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Highlight

ในปี 2561  
ประชากรสูงอาย ุ
มีจ�านวน  
12,176,208 คน

กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปี  
≥ 10,000 - 70,000 บาท  
มีมูลค่า 205,000 ล้านบาทต่อปี

กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้เฉลี่ยต่อป ี
> 100,000 บาท  
มีมูลค่า 290,000 ล้านบาทต่อปี

ก�าลงัซือ้และความสามารถในการจบัจ่ายในสินค้าและบรกิารวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

จ�านวนวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมในสาขาธรุกจิ
ต่าง ๆ  กว่า 1,084,545 กจิการ  
ที่สามารถรองรับก�าลังซื้อ
จากกลุม่ผูบ้รโิภคสงูอาย ุซึง่
ต้องให้ความส�าคญักับ

• การสร้างความแตกต่าง 
ในสินค้าและบริการ 
แต่ละประเภท

• การสร้างเอกลักษณ ์
ที่โดดเด่นของสินค้า  
ทั้งในด้านการออกแบบ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์



รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม ปี 25626-02

ในภาวการณ์ปัจจุบัน การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนับเป็นประเด็นที่ส�าคัญและท้าทายความสามารถในการก�าหนดนโยบายของประเทศ 
ต่าง ๆ ต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงเชิงประชากรศาสตร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและปรับตัว 
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต รวมทั้งการก�าหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม 
ประชากรผู้สูงอายุ หากพิจารณาจากบริบทที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน จะพบว่ากลุ่มประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  
มคีณุลกัษณะทัง้ด้านกายภาพ มมุมอง แนวคดิ ความเข้าใจและการรบัรู ้รวมถงึรปูแบบการด�าเนนิชวีติทีแ่ตกต่างกนัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัสถานการณ์ 
ในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา และในแต่ละช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มประชากรสูงอายุนับเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
ทั้งในด้านภูมิศาสตร์และการปรับตัวให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเช่ือมโยง  
รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกันในแต่ละวัฒนธรรมความเป็นอยู่อย่างไร้ขอบเขตจ�ากัด

พระราชบญัญตัผิูส้งูอาย ุพ.ศ. 2546 โดยกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ ในมาตรา 3 ก�าหนดนยิามของผู้สูงอายวุ่า 
หมายถึงบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย
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 และจากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมการ 

ผู้สูงอายุแห่งชาติ และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ซึ่งรับผิดชอบการจัดท�ารายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจ�าปีตั้งแต่ปี 2549  
ได้จัดกลุ่มผู้สูงอายุไว้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น (มีอายุระหว่าง 60 - 69 ปี) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลาง (มีอายุระหว่าง 70 - 79 ปี) และ 
กลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย (มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป) และในมิติของการเป็นสังคมผู้สูงอายุนั้น ได้นิยามระดับของสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)  
ซึ่งหมายถึงสังคมที่ประชากรของประเทศก�าลังมีอายุสูงขึ้น โดยพิจารณาจากอัตราส่วนร้อยละของประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่ง 
ก�าหนดไว้เป็น 3 ระดับ โดยสอดคล้องกับการจัดระดับสังคมผู้สูงอายุของสหประชาชาติ ดังนี้ 
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(1) สังคมสูงอายุ (Aging Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด  
(หรือประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 7)

(2) สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Complete-aged Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20  
ของประชากรทั้งหมด (หรือประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 14)

(3) สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super-aged Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 28  
ของประชากรทั้งหมด (หรือประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20)

องค์การเพือ่ความร่วมมอืและพฒันาทางเศรษฐกจิหรอื The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)  
ได้ก�าหนดค�าจ�ากัดความของกลุ่มประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ (Elderly Population) ว่าเป็นกลุ่มประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป อัตราการพึ่งพิง 
ของประชากรผูส้งูอายจุะแสดงในรูปของอตัราส่วนการเปรียบเทยีบระหว่างจ�านวนประชากรผูสู้งอายกุบัประชากรวยัท�างาน (อายรุะหว่าง 15 - 64 ปี)  
ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันในมิติของภูมิภาค ภูมิศาสตร์ และความเป็นชุมชนชนบทหรือชุมชนเมือง และจากข้อมูลทางสถิต ิ
พบว่าประชากรกลุม่ผู้สงูอายโุดยส่วนใหญ่จะกระจกุตวัเฉพาะในบางพืน้ทีข่องแต่ละประเทศ ซึง่หมายความว่าในบางภมูภิาคของประเทศสมาชกิ 
จะต้องเผชญิกบัความท้าทายทางสงัคมและเศรษฐกิจอนัเน่ืองมาจากจ�านวนประชากรผูส้งูอายทุีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่แนวโน้มเชงิประชากรศาสตร์ 
ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่ส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายของรัฐบาล การใช้จ่าย 
ของภาคเอกชนในรูปของเงินชดเชย สวัสดิการและการดูแลสุขภาพ รวมถึงการศึกษา โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในลักษณะของ 
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและสวัสดิการของรัฐ
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คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส�าหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) ได้จัดท�ารายงาน 2018 ESCAP  
Population Data Sheet ซึง่เป็นการจัดท�าตวัชีว้ดัเพือ่การพฒันาและรวบรวมสถติเิชงิประชากรศาสตร์ส�าหรบักลุม่ประเทศในภมูภิาคเอเชยีและ 
แปซิฟิกในปี 2561 จ�าแนกตามกลุ่มประเทศในภูมิภาครวม 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ  
กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มประเทศเอเชียใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กลุ่มประเทศเอเชียกลางและเอเชียเหนือ และกลุ่มประเทศ 
แปซฟิิก จ�านวน 59 ประเทศ และประเทศไทยเป็นประเทศหนึง่ในกลุม่ประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ พบว่ามข้ีอมลูเชิงสถิติและประชากรศาสตร์ 
ที่เกี่ยวข้องกับประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย สามารถสรุปได้ดังนี้
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1 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546, ส�านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, ส�านักงานส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ, กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ 7 พฤศจิกายน 2553.

2 รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2560, มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 
ตุลาคม 2561.

