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ค�าน�า

 ประเทศไทยต้องเผชญิกบัสถานการณ์สงัคมสูงวัยเช่นเดยีวกับหลาย ๆ  

ประเทศ โดยปี พ.ศ. 2565 ไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ และ 

อีกประมาณ 10 ปี น่าจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (super aged society) 

โดยมีสัดส่วนประชากรวัย 60 ปีขึ้นไป สูงกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด 

จัดว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการเพิ่มของผู้สูงอายุที่รวดเร็วที่สุดในกลุ่มประเทศ 

ASEAN รองจากประเทศสิงคโปร์ และมีอัตราใกล้เคียงกับประเทศเกาหลีใต ้

แต่รายได้ประชากรของไทยยงัต�า่กว่าประเทศเหล่านีม้าก นอกจากนัน้ ไทยยงัมี

ระบบบ�านาญท่ียังไม่มีประสิทธิภาพ หากไม่มีการแก้ไขอาจขาดความยั่งยืนได้ 

(Global Pension Index 2021) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุยังส่งผลต่อการ 

ชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ท�าให้เกิดข้อจ�ากัดของ 

สถานะทางด้านการคลังของภาครัฐ ตลอดจนความไม่คล่องตัวของภาครัฐ 

ในการด�าเนินการ ข้อจ�ากัดเหล่านี้จะส่งผลต่อการรับมือกับสังคมผู้สูงวัย ดังนั้น 

ผูส้งูอายจุงึไม่สามารถคาดหวังสวสัดกิารหรอืความช่วยเหลือจากภาครัฐได้เพียง

ฝ่ายเดียว การบริหารจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุจึงเป็นทางออกหนึ่งที่ส�าคัญ

ในการช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถด�ารงชีพได้ตามอัตภาพได้ในวัยเกษียณอายุ 

 การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินส�าหรับผู้สูงอายุไทยใน

หนงัสอืเล่มนี ้ได้รบัการสนับสนนุจากมลูนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูส้งูอายไุทย 



และส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยที่ผลการศึกษาทางด้านวิชาการและ

รายละเอยีดต่าง ๆ  ของการวจิยั ได้รวบรวมไว้ในหนงัสอื “การศกึษาการบรหิาร

ทรัพย์สินของผู้สูงอายุไทย” 

 ท้ายที่สุด หนังสือเล่มนี้เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ที่ช่วยให้เรามีความเข้าใจ

มากข้ึนเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อน และ 

หวงัว่าจะได้มกีารศกึษาเรือ่งนีอ้ย่างจริงจังและต่อเนือ่งในอนาคตต่อไป  ข้าพเจ้า

ขอขอบคณุมูลนธิสิาธารณสุขแห่งชาต ิภายใต้โครงการ “พัฒนาคุณภาพแผนการ

วิจัยสังคมสูงวัยที่ยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ เพื่อสังเคราะห์และเช่ือมโยงการน�า

ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์” ที่ให้การสนับสนุนการจัดท�าหนังสือเล่มนี้

รศ.ดร.สันติ ถิรพัฒน์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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บทน�า

 การจดัการทรัพย์สินของผูสู้งอายเุป็นเรือ่งทีมี่ความส�าคญัไม่น้อยไป

กว่าเรือ่งสขุภาวะ การรกัษาพยาบาล และการถูกละเมดิสิทธแิละความรนุแรง

ต่อผู้สูงอายุ 

 อย่างไรก็ตาม การศึกษาทางด้านการจัดการทรัพย์สินและการถูก 

เอาเปรยีบทางการเงนิของผู้สูงอายยุงัมีค่อนข้างจ�ากดั สาเหตอุาจเป็นเพราะการ

จัดการทรัพย์สินเป็นเร่ืองที่อ่อนไหว และการถูกเอาเปรียบทางการเงินนั้น 

ไม่ได้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเหมือนกับการละเมิดทางด้านกายภาพ

 หนังสือเล่มนี้เป็นการน�าเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ ปัญหา 

ในการจัดการทรัพย์สิน ความต้องการความช่วยเหลือในการจัดการทรัพย์สิน 

ปัจจัยที่เป็นตัวก�าหนดความต้องการดังกล่าว ตลอดจนความต้องการทางเลือก

ในการจัดการทรัพย์สิน รวมท้ังการใช้สินเชื่อจ�านองย้อนกลับ (reverse 

mortgage) เพื่อการด�ารงชีพ หากมีความจ�าเป็น 

 ความเข้าใจพฤติกรรมการจัดการทรัพย์สินของผู ้สูงอายุจะเป็น

ประโยชน์ต่อผูท้ีส่นใจทางด้านนโยบายผู้สูงอาย ุโดยเฉพาะอย่างยิง่ต่อหน่วยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและขับเคลื่อนนโยบายผู้สูงอายุ เพื่อเตรียม 

การรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ นอกจากนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการเงิน

6
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การจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุไทย

ผู้สนใจรายละเอียด
ข้อมูลการทบทวนวรรณกรรมและผลส�ารวจ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ 
ที่น�าเสนอในเอกสารฉบับนี้
ดูได้จากเอกสารฉบับสมบูรณ์ตาม QR code นี้
  

เฉพาะกิจของรัฐที่ให้บริการทางการเงินแก่ผู้สูงอายุ  รวมถึงธนาคารพาณิชย์

ทั่วไป หากจะมีการให้สินเชื่อ reverse mortgage หรือบริการทางการเงินแก ่

ผู้สูงอายุซึ่งจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เน้ือหาที่น�าเสนอในเอกสารน้ีจะเป็นข้อมูล

สนบัสนนุต่อการขบัเคล่ือนนโยบายทางด้านผู้สูงอายุในมิตต่ิาง ๆ  ให้ครบถ้วน 

ในการเตรียมการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุต่อไป 

รอ QR CODE ตัวใหม่





“การจัดการ
ทรัพย์สิน
ของผู้สูงอายุ”
ความหมายและความส�าคัญ

1
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การจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ

 ความเป็นอยู่ที่ดี (well-being) ของผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับ
ภาวะสุขภาพ การมีสวัสดิการสังคม และสภาวะทางเศรษฐกิจ

 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุ และก�าลังจะก้าวเข้าสู่สังคม 

สูงวัยระดับสุดยอด (super-aged society) ในอีกประมาณ 10 ปีข้างหน้า 

เมื่อสัดส่วนประชากรวัย 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 28% ของประชากรทั้งหมด 

 แม้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศทีม่อีตัราการสงูอายทุีร่วดเรว็มาก

ที่สุดประเทศหนึ่งของโลก แต่ประชากรยังมีรายได้ต�่า โครงสร้างพ้ืนฐาน

สวสัดกิารผูส้งูอายุทีย่งัไม่ครอบคลมุทัว่ถงึเพยีงพอ ประกอบกบัการระบาด

ของ COVID-19 ได้ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง ผู้สูงอายุที่ยังท�างาน 

หาเลี้ยงชีพอยู่ตกงาน และมักเป็นการตกงานที่ถาวร ภาวะดอกเบี้ยต�่า 

 สถานการณ์เหล่านี้อาจส่งผลให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ของประเทศมี

รายได้ไม่เพยีงพอในการด�ารงชพีในวยัเกษยีณอาย ุการรบัมอืกบัผลกระทบ

ที่จะเกิดข้ึนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอาย ุ

จึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย 

 การจัดการทรัพย์สินที่เหมาะสมของผู้สูงอายุจะช่วยให้ผู้สูงอาย ุ

มีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ดี และยังส่งผลทางอ้อมต่อความเพียงพอ 

ของการออมในการด�ารงชีพ

 รวมทัง้เป็นพืน้ฐานส�าคัญของความเป็นอยูท่ีด่ไีปจนตลอดชวีติ 

ดังภาพ 1.1
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ภาพ 1.1 ความเป็นอยู่ที่ดี (well-being) กับการจัดการทรัพย์สิน
 ของผู้สูงอายุ 

สุขภาพ
(health)

สวัสดิการ
สังคม

(social welfare)

ภาวะทาง
เศรษฐกิจ

(economic 
welfare)

การออม
ที่เพียงพอ

ในการใช้จ่ายด�ารงชีพ
หลังวัยเกษียณ

การจัดการทรัพย์สิน
ของผู้สูงอายุ

การบริหารจัดการทรัพย์สิน
ที่มีประสิทธิภาพ

ช่วยให้สภาวะทางเศรษฐกิจดีขึ้น 
ป้องกันการละเมิดสิทธิ

หรือเอาประโยชน์ทางการเงิน

การแปลงที่อยู่อาศัย
(home equity conversion)

เพื่อการด�ารงชีพ

การใช้สินเชื่อ
reverse mortgage

ของผู้สูงอายุ เพื่อให้มีรายได้
ในการด�ารงชีพ

การจัดการทรัพย์สิน
ในปัจจุบัน

ปัญหาและอุปสรรค

ความเข้าใจและ
ความต้องการ 

ความต้องการ
ทางเลือกในการ
จัดการทรัพย์สิน 

ปัญหาและ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะทางนโยบายเพื่อการปรับปรุงสินเชื่อให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุไทย
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การจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ

การจัดการทรัพย์สิน	คืออะไร

 การจดัการทรพัย์สิน ไม่มคีวามหมายทีต่ายตวั เนือ่งจากมกีารใช้

ในหลายลักษณะ เช่น ในเร่ืองของการลงทุนอาจหมายถึงการจัดสรร 

การลงทุนในแต่ละประเภทของสินทรัพย์ การกระจายความเสี่ยง การวัด 

ผลตอบแทน การปรับน�้าหนักของสินทรัพย์ท่ีลงทุนและการป้องกันความ

เสี่ยงเมื่อปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป หรืออาจหมายถึงการ

ด�าเนินการทางด้านกฎหมายหากถูกละเมิดหรือเอาเปรียบต่าง ๆ เป็นต้น

     เนื่องจากหนังสือเล่มนี้ให้ความสนใจเรื่องของการจัดการทรัพย์สิน

ของผู้สูงอายุ ผู้เขียนจึงแบ่งการจัดการทรัพย์สินออกเป็น 3 กระบวนการหลัก คือ1 

 ช่วงท่ีหนึง่ การสะสมทรพัย์สินหรอืการออม (saving) เพือ่การใช้จ่ายในยามเกษยีณ 

การออมอาจจะอยูใ่นรูปของสนิทรัพย์ทางการเงนิ เช่น เงนิฝาก หุน้สามญั หรอืสนิทรัพย์อืน่ 

เช่น บ้าน ที่ดิน ฯลฯ 

 ช่วงที่สอง การใช้ทรัพย์สิน (spend-down or asset utilization) ในช่วง 

วยัเกษียณ อาจรวมถงึการเกบ็รกัษาทรพัย์สนิไม่ให้สญูหายทีอ่าจเกิดขึน้จากความเสือ่มถอย

ทางด้านร่างกายและความสามารถของกระบวนการคิด (cognitive ability)

 ช่วงที่สาม การยกทรัพย์สินให้ (gift-giving) ซึ่งอาจรวมถึงการท�าบุญ การส่งต่อ

ทรัพย์สิน และการให้มรดกแก่ลูกหลาน (bequeathing)
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     นิยามการจัดการทรัพย์สินเช่นนี้สอดคล้องกับทฤษฎีวงจรชีวิต 

(life-cycle theory) ซึง่ทางเศรษฐศาสตร์ท�าให้สามารถอนมุานพฤตกิรรม

การใช้จ่ายและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการสินทรัพย์ของผู้สูงอายุได้

