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KKP Research ทศวรรษถัดไปของไทย ธุรกิจโตอย่างไรเมื่อคนไทยกว่า 40% เข้าสู่วัยเกษียณ

ทศวรรษถัดไปของไทย ธุรกิจโตอย่างไร เมือ
่ คนไทยกว่า 40% เข้าสูว
่ ัยเกษียณ
Key takeaways:


KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร มองว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยจะเปลี่ยนไปอย่างมาก
ตามโครงสร้างประชากรที่คนไทยมากกว่า 40% จะเข้าสู่วัยเกษียณและเตรียมเกษียณ การบริโภคจะเริ่มชะลอตัว
ลงอย่างมีนัยสาคัญ ตลาดสินค้าในประเทศไม่เติบโตได้มากเหมือนในอดีต และการขาดแคลนแรงงานจะซ้าเติมให้
ไทยดึงดูดการลงทุนได้น้อยลง



ธุรกิจดั้งเดิมที่เคยเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไทย เช่น รถยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม และเสื้อผ้า จะไม่สามารถ
ขยายตัวได้ดีเหมือนเก่า มีเพียงบางธุรกิจที่ยังสามารถขยายตัวได้ดีตามแนวโน้มสังคมสูงวัย เช่น อุตสาหกรรมยา
สุขภาพ โรงพยาบาล ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย และบริการอื่น ๆ



ภาวะสังคมสูงวัยมีส่วนสร้างแรงกดดันให้อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่า และเงินบาทแข็งค่า อีกทั้ง
ยังสร้างความท้าทายและข้อจากัดต่อนโยบายการเงินและนโยบายการคลังในระยะต่อไป



ภาคธุรกิจและภาครัฐต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้น โดยหาโอกาสทางธุรกิจที่สอดคล้องกับ
โครงสร้างประชากรในอนาคต เน้นพัฒนาทักษะแรงงานและเทคโนโลยีเพื่อชดเชยแรงงานที่หายไป

การวิเคราะห์ของ KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร จากบทความชิ้นที่แล้วได้ฉายภาพให้เห็นปัญหาและอุปสรรคต่อการ
เติบโตและการลงทุนของไทย ที่ทาให้เศรษฐกิจไทยเริ่มหมดความน่าสนใจในสายตาของนักลงทุนต่างชาติในช่วงที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่า คือ นับจากวันนี้ไปอีก 10 ปีข้างหน้า เศรษฐกิจไทยกาลังจะเจออุปสรรคและความท้าทายใหม่ ๆ
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน จากทั้งปัจจัยเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยเองและโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว KKP
Research จึงขอนาเสนอบทความชุด “The Long View” เพื่อให้เห็นว่าในช่วง 10 ปีข้างหน้านี้ไทยจะเจอกับความท้าทายสาคัญ
ด้านใดบ้าง โครงสร้างเศรษฐกิจไทยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร ธุรกิจแบบไหนที่จะเติบโต แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่คืออะไร
เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง นาไปสู่ข้อเสนอแนะทางนโยบายของภาครัฐ
ในการเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้น

ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่กาลังหายไป
โครงสร้างประชากรเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งที่กาหนดรูปแบบการเติบโตของประเทศทั้งจากมุมมองในฝั่งการบริโภคและการ
ผลิตมาโดยตลอด (รูปที่ 1 และ 2) โดยเมื่อย้อนดูโครงสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจไทย (1) ทศวรรษที่ 1980 นับเป็นยุคแห่ง
การลงทุน (Investment boom) เศรษฐกิจไทยมีการลงทุนในสัดส่วนสูง ส่วนหนึ่งได้รับแรงขับเคลื่อนจากการที่ประชากรอยู่ใน
วัยเติบโต ทาให้ตลาดในประเทศมีศักยภาพการเติบโตสูงทั้งในสายตานักลงทุนไทยและต่างชาติ (2) ทศวรรษที่ 1990 ยุคแห่ง
การขยายตัวของการบริโภค (Consumption boom) ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยทางานและเป็นช่วงการสร้างครอบครัว มี
ทั้งกาลังซื้อและความต้องการในการใช้จ่ายสูง และ (3) ทศวรรษที่ 2000 และ 2010 (Productivity) พิจารณาจากฝั่งการ
ผลิต เศรษฐกิจสามารถพึ่งพาประชากรกลุ่มที่มีผลิตภาพสูง ซึ่งมีประสบการณ์ทางานมาในระดับหนึ่ งและเป็นกาลังการผลิตที่
สาคัญของประเทศ
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รูปที่ 1 จานวนประชากร แบ่งตามช่วงอายุ

รูปที่ 2 แรงขับเคลือ
่ นการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ทีส
่ ะท้อนผ่าน GDP

กลุม
่ เกษียณและเตรียมเกษียณจะมีจานวนถึง 30 ล้านคนในปี 2030

มีการเปลีย
่ นแปลงไปตามลักษณะโครงสร้างประชากร

Contribution to GDP growth

จานวนประชากรแบ่งตามอายุ (ล้านคน)
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ในอีก 10 ปีข้างหน้า โครงสร้างประชากรทัง
้ สามกลุม
่ ทีเ่ คยเป็นแรงขับเคลือ
่ นให้กบ
ั เศรษฐกิจในช่วงก่อนหน้าจะลดจานวนลง จาก
การที่ไทยก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วและจะกลายเป็นประเทศสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปีหน้านี้ เป็นประเทศที่
สองของอาเซียนรองจากสิงคโปร์ กลุ่มคนที่เตรียมเกษียณอายุ (Pre-retirement) หรือเกษียณอายุแล้ว (Retirement) จะ
มากขึ้นและจะมีสัดส่วนเกินกว่า 40% ของประชากรไทยทั้งหมดในปี 2030

