
 

 

  

 

 

 

 

 

 ปัจจบุนันีจ้ากการส ารวจสถิติปริมาณร้อยละของผู้สงูอายใุนแต่ละประเทศในปี ค.ศ. 2010 (พิจารณาจากการท่ี

ประเทศนัน้ มีสถิติจ านวนผู้สูงวยัสูงถึงร้อยละ 7 ของประชากรทัง้ประเทศขึน้ไป) พบว่าในประเทศรัสเซียและประเทศ

สหรัฐอเมริกามีผู้จ านวนสงูอายรุ้อยละ 15 ของประชากรทัง้ประเทศ ในขณะที่ในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้มีจ านวนผู้สงูอายรุ้อยละ 

20 ของประชากรทัง้ประเทศ และในปี ค.ศ. 2030 นีมี้การคาดการณ์ว่าจะมีผู้จ านวนผู้สงูอายุสงูถึงประมาณ 1 พนัล้านคน 

กลายเป็นปรากฏการณ์ท่ีเรียกว่า “สงัคมผู้สงูวยั” ซึ่งจากปรากฏการนีจ้ึงส่งผลให้ในสงัคมเม่ือมีผู้สงูวยัท่ีมากขึน้จะมีอตัรา

การเกิดเด็กท่ีลดลง แรงงานลดลง ซึ่งส่งผลต่อเน่ืองให้เศรษฐกิจชะลอตวัลง จะเห็นได้ว่าเม่ือ 10 ปีท่ีแล้ว มีสถาปนิกไทย 

จบการศึกษาแล้วตัดสินใจไปท างานในประเทศสิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในยุโรป เน่ืองจากประเทศ

เหลา่นัน้เขาเข้าสูส่ภาวะสงัคมผู้สงูวยัและขาดแคลนแรงงานมาก่อนประเทศไทยของเรา และในอนาคตมีการคาดการณ์ว่า 

ในปี ค.ศ. 2050 จะมีค่าเฉลี่ยจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั ง้ประเทศในระดับโลก ดังนัน้จาก

สถานการณ์ท่ีมีอตัราผู้สงูอายุท่ีสงูเช่นนี ้ในอนาคตเทคโนโลยีต่าง ๆ จึงมีแนวโน้มท่ีจะเป็นสิ่งท่ีสามารถช่วยให้ผู้สงูอายุ

สามารถท่ีจะพึง่พาตนเองได้ 

สถิติจ านวนผู้สงูวยัในแตล่ะปีภาพโดย : อาจารย์ไตรรัตน์ จารุทศัน์ 

 

 

สาระศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ไตรรัตน์ จารุทศัน์ 

5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 จากกราฟดังภาพแสดงข้อมูลเก่ียวกับระยะเวลาท่ีใช้ส าหรับการเข้าสู่สงัคมผู้สูงวยัอย่างเต็มตัวท่ีแตกต่างกัน            

ในแต่ละประเทศ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ตวัอย่างเช่นในประเทศฝร่ังเศสมีจ านวนผู้สงูวยัท่ีเพิ่มขึน้จากร้อยละ 7 

ของประชากรทัง้ประเทศ (ในปีค.ศ.1865) กลายเป็นร้อยละ 14 (ในปีค.ศ.1980) ใช้ระยะเวลานานถึง 115 ปี ในขณะท่ี

ประเทศสวีเดนใช้ระยะเวลา 85 ปี และประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ระยะเวลา 69 ปี แสดงให้เห็นว่าในประเทศท่ีพฒันาแล้ว

เหล่านีจ้ะใช้เวลาในการเข้าสู่ภาวะสังคมผู้ สูงวัยอย่างเต็มตัวท่ียาวนานมาก เน่ืองจากประเทศเหล่านีมี้การวางแผน

ประชากรท่ีดี โดยท่ีประชากรของเขาจะเป็นลักษณะท่ีมีฐานะท่ีมั่นคงก่อนการเข้าสู่วัยเกษียณและมีอัตราการเกิด                          

