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บทที่ 6 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับโอกาสในภาวะสังคมผูสูงอายุ 

 

ในภาวะการณปจจุ บัน การเขาสูสังคมผูสูงอายุนับเปนประเด็นที่สําคัญและทาทาย

ความสามารถในการกําหนดนโยบายของประเทศตางๆ ตอสภาพการเปลี่ยนแปลงเชิงประชากรศาสตรอยาง

หลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือและปรับตัวอยางเหมาะสมและ

สอดคลองกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต รวมทั้งการกําหนดนโยบายและแนวทางการสงเสริมและ

สนับสนุนกลุมประชากรผูสูงอายุ หากพิจารณาจากบริบทที่เก่ียวของกับการเขาสูสังคมผูสูงอายุในปจจุบัน จะ

พบวากลุมประชากรที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป มีคุณลักษณะทั้งดานกายภาพ มุมมอง แนวคิด ความเขาใจและ

การรับรู รวมถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีแตกตางกันเม่ือเปรียบเทียบกับสถานการณในรอบ 50 ปที่ผานมา 

และในแตละชวงระยะเวลาที่ผานมา กลุมประชากรสูงอายุนับเปนกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายและมีความ

แตกตางทั้งในดานภูมิศาสตร และการปรับตัวใหเหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ

ผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธระหวางกลุมที่มีความแตกตางกันในแตละ

วัฒนธรรมความเปนอยูอยางไรขอบเขตจํากัด 

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย ในมาตรา 3 กําหนดนิยามของผูสูงอายุวาหมายถึงบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปบริบูรณข้ึนไปและมีสญัชาติ

ไทย1 และจากรายงานสถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ และมูลนิธิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย ซึ่งรับผิดชอบการจัดทํารายงานสถานการณผูสูงอายุไทยประจําปตั้งแตป 

2549 ไดจัดกลุมผูสูงอายุไวเปน 3 กลุม ไดแก กลุมผูสูงอายุวัยตน (มีอายุระหวาง 60-69 ป) กลุมผูสูงอายุวัย

กลาง (มีอายุระหวาง 70-79 ป) และกลุมผูสูงอายุวัยปลาย (มีอายุตั้งแต 80 ปขึ้นไป) และในมิติของการเปน

สังคมสูงอายุนั้น ไดนิยามระดับของสังคมผูสูงอายุ (Aging society) ซึ่งหมายถึงสังคมที่ประชากรของประเทศ

กําลังมีอายุสูงขึ้น โดยพิจารณาจากอัตราสวนรอยละของประชากรสูงอายุท่ีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งกําหนดไวเปน 

3 ระดับ โดยสอดคลองกับการจัดระดับสังคมผูสูงอายุของสหประชาชาติ ดังนี2้ 

(1) สังคมสูงอายุ (Aged Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป มากกวา

รอยละ 10 ของประชากรทั้งหมด (หรือประชากรอายุ 65 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 7) 

(2) สังคมสูงอายุอยางสมบูรณ (Complete-aged Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากร

อายุ 60 ปข้ึนไป มากกวารอยละ 20 ของประชากรทั้งหมด (หรือประชากรอายุ 65 ปขึ้น

ไปมากกวารอยละ 14) 

                                           
1 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546, สํานกัสงเสริมและพิทกัษผูสูงอายุ, สํานกังานสงเสริมและพิทกัษเดก็ เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ,  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, พมิพครั้งที่ 7 พฤศจิกายน 2553. 
2 รายงานสถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2560, มูลนิธิสถาบันวจิัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย สถาบันวจิัยประชากรและสังคม มหาวทิยาลัยมหิดล, 

ตุลาคม 2561. 
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(3) สังคมสงูอายุระดับสุดยอด (Super-aged Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 

ปขึ้นไป มากกวารอยละ 28 ของประชากรทั้งหมด (หรือประชากรอายุ 65 ปขึ้นไป 

มากกวารอยละ 20) 

องคการเพื่อความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ The Organization for Economic 

Co-operation and Development (OECD) ไดกําหนดคําจํากัดความของกลุมประชากรกลุมสู งอายุ  

(Elderly Population) วาเปนกลุมประชากรที่มีอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป อัตราการพึ่งพิงของประชากรผูสูงอายุ

จะแสดงในรูปของอัตราสวนการเปรียบเทียบระหวางจํานวนประชากรผูสูงอายุกับประชากรวัยทํางาน (อายุ

ระหวาง 15-64 ป) ซึ่งในแตละประเทศจะมีความแตกตางกันในมิติของภูมิภาค ภูมิศาสตร และความเปนชุมชน

ชนบทหรือชุมชนเมือง และจากขอมูลทางสถิติพบวาประชากรกลุมผูสูงอายุโดยสวนใหญจะกระจุกตัวเฉพาะใน

บางพื้นที่ของแตละประเทศ ซึ่งหมายความวาในบางภูมิภาคของประเทศสมาชิกจะตองเผชิญกับความทาทาย

ทางสังคมและเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากจํานวนประชากรสูงอายุที่ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งแนวโนมเชิง

ประชากรศาสตรดังกลาวยอมสงผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและมาตรการตางๆ ที่สําคัญ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งที่เก่ียวกับการใชจายของรัฐบาล การใชจายของภาคเอกชนในรูปของเงินชดเชย สวัสดิการและการดูแล

สุขภาพ รวมถึงการศึกษา โดยมุงผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในลักษณะของอัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจและสวัสดิการของรัฐ3 

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติสําหรับเอเชียและแปซิฟก 

(UNESCAP) ไดจัดทํารายงาน 2018 ESCAP Population Data Sheet ซึ่งเปนการจัดทําตัวชี้วัดเพื่อการ

พัฒนาและรวบรวมสถิติเชิงประชากรศาสตรสําหรับกลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกในป 2018 

จําแนกตามกลุมประเทศในภูมิภาครวม 5 กลุม ประกอบดวย กลุมประเทศเอเชียตะวันออกและ

ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต กลุมประเทศเอเชียใตและตะวันตกเฉียงใต กลุม

ประเทศเอเชียกลางและเอเชียเหนือ และกลุมประเทศแปซิฟก จํานวน 59 ประเทศ และประเทศไทยเปน

ประเทศหนึ่งในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต พบวามีขอมูลเชิงสถิติและประชากรศาสตรท่ีเกี่ยวของกับ

ประชากรผูสูงอายุของประเทศไทย สามารถสรุปไดดังนี้4  

1) จํานวนประชากรในประเทศ ณ กลางป 2018 พบวาประเทศไทยมีจํานวนประชากร

รวมทั้งสิ้น 69,183,000 คน โดยในป 2018 ประเทศไทยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรเพียงรอยละ 0.2 เม่ือ

