปดวยและก็เปนการทํางานไปดวย เปนงานอิสระ หรือที่จริงแลวการอยูดูแลหลานในบานก็                     

เปนการทํางานอยางหน่ึง ผมก็ชวยดูแลหลานได เพราะวาลูกผมจะไดออกไปทํางานหาเงินมาใหกับ

ครอบครัว แตวาพอผมมีเวลา ผมก็เปนคนสมัยใหม ผมเปนผูสูงอายุที่รูเรื่องเทคโนโลยี ผมก็มาเลน

ไลน เลนเฟซบุก ผมมีโซเชียลเน็ตเวิรค ผมมีเครือขายสังคมของผมเอง ซึ่งเครือขายสังคมของผม               

ผมก็เลือกวาใครจะมาเปนเพ่ือนของผมอันที่หวยๆ มาคอยดาคนนั้น คนนี้ และก็ทําใหผมเกิดความ

ขุนของหมองใจก็ไมเอา ผมเอาคนท่ีคุยดวยแลวเกิดความบันเทงิใจ เบิกบานใจ เด็กๆ ก็ได ถือวาเปน

สังคมชุมชนเดียวกัน นอกจากน้ี ผมอาจจะอานหนังสือ ถาผมยังมีสายตาดีพอที่จะอานหนังสือ                  

โดยใชแวน 

 ผมกอ็าจจะมกีารไปสงัคมในกลุมสงัคม เชน เทศบาลใกลๆ  บานผม หรอื อบต. เขากอ็าจจะมี

ชมรมผูสูงอายุแบบที่เราไดเห็นที่เตนกงกากัน เมื่อสักครูนี้ผมรูสึกสนุกดวยมากเลย ก็เลยทําใหผม

นกึถงึเมือ่เดก็ๆ คณุแมผมเคยสอนกงกาอีกแบบหน่ึง คณุแมผมสอนเม่ือเดก็ๆ กส็นกุกนัมาก เดีย๋วผม

จะลองทําใหดูนะ เผื่อจะฝากทางชมรมผูสูงอายุบานไมรูโรย จังหวัดสุรินทร ไปเพิ่มขึ้นอีกอันหนึ่ง              

“ลาคองกา คิวบาบู ดูซิดูเปนหมูรองกากา ชิกชิกชิกกาปุง ยายายายา รองรําตามแบบคิวบา                           

ลาคองกา คิวบาบู” ตรงนี้ก็เปนเร่ืองท่ีวาผมก็เลนดนตรีไป อานหนังสอืไป 

 ทนีีพ้อผมดแูลตวัเองมนักจ็ะไมไดหมายความวาสขุภาพผมจะดอียู ผมกต็องคอยดวูาสขุภาพ

ยงัไมเส่ือมไปมากนัก ผมตองคอยตรวจรางกายตนเอง ดวยเครือ่งมอืงายๆ ทีผ่มไปซือ้มา เนือ่งจากวา

คนไทยเกงแลว สามารถพัฒนาเคร่ืองมือทีจ่ะวัดความดันของผม เคร่ืองมืออะไรตางๆ ทีจ่ะชวยใหผม

ดวูาเร่ืองรางกายของผม เคร่ืองตรวจระดับน้ําตาล ฯลฯ ดวูารางกายของผมสุขภาพยังดอียู แตวนัหน่ึง
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ผมก็ตองปวยแนนอนเปนเร่ืองธรรมดา ในเมื่อผมเจ็บปวยผมก็จะสามารถไปหาแพทยได แตที่ดีกวา

คือในสังคมอนาคตผมอยูที่บานมีแพทยมาหาผมท่ีเรียกวา “หมอครอบครัว” หมอครอบครัวก็เปน

พยาบาล ทีอ่าจจะไมไดเปนหมอจบปริญญาสูงๆ อาจจะเปนหมออนามัย พยาบาล นกักายภาพบําบัด 

คนที่จะดูแลในตําบลของผมหรือชุมชนของผมก็มาชวยดูวายังไหวอยูหรือเปลา บางทีอาจจะแค              

ปวดเมื่อยลาอะไรนิดหนอยเทานั้น 

 แตถาเผื่อมันแรงมากนักผมก็อาจจะตองไปโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล                      

ผมก็อาจจะตองสามารถไปสถานท่ีที่จะใหบริการดานการรักษาพยาบาลได โดยระบบ สปสช. ระบบ

บัตรทอง ระบบอะไรตางๆ ที่มีอยู ซึ่งตรงนี้ก็เปนเรื่องที่ผมก็จะสามารถที่จะรักษาหรือดูแลตัวเองได 

จนกระทัง่ในทีส่ดุแลวเมือ่ผมถงึเวลาจะตองจากไป ผมกจ็ากไปอยางมคีวามสขุ ไมไดมอีะไรทาํใหเจบ็ปวด 

ทรมาน เปนเรื่องที่เปนเรื่องธรรมดาที่เราเกิดมาอยูในโลก เราไดมีโอกาสอยูในโลกระยะหนึ่งก็                  

ตองขอบคุณสวรรคหรือขอบคุณใครก็แลวแต ที่ทําใหเราไดเกิดขึ้นมา พอแมของเรา แลวเราก็รูสึกวา

เราก็ตองเตรียมตัวที่จะจากโลกน้ีไปอยางมีความสุข

 ในนามของรัฐบาล กระผมก็ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการจากสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ 

คณะทํางานวิชาการดําเนินการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ              

ความมัน่คงของมนุษย ทานวทิยากร และทานผูมสีวนเกีย่วของ รวมถงึทกุทานทีอ่ยู ณ ทีน่ี ้ เพ่ือจะได

ร วมกันทุ มเทแรงกายแรงใจ ความคิด และประสบการณ เพ่ือใหไดข อเสนอเชิงนโยบาย                            

ดานผูสูงอายุ ในการขับเคล่ือนประเทศไทยสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ 

 บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการประชุมสมัชชาผู สูงอายุระดับชาติ ป                        

พ.ศ. 2558 และขออํานวยพรใหการจัดประชุมบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวทุกประการ 

 ขอบพระคุณครับ
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ภาคผนวก ฉ
คํากลาวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กรอบความรวมมือดานอาเซียน”

 โดย คุณหญิงลักษณาจันทร  เลาหพันธ

นายกสมาคมอาเซียน - ประเทศไทย (ASEAN Association - Thailand)

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ณ หองวายุภักษ 3 ชั้น 4 ศูนยประชุมวายุภักษ 

โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 กอนอื่นตองขอขอบคุณ ที่ใหโอกาสสมาคมอาเซียน-ประเทศไทยเขามามีสวนรวมกับงาน              

ในวนันี ้ไดมโีอกาสมาพดูเรือ่งทีม่คีวามสาํคญักบัอาเซยีน ซึง่จรงิๆ กถ็อืวาตวัเองเปนผูสงูอายุดวยคนหนึง่ 

และคิดวาเวทีในวนันีค้วรมีกลุมเยาวชนเขามามีสวนรวมรบัฟงรวมกันดวย เพราะวาเขาจะตองเตรียมตวั 

เขาสูวัยผูสูงอายุเชนกัน การเรียนรูและเขาใจท่ีจะอยูรวมกัน ประชาคมอาเซียนประกอบดวย                 

3 เสาหลัก คือ (1) ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political Security                   

Community : APSC) (2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 

และ (3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC)  

 เราจะเห็นวาในการพัฒนาเศรษฐกิจ การทําใหโลกมีสันติภาพ สันติสุข มีเสถียรภาพน้ัน                

ถาหากขาดซ่ึงความเขาใจในเรื่องของสังคม วัฒนธรรม ความฝนเหลานั้นก็จะไปไมสําเร็จไมยั่งยืน                

แตเปนที่นายินดีวาอยางนอยผูนําอาเซียนไดเห็นพองตองกันที่จะมุงเนนเสาหลักที่ 3 คือ ประชาคม

สังคมและวัฒนธรรม จริงอยูที่เสาสังคม และวัฒนธรรม มีประเด็นตางๆ มากมาย และที่สําคญัที่สุด 

ในนั้นก็เปนประเด็นที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุหรือประชาชนโดยทั่วไป 

 การกอตั้งอาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต                        

(Association of South East Asian Nations) นัน้ เกดิขึน้มาต้ังแต 40 ปทีแ่ลว (เม่ือวนัที ่8 สงิหาคม 

พ.ศ. 2510) และวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ก็จะเปนวันกอตั้งอาเซียนครบ 48 ป แตคนไทย                 

โดยท่ัวไปจะรูจักอาเซียนนอยมาก ทั้งๆ ที่ผูนําก็ไดคุยกันที่จังหวัดชลบุรี (กอนหนาที่การลงนามใน

ปฏิญญากรุงเทพฯ ที่พระราชวังสราญรมย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 รัฐมนตรี-ตางประเทศ

ของทัง้ 5 ประเทศ ไดแก อินโดนเีซยี ฟลปิปนส มาเลเซยี สงิคโปร และไทย ไดหารอืกนัเกีย่วกบัความ
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เปนไปไดของการจัดตั้งสมาคมอาเซียนและยกรางปฏิญญากรุงเทพฯ ที่แหลมแทน จังหวัดชลบุรี)      

เราก็ไมคอยรูจกักันวาทีน่ัน่เปนจุดกําเนิดของความคิดขององคกรความรวมมืออาเซียนและลงนามกัน

ทีก่ระทรวงการตางประเทศ ณ พระราชวงัสราญรมย อนันัน้เปนทีม่าขององคกรทีเ่ราตองพดูกันวันนี้ 

ถามวาต้ังขึน้มาทําไม กเ็กดิจากวสิยัทศันของผูนาํสมัยนัน้ ซึง่เปนระดับรัฐมนตรตีางประเทศ 5 ประเทศ 

ดวยอยากเห็นภูมิภาคนี้มีสันติสุข มีเสถียรภาพ มีความม่ันคง เพื่อนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม

ทีย่ัง่ยืน เพือ่ประชาชนอยูดกีนิดกีเ็ลยทาํกรอบความรวมมอืขึน้มาหลายๆ ดาน ในกรอบความรวมมอืเหลานัน้ 

มีทุกดาน ถาลองไปมองดูทั้งในเร่ืองการคา เรื่องหมวดเขตการคาเสรี จริงๆ สิ่งเหลานี้ไดถูก                          

บรรจุเอาไวตั้งแต 48 ปที่แลว รวมทั้งความรวมมือทางดานการศึกษาเก่ียวกับอาเซียนดวย                             

แตพัฒนาการก็เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป เพราะวาบรรยากาศการเมืองยังไมเอ้ืออํานวยใหเรา

สามารถท่ีจะกาวกระโดดไปได เพราะฉะน้ันความรวมมือของอาเซียนจะดําเนินไปท่ีละข้ันตอน                     

อันเนื่องมาจากยังไมถึงเวลาอันสมควร ตอมาเมื่อชาติอาเซียนตางเห็นวาเราพรอมแลว บรรยากาศ

เอือ้อํานวยและแนนอน กเ็กิดรวมตัวกนัของประเทศสมาชิกอาเซียนครบ 10 ประเทศเปน “ประชาคม

อาเซียน” ตามที่ผูนําไดคิดกอตั้งอาเซียนคาดหวังไวในการท่ีจะใหประเทศที่อยูในภูมิภาคอาเซียน

ตะวนัออกเฉยีงใตเทานัน้ทีจ่ะเขารวมเปนสมาชกิองคกรความรวมมอืนี ้และบรรลผุลสาํเรจ็ เม่ือสมาชกิ

ทั้ง 10 ประเทศ เขารวมมือกัน เราคาดหวังวาวันขางหนาติมอรตะวันออก ซึ่งก็อยูในที่ตั้งของเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใตจะเขาเปนสมาชกิลาํดบัที ่11 อยางไรกต็ามผูนาํไดตดัสนิแลววาเราจะสรางประชาคม

อาเซียนซึ่งมี 3 เสาหลัก ดังนี้ 

 1. ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political Security                         

Community : APSC) เปนเสาแรก แนนอนวาในเรื่องของความมั่นคงเมื่อกอนเราพูดเรื่องความ

มั่นคงเปนเร่ืองท่ีไกลตวัมาก เปนเร่ืองของฝายที่อยูในเครื่องแบบ ทหาร ตํารวจ เปนเรื่องความมั่นคง 

แตสําหรับเสาหลักนี้ เปนความมั่นคงในความหมายใหมไมใชแบบเดิมๆ เปนความมั่นคงที่เกี่ยวของ

กับมนุษยโดยตรง ซึ่งก็จะเก่ียวของกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยดวย               

เมื่อกอนนี้เรามักจะมองวาการเมือง ความม่ันคงเปนเรื่องของการปองกันประเทศ มีการรบราฆาฟน                     

แตวันนี้ความมั่นคงมีความหมายเปนเรื่องที่ใกลตัวเราทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่องภัยธรรมชาติ โรคภัย

ไขเจ็บ อาชญากรรมขามชาติ เราจะเห็นวามันกระทบตอมนุษยทั้งสิ้น ซึ่งเราก็มีประสบการณอยางดี                  

วนันีเ้ราก็มปีระสบการณจากประเทศเพ่ือนบานเรา เรือ่งของอุทกภยัทีเ่กดิขึน้ และภมูภิาคของเราใน

บางสวนก็เกิดปญหาเหลานั้น จะเห็นวาสิ่งเหลานี้กระทบตอการเมืองเศรษฐกิจ สังคม อยากเรียน

ใหทานทราบวา การเมืองความมั่นคง ทานจะละเลยไปไมไดเพราะมันเกี่ยวโยงมาทางเราทั้งสิ้น และ

ตวับทบาทของผูสงูอายกุม็สีวนท่ีจะชวยในการสรางภูมคิุมกนั ในการปกปองดแูลผลกระทบเหลานัน้ 
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 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ดานเสา

เศรษฐกจิ ประเทศของเราเปนประเทศทีใ่ชปจจยัเศรษฐกจิ โดยเฉพาะการสงออกเปนรายไดหลกัของ

ประเทศเพราะฉะนั้นจําเปนตองปฏิสัมพันธกับโลกภายนอก เรื่องการคาขาย แตกาลเวลาเปล่ียนไป 

มีปญหาอ่ืนๆตามมา เชน มีปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาคนวางงานมากข้ึน เขาก็กีดกันสินคา เมื่อเขา

กีดกันสินคา เราก็ตองปรับตัวตองมามองดูวาทําไมเราไมคาขายดานเกษตรใหมากข้ึนในเมืองของ

แตละประเทศสมาชิกอาเซียน ในยุคตนๆ เราอาจจะยังเปนประเทศที่กําลังพัฒนาที่เรียกวาไมมี

ศกัยภาพมากพอ เพราะฉะนัน้เรากร็บัจางผลติโชคดทีีญ่ีปุ่นเขามาใชไทยเปนฐานการผลติ เราสามารถ

สงออก และเราก็มาพิจารณาวาทาํไมไมมองวาประเทศในอาเซียนดวยกนัจากเดิมทีเ่ปนประเทศคูแขงขันกนั 

เพราะมีอะไรเหมือนกัน มีสินคาเกษตร แยงตลาดกันเอง แขงกันขาย แตตอนน้ีเราไดเห็น                    

แลววาประเทศเหลานี้มีการพัฒนาการที่ดีขึ้น ประเทศเหลานี้ประชากรมีรายไดมากขึ้น มีศักยภาพ

สูงขึ้น จึงทําเขตการคาเสรี สมัยที่ทานอนันท ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรี และไดเสนอที่จะทําเขต

การคาเสรอีาเซยีน เพือ่เพิม่ศักยภาพในการแขงขนัใหเกดิขึน้ในเสาเศรษฐกิจ จงึไดเกดิหลกัการตางๆ 

ขึ้นภายใตเสาหลักนี้ 

 ประเด็นแรก คือ ใหภูมิภาคของเราเปนฐานการผลิตและเปนตลาดเดียวกัน ที่จะทําใหเพิ่ม

การผลิตได โดยอาศัยการคาเสรี สินคา บริการ เงินลงทุน การเคลื่อนยายแรงงานอาชีพ ซึ่งจะเปนจุด

ที่ทําใหเราเปนฐานการผลิตหรือเปนตลาดการคาที่ตางประเทศสนใจที่จะเขามาลงทุน ซึ่งแนนอน

เศรษฐกิจของประเทศตองอาศัยการลงทุนจากตางประเทศเปนหลัก 

 ประเด็นท่ีสอง ตองเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน จะเห็นไดวาเปนปจจัยอันหนึ่งที่เรา

จะไดยนิเรือ่ยๆ วาทําใหเศรษฐกิจประเทศลดลงเร่ือยๆ มาไดหลายปจจยั เราไมไดดบูรบิทของโลกวา

มนัเปลีย่นไปแคไหน เรายังคดิวาประเทศอ่ืนๆ ยงัจนอยู ยงัทาํอะไรไมได แตเราไมไดมองวาเขาพัฒนา

กาวหนาไป แซงหนาเราข้ึนไปหมด เราก็จะเห็นแบบน้ีชัดเจนในประเทศเราเอง คราวนี้เราจะตองมา

ดูวาในเสาเศรษฐกิจนั้น เราตองปรับปรุงอะไรบาง และในนั้นก็จะเปนเรื่องของการคุมครองผูบริโภค 

เรือ่งนโยบายการแขงขนั เรือ่งการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพราะฉะน้ันวนันีจ้ะเห็นวารฐับาลพยายาม

ใหความสําคญักบัการท่ีจะเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนัของเรา ในประเดน็เหลานี ้ซึง่ทานไดยนิ

ประจําอยูแลววาจะมีโครงการรถไฟ มีโครงการทําถนน มีการพัฒนาระบบขนสงทั้งทางอากาศ                  

ทางนํ้า แตสิ่งที่ใกลตัวเราก็คือเร่ืองของการคุมครองผูบริโภค โดยเฉพาะผูสูงวัย 
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 ประเด็นที่สาม เราไมสามารถอยูไดดวยลําพังเราจําเปนตองเชื่อมโยงเขากับเศรษฐกิจโลก 