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนี้ได้เริ่มส่งผลต่อ

เศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา KKP Research ขอชี้ให้เห็นว่าปัญหานี้กาลังจะรุนแรงขึ้นและ
เชื่อมโยงกับปัญหาเชิงโครงสร้างอื่น ๆ ในอีกหลากหลายมิติ
รูปที่ 3 รายได้ตอ
่ หัวของไทยต่ากว่าค่าเฉลีย
่ ของประเทศทีม
่ ส
ี ด
ั ส่วน

มากกว่าปัญหาด้านสุขภาพและภาระทางการคลัง

ประชากรสูงวัยใกล้เคียงกัน นัน
่ คือไทยจะ ‘แก่กอ
่ นรวย’

ประเทศไทยก าลั ง ก้ า วเข้ า สู่ ภาวะสั ง คมสู งวั ยอย่ า งรวดเร็ ว ใน
สถานการณ์ที่ต่างจากประเทศอื่น ประเทศส่วนใหญ่ที่เข้าสู่สังคม
สูงวัย เช่น ญี่ปุ่ น สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ ต่ างเป็ นประเทศพัฒนา
แล้วที่ประชากรโดยเฉลี่ยมีรายได้สูง ในขณะที่ประชากรไทยกาลัง
แก่ ชราลงในเวลาที่ ประเทศไทยยั ง เป็ น ประเทศก าลั ง พั ฒนา มี
รายได้ไม่สูงเท่าประเทศอื่น ๆ (รูปที่ 3) หรือเรียกได้ว่าประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่ “แก่ก่อนรวย”
เมื่อกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัย สิ่งที่ดูจะเป็น
ความท้ า ทายอั น ดั บ ต้ น ๆ คื อ ความจ าเป็ น ในการสร้ า งระบบ
สวั สดิ การเพื่ อดู แลคุ ณภาพชี วิ ตของผู้ สูงอายุ การเตรี ยมความ
พร้อมด้านสาธารณสุขที่เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมเพื่อรองรับความ

ที่มา: World Bank, KKP Research
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ต้องการที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต รวมทั้งภาระทางการคลังที่จะเพิ่มขึ้นตามมาจากการที่การใช้จ่ายด้านรัฐสวัสดิการที่จะสูงขึ้น
ทว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชากรของไทยยังเป็ นปั จจั ยฉุ ดรั้ งการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับปัญหาเชิ ง
โครงสร้างอื่น ๆ อย่างที่เราอาจไม่คาดคิด ทั้งใน (1) ด้ านอุปสงค์ จากกาลังซื้อของคนในประเทศที่จะเริ่มหดตัวลง ส่งผล
ต่อเนื่องไปถึงภาวะการลงทุนที่จะชะลอลง (2) ด้านอุปทาน จากปัญหาขาดแคลนแรงงาน และศักยภาพการผลิตของแรงงานที่
ลดลง ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของไทย (3) ด้านภาวะการเงิน ที่อัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับต่าไปอีก
นาน รวมถึงแนวโน้มการแข็งค่าเงินของเงินบาทซึ่งเป็นหนึ่งในผลพวงที่เกิดขึ้นตามมาจากการลงทุนและการบริโภคที่ต่า ซึ่งจะ
กลับมาซ้าเติมเศรษฐกิจไทยผ่านความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงของภาคการส่งออกไทย และ (4) ด้านประสิทธิผลของ
นโยบายเศรษฐกิจ ทั้งนโยบายการเงินและการคลังที่จะเริ่มมีข้อจากัดมากขึ้นเรื่อย ๆ สร้างความท้าทายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และดูแลเสถี ยรภาพทางการเงิน ในระยะต่อไป นับได้ ว่าการก้าวเข้าสู่ สังคมสูงวัยเป็นหนึ่ งในปั จจัยที่ถึ งแม้จะไม่ ใช่ สร้ างการ
เปลี่ ยนแปลงอย่ างฉั บพลั นเหมื อนกั บวิ กฤต COVID-19 แต่ เป็ นปั ญหาที่ คื บคลานมาช้ า ๆ และจะส่ งผลลบต่ อศั กยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าอย่างมหาศาลและแทบจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง 4 ประการ
1) แรงขับเคลื่อนจากการบริโภคถึงจุดอิ่มตัว
รูปที่ 4 การบริโภคเฉลีย
่ ต่อเดือนของคนไทยมีแนวโน้มลดลง
เมือ
่ ก้าวเข้าสูว
่ ย
ั เตรียมเกษียณ และหลังเกษียณอายุ

ไม่สามารถเป็นแรงขับเคลือ
่ นหลักให้กบ
ั เศรษฐกิจไทยได้อีกต่อไป จากการที่

ค่าใช้จา
่ ยเฉลีย
่ ต่อเดือนต่อคน (บาท)

ประชากรในกลุ่มที่มักจะมีการใช้จ่ายมากกว่ารายได้ (กลุ่มอายุน้อยกว่า
34 ปี) จะมีจานวนน้อยลง ในขณะที่กลุ่มประชากรที่มีจานวนเพิ่มขึ้น คือ

23,841
21,070

19,804

กลุ่มคนที่เตรียมตัวเกษียณอายุ (51 – 65 ปี) และกลุ่มหลังเกษียณ
(มากกว่ า 65

-5,825

ผลจากการเข้าสูส
่ ง
ั คมสูงอายุที่ชัดที่สุด คือ การบริโภคที่ค่อย ๆ ลดลงและ

18,016

ปี ) ซึ่ งเป็ นกลุ่ มคนที่ บริ โภคน้ อยลงและมี การออมเพื่ อ

เตรี ยมตัวเกษียณในสั ดส่ วนที่สูง ในช่วงที่ ผ่านมาเราเริ่ มเห็นสัญญาณ
การชะลอตัวลงของการบริโภคภาคเอกชนมากขึ้นเรื่อย ๆ (รูปที่ 2) ซึ่ง
เป็นแรงส่งสาคัญตัวหนึ่งของเศรษฐกิจไทย โดยคิดเป็นสัดส่วนโดยเฉลี่ย
ถึง 50% ของ GDP ในช่วงที่ผ่านมา

