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สารจาก บ.ก. 

“สังคมผู้สูงอายุ” เป็นประเด็นร้อนที่เราเลือก
น ามาเสนอในวารสารข้าราชการในรูปแบบ e – Journal 
ฉบับที่สี่ เพราะเป็นเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้แล้ว เราจึงตั้ง
ประเด็นเป็นหัวข้อเรื่อง (Theme) ประจ าฉบับนี้ว่า 
“ภาครัฐกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย”  

ขณะนี้หลายฝ่าย ทั้งสื่อมวลชน นักวิชาการ รัฐบาล 
องค์กรภาครัฐและเอกชน ก าลังพูดถึงสังคมผู้สูงอายุ        
กันอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการเสริมความเข้าใจในเรื่องนี้ 
รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของสังคม
ผู้สูงอายุต่อทั้งองค์กรและบุคคล คอลัมน์ HR Update 
จึงชวนท่านไปท าความรู้ จั กกับสั งคมสู งอายุ  และ
สถานการณ์ผู้สูงอายุในโลก ภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทย 
และในภาครัฐ รวมทั้งจะช้ีให้เห็นว่า “ประชากรรุ่นเกิดล้าน” 
ที่เกิดในช่วงระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 -2526 
ก าลังเคลื่อนเข้าสู่การเป็น “กลุ่มประชากรสูงอายุ” ของ
ประเทศ และจะมีผลกระทบทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่างมาก 

ภาครัฐเองก็ ไม่ ได้นิ่ งนอนใจต่อสภาพการณ์     
และแนวโน้มของการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุ 
โดยในคอลัมน์ HR Hit Issue ได้แกะรอยยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
และแผนการปฏิรู ปประ เทศด้ านสั งคม และด้ าน           
การบริหารราชการแผ่นดิน ว่าได้ก าหนดแนวทาง 
มาตรการ และแผนงาน เพื่อเตรียมสังคมไทยในภาพรวม 
และระบบราชการไทย ให้มีความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุไว้อย่างไรบ้าง รวมทั้งการเตรียมการเปิดตัว 
“แผนพัฒนาศักยภาพก าลั งคนภาครั ฐ เข้ าสู่ สั งคม
ผู้สูงอายุ” และ “มาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลรองรับสังคมสูงอายุ”  

สังคมผู้สูงอายุ อาจมองได้ว่าเป็นทั้ง “ความเสี่ยง” 
และ “โอกาส” ต่อสังคม องค์กร และบุคคล ในคอลัมน์ 
HR Decoding จะบอกเล่าถึงประเด็นท้าทายต่าง ๆ    
ในการบริหารจัดการภาครัฐ อันเป็นผลมาจากการเข้าสู่
สังคมสูงอายุ นอกจากนี้ ข่าวฮือฮาในหน้าข่าวสื่อมวลชน
และสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการขยายอายุเกษียณของ
ข้าราชการ แม้ว่าจะยังอยู่ระหว่างการศึกษาหาข้อสรุป  
แต่ก็จะขอน าแนวทางการปรับปรุงการเกษียณอายุ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
ของข้าราชการ มาบอกเล่าเก้าสิบ เพ่ือจะได้เข้าใจตรงกัน 

แม้ว่าวารสารข้าราชการของเราจะเน้นมุมมอง       
ของภาครัฐเป็นหลัก แต่การเข้าสู่สังคมสูงอายุนั้นมีผลต่อ      
ทุ กภาคส่ วน  กา รมอง ให้ ไ กล ไปถึ งภาค เ อกชนว่ า มี                   
การด าเนินการในเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ อย่างไรนั้น  จึงเป็นอีกหนึ่ง
สาระความรู้ ซึ่งจะน ามาเล่าให้ฟัง ผ่านคอลัมน์ HR Consultant 
เพราะเราเช่ือว่าการที่สังคมไทยและองค์กรต่าง ๆ จะมี         
ความเข้มแข็งท่ามกลางบริบทท่ีประชากรและแรงงานของเรา
แก่ตัวลงทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคเอกชนต้องมีส่วนร่วมด้วย
ช่วยกัน ขณะที่คอลัมน์สุดท้าย เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น ามา
ฝากกัน นอกเหนือจากประเด็นนโยบายแล้ว ยังมีเรื่องของ
นวัตกรรมอีกมากมายหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับเตรียมตวัเขา้สู่
สังคมสูงอายุ ติดตามได้ในคอลัมน์ HR Grab & Go  

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่ างยิ่ งว่า  วารสาร
ข้าราชการ ฉบับ “ภาครัฐกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคมสูงวัย” นี้ จะช่วยให้ท่านผู้อ่านเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นในการเตรียมทั้ง “ตัวบุคคล” 
และ “ระบบงาน” ให้พร้อมขับเคลื่อนองค์กรที่เคลื่อนเข้าสู่
สั งคมผู้ สู งอายุ ได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ และอาจช่วย             
จุดประกายให้ท่านผู้อ่านได้พัฒนานวัตกรรมทางการบริหาร
เพื่อรองรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ 
ของประชากรและของสมาชิกองค์กรท่านต่อไป 

ก่อนที่ท่านจะพลิกไปเสพย์สาระที่อัดแน่นในหน้าถัดไป 
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารข้าราชการ จะเป็นอีกหนึ่งเวที 
ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้  และแบ่งปันข้อมูลองค์ความรู้
หลากหลายมิติ ส าหรับเพื่อนข้าราชการทุกท่าน ทุกหน่วยงาน 
จึงขอเชิญชวนทุกท่านท่ีมีบทความ ข้อมูล องค์ความรู้ ท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อเพื่อนข้าราชการส าหรับน าไปใช้ในการบริหารงาน 
รวมทั้งการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล ก็สามารถส่ง
เรื่องราวของท่านมาเผยแพร่ในวารสารข้าราชการ รูปแบบ             
e – Journal ได้ทางอเีมล ejournalcs@gmail.com  

ขอขอบคุณท่านผู้อ่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้  

                                กองบรรณาธิการ 
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ผมได้ติดตามงานศึกษาวิจัยในด้านประชากรศาสตร์
ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการศึกษาวิจัยของ 
ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล และคณะ โดยมีภาพอยู่ภาพ
หนึ่ง ซึ่งผมเห็นว่าเป็นภาพท่ีอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมของประเทศไทยในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้อย่าง
ดีเยี่ยม 

ภาพโครงสร้างประชากรภาพนี้ อาจารย์ปราโมทย์
ตั้งช่ือว่า “ประชากรรุ่นเกิดล้าน” โดยจ านวนประชากรของ
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 
ซึ่ งส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากนโยบายของรัฐบาลสมัย            
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งมีนโยบายเร่งเพิ่มจ านวน
ประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยการส่งเสริมให้มีการ
แต่งงาน ส่งเสริมการมีลูกมาก เช่น จัดพิธีสมรสหมู่ จัดงาน
วันแม่ จัดประกวดแม่ลูกดก ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
สงเคราะห์ผู้มีบุตรมาก เป็นต้น และอาจจะเกิดจากการผ่อน
คลายภาวะตึงเครียดจากสงคราม และอีกปัจจัยหนึ่งคือ 
การอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานภายใต้พระบรมโพธิสมภารของ
คนต่างด้าวจากที่ต่าง ๆ ทั้งคนจีนโพ้นทะเล และชาติใกล้เคียง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเพิ่มของประชากรไทยมีจุดที่ส าคัญคือปี พ.ศ. 2506 – 2526 
มี เ ด็ กที่ เ กิ ด ในประ เทศไทยและจดทะเบี ยนไว้ กับ           
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เกินกว่าล้านคนต่อปี 
ติดต่อกันตลอด 20 ปี ดังกล่าว ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นยุค 
Baby Boom ของประเทศไทย และหลังจากปี พ.ศ. 2526 
จ านวนคนเกิดได้ลดลง ถือได้ว่าเป็นช่วง Baby Bust ซึ่ง
เป็นผลจากนโยบายการวางแผนครอบครัวซึ่งเป็นนโยบาย
ตั้งแต่รัฐบาลสมัยจอมพลถนอม กิติขจร และรัฐบาลในยุค
ต่อ ๆ มา ซึ่งมีสโลแกนที่ติดหูว่า “ลูกมากจะยากจน”  

