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บทคัดย่อ 

สังคมสูงวัยกลายเป็นปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 “เศรษฐกิจผู้
สูงวัย” เสนอแนวคิดต่อสังคมสูงวัยด้านเศรษฐกิจในเชิงบวกที่ส าคัญกล่าวคือ กลุ่มผู้สูงอายุสามารถเป็นกลุ่ม
แรงงานที่มีศักยภาพในการสร้างผลผลิต  และเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่มีก าลังซื้อ การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการเพ่ือตลาดผู้สูงอายุจึงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ส าหรับ
ประเทศไทยเศรษฐกิจผู้สูงวัยมีนัยยะต่อการพัฒนาด้านคนพิการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากจ านวนผู้ที่จด
ทะเบียนคนพิการจ านวนครึ่งหนึ่งเป็นผู้สูงอายุ อีกทั้งมีประเด็นสนใจร่วมกัน คือความต้องการการพัฒนา
นวัตกรรมส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการ มาตรฐาน การปรับสภาพแวดล้อม และการขนส่งสาธารณะ  เพ่ือ
รองรับการใช้ชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมของผู้สูงอายุและคนพิการ ซึ่งมีลักษณะเอ้ือต่อการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ส าหรับทุกคน รวมทั้งเพ่ือให้มีสินค้าและบริการในราคาที่หาซื้อได้  นอกจากนี้ เป็นโอกาสที่ดีท่ีจะมี
แง่มุมการท างานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้ามกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ-คนพิการ การสร้าง
ความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมคนพิการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ชีวิตวัยเกษียณ โดยเฉพาะด้านสุขภาพและ
เศรษฐกิจ ซึ่งยังไม่ค่อยมีการกล่าวถึงมากนักในกลุ่มคนพิการ 
 
ค าส าคัญ: เศรษฐกิจผู้สูงวัย เศรษฐกิจกระแสใหม่ คนพิการ ผู้สูงอายุ การพัฒนาด้านคนพิการ 
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Silver Economy and the Implication for Disability-Related 
Development Work in Thailand 
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ABSTACT 
 Population ageing is poised to become significant social transformations of the twenty-
first century. “Silver Economy” is a concept presented as an important positive economic 
perspective towards ageing society. Senior citizen is viewed as potential labour force and 
consumers with purchasing power.  The production of products and services for older persons 
can then be a business opportunity to drive economics of the country.  As for Thailand, Silver 
Economy unavoidably has implications for the development of people with disabilities as half 
of the number of people with disabilities registered under the law were those aged 60 or 
more. There are also sharing concerns on needs about innovation development for affordable 
and accessible products and services, standards, environmental adjustment and public 
transportation, in order to facilitate daily living and social engagement of both senior persons 
and people with disabilities. Moreover, this will be good opportunity to have creative working 
dimension from exchanging experiences across groups of older persons and people with 
disabilities. Awareness raising and preparation for ageing period of life especially in health and 
economics areas are rarely addressed within people with disabilities’ group. 
 
Keywords: Silver Economy, New Economy, persons with disabilities, older persons, disability-
related work 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  kamolpun.punpuing@nectec.or.th, National Electronics and Computer Technology Center, National 

Science and Technology Development Agency  
2 suphaphan.katekum@nectec.or.th, National Electronics and Computer Technology Center, National 

Science and Technology Development Agency  

mailto:Suphaphan%20Katekum@nectec.or.th
mailto:kamolpun.punpuing@nectec.or.th
mailto:suphaphan.katekum@nectec.or.th


การสัมมนาวิชาการระดับชาตดิ้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ปี 2560 | 116 

 

1. บทน า 
 

องค์การสหประชาชาติ22ประเมินสถานการณ์ว่า พ.ศ. 2544 – 2643 (ค.ศ. 2001 - 2100) จะเป็น
ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ ซึ่งหมายถึง การมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก  
จากรายงานการคาดการณ์ประชากรโลก ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558 (World population prospects: The 
2015 revision) ประชากรโลกมีจ านวน 7.3 พันล้านคน มีประชากรที่อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 12 
หรือประมาณ 901 ล้านคน และคาดประมาณว่าจะมีประมาณ 1.4 พันล้านคน, 2.1 พันล้านคน, 3.2 พันล้าน
คน ในพ.ศ. 2573, พ.ศ. 2593  และพ.ศ. 2643 ตามล าดับ   

ในพ.ศ. 2593 ประชากรสูงอายุทั่วโลก ยกเว้นในภูมิภาคแอฟริกา จะเพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ 25 ปัจจุบัน
ภูมิภาคยุโรปมีประชากรสูงอายุจ านวนมากที่สุด คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 24 หากพิจารณาในระดับประเทศ 
ญี่ปุ่นมีประชากรสูงอายุมากที่สุดคือ ร้อยละ 33 รองลงมาคือ เยอรมันนี ร้อยละ 28  และอิตาลี ร้อยละ 28 
และฟินแลนด์ ร้อยละ 27 ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป หรือที่เรียกว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่ชราภาพมาก
ที่สุด the “oldest-old” เป็นกลุ่มที่มีการเติบโตเร็วกว่ากลุ่มผู้สูงอายุทั้งหมด โดยคาดประมาณว่ากลุ่มนี้จะมี
จ านวน 434 ล้านคน ในพ.ศ. 2593 ซึ่งคิดเป็นสามเท่าของจ านวนใน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีอยู่ 125 ล้านคน 

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาระยะเวลาการเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยแล้ว รายงาน Live Long and 
Prosper: Aging in East Asia and Pacific (World Bank, 2016) อธิบายว่ากลุ่มประเทศก าลังพัฒนาเข้าสู่
สังคมสูงวัยเร็วกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วในอดีต โดยใช้เวลาเปลี่ยนผ่านประมาณ 20-25 ปี เมื่อเทียบกับ
ประเทศพัฒนาแล้วที่ใช้เวลาเปลี่ยนผ่าน 50-100 ปี ซึ่งหมายความว่า ประเทศก าลังพัฒนาต้องปรับตัวให้ได้
อย่างรวดเร็วเพ่ือให้สามารถจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสูงวัยที่จะเกิดขึ้น ในขณะที่รายได้ประชาชาติ
ของประเทศยังอยู่ในระดับต่ ากว่าประเทศพัฒนาแล้วอยู่มาก เมื่อเทียบกับในช่วงขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ว
เหล่านั้นปรับตัวเข้าสู่สังคมสูงวัย ในรายงานฯ ให้ความหมายสังคมสูงวัยโดยพิจารณาจ านวนประชากรอายุ
มากกว่า 65 ปีขึ้นไป และได้จ าแนกกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มที่หนึ่ง ประกอบด้วย เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และ
สิงคโปร์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจในระดับสูงมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 14 ของ
ประชากร กลุ่มที่สอง ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย มองโกเลีย ไทย และเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที่เข้าสู่
สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว กลุ่มที่สาม ประกอบด้วย กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมาร์ 
ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ -เลสเต ประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก เป็นกลุ่มที่มี
ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปร้อยละ 4 ใน พ.ศ. 2553 แต่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วในทศวรรษถัดไป  

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางประชากรของสังคมไทยมีแนวโน้มเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรโลก นั่นคือการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย  (Ageing society)  จ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นผลจาก
ความส าเร็จของนโยบายวางแผนครอบครัว ซึ่งส่งผลให้อัตราการเกิดใหม่ที่ลดลงอย่างรวดเร็วในหลายทศวรรษ
ก่อนหน้า และประชาชนมีอายุขัยที่สูงขึ้น เนื่องจากความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าขึ้น หาก
พิจารณาจ านวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ตามนิยามของพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ประเทศไทยเข้า
สู่สังคมสูงวัย  นับแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา โดย 1 ใน 10 ของประชากรไทยเป็นประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 
                                                           
22  นิยามขององค์การสหประชาชาติเมื่อประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เกินร้อยละ 10 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไป เกินร้อย

