
คนวยัแรงงานคาดหวงัและเตรยีมตัวอยา่งไรคนวยัแรงงานคาดหวงัและเตรยีมตัวอยา่งไร
เพื�อชวีติในวยัสงูอายุเพื�อชวีติในวยัสงูอายุ

  

“อนาคตยงัอีกไกล 
ขอไปเที�ยวก่อน”

สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม
มหาวทิยาลัยมหดิล ดําเนินโครงการ
ความคาดหวงั การวางแผน และ 
การเตรยีมตัวของประชากรวยัทํางาน
ต่างรุน่อายุ และรูปแบบการอยูอ่าศัยต่อ
ชวีติในวยัสงูอายุโดยการเก็บขอ้มูล
ออนไลน์ในป� 2564 จากประชากร
อายุ 18-59 ป� จาํนวน 1,734 ราย   

RESEARCH BRIEF

การสงูวยัอยา่งมพีลังและยงัประโยชน์
การสงูวยัอยา่งมพีลัง (active ageing) ตามกรอบแนวคิด
ขององค์การอนามยัโลก หมายถึง การมชีวีติที�สขุภาพดี
ตามวยั มคีวามมั�นคง และมสีว่นรว่มในสงัคม  ซึ�งเป�นสิ�งที�
ทกุคนปรารถนาเมื�อเขา้สูว่ยัสงูอายุ 

อยา่งไรก็ตาม ความคาดหวงัของประชากรวยัแรงงานอาจ
มคีวามแตกต่างกันตามรุน่อายุซึ�งขึ�นอยูกั่บบรบิทของ
ครอบครวั เศรษฐกิจ และสงัคม ที�แต่ละบุคคล
เติบโตมา สง่ผลต่อพฤติกรรม และ
การใชช้วีติของประชากรแต่ละรุน่อายุ 

 พ.ศ. 2548 ประเทศไทยเขา้สูส่งัคมสงูอายุ 
(ประชากรอายุ 60 ป�ขึ�นไป มากกวา่รอ้ยละ 10) 
และคาดวา่จะกลายเป�น
“สงัคมสงูอายุอยา่งสมบูรณ์
 (complete-aged society)”  
ภายใน พ.ศ. 2566 
กล่าวคือ ประเทศไทยจะมปีระชากรอายุ 60 ป�ขึ�นไป
มากกวา่รอ้ยละ 20

 หมายเหต:ุ Gen X เกิด ค.ศ. 1960-1979 
Gen Y เกิด ค.ศ. 1980-1994 
Gen Z เกิด ค.ศ. 1995-2010

418 คน

748 คน

568 คน

ผู้เขา้รว่มวจิยั

รวม 1,734 คน

สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลัยมหดิล

โครงการ ความคาดหวงั การวางแผน และ การเตรยีมตัวของประชากร
วยัทํางานต่างรุน่อายุ และรูปแบบการอยูอ่าศัยต่อชวีติในวยัสงูอายุ
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71 %
สว่นมากเป�นผูห้ญงิ

70 %
จบปรญิญาตรขีึ�นไป

69 %
อาศัยในเขตเทศบาล

Gen X
(42-59 ป�)

Gen Y
(27-41 ป�)

Gen Z
(18-26 ป�)

“เกษียณสโลวไ์ลฟ�
บั�นปลายมทีี�อยู”่

“ชวีติต้องใช ้
ต้องไปให้สดุ”



การตระหนักถึงสงัคมสงูอายุ
ในประเทศไทย

การทํางานในวยัสงูอายุ

แสดงใหเ้หน็วา่ประมาณ 
1 ใน 4 ของประชากรวยัแรงงานกลุ่มนี�
ยงัไมต่ระหนักถึงสถานการณก์ารสงูวยั
ของสงัคมไทย 

“การขยายอายุเกษียณควรเป�นไปตามความสมคัรใจ
และความต้องการของหน่วยงาน ขึ�นอยูกั่บศักยภาพ
การทํางานของแต่ละคน อยา่งไรก็ตาม ควรให้
คนรุน่ใหมไ่ด้เขา้มาทํางาน เพื�อทําใหเ้หน็แนวทางและ
กระบวนการทํางานใหม ่ๆ”