< 35

35-49

50-64

over 65

ที่มา: SES, KKP Research

เมื่อเปรียบเทียบการใช้จา
่ ยของคนในแต่ละช่วงอายุ พบว่าประชากรในกลุม
่

รูปที่ 5 การใช้จา
่ ยเฉลีย
่ ต่อเดือนทีล
่ ดลงของคนกลุม
่ วัยเกษียณ

วัยก่อนเกษียณและหลังเกษียณมีการบริโภคเฉลี่ยต่อเดือนลดลงมากถึง

เกิดจากรายได้ทล
ี่ ดลงและพฤติกรรมการบริโภคทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป

3,000 บาท (12%) และ 6,000 บาท (25%) ตามลาดับเมื่อเปรียบเทียบ

ปัจจัยอธิบายการลดลงของค่าใช้จ่ายเฉลีย
่ ต่อเดือนต่อคน (บาท)
23,841

21,070

กับกลุ่มคนทางานอายุ 35-50 ปี (รูปที่ 4) ตามข้อมูลการสารวจภาวะ

18,016

เศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Survey) ซึ่งส่วนใหญ่จะสะท้อน
กลุ่มประชากรรายได้ปานกลางและรายได้ต่าซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่
ของประเทศ

14,793

พฤติกรรม
การบริโภค

11,179

จากการหาความสัมพันธ์ทางสถิติ พบว่า การบริโภคที่

ลดลง ไม่ ได้เกิดจากรายได้ของกลุ่ มผู้สูงอายุที่หายไปจากการออกจาก

9,048

ตลาดแรงงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่อาจเป็นผลจากพฤติกรรมการ
Productivity
(35-49)

รายได้
ลดลง

7,996

6,837

Pre-retirement
(50-64)

Retirement
(over 65)

ที่มา: SES, KKP Research
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KKP Research ทศวรรษถัดไปของไทย ธุรกิจโตอย่างไรเมื่อคนไทยกว่า 40% เข้าสู่วัยเกษียณ

ใช้ชีวิตและการใช้จ่ายที่เปลี่ยนไปด้วย (รูปที่ 5) เช่น จากการเก็บออมที่เพิ่มขึ้น และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยที่
ลดลง เป็นต้น
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของการบริโภคตามช่วงอายุในลักษณะนี้ เราคาดการณ์ได้ว่าโครงสร้างประชากรไทยในระยะข้างหน้า
จะสร้ างจุ ดเปลี่ ยนส าคั ญต่ อโครงสร้ างเศรษฐกิ จไทย จากเดิ มที่ การบริ โ ภคเคยเป็ นแรงขั บเคลื่ อนส าคั ญให้ กั บเศรษฐกิ จ
อาจกลับกลายเป็นไม่ขยายตัวเลยในช่วงปี 2020–2030 และทาให้ศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยตกต่าลงไปยิ่งกว่าเดิม

2) ธุรกิจรูปแบบเก่าจะเติบโตได้ยาก
รู ป แบบการใช้ จ่ า ยของประชากรสู ง วั ย มั ก แตกต่ า งจากกลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภควั ย อื่ น ๆ ตามความต้ อ งการสิ น ค้ า และบริ ก ารที่
เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุของคน ภาวะสังคมสูงวัยจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการผลิตของประเทศ รวมถึง
โอกาสในการเติบโตและความอยู่รอดของธุรกิจในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมแตกต่างกันไป
จากการประเมินของ KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร รูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุของประชากรจะ
ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจที่จะยังสามารถขยายตัวได้ดี คือ อุตสาหกรรมยา การดูแลสุขภาพ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย และ
บริการอื่น ๆ ในขณะที่อุตสาหกรรมที่เคยเติบโตได้ดี เช่น รถยนต์ การเดินทาง เสื้อผ้า อาหารและเครื่องดื่ม จะเริ่มหดตัวลง
ตามความต้องการที่ลดลงของกลุ่มผู้สูงอายุ (รูปที่ 6)
เมื่อพิจารณาความสาคัญของอุ ตสาหกรรมที่มีแนวโน้มหดตัวจากการเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคของผู้สูงอายุ โดยรวมแล้ ว
สินค้าและบริการจากอุตสาหกรรมเหล่านี้มีขนาดใหญ่ถึงประมาณ 62% ของการบริโภคในประเทศในปัจจุบัน หรือคิดเป็นกว่า
31% ของ GDP (รูปที่ 7) ผลจากการหดตัวของการบริโภคในส่วนนี้เพียงอย่างเดียว อาจจะฉุดรั้งให้เศรษฐกิจไทยเติบโตต่าลงไป
ประมาณ 0.4%

จากระดับเฉลี่ ยที่ เติ บโตเพี ยง 3%

ต่อปีในปัจจุบั น ซึ่ งจะเป็นอุปสรรค (Headwinds)

สาคั ญต่อธุรกิจใน

อุตสาหกรรมเหล่านี้ที่ความต้องการลดลง และต่อการเติบโตในระยะข้างหน้าของเศรษฐกิจไทยโดยรวม
รูปที่ 6 ธุรกิจทีเ่ คยเติบโตได้ดใี นอดีตจะเริม
่ เปลีย
่ นเป็นหดตัวในช่วง

รูปที่ 7 สินค้าทีม
่ แี นวโน้มได้รบ
ั ความต้องการน้อยลงในอนาคต คิดเป็น

10 ปีขา
้ งหน้าจากกาลังซือ
้ ทีเ่ ริม
่ หายไปตามโครงสร้างประชากร

มูลค่ากว่า 60% ของการบริโภคทัง
้ หมด หรือ 30% ของ GDP

ประมาณการการเปลีย
่ นแปลงค่าใช้จา
่ ยทัง
้ ประเทศในช่วง 10 ปี (%)

สัดส่วนการบริโภคตามประเภทสินค้าและบริการ
เมือ
่ เทียบกับการบริโภคทัง
้ หมด และ GDP

