เศรษฐกิจผู้สูงวัย
1. สาระสาคัญ
โดยเหตุที่ป ระเทศไทยเข้าสู่ สั งคมสู งวัย (Ageing Society) นับแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้น มา
โดย ๑ ใน ๑๐ ของประชากรไทยเป็นประชากรที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป และคาดว่าประเทศไทยจะเป็น
สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ คือประชากรสูงอายุจะมีถึง ๑ ใน ๕
และเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged Society) ในอีก ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๗๘) โดยประมาณการ
ว่าจะมีประชากรสูงอายุเพิ่มเป็นร้อยละ ๓๐ ของจานวนประชากรทั้งหมด ซึ่งหน่วยงานด้านการวิเคราะห์
เศรษฐกิจของประเทศไทยเห็นว่า ควรใช้โอกาสที่สังคมเปลี่ยนแปลงนี้ผลักดันความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศกับการเป็นสังคมสูงวัย
เศรษฐกิจผู้สูงวัย หมายถึง การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยจากการที่ประเทศ
เข้ า สู่ สั ง คมสู ง วั ย มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากร ซึ่ ง ท าให้ ป ระเทศเผชิ ญ ปั ญ หาการขาดคน
วัยแรงงาน การจัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุจานวนมาก การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การขาดสินค้าอุปโภค บริโภค
และการบริการสาหรับผู้สูงอายุ รัฐจึงจาเป็นต้องปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม โดยสนับสนุนนโยบายการเพิ่ม
กาลังแรงงานผู้สูงอายุ ส่งเสริมการออมของประชากร เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตบั้นปลาย ส่งเสริมให้
ประชากรที่เข้าสู่วัยสูงอายุมีสุขภาวะดีทั้งกายและใจ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่
ที่รองรับกับความต้องการและตอบสนองกับการใช้งานของผู้สูงอายุ เพื่อป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมภาค
การผลิตและการบริการ ทั้งนี้ เพื่อสร้างตลาดใหม่ที่เน้นผู้บริโภคเป็นผู้สูงอายุ ทั้งในประเทศประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก
จากการสารวจสุ ขภาวะผู้สู งอายุไทย ปี ๒๕๕๖ พบว่าผู้สูงอายุส่ว นมาก (ร้อยละ ๗๙.๕) เป็น
ผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะ “ติดสังคม” ร้อยละ ๑๙ อยู่ในสภาวะ “ติดบ้าน” และร้อยละ ๑.๕ อยู่สภาวะ
“ติดเตียง” การที่สังคมไทยมีจานวนผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะ “ติดสังคม” หรืออาจเรียกว่า มีสุขภาวะดีจานวน
มากนับเป็นต้นทุนที่ดี และสมควรส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถกลายเป็นศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจสร้าง
ผลผลิตทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ และดาเนินกิจกรรมในชีวิตประจาวันได้อย่างดีให้นานที่สุด รวมทั้ง
เกิดมีความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในการทากิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
อิสระ สามารถเลือกตัดสินใจและประกอบกิจวัตรโดยพึ่งพาตนเองได้
กลุ่มผู้สูงอายุ “ติดบ้าน” และ “ติดเตียง” สามารถสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจทางตรงและทางอ้อม
ได้ตามศักยภาพที่มี และขณะเดียวกันเป็นผู้บริโภคกลุ่มที่ต้องการใช้ ผลิตภัณฑ์และบริการจากเทคโนโลยี
นวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ การจัดปรับสภาพแวดล้อมเพื่อให้ดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ประเทศไทย
สามารถพัฒ นากลุ่ ม อุต สาหกรรมขึ้น มาเพื่ อ รองรับ ความต้ อ งการทั้ ง ด้า นการพัฒ นาคุ ณภาพชีวิ ต และ
ด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองทั้งความต้องการภายในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจาก
สังคมโลกในภาพรวมกาลังเข้าสู่ภาวะสูงวัยเช่นเดียวกัน
การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจมีศักยภาพ
ในการเพิ่มผลิตภาพและช่วยในการปรับโครงสร้างสังคมในการรองรับสังคมผู้สูงวั ยในระยะยาวได้ ในการนี้
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่รองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยให้คานึงถึงความเป็นเลิศของประเทศ
โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ศั ก ยภาพเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ การสร้ างนวั ต กรรม เศรษฐกิ จดิ จิ ทั ล เพื่ อเสริ ม เข้ า กั บ
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วิถีภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการลงทุนในการวิจัยพัฒนาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่ และสร้าง
ความรู้ระยะยาวไว้เป็นทุนสาหรับการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป
2. วิธีการปฏิรูปและข้อเสนอแนะ
การปฏิรูปเศรษฐกิจผู้สูงวัย ประกอบด้วย ๔ วาระหลัก ได้แก่
2.๑ ปฏิรูปการสร้างงานของผู้สูงอายุ ให้รัฐจัดทานโยบายส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพใน
การทางาน ให้สามารถเป็นผู้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งรัฐควรสร้างปัจจัยสนับสนุนให้
เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุ
2.2 ประกาศสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุให้
รัฐมุ่งเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคมสูงวัยเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ใหม่ โดยการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
ทั้งภายในประเทศ การส่งออกในภูมิภาคและประชาคมโลก
2.3 ปฏิรูปนโยบายรายได้ผู้สูงอายุ ให้รัฐปฏิรูปนโยบายด้านรายได้ผู้สูงอายุ เพื่อทบทวนและ
จัดสรรการกระจายทรัพยากร ในการจัดระบบสวัสดิการให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้มีความต้องการ
2.4 ยกระดับสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุให้เป็นองค์กรมหาชน (โดยการตรา
พระราชกฤษฎีกาจั ดตั้งสถาบัน เทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้ สูงอายุ (องค์การมหาชน)) เพื่อทาหน้าที่
เชื่อมโยงให้ประเทศสามารถช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุให้สามารถพึ่งตนเองได้
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3.๑ ประเทศไทยจะมีระบบเศรษฐกิจรองรับสังคมสูงวัย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ และ
อุตสาหกรรมด้วยการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมในอนาคต
3.๒ เกิดการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ่จากผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงอายุทั้งในประเทศและ
ทั่วโลกมีจานวนมาก และสามารถเป็นพลังการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้
3.๓ การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุในด้านสุขภาพและสังคม จะช่วยลดค่าใช้จ่าย
สวัสดิการได้เป็นอย่างมาก
3.๔ เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วนทาให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
4. ผลความคืบหน้า
4.๑ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบ
และให้คณะกรรมาธิการนารายงานไปปรับปรุงก่อนเสนอรายงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของ
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
4.2 วั น ที่ ๒๗ กั น ยายน ๒๕๕๙ ประธานสภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศน าส่ ง รายงาน
ต่อคณะรัฐมนตรี
4.3 วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย มีมติเห็นชอบ
รายงานโดยให้นาข้อสังเกต ข้อเสนอแนะกราบเรียนนายกรัฐมนตรีและส่งเรื่องให้กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปบูรณาการ
ดาเนินงานร่วมกัน
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4.4 วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่ า ด้ ว ยการยกเว้น รั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ๖๓๙) พ.ศ.๒๕๖๐ ยกเว้ น ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุค คลให้ แก่ บ ริษั ทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ้างผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไปเข้าทางาน โดยค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ผู้สูงอายุดังกล่าว
ไม่ต้องเสียภาษี เพื่อส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล โดยพระราชกฤษฎีกา
ฉบับนี้ จะมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๔.๕ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีหนังสือ
เรื่ อ ง การขอจั ด ตั้ ง องค์ ก ารมหาชนในกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โดยแจ้ ง ให้ ท ราบว่ า
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน มีมติเห็นชอบให้ทบทวนภารกิจและการจั ดโครงสร้างใน
ภาพรวมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมอบหมายให้ สานักงาน ก.พ.ร. ศึกษาทิศทาง
โครงสร้าง และบทบาทภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้นาเสนอ
การจั ด ตั้ ง องค์ ก ารมหาชนเพื่ อ พิ จ ารณาอี ก ครั้ ง หลั ง จากการศึ ก ษาโครงสร้ า งในภาพรวม ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วเสร็จ จึงเป็นผลให้ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี
เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... ต้องชะลอไปก่อน
๔.๖ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มีการพิจารณาและรับทราบ
แนวทางการดาเนิน งานขับ เคลื่อนวาระการปฏิรูปที่ส าคัญและเร่งด่ว น (๒๗ วาระ) ในปี ๒๕๖๐ กลุ่ ม
“การพัฒนาบุคลากร” ซึ่งมีการพัฒนาผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วน
๔.๗ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กาหนดตัวชี้วัด
สาคัญในยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ว่าเมื่อสิ้น สุดระยะเวลา
ตามแผนต้องมีนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ
มีจานวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑ เท่าตัว
๔.๘ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสถาบัน
ไทยพัฒน์จัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ วงเงินประมาณ ๔.๕ ล้านบาท เพื่อทาโครงการให้ ภาคเอกชน/
วิสาหกิจชุมชนจ้างงาน สร้างอาชีพและรายได้แก่ผู้สูงอายุ
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