ละ 7 ของประชากรทั้งหมดถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เมื่อมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 และร้อยละ 14 ตามล าดับ ส่วนสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด จะมีจ านวนประชากรสูงอายุที่มีอายุ 60 
ปีขึ้นไปเกิน ร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมด 
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ปีขึ้นไป และคาดว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ในปี พ.ศ. 2564 
คือประชากรสูงอายุจะมีถึง 1 ใน 5 และเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged Society) (United 
Nations, 2012) ใน พ.ศ 2578 โดยประมาณการว่าจะมีประชากรสูงอายุเพ่ิมเป็นร้อยละ 30 ของจ านวน
ประชากรทั้งหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2556)  เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุใน
ประเทศไทยเมื่อเทียบกับสถานการณ์ของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน พบว่าแนวโน้มสัดส่วนจ านวน
ประชากรในวัยท างาน ซึ่งอยู่ระหว่าง 15 – 64 ปี ของไทยจะอยู่ในระดับสูงที่สุดในช่วง พ.ศ.2558 ต่อมาจะมี
แนวโน้มที่จะลดต่ าลงอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าขณะที่กลุ่มประชากรผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี เพ่ิมสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง กลุ่มอายุระหว่าง 0 - 14 ปี จะลดลงต่อเนื่องเช่นกัน ทั้งนี้ ถึงแม้ในทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยถือ
ว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง แต่ปัญหาสังคมผู้สูงอายุได้ส่งผลท าให้อัตราการ
เติบโตของรายได้ต่อหัวของประชากรไทยลดลง การเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากรในวัยท างานของประเทศ
ไทย (วัดจากจ านวนประชากรอายุ 15-64 ปี) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงติดลบอยู่ระดับประมาณร้อยละ 10 ซึ่ง
เป็นระดับที่สูงมาก โดยไทยและสิงคโปร์มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ขณะที่ประเทศอ่ืนใน
อาเซียนยังคงมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นบวกคืออินโดนีเซีย กัมพูชา เมียนมาร์ อยู่ระหว่างร้อยละ 0 - 3 และ
ฟิลิปปินส์ ลาว อยู่ระหว่างร้อยละ 5 – 10 (World Bank, อ้างแล้ว) 

จ านวนผู้สูงอายุจ านวนมากขึ้นส่งผลท าให้ปัจจัยการผลิตทางด้านแรงงานลดลง  สัดส่วนประชากรวัย
แรงงานต่อประชากรทั้งหมดใน พ.ศ.2583 จะลดลงมาเหลือร้อยละ 55.1   จาก พ.ศ. 2557 ซึ่งมีร้อยละ 66.3 
คือลดลง 11.2% การออมลดลง ดังข้อมูลรายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2556 แบบปริมาณลูกโซ่ของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่าการออมของประเทศ “เริ่ม” ไม่
เพียงพอต่อการลงทุนใน พ.ศ. 2554-2555 การออมสุทธิของครัวเรือนมีมูลค่า 594,439 ล้านบาท หดตัว 6.1% 
เทียบกับปีก่อนหน้าที่ขยายตัว 3.3% การออมของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจปี 2556 มีมูลค่า 102,301 ล้านบาท 
หดตัว -48.8% ลดลงค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับที่หดตัว 11.9% ใน พ.ศ. 2555 เป็นการลดลงทั้งการออมของ
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ โดยการออมของรัฐบาลมีมูลค่า 21,917 ล้านบาท หดตัว -144.5% ส่วนการออมของ
รัฐวิสาหกิจมีมูลค่า 124,218 ล้านบาท ลดลง 17.4% (ไทยพับลิก้า, 2558) ส่วนด้านสวัสดิการและการ
รักษาพยาบาล รัฐบาลจ าเป็นต้องเพ่ิมงบประมาณค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพ่ือดูแลและปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ ใน พ.ศ. 
2556 รัฐบาลใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 523,726 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าในอีก 50 ปขี้างหน้า รัฐจะต้องใช้
งบประมาณถึง 18 ล้านล้านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง, ใน Hfocus, 2556) 

ท่ามกลางข้อกังวลในเรื่องการขาดแคลนแรงงานและจ านวนงบประมาณเพ่ือใช้ในการจัดสวัสดิการ
สังคมส าหรับผู้สูงอายุที่จะมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น มีการมองถึงโอกาสด้านเศรษฐกิจเชิงบวกที่ส าคัญซึ่งเกิดขึ้น
ในช่วงการเข้าสู่สังคมสูงวัยเช่นกัน แนวคิด “เศรษฐกิจผู้สูงวัย” (Silver Economy) กล่าวถึง กลุ่มผู้สูงอายุจะ
เป็นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่มีก าลังซื้อ อีกทั้งรัฐจ าเป็นต้องจัดหาสินค้าเพ่ือน ามาจัดบริการสาธารณะให้กับ
ประชากร การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือตลาดผู้สูงอายุจึงเป็นโอกาสทางธุรกิจและอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ ในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความ
เป็นมาของ “เศรษฐกิจผู้สูงวัย” ในระดับสากลและระดับประเทศ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเชิงเศรษฐกิจในการเข้า
สู่สังคมสูงวัย อันจะมีความส าคัญต่ออนาคตของประเทศไทย และอภิปรายถึงนัยยะที่เกี่ยวข้องกับงานการ
พัฒนาด้านคนพิการ ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการขับเคลื่อนนี้ด้วย 
 
 
 

http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=94


การสัมมนาวิชาการระดับชาตดิ้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ปี 2560 | 118 

 

2. ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจผู้สูงวัยในระดับสากล 
 

2.1 การปรับตัวสู่สังคมสูงวัยของสหภาพยุโรป 
แนวคิดเศรษฐกิจผู้สูงวัยเริ่มต้นจากกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปในแถลงการณ์กรุงบอนน์เรื่อง

เศรษฐกิจผู้สูงวัย (Bonn Declaration for Silver Economy) พ.ศ. 2548 ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปคิดเป็น
ร้อยละ 26 ของกลุ่มประชากรวัยท างาน (15-64 ปี) ใน พ.ศ.2553 จะคาดประมาณว่าจะเพ่ิมเป็นร้อยละ 53 
ใน พ.ศ.2603 ปัจจุบันไม่มีการตกลงให้ความหมายค าว่าเศรษฐกิจผู้สูงวัยร่วมกันอย่างชัดเจน แต่ใช้เป็นการ
กล่าวถึงบริบทที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางธุรกิจซึ่งเกิดขึ้นจากค่าใช้จ่าย ทั้งที่มาจากค่าใช้จ่ายสาธารณะของ
ภาครัฐและจากผู้บริโภคประชากรสูงวัย รวมทั้งความต้องการเฉพาะของผู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไป  ใน พ.ศ.2558 
ค่าใช้จ่ายของรัฐส าหรับบ านาญผู้สูงอายุ การดูแลระยะยาว สวัสดิการคนว่างงาน และการศึกษา คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในยุโรป และคาดว่าจะสูงขึ้นร้อยละ 1.8 ภายใน พ.ศ.
2603 (European parliament, 2015) 

ประชากรสหภาพยุโรปอายุมากกว่า 65 ปี มีศักยภาพในการใช้จ่ายมากกว่า 3 พันล้านล้านยูโร และ
จ านวนผู้สูงอายุที่มีความพิการเนื่องจากความชราภาพจะเพ่ิมขึ้นจาก 68 ล้านคนในพ.ศ.2558 เป็น 84 ล้านคน 
ในพ.ศ. 2563 (European Commission, 2017) มีการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพฤฒ
พลัง (active) กลุ่มเปราะบาง (fragile) และกลุ่มพึ่งพิง (dependant)  ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคแต่ละกลุ่มจะมีรูปแบบ
และพฤติกรรมการใช้จ่ายที่แตกต่างกัน   ทั้งนี้ ในกลุ่มผู้สูงอายุส่วนหนึ่งจะเป็นผู้ที่มีความพิการ ได้แก่ ร้อยละ 
32 ของกลุ่มอายุ 55-64 ปี ร้อยละ 44 ของกลุ่มอายุ 65-74 ปี ร้อยละ 60 ของกลุ่มอายุ 75-84 ปี และร้อยละ 
70 ของกลุ่มอายุ 85 ปีขึ้นไป การจัดการในเรื่องผู้สูงอายุจึงต้องค านึงความต้องการที่เกี่ยวเนื่องกับความพิการ
ด้วย (European Commission, 2015)  

