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บทสรุปผู้บริหาร
ไทยมีแนวโน้มก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุคอ่ นข้างเร็วและ
กำ�ลังกลายเป็นอีกหนึง่ โอกาสและความท้าทายทาง
เศรษฐกิจและธุรกิจที่ต้องเตรียมรับมือ ซึง่ ไทยเป็น
หนึ่งในประเทศแรกๆ ในกลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒนาที่
กำ�ลังเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุดว้ ยสัดส่วนของประชากร
สูงอายุทจี่ ะเพิม่ ขึน้ เป็น 20% ของประชากรภายในอีก
20 ปีข้างหน้า Insight ฉบับนี้จึงมุ่งหวังให้ทั้งภาครัฐ
และเอกชนตระหนักถึงประเด็นที่น่ากังวลจากการ
ที่ ไ ทยยั ง ไม่ มี ค วามพร้ อ มเพี ย งพอเพื่ อ รั บ มื อ กั บ
ผลกระทบที่จะตามมาทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
โดยในบทที่ 1 จะกล่าวถึงภาพรวมการก้าวเข้าสู่
สังคมสูงอายุของไทยและความท้าทายทางเศรษฐกิจ
บทที่ 2 จะพูดถึงพฤติกรรมการบริโภคที่ภาคธุรกิจ
ต้องจับตามอง เนื่องจากการเข้าสู่สังคมสูงอายุจะ
เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของภาคธุรกิจซึ่งจะ
นำ�ไปสู่บทที่ 3 ที่จะได้นำ�เสนอกลยุทธ์การดำ�เนิน
ธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ ไ ม่ พ ลาดโอกาสและเติ บ โตได้ อ ย่ า ง
ยั่งยืนในยุคของสังคมผู้สูงอายุ
การลดลงของกำ�ลังแรงงานเป็นผลกระทบในเชิง
เศรษฐกิจทีเ่ ห็นชัดทีส่ ดุ และส่งผลต่อเนือ่ งในหลายๆ
ด้าน โดยคาดว่าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับการ
ลดลงของกำ�ลังแรงงานเป็นครัง้ แรกในปี 2018 ซึง่ จะ
ทำ�ให้ศกั ยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยโดยเฉลีย่
ใน 5 ปีข้างหน้า ลดลงเหลือเพียงราว 3.0% ต่อปี
หรืออาจต่ำ�กว่านั้น โดยมีปัจจัยจากโครงการลงทุน
โครงสร้างพืน้ ฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐเป็นตัวพยุง
ศักยภาพการผลิตของไทย ปัญหาการขาดแคลน
แรงงานที่ จ ะทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น ท้ า ยที่ สุ ด
แล้ ว จะส่ ง ผลให้ ภ าคธุ ร กิ จ อาจจะต้ อ งหั น ไปจ้ า ง
ผู้สูงอายุมากขึ้นหรืออีกทางหนึ่งคือการเพิ่มผลิต
ภาพแรงงาน ซึ่ ง หากต้ อ งการรั ก ษาอั ต ราเติ บ โต
ของผลผลิตโดยรวมไม่ให้ลดลงในอีก 10 ปีข้ าง
หน้ า แรงงานไทยจะต้ อ งเพิ่ ม อั ต ราการเติ บ โต
ของผลิ ต ภาพการผลิ ต ให้ ไ ด้ อ ย่ า งน้ อ ย 2 เท่ า
เพื่ อ ชดเชยกำ � ลั ง แรงงานที่ ห ายไป ผลกระทบ
ต่อเนื่องอีกด้านหนึ่งคือการที่เศรษฐกิจเติบโตช้าลง

จะส่งผลให้ประชาชนต้องออมเงินสำ�หรับวัย
เกษียณเร็วขึ้นซึ่งเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่
สำ�คัญ เนื่องจากผู้บริโภคที่จะเข้าสู่วัยเกษียณ
ในอนาคตส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ ต ระหนั ก ถึ ง ความ
ไม่ เ พี ย งพอของเงิ น ออมสำ � หรั บ ใช้ จ่ า ยหลั ง
เกษียณและอาจส่งผลให้ต้องกลายเป็นภาระ
ของภาครัฐ ซึ่งจะทำ�ให้ภาระการคลังเพิ่มขึ้น
และเบียดเบียนงบประมาณของภาครัฐที่ควร
จัดสรรไปใช้จา่ ยด้านอื่นๆ มากกว่า เช่น การใช้
จ่ายลงทุนซึง่ เป็นปัจจัยสำ�คัญทีเ่ ป็นรากฐานต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จากการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะนำ�มาซึ่ง
โอกาสทางธุรกิจที่ ไม่ควรมองข้าม เนื่องจาก
กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคสู ง อายุ จ ะกลายเป็ น กำ � ลั ง ซื้ อ
สำ�คัญ โดยสัดส่วนการใช้จ่ายของผู้บริโภค
กลุ่มนี้จะมีมูลค่าราว 1 ใน 4 ของการใช้จ่าย
ของประชากรทั้งประเทศและมีความต้องการ
ที่แตกต่างออกไป จากการวิเคราะห์เจาะลึก
ถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุในอนาคต
ทั้งในเชิงพฤติกรรมและการใช้ชีวิต พบว่าการ
ที่ ธุ ร กิ จ จะสามารถเข้ า ถึ ง ตลาดผู้ สู ง อายุ ไ ด้
ควรคำ � นึ ง ถึ ง ความต้ อ งการของผู้ สู ง อายุ ใ น
สามด้านหลักคือ (1) ความต้องการมีสขุ ภาพดี
(2) ความต้องการมีสงั คม และ (3) ความต้องการ
มีการเงินที่ม่นั คงและเพียงพอ ขณะเดียวกัน
ธุ ร กิ จ ยั ง ต้ อ งคำ � นึ ง ถึ ง การเปลี่ย นแปลงของ
ผู้สูงอายุในอนาคตควบคู่ไปด้วย ยกตัวอย่าง
เช่น ผู้สูงอายุในอนาคตมีแนวโน้มต้องพึ่งพา
ตัวเองเป็นหลัก ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้
มากขึน้ และอาจจะยังต้องทำ�งานต่อในวัยหลัง
เกษียณ เป็นต้น ภาคธุรกิจจึงต้องปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ ในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อให้สามารถเข้า
ถึงความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคและ
การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในมุมมองเหล่านี้
ของกลุ่มผู้สูงอายุในอนาคต
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กลยุ ท ธ์ ก ารปรั บ ตั ว และโอกาสทางธุ ร กิ จ
ใหม่ๆ จึงไม่ได้จำ�กัดแต่เพียงแค่ธุรกิจที่เกี่ยว
กับบริการด้านสุขภาพเท่านั้น แต่โอกาสทาง
ธุรกิจยังสามารถเกิดขึ้นหรือต่อยอดได้จาก
การคำ�นึงถึงความต้องการหลักๆ สามด้านข้าง
ต้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงไปของสังคม
ยกตัวอย่างเช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่
ผูส้ งู อายุจะต้องอยูค่ นเดียวมากขึน้ ในขณะทีย่ งั
มีความต้องการมีสงั คมพบปะกับเพือ่ นฝูง ทำ�ให้
เกิดบริการรับส่งแบบ door-to-door ในพื้นที่
ชุมชนหลายแห่งในสหรัฐฯ เพื่อให้ผู้สูงอายุ
รวมกลุ่ ม และทำ � กิ จ กรรมร่ ว มกั น ได้ ความ
สามารถในการยอมรับและเรียนรู้เทคโนโลยี
มากขึน้ เมือ่ เชือ่ มโยงกับความต้องการมีสขุ ภาพ
ดี ข องผู้ สู ง อายุ จะช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ บ ริ ก าร
วางแผนโภชนาการและส่งอาหารโดยเลือก
รายการจากแอพพลิ เ คชั่ น ในสมาร์ ท โฟนมี
แนวโน้มขยายตัวมากขึน้ ในอนาคต เป็นต้น ทัง้ นี้
สิ่ ง สำ � คั ญ คื อ การเตรี ย มการและปรั บ ตั ว
สำ�หรับสังคมผู้สูงอายุดังกล่าว ทั้งภาครัฐและ
ภาคธุรกิจควรจะเริ่มต้นให้เร็วเพราะการก้าว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะค่อยๆ เกิดขึ้นอย่างช้าๆ
จนอาจจะทำ�ให้หลายฝ่ายไม่ทนั ได้เตรียมพร้อม
และกลายเป็นช้าเกินไปที่จะปรับตัว
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ภาพทีเ่ ปลีย่ นไปของสังคมไทย
และความท้าทายทางเศรษฐกิจ

ไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุมาเกือบหนึ่งทศวรรษแล้ว โดยในปี 2003 เป็นปีแรกที่
สัดส่วนผู้สูงอายุของไทยสูงเกินค่าเฉลี่ยทั่วโลก ในปัจจุบันไทยมีประชากรวัย 65 ปีขึ้นไป
ประมาณ 6.5 ล้านคน หรือคิดเป็นประมาณ 10% ของประชากรทัง้ ประเทศและจะเพิม่ ขึน้
เป็น 20% ภายในปี 2035 หรืออีก 20 ปีนับจากนี้ นอกจากนี้ ในปัจจุบันไทยยังมีประชากร
อายุระหว่าง 60-65 ปีอีกถึง 3.3 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่เกษียณอายุการทำ�งานแล้ว และ
เมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ในอาเซียน ไทยมีสดั ส่วนผูส้ งู อายุสงู สุดในภูมภิ าค อย่างไรก็ตาม
ไทยยังไม่ค่อยตื่นตัวกับเรื่องนี้มากเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านที่พัฒนาแล้วอย่างสิงคโปร์
เห็นได้จากการที่รัฐบาลออกมารณรงค์ ให้คนมีบุตรและการออกนโยบายเพื่อเอื้อต่อ
การย้ายถิ่นฐานเข้ามาให้แก่ชาวต่างชาติ
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สัดส่วนประชากรสูงอายุมากที่สุดในอาเซียน
1 ไทยมี
และจะเพิ่มเป็นกว่า 2 เท่าภายในไม่ถึง 20 ปีนับจากนี้
ประมาณการสัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมด
หน่วย: % ของประชากรทั้งหมด
2012

27%

ไทย

2030F

2050F

24%
19%

18%
9% 10%

2015F

8% 9%

สิงคโปร

11%
6% 7%

อินโดนีเซีย

18% ASEAN (2050)

16%

15%

12%

10%
5% 6%

มาเลเซีย

4% 5%

7%

6% ASEAN (2012)

ฟลิปปนส

ที่มา: US Census Bureau

ไทยเป็นหนึง่ ในกลุม่ ประเทศกำ�ลังพัฒนาประเทศแรกๆ ทีเ่ ผชิญกับสังคมผูส้ งู อายุ และประเด็นทีน่ า่ เป็นห่วงคือ ไทยกำ�ลัง
แก่ก่อนรวย โดยหากเทียบในกลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒนาด้วยกัน (โดยไม่นับรวมประเทศกำ�ลังพัฒนาในยุโรป) ไทยจะมีสัดส่วน
ผู้สูงอายุสูงเป็นอันดับที่ 5 ของกลุ่ม นอกจากนี้ ความน่ากังวลคือระดับรายได้ของไทยยังต่ำ�มาก หากเทียบกับประเทศพัฒนา
แล้วอย่างญีป่ นุ่ ทีเ่ ข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุมาหลายปีแล้ว จะพบว่าสัดส่วนผูส้ งู อายุของไทยในปัจจุบนั นัน้ คล้ายกับโครงสร้างประชากร
ของญี่ปุ่นในปี 1983 แต่รายได้ต่อหัวของชาวญี่ปุ่นเมื่อ 30 ปีก่อนนั้นกลับสูงกว่ารายได้ต่อหัวของไทยในปัจจุบันถึง 6.6 เท่า1
ผลทีต่ ามมาคือความสามารถในการรักษาคุณภาพการครองชีพโดยเฉพาะเมือ่ การใช้จา่ ยด้านการรักษาพยาบาลนัน้ เพิม่ ขึน้ ราว
10% ต่อปี ซึ่งเร็วกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวของไทยค่อนข้างมาก

1

ประเมินโดยใช้หน่วยเป็น Constant 2005 $US จากข้อมูลของ World Bank ซึง่ หากคำ�นวณโดยคำ�นึงถึงค่าครองชีพด้วยหลักการ purchasing power parity ความแตกต่างระหว่าง
รายได้คนไทยในปัจจุบันและญี่ปุ่นเมื่อ 30 ปีก่อนจะอยู่ที่ 1.5 เท่า
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สาเหตุหนึ่งที่ ไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุ
ค่ อ นข้ า งเร็ ว นั้ น เกิ ด จากอั ต ราการ
เกิดและการเจริญพันธุ์ของประชากร
ที่ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษ
ที่ 1970 ในปัจจุบันไทยเป็นหนึ่งใน 20
ประเทศทั่วโลกที่มีอัตราการเกิดต่ำ�สุด
ซึ่งต่ำ�กว่าจีนที่ ใช้นโยบายลูกคนเดียว
มานานเสี ย อี ก โดยเฉลี่ ย ผู้ ห ญิ ง ไทย
หนึ่งคนมีลูกแค่ 1.4 คนซึ่งต่ำ�กว่าระดับ
ที่จะทำ�ให้ประชากรมีขนาดคงที่ ในช่วง
ปี 1970-1990 เศรษฐกิจไทยเติบโต
อย่างก้าวกระโดด อัตราการเกิดลดลง
อย่างรวดเร็วมาก ส่วนหนึ่งเป็นผลมา
จากโครงสร้างการพัฒนาของไทยที่มี
กรุ ง เทพฯ เป็ น ศู น ย์ ก ลางเพี ย งเมื อ ง
เดียวทำ�ให้ขนาดครอบครัวเล็กลงเรือ่ ยๆ
และยังมีผลพวงจากความแพร่หลาย
ของการคุมกำ�เนิดจากการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันโรค HIV ในอดีต ซึ่งองค์การ
อนามั ย โลก (WHO) ถื อ ว่ า ไทยเป็ น
ประเทศที่ประสบความสำ�เร็จอย่างมาก
จนเป็นแบบอย่างในการต่อสู้กับโรคนี้
นอกจากนี้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่
ก้าวหน้าอย่างมากทำ�ให้คนไทยมีอายุขยั
เฉลี่ยที่ยืนยาวขึ้น

9

างประชากรไทยในปัจจุบนั คล้ายกับญีป่ นุ่ เมือ่ 30 ปีกอ่ น
2 โครงสร้
แต่รายได้ตอ่ ประชากรของญีป่ นุ่ ในขณะนัน้ สูงกว่าไทยในปัจจุบนั ถึง 6.6 เท่า
เปรียบเทียบสัดส่วนประชากรและระดับรายได้ต่อหัวของประชากรสูงอายุของไทย
(ปี 2013) และญี่ปุ่น (ปี 1983)
สัดสวนประชากร

(% ของจํานวนประชากร)
68

119

ดานระดับรายไดตอหัว
(ดอลลารสหรัฐฯ ตอป)

(ลานคน)
22,783

90%

90%

ประชากรอายุ
นอยกวา 65 ป

6.6 เทา
10%

10%

ไทย
2013

ญี่ปุน
1983

ประชากรอายุ
65 ป ขึ้นไป

3,438

ไทย
2013

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูล World Bank database

ญี่ปุน
1983
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การเพิ่มจำ�นวนของประชากรสูงอายุประกอบกับอายุขัย
ที่ยาวขึ้นจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจในหลายมิติ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ศักยภาพการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ และภาระทางการคลัง ซึ่งปัญหาต่างๆ
เหล่านีจ้ ะเริม่ เห็นผลกระทบทีช่ ดั เจนขึน้ เรือ่ ยๆ เนือ่ งการเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุเกิดขึ้นเร็วและในอนาคตจะเปลี่ยนแปลง
เร็วยิ่งขึ้นจนสังคมไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ผลกระทบที่
ตามมาทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมก็จะขยายเป็นวงกว้าง
และส่งผลกระทบไม่เพียงต่อผู้สูงอายุแต่จะกระทบทุกภาค
ส่วนในสังคม

ดและการเจริญพันธุ์ของประชากรลดลง
3 อัอย่หนึต่งาราการเกิ
งรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ 1970 ปัจจุบันไทยเป็น
ใน 20 ประเทศทั่วโลกที่มีอัตราการเจริญพันธุ์ต่ำ�สุด

1. การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากรจะทำ � ให้ ไ ทย
ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน

35

ประชากรวัยแรงงานของไทย (15-65 ปี) จะเริ่มลดลงเป็น
ครัง้ แรกในประวัตกิ ารณ์ ในปี 2018 ในขณะทีป่ ระเทศคูแ่ ข่ง
ทางการค้าอย่างมาเลเซียจะไม่ประสบปัญหานี้จนกระทั่ง
ปี 2047 ขณะที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์จะยังคงมีกำ�ลัง
แรงงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี 2050 นอกจากนี้
ประชากรวัยแรงงานที่ทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องจะทำ�ให้
ภายหลังจากปี 2029 เป็นต้นไป จะเริ่มเห็นตัวเลขประชากร
ทั้ ง ประเทศที่ ล ดลง โดยจำ � นวนประชากรของไทยจะถึ ง
จุดสูงสุดในปี 2029 ที่ประมาณ 69.7 ล้านคน

20

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเริม่ ปรากฏชัดขึน้ เห็นได้จาก
อัตราว่างงานที่ต่ำ�กว่า 1% และจำ�นวนแรงงานต่างชาติที่
ไหลเข้ามาในไทยเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 3 ล้านคน โดยทั่วไปแล้ว
อัตราว่างงานที่ต่ำ�สะท้อนถึงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งโดย
ทั่วไป ในเศรษฐกิจหนึ่งควรจะมีการว่างงานอยู่บา้ ง แต่การ
ว่างงานในส่วนที่ดีนั้นควรเป็นการว่างงานที่เกิดจากการที่
ผูท้ กี่ �ำ ลังมองหางานต้องการหางานทีเ่ หมาะสมกับทักษะหรือ
ย้ายถิน่ ฐาน หรือเป็นการว่างงานทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างทางธุรกิจ แต่ในกรณีของไทยกลับไม่เป็นเช่นนั้น
เนื่ อ งจากแท้ จ ริ ง แล้ ว อั ต ราว่ า งงานของไทยที่ ต่ำ � กว่ า ที่
ควรจะเป็ น นั้ น สะท้ อ นถึ ง ปั ญ หาการขาดแคลนแรงงาน
จากผลสำ�รวจด้านแรงงานของอีไอซีเมื่อต้นปี 2014 พบว่า
ผู้ประกอบการจำ�นวนมากกำ�ลังประสบปัญหาการจ้างงาน
สาเหตุส�ำ คัญส่วนหนึง่ มาจากการชะลอตัวของการเพิม่ กำ�ลัง
แรงงาน (อ่านเพิ่มเติมจาก Insight: วางกลยุทธ์ฝ่าวิกฤติ
แรงงานไทย)

อัตราการเกิดของประชากรไทย
หน่วย: จำ�นวนเด็กเกิดใหม่ต่อประชากร 1000 คน

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

ฟลิปปนส

สิงคโปร

ไทย

50
45
40
30
25
15
10
5
0
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

อัตราการเจริญพันธุ์ของประชากรไทยปี 2012
อัตราเจริญพันธุ

(จํานวนบุตรตอประชากร
ผูหญิง 1 คน)

อันดับโลก

สิงคโปร

1.3

3

เยอรมนี

1.4

11

ญี่ปุน

1.4

13

ไทย

1.4

14

จีน
สหรัฐฯ
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
ฟลิปปนส

40

1.7

61

1.9
2.0

69
2.4

102
3.1

134

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ World Bank database
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หากต้องการรักษาระดับการเติบโตของผลผลิตไม่ให้ลดลงภายในระยะ 10 ปี นับจากนี้ ไทยจะต้องเพิม่ อัตราการพัฒนาผลิตภาพ
การผลิตให้ ได้ 2 เท่า เพือ่ ชดเชยกำ�ลังแรงงานทีล่ ดลงจากจำ�นวนผูส้ งู อายุทเี่ พิม่ ขึน้ อัตราการเกิดทีต่ �่ำ มากทำ�ให้ประชากรทีเ่ กิด
ใหม่ไม่สามารถทดแทนแรงงานทีเ่ กษียณอายุไปในแต่ละปี ทำ�ให้คนวัยทำ�งานในอนาคตจะต้องรับภาระแทนผูส้ งู อายุและเด็กใน
ประเทศมากขึ้น โดยในปัจจุบันมีคนวัยทำ�งาน 8 คน ต่อประชากรสูงอายุ 1 คน อัตราส่วนนี้จะลดลงครึ่งหนึ่งในเวลาเพียง
15 ปี แสดงให้เห็นถึงภาระที่สูงขึ้นของประเทศ

4

ประชากรวัยทำ�งานของไทยจะเริ่มลดลงเป็นครั้งแรกในประวัติการณ์ ในปี 2018 เนื่องจากอัตรา
การเกิดที่ต�่ำ ทำ�ให้ประชากรใหม่ไม่สามารถทดแทนแรงงานที่เกษียณอายุไปในแต่ละปีได้

ประมาณการเติบโตประชากรในแต่ละช่วงวัย
หน่วย: ล้านคน
2018: ประชากรวัยแรงงานเริ่มลดลง
70
60
50
40
30

6%

9%

12%

2029: จํานวนประชากรทั้งประเทศเริ่มลดลง
18%

5%

66%

70%

72%

72%

67%

23%

63%

27%

อายุ 65 ป ขึ้นไป

59%

อายุ 15-64 ป

14%

อายุต่ํากวา 15 ป

20
10

29%

24%

19%

16%

15%

14%

1990

2000

2010

2020P

2030P

2040P

2050P

14

11

8.5

6.1

3.8

2.7

2.1

0

จํานวนประชากรวัยแรงงาน
ตอผูสูงอายุ (คน)

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ US Census Bureau

ด้วยภาระที่สูงขึ้นจะทำ�ให้ผู้สูงอายุที่ตัดสินใจทำ�งานต่อหลังอายุ 60 ปีมีจำ�นวนมากขึ้นเพราะมีความจำ�เป็นต้องหารายได้
นับตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นมา สัดส่วนของผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ยังคงทำ�งานอยู่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (ข้อมูลจากแบบสำ�รวจแรงงาน
แห่งชาติ) ซึ่งคาดว่าเป็นเพราะมีความจำ�เป็นต้องทำ�งานมากขึ้น สอดคล้องกับผลสำ�รวจผู้สูงอายุของอีไอซีในปี 2015 ที่
พบว่า แม้ว่ากว่าครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามที่อายุน้อยกว่า 60 ปีที่มีความตั้งใจที่จะทำ�งานต่อหลังจากอายุ 60 ปีจะให้เหตุผล
ว่าต้องการหาอะไรทำ�เพื่อไม่ให้วา่ ง แต่ในความเป็นจริง เมื่อวิเคราะห์จากผู้ที่อายุเกิน 60 ปีกลับพบว่าสาเหตุที่ยังต้องทำ�งาน
ต่อมีสาเหตุมาจากความจำ�เป็นต้องหารายได้ ข้อสังเกตนี้บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ 2 ทาง คือ การที่คนวัยทำ�งานประเมินเงินออม
ที่ต้องใช้ ในวัยเกษียณต่ำ�เกินไป หรือคนในสองช่วงอายุมีค่านิยมและพฤติกรรมทางการออมที่แตกต่างกัน เนื่องจากเผชิญ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ต่างกัน

12
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้สูงอายุมีแนวโน้มจะต้องทำ�งานต่อหลังวัยเกษียณ
5 ผูมากขึ
้นเพื่อสร้างรายได้
แนวโน้มความต้องการทำ�งานหลังวัยเกษียณ
หน่วย: % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดในแต่ละช่วงอายุ
ทานมีความตองการทํางานตอ
หลังอายุ 60 ป หรือไม?

55%

49%

เหตุผลที่ตองการทํางานตอ
อายุนอยกวา 60 ป

อายุ 60 ป ขึ้นไป

58%
33%

ทํางานตอหลัง
อายุ 60 ป

38%
18%

21% 17%
1%

ทําเพื่อ
ไมใหวาง

จําเปนตองหา
รายได

อยากทํางาน
ที่ชอบ

8%

บริษัทขอให
ทํางานตอ

เหตุผลที่ไมตองการทํางานตอ
45%

51%

ไมทํางานตอ
หลังอายุ 60 ป

อายุนอยกวา 60 ป

73%
39%

39%
2%

อายุนอยกวา
60 ป

อายุ 60 ป
ขึ้นไป

อยากพักผอน

อายุ 60 ป ขึ้นไป

มีบุตรหลาน
คอยดูแล

3%

7%

1%

1%

ไมเปนที่ตองการของ ถูกลดความสําคัญใน
บริษัท
ที่ทํางาน

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC

ในขณะที่ธุรกิจมีแนวโน้มเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานและอาจจะต้องหันไปจ้างผู้สูงอายุมากขึ้น แต่การจ้างแรงงาน
ผูส้ งู อายุยงั คงมีขอ้ จำ�กัดอยูม่ าก โดยเฉพาะธุรกิจในภาคการผลิตทีค่ าดว่าจะใช้ประโยชน์จากแรงงานผูส้ งู อายุไม่ได้มากและปัจจุบนั
จะเห็นได้วา่ ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่ทท่ี �ำ งานจะอยูใ่ นธุรกิจค้าขายเป็นหลัก นอกเหนือจากการจำ�กัดอายุเกษียณ ผูส้ งู อายุยงั มีอปุ สรรคใน
การทำ�งานหลายประการถึงแม้วา่ จะยังอยากทำ�งานต่อ เช่น ชัว่ โมงการทำ�งานที่ไม่เอือ้ ต่อสุขภาพ และทัศนคติในแง่ลบต่อผูส้ งู อายุ
ในที่ทำ�งาน ทั้งที่ผ้สู ูงอายุในปัจจุบันมีสุขภาพดีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนและยังคงสามารถทำ�งานได้เต็มที่หลังอายุ 60 แต่กฎเกณฑ์
ข้อบังคับต่างๆ ก็ยงั ไม่ปรับให้ยดื หยุน่ ได้มากนัก
2. กำ�ลังแรงงานทีก่ �ำ ลังลดลงจะทำ�ให้เศรษฐกิจไทยมีศกั ยภาพการเติบโตทีต่ �ำ่
การเติบโตของจำ�นวนแรงงานยังเป็นแรงขับเคลือ่ นสำ�คัญกว่า 20% ของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย ในช่วงปี 20082013 เห็นได้ว่าการขยายตัวของประชากรวัยทำ�งานของไทยมีความสำ�คัญอย่างมากต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย ทั้งนี้
จะเห็นได้วา่ ในช่วง 2 ทศวรรษก่อนจะเกิดวิกฤตการณ์ตม้ ยำ�กุง้ ในปี 1997 ทีผ่ า่ นมา ปัจจัยทางด้านแรงงานเป็นแรงส่งทีส่ �ำ คัญทีท่ �ำ ให้
เกิด East Asian Miracle ทีท่ �ำ ให้ไทยและหลายประเทศในเอเชียเติบโตแบบก้าวกระโดด เนือ่ งจากหลายประเทศในเอเชียตะวันออก
และตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทยมีประชากรวัยหนุม่ สาวจำ�นวนมาก ซึง่ แรงงานทีม่ รี าคาถูกจำ�นวนมากดังกล่าวสามารถดึงดูดเม็ด
เงินลงทุนจากทั่วโลก ส่งผลให้รายได้ต่อหัวเติบโตเร็วไปด้วย สวนทางกับญี่ป่นุ และประเทศตะวันตกส่วนใหญ่ในเวลานั้นที่มีการ
เติบโตของประชากรทีล่ ดลงพร้อมๆ กับการขยายตัวของรายได้ตอ่ หัว
ศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทย (potential growth) โดยเฉลี่ยในอีก 5 ปีข้างหน้าอาจจะลดลงเหลือเพียง 3.0%
ต่อปีหรือน้อยกว่านัน้ ศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยโดยเฉลีย่ อยูท่ ป่ี ระมาณ 3.5% หลังจากวิกฤติการณ์ทางการเงินโลกใน
ปี 2007 เป็นต้นมา ซึง่ ถือว่าค่อนข้างต่�ำ ในกลุม่ ประเทศกำ�ลังพัฒนา โดยแรงผลักดันส่วนหนึง่ มาจากการขยายตัวของกำ�ลังแรงงาน
ไทยในขณะนั้น ดังนั้น เมื่อประชากรวัยแรงงานเริ่มลดลงในปี 2018 จะส่งผลให้ศักยภาพการเติบโตของไทยก็จะลดลงเช่นกัน
โดยอีไอซีประเมินว่าศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ 3.2% ต่อปีในช่วง 5 ปีขา้ งหน้า หากการลงทุนโครงสร้างพืน้
ฐานขนาดใหญ่ทร่ี ฐั บาลได้เริม่ ดำ�เนินการตัง้ แต่ปี 2015 สามารถดำ�เนินการลุลว่ งตามแผนทีว่ างไว้ทง้ั หมด อย่างไรก็ดี อีไอซีมองว่าจาก
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อุปสรรคและความล่าช้าในการดำ�เนินโครงการภาครัฐขนาดใหญ่ จะทำ�ให้ศกั ยภาพการเติบโตของไทยเหลือเพียง 3.0% นอกจากนี้
ยังมีความเสี่ยงที่ศักยภาพการเติบโตอาจจะต่ำ�กว่าที่คาดการณ์ เนื่องจากการขยายตัวของกำ�ลังแรงงานที่น้อยลงจะฉุดให้ปัจจัย
อืน่ ขยายตัวช้าลงไปด้วย เห็นได้จากบทเรียนทัง้ ในไทยและต่างประเทศทีเ่ มือ่ กำ�ลังแรงงานเติบโตช้าลง การลงทุนและการพัฒนา
เทคโนโลยีชา้ ลงไปด้วย

บโตของกำ�ลังแรงงานนั้นมีความสัมพันธ์
6 กัการเติ
บการเติบโตของรายได้ต่อประชากรของประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเติบโตของรายได้ต่อประชากรและการเติบโตของกำ�ลังแรงงาน*
หน่วย: %

8%

อัตราการเติบโตของรายไดตอหัว

7%
6%

1981-90

5%
2001-10

4%
3%

1981-90

2%
1%
0%
-1.0%

2001-10
2001-10

-0.5%

0.0%

1991-00
1981-90
2001-10
2001-10
2001-10

1981-90
2001-10

1991-00

1991-00

2001-10

1981-90

1991-00

2001-10

2001-10

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

อัตราการเติบโตของกำลังแรงงาน

* แต่ละจุดข้อมูล คือค่าเฉลี่ยการเติบโต 10 ปี ตามประเทศและระยะเวลาที่ระบุ
ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูล World Bank database

3. เงินออมในระบบที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจะกระทบอัตราดอกเบี้ย
การวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณจะมีความสำ�คัญมากขึ้นและต้องเริ่มต้นเร็วขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากโครงสร้างประชากร
และครัวเรือนที่เปลี่ยนไป สังคมไทยในอดีตผู้สูงอายุมักจะอาศัยอยู่ในครอบครัวใหญ่ที่มีคนหลายรุ่นอยู่ร่วมกัน แต่ในปัจจุบัน
วิวฒ
ั นาการของสังคมไทยเปลีย่ นแปลงที่ไปสูค่ วามเป็นสังคมเมืองมากขึน้ ประกอบกับค่านิยมการมีบตุ รทีน่ อ้ ยลงทำ�ให้ครัวเรือน
โดยเฉลีย่ มีขนาดเล็กลง นอกจากนี้ สังเกตได้วา่ สัดส่วนครัวเรือนทีม่ แี ต่ผสู้ งู อายุมแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ เร็ว โดยจากข้อมูลของสำ�นักงาน
สถิตแิ ห่งชาติปี 2013 พบว่าครัวเรือนทีป่ ระกอบไปด้วยสมาชิกทีม่ อี ายุ 60 ปีขนึ้ ไปมีสดั ส่วนอยูท่ ปี่ ระมาณ 10% ของครัวเรือนทัง้ หมด
โดยจำ�นวนครัวเรือนที่มีลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้นราว 7% ต่อปีในช่วงปี 2009-2013 นอกจากนี้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในปัจจุบันยัง
คงพึ่งพารายได้จากบุตรหลานถึงกว่า 1 ใน 3 ของเงินที่นำ�มาใช้จา่ ยทั้งหมดในแต่ละเดือน แนวโน้มการมีบุตรน้อยลงและขนาด
ครัวเรือนที่เล็กลงสะท้อนว่าในอนาคต ผู้สูงอายุจะต้องพึ่งพาตัวเองมากขึ้น ขณะเดียวกันเศรษฐกิจที่เติบโตช้าลงจะส่งผลต่อ
ผลตอบแทนการลงทุนและเร่งให้ประชาชนต้องออมเงินสำ�หรับวัยเกษียณเร็วขึ้นอีก
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ผ่ากลยุทธ์ธุรกิจพิชิตวัยเกษียณ

7

ผู้สูงอายุในปัจจุบันยังคงพึ่งพารายได้ส่วนใหญ่จาก
เงินช่วยเหลือของบุตรหลาน

แหล่งที่มาของรายได้ของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุในปี 2013
หน่วย: %