ท่ีเหมาะสม ในขณะที่ประเทศท่ีก าลงัพฒันา ตวัอย่างเช่นประเทศไทยใช้เวลาในการเข้าสูส่งัคมผู้ สงูวยัด้วยระยะเวลาเพียง 

22 ปี ประเทศศรี-ลงักาใช้ระยะเวลา 23 ปี ซึง่เป็นระยะเวลาท่ีค่อนข้างสัน้ในการก้าวเข้าสูก่ารเป็นสงัคมผู้สงูวยั ดงันัน้จาก

ข้อมลูดงักลา่วจงึแสดงให้เหน็วา่ประเทศไทยของเราก าลงัจะก้าวเข้าสูว่ิกฎติผู้สงูวยัภายในปี ค.ศ.2025 นี ้ 

 

 

 

 

  

 

สถิติระยะเวลาในการก้าวเข้าสูส่งัคมผู้สงูวยั ภาพโดย : อาจารย์ไตรรัตน์ จารุทศัน์ 

 

สถิติช่วงอายขุองคนไทย ภาพโดย : อาจารย์ไตรรัตน์ จารุทศัน์ 

 



 

 

 

 

 

 

 องค์การสหประชาชาติมีการแบ่งสงัคมสงูวยัไว้เป็น 3 ขัน้ ขัน้แรกคือลกัษณะท่ีมีจ านวนผู้สงูวยัเป็นร้อยละ 7 ของ

ประชากรทัง้ประเทศเรียกว่า Aging society ขัน้ท่ีสองคือลักษณะท่ีมีจ านวนผู้ สูงวัยเป็นร้อยละ 14 ของประชากรทัง้

ประเทศเรียกว่า Aged society ขัน้สดุท้ายคือ ลกัษณะท่ีมีจ านวนผู้สงูวยัเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทัง้ประเทศเรียกว่า 

Super age society ซึ่งจากการคาดการณ์ประเทศไทยของเรามีแนวโน้มท่ีจะเข้าสู่ภาวะท่ีเรียกได้ว่าเป็นวิกฤตินีใ้นปี                

พ.ศ. 2578 เน่ืองจากในยคุหลงัสงครามโลกท่ีมีจ านวนผู้ เสียชีวิตท่ีมาก ดงันัน้รัฐบาลในยคุสมยันัน้จงึสนบัสนนุให้ประชากร

มีบุตร จึงส่งผลให้ในช่วงเวลานัน้จึงเป็นยุคท่ีเรียกว่า Baby boom หรือยุคท่ีมีอันตราการเกิดทารกสงูถึงปีละ 1 ล้านคน 

ดงันัน้คนท่ีเกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2506-2526 หรือยคุท่ีผมเรียกว่า Thai silver age  จะกลายเป็นผู้สงูวยัในปี พ.ศ. 2566 

เป็นต้นไป ซึง่สง่ผลให้ประเทศของเรามีประชากรผู้สงูวยัท่ีมากขึน้ปีละ 1 ล้านคนติดต่อกนัเป็นเวลาถงึ 20 ปี 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
  

 ลกัษณะของบคุคลท่ีอยู่ในยคุ Thai silver age 1 คือบุคคลท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ. 2480-2505 ปัจจบุนันีมี้อายุ
อยู่ในช่วง 55-80 ปี และบคุคลที่อยูใ่นยคุ Thai silver age 2 คือบคุคลที่เกิดในช่วงปีพ.ศ. 2506-2526 ปัจจบุนันีมี้อายุ
อยู่ในช่วง 34-54 ปี ซึ่งมีโอกาสท่ีจะอยู่ในขัน้วิกฤติมากกว่า ยุค Thai silver age 1 เน่ืองจากบุคคลกลุ่มนีถู้กจัดอยู่ใน

การแบง่กลุม่ผู้สงูวยัโดยองค์การสหประชาชาติ ภาพโดย : อาจารย์ไตรรัตน์ จารุทศัน์ 

 

ปริมาณประชากรท่ีสงูในปีค.ศ.1963-1983 ภาพโดย : อาจารย์ไตรรัตน์ จารุทศัน์ 

 