เปรียบเทียบกับปท่ีผานมาเทานั้น และคาดการณวา ณ กลางป 2050 ประเทศไทยจะมีจํานวนประชากรลดลง

เหลอื 65,372,000 คน  

2) ณ กลางป 2018 สัดสวนประชากรกลุมตางๆ ตอจํานวนประชากรทั้งหมดมีความ

หลากหลาย โดยกลุมเยาวชน (อายุระหวาง 0-14 ป) อยูที่รอยละ 17 กลุมวัยรุน (อายุระหวาง 15-24 ป) อยูที่

                                           
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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รอยละ 13.7 กลุมวัยทํางาน (อายุระหวาง 15-64 ป) อยูที่รอยละ 71.2 และกลุมสูงอายุ (อายุมากกวา 60 ป) 

อยูที่รอยละ 17.6 ทั้งนี้ ไดมีการคาดการณสัดสวนประชากรกลุมตางๆ ตอจํานวนประชากรทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น

ในป 2050 โดยพบวากลุมเยาวชนจะมีสัดสวนรอยละ 13 กลุมวัยรุนจะมีสัดสวนรอยละ 9.5 กลุมวัยทํางานจะ

มีสัดสวนรอยละ 58 และกลุมสูงอายุจะมีสัดสวนมากขึ้นถึงรอยละ 35.1  

3) หากพิจารณาถึงสภาพการณการเขาสูงสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย ขอมูลสําคัญ

ประการหนึ่ง คือ อัตราการพ่ึงพิงของประชากรที่มีชวงอายุระหวาง 15-64 ป เปรียบเทียบกับประชากรกลุม

สูงอายุที่มีอายุมากกวา 65 ปขึ้นไป จะพบวา ณ กลางป 2018 อัตราการพ่ึงพิงดังกลาวอยูที่สัดสวนรอยละ 6.0 

ซึ่งแสดงใหเห็นวาจํานวนประชากรผูสูงอายุ 1 คนจะไดรับการดูแลจากประชากรวัยทํางาน 6 คน และในป 

2050 คาดการณวาอัตราการพ่ึงพิงในกลุมขางตนจะลดลงเหลือเพียงรอยละ 2.0 หรือจํานวนประชากรผูสูงอายุ 

1 คนจะไดรับการดูแลจากประชากรวัยทํางานเพียง 2 คนเทานั้น 

1. สถานการณสังคมผูสูงอายุในบริบทของตางประเทศ 

1.1 ญี่ปุน 

สถานการณสังคมสูงอายุของประเทศญี่ปุนนั้น เรียกไดวาอยูในสภาวะการณที่ไดกาวเขาสู

สังคมสูงวัยสุดขีด (Hyper-aged Society) เปนประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย สงผลใหการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศญ่ีปุนเกิดภาวะชะลอตัวอยางตอเนื่อง โดยพบวาแนวโนมประชากรสูงวัยของญี่ปุนที่มีอายุมากกวา 

65 ปข้ึนไป มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น และมีการคาดการณวาจะมีจํานวนผูสูงอายุเพ่ิมมากข้ึนเปนรอยละ 38 ของ

จํานวนประชากรทั้งหมดในป 2045 และในจํานวนดังกลาวยังพบอีกวากวารอยละ 70 ของกลุมประชากรของ

ประเทศท่ีมีความตองการจะทํางานหลังจากการเกษียณอายุงานแลว สวนใหญเปนกลุมประชากรผูสูงอายเุพศ

หญิง ซึ่งสอดคลองกับคานิยมในสังคมที่สตรีชาวญี่ปุนเมื่อมีครอบครัวแลว มักลาออกจากงานประจําและทํา

หนาที่แมบานอยางเต็มตัว จนกระทั่งภาระและหนาที่รับผิดชอบทางครอบครัวแลวเสร็จสมบูรณ จึงมีความ

ตองการกลับเขาสูระบบการทํางานอีกครั้ง และสวนใหญงานดังกลาวไมใชงานในลักษณะประจําวัน แตเปนงาน

ที่สามารถบริหารจัดการเวลาไดอยางเสรี สงผลใหแนวนโยบายของรัฐในการรองรับสถานการณท่ีเกิดข้ึน

ดังกลาว จึงใหความสําคัญกับการเพ่ิมการมีสวนรวมในตลาดแรงงานของประชากรกลุมผูสูงอายุและประชากร

กลุมเพศหญิง ควบคูไปกับการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยตอการดําเนินชีวิตประจําวัน รวมท้ังให

ความสําคัญกับพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมข้ันสูง 

จากรายงาน 2018 ESCAP Population Data Sheet โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงสหประชาชาติสําหรับเอเชียและแปซิฟก (UNESCAP) พบวาจํานวนประชากรของประเทศญี่ปุน    

ณ กลางป 2018 มีประชากรรวม 127,185,000 คน สัดสวนประชากรกลุมผูสูงอายุตอจํานวนประชากรทั้งหมด

อยูที่รอยละ 33.6 และคาดการณวาในป 2050 จะมีสัดสวนดังกลาวเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 42.4 ในขณะที่อัตรา
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การพ่ึงพิงของประชากรสูงอายุ (อายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป) ตอประชากรวัยทํางาน (อายุระหวาง 15-64 ป) ในป 

2018 อยูที่สัดสวนรอยละ 2.2 และคาดการณวาอัตราสวนดังกลาวมีแนวโนมลดลงเปนรอยละ 1.4 ในป 20505 

จากสถานการณที่เกิดข้ึนขางตน ประเทศญี่ปุนจึงมีการกําหนดแนวทางการสนับสนุน

ภาวะการเปนสังคมผูสูงอายุ ผานการเตรียมความพรอมในมิติตางๆ โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับกําลัง

แรงงานผูสูงอายุ ทั้งในดานการวางแผนขยายชวงอายุวัยเกษียนจากการทํางานจากเดิมที่อายุ 62 ปเปน

เกษียณอายุที่อาย ุ65 ป ภายในป 2025 การใหเงินทุนสนับสนุนแกบริษัทหรือธุรกิจที่มีการจางแรงงานผูสูงอายุ

โดยจัดตั้ง Silver Human Resources Center เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแรงงานผูสูงอายุทํางานชวงเวลาที่

สั้นลงสอดคลองและเหมาะกับลักษณะทางกายภาพ นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบและพัฒนาแบบแผนการ

ทํางานสําหรับแรงงานสูงอายุ (Senior Work Program) ผานความรวมมือกับองคกรตางๆ เพ่ือสงเสริมให

แรงงานสูงอายเุกิดการเรียนรูทักษะและองคความรูใหมๆ ซึ่งนโยบายเหลานี้จะชวยเพ่ิมความสามารถในการหา

รายไดและยกระดับผลิตภาพของแรงงานสูงอายุในระยะยาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ในดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

พบวามีการจัดตั้งศูนยพัฒนาทักษะและบริการจัดหางานที่เหมาะสมสําหรับกลุมแรงงานสูงอายุ และมกีาร

ประยุกตใชนโยบายการสรางแรงจูงใจแกแรงงานสูงอายุควบคูกับแนวคิดการสรางความมั่นคงทางรายไดใน

รูปแบบของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่เนนการบูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐ นายจาง และลูกจางอยาง

ครอบคลุม 

1.2 สาธารณรัฐเกาหลีใต 

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใตนับเปนประเทศท่ีมีการเปลี่ยนผานเขาสูสังคมผูสูงอายุโดย

สมบูรณ (Aged Society) อยางรวดเร็วเม่ือเปรียบเทียบกับหลายๆ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย อันเนื่องมาจาก

สัดสวนที่เพ่ิมขึ้นของประชากรสูงอายุตอจํานวนประชากรของประเทศท้ังหมด ซึ่งเปนผลจากแนวโนมการสราง

ครอบครัวของประชากรเกาหลีใตที่อัตราการมีบุตรของประชากรลดลง รวมทั้งมีสภาพความกดดันทางสังคม 

การแขงขันสูง และภาระการทํางานที่เพ่ิมข้ึน และจากสภาพการณดังกลาว สงผลใหนโยบายและมาตรการใน

การใหความชวยเหลือแกกลุมผูสูงอายุในประเทศเกาหลีใตจึงมุงเนนและใหความสําคัญกับการสนับสนุนเงินทุน

และริเริ่มโครงการดานการจัดหางานแกกลุมผูสูงอายุเพ่ือเพิ่มรายไดและสภาพคลองใหสอดคลองกับชีวิตความ

เปนอยูและรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 

จากรายงาน 2018 ESCAP Population Data Sheet โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงสหประชาชาติสําหรับเอเชียและแปซิฟก (UNESCAP) พบวาจํานวนประชากรของประเทศเกาหลีใต 

ณ กลางป 2018 มีประชากรรวม 51,164,000 คน สัดสวนประชากรกลุมผูสูงอายุตอจํานวนประชากรทั้งหมด

อยูที่รอยละ 21.1 และคาดการณวาในป 2050 จะมีสัดสวนดังกลาวเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 41.6 ในขณะที่อัตรา
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การพ่ึงพิงของประชากรสูงอายุ (อายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป) ตอประชากรวัยทํางาน (อายุระหวาง 15-64 ป) ในป 

2018 อยูที่สัดสวนรอยละ 5.0 และคาดการณวาอัตราสวนดังกลาวมีแนวโนมลดลงเปนรอยละ 1.5 ในป 20506 

จากสถานการณท่ีเกิดขึ้นขางตน มาตรการสําคัญที่รัฐบาลเกาหลีใตเล็งเห็นถึงความสามารถ

ในการขจัดปญหาที่เกิดข้ึนกับกลุมประชากรผูสูงอายุของประเทศมาตรการหนึ่ง คือ การผลักดันและสนับสนุน

กลุมธุรกิจการคาและกลุมธุรกิจบริการภายในประเทศในการตอบสนองตอความตองการทั้งในฐานะผูบริโภค

และการเปนแหลงการจางงานของกลุมผูสูงอายุ ไมวาจะเปนธุรกิจบริการสิ่งอํานวยความสะดวกดานการดูแล

รักษาสุขภาพ ธุรกิจยาและอุปกรณเวชภัณฑทางการแพทย ธุรกิจที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ เปนตน ซึ่งธุรกิจ

ดังกลาวมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและเปนที่นิยมอยางมาก ตัวอยางธุรกิจบริการดานที่อยูอาศัย

สําหรับผูสูงอายุที่มีความโดดเดนธุรกิจหนึ่ง คือ โครงการ Silver Town หรือที่พักสําหรับผูสูงอายุแบบครบ

วงจรที่สามารถตอบโจทยความตองการของผูสูงอายุไดอยางครอบคลุมทั้งในดานสิ่งอํานวยความสะดวกดาน

สุขภาพอนามัย ดานการบริการทางการแพทย ดานการบันเทิงและสันทนาการ และยังใหความสําคัญกับการ

ออกแบบกอสรางเชิงอารยสถาปตย (Universal Design) ที่เนนความสะดวกและปลอดภัยในการดํารงชีวิตของ

ผูสูงอายุ  

1.3 สิงคโปร 

ปจจุบันประเทศสิงคโปรมีจํานวนประชากรผูสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึนอยางรวดเร็ว อันเปนผลมาจาก

ประชากรมีอายุเฉลี่ยยืนยาวข้ึน ในขณะท่ีอัตราการเกิดของประชากรยังคงอยูในระดับต่ํา อัตราสวนของ

ประชากรที่ไมไดทํางานตอประชากรวัยทํางานปจจุบันอยูที่ประมาณรอยละ 20 และคาดการณวาจะเพ่ิมเปน

รอยละ 50 ภายในระยะเวลา 10 ปขางหนา จากสถานการณที่เกิดขึ้นดังกลาวจึงสงผลกระทบตอบริบทเชิง

สังคมและเศรษฐกิจของประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น สิงคโปรจึงใหความสําคัญกับการบริการที่มุงเนน

กลุมเปาหมายผูสูงอายุเพ่ือตอบสนองความตองการในการดําเนินชีวิต อาทิ การใหบริการดานการดูแลสุขภาพ 

ดังนั้น รัฐบาลจึงใหความสําคัญกับการกระตุนใหประชากรท่ีกําลังเขาสูวัยสูงอายุมีกรอบความคิดเชิงบวกตอ

ภาวะการเขาสูวัยชราและแสวงหาวิถีการดํารงชีวิตใหมีอายุยืนยาวขึ้น การจัดหาโครงสรางพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ

เพ่ือรองรับและเอ้ืออํานวยตอความตองการและความจําเปนผูสูงอายุและครอบครัว รวมทั้งใหความสําคัญกับ

การสรางครอบครัวและชุมชนที่เขมแข็ง มีปฏิสัมพันธระหวางรุนในกลุมผูสูงอายกัุบครอบครัว 