ประเทศในสหภาพยุโรปตระหนักถึงปัญหาของการจัดสวัสดิการของรัฐที่คาดว่าจะเพ่ิมมากขึ้นเมื่อ
ประชากรสูงอายุมีจ านวนมากขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะมีการกล่าวถึงเรื่องเศรษฐกิจผู้สูงวัย การตอบรับและประกาศ
เชิงนโยบายเรื่องเศรษฐกิจผู้สูงวัยนี้อาจพิจารณาได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับตัวเพื่อตอบสนอง
กับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น ดังจะเห็นได้จากการกล่าวถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ที่เกิด
โดยตรงต่อผู้สูงอายุคือ ผู้สูงอายุจะมีโอกาสและได้รับการสนับสนุนในการท ากิจกรรมในการด าเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแล้ว ยังมีการกล่าวถึงความคาดหวังเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการลด
ค่าใช้จ่ายในด้านการจัดสวัสดิการของรัฐ และศักยภาพในการกระตุ้นการพัฒนาเชิงสถานะทางเศรษฐกิจของ
สหภาพยุโรป ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการท างานของผู้สูงอายุด้วย    

ในแผนปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ เฮลท์ พ.ศ.2555-2563 (eHealth Action Plan 2012-2020) 
กล่าวถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการแพทย์ทางไกลว่าจะเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสุขภาพ
ขึ้นร้อยละ 20  ช่วยให้ผู้ใช้งานทุกกลุ่มอายุจัดการดูแลสุขภาพของตนเองได้ดีขึ้น รวมทั้งมีการศึกษาที่คาด
ประมาณว่าบริการสุขภาพผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่จะลดค่าใช้จ่ายในการจัดบริการลงได้ร้อยละ 25 การใช้
งบประมาณของรัฐเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจผู้สูงวัยพิจารณาว่าการเป็นลงทุน พร้อมไปกับค่าใช้จ่าย ภาครัฐ
จ าเป็นต้องมีบทบาทเป็นผู้น าในการส่งเสริมภาคส่วนต่างๆ ให้มาร่วมกันท างานในการส่งเสริมผู้สูงอายุที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในภาวะพฤฒพลัง และมีส่วนร่วมในสังคม (European Commission, 2012)  นอกจากนี้ 
เศรษฐกิจผู้สูงวัยจะสามารถส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี ธุรกิจ มีงานที่เกิดขึ้นในการผลิตและจัดบริการ
ส าหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งการท างานของผู้สูงอายุด้วย (European Commission, 2015) 
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2.2  ประเด็นเด่นในเศรษฐกิจผู้สูงวัย 
เมื่อพิจารณาถึงประเด็นเด่นที่ได้รับการกล่าวถึงในเศรษฐกิจผู้สูงวัยในสหภาพยุโรป นอกจากเรื่องการ

ผลิต การค้าขายสินค้าและบริการเพ่ือรองรับการใช้งานของผู้เกี่ยวข้องในสังคมสูงวัยแล้ว ยังมีประเด็นที่ส าคัญ 
ได้แก่ การท างานผู้สูงอายุ การสร้างบริบทที่เอ้ือต่อการท างานและการเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ และการพัฒนา
เทคโนโลยี 

การท างานของผู้สูงอายุอาจมีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นการท างานต่อในสถานที่ท างาน
เดิมภายหลังการเกษียณ การสมัครเข้าท างานใหม่ตามความสนใจ รวมถึ งการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็น
ผู้ประกอบการ ส าหรับการจ้างงานผู้สูงอายุในองค์กรมีความริเริ่มหลายวิธี เช่น การยืดหยุ่นอายุเกษียณ 
ลักษณะการจ้างงานที่ยืดหยุ่นหลังเกษียณ อาทิ การจ้างแบบบางเวลา การเปิดให้มีการสมัครท างานต่อหลัง
อายุเกษียณ ไม่มีการก าหนดอายุเกษียณ การเลือกจ านวนเวลาท างานในแต่ละวันได้ การปรับระบบ
ประกันสังคมที่ยืดหยุ่นรองรับรูปแบบการท างานของผู้สูงอายุที่มีหลายรูปแบบ 

การสนับสนุนการท างานของผู้สูงอายุท าให้มีการด าเนินมาตรการอีกหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรมพัฒนาทักษะการท างานของผู้สูงอายุให้ทันกับสิ่งที่เปลี่ยนไปในสังคม การ
ช่วยให้ผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุที่มีความพิการปรับตัวในสถานที่ท างาน การจัดการเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ
อันเนื่องมาจากอายุ และการปรับสภาพแวดล้อม 

การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อเอ้ือต่อการท างานและเข้ามีส่วนร่วมในสังคม มีการประยุกต์ใช้แนวคิด
ที่เรียกว่า “เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Aged friendly)” ซึ่งเกี่ยวข้องกับตั้งแต่การปรับสถานที่ท างานให้เหมาะกับ
ลักษณะการท างานของผู้สูงอายุ บ้าน/ที่อยู่อาศัย อาคาร สถานที่ และการขนส่งสาธารณะ มีเป้าหมายเพ่ือเอ้ือ
ให้ผู้สูงอายุออกมาใช้ชีวิตภายนอกบ้าน และเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมต่างๆ ได้  

องค์การอนามัยโลกเสนอกรอบแนวคิดเชิงนโยบายเรื่อง “ผู้สูงอายุพฤฒพลัง (Active ageing)” ใน พ.ศ.
2545 โดยกล่าวถึงการเอื้อให้เกิดโอกาสในด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วม และความม่ันคง เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
บุคคลเมื่อสูงวัย หลักการผู้สูงอายุที่มีศักยภาพขององค์การสหประชาชาติกล่าวถึง ความเป็นอิสระ (Independence) 
การมีส่วนร่วม (Participation) การมีศักดิ์ศรี (Dignity) การได้รับการดูแล  (Care) และความพึงพอใจในตนเอง (Self-

fulfillment)  ให้ความส าคัญในเรื่องของเพศสภาพ ประสบการณ์ในชีวิต วัฒนธรรมของสังคม ที่อยู่อาศัย ตระหนัก
ถึงในด้านชีวภาพ จิตวิทยา พฤติกรรม เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ดีของผู้
สูงวัย 

โครงการวิจัยและแนวทางการด าเนินงานเมืองน่าอยู่ส าหรับผู้สูงอายุ (The Global Age-Friendly 
Cities project) ขององค์กรอนามัยโลก พ.ศ.2550 เริ่มต้นสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเมือง
ใหญ่ จ านวน 33 แห่งในโลก เกี่ยวกับการเตรียมการสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย ให้มีการจัดการกับชุมชน 
นโยบาย บริการ โครงสร้างต่างๆ ในเมืองให้สนับสนุนการใช้ชีวิตและพัฒนาไปสู่การเป็นผู้สูงวัยที่มีศักยภาพให้
มากที่สุด  

การพัฒนาเทคโนโลยีถูกพิจารณาให้ออกแบบรองรับการเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพกับการใช้ชีวิตที่
บ้าน ในชุมชนของผู้สูงอายุและผู้ดูแล/ผู้ช่วยเหลือ ซึ่งต่างจากแนวคิดการอาศัยในสถานสงเคราะห์หรือบ้านพัก
คนชราแบบถาวรเหมือนในอดีต ผู้ใช้งานเทคโนโลยีแบ่งออกเป็นกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 
ผู้ดูแล/ผู้ช่วยเหลือ และนักวิชาชีพ  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart devices) 
อุปกรณ์สวมใส่ติดตัว (Wearable devices) อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things - IoT)   บ้านอัจฉริยะ 
(Smart home) และหุ่นยนต์ จะเป็นเทคโนโลยีหลักในอุปกรณ์ช่วยในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ (IEC, 2016) 
เช่น บ้านอัจฉริยะ (Smart home) จะท างานเชื่อมโยงกับการใช้อุปกรณ์ติดตามการดูแลสุขภาพเพ่ือส่งข้อมูล
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ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในระบบการแพทย์ทางไกล (Telehealth) ระบบอัจฉริยะช่วยเหลือในการท า
กิจวัตร (Assisted-living systems) อาศัยเทคโนโลยีเซนเซอร์ ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุภายในบ้าน 
การตรวจวัดระดับการเต้นของหัวใจ การนอนหลับ ที่สามารถส่งต่อสัญญาณไปยังระบบเตือนภัยที่หน่วยบริการ
ด้านสุขภาพ โปรแกรมการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่  นอกจากนี้ จะมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการท างาน
ของผู้สูงอายุ เชื่อมโยงผู้สูงอายุที่ท างานที่บ้านกับที่ท างาน รถยนต์ไร้คนขับที่เอ้ือต่อการเดินทางของผู้สูงอายุ  

กิจกรรมการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพมีความส าคัญเพ่ือให้ผู้สูงอายุด ารงสภาวะพฤฒพลัง เช่น การ
ออกก าลังกาย โภชนาการที่เหมาะสม การตรวจสุขภาพประจ าปีเพ่ือติดตามสถานะสุขภาพของบุคคล ซึ่ง
กิจกรรมเหล่านี้จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการอีกจ านวนมาก ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีที่
เป็นนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการใหม่ที่เกิดข้ึน 

นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพ่ือรองรับการใช้งานของคนพิการสามารถเอ้ือประโยชน์กับ
ผู้สูงอายุได้ด้วย เช่น เทคโนโลยีช่วยในการเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลส าหรับคนพิการ ดังตัวอย่าง โทรทัศน์ที่มีฟังก์ชัน
ส าหรับคนพิการ ออกเสียงได้ ปิด-เปิดบริการค าบรรยายแทนเสียง หรือบริการเสียงบรรยายภาพได้ กล่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์ที่ออกเสียงได้ และบริการสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการเข้าถึงเนื้อหาโทรทัศน์ของคนพิการ 
ได้แก่ ล่ามภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง เสียงบรรยายภาพในโทรทัศน์  หนังสือเสียงส าหรับคนที่ไม่สามารถ
อ่านสิ่งพิมพ์ได้เนื่องจากความบกพร่องทางการมองเห็น หรืออ่านหนังสือไม่ได้ เทคโนโลยีการปรับความเร็วของ
เสียงส าหรับผู้ที่มีปัญหาในการฟังเนื้อหาวิทยุ ไม่สามารถแยกเพลงเบื้องหลังกับเสียงประกอบได้เนื่องจากความ
เสื่อมของหูชั้นในและการสูญเสียความสามารถในการได้ยินของระบบการได้ยินส่วนกลาง (Fachot, 2016) 

เปิดประเด็นเศรษฐกิจผู้สูงวัยในสหรัฐอเมริกา 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา องค์กร AARP เปิดประเด็นเชิงเศรษฐกิจที่มีแนวคิดใกล้เคียงกับเศรษฐกิจผู้

สูงวัย โดยใช้ชื่อเรียกว่า “the Longevity Economy” สร้างความตระหนักให้สังคมเห็นความส าคัญของ
ประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป ใน พ.ศ.2558 ประเทศสหรัฐอเมริกามีประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไปจ านวน 111 ล้าน
คน ซึ่งพบว่าเป็นกลุ่มผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไปนี้เป็นกลุ่มที่สร้างกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจถึงปีละ7.6 พันล้านล้านดอล
ล่าร์สหรัฐ เป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายในประเทศมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือคิดเป็นร้อยละ 53 ของจ านวนค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด รวมทั้งกลุ่มผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มเจ้าของกิจการที่เติบโตเร็วที่สุด (Oxford Economics for 
AARP, 2016) ประชากรกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีจ านวนมากขึ้นและทวีความส าคัญในการวางนโยบายเชิง
เศรษฐกิจและสังคม 

 
2.3  มาตรฐานด้านเศรษฐกิจผู้สูงวัยเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคสูงอายุและคนพิการ 
จากการพัฒนานวัตกรรมส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีเพ่ิมมากขึ้นรองรับความต้องการของตลาด

ในเศรษฐกิจผู้สูงวัย องค์กรด้านมาตรฐานพิจารณาถึงความจ าเป็นที่เข้ามีส่วนร่วมเพ่ือสนับสนุนในเรื่องความ
ปลอดภัย การค้าที่เป็นธรรมที่สามารถคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคได้ ดังตัวอย่างผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือระบบดิจิทัล ที่มีหลากหลายรูปแบบและมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งถือว่าผู้ใช้อาจมีความเสี่ยง
ในการใช้งาน อาทิ ด้านความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ความเป็นส่วนตัว 
ค่าใช้จ่ายการใช้บริการและอุปกรณ์เพ่ือเชื่อมต่อเครือข่ายการสื่อสาร เป็นต้น  

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน  (International Standard Organization - ISO) 
แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาเชิงกลยุทธเรื่องสังคมสูงวัย (Strategic Advisory Group on ageing societies) ใน พ.ศ.
2559 ศึกษาประเด็น และพัฒนากรอบแนวคิดการท างานเฉพาะด้านเศรษฐกิจผู้สูงวัย ส ารวจความรู้ ช่องว่าง
ด้านมาตรฐานระดับชาติ ระดับนานาชาติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยจัดล าดับความส าคัญความต้องการมาตรฐาน 
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7 เรื่อง เรียงล าดับดังนี้1) มาตรฐานการออกแบบส าหรับทุกคน (universal design standards) ทั้งด้าน
สถาปัตยกรรมและการออกแบบหน้าจอกราฟิกท่ีเอ้ือต่อการใช้งานในสังคมสูงวัย 2) การท างานของผู้สูงวัย เชน่ 
การออกแบบสถานที่ท างาน อุปกรณ์ช่วยในการท างาน 3) ภาวะสมองเสื่อม 4) การส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ 5) เทคโนโลยีและระบบที่ใช้ในสังคมสูงวัย  6) ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มหลายช่วงวัย  และ 7)
ผู้ดูแลที่ไม่ใช่นักวิชาชีพ (Informal carers) 

คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิคส์  (International 
Electrotechnical Commission - IEC) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านระบบ (Systems Committee - SyC) 
ศึกษาและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยในการด ารงชีวิต ใช้ตัวเรียกย่อว่า AAL (Assisted Active 
Living) ประกาศใช้แนวคิดเชิงระบบ (the Systems Approach) เพ่ือด าเนินการกับเทคโนโลยีที่ซับซ้อนใน
ปัจจุบัน เปลี่ยนจากการพิจารณาอุปกรณ์แยกแต่ละชิ้น ไปเป็นการพิจารณาแบบเป็นระบบ มุ่งให้เกิดการใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้ ท างานเข้ากันได้ มีความม่ันคง ปลอดภัย กับผู้ใช้ที่เป็นคนพิการ/ผู้สูงอายุ 
รวมถึงผู้ท าหน้าที่ผู้ดูแลด้วย 

มาตรฐานที่มีอยู่แล้วเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก การเข้าถึงและใช้ประโยชน์อุปกรณ์ใน
สถานที่ท างาน อาคาร สถานที่ที่ออกแบบส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ถูกน ามารวมเข้าไว้ในมาตรฐาน
เศรษฐกิจผู้สูงวัย 

 
มาตรฐานเศรษฐกิจผู้สูงวัยในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิก 
ใน พ.ศ.2559 คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานและการบังคับใช้ (Sub-Committee on Standards 

and Conformance เรียกย่อ SCSC) ภายใต้กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิกหรือเรียกเอเปค 
(Asia-Pacific Economic Cooperation เรียกย่อ APEC)  ร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลียและประเทศในเขต
เศรษฐกิจที่ร่วมสนับสนุน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เม็กซิโก สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม จัดท า
โครงการบทบาทมาตรฐานและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผู้สูงวัยของเอเปค ( The Role of 
Standards and Innovation in Driving APEC’s Silver Economy) เพ่ือศึกษาบทบาทของมาตรฐานและ
นวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนเศรษฐกิจผู้สูงวัยของเอเปค และจัดการกรอบการท างานมาตรฐานด้านเศรษฐกิจ
ผู้สูงวัย ซึ่งจะช่วยในการประสานงาน การใช้ประโยชน์ และการบ่งชี้ความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการเชิง
นวัตกรรมที่เพ่ิมสูงขึ้นเพ่ือรองรับประชากรสูงวัยของภูมิภาค (APEC SCSC, 2017) 

โครงการฯ ให้นิยาม “เศรษฐกิจผู้สูงวัย” ว่าหมายถึง โอกาสทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับทั้งค่าใช้จ่าย
เอกชนและรัฐบาลที่เพ่ิมขึ้นอันเนื่องมาจากประชากรที่มีอายุมากขึ้นและความต้องการเฉพาะของประชากรที่มี
อายุมากกว่า 50 ปี โดยศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อาคารและที่อยู่อาศัย (Building & Housing), การ
เคลื่อนย้ายและการขนส่ง (Mobility & Transport), บริการสุขภาพและชุมชน (Health & Community 
service), อาหารและโภชนาการ (food & nutrition), การท่องเที่ยวและนันทนาการ (Travel & Leisure), 
การเข้าร่วมในชุมชน (Community engagement), การท างานและฝึกอบรม (Work & Training), บริการ
ทางการเงิน (Financial services), และข้อมูลและการสื่อสาร (Information & Communication) 

