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8 สุขภาพคนไทย 2559

สุขภาพคนไทย 2559 ฉบับน้ีน�าเสนอ “12 ตัวช้ีวัด
สุขภาพคนไทยต่างเจเนอเรชัน” เพื่อสร้างความเข้าใจ 
คนต่างรุน่ต่างเจเนอเรชนัในระดบัทีล่กึซึง้ยิง่ขึน้ ตวัชีว้ดัแต่ละ
หมวดสะท้อนให้เห็นความแตกต่างของคนแต่ละเจเนอเรชนั 
ตั้งแต่อุปนิสัย สภาวะแวดล้อมที่หล่อหลอมประสบการณ์ 
ในวยัเดก็ มมุมองด้านการท�างาน การให้คณุค่ากบัเรือ่งต่างๆ 
และพฤติกรรมต่างๆ ที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละรุ่น 

ปัจจุบันเจเนอเรชันหลักของโลกถูกจัดเป็น 4 กลุ่ม
ตามช่วงปีเกดิ คอื ไซเลนต์เจเนอเรชนั (Silent generation) 
เบบี้บูมเมอร์ (Baby boomer) เจเนอเรชันเอกซ์ (Genera-
tion X) และเจเนอเรชันวาย (Generation Y) ตามหลัก
ทฤษฎีเจเนอเรชัน คนรุ่นไซเลนต์เจเนอเรชันมีลักษณะนิสัย
ชอบความเป็นแบบแผน ไม่ชอบเสี่ยง เบบี้บูมเมอร์เป็น 
คนสู้งาน ส่วนเจนเอกซ์และเจนวายชอบความเป็นอิสระ 
ในการท�างานและมคีวามคุน้เคยกบัเทคโนโลย ีลกัษณะนสิยั
ต ่างๆ ของคนแต่ละเจเนอเรชัน เป ็นผลพวงมาจาก
ประสบการณ์ในแต่ละช่วงวัยของการเติบโตที่แตกต่างกัน  
รุน่ไซเลนต์เตบิโตมาในช่วงสงครามโลกและภาวะทีเ่ศรษฐกจิ

โลกตกต�่า เบบี้บูมเมอร์เกิดในยุคหลังสงครามโลกและเป็น
ยุคฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ เจนเอกซ์เกิดมาในยุคที่เศรษฐกิจ
เฟื่องฟูแล้ว ส่วนเจนวายเติบโตมาในช่วงที่เทคโนโลยีพัฒนา
อย่างก้าวกระโดด อย่างไรกต็าม กลุม่เจเนอเรชนัของคนไทย
อาจแตกต่างจากกลุ่มเจเนอเรชันของชาวตะวันตกตามที่
ทฤษฎีกล่าวอยู่บ้าง เน่ืองจากเจเนอเรชันคนไทยไม่ได ้
มีประสบการณ์ในวัยเยาว์เช่นเดียวกันกับเจเนอเรชันชาว 
ตะวันตกในหลายเรื่อง แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ที่ท�าให้โลกไร้พรมแดนยิ่งขึ้น ความแตกต่างของเจเนอเรชัน
ต่างๆ ของโลกในอนาคตมีแนวโน้มที่จะลดน้อยลง

ทฤษฎีเจเนอเรชันได้รับการสนใจอย่างมากในแวดวง
การท�างาน โดยเฉพาะกลุ ่มเจนวายที่ได้รับความสนใจ 
เป็นพเิศษ เนือ่งจากเป็นกลุ่มทีม่ขีนาดใหญ่ และจะกลายเป็น 
กลุ่มท่ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อธุรกิจในอนาคต ประเทศไทย 
ในอีก 20 ปีต่อจากนี้ เกือบคร่ึงของก�าลังแรงงานจะเป็น
ประชากรรุ่นเจนวาย ธรุกจิหลายแห่งจึงเล็งเหน็ความส�าคัญ
ต่อการสร้างความเข้าใจกับคนเจนนี้ เพ่ือดึงดูดและรักษา 
ให้เป็นก�าลังส�าคัญขับเคลื่อนองค์กรต่อไปได้อย่างยาวนาน

12 ตัวชี้วัด  
สุขภาพคนไทยต่างเจเนอเรชัน
สงัคมไทยประกอบด้วยประชากรหลากหลายรุ่น คนต่างรุน่อาจมอีะไรแตกตา่งกนั
มากกว่าเรือ่งอาย ุหนุ่มสาวสมยันีม้คีวามคดิหลายอย่างทีไ่ม่เหมอืนกบัคนหนุม่สาว 
สมัยก่อน การเติบโตภายใต้บริบทสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ที่ม ี
ความเฉพาะตวัในแต่ละยคุ เป็นปัจจยัส�าคญัทีห่ล่อหลอมให้คนในแต่ละรุน่มอีปุนสิยั 
และวิธีคิดที่แตกต่างกัน 
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912 ตัวชี้วัด สุขภาพคนไทยต่างเจเนอเรชัน

ในด้านความมัน่คงทางการเงนิในยามชราของคนไทย
แต่ละเจเนอเรชัน ถึงแม้ว่าเจนเอกซ์และเจนวายมีแนวโน้ม 
ทีจ่ะได้รบัการคุม้ครองด้านหลกัประกนัรายได้ทีด่กีว่าเบบีบ้มู
เมอร์ที่เป็นผู้สูงอายุในปัจจุบัน แต่ความคุ้มครองนี้อาจจะ 
ยังไม่เพียงพอ และแม้เบบี้บูมเมอร์จะได้รับความคุ้มครอง
ด้านหลกัประกนัรายได้ท่ีต�า่กว่า แต่เบบ้ีบมูเมอร์จ�านวนมาก
มีลูกหลานเป็นแหล่งพึ่งพาส�าคัญ แตกต่างกับเจนเอกซ์และ
เจนวายทีแ่นวโน้มการมบีตุรลดลงมาก ผูห้ญงิเจนวายปัจจบุนั 
เกือบ 2 ใน 5 ไม่ต้องการมีลูก เพราะต้องการมีชีวิตอิสระ  
ในอนาคตจึงมีแนวโน้มที่เจนเอกซ์และเจนวายจะไม่ม ี
ลกูหลานดแูลเพิม่มากขึน้ ดงันัน้ระบบหลกัประกนัทางรายได้ 
ต้องสามารถทดแทนความช่วยเหลือทางการเงินที่จะ 
ลดลงจากบุตรได้ หรือไม่เช่นนั้นเจนรุ่นหลังจะต้องหันมา
พึ่งพาตนเองมากข้ึน การส่งเสริมการออมเงินเป็นเรื่องที่
ส�าคัญ เจนวายมีแนวโน้มเงินเดือนสูงกว่าเบบี้บูมเมอร์เมื่อ
เปรียบเทียบกับรายจ่าย ซึ่งหากมีการวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสมตั้งแต่ยังหนุ่มสาว ก็จะมีเงินเก็บเพียงพอส�าหรับ
อนาคตตนเองเมื่อถึงวัยเกษียณ

ค่านยิมของแต่ละเจนส่งผลต่อวถิชีวีติ ผูห้ญงิเจนเอกซ์ 
และเจนวายมแีนวโน้มให้ความส�าคญักบัการสร้างครอบครวั
ลดลง ท�าให้มีอิสรภาพด้านการท�างานมากข้ึน คนยุคใหม่ 
มีอิสระในการย้ายถิ่นเพื่อท�างานและสามารถเลือกการอยู่
อาศัยที่คล่องตัวมากขึ้น ปัจจุบัน 3 ใน 5 ของเจนวายใน
กรุงเทพฯ อาศัยในคอนโด อพาร์ตเมนต์ แฟลต แมนช่ัน 
หรือหอพัก นับเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยแบบใหม่ที่เป็น
ปรากฏการณ์ส�าคัญส�าหรับสังคมไทยยุคนี้

บทบาทของเทคโนโลยแีละสือ่สงัคมออนไลน์ปัจจบัุน
ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนทุกเจน ในรูปแบบที่ต่างกัน เบบี้บูม
เมอร์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือติดตามข่าวสารและการอ่านหนังสือ
ออนไลน์ เจนเอกซ์เน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการท�างาน ใน
ขณะที่เจนวายเน้นเรื่องความบันเทิง สนทนากับเพื่อน และ
เชื่อมต่อสังคม เจนวายเป็นกลุ่มที่ใช้ชีวิตกับเทคโนโลยีมาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น โดยใช้เวลากับชีวิตออนไลน์มาก
ถึง 1 ใน 3 ของวัน พฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้เจนวาย 
มีกิจกรรมทางกายน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเจนอื่นและ
อาจส่งผลกระทบทางสุขภาพได้

ในอนาคตจ�านวนประชากรเกิดใหม่ของประเทศไทย
มีแนวโน้มลดลง การส่งเสริมคุณภาพของประชากรรุ่นใหม่
จึงเป็นเร่ืองทีต้่องตระหนกั ปัจจุบนัเจนเอกซ์และเจนวายเป็น
ก�าลังส�าคัญของประเทศ แต่ประชากรหลังรุ่นเจนวายจะ
เป็นกลุม่ทีก่�าหนดทศิทางของประเทศต่อไป ดงันัน้การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง และ
มุ่งเน้นการพัฒนาคนและทุนมนุษย์ต้ังแต่ช่วงปฐมวัยและ 
เด็กจึงเป็นแนวทางส�าคัญในการสร้างประชากรรุ่นใหม่ให้มี
คุณภาพเพื่ออนาคตประเทศไทยที่สดใสอย่างยั่งยืน
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10 สุขภาพคนไทย 2559

1 ท�ความรู้จักคนต่างรุ่นต่าง “เจเนอเรชัน”
ปัจจุบันประชากรโลกประกอบด้วยเจนวายสูงที่สุดที่ร้อยละ 39 ตามด้วยเจนเอกซ ์
ที่ร้อยละ 27

ประสบการณ์ในวยัเดก็มผีลส�าคญัในการหล่อหลอมวธิคีดิ โลกทศัน์ ค่านยิม มมุมองต่อสงัคม และการใช้ชวีติ 
ของคนในรุ่นนั้น คนที่เกิดในสมัยเดียวกันจึงมีอุปนิสัยบางอย่างคล้ายคลึงกัน

สังคมทั่วไปประกอบด้วยคนหลากหลายอายุ คน
แต่ละกลุ่มอายุหรือแต่ละรุ่นมักมีลักษณะที่แตกต่างกันไป 
ความแตกต่างของคนแต่ละกลุ่มอายุนั้นไม่ได้เกิดจากวัยที่
แตกต่างกันเพยีงอย่างเดยีว หากแต่เป็นความแตกต่างทีเ่กดิ
จาก “รุ่น” หรือ “เจเนอเรชัน” ที่ต่างกัน กล่าวคือ คนที่เกิด
ในยุคที่ต่างกันจะเติบโตมาในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
สงัคม และวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั ท�าให้คนทีเ่กดิและเติบโต
มาต่างยุคต่างสมัยมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันไป 

ทฤษฎเีจเนอเรชัน เป็นทฤษฎีทีใ่ช้อธบิายความแตกต่าง 
ของคนต่างรุ่น โดยแบ่งเจเนอเรชันตามช่วงปีเกิด ทฤษฎี 
เจเนอเรชนัประกอบด้วย 4 รุน่หลกั ได้แก่ ไซเลนต์เจเนอเรชนั  
เบบี้บูมเมอร์ เจเนอเรชันเอกซ์ และเจเนอเรชันวาย โดย
ปัจจุบันคนเจนวายมีสัดส่วนสูงท่ีสุด คือร้อยละ 39 ของ
ประชากรโลกทั้งหมด ตามด้วยเจนเอกซ์ที่ร ้อยละ 27 
ประเทศที่รายได้สูงมีสัดส่วนเจนวายน้อยเม่ือเปรียบเทียบ 
กับประเทศรายได้ปานกลางและรายได้ต�่า ซึ่งสะท้อนถึง
โครงสร้างอายุประชากรของแต่ละประเทศ

เจเนอเรชัน ปี พ.ศ. เกิด เหตุการณ์ส�คัญ คุณลักษณะ นิสัย การให้คุณค่า

ไซเลนต์เจน 
Silent 

Generation
2468-2485

เศรษฐกิจโลกตกต�่า 
สงครามโลก

ชอบความเป็นระเบียบแบบแผน  
ไม่ชอบความเสี่ยง อนุรักษ์นิยม

เบบี้บูมเมอร์ 
Baby Boomer 2486-2503

สงครามโลกสิ้นสุด 
ยุคฟื้นฟูสังคมเศรษฐกิจ 

การเกดิเพิม่ข้ึนอย่างรวดเรว็

ทุ่มเทชีวิตให้กับการท�างาน สู้งาน อดทน  
ชอบงานที่มีความมั่นคง มีความภักดีต่อองค์กร  

ให้ความส�าคัญกับการท�าหน้าที่พลเมือง

เจนเอกซ์  
Generation X 2504-2524

เศรษฐกิจของโลกเริ่มมั่งคั่ง 
ผู้หญิงออกท�างานมากขึ้น 

วัฒนธรรมสมัยใหม่ 
เริ่มเฟื่องฟู

ไม่ชอบความเป็นทางการ ให้ความส�าคัญกับสมดุลชีวิต  
มีความคิดสร้างสรรค์ แต่งงานช้าลง อยากท�างานที่มีความ

