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ประเทศไทยอนาคตของการเกษียณอายุในประเทศไทย



เก่ียวกับการส�ารวจความคิดเห็นในหัวข้อการเกษียณอายุในเอเชียตะวนัออก

การส�ารวจความคิดเห็นในหัวข้อการเกษียณอายุในเอเชียตะวนัออกเป็นส่วนหน่ึงของโครงการการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัภาวะการเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุทั่วโลก (Global Aging Preparedness) ซ่ึงมีระยะเวลาด�าเนินการหลายปี และรเิริม่ขึน้โดยสถาบันวจิัยนโยบายการต่างประเทศ

และยุทธศาสตร ์(Center for Strategic and International Studies—CSIS) นับตัง้แต่ปีพ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ด้วยการจัดพิมพ์ “ดัชนี

การเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัภาวะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทั่วโลก” ซ่ึงเป็นเครือ่งมือใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะ ใช้ส�าหรบัการประเมินความมี

เสถียรภาพทางการเงิน และการมีรายไดท้ี่พอเพียงเพื่อรองรบัระบบการเกษียณอายุทั่วโลก แต่ ในภายหลังเมื่อผู้อ�านวยการโครงการ รชิารด์ แจ็ค

สัน ได้ด่วนลาออกจาก CSIS ในปีพ.ศ. 2557 เพื่อก่อตัง้สถาบันการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโลก (Global Aging Institute—GAI) โครงการน้ีจึง

ได้รบัการโอนย้ายตามมาด้วย และได้ด�าเนินการต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบันภายใต้การสนับสนุนจาก GAI โดยกลุ่มบรษัิทพรเูด็นเชียลผนึกความ

รว่มมือกับรชิารด์ แจ็คสันเพื่อด�าเนินการและให้ความสนับสนุนโครงการน้ีนับตัง้แต่ปีพ.ศ. 2553 เป็นต้นมา 

ในขณะที่ โลกก�าลังเผชิญกับภาวะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทัง้รฐับาลและองค์กรธุรกิจต่างพยายามมองไปข้างหน้า และคาดการณ์เกี่ยวกับความ

ต้องการด้านต่างๆ ของประชากรผู้สูงอายุซ่ึงทวจี�านวนเพิ่มขึน้ในอนาคต ไม่มีท่ี ใดในโลกท่ีจะประสบความยุ่งยากเท่าภูมิภาคเอเชียตะวนัออก 

เน่ืองจากการเจรญิเติบโตอย่างรวดเรว็ในภูมิภาคน้ีก�าลังเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความคาดหวงัเกี่ยวกับการเกษียณอายุที่มีมาแต่เดิม บทบาท

ของครอบครวัในการสรา้งหลักประกันความมั่นคงเพ่ือการเกษียณอายุเริม่ลดน้อยถอยลง ในขณะท่ีเงินบ�านาญและการออมส่วนบุคคลเริม่ทวี

ความส�าคญัมากขึน้ ผู้เกษียณ อายุในเอเชียตะวนัออกจะรบัมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีไดด้อีย่างไร กลุ่มประชากรวยัท�างานมีการเตรยีมความ

พรอ้มเพื่อการเกษียณอายุในอนาคตของตนเองอย่างไร และหากเลือกได้ ระบบการเกษียณอายุประเภทใดที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จรงิ

วตัถุประสงค์ ในการส�ารวจความคิดเห็นในหัวข้อการเกษียณอายุในเอเชียตะวนัออก ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหวา่งการส�ารวจช่วงที่สองคือ การช่วยหาค�า

ตอบให้แก่ค�าถามเหล่าน้ี ช่วงแรกของการส�ารวจความคิดเห็น ซ่ึงจัดท�าขึน้ในช่วงฤดูรอ้นของปีพ.ศ. 2554 ได้ด�าเนินการส�ารวจความคิดเห็น

จากกลุ่มตัวอย่างของประชากรวยัท�างานและผู้เกษียณอายุในประเทศจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร ์เกาหลี ใต้ และไต้หวนั 

ส�าหรบัการส�ารวจความคิดเห็นในช่วงท่ีสองน้ัน ด�าเนินการในช่วงฤดูรอ้นของปีพ.ศ. 2556 ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างของประชากรวยัท�างานและ

ผู้เกษียณอายุใน 6 ประเทศ ซ่ึงท�าการส�ารวจความคิดเห็นในช่วงแรก รวมถึงประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวยีดนาม* แม้วา่ผลส�ารวจ

จะชี ้ให้เห็นวา่ มขีอ้แตกตา่งอย่างมีนัยส�าคญัทัว่ทัง้ภมูภิาค แตที่ม่คีวามเหมอืนกันก็คอื ประชาชนทัว่ภมูภิาคเอเชียตะวนัออกมส่ิีงทีส่�าคญัรว่มกัน

อย่างน้อย 2 ส่ิง น่ันคือ ความวติกกังวลเก่ียวกับการเกษียณอายุ และความกระตือรอืรน้ที่จะขจัดข้อกังวลเหล่าน้ัน

ผลของการส�ารวจในช่วงทีห่น่ึงไดร้บัการตพีมิพ์ ในรายงานชือ่ ดลุยภาพระหวา่งขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นสมยัใหม:่ อนาคตของการ

เกษียณอายุในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก (Washington, DC: CSIS 2012) ผลของการส�ารวจความคดิเห็นในช่วงที่สองน้ันไดร้บัการตพีิมพ์ ใน

รายงานช่ือ จากความท้าทายสู่ โอกาส: การส�ารวจความคิดเห็นในหัวข้อการเกษียณอายุในเอเชียตะวนัออก ช่วงท่ีสอง รวมถึงรายงานในภาพรวม

ของโครงการ และรายงานฉบับสัน้ของแต่ละประเทศรวมทัง้สิน้ 10 ฉบับ ซ่ึงรวมถึงรายงานฉบับน้ี ท่านสามารถติดตามรายงานทัง้หมด รวม

ถึงข้อมูลประกอบได้ที่เวบ็ไซต์ของ GAI ได้แก่ gap.globalaginginstitute.org ส�าหรบัผลการส�ารวจความคิดเห็นในช่วงที่ 2 น้ัน สามารถ

ติดตามเพิ่มเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์ของพรเูด็นเชียล www.prudentialcorporation-asia.com/eastasia-retirement-2015/

*เพือ่ความสะดวก ค�าวา่ “ประเทศ” บางครัง้ใช้ ในรายงานฉบับน้ี เพือ่สื่อถึงดินแดนและเขตเศรษฐกิจทัง้ 10 แห่งทีด่�าเนินการส�ารวจในครัง้น้ี การใช้ค�าน้ีไม่ ได้มีเจตนาทีจ่ะ

พาดพิงถึงอ�านาจอธิปไตย หรอืสถานะของดินแดนทัง้ 10 แห่ง ภายใต้กฎหมายหรอืระเบียบปฏิบัติระหวา่งประเทศแต่อย่างใด

สถาบันการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโลกมิ ได้มีจุดยืนเกี่ยวกับนโยบายใดนโยบายหน่ึง ดังน้ัน ความคิดเห็นที่ ได้แสดงไว้ ในรายงานฉบับน้ี

จึงเป็นเพียงความคิดเห็นของผู้วจิัยเท่าน้ัน
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ร าย ง านขอ งแต่ละ ป ร ะเทศ

ผลการส�ารวจความคิดเห็น  
หัวข้อ “การเกษียณอายุใน
เอเชียตะวนัออก” ช่วงท่ี 2

ประเทศไทย

ปั
จจบุนัผูเ้กษียณอายใุนประเทศไทยยังคงพึง่พา
ครอบครวัขยายส�าหรบัการพึง่พงิในวยัชรา1 แต่
ทว่ามีคนไทยจ�านวนเพียงหน่ึงในสิบเท่าน้ัน
ที่เช่ือว่า บุตรหลานหรือสมาชิกคนอื่นๆ ใน
ครอบครวัควรจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการหาราย

ได้ ให้แก่ผู้เกษียณอายุ ดังน้ัน ทัศนคติและความคาดหวัง
เกี่ยวกับเรื่องน้ีจึงก�าลังเปลี่ยนไป ในอนาคต คนไทยจะต้อง
พึง่พาเงนิบ�านาญและการออมส่วนบคุคลเพิม่มากขึน้ อยา่งไร
ก็ตาม ระบบบ�านาญภาครฐัยังคงมีช่องวา่งขนาดใหญ่เก่ียวกับ
ความคุ้มครองท่ีจะได้รบั นอกจากน้ี ผลประโยชน์ที่จะได้รบั
ยังคงค่อนข้างเล็กน้อย2 ยกเว้นเงินบ�านาญของข้าราชการ 
แถมยังมีส่ิงที่เข้ามาซ�า้เติมวกิฤตน้ีซ่ึงได้แก่ การเพิ่มขึน้ของ
ประชากรผูสู้งอายุในประเทศ ซ่ึงจะส่งผลให้สัดส่วนประชากร
ผู้สูงอายุในประเทศไทยเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 16 เป็นรอ้ยละ 33 

 1 กลุ่มตวัอย่างของประเทศไทยที่ ใช้ ในการด�าเนินการส�ารวจความคดิเห็นในหัวข้อ “การเกษียณ
อายุในเอเชียตะวนัออก” จ�ากัดเฉพาะเขตเมืองเท่าน้ัน ค�าอธิบายในรายงานฉบับน้ีจึงหมายถึง
ประชากรวยัท�างานและผู้เกษียณอายุในประเทศไทยที่อาศัยอยู่ ในเขตเมือง และไม่รวมถึงเขต
ชนบท

 2 ส�าหรบัภาพรวมของระบบบ�านาญในประเทศไทย ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเตมิไดจ้าก
บทความที่เขียนโดย Orin D. Brustad ช่ือ “Thailand: Pension System Overview and 

Reform Directions,” ใน Pension Systems and Old-Age Income Support in East and 

Southeast Asia: Overview and Reform Directions, ed. Donghyun Park (Manila: Asian 

Development Bank, 2011).

