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เฉลิมฉลองคนอายุยืน
100 ปี



อายุยืนนาน...
มากับการพัฒนา

ที่มา: www.100yearlife.com 

อายุขัยคาดการณ์เมื่อเกิด

ตามรุ่นอาย ุ(cohort life expectancy)
คิดผลของพฒันาการทางเทคโนโลยี 

ตามช่วงเวลา (period life expectancy)
ไม่คิดผลของพัฒนาการทางเทคโนโลยี 



อายุขัยคาดการณ์
ตามรุ่นอายุคนไทย...

ที่มา: ธนาคารโลก

ใกล้ 100 ปี?

อายุขัยตามช่วงเวลา
เพิ่ม 4.4 เดือนต่อปี 
ตลอด6 ทศวรรษ

จนกลายเป็น 75.3 ปี
ในปี 2559



อายุขัยคาดการณ์ตาม
“รุ่นอาย”ุ (cohort)

สูงกว่าตาม 
“ช่วงเวลา” (period)

ที่มา: Shkolnikov et. al., Population and Development Review, 2011 

แนวโน้ม
ตามรุ่นอายุ

(cohort)

แนวโน้ม
ตามช่วงเวลา
(period)

แนวโน้ม
ตามช่วงเวลา
(period)

1870-1920
Slope = 0.43

1870-2008
Slope = 0.28

1960-2008
Slope = 0.23



อายุขัยคาดการณ์
ตามรุ่นอายุ (cohort) ของ

คนไทยที่เกิดปี 2559

80-98.3 ปี 



จ านวนคนไทย
อายุยืนมากขึ้นทุกปี

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ



ไม่ใช่แค่อายุยืนขึ้น
...สุขภาพก็ดีขึ้น

ที่มา: สถานการณ์ผู้สูงอายุ 2560ที่มา: องค์การอนามัยโลก 



ประสาทสัมผัส...
ก็ชัดดี

ที่มา: สถานการณ์ผู้สูงอายุ 2560

ได้ยินชัดโดยไม่ต้องใส่หูฟัง ใส่ฟันปลอมลดลง มองชัดโดยไม่ต้องใส่แว่น 



ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ
เพิ่มขึ้น

ที่มา: สถานการณ์ผู้สูงอายุ 2560

เป็นเบาหวานมากขึ้น เป็นความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น



ออกก าลังกาย
และช่วยตัวเองได้ลดลง

ที่มา: สถานการณ์ผู้สูงอายุ 2560

ท ากิจวัตรพื้นฐาน (กินอาหาร แต่งตัว ใช้ห้องน้ า) ได้เองลดลงออกก าลังกายสม่ าเสมอลดลง



การศึกษาสูงขึ้น
และท างานมากขึ้น

ที่มา: สถานการณ์ผู้สูงอายุ 2560

จบมหาวิทยาลัยมากขึ้น ท างานมากขึ้น รายได้หลักมาจากท างานมากขึ้น



อยู่โดยล าพังมากขึ้น 
และท ากิจกรรม

ตามความสนใจมากขึ้น
ที่มา: สถานการณ์ผู้สูงอายุ 2560

ครัวเรือนเฉพาะผู้สูงอายุมีมากขึ้น ท ากิจกรรมตามความสนใจมากขึ้น



ยังต้องปรับปรุงบ้าน 
และส่ิงอ านวยความสะดวก

อีกมาก

51.5%

ที่มา: สถานการณ์ผู้สูงอายุ 2560

24.1%

ใช้ห้องน้ ามีชักโครกหอ้ยขา

2550

2560

2560

22.6%

2550

32.2%

67.8% 77.4%



อายุเท่าไร 
ไม่ใช่แค่ 

“เกิดปีไหน”
การวัด “สูงอาย”ุ ตามปีเกิด 
เป็นปรากฏการณ์สมัยใหม ่ 

“สูงอาย”ุหรือไม่ 
ควรดู 

“อายุที่เหลือ”

อายุยืนขึ้น 
ไม่ใช่แค่ 

“แก่นานขึ้น”
“วัยกลางคน” ยืดออกไป  
“วัยหนุ่มสาว” ยืดออกไป
ชีวิตมีหลายช่วงมากขึ้น  



จะเป็นอย่างไร...
หากไม่เข้าใจว่า อายุยืนขึ้น

ท่ีมา: The Guardian 18 กรกฎาคม 2017 

นิยามอายุของ “ผู้สูงอายุ” ต่ าเกินไป 
ลงทุนใน “ทุนมนุษย”์ ต่ าเกินไป 

เลิกท างานเร็วเกินไป
อยู่ในยุคอายุยืน โดยมีความสุขน้อย

ท่ีมา: The Guardian 18 กรกฎาคม 2017

กฎหมายก าหนดอายุได้บ านาญต่ าเกินไป



ท าไมต้อง “สังคมอายุยืน”?