อิสระ อยากเป็นนายตัวเองมากกว่าการท�างานในบริษัทใหญ่  
ชอบงานที่ท้าทายและได้ความรู้ใหม่ๆ งานที่ใช้ทักษะ 

หลากหลาย ชอบช่วยเหลือสังคมด้วยการเป็นอาสาสมัคร 
มากกว่าการท�าหน้าที่พลเมือง

เจนวาย  
Generation Y 2525-2548

ยคุก้าวกระโดดทาง
เทคโนโลย ีโดยเฉพาะ

อินเทอร์เน็ต

มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท�าหลายสิ่งได้ในเวลาเดียวกัน  
คุ้นเคยกับเทคโนโลยีเป็นอย่างดี มุ่งมั่น 

แต่ไม่ค่อยมีความอดทน ท�างานเป็นทีมเก่ง ไม่ชอบเสี่ยง  
ไม่ได้แสวงหาความแปลกแหวกแนวเท่าเจนเอกซ์ 

ที่มา: ปรับจาก Strauss & Howe, 2007

เจเนอเรชันหลักในปัจจุบัน
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 กอนไซเลนตเจน

 ไซเลนตเจน

 เบบี้บูมเมอร

 เจนเอกซ

 เจนวาย

 หลังเจนวาย

0.2 0.6 0.1 0.0

ประชากรโลกในแตละเจเนอเรชัน

ที่มา: World Population Prospects: The 2015 Revision, United Nations

โลก ประเทศ
รายไดสูง

ประเทศรายได
ปานกลาง

ประเทศ
รายไดต่ำ

3.9 8.4 3.0
12.8

19.6
11.2

6.11.4

26.5

29.3

26.9

17.1

38.8

30.5

40.2

45.4

17.8 11.6 18.0
30.1

แตละเจเนอเรชันมองตัวเองอยางไร

ที่มา: ปรับจาก BCG U.S. Millennial Supplemental Consumer Sentiment Survey, 2013

เจนวาย

เบบ้ี
บูมเมอรเจนเอกซ

ทันสมัย
รักสบาย

ชอบความเสี่ยง
เปนตัวของตัวเอง

หยิ่ง
มีอารมณขัน
ชางประชดประชัน
เอาตัวเองเปนศูนยกลาง

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
มีความหลากหลาย
มีความเปนปจเจก

สรางสรรค
นวัตกรรมใหม

ฉลาด
เปดกวาง

มีการศึกษา
ใสใจสิ่งแวดลอม

ใสใจสุขภาพ

ไมเสแสรง รับผิดชอบ
ทะเยอทะยาน

ประสบความสำเร็จ
ระมัดระวัง
ทำงานหนัก

มีสมดุล
ไมเพอฝน

มีจริยธรรม
เคารพผูอื่น
เครงศาสนา

มองโลกในแงบวก
เปนผูให

ชอบหวนถึงอดีต

เปนนักลงทุน
เปนผูประกอบธุรกิจ

เจเนอเรชันอื่นๆ ในปัจจุบัน

เจเนอเรชัน ลักษณะนิสัย

เจนแซด  
Generation Z

เป็นรุ่นที่คาบเกี่ยวและต่อเนื่องจากเจนวาย เด็กรุ่นนี้เกิดและเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี  
มีมือถือหรือแท็บเล็ตใช้ตั้งแต่เด็ก ไม่รู้จักโลกที่ไม่มีอุปกรณ์เทคโนโลยี เกิดมาในช่วงเศรษฐกิจ 

เริ่มถดถอย มีการก่อการร้าย การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง 
ของโครงสร้างครัวเรือน เรียนมากขึ้น อยู่ในร่มมากขึ้น พฤติกรรมนั่งๆ นอนๆ มากขึ้น

เจนแอลฟ่า  
Generation Alpha

เกิดหลังเจนแซด เด็กรุ่นนี้เกิดและเติบโตมาพร้อมเทคโนโลยี มีความคุ้นชินกับอุปกรณ์เหล่านี้ 
ตั้งแต่เล็ก เป็นกลุ่มที่ถูกเรียกว่า “digital natives” โดยในบางการศึกษา 

ก�าหนดปีเริ่มต้นของเจนแอลฟา คือ ปีที่ไอแพด (iPad) เริ่มจ�าหน่ายเป็นปีแรก 2553

เจนซี
Generation C

เป็นเจเนอเรชันที่ไม่ได้แบ่งตามช่วงปีเกิด  
แต่แบ่งตามลักษณะนิสัยที่ต้องมีการเชื่อมต่อตลอดเวลา 

หมายเหตุ: ปีเกิดของเจเนอเรชันอื่นนี้ถูกก�าหนดค่อนข้างหลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละการศึกษา

การเติบโตมาในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ท�าให้
แต่ละเจเนอเรชันมีลักษณะนิสัยท่ีแตกต่างกัน เบบี้บูมเมอร์
เกิดมาในยุคที่สงครามโลกเพิ่งจบสิ้น สังคมอยู่ในยุคก่อร่าง
สร้างตวั เบบีบู้มเมอร์จงึมนิีสยัสูง้าน อดทน ทุ่มเทกบัการงาน 
ซึ่งแตกต่างกับเจนเอกซ์และเจนวายที่ เกิดมาในยุคที่
เศรษฐกิจกลับมารุ่งเรืองแล้ว จึงเป็นรุ่นท่ีให้ความส�าคัญกับ
การท�างานในมิติท่ีหลากหลายขึ้น เช่น การได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ การมีอิสระ หรือความท้าทาย 

ทฤษฎีเจเนอเรชันเป็นที่แพร่หลายอย่างมาก โดย
เฉพาะในแวดวงการตลาดและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในองค์กรต่างๆ เพือ่เข้าใจถงึแรงจงูใจและพฤตกิรรมของคน
แต่ละรุ่น นอกจากเจเนอเรชันหลักทั้งสี่ที่ได้น�าเสนอมาข้าง
ต้นแล้ว ปัจจบุนัมกีารจดักลุม่เจเนอเรชนัทีห่ลากหลายยิง่ขึน้ 
โดยเฉพาะกลุ่มเจเนอเรชันที่ตามหลังเจนวาย
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12 สุขภาพคนไทย 2559

เบบีบ้มูเมอร์เติบโตมาในช่วงทีเ่พยีงร้อยละ 20 ของประชากรไทยอาศยัในเขตเมอืง 
แตกต่างกับเจนวายที่เติบโตมาในช่วงที่ร้อยละ 44 อาศัยในเขตเมือง

เบบ้ีบูมเมอร์ไทยเกิดมาในสมัยที่ประเทศยังมีประชากรน้อย แต่จ�านวนการเกิดก�าลังอยู่ในช่วงเพ่ิมขึ้น 
อย่างรวดเร็ว ในขณะที่เจนเอกซ์ไทยเป็นรุ ่นที่เริ่มได้รับอิทธิพลจากต่างชาติมากขึ้น ส่วนเจนวายไทย 
มีความคล้ายกับเจนวายของตะวันตกในแง่การได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี

2 เจเนอเรชันในประเทศไทย

จำนวนการเกิดของแตละเจเนอเรชัน

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

เบบี้บูมเมอร
11 ลานคน

เจนเอกซ
23 ลานคน

เจนวาย 
22 ลานคน

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

0
2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570

คน

พ.ศ.

ที่มา: World Population Prospects: The 2015 Revision, United Nations

จำนวนประชากรไทยในแตละเจเนอเรชัน 
จำแนกตามเพศ ป 2558

ประเทศไทยมีจำนวน
ประชากรเจนเอกซ

สูงที่สุด

กอนไซเลนตเจน

ไซเลนตเจน

เบบี้บูมเมอร

เจนเอกซ

เจนวาย

หลังเจนวาย

55 86
1,448 1,925

5,616 6,159
11,371 11,629

10,982 10,850
4,022 3,813

หนวย: พันคน

ชาย หญิง

คนไทยรุ ่นเบบี้บูมเมอร ์เติบโตในบรรยากาศที่
ประเทศไทยส่วนใหญ่ยังเป็นสังคมชนบท ส่วนใหญ่อยู่ใน 
ภาคเกษตรกรรม ในปี 2508 มีเพียงร้อยละ 20 ของ

ประชากรที่อาศัยในเมือง ประชากรไม่หนาแน่นมาก 
(51 คนต่อหนึง่ตารางกิโลเมตร) ขนาดครวัเรอืน 
เฉลี่ย 5.6 คน ในช ่วงที่ เบบี้บูมเมอร ์ใน
ประเทศไทยเกิด เป็นช่วงท่ีจ�านวนการเกิด 
เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ช่วงที่จ�านวน 
การเกิดในประเทศไทยสูงสุดเป็นในช่วงปี 
2506-2526 ซึ่งไปตรงกับเจนเอกซ์ ด้วยเหตุนี้ 
เจนเอกซ์ไทยจึงได้ฉายาว่าเป็น “ประชากรรุ่น
เกิดล้าน”

ประเทศไทยในสมัยของปู่ย่าตายาย 
พ่อแม่ หรือแม้กระท่ังสมัยของลูกหลาน 
เรานั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เน่ืองจาก
ประเทศไทยผ่านการเปลีย่นแปลงมามากมาย 
ตามยุคสมัย ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม ตามทฤษฎีเจเนอเรชัน ความ
แตกต่างของประสบการณ์ในวัยเยาว์ของ
คนแต่ละรุน่ส่งผลต่อวธิกีารคดิ มมุมอง โลก
ทัศน์ และค่านิยมต่างๆ คนไทยในแต่ละรุ่น
จึงมีลักษณะอุปนิสัยที่แตกต่างกัน แม้จะ
เติบโตมาในประเทศเดียวกันก็ตาม

59-03-092 008-033 khonthai new30-3 i_coated.indd   12 3/30/16   7:21 PM



1312 ตัวชี้วัด สุขภาพคนไทยต่างเจเนอเรชัน

ลักษณะทางประชากรและสังคมของประเทศไทย

ปีส�มะโนประชากร ขนาดครัวเรือน
(คน ต่อ 1 ครัวเรือน)

ความหนาแน่น 
(คน ต่อ  

1 ตารางกิโลเมตร)

อัตราส่วน 
พึ่งพิงรวม

อัตราส่วน 
พึ่งพิงเด็ก

อัตราส่วน 
พึ่งพิงสูงอายุ

2503 
(ช่วงเบบี้บูมเมอร์อายุ 0-17 ปี)

5.6 51.1 85.2 80.0 5.2

2523 
(ช่วงเจนเอกซ์อายุ 1-19 ปี) 

5.2 87.4 72.0 65.9 6.1

2543 
(ช่วงเจนวายอายุ 5-23 ปี)

3.8 118.7 51.2 36.9 14.4

ที่มา: ส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2503, 2523 และ 2543 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

ความเปล่ียนแปลงส�าคญัหนึง่ของประเทศไทยในยคุทีเ่จนเอกซ์ไทยเตบิโต
คือการเริ่มได้รับอิทธิพลจากตะวันตก การมีเคเบิลทีวีที่มีรายการต่างชาติ  
การเข้ามาของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด และร้านสะดวกซื้อ เจนเอกซ์จึงเติบโตมา 
ในวัฒนธรรมไทยที่เริ่มมีกลิ่นอายต่างชาติมากขึ้น 

ความเป็นเมืองของประเทศไทยในแต่ละช่วงปี

2508  
(ช่วงเบบี้บูมเมอร ์
อายุ 5-22 ปี)

2529  
(ช่วงเจนเอกซ ์
อายุ 5-25 ปี)

2553  
(ช่วงเจนวาย 
อายุ 5-28 ปี)

ความเป็นเมือง (ร้อยละของประชากร)

ประเทศไทย 20.22 28.36 44.08

ประเทศรายได้สูง 65.55 73.76 79.78

ประเทศรายได้
ปานกลาง

24.19 32.55 46.53

ประเทศรายได้ต�่า 13.01 20.58 28.03

โลก 35.52 41.49 51.55

ที่มา: World Development Indicators, 2015, The World Bank

ส�าหรับเจนวาย รุ่นนี้เติบโตมาในช่วงที่มีความเป็นเมือง 
สูงขึ้น ในปี 2553 ร้อยละ 44 ของประชากรอาศัยในเขตเมือง  
มีความหนาแน่นสูงขึ้น (119 คนต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร)  

อัตราส่วนพึ่งพิงเด็ก 
ลดลงอย่างมาก 

ในช่วงเจนวายเติบโต

ในขณะที่อัตราส่วน 
พึ่งพิงสูงอายุเพิ่มขึ้นกว่า
เท่าตัวจากสมัยเจนเอกซ์

อิทธิพลจาก
ตางประเทศ

ปที่เขาประเทศไทย 2528

2527

2538

2541

2535

เคเบิลทีวี
2532

2521

เปดบริการ
อินเทอรเน็ตเชิงพาณิชย

เปนครั้งแรก

แต่ขนาดครัวเรือนมีขนาดเล็กลง (3.8 คน) แต่สิ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อประเทศไทยและคนเจนวายอย่างมาก 
คือการเปิดบริการอินเทอร์เน็ตในปี 2538 ท�าให้ประเทศไทยในยุคของเจนวายพลิกโฉมหน้าไปโดยสิ้นเชิง 
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14 สุขภาพคนไทย 2559