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่คิดวา่จะทํางานที�มี
รายได้จนถึงอายุ 60 ป� ซึ�งเป�นชว่งอายุที�คน
สว่นใหญ่เขา้ใจวา่เป�นอายุเกษียณ 
ขณะที�เกือบ 1 ใน 3 ของเจเนอเรชนั Z คิดวา่จะ
หยุดทํางานก่อนอายุ 60 ป� และเจเนอเรชนั X
มากกวา่ครึ�งต้องการที�จะทํางานหลังอายุ 60 ป�

1 ใน  3
ของ  GEN Z
คิดจะหยุดทํางาน
ก่อนอายุ  60 ป�

คิดวา่จะทํางานลักษณะใดในวยัสงูอายุ 
 

เ กินครึ�ง
ของ  GEN X
คิดทํางาน

หลังอายุ  60 ป�

ไมทํ่างาน

ไมม่แีผน หรอืความคิด
เกี�ยวกับเรื�องนี�เลย 

เปลี�ยนงานทําที�ต่างไปจากงานเดมิ 
และลดชั�วโมงทํางาน เชน่ เป�น part-time

เปลี�ยนงานทําที�ต่างไปจากงานเดมิ
ก่อนจะเขา้สูว่ยัสงูอายุ

เป�นงานเดิมที�ทําอยูแ่ล้ว 
แต่ลดชั�วโมงทํางาน เชน่ เป�น part-time

เป�นงานเดิมที�ทําอยูแ่ล้ว
ก่อนจะเขา้สูว่ยัสงูอายุ

8.7%

18.9%

15.7%

15.3%

17.7%

23.6%

72%
ของผูต้อบ
แบบสอบถาม 
ทราบวา่ประเทศไทย
เป�นสงัคมสงูอายุแล้ว

1 ใน 4 ของผูต้อบแบบสอบถามคิดวา่ อายุเริ�มต้นของ
ผูส้งูอายุควรเป�น 65 ป�ขึ�นไป คนวยัแรงงานเหน็วา่

 

 
คิดวา่อายุเริ�มต้นของผูส้งูอายุ
ควรเป�น 60 ป� 

 

35%
คิดวา่ ในอนาคต
คนไทยจะมชีวีติยนืยาวขึ�น
ถึง 90-100 ป�

 

54%
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ของคนวยัแรงงาน
ยงัไมต่ระหนกัถึง

สถานการณก์ารสงูวยั
ของสงัคมไทย

 

1 ใน 4

 
การเปลี�ยนวถีิชวีติที�มอิีสรภาพ
ในการทํางานและการเงิน

 

*

*

โครงการ ความคาดหวงั การวางแผน และ การเตรยีมตัวของประชากร
วยัทํางานต่างรุน่อายุ และรปูแบบการอยูอ่าศัยต่อชวีติในวยัสงูอายุ



รอ้ยละของผูที้�ตอบวา่มสีขุภาพระดับ 7 ขึ�นไป

 มูลค่าความคุ้มค่า
ดา้นสขุภาพ จากการ
ออกกําลังกาย
ตั�งแต่อายุ 20 ป� 

 

พ.ร.บ. สขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12

สขุภาพดีคือความมั�งคั�ง ยิ�งเริ�มเรว็ยิ�งเพิ�มมูลค่า

“บุคคลมสีทิธทํิาหนังสอืแสดงเจตนาไมป่ระสงค์จะรบับรกิาร
สาธารณสขุที�เป�นไปเพยีงเพื�อยดืการตายในวาระสดุท้าย
ของชวีติตน หรอืเพื�อยุติการทรมานจากการเจบ็ป�วยได”้