กลุ่มของ Generation x ดังนัน้เม่ือคนกลุ่มนี ก้้าวเข้าสู่การเป็นผู้ สูงวัยแล้วนัน้แตกต่างกับลักษณะในปัจจุบัน                                         

เป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มท่ีจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและการอยู่ด้วยตนเอง และต่อมาคือยคุของ Thai silver age 2 
ซึ่งเป็นลกัษณะของบุคคลท่ีถูกจดัอยู่ในกลุ่มของ Generation  y ซึ่งคือกลุ่มคนท่ีเกิดหลงัจากปี ค.ศ. 1983 เป็นต้นไป  
ปัจจบุนันีจ้ากการส ารวจพบวา่ผู้สงูวยัในประเทศไทยจ านวนร้อยละ 80 ของทัง้ประเทศอาศยัอยู่ในต่างจงัหวดั  ซึง่จากการ
ส ารวจผู้ สูงวัยท่ีมีอายุ 100 ปีขึน้ไปนัน้มักท่ีจะอยู่กับครอบครัวโดยท่ีส่วนใหญ่แล้วจะมีลูกสาว 1 คนท่ีเสียสละอยู่ดูแล                  
พอ่กบัแมท่ี่บ้าน  
 ตัวอย่างเช่น โครงการ Swan lake ท่ีเขาใหญ่ของคุณมานิต อุดมคุณธรรม ผู้ ซึ่งอดีตท่านเป็นผู้ ก่อตัง้ห้าง                    

โรบินสนัและห้างสรรพสินค้าโฮมโปร ซึง่ท่านได้ตดัสินใจขายธุรกิจทัง้หมดตอนท่ีท่านมีอาย ุ80 ปีเพ่ือน าเงินมาท าโครงการ 

Swan lake นีข้ึน้ โดยท่ีเป็นโครงการท่ีเน้นให้เป็นสถานท่ีท่ีส่งผลให้ผู้ ท่ีมาพักอาศยัมีสุขภาพท่ีแข็งแรง ดังนัน้โครงการนี  ้                

จงึเป็นกรณีศกึษาหนึง่ท่ีมีความน่าสนใจส าหรับผู้สงูอาย ุ

 ผู้ สูงวัยท่ีจัดอยู่ใน Generation x หรือผู้ สูงวัยท่ีถูกจัดอยู่ในยุค Thai silver age 2 คือผู้ สูงวัยท่ีเกิดในช่วงปี                  

พ.ศ. 2506-2526 ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ รวดเร็วกว่ายคุอ่ืน ๆ ถึง 2 เท่า เน่ืองจากเป็นช่วงเวลา

ท่ีมีสงัคมและเศรษฐกิจท่ีแตกต่างจากในอดีตมาก รวมถึงมีเทคโนโลยีและการสื่อสารท่ีก้าวหน้าและเข้าถึงได้ง่ายมากว่า 

ไม่ว่าจะเป็นในด้านของ กีฬา ความบันเทิง การท าการตลาดเพ่ือขายสินค้า ซึ่งมีเทคโนโลยีเป็นเหมือนตัวกลางเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการเหล่านี ้ตัวอย่างเช่น ปัจจุบันนีจ้ะพบว่านอกจากทุกคนจะมีโทรศัพท์มือถือแล้ว บางคนยังมี

เคร่ืองมือสื่อสารอ่ืน ๆ อีก เช่น Ipad โน้ตบุ๊ ค ซึ่งจากการส ารวจพบว่า ปัจจุบันนีบุ้คคลแต่ละคนจะมีค่าเฉลี่ยจ านวน

เคร่ืองมือสื่อสารอยู่ท่ี 3.4 เคร่ืองต่อคน และจากการคาดการณ์ในอนาคตปี ค.ศ. 2025 นัน้ แต่ละคนจะมีค่าเฉลี่ยอปุกรณ์