จากนี้ ก�าลังแรงงานไทยช่วงอายุ 15-59 ปีจะเริ่มมี
สดัส่วนลดลงเมือ่เทียบกบัจ�านวนประชากรท้ังหมด จนถงึอีก 
20 ปีข้างหน้า เจนวายจะเป็นกลุม่ก�าลงัแรงงานหลกัทีส่�าคญั 
เป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 44-46 ของก�าลังแรงงานทั้งหมด 
คนเจนรุ่นหลังมีแนวโน้มเข้าตลาดแรงงานช้าลงจากการใช้
เวลาในการเรียนที่นานขึ้น การศึกษาที่สูงขึ้นนี้นับเป็นผลดี
ต่อตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศในระยะยาว ในด้าน
สภาพการท�างาน เจนเอกซ์และเจนวาย ในวยัเร่ิมต้นท�างาน 
(อายุ 20-28 ปี) มีสัดส่วนที่เข้าสู่ระบบการจ้างงาน หรือมี
สถานภาพเป็นลูกจ้างเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคเอกชน 
เมื่อเทียบกับกลุ ่มเบบี้บูมเมอร์ การท�างานในลักษณะ 
ช่วยกิจการในครอบครวัโดยไม่ได้รบัค่าตอบแทน และการเริม่ 
ท�าธุรกิจเป็นของตนเองมีสัดส่วนที่ต�่ากว่าอย่างเห็นได้ชัด 

3 การท�งาน 
ในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ เกือบครึ่งของก�าลังแรงงานไทยจะเป็นประชากรรุ่นเจนวาย

มุมมอง ทัศนคติ และพฤติกรรมการท�างานของคนแต่ละเจนมีลักษณะที่ต่างกันทั้งในเรื่องรูปแบบสถานที่ 
และเวลาในการท�างาน รวมถึงเรื่องค่าตอบแทน ความมั่นคง การมีส่วนร่วม และเป้าหมายชีวิตในการท�างาน

การศึกษาสูงสุด คน 3 เจน (ชวงอายุ 20-28 ป)

เจนวาย
2553

เจนเอกซ
2543

ที่มา: สำมะโนประชากรและเคหะ 2523, 2543, 2553, สำนักงานสถิติแหงชาติ

เบบี้บูมเมอร
2523

4.6

34.5

43.7

16.7

7.1
16.2

31.4

43.3

0.7
6.6

15.0

73.4

4.3 1.9 0.5

ไมไดศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
อื่นๆ (เชน กศน., ศาสนา, นานาชาติ)

ประถมศึกษา
สูงกวามัธยม/ปวส.

หนวย: รอยละ

กำลังแรงงานไทย (อายุ 15-59 ป) ป 2553-2573

ที่มา: การคาดประมาณประชากรไทย 2553-2583,  สำนักงานคณะกรรมการ
 พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

2553
(42.7 ลานคน)

2563
(42.3 ลานคน)

2573
(38.8 ลานคน)

8.5

47.7

43.8

36.1

43.3

20.6

12.6

46.0

41.5

หลังเจนวายเจนวายเจนเอกซ เบบี้บูมเมอร

สถานภาพการทำงาน คน 3 เจน (ชวงอายุ 20-28 ป)

ที่มา: สำมะโนประชากรและเคหะ 2523, 2543, 2553, สำนักงานสถิติแหงชาติ

0.4

55.9

17.7
8.7

1.2

38.4

39.1

7.6

6.3

23.4

47.2

9.4
17.3 13.6 13.7

 อื่นๆ (เชน การรวมกลุม, รวม ไมระบุ)   ชวยกิจการครอบครัว  
 ลูกจางภาคเอกชน    ลูกจางภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
 นายจางและธุรกิจของตนเอง

เจนวาย
2553

เจนเอกซ
2543

เบบี้บูมเมอร
2523

หนวย: รอยละ
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1512 ตัวชี้วัด สุขภาพคนไทยต่างเจเนอเรชัน

ถงึประมาณ 1 ใน 4 มแีนวโน้มต้องการเปลีย่นงาน  
ขณะทีเ่จนเอกซ์และเบบีบ้มูเมอร์มีเพยีงร้อยละ 
17 และ 10 ตามล�าดบั อย่างไรกต็ามการเปลีย่น
งานบ่อยหรือมุมมองและพฤติกรรมการท�างาน
ของเจนวายทีต่่างจากเจนอืน่ไม่ควรถกูมองเป็น
ปัจจยัลบหรอืข้อเสยีของคนเจนวายในท่ีท�างาน 
แต่เป็นการเปล่ียนแปลงตามรุ ่นประชากรที่
เปลี่ยนไป ซึ่งนายจ้างและสถานประกอบการ
ต้องเรียนรู ้ ท�าความเข้าใจและปรับตัวตาม  
เพือ่ให้สามารถดงึคนท�างาน โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมี
ศกัยภาพสูง (talent) ให้คงอยูแ่ละท�างานอย่าง
ทุ่มเทให้กับองค์กรได้นานขึ้น

เจนอื่นมองเจนวายอยางไร แลวเจนวายมองตัวเองอยางไร

ที่มา: ปรับจาก 2014 Connected World Technology Report

มารยาทไมดี ไมสนใจเวลาผูใหญพูด เลนแตโทรศัพท

ไมหางาน ไมอยากทำงานประจำ 
เกลียดการมาออฟฟศ 
ตื่นสาย มาสายประจำ

อยูที่ไหนไมไดนาน (Job Hoppers) 
องคกรเสียเปลา เดี๋ยวก็ไป เบื่อก็เลิกทำ 

ไมสนใจงานมั่นคง

ชอบเรียกรอง เอานั่นเอานี่ ชอบตอรอง ใหทำแบบนี้ 
ก็จะทำแบบโนน คิดวาตัวเองวิเศษ ใชเงินพอแม 

แตชอบใชของแพง บริโภคแบรนดเนม

ไมไดมองเรื่องมารยาท แคมองวาสามารถทำอะไรหลายอยางไดพรอมกัน 
ฟงไปคนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ตไป (Access info anytime Anywhere)

ยืดหยุน ไมถูกจำกัดดวยเวลา สถานที่ เวลาไหนที่ไหนก็ทำได 
ยินดีทุมเทแรงกายและเวลา ถาจุดหมายมันใช และเวลาที่ทำจริงๆ 

อาจจะมากกวาเจนอื่นๆ ที่ทำในชวงเวลาทำงาน ไปเชากลับเย็นดวยซ้ำ

ประสบการณที่สราง
ความหลากหลาย = ความมั่นคง คนหาโอกาสใหมๆ 

สะสมประสบการณ ผูกพันกับคน ไมจำเปนตองผูกติดกับองคกร

โฟกัสที่การสรางตัวเอง คนพบตัวเองไดเร็ว
และประสบความสำเร็จไดเร็ว

เจนวายในที่ทำงาน

คุณเคยทำงานมาแลวกี่บริษัท (รวมบริษัทปจจุบัน)

1 บริษัท

2 บริษัท

3 บริษัท

4 บริษัท

อยางนอย
5 บริษัท

36

33

19

7

5

20

29

25

14

11

23

24

21

14

18

35

24

16

10

15

หนวย: รอยละของผูตอบแบบสำรวจในแตละเจเนอเรชัน
หมายเหตุ: การสำรวจนี้ กำหนดปเกิดของรุนเบบี้บูมเมอรที่ป 2489-2508 เจนเอกซปเกิด 2509-2523 และเจนวายปเกิด 2524-2543
ที่มา: ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย, 2557

เจนวายตอนปลาย เจนวายตอนตน เจนเอกซ เบบี้บูมเมอร

หมายเหตุ:  การสำรวจนี้ กำหนดปเกิดของเจนวายตอนปลายที่ป 2532-2541 เจนวายตอนตน 
  ป 2522-2531 เจนเอกซป 2521-2502 เบบี้บูมเมอรกอนป 2502
ที่มา: ขอมูลจากโครงการจับตาสถานการณความสุขคนทำงานในประเทศไทย 2555-2557, 
 ศิรินันท กิตติสุขสถิต และคณะ, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

หากมีโอกาสเปลี่ยนงานหรือองคกรอื่นชวนไปทำงานดวย จะไปหรือไม?

เจนวายตอนปลาย เจนวายตอนตน เจนเอกซ เบบี้บูมเมอร

ไมไปแนนอน/
คิดวาไมไป

ไมแนใจ

ไปแนนอน/
คิดวาจะไป

20.4

56.5

22.9

52.2

40.0

42.5

64.6

24.9
23.2 24.9 17.4 10.5

หนวย: รอยละ

จากฝ ั ่ งของนายจ ้ างหรือ 
สถานประกอบการ (ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เบบี้บูมเมอร์หรือเจนเอกซ์) เจนวาย
มกัถกูมองเป็นกลุม่ทีมี่แนวโน้มอยูกั่บ
องค์กรไม่นานและเปลี่ยนงานบ่อย 
ผลการส�ารวจเปรียบเทียบคนท�างาน
เบบีบ้มูเมอร์กบัเจนวายพบว่า จ�านวน
สถานที่ท�างานที่เคยท�างานมาแล้ว
ของคนทั้งสองรุ่นแทบไม่แตกต่างกัน
ทั้งๆ ที่อายุการท�างานแตกต่างกัน 
ถึง 20-30 ปี เช่นเดียวกัน จากอีก 
ผลการส�ารวจ เมื่อถามเกี่ยวกับความ
ต้องการในการเปลีย่นงาน คนเจนวาย
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16 สุขภาพคนไทย 2559

แม้เจนรุน่หลงัจะมรีายได้และก�าลงัซือ้
สูงข้ึน แต่ส่วนใหญ่ยังคงขาดความ
มั่นคงและการคุ ้มครองในเรื่อง 
หลักประกันทางรายได้ยามชรา

ณ ช่วงอายทีุเ่ท่ากนั เจนเอกซ์และ
เจนวายมีรายได้และก�าลังซื้อสูงกว่าเบบ้ี
บูมเมอร์ ในวัยเริ่มท�างานของคนทั้ง 
สามรุ่น (อายุ 26-30 ปี) รายได้เฉลี่ย 
ของเจนเอกซ์และเจนวายสูงกว่าเส้น 
ความยากจนซึง่สะท้อนก�าลงัซ้ือขัน้ต�า่ทีส่ดุ 
ที่จ�าเป็นในขณะนั้นเกือบ 4 เท่า ขณะที่
เบบีบ้มูเมอร์มรีายได้สงูกว่าเส้นความยากจน 
ประมาณ 2.5 เท่า

4 รายได้
เพียงร้อยละ 26.3 หรือ 1 ใน 4 ของเจนเอกซ์และเบบี้บูมเมอร์วัยท�างานเท่านั้น  
ที่มีหลักประกันทางรายได้ยามชรา

เปรียบเทียบรายไดคนไทย 3 เจน (อายุ 26-30 ป)

รายไดเฉลี่ยชวงอายุ 26-30 ป

เสนความยากจน

รายไดเฉลี่ย (ชวงอายุ 26-30 ป)/
เสนความยากจน (เทา)

หมายเหตุ: เสนความยากจนของเบบี้บูมเมอร (ป 2529) เปนขอมูลป 2531
ที่มา: การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป 2529, 2547 
 และ 2556; เสนความยากจน (Poverty line) จำแนกตามภาค
 และเขตพื้นที่ ป พ.ศ. 2531 - 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการ
 พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

2.45

2,152
879

6,473

1,719
2,572

9,9493.77
3.8710,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

4

3

2

1

0

เท
า

บา
ท/

คน
/เด

ือน

เจนเอกซ
(ป 2547)

เจนวาย
(ป 2556)

เบบี้บูมเมอร
(ป 2529)

ความครอบคลุมหลักประกันรายได (หลังเกษียณ) ภาคบังคับป 2554

เจนเอกซตอนปลาย
(30-39 ป)

เจนเอกซตอนตน
(40-49 ป)

เบบี้บูมเมอร
(50-59 ป)

รวม
(30-59 ป)

รอ
ยล

ะ

37.3

23.7

18.2

26.3

ในป 2557 ความครอบคลุมนี้ปรับปรุงดีขึ้น  
จากจำนวนผูมีงานทำทั้งหมด 38.1 ลานคน 

มีถึง 14.8 ลานคน (รอยละ 38.8) ที่มีหลักประกันรายได 
(หลังเกษียณ) แบงเปนขาราชการภายใตกองทุน กบข. 

