บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙)
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย รายประเด็ น ด้ า นผู้ สู ง อายุ แ ละสั ง คมสู ง อายุ เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ที่ มี
งบประมาณแบบมุ่งเป้าเป็นกรอบการขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือกัน ของทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้
งานวิจั ย พัฒ นาประเทศ โดยมี เครื อข่ายองค์กรบริห ารงานวิจัยแห่ งชาติ (คอบช.) เป็นเครือข่ายหลั ก ซึ่ ง
หน่วยงานเครือข่ายที่สาคัญนี้มี ๗ หน่วยงาน คือ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สานักงานพัฒนา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.) ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ส านั ก งานพั ฒ นาการวิ จั ย การเกษตร (องค์ ก ารมหาชน) (สวก.)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่ งชาติ (สวทน.) นอกจากนี้ ยั งรวมถึงหน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้อง หรือ ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยด้ว ย เช่ น
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน
หน่วยงานที่ดาเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนผู้สูงอายุ อาทิ สานักงานสถิติแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ สภาผู้ สูงอายุ หน่ว ยงานที่ดาเนินงานเกี่ยวกับข้อมูล และการวิจัย
ผู้สู งอายุ อาทิ สถาบันวิจั ยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สู งอายุไทย สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานศึกษาอื่นๆ
วิสัยทัศน์การวิจัยของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุ ได้กาหนดไว้ใน
ช่วงเวลา ๕ ปี (๒๕๕๗-๒๕๖๑) คือ “ประเทศไทยมีผลงานวิจัยและข้อมูลที่มีคุณภาพด้านผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้าที่
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมสูงวัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง” และมีพันธกิจการวิจัย คือ การบริหาร
จัดการและสนับสนุนการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น ในด้านการศึกษา และการบริหารจัดการการ
วิจัยและระบบข้อมูลผู้สูงอายุระดับชาติ โดยมุ่งเน้นการได้ผลการวิจัยที่เป็นคาตอบเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศ และป้องกันแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย รวมถึงการ
พัฒนาระบบและศักยภาพการวิจัยผู้สูงอายุของประเทศ ทั้งนี้ จะเป็นการวิจัยที่คานึงถึงมิติด้านประชากรและ
สังคม ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีการกาหนดเป็นยุทธศาสตร์ การวิจัยไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหาร
จั ด การและสนั บ สนุ น ให้ มีก ารวิจั ย ผู้ สู ง อายุ แบบมุ่ง เป้ าและบู ร ณาการ ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๒ การสื่ อ สารและ
ขับเคลื่อนการนาผลการวิจัยผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้าไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศและพื้นที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาเครือข่ายวิจัยให้มีศักยภาพในการทาวิจัยผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้า และนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับประเทศและภูมิภาค และ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเครือข่ายวิจัยผู้สูงอายุ ที่เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคใน
ประเทศและนานาชาติ รวมถึงอาเซียน
สาหรั บปัจจั ยแห่ งความสาเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัย มี ๔ ด้ว ยกันปัจจัย ประกอบด้วย ๑) การ
สนับสนุนด้านงบประมาณการวิจัยอย่างเพียงพอ ๒) การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการวิจัย ๓) การพัฒนา
ศักยภาพและปริมาณนักวิจัยทางด้านสังคมผู้สูงอายุ และ ๔) แผนการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน

๒

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙)
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ความเป็นมาของงานวิจัยด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุ
งานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุในประเทศไทยได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการ เมื่อภาวะการสูงวัย
ของประชากรได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ จานวนเด็กเกิดที่ลดลงอย่างรวดเร็วและอายุ
ของคนไทยได้ยืนยาวขึ้นทาให้โครงสร้างอายุของประชากรไทยเปลี่ยนไปอย่างเร็วมาก โครงสร้างอายุที่เคยเป็น
ประชากรเยาว์วัย มีประชากรวัยเด็กมาก และมีประชากรสูงอายุเป็นสัดส่วนไม่มากนักได้เปลี่ยนเป็นประชากรที่
มีอายุสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว สัดส่วนของประชากรวัยเด็กลดน้อยลงเรื่อยๆ ในขณะที่สัดส่วนประชากรสูงอายุได้
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงวัยไปแล้ว จากการคาดประมาณด้วยวิธีการ
ทางประชากรศาสตร์ได้แสดงให้เห็นแนวโน้มเป็นตัวเลขชัดเจนในเรื่องการสูงวัยของประชากรไทยในอนาคต
เมื่อภาวะสู งวัย ของประชากรปรากฏเป็ น ประเด็นที่จะมีผ ลกระทบต่อ การพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมของ
ประเทศ จึงเกิดความจาเป็นที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้
การวิจัยด้านผู้สูงอายุได้รับความสนใจอย่างจริงจัง เมื่อสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ได้กาหนดให้การสูงวัยของประชากรเป็นหนึ่งในประเด็นการวิจัยสาคัญ ตั้งแต่ราวปี ๒๕๕๐ และในนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้กาหนดให้การวิจัยเรื่องสังคมผู้สูงอายุเป็นหนึ่ง
ใน ๑๓ กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น เมื่อ วช. มีนโยบายชัดเจนเช่นนี้ก็ทาให้นักวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ตื่นตัวกัน
อย่างมากในการวิจัยด้านผู้สูงอายุ จะสังเกตได้ว่าจานวนข้อเสนอการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุที่กระทรวง กรม
ต่างๆ ส่ งมายัง วช. เพื่อกลั่นกรองมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ข้อเสนอการวิจัยที่หน่วยงานภาครั ฐ เสนอขอ
งบประมาณเพื่อการวิจั ยเรื่องผู้ สูงอายุ ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕ มีมากกว่า ๓๐๐ เรื่อง แต่มี
ข้อสังเกตว่างานวิจัยเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเพียงการหาตัวอย่างให้เป็นผู้สูงอายุตามกระแสการวิจัยที่ วช. กาหนด
ขึ้นเท่านั้น และงานวิจัยด้านผู้สูงอายุจานวนมากก็ทาเฉพาะพื้นที่ หรือเฉพาะกลุ่มประชากร จนยากที่จะนา
ผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนหรือนโยบายเกี่ยวกับภาวการณ์สูงวัยของประชากรในระดับประเทศได้
ต่อมาในระยะเวลา ๔-๕ ปีที่ผ่านมา วช. ได้ส่งเสริมให้มีการวิจัยประเภทมุ่งเป้า เปิดประเด็น
การวิจัยเรื่องสังคมผู้สูงอายุโดยให้นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยเข้ามาขอรับทุนสนับสนุน จากงบประมาณของ
วช. ภารกิจการวิจัยนี้ได้แผนงานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุ ข เศรษฐกิจ
สังคม ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์สาหรับผู้สูงอายุ การออกแบบอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ รวมทั้งการ
สร้างรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ต่างๆ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยตามภารกิจ นี้ แม้จะมุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุ แต่
ก็ ยั ง เป็ น การวิ จั ย ที่ ต อบปั ญ หาการวิ จั ย ที่ นั ก วิ จั ย เสนอมา มิ ไ ด้ เ ป็ น โจทย์ ก ารวิ จั ย ที่ ก าหนด ขึ้ น โดย วช.
โครงการวิจัยหลายโครงการทาเฉพาะพื้นที่ และต่างมี วัตถุประสงค์ที่หลากหลาย จึง ยากที่จะนาผลงานวิจัย
เหล่านั้นมาบูรณาการจัดเป็นระบบเพื่อสร้างเป็นนโยบายหรือแผนงานที่จะรองรับสังคมที่กาลังสูงวัยขึ้นอย่าง
รวดเร็วของประเทศไทยได้
อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศไทยจะมีการทาวิจัยเรื่องผู้สูงอายุจานวนนับร้อยโครงการในรอบ
หลายปีที่ผ่านมา แต่งานวิจัยเหล่านี้ยังมีข้อจากัดอยู่อีกมาก ข้อจากัดที่เป็นประเด็นสาคัญประการหนึ่ง คือ การ
วิจัยเรื่องผู้สูงอายุส่วนใหญ่มองเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ไม่ได้มองผู้สูงอายุในเชิงที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมโดยรวม
งานวิจัยส่วนใหญ่ยังเป็นการศึกษา “สังคมของผู้สูงอายุ” แต่ไม่ได้ศึกษา “สังคมสูงวัย” หรือ “สังคมสูงอายุ” ที่
มีความหมายว่า ทั้งสังคมกาลังมีอายุสู งขึ้น และผลกระทบของการสูงวัยของประชากรย่อมเกิ ดขึ้นกับสังคม
โดยรวม มิใช่เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้สูงอายุเท่านั้น แท้จริงแล้วงานวิจัยเกี่ยวกับสังคมสูงวัยที่มีความหมายจึงควรเป็น
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งานวิจัยที่ศึกษาสังคมโดยรวม งานวิจัยเรื่องสังคมสูงวัยควรให้ข้อเสนอแนะที่จะนาสังคมไทยไปสู่สังคมที่ผสาน
กลมกลืนระหว่างคนทุกวัย และมีสวัสดิการที่ยั่งยืนสาหรับผู้สูงอายุ
นอกจากนั้น ประเทศไทยยังขาดระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
และความต้ อ งการที่จ ะเกิ ด ขึ้น ในสั ง คมที่ ก าลั ง สู ง วั ย ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่อ ง ประเทศไทยยัง ต้ อ งการการแปลง
ผลงานวิจัยด้านผู้สูงอายุมาใช้ในการวางแผนนโยบาย และมาตรการในทางปฏิบัติ และที่สาคัญอีกประการหนึ่ง
คือ ยังขาดการสังเคราะห์ข้อมูลในองค์ความรู้เชิงวิชาการหรือปรับข้อมูลความรู้จากการวิจัยให้ง่ายต่อการเข้าใจ
ของประชาชนทั่วไป
นับจากนี้เป็นต้นไป ประชากรของประเทศไทยจะสูงวัยขึ้นอย่างรวดเร็ว สังคมสูงวัย จะเป็น
ประเด็นสาคัญที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ การศึกษาวิจัย
เพื่อให้มีข้อมูลความรู้และความเข้าใจในเรื่องการสูงวัยของประชากรจึงเป็นเรื่องจาเป็นและเร่งด่วนยิ่ง
๑.๒ วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาเรื่อง
ผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุ
๑) สถานการณ์การสูงวัยของประชากร
ในศตวรรษนี้การสูงวัยของประชากรเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทุกวันนี้ประชากร
เกือบทุกประเทศในโลกกาลังมีอายุ สูงขึ้น อันเป็นผลมาจากการที่อัตราเกิดของประเทศต่างๆ ได้ล ดต่าลง
ในขณะที่ผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้น ในปี ๒๕๕๖ นี้ ในจานวนประชากรโลกทั้งหมด ๗,๑๐๐ ล้านคน เป็นประชากรที่
มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๑๒ ซึ่งเรียกได้ว่า โลกของเราได้กลายเป็นสังคมสูงวัยแล้ว
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการสูงวัยตามระดับการพัฒนา ประเทศพัฒนาแล้วจะมีสัดส่วน
ประชากรสูงอายุสูงถึงร้อยละ ๒๓ ในขณะที่ประเทศกาลังพัฒนามีประชากรสูงอายุอยู่ที่ร้อยละ ๙ และประเทศ
ด้อยพัฒนาจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพียงร้อยละ ๕ เท่านั้น
ตารางที่ ๑ : สัดส่วนผู้สูงวัยอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ข้อมูลปี ๒๕๕๖
ประเทศ
โลก
ประเทศพัฒนาแล้ว
ประเทศกาลังพัฒนา
ประเทศด้อยพัฒนา
ประเทศไทย

