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แข่งขันและเติบโตทาง
เศรษฐกิจได้อย่างไรในสังคม
อายุยืน?

1. บทน�า

	ท�ำไมประเทศไทยต้องสร้ำงควำมเติบโตทำง

เศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมอำยุยืน?	 ในสังคมอำยุยืนนั้น	

ประชำชนคำดหวังให้รัฐจัดสวัสดิกำรและโครงสร้ำงพื้น

ฐำนมำกขึน้	ยกตวัอย่ำงเช่น	สวสัดิกำรบ�ำนำญเพือ่รองรับ

ผู้สูงอำยุท่ีจะเกษียณ	 กำรรักษำพยำบำลคนทุกวัยโดย

เฉพำะผู้สูงอำยุ	 กำรศึกษำคุณภำพสูงส�ำหรับคนทุกวัย

เพื่อรองรับกำรใช้ชีวิตหลำยช่วง	 (multi-stage	 life)	และ

โครงสร้ำงพื้นฐำนที่เอื้อต่อกำรใช้ชีวิตของคนทุกช่วงวัย	

ดังนั้น	 หำกกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศอยู่ใน

ระดับต�่ำ	 ประเทศไทยจะไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำม

คำดหวัง	 หรือต้องสร้ำงหนี้ในระดับสูงเพื่อรองรับภำระ

ทำงกำรคลังที่เพิ่มขึ้น	

เพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถแข่งขันและเติบโต

ทำงเศรษฐกิจในสังคมอำยุยืน	 ประเทศไทยต้องใช้ระบบ

อตัโนมัตแิละหุน่ยนต์เพือ่แก้ปัญหำขำดแคลนแรงงำนและ

เพิ่มผลิตภำพ	เนื่องจำกในสังคมอำยุยืน	จ�ำนวนแรงงำน

หนุ่มสำวลดลง	 และผลิตภำพแรงงำนลดลงตำมอำยุของ

แรงงำนท่ีเพิ่มขึ้น	 ในขณะเดียวกัน	 ประเทศไทยต้องเร่ง

สร้ำงธรุกิจใหม่ท่ีตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผูส้งูอำยุ

ไทยและต่ำงประเทศ	 เนื่องจำกประเทศไทยเข้ำสู่สังคม

สูงอำยุเร็วกว่ำหลำยประเทศเพื่อนบ้ำนในอำเซียน	 จึงมี

โอกำสในกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรเพื่อตอบสนองต่อ
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ภาพที่ 1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสัดส่วนประชากรสูง
อายุของญี่ปุ่น

ควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุได้ก่อน	และขยำยตลำดไปใน

ประเทศเพื่อนบ้ำนในภำยหลัง	

2. การใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่อแก้
ปัญหาขาดแคลนแรงงานและเพิ่มผลิตภาพ 

คนมักเข้ำใจผิดว่ำสังคมสูงอำยุท�ำให้กำรเติบโต

ทำงเศรษฐกิจลดลงอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้	เนื่องจำกสังคม

สูงอำยุท�ำให้จ�ำนวนแรงงำนลดลง	และผลิตภำพแรงงำน

ลดลงตำมอำยขุองแรงงำนทีเ่พิม่ขึน้	ตวัอย่ำงทีมั่กหยบิยก

ข้ึนมำคือ	 กรณีของประเทศญี่ปุ่น	 ซึ่งในช่วงหลังมีอัตรำ

กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจอยู่ในระดับต�่ำมำก	 ประมำณ

ร้อยละ	1-2	แต่แท้จริงแล้ว	กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ลด

ลงของประเทศญี่ปุ่นเกิดจำกหลำยสำเหตุ	 เช่น	 กำรเกิด

วิกฤตฟองสบู่ในปี	 ค.ศ.1990	ตำมมำด้วยกำรเกิดวิกฤต

กำรเงินเอเชียในปี	ค.ศ.1997	และวิกฤตกำรเงินโลกในปี	

ค.ศ.	2009	รวมทัง้กำรด�ำเนนินโยบำยกำรเงนิทีผ่ดิพลำด

ของธนำคำรแห่งประเทศญี่ปุ่น	(ภำพที่	1)	ดังนั้น	เรำจึง

ไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำ	สงัคมสงูอำยจุะต้องน�ำไปสู่กำรเจริญ

