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บทคัดย่อ
ปญหาหนึ่งที่กําลังอยูในความสนใจของทุกประเทศทั่วโลกในปจจุบัน คือ สังคมสูงวัย
(Ageing Society) เนื่องจากสถิติรายงานวา ประชากรผูสูงวัย (อายุมากกวา 65 ป) นั้น กําลัง
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งสัดสวนของประชากรสูงวัยในประเทศที่กําลัง
พัฒนานั้นมีการเติบโตอยางรวดเร็วมากกวาในประเทศที่พัฒนาแลว ประเทศไทยเปนประเทศ
หนึ่งที่มีการเติบโตของประชากรสูงวัยอยางรวดเร็ว กลาวคือประเทศไทยไดกาวสูสังคมสูงอายุ
(Ageing Society) (ประชากรอายุ 65 ป มากกวา 7% ของประชากรทั้งหมด) ในป 2002 และจะ
กาวเขาสูสังคมสูงอายุสมบรูณ (Aged Society) (ประชากรสูงวัย 14%) ในป 2022 ปญหาของ
ประชากรผู สู งวั ยที่ เพิ่ มขึ้ นอย างรวดเร็ วนั้ นมี ผลกระทบต อทั้ งทางเศรษฐกิ จและสั งคม และ
ความสุขของประชากรทั้งประเทศไทย หากไมแกไขปญหาสังคมสูงวัยอยางเปนระบบและบูรณา
การอยางยั่งยืนอาจทําใหปญหารุนแรงเกินแกไขในอนาคตอันใกล บทความนี้มีวัตถุประสงคใน
การเสนอแนะแนวทางในการเตรียมความพรอมรับมือกับปญหาสังคมสูงอายุ โดยเสนอแนะแนว
ทางแกไขปญหาจากการประยุกตใชตัวแบบอยางจากประเทศที่ผานสังคมสูงอายุมาแลวเชน
ประเทศในสหภาพยุโรป ประเทศญี่ปุน และประเทศเกาหลี ทั้งนี้ การแกไขปญหาสังคมสูงอายุนั้น
ตองอาศัยความรวมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งบทความนี้
เนนที่ขอเสนอแนะในมุมมองของการจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับภาคองคการตางๆ ในการ
เตรียมความพรอมสําหรับสังคมสูงวัย
คําสําคัญ: สังคมสูงอายุ ประชากร การจัดการทรัพยากรมนุษย
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ABSTRACT

The issues of ageing society have gained increasing attention in the present
because percentage of population age 65 or above have rapidly risen all over the world,
especially in developing countries. Population ageing in Thailand already reached the
level of ageing society (population age 65 over 7% of Thai population) in 2002 and will
enter to the level of aged society (population age 65 over 14% of Thai population) in 2022.
The impact of ageing society includes economic and social problems as well as
happiness of Thai people. If we do not solve this problem holistically, it might lead to
serious problems in the near future. This paper has main objective to propose
recommendation for planning how to solve ageing society problems. The
recommendation proposal was derived from literature review of other countries such as
EU, Japan, and Korea in handling their ageing society problems . To solve ageing society
problems, corporation of government, private section, and people is very important.
Lastly, this paper focuses on providing the guideline of handling the impact of ageing
society in organizations from a human resource management perspective.
KEY WORDS: Aging society, human resource management, population
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บทนํา

ประชากรผูสูงวัย (Population Ageing) คือกระบวนการที่มีการเพิ่มขึ้นของสัดสวน
ของจํานวนผูสูงวัย (อายุมากกวา 65 ป)ตอจํานวนประชากรทั้งหมด ซึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากร
สูงวัยอยางรวดเร็วนี้ เปนปญหาที่กําลังเปนที่สนใจของทุกประเทศทั่วโลกในปจจุบัน จะเห็นได
จากการเปนหัวขอในการประชุมของระดับโลกหลายเวที เชน NATO (North Atlantic Treaty
Organization) และ ISSA (the International Social Security Association) (World of Work
2009) ประชากรผูสูงวัยในประเทศที่พัฒนาแลวนั้น มีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ และในประเทศที่
กําลังพัฒนานั้นกําลังมีประชากรผูสูงวัยมากขึ้นอยางรวดเร็ว อัตราการเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุ
มากกวา 65 ป เปนสามเทาในชวงระยะเวลาไมถึง 40 ป (World of Work 2009) รวมทั้งอัตราการ
เติบโตของประชากรโลกลดนอยลงจาก 1.8% ในชวงป 1950-2000 เปน 0.8% ในชวงป 20002050 อัตราการเติบโตของประชากรโลกลดนอยลงนั้น เนื่องมาจากอัตราเจริญพันธุรวมโลก (the
Global Total Fertility Rate: TFR) ไดลดลงจาก 5.2 ในป 1950-1955 เปน 2.8 ในป 1995-2000
(ดั งรู ปที่ 1) นอกจากนั้ น การขยายช วงอายุ ชี วิ ตของมนุ ษย (Life Expectancy) ยาวนานขึ้ น
เนื่องจากความเจริญทางวิทยาศาสตรทางการแพทย ปจจัยตางๆ เหลานี้จึงเปนการเพิ่มความ
รุนแรงในการเขาสูงสังคมสูงอายุของทั่วโลก (Oizumi, Kajiwara, and Artame 2006)
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รูปที่ 1 สัดสวนของประชากรโลก เปรียบเทียบระหวางเด็ก

(อายุตา่ํ วา 5 ป) ตอจํานวนประชากรสูงวัย
(อายุมากกวา 65 ป) (National Institute on Ageing 2007)
ถึงแมวาในประเทศที่พัฒนาแลวจะมีจํานวนสัดสวนของประชากรสูงวัยมากกวาใน
ประเทศที่กําลังพัฒนาเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรทั้งหมดในประเทศ แตสัดสวนของ
ประชากรสูงวัยในประเทศที่กําลังพัฒนานั้น มีการเติบโตอยางรวดเร็วมากกวาในประเทศที่
พัฒนาแลว กลาวคือ จาก 5.9% ในป 2000 เปน 8.6%ในป 2025 และ 14.6% ในป 2050 จํานวน
ประชากรสูงวัยในประเทศที่กําลังพัฒนาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจาก 250.3 ลานคนในป 2000 เปน
1,144.2 ลานคนในป 2050 ซึ่งในป 2000 จํานวนประชากรสูงวัย 59.4% อาศัยอยูในประเทศที่
กําลังพัฒนา (United Nations 2013) ดังนั้น ปญหาของสังคมสูงอายุในประเทศกําลังพัฒนาจึง
