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ไทยมีแนวโน้มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุค่อนข้างเร็วและ
กำาลังกลายเป็นอีกหน่ึงโอกาสและความท้าทายทาง
เศรษฐกิจและธุรกิจท่ีต้องเตรียมรับมือ ซ่ึงไทยเป็น 
หนึ่งในประเทศแรกๆ ในกลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒน�ที่
กำ�ลงัเข�้สูส่งัคมผูส้งูอ�ยดุว้ยสดัสว่นของประช�กร
สงูอ�ยทุีจ่ะเพิม่ขึน้เปน็ 20% ของประช�กรภ�ยในอกี 
20 ปีข้�งหน้� Insight ฉบับนี้จึงมุ่งหวังให้ทั้งภ�ครัฐ
และเอกชนตระหนักถึงประเด็นที่น่�กังวลจ�กก�ร 
ที่ ไทยยังไม่มีคว�มพร้อมเพียงพอเพื่อรับมือกับ 
ผลกระทบที่จะต�มม�ท้ังในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
โดยในบทที่ 1 จะกล่�วถึงภ�พรวมก�รก้�วเข้�สู่
สงัคมสงูอ�ยขุองไทยและคว�มท�้ท�ยท�งเศรษฐกจิ  
บทที่ 2 จะพูดถึงพฤติกรรมก�รบริโภคท่ีภ�คธุรกิจ
ต้องจับต�มอง เนื่องจ�กก�รเข้�สู่สังคมสูงอ�ยุจะ
เป็นทั้งโอก�สและคว�มท้�ท�ยของภ�คธุรกิจซ่ึงจะ
นำ�ไปสู่บทที่ 3 ที่จะได้นำ�เสนอกลยุทธ์ก�รดำ�เนิน
ธุรกิจเพื่อให้ไม่พล�ดโอก�สและเติบโตได้อย่�ง
ยั่งยืนในยุคของสังคมผู้สูงอ�ยุ 

การลดลงของกำาลังแรงงานเป็นผลกระทบในเชิง
เศรษฐกิจท่ีเห็นชัดท่ีสุดและส่งผลต่อเน่ืองในหลายๆ 
ด้าน โดยค�ดว่�ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับก�ร 
ลดลงของกำ�ลงัแรงง�นเปน็ครัง้แรกในป ี2018 ซึง่จะ
ทำ�ใหศ้กัยภ�พก�รเตบิโตของเศรษฐกจิไทยโดยเฉลีย่
ใน 5 ปีข้�งหน้� ลดลงเหลือเพียงร�ว 3.0% ต่อปี 
หรืออ�จต่ำ�กว่�นั้น โดยมีปัจจัยจ�กโครงก�รลงทุน 
โครงสร้�งพืน้ฐ�นขน�ดใหญข่องภ�ครฐัเปน็ตวัพยงุ
ศักยภ�พก�รผลิตของไทย ปัญห�ก�รข�ดแคลน
แรงง�นที่จะทวีคว�มรุนแรงม�กข้ึน ท้�ยท่ีสุด
แล้วจะส่งผลให้ภ�คธุรกิจอ�จจะต้องหันไปจ้�ง 
ผู้สูงอ�ยุม�กขึ้นหรืออีกท�งหนึ่งคือก�รเพิ่มผลิต
ภ�พแรงง�น ซึ่งห�กต้องก�รรักษ�อัตร�เติบโต
ของผลผลิตโดยรวมไม่ให้ลดลงในอีก 10 ปีข้�ง
หน้� แรงง�นไทยจะต้องเพิ่มอัตร�ก�รเติบโต
ของผลิตภ�พก�รผลิตให้ได้อย่�งน้อย 2 เท่�
เพื่อชดเชยกำ�ลังแรงง�นท่ีห�ยไป ผลกระทบ 
ต่อเนื่องอีกด้�นหนึ่งคือก�รที่เศรษฐกิจเติบโตช้�ลง

จะส่งผลให้ประช�ชนต้องออมเงินสำ�หรับวัย
เกษียณเร็วขึ้นซึ่งเป็นอีกหนึ่งคว�มท้�ท�ยที่
สำ�คัญ เนื่องจ�กผู้บริโภคที่จะเข้�สู่วัยเกษียณ
ในอน�คตส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงคว�ม
ไม่เพียงพอของเงินออมสำ�หรับใช้จ่�ยหลัง
เกษียณและอ�จส่งผลให้ต้องกล�ยเป็นภ�ระ
ของภ�ครัฐ ซึ่งจะทำ�ให้ภ�ระก�รคลังเพิ่มขึ้น
และเบียดเบียนงบประม�ณของภ�ครัฐที่ควร
จัดสรรไปใช้จ่�ยด้�นอื่นๆ ม�กกว่� เช่น ก�รใช้
จ�่ยลงทนุซึง่เปน็ปจัจยัสำ�คญัทีเ่ปน็ร�กฐ�นตอ่
ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจ

ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จากการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะนำามาซ่ึง
โอกาสทางธุรกิจที่ ไม่ควรมองข้าม เน่ืองจ�ก
กลุ่มผู้บริโภคสูงอ�ยุจะกล�ยเป็นกำ�ลังซื้อ
สำ�คัญ โดยสัดส่วนก�รใช้จ่�ยของผู้บริโภค
กลุ่มนี้จะมีมูลค่�ร�ว 1 ใน 4 ของก�รใช้จ่�ย
ของประช�กรทั้งประเทศและมีคว�มต้องก�ร
ที่แตกต่�งออกไป จ�กก�รวิเคร�ะห์เจ�ะลึก
ถึงก�รเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอ�ยุในอน�คต
ทั้งในเชิงพฤติกรรมและก�รใช้ชีวิต พบว�่ก�ร
ที่ธุรกิจจะส�ม�รถเข้�ถึงตล�ดผู้สูงอ�ยุได้
ควรคำ�นึงถึงคว�มต้องก�รของผู้สูงอ�ยุใน
ส�มด้�นหลักคือ (1) คว�มต้องก�รมีสุขภ�พดี  
(2) คว�มต้องก�รมีสังคม และ (3) คว�มต้องก�ร
มีก�รเงินท่ีม่ันคงและเพียงพอ ขณะเดียวกัน
ธุรกิจยังต้องคำ�นึงถึงก�รเปล่ียนแปลงของ 
ผู้สูงอ�ยุในอน�คตควบคู่ไปด้วย  ยกตัวอย่�ง
เช่น ผู้สูงอ�ยุในอน�คตมีแนวโน้มต้องพ่ึงพ�
ตัวเองเป็นหลัก ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้
ม�กขึน้ และอ�จจะยงัตอ้งทำ�ง�นตอ่ในวยัหลงั
เกษียณ เป็นต้น ภ�คธุรกิจจึงต้องปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจเพื่อให้ส�ม�รถเข้�
ถงึคว�มตอ้งก�รและพฤตกิรรมก�รบรโิภคและ
ก�รใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในมุมมองเหล่�นี้
ของกลุ่มผู้สูงอ�ยุในอน�คต 

บทสรุปผู้บริหาร
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กลยุทธ์การปรับตัวและโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ จึงไม่ได้จำากัดแต่เพียงแค่ธุรกิจที่เกี่ยว
กับบริการด้านสุขภาพเท่านั้น แต่โอกาสทาง
ธุรกิจยังสามารถเกิดขึ้นหรือต่อยอดได้จ�ก
ก�รคำ�นึงถึงคว�มต้องก�รหลักๆ ส�มด้�นข้�ง
ต้น ประกอบกับก�รเปลี่ยนแปลงไปของสงัคม  
ยกตัวอย่�งเช่น แนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลงที่ 
ผูส้งูอ�ยจุะตอ้งอยูค่นเดยีวม�กขึน้ในขณะทีย่งั
มคีว�มตอ้งก�รมสีงัคมพบปะกบัเพือ่นฝงู ทำ�ให้
เกิดบริก�รรับส่งแบบ door-to-door ในพื้นที่
ชุมชนหล�ยแห่งในสหรัฐฯ เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุ 
รวมกลุ่มและทำ�กิจกรรมร่วมกันได้ คว�ม
ส�ม�รถในก�รยอมรับและเรียนรู้เทคโนโลยี
ม�กขึน้เมือ่เชือ่มโยงกบัคว�มตอ้งก�รมสีขุภ�พ
ดีของผู้สูงอ�ยุ จะช่วยสนับสนุนให้บริก�ร
ว�งแผนโภชน�ก�รและส่งอ�ห�รโดยเลือก
ร�ยก�รจ�กแอพพลิเคชั่นในสม�ร์ทโฟนมี 
แนวโนม้ขย�ยตวัม�กขึน้ในอน�คต เปน็ตน้ ทัง้นี ้ 
สิ่ งสำ�คัญคือก�รเตรียมก�รและปรับตัว
สำ�หรับสังคมผู้สูงอ�ยุดังกล�่ว ทั้งภ�ครัฐและ 
ภ�คธุรกิจควรจะเริ่มต้นให้เร็วเพร�ะก�รก้�ว
เข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุจะค่อยๆ เกิดขึ้นอย่�งช้�ๆ 
จนอ�จจะทำ�ใหห้ล�ยฝ�่ยไมท่นัไดเ้ตรยีมพรอ้ม 
และกล�ยเป็นช�้เกินไปที่จะปรับตัว





ไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุมาเกือบหนึ่งทศวรรษแล้ว โดยในปี 2003 เป็นปีแรกที่
สัดส่วนผู้สูงอ�ยุของไทยสูงเกินค่�เฉลี่ยทั่วโลก ในปัจจุบันไทยมีประช�กรวัย 65 ปีขึ้นไป
ประม�ณ 6.5 ล้�นคน หรอืคดิเปน็ประม�ณ 10% ของประช�กรทัง้ประเทศและจะเพิม่ข้ึน
เป็น 20% ภ�ยในปี 2035 หรืออีก 20 ปีนับจ�กนี้ นอกจ�กนี้ ในปัจจุบันไทยยังมีประช�กร
อ�ยุระหว�่ง 60-65 ปีอีกถึง 3.3 ล�้นคน ซึ่งส่วนใหญ่เกษียณอ�ยุก�รทำ�ง�นแล้ว และ
เมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่ในอ�เซยีน ไทยมสีดัสว่นผูส้งูอ�ยสุงูสดุในภมูภิ�ค อย�่งไรกต็�ม 
ไทยยังไม่ค่อยตื่นตัวกับเรื่องน้ีม�กเท่�กับประเทศเพ่ือนบ้�นที่พัฒน�แล้วอย่�งสิงคโปร์ 
เห็นได้จ�กก�รที่รัฐบ�ลออกม�รณรงค์ให้คนมีบุตรและก�รออกนโยบ�ยเพ่ือเอื้อต่อ 
ก�รย้�ยถิ่นฐ�นเข้�ม�ให้แก่ช�วต่�งช�ติ 

1
ภาพท่ีเปล่ียนไปของสังคมไทย
และความท้าทายทางเศรษฐกิจ
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ที่มา: US Census Bureau

ประม�ณก�รสัดส่วนผู้สูงอ�ยุต่อประช�กรทั้งหมด

หน่วย: % ของประช�กรทั้งหมด

1 ประเมนิโดยใชห้นว่ยเปน็ Constant 2005 $US จ�กข้อมลูของ World Bank ซึง่ห�กคำ�นวณโดยคำ�นงึถงึค�่ครองชพีดว้ยหลกัก�ร purchasing power parity คว�มแตกต�่งระหว�่ง 
ร�ยได้คนไทยในปัจจุบันและญี่ปุ่นเมื่อ 30 ปีก่อนจะอยู่ที่ 1.5 เท�่

ไทยเปน็หนึง่ในกลุม่ประเทศกำาลงัพฒันาประเทศแรกๆ ทีเ่ผชญิกบัสงัคมผูส้งูอาย ุและประเดน็ทีน่า่เปน็หว่งคอื ไทยกำาลงั
แก่ก่อนรวย โดยห�กเทียบในกลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒน�ด้วยกัน (โดยไม่นับรวมประเทศกำ�ลังพัฒน�ในยุโรป) ไทยจะมีสัดส่วน
ผู้สูงอ�ยุสูงเป็นอันดับที่ 5 ของกลุ่ม นอกจ�กนี้ คว�มน�่กังวลคือระดับร�ยได้ของไทยยังต่ำ�ม�ก ห�กเทียบกับประเทศพัฒน�
แลว้อย�่งญ่ีปุน่ทีเ่ข�้สูส่งัคมผูส้งูอ�ยมุ�หล�ยปแีลว้ จะพบว�่สดัสว่นผูส้งูอ�ยขุองไทยในปจัจบุนันัน้คล�้ยกบัโครงสร�้งประช�กร
ของญี่ปุ่นในปี 1983 แต่ร�ยได้ต่อหัวของช�วญี่ปุ่นเมื่อ 30 ปีก่อนนั้นกลับสูงกว่�ร�ยได้ต่อหัวของไทยในปัจจุบันถึง 6.6 เท�่1  
ผลทีต่�มม�คอืคว�มส�ม�รถในก�รรกัษ�คณุภ�พก�รครองชพีโดยเฉพ�ะเมือ่ก�รใชจ้�่ยด�้นก�รรกัษ�พย�บ�ลนัน้เพิม่ขึน้ร�ว 
10% ต่อปี ซึ่งเร็วกว�่ก�รเพิ่มขึ้นของร�ยได้ต่อหัวของไทยค่อนข้�งม�ก 
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ฟลิปปนสมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปรไทย

2050F2030F2015F2012

ไทยมีสัดส่วนประชากรสูงอายุมากที่สุดในอาเซียน
และจะเพิ่มเป็นกว่า 2 เท่าภายในไม่ถึง 20 ปีนับจากนี้1



ญี่ปุน
1983

ไทย
2013

22,783

3,438

ดานระดับรายไดตอหัว
(ดอลลารสหรัฐฯ ตอป)

6.6 เทา

สาเหตุหนึ่งท่ี ไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุ
ค่อนข้างเร็วนั้น เกิดจากอัตราการ
เกิดและการเจริญพันธุ์ของประชากร
ที่ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษ
ที่ 1970 ในปัจจุบันไทยเป็นหนึ่งใน 20 
ประเทศทั่วโลกท่ีมีอัตร�ก�รเกิดต่ำ�สุด
ซึ่งต่ำ�กว่�จีนที่ใช้นโยบ�ยลูกคนเดียว
ม�น�นเสียอีก โดยเฉลี่ยผู้หญิงไทย
หนึ่งคนมีลูกแค่ 1.4 คนซึ่งต่ำ�กว่�ระดับ
ที่จะทำ�ให้ประช�กรมีขน�ดคงท่ี ในช่วง
ปี 1970-1990 เศรษฐกิจไทยเติบโต
อย่�งก้�วกระโดด อัตร�ก�รเกิดลดลง
อย่�งรวดเร็วม�ก ส่วนหนึ่งเป็นผลม�
จ�กโครงสร้�งก�รพัฒน�ของไทยที่มี
กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กล�งเพียงเมือง
เดยีวทำ�ใหข้น�ดครอบครวัเลก็ลงเรือ่ยๆ 
และยังมีผลพวงจ�กคว�มแพร่หล�ย
ของก�รคุมกำ�เนิดจ�กก�รรณรงค์เพื่อ
ป้องกันโรค HIV ในอดีต ซึ่งองค์ก�ร
อน�มัยโลก (WHO) ถือว่�ไทยเป็น
ประเทศที่ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งม�ก
จนเป็นแบบอย่�งในก�รต่อสู้กับโรคนี้ 
นอกจ�กนี้ เทคโนโลยีท�งก�รแพทย์ท่ี
ก�้วหน�้อย�่งม�กทำ�ใหค้นไทยมอี�ยขุยั
เฉลี่ยที่ยืนย�วขึ้น
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โครงสร้างประชากรไทยในปัจจุบันคล้ายกับญ่ีปุ่นเม่ือ 30 ปีก่อน 
แต่รายได้ต่อประชากรของญ่ีปุ่นในขณะน้ันสูงกว่าไทยในปัจจุบันถึง 6.6 เท่า2

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูล World Bank database

เปรียบเทียบสัดส่วนประช�กรและระดับร�ยได้ต่อหัวของประช�กรสูงอ�ยุของไทย 
(ปี 2013) และญี่ปุ่น (ปี 1983)

10% 10%

90% 90%

ญี่ปุน
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119
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68

ประชากรอายุ
นอยกวา 65 ป

ประชากรอายุ
65 ป ขึ้นไป

สัดสวนประชากร
(% ของจํานวนประชากร)

(ลานคน)



การเพิ่มจำานวนของประชากรสูงอายุประกอบกับอายุขัย
ที่ยาวขึ้นจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจในหลายมิติ โดย
เฉพ�ะอย่�งยิ่งปัญห�ก�รข�ดแคลนแรงง�น ศักยภ�พก�ร
เติบโตท�งเศรษฐกิจ และภ�ระท�งก�รคลัง ซึ่งปัญห�ต�่งๆ 
เหล�่นีจ้ะเริม่เหน็ผลกระทบทีช่ดัเจนขึน้เรือ่ยๆ เนือ่งก�รเข�้
สู่สังคมผู้สูงอ�ยุเกิดขึ้นเร็วและในอน�คตจะเปลี่ยนแปลง
เร็วยิ่งขึ้นจนสังคมไม่ส�ม�รถปรับตัวได้ทัน ผลกระทบที่
ต�มม�ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมก็จะขย�ยเป็นวงกว้�ง 
และส่งผลกระทบไม่เพียงต่อผู้สูงอ�ยุแต่จะกระทบทุกภ�ค
ส่วนในสังคม

1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรจะทำาให้ ไทย
ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน 

ประชากรวัยแรงงานของไทย (15-65 ปี) จะเริ่มลดลงเป็น
ครัง้แรกในประวตักิารณ์ในป ี2018 ในขณะทีป่ระเทศคูแ่ขง่
ท�งก�รค้�อย่�งม�เลเซียจะไม่ประสบปัญห�นี้จนกระทั่ง
ปี 2047 ขณะที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์จะยังคงมีกำ�ลัง
แรงง�นที่เติบโตอย่�งต่อเนื่องไปจนถึงปี 2050 นอกจ�กนี้ 
ประช�กรวัยแรงง�นที่ทยอยลดลงอย่�งต่อเนื่องจะทำ�ให้
ภ�ยหลังจ�กปี 2029 เป็นต้นไป จะเริ่มเห็นตัวเลขประช�กร
ทั้งประเทศที่ลดลง โดยจำ�นวนประช�กรของไทยจะถึง 
จุดสูงสุดในปี 2029 ที่ประม�ณ 69.7 ล้�นคน