เติบโตทำงเศรษฐกิจในระดับต�่ำเสมอไป	

งำนวิจัยของ	Acemoglu	และ	Restrepo	(2017)1 

ช้ีให้เหน็ว่ำ	เม่ือแต่ละประเทศมีสดัส่วนประชำกรสงูอำยทุี่

เพิม่ขึน้	กำรเปล่ียนแปลงของรำยได้ต่อหวัของประเทศไม่

จ�ำเป็นต้องลดลงเสมอไป	(ภำพที	่2)	เนือ่งจำกในสงัคมสงู

อำยุ	แม้จ�ำนวนแรงงำนลดลง	ผลิตภำพแรงงำนลดลง	แต่

ประเทศสำมำรถน�ำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เข้ำมำใช้

เพื่อทดแทนแรงงำนได้	ในขณะเดียวกัน	ยังสำมำรถปรับ

เพิ่มผลิตภำพรวม	(total	factor	productivity:	TFP)	โดย

กำรท�ำวิจัย	พัฒนำ	และสร้ำงนวัตกรรม	ซึ่งจะเป็นผลให้

ผลผลิตโดยรวมหรือเศรษฐกิจเติบโตได้

ปรำกฏกำรณ์หนึ่งท่ีเกิดขึ้นในสังคมสูงอำยุคือ	

ประเทศที่เข้ำสู่สังคมสูงอำยุเร็วกว่ำมักน�ำระบบอัตโนมัติ

และหุ่นยนต์มำใช้มำกกว่ำ	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 สิงคโปร์	

เกำหลีใต้	เยอรมนี	และสหรัฐอเมริกำ	มีสัดส่วนกำรใช้หุ่น

ยนต์อุตสำหกรรมต่อแรงงำนสูง	(ภำพที่	3)	เนื่องจำกเมื่อ

สงัคมสูงอำยมุำกขึน้	จ�ำนวนแรงงำนลดลง	ค่ำจ้ำงแรงงำน

เพิม่ขึน้	ในขณะท่ีพฒันำกำรทำงเทคโนโลยีท�ำให้รำคำหุน่

ยนต์ลดลง	(ภำพที	่4)	จงึจงูใจให้ภำคธรุกิจหนัมำใช้ระบบ

อัตโนมัติและหุ่นยนต์มำกขึ้น	 ในกรณีของประเทศไทย	

1 Acemoglu, Daron, and Pascual Restrepo, 2017, “Secular  

Stagnation? The Effect of Aging on Economic Growth in the Age 

of Automation,” American Economic Review 107, no. 5 (May): 

174-179.

ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของรายได้ต่อหัว และการเปลี่ยนแปลง
ของสัดส่วนประชากรสูงอายุต่อวัยหนุ่มสาวในปี 1990 และ 2015 
(ร้อยละ)

ที่มา: World Development Indicators, World Bank.

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก 169 ประเทศทั่วโลก 

ที่มา: Acemoglu และ Restrepo (2017).
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เม่ือไทยเป็นสงัคมสูงอำย	ุท�ำให้มีแนวโน้มใช้หุน่ยนต์มำก

ขึ้น	 แต่ไทยยังมีกำรใช้หุ่นยนต์อุตสำหกรรมในระดับต�่ำ

กว่ำที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับอัตรำกำรสูงอำยุของไทย

 นอกจำกภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตท่ีใช้ระบบ

อัตโนมัติและหุ่นยนต์	 ภำคเกษตรกรรมก็มีกำรน�ำระบบ

อัตโนมัติและหุ่นยนต์มำใช้เช่นกัน	 ญี่ปุ ่นเป็นหนึ่งใน

ประเทศชั้นน�ำของโลกท่ีมีกำรใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่น

ยนต์ในภำคเกษตรกรรมมำก	เนือ่งจำกมีจ�ำนวนเกษตรกร

สูงอำยุเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	 และเกษตรกรรุ่นใหม่

ยังมีแนวโน้มลดลงด้วย2	 ตัวอย่ำงกำรใช้ระบบอัตโนมัติ

และหุ่นยนต์ในภำคเกษตรกรรมของญี่ปุ่น	 เช่น	 บริษัท

สเปรด	(Spread)	ใช้ระบบอัตโนมัติเกือบทกุขัน้ตอนในกำร

ผลิตผักกำดหอมในโรงเรือน3	 รวมทั้งช่วยควบคุมระดับ

อุณหภูมิ	ควำมชื้น	คำร์บอนไดออกไซด์	ตลอดจนบ�ำบัด

น�้ำให้สะอำด	 และควบคุมแหล่งพลังงำนแสง	 นวัตกรรม

2 ใน พ.ศ. 2558 จ�านวนเกษตรกรญ่ีปุ่นท้ังหมด 2.09 ล้านคน และเกษตรกรที่

มีอายุมากกว่า 65 ปีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.5 (ที่มา:The 92nd Statistical 

