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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยก าลังเป็นประเด็นที่หลายประเทศทั่วโลกให้
ความส าคัญและน ามาซึ่งความท้าทายในหลายมิติทั้งการลดลงของจ านวนแรงงาน การออกแบบระบบบ าเน้จ
บ านาญ การสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังวัยเกษียณ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ล้วน
จ าเป็นต้องมีมาตรการและการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน 

ทั้งน้ี รัฐบาลไทยได้ให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสูงวัยและเริ่มออกมาตรการรับมือในด้าน
ต่าง ๆ อาทิ การลดภาษีนิติบุคคลให้แก่สถานประกอบการที่มีการจ้างงานผู้สูงอายุ การให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่
ผู้สูงอายุ และการให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น นอกจากน้ี ยังได้บรรจุประเด็นความท้าทายของภาวะ  สังคมสูง
วัยของไทยในร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) อย่างไรก็ดี มาตรการเหล่าน้ีอาจยังไม่สามารถตอบโจทย์ 
ของประเทศไทยได้ทั้งหมด บทความน้ีจึงได้ศึกษาแนวทางการด าเนินนโยบายของต่างประเทศและบริบทของ 
ตลาดแรงงานไทยเพื่อน าเสนอแนวทางในการรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย โดยเฉพาะมิติด้าน 
ตลาดแรงงาน เน่ืองจากจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากจ านวนแรงงานที่มีแนวโน้มลดลงต่อเน่ืองและส่งผลต่อนัย
ของการด าเนินนโยบายด้านต่างๆ อาทิ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของนโยบายการเงินและการคลัง 
เป็นต้น 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทย 

๑. โครงสร้างประชากรประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย 
- ประชากรอายุยืนมากขึ้น 
- จ านวนการเกิดเริ่มลดลงต้ังแต่ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๓  
- จ านวนเด็กอายุแรกเกิดจนถึง ๑๔ ปี ได้ลดลงจาก ๑๘ ล้านคนเหลือเพียง ๑๒ ล้านคนช่วง

ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๕๘ 
- ประชากรของประเทศอาเซียนยังเติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะที่การเติบโตของประชากรไทย

ชลอตัวและสูงวัยขึ้น 

๒. ประเทศไทยมีจ านวนประชากรมากที่สุดอยู่ที่ ๖๘ ล้านคนโดยประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จากน้ัน
จ านวนประชากรจะเร่ิมลดลง หากสถานการณ์การเกิดและการตายรวมถึงการย้ายถิ่นของประชากรในอนาคตไม่
เปลี่ยนแปลงจากปัจจุบัน 

๓. การเกิดที่ลดลงส่งผลให้ก าลังแรงงานหดตัวในอนาคต จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก าลัง
แรงงาน หรืออาจจะพิจารณานโยบายการน าเข้าแรงงานต่างชาติที่มีความรู้และทักษะ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพแรงงานมากขึ้น 

๔. ปัจจุบันประมาณคร่ึงหน่ึงของก าลังแรงงานไทยยังอยู่ในภาคเกษตรกรรม ในส่วนของเยาวชนอายุ ๑๕-
๒๔ ปี ที่ก าลังเข้าสู่ก าลังแรงงาน ส่วนใหญ่ยังมีการศึกษาระดับมัธยมต้นหรือต่ ากว่า (ร้อยละ ๖๗.๙) 

๕. ในภาพรวมโครงสร้างประชากรไทยสูงวัยขึ้น ประชากรวัยเด็กและเยาวชนจ านวนลดลง ต้องการ
ประสิทธิภาพก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น 

 



ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสวัสดิการ 

๑. เศรษฐกิจไทยก าลังเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนผ่านจากคนวัยท างานที่มีอ านาจการจับจ่ายใช้สอยได้มาก
เน่ืองจากมีก าลังแรงงานที่สร้างรายได้จ านวนมาก เข้าสู่เศรษฐกิจที่ชราเป็นสังคมสูงวัย ที่มีการออมครัวเรือนต่ า 

๒. ก าลังแรงงานที่เป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ท างานนอกระบบ เช่น เกษตรกรรม ประมง งานขาย และ
งานฝีมือต่างๆ จึงประสบกับปัญหาจากการท างาน อาทิ ค่าตอบแทนการจ้างไม่ต่อเน่ือง และไม่มีสวัสดิการ ขาด
หลักประกันทางรายได้ยามเกษียณอายุ อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในอนาคต 

๓. รัฐบาลจึงก าหนดนโยบายต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถประกอบอาชีพเพื่อให้มีราย ได้ช่วยลด
ผลกระทบจากการเป็นผู้สูงวัย 