ในปีพ.ศ. 2583 และจะเกิดผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนของ
ระบบบ�านาญภาครฐัแบบได้มาจ่ายไป (pay-as-you-go state 
pension system)

ดังน้ัน จึงเป็นท่ีเข้าใจได้ว่า ความวิตกกังวลเก่ียวกับ
หลักประกันความมั่นคงในยามเกษียณอายุก�าลังเพิ่มมากขึน้ 
เมื่อผู้เกษียณอายุในปัจจุบันถูกขอให้เปรยีบเทียบสถานภาพ
ของตนในตอนน้ีกับเมื่อสามปีที่ผ่านมา จ�านวนสามในส่ีระบุ
ว่า มีรายได้ลดลง ซ่ึงเป็นสัดส่วนที่มากกว่าประเทศอื่นๆ ที่
ได้ท�าการส�ารวจในครัง้น้ี เม่ือประชากรวัยท�างานถูกขอให้
เปรยีบเทียบสถานภาพของตนในตอนน้ีกับเมื่อสามปีที่ผ่าน
มา จ�านวนสองในห้าระบุวา่ ตนมีความมั่นใจน้อยลงวา่ ได้มี
การเตรยีมความพรอ้มอย่างเพียงพอส�าหรบัการเกษียณอายุ 
ซ่ึงเป็นอีกหัวข้อที่มีสัดส่วนในจ�านวนที่มากกวา่ประเทศอื่นๆ 
ที่ ได้ท�าการส�ารวจในครัง้น้ี 

แม้ว่าประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับความท้าทายท่ีน่า
หวาดหวั่น แต่ก็มีข้อได้เปรียบที่น่าอิจฉาหลายประการด้วย
กัน คนไทยรูสึ้กสะดวกใจในการลงทุนในตลาดการเงิน และ
มีทศันคตเิชิงบวกตอ่ธรุกิจการใหบ้รกิารทางการเงนิ ทัศนคติ
ของพวกเขาต่อการท�างานและการเกษียณอายุสอดคล้อง
และไปด้วยกันได้ดีกับความต้องการด้านการเข้าสู่สังคมผู้สูง
อายุของพวกเขา และที่ส�าคัญที่สุด พวกเขามีความพรอ้มที่
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 1 หมายถึง ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึน้ไป ซ่ึงมีบุตรหลาน
 2 “พึ่งพิง” หมายถึงเป็นฝ่ายรบัรายไดจ้ากบุตรหลาน
 3 ระบบบ�านาญภาครฐัรวมถึงการประกันสังคม กองทุนการออม

แห่งชาต ิและกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
 4 สินทรพัย์ทางการเงินหมายถึงกรมธรรม์ประกันชีวติและกรมธรรม์ประเภท

บ�านาญ รวมถึงหุ้น พันธบัตร และกองทุนรวม แต่ ไม่รวมถึงเงินฝากธนาคาร
 5 หมายถึงประชากรวยัท�างานที่มีหรอืคาดวา่จะมีบุตร

  หมายเหตุ: ข้อมูลทัง้หมดมาจากการส�ารวจความคดิเห็นในหัวข้อการเกษียณอายุในเอเชีย
ตะวนัออก ช่วงที่ 2 ยกเวน้ข้อมูลดา้นประชากรศาสตร ์ซึ่งไดม้าจาก UN Population 

Division, World Population Prospects: The 2012 Revision (UN: New York, 

2013) ค�าถามในส่วนของ “ความคดิเห็นเกี่ยวกับความท้าทายของการเกษียณอายุ” 
ใช้การจัดล�าดบัทัศนคต ิ5 ระดบั โดยที่ ระดบั 1 หมายถึงไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง และ
ระดบั 5 หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง “เห็นดว้ย” = 4+5 และ “ไม่เห็นดว้ย” = 1+2

ผลการส�ารวจความคิดเห็น ไทย
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สดัสว่นของผู้เกษียณอายุในปัจจุบันซ่ึง…

คาดวา่จะเกษียณอายุก่อนอายุ 60 ปี 51

คาดวา่จะอาศัยอญุ่กับบุตรหลาน 1 67

คาดวา่จะตอ้งพึ่งพิงบุตรหลานทางดา้นการเงิน 2 32

คาดวา่จะไดร้บัรายไดจ้ากระบบบ�านาญภาครฐั 3 61

คาดวา่จะไดร้บัรายไดจ้ากสินทรพัย์ทางการเงิน 4 48

คาดวา่จะไดร้บัรายไดจ้ากงานหรอืธุรกิจ 60

ไดร้บัค�าแนะน�าทางการเงินจากมืออาชีพ 31

คาดวา่จะไดร้บัรายไดน้้อยลงเมื่อเกษียณอายุ 33

ก�าลังเก็บออมเพื่อการเกษียณอายุมากขึน้กวา่เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา
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สดัสว่นของประชารกวยัท�างานซ่ึง…

คาดวา่จะเกษียณอายุก่อนอายุ 60 ปี 27

คาดวา่จะอาศัยอญุ่กับบุตรหลาน 5 96

คาดวา่จะตอ้งพึ่งพิงบุตรหลานทางดา้นการเงิน 2 14

คาดวา่จะไดร้บัรายไดจ้ากระบบบ�านาญภาครฐั 3 59

คาดวา่จะไดร้บัรายไดจ้ากสินทรพัย์ทางการเงิน 4 60

คาดวา่จะไดร้บัรายไดจ้ากงานหรอืธุรกิจ 64

ไดร้บัค�าแนะน�าทางการเงินจากมืออาชีพ 36

คาดวา่จะไดร้บัรายไดน้้อยลงเมื่อเกษียณอายุ 19

ก�าลังเก็บออมเพื่อการเกษียณอายุมากขึน้กวา่เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา
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สดัสว่นของผู้รว่มตอบแบบส�ารวจท่ีระบุวา่เห็นด้วย (Z) และไม่เห็นด้วย (X) วา่… Z X
การให้การสนับสนุนผู้สูงอายุที่ทวจี�านวนมากขึน้ จะกลายเป็นภาระอันใหญ่หลวงส�าหรบั…

ประชากรวยัท�างานและผู้เสียอายุในอนาคต 46 27

ครอบครวัในอนาคต 40 32

ประชาชนสามารถไว้ ใจบรษัิทที่ ให้บรกิารดา้นการเงิน เพื่อช่วยเตรยีมความพรอ้มเพื่อการเกษียณอาย 63 8

รฐับาลท�างานอย่างเพียงพอเพื่อช่วยประชากรวยัท�างาน เตรยีมความพรอ้มเพื่อการเกษียณอาย 61 17
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สดัสว่นของผู้ตอบแบบส�ารวจท่ีระบุวา่รฐับาลควร…

เก็บภาษีเพิ่มเพื่อจัดเตรยีมบ�านาญพืน้ฐานส�าหรบั ผู้สูงอายุที่มีความจ�าเป็นทางดา้นการเงิน 67

ให้ประชากรวยัท�างานสบทบเงินเข้าระบบบ�านาญภาครฐัมากขึน้ 64

ขยายระยะเวลาการเกษียณอายุ 60

ให้ประชากรวยัท�างานเก็บออมเพื่อการเกษียณอายุเพิ่มมากขึน้ 83
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จะยอมรบัการปฏิรปูเชิงสรา้งสรรค ์คนไทยส่วนใหญ่จะให้การ
สนับสนุนการจ่ายภาษีเพิ่มขึน้เพื่อสรา้งความเข็มแข็งให้แก่
โครงสร้างสังคมท่ีต้องเผชิญกับความยากจนมาเป็นระยะ
เวลาอันยาวนาน โดยเรียกร้องให้ประชากรวัยท�างานสมทบ
การออมเข้าสู่ระบบบ�านาญภาครัฐเพ่ิมมากขึน้ รวมถึงการ
ขยาย