จากผลการส ารวจชื่อเรื่องเดียวกันกับโครงการฯ พบว่า ประเทศสมาชิกเอเปคส่วนใหญ่สนับสนุนให้มี
การส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจผู้สูงวัยในกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจหลักของภูมิภาค สนับสนุนการพัฒนาแผน
ระดับปฏิบัติการในลักษณะอาสาสมัคร อย่างไรก็ดี พบว่าประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงเกี่ยวกับ
มาตรฐานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ กิจกรรม หน่วยงานด้านมาตรฐานที่มีการเตรียมการในเรื่องเศรษฐกิจ
ผู้สูงวัย โดยเสนอให้เอเปคสนับสนุนโครงการน าร่องเพ่ือเชื่อมโยงการใช้งานมาตรฐานกับนวัตกรรมต่อไป 
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ในการนี้ ประเทศไทยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนการด้านมาตรฐานในกลุ่มเอเปค โดยมุ่งสนับสนุนเศรษฐกิจผู้สูงวัยที่จะเกิดขึ้นของประเทศ 
 
3.  เศรษฐกิจผู้สูงวัยของประเทศไทย  

คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ ภายใต้คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จัดท าข้อเสนอการปฏิรูป “เศรษฐกิจกระแส
ใหม่” (New Economy) และได้ รั บการอนุมัติ เห็นชอบจากคณะกรรมการประสานงานรวม 3 
ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) เมื่อ  พ.ศ. 2559 โดย
กล่าวถึงเศรษฐกิจกระแสใหม่ว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งค านึงถึงความยั่งยืนทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งที่จะยกระดับการพัฒนาประเทศ จากการ
เป็นประเทศ “รับจ้างผลิตสินค้า” เป็นประเทศที่มีความสามารถใน “การพัฒนานวัตกรรม” โดยใช้จุดแข็งของ
ประเทศ เช่น ต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
เครื่องมือส าคัญในการสร้างขีดความสามารถของระบบเศรษฐกิจผ่านการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง
ประกอบด้วยภาคเศรษฐกิจ 5 สาขาหลัก คือ เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)  เศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
(Bioeconomy)  เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (Creative and Cultural Economy)  เศรษฐกิจ
เพ่ือสังคม (Social Economy) และเศรษฐกิจผู้สูงวัย (Silver Economy) นอกจากนี้ ในเดือนมีนาคม พ.ศ.
2560 คณะกรรมการประสานงานรวม 3 ฝ่าย ได้อนุมัติเห็นชอบต่อข้อเสนอการปฏิรูประบบนิเวศและการ
ลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ เพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมกับการด าเนินงานเศรษฐกิจกระแสใหม่ 
(ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560) 

“เศรษฐกิจผู้สูงวัย” เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ โดยให้ความหมายถึง การสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยจากการที่ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัย มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ซึ่ง
ท าให้ประเทศเผชิญปัญหาการขาดคนวัยแรงงาน การจัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุจ านวนมาก การดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ การขาดสินค้าอุปโภค บริโภคและการบริการส าหรับผู้สูงอายุ รัฐจึงจ าเป็นต้องปฏิรูปเศรษฐกิจและ
สังคม โดยสนับสนุนนโยบายการเพ่ิมก าลังแรงงานผู้สูงอายุ ส่งเสริมการออมของประชากร เพ่ือสร้างความ
มั่นคงในชีวิตบั้นปลาย ส่งเสริมให้ประชากรที่เข้าสู่วัยสูงอายุมีสุขภาวะดีทั้งกายและใจ รวมทั้งส่งเสริมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่รองรับกับความต้องการและตอบสนองกับการใช้งานของผู้สูงอายุ เพ่ือป้อนเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตและการบริการ ทั้งนี้ เพ่ือสร้างตลาดใหม่ที่เน้นผู้บริโภคเป็นผู้สูงอายุ ทั้งใน
ประเทศ ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก (คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่
, 2559) ดังมีกรอบแนวคิดดังรูปที่  1 เศรษฐกิจผู้สูงวัยพิจารณาแบ่งกลุ่มเป้าหมายผู้สูงวัยตามภาวะ
ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันด้วยตัวเอง เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง 
พฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุพบว่ามีลักษณะแตกต่างจากกลุ่มผู้บริโภคอ่ืนและมีความต้องการสินค้าและ
บริการใน 5 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์ อุตสาหกรรมอาหารเสริมและอาหารเชิง
สุขภาพ อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมนวัตกรรมการดูแลสุขภาพและเครื่องมือ
แพทย์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  วาระการปฏิรูปของเศรษฐกิจผู้สูงวัย ประกอบด้วย 3 วาระหลัก ได้แก ่

1) ปฏิรูปการสร้างงานของผู้สูงอายุ  ส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีศักยภาพในการท างาน โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม ซึ่งมีจ านวนมากที่สุดถึง ร้อยละ 79 เป็นผู้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ 

2) ประกาศสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ  
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคมสูงวัย สนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและ
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นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เพ่ิมมูลค่าและสามารถแข่งขันในตลาดยุคใหม่  สอดคล้องกับ
แนวทางประเทศไทยยุค 4.0   

3) ปฏิรูปนโยบายรายได้ผู้สูงอายุ  ทบทวนและจัดสรรการกระจายทรัพยากรในการจัดระบบ
สวัสดิการให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้มีความต้องการและให้ระบบมีความยั่งยืน 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการปฏิรูปเศรษฐกิจผู้สูงวัย 

 
กรอบแนวคิดเศรษฐกิจผู้สูงวัยเป็นการมองภาพรวม แสดงถึงความสัมพันธ์ตั้งแต่ระดับบุคคล องค์กร 

และสังคม บุคคลผู้สูงอายุเป็นทั้งผู้สร้างผลผลิตและผู้บริโภค ภาคธุรกิจสามารถพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ การ
ลงทุน และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ หน่วยงานภาครัฐเป็นทั้งหน่วยจัดบริการและก ากับควบคุมไปพร้อมกัน ระบบ
เศรษฐกิจสร้างผลลัพธ์ให้แก่ประเทศจากการค้าภายในและระหว่างประเทศ ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งจาก
กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและบริการด้านสังคม สวัสดิการผู้สูงอายุ/คนพิการ 
 อย่างไรก็ดี ข้อเสนอการปฏิรูปเศรษฐกิจผู้สูงวัยนี้ กล่าวถึงโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่งได้ค านึงถึง
ระบบนิเวศของระบบเศรษฐกิจที่มีปฏิสัมพันธ์กับระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ได้แก่ ระบบด้านสังคม 
ระบบสุขภาพ ระบบบริการสาธารณะ สภาพแวดล้อม ตามท่ีกล่าวถึงในเรื่อง สรุปข้อเสนอการปฏิรูประบบเพ่ือ
รองรับสังคมสูงวัย ในรายงานของคณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประ เทศไทย 

 

 

 

5 อุตสาหกรรมหลัก การผลิตและบริการส าหรับผู้สูงอายุ 

วาระการปฏิรูป 

 

 

ปฏิรูปการสร้างงานของ
ผู้สูงอายุ 

สนับสนุน วิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑแ์ละบริการ
ภายในประเทศเพ่ือผู้สูงอายุ 

ปฏิรูปนโยบายรายได้
ผู้สูงอายุ 

กลุ่มติดสังคม  กลุ่มติดบ้าน  กลุ่มติดเตียง 

ส่งเสริมให้ท างานเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจ 

รัฐต้องดูแลและจดั
สวัสดิการ 

สิ้นค้าบรโิภคใน
ประเทศ 

สินค้าไลฟ์สไตล์       อาหารเชิงสุขภาพ        การท่องเท่ียว           วัสดุก่อสร้าง                สุขภาพและ 
                                                                                 และเฟอร์นิเจอร์            เครืองมือแพทย์ 

                                                                        

 

 

สินค้าส่งออก  
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สภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2558 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต้องอาศัยแนวคิดแบบองค์รวมเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาสูงอายุได้อย่างรอบด้าน 
 
4.  เศรษฐกิจผู้สูงวัยกับนัยยะการพัฒนาด้านคนพิการในประเทศไทย 

จากประเด็นเศรษฐกิจผู้สูงวัยที่พัฒนาขึ้นในโลก และความคิดริเริ่มของประเทศไทยนับว่าเป็น
ประโยชน์และมีนัยยะต่อการพัฒนาด้านคนพิการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเบื้องต้นสังเกตได้จากจ านวนสถิติ
ประชากรที่มีความพิการซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีจ านวนมากกว่าในกลุ่มอายุอ่ืน ประกอบกับเป็น
ที่น่าสนใจว่าความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนพิการมีบางส่วนที่คล้ายคลึงกัน พิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 