สขุภาพที�ดีเป�นหนึ�งในสามเสาหลักสาํคัญเพื�อการสงูวยัอยา่งมพีลัง อยา่งไร-
ก็ตาม 1 ใน 5 ของผูต้อบแบบสอบถามไมไ่ด้เตรยีมตัวด้านสขุภาพเลย 
เจเนอเรชนั Z ซึ�งเป�นกลุ่มที�อายุน้อยที�สดุ (18-26 ป�) คิดวา่ตนเองสขุภาพดี
เพยีง 57.6% เท่านั�น ซึ�งตํ�ากวา่เจเนอเรชนั X และ Y ที�อายุมากกวา่
พฤติกรรมเสี�ยงต่อสขุภาพของทกุรุน่อายุ โดยเฉพาะเจเนอเรชนั Y และ Z
คือ การกินอาหารรสจดั พกัผอ่นและออกกําลังกายไมเ่พยีงพอ หลายคน
นอนดึกเพราะดซูรียี ์และ เล่นเกม
การสรา้งเสรมิสขุภาพถือเป�นการสรา้งความมั�นคงทางการเงิน เพราะ
เมื�อสขุภาพดี จะมค่ีาใชจ้า่ยเพื�อการรกัษาน้อยลง และสามารถทํางานสรา้ง
รายได้ยาวนานขึ�น สถานที�ทํางานเป�นป�จจยัด้านสิ�งแวดล้อมที�สาํคัญในการ
สรา้งเสรมิสขุภาวะ ทั�งพฤติกรรมการบรโิภค โดยจดัใหม้อีาหารเพื�อสขุภาพใน
ราคาที�จา่ยไหว และ การสง่เสรมิกิจกรรมทางกาย โดยสรา้งสิ�งแวดล้อม
เพื�อเพิ�มกิจกรรมใหเ้คลื�อนไหวหรอืสรา้งแรงจูงใจใหอ้อกกําลังกาย 
การตรวจรา่งกายประจาํป�ชว่ยใหพ้นักงานบรรลเุป�าหมายด้านสขุภาพได้
อยา่งเป�นรูปธรรม

1 ใน  5
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ไม่ไ ด้ เตรียมตัวด้าน

"สุขภาพ"
เลย

Gen X
(42-59 ป�)

Gen Y
(27-41 ป�)

Gen Z
(18-26 ป�)

70.6%
68.4%

57.6%

เกือบ 1 ใน 3
ของผูต้อบแบบสอบถาม
ต้องการเตรยีมพรอ้ม

สภาพจติใจก่อนถึงวาระสดุท้าย
 
 

สทิธอัินชอบธรรม
เพื�อยุติชวีติ 
ชว่งท้ายของชวีติในวยัสงูอายุ 
ไมอ่าจหลีกเลี�ยงสขุภาพที�เสื�อมถอย
อาจต้องนอนติดเตียงหรอืไม่
สามารถสื�อสารได้ ซึ�งเป�นชวีติที�
ไมพ่งึปรารถนา ทกุคนจงึมสีทิธิ
แสดงเจตนาไมป่ระสงค์จะรบับรกิาร
สาธารณสขุที�เป�นไปเพยีงเพื�อยดื
การตายในวาระสดุท้ายของชวีติตน
หรอืเพื�อยุติการทรมานจากการ
เจบ็ป�วยได้ ตามพ.ร.บ. สขุภาพ-
แหง่ชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12

ผลสาํรวจพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นมากใน
ทกุรุน่อายุ (77%) ไมต้่องการเป�นภาระใหแ้ก่
ครอบครวัทั�งด้านผูด้แูลและค่าใชจ้า่ย จงึไม่
ต้องการยื�อชวีติหากอยูใ่นภาวะโคมา่ และ
ต้องการเรยีนรูเ้กี�ยวกับการทําเอกสารแสดง
เจตนา หรอื ชวีเจตน์ (living will) เพื�อ
วางแผนวธิกีารรกัษาพยาบาลล่วงหน้า หรอื
ยุติการรกัษาพยาบาลในกรณีที�ตนเอง
ไมส่ามารถตัดสนิใจได้ ดังนั�น จงึควรใหค้วามรู้
ด้านสทิธเิพื�อการเลือกวธิกีารรกัษาได้ด้วย
ตนเองและเอกสารชวีเจตน์ เสมอืนเป�นกฎหมาย
ที�ทกุคนสามารถรบัรูไ้ด้ตั�งแต่เด็ก แต่การมสีทิธิ
ดําเนินเอกสารค่อยเริ�มทําเมื�อบรรลนุิติภาวะและ
สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามประสงค์

3

77%
ไมต้่องการ
ยื�อชวีติหากอยู่
ในภาวะโคมา่
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0 สขุภาพ
แยที่�สดุ