รุนแรงกวาในประเทศที่พัฒนาแลว ตัวอยางเชน ประเทศญี่ปุนในป 2050 จะมีจํานวนประชากร
เด็กอายุต่ํากวา 15 ป 1 คนตอประชากรผูสูงวัยที่อายุมากกวา 64 ป 3 คน (World of Work 2009)
การเติบโตอยางรวดเร็วในประชากรผูสูงอายุ หมายถึง ความตองการบุคคล (Personal
Needs) ที่เปลี่ยนแปลงไป ตัวอยางเชน ความตองการในการดูแลผูสูงอายุเพิ่มขึ้น (World of
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Work 2009) โดยเฉพาะอยางยิ่งประชากรสูงวัยที่เปนเพศหญิงซึ่งมีอายุยืนกวาเพศชาย ในป
2009 ประชากรสูงวัยเพศหญิงมี 55%ของประชากรโลก และยิ่งจํานวนประชากรที่อายุมากกวา
80 ปนั้นเปนเพศหญิงเกือบสองเทาของประชากรเพศชาย (National Institute on Ageing 2007)
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งของกลุมประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งไดรับผลกระทบจาก
สังคมสูงอายุเชนกัน และหากไมมีการวางแผนเตรียมความพรอมอยางเปนระบบ ผลกระทบนี้
อาจมีความรุนแรงมากกวาประเทศอื่นๆ ในกลุมประเทศกําลังพัฒนา ดวยความตระหนักถึง
ผลกระทบที่สําคัญดังกลาวนั้น บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคในการประมวลผลสถานการณสังคม
สูงอายุในประเทศไทย เพื่อสรางความตระหนักถึงปญหาสังคมสูงอายุและสรางแผนเตรียมความ
พรอมในการรองรับสังคมสูงอายุในอนาคตอันใกล โดยเปนการศึกษาการทํางานของหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับเรื่องการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมสูงอายุ รวมถึงการ
ทบทวนบทเรียนจากตางประเทศ ซึ่งเนื้อหาที่นําเสนอจะเรียงตามลําดับหัวขอ เริ่มจากภาพ
โดยรวมของสังคมสูงอายุในประเทศไทย ผลกระทบของสังคมสูงอายุ ตัวอยางประเทศที่พัฒนา
แลวในการแกไขปญหาสังคมสูงวัย และแนวทางในการเตรียมความพรอมและการแกไขปญหา
สังคมสูงวัยในประเทศไทยของทั้ง 3 ภาคสวนคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนกอน
และขอเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจงสําหรับองคการในการเตรียมความพรอมตอผลกระทบของ
สังคมสูงอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่งในมุมมองของการจัดการทรัพยากรมนุษย รวมทั้งขอเสนอแนะ
ในการวิจัยตอไป
สังคมสูงอายุในประเทศไทย
ในป 2013 หากเปรียบเทียบกับประเทศทั่วโลกจํานวน 201 ประเทศ ประเทศไทยอยู
ในอันดับ 63 ที่มีประชากรสูงวัย (อายุเทากับหรือมากกวา 60 ป) ในปจจุบันประเทศไทยกาวเขา
สูงสังคมสูงอายุ (Ageing Society) แลวในป 2002 ตามการจัดแบงสังคมสูงอายุขององคการ
สหประชาชาติ
องคการสหประชาชาติจําแนก “สังคมสูงอายุ” ไว 3 ระดับ
สังคมสูงอายุ (Ageing Society) อายุ 65 ป มากกวา 7%
1) สังคมสูงอายุสมบรูณ (Aged Society) 14%
2) สังคมสูงอายุระดับสูงสุด (Super Aged Society) 20%
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และในป 2022 ประเทศไทยจะกาวเขาสูสังคมสูงอายุสมบรูณ และสังคมสูงอายุ
ระดับสูงสุดในป 2031 ตามลําดับ (เกื้อ, พัชราวลัย, และปยะชาติ 2558)
จากสถิติทําใหทราบวาในอนาคตอันใกลนี้ ประเทศไทยจะเขาสูสังคมสูงอายุอยาง
สมบรูณ ซึ่งในชวงที่ประเทศไทยยังมีแรงงานที่สามารถสรางผลผลิตไดอยางนอยสองเทาของ
จํานวนประชากรที่ตองพึ่งพา ควรมีการปรับเปลี่ยนและตระเตรียมระบบเศรษฐกิจและสังคมให
พร อมสํ าหรับการกลายเป นสั งคมสู งอายุ อย างสมบรู ณ ที่จะมี ประชากรสูงอายุที่ ต องพึ่ งพา
แรงงานมากขึ้น (Oizumi, Kajiwara, and Artame 2006) การสรางแผนเตรียมความพรอมอยาง
เปนระบบตองเกิดจากการวิเคราะหผลกระทบของสังคมสูงวัยอยางรอบดานกอน ซึ่งสามารถแบง
ผลกระทบของสังคมสูงวัยไดเปนผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจดังหัวขอถัดไป
ผลกระทบของสังคมสูงวัย
ปญหาของประชากรผูสูงวัยที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วนั้น มีผลกระทบตอทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคม กลาวคือ เมื่อประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นประกอบกับอัตราการเกิดของทารกนอยลง สงผล
กระทบตอผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) ของประเทศ หรือรายไดประชาชาตินอยลง
คาใชจายทางดานสาธารณสุข การแพทย บริการสังคมแกผูสูงอายุมากขึ้นรวมทั้งงบประมาณ
รายจายเพื่ อสงเคราะหชวยเหลือผูสูงอายุที่ยากไรถูกทอดทิ้งเพิ่มมากขึ้น คาใช จายในเรื่อง
บํานาญมากขึ้นตามจํานวนประชากรผูสูงวัยที่มากขึ้น ผลกระทบทางดานสังคมในดานการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากร และครอบครัว ภาระการดูแลผูสูงอายุ และปญหาของโรค
ผูสูงอายุ
ผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ในประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศ รวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาไดรับผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจของสังคมสูงอายุในแงของสวนแบงของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP)
ของประเทศ หรือรายไดประชาชาตินอยลง เมื่อสัดสวนผูสูงอายุมากขึ้น และรายไดเฉลี่ยตอ
บุคคลลดลง โดยในบางประเทศสวนแบงนี้มากขึ้นเปนสองเทา บางประเทศในยุโรป เชน
ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ อิตาลี รัสเซีย และยูเครน มีสัดสวนประชากรในวัยแรงงานลดลงอยาง
เห็นเดนชัด ซึ่งทําใหภาษีที่จะไดในสวนนี้ลดลงอยางตอเนื่อง (National Institute on Ageing
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2007) ในปจจุบันประเทศไทยมีภาระงบประมาณในการดูแลผูสูงอายุคิดเปนคาใชจาย 3 แสน
ล านบาทต อป หรื อประมาณ 2%ของ GDP และคาดการณ ว าในอี ก 10 ป ข างหน า รั ฐต อง
รับภาระ และคาใชจายในการรักษาพยาบาลดูแลผูสูงอายุเพิ่มเปน 8 แสนลานบาท หรือ 3%ของ