เงินประกัน
มรดก อื่นๆ
ดอกเบี้ยธนาคาร พันธบัตร
3%
คาเชาที่ดินและอสังหาริมทรัพยอื่นๆ
4% 2%
1%
6%
36%

เงินชวยเหลือจากครอบครัว

เบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุ/คนพิการ 17%

31%
บําเหน็จ บํานาญ และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

ปริมาณเงินออมทีส่ งู และพฤติกรรมการออมของประชากรผูส้ งู อายุที่ ไม่ชอบความเสีย่ งมากนักจะส่งผลให้อตั ราดอกเบีย้ ลดลง
และจะยิง่ ทำ�ให้หาผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทมี่ อี ยูไ่ ด้ยากขึน้ การทีป่ ระชากรมีบตุ รน้อยลงในปัจจุบนั ประกอบกับจำ�นวนผูส้ งู อายุ
ทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับประชากรทัง้ หมดคาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณเงินออมในระบบเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญ และส่งผลต่อเนือ่ ง
ให้อตั ราดอกเบีย้ ลดลง ซึง่ จะทำ�ให้การหาผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทมี่ อี ยูย่ ากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ ผลสำ�รวจของอีไอซีพบว่าคนส่วนใหญ่
ยังมีการกระจายสินทรัพย์ที่ ไม่สามารถให้ผลตอบแทนได้ตามที่หวังไว้ได้ โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ยังเก็บอยู่ในรูปของเงินฝากที่มี
ดอกเบีย้ ต่�ำ นอกจากนี้ งานวิจยั ของ IMF ชีว้ า่ ผูส้ งู อายุมกั จะโยกย้ายสินทรัพย์ไปสูส่ นิ ทรัพย์ประเภททีม่ คี วามเสีย่ งต่�ำ อย่างพันธบัตร
รัฐบาล ความต้องการของตลาดที่สูงขึ้นทำ�ให้ราคาของสินทรัพย์ประเภทนี้สูงขึ้นตามไปด้วยทำ�ให้ผลตอบแทน (yield) ลดลง
4. ผู้สูงอายุที่รายได้น้อยจำ�นวนมากยังต้องพึ่งพาการช่วยเหลือจากภาครัฐซึ่งจะส่งผลให้ภาระทางการคลังสูงขึ้นในอนาคต
ผู้สูงอายุในอนาคตมีแนวโน้มต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากภาครัฐมากขึ้นจากแนวโน้มการไม่มีบุตร ประกอบกับเงินออมที่ ไม่
เพียงพอ ปัจจุบันผู้สูงอายุพึ่งพารายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุราว 17% ของรายได้ แต่รายได้หลักๆ ยังคงมาจากเงินช่วยเหลือ
จากครอบครัว แต่การทีผ่ สู้ งู อายุในอนาคตไม่คอ่ ยมีบตุ รและต้องใช้ชวี ติ ด้วยตัวเองมากขึน้ ทำ�ให้แหล่งรายได้ ในส่วนนีล้ ดลงไป และ
ส่งผลให้ผสู้ งู อายุตอ้ งพึง่ พารายได้จากเงินออมและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐมากขึน้ แม้ปจั จุบนั ไทยจะมีกฎหมายกำ�หนดให้นายจ้าง
มีการจัดตัง้ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพและจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนสวัสดิการสังคมด้วยแล้วก็ตาม แต่ผลสำ�รวจผูส้ งู อายุในปี 2012
ของสำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติชวี้ า่ เงินช่วยเหลือเหล่านีย้ งั ไม่เพียงพอในการดำ�รงชีวติ สำ�หรับผูส้ งู อายุทมี่ รี ายได้นอ้ ยและไม่มเี งินออม
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รายจ่ายด้านสวัสดิการและสุขภาพที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งการขยายตัวของฐานภาษีที่ชะลอลงจะทำ�ให้ ไทยมีภาระทางการคลังที่สูง
และอาจจะกระทบงบประมาณที่ต้องใช้ลงทุนในด้านอื่นที่มีความสำ�คัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ในญี่ปุ่นที่มี
ผู้สูงอายุประมาณ 25% ของประชากรทั้งหมด ปัญหาหนี้สาธารณะที่ขยายตัวมากกดดันให้รัฐบาลตัดสินใจขึ้นภาษีเมื่อต้นปี 2014
ทีผ่ า่ นมาจนทำ�ให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่วนหนึง่ ของหนีน้ นั้ มาจากรายจ่ายด้านสาธารณสุขทีท่ ยอยเพิม่ ขึน้ ตามสัดส่วนของ
ผู้สูงอายุจนปัจจุบันคิดเป็นเกือบ 9% ของ GDP ในขณะที่รายจ่ายด้านนี้ของภาครัฐในไทยก็มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วง 20 ปีที่ผ่าน
มาเช่นกัน (รูปที่ 8) การเพิ่มขึ้นของงบประมาณด้านนี้ในอนาคตอาจจะกระทบต่องบประมาณในด้านอื่นๆ เช่น การลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ ไทยยังไม่สามารถดำ�เนินนโยบายการคลังที่ขาดดุลได้มากอย่างญี่ปุ่นหรือประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ
ที่ปัจจุบันมีหนี้สาธารณะมากกว่า 100% ของ GDP เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และระบบการเงินที่แข็งแกร่ง
กว่าไทย ดังนั้น การกู้ยืมหรือออกพันธบัตรรัฐบาลของไทยจะทำ�ได้ภายในขอบเขตที่จำ�กัดตามการเติบโตของเศรษฐกิจไปด้วย

งส่วนหนึ่งมาจากรายจ่ายทางด้านสุขภาพ
8 ภาระทางการคลั
ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตามขนาดของประชากรสูงอายุ
รายจ่ายภาครัฐด้านสุขภาพและสัดส่วนประชากรสูงอายุ
หน่วย: % GDP (ซ้าย), % ของประชากรทั้งหมด (ขวา)

ไทย
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3.5%
3.0%

10.0%

10.0%
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8.0%

2.5%
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6.0%

1.5%

4.0%

1.0%
0.5%
0.0%

12.0%

1995
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2010

30.0%
25.0%
20.0%

6.0%

15.0%
4.0%

2.0%

2.0%

0.0%

0.0%

รายจายดานสุขภาพของภาครัฐ (ซาย)

ญี่ปุน

10.0%
5.0%
1995

2000

2005

2010

0.0%

สัดสวนประชากรอายุ 65 ปขึ้นไป (ขวา)

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ World Health Organization

เพือ่ รับมือกับภาระการคลังทีจ่ ะสูงขึน้ รัฐบาลควรปฏิรปู โครงสร้างของสวัสดิการต่างๆ โดยให้ความสำ�คัญกับความยัง่ ยืน ระบบ
สวัสดิการในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงเป็นแบบ defined-benefit ซึ่งจะมีการกำ�หนดผลประโยชน์สำ�หรับผู้เกษียณอายุล่วงหน้า
ตามหลักเกณฑ์ เช่น อายุงาน อย่างไรก็ตาม ระบบที่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าคือ defined-contribution ซึ่งขนาดของ
ผลประโยชน์ที่ ได้รับจะขึ้นอยู่กับจำ�นวนเงินที่ผู้เกษียณสะสมไว้เมื่ออยู่ในวัยทำ�งาน โดยระบบดังกล่าวเป็นที่แพร่หลายในสหรัฐฯ
และสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ ประเด็นที่น่าสนใจคือ ภายใต้ระบบ defined-contribution เป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐควบคู่
กับการกระตุน้ ให้มกี ารวางแผนทางการเงินไปด้วย หากรัฐยังคงดำ�เนินนโยบายเดิมต่อไปอาจจะนำ�ไปสูค่ วามไม่ยงั่ ยืนทางการคลัง
และในที่สุดประชากรวัยแรงงานจะต้องเป็นผู้แบกรับภาระหนี้ที่เกิดขึ้นด้วยการขึ้นภาษี
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BOX: ความท้าทายของระบบดูแลสุขภาพ
จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสร้างความท้าทายต่อ
ระบบการดู แ ลและบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพของ
ประเทศ โดยมีความท้าทายในสามด้านหลักๆ
คื อ 1. ความเพี ย งพอของเงิ น ทุ น สนั บ สนุ น
2. ความเพี ย งพอของแรงงานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
3. การเพิ่ ม ขึ้ น ของความต้ อ งการบริ ก ารที่
หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น

รายจ่ายด้านสุขภาพของประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ชัดเจนไปในทิศทางเดียวกับสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ
แต่ กำ � ลั ง แรงงานที่ จ ะเริ่ ม ลดลงจะส่ ง ผลต่ อ ความ
สามารถของประเทศในการอุดหนุนรายจ่ายดังกล่าว
ซึ่งปัจจุบันทั้งภาระสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นเป็น
ภาระโดยตรงต่องบประมาณของรัฐ อีกทั้งยังมีภาระที่
อาจจะเกิดขึน้ เพิม่ เติมเพือ่ ชดเชยให้กบั กองทุนประกัน
สั ง คมที่ กำ � ลั ง ใกล้ จ ะเผชิ ญ ภาวะที่ ร ายจ่ า ยมากกว่ า
รายได้ โดยมีการคาดการณ์ว่ากองทุนประกันสังคม
จะเริ่ ม ประสบกั บ ภาวะขาดทุ น ในปี 2044 เป็ น ต้ น
ไป สวนทางกับการสร้างรายได้ ในระบบเศรษฐกิจที่มี
แนวโน้มลดลงจากกำ�ลังแรงงานทีล่ ดลง ทีจ่ ะมีผลกระทบ
ต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ทำ�ให้รัฐอาจต้องเพิ่ม
ขนาดการขาดดุล และเพิ่มหนี้สาธารณะในระยะยาว
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ตารางสวัสดิการภาครัฐและเอกชนที่ให้กับผู้สูงอายุไทยหลังจากเกษียณอายุในปัจจุบัน

กองทุนประกันสังคม

แรงงานในระบบ (ไมรวมขาราชการ)

แรงงานนอกระบบ

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) เมื่อจายเงินสมทบมาแลว
ไมนอยกวา 180 เดือน โดยสวนที่สมทบเกินทุก 12
เดือนไดเพิ่ม 1.5%
บําเหน็จ
รับเงินกอนที่สมทบรวมกับนายจางและผลตอบแทน
ตามที่กองทุนประกันสังคมกําหนด ถาจายเงินสมทบ
ไมครบ 180 เดือน

บํานาญ
รับเงินเดือนละ 600 บาทตลอดชีวิตหลังเกษียณเมื่อ
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

สําหรับพนักงานทั่วไปที่สมัครใจลงทุน 2% - 15%
ของเงินเดือน โดยนายจางจะสมทบในจํานวนที่
เทากันหรือมากกวา

ไมมี

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
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ตารางสวัสดิการภาครัฐและเอกชนที่ให้กับผู้สูงอายุไทยหลังจากเกษียณอายุในปัจจุบัน (ต่อ)
ผูสูงอายุทั่วไป
การชวยเหลือสาธารณะ

•

หลังอายุ 60 ป รับเบี้ยยังชีพ 600, 700, 800, 1,000 บาท ตอเดือน
• คําแนะนําและคําปรึกษาทางคดีที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ (การทารุณกรรม และถูกทอดทิ้ง)
• มีกองทุนไวดูแลผูสูงอายุที่ขาดที่พึ่ง
• รัฐบาลออกเงินชวยเหลือลดคาโดยสารตางๆ เชน รถโดยสารประจําทาง รถไฟ และ เครื่องบิน เปนตน

การบริการสังคม
•

ดานสุขภาพอนามัย

•

•

ดานการศึกษา

•

การเรียนการสอนพิเศษ เชน การสอนวิชาชีพตามศูนยฝกวิชาชีพตางๆ

•

ดานรายได

•

รับเงินบํานาญจาก กองทุนสวัสดิการชุมชนที่รัฐบาลชวยสมทบในแตละชุมชน

•

ดานที่อยูอาศัย

•

จัดตั้งสถานสงเคราะหสําหรับผูสูงอายุโดยไมเก็บคาใชจายใดๆ

•

ดานการบริการสังคมและ
นันทนาการ

•

ศูนยอเนกประสงค และชมรมผูสูงอายุ ที่มีกิจกรรมรวมกันทั้งดาน สุขภาพ, ศาสนา, วัฒนธรรม, และ
อื่นๆ

การชวยเหลือของภาคประชาชน

•

มีกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไวเปนเงินชวยเหลือยามเจ็บปวย
• จัดตั้งชองทางพิเศษสําหรับผูสูงอายุตามโรงพยาบาลตางๆ
• ตั้งโครงการดูแลสุขภาพประจําตําบลและตามบาน
• หาอาสาสมัครมาดูแลผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง

สวัสดิการสังคมของบริษัทเอกชน
• กลุมจิตอาสา มูลนิธิ และ สถานสงเคราะหสําหรับผูสูงอายุ ของภาคเอกชนที่ไมเก็บคาบริการ
• การจัดการสวัสดิการของชุมชนตางๆ
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ความท้าทายที่สองคือการที่กำ�ลังแรงงานมีแนวโน้มลดลงจะส่งผลให้มีผู้ ให้บริการสนับสนุนและดูแลสุขภาพ
ลดลงไปด้วย ปัจจุบันแรงงานในอุตสาหกรรมด้านกิจกรรมสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์มีจำ�นวนคิด
เป็นอัตราส่วนประมาณ 106 คนต่อผู้สูงอายุหนึ่งพันคน สัดส่วนแรงงานในอุตสาหกรรมสุขภาพและงาน
สังคมสงเคราะห์ที่แทบไม่เพิ่มขึ้นเลยเนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่หลั่งไหลไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ มากกว่า
เช่น ภาคการผลิต และการค้าส่งค้าปลีก ประกอบกับแนวโน้มกำ�ลังแรงงานโดยรวมที่จะลดลงจะส่งผลทำ�ให้
อัตราส่วนดังกล่าวลดลงเหลือเพียง 66 คนต่อผู้สูงอายุหนึ่งพันคนในอีก 10 ปีข้างหน้า และหากแนวโน้ม
ดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลง อัตราส่วนนี้จะลดลงเหลือเพียง 30 คนต่อผู้สูงอายุหนึ่งพันคนภายในปี 2050
ประการสุดท้าย การที่ประชากรมีอายุขัยยาวขึ้นพร้อมๆ กับการขยายตัวของอาการเจ็บป่วยเรื้อรังที่ ไม่ใช่
โรคติดต่อที่มักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีความต้องการบริการดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้นทั้งในด้านของ
คุณภาพ ปริมาณ และความรวดเร็ว โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของผู้ที่มีอาการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ที่มีจำ�นวนขยายตัวรวดเร็ว ซึ่งการดูแลควรจะต้องครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมการบริโภคที่ช่วยป้องกันการเกิด
โรคต่างๆ เหล่านี้เพื่อลดภาระการรักษาในระยะยาว ซึ่งนอกจากการให้การสนับสนุนการรักษาพยาบาลแล้ว
ภาครัฐควรมีการรณรงค์ ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำ�คัญของการดูแลสุขภาพเพือ่ ป้องกันและลดความเสีย่ ง
ของการเกิดโรคร้ายแรงเหล่านี้ด้วย
ทั้งนี้ ความท้าทายดังกล่าวไม่ได้ จำ�กัดอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของภาครัฐเพียงอย่างเดียว ในทางตรงกัน
ข้ามประชาชนควรเริ่มที่จะวางแผนดูแลตัวเองให้พร้อมสำ�หรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากกว่ารอให้ภาครัฐ
มาดูแล ซึ่งด้วยภาระดูแลสุขภาพของคนไทยปัจจุบันที่ตกอยู่กับภาครัฐเป็นส่วนมากยิ่งน่าเป็นกังวลว่าระบบ
ดังกล่าวจะยั่งยืนได้มากเพียงใด