3 OECD (2019), Elderly population (indicator). doi: 10.1787/8d805ea1-en (Accessed on 27 June 2019).
4 United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (2018). ESCAP Population Data Sheet 2018.
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1) จ�านวนประชากรในประเทศ ณ กลางปี 2561 พบว่าประเทศไทยมีจ�านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 69,183,000 คน โดยในปี 2561 
ประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรเพียงร้อยละ 0.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเท่านั้น และคาดการณ์ว่า ณ กลางปี 2593 
ประเทศไทยจะมีจ�านวนประชากรลดลงเหลือ 65,372,000 คน

2) ณ กลางปี 2561 สัดส่วนประชากรกลุ่มต่าง ๆ ต่อจ�านวนประชากรทั้งหมดมีความหลากหลาย โดยกลุ่มเยาวชน (อายุระหว่าง  
0 - 14 ปี) อยู่ที่ร้อยละ 17 กลุ่มวัยรุ่น (อายุระหว่าง 15 - 24 ปี) อยู่ที่ร้อยละ 13.7 กลุ่มวัยท�างาน (อายุระหว่าง 15 - 64 ปี) อยู่ที่ร้อยละ 71.2  
และกลุ่มสูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) อยู่ที่ร้อยละ 17.6 ทั้งนี้ได้มีการคาดการณ์สัดส่วนประชากรกลุ่มต่าง ๆ ต่อจ�านวนประชากรทั้งหมดที่จะ 
เกิดขึ้นในปี 2593 โดยพบว่ากลุ่มเยาวชนจะมีสัดส่วนร้อยละ 13 กลุ่มวัยรุ่นจะมีสัดส่วนร้อยละ 9.5 กลุ่มวัยท�างานจะมีสัดส่วนร้อยละ 58 และ 
กลุ่มสูงอายุจะมีสัดส่วนมากขึ้นถึงร้อยละ 35.1

3) หากพจิารณาถงึสภาพการณ์การเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายขุองประเทศไทย ข้อมลูส�าคญัประการหนึง่คอื อตัราการพึง่พงิของประชากร 
ที่มีช่วงอายุระหว่าง 15 - 64 ปี เปรียบเทียบกับประชากรกลุ่มสูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป จะพบว่า ณ กลางปี 2561 อัตราการพึ่งพิง 
ดังกล่าวอยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 6.0 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจ�านวนประชากรผู้สูงอายุ 1 คนจะได้รับการดูแลจากประชากรวัยท�างาน 6 คน และในปี 2593  
คาดการณ์ว่าอัตราการพึ่งพิงในกลุ่มข้างต้นจะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 2.0 หรือจ�านวนประชากรผู้สูงอายุ 1 คนจะได้รับการดูแลจากประชากร 
วัยท�างานเพียง 2 คนเท่านั้น

6.1 สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุในบริบทของต่างประเทศ
6.1.1 ญี่ปุ่น

สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุ่นนั้น เรียกได้ว่าอยู่ในสภาวการณ์ที่ได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยสุดขีด (Hyper-aged Society) 
เป็นประเทศแรกในภูมภิาคเอเชีย ส่งผลให้การเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศญีปุ่น่เกดิภาวะชะลอตวัอย่างต่อเนือ่ง โดยพบว่าแนวโน้มประชากร 
สูงวัยของญี่ปุ่นที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น และมีการคาดการณ์ว่าจะมีจ�านวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 38 ของ 
จ�านวนประชากรทั้งหมดในปี 2588 และในจ�านวนดังกล่าวยังพบอีกว่ากว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มประชากรของประเทศที่มีความต้องการจะท�างาน 
หลงัจากการเกษยีณอายุงานแล้ว ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ประชากรผูส้งูอายเุพศหญงิ ซึง่สอดคล้องกบัค่านยิมในสงัคมทีส่ตรชีาวญีปุ่น่เมือ่มคีรอบครวั 
แล้วมักลาออกจากงานประจ�าและท�าหน้าที่แม่บ้านอย่างเต็มตัว จนกระทั่งภาระและหน้าที่รับผิดชอบทางครอบครัวแล้วเสร็จสมบูรณ์ จึงมีความ
ต้องการกลับเข้าสู่ระบบการท�างานอีกครั้ง และส่วนใหญ่งานดังกล่าวไม่ใช่งานในลักษณะประจ�าวัน แต่เป็นงานที่สามารถบริหารจัดการเวลาได้
อย่างเสรี ส่งผลให้แนวนโยบายของรัฐในการรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงให้ความส�าคัญกับการเพิ่มการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน
ของประชากรกลุ่มผู้สูงอายุและประชากรกลุ่มเพศหญิง ควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน รวมทั้ง
ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง

จากรายงาน 2018 ESCAP Population Data Sheet โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส�าหรับเอเชียและ 
แปซิฟิก (UNESCAP) พบว่าจ�านวนประชากรของประเทศญี่ปุ่น ณ กลางปี 2561 มีประชากรรวม 127,185,000 คน สัดส่วนประชากรกลุ่ม 
ผู้สูงอายุต่อจ�านวนประชากรทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 33.6 และคาดการณ์ว่าในปี 2593 จะมีสัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 ในขณะที่อัตรา 
การพึ่งพิงของประชากรสูงอายุ (อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป) ต่อประชากรวัยท�างาน (อายุระหว่าง 15 - 64 ปี) ในปี 2561 อยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 2.2  
และคาดการณ์ว่าอัตราส่วนดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงเป็นร้อยละ 1.4 ในปี 2593

