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อ
นาคต้เม่่�อเราบัอกว่าอีก 10 ปีีข้างหน้า ค่อ ตั้�งแต่้ ปีี ค.ศ. 

2021 จนถ์งึ 2031 (พื่ศ. 2564 - 2574) เปีน็การพิื่จารณา

อนาคต้ที�จะเกิดขึ�น โดยจากการตั้�งสม่ม่ติ้ฐานจากสิ�งที�เกิดม่าในอดีต้

เป็ีนฐานการพื่จิารณา จะพื่บัวา่นักบัริหารของปีระเทศไทยจะพื่บัความ่

ท้าทายสำาคัญๆ ในหลายๆ ด้าน ซึ่�งมี่สิ�งหนึ�งที�เราควรจะให้ความ่สนใจ

เพิื่�ม่เติ้ม่ จากช่ีวงต้้นปีี 2563 ที�มี่การแพื่ร่ระบัาดของไวรัส Covid-19 ที�

เกิดขึ�น และพื่ยายาม่หาวัคซี่นเพ่ื่�อการปี้องกัน และจะทำาให้ปัีญหา

ความ่รุนแรงของการแพื่ร่ระบัาดไวรัส Covid-19 ให้ลดลงได้ แต่้สิ�งหนึ�ง

ที�ท้าทายนักบัริหารในอนาคต้อีก 10 ปีีข้าง ค่อ ช่ีวงโครงสร้างอายุของ 

บุัคคลากรของปีระเทศไทยที�จะเปีลี�ยนไปี กลุ่ม่อายุน้อยกว่า 34 ปีี จะ

มี่จำานวนน้อยลง ในขณะที�กลุ่ม่ปีระชีากรที�มี่จำานวนเพิื่�ม่ขึ�น ค่อ กลุ่ม่

คนที�เต้รียม่ตั้วเกษียณอายุ (51-65 ปีี) และกลุ่ม่หลังเกษียณ (ม่ากกว่า 

65 ปีี) ซึ่�งเป็ีนกลุ่ม่คนที�จะมี่การบัริโภคน้อยลง โดยสองกลุ่ม่หลังรวม่

กัน จะมี่จำานวนม่ากเกินกว่าร้อยละ 40 ของปีระชีากรทั�งหม่ดของ

ปีระเทศไทย (ราวเก่อบั 30 ล้านคน ) ซึ่�งส่วนใหญ่จะมี่ปีริม่าณการ

บัริโภคลดลงอย่างมี่นัยสำาคัญ

ส่วนในต้ลาดสินค้าที�ผ่ลิต้ภายในปีระเทศไทย ก็จะไม่่สาม่ารถ์

เติ้บัโต้ได้ม่ากเหม่่อนในอดีต้ รวม่ทั�งปัีญหาการขาดแคลนแรงงาน 

พ่ื่�นฐานในการผ่ลิต้ ที�ไม่่สาม่ารถ์ดึงดูดนักลงทุนจากต่้างปีระเทศม่า

ลงทุนในปีระเทศไทยเพิื่�ม่ได้ จึงส่งผ่ลให้ปีระเทศไทยก้าวเข้าสู่ภาวะสังคม่ 

สูงวัยอย่างรวดเรว็ และจะกลายเปีน็ปีระเทศสงัคม่สูงวัยอย่างสม่บัรูณ์ 

และจะเป็ีนปีระเทศที�สองของกลุ่ม่ปีระเทศอาเซี่ยนรองจากปีระเทศ

สิงคโปีร์ที�มี่โครงสร้างกลุ่ม่คนที�เกษียณอายุการทำางานปีระจำาก่อน 

วัยชีรา (Pre-retirement) หร่อเกษียณอายุแล้ว (Retirement) จะม่ากขึ�น 

การเปีลี�ยนแปีลงเชิีงโครงสร้างนี�ได้เริ�ม่ส่งผ่ลต่้อเศรษฐกิจไทย

ที�ชีะลอตั้วลงอย่างต่้อเน่�องม่าในช่ีวงหลายปีีที�ผ่่านม่า นอกจากนี�

