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In Focus
• ประเทศไทยเป็นประเทศกำำ�ลัังพััฒน�แห่่งแรกำ

ท่�ต้้องเข้�้สู่่่ภ�วะสู่ังคมสู่่งวัย กำ�รเสู่่ยกำำ�ลััง
แรงง�นข้ณะท่�ผู้่้สู่่งอ�ยุสู่่วนให่ญ่่ไม่มั�นคง
ท�งกำ�รเงิน เป็นคว�มท้�ท�ยต้่อกำ�รยกำระดัับ
เศรษฐกำิจ งบประม�ณ กำ�รเงินข้องประช�กำร 
ในวัยแรงง�น แลัะคุณภ�พัช่วิต้ข้องผู้่้สู่่งอ�ยุเอง

• ผู้่้สู่่งอ�ยุร�วคร่�งห่น่�งไม่ม่คว�มมั�นคงท�งกำ�ร
เงินพัอสู่ำ�ห่รบักำ�รเกำษ่ยณ รอ้ยลัะ 88.5 ไม่
สู่�ม�รถรบัต้้นทุนผู้่้ด่ัแลัห่�กำป่วยติ้ดัเต้่ยง  
ทั�งน่� กำ�รด่ัแลัโดัยภ�คสู่ังคมกำ็ม่ข้้อจำ�กำัดัเพัิ�มข้่�น  
กำ�รด่ัแลัจ�กำค่่สู่มรสู่ซึ่่�งเป็นกำลัไกำห่ลัักำ  
ม่ข้้อจำ�กำัดัท�งร�่งกำ�ย ลั่กำห่ลั�นกำ็ช่วยเห่ลัือ
ได้ัอย่�งจำ�กำัดัจ�กำจำ�นวนบุต้รท่�ลัดัลังแลัะ
เศรษฐกำิจท่�ซึ่บเซึ่�

• ม่ผู้่้สู่่งอ�ยุเปร�ะบ�งรอกำ�รด่ัแลัม�กำถ่ง 1.7  
แสู่นคนในปัจจุบัน แลัะมแ่นวโน้มเพัิ�มข้่�นอ่กำ
ห่น่�งแสู่นคนในสู่ิบปีข้้�งห่น้� รฐัควรแปลัง
ปัญ่ห่�น่�ให้่เป็นกำ�รลังทุนแลัะกำ�รจ้�งง�น เป็น
อุต้สู่�ห่กำรรมท่�ม่ลัค่�ม�กำถง่ 2.9 ห่มื�นลั้�นบ�ท/
ปี แลัะสู่ร�้งข้่ดัคว�มสู่�ม�รถด้ั�นสู่ินค้�ด่ัแลั 
ผู้่้สู่่งอ�ยุต่้อได้ั

• เพัื�อสู่ร�้งระบบเศรษฐกำิจสู่่เงินท่�ด่ัแลักำันแลัะ
กัำน รฐัสู่�ม�รถดัำ�เนินกำ�รโดัย 1) เพัิ�มเบ่�ย
ยังช่พัผู้่้สู่่งอ�ยุเพัื�อสู่ร�้งคว�มมั�นคงท�งกำ�ร
เงิน ม่กำำ�ลัังซึ่ื�อเพัิ�มข้่�น 2) สู่ร�้งห่ลัักำประกัำน
ภ�วะพั่�งพัิงให้่ผู้่้สู่่งอ�ยุทุกำคนรว่มสู่ร�้ง
อุต้สู่�ห่กำรรมด้ัวยเงินสู่มทบ 200 บ�ท/เดืัอน 
แลัะใช้สู่ิทธิด่ิัแลัได้ัห่�กำต้นกำลั�ยเป็นผู้่้ 
เปร�ะบ�ง แลัะ 3) กำ�รสู่ร�้งอุต้สู่�ห่กำรรมกำ�ร
ด่ัแลัผู้่้สู่่งอ�ยุเปร�ะบ�ง ซึ่่�งสู่�ม�รถใช้โมเดัลั
ชุมชน เอกำชน แลัะรฐัผู้สู่มผู้สู่�นกำันได้ั

• กำ�รสู่ร�้งห่ลัักำประกำันในกำ�รด่ัแลัผู้่้สู่่งอ�ยุ
จะช่วยป้องกำันมิให้่ผู้่้ท่�อย่่ในวัยแรงง�นต้้อง
ปร�ศจ�กำท�งเลัือกำในกำ�รด่ัแลั พั่อ แม่ ญ่�ต้ิ
ผู้่้ให่ญ่่ข้องต้น จนต้้องเสู่่ยสู่ลัะอ�ช่พัข้องต้น 
เวลั�ข้องต้น แลัะทรพััย์สู่ินข้องต้น เพัื�อทำ�
ห่น้�ท่�ดัังกำล่ั�ว แลัะกำลั�ยเป็นผู้ลักำระทบท�ง
เศรษฐกำิจแลัะสู่ังคมต่้อเนื�อง ทั�งต้่อสู่ม�ชิกำ 
ผู้่้นั�น ต้่อครวัเรอืน แลัะต้่อระบบเศรษฐกำิจ 
สู่่วนรวมด้ัวย



สังคมสูงวัยไทย: 
แก่ก่อนรวย 
ปว่ยก่อนตาย

รายได้ของคนไทยตามการสำารวจ
มีค่าเฉลี�ยประมาณ 8,400 บาทต่อคนต่อเดือน

แปลวา่คนส่วนใหญ่่จะไมม่เีงนิออม
พอสำาหรบัวยัเกษียณ
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รูปท่่ 1 สัดส่วนประชากรไทยในแต่ละชว่งวยั

ประเทศไทยเข้า้
สู�สภาวะสังคม
สูงวัย มป่ระชากร
อายุตัั้�งแตั้� 60 ปี
ข้้�นไปมากถ้ง 
11.6 ล้านคน
คิดิเป็น็ร้อ้ยละ 17.6  
ของป็ร้ะชากร้  
จากป็ร้ะชากร้ป็ร้ะเทศ 
66.2 ลา้นคิน1

ปจัจยัท่�สู่ำ�คญั่ท่�สู่ดุัท่�ทำ�ให้่ประเทศไทยเข้�้สู่่สู่่ภ�วะ
สู่งัคมสู่ง่วยั คอื กำ�รเปลั่�ยนแปลังท�งโครงสู่ร�้ง
ประช�กำร โดัยเฉพั�ะอตั้ร�กำ�รเกำดิัข้องไทยลัดัลัง
อย�่งรวดัเรว็ ซึ่่�งค�่เฉลั่�ยในป ีพั.ศ. 2561 ผู้่ห้่ญ่งิ 
1 คนให้่กำำ�เนิดัท�รกำ 1.52 คน ลัดัลังจ�กำท่�เคยม่
ค�่สู่ง่ถง่ 6.2 คนเมื�อร�ว 60 ปกีำอ่น2 คนรุน่ Baby 
Boomer ซึ่่�งเกำดิัในชว่ง พั.ศ. 2489-2507 จง่ม่
สัู่ดัสู่ว่นสู่ง่ท่�สุู่ดัในคนทุกำกำลัุม่วัย แลัะเมื�อคนกำลัุม่น่�
กำำ�ลังัทยอยเข้�้สู่่ว่ยัเกำษ่ยณ ควบค่ก่ำบัคว�มกำ�้วห่น้�
ท�งเทคโนโลัย่กำ�รแพัทย์แลัะสู่�ธิ�รณสุู่ข้ ทำ�ให้่
ประเทศไทยเข้้�สู่่ภ่�วะสัู่งคมสู่ง่วัยอย�่งเต้ม็ตั้ว แลัะ
กำำ�ลังัจะเปน็สู่งัคมสู่ง่อ�ยุระดัับสู่ดุัยอดั (super- 
aged society คอื ผู้่ม้อ่�ยุ 65 ปขี้่�นไปรอ้ยลัะ 20 
ข้องประช�กำร) ในอก่ำ 10 ปขี้�้งห่น้�ต้�มกำ�รประม�ณ
กำ�รข้ององคก์ำ�รสู่ห่ประช�ช�ต้ใินรู้ป็ท่� 1

ปกำต้สิู่งัคมสู่ง่วยัเปน็ปัญ่ห่�ข้องประเทศโลักำท่�ห่น่�ง 
ซึ่่�งเศรษฐกำจิมค่ว�มกำ�้วห่น้� คนมร่�ยได้ัสู่ง่ ทำ�ให้่
คนสู่ว่นให่ญ่ม่ค่ว�มมั�นคงท�งกำ�รเงนิพัรอ้มสู่ำ�ห่รบั
วยัเกำษ่ยณ ยงัทำ�ให้่ภ�ครฐัมพ่ัื�นท่�ท�งกำ�รคลััง 
พัรอ้มต้อ่กำ�รจดััสู่รรสู่วสัู่ดิักำ�รสู่ำ�ห่รบัผู้่สู้่ง่อ�ยอุย�่ง
เพัย่งพัอแลัะทั�วถง่ แต้ป่ระเทศไทยเปน็ประเทศโลักำ
ท่�สู่�ม ซึ่่�งยงัมค่ว�มท�้ท�ยท�งเศรษฐกำจิอย่ม่�กำ 
แลัะเมื�อต้อ้งเผู้ชญิ่กำบัคว�มท�้ท�ยท�งสู่งัคมท่�เกำดิั
ข้่�นอย�่งรวดัเรว็ จง่ทำ�ให้่ป็ญัหาสัังคิม 
สูังวััยมค่ิวัามทา้ทายกบัไทย
มากเป็น็พิเิศษ มค่ิวัามรุ้นแร้ง
และเร้ง่ดว่ันกวัา่ท่�สัังคิมไทย
โดยทั�วัไป็ใหค้ิวัามสัำาคิญั 