1.2 ลานคน ประกันสังคม แรงงานในระบบ 
10.0 ลานคน และแรงงานนอกระบบ 2.5 ลานคน

ที่มา: วิพรรณ ประจวบเหมาะ, 2557
 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน, 2557
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1712 ตัวชี้วัด สุขภาพคนไทยต่างเจเนอเรชัน

แหลงรายไดของผูสูงอายุไทย ในรอบ 12 เดือน ป 2557 
(รวม 10.0 ลานคน)

10.4
25.3

78.9
76.1

84.9
1.0

6.4
38.8

ที่มา: การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557, สำนักงานสถิติแหงชาติ
 *สถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2556
 **รายงานประจำป 2557 สำนักงานประกันสังคม

ญาติพี่นอง

คูสมรส

บุตร

ดอกเบี้ย เงินออม ทรัพยสิน

เบี้ยยังชีพ

กองทุนประกันสังคม

บำเหน็จ/บำนาญ

การทำงาน

ญาติพี่นอง

คูสมรส

บุตร

ดอกเบี้ย เงินออม ทรัพยสิน

เบี้ยยังชีพ

กองทุนประกันสังคม

บำเหน็จ/บำนาญ

การทำงาน

รอยละของผูสูงอายุ

- จำนวนผูรับบำเหน็จบำนาญ
 ราชการและจากกองทุน กบข. 
 ป 2556 = 628,021 คน*

- ผูรับสิทธิประโยชนชราภาพ
 กองทุนประกันสังคม 
 = 236,198 คน**

ภายใต้บริบทสังคมผู้สูงอายุของไทย  
ความมั่นคงทางรายได้ยามชราเป็นประเด็น
ความท้าทายส�าหรับประชากรทั้งสามรุ ่น 
ปัจจุบัน เบบี้บูมเมอร์จ�านวนมากทั้งที่เข้าสู่
วัยสูงอายุแล้วและกลุ่มท่ีก�าลังเคลื่อนเข้าสู่
วยัสูงอายยุงัไม่มหีลักประกันรายได้ยามชรา
ที่มั่นคง ในปี 2556 ผู ้สูงอายุที่ ได ้รับ 
สิทธิประโยชน์ชราภาพจากกองทุนบ�าเหน็จ
บ�านาญข้าราชการหรือจากกองทุนประกัน
สังคมมีจ�านวนไม่ถึงร้อยละ 10 และจาก
ข้อมูลปี 2554 เบบี้บูมเมอร์อายุ 50-59 ปี  
ที่มีหลักประกันรายได ้ยามชราภายใต ้
กองทุนใดกองทุนหนึ่งนั้น มีเพียงร้อยละ 
18.2 หรือไม่ถึง 1 ใน 5 

แหลงรายไดหลัก ของผูสูงอายุไทย 

2550 2554 2557

52.0

28.9

4.42.8

40.1

35.0

6.0

11.4

36.7
33.9

4.9

14.8

รอ
ยล

ะข
อง

ผูส
ูงอ

าย
ุ

60

40

20

0

บุตร ทำงาน เบี้ยยังชีพ บำเหน็จ บำนาญ

ที่มา: ประมวลจากขอมูลการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550, 2554, 2557, 
 สำนักงานสถิติแหงชาติ

อายุ 25-34 ป อายุ 40-49 ป

สัดสวนของแรงงานนอกระบบ จำแนกตามชวงอายุ 
และเจเนอเรชัน ป 2548 และ 2557

ที่มา: การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2548 และ 2557, สำนักงานสถิติแหงชาติ

ขอมูลป 2548

ขอมูลป 2557

เจนเอกซ
41.8%

เจนวาย
37.6%

เบบี้
บูมเมอร
66.4%

เจนเอกซ
61.0%

ส�าหรับเจนเอกซ์และเจนวายซึ่งยังอยู่ในวัยท�างาน แม้ความครอบคลุมหลักประกันรายได้จะสูงกว่าเมื่อเทียบกับเบบี้
บมูเมอร์โดยเฉพาะในกลุม่แรงงานนอกระบบ โดยได้รบัอานสิงส์จากมาตรา 40 ของกองทนุประกนัสงัคม และการด�าเนนิการ
ของกองทุนการออมแห่งชาติ แต่การเข้าร่วมของผู้ประกันตนหรือผู้ออมส่วนใหญ่เป็นในลักษณะ “สมัครใจ” ท�าให ้
ความครอบคลุมโดยรวมยังอยู่ในระดับต�่า อีกทั้งมีแนวโน้มลดลงตามช่วงอายุของประชากรที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้เจนเอกซ ์
และเจนวายมีแนวโน้มที่จะพึ่งพารายได้ยามชราจากลูกหลานซึ่งเคยเป็นแหล่งสนับสนุนหลักของผู้สูงอายุไทยในอดีต 
ได้น้อยลง ต้องพึ่งพาตนเองด้วยรายได้จากการท�างาน จากเงินออม หรือพ่ึงพาสวัสดิการจากภาครัฐเพ่ิมมากขึ้น ภาครัฐ 
ควรมุง่เน้นส่งเสรมิเรือ่งการออม การสร้างระบบประกนัรายได้ยามชราถ้วนหน้า และการขยายอายรุวมถงึโอกาสการท�างาน
ของคนไทยในช่วงอายุที่สูงขึ้นให้ดีขึ้น
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18 สุขภาพคนไทย 2559

พฤติกรรมการบริโภคของเจนวายสะท้อน 
วถิชีวีติคนสมยัใหม่ทีเ่น้นความสะดวกสบาย 
ไม่ว่าจะเป็นการรบัประทานอาหารนอกบ้าน 
หรือการซื้อของออนไลน์

เจนวายเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อ
รายได้น้อยทีส่ดุ หากเปรยีบเทยีบกบัเจเนอเรชนั
อื่นในช่วงเวลาที่อายุเท่ากัน (26-30 ปี) สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของเจนวายอยู่ที่ร้อยละ 51 
ซึ่งน้อยกว่าเบบี้บูมเมอร์และเจนเอกซ์ที่ร้อยละ 
67 และ 69 ตามล�าดับ สะท้อนให้เห็นว่ารายได้
ของเจนวายเพิม่ข้ึนในอตัราทีร่วดเร็วกว่ารายจ่าย

5 พฤติกรรมการบริโภค
เจนวายใช้จ่ายกับอาหารสูงสุดถึงร้อยละ 77 ของรายจ่ายทั้งหมด

คาใชจายตอรายไดของแตละเจน (อายุ 26-30 ป)

เบบี้บูมเมอร
(2529)

เจนเอกซ
(2547)

เจนวาย
(2556)

รอยละ
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ที่มา: การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป 2529, 2547 และ 2556, สำนักงานสถิติแหงชาติ

66.6

69.0

51.0

คาใชจายอาหารตอคาใชจายทั้งหมดของแตละเจน (อายุ 26-30 ป)

ที่มา: การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป 2529, 2547 และ 2556, สำนักงานสถิติแหงชาติ

รอยละคาอาหาร

46.3

เบบี้บูมเมอร (2529)

40.3

เจนเอกซ (2547)

77.0

เจนวาย (2556)

ลกัษณะการใช้จ่ายของเจนวายมคีวามแตกต่างจากเบบีบ้มูเมอร์และเจนเอกซ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร
ที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในกลุ่มเจนวาย กลุ่มเบบี้บูมเมอร์และเจนเอกซ์ใช้จ่ายด้านอาหารที่ร้อยละ 46 และ 40 ของ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในขณะที่เจนวายสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านอาหารสูงถึงร้อยละ 77 ซึ่งสาเหตุที่ค่าใช้จ่ายด้านอาหารเพิ่มขึ้นสูง
เช่นนี ้คาดว่าด้วยพฤตกิรรมการบริโภคทีเ่ปลีย่นไป วิถีชีวติสมยัใหม่ท�าให้การปรงุอาหารเองน้อยลง ในขณะท่ีมีการรบัประทาน
อาหารนอกบ้านหรือการซื้ออาหารส�าเร็จมากขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านอาหารจึงสูงตามไปด้วย นอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า 
คนในชนบทเริ่มมีค่าใช้จ่ายการรับประทานอาหารนอกบ้านและซ้ืออาหารส�าเร็จสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นถึง 
ความแตกต่างระหว่างผู้ที่อาศัยในเขตเมืองกับผู้ที่อาศัยในเขตชนบทที่ลดน้อยลง
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1912 ตัวชี้วัด สุขภาพคนไทยต่างเจเนอเรชัน

รูปแบบการจับจ่ายใช้สอยในปัจจุบันมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีต โดยเฉพาะเมื่อมีอินเทอร์เน็ต  
การซือ้ของออนไลน์จึงเป็นรูปแบบใหม่ในการเลอืกซือ้ของและเป็นช่องทางทีเ่ป็นทีน่ยิมในกลุม่เจนวายเป็นพเิศษ การส�ารวจ
พบว่าเจนวายร้อยละ 38 ซื้อสินค้าออนไลน์อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน ในขณะที่เจนเอกซ์และเบบี้บูมเมอร์เพียงร้อยละ 23 
ที่มีพฤติกรรมเช่นนั้น นอกจากนี้เจนวายร้อยละ 42 จะอ่านรีวิวสินค้าประกอบการตัดสินใจซ้ือ ในขณะที่เจนเอกซ์และ 
เบบี้บูมเมอร์อ่านรีวิวน้อยกว่าที่ร้อยละ 33 และ 23 ตามล�าดับ

ในเมือง           ชนบท           รวม

คาใชจายการรับประทานอาหารนอกบานของแตละเจน
(อายุ 26-30 ป) เปรียบเทียบในเมืองและชนบท

คาใชจายการซื้ออาหารสำเร็จรูปของแตละเจน
(อายุ 26-30 ป) เปรียบเทียบในเมืองและชนบท

เบบี้บูมเมอร
(2529)

เจนเอกซ
(2547)

เจนวาย
(2556)

เบบี้บูมเมอร
(2529)

เจนเอกซ
(2547)

เจนวาย
(2556)

75
3.

4

32
7.

9

60
6.

7

20
6.

8

12
3.

3

37
9.

1

12
4.

7

ที่มา: การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป 2529, 2547 และ 2556, สำนักงานสถิติแหงชาติ

คาใชจาย
การซื้ออาหารสำเร็รูป

ของเบบี้บูมเมอรในเมือง
มากกวาเบบี้บูมเมอร
ในชนบท 11.6 เทา

10
.6

คาใชจายการซื้อ
อาหารสำเร็จรูปของ

เจนวายในเมือง
มากกวาเจนวาย

ในชนบท 2.3 เทา

22
2.

1

26
.8

คาใชจายการรับประทาน
อาหารนอกบานของ

เบบี้บูมเมอรในเมืองมากกวา
เบบี้บูมเมอรในชนบท 8.3 เทา

35
5.

1

59
.9

21
9.

0

11
0.

4

1,
10

0.
2

42
2.

7

70
7.

1

คาใชจาย
การรับประทานอาหารนอกบาน
ของเจนวายในเมืองมากกวา
เจนวายในชนบท 2.6 เทา

50
6.

5

รอยละผูที่อานรีวิวผานชองทางออนไลน
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินคา

ที่มา: ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ, 
 ธนาคารไทยพาณิชย 2557

หมายเหตุ: การสำรวจนี้ กำหนดปเกิดของ รุนเบบี้บูมเมอร
  ที่ป 2489-2508 เจนเอกซปเกิด 2509-2523 
  และเจนวาย ปเกิด 2524-2543

อุปนิสัยการซื้อสินคาออนไลน

ซื้อสินคาออนไลน
อยางนอย 1 ครั้ง/เดือน

เหตุผลในการซื้อสินคาออนไลน
สะดวกสบาย มีบริการสงถึงบาน
มีรานคาออนไลนใหเลือกซื้อมากขึ้น
ราคาถูกกวาซื้อหนาราน

61% 58%
46% 39%
38% 42%

38% 23% 23
33เจนเอกซ+เบบี้บูมเมอรเจนวาย

เจนวายเจนเอกซเบบี้บูมเมอร

42
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20 สุขภาพคนไทย 2559

ทัศนคติที่เปลี่ยนไปของเจนเอกซ์และเจนวาย
คอื ไม่อยากมลีกู หรอื คูท่ีแ่ต่งงานแล้วกม็ลีกู
น้อยลง เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคนรุน่ก่อน ดงันัน้
การส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพจึงเป็น
เรื่องส�าคัญ

หากย้อนกลับไปในช่วงกว่าครึ่งศตวรรษคน
รุ่นก่อนส่วนใหญ่แต่งงานเมื่ออายุยังไม่ถึง 30 ปี 
ครอบครวัมลีกูจ�านวนมาก อยู่ร่วมกันเป็นครอบครวั
ขนาดใหญ่ เมือ่สงัคมเปลีย่นไป การยอมรบับทบาท
และโอกาสทางสงัคมของผูห้ญงิมเีพิม่ขึน้โดยล�าดับ 
ผู ้หญิงท�างานนอกบ้านและมีบทบาททางสังคม 
มากขึน้ อายเุฉลีย่แรกสมรสเลือ่นขึน้เจนเอกซ์เลือ่น
อายกุารแต่งงานช้าลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัไซเลนต์เจน 
และเบบีบ้มูเมอร์ (รุน่พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย) เช่นเดยีวกนั
กบัเจนวาย เมือ่ผลการส�ารวจความคดิท่ีจะแต่งงาน
ของเจนวายอายรุะหว่าง 15-24 ปี ผูช้ายและผูห้ญงิ
คิดจะแต่งงานเมื่ออายุ 29 ปี และ 28 ปี ตามล�าดับ 