ระยะเวลาการเกษียณอาย ุนอกจากน้ัน คนไทยส่วนมาก
ยินดี ให้การสนับสนุนการปฏิรูป ซึ่งกระตุ้นหรือเรียกร้องให้
ประชากรวัยท�างานออมมากขึน้เพื่อการเกษียณอายุของ
ตนเอง แม้วา่คนไทยเห็นดว้ยอย่างยิง่วา่เป็นหน้าทีข่องรฐับาล
ในการสรา้งหลักประกันความมั่นคงยามเกษียณอายุ แตพ่วก
เขาก็ตระหนักดถีงึความส�าคญัของการเตรยีมการดว้ยตนเอง 
ทัง้หมดน้ี ท�าให้ประเทศไทยอยู่ ในสถานะที่ดี ในการเตรยีม
ความพรอ้มเพื่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต

ความเป็นจริงเก่ียวกับการ
เกษียณอายุในปัจจุบัน
สถานภาพทางเศรษฐกิจของผู้เกษียณอายุในปัจจุบันน้ันห่าง
ไกลจากความม่ันคง แม้วา่รายได้ครวัเรอืนโดยเฉลี่ยของผู้สูง
อายุไทยน้ันเท่ากันโดยประมาณกับค่าเฉลี่ยของรายได้ครัว
เรือนทัง้หมด ทัง้น้ีมีสาเหตุมาจากการท่ีจ�านวนสองในสาม
ของผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับบุตรหลานของตน ดังน้ันจึงเกิดการ
แบ่งปันรายได้รว่มกัน อันที่จรงิแล้ว ผู้เกษียณอายุในปัจจุบัน
ส่วนใหญ่พอมีรายได้เป็นของตัวเองบ้าง จ�านวนร้อยละ 61 
ระบุวา่ ได้รบัรายได้จากระบบบ�านาญภาครฐั ในขณะที่รอ้ยละ 
48 ระบุวา่ได้รบัรายได้ที่เป็นสินทรพัย์จากผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตและผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทบ�านาญ และ/หรือ
การลงทุนในหุ้น พันธบัตร หรอืกองทุนรวม ซ่ึงมีสัดส่วนที่มา
กกวา่เมื่อเปรยีบเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่ท�าการส�ารวจในครัง้
น้ี ยกเวน้สิงคโปรแ์ละไต้หวนั อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ที่ ได้
รับจากประกันสังคม ซึ่งเป็นระบบบ�านาญภาครัฐหลักของ
ประเทศ ค่อนข้างเล็กน้อย นอกจากน้ี ผู้เกษียณอายุส่วน
ใหญ่ ซ่ึงมีรายได้ที่เป็นสินทรพัย์ก็เป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้ซึ่งมี
รายได้จากเงินบ�านาญ ผู้เกษียณอายุปัจจุบันในสัดส่วนที่มาก
ถึงรอ้ยละ 75 มีสิทธ์ิ ได้รบัเบีย้ยังชีพส�าหรบัผู้สูงอายุ ซ่ึงเป็น
ระบบการสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพจากภาครฐั โดยมุ่งเน้นที่
ผู้สูงอายุซ่ึงมีรายได้น้อย ในขณะที่ผู้สูงอายุจ�านวนมากเสรมิ
สรา้งรายได้ของตนเองโดยการท�างานอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นการท�างาน “นอกระบบการจ้างแรงงาน” (informal 
sector) อันท่ีจรงิแล้ว จ�านวนรอ้ยละ 60 ระบุวา่ ได้รบัรายได้
บางส่วนจากงานหรอืธุรกิจท่ีตนเป็นเจ้าของ 

ฟิลิปปินส์
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สดัสว่นของประชากรท่ีมีอายุ 60 ปีขึน้ไป

“ทัง้ผู้ปกครองและบุตรหลานจะมีความสุข
มากกวา่น้ีหากตนมีอิสระและพ่ึงพาตนเองได้”

ในความคิดของท่าน ใครมีความเหมาะสม
ท่ีสุด ในการจัดหารายได้ ให้แก่ผู้เกษียณอาย

รอ้ยละของ
ค�าตอบแยก
ตามประเทศ

รฐั
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ตวั
ผู้เ

กษี
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จีน 63 9 11 16

ฮ่องกง 41 44 6 8

อินโดนีเซีย 45 18 11 25

มาเลเซีย 43 34 8 10

ฟิลิปปินส์ 66 10 8 17

สงิคโปร์ 30 48 13 2

เกาหลี ใต้ 23 61 10 2

ไต้หวนั 36 40 6 16

ไทย 66 18 10 4

เวยีดนาม 62 22 10 5
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จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า การเกษียณอายุจึงเป็นช่วง
เวลาแห่งความวติกกังวลโดยแท้ ระหวา่งรอ้ยละ 75-80 ของ
ผู้เกษียณอายุในปัจจุบันมีความกังวลเกี่ยวกับการที่เงินออม
รอ่ยหรอลง การเป็นภาระของบุตรหลาน ความยากจนและมี
ความต้องการใช้เงิน สุขภาพถดถอย และไม่มี ใครดูแล เมื่อ
ถูกขอให้เปรียบเทียบสถานภาพในปัจจุบันกับเมื่อสามปีที่
ผ่านมา รอ้ยละ 73 ของผู้เกษียณอายุในปัจจุบันระบุวา่ มีราย
ได้น้อยลง ซ่ึงมีสัดส่วนที่สูงกว่าประเทศอื่นๆ ในขณะที่ร้อย
ละ 45 ระบุวา่ ต้องพึ่งพิงบุตรหลานด้านการเงิน ซ่ึงมีสัดส่วน
ที่สูงกวา่ประเทศอ่ืนๆ ยกเวน้มาเลเซีย ภาวะพึ่งพิงน้ีตอกย�า้
คตินิยมด้านลบเกี่ยวกับผู้สูงวยั คนไทยทุกๆ หน่ึงในสิบเช่ือ
วา่ “ผูสู้งอายแุทบไมมี่ประโยชน์ตอ่สังคม” และ “โดยส่วนมาก 
เป็นภาระของสังคม” ซ่ึงมีจ�านวนสูงกวา่ทุกแห่งที่ด�าเนินการ
ส�ารวจ ยกเวน้ จีนและมาเลเซีย นอกจากน้ี ยังเป็นเรือ่งน่า
เศรา้ท่ีความเช่ือน้ียังฝังรากอยู่ ในตัวผู้สูงอายุเองอีกด้วย โดย
ในกลุ่มผู้ตอบแบบส�ารวจที่มีอายุ 70 ปีขึน้ไป จ�านวนหน่ึงใน
ส่ีเช่ือว่า ผู้สูงอายุเป็นภาระสังคม ซ่ึงนับว่าเป็นสัดส่วนที่สูง
ที่สุดจากทุกๆ ประเทศที่ท�าการส�ารวจ

ความคาดหวังเก่ียวกับการ
เกษียณอายุในอนาคต

อนาคตเก่ียวกับการเกษียณอายุของประชากรวัยท�างานใน
ปัจจุบันยังคงมีความไม่แน่นอนสูงมาก ในหลายๆ ประเทศ
ในเอเชียตะวนัออก อัตราการรบับ�านาญมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่ม
สูงขึน้อย่างมหาศาลในอนาคต เน่ืองจากระบบสวัสดิการ
บ�านาญครบก�าหนดจ่ายและมีผู้เกษียณอายุมีสิทธิ์ ได้รับผล
ประโยชน์เพิ่มมากขึน้ อย่างไรก็ตาม ส�าหรับประเทศไทย 
อัตราการรับเงินบ�านาญที่คาดว่าจะได้รับจะไม่แตกต่างจาก
อัตราการรับเงินบ�านาญในปัจจุบันอย่างมีนัยส�าคัญ  อัตรา
การได้รับรายได้สินทรัพย์น้ันคาดว่าจะเพิ่มสูงขึน้ในอนาคต 
แต่ ไม่มากเท่ากับในประเทศอ่ืนๆ ในขณะที่ผู้เกษียณอายุ
ในปัจจุบันมีอัตราการได้รบัรายได้สินทรพัย์ (รอ้ยละ 48) ซ่ึง
สูงกว่าที่อื่นๆ ยกเว้นสิงคโปร์และไต้หวัน อัตราที่คาดว่าจะ
ได้รบัส�าหรบัประชากรวยัท�างานในปัจจุบัน (รอ้ยละ 60) น้ัน
เกือบเท่าๆ กันกับอัตราที่คาดวา่จะได้รบัในจีนและเกาหลี ใต ้