 อย่างเช่น ในบั้นปลายของชีวิตผู้สูงอายุควรมีการใช้ทรัพย์สินที่

ตนได้สะสมไว้ และมีการวางแผนในการให้มรดกแก่ลูกหลาน นอกจากนั้น 

จากแรงจูงใจด้านการระมัดระวัง (precautionary motive) ส่งผลให ้

ผู ้สูงอายุมีการออมท่ีสูง หากมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอายุขัย (life 

expectancy) ของตน หรือมีความกังวลเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล 

รวมทั้งรายจ่ายที่คาดไม่ถึงในอนาคต 

 ส�าหรบัผูส้งูอายุซ่ึงมรีายได้สงูทีเ่ป็นห่วงลูกหลาน จะมกีารวางแผน

เกี่ยวกับการจัดการมรดก หรือผู้ที่มีทรัพย์สินมากอาจมีการบริจาคที่สูง 

เพื่อประโยชน์ทางด้านภาษี เป็นต้น
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ความส�าคัญของการจัดการทรัพย์สิน
ของผู้สูงอายุ

 การเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของผู ้สูงอายุถือเป็น 

เรื่องที่มีความส�าคัญและได้รับความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก 

ในปัจจุบันสัดส่วนการครองสินทรัพย์ส่วนใหญ่ในระบบเศรษฐกิจเป็น 

ผูส้งูอาย ุพฤตกิรรมทางการเงนิของผู้สูงอายมุคีวามแตกต่างจากการลงทนุ

ทั่วไป การพัฒนาผลิตภัณฑ์การเงินและการให้ค�าปรึกษาจึงเป็นเรื่องที่ 

ธุรกิจสถาบันการเงินให้ความสนใจ 

 แต่ส�าหรับนักวิชาการและผู ้ท่ีเกี่ยวข้องทางด้านนโยบาย

สาธารณะ การจัดการทางการเงินที่ดีจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยง 

ในการมอีายขุยัยนืยาว (longevity risk) ทีท่�าให้เงินออมหรอืทรพัย์สนิ

ท่ีสะสมไว้ไม่เพียงพอส�าหรับการด�ารงชีพในวัยเกษียณอายุ ส่งผลให้ 

ผู ้สูงอายุมีความเป็นอยู ่ที่ดีท้ังด้านสุขภาพและสถานะทางสังคมใน 

วัยเกษียณ 
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 ทั้งนี้ มีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่า การจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ 

เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน เนื่องจากการจัดการทรัพย์สินไม่ได้มีเฉพาะ

ทรพัย์สนิทางการเงินเพียงอย่างเดียว แต่ครอบคลมุถงึทรัพย์สินทีไ่ม่สามารถ

จับต้องได้ (intangible assets) นอกจากนั้น การที่คนเรามีอายุยืนยาวขึ้น 

ส่งผลให้การจัดการทรัพย์สินเพื่อการด�ารงชีวิตในวัยเกษียณ มีลักษณะ

เป็นการจัดการที่ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ (multistage life) อีกด้วย

 จากการทบทวนการศึกษาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ2 พบว่า

การจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุแบ่งออกได้เป็น 3 เรื่องหลัก ดังนี้

 1. การจัดการทางด้านสวัสดิการ (welfare) เป็นเรื่องการแก้ปัญหาที่ 

ผู้สูงอายุประสบทางด้านการเงิน การจัดการเพื่อให้มีความมั่นคงทางสังคม และการ

จัดการเพื่อไม่ให้ครอบครัวล้มละลาย 

 2. การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ (retirement planning) เป็นเรื่อง

เกี่ยวกับพฤติกรรมในการออม ลกัษณะเฉพาะของการออม ตลอดจนทศันะความเชือ่

และทักษะของผู้สูงอายุที่มีผลต่อการออม

 3. การลงทุน (investment) เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการเลือกประเภทของ

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ระยะเวลาในการลงทุน การจัดสรรการลงทุน และกลยุทธ์

ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 

 นอกจากนัน้ ผูส้งูอาย ุ(ทีร่�า่รวย) ยงัอาจมีการจดัการทางด้านการสบืทอด

ความมัง่คัง่และมรดก (legacy management) ซึง่ครอบคลุมตัง้แต่การครอบครอง

สมบัติหรือสินทรัพย์พิเศษบางอย่างการท�าบุญและการกุศล จนถึงการถ่ายทอด

ทรัพย์สินระหว่างรุ่น (intergenerational transfers)
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การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ

 ในโลกปัจจุบัน การวางแผนเพ่ือการเกษียณอายุถือว่าเป็นการ

จดัการทีส่�าคญั ส่วนใหญ่เป็นเป้าหมายหลักในการจดัการทรพัย์สนิส�าหรบั

ผู้สูงอายุ 

 นบัวนั เรือ่งของการวางแผนเพือ่การเกษยีณจะยิง่เพ่ิมขึน้ มคีวาม

ส�าคัญมากขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ท�าให้ผู้สูงอายุ 

มีความเสี่ยงของการมีอายุขัยยืนยาว (longevity risk) เพิ่มขึ้น 

 การวางแผนเพือ่การเกษยีณอาย ุมผีูเ้สนอไว้หลายแนวทางด้วยกนั

 แนวทางแรก เป็นการแบ่งช่วงตามช่วงชีวิตของมนุษย์เป็น 

การออม การใช้ และการถ่ายโอนทรัพย์สิน โดยมองว่า การออมจะ 

เริ่มจากการท�างาน การใช้จะเริ่มจากช่วงต้นของการเกษียณ และการให้

มรดกจะเริ่มขึ้นช่วงหลังการเกษียณ3 

 ดังเช่นภาพ 1.2 ซึ่งแสดงเส้นทางส�าหรับการวางแผนเพื่อการ

เกษียณอายุตามแนวทางแรก

เริ่มต้น
ชีวิต

การออม การใช้
การ

ถ่ายโอน
ทรัพย์สิน

•	ช่วงการศึกษา •	ช่วงเริ่มต้นการท�างาน
•	ช่วงก้าวหน้าในอาชีพ
•	ช่วงรุ่งเรือง
•	ช่วงก่อนการเกษียณ