 
4.1  จ านวนคนพิการไทยครึง่หนึ่งเป็นผู้สูงอายุ 
เศรษฐกิจผู้สูงวัยให้ความสนใจต่อกลุ่มผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป บางประเทศรวมถึงกลุ่มผู้มีอายุ 50 ปี

ขึ้นไป เนื่องจากเห็นว่ามีพฤติกรรมการบริโภคและลักษณะที่แตกต่างจากกลุ่มช่วงวัยอ่ืน อีกทั้งจะมีจ านวน
ขนาดใหญ่ข้ึน ในกลุ่มผู้สูงอายุนี้พบว่าลักษณะความเป็นผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับความพิการ ซึ่งประชากร
ของประเทศไทยมีลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้เช่นกัน  

จากจ านวนสถิติประชากรผู้สูงอายุไทยจ านวนหนึ่งเป็นผู้ที่มีความพิการด้วย จากการส ารวจความ
พิการ พ.ศ.2555 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าประชากรที่มีความพิการมีจ านวนทั้งสิ้นจ านวน 1.5 ล้าน
คน หรือร้อยละ 2.2 ของประชากรประเทศไทย เมื่ออายุของกลุ่มประชากรสูงขึ้นจะมีความพิการมากข้ึน ดังจะ
เห็นได้จาก กลุ่มอายุ 60-69 ปี มีร้อยละของประชากรที่มีความพิการ เป็นร้อยละ 5 กลุ่มอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป 
มีร้อยละของประชากรที่มีความพิการ เป็นร้อยละ 16.4 ซึ่งมากที่สุดในกลุ่มประชากรทั้งหมด เนื่องจาก
ผู้สูงอายุมีความล าบากหรือปัญหาสุขภาพตามวัย ซึ่งเป็นลักษณะของความพิการร่วมด้วย  

นอกจากนี้ จากจ านวนผู้ขอจดทะเบียนคนพิการเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ 31 มีนาคม 2560 พบว่า เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 
876,918 คน หรือร้อยละ 50.27 ของผู้จดทะเบียนทั้งหมด ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าในสังคมผู้สูงวัยของประเทศ
ไทยที่จะมีผู้สูงอายุจ านวนมากขึ้น นั่นอาจหมายถึงจ านวนคนพิการที่จะมากขึ้นตามไปด้วย  แม้ความต้องการ
ของกลุ่มผู้สูงอายุกับกลุ่มคนพิการจะไม่เหมือนกันทั้งหมดเนื่องจากมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกัน แต่มี
บางส่วนที่ซ้อนทับกัน ดังนั้นอาจไม่เป็นการกล่าวเกินความจริงที่ว่าความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุส่วนหนึ่งคือ
ความต้องการของกลุ่มคนพิการด้วย และในทางกลับกัน ความต้องการของกลุ่มคนพิการส่วนหนึ่งคือความ
ต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุด้วย  

 
4.2 การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนในการด าเนนิชีวิต  
งานพัฒนาด้านคนพิการจะได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจผู้สูงวัย เนื่องจากมีประเด็นความต้องการ

ร่วมกันที่ส าคัญคือ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ในการด าเนินชีวิต  

การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ในที่นี้รวมตั้งแต่ 1) การเข้าถึงและใช้ประโยชน์อาคาร สถานที่ การ
ขนส่งสาธารณะ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันภายนอกบ้าน 
เข้าร่วมอยู่ในสังคมได้ และ 2) การเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยี อุปกรณ์ช่วยเหลือ เนื้อหาข้อมูลในสื่อ
หลากหลายรูปแบบ 
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IEC (2015) ศึกษาและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือในการด ารงชีวิต หรือเรียกย่อว่า 
AAL โดยพิจารณาการใช้เทคโนโลยีตามระดับของการช่วยเหลือในการด ารงชีวิต ซึ่งออกเป็นระดับ ตั้งแต่ระดับ 
0-3 ระดับ 0 คือต้องการความช่วยเหลือน้อยที่สุด ไม่ต้องการระบบการช่วยเหลือในการด ารงชีวิตใดๆ 
(Minimal assistance: No ALL system) ระดับ 1 คือ ช่วยเหลือแบบผู้ ใช้ก าหนดความต้องการ  (User 
driven) ระดับ 2 คือช่วยเหลือเป็นแบบอัตโนมัติแต่ผู้ใช้ต้องให้ความเห็นชอบ (Automatic, user monitored) 
และระดับ 3 คือการช่วยเหลือแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องสอบถามจากผู้ใช้งาน (Fully assisted)  

กิจกรรมการช่วยเหลือพิจารณาจาก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการสุขภาพ (ลักษณะความต้องการ: ไม่
ต้องการ การติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาวะสุขภาพ การจัดการให้ทั้งหมด) ขอบเขตการช่วยเหลือ (ลักษณะ
ความต้องการ: ไม่ต้องการ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม) ช่วงเวลาการช่วยเหลือ (ลักษณะความต้องการ: ไม่ต้องการ 
บางเวลา หรือตลอดเวลา) การช่วยในกิจวัตรประจ าวัน (ลักษณะความต้องการ: ไม่ต้องการ ต้องการเฉพาะ
กิจวัตรประจ าวันพิเศษบางอย่าง ต้องการส าหรับช่วยในกิจวัตรประจ าวัน) การท ากิจกรรมสังคม (ลักษณะ
ความต้องการ: ไม่ต้องการ ต้องการเฉพาะกิจวัตรประจ าวันพิเศษบางอย่าง ต้องการส าหรับช่วยในกิจวัตร
ประจ าวัน) 

การรวมเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ใหญ่ขึ้นของกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่ มคนพิการทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศจะท าให้มีปริมาณความต้องการของตลาดมากขึ้น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนการ
ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศเพ่ือใช้ในกิจการภายในประเทศ และส่งออก มีความเป็นไปได้มากขึ้นและอาจ
ส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการเทคโนโลยีราคาถูกลงได้ 

 
4.3 การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมเพื่อช่วยสนับสนุนการด าเนนิการตามนโยบาย 
ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์และกระแสการเคลื่อนไหวเรื่องการพัฒนาที่ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ส าหรับ

กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนพิการ นอกเหนือจากปัญหาด้านกายภาพแล้ว อาจกล่าวได้ว่า เป็นกลุ่มที่เผชิญปัญหา
เชิงสังคมบางอย่างที่ส าคัญคล้ายกัน ได้แก่ สภาวะการถูกเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการคาดหวัง
ต่อความสามารถที่ต่ ากว่าความเป็นจริง  ภาพเหมารวมว่าผู้สูงอายุ/คนพิการด้อยความสามารถ ภาพลักษณ์
ความน่าสงสาร การจ่ายเงินค่าตอบแทนต่ ากว่าความสามารถในการท างาน การปฏิบัติที่ไม่เคารพต่อศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ การเข้าไม่ถึงสิทธิ สวัสดิการ ข้อมูลข่าวสารหรือสื่อที่เหมาะสม ทัศนคติต่อตนเองเชิงลบ รู้สึก
ไร้คุณค่า   

การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้มีส่วนที่จะส่งผลกระทบถึงการได้รับ
โอกาสในการพัฒนาหรือการเข้าถึงทรัพยากรในสังคมของผู้สูงอายุ/คนพิการ เช่น การเข้าท างาน การฝึกอบรม 
การรับบริการสาธารณะ การเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร  

สังคมไทยให้ความสนใจและตระหนักถึงประโยชน์การประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือช่วยสนับสนุนการใช้ชีวิต
ของผู้คนในสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและการสื่อสาร หรือคุ้นเคยจากค าเรียกว่า 
“ดิจิทัล” ซึ่งมีบทบาทมากขึ้นทุกขณะ เช่น ระบบสมองกลฝังตัว การส่งข้อมูล การติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่ง
ผนวกรวมอยู่ในสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น นักนโยบายด้านคนพิการและด้าน
ผู้สูงอายุก าหนดให้มีหัวข้อเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือช่วยเหลือในการด ารงชีวิตของคน
พิการ/ผู้สูงอายุเข้าเป็นส่วนหนึ่งในแผนงาน มาตรการ หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาคนพิการ/ผู้สูงอายุ  แม้มี
ความไม่แน่ใจถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชนเมือง/ชนบท หรือราคาท่ีเหมาะสมหาซื้อได้ แต่ต้อง
ยอมรับถึงบทบาทของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาในชีวิต เพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนารวดเร็วและท าให้เกิดตัวอย่าง
จริงในสังคมอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อน  ประกอบกับคนพิการ/ผู้สูงอายุไทยมีโอกาสได้ใช้งานเทคโนโลยีที่
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หลากหลาย เพราะมีการน าเข้าอุปกรณ์ การบริจาคอุปกรณ์ข้ามประเทศ  การเดินทางไปปฏิบัติงาน หรือ
ท่องเที่ยวในต่างประเทศ ท าให้เห็นประโยชน์ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสมรรถนะในด้านต่างๆ 
อย่างชัดเจน 

