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ประเดน็การบรรยาย 
• นิยาม: สังคมผู้สูงวัย 

• ประชากรสูงอายุโลก 

• ประชากรสูงอายุในเอเชีย และในประเทศไทย 

• สาเหตุของการเกดิสังคมสูงวัย 

• ประเมินความเส่ียงจากสังคมสูงวัย 

• ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง เพ่ือเตรียมตัวสู่สังคม
สูงวัยเตม็รูปแบบ 
 

 



ขอท าความเข้าใจก่อน 

ผู้สูงอายุในยุคสังคมสงูวยั 
จะไมส่ามารถใช้ชวีติเยีย่งผูส้งูอายุในยุคอืน่ 

สงัคมผูส้งูอาย ุ
หมายถงึกลุม่ผูส้งูอาย ุ

สงัคมสงูวยั 
คอื สภาพทางสงัคมทีม่ปีระชากรสงูอายจุ านวนมาก จงึหมายถงึทกุกลุม่
คน ทกุชว่งวยัซึง่ไดรั้บผลกระทบแตกตา่งกนั 

ผูส้งูอายใุนยคุสงัคมสงูวยั 
จะใชช้วีติแตกตา่งจากผูส้งูอายใุนยคุอืน่ จาก 

สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไป 



นิยาม: สังคมผู้สูงอายุ 



นิยาม: สังคมสูงวัย 

องคก์ารสหประชาชาต ิ(United Nations: UN)  
ใหค้ านยิามผูส้งูอาย ุทีม่อีายมุากกวา่ 60 ปีข ึน้ไป 3 ระดบั 

ระดบัที ่ ประชากรอาย ุ60 ปี ประชากรอาย ุ65 ปี* 

1.ระดบัการกา้วเขา้สูส่งัคมสงูวยั 
(Aging society)  

มากกวา่รอ้ยละ 10  มากกวา่รอ้ยละ 7 

2.ระดบัสงัคมสงูวยัโดยสมบรูณ์  
(Aged society)  

มากกวา่รอ้ยละ 20  มากกวา่รอ้ยละ 14  

3.ระดบัสงัคมสงูวยัอยา่งเต็มที ่ 
(Super-aged society)  

มากกวา่รอ้ยละ 30  มากกวา่รอ้ยละ 20  

*บางประเทศใชเ้กณฑ ์65 ปี ในการนยิามผูส้งูอาย ุ



ประชากรสูงอายุโลก 













ประชากรสูงอายุในเอเชีย         
และในประเทศไทย 





สัดส่วนประชากรสูงอายุในเอเชีย 
พ.ศ.2558 รอ้ยละ พ.ศ.2578 รอ้ยละ 

ญีปุ่่ น 32.8 ญีปุ่่ น 39.9 

ฮอ่งกง 21.8 เกาหลใีต ้ 35.5 

จอรเ์จยี 20.3 ฮอ่งกง 35.3 

ไตห้วนั 18.6 สงิคโ์ปร 34.1 

เกาหลใีต ้ 18.4 ไตห้วนั 33.1 

สงิคโ์ปร 17.9 ไทย 30.2 

ไซปรสั 17.7 มาเกา๊ 28.8 

อสิราเอล 15.8 จนี 28.5 

อารมเินยี 15.8 ไซปรสั 26 

ไทย 15.6 จอรเ์จยี 25.9 

ท่ีมา: วิพรรณ ประจวบเหมาะ วิทยาลยัประชากรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หลกัสตูร CRP โตเกียวมารีนประกนัชีวิต สิงหาคม 2561 





สาเหตุของการเกดิสังคมสูงวัย 



สังคมสูงวัยเกดิขึน้ได้อย่างไร? 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
พฒันาประเทศ 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการแพทย์ 

นโยบายการวางแผนครอบครัว
หรือการควบคุมการมีบุตร 

ท่ีมา: สงัคมผู้สงูอาย:ุ นยัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมมาธิราช 