ป็ร้ะการ้แร้ก กำ�รเติ้บโต้ท�งเศรษฐกำจิ
มค่ว�มสู่ำ�คญั่อย�่งม�กำในกำ�รยกำระดัับร�ยได้ัแลัะชวิ่ต้
คว�มเปน็อย่่สู่ำ�ห่รบัประเทศกำำ�ลังัพัฒัน�อย�่งเชน่ไทย 
แต้ค่ว�มเจรญิ่เติ้บโต้ท�งเศรษฐกำจิจะเกิำดัข้่�นได้ักำต่็้อเมื�อ
ประเทศมแ่รงง�นจำ�นวนม�กำพัอสู่ำ�ห่รบักำ�ร 
สู่ร�้งอตุ้สู่�ห่กำรรมแลัะบรกิำ�รท่�มผู่้ลิัต้ภ�พัสู่ง่ 
อย�่งไรกำต็้�ม กำ�รเปน็ประเทศสู่งัคมสู่ง่วยั
แปลัว�่ประช�กำรวัยแรงง�นกำำ�ลังัลัดัลัง

ง�นวจิยัโดัยนณรฏิ พัศิลัยบุต้รแลัะจริะวัฒน์ ปั� นเปี� ยมรษัฏ์จ�กำ TDRI ยังแสู่ดังให้่เห็่นว�่ผู้ลัติ้ภ�พัข้อง
แรงง�นเริ�มลัดัลังต้ั�งแต้อ่�ยุเกิำน 50 ป ีแลัะลัดัลังอย�่งรวดัเรว็ในชว่งใกำล้ั 60 ป3ี  ปร�กำฏกำ�รณ์กำ�รห่ดัต้วั
ข้องจำ�นวนแรงง�นแลัะผู้ลิัต้ภ�พัท่�ต้ำ��ลัง จะทำ�ให้่ต้น้ทนุท�งด้ั�นแรงง�นข้องธิรุกำจิสู่ง่ข้่�น แลัะอุต้สู่�ห่กำรรม
ข้องไทยมข่้ด่ัคว�มสู่�ม�รถในกำ�รแข้ง่ข้นัลัดัลังโดัยเปรย่บเทย่บกำบัประเทศอื�น ทำ�ให้่ไมสู่่�ม�รถยกำระดัับ
เศรษฐกิำจได้ัโดัยง่�ย

สู่ดััสู่ว่นข้องประช�กำรในวัย 15-59 ปมีสู่่ดััสู่ว่นน้อยลัง
จ�กำรอ้ยลัะ 67 เห่ลัอืเพัย่ง 64 ในชว่ง 10 ปที่�ผู้�่นม� 
แลัะห่�กำพัจิ�รณ�แรงง�นต้อนต้น้ในชว่งอ�ย ุ15-34 ปี 
จะพับว�่มสู่่ดััสู่ว่นลัดัลังจ�กำรอ้ยลัะ 30 
เห่ลืัอรอ้ยลัะ 27 ข้องประช�กำรเท�่นั�น  

ท่�สัำาคิญั แร้งงานตอนตน้ของ
ไทยนั�นมจ่ำานวันลดลงอยา่งม่
นัยสัำาคิญั จาก 19.5 ลา้นคิน

เหลอื 17.8 ลา้นคินเทา่นั�น
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ท่�ม�: United Nations (2019) World Population Prospects

1 สู่ำ�นักำง�นสู่ถติ้แิห่่งช�ติ้ ต้�มข้อ้ม่ลักำรมกำ�รปกำครอง กำระทรวงมห่�ดัไทย พั.ศ. 2563
2 สู่ถติ้จิ�กำ World Bank

3 ง�นสู่มัมน�วชิ�กำ�รประจำ�ป ี2019 ข้อง TDRI
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ป็ร้ะการ้ท่�สัอง สัู่งคมสู่ง่วยัสู่ร�้งคว�มท�้ท�ยท�งกำ�รคลังัอย�่งม�กำ ร�ยได้ัข้อง 
คนไทยต้�มกำ�รสู่ำ�รวจภ�วะสู่งัคมแลัะเศรษฐกำจิมค่่�เฉลั่�ยประม�ณ 8,400 บ�ทต้อ่คนต่้อเดืัอน แปลัว�่ 
คนสู่ว่นให่ญ่จ่ะมเ่งนิออมไม่เพัย่งพัอสู่ำ�ห่รบัวัยเกำษ่ยณ ซึ่่�งผู้่้สู่ง่อ�ยตุ้ลัอดัจนผู่้ท้่�กำำ�ลังัจะเปน็ผู้่สู้่ง่อ�ยจุะต้้อง
พั่�งพั�สู่วัสู่ดิักำ�รข้องรฐัในกำ�รด่ัแลัรกัำษ� แลัะกำ�รใชช้ว่ติ้ในวยัเกำษ่ยณ โดัยไทยม่ค�่ใชจ้�่ยด้ั�น 
ระบบสู่�ธิ�รณสู่ขุ้เพัิ�มข้่�นเฉล่ั�ยรอ้ยลัะ 12 ต่้อปใีนชว่ง 12 ปีท่�ผู้�่นม� แต่้ร�ยได้ัต้อ่คนในระดัับต้ำ��ทำ�ให้่
ประเทศไทยม่ฐ�นภ�ษ่แคบ ต้ลัอดัจนรฐับ�ลัมร่�ยได้ัภ�ษ่น้อยเกำนิกำว�่จะให้่กำ�รด่ัแลัได้ัอย�่งทั�วถง่แลัะ 
มคุ่ณภ�พั TDRI ได้ัแสู่ดังคว�มกำงัวลัว่�กำองทนุด้ั�นกำ�รบำ�น�ญ่ข้องไทยอ�จต้อ้งมปั่ญ่ห่�ด้ั�นเสู่ถย่รภ�พั
ภ�ยใน 15 ปีห่�กำไมม่ก่ำ�รปฏร่ิประบบภ�ษ่

ป็ร้ะการ้
ท่�สัาม 
วยัแรงง�นม่ภ�ระ
รดััต้วัม�กำข้่�น
ทำ�ให้่กำ�รเพัิ�มจำ�นวน
ประช�กำรวยัเด็ักำ 
กำ�รยกำระดัับเศรษฐกำจิ
แลัะกำ�รเพิั�มภ�ษ่ 
เปน็ไปได้ัย�กำข้่�น 
กำ�รเปลั่�ยนแปลังท�งโครงสู่ร�้งประช�กำร นำ�ม�ซึ่่�งอตั้ร�สู่ว่นกำ�รพั่�งพังิ (age dependency ratio)  
ท่�สู่ง่ข้่�น โดัยเมื�อสู่บิปกีำอ่น ประช�กำรวยัแรงง�น 100 คนต้อ้งด่ัแลัเด็ักำแลัะผู้่้สู่ง่อ�ยปุระม�ณ 47 คน 
อตั้ร�สู่ว่นดัังกำลั�่วเพัิ�มข้่�นเปน็ 56 คนในปจัจบัุน แลัะอ�จพุ่ังสู่ง่ถง่ 70 คนในสู่บิปขี้�้งห่น้� ทำ�ให้่ประช�กำร 
วยัห่นุ่มสู่�วเห่ลั�่น่�ต้อ้งมค่�่ใชจ้�่ยเพิั�มข้่�นเพัื�อด่ัแลัครอบครวั เป็นกำ�รลัดัอตั้ร�กำ�รออมแลัะกำ�รลังทนุ
ประช�กำรเห่ลั�่น่� ซึ่่�งจะเปน็กำ�รซึ่ำ��เติ้มคว�มท�้ท�ยต้อ่อตั้ร�กำ�รมบุ่ต้ร โครงสู่ร�้งประช�กำร กำ�รยกำระดัับ
เศรษฐกำจิไทยแลัะภ�ระท�งกำ�รคลังัอก่ำชั�นห่น่�ง

รูปท่่ 2 อตัราส่วนการพ่�งพิงของไทย

ท่�ม�: Think Forward Center คำ�นวณจ�กำ United Nations (2019) 
World Population Prospects
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ป็ร้ะการ้สุัดท้าย ผู้่สู้่ง่วยั 
จะต้อ้งใชช้วิ่ต้ด้ัวยคณุภ�พัด้ัอยลังเปน็ระยะเวลั� 
เฉลั่�ย 8 ป ีอ�ยคุ�ดักำ�รณ์ข้องคนไทยอย่ท่่� 75 ปี 
ในปจัจบัุนแลัะยงัมแ่นวโน้มเพัิ�มข้่�นต้อ่เนื�อง แต้ว่�่กำ�ร
มอ่�ยยุนืย�วข้่�นน่�อ�จต้อ้งอย่อ่�ศยัด้ัวยคณุภ�พัชว่ติ้ 
ท่�แย่ลัง เพัร�ะคนไทยมอ่�ยคุ�ดัเฉลั่�ยข้องกำ�รม่
สุู่ข้ภ�พัด่ั (Health-adjusted life expectancy) 
เพัย่ง 67 ปี4 แปลัว่�ผู้่สู้่ง่อ�ยโุดัยเฉลั่�ยแลัว้จะต้อ้ง
อย่่อ�ศยัด้ัวยคุณภ�พัชว่ติ้ท่�ด้ัอยลังถง่ 8 ป ีซึ่่�งจะพับ
ปญั่ห่�ท�งสู่มรรถนะร�่งกำ�ยแลัะโรคต้�่ง ๆ เพัิ�มข้่�น  
ผู้่สู้่ง่อ�ยุจำ�นวนไม่น้อยจะต้อ้งอย่ใ่นภ�วะพั่�งพังิ  
แต่้คว�มท�้ท�ยจ�กำโครงสู่ร�้งเศรษฐกำจิ กำ�รคลังั 
ต้ลัอดัจนสู่งัคมจะทำ�ให้่คว�มชว่ยเห่ลัอืผู่้สู้่ง่อ�ยเุปน็ไป
ได้ัจำ�กำดััม�กำกำว�่ในอด่ัต้

4 สู่ถติ้จิ�กำ World Health Organization



ผู้สูงอายุไทย
ต้องเผชญิ่ปญั่หา
อะไรบา้ง?

