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13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรม 
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อะไรจะเปลี่ยนไป…เมื่อไทย
กลายเป็นสังคมอายุยืน? 

 ปัจจบัุนมีสญัญาณแสดงถงึการเป็นสงัคมอายยุนื 

(longevity society) ในประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ 

เช่น ประเทศญีปุ่่นยกเลกิการให้จอกเหล้าแก่ผูมี้อายุครบ 

100 ปี ที่เรียกว่า “ซากาซุกิ (Sakazuki)” เนื่องจากมีคน

อายุเกิน 100 ปีจ�านวนมาก รัฐบาลอังกฤษก็ต้องเพิ่มคน

ร่างพระราชสาส์นอวยพรของสมเด็จพระราชินีท่ีจะมอบ

ให้ผู้มีอายุครบ 100 ปี เนื่องจากมีคนอายุเกิน 100 ปีเพิ่ม

ขึ้นมาก 

 ในประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ ประชากรที่เกิด

ในปี 2553 มีอายุขัยคาดการณ์ตามรุ่นอายุ (cohort life 

expectancy) เกินกว่า 100 ปีแล้ว (รูปที่ 1) ส่วนหนึ่งเกิด

จากการพฒันาเทคโนโลยีทีช่่วยให้ประชาชนมีอายยุนืขึน้ 

ปัจจุบัน คนไทยมีอายุขัยคาดการณ์เฉล่ียตามช่วงเวลา 

(period life expectancy) ประมาณ 75 ปี ทีดีอาร์ไอคาด

การณ์ว่าอายุขัยคาดการณ์ตามรุ่นอายุของคนไทยที่เกิด

ในปี 2559 จะอยู่ระหว่าง 80-98.3 ปี นอกจากนี้ จากการ

ส�ารวจของส�านกังานสถติแิห่งชาตพิบว่า ในปี 2560 มีคน

ไทยมากกว่า 9 พนัคนทีอ่ายุมากกว่า 100 ปี และมากกว่า 

1.6 แสนคนที่มีอายุระหว่าง 90-99 ปี ดังนั้น การที่จะเห็น

คนไทยจ�านวนมากมีอายถึุง 100 ปีในอนาคตอันใกล้น่าจะ

ไม่ใช่เรื่องแปลก 

 นอกจากคนไทยมีอายุยืนขึ้นแล้ว ยังมีสุขภาพที่
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ดีขึ้น และมีประสาทสัมผัสต่างๆ ดีขึ้นด้วย จากรายงาน

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 25601 พบว่า ผู้สูงอายุ

กว่าร้อยละ 85 ประเมินว่าตนเองมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นจาก