จากรายงาน 2018 ESCAP Population Data Sheet โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงสหประชาชาติสําหรับเอเชียและแปซิฟก (UNESCAP) พบวาจํานวนประชากรของประเทศสิงคโปร 

ณ กลางป 2018 มีประชากรรวม 5,792,000 คน สัดสวนประชากรกลุมผูสูงอายุตอจํานวนประชากรทั้งหมด

อยูที่รอยละ 20.4 และคาดการณวาในป 2050 จะมีสัดสวนดังกลาวเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 40.1 ในขณะที่อัตรา
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การพ่ึงพิงของประชากรสูงอายุ (อายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป) ตอประชากรวัยทํางาน (อายุระหวาง 15-64 ป) ในป 

2018 อยูที่สัดสวนรอยละ 5.3 และคาดการณวาอัตราสวนดังกลาวมีแนวโนมลดลงเปนรอยละ 1.7 ในป 20507 

จากสถานการณท่ีเกิดข้ึนขางตน รัฐบาลประเทศสิงคโปรจึงไดริเริ่มและจัดทําแผนปฏิบัติการ

แบบเบ็ดเสร็จสําหรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณเพื่อสนับสนุนกลุมผูสูงอายุใหมีแรงบันดาลใจท้ังใน

มิติการทํางานและการดําเนินชีวิต การกําหนดรูปแบบการใหความชวยเหลือเพื่อตอบสนองความตองการดาน

การดูแลสุขภาพของผูสูงอายุผานมาตรการตางๆ อาทิ กองทุน Central Provident Fund (CPF) ที่ครอบคลุม

เงินบํานาญ คารักษาพยาบาลสําหรับผูสูงอายุ และคาเลาเรียนบุตร แผนการประกันชีวิตสําหรับผูสูงอายุ 

(MediShield Life) ในกรณีเขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลขนาดใหญในโรคเฉพาะทาง ผานการ

บริหารกองทุนโดย Central Provident Fund Board กองทุนสําหรับประชากรรุนบุกเบิกเพ่ือตอบแทนและ

ขอบคุณสําหรับการทํางานเพ่ือประเทศในชวงอายุการทํางานที่ผานมา (Pioneer Generation Package) ซึ่ง

ปจจุบันมีผูสูงอายุเขาถึงกองทุนดังกลาวกวา 450,000 คน และมาตรการสนับสนุนเงินทุนสําหรับผูสูงอายุ การ

กําหนดนโยบายสงเสริมทักษะทั้งการเรียนรูขั้นพ้ืนฐานและทักษะเฉพาะดานผานโปรแกรม Skill Future 

Program ในการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมควบคูกับการจัดหางานที่เหมาะสมใหแกแรงงานจากรูปแบบการศึกษา

ทั้งในระบบและนอกระบบตลอดชวงอายุ โดยเปนความรวมมือระหวางรัฐบาล สถาบันการศึกษา และ

บริษัทเอกชน รวมทั้งการกําหนดนโยบายสรางแรงจูงใจแกแรงงานควบคูกับแนวคิดการสรางความมั่นคงทาง

รายไดของผูสูงอายุ ผานรูปแบบของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีเนนการสรางความรวมมือแบบไตรภาคีระหวาง

ภาครัฐ นายจาง และลูกจาง เปนตน นอกจากนี้ ยังมีมาตรการขยายอายุเกษียณการทํางานจากเดิมท่ี 65 ป 

เปนที่อาย ุ67 ป พรอมทั้งสนับสนุนเงินชวยเหลือแกผูที่มีอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไปอีกประการดวย 

2. โอกาสทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยตอบริบทสังคมผูสูงอายุ 

จากสภาพการณในปจจุบัน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยสวนใหญยังคงพึ่งพา

ปจจัยภายนอกทั้งในมิติการสงออกและการลงทุนจากตางประเทศ ซี่งมีผลตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศ และเมื่อใดก็ตามที่เกิดภาวะความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในตลาดโลก การเปลี่ยนแปลงของ

เศรษฐกิจในภูมิภาค รวมถึงภัยคุกคามและความเสี่ยงในสภาพแวดลอมการดําเนินธุรกิจ จึงสงผลกระทบ

โดยตรงตอเศรษฐกิจไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น หัวใจสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจใหสามารถเติบโตได

อยางยั่งยืนประการหนึ่งก็คือ ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium 

Enterprises) ซึ่งเปนธุรกิจของคนไทยที่มีจํานวนมากถึงรอยละ 99 ของวิสาหกิจทั้งหมด มีการจางงานกวา  

รอยละ 80 ของการจางงานรวม มีการใชวัตถุดิบและทรัพยากรภายในประเทศสูง รวมทั้งเปนแหลงสรางงาน

สรางรายไดที่สําคัญ เพราะฉะนั้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจึงเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของ

เศรษฐกิจในประเทศ และการสรางความแข็งแกรงใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมก็จะสงผลใหเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศมีความเขมแข็ง มีเสถียรภาพ และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามไปดวย 

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

ขยายตัวของจํานวนประชากรผูสูงอายุเพ่ิมมากขึ้นอยางตอเนื่อง ท้ังในมิติของการเปนกําลังแรงงานที่เปนปจจัย

การผลิตหลักทีส่ําคัญของระบบเศรษฐกิจ และในมิติของการเปนกลุมผูบริโภคที่มีกําลังซื้อและความสามารถใน

การจับจายใชสอยอันเนื่องมาจากการสะสมทุนตลอดชวงชีวิตการทํางานที่ผานมากวา 50 ป ประกอบกับการ

วิ เคราะหขอมูลเชิงสถิติประชากรศาสตรจากรายงาน 2018 ESCAP Population Data Sheet โดย

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติสําหรับเอเชียและแปซิฟก (UNESCAP) ซึ่งพบวา ณ 

กลางป 2018 สัดสวนของประชากรกลุมสูงอายุ (อายุมากกวา 60 ป) ตอจํานวนประชากรทั้งหมดของประเทศ

ไทยทั้งสิ้น 69,183,000 คน อยูที่รอยละ 17.6 หรือคิดเปนจํานวนประชากรสูงอายุโดยประมาณกวา 

12,176,208 คน8 นับวาเปนขนาดของกลุมผูบริโภคที่มีนัยสําคัญตอปริมาณการจับจายใชสอยและการบริโภค

ในสินคาและบริการตางๆ จึงนับเปนโอกาสที่มีมูลคาของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่จะสามารถเขาถึง

ความตองการและสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคกลุมสูงอายุดวยสินคาและบริการที่มีความ