๔. รัฐจัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อรองรับจ านวนผู้สูงอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆจึง
มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ต้องมีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องภาระค่าใช้จ่ายและแหล่งเงินทุน
ส าหรับการจัดหาสวัสดิการเพื่อรองรับจ านวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในอนาคตตลอดจนการหาแนวร่วมที่จะเข้ามาช่วย
ดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุ 

๕. รายจ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุต้องมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมโดยค านึงถึงผู้ที่ขาดโอกาสและ
ต้องการได้รับการดูแลช่วยเหลือมากที่สุด อาทิเช่น ผู้สูงอายุที่ยากจนและอาศัยอยู่ตามล าพัง 

๖. การออมของครัวเรือนไทยอยู่ในระดับต่ า การสร้างหลักประกันรายได้ยามชราภาพของประชากรวัย
ท างานนับได้ว่าจะมีบทบาทที่ส าคัญมาก ในอนาคต การพึ่งพารายได้จากบุตรจะลดบทบาทลง บทบาทของ 
“บ านาญภาครัฐ” จะมีความส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ 

ด้านการศึกษา 

สถานการณ์ที่คาดว่า ในอนาคตจะมีประชากรวัยเด็กน้อยลง จ านวนนักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษามี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง จึงต้องมีนโยบายการเพิ่มคุณภาพของเด็กในด้านการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ 

ด้านสาธารณสุข 

๑. การใช้บริการสถานพยาบาลของผู้สูงอายุมีอัตราการเข้ารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสูง
กว่าค่าเฉลี่ยของผู้ป่วยวัยอื่นๆ 

๒. ค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอาจไม่ได้จ่ายเองแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่
กองทุนประกันสุขภาพหลักทั้ง ๓ กองทุนต้องรับผิดชอบตามสิทธิที่ผู้สูงอายุได้รับ ซึ่งพบว่ายิ่งอายุมากขึ้นค่าใช้จ่าย
ต่อคร้ังของการเข้าใช้บริการจะยิ่งมากขึ้นตามล าดับ 

๓. ความต้องการของบุคคลากรทางการแพทย์มีมากขึ้น การขาดแคลนจ านวนบุคคลากรและทักษะที่
หลากหลายของบุคคลากรสาธารณสุขตลอดจนการขาดผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านหรือในชุมชน (non-formal care 
givers)จะท าให้ความกดดันต่อระบบสาธารณสุขที่มีเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านประชากรและการเปลี่ยนผ่านภาวะ
สุขภาพยิ่งขยายตัว จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 
(home-based health care) และการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาล (facility-based health care) หรือต้องมีการ
ประสานความร่วมมือระหว่างกัน 

 

 

 



ด้านก าลังแรงงาน 

๑. ก าลังแรงงานไทยลดลง มีความต้องการก าลังแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแรงงาน
ไร้ฝีมือ 

๒. ในภาคอุตสาหกรรมทุกระดับ ขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานมีฝีมือ แต่ผู้จบกา รศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาในแต่ละปีมีจ านวนน้อยมาก 

๓. หากประเทศไทยไม่สามารถปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้ลดการใช้แรงงานระดับล่างให้น้อยลง ก็ยังคง
ต้องพึ่งพิงแรงงานต่างด้าวมากขึ้นเร่ือยๆ จนท าให้การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยขาดความมั่นคง และอาจจะไม่
สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียนที่ไม่มีปัญหาข้อจ ากัดด้านอุปทานแรงงานเช่นประเทศไทย 

๔. การสร้างวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม ๔.๐ จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญส าหรับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กรณีศึกษาจากต่างประเทศ 

ญี่ปุ่น 

๑. ญี่ปุ่นก้าวสู่การเป็นสังคมสูงวัยเร็วกว่าประเทศอื่นๆ สังคมของญี่ปุ่นเน้นความส าคัญของผู้ชายในการหา
เลี้ยงหลักในครอบครัวแม้ผู้หญิงญี่ปุ่นจะเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมากมาย นับต้ังแต่ทศวรรษที่ ๑๙๙๐ เป็นต้นมา 

๒. นโยบายสวัสดิการครอบครัวของญี่ปุ่นยังขาดความเข้าใจในปัญหาความต้องการของผู้หญิง และเป็ น
นโยบายที่ยังขาดความเท่าเทียมทางเพศสภาวะ ท าให้ผู้หญิงหลายคนต้องเลือกที่จะเลี้ยงลูกอยู่บ้านคอยเป็นช้างเท้า
หลัง มีเพียงร้อยละ ๓๖ ของแม่ชาวญี่ปุ่นที่มีลูกต่ ากว่าอายุ ๗ ปี ที่ยังท างานหารายได้และหลายคนในจ านวนน้ีท า
ได้แต่งานไม่เต็มเวลาเท่าน้ัน ผู้หญิงถูกก าหนดให้มีบทบาทในตลาดเศรษฐกิจโดยเป็นบทบาทรองเท่าน้ัน หน้าที่หลัก
ของผู้หญิงคือเป็นภรรยาและแม่ 