ร้อยละของประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
๑๑.๕
๒๒.๕
๙.๑
๕.๔
๑๓.๙

แหล่งที่มา : United Nations. ( 2012). 2012 World Population Prospects: The 2010 Revision.

ข้อมูลในตารางที่ ๑ สรุปได้ว่า ประชากรไทยมีอายุสูงขึ้นมาก ระดับการสูงอายุ (เมื่อวัดโดย
อัตราส่วนร้อยของประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ต่อประชากรทั้งหมด) ของประชากรไทย (ร้อยละ ๑๔) สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประชากรทั่วโลก (ร้อยละ ๑๒) สูงกว่าของประเทศกาลังพัฒนา (ร้อยละ ๙) มาก และกาลังจะมี
อายุสูงขึ้นใกล้จะทันกับประเทศพัฒนาแล้ว (ร้อยละ ๒๒.๕)
ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ประชากรไทยมีอายุสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การเกิดที่ลดต่าลงอย่าง
เร็วมาก และอายุของคนไทยที่ยืนยาวขึ้นทาให้โครงสร้างอายุของประชากรไทยได้เปลี่ยนผ่านจากที่เคยเป็น
ประชากรเยาว์วัยกลายเป็นประชากรสูงวัย ในอดีตเมื่อ ๕๐ ปีก่อน สามะโนประชากรปี ๒๕๑๓ แสดงให้เห็นว่า

๔
ประเทศไทยขณะนั้นเป็นสังคมเยาว์วัยที่มีประชากรเด็กอายุต่ากว่า ๑๕ ปี มากถึงร้อยละ ๔๕ และมีประชากร
อายุ ๖๐ ปีขึ้นไปเพียงร้อยละ ๕ ของประชากรทั้งหมดเท่านั้น
รูปที่ ๑ : ภาพเปรียบเทียบพีระมิดประชากรไทยในปี ๒๕๑๓ และ ๒๕๕๓

ปี 2553

ปี 2513
90+
80-84

ชาย

ชาย

หญิง

70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
4 000 000 2 000 000

0

2 000 000 4 000 000

100+
90-94
80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4

4 000 000 2 000 000

หญิง

0

2 000 000 4 000 000

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ. สามะโนประชากรปี ๒๕๑๓ และ ๒๕๕๓

ในช่วงเวลา ๔๐ ปีที่ผ่านมา ผู้หญิงไทยมีลูกกันน้อยลงอย่างมาก อัตราเจริญพันธุ์รวม หรือ
จานวนบุตรเฉลี่ยที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะมีตลอดวัยของการมีบุตรของตน ได้ลดลงจากบุตรเฉลี่ยมากกว่า ๕ คน เมื่อ
๔๐ ปีก่อนเหลือเพียง ๑.๖ คน ในปัจจุบันอัตราเกิดซึ่งเคยสูงกว่า ๔๐ ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน ลดลงเหลือ
เพียงประมาณ ๑๒ ในปี ๒๕๕๖ นี้ ในขณะที่อายุของคนไทยได้ยืนยาวขึ้นอย่างมาก จากที่เคยมีอายุคาดเฉลี่ย
ตั้งแต่แรกเกิดไม่ถึง ๖๐ ปี เมื่อ ๔๐ ปีก่อน ก็ยืนยาวขึ้นถึง ๗๔ ปีในปัจจุบัน
รูปที่ ๒ : จานวนบุตรโดยเฉลี่ยที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะมีตลอดวัยมีบุตร (อัตราเจริญพันธุ์รวม) ระหว่างปี ๒๕๐๗-๒๕๕๖
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แหล่งข้อมูล : พ.ศ. ๒๕๐๗ ๒๕๑๗ ๒๕๒๘ ๒๕๓๔ และ ๒๕๔๘ : รายงานการสารวจการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศไทย

๕
พ.ศ. ๒๕๓๙ : โครงการสารวจภาวะคุมกาเนิดในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๙
พ.ศ. ๒๕๕๖ : ประมาณการโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