ผู้สูงอายุไทยจำาเปน็ต้องหารายได้
เพื� อเลี�ยงตนเอง 48% เลี�ยงครอบครวั 43%

ซึ่่�งแสดงวา่พวกเขาไมพ่รอ้มสำาหรบัการเกษียณ
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รูปท่่ 3 ความสามารถในการดแูลตนเองของผู้สูงอายุ

ป็ญัหาใหญ่ของ
ผูู้ส้ังูอายไุทยคืิอ
การ้เดินทาง 

ผู้ลักำ�รสู่ำ�รวจผู้่้สู่ง่อ�ยขุ้องสู่ำ�นักำง�นสู่ถติิ้ในป ีพั.ศ. 2560 
พับว�่ ผู้่สู้่ง่อ�ยสุู่ว่นให่ญ่สู่่�ม�รถด่ัแลัต้วัเองในเรื�องพัื�นฐ�น
ได้ัด่ั อ�ท ิรบัประท�นอ�ห่�ร ใสู่เ่สู่ื�อผู้�้ อ�บนำ� � ใชห้้่องนำ� � 
เปน็ต้น้ ซึ่่�งม่ผู้่สู้่ง่อ�ยทุ่�สู่�ม�รถด่ัแลัต้นเองได้ัม�กำกำว�่ 
รอ้ยลัะ 95 อย�่งไรกำต็้�ม ผู้่สู้่ง่อ�ยจุำ�นวนม�กำเริ�มมป่ญั่ห่�
กำ�รข้ยบัต้วั ต้ั�งแต้ก่ำ�รลักุำจ�กำท่�นอน กำ�รเดิันระยะ 200-
300 เมต้ร กำ�รนั�งยอง มผู่้่สู้่ง่อ�ยุเพัย่งรอ้ยลัะ 70  
ท่�สู่�ม�รถเดิันท�งคนเด่ัยว แลัะรอ้ยลัะ 66 เท�่นั�นท่�สู่�ม�รถ
ยกำข้องห่นักำ 5 กำโิลักำรมัได้ั

ท่�ม�: ข้อ้ม่ลักำ�รสู่ำ�รวจประช�กำรสู่ง่อ�ยใุนประเทศไทย พั.ศ. 2560

ดัังนั�น ผู้่สู้่ง่อ�ยทุ่�ควรมผู่้่ด่้ัแลัอย่ข่้�้งกำ�ยต้ลัอดัเวลั� 
มอ่ย่ป่ระม�ณ 6 แสู่นคน แลัะมผู่้่ท้่�ต้อ้งกำ�รคว�ม 
ชว่ยเห่ลัอืเปน็ครั�งคร�วในกำ�รออกำไปทำ�ธิรุะม�กำถง่  
8 ลั�้นคน ผู้่สู้่ง่อ�ยเุห่ลั�่น่�จง่ต้อ้งได้ัรบักำ�รด่ัแลัจ�กำ
ท�งใดัท�งห่น่�ง กำลั�่วคอื ครอบครวั สู่งัคมรอบต้วั  
ใชบ้รกิำ�รท�งธิรุกำจิ ห่รอืบคุลั�กำรข้องภ�ครฐั

ปจัจบุนั ผู้่สู้่ง่อ�ยทุ่�มผู่้่ด่้ัแลัปรนนิบตั้มิจ่ำ�นวนประม�ณ 
1.6 ลั�้นคน ซึ่่�งสู่ว่นให่ญ่แ่ลัว้ได้ัรบักำ�รด่ัแลัจ�กำสู่ม�ชกิำ

ภ�ยในครอบครวัเป็นห่ลักัำ โดัยค่สู่่มรสู่เปน็ผู้่ด่้ัแลั
ปรนนิบตั้หิ่ลักัำม�กำถ่งรอ้ยลัะ 32.2 รองลังม�คอื 
บตุ้รห่ญ่งิท่�มก่ำ�รสู่มรสู่แลัว้ รอ้ยลัะ 30  
บตุ้รห่ญ่งิโสู่ดัรอ้ยลัะ 10.6 บตุ้รช�ยสู่มรสู่แลัว้ 
รอ้ยลัะ 7 แลัะบตุ้รช�ยโสู่ดัรอ้ยลัะ 5.7 โดัยมเ่พัย่ง
รอ้ยลัะ 0.6 เท่�นั�นท่�มผู่้่ด่้ัแลัท่�เปน็มอือ�ชพ่ั
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การ้ดูแลป็ร้นนิบตัิ
ด้วัยกลไกทางสังัคิม
แบบปั็จจุบนัมข้่อจำากัด 

กำ�รท่�ผู้่สู้่ง่อ�ยุท่�มผู่้่ด่้ัแลัห่ลักัำเป็นค่สู่่มรสู่ทำ�ให้่ทั�งค่่เข้�้สู่่่
ชว่งวัยสู่ง่อ�ยุในเวลั�ไลัเ่ลั่�ยกำนั ซึ่่�งก็ำจะมค่ว�มถดัถอย
ท�งด้ั�นพัลัะกำำ�ลังัแลัะสู่ขุ้ภ�พัไปพัรอ้ม ๆ กำนั  
กำ�รช่วยเห่ลืัอกัำนเองจง่จำ�กัำดัเฉพั�ะเรื�องพัื�นฐ�นท่�ไมต่้อ้ง
ใชแ้รงม�กำนักำ นอกำจ�กำน่� กำ�รเปลั่�ยนแปลังท�งโครงสู่ร�้ง
ประช�กำร ทำ�ให้่มล่ัก่ำห่ลั�นคอยด่ัแลัน้อยลัง ต้ลัอดัจน
อตั้ร�กำ�รพ่ั�งพิังท่�สู่ง่ข้่�น สู่ง่ผู้ลัต้อ่คว�มมั�นคงท�งกำ�รเงิน
ข้องพัวกำเข้� ซึ่่�งกำระทบต้อ่คว�มสู่�ม�รถในกำ�รด่ัแลั 
ผู่้สู้่ง่อ�ยุ ไม่ว่�พัวกำเข้�จะตั้ดัสู่นิใจลั�ออกำจ�กำง�นเพัื�อม�
ด่ัแลัผู้่สู้่ง่อ�ย ุห่รอืจะจ้�งผู้่้ด่ัแลัม�ชว่ยเห่ลัอืกำต็้�ม 

ผูู้ส้ังูอายุ
สัว่ันใหญ่
ตอ้งเผู้ชิญ
ป็ญัหาร้ายได้
ไม่เพิย่งพิอ
สัำาหร้บั
วัยัเกษ่ยณ 

รูปท่่ 4 การบรโิภคภาคเอกชนเฉลี�ย (บาท/คน/ป)ี 

ท่�ม�: บญั่ชก่ำระแสู่กำ�รโอนประช�ช�ต้ ิพั.ศ. 2560

ข้อ้มล่ัจ�กำบัญ่ชก่ำระแสู่กำ�รโอนประช�ช�ต้ิ  
(National Transfer Account) ข้องประเทศไทย
ในปี พั.ศ. 2560 แสู่ดังให้่เห็่นว�่ร�ยจ�่ยกำ�รบรโิภค
ภ�คเอกำชนข้องผู้่ม้อ่�ยตุ้ั�งแต้ ่60 ปขี้่�นไป มค่�่เฉลั่�ย 
96,773 บ�ทต้อ่ป ีโดัยมค่�่สู่ง่ในชว่งต้้นห่ลังัจ�กำ
เกำษ่ยณจ�กำค�่ใชจ้�่ยเพืั�อกำ�รบรโิภค กำอ่นจะลัดัลัง
เรื�อย ๆ ไปจนถ่งอ�ย ุ85 แลัะกำลัับเพัิ�มสู่ง่ข้่�นจ�กำ 
ค�่ใชจ้�่ยด้ั�นสู่ขุ้ภ�พัท่�เพัิ�มอย�่งรวดัเรว็  
แต้ผู่้่สู้่ง่อ�ยมุแ่นวโน้มกำ�รทำ�ง�นแลัะร�ยได้ัเฉลั่�ย
ต้อ่ปลีัดัลังต้ลัอดั บรกิำ�รกำ�รด่ัแลัผู้่สู้่ง่อ�ย ุไมว่�่ด้ัวย
กำ�รว�่จ�้งห่รอืกำ�รใชบ้คุคลัภ�ยในครอบครวักำจ็ะ
ต้อ้งเกำดิัข้่�นจ�กำกำ�รใชท้รพััยส์ู่นิท่�ออมม�ห่รอืจ�กำ
กำ�รได้ัรบัเงนิโอนเข้�้ 

ค่ิาเฉล่�ย = 96,773 บาท/ป็ี

แมจ้ะมผู้่่้สู่ง่อ�ยรุอ้ยลัะ 24.5 ท่�ต้อ้งกำ�รทำ�ง�นอย่่ 
แต้ม่ผู่้่สู้่ง่อ�ยมุ�กำถง่รอ้ยลัะ 35.5 ท่�ยงัคงทำ�ง�นอย่่ 
แลัะผู้่สู้่ง่อ�ยจุำ�นวนม�กำถ่งรอ้ยลัะ 8.7 ท่�ยงัทำ�ง�น
ห่รอืรอฤด่ักำ�ลัทำ�ง�นอย่ทั่�งท่�ต้วัเองจะไมต่้อ้งกำ�ร
ทำ�ง�นแลัว้ โดัยเห่ตุ้ผู้ลัสู่ำ�คญั่ในกำ�รทำ�ง�น คอื 

1. กำ�รท่�ยงัมแ่รงทำ�ง�น 
2. จำ�เปน็ต้้องห่�ร�ยได้ัเพัื�อเลั่�ยงต้นเอง 

ห่รอืครอบครวั (รอ้ยลัะ 48 แลัะ 43  
ต้�มลัำ�ดัับ) ซึ่่�งแสู่ดังว�่ผู้่สู้่ง่อ�ยขุ้องไทย
ไมพ่ัรอ้มสู่ำ�ห่รบักำ�รเกำษ่ยณ ห่รอืบ�งคน
อ�จไมสู่่�ม�รถห่ยดุัทำ�ง�นได้ัเลัย
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Think Forward Center นำ�ข้อ้มล่ักำ�รสู่ำ�รวจ
ประช�กำรสู่ง่อ�ยุม�ประเมนิคว�มมั�นคงท�งกำ�รเงนิ
ข้องผู้่สู้่ง่อ�ยุ โดัยใชค้�่กำ�รบรโิภคภ�คเอกำชนเฉลั่�ย 
96,773 บ�ท/ป/ีคนเปน็เกำณฑ์บ์ง่บอกำกำ�รใชช้ว่ติ้อย่่ 
ได้ัอย่�งม่คณุภ�พั โดัยนำ�ม�เปรย่บเท่ยบ 
กำบัร�ยได้ัต้อ่ปแีลัะทรพััยส์ู่นิข้องผู้่สู้่ง่อ�ยุ รวมทั�งได้ั
คำ�น่งถง่ศกัำยภ�พัในกำ�รได้ัรบัเงนิชว่ยเห่ลัอืจ�กำ 
ในครอบครวั

