
การดึงพลังจากภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับของสังคม 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น 

และกลุ่มทางเศรษฐกิจสังคม มาเป็นพลังสังคม 
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม 

และประเทศให้เกิดความแข็งแกร่ง และยั่งยืน”

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 15

พลังทางสังคม15
การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

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

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

“



 

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

	 จากฐานข้อมูลมิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัด
ความก้าวหน้าทางสังคมท่ีจะต้องมีคะแนนเพิ่มขึ้น
เฉล่ียร้อยละ	10	 โดยมีองค์ประกอบ	4	องค์ประกอบ	
ได ้แก ่	 1)	 สิทธิส ่วนบุคคล	 2)	 อิสรภาพและการ 
มีทางเลือก	 3)	 การเป ิดรับความแตกต ่าง	 และ	 
4)	 การเข้าถึงการศึกษาขั้นสูง	 จัดท�าโดย	 Social	
Progress	 Imperative	 พบว่า	 ปี	 2561	ปี	 2562	 
ปี	 2563	 และปี	 2564	 มีค ่าคะแนนอยู ่ที่ร ้อยละ	 
45.91	47.69	55.83	และ	55.11	ตามล�าดับ	 โดยใน 
ปี	2564	มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ	11.83	จากปี	2560	 
(ป ีฐาน) 	 ซึ่ งมีสถานการณ ์บรรลุค ่ า เป ้ าหมายที่ 
ก�าหนดไว้	 ณ	 ปี	 2565	 (เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	 10)	 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มข้ึน150001

มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม

	 มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม	(เฉลี่ยร้อยละ)	เพิ่มข้ึนร้อยละ	10	

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จ.2

จ.1

 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม 1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (15) พลังทางสังคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง2 

พลังทางสังคม โดยเป็นการดึงพลังจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ประชาชนทุกกลุ่ม 3 

ทุกเพศ ทุกวัย และภาคีต่าง  ๆ ในทุกระดับ เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 4 

ได้ตรงกับความต้องการในระดับพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกันบนฐานความรู้ ข้อมูล และหลักวิชาการที่มาจาก5 

การมีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคีในสังคมอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 6 

ในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ แผนแม่บทฯ สนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายของ7 

ยุทธศาสตร์ชาติให้สามารถบรรลุเป้าหมายการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาส 8 

ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ และการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน9 

ท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ10 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 11 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  12 

 13 

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มข้ึน 14 

 15 

มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ) เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 16 

จากฐานข้ อมู ลมิ ติ ด้ านโอกาสของดั ชนี ชี้ วั ด17 
ความก้าวหน้าทางสังคมที่จะต้องมีคะแนนเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย18 
ร้อยละ 10 โดยมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่  19 
1) สิทธิส่วนบุคคล 2) อิสรภาพและการมีทางเลือก  20 
3) การเปิดรับความแตกต่าง และ 4) การเข้าถึง21 
การศึกษาขั้นสูง จัดท าโดย Social Progress Imperative 22 
พบว่า ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 มีค่าคะแนน23 
อยู่ที่ร้อยละ 45.91 47.69 55.83 และ 55.11 ตามล าดับ 24 
โดยในปี 2564 มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.83 จาก 25 
ปี 2560 (ปีฐาน) ซึ่ งมีสถานการณ์บรรลุค่าเป้าหมาย 26 
ที่ก าหนดไว้ ณ ปี 2565 (เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 10) ทั้งนี้  27 
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม28 
ด้านโอกาสในปี 2564 พบว่า องค์ประกอบที่มีการปรับ 29 
ค่าคะแนนเพ่ิมมากที่สุดจาก ปี 2563 ได้แก่ ส่วนการ30 
เปิดรับความแตกต่าง (เพ่ิมขึ้น 20.36 คะแนน) รองลงมา 31 
คือ สิทธิส่วนบุคคล (เพ่ิมขึ้น 4.9 คะแนน) และองค์ประกอบ32 
ที่มีการปรับค่าคะแนนลดลง ได้แก่ อิสรภาพและการมี33 
ทางเลือก (ลดลง 14.02 คะแนน) และการเข้าถึง34 
การศึกษาขั้นสูง (ลดลง14.08 คะแนน) อย่างไรก็ตาม ใน35 
ระยะต่อไปควรเร่งให้ความส าคัญในการด าเนินการภายใต้องค์ประกอบของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม36 
ด้านโอกาสประเด็นอิสรภาพและการมีทางเลือก และการเข้าถึงการศึกษาขั้นสูง ที่มีค่าคะแนนปรับตัวลดลง 37 

1    2    3             5     6 4 

 150001 
ปี 2562 สีแดง  150001 

ปี 2563 สีเขียว  150001 
ปี 2564 สีเขียว 

ที่มา : Social Progress Imperative  
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มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม  

คะแนน รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ (ปีฐาน) 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  150001 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

ที่มา:	Social	Progress	Imperative

	 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 ประเด็น	 (15)	 พลังทางสังคม	 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา 
และเสริมสร้างพลังทางสังคม	โดยเป็นการดึงพลังจากภาคส่วนต่าง	ๆ	ทั้งภาคเอกชน	ประชาสังคม	ชุมชน	ประชาชน
ทุกกลุ่ม	ทุกเพศ	ทุกวัย	และภาคีต่าง	 	ๆ	 ในทุกระดับ	 เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไข 
ปัญหาได้ตรงกับความต้องการในระดับพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างกันบนฐานความรู้	 ข้อมูล	 และหลักวิชาการ 
ที่มาจากการมีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคีในสังคมอย่างแท้จริง	โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น	คือ	ทุกภาคส่วน 
มีส ่วนร ่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น	 ทั้ งนี้ 	 แผนแม่บทฯ	 สนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนา 
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติให้สามารถบรรลุเป้าหมายการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 
และสังคม	 เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก�าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ	และการเพิ่มขีด 
ความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา	การพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ	 
ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

15พลังทางสังคม

475



 

ท้ั งนี้ 	 เมื่ อพิจารณาองค ์ประกอบดัชนีชี้ วัดความ
ก้าวหน้าทางสังคมด้านโอกาสในปี	 2564	 พบว่า	 
องค์ประกอบท่ีมีการปรับค่าคะแนนเพ่ิมมากที่สุดจาก	 
ปี	2563	ได้แก่	ส่วนการเปิดรับความแตกต่าง	(เพิ่มขึ้น	
20.36	 คะแนน)	 รองลงมา	 คือ	 สิทธิส ่วนบุคคล	 
(เพ่ิมข้ึน	4.9	คะแนน)	และองค์ประกอบท่ีมีการปรับ 
ค่าคะแนนลดลง	 ได้แก่	 อิสรภาพและการมีทางเลือก	 
(ลดลง	14.02	คะแนน)	และการเข้าถึงการศึกษาขั้นสูง	 
(ลดลง	14.08	คะแนน)	อย่างไรก็ตาม	 ในระยะต่อไป
ควรเร ่งให ้ความส�าคัญในการด�าเนินการภายใต ้ 

ที่มา:	Social	Progress	Imperative

องค ์ประกอบของดัชนี ช้ีวัดความก ้าวหน ้าทางสังคมด ้านโอกาสประเด็นอิสรภาพและการมีทางเลือก	 
และการเข้าถึงการศึกษาขั้นสูง	 ที่มีค่าคะแนนปรับตัวลดลง	 และต้องพัฒนาประเด็นการเปิดรับความแตกต่าง	 
และสิทธิส่วนบุคคล	อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้ค่าคะแนนปรับเพ่ิมข้ึนและสามารถสนับสนุนการคงสถานะการบรรลุ
เป้าหมายอย่างยั่งยืนต่อไป	  

 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม 1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (15) พลังทางสังคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง2 

พลังทางสังคม โดยเป็นการดึงพลังจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ประชาชนทุกกลุ่ม 3 

ทุกเพศ ทุกวัย และภาคีต่าง  ๆ ในทุกระดับ เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 4 

ได้ตรงกับความต้องการในระดับพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกันบนฐานความรู้ ข้อมูล และหลักวิชาการที่มาจาก5 

การมีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคีในสังคมอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 6 

ในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ แผนแม่บทฯ สนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายของ7 

ยุทธศาสตร์ชาติให้สามารถบรรลุเป้าหมายการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาส 8 

ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ และการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน9 

ท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ10 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 11 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  12 

 13 

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มข้ึน 14 

 15 

มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ) เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 16 