ตองคาขายกับประเทศอ่ืนดวย เราตองประสานนโยบายเศรษฐกิจดวยกัน สรางเครือขาย ไมใชผลิต

และคดิจะไปขายเทานัน้ เพราะเราอาจจะไมมศีกัยภาพพอ ไมมทีกัษะพอกบัการทีจ่ะไปคาขายไดดวย

ปจจยัตางๆ เพราะฉะน้ันตองเรงทําตรงน้ีดวย รวมทัง้การทําเขตการคาเสรกีบัประเทศท่ีอยูนอกกลุม

ของเราดวย ไมใชแตเฉพาะในกลุมอาเซียนดวยกันเทานัน้ เราจะเห็นวาอาเซียนมีประเทศคูคามากมาย

เปนประเทศรวยๆ ทั้งนั้น เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุน เกาหลีใต จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 

ยุโรป อินเดีย สหรัฐอเมริกาเปนผูนําหลักที่จะทําเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นเราจะตองรู

วาการแขงขันมีความเขมขนขึ้น 

 ประเด็นที่สี่ การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค กลาวคือเราไมสามารถท่ีจะทําใหตัวเรา

เปนที่หนึ่งในขณะท่ีประเทศเพ่ือนบานเรา หรือประเทศท่ีอยูรวมทุนกับเราไมไดพัฒนาไปดวย เชน    

ถาเราอาศัยในอาคารท่ีหรหูราแตขางลางมีสลมั มแีตคนยากจน ทานจะมีความสุขไหม เมือ่ทานมีเพือ่นบาน 

อยูแบบน้ี ทานอยากจะเห็นความเสมอภาคเกิดขึ้น นี่ก็เปนอีกแบบหน่ึงที่เราจําเปนที่จะตองคํานึงถึง

การลดชองวางของการพัฒนาท่ียังไมเทาเทียมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน เราก็ตองชวยกัน              

เพราะเปาหมายก็คือใหภูมิภาคมีความสุขมีเสถียรภาพ มีการอยูดีกินดี และที่สําคัญคือการมีคานิยม

รวมกันมคีวามเอ้ืออาทร ซึง่ภาษาแหงอาเซียนในกฎบัตรเขียนไวสวยหรูมาก คอื “ตองรูจกัแบงปนกนั 

เอื้ออาทรตอกัน” สิ่งเหลานี้จะเกิดไดอยางไรถาเรามีความเหลื่อมล้ํากันมาก เหมือนในเมืองกับ                

ชนบท เราก็ไมสามารถคุมความเหล่ือมลํา้ไวได เราจําเปนทีจ่ะตองเขาใจส่ิงเหลานีว้าเราจะทําอยางไร

ทีจ่ะลดชองวางของการพฒันา แมแตในประเทศของเราเองดวย  ทัง้นี ้แตละประเทศนัน้ จะมจีดุแขง็

ของตนเอง หรือสงัคมทีเ่ราคดิวาดอยกวา แตถาเราคนหาจรงิๆ จะเหน็วาเขามทีนุไมวาจะเปนทุนทาง

เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ทีจ่ะนาํมาแขงขนักนัมาชวยกนัสรางประชาคมอาเซียนทีค่าดหวัง เพราะวา 

ในอาเซียน 10 ประเทศ จะเห็นวาเปนกลุมภูมิภาคที่มีความตางกันมาก ตางทั้งภาษา ศาสนา      

วฒันธรรมประเพณี มวีถิชีวีติความเปนอยูทีต่างกนั มทีรพัยากรทีต่างกนั แตขณะเดยีวกนัความตางนัน้    

ก็เปนจุดแขงขันของกลุมความรวมมือนี้ดวย และสามารถที่จะใชประโยชนของกันและกันได                  

เราตองเปลี่ยนวิสัยทัศน มุมมอง ในการที่เราจะเขาไปอยูในกรอบความรวมมือแบบน้ี เราโชคดีกวา

กลุมความรวมมืออื่นๆ ถาทานรูจัก OPEC (องคการกลุมประเทศผูสงนํ้ามันออก หรือ Organization 

of Petroleum Exporting Countries) จะเห็นวาเขามีแตนํา้มนั มแีตทรพัยากรน้ํามนั มแีตแกสธรรมชาติ 

ภูมิภาคอาเซียนประเสริฐสุดมีครบทุกอยางท่ีเปนปจจัยสําคัญในการท่ีจะทําใหเกิดความเขมแข็ง               

ทางเศรษฐกจิ บานเรามีหมด ทัง้อาหาร พลงังาน วตัถดุบิทกุอยาง ประเภทแรงงานความเช่ียวชาญตางๆ 

ครบหมดใน 10 ประเทศน้ี 
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 นอกจาก 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียนแลว เรายังมีจุดที่เรามีจุดขายประเทศอาเซียน

ดวยกนัใหเปนทีย่อมรับ คอื การเชือ่มโยงในภมูภิาคของเรา ทัง้นีป้ระเทศไทยโชคดีทีเ่ราอยูในทาํเลทีต่ัง้ 

ที่เชื่อมโยงกับ 4-5 ประเทศ จะเห็นในแผนท่ีอาเซียนไมมีใครโชคดีเทากับเรา บางประเทศก็อยูใน             

เกาะหางไกล แตเราอยูตรงนีใ้ครจะไปไหนตองผานเรา เราเลยมาคดิวาจดุนีเ้ปนจดุแขง็ของประเทศไทย 

ทีเ่ราจะตองใชประโยชนของทําเลท่ีตัง้ในการทําการเช่ือมโยงระหวางกัน การเช่ือมโยงท้ังทางบก ทางน้ํา 

ทางอากาศ การปรับปรุงถนน เสนทางรถไฟ เสนทางคมนาคมขนสงตางๆ เพราะนั่นคือหัวใจของ   

การคาขาย ติดตอเช่ือมโยงกัน ไมใชเชื่อมโยงเฉพาะโครงสรางพื้นฐาน แตรวมไปถึงการเชื่อมโยงกัน

ระหวางประชาชนดวย วันนี้อาเซียน 10 ประเทศไมตองมีวีซา แลว ก็ไปมาหาสูกันได เขตแดนไมมี

ความหมายแลว แตเรายังมีความหมายอยางอื่นแทน เราอยาไปกังวลกับเรื่องเขตแดนท่ีคนอื่นเขาขีด

เอาไวใหเรา แตแทจรงิแลวหมายถึงการเช่ือมโยงของประชาชนจะไปมาหาสูกนันัน้มีความสะดวกย่ิงขึน้ 

ทั้งการคาและในการปฏิสัมพันธกัน แตเราก็มีสิ่งที่ทาทายในสิ่งที่เราตองดูแลไมวาจะเปนโรคภัย          

ไขเจบ็ อาชญากรรมขามชาต ิผลกระทบตางๆ ทีต่ามมา และแนนอนทีเ่ราจะเปดปฏสิมัพนัธกบัคนอืน่นัน้ 

เราสามารถสื่อสารกันได แตสุดทายก็เปนจุดออนประเทศไทยชัดเจนวาทักษะการสื่อสารดาน        

ภาษาของเราดอยกวาประเทศอื่น หรือแมแตภาษาที่อาเซียนใชเปนภาษาสากล คือ ภาษาอังกฤษ              

เราก็ยังออนกวาเขา ภาษาเพ่ือนบานเราก็ดอยเชนกัน ในขณะที่ประเทศอ่ืนๆ เขากาวกันไปไกลแลว 

ซึ่งทั้งหมดนี่เปนเร่ืองเสาเศรษฐกิจ

 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : 

ASCC) ซึ่งเปนเสาสําคัญท่ีสุดสําหรับการประชุมสมัชชาในครั้งนี้ โดยใหมีประชาชนเปนศูนยกลาง 

ใหเปนสงัคมทีเ่อ้ืออาทรแบงปนกนั มคีวามเปนอยูทีด่ ียกระดบัคณุภาพชวีติประชาชน รวมทัง้ผูสงูอายุ 

และคนทุกกลุม ไมวาจะเปนผูดอยโอกาส คนพิการ เด็กเยาวชน สตรี ลวนเปนความหมายของ

ประชาชนทั้งสิ้น สิ่งท่ีอาเซียนดําเนินการไดกําหนดไวแลว มี 6 ขอ ดวยกันในเสานี้ 

 ประการที่หน่ึง การพัฒนามนุษย ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด ทานก็ไดยินไดฟงมาโดยตลอด              

วาเราโชคดีที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงรับส่ังเก่ียวกับเร่ืองน้ีมาต้ังแต 30-40 ปแลว แตการ

พฒันาในอดตีทีผ่านมากย็งัเนนการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิเพยีงอยางเดยีว แทจรงิแลวหัวใจสาํคญั

ของการพฒันาประเทศอยูที ่“คน” แตเรามักจะมองขาม ซึง่ตองใชเวลาเปน 10 ปๆ  กวาจะนาํ “คน” 

มาเปนปจจัยในการพัฒนาแถมในชวง 10-20 ปแรก พอพูดถึงคน ตองขออภัยสุภาพบุรุษดวย                

เพราะจะนกึถงึแตสภุาพบรุษุ เสมอืนหนึง่ไมมสีภุาพสตรเีขามามีบทบาทในการพฒันาเลย อกี 10-20 

ปตอมาถึงพบวาการพัฒนาท่ีไมประสบความสําเร็จนัน้ เพราะไมไดใชทนุมนุษยทีม่อียูในโลกน้ี ซึง่สรางมา 
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มีทั้งสตรีและสุภาพบุรุษ จึงได มีการนําเอาบทบาทของสตรีเข ามาในเรื่องของการพัฒนา                     

เพราะฉะนัน้การพัฒนามนษุยตองเกีย่วของกบัคนทกุกลม ไมวาจะเปนเดก็ เยาวชน สตร ีทกุคนจะตอง 

อยูในกลุมของการพัฒนารวมกัน 

 ประการที่สอง การคุมครองและสวัสดิการ ก็จะเปนเรื่องการคุมครองสวัสดิการและสังคม 

น่ีก็เปนเรื่องสําคัญและกลุมผูสูงอายุ 

 ประการท่ีสาม ความยุติธรรมและสิทธิ เปนเรื่องการสงเสริมความยุติธรรมและสิทธิ                    

ทางสงัคม ซึง่เปนเรือ่งทีไ่ดพดูคุยกนัอยูคอนขางมากวาจะทาํอยางไรในการทีจ่ะทาํใหเกดิความยตุธิรรม

และสิทธิที่พึงจะมี ผูสูงอายุก็จะตองไดรับสิทธิเหลานั้น ทั้งเรื่องที่อยูอาศัย การเขาถึงยารักษาโรค               

การเขาถึงบริการตางๆ  

 ประการท่ีสี ่การสงเสรมิความยัง่ยนืดานสิง่แวดลอม เพราะวนันีช้ีช้ดัแลววาปจจัยดานสิง่แวดลอม 

มีผลกระทบตอความมั่นคงของมนุษยมาก การที่เรารูจักดูแลสิ่งแวดลอม ดูแลธรรมชาติจริงๆ                   

แลวเราตองอยูกับธรรมชาติจึงจะยั่งยืน แตวันนี้เราละเลยสิ่งเหลานี้ จนกระทั่งเกิดผลกระทบ                

ตามมามากมาย ไมวาจะเปนรูปแบบของสภาพภูมอิากาศ ดนิ นํา้ ทีผ่นัแปรไป ผลกระทบท่ีมตีอพชืผล 

ทางการเกษตร ผลกระทบที่มีตอเรื่องของวิถีชีวิตของเรา สิ่งเหลานี้คือโรคภัยไขเจ็บที่เกิดข้ึนมา                  

เราตองใหความสําคัญตอปจจัยที่สําคัญ ที่จะทําใหเราอยูดีกินดี มีความสุขที่แทจริง เรื่องนี้ก็เปนเรื่อง

ที่ไดรับความสําคัญอยางยิ่ง 5 ขอ ภายใตเสาสังคม วัฒนธรรม 

 ประการท่ีหา การสรางอัตลักษณอาเซยีน ซึง่จาํเปนตองใหคนตระหนกั แมวาเราจะพดูอยูเสมอวา 

10 ประเทศ มีความแตกตางกัน แตสามารถคนหาอัตลักษณ 10 ประเทศได พวกเราจะได                                  

เกิดความรูสึกท่ีเปนหนึ่งเดียว หรือมีความภาคภูมิใจที่เราอยูในภูมิภาคนี้ ที่มีรากเหงาที่สืบเนื่องกัน

มานี่ก็เปนเร่ืองที่ใหญในวันนี้ที่เราตองทําความเขาใจทั้งในหมูเยาวชน ประชาชนโดยทั่วไป 

 ประการที่หก การลดชองวางการพัฒนา ที่เราไดกลาวไปแลววา เราตองเผชิญกับปญหา

ความเหล่ือมล้ํา ความยากจนในกลุมชนตางๆ ทาํใหสงัคมไมมคีวามสงบสุข เพราะฉะน้ันก็เปนความสําคัญ 

ภายใตเสาสังคม วัฒนธรรม ซึ่งเปนสิ่งสําคัญมากๆ 

 ถาเราจับหัวขอการพัฒนามนุษย และผูสูงวัยก็เปนสิ่งสําคัญในเรื่องของการพัฒนามนุษย 

ทางฝายผูจัดขอใหตอบคําถาม 3 ขอดวยกัน ในเอกสารท่ีมีมาถึง คือ (1) เมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน

บทบาทของผูสงูอายุจะเปนอยางไรบาง (2) ผูสงูอายุจะมีการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคม

อาเซียนอยางไร และ(3) เม่ือเขาสูประชาคมอาเซียนแลวผูสูงอายุจะมีความเก่ียวของอยางไรบาง               
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ก็จะพยายามใหขอคิดกับคําตอบ แตคงไมสามารถใหรายละเอียดไดทั้งหมดเพราะดูจากเวลาแลว 

อยากจะเรียนใหทราบวาที่เราไดพูดมาประชาคมอาเซียน ทั้ง 3 เสา ซึ่งเปนการพัฒนาลาสุด                       

และเหลอืระยะเวลาไมถงึ 6 เดอืน ทีเ่ราจะกาวสูประชาคมอาเซยีน แตขอเรยีนไววา ประชาคมอาเซยีน

ไมใชจดุสิน้สดุ แตมนัเปนจดุเริม่ตนของความคิดทีเ่รากอรางสรางตวักนัมา วาจะเปนประชาคมอาเซียน

ทีม่เีปาหมายทีช่ดัเจน สวนเสนทางเดนิท่ีจะพฒันาตอไปนัน้เปนเรือ่งทีจ่ะตองเกดิขึน้หลงั ป ค.ศ. 2015 

ในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะในเสาสังคม วฒันธรรม เราจะเหน็วามีการประเมนิครึง่ปหลงัของแผนงาน 

การจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ค.ศ. 2009-2015) ไป เมื่อประมาณ 2 ปที่แลว     

ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยเปนเจาของเร่ืองเปนผูประสานงานหลักของ

เสาสังคม วัฒนธรรม แตไมใชกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยกระทรวงเดียวที่

ตองดําเนนิการ แตเราตองทาํงานรวมกนักบัอกี 19 กระทรวง ถาฟงหวัขอเหลานีไ้มสามารถทีจ่ะทาํได

โดยกระทรวงเดยีวเพราะเปนงานทีค่าบเกีย่วหลายหนวยงานมาก แตจะตองรวมกนักนั ทัง้หนวยงาน

ภาครัฐ หนวยงานภาคประชาสังคม ประชาชนทั่วไป ทั้งเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ สตรี ทุกคนมีบทบาท

ที่จะตองเขามามีสวนรวม 

 ถามวาทาํไมจะสรางประชาคมอาเซียนโดยใหประชาชนเปนศนูยกลาง เราทุกคนท่ีนีจ่ะตอง

มีสวนรวมที่จะทําใหเกิดผลเปนรูปธรรม เราจะตองใหความสนใจและจะปลอยใหเปนหนาที่ของ                

หนวยงานราชการอยางเดียวไมได เพราะวาประชาชนทั่วไปจะตองรับรูวาเขาไปทําความตกลงอะไร 

ใหความสําคัญอะไร มุงมั่นอะไร เพื่อใหเกิดความความคืบหนาตอบสนองตอความตองการของเรา

อยางแทจริง ซึ่งเยาวชนอาจจะมองถึงปญหาขางหนาที่เขาจะประสบในอนาคต แตสําหรับผูสูงอายุ

วนันีส้ามารถท่ีจะมองวาส่ิงเหลานัน้ตอบโจทยความตองการของทานหรือไม และน่ีคอืสิง่ทีอ่ยากฝากวา

บรรดาขอตกลง ปฏิญญาตางๆ นั้น อยากเห็นแบบท่ีมีการรวบรวม โดยสามารถท่ีจะเขาถึงได                           

ณ จุดเดียวรวมกัน ไมตองไปเปดหาตามกระทรวง ทบวง กรม 20 กระทรวง 

 ปญหาหนึ่งที่ทําใหการพัฒนาเกิดขึ้นชามาก เพราะวาถูกจํากัดดวยกรอบอํานาจหนาที่ของ

แตละกระทรวง ทบวง กรม เพราะฉะนั้นวันนี้เราตองตื่นตัวเพื่อจะดูวามีเรื่องอะไรบาง และตองทํา

รวมกันใหสามารถเกิดผลได ที่จะเสนอใหดูเปนตัวอยาง คือ ปฏิญญาผูสูงอายุ จะชี้ใหเห็นวา อาเซียน

ใหความสาํคัญกับการดูแลผูสูงอายุ วันนี้เรามาพูดเรื่องการออม เรื่องภาระท่ีรัฐบาลตองแบกรับดูแล

ผูสูงอายุไมวาจะเปนคารักษาพยาบาล คาเลี้ยงดู แตถาไปมองตนเหตุของเรื่องเหลานี้วาเปนเพราะ