ปญัหาการขาดแคลนแรงงานเริม่ปรากฏชดัขึน้ เหน็ไดจ้าก
อัตราว่างงานที่ต่ำากว่า 1% และจำานวนแรงงานต่างชาติที่
ไหลเข้ามาในไทยเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 3 ล้านคน โดยทั่วไปแล้ว
อัตร�ว่�งง�นที่ต่ำ�สะท้อนถึงเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่ง ซึ่งโดย
ทั่วไป ในเศรษฐกิจหนึ่งควรจะมีก�รว่�งง�นอยู่บ้�ง แต่ก�ร 
ว่�งง�นในส่วนที่ดีนั้นควรเป็นก�รว่�งง�นท่ีเกิดจ�กก�รที่ 
ผูท้ีก่ำ�ลงัมองห�ง�นตอ้งก�รห�ง�นทีเ่หม�ะสมกบัทกัษะหรอื
ย�้ยถิน่ฐ�น หรือเปน็ก�รว�่งง�นทีเ่กดิจ�กก�รเปลีย่นแปลง
โครงสร้�งท�งธุรกิจ แต่ในกรณีของไทยกลับไม่เป็นเช่นน้ัน 
เนื่องจ�กแท้จริงแล้ว อัตร�ว่�งง�นของไทยที่ต่ำ�กว่�ที่
ควรจะเป็นนั้นสะท้อนถึงปัญห�ก�รข�ดแคลนแรงง�น  
จ�กผลสำ�รวจด้�นแรงง�นของอีไอซีเม่ือต้นปี 2014 พบว่� 
ผู้ประกอบก�รจำ�นวนม�กกำ�ลังประสบปัญห�ก�รจ้�งง�น 
ส�เหตสุำ�คญัสว่นหนึง่ม�จ�กก�รชะลอตวัของก�รเพิม่กำ�ลงั
แรงง�น (อ่�นเพิ่มเติมจ�ก Insight: ว�งกลยุทธ์ฝ่�วิกฤติ
แรงง�นไทย) 

10  ผ่ากลยุทธ์ธุรกิจพิชิตวัยเกษียณ

อัตราการเกิดและการเจริญพันธุ์ของประชากรลดลง
อย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ 1970 ปัจจุบันไทยเป็น
หนึ่งใน 20 ประเทศทั่วโลกที่มีอัตราการเจริญพันธุ์ต่ำาสุด

3

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ World Bank database

อัตร�ก�รเกิดของประช�กรไทย

อัตร�ก�รเจริญพันธุ์ของประช�กรไทยปี 2012

หน่วย: จำ�นวนเด็กเกิดใหม่ต่อประช�กร 1000 คน
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หากตอ้งการรกัษาระดบัการเตบิโตของผลผลติไม่ใหล้ดลงภายในระยะ 10 ป ีนบัจากนี ้ไทยจะตอ้งเพิม่อตัราการพฒันาผลติภาพ
การผลติให้ได ้2 เทา่ เพือ่ชดเชยกำาลงัแรงงานทีล่ดลงจากจำานวนผูส้งูอายุทีเ่พิม่ขึน้ อตัร�ก�รเกดิทีต่่ำ�ม�กทำ�ใหป้ระช�กรทีเ่กดิ
ใหมไ่มส่�ม�รถทดแทนแรงง�นทีเ่กษยีณอ�ยไุปในแตล่ะป ีทำ�ใหค้นวยัทำ�ง�นในอน�คตจะตอ้งรบัภ�ระแทนผูส้งูอ�ยแุละเดก็ใน 
ประเทศม�กขึ้น โดยในปัจจุบันมีคนวัยทำ�ง�น 8 คน ต่อประช�กรสูงอ�ยุ 1 คน อัตร�ส่วนน้ีจะลดลงครึ่งหน่ึงในเวล�เพียง  
15 ปี แสดงให้เห็นถึงภ�ระที่สูงขึ้นของประเทศ  

ด้วยภาระที่สูงขึ้นจะทำาให้ผู้สูงอายุที่ตัดสินใจทำางานต่อหลังอายุ 60 ปีมีจำานวนมากขึ้นเพราะมีความจำาเป็นต้องหารายได้ 
นับตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นม� สัดส่วนของผู้ที่มีอ�ยุ 60 ปีขึ้นไปที่ยังคงทำ�ง�นอยู่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (ข้อมูลจ�กแบบสำ�รวจแรงง�น
แห่งช�ติ) ซึ่งค�ดว่�เป็นเพร�ะมีคว�มจำ�เป็นต้องทำ�ง�นม�กขึ้น สอดคล้องกับผลสำ�รวจผู้สูงอ�ยุของอีไอซีในปี 2015 ที่ 
พบว�่ แม้ว่�กว�่ครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถ�มที่อ�ยุน้อยกว่� 60 ปีที่มีคว�มตั้งใจที่จะทำ�ง�นต่อหลังจ�กอ�ยุ 60 ปีจะให้เหตุผล
ว�่ต้องก�รห�อะไรทำ�เพื่อไม่ให้ว่�ง แต่ในคว�มเป็นจริง เมื่อวิเคร�ะห์จ�กผู้ที่อ�ยุเกิน 60 ปีกลับพบว่�ส�เหตุที่ยังต้องทำ�ง�น
ต่อมีส�เหตุม�จ�กคว�มจำ�เป็นต้องห�ร�ยได้ ข้อสังเกตนี้บ่งชี้ถึงคว�มเป็นไปได้ 2 ท�ง คือ ก�รที่คนวัยทำ�ง�นประเมินเงินออม 
ที่ต้องใช้ในวัยเกษียณต่ำ�เกินไป หรือคนในสองช่วงอ�ยุมีค่�นิยมและพฤติกรรมท�งก�รออมที่แตกต่�งกัน เนื่องจ�กเผชิญ 
สภ�พแวดล้อมท�งเศรษฐกิจที่ต่�งกัน

Economic Intelligence Center (EIC) 11

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ US Census Bureau

ประชากรวัยทำางานของไทยจะเริ่มลดลงเป็นครั้งแรกในประวัติการณ์ในปี 2018 เนื่องจากอัตรา
การเกิดที่ต่ำาทำาให้ประชากรใหม่ไม่สามารถทดแทนแรงงานที่เกษียณอายุไปในแต่ละปีได้4

ประม�ณก�รเติบโตประช�กรในแต่ละช่วงวัย

หน่วย: ล้�นคน
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16%
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จํานวนประชากรวัยแรงงาน
ตอผูสูงอายุ (คน)14 8.5 2.7 2.16.1 3.811

2018: ประชากรวัยแรงงานเริ่มลดลง 2029: จํานวนประชากรท้ังประเทศเริ่มลดลง



ในขณะท่ีธุรกิจมีแนวโน้มเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานและอาจจะต้องหันไปจ้างผู้สูงอายุมากข้ึน แต่การจ้างแรงงาน 
ผู้สูงอายุยังคงมีข้อจำากัดอยู่มาก โดยเฉพ�ะธุรกิจในภ�คก�รผลิตท่ีค�ดว่�จะใช้ประโยชน์จ�กแรงง�นผู้สูงอ�ยุไม่ได้ม�กและปัจจุบัน
จะเห็นได้ว่�ผู้สูงอ�ยุส่วนใหญ่ท่ีทำ�ง�นจะอยู่ในธุรกิจค้�ข�ยเป็นหลัก นอกเหนือจ�กก�รจำ�กัดอ�ยุเกษียณ ผู้สูงอ�ยุยังมีอุปสรรคใน
ก�รทำ�ง�นหล�ยประก�รถึงแม้ว่�จะยังอย�กทำ�ง�นต่อ เช่น ช่ัวโมงก�รทำ�ง�นท่ีไม่เอ้ือต่อสุขภ�พ และทัศนคติในแง่ลบต่อผู้สูงอ�ยุ 
ในท่ีทำ�ง�น ท้ังท่ีผู้สูงอ�ยุในปัจจุบันมีสุขภ�พดีม�กข้ึนกว่�แต่ก่อนและยังคงส�ม�รถทำ�ง�นได้เต็มท่ีหลังอ�ยุ 60 แต่กฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับต่�งๆ ก็ยังไม่ปรับให้ยืดหยุ่นได้ม�กนัก 

2. กำาลังแรงงานท่ีกำาลังลดลงจะทำาให้เศรษฐกิจไทยมีศักยภาพการเติบโตท่ีต่ำา

การเติบโตของจำานวนแรงงานยังเป็นแรงขับเคล่ือนสำาคัญกว่า 20% ของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย ในช่วงปี 2008-
2013 เห็นได้ว่�ก�รขย�ยตัวของประช�กรวัยทำ�ง�นของไทยมีคว�มสำ�คัญอย่�งม�กต่อก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจของไทย ท้ังน้ี  
จะเห็นได้ว่�ในช่วง 2 ทศวรรษก่อนจะเกิดวิกฤตก�รณ์ต้มยำ�กุ้งในปี 1997 ท่ีผ่�นม� ปัจจัยท�งด้�นแรงง�นเป็นแรงส่งท่ีสำ�คัญท่ีทำ�ให้ 
เกิด East Asian Miracle ท่ีทำ�ให้ไทยและหล�ยประเทศในเอเชียเติบโตแบบก้�วกระโดด เน่ืองจ�กหล�ยประเทศในเอเชียตะวันออก 
และตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทยมีประช�กรวัยหนุ่มส�วจำ�นวนม�ก ซ่ึงแรงง�นท่ีมีร�ค�ถูกจำ�นวนม�กดังกล่�วส�ม�รถดึงดูดเม็ด
เงินลงทุนจ�กท่ัวโลก ส่งผลให้ร�ยได้ต่อหัวเติบโตเร็วไปด้วย สวนท�งกับญ่ีปุ่นและประเทศตะวันตกส่วนใหญ่ในเวล�น้ันท่ีมีก�ร
เติบโตของประช�กรท่ีลดลงพร้อมๆ กับก�รขย�ยตัวของร�ยได้ต่อหัว

ศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทย (potential growth) โดยเฉล่ียในอีก 5 ปีข้างหน้าอาจจะลดลงเหลือเพียง 3.0%  
ต่อปีหรือน้อยกว่าน้ัน ศักยภ�พก�รเติบโตของเศรษฐกิจไทยโดยเฉล่ียอยู่ท่ีประม�ณ 3.5% หลังจ�กวิกฤติก�รณ์ท�งก�รเงินโลกใน
ปี 2007 เป็นต้นม� ซ่ึงถือว่�ค่อนข้�งต่ำ�ในกลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒน� โดยแรงผลักดันส่วนหน่ึงม�จ�กก�รขย�ยตัวของกำ�ลังแรงง�น
ไทยในขณะน้ัน ดังน้ัน เม่ือประช�กรวัยแรงง�นเร่ิมลดลงในปี 2018 จะส่งผลให้ศักยภ�พก�รเติบโตของไทยก็จะลดลงเช่นกัน  
โดยอีไอซีประเมินว่�ศักยภ�พก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ 3.2% ต่อปีในช่วง 5 ปีข้�งหน้� ห�กก�รลงทุนโครงสร้�งพ้ืน
ฐ�นขน�ดใหญ่ท่ีรัฐบ�ลได้เร่ิมดำ�เนินก�รต้ังแต่ปี 2015 ส�ม�รถดำ�เนินก�รลุล่วงต�มแผนท่ีว�งไว้ท้ังหมด อย่�งไรก็ดี อีไอซีมองว่�จ�ก
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ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC

ผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะต้องทำางานต่อหลังวัยเกษียณ
มากขึ้นเพื่อสร้างรายได้5

แนวโน้มคว�มต้องก�รทำ�ง�นหลังวัยเกษียณ

หน่วย: % ของผู้ตอบแบบสอบถ�มทั้งหมดในแต่ละช่วงอ�ยุ

45%
51%

55%
49%

ไมทํางานตอ
หลังอายุ 60 ป

ทํางานตอหลัง
อายุ 60 ป

อายุ 60 ป
ขึ้นไป

อายุนอยกวา
60 ป

ทานมีความตองการทํางานตอ
หลังอายุ 60 ป หรือไม?

เหตุผลที่ตองการทํางานตอ

เหตุผลที่ไมตองการทํางานตอ

58%

18% 21%

1%

33% 38%

17%
8%

จําเปนตองหา
รายได

อยากทํางาน
ท่ีชอบ

บริษัทขอให
ทํางานตอ

ทําเพื่อ
ไมใหวาง

อายุ 60 ป ข้ึนไปอายุนอยกวา 60 ป

73%

2% 3% 1%

39% 39%

7%
1%

อยากพักผอน ถูกลดความสําคัญใน
ท่ีทํางาน

มีบุตรหลาน
คอยดูแล

ไมเปนท่ีตองการของ
บริษัท

อายุนอยกวา 60 ป อายุ 60 ป ข้ึนไป



3. เงินออมในระบบที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจะกระทบอัตราดอกเบี้ย

การวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณจะมีความสำาคัญมากขึ้นและต้องเริ่มต้นเร็วขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากโครงสร้างประชากร
และครัวเรือนที่เปลี่ยนไป สังคมไทยในอดีตผู้สูงอ�ยุมักจะอ�ศัยอยู่ในครอบครัวใหญ่ที่มีคนหล�ยรุ่นอยู่ร่วมกัน แต่ในปัจจุบัน
ววิฒัน�ก�รของสงัคมไทยเปลีย่นแปลงที่ไปสูค่ว�มเปน็สงัคมเมอืงม�กขึน้ ประกอบกบัค�่นยิมก�รมบีตุรทีน่อ้ยลงทำ�ใหค้รวัเรอืน
โดยเฉลีย่มขีน�ดเลก็ลง นอกจ�กนี ้สงัเกตไดว้�่สดัส่วนครวัเรอืนทีม่แีตผู่ส้งูอ�ยมุแีนวโน้มเพ่ิมขึน้เรว็ โดยจ�กขอ้มลูของสำ�นกัง�น
สถติแิหง่ช�ตปิ ี2013 พบว�่ครวัเรอืนทีป่ระกอบไปดว้ยสม�ชกิทีม่อี�ย ุ60 ปขีึน้ไปมสีดัสว่นอยูท่ีป่ระม�ณ 10% ของครวัเรอืนท้ังหมด  
โดยจำ�นวนครัวเรือนที่มีลักษณะดังกล่�วเพิ่มขึ้นร�ว 7% ต่อปีในช่วงปี 2009-2013 นอกจ�กนี้ ผู้สูงอ�ยุส่วนใหญ่ในปัจจุบันยัง
คงพึ่งพ�ร�ยได้จ�กบุตรหล�นถึงกว่� 1 ใน 3 ของเงินที่นำ�ม�ใช้จ่�ยทั้งหมดในแต่ละเดือน แนวโน้มก�รมีบุตรน้อยลงและขน�ด
ครัวเรือนที่เล็กลงสะท้อนว่�ในอน�คต ผู้สูงอ�ยุจะต้องพ่ึงพ�ตัวเองม�กขึ้น ขณะเดียวกันเศรษฐกิจที่เติบโตช้�ลงจะส่งผลต่อ 
ผลตอบแทนก�รลงทุนและเร่งให้ประช�ชนต้องออมเงินสำ�หรับวัยเกษียณเร็วขึ้นอีก

อุปสรรคและคว�มล่�ช้�ในก�รดำ�เนินโครงก�รภ�ครัฐขน�ดใหญ่ จะทำ�ให้ศักยภ�พก�รเติบโตของไทยเหลือเพียง 3.0% นอกจ�กน้ี 
ยังมีคว�มเส่ียงท่ีศักยภ�พก�รเติบโตอ�จจะต่ำ�กว่�ท่ีค�ดก�รณ์ เน่ืองจ�กก�รขย�ยตัวของกำ�ลังแรงง�นท่ีน้อยลงจะฉุดให้ปัจจัย
อ่ืนขย�ยตัวช้�ลงไปด้วย เห็นได้จ�กบทเรียนท้ังในไทยและต่�งประเทศท่ีเม่ือกำ�ลังแรงง�นเติบโตช้�ลง ก�รลงทุนและก�รพัฒน�
เทคโนโลยีช้�ลงไปด้วย 
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* แต่ละจุดข้อมูล คือค่าเฉลี่ยการเติบโต 10 ปี ตามประเทศและระยะเวลาที่ระบุ 
ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูล World Bank database

การเติบโตของกำาลังแรงงานนั้นมีความสัมพันธ์
กับการเติบโตของรายได้ต่อประชากรของประเทศ6

คว�มสัมพันธ์ระหว�่งอัตร�ก�รเติบโตของร�ยได้ต่อประช�กรและก�รเติบโตของกำ�ลังแรงง�น*

หน่วย: %
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ปรมิาณเงนิออมทีส่งูและพฤตกิรรมการออมของประชากรผูส้งูอายทุี่ไมช่อบความเสีย่งมากนกัจะสง่ผลใหอ้ตัราดอกเบีย้ลดลง
และจะยิง่ทำาใหห้าผลตอบแทนจากสนิทรพัยท์ีม่อียูไ่ดย้ากขึน้ ก�รทีป่ระช�กรมบีตุรนอ้ยลงในปจัจบุนั ประกอบกบัจำ�นวนผูส้งูอ�ยุ 
ทีจ่ะเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัประช�กรทัง้หมดค�ดว�่จะสง่ผลใหป้รมิ�ณเงนิออมในระบบเพิม่ขึน้อย�่งมนียัสำ�คญั และสง่ผลตอ่เนือ่ง
ใหอ้ตัร�ดอกเบีย้ลดลง ซึง่จะทำ�ใหก้�รห�ผลตอบแทนจ�กสนิทรพัยท์ีม่อียูย่�กยิง่ขึน้ ทัง้นี ้ผลสำ�รวจของอไีอซพีบว�่คนสว่นใหญ่
ยังมีก�รกระจ�ยสินทรัพย์ท่ีไม่ส�ม�รถให้ผลตอบแทนได้ต�มที่หวังไว้ได้ โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ยังเก็บอยู่ในรูปของเงินฝ�กที่มี 
ดอกเบีย้ต่ำ� นอกจ�กนี ้ง�นวจิยัของ IMF ชีว้�่ผูส้งูอ�ยมุกัจะโยกย�้ยสนิทรพัย์ไปสูส่นิทรพัยป์ระเภททีม่คีว�มเสีย่งต่ำ�อย�่งพนัธบัตร
รัฐบ�ล คว�มต้องก�รของตล�ดที่สูงขึ้นทำ�ให้ร�ค�ของสินทรัพย์ประเภทนี้สูงขึ้นต�มไปด้วยทำ�ให้ผลตอบแทน (yield) ลดลง 

