
กําลังคนภาครัฐกําลังคนภาครัฐพรอมเขาสู�สังคมสูงอายุพรอมเขาสู�สังคมสูงอายุ
ทําไมทําไม? ? อะไรอะไร? ? อย�างไรอย�างไร??

นางสาวศิริวรรณ อรณุทิพย ไพฑูรย  
กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

๒๘ มกราคม ๒๕๖๒



77..55 พันลานคน

ป0 2560
อายุ 60 ปี ขึ �นไป

12.7%

อายุ 15-59 ปี

โลกทั้งใบโลกทั้งใบ......สูงวัยแลวสูงวัยแลว
ประชากรโลก

ชาย

หญิง

ผูสูงอายุ

อายุ 15-59 ปี

61.3%

อายุ 0-14 ปี

26%

ที่มา : สถานการณ ผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2560

962962 ลานคน

12.7%

กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 



ประชากรอาเซียน ประชากรอาเซียน พพ..ศศ. . 25602560......กําลังกําลังสูงสูงวัยไปดวยกันวัยไปดวยกัน

อายุ 60 ปี ขึ �นไป

9.9%
ของประชากรอาเซียน

ทั �งหมด

ประชากรรวมอาเซียน 647.4 ลานคน

ชาย

อายุ 15-59 ปี
63.9%

ของประชากรอาเซียน
ทั �งหมด

อายุ 0-14 ปี
26.2%

ของประชากรอาเซียน
ทั �งหมด

ที่มา : สถานการณ ผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2560
กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

หญิง



สถานการณ สังคมสูงวัย สถานการณ สังคมสูงวัย ในประเทศอาเซียนในประเทศอาเซียน

ไทย 

เวยีดนาม

3 3 ประเทศที่เปBนสังคมสูงประเทศที่เปBนสังคมสูงวัยแลววัยแลว3 3 ประเทศที่เปBนสังคมสูงประเทศที่เปBนสังคมสูงวัยแลววัยแลว

สิงคโปร 

ไทย

19.5%

17.1%

เมยีนมาร์
99..55%%

1111..11%%

1717..11%%
ฟิลปิปินส์

77..77%%

รอยละของประชากรสูงอายุ รอยละของประชากรสูงอายุ 60 60 ป0ขึ้นไปป0ขึ้นไปรอยละของประชากรสูงอายุ รอยละของประชากรสูงอายุ 60 60 ป0ขึ้นไปป0ขึ้นไป

กมัพชูา

ลาว

66..33%%

สงิคโปร์

Source : United Nations, 2017

บรไูน

อนิโดนเิซยี มาเลเซยี

11.1%เวียดนาม

กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

1919..55%%

88%%

99..77%% 88..66%%

กมัพชูา

77%%



สังคมสูงวัย
Aged Society

สังคมสูงวัยอย�างสมบูรณ 
Complete Aged Society

ความเร็วความเร็วของระดับการสูงของระดับการสูงวัยวัย......ประเทศไทยประเทศไทยความเร็วความเร็วของระดับการสูงของระดับการสูงวัยวัย......ประเทศไทยประเทศไทย

> 10%

(2005)

> 20 %

(2021)

1:102548

สังคมสูงวัยอย�างสมบูรณ 
Complete Aged Society

สังคมสูงวัยระดับสุดยอด
Super Aged Society

ที่มา : รายงานสถานการณ ผูสูงอายุไทย 2557
กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

(2021)

> 28 %

1:5

1:32574

2564



วัยสูงอายุ
อายุ 60 ปี ขึ �นไป

17.%
ของประชากรทั �งหมด

วัยทาํงาน

ประชากรไทยประชากรไทย

ประชากรไทยทั้งประเทศ 65.5 ลานคน
ชาย

หญิง

วัยทาํงาน
อายุ 15-59 ปี
65.4%

ของประชากรทั �งหมด

วัยเด็ก
อายุ 0-14 ปี
17.5%

ของประชากรทั �งหมด

กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ที่มา : สถานการณ ผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2560