เคร่ืองมือสื่อสารของตัวเอง 6 เคร่ืองต่อ 1 คน (ซึ่งอาจเป็นลักษณะของเคร่ืองมือท่ีสามารถท าได้หลายอย่างภายใน                  

เคร่ืองเดียว)  

 

 

 

 

 

 

 

The internet of things ภาพโดย : อาจารย์ไตรรัตน์ จารุทศัน์ 

 



ดงันัน้สิ่งเหล่านีเ้ลยกลายเป็นท่ีมาของ IOT (Internet of things) คือลกัษณะของการท่ีทกุอย่างในทกุท่ีสามารถเช่ือมโยง

เข้าสู่อินเตอร์เน็ตได้ จากสมยัก่อนท่ีเป็นลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีถกูสัง่การโดยมนษุย์ แต่ในปัจจบุนันีก้ าลงัจะเปลี่ยนแปลง

ไปเป็นการเช่ือมต่อจากเคร่ืองมือไปสู่เคร่ืองมือ (Machine to machine) ตัวอย่างเช่น ท่ีรถของผม มีเซนเซอร์ท่ีสามารถ

ตรวจจบัได้เม่ือใกล้จะถงึบ้านแล้วจะสง่สญัญาณไปท่ีบ้านให้เปิดแอร์และเปิดประตูบ้านรออตัโนมตัิ หรือแม้กระทัง่สามารถ

สัง่ให้อุ่นอาหารหรือเปิดทีวีรายการโปรดได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในอนาคต IOT นีจ้ะมีความเก่ียวของกับเรามากขึน้อย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะสามารถเช่ือมโยงเช้ากับทุกอย่างรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็น ระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์

ตรวจวดัความเยน็ ไฟฟ้า การปิดและเปิดไฟ เป็นต้น นอกจากนีแ้ล้วยงัเป็นเร่ืองท่ีสงัคมก าลงัให้ความสนใจเช่นเดียวกนักบั

เร่ือง Smart home และ Smart city  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart home ภาพโดย : อาจารย์ไตรรัตน์ จารุทศัน์ 

 



กรณีศกึษาตา่ง ๆ ของเทคโนโลยีท่ีสามารถเข้ามาเป็นสว่นหนึง่ของการใช้ชีวิตและการดแูลผู้สงูวยั 

 

 

 

 

 

  

 ตวัอย่างกรณีศึกษาบ้านท่ีเหมาะส าหรับผู้สงูวยัของ SCG (SCG eldercare solution) ซึ่งผมมีโอกาสได้เข้าไป

ช่วยกับทีมวิเคราะห์ร่างกายผู้ สูงอายุ เพ่ือเลือกซือ้อุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมได้ ซึ่งทางบริษัท SCG ได้เร่ิมมี

แนวคิดบ้านรูปแบบเช่นนีม้าเป็นเวลา 5 ปีแล้ว  

 

 

นอกจากนีแ้ล้วยงัมีกรณีศกึษา ของที่อื่น ๆ อีกเช่น SCASSET ก็เป็นลกัษณะของบ้านส าหรับผู้สงูอายท่ีุมีทางลาดท่ีตอ่เน่ือง

ไปจนถงึห้องนอนได้  นอกจากนีแ้ล้วระบบระบายน า้ยงัเป็นลกัษณะของ Smart drain ซึง่มีความปลอดภยัส าหรับผู้สงูวยั   

 

 

The nest SCG ภาพโดย : อาจารย์ไตรรัตน์ จารุทศัน์ 

 

Grand bangkok boulevard  ภาพโดย : อาจารย์ไตรรัตน์ จารุทศัน์ 

 



 

 

 

 

 

 กรณีศึกษาของ AP ท่ีเป็นท่ีพักอาศัยท่ีมีลักษณะของการใช้ Ipad เป็นตัวควบคุมระบบต่าง ๆ  ซึ่งในอนาคต

เทคโนโลยีเหล่านีก้ าลงัจะมีความก้าวหน้ามากขึน้เร่ือย ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบดกัจบัควนั และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ใน