Yearbook of Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, 2018, 

เข้าถงึจาก http://www.maff.go.jp/e/data/stat/92nd/index.html#3.
3 นับตั้งแต่การย้ายต้นอ่อน การรดน�้า การเก็บเกี่ยว การตัดแต่ง ยกเว้นการ

เพาะเมล็ดพันธุ์ที่ยังคงใช้แรงงานคน

ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนหุ่นยนต์ต่อแรงงาน และการ
เปลี่ยนแปลงของสัดส่วนแรงงานสูงอายุต่อแรงงานหนุ่มสาวในปี 
1993 และ 2015 (ร้อยละ)

ภาพที่ 4 ดัชนีราคาหุ่นยนต์และค่าจ้างในอุตสาหกรรมการผลิต
ในสหรัฐอเมริกา

ที่มา: Acemoglu และ Restrepo (2017).

ทีม่า: Jonathan Tilley, 2017, “Automation, robotics, and the factory 

of the future,” McKinsey&Company, September, https://www.

mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/

automation-robotics-and-the-factory-of-the-future.

ดังกล่ำวช่วยเพิ่มผลผลิตจำกเดิมวันละ	21,000	ต้น	เป็น	

50,000	ต้น	ขณะที่ลดต้นทุนค่ำแรงลงกว่ำครึ่งหนึ่ง4	และ

บริษัทคูโบต้ำ	 (Kubota)	 ได้ผลิตชุดหุ่นยนต์	 (Exoskele-

ton)	เพื่อช่วยเกษตรกรสูงอำยุในกำรเก็บองุ่น	ซึ่งช่วยลด

อำกำรเม่ือยล้ำจำกกำรยกแขนเก็บผลไม้เป็นเวลำนำน	

และสำมำรถเพิ่มผลิตภำพได้มำกขึ้น5

แม้แต่ภำคบริกำรซึง่เคยคิดกันว่ำใช้ระบบอตัโนมัติ

และหุ่นยนต์ได้ยำก	 เพรำะต้องใช้แรงงำนทักษะสูง	 แต่

ในช่วงหลัง	ด้วยพัฒนำกำรทำงเทคโนโลยีสมัยใหม่	เช่น	

ปัญญำประดิษฐ์	 (AI)	 ท�ำให้ภำคบริกำรมีกำรน�ำระบบ

อัตโนมัติและหุ่นยนต์มำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและแก้

ปัญหำขำดแคลนแรงงำน	ตัวอย่ำงเช่น	กำรใช้	AI	เข้ำมำ

ช่วยในกำรวินิจฉัยภำวะเยื่อบุหัวใจอักเสบ	ที่เมโยคลีนิค	

ประเทศสหรัฐอเมริกำ	 ซึ่งผลกำรวินิจฉัยมีควำมแม่นย�ำ

สูงถึงร้อยละ	 99	 และช่วยท�ำให้ผู้ป่วยกว่ำครึ่งหนึ่งไม่

4 Justin McCurry, “Japanese firm to open world’s first robot-run 

farm,” The Guardian, February 2, 2016, https://www.theguard-

ian.com/environment/2016/feb/01/japanese-firm-to-open-

worlds-first-robot-run-farm.
5 “Kubota Assist Suit RAKU VEST ARM-1D”, Kubota, https://www.

jnouki.kubota.co.jp/product/kanren/arm-1/.
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ต้องตรวจด้วยวิธีเดิมที่ต้องสอดเครื่องตรวจเข้ำไปใน

หลอดอำหำรซึ่งเป็นวิธีที่ทรมำน	เสี่ยง	และมีรำคำแพง6 

ส�ำหรับประเทศไทย	 กำรเป็นสังคมสูงอำยุท�ำให้

จ�ำนวนแรงงำนลดลงและค่ำจ้ำงเพิ่มขึ้น	ภำพที่	5	แสดง

ให้เห็นว่ำ	 สัดส่วนประชำกรวัยแรงงำนอำยุ	 15-59	 ปีมี

แนวโน้มลดลง	 และอัตรำค่ำจ้ำงที่แท้จริงเพิ่มสูงขึ้นอย่ำง

ต่อเนื่อง	 นอกจำกนี้	 หลังจำกปี	 พ.ศ.	 2563	 เป็นต้นไป	

สัดส่วนของประชำกรไทยอำยุ	60	ปีขึ้นไปสูงกว่ำสัดส่วน

ประชำกรเด็กอำยุต�่ำกว่ำ	14	ปี	

ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตของไทยเผชิญกับ

ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน	 ประกอบกับนโยบำยส่ง

เสริมของภำครัฐ	 จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีกำรใช้หุ่น