จากฐานข้ อมู ลมิ ติ ด้ านโอกาสของดั ชนี ชี้ วั ด17 
ความก้าวหน้าทางสังคมที่จะต้องมีคะแนนเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย18 
ร้อยละ 10 โดยมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่  19 
1) สิทธิส่วนบุคคล 2) อิสรภาพและการมีทางเลือก  20 
3) การเปิดรับความแตกต่าง และ 4) การเข้าถึง21 
การศึกษาขั้นสูง จัดท าโดย Social Progress Imperative 22 
พบว่า ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 มีค่าคะแนน23 
อยู่ที่ร้อยละ 45.91 47.69 55.83 และ 55.11 ตามล าดับ 24 
โดยในปี 2564 มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.83 จาก 25 
ปี 2560 (ปีฐาน) ซึ่ งมีสถานการณ์บรรลุค่าเป้าหมาย 26 
ที่ก าหนดไว้ ณ ปี 2565 (เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 10) ทั้งนี้  27 
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม28 
ด้านโอกาสในปี 2564 พบว่า องค์ประกอบที่มีการปรับ 29 
ค่าคะแนนเพ่ิมมากที่สุดจาก ปี 2563 ได้แก่ ส่วนการ30 
เปิดรับความแตกต่าง (เพ่ิมขึ้น 20.36 คะแนน) รองลงมา 31 
คือ สิทธิส่วนบุคคล (เพ่ิมขึ้น 4.9 คะแนน) และองค์ประกอบ32 
ที่มีการปรับค่าคะแนนลดลง ได้แก่ อิสรภาพและการมี33 
ทางเลือก (ลดลง 14.02 คะแนน) และการเข้าถึง34 
การศึกษาขั้นสูง (ลดลง14.08 คะแนน) อย่างไรก็ตาม ใน35 
ระยะต่อไปควรเร่งให้ความส าคัญในการด าเนินการภายใต้องค์ประกอบของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม36 
ด้านโอกาสประเด็นอิสรภาพและการมีทางเลือก และการเข้าถึงการศึกษาขั้นสูง ที่มีค่าคะแนนปรับตัวลดลง 37 

1    2    3             5     6 4 
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มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม  

คะแนน รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ (ปีฐาน) 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  150001 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

องค์ประกอบดัชนีวัดความก้าวหน้าทางสังคมด้านโอกาส

	 การด�าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมาย	ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น	มีประเด็น 
ท้าทายที่จ�าเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหา	 อาทิ	 การเพิ่มบทบาทของภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ทั้งภาครัฐ	 ภาควิชาการ 
ภาคประชาสังคม	 และภาคธุรกิจเอกชนให้เข ้ามามีส ่วนร ่วมในการพัฒนาสังคม	 รวมทั้งน�าเทคโนโลย ี
ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการท�างานร่วมกันมากยิ่งขึ้น	 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ตลอดจนสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเข ้าสู ่สังคมสูงวัย	 ภาครัฐ	 
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเร่งเสริมสร้างการตระหนักรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อเข้าสู  ่
สังคมสูงวัยผ่านรูปแบบท่ีเข้าใจง่ายและเหมาะสมกับทุกช่วงวัย	และการส่งเสริมการศึกษา	การออกแบบระบบ
สวัสดิการและบริการทางสังคม	รวมท้ังการปรับปรุงนโยบายเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ	อาท	ิ 
ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	สุขภาพ	และสิ่งแวดล้อม	ให้ครอบคลุม	ทั่วถึง	และสามารถรองรับความต้องการของประชากร
สูงวัยวันนี้และผู้ที่จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคตให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
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 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต ่อเน่ือง	 ก�าหนดค่าเป ้าหมายที่ต ้องบรรลุในป	ี 
พ.ศ.	2565	ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม	เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	10	

	 โดยเทียบเคียงจาก	(1)	ข้อมูลด้านจ�านวนองค์กรชุมชน	พบว่า	ปี	2563	มีจ�านวนองค์กรชุมชน	จ�านวน	274.42	แห่ง		
ต่อประชากรแสนคน	จากปี	 2562	จ�านวน	265.79	แห่งต่อประชากรแสนคน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	3.25	 (2)	จ�านวนสภาองค์กร 
ชุมชนระดับ	 A	 และ	 B	พบว่า	 ปี	 2564	 สภาองค์กรชุมชนที่มีความเข้มแข็งระดับ	 A	 จ�านวน	 1,817	 แห่ง	 จากปี	 2563	 
จ�านวน	 1,411	 แห่ง	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 28.77	 (3)	 ภาคเอกชนมีจ�านวนวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม 
ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติวิสาหกิจเพื่อสังคม	 พ.ศ.	 2562	 พบว่า	 วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่จดทะเบียนฯ	 ปี	 2564	 
จ�านวน	173	แห่ง	จากปี	2563	จ�านวน	141	แห่ง	และกลุ่มกิจการเพื่อสังคมที่จดทะเบียนฯ	ปี	2564	จ�านวน	48	แห่ง	จากปี	2563	
จ�านวน	10	แห่ง	(4)	สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย	(GCNT)	พบว่า	ปี	2564	มีสมาชิกจ�านวน	89	บริษัท	
จากปี	2563	จ�านวน	60	บริษัท	ซึ่งการด�าเนินงานของภาคีการพัฒนาต่าง	ๆ	สะท้อนให้เห็นถึงการเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
สังคมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	ซ่ึงมีสถานะบรรลุค่าเป้าหมายแล้ว

150101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ประกอบด้วย 3 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

150001

150101 150201 150202

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี	2564

Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น

15พลังทางสังคม
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 ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให ้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป ้าหมาย 
ที่ต้องบรรลุในปี	พ.ศ.	2565	สัดส่วนประชากรอายุ	25-59	ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติทางเศรษฐกิจ	สังคม	
สุขภาพ	และสภาพแวดล้อม	เทียบกับจ�านวนประชากรอายุ	25-59	ปี	ทั้งหมด	เฉลี่ยร้อยละ	60		

	 โดยพิจารณาจากข้อมูลการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 สุขภาพ	และสภาพแวดล้อม	 
เทียบกับจ�านวนประชากรอายุ	 25-59	ปี	 พบว่า	 (1)	 ภาพรวมข้อมูลในปี	 2559-2563	 มีประชากรอายุ	 25-59	ปีที่มี 
การเตรียมการก่อนเข้าสู ่วัยสูงอายุท้ังมิติเศรษฐกิจ	 สังคม	 สุขภาพ	 และสภาพแวดล้อม	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 51.9	 
ซึ่งยังต�่ากว่าค่าเป้าหมายท่ีก�าหนด	นอกจากน้ี	 (2)	ข้อมูลประชากรที่มีการเตรียมตัวด้านต่าง	ๆ	ช่วงอายุ	 50-59	ปี	พบว่า	 
มีการเตรียมการด้านสุขภาพ	 ร้อยละ	74.1	และด้านการออม	ร้อยละ	74.3	 รวมทั้ง	 (3)	ข้อมูลการออมของกองทุนการออม 
แห่งชาติ	พบว่า	 ในปี	 2560-2563	ประชากรกลุ่มอายุมากกว่า	30-50	ปี	 และกลุ่มอายุมากกว่า	50-60	ปี	 มีการออมมากกว่า 
กลุ่มประชากรวัยอื่น	ซึ่งมีสถานะต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564150201

	 ผู ้สูงอายุมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี	 พ.ศ.	 2565	สัดส่วนผู้สูงอายุ 
ที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง	เฉลี่ยลดลงร้อยละ	10	

	 โดยพิจารณาจากข้อมูลผู้สูงอายุท่ียากจนหลายมิติมีจ�านวนลดลง	พบว่า	ภาพรวมข้อมูลในปี	 2562-2564	ผู้สูงอายุ 
ที่ยากจนหลายมิติมีจ�านวนลดลง	คือ	จาก	8.8	แสนคน	หรือร้อยละ	12	ของผู้สูงอายุยากจนทั้งส้ินในปี	2561	เป็น	6.9	แสนคน	
หรือร้อยละ	9.5	 ของผู้สูงอายุยากจนในระบบ	TPMAP	ทั้งหมด	 ซ่ึงลดลงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	21.1	 	 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ	10	มีสถานะบรรลุค่าเป้าหมายแล้ว

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564150202
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การเสริมสร้างทุนทางสังคม  

ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3

150101

	 การเสริมสร้างทุนทางสังคมด้วยการส่งเสริม	สนับสนุนให้เกิดการรวมตัวของประชาชนในแต่ละภาคส่วน
เพื่อร่วมเป็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน	 สังคม	 ควบคู ่ไปกับการด�าเนินงานของภาครัฐ	 และ 
เสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง	 โดยการด�าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายมีปัจจัย
ส�าคัญ	 ได้แก่	กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน/องค์กรชุมชน	 (ภาคีพัฒนา	หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน 
ในพื้นท่ีสนับสนุน	 และมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น)	 องค์ความรู้	 ความรู้	 ความสามารถของภาคีเครือข่าย 
และคนในขบวนองค์กรชุมชน	 (รวมถึงการน�าเทคโนโลยี	 สารสนเทศ	มาใช้ในการพัฒนาภาคีเครือข่ายและ 
คนในขบวนองค์กรชุมชน)	การบูรณาการการท�างานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายที่เหมาะสม	รวมทั้งผู้น�า	
3	 วัย	 (เยาวชน	คนวัยท�างานและผู้สูงอายุ)/ผู ้น�าชุมชน/ผู ้บริหารท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพ	 เพื่อให้การด�าเนินการ
สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย	 เมื่อพิจารณาดัชนีชี้วัดทุนทางสังคมในด้านจ�านวนองค์กรชุมชน	 พบว่า	 
ในปี	2563	มีจ�านวน	274.42	แห่งต่อประชากรแสนคน	เพ่ิมข้ึนร้อยละ	3.25	จากปี	2562	ในด้านสภาองค์กร
ชุมชนปี	 2564	 มีจ�านวน	 7,795	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 99.62	 ของจ�านวนต�าบล/เทศบาล/เขตทั่วประเทศ	

จ�านวนองค์กรชุมชน

ที่มา:	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน),	2564

แผนแม่บทฯ ประเดน็ (15) พลังทางสังคม           1 

แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม         2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทยอ่ย (150101) ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสงัคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 