2

การก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ...
พฤติกรรมการบริโภคทีภ่ าคธุรกิจต้องจับตามอง
แม้ธรุ กิจจะได้รบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมจากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง
ประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น แต่ ในขณะเดียวกัน
การเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด โอกาสทางธุ ร กิ จ เพิ่ ม ขึ้ น และสร้ า ง
ความท้าทายให้ธุรกิจปรับตัวด้วยเช่นกัน
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ประเด็นที่ภาคธุรกิจต้องจับตามองคือ ผลกระทบที่มาจาก
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคใน 3 ด้านหลัก
ประกอบด้วย 1. ผลกระทบจากพฤติกรรมการใช้จ่ายของ
ผู้ บ ริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป 2. ผลกระทบจากการ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการดำ � เนิ น ชี วิ ต หรื อ ไลฟ์ ส ไตล์
(lifestyle) ที่เปลี่ยนแปลงไป และ 3. ผลกระทบจากระดับ
รายได้ทลี่ ดลง ซึง่ จะทำ�ให้ผบู้ ริโภคต้องปรับรูปแบบการออม
และการลงทุน ซึ่งประเด็นเหล่านี้ส่งผลให้ภาคธุรกิจต้อง
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สามารถเจาะกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต
1. พฤติกรรมการใช้จ่ายในสังคมผู้สูงอายุจะมีการใช้จ่าย
ลดลง แต่จะเน้นให้ความสำ�คัญกับที่อยู่อาศัยมากขึ้น
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้มีการใช้จ่ายน้อยลงราว
30% แต่ ในกลุ่มที่มีรายได้สูง ยังมีแนวโน้มที่จะรักษาระดับ
คุณภาพชีวิตในการใช้จ่ายใกล้เคียงระดับเดิม หากเปรียบ
เที ย บการใช้ จ่ า ยของผู้ บ ริ โ ภคในกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ เ ที ย บกั บ
ผูบ้ ริโภคโดยรวม พบว่าครัวเรือนทีม่ ผี สู้ งู อายุมกี ารใช้จา่ ยทีล่ ด
ลงอย่างมีนัยสำ�คัญ โดยลดลงถึงราว 30% เฉลี่ยมาอยู่ที่ราว
3,617 บาทต่อคนต่อเดือน แต่หากเทียบในแง่ของการใช้
จ่ายของครัวเรือนที่มีระดับรายได้แตกต่างกันแล้ว จะเห็นว่า
ผู้สูงอายุในครัวเรือนที่มีรายได้สูงกว่า 100,000 บาทต่อเดือน
มีการใช้จ่ายใกล้เคียงระดับเดิม โดยมีรายจ่ายที่ลดลงเพียง
14% จากค่าใช้จา่ ยในการเดินทางทีล่ ดลงเป็นหลัก ซึง่ สะท้อน
ให้เห็นว่ากลุม่ ผูส้ งู อายุทมี่ รี ายได้สงู ยังคงเป็นกลุม่ ทีภ่ าคธุรกิจ
ต้องให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีกำ�ลังซื้อสูงและยัง
มีแนวโน้มจับจ่ายใช้สอยสูงเพื่อคงระดับคุณภาพชีวิตให้ ใกล้
เคียงกับในช่วงก่อนวัยเกษียณ

รูปแบบการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการของผู้สูงอายุเปลี่ยน
แปลงไป โดยนอกจากการใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่เพิ่ม
ขึ้นแล้ว ผู้สูงอายุยังมีแนวโน้มให้ความสำ�คัญกับที่อยู่อาศัย
โดยถ้าดูจากข้อมูลภาพรวมโครงสร้างการใช้จ่ายของครัวเรือน
ที่มีผู้สูงอายุของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าแม้ผู้สูงอายุจะ
บริโภคอาหารลดลง 19% แต่สัดส่วนการใช้จ่ายหลักยังมาจาก
ด้านอาหารถึงราวครึ่งหนึ่งของการใช้จ่ายทั้งหมด ขณะเดียวกัน
มีการใช้จา่ ยด้านการรักษาพยาบาลมากขึน้ ถึงราว 30% ทัง้ นี้ หาก
วิเคราะห์ถงึ การใช้จา่ ยของครัวเรือนทีม่ รี ายได้สงู พบว่า ผูส้ งู อายุ
ที่มีรายได้สูงจะมีการใช้จา่ ยสินค้าเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซม
และตกแต่งทีอ่ ยูอ่ าศัยมากขึน้ โดยเพิม่ ขึน้ 9% เทียบกับครัวเรือน
โดยรวม สอดคล้องกับผลสำ�รวจความคิดเห็นเกีย่ วกับการบริโภค
หลังเกษียณของอีไอซี ซึ่งผู้บริโภคถึงราว 80% เห็นด้วยกับการ
ปรั บ ปรุ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย เพื่ อ อำ � นวยความสะดวกในยามเกษี ย ณ
ส่วนหนึ่งเนื่องจากผู้สูงอายุในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงต้องการ
อาศั ย อยู่ ใ นบ้ า นเดิ ม ภายหลั ง จากเกษี ย ณ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ผลสำ�รวจที่พบว่าราว 90% ของผู้สูงอายุยังคงอาศัยอยู่ในบ้าน
หลังเดิมหลังจากเกษียณอายุ
การใช้จ่ายอีกหมวดที่น่าสนใจสำ�หรับกลุ่มผู้สูงอายุคือ การใช้
จ่ายเพื่ออำ�นวยความสะดวกสบาย อย่างเช่นการจ้างคนดูแล
บ้านที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ จากข้อมูลการใช้จ่าย
ของครัวเรือนพบว่า ครัวเรือนทีม่ ผี สู้ งู อายุมคี า่ ใช้จา่ ยในส่วนของ
การจ้างคนดูแลบ้านเพิม่ ขึน้ มาถึงราว 60% เทียบกับครัวเรือนโดย
รวม สะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวก
สบายและสอดรับกับแนวโน้มการอยูอ่ าศัยคนเดียวมากขึน้ ดังนัน้
จากแนวโน้มพฤติกรรมการใช้จ่ายที่หันมาให้ความสำ�คัญกับที่
อยู่อาศัยมากขึ้นของกลุ่มผู้สูงอายุดังกล่าวจึงน่าจะเป็นโอกาส
สำ�หรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอาทิ ธุรกิจค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้าน
ธุรกิจรับซ่อมแซม ตกแต่งปรับปรุงที่อยู่อาศัย รวมถึงธุรกิจให้
บริการดูแลที่อยู่อาศัยที่จะต้องเตรียมนำ�เสนอและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น
ในอนาคต
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ผู้สูงอายุมีการใช้จ่ายน้อยลงราว 30% แต่กลุ่มที่มีรายได้สูง
มีแนวโน้มรักษาระดับคุณภาพชีวิตใกล้เคียงเดิม และใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยมากขึ้น

การใช้จ่ายของผู้บริโภคแบ่งตามครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุในครัวเรือน
หน่วย: บาท/คน/เดือน
อื่นๆ

16,050

คารักษาพยาบาล

7%

บันเทิงและสันทนาการ

การสื่อสาร

ทองเที่ยว
เครื่องแตงกายและ
ของใชสวนบุคคล
อาหาร

ที่อยูอาศัย

4%
6%

การเดินทาง

10%
11%

-14%
13,966
8%
4%

3%
7%
8%
14%

5,278
13%

24%

-31%

33%

29%

3,617

41%

13% 14%
48%

25%

ครัวเรือนทั้งหมด

ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุ

ครัวเรือนทั้งหมดที่รายไดเกิน
100,000 บาท

25%
ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุที่รายได
เกิน 100,000 บาท

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

2. พฤติกรรมการดำ�เนินชีวิตของผู้สูงอายุจะให้ความสำ�คัญกับสุขภาพ การมีสังคม และยอมรับเทคโนโลยี ใหม่ๆ มากขึ้น
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนอกจากจะส่งผลต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคแล้ว ยังส่งผลต่อ lifestyle ที่เปลี่ยนแปลงไป
ด้วย จากผลสำ�รวจ lifestyle ของผู้บริโภคในยามเกษียณของอีไอซีพบว่า ผู้บริโภคในวัยเกษียณมีแนวโน้มปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมหลายอย่างที่น่าสนใจ
ผูส้ งู อายุไทยเลือกผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติปลอดสารเคมี มากกว่าผลิตภัณฑ์เพือ่ บำ�รุงร่างกาย และออกกำ�ลังกายมากขึน้
จากผลสำ�รวจรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในช่วงอายุต่างๆ พบว่า ราวครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุต้องการบริโภคอาหารและ
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติปลอดสารเคมี (ออร์แกนิค) ราว 70% หันมาออกกำ�ลังกายมากขึ้น และราว 60% มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร แต่อีกกลุ่มที่น่าสนใจคือ กลุ่มวัยกลางคนที่มีอายุ 40-60 ปี ที่จะเข้าสู่สังคมสูงอายุในอนาคต
ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกำ�ลังซื้อสำ�คัญเนื่องจากมีแนวโน้มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยราว 50% มี
การบริโภคอาหารเสริมและวิตามิน และถึงราว 80% ปรับเปลี่ยนนิสัยการทานอาหาร ทั้งนี้ อีไอซีได้วิเคราะห์เจาะลึกไปถึง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารหมวดต่างๆ พบว่า มีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดของครัวเรือนที่ ไม่มีผู้สูงอายุเลยกับครัวเรือนที่
มีแต่ผู้สูงอายุคือ กลุ่มที่มีแต่ผู้สูงอายุจะมีการบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ไข่ นม น้อยลง และหันมาบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพมากขึ้น อาทิ ผัก ผลไม้ และอาหารทะเล แม้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุใส่ ใจสุขภาพมากขึ้น แต่อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือ
กลุ่มผู้สูงอายุยังต้องการความสะดวกสบาย โดยนิยมซื้ออาหารสำ�เร็จรูปมารับประทานที่บ้านมากขึ้น เห็นได้จากการซื้อ
อาหารสำ�เร็จรูปมารับประทานในบ้านเพิ่มขึ้นราว 23% และมีสัดส่วนมากถึง 1 ใน 3 ของรายจ่ายการบริโภคอาหารทั้งหมด
ขณะเดียวกันมีการใช้จา่ ยในการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านน้อยลงถึง 68% พฤติกรรมการบริโภคอาหารทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายสำ�หรับธุรกิจด้านอาหาร โดยเฉพาะอาหารสำ�เร็จรูปพร้อมทานที่ต้องพัฒนาให้มีความ
หลากหลายและตอบโจทย์ ให้เหมาะกับกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งในแง่คุณค่าทางโภชนาการและความสะดวกในการรับประทาน
ขณะเดียวกันกลุ่มร้านอาหารต้องเน้นอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นและควรมีบริการส่งถึงบ้าน ซึ่งในปัจจุบันอาหารส่งถึงบ้าน
ส่วนใหญ่ยงั เป็นกลุม่ ของอาหารจานด่วนเป็นหลัก ซึง่ อาจยังไม่ตอบโจทย์กระแสรักสุขภาพของกลุม่ ผูส้ งู อายุในอนาคตมากนัก
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้สูงอายุไทยเลือกผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติปลอดสารเคมี
10 ผูมากกว่
าผลิตภัณฑ์เพื่อบำ�รุงร่างกาย และออกกำ�ลังกายมากขึ้น
แนวโน้มความต้องการสินค้าและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
หน่วย: % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดในแต่ละช่วงอายุ

ความตองการสินคาเพื�อสุขภาพ
41-60 ป

20-40 ป

46%

51%

34%

อาหาร/ผลิตภัณฑจาก
ธรรมชาติปลอดสารเคมี

30%

48%

47%

อาหารเสริม/วิตามิน

29%

66%

77%

ผลิตภัณฑความงาม

มากกวา 60 ป

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื�อปองกันปญหาสุขภาพ
41-60 ป

20-40 ป
ออกกำลังกายมากขึ้น

อานหนังสือมากขึ้น
เลนเกมสบริหารสมอง
ฝกวิปสสนาและนั่งสมาธิ

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC

76%

70%
6%

7%
12%
20%

48%

34%

39%

ปรับเปลี่ยนนิสัยการทานอาหาร

69%

77%

77%

ตรวจสุขภาพบอยขึ้น

มากกวา 60 ป

57%
8%

13%

7%
24%

16%

Economic Intelligence Center (EIC) 25

กรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุจะเน้นอาหารเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ อาหารทะเล ผัก ผลไม้
11 พฤติ
แต่ขณะเดียวกันยังต้องการความสะดวก โดยนิยมซื้ออาหารสำ�เร็จรูปมารับประทานที่บ้านมากขึ้น

ครัวเรือนที่ ไมมีผูสูงอายุ

ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุ

/คน/เดือน

/คน/เดือน

2,736 บาท

2,448 บาท

VS
สัดสวนการใชจายบริโภคอาหารแตละประเภท

อาหารทะเล
ผัก
ผลไมและถั่ว
อาหารสำเร็จรูปกลับบาน
ธัญพืช
เนื้อสัตว
น้ำตาล
ไขและนม
ทานอาหารนอกบาน

6%
4%
5%
20%
10%
8%
3%
5%
27%

10%
7%
8%
28%
13%
9%
3%
5%
10%

( ) อัตราเปลี่ยนแปลงของการบริโภคอาหารระหวางครัวเรือนที่ ไมมีผูสูงอายุและครัวเรือนที่มีผูสูงอายุ
ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

(+52%)
(+45%)
(+28%)
(+23%)
(+18%)
(-1%)
(-11%)
(-16%)
(-68%)

เพิ่มขึ้น
อยางมาก

ลดลง
อยางมาก
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ผู้สูงอายุของไทยจะมีการตรวจสุขภาพบ่อยขึ้น แต่
ยั ง ไม่ เ ห็ น ความสำ � คั ญ ของอุ ป กรณ์ เ ทคโนโลยี ช่ ว ย
เหลื อ ด้ า นสุ ข ภาพมากนั ก จากผลสำ � รวจของอี ไ อซี
พบว่ า ราวครึ่ ง หนึ่ ง ของผู้ สู ง อายุ มี ก ารตรวจสุ ข ภาพ
บ่อยขึ้น สะท้อนถึงโอกาสสำ�หรับธุรกิจโรงพยาบาลที่
ควรเพิ่มแพ็กเกจตรวจสุขภาพสำ�หรับกลุ่มผู้สูงอายุให้
มีความหลากหลาย หรือเน้นตรวจคัดกรองเพื่อเจาะ
กลุ่ ม โรคเฉพาะทางที่ ผู้ สู ง อายุ มี ค วามกั ง วลมากเป็ น
พิเศษ จากผลสำ�รวจพบว่าโรคที่ผู้สูงอายุไทยมีความ
กังวลมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ โรคหัวใจและความดัน

โลหิ ต สู ง กระดู ก และข้ อ เบาหวาน มะเร็ ง การมอง
เห็นและการได้ยิน ตามลำ�ดับ อย่างไรก็ดี แม้ผู้สูงอายุ
จะหันมาสนใจตรวจสุขภาพมากขึ้น แต่การซื้ออุปกรณ์
เทคโนโลยีด้านสุขภาพยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก โดย
เพียง 10% ของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการใช้อุปกรณ์ประเภทนี้
แต่แนวโน้มการใส่ใจสุขภาพจะส่งผลให้ความต้องการ
อุปกรณ์เหล่านี้เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยหากวิเคราะห์จาก
กลุ่มผู้บริโภควัยกลางคนพบว่า 56% เห็นด้วยกับการซื้อ
อุปกรณ์เทคโนโลยีด้านสุขภาพสำ�หรับใช้ ในยามเกษียณ

5 โรคกังวลของผูสูงอายุ
01 54%

หัวใจและความดัน
โลหิตสูง

02 48%

คาใชจาย 400,000-1,000,000
ในการรักษา* (ผาตัดหัวใจ เชน บอลลูน,
เปลี่ยนลิ้นหัวใจ, บายพาส)
(บาท)

กระดูกและขอ

200,000-500,000
(ผาตัดเปลี่ยนขอเขา
หมอนรองกระดูก)

*คาใชจา ยในการรักษาพยาบาลโดยประมาณในโรงพยาบาลเอกชน

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC

03 36%

เบาหวาน

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

04 22%
มะเร็ง

500,000-1,000,000
(มะเร็งระยะลุกลาม)