5

จากสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ข้างต้น ประเทศญ่ีปุน่จงึมกีารก�าหนดแนวทางการสนบัสนนุภาวะการเป็นสงัคมผู้สงูอายผุ่านการเตรยีมความพร้อม 
ในมติต่ิาง ๆ โดยเฉพาะการให้ความส�าคญักบัก�าลงัแรงงานผูส้งูอาย ุ ทัง้ในด้านการวางแผนขยายช่วงอายวุยัเกษยีณจากการท�างานจากเดมิทีอ่ายุ  
62 ปีเป็นเกษยีณอายทุีอ่าย ุ65 ปี ภายในปี 2568 การให้เงนิทนุสนบัสนนุแก่บรษิัทหรอืธรุกจิทีม่กีารจ้างแรงงานผูส้งูอายโุดยจดัตัง้ Silver Human 
Resources Center เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แรงงานผูส้งูอายทุ�างานช่วงเวลาทีส่ัน้ลงสอดคล้องและเหมาะกบัลกัษณะทางกายภาพ นอกจากนี้  
ยงัมกีารออกแบบและพฒันาแบบแผนการท�างานส�าหรบัแรงงานสงูอาย ุ(Senior Work Program) ผ่านความร่วมมอืกบัองค์กรต่าง ๆ เพือ่ส่งเสรมิ 
ให้แรงงานผูส้งูอายเุกดิการเรยีนรูท้กัษะและองค์ความรูใ้หม่ ๆ ซึง่นโยบายเหล่านีจ้ะช่วยเพิม่ความสามารถในการหารายได้และยกระดบัผลติภาพ 
ของแรงงานสงูอายุในระยะยาวได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ในด้านโครงสร้างพืน้ฐาน พบว่ามกีารจดัตัง้ศนูย์พฒันาทกัษะและบรกิารจดัหางานทีเ่หมาะสม 
ส�าหรบักลุ่มแรงงานผูส้งูอายุ และมกีารประยุกต์ใช้นโยบายการสร้างแรงจงูใจแก่แรงงานสงูอายคุวบคูก่บัแนวคดิการสร้างความมัน่คงทางรายได้ 
ในรูปแบบของกองทนุส�ารองเลีย้งชพีทีเ่น้นการบรูณาการความร่วมมอืระหว่างภาครฐั นายจ้าง และลกูจ้างอย่างครอบคลมุ

5 United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (2018). ESCAP Population Data Sheet 2018.
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6.1.2 สาธารณรัฐเกาหลีใต้
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้นับเป็นประเทศที่มีการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) อย่างรวดเร็วเมื่อ 

เปรยีบเทยีบกบัหลายๆ ประเทศในภมิูภาคเอเชีย อนัเนือ่งมาจากสดัส่วนท่ีเพิม่ขึน้ของประชากรผู้สงูอายตุ่อจ�านวนประชากรของประเทศท้ังหมด  
ซึ่งเป็นผลจากแนวโน้มการสร้างครอบครัวของประชากรเกาหลีใต้ที่อัตราการมีบุตรของประชากรลดลง รวมทั้งมีสภาพความกดดันทางสังคม 
การแข่งขันสูง และภาระการท�างานที่เพิ่มขึ้น และจากสภาพการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้นโยบายและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่ม 
ผู้สงูอายใุนประเทศเกาหลีใต้จงึมุง่เน้นและให้ความส�าคญักบัการสนบัสนนุเงนิทนุและรเิริม่โครงการด้านการจดัหางานแก่กลุม่ผูส้งูอาย ุเพือ่เพ่ิม 
รายได้และสภาพคล่องให้สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่และรูปแบบการด�าเนินชีวิตที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

จากรายงาน 2018 ESCAP Population Data Sheet โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส�าหรับเอเชียและ 
แปซิฟิก (UNESCAP) พบว่าจ�านวนประชากรของประเทศเกาหลีใต้ ณ กลางปี 2561 มีประชากรรวม 51,164,000 คน สัดส่วนประชากรกลุ่ม 
ผู้สูงอายุต่อจ�านวนประชากรทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 21.1 และคาดการณ์ว่าในปี 2593 จะมีสัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 41.6 ในขณะที่อัตรา 
การพึ่งพิงของประชากรผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป) ต่อประชากรวัยท�างาน (อายุระหว่าง 15 - 64 ปี) ในปี 2561 อยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 5.0  
และคาดการณ์ว่าอัตราส่วนดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงเป็นร้อยละ 1.5 ในปี 2593
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จากสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ข้างต้น มาตรการส�าคญัทีร่ฐับาลเกาหลีใต้เลง็เหน็ถงึความสามารถในการขจดัปัญหาทีเ่กดิขึน้กบักลุม่ประชากร 
ผู้สูงอายุของประเทศมาตรการหนึ่ง คือ การผลักดันและสนับสนุนกลุ่มธุรกิจการค้าและกลุ่มธุรกิจบริการภายในประเทศในการตอบสนองต่อ 
ความต้องการทั้งในฐานะผู้บริโภคและการเป็นแหล่งการจ้างงานของกลุ่มผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านการดูแล 
รกัษาสขุภาพ ธรุกจิยาและอปุกรณ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ธุรกจิทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบัผูส้งูอาย ุเป็นต้น ซึง่ธรุกจิดงักล่าวมอีตัราการเตบิโตทีเ่พิม่ขึน้ 
อย่างรวดเร็วและเป็นทีนิ่ยมอย่างมาก ตวัอย่างธรุกจิบรกิารด้านทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบัผูส้งูอายทุีม่คีวามโดดเด่นธรุกจิหนึง่คอื โครงการ Silver Town  
หรอืทีพ่กัส�าหรบัผู้สงูอายแุบบครบวงจรทีส่ามารถตอบโจทย์ความต้องการของผูส้งูอายไุด้อย่างครอบคลมุ ทัง้ในด้านสิง่อ�านวยความสะดวกด้าน 
สขุภาพอนามยั ด้านการบรกิารทางการแพทย์ ด้านการบนัเทงิและสนัทนาการ และยงัให้ความส�าคญักบัการออกแบบก่อสร้างเชงิอารยสถาปัตย์  
(Universal Design) ที่เน้นความสะดวกและปลอดภัยในการด�ารงชีวิตของผู้สูงอายุ

6.1.3 สิงคโปร์
ปัจจบุนัประเทศสงิคโปร์มจี�านวนประชากรผูส้งูอายเุพ่ิมสูงขึน้อย่างรวดเรว็ อนัเป็นผลมาจากประชากรมอีายเุฉล่ียยนืยาวขึน้ ในขณะที ่