ร้อยละ 75 เมื่อปี 2545  อย่างไรก็ตาม มีสัดส่วนผู้สูงอายุ

ที่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน และความดัน

โลหิตสูง เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งส่วน

หนึง่เป็นผลมาจากพฤตกิรรมของคนไทย เช่น มีการออก

ก�าลงักายลดลงในหลายช่วงวยั ดังนัน้ หากมีการวางแผน

รักษาสุขภาพที่ดีแล้ว คนไทยจะสามารถมีอายุยืนพร้อม

กับมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ด้วย

 ผูส้งูอายุไทยในปัจจบัุนต่างจากผูสู้งอายใุนอดีต ผู้

สงูอายปัุจจบัุนมีการศึกษามากข้ึน โดยในปี 2560 ผูส้งูอายุ 

มากกว่าร้อยละ 10 เรียนจบมหาวทิยาลัย เพิม่ขึน้จากร้อย

ละ 4 เม่ือปี 2545 และมีการท�างานต่อเนือ่งหลังอาย ุ60 ปี

มากขึน้ ส่วนหนึง่เพือ่ชดเชยรายได้ท่ีได้รับจากบตุรหลาน 

คู่สมรส และเงินออมที่มีแนวโน้มลดลง ผู้สูงอายุจ�านวน

มากยังอยู่โดยล�าพังและนิยมท�ากิจกรรมตามความสนใจ

1 http://www.dop.go.th/download/knowledge/th1552463947-

147_0.pdf

มากขึ้น ในขณะที่การท�ากิจกรรมกับผู้อื่นในชุมชนลดลง 

 การจ�าแนกผู้สูงอายุด้วยเกณฑ์อายุ 60 ปีอาจ

ไม่มีความเหมาะสมอกีต่อไป เนือ่งจากคนไทยในปัจจุบัน

มีอายุยืนยาวข้ึน การศึกษาในทางมานุษยวิทยาที่ผ่าน

มาพบว่า เราสามารถนิยามการเป็นผู้สูงอายุได้จากแนว

ทางอ่ืนๆ นอกจากปีเกิด เช่น กิจกรรมท่ีท�า ความรู้สึก

ของตนและผู้อื่น บรรทัดฐานในสังคม หรือการวัดความ

แข็งแรงทางกายภาพอย่างวัตถุวิสัย เราจึงควรทบทวน

ค�าจ�ากัดความของ “ความสูงอายุ” ใหม่ว่า ไม่จ�าเป็นต้อง

วัดโดยปีเกิดเสมอไป

การทีค่นมีอายุยนืขึน้ยังหมายถงึการทีแ่ต่ละช่วง

ของอายมีุความยาวนานมากขึน้ และชวีติมีหลายช่วงอายุ

มากขึ้นจนกลายเป็น “ชีวิตหลายช่วง” (multistage life) 

ดังนั้น การไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงนี้ อาจท�าให้เรามอง

โลกไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น เราจะนิยามผู้สูง

อายุโดยใช้อายทุีต่�า่เกินไป ลงทุนใน “ทุนมนษุย์” (human 

capital) ต�า่เกนิไป หรือเกษยีณอายเุร็วเกินไป ซึง่ทัง้หมด

นี้น่าจะท�าให้เราอยู่ในโลกโดยมีอายุยืนขึ้น แต่มีความสุข

น้อยลง 

รูปที่ 1 อายุขัยคาดการณ์ของคนรุ่นอายุที่เกิดปี 2553 (ปี) ในประเทศพัฒนาแล้ว

ที่มา: www.100yearlife.com
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 ประเด็นส�าคัญท่ีสุดก็คือ “สังคมอายุยืน” (lon-

gevity society) ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเท่านั้น 

แต่เป็นเร่ืองทีเ่กีย่วข้องกับคนทุกคนในสังคม ความเข้าใจ

ท่ีถูกต้องต่อสังคมอายุยืนจะท�าให้เราเห็นโอกาสและ

ความท้าทายใหม่ๆ ทั้งในด้านการสร้างความเติบโตทาง

เศรษฐกิจ การออกแบบเมือง การรักษาสุขภาพ การออม

เงิน ตลอดจนการท�างานและการเรียนรู้ต่อเนื่อง ทั้งหมด

นี้ต้องการการวางแผนและการเตรียมการที่ดี

ความท้าทายด้านการรักษาการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

 จ�านวนแรงงานไทยมีแนวโน้มลดลงและมีผู้สูง

อายุมากขึ้นเม่ือใช้ค�าจ�ากัดความเดิมว่าผู้สูงอายุคือผู้ท่ี

มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  ข้อมูลของ World Population 

Prospects 20172 ชีว่้า ปัจจบัุนมีประชากรวยัแรงงานและ

วยัสงูอายุร้อยละ 64 และ 19 ตามล�าดับ แต่ในอกี 30 ปีข้าง

2 https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_

KeyFindings.pdf

หน้า สัดส่วนประชากรวัยแรงงานจะลดลงเหลือร้อยละ 

55 ในขณะที่วัยสูงอายุจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 32 นอกจาก

นี้ ผลิตภาพแรงงาน (labor productivity) มีแนวโน้มลด

ลงอย่างรวดเรว็หลังในช่วงอาย ุ50-59 ปี (รปูที ่2) อนัเป็น

สาเหตุให้คนกลุ่มดังกล่าวต้องออกจากตลาดแรงงาน

จากการประมาณการของ ดร. นณริฏ พิศลยบุตร 

นักวิชาการอาวุโสของทีดีอาร์ไอ พบว่า ผลจากการ

ขาดแคลนแรงงานและผลติภาพทีล่ดลงจะท�าให้อตัราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจของไทยลดลงเฉลี่ยประมาณร้อยละ 