05 21%

สายตาและการไดยิน

50,000-100,000
(ผาตัดตอกระจก)
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ผูส้ งู อายุตอ้ งการมีสงั คม ได้พบปะกับเพือ่ น และมีกจิ กรรมยามว่าง จากผลสำ�รวจของอีไอซีเกีย่ วกับพฤติกรรมการออกไปทำ�
กิจกรรมต่างๆ นอกบ้านนอกเหนือจากการทำ�งานของกลุม่ ผูบ้ ริโภคในช่วงอายุตา่ งๆ พบว่าผูส้ งู อายุถงึ ราว 60% มักจะออกไปทำ�
กิจกรรมต่างๆ นอกบ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการออกไปซือ้ อาหารและสินค้าจำ�เป็นในชีวติ ประจำ�วัน
แต่อีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจคือ ผู้สูงอายุราว 40% ตอบว่าออกไปนอกบ้านเพื่อไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อน สะท้อนให้เห็นถึง
พฤติกรรมของผู้บริโภคในวัยเกษียณที่ยังต้องการมีสังคม ซึ่งสอดคล้องกับผลสำ�รวจของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติที่ความรู้สึก
เหงาเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุพูดถึงเป็นปัญหาอันดับแรกของการอยู่คนเดียว มากกว่าปัญหาการไม่มีคนดูแลเมื่อเจ็บป่วยและการ
ต้องเลี้ยงชีพด้วยตัวเองเสียอีก โดยในจำ�นวนผู้สูงอายุที่บอกว่ามีปัญหาในการอยู่คนเดียวนั้น ประมาณ 50% ของคนกลุ่มนี้
บอกว่าปัญหาหลักคือ รูส้ กึ เหงา โดยเฉพาะผูส้ งู อายุผหู้ ญิงมีปญ
ั หานีม้ ากกว่าผูช้ าย ในขณะทีผ่ สู้ งู อายุทมี่ องว่าปัญหาของการ
อยู่คนเดียวคือการที่ไม่มีคนดูแลเมื่อเจ็บป่วยและปัญหาการเงินมีเพียง 27% และ 16% ตามลำ�ดับเท่านั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้
สูงอายุในปัจจุบันมีการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะด้านการสื่อสารและสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น นอกจากนี้ กว่า 50%
ของผูส้ งู อายุยงั มีความต้องการเดินทางท่องเทีย่ วหลังวัยเกษียณ ซึง่ พฤติกรรมเหล่านีจ้ ะเป็นโอกาสสำ�หรับธุรกิจบริการประเภท
ต่างๆ อาทิ ศูนย์การค้า โรงแรม สถานที่ออกกำ�ลังกาย และบริษัทนำ�เที่ยวที่ควรจะนำ�เสนอบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุมากขึ้น อาทิ สถานที่ออกกำ�ลังกายที่ออกแบบมาเฉพาะสำ�หรับผู้สูงอายุ บริการนำ�เที่ยวเชิงสุขภาพ
หรือแม้แต่ศนู ย์การค้า อาทิ คอมมูนติ มี้ อลล์ขนาดเล็กทีส่ ามารถตอบโจทย์ความต้องการสถานทีพ่ บปะสังสรรค์ของผูส้ งู อายุที่
สะดวกและอยูใ่ กล้บา้ น ซึง่ จากผลสำ�รวจของอีไอซีพบว่าผูส้ งู อายุราว 45% ชอบไปเดินศูนย์การค้าขนาดเล็กมากกว่าขนาดใหญ่

12

ผู้สูงอายุต้องการมีสังคม
ได้พบปะเพื่อนๆ และมีกิจกรรมยามว่าง

พฤติกรรมการทำ�กิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากการทำ�งาน
หน่วย: % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดในแต่ละช่วงอายุ

20-40 ป

41-60 ป
67%

ทานอาหารนอกบาน

63%
82%

ซื้ออาหาร/ของใชจําเปน
ธุรกรรมการเงินและการลงทุน

34%

พักผอนหยอนใจ

37%

4%

พบแพทย

3%

กิจกรรมเพื่อสังคม

2%

ทําบุญ/วิปสสนา

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC

24%

28%

23%

19%
5%

12%

74%

41%

25%

พบปะสังสรรคกับเพื่อน

36%
82%

18%

ออกกําลังกาย
เสริมความงาม

มากกวา 60 ป

27%
1%

18%

37%

7%
4%

25%
12%

15%

25%
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พฤติกรรมการใชจายซื้อสินคา
ของผูบริโภควัยเกษียณ

(%ของผูบริโภคอายุ 60+)

82%

ใหความสำคัญกับการปรับปรุงที่อยูอาศัยเพื�ออำนวยความสะดวกยามเกษียณ

68%

หาขอมูลสินคาและบริการกอนการตัดสินใจ

59%

ยินดีจายเงินเพิ่มขึ้นหากไดสินคาและบริการที่ออกแบบมาเฉพาะเพื�อผูสูงอายุ

55%

ยินดีที่จะเรียนรูเทคโนโลยี ใหมๆ

45%

ชอบศูนยการคาขนาดเล็กมากกวาขนาดใหญ

19%

อยากจะซื้ออุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพื�ออำนวยความสะดวก

อินเทอร์เน็ตจะยิ่งมีบทบาทในการตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ที่เกษียณ
อายุจะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ในช่วง 4-5
ปีที่ผ่านมา การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคไทยมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญและเข้ามามีบทบาท
มากขึ้ น ในกลุ่ มผู้บริโ ภคสูง อายุ ถ้ าดูจากจำ�นวนผู้ ใช้
อิ น เทอร์ เ น็ ต ในกลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี อ ายุ ม ากกว่ า 60 ปี
ขึ้นไป เพิ่มขึ้นถึงราว 30% ต่อปีในช่วงปี 2009-2013
เทียบกับผู้บริโภคในกลุ่มอายุอื่นๆ ที่เติบโตราว 10%
ต่อปี นอกจากนี้ ถ้าดูในแง่ของพัฒนาการด้านความ
ต้องการเทคโนโลยีใหม่ๆ พบว่า แม้กลุ่มผู้สูงอายุใน
ปั จ จุ บั น มี เ พี ย งราว 30% ที่ ใ ช้ ส มาร์ ท โฟน แต่ ห าก
มองไปในอนาคต กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภควั ย กลางคนที่ มี อ ายุ
40-50 ปีที่จะเข้าสู่วัยเกษียณในอีก 10-20 ปีข้างหน้า
มีสัดส่วนของการใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตสูงมาก

ส่ ง ผลให้ เ ทคโนโลยี อุ ป กรณ์ สื่ อ สารไร้ ส ายจะเข้ า มา
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคและการใช้ ชี วิ ต
ประจำ�วันของสังคมผู้สูงอายุในอนาคต โดยเฉพาะ
โซเชียลมีเดียที่จะเข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างมาก ทั้งนี้
จากผลสำ � รวจพฤติ ก รรมการใช้ แ อปพลิ เ คชั น ของ
ผู้บริโภคในช่วงอายุต่างๆ พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุราว 30%
มีการใช้ โซเชียลมีเดีย สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของ
โซเชียลมีเดียที่จะเป็นหนึ่งในช่องทางในการเข้าถึงการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุได้ ในอนาคต
นอกจากนี้ ผู้สูงอายุยังมีแนวโน้มใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ
ค้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและ
บริการมากขึ้น ดังนั้น ช่องทางออนไลน์จึงน่าจะเป็นอีก
หนึง่ ช่องทางทีจ่ ะช่วยเสริมให้สามารถเจาะกลุม่ ผูส้ งู อายุ
ได้มากขึ้นในอนาคตแม้ว่าการซื้อสินค้าออนไลน์ยังไม่
แพร่หลายมากนักในปัจจุบัน
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แม้ว่าผู้สูงอายุจะมีการบริโภคโดยรวมลดลง แต่ยินดี
ที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นหากสินค้าและบริการสามารถตอบ
โจทย์ความต้องการได้ อีกทั้งมีความพร้อมในการเรียน
รู้และยอมรับเทคโนโลยี ใหม่ๆ จากผลสำ�รวจความเห็น
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้ าและบริการของผู้บริโภค
หลังวัยเกษียณพบว่า กว่า 60% ยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้น
หากได้สนิ ค้าและบริการทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้สูงอายุ ทั้งนี้ แม้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุแต่เดิมมัก
จะถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่ ไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีใหม่ๆ มากนัก แต่แนวโน้มการใช้เทคโนโลยี
ของผู้สงู อายุในอนาคตจะมีความแตกต่างจากผู้สูงอายุใน
ปัจจุบนั โดยจากผลสำ�รวจพบว่า ผูส้ งู อายุราว 55% ตอบว่า
ยินดีที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ขณะที่ราว 20% เห็นด้วย
กับการซือ้ อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์เพือ่ อำ�นวยความสะดวก
ดั ง นั้ น การพั ฒ นานวั ต กรรมใหม่ ๆ และการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์มาเพือ่ ตอบโจทย์อ�ำ นวยความสะดวกและคำ�นึง
ถึงรูปแบบการใช้งานเฉพาะกลุม่ จะเป็นอีกหนึง่ โอกาสทีจ่ ะ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าสูงอายุที่ไม่ควรมองข้าม
โปรโมชัน่ ลดราคามีอทิ ธิพลน้อยลงสำ�หรับตลาดผูส้ งู อายุ
เนื่องจากผู้สูงอายุให้ความสำ�คัญกับคุณภาพ และความ
ทนทานมากกว่า จากผลสำ�รวจของอีไอซีเกี่ยวกับปัจจัย
ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในกลุ่มต่างๆ
พบว่า กลุ่มผู้บริโภคสูงอายุให้ความสำ�คัญกับคุณภาพ
ของสิ น ค้ า มากเป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง ถึ ง 67% รองลงมาคื อ
ความทนทานและราคาทีส่ มเหตุสมผล ซึง่ ต่างจากผูบ้ ริโภค
กลุ่มวัย 40-60 ปี ที่ยังให้ความสำ�คัญกับราคาสินค้าเป็น
อันดับหนึง่ ดังนัน้ การทำ�การตลาดโปรโมชัน่ ลดราคาเพียง
อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอทีจ่ ะดึงดูดให้ผบู้ ริโภคสูงอายุซอื้
สินค้า แต่การมุง่ เน้นทำ�การตลาดในแง่คณ
ุ ภาพสินค้าอาจ
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจได้มากกว่า

13

อินเทอร์เน็ตจะยิ่งมีบทบาท
ในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น

จำ�นวนผู้ ใช้อินเทอร์เน็ต ตามกลุ่มอายุ
หน่วย: คน

18,312,403

12,334,217
6-25 ป

58%

61%

+9%

27%

26-40 ป
+12%
41-60 ป
+13%
มากกวา 60 ป +31%

25%
13%
1%

15%

2009

2013

1%

อุปกรณ์ที่ใช้ ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ตามกลุ่มอายุ
หน่วย: % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดในแต่ละช่วงอายุ
41-60 ป 41-60มากกว
ป า 60 ป
ป า 60มากกว

90%

90%
75%

60%

60%
34%

14%

75%

14%

40%
34%

40%
15%

15%

23%

23%

มือถือปุมกดมือถือปุสมาร
แท็บเล็ต แท็บคอมพิ
มกดทโฟน สมารทโฟน
เล็ต วเตอรคอมพิวเตอร
(จอสัมผัส) (จอสัมผัส)

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
และผลสำ�รวจของอีไอซี

นอกจากนี้ สินค้าแบรนด์ดั้งเดิมมีแนวโน้มได้เปรียบมากกว่า เพราะผู้สูงอายุจะพิจารณาสินค้าและบริการที่คุ้นเคยเป็น
ปัจจัยอันดับต้นๆ ในการเลือกบริโภค ทั้งนี้ กลุ่มผู้บริโภคสูงอายุมีแนวโน้มที่จะจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้าค่อนข้างมาก
โดย 24% ของผู้บริโภคสูงอายุเลือกสินค้าโดยดูจากแบรนด์ที่รู้จัก ดังนั้น ธุรกิจที่มีแบรนด์สินค้ามายาวนานจนเป็นที่รู้จักจึงมี
ความได้เปรียบและหากสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้ก็จะสามารถ
เติบโตได้ดีต่อเนื่องในยุคของสังคมผู้สูงอายุได้ไม่ยากนัก
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3. ระดับรายได้ทลี่ ดลงและเงินออมที่ ไม่เพียงพอภายหลังเกษียณจะส่งผลให้ผสู้ งู อายุในอนาคตต้องวางแผนทางการเงิน
และกระจายการลงทุนเพื่อให้ ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น
แหล่งรายได้สำ�หรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณของผู้สูงอายุในอนาคตจะต้องพึ่งพาเงินออมของตัวเองมากขึ้น จากที่กล่าวมา
ในตอนทีแ่ ล้วถึงทิศทางการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรผูส้ งู อายุของไทยทีม่ แี นวโน้มอาศัยอยูค่ นเดียวมากขึน้ และมีบตุ ร
น้อยลง ซึ่งส่งผลให้พึ่งพารายได้จากลูกหลานได้น้อยลงในอนาคต สอดคล้องกับผลสำ�รวจแหล่งที่มาของรายได้หลังเกษียณ
ของผู้บริโภคที่อายุ 40-60 ปีที่จะเข้าสู่วัยเกษียณในอนาคต พบว่ามีเพียง 10% ที่ตอบว่าจะพึ่งพาเงินจากบุตรหลาน เทียบกับ
ในกลุ่มผู้สูงอายุในปัจจุบันที่ยังพึ่งพาเงินจากบุตรหลานถึงราว 60%
ระดับรายได้ของผู้ที่จะเข้าสู่วัยเกษียณในอนาคตคาดว่าจะลดลงราวเท่าตัว จากผลสำ�รวจการคาดการณ์รายได้หลังเกษียณ
ผูบ้ ริโภคในกลุม่ วัยกลางคนทีม่ อี ายุระหว่าง 40-60 ปีซงึ่ จะเข้าสูว่ ยั เกษียณในอีก 10-20 ปีขา้ งหน้าพบว่า ส่วนใหญ่คาดการณ์วา่
รายได้จะลดลงไปกว่าเท่าตัว โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทขึ้นไปคาดว่ารายได้จะลดลงมาอยู่ที่ราว 10,00030,000 บาทต่อเดือน ระดับรายได้ทลี่ ดลงค่อนข้างมากสะท้อนถึงความจำ�เป็นของการทีผ่ บู้ ริโภควัยเกษียณยังอาจต้องทำ�งาน
หรือเตรียมเงินออมให้เพียงพอสำ�หรับการใช้จ่ายในอนาคต

บรายได้ของผู้ที่จะเข้าสู่วัยเกษียณในอนาคต
14 ระดั
คาดว่าจะลดลงราวเท่าตัวมาต่ำ�กว่า 30,000 บาทต่อเดือน
ระดับรายได้ ในปัจจุบันและการคาดการณ์รายได้หลังเกษียณของกลุ่มผู้บริโภควัยทำ�งาน
หน่วย: % ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 40-60 ปี ที่มีระดับรายได้ ในแต่ละช่วง

ระดับรายไดหลังเกษียณ
5,00010,000

ระดับรายไดในปจจุบัน (บาทตอเดือน)

30

10,00130,000

30,00150,000

(บาทตอเดือน)

50,001100,000

>100,000

5,00010,000

43%

12%

7%

3%

0%

10,00130,000

34%

39%

8%

2%

1%

30,00150,000

19%

43%

26%

3%

1%

50,001100,000

12%

39%

31%

11%

2%

>100,000

7%

38%

25%

18%

9%

คือ สัดสวนของผูตอบแบบสอบถาม
ที่สามารถรักษาระดับรายไดเดิมไวได

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC

อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริโภคทีจ่ ะเข้าสูว่ ยั เกษียณในอนาคตส่วนใหญ่ยงั ไม่ตระหนักถึงความไม่เพียงพอของเงินออมสำ�หรับใช้จา่ ย
หลังเกษียณ โดยจากผลสำ�รวจพฤติกรรมการออมและการลงทุนพบว่า แม้ผู้บริโภคในกลุ่มอายุ 40-60 ปีที่จะเข้าสู่วัยเกษียณ
ในอนาคตถึงราว 60% ยังมองว่าจะมีเงินเพียงพอสำ�หรับใช้ ในยามเกษียณ แต่หากดูจากผลสำ�รวจในแง่จำ�นวนเงินออมและ
แนวโน้มการใช้จ่ายในยามเกษียณ พบว่ามีความไม่สอดคล้องกัน โดยผู้บริโภคในกลุ่มนี้ถึงราว 40% เห็นว่าจำ�นวนเงินที่จะ
เพียงพอสำ�หรับใช้จา่ ยวัยเกษียณอยู่ที่ 5-10 ล้านบาท แต่เมื่อสอบถามถึงจำ�นวนเงินออมที่คาดว่าจะมีเมื่อถึงวัยเกษียณกลับ
พบว่า 65% ของผู้บริโภคกลุ่มนี้คาดว่าจะมีเงินออมไม่ถึง 5 ล้านบาท นอกจากนี้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ราว 40% มองว่าเงินออมที่มีอยู่
จะเพียงพอสำ�หรับใช้จา่ ยหลังวัยเกษียณได้ไม่เกิน 10 ปี สะท้อนถึงแนวโน้มความไม่มั่นคงทางการเงินของผู้สูงอายุในอนาคต
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ในอนาคตส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงความไม่เพียงพอของเงินออม
15 ผูสำ�้สหรัูงอายุ
บใช้จ่ายหลังเกษียณและจะมีเงินออมไม่เพียงพอสำ�หรับใช้จ่าย
การออมและแนวโน้มการใช้จ่ายหลังเกษียณ
หน่วย: % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดในแต่ละช่วงอายุ

