
“การดึงพลังจากภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับของสังคม 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น 
และกลุ่มทางเศรษฐกิจสังคม มาเป็นพลังสังคม 
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม 
และประเทศให้เกิดความแข็งแกร่งและยั่งยืน”

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 15

พลงัทางสงัคม15



  แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิประเดน็ (15) พลงัทางสงัคม มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาและเสรมิสร้าง
พลังทางสังคม เป็นการดึงพลังจากภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ  
ทุกวัย และภาคีต่าง  ๆ ในทุกระดับ เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับ 
ความต้องการในระดับพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างกันบนฐานความรู้ ข้อมูล และหลักวิชาการท่ีมีส่วนร่วมจากชุมชน 
และภาคีในสงัคมอย่างแท้จริง โดยมเีป้าหมายระดบัประเดน็ คอื ทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการพฒันาสังคมเพิม่ข้ึน

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

พลงัทางสงัคม

 150001
ปี 2562

ปี 2563

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มข้ึน พิจารณา
จากมิติด ้านโอกาสของดัชนี ช้ีวัดความก้าวหน้าทางสังคม  
ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สิทธิส่วนบุคคล  
2) อิสรภาพและการมีทางเลือก 3) การเปิดรับความแตกต่าง
และ 4) การเข้าถึงการศึกษาขั้นสูง จัดท�าโดย Social Progress  
Imperative พบว่า ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีค่าคะแนน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 45.91 47.69 
และ 55.83 ตามล�าดับ โดยระหว่างปี 2562 2563 มีค่าคะแนน
เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเฉลี่ยร้อยละ 17.07 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น
มากกว่าเป้าหมายท่ีก�าหนด (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในปี 2565)  
โดยดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคมที่มีการปรับค่าคะแนน 
เพิ่มมากที่สุด ได้แก่ การศึกษาขั้นสูง (เพิ่มข้ึน 24.36 คะแนน)  
รองลงมา คือ สิทธิส่วนบุคคล (เพิ่มขึ้น 6.97 คะแนน) อิสรภาพ
และการมีทางเลือก (เพิ่มข้ึน 1.29 คะแนน) ส่วนการเปิดรับ
ความแตกต่างปรับลดลงเล็กน้อย (ลดลง 0.05 คะแนน)  
อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อไปควรให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบ
ของดัชนีชี้ วัดความก้าวหน้าทางสังคมด้านโอกาสประเด็น 
การเปิดรับความแตกต่าง ซ่ึงมีค่าคะแนนค่อนข้างต�่าและ 
มีการปรับตัวลดลง จึงจ�าเป็นต้องเร่งด�าเนินการพัฒนาประเด็น
ดังกล่าวมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ค่าคะแนนของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้า
ทางสังคมด้านโอกาสเพิ่มข้ึนและคงสถานะการบรรลุเป้าหมาย 
ได้อย่างต่อเนื่อง

ที่มา: Social Progress Imperative

มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม

องค์ประกอบดัชนีความก้าวหน้าทางสังคมด้านโอกาส

45.91 47.69

55.83

40

45

50

55

60

2561 2562 2563

มิติดานโอกาสของดัชนีช้ีวัดความกาวหนาทางสังคม

คะแนน

40.54

43.96

61.98

44.29

64.86

43.91

63.27

51.26
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การเขา้ถงึการศกึษาขั �นสูง

การเปิดรับความแตกต่าง

อสิรภาพและการมทีางเลอืก

สทิธสิ่วนบุคคล

องคประกอบดัชนีวัดความกาวหนาทางสังคมดานโอกาส

ปี 2563

ปี 2562
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การด�าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น มีประเด็นท้าทายที่จ�าเป็น
ต้องเร่งแก้ไขปัญหา อาทิ การพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชน ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ให้มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ มีทักษะในการใช้ข้อมูล/ความรู้/นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล มีกลไก/รูปแบบการรวมตัวและการด�าเนินงานที่สามารถจัดการปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ได้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเข้าสู ่สังคมสูงวัยท่ีภาครัฐจะต้องส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคม และประชาชน 
ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้ท่ีอยู่ในวัยแรงงานได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุในมิติต่าง ๆ   
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ควรมีระบบฐานข้อมูลผู ้สูงอายุ เพื่อเป็นเครื่องมือ 
ในการวางแผนเตรียมความพร้อมทุกมิติและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้สูงอายุในสังคมไทยเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย 
ที่สมบูรณ์ได้อย่างมีคุณภาพ และเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งร่วมเป็น
หุ้นส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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ประกอบด้วย 3 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