อัตราการเกิดของประชากรยังคงอยู่ในระดับต�่า อัตราส่วนของประชากรที่ไม่ได้ท�างานต่อประชากรวัยท�างานปัจจุบันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20  
และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็นร้อยละ 50 ภายในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อบริบทเชิงสังคม 
และเศรษฐกิจของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น สิงคโปร์จึงให้ความส�าคัญกับการบริการที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการในการด�าเนินชีวิต อาทิ การให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ดังนั้น รัฐบาลจึงให้ความส�าคัญกับการกระตุ้นให้ประชากรที่ก�าลัง 
เข้าสู่วัยสูงอายุมีกรอบความคิดเชิงบวกต่อภาวะการเข้าสู่วัยชราและแสวงหาวิถีการด�ารงชีวิตให้มีอายุยืนยาวขึ้น การจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน 
ทีม่คีณุภาพเพ่ือรองรบัและเอ้ืออ�านวยต่อความต้องการและความจ�าเป็นของผูส้งูอายแุละครอบครวั รวมทัง้ให้ความส�าคญักบัการสร้างครอบครวั 
และชุมชนที่เข้มแข็ง มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรุ่นในกลุ่มผู้สูงอายุกับครอบครัว

จากรายงาน 2018 ESCAP Population Data Sheet โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส�าหรับเอเชียและ 
แปซิฟิก (UNESCAP) พบว่าจ�านวนประชากรของประเทศสิงคโปร์ ณ กลางปี 2561 มีประชากรรวม 5,792,000 คน สัดส่วนประชากรกลุ่ม 
ผู้สูงอายุต่อจ�านวนประชากรทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 20.4 และคาดการณ์ว่าในปี 2593 จะมีสัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40.1 ในขณะที่อัตรา 
การพึ่งพิงของประชากรผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป) ต่อประชากรวัยท�างาน (อายุระหว่าง 15 - 64 ปี) ในปี 2561 อยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 5.3 
และคาดการณ์ว่าอัตราส่วนดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงเป็นร้อยละ 1.7 ในปี 2593

7

จากสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ข้างต้น รฐับาลประเทศสงิคโปร์จงึได้รเิริม่และจดัท�าแผนปฏบิตักิารแบบเบด็เสรจ็ส�าหรบัการเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายุ 
อย่างสมบรูณ์เพือ่สนบัสนนุกลุม่ผูส้งูอายใุห้มแีรงบนัดาลใจทัง้ในมติกิารท�างานและการด�าเนนิชวีติ การก�าหนดรปูแบบการให้ความช่วยเหลอืเพือ่ 
ตอบสนองความต้องการด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุผ่านมาตรการต่าง ๆ อาทิ กองทุน Central Provident Fund (CPF) ที่ครอบคลุม 
เงินบ�านาญ ค่ารักษาพยาบาลส�าหรับผู้สูงอายุ และค่าเล่าเรียนบุตร แผนการประกันชีวิตส�าหรับผู้สูงอายุ (MediShield Life) ในกรณีเข้ารับ 
การรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลขนาดใหญ่ในโรคเฉพาะทาง ผ่านการบริหารกองทุนโดย Central Provident Fund Board กองทุนส�าหรับ 

6 United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (2018). ESCAP Population Data Sheet 2018.
7 United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (2018). ESCAP Population Data Sheet 2018.



SME White Paper 2019 6-05

ประชากรรุ่นบุกเบิกเพื่อตอบแทนและขอบคุณส�าหรับการท�างานเพื่อประเทศในช่วงอายุการท�างานที่ผ่านมา (Pioneer Generation Package)  
ซึ่งปัจจุบันมีผู้สูงอายุเข้าถึงกองทุนดังกล่าวกว่า 450,000 คน และมาตรการสนับสนุนเงินทุนส�าหรับผู้สูงอายุ การก�าหนดนโยบายส่งเสริมทักษะ 
ทัง้การเรยีนรูข้ัน้พืน้ฐานและทักษะเฉพาะด้านผ่านโปรแกรม Skill Future Program ในการพฒันาทกัษะเพิม่เตมิควบคูก่บัการจดัหางานทีเ่หมาะสม 
ให้แก่แรงงานจากรูปแบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบตลอดช่วงอายุ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล สถาบันการศึกษา และบริษัท 
เอกชน รวมทั้งการก�าหนดนโยบายสร้างแรงจูงใจแก่แรงงานควบคู่กับแนวคิดการสร้างความมั่นคงทางรายได้ของผู้สูงอายุ ผ่านรูปแบบของ 
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพที่เน้นการสร้างความร่วมมือแบบไตรภาคีระหว่างภาครัฐ นายจ้าง และลูกจ้าง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีมาตรการขยาย 
อายุเกษียณการท�างานจากเดิมที่ 65 ปี เป็นที่อายุ 67 ปี พร้อมทั้งสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปอีกประการด้วย

6.2 โอกาสทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยต่อบริบท
สังคมผู้สูงอายุ
จากสภาพการณ์ในปัจจุบัน การขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทยส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาปัจจัยภายนอกทั้งในมิติการส่งออกและ 

การลงทนุจากต่างประเทศ ซีง่มผีลต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ และเมือ่ใดกต็ามทีเ่กดิภาวะความผนัผวนของระบบเศรษฐกจิ 
ในตลาดโลก การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมถึงภัยคุกคามและความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมการด�าเนินธุรกิจ จึงส่งผลกระทบ 
โดยตรงต่อเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น หัวใจส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนประการหนึ่งก็คือ  
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises) ซึ่งเป็นธุรกิจของคนไทยที่มีจ�านวนมากถึงร้อยละ 99  
ของวิสาหกิจทั้งหมด มีการจ้างงานกว่าร้อยละ 80 ของการจ้างงานรวม มีการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรภายในประเทศสูง รวมทั้งเป็นแหล่ง 
สร้างงานสร้างรายได้ที่ส�าคัญ เพราะฉะนั้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจในประเทศ  
และการสร้างความแข็งแกร่งให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีความเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ  
และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามไปด้วย

ในขณะเดยีวกนั หากพจิารณาสถานการณ์สงัคมผูส้งูอายขุองประเทศไทยทีม่อีตัราการขยายตวัของจ�านวนประชากรผูส้งูอายเุพิม่มากขึน้ 
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติของการเป็นก�าลังแรงงานที่เป็นปัจจัยการผลิตหลักที่ส�าคัญของระบบเศรษฐกิจ และในมิติของการเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ม ี
ก�าลังซือ้และความสามารถในการจบัจ่ายใช้สอยอนัเนือ่งมาจากการสะสมทนุตลอดช่วงชวีติการท�างานทีผ่่านมากว่า 50 ปี ประกอบกบัการวเิคราะห์ 
ข้อมลูเชงิสถติปิระชากรศาสตร์จากรายงาน 2018 ESCAP Population Data Sheet โดยคณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิและสงัคมแห่งสหประชาชาติ 
ส�าหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) ซึ่งพบว่า ณ กลางปี 2561 สัดส่วนของประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) ต่อจ�านวนประชากร 
ทั้งหมดของประเทศไทยทั้งสิ้น 69,183,000 คน อยู่ที่ร้อยละ 17.6 หรือคิดเป็นจ�านวนประชากรสูงอายุโดยประมาณกว่า 12,176,208 คน