จํานวนเงินที่คิดวาเพียงพอสําหรับวัยเกษียณ
จํานวนเงินออมที่คาดวาจะมี
จํานวนเงินที่คิดวาเพี
ยงพอสํปาหรับวัยเกษียณ
จํานวนเงินออมทีมากกว
่คาดวาจะมี
41-60
60 ป

20-40 ป
20-40 ป
นอยกวา 5 ลานบาท
26%
นอยกวา 5 ลานบาท
5-10 ลานบาท
5-10 ลานบาท
10-20 ลานบาท
20-50 ลานบาท

14%
10-20 ลานบาท
18%
9%
20-50 ลานบาท
7%
2%

50-100 ลานบาท
3%
50-100 ลานบาท
1%
มากกวา 100 ลานบาท
1%
มากกวา 100 ลานบาท
1%

41-60 ป

26%

30%

72%
72%
14%

46%

7%
2%
3%
1%
1%
1%

65%
65%

46%
17%
18%
13%
7%
4%
1%
1%
1%
0%

18%
13%
7%
4%
1%
1%
1%
0%

60%
60%

89%
89%
26%

44%

17%

44%

18%
9%

มากกวา 60 ป

30%

26%
6%
6%
4%
4%
1%
2%
0%
1%
0%

6%
6%
4%
4%
1%
2%
0%
1%
0%
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แม้จะเห็นว่าการออมมีความสำ�คัญ แต่ผสู้ งู อายุมากกว่าครึง่ ไม่มกี ารวางแผนทางการเงินเพือ่ ชีวติ หลังเกษียณ จากผลสำ�รวจ
การวางแผนทางการเงินพบว่า กลุ่มผู้บริโภคสูงอายุในปัจจุบันยังไม่ค่อยวางแผนทางการเงินมากนัก มีเพียง 37% ของกลุ่ม
ผูส้ งู อายุทมี่ กี ารวางแผนทางการเงิน อย่างไรก็ดี กลุม่ ผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุ 40-60 ปีทจี่ ะเข้าสูว่ ยั เกษียณในอนาคตมีแนวโน้มวางแผน
ทางการเงินเพื่อเตรียมเข้าสู่วัยเกษียณมากขึ้น โดยในกลุ่มนี้ตอบว่ามีการวางแผนทางการเงินสำ�หรับเข้าสู่วัยเกษียณถึง 67%
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และ 60% ของผู้บริโภคในกลุ่มนี้ยังต้องการจะรักษาระดับคุณภาพชีวิต
ให้อยู่ในระดับเดียวกันกับวัยก่อนเกษียณอีกด้วย
ผู้สูงอายุในปัจจุบันมีการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินน้อย โดยพบว่า มูลค่าสินทรัพย์ของครัวเรือนผู้สูงอายุไทยโดยเฉลี่ย
ในรอบ 1 ปีที่ผา่ นมาอยู่ที่เพียงราว 1.3 ล้านบาทซึ่งยังต่ำ�กว่าจำ�นวนเงินที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าจะเพียงพอกับความ
ต้องการใช้จ่ายในอนาคตที่ประเมินไว้ที่ 5-10 ล้านบาท นอกจากนี้ กว่า 80% ของสินทรัพย์เหล่านี้ ยังเป็นสินทรัพย์ประเภท
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งไม่มีสภาพคล่อง ส่วนที่เหลือคือสินทรัพย์ประเภทรถยนต์ ในขณะที่สินทรัพย์ทางการเงินมีสัดส่วน
ประมาณ 14% และหากเจาะลึกภาพรวมการลงทุน จะพบว่าครัวเรือนผู้สูงอายุของไทยยังมีการลงทุนค่อนข้างน้อย โดย 36%
ของครัวเรือนผูส้ งู อายุลงทุนในทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง ขณะที่ 2% มีการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น กองทุน หลักทรัพย์
และพันธบัตร ในขณะเดียวกัน หากมองในแง่เงินออมจะพบว่า แม้ครัวเรือนราว 70% จะมีเงินออม แต่มลู ค่าเงินออมโดยเฉลีย่
นับว่ายังค่อนข้างต่ำ�คือ ราว 120,000 บาท สะท้อนให้เห็นว่าหากครัวเรือนไทยยังมีการออมและการลงทุนในระดับต่ำ�ต่อเนื่อง
ไปจากนี้ อาจส่งผลให้ความมั่นคงทางการเงินของผู้สูงอายุลดลงและไม่พอเพียงสำ�หรับค่าใช้จ่ายในอนาคต

32

ผ่ากลยุทธ์ธุรกิจพิชิตวัยเกษียณ

ยิ่งไปกว่านั้น แนวโน้มเงินออมหลังเกษียณยังมีแนวโน้มกระจุกอยู่ ในรูปของเงินฝากธนาคารเป็นหลักซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วให้
ผลตอบแทนต่ำ�กว่าช่องทางการลงทุนอื่นๆ โดยผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีราว 86% ยังคงเน้นการเก็บเงินไว้ ในรูปของเงินฝาก
ธนาคาร มีเพียง 15% ทีล่ งทุนในพันธบัตรรัฐบาลซึง่ ให้ผลตอบแทนสูงกว่า แต่ในปัจจุบนั ยังมีชอ่ งทางและรูปแบบการลงทุนอืน่ ๆ
ให้ประชาชนเข้าถึงได้มากกว่าในอดีต อีกทัง้ ยังมีการเปิดขายจำ�นวนที่ไม่สงู นักสำ�หรับนักลงทุนรายย่อยและการลงทุนผ่านบริษทั
จัดการลงทุน จึงเป็นโอกาสสำ�หรับธุรกิจการเงินในการออกแบบผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการให้คำ�ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเตรียม
พร้อมก่อนวัยเกษียณซึง่ ผูส้ งู อายุควรมีการลงทุนทีห่ ลากหลายมากขึน้ กว่าการออมเงินแต่ในรูปเงินฝากธนาคารเพียงอย่างเดียว

ในปัจจุบันมีการลงทุน
16 ผูในสิ้สูงนอายุ
ทรัพย์ทางการเงินน้อย
มูลค่าสินทรัพย์ของครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุ
หน่วย: บาท

1,276,476 บาท
0%
5%

9%

2%

อื่นๆ
การลงทุน

% ของครัวเรือน
ผูสูงอายุทั้งหมด
81
2

มูลคาเฉลี่ยของสินทรัพย
แตละประเภท (บาท)
25,208
4,833

31%

การออม
ยานพาหนะ
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางเพื่อการลงทุน

66
70
36

121,052
62,858
389,603

53%

ที่ดินและสิ่งปลูกสรางเพื่ออยูอาศัย

89

672,918

2013

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

มเงินออมหลังเกษียณยังมีแนวโน้มกระจุกตัวอยู่ ในรูปของเงินฝากธนาคารเป็นหลัก
17 แนวโน้
ซึ่งให้ผลตอบแทนต่�ำ กว่าช่องทางการลงทุนอื่นๆ
แนวโน้มการออมและการลงทุนหลังเกษียณ
หน่วย: % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดในแต่ละช่วงอายุ
20-40 ป
เงินฝากธนาคาร
34%

ประกันชีวิต

35%

พันธบัตรรัฐบาล

28%

อสังหาริมทรัพย

26%

หุนมากกวา 50%

15%
10%

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย
5 ป ยอนหลัง*

มากกวา 60 ป
68%

69%

กองทุนรวม

หุนนอยกวา 50%

41-60 ป

38%

86%
15%

24%
31%

2%
8%

19%

3%

15%

18%

6%

19%

7%

3%
8%

หุน
9%

3%

* คำ�นวณจากมูลค่า ณ สิ้นปี 2014
ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC จากข้อมูลของ Bloomberg, ธนาคารแห่งประเทศไทยและสื่อต่างๆ

17%
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BOX: จัดสรรเงินลงทุนอย่างไรให้พอใช้ยามเกษียณ

ในการที่จะบรรลุเป้าหมายให้ได้เงินออมที่เพียงพอสำ�หรับ
การใช้จ่ายในวัยเกษียณได้นั้น ผู้บริโภคควรมีการวางแผน
ทางการเงินโดยจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์หลากหลาย
ประเภทนอกเหนือจากเงินฝาก เพือ่ ให้ได้ผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้
และสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ อย่างไรก็ดี
ในการจัดสรรเงินลงทุนของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่าง
กันและขึ้นกับหลายปัจจัย ได้แก่ อายุ ภาระค่าใช้จ่ายของ
ครัวเรือน อาชีพ ระดับรายได้ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

อีไอซีได้ศึกษาถึงรูปแบบการกระจายการลงทุนใน
สินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทีเ่ หมาะสมในแต่ละช่วงอายุ
พบว่าสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงจะค่อยๆ
ลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้น ขอยกตัวอย่างโมเดลการ
กระจายการลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ข องต่ า งประเทศ
(asset allocation) ในช่วงอายุต่างๆ โดยสมมติให้
ปัจจัยอื่นๆ คงที่ อาทิ เงินออมและความสามารถใน
การรับความเสี่ยง จะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดสรร
เงินลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ จะเปลีย่ นแปลง
ไปในแต่ละช่วงอายุ โดยในช่วงที่อายุน้อยจะมีการ
จัดสรรเงินลงทุนไปในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นการ
ลงทุนในตลาดหุ้นเป็นสัดส่วนที่สูงถึง 80-90% แต่
เมื่ออายุมากขึ้น สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
ดังกล่าวจะค่อยๆ ลดลงจนถึงวัยเกษียณจะหันไป
ถือเงินสด/เงินฝากซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ�เป็นสัดส่วนที่
สูงขึ้นแทน
อย่างไรก็ดี แม้สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
ของผู้บริโภควัยใกล้เกษียณจะลดลง แต่อัตราส่วน
การลงทุนในหุ้นที่ระดับประมาณ 40-60% ยังนับว่า
เป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากมูลค่าเงินออม
ที่จะเพียงพอสำ�หรับการใช้ชีวิตในยามเกษียณของ
ผู้สูงอายุในอนาคตมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าในอดีตค่อน
ข้างมาก ซึ่งหากยังเน้นการออมเงินในรูปของเงิน
ฝากซึ่ ง ให้ ผ ลตอบแทนต่ำ � จะส่ ง ผลให้ ผู้ สู ง อายุ ไ ม่
สามารถบรรลุเป้าหมายเงินออมที่วางไว้ ได้ ดังนั้น
ผู้บริโภคในวัยใกล้เกษียณจึงอาจต้องมีการกระจาย
การลงทุ น มายั งสิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ยงเป็ น สั ดส่ วนที่ เ พิ่ ม
ขึ้นกว่าในอดีตเพื่อให้ ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นและ
สามารถบรรลุเป้าหมายเงินออมที่เพียงพอสำ�หรับ
การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
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นในสินทรัพย์เสี่ยง
18 สัจะค่ดส่อวยๆนการลงทุ
ลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้น
ตัวอย่างการจัดสรรเงินลงทุนในแต่ละช่วงอายุ*
หน่วย: % ของสินทรัพย์ทั้งหมด
100

8%
5%

14%

20%

8%

80

26%

34%

11%

41%

เงินสด/เงินฝาก

23%

พันธบัตร/หุนกู

36%

หุน

15%
60

20%
87%

40

78%

69%

59%

20

46%

0
20

30

40

50

60

70 อายุ (ป)

* สัดส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างในการประเมินสัดส่วนการลงทุนแบบคร่าวๆ สำ�หรับผู้บริโภคในช่วงอายุต่างๆ
แต่ ในการจัดสรรเงินลงทุนในความเป็นจริง ผู้ลงทุนควรต้องมีการประเมินระดับรายได้ รายจ่าย และระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ โดยละเอียดด้วย
ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC

แต่ น อกเหนื อ จากสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ประเภทเงิ น สด พั น ธบั ต ร/หุ้ น กู้ หุ้ น ดั ง ตั ว อย่ า งข้ า งต้ น แล้ ว
ผูบ้ ริโภคยังมีทางเลือกในการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอืน่ ๆ เพือ่ ให้ได้ความคุม้ ครองหรือเพือ่ กระจายความเสีย่ ง
อาทิ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพประเภทต่างๆ การซื้ออสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในทองคำ� เป็นต้น
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ผูส้ งู อายุไทยในอนาคตมีแนวโน้มกระจายการลงทุนมายังสินทรัพย์ประเภทประกันชีวติ มากขึน้ แม้วา่ สาเหตุหลักของการทำ�
ประกันชีวิตยังไม่ ใช่เพื่อกระจายความเสี่ยง จากผลสำ�รวจการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทประกันชีวิตพบว่า ผู้สูงอายุราวครึ่ง
หนึ่งมีการทำ�ประกันชีวิต ในขณะที่กลุ่มวัยกลางคนที่จะเกษียณอายุในอีก 10-20 ปีข้างหน้ามีการทำ�ประกันชีวิตมากถึง 85%
แต่ประเด็นที่นา่ สนใจคือสาเหตุของการทำ�ประกันชีวิต พบว่าราว 80% ของผู้สูงอายุต้องการหลักประกันให้ครอบครัว ขณะที่
เพียง 22% ของผู้สูงอายุทำ�เพื่อกระจายความเสี่ยงและ 33% ต้องการความคุ้มครองในสัญญาเพิ่มเติม ขณะที่ในกลุ่มวัยกลาง
คนมีแรงจูงใจสำ�คัญมาจาก สิทธิประโยชน์ ในการลดหย่อนภาษีและต้องการหลักประกันให้ครอบครัวถึงราว 70% ยิง่ ไปกว่านัน้
หากวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการที่ผู้สูงอายุในปัจจุบันไม่ทำ�ประกันชีวิตส่วนใหญ่พบว่าราวครึ่งหนึ่งตอบว่าไม่มีเงินเพียงพอ
ราว 30% เห็นว่าผลตอบแทนไม่คุ้มค่า และราว 20% เห็นว่าผลิตภัณฑ์เข้าใจยาก ดังนั้น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
สำ�หรับผูส้ งู อายุควรเน้นไปทีผ่ ลิตภัณฑ์ทเี่ ข้าใจง่าย มีเบีย้ ประกันที่ไม่แพงมาก และส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนมากขึ้นด้วย

ไทยในอนาคตมีแนวโน้มกระจายการลงทุน
19 ผูมายั้สูงงอายุ
สินทรัพย์ประเภทประกันชีวิตมากขึ้น
ความเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับการทำ�ประกันชีวิต
หน่วย: % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดในแต่ละช่วงอายุ

40-60 ป

สาเหตุที่ทําประกันชีวิต
41%
76%
80%

เปนหลักประกันใหครอบครัว

กระจายความเสี่ยง

ตองการความคุมครองในสัญญาเพิ่มเติม

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC

สาเหตุที่ไมทําประกันชีวิต
72%

ลดหยอนภาษี

26%
22%

มากกวา 60 ป

ผลตอบแทนไมคุมคา

ไมไวใจตัวแทนขาย

40%
29%
25%
22%
39%
46%

ไมมีเงินพอ
40%

33%

ผลิตภัณฑเขาใจยาก

30%
23%

มีสุขภาพดี

มีความมั่นคง
ทางการเงิ
น
(financial security)

(nutritious and healthy)

มีสังคม

(community)

ผูบริโภคสูงอายุตองการอะไร?