GDP (สวลี 2558) ซึ่งเห็นไดชัดเจนวา ผลกระทบของสังคมสูงอายุจะมีผลใหมีการเพิ่มขึ้นของ
ค าใช จ ายของรั ฐ และ GDP ที่ มี การลดลงอย างต อเนื่ อง และมี การคํ านวณว าหากไม มี การ
เปลี่ยนแปลงดานนโยบายของรัฐศักยภาพในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศยุโรปจะ
ลดลงครึ่งหนึ่งในป 2030 (National Institute on Ageing 2007)
ผลกระทบทางเศรษฐกิจนี้ หมายรวมถึงการเพิ่มงบประมาณในการใหบริการทาง
สาธารณสุข การแพทย แกผูสูงอายุมากขึ้น รวมทั้งสงผลใหตองเพิ่มงบประมาณรายจายเพื่อ
สงเคราะหชวยเหลือผูสูงอายุที่ยากไรถูกทอดทิ้งมากขึ้น องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา หรือโออีซีดี (Organization for Economic Co-operation and Development OECD) เปนองคกรระหวางประเทศของกลุมประเทศที่พัฒนาแลวรายงานวา พนักงานที่อายุ
มากกวา 65 ป ตองใชงบประมาณในการดูแลดานสุขภาพอนามัยมากกวาถึง 3-5 เทาของ
พนักงานที่อายุ 65ป หรือต่ํากวา ดังนั้น เปนที่กังวลวาเมื่อชวงอายุของมนุษยนั้นยืนยาวขึ้น
งบประมาณในการดูแลรักษาประชากรผูสูงวัยยอมมากขึ้นเปนหลายเทาตัว (World of Work
2009) รวมทั้งเมื่อคนอายุยืนมากขึ้นชวงของการบํานาญยอมมากขึ้น ยิ่งในบางองคการที่ใช
โปรแกรมการเกษียณกอนอายุยิ่งทําใหสถานการณเลวรายลง (Oizumi, Kajiwara, and Artame
2006)
ผลกระทบตอสังคม
ผลกระทบทางสั งคมที่ สํ าคั ญของสั งคมสู งวั ยเกิ ดขึ้ นจากสั ดส วนของประชากร
ผูสูงอายุมากขึ้น อัตราการเกิดนอยลง การเพิ่มของชวงชีวิตของมนุษยที่ยาวขึ้น ประชากรที่มีอายุ
มากกวา 85 ปและมากกวาเติบโตอยางรวดเร็ว ดังนั้น ภาระในการดูแลโรคของวัยผูสูงอายุ (เชน
หัวใจ ความดัน เบาหวาน) จะมากขึ้น และโรคที่มีแนวโนมการเกิดสูงขึ้นตามชวงชีวิตของมนุษยที่
ยาวขึ้นคือ โรคอัลไซเมอร (National Institute on Aging 2011) รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ของครอบครัว เชน การมีบุตรนอยลง หรือการไมมีบุตร และการอยูเปนโสด ทําใหผูสูงวัยมีโอกาส
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ไดรับการดูแลจากบุตรหลานนอยลง โดยในประเทศไทยขนาดครอบครัวโดยเฉลี่ยจาก 5.1 คนใน
ป 1980 ลดลงเหลือ 3.2 คนในป 2004 (Oizumi, Kajiwara, and Artame 2006)
ปเตอร ดรักเกอร (Ducker 1997) ผูมีอิทธิพลตอศาสตรทางดานการจัดการกลาวไว
ในป 1997 วา เกษียณจะมีความหมายแตกตางไปจากเดิมคือ ผูเกษียณจะไมทํางานประจํา
แตอาจทําเปน Part time ผลกระทบคือ ความสัมพันธระหวางลูกจางกับนายจางเปลี่ยนแปลง
นายจางนั้นจะอยูในชวงอายุที่นอยกวานายจางในวัยเกษียณและจะสรางผลกระทบที่นาสนใจ
ในเรื่องความสัมพันธกันระหวางวัย (Generation) ในการทํางานที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบไป ซึ่ง
สิ่งที่ปเตอร ดรักเกอรไดกลาวไวนั้นไดเกิดขึ้นแลวในปจจุบัน ดังเชนในประเทศเกาหลีใต คนใน
วั ย เกษี ย ณทํ า งานแบบไม เ ต็ ม เวลา (Part time) ได จ นถึ ง อายุ 68 ป (National Institute on
Ageing 2007)
ตัวอยางประเทศที่พัฒนาแลวในการแกไขปญหาสังคมสูงวัย
การศึกษาตัวอยางของประเทศที่ไดเขาสูสังคมสูงวัยแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ประเทศที่พัฒนาแลว เชน ประเทศในสหภาพยุโรป และในทวีปเอเชีย เชน ประเทศญี่ปุน และ
เกาหลี จะเปนประโยชนในการนํามาประยุกตใชเปนแนวทางในการเตรียมการสังคมสูงวัยใน
ประเทศไทยตอไป
สหภาพยุโรป EU
สหภาพยุโรปนั้นเขาสูสังคมสูงอายุกอนประเทศไทย ขณะนี้มีการประมาณการวา
ประชากรวัยแรงงาน 4 คนตอประชากรสูวัย 1 คน แตในป 2050 ประชากรวัยแรงงาน 2 คน
ตอประชากรสูงวัย 1 คน สหภาพยุโรปนั้นไดมีการเตรียมการเพื่อรองรับสังคมสูงอายุทั้งในเรื่อง
การปรับปรุงนโยบายในเรื่องบํานาญ และการดูแลสุขภาพของผูสูงวัย มีการประมาณการณวา
GDP ของสหภาพยุโรปจะลดลงครึ่งหนึ่งในป 2030 (National Institute on Aging 2007) และ
หลายประเทศในสหภาพยุโรปใชวิธีการขึ้นภาษี กลาวคือ 24 ประเทศของสหภาพยุโรป (2 ใน
3 ของประเทศในสหภาพยุโรปทั้งหมด) ขึ้นภาษีเงินไดบุคคลเพิ่มขึ้น หรือเทากับ 20% ของ
รายได และวิธีการหนึ่งที่นาสนใจ คือการสรางความรวมมืออยางเขมแข็งของประเทศภายใน
สหภาพยุโรปในการกอตั้งคณะทํางานที่ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของประชากรผูสูงวัยในประเทศ
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ภายในสหภาพยุ โ รปซึ่ ง ชื่ อ ว า European Innovation Partnership on Active and Healthy
Ageing (EIP) ซึ่งมีนโยบายเพื่อแกไขปญหาที่ทาทายเรื่องประชากรสูงวัยที่คาดวาจะเพิ่มสูงขึ้น
เปน 20% ในป 2025 โดยการตั้งเปาหมายวา ตองการยืดอายุชวงชีวิตมนุษยใหเพิ่มขึ้นอีก 2 ป
ภายในป 2020 โดยตองมีชีวิตอยูดวยคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได และสรางผลผลิต
ใหกับประเทศชาติ ดวยการปรับปรุงระบบการดูแลสุขภาพผูสูงวัยและในขณะเดียวกันตองเปน
การเปลี่ยนแปลงที่สรางผลกระทบอยางยั่งยืน ในการเพิ่มการแขงขันเชิงอุตสาหกรรม และธุรกิจ
ของสหภาพยุโรปดวยการเพิ่มตลาดใหม (European Commission, 2015) ตัวอยางเชน การ
ร วมกั นสร างโครงการ “tele-care and tele health” กล าวคื อ การระดมความร วมมื อจากทั้ ง
หน วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชนและมหาวิ ทยาลั ยในการศึ กษาค นคว าทํ าวิ จั ยและประดิ ษฐ
นวัตกรรมเครื่องมือทางการแพทยที่จะชวยดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่อาศัยอยูภายในบานอยาง
พึ่งตนเองได เชน การสรางเครื่องจับสัญญาณของสภาวะของผูปวยหัวใจลมเหลว ซึ่งสามารถใช
ติดไวที่เสื้อผาได หรือบนผาปูเตียง หรือเครื่องอํานวยความสะดวกในบานที่ชวยควบคุมความดัน
และน้ํ า หนั ก ของผู สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู ใ นบ า น (European Commission 2015) ซึ่ ง ในหลายๆ
ประเทศไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ชวยผูสูงอายุ โดยเรียกวา “บานฉลาด” (Smart home) ซึ่งมี
อุปกรณทุกอยางในบานที่ทันสมัยเพื่อชวยเหลือผูสูงอายุทั้งดานการควบคุมดูแลสุขภาพรางกาย
เชน วัดความดัน การเตนของชีพจร เปนตน ดานดูแลความปลอดภัยของสิ่งแวดลอมในบานและ
นอกบาน เชน ปองกันแกสรั่ว เตือนและปองกันขโมยเขาบาน ดานการสื่อสารกับสังคม เชน
เทคโนโลยีโทรศัพทหรือวีดิโอในการสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ดานอุปกรณชวยเหลือเรื่องความคิด
และความจํา เชน เตือนเวลารับประทานยา เปนตน (Demiris and Hensel 2008)
นอกจากนี้ รัฐบาลเสริมสรางการจางงานในผูสูงอายุ ตัวอยางเชน ในประเทศอังกฤษ
ทางรัฐบาลเสนอทางเลือกการจางงานผูสูงอายุหลังเกษียณโดยไดกําหนดลักษณะงานแบบ
ยื ด หยุ น เช น ทํ า งานแบบไม เ ต็ ม เวลา (Part-time working) ชั่ ว โมงการทํ า งานที่ ยื ด หยุ น ได
(Flexible hours) ไดแก การลดจํานวน ชั่วโมงการทํางาน การแบงภาระงานกับบุคคลอื่น (Job
sharing) ชั่วโมงการทํางานเทาเดิมและจํานวนวันทํางานนอยลง ทํางานชั่วคราว (Temporary
work) หรือการทํางานแบบสัญญาระยะสั้น (Short-term Contracts) การจางงานใหมในฐานะที่
ปรึกษา ปจจุบันการจางงานในประเทศอังกฤษมีแนวโนมไปสูการจางงานแบบ ยืดหยุน มากกวา
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การลาออกจากงานกอนเกษียณในแรงงานผูสูงอายุ เพราะบุคคลในวัยดังกลาวมีทักษะการ
ทํางานสูงและมีความสุขกับการทํางานประจํา (ศูนยบริการวิชาการจุฬาลงกรณ 2551)
ประเทศญี่ปุน
ในปจจุบันประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่มีผูสูงอายุมากที่สุดในโลก (United Nations
2013) ญี่ปุนจึงตระหนักถึงผลกระทบของสังคมสูงวัย และมีการเตรียมแผนรองรับปญหาที่จะ
เกิดขึ้นทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม โดยการมีการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตจากการพัฒนา
เทคโนโลยี การพัฒนาระบบการศึกษา การพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่ออํานวยความสะดวกแก
ผูสูงอายุ การปรับระบบการเงินการคลังใหสมัยใหมขึ้น โดยการปฏิรูประบบการเงินการธนาคาร
จัดสรรกองทุนและสรางความรวมมือกับภาคเอกชนในการจัดสรรการใหทุน สรางระบบที่มี
ประสิ ทธิ ภาพในการให สิ นเชื่ อและการทวงหนี้ การปรั บระบบการประกั นสั งคม (Oizumi,
Kajiwara, and Artame 2006) รวมทั้งรัฐบาลมีการออกกฎหมายขอบังคับสนับสนุนการจางงาน
ผู สู ง อายุ โ ดย ให ค วามสนั บ สนุ น ในสิ ท ธิ ป ระโยชน ก ารจ า งงานผู สู ง อายุ แ ก น ายจ า งและ
ผูประกอบการ และใหคําปรึกษาแกผูสูงอายุในการเตรียมความพรอมสําหรับเขาสูอาชีพในสูงวัย
(ณัฐภัทร 2556)
นอกจากนั้น โดยวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุนเนนใหความสําคัญกับการคํานึงถึง
คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของทุกวัย ดังเชนจะเห็นไดจากถนน อาคาร บานเรือน หรือ
ระบบขนสงมวลชนที่มีการปรับพื้นใหเรียบและสะดวกสบายสําหรับเด็กเล็กหรือคนชรา รวมทั้ง
รัฐบาลใหการสนับสนุนในการกอสรางอาคารที่อํานวยความสะดวกแกทุกวัย โดยการลดภาษีเงิน
ไดของผูประกอบการและสนับสนุนคาใชจายในการประชาสัมพันธ (พิสิษฐ 2558) ทฤษฎีหนึ่งที่
เกี่ยวของกับสังคมสูงอายุของญี่ปุนคือ “อิบะโช” ซึ่งแปลวาบาน เปนที่ทําใหผูอยูอาศัยรูสึกถึง
คุณคาของตัวเอง ซึ่งเปนการสรางคานิยม ใหผูสูงวัยตระหนักวา เขาเปนสวนหนึ่งของสังคมและ
เขาสามารถสรางความเจริญใหกับประเทศชาติได (พิสิษฐ 2558) รวมทั้งการสรางชุมชนของ
ความเป น เพื่ อ นบ า น โดยเป ด โอกาสให ค นในชุ ม ชนออกมาทํ า กิ จ กรรมต า งๆ เพื่ อ สร า ง
ความสัมพันธที่เหนียวแนนของคนในชุมชนใหสามารถดูแลกันเองได (Muramatsu and Akiyama
2011)
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ประเทศเกาหลี
ประเทศเกาหลีนั้นมีสถานการณสังคมสูงวัยไมแตกตางจากประเทศอื่นๆ ในทวีป
เอเชีย ซึ่งมีประชากรผูสูงวัยสูงขึ้นอยางรวดเร็วในขณะที่อัตราการเกิดลดลง โดยคาดการณวาใน
ป 2020 อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัยจะมากกวาประชากร อายุ 0-14 ป (Ki-Soo Eun
2008) การเพิ่มขึ้นของประชากรผูสูงอายุนั้น สรางใหเกิดผลกระทบทั้งทางดานเศรษฐกิจ และ
สังคม เชน ในเรื่องการขาดแคลนแรงงาน ปญหาทางดานสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ครอบครัว ซึ่งสาเหตุเกิดจากความเปนอุตสาหกรรมของเมืองใหญ ทําใหมีการโยกยายของ
ประชากรวัยทํางานเขามาหางานทําในเมืองมากขึ้น เปลี่ยนลักษณะความเปนครอบครัวในชนบท
สรางใหเกิดปญหาผูสูงวัยถูกทอดทิ้ง ทั้งนี้ ทางรัฐบาลเกาหลีไดแกปญหาผลกระทบของสังคม
สูงอายุ โดยการออกนโยบายการจางงานผูสูงอายุ ดูแลเรื่องบํานาญสําหรับขาราชการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งขาราชการทหาร และครูสถาบันการศึกษาเอกชน รวมทั้งการเพิ่มโปรแกรมประกัน
สุขภาพระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ นอกจากนี้ รัฐบาลเกาหลีเนนนโยบายเพิ่มความเขมแข็งของ
ความเปนครอบครัว โดยการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ (Ki-Soo Eun 2008) เพื่อใหครอบครัว
สามารถดูแลผูสูงอายุในครอบครัวได โดยเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลอีกทางหนึ่ง
แนวทางในการเตรียมความพรอมและแกไขปญหาสังคมสูงวัยในประเทศไทย
ประเทศไทยนั้น ได มีการเตรี ยมความพรอ มของสังคมสูงวั ยโดยการจัดทํ าแผน
ผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545-2564 ซึ่งมียุทธศาสตร ดังนี้
1) ดานการเตรียมความพรอมของประชากรสูงวัยที่มีคุณภาพ
2) ดานการสงเสริมผูสูงอายุ
3) ดานระบบคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ
4) ดานการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุ
5) ดานการประมวลติดตามผลการดําเนินงานตามแผนผูสูงอายุ
(มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 2558)
จะเห็นไดวายุทธศาสตรดังกลาว ยังเปนการเตรียมความพรอมของผูสูงอายุ โดย
มองที่ตัวผูสูงอายุเปนหลัก แตขาดการเตรียมความพรอมโดยมองผลกระทบในดานตางๆ
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อย า งเป น ระบบ ซึ่ ง ป ญ หาสั ง คมสู ง วั ย นั้ น เป น ป ญ หาที่ ทุ ก ภาคส ว นได รั บ ผลกระทบใน
ระดับประเทศ ดังนั้น จึงไมใชเรื่องของภาคสวนใดสวนหนึ่งเปนผูดูแลจัดการแกไขปญหา
หากแตปญหาสังคมสูงวัยตองการความรวมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ภาครัฐ
ภาครัฐสามารถดูแลจัดการปญหาสังคมสูงวัยไดในเรื่องเพิ่มอัตราเจริญพันธุ ขยาย
การจ างงานผู สู งอายุ จั ดระบบดู แลระยะยาวสํ าหรั บผู สู งอายุ (มู ลนิ ธิ สถาบั นวิ จั ยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 2558) การปฏิรูปแผนการกําหนดบํานาญ และการปรับปรุงระบบการศึกษา
และการสรางสาธารณูปโภคที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย (Oizumi, Kajiwara, and Artame 2006)
 เพิ่มอัตราเจริญพันธุ เนื่องจากอัตราการเกิดของทารกลดต่ําลงและประชากรสูงวัย
มีจํานวนมากขึ้น ทําใหประชากรวัยแรงงานมีจํานวนนอยลง สรางใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ดังที่ไดกลาวมาแลวในขางตน รวมทั้งสรางใหเกิดภาระการดูแลของผูสูงอายุซึ่งเปนผลกระทบ
ทางสังคมเพิ่มเติม มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (2558) จึงเสนอมาตรการเพื่อ
การสงเสริมอัตราเจริญพันธุโดยสนับสนุน เชน ใหประชากรสามารถมีบุตรได เงินเลี้ยงดูบุตร ปรับ
สภาพแวดลอมการทํางานใหเหมาะสมกับการเลี้ยงดูบุตร การเพิ่มอัตราเจริญพันธุดูเหมือนจะ
เปนทางแกไขวิธีการหนึ่งของการลดผลกระทบของสังคมสูงวัย แตสิ่งสําคัญที่ควรตระหนักคือ ไม
สามารถที่จะพึ่งวิธีการนี้ไดอยางเดียวเนื่องจากตองใชเวลาถึง 20 ปหรือมากกวานั้นในการที่จะ
ใหทารกเกิดใหมเติบโตเปนประชากรในวัยทํางานได (Drucker 1997)
 ขยายการจางงานผูสูงอายุ: ดังที่กลาวมาแลวในขางตนหนทางหนึ่งในการแกไข
ปญหาสังคมสูงวัยในประเทศที่พัฒนาแลว เชน ญี่ปุน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการขยายอายุ ผู
เกษียณใหสูงขึ้น และประเทศในสหภาพยุโรป เชน นอรเวย มีสถิติผูเกษียณอายุมากที่สุดที่ 67 ป
(National Institute on Aging 2007) การขยายการจางงานผูสูงอายุหมายรวมถึงการปรับเพิ่ม
อายุเกษียณ และใหโอกาสผูสูงวัยไดทํางานที่เหมาะสมกับสภาพวัย ซึ่งสําหรับประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบมาตรการรองรับสังคมสูงอายุ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ (กลุมสารนิเทศการคลัง 2559) สวนหนึ่ง คือการออกมาตรการจูงใจการ
จางงานผูสูงอายุ และลดอุปสรรคตอการจางงานโดยการใหสิทธิประโยชนทางภาษีแกนายจาง
โดยออกรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
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(ฉบับที่ 639) พ.ศ. 2560 (กรมสรรพากร 2560) กําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
หักรายจายได 2 เทาของรายจายประเภทเงินเดือนและคาจางสําหรับการจางบุคลากรผูสูงอายุ
(อายุ 60 ป บริบูรณขึ้นไป) ซึ่งมีอัตราคาจางไมเกิน 15,000 บาทตอคนตอเดือน สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 โดยนายจางสามารถขอใชสิทธิไดไมเกิน
รอยละ 10 ของจํานวนลูกจางทั้งหมด ทั้งนี้ ลูกจางจะตองไมเปนผูถือหุนของกิจการ กรรมการ
ผูบริหาร หรือเคยเปนผูบริหารของกิจการ (กลุมสารนิเทศการคลัง 2559)
ในสวนของกระทรวงแรงงานนั้น ได มีโครงการนํ ารองสถานประกอบการจางงาน
ผูสูงอายุ รวมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย และสถานประกอบการจํานวน
12 แหง รวมทั้งมีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตรและนโยบาย
การขยายอายุ การจ า งแรงงานสู งวั ย ในสถานประกอบการ” ในปลายป 2559 มี ก ารจั ด ตั้ ง
ศูนยบริการจัดหางานผูสูงอายุและศูนยขึ้นทะเบียนหางานผูสูงอายุเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ที่
สํานักงานจัดหางานเขตพื้นที่ และสํานักงานจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัด รวม 87 แหง นอกจากนี้
ยังมีการจัดทําแผนกลยุทธ / แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ดานการทํางานของผูสูงอายุ (พ.ศ.
2559 –2564) รวมกับภาคีเครือขาย (ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม) ซึ่งเนนกลยุทธ 5
ดาน คือกลยุทธที่ 1 กระจายงานสูบานหรือชุมชน กลยุทธที่ 2 ขยายอายุเกษียณราชการ กลยุทธ
ที่ 3 ดานการสงเสริมการจางงานตอเนื่อง กลยุทธที่ 4 สงเสริมการจางงานใหกับผูสูงอายุในอาชีพ
ที่เหมาะสมกับวัยประสบการณการทํางานและสมรรถนะทางรางกาย และกลยุทธที่ 5 การสราง
ฐานขอมูลตลาดแรงงานดานผูสูงอายุ (กองเศรษฐกิจแรงงาน 2560)
ในประเด็นการขยายการจางงานผูสูงอายุนั้นจะนํามาอภิปรายในหัวขอ ขอเสนอแนะ
สําหรับองคการในการเตรียมพรอมสังคมสูงวัยในสวนทายของบทความ
 จัดระบบดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ: มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ
การคลัง (2558) เสนอแนะใหมีการจัดแบงกลุมผูสูงอายุเปน 3 กลุมคือ 1) กลุมที่ไมมีภาวะพึ่งพิง
2) กลุมที่สามารถชวยเหลือตนเองไดปานกลาง และ 3) กลุมที่อยูในภาวะพึ่งพิง ซึ่งแตละกลุม
จะไดรับการจัดสรรการดูแลที่ตางกันในเรื่อง การฟนฟูสุขภาพ ดําเนินการเพื่อควบคุมโรค และ
กิจกรรมทางสังคมทั้งในบานและชุมชน เชน ในกลุมที่มีภาวะพึ่งพิงปานกลางนั้น ตองไดรับ
ความชวยเหลื อจากสวนทองถิ่น ชุมชนเชน อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมูบาน (อสม.)