4. ผู้สูงอายุที่รายได้น้อยจำานวนมากยังต้องพึ่งพาการช่วยเหลือจากภาครัฐซึ่งจะส่งผลให้ภาระทางการคลังสูงขึ้นในอนาคต

ผู้สูงอายุในอนาคตมีแนวโน้มต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากภาครัฐมากขึ้นจากแนวโน้มการไม่มีบุตร ประกอบกับเงินออมที่ไม่
เพียงพอ ปัจจุบันผู้สูงอ�ยุพึ่งพ�ร�ยได้จ�กเบี้ยยังชีพผู้สูงอ�ยุร�ว 17% ของร�ยได้ แต่ร�ยได้หลักๆ ยังคงม�จ�กเงินช่วยเหลือ
จ�กครอบครัว แตก่�รทีผู่ส้งูอ�ยใุนอน�คตไมค่อ่ยมบีตุรและตอ้งใชช้วีติดว้ยตวัเองม�กขึน้ทำ�ใหแ้หลง่ร�ยได้ในสว่นนีล้ดลงไป และ 
สง่ผลใหผู้ส้งูอ�ยตุอ้งพึง่พ�ร�ยไดจ้�กเงนิออมและเงนิชว่ยเหลอืจ�กภ�ครฐัม�กขึน้ แมป้จัจบุนัไทยจะมกีฎหม�ยกำ�หนดใหน้�ยจ�้ง
มกี�รจดัตัง้กองทนุสำ�รองเลีย้งชพีและจ�่ยเงนิสมทบใหแ้กก่องทนุสวสัดกิ�รสงัคมดว้ยแลว้กต็�ม แตผ่ลสำ�รวจผูส้งูอ�ยใุนปี 2012 
ของสำ�นกัง�นสถติแิหง่ช�ตชิีว้�่เงนิชว่ยเหลอืเหล�่นีย้งัไมเ่พยีงพอในก�รดำ�รงชวีติสำ�หรบัผูส้งูอ�ยทุีม่รี�ยไดน้อ้ยและไมม่เีงนิออม

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของสำานักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้สูงอายุในปัจจุบันยังคงพึ่งพารายได้ส่วนใหญ่จาก
เงินช่วยเหลือของบุตรหลาน7

แหล่งที่ม�ของร�ยได้ของครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุในปี 2013

หน่วย: %

31%

บําเหน็จ บํานาญ และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ

เงินชวยเหลือจากครอบครัว
36%

17%เบ้ียยังชีพสําหรับผูสูงอายุ/คนพิการ

6%

คาเชาที่ดินและอสังหาริมทรัพยอ่ืนๆ 4%

ดอกเบ้ียธนาคาร พันธบัตร
2%

มรดก

1%

เงินประกัน

3%

อ่ืนๆ
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รายจ่ายด้านสวัสดิการและสุขภาพที่เพิ่มข้ึน อีกท้ังการขยายตัวของฐานภาษีที่ชะลอลงจะทำาให้ไทยมีภาระทางการคลังที่สูง 
และอาจจะกระทบงบประมาณท่ีต้องใช้ลงทุนในด้านอื่นที่มีความสำาคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ในญี่ปุ่นที่มี 
ผู้สูงอ�ยุประม�ณ 25% ของประช�กรทั้งหมด ปัญห�หนี้ส�ธ�รณะที่ขย�ยตัวม�กกดดันให้รัฐบ�ลตัดสินใจขึ้นภ�ษีเมื่อต้นปี 2014 
ทีผ่�่นม�จนทำ�ใหเ้กดิสภ�วะเศรษฐกจิถดถอย  สว่นหนึง่ของหนีน้ัน้ม�จ�กร�ยจ�่ยด�้นส�ธ�รณสขุทีท่ยอยเพิม่ขึน้ต�มสดัสว่นของ
ผู้สูงอ�ยุจนปัจจุบันคิดเป็นเกือบ 9% ของ GDP ในขณะที่ร�ยจ่�ยด้�นนี้ของภ�ครัฐในไทยก็มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วง 20 ปีที่ผ่�น
ม�เช่นกัน (รูปที่ 8) ก�รเพิ่มขึ้นของงบประม�ณด้�นนี้ในอน�คตอ�จจะกระทบต่องบประม�ณในด�้นอื่นๆ เช่น ก�รลงทุนพัฒน�
โครงสร�้งพื้นฐ�น นอกจ�กนี้ ไทยยังไม่ส�ม�รถดำ�เนินนโยบ�ยก�รคลังที่ข�ดดุลได้ม�กอย่�งญี่ปุ่นหรือประเทศพัฒน�แล้วอื่นๆ 
ที่ปัจจุบันมีหนี้ส�ธ�รณะม�กกว่� 100% ของ GDP เนื่องจ�กประเทศเหล่�นี้มีเศรษฐกิจขน�ดใหญ่และระบบก�รเงินที่แข็งแกร่ง
กว่�ไทย ดังนั้น ก�รกู้ยืมหรือออกพันธบัตรรัฐบ�ลของไทยจะทำ�ได้ภ�ยในขอบเขตที่จำ�กัดต�มก�รเติบโตของเศรษฐกิจไปด้วย

เพือ่รบัมอืกบัภาระการคลงัทีจ่ะสงูขึน้ รฐับาลควรปฏริปูโครงสรา้งของสวสัดกิารตา่งๆ โดยใหค้วามสำาคญักบัความยัง่ยนื ระบบ
สวัสดิก�รในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงเป็นแบบ defined-benefit ซึ่งจะมีก�รกำ�หนดผลประโยชน์สำ�หรับผู้เกษียณอ�ยุล่วงหน้� 
ต�มหลักเกณฑ์ เช่น อ�ยุง�น อย่�งไรก็ต�ม ระบบที่น่�จะเป็นท�งเลือกที่ดีกว่�คือ defined-contribution ซึ่งขน�ดของ 
ผลประโยชน์ที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับจำ�นวนเงินที่ผู้เกษียณสะสมไว้เมื่ออยู่ในวัยทำ�ง�น โดยระบบดังกล่�วเป็นที่แพร่หล�ยในสหรัฐฯ 
และสหร�ชอ�ณ�จักร ทั้งนี้ ประเด็นที่น่�สนใจคือ ภ�ยใต้ระบบ defined-contribution เป็นก�รแบ่งเบ�ภ�ระของภ�ครัฐควบคู่
กบัก�รกระตุน้ใหม้กี�รว�งแผนท�งก�รเงนิไปดว้ย ห�กรฐัยงัคงดำ�เนนินโยบ�ยเดมิตอ่ไปอ�จจะนำ�ไปสูค่ว�มไมย่ัง่ยนืท�งก�รคลงั 
และในที่สุดประช�กรวัยแรงง�นจะต้องเป็นผู้แบกรับภ�ระหนี้ที่เกิดขึ้นด้วยก�รขึ้นภ�ษี
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ภาระทางการคลังส่วนหนึ่งมาจากรายจ่ายทางด้านสุขภาพ
ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตามขนาดของประชากรสูงอายุ8

ร�ยจ่�ยภ�ครัฐด้�นสุขภ�พและสัดส่วนประช�กรสูงอ�ยุ

หน่วย: % GDP (ซ้�ย), % ของประช�กรทั้งหมด (ขว�)



 

ก�รเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุสร้�งคว�มท้�ท�ยต่อ
ระบบก�รดูแลและบริก�รด้�นสุขภ�พของ
ประเทศ โดยมีคว�มท้�ท�ยในส�มด้�นหลักๆ 
คือ 1. คว�มเพียงพอของเงินทุนสนับสนุน  
2. คว�มเพียงพอของแรงง�นที่ ให้บริก�ร   
3. ก�รเพิ่มขึ้นของคว�มต้องก�รบริก�รที่ 
หล�กหล�ยและซับซ้อนม�กขึ้น

ร�ยจ่�ยด้�นสุขภ�พของประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
ชัดเจนไปในทิศท�งเดียวกับสัดส่วนประช�กรผู้สูงอ�ยุ 
แต่กำ�ลังแรงง�นที่จะเริ่มลดลงจะส่งผลต่อคว�ม
ส�ม�รถของประเทศในก�รอุดหนุนร�ยจ่�ยดังกล่�ว 
ซึ่งปัจจุบันทั้งภ�ระสวัสดิก�รด้�นก�รรักษ�พย�บ�ล
ในระบบหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้� สวัสดิก�รรักษ�
พย�บ�ลข้�ร�ชก�ร และเบ้ียยังชีพผู้สูงอ�ยุน้ันเป็น
ภ�ระโดยตรงต่องบประม�ณของรัฐ อีกทั้งยังมีภ�ระที่
อ�จจะเกดิขึน้เพิม่เตมิเพือ่ชดเชยใหก้บักองทนุประกนั
สังคมที่กำ�ลังใกล้จะเผชิญภ�วะที่ร�ยจ่�ยม�กกว่� 
ร�ยได้ โดยมีก�รค�ดก�รณ์ว่�กองทุนประกันสังคม
จะเริ่มประสบกับภ�วะข�ดทุนในปี 2044 เป็นต้น
ไป สวนท�งกับก�รสร้�งร�ยได้ในระบบเศรษฐกิจที่มี 
แนวโน้มลดลงจ�กกำ�ลังแรงง�นท่ีลดลง ท่ีจะมีผลกระทบ
ต่อก�รจัดเก็บร�ยได้ของรัฐบ�ล ทำ�ให้รัฐอ�จต้องเพิ่ม
ขน�ดก�รข�ดดุล และเพิ่มหนี้ส�ธ�รณะในระยะย�ว

BOX: ความท้าทายของระบบดูแลสุขภาพ
จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
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ต�ร�งสวัสดิก�รภ�ครัฐและเอกชนที่ให้กับผู้สูงอ�ยุไทยหลังจ�กเกษียณอ�ยุในปัจจุบัน

 แรงงานในระบบ (ไมรวมขาราชการ) แรงงานนอกระบบ 

กองทุนประกันสังคม บังคับใหพนักงานบริษัททั่วไป สมทบเงินเขากองทุน 
5% ของเงินเดือน หรือ ไมเกิน 750 บาท  

เปนตัวเลือกสําหรับบุคคลทั่วไป ที่ไมไดเปนพนักงานใน
ระบบ สามารถสมทบไดตั้งแต 100 – 350 บาท/เดือน 
โดยรัฐบาลจะชวย 30 – 130 บาท/เดือน โดยประกันที่
ครอบคลุมจะแตกตางกันออกไป (กําลังจะเปลี่ยนเปน
กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.)) 

• ดานการรักษาพยาบาล สามารถเขารับการรักษาโดยไมเสียคาใชจายตาม
สถานพยาบาลในเครือขาย 

สามารถเขารับการรักษาโดยไมเสียคาใชจายตาม
สถานพยาบาลในเครือขาย 

• ดานการชราภาพ บํานาญ  

รับเงิน 20% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย 
(หรือ15,000 บาท/เดือน) เม่ือจายเงินสมทบมาแลว
ไมนอยกวา 180 เดือน โดยสวนที่สมทบเกินทุก 12 
เดือนไดเพ่ิม 1.5% 

บําเหน็จ 

รับเงินกอนที่สมทบรวมกับนายจางและผลตอบแทน
ตามที่กองทุนประกันสังคมกําหนด ถาจายเงินสมทบ
ไมครบ 180 เดือน 

บํานาญ  

รับเงินเดือนละ 600 บาทตลอดชีวิตหลังเกษียณเม่ือ
จายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 420 เดือน 

บําเหน็จ 

รับเงินกอนที่สมทบและผลตอบแทนตามประกันสังคม
กําหนด 

กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สําหรับบุคคลทั่วไป ที่ไมมีสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลอื่นๆ ที่รัฐจัดให เชน ประกันสังคม หรือ กองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) สามารถรับการรักษาโดยไมเสียคาใชจายใดๆ ตามสถานพยาบาลของรัฐและ
โรงพยาบาลเอกชนที่รวมโครงการ 

กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) ไมมี เปนตัวเลือกสําหรับบุคคลทั่วไป ที่ไมไดเปนพนักงานใน
ระบบ สามารถสมทบไดไมต่ํากวาครั้งละ 50 บาท แตไม
เกิน 13,200 บาทตอป โดยรัฐชวยเหลือ 600 900 และ 
1,200 บาทตอป ตามอายุการเปนสมาชิก (กําลังโอน
แรงงานนอกระบบที่มีอายุ 50 ปขึ้นไปที่อยูในกองทุน
ประกันสังคมเขา กอช.) 

• ดานการรักษาพยาบาล ไมมี สามารถเขารับการรักษาโดยไมเสียคาใชจายตาม
สถานพยาบาลในเครือขาย 

• ดานการชราภาพ ไมมี บํานาญ  

รับเงินเดือนละ 600 บาทตลอดชีวิตหลังอายุ 60 ป 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับพนักงานทั่วไปที่สมัครใจลงทุน 2% - 15% 
ของเงินเดือน โดยนายจางจะสมทบในจํานวนที่
เทากันหรือมากกวา 

ไมมี 
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ต�ร�งสวัสดิก�รภ�ครัฐและเอกชนที่ให้กับผู้สูงอ�ยุไทยหลังจ�กเกษียณอ�ยุในปัจจุบัน (ต่อ)

 ผูสูงอายุทั่วไป 

การชวยเหลือสาธารณะ • หลังอายุ 60 ป รับเบี้ยยังชีพ 600, 700, 800, 1,000 บาท ตอเดือน 

• คําแนะนําและคําปรึกษาทางคดีที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ (การทารุณกรรม และถูกทอดทิ้ง) 

• มีกองทุนไวดูแลผูสูงอายุที่ขาดที่พ่ึง 

• รัฐบาลออกเงินชวยเหลือลดคาโดยสารตางๆ เชน รถโดยสารประจําทาง รถไฟ และ เครื่องบิน เปนตน 

การบริการสังคม  

• ดานสุขภาพอนามัย • มีกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไวเปนเงินชวยเหลือยามเจ็บปวย 

• จัดตั้งชองทางพิเศษสําหรับผูสูงอายุตามโรงพยาบาลตาง  ๆ

• ตั้งโครงการดูแลสุขภาพประจําตําบลและตามบาน 

• หาอาสาสมัครมาดูแลผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง 

• ดานการศึกษา • การเรียนการสอนพิเศษ เชน การสอนวิชาชีพตามศูนยฝกวิชาชีพตาง  ๆ

• ดานรายได • รับเงินบํานาญจาก กองทุนสวัสดิการชุมชนที่รัฐบาลชวยสมทบในแตละชุมชน 

• ดานที่อยูอาศัย • จัดตั้งสถานสงเคราะหสําหรับผูสูงอายุโดยไมเก็บคาใชจายใดๆ  

• ดานการบริการสังคมและ
นันทนาการ 

• ศูนยอเนกประสงค และชมรมผูสูงอายุ ที่มีกิจกรรมรวมกันทั้งดาน สุขภาพ, ศาสนา, วัฒนธรรม, และ 
อื่นๆ 

การชวยเหลือของภาคประชาชน • สวัสดิการสังคมของบริษัทเอกชน 

• กลุมจิตอาสา มูลนิธิ และ สถานสงเคราะหสําหรับผูสูงอายุ ของภาคเอกชนที่ไมเก็บคาบริการ 

• การจัดการสวัสดิการของชุมชนตางๆ 
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คว�มท้�ท�ยท่ีสองคือก�รท่ีกำ�ลังแรงง�นมีแนวโน้มลดลงจะส่งผลให้มีผู้ ให้บริก�รสนับสนุนและดูแลสุขภ�พ
ลดลงไปด้วย ปัจจุบันแรงง�นในอุตส�หกรรมด้�นกิจกรรมสุขภ�พและง�นสังคมสงเคร�ะห์มีจำ�นวนคิด
เป็นอัตร�ส่วนประม�ณ 106 คนต่อผู้สูงอ�ยุหนึ่งพันคน สัดส่วนแรงง�นในอุตส�หกรรมสุขภ�พและง�น
สังคมสงเคร�ะห์ท่ีแทบไม่เพิ่มข้ึนเลยเนื่องจ�กแรงง�นส่วนใหญ่หลั่งไหลไปยังอุตส�หกรรมอื่นๆ ม�กกว่� 
เช่น ภ�คก�รผลิต และก�รค้�ส่งค้�ปลีก ประกอบกับแนวโน้มกำ�ลังแรงง�นโดยรวมที่จะลดลงจะส่งผลทำ�ให้ 
อัตร�ส่วนดังกล่�วลดลงเหลือเพียง 66 คนต่อผู้สูงอ�ยุหน่ึงพันคนในอีก 10 ปีข้�งหน้� และห�กแนวโน้ม 
ดังกล�่วไม่เปลี่ยนแปลง อัตร�ส่วนนี้จะลดลงเหลือเพียง 30 คนต่อผู้สูงอ�ยุหนึ่งพันคนภ�ยในปี 2050

ประก�รสุดท้�ย ก�รท่ีประช�กรมีอ�ยุขัยย�วขึ้นพร้อมๆ กับก�รขย�ยตัวของอ�ก�รเจ็บป่วยเรื้อรังที่ไม่ใช่ 
โรคติดต่อที่มักเกิดข้ึนกับผู้สูงอ�ยุจะส่งผลให้มีคว�มต้องก�รบริก�รดูแลรักษ�สุขภ�พเพ่ิมขึ้นทั้งในด้�นของ
คุณภ�พ ปริม�ณ และคว�มรวดเร็ว โดยเฉพ�ะก�รเพิ่มขึ้นของผู้ที่มีอ�ก�รโรคเบ�หว�นและคว�มดันโลหิตสูง
ที่มีจำ�นวนขย�ยตัวรวดเร็ว ซ่ึงก�รดูแลควรจะต้องครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมก�รบริโภคที่ช่วยป้องกันก�รเกิด
โรคต่�งๆ เหล่�นี้เพื่อลดภ�ระก�รรักษ�ในระยะย�ว ซ่ึงนอกจ�กก�รให้ก�รสนับสนุนก�รรักษ�พย�บ�ลแล้ว 
ภ�ครัฐควรมีก�รรณรงค์ให้ประช�ชนตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รดูแลสุขภ�พเพ่ือป้องกันและลดคว�มเส่ียง
ของก�รเกิดโรคร�้ยแรงเหล่�นี้ด้วย

ทั้งนี้ คว�มท้�ท�ยดังกล่�วไม่ได้ จำ�กัดอยู่ในคว�มดูแลรับผิดชอบของภ�ครัฐเพียงอย่�งเดียว ในท�งตรงกัน
ข้�มประช�ชนควรเริ่มที่จะว�งแผนดูแลตัวเองให้พร้อมสำ�หรับก�รเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุม�กกว่�รอให้ภ�ครัฐ
ม�ดูแล ซึ่งด้วยภ�ระดูแลสุขภ�พของคนไทยปัจจุบันที่ตกอยู่กับภ�ครัฐเป็นส่วนม�กยิ่งน่�เป็นกังวลว่�ระบบ 
ดังกล�่วจะยั่งยืนได้ม�กเพียงใด
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แมธ้รุกจิจะไดร้บัผลกระทบทางเศรษฐกจิโดยรวมจากการเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง
ประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น แต่ในขณะเดียวกัน  
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้น และสร้าง 
ความท้าทายให้ธุรกิจปรับตัวด้วยเช่นกัน 

2
การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ...