ประเมินความเส่ียง 

จากสังคมสูงวัย 



• ผมพดูเสมอ ตลอดเวลาหลายปีทีผ่า่นมาวา่           
“การมอีายยุนื คอืความเส ีย่ง”   

• และในยคุสงัคมสงูวยั ไมเ่ฉพาะผูส้งูอายเุทา่น ัน้ที่
เส ีย่ง “ทกุคนเส ีย่ง”  

• ยิง่ไมม่แีผน หรอืแผนไมร่ดักมุก็ย ิง่เส ีย่ง  

• ถา้ไมค่ดิจะพึง่พาตนเองใหไ้ดก็้อยูย่ากครบั 

 



ความเสีย่ง: ระดบับคุคล 
กลุม่ผูส้งูอาย ุ

• ดา้นการเงนิ หรอืเกษียณโดยไมพ่รอ้ม 
– ขาดการออม ออมไมเ่พยีงพอ แกก่อ่นรวย 

– เกษียณไมไ่ด ้ตอ้งหางานท า สภาพรา่งกายไมพ่รอ้ม 

– ผูส้งูอายกุวา่รอ้ยละ 90 ท างานนอกระบบ จงึไมม่หีลกัประกนัรายได ้ 

• ภาวะเจ็บป่วย โดยทัว่ไปผูส้งูอายจุะป่วยงา่ย ป่วยบอ่ย ป่วยหนัก 
และป่วยยาวนานกวา่คนวยัอืน่ๆ รวมถงึการรมุเรา้จากโรคภยั
หลายชนดิ 
– เสีย่งทีจ่ะป่วย โรครา้ยแรง ทพุพลภาพ 

– ไมม่เีงนิพอจา่ย และคา่รักษาพยาบาลทีส่งูมาก 

– การเขา้ถงึบรกิาร หรอืไปรับการรักษา 

• การดแูลระยะยาว ภาวะตดิบา้น ตดิเตยีง 
– ใครจะเป็นผูด้แูล 

– ไมใ่ชก่ารเจ็บป่วย สวสัดกิารตา่งๆ ทีม่จีงึไมค่รอบคลมุ  

 



ความเสีย่ง: ระดบับคุคล 
กลุม่วยัท างาน 

• สดัสว่นคนในวยัท างานลดลง 

– รัฐจะสามารถจัดเก็บภาษีไดน้อ้ยลง แตต่อ้งใชจ้า่ยมากขึน้กบัผูส้งูอาย ุ

– แบกรับภาระการเลีย้งดผููส้งูอายมุากขึน้  

 

กลุม่เด็ก 

• ผลจากอตัราการเกดิต า่ 

– ภาวะสงัคมสงูวยัจะทวคีวามรนุแรงและยาวนาน 



ความเสีย่ง: ระดบัครอบครัว 
• ผูส้งูอายจุะอยูอ่ยา่งโดดเดีย่ว อยูต่ามล าพัง ถกูทอดทิง้มากขึน้  

– ผลจากการมลีกูนอ้ยลงในอดตี ลกูแตล่ะคนจงึแบกรับภาระสงูขึน้  

– แรงกดดนัดา้นคา่ใชจ้า่ย ท าใหค้นวยัท างานตอ้งหารายไดใ้หม้ากขึน้ 

– การหยา่ลา้งสงูขึน้ ยิง่โดดเดีย่วมากขึน้ 

– การยา้ยถิน่ของคนเมอืง ชนบท และชาวตา่งชาต ิ

– ขาดแคลนผูด้แูลผูส้งูอาย ุถงึมเีงนิจา้งก็ไมม่คีน 

• ครอบครัวลดขนาดลงอกี 

– มลีกูนอ้ย ไมม่ลีกู หรอือยูเ่ป็นโสด เป็นแนวโนม้ขยายตวั 

– เมือ่อตัราการเกดิต า่  

– แรงกดดนัทีจ่ะมตีอ่คนรุน่ตอ่ไปจงึสงูขึน้อกี คนแกโ่ดดเดีย่วมากขึน้ และ
ภาระสงูตอ่วยัท างาน 