ยนต์อุตสำหกรรมเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว	 ในปี	พ.ศ.	2559	

ประเทศไทยมีจ�ำนวนหุ่นยนต์อุตสำหกรรมสะสมกว่ำ	

28,200	 ตัว	 และมีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยสะสมระหว่ำงปี	

2554-2559	สูงถึงร้อยละ	17	ต่อปี7	อย่ำงไรก็ตำม	หำก

6 “Mayo Clinic AI Software Helps Diagnose Endocarditis”, MD 
Magazine, September 17, 2009, https://www.mdmag.com/

medical-news/mayo_clinic_ai_software.
7 World Robotics Report (various years), International Federation 

of Robotics.

เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ	 ประเทศไทยยังมีกำรใช้

หุ่นยนต์อุตสำหกรรมน้อยเกินไป	 โดยสัดส่วนกำรใช้หุ่น

ยนต์อุตสำหกรรมเฉลี่ยของไทยเพียง	45	ตัวต่อแรงงำน	

10,000	คน	ซึ่งต�่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโลกและค่ำเฉลี่ยเอเชียที่มี

กำรใช้หุ่นยนต์อุตสำหกรรม	85	ตวั	และ	74	ตวัต่อแรงงำน	

10,000	คน	ตำมล�ำดับ	(ภำพที่	6)

นอกจำกอัตรำกำรใช้หุ่นยนต์ที่ยังอยู่ในระดับต�่ำ

กว่ำค่ำเฉล่ีย	 ประเทศไทยยังมีกำรใช้ระบบอัตโนมัติไม่

มำกนัก	โรงงำนไทยส่วนใหญ่กว่ำร้อยละ	61	ยังอยู่ในยุค

อุตสำหกรรม	2.0	ซึ่งเป็นกำรผลิตที่เน้นปริมำณ	โดยกำร

ใช้แรงงำนและเคร่ืองจักร	 ขณะท่ีโรงงำนเพียงร้อยละ	 2	

เท่ำนั้นที่อยู่ในยุคอุตสำหกรรม	4.0	ซึ่งใช้ระบบอัตโนมัติ

ที่มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกัน8	(ภำพที่	7)

กำรใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ของไทยส่วน

ใหญ่กระจุกตัวอยู่ในบริษัทขนำดใหญ่	 ยกตัวอย่ำงเช่น	

ในภำคอุตสำหกรรม	บริษัท	เอสซีจี	เคมิคอลล์	พัฒนำหุ่น

8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ผลการ

ประเมินศักยภาพอุตสาหกรรมภาคการผลิต การค้า และบริการ ภายใต้

โครงการยกระดับผลิตภาพสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ

ระบบอัตโนมัติ, 2561. 

ภาพที่ 5 สัดส่วนประชากร และอัตราค่าจ้างที่แท้จริงของประเทศไทย
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ยนต์	CiBot	เพื่อใช้ตรวจค่ำคำร์บอนและสภำพท่อในเตำ

