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เห็นนักวชิาการหลายคนได้ออกมาเตือนกนัถึงอนาคตของประเทศไทยว่าจะมปีญัหาของคนสูงอายุในอีก 

ไมน่านขา้งหน้าน้ี งัน้วนัน้ีเรามาคุยเรือ่งน้ีกนัดกีวา่ 

คาํถาม เร่ิมแรกเลย ในสากลเขาเอาตวัไหนเป็นตวัวดัว่าประเทศนัน้ๆ มีปัญหาคนสงูอายแุล้ว  

ตวัวดัวา่ประเทศไหนมปีญัหาคนสงูอายุ องคก์ารสหประชาชาตกิําหนดนิยามของประเทศทีม่ปีญัหาคนสงูอาย ุ
หรอืประเทศทีเ่ป็นสงัคมผูส้งูอายุ คอื ประเทศทีม่ปีระชากร อายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป เกนิ 10% ของประชากรทัง้หมด  
จดัวา่เป็นประเทศทีเ่ขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุ และเมื่อไหรม่ปีระชากร อายุ 60 ปีขึน้ไป เกนิ 20% ของประชากรทัง้หมดกจ็ดั
วา่เป็นประเทศทีเ่ขา้สูส่งัคมสงูอายโุดยสมบรูณ์ 

คาํถาม แล้วประเทศไทยเป็นสงัคมผูส้งูอายยุงั 

ประเทศไทยเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุแลว้เมื่อ 10 ปีก่อน คอื ในปี 2548 ประเทศไทยมผีูส้งูอายุ10.3%  ของ
ประชากรทัง้ประเทศ จงึนบัเป็นปีแรกทีไ่ทยเขา้สูส่งัคมสงูอายุตามนิยามขององคก์ารสหประชาชาต ิถดัมาอกี 10 ปี คอื 
ปี 2558 น้ี สดัสว่นผูส้งูอายุเพิม่เป็น 14% และคาดวา่อกี 10 ปีขา้งหน้า ไทยจะมผีูส้งูอายุ ประมาณ 13 ลา้นคน หรอื 
19.8%  ซึง่จะเขา้สูส่งัคมสงูอายุโดยสมบรูณ์ ตามหลกัเกณฑข์องสหประชาชาต ิ  และอกี 20 ปีขา้งหน้า ประเทศไทยก็
จะมสีดัสว่นผูส้งูอายสุงูถงึ 25.1% ของประชากรไทยทัง้ประเทศ หรอืพดูงา่ยๆ ทุก 4 คนจะมคีนสงูอาย ุ1 คน  

คาํถาม แล้วมีคนสงูอายเุยอะๆแล้ว จะมีปัญหาอะไร 

เอาง่ายๆ ก็เหมอืนหลายๆ บ้านที่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้สูงอายุ ตวัเองก็ยงัทํางาน ลูกก็ยงัเรยีนไม่จบ ภาระ
ค่าใช้จ่ายจะสูงมาก เพราะหาเงนิคนเดยีวแต่ต้องเลี้ยงคนถึง 3 รุ่น โอกาสที่บ้านนัน้จะมเีงนิเก็บ มัง่คัง่ รํ่ารวยก็ลด
น้อยลง สงัคมผู้สูงอายุของไทยก็แบบเดยีวกนั ในปี 2548 ที่ไทยเริม่เขา้สู่สงัคมผู้สูงอายุนัน้ มสีดัส่วนประชากร 
วยัทํางาน เฉลีย่ 6-7 คน ต่อประชากรสงูอายุ 1 คน แต่ในปจัจุบนั ปี 2558 สดัสว่นวยัทํางานทีจ่ะรบัหน้าทีดู่แล
ประชากรสงูอายุลดลง เหลอื 5 คน ต่อผูส้งูอายุ 1 คน และ ในปี 2568 ลดลงเหลอื 3 คนต่อผูส้งูอายุ 1 คน จากนัน้ใน 
ปี 2578 หรอื 20 ปีขา้งหน้า มปีระชากรวยัทาํงาน เพยีง 2 คน ทีจ่ะมารบัหน้าทีด่แูลผูส้งูอายุ 1 คน ซํ้ารา้ยไปกวา่นัน้
สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย หรอื TDRI ยงัเปิดเผยวา่ในอกี 30 ปีไทยจะมคีนสงูอายุถงึ 36%  ของประชากร
ทัง้ประเทศ เราลองนึกดสู ิถงึตอนนัน้ คนทีท่ํางานหาเงนิมน้ีอยลง แต่คนทีต่อ้งการใชเ้งนิมมีากขึน้ และหากเราเองเป็น
คนสงูอายใุนตอนนัน้ เราคดิวา่โอกาสทีเ่ราจะมคีุณภาพชวีติทีด่มีมีากน้อยแคไ่หน 
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คาํถาม แล้วตอนน้ีคนสงูอายมีุปัญหาเร่ืองเงินหรือไม่ 