๓. มีการจัดสวัสดิการที่หลากหลายเพื่อช่วยส่งเสริมการมีบุตรและบทบาทครอบครัว นับต้ังแต่ การให้เงิน
อุดหนุนบุตร การจัดสถานที่เลี้ยงดูเด็กในที่ท างาน 

๔. ในด้านการส่งเสริมการออม ญี่ปุ่นมีหลักประกันด้านรายได้ส าหรับผู้สูงอายุเป็นแบบ ๓ ชั้น ครอบคลุม
ผู้ประกันตนกลุ่มต่างๆ ประกอบด้วย บ านาญพื้นฐาน และบ านาญที่เกี่ยวเน่ืองกับรายได้ 

๕. ด้านสาธารณสุขของญี่ปุ่น ได้จัดต้ังระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้หลักการของสวัสดิการหรือการ
ประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีแก่ประชาชนทุกคนในประเทศ โดยรัฐบาลก าหนดให้
ประชาชนทุกคนท าประกันสุขภาพ คือ ประกันส าหรับพนักงานบริษัท และประกันที่ท ากับรัฐบาลท้องถิ่น 

๖. หากมีการเจ็บป่วย ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๗๕ ปีขึ้นไป ต้องออกค่ารักษาพยาบาลเองที่ร้อยละ ๑๐ ของค่า
รักษาพยาบาลทั้งหมด ส่วนผู้ที่อายุยังไม่ถึง ๗๕ ปี จะต้องจ่ายที่ร้อยละ ๓๐ ของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด (ทั้ง
ผู้ประกันตนและครอบครัว) และจะได้รับเงินคืนในกรณีที่คลอดบุตรหรือเสียค่ารักษาพยาบาลเป็นจ านวนสูง 

๗. ในส่วนของผู้สูงอายุน้ัน ยังมีระบบการช่วยเหลืออื่นๆ จากรัฐบาล ได้แก่ การบริการพยาบาลแก่ผู้สูงอายุ
และการบริการการให้การรักษาที่บ้าน โดยผู้สูงอายุที่มีอายุ ๗๕ ปีขึ้นไปจะต้องจ่ายค่าบริการที่ร้อยละ ๑๐ ของ
ค่าบริการทั้งหมด 

๘. การบริหารจัดการที่ด้อยประสิทธิภาพ การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ต่ า การมีประชากรสูงวัยเพิ่มมาก
ขึ้นอย่างต่อเน่ือง ท าให้ประชาชนส่วนหน่ึงไม่ไว้ใจต่อความยั่งยืนของระบบบ านาญและคาดว่าตนจะได้รับความเป็น
ธรรมในอนาคต ส่งผลให้ประชาชนส่วนหน่ึงเลือกที่จะไม่จ่ายเงินสมทบ 



๙. รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้มีการปฏิรูประบบบ านาญแห่งชาติขึ้น โดยหันมาให้ความส าคัญกับระบบ Defined 
Contribution มากขึ้น ปรับปรุงระบบการจัดเก็บเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระบบประกันสังคมของประเทศ
ญี่ปุ่นควรปรับปรุงเป็นระบบแบบบูรณาการ ของระบบบ านาญ ระบบประกันสุขภาพ และระบบบริการพยาบาลแก่
ผู้สูงอายุ ให้ทั้งสามเสาหลักน้ีมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่เสมอ 

สหรัฐอเมริกา 

๑. สวัสดิการทางสังคมของอเมริกามีความแตกต่างมากจากประเทศแถบยุโรป 

๒. บริการดูแลเด็กเป็นรัฐบาลแต่ละรัฐจัดให้ เพื่อสนับสนุนให้แม่ได้ไปท างาน การปฏิรูปสวัสดิการที่ผ่านมา
ได้กระตุ้นให้รัฐและชุมชนท้องถิ่น ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและให้งบประมาณสนับสนุนบริการดูแลเด็กที่มี
มาตรฐานสูง การบริการเด็กมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงท าให้ผู้ที่ยากจนขาดทางเลือก 