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อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อผส.) ในการชวยเหลือดูแลตรวจเยี่ยมและจัดกิจกรรมตางๆ ในการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของกลุมนี้ เปนตน แนวคิดนี้ตรงกันกับการจัดการของประเทศญี่ปุน
ซึ่งเสนอแนะใหการดูแลเรื่องความชวยเหลือตอผูสูงอายุนั้น ควรออกแบบคัดเลือกหลักการ
(Selective principle) ใหเหมาะสมกับความเปนจําเปน เชน คัดเลือกผูที่อยูในขายของความ
ยากจนและไม มี ผู ดู แ ลมากกว า ที่ จ ะออกแบบให ใ ช ไ ด กั บ ทุ ก คน (Universalism) (Oizumi,
Kajiwara, and Artame 2006)
 การปฏิ รูป แผนการกํา หนดบํ า นาญ: จากสถิติที่กล า วมาในขา งตน ภาระหนั ก
ของรัฐบาลคือ โครงสรางบํานาญซึ่งจะเปนปญหามากขึ้นเมื่อประชากรสูงวัยเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น การออกแบบแผนการกําหนดบํานาญและแผนการดูแลคาใชจายผูสูงอายุตองออกแบบ
โดยระมัดระวังถึงโครงสรางทางประชากรที่จะเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วนี้ดวย มูลนิธิสถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง (2558) เสนอแนะใหมีการดําเนินการควบคุมคาใชจายของสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของขาราชการ เชน ตอเรื่องกับสถานพยาบาลในการลดสัดสวนของอัตราคา
รักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลไดรับจากสวัสดิการการรักษาพยาบาลขาราชการ กําหนดใหมี
การจายรวม (Co-Pay) ในสวนของผูปวยนอก ปรับอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
 การปรับปรุงระบบการศึกษา: ในชวงที่อัตราการเกิดนั้นลดนอยลงนั้นประเทศที่
กําลังพัฒนาอยางประเทศไทย ควรถือเปนโอกาสในการพัฒนาระบบการศึกษาใหมีความ
เขมแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบสาธารณสุขและการดูแลทางการแพทย ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้จะ
ชวยในการเพิ่มผลผลิตของแรงงานที่มีอยูจํากัดในอนาคตของสังคมสูงวัยอยางสมบรูณ ถึงแมวา
ประเทศไทยไดตระหนักถึงการพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อการกระตุนผลผลิตของประเทศ แต
การเปนการเนนพัฒนาระบบการศึกษาเฉพาะประชากรรุนหนุมสาว (15-29 ป) และละเลยการ
พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อประชากรรุนกลาง (30-54 ป) ดังจะเห็นไดจากประชากรรุนวัยหนุมสาว
จะมีการศึกษาสูงกวาประชากรในชวงรุนวัยกลางคน เนื่องจากขาดแคลนทักษะงานและความ
เชี่ยวชาญในงาน ซึ่งจะทําใหประชากรรุนวัยกลางคนเสียโอกาสที่จะเขาทํางานในภาคอุตสาหกรรม
ดังนั้น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควรใหการสนใจในเพิ่มโอกาสการจางงานพนักงานวัยกลางคน
และเพิ่มการพัฒนาการศึกษาเพื่อประชากรวัยกลางคน เชน การจัดฝกอบรม ในประเทศ ซึ่ง
ประชากรวัยกลางคนนั้น ไมไดสรางผลผลิตใหประเทศชาติเทาที่ควร ประชากรในวัยนี้จะแกตัวลง
อยางรวดเร็วและเปนภาระของประเทศเมื่อเขาสูสังคมสูงวัยในที่สุด ดังนั้น การพัฒนาการศึกษา
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ประชากรวัยกลางคนจะชวยการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ เพิ่มผลผลิตของชาติและยังเปนการ
ลดภาระของสังคมสูงวัยและขยายโอกาสในการทํางานใหการประชากรวัยกลางคนดังกลาว
(Oizumi, Kajiwara, and Artame 2006)
 การสรางสาธารณูปโภคที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย: ในประเทศไทยเริ่มตื่นตัวใน
การสรางสาธารณูปโภคใหเหมาะสมกับประชากรสูงวัย เชน ทางเดินที่เรียบ ทางเลื่อน ลิฟท
บันไดเลื่อนเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินของผูสูงอายุ แตอยางไรก็ตาม การพัฒนระบบ
สาธารณูปโภคนี้ยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ จึงอาจนําแนวทางตัวอยางของประเทศญี่ปุนในการ
พัฒนาสาธารณูปโภคใหเหมาะสมกับสังคมสูงวัยมาใชได เชน สรางบาน อพารทเมนทใหสําหรับ
ครอบครัวรายไดต่ํา สรางสิ่งอํานวยความสะดวกใหผูสูงวัยและผูพิการ เปนตน
ภาคเอกชน: ภาคเอกชนสามารถแบงเบาภาระของภาครัฐในการเตรียมพรอมกับ
ปญหาสังคมสูงอายุ โดยขยายโอกาสในการจางงานผูสูงอายุกลาวคือ การเพิ่มอายุการเกษียณ
หรือใหโอกาสผูอยูในวัยเกษียณไดทํางานลักษณะการจางงานแบบบางชวงเวลา (Part time)
เตรียมความพรอมสุขภาพของพนักงานโดยใหงานที่มีลักษณะยืดหยุน (Flexible time) เตรียม
ความพรอมในการออมและลงทุนกอนเกษียณ (เกื้อ, พัชราวลัย, และปยะชาติ 2558) ใหความ
รวมมือในมาตรการจายรวม (Co-Pay) ในสวนของผูปวยนอก และปรับอัตราเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ชวยเหลือในการพัฒนาการศึกษา ฝกอบรมประชากรวัยกลางคนเพื่อใหเปนวัยที่
ชวยในการเพิ่มผลผลิตตอประเทศชาติ นอกจากนั้น องคการภาคเอกชนตองมีการเตรียมความ
พรอมในการดูแลพนักงานผูสูงอายุอยางเปนระบบเพื่อสอดรับกับนโยบาลของรัฐบาลที่เริ่ม
กระตุนใหมีการจางงานผูสูงอายุในป 2560 นี้ (กรมสรรพากร 2560) ประเด็นในการเตรียมความ
พร อมและการบริ หารจั ดการแรงงานสู งอายุ จะมี การวิ เคราะห และเสนอแนะข อคิ ดเห็ นที่
เฉพาะเจาะจงในหัวขอ ขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมสังคมสูงวัยในหัวขอตอไป
ภาคประชาชน: ความรวมมือของประชาชนในการดูแลตัวเองปองกันโรค (Preventive
approach) ดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงของโรคตางๆ และชะลอความพิการในภาวะ
ผูสูงอายุ นอกเหนือจากรักษาโรค (Curative approach) นั้น จะเปนการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูสูงวัย
รวมทั้งลดภาระรัฐในการชวยเหลือดูแลทางการแพทย และสาธารณูปโภค (เกื้อ, พัชราวลัย
และปยะชาติ 2558) นอกเหนือจากนั้น การที่ประชาชนรวมชวยสรางความเปนชุมชน กลาวคือ

100

วารสารประชากร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กันยายน 2560)

ความชวยเหลือกันเองภายในสังคมไทยในรูปแบบเกา ซึ่งมีความพึ่งพาอาศัยกันในชุมชนเพิ่ม