เผำโรงงำนโอเลฟินส์ซึ่งมีควำมร้อนสูงกว่ำ	1,200	องศำ

เซลเซียส	 ท�ำให้ช่วยลดควำมเสี่ยงของพนักงำนในกำร

ท�ำงำนในที่สูงและอับอำกำศ	 และช่วยเพิ่มควำมเร็วใน

กำรตรวจได้มำกกว่ำแรงงำนคนถึง	7	เท่ำ	

ในภำคเกษตรกรรม	บริษัท	มิตรผล	ได้คิดระบบ

มิตรผลโมเดิร์นฟำร์มซึ่งเป็นระบบที่ให้เกษตรกรรวม

กลุ่มเพื่อใช้เคร่ืองจักรร่วมกัน	 เช่น	 รถตัดอ้อย	 และรถ

แทรกเตอร์	 กำรใช้เคร่ืองจักรมำกขึ้นท�ำให้เกษตรกรได้

ผลตอบแทนดีขึ้น	(เช่น	ได้ผลผลิตมำกขึ้น	ขณะที่ต้นทุน

ค่ำแรงงำนลดลง	จำกเดิมที่กำรตัดอ้อย	250-300	ตันต่อ

วัน	 ต้องใช้แรงงำนคนสูงถึง	 167-200	 คน	 แต่เม่ือใช้รถ

ตัดอ้อย	 จะใช้แรงงำนเพียง	 6	 คน)	 มีควำมเป็นอยู่ดีขึ้น	

(เช่น	 เหนื่อยน้อยลง)	 และสำมำรถดึงดูดทำยำทให้กลับ

มำสำนต่อกิจกำรได้	

ในภำคอุตสำหกรรมเกษตร	บริษัท	เบทำโกร	ได้

น�ำแขนกลหุ่นยนต์	(Robotic	Arm)	มำใช้จดัเรียงถุงอำหำร	

ช่วยเพิ่มก�ำลังกำรผลิต	 ทดแทนแรงงำน	 และลดกำรสูญ

เสีย	โดยมีผลตอบแทนทำงกำรเงิน	(IRR)	ประมำณร้อย

ละ	22	และสำมำรถคืนทุนได้ภำยใน	4.1	ปี	

ในภำคบริกำรและส�ำนักงำน	 บริษัท	 ออฟฟิศ

เมท	มีกำรน�ำระบบอัตโนมัติมำใช้ในคลังสินค้ำ	สำมำรถ

เพิ่มประสิทธิภำพได้	5	เท่ำ	ขณะที่ใช้แรงงำนลดลง	2	ใน	

3	 นอกจำกนี้	 บริษัท	 เอสซีจี	 เคมิคอลล์	 มีกำรใช้	 RPA	

(Robotics	Process	Automation)	ซึง่เป็นระบบซอฟต์แวร์

อัตโนมัติเพื่อจัดกำรข้อมูลจ�ำนวนมำกและงำนประเภท

ที่ต้องท�ำซ�้ำๆ	 เช่น	 กระบวนกำรค�ำสั่งซื้อ	 ผลจำกกำร

ใช้	 RPA	ท�ำให้ควำมเร็วในกำรจัดกำรเพิ่มขึ้น	 3.6	 เท่ำ	

ควำมถูกต้องแม่นย�ำสูงถึงร้อยละ	 96	 ผลตอบแทนจำก

กำรลงทุน	(IRR)	สูงกว่ำร้อยละ70	และจ�ำนวนพนักงำน

ที่ใช้ลดลงร้อยละ	 40	 จึงท�ำให้สำมำรถโยกย้ำยพนักงำน

ไปท�ำงำนอื่นที่มีมูลค่ำมำกกว่ำได้

3. การสร้างธุรกิจใหม่ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้สูงอายุไทยและต่างประเทศ

นอกจำกกำรใช้ระบบอัตโนมัติและหุ ่นยนต์

เพื่อลดกำรขำดแคลนแรงงำนในภำคกำรผลิตแล้ว	

ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องสร้ำงเคร่ืองยนต์ใหม่ๆ	 เพื่อขับ

เคล่ือนเศรษฐกจิในสงัคมอำยยืุน	โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง	กำร

ภาพที่ 6 สัดส่วนหุ่นยนต์ต่อแรงงาน 10,000 คนในปี 2559

ที่มา: World Robotics Report 2017, International Federation of 

Robotics.

ภาพที่ 7 โรงงานไทยในยุคอุตสาหกรรม 1.0-4.0 ในปี 2561

ทีม่า: กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม และสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2561)
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สร้ำงธรุกิจใหม่ท่ีตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผูสู้งอำยุ

ไทยและต่ำงประเทศ	 โดยเฉพำะประเทศในอำเซียนและ

ประเทศจีน

ตลาดผู้สูงอายุ

ประเทศไทยเป็นสังคมสูงอำยุเร็วกว่ำหลำย

ประเทศในอำเซียน	รวมทั้งจีน9	(ภำพที่	8)	ประเทศไทย

จงึมีโอกำสในกำรพฒันำสินค้ำและบริกำรใหม่ๆ	เพือ่ตอบ

สนองควำมต้องกำรของผูสู้งอำยไุด้ก่อน	และเม่ือประเทศ

เหล่ำนี้เข้ำสู่สังคมสูงอำยุ	 ประเทศไทยควรมุ่งเข้ำไปขำย

สินค้ำและบริกำรเพื่อผู้สูงอำยุในประเทศเหล่ำนี้ด้วย

สำเหตุที่ประเทศไทยควรสนใจตลำดผู้สูงอำยุ

ท้ังในไทยและต่ำงประเทศ	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง	 ประเทศ