คนไทยจ�านวนมากวิตกกังวลว่า ตนมีการเตรยีมพรอ้มเพ่ือการเกษียณอายุท่ีไม่เพียงพอ
สัดส่วนของประชากรวยัท�างานในปัจจุบันที่มีความมั่นใจน้อยลงเม่ือเปรยีบเทียบกับเม่ือสามปีที่ผ่านมาวา่ ตน “เตรยีมความพรอ้มอย่างเพียงพอเพ่ือการเกษียณอายุ”

0%

10%

20%

30%

40%

50%

12
% 13
% 15

%

18
% 19
% 21

%

24
%

28
% 30

%

41
%

จีน ฟิลิปปินส์ เกาหลี ใต้ ฮ่องกง เวยีดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไต้หวนั ไทย
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เงินจากบุตรหลานมากกว่าที่ตนให้แก่บุตรหลาน น้ันมี
จ�านวนสูงเป็นสองเท่ากว่าจ�านวนของผู้เกษียณอายุที่ระบุ
วา่ พวกเขาให้การสนับสนุนทางการเงินทางการเงินแก่บุตร
หลานมากกวา่ที่ ได้รบั การไหลเวยีนของรายได้ ในครอบครวั
น้ันมาจากคนรุ่นลูกหลานสู่รุ่นชราภาพ กระน้ัน เม่ือผู้ตอบ
แบบส�ารวจถูกถามว่า “ในความคิดของท่าน ท่านคิดว่าใคร
ควรจะมีบทบาทรับผิดชอบในการให้การดูแลผู้เกษียณอายุ
ซ่ึงต้องการความช่วยเหลือในการด�ารงชีวติประจ�าวนั หรอืผู้
เกษียณอายุที่เจ็บป่วย หรอืทุพพลภาพ” สัดส่วนของผู้ตอบ
วา่ รฐับาล (รอ้ยละ 58) ซ่ึงสูงกวา่สัดส่วนของผู้ท่ีตอบวา่ บุตร
หลาน หรอืสมาชิกครอบครวั (รอ้ยละ 20)  ประมาณสามต่อ
หน่ึง เมื่อถูกถามวา่ “ในความคิดของท่าน ท่านคิดวา่ใครควร
จะมีบทบาทรับผิดชอบในการจัดหารายได้ ให้แก่ผู้เกษียณ
อายุ” สัดส่วนของผู้ตอบว่า รัฐบาล (ร้อยละ 66) ซ่ึงสูงกว่า
สัดส่วนของผู้ที่ตอบว่า บุตรหลาน หรือสมาชิกครอบครัว 
(รอ้ยละ 10) ประมาณ 7 ต่อ 1

และต�่ากวา่มากเมื่อเทียบกับอัตราที่คาดวา่จะได้รบัในฮ่องกง 
มาเลเซีย สิงคโปร์ และไต้หวัน  กล่าวอีกนัยหน่ึง แม้ว่าจะ
เห็นได้ชัดวา่ ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เปิดรบัตลาดการ
เงิน ระดับของการมีส่วนรว่มในตลาดการเงินไม่เติบโตอย่าง
รวดเรว็เท่าท่ีควร  เช่นเดียวกับผู้เกษียณอายุในปัจจุบัน กลุ่ม
ประชากรวัยท�างานในปัจจุบันจ�านวนมากต่างคาดหวังที่จะ
ได้รบัเบีย้ยังชีพส�าหรบัผู้สูงอายุจากภาครฐั (รอ้ยละ 70) เม่ือ
ตนเกษียณอายุ เช่นเดียวกับ ผู้เกษียณอายุในปัจจุบัน กลุ่ม
ผู้ตอบแบบส�ารวจส่วนใหญ่ คาดว่าจะยังคงท�างานอย่างต่อ
เน่ือง (รอ้ยละ 64) และเช่นเดียวกับผู้เกษียณอายุในปัจจุบัน 
กลุ่มผู้ตอบส่วนใหญ่คาดว่าจะอาศัยอยู่กับบุตรหลาน โดยที่
อัตราร้อยละ 96 แสดงถึงสัดส่วนของประชากรวัยท�างานใน
ปัจจุบัน ซ่ึงคาดวา่จะอาศัยอยู่กับบุตรหลานภายหลังเกษียณ
อายซ่ึุงคดิเป็นสัดส่วนทีม่ากขึน้กวา่สัดส่วนของผูเ้กษียณอายุ
ในปัจจุบันซ่ึงก�าลังอาศัยอยู่กับบุตรหลานของตน

ประชากรวัยท�างานในปัจจุบันมีความวิตกกังวลมาก
เท่าๆ กับ หรอืมากกวา่ผู้เกษียณอายุในปัจจุบัน เกี่ยวกับการ
ลดลงของเงินที่เก็บออมมาในช่วงเกษียณอายุ การเป็นภาระ
ของบุตรหลาน ความยากจน และความต้องการใช้เงิน ภาวะ
สุขภาพถดถอย และการไม่มี ใครคอยดูแล เม่ือถูกขอให้
เปรยีบเทียบสถานภาพของตนในปัจจบุันกบัเมื่อสามปีที่ผา่น
มา รอ้ยละ 41 ระบุวา่ มีความม่ันใจน้อยลงวา่ ตน “ได้เตรยีม
ความพร้อมส�าหรับการเกษียณอายุไว้อย่างเพียงพอ” ซ่ึงสูง
กวา่ประเทศอื่นๆ ที่ท�าการส�ารวจ ข่าวดีก็คือ ความวติกกังวล
อย่างกวา้งขวางเกี่ยวกับหลักประกันความม่ันคงยามเกษียณ
อายุกลายเป็นปัจจัยกระตุ้นที่น� าไปสู่การไปเปลี่ยนแปลงทาง
พฤติกรรม รอ้ยละ 28 ของประชากรวยัท�างานในปัจจุบันระบุ
วา่ พวกเขาเก็บออมเพือ่การเกษียณอายใุนตอนน้ีเพิม่มากขึน้
กวา่เมื่อสามปีที่ผ่านมา ในขณะท่ีรอ้ยละ 61 ซ่ึงสูงกวา่ประเท
ศอื่นๆ เป็นสองเท่า ระบุวา่ พวกเขาวางแผนที่จะขยายระยะ
เวลาการเกษียณอายุออกไป ซึ่งมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
สามปีท่ีผ่านมา 

บทบาทครอบครัวท่ี
เปล่ียนแปลงไป 
แมว้า่ครอบครวัยงัคงเป็นศนูย์กลางของการสรา้งหลักประกัน
ความมั่นคงยามเกษียณอายุในประเทศไทย แต่ก็มีความ
สับสนบางประการระหว่างบทบาทของครอบครัวที่เป็นอยู่
ในปัจจุบันกับบทบาทที่เราต้องการให้เป็นในความเป็นจริง 
ความเป็นจริงในปัจจุบันก็คือ อัตราการอาศัยอยู่ร่วมกันของ
หลายชั่วอายุคนยังคงสูง กลุ่มคนสูงอายุที่สุขภาพเปราะบาง
ได้รับการดูแลโดยบุตรหลานของตน และจากการที่จ�านวน
ผู้เกษียณอายุส่วนหน่ึงระบุว่า ตนได้รับการจุนเจือทางการ

แม้ว่าจะมีช่องว่างเก่ียวกับเงินบ�านาญ
ชราภาพ อัตราการได้รบัรายได้สนิทรพัย์

ก�าลังเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง
สัดส่วนของผู้เกษียณอายุปัจจุบันท่ี ได้รบัรายได้เปรยีบเทียบกับ

สัดส่วนของประชากรวยัท�างานปัจจุบันที่คาดวา่จะได้รบัรายได้จาก
ระบบบ�านาญภาครฐัและสินทรพัย์ทางการเงินในประเทศไทย

