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1. แนวโน&มทางประชากร 

 ในป]จจุบันหลายประเทศทั่วโลกได'ก'าวเข'าสู Vสังคมผู'สูงอายุเรียบร'อยแล'ว ในที่นี ้สังคมสูงวัย (Aging 

Society) หมายถึง สังคมท่ีมีประชากรอายุ 60 ปiข้ึนไป ร'อยละ 10-20 ของประชากรท้ังหมด ซ่ึงจากการวิจัยข'อมูล

ประชากรของประเทศไทย พบวVา ไทยเข'าสูVสังคมผู'สูงอายุเมื่อปi พ.ศ. 2543 โดยมีผู'สูงอายุจำนวน 6.2 ล'านคน 

หรือ คิดเปoน 10% ของประชากรไทย ในปi พ.ศ. 2564 ไทยเข'าสูVสังคมสูงวัยอยVางสมบูรณq โดยมีผู'สูงอายุจำนวน 

13.8 ล'านคน หรือ 20% ของประชากรไทย และในปi พ.ศ. 2578 ไทยจะก'าวเข'าสูVสังคมสูงวัยระดับสุดยอด โดยจะ

มีผู'สูงอายุจำนวน 20.9 ล'านคน หรือ 30% ของประชากรไทย ท้ังน้ี มีแนวโน'มวVาประชากรไทยท่ีสูงอายุน้ันจะสูงวัย

ขึ้นเชVนกัน คือชVวงอายุวัย 80 ปiขึ้นไป ซึ่งเปoนวัยที่ถดถอย และต'องการการดูแลระยะยาว บริษัทประกันอาจต'อง

พิจารณาหรือมีการเตรียมความพร'อมและวางแผนประกันให'แกVคนกลุVมนี้ในอนาคต นอกจากนั้น ในเรื่องการศึกษา

ก็มีแนวโน'มวVา ผู'สูงอายุรุVนหลังจะมีการศึกษาสูงข้ึนกวVารุVนกVอน  

 

ป̂จจัยท่ีทำให&ไทยมีผู&สูงอายุมากข้ึน 

1. อัตราการเกิดท่ีลดลงอยVางรวดเร็ว  

2. อายุยืนขึ้น โดยจากการวิเคราะหqอายุคาดเฉลี่ย (Life Expectancy) พบวVา ประชากรไทยมีแนวโน'มที่จะมี

อายุยืนยาวข้ึน 
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2. ประเด็นท&าทายจากสังคมสูงวัย 

1. สังคมไทยแกVกVอนรวย เนื่องจากประเทศไทยมีจำนวนผู'สูงอายุเพิ่มขึ้นอยVางรวดเร็ว สVงผลให'วัยแรงงาน

ลดลง  

2. โครงสร'างอายุของประชากรเปลี่ยนไป โดยอัตราการเกิดใหมV ปi พ.ศ. 2564 ต่ำกวVา 600,000 คน/ปi 

ในขณะที่มีอัตราการตายมากกวVาอัตราการเกิดเชVนกัน อาจเนื่องมาจากการระบาดของ Covid-19 ซึ่งถ'า

หากยังประสบป]ญหาแบบนี้ตVอไป อาจทำให'ประชากรโดยรวมของไทยมีจำนวนลดลงเรื่อยๆ จนกระทบใน

เร่ืองตVางๆ เปoนลูกโซV 

3. การลดลงของศักยภาพการเกื้อหนุน เนื่องจากสัดสVวนของวัยแรงงานน'อยกวVาผู'สูงอายุ ในอัตราสVวน 5:1 

อาจทำให'มีป]ญหาในการจัดการสวัสดิการของภาครัฐ   

4. ข้ันตอนในการใช'ชีวิตมีความซับซ'อนมากข้ึน โดยเฉพาะเร่ืองของการทำงานและการเรียนรู' ในยุคท่ีเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอยVางรวดเร็ว ไมVวVาจะเปoนสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให'ต'องมีการปรับตัว

ให'สอดรับกับการเปล่ียนแปลงของโลกอยูVตลอดชVวงชีวิต 

 

3. ภาวะพฤฒพลังในประเทศไทย (Active and Productive Aging) 

 จากประเด็นความท'าทายตVางๆ ไมVวVาจะเปoน การเพิ่มขึ้นของการเจ็บป�วยและตาย เจ็บป�วยจากโรคเรื้อรัง 

ภาวะวัยแรงงานเพิ่มขึ้น หรือกระทั่งเสถียรภาพทางการเงินการคลัง ทาง WHO พยายามเปลี่ยนมุมมองใหมVวVา 

สังคมสูงวัยเปoนโอกาสไมVใชVวิกฤต ด'วยการเสนอแนวคิด พฤฒพลัง (Active Aging) ประกอบด'วย 3 มิติ ดังน้ี 

1. สุขภาวะท่ีดี 

2. การมีสVวนรVวมทางสังคม  

3. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

 

1. สุขภาวะท่ีดี  

 มีผู'สูงอายุเพียงร'อยละ 28 เทVานั้น ที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคq ป]ญหาที่ทำให'ไมVเกิดการมีสุขภาวะ