ปีระชีากรของปีระเทศไทยส่วนใหญ่ที�กำาลังจะก้าวเข้าสู่ภาวะสังคม่สูง

วัยอย่างรวดเรว็ ยังมี่สถ์านะภาวะการออม่ต้ำ�า แต้กต้า่งกับัปีระเทศอ่�นๆ 

ที�ปีระเทศส่วนใหญ่ที�เข้าสู่สังคม่สูงวัย เช่ีน ปีระเทศญี�ปุ่ีน สิงคโปีร์ และ

เกาหลใีต้้ ต่้างเป็ีนปีระเทศพัื่ฒนาแล้วที�ปีระชีากรโดยเฉลี�ยมี่รายได้สูง 

ในขณะที�ปีระชีากรไทยกำาลังเข้าสู่ช่ีวงอายุเกษียณ (แก่ชีราลง) แต่้ยัง

มี่ปัีญหาเร่�องการเก็บัออม่ และการลงทุน หร่อที�เรียกว่าปีระเทศไทย

เป็ีนปีระเทศที� “แก่ก่อนรวย” ดังนั�น ความ่จำาเปี็นในเร่�องระบับั

สวัสดิการเพ่ื่�อดูแลคุณภาพื่ชีีวิต้ของผู้่สูงอายุ การเต้รียม่ความ่พื่ร้อม่

ด้านสาธารณสุขที�เข้าถึ์งได้ และการสร้างความ่เท่าเทียม่ในสังคม่ ที�

หน่วยงานบัริหารปีระเทศ จะต้้องดำาเนินการสร้างเกี�ยวกับัรัฐสวัสดิการ

เพิื่�ม่ขึ�น เพ่ื่�อรองรับัความ่ต้้องการของผู้่สูงวัยที�จะเพิื่�ม่สูงขึ�นในอนาคต้ 

ส่วนอนาคต้ 10 ปีีข้างหน้าที�ท้าทายของนักบัริหาร จึงต้้องพิื่จารณา

ปีระกอบัด้วย

(1) ด้็านิควัามต้องการหร่อที�เรียกว่ัา ด้็านิอุปัสงค์ จาก 

รูปีแบับัการใชี้จ่ายของปีระชีากรสูงวัย มั่กแต้กต้่างจากกลุ่ม่ผู้่บัริโภค

วัยอ่�นๆ ต้าม่ความ่ต้้องการสินค้า และบัริการที�เปีลี�ยนแปีลงไปีต้าม่

ช่ีวงอายุของคน ภาวะสังคม่สูงวัยจะส่งผ่ลต่้อการเปีลี�ยนแปีลงของ

โครงสร้างการผ่ลิต้ของปีระเทศ รวม่ถึ์งโอกาสในการเติ้บัโต้ และความ่

อยู่รอดของธุรกิจในแต่้ละกลุ่ม่

อุต้สาหกรรม่แต้กต่้างกันไปี 

สมบัตีิ วิรินทรนุวิัตีร

คณะบัรึิหารึธุรึกิจั สถาบัันเที่คโนโลย่ไที่ย-ญ่�ปุ �น

อนาคต 10 ปุ่ีข้้างหน้า

ทำ่�ทำ��ทำ�ย่ข่องนักบรู้ิห�รู้ (ค.ศ.2021- 2031)



ต่อฉบับหน้าอ่าน
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จากการปีระเมิ่นของข้อมู่ลจะพื่บัว่า รูปีแบับัการบัริโภคที�เปีลี�ยนแปีลง

ไปีต้าม่ชี่วงอายุของปีระชีากร จะส่งผ่ลให้กลุ่ม่ธุรกิจที�จะยังสาม่ารถ์

ขยายตั้วได้ดี ค่อ อุต้สาหกรรม่ยา การดูแลสุขภาพื่ เวชีภัณฑ์์ และธุรกิจ

ที�เกี�ยวเน่�องกับัที�อยู่อาศัยผู้่สูงวัย และบัริการต่้างๆ เพ่ื่�อการดำาเนินชีีวิต้