พฤติกรรมการบริโภคท่ีภาคธุรกิจต้องจับตามอง



ประเด็นที่ภาคธุรกิจต้องจับตามองคือ ผลกระทบที่มาจาก
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคใน 3 ด้านหลัก
ประกอบด้วย 1. ผลกระทบจากพฤติกรรมการใช้จ่ายของ 
ผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป 2. ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำาเนินชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ 
(lifestyle) ที่เปลี่ยนแปลงไป และ 3. ผลกระทบจากระดับ
รายไดท้ีล่ดลง ซึง่จะทำาใหผู้บ้รโิภคตอ้งปรบัรปูแบบการออม
และการลงทุน ซึ่งประเด็นเหล่านี้ส่งผลให้ภาคธุรกิจต้อง
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สามารถเจาะกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต 

1. พฤติกรรมการใช้จ่ายในสังคมผู้สูงอายุจะมีการใช้จ่าย 
ลดลง แต่จะเน้นให้ความสำาคัญกับที่อยู่อาศัยมากขึ้น

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้มีการใช้จ่ายน้อยลงราว 
30% แต่ในกลุ่มที่มีรายได้สูง ยังมีแนวโน้มที่จะรักษาระดับ
คุณภาพชีวิตในการใช้จ่ายใกล้เคียงระดับเดิม ห�กเปรียบ
เทียบก�รใช้จ่�ยของผู้บริโภคในกลุ่มผู้สูงอ�ยุเทียบกับ 
ผูบ้ริโภคโดยรวม พบว่�ครวัเรอืนทีม่ผีูส้งูอ�ยุมกี�รใชจ้�่ยทีล่ด
ลงอย่�งมีนัยสำ�คัญ โดยลดลงถึงร�ว 30% เฉลี่ยม�อยู่ที่ร�ว 
3,617 บ�ทต่อคนต่อเดือน แต่ห�กเทียบในแง่ของก�รใช้
จ่�ยของครัวเรือนท่ีมีระดับร�ยได้แตกต่�งกันแล้ว จะเห็นว่� 
ผู้สูงอ�ยุในครัวเรือนที่มีร�ยได้สูงกว่� 100,000 บ�ทต่อเดือน
มีก�รใช้จ่�ยใกล้เคียงระดับเดิม โดยมีร�ยจ่�ยที่ลดลงเพียง 
14% จ�กค�่ใชจ้�่ยในก�รเดนิท�งทีล่ดลงเปน็หลกั ซึง่สะทอ้น
ใหเ้หน็ว�่กลุม่ผูส้งูอ�ยทุีม่รี�ยไดส้งูยงัคงเปน็กลุม่ทีภ่�คธรุกจิ
ต้องให้คว�มสนใจ เนื่องจ�กเป็นกลุ่มที่มีกำ�ลังซื้อสูงและยัง
มีแนวโน้มจับจ่�ยใช้สอยสูงเพื่อคงระดับคุณภ�พชีวิตให้ใกล้
เคียงกับในช่วงก่อนวัยเกษียณ

 
รูปแบบการใช้จ่ายซ้ือสินค้าและบริการของผู้สูงอายุเปลี่ยน 
แปลงไป โดยนอกจากการใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่เพิ่ม
ขึ้นแล้ว ผู้สูงอายุยังมีแนวโน้มให้ความสำาคัญกับที่อยู่อาศัย 
โดยถ้�ดูจ�กข้อมูลภ�พรวมโครงสร้�งก�รใช้จ่�ยของครัวเรือน
ที่มีผู้สูงอ�ยุของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ พบว่�แม้ผู้สูงอ�ยุจะ
บริโภคอ�ห�รลดลง 19% แต่สัดส่วนก�รใช้จ่�ยหลักยังม�จ�ก
ด้�นอ�ห�รถึงร�วครึ่งหนึ่งของก�รใช้จ�่ยทั้งหมด ขณะเดียวกัน
มกี�รใชจ้�่ยด�้นก�รรกัษ�พย�บ�ลม�กขึน้ถงึร�ว 30% ทัง้นี ้ห�ก
วเิคร�ะหถ์งึก�รใชจ้�่ยของครวัเรอืนทีม่รี�ยไดส้งูพบว�่ ผูส้งูอ�ยุ
ที่มีร�ยได้สูงจะมีก�รใช้จ่�ยสินค�้เกี่ยวกับก�รปรับปรุงซ่อมแซม
และตกแตง่ทีอ่ยูอ่�ศยัม�กขึน้ โดยเพิม่ขึน้ 9% เทยีบกบัครวัเรอืน
โดยรวม สอดคลอ้งกบัผลสำ�รวจคว�มคดิเหน็เกีย่วกบัก�รบรโิภค
หลังเกษียณของอีไอซี ซึ่งผู้บริโภคถึงร�ว 80% เห็นด้วยกับก�ร 
ปรับปรุงที่อยู่อ�ศัยเพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในย�มเกษียณ  
ส่วนหน่ึงเน่ืองจ�กผู้สูงอ�ยุในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงต้องก�ร
อ�ศัยอยู่ในบ้�นเดิมภ�ยหลังจ�กเกษียณ ซึ่งสอดคล้องกับ 
ผลสำ�รวจที่พบว่�ร�ว 90% ของผู้สูงอ�ยุยังคงอ�ศัยอยู่ในบ้�น
หลังเดิมหลังจ�กเกษียณอ�ยุ 

การใช้จ่ายอีกหมวดที่น่าสนใจสำาหรับกลุ่มผู้สูงอายุคือ การใช้
จ่ายเพื่ออำานวยความสะดวกสบาย อย่างเช่นการจ้างคนดูแล
บ้านที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ จ�กข้อมูลก�รใช้จ่�ย
ของครวัเรอืนพบว�่ ครวัเรอืนทีม่ผีูส้งูอ�ยมุคี�่ใชจ้�่ยในส่วนของ
ก�รจ�้งคนดแูลบ�้นเพิม่ขึน้ม�ถงึร�ว 60% เทยีบกบัครวัเรอืนโดย
รวม สะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องก�รคว�มสะดวก
สบ�ยและสอดรบักบัแนวโนม้ก�รอยูอ่�ศยัคนเดยีวม�กขึน้ ดงันัน้ 
จ�กแนวโน้มพฤติกรรมก�รใช้จ่�ยที่หันม�ให้คว�มสำ�คัญกับที่
อยู่อ�ศัยม�กขึ้นของกลุ่มผู้สูงอ�ยุดังกล่�วจึงน่�จะเป็นโอก�ส
สำ�หรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ�ทิ ธุรกิจค้�ปลีกสินค้�เกี่ยวกับบ้�น 
ธุรกิจรับซ่อมแซม ตกแต่งปรับปรุงที่อยู่อ�ศัย รวมถึงธุรกิจให้
บริก�รดูแลที่อยู่อ�ศัยที่จะต้องเตรียมนำ�เสนอและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์รวมถึงบริก�รให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รที่เพิ่มขึ้น
ในอน�คต
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ผู้สูงอายุมีการใช้จ่ายน้อยลงราว 30% แต่กลุ่มที่มีรายได้สูง
มีแนวโน้มรักษาระดับคุณภาพชีวิตใกล้เคียงเดิม และใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยมากขึ้น9

ก�รใช้จ�่ยของผู้บริโภคแบ่งต�มครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุในครัวเรือน

หน่วย: บ�ท/คน/เดือน

-14%

-31%

ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุที่รายได
เกิน 100,000 บาท

13,966

25%

29%

14%

8%

7%
4%

3%

8%

ครัวเรือนทั้งหมดที่รายไดเกิน
100,000 บาท

16,050

25%

33%

11%

10%

6%
4%

7%

ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุ

3,617

48%

13% 14%

ครัวเรือนทั้งหมด

5,278

41%

24%
13%

อาหาร

ที่อยูอาศัย

การเดินทาง

ทองเที่ยว

การสื่อสาร

คารักษาพยาบาล

บันเทิงและสันทนาการ

อ่ืนๆ

เคร่ืองแตงกายและ
ของใชสวนบุคคล

2. พฤติกรรมการดำาเนินชีวิตของผู้สูงอายุจะให้ความสำาคัญกับสุขภาพ การมีสังคม และยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ มากขึ้น

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนอกจากจะส่งผลต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคแล้ว ยังส่งผลต่อ lifestyle ที่เปลี่ยนแปลงไป
ด้วย จากผลสำารวจ lifestyle ของผู้บริโภคในยามเกษียณของอีไอซีพบว่า ผู้บริโภคในวัยเกษียณมีแนวโน้มปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมหลายอย่างที่น่าสนใจ

ผูส้งูอายไุทยเลอืกผลติภณัฑจ์ากธรรมชาตปิลอดสารเคม ีมากกวา่ผลติภณัฑเ์พือ่บำารงุรา่งกาย และออกกำาลงักายมากขึน้ 
จ�กผลสำ�รวจรูปแบบก�รใช้ชีวิตของผู้บริโภคในช่วงอ�ยุต่�งๆ พบว่� ร�วครึ่งหน่ึงของผู้สูงอ�ยุต้องก�รบริโภคอ�ห�รและ
ผลิตภัณฑ์จ�กธรรมช�ติปลอดส�รเคมี (ออร์แกนิค) ร�ว 70% หันม�ออกกำ�ลังก�ยม�กขึ้น และร�ว 60% มีก�รปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมก�รบริโภคอ�ห�ร แต่อีกกลุ่มที่น่�สนใจคือ กลุ่มวัยกล�งคนที่มีอ�ยุ 40-60 ปี ที่จะเข้�สู่สังคมสูงอ�ยุในอน�คต 
ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกำ�ลังซื้อสำ�คัญเนื่องจ�กมีแนวโน้มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันม�ใส่ใจดูแลสุขภ�พม�กขึ้น โดยร�ว 50% มี
ก�รบริโภคอ�ห�รเสริมและวิต�มิน และถึงร�ว 80% ปรับเปลี่ยนนิสัยก�รท�นอ�ห�ร ทั้งนี้ อีไอซีได้วิเคร�ะห์เจ�ะลึกไปถึง
พฤติกรรมก�รบริโภคอ�ห�รหมวดต่�งๆ พบว่� มีคว�มแตกต่�งที่เห็นได้ชัดของครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอ�ยุเลยกับครัวเรือนที่
มีแต่ผู้สูงอ�ยุคือ กลุ่มที่มีแต่ผู้สูงอ�ยุจะมีก�รบริโภคอ�ห�รประเภทเนื้อสัตว์ ไข่ นม น้อยลง และหันม�บริโภคอ�ห�รเพื่อ
สุขภ�พม�กขึ้น อ�ทิ ผัก ผลไม้ และอ�ห�รทะเล แม้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพมากขึ้น แต่อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือ 
กลุ่มผู้สูงอายุยังต้องการความสะดวกสบาย โดยนิยมซ้ืออาหารสำาเร็จรูปมารับประทานที่บ้านมากขึ้น เห็นได้จ�กก�รซื้อ
อ�ห�รสำ�เร็จรูปม�รับประท�นในบ้�นเพิ่มขึ้นร�ว 23% และมีสัดส่วนม�กถึง 1 ใน 3 ของร�ยจ่�ยก�รบริโภคอ�ห�รทั้งหมด  
ขณะเดยีวกนัมกี�รใชจ้�่ยในก�รออกไปรบัประท�นอ�ห�รนอกบ�้นนอ้ยลงถงึ 68% พฤตกิรรมก�รบรโิภคอ�ห�รทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปสะท้อนให้เห็นถึงคว�มท้�ท�ยสำ�หรับธุรกิจด้�นอ�ห�ร โดยเฉพ�ะอ�ห�รสำ�เร็จรูปพร้อมท�นที่ต้องพัฒน�ให้มีคว�ม 
หล�กหล�ยและตอบโจทย์ให้เหม�ะกับกลุ่มผู้สูงอ�ยุ ทั้งในแง่คุณค่�ท�งโภชน�ก�รและคว�มสะดวกในก�รรับประท�น  
ขณะเดียวกันกลุ่มร้�นอ�ห�รต้องเน้นอ�ห�รเพื่อสุขภ�พม�กขึ้นและควรมีบริก�รส่งถึงบ้�น ซ่ึงในปัจจุบันอ�ห�รส่งถึงบ้�น
สว่นใหญย่งัเปน็กลุม่ของอ�ห�รจ�นดว่นเปน็หลกั ซึง่อ�จยงัไมต่อบโจทยก์ระแสรกัสขุภ�พของกลุม่ผูส้งูอ�ยใุนอน�คตม�กนัก
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ผู้สูงอายุไทยเลือกผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติปลอดสารเคมี
มากกว่าผลิตภัณฑ์เพื่อบำารุงร่างกาย และออกกำาลังกายมากขึ้น10

แนวโน้มคว�มต้องก�รสินค้�และก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก�รดูแลสุขภ�พ

หน่วย: % ของผู้ตอบแบบสอบถ�มทั้งหมดในแต่ละช่วงอ�ยุ

47%

77%

77%

34%

39%

70%

7%

12%

20%

66%

48%

51%

34%

76%

6%

13%

24%

29%

30%

46%

69%

48%

57%

8%

7%

16%

77%

20-40 ป 

ความตองการสินคาเพื�อสุขภาพ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื�อปองกันปญหาสุขภาพ

41-60 ป 

ผลิตภัณฑความงาม

อาหารเสริม/วิตามิน

อาหาร/ผลิตภัณฑจาก
ธรรมชาติปลอดสารเคมี

ออกกำลังกายมากขึ้น

ตรวจสุขภาพบอยขึ้น

ปรับเปลี่ยนนิสัยการทานอาหาร

อานหนังสือมากขึ้น

เลนเกมสบริหารสมอง

ฝกวิปสสนาและนั่งสมาธิ

มากกวา 60 ป

20-40 ป 41-60 ป มากกวา 60 ป
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ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของสำานักงานสถิติแห่งชาติ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุจะเน้นอาหารเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ อาหารทะเล ผัก ผลไม้ 
แต่ขณะเดียวกันยังต้องการความสะดวก โดยนิยมซื้ออาหารสำาเร็จรูปมารับประทานที่บ้านมากขึ้น11

2,736 บาท
/คน/เดือน

2,448 บาท
/คน/เดือน

ครัวเรือนที่ ไมมีผูสูงอายุ ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุ

VS

อาหารทะเล 6% 10% (+52%)

( ) อัตราเปลี่ยนแปลงของการบริโภคอาหารระหวางครัวเรือนที่ ไมมีผูสูงอายุและครัวเรือนที่มีผูสูงอายุ

สัดสวนการใชจายบริโภคอาหารแตละประเภท

ผัก 4% 7% (+45%)

ผลไมและถั่ว 5% 8% (+28%)

อาหารสำเร็จรูปกลับบาน 20% 28% (+23%)

ธัญพืช 10% 13% (+18%)

เนื้อสัตว 8% 9% (-1%)

น้ำตาล 3% 3% (-11%)

ไขและนม 5% 5% (-16%)

ทานอาหารนอกบาน 27% 10% (-68%)

เพิ่มขึ้น
อยางมาก

ลดลง
อยางมาก
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ผู้สูงอายุของไทยจะมีการตรวจสุขภาพบ่อยข้ึน แต่
ยังไม่เห็นความสำาคัญของอุปกรณ์เทคโนโลยีช่วย
เหลือด้านสุขภาพมากนัก จ�กผลสำ�รวจของอีไอซี
พบว่� ร�วครึ่งหนึ่งของผู้สูงอ�ยุมีก�รตรวจสุขภ�พ
บ่อยขึ้น สะท้อนถึงโอก�สสำ�หรับธุรกิจโรงพย�บ�ลที่
ควรเพิ่มแพ็กเกจตรวจสุขภ�พสำ�หรับกลุ่มผู้สูงอ�ยุให้
มีคว�มหล�กหล�ย หรือเน้นตรวจคัดกรองเพื่อเจ�ะ
กลุ่มโรคเฉพ�ะท�งท่ีผู้สูงอ�ยุมีคว�มกังวลม�กเป็น
พิเศษ จ�กผลสำ�รวจพบว่�โรคท่ีผู้สูงอ�ยุไทยมีคว�ม
กังวลม�กที่สุด 5 อันดับแรกคือ โรคหัวใจและคว�มดัน 

โลหิตสูง กระดูกและข้อ เบ�หว�น มะเร็ง ก�รมอง
เห็นและก�รได้ยิน ต�มลำ�ดับ อย่�งไรก็ดี แม้ผู้สูงอ�ยุ
จะหันม�สนใจตรวจสุขภ�พม�กขึ้น แต่ก�รซื้ออุปกรณ์
เทคโนโลยีด้�นสุขภ�พยังไม่ได้รับคว�มนิยมม�กนัก โดย
เพียง 10% ของกลุ่มผู้สูงอ�ยุที่มีก�รใช้อุปกรณ์ประเภทนี้ 
แต่แนวโน้มก�รใส่ใจสุขภ�พจะส่งผลให้คว�มต้องก�ร
อุปกรณ์เหล่�น้ีเพ่ิมขึ้นในอน�คต โดยห�กวิเคร�ะห์จ�ก
กลุ่มผู้บริโภควัยกล�งคนพบว่� 56% เห็นด้วยกับก�รซื้อ
อุปกรณ์เทคโนโลยีด้�นสุขภ�พสำ�หรับใช้ในย�มเกษียณ  