ผูู้ส้ังูอายุร้อ้ยละ 50 
ไมม่ค่ิวัามมั�นคิงทางการ้
เงนิและอก่ร้อ้ยละ 17 
ยงัมค่ิวัามเสั่�ยงมาก

ตั้ารางท่่ 1 ความมั�นคงทางการเงนิของผู้สูงอายุไทย

ท่�ม�: คำ�นวณจ�กำข้อ้มล่ักำ�รสู่ำ�รวจประช�กำรสู่ง่อ�ยใุนประเทศไทย พั.ศ. 2560

1. กำลุ่ัมท่�มค่ว�มมั�นคงท�งกำ�รเงิน  
มสู่่ดััสู่ว่นรอ้ยลัะ 32.6 ข้องผู้่สู้่ง่วยั

2. กำลัุม่มค่ว�มเสู่่�ยงท�งกำ�รเงินมสู่่ดััสู่ว่น 17.3  
ข้องผู้่สู้่ง่วยั 

3. กำลัุม่ซึ่่�งไมม่ค่ว�มมั�นคงท�งกำ�รเงนิเพัย่งพัอ 
มสู่่ดััสู่ว่นรอ้ยลัะ 50.1 ข้องผู่้สู้่ง่วยั ห่รอืกำลั�่วอก่ำ
นัยห่น่�ง ผู้่สู้่ง่อ�ยุจำ�นวน 5.7 ลั�้นคนไมม่ค่ว�ม
มั�งคั�งเพัย่งพัอสู่ำ�ห่รบัวยัเกำษ่ยณ แลัะผู้่้สู่ง่อ�ยุ
อก่ำร�ว 2 ลั�้นคนยงัมค่ว�มเสู่่�ยงท�งด้ั�นกำ�ร
เงนิอย�่งม�กำ ดัังแสู่ดังในตาร้างท่� 1

จ�กำกำ�รคำ�นวณพับว�่

ผูู้ส้ังูอายรุ้อ้ยละ 88.5 
ไมม่เ่งนิมากพิอหาก
ตอ้งจา้งคินมาดแูล
สัำาหร้บัภาวัะตดิเตย่ง  
ผู้่สู้่ง่อ�ยมุโ่อกำ�สู่เป็นผู้่ป้ว่ยต้ดิับ�้นม�กำถง่รอ้ยลัะ 
2.1 แลัะมโ่อกำ�สู่เปน็ผู้่้ปว่ยต้ดิัเต้ย่งรอ้ยลัะ 1.2  
ห่�กำต้อ้งกำ�รให้่ผู้่สู้่ง่อ�ยเุห่ลั�่น่�ได้ัรบักำ�รด่ัแลัอย�่ง
มค่ณุภ�พั จะต้อ้งทำ�กำ�รจ�้งผู้่ด่้ัแลัมอือ�ชพ่ั  
ซ่ึ่�งมต่้น้ทุนคอ่นข้�้งสู่ง่ คอื 120,000 บ�ท/ป ีแลัะ 
230,000 บ�ท/ป ีต้�มลัำ�ดัับ ซึ่่�งม่ผู้่สู้่ง่อ�ยุ 
ม�กำถง่รอ้ยลัะ 77.2 แลัะ 88.5 ท่�ไมสู่่�ม�รถรบั 
ค�่ใชจ้�่ยไห่ว5 ท่�ม�: คำ�นวณจ�กำข้อ้มล่ักำ�รสู่ำ�รวจประช�กำรสู่่งอ�ยใุนประเทศไทย 

พั.ศ. 2560 แลัะวรวรรณ ช�ญ่ด้ัวยวทิย์

ตั้ารางท่่ 2 ภาวะติดบา้นติดเตียงและ
ความสามารถในการจา่ยของผู้สูงอายุ

ดังนั�น นโยบายในการ้ให้บร้กิาร้ผูู้ส้ังูอายใุน
ภาวัะพ่ิ�งพิงิจง่เป็็นเร้ื�องหล่กเล่�ยงไม่ได้ กำ�รท่�ผู้่สู้่ง่
อ�ยมุ�กำกำว่�คร่�งมค่ว�มเสู่่�ยงท�งด้ั�นกำ�รเงนิเชน่น่�  
รฐัควรจะต้อ้งเพัิ�มบรกิำ�รผู้่้สู่ง่อ�ยใุนร�ค�ต้ำ��ห่รอืไมม่่
ค�่ใชจ้�่ย เปน็ห่ลักัำประกำนัพัยงุคณุภ�พัชว่ติ้ข้องผู้่สู้่ง่อ�ยุ
เมื�อมเ่ห่ตุ้กำ�รณ์ให้่ผู้่้สู่ง่อ�ยเุห่ลั�่น่�ต้อ้งอย่ใ่นสู่ภ�วะพั่�ง
พังิ ห่�กำมก่ำ�รว�งระบบกำ�รเงนิเพัื�อสู่นับสู่นนุ
กำ�รดัำ�เนินกำ�รได้ัด่ั บรกิำ�รดัังกำลั�่วจะลัดัภ�ระท�งกำ�ร
เงนิแลัะเวลั�ให้่กำบัประช�กำรวยัแรงง�น คงผู้ลัติ้ภ�พัแลัะ
กำ�รพัฒัน�นวตั้กำรรมในประเทศ ซึ่่�งจะช่วยรกัำษ�แนวโน้ม
พัฒัน�กำ�รข้ด่ัคว�มสู่�ม�รถในกำ�รแข้ง่ข้นัข้องประเทศ
ไวไ้ด้ั ต้ลัอดัจนเปน็ร�กำฐ�นในกำ�รสู่ร�้งอุต้สู่�ห่กำรรมกำ�ร
ทอ่งเท่�ยวเชงิกำ�รแพัทย ์(Medical tourism) แลัะ
กำ�รทอ่งเท่�ยวเชงิสู่ขุ้ภ�พัท่�สู่ำ�คญั่ (Wellness tourism)

5 กำ�รประม�ณกำ�รข้องวรวรรณ ช�ญ่ด้ัวยวทิย ์นำ�เสู่นอในสู่มัมน�วชิ�กำ�รประจำ�ป ี2019 ข้องTDRI



ระบบการดแูล
ผู้สูงอายุ
ภาวะพ่�งพิง

ปจัจบัุนมผู้ีสูงอายุไทยราว 167,827 คน
ที�ควรได้รบัการดแูลระยะยาวจากภาครฐัทันที

จากการต้องมผู้ีดแูล แต่ไมม่เีงนิออม
หรอืต้นทนุทางสังคมเพียงพอ
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ห่�กำจะสู่ร�้งบรกิำ�รด่ัแลัผู้่สู้่ง่อ�ยทุ่�มภ่�วะพ่ั�งพังิ เร�ต้อ้งทร�บกำอ่นว�่กำลัุม่ผู้่้ท่�มโ่อกำ�สู่เข้้�ม�ใชบ้รกิำ�รมจ่ำ�นวน
เท�่ใดั แลัะอย่ท่่�ไห่นบ�้ง Think Forward Center ได้ัทำ�กำ�รวเิคร�ะห์่ข้อ้มล่ัจ�กำกำ�รสู่ำ�รวจผู้่้สู่ง่อ�ยุ 
พั.ศ. 2560 ข้องสู่ำ�นักำง�นสู่ถติ้แิห่่งช�ต้ ิเพัื�อห่�ว่�ผู้่สู้่ง่อ�ยเุปร�ะบ�งท่�ต้อ้งได้ัรบักำ�รด่ัแลัมอ่ย่�งน้อยเท�่ใดั 
โดัยม่ลักัำษณะสู่ำ�คญั่คอื

1. เปน็ผู้่สู้่ง่อ�ยทุ่�ไมม่ค่ว�มมั�นคงท�งกำ�รเงนิม�กำพัอในกำ�รด่ัแลัต้นเอง รวมถง่ไมม่สู่่วสัู่ดิักำ�ร
ร�ชกำ�รห่รอืประกำนัสู่ขุ้ภ�พัข้องเอกำชน

2. ไม่มค่นรุน่เด็ักำกำว�่อ�ศยัอย่ใ่นครอบครวั จง่ไมสู่่�ม�รถมใ่ครชว่ยด่ัแลัได้ัอย่�งเต็้มท่� 

3. มภ่�วะพ่ั�งพิัง ไมสู่่�ม�รถชว่ยเห่ลัอืต้วัเองได้ัทั�งห่มดั

ผูู้ส้ังูอายเุป็ร้าะบาง
มอ่ยูม่ากถึง่ 
167,827 คิน
ทั�วัป็ร้ะเทศ 
สู่ว่นให่ญ่ก่ำระจกุำต้วัอย่ใ่นกำรุงเทพัปรมิณฑ์ลั
แลัะหั่วเมืองต้�มภม่ภิ�ค
ผู้่สู้่ง่อ�ยทุ่�ม่ภ�วะพ่ั�งพังิ ไมม่ค่ว�มมั�นคง
ท�งกำ�รเงนิแลัะมท่นุท�งสู่งัคมไมสู่่ง่นักำ
มจ่ำ�นวนม�กำท่�สู่ดุัท่�นครร�ชสู่่ม� 
กำรุงเทพัมห่�นคร บรุร่มัย ์นครศรธ่ิรรมร�ช 
แลัะนครปฐมต้�มลัำ�ดัับ ผู้่สู้่ง่อ�ยเุปร�ะบ�ง
สู่ว่นให่ญ่จ่ะอย่ใ่นภ�คต้ะวนัออกำเฉ่ยงเห่นือ
ข้องประเทศ แต่้กำยั็งมผู่้่สู้่ง่อ�ยุเปร�ะบ�ง
ในเมอืงให่ญ่ข่้องภมิ่ภ�คอื�นด้ัวย อ�ท ิ
พัษิณโุลักำ สู่โุข้ทยั สู่งข้ลั� ลัำ�ป�ง ดัังแสู่ดังใน
รู้ป็ท่� 5