Services
Healthcare
95%

Gifts
Medicine

37.7%

Education & Leisure

70%
64.1%

Hobbies
Housing

28.8%

45%
Food and Beverage

13.7%

Traveling

20%

Clothing

2020-2030

Communication

2010-2020

Vehicles

Goods with
projected
negative
growth

Reading

6.9%

-5%
Consumption
share

Recreation

14.4%

GDP share

Goods with projected positive growth

Food and Beverage

Vehicles & Transportation

Personal items

Recreation

Clothing

ที่มา: SES, KKP Research

Communication

Vanity

หมายเหตุ: ประมาณค่าใช้จ่ายในอีก 10 ปีข้างหน้าโดยใช้สมมติฐานโครงสร้าง

Reading

Shoes

-10% -5%

0%

5%

10% 15% 20%

ประชากรไทยประกอบกับรูปแบบการบริโภคของกลุ่มคนตามช่วงอายุ
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Potential growth impact

ที่มา: NESDC, KKP Research

-0.36%

KKP Research ทศวรรษถัดไปของไทย ธุรกิจโตอย่างไรเมื่อคนไทยกว่า 40% เข้าสู่วัยเกษียณ

3) ธุรกิจขาดอานาจในการกาหนดราคา (Pricing Power) การลงทุนชะลอตัวทัง
้ จากในและต่างประเทศ
อัตราเงินเฟ้อในช่วงหลังปี 1970 เป็นต้นมามีทิศทางที่ต่าลงต่อเนื่องทั่วโลก สาเหตุสาคัญมาจากปัจจัยด้านอุปทาน ทั้งจาก
ราคาน้ามันที่ลดลงจากในอดีต การแข่งขันที่สูงขึ้นและต้นทุนที่ ถูกลงจากการเปิดเสรีทางการค้า การก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิ
วัตน์ เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย รวมถึง รูปแบบสินค้าใหม่ ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ ในปัจจุบันที่รวมเอาฟังก์ชั่นผลิตภัณ ฑ์
หลายประเภทที่เคยอยู่แยกกัน เช่น กล้องถ่ายรูป เครื่องคิดเลข วิทยุ TV มาไว้ในเครื่องเดียว
อย่างไรก็ตาม ในกรณีของไทยปัจจัยด้านอุปสงค์หรือกาลังซื้อของผู้บริโภคที่หายไปอาจมีส่วนสาคัญ เช่นกันในการอธิบาย
อัตราเงินเฟ้อที่ลดต่าลง จากข้อสังเกตสองประการ คือ (1) อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ไม่รวมราคาอาหารสดและพลังงาน
(Core

inflation) ซึ่ งสะท้อนแรงกดดัน จากเงิ นเฟ้อ ที่ม าจากด้ า นกาลัง ซื้อได้ดี กว่ าอั ตราเงิ นเฟ้อ ทั่ว ไป มีแ นวโน้ มลดลง

ต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 1997 และ 2008 เป็นต้นมา (รูปที่ 8) (2) เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราเงินเฟ้อเป็นรายอุตสาหกรรมของไทยในช่วงกว่า 25 ปีที่ผ่านมา ราคาสินค้าลดลงในแทบทุกหมวดสินค้ าใน
ตะกร้าเงินเฟ้อ ในกลุ่มนี้สินค้าที่ราคาชะลอตัวลงมากที่สุด คือ อาหาร เสื้อผ้า และนันทนาการ (รูปที่ 9) ซึ่งสอดคล้องกับ
ทั้งพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มผู้สูงอายุที่บริโภคสินค้าในกลุ่มนี้ลดลง และอัตรากาไรของบริษัทในธุรกิจกลุ่มนี้ที่ชะลอลง

รูปที่ 8 อัตราเงินเฟ้อพืน
้ ฐาน (ไม่รวมอาหารสดและพลังงาน)

รูปที่ 9 อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลง โดยเฉพาะในหมวดสินค้าทีค
่ วามต้องการ

มีแนวโน้มเติบโตชะลอลงเรือ
่ ย ๆ หลังวิกฤตปี 1997 และ 2008

ซือ
้ อาจลดลงตามการเปลีย
่ นแปลงโครงสร้างประชากร

อัตราเงินเฟ้อแบ่งตามภาคธุรกิจ

อัตราเงินเฟ้อพืน
้ ฐาน
Average

8% = 5.3 %

Tobacco & Alcoholic Beverages

6%

Average
= 1.4 %

4%

Recreation, Reading, Education
and Religion

Average
= 1.1 %

2%

Transport & Communication

0%

2009-2019
Medical & Personal Care

-2%
1995

2000

2005

2010

2015

1998-2007
1993-1996

2020
Housing & Furnishing

ที่มา: MoC, KKP Research
Apparel & Footwear

Food & Non Alcoholic Beverages

-1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

ที่มา: MoC, KKP Research
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KKP Research ทศวรรษถัดไปของไทย ธุรกิจโตอย่างไรเมื่อคนไทยกว่า 40% เข้าสู่วัยเกษียณ

ผลพวงประการหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นหากอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอลงเกิด

รูปที่ 10 อัตราเงินเฟ้อทีม
่ แี นวโน้มอยูใ่ นระดับต่า

จากตลาดที่ไม่ขยายตัว คือ ผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีแนวโน้ม

อาจกดดันอัตรากาไรของธุรกิจ (Profit Margin) ในระยะต่อไป

ลดลง สะท้อนจาก Return on equity (RoE) ของธุรกิจในหมวด

4%

9%

อธิบายได้ด้วยอัตรากาไร (Profit Margin) ที่ลดลงเป็นหลัก การ

3%
2%

8%

เคลื่อนไหวของอัตรากาไรในทิศทางเดียวกันกับอัตราเงินเฟ้อ (รูป

1%
7%

ที่ 10) ส่วนหนึ่งอาจสะท้อนถึงความสามารถในการต่อรองราคาที่

-1%
2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

-2%
2003

6%

ยากขึ้นในภาวะที่กาลังซื้อหดหายไป
มองไปข้างหน้าตลาดผูบ
้ ริโภคทีเ่ ล็กลงจากโครงสร้างประชากรที่