6 การสร้างครอบครัว
ร้อยละ 70-80 ของเบบี้บูมเมอร์แต่งงานก่อนอายุ 30 ปี เจนเอกซ์และเจนวาย 
มีแนวโน้มการแต่งงานที่อายุมากขึ้น

คนอายุ 25-29 ปที่แตงงานแลว

เบบี้บูมเมอร
อายุ 25-29 ป

เจนเอกซ
อายุ 25-29 ป

เจนวาย
อายุ 25-29 ป

ที่มา: สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513, 2533, 2553, สำนักงานสถิติแหงชาติ

76.0
84.4

64.8
74.6

46.0
61.1

รอ
ยล

ะ

อัตราการครองโสดของคนอายุ 40-44 ป เพิ่มมากขึ้นในเจเนอเรชันหลัง

ไซเลนตเจน เบบี้บูมเมอร เจนเอกซ

รอ
ยล

ะ

ที่มา: สำมะโนประชากรและเคหะ ป 2523, 2543, 2553, สำนักงานสถิติแหงชาติ

3.7 5.3 7.9 9.3 15.2 10.6

อายุเฉลี่ยแรกสมรส (ป)

24.9 22.1
24.8 22.8

27.2
24.0

หมายเหตุ: สำรวจผูที่มีอายุระหวาง 15-24 ป 
  จำนวน 1,608 คน ทั่วประเทศ
ที่มา: พิมลพรรณ อิศรภักดี, 2557

หมายเหตุ: ไซเลนตเจน คำนวณที่อายุ 18-35 ป 
  เบบี้บูมเมอร คำนวณที่อายุ 20-37 ป 
  และเจนเอกซ คำนวณที่อายุ 19-39 ป
ที่มา: สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2503, 2523, 2543, สำนักงานสถิติแหงชาติ

ไซเลนตเจน
(ป 2503)

เบบี้บูมเมอร
(ป 2523)

เจนเอกซ
(ป 2543)

เจนวาย

ชาย หญิง

ผูชาย
คิดที่จะแตงงาน

เมื่ออายุ 
29.3 ป 

ผูหญิง
คิดที่จะแตงงาน

เมื่ออายุ
28.1 ป

เจนเอกซ์มีแนวโน้มแต่งงานช้าลงเมื่อเปรียบเทียบกับไซเลนต์เจนและเบบี้บูมเมอร์ (รุ่นพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย)
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2112 ตัวชี้วัด สุขภาพคนไทยต่างเจเนอเรชัน

การใหความสำคัญของรูปแบบการแตงงานของเจนวาย

ที่มา: พิมลพรรณ อิศรภักดี, 2557

คะแนนเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

4.13

2.91

3.92

2.37

1.86

3.91

2.97

3.78

3.01

2.58 ชายหญิง

จัดงานแตงงาน
ตามประเพณีและจดทะเบียนสมรส

จัดงานแตงงานตามประเพณี

ทดลองอยูรวมกันกอน
แนใจแลวจึงคอยแตงงาน

อยูกินฉันทสามีภรรยา
โดยไมมีการแตงงาน

จดทะเบียนสมรสเพียงอยางเดียว

จัดงานแตงงาน
ตามประเพณีและจดทะเบียนสมรส

จัดงานแตงงานตามประเพณี

ทดลองอยูรวมกันกอน
แนใจแลวจึงคอยแตงงาน

อยูกินฉันทสามีภรรยา
โดยไมมีการแตงงาน

จดทะเบียนสมรสเพียงอยางเดียว

คนแตละรุนมีลูกเฉลี่ยกี่คน

เกิดกอนป 2468
(กอนไซเลนตเจน)

เกิดระหวาง
ป 2468-2485
(ไซเลนตเจน)

เกิดระหวาง
ป 2486-2503
(เบบี้บูมเมอร)

ที่มา:  คำนวณจากสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553, สำนักงานสถิติแหงชาติ

5
4

3

เหตุผลของคนเจนวายที่ไมตองการมีลูก

อยากมีอิสระ ดำรงชีวิตตามที่ตองการโดยไมมีหวง

สังคมปจจุบันมีปญหามาก กลัวบุตรมีอันตราย ประพฤติผิด

กลัวจะไมสามารถหาเลี้ยงดูแลบุตรได

เปนภาระ ตองทำงานมากขึ้นเพื่อเลี้ยงดูบุตร

เกรงวาจะไมมีความสามารถในการสั่งสอนบุตรใหเปนคนดี

อื่นๆ

ที่มา: พิมลพรรณ อิศรภักดี, 2557
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17%

24%
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36%

20%14%
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ภาวะการแต่งงานช้าลงของคนหนุ่มสาว หรืออยู่เป็นครอบครัวแล้วแต่ไม่ตัดสินใจมีลูก หรือครองโสดถาวร ตลอดจน
รูปแบบการสร้างครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปในคนเจเนอเรชันต่างๆ เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงทางสังคม ดังนั้น  
โจทย์ที่ส�าคัญของประเทศไทยคือ จะท�าอย่างไรให้การเกิดน้อยของคนรุ่นปัจจุบันทุกการเกิดเป็น “การเกิดที่มีคุณภาพ” 

แม้ว่าเจนวายจะเลือ่นอายกุารแต่งงาน 
แต่ก็ยังคงให้ความส�าคัญกับรูปแบบการ
แต่งงานที่ควรมีการจัดงานแต่งงานและ 
จดทะเบียนสมรสมากกว่าทีจ่ะใช้ชวิีตคูใ่น 
รูปแบบใหม่ คือ อยู่กินกันก่อนแล้วค่อย
ตัดสินใจแต่งงาน หรืออยู่กินกันโดยไม่ม ี
การจัดงานแต่งงาน ในด้านการมีลูกเพื่อ 
ให้ครอบครวัมีความสมบรูณ์ ในครอบครวั
รุ่นหลังมีลูกน้อยลงเรื่อยๆ จากที่คนรุ่น
ก่อนมีลูก 5 คนโดยเฉลี่ย ลดลงเป็น 3 คน 
และแนวโน้มเหลือเพียงลูกคนเดียวก็มี
ความเป็นไปได้สูง เหตุผลส�าคัญท่ีผู้หญิง
เจนวายไม่ต้องการมลีกูคอื ต้องการใช้ชวีติ
อิสระสูงถึงร้อยละ 36 ขณะที่ผู้ชายเจนวายร้อยละ 24 กังวลว่าสังคมปัจจุบันมีปัญหามาก ไม่ต้องการให้ลูกต้องเผชิญกับ
ปัญหาสังคมต่างๆ
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การไม่มีลูกกวนตัว ไม่มีคู่ครองกวนใจของเจนวาย  
(หรอือาจจะมแีต่ค่อนข้างช้า) เพิม่อสิระในการครองชพี 
การเลือกรูปแบบที่อยู่อาศัยและการโยกย้ายที่อยู่ของ
คนเจนนี้ให้คล่องตัวกว่าคนรุ่นก่อน

จากข้อมลูส�ามะโนประชากรและการเคหะ (เปรยีบเทยีบ 
ปี 2523, 2543 และ 2553) ในด้านที่อยู่อาศัย คนเจนวาย 
วัยหนุ่มสาวตอนต้น (อายุ 20-28 ปี) มากกว่า 1 ใน 3 ใช้ชีวิต
อยูใ่นคอนโดมเินยีม อพาร์ตเมนต์ หอพกั หรอืห้องชดุลกัษณะ
ต่างๆ ซึง่แตกต่างอย่างมากกบัคนวยัเดยีวกันในยคุเบบีบ้มูเมอร์ 
และเจนเอกซ์ท่ีมากกว่าร้อยละ 80 อาศัยอยู ่บ้านเด่ียว  
ทาวน์เฮ้าส์ หรอืทาวน์โฮม เหตผุลส�าคญัคอืความคล่องตวัและ
ไม่เป็นภาระในการดแูลมากเกนิไป ประกอบกบัสภาพแวดล้อม 
ความเป็นเมืองและข้อจ�ากัดของพ้ืนที่เพื่อการอยู่อาศัยที่มี 
น้อยลง การพักอาศัยในคอนโดหรือห้องชุดประเภทต่างๆ 
กลายเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยของคนเจนวายส่วนใหญ่วัยนี้
ในกรุงเทพมหานครและเขตเมืองทั่วประเทศถึงร้อยละ 59.5 และ 47.2 ตามล�าดับ

7 การอยู่อาศัยและย้ายถิ่น
3 ใน 5 ของเจนวายหนุ่มสาวในกรุงเทพฯ อาศัยอยู่ในคอนโด อพาร์ตเมนต์ แฟลต 
แมนชั่นหรือหอพัก

ที่มา: สำมะโนประชากร พ.ศ. 2523, 2543, และ 2553, สำนักงานสถิติแหงชาติ

 บานเดี่ยว, ทาวนเฮาส ทาวนโฮม   
 คอนโด, อพารตเมนต, แฟลต หอพัก, แมนชั่น   
 ตึกแถว หองแถว   
 อื่นๆ

รอ
ยล

ะ

เบบี้บูมเมอร
(ป 2523)

เจนเอกซ
(ป 2543)

เจนวาย
(ป 2553)

1.8
10.6
0.8

86.9

1.6
14.2
4.1

80.1

3.9
19.6

36.4

40.3

ลักษณะการอยูอาศัยของคนไทย 3 เจน (ชวงอายุ 20-28 ป)

ที่มา: สำมะโนประชากร พ.ศ. 2553, สำนักงานสถิติแหงชาติ

 บานเดี่ยว, ทาวนเฮาส ทาวนโฮม     คอนโด, อพารตเมนต, แฟลต หอพัก, แมนชั่น   
 ตึกแถว หองแถว      อื่นๆ

รอยละ

11.9

25.5

68.7

59.5

47.2

15.0

13.6

21.7

15.6

15.0

5.6

0.7

กรุงเทพฯ

เขตเมือง

เขตชนบท

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ลักษณะการอยูอาศัยของคนเจนวาย (ชวงอายุ 20-28 ป) ป 2553
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หนวย: รอยละของประชากร
ที่มา: สำมะโนประชากร พ.ศ. 2523, 2543, และ 2553, สำนักงานสถิติแหงชาติ

รอ
ยล

ะข
อง

ปร
ะช

าก
รท

ี่ยา
ยถ

ิ่น

หมายเหตุ: * ขอมูลป 2523 รวมการยายถิ่นเพื่อเปลี่ยนสภาพสมรส (19.9% จาก 47.9%)
ที่มา: สำมะโนประชากร พ.ศ. 2523, 2543, และ 2553, สำนักงานสถิติแหงชาติ

การยายถิ่น (ในรอบ 5 ป) ของคนไทย 3 เจน (ชวงอายุ 20-28 ป)

13.9%

12.4%

19.3%

เบบี้บูมเมอร (ป 2523)

เจนเอกซ (ป 2543)

เจนวาย (ป 2553)

เบบี้บูมเมอร (ป 2523) เจนเอกซ (ป 2543) เจนวาย (ป 2553)

เหตุผลการยายถิ่น (ในรอบ 5 ป) ของคนไทย 3 เจน (ชวงอายุ 20-28 ป)

47.9*

25.0

11.0
5.4

19.4

33.0

15.0
10.3 9.0

26.0

15.3

23.3

 หางานทำ  หนาที่การงาน
 เพื่อการศึกษา  ติดตามครัวเรือน

นอกจากจะเน้นความคล่องตัวในเรื่องที่อยู่แล้ว 
คนเจนวายมอีตัราการย้ายถ่ินสงูกว่าคนรุน่ก่อน เหตผุล
ในการย้ายถิ่นมีก็เปลี่ยนไป แม้การหางานท�าหรือการ
ย้ายที่อยู่ตามอาชีพการงานจะยังเป็นเหตุผลหลัก เมื่อ
เทียบกับเบบ้ีบูมเมอร์และเจนเอกซ์ เจนวายมีการย้าย
ถิ่นเพื่อการเรียนการศึกษาในสัดส่วนสูงขึ้น ขณะที่การ
ย้ายถิน่เพือ่ตดิตามครอบครวัมสีดัส่วนน้อยลงอย่างมาก
จากร้อยละ 47.9 ในเบบี้บูมเมอร์เหลือเพียงร้อยละ 9 
ในยุคเจนวาย ซึ่งชี้ให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตที่อิสระ
หรอืแยกตวัออกจากครอบครวัมากขึน้ นอกจากจะเป็น
อิสระมากข้ึน ก็มีแนวโน้มพึ่งพาตนเองเพิ่มขึ้นเช่นกัน 
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิง ซึ่งผู้หญิงเจนวายในวัย 20-28 
ถึงร้อยละ 15.8 มีสถานะเป็นหัวหน้าครัวเรือนสูงกว่า 
ผูห้ญงิเบบีบ้มูเมอร์และเจนเอกซ์ในวยัเดยีวกันอย่างมาก 
(ร้อยละ 2.8 และ 7.6 ตามล�าดับ) 