การเสริมสร้างทุนทางสังคมด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการรวมตัวของประชาชนในแต่ละภาคส่วนเพื่อร่วมเป็น4 
ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน สังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินงานของภาครัฐ และเสริมสร้างศักยภาพ5 
องค์กรภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา และการ6 
บริหารจัดการองค์กร มีการบูรณาการการทำงานให้เป็นไปปในทิศทางเดียวกัน และใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเป็น7 
เครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 8 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาดัชนีชี้วัดทุนทางสังคมในด้านจำนวนองค์กรชุมชน พบว่า ในปี 2563  9 
มีจำนวน 274.42 ต่อประชากรแสนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.25 จากปี 2562 ในด้านสภาองค์กรชุมชนปี 2564  10 
มีจำนวน 7,795 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.62 11 
ของจำนวนตำบล/เทศบาล/เขตทั่วประเทศ 12 
(7,825) ม ีสมาช ิกสภาองค ์กรช ุมชน 13 
ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย ต ั ว แทนช ุ มชนและ14 
ผู้ทรงคุณวุฒิรวม 254,944 คน ซึ่งจากการ15 
สอบทานคุณภาพสภาองค์กรชุมชน พบว่า16 
มีความเข้มแข็งเพิ ่มมากขึ ้น โดยระดับ17 
คุณภาพ A มีจำนวน 1,817 แห่ง เพิ่มขึ้น18 
จากปี 2563 ร้อยละ 28.77 แสดงให้เห็นว่า19 
ประชาชนในระดับพื ้นที่ ได้เข้าร่วมเป็น20 
สมาชิกกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน และมี21 
กลไกสภาองค์กรชุมชนสนับสนุนให้เกิดการ22 
หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแกไ้ข23 
ปัญหาและวางแผนพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน24 
อย่างมีส่วนร่วมกับภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 25 
เพิ ่มขึ ้นจนครอบคลุมเกือบครบทุกพื้นที่  26 
รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพองค์กรให้มี27 
ความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกลไก28 
ร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกับภาครัฐอย่างมี29 
ประสิทธิภาพ ในด้านภาคเอกชน ปี 2564 30 
มีผ ู ้ประกอบการ กลุ ่มบุคคล ชุมชนที่31 
ดำเนินการผลิต จำหน่ายสินค้า หรือการ32 
บริการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลัก จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จำนวน 173 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปี 33 
2563 ร้อยละ 22.69 และจดทะเบียนเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม จำนวน 48 กลุ่ม เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีเพียง 10 กลุ่ม ด้านสมาคม34 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชน, 2564 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชน, ณ พฤศจิกายน 2564 

150101 
ปี 62 สเีหลือง 

150101 
ปี 63 สีเขยีว 

150101 
ปี 64 สเีขยีว 

จ.3 :  

(7,825	แห่ง)	มีสมาชิกสภาองค์กรชุมชน	ประกอบด้วย 
ตัวแทนชุมชนและผู ้ทรงคุณวุฒิรวม	 254,944	 คน	 
ซึ่ งจากการสอบทานคุณภาพสภาองค ์กรชุมชน	 
พบว ่า 	 มีความเข ้มแข็ง เพิ่ มมาก ข้ึน	 โดยระดับ 
คุณภาพ	A	มีจ�านวน	1,817	แห่ง	เพิ่มข้ึนจากปี	2563	 
ร้อยละ	 28.77	 แสดงให้เห็นว่าประชาชนในระดับ
พื้นที่ ได ้ เข ้าร ่วมเป ็นสมาชิกกลุ ่ม/องค ์กรต ่าง	 ๆ	 
ในชุมชน	 และมีกลไกสภาองค์กรชุมชนสนับสนุน 
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ให ้ เ กิดการหารือ 	 แลกเป ล่ียนความคิด เ ห็นใน 
การแก้ไขปัญหาและวางแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
อย่างมีส่วนร่วมกับภาคีการพัฒนาต่าง	 ๆ	 เพิ่มข้ึน 
จนครอบคลุมเกือบครบทุกพื้นที่	 รวมทั้งมีการพัฒนา
คุณภาพองค ์กรให ้มีความเข ้มแข็งอย ่างต ่อเนื่อง	 
เพื่อเป ็นกลไกร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกับภาครัฐ
อย่างมีประสิทธิภาพ	 ในด้านภาคเอกชน	 ปี	 2564	 
มีผู้ประกอบการ	กลุ่มบุคคล	ชุมชนท่ีด�าเนินการผลิต	
จ�าหน่ายสินค้า	 หรือการบริการ	 ที่มีวัตถุประสงค์ 
เพื่ อสั งคมเป ็นเป ้าหมายหลัก	 จดทะเบียนเป ็น
วิสาหกิจเพ่ือสังคม	 จ�านวน	 173	 แห่ง	 เพิ่มขึ้นจาก 
ปี	 2563	 ร้อยละ	 22.69	 และจดทะเบียนเป็นกลุ ่ม
กิจการเพื่อสังคม	 จ�านวน	 48	 กลุ ่ม	 เพิ่มขึ้นจาก 
ปี	 2563	ที่มีเพียง	 10	 กลุ ่ม	 ด้านสมาคมเครือข่าย
โกลบอลคอมแพ็กแห ่ งประ เทศไทย	 (G lobal	 
Compact	Network	 Thailand	 -	GCNT)	 ซึ่งเป็น
หนึ่ ง ใน เครือข ่ ายท ้อง ถ่ิน	 (Local 	 Network )	 
ของ โครงการส� าคัญ ในระดับ โลกขององค ์ การ
สหประชาชาติ 	 สนับสนุนภาคเอกชนให ้ด� า เนิน
กิจกรรมทางธุรกิจท่ีสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน	
และเป ้าหมายสหประชาชาติว ่าด ้วยการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนทั้ง	 17	 เป ้าหมาย	 โดยปี	 2564	 มีสมาชิก	 

เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย 35 
(Global Compact Network Thailand - 36 
GCNT) ซ ึ ่งเป ็นหนึ ่งในเครือข่ายท้องถิ่น 37 
(Local Network) ของโครงการสำคัญใน38 
ระด ับโลกขององค ์การสหประชาชาติ  39 
สนับสนุนภาคเอกชนให้ดำเนินกิจกรรมทาง40 
ธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และ41 
เป้าหมายสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่42 
ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย โดยปี 2564 มีสมาชิก 43 
จำนวน 89 บริษัท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อย44 
ละ 48.33 การดำเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ 45 
เหล่านี้สะท้อนให้เห ็นถึงการเข ้ามาเป็น46 
หุ้นส่วนการพัฒนาสังคมเพิ่มมากขึ้นอย่าง47 
ต่อเนื่องตามเป้าหมายที่กำหนด  48 

 49 
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การดำเนินงานที่ผ่านมา  ช่วงปี 2563 - 2564 ภาครัฐได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทเป็นหุ้นส่วน 60 
การพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง โดยในด้านการพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม มีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 61 
ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565) ในการพัฒนา62 
ศักยภาพผู้นำองค์กร การศึกษามาตรการทางภาษี การเงิน การคลัง เพื่อสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคม การสร้างความ63 
ร่วมมือภาควิชาการ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม มีการพัฒนาคุณภาพสภาองค์กรชุมชน โดยให้ความรู้ ความเข้าใจ 64 
ในบทบาท ภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและ65 
การบูรณาการแผนพัฒนากับหน่วยงานในพื้นที่ ในด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ได้มีการจัดต้ัง66 
ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจแห่งชาติ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 67 

นิยาม : 
• วิสาหกิจเพื่อสังคม คือ นิติบุคคลที่ดำเนินกิจการเพื่อสังคม 
• กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม คือ กลุ่มคน ชุมชน ที่ดำเนินกิจการเพื่อสังคม 

ทีม่า : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม, ณ พฤศจิกายน 2564 

ที่มา : เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) , ณ พฤศจิกายน 2564 

เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย 35 
(Global Compact Network Thailand - 36 
GCNT) ซ ึ ่งเป ็นหนึ ่งในเครือข่ายท้องถิ่น 37 
(Local Network) ของโครงการสำคัญใน38 
ระด ับโลกขององค ์การสหประชาชาติ  39 
สนับสนุนภาคเอกชนให้ดำเนินกิจกรรมทาง40 
ธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และ41 
เป้าหมายสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่42 
ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย โดยปี 2564 มีสมาชิก 43 
จำนวน 89 บริษัท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อย44 
ละ 48.33 การดำเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ 45 
เหล่านี้สะท้อนให้เห ็นถึงการเข ้ามาเป็น46 
หุ้นส่วนการพัฒนาสังคมเพิ่มมากขึ้นอย่าง47 
ต่อเนื่องตามเป้าหมายที่กำหนด  48 
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การดำเนินงานที่ผ่านมา  ช่วงปี 2563 - 2564 ภาครัฐได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทเป็นหุ้นส่วน 60 
การพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง โดยในด้านการพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม มีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 61 
ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565) ในการพัฒนา62 
ศักยภาพผู้นำองค์กร การศึกษามาตรการทางภาษี การเงิน การคลัง เพื่อสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคม การสร้างความ63 
ร่วมมือภาควิชาการ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม มีการพัฒนาคุณภาพสภาองค์กรชุมชน โดยให้ความรู้ ความเข้าใจ 64 
ในบทบาท ภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและ65 
การบูรณาการแผนพัฒนากับหน่วยงานในพื้นที่ ในด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ได้มีการจัดตั้ง66 
ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจแห่งชาติ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 67 

นิยาม : 
• วิสาหกิจเพื่อสังคม คือ นิติบุคคลที่ดำเนินกิจการเพื่อสังคม 
• กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม คือ กลุ่มคน ชุมชน ที่ดำเนินกิจการเพื่อสังคม 