ความเสีย่ง: ระดบัครอบครัว 
• อตัราการพึง่พงิอยูใ่นระดบัทีน่่าเป็นหว่ง และหากอตัราเกดิยงัลด
ต า่ลง แตผู่ส้งูอายกุลบัมมีากขึน้อยา่งตอ่เนือ่งตามการคาดการณ์ 
จะยงัผลใหร้ายไดข้องวัยแรงงานไมเ่พยีงพอตอ่การบรโิภคของ
วยัเด็กและวยัสงูอาย ุและจะรนุแรงขึน้อยา่งตอ่เนือ่งตามกนั 

• ความตงึเครยีดภายในครอบครัว และภาวะทางอารมณ์ อนัเป็น
ผลจากการดแูลผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พา ทพุพลภาพ ตดิบา้น 
ตดิเตยีง เป็นเวลายาวนาน 

 



ความเสีย่ง: ระดบัองคก์ร หน่วยงาน 

• ธรุกจิเกีย่วกบัเด็กก าลังหดตวั หรอือาจไปไมร่อด 

• ธรุกจิหรอืบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้งูอายจุะมคีวาม
ตอ้งการสงู 

• แรงงานผูส้งูอายขุาดทักษะกบังานใหม่ๆ  ทีเ่ปลีย่นแปลง
ไป 

• ผูส้งูอายไุมใ่ชแ่รงงานทีต่ลาดงานตอ้งการ 

 



ความเสีย่ง: ระดบัมหภาคและ
แนวนโยบายภาครัฐ 
• คา่ใชจ้า่ยดา้นสขุภาพและงบประมาณในการจัดสวสัดกิาร
ผูส้งูอายมุแีนวโนม้เพิม่ขึน้ และจะสงูมากในยคุสงัคมสงูวยัเต็ม
รปูแบบ 

• รายไดภ้าครัฐกวา่ 90% มาจากการจัดเก็บภาษี น่ันคอืรัฐจะมี
รายไดล้ดลงเรือ่ยๆ อยา่งตอ่เนือ่ง 

• การขาดแคลนแรงงาน และการกลบัถิน่ฐานของแรงงานตา่งดา้ว 

• ปัญหาการทอดทิง้ผูส้งุอายมุแีนวโนม้เพิม่ขึน้  

• โครงสรา้งพืน้ฐานและระบบบรกิารยงัไมต่อบสนองการใชช้วีติ
ของผูส้งูอายไุด ้

• ขาดระบบพัฒนา การดแูลผูส้งูอาย ุ

 



ความเสีย่ง: ระดบัมหภาคและ
แนวนโยบายภาครัฐ 

• ภาระจากหนีส้นิรัฐวสิาหกจิทีรั่ฐตอ้งค ้าประกนั 

• การขาดทนุของรัฐวสิาหกจิ 

• การจัดเก็บรายไดข้อง อปท.(องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่) ไม่
เพยีงพอ ตอ่การดแูลผูส้งูอายใุนชมุชน 

• ความไมเ่ชือ่มัน่ในภาคการเงนิ เชน่ ธนาคารพาณชิย ์ธรุกจิ
ประกนัภยั 

• ความไมเ่ชือ่มัน่ในกองทนุนอกระบบงบประมาณ เชน่ กองทนุ
ประกนั สงัคม กองทนุหลกัประกนัสขุภาพ กองทนุการออม
แหง่ชาต ิ

• การยา้ยถิน่ฐานองประชากรสงูอายตุา่งชาตมิาใชช้วีติเกษียณที่
ประเทศไทย ท าใหย้ิง่ขาดแคลนแรงงานสงูขึน้ และผูส้งูอายุ
ไทยกลบัเขา้ถงึบรกิารไดย้ากเนือ่งจากความสามารถในการจา่ย
นอ้ยกวา่ 