5 โรคกังวลของผูสูงอายุ

54%
หัวใจและความดัน
โลหิตสูง

คาใชจาย
ในการรักษา*
(บาท)

*คาใชจายในการรักษาพยาบาลโดยประมาณในโรงพยาบาลเอกชน

400,000-1,000,000 
(ผาตัดหัวใจ เชน บอลลูน, 
เปลี่ยนลิ้นหัวใจ, บายพาส)

200,000-500,000
(ผาตัดเปลี่ยนขอเขา
หมอนรองกระดูก)

30,000-60,000 ตอป
(คาตรวจรักษา, 
ยาและเวชภัณฑ)

500,000-1,000,000
(มะเร็งระยะลุกลาม)

50,000-100,000
(ผาตัดตอกระจก)

กระดูกและขอ เบาหวาน มะเร็ง สายตาและการไดยิน
01 02 03 04 0548% 36% 22% 21%

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC
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ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC

ผู้สูงอายุต้องการมีสังคม 
ได้พบปะเพื่อนๆ และมีกิจกรรมยามว่าง12

พฤติกรรมก�รทำ�กิจกรรมต�่งๆ นอกเหนือจ�กก�รทำ�ง�น

หน่วย: % ของผู้ตอบแบบสอบถ�มทั้งหมดในแต่ละช่วงอ�ยุ

ผูส้งูอายตุอ้งการมสีงัคม ไดพ้บปะกบัเพือ่น และมกีจิกรรมยามวา่ง จ�กผลสำ�รวจของอไีอซเีกีย่วกบัพฤตกิรรมก�รออกไปทำ�
กจิกรรมต�่งๆ นอกบ�้นนอกเหนอืจ�กก�รทำ�ง�นของกลุม่ผูบ้รโิภคในชว่งอ�ยตุ�่งๆ พบว�่ผูส้งูอ�ยถุงึร�ว 60% มกัจะออกไปทำ�
กจิกรรมต�่งๆ นอกบ�้นอย�่งนอ้ยสปัด�หล์ะ 1 ครัง้ โดยสว่นใหญจ่ะเป็นก�รออกไปซือ้อ�ห�รและสนิค�้จำ�เป็นในชีวติประจำ�วนั 
แต่อีกกิจกรรมหนึ่งที่น่�สนใจคือ ผู้สูงอ�ยุร�ว 40% ตอบว่�ออกไปนอกบ�้นเพื่อไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อน สะท้อนให้เห็นถึง
พฤติกรรมของผู้บริโภคในวัยเกษียณที่ยังต้องก�รมีสังคม ซึ่งสอดคล้องกับผลสำ�รวจของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติที่คว�มรู้สึก
เหง�เป็นสิ่งที่ผู้สูงอ�ยุพูดถึงเป็นปัญห�อันดับแรกของก�รอยู่คนเดียว ม�กกว่�ปัญห�ก�รไม่มีคนดูแลเมื่อเจ็บป่วยและก�ร
ต้องเลี้ยงชีพด้วยตัวเองเสียอีก โดยในจำ�นวนผู้สูงอ�ยุที่บอกว่�มีปัญห�ในก�รอยู่คนเดียวนั้น ประม�ณ 50% ของคนกลุ่มนี้
บอกว�่ปญัห�หลกัคอื รูส้กึเหง� โดยเฉพ�ะผูส้งูอ�ยผุูห้ญงิมปีญัห�นีม้�กกว�่ผูช้�ย ในขณะทีผู่ส้งูอ�ยทุีม่องว�่ปญัห�ของก�ร
อยู่คนเดียวคือก�รที่ไม่มีคนดูแลเมื่อเจ็บป่วยและปัญห�ก�รเงินมีเพียง 27% และ 16% ต�มลำ�ดับเท่�นั้น จึงไม่น่�แปลกใจที่ผู้
สูงอ�ยุในปัจจุบันมีก�รยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพ�ะด้�นก�รสื่อส�รและสื่อสังคมออนไลน์ม�กขึ้น นอกจ�กนี้ กว�่ 50% 
ของผูส้งูอ�ยยุงัมคีว�มตอ้งก�รเดนิท�งทอ่งเทีย่วหลงัวยัเกษยีณ ซึง่พฤตกิรรมเหล�่นีจ้ะเปน็โอก�สสำ�หรบัธรุกจิบรกิ�รประเภท
ต�่งๆ อ�ทิ ศูนย์ก�รค้� โรงแรม สถ�นที่ออกกำ�ลังก�ย และบริษัทนำ�เที่ยวที่ควรจะนำ�เสนอบริก�รที่ตอบโจทย์คว�มต้องก�ร
ของกลุ่มลูกค้�ผู้สูงอ�ยุม�กขึ้น อ�ทิ สถ�นที่ออกกำ�ลังก�ยที่ออกแบบม�เฉพ�ะสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ  บริก�รนำ�เที่ยวเชิงสุขภ�พ 
หรอืแมแ้ตศ่นูยก์�รค�้ อ�ท ิคอมมนูติีม้อลลข์น�ดเลก็ทีส่�ม�รถตอบโจทยค์ว�มตอ้งก�รสถ�นทีพ่บปะสงัสรรคข์องผูส้งูอ�ยทุี่
สะดวกและอยูใ่กลบ้�้น ซึง่จ�กผลสำ�รวจของอไีอซพีบว�่ผูส้งูอ�ยรุ�ว 45% ชอบไปเดนิศนูยก์�รค�้ขน�ดเลก็ม�กกว�่ขน�ดใหญ ่  

67%

82%

34%

37%

18%

4%

25%

3%

2%

12%ทําบุญ/วิปสสนา

กิจกรรมเพื่อสังคม

พบแพทย

พบปะสังสรรคกับเพื่อน

เสริมความงาม

ออกกําลังกาย

พักผอนหยอนใจ

ธุรกรรมการเงินและการลงทุน

ซื้ออาหาร/ของใชจําเปน

ทานอาหารนอกบาน 63%

82%

41%

28%

19%

5%

18%

7%

4%

15%

36%

74%

24%

23%

27%

1%

37%

25%

12%

25%

20-40 ป 41-60 ป มากกวา 60 ป
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อินเทอร์เน็ตจะยิ่งมีบทบาทในการตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการมากขึ้น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเม่ือผู้ท่ีเกษียณ
อ�ยุจะต้องระมัดระวังก�รใช้จ่�ยม�กข้ึน ในช่วง 4-5 
ปีที่ผ่�นม� ก�รเข้�ถึงอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคไทยมี 
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่�งมีนัยสำ�คัญและเข้�ม�มีบทบ�ท
ม�กขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคสูงอ�ยุ ถ้�ดูจ�กจำ�นวนผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ตในกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอ�ยุม�กกว่� 60 ปี
ขึ้นไป เพิ่มขึ้นถึงร�ว 30% ต่อปีในช่วงปี 2009-2013 
เทียบกับผู้บริโภคในกลุ่มอ�ยุอ่ืนๆ ท่ีเติบโตร�ว 10% 
ต่อปี นอกจ�กนี้ ถ้�ดูในแง่ของพัฒน�ก�รด้�นคว�ม
ต้องก�รเทคโนโลยีใหม่ๆ พบว่� แม้กลุ่มผู้สูงอ�ยุใน
ปัจจุบัน มีเพียงร�ว 30% ที่ใช้สม�ร์ทโฟน แต่ห�ก
มองไปในอน�คต กลุ่มผู้บริโภควัยกล�งคนท่ีมีอ�ยุ 
40-50 ปีที่จะเข้�สู่วัยเกษียณในอีก 10-20 ปีข้�งหน้�
มีสัดส่วนของก�รใช้สม�ร์ทโฟนและแท็บเล็ตสูงม�ก 

ส่งผลให้เทคโนโลยีอุปกรณ์สื่อส�รไร้ส�ยจะเข้�ม�
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมก�รบริโภคและก�รใช้ชีวิต
ประจำ�วันของสังคมผู้สูงอ�ยุในอน�คต โดยเฉพ�ะ 
โซเชียลมีเดียที่จะเข้�ม�มีอิทธิพลเป็นอย่�งม�ก ทั้งนี้ 
จ�กผลสำ�รวจพฤติกรรมก�รใช้แอปพลิเคชันของ 
ผู้บริโภคในช่วงอ�ยุต่�งๆ พบว�่กลุ่มผู้สูงอ�ยุร�ว 30% 
มีก�รใช้ โซเชียลมีเดีย สะท้อนให้เห็นถึงบทบ�ทของ 
โซเชียลมีเดียที่จะเป็นหนึ่งในช่องท�งในก�รเข้�ถึงก�ร
ติดต่อสื่อส�รกับผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอ�ยุได้ ในอน�คต 
นอกจ�กน้ี ผู้สูงอ�ยุยังมีแนวโน้มใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือ
ค้นห�ข้อมูลประกอบก�รตัดสินใจเลือกซื้อสินค้�และ
บริก�รม�กขึ้น ดังนั้น ช่องท�งออนไลน์จึงน�่จะเป็นอีก
หนึง่ชอ่งท�งทีจ่ะชว่ยเสรมิใหส้�ม�รถเจ�ะกลุม่ผูส้งูอ�ยุ
ได้ม�กขึ้นในอน�คตแม้ว่�ก�รซื้อสินค้�ออนไลน์ยังไม่
แพร่หล�ยม�กนักในปัจจุบัน

พฤติกรรมการใชจายซื้อสินคา
ของผูบริโภควัยเกษียณ

(%ของผูบริโภคอายุ 60+)

68% หาขอมูลสินคาและบริการกอนการตัดสินใจ

19% อยากจะซื้ออุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพื�ออำนวยความสะดวก

82% ใหความสำคัญกับการปรับปรุงที่อยูอาศัยเพื�ออำนวยความสะดวกยามเกษียณ

55% ยินดีที่จะเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ

59% ยินดีจายเงินเพิ่มขึ้นหากไดสินคาและบริการที่ออกแบบมาเฉพาะเพื�อผูสูงอายุ

ชอบศูนยการคาขนาดเล็กมากกวาขนาดใหญ45%
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ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของสำานักงานสถิติแห่งชาติ 
และผลสำารวจของอีไอซี

อินเทอร์เน็ตจะยิ่งมีบทบาท
ในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น13

จำ�นวนผู้ ใช้อินเทอร์เน็ต ต�มกลุ่มอ�ยุ

อุปกรณ์ที่ใช้ในก�รเข้�ถึงอินเทอร์เน็ต ต�มกลุ่มอ�ยุ

หน่วย: คน

หน่วย: % ของผู้ตอบแบบสอบถ�มทั้งหมดในแต่ละช่วงอ�ยุ

แม้ว่าผู้สูงอายุจะมีการบริโภคโดยรวมลดลง แต่ยินดี
ที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นหากสินค้าและบริการสามารถตอบ
โจทย์ความต้องการได้ อีกทั้งมีความพร้อมในการเรียน
รู้และยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ จ�กผลสำ�รวจคว�มเห็น
พฤติกรรมก�รเลือกซ้ือสินค้�และบริก�รของผู้บริโภค
หลังวัยเกษียณพบว่� กว่� 60% ยินดีที่จะจ�่ยเงินเพิ่มขึ้น
ห�กไดส้นิค�้และบรกิ�รทีอ่อกแบบม�เพือ่ตอบโจทยค์ว�ม
ต้องก�รของผู้สูงอ�ยุ ทั้งนี้ แม้ว�่กลุ่มผู้สูงอ�ยุแต่เดิมมัก
จะถูกมองว่�เป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยยอมรับก�รเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีใหม่ๆ ม�กนัก แต่แนวโน้มก�รใช้เทคโนโลยี
ของผู้สงูอ�ยุในอน�คตจะมีคว�มแตกต่�งจ�กผู้สูงอ�ยใุน
ปจัจบุนั โดยจ�กผลสำ�รวจพบว�่ ผูส้งูอ�ยรุ�ว 55% ตอบว�่
ยินดีที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ขณะที่ร�ว 20% เห็นด้วย
กบัก�รซือ้อปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิสเ์พือ่อำ�นวยคว�มสะดวก 
ดังนั้น ก�รพัฒน�นวัตกรรมใหม่ๆ และก�รออกแบบ
ผลติภณัฑม์�เพือ่ตอบโจทยอ์ำ�นวยคว�มสะดวกและคำ�นงึ
ถงึรปูแบบก�รใชง้�นเฉพ�ะกลุม่จะเปน็อกีหนึง่โอก�สทีจ่ะ
เข้�ถึงกลุ่มลูกค้�สูงอ�ยุที่ไม่ควรมองข�้ม

โปรโมชัน่ลดราคามอีทิธพิลนอ้ยลงสำาหรบัตลาดผูส้งูอายุ
เนื่องจากผู้สูงอายุให้ความสำาคัญกับคุณภาพ และความ
ทนทานมากกว่า จ�กผลสำ�รวจของอีไอซีเกี่ยวกับปัจจัย
ในก�รตัดสินใจเลือกซื้อสินค้�ของผู้บริโภคในกลุ่มต่�งๆ 
พบว่� กลุ่มผู้บริโภคสูงอ�ยุให้คว�มสำ�คัญกับคุณภ�พ
ของสินค้�ม�กเป็นอันดับหนึ่งถึง 67% รองลงม�คือ  
คว�มทนท�นและร�ค�ทีส่มเหตสุมผล ซึง่ต�่งจ�กผูบ้รโิภค
กลุ่มวัย 40-60 ปี ที่ยังให้คว�มสำ�คัญกับร�ค�สินค้�เป็น
อนัดบัหนึง่ ดงันัน้ก�รทำ�ก�รตล�ดโปรโมชัน่ลดร�ค�เพยีง
อย�่งเดยีวอ�จไมเ่พยีงพอทีจ่ะดงึดดูใหผู้บ้รโิภคสงูอ�ยซุือ้
สนิค�้ แตก่�รมุง่เนน้ทำ�ก�รตล�ดในแงค่ณุภ�พสนิค�้อ�จ
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อก�รตัดสินใจได้ม�กกว�่
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นอกจากนี้ สินค้าแบรนด์ดั้งเดิมมีแนวโน้มได้เปรียบมากกว่า เพราะผู้สูงอายุจะพิจารณาสินค้าและบริการที่คุ้นเคยเป็น
ปัจจัยอันดับต้นๆ ในการเลือกบริโภค ท้ังนี้ กลุ่มผู้บริโภคสูงอ�ยุมีแนวโน้มที่จะจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้�ค่อนข้�งม�ก  
โดย 24% ของผู้บริโภคสูงอ�ยุเลือกสินค้�โดยดูจ�กแบรนด์ที่รู้จัก ดังนั้น ธุรกิจที่มีแบรนด์สินค้�ม�ย�วน�นจนเป็นที่รู้จักจึงมี
คว�มได้เปรียบและห�กส�ม�รถพัฒน�ผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับคว�มต้องก�รของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้ก็จะส�ม�รถ
เติบโตได้ดีต่อเนื่องในยุคของสังคมผู้สูงอ�ยุได้ไม่ย�กนัก
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ระดับรายได้ของผู้ที่จะเข้าสู่วัยเกษียณในอนาคต
คาดว่าจะลดลงราวเท่าตัวมาต่ำากว่า 30,000 บาทต่อเดือน14

ระดับร�ยได้ในปัจจุบันและก�รค�ดก�รณ์ร�ยได้หลังเกษียณของกลุ่มผู้บริโภควัยทำ�ง�น

หน่วย: % ของผู้ตอบแบบสอบถ�มที่มีอ�ยุ 40-60 ปี ที่มีระดับร�ยได้ในแต่ละช่วง

3. ระดบัรายไดท้ีล่ดลงและเงนิออมที่ไมเ่พยีงพอภายหลงัเกษยีณจะสง่ผลใหผู้ส้งูอายใุนอนาคตตอ้งวางแผนทางการเงนิ
และกระจายการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น

แหล่งรายได้สำาหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณของผู้สูงอายุในอนาคตจะต้องพึ่งพาเงินออมของตัวเองมากขึ้น จ�กที่กล่�วม�
ในตอนทีแ่ลว้ถงึทศิท�งก�รเปลีย่นแปลงโครงสร�้งประช�กรผูส้งูอ�ยขุองไทยทีม่แีนวโนม้อ�ศยัอยูค่นเดยีวม�กขึน้และมบีตุร
น้อยลง ซึ่งส่งผลให้พึ่งพ�ร�ยได้จ�กลูกหล�นได้น้อยลงในอน�คต สอดคล้องกับผลสำ�รวจแหล่งที่ม�ของร�ยได้หลังเกษียณ
ของผู้บริโภคที่อ�ยุ 40-60 ปีที่จะเข้�สู่วัยเกษียณในอน�คต พบว�่มีเพียง 10% ที่ตอบว่�จะพึ่งพ�เงินจ�กบุตรหล�น เทียบกับ
ในกลุ่มผู้สูงอ�ยุในปัจจุบันที่ยังพึ่งพ�เงินจ�กบุตรหล�นถึงร�ว 60% 

ระดับรายได้ของผู้ที่จะเข้าสู่วัยเกษียณในอนาคตคาดว่าจะลดลงราวเท่าตัว จ�กผลสำ�รวจก�รค�ดก�รณ์ร�ยได้หลังเกษียณ 
ผูบ้รโิภคในกลุม่วยักล�งคนทีม่อี�ยรุะหว�่ง 40-60 ปีซึง่จะเข�้สูว่ยัเกษยีณในอกี 10-20 ปีข�้งหน้�พบว�่ สว่นใหญค่�ดก�รณว์�่
ร�ยได้จะลดลงไปกว่�เท�่ตัว โดยเฉพ�ะในกลุ่มที่มีร�ยได้สูงกว�่ 30,000 บ�ทขึ้นไปค�ดว่�ร�ยได้จะลดลงม�อยู่ที่ร�ว 10,000-
30,000 บ�ทตอ่เดอืน ระดบัร�ยไดท้ีล่ดลงคอ่นข�้งม�กสะทอ้นถงึคว�มจำ�เปน็ของก�รทีผู่บ้รโิภควยัเกษยีณยงัอ�จตอ้งทำ�ง�น
หรือเตรียมเงินออมให้เพียงพอสำ�หรับก�รใช้จ่�ยในอน�คต