เฉพาะเจาะจงดวยคุณลักษณะ คุณสมบัติ และรูปแบบของผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการ 

จากรายงานการสํารวจประชากรสูงอายุของประเทศไทย พ.ศ. 2560 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ 

กระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม9 พบวากลุมประชากรผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป กลุมที่มีรายได

เฉลี่ยตอปนอยกวา 10,000 บาทอยูที่รอยละ 10.9 กลุมที่มีรายไดเฉลี่ยตอปตั้งแต 10,000 – 29,999 บาทอยูที่

รอยละ 28.2 กลุมที่มีรายไดเฉลี่ยตอปตั้งแต 30,000 – 49,999 บาทอยูที่รอยละ 21.4 กลุมที่มีรายไดเฉลี่ยตอป

ตั้งแต 50,000 – 69,999 บาทอยูท่ีรอยละ 15.2 กลุมที่มีรายไดเฉลี่ยตอปตั้งแต 70,000 – 89,999 บาทอยูที ่ รอย

ละ 8.2 กลุมที่มีรายไดเฉลี่ยตอปต้ังแต 100,000 – 299,999 บาทอยูที่รอยละ 12.2 และกลุมที่มีรายไดเฉลี่ยตอป

ตั้งแต 300,000 บาทขึ้นไปอยูที่รอยละ 3.9 ตามลําดับ โดยสามารถประมาณการมูลคาความสามารถในการจับจาย

ใชสอยในแตละกลุมรายไดเฉลี่ยจากตัวเลขประชากรกลุมผูสูงอายุจากรายงาน 2018 ESCAP Population Data 

Sheet โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติสําหรับเอเชียและแปซิฟก (UNESCAP) ที่มี

ประชากรผูสูงอายขุองประเทศไทยประมาณ 12,176,208 คนในป 2018 ไดดังนี ้

(1) กลุมที่มีรายไดเฉลี่ยตอปนอยกวา 10,000 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 10.9 ของประชากร

กลุมผูสูงอาย ุพบวามีจํานวนผูสูงอายุในกลุมรายไดเฉลี่ยกลุมนี้ประมาณ 1,327,206 คน 

ประมาณการณความสามารถในการจับจายใชสอยสูงที่สุด คิดเปนมูลคาประมาณ 

13,272.07 ลานบาทตอป10 

 

                                           
8 ประมาณการจํานวนผูสูงอายุในประเทศไทย ณ กลางป 2018 จากผลคูณระหวางรอยละของประชากรกลุมผูสูงอายุกับจํานวนประชากรของประเทศไทย ณ 

กลางป 2018 จากรายงาน 2018 ESCAP Population Data Sheet 
9 รายงานการสํารวจประชากรสูงอายขุองประเทศไทย พ.ศ. 2560, สาํนักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, 2561. 
10 คํานวณจากสัดสวนรอยละของประชากรสงูอายุในกลุมรายไดเฉลี่ย คูณดวยจํานวนผูสงูอายุของประเทศไทยจากการประมาณการรายงาน 2018 ESCAP 

Population Data Sheet และคูณดวยระดับรายไดที่สูงที่สุดในชวงรายไดเฉลี่ยของกลุมหรือ 10,000 บาทตอคนตอป 
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(2) กลุมที่มีรายไดเฉลี่ยตอปตั้งแต 10,000 – 29,999 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 28.2 ของ

ประชากรกลุมผูสูงอายุจํานวน 12,176,208 คน พบวามีจํานวนผูสูงอายุในกลุมรายได

เฉลี่ยกลุมนี้ประมาณ 3,433,690 คน ประมาณการณความสามารถในการจับจายใช

สอยนอยที่สุด คดิเปนมูลคาประมาณ 34,340.33 ลานบาทตอป11 

(3) กลุมที่มีรายไดเฉลี่ยตอปตั้งแต 30,000 – 49,999 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 21.4 ของ

ประชากรกลุมผูสูงอายุจํานวน 12,176,208 คน พบวามีจํานวนผูสูงอายุในกลุมรายได

เฉลี่ยกลุมนี้ประมาณ 2,605,708 คน ประมาณการณความสามารถในการจับจายใช

สอยนอยที่สุดคิดเปนมูลคาประมาณ 78,171.24 ลานบาทตอป12 

(4) กลุมที่มีรายไดเฉลี่ยตอปตั้งแต 50,000 – 69,999 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 15.2 ของ

ประชากรกลุมผูสูงอายุจํานวน 12,176,208 คน พบวามีจํานวนผูสูงอายุในกลุมรายได

เฉลี่ยกลุมนี้ประมาณ 1,850,783 คน ประมาณการณความสามารถในการจับจายใช

สอยนอยที่สุดคิดเปนมูลคาประมาณ 92,539.15 ลานบาทตอป13 

(5) กลุมที่มีรายไดเฉลี่ยตอปตั้งแต 70,000 – 89,999 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.2 ของ

ประชากรกลุมผูสูงอายุจํานวน 12,176,208 คน พบวามีจํานวนผูสูงอายุในกลุมรายได

เฉลี่ยกลุมนี้ประมาณ 998,449 คน ประมาณการณความสามารถในการจับจายใชสอย

นอยที่สุดคิดเปนมูลคาประมาณ 69,891.43 ลานบาทตอป14 

(6) กลุมที่มีรายไดเฉลี่ยตอปตั้งแต 100,000 – 299,999 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.2 

ของประชากรกลุมผูสูงอายุจํานวน 12,176,208 คน พบวามีจํานวนผูสูงอายุในกลุม

รายไดเฉลี่ยกลุมนี้ประมาณ 1,485,497 คน ประมาณการณความสามารถในการจับจาย

ใชสอยนอยที่สุดคิดเปนมูลคาประมาณ 148,549.73 ลานบาทตอป15 

(7) กลุมที่มีรายไดเฉลี่ยตอปตั้งแต 300,000 บาทขึ้นไป คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.9 ของ

ประชากรกลุมผูสูงอายุจํานวน 12,176,208 คน พบวามีจํานวนผูสูงอายุในกลุมรายได

                                           
11 คํานวณจากสัดสวนรอยละของประชากรสงูอายุในกลุมรายไดเฉลี่ย คูณดวยจํานวนผูสงูอายุของประเทศไทยจากการประมาณการรายงาน 2018 ESCAP 

Population Data Sheet และคูณดวยระดับรายไดที่ต่ําที่สุดของขอบชวงรายไดเฉลี่ยของกลุม หรอื 10,001 บาทตอคนตอป 
12 คํานวณจากสัดสวนรอยละของประชากรสงูอายุในกลุมรายไดเฉลี่ย คูณดวยจํานวนผูสงูอายุของประเทศไทยจากการประมาณการรายงาน 2018 ESCAP 