10 สขุภาพ
ดีที�สดุ

ผูช้าย
1.6 
ล้านบาท

ผูห้ญงิ
3.7 
ล้านบาท

สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลัยมหดิล



เงินออม: ความคาดหวงักับ
ความเป�นจรงิ

การลงทนุเพื�ออนาคต 
ลดความเสี�ยงจากเงินเฟ�อ 

ความคาดหวงัเพื�อมเีงินออมหรอืทรพัยส์นิที�เพยีงพอ
ต่อการใชช้วีติในวยัสงูอายุมจีาํนวนตํ�ากวา่ที�การศึกษา
บญัชกีระแสการโอนประชาชาติ (NTA) โดย สาํนักงาน
สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ
ได้คาดประมาณทรพัยส์นิที�เพยีงพอสาํหรบัวยัสงูอายุไว้
ดังนั�นนโยบายเพื�อใหค้วามรูใ้นการลงทนุจงึจาํเป�นต่อ
การเตรยีมตัวด้านความมั�นคงทางการเงิน ประชากร
เจเนอเรชนั Y และ Z ที�มงีานทําและอยูใ่นกลุ่มเศรษฐ-
ฐานะดีมกีารจดัสรรรายได้เพื�อการออมและการลงทนุ
อีกทั�งเป�นกลุ่มที�ยอมรบัความเสี�ยงได้สงูกวา่ อยา่งไร-
ก็ตาม การออมเป�นความท้าทายสาํหรบักลุ่มรายได้น้อย

คนรุน่ใหมโ่ดยเฉพาะเจเนอเรชนั Z และ Y สนใจ 
“การออมเพื�อลงทนุ” ในอสงัหารมิทรพัย์
ตลาดหลักทรพัย ์ทํากิจการ สงัหารมิทรพัย ์รวมถึง 
บติคอยน์ และยอมรบัความเสี�ยงได้สงูกวา่
เจเนอเรชนั X ดังนั�นการใหค้วามรูด้้านการจดัการเงิน
ทรพัยส์นิ และการลงทนุในรูปแบบที�หลากหลาย ตั�งแต่
ในโรงเรยีนและสถานที�ทํางานจะทําให ้นักเรยีนนักศึกษา
และผูเ้ริ�มต้นทํางาน ตระหนักและสามารถสรา้ง
ความมั�นคงทางการเงินเพื�ออนาคตในวยัสงูอายุ

ออมเพื�อลงทนุหรอืสรา้งรายได้
เพื�อความมั�นคงทางการเงิน

คนวยัแรงงานตระหนักถึงความสาํคัญของการออม
และต้องการมอิีสรภาพทางการเงิน ซึ�งเมื�อเขา้สู่
วยัสงูอายุต้องการมรีายได้โดยไมต้่องทํางานเอง
(passive income) อยา่งไรก็ตาม ผูต้อบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่ “ออมเพื�อเก็บ” มากกวา่ 
“ออมเพื�อลงทนุ/สรา้งรายได้” จงึอาจไมส่ามารถบรรลุ
เป�าหมายอิสรภาพทางเงินได้ตามที�คาดหวงั ป�จจุบนั
เจเนอเรชนั Z ออมแบบฝากธนาคารและเงินสด
มากกวา่ เจเนอเรชนั X และ Y ซึ�งออมในรูปแบบ
ประกันชวีติ/กองทนุรวม/กองทนุชุมชน/การลงทนุใน
อสงัหารมิทรพัยม์ากกวา่

ประสบการณข์องคนวยัแรงงานที�เผชญิ
 

Gen X
(42-59 ป�)

Gen Y
(27-41 ป�)

Gen Z
(18-26 ป�)

อยูใ่นยุคดิจทัิล ที�รเิริ�มก่อน สาํเรจ็เรว็
ลงทนุเรว็ เกษียณก่อน เป�าหมายคือ
อิสรภาพทางการเงินก่อนวยัเกษียณ

อยูใ่นยุคที�ผลตอบแทนจากดอกเบี�ยสงู
จงึทํางานหนัก ประหยดั อดออม 
เพื�อความมั�นคงหลังเกษียณอายุ

อยูใ่นยุคเงินเฟ�อ ผลตอบแทนจาก
ดอกเบี�ยตํ�า จงึทํางานเพื�อสรา้งสขุใน
วนันี� และจดัสรรเงินลงทนุ ผลตอบแทน
ที�ได้คือความมั�นคงของชวีติ