เบบี้บูมเมอร (ป 2523) เจนเอกซ (ป 2543) เจนวาย (ป 2553)

 ชาย 
 หญิง

รอ
ยล

ะ

28.5

2.8

20.6

7.6

21.6
15.8

ที่มา: สำมะโนประชากร พ.ศ. 2523, 2543, และ 2553, สำนักงานสถิติแหงชาติ

การเปนหัวหนาครัวเรือนของคนไทย 3 เจน (ชวงอายุ 20-28 ป)
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การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยส่งผลต่อการให้
คุณค่าของคนแต่ละเจนแตกต่างกันไป เจนเอกซ์และ
เจนวายเปิดกว้างกบัความหลากหลายในสงัคมมากขึน้  
แต่ในขณะเดียวกันเจนวายเป็นกลุ่มที่เคารพกติกา
สังคมน้อยที่สุด

ปัจจุบันคนไทยทุกเจเนอเรชัน ยังให้ความส�าคัญ 
ยึดถือ ปฏิบัติตามหลักค�าสอนทางศาสนา ระดับความเชื่อ
และระดับการปฏิบัติตามหลักค�าสอนของศาสนาสูงสุดใน
กลุ่มเจนที่อายุมากและลดหลั่นลงตามเจนที่อายุน้อยลง ซ่ึง
ความแตกต่างระหว่างเจนนี้อาจมีปัจจัยด้านอายุเป็นสาเหตุ
ส�าคัญ

8 การให้คุณค่า
ศาสนายังคงมีบทบาทส�าคัญในสังคมไทย มากกว่าร้อยละ 90 ของทุกเจน เห็นว่า 
ศาสนาเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิต

หลักคำสอนทางศาสนาเปนสิ่งจำเปนสำหรับการดำเนินชีวิต

รอ
ยล

ะ

หนวย: รอยละผูที่เห็นดวย

98.1 97.2 95.6 92.4

ไซเลนตเจน เบบี้บูมเมอร เจนเอกซ เจนวาย

ที่มา:  การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2557, สำนักงานสถิติแหงชาติ

เจนวายรอยละ 5.5 ตอบไมแนใจ 
เปรียบเทียบกับไซเลนตเจน เบบี้บูมเมอร 

และเจนเอกซ คือรอยละ 1.0, 1.4 
และ 2.4 ตามลำดับ

9.
0

8.
9

8.
6

8.
5

8.
0

7.
7

7.
4

7.
1

ระดับความเชื่อทางศาสนา

คะ
แน

น

ระดับการปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนา

 ไซเลนตเจน       

 เบบี้บูมเมอร      

 เจนเอกซ       

 เจนวาย

หมายเหตุ: จากคะแนน 0-10 โดยที่ 0 = ไมเชื่อเลย/ไมปฏิบัติเลย และ 10 = เชื่อ/ปฏิบัติมากที่สุด
ที่มา:  การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2557, สำนักงานสถิติแหงชาติ

ระดับความเชื่อและการปฏิบัติตามหลักศาสนา

ในด้านวัฒนธรรมไทย คนเจนหลังมีระดับความยอมรับในการผสมผสานของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างชาติ
มากขึ้น เช่น การยอมรับพฤติกรรมการพูดไทยค�าฝรั่งค�า คนไซเลนต์เจนและเบบี้บูมเมอร์ยอมรับพฤติกรรมนี้ได้ราวร้อยละ 
27 และ 35 ในขณะทีค่นเจนเอกซ์และเจนวายยอมรบัได้สงูกว่าท่ีร้อยละ 47 และ 58 ซึง่อาจสะท้อนจากการเปิดรบัวฒันธรรม
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การยอมรับพฤติกรรมทางเพศ

ชายรักชาย หญิงรักหญิง

รอ
ยล

ะ

ไซเลนตเจน เบบี้บูมเมอร เจนเอกซ เจนวาย ไซเลนตเจน เบบี้บูมเมอร เจนเอกซ เจนวาย

 เฉยๆ/ไมมีความคิดเห็น      รับไมได      รับไมคอยได      รับได

ที่มา: การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2557, สำนักงานสถิติแหงชาติ

12.7

45.6

33.1

8.6

13.7

37.9

35.7

12.7

16.1

30.4

33.5

20.0

22.0

23.1

26.3

28.6

13.1

44.9

33.4

8.7

14.1

37.3

36.1

12.6

16.5

29.5

34.0

20.0

22.5

22.0

26.5

29.1

ต่างชาตขิองสงัคมไทย ผ่านรายการโทรทศัน์จากต่างชาติ  
การน�าเข้าของเทคโนโลย ีและการใช้อนิเทอร์เนต็ ท�าให้
คนรุ่นใหม่มองการใช้ศัพท์ต่างประเทศเป็นเรื่องปกติ 
นอกจากนี้ ความยอมรับในความหลากหลายของ 
วิถีชีวิต เช่น การรักร่วมเพศ ไม่ว่าจะเป็นชายรักชาย 
หรือหญิงรักหญิง มีมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเจนวาย 
ซึ่งเป็นเจนเดียวที่มีสัดส่วนคนที่ตอบว่ารับได้กับ
พฤติกรรมเหล่านี้สูงกว่าคนที่ตอบว่ารับไม่ได้

ใ น เ ร่ื อ ง ก า ร เ ค า ร พ 
กฎกติกาสังคม พบว่าเจนวาย
เคารพกติกาสั งคมน ้อยสุ ด 
โดยยอมรับว่าตนไม่ปฏิบัติตาม
กฎทุกครั้ง เช่น การข้ามถนน
ทางม้าลาย การไม่แซงคิว หรือ
การไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ  
ซึ่งอาจเป็นด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบ
มากข้ึน ท�าให้เจนนี้เน้นความ
รวดเร็วสะดวกสบายมากกว่า 
คนเจนอื่น

การยอมรับพฤติกรรมการพูดไทยคำอังกฤษคำ

รอ
ยล

ะ

ไซเลนตเจน เบบี้บูมเมอร เจนเอกซ เจนวาย

 เฉยๆ/ไมมี

 ความคิดเห็น

 รับไมได

 รับไมคอยได

 รับได

ที่มา: การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2557 สำนักงานสถิติแหงชาติ

22.0

19.9

31.2

27.0

18.0

14.2

32.3

35.5

18.4
8.6

26.0

47.0

21.2
4.2

16.7

57.9

การเคารพกติกาสังคม

รอ
ยล

ะ

ขามถนนโดยใชสะพานลอยหรือขามทางมาลายทุกครั้ง ไมแซงคิว ไมทิ้งขยะในที่สาธารณะ

 ไซเลนตเจน        เบบี้บูมเมอร        เจนเอกซ        เจนวาย
หมายเหตุ: รอยละของผูที่ปฏิบัติตามกติกาสังคมทุกครั้ง ไมรวมกลุมที่ตอบวาไมมีโอกาสที่จะทำ
ที่มา: การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2557, สำนักงานสถิติแหงชาติ

28.5 28.7 25.9 24.9

85.9 82.1
76.0

68.4 69.9 65.0
56.9

47.8
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3 ใน 4 ของเจนวายพร้อมใช้เทคโนโลยทีีต่ดิมากบัอปุกรณ์ เบบีบ้มูเมอร์ยังพร้อม 
เรยีนรูห้ากเทคโนโลยีจะช่วยตอบสนองความต้องการ

เทคโนโลยีส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคนทุกรุ่น เจนวายและรุ่นหลังเจนวายที่โตมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนาอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลย ีเป็นกลุม่ทีพ่ร้อมเรยีนรูแ้ละสามารถใช้ประโยชน์จากนวตักรรมต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่

9 เทคโนโลยี

การเขามาของเทคโนโลยีในประเทศไทย

2498

2517

2521 2532 2534

25332526 2538

2539

2540 2544

2542 2546 2552

2547 2553

ชอง 4 
บางขุนพรหม 
เริ่มแพรภาพ

ครั้งแรก

บัตรเครดิตใบแรก
คือ บัตรจากบริษัท

ไดเนอรสคลับ 
(ประเทศไทย) จำกัด

เคเบิ้ลทีวี 
เปดใหบริการ

อยางเปนทางการ 
รายแรกของไทย

คือไอบีซี

เปดใหบริการ 
บัตรโทรศัพท

ไฮไฟวเขามา
ในประเทศไทย 
และแพรหลาย

มากท่ีสุดในป 2550

โทรศัพทไอโฟน 
ถูกวางจำหนาย
ในประเทศไทย

โทรทัศนชอง 4 
บางขุนพรหม 

เปลี่ยนการแพรภาพ
จากโทรทัศนขาวดำ

เปนสี

เปดใหบริการ
เงินดวนเอทีเอ็ม

เพจเจอร 
เขามาในไทย 

แพรหลายที่สุดในป 
2538 กาวแรก
ของเทคโนโลยี

การสื่อสาร

คนไทยสามารถ
เขาถึงอินเทอรเน็ต
ไดอยางแพรหลาย

เกิดอีคอมเมิรซ 
ในประเทศไทย รถไฟฟาใตดิน

เปดใหบริการ
ครั้งแรก

เฟซบุค 
แพรหลาย

ในประเทศไทย

เอ็มทีวีเผยแพร
ในเคเบิ้ลทีวียูบีซี

แอปเปลเปดตัว 
ไอพอดเคร่ืองเลน
เอ็มพีสาม

ชาแนลวี 
เผยแพรผาน
เคเบิ้ลทีวียูทีวี

โปรแกรมไอซีคิว
สนทนาออนไลน

รถไฟฟาบีทีเอส
เปดใหบริการครั้งแรก
พีซีทีโทรศัพทพื้นฐาน
ไรสายในเขตพื้นที่
กรุงเทพฯ
โปรแกรมเอ็มเอสเอ็น
สนทนาออนไลน

เทคโนโลยเีข้ามามบีทบาทในการใช้ชวิีตประจ�าวนัในปัจจุบนัอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการสือ่สารทีม่กีารพฒันาอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง โทรศัพท์มือถือถูกพัฒนามาเป็น “สมาร์ทโฟน” ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ มาพร้อมโปรแกรม
ประยุกต์ ท่ีเรียกว่า แอพลิเคชัน ช่วยให้โทรศัพท์มือถือสามารถท�าได้หลายอย่าง เช่น รับส่งอีเมล์ ส่งข้อความผ่าน 
แอพลิเคชันแชท ท�าธุรกรรมธนาคารออนไลน์ เป็นต้น

ไซเลนตเจน
อายุ 53-70 ป

เบบี้บูมเมอร
อายุ 35-52 ป

เจนเอกซ
อายุ 14-34 ป

เจนวาย
แรกเกิด-13 ป

อายุของคนแตละรุนเมื่ออินเทอรเน็ตเริ่มแพรหลายในป 2538
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2712 ตัวชี้วัด สุขภาพคนไทยต่างเจเนอเรชัน

คนเจนวายเกิดมาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างชัดเจน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและคุ้นเคย
และพร้อมจะยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น เช่น ทีวีต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือสมาร์ททีวี เปรียบเทียบกับ 
คนรุ่นก่อนมีไม่ถึง 1 ใน 10 ของเบบี้บูมเมอร์ที่เคยใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต

 คอมพิวเตอรตั้งโตะ   คอมพิวเตอรพกพา
 แท็บเล็ตคอมพิวเตอร   สมารทโฟน
 สมารททีวี

เจนเอกซเบบี้บูมเมอร เจนวาย เจนแซด

อุปกรณเทคโนโลยีที่ใชในการเขาถึงอินเทอรเน็ต

หมายเหตุ: เลือกตอบไดมากกวา 1 อุปกรณ การสำรวจนี้ กำหนดปเกิดของ
  รุนเบบี้บูมเมอรที่ป 2489-2507 เจนเอกซปเกิด 2508-2523 
  และเจนวายปเกิด 2524-2543
ที่มา:  รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2558, 
 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กโทรนิกส
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ประสบการณการใชเครื่องมือที่เกี่ยวของกับทางเทคโนโลยี

ที่มา: สำรวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ป 2557, สำนักงานสถิติแหงชาติ

 ไซเลนตเจน  1.3 0.3 0.6 1.2
 เบบี้บูมเมอร 9.3 5.1 2.6 6.9
 เจนเอกซ 22.2 13.5 7.6 22.6
 เจนวาย 60.1 27.7 15.8 45.2
หลังเจนวาย 36.4 7.4 16.7 4.9

เคยใช
คอมพิวเตอร

ตั้งโตะ

เคยใช
คอมพิวเตอรพกพา

(Notebook)

เเคยใชแท็บเล็ต
(เชน iPad, 

Galaxy Tab) 