5%

10%

2007

เราพบว่ าผลตอบแทนที่ ลดลงต่ อเนื่ องของตลาดหุ้ นไทย

6%

Inflation (RHS)

2006

ratio

11%

2005

ส่วน ได้แก่ Net profit margin, Asset turnover และ Leverage

7%

EBIT Margin ( t+1)

2004

ดังกล่าว ซึ่งจากการวิเคราะห์โดยแยกองค์ประกอบ RoE เป็น 3

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตรากาไรและอัตราเงินเฟ้อ
12%

ที่มา: CapitalIQ, MoC, KKP Research

ก้าวเข้าสูส
่ ง
ั คมสูงวัย จะส่งผลต่อความสามารถในการทากาไรของผู้ประกอบการทัง
้ ในเชิงปริมาณและเชิงราคาโดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมที่ความต้องการซื้อลดลง อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในประเทศที่ลดต่าลงในช่วงที่ผ่านมาและในระยะ
ข้างหน้า มีส่วนทาให้ความน่าสนใจของประเทศไทยลดลงในสายตาของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ ผลักดันให้ธุรกิจหันไป
หาตลาดในประเทศอื่น ๆ ที่กาลังเติบโตและมีแนวโน้มผลตอบแทนสูงกว่าไทย

4) เศรษฐกิจขาดแคลนทั้งจานวนและศักยภาพของแรงงาน
โครงสร้างประชากรของไทยที่เปลี่ยนไปเป็นสังคมสูงอายุ จะทาให้ภาคการผลิตของไทยถูกแรงกดดันจากสองปัจจัยด้าน
แรงงาน คื อ (1) การขาดแคลนแรงงานจากจ านวนคนในวั ย ท างานที่ล ดลง ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ต้ น ทุน แรงงานของไทยอยู่ ใ น
ระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศกาลังพัฒนาอื่น ๆ (2) ผลิตภาพแรงงานที่ล ดลงเมื่อแรงงานส่วนใหญ่เริ่มเข้าสู่ภาวะสูงวัย
หรือเพิ่มขึ้นได้ไม่มากเมื่อเทียบกับคนทางานวัยหนุ่มสาว จากทั้งข้อจากัดทางกายภาพและศักยภาพในการเรียนรู้และทักษะ
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ซึ่งทั้งต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นและผลิตภาพแรงงานที่ลดลงนี้ จะเป็นอุปสรรคสาคัญ
ต่อภาคการผลิต การดึงดูดการลงทุน และการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของไทยในทศวรรษต่อไป โดยกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF)

ประเมินไว้ว่า เฉพาะปัจจัยด้านการลดลงของกาลังแรงงาน จะทาให้เศรษฐกิจไทยมีอัตราการ

เติบโตโดยเฉลี่ยลดลงไปอีก 0.7% ในระหว่างปี 2020-2050

อีก 3 ผลกระทบต่อตลาดการเงินและนโยบายเศรษฐกิจ
1) ภาวะสังคมสูงวัยกับแรงกดดันค่าเงินบาท
หลายคนอาจคาดไม่ถึงว่า การที่เศรษฐกิจไทยกาลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเป็นหนึ่งในปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ มีส่วนอธิบายการ
แข็งค่าของค่าเงินบาท โดยผ่านกลไกความ(ไม่)สมดุลระหว่างการออมและการลงทุนภายในประเทศ
ช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุนโดยรวมของไทยกว้างขึ้นเรื่อย ๆ (Saving-Investment Gap) (รูปที่ 11) เช่นเดียวกับอีก
หลายประเทศที่ตกอยู่ในภาวะสังคมสูงวัย ที่เห็นได้ชัดคือประเทศญี่ปุ่น สาเหตุเนื่องมาจากกลุ่มประชากรในวัยเตรียมเกษียณ
และวัยเกษียณอายุมักมีความต้องการจับจ่ายใช้สอยลดลงและมีอัตราการออมสูงขึ้นเพื่อเตรียมรับมือกับรายได้ที่จะหายไปยาม
เกษียณ ในขณะเดียวกันการลงทุนของประเทศก็มักจะชะลอลงไปด้วยจากโอกาสและผลตอบแทนจากการลงทุนที่ลดลงตาม
การหดตัวของตลาดภายในประเทศดังที่กล่าวมาข้างต้น
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ช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุนที่ถ่างออกเรื่อย ๆ สุดท้ายแล้ว สร้างแรงกดดันต่อค่าเงินบาทในระยะยาว จากความ
ต้องการสิ นค้ าเพื่ อการบริ โภคและการลงทุ นที่ น้ อยลง ท าให้ ประเทศมี การน าเข้าสิ นค้ าที่ ลดลง ในขณะเดี ยวกั นไทยยั งเป็ น
ประเทศที่ พึ่งพาการส่งออกทั้งสินค้าและบริการในระดับสูง ไทยจึงอยู่ในภาวะเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูงอย่ างต่อเนื่ องในช่วง
หลายปีที่ผ่านมา เกิดเป็นแรงกดดันให้เงินบาทแข็งค่าในระยะยาว (รูปที่ 12)
การแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งในด้านความสามารถในการแข่งขัน
และผลกาไรในรูปเงินบาทที่จะลดลงไป เนื่องจากผู้ส่งออกไทยส่วนใหญ่มีสถานะเป็น Price taker หรือไม่สามารถกาหนดราคา
สินค้าในตลาดโลกได้เอง ทาให้บริษัทที่แม้จะไม่โดนกระทบจากตลาดที่หดตัวในประเทศโดยตรง แต่ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
เป็นหลักก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นกัน กลายเป็นปัจจัยซ้าเติมภาวะการลงทุนภายในประเทศอีกต่อหนึ่ง เมื่อมองไปข้างหน้า
ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อค่าเงินบาทนี้มีแต่จะรุนแรงขึ้น และยากที่จะต้านทานได้ด้วยการแทรกแซงค่าเงิ นในระยะสั้น

รูปที่ 11 การเข้าสูส
่ ง
ั คมสูงวัยทาให้การบริโภคและการลงทุนชะลอตัวลง

รูปที่ 12 ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยเกินดุลตัง
้ แต่ชว
่ งหลังปี 2015