Population Data Sheet และคูณดวยระดับรายไดที่ต่ําที่สุดของขอบชวงรายไดเฉลี่ยของกลุม หรอื 30,000 บาทตอคนตอป 
13 คํานวณจากสัดสวนรอยละของประชากรสงูอายุในกลุมรายไดเฉลี่ย คูณดวยจํานวนผูสงูอายุของประเทศไทยจากการประมาณการรายงาน 2018 ESCAP 

Population Data Sheet และคูณดวยระดับรายไดที่ต่ําที่สุดของขอบชวงรายไดเฉลี่ยของกลุม หรอื 50,000 บาทตอคนตอป 
14 คํานวณจากสัดสวนรอยละของประชากรสงูอายุในกลุมรายไดเฉลี่ย คูณดวยจํานวนผูสงูอายุของประเทศไทยจากการประมาณการรายงาน 2018 ESCAP 

Population Data Sheet และคูณดวยระดับรายไดที่ต่ําที่สุดของขอบชวงรายไดเฉลี่ยของกลุม หรอื 70,000 บาทตอคนตอป 
15 คํานวณจากสัดสวนรอยละของประชากรสงูอายุในกลุมรายไดเฉลี่ย คูณดวยจํานวนผูสงูอายุของประเทศไทยจากการประมาณการรายงาน 2018 ESCAP 

Population Data Sheet และคูณดวยระดับรายไดที่ต่ําที่สุดของขอบชวงรายไดเฉลี่ยของกลุม หรอื 100,000 บาทตอคนตอป 
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เฉลี่ยกลุมนี้ประมาณ 474,872 คน ประมาณการณความสามารถในการจับจายใชสอย

นอยที่สุดคิดเปนมูลคาประมาณ 142,461.63 ลานบาทตอป16 

จากสถิติดังกลาวขางตน ความนาสนใจในมุมมองของธุรกิจที่มีตอกําลังซื้อและความสามารถใน

การจับจายใชสอยในสินคาและบริการของกลุมผูสูงอายุ จึงควรพิจารณามุงไปที่กลุมผูสูงอายุท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอป

ในชวงรายไดตั้งแต 10,000 – 70,000 บาทตอป ซึ่งคิดเปนสัดสวนมากถึงรอยละ 65 ของจํานวนประชากร

ผูสูงอายุ ในขณะที่กลุมผูสูงอายุท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอปที่มากกวา 100,000 บาท ก็มีความนาสนใจอันเนื่องมาจาก

เปนกลุมผูบริโภคที่มีกําลังซื้อคอนขางสูง ดังนั้น การกําหนดกลยุทธทางธุรกิจทั้งในดานการผลิตและการตลาดใน

สินคาและบริการของธุรกิจแตละประเภทท้ังในภาคการผลิต ภาคการบริการ และภาคการคา โดยอาศัยความ

หลากหลายทางดานรายไดของกลุมผูบริโภค ความแตกตางของสินคาและบริการแตละประเภท รวมทั้งการมี

เอกลักษณที่โดดเดนและมีความเฉพาะเจาะจงทั้งในดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ จึงเปนความทาทาย

ที่มาพรอมกับโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพ่ือใหสามารถเขาถึงกลุม

ผูบริโภคสูงอายุเปาหมายดังกลาว 

จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลธุรกิจของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (สสว.) พบวาธุรกิจขนาดกลางและและขนาดยอมที่มีแนวโนม โอกาส รวมท้ังศักยภาพทางธุรกิจ ในการ

รองรับสภาวะการเขาสูงสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย จําแนกตามประเภทและสาขาธุรกิจ ประกอบดวย 

1. ธุรกิจอาหาร เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ และผลิตภัณฑอาหารเสริม 

2. ธุรกิจทองเที่ยวเชิงสุขภาพและธุรกิจทองเท่ียวสําหรับผูสูงวัย  

3. ธุรกิจการศกึษาสําหรับผูสูงวัย/ศึกษาตามอัธยาศัย 

4. ธุรกิจดูแลสุขภาพ ความงาม /เวชศาสตรชะลอวัย  

5. ธุรกิจเครื่องสําอาง เครื่องบํารุงผิว  

6. ธุรกิจดูแลผูสูงวัย  

7. ธุรกิจบริการทางการแพทย  

8. ธุรกิจรานขายยาและเวชภัณฑทางการแพทย  

9. ธุรกิจเครื่องมือ อุปกรณการแพทย และอุปกรณอัจฉริยะดานสุขภาพ  

10. ธุรกิจผลิตภัณฑทางการเงนิสําหรับผูสูงอาย ุ

11. ธุรกิจปรับปรุงบาน เฟอรนิเจอร และอุปกรณสําหรับผูสูงวัย  

12. ธุรกิจผลิตอุปกรณบานอัจฉริยะ  

13. ธุรกิจบันเทิง โดยเฉพาะธุรกิจที่สามารถอํานวยความสะดวกใหผูสูงอายุ เชน หนังสือ 

หรือนิตยสารที่พิมพดวยอักษรตัวใหญ แอปพลิเคชั่นดานบันเทิงที่ใชงานงาย  

14. ธุรกิจสวนสุขภาพ และจัดกิจกรรมใหผูสูงอายุเขารวม 

                                           
16 คํานวณจากสัดสวนรอยละของประชากรสงูอายุในกลุมรายไดเฉลี่ย คูณดวยจํานวนผูสงูอายุของประเทศไทยจากการประมาณการรายงาน 2018 ESCAP 

Population Data Sheet และคูณดวยระดับรายไดที่ต่ําที่สุดของขอบชวงรายไดเฉลี่ยของกลุม หรอื 300,000 บาทตอคนตอป 



10 

จากการรวบรวมและวิเคราะหจํานวนและการจางงานกิจการของผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย จากฐานขอมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของสํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2561 พบวามีผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

จําแนกตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) หรือ Thailand Standard Industrial 

Classification (TSIC) ป 2552 ที่มีแนวโนม โอกาส รวมทั้งศักยภาพทางธุรกิจในการรองรับสภาวะการเขาสูง

สังคมผูสูงอายุของประเทศไทย ดังนี1้7 

ประเภทกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจ 

จํานวน

วิสาหกิจ 

(กิจการ) 

การจางงาน

วิสาหกิจ 

(คน) 