รูปที่ ๓ : อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ระหว่างปี ๒๔๗๒-๒๕๕๖
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แหล่งข้อมูล: ๑. พ.ศ. ๒๔๘๐, ๒๔๙๐, ๒๕๐๓ : Rungpitarangsi (1974)
๒. พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๐๘, ๒๕๑๗-๒๕๑๙, ๒๕๒๘-๒๕๒๙, ๒๕๓๒, ๒๕๓๔, ๒๕๓๘-๒๕๓๙, ๒๕๔๘-๒๕๔๙ :
รายงานการสารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร, สานักงานสถิติแห่งชาติ
๓. พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๖ ประมาณโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

อัตราเกิดที่ลดต่าลงอย่างรวดเร็วและอายุของคนไทยที่ยืนยาวขึ้น ส่งผลให้โครงสร้างอายุของ
ประชากรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน ประชากรไทยมีอายุสูงขึ้นอย่างเร็วมาก จนในปี ๒๕๕๖ นี้ ประเทศไทย
มีประชากรเด็กอายุต่ากว่า ๑๕ ปี อยู่เพียงร้อยละ ๑๙ และมีสัดส่วนประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป สูงถึงร้อยละ
๑๕ ของประชากรทั้งหมด ๖๔.๕ ล้านคน
ประเด็นสาคัญ คือ ความเร็วของการสูงวัยของประชากรไทย ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัย
เมื่อสัดส่วนของประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป สูงขึ้นถึงร้อยละ ๑๐ เมื่อปี ๒๕๔๘ จากนั้นอีกเพียง ๘ ปี จนถึงปี
๒๕๕๖ สัดส่วนของประชากรสูงอายุได้เพิ่มสูงถึงร้อยละ ๒๐
เมื่อดูแนวโน้มการเปลี่ย นแปลงประชากรไทยในอนาคตอันใกล้ จะเห็นชัดเจนว่าประชากรที่
เกิดภายหลังสงครามโลกครั้งสอง โดยเฉพาะรุ่นที่เกิดระหว่างปี ๒๕๐๖-๒๕๒๖ ที่มีจานวนมากกว่าหนึ่งล้านคน
ต่อปี กาลังทยอยกลายเป็นผู้สูงอายุในเวลาอีกประมาณ ๑๐ ปีข้างหน้านี้ ดังนั้นจึงคาดการณ์ได้อย่างชัดเจนว่า
นับจากนี้เป็นต้นไป ประชากรไทยจะมีอายุสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมาก
๒) สถานการณ์สังคมสูงวัยไทยในอนาคต
ตัวเลขจากการคาดประมาณประชากรของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ได้แสดงให้เห็นว่า อีก ๑๐ ปีข้างหน้า ในปี ๒๕๖๖ ประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ในประเทศ
ไทยจะมีจานวนเพิ่มขึ้นเป็น ๑๔.๑ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๒๑ ของประชากรทั้งหมด เท่ากับว่าประเทศไทยจะ
กลายเป็น "สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ " และนับจากวันนี้ไปอีกเพียง ๒๐ ปี ในปี ๒๕๗๖ ประเทศไทยจะมี
ประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มากถึง ๑๘.๗ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๙ ของประชากรทั้งหมด ใน
ขณะเดียวกันนั้น สัดส่วนประชากรวัยเด็กอายุต่ากว่า ๑๕ ปี ก็จะลดลงเรื่อยๆ จากที่มีอยู่ร้อยละ ๑๙ ในปี
๒๕๕๖ จะลดลงเหลือเพียงร้อยละ ๑๔ ของประชากรทั้งหมด ในปี ๒๕๗๖ จึงกล่าวได้ว่าในเวลาอีกเพียงไม่ถึง

๖
๒๐ ปีข้างหน้านี้ ประเทศไทยก็จะกลายเป็น "สังคมสูงวัยระดับสุดยอด" แล้วเมื่อมีประชากรสูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
มากถึงหนึ่งในสี่ของประชากรทั้งหมด
รูปที่ ๔ : พีระมิดประชากรปี ๒๕๕๖, ๒๕๖๖ และ ๒๕๗๖
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ประชากรรวม ๖๔.๖ ล้านคน
<๑๕ ปี
ร้อยละ ๑๘.๘
๑๕-๕๙ ปี
ร้อยละ ๖๖.๕
๖๐ ปีขึ้นไป
ร้อยละ ๑๔.๗
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ประชากรรวม ๖๖.๓ ล้านคน
<๑๕ ปี
ร้อยละ ๑๖.๒
๑๕-๖๔ ปี
ร้อยละ ๖๒.๕
๖๐ ปีขึ้นไป
ร้อยละ ๒๑.๓

ประชากรรวม ๖๕.๗ ล้านคน
<๑๕ ปี
ร้อยละ ๑๔.๒
๑๕-๖๔ ปี
ร้อยละ ๕๗.๓
๖๐ ปีขึ้นไป
ร้อยละ ๒๘.๕

อายุมัธยฐาน

อายุมัธยฐาน

แหล่งข้อมูล : ผลการคาดประมาณจานวนประชากรไทย พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๘๓ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๕

โครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนไปในลักษณะที่มีอายุสูงขึ้นเช่นนี้ เท่ากับเป็นการเปลี่ยน
โครงสร้างของสังคมไทยโดยรวม ขณะนี้ สภาพสังคมไทยกาลังสูงวัยขึ้นอย่างต่อเนื่อง การสูงวัยของประชากร
ย่อมมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ค่าใช้จ่ายทั้งของรัฐและครอบครัว ใน
เรื่องสวัสดิการ และสุขภาพอนามัย จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมหาศาล เนื่องจากการสูงวัยของประชากรไทยเป็นไป
อย่างรวดเร็วมากดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
เรื่องการสูงวัยของประชากรจึงเป็นประเด็นเร่งด่วนที่รัฐจะต้องกาหนดนโยบายให้ชัดเจนเพื่อ
รองรับสังคมที่มีระดับการสูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มิฉะนั้น สังคมไทยในอนาคตจะกลายเป็นสังคมที่มีแต่ความ
ทุกข์ยาก ขัดแย้ง แย่งชิงทรัพยากร และอยู่กันอย่างไม่มีความสงบสุข
๑.๓ ผลงานวิจัยที่เคยมีมาในอดีต ช่องว่างการวิจัยและประเด็นสาคัญของการวิจัยที่เกี่ยวกับ
ด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุที่เป็นที่ต้องการของประเทศ
ในอดีต ก่อนที่การสูงวัยของประชากรจะกลายเป็นประเด็นสาคัญที่ต้องมีการวิจัย ผู้สูงอายุจะ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับการวิจัย ในฐานะเป็นประชากรกลุ่มวัยหนึ่ง โดยทั่วไปงานวิจัยทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สุขภาพจะจาแนกประชากรออกตามกลุ่มอายุ และกลุ่มอายุสูงๆ ก็มักถูกจัดรวมไว้ด้วยกันเป็นกลุ่มอายุที่ถัดจาก
กลุ่มวัยแรงงาน เมื่อมองว่าผู้สูงอายุเป็นเพียงประชากรกลุ่มวัยหนึ่ง บางครั้งทาให้งานวิจัยขาดความสนใจที่จะ
วิเคราะห์ประชากรสูงอายุในรายละเอียด งานวิจัยส่วนมากจะเหมารวมว่า ประชากรที่มีชีวิตอยู่เกินระยะเวลา
หนึ่ ง เช่น ๖๐ ปี หรื อ ๖๕ ปี เป็ น ประชากรสู งอายุกลุ่ มเดียวกันทั้งหมด ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริง ในกลุ่ ม
ประชากรสูงอายุด้วยกัน ก็มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มอายุที่ต่างกัน ดังนั้น ในการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ไม่
ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือสุขภาพ จึงควรนาอายุมาเป็นตัวแปรสาคัญด้วย