8
  

นับว่าเป็นขนาดของกลุ่มผู้บริโภคที่มีนัยส�าคัญต่อปริมาณการจับจ่ายใช้สอยและการบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ จึงนับเป็นโอกาสที่มีมูลค่า 
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะสามารถเข้าถึงความต้องการและสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคกลุ่มสูงอายุด้วยสินค้า
และบริการที่มีความเฉพาะเจาะจงด้วยคุณลักษณะ คุณสมบัติ และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการ

จากรายงานการส�ารวจประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย พ.ศ. 2560 โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสงัคม

9
 พบว่ากลุม่ประชากรผูส้งูอายทุีม่อีายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป กลุม่ทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อปีน้อยกว่า 10,000 บาทอยูท่ีร้่อยละ 10.9 กลุม่ทีม่รีายได้ 

เฉลี่ยต่อปีตั้งแต่ 10,000 - 29,999 บาทอยู่ที่ร้อยละ 28.2 กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีตั้งแต่ 30,000 - 49,999 บาทอยู่ที่ร้อยละ 21.4 กลุ่มที่มี 
รายได้เฉลี่ยต่อปีตั้งแต่ 50,000 - 69,999 บาทอยู่ที่ร้อยละ 15.2 กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีตั้งแต่ 70,000 - 89,999 บาทอยู่ที่ร้อยละ 8.2  
กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีตั้งแต่ 100,000 - 299,999 บาทอยู่ที่ร้อยละ 12.2 และกลุ่มที่มีรายได้เฉล่ียต่อปีตั้งแต่ 300,000 บาทข้ึนไปอยู่ท่ี 
ร้อยละ 3.9 ตามล�าดับ โดยสามารถประมาณการมูลค่าความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยในแต่ละกลุ่มรายได้เฉลี่ยจากตัวเลขประชากร 
กลุ่มผู้สูงอายุจากรายงาน 2018 ESCAP Population Data Sheet โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส�าหรับเอเชีย 
และแปซิฟิก (UNESCAP) ที่มีประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทยประมาณ 12,176,208 คนในปี 2561 ได้ดังนี้

8ประมาณการจ�านวนผู้สูงอายุในประเทศไทย ณ กลางปี 2561 จากผลคูณระหว่างร้อยละของประชากรกลุ่มผู้สูงอายุกับจ�านวนประชากรของประเทศไทย ณ 
กลางปี 2561 จากรายงาน 2018 ESCAP Population Data Sheet

9รายงานการส�ารวจประชากรสูงอายุของประเทศไทย พ.ศ. 2560, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2561.



รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม ปี 25626-06

1) กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีน้อยกว่า 10,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.9 ของประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ พบว่ามีจ�านวนผู้สูงอายุ 
ในกลุ่มรายได้เฉลี่ยกลุ่มนี้ประมาณ 1,327,206 คน ประมาณการความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยสูงที่สุด คิดเป็นมูลค่าประมาณ  
13,272.07 ล้านบาทต่อปี
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2) กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีตั้งแต่ 10,000 - 29,999 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.2 ของประชากรกลุ่มผู้สูงอายุจ�านวน  
12,176,208 คน พบว่ามีจ�านวนผู้สูงอายุในกลุ่มรายได้เฉลี่ยกลุ่มนี้ประมาณ 3,433,690 คน ประมาณการความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย 
น้อยที่สุด คิดเป็นมูลค่าประมาณ 34,340.33 ล้านบาทต่อปี
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3) กลุม่ทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อปีตัง้แต่ 30,000 - 49,999 บาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 21.4 ของประชากรกลุม่ผูส้งูอายจุ�านวน 12,176,208 คน  
พบว่ามีจ�านวนผู้สูงอายุในกลุ่มรายได้เฉล่ียกลุ่มนี้ประมาณ 2,605,708 คน ประมาณการความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยน้อยที่สุด 
คิดเป็นมูลค่าประมาณ 78,171.24 ล้านบาทต่อปี

12

4) กลุม่ทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อปีตัง้แต่ 50,000 - 69,999 บาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 15.2 ของประชากรกลุม่ผูส้งูอายจุ�านวน 12,176,208 คน  
พบว่ามีจ�านวนผู้สูงอายุในกลุ่มรายได้เฉลี่ยกลุ่มนี้ประมาณ 1,850,783 คน ประมาณการความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยน้อยที่สุดคิดเป็น 
มูลค่าประมาณ 92,539.15 ล้านบาทต่อปี
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5) กลุม่ทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อปีตัง้แต่ 70,000 - 89,999 บาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 8.2 ของประชากรกลุม่ผูส้งูอายจุ�านวน 12,176,208 คน  
พบว่ามีจ�านวนผู้สูงอายุในกลุ่มรายได้เฉลี่ยกลุ่มนี้ประมาณ 998,449 คน ประมาณการความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยน้อยที่สุดคิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 69,891.43 ล้านบาทต่อปี