เงินออม/ทรพัยส์นิที�
เพยีงพอ
ในวยัสงูอายุ

1.0-1.99
ล้านบาท

คิดไว้ วยัสงูอายุควรมี
เงินออม/ทรพัยส์นิ

ประมาณ 

7.48 ล้านบาท

ที�มา: การศึกษา NTA, สาํนักงานสภา
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ,

2564
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การลงทนุ
รปูแบบดิจทัิล 

นิยมในกลุ่มคนรุน่ใหม่
Gen X Gen Y Gen Z

2%
8%

13%

4

โครงการ ความคาดหวงั การวางแผน และ การเตรยีมตัวของประชากร
วยัทํางานต่างรุน่อายุ และรปูแบบการอยูอ่าศัยต่อชวีติในวยัสงูอายุ



รฐัสวสัดิการที�ไมเ่พยีงพอ 

การสรา้งครอบครวั
ไมใ่ชเ่ป�าหมายของชวีติ 

ผูต้อบแบบสอบถามต้องการพึ�งพารฐัหรอื
สถานสงเคราะห ์(รอ้ยละ 14) เมื�อไมส่ามารถ
ชว่ยเหลือตัวเองได้ แนวโน้มเจเนอเรชนั Y และ
Z ต้องการพึ�งพารฐัหรอืสถานสงเคราะหส์งูกวา่
เจเนอเรชนั X ในด้านผูด้แูลเมื�อเขา้สูว่ยัสงูอายุที�
ไมส่ามารถชว่ยเหลือตนเองได้

ป�จจุบนัเบี�ยยงัชพี
เป�นอัตราตามขั�นบนัไดซึ�ง ตํ�ากวา่
เสน้ความยากจน (พ.ศ. 2563) 
2,762 บาทต่อเดือน 

1. ตนเอง (เงินออม ทรพัยส์นิ รายได้จากการทํางาน) 
2. ภาครฐั
3. ครอบครวั

45%
ของผู้สูงอายุถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ

3 อันดับ
สวสัดกิารจากรฐัที�คนวยัแรงงานคาดหวงั
เมื�อเขา้สูว่ยัสงูอายุ ไดแ้ก่ 

 1. เบี�ยยงัชพีผูส้งูอายุ 71%
2. สทิธปิระโยชน์
ชราภาพประกันสงัคม

3. บตัรสวสัดกิารแหง่รฐั

51%

46%

14% ต้องการพึ�งพารฐัหรอื
สถานสงเคราะห ์

คนวยัแรงงานสว่นใหญ่จงึคิดพึ�งพา 

เจเนอเรชนั Y และ Z
 

600 บาท

700 บาท

800 บาท

1,000 บาท

60-69 ป�

70-79 ป�

80-89 ป�

90 ป�ขึ�นไป

ระดบัเบี�ยยงัชพี
ต่อเดอืน

ค่าใชจ้า่ยการบรโิภค
ในป�จจุบนั

วยัแรงงาน 18-59 ป�

วยัสงูอายุ 60 ป�ขึ�นไป

11,508

10,595

ประมาณ

ประมาณ

บาทต่อเดอืน

บาทต่อเดอืน
ที�มา:การศึกษาการโอนทางเศรษฐกิจระหวา่งรุน่ประชากรในสงัคมไทย 
สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลัยมหดิล

ที�มา: การสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครวัเรอืน สาํนักงานสถิติแหง่ชาติ, 
ประมวลผลโดย กองพฒันาขอ้มูลและตัวชี�วดัสงัคม สศช.
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อายุ

ไมน่ยิมมลีกู 
“คิดวา่สมยันี�เทคโนโลยพีฒันาไป
ไกลมาก ธุรกิจบา้นพกัคนชราก็
พฒันาเยอะมาก รูส้กึวา่ทางเลือกนี�
เวริค์มาก ไมม่ลีกู ไมม่คีรอบครวั 
แค่มเีงินก็พอ” 
(เพศหญงิ,อายุ 18 ป�)