อยา่งไรกต็าม ผูบ้รโิภคทีจ่ะเขา้สูว่ยัเกษยีณในอนาคตสว่นใหญยั่งไมต่ระหนกัถึงความไมเ่พยีงพอของเงินออมสำาหรบัใชจ้า่ย
หลังเกษียณ โดยจ�กผลสำ�รวจพฤติกรรมก�รออมและก�รลงทุนพบว�่ แม้ผู้บริโภคในกลุ่มอ�ยุ 40-60 ปีที่จะเข�้สู่วัยเกษียณ
ในอน�คตถึงร�ว 60% ยังมองว�่จะมีเงินเพียงพอสำ�หรับใช้ในย�มเกษียณ แต่ห�กดูจ�กผลสำ�รวจในแง่จำ�นวนเงินออมและ
แนวโน้มก�รใช้จ่�ยในย�มเกษียณ พบว่�มีคว�มไม่สอดคล้องกัน โดยผู้บริโภคในกลุ่มนี้ถึงร�ว 40% เห็นว่�จำ�นวนเงินที่จะ
เพียงพอสำ�หรับใช้จ่�ยวัยเกษียณอยู่ที่ 5-10 ล้�นบ�ท แต่เมื่อสอบถ�มถึงจำ�นวนเงินออมที่ค�ดว่�จะมีเมื่อถึงวัยเกษียณกลับ
พบว่� 65% ของผู้บริโภคกลุ่มนี้ค�ดว่�จะมีเงินออมไม่ถึง 5 ล�้นบ�ท นอกจ�กนี้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ร�ว 40% มองว�่เงินออมที่มีอยู่
จะเพียงพอสำ�หรับใช้จ่�ยหลังวัยเกษียณได้ไม่เกิน 10 ปี สะท้อนถึงแนวโน้มคว�มไม่มั่นคงท�งก�รเงินของผู้สูงอ�ยุในอน�คต

43%

34%

19%

12%

7% 9%25% 18%38%

0%7% 3%12%

1%8% 2%39%

1%26% 3%43%

2%31% 11%39%

5,000-
10,000

10,001-
30,000

30,001-
50,000

50,001-
100,000

>100,000

5,000-
10,000

10,001-
30,000

30,001-
50,000

50,001-
100,000

>100,000

ระ
ดับ

รา
ยไ

ดใ
นป

จจ
ุบัน

 (บ
าท

ตอ
เด

ือน
)

ระดับรายไดหลังเกษียณ (บาทตอเดือน)

คือ สัดสวนของผูตอบแบบสอบถาม
ท่ีสามารถรักษาระดบัรายไดเดิมไวได

30  ผ่ากลยุทธ์ธุรกิจพิชิตวัยเกษียณ
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ผู้สูงอายุในอนาคตส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงความไม่เพียงพอของเงินออม
สำาหรับใช้จ่ายหลังเกษียณและจะมีเงินออมไม่เพียงพอสำาหรับใช้จ่าย15

ก�รออมและแนวโน้มก�รใช้จ่�ยหลังเกษียณ

หน่วย: % ของผู้ตอบแบบสอบถ�มทั้งหมดในแต่ละช่วงอ�ยุ

แมจ้ะเหน็วา่การออมมคีวามสำาคญั แตผู่ส้งูอายมุากกวา่ครึง่ไมม่กีารวางแผนทางการเงนิเพือ่ชวีติหลงัเกษยีณ จ�กผลสำ�รวจ
ก�รว�งแผนท�งก�รเงินพบว่� กลุ่มผู้บริโภคสูงอ�ยุในปัจจุบันยังไม่ค่อยว�งแผนท�งก�รเงินม�กนัก มีเพียง 37% ของกลุ่ม 
ผูส้งูอ�ยทุีม่กี�รว�งแผนท�งก�รเงนิ อย�่งไรกด็ ีกลุม่ผูบ้รโิภคทีม่อี�ย ุ40-60 ปทีีจ่ะเข�้สูว่ยัเกษยีณในอน�คตมแีนวโนม้ว�งแผน
ท�งก�รเงินเพื่อเตรียมเข�้สู่วัยเกษียณม�กขึ้น โดยในกลุ่มนี้ตอบว�่มีก�รว�งแผนท�งก�รเงินสำ�หรับเข้�สู่วัยเกษียณถึง 67% 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้และ 60% ของผู้บริโภคในกลุ่มนี้ยังต้องก�รจะรักษ�ระดับคุณภ�พชีวิต
ให้อยู่ในระดับเดียวกันกับวัยก่อนเกษียณอีกด้วย 

ผู้สูงอายุในปัจจุบันมีการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินน้อย โดยพบว่� มูลค่�สินทรัพย์ของครัวเรือนผู้สูงอ�ยุไทยโดยเฉลี่ย
ในรอบ 1 ปีที่ผ่�นม�อยู่ที่เพียงร�ว 1.3 ล้�นบ�ทซึ่งยังต่ำ�กว่�จำ�นวนเงินที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ค�ดก�รณ์ว่�จะเพียงพอกับคว�ม
ต้องก�รใช้จ�่ยในอน�คตที่ประเมินไว้ที่ 5-10 ล้�นบ�ท นอกจ�กนี้ กว�่ 80% ของสินทรัพย์เหล่�นี้ ยังเป็นสินทรัพย์ประเภท
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้�งซึ่งไม่มีสภ�พคล่อง ส่วนที่เหลือคือสินทรัพย์ประเภทรถยนต์ ในขณะที่สินทรัพย์ท�งก�รเงินมีสัดส่วน
ประม�ณ 14% และห�กเจ�ะลึกภ�พรวมก�รลงทุน จะพบว่�ครัวเรือนผู้สูงอ�ยุของไทยยังมีก�รลงทุนค่อนข้�งน้อย โดย 36% 
ของครวัเรอืนผูส้งูอ�ยลุงทนุในทีด่นิและสิง่ปลกูสร�้ง ขณะที ่2% มกี�รลงทนุในสนิทรพัยท์�งก�รเงนิ เชน่ กองทนุ หลกัทรพัย ์
และพนัธบตัร  ในขณะเดยีวกนั ห�กมองในแงเ่งนิออมจะพบว�่ แมค้รวัเรอืนร�ว 70% จะมเีงนิออม แตม่ลูค�่เงนิออมโดยเฉลีย่
นับว่�ยังค่อนข้�งต่ำ�คือ ร�ว 120,000 บ�ท สะท้อนให้เห็นว�่ห�กครัวเรือนไทยยังมีก�รออมและก�รลงทุนในระดับต่ำ�ต่อเนื่อง
ไปจ�กนี้ อ�จส่งผลให้คว�มมั่นคงท�งก�รเงินของผู้สูงอ�ยุลดลงและไม่พอเพียงสำ�หรับค่�ใช้จ�่ยในอน�คต
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จํานวนเงินออมท่ีคาดวาจะมีจํานวนเงินท่ีคิดวาเพียงพอสําหรบัวัยเกษียณ

20-40 ป 41-60 ป มากกวา 60 ป
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ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของสำานักงานสถิติแห่งชาติ

* คำานวณจากมูลค่า ณ สิ้นปี 2014
ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Bloomberg, ธนาคารแห่งประเทศไทยและสื่อต่างๆ

ผู้สูงอายุในปัจจุบันมีการลงทุน
ในสินทรัพย์ทางการเงินน้อย

แนวโน้มเงินออมหลังเกษียณยังมีแนวโน้มกระจุกตัวอยู่ในรูปของเงินฝากธนาคารเป็นหลัก 
ซึ่งให้ผลตอบแทนต่ำากว่าช่องทางการลงทุนอื่นๆ

16

17

มูลค่�สินทรัพย์ของครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอ�ยุ

แนวโน้มก�รออมและก�รลงทุนหลังเกษียณ

หน่วย: บ�ท

หน่วย: % ของผู้ตอบแบบสอบถ�มทั้งหมดในแต่ละช่วงอ�ยุ

ยิ่งไปกว่านั้น แนวโน้มเงินออมหลังเกษียณยังมีแนวโน้มกระจุกอยู่ในรูปของเงินฝากธนาคารเป็นหลักซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วให้
ผลตอบแทนต่ำากว่าช่องทางการลงทุนอื่นๆ โดยผู้ที่มีอ�ยุม�กกว่� 60 ปีร�ว 86% ยังคงเน้นก�รเก็บเงินไว้ในรูปของเงินฝ�ก
ธน�ค�ร มเีพยีง 15% ทีล่งทนุในพนัธบตัรรฐับ�ลซึง่ใหผ้ลตอบแทนสงูกว�่ แตใ่นปจัจบุนัยงัมชีอ่งท�งและรปูแบบก�รลงทนุอ่ืนๆ 
ใหป้ระช�ชนเข�้ถงึไดม้�กกว�่ในอดตี อกีทัง้ยงัมกี�รเปดิข�ยจำ�นวนที่ไมส่งูนกัสำ�หรบันกัลงทนุร�ยยอ่ยและก�รลงทนุผ�่นบรษิทั
จัดก�รลงทุน จึงเป็นโอก�สสำ�หรับธุรกิจก�รเงินในก�รออกแบบผลิตภัณฑ์รวมถึงบริก�รให้คำ�ปรึกษ�ท�งก�รเงิน เพื่อเตรียม
พร้อมกอ่นวยัเกษยีณซึง่ผูส้งูอ�ยคุวรมกี�รลงทนุทีห่ล�กหล�ยม�กขึน้กว�่ก�รออมเงนิแตใ่นรปูเงนิฝ�กธน�ค�รเพยีงอย�่งเดยีว 

9%

2%

2013

1,276,476 บาท

ที่ดินและสิ่งปลูกสรางเพื่ออยูอาศัย

ที่ดินและสิ่งปลูกสรางเพื่อการลงทุน

ยานพาหนะ

การออม

การลงทุน

อ่ืนๆ

5%

53%

31%

0%

% ของครัวเรือน
ผูสูงอายุทั้งหมด

มูลคาเฉล่ียของสินทรัพย
แตละประเภท (บาท)

81

2

66

70

36

89

25,208

4,833

121,052

62,858

389,603

672,918

35%

กองทุนรวม 34%

เงินฝากธนาคาร 69%

หุนมากกวา 50% 10%

หุนนอยกวา 50% 15%

อสังหาริมทรัพย 26%

พันธบัตรรัฐบาล 28%

ประกันชีวิต

9%

19%

18%

31%

24%

38%

68%

3%

7%

6%

15%

19%

15%

86%

8%

3%

3%

2%

8%

20-40 ป 41-60 ป มากกวา 60 ป
อัตราผลตอบแทนเฉล่ีย
5 ป ยอนหลัง*

17%หุน
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อีไอซีได้ศึกษ�ถึงรูปแบบก�รกระจ�ยก�รลงทุนใน
สนิทรพัยป์ระเภทต�่งๆ ทีเ่หม�ะสมในแตล่ะชว่งอ�ย ุ
พบว่�สัดส่วนก�รลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงจะค่อยๆ 
ลดลงเมื่อมีอ�ยุม�กขึ้น ขอยกตัวอย่�งโมเดลก�ร 
กระจ�ยก�รลงทุนในสินทรัพย์ของต่�งประเทศ 
(asset allocation) ในช่วงอ�ยุต่�งๆ โดยสมมติให้
ปัจจัยอื่นๆ คงที่ อ�ทิ เงินออมและคว�มส�ม�รถใน
ก�รรับคว�มเสี่ยง จะเห็นได้ว่�รูปแบบก�รจัดสรร
เงินลงทนุในสนิทรพัยป์ระเภทต�่งๆ จะเปลีย่นแปลง
ไปในแต่ละช่วงอ�ยุ โดยในช่วงที่อ�ยุน้อยจะมีก�ร
จัดสรรเงินลงทุนไปในสินทรัพย์เสี่ยงอย่�งเช่นก�ร
ลงทุนในตล�ดหุ้นเป็นสัดส่วนที่สูงถึง 80-90% แต่
เมื่ออ�ยุม�กขึ้น สัดส่วนก�รลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
ดังกล่�วจะค่อยๆ ลดลงจนถึงวัยเกษียณจะหันไป
ถือเงินสด/เงินฝ�กซึ่งมีคว�มเสี่ยงต่ำ�เป็นสัดส่วนที่
สูงขึ้นแทน
 
อย่�งไรก็ดี แม้สัดส่วนก�รลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
ของผู้บริโภควัยใกล้เกษียณจะลดลง แต่อัตร�ส่วน
ก�รลงทุนในหุ้นที่ระดับประม�ณ 40-60% ยังนับว�่
เป็นสัดส่วนที่ค่อนข้�งสูงเนื่องจ�กมูลค่�เงินออม
ที่จะเพียงพอสำ�หรับก�รใช้ชีวิตในย�มเกษียณของ 
ผู้สูงอ�ยุในอน�คตมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่�ในอดีตค่อน
ข้�งม�ก ซึ่งห�กยังเน้นก�รออมเงินในรูปของเงิน
ฝ�กซึ่งให้ผลตอบแทนต่ำ�จะส่งผลให้ผู้สูงอ�ยุไม่
ส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยเงินออมที่ว�งไว้ได้ ดังนั้น  
ผู้บริโภคในวัยใกล้เกษียณจึงอ�จต้องมีก�รกระจ�ย 
ก�รลงทุนม�ยังสินทรัพย์เสี่ยงเป็นสัดส่วนที่เพ่ิม
ขึ้นกว่�ในอดีตเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นและ
ส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยเงินออมที่เพียงพอสำ�หรับ
ก�รใช้จ่�ยที่เพิ่มขึ้นในอน�คต

BOX: จัดสรรเงินลงทุนอย่างไรให้พอใช้ยามเกษียณ

ในก�รที่จะบรรลุเป้�หม�ยให้ได้เงินออมที่เพียงพอสำ�หรับ
ก�รใช้จ่�ยในวัยเกษียณได้นั้น ผู้บริโภคควรมีก�รว�งแผน
ท�งก�รเงินโดยจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์หล�กหล�ย
ประเภทนอกเหนอืจ�กเงนิฝ�ก เพือ่ให้ไดผ้ลตอบแทนทีส่งูขึน้ 
และส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยท�งก�รเงินที่ว�งไว้ อย่�งไรก็ดี 
ในก�รจัดสรรเงินลงทุนของแต่ละบุคคลจะมีคว�มแตกต่�ง
กันและขึ้นกับหล�ยปัจจัย ได้แก่ อ�ยุ ภ�ระค่�ใช้จ่�ยของ
ครัวเรือน อ�ชีพ ระดับร�ยได้ ระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้
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แต่นอกเหนือจ�กสินทรัพย์ท�งก�รเงินประเภทเงินสด พันธบัตร/หุ้นกู้ หุ้น ดังตัวอย่�งข้�งต้นแล้ว  
ผูบ้ริโภคยงัมที�งเลอืกในก�รลงทนุในสนิทรพัยป์ระเภทอืน่ๆ เพือ่ให้ไดค้ว�มคุม้ครองหรอืเพือ่กระจ�ยคว�มเสีย่ง 
อ�ทิ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต/ประกันสุขภ�พประเภทต่�งๆ ก�รซื้ออสังห�ริมทรัพย์ ก�รลงทุนในทองคำ� เป็นต้น

* สัดส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างในการประเมินสัดส่วนการลงทุนแบบคร่าวๆ สำาหรับผู้บริโภคในช่วงอายุต่างๆ 
แต่ในการจัดสรรเงินลงทุนในความเป็นจริง ผู้ลงทุนควรต้องมีการประเมินระดับรายได้ รายจ่าย และระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ โดยละเอียดด้วย
ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC

สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
จะค่อยๆ ลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้น  18

ตัวอย่�งก�รจัดสรรเงินลงทุนในแต่ละช่วงอ�ยุ*

หน่วย: % ของสินทรัพย์ทั้งหมด
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ผูส้งูอายไุทยในอนาคตมแีนวโนม้กระจายการลงทนุมายงัสนิทรพัยป์ระเภทประกนัชวีติมากขึน้แมว้า่สาเหตหุลกัของการทำา
ประกันชีวิตยังไม่ใช่เพื่อกระจายความเสี่ยง จ�กผลสำ�รวจก�รลงทุนในสินทรัพย์ประเภทประกันชีวิตพบว�่ ผู้สูงอ�ยุร�วครึ่ง
หนึ่งมีก�รทำ�ประกันชีวิต ในขณะที่กลุ่มวัยกล�งคนที่จะเกษียณอ�ยุในอีก  10-20 ปีข้�งหน�้มีก�รทำ�ประกันชีวิตม�กถึง 85% 
แต่ประเด็นที่น�่สนใจคือส�เหตุของก�รทำ�ประกันชีวิต พบว�่ร�ว 80% ของผู้สูงอ�ยุต้องก�รหลักประกันให้ครอบครัว ขณะที่
เพียง 22% ของผู้สูงอ�ยุทำ�เพื่อกระจ�ยคว�มเสี่ยงและ 33% ต้องก�รคว�มคุ้มครองในสัญญ�เพิ่มเติม ขณะที่ในกลุ่มวัยกล�ง
คนมแีรงจงูใจสำ�คญัม�จ�ก สทิธปิระโยชน์ในก�รลดหยอ่นภ�ษแีละตอ้งก�รหลกัประกนัใหค้รอบครวัถงึร�ว 70% ยิง่ไปกว�่นัน้ 
ห�กวิเคร�ะห์ถึงส�เหตุของก�รที่ผู้สูงอ�ยุในปัจจุบันไม่ทำ�ประกันชีวิตส่วนใหญ่พบว่�ร�วครึ่งหนึ่งตอบว่�ไม่มีเงินเพียงพอ  
ร�ว 30% เห็นว�่ผลตอบแทนไม่คุ้มค่� และร�ว 20% เห็นว�่ผลิตภัณฑ์เข้�ใจย�ก ดังนั้น ในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
สำ�หรบัผูส้งูอ�ยคุวรเนน้ไปทีผ่ลติภณัฑท์ีเ่ข�้ใจง�่ย มเีบีย้ประกนัที่ไมแ่พงม�ก และสง่เสรมิใหผู้บ้รโิภคตระหนักถงึคว�มสำ�คญั
ของก�รกระจ�ยคว�มเสี่ยงในก�รลงทุนม�กขึ้นด้วย

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC

ผู้สูงอายุไทยในอนาคตมีแนวโน้มกระจายการลงทุน
มายังสินทรัพย์ประเภทประกันชีวิตมากขึ้น19

คว�มเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับก�รทำ�ประกันชีวิต

หน่วย: % ของผู้ตอบแบบสอบถ�มทั้งหมดในแต่ละช่วงอ�ยุ
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กลยุทธเจาะตลาดผูบริโภคสูงอายุ

ธุรกิจอาหาร
และเครื�องดื�ม

ผลิตภัณฑ
อาหาร organic1

2

3
รานอาหารสุขภาพ
มีบริการ delivery

อาหารพรอมทานเนน
คุณคาทางโภชนาการ
รับประทานงาย 
ปริมาณพอเหมาะ
เห็นฉลากไดชัดเจน

เพิ่มพื้นที่พบปะ
สังสรรคของ
กลุมผูสูงอายุ

1

2

3

4มีบริการจัดสง
สินคาถึงบาน

คอมมูนิตี้มอลลขนาดเล็ก
ตรงใจผูสูงอายุมากกวา

เพิ่มชองทางการขาย
และบริการออนไลน

4 บริการใหคำแนะนำ
และดูแลดานโภชนาการ

ธุรกิจคาปลีก

ผูบริโภคสูงอายุตองการอะไร?