•	ช่วงต้นของการเกษียณ
•	ช่วงปลายของการเกษียณ

ภาพ 1.2 ช่วงชีวิตของมนุษย์กับการวางแผนเพื่อการเกษียณ



18

 นอกจากนีย้งัมแีนวทางอืน่ ๆ  ทีม่าจากมมุมองทีแ่ตกต่างกนัออก

ไป เช่น แนวคิดว่า หากคนเรามีอายุยืนยาวขึ้นมาก การแบ่งช่วงชีวิตแบบ

เดิม ๆ อาจต้องเปล่ียนแปลงไป ผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณอาจยังคงท�างานนาน

ข้ึน แต่ลักษณะงานจะมีการเปลี่ยนไปในหลายช่วง ผู้สูงอายุในวัยเกษียณ

เดิมที่เคยคิดว่าจะเป็นการพักผ่อน (recreation) คงมีการเปลี่ยนเป็น 

การสร้าง (re-creation) งานใหม่ให้ตนเอง4 เป็นต้น



ความก้าวหน้า
และความท้าทาย

2
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 การละเมิดหรือเอาเปรียบทางการเงินเป็นปัญหาที่ส�าคัญและ

รุนแรง แต่กลับมีการศึกษาที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการละเมิดด้านอื่น 

การศึกษาส่วนใหญ่เน้นการละเมิดทางด้านกายภาพ เพศ และการทอดทิ้ง

ผู้สูงอายุ5  

 การละเมิดทางการเงินเป็นเรื่องที่วินิจฉัยได้ยากกว่า เมื่อเทียบกับการละเมิด

ทางด้านร่างกาย และถึงแม้ว่ากลไกทางกฎหมายสามารถช่วยให้เกิดความยุติธรรมได้

แต่การละเมิดทางการเงินมีผลกระทบและสร้างบาดแผลทางด้านจิตใจต่อ

ผู้สูงอายุเป็นเวลานาน

 ด้วยเหตุนี้ การแสวงหาวิธีป้องกันปัญหาในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่อง

ทีม่คีวามส�าคญั6 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยคุทีก่ารท�าธรุกรรมและตราสาร

ทางการเงินมีการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นดังเช่นปัจจุบัน7

ภัยคุกคามในยามสูงวัย

 จากการรวบรวมรายงานข่าวเกีย่วกับการละเมดิสทิธิทางการเงนิ

ของผูส้งูอายจุากสือ่ต่าง ๆ  รวมท้ังบทความวชิาการทีต่พีมิพ์เก่ียวกับเรือ่งนี้ 

ตลอดจนข้อมูลจากโครงการและกิจกรรมที่ส�าคัญในการแก้ปัญหาการ

ละเมิดสิทธิทางการเงินของผู้สูงอายุในชุมชนต่าง ๆ พบว่า ความเสียหาย 

จากการละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้นทั่วโลกและมีผลกระทบที่รุนแรง 
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 ทีส่หรัฐอเมรกิา พบว่า มสัีดส่วนผู้สูงอาย ุ5.2% ทีถ่กูละเมดิหรอื

เอาเปรียบด้านการเงินโดยคนในครอบครัว ในขณะที่ 4.6% ถูกละเมิด 

ทางด้านอารมณ์ 1.6% ถูกละเมิดทางด้านกายภาพ 0.6% ถูกล่วงเกิน 

ทางเพศ และ 5.1% ถูกทอดทิ้ง8 

 แนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับที่พบในประเทศไอร์แลนด์ ซึ่ง 

พบว่า มีสัดส่วนผู้สูงอายุ 1.3% ที่ถูกละเมิดทางการเงิน สูงกว่า 1.2% 

ถูกละเมิดทางด้านจิตใจ 0.5% ถูกละเมิดทางด้านกายภาพ 0.05% ถูก 

ล่วงเกินทางเพศ และ 0.3% ถูกทอดทิ้ง9  

 ในอนิเดยี จีน10 หรือแม้แต่ในประเทศไทยเราเองก็พบปรากฏการณ์

ในทิศทางเดียวกัน 

 ในกรณีของประเทศไทย ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ 

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รายงานว่า ในปี 2560 พบผู้สูงอายุจ�านวน

มากกว่า 700 คน ถูกหลอกจากสื่อดิจิทัล11  สถานการณ์เช่นนี้น�าไปสู่การ

จัดกิจกรรมเชิงป้องกัน อย่างเช่น กิจกรรม “ผู้สูงวัยรู้ทันสื่อ” จัดโดย

โครงการเสริมสร้างพลเมืองสูงวัยสู ่อาสาเฝ้าระวังส่ือ ร่วมกับสถาบัน

ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. ที่เน้นให้

ผู ้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ ์

เกี่ยวกับการถูกหลอกหรือละเมิดจากมิจฉาชีพที่มุ ่งหวังต่อทรัพย์12  

นอกจากนี ้ยงัพบการรายงานข่าวท่ีสะท้อนถงึความรนุแรงของปัญหานี ้เช่น 

บทความข่าว “ภัยร้าย ‘คนชรา’ ทีค่าดไม่ถึง ถูกหลอกโอนทรพัย์หมดตวั!”13 

เป็นต้น

 ผลการศกึษาในปี 2557 เกีย่วกับการสร้างภมูคิุม้กนัภยัทางสงัคม

ให้แก่ผู้สูงอายุ14 โดยท�าการส�ารวจตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 

จ�านวน 2,553 ราย จากทุกภาคของประเทศ รวม 5 จังหวัด ได้แก่ 
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กรงุเทพมหานคร นครราชสมีา เชียงใหม่ นครศรธีรรมราช และสพุรรณบรุี 