“สาํหรบัวยัรุน่ มุมมองผมไมม่ใีคร
แต่งงาน ไมม่ลีกูแล้ว สาํหรบั
คนรุน่ใหม ่คือเราใจไมแ่ขง็พอ
ทําเพื�อตนเองขนาดนั�น ทกุวนันี� 
การอยูค่นเดยีวก็สบายด"ี   
(เพศชาย, อายุ 31 ป�)

 

สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลัยมหดิล



รูปแบบการอยูอ่าศัยที�คาดหวงั

ป�จจยัการเลือกที�อยูอ่าศัย

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นมากเลือกที�พกัอาศัยใน
แหล่งชุมชนที�มสีิ�งอํานวยความสะดวกในการ
ใชช้วีติ สามารถดําเนินชวีติด้วยตนเองมากที�สดุ
รองลงมาเลือกอยูกั่บ/ใกล้ญาติ พี�น้อง หรอืลกู-
หลาน เลือกที�อยูอ่าศัยสาํหรบัผูส้งูอายุที�มบีรกิาร
ครบวงจร (senior complex) เชน่     
การดแูลเมื�อเจบ็ป�วย มกิีจกรรมต่าง ๆ

1 ใน  5
ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม
ทุกรุ่นอายุคาดว่าจะ
อาศัยอยู่คนเดียว
เมื� อเข้าสู่วัยสูงอายุ

เจเนอเรชนั X สว่นมากได้เตรยีมตัวด้านการเงินและ
ที�อยูอ่าศัย ซึ�งต้องการอาศัยในถิ�นที�อยูอ่าศัยเดิมกับ
ครอบครวั บางสว่นต้องการยา้ยกลับภมูลํิาเนา ผูเ้ขา้รว่ม
อภิปรายกลุ่มหลายคนได้เตรยีมที�อยูอ่าศัยไวแ้ล้ว

ที�อยูอ่าศัยเป�นป�จจยัสาํคัญที�กําหนดการมสีว่นรว่มทางสงัคม
เมื�อเขา้สูว่ยัสงูอายุ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นมาก
ในทกุรุน่อายุจะอยูที่�อยูอ่าศัยเดิม (56%) 
5.7% ของทกุรุน่อายุต้องการอาศัยอยูใ่น senior complex 
22% ของผูต้อบแบบสอบถามคาดวา่จะอาศัยอยูค่นเดียว
เมื�อเขา้สูว่ยัสงูอายุ ในจาํนวนนี� สว่นมากเป�นผูห้ญิง  (61%)

อัตราของผูที้�คาดวา่จะอาศัยอยูใ่นสถานสงเคราะห์
ผูส้งูอายุไมส่งูนัก (1%) อยา่งไรก็ตาม พบวา่ 8.6% ของ
ผูต้อบแบบสอบถามทั�งหมด คาดหวงัใหส้ถานสงเคราะห/์
บา้นพกัผูส้งูอายุดแูลเมื�อเขา้สูว่ยัสงูอายุ ในจาํนวนนี� 
สว่นมากเป�นผูที้�มกีารศึกษาระดับปรญิญาตรขีึ�นไปและ
โสดในทกุกลุ่มอายุ

เจเนอเรชนั Y และ Z สว่นมากต้องการอยูกั่บครอบครวั
และมคีวามเป�นไปได้มากวา่จะไมม่บุีตร ดังนั�นความคาดหวงั
ด้านที�อยูอ่าศัยแบบครบวงจรหรอืสถานสงเคราะหที์�มี
ผูด้แูลในอัตราที�จา่ยไหว จงึมสีดัสว่นความต้องการสงูกวา่
ประชากรในเจเนอเรชนั X 
        

ที�อยูอ่าศัยอยูเ่มื�อเป�นผูส้งูอายุ

21%ที�อยูอ่าศัยเดมิที�อยูอ่าศัยใหม ่
ของตนเองหรอื

ของสมาชกิในครอบครวั

ยา้ยถิ�นกลับภมูลํิาเนาเดมิ

ยา้ยถิ�นไปอยูต่่างประเทศ

ที�พกัอาศัยหรอืชุมชนที�สรา้งขึ�น
สาํหรบัผูส้งูอายุ (Senior complex)