ประชากรรุ่นเกิดล้าน ถือได้ว่าเป็นคลื่นประชากร
ลูกใหญ่ที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
อย่างต่อเนื่องและยาวนาน เนื่องจากก่อให้เกิดความ
ต้องการ (Demand) ในด้านต่าง ๆ ขณะที่ทรัพยากร 
(Supply) เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย งาน มีจ ากัด ผมยัง
จ าได้ว่าขณะนั้น (ประมาณ 40 - 50 ปี) ที่อนุสาวรีย์ชัย
สมรภูมิมีเด็กนักเรียนจ านวนมากมารอข้ึนรถเมล์ ซึ่งก็แน่น
มาก โรงเรียนบางโรงเรียนต้องจัดให้เด็กเรียนสองรอบ 
เนื่องจากมีปริมาณเด็กนักเรียนมาก  สถานการณ์ต่าง ๆ 
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เหล่านี้ท าให้รัฐบาลต้องเร่งสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา
เพิ่มขึ้นจ านวนมาก (ส่วนใหญ่ใช้ช่ือโรงเรียนดัง ๆ น าหน้า 
เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี โรงเรียนหอวัง
นนทบุรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็นต้น )         
ซึ่งส่งผลในระยะยาวต่อมา คือ เมื่อมีเด็กเกิดน้อยในช่วง
หลังปี 2526 โรงเรียนก็มีมากกว่าความต้องการ (Over 
Supply) จนท าให้โรงเรียนเอกชนหลายแห่งต้องปิดกิจการ 
และโรงเรียนในต่างจังหวัดบางแห่งก็มีจ านวนเด็กลดลง  
จนต้องมีการยุบรวมโรงเรียน และในปัจจุบันลามมาถึง
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่หลาย ๆ ภาควิชาของ
มหาวิทยาลัยบางแห่งต้องปิดตัวลง เนื่องจากไม่มีคนเรียน 

ประชากรรุ่นเกิดล้าน ปัจจุบันอายุระหว่าง 35-55 ปี 
ก าลังจะเป็น “สึนามิประชากร” ที่ก าลังถาโถมเข้าสู่ฝั่ง 
(สูงอายุ) และก าลังจะเป็นมวลมหาประชากรสูงอายุในอีก
ไม่กี่ปีข้างหน้า โดยอาจจะเกิดภาวะ “วิกฤติคนแก่” โดย
คลื่นประชากรท่ีเกิดในปี พ.ศ. 2506 จะเข้าสู่อายุ 60 ปี   
ในอีก  5  ปี ข้ า งหน้ า เป็นลู กแรกและตามติดกันมา 
อย่างต่อเนื่อง และนี่คือที่มาของสังคมสูงอายุของประเทศ
ไทย ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ  หรื อ  สศช .  คาดการณ์ ว่ า ในปี         
พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ 
คือมีประชากรที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 20 และในปี  
พ.ศ. 2579 จะเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอดคือมี
ประชากรที่อายุตั้งแต่ 60 ปี ข้ึนไปร้อยละ 30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผมมองว่าสถานการณ์ที่มีคนเกิดมากในช่วงหนึ่ง 

หรือ Baby Boom และสถานการณ์ที่มีคนเกิดน้อย  
ในช่วงหนึ่ง หรือ Baby Bust  ซึ่งน าไปสู่การเกิดสังคม  
คนสูงอายุและการขาดแคลนแรงงานในอนาคตเป็นปัญหา 
ที่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา 
และประเทศในยุโรป หรือประเทศญี่ปุ่น ก าลังประสบ 
หรือเคยประสบปัญหามาก่อน เราน่าจะศึกษาแนวทางหรอื
วิธีการแก้ปัญหาของประเทศต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อน ามา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้
เกิดผลกระทบน้อยที่สุดหรือการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส 

การมองภาพโครงสร้างอายุของประชากรในระยะ
ยาวท าให้เราสามารถวางแผนเกี่ยวกับประชากรซึ่งถือ 
ได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
เนื่องจากช่วงอายุของคนบ่งบอกถึงเรื่องราวต่าง ๆ 
ของคนได้ในหลายมิติ ได้แก่ การพัฒนาการของร่างกาย
ของคน คือ วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ 
วัยศึกษาเล่าเรียน วัยท างาน วัยเกษียณอายุ ความแข็งแรง
และความเสื่อมถอยของสมรรถภาพทางร่างกาย บ่งบอกถึง
รสนิยม ค่านิยม ความเช่ือ หรือ Lifestyle ของคน เป็นต้น 
ดังนั้น เราจะต้องวางแผนพัฒนาประชากรในทุกช่วงวัยเพื่อให้มี
คุณภาพที่ เหมาะสมสอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ           
โดยประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดช่วงชีวิตของเขา หรือต้อง
วางแผนพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนสู่เชิงตะกอน    

 
                          ปรีชา  นวลเป็นใย 

                    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

ประชากรรุ่นเกิดล้าน 
ปัจจุบันอายุ 35 – 55 ปี 
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ดูเหมือนว่า “สังคมสูงอายุ” จะเป็นปรากฏการณ์  
ที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลก รวมทั้งในประเทศไทย
ด้วย สื่อมวลชนต่างเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเข้าสู่
สังคมสูงอายุและภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุท่ีถูกทอดทิ้ง
ให้อยู่เดียวดายในชนบท นักวิชาการออกมาเตือนเรื่อง
ผลกระทบของสังคมสูงอายุต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ รัฐบาลออกนโยบายทางสังคมหลายอย่างที่มี
เป้าหมายเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ หลายองค์กรทั้งภาครัฐ
และบริษัทธุรกิจเอกชนต่างประกาศกลยุทธ์เพื่อปรับตัว
รองรับการที่ประชากรในสังคมแก่ตัวลง  

เมื่อทุกวงการตื่นตัวอย่างกว้างขวางแบบนี้ ก็ควรที่จะ
มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ “สังคมสูงอายุ” และ 
“สถานการณ์ผู้สูงอายุ” เพื่อจะได้มองสภาพการณ์และ
ผลกระทบได้ตรงกัน อันจะน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้
องค์กร “อยู่รอด เติบโต เป็นเลิศ และยั่งยืน” ท่ามกลาง
โครงสร้างประชากร  ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บทความนี้
จึงแนะน าให้ท่านผู้อ่านทราบว่า ใครคือผู้สูงอายุ ? สังคม
ผู้สูงอายุเป็นอย่างไร? ประชากรโลกและประชากรไทยแก่ตัว
จริงหรือ? ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเข้าสู่สังคมสูงอายุ
แล้วหรือยัง? และผู้ที่เกี่ยวข้องควรท าอะไรต่อไป? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใครคือผู้สูงอายุ?   

เป็นที่น่าประหลาดใจว่า แต่ละประเทศ แต่ละ
ภูมิภาค แต่ละองค์กร ยังให้ความหมายของ “ผู้สูงอายุ” 
แตกต่างกัน ในระดับสากล เช่น บรรดาประเทศพัฒนาแล้ว
ในโลกตะวันตกส่วนใหญ่เรียกกลุ่มคนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
ว่าผู้สูงอายุ ขณะที่องค์การสหประชาชาติ ซึ่งรวบรวม 
วิ เคราะห์ และรายงานข้อมูลสถิติ เกี่ยวกับผู้สู งอายุ         
มีแนวโน้มท่ีจะก าหนดว่า ผู้สูงอายุ (Elderly Person) คือ 
คนท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป  

ส าหรับประเทศไทย เพื่อไม่ให้เป็นที่ถกเถียงกัน
มาก ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๓    
ได้บัญญัติว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง “บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบ
ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย” ซึ่งผมคิดว่า เราควร
ยึดความหมายตามที่ กฎหมายบัญญัติ ไ ว้ เป็นหลัก 
นอกจากนี้ ตามภาษาปาก อาจมีผู้ใช้ค าว่า “ผู้สูงวัย”     
อยู่บ้าง ซึ่งนักปราชญ์ผู้สันทัดเรื่องภาษา ก็ให้ความเห็นว่า 
ควรใช้ค าว่า “ผู้สูงอายุ” แทน “ผู้สูงวัย” เพราะ “วัย”  
ตามภาษาพระ ท่านส่อนัยยะว่าเป็น “ความเสื่อม หรือ
ความโทรม”  
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รู้จักสังคมสูงอายุ และสถานการณ์ผู้สูงอายุ 
(ในประเทศไทย) 



 
สังคมโลกสูงวัย...สังคมไทยก็เช่นกัน? 