150101

150201

ภาคีการพฒันามีบทบาทในการพฒันาสงัคมมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง ก�าหนดค่าเป้าหมาย 

ที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 

ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ป ี

ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม 

เทียบกับจ�านวนประชากรอายุ 25-59 ปี ทั้งหมด เฉลี่ยร้อยละ 60

2562

2562

2563

2563

ซึ่งเทียบเคียงจาก (1) ข้อมูลด้านจ�านวนองค์กรชุมชน พบว่า ภาพรวมในปี 2562-2563 

มีจ�านวนองค์กรชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.93 จากปี 2561 (2) ครัวเรือนที่มีส่วนร่วม 

ท�ากิจกรรมสาธารณะของหมู ่บ้าน พบว่า ภาพรวมในปี 2562-2563 มีครัวเรือน 

ในชนบทเกอืบทัง้หมดมส่ีวนร่วมท�ากจิกรรมสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของชุมชนหรอืท้องถ่ิน

ร้อยละ 99.63 เพิม่ขึน้จากปี 2561 (3) ภาคเอกชนมบีรษิทัจดทะเบยีนทีไ่ด้รบัการคดัเลอืก

เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืน (DJSI) พบว่า ในปี 2563 มีจ�านวนเพิ่มขึ้นเป็น 22 แห่ง 

จาก 20 แห่ง ในปี 2562 (4) การจัดตั้งเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนประเทศไทย (TRBN) 

พบว่า ในปี 2562 มีจ�านวน 9 องค์กรหลัก เพื่อกระตุ้นบริษัทจดทะเบียนไทยและบริษัท

เอกชนทั่วไปท�าธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ร่วมขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ และ (5) สมาคม

เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) พบว่า ปัจจุบันมีสมาชิก 50 บริษัท 

ร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สมดุล ยั่งยืน ซึ่งการ

ด�าเนินงานของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นถึงการเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา

สังคมเพิม่มากขึน้อย่างต่อเนือ่งตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ ซ่ึงมสีถานะบรรลคุ่าเป้าหมายแล้ว

พบว่า ภาพรวมข้อมูลในปี 2559-2563 มีประชากรอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการ

ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 51.9 ซึ่งยังต�่ากว่าค่าเป้าหมายที่ก�าหนด นอกจากนี้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ม ี
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การเตรียมความพร้อมเมื่ออายุมากขึ้น อาทิ อายุ 50-59 ปี มีการเตรียมการเรื่องการออม  

คิดเป็นร ้อยละ 74.3 และการดูแลสุขภาพ คิดเป็นร ้อยละ 74.1 ซึ่งมีสถานะ 

ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

150202
ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี  

พ.ศ. 2565 สัดส่วนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง เฉลี่ยลดลง 

ร้อยละ 10
2562 2563

พบว่า ภาพรวมข้อมูลในปี 2562-2563 ผู้สูงอายุที่ยากจนหลายมิติ คิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 9.5 ของผู้สูงอายุยากจนในระบบ TPMAP ทั้งหมด ซึ่งมีจ�านวนลดลงจากปี 2561  

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.1  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 10 มีสถานะบรรลุ

ค่าเป้าหมายแล้ว
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาดัชนี 
ชี้วัดทุนทางสังคมในด้านจ�านวนองค์กรชุมชน พบว่า  
ในปี 2562 มีจ�านวน 265.79 ต่อประชากรแสนคน   
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.93 จากปี 2561 ครัวเรือนในชนบท
เกื อบทั้ งหมดมีส ่ วนร ่ วมท� ากิ จกรรมสาธารณะ 
เพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถ่ิน (ร้อยละ 99.63)  
และในด้านสภาองค์กรชุมชน ในปี 2563 มีจ�านวน 
7,794 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.60 ของจ�านวนต�าบล/
เทศบาล/เขตทั่วประเทศ (7,825) แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนในระดับพื้นท่ีได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ ่ม/