ระบบบำนาญภาครัฐ สินทรัพย์ทางการเงิน
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ทศันคตติอ่บทบาทของครอบครวัเกีย่วกบัการสรา้งหลัก
ประกันความมั่นคงยามเกษียณอายุที่อยากให้เป็นเริ่มปรับ
เปลี่ยนความคาดหวงัของประชากรวยัท�างานในปัจจุบัน เมื่อ
มองไปในอนาคต ประชากรวยัท�างานในปัจจุบันส่วนใหญ่ ยัง
คงคาดหวงัที่จะอาศัยอยู่กับบุตรหลานเมื่อเกษียณอายุ และ
ยังคงคาดหวงัที่จะได้รบัการดูแลจากบุตรหลาน หรอืคู่สมรส
ของบุตรหลาน หากตนต้องเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพ หรือ
ต้องการคนดูแลในชีวิตประจ�าวัน อย่างไรก็ตาม เมื่อหันมา
มองถึงความสนับสนุนทางการเงิน ภาพเริ่มแปรเปลี่ยนไป 
ในขณะที่ผู้เกษียณอายุในปัจจุบันซ่ึงเป็นผู้รบัการสนับสนุน
ทางการเงินจากบุตรหลานมีจ�านวนมากเป็นสองเท่าของผู้
ที่เป็นฝ่ายให้ ทว่าจ�านวนสองเท่าของประชากรวัยท�างานใน
ปัจจุบันกลับคาดว่าจะเป็นผู้ ให้มากกว่าที่จะคาดหวังที่จะ
เป็นผู้รับ ประสบการณ์ ในประเทศเอเชียตะวันออกอื่นๆ ชี ้
ให้เห็นวา่ แม้แต่เครอืข่ายครอบครวัซ่ึงให้การสนับสนุนผู้สูง
อายุมากที่สุดก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ท่ามกลางยุคสมัย
ของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยอย่าง
รวดเร็ว และสัญญาณความตึงเครียดแรกที่ปรากฏมักจะ

เกี่ยวข้องกับบทบาทของครอบครวัในการให้ความสนับสนุน
ทางการเงินแก่ผู้เกษียณอายุ หากประเทศไทยด�าเนินรอย
ตามน้ี การสลับทิศทางของการไหลเวียนของรายได้ภายใน
ครอบครัวอาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า ความเปลี่ยนแปลง
ใหม่ๆ ใกล้จะมาถึงแล้ว

บทบาทในการเตรยีมความ
พรอ้มเพ่ือการเกษียณอายุ
แม้ว่าผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกบางประเทศจะไม่
ค่อยแน่ ใจวา่ ใครจะมาแทนที่ครอบครวัในฐานะผู้สรา้งหลัก
ประกันความมั่นคงชัน้ต้นเพื่อการเกษียณอายุ คนไทยแทบ
ไม่ลังเลเลยวา่ ควรจะเป็นรฐับาล ในขณะท่ีรอ้ยละ 66 ของผู้
ตอบแบบส�ารวจเช่ือวา่ รฐับาลมีความเหมาะสมท่ีสุดที่จะเป็น
ผู้จัดหารายได้ ให้แก่ผู้เกษียณอายุ มีเพียงรอ้ยละ 18 เท่าน้ัน 
ที่เช่ือว่า ผู้เกษียณอายุควรจะพึ่งตนเองผ่านเงินที่ตนเอง
เก็บออม ในขณะเดียวกัน มีเพียงรอ้ยละ 4 เท่าน้ันที่เช่ือวา่ 
นายจ้าง ซ่ึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงควรจะเป็นผู้รับผิดชอบ
หน้าที่น้ีมากท่ีสุด เน่ืองจากระบบการเกษียณอายุท่ีมุ่งเน้น
การเก็บออมจะมีประโยชน์ที่ส�าคัญเหนือกว่าระบบการเก็บ
เงินสบทบให้พอกับการจ่ายประโยชน์ทดแทนแต่ละปี (pay-
as-you-go) ในสังคมสูงอายุ ดังน้ันเราจึงแอบหวงัวา่ ระดับ
ของการสนับสนุนเกี่ยวกับการเตรยีมความพรอ้มดว้ยตนเอง 
จะเพ่ิมขึน้ตามเวลาที่เปลี่ยนไป แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไป
ได้ แต่ผลการส�ารวจมีข้อบ่งชีน้้อยมากว่าประเด็นน้ีจะกลาย
เป็นความจรงิได้ ระดับของการสนับสนุนเกี่ยวกับการเตรยีม
ความพร้อมด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักประกันยามชราภาพ
ในประเทศไทยน้ันสูงกว่าระดับค่าเฉล่ียในกลุ่มผู้ตอบแบบ
ส�ารวจที่มีอายุมากและการศึกษาน้อย และต�่ากว่าระดับค่า
เฉล่ียในกลุ่มผู้ตอบแบบส�ารวจที่มีอายุน้อยและมีการศึกษา
ที่ดีกวา่ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งค่อนข้างตรงกันข้ามกับ
ส่ิงที่เกิดขึน้ในประเทศท่ีมีระดับของการสนับสนุนเกี่ยวกับ
การเตรยีมความพรอ้มด้วยตนเองที่สูง

ทัศนคติต่อตลาดการเงินและ
การให้บรกิารทางการเงิน
นอกจากจะเป็นประเทศที่เปิดรับตลาดการเงินแล้ว คน
ไทยยังมีทัศนคติเชิงบวกในระดับที่สูงมากต่อตลาดการเงิน
และอุตสาหกรรมการให้บรกิารทางการเงิน แน่นอน คนไทย
จ�านวนเก้าในสิบคนเช่ือว่า ตนเองควรจะเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักมากกว่ามืออาชีพด้านการลงทุน ในการตัดสินใจว่า จะ
น�าเงินเก็บออมเพื่อการเกษียณอายุไปลงทุนอย่างไร  ความ

คนไทยเห็นว่า “รฐับาล”ควรเป็นผู้รบั
ผิดชอบในการจัดหารายได้ ให้เม่ือ

เกษียณอายุมากกว่าครอบครวั
สัดส่วนของคนไทยท่ีระบุวา่ “รฐับาล” มีความเหมาะสมที่สุดในการเป็น
ผู้จัดหารายได้และให้การดูแลผู้เกษียณอายุ เปรยีบเทียบกับสัดส่วนของ

คนไทยที่ระบุวา่ควรเป็น “บุตรหลานหรอืสมาชิกอื่นๆ ในครอบครวั”

จัดหารายได้ ให้การดูแล 
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ต้องการที่จะควบคุมการเก็บออมเพ่ือการเกษียณอายุด้วย
ตนเองเป็นเรื่องปกติ โดยทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
แต่ส่ิงที่คนไทยไม่เหมือนคนอื่นก็คือ ความไวว้างใจในบรษัิท
ที่ ให้บรกิารด้านการเงิน และความสนใจในตลาดการเงินใน
ระดับที่สูงมาก คนไทยในสัดส่วน 8 ต่อ 1 โดยประมาณ ซ่ึง
เป็นสัดส่วนที่สูงกว่าประเทศใดๆ ท่ีท�าการส�ารวจในครัง้น้ี 
เห็นด้วยว่า “เราสามารถให้ความไว้วางใจในบริษัทให้บริการ
ทางการเงินในการช่วยเตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณ
อายุ” ร้อยละ 31 ของผู้เกษียณอายุในปัจจุบันระบุว่า ได้รับ
การปรึกษาทางการเงินแบบมืออาชีพเกี่ยวกับการลงทุนใน
เงินออมเพื่อการเกษียณอายุ ซ่ึงสูงกวา่ประเทศอื่นๆ ในขณะ
เดียวกันรอ้ยละ 81 ของคนไทยเห็นด้วยหรอืเห็นด้วยอย่างยิ่ง
วา่ “การลงทุนในหุ้น พันธบัตร หรอืกองทุนรวม เป็นหนทาง
ที่ดี ในการเตรยีมความพรอ้มเพื่อการเกษียณอายุ” ในขณะที่
มีเพียงรอ้ยละ 3 ไม่เห็นด้วยหรอืไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็น
สัดส่วน 30 ต่อ 1 นับเป็นสัดส่วนที่ทิง้ห่างจากประเทศอ่ืนๆ 
มาก

ทัศนคติต่องานและ
การเกษียณอายุ 

ทัศนคติของคนไทยต่องานและการเกษียณอายุ สอดคล้อง
กันดีกับความต้องการด้านสังคมผู้สูงอายุ ร้อยละ 51 ของผู้
เกษียณอายุ ระบุวา่ ตนเกษียณอายุก่อนอายุครบ 60 ปี ซ่ึงดู
เหมือนว่าจะเป็นสัดส่วนที่มากเม่ือเทียบกับมาตรฐานตะวัน
ตก แต่นับเป็นสัดส่วนที่น้อยเม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ 
ที่ท�าการส�ารวจ ยกเว้น ฮ่องกง ในกลุ่มประชากรวัยท�างาน
ในปัจจุบันมีเพียงรอ้ยละ 27 ท่ีคาดวา่จะเกษียณอายุเรว็เช่น
น้ี ในขณะที่รอ้ยละ 13 คาดหวงัวา่ ตนเองจะไม่เกษียณอายุ 
ซ่ึงมากกว่าประเทศอ่ืนๆ ยกเว้นอินโดนีเซีย และเกาหลี ใต ้
รอ้ยละ 56 ของคนไทย เช่ือวา่ “เราควรท�างานอย่างต่อเน่ือง
ตราบเท่าที่ยังมีแรง” ซ่ึงสูงกวา่ประเทศอื่นๆ ที่ท�าการส�ารวจ
ในครัง้น้ี ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 20 ที่เช่ือว่า “เราควร
เกษียณอายุตามอายุที่ก�าหนดไว้ และไม่กลับมาท�างานอีก” 
เสียงสนับสนุนให้มีการขยายการเกษียณอายุออกไปอยู่ ใน
สัดส่วนที่ค่อนข้างสูง แท้จรงิแล้ว รอ้ยละ 60 ของคนไทย จะ
สนับสนุนเรื่องการขยายระยะเวลาน้ี ซ่ึงเป็นระดับของการ
สนับสนุนทีสู่งกวา่ประเทศอืน่ๆ ทีท่�าการส�ารวจ ยกเวน้ฮ่องกง 
อินโดนีเซีย และเกาหลี ใต้