อย่างไรก็ดี การท าให้นโยบายหรือมาตรการด้านเทคโนโลยีเป็นจริงยังมีอุปสรรคอยู่มาก จาก
กระบวนการวิจัยกระทั่งถึงการน าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ปัญหา “หุบเหวมรณะ” ซึ่งมีปัจจัยเกี่ยวข้องหลาย
ประการ ดังปรากฏในข้อเสนอการปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่  อีกทั้งยังปรากฏมี
ทัศนคติ “การเป็นภาระ/ไม่คุ้มค่า” จากองค์กรภาครัฐ องค์กรด้านบริการสาธารณะ องค์กรนายจ้าง ที่
โดยทั่วไปมีทัศนคติว่าการจัดบริการ เทคโนโลยี หรือสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับคนพิการ/ผู้สูงอายุ อาจไม่
คุ้มค่า มีจ านวนคนมาใช้บริการจ านวนไม่มาก เป็นการสิ้นเปลือง  

นอกจากนี้ องค์กรด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีส่วนใหญ่ เมื่อกล่าวถึงกลุ่มผู้สูงอายุ/คนพิการ จะ
คิดถึงเพียงเรื่องการแพทย์/การบ าบัดรักษาโรค ท าให้ผลงานวิจัยเทคโนโลยีด้านการป้องกันหรือส่งเสริมสุขภาพ 
การช่วยการท างานของผู้ดูแล/ผู้ช่วยเหลือ รวมทั้งการช่วยในการใช้ชีวิตด้านอื่นมีจ านวนน้อย  ในความเป็นจริง
แล้ว ยังมีโจทย์ของอุตสาหกรรมตามความต้องการส าหรับผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ถูกพิจารณาอย่างกว้างขวาง เช่น 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ไลฟ์สไตล์ อาหารเชิงสุขภาพ วัสดุก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ การใช้เทคโนโลยีช่วย
ในการท างาน นันทนาการ 

ด้วยเหตุนี้กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนพิการจึงมีประเด็นสนใจเชิงนโยบายที่ส าคัญร่วมกัน โดยเฉพาะ
นโยบายด้านเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และการขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ การเลือกปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรม และการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ ซึ่งต้องการพลังในการขับเคลื่อนมากเพ่ือ
ติดตาม ร่วมแก้ปัญหา และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายหรือมาตรการ เนื่องจากมีปัจจัยเกี่ยวข้องกับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย การรวมตัวกันของกลุ่มภาคประชาสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนพิการจะ
สามารถเป็นพลังท่ีสร้างสรรค์และให้ประโยชน์แก่คนกลุ่มใหญ่ของประเทศ 

การจัดการกับปัญหาต้องการการระดมความคิด การเรียนรู้ วงสนทนาที่อยู่ในพ้ืนที่ ระหว่างกลาง อัน
เป็นอิสระจากการควบคุมของภาครัฐ ไม่มุ่งเฉพาะเรื่องการสร้างผลก าไร และอนุญาตให้เปิดประเด็นเชิง
วัฒนธรรม การแสดงอารมณ์ความรู้สึก ควบคู่ไปกับการใช้เหตุผล เพ่ือสะท้อนแง่มุมของความเป็นมนุษย์ 
ความรู้สึกมีคุณค่า การด ารงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนการปลดปล่อยอารมณ์ความกดดัน
ภายในที่อาจเกิดข้ึน 

การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมโดยการรวมพลังของกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนพิการจะเพ่ิม
ความสามารถในการต่อรองและกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของกลุ่มพลเมืองจ านวนมากได้ชัดเจนขึ้น ในอดีต
การเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนพิการแยกต่างหากจากกัน แต่ปัจจุบันทิศทางการ
เคลื่อนไหวเริ่มปรากฏแนวทางการรวมพลังของกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนพิการเข้าด้วยกัน ดังกรณีสหภาพยุโรป 
องค์กรฟอรั่มกลุ่มคนพิการสหภาพยุโรป (European Disability Forum เรียกย่อ EDF) องค์กรเอจแพลตฟอร์ม
ยุโรป (AGE Platform Europe) และองค์กร ANEC (สมาคมสหภาพยุโรปตัวแทนกลุ่มผู้บริโภคในกิจการ
มาตรฐาน) รวมตัวกันจัดท าหนังสือเปิดผนึกแสดงประเด็นคัดค้านร่างกฎหมายสิ่งอ านวยความสะดวกของ
สหภาพยุโรป (EU Accessibility Act) ในเดือนมกราคม 2560 โดยองค์กรเอจแพลตฟอร์มยุโรปบรรยายถึง
เหตุผลความจ าเป็น ดังนี้ 

 
“...ความคิดเห็นของกรมการค้าภายในต่อร่างกฎหมายไม่สนับสนุนการจัดให้มีบริการสิ่ง
อ านวยความสะดวกอย่างแท้จริง และลดประสิทธิภาพของข้อเสนอในร่างกฎหมายที่ถูก



การสัมมนาวิชาการระดับชาตดิ้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ปี 2560 | 127 

 

น าเสนอไป รัฐบาลสหภาพยุโรปมีสถานะที่คลุมเครือ อันไม่แสดงถึงการตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคในสหภาพยุโรปและการส่งเสริมสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพของพลเมือง
ที่มีความพิการจ านวน 80 ล้านคน และพลเมืองอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปจ านวน 190 ล้านคน 
ด้วยเหตุนี้พวกเราจึงตัดสินใจรวมพลังองค์กรกับ ANEC และ EDF เพ่ือยื่นหนังสือถึงสมาชิก
ของรัฐบาลสหภาพยุโรปทุกคน...” 

 
องค์กรเอจแพลตฟอร์มยุโรปให้ความเห็นต่อเรื่องเศรษฐกิจผู้สูงวัยว่าเห็นด้วยกับเศรษฐกิจผู้สูงวัยใน

ฐานะเป็นหนทางหนึ่งในการจัดการกับปัญหาสังคมสูงวัย โดยผู้สูงอายุจะเป็นตัวหลักส าคัญ และมีศักยภาพทั้ง
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และคาดหวังว่าเศรษฐกิจผู้สูงวัยจะไม่ได้ช่วยกอบกู้เศรษฐกิจ สร้างงาน 
สร้างความม่ังคั่งเท่านั้น แต่จะเป็นหนทางที่จะสร้างสังคมท่ีเท่าเทียมและเป็นธรรมส าหรับทุกกลุ่มวัยด้วย 
 

ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบัน กลุ่มคนพิการให้ความส าคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้โดยมีการเคลื่อนไหวทางสังคมในหลายลักษณะ ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์หรือมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนได้ ดังประเด็นที่มีการด าเนินการ ได้แก่ เรื่อง การจัด
สภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act : AAA) หรือ
ยุทธศาสตร์ทริปเปิ้ลเอ ซึ่งกล่าวถึงความเสมอภาคในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสภาพแวดล้อมซึ่ง
เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยอาศัยหลักการพ้ืนฐาน 3 ประการ ได้แก่ การออกแบบที่เป็นสากล 
(Universal Design) การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย (Assistive Technology) และการ
ช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล (Reasonable Accommodation)  เรื่อง “ขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้  
(Transportation for All)”  เพ่ือประสานงาน ส่งเสริม ตรวจสอบและผลักดันเพ่ือให้เกิดระบบขนส่งมวลชนที่
สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งการรณรงค์และส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการจัด
สภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ อุปกรณ์เครื่องช่วยในการด ารงชีวิต ที่เอ้ือต่อการใช้งานของคนพิการ/
ผู้สูงอายุ ภายใต้ค าว่า ‘อารยสถาปัตย์ หรือ Friendly design’ มีการจัดงานแสดงนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม การออกแบบเพ่ือสังคมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟ้ืน คนพิการ สตรีมีครรภ์ ครอบครัวที่มีเด็ก
เล็ก และคนที่ใช้รถเข็น  