พลังทางสังคม 15
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150101

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 150101

การเสริมสร้างทุนทางสังคม

ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ดัชนีช้ีวัดทุนทางสังคม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

 การเสริมสร้างทุนทางสังคมด้วยการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เกิดกระบวนการรวมตัวของประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ในทุกภาคส่วน ร่วมเป็นภาคีการพัฒนา จะเป็นพลัง
ที่มีความส�าคัญควบคู่ไปกับการด�าเนินงานของภาครัฐในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคมที่เป็นการน�า 
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์น�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
บนรากฐานของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ โดยมีปัจจัยขับเคล่ือนท่ีส�าคัญ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคี
เครือข่าย ศักยภาพของภาคีเครือข่าย ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อบทบาทของภาคีเครือข่าย สภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการท�างานของภาคีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ กลไกการเชื่อมประสานการด�าเนินงาน กระบวนการท�างาน 
กฎระเบียบที่เอื้อต่อการท�างานของภาคีการพัฒนา ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคมและประเทศเพิ่มขึ้น 
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สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.)

ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 

  จ�านวนองค์กรชุมชน (ต่อประชากรแสนคน) 

  ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมท�ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน (%) 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)ที่มา:

ข้อมูลความจ�าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

ข้อมูลจ�านวนองค์กรชุมชน



องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน มีจิตอาสาร่วมท�ากิจกรรม 
ท่ี เป ็นประโยชน ์ต ่อชุมชน หรือท ้อง ถ่ิน มีกลไก 
ส ภ า อ ง ค ์ ก ร ชุ ม ช น ส นั บ ส นุ น ก า ร ร ว ม ก ลุ ่ ม 
ของคนในชุมชน/ต� าบลเ พ่ือหา รือ  แลกเป ล่ียน 
ความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาและวางแผนพัฒนา
ชุมชนท้องถ่ินอย่างมีส่วนร่วมกับภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 
เพิ่มขึ้นครอบคลุมเกือบครบทุกพื้นที่ ในด้านภาคเอกชน
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการซึ่งด�าเนินการเกี่ยวกับการผลิต  
การจ�าหน่ายสินค้า หรือการบริการ ที่มีวัตถุประสงค์ 
เพือ่สงัคมเป็นเป้าหมายหลกั และจดทะเบยีนเป็นวสิาหกจิ
เพือ่สงัคมตามพระราชบญัญตัสิ่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
พ.ศ. 2562 แล้ว จ�านวน 141 แห่ง ด ้านบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  
สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นธุรกิจท่ีมีความยั่งยืนได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืน (Dow Jones 
Sustainability Indexes – DJSI) ในปี 2563 มีจ�านวนเพิ่มขึ้นเป็น 22 แห่ง รวมทั้งมีการจัดต้ังเครือข่าย 
เพือ่ความยัง่ยนืประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network-TRBN) ในปี 2562 จ�านวน 9 องค์กรหลกั  
เพื่อกระตุ ้นบริษัทจดทะเบียนไทยและบริษัทเอกชนทั่วไปท�าธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ร่วมขับเคลื่อนประเทศ 
ในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อด�าเนินการตามเป้าหมาย 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) นอกจากนี้ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact 
Network Thailand-GCNT) ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก 50 บริษัท ร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อมที่สมดุล ยั่งยืน โดย GCNT ถือเป็นหนึ่งในเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network) ของโครงการส�าคัญ
ในระดับโลกขององค์การสหประชาชาติ การด�าเนินงานของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงภาคี 
การพัฒนาต่าง ๆ มีบทบาทในการพัฒนาสังคมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่ก�าหนด 