จังหวัดที่มีอัตราผูสูงอายุสูงสุด 10 อันดับแรก

1 แพร� 24.7%

2 อุตรดิตถ 24.2%

3 พิจิตร 24.2%

4 อุทัยธานี 24.2%

5 ลําปาง 24.1%5 ลําปาง 24.1%

6 สมุทรสงคราม 24%

7 ชัยนาท 23.8%

8 สโุขทยั 23.4%

9 สิงห บุรี 23.4%

10 นครสวรรค 22.8%

กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ที่มา : สํานักงานสถิติแห�งชาติ :2560



  ผูสูงอายุติดบาน/ติดเตียง กําลังเพิ่มขึ้น ประมาณ  200,000 คน
  (1.8% - 2% ของผูสูงอายุ)

ความทาทายความทาทาย........ผูสูงอายุผูสูงอายุไทยไทย

ผูสูงอายุรายไดนอย/ยากจน 1 ใน 3 ผูสูงอายุมรีายไดต่ํากว�า
เสนความยากจน 

ที่มา : - สถานการณ ผูสูงอายุไทย พ.ศ.2556, 
          - สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 2559
          - สํานักเศรษฐกิจการคลัง, กระทรวงการคลัง 2560

22,,667667  บาทบาท//เดือน เดือน ((25592559))

กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

เสนความยากจน 

ขอมูลผูมีรายไดนอยจากการสํารวจประชารัฐสวัสดิการ พ.ศ. 2560 
11.4 ลานคน มีผูสูงอายุประมาณ 3.6 ลานคน



คู�สมรสสูงวยัพึ่งพากันเอง

ผูสูงอายุอยู�กับใคร ?

            คู�สมรส         คู�สมรส บุตร           บุตร             คู�สมรส           คู�สมรส
                                   และญาติ        และญาติ          และบุตร          และญาติ

กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ที่มา : สํานักงานสถิติแห�งชาติ : 2560



ผูสูงอายุอาศัยอยู�ตามลําพังผูสูงอายุอาศัยอยู�ตามลําพัง......กําลังเพิ่มขึ้นกําลังเพิ่มขึ้นอย�างต�อเนื่องอย�างต�อเนื่อง

6.3

7.7
8.6

8.7 10.8

6

8

10

12

กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ที่มา : สํานักงานสถิติแห�งชาติ : 2560

3.6

6.3

0

2

4

6

2537 2545 2550 2554 2557 2560



- มีโรคประจําตัว
- เจ็บปeวยเรื้อรัง
- เหงา ซึมเศรา

ผูสูงอายุผูสูงอายุ

  - ขาดรายได
  - รายไดลดลงไม�เพียงพอ
  - ยากจน

ความทาทายความทาทาย......ในวัยในวัยสูงอายุสูงอายุความทาทายความทาทาย......ในวัยในวัยสูงอายุสูงอายุ
สุขภาพกาย/จติ

เศรษฐกิจ

ผูสูงอายุผูสูงอายุ

  - บานไม�ปลอดภัย
  - บริการสาธารณะ
  - สภาพแวดลอม

กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

  - ครอบครัวเล็กลง
  - อยู�คนเดียว/คู�สมรส
  - ขาดผูดูแล

การดูแล ที่พักอาศัย



การเงิน
Income

มุ�งสู�มุ�งสู�…Active …Active AgeingAgeing

พฤฒพลังพฤฒพลัง
Active AgeingActive Ageing

สุขภาพ
Wellness

ที่พักอาศัย
Housing

พฤฒพลังพฤฒพลัง
Active AgeingActive Ageing

การดูแล
Long term Care

การศึกษาและ
การเรียนรู

life long learning การมีส�วนร�วม
Participation

กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 



คนไทยแก�ก�อนรวย แนะเพิ่มการออมคนไทยแก�ก�อนรวย แนะเพิ่มการออม

ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย : 28 มิถุนายน 2560

อายุเฉลีย่ 40 ป0 อายุเฉลีย่ 29 ป0 อายุเฉลีย่ 38 ป0 อายุเฉลีย่ 28 ป0 อายุเฉลีย่ 30 ป0