จากความท้าทายสูโ่อกาส
การพัฒนาอย่างรวดเร็วของประเทศไทยก่อให้เกิดภาพ
ลักษณ์อันสดใสเก่ียวกับอนาคตของประเทศ เม่ือถูกถามว่า 
“คนรุน่ใหม่แต่ละรุน่ของประชากรวยัท�างาน จะมีมาตรฐาน
การด�ารงชีวิตดีขึน้กว่าคนรุ่นก่อนหน้าหรือไม่” คนไทยร้อย
ละ 70เห็นด้วยหรอืเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในขณะที่มีเพียงรอ้ยละ 
4 ที่ ไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นอัตราส่วน 
21 ต่อ 1 นอกจากน้ี คนไทยในอัตราส่วน 7 ต่อ 1 เห็นด้วย
หรอืเห็นด้วยอย่างยิ่งวา่ “ผู้เกษียณอายุใหม่ ในแต่ละรุน่ จะมี
มาตรฐานการด�ารงชีวติดีขึน้กวา่รุน่ก่อนหน้า” นอกจากการ
มองเห็นอนาคตที่สดใสแล้ว คนไทยยังแสดงความพึงพอใจ
ในระดับสูงต่อความพยายามของรัฐบาลในการจัดการความ
ท้าทายเกี่ยวกับสังคมสูงอายุและการเกษียณอายุ เมื่อถูก
ถามวา่ “รฐับาลได้จัดการอย่างเพียงพอเพื่อช่วยประชากรวยั
ท�างานในปัจจุบันเตรยีมความพรอ้มเพ่ือการเกษียณอายุหรอื
ไม่” จ�านวนรอ้ยละ 61 เห็นด้วยหรอืเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในขณะ
ที่มีเพียงรอ้ยละ 17 ที่ ไม่เห็นด้วยหรอืไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ซ่ึง
ตอกย�า้ใหเ้ห็นถึงการตอบรบัของนโยบายทีเ่ป็นอยู่ ในปัจจบุนั
มากกวา่ประเทศอื่นๆ 

จากที่กล่าวมาทัง้หมด เราอาจคิดวา่ คนไทยมองโลกใน
แง่ดีเกี่ยวกับความจ�าเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปการเกษียณ

การน�าเงินออมไปลงทุนในหุ้น 
พันธบัตร หรอืกองทุนรวมเป็น
หนทางที่ดี ในการเตรยีมความ

พรอ้มเพื่อการเกษียณอายุ

เราสามารถเช่ือม่ันบรษัิทท่ี ให้
บรกิารทางด้านการเงินเพ่ือให้ช่วย

เตรยีมความพรอ้มเพ่ือการ
เกษียณอายุ

คนไทยมีทัศนคติท่ีดีมากต่อตลาดการ
เงินและธุรกิจการให้บรกิารทางการเงิน

สัดส่วนของคนไทยท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยวา่…
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อายุ ทว่าในความเป็นจริงแล้วไม่ ใช่อย่างที่คิด นอกจากที่
คนไทยจะวิตกกังวลเกี่ยวกับหลักประกันความมั่นคงใน
ชีวิตของตนแล้ว คนไทยยังตระหนักถึงผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างของประชากรที่มีผู้สูงอายุเพิ่มมาก
ขึน้ คนไทยในอัตราส่วน 20 ต่อ 1 เห็นด้วยว่า “การให้การ
สนับสนุนแก่กลุ่มผู้สูงอายุที่นับวันจะเพิ่มจ�านวนมากขึน้ 
จะกลายเป็นภาระอันใหญ่หลวงของประชากรวัยท�างานและ
ผู้เสียภาษีอากรในอนาคต” ซึ่งนับเป็นอัตราส่วนที่กวา้งมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่ท�าการส�ารวจ ยกเว้น
ฮ่องกง เกาหลี ใต้ และไต้หวนั นอกจากน้ี คนไทยส่วนมาก
เห็นด้วยมากกวา่ไม่เห็นด้วยวา่ “การให้การสนับสนุนแก่กลุ่ม
ผู้สูงอายุที่นับวนัจะเพิ่มจ�านวนมากขึน้ จะกลายเป็นภาระอัน
ใหญ่หลวงของครอบครวัในอนาคต” ยิ่งไปกวา่น้ัน แม้วา่คน
ไทยจะมีความพึงพอใจกับนโยบายของรัฐบาล ส่วนใหญ่จะ
ให้การสนับสนุนส�าหรับการปฏิรูปการเกษียณอายุเพ่ิมเติม
ในหลายๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงการเพิ่มภาษีอากรเพื่อการจ่ายเงิน
บ�านาญพืน้ฐานให้แก่ผู้สูงอายุที่มีความจ�าเป็นด้านการเงิน 

(รอ้ยละ 67) การเรยีกเก็บเงินสมทบจากประชากรวยัท�างาน
เพิ่มมากขึน้เพื่อเข้าสู่ระบบบ�านาญภาครฐั (รอ้ยละ 64) และ
การขยายระยะเวลาการเกษียณอายุ (รอ้ยละ 60) และที่ส�าคญั
ที่สุด คนส่วนใหญ่เห็นวา่ ควรสนับสนุนความพยายามภาครฐั
ใหม่ๆ ที่ส่งเสรมิ (รอ้ยละ 85) หรอื เรยีกรอ้ง (รอ้ยละ 83) ให้
ประชากรวยัท�างานเก็บออมเพ่ิมมากขึน้เพื่อการเกษียณอายุ
ของตนเอง 

เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วที่คนไทยมีความเช่ือมั่นใน
อนาคตของชาติ และเป็นเรื่องที่ถูกต้องอีกเช่นกันที่จะมี
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับหลักประกันความมั่นคงในยาม
เกษียณอายุ ความเต็มใจที่จะสนับสนุนการปฏิรูปการ
เกษียณอายุในเชิงสรา้งสรรค์นับเป็นข่าวดีอย่างยิ่ง เน่ืองจาก
การที่จะก่อให้เกิดผลตามที่ต้องการอาจต้องอาศัยมาตรการ
ใหม่ๆ เพื่อรองรับการเข้าถึงและความเพียงพอของระบบ
บ�านาญภาครฐั ส่งเสรมิให้มีการออมเพ่ือการเกษียณอายุเพิ่ม
มากขึน้ รวมถึงเพิ่มการพ่ึงพาตนเองด้านเศรษฐกิจของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ

คนไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิรปูด้านการเกษียณอายุอย่างไร
สัดส่วนของผู้ตอบแบบส�ารวจคนไทยท่ีระบุวา่รฐับาลควร หรอืไม่ควร…
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ขยายระยะเวลาการ
เกษียณอายุ

ให้ประชากรวยัท�างาน
จ่ายเงินสมทบเข้าระบบ
บ�านาญภาครฐัเพ่ิมขึน้

เพ่ิมการจัดเก็บภาษี
อากรเพ่ือจัดหาสวสัดิการ

บ�านาญพืน้ฐานแก่ผู้ 
สูงอายุที่มีความต้องการ

ด้านการเงิน

ให้นายจ้างเสนองานให้
แก่ผู้สูงอายุมากขึน้

ให้ประชากรวยัท�างาน
เก็บออมเพ่ือการเกษียณ

อายุมากขึน้

สนับสนุนให้ประชากรวยั
ท�างานเก็บออมเพื่อการ

เกษียณอายุมากขึน้
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หมายเหตเุชิงเทคนิค