อะไร และเราควรจะใชกลไกอะไร เราควรจะใชเครื่องมืออะไร เรามีทุนสังคมมากมาย เราไดใช

ประโยชนไหม เราเห็นคณุคาของส่ิงเหลานัน้ไหม ในดานการดูแลผูสงูอายุประเด็นทีอ่าเซียนไดพดูถงึ 

คอื การสรางความเขมแข็งใหกบัครอบครัวสถาบันครอบครัว อนันีก้ถ็อืเปนหวัใจอันหน่ึงของพัฒนาการ

ในภมูภิาคของประเทศท่ีกาํลงัพฒันา โดยเฉพาะภูมภิาคเอเชีย และอาเซยีน สถาบันครอบครัวของเรา 
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จริงๆ แลวมีความเขมแข็งพอสมควร แตระยะหลังๆ ดวยพัฒนาการและบริบททางเศรษฐกิจที่                 

เปลี่ยนไป การขยายตัวของเมือง การที่ตองตอสูกับสภาวะเศรษฐกิจตางๆ ก็ทําใหสถาบันครอบครัว

ออนแอลง ประเดน็เหลานีอ้าเซยีนใหความสาํคัญมากๆ และกเ็ปนหนาทีข่องเราจะมาชวยกนัดวูาเรา

จะทําใหเขมแข็งขึน้เหมือนเดิมไดอยางไร รวมท้ังตวัผูสงูอายุเองดวย ตวัดฉินัเองอยากจะบอกผูสงูอายุ

วา อายุเปนเพียงตัวเลข ไมเคยคิดเลยวาตัวเองเปนผูสูงอายุคิดเพียงวามีพละกําลัง ก็จะทําเต็มที่                 

ทําเทาที่ศักยภาพเราทําได นี่เปนสิ่งที่อยากเรียนใหทราบ เพราะฉะนั้นบทบาทผูสูงอายุ อยากเรียน

ตรงนีว้าเราตองเปลีย่นทัศนคต ิวาเราเปนผูทีเ่ปนทนุมนษุยทีม่คีณุคามหาศาล เปนพลงัทีจ่ะขบัเคลือ่น

ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

 ประสบการณ ความรูของทานทั้งหลายก็เปนคลังปญญาผูสูงอายุ มีครูภูมิปญญา เราไมควร

ที่จะคิดวาเราแกแลว ไมทําอะไรแลว เราตองเปนผูสูงอายุที่สามารถขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ

สังคมของประเทศชาติได จะตองเปนพลังที่สําคัญในการที่สรางพลังอาเซียนที่เขมแข็ง ไมใชเขียน                

3 เสา แลวปลอยใหกระทรวง ทบวง กรม ดูแลไป และก็คนรุนปจจุบัน เราจะตองเขามามีสวนรวม 

ดวยประสบการณ ความรูมหาศาล และเปนสังคมที่มีคุณคามากทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น

มากมายมหาศาล 

 ยกตัวอยางการเขาไปมีบทบาทในการขับเคล่ือนการพัฒนา เชนในเสาเศรษฐกิจ เราก็สามารถ

เปนผูขบัเคลือ่น กาํหนดทศิทางของการพฒันาอตุสาหกรรมตางๆ ไมวาจะเปนการแพทย แพทยแผนโบราณ 

สมุนไพร หลักการผลิตสิ่งเหลานี้ สินคาอุปโภค บริโภค แมกระทั่งที่อยูอาศัยการออกแบบตาง ๆ               

พัฒนาเมือง ทานก็เปนตัวกําหนดวา ความตองการของทานเปนตัวบงชี้ใหเขานําไปสรางสรรค                  

ไปเพ่ิมคณุคาทางเศรษฐกิจ เปนผลิตภัณฑทีม่มีลูคาเพ่ิมขึน้ โดยใสเทคโนโลยีหรอืนวัตกรรมตอบสนอง

ความตองการของผูสงูอายุ ไมวาจะเปนดานโภชนาการ อปุกรณผลิตภัณฑตางๆ จะสังเกตไดวาแมกระท่ัง 

พูดเรื่องอารยสุขาของคนพิการของผูสูงอายุก็ตองการเชนเดียวกัน ทานจะเห็นวาวันนี้เรายังไมมี                

สิ่งเหลาน้ี อาจจะเขียนไวในกฎหมาย แตเราไมไดนําไปปฏิบัติ

 วันนี้เราตองตื่นตัว ราชการยังไมไดทํา องคกรที่เกี่ยวของยังไมไดทํา ผูสูงอายุจะตองมีเสียง

ออกมาสงเสียงออกมา อยางการข้ึนบนัไดเราจะเห็นวาผูสงูอายุอาจจะตองการราวบันไดขางหน่ึงและ

ในสถานท่ีสาธารณะท้ังหลายถาสังเกตจะพบวาไมมี วันนี้เรามีที่จอดรถสําหรับคนพิการ เพิ่มอีกชอง

ไดไหมใหสาํหรับผูสงูอายุ เพือ่การดํารงชีวติและอยูรวมกันอยางมีความสุข จะตองสรางความปลอดภัย 

ไมใชใหผูสงูอายตุองเกบ็ตวัอยูในบาน ผูสงูอายสุามารถทีจ่ะออกมาทาํกจิกรรมทกุอยางไดตามพละกาํลงั 

ที่สามารถและความถนัดทักษะ ซึ่งภาครัฐ ภาคสวนตางๆ อาจจะรวมมือกัน ตัวผู สูงอายุเอง                             

ก็ตองหารูปแบบ กลไกทั้งหลาย กับชมรมทํากิจกรรม ทําประโยชนใหกับสังคม ชวยกันสรางสังคม 
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 ผูสงูอายใุนสายตาดฉินัมองวาเปนทรพัยสนิทีม่คีณุคามาก ไมไดวามองวาเปนภาระ ตรงกนัขาม 

เราสามารถท่ีจะเติมส่ิงเหลานั้นใหกับทาน นําพาใหกับทาน เผอิญมีคุณแมอายุ 100 ป ทานจะ                 

เลาเรือ่งเกาๆ ใหฟง และเชือ่วาผูสงูอายหุลายทานมปีระสบการณทีไ่มตางกนัในการทีจ่ะเลาสิง่เหลานัน้ 

และรักษาไวใหคูควรกับประเทศตอไป ในการที่จะเปนจุดขายในทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นจะ                  

เห็นวาบทบาท และการเตรียมตัวผู สูงอายุก็ตองเตรียมดวยในการท่ีจะดูแลสุขภาพของตน                      

และผูสงูอายใุนคนตอไปจะมคีณุคาทีด่กีวาเรา โดยเฉพาะตัวดฉินัเองมองวาเราตองใหความรูกบัพวกเขา 

วาการที่เราจะหลีกเลี่ยงโรคภัยไขเจ็บเรามักจะเนนระบบสุขภาพ เรื่องของโรคติดตอ จริงๆ แลวเราก็

ประสบผลสําเร็จมาระดับหน่ึง ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารสุขก็ประกาศวาเราสามารถลด

อัตราผูติดเชื้อ HIV จากแมสูลูกลงได และโรคที่ไมติดตอไมวาจะเปนเบาหวาน ความดัน โรคเลือด

ตางๆ สารพัด มันมาจากไหน มันมาจากการที่เรามีพฤติกรรมไมวาจะเปนการอุปโภค บริโภค ละเลย

การออกกําลังกาย การดําเนินวิถีชีวิต ตอนนี้เราจะตองตื่นตัวตรงนั้น เพื่อจะใหมีสุขภาพท่ีดีไมเปน

ภาระ สอดคลองกับการศึกษาของกองทุนสหประชาชาติเพื่อประชากร (UNFPA) ที่วาเราเขาสูสังคม

ของผูสูงวัยที่คอนขางจะเต็มเปยมและนับวันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆ เราก็โชคดีที่เห็นมีคนไทยอายุยืน               

ถึง 90 ปขึ้นไป ในชวงไมกี่สิบปขางหนา แตเราหวังวาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดดีวย เพื่อที่จะทําประโยชน

ใหกับสังคมอยางที่ควรจะเปน 

 เพราะฉะน้ัน ก็อยากฝากตรงน้ีวาขอใหทุกคนมีความเช่ือม่ันตัวเอง วาเราน้ันมีศักยภาพ               

มคีณุคา เปนทรพัยสนิทีม่คีณุคาทีจ่ะชวยสรางประชาคมอาเซยีนรวมกนัได ขณะเดยีวกนักต็องขอให

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ตัวผูสูงอายุเอง ตองทํางานแบบบูรณาการ 

ตองดูกลไกในสิ่งตางๆ ที่วาดภาพเอาไว แมวาจะอยูกระทรวงใด ตามหนวยงานใดก็ตามไมสามารถ

จะทําใหสําเร็จได ถาเราไมทํางานรวมกัน
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ภาคผนวก ช
คํากลาวปาฐกถาพิเศษ

เรื่อง “การปฏิรูประบบสังคมผูสูงวัยไทย สูประชาคมอาเซียน”

โดย นายแพทยอําพล  จินดาวัฒนะ

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

และคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ

ผูพิการและผูดอยโอกาส

สภาปฏิรูปแหงชาติ

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ณ หองวายุภักษ 3 ชั้น 4 ศูนยประชุมวายุภักษ 

โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 เมื่อกลาวถึงสมัชชาผูสูงอายุ ผมคิดวาจําแนกออกเปน 3 แบบ คือ แบบที่ 1 เปนพ้ืนที่

สาธารณะ เปนพื้นที่ทางปญญาที่ทําใหผูสูงวัย และคนวัยอ่ืนๆ ไดเขามามีบทบาทและแลกเปล่ียน

เรียนรูรวมกัน และเปนพื้นที่ของสังคมผูสูงอายุอยางชัดเจน และในอนาคตขางหนาจะมีเด็กและ

เยาวชนเขามามีสวนรวมในสมัชชาดังกลาวเพ่ิมข้ึน แบบที ่2 เปนพืน้ทีท่างปญญา เรียกวาจิตวญิญาณ 

เปนการมารวมหลอหลอมและตอยอดคุณความดี เม่ือเร่ิมเขาสูสงัคมผูสงูอายุแลว นอกจากเราจะตอง

สนใจตัวเราเองแลว เรายังตองสนใจเรื่องสาธารณะและเร่ืองรอบขางมากขึ้น เพราะฉะนั้น เรื่องของ

เราเองตองเปนเร่ืองรอง จากท่ีคนจีนโบราณบอกวาพออายุ 60 ปแลว ตองแจกของสงเสบียง ไมใช

มาพดูแตเรือ่งของตวัเอง หรอืเรือ่งทาํมาหากนิ หารายไดใหตนเอง แตเราจะตองทาํงานเพีอ่ตอบแทน

สังคม ทํางานเพ่ือสาธารณะ แบบที่ 3 เปนพื้นที่สําคัญและเปนพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

แบบมสีวนรวม อันนี้ชัดเจน สังเกตไดจากในงานสมัชชาครั้งนี้ที่ไมใชมาเจอกันแลวก็จบไป แตมีการ

เสนอแนะเพ่ือผลักดันและพัฒนาเร่ืองสําคัญตางๆ ใหเกิดขึ้น 

 ผมอยากชืน่ชมเร่ืองทีเ่กดิขึน้เมือ่ป พ.ศ. 2551 ซึง่สมัชชาผูสงูอาย ุไดมมีตไิววา ควรเรงผลกัดนั

ใหมีระบบการออมเพ่ือการดํารงชีพยามชราภาพ ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันรายไดเมื่อเขาสูวัย             

ผูสงูอายุ ในลกัษณะกองทุนระดับชาติ และหลังจากน้ันกม็กีารผลักดนัผานกระบวนการหลายรูปแบบ 

จนในทีส่ดุไดมกีารยกราง พ.ร.บ. กองทนุการออมแหงชาต ิและรฐับาลในชวงนัน้กเ็ปนชวงของรัฐบาล

พรรคประชาธิปตย ซึ่งไดผลักดันจนเกิด พ.ร.บ. กองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. 2554 ขณะนั้นพรรค
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เพื่อไทยท่ีเปนฝายคาน ก็เห็นดวยกับกฎหมายฉบับนี้ และสภาผูแทนราษฎรก็ลงมติเห็นดวยหมด               

ซึ่งก็หมายความวาทุกพรรคเห็นดวยกับ พ.ร.บ.ดังกลาว แตพอหลังจากนั้นปรากฏวาไดมีการเปลี่ยน

รัฐบาลเปนอีกพรรคหน่ึง และไมมีการดําเนินการตามกฎหมายน้ี เพราะฉะน้ันสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับ

กระบวนการพัฒนาของเรามันไมงายทีจ่ะประสบความสําเร็จ ประชาชนเครือขายผูสงูอายุ และทานทัง้หลาย 

มองเห็นปญหาของคนกําลังจะเขาสู สังคมผู สูงวัย ที่มีฐานะยากจน ไมมีสวัสดิการรองรับ                                 

ไมมีหลักประกันทางเศรษฐกิจ จึตองงมีการเตรียมผลักดันเร่ืองน้ีไว ทานไมไดทําเพ่ือตัวทานเอง                 

แตทําเพ่ือคนรุนหลัง เพราะฉะน้ันสิ่งเหลานี้เปนเร่ืองท่ีดีงามมาก สมัชชาผูสูงอายุคือท่ีของปญญา    

เปนพื้นที่ของจิตวิญญาณ แตปรากฏวาเมื่อมีกฎหมายแลวก็ยังเกิดปญหาติดขัด จนกระทั่งมีคณะ

รักษาความสงบแหงชาติเขามา มีรัฐธรรมนูญฯ (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มีการจัดตั้งสภา

ปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) ทําหนาท่ีพัฒนาเสนอแนะการปฏิรูปประเทศไทย ผมเขาไปเปน 1 ในสมาชิก

สภาปฏิรูปแหงชาติ 250 คน เปนประธานกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี                

ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส ซึ่งรับผิดชอบดูแลดานสังคม ดานชุมชน และกลุมเปาหมายตาง ๆ  

ดังนี้  

 เรือ่งแรก ทีเ่ราหยบิยกขึน้มาเปนเรือ่งทีส่าํคัญ และมปีระโยชนกบัคน 20 กวาลานคน ทีไ่มมี

การออม ไมมรีะบบบาํนาญทีจ่ะใชในการดาํรงชพีเม่ือเขาสูสงัคมสงูวยั ผมไดหยบิยกขึน้มาทาํรายงาน

การพจิารณาศกึษาเร่ือง หลกัประกันความมัน่คงดานรายไดเพือ่การยังชพีของผูสงูอาย:ุการเรงรดัการ

ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติกาองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. 2554 โดยเสนอใหเรงรัดการออม                

แหงชาติ และนําเสนอตอสภาปฏิรูปแหงชาติ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สภาปฏิรูปฯ มีมติ

เปนเอกฉนัท เหน็ชอบรายงานขอเสนอดงักลาว และใหดาํเนินการทนัท ีหลงัจากนัน้กไ็ดมกีารประสาน

กับทานสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ตอมา ครม. 

มีมติเห็นชอบใหดําเนินการจัดตั้งกองทุนดังกลาวตอไป และเม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558                  

นายกรัฐมนตรีไดเริ่มดําเนินการเร่ืองนี้แลว และวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ที่จะถึงนี้ จะมีการเปด

รบัสมาชกิคนแรกทีจ่ะเขาสูกองทนุการออมแหงชาต ิผมอยากจะขออนญุาตเชญิทานทัง้หลายปรบมอื 

ใหกับความสําเร็จในครั้งนี้ และมีผูคนจํานวนมากจากหลายภาคสวนชวยกันดําเนินการผลักดัน         

เรือ่งนีจ้นสาํเรจ็ลลุวง แตนีเ้ปนเพียงแคจดุเริม่ตนของการสรางระบบบาํนาญแหงชาต ิเพือ่จะใหคนไทย 

ทุกคนที่เขาสูสังคมสูงวัยมีบํานาญในชีวิตของเขา เพื่อจะใหเขามีรายได มีหลักประกันดานเศรษฐกิจ 

ดํารงชีพอยูไดอยางมีคุณภาพจนถึงวันสุดทายของชีวิตเพียงเทานั้นเอง เรายังตองผลักดันบํานาญ    

แหงชาติกันตอไป อันนี้ก็เปนประเด็นที่ผมจะเรียนวาเมื่อเรามีความสําเร็จเพียงเล็กนอยควร                            

จะช่ืนชมยินดีซึ่งกวาจะสําเร็จใชเวลานานถึง 10 กวาป 
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 เรื่องท่ีสอง วาดวยสังคมสูงวัย มี 2 เรื่องดวยกัน คือ เรื่องผูสูงวัย กับเรื่องสังคมผูสูงวัย           

ที่ผานมาเราไปมุงแตเรื่องของผูสูงวัย แตแทที่จริงแลวมันมีเรื่องที่ใหญกวานั้น คือเรื่องสังคมสูงวัย 

เพราะฉะนั้นเร่ืองใหญคือเร่ืองน้ี ในอดีตถาใครศึกษาพุทธประวัติในสมัยพุทธกาล พระอรหันตมีอายุ 

120 ป จนในท่ีสุดแลววิชาการบอกวาอายุขัยของมนุษยเราคือ 120 ป โดยประมาณ แตปรากฏวา       

ในโลกของความเปนจริงคนจะมีอายุถึง 60 ป ก็มีจํานวนนอยลง แลวเราก็มาใชจุดตรงกึ่งกลางตรงน้ี

บอกวาเร่ิมเขาสูสงัคมผูสงูอายุ แตเม่ือกอนไมไดเปนอยางน้ัน เรามาดูในอดีตท่ีผานมาในประเทศไทย

และในหลายๆ ประเทศก็เปนอยางนั้น เกิดโรคภัยไขเจ็บ มีปจจัยตางๆ ทําใหเราเสียชีวิตกอนที่จะ