มีสังคม
(community)

มีความมั่นคง
ทางการเงิน
(financial security)

มีสุขภาพดี 
(nutritious and healthy)
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ระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่เขมงวด
สำหรับผูสูงอายุที่
อาศัยอยูบานคนเดียว

ระบบการชวยเหลือกรณี
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บริการรถรับสง
สถานที่สำคัญตางๆ

พัฒนาอุปกรณสื�อสาร
ที่เหมาะกับการใชงาน
ของผูสูงอายุ

หนาจอใหญ
ปุมกดใหญ
สั่งงานดวยเสียง
เพิ่มฟงกชั่น
เกี่ยวกับสุขภาพ
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ชองทาง social 
media ที่สามารถ
ใหผูสูงอายุใชงาน
ไดงาย ไมซับซอน

พัฒนาอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส
เพื�อสุขภาพเชน 
medical alert 
system

พัฒนาบริการสำหรับผูสูงอายุ

Adult day care

บริการดูแลรักษา
ผูสูงอายุที่บาน 
(home therapy)
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เนนคุณภาพการใหบริการ
โดยจัดอบรมบุคลากร
ใหมีความรูความ
เขาใจในการดูแล
ผูสูงอายุ

ใชเทคโนโลยีเขามาชวยมากขึ้น เชน

ระบบสารสนเทศการรักษาพยาบาล 
(health care IT) เพื�อ
เก็บบันทึกขอมูลการ
รักษาพยาบาลรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส

บริการใหคำแนะนำ
ในการดูแลสุขภาพ
สำหรับผูสูงอายุ

ธุรกิจดานการเงิน

ธุรกิจอสังหาฯ
และชุมชน

ธุรกิจสื�อสารและ
อิเล็กทรอนิกส

ธุรกิจบริการ
สุขภาพ





แม้การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะเป็นภาพที่เห็นชัดเจนใน
อนาคต แตก่ารเปลีย่นผา่นเขา้สูภ่าวะดงักลา่วจะคอ่ยๆ เกดิ
ขึ้นอย่างช้าๆ จนอาจจะทำาให้หลายภาคส่วนไม่ทันได้เตรียม
พร้อม การเริ่มเตรียมการและปรับตัวตั้งแต่วันนี้จึงเป็น
แนวทางทีภ่าครฐัและธรุกจิควรดำาเนนิการมากกวา่รอใหเ้ขา้
สู่สังคมผู้สูงอายุไปแล้ว

3
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ภาคธุรกิจปรับตัวอย่างไร?



ประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นยังเป็นตลาดผู้บริโภคที่ 
นา่สนใจสำาหรบัภาคธรุกจิทัง้ในเชงิปรมิาณผูส้งูอายทุีเ่พิม่
ขึ้นและกำาลังซื้อจากผู้ที่ทำางานเก็บสะสมเงินมาตลอด
ชีวิตที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2030 การใช้จ่ายของประชากร 
ผูส้งูอายจุะมมีลูคา่ประมาณ 4 ลา้นลา้นบาท หรอืคดิเปน็ 
25% ของมูลค่าการใช้จ่ายของประชากรทั้งหมด

ธุรกิจจะสามารถเจาะตลาดผู้บริโภคสูงอายุได้สำาเร็จ
ควรคำานึงถึงสิ่งที่จะเปล่ียนแปลงไปของผู้สูงอายุใน
อนาคต ทั้งในด้านของพฤติกรรมและการใช้ชีวิต โดย
มีการเปล่ียนแปลงที่สำาคัญๆ ได้แก่ การมีชีวิตที่ยืนยาว
ขึ้น การใช้จ่ายที่น้อยลง ความสามารถในการยอมรับ 
เทคโนโลยีได้มากขึ้น การยืดระยะเวลาการทำางาน 
ออกไป และเชื่อมโยงกับความต้องการของผู้สูงอายุใน
สามดา้นสำาคญัดว้ยกัน ไดแ้ก่ (1) ความต้องการมสีขุภาพ
ดี (2) ความต้องการมีสังคมและใช้ชีวิตในชุมชน และ 
(3) ความต้องการมีการเงินที่มั่นคงและเพียงพอ  
ยกตัวอย่�งเช่น คว�มต้องก�รมีสุขภ�พดีประกอบกับ
คว�มส�ม�รถในก�รยอมรับเทคโนโลยีได้ม�กขึ้นส่งผลให้
สินค้�เทคโนโลยีด้�นสุขภ�พมีตล�ดและโอก�สท�งธุรกิจ 
เพิ่มขึ้น เป็นต้น

แนวธรุกจิใหม่ๆ  จากความตอ้งการและการเปลีย่น 
แปลงของผู้สูงอายุ

(1) ความตอ้งการมสีขุภาพด ีไมไ่ดห้มายถงึการปราศจาก
โรคภยัไขเ้จบ็เทา่นัน้ แตย่งัรวมถงึการรกัษาความสามารถ
ในการทำากจิกรรมตา่งๆ ไดเ้หมอืนเดมิ ดว้ยคว�มตอ้งก�ร
น้ีประกอบกับอ�ยุขัยที่ยืนย�วขึ้น เร�จึงเห็นกระแสสินค้�
และบรกิ�รต�่งๆ ที่มุง่เนน้เรือ่งสขุภ�พแพร่หล�ยและเปน็
ที่นิยมอย่�งรวดเร็วสำ�หรับตล�ดกลุ่มน้ี ยกตัวอย่�งเช่น 
อ�ห�รและผลติภณัฑจ์�กธรรมช�ต ิกจิกรรมก�รออกกำ�ลงั
ก�ยต่�งๆ เป็นต้น และยังก่อให้เกิดบริก�รใหม่ๆ ดังเช่น 
ในต่�งประเทศที่มีธุรกิจให้บริก�รว�งแผนโภชน�ก�รให้ 
เหม�ะสมกบัคว�มตอ้งก�รของผูส้งูอ�ย ุโดยมกี�รคำ�นวณ
สัดส่วนก�รบริโภคให้เหม�ะสมกับลักษณะท�งก�ยภ�พ
และโรคประจำ�ตัวของลูกค้� นอกจ�กนี้ ยังมีก�รต่อยอด 
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ก�รบริก�รดว้ยก�รประกอบและจดัสง่อ�ห�รใหแ้กล่กูค�้ผูส้งูอ�ยอุกีดว้ย หรอืตวัอย�่งธรุกจิ Welcyon ทีใ่หบ้รกิ�รสถ�นที ่
ออกกำ�ลังก�ยและออกแบบโปรแกรมก�รออกกำ�ลังก�ยให้แก่ผู้สูงอ�ยุ รวมทั้งยังมีบริก�รที่ปรึกษ�ท�งก�ยภ�พเพื่อ
ตอบโจทย์ผู้สูงอ�ยุที่มีข้อจำ�กัดท�งด้�นก�ยภ�พ เป็นต้น

นอกจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริการสุขภาพอย่างโรงพยาบาลและคลินิกจะมีโอกาสได้ประโยชน์สูง ธุรกิจ
สนับสนนุตอ่เนือ่งกม็ีโอกาสเพิม่ขึน้เชน่กนั ยกตวัอย�่งเชน่ ธรุกจิสถ�นพกัฟืน้ในรปูแบบคล�้ยโรงแรมในสวเีดนทีเ่นน้
ใหบ้รกิ�รผูป้ว่ยทีต่อ้งก�รพกัฟืน้หลงัก�รรกัษ� ซึง่ไมจ่ำ�เปน็ตอ้งไดร้บับรกิ�รท�งก�รแพทยม์�กแลว้ โดยมอีปุกรณแ์ละ
เทคโนโลยใีนก�รดแูลผูพ้กัฟืน้เหมอืนกบัโรงพย�บ�ล แตม่รี�ค�ถกูกว�่ก�รพกัรกัษ�ตวัตอ่เนือ่งทีอ่ยูใ่นโรงพย�บ�ลซึง่
เหม�ะสมกับผู้สูงอ�ยุที่ต้องก�รควบคุมค่�ใช้จ่�ยต�มร�ยได้ที่ลดลง เป็นต้น

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้ามีแนวโน้มจะเปลี่ยนโฉมสินค้าและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสำาหรับ 
ผู้สงูอายใุนอนาคตทีย่อมรบัเทคโนโลยีใหม่ๆ  ไดม้ากขึน้อยา่งมนียัสำาคญั ยกตวัอย�่งเชน่ ก�รสง่ขอ้มลูเชงิสขุภ�พแบบ
ต่อเนื่องและทันทีจ�กผู้สูงอ�ยุไปยังเจ้�หน้�ที่ในโรงพย�บ�ล โดยบริษัทในเดนม�ร์กได้พัฒน�ซอฟต์แวร์ IntraMed’s 
Clinical System Organizer (CSO) ที่ช่วยให้คนไข้สังเกตอ�ก�รและข้อมูลท�งก�รแพทย์และส�ม�รถส่งข้อมูลไปให้
โรงพย�บ�ลไดท้นัท ีซึง่ก�รสงัเกตอ�ก�รอย�่งตอ่เนือ่งชว่ยลดคว�มผดิพล�ดและส�ม�รถรวบรวมขอ้มลูทีถ่กูตอ้งและ
ทันสมัย ช่วยให้พบเจออ�ก�รผิดปกติได้เร็วขึ้น
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(2) ความต้องการมีสังคมเพื่อนฝูง ซ่ึงรวมถึงการได้
พูดคุยกับเพื่อนๆ ผ่านเทคโนโลยีการส่ือสาร และการ
ได้มีกิจกรรมพบปะเพื่อนฝูงเป็นประจำา ปัจจุบันมีธุรกิจ
หล�ยอย่�งที่ให้คว�มสำ�คัญกับคว�มต้องก�รด้�นน้ีของ
ผูส้งูอ�ยเุชน่ ก�รออกแบบเครือ่งมอืสือ่ส�รใหเ้อือ้ตอ่ก�ร
ใช้ง�นของผู้สูงอ�ยุ ก�รจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอ�ยุระหว่�ง
วัน ตลอดจนถึงธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ด้วยก�รสร้�งเป็น
หมู่บ้�นสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ ที่มีพื้นที่ส่วนกล�ง ผู้ดูแล และ
กิจกรรมส่วนกล�งที่ผู้สูงอ�ยุส�ม�รถใช้เวล�ร่วมกัน

นอกจากนี้ ผู้สูงอายุยังมีความต้องการเดินทางไปยัง
ที่ต่างๆ และใช้ชีวิตในชุมชนได้ตามเดิม ก�รอำ�นวย
คว�มสะดวกด้�นก�รเดินท�งจึงเป็นอีกบริก�รท่ีน่�สนใจ
ในประเทศไทย ในขณะท่ีประเทศพัฒน�แล้วอย่�งญี่ปุ่น
ซึง่เผชญิกบัสดัสว่นผูส้งูอ�ยทุีม่�กทีส่ดุในโลกถงึขัน้ออก
เปน็กฎหม�ยกำ�หนดใหธ้รุกจิที่ใหบ้รกิ�รด�้นก�รขนสง่จะ
ตอ้งมรีะบบและสถ�นทีท่ี่ใหท้กุคนรวมถงึผูส้งูอ�ยเุข�้ถงึ
บริก�รได้ดีขึ้นและสะดวกขึ้น ส่งผลให้สถ�นีรถไฟเกือบ
ทกุแหง่ตอ้งมลีฟิตแ์ละหอ้งน้ำ� และรถประจำ�ท�งส�ม�รถ
รองรับผู้ที่นั่งรถเข็นได้

(3) ความตอ้งการมกีารเงนิทีม่ัน่คงและเพยีงพอ เพราะ
ผู้สูงอายุในอนาคตจะมีช่องทางแหล่งรายได้น้อยลง
เพราะมบีตุรน้อยลง และยงัหวงัพึง่พาการดแูลจากภาค
รัฐได้ไม่มากนัก ด้วยเหตุนี้ก�รว�งแผนท�งก�รเงิน รวม
ถงึก�รมผีลติภณัฑท์�งก�รเงนิทีส่�ม�รถตอบโจทยค์ว�ม

ต้องก�รของผู้สูงอ�ยุจึงมีคว�มสำ�คัญอย่�งม�กเนื่องจ�ก
ผู้สูงอ�ยุไทยในปัจจุบันยังไม่เล็งเห็นคว�มสำ�คัญของก�ร
ว�งแผนก�รเงินเพ่ือก�รเกษียณม�กนัก ซึ่งมีเพียง 37% 
ของกลุ่มผู้สูงอ�ยุที่มีก�รว�งแผนท�งก�รเงิน เทียบกับ
ประเทศพัฒน�แล้วอย่�งสหรัฐอเมริก�ที่กว่� 80% ของ
ประช�กรผู้สูงอ�ยุที่มีก�รว�งแผนก�รเงินเพื่อก�รใช้ชีวิต
หลังเกษียณ 

ธุรกิจบริการทางการเงินยังสามารถเพิ่มความหลาก
หลายในการให้บริการด้านการปรึกษาและการบริหาร
เงินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ซับซ้อน
และมีรายละเอียดมากขึ้น ธุรกิจที่ให้บริก�รว�งแผนก�ร
เงินเพ่ือก�รเกษียณอ�ยุแบบในต่�งประเทศเปิดโอก�สให้
ผู้สูงอ�ยุส�ม�รถเลือกว�งแผน ‘ไลฟ์สไตล์’ ที่หวังไว้หลัง
เกษียณ เช่น เมืองที่จะใช้ชีวิตบั้นปล�ย ขน�ดของบ้�นพัก 
ขน�ดของรถยนต์ และระดับร�ค�ของมื้ออ�ห�ร และจะ
ทำ�ก�รคำ�นวณจำ�นวนเงินที่จะต้องมีหลังเกษียณ พร้อม
ทัง้เสนอผลติภณัฑท์�งก�รเงนิทีจ่ะส�ม�รถบรรลเุป�้หม�ย 
ดังกล่�วของลูกค้� ซ่ึงน่�จะสอดคล้องกับคว�มต้องก�ร
ของคนไทยเชน่กนั โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่พฤตกิรรมของผูสู้ง
อ�ยุในอน�คตหรือกลุ่มอ�ยุ 40-60 ปีที่ส่วนหนึ่งร�ว 20% 
สนใจเกษียณอ�ยุในต่�งจังหวัดม�กขึ้น ซึ่งตัวเลขดังกล่�ว
สูงกว�่กลุ่มผู้สูงอ�ยุในปัจจุบันที่ 5%

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มุ่งเน้นการสร้างกระแสรายได้
คงที่หลังเกษียณ มีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้นใน
ยุคที่ผู้สูงอายุพึ่งพารายได้จากบุตรหลานได้น้อยลง หนึ่ง
ในผลิตภัณฑ์ท�งก�รเงินที่น่�สนใจคือกรมธรรม์บำ�น�ญ 
(Annuity) หรอืผลติภณัฑท์ีจ่ะจ�่ยค�่งวดเสมอืนกบักระแส
ร�ยได้ใหแ้กผู่ซ้ือ้ผลติภณัฑย์�มเกษยีณแลกกบัเบีย้ประกนั
ที่ผู้ซื้อได้จ่�ย โดยค�ดว่�ในอน�คตผลิตภัณฑ์ชนิดน้ีจะได้
รับคว�มนิยมม�กขึ้น อีกหน่ึงผลิตภัณฑ์ที่ส�ม�รถสร้�ง
กระแสเงนิสดย�มเกษยีณทีค่อ่นข�้งไดร้บัคว�มนยิมในต�่ง
ประเทศแตย่งัไมม่ใีนไทยคอืกองทนุประเภท Retirement 
Income Fund (RIF) หรือกองทุนที่นำ�เงินลงทุนของผู้ซื้อ
หนว่ยลงทนุไปบรหิ�รและจ�่ยเงนิคนืผูล้งทนุเปน็ร�ยเดอืน  
ทำ�ให้ผู้ลงทุนมีร�ยได้ร�ยเดือน ซึ่งเป็นโอก�สสำ�หรับ 
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มีสังคม
(community) อายุยืนมากขึ้น

หมูบานผูเกษียณที่มีการใช
เทคโนโลยี in-house เขามา
ชวยเหลือผูสูงอายุที่อาศัยลำพัง

บริการรถรับสงผูสูงอายุ
ไปยังสถานที่สำคัญ

เพิ่มการลงทุนในเทคโนโลยีเพื�อ
ลดตนทุนและชวยเอื้อใหผูสูงอายุ
สามารถทำงานไดงายขึ้น

การเปลี่ยนสินทรัพยเปนรายได
หลังวัยเกษียณ

โรงแรมสำหรับพักฟนสำหรับ
ผูสูงอายุ

บริการวางแผนโภชนาการ 
อาหารและเครื�องดื�มออรแกนิก 
พรอมสงถึงบาน

ตัวอยางโอกาสทางธุรกิจใหมๆแนวโนมและพฤติกรรมผูสูงอายุไทยความตองการของผูสูงอายุ

อุปกรณสำหรับติดตามดูแล
สุขภาพของผูสูงอายุที่สามารถ
พกพาหรือสวมใสได

ใชจายลดลง

รับเทคโนโลยีมากขึ้น

อยูในวัยทำงานนานขึ้น

มีสุขภาพดี 
(nutritious and 
healthy)

มีความมั่นคง
ทางการเงิน
(financial security)