นามาสูป
่ ญ
ั หาความไม่สมดุลระหว่างการออมและการลงทุน

เป็นปัจจัยสาคัญทีท
่ าให้เงินบาทแข็งค่า

ดุลบัญชีเดินสะพัดและดัชนีคา
่ เงินบาท

ช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุน (% of GDP)
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2) โครงสร้างระบบการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป
การเข้าสู่สังคมสูงวัยไม่เพียงแต่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจแต่จะทาให้ ภาวะการเงินและบทบาทของธนาคารพาณิชย์ ได้รับ
กระทบอย่างมีนัยสาคัญ และอาจสร้างความเปราะบางให้กับระบบการเงินในประเทศเพิ่มเติมได้ จาก 3 ปัจจัยหลักคือ
2.1) อัตราดอกเบี้ยในประเทศจะอยู่ในระดับต่าอีกนาน คนสูงอายุมีความต้องการออมเงินผ่านการถือสินทรัพย์ปลอดภัย และมี
แนวโน้มถือสินทรัพย์ที่มีอายุไถ่ถอนยาวขึ้นเพื่อเตรียมใช้ชีวิตหลังเกษียณ รวมทั้งความต้องการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้
จากกองทุนสารองเลี้ยงชีพต่าง ๆ อาจมีส่วนกดดันให้อัตราดอกเบี้ยระยะยาวลดต่าลงและเส้นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรมี
ลักษณะแบนลง ทาให้สถาบันการเงินที่โดยปกติสร้างกาไรจากส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยระยะสั้นและระยะยาวไม่สามารถทา
กาไรได้เหมือนเดิม ระดับอั ตราดอกเบี้ยที่ อยู่ในระดับต่ายาวนานยั งอาจสร้ างแรงจูงใจให้นั กลงทุนเข้าซื้อสินทรัพย์ที่มีความ
เสี่ยงมากขึ้น (Search for yield) และอาจประเมินความเสี่ยงต่าเกินไป สร้างความเสี่ยงเพิ่มเติมต่อเสถียรภาพระบบการเงิน
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2.2) ธุรกิจหลักของธนาคารจะได้รับผลกระทบจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง โอกาสในการลงทุนของภาคธุรกิจไทย
ที่น้อยลงด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ธุรกิจหลักของธนาคาร คือการปล่อยสินเชื่อเงินกู้ให้กับบริษัทเอกชน มีโอกาสและ
ผลตอบแทนลดลงด้วย ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างกาไรของธนาคารอีกรอบหนึ่ง
2.3)

สถาบั นการเงิ น หั นไปหาธุ รกิ จ ที่ มี ความเสี่ ยงสู งขึ้ นเพื่ อรั กษาระดั บก าไรไว้ จากโอกาสในการปล่ อยสิ นเชื่ อธุ รกิ จ

(Corporate lending) ที่ลดลงและอัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่อยู่ในระดับต่า สถาบันการเงินจึง มีแนวโน้มแข่งขันรุนแรงขึ้นใน
ช่องทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น การรุกตลาดสินเชื่อรายย่อย การบุกเบิกธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งหากไม่มีการ
ประเมินความเสี่ยงอย่างรัดกุม อาจส่งผลทางอ้อมต่อเสถียรภาพโดยรวมของระบบธนาคารในระยะยาว

3) ประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจจะเริ่มลดลง
โครงสร้างเศรษฐกิจในภาวะสังคมสูงวัยสร้างข้อจากัดต่อการใช้เครื่องมือนโยบายในการบริหารจัดการเศรษฐกิจ ดังนี้
3.1) นโยบายเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจได้น้อยลง โครงสร้างประชากรที่คนส่วนใหญ่เริ่มเข้าสู่วัยเกษียณและพึ่งพารายได้หลัก
จากดอกเบี้ยเงินฝาก จะส่งผลให้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่ค่อยได้ผลมากนัก ไม่ว่าจะผ่านมาตรการใช้จ่ายภาครัฐหรือ
มาตรการด้านภาษี เพราะคนวัยเกษียณที่ไม่ได้ทางานแล้วไม่ใช่กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการโดยตรง ในขณะเดียวกัน
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางเพื่อกระตุ้นให้คนใช้จ่ายเงินเพื่อการบริโภคและกู้เงินเพื่อลงทุน อาจไม่ได้ผลเต็มที่
เช่นกันจากพฤติกรรมการบริ โภคที่ใช้ จ่ายน้อยลงของผู้สูงวัยและโอกาสในการลงทุนที่ลดลง อีกทั้ งการลดอัตราดอกเบี้ยที่
มุ่ งหวั งกระตุ้ นเศรษฐกิ จ อาจกลั บสร้ างผลค้ างเคี ยงที่ ไม่ พึ งประสงค์ กล่ าวคื อ ท าให้ รายได้ จากผลตอบแทนเงิ นฝากของ
ผู้สูงอายุลดน้อยลงไป ส่งผลทาให้สัดส่วนการออมยิ่งมากขึ้นและการบริโภคของคนบางกลุ่มลดลงได้
นอกจากนี้ มาตรการลงทุนภาครัฐจะไม่ช่วยดึงดูดการลงทุนภาคเอกชนได้เหมือนเก่า การลงทุนภาครัฐโดยเฉพาะการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานมีเป้าหมายหนึ่งเพื่อการดึงดูดให้เกิดการลงทุนภาคเอกชน (Crowding-in effect) แต่เมื่อตลาดในประเทศ
เริ่มถึงจุดอิ่มตัว ประสิทธิภาพในการดึงดูดให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนจะลดลงไป
3.2) ภาระทางการคลังจะเพิ่มสูงขึ้นจากค่าใช้จ่ายด้านรัฐสวัสดิการ เมื่อประเทศมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้น อัตราการเป็นภาระ
ของผู้สูงอายุ (Old-age dependency ratio) หรืออัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างประชากรหลังเกษียณ (อายุมากกว่า 65 ปี)
เทียบกับคนวัยทางาน จะเพิ่มขึ้นจาก 18% ในปี 2020 เป็นถึง 30% ในปี 2030 หมายความว่าคนทางานต้องรับภาระจาก
ผู้สูงอายุมากขึ้นเกือบ 2 เท่ า ภาระของภาครั ฐเกี่ยวกับสวัสดิ การผู้สูงอายุทั้งด้านการครองชีพและด้านสาธารณสุ ขก็จะ
เพิ่มขึ้นตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะที่รายได้ภาครัฐมีแนวโน้มลดลงจากฐานภาษีของคนในวัยทางานที่เล็กลง จะยิ่งทาให้
พื้นที่ในการดาเนินนโยบายการคลัง (Fiscal space) ลดลงไป ทั้งในแง่การจัดสรรเงินเพื่อการลงทุนพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจ
ในระยะยาว และในแง่การใช้จ่ายเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเมื่อประเทศเจอกับวิกฤติ
นโยบายเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มมีประสิทธิผลลดลงเช่นนี้จะเป็นความท้าทายสาคัญต่อผู้ทานโยบายของไทยในอนาคต หากประเทศ
เผชิ ญหน้ ากั บวิ กฤตอี กครั้ งเราจ าเป็ นต้ องอาศั ยการกระตุ้ น เศรษฐกิ จขนาดใหญ่ กว่ าเดิ ม ข้ อจ ากั ดด้ านหนี้ สาธารณะและ
เสถียรภาพทางการคลังในอนาคตจะยิ่งเป็นประเด็นมากขึ้น ดังนั้น การเตรียมพื้นที่ (Fiscal room) ทั้งจากการลดภาระ
รายจ่ายที่ไม่จาเป็น การขยายฐานภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ภาครัฐ และการวางรากฐานยกระดับศักยภาพของเศรษฐกิจ เพื่อให้
ภาครั ฐสามารถรองรับกับสถานการณ์ที่ ไม่คาดคิดในอนาคต โดยไม่ส่งผลต่อความมั่ นคงทางการคลั งจึงเป็ นเรื่ องสาคั ญ
อย่างยิ่ง
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ความสามารถในการแข่งขันที่หายไปกับนโยบายที่ต้องเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ างประชากรที่ ก าลั งก้ าวเข้ าสู่ ภาวะสั งคมสู งวั ย อย่ างรวดเร็ วของไทยนั้ น อาจสร้ างข้ อจ ากั ดต่ อการเติ บโตทาง
เศรษฐกิจของไทยในขนาดที่ใหญ่กว่าที่เราคาดคิด จากผลกระทบที่เกิดขึ้นในแทบจะทุกมิติ ทั้งด้าน Demand จากการที่กาลังซื้อ
ภายในประเทศจะหดตัวลงและทาให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ด้าน Supply จากการขาดแคลนแรงงานและต้นทุนการ
ผลิตที่ สูง ด้านค่าเงิ นที่มี แนวโน้มแข็งค่ า อี กทั้งยังสร้างข้ อจากัดต่ อประสิทธิ ผลของนโยบายทั้งการเงินและการคลัง ในการ
รับมือกับวิกฤติในอนาคต ชัดเจนว่าเราจะไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรูปแบบเดิม ๆ ที่ได้ประโยชน์จากการขยายตัวของ
กาลังแรงงาน ต้นทุนที่ถูก ค่าเงินที่อ่อน และนโยบายเศรษฐกิจแบบเดิมได้อีกต่อไป

KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร

ประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนี้จะทาให้ศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิ จไทยลดลงไปอยู่ในระดับ 2.6%-2.8%
ต่าลงไปจากระดับปัจจุบันที่ 3.2% – 3.5% อย่างมีนัยสาคัญ ยังไม่นับรวมผลที่จะเกิดขึ้นตามมาที่ประเมินได้ยาก เช่น การลงทุน
ซึ่งเป็นตัวแปรที่จะส่งผลต่อการเติบโตระยะยาวที่แน่นอนว่าจะชะลอตัวลงไปอีกตามความสามารถในการแข่งขันที่ลดลง (รูปที่
13)
รูปที่ 13 ความสัมพันธ์จากสังคมสูงวัยสูโ่ ครงสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน และนโยบายการภาครัฐ

ที่มา: KKP Research

ภาครัฐอาจพิจารณาแนวนโยบายเพื่อลดข้อจากัดและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนี้ ได้ เช่น (1) การ
ปฏิรูปกฎหมายเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศให้แรงงานมีฝีมือสามารถเข้ามาทางานในประเทศได้ จะทาให้ไทยสามารถ
ได้ประโยชน์จากประเทศที่กาลังแรงงานขยายตัวอย่างรวดเร็วในกลุ่ม CLMV มาเป็นอีกแรงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ
(2) การเปลี่ยนหน้าตาของอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มขัน (Labor-intensive) ไปเป็นอุตสาหกรรมที่เน้น
การใช้เครื่องจักรเทคโนโลยี และองค์ ความรู้ เป็นปัจจั ยการสร้ างมู ลค่าเพิ่มแทนแรงงานที่จะหายไป (3) เพื่ อสนั บสนุ นการ
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KKP Research ทศวรรษถัดไปของไทย ธุรกิจโตอย่างไรเมื่อคนไทยกว่า 40% เข้าสู่วัยเกษียณ

เติบโตทางด้านเทคโนโลยี นโยบายอุตสาหกรรมควรลดการกีดกันที่ไม่จาเป็นเพื่อให้ภาคเอกชนได้มีการแข่งขันกันอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะในภาคบริการและภาคการผลิตจะสามารถสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้