รูปท่่ 5 แผนที�ผู้สูงอายุเปราะบาง

ท่�ม�: คำ�นวณจ�กำกำ�รสู่ำ�รวจประช�กำรสู่ง่อ�ยใุน
ประเทศไทย พั.ศ. 2560

นอกำจ�กำน่� คนท่�อ�ย ุ50-59 ปที่�กำำ�ลังัจะเกำษ่ยณมจ่ำ�นวน
ม�กำถง่ 9.8 ล้ั�นคน จ�กำร�ยได้ัในปจัจบุนั กำลัุม่
ใกำลัเ้กำษ่ยณอ�ยุจำ�นวน 2.7 ลั�้นคน อ�จม่
คว�มมั�งคั�งไม่เพัย่งพัอท่�จะใชช้วิ่ต้อย่�งม่
คณุภ�พัไปจนถง่อ�ยุค�ดักำ�รณ์ท่� 85 ปี  
ในกำลัุม่น่�ม่ประม�ณ 3.6 แสู่นคนท่�ไมม่บ่ตุ้รม�เต้มิเต้ม็
คว�มมั�นคงท�งกำ�รเงนิให้่ แลัะเมื�อคำ�นวณอตั้ร�กำ�ร
พั่�งพังิ จง่ค�ดัได้ัว�่จะมค่นอ่กำร�ว 1 แสู่นคน ท่�จะกำลั�ย
เปน็ผู้่เ้ปร�ะบ�งท่�จะต้อ้งได้ัรบักำ�รด่ัแลัชอ่งท�งอื�น

ระบบห่รอือตุ้สู่�ห่กำรรมกำ�รด่ัแลัผู้่สู้่ง่อ�ยนุ่�มม่ล่ัค�่ม�กำ
ถง่ 2.9 ห่มื�นลั�้นบ�ทต้อ่ป ีเมื�อคำ�นวณค�่ใชจ้�่ย
กำ�รบรโิภคภ�คเอกำชนประม�ณ 84,831 บ�ท/คน/ปี 
รวมกำบัค�่ใชจ้�่ยจ�กำกำ�รด่ัแลัระยะย�วห่�กำทำ�เปน็
อตุ้สู่�ห่กำรรมข้น�ดัให่ญ่ท่่�ประม�ณ 24,000 บ�ท/คน/ปี
(ซ่ึ่�งเปน็อตั้ร�ต้ำ��สู่ดุัในท้องต้ลั�ดั) แต้ก่ำ�รจะเริ�มต้้น
อตุ้สู่�ห่กำรรมดัังกำลั�่วยงัต้้องดัำ�เนินกำ�รห่ลั�ยอย�่ง 
รฐัจะต้อ้งชว่ยให้่ผู้่สู้่ง่อ�ยมุค่ว�มสู่�ม�รถท�งกำ�รเงนิ
สู่�ม�รถเข้�้ถง่บรกิำ�รได้ั แลัะยงัต้้องมก่ำ�รสู่ร�้งบรกิำ�ร
ให้่เกำดิัข้่�นจรงิ แลัะกำระจ�ยต้วัสู่อดัคลัอ้งกำบัพัื�นท่�
ในรู้ป็ท่� 5 ซึ่่�งจะต้อ้งมม่�ต้รฐ�นทั�งด้ั�นท่�อย่อ่�ศยั ทกัำษะ
ผู้่ด่้ัแลั แลัะกำ�รทำ�ระบบเชื�อมโยงข้อ้มล่ัท�งกำ�รแพัทย์ 

แปลังคว�มท�้ท�ยเปน็เศรษฐกำจิแลัะกำ�รจ�้งง�น 
เพัื�อแกำป้ญั่ห่�สัู่งคม กำ�รจ�้งง�น แลัะว�งร�กำฐ�น
ธิรุกำจิกำ�รด่ัแลัผู้่สู้่ง่อ�ยเุพัื�อรองรบัคว�มต้อ้งกำ�ร
จ�กำต้�่งช�ต้ใินอน�คต้ไปในต้วั

ร้ฐัคิวัร้ใช้โอกาสัดงักลา่วั
ในการ้แป็ลงปั็ญหาแกก่่อนร้วัย
และป็ว่ัยกอ่นตายของไทย
ให้กลายเป็น็การ้ลงทนุ
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การสรา้ง
ความมัน่คง
ให้กับ
ผู้สูงอายุ 

1

ผู้่สู้่ง่อ�ยมุ�กำถง่คร่�งห่น่�งข้องไทยไมม่่
คว�มมั�นคงท�งกำ�รเงนิเพ่ัยงพัอทำ�ให้่ปญั่ห่�
ซึ่บัซึ่อ้น เพัร�ะนอกำจ�กำผู้่สู้่ง่อ�ยเุห่ลั�่น่�จะ
ไมสู่่�ม�รถรกัำษ�คณุภ�พัชว่ติ้ต้นเองได้ัแล้ัว 
ยงัทำ�ให้่ธิรุกำจิกำ�รด่ัแลัผู้่สู้่ง่อ�ยยุงัจำ�กำดัั
เฉพั�ะผู้่ม่้กำำ�ลังัซึ่ื�อสู่ง่ เชน่ แสู่นสู่ริ ิโฮม แคร ์
ร�ค� 20,000 บ�ท/เดืัอน, สู่ว�งคนิเวศ 
สู่ภ�กำ�ช�ดัไทย มร่�ค�ห้่อง 650,000-
2,000,000 บ�ท แลัะค�่ใชจ้�่ยสู่ว่นกำลั�ง 
2,500 บ�ท/เดืัอน, โรงพัย�บ�ลัผู้่สู้่ง่อ�ยุ 
กำลัว้ยนำ� �ไท 2 ร�ค�เริ�มต้น้ 30,000 บ�ท/เดืัอน 
เปน็ต้้น ร�ค�ดัังกำลั�่วน่�เปน็ร�ค�ท่�ผู้่สู้่ง่อ�ยุ
รอ้ยลัะ 80-90 ไมสู่่�ม�รถจ�่ยได้ัดัังท่�แสู่ดังไป
ในตาร้างท่� 2 แต้ห่่�กำคดิัว่�อตุ้สู่�ห่กำรรมกำ�ร
ด่ัแลัผู้่สู้่ง่อ�ยเุปน็แนวท�งกำ�รพัฒัน�ท่�จำ�เปน็ 
รฐักำส็ู่�ม�รถเข้�้ม�มสู่่่วนชว่ยเห่ลืัอในกำ�รสู่ร�้ง
อตุ้สู่�ห่กำรรมได้ัห่ลั�ยวธิิท่่�อ�จใชแ้ยกำกำนั 
ห่รอืประกำอบกำนักำไ็ด้ั

1.1 เพ่ิิ่มเบ่�ยยงัชพ่ิ่ผู้สูงอายุ

ห่�กำเร�ใชค้�่ใชจ้�่ย 96,773 บ�ทต้อ่ป ีเปน็ม�ต้รฐ�น
กำ�รใชช้ว่ติ้สู่ง่วยัอย�่งมค่ณุภ�พั จะพับว�่ผู้่สู้่ง่อ�ยุ
ข้องไทยยงัมค่ว�มมั�นคงท�งกำ�รเงนิไมเ่พัย่งพัอ
อย�่งม�กำ โดัยกำลัุม่ท่�ไมม่ั�นคงท�งกำ�รเงนิยงัข้�ดั
ทรพััย�กำรเพัื�อกำ�รเลั่�ยงชพ่ัม�กำถง่ 50,000 บ�ท/
คน/ป ีท�งเลัอืกำห่น่�งท่�เป็นไปได้ัคอืรฐัเข้�้ม�เพัิ�ม
สู่วสัู่ดิักำ�รผู้่สู้่ง่อ�ยใุห้่ม�กำข้่�น เพัื�อเพิั�มคว�มสู่�ม�รถ
ท�งกำ�รเงนิให้่แกำผู่้่สู้่ง่อ�ยเุห่ลั�่น่�

Think Forward Center ได้ทำาการ้ป็ร้ะเมนิคิวัามมั�นคิง
ทางการ้เงนิหากมก่าร้ป็ร้บัมลูคิา่เบ่�ยสัวัสััดกิาร้ผูู้ส้ังูอายุ

จ�กำเดิัม 600 บ�ท/เดืัอนให้่สู่ง่ข้่�นเปน็ 1,000 บ�ท, 2,000 บ�ท แลัะ 3,000 บ�ท/เดืัอน ซึ่่�งทำ�ให้่เห็่นว�่จะ
มผู่้่สู้่ง่อ�ยทุ่�ห่ลัดุัจ�กำคว�มไมม่ั�นคงท�งกำ�รเงินรอ้ยลัะ 2.8, 11.3 แลัะ 19.7 ต้�มลัำ�ดัับ

การ้เพิิ�มเบ่�ยยังช่พิน่�ช่วัยเพิิ�ม
คิวัามสัามาร้ถึใหผูู้้ส้ังูอายมุ่
กำาลงัซืื้�อสัำาหร้บับร้กิาร้ดแูล
ผูู้ส้ังูอายรุ้ะยะยาวั โดัยรฐัอ�จ
หั่กำเงนิผู้่้สู่ง่อ�ยทุ่�ใชบ้รกิำ�ร แลัะนำ�สู่ง่ให้่
กำบัผู้่ป้ระกำอบกำ�รห่รอืห่น่วยง�นข้องรฐั
ท่�เข้�้ม�ดัำ�เนินกำ�รได้ัโดัยต้รง สู่ำ�ห่รบั
ผู้่้สู่ง่อ�ยุท�่นอื�นท่�ไมต่้อ้งรบับรกิำ�รกำย็งั
สู่�ม�รถนำ�เงนิดัังกำลั�่วไปจบัจ�่ยใชสู้่อย
เพัื�อซึ่ื�อสู่นิค�้บรกิำ�ร รวมถง่กำ�รด่ัแลั
สู่ขุ้ภ�พัข้องต้นเองได้ัด่ัยิ�งข้่�น เปน็กำ�ร
ยกำระดัับคณุภ�พัชว่ติ้ข้องผู้่สู้่ง่อ�ยุ
โดัยรวมไปด้ัวย