๗
การวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์และผลกระทบของการสูงวัยของประชากรในประเทศไทย อาจ
กล่าวได้ว่าเริ่มจาก “การสารวจผู้สูงอายุในประเทศไทย” ซึง่ ดาเนินการโดยสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ การสารวจนี้
ได้ทาครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๓๗ จากนั้น ได้มีการสารวจผู้สูงอายุในประเทศไทยทุก ๆ ๕ ปี การสารวจครั้งสุดท้าย
ดาเนินการเมื่อปี ๒๕๕๔ การสารวจนี้เป็นการสารวจระดับชาติ โดยมีตัวอย่างเป็นประชากรอายุ ๕๕ ปีขึ้นไป
จากการสุ่มครัวเรือนตัวอย่างประมาณ ๘๐,๐๐๐ ครัวเรือน จากทุกภาคของประเทศ ผลของการสารวจได้พิมพ์
เป็นรายงานการสารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย ซึ่งทาให้ทราบสถานภาพทางเศรษฐกิจ สั งคม และ
สุขภาพของผู้สูงอายุไทย การสารวจชุดนี้เป็นแหล่งข้อมูลสาคัญแหล่งหนึ่งที่ช่วยทาให้เราทราบสถานการณ์
ปัจจุบันและแนวโน้มของสังคมสูงวัยในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การสารวจระดับชาติที่มีตัวอย่างขนาดใหญ่
เช่นนี้ก็รวบรวมได้เฉพาะข้อมูลพื้นฐานทั่วๆ ไป จึงขาดข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์เรื่องผู้สูงอายุในรายละเอียด
๑) การวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุในสังคมสูงวัย
ผลงานวิจัยในเรื่องสุขภาพอนามัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในประเทศไทยมีอยู่หลากหลาย
ตั้งแต่งานวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพร วิธีการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพื่อชะลอความ
ชรา ภาระโรคอันเนื่องมาจากการสูงวัยของประชากร ตลอดไปถึงการวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรค
การเจ็บป่วย และสาเหตุการตายของประชากรวัยสูงอายุ ประชากรสูงอายุอ าจได้รับความสนใจเป็นพิเศษใน
การวิจัยทางด้านสาธารณสุขและชีวการแพทย์ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการเป็น
โรคต่างๆ สูง ในระยะหลังเมื่อสถานการณ์สูงวัยของประชากรไปยังเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโรคต่างๆ จึง
มีความสาคัญมากขึ้น ผลการวิจั ยเป็นที่แน่ชัดว่า เมื่อประชากรของประเทศไทยสูงวัยขึ้น ผู้สูงอายุมีจานวน
เพิ่มขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว ค่าใช้จ่ายของรัฐในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ
จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาล เมื่อรวมค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกับค่าใช้จ่ายสาหรับ สวัสดิการด้าน
อื่น ๆ ที่จ ะต้องจั ดสรรให้ แก่ผู้ สู งอายุ แล้ว รัฐ จะต้องมีภ าระทางการเงินที่หนักมาก ถ้าไม่เตรียมแผนหรือ
มาตรการที่จ ะช่ว ยลดค่า ใช้จ่ ายด้านสุ ขภาพอนามั ย และสวัส ดิ การของผู้ สู งอายุ แผนหรือ มาตรการที่ มี
ประสิทธิภาพเหล่านี้ควรต้องอาศัยผลจากการวิจัยที่ตรงประเด็น
ในอนาคต ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาระพึ่งพิงเพิ่มขึ้นอี กเป็นจานวนมาก ซึ่งผู้อยู่
ในภาวะพึ่งพิง คือ ผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ในการทากิจวัตรประจาวัน ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุแห่งความชรา หรือ
การเจ็บป่วย ผู้สูงอายุเหล่านี้ต้องการผู้ดูแลระยะยาว การวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบและระบบการดูแลระยะ
ยาวของผู้สูงอายุ ทั้งที่เป็นทางการโดยบุคลากรด้านสุขภาพและสังคม และไม่เป็นทางการโดยครอบครัว เพื่อน
บ้านหรือชุมชนได้มีการสังเคราะห์ไว้แล้ว ใน “รายงานการสังเคราะห์ระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวสาหรับ
ประเทศไทย” (สัมฤทธิ์ และกนิษฐา, ๒๕๕๓)
นอกจากนี้แล้ว ยังมีหลายหน่วยงานที่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ
เช่น สานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย มีการศึกษาเพื่อหารูปแบบการดาเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ สถาบั นวิจั ยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มี งานวิจัยเกี่ยวกับ ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย “แผน
ยุทธศาสตร์ทศวรรษกาลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙” สภาวะสุขภาพและแนวโน้มของ
ประชากรสู ง อายุ กรมสุ ข ภาพจิ ต มี ง านวิ จั ย เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ ส านั ก นโยบายและแผน
สาธารณสุ ข มี การศึกษาวิเ คราะห์ ค วามต้องการผู้ ดูแ ลผู้ สู งอายุที่ช่ว ยตนเองไม่ ได้ ในอี ก ๒ ทศวรรษหน้ า
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการศึกษาวิจัยเรื่องโภชนาการกับสุขภาพของผู้สูงอายุ สานักงาน
ส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (มส.ผส.) มีการศึกษางานผู้สูงอายุในประเทศไทยอยู่หลายด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
สุขภาพ เช่น ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการดาเนินงานผู้สูงอายุที่เหมาะสม แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สู งอายุ โครงการศึกษาสถานการณ์ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน ความต้องการ และ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมของผู้สูงอายุ : ศึกษา