14

6) กลุม่ทีม่รีายได้เฉล่ียต่อปีต้ังแต่ 100,000 - 299,999 บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 12.2 ของประชากรกลุม่ผู้สงูอายจุ�านวน 12,176,208 คน  
พบว่ามีจ�านวนผู้สูงอายุในกลุ่มรายได้เฉลี่ยกลุ่มนี้ประมาณ 1,485,497 คน ประมาณการความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยน้อยที่สุดคิดเป็น 
มูลค่าประมาณ 148,549.73 ล้านบาทต่อปี
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7) กลุม่ทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อปีตัง้แต่ 300,000 บาทขึน้ไป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.9 ของประชากรกลุ่มผู้สูงอายุจ�านวน 12,176,208 คน  
พบว่ามีจ�านวนผู้สูงอายุในกลุ่มรายได้เฉลี่ยกลุ่มนี้ประมาณ 474,872 คน ประมาณการความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยน้อยที่สุดคิดเป็น 
มูลค่าประมาณ 142,461.63 ล้านบาทต่อปี
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จากสถติดิงักล่าวข้างต้น ความน่าสนใจในมุมมองของธรุกจิทีม่ต่ีอก�าลงัซือ้และความสามารถในการจบัจ่ายใช้สอยในสนิค้าและบรกิาร 
ของกลุ่มผู้สูงอายุ จึงควรพิจารณามุ่งไปที่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีในช่วงรายได้ตั้งแต่ 10,000 - 70,000 บาทต่อปี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 
มากถึงร้อยละ 65 ของจ�านวนประชากรผู้สูงอายุ ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีที่มากกว่า 100,000 บาท ก็มีความน่าสนใจอันเนื่อง 
มาจากเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีก�าลังซื้อค่อนข้างสูง ดังน้ัน การก�าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งในด้านการผลิตและการตลาดในสินค้าและบริการ 
ของธุรกิจแต่ละประเภททั้งในภาคการผลิต ภาคการบริการ และภาคการค้า โดยอาศัยความหลากหลายทางด้านรายได้ของกลุ่มผู้บริโภค  
ความแตกต่างของสนิค้าและบรกิารแต่ละประเภท รวมทัง้การมเีอกลักษณ์ทีโ่ดดเด่นและมคีวามเฉพาะเจาะจงทัง้ในด้านการออกแบบและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ จึงเป็นความท้าทายที่มาพร้อมกับโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่ม 
ผู้บริโภคสูงอายุเป้าหมายดังกล่าว

10 ค�านวณจากสัดส่วนร้อยละของประชากรสูงอายุในกลุ่มรายได้เฉลี่ย คูณด้วยจ�านวนผู้สูงอายุของประเทศไทยจากการประมาณการรายงาน 2018 ESCAP 
Population Data Sheet และคูณด้วยระดับรายได้ที่สูงที่สุดในช่วงรายได้เฉลี่ยของกลุ่มหรือ 10,000 บาทต่อคนต่อปี

11 ค�านวณจากสัดส่วนร้อยละของประชากรสูงอายุในกลุ่มรายได้เฉลี่ย คูณด้วยจ�านวนผู้สูงอายุของประเทศไทยจากการประมาณการรายงาน 2018 ESCAP  
Population Data Sheet และคูณด้วยระดับรายได้ที่ต�่าที่สุดของขอบช่วงรายได้เฉลี่ยของกลุ่ม หรือ 10,001 บาทต่อคนต่อปี 

12 ค�านวณจากสัดส่วนร้อยละของประชากรสูงอายุในกลุ่มรายได้เฉลี่ย คูณด้วยจ�านวนผู้สูงอายุของประเทศไทยจากการประมาณการรายงาน 2018 ESCAP  
Population Data Sheet และคูณด้วยระดับรายได้ที่ต�่าที่สุดของขอบช่วงรายได้เฉลี่ยของกลุ่ม หรือ 30,000 บาทต่อคนต่อปี

13 ค�านวณจากสัดส่วนร้อยละของประชากรสูงอายุในกลุ่มรายได้เฉลี่ย คูณด้วยจ�านวนผู้สูงอายุของประเทศไทยจากการประมาณการรายงาน 2018 ESCAP  
Population Data Sheet และคูณด้วยระดับรายได้ที่ต�่าที่สุดของขอบช่วงรายได้เฉลี่ยของกลุ่ม หรือ 50,000 บาทต่อคนต่อปี

14 ค�านวณจากสัดส่วนร้อยละของประชากรสูงอายุในกลุ่มรายได้เฉลี่ย คูณด้วยจ�านวนผู้สูงอายุของประเทศไทยจากการประมาณการรายงาน 2018 ESCAP  
Population Data Sheet และคูณด้วยระดับรายได้ที่ต�่าที่สุดของขอบช่วงรายได้เฉลี่ยของกลุ่ม หรือ 70,000 บาทต่อคนต่อปี

15 ค�านวณจากสัดส่วนร้อยละของประชากรสูงอายุในกลุ่มรายได้เฉลี่ย คูณด้วยจ�านวนผู้สูงอายุของประเทศไทยจากการประมาณการรายงาน 2018 ESCAP  
Population Data Sheet และคูณด้วยระดับรายได้ที่ต�่าที่สุดของขอบช่วงรายได้เฉลี่ยของกลุ่ม หรือ 100,000 บาทต่อคนต่อปี

16 ค�านวณจากสัดส่วนร้อยละของประชากรสูงอายุในกลุ่มรายได้เฉลี่ย คูณด้วยจ�านวนผู้สูงอายุของประเทศไทยจากการประมาณการรายงาน 2018 ESCAP  
Population Data Sheet และคูณด้วยระดับรายได้ที่ต�่าที่สุดของขอบช่วงรายได้เฉลี่ยของกลุ่ม หรือ 300,000 บาทต่อคนต่อปี
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จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจของส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พบว่า ธุรกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมที่มีแนวโน้ม โอกาส รวมทั้งศักยภาพทางธุรกิจ ในการรองรับสภาวะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย จ�าแนกตาม 
ประเภทและสาขาธุรกิจ ประกอบด้วย

1. ธุรกิจอาหาร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

2. ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและธุรกิจท่องเที่ยวส�าหรับผู้สูงวัย

3. ธุรกิจการศึกษาส�าหรับผู้สูงวัย/ศึกษาตามอัธยาศัย

4. ธุรกิจดูแลสุขภาพ ความงาม/เวชศาสตร์ชะลอวัย

5. ธุรกิจเครื่องส�าอาง เครื่องบ�ารุงผิว

6. ธุรกิจดูแลผู้สูงวัย

7. ธุรกิจบริการทางการแพทย์

8. ธุรกิจร้านขายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

9. ธุรกิจเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ และอุปกรณ์อัจฉริยะด้านสุขภาพ

10. ธุรกิจผลิตภัณฑ์ทางการเงินส�าหรับผู้สูงอายุ

11. ธุรกิจปรับปรุงบ้าน เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ส�าหรับผู้สูงวัย

12. ธุรกิจผลิตอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะ

13. ธุรกิจบันเทิง โดยเฉพาะธุรกิจท่ีสามารถอ�านวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ เช่น หนังสือ หรือนิตยสารที่พิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่  
แอปพลิเคชั่นด้านบันเทิงที่ใช้งานง่าย

14. ธุรกิจสวนสุขภาพ และจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเข้าร่วม

จากการรวบรวมและวิเคราะห์จ�านวนและการจ้างงานกิจการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย  
จากฐานข้อมลูวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2561 พบว่า มผีูป้ระกอบการวสิาหกจิ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม จ�าแนกตามการจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) หรอื Thailand Standard Industrial Classification  
(TSIC) ปี 2552 ที่มีแนวโน้ม โอกาส รวมทั้งศักยภาพทางธุรกิจในการรองรับสภาวะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ดังนี้

17

ประเภทกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจ

จ�านวน
วิสาหกิจ 
(กิจการ)

การจ้างงาน
วิสาหกิจ 

(คน)
โอกาสและความท้าทายของธุรกิจ

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
และเครื่องดื่ม

134,441 608,074 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตอาหารที่มีความเฉพาะหรืออาหารฟังก์ชัน  
(Functional Food) อาทิ อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารชีวจิต ผักออร์แกนิก 
รวมถึงวิตามินอาหารเสริมต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้สูงอายุ รวมไปถึงธุรกิจ 
อาหารเพื่อสุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารคลีนหรืออาหารปลอดสารพิษ  
อาหารไขมันต�่า อาหารที่ปราศจากสารปรุงแต่งทางเคมีในปริมาณสูง  
เครื่องดื่มที่มีน�้าตาลน้อยหรือไม่มี เป็นต้น

การผลิตสิ่งทอ เสื้อผ้า 
เครื่องแต่งกาย

141,190 470,284 เน้นกลุ่มการผลิตเครื่องแต่งกายที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ 
ค่อนข้างสงู อาท ิการผลติเสือ้ผ้าทีส่ามารถซมึซบัได้ดีในสภาพอากาศต่าง ๆ 
มุ่งเน้นการถักทอหรือใช้วัสดุการผลิตที่ก่อให้เกิดการสวมใส่ที่สบายและ
คล่องตัว ไม่อึดอัด ซึ่งผู้สูงอายุที่มีรายได้ปานกลาง-สูงมักให้ความส�าคัญ

17รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2561, ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2562.



รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม ปี 25626-08

ประเภทกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจ

จ�านวน
วิสาหกิจ 
(กิจการ)

การจ้างงาน
วิสาหกิจ 

(คน)
โอกาสและความท้าทายของธุรกิจ

การผลิตเภสัชภัณฑ์พื้นฐาน 
และการผลิตสูตรต�ารับทาง
เภสัชกรรม

2,706 39,557 เน้นกลุ่มเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ทางยาส�าหรับใช้ในการรักษาโรค  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหรืออาการที่มักเกิดกับผู้สูงอายุและการเสื่อมสภาพ 
ของร่างกายในภาวะต่าง ๆ ในแต่ละช่วงอายุ รวมถึงการบ�ารุงรักษาสุขภาพ  
นอกจากนั้น ยังให้ความส�าคัญกับกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร 
ที่ช่วยทั้งด้านการรักษาอาการ และการบ�ารุงสุขภาพและอนามัยส�าหรับ 
ผู้สูงอายุ

การผลิตเฟอร์นิเจอร์ 12,489 102,070 เน้นธุรกิจในกลุ่มการผลิตเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการออกแบบและพัฒนา 
ทั้งในด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ รูปแบบการใช้สอย รวมทั้งอรรถประโยชน์ 
เชิงกายภาพที่เหมาะสมและอ�านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ�าวันของ 
ผู้สูงอายุ จ�าพวกเฟอร์นิเจอร์ใช้สอยหรือเครื่องตกแต่งในที่พักอาศัย

การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท
อื่น ๆ

29,304 168,490 ธุรกิจในประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลุ่มนี้ ประกอบด้วย
(1) ธุรกิจการผลิตเครื่องประดับอัญมณี มุ่งเน้นตอบสนองกลุ่มผู้สูงอายุ 

ที่มีระดับรายได้ปานกลาง-สูงที่มีก�าลังซื้อ โดยให้ความส�าคัญกับ 
การออกแบบเครื่องประดับที่ตอบสนองต่อความพึงพอใจและวัตถุดิบ 
ในการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานและสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้

(2) ธุรกิจการผลิตเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ และอุปกรณ์อัจฉริยะ
ด้านสุขภาพ ส�าหรับผู้บริโภคกลุ่มสูงอายุที่ให้ความส�าคัญกับการดูแล
รักษาสุขภาพ

(3) ธุรกิจเครื่องส�าอางและเครื่องบ�ารุงผิว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เครื่องส�าอางและเครื่องบ�ารุงผิวที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ  
รวมทั้งพืชพรรณธรรมชาติที่จะไม่ก่อให้เกิดผลทางเคมีและ 
เป็นประโยชน์ในด้านอาชีวอนามัย

การก่อสร้างอาคารและ 
งานก่อสร้างเฉพาะทาง

120,391 1,033,752 เน้นการออกแบบก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและการสถาปัตยกรรมภายใน 
ที่เอื้อต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของผู้สูงอายุในเชิงอารยสถาปัตย์ อาทิ  
การออกแบบห้องพักที่เหมาะกับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียว และให้ 
ความส�าคัญกับความปลอดภัยหรือการลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ 
และการบาดเจ็บในชีวิตประจ�าวัน

กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลัง
สินค้า และกิจกรรม
สนับสนุนการขนส่ง

7,184 123,386 เน้นธุรกิจการขนส่งสินค้า (Delivery) รวมถึงลักษณะการบรรจุหีบห่อ 
ที่ตอบโจทย์ความสะดวกสบายให้กับผู้สูงอายุได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ 
อาหารเดลิเวอรี่ ธุรกิจรับส่งของ รับส่งอาหาร รับส่งเสื้อผ้าไปซักรีด  
หรือการออกแบบพัฒนาหีบห่อที่มีน�้าหนักเบา สังเกตเห็นรายละเอียดได้ง่าย  
ทนทานแต่แกะง่าย และพกพาสะดวกคล่องตัว เป็นต้น