อย�่งไรกำต็้�ม กำ�รเพัิ�มเบ่�ยยงัชพ่ัจะต้อ้งใชง้บประม�ณเพัิ�มข้่�นม�กำถง่ 5.6 ห่มื�นลั�้นบ�ท, 1.9 แสู่นลั�้น
บ�ท แลัะ 3.3 แสู่นลั�้นบ�ทต่้อปีต้�มลัำ�ดัับ ต้�มจำ�นวนผู้่สู้่ง่อ�ยใุนปจัจบุนั แลัะเมื�อโครงสู่ร�้งประช�กำร
เปลั่�ยนแปลังไป จะมจ่ำ�นวนผู้่้สู่ง่อ�ยเุพัิ�มข้่�นอย�่งกำ�้วกำระโดัดั เพัิ�มภ�ระท�งกำ�รคลังัด้ั�นผู้่สู้่ง่อ�ยอุก่ำประม�ณ
รอ้ยลัะ 40 ในเวลั� 10 ปี

ตั้ารางท่่ 3 ความมั�นคงทางการเงนิเมื�อปรบัสวสัดิการ

ท่�ม�: Think Forward Center คำ�นวณจ�กำกำ�รสู่ำ�รวจประช�กำรสู่ง่อ�ย ุ
พั.ศ. 2560
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1.2 สรา้งหลักประกัน
สำาหรบัการใชบ้รกิารดแูลผู้
สูงอายุท่่มภ่าวะพ่้ิ่งพิิ่ง

จ�กำข้อ้มล่ัเร�พับว่�ในปจัจบุนัมผู่้่สู้่ง่อ�ยรุ�ว 
167,827 คน ท่�ควรได้ัรบักำ�รด่ัแลัระยะย�วจ�กำ
ภ�ครฐัทนัท ่เพัร�ะพัวกำเข้�เห่ลั�่นั�นต้อ้งกำ�รคน
ม�ด่ัแลั แต้ไ่มม่เ่งนิออมห่รอืทนุท�งสู่งัคมเพ่ัยงพัอ 
อย�่งไรกำต็้�ม คนจำ�นวน 167,827 คนในปัจจบุนั 
แลัะท่�อ�จจะเพัิ�มเปน็ 3 แสู่นในอน�คต้น่�คดิัเปน็
เพัย่งรอ้ยลัะ 1.5 ข้องประช�กำรในวยัเด่ัยวกำนัเท�่นั�น 
จง่มค่ว�มเปน็ไปได้ัท่�รฐัจะใชว้ธิิก่ำ�รสู่ร�้งห่ลักัำประกำนั 
กำลั�่วคอื กำ�รหั่กำเงนิจำ�นวนน้อยจ�กำทกุำคน แต้เ่มื�อ
ใครมค่ว�มต้้องกำ�รใชบ้รกิำ�รกำม็สู่่ทิธิทิ่�จะเบกิำ
ค�่ใชจ้�่ยดัังกำลั�่วได้ัทนัท่

รูปท่่ 7 ตัวอยา่งความเปน็ไปได้ทางการคลังของหลักประกันผู้สูงอายุเปราะบาง

ท่�ม�: คำ�นวณจ�กำกำ�รสู่ำ�รวจประช�กำรสู่ง่อ�ยใุนประเทศไทย พั.ศ. 2560

ห่�กำต้ั�งต้น้ด้ัวยกำ�รด่ัแลัในระดัับชมุชนยอ่ย คอืมผู่้่ด่้ัแลั
1 คนสู่ำ�ห่รบัผู้่ป้ว่ยประม�ณ 3-4 คน น่�จะมต่้น้ทุน
ค�่ด่ัแลัแบบรวมทกุำอย�่งประม�ณ 9,000 บ�ท/เดืัอน/คน
กำ�รใชเ้บ่�ยยงัชพ่ัจ�กำผู้่สู้่ง่อ�ยทุกุำคนรว่มสู่มทบประม�ณ
150 บ�ท/เดืัอน จะสู่�ม�รถครอบคลัมุค�่ใชจ้�่ยในกำ�รด่ัแลั
ผู้่ท้่�มค่ว�มจำ�เปน็แลัว้ แลัะห่�กำรฐัมค่ว�มกำงัวลัว�่ภ�ระ
ท�งกำ�รคลังัจ�กำกำ�รด่ัแลัจะเพัิ�มข้่�นอย�่งรวดัเรว็ดัังท่�เสู่นอ
ไปกำอ่นห่น้�น่� กำอ็�จเกำบ็เพิั�มเปน็ 200 บ�ท/เดืัอนกำไ็ด้ั

ผูู้ด้แูล 1 คิน : ผูู้ป่้็วัยป็ร้ะมาณ 3-4 คิน ตน้ทนุคิา่ดแูลหกัมาคินละ

9,000 บ�ท
/เดืัอน/คน

200 บ�ท
/เดืัอน/คน

0.17 ลั�้นคน x 9,000 บ�ท/คน/เดืัอน
= 1,530 ล้านบาท/เดอืน

11.6 ล้ั�นคน x 200 บ�ท/คน/เดืัอน
= 2,320 ล้านบาท/เดอืน

จำานวันเงินท่�ตอ้งใช้ดแูลผูู้ส้ังูอายเุป็ร้าะบางร้ายร้บัหกัจากเบ่�ยยงัช่พิผูู้สู้ังอายุ

2,320 - 1,530 = คิงเหลือ 790 ล้านบาท/เดอืน
สู่�ม�รถรองรบักำ�รสู่ง่วยัท่�เพิั�มข้่�นอย�่งรวดัเรว็แลัะกำ�รม่ผู้่สู้่ง่อ�ยเุปร�ะบ�งในสู่ดััสู่ว่นสู่ง่ข้่�นได้ั

ทั�งน่�  กำ�รสู่ร�้งห่ลักัำประกำนัดัังกำลั�่วสู่�ม�รถทำ�ควบค่ไ่ปกำบักำ�รเพัิ�มเบ่�ยยงัชพ่ัผู้่้สู่ง่อ�ย ุเพัื�อไมใ่ห้่กำระทบกัำบ
คว�มสู่�ม�รถในกำ�รจ�่ย แลัะคณุภ�พัชว่ติ้ข้องผู้่สู้่ง่อ�ยโุดัยทั�วไป รวมถง่เพัื�อปอ้งกัำนมิให้่ผู้่ท่้�อย่ใ่นวยัแรงง�น
ต้อ้งปร�ศจ�กำท�งเลัอืกำในกำ�รด่ัแลั พัอ่ แม ่ญ่�ติ้ผู้่ใ้ห่ญ่ข่้องต้น จนต้้องเสู่ย่สู่ลัะอ�ชพ่ั เวลั� แลัะทรพััยส์ู่นิ
ข้องต้น เพัื�อทำ�ห่น้�ท่�ดัังกำลั�่ว แลัะกำลั�ยเปน็ผู้ลักำระทบท�งเศรษฐกำจิแลัะสู่งัคมต่้อเนื�อง ทั�งต้อ่สู่ม�ชกิำผู้่นั้�น 
ต้อ่ครวัเรอืน แลัะต้อ่ระบบเศรษฐกำจิสู่ว่นรวมด้ัวย
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การสรา้งบรกิาร
ดแูลผู้สูงอายุ
ภาวะพ่้ิ่งพิิ่ง

2
ในด้ั�นกำ�รสู่ร�้งบรกิำ�ร รฐัสู่�ม�รถดัำ�เนิน
นโยบ�ยได้ัห่ลั�กำห่ลั�ยไม่ว่�จะเปน็กำ�ร
สู่ง่เสู่รมิระบบชมุชน กำ�รดัำ�เนินกำ�รเอง ห่รอื
กำ�รสู่ง่เสู่รมิให้่มภ่�คเอกำชนเข้�้ม�ให้่บรกิำ�ร
ในร�ค�ท่�จับต้อ้งได้ั

2.1 โมเดลหน่้งท่่เป็นไป
ได้คือการดแูลส�วนบุคคล 
ท่่ให้ผู้ดแูลเข้า้ไปดแูล
ผู้สูงอายุภาวะพ่้ิ่งพิิ่งตั้าม
บา้นเรอืน

2.2 การให้รฐัเป็นผู้ให้
ดำาเนินการเปน็อก่รูป
แบบหน่้ง โดยรฐัเข้า้มา
จัดัการสถานท่่ดแูลผู้สูง
อายุเปราะบางข้นาดใหญ่�
และให้บรกิารด้วยตั้นเอง 

กำ�รให้่บรกิำ�รในลักัำษณะน่�เห่ม�ะกำบักำ�รด่ัแลักำนัเอง
ภ�ยในชมุชน ข้อ้ด่ัข้องร่ปแบบน่� คอื กำ�รเข้�้ถ่งผู้่สู้่ง่
อ�ยเุปร�ะบ�งในทกุำพัื�นท่�ได้ั แต้ก่ำจ็ะยงัต้อ้งเผู้ชญิ่
ปญั่ห่�เชน่ คว�มจำ�เป็นต้อ้งปรบัปรุงท่�อย่อ่�ศยัให้่
เห่ม�ะกำบัสู่ภ�พัร�่งกำ�ย แลัะต้้นทนุในกำ�รให้่กำ�รด่ัแลั
ลักัำษณะดัังกำลั�่วจะสู่ง่ กำลั�่วคอื ร�ว 9,000 บ�ท/
คน/เดืัอน ในข้ณะท่�กำ�รด่ัแลัในลักัำษณะท่�เปน็กำจิกำ�ร
ข้น�ดัให่ญ่อ่�จกำดัต้้นทนุในกำ�รด่ัแลัลังเห่ลัอื 5,000 
บ�ท/คน/เดืัอน (ปจัจบุนัอตั้ร�ต้ำ��สู่ดุัคอื 2,000 บ�ท/
คน/เดืัอน แต้ก่ำแ็ลักำม�ด้ัวยคณุภ�พักำ�รด่ัแลัเชน่กำนั) 
ดัังนั�น แมว้�่ร่ปแบบชมุชนจะชว่ยเรื�องกำ�รเข้�้ถ่งได้ั 
แต้ค่งต้อ้งใชร้ว่มกำบัร่ปแบบกำ�รด่ัแลัข้น�ดัให่ญ่่
เพัื�อให้่มท่�งเลัอืกำสู่ำ�ห่รบัคนท่�มค่ว�มต้้องกำ�ร
ห่ลั�กำห่ลั�ยแลัะให้่บรหิ่�รต้น้ทนุได้ั