โอกาสและความทาทายของธุรกิจ 

การผลิตผลิตภัณฑ

อาหารและ

เครื่องดื่ม 

134,441 608,074 โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตอาหารท่ีมีความเฉพาะ

หรืออาหารฟงกชั่น (Functional Food) อาทิ 

อาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารชีวจิต ผักออรแกนิค 

รวมถึงวิตามินอาหารเสริมตางๆ เพ่ือตอบโจทย

ผูสูงอายุ รวมไปถึงธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพ เชน 

ผลิตภัณฑอาหารคลีนหรืออาหารปลอดสารพิษ 

อาหารไขมันต่ํา อาหารที่ปราศจากสารปรุงแตงทาง

เคมีในปริมาณสูง เครื่องดื่มท่ีมีน้ําตาลนอยหรือไมมี 

เปนตน  

การผลิตสิ่งทอ 

เสื้อผา เครื่องแตง

กาย 

141,190 470,284 เนนกลุมการผลิตเครื่องแตงกายท่ีมีการใชเทคโนโลยี

และนวัตกรรมท่ีคอนขางสูง อาทิ การผลิตเสื้อผาที่

สามารถซึมซับไดดีในสภาพอากาศตางๆ มุงเนนการ

ถักทอหรือใชวัสดุการผลิตที่กอใหเกิดการสวมใสที่

สบายและคลองตัว ไมอึดอัด ซึ่งผูสูงอายุที่มีรายได

ปานกลาง-สูงมักใหความสําคัญ 

การผลิตเภสัชภัณฑ

พ้ืนฐาน และการ

ผลิตสูตรตํารับทาง

เภสัชกรรม 

2,706 39,557 เนนกลุมเภสัชภัณฑและเคมีภัณฑทางยาสําหรับใชใน

การรักษาโรค โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคหรืออาการที่มัก

เกิดกับผูสูงอายุและการเสื่อมสภาพของรางกายใน

ภาวะตางๆ ในแตละชวงอายุ รวมถึงการบํารุงรักษา

สุขภาพ นอกจากนั้น ยังใหความสําคัญกับกลุมธุรกิจ

ผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพรที่ชวยทั้งดานการรักษา

                                           
17 รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2561, สํานกังานสงเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2562. 
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ประเภทกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจ 

จํานวน

วิสาหกิจ 

(กิจการ) 

การจางงาน

วิสาหกิจ 

(คน) 

โอกาสและความทาทายของธุรกิจ 

อาการ และการบํารุงสุขภาพและอนามัยสําหรับ

ผูสูงอายุ 

การผลิต

เฟอรนิเจอร 

12,489 102,070 เนนธุรกิจในกลุมการผลิตเฟอรนิเจอร รวมถึงการ

ออกแบบและพัฒนาทั้งในดานรูปแบบผลิตภัณฑ 

รูปแบบการใชสอย รวมทั้งอรรถประโยชนเชิง

กายภาพที่เหมาะสมและอํานวยความสะดวกในการ

ใชชีวิตประจําวันของผูสูงอายุ จําพวกเฟอรนิเจอร  

ใชสอยหรือเครื่องตกแตงในที่พักอาศัย  

การผลิตผลิตภัณฑ

ประเภทอ่ืนๆ  

29,304 168,490 ธุรกิจในประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลุมนี้ 

ประกอบดวย 

(1) ธุรกิจการผลิตเครื่องประดับอัญมณ ีมุงเนน

ตอบสนองกลุมผูสูงอายุท่ีมีระดับรายได      

ปานกลาง-สูงท่ีมีกําลังซื้อ โดยใหความสําคัญกับ

การออกแบบเครื่องประดับที่ตอบสนองตอ

ความพึงพอใจและวัตถุดิบในการผลิตที่มี

คุณภาพมาตรฐานและสามารถตรวจสอบ

แหลงท่ีมาได 

(2) ธุรกิจการผลิตเครื่องมืออุปกรณการแพทย และ

อุปกรณอัจฉริยะดานสุขภาพ สําหรับผูบริโภค

กลุมสูงอายุที่ใหความสําคัญกับการดูแลรักษา

สุขภาพ 

(3) ธุรกิจเครื่องสําอางและเครื่องบํารุงผิว 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องสําอางและเครื่องบํารุง

ผิวที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ รวมทั้ง      

พืชพรรณธรรมชาติที่จะไมกอใหเกิดผลทางเคมี

และเปนประโยชนในดานอาชีวอนามัย 

การกอสรางอาคาร

และงานกอสราง

เฉพาะทาง 

120,391 1,033,752 เนนการออกแบบกอสรางอาคารที่พักอาศัย และการ

สถาปตยกรรมภายในที่เอ้ือตอการดําเนิน

ชีวิตประจําวันของผูสูงอายุในเชิงอารยสถาปตย อาทิ 

การออกแบบหองพักท่ีเหมาะกับผูสูงอายุที่อาศัยอยู
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ประเภทกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจ 

จํานวน

วิสาหกิจ 

(กิจการ) 

การจางงาน

วิสาหกิจ 

(คน) 

โอกาสและความทาทายของธุรกิจ 

คนเดียว และใหความสําคัญกับความปลอดภัยหรือ

การลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บใน

ชีวิตประจําวัน 

กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ

คลังสินคา และ

กิจกรรมสนับสนุน

การขนสง 

7,184 123,386 เนนธุรกิจการขนสงสินคา (Delivery) รวมถึง

ลักษณะการบรรจุหีบหอที่ตอบโจทยความ

สะดวกสบายใหกับผูสูงอายุไดอยางดี ไมวาจะเปน

ธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่ ธุรกิจรับสงของ รับสงอาหาร 