กลยุทธเจาะตลาดผูบริโภคสูงอายุ
1
2
1
2

3

ผลิตภัณฑ
อาหาร organic
รานอาหารสุขภาพ
มีบริการ delivery

ธุรกิจอาหาร
และเครื�องดื�ม

เพิ่มพื้นที่พบปะ
สังสรรคของ
กลุมผูสูงอายุ
มีบริการจัดสง
สินคาถึงบาน

ธุรกิจคาปลีก

4
3
4

อาหารพรอมทานเนน
คุณคาทางโภชนาการ
รับประทานงาย
ปริมาณพอเหมาะ
เห็นฉลากไดชัดเจน
บริการใหคำแนะนำ
และดูแลดานโภชนาการ

คอมมูนิตี้มอลลขนาดเล็ก
ตรงใจผูสูงอายุมากกวา
เพิ่มชองทางการขาย
และบริการออนไลน

1
2
1

1
2

3

หมูบานสำหรับผูสูงอายุ
ที่เนนออกแบบ
ตัวบานใหเหมาะ
กับการใชชีวิต
พื้นที่สวนกลาง
สำหรับทำ
กิจกรรม
ของผูอายุ

ธุรกิจอสังหาฯ
และชุมชน

4

พัฒนาอุปกรณสื�อสาร
ที่เหมาะกับการใชงาน
ของผูสูงอายุ

2

หนาจอใหญ
ปุมกดใหญ
สั่งงานดวยเสียง
เพิ่มฟงกชั่น
เกี่ยวกับสุขภาพ

3

ธุรกิจสื�อสารและ
อิเล็กทรอนิกส

พัฒนาบริการสำหรับผูสูงอายุ
Adult day care
บริการดูแลรักษา
ผูสูงอายุที่บาน
(home therapy)
เนนคุณภาพการใหบริการ
โดยจัดอบรมบุคลากร
ใหมีความรูความ
เขาใจในการดูแล
ผูสูงอายุ

1
2

3
ธุรกิจบริการ
สุขภาพ

ใหความรูเกี่ยวกับ
ความสำคัญของการ
วางแผนทางการเงิน
มุงเนนผลิตภัณฑที่
สรางกระแสรายได
(Annuity)

4
3

ธุรกิจดานการเงิน

ระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่เขมงวด
สำหรับผูสูงอายุที่
อาศัยอยูบานคนเดียว
ระบบการชวยเหลือกรณี
ฉุกเฉิน เชน หองพยาบาล
หรือรถพยาบาลฉุกเฉิน
บริการรถรับสง
สถานที่สำคัญตางๆ
ชองทาง social
media ที่สามารถ
ใหผูสูงอายุใชงาน
ไดงาย ไมซับซอน
พัฒนาอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส
เพื�อสุขภาพเชน
medical alert
system

ใชเทคโนโลยีเขามาชวยมากขึ้น เชน
ระบบสารสนเทศการรักษาพยาบาล
(health care IT) เพื�อ
เก็บบันทึกขอมูลการ
รักษาพยาบาลรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส
บริการใหคำแนะนำ
ในการดูแลสุขภาพ
สำหรับผูส งู อายุ

เพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑและ
บริการโดยผูสูงอายุสามารถเลือก
ใหตอบโจทย
ไลฟสไตลของ
ตนเองได

3

โอกาสที่ ไม่ควรมองข้าม...
ภาคธุรกิจปรับตัวอย่างไร?
แม้ ก ารเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ จ ะเป็ น ภาพที่ เ ห็ น ชั ด เจนใน
อนาคต แต่การเปลีย่ นผ่านเข้าสูภ่ าวะดังกล่าวจะค่อยๆ เกิด
ขึ้นอย่างช้าๆ จนอาจจะทำ�ให้หลายภาคส่วนไม่ทันได้เตรียม
พร้อม การเริ่มเตรียมการและปรับตัวตั้งแต่วันนี้จึงเป็น
แนวทางทีภ่ าครัฐและธุรกิจควรดำ�เนินการมากกว่ารอให้เข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุไปแล้ว
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ประชากรผู้ สู ง อายุ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ยั ง เป็ น ตลาดผู้ บ ริ โ ภคที่
น่าสนใจสำ�หรับภาคธุรกิจทัง้ ในเชิงปริมาณผูส้ งู อายุทเี่ พิม่
ขึ้นและกำ�ลังซื้อจากผู้ที่ทำ�งานเก็บสะสมเงินมาตลอด
ชีวิตที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2030 การใช้จ่ายของประชากร
ผูส้ งู อายุจะมีมลู ค่าประมาณ 4 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น
25% ของมูลค่าการใช้จ่ายของประชากรทั้งหมด
ธุ ร กิ จ จะสามารถเจาะตลาดผู้ บ ริ โ ภคสู ง อายุ ไ ด้ สำ � เร็ จ
ควรคำ � นึ ง ถึ ง สิ่ ง ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงไปของผู้ สู ง อายุ ใ น
อนาคต ทั้งในด้านของพฤติกรรมและการใช้ชีวิต โดย
มีการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญๆ ได้แก่ การมีชีวิตที่ยืนยาว
ขึ้น การใช้จ่ายที่น้อยลง ความสามารถในการยอมรับ
เทคโนโลยี ไ ด้ ม ากขึ้ น การยื ด ระยะเวลาการทำ � งาน
ออกไป และเชื่อมโยงกับความต้องการของผู้สูงอายุใน
สามด้านสำ�คัญด้วยกัน ได้แก่ (1) ความต้องการมีสขุ ภาพ
ดี (2) ความต้องการมีสังคมและใช้ชีวิตในชุมชน และ
(3) ความต้ อ งการมี ก ารเงิ น ที่ มั่ น คงและเพี ย งพอ
ยกตัวอย่างเช่น ความต้องการมีสุขภาพดีประกอบกับ
ความสามารถในการยอมรับเทคโนโลยีได้มากขึ้นส่งผลให้
สินค้าเทคโนโลยีด้านสุขภาพมีตลาดและโอกาสทางธุรกิจ
เพิ่มขึ้น เป็นต้น

แนวธุรกิจใหม่ๆ จากความต้องการและการเปลีย่ น
แปลงของผู้สูงอายุ
(1) ความต้องการมีสขุ ภาพดี ไม่ได้หมายถึงการปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการรักษาความสามารถ
ในการทำ�กิจกรรมต่างๆ ได้เหมือนเดิม ด้วยความต้องการ
นี้ประกอบกับอายุขัยที่ยืนยาวขึ้น เราจึงเห็นกระแสสินค้า
และบริการต่างๆ ที่มงุ่ เน้นเรือ่ งสุขภาพแพร่หลายและเป็น
ที่นิยมอย่างรวดเร็วสำ�หรับตลาดกลุ่มนี้ ยกตัวอย่างเช่น
อาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ กิจกรรมการออกกำ�ลัง
กายต่างๆ เป็นต้น และยังก่อให้เกิดบริการใหม่ๆ ดังเช่น
ในต่างประเทศที่มีธุรกิจให้บริการวางแผนโภชนาการให้
เหมาะสมกับความต้องการของผูส้ งู อายุ โดยมีการคำ�นวณ
สัดส่วนการบริโภคให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ
และโรคประจำ�ตัวของลูกค้า นอกจากนี้ ยังมีการต่อยอด
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การบริการด้วยการประกอบและจัดส่งอาหารให้แก่ลกู ค้าผูส้ งู อายุอกี ด้วย หรือตัวอย่างธุรกิจ Welcyon ทีใ่ ห้บริการสถานที่
ออกกำ�ลังกายและออกแบบโปรแกรมการออกกำ�ลังกายให้แก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งยังมีบริการที่ปรึกษาทางกายภาพเพื่อ
ตอบโจทย์ผู้สูงอายุที่มีข้อจำ�กัดทางด้านกายภาพ เป็นต้น
นอกจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริการสุขภาพอย่างโรงพยาบาลและคลินิกจะมีโอกาสได้ประโยชน์สูง ธุรกิจ
สนับสนุนต่อเนือ่ งก็มีโอกาสเพิม่ ขึน้ เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจสถานพักฟืน้ ในรูปแบบคล้ายโรงแรมในสวีเดนทีเ่ น้น
ให้บริการผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งการพักฟืน้ หลังการรักษา ซึง่ ไม่จ�ำ เป็นต้องได้รบั บริการทางการแพทย์มากแล้ว โดยมีอปุ กรณ์และ
เทคโนโลยีในการดูแลผูพ้ กั ฟืน้ เหมือนกับโรงพยาบาล แต่มรี าคาถูกกว่าการพักรักษาตัวต่อเนือ่ งทีอ่ ยูใ่ นโรงพยาบาลซึง่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายตามรายได้ที่ลดลง เป็นต้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้ามีแนวโน้มจะเปลี่ยนโฉมสินค้าและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสำ�หรับ
ผูส้ งู อายุในอนาคตทีย่ อมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้มากขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญ ยกตัวอย่างเช่น การส่งข้อมูลเชิงสุขภาพแบบ
ต่อเนื่องและทันทีจากผู้สูงอายุไปยังเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล โดยบริษัทในเดนมาร์กได้พัฒนาซอฟต์แวร์ IntraMed’s
Clinical System Organizer (CSO) ที่ช่วยให้คนไข้สังเกตอาการและข้อมูลทางการแพทย์และสามารถส่งข้อมูลไปให้
โรงพยาบาลได้ทนั ที ซึง่ การสังเกตอาการอย่างต่อเนือ่ งช่วยลดความผิดพลาดและสามารถรวบรวมข้อมูลทีถ่ กู ต้องและ
ทันสมัย ช่วยให้พบเจออาการผิดปกติได้เร็วขึ้น
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(2) ความต้องการมีสังคมเพื่อนฝูง ซึ่งรวมถึงการได้
พูดคุยกับเพื่อนๆ ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร และการ
ได้มีกิจกรรมพบปะเพื่อนฝูงเป็นประจำ� ปัจจุบันมีธุรกิจ
หลายอย่างที่ให้ความสำ�คัญกับความต้องการด้านนี้ของ
ผูส้ งู อายุเช่น การออกแบบเครือ่ งมือสือ่ สารให้เอือ้ ต่อการ
ใช้งานของผู้สูงอายุ การจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระหว่าง
วัน ตลอดจนถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยการสร้างเป็น
หมู่บ้านสำ�หรับผู้สูงอายุ ที่มีพื้นที่ส่วนกลาง ผู้ดูแล และ
กิจกรรมส่วนกลางที่ผู้สูงอายุสามารถใช้เวลาร่วมกัน

นอกจากนี้ ผู้สูงอายุยังมีความต้องการเดินทางไปยัง
ที่ต่างๆ และใช้ชีวิตในชุมชนได้ตามเดิม การอำ�นวย
ความสะดวกด้านการเดินทางจึงเป็นอีกบริการที่น่าสนใจ
ในประเทศไทย ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่น
ซึง่ เผชิญกับสัดส่วนผูส้ งู อายุทมี่ ากทีส่ ดุ ในโลกถึงขัน้ ออก
เป็นกฎหมายกำ�หนดให้ธรุ กิจที่ให้บริการด้านการขนส่งจะ
ต้องมีระบบและสถานทีท่ ี่ให้ทกุ คนรวมถึงผูส้ งู อายุเข้าถึง
บริการได้ดีขึ้นและสะดวกขึ้น ส่งผลให้สถานีรถไฟเกือบ
ทุกแห่งต้องมีลฟิ ต์และห้องน้�ำ และรถประจำ�ทางสามารถ
รองรับผู้ที่นั่งรถเข็นได้
(3) ความต้องการมีการเงินทีม่ นั่ คงและเพียงพอ เพราะ
ผู้สูงอายุในอนาคตจะมีช่องทางแหล่งรายได้น้อยลง
เพราะมีบตุ รน้อยลง และยังหวังพึง่ พาการดูแลจากภาค
รัฐได้ ไม่มากนัก ด้วยเหตุนี้การวางแผนทางการเงิน รวม
ถึงการมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีส่ ามารถตอบโจทย์ความ

ต้องการของผู้สูงอายุจึงมีความสำ�คัญอย่างมากเนื่องจาก
ผู้สูงอายุไทยในปัจจุบันยังไม่เล็งเห็นความสำ�คัญของการ
วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณมากนัก ซึ่งมีเพียง 37%
ของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการวางแผนทางการเงิน เทียบกับ
ประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาที่กว่า 80% ของ
ประชากรผู้สูงอายุที่มีการวางแผนการเงินเพื่อการใช้ชีวิต
หลังเกษียณ
ธุ ร กิ จ บริ ก ารทางการเงิ น ยั ง สามารถเพิ่ ม ความหลาก
หลายในการให้บริการด้านการปรึกษาและการบริหาร
เงิ น เพื่ อ ตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการของลู ก ค้ า ที่ ซั บ ซ้ อน
และมีรายละเอียดมากขึ้น ธุรกิจที่ให้บริการวางแผนการ
เงินเพื่อการเกษียณอายุแบบในต่างประเทศเปิดโอกาสให้
ผู้สูงอายุสามารถเลือกวางแผน ‘ไลฟ์สไตล์’ ที่หวังไว้หลัง
เกษียณ เช่น เมืองที่จะใช้ชีวิตบั้นปลาย ขนาดของบ้านพัก
ขนาดของรถยนต์ และระดับราคาของมื้ออาหาร และจะ
ทำ�การคำ�นวณจำ�นวนเงินที่จะต้องมีหลังเกษียณ พร้อม
ทัง้ เสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีจ่ ะสามารถบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าวของลูกค้า ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับความต้องการ
ของคนไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ พฤติกรรมของผูส้ งู
อายุในอนาคตหรือกลุ่มอายุ 40-60 ปีที่ส่วนหนึ่งราว 20%
สนใจเกษียณอายุในต่างจังหวัดมากขึ้น ซึ่งตัวเลขดังกล่าว
สูงกว่ากลุ่มผู้สูงอายุในปัจจุบันที่ 5%
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มุ่งเน้นการสร้างกระแสรายได้
คงที่หลังเกษียณ มีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้นใน
ยุคที่ผู้สูงอายุพึ่งพารายได้จากบุตรหลานได้น้อยลง หนึ่ง
ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจคือกรมธรรม์บำ�นาญ
(Annuity) หรือผลิตภัณฑ์ทจี่ ะจ่ายค่างวดเสมือนกับกระแส
รายได้ ให้แก่ผซู้ อื้ ผลิตภัณฑ์ยามเกษียณแลกกับเบีย้ ประกัน
ที่ผู้ซื้อได้จ่าย โดยคาดว่าในอนาคตผลิตภัณฑ์ชนิดนี้จะได้
รับความนิยมมากขึ้น อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้าง
กระแสเงินสดยามเกษียณทีค่ อ่ นข้างได้รบั ความนิยมในต่าง
ประเทศแต่ยงั ไม่มใี นไทยคือกองทุนประเภท Retirement
Income Fund (RIF) หรือกองทุนที่นำ�เงินลงทุนของผู้ซื้อ
หน่วยลงทุนไปบริหารและจ่ายเงินคืนผูล้ งทุนเป็นรายเดือน
ทำ � ให้ ผู้ ล งทุ น มี ร ายได้ ร ายเดื อ น ซึ่ ง เป็ น โอกาสสำ � หรั บ
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ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของผลตอบแทนของหุน้ และพันธบัตรได้ซงึ่ น่าจะมีจ�ำ นวนมากขึน้ จากการทีผ่ สู้ งู อายุ
มีแนวโน้มทำ�งานนานขึ้นและมีอายุขัยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในต่างประเทศยังเริ่มเห็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างกระแสรายได้
จากอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นสินทรัพย์หลักของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ด้วยการกู้แบบเงื่อนไขพิเศษ (reverse mortgage)
โดยให้ผู้สูงอายุมีรายได้สำ�หรับใช้จ่ายในชีวิตประจำ�วันด้วยการกู้ และจ่ายคืนด้วยการนำ�เงินที่ ได้จากการขายบ้านไป
หักหนี้จากการกู้ โดยผู้กู้สามารถเลือกรับเงินเป็นเงินก้อนหรือรับเป็นงวดๆ ภายใต้สัญญาว่าผู้กู้ต้องจ่ายหนี้คืนเมื่อ
ผู้กู้ย้ายออกจากบ้าน ขายบ้าน หรือ ได้เสียชีวิตลง

จับเทรนดเจาะโอกาสทางธุรกิจจากสังคมผูสูงอายุ
ความตองการของผูสูงอายุ

แนวโนมและพฤติกรรมผูสูงอายุไทย

ตัวอยางโอกาสทางธุรกิจใหมๆ
บริการวางแผนโภชนาการ
อาหารและเครื�องดื�มออรแกนิก
พรอมสงถึงบาน

มีสังคม

อายุยืนมากขึ้น

(community)

หมูบานผูเกษียณที่มีการใช
เทคโนโลยี in-house เขามา
ชวยเหลือผูสูงอายุที่อาศัยลำพัง
การเปลี่ยนสินทรัพยเปนรายได
หลังวัยเกษียณ

ใชจายลดลง
อุปกรณสำหรับติดตามดูแล
สุขภาพของผูสูงอายุที่สามารถ
พกพาหรือสวมใสได

มีสุขภาพดี
(nutritious and
healthy)