เคยใช
โทรศัพทมือถือ
แบบสมารทโฟน

 เจนซี  เจนวาย

 เจนเอกซ  เบบี้บูมเมอร

ใชบริการขอมูลอินเตอรเน็ต
เชน MMS, E-Mail, Social Media

ผานทางโทรศัพทมือถือ

ใชบริการธนาคาร
ทางโทรศัพทมือถือ

ใชบริการฟงกชั่น
เชน นาิกาปลุก เครื่องเสียง

ผานทางโทรศัพทมือถือ

พฤติกรรมการใชบริการตางๆ ผานทางโทรศัพทมือถือของคนแตละรุน

ที่มา: สำรวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ในครัวเรือน ป 2557, สำนักงานสถิติแหงชาติ

รอ
ยล

ะ

14.8

38.1

18.4
6.0 1.0 1.0

64.0
74.0

52.2
34.2

3.6 2.5

วิธีการชำระเงินเมื่อซื้อสินคาออนไลน
ของคนแตละรุน

 เบบี้บูมเมอร

 เจนเอกซ

 เจนวาย

รอ
ยล

ะ

หมายเหตุ:  ตอบไดมากกวา 1 ขอ การสำรวจนี้ 
  กำหนดปเกิดของ รุนเบบี้บูมเมอรที่ป 2489-2507 
  เจนเอกซปเกิด 2508-2523 และเจนวาย ปเกิด 2524-2543
ที่มา: รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย 
 ป 2558, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กโทรนิกส

จายเงินปลายทาง ตูเอทีเอ็ม ธนาคารออนไลน

34.9

21.4
17.8 19.1 21.5

34.5

13.2

21.3 21.8

คนเจนวายยอมรับและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมากกว่าเจนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์จากแอพลิเคชันบน
โทรศพัท์มอืถือ เช่น ธนาคารออนไลน์ หนงัสอืออนไลน์ ความคุน้เคยกบัการใช้เทคโนโลยที�าให้เจนวายมแีนวโน้มทีจ่ะมทีกัษะ
ด้านการสร้างสรรค์และส่งเสริมนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ตอบสนองพฤติกรรมการใช้ชีวิตท่ีคุ้นเคยกับ
เทคโนโลยี
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เจนวายของไทย ใช้เวลาถึง 1 ใน 3 ของวัน กับชีวิตออนไลน์บนโลกอินเทอร์เน็ต

10 ชีวิตออนไลน์ 

ด้วยความเรว็อินเทอร์เนต็และความสะดวกของอปุกรณ์เคลือ่นที ่ โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนและแทบ็เลต็ท่ีพฒันาข้ึน  
คนไทยทกุเจเนอเรชนัเชือ่มต่อโลกออนไลน์และมวีถิชีวีติเคลือ่นที ่(connected and mobile lifestyle) มากขึน้
ตามไปด้วย

ความเร็วอินเทอรเน็ตในการดาวนโหลดขอมูล (ไตรมาส 1 ป 2558)

หมายเหตุ: ความเร็วอินเทอรเน็ตบรอดแบรนดของไทยในป 2556 และ 2557 คือ 4.8 และ 6.6 Mbs ตามลำดับ
ที่มา: Akamai’s the State of the Internet, Q1 2015 Report

คว
าม

เร
็วเ

ฉล
ี่ย 

(เม
กะ

บิต
ตอ

วิน
าท

ี)  อินเทอรเน็ตบรอดแบรนด

 โมบายอินเทอรเน็ต

ไม
มีข

อม
ูล

เฉล
ี่ยทั่วโล

ก
เกาหลีใต


ฮองกง

ญี่ปุน
สิงค

โปร
ไตหวัน ไทย

มาเล
เซีย จีน

เวีย
ดนาม

ฟลิปปนส
อินเดีย

อินโดนีเซีย

ไม
มีข

อม
ูล5.0

23.6

8.8

16.7

6.5
7.7

15.2
12.9

7.5

10.5

7.4
5.1

2.5
4.3

2.7 3.74.7
3.2

1.3
2.8 2.32.8 2.21.7

ระบบการสือ่สารผ่านโลกออนไลน์พฒันาอย่างรวดเรว็ ในระยะเวลาเพยีง 2 ปี (ปี 2556-2558) ความเรว็อินเทอร์เนต็
บรอดแบรนด์ของไทยในการดาวน์โหลดข้อมูลเพ่ิมข้ึน จาก 4.8 Mbs เป็น 7.4 Mbs ซึ่งเป็นความเร็วที่สูงเป็นอันดับสอง 
ในกลุ่มประเทศอาเซียน รองจากสิงคโปร์ ท�าให้คนไทยใช้ชีวิตกับกิจกรรมบนโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้นด้วย จาก 32.3 ชั่วโมง  

จำนวนชั่วโมงการใชอินเทอรเน็ต เฉลี่ยตอสัปดาห

ในภาพรวม 
คนไทยใชเวลากับอินเทอรเน็ต

เฉลี่ยตอสัปดาหเพิ่มขึ้น
จาก 32.3 ชั่วโมง (ป 2556) 

เปน 48.5 ชม. (ป 2558) 
เฉลี่ย 7 ชม./วัน

เบบี้บูมเมอร เจนเอกซ เจนวาย หลังเจนวาย

32.5
41.447.1 54.2

ที่มา:  รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2558, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กโทรนิกส
 เบบี้บูมเมอร (เกิด พ.ศ. 2489 – 2507), เจนเอกซ (พ.ศ. 2508 – 2523), เจนวาย (เกิด พ.ศ. 2524 – 2543)
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ต่อสัปดาห์ ในปี 2556 เป็น 48.5 
ชัว่โมง ต่อสปัดาห์ ในปี 2558 โดยที่
เจนวายเป็นกลุ ่มท่ีมีอัตราการใช้
อินเทอร์เน็ตสูงที่สุด ทั้งในด้าน 
ร้อยละของจ�านวนผู้ใช้และปริมาณ
การใช้ต่อคน เจนวายใช้ชวีติบนโลก
ออนไลน์โดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์เป็น
เวลาถึง 54 ชั่วโมง (ประมาณ 8 
ชั่วโมงต่อวัน) ขณะที่เจนเอกซ์และ
เบบี้บูมเมอร์ใช้เวลาประมาณ 47 
ชัว่โมง และ 32.5 ชัว่โมง ตามล�าดบั

ปัจจุบัน การเชื่อมต่อเพ่ือ 
ท�ากิจกรรมต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต
สามารถท�าได้เกือบทุกท่ีทุกเวลา
ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยเฉพาะ
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต กิจกรรม
บนโลกออนไลน์ของคนไทย เมื่อ
แยกตามแต่ละเจเนอเรชนั จะพบว่า
ค่อนข้างแตกต่างกัน ส่วนหนึ่งอาจ
เป็นผลจากช่วงวัยที่แตกต่างกัน 
ส�าหรับเจนเอกซ์ ซึ่งจ�านวนมาก
ก�าลงัอยูใ่นวยัท�างานสร้างเนือ้สร้างตวั  
ชีวิตบนโลกออนไลน์ส่วนใหญ่จึง
เป็นไปเพื่อการรับส่งอีเมล์ ติดต่อ
ซื้อ-ขายของ ท�ามาหากิน แตกต่าง
กับเจนวายท่ียังเป็นในเรื่องความ
บันเทิง การสนทนากับเพื่อนและ
เชื่อมต่อสังคมเสียมากกว่า ขณะที่ 
เบบีบ้มูเมอร์ซึง่อยูใ่นวยัใกล้เกษยีณ
หรือวัยสูงอายุแล้ว ส่วนใหญ่ใช้
อนิเทอร์เนต็เป็นช่องทางในการตดิตาม 
ข้อมูลข่าวสารทั่วไป โดยเฉพาะ 
ในเรือ่งสขุภาพ และการอ่านหนงัสอื 
ออนไลน์ (E-book)

รอยละของผูใช - ไมใชอินเทอรเน็ต (ตามเหตุผล) ป 2557

 ใช    ไมใช - ใชไมเปน    ไมใช - ไมจำเปน    ไมใช - แตเคยใช    ไมใช - อื่นๆ

เบบี้บูมเมอร

เจนเอกซ

เจนวาย

หลังเจนวาย

8.8 74.2 16.5

27.0 47.6 24.3

65.0 13.3 19.4

21.8 20.3 7.4 48.7

รอยละคนไทย
(อายุ 6 ปขึ้นไป) 

ที่ใชอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 23.7 เปน 

รอยละ 39.3 ในชวงระหวาง
ป 2554 - 2558

ที่มา:  ขอมูลจำแนกตามเจนเนอเรชันจาก สำรวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ป 2557, 
 สำนักงานสถิติแหงชาติ, ขอมูลเปรียบเทียบ 2554-2558 จาก สำรวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
 และการสื่อสารในครัวเรือน ป 2558, สำนักงานสถิติแหงชาติ

เจเนอเรชันที่มีสัดสวนผูใชอินเทอรเน็ตในแตละกิจกรรมสูงที่สุด

เบบี้บูมเมอร เจนเอกซ เจนวาย หลังเจนวาย

ที่มา: สำรวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ป 2557, สำนักงานสถิติแหงชาติ

ดาวนโหลด ดูหนัง
ฟงเพลง วิทยุ (83.9%)

เครือขายสังคมออนไลน (Facebook,
Twitter Hi5, GooglePlus) (80.0%)

เลนเกม/ดาวนโหลดเกม (85.4%)
ศึกษาเรียนรูผานอินเทอรเน็ต

(31.8%)

ติดตามขาวสาร/อานหรือ
ดาวนโหลดหนังสือพิมพ 

นิตยสาร e-book (68.4%)
คนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคา/
บริการดานสุขภาพ (42.1%)

รับ-สงอีเมล (61%)
คนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคา/บริการ (57.6%),

ซื้อสินคา/บริการ (9%)
ทำธุรกิจหรือเสนอขายสินคา/บริการ (8.2%)

เลนเกม/
ดาวนโหลดเกม

(85.4%)

ศึกษาเรียนรู
ผานอินเทอรเน็ต

(31.8%)

สถานที่ใชหรือเชื่อมตออินเทอรเน็ตของคนไทย 

ที่มา: สำรวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ป 2558, สำนักงานสถิติแหงชาติ
(หนวย: รอยละผูใชอินเทอรเน็ตอายุ 6 ป ขึ้นไป)

สถานที่
ใหบริการตางๆ

ศูนยบริการสารสนเทศ
เพื่อประชาชน

รานอินเทอรเน็ต
บานเพื่อน/
คนรูจัก/ญาติ

ที่ทำงาน

สถานศึกษา

บาน/ที่พักอาศัย

ผานโทรศัพทมือถือ/
คอมพิวเตอรพกพา

5.4 6.0
15.5 31.7 34.2

34.9 67.1 81.7
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30 สุขภาพคนไทย 2559

ในแต่ละวัน เจนวายมีกิจกรรมทางกายเพียง 1.14 ชั่วโมง น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ 
เจนอื่นๆ

ภาพลกัษณ์หนึง่ของเจนวายในประเทศตะวนัตกคอื ประชากรทีใ่ช้ชวีติแบบสนใจและรกัสขุภาพมากกว่าประชากร
รุ่นก่อน อย่างไรก็ตาม เจนวายของไทยอาจแตกต่างกับเจนวายตะวันตกในเรื่องนี้

11 พฤติกรรมสุขภาพ

 2544

 2557

 2544

 2557

20.2
20.4 20.5

20.3

20.8

18.5 18.4 18.5

17.9 17.8

16.717.3

อายุที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก และเริ่มดื่มสุราของคนไทย
ป 2544-2557

2544 2547

บุหรี่ เหลา/แอลกอฮอล

2550 2554 2557

อา
ยุ 

(ป
)

อายุที่เริ่มดื่มสุราหรือแอลกอฮอล ตามกลุมอายุ

อายุที่เริ่มสูบบุหรี่ ตามกลุมอายุ

ที่มา: การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2544-2557, สำนักงานสถิติแหงชาติ

16.9
15.6

18.7
18.0 18.5

19.3

20.5 20.9
23.1 23.3

15-24 ป

15-24 ป

25-59 ป

25-59 ป

60 ปข้ึนไป

60 ปข้ึนไป

หากใช้ “อายุเริ่มต้น” ของการมีพฤติกรรมเสี่ยงทาง
สุขภาพด้านต่างๆ เป็นตัวชี้วัด จะเห็นว่าประชากรรุ่นหลัง  
มีแนวโน้มเริ่มพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านั้นในช่วงอายุที่น้อยลง 
จากข้อมูลการส�ารวจระหว่างปี 2544-2557 อายุเฉล่ียเริ่ม
สูบบุหรี่ของคนไทยลดลงจาก 18.5 ปี เป็น 17.8 ปี ขณะที่
อายเุริม่ดืม่แอลกอฮอล์มแีนวโน้มดขีึน้ สงูขึน้จากอาย ุ20.2 ปี  
เป็น 20.8 ปี หากเปรียบเทียบตามกลุ่มอายุ คนไทยรุ่นใหม่ 
โดยเฉพาะในช่วงอาย ุ15-24 ปี เริม่สบูบหุรีแ่ละด่ืมแอลกอฮอล์ 
ที่อายุเพียง 15-17 ปี เร็วกว่าคนไทยรุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัด 
เช่นเดียวกัน ผลการส�ารวจคนไทยในเขตเมืองเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทางเพศก็พบว่าอายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์