ทีม่า : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม, ณ พฤศจิกายน 2564 

ที่มา : เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) , ณ พฤศจิกายน 2564 

จ�านวนวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม
ที่จดทะเบียนตาม	พ.ร.บ.	วิสาหกิจเพื่อสังคม	พ.ศ.2562

ที่มา:	ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม,	ณ	พฤศจิกายน	2564

สมาชิกเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย	(GCNT)

ที่มา:	เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย	(GCNT),	ณ	พฤศจิกายน	2564

แผนแม่บทฯ ประเดน็ (15) พลังทางสังคม           1 

แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม         2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทยอ่ย (150101) ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสงัคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 

การเสริมสร้างทุนทางสังคมด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการรวมตัวของประชาชนในแต่ละภาคส่วนเพื่อร่วมเป็น4 
ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน สังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินงานของภาครัฐ และเสริมสร้างศักยภาพ5 
องค์กรภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา และการ6 
บริหารจัดการองค์กร มีการบูรณาการการทำงานให้เป็นไปปในทิศทางเดียวกัน และใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเป็น7 
เครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 8 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาดัชนีชี้วัดทุนทางสังคมในด้านจำนวนองค์กรชุมชน พบว่า ในปี 2563  9 
มีจำนวน 274.42 ต่อประชากรแสนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.25 จากปี 2562 ในด้านสภาองค์กรชุมชนปี 2564  10 
มีจำนวน 7,795 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.62 11 
ของจำนวนตำบล/เทศบาล/เขตทั่วประเทศ 12 
(7,825) ม ีสมาช ิกสภาองค ์กรช ุมชน 13 
ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย ต ั ว แทนช ุ มชนและ14 
ผู้ทรงคุณวุฒิรวม 254,944 คน ซึ่งจากการ15 
สอบทานคุณภาพสภาองค์กรชุมชน พบว่า16 
มีความเข้มแข็งเพิ ่มมากขึ ้น โดยระดับ17 
คุณภาพ A มีจำนวน 1,817 แห่ง เพิ่มขึ้น18 
จากปี 2563 ร้อยละ 28.77 แสดงให้เห็นว่า19 
ประชาชนในระดับพื ้นที่ ได้เข้าร่วมเป็น20 
สมาชิกกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน และมี21 
กลไกสภาองค์กรชุมชนสนับสนุนให้เกิดการ22 
หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแกไ้ข23 
ปัญหาและวางแผนพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน24 
อย่างมีส่วนร่วมกับภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 25 
เพิ ่มขึ ้นจนครอบคลุมเกือบครบทุกพื้นที่  26 
รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพองค์กรให้มี27 
ความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกลไก28 
ร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกับภาครัฐอย่างมี29 
ประสิทธิภาพ ในด้านภาคเอกชน ปี 2564 30 
มีผ ู ้ประกอบการ กลุ ่มบุคคล ชุมชนที่31 
ดำเนินการผลิต จำหน่ายสินค้า หรือการ32 
บริการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลัก จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จำนวน 173 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปี 33 
2563 ร้อยละ 22.69 และจดทะเบียนเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม จำนวน 48 กลุ่ม เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีเพียง 10 กลุ่ม ด้านสมาคม34 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชน, 2564 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชน, ณ พฤศจิกายน 2564 

150101 
ปี 62 สเีหลือง 

150101 
ปี 63 สีเขยีว 

150101 
ปี 64 สเีขยีว 

จ.3 :  

จ�านวนสภาองค์กรชุมชนระดับ	A	และ	B

ที่มา:	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน),	ณ	พฤศจิกายน	2564

จ�านวน	89	บริษัท	เพิ่มข้ึนจากปี	2563	ร้อยละ	48.33	การด�าเนินงานของภาคส่วนต่าง	ๆ	เหล่าน้ีสะท้อนให้เห็น
ถึงการเข้ามาเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาสังคมเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่ก�าหนด	

พลังทางสังคม15

480



การด�าเนินการที่ผ ่านมา	 ช ่วงป ี	 2563	 -	 2564	 
ภาครัฐได้ส่งเสริม	 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี 
บทบาทเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง 
โดยในด ้านการพัฒนาองค ์กรภาคประชาสังคม	 
มีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม	 
ระยะที่	1	(พ.ศ.	2564	-	2565)	ในการพัฒนาศักยภาพ
ผู ้น�าองค์กร	 การศึกษามาตรการทางภาษี	 การเงิน	 
การคลัง	 เ พ่ือสนับสนุนองค ์กรภาคประชาสังคม	 
การสร ้างความร ่วมมือภาควิชาการ	 ภาคธุรกิจ	 
และภาคประชาสั ง คม 	 มี ก า รพัฒนาคุณภาพ 
สภาองค ์กรชุมชน	 โดยให ้ความรู ้ 	 ความเข ้าใจ 
ในบทบาท	ภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาองค์กร
ชุมชน	พ.ศ.	 2551	 โดยเฉพาะการจัดท�าแผนพัฒนา
ต�าบลและการบูรณาการแผนพัฒนากับหน่วยงาน 
ในพื้ นที่ 	 ในด ้ านการส ่ ง เสริ มความรับผิ ดชอบ 
ต่อสังคมของภาคธุรกิจ	 ได้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจแห่งชาต	ิ
สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์	 ซึ่งได ้ส ่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ 
ระดับจังหวัดแล้ว	36	จังหวัด	ในส่วนของภาคเอกชน
ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	รับข้ึนทะเบียน
วิสาหกิจเพื่อสังคม	 กลุ ่มกิจการเพื่อสังคม	 ส่งเสริม	
สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ	 พัฒนาวิสาหกิจเพื่อ
สั ง ค ม แ ล ะ ก ลุ ่ ม กิ จ ก า ร เ พื่ อ สั ง ค ม ใ ห ้ มี ค ว า ม 
เข้มแข็ง	 มีการจัดท�าโครงการให้ความรู้ต่าง	 ๆ	อาทิ	
โครงการ	 “SE	 Coach ing”	 รวมทั้ งการ ดูแล 
สิทธิประโยชน์ตามมาตรการต ่าง	 ๆ	 ของภาครัฐ	 
ในส่วนส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 ได้ส่งเสริมให้บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย 
มี แนว คิดการลงทุนอย ่ า ง ย่ั งยื น 	 โดยค� านึ งถึ ง 
สิ่งแวดล้อม	สังคม	และบรรษัทภิบาล	(Environmental 
Social	and	Governance	หรือ	ESG)
 
 

150101

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
การเพิ่มบทบาทของภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ให้มีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาสังคมมากยิ่ง ข้ึน	 และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการแพร ่
ระบาดของเชื้ อ โควิด -19	 ให ้ เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลต ้องให ้ความส�าคัญต ่อการสร ้าง 
ความร ่วมมือและบูรณาการการท�างานร ่วมกัน
ระหว่างภาควิชาการ	ภาคประชาสังคม	และภาคธุรกิจ
เอกชน	 โดยการสนับสนุนของภาครัฐ	 รวมทั้งการน�า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเคร่ืองมือสื่อสารการท�างาน
ร่วมกัน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย	การด�าเนินงาน 
ระยะต่อไป	 ภาครัฐต้องส่งเสริม	 สนับสนุนให้เกิด 
การบูรณาการท�างานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง	ๆ	
ม ากยิ่ ง ข้ึ น 	 ผ ่ า นกล ไ กคณะกร รมก า รที่ มี อ ยู ่	 
เช ่น	 คณะกรรมการส ่ง เสริมและพัฒนาองค ์กร	 
ภาคประชาสังคม	 คณะกรรมการส ่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ	 คณะอนุกรรมการส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ	คณะกรรมการ 
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	 เป็นต้น	 รวมท้ังมีการจัด
เวทีเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะ	 (Public	 Space)	ทั้งใน
รูปแบบ	 Onsite	 และ	 Online	 เพ่ือให ้ เกิดการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการ
ท�างานร่วมกัน	 และเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายใหม่ 
เข ้ามามีส ่วนร่วมในการพัฒนา	 ในด้านการพัฒนา 
ศักยภาพองค์กรชุมชน	ต้องสร้างความรู้	 ความเข้าใจ
ต่อบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง	 สร้างการเรียนรู ้ 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ	 
มาใช้ในการขับเคลื่อนงาน	 อาทิ	 การใช ้ ส่ือสังคม
ออนไลน์ในการรวมตัวการท�ากิจกรรมการพัฒนา 
ชุมชน/สังคมในพื้นท่ีจริง	 รวมทั้ งการเสริมสร ้าง 
ความเข ้าใจระหว ่างกลุ ่มคนต่างวัย	 เพื่อร ่วมกัน
พัฒนาสังคมให้มีความสมดุล	และยั่งยืน

15พลังทางสังคม
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การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก

ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุ
เพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพ่ือยามสูงอายุทั้งมิติ 
ทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อมอย่างมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
เฉลี่ยร้อยละ 60 เทียบกับจ�านวนประชากรอายุ 25-59 ปี ทั้งหมด