ยุทธศาสตร์การบริหารความเส่ียง 

เพ่ือเตรียมตัว 

สู่สังคมสูงวัยเตม็รูปแบบ 



ยทุธศาสตร:์ สง่เสรมิคณุภาชวีติ
ผูส้งูอาย ุและวถิชีมุชน 

• ขยายอายกุารเกษียณออกไป  

– เพือ่ทดแทนแรงงานทีล่ดนอ้ยลง  

– ยดืเวลาในการหารายได ้และลดภาระลกูหลาน  

– ใชค้วามรูป้ระสบการณ์ของผูส้งูอายใุหเ้ป็นประโยชน ์

• ใชภ้มูปัิญญา และประสบการณ์ของผูส้งูอายใุนการขบัเคลือ่น
สงัคม และเป็นตวัอยา่งแกค่นรุน่หลัง 

• สง่เสรมิชมุชนใหม้ปีฏสิมัพันธ ์และการอยูร่ว่มกนัเป็นสงัคมของ
คนในทอ้งถิน่ 

• สรา้งระบบการดแูลผูส้งูอายโุดยการใชแ้รงงานจากประชากรใน
ทอ้งถิน่ อาจเป็นวยัแรงงาน หรอืผูท้ีไ่มไ่ดท้ างานประจ า ซึง่จะ
ชว่ยใหแ้รงงานไมต่อ้งไมต่อ้งยา้ยถิน่ฐานไปท างานนอก
ภมูลิ าเนา 

 



ยทุธศาสตร:์ สถาบนัการเงนิ 

• สง่เสรมิการออมภาคสมคัรใจ  

• พัฒนาผลติภณัฑท์างการเงนิ ทีไ่มเ่พยีงแตผ่ลติภณัฑท์ีจ่ะชว่ย
ออมเพือ่ใหม้เีงนิใชย้ามชราเทา่นัน้ แตค่วรครอบคลมุมติอิืน่ๆ ที่
จ าเป็นและเหมาะกบัการใชช้วีติยามชรา เชน่ 

– เงนิทนุเพือ่การปรับปรงุทีอ่ยูอ่าศยั หรอืเพือ่ยา้ยเขา้อยูใ่นชมุชนคนชรา 

– ระบบทีจ่ะชว่ยใหเ้ขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุ และการรักษาพยาบาล 

– เงนิทนุเพือ่ใชจ้า่ยในการดแูลระยะยาว 

 

 



ยทุธศาสตร:์ หน่วยงานก ากบัดแูล
สถาบนัการเงนิ 

• สง่เสรมิบรษัิทประกนัชวีติใหพั้ฒนาผลติภัณฑเ์พือ่การดแูลผูส้งูอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) ตอ้งเขา้ใจกอ่นวา่ การดแูลระยะยาว
ไมใ่ชก่ารเจ็บป่วย ไมเ่ขา้นยิามทพุพลภาพ และอจจะไมม่กีาร
รักษาพยาบาล จงึไมม่กีารจา่ยเงนิจากกรมธรรม ์หรอืสวัสดกิารใดๆ แต่
เป็นความจ าเป็นทางการเงนิอยา่งยิง่ของผูช้ราภาพในระยะทีต่อ้งการ
ความชว่ยเหลอืจากคนอืน่เพือ่ด าเนนิชวีติ 

• ออกพันธบตัรระยะยาว ดอกเบีย้พเิศษ ส าหรับบรษัิทประกนัชวีติ เพือ่
กรมธรรมส์ าหรับการเกษียณ 

• คปภ.ออกขอ้ก าหนด ใหบ้รษัิทประกนัชวีติทกุบรษัิทตอ้งมสีดัสว่นการ
ขายกรมธรรมแ์บบบ านาญ หรอืกรมธรรมเ์พือ่การเกษียณ 

• คปภ.ควรลดการค านวณความเสีย่งจากกรมธรรมบ์ านาญ ในการ
ค านวณอตัราการด ารงเงนิกองทนุ (Capital Adequacy Ratio) ลงเพือ่
เป็นการสง่เสรมิ ซึง่จะท าใหร้ษัิทประกนัชวีติใหค้วามสนใจทีจ่ะออก
ผลติภัณฑแ์บบบ านาญ 