จากบทความของ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จนัทรส์าสน์ เมื่อปี 2557 พบวา่ ผูส้งูอายุไทยสว่นใหญ่ไมม่เีงนิออม โดยมี
ผูส้งูอายุเพยีง 34.6% เท่านัน้ทีม่เีงนิออม (ไม่มเีงนิออมถงึ 65.4%) โดย 34% ของผูท้ีม่เีงนิออมน้ีมเีงนิออมไม่ถงึ 
100,000 บาท ซึง่ถอืวา่น้อยมาก สาํหรบัการทีจ่ะอาศยัเงนิออมเป็นแหล่งรายไดใ้นการดาํรงชวีติ รวมทัง้ใชเ้ป็นเงนิทุน
ในยามฉุกเฉิน และมผีู้สูงอายุเพยีง 6% ที่สามารถอาศยัเงนิบําเหน็จบํานาญเป็นรายได้หลกั และมเีพยีง 2.6%  
ทีส่ามารถอาศยัดอกเบีย้เป็นรายไดห้ลกั สองกลุม่น้ีถอืไดว้า่เป็นผูส้งูอายทุีม่กีารเตรยีมพรอ้มสาํหรบัวยัเกษยีณ  

จากปญัหาการไมม่เีงนิออมหรอืไมเ่งนิออมน้อย ทาํใหผู้ส้งูอายุถงึ 38.3% ยงัคงตอ้งทาํงานสงู และม ี35.1%  
ทีอ่าศยัรายไดจ้ากการทาํงานเป็นรายไดห้ลกัในการดํารงชวีติ 40.1% ตอ้งพึง่พงิและอาศยัเงนิจากลกูเป็นรายไดห้ลกั 
แต่ปญัหา คอื รายไดจ้ากลกูน้ีเป็นแหล่งรายไดท้ีไ่มย่ ัง่ยนื เพราะคนวยัแรงงานของประเทศไทยมสีดัสว่นน้อยลงเรื่อยๆ 
จากอตัราการเกดิทีล่ดตํ่าลงอยา่งทีก่ล่าวมาแลว้ อกีประเดน็ทีน่่าเป็นห่วง คอื มผีูส้งูอายุ 11.4% ทีอ่าศยัเบีย้ยงัชพีจาก
ภาครฐัเป็นรายไดห้ลกั ซึง่ทราบกนัดวีา่เบีย้ยงัชพีน้ีมจีาํนวนไมก่ีร่อ้ยบาท จงึเป็นไปไดย้ากทีผู่ส้งูอายุกลุ่มน้ีจะมคีวาม
เป็นอยูท่ีด่ไีด ้