๓. รัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆ ท าให้ระบบสวสัดิการของประเทศสหรัฐอเมริกามีโครงการช่วยลดความ
ยากจนรูปแบบต่างๆ โดยปรับเปลี่ยนการให้ความช่วยเหลือทางสังคมแก่คนยากจน เป็นมาตรการจูงใจให้มีส่วนร่วม
ในการท างานเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินช่วยเหลือที่รัฐจัดให้ 

๔. ระบบบ านาญของสหรัฐอเมริกา ได้จัดการอยู่ภายใต้ระบบประกันสังคม 

๕. ประชาชนทุกคนต้องส่งเงินเข้าสมทบสู่กองทุนเป็นเวลาอย่างน้อย ๑๐ ปี จึงจะมีสิทธิได้รับเงินบ านาญ
เมื่ออายุครบ ๖๒ ปี (ขั้นต่ า) ไปจนกระทั่งเสียชีวิต 

๖. ด้านสาธารณสุข สหรัฐอเมริกาเป้นประเทศที่พัฒนาแล้วที่เพิ่งมีการใช้ระบบ National Healthcare 
Plan (The Patient Protection and Affordable Care Act หรือ Obama Care) แต่ทั้งน้ีนโยบายด้านสุขภาพ
ของสหรัฐอเมริกาก าลังปรับเปลี่ยนในยุครัฐบาลของพรรครีพับลิกันโดยประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ 

๗. ปรัชญา ความเชื่อ และแนวคิดของนักการเมืองฝ่ายพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันในการจัด
สวัสดิการสังคม น้ันแตกต่างกันเป้นอย่างมาก ท าให้การแก้ปัญหาเร่ืองการปรับปรุงโครงสร้างของระบบ
ประกันสังคม ระบบ Medicare และระบบประกันสุขภาพของสหรัฐอเมริกาเป้นไปด้วยความยากล าบาก 

๘. ประชากรยุคเบบี้บูมเมอร์ของอเมริกาก าลังทะยอยเกษียณอายุตามมาอีกเป็นจ านวนมาก การให้ความรู้
เรื่องการจัดการการเงินส่วนบุคคลของประชากรจึงมีความส าคัญเพื่อให้มีความรู้และแนวทางเพื่อรับมือกับชีวิตหลัง
เกษียณได้ 

สิงคโปร์ 

๑. รัฐบาลสิงคโปร์จัดสรรสวัสดิการสังคมแก่ประชากรทุกวัย โดยส่งเสริมการมีคู่และเพิ่มจ านวนประชากร
อย่างต่อเน่ือง โดยให้หน่วยงาน กระทรวงพัฒนาชุมชนเยาวชนและกีฬา เป็นผู้รับผิดชอบ มีทั้งการให้เงินสดและให้
เงินอุดหนุนในบัญชีเงินฝากที่คู่สมรสเปิดให้แก่บุตรตนเอง 

๒. มีการประกาศใช้นโยบาย “Marriage & Parenthood Package” เพื่อช่วยกระตุ้นให้ประชาชน
แต่งงานและผลิตทรัพยากรมนุษย์ ให้ประเทศโดยให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิเช่น การจัดซื้อที่อยู่อาศัย  

๓. รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส าคัญมากกับการสร้างงานในตลาดแรงงานในประเทศ กระทรวงแรงงาน
สิงคโปร์ได้ก าหนดนโยบายด้านแรงงาน 

๔. รัฐบาลสิงคโปร์ด าเนินการมีแนวคิดในด้านการจัดสวัสดิการวัยท างานครอบคลุมทั้งด้านการเงินและ
รายได้ด้านบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคม ด้านการท างาน 

 



๕. แนวนโยบายที่รัฐบาลสิงคโปร์เพื่อเตรียมความพร้อมและหาแนวทางช่วยเหลือให้กับประชาชนในสังคม
ผู้สูงวัยประกอบด้วย 

 - ส่งเสริมการจ้างงานและความมั่นคงทางด้านการเงิน 

 - ให้การดูแลสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์กรรวมในราคาย่อมเยา 

 - ช่วยเหลือผู้สูงอายใุนสังคมให้ความสะดวกแก่ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  

 - ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอายุยืน โดยการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงเพื่อให้อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

สวีเดน 

๑. ประเทศสวีเดนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งความสุขและมีสวัสดิการสังคมส าหรับประชาชนดีที่สุด 

๒. รัฐบาลสวีเดนดูแลและจัดสรรสวัสดิการที่ส าคัญๆ ให้แก่ประชาชนในทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัย
ท างานและวัยผู้สูงอายุ 

๓. มีนโยบาบด้านครอบครัวที่ครอบคลุมการให้ประโยชน์กับเด็กและครอบครัว  

๔. มีกฏหมายที่รองรับสิทธิของผู้ให้ความช่วยเหลือจากรัฐในส่วนที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต 