พบว่า ภัยทางสังคมที่ผู้สูงอายุประสบมากที่สุด สัดส่วนถึง 15.2% คือการ

ถกูละเมดิทางด้านจติใจ และมสีดัส่วนผูส้งูอาย ุ6.8% ทีป่ระสบภัยจากการ 

ถกูเอาประโยชน์ทางด้านทรพัย์สนิ โดยท่ีภัยทางด้านทรัพย์สนิของผูส้งูอายุ 

ได้แก่ การถูกเอาประโยชน์จากทรัพย์สินเงินทอง การใช้ทรัพย์สินของ 

ผู้สูงอายุโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการน�าทรัพย์สินไปใช้ผิดกฎหมาย  

 กล่าวได้ว่า สถานการณ์ด้านการละเมดิสิทธผิูส้งูอายดุ้านทรพัย์สิน

ในประเทศไทยก�าลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศกลาง ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ15 16 ระบวุ่า จ�านวนของคดอีาญา

ฉ้อโกงทรัพย์สิน ลักทรัพย์ และปล้นทรัพย์ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้น

จาก 55 รายในปี พ.ศ. 2544 เป็น 703 ราย ในปี พ.ศ. 2558 จากข้อมูล

สถิติคดีอาญาของศูนย์
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ขีดจ�ากัดจากภาวะ	“สูงวัย”

 จากการศึกษาและรวบรวมสาเหตเุบือ้งหลงัการถกูละเมดิทางการ

เงินของผู้สูงวัย พบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

• ผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการเป็นเป้าหมายมักเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินมาก และเป็นผู้ที่เปราะบาง 

เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว หรือสูญเสียความสามารถทางกระบวนการคิด (cognitive 

skill) เป็นต้น17 และยังพบว่า ผู้สูงอายุที่ถูกเอาเปรียบทางด้านการเงินมักเป็นผู้ที่มีความ

เปราะบางทางด้านเศรษฐกิจ สาธารณสุข หรือมีฐานะด้อยในสังคม18 

• ผูท้ีก่ระท�าการละเมดิมกัเป็นผู้ท่ีผู้สูงอายคุุ้นเคยหรอืไว้ใจ รวมถงึคนในครอบครวั เพือ่น 

ผู้ให้การดูแลด้านสุขภาพ และผู้ประกอบอาชีพในการให้ค�าปรึกษาทางด้านการจัดการ

ทรัพย์สินที่ผู้สูงอายุเชื่อถือนั่นเอง19 

 นอกจากนี ้ผลการศกึษาในเร่ืองนีจ้ากประเทศต่าง ๆ  ยงัพบปัจจยั

เสี่ยงในด้านอื่น ๆ เช่น

•  สุขภาพ
 สุขภาพมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการจัดการทรัพย์สิน เช่น 

ผูส้งูอายทุีมี่สขุภาพไม่ดจีะมกีารให้มรดกทีต่�า่ การเปลีย่นแปลงของสภาวะ

สขุภาพทีไ่ม่ได้คาดไว้ รวมทัง้การทีคู่ส่มรสเสยีชวิีต ส่งผลให้ผูส้งูอายใุช้จ่าย

มากขึ้น เป็นต้น
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•  ทักษะด้านการเงิน
 การจดัการและการวางแผนเพ่ือการเกษยีณอายข้ึุนอยูก่บัความรู้

ทกัษะทางด้านการเงนิของผู้สูงอาย ุและผู้สูงอายทุีมี่ความรูท้กัษะทางด้าน

การเงนิต�า่มักเป็นผูห้ญิงหรือผูท้ีม่กีารศึกษาต�า่20 ทีป่ระเทศสงิคโปร์ ผลการ

ศึกษาการจัดการทรัพย์สินและการเตรียมตัวเพื่อการเกษียณอายุของ 

ผู ้ประกอบอาชีพอิสระยืนยันเรื่องนี้ และระบุว่า ผู ้ที่มีความรู้ทักษะ 

ทางด้านการเงินสูงจะมีการกระจายการลงทุนที่ดีกว่า21 และมีผลต่อ 

ความซับซ้อนในการจัดการทรัพย์สินและความมั่งคั่ง ผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิง 

มีความรู้เก่ียวกับการกระจายความเสี่ยงในหุ้นสามัญต�่ากว่าผู้สูงอายุชาย22 

ความเช่ือถือ (trust) และความรู้ทักษะทางด้านการเงินเป็นปัจจัยส�าคัญ 

ในการตัดสินใจทางการลงทุน การออมเพื่อเตรียมความพร้อมในการ 

เกษียณอายุ ตลอดจนการตัดสินใจในการท�าประกันของผู้สูงอายุ23 
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การให้ค�าปรึกษา
ด้านการจัดการทรัพย์สินแก่ผู้สูงวัย

 ความต้องการค�าปรึกษาทางด้านการจัดการทรัพย์สิน เป็นอีก

ประเด็นหนึ่งที่มีผู้สนใจศึกษาอย่างกว้างขวาง 

 มีผลศกึษาระบุว่า ผูสู้งอายทุีม่ทีกัษะความรูท้างการเงนิสงูมคีวาม

ต้องการใช้บริการในการจัดการทรัพย์สินจากมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ส�าหรบัผูส้งูอายทุีมี่อายมุาก ทรัพย์สินทีซ่บัซ้อนและมมีลูค่าสงู นอกจากนัน้ 

ทักษะความรู้ทางการเงินยังท�าให้ผู้สูงอายุสามารถเลือกใช้ที่ปรึกษาที่มี

คุณภาพอีกด้วย24  

 การศึกษาในหลายประเทศได้ชี้ให้เห็นถึง ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ

ความต้องการค�าปรึกษาทางด้านการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอาย ุเช่น

• ความเสื่อมถอยทางกระบวนการคิด
 ในประเทศออสเตรเลียพบว่า เร่ืองน้ีเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ 