 แล้วเราจะป้องกนัปัญหาการเงินของเราหลงัเกษียณอย่างไร 

วธิป้ีองกนัปญัหาคนแก่เยอะ คนทํางานน้อยกค็อื เพิม่คนทาํงานใหม้ากขึน้ พดูงา่ยๆ คอื สนบัสนุนใหค้นมลีูก
มากขึน้ เรื่องน้ีเราคงจํากนัไดใ้นปี 2556 มอีาจารยเ์ศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงเสนอแนวคดิให้ประเทศไทย
แกไ้ขปญัหาอตัราการเจรญิพนัธุต์ํ่า และแนวโน้มขาดแคลนแรงงานในอนาคต ดว้ยการออกนโยบายสนบัสนุนใหค้นไทย
มลีูกเพิม่ขึน้ เช่น โครงการลูกคนแรก โดยรฐัช่วยสนับสนุนค่าเลีย้งดู ลดภาษสีาํหรบัครอบครวัทีม่ลีูกคนที ่2 และ 3  
และใหเ้รยีกเกบ็ภาษคีนโสด คนไม่มลีูก เพื่อลดภาระงบประมาณในการจดัสรรสวสัดกิารในอนาคต ประเดน็น้ีถูกคน 
ในสงัคมออนไลน์มองว่า เป็นการละเมดิสทิธสิ่วนบุคคล โดยใชภ้าษีเป็นเครื่องมอื ตอนนัน้อาจารยท์่านนัน้ถูกโจมต ี
ทางสื่อออนไลน์หนกัมาก แต่มาถงึตอนน้ี กม็ขีา่วว่ากรมสรรพากรกําลงัพจิารณาขยายการลดหยอ่นบุตรคนละ 15,000 
บาท (ถ้าเรยีนหนังสอืได้เพิม่อกีคนละ 2000 บาท) จากเดมิกําหนดไม่เกิน 3 คน เป็นไม่จํากดัจํานวนบุตร ก็เพราะ
เหตุผลน้ีเชน่กนั 

แต่วธิใีหค้นมลีกูมากขึน้ กอ็าจไมไ่ดผ้ลโดยเพิม่สทิธลิดหยอ่นภาษคีงไมไ่ดผ้ลเท่าไหรน่กั เพราะสทิธปิระโยชน์
ทีไ่ดม้นัน้อยมากเมื่อเทยีบกบัภาระค่าใชจ้่ายกบัการตอ้งดูแลเดก็ 1 คนตลอดชวีติ และเท่าที่สงัเกตดู คนสมยัน้ีกม็ลีูก
เฉลีย่คนละ 1 – 2 คน หลายคนเลอืกไมม่ลีกูดว้ยซํ้า ไมเ่หน็มใีครอยากใชส้ทิธทิางภาษลีดหยอ่นลกูใหค้รบ 3 คนเลย 

คาํถาม ถ้าไม่อยากมีลกูเยอะ เรากจ็ะเจอปัญหาการเงินหลงัเกษียณ แล้วจะแก้ไขอย่างไร 

หากจะหวงัพึง่สวสัดกิารของรฐับาล ผมกอ็ยากใหด้ปูญัหาทีก่รซีเป็นตวัอยา่ง ไมไ่ดห้มายความวา่ประเทศไทย
จะเป็นเหมอืนกรซี แต่อยากจะใหดู้ไวเ้ป็นอุทาหรณ์ว่า ความไม่แน่นอนในชวีติมอียู่เสมอ แมจ้ะมสีวสัดกิารจากภาครฐั
แต่กไ็ม่มสีิง่อะไรยนืยนักบัเราไดว้่า สวสัดกิารจะมต่ีอไปเรื่อยๆ หากในอนาคตเกดิรฐับาลมกีารเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
หรอื มเีหตุจาํเป็นใหง้ดหรอืลดสวสัดกิารผูส้งูอาย ุ(เหมอืนอยา่งทีผู่ส้งูอายชุาวกรซีเจอตอนน้ี) เราจะอยูอ่ยา่งไร  
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ดงันัน้ เป้าหมายที่ดสีําหรบัการวางแผนการเงนิเพื่อเกษียณอายุ ก็คอื เราต้องอยู่ได้ด้วยตวัเราเอง หรอืที่
นกัการเงนิฝรัง่เรยีกวา่ YOYO (You are on your own.) การจะอยูไ่ดด้ว้ยตวัเองกค็อืตอ้งมเีงนิเกบ็ทีม่ากพอสาํหรบัใช้
ยามเกษยีณ แลว้วนัน้ีเราเกบ็เงนิมากพอสาํหรบัใชย้ามเกษยีณหรอืยงั??? 
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