ที่พักแรม 31,311 294,054 ทั้งในประเภทที่พักแรมแบบระยะสั้น โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด  
เกสต์เฮาส์ โฮมสเตย์ และที่พักในมิติเชิงสัมผัสวัฒนธรรมชนบท ซึ่ง 
ตอบสนองการด�าเนินชีวิตและวิถีความเป็นอยู่ในเชิง Wellness Medication

การบริการด้านอาหาร 
และเครื่องดื่ม

330,875 963,275 เน้นธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร และการบริการด้านอาหารรูปแบบต่างๆ 
ส�าหรับผู้สูงอายุที่ต้องการความสะดวกสบาย มีพื้นที่กว้างขวางไม่เกิดความ
อึดอัด มีความเป็นส่วนตัว ส�าหรับการพบปะสังสรรค์

กิจกรรมงานสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรม การทดสอบ
และวิเคราะห์ทางเทคนิค

12,873 137,808 อารยสถาปัตยกรรม (Universal Design) ที่เน้นการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมทั้งบริการให้ค�าปรึกษาทางเทคนิค 
เฉพาะทางส�าหรับการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัย เครื่องมือเครื่องใช้  
เฟอร์นิเจอร์ และสิ่งอ�านวยความสะดวกในชีวิตประจ�าวันที่สอดคล้องกับ 
สภาพทางกายภาพของผู้สูงอายุ
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ประเภทกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจ

จ�านวน
วิสาหกิจ 
(กิจการ)

การจ้างงาน
วิสาหกิจ 

(คน)
โอกาสและความท้าทายของธุรกิจ

การวิจัยและพัฒนาเชิง
วิทยาศาสตร์ และกิจกรรม
ทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์ 
และเทคนิคอื่น ๆ

11,558 67,349 โดยเฉพาะในด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
และวิศวกรรม ซึ่งงานวิจัยและพัฒนานับเป็นจุดเริ่มต้นในการคิดค้น  
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าทั้งในด้านการอุปโภค 
และบริโภค ที่เน้นกลุ่มผู้บริโภคผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง 
ธุรกิจจัดน�าเที่ยว บริการ
ส�ารองและกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้อง

14,119 73,496 โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจจัดน�าเที่ยวส�าหรับผู้สูงอายุที่เป็นการเดินทางที่มี 
กิจกรรมไม่หนักนัก ระยะทางไม่ไกล เน้นการดูแลสุขภาพ มุ่งเน้นการ 
อ�านวยความสะดวกในด้านการเดินทาง รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
ประเภทอื่น ๆ อาทิ พักอาศัย อาหารและภัตตาคาร และการบริการรับส่ง 
จากสนามบิน เป็นต้น

การศึกษา 4,878 49,191 ให้ความส�าคัญกับธุรกิจบริการด้านศึกษาในลักษณะการสอนภาษา 
ต่างประเทศ การสอนศิลปะ การละครหรือดนตรี การเรียนรู้หรือการฝึก 
เฉพาะทาง ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมเชิงสันทนาการแก่ผู้สูงอายุที่มีเวลาว่าง  
ต้องการกิจกรรมที่ผ่อนคลาย รวมทั้งงานอดิเรกที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

กิจกรรมด้านสุขภาพ 
ของมนุษย์

4,154 61,876 ธุรกิจในกลุ่มโรงพยาบาล กิจกรรมด้านสุขภาพของมนุษย์ กายภาพบ�าบัด  
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และโดยเฉพาะธุรกิจด้าน Wellness อาทิ  
ธุรกิจสปาและความงาม ธุรกิจบริการนวดสุขภาพ ซึ่งนับเป็นธุรกิจบริการ 
ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุและยังเป็นธุรกิจที่ 
ประเทศไทยมีศักยภาพทั้งในด้านทักษะฝีมือและการให้บริการ

กิจกรรมการดูแลรักษา 
ในสถานที่ที่มีที่พักและ 
มีคนดูแลประจ�า

339 2,088 เน้นกลุ่มธุรกิจการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจ�าส�าหรับ 
ผู้สูงอายุ รวมถึงเนิร์สซิ่งโฮมที่ได้มาตรฐาน สามารถไว้วางใจได้ ดูแล 
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ต้องให้ความส�าคัญกับ 
มาตรฐานด้านฝีมือแรงงานและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของผู้ให้บริการ

กิจกรรมสังคมสงเคราะห์
โดยไม่มีที่พักอาศัย

240 1,381 เน้นกลุ่มธุรกิจย่อยประเภทกิจกรรมสังคมสงเคราะห์โดยไม่มีที่พักอาศัย
ส�าหรับผู้สูงอายุ

กิจกรรมด้านการกีฬา  
ความบันเทิง  
และนันทนาการ

18,355 61,277 เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุให้ความส�าคัญกับการดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรง 
และสุขภาพจิตแจ่มใส เบิกบาน ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ด้วย 
วิธีการออกก�าลังกาย หรืองานดนตรีและความบันเทิงอื่น ๆ ดังนั้น  
ธุรกิจให้บริการสถานที่ออกก�าลังกายและความบันเทิง อาทิ ธุรกิจฟิตเนส  
หรือลานสุขภาพ ลานลีลาศ คอนเสิร์ต ละครเวที จึงสามารถตอบสนอง 
ความต้องการได้อย่างทั่วถึง

การบริการอื่น ๆ ส่วนบุคคล 208,138 367,897 เน้นกลุ่มธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพที่ไม่ใช่การกีฬา ได้แก่
ธุรกิจดูแลสุขภาพ ความงาม เวชศาสตร์ชะลอวัยทั้งในด้านการให้บริการ
และการจัดหาผลิตภัณฑ์ส�าหรับผู้สูงอายุ
ธุรกิจเครื่องส�าอางเครื่องบ�ารุงผิว โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นการใช้วัตถุดิบ
และสารสกัดจากธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ประเภทออร์แกนิก
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ทางการเงินส�าหรับผู้สูงอายุ ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์
ทางการเงินเพื่อออมทรัพย์และผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อลงทุนส�าหรับ
ครอบครัวรุ่นต่อไป เป็นต้น
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