มีค าพูดล้อเลียน เย้ยหยัน แต่เจ็บปวดลึก ๆ ว่า   
บางประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่น เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุขณะที่คน 
ในสังคมของเขามีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีระดับหนึ่ง คือ           
“แก่แต่รวย” ขณะที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตอนที่
ประชาชนคนไทยมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีนัก คือ           
“แก่แต่จน”  

จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติระบุว่า ขณะที่
อัตราการเพิ่มประชากรของโลกช้าลง ประชากรสูงอายุ 
กลับเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมากอย่างรวดเร็ว กล่าวคือ ในปี 
ค.ศ. 2007 ประชากรโลกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจ านวน 
611 ล้านคน พอถึงปี ค.ศ. 2017 เพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 611 
ล้านคน หรือร้อยละ 5.8 ขณะที่อัตราเพิ่มของประชากร
ของโลก รวมทุกกลุ่มอายุ คิดเป็นเพียงร้อยละ 1.4  เท่านั้น  

ตัวเลขในปี ค.ศ. 2007 ระบุด้วยว่า โลกของเรามี
ประชากรประมาณ 7,550  ล้านคน เป็นคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
926 ล้านคน คือเป็นร้อยละ 12.7 จึงถือว่า โลกของเรา       
ได้กลายเป็นสังคมโลกสูงอายุไปแล้ว  โดยทวีปยุโรป        
มีอัตราผู้สูงอายุต่อประชากร คิดเป็นร้อยละ 24.7 และ 
ทวีปอเมริกาเหนือ ร้อยละ 21.7  

ส าหรับภูมิภาคอาเซียนของเรามีประชากรทั้งหมด
ประมาณ 647 ล้านคน เป็นประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
จ านวน 63.9 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.9 แสดงว่า
ภูมิภาคอาเซียนยังไม่แตะเส้นการเป็น “สังคมผู้สูงอายุ”  
แต่หากพิจารณาเป็นรายประเทศ พบว่า  สิ งคโปร์         
เป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี ค .ศ. 1999     
โดยตอนนั้นมีผู้สูงอายุร้อยละ 10.5 แต่พอปี ค.ศ. 2017 
จ านวนผู้สูงอายุของสิงคโปร์ พุ่งสูงขึ้นเป็นร้อยละ 19.5  
และที่ตามมาติดๆ คือ ประเทศไทย ที่มีจ านวนประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 17.1 และเวียดนาม   
ร้อยละ 11.1 ถ้าจะเรียงล าดับว่าในภูมิภาคอาเซียน 
ประเทศไหนมีอัตราประชากรสูงอายุมากกว่ากันจาก    
มากไปหาน้อย สรุปได้ดังนี้ สิงคโปร์ (ร้อยละ 19.5) ไทย 
(ร้อยละ 17.1)  เวียดนาม (ร้อยละ 11.1)  มาเลเซีย (ร้อยละ 9.7)        
เมียนมาร์  (ร้อยละ 9.5) อินโดนีเซีย (ร้อยละ 8.6) บูรไน 
(ร้อยละ 8.0) ฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 7.7) กัมพูชา (ร้อยละ 7.0)  
และลาว (ร้อยละ 6.3) 

 
สังคมผู้สูงอายุเป็นอย่างไร?  

ในบรรดาประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ก็ยังมี              
การ “แบ่งช้ัน” กันอีกว่า เป็นสังคมผู้สูงอายุในระดับไหน 
โดยดูจากร้อยละของจ านวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
นั่นเอง ศัพท์แสงของการแบ่งช้ันที่เราควรท าความเข้าใจ  
มีดังต่อไปนี้  

สังคมก าลังเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aging Society) 
หมายถึง สังคมนั้นมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจ านวน
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งถือเป็นผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่อง 

สังคมสูงอายุ (Aged Society) หมายถึง สังคมที่มี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เกินกว่าร้อยละ 10 ของ
ประชากรทั้งประเทศ หรือเป็นสังคมที่มีประชากรอายุ             
65 ปีขึ้นไป เกินกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด 

สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Completely Aged 
Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 
เกินกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ หรือเป็น
สังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป เกินกว่าร้อยละ 14 
ของประชากรทั้งหมด 

สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super-Aged Society) 
หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เกินกว่า  
ร้อยละ 28 ของประชากรทั้งประเทศ หรือเป็นสังคมที่มี
ป ร ะชากรอายุ  65  ปี ขึ้ น ไ ป  เ กิ นกว่ า ร้ อ ยละ  20                   
ของประชากรทั้งหมด 

ดูจากการแบ่งช้ันข้างต้น ก็สรุปได้ว่า ประเทศไทย
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) แล้ว อย่างไม่ต้อง
สงสัย เพราะมีจ านวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 17.1 แต่ที่น่ากังวลกว่าก็คือ เราก าลังเข้าใกล้การ
เป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Completely Aged 
Society) ในราวปี พ.ศ. 2564 และในอีก 20 ปีข้างหน้า คาดว่า
ประเทศไทยจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุประมาณ 1 ใน 3 ของ
ประชากรทั้ งประเทศ นั่ นคื อการเข้ าสู่ สั งคมสู งอายุ               
ระดับสุดยอด  (Super-Aged Society) นั่นเอง 
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ไม่เว้น ...แม้แต่ระบบราชการและภาครัฐ?  

หันกลับมาดูในภาครัฐของเราบ้าง คงจะไม่สามารถ
ใช้เกณฑ์การแบ่งช้ันสังคมสูงอายุ  โดยดูจากจ านวน
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอายุ  60 ปีขึ้นไป       
ต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด แล้วแบ่งเป็นหน่วยงานที่เป็น
สังคมสูงอายุ สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ สังคมสูงอายุระดับ
สูงสุด อย่างที่กล่าวถึงข้างต้นได้  

แต่ถ้าเราถือว่า คนอายุ 50 ปี เป็นวัยที่เริ่มเข้าสู่วัย
สูงอายุ เราอาจใช้เกณฑ์ร้อยละของจ านวนข้าราชการที่มี
อายุ 50 ขึ้นไป ต่อจ านวนข้าราชการทั้งหมด เพื่อแบ่งระดับ
ความรุนแรงของการเข้าสู่สังคมสูงอายุของระบบราชการ
ไทยได้  

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลในปี พ.ศ. 2560 ระบุว่า เรามี
ข้าราชการพลเรือนสามัญ จ านวน 384,653 คน  ในจ านวนนี้ 
มีข้าราชการที่อายุน้อยกว่า 30 ปี ซึ่งอาจจะถือเป็นกลุ่ม 
Generation Y จ านวน 49,682 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
12.92 ของข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด ขณะที่เรามี
ข้าราชการที่อายุ 31-50 ปี ซึ่งถือเป็นกลุ่มอายุ Generation X 
จ านวน 227,825 คน คิดเป็นร้อยละ 59.22 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 
27.85 หรือจ านวน 107,146 คน ถือเป็นกลุ่มที่เข้าสู่วัย
สูงอายุ  

แต่ถ้ า เจาะลึกดู เป็นรายกระทรวง จะพบว่า 
กระทรวงส่วนใหญ่มีข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุเกิน
กว่า 50 ปี ในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของระบบราชการ   
(สูงกว่าร้อยละ 27.85) โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีข้าราชการที่มีอายุเกินกว่า 50 ปีขึ้นไป 
สูงถึงร้อยละ 41.56  

กระทรวงที่มีข้าราชการอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป     
ในอัตราเกินกว่าร้อยละ 30 มีจ านวน 11 กระทรวง เรียง
ตามล าดับดังนี้  กระทรวงคมนาคม (ร้อยละ 37.58) 
กร ะทร ว ง เกษตรและสหกรณ์  ( ร้ อ ยละ  37 . 02 ) 
กระทรวงศึกษาธิการ (ร้อยละ 35.48) กระทรวงวัฒนธรรม 
(ร้อยละ 34.62) กระทรวงมหาดไทย (ร้อยละ34.06) 
กระทรวงการต่างประเทศ (ร้อยละ 33.48) กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ร้อยละ 33.46) 
กระทรวงการคลัง (ร้อยละ 33.39) กระทรวงแรงงาน        
(ร้อยละ 33.37)  และส านักนายกรัฐมนตรี (ร้อยละ 30.37)  

กระทรวงที่มีข้าราชการอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป 
ไม่ถึงร้อยละ 30 ของจ านวนข้าราชการพลเรือนสามัญ         
ในกระทรวง มีจ านวน 7 กระทรวง/ส่วนราชการ ได้แก่ 
กระทรวงพลังงาน (ร้อยละ 28.80) กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา (ร้อยละ 27.37) กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ร้อยละ 25.54) กระทรวงพาณิชย์ 
(ร้อยละ 25.28) กระทรวงยุติธรรม  (ร้อยละ 24.26)  

ส่วนราชการไม่สั งกัดส านักนายกรัฐมนตรีฯ             
(ร้อยละ 22.83) กระทรวงสาธารณสุข (ร้อยละ 22.69) 
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 22.41)  

จากตัวเลขข้างต้น ก็คงไม่ผิดนัก หากจะกล่าวว่า 
ระบบราชการก็เข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุแล้วเช่นกัน และ
สภาพการณ์ก็น่าเป็นห่วง หากไม่มีการเตรียมการใด ๆ 
เพื่อรองรับ 
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สรุป – ก้าวต่อไป  