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

	 การเตรียมความพร้อมประชากรเพื่อเข้าสู ่สังคมสูงวัยโดยเฉพาะกลุ ่มประชากรอายุ	 25	 -	 59	 ป  ี
ให้มีความพร้อมในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	สุขภาพ	และสภาพแวดล้อม	 เพื่อให้เป็นประชากรสูงวัยท่ีมีคุณภาพ	 
มีความพร้อมในการด�ารงชีวิต	และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน	รวมท้ังสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของสังคมเข้าสู ่สังคมสูงวัยได้ทันต่อสถานการณ์	 โดยการด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายมีปัจจัย 
ส�าคัญ	 ได้แก่	 การสร้างการตระหนักรู้	 /	ความรอบรู้ในความส�าคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุ 
ทั้งความพร้อมด้านเศรษฐกิจ	 สุขภาพ	 สังคม	 และสภาพแวดล้อมที่รองรับผู ้สูงอายุ	 ตลอดจนความร่วมมือ 
ของทุกภาคีการพัฒนาที่ เ ก่ียวข ้องในการก�าหนดนโยบาย	 มาตรการ	 และกฎหมายที่ เอื้อต ่อการเตรียม 
ความพร้อมก่อนยามสูงอายุ		

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย	 โดยพิจารณา
จากสัดส่วนประชากรอายุ	 25	 –	 59	ปีที่มีการ 
เตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติทางเศรษฐกิจ	
สังคม	 สุขภาพ	 และสภาพแวดล้อม	 เทียบกับ
จ�านวนประชากรอายุ	25	 -	59	ปีทั้งหมด	พบว่า	
ในปี	2559	มีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุของ
ประชากรวัย	25	–	59	ปี	มีเพียงร้อยละ	51.9	 
ซึง่ต�า่กว่าค่าเป้าหมายทีก่�าหนดไว้เฉลีย่ร้อยละ	60 
ในปี	2565	

การเตรียมการก่อนยามสูงอายุ

แผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม 1 

แผนแม่บทย่อย การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (150201) ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 คือ สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติ4 
ทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อมอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 เทียบกับจำนวนประชากรอายุ 5 
25-59 ปี ทั้งหมด 6 

การเตรียมความพร้อมประชากรเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยเฉพาะกลุ่มประชากรอายุ 25 - 59 ปีให้มีความพร้อมในด้าน7 
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้เป็นประชากรสูงวัยที่มีคุณภาพ มีความพรอ้มในการด ารงชีวิต และ8 
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมเข้าสู่สังคมสูงวัยได้ทันต่อ9 
สถานการณ์ โดยการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายมีปัจจัยสำคัญ ได้แก่ การสร้างการตระหนักรู้ / ความรอบรู้ใน10 
ความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุทั้งความพร้อมด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่11 
รองรับผู้สูงอายุ ตลอดจนความร่วมมือของทุกภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่12 
เอื้อต่อการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุ   13 

สถานการณ์การบรรลุ14 
เป้าหมาย โดยพิจารณา15 
จากสัดส่วนประชากร16 
อายุ 25 – 59 ปีที่มีการ17 
เ ตร ี ยมการ เพ ื ่ อ ย าม18 
ส ู ง อ า ยุ ท ั ้ ง ม ิ ต ิ ท า ง19 
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ 20 
และสภาพแวด ล ้ อ ม 21 
เ ท ี ย บ ก ั บ จ ำ น ว น22 
ประชากรอายุ 25 – 59 23 
ปีท ั ้ งหมด พบว ่า ในปี 24 
2559 มีการเตรียมการ25 
ก ่อนยามส ู งอายุ ของ26 
ประชากรวัย 25 – 59 ปี 27 
ม ี เพ ี ยงร ้ อ ยละ  51.9  28 
ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่29 
กำหนดไว้ท ี ่ร ้อยละ 60  30 
ในปี 2565 ทั ้งน ี ้  ในปี31 
เด ี ยวก ัน  จากข ้อมู ล32 
ประชากรในช ่วงอายุ  33 
50-59 ปีที่มีการเตรียมการ34 

150201 
ปี 62 สเีหลือง 

150201 
ปี 63 สีเหลือง 

150201 
ปี 64 สเีหลือง 

การเตรียมการก่อนยามสูงอาย ุ

ที่มา : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จ.3 :  

150201

จ.3

ที่มา:	วิทยาลัยประชากรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พลังทางสังคม15

482



150201

ที่มา:	วิทยาลัยประชากรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม 1 

แผนแม่บทย่อย การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (150201) ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 คือ สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติ4 
ทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อมอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 เทียบกับจำนวนประชากรอายุ 5 
25-59 ปี ทั้งหมด 6 

การเตรียมความพร้อมประชากรเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยเฉพาะกลุ่มประชากรอายุ 25 - 59 ปีให้มีความพร้อมในด้าน7 
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้เป็นประชากรสูงวัยที่มีคุณภาพ มีความพรอ้มในการด ารงชีวิต และ8 
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมเข้าสู่สังคมสูงวัยได้ทันต่อ9 
สถานการณ์ โดยการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายมีปัจจัยสำคัญ ได้แก่ การสร้างการตระหนักรู้ / ความรอบรู้ใน10 
ความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุทั้งความพร้อมด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่11 
รองรับผู้สูงอายุ ตลอดจนความร่วมมือของทุกภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่12 
เอื้อต่อการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุ   13 

สถานการณ์การบรรลุ14 
เป้าหมาย โดยพิจารณา15 
จากสัดส่วนประชากร16 
อายุ 25 – 59 ปีที่มีการ17 
เ ตร ี ยมการ เพ ื ่ อ ย าม18 
ส ู ง อ า ยุ ท ั ้ ง ม ิ ต ิ ท า ง19 
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ 20 
และสภาพแวด ล ้ อ ม 21 
เ ท ี ย บ ก ั บ จ ำ น ว น22 
ประชากรอายุ 25 – 59 23 
ปีท ั ้ งหมด พบว ่า ในปี 24 
2559 มีการเตรียมการ25 
ก ่ อนยามส ู งอายุ ของ26 
ประชากรวัย 25 – 59 ปี 27 
ม ี เพ ี ยงร ้ อ ยละ  51.9  28 
ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมายท่ี29 
กำหนดไว้ท ี ่ร ้อยละ 60  30 
ในปี 2565 ทั ้งน ี ้  ในปี31 
เด ี ยวก ัน  จากข ้อมู ล32 
ประชากรในช ่วงอายุ   33 
50-59 ปีที่มีการเตรียมการ34 

150201 
ปี 62 สเีหลือง 

150201 
ปี 63 สเีหลือง 

150201 
ปี 64 สเีหลือง 

การเตรียมการก่อนยามสูงอาย ุ

ที่มา : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จ.3 :  

ร้อยละของประชากรที่มีการเตรียมตัวด้านต่าง	ๆ	ช่วงอายุ	50-59	ปี
พ.ศ.	2559

ทั้งนี้	 ในปีเดียวกัน	 จากข้อมูลประชากรในช่วงอาย	ุ 
50-59ปีที่ มีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุ	 พบว่า	 
มีการเตรียมพร ้อมด ้านการออม	 ร ้อยละ	 74.3	 
และการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงก่อนสูงวัย	
ร ้อยละ	 74.1	 นอกจากน้ี 	 เมื่ อพิจารณาข ้อมูล 
การออมของกองทุนการออมแห ่ งชาติ 	 พบว ่ า	 
ในปี	 2560	 –	 2563	 ประชากรกลุ ่มอายุมากกว่า	 
30-50	 ป ี 	 และ	 กลุ ่มอายุมากกว ่า 	 50-60	 ป ี	 
มีการออมมากกว่ากลุ่มประชากรช่วงอายุ	 15-30	ปี	
และ	อายุ	 60	ปีขึ้นไป	ทั้งนี้	 กลุ่มประชากรช่วงอาย	ุ
15 -30 	 ป ี เ ริ่ มมี การออมเพิ่ มมากขึ้ น 	 สะท ้อน 
ให้เห็นว่าประชากรให้ความส�าคัญในการเตรียมการ
ด้านการออมเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

ก่อนยามสูงอายุ พบว่า มีการเตรียมพร้อมด้านการ35 
ออม ร้อยละ 74.3 และการดูแลสุขภาพร่างกายให้36 
แข็งแรงก่อนสูงวัย ร้อยละ 74.1 นอกจากนี้ เมื่อ37 
พิจารณาข้อมูลการออมของกองทุนการออม38 
แห่งชาติ พบว่า ในปี 2560 – 2563 ประชากร39 
กลุ่มอายุมากกว่า 30-50 ปี และ กลุ่มอายุมากกว่า 40 
50-60 ปี มีการออมมากกว่ากลุ ่มประชากรช่วง41 
อายุ 15-30 ปี และ อายุ 60 ปีขึ ้นไป ทั้งนี้ กลุ่ม42 
ประชากรช่วงอายุ 15-30 ปีเริ่มมีการออมเพิ่มมาก43 
ขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าประชากรให้ความสำคัญใน44 
การเตรียมการด้านการออมเพิ ่มมากขึ ้นอย่าง45 
ต่อเนื่อง 46 

การดำเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2564 ภาครัฐและภาคีเครือข่ายได้มีการเตรียมความพร้อมประชากรก่อนยามสูงอายุเพื่อให้47 
เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ โดยขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและความสำคัญใน48 
การเตรียมการเพื่อรองรับสังคมสูงวัย การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ผู ้สูงอายุ ความ49 
เปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ อาทิ โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย  (กรมกิจการ50 
ผู้สูงอายุ) การส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ อาทิ โครงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูง51 
วัย (กรมอนามัย) เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง เพิ่มปัจจัยปกป้องก่อนเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุโดยการส่งเสริมพฤติกรรม52 
สุขภาพที่พึงประสงค ์ด้านเศรษฐกิจ อาทิ โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จำเป็นและตอบสนองความต้องการ53 
ของประชาชนที่หลากหลายมากขึ้น (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยการคุ้มครอง) เพื่อ54 
การประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care Insurance) และการประกันภัยที่สนับสนุนการรักษาสุขภาพ เพื่อให้55 
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรวัยแรงงานสามารถเข้าถึงการประกันภัยและสามารถเลือกใช้การ56 
ประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและวางแผนการเงินการส่งเสริมการออม ด้านสังคม อาทิ โครงการ57 
เสริมสร้าง ส่งต่อ และสืบสานคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงวัย "แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ"  (มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ58 
เกษ) เพื ่อส่งเสริมผู ้สูงอายุให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ในประสบการณ์การร่วมกันผ่านกิจกรรมในสังคม และด้าน59 
สภาพแวดล้อม รวมถึงแนวทางการดำเนินชีวิตในวัยสูงอายุให้แก่กลุ ่มภาคีเครือข่ายและกลุ่มประชากรอายุระหว่าง  60 
25 – 59 ปี เพื่อให้เป็นประชากรสูงวัยที่มีคุณภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีความสอดคล้อง61 
กับปัจจัยการรับรู้และตระหนักรู้ในความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุ  และองค์ความรู้/ความรอบรู้ 62 
ในการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุในทุกมิติ  63 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 64 
ภายในปี 2565 ยังคงเป็นความท้าทายเนื่องจากการเสริมสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อ65 
เข้าสู่สังคมสูงวัยและการเตรียมความพร้อมในทุกมิติยังไม่สามารถเข้าถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย จึงจำเป็นต้องเร่ง66 
ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการก่อนยามสูงอายุผ่านรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับ 67 
ทุกช่วงวัย นอกจากนี้ ระบบสวัสดิการและบริการทางสังคมที่ครอบคลุมกลุ่มประชากรสูงวัยและที่จะเป็นผู้สูงอายุใน68 
อนาคตยังมีการกระจายของสวัสดิการภาครัฐไม่ทั่วถึงและเป็นธรรมในทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งภาครัฐจำเป็นต้องเร่งพัฒนา69 

ที่มา : กองทุนการออมแห่งชาติ ที่มา:	กองทุนการออมแห่งชาติ

ร้อยละการออมของประชากรแต่ละช่วงวัย

การด�าเนินการที่ผ ่านมา	 ในปี	 2564	 ภาครัฐและภาคีเครือข ่ายได ้มีการเตรียมความพร้อมประชากร 
ก่อนยามสูงอายุเพื่อให้เป็นผู ้สูงอายุที่มีคุณภาพ	 โดยขับเคลื่อนการด�าเนินการเพ่ือสร้างความตระหนักให  ้
ทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและความส�าคัญในการเตรียมการเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	 การเสริมสร้างและพัฒนา
ความรู ้ความเข ้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ผู ้สูงอายุ	 ความเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ	 อาทิ	 โครงการสร้าง 
ความตระหนักและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	 (กรมกิจการผู ้สูงอายุ)	 การส่งเสริมการเตรียม
ความพร้อมด้านสุขภาพ	อาทิ	 โครงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	 (กรมอนามัย) 
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง	 เพิ่มปัจจัยปกป้องก่อนเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุโดยการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์	 ด้านเศรษฐกิจ	 อาทิ	 โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จ�าเป็นและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนท่ีหลากหลายมากขึ้น	 (ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยการคุ ้มครอง)	 เพื่อการประกันภัยการดูแลระยะยาว	 (Long	 Term	 Care	 Insurance)	 
และการประกันภัยที่สนับสนุนการรักษาสุขภาพ	 เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ ่มเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชากรวัยแรงงานสามารถเข ้าถึงการประกันภัยและสามารถเลือกใช ้การประกันภัยเป ็นเครื่องมือ 
ในการบริหารความเสี่ยงและวางแผนการเงินการส่งเสริมการออม	 ด้านสังคม	 อาทิ	 โครงการเสริมสร้าง	 
ส่งต่อ	 และสืบสานคุณค่าภูมิปัญญาผู ้สูงวัย	 “แก่อย่างมีคุณค่า	 ชราอย่างมีคุณภาพ”	 (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ)	 เพื่อส่งเสริมผู ้สูงอายุให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ในประสบการณ์การท�างานร่วมกันผ่านกิจกรรม 
ในสังคม	 และด้านสภาพแวดล้อม	 รวมถึงแนวทางการด�าเนินชีวิตในวัยสูงอายุให้แก่กลุ ่มภาคีเครือข่าย 
และกลุ่มประชากรอายุระหว่าง	25	–	59	ปี	เพื่อให้เป็นประชากรสูงวัยที่มีคุณภาพและสามารถพ่ึงพาตนเองได้	 
ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับปัจจัยการรับรู ้และตระหนักรู ้ในความส�าคัญของการเตรียม
ความพร้อมก่อนยามสูงอายุ	และองค์ความรู้/ความรอบรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุในทุกมิต	ิ
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	 การเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น	 ร ้อยละ	 60	 ภายในปี	 2565	 ยังคงเป ็นความท้าทายเนื่องจากการเสริมสร ้างการตระหนักรู  ้
และความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยและการเตรียมความพร้อมในทุกมิติยังไม่สามารถ
เข ้าถึงและครอบคลุมทุกกลุ ่มเป ้าหมาย	 จึงจ�าเป ็นต ้องเร ่งด�าเนินการเผยแพร ่ความรู ้ 	 ความเข ้าใจ 
เกี่ยวกับการเตรียมการก่อนยามสูงอายุผ ่านรูปแบบท่ีเข ้าใจง ่ายและเหมาะสมกับทุกช่วงวัย	 นอกจากนี	้ 
ระบบสวัสดิการและบริการทางสังคมที่ครอบคลุมกลุ ่มประชากรสูงวัยและที่จะเป ็นผู ้สูงอายุในอนาคต 
ยังมีการกระจายของสวัสดิการภาครัฐไม่ท่ัวถึงและเป็นธรรมในทุกกลุ่มเป้าหมาย	 ซ่ึงภาครัฐจ�าเป็นต้องเร่ง
พัฒนา	 อาทิ	 ระบบบ�านาญ	 ระบบการออม	 และระบบสวัสดิการสังคมที่มีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมาย	 
เพ่ือสามารถช่วยเหลือผู ้สูงอายุที่จ�าเป็นด้วยรูปแบบที่เหมาะสม	 รวมทั้งต้องศึกษา	 ออกแบบระบบสวัสดิการ
และบริการทางสังคม	 ตลอดจนการปรับปรุงนโยบายเพื่อการบริหารจัดการทางสังคมส�าหรับผู ้สูงอายุ	 
เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและสามารถรองรับความต้องการของท้ังประชากรสูงวัยวันน้ีและผู ้ ท่ีจะเป็น 
ผู ้สูงอายุในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ 
โควิด-19	 ที่มีระยะเวลายาวนานอย่างต่อเนื่อง	 จึงส่งผลให้การด�าเนินกิจกรรมที่จ�าเป็นต้องรวมกลุ ่มกัน 
บางประเภทไม่สามารถด�าเนินการได ้	 ท้ังน้ี	 ภาครัฐและภาคีการพัฒนาที่ เกี่ยวข ้องควรให้ความส�าคัญ 
ในการมุ ่งเน ้นและเร ่งเตรียมการประชากรก่อนยามสูงอายุอย ่างต ่อเนื่อง	 เพื่อให ้เป ็นประชากรสูงอาย ุ
ที่มีคุณภาพสามารถพึ่งพาตนเองและเป็นพลังในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง	 ครอบครัว 
ชุมชน	และสังคมต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย	 เพ่ือให้บรรลุเป ้าหมายที่ก�าหนดไว ้	 ภาครัฐและภาคีการพัฒนา 
ที่เกี่ยวข้องควรเน้นการสนับสนุน	 ส่งเสริมความเข้าใจและให้ความรู ้ในการเตรียมความพร้อมแก่ประชากร 
ในทุกช่วงวัยผ่านรูปแบบที่เข้าใจง่าย	 โดยเฉพาะกลุ่มประชากรช่วงอายุ	 25	 –	 59	ปี	 เพื่อยกระดับศักยภาพ 
ของกลุ่มประชากรดังกล่าวให้มีความพร้อมเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ	 สังคม	สุขภาพ	
โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมท่ีรองรับผู้สูงอายุ	อาทิ	การจัดให้มีอารยสถาปัตย์	บริการสาธารณะ/สิ่งอ�านวย
ความสะดวกในสถานประกอบการต่าง	ๆ	 รวมทั้งควรมีการติดตามและประเมินระดับการเตรียมความพร้อม
ก่อนยามสูงอายุ	 เพ่ือน�ามาใช้ในการวางแผนก�าหนดมาตรการและกลไกในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 
ในระยะต่อไปได้ทันสถานการณ์	 นอกจากนี้ 	 ควรส่งเสริมให้มีการน�าข ้อมูลการคาดประมาณประชากร 
ท่ีจัดท�าขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการวางนโยบายและแผนงานต่าง	 ๆ	 เพื่อพัฒนาให้คนไทยทุกช่วงวัย 
มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น	 อย ่างไรก็ตาม	 ภาครัฐควรก�าหนดยุทธศาสตร ์ ท่ีจะท�าให ้คนไทยเป ็นประชากร 
ที่มีคุณภาพต้ังแต่อยู ่ในครรภ์มารดา	 คลอดเป็นทารก	 เติบโตขึ้น	 ได้รับการศึกษาเป็นแรงงานและผู ้ผลิต 
ที่มีคุณภาพ	 มีสุขภาพท่ีดี	 มีรายได้มั่นคงและเพียงพอต่อการด�ารงชีพ	 จนกลายเป็นผู ้สูงอายุที่มีสุขภาพดี	 
มีความม่ันคงด ้านรายได ้ 	 มีส ่วนร ่วมและเป ็นพลังของสังคม	 สามารถด�ารงชีวิตอยู ่ ได ้อย ่างมีคุณค ่า 
และมีคุณภาพตลอดช่วงชีวิต
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การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก

ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 สัดส่วนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง เฉลี่ยร้อยละ 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

	 การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 ครอบคลุมการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิต	 มีสังคมเอ้ืออาทร 
ในสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมปลอดภัย	 มีหลักประกันความมั่นคง	 ได้รับสวัสดิการและการบริการที่เหมาะสม	 
อยู ่อย่างมีคุณค่า	 พึ่งพาตนเองได้	 มีส ่วนร่วมในครอบครัว	 ชุมชน	 และสังคม	 และมีโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
และข่าวสารอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้ผู ้สูงอายุด�ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ	 โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�าคัญ	 คือ	 
การส่งเสริมและพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกันความเจ็บป่วย	ส่งเสริมด้านรายได้	ฝึกอาชีพ	จัดหางาน 
ให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถ	สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ	 และระบบ
สาธารณูปโภค	 ส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุมีส ่วนร่วมในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของสังคม	 สร้างสังคมของการเก้ือกูล 
ในกลุ่มผู้สูงวัย	รวมท้ังส่งเสริมการเข้าถึงและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส�าหรับผู้สูงอายุ	เพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็น
สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์	(Complete	-	Aged	Society)

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย	 โดยตัวชี้วัดภายใต้
แผนแม่บทย่อย	คือ	สัดส่วนผู้สูงอายุท่ีประสบปัญหา
ความยากจนหลายมิติลดลง	 โดยข ้อมูลในระบบ
ข้อมูลขนาดใหญ่ส�าหรับการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	
(Thai	 People	Map	 and	Analytics	 Platform:	
TPMAP)	พบว่า	ผู้สูงอายุท่ียากจนหลายมิติมีจ�านวน
ลดลง	 คือ	 จาก	 8.8	 แสนคน	หรือร้อยละ	 12	 ของ 
ผู้สูงอายุยากจนทั้งสิ้นในปี	 2561	 เป็น	 6.9	 แสนคน	 
หรือร้อยละ	9.5	ของผู้สูงอายุยากจนในปี	2562		

จ�านวนผู้สูงอายุที่ยากจนหลายมิติ

ที่มา:	ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม 1 

แผนแม่บทย่อย การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (150202) ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่อง  3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 คือ สัดส่วนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง ร้อยละ 10 4 

การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบคลุมการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิต มีสังคมเอื้ออาทรในสิ่งแวดล้อมที่5 
เหมาะสมปลอดภัย มีหลักประกันความมั่นคง ได้รับสวัสดิการและการบริการที่เหมาะสม อยู่อย่างมีคุณค่า พึ่งพา6 
ตนเองได้ มีส่วนร่วมในครอบครัว ชุมชน และสังคม และมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้7 
ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ คือ การส่งเสริมและพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ 8 
ป้องกันความเจ็บป่วย ส่งเสริมด้านรายได้ ฝึกอาชีพ จัดหางานให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถ สร้าง9 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ และระบบสาธารณูปโภค ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมใน10 
กิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม สร้างสังคมของการเกื้อกูลในกลุ่มผู้สูงวัย รวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงและเผยแพร่ข้อมูล11 
ข่าวสารสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete - Aged Society) 12 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยตัวชี้วัด13 
ภายใต้แผนแม่บทย่อย คือ สัดส่วนผู้สูงอายุที่14 
ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง โดย15 
ข้อมูลในระบบข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการ16 
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (Thai People Map 17 
and Analytics Platform: TPMAP) พ บ ว่ า 18 
ผู้สูงอายุที่ยากจนหลายมิติมีจำนวนลดลง คือ 19 
จาก 8.8 แสนคน หรือร้อยละ 12 ของผู้สูงอายุ20 
ยากจนทั้งสิ้นในปี 2561 เป็น 6.9 แสนคน หรือ21 
ร้อยละ 9.5 ของผู้สูงอายุยากจนในปี 2562   22 

การดำเน ินงานที่ ผ ่ านมา ร ัฐบาลได ้ ให้23 
ความสำคัญด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ของ24 
ผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป็นวาระระดับชาติ และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 25 
2545 – 2565) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมประชาชนเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุที่มี26 
คุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของ27 
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ โดยพัฒนาองค์ความรู้28 
สำหรับการกำหนดนโยบายและการพัฒนาการบริการหรือการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ในปี 2563 – 29 
2564 ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ให้การดูแลผู้สูงอายุอาศัยอยู่30 
ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พัฒนาทักษะ ความรู้ในการประกอบอาชีพ เพื่อสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุใน31 
การสร้างงาน สร้างรายได้ การสร้างอาชีพเสริมให้ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุเชิงป้องกัน โดยให้ชุมชนท้องถิ่น 32 
และครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมแบบบูรณาการ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม33 
สุขภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค34 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มวัยที่มีความเสี่ยงสูง เช่น โครงการศูนย์ที่พักอาศัย35 
สำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยกรมธนารักษ์ ที่นำที่ราชพัสดุมาสร้างที่พักอาศัยพร้อมอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่36 
เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมีระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการอื่นๆ แบบครบวงจร  โครงการ37 
ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กระทรวงแรงงาน ส่งเสริมการมีงานทำและ38 
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ อาทิ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา จ้างงานผู้สูงอายุมาเป็นวิทยากรถ่ายทอด39 
องค์ความรู้ โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุพฤฒพลังตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย40 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานภาครัฐ41 
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา	 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญ
ด้านการพัฒนาความเป็นอยู ่ของผู ้สูงอายุมาอย่าง 
ต่อเน่ือง	 โดยก�าหนดเป็นวาระระดับชาติ	และจัดท�า
แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ	ระยะท่ี	2	(พ.ศ.	2545	- 
2565)	 ฉบับปรับปรุง	 ครั้งท่ี	 2	พ.ศ.	 2561	ส่งเสริม
การเตรียมความพร้อมประชาชนเพื่อเข้าสู ่วัยสูงอายุ
ท่ี มี คุณภาพ	 ส ่ ง เสริ มและพัฒนาผู ้ สู งอายุ ให ้ มี 
คุณภาพชีวิตที่ดี 	 ให ้ความส�าคัญกับคุณภาพชีวิต 
และความเป็นอยู ่ ท่ีดีของผู ้สูงอายุ	 ส ่งเสริมระบบ
คุ ้มครองทางสังคมส�าหรับผู ้สูงอายุ	 และเผยแพร่ 
องค์ความรู ้ด ้านผู ้สูงอายุ	 โดยพัฒนาองค ์ความรู ้
ส� าหรับการก�าหนดนโยบายและการพัฒนาการ
บริการหรือการด�าเนินการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ 
ในปี	 2563	 -	 2564	 ที่ผ ่านมา	 หน่วยงานภาครัฐ 
ท่ี เ กี่ ย ว ข ้ อ งด� า เ นิ นก า รยกระดั บคุณภาพชี วิ ต 
ของผู ้ สู งอายุ ใ ห ้ ก า รดู แลผู ้ สู ง อ ายุ อ าศั ยอยู ่ ใ น 
สภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม	 พัฒนาทักษะ	 ความรู  ้
ในการประกอบอาชีพ	เพื่อสนับสนุน	ให้ความช่วยเหลือ
ผูส้งูอายใุนการสร้างงาน	สร้างรายได้	การสร้างอาชพีเสรมิ
ให ้ผู ้สูงอายุส ่งเสริมการดูแลผู ้สูงอายุ เชิงป ้องกัน	 
โดยให้ชุมชนท้องถิ่น	และครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม
แบบบูรณาการ	 นอกจากนี้ 	 ยังให ้ความส�าคัญกับ 
การดูแลสุขภาพปรับ เป ล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
ผู ้ สู งอายุ ให ้ มีคุณภาพชีวิตที่ ดีอยู ่ ในสิ่ งแวดล ้อม 
ที่ เหมาะสม	 โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร ่
ระบาดของเชื้อโควิด-19	เน่ืองจากผู้สูงอายุ	เป็นกลุ่ม
วัยที่มีความเสี่ยงสูง	 เช่น	 โครงการศูนย์ที่พักอาศัย
ส�าหรับผู ้สูงอายุแบบครบวงจร	 โดยกรมธนารักษ	์ 
ท่ีน�าที่ราชพัสดุมาสร ้างท่ีพักอาศัยพร ้อมอุปกรณ  ์
สิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมกับการด�ารงชีวิต
ของผู ้ สู งอายุ 	 โดยมีระบบการดูแลสุขภาพและ
สวัสดิการอื่น	 ๆ	 แบบครบวงจร	 โครงการส่งเสริม 
การจ ้างงานผู ้สู งอายุ ในอาชีพ ท่ี เหมาะสมกับวัย 
และประสบการณ์	 กระทรวงแรงงาน	 ส่งเสริมการมี
งานท�าและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู ้สูงอายุ	
อาทิ	กิจกรรม	1	อ�าเภอ	1	ภูมิปัญญา	จ้างงานผู้สูงอายุ
มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้	 โครงการส่งเสริม 