 
4.4 การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ข้ามกลุ่มผู้สูงอายุ-กลุ่มคนพิการ 
วาระการปฏิรูปเศรษฐกิจผู้สูงวัยกระตุ้นให้เกิดการค านึงถึงการพัฒนาเชิงบูรณาการข้ามกลุ่มเป้าหมาย 

โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงประเด็นปัญหา ความต้องการ และนโยบายที่มีร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่ม
คนพิการ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ข้ามระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุ-กลุ่มคนพิการจะก่อให้เกิด
ประโยชน์กับทั้งสองกลุ่ม 

ความสัมพันธ์ของความเป็นผู้สูงอายุกับความพิการที่อาจเป็นไปโดยธรรมชาติของการเสื่อมของอวัยวะ 
หรือเกิดจากโรค ท าให้เกิดความบกพร่องของการท างานของอวัยวะหรือประสาทการรับรู้ ท าให้ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบในการย้ายตัวหรือการเคลื่อนไหว การเห็น การได้ยิน การนึกคิด หรือการควบคุมอารมณ์ 
มีการใช้ยา อุปกรณ์ การปรับสภาพแวดล้อมเพ่ือช่วยสนับสนุนการด ารงชีวิต อย่างไรก็ดี ความพิการที่เกิด
ขึ้นกับผู้สูงอายุมิได้หมายถึงความไร้สมรรถนะ แต่ยังสามารถใช้ชีวิตเป็นผู้สูงอายุพฤฒพลัง และใช้ชีวิต
อย่างมีคุณค่าได้ องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคนพิการ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์กับผู้สูงอายุให้มีการ
ด ารงชีวิตอิสระ เลือกท ากิจกรรมในชีวิตได้ตามศักยภาพที่มีอยู่ ผู้ดูแลหรือผู้ช่วยเหลือสามารถมีบทบาทส่งเสริม
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ให้ผู้สูงอายุที่มีความพิการระดับมากซึ่งต้องการมีผู้ช่วยในการปฏิบัติกิจวัตรท ากิจกรรมต่างๆ ได้ใช้ชีวิตอย่างมี
คุณค่า และมีการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

วาระการเตรียมตัวเข้าสู่วัยเกษียณหรือผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการดูแลรักษาสุขภาพและสภาพแวดล้อม
เพ่ือให้บุคคลคงอยู่ในภาวะพฤฒพลัง และการเตรียมการด้านเศรษฐกิจ เช่น การออมเงิน การพัฒนาทักษะเพ่ือ
การท างานในช่วงสูงอายุ เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ส าหรับการเตรียมการกลุ่มคนพิการเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ 
ซึ่งมักไม่ได้มีการกล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ในงานด้านการพัฒนาคนพิการมาก่อน  

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และเทคโนโลยีเครื่องช่วยความพิการท าให้คนพิการดูแล
รักษาสุขภาพได้ดีและมีอายุยืนยาวขึ้น กลุ่มคนพิการจะเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุจ านวนมากขึ้น คนพิการอาจ
คุ้นเคยกับเรื่องการปรับสภาพแวดล้อม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องช่วยความพิการ แต่อาจยังไม่ไ ด้ให้
ความสนใจศึกษาเรื่องสุขภาพและเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในสภาวะสูงอายุมากนัก  

 
5.  สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

เศรษฐกิจผู้สูงวัยกล่าวถึงโอกาสทางธุรกิจที่ตอบรับกับปรากฏการณ์สังคมสูงวัยที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่ง
หมายถึงกลุ่มประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจะเพ่ิมมากข้ึน ประเด็นส าคัญที่มีการกล่าวถึงในเศรษฐกิจผู้สูงวัย ได้แก่ 
โอกาสเชิงเศรษฐกิจ การพัฒนาธุรกิจเพ่ือตอบสนองกลุ่มประชากรสูงวัย การลดค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุด้วยการใช้เทคโนโลยี การท างานของผู้สูงอายุ การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของผู้สูงอายุ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือส าหรับทุกคน การส่งเสริมผู้สูงอายุให้อยู่ในภาวะพฤฒพลัง และการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
สนองความต้องการของสังคมสูงวัย 

เนื่องจากลักษณะความเป็นธรรมชาติเชิงกายภาพของผู้สูงอายุและคนพิการท าให้มีความต้องการ
ฟังก์ชันการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันบางส่วนที่คล้ายกัน  เช่น ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย การมองเห็น การได้ยิน หรือประสาทการรับรู้ การนึกคิด การจดจ า 
นอกจากนี้กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนพิการประสบอุปสรรคในการด ารงชีวิตในสังคมบางอย่างในลักษณะ
ใกล้เคียงกัน จึงท าให้มีประเด็นสนใจร่วมกัน ที่ส าคัญโดยเฉพาะนโยบายด้านเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และ
การขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และการสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง
และสร้างสรรค์  

ในการนี้มีข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินงานการพัฒนาด้านคนพิการในเศรษฐกิจผู้สูงวัย ดังนี้ 
1. องค์กร/กลุ่มของคนพิการ หน่วยงานเพ่ือคนพิการ และหน่วยงานรัฐด้านพัฒนาและบริการคน

พิการ เข้ามีส่วนร่วมในการติดตามและด าเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจผู้สูงวัย   
เนื่องจากเศรษฐกิจผู้สูงวัยมีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมเรื่องที่ส าคัญทั้งเรื่องการท างาน และ

การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ อันจะส่งผลกระทบในเชิงบวกที่ส าคัญต่อ
กลุ่มคนพิการ โดยเฉพาะกลุ่มวัยท างานและวัยสูงอายุ 

2. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างกลุ่มคนพิการกับกลุ่มผู้สูงอายุ  

 ให้กลุ่มคนพิการร่วมถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ความพิการ พร้อมกับเรียนรู้ความรู้ใหม่เพ่ือ
เตรียมการเข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุ  กิจกรรมเหล่านี้จะให้ความรู้เพ่ิมเติมเรื่องทักษะการใช้ชีวิตในระยะเวลาที่เป็น
การเปลี่ยนแปลงของชีวิต เมื่อเข้าสู่สภาวะความพิการหรือการเข้าสู่ภาวะสูงวัย  นอกจากนี้จะเป็นการเริ่มสร้าง
ความสัมพันธ์และความคุ้นเคยระหว่างทั้งสองกลุ่ม เพ่ือให้สามารถท างานรวมพลังกลุ่มในการเคลื่อนไหวทาง
สังคมได้ต่อไปในอนาคต 
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3. พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลพิการที่มีคุณภาพมากขึ้น สามารถท างานร่วมกับคนไม่พิการใน
สถานที่ท างานแบบรวมกัน (Integrated setting) เพ่ือให้คนพิการสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสู่
สังคมดิจิทัลและสังคมผู้สูงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ทั้งนี้หมายถึงสังคมดิจิทัลที่มีความต้องการบุคลากร ทักษะความสามารถระดับสูงขึ้น อยู่ในองค์กร
ที่มีความหลากหลาย มีทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน และการเข้าสู่ภาวะสูงวัยที่ต้องดูแลรักษาภาวะพฤฒ
พลังให้ยาวนาน เพ่ือสามารถท ากิจกรรมร่วมในสังคมได้ 

4. ใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการที่เอ้ือ
ให้คนพิการและผู้สูงอายุเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ การส่งเสริมการวิจัยพัฒนาที่มีศักยภาพในการเข้าสู่การผลิต
เชิงพาณิชย์ได้ เช่น การวิจัยพัฒนาอุปกรณ์/เครื่องมือการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของไทย
และมีราคาที่หาซื้อได้ การวิจัยเพ่ือการออกแบบและพัฒนาวัสดุก่อสร้างหรือเฟอร์นิเจอร์ที่เอ้ือต่อการใช้งาน
ของผู้สูงอายุ 

5. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยระบุให้กลุ่มคนพิการ/ผู้สูงอายุ และ/หรือ
ครอบครัว ผู้ดูแล เข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม  

 ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาผลงานที่ตรงกับความต้องการ ใช้งานได้จริง รวมทั้งกลุ่มคนพิการ/
ผู้สูงอายุครอบครัว ผู้ดูแล มีความรู้เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยในการด ารงชีวิตมากขึ้น 
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