อำเซียนและจีน	 เนื่องจำกตลำดผู้สูงอำยุของประเทศ

อำเซียนและจีนมีโอกำสเติบโตและมีขนำดใหญ่กว่ำ

ประเทศไทยมำก	 (ภำพที่	 9)	 เช่น	 ในอีก	10	ปีข้ำงหน้ำ	

ตลำดผู้สูงอำยุในอำเซียนจะมีขนำดใหญ่ถึง	 69	 ล้ำนคน	

ซึ่งเทียบเท่ำกับขนำดของประเทศไทยในปัจจุบัน	 และ

ตลำดผู้สูงอำยุของจีนจะมีขนำดใหญ่มำกถึง	 236	 ล้ำน

9 The United Nations, “The World Population Prospects: The 

2017 Revision.”

คน	ขณะที่ตลำดผู้สูงอำยุในประเทศไทยมีขนำดเล็กกว่ำ

มำก	โดยมีจ�ำนวนเพียงประมำณ	9-13	ล้ำนคนในช่วงปี	

2562-257210

ตลำดผู้สูงอำยุในประเทศไทยมีขนำดเล็กและ

เติบโตได้ยำก	 กล่ำวคือ	 มูลค่ำตลำดกำรบริโภคของคน

อำยุ	50	ปีขึ้นไปประมำณ	2.8	ล้ำนล้ำนบำท	(คิดเป็นร้อย

ละ	18	ของ	GDP)	ในปี	256011	ประกอบกับผู้สูงอำยุของ

ไทยส่วนใหญ่มีก�ำลังซือ้ไม่สูงนกั	โดยผูส้งูอำยกุว่ำร้อยละ	

60	มีรำยได้เฉลี่ยน้อยกว่ำ	50,000	บำทต่อปี	(ภำพที่	10)	

นอกจำกนี	้ตลำดยงัเตบิโตได้ยำก	เนือ่งจำกผูส้งูอำยมีุแนว

โน้มที่จะบริโภคลดลง	ยกตัวอย่ำงเช่น	ในปี	2560	มูลค่ำ

กำรบริโภคของคนอำยุ	50-59	ปีประมำณ	83,573	ล้ำน

บำท	และในอีก	10	ปีข้ำงหน้ำ	เมื่อคนกลุ่มนี้มีอำยุ	60-69	

ปี	มูลค่ำกำรบริโภคจะลดลงเหลือประมำณ	65,657	ล้ำน

บำท12	ซึง่คิดเป็นสดัส่วนกำรบรโิภคลดลงถึงร้อยละ	21.4

10 The United Nations, “The World Population Prospects: The 

2017 Revision”.
11 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, “การส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยในปี 

2560”
12 ค�านวณโดยใช้ข้อมูลจากการส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยในปี 

2560 และภายใต้สมมติฐานว่า พฤติกรรมการบริโภคของคนอายุ 50-59 ปี 

ในอีก 10 ปีข้างหน้าจะเหมือนคนอายุ 60-69 ปีในปัจจุบัน

ภาพที่ 8 การเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ (aged society) ของ
แต่ละประเทศ

หมายเหตุ: สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์  (aged society) มีสัดส่วนประชากร

อายุ 65 ปีขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ 14

ที่มา: The World Population Prospects: The 2017 Revision, The 

United Nations.

ภาพที่ 9 จ�านวนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปในอาเซียนและจีน

ที่มา: The World Population Prospects: The 2017 Revision, The 

United Nations.
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ธุรกิจดาวรุ่งในสังคมอายุยืน