๕. มีนโยบาย การให้หลักประกันกับพ่อแม่ และบริการดูแลเด็กอย่างสมบูรณ์แบบ 

๖. สิทธิของประชาชนทั้งที่ต้องการมีลูกและไม่ต้องการมีลูกได้รับการคุ้มครอง 

๗. ให้เงินสงเคราะห์บุตรจนอายุ ๑๖ ปี โดยเพิ่มจ านวนเงินตามจ านวนบุตรที่เพิ่มขึ้น 

๘. เงินสงเคราะห์ที่อยู่อาศัย ให้ส าหรับครอบครัวที่มีลูก แต่ไม่ได้ให้ทุกคนแต่เลือกให้ตามหลักเกณฑ์ 

๙. บริการดูแลเด็ก (Childcare) เป็นบริการที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วตลอดสามทศวรรษ 

๑๐. แม่ต้ังครรภ์ในสวีเดนก็จะได้รับสวัสดิการก่อนคลอดผ่านหลักสูตรการเตรียมตัวคลอดที่ไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายหรือหลักสูตรที่ต้องจ่ายเงินเองบางส่วน 

๑๑. ด้านการประกันสังคม ระบบประกันสังคมของสวีเดนครอบคลุมอย่างกว้างขวางและสมบูรณ์ตั้งแต่
เกิดจนตาย และยังครอบคลุมถึงบุคคลที่เข้ามาอาศัยในประเทศ และคนต่างด้าวด้วย การเก็บเงินสมทบก็จะเรียก
เก็บภาษีในอัตราที่สูงเช่นเดียวกัน 

๑๒. กรณีประกันบ านาญ การจ่ายเงินสมทบทั้งผู้ประกันตนแบบบังคับและผู้ประกันตนแบบสมัครใจ ต้อง
จ่ายเงินสมทบในอัตราเท่ากันกับนายจ้างจ่ายให้ลูกจ้าง โดยรัฐร่วมจ่ายสมทบ  

๑๓. ที่ผ่านมารัฐบาลสวีเดนมีการปฏิรูปสวัสดิการที่ให้แก่แรงงานส าคัญๆ หลายด้านเพื่อลดภาระรายจ่าย
ของภาครัฐ อาทิเช่น ให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการกองทุนบ านาญบางส่วน 

๑๔. อายุเกษียณของพลเมืองสวีเดนอยู่ที่ ๖๔ ปี ซึ่งป็นตัวเลขที่สูงสุดในประเทศสหภาพยุโรป เงินบ านาญ
ที่ผู้สูงอายุจะได้รับขึ้นอยู่กับจ านวนเงินภาษีเงินได้ที่แต่ละคนได้จ่ายไป และผูเกษียณจ านวนมากได้รับเงินเกษียณ
จากกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุจากภาคเอกชนอีกด้วย 

 

 



บทสรุป 

ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยการเกิดมีแนวโน้มลดลงและจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กรณีศึกษาจากต่างประเทศน้ันมีความหลากหลายแตกต่างกันไป ไม่สามารถน าแนวทางของประเทศใดประเทศหน่ึง
มาใช้โดยตรงกับประเทศไทยเพื่อก าหนดนโยบายส าหรับสังคมสูงอายุ ต้องพิจารณ าปรับใช้ตามบริบทที่มี
ลักษณะเฉพาะของประเทศไทย อาทิ เช่น ปัจจุบันก าลังแรงงานไทยส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ การออมของ
ครัวเรือนไทยเพื่อวัยสูงอายุยังอยู่ในระดับต่ า ประชากรที่อยู่ในฐานการเสียภาษียังมีไม่มาก ก าลังแรงงานไทยใน
ภาพรวมยังมีระดับการศึกษาไม่สูงมาก อุปสงค์และอุปทานของก าลังแรงงานยังขาดความสอดคล้องในแง่ทักษะและ
ระดับการศึกษา ผู้หญิงไทยได้รับการศึกษามากขึ้นและเข้าสู่ตลาดแรงงานจ านวนมาก เป็นต้น  

การสร้างวิสัยทัศน์เพื่อตอบสนองสังคมสูงวัยน้ัน ต้องครอบคลุมประชากรทุกช่วงวัย ค านึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชน สร้างความยั่งยืนของนโยบายในภายหน้าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ให้การคุ้มครองผู้ที่ขาดโอกาส
หรือไม่สามารถดูแลตนเองได้ การพัฒนาความรู้และทักษะของก าลังแรงงานในอนาคตมีความส าคัญต่อการเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