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ช่วงปี 2562 – 2563 ภาครัฐได้ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กร 
ภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพและมีบทบาทเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศ ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรภาคประชาสังคม ที่มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท�าแผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2564-2565)
ที่ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
และมธีรรมาภิบาล การพัฒนากฎหมาย นโยบาย กลไก มาตรการ เพ่ือสนบัสนนุและส่งเสริมองค์กรภาคประชาสังคม 
การพัฒนาองค์ความรู ้ การศึกษาวิจัย เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรภาคประชาสังคม  
รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน องค์กรภาคประชาสังคมให้เป็นหุ ้นส่วนในการพัฒนาประเทศ และเชื่อมโยง 
การท�างานในระดับภูมิภาคประชาคมโลก ในส่วนของภาคเอกชนมีการจัดต้ังส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
เพื่อท�าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ ่มกิจการเพื่อสังคม 
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ที่มา: Social Progress Imperative

บริษัทจดทะเบียน 
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัขนีความยั่งยืน (DJSI)
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ให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ และได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดท�าโครงการ SET  
Social Impact GYM 2020 เป็นเวร์ิกชอ็ปเข้มข้นพฒันาผู้ประกอบการธรุกจิเพือ่สงัคม จ�านวน 13 ราย แบบตวัต่อตวั 
โดยโค้ชจติอาสา (Professional และ Volunteer หรือ Prolunteer) ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 34 คน ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ 
และเทคนิคการประกอบธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ เพ่ือให้ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมมีศักยภาพพร้อมต่อยอด
ธุรกิจและขยายผลลัพธ์ครอบคลุมเป้าหมายทางสังคมทั้งด้านการศึกษา เกษตรกรรม พัฒนาชุมชน ผู้เปราะบาง  
สิง่แวดล้อม และสขุภาพได้อย่างแท้จรงิ  

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคมในเชิงปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
แต่ยังต้องให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชน ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง 
ในการบริหารจัดการ มีทักษะในการใช้ข้อมูล/ความรู้/นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มีกลไก/รูปแบบการรวมตัว
และการท�างานท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ให้สามารถเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา
ประเทศ ขับเคลื่อนสังคมสู่ความเสมอภาคและยั่งยืน

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานระยะต่อไป ภาครัฐต้องเร่งสร้างสภาพแวดล้อม กลไก 
ที่เอื้อต่อการเพ่ิมบทบาทของภาคีการพัฒนา อาทิ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดท�าฐานข้อมูล 
และการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล การประสานเชื่อมโยงการท�างานระหว่างภาคีการพัฒนา ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในพื้นที่ให้เป็นระบบ ไม่ซ�้าซ้อนกัน การเพ่ิมช่องทางและเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย
ใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน/สังคม การสร้างมาตรการจูงใจและขวัญก�าลังใจ การส่งเสริมการปรับปรุง
กฎระเบียบให้เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง การพัฒนาศักยภาพ
องค์กรชุมชนในระดับพื้นท่ี อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 
ด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย การเฝ้าระวัง การส่ือสารข้อมูลด้านสาธารณสุข การส่งเสริมการด�าเนินงาน 
ของอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคมต่าง ๆ  เพ่ือช่วยขับเคล่ือนการพัฒนาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมความเอื้ออาทร การช่วยเหลือเก้ือกูล 
ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะน�าไปสู ่ความร่วมมือ การเข ้ามามีส ่วนร่วมในการดูแล การพัฒนาชุมชนและสังคม 
ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก

ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม 
สุขภาพ และสภาพแวดล้อมอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 เทียบกับจ�านวนประชากรอายุ  
25-59 ปี ทั้งหมด

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 150201

 การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
เพื่อให้กลุ ่มประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กลุม่ประชากรช่วงอาย ุ25-59 ปี ได้เข้าสูก่ารเป็นผู้สงูอาย ุ
ที่มีศักยภาพ คือ มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาต่าง ๆ 
มีสุขภาพกาย ใจท่ีดี และมีหลักประกันท่ีมั่นคง คือ  
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีหลักประกัน
ทางสังคม ได้รับความคุ้มครองทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
และได้รับการตระหนักถึงความมีศักด์ิศรีของความเป็น 
ผู ้ สู งอายุ  ซ่ึ งการจะ เป ็น ผู ้ สู งอายุ ท่ี มี ศั กยภาพ  
มีความจ�าเป็นต้องมีกระบวนการเตรียมความพร้อม
อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วมทางสังคม 
หลักประกันในชีวิต และรายได้ โดยมีปัจจัยขับเคลื่อน 
ที่ส�าคัญ ได้แก่ การสร้างการตระหนักรู้ถึงความส�าคัญ
ของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู ่ สังคมสูงวัย  