กำ�รให้่บรกิำ�รในลักัำษณะน่�เห่ม�ะกำบักำ�รด่ัแลั
กำนัเองภ�ยในชมุชน ข้อ้ด่ัข้องร่ปแบบน่� คอื กำ�ร
เข้�้ถง่ผู้่สู้่ง่อ�ยเุปร�ะบ�งในทุกำพัื�นท่�ได้ั แต้ก่ำจ็ะ
ยงัต้้องเผู้ชญิ่ปญั่ห่�เชน่ คว�มจำ�เป็นต้อ้งปรบัปรุง
ท่�อย่อ่�ศยัให้่เห่ม�ะกำบัสู่ภ�พัร�่งกำ�ย แลัะต้้นทนุ
ในกำ�รให้่กำ�รด่ัแลัลักัำษณะดัังกำลั�่วจะสู่ง่ กำลั�่วคอื 
ร�ว 9,000 บ�ท/คน/เดืัอน ในข้ณะท่�กำ�รด่ัแลั
ในลักัำษณะท่�เปน็กำจิกำ�รข้น�ดัให่ญ่อ่�จกำดัต้้นทนุ
ในกำ�รด่ัแลัลังเห่ลัอื 5,000 บ�ท/คน/เดืัอน 

(ปจัจบุนัอตั้ร�ต้ำ��สู่ดุัคอื 2,000 บ�ท/คน/เดืัอน แต้ก่ำ็
แลักำม�ด้ัวยคณุภ�พักำ�รด่ัแลัเชน่กำนั) ดัังนั�น แมว้�่
ร่ปแบบชมุชนจะชว่ยเรื�องกำ�รเข้�้ถง่ได้ั แต้ค่งต้อ้งใช้
รว่มกำบัร่ปแบบกำ�รด่ัแลัข้น�ดัให่ญ่เ่พัื�อมท่�งเลัอืกำ
สู่ำ�ห่รบัคนท่�มค่ว�มต้อ้งกำ�รห่ลั�กำห่ลั�ยแลัะ
ให้่บรหิ่�รต้น้ทุนได้ั
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ชว่งกำ�รแพัรร่ะบ�ดัแลัะกำ�รฟื้้� นต้วัจ�กำโควดิั-19 เป็นชว่งเวลั�
ในกำ�รลังทนุสู่ร�้งอตุ้สู่�ห่กำรรมดัังกำลั�่วท่�ด่ั เพัร�ะสู่�ม�รถ 
ใชป้ระโยชน์จ�กำกำ�รแปลังสู่นิทรพััยใ์นอตุ้สู่�ห่กำรรมกำ�ร
ทอ่งเท่�ยวซึ่่�งซึ่บเซึ่�ม�เปน็ระยะเวลั�น�นแลัะอ�จยงัไม่
สู่�ม�รถฟื้้� นต้วัเต้ม็ท่�ภ�ยในระยะเวลั� 2 ปน่ี� โดัยเมื�อปี
พั.ศ. 2562 ไทยมนั่กำทอ่งเท่�ยวต้�่งช�ต้มิ�กำถง่ 77 ลั�้นคน 
สู่ร�้งร�ยได้ักำ�รทอ่งเท่�ยวเฉลั่�ยเดืัอนลัะ 1.4 แสู่นลั�้นบ�ท
มอ่ตั้ร�กำ�รเข้�้พักัำโรงแรมทั�วประเทศร�วรอ้ยลัะ 71 ในข้ณะท่�
ต้วัเลัข้ประม�ณกำ�รข้องธิน�ค�รแห่่งประเทศไทยช่�
ว�่นักำทอ่งเท่�ยวต้�่งช�ต้อิ�จกำลับัม�เพัย่ง 8 ลั�้นคนในป ี
2565 ห้่องพักัำทั�วประเทศไทยท่�มอ่ย่ม่�กำถง่ 7.8 แสู่นห้่อง6 
กำำ�ลังัจะเปน็สู่นิทรพััยท่์�ให้่ผู้ลัต้อบแทนต้ำ�� ซึ่่�งจะม่ 
ผู้่ป้ระกำอบกำ�รท่�พักัำแรมจำ�นวนม�กำต้้องปรบัต้วัข้น�นให่ญ่่

การ้แป็ลงสิันทร้พัิย์จำานวัน 2-3 แสันหอ้งใหเ้ป็น็
อตุสัาหกร้ร้มดแูลผูู้ส้ังูอายจุง่มค่ิวัามเป็น็ไป็ไดส้ังู 
โดัยท่�ภ�ครฐัต้อ้งใชจ้งัห่วะดัังกำลั�่วในกำ�รกำระตุ้น้กำ�รปรบัตั้ว
ท�งธิรุกำจิ โดัยเฉพั�ะเพัื�อกำ�รต้อบโจทยค์ว�มท้�ท�ยภ�ยใน
ประเทศ ซึ่่�งลักัำษณะข้องกำ�รให้่บรกิำ�รไมไ่ด้ัแต้กำต่้�งจ�กำเดิัม
ม�กำจนเกำนิไป แลัะธิรุกำจิท่�พักัำแรมจำ�นวนม�กำยังอย่ต่้�มหั่ว
เมอืงให่ญ่ ่สู่อดัคลัอ้งกำบัจำ�นวนผู่้เ้ปร�ะบ�ง

2.3 อ่กโมเดลหน่้ง คือ การสรา้งผู้ดแูลผู้สูงอายุข้้�นมา
ในภาคเอกชนในราคาท่่เข้า้ถ้งได้
ในด้ั�นอปุสู่งค ์รฐัมก่ำ�รดัำ�เนินกำ�รเพัิ�มคว�มมั�นคงท�งกำ�รเงินให้่กำบัผู้่้สู่ง่อ�ยตุ้�มข้อ้เสู่นอข้�้งต้น้แลัว้ แต้ใ่น
ด้ั�นอปุท�น รฐัสู่�ม�รถใชม้�ต้รกำ�รจง่ใจให้่เอกำชนเข้�้ม�ดัำ�เนินธิรุกิำจกำ�รให้่บรกิำ�รผู้่้สู่ง่อ�ยุในภ�วะพั่�งพังิ 
โดัยรฐัจะต้อ้งม่กำ�รกำำ�ห่นดัร�ค�ท่�เข้�้ถง่ได้ั (เชน่ ไมเ่กำนิ 5,000 บ�ท/คน/เดืัอน) ม�ต้รฐ�นสู่ถ�นท่� 
ม�ต้รฐ�นข้องผู้่ด่้ัแลั เพัื�อเข้�้รบัม�ต้รกำ�รคว�มชว่ยเห่ลัอื

• มาตร้การ้ทางดา้นภาษ่ในการ้ 
กร้ะตุ้นการ้ลงทุนของเอกชน (เชน่
กำ�รกำำ�ห่นดัอุต้สู่�ห่กำรรมเศรษฐกำจิสู่่
เงนิเข้�้ BOI) 

• ร้ฐัอาจใหส้ันิเชื�อดอกเบ่�ยตำ�า (Soft Loan) เชน่
เด่ัยวกำบัม�ต้รกำ�รพัยงุเศรษฐกำจิท่�ทำ�ในปจัจบัุน 
แต้เ่ต้มิทศิท�งให้่กำบัธิรุกำจิให้่มก่ำ�รปรบัต้วัไปสู่่่
ธิรุกำจิท่�มศั่กำยภ�พัในกำ�รเต้บิโต้สู่ง่ในอน�คต้  
โดัยต้อ้งมก่ำ�รว�งร�กำฐ�นปัจจยัสู่นับสู่นนุแลัะ
เกำณฑ์ใ์นกำ�รให้่คว�มชว่ยเห่ลัอืท่�ชดััเจน 

• มาตร้การ้การ้เตมิทนุโดยภาคิ
ร้ฐั (capital financing) ซึ่่�งเปน็
ม�ต้รกำ�รท่�มก่ำ�รพัด่ัถ่งกำนัม�กำในชว่ง
วกิำฤต้โควิดั-19 แลัะมก่ำ�รใชใ้นต้�่ง
ประเทศเพัื�อพัยงุธิรุกำจิท่�ได้ัรบัผู้ลั 
กำระทบห่นักำ ซึ่่�งเมื�อรฐัเข้�้ไปเต้มิทุน  
กำจ็ะสู่�ม�รถกำำ�ห่นดัทิศท�งต้�่ง ๆ ได้ั
ม�กำข้่�น โดัยควรใชจ้งัห่วะดัังกำล่ั�ว
เพัื�อเปลั่�ยนธิรุกำจิท่�จะไมสู่่อดัคลัอ้งกำบั
โลักำห่ลังัโควดิั-19 เพืั�อม�สู่ร�้งคณุค�่
ด้ัวยกำ�รแกำป้ญั่ห่�ภ�ยในประเทศ