ธุรกิจดำวรุ่งในสังคมอำยุยืนมีอยู่มำกมำย	แต่ใน

ที่นี้จะขอยกตัวอย่ำงอย่ำงน้อย	20	ธุรกิจดำวรุ่งในสังคม

อำยุยืน	(ภำพที่	11)	ซึ่งสำมำรถจ�ำแนกเป็น	2	กลุ่มใหญ่	

ได้แก่	 สินค้ำและบริกำรส�ำหรับผู้สูงอำยุโดยเฉพำะ	 และ

สินค้ำและบริกำรส�ำหรับคนหลำยวัย

กลุ่มแรก: สินค้าและบริการส�าหรับผู้สูงอายุโดย

เฉพาะ

ธรุกจิส�ำหรับผูสู้งอำยุโดยเฉพำะ	เช่น	บรกิำรท่อง

เทีย่วเชงิสขุภำพ	(medical	tourism)	บริกำรดูแลผูสู้งอำยุ	

บริกำรจัดกิจกรรมผู้สูงอำยุ	(เช่น	กำรเต้นลีลำศ	และกำร

เล่นโยคะ)	บริกำรกำรศึกษำส�ำหรับผู้สูงอำยุ	บริกำรกำร

เดินทำงส�ำหรบัผูส้งูอำยุ	บริกำรท่องเทีย่วส�ำหรับผูสู้งอำยุ	

บริกำรที่พักส�ำหรับผู้สูงวัย	บริกำรปรับปรุงบ้ำนผู้สูงอำยุ	

ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินส�ำหรับผู้สูงอำยุ	(เช่น	สินเชื่อที่อยู่

อำศยัส�ำหรบัผูส้งูอำย)ุ	บ้ำนอัจฉริยะ	(เช่น	บ้ำนทีมี่กำรตดิ

อุปกรณ์	 IoT	 เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลของผู้สูงอำยุในบ้ำนกับ

โรงพยำบำล)	หุ่นยนต์	ดแูลผูสู้งอำยุ	ยำชีววัตถุคลำ้ยคลึง	

(biosimilar)	และเฟอร์นเิจอร์และอปุกรณ์ส�ำหรบัผูส้งูอำยุ	

กลุ่มที่สอง: สินค้าและบริการส�าหรับคนหลาย

ช่วงวัย

ธุรกิจส�ำหรับคนหลำยช่วงวัย	 เช่น	 บริกำร

เวชศำสตร์ชะลอวัย	 บริกำรดูแลสุขภำพ	 บริกำรส�ำหรับ

ผู้มีบุตรยำก	 (เช่น	 เด็กหลอดแก้ว	 (IVF))	 บริกำรศึกษำ

เรียนรู้ของเด็ก	ผลิตภัณฑ์ชะลอวัย	อุปกรณ์อัจฉริยะด้ำน

สุขภำพ	 อำหำรและเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภำพ	 อำหำรเสริม	

สัตว์เล้ียงและอำหำรสัตว์	 นอกจำกนี้	 ส�ำหรับธุรกิจ	 ยัง

มีบริกำรท�ำระบบ	 (system	 integration)	 ส�ำหรับระบบ

อัตโนมัติและหุ่นยนต์		

ตัวอย่ำงของธุรกิจดำวรุ่งในสังคมอำยุยืน	เช่น	

•	 ธุรกิจที่พักส�ำหรับผู้สูงวัย	ซึ่งเน้นกำรบูรณำ

กำรของท่ีพักส�ำหรับผู้สูงวัย	 สถำบันดูแล

สุขภำพและโรงพยำบำล	 หรือรีสอร์ท	 เช่น	

จิณณ์	 เวลบีอิ้ง	 เคำน์ตี้	 และกมลำ	 ซีเนียร	์ 

ลิฟวิ่ง	

ภาพที่ 10 สัดส่วนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปของไทย จ�าแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อปี ในปี 2560

ที่มา: การส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยในปี 2560, ส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ

ภาพที่ 11: 20 ธุรกิจดาวรุ่งในสังคมอายุยืน
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•	 ธุรกิจบ้ำนอัจฉริยะ	 เช่น	 “DoCare	Protect”	

ของเครือเอสซีจี	 ที่ให้บริกำรโซลูชั่นดูแล

ควำมปลอดภัยของผู้สูงอำยุด้วยกำรเตือน

เม่ือเกดิควำมผดิปกตขิองผูส้งูอำย	ุเก็บข้อมูล

สุขภำพท�ำให้ผู้สูงอำยุดูแลตัวเองได้ในเชิง

ป้องกัน	 และปรึกษำกับแพทย์จำกท่ีบ้ำนใน

เบื้องต้นได้

•	 ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชะลอวัยและลดริ้วรอย	 โดย

ในปี	 2561	 มีส่วนแบ่งในตลำดผลิตภัณฑ์

บ�ำรุงผิวหน้ำ	 ประมำณ	 1	 ใน	 3	 มูลค่ำกว่ำ	

3,000	ล้ำนบำท	ตัวอย่ำงของผลิตภัณฑ์เช่น	

สเนลไวท์	(Snail	White)	สเนลเอท	(Snail	8)	