ยทุธศาสตร:์ นโยบายภาครัฐ 

• รัฐจะตอ้งมแีหลง่รายไดอ้ืน่เป็นหนึง่ในรายไดห้ลัก 
นอกเหนอืจากการจัดเก็บภาษี เชน่รายไดจ้ากการใชท้รัพยส์นิ 
ทีด่นิของรัฐ ฯลฯ อยา่งนอ้ย 30% ภายใน 10 ปี เนือ่งจากจะ
จัดเก็บภาษีไดล้ดลง และเพือ่ไมใ่หเ้ป็นภาระทีห่นักเกนิไปแกว่ยั
ท างาน 

• การปรับงบประมาณรายจา่ยระยะยาว เพราะการรับมอืกบัสงัคม
สงูวยัตอ้งใชเ้งนิจ านวนมากซึง่จะกระทบการใชจ้า่ยภาครัฐดา้น
อืน่ๆ รัฐจงึควรมแีผนปรับปรงุสดัสว่นงบประมาณระยะยาวให ้
สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป และใหส้ง่ผล
กระทบนอ้ยทีส่ดุ 

• เพิม่แรงจงูใจในการเสยีภาษี ใหม้เีงนิกลบัคนืตามสว่นเพือ่เป็น
สวสัดกิารยามชราอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

• เพิม่คา่ลดหยอ่นภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมใหส้ะทอ้นความเป็นจรงิ
มากขึน้ 



ยทุธศาสตร:์ นโยบายภาครัฐ (ตอ่) 

• สรา้งงานและพัฒนาอาชพีใหค้นท างานในทอ้งถิน่ เพือ่ลดการ
ยา้ยเขา้เมอืง และลดการทอดทิง้คนชรา ครัวเรอืนแหวง่กลาง  

• สง่เสรมิการออมทัง้ภาคบงัคบัและภาคสมคัรใจแกค่นวยัท างาน 
โดยมุง่เนน้การออมระยะยาวและการออมเพือ่การเกษียณ  

• สง่เสรมิการมบีตุรส าหรับผูท้ีม่คีวามพรอ้ม โดยการสรา้งแรงจงูใจ 
พัฒนาสถานดแูลเด็ก 

• สง่เสรมิและพัฒนาอาชพีการดแูลผูส้งูอาย ุ

• สรา้งตลาดงานส าหรับผูส้งูอาย ุจัดระบบสรา้งงานอาชพีที่
เหมาะสมกบัผูส้งูอาย ุรวมถงึสรา้งแหลง่ตลาดส าหรับผลติภณัฑ์
จากผูส้งูอาย ุ

• ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ และสง่เสรมิการวางแผนเกษียณระดบั
บคุคลใหค้รอบคลมุมติติา่งในการเตรยีมรับมอืกบัภาวะสงัคมที่
เปลีย่นแปลงไป โดยผา่นสือ่ทีเ่ขา้ถงึกลุม่เป้าหมายตา่งๆ อยา่ง
ตอ่เนือ่งเพือ่ใหม้ปีระสทิธผิลเพยีงพอ 

 

 

 



ยทุธศาสตร:์ นโยบายภาครัฐ (ตอ่) 

• ปรับปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้หมาะกบัการใชช้วีติ และการ
สญัจรของผูส้งูอายแุละคนทกุกลุม่ เชน่ จัดใหม้รีะบบขนสง่
มวลชนทีเ่อือ้ผูพ้กิารและผูส้งูอาย ุสามารถใชบ้รกิารไดอ้ยา่ง
สะดวก และเพยีงพอส าหรับการเดนิทางอยา่งทัว่ถงึ 

• พัฒนากองทนุทีม่คีวามจ าเป็นส าหรับผูส้งูอายใุหส้อดคลอ้งกบั
ปัญหาทีจ่ะเกดิ เขน่ หลกัประกนัดา้นการเงนิยามชราภาพ 
หลกัประกนัสขุภาพ ระบบการดแูลผูส้งูอายชุว่งพึง่พา โดย
พจิารณาความซ ้าซอ้น ความครอบลมุ และความเพยีงพอระยะ
ยาว 
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