0.8 ต่อปี ฉะนั้น เพื่อรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ต่อ

เนื่อง สังคมไทยมีทางเลือกต่างๆ ดังนี้

1. การลดการออกจากตลาดแรงงานของคน

ไทย ด้วยการพัฒนาทักษะแรงงานกลุ่มอายุ 

50-59 ปีขึ้นร้อยละ 12 และขยายอายุที่เริ่ม

รับบ�านาญให้เป็น 60 ปี จากอายุ 55 ปีใน

ปัจจุบัน ซึ่งจะบรรเทาปัญหาการเติบโตทาง

เศรษฐกจิทีล่ดลงได้ประมาณร้อยละ 9.2 ของ

การเติบโตที่จะชะลอลงทั้งหมด

2. การดึงคนอายุ 60-69 ปีกลับมาท�างาน ด้วย

รูปที่ 2 

           สัดส่วนของประชากรจำาแนกตามกลุ่มอายุ (ร้อยละ)

ที่มา: World Population Prospects 2017 Revision ที่มา: นณริฏ พิศลยบุตร และจิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, 2555. 
การพัฒนาทางเทคโนโลยี สังคมผู้สูงอายุ และการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของไทย.

ดัชนีผลิตภาพของแรงงาน (อายุ 30=1)
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การเพิ่มผลิตภาพแรงงานข้ึนประมาณร้อย

ละ 12 ซึ่งจะบรรเทาปัญหาได้ประมาณร้อย

ละ 1.8 ของการเติบโตที่จะชะลอลงทั้งหมด

3. การเพิ่มก�าลังแรงงานใหม่ ด้วยการเพิ่ม

แรงงานต่างด้าวจากแนวโน้มเดิมอีกปีละ 1 

แสนคน ซึง่จะบรรเทาปัญหาได้ประมาณร้อย

ละ 3.1 ของการเติบโตที่จะชะลอลงทั้งหมด

จะเห็นว่า การแก้ไขปัญหาด้วยการเพิ่มก�าลัง

แรงงานตามแนวทาง 1-3 บรรเทาปัญหาได้เพียงส่วน

น้อยเท่านัน้  เพือ่แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มีประสทิธผิลยิง่

ขึ้น เราจึงควรพิจารณาทางเลือกตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

1. การเพิม่การใช้เคร่ืองจกัร ระบบอัตโนมัตแิละ

หุ่นยนต์ ด้วยการลงทุนเพิ่มกว่าปกติร้อยละ 

1.1-1.6 ต่อปี (ประมาณ 4 หมื่นล้านบาทใน

ปี 2561) ซึง่จะแก้ปัญหาการเตบิโตทีจ่ะชะลอ

ลงได้ทั้งหมด หรือ

2. การเพิ่มการเติบโตของผลิตภาพโดยรวม 

(Total factor productivity: TFP) ขึ้นอีกร้อย

ละ 1.1 ต่อปี ด้วยการสร้างนวัตกรรม และการ

สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งจะแก้ปัญหา

การเติบโตที่จะชะลอลงได้ทั้งหมดเช่นกัน

ความท้าทายด้านการสร้างเมืองที่เหมาะสำาหรับ
คนทุกวัย 

 จ�านวนผู้สูงอายุในเขตเมืองในประเทศไทยจะ

เพิ่มขึ้นจนสูงถึง 10.4 ล้านคนในปี 2573 ตามการคาด

การณ์ของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (สศช.)  ดังนั้น ในสังคมอายุยืน เมืองจะต้อง