ท่ีดี คือ 

- การตรวจสุขภาพ คนไทยน'อยมากที่ตรวจสุขภาพประจำปi เนื่องจากกังวลเรื่องคVาใช'จVาย และมีแนวคิดวVา

จะไปพบแพทยqก็ตVอเม่ือเจ็บป�วย  

- สุขภาพชVองปาก คนไทยสVวนใหญVมีจำนวนฟ]นไมVถึง 20 ซ่ี ซ่ึงสVงผลตVอเร่ืองการโภชนาการ 

- อายุคาดเฉลี่ยหรือความยืนยาวของชีวิตยาวนานขึ้น ซึ่งยิ่งอายุสูงขึ้น จะมีโอกาสในการเปoนผู'ป�วยติดเตียง

มากขึ้น โดยเฉพาะเพศหญิง ทำให'ปiที่สามารถพึ่งพาตนเองได' สั้นกวVาความยืนยาวของชีวิต ซึ่งจะต'อง

พ่ึงพาผู'อ่ืนในชVวงท่ีตนไมVสามารถพ่ึงพาตนเองได' 
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2. การมีสVวนรVวมทางสังคม  

 จากการวิจัย พบวVา กวVา 1 ใน 3 ของผู'สูงอายุไทยยังคงทำงานเชิงเศรษฐกิจอยูV โดยมีอายุเฉลี่ยที่ 60 – 69 

ปi และผู'สูงอายุยังเปoนหลักในการทำงานบ'าน คอยสนับสนุนให'วัยแรงงานออกไปทำงานได'อยVางไมVกังวลเรื่อง

ภายในบ'าน รวมถึงเปoนหลักในการดูแลผู'สูงอายุด'วยกันเอง อยVางไรก็ตามอายุในลักษณะใหมV อายุ 70 ปi ถือเปoน

อายุเร่ิมต'นของการเปoนผู'สูงอายุ ดังน้ัน ในอายุระหวVาง 60 – 69 ปi ยังสามารถทำงานได'และเปoนผู'ท่ีมีประสบการณq 

จึงอาจมีการเล่ือนเกษียณอายุออกไปตามความเหมาะสม เพ่ือให'เกิดการมีสVวนรVวมทางสังคม 

 

3. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  

 ร'อยละของมูลคVาการออมหรือทรัพยqสินของผู'สูงอายุต่ำมาก โดยมูลคVาเงินออมหรือทรัพยqสินของผู'สูงอายุ

ในปi พ.ศ. 2559 ท่ีต่ำกวVา 100,000 บาท/ปi มีมากถึงร'อยละ 35.6 แตVในขณะเดียวกันผู'สูงอายุที่ได'รับบำนาญ หรือ

ได'รับเงินจากบุตร จะประเมินวVาตนเปoนกลุVมที่มีรายได'เพียงพอ แตVทั้งนี้ประชากรไทยอยูVในสภาพแวดล'อมที่ไมV

ปลอดภัยกับชีวิต จนอาจนำไปสูVความพิการ ซึ่งแม'จะมีอุปกรณqที่ชVวยอำนวยความสะดวกหรือผลิตภัณฑqสำหรับ

ผู'สูงอายุ แตVราคาที่ขายอยูVในตลาดนั้นคVอนข'างสูง ทำให'ท'ายที่สุดมีคนบางกลุVมที่เข'าไมVถึงผลิตภัณฑqเหลVานี้ และย่ิง

นVาเปoนกังวลหากในอนาคตผู'สูงอายุต'องอยูVตามลำพัง ไมVมีลูกหลานดูแล ใครจะเปoนผู'ชVวยเหลือในยามฉุกเฉิน  

 

4. ประเด็นท&าทายตuอคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคต 

1. ใครจะเปoนผู'ดูแลผู'สูงอายุท่ีเปoนโสด หรือไมVมีบุตร  

2. สภาพแวดล'อมท่ีไมVเอ้ือตVอพฤฒพลัง 

3. ความเหล่ือมล้ำในการเข'าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4. ชVวงชีวิตท่ียืนยาวกับการเปล่ียนแปลงอยVางพลิกโฉม 

5. ย่ิงสูงอายุย่ิงเจ็บป�วย 

6. ย่ิงสูงอายุย่ิงจน 

7. วัยแรงงานขาดดุลภาพในชีวิต 

8. อยูVโดดเด่ียวมากข้ึน แตVไมVเดียวดาย เน่ืองจากมี Social Media 

9. การจ'างงานผู'สูงอายุ 

10. ใครหรือหนVวยงานใดจะเปoนผู'เตรียมความพร'อมของผู'สูงอายุในการก'าวเข'าสูVสังคมสูงวัย 

11. ใครหรือหนVวยงานใดจะเปoนผู'ดูแลในการจัดการทรัพยqสิน/มรดกของผู'สูงอายุที่ไมVสามารถพึ่งพาตนเองได' 

และผู'สูงอายุท่ีเปoนโสดและเสียชีวิต 

12. มีแนวโน'มวVากลุVมชาวตVางชาติจะเข'ามาเกษียณอยูVในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน 

13. การเสียสมดุลของประชากร ระหวVางสังคมเมืองและสังคมชนบท เช่ือมโยงไปสูVระบบการพ่ึงพาตนเอง 