ผู้สูงอายุมีความต้องการในการจัดการทรัพย์สิน25  

 ในขณะเดียวกัน การตัดสินใจการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ

เป็นเรื่องที่ซับซ้อน เพราะเป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบของภาครัฐ 

ระเบียบเงื่อนไขต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ และอิทธิพลของครอบครัว ซึ่งอาจ

น�ามาสู่ความขัดแย้งซึ่งกันและกันได้ 

• ความเส่ือมถอยทางด้านร่างกายและความสามารถในการ
ตัดสินใจ
 ผลการศึกษาผู ้สูงอายุในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง พบว่า 

ผู้สูงอายุพึ่งพาการจัดการทรัพย์สินที่ไม่เป็นทางการจากผู้จัดการทรัพย์สิน 
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ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัว และการจัดการทรัพย์สินใช้วิธีการ 

ที่ไม่ซับซ้อน เช่น การใช้บัญชีร่วมเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่วิธีการที่เป็น

ทางการ เช่น หนงัสอืมอบอ�านาจ (enduring power of attorneys- EPAs) 

มีการใช้ค่อนข้างน้อย26  

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้ ไม่พบว่าผู้สูงอายุ

ประสบปัญหาจากการละเมดิหรอืเอาเปรยีบทางการเงนิ (financial abuse) 

ส�าหรับปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ผู ้สูงอายุต้องการใช้บริการในการจัดการ

ทรัพย์สินคือความเส่ือมถอยทางด้านร่างกายและความสามารถในการ 

ตัดสินใจ 

 และมข้ีอมลูทีช่ีถ้งึ ปัจจยัทีค่วรค�านงึถงึในการให้ค�าปรึกษาทาง

ด้านการจัดการทรัพย์สินแก่ผู้สูงอาย ุเช่น

• ความเชื่อถือ (trust) เป็นปัจจัยที่ผู ้สูงอายุให้ความส�าคัญ 

จึงพึ่งพาคนในครอบครัวในการจัดการทรัพย์สิน 

• ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ประสบการณ์ผู ้สูงอายุที่ใช้ 

การจัดการทรัพย์สินโดยสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิด 

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการตัดสินใจ พบว่า 

ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพย์สิน และ 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนี้ท�าให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่า

ตนเองมีคุณค่าต่อสังคม และมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง27  

• บริบทของการถ่ายโอนทรัพย์สินระหว่างรุ่น (intergenera-

tional transfers) มีความส�าคัญต่อการจัดการทรัพย์สินของ 

ผู้สูงอายุ28  

• ผู ้สูงอายุส่วนมากเห็นว่าการจัดการทรัพย์สินควรเป็น 

ส่วนหนึ่งของการดูแลผู้สูงอายุ
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ความรู้และเครื่องมือ
เพื่อปกป้องความเสี่ยง

 ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า การละเมิดทางการเงินได้มีผลกระทบและ

สร้างบาดแผลทางด้านจิตใจต่อผู้สูงอายุเป็นเวลานาน 

 ดังนั้น การป้องกันจึงถือว่าเป็นเร่ืองท่ีส�าคัญ และที่ผ่านมาได้มี

การน�าเสนอข้อสังเกตและเครื่องมือท่ีจะช่วยช่วยปกป้องความเสี่ยงจาก 

การถูกละเมิดทางการเงินให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น 

• ปัจจัยที่บ่งชี้ถึงโอกาสในการถูกละเมิดทางการเงิน
ของผู้สูงอายุ29  ได้แก่ 

- ความผิดปกติของกิจกรรมทางการเงิน 

- การเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์หรือตัวแทนทางการเงิน 

- การถดถอยทางด้านสุขภาพ 

- การละเลยในการติดตามการรักษาโรค 

• การพฒันาเครือ่งมอืเพือ่ช่วยแก้ปัญหาการถกูละเมดิทางการ
เงินของผู้สูงอาย ุ เช่น 

- การวัดที่เรียกว่า Lichtenberg Financial Decision 

Screening Scale (LFDSS)30 อย่างไรก็ตาม มีข้อกังขาว่า 

เครื่องมือนี้อาจมีข้อจ�ากัด เนื่องจากตัวอย่างที่มีขนาดเล็ก 

ต่อมาจึงมีการทดสอบการใช้ตัววัดนี้และพบหลักฐานเชิง

ประจักษ์ที่สนับสนุนประสิทธิภาพของตัววัดดังกล่าว31  
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- การวัด informant-report และศึกษาคุณสมบัติทางด้าน 

psychometric ของตัววัด32  

- การทบทวนแนวคดิต่าง ๆ  ในการวดัความสามารถทางการเงนิ 

เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการละเมิดทางการเงิน33 

- เนื่องจากเร่ืองการเงินเป็นเร่ืองที่อ่อนไหว ท�าให้ผู ้สูงอาย ุ

ไม่บอกความจริงหรือไม่รายงานหากถูกละเมิด จึงมีการ 

ศึกษาทางเลือกของเครื่องมือในการส�ารวจการถูกละเมิด

ทางการเงิน และพบว่าการใช้เทคโนโลยีทางด้าน ACASI 

(Audio Computer-Assisted Self-Interviewing) สามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการส�ารวจได้34

- การศึกษาแนวทางและกลยุทธ์ในการป้องกันการถูกละเมิด

ทางการเงินของผู้สูงอายุ35 อย่างเช่น การศึกษาแนวทางการ

ป้องกนัในครอบครวั โดยใช้กรณศีกึษาของครอบครวัทีป่ระสบ

ความส�าเร็จ36  

- การศึกษาด้านกฎหมาย เช่น ผลการศึกษาที่เสนอว่า ระบบ

กระบวนการทางกฎหมายยังมีผลต่อการละเมิดและการ 

แก้ปัญหาทางการเงนิส�าหรบัผูส้งูอายุ37 และข้อเสนอกลไกทาง

กฎหมายที่เรียกว่า enduring powers of attorney ในการ

ป้องกันการละเมิดทางการเงินของผู้สูงอายุ38 เป็นต้น





ไ

สถานการณ์

การจัดการ
ทรัพย์สินของ
ผู้สูงอายุ
ในประเทศไทย

3
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สถานการณ์การจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุในประเทศไทย

 การตดัสนิใจทางการเงนิและการจดัการทรพัย์สนิของผูส้งูอายนุัน้

ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านประชากร เช่น เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ

สมรส ลักษณะการอยู่อาศัย และภาวะสุขภาพ นอกจากนั้น ยังขึ้นอยู่กับ 

ทักษะความรู้ทางการเงิน ความสามารถของกระบวนการคิด ตลอดจน 

ทัศนคติต่อสถานภาพการด�ารงชีวิตและเครือข่ายสังคม 

 ประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญกับนโยบายผู้สูงอายุ มีกฎหมาย 

และการคุ้มครอง ทางด้านสังคมการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และ 

ทางด้านสาธารณสุขที่ค่อนข้างครอบคลุมครบถ้วน แต่ยังขาดการให ้

ความส�าคัญกับการจัดการทรัพย์สินของผู ้สูงอายุ ซึ่งจะช่วยเสริมกับ 

นโยบายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุทางด้านอื่น*

 ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมของผู้สูงอายุที่

รวดเร็วที่สุดประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศ ASEAN รองจากประเทศ

สิงคโปร์39 แต่รายได้ของประชากรไทยยงัค่อนข้างต�า่ และยังมรีะบบบ�านาญ

ที่ยังขาดประสิทธิภาพ จากรายงานการจัดล�าดับ Global Pension Index 

2021 โดย Mercer CFA Institute ระบบบ�านาญของไทยยังมีจุดอ่อน 

ซึ่งหากยังไม่ได้รับการแก้ไข จะท�าให้ระบบขาดความยั่งยืน ดังนั้น ความ

เข้าใจเกีย่วกบัการจดัการทรพัย์สนิของผูส้งูอายทุีช่่วยให้ผูส้งูอายมุรีายได้ที ่

เพียงพอในการด�ารงชีพหลังวัยเกษียณ จึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญและจ�าเป็น 

ในการก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการคุ้มครองผู้สูงอายุ เพื่อรับมือต่อการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง

รวดเร็ว 

*  ดรูายละเอยีดเกีย่วกบั บทบาทและนโยบายของภาครฐัทีเ่กีย่วข้องกบัทรพัย์สนิ
ของผู้สูงอายุไทย ได้ใน ภาคผนวก 1
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 ลักษณะทั่วไปและสถานภาพทางเศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่างโดย

สรุป คือ 

• ผู้สูงอายุเป็นเพศหญิง 69% มีอายุเฉลี่ย 63 ปี มีสถานภาพ

สมรส 67% 

• ผู้สูงอายุเหล่านี้ส่วนใหญ่ 88% สามารถอ่านและเขียนหนังสือ

ได้ มีระดับการศึกษาต�่ากว่ามัธยมศึกษา 67% 

• ทางด้านการอยู ่อาศัย ส่วนใหญ่ 70% เป็นเจ้าของบ้าน 

มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.89 คน และ 18% เป็น 

ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวหรืออยู่กับคู่สามีหรือภรรยา 

• ทางด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจ 54% มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

น้อยกว่า 5,000 บาท ประมาณครึง่หนึง่ของผู้สูงอายยุงัมภีาระ

รายจ่ายเพื่อดูแลบุตรหลานหรือญาติ และเกินคร่ึงหนึ่ง 53% 

ยังมีภาระการจ่ายคืนหนี้สินรายเดือน 

 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุไทย ผู้เขียน 

และคณะจึงได้ท�าการส�ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุไทย 

เพื่อช่วยให้มีความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นจากการศึกษาที่มีอยู่ค่อนข้างจ�ากัด โดยกลุ่ม

ตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุระหว่าง 55-70 ปี จ�านวน 1,091 ตัวอย่าง จาก 6 พื้นที่ของประเทศ 

ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดราชบุรี จังหวัดพะเยา จังหวัดอุบลราชธานี 

จังหวัดตราด และจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ครอบคลุมวิถีการด�าเนินชีวิต

และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยเน้นกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในชุมชน

และมีรายได้ไม่สูง
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สถานการณ์การจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุในประเทศไทย

• แหล่งรายได้ที่ส�าคัญมาจากการประกอบอาชีพอิสระ เงิน 

ช่วยเหลือจากบุตรหลานหรือญาติ และเบี้ยผู้สูงอายุ รวมทั้ง

สวัสดิการอื่นจากภาครัฐ (เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบี้ย 

ผู้พิการ) 

 ข้อมูลส�าคัญของกลุ่มตัวอย่างได้แสดงไว้ในตาราง 3.1 จากนั้น 

จะได้น�าเสนอผลการส�ารวจในประเด็นส�าคัญไว้ท้ายตาราง*

ตาราง 3.1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

* การศกึษาครัง้นีไ้ม่ได้สุม่ตวัอย่างเพือ่เป็นตวัแทนของประชากรผูส้งูอายทุัง้ประเทศ 
ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูง ผลการวิจัยจึงอาจมีข้อจ�ากัดทางด้าน external validity 
แต่การใช้กลุ่มตัวอย่างจากเครือข่ายชุมชนก็มีข้อดีที่ได้รับความร่วมมือในการ 
เปิดเผยข้อมูลจากผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการท�าให้เข้าใจ 
การจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ

ข้อมูลทั่วไป

เพศชาย

อายุเฉลี่ย (ปี)