มีอายุถึงคร่ึงหน่ึงท่ีควรจะเปนคือ 60 ป แตพอเราพัฒนาประเทศมาเรื่อยๆ บริการสาธารณสุขดีขึ้น 

การศึกษาดีขึ้น การคมนาคมดีขึ้น เทคโนโลยีดีขึ้น คนอายุยืนขึ้น อายุขัยเฉลี่ยของพลเมืองก็ขยับขึ้น

จาก 40 ปกวา มาเปน 50 , 60 ,70 ป ตามลําดับ จนวันนี้ก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆ บางคนก็ตั้งเปาหมายไว

วาจะอยูถงึ 100 ป เมือ่อายขุยัเฉล่ียขยบัเพิม่ขึน้อยางนี ้กห็มายความวาคนเรามอีตัราการเสียชวีติลดลง 

โดยเฉพาะสุภาพสตรี เมื่อป พ.ศ. 2520 อยูในยุควางแผนครอบครัว มีนโยบายวางแผนครอบครัว               

โดยการคุมกําเนิด เราก็วางแผนครอบครัวสําเร็จจริงๆ ซึ่งนโยบายเมื่อกอนขาราชการมีลูกกี่คนก็

สามารถเบิกคาเลี้ยงดูไดทุกคน แตเม่ือมีนโยบายวางแผนครอบครัว ก็ไดกําหนดใหสามารถเบิก                

คาเล้ียงดไูดไมเกนิ 3 คน และในปจจบุนักย็งัเบกิคาเลีย้งดไูดไมเกนิ 3 คน และใหเบกิได 50 บาท/เดอืน 

เหมือนเดิม อันนี้คือการไมทันสมัยของรัฐบาล ปรากฏวาวันนี้คนมีลูกเฉล่ียไมถึง 2 คน เปลี่ยนไป       

อยางสิน้เชงิ และกย็งัไมมกีารปรบันโยบายยทุธศาสตรของประเทศ ปญหาผูสงูวยัจะสงูขึน้แตปรากฏวา

เด็กเกิดนอยลง คนไมแตงงานเพ่ิมมากข้ึน หรือแตงงานก็ไมมีลูก แตคนท่ีทองไมพรอมก็มี                      

ในประเทศไทยไมไดมแีตปญหาเร่ืองผูสงูวยั แตปญหาใหญของสงัคมอกีประการหน่ึง คอื จาํนวนคนรุนใหม 

ที่เขามาทดแทนมีคุณภาพลดลงอยางมาก ถาเราไมปรับนโยบายใหม อะไรจะเกิดขึ้นในอีก 15                            

ปขางหนา คนมอีายเุฉลีย่ 60 กวาป จาํนวนมาก ขาดแคลนบุคลากรในวัยทาํงาน สงัคมจะอยูไดอยางไร 

เราไมมีกําลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งผมไดเกริ่นไวชัดเจนแตตนวาการทํางาน                          

หลังอายุ 60 ป ไมใชทํางานเพ่ือตัวเองหรือเพื่อหารายไดใหตนเองและครอบครัวเพียงอยางเดียว                

แตเราตองทํางานเพ่ือสาธารณะ แลวจะทําใหชีวิตเรามีคุณคามากยิ่งขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 เรื่องที่สาม กลุมประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีประชากรกวา 600 รอยลานคน 

ประเทศสิงคโปร มจีาํนวนของผูสงูวยั เปนอนัดบัหน่ึง รองลงมาอันดบัสอง คอื ประเทศไทย เมียนมาร 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา บรูไน ฟลิปปนส ตามลําดับ แตเปนที่ทราบกันดีวา พลเมืองของ

สิงคโปร มีรายไดและมีเงินออมท่ีเพียงพอในการดํารงชีพกอนกาวเขาสูวัยชรา เปนสังคมผูสูงอายุที่มี

คณุภาพชวีติท่ีด ีสวนประเทศไทย ซึง่มจีาํนวนผูสงูวยัเปนอนัดบัสองรองลงมา กลบัมีรายไดทีไ่มเพยีงพอ 
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ตอการดํารงชีพ เปนหน้ี และไมมีเงินออมเพ่ือใชดํารงชีพในยามชราภาพ และเม่ืออายุเพิ่มขึ้นก็จะ            

มีรายไดลดนอยลง และอีกไมเกิน 30 ป โดยประมาณ ทุกประเทศก็จะมีผูสูงวัย (อายุ 60 ป) มากกวา

รอยละ 60 ของจํานวนประชากร และเมื่อเขาสูสังคมสูงวัย อัตรากําลังแรงงานก็ลดลง อัตราความ

สามารถในการแขงขนัลดลง ผลติภาพการทํางานก็ลดลง เราก็จะไมสามารถท่ีจะเพิม่ผลผลติมวลรวม

ใหกับประเทศได อันนี้หมายความวาแตละประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทย ก็ตองพัฒนาคนใหมี

คณุภาพ เรือ่งทีส่อง คอื สงัคมสงูวยักอใหเกดิการพึง่พงิมากขึน้ เมือ่คนอายุมากขึน้ (อาย ุ60 ปขึน้ไป) 

แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุม 1 ยังกระฉับกระเฉง ชวยเหลือตนเองไดทุกอยาง กลุมที่ 2                   

เริ่มพึ่งพิงและอาศัยคนอื่น เชน ขับรถไมไดแลว ตองมีคนชวยขับรถ ฯลฯ กลุม 3 พึ่งพิงสมบูรณ                  

และผูสงูวยัทีม่รีายไดสงูอาจจะตองมคีนดแูล 4-5 คน/ผูสงูวยั 1 คน จะตองทาํอยางไรเมือ่สงัคมสงูวยั 

ใชทรัพยากรมากข้ึน 

 เรือ่งทีส่ี ่ประเทศไทยขณะน้ี มสีภาปฏริปูแหงชาติขึน้มาชัว่คราว เรากพ็บวาประเด็น สงัคมสงูวยั 

เปนประเด็นสําคัญอันหน่ึงทางดานสังคม และเปนหน่ึงใน 37 วาระปฏิรูป ที่สภาปฏิรูปแหงชาติ          

หยิบยกมา อยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี                           

ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส ผมไดเสนอตอประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ ใหตั้งคณะกรรมการ

ปฏิรูประบบรองรับการเขาสู สังคมผูสูงอายุของประเทศไทย ซึ่งไมใชเฉพาะเร่ืองของผูสูงอายุ                     

เพยีงอยางเดยีว แตจะเพิม่ระบบสงัคมผูสงูวยัขึน้มา เพือ่มารวมกนัคดิวเิคราะหวาเราจะเตรยีมพรอม

ประเทศในการรองรับการกาวเขาสูสงัคมผูสงูอายอุยางไร โดยมี รองศาสตราจารย ดร.เจมิศกัดิ ์ปนทอง 

เปนประธานคณะกรรมการฯ และมีผมเปนที่ปรึกษา เมื่อมีการพัฒนาขอเสนอการปฏิรูประบบเพื่อ

รองรบัสงัคมสูงวยั เรานาํเขาสภาปฏริปูแหงชาตเิรยีบรอยแลว รอบสดุทายคอืการทาํแผนปฏริปูเสนอ

ไปเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เมื่อสภาปฏิรูปแหงชาติมีมติเห็นชอบแลว ก็จะเสนอตอรัฐบาล

ตอไป แมสภาปฏิรูปแหงชาติจะเสนอเร่ืองการปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัยในวันนี้ แตระยะเวลาที่

จะเริม่ดาํเนนิการอาจจะตองรอถึง 10-20 ปขางหนาถงึจะดาํเนนิการได เพราะระบบราชการของเรา

ยงัแยกสวนกนัทาํงาน เรือ่งนีก้ห็วงัวาจะมกีารนาํไปปรบัปรงุแกไขเพือ่เปนประโยชนในการขับเคลือ่น

การปฏิรูปตอไป 

 หลักการในการปฏิรูประบบสังคมสูงวัยมีอยู 5 ประการ (1) ตองใหสังคมตระหนักวาผูสูงวัย

เปนพลังของสังคม การปฏิรูปตองไมสรางระบบทําใหผูสูงวัยเปนภาระของสังคม (2) สรางสังคมและ

สภาพแวดลอมใหกับบุคคลทุกชวงวัย ทุกกลุมประชากรอยูรวมกันได ไมใชแยกผูสูงวัยออกไป ตองมี

หลากหลายวัยอยูดวยกัน ลูกหลานอยูดวยกัน (3) ตองใชพลังที่เรียกวาจตุพลังและใชชุมชนเปน

ศูนยกลาง ตองใหผูสูงวัยรวมบูรณาการกับครอบครัวและชุมชน ไมใชแยกเขาออกมา (4) การดูแล         
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ผูสูงวัยเก่ียวกับเร่ืองสุขภาพและสังคม โดยเฉพาะสุขภาพ และตองเตรียมความพรอม ทั้งทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม การบริการดานสุขภาพ สิ่งแวดลอมเพื่อรองรับประชากรที่เปลี่ยนไป (5) การมอง

มติขิองแผนปฏิรปู 4 ดาน ไดแก มติดิานเศรษฐกจิ มติดิานสุขภาพ มติดิานสังคม และมิตดิานส่ิงแวดลอม 

 สุดทายขอกลับไปมุงประเด็นเรื่องอาเซียน รัฐบาลไดเริ่มดําเนินการจัดทําวีซาแบบ 6 เดือน 

คือ เขาออกกี่คร้ังก็ได และสามารถตออายุเมื่อครบระยะเวลา 6 เดือน เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและการ

ทองเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งก็หมายความวาประเทศตางๆ สามารถเดินทางเชื่อมโยงถึงกันหมด               

ดงันัน้ แรงงานมฝีมอืในประเทศไทย กอ็าจจะยายไปทาํงานในกลุมประเทศสมาชิกอาเซยีนเพิม่มากขึน้ 

(แรงงานไหลออก) พอเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้แลว ในขณะเดียวกัน ก็จะมีผูสูงอายุของประเทศใน               

กลุมสมาชิกอาเซียนยายมาอยูในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน เรามองอยางไรท่ีประเทศไทยจะเขาสู

อาเซียน เรามองวา (1) เราตองเรียนรู ทั้ง 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน เรียนรูภาษาของประเทศ

เพื่อนบาน เปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบาน และผูสูงวัยจะตองเปนผูนําในการ

เปลีย่นแปลงทศันคตติอเพือ่นบาน (2) จะตองคดิใหม เรือ่งการไปทํางานขามประเทศสามารกเกิดขึน้ได 

มีการไปอาศัยอยูขามประเทศกันได (3) ขอเสนอการปฏิรูปของสังคมสูงวัยจะตองนําไปสูการเปน

ยทุธศาสตรของชาต ิจะตองคดิวาการปฏิรปูระบบสงัคมสงูวยัเปนเรือ่งระดบัชาต ิไมใชของกระทรวงใด 

กระทรวงหนึ่งเทานั้น 
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ภาคผนวก ซ
เจตนารมณ “สังคมสูงวัย จะสรางพลังอยางไร ในการเขาสูประชาคมอาเซียน”

1

ในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคมจะประสานสัมพันธกับเครือขายอยางสมํ่าเสมอ

ในฐานะที่เปนผูสูงอายุจะพัฒนาตนเองใหกาวหนาทันสมัยกับยุคโลกาภิวัตน

ในฐานะเปนผูนําองคกรผูสูงอายุจะดํารงไว ซึ่งความผาสุกของผูสูงอายุพัฒนางานผูสูงอายุทุกระดับ

ใหมีศักยภาพเทาเทียมกันและกาวไปในทุกๆ ดาน

2

เราจะชวยกันรวมพลังเปนหนึ่งในการใหผูสูงอายุระดับชาติ

ใหมีความเขมแข็งดูแลตนเองอยางมีคุณภาพ ในการเขาสูประชาคมอาเซียน

3

ดนตรี กีฬา ไมมเีชื้อชาติ เพราะเปนศิลปกรรมที่เขาใจกันทั่วโลก

สามารถทําใหคนตางชาติ ตางภาษา เขาใจซึ่งกันและกันได

4

การสรางความตระหนักรูใหผูสูงอายุมีสวนรวมในกิจกรรม

และใหความสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนใหเงินอุดหนุนกับชมรมผูสูงอายุ

การระดมทุกภาคสวนใหความสําคัญกับผูสูงอายุ เพื่อกระตุนใหผูสูงอายุตระหนักในคุณคาของตนเอง

5

เริ่มที่ผูเฒา ตองเขาชมรม บมคุณคา แพรภูมิปญญา เฟนหาวัฒนธรรม

นําไปฟนฟูใหแข็งแรง ยอมเปนพลังแกรงใหสังคมสูงวัย

6

รวบรวมแกนนําผูสูงอายุที่มีความรู ความสามารถ 

ชวยกันนําผูสูงอายุที่ตองการทํางาน มาทํางานใหได
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7

ผูสูงวัยไทย รวมใจกายที่แข็งแกรง รวมนําพาชาติไทยพรอมรับอาเซียน

 

8

ขอประมวลวา บทบาทการเสนองานทุกขอเปนสิ่งที่ดีมาก 

คงประสบความสําเร็จทุกประการ

9

สั่งสมองคความรู พัฒนาเขาสูประชาคมอาเซียน

10

ผูสูงอายุมีพลังเหลือเฟอ คือ พลังใจนะแตพลังกายอาจจะถดถอยไปบาง

แตเปนธรรมชาติของสังขาร ทานสรางพลังนี้อยางไร ใหไปคิดตอ 

“เรา” ผูสูงวัยพรอมใจกันสรางชาติ

11

เราจะมุงมั่นพัฒนาสังคม โดยเฉพาะผูสูงอายุใหมีคุณภาพที่ดี

เตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนอยางจริงใจ

12

สรางพลังชมรมแตละตําบล อําเภอ จังหวัด ใหเขมแข็ง โดยประธานสาขาฯ

จะตองบูรณาการการทํางานรวมกับ พมจ. และหนวยงานอื่นๆ

ที่เกี่ยวของประชุมสัญจรแตละตําบล อําเภอ

เพ่ือผลักดันสรางขวัญกําลังใจสงเสริมกิจกรรมตางๆ ติดตามประสานงาน ชักชวน

สรางความสามัคคี โดยจังหวัด (สาขาฯ+ภาครัฐ เอกชน และทองถิ่น)

เปนแกนในการสงเสริมกระตุนใหเกิดกิจกรรมตอเนื่อง
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13

ใสใจกับผูสูงอายุ มุงมั่นการใหกําลังใจของผูสูงวัยและคนพิการ มั่นใจในการเขาสูประชาคมอาเซียน

14

รวมพลัง รวมใจ สงเสริมสูการพัฒนาสังคมผูสูงวัยของประเทศไทยสูประชาคมอาเซียน

15

สนับสนุนพรอมสงเสริมคลังปญญาผูสูงวัยในทุกภูมิภาคใหไดรับการพัฒนา

และสืบทอดตอคนรุนตอไป

16

ตั้งใจใหความชวยเหลือและดูแลผูสูงอายุอยางเต็มความสามารถ 

และจะใหการสนับสนุนตามคําสั่งตอทุกภาคสวนดวยความเต็มใจ

17

สรางเสริมเร่ิมมติ เพ่ือดําริการหลอมรวมรวมพลัง อยางพรอมพรั่งดวยตั้งใจแดผูสูงอายุ

18

เรียนรูวัฒนธรรมของชาติในอาเซียนและสรางจิตสํานึกในการเคารพวัฒนธรรมของแตละชาติ

19

เพิ่มพลังในการขับเคล่ือน เพ่ือใหมีการพัฒนา เครือขายผูสูงอายุใหเจริญยิ่งขึ้น

มีความเขมแข็งและยั่งยืน ในทุกดาน ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ

20

ผูสงูวยั เปนคลงัปญญาของสงัคม เปนผูทีม่ภีมูปิญญา เปนผูนาํพาแนะนํา และเปนตวัอยางแกผูสงูวยัใหทัว่ๆ ไป 

มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่สามารถจะดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข

อยางครบถวนหนาทุกหยอมหญา ของเมืองไทย ขอใหทุกทานไดชวยกัน
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21

สงเสริม เอาใจใส พัฒนา เขาใจ และเขาถึงผูสูงอายุ

22

ตองการใหที่ประชุมวิเคราะหหลักการและเหตุผล

คณะกรรมการดําเนินการเพื่อประโยชนของผูสูงอายุและสังคม

23

ผูสูงใหญ สูงวัย ตองเปนไมใหญที่ไมลม แผปกรมเงาใหลูกหลานสืบทอดองคความรูใหยาวนาน 

เพื่อสืบสานศิลปะ วิถีไทย

24

เตรียมสุขภาพรางกายและจิตใจใหพรอมรับสถานการณใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเรา

เชื่อมั่นและศรัทธาในหลักพุทธศาสนาเทานี้ก็พอเพยีงแลว

25

เสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพของชมรมผูสูงอายุ

ในการทํางานแบบบูรณาการรวมกับชุมชนทุกภาคสวนในรูปแบบของเครือขาย

26

ศรัทธา รวมมือ จริงใจ สงเสริม ตอเนื่อง

27

สังคมผูสูงวัย ควรคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของทองถิ่นหรือภูมิภาค

ของประเทศเราเองใหความเคารพ และเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีของอาเซียน

ชื่นชมในวัฒนธรรมความแตกตางของแตละชาติสรางมารยาทชาติผูดี

เรียนรูสื่อภาษาข้ันพื้นฐาน สื่อสัมพันธดวยวัฒนธรรมและมรดกทางปญญา

ใหรูซึ้งของแตละชาติ ตลอดทั้งอาชีพ และเศรษฐกิจ
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28

ใหสังคมใหความสําคัญกับผูสูงอายุมากกวาเกา

29

สูงวัยใจเกินรอย

30

รวมกลุมเพ่ือสรางความสุขความเจริญใหแกประเทศในเครือขาย

ใหความคิดความสรางสรรคไปในทางเดียวกัน

31

การเตรียมพรอมใหผูสูงอายุดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรีและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ

32

จะใหความรวมมือเต็มที่กับภาครัฐและทองถิ่นในการรวมมือทํางานเพื่อสังคมผูสูงวัย

สรางพลังของสูงวัยในจังหวัด สูประชาคมอาเซียน

33

ในฐานะเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานผูสูงอายุ การสรางสังคมสูงวัยเปนการสรางเครือขายการทํางาน

ผูสูงอายุใหเกิดความเขมแข็ง การเสริมสรางศักยภาพของผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุลดการพึ่งพิง 

และลดตนทุนการดูแล แตเนนการสรางใหเกิดความเขมแข็ง การรวมกลุมการสรางกิจกรรม

ใหเกิดประโยชนตอผูสูงอายุ

34

ผูสูงอายุรวมใจ ไปสูอาเซียน
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35

รักษาศีล สมาธิ ปญญา ประจําอยาไดขาด

ใหรูจักพิจารณากาย จิตใจ ใหสงบเพื่อพนทุกข

หมั่นออกกําลังกายเปนประจําทุกๆ วัน

สรางความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

อดทน ขยัน หม่ันเพียรตอตนเองและคนอื่น คนดี

36

ตองยอมรับวา ผูสูงวัยในชนบท ยังถือวาดอยโอกาส มีความเหลื่อมล้ํา

จึงควรไดรับการเสริมสรางพลังของผูสูงวัยเหลานั้น ใหพึ่งพาตนเองได

ใหชวยเหลือบุคคลอื่นเทาที่จะสามารถชวยได

หากมองวาผูสูงวัยเปนคลังปญญาของสังคม บุตรหลานและสังคมก็ตองใหเกียรติ

และสนับสนุนผูสูงวัยดวย

37

การประชาสัมพันธใหผูสูงอายุในทองถิ่นรับทราบขอมูลเกี่ยวกับชมรม

และ ศพอส. รวมถึงกระบวนการทํางานตางๆ และเชิญชวนผูสูงอายุเขารวมและรวมทํากิจกรรม

ที่เปนประโยชน ภายใตกระบวนการดูแลชวยเหลือ

ของหนวยงานทองถ่ิน และ สนง.พมจ. อยางเปนระบบตามแผนงานของกรมกิจการผูสูงอายุ

38

สังคมสูงวัย รวมใจสรางพลังผูสูงวัย เพื่อประชาคมอาเซียน

39

จะรวมมือกับชมรมผูสูงอายุในทุกระดับสรางความเขมแข็งใหผูสูงอายุไทย

มีความสามารถ และเปนพลังสําคัญของสังคมไทยใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้น
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40

สงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุสามารถพูดภาษาอังกฤษไดเทาที่จําเปน

สงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุมีรายไดเสริม 

41

ยอมรับความคิดเห็นผูสูงวัย เพิ่มพลังความคิดเห็น และการแสดงออก

42

รักษาเอกลักษณไทย เปนพลังไทยในอาเซียน

43

สําคัญที่สุด คือ พลังความสามัคคีของสมาชิกในเครือขาย

มีการพัฒนากลุมและสังคมใหเปนสังคมที่ดี สามัคคี เนนคุณธรรม 

และสุขภาพที่สุข สมบูรณ ทั้งครอบครัวและสังคม

44

สรางความเขมแข็งแกชมรมผูสูงอายุทุกๆ ชมรม

ดูแลเร่ืองสุขภาพผูสูงอายุใหเปนอันดับแรก

สนับสนุนและสงเสริมเครือขายอื่นๆ ไดรับรูขอมูลขาวสารดานผูสูงอายุใหครอบคลุม

45

สรางความเปนไทย ใจกตัญูตอผูให ใสใจกับสิ่งแวดลอม พรอมที่จะกาวไกลไปสูประชาคมอาเซียน

46

เศรษฐกิจของไทยจะม่ังคั่งมั่นคงเพราะคนสูงวัยเปนแบบอยางของการออมทรัพย

47

เริ่มตนที่ตัวเอง แลวครอบครัวตอเพ่ือนบาน สงสังคม ฉันใดฉันนั้น มีพลังเขมแข็งสูอนาคต
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48

สรางพลังทางดานการจรรโลง ประเพณี

วัฒนธรรมของประเทศไทยใหสูงขึ้นไมเสียเปรียบประเทศในอาเซียน

กระทรวงวัฒนธรรมตองมีขอมูลคลังปญญาที่ชัดเจน

และใหการสนับสนุนภูมิปญญาในทองถิ่นใหมากอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน

49

ผูสูงวัย เปนหลักชัยของสังคม

50

เราจะเรียนรูอยูตลอดเวลา เพื่อใหทันเทคโนโลยีสมัยใหม

51

ดนตรี กีฬา ไมมีเชื้อชาติ เพราะเปนกิจกรรมที่เขาใจกันโดยทั่วโลก

สามารถทําใหคนตางชาติ ภาษา สังคมและวัฒนธรรม สื่อสารหลอมรวมสรางความรัก 

ความสามัคคี สัมพันธกันได

52

ผูสูงวัยใชวาจะไรคา หากนําพาทางดีที่สรางสรรค แบงปนสุขเขาบางอยางหางกัน 

สูงวัยนั้นพอแมเราเขาใชใคร

53

ใหความรูแกสังคมใหดีขึ้น สูสังคมเปนวงกวาง ใหสังคมไทย “ตื่นตัว” เรื่องสังคมสูงวัย

54

เตรียมความพรอมอยางเหมาะสม บนพื้นฐานวัฒนธรรม แหงความเปนไทย สูความเปนสากล

ดวยองคความรูและวิถีปฏิบัติที่บูรณาการศาสตร และหนวยงานองคกรตางๆ รวมกัน
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55

ใหความรู โอกาสแกผูสูงอายุในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต และศักยภาพการพึ่งตนเอง

รวมท้ังใชวิถีธรรมของไทย เปนขุมพลังใหกาวไกล

รวมกับทุกหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาควิชาการ

56

ดิฉันมีความมุงมั่นที่จะดูแลผูสูงอายุ เพราะผูสูงอายุ คือ

บุคคลท่ีควรเคารพนับถือที่จะดูแลตลอดไปคะ

57

ขจัดขอขัดแยง

แจงความเขาใจ

ยึดหลักประชาธิปไตย

ผลักดันผูกระทําความดี ในองคกรชมรมผูสูงอายุ

58

สรางชมรมผูสูงอายุใหเขมแข็ง โดยผูสูงอายุเพื่อผูสูงอายุ

และเปนสังคมตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 

(พ.ศ.2545 - 2564) สงเสริมการตั้งชมรมฯ ใหทั่วถึง ชมรมฯ

มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ชมรมผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จ ใหเปนชมรมฯ 

ตนแบบ ชวยเหลือชมรมฯ ตางๆ ที่กําลังพัฒนา 

เปนการถายทอดบทเรียน สรางชมรมผูสูงอายุตางๆ ใหเขมแข็ง สูชมรมผูสูงอายุอื่นๆ

ในประเทศไทยและอาเซียน
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59

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ควรสงเสริมชมรมผูสูงอายุตนใหเปนพลังในการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ

จัดประชุมผูนําชมรมผูสูงอายุในภูมิภาคอาเซียน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูและสรางเครือขาย

โดยขอใหกรมกิจการผูสูงอายุเปนเครือขายในการประสานงาน

จัดศึกษาดูงานชมรมผูสูงอายุตนแบบใหกับชมรมผูสูงอายุทั้งในและนอกประเทศ

ใหหนวยงานที่เกี่ยวของใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบจากการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน

จัดตั้งชมรมผูสูงอายุใหครบทุกตําบล หมูบาน 

และมีการขบัเคล่ือนชมรมใหเกิดความเขมแข็งมีกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ

สสส. ใหการสนับสนุนโครงการ ดานการเงินเต็มกําลังตามหลักเกณฑ

60

จับมือไวใหมั่น ยิ้มใหกันตลอดทาง

61

สรางความรวมมือดูแลผูสูงวัยที่อยูในภาวะยากลําบากใหดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุข

62

จะตองมีความรัก สมัครสมาน สามัคคี ทําความดีชวยเหลือสังคม

เปนเปนแบบอยางที่ดีในกลุมประเทศอาเซียน

63

เราจะรวมกันคิดกันใหขอมูลที่ดีที่สุด จากมติที่ดีอยูแลวในวันนี้

64

รวมมือ รวมแรง รวมใจ เลื่อมใสศรัทธา พัฒนาตอเนื่อง 
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65

จากผูสูงอายุที่ดอยโอกาส

เสียงเรือนอื่นเขาช่ืนใจไดพบหนา หนึ่งสวนจากเศษฝนเมื่อวันวาน

สังคมผูสูงอายุ คือ หลักชัยของสังคม รวมพลังเดินหนาเต็มตัวแบบตาสัปปะรด

ไมวาจะทุกขหรือสุข

 

66

พัฒนารางกาย จิตใจใหชวยตัวเองได ไมใหเปนภาระของสังคม ลูกหลาน ญาติพี่นอง

จะชวยเหลือสนับสนุน เพ่ือนบานผูสูงอายุดวยกันและสมาชิกใหมในสังคมอาเซียน 

เพ่ือเปาหมายสูสันติสุข เชื่อมโยงเครือขายผูสูงอายุ แลกเปล่ียนเรียนรู 

เพื่อใหรูเขา รูเรา ในการพัฒนาสังคมสูงวัย ใหรูขาวสารประชาคมอาเซียน

67

ริเริ่ม สรางสรรค แกปญหา รักษาวัฒนธรรม

68

จงรวมคิด รวมสราง ทางสูฝน

จงรวมกัน ใหความเห็น เปนที่หมาย

ฝากความคิด จากใจ ใหกําจาย

เพ่ือสรางสาย สัมพันธ ทุกชั้นชน

69

เจตนารมณ สังคมสูงวัย ตองสูชีวิต บําเพ็ญบุญ ทํากุศลใหถึงพรอม

70

พัฒนาศักยภาพผูสูงวัย ดานภาษาอาเซียน ความสัมพันธเปนมิตรกับชาวอาเซียน
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ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ

รองนายกรัฐมนตรี

พ.ต.อ.อดุลย แสงสิงแกว

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

นายเลิศปญญา บูรณบัณฑิต

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

น.ส.ยุพเรศ วงศบุญมี

ผูชวยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

นายสมคิด สมศรี

ผูตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

นางระรินทิพย ศิโรรัตน

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

นายสมชาย เจริญอํานวยสุข

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นายอนุสันต เทียนทอง

อธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ

พ.ต.อ.ณรงค ทรัพยเย็น

คณะทํางาน รมว.พม.

นางสาวแรมรุง สุบรรณเสนีย

หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี

ทําเนียบรัฐบาล

กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว

กรมกิจการผูสงูอายุ

กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

สํานักงานรัฐมนตรี

กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ลําดับ ช่ือ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

081-9811886

081-7508437

ภาคผนวก ฌ
รายชื่อผูเขาประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558

“สังคมสูงวัย จะสรางพลังอยางไรในการเขาสูประชาคมอาเซียน”

วันที่ 6-7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ณ ศูนยประชุมวายุภักษ 

โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธ

นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

นายแพทยอําพล จินดาวัฒนะ

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

นายบรรลุ ศิริพานิช

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการจัดสมัชชา

ผูสูงอายุระดับชาติ

นายวิชัย โชควิวัฒน

ประธานคณะอนุกรรมการจัดสมัชชา

ผูสูงอายุระดับชาติ

นางอุบล หลิมสกุล

รองประธานคณะอนุกรรมการจัดสมัชชา

ผูสูงอายุระดับชาติ

นายแพทยประพันธ พงศคณิตานนท

คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผูสูงอายุ

ระดับชาติ

นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร

คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผูสูงอายุ

ระดับชาติ

พ.ต.ต.บํารุง สุขพานิช

คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผูสูงอายุ

ระดับชาติ

นายไพโรจน สุวรรณจันทรดี

คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผูสูงอายุ

ระดับชาติ

ศ.ดร.วิเชียร ตันตระเสนีย

คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผูสูงอายุ

ระดับชาติ

รศ.วิพรรณ  ประจวบเหมาะ

คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผูสูงอายุ

ระดับชาติ

สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติ

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูสูงอายุไทย

สมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ

สถาบันเวชศาสตรสมเด็จ

พระสังฆราชญาณสังวร

เพื่อผูสูงอายุ  กรมการแพทย                      

กระทรวงสาธารณสุข

สํานักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ

ชมรมคลังปญญาผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยประชากรศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

02-2794536/

02-2792845

02-591-3517/           

02-591-4125

02-2721211/ 

081-8504216

02-590 6032/

02-591-8277

02-832-9129/

02-832-9002/

081-4971410

02-585-1024/

02-550-0966/

081-899-1110

043-220505/

081-6705152

089 3115453/

02-5423620

02-2187353/

02-2551469/

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

นางสุวณี รักธรรม

คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผูสูงอายุ

ระดับชาติ

ศ.นพ.พงษศิริ ปรารถนาดี

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

ผูสูงอายุแหงชาติ

พันเอก (พิเศษ) หญิง พิกุล ไพศาลเวชกรรม

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

ผูสูงอายุแหงชาติ

นายบุญเสริม ดวงจันทร

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

ผูสูงอายุแหงชาติ

นายเขิม แทนทวี

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

ผูสูงอายุแหงชาติ

รศ.ดร.วรเวศม สุวรรณระดา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

ผูสูงอายุแหงชาติ

รศ.ดร.นิพนธ เทพวัลย

รองศาสตราจารย

ดร.รักชนก คชานุบาล

อาจารย

นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต

ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติ

น.ส.พัชรา อุบลสวัสดิ์

ผูอํานวยการสํานักสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ผศ.ชุมเขต แสวงเจริญ

ผูชวยศาสตราจารย

นายภวินท สิริสาลี

อาจารย

สภาสังคมสงเคราะห

แหงประเทศไทยฯ

สมาคมสภาผูสูงอายุแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ 

สมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนนี

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุแหง

ประเทศไทยฯประจําจังหวัด

พัทลุง

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุแหง

ประเทศไทยฯประจําจังหวัด

สุราษฎรธานี

วิทยาลัยประชากรศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยประชากรศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยประชากรศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สํานักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

077-200966/ 

081-0815617

077-200966/

081-0815617

02-2187353/

02-2551469/

086-7032507

089-4145424

02-2187340/

022551469

081-9097365

081-4201565

086-0533586
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

น.ส.ปุณิกา จันเทวี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.จุฑามาศ กุลรัตน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ

การพิเศษ

นายทศพนธ นรทัศน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

นายสุกิจ วงศปนงาว

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

น.ส.ณัฐนริน พงศโชติวิทย

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

นายเกง แกลวกลา

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

น.ส.ทิพากร ดําเกิด

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

นายบุญเกิด วงษบุญงาม

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

นายชาตรี ธรรมปฐม

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

นายวงพงศ สุขเถิด

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายนรภัทร ทิพยภักดี 

นักวิชาการอิสระ

นายมานพ ตันสุภายน 

รองนายกเทศมนตรีหนองตองพัฒนา 

อ.หางดง จ.เชียงใหม

นายสุรเดช เดชคุมวงศ

เลขานุการและกรรมการมูลนิธิรวมพัฒนา

พิจิตร

นายธงชัย วองทรง

นายกองคการบริหารสวนตําบลบานนา   

อ.บานนาเดิม จ.สุราษฎรธานี

สํานักงานปลัดกระทรวง

คมนาคม/กระทรวงคมนาคม

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ

สํานักงานสภาที่ปรกึษาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ

 

รองนายกเทศบาลตําบลหนอง

ตองพัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม

มูลนิธิรวมพัฒนาพิจิตร

องคการบริหารสวนตําบลบานนา   

อ.บานนาเดิม จ.สุราษฎรธานี

081-0408331

02-1413228/

021439716

02-1413232

02-1413299

02-1413234

02-1413231

02-1413291

02-1413303

 

089-8505362/

053-646041

089-9611204

087-2754226
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

นางเพ็ญศรี ชัยงาม

ขาราชการบํานาญ

นางสิริกันยา ศิริรังษี

รองผอ.สํานักงานอาสากาชาด

นางพัชรินทร ตัญจพัฒนกุล

กรรมการสงเสริมสวัสดิภาพผูสูงอายุ

นางขนิษฐา กลิ่นสีงาม

ผูแทนสภาสังคมสงเคราะห

นางเพชรรัตน สินอวย

ผูชวยปลัดกระทรวงแรงงาน

นางวนิดา คลายศรี

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

น.ส. เกษสรินทร ภมร

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

นายประยุทธ หลักคํา

ผอ.กศน.กลุมเปาหมายพิเศษ

นายศักดา บุญสันท

อาจารย

น.ส.วาสนา เรืองโชติ

นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ/

ผูปกครองสถานสงเคราะหบานผูสูงอายุ

บางแค 2

น.ส.ธนพร เตชฤทธิพิทักษ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสุภี สีทองทาบ