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ต่อไปนี้หากพูดถึงสังคม
สูงอายุ เราจะเข้าใจได้ตรงกันว่าผู้สูงอายุคือคนกลุ่มใด 
สังคมผู้สูงอายุแบ่งเป็นระดับตามจ านวนผู้สูงอายุในสังคม
อย่างไร  และระบบราชการและภาครัฐของไทยได้                
เข้าสู่สังคมสูงอายุแล้ว เช่นเดียวกับโลก ภูมิภาค และ
ประเทศไทย   

ค าถามที่ส าคัญก็คือ เราจะเตรียมคนไทยให้มีความ
พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุได้อย่างไร และเราจะเตรียม
บุคลากรภาครัฐเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ศักยภาพของช่วงวัย และเตรียมพร้อมเป็นผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพ (Active Aging) ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างไร 

ขณะนี้ เรามียุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศที่ให้ความส าคัญกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เรามี
ระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ ที่บูรณาการ
แนวคิด แนวทาง นโยบายและเครื่องมือต่างๆ เพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุในภาพรวมของประเทศ ส่วนในภาครัฐ  
 

 

เรามีแผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ และมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลรองรับสังคมสูงอายุ  

หากสิ่งต่าง ๆ ที่เรามี หรือสิ่งที่เราก าลังเตรียม   
ถูกน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ผมเช่ือว่าเราจะสามารถพลิก
วิกฤติของการ เข้ าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ  ให้ เป็น โอกาส           
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมีประชากรสูงวัย
ท่ีมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม จิตวิญญาณ และการท า
หน้าท่ีของพลเมืองที่ดี มีคุณค่าและช่วยพัฒนาประเทศไทย 
ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ยิ่งๆ ขึ้นไป  

 
 

ดร. สุรพงษ์ มาลี  
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ  

กรรมการและเลขานุการคณะกรรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

 



HR Hit Issue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สังคมสูงอายุท่ีหนีไม่พ้น  

ไปที่ไหน ๆ ก็มักได้ยินคนพูดกันถึงเรื่องสังคม
สูงอายุ จนบางครั้งก็ฟังดูน่ากลัว หรือสร้างความกังวลให้กับ   
หลายคน หลายองค์กร ไม่น้อยเลยทีเดียว  

มีการคาดการณ์กันว่า ประเทศไทยจะเป็นสังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 และอีกประมาณ  
20 ปีข้างหน้า จะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุประมาณ 1 ใน 3 
ของประชากรทั้งประเทศ โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคม
สูงวัย ท าให้หลายองค์กรต้องหาทางรับมือกับสถานการณ์
ดังกล่าว บางองค์กรเตรียมหาก าลังคนทดแทนไม่เพียงจาก
ตลาดแรงงานในประเทศเท่านั้น แต่แรงงานในบางสาขา
อาชีพหรือในบางระดับอาจต้องมองหาจากต่างประเทศ  

นอกจากต้องมีกลยุทธ์ในการแย่งชิงแรงงาน โดยเฉพาะ
แรงงานที่มีฝีไม้ลายมือหรือมีทักษะอันเป็นที่ต้องการของตลาด
แล้ว บางองค์กรได้เริ่มจ้างผู้สูงอายุที่อาจเกษียณไปแล้วให้อยู่
ปฏิบัติงานต่อ หรือจ้างให้กลับมาช่วยงานบางอย่างต่อไป 
เพราะถือว่าความรู้ ทักษะและประสบการณ์เหล่านั้นยังมี
คุณค่าต่อบริษัท ขณะที่บางหน่วยงานก าลังมองหาทางเลือกอื่น
เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงจากการเกษียณอายุ เช่น 
การปรับระบบการท างานโดยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่       
มาใช้แทนแรงงานคน เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในส่วนของภาครัฐ พบว่า จ านวนข้าราชการที่มีอายุ
มากกว่า 50 ปี มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และจะเกษียณอายุราชการ
เป็นจ านวนมากในช่วง 10 ปีข้างหน้า ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหา
การขาดช่วงของก าลังคนที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ รวมทั้งจะท าให้จ านวนคนในแต่ละช่วงวัย                
ไม่สมดุลกัน ซึ่งแน่นอนว่า ปัญหาเหล่านี้จะส่งผลไม่ทางตรง           
ก็ทางอ้อม ต่อขีดความสามารถในการจัดท าบริการสาธารณะ
และการให้บริการประชาชน ดังนั้น บทความนี้จึงจะชวนท่าน
ผู้ อ่ านไปติ ดตามดู ว่ า แล้ วภาครั ฐไทยจะมี แนวทาง                 
ในการเตรียมการเพื่อรับมือกับสภาพการณ์ดังกล่าวอยา่งไร   

ทิศทางและนโยบายเกี่ยวกับก าลังคนภาครัฐสูงอายุ  

จริง ๆ แล้ว ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ “การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต” ไว้แล้ว โดยเฉพาะ “ช่วงวัยสูงอายุ” นั้น มีเป้าหมายเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ส่งเสริม
ให้มีการท างานหลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการด ารงชีวิต 
ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานท าที่เหมาะสมกับศักยภาพ 
มีการสร้างเสริมสุขภาพ พื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้
ผู้สูงอายุ พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 
และหลักประกันทางสังคมท่ีสอดคล้องกับความจ าเป็นพ้ืนฐาน
ในการด ารงชีวิต การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม 
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เตรียมความพรอ้มก าลงัคนภาครฐั 
สู่สงัคมสงูอายอุย่างไร?  
แกะรอยยทุธศาสตรช์าติและแผนการปฏิรปูประเทศ  



แต่ส าหรับบุคลากรในภาครัฐนั้น หลายท่านก็คง
ทราบจากข่าวสารต่าง ๆ แล้วว่า แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสังคม ได้ก าหนดให้มีการขยายอายุเกษียณราชการจาก 
60 ปี เป็น 63 ปี โดยทยอยปรับอายุเกษียณทุก 2 ปี 
เพิ่มขึ้น 1 ปี โดยไม่ครอบคลุมหน่วยงานที่ต้องใช้ศักยภาพ
ทางร่างกาย และแผนนี้ยังระบุแนวทางการด าเนินการไว้
ด้วย ว่าจะต้องมีการศึกษาความเหมาะสมของต าแหน่งที่จะ
มีการขยายอายุเกษียณ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการแก้ไข
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญให้สอดคล้องกัน  

ดูเหมือนว่าผู้คนจะให้ความส าคัญกับการขยายอายุ
เกษียณ ว่าใครจะได้ขยายบ้าง? ขยายเป็นอายุเท่าไร? ขยาย
อย่างไร? จะเริ่มขยายและใช้บังคับเมื่อไร? และใครจะได้
ประโยชน์หรือเสียประโยชน์? มากกว่าเรื่องอื่นทั้งหมด    
ทั้ง ๆ ที่ยังมีเรื่องส าคัญไม่แพ้กัน คือ ท าอย่างไรส่วน
ราชการและหน่วยงานภาครัฐจะใช้ประโยชน์จากก าลังคน
ภาครัฐสูงอายุได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
และจะมีการเตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐซึ่งเริ่มสูงอายุมากขึ้นอย่างไร  

 ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน จึงก าหนดให้มีการปรับขนาดก าลังคนภาครัฐให้มี
ขนาดเหมาะสมและมีสมรรถนะสูง และ “เตรียมก าลังคน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุและการเข้าสู่
สังคมสูงอายุ” โดยในเรื่องนี้ ก าหนดให้ส านักงาน ก.พ. และ
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง  ๆ       
เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการร่วมกับส่วนราชการ 

เตรียมก าลังคนภาครัฐเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างไร?  

การเตรียมบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้พร้อมเข้า
สู่สังคมสูงอายุ มีแนวทางด าเนินการหลัก ๆ คือ “เตรียมท่ี
ตัวข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ” และ “เตรียมพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล”  

ในการเตรียมที่ตัวข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
นั้น มุ่งเน้นให้ก าลังคนภาครัฐทุกประเภท ทุกระดับ และทุก
ช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ 
และเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) บุคลากร
ภาครัฐสูงอายุที่ยังปฏิบัติงานอยู่จะได้ใช้ความรู้ ความสามารถ
และศักยภาพได้อย่างเต็มที่สอดคล้องกับช่วงอายุ และ
สามารถท างานร่วมกับบุคลากรต่างวัยได้อย่างราบรื่น 
รวมทั้งมีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณ “อย่างเกษม” 
คือ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีหลักประกันใน          
การด ารงชีวิต และมีส่วนร่วมเป็นพลังของสังคม ซึ่งในเรื่องนี้  
 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในการประชุม
ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ได้เห็นชอบ 
“แผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคม
สูงอายุ” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 3 ประการ ได้แก่           
(1) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาก าลังคนภาครัฐให้
เป็นประชาชนสูงอายุที่มีศักยภาพ (2) ยุทธศาสตร์      
การพัฒนาและส่งเสริมก าลังคนภาครัฐที่จะเกษียณอายุ
และมีศักยภาพในการท างานต่อ และ (3) ยุทธศาสตร์       
การพัฒนาและส่งเสริมส่วนราชการให้มีความพร้อมที่จะ
บริหารก าลังคนภาครัฐในบริบทสังคมสูงอายุ  

ส าหรับการเตรียมพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อรองรับบริบทสังคมสูงอายุ ในภาครัฐนั้น 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ก.พ. ในการประชุม  
ครั้ งที่  11/2561  เมื่ อวั นที่  5  พฤศจิกายน 2561            
ได้เห็นชอบ “มาตรการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ   
เพื่อรองรับสังคมสูงอายุ” โดยเน้นว่าระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐต้องน าไปสู่การธ ารงรักษาและ   
เพิ่มขีดความสามารถของภาครัฐในการจัดท าและใหบ้รกิาร
สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ ก าลังคนภาครัฐมีขนาด
และขีดความสามารถที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจของ
ส่วนราชการ พร้อมรองรับสังคมสูงอายุและบริบท       
การบริหารราชการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยภาครัฐสามารถ
ใช้ก าลั งคนทุก ช่วงอายุอย่าง เต็มศักยภาพเพื่อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารราชการและขีดความสามารถ   
ในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ ประกอบด้วยมาตรการ
ส าคัญ 4 มาตรการ ได้แก่ (1) มาตรการปรับโครงสร้าง
อัตราก าลังให้มีขนาดที่เหมาะสม (2) มาตรการปรับปรุง
โครงสร้างต าแหน่งงาน และการบริหารอัตราก าลังภาครัฐ
ให้ เหมาะสมกับภารกิจและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป         
(3) มาตรการปรับปรุงอายุเกษียณและขยายระยะเวลา     
การท างานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและลักษณะงาน
ภาครั ฐ และ (4) มาตรการพัฒนาระบบบริหารอายุ           
(Age management) ของส่วนราชการ อาทิ การสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน ความก้าวหน้าในการปฏิบัติ งานและ            
การท างานหลังเกษียณ ระบบการท างานที่มีความยืดหยุ่น 
ระบบจูงใจและการประเมินผลงานที่เหมาะสมกับช่วงอายุ 
และระบบบริหารจัดการความรู้ เป็นต้น  
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ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ส านักงาน ก.พ. 
และองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภท
ต่าง ๆ ก็จะได้เริ่มขับเคลื่อนเพื่อน า “แผนพัฒนาศักยภาพ
ก าลั งคนภาครั ฐให้พร้อมเข้ าสู่ สั งคมสู งอายุ ”  และ 
“มาตรการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคม
สูงอาย”ุ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลต่อไป 

สังคมสูงอายุ : วิกฤติหรือโอกาสส าหรับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ รวมทั้ง
สถานการณ์โครงสร้างอายุ และแนวโน้มการเกษียณอายุ
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ อาจก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อการสูญเสียองค์ความรู้  ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญ
ของภาครัฐ รวมทั้งอาจน าไปสู่ปัญหาการขาดช่วงและ 
ความไม่ต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ซึ่งย่อมกระทบต่อ
การจัดท าบริการสาธารณะและการให้บริการประชาชน 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวก็อาจเป็นโอกาส           
ให้ภ าครั ฐ ได้ ทบทวนรู ปแบบการสร้ า งและพัฒนา 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกระดับ ให้มีชุดความคิด
และขีดสมรรถนะแบบใหม่ (New Mindsets and Skill 
Sets) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถสร้างคุณค่า
และประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมี
แนวทางในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
รองรับสถานการณ์และแนวโน้มดังกล่าว โดยสิ่งที่ควร
ด าเนินการเร่งด่วน ได้แก่ (1) การส่งเสริมและสนับสนุนให้              
ส่ วนราชการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ที่ เน้น         
การจัด เก็บ รักษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ ส าคัญ 
 

  
 

 
 

 
ให้กับข้าราชการที่ยังคงอยู่ปฏิบัติงาน โดยควรเป็นระบบที่
เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกต่อการเรียนรู้ (2) การศึกษาเพื่อ
พัฒนาระบบการสร้างความต่อเนื่องการจัดเก็บ รักษา และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ส าคัญให้กับข้าราชการที่ยังคงอยู่
ปฏิบัติงาน โดยควรเป็นระบบที่เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก 
ต่อการเรียนรู้การด ารงต าแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับแผน   
การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
เป้าหมาย “เพื่อให้มีจ านวนผู้มีความรู้ความสามารถ
ส าหรับด ารงต าแหน่งส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Position) ในราชการ ที่เพียงพออย่างต่อเนื่อง” และ             
(3) ศึกษาทบทวนรูปแบบการสร้างและพัฒนาข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทภาครั ฐ                
ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ               
มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ สามารถแสดงบทบาท
การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง และเป็นผู้น า ที่เป็นตัวอย่าง 
เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่ประชาชน 

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงบริบทการบริหาร
ราชการและสังคมสูงอายุ ภาครัฐจะธ ารงรักษาและ     
เพิ่มขีดความสามารถในการจัดท าบริการสาธารณะและ
การบริการประชาชนได้ ก็ต่อเมื่อเราพร้อมเปลี่ยนวิกฤติ  
ให้เป็นโอกาส  

และนั่นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
ภาครัฐทุกคน ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน   

 
ดร. สุรพงษ์ มาลี  

นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรรมการปฏิรูปประเทศ

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 



ก าลงัคนสงูวยั :  
ความท้าทายในการบริหารจดัการ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
พ.ศ. 2548 ประเทศไทยได้ เข้าสู่สถานการณ์ 

“สังคมสูงอายุ” 1 ใน 10 ของประชากรไทยเป็นประชากร 
ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐและหน่วยงาน
ภาคเอกชน ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้ง
แนวโน้มที่ประเทศไทยจะเป็น “สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์” 
(มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของ
ประชากรทั้งหมด) ในปี พ.ศ. 2564 และเป็น “สังคม
สูงอายุระดับสุดยอด” (สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด) ภายในปี พ.ศ. 
2578 โดยในส่วนของรัฐบาลได้มีการด าเนินนโยบายและ
มาตรการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น
มาตรการด้านหลักประกันรายได้ มาตรการด้านที่อยู่อาศัย 
มาตรการด้านสุขภาพ และมาตรการด้านการประกอบ
อาชีพ นอกจากนี้ ในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0
ภาย ใต้ วิ สั ยทั ศน์ ประ เทศไทยมั่ นค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น      
 

HR Decoding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
หนึ่งในประเด็นท่ีรัฐบาลให้ความส าคัญ คือ การด าเนินการ
ปรับโครงสร้างก าลังคนของประเทศ โดยในส่วนของ
ผู้สูงอายุได้วางเป้าหมายที่จะสร้างความมั่นคงให้เป็น 
“สังคมผู้สูงอายุที่มีพลัง” (Active Aging Society)             
ใน 7 มิติ ประกอบด้วย 

 1) ความสุข - เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขอย่างยั่งยืน  
 2) สุขภาพ - เพื่อการแพทย์ปฐมภูมิเข้าถึงผู้สูงอายุ

อย่างทั่วถึง  
 3) ที่อยู่อาศัย - เพื่อให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง  
 4) การออม - เพื่อให้มีเงินออมไว้ใช้ในยามเกษียณ             

ที่เพียงพอ  
5) นวัตกรรม - เพื่อสร้างตลาดนวัตกรรมผู้สูงอายุ  
6) สภาพแวดล้อมปลอดภัย - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ให้มีความปลอดภัย  
7) ความมั่นคง - เพื่อให้มีระบบสวัสดิการเพื่อสังคม

อย่างเป็นระบบ 
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การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงอายุในหลายประเทศ
เกิดขึ้นรวดเร็วกว่าในอดีต การรับมือกับภาวะสังคมสูงอายุ
จึงเป็นความท้าทายส าคัญ ที่หลายประเทศได้ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

     อย่างไรก็ตาม แนวทางการด าเนินนโยบายของ   
แต่ละประเทศจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพัฒนาการของสังคม
สูงอายุและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จากการศึกษาสถิติ
โครงสร้างประชากร พบว่า ประเทศพัฒนาแล้วมีแนวโน้ม
เข้าสู่สังคมสูงอายุเร็วกว่าประเทศก าลังพัฒนาซึ่งประเทศ
ส่วนใหญ่ในแถบยุโรปได้เข้าสู่สังคมสูงอายุแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1864 – 1947 ตามมาด้วยหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
เว้นแต่ญี่ปุ่นที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเร็วกว่าประเทศอื่น และเป็น
ประเทศที่มีสัดส่วนประชากรสูงอายุมากที่สุดในโลก 
ความเร็วของการเปลี่ยนผ่านจากสังคมสูงวัยสู่สังคมสูงอายุ
โดยสมบูรณ์ของประเทศพัฒนาแล้วมักจะใช้เวลานานกว่า
ประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียอย่าง
ประเทศไทยท่ีมี ช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านสั้นกว่า
ประเทศอื่น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีนัยส าคัญ    
ต่อแนวโน้มก าลังแรงงานไทย การชะลอตัวของศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของภาระทางการคลัง ตลอดจน
ผลต่อความมั่นคงทางการเงินและคุณภาพชีวิตของสังคม          
สูงอายุ  

การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างอายุของประชากร
เป็นประเด็นท้าทายส าคัญที่สะท้อนถึงความจ าเป็นที่
ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด มุมมอง   
วิถีปฏิบัติ เพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจ 
สังคมในอนาคตอย่างยั่งยืน ให้สามารถก้าวพ้นกับดัก           
ที่จะต้องเผชิญ 

สังคมไทยทุกวันนี้มีความตื่นตัวอย่างมากในเรื่อง
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เห็นได้จากการด าเนินงานที่เกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุของประเทศไทยในระยะที่ผ่านมาของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีได้ร่วมมือกัน เพื่อให้การดูแล
ผู้สูงอายุด าเนินไปในทิศทางที่ดี และในอนาคตเป็นเรื่องที่
ยังคงต้องท าอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หัวใจส าคัญ คือ ระยะเวลาการท างานที่ยาวขึ้น

หลายประเทศใช้นโยบายขยายอายุเกษียณ เพื่อเพิ่ม
จ านวนวัยท างานซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจ โดยสิงคโปร์เพิ่มอายุเกษียณจาก 65 ปี เป็น 67 
ปี และเกาหลีใต้จะขยายอายุเกษียณจาก 55 ปี เป็น 60 ปี 
ขณะที่ญี่ปุ่นจะให้ผู้สูงอายุสามารถท างานได้นานขึ้นจาก
เดิมมีอายุเกษียณที่ 62 ปี เป็น 65 ปี ภายในปี ค.ศ. 2025  

อย่างไรก็ดี การศึกษาของ Ariyasajjakorn and 
Manprasert (2014) พบว่า การขยายอายุเกษียณสามารถ 
‘เลื่อน’ ผลกระทบต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจของไทย
ออกไปประมาณ 10 ปี และสามารถท าได้ในระยะสั้น    
แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ถาวร ซึ่งก็เป็นความท้าทายของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น ๆ  
ที่ ต้ อ ง ช่วยกันแก้ ไ ขปัญหานี้ ต่ อ ไปว่ า ในระยะยาว 
ที่มากกว่า 10 ปี หรือถาวร เราจะแก้ไขและรับมือกับ
ปัญหานี้อย่างไร 

ส านักงาน ก .พ.  โดยส านักวิจั ยและพัฒนา
ระบบงานบุคคล ได้ส ารวจความสนใจท างานหลังเกษียณ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ  ซึ่งผลการส ารวจข้อมูล          
ผู้ที่ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญและ
ระดับทรงคุณวุฒิ ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ และ             
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ซึ่งเกษียณอายุราชการ           
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 จ านวน 872 คน พบว่า 
ข้าราชการกลุ่มนี้สนใจท างาน หลังเกษียณ 563 คน         
(ร้อยละ 64.56) และไม่สนใจท างาน หลังเกษียณ 309 คน 
(ร้อยละ 35.44)  
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ประเภทงานที่ข้าราชการสนใจท าหลังเกษียณมาก
ที่สุดคือ ที่ปรึกษา/กรรมการ (ร้อยละ 50.26) รองลงมาคือ 
วิทยากร/บรรยายให้ความรู้ (ร้อยละ 42.09) งานบริการสังคม 
(ร้อยละ 19.54) ธุรกิจส่วนตัว/การลงทุน (ร้อยละ 12.25)  

ลักษณะงานที่ข้าราชการสนใจท าหลังเกษียณ   
มากที่สุดคือ งานช่ัวคราว/งานโครงการ (ร้อยละ 56.13) 
รองลงมาคือ งานแบบไม่เต็มเวลา (Part - time) (ร้อยละ 
40.67) งานประจ า (ร้อยละ 33.57) และงานรับไปท า            
ที่บ้าน (ร้อยละ 22.91) ตามล าดับ  

หากพิจารณาประเภทงานท่ีข้าราชการสนใจท าหลัง
เกษียณ พบว่า ข้าราชการส่วนใหญ่ต้องการท างานแบบที่มี
ค่าตอบแทน (ร้อยละ 50.53) รองลงมา คือ งานที่มีหรือ  
ไม่มีค่าตอบแทนก็ได้  (ร้อยละ 47.69) และงานที่ไม่มี
ค่าตอบแทน (ร้อยละ 1.78) ส าหรับจังหวัดที่ข้าราชการ
สนใจท าหลังเกษียณท างานมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร 
(ร้อยละ 40.85) 

 
 

 
 

 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ถือเป็นความท้าทาย             
ที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในชาติ  

  
                      น.ส.พัชนวีรรณ เชื้อเล็ก 

                           น.ส.ธวัลหทัย บุณยรัตนเสวี 
                              นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

  
 
 
 

รายการอ้างอิง :  
http://www.royin.go.th/wp-content/uploads/2017/12/

สังคมสูงวัย3.pdf 
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/Economic 

Conditions/AAA/AgePeriodCohort.pdf 
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“Age is no barrier.  

It’s limitation you put on your mind.” 
 

“อายุไม่ใช่อุปสรรค แต่อุปสรรคเกิดจากขดีจ ากัด             
ที่คุณใส่ลงในใจคุณเอง” 

 
Jackie Joyner-Kersee 

นักกฬีาโอลิมปิกที่ย่ิงใหญ่ท่ีสุดคนหนึ่งในสตรี 
และนักกฬีาหญิงท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดตลอดกาล 

โดยนิตยสาร Sport Illustrated for Woman  
(นักกฬีาผู้พิชติเหรียญโอลิมปิก 4 สมัย  

ต้ังแต่ ค.ศ. 1984 -2000)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปัจจุบันเป็นท่ีทราบกันดีว่า ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ กล่าวคือ ประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปี
ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ตั้งแต่ปี 2548 และคาดว่าปี 2564 
ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (มีประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20) และเข้าสู่สังคมสูงอายุ
ระดับสุดยอดในปี 2574 (มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า
ร้อยละ 28) 

แนวคิดเรื่องของการจะท าอย่างไรให้มีก าลังแรงงาน
อย่างเพียงพอนั้น หลายฝ่ายมองว่า อายุหลัง 60 ปี ซึ่งถือ
เป็น “วัยผู้สูงอายุ” ตามค านิยามของสหประชาชาติ แต่ก็เป็น
ช่วงวัยของผู้มีความรู้ ผู้สั่งสมประสบการณ์ความเช่ียวชาญ 
และยังคงสามารถท างานต่าง ๆ ต่อไปได้ดี ความเช่ือยังจริง
อยู่หรือไม่?  การศึกษาเรื่องของการเกษียณอายุและ           
การจ้างงานหลังเกษียณจึงเป็นทิศทางที่ได้รับความสนใจ 
โดยมีการศึกษาวิจัยไว้ในหลายประเทศ หลายองค์กร 
เพราะไม่ใช่แต่ประเทศไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงอายุเท่านั้น 

ผลการศึกษาแนวทางเกษียณอายุในภาคเอกชน ซึ่งเป็น
มุ มมองที่ น่ าสนใจ และจะน ามาเล่ าผ่ านบทความนี้ 
 

HR Consultant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 
(PMAT) ซึ่งได้ศึกษาส ารวจความคิดเห็นกลุ่มธุรกิจเอกชน 
23 กลุ่มธุรกิจในประเทศ ใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 520 คน 
ในทุกขนาดธุรกิจ 

  ผลการศึกษาการศึกษา อายุเกษียณของพนักงาน
ในปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ท่ีอายุ 60 ปี ร้อยละ 67 
น้อยกว่า 60 ปี (อายุ 50, 55, 57)  ร้อยละ 28 ไม่ระบุอายุ
เกษียณ ร้อยละ 3 และเกษียณมากกว่า 60 ปี (อายุ 62 ปี) 
อยู่ที่ร้อยละ 2 อย่างไรก็ดี ผลการส ารวจครั้งนี้ยังได้ถาม 
อีกว่า แล้วอายุที่เหมาะสมในการเกษียณอายุการท างาน 
ควรอยู่ที่เท่าไร? ได้รับค าตอบ  อยู่ที่อายุ 65 ปี มากที่สุด            
ถึงร้อยละ 39 รองลงมาคือ อายุ 60 ปี ร้อยละ 32  และอายุ 
55 ปี อยู่ที่ร้อยละ 14  (แผนภาพที่ 1) และเมื่อถามถึงเรื่อง 
แนวทางการขยายเวลาการเกษียณอายุ  พบว่า ยังไม่มี
แนวคิดการขยายอายุเกษียณในช่วงเวลานี้ ร้อยละ 53              
อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล ร้อยละ 37 โดยมีองค์กรที่เริ่ม
ด าเนินการ ท่ีร้อยละ 10  ซึ่งท าให้เห็นว่า ความตื่นตัวของ
ภาคเอกชนยังมีไม่มากนัก (แผนภาพท่ี 2)  
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ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลให้ภาคเอกชนพิจารณาขยาย