จับเทรนดเจาะโอกาสทางธุรกิจจากสังคมผูสูงอายุ

ผูล้งทนุทีส่�ม�รถรบัคว�มผนัผวนของผลตอบแทนของหุน้และพนัธบตัรไดซ้ึง่น�่จะมจีำ�นวนม�กขึน้จ�กก�รทีผู่ส้งูอ�ยุ
มีแนวโน้มทำ�ง�นน�นข้ึนและมีอ�ยุขัยเพิ่มข้ึน นอกจ�กนี้ ในต่�งประเทศยังเริ่มเห็นผลิตภัณฑ์ที่สร้�งกระแสร�ยได้
จ�กอสังห�ริมทรัพย์ซึ่งเป็นสินทรัพย์หลักของผู้สูงอ�ยุส่วนใหญ่ด้วยก�รกู้แบบเงื่อนไขพิเศษ (reverse mortgage) 
โดยให้ผู้สูงอ�ยุมีร�ยได้สำ�หรับใช้จ่�ยในชีวิตประจำ�วันด้วยก�รกู้ และจ่�ยคืนด้วยก�รนำ�เงินที่ได้จ�กก�รข�ยบ้�นไป
หักหนี้จ�กก�รกู้ โดยผู้กู้ส�ม�รถเลือกรับเงินเป็นเงินก้อนหรือรับเป็นงวดๆ ภ�ยใต้สัญญ�ว่�ผู้กู้ต้องจ่�ยหน้ีคืนเมื่อ 
ผู้กู้ย้�ยออกจ�กบ้�น ข�ยบ้�น หรือ ได้เสียชีวิตลง 

การปรับตัวต่อแรงงานผู้สูงอายุในอนาคต

อกีดา้นหน่ึงทีภ่าคธรุกจิควรเริม่วางแผนปรบัตวัคอืการเตรยีมพรอ้มทีจ่ะใชป้ระโยชนจ์ากการจา้งงานแรงงานสงูอายุ
ต่อมากขึ้นในอนาคต ซ่ึงเป็นผลต่อเนื่องม�จ�กกำ�ลังแรงง�นในภ�พรวมของประเทศลดลง โดยเฉพ�ะธุรกิจที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับก�รผลิตที่ต้องใช้กำ�ลังก�ยค่อนข้�งม�ก และประสบก�รณ์ทำ�ง�นมีคว�มสำ�คัญต่อองค์กร อย่�งไรก็ต�ม 
โดยปกตินั้นค่อนข้�งย�กอยู่แล้วท่ีผู้สูงอ�ยุจะอยู่ในก�รจ้�งง�นต่อได้และได้รับแรงสนับสนุนเนื่องจ�กอุปสรรคด้�น
วัฒนธรรม อคติ สุขภ�พและกฎระเบียบต่�งๆ ทั้งนี้ ในสิงคโปร์นั้นได้มีก�รปลดล็อคข้อจำ�กัดด้�นกฎระเบียบโดยออก
เป็นกฎหม�ยเมื่อปี 2012 ให้พนักง�นส�ม�รถทำ�ง�นต่อหลังอ�ยุเกษียณที่ 62 ปี ได้ถึงอ�ยุ 65 ปีและส�ม�รถต่อถึง
อ�ยุ 67 ปีได้ โดยมีระบบเงินอุดหนุนและช่วยเหลือจ�กภ�ครัฐ
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สิ่งสำาคัญคือการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำางานที่เหมาะสม
และมีความยืดหยุ่นในการทำางาน ยกตัวอย่�งเช่น ก�รสร้�ง
บรรย�ก�ศก�รทำ�ง�นระหว่�งพนักง�นต่�งวัย บริษัทชั้นนำ�ใน
ทวีปยุโรป อ�ทิเช่น Bayer, Leica และ Opel ได้มุ่งเน้นสร้�ง
บรรย�ก�ศก�รทำ�ง�นให้เกิดก�รแลกเปลี่ยนแนวคิดและลักษณะ
ในก�รทำ�ง�นระหว่�งแรงง�นสูงอ�ยุและหนุ่มส�วผ่�นท�งก�ร
เข้�ฝึกอบรมที่มุ่งเน้นก�รออกคว�มเห็นและก�รแบ่งกลุ่มง�น
ให้มีแรงง�นทุกกลุ่มอ�ยุในทีมง�น ในขณะที่บริษัท Fedisco 
NV มีก�รกำ�หนดให้พนักง�นอ�ยุม�กกว่� 60 ปี มีช่ัวโมงก�ร
ทำ�ง�นน้อยกว่�พนักง�นหนุ่มส�วอยู่ 2 ชั่วโมงต่อสัปด�ห์ เพ่ือ
ที่จะสร้�งคว�มยึดหยุ่นในชั่วโมงก�รทำ�ง�นให้แก่พนักง�น 
ผู้สูงอ�ยุ เป็นต้น

นอกจากนี้ ธุรกิจควรให้ความสำาคัญในการส่งเสริมและดูแล
สุขภาพของพนักงาน โดยเฉพาะในยุคที่มีแนวโน้มว่าจะต้อง
ยืดอายุการจ้างพนักงานออกไปอีก ตัวอย่�งเช่น บริษัท GE 
Healthcare ได้ริเริ่มโปรแกรม HealthAhead ซึ่งมีก�รให้ส่วนลด
ในก�รสมัครสม�ชิกฟิตเนส มีบริก�รอ�ห�รที่ดีต่อสุขภ�พ จัดให้มี
ก�รตรวจสขุภ�พ รวมถงึก�รมชีอ่งท�งใหแ้ลกเปลีย่นคว�มคดิเหน็
และขอ้เสนอแนะทีบ่รษิทัควรทำ�เพือ่ใหพ้นกัง�นมสีขุภ�พและคว�ม
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นต้น

บทบาทที่จำาเป็นของภาครัฐ

ในขณะเดียวกัน ด้วยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ ภาครัฐควรหาทางปลดล็อคศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศที่จะลดลงเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการบรรเทาภาระทางการคลังที่อาจจะเกิดขึ้นในการดูแล 
ผูส้งูอาย ุอกีทัง้เงนิจ�กภ�ครฐัจะไมส่�ม�รถดแูลผูส้งูอ�ยไุดท้ัง้หมด แตจ่ำ�เปน็ตอ้งมที�งเลอืกอืน่ๆ ม�ชว่ย ตวัอย�่งทีช่ดัเจน
คอืก�รพฒัน�ระบบประกนัสขุภ�พระยะย�วภ�คบงัคบัขึน้ม�ของรฐับ�ลญีปุ่่นในปี 2000 โดยประช�ชนอ�ยตุัง้แต ่40 ปีขึน้ไป
จะต้องจ่�ยเบี้ยประกันจนถึงอ�ยุ 64 ปี และประช�ชนอ�ยุ 65 ขึ้นไปทุกคนและประช�ชนอ�ยุ 40-64 ปีที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ 
หรือพกิ�รจ�กภ�วะโรคหวัใจจะไดส้ทิธิด์�้นก�รดแูลสขุภ�พในระยะย�ว นอกจ�กนี ้ประช�ชนอ�ย ุ40-74 ปทีกุคนจะตอ้งเข�้
รับก�รตรวจสุขภ�พทุกปี ซึ่งภ�ระค่�ใช้จ่�ยในก�รดูแลนี้จะม�จ�กทั้งเงินภ�ษีและเบี้ยประกันสุขภ�พภ�คบังคับที่ประช�ชน
อ�ยุ 40 ปีขึ้นไปเป็นผู้จ่�ยนั่นเอง

นอกจากการปฏิรูปด้านการคลังแล้ว ภาครัฐควรส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ พร้อมๆ กับเพิ่มผลิตภาพแรงงานของ
ไทยโดยรวม ทั้งนี้ ภ�ครัฐส�ม�รถช่วยบรรเท�ก�รลดลงของศักยภ�พก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจได้ส่วนหนึ่งด้วยก�รส่งเสริม
ก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุเพื่อชะลอก�รลดลงของกำ�ลังแรงง�นโดยรวมได้โดยก�รให้แรงจูงใจแก่ภ�คเอกชนในก�รจ้�งง�น 
ผู้สูงอ�ยุ ตัวอย่�งในต่�งประเทศ เช่น ออสเตรเลียให้เงินสนับสนุนก�รจ้�งผู้สูงอ�ยุ 10,000 ดอลล�ร์ออสเตรเลียต่อคน
เมื่อบริษัทจ�้งพนักง�นอ�ยุม�กกว่� 50 ปี อย่�งไรก็ต�ม ไทยคงหลีกเลี่ยงภ�วะกำ�ลังแรงง�นลดลงได้ย�ก ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่
รัฐบ�ลควรมุ่งเน้นคือก�รเพิ่มผลิตภ�พแรงง�นควบคู่ไปด้วย ทั้งด้�นก�ร ฝึกอบรม และ ก�รลงทุนท�งด�้นเทคโนโลยี โดย
ตัวอย่�งที่น่�สนใจในด้�นก�รอบรมคือ โครงก�ร “โตโยต�้ชุมชนพัฒน์” ซึ่งเป็นก�รนำ�คว�มรู้คว�มส�ม�รถในด้�นก�รผลิต
ของผู้บริโภค เข้�ไปช่วยภ�คธุรกิจทั้งขน�ดกล�งและขน�ดย่อมในก�รเพ่ิมผลิตภ�พในก�รผลิตและก�รบริห�รระบบก�ร
ผลิตให้คุ้มค่�และยั่งยืนม�กขึ้น
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คณะผู้จัดทำา
ดร.สุทธ�ภ� อมรวิวัฒน์ ดำ�รงตำ�แหน่ง Chief Economist และ ผู้ช่วยผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส  
รบัผดิชอบบรหิ�ร Economic Intelligence Center (EIC) ซึง่เปน็หนว่ยง�นกลยทุธข์องธน�ค�ร
ไทยพ�ณชิย ์โดยกอ่นหน้�น้ัน ดร.สทุธ�ภ� ไดก้อ่ตัง้และดแูลส�ยง�นวเิคร�ะหค์ว�มเสีย่ง (Risk 
Analytics) กลุ่มบริห�รคว�มเส่ียงม�ก่อน ท้ังน้ี ก่อนร่วมง�นในแวดวงธน�ค�รไทย ดร.สุทธ�ภ� 
มปีระสบก�รณท์ำ�ง�นในต�่งประเทศกว�่ 10 ป ีทัง้ภ�คองคก์รระหว�่งประเทศ และภ�คเอกชน
ชัน้นำ� ไดแ้ก ่กองทนุก�รเงนิระหว�่งประเทศ (IMF) ประเทศสหรฐัอเมรกิ�, บรษิทัทีป่รกึษ� Booz 
Allen Hamilton ประเทศสหรฐัอเมรกิ�, ING Group ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เปน็ตน้ นอกจ�กนี้
ยงัเคยดำ�รงตำ�แหนง่ระดบัผูอ้ำ�นวยก�รสว่นวเิคร�ะหเ์ศรษฐกจิมหภ�คของสำ�นกัง�นเศรษฐกิจ 
ก�รคลัง กระทรวงก�รคลังอีกด้วย

ดร.สทุธ�ภ� เปน็หนึง่ในคณะอนกุรรม�ธกิ�รด�้นก�รเงนิ ก�รธน�ค�ร สถ�บนัก�รเงนิและตล�ด
ทุน สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ อีกทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวช�ญ (Non-resident Fellow) ด้�นเศรษฐกิจ
ระหว่�งประเทศและตล�ดก�รเงินให้กับองค์กรระหว่�งประเทศ Asia Society กรุงนิวยอร์ค 
ประเทศสหรัฐอเมริก�

ดร.สุทธ�ภ� เป็นนักเรียนทุนพระร�ชท�นเล่�เรียนหลวง จบก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี ส�ข�
คณิตศ�สตร์ประยุกต์ มห�วิทย�ลัยฮ�ร์ว�ร์ด และปริญญ�เอก ส�ข�เศรษฐศ�สตร์ ก�ร
บริห�รและนโยบ�ย สถ�บันเทคโนโลยีแห่งรัฐแมสซ�ชูเซตส์ (M.I.T.) ประเทศสหรัฐอเมริก�  
ดร.สุทธ�ภ� ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน 20 ผู้นำ� รุ่นใหม่ของภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก ในปี 2550 โดย
คณะกรรมก�รขององค์กรระหว่�งประเทศ Asia Society

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์    
Chief Economist 
และผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส

วิธาน เจริญผล  
ผูจัดการกลุมธุรกิจบริการ

วิธ�น มีประสบก�รณ์วิจัยเชิงนโยบ�ยและกลยุทธ์กว่� 7 ปี โดยเคยร่วมง�นกับสถ�บันวิจัย
นโยบ�ยเศรษฐกิจก�รคลัง กระทรวงก�รคลัง ในก�รจัดทำ�แบบจำ�ลองท�งด้�นกรอบและก�ร
จัดสรรงบประม�ณ และศึกษ�วิเคร�ะห์นโยบ�ยก�รคลังอื่นๆ อีกทั้งยังเคยร่วมง�นกับฝ่�ยวิจัย
และข้อมูลส�รสนเทศ และฝ่�ยพัฒน�กลยุทธ์ ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิธ�น จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี (เกียรตินิยม) ส�ข�เศรษฐศ�สตร์ จ�กจุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย และ ปริญญ�โท ส�ข�เศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ธีรินทร์ มีประสบก�รณ์ทำ�ง�นเป็นที่ปรึกษ�ท�งธุรกิจม�ก กว่� 10 ปี กับ The Boston Consulting  
Group และ A.T. Kearney โดยเป็นที่ปรึกษ�ให้กับบริษัทชั้นนำ�ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในหล�ก
หล�ยกลุม่อตุส�หกรรม เชน่ ธน�ค�รพ�ณชิย ์ประกนัภยั พลงัง�น สนิค้�อปุโภคบรโิภค และธรุกจิบรกิ�ร

ธรีนิทร ์สำ�เรจ็ก�รศกึษ�ระดบัปรญิญ�ตร ี(เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่เหรยีญทอง) ส�ข� วชิ�ระบบส�รสนเทศ
ท�งก�รบญัช ีจ�กจฬุ�ลงกรณม์ห�วทิย�ลยั และปรญิญ�โท ส�ข� วชิ�บรหิ�รธรุกจิ จ�ก  Kellogg  School 
of Management, Northwestern University 

ธีรินทร์ รัตนภิญโญวงศ์
ผูจัดการกลยุทธ์ธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 
และรักษาการผูจัดการกลุม
ธุรกิิจสงออก



คณะผู้จัดทำ�
ปราณิดา มีประสบการณทำางานดานการวิเคราะหเศรษฐกิจ มหภาคและนโยบายการเงิน  รวมถึง
วิเคราะหเศรษฐกิจตางประเทศ ตลอดจนงานวิเคราะหวิจัยเก่ียวกับภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม 
ตาง ๆ  มากวา 10 ป โดยกอนหนาน้ีเคยรวมงานกับธนาคารแหงประเทศไทย ในสวนของ 
ทีมวิเคราะหนโยบายการเงินและทีมวิเคราะหเศรษฐกิจตางประเทศ สายนโยบายการเงิน เปน เวลา 7 ป

ปราณิดา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ จาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร จาก University of Texas at Arlington

กวีพล มีประสบการณวิจัยเชิงนโยบาย โดยเคยรวมงานกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) ในฐานะนักวิจัยในการจัดทำาแบบจำาลองทางเศรษฐมิติ เพื่อใช ในการ
ศึกษาวิเคราะหนโยบายการคาระหวางประเทศ อีกทั้งยังมีประสบการณการทำางานวิจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับดานการเงิน

กวีพล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตรปริมาณวิเคราะห (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยระหวางท่ีศึกษาอยูท่ีจุฬาฯ กวีพลเคยเปนนักเรียน
แลกเปล่ียนท่ีมหาลัย IESEG School of Management ประเทศฝร่ังเศส และเคยศึกษาหลักสูตร
ภาคฤดูรอนทางดานเศรษฐมิติ และการลงทุน ท่ี University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา

ลภสั  มปีระสบการณทำางานเปนนกัวเิคราะหธรุกจิของบรษิทัจดทะเบยีน ใหกบัตลาดหลกัทรพัย
แหงประเทศไทย

ลภัส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน หลักสูตรนานาชาติ จากคณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พริมา เริ่มงานกับธนาคารไทยพาณิชยครั้งแรกเมื่อป 2556  ในสายงานกลยุทธองคกร และได
รวมงานกับสายงานกลยุทธและพัฒนาธุรกิจของกลุมลูกคาบุคคลและกลุมลูกคาธุรกิจ ทั้งนี้
กอนเขามารวมงานกับธนาคาร พริมา มีประสบการณทำางานกับบริษัทที่ปรึกษาในสิงคโปร ที่
เชี่ยวชาญในเรื่องกลยุทธการตลาดและการขยายธุรกิจในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต

พรมิา จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรจีากคณะเศรษฐศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั (เกยีรตนิยิม
อนัดบัหนึง่) พรมิาไดรบัทนุการศกึษาจากหลกัสตูรตลอดชวงเวลาทีศ่กึษาอยู และไดรบัคดัเลอืก
ใหเปนตัวแทนเขารวมโครงการ Consulting Fellowship Program กับบริษัท McKinsey & 
Company พริมาจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตรจาก Duke University

ปราณิดา ศยามานนท์
นักวิเคราะห์อาวุโส  
สาขา : ค้าปลีก ท่องเที่ยว

กวีพล พันธุ์เพ็ง 
นักวิเคราะห์

ลภัส อัครพันธุ์ 
นักวิเคราะห์

พริมา อัครยุทธ
นักวิเคราะห์

ดร.ชุติมา ตันตะราวงศา  
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส

ดร.ชุติมา มีประสบการณทำางานดานการวิจัยทางเศรษฐศาสตรหลากหลายสาขาโดยเฉพาะ
ดานการพัฒนา โดยเคยทำางานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและ
โครงสรางเครือขายของชาวแกมเบียในชนบท นอกจากนี้ยังเคยวิจัยดานไมโครไฟแนนซและ
เศรษฐศาสตรสาธารณสุขในอินเดียอีกดวย 

ดร.ชุติมา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตรและสาขา
คณิตศาสตร จาก Lafayette College (Pennsylvania, USA) โดยเปนนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ 
London School of Economics, UK เปนเวลาหนึ่งป และปริญญาโท-เอกสาขาเศรษฐศาสตร 
จากมหาวิทยาลัย Duke University (North Carolina, USA)
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