นักวิชาการแรงงานชํานาญการ

นางสุวลักษณ ผิวงาม

นักวิชาการแรงงานชํานาญการ

นางศุภาพิชญ เรืองเวส

นักวิชาการแรงงานชํานาญการ

นางพรทิพย วัฒนธร

นักวิชาการแรงงานชํานาญการ

ชมรมผูสูงอายุบานไมรูโรย 

เทศบาลตําบลสนม จ.สุรินทร

สภากาชาดไทย

สภาสังคมสงเคราะหแหง

ประเทศไทย

สภาสังคมสงเคราะหแหง

ประเทศไทย

สํานักงานปลัดกระทรวง

แรงงาน/กระทรวงแรงงาน

สํานักงานเศรษฐกิจการ

แรงงาน/กระทรวงแรงงาน

สํานักงานเศรษฐกิจการ

แรงงาน/กระทรวงแรงงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

สถานสงเคราะหบานผูสูงอายุ

บางแค 2/กรุงเทพมหานคร

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

กรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงาน

กองพัฒนาระบบบริการจัดหา

งาน/กรมการจัดหางาน

กองสงเสริมการมีงานทํา/

กรมการจัดหางาน

กองสงเสริมการมีงานทํา/

กรมการจัดหางาน

081-7902267

084-6603174

081-9207888/

023219134

086-1264203

02-2321267/

02-2321377

02-2321375/

02-2321377

02-2321375/

02-2321377

081-8322339

086-2471445

089-6683137/

02-4556294

083-7062487

02-2452017 

02-2451317

02-3540087

02-2451064/

02-3540087
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

02-2330437/

02-2330437

081-8997804

089-6807673

02-5797545

086-5205145

02-28221219 ตอ 

203

02-28221219 ตอ 

204

02-2166512 

02-6434987 

02-6434987

02-2453705 

02-2453705

02-2453705 

02-2453705

02-2451879

02-2479420

089-1698112

084-6403825/

02-2151515

นายสมเกียรติ โกสียไกรนิรมล

นักวิชาการขนสงชํานาญการพิเศษ

นายดนัย คํานึงเนตร

วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ

นายณฐากร นาเจริญ

นักวิชาการขนสงชํานาญการ

นางธัญญา บุญมา

นักวิชากาสงเสริมการเกษตรชํานาญการ

นายพิชิตการณ ธนะพิงคพงษ

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

น.ส.กมลธน บัวยอม

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

น.ส.นิภาภร นลิชัด

เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบาย

และแผนปฏิบัติการ

นายชนาธิป ศรีสงา

นักพัฒนาการทองเที่ยวปฏิบัติการ

น.ส.ปราณี แตวเจริญ

นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ

พ.ท.รุงอรุณ เกิดโภคา

ผูอํานวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงาน

และผูประกอบกิจการ

นางอมรศิริ ทิพยมาลัย

นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ

นางนาตยา เปลี่ยนรุง

นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ

น.ส.ฐานิศวร ฐิติโชติวัฒนกุล

ผูชวย ผอ.สํานักเงินฝากเพื่อสงเคราะหชีวิต

นายสมบูรณ ออนภักดี

วิศวกรชํานาญการ 

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

กรมเจาทา

กรมเจาทา

กรมการขนสงทางบก

กรมสงเสริมการเกษตร 

กรมสงเสริมสหกรณ 

กรมศิลปากร 

กรมศิลปากร 

กรมการทองเที่ยว 

สํานักพัฒนามาตรฐานและ

ทดสอบฝมือแรงงาน/กรมพัฒนา

ฝมือแรงงาน  

กองพัฒนาศักยภาพแรงงาน

และผูประกอบกิจการ/

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน    

กองพัฒนาศักยภาพแรงงาน

และผูประกอบกิจการ/

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน    

กองยุทธศาสตรและเครือขาย

พัฒนาฝมือแรงงาน/กรมพัฒนา

ฝมือแรงงาน   

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร

สํานักงานนโยบายและแผนการ

ขนสงและจราจร
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77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

นางพริ้มเพรา วงศสุทธิรัตน

ผูชวยผูอํานวยการสํานักแผนงาน ฝายบริหาร

น.ส.กนกแสง ศิลปจารุ

ผูอํานวยการกองวัฒนธรรม

น.ส.อังควิภา เหหาสุข

พนักงานธุรการ 7

นายเอกกวี อุชชิน

สถาปนิก 5

นายพิษณุ สาตรพรหม

ผูจัดสวนอํานวยการและบริหารทรัพยสิน

นายชัยรัตน พรประไพ

ผอ.ประจําฝายพัฒนาองคกร

วาที่รอยตรี พรพรหม อธีตนันท

น.ส.ชเนตตี มิลินทางกูร

อาจารย

ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล

ศาสตราจารย

ดร.ศุทธิดา ชวนวัน

อาจารย

นายนฤทธ์ิ เซ็นนอย

อาจารย

รศ.ดร.ดํารงศักดิ์ จันโททัย

รองศาสตราจารย คณะรัฐศาสตร

นางสาวอัจฉราวรรณ  ประกิตธรรังสี

บุคลากร

น.ส.ลวนกี้  แซอึ่ง

เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป

นางสุภาพร ซอนกลิ่น

นิติกร

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการ

ทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร

การนิคมอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย (กนอ.)

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง

ประเทศไทย

บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท ขนสง จํากัด 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ

วิทยาลัยประชากรศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวทิยาลัยราชภัฎบานสมเด็จ

เจาพระยา

02-2460339 ตอ 

1409 /02-2462180

02-2466144 /

02-2472333

02-2530569 ตอ 

2274

02-716400 ตอ 2632/

02-7164024

02-3085600 /

02-3085697

084-7057407

086-6000723

02-2187474

081-7057015

02-3108483-7/

02-3108472

02-2445152 /         

02-2445150

02-2445152/         

02-2445150

099-2183308  
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

น.ส.กิติยา โตะทอง

อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน

รองอธิการบดีฝายบริหาร

นายฐิตินันทน ผิวนิล

อาจารย

น.ส.จินตนา สินธุสุวรรณ

คณะพยาบาลศาสตร

น.ส.เพ็ญพโยม เชยสมบัติ

คณะพยาบาลศาสตร

ผศ.ดร.ธีรนันท วรรณศิริ

รองคณบดีดูแลงานดานวิจัยและวิชาการ

ผศ.ธัญญลักษณ วจนะวิศิษฐ

อาจารยคณะพยาบาลศาสตร

อาจารยวรรณา กุมารจันทร

รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร

ผศ.วาที่รอยตรีวินัย ศรีกนก

ผูชวยศาสตราจารย

น.ส.อรษา คชสีห

นักวิชาการศึกษา

ผศ.ดร.สุภาพร  วีระปรียากูร

ผูชวยอธิการบดีดานประชาสัมพันธและการ

เผยแพรกิจการของมหาวิทยาลัย

อาจารยวีรยา เอี่ยมฉํ่า 

น.ส.กิติยา นาแพงรัตน

เจาหนาท่ีสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

นางวสนันทน รวีจรัสรุจน

กรรมการบริหาร(กรรมการผลประโยชน)

น.ส.กรรณิกา อุปถัมภ

กรรมการและเลขานุการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

มหาวทิยาลยัราชภฎัสุราษฎรธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ

สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

พุทธสมาคมแหงประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ

สมาคมคลังปญญาอาวุโสแหง

ประเทศไทย

02-8901801 

ตอ1074,1075              

02-8902297-8

097-9245410

081-5606187     

092-2838382       

034-261087

086-9902122       

034-261088

081-7379155

081-7750117

02-5493683

04-4233050         

081-9768882

02-5552000-6008   

02-2819563-120

089-5261309
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

นายสุพจน ศรีสุวรรณ

กรรมการสมาคมฝายกิจกรรมพิเศษ

นายไพฑูรย บุญอารักษ

นายสุบรรณ จันดาแสง

กรรมการสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายบุญธรรม  บานเย็นงาม

นายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข

ภาคเหนือ

นายเอกชัย โปรงจิตร

นายบัณฑิต ประดับสุข

อุปนายกสมาคมสภาสถาปนิกสยามใน

พระบรมราชูปถัมภ

น.ส.พรทิพย  ฝนหวานไฟ

ผูประสานงานเครือขายพุทธิกา : เพื่อ

พระพุทธศาสนาและสังคม

นายจํานงค  คชรอด

ประธานชมรมผูสูงอายุจังหวัดพิจิตร จ.พิจิตร

นางกอบกุล  ชุติมันต

รองประธานชมรมผูสูงอายุเทศบาล

ตําบลบานนา

นางนิรา  จันทรภักดี

เลขานุการชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานนา 

จ.สุราษฎรธานี

นางเกษร  ขวัญมวง

ผูชวยนักพัฒนาชุมชน

น.ส. สรินทรทิพย เกิดแสง

ผูประสานงานมูลนิธิฯ

นายศรัณยู แกวกันทา

ผูประสานงานโครงการสงเสริม

และความมั่นคงทางรายไดของผูสูงอายุ

สมาคมนักประชาสัมพันธแหง

ประเทศไทย

สมาคมอาสาสมัครเพื่อพัฒนา

สังคมไทย

สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข

ภาคเหนือ

สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข

แหงประเทศไทย

สมาคมสภาสถาปนิกสยาม

ในพระบรมราชูปถัมภ

เครือขายพุทธิกา : เพื่อพระพุทธ

ศาสนาและสังคม

ชมรมผูสูงอายุจังหวัดพิจิตร 

จ.พิจิตร

ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบล

บานนา จ.สุราษฎรธานี

ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบล

บานนา จ.สุราษฎรธานี

ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบล

บานนา จ.สุราษฎรธานี

มูลนิธิพัฒนาการแพทยแผนไทย

มูลนิธิพัฒนางานผูสูงอายุ

จังหวัดเชียงใหม

081-9063765

094-8859992

081-5922440

089-9608209

097-0561476

089-0093157

02-8824387/

02-882-5043

083-1655756

094-5844674

089-9720046

086-2709798

02-4123507

086-1918763
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

น.ส. พุทธิณี โกพัฒนิตา

นักกฎหมาย

น.ส.ปนัดดา อุนเพ็ง

นักวิชาการ

ดร.จันทรเพ็ญ วิวัฒน

กรรมการ

น.พ.ประพจน เภตราภาศ

ประธานสมาพันธแพทยแผนไทย

แหงประเทศไทย

นางนัฐศรัณย จิตตอารีทิพย

ผูชวยเลขานุการสหพันธฯ

นายถาวร จุมณี 

ประธานชมรมคลังปญญาผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร

นายณัฐพล เมษพันธ 

เลขาประธานชมรมคลังปญญาผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร

นายฉลอง สวางใจ

สมาชิกชมรมคลังปญญาผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร

อาจารยผองศรี ตันตระเสนีย

สมาชิกชมรมคลังปญญาผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร

นอ.เสรีศักดิ์ สิงหล

สมาชิกชมรมคลังปญญาผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร

อาจารยมาลี พึ่งบางกรวย

สมาชิกชมรมคลังปญญาผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร

ดร.สุรินทร ปตถา ณ อยุธยา

สมาชิกชมรมคลังปญญาผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงาน

และอาชีพ (มรอ.)

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูสูงอายุไทย

มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา

สมาพันธแพทยแผนไทย

แหงประเทศไทย

สหพันธชมรมผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร

ชมรมคลังปญญาผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร

ชมรมคลังปญญาผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร

ชมรมคลังปญญาผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร

ชมรมคลังปญญาผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร

ชมรมคลังปญญาผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร

ชมรมคลังปญญาผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร

ชมรมคลังปญญาผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร

02-5139242

02-5114963

092-5699944

081-1744159

089-6659355

02-9449988

02-9449989

02-9449990

02-9449991

02-9449992

02-9449993

02-3988658
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

ผศ.อําไพ วิทยวิโรจน

สมาชิกชมรมคลังปญญาผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร

พันตรีอนุรักข พิลาสุข

สมาชิกชมรมคลังปญญาผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร

น.ส.ทองคํา พันธุพฤกษ

วุฒิอาสาธนาคารสมอง

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ

ประธานชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทย

นายสงบ  สาลี

นางประภัสสร  ผิวหอม

นางเจียง  อุนจิตต

นางทองดา  เจริญยิ่ง

นางทองดี  ตะกูลสุข

นางเงิน  หงสงาม

นางไสว  วงศคําเหลา

นางบุญจวบ  หนองหงอก

น.ส.ศวิลัย  ไกรสูนย

นางวิไล  สมสกุล

ชมรมคลังปญญาผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร

ชมรมคลังปญญาผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร

ธนาคารสมอง

ชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทย

ปลัดเทศบาลตําบลสนม

อ.สนม จ.สุรินทร

หัวหนาฝายบริหารงาน

สาธารณสุข เทศบาลตําบลสนม 

อ.สนม จ.สุรินทร

ประธานชมรมผูสูงอายุ

บานไมรูโรย อ.สนม จ.สุรินทร

รองประธานชมรมผูสูงอายุ

บานไมรูโรย อ.สนม จ.สุรินทร

ชมรมผูสูงอายุบานไมรูโรย 

อ.สนม จ.สุรินทร

ชมรมผูสูงอายุบานไมรูโรย 

อ.สนม จ.สุรินทร

ชมรมผูสูงอายุบานไมรูโรย 

อ.สนม จ.สุรินทร

ชมรมผูสูงอายุบานไมรูโรย 

อ.สนม จ.สุรินทร

ชมรมผูสูงอายุบานไมรูโรย 

อ.สนม จ.สุรินทร

ชมรมผูสูงอายุบานไมรูโรย 

อ.สนม จ.สุรินทร

086-5484180

02-9449996

086-5261688

02-4961199/

02-4961188
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

นางศิริวัฒน  บุติมาลย

วาที่ รต.หญิงอภิญญานันท แสงจันทร

นางทองมวน  หาวหาญ

นางมะลิวัน  ชัยมคล

นางวรัญญา  ตระกูลดี

นางนิลพตรา  สอนดี

นางถวิล  สุจริต

นางประทิน  บัวไข

น.ส.นฤมล  แถวเถ่ือนทอง

นายวรวุฒิ  บุญสงค

พนักงานเทศบาลตําบลสนม 

นายอดิศักดิ์ มีดี

ผูชวยเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร

นายเกียรติศักดิ์ ดาวมณี

น.ส.กฤษญวรรณ วรมิตร

นักพัฒนาสังคม

นายเอกพล เวนบาป

นายบริบูรณ แสนดวง

นายศุภวิทย จิตรจักร

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

082-8548587

097-3347396

087-8300288

ชมรมผูสูงอายุบานไมรูโรย

อ.สนม จ.สุรินทร

ชมรมผูสูงอายุบานไมรูโรย

อ.สนม จ.สุรินทร

ชมรมผูสูงอายุบานไมรูโรย

อ.สนม จ.สุรินทร

ชมรมผูสูงอายุบานไมรูโรย

อ.สนม จ.สุรินทร

ชมรมผูสูงอายุบานไมรูโรย

อ.สนม จ.สุรินทร

ชมรมผูสูงอายุบานไมรูโรย

อ.สนม จ.สุรินทร

ชมรมผูสูงอายุบานไมรูโรย

อ.สนม จ.สุรินทร

ชมรมผูสูงอายุบานไมรูโรย

อ.สนม จ.สุรินทร

ชมรมผูสูงอายุบานไมรูโรย

อ.สนม จ.สุรินทร

เทศบาลตําบลสนม 

อ.สนม   จ.สุรินทร

เทศบาลตําบลสนม 

อ.สนม   จ.สุรินทร

เทศบาลตําบลสนม 

อ.สนม   จ.สุรินทร

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

สภาเด็กและเยาวชนแหง

ประเทศไทย จ.ขอนแกน

สภาเด็กและเยาวชนแหง

ประเทศไทย จ.อุบลราชธานี

สภาเด็กและเยาวชนแหง

ประเทศไทย จ.บึงกาฬ
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

น.ส.พรพิมล สินนอก

นายอติเทพ จันทรเทศ

นายมธุรพจน ประธีป ณ ถลาง

น.ส.อัญชิสา คงเหลา

น.ส.ประภัสสร ไมออคชิ

นายสิทธิชัย คําแกว

นายสุจริต กันชุม

นายภูเบศ จิตรจริง

นายปติชัย จาสุขมูล

วาที่รอยตรีสุเมธ ศรีดารอด

เจาหนาที่ประชาสัมพันธ

คุณคณึงนิจ ศรทรง

คณุศิวพร อองศรี

คุณสุรจิตร จิตตแจง

คุณปทุม ฤทธ์ิมัว

คุณรัง สุวรรณ

คุณธนวัฒน วงศแสงศักดิ์

คุณบรรเทิง อวภิวิลาวัณย

นางสาวสุวิมล มีแสง

นักวิชาการอิสระ

สภาเด็กและเยาวชนแหง

ประเทศไทย จ.มหาสารคาม

สภาเด็กและเยาวชนแหง

ประเทศไทย จ.ศรีสะเกษ

สภาเด็กและเยาวชนแหง

ประเทศไทย จ.ภูเก็ต

สภาเด็กและเยาวชนแหง

ประเทศไทย จ.ภูเก็ต

สภาเด็กและเยาวชนแหง

ประเทศไทย จ.ภูเก็ต

สภาเด็กและเยาวชนแหง

ประเทศไทย จ.พิจิตร

สภาเด็กและเยาวชนแหง

ประเทศไทย จ.เชียงใหม

สภาเด็กและเยาวชนแหง

ประเทศไทย จ.แพร

สภาเด็กและเยาวชนแหง

ประเทศไทย จ.ยโสธร

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ

กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

สวท.