รับสงเสื้อผาไปซักรีด หรือการออกแบบพัฒนาหีบหอ

ที่มีน้ําหนักเบา สังเกตเห็นรายละเอียดไดงาย 

ทนทานแตแกะงาย และพกพาสะดวกคลองตัว   

เปนตน 

ที่พักแรม 31,311 294,054 ทั้งในประเภทท่ีพักแรมแบบระยะสั้น โรงแรม        

รีสอรท และหองชุด เกสตเฮาส โฮมสเตย และที่พัก

ในมิติเชิงสัมผัสวัฒนธรรมชนบท ซึ่งตอบสนองการ

ดําเนินชีวิตและวิถีความเปนอยูในเชิง Wellness 

Medication  

การบริการดาน

อาหารและ

เครื่องดื่ม 

330,875 963,275 เนนธุรกิจรานอาหาร ภัตตาคาร และการบริการดาน

อาหารรูปแบบตางๆ สําหรับผูสูงอายุที่ตองการความ

สะดวกสบาย มีพ้ืนที่กวางขวางไมเกิดความอึดอัด   

มีความเปนสวนตัว สําหรับการพบปะสังสรรค 

กิจกรรมงาน

สถาปตยกรรมและ

วิศวกรรม การ

ทดสอบและ

วิเคราะหทาง

เทคนิค 

12,873 137,808 อารยสถาปตยกรรม (Universal Design) ที่เนนการ

ออกแบบทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม รวมทั้ง

บริการใหคําปรึกษาทางเทคนิคเฉพาะทางสําหรับ

การสรางสรรคที่อยูอาศยั เครื่องมือเครื่องใช 

เฟอรนิเจอร และสิ่งอํานวยความสะดวกใน

ชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับสภาพทางกายภาพของ

ผูสูงอายุ 

การวิจัยและพัฒนา

เชิงวิทยาศาสตร 

และกิจกรรมทาง

11,558 67,349 โดยเฉพาะในดานการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองดาน

วิทยาศาสตรธรรมชาติและวิศวกรรม ซึ่งงานวิจัยและ

พัฒนานับเปนจุดเริ่มตนในการคิดคน วิเคราะห 
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ประเภทกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจ 

จํานวน

วิสาหกิจ 

(กิจการ) 

การจางงาน

วิสาหกิจ 

(คน) 

โอกาสและความทาทายของธุรกิจ 

วิชาชีพ

วิทยาศาสตรและ

เทคนิคอ่ืนๆ 

สังเคราะห และพัฒนาผลิตภัณฑหรือสินคาทั้งใน

ดานการอุปโภคและบริโภค ที่เนนกลุมผูบริโภค

ผูสูงอายุโดยเฉพาะ 

ตัวแทนธุรกิจการ

เดินทาง ธุรกิจจัด

นําเที่ยว บริการ

สํารองและกิจกรรม

ที่เก่ียวของ 

14,119 73,496 โดยเฉพาะกลุมธุรกิจจัดนําเที่ยวสําหรับผูสูงอายุที่

เปนการเดินทางที่มีกิจกรรมไมหนักนัก ระยะทางไม

ไกล เนนการดูแลสุขภาพ มุงเนนการอํานวยความ

สะดวกในดานการเดินทาง และรวมไปถึงธุรกิจที่

เก่ียวเนื่องประเภทอ่ืนๆ อาทิ พักอาศัย อาหารและ

ภัตตาคาร และการบริการรับสงจากสนามบิน     

เปนตน 

การศกึษา 4,878 49,191 ใหความสําคัญกับธุรกิจบริการดานศึกษาในลักษณะ

การสอนภาษาตางประเทศ การสอนศลิปะ การ

ละครหรือดนตรี การเรียนรูหรือการฝกเฉพาะทาง 

ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมเชิงสันทนาการแกผูสูงอายุท่ีมี

เวลาวาง ตองการกิจกรรมที่ผอนคลาย รวมทั้งงาน

อดิเรกที่เหมาะสมในแตละชวงวัย 

กิจกรรมดาน

สุขภาพของมนุษย 

4,154 61,876 ธุรกิจในกลุมโรงพยาบาล กิจกรรมดานสุขภาพของ

มนุษย กายภาพบําบัด หองปฏิบัติการทางการแพทย 

และโดยเฉพาะธุรกิจดาน Wellness อาทิ ธุรกิจสปา

และความงาม ธุรกิจบริการนวดสุขภาพ ซึ่งนับเปน

ธุรกิจบริการที่สามารถตอบโจทยความตองการของ

กลุมผูสูงอายุและยังเปนธุรกิจที่ประเทศไทยมี

ศักยภาพทั้งในดานทักษะฝมือและการใหบริการ 

กิจกรรมการดูแล

รักษาในสถานที่ที่มี

ที่พักและมีคนดูแล

ประจํา 

339 2,088 เนนกลุมธุรกิจการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมี

คนดูแลประจําสําหรับผูสูงอายุ รวมถึงเนอรสซิ่งโฮม

ที่ไดมาตรฐาน สามารถไววางใจได ดูแลโดย

ผูเชี่ยวชาญดานผูสูงอายุอยางแทจริง ทั้งนี้ ตองให

ความสําคัญกับมาตรฐานดานฝมือแรงงานและความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางของผูใหบริการ 
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ประเภทกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจ 

จํานวน

วิสาหกิจ 

(กิจการ) 

การจางงาน

วิสาหกิจ 

(คน) 

โอกาสและความทาทายของธุรกิจ 

กิจกรรมสังคม

สงเคราะหโดยไมมี

ที่พักอาศยั 

240 1,381 เนนกลุมธุรกิจยอยประเภทกิจกรรมสังคมสงเคราะห

โดยไมมีที่พักอาศัยสําหรับผูสงูอายุ  

กิจกรรมดานการ

กีฬา ความบันเทิง 

และนันทนาการ 

18,355 61,277 เนื่องจากกลุมผูสูงอายุใหความสําคัญกับการดูแล

สุขภาพกายใหแข็งแรงและสุขภาพจิตแจมใส      

เบิกบาน ปราศจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ ดวยวิธีการ

ออกกําลังกาย หรืองานดนตรี และความบันเทิงอ่ืนๆ 

ดังนั้น ธุรกิจใหบริการสถานที่ออกกําลังกายและ

ความบันเทิง อาทิ ธุรกิจฟตเนส หรือลานสุขภาพ 

ลานลีลาศ คอนเสิรต ละครเวที จึงสามารถ

ตอบสนองความตองการไดอยางทั่วถึง 

การบริการอื่นๆ 

สวนบุคคล 

208,138 367,897 เนนกลุมธุรกิจการใหบริการดานสุขภาพที่ไมใชการ

กีฬา ไดแก  

(1) ธุรกิจดูแลสุขภาพ ความงาม เวชศาสตร

ชะลอวัยทั้งในดานการใหบริการและการ

จัดหาผลิตภัณฑสําหรับผูสูงอาย ุ

(2) ธุรกิจเครื่องสําอางเครื่องบํารุงผิว 

โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเปนการใชวัตถุดิบและ

สารสกัดจากธรรมชาติ และผลิตภัณฑ

ประเภทออรแกนิคส  

(3) ธุรกิจผลิตภัณฑทางการเงนิสําหรับผูสูงอาย ุ

ทั้งในสวนของผลิตภัณฑทางการเงินเพ่ือ

ออมทรัพยและผลิตภัณฑทางการเงินเพื่อ

ลงทุนสําหรับครอบครัวรุนตอไป เปนตน  

 