นิยามศัพท์

ขนาดประชากรและช่วงความเช่ือม่ัน

ขนาดตัวอย่าง
ขอบเขตของ

ความผิดพลาด
 (+ หรอื -)*

จีน 1512 2.5

ฮ่องกง 749 3.6

อินโดนีเซีย 1023 3.1

มาเลเซีย 990 3.1

ฟิลิปปินส์ 997 3.1

สงิคโปร์ 750 3.6

เกาหลี ใต้ 997 3.1

ไต้หวนั 998 3.1

ไทย 1008 3.1

เวยีดนาม 995 3.1

*  ขอบเขตของความผิดพลาดที่ช่วงระดับของความเช่ือม่ัน 95 

ผู้สูงอายุ: ผู้สูงอายุในรายงานน้ี หมายถึงผู้ ใหญ่ท่ีมีอายุ 60 ปี
ขึน้ไป

สินทรัพย์ทางการเงิน: สินทรัพย์ทางการเงินในรายงานน้ี
โดยทั่วไปหมายถึง ผลิตภัณฑ์ประกันชีวติและผลิตภัณฑ์
ประเภทบ�านาญ หุ้น พันธบัตร กองทุนรวม ยกเว้นเงิน
ฝากธนาคาร (เวน้เสียแต่วา่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอื่น)

ระบบบ�านาญแบบมีกองทุน: ระบบบ�านาญแบบกองทุนคือ
ระบบที่ประชากรวัยท�างานในปัจจุบันส่งเงินสมทบเข้า
กองทุนและน� าไปลงทุน โดยการจ่ายประโยชน์ทดแทน
มาจากสินทรพัย์ที่เพิ่มพูนมากขึน้

รายได้ครวัเรอืน: รายได้ครวัเรอืนหมายถึง รายได้ของสมาชิก
ทุกคนในครอบครัว ส�าหรับผู้เกษียณอายุที่อาศัยอยู่กับ
ครอบครัวที่ประกอบด้วยคนหลายรุ่น รายได้ครัวเรือนจึง
หมายรวมถึงรายได้ของบุตรหลานด้วย

การเปิดรบัตลาด: การเปิดรบัตลาดหมายถึงระดับการมีส่วน
ร่วมในตลาดการเงิน ประเทศหรือสังคมท่ีเปิดรับตลาด
การเงินหมายถึงประเทศหรือสังคมที่ประชากรส่วนใหญ่ 
และ/หรอืมีการเพ่ิมขึน้ของสัดส่วนประชากรอย่างรวดเรว็
ที่เลือกลงทุนในตลาดการเงินและครอบครองสินทรัพย์
ทางการเงิน 

การส�ารวจความคิดเห็นในหัวข้อการเกษียณอายุในเอเชีย
ตะวันออก ช่วงที่สองได้รับการออกแบบโดยสถาบันการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโลก (Global Aging Institute—GAI) 
และได้ด�าเนินการส�ารวจในช่วงฤดูร้อนของปีพ.ศ. 2557 
โดย อิปซอสส์ ออบเซิร์ฟเวอร์ (Ipsos Observer) ซึ่งเป็น
บรษัิทท่ีด�าเนินการส�ารวจและวจิัยที่มีช่ือเสียงระดับโลก การ
ส�ารวจน้ีจัดท�าขึน้ในประเทศจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร ์เกาหลี ใต้ ไต้หวนั 
ไทย และเวยีดนาม กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มเลือก และ
เป็นตัวแทนของทัง้ประเทศน้ันๆ ยกเว้นกลุ่มตัวอย่างของ
ประเทศจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนามจะ
จ�ากัดเฉพาะเขตเมืองเท่าน้ัน การสัมภาษณ์น้ันด�าเนินการ
ผ่านทางโทรศัพท์ ยกเวน้ ฟิลิปปินส์ ไทย อินโดนีเซีย และ
เวยีดนาม ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ประชากรของ
การส�ารวจน้ีประกอบด้วย ผู้มีรายได้หลักของครอบครวั อายุ 
20 ปี หรือมากกว่า รวมถึงผู้มีรายได้หลักในปัจจุบัน และผู้
มีรายได้หลักที่เกษียณอายุแล้ว GAI ถ่วงน� ้าหนักข้อมูลดิบ
แบ่งตามอายุ เพศ และระดับการศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากการ
ส�ามะโน และแหล่งข้อมูลทางสถิติที่เป็นมาตรฐานทัง้ใน
ระดับชาติและนานาชาติ ในส่วนของการวเิคราะห์ผลส�ารวจ
น้ันกระท�าผ่านโปรแกรมส�าเรจ็รปู SPSS 

ขนาดของประชากร 7 ใน 10 ประเทศ อยู่ระหวา่ง 990 
ถึง 1,023 ตัวอย่าง ในประเทศจีน ขนาดของประชากรอยู่ที่ 

1,512 และฮ่องกงและสิงคโปรอ์ยู่ที่ 749 และ 750 ตัวอย่าง
ตามล�าดับ ช่วงระดับความเช่ือมั่นของการส�ารวจน้ีอยู่ที่ 95 
และมีความคลาดเคลื่อนอยู่ระหวา่ง + รอ้ยละ 2.5 ในจีน และ
รอ้ยละ + 3.6 ในฮ่องกงและสิงคโปร ์



10 จากความท้าทายสู่โอกาส: อนาคตของการเกษียณอายุในประเทศไทย

ระบบแผนสงเคราะห์หรือแบบตรวจสอบ (Means-Tested 

Programs): ระบบแผนสงเคราะห์หรือแบบตรวจสอบ 
เป็นระบบความช่วยเหลือทางสังคม โดยที่การมีสิทธ์ิ ไดร้บั
ประโยชน์ทดแทนจะถูกจ�ากัดเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีรายได้
หรอืสินทรพัย์ที่อยู่ ในระดับต�่ากวา่เกณฑ์ที่ก�าหนดไว ้

ระบบบ�านาญแบบได้มาจ่ายไป (Pay-As-You-Go Pension Sys-

tem): ระบบบ�านาญแบบได้มาจ่ายไป หมายถึงระบบที่น� า
เงินท่ีสมทบโดยประชากรวยัท�างานในปัจจุบันไปจ่ายเป็น
ประโยชน์ทดแทนแก่ผู้เกษียณอายุในปัจจุบัน 

อัตราทดแทนรายได้: อัตราทดแทนรายได ้หมายถึง ส่วนของ
รายได้ของประชากรวัยท�างาน ซึ่งประโยชน์เงินบ�านาญ
เข้ามาแทนท่ี หากการจ่ายประโยชน์ทดแทนน้ันเป็นเงิน
ก้อนมิ ใช่การจ่ายเป็นรายเดือน อัตราทดแทนรายได้น้ีจะ
หมายถึงส่วนของรายได้ซ่ึงประโยชน์เงินบ�านาญจะเข้ามา
แทนที่ หากถูกแบ่งจ่ายเป็นรายงวด

ผู้เกษียณอายุและประชากรวัยท�างาน: การจ�าแนกผู้ตอบ
แบบส�ารวจว่าเป็น “ผู้เกษียณอายุในปัจจุบัน” และ 

“ประชากรวยัท�างานปัจจุบัน” น้ันมาจากการที่ผู้ตอบแบบ
ส�ารวจเป็นผู้ระบุด้วยตนเอง ทัง้น้ี ผู้ตอบแบบส�ารวจจะได้
รบัการอธิบายวา่ การเกษียณอายุ หมายถึง “ไม่ท�างานอีก
ต่อไป หรือท�างานน้อยลงกว่าขณะที่มีอายุน้อยกว่าน้ีและ
ไม่มีแผนทีจ่ะกลบัไปท�างานเต็มเวลาอกีครัง้หน่ึง” จากน้ัน
จะไดร้บัการถามวา่ เป็น “ผู้เกษียณอายใุนปัจจบุนั” หรอืไม่

ระบบบ�านาญภาครฐั: ค�าวา่ “ระบบบ�านาญภาครฐั” ในรายงาน
ฉบับน้ี หมายถึง ระบบบ�านาญภาคบังคับทัง้หมด หรือ
ระบบการออมเพ่ือการเกษียณอายุ ซ่ึงจัดตัง้โดยรัฐบาล 
โดยมีข้อแม้วา่ ระบบน้ันจะต้องเป็นระบบที่มีการจ่ายเงิน
สมทบและไม่ ใช่ระบบแผนสงเคราะห์หรือแบบตรวจ
สอบ (means-tested) ในประเทศไทย ระบบบ�านาญภาค
รัฐ หมายถึงกองทุนประกันสังคม กองทุนการออมแห่ง
ชาติ และกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ



เก ีย่วกบัสถาบนัการเขา้ส ูส่ งัคมผ ูส้งูอายโุลก  
(Global Aging Institute—GAI)

สถาบันการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโลก (Global Aging Institute—GAI) เป็น

องค์กรที่มุ่งงานด้านการวจิัย และการศึกษาโดยไม่หวงัผลก�าไร ทัง้น้ี มีวตัถุประสงค์

หลักเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจ เก่ียวกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโลก อธิบายให้ผู้