ขาวสด

Post Today

สํานักขาวไทย

สํานักขาวไทย

หนังสือพิมพสยามรัฐ

099-0693790

098-6270949

082-7768565

093-9978726

087-4694285

082-1607486

080-614578

087-1888741

085-3166601

081-8537034

081-250058

081-8280909

086-3726060

089-7619739

095-4816603

095-8568666

087-0541127
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

02-6772650

02-6772625

081-7213399

089-7926652

089-6836906

089-6836906

02-9874247/

02-1042268/

083-0375189

086-4070377

089-5058812

089-7722186

081-5533845

086-8877654

098-3636486

081-9241284

089-2382153

081-9425576

081-3205687

เคพีเอ็มจี

เคพีเอ็มจี

บ.เอ็นซีเอ็ม ออโตเซอรวิส

ตุกตาสมุนไพรปทัยทิพย

ตุกตาสมุนไพรปทัยทิพย

ชมรมผูสูงอายุทองสุข 5

(โองผาไทย/โมบายสุมปลา)

ชมรมผูสูงอายุทองสุข 5

(โองผาไทย/โมบายสุมปลา)

ตระกราพลาสติก

บริษัท ดีเอสจี อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

โยคะบานสวน

เกษตรอินทรีย “บานแสนรักษ”

มารเก็ต รีอินฟอรส

ผาออมผูใหญเซอรเทนตี้

สมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

สมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ 

ประจําจังหวัดกาญจนบุรี 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ 

ประจําจังหวัดกาฬสินธุ 

นายปกปอง มีชูวรรถ

ที่ปรึกษา

นายวรชิต ศิริขจรกิจ

ที่ปรึกษา

นายวีรวงศ พิพิธสุขสันต

กรรมการ

นางลดากร ทัศนอยู

นายสะอาด นอยรักษา

นางปทัยทิพย ศักดาวิษรักษ

นายชลอ ทองสุข

นางพยุง ทองสุข

นางมาลินี นรารัตน

คุณฐาปนี แกนเขียว

คุณถนอมวงศ ถนอมกุลบุตร

คุณวิไลรัตน วรกุลรังสรรค

คุณสราวุธ สิริวัฒนานนทกุล

คุณวรวุฒิ อนมา

นายอุปถัมภ พรรณสังข

กรรมการบริหาร

พลตรีสุทัศน อยูนาน

กรรมการสมาคมฯ

นางเพ็ญพิมล ศิริปโชติ

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดกาญจนบุรี 

นายสมจิต เวียงสมุทร

รองประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดกาฬสินธุ 

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

นายประเทือง เกตุอํ่า

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดกําแพงเพชร 

นายสานิตย  ทาสวาง

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดขอนแกน 

นางลลิดา  สาลักษณ

เลขานุการสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดขอนแกน 

พ.ต.ต.ชาตรี ชาวเมือง

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดจันทบุรี 

นายชวง  บุญเขียน

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายสุดใจ  เขตสุวรรณ

นายถนอม  ลุนทา

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดชัยภูมิ 

นายวัชระ  ชาญกลา

เลขานุการสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดชุมพร 

นายวีระศักดิ์ มณีรัตน

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดเชียงราย 

นายแสวง ชัยวรรณเสถียร

รองประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดเชียงใหม 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดกําแพงเพชร 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดขอนแกน 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดขอนแกน 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ 

ประจําจังหวัดจันทบุรี 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ 

ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ 

ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ 

ประจําจังหวัดชัยภูมิ 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ 

ประจําจังหวัดชุมพร 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ 

ประจําจังหวัดเชียงราย 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ 

ประจําจังหวัดเชียงใหม 

081-9731137

082-8405316

087-2202899/

088-0380506

081-9317274

099-0521938

 

089-8476792/   

044-822357                     

083-0566287

053-702777/

053-703203/

081-3869045

053-249406/

053-260250
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

นายวัชรินทร ศรีประสิทธิ์

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดตรัง 

ร.ต.ท.สมบัติ ชูพินิจ

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดตราด  

นาย ธีระศักดิ์  แสวงทรัพย

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดนครนายก 

นาย เสถียร  เสถียรวงศนุษา

เลขานุการสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดนครปฐม 

พ.ต.ท.ประสาร  สรุะเสียง

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดนครพนม 

นาย ประชา  ฉัตรวงศวาน

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดนครราชสีมา 

นาง อรจิต  เพชรทับ

เลขานุการสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจงัหวดันครศรธีรรมราช 

นาย ลําพอง  บุญยืน

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดนครสวรรค 

นายประกอบ สังคโต

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดนนทบุรี  

นาง วิไลวรรณ  ชมอนันต

รองประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดนราธิวาส 

นาง พิกุล  เฮงสนั่นกูล

เลขานุการสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดนาน

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดตรัง 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดตราด 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ 

ประจําจังหวัดนครนายก 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ 

ประจําจังหวัดนครปฐม 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ 

ประจําจังหวัดนครพนม 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ 

ประจําจังหวัดนครราชสีมา 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ 

ประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ 

ประจําจังหวัดนครสวรรค 

ประธานสาขาสมาคมสภา

ผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ 

ประจําจังหวัดนนทบุรี  

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ 

ประจําจงัหวัดนราธิวาส 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุแหง

ประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดนาน 

081-9681230

087-9427680

086-8494082

089-9123749

042-512020        

089-6231291/     

/042-512020

083-3768282/      

044-459212

089-2913397

081-9623929

 

081-0926243

081-4943446/      

054-710977
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

นาง สรวยทอง  เกตุจํานงค

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดบึงกาฬ

นาย อาง  โตประโคน 

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดบุรีรัมย

นางจันทรารัตน หลาปงเมือง

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดปทุมธานี

นางสมศรี  ธารารัตนกุล

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ

นายชวลิต  โชติกันตะ

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดปราจีนบุรี

นายนฤมิตร  ชุมนอย

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดปตตานี

พ.อ.ประหยัด  เทพแจมใส

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

น.พ. อุทัย  จินดาพล

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดพังงา

นายอาคม  เปรมโสตร

รองประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดพิจิตร

นายประสาน  อุไรวงศ 

รองประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดพิษณุโลก 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ 

ประจําจังหวัดบึงกาฬ 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ 

ประจําจังหวัดบุรีรัมย 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดปทุมธานี 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดปราจีนบุรี

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดปตตานี 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดพังงา 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดพิจิตร 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดพิษณุโลก 

081-0477318

088-0804132

084-1192359

081-6231679

081-8134540/       

037-211083

089-5987775

081-9915848

076-581179/        

076-582138

083-2931911

089-9049886



เอกสารหลักและมติสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558180

ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดเพชรบุรี 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดเพชรบูรณ 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดพะเยา 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดมหาสารคาม 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดมุกดาหาร 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดยะลา 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดยโสธร 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดรอยเอ็ด 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดระนอง 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดราชบุรี 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดลพบุรี 

นายวินัย  คุมครอง

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดเพชรบุรี

นายเสวก  นุมนอย

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดเพชรบูรณ

นายบุญสง  เมืองกรุง

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดพะเยา

นายสุรพันธุ  พลรัตน

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดมหาสารคาม

นายอมร  เรืองอุตมานันท

รองประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดมุกดาหาร

น.ส.วิภา ศรีทอง

เหรัญญิกสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดยะลา

นายประสิทธิ์  สารสุข

กรรมการสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดยโสธร

นายสุพจน  เอกกานตรง

เลขานุการสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดรอยเอ็ด

ร.ต.อ.สุรศักดิ์ ทองนอก

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดระนอง

พลตรีสุทธิชัย ปทมจิตร

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดราชบุรี

นายบุญชู  แสงสวาง

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดลพบุรี

086-1739842/      

032-405268

081-9717023

094-6346443/       

054-485783

085-7458039/ 

043-790147

089-5709043

073-244711-8

ตอ 349/                  

073-228941

081-6699124

081-5448831

081-9560424

032-320706  

089-6150029

089-5357894

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

นายวีระพงษ  สวงโท

รองประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดลําปาง

นายสวัสดิ์  บุญแกว

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดเลย

นายนิคม  สิงหดง

รองประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดศรีสะเกษ

นางเสาวนีย  ประทีบทอง

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดสงขลา

นายจําลักษณ อั๋นประเสริฐ

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดสมุทรสาคร

นายวีระเดช  กุลวัฒน

เลขานุการสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดสระแกว

 นายชีวิต ศรีวิสรณ

รองประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดสระบุรี

นายบุญธรรม กันเกตุ

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดสิงหบุรี

นายสุพรต  บุญจันทร

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดสุโขทัย

นายศักดา  วังทอง

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดสุพรรณบุรี

นายสํารวล  ตรองจิตต

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดสุรินทร

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดลําปาง 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ 

ประจําจังหวัดเลย 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ 

ประจําจังหวัดศรีสะเกษ 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ 

ประจําจังหวัดสงขลา 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ 

ประจําจังหวัดสมุทรสาคร 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ 

ประจําจังหวัดสระแกว 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ 

ประจําจังหวัดสระบุรี 

สาขาสมาคมสภาผูสงูอายุ

แหงประเทศไทยฯ 

ประจําจังหวัดสิงหบุรี 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ 

ประจําจังหวัดสุโขทัย 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ 

ประจําจังหวัดสุพรรณบุรี 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ 

ประจําจังหวัดสุรินทร 

081-8137482

086-2230609

081-9993553

081-6360435/      

074-330180

 

089-1076721

 087-6820543

081-3739448

086-1996500

081-8573059

044-513114/        

081-8787801/    

044-519743
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

261.

นายจํารัส  อัคร

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดหนองคาย

นายมงคล  สุมาลี

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจาํจงัหวดัหนองบวัลาํภู

นายจวน  แสงสวาง

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดอางทอง

นายบัญญัติ  พูลทรัพย

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดอุดรธานี

นายอภิชาติ  โตคํา

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดอุทัยธานี

นายเฉลิม  อินทชัยศรี

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดอุตรดิตถ

นายสมพงษ พงษชีวิน

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจาํจงัหวดัอบุลราชธานี

นายนรงฤทธิ์ จันทรเนตร

ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดอํานาจเจริญ

นายศักดา คลองยวน

นักพัฒนาสังคม

นางสุลักขณา ชิ้นศุภร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดกาญจนบุรี 

นางแจมจันทร  เกียรติกุล

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดกาฬสินธุ 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดหนองคาย 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดหนองบัวลําภู 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดอางทอง 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดอุดรธานี 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดอุทัยธานี 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดอุตรดิตถ 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดอุบลราชธานี 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทยฯ

ประจําจังหวัดอํานาจเจริญ

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดกระบี่ 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดกาญจนบุรี 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดกาฬสินธุ 

081-2602195

042-312910/

086-2203727/

042-312992

081-9132025

085-5543334/

042-243792    

   

081-7918641

084-6240972

089-7174139

080-4744435

089-6486020

081-9875240

043-821649 

084-7003736
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

น.ส.อรจิรา เอี่ยมรักษาวงษ 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดกําแพงเพชร 

นางภัทรานิษฐ  วิทยตมาภรณ

นักพัฒนาสังคมชํานาญการ

นางวิภวา  อุดมรัตน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นางสุจิตรา  พิทยานรเศรษฐ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดชลบุรี 

นางกรุณา  ยุทธสมภพ

นักพัฒนาสังคมชํานาญการ

นายนพดล คําทอน

นักพัฒนาสังคม

นางวิจิตรา  ทองไทย

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดชัยนาท 

 นางนงนุช สุภา

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดชัยภูมิ 

นายอติชาติ  มณีสิน

นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ

นายปรีดา  กุณามา

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดเชียงราย 

น.ส. กานตวรา  ทาทอง

นักสังคมสงเคระหชํานาญการ

262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดกําแพงเพชร 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดขอนแกน 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดชลบุรี 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดชลบุรี 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดชลบุรี 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดชัยนาท 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดชัยภูมิ 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดชุมพร 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนษุย

จังหวัดเชียงราย 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดเชียงใหม 

087-9438882

043-236621/ 

087-2255385/

043-237986

038-511634/

038-511634

038-277877/

038-285208

-

090-7344014

081-9338573/

056-411103

081-9124226

077-511710/

082-2353349

053-150153

082-881393
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

น.ส.มนิดา ลิ่มนิจสรกุล

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดตราด 

น.ส.ลมาย สิวตาศรินทร 

นักพัฒนาสังคมชํานาญการ

นายสุชาติ  ฟกเปยม

นักพัฒนาสังคม

นายหัสพระชัย  ภูวงค

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

นายจรรยารักษ  บุณยานุเคราะห

นักสังคมสงเคระหชํานาญการ

นายนิติพงษ  ถาวร

นิติกร

น.ส. อรสา เนียมศิริ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดนนทบุรี 

น.ส.ปนัดดา  ปาลวัฒน

นักสังคมสงเคระหชํานาญการ

นางจิรนันท  ยาวิราช

นักพัฒนาสังคม

นายสุรศักดิ์ กิจพรประเสริฐ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดบึงกาฬ 

น.ส.ปาณิสรา ประสิทธิกุล

นักพัฒนาสังคม

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

281.

282.

283.

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดตราด 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดนครนายก 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดนครปฐม 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดนครพนม 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดนครราชสีมา 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดนครสวรรค 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดนนทบุรี 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดนนทบุรี 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดนาน 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดบึงกาฬ 

สํานักงานพัฒนาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดบุรีรัมย 

037-311480/

037-311480

084-7524392/

034-340017

089-4182264

044-243000/

093-6391535/

044-255732

085-3500062/

056-803532

025-800737-11/

029-502134

080-6805079/

054-710220

086-9006937

083-0435504
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

นางณัฐทรา  ตะนาวศรี

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

นายยงยุทธ  ศรีเมือง

นิติกร

นายสถาพร  คําแทง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดปราจีนบุรี 

น.ส.กรรณิกา  เฉลยจิต

นักสังคมสงเคระหชํานาญการ

น.ส.สุธีรา  นุยจันทร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดพัทลุง 

น.ส.นันทวัน  ใจการุณ

นักพัฒนาสังคมชํานาญการ

นางบุบผา  สุดใจ

นักพัฒนาสังคมชํานาญการ

นางอรนิทมาศ  กาแกว

นักสังคมสงเคระหชํานาญการ

นางธิภกร  นันทะพงษ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดแพร 

น.ส.พรนภา  สํารีราษฎร

นักสังคมสงเคระหชํานาญการ

นายสวัสดิ์ ชูสุข

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดพะเยา 

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

294.

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดปทุมธานี 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวดัปราจีนบุรี 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดพัทลุง 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดพิษณุโลก 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดเพชรบุรี 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดเพชรบูรณ 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดแพร 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จงัหวัดแพร 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดพะเยา 

032-611349/

032-603164

037-454024/

037-454925-17

081-8106642

074-613289/

074-612609

084-6227376/

055-246827

086-3144995/

032-410643

061-9429649/

056-725743

054-511572-3/

054-511572-3

054-511572-3/

081-8846285
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

นางนภาพร วิชัยนันท

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดภูเก็ต 

นางเยาวลักษณ  ชินบุตร

นักพัฒนาสังคมชํานาญการ

น.ส.สุวัจนา  ตรีรส

นักสังคมสงเคระหปฏิบัติการ

นายสุพล  บริสุทธิ์

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดแมฮองสอน 

นางสุดา สุหลง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดยะลา 

น.ส.ไพจิตตรี  เจริญทรัพย

นักพัฒนาสังคม

น.ส.ศิรินทรา  ตุยหลา

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

น.ส.สุภาภรณ  ณ นคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดระนอง 

นางสุวารี  พันธุสังวรณ

พี่เลี้ยง

น.ส.รัชนี  ตรัยตรึงศโกศล

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดราชบุรี

นายสุริชาติ จงจิตต

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดลพบุรี

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

304.

305.

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดภูเก็ต 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดมหาสารคาม 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดมุกดาหาร

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดแมฮองสอน 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดยะลา 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดยโสธร 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดรอยเอ็ด 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดระนอง 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย

จังหวัดระนอง 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดราชบุรี 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดลพบุรี 

076-240414/

081-3962970

086-4557738

042-611442/

086-0079842/

042-611442

053-611261/

053-611261

 

045-711579/

089-6240552/ 

045-711080

043-526447 /

043-526446

084-7003735

081-5948321

032-337620/

032-321981

089-0091411
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

นายทรงศักดิ์ จินากาศ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดลําปาง

น.ส.รุงทิวา  ปนใจ

นักสังคมสงเคระหปฏิบัติการ

น.ส.ราณี  วงศประจวบลาภ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดลําพูน 

นายวิสิทธิ์ สนามชวน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดเลย

นายไพศาล  ประโพธิเทศ

นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ

นางสมพร ชวยรักษา

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสกลนคร 

น.ส.อารุณี  สุวรรณรัตน

นักพัฒนาสังคมชํานาญการ

นางวรรภา  ลําเจียกเทศ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสตูล 

นายชินทัต วิภาสธวัช

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสมุทรปราการ 

นางวิไล  รุงรัตนมณีมาศ

นักพัฒนาสังคมชํานาญการ

นางชื่นจิตร คุปตกาญจนากุล

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสมุทรสงคราม 

306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

315.

316.

สนักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดลําปาง 

สนักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดลําปาง 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดลําพูน 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดเลย 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดศรีสะเกษ 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสกลนคร 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสงขลา 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสตูล 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสมุทรปราการ 

สํานักงานพัฒนาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสมุทรปราการ 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสมุทรสงคราม 

089-0345751

053-511188/

053-511188

084-7003724

084-6062769/

045-611474

081-3803436

074-311188/  

074-313620

074-711375/  

074-711375 ตอ 20

081-9078907

023-826046/ 

023-826046
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

นายธเนตร สกุวณิ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสมุทรสาคร

นายสถิตชัย  พวงอราม

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสระแกว

น.ส.นัยนา ราชวงษ

นักพัฒนาสังคมชํานาญการ

น.ส.ผกาวรรณ  พงศหนู

นางกรพินธุ  วงศเจริญ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสุโขทัย 

นายณรงค  ศิขรินพร

นักพัฒนาสังคมชํานาญการ

น.ส.ดวงฤดี  พรอมมูล

นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ

น.ส.นํ้าคาง  คันธรักษ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสุรินทร 

นางปทมา  อินทรชู

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดหนองคาย 

นายนัตพล ซวงสุข

นางอรทัย  แพงโสภา

นักพัฒนาสังคมชํานาญการ

317.

318.

319.

320.

321.

322.

323.

324.

325.

326.

327.