ห้องต่าง ๆ และสามารถเติมและหมุนเวียนให้มีอากาศท่ีเหมาะสมได้ รวมถึงระบบ เซนเซอร์ท่ีสามารถแจ้งเตือนมายัง

โทรศพัท์ได้หากมีกรณีน า้หรือแก๊สร่ัวภายในบ้าน  

 ตัวอย่างกรณีศึกษาหลอดไฟย่ีห้อ Lamptan ท่ีสามารถตรวจจับควัน แก๊ส และสามารถเช่ือมโยงเข้าสู่ระบบ 

Remote control ได้ภายในหลอดท่ีเช่ือมโยงกบัระบบอินเตอร์เน็ต  

 ตวัอย่างกรณีศึกษา Smart watch ท่ีสามารถตรวจวดัค่าสขุภาพต่าง ๆ รวมถึงสามารถท่ีจะควบคมุอปุกรณ์ต่าง 

ๆ ภายในบ้านได้เช่น เปิดปิดไฟและประตเูพียงแค่พลิกฝ่ามือ ซึ่งเป็นอปุกรณ์ท่ีถกูคิดค้นมาส าหรับผู้ สงูวยัท่ีมีภาวะสมอง

เสื่อม ซึง่แม้วา่ภายในบ้านจะยงัมีผู้ดแูลผู้สงูอายอุยู่ แต่อปุกรณ์เหลา่นีน้ัน้เป็นหลกัการทางจิตวิทยาท่ีให้ผู้สงูวยัมีความรู้สกึ

วา่ยงัสามารถท่ีจะควบคมุอะไรด้วยตนเองได้อยู่  

 ในประเทศเดนมาร์กเน่ืองจากเป็นประเทศท่ีขาดแคลนแรงงานในการดแูลผู้สงูอายเุป็นอยา่งมากจงึเป็นประเทศท่ี

มีการคิดค้นอปุกรณ์ตา่ง ๆ มากมายเพ่ือช่วยในการดแูลผู้สงูวยั เช่น อปุกรณ์ท่ีสามารถช่วยพยงุตวัผู้สงูวยั ไม่ว่าจะเป็นการ

เดิน หรือการพลิกตวับนเตียงเป็นต้น แต่ด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม่ปัจจบุนันีเ้คร่ืองมือเหลา่นัน้จึงกลายเป็นลกัษณะท่ีมีความ

เป็น AI คือสามารถท่ีจะคิดเองและช่วยเหลือเองได้ เป็นลกัษณะคล้ายกบัหุน่ยนต์เป็นต้น 

 ตัวอย่างกรณีศึกษา หุ่นยนต์ AI ท่ีมีลักษณะคล้ายกับหุ่นยนต์ดินสอของประเทศเรา ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ท่ีมี

ความสามารถในการควบคมุเคร่ืองมือตา่ง ๆ ในบ้าน  สามารถเป็นโทรศพัท์ รวมถึงสามารถที่จะดแูลผู้สงูวยัได้ ซึง่เหตผุลท่ี

หุน่ยนต์ก าลงัเป็นท่ีนิยมมากในตา่งประเทศ เน่ืองจากผู้สงูอายสุว่นใหญ่แล้วมกัท่ีจะพกัอาศยัอยูท่ี่เดิมโดยไมเ่คลื่อนย้ายไป

ไหน และเป็นลกัษณะท่ีพอใจในการพึ่งพาตวัเอง ดังนัน้สิ่งนีจ้ึงกลายเป็นสิ่งท่ีตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตของผู้สูงวยั ซึ่งใน

อนาคตยงัมีแนวโน้มวา่แนวทางการออกแบบสิ่งเหลา่นีจ้ะเป็นไปในลกัษณะที่จะพฒันาให้หุน่ยนต์สามารถท่ีจะดแูลผู้สงูวยั

ในด้านจิตใจได้  

ถอดเทปและเรียบเรียงโดย นางสาวพีรพรรณ ธีรบษุยเวศย์ 

Smart digital home  ภาพโดย : อาจารย์ไตรรัตน์ จารุทศัน์ 

 