๘
เฉพาะกรณีศูนย์ อเนกประสงค์ส าหรั บ ผู้ สูงอายุในชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ส านักงานสถิติแห่ งชาติ ยังมี
การศึกษาเพื่อทบทวนสถานการณ์ทางด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ในขณะที่สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการศึกษาการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และ
สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ ได้มีโครงการวิจัยการสารวจและศึกษาภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ๔
ภาคของไทย และมีการศึกษาเรื่องปัญหาสุขภาพและการปฏิบัติตนสาหรับผู้สูงอายุ รวมถึงการดูแลรักษาโรค
ผู้สูงอายุต่างๆ และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ในส่วนของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของ
ผู้สูงอายุอยู่เป็นจานวนมาก เช่น โครงการเรื่องความเป็นธรรมและอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพและ
สวัสดิการสาธารณะของผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคเรื้อรังในเขตภาคกลางและกรุงเทพมหานคร โครงการเรื่องสุขภาพ
และการเกื้อหนุนทางสังคมในผู้สูงอายุในพื้นที่เฝ้าระวังกาญจนบุรี โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ และการหารูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี ธุรกิจให้บริการ
สุขภาพและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในประเทศไทย เป็นต้น
สรูปว่า มีการทาวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุในสังคมสูงวัยอยู่มากพอสมควรแล้ว
๒) การวิจัยเกี่ยวกับการทางานของผู้สูงอายุ
สาหรั บ การวิจัย เพื่อน าผลไปใช้ในการวางแผนและนโยบายที่จะนาไปสู่สั งคมสู งวัย ใน
อนาคตที่ผู้สูง อายุมีความมั่นคงด้านรายได้นั้น งานวิจัยที่ใช้ข้อมูลจากการสารวจผู้สู งอายุในประเทศไทยครั้ง
ต่างๆ ยืนยันว่า แหล่งรายได้ของผู้สูงอายุมาจากการออม เงินช่วยเหลือจากบุตรและสวัสดิการต่างๆ แต่แหล่ง
รายได้แหล่งหนึ่งซึ่งน่าจะมีความสาคัญสาหรับผู้ สูงอายุ คือ รายได้จากการทางาน งานวิจัยเกี่ยวกับการทางาน
ของผู้สูงอายุในอดีตมักจะมองข้า มศักยภาพในการทางานของผู้สูงอายุ เพราะมีข้อสมมุติว่า เมื่อผู้สูงอายุพ้นวัย
หนึ่งแล้วก็เท่ากับหลุดออกจากกาลังแรงงาน ไม่เป็นผู้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกต่อไป ทาให้เราขาดความรู้หรือ
ผลงานวิจัยในเรื่องศักยภาพในการทางานเชิงเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะของผู้สูงอายุวัย ต้นและวัยกลาง
ที่ยังมีสุขภาพดี
ที่ผ่านมา มีการศึกษาวิจัยเรื่องการขยายเวลาการทางานโดยการเลื่อนอายุ เกษียณออกไป
อยู่ ห ลายโครงการ เช่ น งานวิ จั ย ของสถาบั น วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาประเทศไทย และงานวิ จั ย ของวิ ท ยาลั ย
ประชากรศาสตร์ที่สนับสนุนโดย สสส. ผ่าน มส.ผส. และขณะนี้ สานักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) กาลัง
ทาการศึกษาวิจัยในเรื่องการขยายอายุเกษียณของข้าราชการพลเรือนอยู่ อย่างไรก็ตาม การขยายอายุเกษียณก็
มีความหมายเฉพาะกลุ่มข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเท่านั้น ไม่ได้รวมแรงงานอิสระ แรงงานเอกชน และแรงงาน
นอกระบบอื่นเข้าไว้ด้วย นอกจากนั้น ขณะนี้ มส.ผส. ยังสนับสนุนให้มีการทาโครงการ “มโนทัศน์ใหม่ของ
นิ ย ามผู้ สู งอายุ ” เพื่อน าผลไปสู่ การเลื่ อนเกณฑ์ อายุ ผู้ สู งอายุให้ สู งขึ้น ต่อไป นอกจากนี้ สถาบันวิจัยสั งคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการศึกษาวิจัยเรื่องศักยภาพของผู้สูงอายุในการทางานเพื่อสังคม และงานวิจัยเรื่องการ
สร้ า งแนวทางการมี ง านท า มี ร ายได้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ของคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเด็นเรื่องการทางานของผู้สูงอายุที่ยังมีการศึกษาไว้กันไม่มากนัก คือ การที่จะเหนี่ยวรั้งให้
ผู้สูงอายุยังคงมีส่วนในกาลังแรงงาน และยังช่วยสนับสนุนทางเศรษฐกิจให้แก่สังคม ถ้าหากประเทศไทยจะยึด
เอาผู้สูงอายุให้เป็นผู้ผลักดันสังคม เราควรทาอย่างไร และผลทางเศรษฐกิจ ที่จะได้จะเป็นอย่างไร ในขณะที่
ประชากรวัยทางานมีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคตอันเนื่องมาจากคนไทยมีบุตรน้อยลง
๓) การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในสังคมสูงวัย
การวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุอีกด้านหนึ่งที่มีความสาคัญ คือ เรื่องการศึกษาของผู้สูงอายุ ใน
อดีตที่ผ่านมา เราทราบข้อมูลสถานภาพของการศึกษาของผู้สูงอายุจากการทาสามะโนประชากรและการ

๙
สารวจผู้สูงอายุในประเทศไทย เราทราบว่าผู้สูงอายุรุ่นใหม่มีการศึกษาสูงขึ้น จากการจาแนกข้อมูลผู้สูงอายุ
เป็นรายกลุ่มอายุและระดับการศึกษาที่ได้รับมาในอดีตเมื่ออายุยังน้อย แต่ในอนาคตเมื่อประเทศมีผู้สูงอายุเป็น
จานวนมากขึ้น และผู้สูงอายุก็จะมีอายุยืนยาวขึ้น ระยะเวลาและโอกาสที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยาวนานขึ้น
จาเป็นที่ผู้สูงอายุต้องรู้ทันโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จึงสมควรที่จะต้องให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้รับการศึกษา
อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิต เรายังขาดผลงานวิจั ยที่จะตอบคาถามให้ได้ว่า จะใช้วิธี การให้การศึกษาตลอด
ชีวิตแก่ผู้สูงอายุอย่างไร ด้วยรูปแบบใด และเนื้อหาสาระของการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุควรจะเป็นเช่นไร
การศึกษาในสังคมสูงวัยย่อมไม่จากัดอยู่เฉพาะการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเท่านั้น แต่เพื่อการ
อยู่ร่วมกันอย่างผสมผสานกลมกลืนของคนในสังคม จึงควรที่จะรวมการให้ข้อมูลข่าวสารและการศึกษา แก่คน
ทุกเพศทุกวัยเข้าไว้ด้วย
งานวิจัยอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะมีความสาคัญสาหรับสังคมสูงวัยไทยในอนาคต คือ งานวิจัย
เกี่ยวกับการรักษาและส่งเสริมคุณค่าของผู้สูงอายุที่ผ่านมา เรามีผลการศึกษาอยู่บ้างเกี่ยวกับคุณค่าผู้สูงอายุ ใน
สังคมไทย เราเชื่อกันตลอดมาว่าสังคมไทยให้คุณค่าแก่ผู้สูงอายุสูง เช่น คนไทยมีวัฒนธรรมประเพณีที่ให้เกียรติ
ผู้อาวุโส คนไทยยึดถือคุณธรรม ยึดมั่นกตัญญูต่อบิดามารดา
อย่างไรก็ตาม เรื่องค่า นิยมในสังคมเป็นเรื่องที่มีพลวัตสูงมาก โดยเฉพาะในยุคสมัยแห่ง
กระแสโลกาภิวัตน์ คนรุ่นใหม่อาจมีค่านิยมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเร็วมาก ค่านิยมแห่งความกตัญญูและให้คุณค่า
สูงแก่ผู้อาวุโสที่เชื่อกันว่าฝังรากลึกอย่างมั่นคงในสังคมไทย ก็อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ในชั่วเวลาไม่นานนัก หาก
เราไม่ติดตามศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูลในเรื่องนี้ไว้ เราอาจหามาตรการหรือวางแผนการไม่ทันที่จะรองรับการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมนั้น
ค่านิยมและคุณค่าที่สังคมให้กับผู้สูงอายุ จะเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้คนทุกวัยอยู่ร่วมกัน
ในสังคมสูงวัยอย่างผสานกลมกลื น การให้ข้อมูลข่าวสารความรู้แก่คนทุกเพศทุกวัยเกี่ยวกับกระบวนการสูงวัย
ของประชากร หรือที่อาจเรียกว่า “พฤฒิศึกษา” เป็นเรื่องจาเป็นเร่งด่วน ประเทศไทยยังขาดผลการวิจัยในเรื่อง
การให้พฤฒิศึกษานี้ พฤฒิศึกษาในที่นี้มิได้หมายถึงการให้การศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียนในโรงเรียนเท่านั้น
หากแต่ยั งหมายถึงการให้ การศึกษาแก่คนทุกวัยทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ทั้งด้วยวิธีการของการให้
การศึกษาในระบบ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ด้วย
การวิจัยที่จาเป็นเร่งด่วน ในขณะที่ประชากรของประเทศไทยกาลังสูงวัยขึ้นอย่างรวดเร็ว คือ
การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาที่จะให้กับผู้สูงอายุ และคนในวัยอื่นๆ เพื่อส่งเสริมคุณค่าให้ผู้สูงอายุยังคงมีพลังทาง
เศรษฐกิจและสังคม และขจัด “วยาคติ” เพื่อให้สังคมไทยในอนาคตอยู่ร่วมกันอย่างผสานกลมกลืน
๔) การคาดประมาณประชากรสูงวัยและความต้องการด้านต่างๆ
ในสังคมสูงวัย และจะสูงวัยมากยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต สถิติข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การ
สูงวัยของประชากรจะเป็นเรื่องที่มีความสาคัญมาก เราจาเป็นต้องมีข้อมูลตัวเลขที่เชื่อถือได้ และทันเวลาเพื่อใช้
ในการวางแผนและนโยบายสาหรับสังคมสูงวัย เทคนิควิธีการทางประชากรศาสตร์อ าจช่วยได้มากในเรื่องการ
คาดประมาณประชากรสูงวัย และความยืนยาวในชีวิตของประชากรที่เป็นปัจจุบัน และคาดประมาณดัช นี
เหล่านี้ต่อไปในอนาคต ตัวอย่างของดัชนีเกี่ยวกับการสูงวัย และความยืนยาวของชีวิตประชากร อาทิ คาด
ประมาณประชากรสูงอายุในอนาคต คาดประมาณประชากรสูงอายุที่ ต้องการการดูแล ผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาพ
ช่วยตัวเองไม่ได้ด้วยสาเหตุสาคัญ ตารางชีพ อายุคาดเฉลี่ย (Life Expectancy) อายุคาดเฉลี่ยที่ปลอดทุพพล
ภาพ (Disability-Free Life Expectancy) อายุคาดเฉลี่ยเมื่อไม่รวมสาเหตุการตายสาคัญ
สถิติข้อมูลเกี่ยวกับการสูงวัย และความยืนยาวของชีวิตประชากรเป็นสิ่งจาเป็น นอกจาก
จะนาไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนนโยบายหรือประมาณค่าใช้จ่ายในเรื่องบริการสุขภาพอนามัย และสวัสดิการ