ความจําเปนมากขึ้นในการดูแลซึ่งกันและกัน ในสังคมสูงอายุเพื่อชวยลดภาระของรัฐในการดูแล
ไมทั่วถึง ชุมชนที่เขมแข็งจะชวยดูแลผูสูงอายุใหเขมแข็งชะลอการเจ็บปวยเสียชีวิตจากการไมมี
ผูดูแลไดในระดับหนึ่ง
ขอเสนอแนะสําหรับองคการในการเตรียมความพรอมสังคมสูงวัย
จากการประมวลสถานการณในภาพรวมของสังคมสูงอายุในประเทศไทย รวมทั้ง
การวิเคราะหแนวทางในการเตรียมความพรอมและแกไขปญหาสังคมสูงวัยที่ทางภาครัฐบาล
เอกชน และประชาชนในต างประเทศและในประเทศไทยที่ ได เริ่ มต นดํ าเนิ นการแล ว และ
ข อ เสนอแนะให กั บ ในบางส ว นที่ ยั ง ไม ไ ด ดํ า เนิ น การนั้ น ในหั ว ข อ นี้ จ ะเป น การนํ า เสนอ
ขอเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจงสําหรับองคการในการเตรียมความพรอมตอผลกระทบที่องคการ
ไดรับจากสังคมสูงวัย รวมทั้งการเตรียมการบริหารจัดการแรงงานสูงอายุเพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายภาครัฐในการขยายการจางงานผูสูงอายุที่กลาวในขางตน
ผลการสํารวจความตองการจางงานผูสูงอายุ และความตองการทํางานหลังอายุการ
ทํางานของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ปลายป
2558 ใน 5 สาขา คือ การขนสง คาสง คาปลีก โรงแรมและภัตตาคาร สถานพยาบาล และ
เกษตรกรรมและประมง 167 แหง รวมทั้งความตองการทํางานหลังเกษียณของพนักงานอายุ 45 ป
ขึ้นไป จํานวน 329 คน ในดานอุปสงคนั้น พบวา ภาคเอกชนรับรูการเปนสังคมสูงวัย แตขาด
ความตระหนักถึงผลกระทบ โดยมีสถานประกอบการที่รูวาประเทศเขาสูสังคมสูงวัยรอยละ 78.4
แตมีเพียงประมาณ 1 ใน 3 ที่ตระหนักถึงผลกระทบจากการเขาสูสังคมสูงวัย (Econews 2015)
ผลงานการสํารวจนี้ชี้ใหเห็นวา ในสวนภาคสถานประกอบการนั้นยังตองการไดรับความรูในเรื่อง
สังคมสูงอายุเพื่อสรางใหเกิดความตระหนักผลกระทบตอองคการในปญหาของสังคมสูงอายุ
และความชวยเหลือในการเตรียมการพรอมแรงงานผูสูงวัยในองคการ
งานวิจัยในตางประเทศนั้น คนพบวา ผูสูงอายุที่ทํางานนั้นมีความสุขในชีวิตมากกวา
ผูสูงอายุที่ไมไดทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุที่ทํางานบางชวงเวลา (Part time) รวมทั้ง
พบวาผูสูงอายุยังคงตองการการทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อประโยชนตอสุขภาพของตนเองและ
ยังคงความกระฉับกระเฉง รวมทั้งบางคนใหเหตุผลวา งานนาสนใจ และบางคนยังไมคนพบ
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เป าหมายของตนเอง (Hedge and Borman 2012) ในประเทศไทยถึ งแมทางรั ฐบาลจะออก
มาตรการสงเสริมการขยายการจางงานผูสูงอายุทั้งการลดภาษีสถานประกอบการทีม่ กี ารจางงาน
ผูสูงอายุ และการชวยเหลือตั้งศูนยหางานใหกับผูสูงอายุ แตในทางปฏิบัติแลวปญหาในเรื่อง
ทัศนคติในการจางงานผูสูงอายุนั้นยังคงเปนอุปสรรคในการจางงานผูสูงอายุอยู ดังนั้น เพื่อชวย
กําจัดอุปสรรคและสงเสริมใหเกิดการจางงงานผูสูงอายุอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการสงเสริม
ใหมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของทั้งนายจางและลูกจาง
ดังที่หลายประเทศในสหภาพยุโรปนั้น มีโครงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของนายจาง
และลู กจ างในการจ างงานผู สู งอายุ เป นมาตรการหนึ่ งในการส งเสริ มการจ างงานผู สู งอายุ
(ศูนยบริการวิชาการจุฬาลงกรณ 2551) โดยการสงเสริมการเปลี่ยนแปลงทัศนคตินี้สามารถทําได
โดยการประชาสัมพันธ ใหขอมูลความรูเพื่อสงเสริมใหเกิดการกระตุนการจางงานผูสูงอายุใน
องค การต างๆ โดยเฉพาะอย างยิ่งการใหข อมูลกับระดับผูจั ดการฝายทรัพยากรมนุ ษย และ
ผูจัดการฝายตางๆ ที่มีความเกี่ยวของโดยตรงในการจางงาน ถึงขอดีของการจางงานผูสูงอายุ ซึ่ง
เปนผูมีประสบการณความเชี่ยวชาญในงาน และวุฒิภาวะทางอารมณมากกวาการจางงาน
พนั กงานรุ นใหม นอกจากนี้ ผู สู งอายุ ยั งเป นบุ คคลที่ เกิ ดในยุ คเบบี้ บู ม (Baby boom) และ
บางส วนขณะป จจุ บันเป นเจนเนอเรชั่น เอกซ (Generation X) ตอนตนนั้นมีค านิ ยมของการ
ทํางานหนัก มีความอดทน และมีความจงรักภักดีกับองคการ (Robbins and Judge 2011) ซึ่งจะ
แตกตางจากพนักงานรุนใหมเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ที่มีอัตราการเปลี่ยนงานบอยครั้ง
และการลาออกสูงในปจจุบัน รวมทั้งผูสูงอายุนั้นมีความพรอมที่จะเปนพี่เลี้ยง (Mentor) หรือ
ผูสอนงาน (Coach) ซึ่งเปนงานที่ในชวงชีวิตเริ่มตนของการทํางานนั้นยังไมมีความพรอมที่จะ
รั บ ผิ ด ชอบในบทบาทนี้ นอกจากนี้ ง านวิ จั ย สนั บ สนุ น ว า ผู สู ง อายุ ที่ ส ะสมความรู แ ละ
ประสบการณ ในองค การ รวมทั้ งมี ความเชี่ ยวชาญในงานหลั กๆ มีแนวโน มที่ จะมี ความคิ ด
สรางสรรค ผลการปฏิบัติงาน และความรูสึกวาเปนสมาชิกขององคการเพิ่มขึ้น (Hedge and
Borman 2012)
นอกจากการประชาสัมพันธใหความรู ทําความเขาใจในผลประโยชนในการจางงาน
ผูสูงอายุแลว การเตรียมความพรอมในเรื่องการบริหารจัดผูสูงอายุในสถานที่ทํางานก็เปนสิ่งที่
สําคัญ เริ่มตนตั้งแตการวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา คัดเลือก การจูงใจ การพัฒนา และ
การธํารงรักษาผูสูงอายุ
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การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย การคํานวณสัดสวนพนักงานตามชวงอายุ
และคาดการณจํานวนพนักงานที่จะเกษียณตามชวงเวลา ซึ่งเปนงานสวนแรกของการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษยที่สําคัญ กลาวคือองคการภาคเอกชนควรเตรียมความพรอมในการ
เกษียณของพนักงานจํานวนมาก ซึ่งตองหาบุคลากรมาทํางานแทนที่ใหทันทวงที โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง พนั ก งานในระดั บ ผู บ ริ ห าร ซึ่ ง หากไม มี ก ารวางแผนการสื บ ทอดตํ า แหน ง งาน
(Succession planning) อยางเปนระบบ บริษัทอาจประสบปญหาการหยุดชะงักของผลงาน
ปฏิบัติงานเนื่องจากการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะตําแหนงสําคัญ คือ ระดับผูบริหาร
ดั งนั้ น การคํ านวณสั ด ส วนของพนั กงานตามช วงอายุ และการวางแผนสื บ ทอด