ก�าหนดนโยบายและสาธารณชนทราบเก่ียวกับความท้าทายของการเข้าสู่สังคมผู้สูง

อายุ รวมถึงสนับสนุนให้มีการออกนโยบายในเชิงสรา้งสรรค์ ในเวลาท่ีอันควร เรือ่งที่ 

GAI ให้ความสนใจน้ันกวา้งมาก และหมายรวมถึงทุกส่ิงตัง้แตก่ารสรา้งหลักประกัน

ความมั่นคงเพื่อการเกษียณอายุเรื่อยไปจนถึงความม่ันคงระดับชาติ  ขอบเขตน้ัน

ครอบคลุมทั่วโลก ซ่ึงรวมไปถึงสังคมผู้สูงอายุทั่วโลก

GAI ก่อตัง้ขึน้ในปีพ.ศ. 2557 โดยมีส�านักงานใหญ่ตัง้อยู่ที่อเล็กซานเดรีย รัฐ

เวอรจิ์เนีย แม้วา่ GAI จะเพ่ิงเริม่ก่อตัง้ แต่เป้าหมายของการท�างานน้ันไม่ ใช่เรือ่ง

ใหม่เลย ก่อนการก่อตัง้สถาบัน รชิารด์ แจ็คสันซ่ึงด�ารงต�าแหน่งประธาน ได้ด�าเนิน

โครงการวิจัยเกี่ยวกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโลก ขณะท�างานอยู่ที่ สถาบันวิจัย

นโยบายการต่างประเทศและยุทธศาสตร์ (Center for Strategic and Inter-

national Studies—CSIS) มาเป็นระเวลาเกือบ 15 ปี ได้ผลิตผลงานวิจัยและ

วเิคราะห์จ�านวนมาก ซ่ึงเปิดโลกทัศน์และมีบทบาทส�าคัญในการสรปุข้อถกเถียงวา่ 

อะไรคือความท้าทายที่มีความส�าคัญยิ่งในศตวรรษที่ 21 คณะกรรมการของ GAI 

มี โธมัส เอส เทอรร์ี ่ซ่ึงเป็นประธานคณะเจ้าหน้าท่ีบรหิาร ของเทอรร์ีก่รุป๊ และอดีต

ประธานของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งสหรัฐอเมริกา ด�ารงต�าแหน่ง

ประธานกรรมการ ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันการเข้าสู่สังคมผู้

สูงอายุโลกได้ท่ี www.GlobalAgingInstitute.org.

เก ีย่วกบัอสีทส์ปร งิ อนิเวสทเ์มนทส ์
อีสท์สปรงิ อินเวสท์เมนทส์เป็นบรษัิทบรหิารและจัดการสินทรพัย์ชัน้น�าในภูมิภาค

เอเชีย โดยรับผิดชอบในการบริหารจัดการสินทรัพย์มูลค่า 134,000 ล้านเหรียญ

สหรัฐ (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558) ให้แก่ลูกค้าสถาบันและลูกค้ารายย่อย อีสท์

สปริง อินเวสท์เมนทส์เริ่มด�าเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตัง้แต่พ.ศ. 2537 โดยมี

สถานะเป็นบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจบรหิารและจัดการกองทุนรวมของพรเูด็นเชียลใน

ภูมิภาคเอเชีย และเป็นบรษัิทย่อยของกลุ่มบรษัิทพรเูด็นเชียล ซึ่งเป็นหน่ึงในกลุ่ม

บรษัิทที่ ให้บรกิารทางด้านการเงินท่ี ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก

อีสท์สปรงิ อินเวสท์เมนทส์เป็นหน่ึงในบรษัิทที่มีเครอืข่ายครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย

ที่กว้างขวางที่สุดแห่งหน่ึง โดยมีทีมงานอันประกอบด้วยพนักงานกว่า 2,500 คน 

และผู้เช่ียวชาญด้านการลงทุนมืออาชีพกวา่ 250 คน ประจ�าอยู่ ณ หน่วยธุรกิจต่างๆ 

ใน 10 ประเทศ รวมถึงมีส�านักงานในสหรฐัอเมรกิา ยุโรป และสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ 

ความรูค้วามเช่ียวชาญรวมถึงความเข้าใจในตลาดท้องถ่ินส่งผลให้เรามีความพรอ้มที่

จะส่งมอบโอกาสในการลงทนุที่ ไดร้บัการกลัน่กรองเป็นพเิศษส�าหรบัลกูคา้ของเราทกุ

ราย เราให้บริการด้านการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทนับตัง้แต่ ตราสาร

ทุน ตราสารหน้ี การลงทุนในประเทศ และต่างประเทศในหลากหลายชนิดสินทรพัย์ 

การระดมทุน การลงทุนในหุ้นที่ ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการ

ลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน

อีสท์สปรงิ อินเวสท์เมนทส์ ได้รบัการจัดให้เป็นบรษัิทบรหิารและจัดการกองทุนรวม

เพือ่ลกูคา้รายยอ่ยท่ี ใหญท่ีสุ่ดในภมูภิาคเอเชียในปีพ.ศ. 2557 จากการส�ารวจประจ�าปี

ของ Asia Asset Management และได้รบัการยกย่องให้เป็นบรษัิทจัดการกองทุน

รวมยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย จากงานประกาศรางวลั Best of the Best Awards 

ของ Asia Asset Management ประจ�าปีพ.ศ. 2557

เก่ียวกับผู้วจัิย

รชิารด์ แจ็คสนั (Richard Jackson) เป็นผู้ก่อตัง้และด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการของสถาบันการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโลก (Global Aging 

Institute—GAI) ซ่ึงเป็นองคก์รเพื่อการวจิัยและการศึกษาที่ ไมแ่สวงก�าไร โดยมีวตัถุประสงคห์ลักเพื่อมุง่สรา้งความเข้าใจเกี่ยวกับความท้าทาย

ในด้านต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเศรษฐกิจ สังคม ภูมิรฐัศาสตร ์ซึ่งได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสรา้งประชากร โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ภาวะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทัง้ในสหรฐัอเมรกิาและท่ัวโลก นอกจากน้ีเขายังด�ารงต�าแหน่ง Senior Associate ของสถาบันวจัิยนโยบายการ

ต่างประเทศและยุทธศาสตร ์(Center for Strategic and International Studies—CSIS) รวมถึงยังเป็นที่ปรกึษาอาวโุสให้กับ Concord 

Coalition อีกด้วย รชิารด์เป็นผู้ประพันธ์ หรอืผู้ประพันธ์รว่มด้านนโยบายศึกษามากมายหลายเรือ่งด้วยกัน อาทิ Lessons from Abroad for the 

U.S. Entitlement Debate (2014) The Global Aging Preparedness Index, Second Edition (2013) Balancing Tradition and Modernity: 

The Future of Retirement in East Asia (2012) Global Aging and the Future of Emerging Markets (2011) และ The Graying of the 

Great Powers: Demography and Geopolitics in the 21st Century (2008) นอกจากน้ี รชิารด์ยังเป็นวทิยากรบรรยายในหัวขอ้ประชากรศาสตร ์

และไดร้บัการอา้งองิถงึในส่ือตา่งๆ อยา่งสม�า่เสมอ รชิารด์ไดร้บัปรญิญาดษุฎบีณัฑิตสาขาวชิาประวตัศิาสตร ์จากมหาวยิาลยัเยล และอาศัยอยู่ ในอ

เล็กซานเดรยี รฐัเวอรจิ์เนีย กับภรรยาช่ือเพอรร์นี และบุตรอีกสามคน ได้แก่ เบนจามิน ไบรอัน และเพเนโลเป

โทเบียส ปีเตอร ์(Tobias Peter) เป็นผู้วจัิยในต�าแหน่ง Research Associate ของสถาบันการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโลก (Global Aging In-

stitute—GAI) ก่อนหน้าท่ีจะเริม่เข้าศึกษาในระดับมหาบัณฑิต เขาท�างานรว่มกับรชิารด์ แจ็คสัน เกี่ยวกับภาวะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโลก ณ 

สถาบันวจิัยนโยบายการตา่งประเทศและยุทธศาสตร ์(Center for Strategic and International Studies—CSIS) ซ่ึงเขาประสบความส�าเรจ็

ในต�าแหน่งนักวจิัยฝึกหัด ผู้ช่วยนักวจัิย และผู้ประสานงานโครงการตามล�าดบั โทเบียสเป็นผู้ประพันธ์รว่มด้านนโยบายศึกษาหลายเรือ่งดว้ยกัน 

อาทิ U.S. Development Policy in an Aging World: New Challenges and New Priorities for a New Demographic Era (2013) The 

Global Aging Preparedness Index, Second Edition (2013) และ Balancing Tradition and Modernity: The Future of Retirement in 

East Asia (2012) โทเบียสจบการศึกษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาประวตัศิาสตรแ์ละเศรษฐศาสตรป์ระยุกต ์จาก College of St. Scholastica 

และระดับมหาบัณฑิตด้านนโยบายสาธารณะจาก Harvard’s John F. Kennedy School of Government
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