รักษาการเติบโตให้ต่อเนื่อง สร้างเมืองให้คนมีพลังสู้
ถนอมกายรักษาใจให้พร้อมอยู่     รู้หารู้ออมพร้อมอยู่นาน
เรียนรู้คู่ไปกับท างาน บริหารขัดแย้งแห่งช่วงวัย

ไม่ใช่แค่เรื่องของ “คนสูงอายุ” 
แต่เกี่ยวข้องกับ “เราทุกคน”

มีโอกาสและ
ความท้าทายใหม่ๆ 

ต้องการการวางแผน 
และเตรียมการที่ดี



รักษาการเติบโต
ให้ต่อเนื่อง

ที่มา: World Population Prospects 2017 Revision 

ความท้าทาย 1 

จ านวนแรงงานลด



รักษาการเติบโต
ให้ต่อเนื่อง

ความท้าทาย 1 

ผลิตภาพแรงงานลดตามอายุ 

* วรเวศม์ สุวรรณระดา (2556)

คนไทยออกจากตลาดแรงงาน
ตั้งแต่อายุ 50-59 ปี*
• ผลิตภาพต่ าลง
• มีสิทธิได้บ านาญ

ที่มา: นณริฏ พิศลยบุตร และ จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฏ์ (2555) 



รักษาการเติบโต
ให้ต่อเนื่องได้อย่างไร

คนงานลดลง+ผลิตภาพลดลงตามอายุ 
มีผลลดอัตราการเติบโตลงจากเดิม 

0.8% ต่อปี 

ลดการออกจากตลาดแรงงาน
ของคน 50-59 ปี

9.2%
แก้ปัญหาได้

เพิ่มผลิตภาพ 12%
ขยายอายุรับบ านาญ

ดึงคนงาน 60-69 ปี
กลับมาท างาน

1.8%

เพิ่มผลิตภาพ 12%

แก้ปัญหาได้

เพิ่มก าลังแรงงาน

3.1%

เพิ่มแรงงานต่างด้าว
ปีละ 1 แสนคน

แก้ปัญหาได้



รักษาการเติบโต
ให้ต่อเนื่องได้อย่างไร

เพิ่มการใช้เครื่องจักร 

100%
แก้ปัญหาได้

ลงทุนเพิ่มกว่าปรกติ  
1.1-1.6% ต่อปี

(4 หมื่นล้านบาทในปี 2561)

เพิ่มการเติบโตของผลิตภาพรวม (TFP)
ขึ้นอีก 1.1% ต่อปี 

100%

สร้างนวัตกรรม
สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ 

แก้ปัญหาได้

คนงานลดลง+ผลิตภาพลดลงตามอายุ 
มีผลลดอัตราการเติบโตลงจากเดิม 

0.8% ต่อปี 



สร้างเมืองให้คน
มีพลังสู้

ที่มา:กรุงเทพฯ - เมืองใหญ่

ความท้าทาย 2



ถนอมกายรักษาใจ
ให้พร้อมอยู่ 

ความท้าทาย 3

ผู้สูงอายุจะ
ติดบ้านติดเตียง...
ใกล้เคียงล้าน

ที่มา: วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์



รู้หารู้ออมพร้อม
อยู่นาน

ความท้าทาย 4

ที่มา: วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ 2552

กองทุนประกันสังคม...จะล้มละลาย



เรียนรู้คู่ไปกับ
ท างาน

ความท้าทาย 5

ทุนมนุษยเ์พื่อการผลิต
(Productive capital)
- ความรู้ + ทักษะ
- ชื่อเสียง
- เพื่อนร่วมงาน

ทุนมนุษย์เพื่อชีวิต
(Vitality capital)
- สุขภาพ
- ความสัมพันธ์กับผู้อื่น

ทุนมนุษยเ์พื่อการเปลี่ยนผ่าน 
(Transformative capital)
- ความรู้จักตัวเอง
- ความเปิดกว้างต่อสิ่งใหม่
- เครือข่ายคนหลากหลาย ต้องลงทุนในความรู-้ทักษะให้ถูกประเภท

2 ปัจจัยก าหนดผลตอบแทน
การลงทุนใน “ทุนมนุษย์”

ความรู้และทักษะ
ล้าสมัยเร็วขึ้น 

อายุยืนขึ้น 
ลงทุนคุ้มค่ามากขึ้น 



บริหารขัดแย้ง
แห่งช่วงวัย

ที่มา:การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของรฐับาล ปี 2560

ความท้าทาย 6 อยากให้รัฐเป็นเจ้าภาพหลักจัดหาบริการต่างๆรัฐบาลควรเพิ่ม/ลดค่าใช้จ่ายด้านใด



เศรษฐศาสตร์การเมืองของสังคมอายุยืนความท้าทาย 6 
บริหารขัดแย้ง
แห่งช่วงวัย

บ านาญ+สุขภาพ

สวัสดิการเด็กเล็ก

เงินเฟ้อ

ว่างงาน

อนุรักษ์นิยม

ต้องการเปลี่ยนแปลง

รับนวัตกรรมใหม่

ยึดติดวิธีการเดิม



สังคมหลายช่วงวัย...
ควรได้ตัวแทนหลายรุ่นคน

สนช. ปี 57
อายุเฉลี่ย 62.8 ปี

<--- อายุระหว่าง 54-94 ปี --->

สส.เขต ปี 62
อายุเฉลี่ย 52.1 ปี 

<--------- อายุระหว่าง 27-83 ปี --------->



อะไรจะเปลี่ยนไป…
เมื่อไทยเป็นสังคมอายุยืน?
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