และการสร้างภมูคิุม้กนัทกุมติใิห้กับประชากรไทยก่อนอาย ุ60 ปี ประกอบด้วยด้านสขุภาพ เศรษฐกจิ สงัคม สภาพแวดล้อม 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านงบประมาณ บุคคลากร อุปกรณ์ 
สิ่งอ�านวยความสะดวก อาทิ โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 
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สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย โดยพจิารณาจาก
สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ปีต่อการเตรียมการ
ก ่อนเข ้าสู ่วัยสูงอายุทั้ งมิติ เศรษฐกิจ สังคม 
สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เทียบกับจ�านวน
ประชากรอายุ 25-59 ปี พบว่า ปี 2559 ประชากร
วัย 25-59 ปี เพียงครึ่งหนึ่งหรือ ร้อยละ 51.9  
มกีารเตรยีมความพร้อมก่อนวยัสงูอาย ุ ซ่ึงยงัต�า่กว่า
ค่าเป้าหมายที่ก�าหนด คือ ร้อยละ 60 ในปี 2565 
อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญ
กับการเตรียมความพร้อมเมื่อมีอายุมากขึ้น อาทิ 
ประชาชนช่วงอายุ 50-59 ปี มีการเตรียมการ
เรื่องการออมร้อยละ 74.3 ขณะเดียวกันได้ให้
ความส�าคัญกับการดูแลสุขภาพ ร้อยละ 74.1 

โดยเฉลี่ยทุกด้าน (ทั้ง 10 ข้อ)

การเตรียมเรื่อง การท�าศพส�าหรับตนเอง

การศึกษาเกี่ยวกับสิทธิที่ผู้สูงอายุพึงได้รับตามกฎหมาย

การท�างานให้ชุมชน หรือเป็นอาสาสมัครเมื่ออยู่ในวัยสูงอายุ

การใช้ชีวิตเมื่ออยู่ในวันสูงอายุ

การออมหรือการสะสมเงินทองทรัพย์สินให้เพียงพอ เพื่อใช้ในวัยสูงอายุ

การศึกษาธรรมะหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่บ่อยขึ้น เมื่ออยู่ในวัยสูงอายุ

การท�าตนเองให้มีสภาพทางจิตใจที่ดีหรือปล่อยวางก่อนวัยสูงอายุ

การท�าตนเองให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรงก่อนวัยสูงอายุ

การจะให้ใครเป็นผู้ดูแลในช่วงวัยสูงอายุ

การจะอยู่กับใครเมื่ออยู่ในวัยสูงอายุ
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา  ในช่วงปี 2561-2562 ที่ผ่านมา ภาครัฐได้เตรียมการเพื่อรองรับสังคมสูงวัย รวมถึงเตรียม
ความพร้อมให้คนไทยมีความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยได้ก�าหนดแนวทางและเป้าหมายร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องด�าเนินโครงการที่สนับสนุนการเตรียมความพร้อม ทั้งการเผยแพร่ความรู ้
เรื่องการออมก่อนวัยเกษียณอายุของแรงงานทั้งในและนอกระบบ เช่น โครงการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณ  
โดยส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โครงการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงิน  
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การเตรียมการก่อนยามสูงอายุ
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ที่มา: โครงการส�ารวจทัศนคติของประชากรอายุ 18-59 ปี ที่มีต่อผู้สูงอายุ 
ประมวลผลโดยวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา: วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร้อยละของประชากร
ที่มีการเตรียมตัวด้านต่าง ๆ จ�าแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2559
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การทําตัวเองใหมีสุขภาพกายที่