ตําแหนงงานจะทําใหองคการสามารถสรางแผนในการเตรียมการลวงหนาในการเผชิญกับ
ผลกระทบของสังคมสูงอายุ
การสรรหาคัดเลือกผูสูงอายุเขาสูการทํางาน โดยเริ่มตนจากการประกาศรับสมัครงานไม
ควรระบุอายุ หรือจํากัดอายุของผูสมัคร รวมทั้งเกณฑในการคัดเลือกไมควรมีการเลือกปฏิบัติตอ
ผูสูงอายุ หากแตใชเกณฑในการคัดเลือกที่ความรู ความสามารถ และประสบการณที่จําเปนตอ
การทํางานในตําแหนงงานนั้นๆ
ในการธํารงรักษาแรงงานวัยสูงอายุนั้น ควรเริ่มตนจากการสรางสภาพแวดลอมใน
สถานที่ทํางานที่อํานวยความสะดวกตอการทํางานของผูสูงอายุ การใหความรูในการเตรียมตัว
หลังออกจากงาน เชน การเตรียมการออม การจัดฝกอบรมและชวยเหลือผูสูงอายุเรียนรูเรื่อง
เทคโนโลยี ซึ่งเปนสวนสําคัญในการทํางานยุคดิจิตอล และการบริหารจัดการความแตกตาง
ในเรื่องวัย (Generation) เปนตน
ในสวนของการพัฒนา ผูสูงอายุนั้นมีประสบการณเหนือกวาพนักงานวัยอื่นๆ ดังนั้น
หากขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ความสามารถในการสรางผลผลิตของพนักงานสูงอายุจะ
ลดลง และเปนตนทุนองคการจะเกิดการสูญเสียอยางชัดเจน การพัฒนาพนักงานสูงอายุนั้น
สามารถทําได 3 รูปแบบคือ 1) การเรียนรูอยางตอเนื่อง (Continuous learning) 2) การพัฒนา
สวนบุคคล (Individualized development approach) และ 3) อบรมการบริหารความหลากหลาย
(Diversity training) การเรียนรูอยางตอเนื่อง คือการใหโอกาสพนักงานสูงอายุเรียนรูที่จะเรียน
โดยการสรางรูปแบบการเรียนรูผานเครือขาย (Network) ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) การทํางาน
เปนทีม การมอบหมายงานที่ทาทายและไดใชทักษะที่หลากหลาย และการใชการสอนงาน
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(Coaching) การพัฒนาสวนบุคคลนั้นเกี่ยวของกับการใหคําปรึกษาทางดานอาชีพ (Career
counseling) เนื่ องจากแต ละช วงอายุ มี ความต องการในพั ฒนาแตกต างกั น ดั งนั้ น การให
คําปรึกษาจะเปนการสนับสนุนใหพนักงานคนหาแนวทางที่จะตอบสนองความตองการทางสาย
อาชีพของตนเอง นอกจากนี้ การอบรมเรื่องการบริหารความหลากหลาย มีกฎนโยบายของบริษัท
ที่ ห ามการกี ดกั ดในความแตกต าง การอบรมให ระดั บผู จั ดการเข าใจในความแตกต างของ
พนั กงาน เพื่ อ ป อ งกั นการที่ พนั กงานสู งอายุ อ าจถู กกี ด กั ดและเลื อ กปฏิ บั ติ ในการทํ า งาน
(Voelple, Sauer, and Biemann 2012) การพั ฒนานั้ น ถื อเป นการลดต นทุ นในทางด านการ
จัดการทรัพยากรมนุษยโดยการพัฒนาพนักงานที่มีอยูแทนการจางงานพนักงานใหม ในการ
ทํางาน
สิ่งเหลานี้เปนการเปดโอกาสใหผูสูงอายุในการเขาสูตลาดแรงงานอยางมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ ทั้งการกระตุนการจางงานผูสูงอายุ และการบริหารจัดการแรงงานผูสูงอายุ
ในองคการ ในการสรรหา รักษา และพัฒนาอยางเปนระบบ ซึ่งผลที่ไดรับคาดไดวาจะเปนการ
แกปญหาการขาดแคลนแรงงานวัยทํางานที่เปนคนเกง (Talent) ในยุคสังคมสูงอายุ อนึ่ง การ
ประมาณการชวงเวลาที่เหมาะสม ในการนําแรงงานผูสูงอายุเขาสูตลาดแรงงานจากการ
วิเคราะหจากชวงเวลาที่เกิดภาวะการขาดแคลนแรงงานวัยกําลังแรงงาน (ชวงอายุ 15-59 ป)
อันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ผลการศึกษา พบวา พ.ศ. 2564 เปนปแรกที่
ขนาดประชากรชวงอายุ 15-59 ป มีจานวนนอยกวา (ศูนยบริการวิชาการจุฬาลงกรณ 2551)
ดังนั้น ภาระสําคัญขององคการตางๆ ในขณะนี้ คือการเตรียมการรับผลกระทบของสังคมสูงอายุ
ในอนาคตอันใกล ซึ่งจะสรางใหเกิดผลผลิตที่มีคุณภาพสรางความยั่งยืนใหกับองคการตอไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ในการแกปญหาสังคมสูงอายุที่กระทบตอองคการในประเทศไทยนั้น ยังตองการ
ขอมูลทางการวิจัยในการสนับสนุนการดําเนินการอีกหลายดาน เชน การวิจัยเชิงสํารวจ และเชิง
คุณภาพในการเขาใจถึงสาเหตุของทัศนคติการจางงานผูสูงอายุของนายจาง และตัวลูกจางเอง
การวิจัยผลของการจางงานผูสูงอายุวา สงผลกระทบตอผลการดําเนินการขององคการอยางไรใน
เชิงของการชวยเหลือแกปญหาแรงงานขาดแคลนหรือไม เปนการลดตนทุนทางการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย และเพิ่มผลผลิตไดหรือไม รวมทั้งในสวนตัวของลูกจางผูสูงอายุเองวามี ปจจัยใด
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ชวยสงเสริม และปจจัยใดขัดขวางในการเขาสูการทํางานในวัยสูงอายุ แนวทางสรางความสุข
ใหพนักงานผูสูงอายุ แนวทางในการสรรหาคัดเลือกพนักงานผูสูงอายุที่มีประสิทธิภาพ การจูงใจ
การกําหนดคาตอบแทนที่ยุติธรรม วิธีในการพัฒนาผูสูงอายุใหมีสมรรถนะพรอมในการทํางาน
รวมทั้งการศึกษาผลกระทบทางลบของการจางงานผูสูงอายุวา เปนการขัดขวางความกาวหนา
ของคนรุนใหมหรือไมในทางปฏิบัติ รวมทั้งผลกระทบในดานอื่นๆ หัวขอในการวิจัยตางๆ นั้นมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่งในการศึกษาเพื่อใหไดขอสรุปในการสรางแนวทางเพื่อเตรียมความ
พรอมและแกไขปญหาของสังคมสูงอายุตอไป
บทสรุป
สังคมสูงอายุเปนประเด็นสําคัญระดับตนๆ ในประเทศไทยที่ทุกภาคสวนตองชวยกัน
เตรียมความพรอมในการรับมือและแกไขปญหา เนื่องจากในอนาคตอันใกลไมกี่ปขางหนานี้
ประเทศไทยจะกาวเขาสูสังคมสูงอายุสมบรูณ และเพียงแค 14 ป ประเทศไทยจะเปนสังคม
สูงอายุระดับสูงสุด ผลกระทบของสังคมสูงอายุนั้นมีตอทั้งเศรษฐกิจ และสังคม หากไมมีการ
เตรียมความพรอมในการแกไขปญหาอยางเปนระบบและบูรณาการ ปญหาสังคมสูงอายุอาจ
เพิ่มความรุนแรงเกินกวาที่จะรับมือได ดังนั้น การรวมมือในระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนจึงเปนสวนสําคัญที่จะชวยผนึกกําลังในการเตรียมความพรอมอยางเรงดวนใน
การปฏิรูประบบการศึกษา สาธารณูปโภค การแพทยและสาธารณสุข และสนับสนุนระบบ
ความช ว ยเหลื อ อํ า นวยความสะดวกในการสร า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู สู ง อายุ ใ ห ดี ขึ้ น ใน
ขณะเดี ยวกั นก็ เป นการลดภาระของรั ฐ เพิ่ มผลผลิ ตให ภาคเอกชน และนํ าความสุ ขสู ภาค
ประชาชนตอไป
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