ของกลุ่ม่ผู้่สูงวัย ในขณะที�อุต้สาหกรรม่ที�เคยเติ้บัโต้ได้ดีในก่อนปีี 2563 

เช่ีน อุต้สาหกรรม่รถ์ยนต้์และชิี�นส่วน การเดินทางท่องเที�ยว 

อุต้สาหกรรม่เกี�ยวกับัเส่�อผ้่า อาหาร และเคร่�องด่�ม่ จะเริ�ม่หดตั้วลงต้าม่

ความ่ต้้องการที�ลดลงของกลุ่ม่ผู้่สูงอายุ 

เม่่�อพิื่จารณาความ่สำาคัญของอุต้สาหกรรม่ที�มี่แนวโน้ม่หดตั้ว 

จากการเปีลี�ยนรูปีแบับัการบัริโภคของผู้่สูงอายุ โดยรวม่แล้วสินค้า และ

บัริการจากอุต้สาหกรรม่เหล่านี�ที�เคยมี่ขนาดใหญ่ถึ์งปีระม่าณร้อยละ 

62 ของการบัรโิภคในปีระเทศในปีจัจุบััน จะมี่การหดตั้วของการบัริโภค

รวม่ซึ่�งในส่วนนี� อาจจะฉุดรั�งให้เศรษฐกิจไทยเติ้บัโต้ต้ำ�าลงไปี ปีระม่าณ

เฉลี�ยเหล่อร้อยละไม่่เกิน 0.5 ในช่ีวงเวลาอีก 10 ปีีข้างหน้า จากเดิม่ที�

มี่ระดับัเฉลี�ยที�เติ้บัโต้เฉลี�ยร้อยละ 3 ต่้อปีี (เฉลี�ยก่อนช่ีวงปีี พื่.ศ.2562 

ที�มี่การแพื่ร่ระบัาดของไวรัส Covid-19) ซึ่�งจะเป็ีนอุปีสรรค (Head-

winds) สำาคัญต่้อนักบัริหารธุรกิจในอุต้สาหกรรม่เหล่านี� ที�มี่ความ่

ต้้องการลดลง และในภาพื่รวม่ของการเต้ิบัโต้ในระยะข้างหน้าของ

เศรษฐกิจไทยโดยรวม่ จากกำาลังซ่่�อของคนในปีระเทศที�จะเริ�ม่หดตั้ว

ลงต้ลอดเวลา และภาวะการลงทุนที�จะชีะลอตั้วลงอีกด้วย ส่วนใน

ต้ลาดต่้างปีระเทศ จากการแข่งขันด้วยราคา และค่าเงินที�มี่การ

เปีลี�ยนแปีลง และเทคโนโลยีใหม่่ๆ จะทำาให้เกิดสินค้าที�มี่มู่ลค่าเพิื่�ม่ 

และมี่การใช้ีในการผ่ลิต้เพ่ื่�อทดแทนแรงงานที�หายไปี ต้ลอดจนการ

เพิื่�ม่ความ่สาม่ารถ์ที�แท้จริงในการแข่งขัน 

นอกจากนี�ในอุต้สาหกรรม่ภาคบัริการ อนาคต้ 10 ปีีข้างหน้าที�

ท้าทายของนักบัริหาร ค่อ การบัริการที�เกี�ยวกับัการท่องเที�ยวเชิีงสุขภาพื่ 

ตั้วช่ีวยการเรยีนรู้แบับั Lifelong learning ธุรกิจดูแลผู้่สงูอาย ุกิจกรรม่

ยาม่ว่างสำาหรับัผู้่สูงอายุ การเรยีนรู้เทคโนโลย ีและสถ์าบัันการเงนิควร

หันไปีให้ความ่สำาคัญกับัผ่ลิต้ภัณฑ์์ทางการเงินด้านการวางแผ่น

เกษียณอายุม่ากขึ�น รวม่ทั�งผ่ลิต้ภัณฑ์์อ่�นๆ ที�ต้อบัโจทย์ความ่ต้้องการ

ของกลุ่ม่ผู้่สูงวัยเอง และลูกหลานที�มี่ภาระม่ากขึ�นในการเลี�ยงดูผู้่สูง

อายุ

(2) ด้็านิผู้ิผิลิต หร่อที�เรียกว่ัา ด้็านิอุปัทานิ จากการ

ขาดแคลนทั�งจำานวน และศักยภาพื่ของแรงงาน โครงสร้างปีระชีากร

ของไทยที�เปีลี�ยนไปีเป็ีนสังคม่สูงอายุ จะทำาให้ภาคการผ่ลิต้ของไทย

ถู์กแรงกดดันจากสองปัีจจัยด้านแรงงาน ค่อ 

2.1 การขาดแคลนแรงงานจากจำานวนคนในวยัทำางานที�ลดลง 

ซึ่�งส่งผ่ลให้ต้้นทุนแรงงานของไทยอยู่ในระดับัสูงเม่่�อเทียบักับัปีระเทศ

กำาลังพัื่ฒนาอ่�นๆ 

2.2 ผ่ลิต้ภาพื่แรงงานที�ลดลงเม่่�อแรงงานส่วนใหญ่เริ�ม่เข้าสู่

ภาวะสูงวัย หร่อเพิื่�ม่ขึ�นได้ไม่่ม่ากเม่่�อเทียบักับัคนทำางานวัยหนุ่ม่สาว 

จากทั�งข้อจำากัดทางกายภาพื่ และศักยภาพื่ในการเรียนรู้ และทักษะ

การปีรบััตั้วต่้อการเปีลี�ยนแปีลงใหม่่ๆ ซึ่�งทั�งต้้นทุนแรงงานที�สูงขึ�น และ

ผ่ลิต้ภาพื่แรงงานที�ลดลงนี� จะเป็ีนอุปีสรรคสำาคัญต่้อภาคการผ่ลิต้ การ

ดึงดูดการลงทุน และการเต้ิบัโต้ทางเศรษฐกิจ โดยรวม่ของไทยใน

ทศวรรษต่้อไปี โดยกองทุนการเงินระหว่างปีระเทศ (IMF) ปีระเมิ่นไว้

ว่าเฉพื่าะปัีจจัยด้านการลดลงของกำาลังแรงงาน จะทำาให้เศรษฐกิจไทย

มี่อัต้ราการเติ้บัโต้โดยเฉลี�ยลดลงไปีอีกร้อยละ 0.7 ในระหว่างปีี 2020-

2050 จากปัีญหาขาดแคลนแรงงาน และศักยภาพื่การผ่ลิต้ของ

แรงงานที�ลดลง ส่งผ่ลต่้อความ่สาม่ารถ์ในการแข่งขันของไทย