เวลาเกษียณอายุการท างาน คือ ปัจจัยการขาดแคลน
ผู้เชี่ยวชาญในต าแหน่งเฉพาะด้าน (ร้อยละ 43) การพัฒนา        
ผู้สืบทอดต าแหน่งไม่ทันเวลา (ร้อยละ 27) ไม่ได้เตรียมการ
ถ่ ายทอดองค์ความรู้ จ ากผู้ เ กษี ยณอายุ สู่ พนั กงาน             
(ร้อยละ 13) และการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ เพื่อสร้าง
ความพร้อมสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ร้อยละ 7 (แผนภาพที่ 3)               
ส่วนแนวทางการขยายอายุ เกษียณในแต่ละบริษัท พบว่า  
จะเลือกพิจารณาขยายเวลาการเกษียณอายุ เป็นรายบุคคล 
ตามความจ า เป็น (ร้ อยละ 61)   เป็นรายต าแหน่ ง             
(ร้อยละ 25) มี เพียงร้อยละ 14 ที่จะพิจารณาขยาย             
ให้มีผลกับพนักงานท้ังบริษัท 
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โดยสรุปภาพรวมผลการศึกษาส ารวจในกลุ่มธุรกิจ

ภาคเอกชนเห็นว่า มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
ขยายเวลาเกษียณอายุการท างานมากที่สุด คือการพัฒนา
ระบบสืบทอดต าแหน่งงาน รองลงมาคือการพัฒนาระบบ
การจัดการความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพนักงาน
ผู้สูงอายุ  ท้ังนี้ ในปัจจุบันภาคเอกชนส่วนใหญ่ยังคงก าหนด
อายุเกษียณพนักงานที่อายุ 60 ปี ซึ่งยังไม่มีแนวโน้มที่จะ
ขยายอายุเกษียณ แม้ว่าจะเผชิญกับปัญหาการขาดแคลน
แรงงานที่มีศักยภาพ รวมทั้งจะพิจารณาการขยายอายุ
เกษียณที่เหมาะสมเป็นลักษณะรายบุคคลตามความจ าเป็น 
(แผนภาพท่ี 4) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากข้อมูลผลส ารวจความคิดเห็นของภาคเอกชน
ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า แนวทางการขยายอายุเกษียณ หรือ           
การจ้างงานภายหลังอายุ 60 ปี ยังคงได้รับความสนใจ        
ในวงจ ากัด ซึ่งเมื่อพิจารณาปัจจัยสนับสนุน พบว่า ปัจจัย           
นโยบายภาครัฐยังไม่สร้างแรงจูงใจกับภาคเอกชนเท่าทีค่วร 
ดังนั้น ภาครัฐอาจต้องมีการส่งเสริมและมีแผนระยะยาว      
ในการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงอายุอย่างชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม เพื่อให้ก้าวผ่านสู่สังคมสูงอายุอย่างมีความสุข 
หรือตามสโลแกนที่ว่า “สู่วัยหลังเกษียณ อย่างเกษม          
เปรมปรีดิ์  และมีค่าอย่างยั่งยืน” ทั่วหน้ากัน    
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ปัจจัยอ่ืน ๆ  
  สุขภาพและคุณภาพของผู้สูงอายุดีขึ้น 
  บางต าแหน่งไม่มีข้อจ ากัดด้านอายุ 
  เลี้ยงพนักงานเก่าแก่ท่ีอยู่กับองค์กร 
  พนักงานยังสนุกกับงานและสร้างคุณค่าให้กับองค์กรอยู่ 
  บางองค์กรอาจใช้ช่องว่างในการต่ออายุเพื่อเป็นอีกทางให้จ่ายเงินเกษียณลดลง 
  ผู้จบการศึกษายุคใหม่ ยังขาดทักษะการท างาน  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการอ้างอิง 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ. สถิติบอกอะไร ผู้สูงวัยปัจจบุันและ

อนาคต. [ออนไลน]์. 2561. แหล่งที่มา 
http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib14/News/2
561/04-61/N10-04-61-1.pdf 

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย. 2561.               
ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเกษียณอายุ. 
เอกสารอัดส าเนา.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              กองบรรณาธิการ 
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การพัฒนาทักษะการท างานส าหรบัพนักงานสูงอายุ 

การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชพี 

การบริหารช่องวา่งระหวา่งวัยกบัผู้ร่วมงาน 

การประเมินความพร้อมทางด้านสขุภาพการท างานตามสาขาอาชีพ 

การพัฒนาระบบการจัดการความรู ้และการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับพนักงานสูงอายุ 

การพัฒนาระบบสบืทอดต าแหน่งงานที่เหมาะสม 

ภาพที่ 4  การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการขยายเวลาเกษียณอายุการท างานมากที่สุด  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเข้าสู่สังคมสูงอายุของประเทศไทยเป็นสัญญาณ
ให้หลายฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง      
ได้จัดท าแผนรองรับอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อม
และป้องกันวิกฤติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ประเด็นท้าทายของการ
เตรียมการเรื่องเหล่านี้ อาจเป็นเรื่องของความไม่สมดุลกัน
ระหว่างการเกิดและการตาย ขณะที่คนมีอายุยืนยาวขึ้น 
อัตราการเกิดกลับลดน้อยลง มีผลให้ประชากรเข้าสู่วัย
แรงงานลดลง ท าให้ในระยะยาวภาระการดูแลผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้น และจ านวนวัยแรงงานที่น้อยลงย่อมมีผลต่อ
เศรษฐกิจโดยรวม  นอกจากนี้ เรื่องของคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ        
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจก็นับว่าเป็นโจทย์ท่ีส าคัญด้วย 

วัยท่ีเพิ่มขึ้น ท าให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกาย
ท่ีเสื่อมถอยลง และอาจส่งผลต่อสุขภาพจิต เพราะบรรดา
ผู้สูงอายุมักขาดการเข้าสังคม การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เคยท าอาจท าไม่ได้เหมือนเดิม น าไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้า 
และส่งผลเสียต่อร่างกาย อาจท าให้การใช้ชีวิตไม่ดี
เท่าที่ควร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ 
 หนึ่งในความพยายามของนักพัฒนาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ   

คือ การน านวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุ 
 

HR Grab & Go 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เข้ามามีบทบาทและใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีช้ันสูง หรือที่เรียกว่า Deep 
Technology เข้ามาช่วย เช่น Computer Vision หรือ
คนส่วนใหญ่จะรู้จักในนาม AI - Artificial Intelligence
เทคโนโลยีตรวจจับภาพเคลื่อนไหว โดยสามารถเรียนรู้
ท่าทางต่าง ๆ ด้วย Machine Learning สามารถน ามาใช้
กับผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่เหมาะสม เช่น 
ตรวจสอบว่าทานยาครบหรือไม่ หรือทานยาซ้ าส าหรับ
ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องความจ าร่วมด้วย การพัฒนาหุ่นยนต์
เพื่อความบันเทิง แก้เหงาให้กับผู้สูงอายุ โดยการเปิดเพลง
หรือเล่นเกม นอกจากนี้  ยังช่วยส่งเสริมสุขภาพ เช่น         
การบริหารสมองเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม ทั้งนี้ การน า
หุ่นยนต์เข้ามาดูแลผู้สูงอายุมีความเหมาะกับลักษณะงาน 
ที่ต้องท าซ้ า ๆ โดยไม่แสดงอาการหงุดหงิด และไม่รู้สึก
เหนื่อยล้า สามารถเฝ้าติดตามพฤติกรรมผู้สูงอายุ ท าให้มี
ประสิทธิภาพมากกว่า และหากพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่าย
แล้ว ยังพบว่า AI หรือหุ่นยนต์จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าและ
ให้ประสิทธิภาพมากกว่าด้วยเช่นกัน  
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นวัตกรรมเพื่อเข้าสูส่ังคมสูงอายุ 