จากเก่าเป็นใหม่ อะไรคือโอกาสในทศวรรษที่กาลังจะมาถึง ?
โครงสร้างเศรษฐกิจไทยกาลังเข้ าสู่การเปลี่ ยนแปลงครั้งสาคั ญ สาหรับภาคธุรกิจจาเป็นอย่ างยิ่ งที่ ต้องปรั บตั วต่อเทรนด์
เศรษฐกิจที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต (รูปที่ 14) (1) ตลาดในประเทศ จากตลาดที่ขยายตัวได้ดีในกลุ่มสินค้าของวัยทางานสร้าง
ครอบครัว เช่น รถยนต์ อาหาร เครื่องแต่งกาย เปลี่ยนไปเป็นสินค้าสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ
เวชภัณฑ์ และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (2) ตลาดต่างประเทศ จากการแข่งขันด้วยราคาและค่าเงินที่ถูก ไปเป็นเน้นพัฒนาเทคโนโลยีและ
สร้างสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อทดแทนแรงงานที่หายไปและเพิ่มความสามารถที่แท้จริงในการแข่งขัน (3) ภาคบริการ เน้นการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตัวช่วยการเรียนรู้แบบ Lifelong learning ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ กิจกรรมยามว่างสาหรับผู้สูงอายุ และ
สถาบันการเงินควรหันไปให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้านการวางแผนเกษียณอายุมากขึ้น รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้สูงวัยเองและลูกหลานที่มีภาระมากขึ้นในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุ
รูปที่ 14 สรุปประเด็นทีธ
่ ร
ุ กิจและภาครัฐควรปรับตัว ภายใต้ภาวะสังคมสูงวัย

นโยบายภาครัฐ






การอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานมีทักษะที่เปิดกว้างมากขึ้น
การให้แรงจูงใจเพื่อให้ธุรกิจยกระดับเทคโนโลยี การผลิต
เปิดเสรีและเพิ่มการแข่งขันโดยเฉพาะในภาคบริการ
การศึกษาที่เน้นทักษะในโลกศตวรรษที่ 21



ปรับตัวตามความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามโครงสร้างประชากร เช่น
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เวชภัณฑ์ HealthTech
การใช้เทคโนโลยีทดแทนแรงงาน (Robotic / Automation)

ตลาดในประเทศ


ตลาดต่างประเทศ


ภาคบริการ


เน้นพัฒ นาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เน้นคุณภาพของสินค้า ลดการ
พึ่งพาความได้เปรียบด้านราคา
เน้นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High value-added) และความคิดสร้างสรรค์
ปรับเปลี่ย นเป็นการให้บริการตามโครงสร้างประชากรที่เ ปลี่ย นไป เช่น บริการทาง
การแพทย์ การปรับปรุงที่อยู่อาศัย บ้านพักคนชรา ที่ปรึกษาวางแผนชีวิตหลังเกษียณ
ผลิตภัณฑ์การเงินที่สอดคล้องกับโครงสร้างประชากร เช่น ธุรกิจบริหารความมั่นคั่ง
Reverse Mortgage ประกันสุขภาพ InsurTech

อุตสาหกรรมในรูปแบบเก่า ๆ ที่เน้นใช้แรงงานทักษะต่าและค่าแรงราคาถูกในอดีตจะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้
อีกต่อไปจากแรงงานที่ลดลงและต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้น คาถามสาคัญคือในระยะยาวเศรษฐกิจไทยต้องปรับตัวอย่างไร และเรา
ควรพัฒนาอะไรขึ้นมาชดเชยแรงงานที่หายไป ?
ในวันนี้อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตสูงที่น่าจะช่วยทดแทนแรงงานที่ลดลงไปได้ ยังเป็นธุรกิจที่เรายังไม่สามารถแข่งขัน
ได้ดีมากนักในเวทีระหว่างประเทศ หากเศรษฐกิจไทยต้องการโตต่อไปอย่างยั่งยืนเราจะต้องมี การปฏิรูปขนาดใหญ่ เพื่อสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อทดแทนแรงงานที่หายไป และนาเศรษฐกิจไทยก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่เน้นพัฒนาคุณภาพ (Quality)
ความสร้างสรรค์ (Creativity) และความสามารถในการผลิต (Productivity) เพื่อสร้างสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
(High value-added) มากกว่าการเน้นแต่เฉพาะจานวนและราคา รวมทั้งส่งเสริมให้อัตราการมีส่วนร่วมในแรงงานเพิ่มขึ้นใน
ทุกกลุ่มคน ซึ่งน่าจะเป็นทางออกสาคัญที่เหลืออยู่ในระยะยาวสาหรับเศรษฐกิจไทย หากนโยบายเศรษฐกิจยังเป็นไปในลักษณะ
เดิม และไม่เอื้ อต่อการพัฒนาศักยภาพแรงงานและนวัตกรรม ก็เป็ นที่น่ากังวลว่าเศรษฐกิ จไทยจะเติ บโตอย่างไรท่ามกลาง
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ปัญหาและข้อจากัดนานัปการเช่นนี้ บทความชิ้นต่อไป KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร จะพูดถึงความท้าทายสาคัญอีก
ด้านหนึ่งของเศรษฐกิจไทย คือ ความท้าทายด้านเทคโนโลยีที่ปัจจุบันไทยยังต้องพัฒนาเพื่อให้เท่าทันกับประเทศอื่น ๆ

KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร
ณชา อนันต์โชติกุล

ผู้อานวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและกลยุทธ์

ชินวุฒิ์ เตชานุวัตร์

ผู้อานวยการ หัวหน้าทีมวิจัยอุตสาหกรรม

ณิชารีย์ อรัญ

นักวิเคราะห์

ลัทธกิตติ์ ลาภอุดมการ

นักวิเคราะห์

ธนัชพร นันทาภิวัธน์

นักวิเคราะห์

เคนเน็ท โดนัลท์ นีลเวล

นักวิเคราะห์

วรเทพ วงศ์วิริยะสิทธิ์

นักวิเคราะห์

เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งนีข
้ อ
้ คิดเห็นที่ปรากฏเป็นความคิดเห็นของฝ่ายวิจย
ั เศรษฐกิจและกลยุทธ์ไม่จาเป็นต้อง
สอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเว้นแต่จะได้แจ้งไว้ และขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและความคิดเห็นโดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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