ครั้งแรกของคนรุ่นใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่จ�านวน 
คู ่นอนเฉล่ีย โดยเฉพาะในกลุ ่มผู ้หญิงมีแนวโน้มสูงข้ึน 
ประเภทของคูน่อนคนแรกของผูช้ายเปลีย่นจากหญิงบรกิาร
มาเป็นแฟน ส่วนผู้หญิงเปลี่ยนจากสามีหรือคู่สมรสมาเป็น
แฟนมากข้ึน อย่างไรกต็าม การมเีพศสมัพนัธ์เร็วขึน้ มคีูน่อน
จ�านวนมากขึ้น หรือคู่นอนคนแรกจะเป็นใคร อาจไม่ใช่
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาเสมอไป หากเกิดขึ้นด้วยความพร้อม
และการตระหนกัป้องกนัถงึผลทีต่ามมาซึง่อาจไม่พงึประสงค์ 
ท้ังในเร่ืองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ ์
ไม่พร้อม เป็นต้น
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3112 ตัวชี้วัด สุขภาพคนไทยต่างเจเนอเรชัน

การมีพฤติกรรมทางกายที่เพียงพอเป็นหนึ่งในพฤติกรรมทางสุขภาพที่คนไทยจ�านวนมากยังคงละเลย การส�ารวจ 
ปี 2555-2557 พบว่าคนไทยที่มีพฤติกรรมทางกายเพียงพอเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากร้อยละ 66.3 เป็น 68.3 เมื่อจ�าแนก 
ตามเจเนอเรชัน เจนวาย (อายุ 11-32 ปี ในปี 2557) ซึ่งจ�านวนมากยังเป็นเด็กและเยาวชนกลับเป็นกลุ่มท่ีมีพฤติกรรม 
ทางกายน้อยทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัเจนอืน่ ทัง้ในด้านสัดส่วนผู้ท่ีมพีฤตกิรรมทางกายเพียงพอและจ�านวนชัว่โมงในการมพีฤตกิรรม
ทางกายในแต่ละวัน 

อายุเฉลี่ยในการมีเพศสัมพันธครั้งแรกและจำนวนคูนอนเฉลี่ย
อา

ยุ 
(ป

)

จำ
นว

น 
(ค

น)

อายุเฉลี่ยในการมีเพศสัมพันธครั้งแรก จำนวนคูนอนเฉลี่ย

หมายเหตุ: ขอมูลจากการสำรวจประชากรในเขตเมือง ป 2555 รวมเฉพาะผูที่มีประสบการณมีเพศสัมพันธ 
ที่มา: Teeranee Techasrivichien et al, 2014

15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59

เจนเอกซเจนวาย เบบี้บูมเมอร เจนเอกซเจนวาย

15
.3

15
.0 16

.4 18
.1

18
.3 21

.0

19
.0 22

.3

19
.7 23

.1

20
.3 24

.0

5.4 5.0

10
.6 3.6

9.0
2.8

18
.4

1.3

15
.0

1.3

12
.3

1.7

เบบี้บูมเมอร

 2555

 2557

 กิจกรรม
 ทางกาย

 พฤติกรรม
 เนือยนิ่ง

 การนอน

รอยละของผูที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ

รอ
ยล

ะ

เจนเอกซ

เจนเอกซ

เจนวาย เจนวายเบบี้บูมเมอร

เบบี้บูมเมอร61.9 66.1 65.2 69.9 1.4

1.5

1.1

13.5

13.3

13.4

8.5

8.4

9.1

66.2

76.8

 ชั่วโมง

หมายเหตุ:  ป 2555 เจนวาย (อายุ 9-30 ป) เจนเอกซ (อายุ 31-51 ป) เบบี้บูมเมอร (อายุ 52-69 ป); ป 2557 เจนวาย (อายุ 11-32 ป) เจนเอกซ (อายุ 33-53 ป) 
  เบบี้บูมเมอร (อายุ 54-71 ป)
ที่มา: โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังติดตามพฤติกรรมดานกิจกรรมทางกายของประชากรไทย, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
 รวมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

การใชเวลา ในแตละวัน (ป 2557)
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32 สุขภาพคนไทย 2559

อีก 10 ปีข้างหน้าประชากรไทยจะเริม่ลดลง คณุภาพของคนย่อมส�าคญักว่าปริมาณ

เจนวายและเจนเอกซ์ คือ “ปัจจุบัน” ของประเทศไทย แต่คนรุ่นต่อไป (เกิดหลังปี 2548) คือ “อนาคต”  
การพฒันาคนและทนุมนษุย์โดยเฉพาะในช่วงปฐมวยัและวยัเดก็ทีส่อดคล้องและเท่าทนักบับรบิทการเปลีย่นแปลง 
ของโลกในอนาคตจึงเป็นความท้าทายที่ส�าคัญยิ่ง

12 รุ่นประชากรไทยในอนาคต

ประชากรของไทยจากรุนสูรุน

ไซเลนตเจน
(2468-2485)

เบบ้ีบูมเมอร
(2486-2503)

เจนเอกซ
(2504-2524)

เจนวาย
(2525-2548)

เจนแซด-
แอลฟา

(2549
เปนตนไป)

ครอบครัวและการเลี้ยงดู
มีพอแมเปนคนเจนเอกซตอนปลาย

และเจนวาย ที่มีลูกนอยลง 
และเริ่มมีลูกตอนอายุที่มากขึ้น มีฐานะ
และความสามารถทางการเงินที่พรอม

จะลงทุนใหลูกมากกวาคนรุนกอน 
แตมีแนวโนมใหเวลาแกลูกนอยลง 

บริบท
ของประเทศ
และของโลก

ระบบอินเทอรเน็ตที่พัฒนาแลว
สื่อสังคมออนไลน และดิจิตอลเทคโนโลยี

กลายเปนสวนหนึ่งที่สำคัญของการใชชีวิต

การขนสง ติดตอสื่อสารสะดวก รวดเร็ว
แตราคาถูกลง การเชื่อมตอและเขาถึงขอมูล

สามารถทำไดเกือบทุกที่ ทุกเวลา

การเติบโตเพิ่มขึ้นของ
อำนาจประเทศโลกตะวันออก

ลูกศร แสดงถึง 
รุนประชากร
ที่เปน "พอ, แม"

เปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals)

การตอตานการกอการราย
(Anti-terrorism)

โลกไรพรมแดน ทั้งทางเศรษฐกิจ
สังคม ภาษาและวัฒนธรรม

? ?

 เจนวาย 
 เจนเอกซ 
 เบบี้บูมเมอร 
 หลังเจนวาย

ประชากรไทย จำแนกตามรุนประชากร ป 2553-2583

22,347

21,128

16,444

3,871

22,201

20,733

14,599

7,571

22,025

20,269

12,622

11,082

21,823

19,696

10,519

14,327

21,595
18,964

8,319

17,298

21,330
19,962

6,078

17,979

22,337

21,008

16,598

3,921

จำ
นว

น 
(พ

ันค
น)

2553 2558 2563 2568 2573 2578 2583

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556

จากการคาดประมาณ 
ประชากรไทยจะเพิ่มขึ้นสูงสุด
ในป 2569 ที่ 66.4 ลานคน 

แลวจึงเริ่มลดลงหลังจากนั้น

ประชากรรุ ่นต่อไปจะมีลักษณะ 
วิธีคิด ความสามารถและทักษะ การให้
คุณค่า พฤติกรรมการใช้ชีวิตรวมถึงมุม
มองเรื่องต่างๆเป็นอย่างไรนั้น ปัจจัยที่มี
ส่วนหล่อหลอมส�าคัญคือเง่ือนไขด้าน
ครอบครัวและการเลี้ยงดู รวมถึง บริบท
ทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของ
ประเทศและของโลกในช่วงเวลาท่ีพวก
เขาเกิดและเติบโต 

ในภาพรวม คุณภาพชีวิตของ 
คนไทยพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้าน
รายได้ การศึกษาและสุขภาพ ประกอบ
ด้วยพ่อแม่รุน่เจนเอกซ์และเจนวายมบีตุร
น้อยลงและพร้อมท่ีจะลงทุนทุกด้านให้แก่
บตุรของตนมากขึน้ “คนรุน่หลังเจนวาย” 
ซึง่เปน็ประชากรในอนาคตจึงถกูคาดหวงั
จากคนรุ่นปัจจุบันว่าจะเป็นเจเนอเรชัน 
ที่มีทุนมนุษย์ระดับสูง มีความรู้ ความ
สามารถและศักยภาพที่หลากหลาย มี
เทคโนโลยีต่างๆ เป็นตัวช่วยมาตั้งแต่เกิด 
ขณะเดียวกันก็เป็นรุ่นประชากรท่ีมีความ
เสีย่งต่อการใช้ชีวติท่ีพึง่พาเทคโนโลยมีาก
เกินไป เสพติดความรวดเร็วและมีความ
อดทนต่อการรอคอยต�า่ เป็นตวัของตวัเอง
สูง แต่อาจขาดทักษะทางสังคมและม ี
รูปแบบหรือวิถีการใช้ชีวิตบางอย่างที่ 
ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ 
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3312 ตัวชี้วัด สุขภาพคนไทยต่างเจเนอเรชัน

ในปัจจุบันประชากรกลุ่มนี้ยังอยู่ในช่วงปฐมวัยและวัยเด็ก สังคมจึงต้องให้ความส�าคัญกับคุณภาพการเล้ียงดู  
การพัฒนาคนและเสริมสร้างทุนมนุษย์ที่เหมาะสมและเท่าเทียมกันทุกกลุ่ม โดยเฉพาะในเร่ืองโอกาสและคุณภาพของ 
การศึกษา ซ่ึงพบว่าเป็นด้านที่ยังคงมีความก้าวหน้าต�่าที่สุดจากดัชนีความก้าวหน้าของคนไทย และจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูป 
ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของตัวผู้เรียนและความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต ประเด็นส�าคัญนี้นับเป็นทั้ง 
ความท้าทายและความรับผิดชอบของคนไทยรุ่นปัจจุบันทุกคน

ทุนมนุษยสูงขึ้นและมีความรอบรู จากโอกาส
ทางการศึกษาที่ดีขึ้นและการเขาถึงขอมูลตางๆ ไดโดยงาย

มัลติทาสกิ้ง (Multitasking) (ทำอะไรหลายๆ อยาง
ไดพรอมกัน) โดยมีเทคโนโลยีชวย

ความสามารถในการทำงานและหารายไดสูง เปนกลุม 
ทำงานหนักกวาเมื่อเทียบกับเจนวาย (เนื่องจากเกิดในยุค

ที่เศรษฐกิจและสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง ผันผวน)

เสพติดความรวดเร็ว ความอดทนในการรอคอยต่ำ

เปนตัวของตัวเองสูง ขาดทักษะทางสังคมในบางเรื่อง 
(ผลจากการเลี้ยงดูและการใชเทคโนโลยี)

วิถีชีวิตที่ไมดีตอสุขภาพ (Unhealthy Lifestyle) 
ในบางดาน (เชน การมีกิจกรรมทางกายนอย 
การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ไมดีตอสุขภาพ)

ใชชีวิตพึ่งพาเทคโนโลยี (Technology Dependent)

คาดการณลักษณะคนไทยหลังเจนวาย จะเปนอยางไร??

อยางไรก็ตาม คนไทยรุนตอไปก็คงมีลักษณะเหลานี้ ที่แตกตางกันไปในแตละพื้นที่ เนื่องจากการพัฒนา 
โดยเฉพาะการพัฒนาคนของประเทศไทย ที่ยังมีความเหลื่อมล้ำในเชิงพื้นที่หรือภูมิภาค

เชิงเศรษฐกิจ และสังคมอยูหลายมิติ

ดัชนีความกาวหนาของคน ป 2558 (Human Achievement Index – HAI)

สุขภาพ

การศึกษา

รายได

ชีวิตการงาน

กรุงเทพฯ

ใต

ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ

กลาง

การคมนาคม

การมีสวนรวม

การศึกษา จำแนกรายภาค

0.8
0.6
0.4
0.2

0

0.6726

0.4740

0.6323

0.5526

0.7900

0.6231

0.5847

0.5196

ที่อยูอาศัย

ชีวิตครอบครัว

0.947

0.541

0.4610.358

0.394

หมายเหตุ:  ดานการศึกษา ประกอบดวย 3 มิติยอย ไดแก ผลสะสมดานการศึกษา การเขาเรียนและคุณภาพการศึกษา ซึ่งชี้วัดโดย 4 ตัวชี้วัด 
  คือ จำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป (ป) อัตราการเขาเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (%) 
  คาเฉลี่ยเชาวนปญญา (IQ) ของเด็กอายุ 6-15 ป และคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (%)
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2558

การพัฒนาคนดานการศึกษา
มีความกาวหนานอยที่สุด (0.470) และ
มีความแตกตางระหวางภูมิภาคสูงมาก
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