
act of Ashwaththama to choose 

to use the deadliest weapon 

known on an unborn child that 

drew such a powerful curse 

from the lips of Krishna - one 

that would take away the release 

of death from Ashwaththama as 

he lived a long and painful life.



สังคมอายยุนื “เรื่องของคนทุกวัย”
พีระพงษ� เตชะทตัตานนท�

สถาบันวิจัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย



ชวนคุยเรื่อง

สังคมอายยุนื?
ผ�านการสํารวจตัวเอง 3 ข�อ



อ๎ื ๋ P www.100yearlife.com 



อ๎ื ๋ P ใ �๋ ฯ๊ธพ๋ฯใ ฬํหํ๗ไ กพม๋ หํ

คนไทยอายุยืนมากขึ้นและมีมากขึ้นเรื่อยๆ



อายุขัยคาดการณ�ตามรุ�นอายุ

ของคนไทยที่เกิดป� 2559

80-98.3 ป� 



https://ourworldindata.org/life-expectancy

https://ourworldindata.org/life-expectancy
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หยอดกระปุก 4 ด�าน
ในทุกช�วงชีวิต    เตรียมรับสังคมอายุยืน

ทักษะสุขภาพ ความสัมพันธ�

ทรัพย�สิน



ภาวะน้ําหนัก เกิน

และพฤติกรรมการบริ โภคของคนไทย

“เปลีย่นพฤตกิรรม” 

- ความรู�อย�างเดยีวไม�พอ แต�ความรู�มากๆ ช�วยปรบัทศันคตไิด�

- การมีแรงกระตุ�น ทั้งบวกและลบช�วยได�

- ความกลวัเป�นแรงกระตุ�นทีด่ ีความเชื่อมัน่มสี�วนสาํคญัให�เปลีย่นพฤตกิรรมได�

“คนไทยน้าํหนกัเกนิ” 

มาจาก “พฤตกิรรม” > "แรงกระตุ�น” > “ความเชื่อด�านสขุภาพ” "ทศันคต”ิ

มีความรู�ช�วยอะไรไม�ได�
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กระปุก 4 ด�าน
กับโจทย�ของสังคม

ทักษะสุขภาพ ความสัมพันธ�
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โจทย�ของสงัคมอายยุนืของไทย มาพร�อมกับสังคมสูงวัย



ที่มา: รวบรวมจาก Costa-Font and Courbage 2012 และ United Nations 2015

สุขภาพ
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อายุเฉลี่ย 62.8 ป�

<--- อายุระหว�าง 54-54 ป� --->

อายุเฉลี่ย 52.1

<--------- อายุระหว�าง 27-83 ป� --------->

สนช.
ป� 57

สส.เขต
ป� 62

พื้นที่ทางการเมืองที่สะท�อน

ความหลากหลาย และการ

เรียนรู�ร�วมกนั



https://forms.gle/tr7DoaYLUkMDPntq8

https://docs.google.com/forms/d/1UQJUJIuPhFLwSZfjE2IlyTjy0EzA7Z-

OkLQ3jBP3nIA/edit#responses

พื้นที่สะท�อน

ความหลากหลาย 

และการเรยีนรู�ร�วมกนั

https://docs.google.com/forms/d/1UQJUJIuPhFLwSZfjE2IlyTjy0EzA7Z-OkLQ3jBP3nIA/edit#responses


คําสาปของกฤษณะ

พร / คําสาป

ขึ้นอยู�เตรียมตัว / เตรียมสังคมให�พร�อมรับมอื

อายยุนื
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