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสมุทรสาคร 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสระแกว 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสระบุรี 

สํานักงานพัฒนาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสิงหบุรี 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสุโขทัย 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสุพรรณบุรี 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสุราษฎรธานี 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสุรินทร 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดหนองคาย 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดหนองคาย 

สํานกังานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดหนองบัวลําภู 

034-411041/

034-427120

037-425062/

037-425201

089-8263494

088-8904922

055-611234/

055-611234

089-9181048

077-355080-1/

077-355080-1

044-511424/

044-511058

042-411027/

042-422840

083-2833309/

042-311934
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

น.ส. ชูจิตต  กอบโกย

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดอางทอง 

 นาย วรเทพ ภูประไพ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดอุดรธานี

น.ส.คัทลียา  เจริญสุข

นักพัฒนาสังคม

น.ส.วงเดือน  สุดเสนห

นักพัฒนาสังคมชํานาญการ

น.ส.เสาวลักษณ  จิรไกรโกศล

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดอุบลราชธานี

นางจันทรเพ็ญ  ศิริกมลเสถียร

เจาพนกังานพัฒนาสังคมชํานาญงาน

นายอนุกูล  ปดแกว

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดอํานาจเจริญ

นางวริศรา  พวงพันธ

นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ

นางสมร  ชัยภูมิ

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน (อผส.)

นางสุวราสิณี  เปลงชัย

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน (อผส.)

นางวนิดา บุญเทศ

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน(อผส.)

นางเชื่อง คําสุภาพ

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน(อผส.)

328.

329.

330.

331.

332.

333.

334.

335.

336.

337.

338.

339.

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดอางทอง 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดอุดรธานี 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดอุทัยธานี 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดอุตรดิตถ 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดอุบลราชธานี 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดอุบลราชธานี 

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวดัอํานาจเจริญ

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดอํานาจเจริญ

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดกาฬสินธุ 

เทศบาลเมืองบานไผ 

จังหวัดขอนแกน

อาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน 

ตําบลหนองปรือ จังหวัดชลบุรี 

อาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน 

จังหวัดชัยภูมิ 

035-616156-7 /

035-611163

061-9597951

056-513758/

056-511229

089-8579437/

055-411983 - 113

045-344641/

045-344579

045-344641/

045-344579

081-7604279/

045-523126/

 045-523104

093-3205805/

045-5231/

 045-523104

093-4268899 

/043-821649

098-6298239

081-8991407 

/038-472210

087-8686838
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

นางยุพาพิน  บัวแท

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน (อผส.)

นายสมนึก หงษวิเศษ

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน (อผส.)

น.ส.ศรีวิลัย  แชจอหอ

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน (อผส.)

น.ส.ณัฐคนัน  ชาญะกุล

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน (อผส.)

น.ส.ทัศนีย  แสงทะมาต

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน (อผส.)

นายจําลอง  ขวัญเพชร

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน (อผส.)

น.ส.อรวรรณ จินดามณี

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน (อผส.)

นางประภา  เนืองนอง

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน (อผส.)

นางวันเพ็ญ  จุลปาน

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน (อผส.)

นายสนั่น ทองแบบ

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน (อผส.)

พ.ท.สุนทร  นพกุลสถิตย

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน (อผส.)

นางนริศรา  ยงไธสง

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน (อผส.)

นายโกวิท พุฒทอง

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน (อผส.)

นางนารีย  คูณเมือง

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน(อผส.)

นางสาววิภาสิริ  นันททรัพย

นักจัดการงานทั่วไป

340.

341.

342.

343.

344.

345.

346.

347.

348.

349.

350.

351.

352.

353.

354.

อาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน 

จังหวัดชุมพร 

อาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน 

จังหวัดตราด

เทศบาลตําบลจอหอ   

จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตําบลเสาธงหิน 

อ.บางใหญจังหวัดนนทบุรี

ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบล

บานสราง  จังหวัดปราจีนบุรี

องคการบริหารสวนตําบล

ดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ

อาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน 

ตําบลหวยหมาย จังหวัดแพร 

อาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน 

จังหวัดระนอง 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยจังหวัดราชบุรี 

อาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน 

จังหวัดเลย 

อาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน 

จังหวัดสิงหบุรี 

อาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน

เทศบาลตําบลตล่ิงชัน 

จังหวัดสุโขทัย

อาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน 

เทศบาลตําบลบานนา 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

อาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน 

ตําบลคําพระ

จังหวัดอํานาจเจริญ

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุขอนแกน

088-2775171

089-0951588

081-5478703

084-9005272

086-8302614

086-9316975

087-1754884

086-9435781

086-3290728

086-2354768

081-6274119

087-3114853

087-8976021

083-1011167/

045-5231/     

045-523104

043-332922
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

นางจิตติมา  กรีอารี

ผูอาํนวยการศูนยพฒันาการจดัสวสัดิการสงัคม

ผูสงูอายบุานบางละมงุ

นางมิ่งขวัญ  วีระชาติ

ผูอาํนวยการศูนยพฒันาการจดัสวสัดิการสงัคม

ผูสงูอายบุานธรรมปกรณ (เชียงใหม)

นางสาวบุญนอม งามเชื้อ

ผูอาํนวยการศูนยพฒันาการจดัสวัสดิการสงัคม

ผูสงูอายนุครพนม

นายประหยัด  ตะสุยะ

ผูอาํนวยการศูนยพฒันาการจดัสวสัดิการสงัคม

ผูสงูอายบุานบรุรีมัย

นายสุรศักดิ์  อัดตะสาระ

ผูอาํนวยการศูนยพฒันาการจดัสวสัดิการสงัคม

ผูสูงอายุจังหวัดปทุมธานี

นางโสภาพรรณ  ทุมโฆสิต

ผูอาํนวยการศูนยพฒันาการจดัสวสัดิการสงัคม

ผูสงูอายวุาสนะเวศมฯ

น.ส.ศิริพร บําเพ็ญทาน

เจาหนาที่ทะเบียน

นางจิรนันท  เจียมเจริญ

ผูอาํนวยการศูนยพฒันาการจดัสวสัดิการสงัคม

ผูสงูอายภุเูกต็

นางสาวจิราภรณ  เซงพัด

นักพัฒนาสังคมชํานาญการ

นางเนตรนภิส  แกวนอย

ผูอํานวยการศูนยพฒันาการจดัสวสัดิการสงัคม

ผูสงูอายบุานทกัษณิจงัหวดัยะลา

นายชาติชาย  มวงเล็ก

ผูอํานวยการ

นางสาวพรพักตร  คํามณี

เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

355.

356.

357.

358.

359.

360.

361.

362.

363.

364.

365.

366.

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุบานบางละมุง

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ 

(เชียงใหม)

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุนครพนม

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุบานบุรีรัมย

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุจังหวัดปทุมธานี

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุวาสนะเวศมฯ

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุวาสนะเวศมฯ

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุภูเก็ต

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุภูเก็ต

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ

สงัคมผูสูงอายุบานทักษิณ

จังหวัดยะลา

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุจังหวัดลําปาง

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุจังหวัดสงขลา

081-9400533        

038-241759

089-9561356        

053-281206

081-8712646

042-080056

044-182560-1       

044-182560

089-8869842        

02-5771815

035-743277   

         

035-743077

076-529699-700     

076-529546

085-7956776

073-274718           

073-274487

054-825576            

054-825577 

074-531642            

074-531643
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

นางสิรินุช  อันตรเสน

ผูอาํนวยการศูนยพฒันาการจดัสวสัดกิารสังคม

ผูสงูอายบุานบางแค

นายปรีชา บุญเจริญ

นางภทรลดา  อินทรพรหม

ผูอํานวยการศูนยการเรียนรูและฝกอบรม

ดานผูสูงอายุ จังหวัดชลบุรี

นางสาวสุทธิรัตน โตชนบท 

นางสาวปวันรัตน  สุริกรม

นายวิระศักดิ์  นิ่มธุกะริยะ

ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ ๖

นางสาวปยะนุช  แสนนก

นักพัฒนาสังคมชํานาญการ

นางสาวนพรัตน  กอวัฒนากุล

นักพัฒนาสังคมชํานาญการ

นายนวพล ปญญาพงศนาวิน

นักพัฒนาสังคมชํานาญการ

นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพยไพฑูรย

ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน

นางปยะพร  เฉลิมชวง

ผูอํานวยการกองสงเสริมสวัสดิการและ

คุมครองสิทธิผูสูงอายุ

นายไพฑูรย พัชรอาภา

ผูอํานวยการกองสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ

นางกันตา  ดีเติม

เลขานุการกรม

นางสาววรรณา อรัญกุล

หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร

นางศิริลักษณ มีมาก

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและยุทธศาสตร

367.

368.

369.

370.

371.

372.

373.

374.

375.

376.

377.

378.

379.

380.

381.

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุบานบางแค

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุบานบางแค

ศูนยการเรียนรูและฝกอบรม

ดานผูสูงอายุ จังหวัดชลบุรี

สํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ ๓

สํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ ๔

สํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ ๖

สํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ ๙

สํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ ๑๒

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองสงเสริมสวัสดิการและ

คุมครองสิทธิผูสูงอายุ 

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ

กรมกิจการผูสูงอายุ

สํานักงานเลขานุการกรม

กรมกิจการผูสูงอายุ

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

กรมกิจการผูสูงอายุ

02-4551592            

02-4551590

092-2573834         

038-241759

038-240938-9    

034-275240       

043-421249       

055-406009

074-330280      

081-6981789
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

นายพิษณุพงษ  จิระโภคานนท

ผอ.กลุมประชาสัมพันธ

นางสาวอาภา  รัตนพิทักษ

นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ

นายธนกฤต  วรินทรเวช

นักพัฒนาสังคมชํานาญการ

นางวรรณภา บุบผะศิริ

นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ

นางสาวปราณี โตสุวรรณ

นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ

นางสาวชนภัทร  พวงเภตรา

นักพัฒนาสังคมชํานาญการ

นางสาวเพชรระฟา  ศรีภักดี

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายภูเบศวร เทียนเพิ่มพูล

นักพัฒนาสังคม

นางรินทฐพัชฐ์ิ  เที่ยงมติร

นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ

นางสาวขนิษฐา  ตรากลาง

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

นางสาวพัชรินทร  รุงเรือง

พนักงานพิมพดีด ส.๓

นางสาวรุงนภา ศรีพงษ

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

นางสาวพีรญา นพรัตน

นักพัฒนาสังคมชํานาญการ

นางสาวประภาพร  สวัสดิภาพ

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

นางสาวจุราลักษณ  ทิพเจริญ

นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ

382.

383.

384.

385.

386.

387.

388.

389.

390.

391.

392.

393.

394.

395.

396.

สํานักงานเลขานุการกรม

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ

กรมกิจการผูสูงอายุ

สํานักงานเลขานุการกรม

กรมกิจการผูสูงอายุ

สํานักงานเลขานุการกรม

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองบริหารกองทุนผูสูงอายุ

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองสงเสริมสวัสดิการและ

คุมครองสิทธิผูสูงอายุ 

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองสงเสริมสวัสดิการและ

คุมครองสิทธิผูสูงอายุ 

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองสงเสรมิสวัสดิการและ

คุมครองสิทธิผูสูงอายุ 

กรมกิจการผูสูงอายุ

กลุมตรวจสอบภายใน

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ

กรมกิจการผูสูงอายุ
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

กองสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

กรมกิจการผูสูงอายุ

นางสาวปาริชาติ  สุวรรณราช

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

นางสาวสรัญญา  รุงขวัญจิตต

นักพัฒนาสังคม

นางสาวอลิตา  คูเมือง

ชวยปฏิบัติงานโครงการคลังปญญา

นางสาวอุมารินทร อินทรรักษา

เจาหนาท่ี สศส.

นางสาวเดอืน มาธุพันธ

เจาหนาที่ชวยปฏิบัติงานโครงการ CSR/SE

นางสาวกอบกุล กวั่งซวน

นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ

นางสาวสุรางค  ชูโชติรส

นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ

นางสาวกชนันท อินสมพันธุ

นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ

นางสาวลัดดา  พรกุณา

นักพัฒนาสังคมชํานาญการ

นางสาวศรีสัจจา เนียมสุวรรณ

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

นางสาวบัณฑิตา  พรรณขาม

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

นางกิตติมา  เทียนไชย

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

นางสาวกิ่ง  ชาเรืองฤทธิ์

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางปานิสรา เกงคุมพล

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

นางสาวทัศรินทร  สุขการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร

นายสิทธิโชค  บุญวาที

นักพัฒนาสังคม

397.

398.

399.

400.

401.

402.

403.

404.

405.

406.

407.

408.

409.

410.

411.

412.
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร

นางสาวนาตยา  มงคลวัจน

ชวยปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนแผน

ผูสูงอายุแหงชาติสูแผนยุทธศาสตร

ผูสูงอายุระดับจังหวัด

นางสาวจิราภรณ  อนุศิริ

ชวยปฏบิตังิาน คณะกรรมการผูสงูอายแุหงชาติ

นางสาวเสาวภา  อุสาพรม

ชวยปฏิบัติงานงบประมาณ

นางสาวพรพิมล  นิสสิริ

ชวยปฏิบัติงานวิจัยและประเมินผล

นายพัสดี อับดุลฮาดี

ชวยปฏิบัติงานบริหารทั่วไป

น.ส.ศศิยานันท วงศวโรดม

ชวยปฏิบัติงานบริหารทั่วไป

น.ส.อรนัญ วรรณสินธ

ชวยปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนงาน

ดานผูสูงอายุสูประชาคมอาเซียน

น.ส.นงนุช สมนึกตน

ชวยปฏิบัติงานสารสนเทศและเทคโนโลยี

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

กรมกิจการผูสูงอายุ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

กรมกิจการผูสูงอายุ

413.

414.

415.

416.

417.

418.

419.

420.
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ภาคผนวก ญ
คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ

และคณะทํางานวิชาการการจัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558

รายชื่อคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ
 1. นายบรรลุ  ศิริพานิช ที่ปรึกษา
 2. นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ ประธาน
 3. นางอุบล  หลิมสกุล รองประธาน
 4. อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อนุกรรมการ
 5. เลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ อนุกรรมการ
  และการศึกษาตามอัธยาศัย  
 6. ผูอํานวยการสถาบันเวชศาสตรสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร อนุกรรมการ
  เพื่อผูสูงอายุ  
 7. เลขาธิการสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย อนุกรรมการ
 8. เลขาธิการสมาคมองคการบรหิารสวนตําบลแหงประเทศไทย อนุกรรมการ
 9. นางกรรณิการ  บรรเทิงจิตร อนุกรรมการ
 10. พลตํารวจตรีบํารุง  สุขพานิช อนุกรรมการ
 11. นายไพโรจน  สุวรรณจันทรดี อนุกรรมการ
 12. ศาสตราจารยวิเชียร  ตันตระเสนีย อนุกรรมการ
 13. ศาสตราจารยศศิพัฒน  ยอดเพชร อนุกรรมการ
 14. นางสุวณี  รักธรรม อนุกรรมการ
 15. อธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ อนุกรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะทํางานวิชาการจัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป พ.ศ. 2558
 1. นางกรรณิการ  บรรเทิงจิตร ประธานคณะทํางาน
 2. นางสาวศิริวรรณ  อรุณทิพยไพฑูรย รองประธานคณะทํางาน
 3. นางทัศนลักษณ  วงศสุริยศักดิ์ คณะทํางาน
 4. ดร.รักชนก  คชานุบาล คณะทํางาน
 5. รองศาสตราจารย ดร.วรเวศม  สุวรรณระดา คณะทํางาน
 6. รองศาสตราจารย ดร.วิพรรณ  ประจวบเหมาะ คณะทํางาน
 7. ศาสตราจารย วิเชียร  ตันตระเสนีย คณะทํางาน
 8. นางศิริลักษณ  มีมาก คณะทํางานและเลขานุการ
 9. นางสาวกอบกุล  กว่ังซวน คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
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รายช่ือคณะทํางานวิชาการและดําเนินการประชุมเฉพาะประเด็น
  ก. ประเด็นการสงเสริมทักษะผูสูงอายุ และบทบาทภาคเอกชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

 1. นางกรรณิการ  บรรเทิงจิตร ประธาน

 2. รองศาสตราจารย ดร.วรเวศม  สุวรรณระดา รองประธาน

 3. นางสาวพัชรา  อุบลสวัสดิ์ คณะทํางาน

 4. ดร.รักชนก  คชานุบาล คณะทํางาน

 5. นายประพันธ  พงศคณิตานนท เลขานุการ

 6. นางศิริลักษณ  มีมาก ผูชวยเลขานุการ

ข. ประเด็นการจัดบริการสาธารณะสําหรับผูสูงวัย ความพรอมดานวัฒนธรรม 
และพลังผูสูงอายุไทย ตนแบบ ผูสูงวัยอาเซียน
 1. รองศาสตราจารย ดร.นิพนธ  เทพวัลย ประธาน

 2. รองศาสตราจารย ดร.วิพรรณ  ประจวบเหมาะ รองประธาน

 3. นายวิสุทธิ  บุญญะโสภิต คณะทํางาน

 4. ผูชวยศาสตราจารย ชุมเขต  แสวงเจริญ คณะทํางาน

 5. นายภวินท  สิริสาลี คณะทํางาน

 6. นางสาวดวงพร  เปรมชื่น คณะทํางาน

 7. นางสาวศิริวรรณ  อรุณทิพยไพฑูรย เลขานุการ

 8. นางทัศนลักษณ  วงศสุริยศักดิ์ ผูชวยเลขานุการ

คณะทํางานดานวิชาการ จากสํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
 1. นางสาวจุฑามาศ  กุลรัตน ผูอํานวยการกลุมงานนโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร

   สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักวิชาการ

 2. นายยงยศ  สําราญสุข นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

 3. นายทศพนธ  นรทัศน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

 4. นายเกง  แกลวกลา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

 5. นางสาวทิพากร  คําเกิด นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

 6. นายสุกิจ  วงคปนงาว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

 7. นางสาวณฐันรนิ  พรพงศโชตวิทิย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

 8. นายวรพงศ  สุขเกิด นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
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