ตอบโจทย์ต่อคนทุกวัยรวมท้ังผู้สูงอายุ ให้มีความม่ันคง 

ปลอดภัยและมีสุขภาพดี แต่เมืองในประเทศไทยยังไม่

สามารถตอบสนองต่อการเป็นสังคมอายุยืน เช่น โรง

พยาบาลส่วนใหญ่มีการกระจุกตัวในเขตใจกลางเมือง

เท่านั้น นอกจากนี้ การเข้าถึงสวนสาธารณะและระบบ

ขนส่งก็ท�าได้ยาก ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น 

ถนน ฟตุบาท การจราจร ยังไม่เอ้ืออ�านวยต่อผูสู้งอายเุท่า

ทีค่วร อกีท้ังบ้านของผูส้งูอายุไทยยังมีส่วนทีต้่องปรับปรุง

และพฒันาส่ิงอ�านวยความสะดวกอกีมาก ซึง่เป็นทัง้ความ

ท้าทายและโอกาสทางธุรกิจในเวลาเดียวกัน

ความท้าทายด้านสุขภาพ 

 การมีสุขภาพที่ดีเป็นส่ิงส�าคัญส�าหรับสังคมอายุ

ยืน แม้ว่าคนไทยมีอายุยืนยาวขึ้นแต่จะมีช่วงชีวิตส่วน

หนึ่งที่ต้องอยู่กับความพิการ จากข้อมูลขององค์การ

อนามัยโลก คนไทยมีอายุขัยคาดการณ์ตามช่วงเวลา

ที่ประมาณ 75 ปี แต่มีอายุขัยคาดการณ์ที่มีสุขภาพดี 

(Health Adjusted Life Expectancy) เพียง 67 ปี (ตาราง

ที่ 1) ซึ่งหมายความว่า คนไทยจะมีช่วงชีวิตที่สุขภาพไม่

ดีหรือมีความพิการประมาณ 8 ปี 

หากไม่มีการเตรียมตัวดูแลรักษาสุขภาพที่ดี 

ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุติดบ้านหรือติดเตียงมากข้ึน

เกือบ 1 ล้านคนในปี 2580 ซึ่งนอกจากจะท�าให้คุณภาพ

ชีวิตของคนเหล่านั้นลดลงแล้ว ยังจะท�าให้เกิดค่าใช้จ่าย

ในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นมากด้วย

ความท้าทายด้านการเงิน 

 ค�าถามส�าคัญในสังคมอายุยนืคือ หากเราเกษยีณ

เมื่ออายุ 60 ปี แต่มีอายุยืนถึง 80 ปีแล้วเราจะต้องมีเงิน

ออมเพื่อใช้จ่ายหลังเกษียณเท่าไร? จากการค�านวณของ 

รศ. ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ที่ปรึกษาของทีดีอาร์ไอ 

โดยใช้ข้อมูลของส�านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า คนราย

ได้ปานกลางทีอ่าศยัในเขตเมืองและชนบทจะต้องการเงนิ

ออมเพือ่ใช้จ่ายหลังเกษยีณท่ีอายุ 60 ปี ประมาณ 5.3 และ 

3.4 ล้านบาท ตามล�าดับ (ตารางที่ 2) และจะต้องการเงิน

ออมสูงขึ้นไปอีกหากมีอายุยืนถึง 100 ปี
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 อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุในปัจจุบันยังมีเงินออม

ไม่เพยีงพอ และต้องพึง่พารายได้หลักจากบุตรหลานและ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ในอนาคต ผู้สูงอายุจะไม่

อาจหวังพึ่งบ�านาญจากรัฐได้มากนัก เนื่องจากกองทุน

ประกันสังคมจะล้มละลายภายในปี 2590 หากไม่มีการ

ปฏิรูปอย่างเร่งด่วน3 ดังนัน้ ความท้าทายคอื จะท�าอย่างไร

ให้คนไทยมีเงินออมเพียงพอค่าใช้จ่ายในสังคมอายุยืน 

หรือควรต้องขยายอายุเกษียณออกไป

ความท้าทายด้านการเรียนรู้ 

 เม่ือคนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น การเรียนรู้ในช่วง

การท�างานจะมีความส�าคัญมากขึ้น เราจึงควรลงทุนใน

ทุนมนุษย์ในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 

1. ทุนมนุษย์เพื่อการผลิต (productive capi-

3 วรวรรณ ชาญด้วยวทิย์. 2553. “ทางเลอืกของสวสัดกิารสงัคมของคนไทย.” 

รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 87 เดือนตุลาคม 2553.

tal) เช่น ความรู้ ทักษะ ชื่อเสียง และความ

สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

2. ทุนมนุษย์เพื่อชีวิต (vitality capital) เช่น 

สุขภาพ ความสัมพันธ์กับผู้อื่น

3. ทุนมนุษย์เพื่อการเปลี่ยนผ่าน (transforma-

tive capital) เช่น การรู้จักตัวเอง การเปิด

กว้างต่อสิ่งใหม่ การสร้างเครือข่ายคนที่

หลากหลาย 

 ในสังคมอายุยืน ปัจจัยส�าคัญท่ีจะก�าหนดผล

ตอบแทนจากการลงทุนในทุนมนุษย์จะมี 2 ปัจจัย คือ 

หนึ่ง ความรู้และทักษะบางอย่างจะล้าสมัยเร็วขึ้น จาก

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งจะลดแรงจูงใจในการ

ลงทุน และสอง อายุที่ยืนยาวขึ้นจะท�าให้มีเวลาในการได้

รับผลตอบแทนจากการลงทนุมากขึน้ ค�าถามทีส่�าคญัคอื 

ประชาชนควรเลอืกลงทนุในความรู้และสร้างทักษะให้ถกู

ประเภทได้อย่างไร

ตารางที่ 1 อายุขัยคาดการณ์ตามช่วงเวลา ณ ปี 2559 (ปี)