๑๐
ต่างๆ แล้ว สถิติข้อมูลเหล่านี้ยังเป็นเครื่องแสดงว่าประเทศไทยมีความพร้อมและทันสมัยในการเผชิญกับความ
ท้าทายของสังคมสูงวัย
ในการดาเนินยุทธศาสตร์การวิจัยเรื่องสังคมสูงวัย สถิติข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นเอกภาพ
เกี่ยวกับประชากรสูงอายุและความยืนยาวของชีวิตประชากรไทยเป็นสิ่งจาเป็น ตัวเลขเกี่ยวกับประชากรสูงอายุ
จะช่วยแสดงสถานการณ์การสูงวัยของประชากรที่ชัดเจน และจะช่วยทาให้เราเห็นทิศทางและแนวโน้มการสูง
วัยของประชากรในอนาคต ตัวเลขสถิติต่างๆ เหล่านี้ ได้มาจากการศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งจะ
เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการศึกษาวิเคราะห์เรื่องการสูงวัยของประชากรในขั้นต่อๆ ไป
๑.๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นการพัฒนาและการวิจัยเรื่องงานวิจัยด้าน
ผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุ ที่เป็นที่ต้องการของประเทศ
๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานวิจัยด้านผู้สูงอายุครั้งนี้ จะประกอบด้วยหน่วยงานที่ดาเนินงาน
วางแผนผู้สูงอายุ และดาเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลและการวิจัยผู้สูงอายุ โดยจาแนกได้ ดังนี้
(๑) หน่วยงานที่ดาเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงแรงงาน
(๒) หน่วยงานที่ดาเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนผู้สูงอายุ
- สานักงานสถิติแห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- สภาผู้สูงอายุ
(๓) หน่วยงานที่ดาเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลและการวิจัยผู้สูงอายุ
- สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
- มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
- สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- และสถานศึกษาอื่นๆ
๒) จุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นพัฒนาและวิจัยเรื่องงานวิจัยด้านผู้สูงอายุ
จากการวิเคราะห์บริบทของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ จะพบว่ามี
ทั้งสิ่งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนอยู่หลายประการ ซึ่งสามารถประมวลและวิเคราะห์ออกมาได้ดังนี้
จุดแข็ง
ประเทศไทยมีแนวโน้มการขาดแคลนแรงงานด้านปริมาณ การขาดแคลนแรงงานเป็นผล
เนื่องจากอัตราการตายมีแนวโน้มลดลง การวางแผนครอบครัว อัตราการเกิดที่ลดลงของประชากรในประเทศ
ซึ่งทาให้ขนาดประชากรไม่เพิ่ มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างในอดีต และจนไม่สามารถสร้างแรงงานทดแทนแรงงาน
เดิมที่สูงอายุมากขึ้นในระยะยาวได้ ขนาดประชากรช่วงอายุ ๑๕-๕๙ ปี จะมีจานวนน้อยกว่าประมาณการความ
ต้องการแรงงานในช่วงอายุนี้ โดยลดลงจากร้อยละ ๖๗.๓๗ ปี ๒๕๕๑ เป็นร้อยละ ๖๒.๘๖ ปี ๒๕๗๐ ประเทศ
ไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าจะเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานขึ้นใน
ประเทศแล้ว

๑๑
ปัจจุบันสังคมโลกรวมทั้ง สังคมไทยมีงานส่วนใหญ่ที่ต้องการความรู้และทักษะขั้นสูงหรือ
เฉพาะ เพื่อขับเคลื่อนกิจการต่างๆ ในสังคม โดยมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานประเภทนี้ในสังคมน้อย ทั้งนี้
มองในบริบทของไทยทั้งในเชิงทรัพยากรบุคคล งาน การจัดการงานและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม จะพบว่าที่ผ่าน
มาประเทศไทยได้ลงทุนด้านการศึกษามาจานวนมาก สร้างบุคลากรที่มีความรู้และทักษะขั้นสูงหรือเฉพาะด้าน
และเมื่อบุคคลกลุ่มนี้ย่างก้าวเข้าสู่ผู้สูงวัย แต่ความสามารถก็ยังคงอยู่ในตัวผู้สูงวัยนี้ จึงอาจเรียกได้ว่า สิ่งที่อยู่
ภายในนี้เป็นสิ่งที่ปรารถนาของสั งคมไทย ทั้งนี้เพราะทรัพยากรบุคคลภายในประเทศมีความพร้อมทางด้าน
สติปัญญา และวุฒิภาวะที่จะทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว จึง
เป็นศักยภาพของประเทศประการสาคัญเพื่อการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้อยู่ในระดับสูง จึงกล่าวได้ว่า
เป็นจุดแข็งของประเทศที่จะหาทางส่งเสริมให้ยังอยู่ในระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
จุดอ่อน
ที่ผ่านมามีหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้เล็งเห็นถึงปัญหาของ
สั งคมผู้ สู งอายุ ที่ กาลั งจะเข้ามามีผ ลกระทบกั บประเทศไทย จึ งเกิ ดหน่ว ยงานและสถาบั นทางวิ ช าการที่
ศึกษาวิจัย ค้นคว้าเกี่ยวกับประเด็น ปัญหานี้ กันมากพอสมควรแล้ว จากการวิเคราะห์มาในข้างต้นจะพบว่า
ประชากรไทยในอนาคตเพิ่มช้าลงไปเรื่ อยๆ อีกไม่เกิน ๒๐ ปีข้างหน้า อัตราการเพิ่มของประชากรไทยจะ
ใกล้ เคียงกับ ศูนย์ และอาจเป็น ไปได้ว่าอัตราการเพิ่มประชากรลดลงไปจนต่ากว่าศูนย์ห รือติดลบ จานวน
ประชากรไทยใกล้จะถึงจุดคงตัวแล้ว เมื่ออัตราการเพิ่มประชากรใกล้เคียงกับศูนย์ ประชากรก็จะมีจานวนคงตัว
ที่ประมาณ ๖๕ ล้านคน ในแต่ละปี ประชากรไทยจะไม่เพิ่มหรือลดไปจากจานวนนี้มากนัก ประชากรไทยมี
จานวนคงตัวในระยะเวลาอีกเพียงประมาณ ๑๕ ปีเท่านั้น ในขณะที่จานวนประชากรไทยกาลังเพิ่มช้าลงนั้น ได้
เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรอย่างใหญ่หลวง เมื่ออัตราการเกิดลดต่าลงอย่างมากและผู้คน
มีอายุยืนยาวนั้น สังคมไทยจึงกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ในปี ๒๕๔๘ ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ
ประมาณร้อยละ ๑๐ ของประชากรทั้งหมด แต่ในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า ผู้สูงอายุจะเพิ่มเป็นร้อยละ ๒๕ ของ
ประชากรทั้งหมด หรือมีจานวนมากถึง ๑๖ ล้านคน เมื่อถึงเวลานั้น ประชากรสูงอายุจะมีจานวนมากกว่า
ประชากรวัยเด็กเสียอีก
สั ด ส่ ว นผู้ สู ง อายุ ที่ เพิ่ ม ขึ้น อย่า งรวดเร็ว ส่ งผลให้ ลั ก ษณะการพึ่ง พิ งทางเศรษฐกิจ ระหว่ า ง
ประชากรวัยต่างๆ เปลี่ยนไป เดิมมีประชากรวัยเด็กที่ต้องพึ่งพิงประชากรวัยแรงงานมากกว่าผู้สูงอายุ แต่ใน
อนาคตอันใกล้นี้ จะมีผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงประชากรวัยแรงงานมากกว่าเด็ก อัตราส่วนระหว่างประชากรวัย
แรงงานต่อผู้สูงอายุจะลดลงจนเหลือเพียง ๒ ต่อผู้สูงอายุ ๑ คน ในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ประชากรไทยในอนาคตได้ก่อให้เกิดนัยยะเชิงนโยบายหลายประการนับได้ว่าเป็นจุดอ่อนของประเทศ สามารถ
จาแนกเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ ๑) การที่เด็กเกิดใหม่แต่ละปีมีแนวโน้มลดน้อยลงในอนาคตจะทาให้รัฐไม่ต้ อง
กังวลเรื่องปริมาณและสามารถมุ่งเน้นที่คุณภาพของเด็กเกิดใหม่ โดยเฉพาะงานอนามัยแม่และเด็กได้มากยิ่งขึ้น
๒) เช่นเดียวกับประชากรเด็ก ประชากรในวัยศึกษาเล่าเรียนมีแนวโน้มลดลง รัฐจะสามารถเน้นคุณภาพของ
การศึกษาได้ดีขึ้น ๓) แม้จานวนประชากรวัยแรงงานมีแนวโน้มที่จะไม่ เปลี่ยนแปลงมากนักในอนาคต แต่ความ
ต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจของประเทศอาจมีเพิ่มขึ้น “การนาเข้า” แรงงานจากต่างประเทศอาจเป็น
สิ่งจาเป็น ดังนั้นการจัดการแรงงานข้ามชาติให้เป็นระบบที่ดีจึงเป็นเรื่องที่ควรได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง และ
๔) ประชากรยิ่งมีอายุมากยิ่งเพิ่มเร็ว สังคมไทยกาลังกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ มาตรการและโครงการที่จะเป็น
สวัสดิการให้ประชากรสูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไป หรือเรื่องสุขภาพอนามัย ควรที่จะได้เริ่ม
กันตั้งแต่วันนี้ และจะต้องพัฒนาไปให้ทันกับการเพิ่มอย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุในอนาคต

๑๒
๑.๕ ระบบบริ ห ารจั ด การการวิ จั ย ด้ า นผู้ สู ง อายุ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น ที่ ม าของ
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุ ที่เป็นที่ต้องการของประเทศ
ระบบบริ ห ารจั ดการของงานวิจั ยด้ านผู้ สู ง อายุ ต้อ งมี การพัฒ นากลไก กระบวนการ และ
มาตรการ สาหรับการกากับดูแลนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย การพิจารณาโครงการและสนับสนุนทุนวิจัย
การพัฒนาบุคลากรวิจัย เครือข่ายหน่วยวิจัยและโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างมาตรฐานการวิจัยและระบบ
ประเมินผลการวิจั ย ตลอดจนระบบการจัดการผลผลิ ต ในขณะเดียวกัน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยด้าน
ผู้สูงอายุทุกประเภทก็จาเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยที่มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อบูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศ และมีคณะกรรมการวิจัย ซึ่งรับผิดชอบต่อยุทธศาสตร์วิจัยด้านผู้สูงอายุที่ทา
หน้าที่กากับดูแลยุทธศาสตร์และกรอบแผนงานการวิจัยแต่ละประเด็นของงานวิจัยด้านผู้สูงอายุ
ทั้งนี้ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยด้านผู้สูงอายุ ต้องส่งเสริมให้หน่วยจัดการทุนวิจัยมีความ
ชานาญเฉพาะทาง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทาหน้าที่สนับสนุนการวิจัยในด้านผู้สูงอายุ เช่น การพัฒนา
ประเด็นการวิจัยและสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ด้านผู้สูงอายุที่เหมาะสม การพิจารณาโครงการ
และติดตามบริหารจัดการโครงการวิจัยตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า ตามลักษณะของการใช้ผลงานวิจัยด้านผู้สูงอายุ
นั้น ๆ นอกจากนี้มี การประเมินและบ่ มเพาะศักยภาพของหน่วยวิจัยและบุคลากรวิจัย และการจัดสรรเงิน
สนับสนุนการวิจัยให้เหมาะสมกับลักษณะของงานวิจัยแต่ละประเภทของงานด้านผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดสรรให้แก่หน่วยงานหรือสถาบันวิจัย การจัดสรรเป็นรายบุคคลให้แก่นักวิจัย มีการจัดสรรให้แก่โครงการใหญ่
แบบแผนงานวิจัยเรือธง และการจัดสรรตามแผนงานการวิจัย เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของแผนงานที่
คณะกรรมการวิจัยด้านผู้สูงอายุกาหนดขึ้น และสอดคล้องกับทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุ ที่น่าจะต้องดาเนินการอย่าง
เร่งด่วน ประกอบด้วย ด้านการศึกษาในสังคมสูงวัย การทางานของผู้สูงอายุ การบริหารจัดการการวิจัย และ
ระบบข้อมูลผู้สูงอายุระดับชาติ
๑) การวิจัยผู้สูงอายุด้านการศึกษา
ประเด็นวิจัยหลัก
(๑) ระบบการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุในสังคมสูงวัย
(๒) การให้ข้อมูล ความรู้ และสื่อสารเพื่อลด “วยาคติ” (ทัศนคติเชิงลบต่อผู้สูงอายุ) ในสังคม
๒) การทางานของผู้สูงอายุ
ประเด็นวิจัยหลัก
(๑) การสนับสนุนของผู้สูงอายุที่มีต่อเศรษฐกิจ
(๒) การพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของผู้สูงอายุ
๓) การบริหารจัดการการวิจัยและระบบข้อมูลผู้สูงอายุระดับชาติ
ประเด็นวิจัยหลัก
(๑) ระบบบริหารจัดการการวิจัยด้านผู้สูงอายุของประเทศ
(๒) การพัฒนาระบบข้อมูลผู้สูงอายุระดับชาติให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง และนาสู่การใช้
ประโยชน์
(๓) การพัฒนาฐานข้อมูลผู้สูงอายุและการคาดประมาณประชากรสูงวัย
(๔) การพัฒนานักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสนใจในการวิจัยด้านผู้สูงอายุ และ
สังคมสูงวัย

๑๓

๒. วิสัยทัศน์การวิจัย
วิสัยทัศน์การวิจัยของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุ ได้กาหนดไว้ใน
ช่วงเวลา ๕ ปี (๒๕๕๗-๒๕๖๑) คือ“ประเทศไทยมีผลงานวิจัยและข้อมูลที่มีคุณภาพด้านผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้าที่
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมสูงวัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง”