รับเทคโนโลยีมากขึ้น

โรงแรมสำหรับพักฟนสำหรับ
ผูสูงอายุ

บริการรถรับสงผูสูงอายุ
ไปยังสถานที่สำคัญ

มีความมั่นคง
ทางการเงิ
น
(financial security)
อยู ในวัยทำงานนานขึ้น

เพิ่มการลงทุนในเทคโนโลยีเพื�อ
ลดตนทุนและชวยเอื้อใหผูสูงอายุ
สามารถทำงานไดงายขึ้น

ที่มา: การวิเคราะห์ โดย EIC

การปรับตัวต่อแรงงานผู้สูงอายุในอนาคต
อีกด้านหนึง่ ทีภ่ าคธุรกิจควรเริม่ วางแผนปรับตัวคือการเตรียมพร้อมทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากการจ้างงานแรงงานสูงอายุ
ต่อมากขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากกำ�ลังแรงงานในภาพรวมของประเทศลดลง โดยเฉพาะธุรกิจที่ ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับการผลิตที่ต้องใช้กำ�ลังกายค่อนข้างมาก และประสบการณ์ทำ�งานมีความสำ�คัญต่อองค์กร อย่างไรก็ตาม
โดยปกตินั้นค่อนข้างยากอยู่แล้วที่ผู้สูงอายุจะอยู่ในการจ้างงานต่อได้และได้รับแรงสนับสนุนเนื่องจากอุปสรรคด้าน
วัฒนธรรม อคติ สุขภาพและกฎระเบียบต่างๆ ทั้งนี้ ในสิงคโปร์นั้นได้มีการปลดล็อคข้อจำ�กัดด้านกฎระเบียบโดยออก
เป็นกฎหมายเมื่อปี 2012 ให้พนักงานสามารถทำ�งานต่อหลังอายุเกษียณที่ 62 ปี ได้ถึงอายุ 65 ปีและสามารถต่อถึง
อายุ 67 ปีได้ โดยมีระบบเงินอุดหนุนและช่วยเหลือจากภาครัฐ
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สิ่งสำ�คัญคือการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่เหมาะสม
และมีความยืดหยุ่นในการทำ�งาน ยกตัวอย่างเช่น การสร้าง
บรรยากาศการทำ�งานระหว่างพนักงานต่างวัย บริษัทชั้นนำ�ใน
ทวีปยุโรป อาทิเช่น Bayer, Leica และ Opel ได้มุ่งเน้นสร้าง
บรรยากาศการทำ�งานให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและลักษณะ
ในการทำ�งานระหว่างแรงงานสูงอายุและหนุ่มสาวผ่านทางการ
เข้าฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการออกความเห็นและการแบ่งกลุ่มงาน
ให้ มี แ รงงานทุ ก กลุ่ ม อายุ ใ นที ม งาน ในขณะที่ บ ริ ษั ท Fedisco
NV มีการกำ�หนดให้พนักงานอายุมากกว่า 60 ปี มีชั่วโมงการ
ทำ�งานน้อยกว่าพนักงานหนุ่มสาวอยู่ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อ
ที่ จ ะสร้ า งความยึ ด หยุ่ น ในชั่ ว โมงการทำ � งานให้ แ ก่ พ นั ก งาน
ผู้สูงอายุ เป็นต้น
นอกจากนี้ ธุรกิจควรให้ความสำ �คัญในการส่งเสริมและดูแล
สุขภาพของพนักงาน โดยเฉพาะในยุคที่มีแนวโน้มว่าจะต้อง
ยื ดอายุ ก ารจ้างพนักงานออกไปอีก ตัวอย่างเช่น บริษัท GE
Healthcare ได้ริเริ่มโปรแกรม HealthAhead ซึ่งมีการให้ส่วนลด
ในการสมัครสมาชิกฟิตเนส มีบริการอาหารที่ดีต่อสุขภาพ จัดให้มี
การตรวจสุขภาพ รวมถึงการมีชอ่ งทางให้แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะทีบ่ ริษทั ควรทำ�เพือ่ ให้พนักงานมีสขุ ภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นต้น

บทบาทที่จำ�เป็นของภาครัฐ
ในขณะเดียวกัน ด้วยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ ภาครัฐควรหาทางปลดล็อคศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศที่จะลดลงเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการบรรเทาภาระทางการคลังที่อาจจะเกิดขึ้นในการดูแล
ผูส้ งู อายุ อีกทัง้ เงินจากภาครัฐจะไม่สามารถดูแลผูส้ งู อายุได้ทงั้ หมด แต่จ�ำ เป็นต้องมีทางเลือกอืน่ ๆ มาช่วย ตัวอย่างทีช่ ดั เจน
คือการพัฒนาระบบประกันสุขภาพระยะยาวภาคบังคับขึน้ มาของรัฐบาลญีป่ นุ่ ในปี 2000 โดยประชาชนอายุตงั้ แต่ 40 ปีขนึ้ ไป
จะต้องจ่ายเบี้ยประกันจนถึงอายุ 64 ปี และประชาชนอายุ 65 ขึ้นไปทุกคนและประชาชนอายุ 40-64 ปีที่เป็นโรคอัลไซเมอร์
หรือพิการจากภาวะโรคหัวใจจะได้สทิ ธิด์ า้ นการดูแลสุขภาพในระยะยาว นอกจากนี้ ประชาชนอายุ 40-74 ปีทกุ คนจะต้องเข้า
รับการตรวจสุขภาพทุกปี ซึ่งภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลนี้จะมาจากทั้งเงินภาษีและเบี้ยประกันสุขภาพภาคบังคับที่ประชาชน
อายุ 40 ปีขึ้นไปเป็นผู้จา่ ยนั่นเอง
นอกจากการปฏิรูปด้านการคลังแล้ว ภาครัฐควรส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ พร้อมๆ กับเพิ่มผลิตภาพแรงงานของ
ไทยโดยรวม ทั้งนี้ ภาครัฐสามารถช่วยบรรเทาการลดลงของศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ส่วนหนึ่งด้วยการส่งเสริม
การจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อชะลอการลดลงของกำ�ลังแรงงานโดยรวมได้ โดยการให้แรงจูงใจแก่ภาคเอกชนในการจ้างงาน
ผู้สูงอายุ ตัวอย่างในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลียให้เงินสนับสนุนการจ้างผู้สูงอายุ 10,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อคน
เมื่อบริษัทจ้างพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี อย่างไรก็ตาม ไทยคงหลีกเลี่ยงภาวะกำ�ลังแรงงานลดลงได้ยาก ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่
รัฐบาลควรมุ่งเน้นคือการเพิ่มผลิตภาพแรงงานควบคู่ไปด้วย ทั้งด้านการ ฝึกอบรม และ การลงทุนทางด้านเทคโนโลยี โดย
ตัวอย่างที่น่าสนใจในด้านการอบรมคือ โครงการ “โตโยต้าชุมชนพัฒน์” ซึ่งเป็นการนำ�ความรู้ความสามารถในด้านการผลิต
ของผู้บริโภค เข้าไปช่วยภาคธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมในการเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและการบริหารระบบการ
ผลิตให้คุ้มค่าและยั่งยืนมากขึ้น

คณะผู้จัดทำ�

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์
Chief Economist
และผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ดำ�รงตำ�แหน่ง Chief Economist และ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส
รับผิดชอบบริหาร Economic Intelligence Center (EIC) ซึง่ เป็นหน่วยงานกลยุทธ์ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ โดยก่อนหน้านัน้ ดร.สุทธาภา ได้กอ่ ตัง้ และดูแลสายงานวิเคราะห์ความเสีย่ ง (Risk
Analytics) กลุม่ บริหารความเสีย่ งมาก่อน ทัง้ นี้ ก่อนร่วมงานในแวดวงธนาคารไทย ดร.สุทธาภา
มีประสบการณ์ท�ำ งานในต่างประเทศกว่า 10 ปี ทัง้ ภาคองค์กรระหว่างประเทศ และภาคเอกชน
ชัน้ นำ� ได้แก่ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประเทศสหรัฐอเมริกา, บริษทั ทีป่ รึกษา Booz
Allen Hamilton ประเทศสหรัฐอเมริกา, ING Group ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น นอกจากนี้
ยังเคยดำ�รงตำ�แหน่งระดับผูอ้ �ำ นวยการส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคของสำ�นักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กระทรวงการคลังอีกด้วย
ดร.สุทธาภา เป็นหนึง่ ในคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาด
ทุน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Non-resident Fellow) ด้านเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศและตลาดการเงินให้กับองค์กรระหว่างประเทศ Asia Society กรุงนิวยอร์ค
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดร.สุทธาภา เป็นนักเรียนทุนพระราชทานเล่าเรียนหลวง จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ การ
บริหารและนโยบาย สถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ (M.I.T.) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดร.สุทธาภา ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน 20 ผู้นำ� รุ่นใหม่ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปี 2550 โดย
คณะกรรมการขององค์กรระหว่างประเทศ Asia Society
ธีรินทร์ มีประสบการณ์ทำ�งานเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจมาก กว่า 10 ปี กับ The Boston Consulting
Group และ A.T. Kearney โดยเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำ�ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในหลาก
หลายกลุม่ อุตสาหกรรม เช่น ธนาคารพาณิชย์ ประกันภัย พลังงาน สินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจบริการ

ธีรินทร์ รัตนภิญโญวงศ์
ผู้จัดการกลยุทธ์ธุรกิจและ
อุตสาหกรรม
และรักษาการผู้จัดการกลุ่ม
ธุรกิิจส่งออก

ธีรนิ ทร์ สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ เหรียญทอง) สาขา วิชาระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขา วิชาบริหารธุรกิจ จาก Kellogg School
of Management, Northwestern University

วิธาน มีประสบการณ์วิจัยเชิงนโยบายและกลยุทธ์กว่า 7 ปี โดยเคยร่วมงานกับสถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ในการจัดทำ�แบบจำ�ลองทางด้านกรอบและการ
จัดสรรงบประมาณ และศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลังอื่นๆ อีกทั้งยังเคยร่วมงานกับฝ่ายวิจัย
และข้อมูลสารสนเทศ และฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วิธาน เจริญผล
ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจบริการ

วิ ธ าน จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี (เกี ย รติ นิ ย ม) สาขาเศรษฐศาสตร์ จากจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะผู้จัดทำ�
ปราณิดา ศยามานนท์
นักวิเคราะห์อาวุโส
สาขา : ค้าปลีก ท่องเที่ยว

ปราณิดา มีประสบการณท�ำ งานดานการวิเคราะหเศรษฐกิจ มหภาคและนโยบายการเงิน รวมถึง
วิเคราะหเศรษฐกิจตางประเทศ ตลอดจนงานวิเคราะหวจิ ยั เกีย่ วกับภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม
ตาง ๆ มากวา 10 ป โดยกอนหนานี้เคยรวมงานกับธนาคารแหงประเทศไทย ในสวนของ
ทีมวิเคราะหนโยบายการเงินและทีมวิเคราะหเศรษฐกิจตางประเทศสายนโยบายการเงินเปนเวลา7ป
ปราณิดา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ จาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร จาก University of Texas at Arlington
ดร.ชุติมา มีประสบการณ์ทำ�งานด้านการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์หลากหลายสาขาโดยเฉพาะ
ด้านการพัฒนา โดยเคยทำ�งานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและ
โครงสร้างเครือข่ายของชาวแกมเบียในชนบท นอกจากนี้ยังเคยวิจัยด้านไมโครไฟแนนซ์และ
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขในอินเดียอีกด้วย

ดร.ชุติมา ตันตะราวงศา
นักเศรษฐศาสตรอาวุโส

กวีพล พันธุ์เพ็ง
นักวิเคราะห์

พริมา อัครยุทธ
นักวิเคราะห์

ดร.ชุติมา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์และสาขา
คณิตศาสตร์ จาก Lafayette College (Pennsylvania, USA) โดยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่
London School of Economics, UK เป็นเวลาหนึ่งปี และปริญญาโท-เอกสาขาเศรษฐศาสตร์
จากมหาวิทยาลัย Duke University (North Carolina, USA)
กวี พ ล มี ป ระสบการณ์ วิ จั ย เชิ ง นโยบาย โดยเคยร่ ว มงานกั บ สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นา
ประเทศไทย (TDRI) ในฐานะนักวิจัยในการจัดทำ�แบบจำ�ลองทางเศรษฐมิติ เพื่อใช้ ในการ
ศึกษาวิเคราะหน์ โยบายการค้าระหว่างประเทศ อีกทั้งยังมีประสบการณ์การทำ�งานวิจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน
กวีพล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินยิ ม) สาขาเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยระหว่างทีศ่ กึ ษาอยูท่ จ่ี ฬุ าฯ กวีพลเคยเป็นนักเรียน
แลกเปลีย่ นทีม่ หาลัย IESEG School of Management ประเทศฝรัง่ เศส และเคยศึกษาหลักสูตร
ภาคฤดูรอ้ นทางดา้ นเศรษฐมิติ และการลงทุน ที่ University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา
พริมา เริ่มงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ครั้งแรกเมื่อปี 2556 ในสายงานกลยุทธ์องค์กร และได้
ร่วมงานกับสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจของกลุ่มลูกค้าบุคคลและกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ทั้งนี้
ก่อนเข้ามาร่วมงานกับธนาคาร พริมา มีประสบการณ์ทำ�งานกับบริษัทที่ปรึกษาในสิงคโปร์ ที่
เชี่ยวชาญในเรื่องกลยุทธ์การตลาดและการขยายธุรกิจในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พริมา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลัย (เกียรตินยิ ม
อันดับหนึง่ ) พริมาไดร้ บั ทุนการศึกษาจากหลักสูตรตลอดชว่ งเวลาทีศ่ กึ ษาอยู่ และไดร้ บั คัดเลือก
ให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ Consulting Fellowship Program กับบริษัท McKinsey &
Company พริมาจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์จาก Duke University
ลภัส มีประสบการณท์ �ำ งานเปน็ นักวิเคราะหธ์ รุ กิจของบริษทั จดทะเบียน ใหก้ บั ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ลภัส อัครพันธุ์
นักวิเคราะห์

ลภัส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน หลักสูตรนานาชาติ จากคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Economic Intelligence Center (EIC)
E-mail : eic@scb.co.th โทร : +662 544 2953

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์

Chief Economist และผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส
sutapa.amornvivat@scb.co.th

Economy and Financial Markets
ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ
ผู้จัดการกลุ่มเศรษฐกิจมหภาคและตลาดเงิน

phacharaphot.nuntramas@scb.co.th

ดร.ชินวุฒิ์ เตชานุวัตร์

chinnawut.techanuvat@scb.co.th

ดร.ชุติมา ตันตะราวงศา

chutima.tontarawongsa@scb.co.th

ปิยากร ชลวร

Sectorial Strategy
ธีรินทร์ รัตนภิญโญวงศ์

ผู้จัดการกลยุทธ์ธุรกิจและอุตสาหกรรม
รักษาการผู้จัดการกลุ่มธุรกิิจส่งออก

teerin.ratanapinyowong@scb.co.th

พิชญ์สินี ฐิติสมบูรณ์

pitsinee.thitisomboon@scb.co.th

วีรวรรณ ฉายานนท์

veerawan.chayanon@scb.co.th

khemarat.songyoo@scb.co.th

ธนกร ลิ้มวิทย์ธราดล

tanakorn.limvittaradol@scb.co.th

วรดา ตันติสุนทร

vorada.tantisunthorn@scb.co.th

Export Cluster
โชติกา ชุ่มมี

chotika.chummee@scb.co.th

กวีพล พันธุ์เพ็ง

ผู้จัดการบริหารองค์ความรู้และเครือข่ายวิจัย
anyarat.boonnithivorakul@scb.co.th

ณภัทร ศรีจามร

napat.srichamorn@scb.co.th

วนิชชา นาฑีสุวรรณ

wanitcha.nateesuwan@scb.co.th

วิภัสรา อาภาสกุลเดช

vipasara.arpaskundait@scb.co.th

โสฬสฎา อุปมัย

sorodda.upamai@scb.co.th

อรัญ สอนดาธนาเสฎฐ์

alan.sondatanaset@scb.co.th

เอกรัฐ เลากุลรัตน์

ekarat.laokulruch@scb.co.th

tubkwan.homchampa@scb.co.th

ดร.ศิวาลัย ขันธะชวนะ

sivalai.khantachavana@scb.co.th

ดร.สุปรีย์ ศรีส�ำ ราญ

supree.srisamran@scb.co.th

เลิศพงศ์ ลาภชีวะสิทธิ์
วิสสุตา แจ้งประจักษ์

wisuta.jaengprajak@scb.co.th

อลิษา แต้มประเสริฐ

alisa.tamprasirt@scb.co.th

kaweepol.panpheng@scb.co.th

ธีระยุทธ ไทยธุระไพศาล

ปัณณ์ บุญญาวานิชย์

Service Cluster
วิธาน เจริญผล

พริมา อัครยุทธ

ปราณิดา ศยามานนท์

teerayut.thaiturapaisan@scb.co.th

Knowledge Management
& Networking
ดร.อัญญรัตน์ บุญนิธิวรกุล

ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

lertpong.larpchevasit@scb.co.th

piyakorn.chonlaworn@scb.co.th

เขมรัฐ ทรงอยู่

Infrastructure Cluster
ทับขวัญ หอมจำ�ปา

pann.boonyavanich@scb.co.th
parima.arkkarayut@scb.co.th

ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจบริการ

vithan.charoenphon@scb.co.th
pranida.syamananda@scb.co.th

ภคณี พงศ์พิโรดม

pakanee.pongpirodom@scb.co.th

ลภัส อัครพันธุ์

lapas.akaraphanth@scb.co.th

วิภาวดี ศรีโสภา

vipavadee.srisopa@scb.co.th
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