สถานสงเคราะหผ์ูส้งูอายุ

สถานปฏิบติัธรรม/วดั

56.1%
19.4%

13.8%

2.7%

5.7%
1.3%

1.0%
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โครงการ ความคาดหวงั การวางแผน และ การเตรยีมตัวของประชากร
วยัทํางานต่างรุน่อายุ และรปูแบบการอยูอ่าศัยต่อชวีติในวยัสงูอายุ



การมสีว่นรว่มทางสงัคม
ผูต้อบแบบสอบถามสว่นมากสนใจกิจกรรม
สรา้งรายได้และกิจกรรมเพื�อความสนุกสนาน 
       

ผูห้ญงิต้องการเรยีนรูด้้านการปรบัตัว
เพื�อเป�นผูส้งูอายุในสดัสว่นสงูกวา่ผูช้าย

ผูช้ายต้องการเรยีนรู้
ด้านการลงทนุ/ธุรกิจในสดัสว่น

สงูกวา่ผูห้ญิง

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย
เพื�อการเตรยีมตัวเขา้สูว่ยัสงูอายุ

สถานที�ทํางานสรา้งความตระหนักด้านสขุภาพด้วยการตรวจรา่งกายและ
จดัใหม้โีครงการสรา้งเสรมิสขุภาพในที�ทํางานและกระจายเป�าหมายสู่
ครอบครวัของคนวยัแรงงาน
 สถานศึกษา สถานประกอบการ โรงพยาบาล และหน่วยสขุภาพ ใหค้วามรู ้
เกี�ยวกับเอกสารแสดงเจตจาํนง เพื�อวางแผนการรกัษาล่วงหน้าเมื�อชวีติ
อยูใ่นขั�นวกิฤตและไมส่ามารถตัดสนิใจได้ด้วยตนเอง
สถานศึกษาและสถานประกอบการใหค้วามรูเ้พื�อการวางแผนด้านการออม
การลงทนุในรูปแบบที�หลากหลายสาํหรบันักเรยีนนักศึกษาและผูเ้ริ�ม
ประกอบอาชพี และการบรหิารจดัการทรพัยส์นิสาํหรบัผูที้�กําลังจะ   
 เกษียณอายุ
รฐัควรสนับสนุนการปรบัปรุงบา้นใหป้ลอดภัยสาํหรบัผูส้งูอายุที�ต้องการ
อาศัยในที�อยูเ่ดิม และสาํรวจความต้องการที�อยูเ่พื�อดแูลผูที้�อยูค่นเดียว
และต้องการการดแูล เพื�อใหผู้ส้งูอายุได้มชีวีติอยูอ่ยา่งสมศักดิ�ศร ี       
 จนวาระสดุท้ายของชวีติ

1.

2.

3.

4.

“อดทน สูช้วีติ”

Gen X
(42-59 ป�)

Gen Y
(27-41 ป�)

“เหนื�อยงาน เพื�อสรา้งสขุ”

Gen Z
(18-26 ป�)

“ชอบทางลัดและนวตักรรม
start up”

กิจกรรมที�คนทั�ง 3 รุน่อายุสนใจ 
3 อันดับแรก

สนใจเป�นจติอาสา
เมื�อเป�นผูส้งูอายุ คนวยัแรงงานต้องการเรยีนรูเ้พื�อการปรบัตัวใชช้วีติ

ในวยัสงูอายุ เชน่ การชะลอความเสื�อมถอยของ
รา่งกาย ค่าใชจ้า่ยในวยัสงูอายุ การปรบัตัวด้านจติใจ
และการเตรยีมพรอ้มก่อนถึงวาระสดุท้าย

ป�จจยัที�เป�นอุปสรรคในการเขา้รว่มกิจกรรมในชุมชน 
3 อันดับแรก คือ สขุภาพ ความสะดวกในการเดินทาง
และ ค่าใชจ้า่ย 

61%อาหารเพื�อสขุภาพ

ทําเกษตร/ปลกูต้นไม้58%
ท่องเที�ยว 48%

74%
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ที�ปรกึษา
ศาสตราจารยเ์กียรติคณุ ดร. ปราโมทย ์ประสาทกลุ
สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลัยมหดิล

โครงการ ความคาดหวงั การวางแผน และ การเตรยีมตัวของประชากร
วยัทํางานต่างรุน่อายุ และรปูแบบการอยูอ่าศัยต่อชวีติในวยัสงูอายุ