แข็งแรงกอนวัยสูงวัย

การออมหรือสะสมเงินทอง

ทรัพยสินใหเพียงพอเพ่ือใชในวัย

สูงอายุ
การทํางานใหชุมชนหรือเปน

อาสาสมัคร เม่ืออยูในวัยสูงอายุ



เพ่ือส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาวที่เพียงพอรองรับการเกษียณอายุ โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น การจัดท�าคู่มือพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุ  
การจัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ การส่งเสริมทักษะอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้ในครัวเรือน  
การพัฒนาทักษะอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) เพ่ือรองรับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนท้องถ่ิน  
ตลอดจนการส่งเสริมให้เครือข่ายและชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักในการดูแลผู้สูงอายุ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชน สังคมสูงวัยไม่ใช่เร่ืองของคนสูงวัยเท่านั้น แต่เป็นเร่ือง
ของคนทุกวัย การสร้างความพร้อมในมิติต่างๆ ส�าหรับประชาชนในทุกช่วงอายุอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่  
ด้านเศรษฐกิจ อาทิ การวางแผนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ด้านสุขภาพ อาทิ การสร้างระบบบริการสุขภาพ 
ที่ครอบคลุมและทั่วถึง ด้านสังคม อาทิ การสร้างสภาพแวดล้อมเครือข่ายทางสังคม การพัฒนาผู้สูงอายุ  
ด้านสภาพแวดล้อม อาทิ ระบบอารยสถาปัตย์ ตลอดจน การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเตรียมการเข้าสู ่
สังคมสูงวัย อาทิ องค์ความรู้ การก�าหนดมาตรการ/กฎหมายคุ้มครองทางสังคมส�าหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งการจัดท�า
ระบบฐานข้อมูลผู ้สูงอายุ ที่จะน�าไปสู ่การเตรียมพร้อมในการสร้างภูมิคุ ้มกันสังคมไทยเข้าสู ่สังคมสูงอายุ 
อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ หากภาครัฐส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความส�าคัญกับการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุต้ังแต่
ช่วงอายุน้อย จะส่งผลให้ประชาชนเป็นผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพแข็งแรง และมีการวางแผนด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น นอกจากนี้ ควรให้ความส�าคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิท่ีผู้สูงอายุพึงได้รับ 
ตามกฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุน�าความรู้ ประสบการณ์ มาท�างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการพัฒนา
ประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะมีวุฒิอาสาธนาคารสมอง ซึ่งเป็นผู้ที่เกษียณอายุแล้ว ทั้งจากภาครัฐและเอกชน  
ตลอดจนผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีความรู้ ความสามารถ ที่สมัครใจอุทิศตนท�างานช่วยพัฒนาประเทศ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินโครงการเตรียมความพร้อมประชากร 
ก่อนวัยสูงอายุ และโครงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพของประชากรในทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะในวัยแรงงาน 
(อายุ 25-59 ปี) เพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยสร้างความตระหนักในกลุ ่มคนวัยท�างานถึงความส�าคัญ 
ของการออมเงิน และการเตรียมตัวเองสู่การเป็นผู้สูงอายุและอยู่ในสังคมสูงอายุ รวมทั้ง การเตรียมความพร้อม 
ด้านเศรษฐกิจ ทั้งการมีงานท�า มีรายได้และวางแผนการเงิน ความพร้อมด้านสุขภาพที่ให้มีระบบบริการสุขภาพ
อย่างมีคุณภาพ ด้านสังคม โดยการสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวและชุมชน การสร้างเครือข่ายทางสังคม  
และด้านสภาพแวดล้อม โดยการมีบริการสาธารณะ และสิ่งอ�านวยความสะดวกในสถานประกอบการ รวมทั้งให้มี
การสร้างทัศนคติของคนในสังคมให้มองผู ้สูงอายุเป็นทุนทางสังคม ผู ้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ใช่บุคคลด้อยโอกาส 
หรือเป็นภาระต่อสังคม แต่เป็นผู้มีศักยภาพหากได้รับการส่งเสริมหรือให้โอกาส
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยตัวชี้วัดภายใต้
แผนแม่บทย่อย คือ สัดส่วนผู้สูงอายุท่ีประสบปัญหา
ความยากจนหลายมิติลดลง จากข้อมูลในระบบข้อมูล
ขนาดใหญ่ส�าหรับการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (Thai 
People Map and Analytics Platform: TPMAP)  
พบว่า ผู ้สูงอายุ ท่ียากจนหลายมิติมีจ�านวนทั้งสิ้น  
6.9 แสนคนในปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.5  
ของผู ้ สู งอายุยากจนในระบบ TPMAP ท้ังหมด  
แ ล ะ ล ด ล ง จ า ก  8 . 8  แ ส น ค น ใ น ป ี  2 5 6 1  
คิดเป ็นสัดส ่วนร ้อยละ 12 ของผู ้สู งอายุยากจน 
ในระบบ TPMAP หรือจ�านวนผู ้สูงอายุที่มีป ัญหา 
ความยากจนหลายมิติลดลงร ้อยละ 21.1 สูงกว ่า 
ค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 10
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 150202

การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก

ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

สัดส่วนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง ร้อยละ 10

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

 การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในทุกด้าน ทั้งด้านสุขภาพอนามัย สังคม ครอบครัว และการเงิน  
เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีหลักประกันท่ีดีในชีวิต มีร่างกายและจิตใจแข็งแรง ครอบครัวอบอุ่น อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี  
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมน�าไปสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีความภาคภูมิใจในตนเอง  
รู ้สึกว่าตนสามารถท�าประโยชน์ให้กับสังคมได้ โดยมีปัจจัยขับเคล่ือนท่ีส�าคัญ คือ การสร้างสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการด�าเนินชีวิตของผู ้สูงอายุ การจ้างงานที่เหมาะสม และการพัฒนาระบบการดูแลและคุ ้มครอง 
ทางสังคมของผู้สูงอายุ  

150202

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จ�านวนผู้สูงอายุที่ยากจนหลายมิติ
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุมาอย่างต่อเน่ือง  
โดยก�าหนดเป็นวาระระดับชาติ และจัดท�าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) ส่งเสริมผู้สูงอายุ 
ให้ได้รับความคุ้มครองทางสังคม พัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ ให้ความส�าคัญกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
ของผู้สูงอายุ มุ่งเน้นการน�าเทคโนโลยีเข้ามาอ�านวยความสะดวกความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในหลากหลายด้าน  
ซึ่งในปี 2561 – 2562 ท่ีผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
ควบคู ่ไปกับการพัฒนาผู ้สูงอายุในทุกมิติด้วยการพัฒนาทักษะ ความรู ้ในการประกอบอาชีพ เพ่ือสนับสนุน 
และให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุในการสร้างงาน สร้างรายได้ การสร้างอาชีพเสริมให้ผู้สูงอายุ การออกแบบโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีเหมาะสมในการอยู ่อาศัย ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ และการออกก�าลังกายของผู ้สูงอายุ  
เช่น โครงการศูนย์ที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) โดยกรมธนารักษ์ เพ่ือสร้างท่ีพัก
อาศัยพร ้อมอุปกรณ์สิ่ งอ�านวยความสะดวกที่ เหมาะสมกับการด�ารงชีวิตของผู ้สู งอายุแบบครบวงจร  
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เป็นต้น ส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนท้องถ่ิน ท่ีมีการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
มีบทบาทหลักในการดูแลผู ้สู งอายุ ในชุมชน เพื่อพัฒนาเครือข ่ายชุมชนท ้องถิ่นในการดูแลผู ้สู งอายุ  
เช ่น โครงการพัฒนาศูนย ์คุณภาพชีวิตผู ้สู งอายุ ในชุมชนท ้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
โครงการการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.)  ให้มีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม 
และสร้างนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุ พัฒนาศักยภาพ 
สร้างและขยายโอกาสการมีงานท�าให้ผู้สูงอายุ รวมทั้งการอบรมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจด้านการดูแล 
สุขภาวะของตนเอง รวมทั้งการสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือ เฝ้าระวัง และการพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครอง
ทางสังคมของผู้สูงอายุมีการด�าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากล�าบาก รวมทั้งพัฒนา
นวัตกรรมในการดูแลผู ้สูงอายุ สร ้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู ้สูงอายุ มีการด�าเนินงานเกี่ยวกับ 
การปรับปรุงอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ตามนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อคนทั้งมวล การจ้างงาน 
ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเป็นหลัก และการสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือ เฝ้าระวัง และการพัฒนาระบบการดูแล 
และคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จะช่วยเพิ่มโอกาสและความเป็นไปได้ 
ในการพฒันาคณุภาพชวีติของผูส้งูวยัในหลากหลายรปูแบบ เช่น การดแูลสขุภาพ และการบรกิารด้านการเงิน เป็นต้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยังคงมีประเด็น
ท้าทายในหลายประเด็น อาทิ ด้านรายได้ ยังไม่มีมาตรการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุที่ครอบคลุมในทุกกลุ่มอาชีพ 
ปัจจุบันผู้สูงอายุที่ได้รับการจ้างงาน มักจะเป็นผู้สูงอายุที่มีองค์ความรู้เฉพาะทาง หรือองค์ความรู้ในสาขาขาดแคลน   
ที่ยังไม่สามารถหาบุคคลในวัยแรงงานมาทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ ด้านสวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุ ขาดมาตรการ
คุ้มครองผู้สูงอายุที่เหมาะสมและครอบคลุม ขณะเดียวกัน ภาครัฐไม่สามารถจัดศูนย์ดูแลด้านที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ
ให้แก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีครอบครัว และไม่มีลูกหลานได้อย่างจริงจัง ควรมีการก�าหนดมาตรการรองรับการดูแลผู้สูงอายุ
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ที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับบริบททางสังคมในแต่ละพื้นที่ อาทิ สังคมเมือง สังคมชนบท และด้านการสร้างคุณค่า
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาต่างๆ โดยสร้างพื้นที่ที่เอื้อส�าหรับผู้สูงอายุด�าเนิน
กิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในการดูแลและจัดสวัสดิการให้ผู ้สูงอายุมีความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้นนั้น  
ประชากรวัยแรงงานต้องมีภาระในการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน ท�าให้คุณภาพของการดูแลลดลง ดังนั้น  
เพื่อให้การดูแลและมีการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุที่เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ชุมชนควรมีบทบาทในการดูแล 
ผู ้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และภาครัฐควรผลักดันนโยบายการเตรียมเป็นผู ้สูงอายุและการดูแลผู ้สูงอายุให้ดีขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนทรัพยากร ท้ังบุคลากร และงบประมาณ ในการเตรียมการรองรับการเข้าสู่สังคม 
ผู้สูงอายุเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะด้านสวัสดิการสังคม  นอกจากนี้ ให้ความส�าคัญกับกลุ่มผู ้สูงอายุเปราะบาง  
เช่น เจ็บป่วย พิการ เป็นต้น ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุมีความเป็นอยู ่ที่ดีอย่างทั่วถึง 
และเท่าเทียม การสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู ้สูงอายุและอ�านวยความสะดวกในการด�ารงชีวิต 
ของคนทุกเพศทุกวัยที่อยู ่ร่วมกันในสังคมอย่างครอบคลุมและครบวงจร ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เครือข่าย 
ชุมชนมีส่วนร่วมดูแลและให้เกิดความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยากจน ควรส่งเสริมให้ลูกหลาน 
กลับมาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น สนับสนุนด้านอาชีพในการหารายได้อย่างเหมาะสมตามความถนัดของผู้สูงอายุ 
ทั้งนี้ ภาครัฐควรให้ความส�าคัญกับหน่วยงานหรือบุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่ต้องท�าหน้าที่ทั้งในการด�ารงชีวิต 
ประจ�าวันของผู้สูงอายุ หรือยามเจ็บป่วย ตลอดจนควรจัดท�าระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่สอดรับกับสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงท่ีน�าไปสู่การใช้ประโยชน์ในการวางแผนดูแลผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีและสร้างสุขภาวะที่ดี
อย่างต่อเนื่อง
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