ระบบการท างานของ IoT 

การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยท าให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้นอีกแนวคิดหนึ่งคือ Internet of Things หรือ IoT 
เช่ือว่า เพื่อนข้าราชการหลายคนที่สนใจเทคโนโลยี เคย   
ได้ยินค านี้มาแล้วอย่างแน่นอน ค าอธิบายที่สั้นและชัดเจน
ที่สุดของ IoT คือ สิ่งของทุกอย่างบนโลกใบนี้สามารถ
เช่ือมต่อกับเครือข่าย เพ่ือแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลได้ 
โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกัน และ
สามารถครอบคลุมการสื่อสารในหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบ
เครื่องกับเครื่อง เครื่องกับคน 

บางท่านอาจสงสัยว่า Internet of Things (IoT)  
มีกระบวนการท างานอย่างไร จึงมีบทบาทส าคัญในยุค 
Digital Transformation ซึ่งการท างานของ IoT          
ซึ่งขอน ามาเล่าโดยสังเขปว่า ภายในระบบนั้น IoT นั้น 
ประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ (1) Smart Device 
อุปกรณ์ที่มีเฉพาะ โดยจ าเป็นต้องมีส่วนประกอบอื ่น
อย่างเช่น Microprocessor และ Communication 
Device อยู่ภายในเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล  

 

(2) Cloud Computing หรือ Wireless Network 
สื่อกลางรับส่งข้อมูลจาก Smart Device ไปยังผู้ใช้ ซึ่งมีทั้ง
การส่งข้อมูลผ่าน Wireless และ Cloud Computer 
สามารถรองรับการใช้งาน Smart Device จ านวนมากกว่า
ได้ รวมถึงการติดตั้งระบบการแปลงการแสดงข้อมูลให้
เหมาะสมกับผู้ใช้ในส่วนนี้ และ (3) Dashboard ส่วน
แสดงผลและควบคุมการท างานในมือของผู้ใช้ อยู่ในรูป
ของ Deviceหรือ Application ในคอมพิว เตอร์หรือ 
Smartphone ผู้ใช้จะดูข้อมูลที่ Smart Device ส่งมา   
ซึ่งทั้ง 3 ส่วน จะต้องท างานประสานกันเพื่อให้ระบบท า
หน้ าที่ ไ ด้ ลุ ล่ ว งและต้ อ งท าอย่ า ง เป็นระบบได้ เ อ ง           
โดยอัตโนมัติ  

ประโยชน์ของ IoT ช่วยท าให้หลายอย่างง่ายขึ้น 
เช่น การเก็บ-รับ-ส่งข้อมูลรูปแบบดิจิตอลได้อย่างง่ายดาย
และรวดเร็ว มีความแม่นย า ใช้ได้ตลอดเวลา และส่งข้อมูล
แบบ Real Time ลดภาระงานของบุคลากร ท างานตรวจสอบ 
ในจุดที่คนเข้าไม่ถึง จึงถือได้ว่า Internet of Things เป็น 
อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ส าคัญมากในยุค Digital Transformation 
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หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ “หุน่ยนต์ดินสอ” 



IoT กับการดูแลผู้สูงอายุ 

ปัจจุบันมีการพัฒนาโดยน า  IoT มาใช้กับ 
การดูแลผู้สูงอายุกันแล้ว โดยฝีมือนักพัฒนาคนไทย  เช่น 
หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ “หุ่นยนต์ดินสอ” โดยหุ่นยนต์ดินสอ
มินิ เป็นนวัตกรรมที่ผู้ผลิตต้องการให้เป็นตัวแทนดูแลผู้ป่วย 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุท่ีติดเตียง ระบบจะเตือนไปยังผู้ดูแล
หรือลูกหลาน สามารถวิดีโอคอล ติดต่อญาติ เพื่อน หรือ
แพทย์ พยาบาล แบบ Real time พูดคุยได้ทันที เพียงแค่
แตะไปหน้าหุ่นยนต์เท่านั้น ระบบเตือนผู้สูงอายุหรือผู้เฝ้า 
เช่น เตือนให้ทานอาหาร ทานยา โดยการอัดเสียงเตือน
เอาไว้ ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก  อาจจะลืมกินยา หรือกิน
แล้วกินอีก  หรือเตือนให้ออกก าลังกาย ให้ เข้านอน 
ขณะ เดี ย วกั น  ยั ง โ หลดข้ อมู ลหรื อวิ ดี โ อคลิ ป เพื่ อ         
ความบันเทิงใส่ในหุ่นยนต์  รวมถึงสามารถโหลดเกม          
ฝึกสมอง ช่วยให้ เกิดความเพลิดเพลิน คลายเหงาได้               
ซึ่งเจ้าหุ่นยนต์ดินสอสัญชาติไทยนี้ ได้ท าการตลาดในหลาย
ประเทศและได้รับการตอบรับที่ ดีมาก รวมทั้ง ในประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเช่ียวชาญในด้านนี้ก็ยังให้
การยอมรับ 

นอกจากนี้  ยังมีอุปกรณ์ติดตามตัว ที่ เ รียกว่า   
STC-Tile ไม่ เพียงส าหรับติดตามสิ่ งของ หรือแม้แต่ 
  

 

ผู้สูงอายุเท่านั้น แต่จะพัฒนาให้เป็นเครื่องมือส าหรับ
สื่อสารกันเองในกลุ่มสังคมผู้สูงอายุ ท าให้มีกิจกรรมและ 
ไม่เหงา 

เตียงผู้ป่วยสูงวัยอัจริยะ สามารถสื่อสารกับผู้ใช้งาน
และแพทย์เจ้าของไข้ได้ ฯลฯ ท าให้แพทย์และพยาบาล
สามารถติดตามและดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพส าหรับผู้สูงวัยอัจฉริยะ  
ซึ่งนวัตกรรมนี้ต่อยอดจากสายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ โดย
สายรัดข้อมือน้ีจะวัดความเคลื่อนไหว สุขภาพของผู้สวมใส่ 
ทั้งการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต ฯลฯ หลังจากนั้น
ข้อมูลจะถูกส่งไปท่ี Application ของแพทย์ประจ าตัว 

อย่างไรก็ตาม การที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุ 
และนวัตกรรมที่ เกิดขึ้นมากมายไม่จ าเป็นว่าต้องน า
เทคโนโลยีช้ันสูงเข้ามาเสมอไป ยังมีผลงานการศึกษาวิจัย
และนวัตกรรมอื่นด้วย เช่น 1) เตียงตื่นตัว เตียงที่กระตุ้น
การลุกข้ึนนั่ง ด้วยตนเองได้อย่างปลอดภัย 2) อุปกรณ์ช่วย
ขึ้นลงเตียงด้วยตนเอง 3) ผ้ากระตุ้นสมอง ผ้ากระตุ้น
ประสาทสัมผัส ความจ า รู้สึกผ่อนคลาย 4) เกมฝึกสมอง 
เกมที่สามารถเล่นท่ีผ่านจอโทรทัศน์ได้ และมีปุ่มกดไร้สาย 
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อุปกรณ์ติดตามตัวและสื่อสาร 

https://spcdn.co/wp-content/uploads/2018/05/1525264526230.jpg


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในการดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมประชากรทุกเพศ           

ทุกวัย ทุกระดับและไม่ทิ้งผู้สูงอายุกลุ่มใดไว้ข้างหลัง 
หน่วยงานภาครัฐจึงเป็นองค์กรส าคัญท่ีจะขับเคลื่อน
ผลักดันการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สังคมสูงอายุนี้ ซึ่งก็เป็นที่น่าดีใจว่า ในงานขับเคลื่อนงาน
ผู้สูงอายุที่ผ่านมา มีการก าหนดแผนนวัตกรรมต่าง ๆ 
ประกอบด้วย  นวัตกรรมความรู้ทางการเงินเพื่อสังคม
สูงอายุ (Innovation in Financial Literacy for Ageing 
Society) นวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ โดยร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุข Application สิทธิต่าง ๆ ของ
ผู้สูงอายุ (Gold Application) นวัตกรรมกับเมืองที่เป็น
มิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly City) นวัตกรรมการบริหาร                
ดูแลผู้สู งอายุที่บ้าน รวมไปถึงนวัตกรรมด้านอาหาร 
เครื่องดื่ม การแต่งกาย และการเตรียมความพร้อมนี้                
คงไม่ใช่อยู่ที่บุคคลหรือกลุ่มใดเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับพวกเรา           
ทุกคนในการดูแลตนเองและเพื่อคนที่เรารัก  

กองบรรณาธิการ 
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https://www.thaiquote.org/content/26751                
[29 ตุลาคม 2561] 

กระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์, นวัตกรรมผู้สูงอายุ
ไทยเพือ่ยกระดับพัฒนาคุณภาพชวีิตสู่ไทยแลนด์ 4.0. 
[ออนไลน์]. 2561. 
http://www.dop.go.th/th/gallery/1/1478 
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