150,293 26,624 17,530 10,225 5,984

1,803,515 319,499 210,352 122,709 71,818

อายุเฉลี่ย อายุเฉลี่ย 30 30 ป0 ป0 ==  สังคมสูงวัยแลวสังคมสูงวัยแลว

กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

28 ปี29 ปี 30 ปี38 ปี40 ปี



วินัยการออมของคนไทยวินัยการออมของคนไทย

38%
13%

คนแก� “ออมไม�พอใช”
คนรุ�นใหม� “ก�อหนี้เพิ่ม”

34.6% คนไทยไม�มีเงินออม

กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

ที่มา : *ธนาคารทหารไทย 2559

ออมก�อนใช แยกบัญชีชัดเจน

ใชก�อนออม จะใชจะออมก็บัญชีเดียวกัน

เงินไม�พอใช ยังไม�คิดออม

49%

คนไทยไม�มีเงินออม

**ธนาคารออมสิน : 2561



การออมเงินของคนไทย

เงินออมไม�พอ เงินออมพอ

พนักงานเอกชน 89% 11%

จางงานอิสระ 78% 22%

21%
ไม�วางแผนเกษียณ

จางงานอิสระ 78% 22%

พนักงานรฐั/
รฐัวิสาหกิจ

65% 35%

เจาของกิจการ 63% 37%

ที่มา : สํานักงานสถิติแห�งชาติ

B



1. การจางงาน
  ผูสูงอายุ

  (ภาคธุรกิจเอกชน)

2. การบูรณาการระบบ  
  บําเหน็จบํานาญ

 (สนง.เศรษฐกิจการคลงั
กระทรวงการคลัง)

มาตรการรองรับสังคมผูสูงอายุมาตรการรองรับสังคมผูสูงอายุ
มติ ครมมติ ครม. . 88  พฤศจิกายน พฤศจิกายน 25592559

  (ภาคธุรกิจเอกชน)
 (สนง.เศรษฐกิจการคลงั

กระทรวงการคลัง)

3. การสรางที่พักอาศยั
  สําหรับผูสูงอายุ

 (กรมธนารักษ 
  กระทรวงการคลัง)

4. สินเชื่อที่อยู�อาศยั
   สําหรับผูสูงอายุ

(ธนาคารออมสิน)

กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 



“สังคมสูงอายุ” เปBนระเบียบวาระแห�งชาติ มติ ครม. 4 ธันวาคม 2561

ส�งเสริมการมีงานทํา
และมีรายไดของผูสูงอายุ

รง. 

พม. 

พม. 

ธนาคารเวลาสําหรับ
การดูแลผูสูงอายุ
ของประเทศไทย

ศธ. 

ระบบสุขภาพ
เพื่อรองรับสังคมสูงวัย 

สธ. 
S3

ปรับสภาพแวดลอมชุมชนและ
บานใหปลอดภัยกับผูสูงอายุ

มท.
S4

S5

S6

S2

S1 Goals
ผูสูงอายุไทยเปBน

มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห�งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ

66
Sustainable
มาตรการที่ 1 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนทุกวัย

6 Sustainable
4 Change

กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

ยกระดับความร�วมมือ
เสริมสรางพลังสังคม

ผูสูงอายุ

พม. 

การสรางระบบคุมครอง 
และสวัสดิการผูสูงอายุ 

การสรางความรอบรู
ใหคนรุ�นใหม�เตรียม
ความพรอมในทุกมิติ

พลิกโฉมนวัตกรรม
เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

ในสังคมสูงอายุ

วท. 

ปฏิรูประบบขอมูลเพื่อขับเคลื่อน
งานดานผูสูงอายุ

อย�างมีประสิทธิภาพ

พม. 

การปรับเปลี่ยนกฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติ ขอบังคับ

ใหเอื้อต�อการทํางาน
ดานผูสูงอายุ 

พม. 

S6

C4
C3

C2

C1

S1 ผูสูงอายุไทยเปBน
Active Ageing

Healthy
Security

Participation

44Change
มาตรการที่ 2 : 

ยกระดับขีดความสามารถ
สู�การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0



ขอบคุณค่ะ

กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 