๓. พันธกิจการวิจัย
การบริหารจัดการและสนับสนุนการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น ในด้านการศึกษา การ
บริหารจัดการการวิจัย และระบบข้อมูลผู้สูงอายุระดับชาติ โดยมุ่งเน้นการได้ผลการวิจัยที่เป็นคาตอบเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ และป้องกันแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
และสังคมสูงวัย รวมถึงการพัฒนาระบบและศักยภาพการวิจัยผู้สูงอายุ ของประเทศ ทั้งนี้ จะเป็นการวิจัยที่
คานึงถึงมิตดิ ้านประชากรและสังคมด้วยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการและสนับสนุนให้มีการวิจัยผู้สูงอายุ แบบมุ่งเป้าและบูรณาการ
แผนงานวิจัยที่ ๑ การศึกษาสาหรับสังคมสูงวัย
แผนงานวิจัยที่ ๒ การทางานของผู้สูงอายุ
แผนงานวิจัยที่ ๓ โครงการพัฒ นาระบบบริห ารจัด การการวิจัย ผู้สูง อายุแบบมุ่ง เป้า และ
บูรณาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสื่อสารและขับเคลื่อนการนาผลการวิจัยผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้าไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาประเทศและพื้นที่
แผนงานวิจัยที่ ๑ การสื่อสารผลการวิจัยและนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุให้แก่ผู้กาหนดนโยบาย
และหน่วยปฏิบัติ
แผนงานวิจัยที่ ๒ การขับเคลื่อนการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยใช้กระบวนการสร้าง
ความต้องการการใช้ข้อมูล และการวางแผนตัดสินใจเชิงนโยบายและปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเครือข่ายวิจัยให้มีศักยภาพในการทาวิจัยผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้า และนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระดับประเทศและภูมิภาค
แผนงานวิจัยที่ ๑ การพัฒนาเครือข่ายวิจัยผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้า ระดับประเทศ และภูมิภาค
ให้เป็นระบบและเกิดความต่อเนื่อง
แผนงานวิจัยที่ ๒ การสร้างเสริมศักยภาพของเครือข่ายด้านการวิจัยผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้า โดย
ระบบการสนับสนุน และร่วมมือทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยวิ จั ย ผู้ สู ง อายุ ที่ เ ชื่ อ มโยงระหว่ า งภู มิ ภ าคในประเทศ และ
นานาชาติ รวมถึงอาเซียน
แผนงานวิจัยที่ ๑ การพัฒนาเครือข่ายวิจัยผู้สูงอายุ ที่เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคในประเทศ
และนานาชาติ รวมถึงอาเซียน
แผนงานวิจัยที่ ๒ การบริหารจัดการระบบข้อมูลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
แผนงานวิจัยที่ ๓ การรายงานสถานการณ์การวิจัยผู้สูงอายุระยะสั้น (๑ ปี) และระยะยาว (๕ ปี)

๑๔

๕. เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
๕.๑ มีงานวิจัยผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้า และบูรณาการใน ๒ ด้าน ได้แก่ การศึกษาสาหรับสังคมสูงวัย
และการคาดประมาณประชากรสูงอายุ ที่มีคุณภาพและสามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายหรือปฏิบัติได้
๕.๒ ผลการวิจัยและนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุได้รับการนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและ
พื้นที่
๕.๓ เกิดเครือข่ายวิจัยผู้สูงอายุระดับประเทศและภูมิภาค ที่มีศักยภาพในการทาวิจัยผู้สูงอายุแบบ
มุ่งเป้า และนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
๕.๔ ประเทศมีเครือข่ายวิจัยผู้สูงอายุ ที่ เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคในประเทศและนานาชาติ รวมถึง
อาเซียน

๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๖.๑ ผลผลิต
๑) เชิงปริ มาณ คือ รายงานการวิจัยด้านสั งคมผู้ สู งอายุ ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
๒) เชิงคุณภาพ คือ สามารถใช้ผลการศึกษาวิจัย ด้านสังคมผู้สูงอายุ ในภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน
๖.๒ ผลลัพธ์
มีองค์ความรู้ด้านสังคมผู้สูงอายุ ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เพิ่มมากขึ้น
๖.๓ ตัวชี้วัด
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา นาผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้
๖.๔ เป้าหมาย
มีระบบการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยด้านสังคมผู้สูงอายุของประเทศที่ครบวงจร

๗. หน่วยงานหลักและเครือข่ายที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานหลักและเครือข่ายที่สาคัญที่เป็นเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ซึ่ง
ประกอบด้วยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

๘. แผนงานวิจัยหลักและกรอบเวลา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการและสนับสนุนให้มีการวิจัยผู้สูงอายุ แบบมุ่งเป้าและบูรณาการ
กรอบเวลา ช่วง ๑ ปีแรก
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสื่อสารและขับเคลื่อนการนาผลการวิจัยผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้าไปใช้ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาประเทศและพื้นที่ กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๑-๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเครือข่ายวิจัยให้มีศักยภาพในการทาวิจัยผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้า และนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในระดับประเทศ และภูมิภาค กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๓

๑๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเครือข่ายวิจัยผู้สูงอายุ ที่เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคในประเทศ และนานาชาติ
รวมถึงอาเซียน กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๕

๙. ปัจจัยแห่งความสาเร็จของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
๙.๑
๙.๒
๙.๓
๙.๔
๙.๕

การสนับสนุนด้านงบประมาณการวิจัยอย่างเพียงพอ
การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการวิจัย
การพัฒนาศักยภาพและปริมาณนักวิจัยทางด้านสังคมผู้สูงอายุ
แผนการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
นโยบายของรัฐบาลและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

๑๐. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan)
ภายหลังจากการกาหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น ด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุแล้ว
ต้องมีการกาหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และต่อเนื่องเพื่อให้แผนการวิจัยด้านต่างๆ มีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล มีการกาหนดหน่วยงานและ
บุคลากรที่รับผิดชอบ พร้อมแผนดาเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัยระยะ
ต่อๆไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากทีเ่ คยวิจัยไว้ อันจะทาให้ยุทธศาสตร์การวิจัย
มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้น
๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน
ยุทธศาสตร์การวิจัย รายประเด็นด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุจะเกี่ยวข้องกับภาคส่วนและ
องค์กรจานวนมากและเป็นแผนระยะกลาง ดังนั้น มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการสื่อสารอย่าง
ใกล้ชิด ทั่วถึง และต่อเนื่อง ด้วยการนาของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) นอกจากนี้อาจมี
การเชื่อมโยงเป็นเครือข่า ยของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน (Inter-Sector
Networking) กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันทางด้านประชากร ในสถาบันการศึกษาต่างๆ และอาจผนวก
กับเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมใน
การดาเนินการ การพัฒนาสังคมออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วย
อานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่ง
การติดต่อขอข้อมูลการวิจัยระหว่างภาคส่วนได้ต่อไป
๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร
มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ต้องมีความพร้อมด้านบุคลากรนักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย
ด้านระบบงาน และความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้สาหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุน
การวิจัยต้องมีความรู้และมีจานวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่ องตัวที่เอื้อให้
นักวิจัยสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจาย
และไม่ทันสมัย ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศการวิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลดังกล่าวในขอบเขตที่กาหนด มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการดาเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
จะนาไปพัฒนารูปแบบด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุ ต่อไป

๑๖
๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย
สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการทาวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องสังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นการ
ทาวิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการทาวิจัย และการร่วมวิจารณ์และเสนอแนะผลการวิจัย
นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยด้านสังคมผู้สูงอายุไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล

๑๑. แนวทางในการติดตามและประเมินผล
มีการติดตามการประเมินผลของยุทธศาสตร์การวิจัย รายประเด็นด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุด้วย
การบริหารจัดการระบบวิจัย เพราะสามารถเป็นกลไกในการติดตามประเมินผลนโยบายอย่างเป็น ระยะและ
ต่อเนื่อง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหรือข้อติดขัดได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งกลไกดังกล่าวจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่าง
คุณภาพของงานและความคล่องตัวในการดาเนินงานวิจัยด้วย