อย่�งไรกำต็้�ม ข้อ้จำ�กำดััข้องกำ�รดัำ�เนินกำ�ร
เชน่น่� คอืกำ�รท่�รฐัจะต้อ้งใชท้รพััย�กำรเพัื�อ
สู่ร�้งสู่ภ�พัแวดัลัอ้มท�งธิรุกำจิ รวมถง่กำ�ร
เข้�้ไปต้รวจสู่อบม�ต้รฐ�น จง่ไมสู่่�ม�รถ
ดัำ�เนินกำ�รทั�งประเทศพัรอ้มกำนัได้ั  
Think Forward Center จง่มค่ว�มเห็่นว�่
รฐัอ�จใชพ้ัื�นท่�บ�งแห่่ง อ�ท ินครร�ชสู่่ม� 
ข้อนแกำน่ พัษิณโุลักำ ห่รอืสู่งข้ลั� เปน็พัื�นท่�
ทดัลัอง (Sandbox) ในกำ�รดัำ�เนินนโยบ�ย
อตุ้สู่�ห่กำรรม เพัื�อสู่ร�้งบรกิำ�รท่�ต้อบโจทย์
ปญั่ห่�ข้องประเทศผู้�่นองคก์ำรปกำครองสู่ว่น
ทอ้งถิ�น ในข้ณะท่�รฐักำส็ู่�ม�รถสู่ร�้งนโยบ�ย
อตุ้สู่�ห่กำรรมสู่ำ�ห่รบัสู่นิค�้ข้่�นอก่ำชุดัห่น่�ง
ซึ่่�งทั�งห่มดัน่�จะเกำดิัผู้ลัประโยชน์อย�่งม�กำ
ต้อ่คณุภ�พัชว่ติ้ผู้่สู้่ง่อ�ย ุกำ�รจ�้งง�น 
ศกัำยภ�พัในกำ�รสู่ง่ออกำสู่นิค�้แลัะบรกิำ�ร 
แลัะมท่ศิท�งกำ�รกำระจ�ยอำ�น�จสู่่ท่อ้งถิ�น
ท่�ชดััเจนม�กำยิ�งข้่�น

6 Puttachard Lunkam (2564) แนวโน้มธิรุกำจิ/อตุ้สู่�ห่กำรรม ป ี2564-2566: ธิรุกำจิโรงแรม. วจิยักำรุงศร่
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อตุสัาหกร้ร้มการ้ดแูลผูู้้สูังอายภุาวัะ
พิ่�งพิงิเป็น็ร้ากฐานการ้ผู้ลติสิันค้ิาเพืิ�อ
ดแูลผูู้ส้ังูอายเุพืิ�อสัง่ออก เพัร�ะกำ�รลังทนุ
ในอตุ้สู่�ห่กำรรมต้อ้งยกำระดัับม�ต้รฐ�นกำ�ร
ด่ัแลัด้ัวยกำ�รปรบัเปลั่�ยนเครื�องมือเครื�องใชแ้ลัะ
เฟื้อรนิ์เจอรใ์ห้่เปน็แบบอ�รยสู่ถ�ปตั้ย์  
(Universal design) เพัื�อลัดัอุบตั้เิห่ต้แุลัะ
อำ�นวยคว�มสู่ะดัวกำในกำ�รใชง้�น อ�ท ิ
ร�วจับกำนัลัม้ กำระเบื�องกำนัลัื�น เต้ย่งอจัฉรยิะ 
เซึ่นเซึ่อรต์้รวจจบัคว�มเคลืั�อนไห่ว สุู่ข้ภณัฑ์์  
ร�งระบ�ยนำ� � ซึ่่�งชว่ยให้่ท่�อย่อ่�ศยัเห่ม�ะกำบั
สู่ภ�วะร�่งกำ�ยข้องผู้่สู้่ง่อ�ยุ เปน็ต้น้ ในข้ณะ
เด่ัยวกำนั ไทยกำส็ู่�ม�รถพัฒัน�สิู่นค�้เพัื�อกำ�รด่ัแลั
ผู้่สู้่ง่อ�ยุอื�น ๆ เชน่ รถเข้น็ แผู้น่รองกำนัเป้� อน 
ผู้�้ออ้มผู้่ใ้ห่ญ่ ่ชดุัอปุกำรณ์วดััคว�มดัันแลัะ
เบ�ห่ว�น อปุกำรณ์ต้รวจวัดัชพ่ั (Wearable 
device) รองเท�้เพัื�อสู่ขุ้ภ�พั หุ่่นยนต้ด่์ัแลั 
ผู้่สู้่ง่อ�ยุ เทคโนโลัยสู่่ม�รท์โฮมสู่ั�งกำ�รเครื�องใช้
ในบ�้น ต้ลัอดัจนอ�ห่�รท่�รบัประท�นง�่ยแลัะให้่
พัลังัง�นแบบท่�เห่ม�ะสู่มกำบัผู้่สู้่ง่อ�ยโุดัยเฉพั�ะ 
เปน็กำ�รสู่ร�้งข้ด่ัคว�มสู่�ม�รถกำอ่นท่�ประเทศ
กำำ�ลังัพัฒัน�อื�นจะให้่คว�มสู่นใจในเรื�องเห่ลั�่น่�
เชน่กำนั ทั�งน่� Think Forward Center 
จะนำ�เสู่นอแนวท�งกำ�รพัฒัน�ผู้ลัติ้ภณัฑ์์ 
แลัะธิรุกำจิเห่ลั�่น่�ในร�ยง�นฉบบัต้อ่ไป

ธิรุกำจิกำ�รด่ัแลัผู้่้สู่ง่อ�ยุยังสู่ร�้งกำลัุม่แรงง�นทกัำษะแบบให่ม ่
ไมว่�่จะเป็นผู้่เ้ช่�ยวช�ญ่ในด้ั�นกำ�รด่ัแลัผู้่สู้่ง่อ�ยุ กำ�รทำ�
กำ�ยภ�พับำ�บัดั นักำกำำ�ห่นดัอ�ห่�ร กำ�รออกำแบบแลัะกำ�รสู่ร�้ง
นวตั้กำรรมสู่นิค้�เพัื�อสุู่ข้ภ�พั ซึ่่�งธิรุกิำจด่ัแลัผู้่สู้่ง่อ�ยภุ�วะพั่�งพิัง
มศ่กัำยภ�พัในกำ�รสู่ร�้ง Pool ข้องทักำษะเฉพั�ะเห่ลั�่น่� แลัะ
สู่�ม�รถต่้อยอดัให้่กำบัธิรุกำจิกำ�รทอ่งเท่�ยวเชงิกำ�รแพัทย์ 
(Medical tourism) แลัะกำ�รทอ่งเท่�ยวเชงิสู่ขุ้ภ�พั 
(Wellness tourism)

ภ�พัโฆษณ�นวัต้กำรรม
เกำ้�อ่้ไม้เท้�ย่่ห้่อ Ta-Da Chair
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ท่่อยู�อาศัย
สำาหรบัผู้สูงอายุ

หอ้งนอนสำาหรบัผู้สูงอายุ หอ้งนำาสำาหรบัผู้สูงอายุ
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37สินค้าดแูลสุข้ภาพิ่
สำาหรบัผู้สูงอายุ

สรุป
กำ�รเข้�้สู่่สู่่งัคมสู่ง่วยัสู่ร�้งคว�มท�้ท�ยในกำ�ร
ยกำระดัับเศรษฐกำจิไทยจ�กำกำำ�ลังัแรงง�นลัดัลัง 
ประช�กำรจำ�นวนม�กำเข้้�สู่่ว่ยัเกำษ่ยณโดัยไมม่ค่ว�ม
มั�นคงท�งกำ�รเงนิ ซ่ึ่�งกำระทบต้อ่งบประม�ณกำ�รคลังั
แลัะทรพััย�กำรข้องวัยแรงง�นท่�ต้อ้งเลั่�ยงด่ัผู้่อื้�นม�กำข้่�น 
เปน็กำ�รรบัมอืกำบัปญั่ห่�ข้องโลักำท่�ห่น่�งข้ณะท่�ยงัเปน็
ประเทศโลักำท่�สู่�ม ถง่แมก้ำ�รด่ัแลัผู้่สู้่ง่อ�ยจุะใชก้ำลัไกำ
ท�งสู่งัคมเปน็ห่ลักัำ แต้ก่ำม็ผู่้่สู้่ง่อ�ยจุำ�นวน 1.7 แสู่นคน
ท่�อย่ใ่นภ�วะเปร�ะบ�งท่�ข้�ดัทรพััย�กำรแลัะสู่ม�ชกิำ
ครวัเรอืนท่�ชว่ยด่ัแลัได้ัอย�่งเต้ม็ท่� แลัะยงัอ�จเพิั�มข้่�น
อก่ำ 1 แสู่นคนภ�ยในระยะเวลั�เพัย่ง 10 ป ี

รฐัสู่�ม�รถดัำ�เนินนโยบ�ยเพืั�อเพัิ�มคว�มมั�นคง
ท�งกำ�รเงนิให้่แกำผู่้่สู้่ง่อ�ยสุู่ว่นให่ญ่ ่ยงัสู่�ม�รถ
สู่ร�้งห่ลักัำประกำนัท�งสู่งัคมม�ด่ัแลัผู้่สู้่ง่อ�ยุ
เปร�ะบ�งแลัะผู้่ท้่�อ�จเป็นในอน�คต้ เพัื�อสู่ร�้ง
อตุ้สู่�ห่กำรรมกำ�รด่ัแลัข้่�นด้ัวยคว�มชว่ยเห่ลัอืจ�กำ
ทั�งสู่งัคม แลัะรฐัอ�จใชน้โยบ�ยอตุ้สู่�ห่กำรรมระดัับ
ท้องถิ�นกำระตุ้น้ให้่ภ�คเอกำชนปรบัต้วัในพัื�นท่�นำ�รอ่ง
บ�งแห่่งกำอ่น ห่�กำรฐัดัำ�เนินนโยบ�ยได้ัอย�่ง
ถ่กำต้อ้ง จะสู่�ม�รถแปลังคว�มท�้ท�ยน่�ให้่เปน็
อตุ้สู่�ห่กำรรมท่�มม่ล่ัค�่ม�กำถง่ 2.9 ห่มื�นลั�้นบ�ท/ปี
พัรอ้มยกำม�ต้รฐ�นแลัะสู่ร�้งข้ด่ัคว�มสู่�ม�รถ
สู่ำ�ห่รบักำ�รสู่ง่ออกำสู่นิค�้แลัะกำ�รทอ่งเท่�ยวสู่ำ�ห่รบั
ผู้่สู้่ง่อ�ยซุ่ึ่�งจะเปน็กำำ�ลังัซึ่ื�อห่ลักัำข้องโลักำในอน�คต้
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