อำร์เดอร์มิส	(Ardermis)	

•	 ธุรกิจส�ำหรับผู้มีบุตรยำก	 (เช่น	 ธุรกิจเด็ก

หลอดแก้ว)	 ในปัจจุบัน	 ผู้ใช้บริกำรจ�ำนวน

มำกเป็นชำวต่ำงชำต	ิโดยเฉพำะจำกประเทศ

จีน	และประเทศเพื่อนบ้ำน	 (เช่น	 เวียดนำม	

เมียนมำ	กัมพูชำ	และลำว)	

ทั้งนี้	กำรพัฒนำสินค้ำเพื่อตอบโจทย์ผู้สูงอำยุได้

ดีจ�ำเป็นต้องเข้ำใจผู้สูงอำยุ	 ดังนั้น	 จึงควรมีผู้สูงอำยุเข้ำ

มำร่วมทีม	ตัวอย่ำงเช่น	บริษัท	SoundFun	ของประเทศ

ญี่ปุ่น	 ได้ผลิตล�ำโพงรุ่น	 “Mirai”	 เพื่อช่วยผู้มีปัญหำกำร

ได้ยนิ	ซึง่ได้รับกำรพฒันำขึน้โดย	Yoshio	Sakamoto	และ	

Nobuhiro	Miyahara	ซึ่งมีอำยุ	67	ปี	

4. สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

แม้ประเทศไทยจะเข้ำสู่สังคมอำยุยืน	 เศรษฐกิจ

ไทยสำมำรถเติบโตต่อไปได้	 โดยกำรน�ำระบบอัตโนมัติ

และหุ่นยนต์เข้ำมำใช้เพือ่แก้ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน

และเพิม่ผลิตภำพ	ในภำคเกษตรต้องใช้เคร่ืองจกัรให้มำก

ข้ึน	ภำคอุตสำหกรรมต้องเพิ่มกำรใช้ระบบอัตโนมัติและ

หุ่นยนต์	 และภำคบริกำรต้องใช้ซอฟต์แวร์และปัญญำ

ประดิษฐ์ให้มำกขึ้น	 อีกทั้งยังต้องสร้ำงธุรกิจใหม่ๆ	 ที่

ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุในไทยและต่ำง

ประเทศ	 โดยพัฒนำสินค้ำและบริกำรท่ีมีรำคำเหมำะสม	

และคุณภำพดี

ในส่วนของภาครัฐ	 ภำครัฐควรมีบทบำทในกำร

สนับสนุน	ดังนี้	

ประกำรแรก	ช่วยสนบัสนนุ	SMEs	และเกษตรกร

ให้ใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพิ่มขึ้น	 โดยกำรให้เงิน

อุดหนุนบำงส่วนส�ำหรับค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำและค่ำฝึกอบรม

ในกำรน�ำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมำใช้ในกิจกำร	รวม

ทัง้กำรลดหย่อนภำษหีรอืให้เงนิกู้ดอกเบ้ียต�ำ่ในกำรลงทนุ

อุปกรณ์	

ประกำรที่สอง	 ควรสร้ำงระบบนิเวศท่ีเอื้อต่อ

กำรท�ำธุรกิจดำวรุ่ง	 เช่น	 กำรผลิตบุคลำกรในสำขำท่ี

ขำดแคลน	 เช่น	บุคลำกรทำงกำรแพทย์	 ผู้ดูแลผู้สูงอำยุ	

และผู้ท�ำระบบอัตโนมัติ	 (system	 integrator)	 กำรสร้ำง

กลไกตลำดที่ท�ำงำนได้ดี	 เพื่อป้องกันกำรหลอกลวงและ

เอำเปรียบผู้บริโภคสูงอำยุจำกกำรซื้อสินค้ำหรือบริกำร	

(เช่น	ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิน	และบริกำรสุขภำพ)	กำรขึ้น

ทะเบียนสินค้ำที่ต้องก�ำกับดูแล	(เช่น	กำรขึ้นทะเบียนยำ

และเครื่องส�ำอำง)	 ให้รวดเร็วขึ้น	 และกำรสนับสนุนกำร

วิจัย	 พัฒนำ	 และสร้ำงนวัตกรรม	 เพื่อให้เกิดสินค้ำและ

บริกำรใหม่ๆ	ที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุ

มำกขึ้น	รวมทั้งมีคุณภำพดีและรำคำที่เหมำะสม	