 ตารางที่ 2 เงินออมที่ต้องการเพื่อใช้จ่ายหลังเกษียณอายุที่ 60 ปี (ล้านบาท)

ที่มา: องค์การอนามัยโลก

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ



8 รายงานทีดีอาร์ไอ

ความท้าทายด้านความขัดแย้งระหว่างช่วงวัย

 คนไทยไม่น้อยต้องการให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพ

หลักในการจัดหาบริการและเพิ่มค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ 

โดยเฉพาะด้านการศึกษา สุขภาพและบ�านาญ  การส�ารวจ

ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับบทบาทของรัฐบาล 

ปี พ.ศ. 2560 ของสถาบันพระปกเกล้า พบว่า คนในวัย

สูงอายุกว่าร้อยละ 83 ต้องการให้รัฐบาลเพิ่มค่าใช้จ่าย

ด้านเงินบ�านาญชราภาพ ส่วนคนวัยหนุ่มสาวและคนวัย

ท�างานมีเพียงร้อยละ 68 และ 79 ตามล�าดับเท่านั้นที่มี

ความต้องการดังกล่าว  ในขณะที่คนวัยหนุ่มสาวและคน

วัยท�างานกว่าร้อยละ 58 และ 55 ต้องการให้รัฐบาลเพิ่ม

ค่าชดเชยการว่างงาน ส่วนคนวัยสูงอายุเพียงร้อยละ 53 

เท่านั้นที่มีความต้องการดังกล่าว (รูปที่ 3)

 จะเห็นว่า แต่ละช่วงวัยมีความต้องการนโยบาย

สวัสดิการท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น การที่คนไทยมีอายุยืน 

จึงน�าไปสู่ความท้าทายใหม่ คือ ความขัดแย้งหรือความ

ตงึเครียดระหว่างช่วงวยั เพราะในสังคมอายยุนื สวสัดิการ

บ�านาญและสขุภาพจะมีความส�าคัญมากขึน้เม่ือเทียบกบั

สวัสดิการเด็กเล็ก นโยบายรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ใน

ระดับต�่าจะมีความส�าคัญเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราการว่าง

งานต�า่มคีวามส�าคัญลดลง เนือ่งจากจะมีผูสู้งอายุทีพ่ึง่พา

ผลตอบแทนจากเงนิออมมากขึน้ ในขณะท่ีมีคนหนุ่มสาว

ที่พึ่งพารายได้จากค่าจ้างลดลง นอกจากนี้ คนสูงอายุ

มักมีแนวโน้มที่จะอนุรักษ์นิยมมากกว่าที่จะต้องการการ

เปล่ียนแปลง ดังนัน้ เพือ่รักษาดุลยภาพในสงัคมทีเ่หมาะ

สม เราจงึต้องการระบบการเมืองทีมี่ตวัแทนของคนหลาย

ช่วงวัย ที่สะท้อนความต้องการที่หลากหลายของคนใน

สังคม 

 โดยสรุปแล้ว การทีป่ระเทศไทยก�าลังเข้าสูส่งัคม

อายุยนืก่อให้เกิดความท้าทายใหม่ทีมี่ผลกระทบไม่เพยีง

แค่กลุม่คนสงูอายเุท่านัน้ แต่ยังมีผลกระทบต่อประชาชน

ทกุวยั คนไทยทกุคนจงึต้องเตรียมตวัรบัการเปล่ียนแปลง

ที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้มีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ หากมีการ 

เตรียมตัวที่ดี คนไทยจะมีอายุยืนขึ้นอย่างมีความสุขได้ 

รูปที่ 3 ความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รัฐบาลควรเพิ่มการใช้จ่าย

ที่มา: การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาล ปี พ.ศ. 2560 ของสถาบันพระปกเกล้า 