อ า ชี พ ผู ้ สู ง อ า ยุ พ ฤ ฒ พ ลั ง ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า 
ของ เศรษฐกิ จพอ เพี ย ง 	 จั งห วัดสุ ร าษฎร ์ ธ าน	ี 
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร ์ธานี 	 ร ่ วมกับ
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร พัฒน า สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม มั่ น ค ง 
ของมนุษย ์ 	 และหน ่ วยงานภาครั ฐที่ เ กี่ ยวข ้อง 
เ น ้ นก า รส ่ ง เ ส ริ มอาชี พ ให ้ แก ่ ผู ้ สู ง อ ายุ วั ย ต ้ น	 
(60-69	 ป ี ) 	 และวัยกลาง	 (70-79	 ป ี ) 	 ที่ ยั งม ี
สุขภาพแข็งแรง	 ท่ีน�าไปสู ่การสร้างอาชีพหลายมิต	ิ
เช่น	 การเกษตร	 อาหาร-เครื่องดื่ม	 เครื่องแต่งกาย	
ของใช้ของตกแต่ง	 ของท่ีระลึก	 เป็นต้น	 โครงการ
พัฒนาระบบการดูแลส ่ ง เสริมสุขภาพผู ้ สู งอายุ 
ในชุมชนแบบบูรณาการ	 กระทรวงสาธารณสุข	 
เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน 
ให้ผู ้สูงอายุไทยมีสุขภาพดี	 และมีพฤติกรรมสุขภาพ 
ที่พึ งประสงค ์ 	 ตลอดจนผู ้สู งอายุที่ อยู ่ ในภาวะ 
พ่ึงพิงได ้ รับการดูแลและบริการด ้านสาธารณสุข 
ถึง ท่ีบ ้านอย ่างต ่อเ น่ืองด ้วยการมีส ่วนร ่วมของ
ครอบครัว	 ชุมชน	 และท้องถิ่น	 โครงการพัฒนา
สุขภาพ	และคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในยุค	New	Normal	 
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ	 ร ่วมกับ	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ	 เพ่ือส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอาย ุ
ที่ เหมาะสมกับศักยภาพ	 สนับสนุนให ้ผู ้ สู งอาย ุ
มีส ่วนร ่วมทางสังคม	 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ทุกภาคส่วนและนวัตกรรมเพ่ือรองรับการด�าเนิน
ชีวิตของผู ้ สูงอายุ	 จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ เอื้อ
อ�านวยต่อการด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ	

ในภาพรวม	 ในปี	 2564	 ผู ้สูงอายุได้รับการพัฒนา 
ที่ ครอบคลุมทั้ งด ้ านเศรษฐกิจ 	 สุขภาพ	 สั งคม 
และสภาพแวดล ้อมอย ่ าง เป ็น รูปธรรม	 ได ้แก ่	 
ผู ้ สู ง อ า ยุ ไ ด ้ รั บ ก า ร เพิ่ ม ทั กษะและจั ดห า ง าน 
อย ่างเหมาะสม	 165,927	 คน	 ซึ่ ง เกินกว ่ากลุ ่ม 
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 77,000	 คน	ท�าให้ผู ้สูงอายุ
สามารถเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลาก
หลายมากขึ้น	 นอกจากนี้ 	 ผู ้ สู งอายุได ้รับความ
คุ ้ มครองทาง สังคมให ้พึ่ งพาตนเองได ้ 	 เพิ่ มขึ้ น	
148,545	คน	 จากในปี	 2563	 ท่ีได้รับการคุ ้มครอง
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ทางสังคม	112,279	คน	 รวมทั้งเข้าถึงการดูแลสุขภาพ	11,315,070	คน	และมีท่ีอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสม	 4,020	 แห่ง	 เพิ่มข้ึนจากปี	 2563	 จ�านวน	 3,222	 แห่ง	 นอกจากนี้	 ยังปรับสภาพแวดล้อม	 
และสิ่งอ�านวยความสะดวกของผู ้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	 ตลอดจนปรับปรุงสถานที่สาธารณะ 
ให ้ เหมาะสมและปลอดภัยกับการใช ้ ชีวิตของผู ้ สูงอายุและคนทุกวัย	 (ข ้อมูลจากกรมกิจการผู ้สูงอาย	ุ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย)

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย	 การด�าเนินการส ่งเสริมให ้ผู ้ สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 
ยังคงมีประเด็นท้าทายในหลายประเด็น	 อาทิ	 ด้านรายได้	 ปัจจุบัน	 มีการยืดเวลาเกษียณอายุการท�างาน 
และจ้างงานผู ้สูงอายุที่มีองค ์ความรู ้ เฉพาะทาง	 หรือองค์ความรู ้ ในสาขาขาดแคลน	 แต่แรงงานสูงอาย ุ
จะไม่สามารถรู ้เท่าทันทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยีข้ันสูงได้เท่าแรงงานอายุน้อย	 นอกจากน้ี	 การจ้างงาน
แรงงานสูงอายุกลุ่ม	ฺBlue	Collar	เป็นการจ้างงานท่ีต้องใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่	ท�าให้เป็นปัญหาด้านสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ	 ด้านสวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุ	 ขาดมาตรการคุ้มครองผู้สูงอายุที่เหมาะสมและครอบคลุม 
ขณะเดียวกัน	 ภาครัฐไม่สามารถจัดศูนย์ดูแลด้านท่ีอยู่อาศัยให้ครอบคลุมผู้สูงอายุท่ีอยู ่ในภาวะยากล�าบาก 
รายได้น้อย	 ไม่มีครอบครัว	 ได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง	 เนื่องจากสถานสงเคราะห์คนชราของภาครัฐรองรับ 
จ�านวนผู ้สูงอายุได้น้อยมาก	 เมื่อเปรียบเทียบกับผู ้สูงอายุที่ต ้องการความช่วยเหลือ	 บทบาทของผู้สูงอายุ	 
ผู ้สูงอายุถูกลดบทบาทและความส�าคัญในสังคม	 เน่ืองจากถูกมองว่าสุขภาพไม่แข็งแรง	 เกิดภาวะความ 
เจ็บป่วยได้ง ่าย	 การสื่อสารกับคนทั่วไปมีจ�ากัด	 มีผลให้ผู ้สูงวัยต้องอยู ่ในบ้านและมีความรู ้สึกว ่าตนเอง 
ไม่มีประโยชน์	หมดคุณค่า	เป็นภาระให้ลูกหลาน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย 	 ในการส ่งเสริมผู ้ สูงอายุให ้มีคุณภาพชีวิตที่ ดี 	 เกิดความมั่นคง 
ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ	 สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย	 ได้แก่	 ส่งเสริมการจ้างงาน	ควรมุ่งเน้น
การจ้างงานผู้สูงอายุใน	 Service	 Sector	ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและต้องมีความปลอดภัย	 แทนที่งาน 
ในภาคเกษตรกรรมหรือโรงงาน	 เพื่อให้เหมาะสมกับสุขภาพของผู้สูงอายุ	 ขยายการจ้างงานส�าหรับแรงงาน 
ผู ้สูงอายุที่ยังคงมีศักยภาพท�างานได้ภายใต้หลักการของ	 “ความสมัครใจ”	 ซ่ึงจะส่งผลให้ผู ้สูงอายุสามารถ 
กลับเข้าสู ่ระบบแรงงานได้อย่างทั่วถึง	 สามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้	 การยกระดับคุณภาพชีวิต	 
ภาครัฐควรวางระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมต่อการด�ารงชีวิตของผู้สูงอายุ	ก�าหนดมาตรการเชิงนโยบาย
ในทุกระดับ	 ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความแตกต่างของผู ้สูงอายุในแต่ละช่วงอายุ	 รูปแบบการอยู ่อาศัย	
และพื้นที่อยู ่อาศัย	 รวมถึงการจัดสรรรายได้และรายจ่ายอย่างสมดุล	 โดยเฉพาะรายได้หลังวัยเกษียณ	 
การสร้างโอกาสในด้านศักยภาพแก่ผู ้สูงอายุ	 ผ่านกลไกรูปแบบชมรมผู้สูงอายุ	 โรงเรียนผู้สูงอายุ	 และองค์กร
ภาคประชาสังคมต่าง	 ๆ	 เพื่อสร้างความเป็นอยู ่ที่ดีอย่างเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อม	 ทั้งทางกายภาพและ 
ทางสังคม	 ให ้ผู ้สูงอายุมีบทบาทในสังคมมากขึ้น	 ทั้งนี้ 	 ภาครัฐควรน�ากลไกของศูนย ์ขจัดความยากจน 
และพัฒนาคนทุกช ่วงวัยอย ่างยั่ งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 (ศจพ.)	 ในระดับจังหวัด	 
และระดับต่าง	 ๆ	 ประกอบด้วย	 ศจพ.จ.	 ศจพ.กทม.	 ศจพ.อ.	 ศจพ.ข.	 ศจพ.อปท.	 และทีมปฏิบัติการใน 
ระดับพื้นที่	 เพื่อใช้เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้าให้ตรงกับกลุ ่มเป้าหมาย 
ได้อย่างตรงจุดมากข้ึนท้ังในระดับบุคคลและระดับครัวเรือนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
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