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

เพศหญิง

การศึกษาต�่ากว่ามัธยมศึกษา

สมรส

การศึกษาสูงกว่าอนุปริญญา

31%

63

17%

69%

67%

67%

16%
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ลักษณะการอยู่อาศัย 

รายจ่ายเพื่อการด�ารงชีพโดยเฉลี่ยต่อเดือน

สถานภาพทางเศรษฐกิจ

อยู่คนเดียว

น้อยกว่า 5,000 บาท

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

รายได้ของท่านมาจากแหล่งใด [5 อันดับแรก] 

ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนผู้มีรายได้ในครัวเรือน (คน)

ภาระจ่ายคืนหนี้สินโดยเฉลี่ยต่อเดือน

ค่าเฉลี่ยสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน (คน)

มีค่าใช้จ่าย-รายจ่ายเพื่อดูแลบุตรหลาน

   น้อยกว่า 5,000 บาท

   บุตรหลานหรือญาติ

   รับจ้างทั่วไป/ค้าขาย และอื่น ๆ

   เกษตรกร/ปศุสัตว์/ประมง

   เบี้ยผู้สูงอายุ/บ�านาญ/สวัสดิการภาครัฐ/ประกันสังคม 

   รับราชการหรือพนักงานเงินเดือน

เป็นเจ้าของเองทั้งบ้านและที่ดิน

5%

46%

0.61

53%

3.89

50%

54%

20%

25%

24%

27%

3%

70%
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สถานการณ์การจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุในประเทศไทย

ทักษะทางการเงิน
และความสามารถของกระบวนการคิด

 การประเมนิทกัษะความรู้ทางการเงิน การประเมนิทกัษะความ

รู้ทางการเงินตาม 3 ข้อมาตรฐาน40 ในเรื่อง การคิดดอกเบี้ยทบต้น การ

เปลี่ยนแปลงค่าเงินตามเวลา และความเข้าใจเรื่องเงินเฟ้อ พบว่า ผู้สูงอายุ

ไทยมีความรู้ทางด้านการเงินระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

1.74 (จากคะแนนเตม็ 3)  ทัง้นี ้เมือ่เทยีบกบัผู้สูงอายขุองประเทศทีพ่ฒันา

แล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ พบว่า ผู้สูงอายุไทยมีทักษะ

ความรู้ทางการเงินด้อยกว่า41  

 ส�าหรบัความสามารถของกระบวนการคิดของผูส้งูอายุ42 พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถของกระบวนการคิดค่อนข้างต�่า กล่าวคือ 

ตอบค�าถามถูกทุกข้อเพียง 0.82% ตอบค�าถามถูก 2 ข้อ 14.57% ตอบ

ค�าถามถูก 1 ข้อ 36.66% และตอบค�าถามไม่ถูกเลยถึง 47.94% เมื่อ

พจิารณาทกัษะการเงนิและความสามารถของกระบวนการคดิตามช่วงอายุ 

ไม่พบว่าทกัษะทางด้านการเงนิและความสามารถของกระบวนการคดิของ

ผู้สูงอายุลดลงเมื่อช่วงอายุสูงขึ้น43
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ตาราง 3.2 ผลการประเมินทักษะทางการเงินของผู้สูงอายุไทย

ภาพ 3.1 คะแนนเฉลี่ยความรู้ทางการเงินและความสามารถ
 ของกระบวนการคิด (คะแนนเต็ม คือ 3)

ทักษะทางการเงิน
มีความเข้าใจ
เรื่องดอกเบี้ย

ทบต้น

มีความเข้าใจ
เรื่องค่าเงิน
ตามเวลา

มีความ
เข้าใจเรื่อง
เงินเฟ้อ

ผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมิน 75% 50% 49%

ความสามารถของ
กระบวนการคิด

ความรู้ทางการเงิน

1.74

0.68

1.73

0.66

1.83

0.73

1.63

0.65

ทั้งหมด อายุ 61-65 ปี อายุ 65 ปีขึ้นไปอายุน้อยกว่า 61 ปี
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สถานการณ์การจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุในประเทศไทย

ทัศนคติด้านการด�ารงชีวิต
และเครือข่ายสังคม

 ทศันคตต่ิอสถานภาพการด�ารงชวีติและเครือข่ายสงัคมอาจส่งผล

ต่อการตัดสินใจทางด้านการเงินของผู้สูงอายุ

 ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู ้สูงอายุส่วนใหญ่ประมาณ 64% 

มีความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่และมีความสุขมาก (คะแนน 8 ขึ้นไป

จากคะแนนเต็ม 10) ในขณะที่ 2-3% มีความพึงพอใจหรือความสุขน้อย 

(คะแนน 1-3 จากคะแนนเต็ม 10) 

 ทางด้านการช่วยเหลือทางสังคม หากประสบภัยพิบัติหรือ 

มีความจ�าเป็น ผู้สูงอายุคาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือน คนรู้จัก 

หรือองค์กรในชุมชน มีเพียง 9% ท่ีคาดว่าจะได้รับการช่วยเหลือทั้งหมด 

17% คาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือน้อยมาก และ 41% ไม่คาดหวังว่า 

จะได้รับความช่วยเหลือเลย

 ขณะที่ เม่ือเทียบกับการได้รับความช่วยเหลือจากลูกหลาน 

หรือญาติพี่น้อง ผู้สูงอายุ 25% คาดว่าจะได้รับการช่วยเหลือท้ังหมด 

มีเพียง 9% ที่คาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือน้อยมาก และ 21% ไม่ 

คาดหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือเลย 

 ข้อมูลนี้แสดงว่า ผู ้สูงอายุไทยมีความใกล้ชิดและพึ่งพา

ครอบครวั ซึ่งอาจมีผลต่อการเลือกใช้กลไกในการจัดการทรัพย์สินได้
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ปัญหาของกระบวนการจดัการทรัพย์สิน

 หากแบ่งการจัดการทรัพย์สินออกเป็น 3 กระบวนการหลัก คือ 

(1) การสะสมทรัพย์สิน (accumulating) หรือการออมเพื่อการใช้จ่าย 

ในยามเกษียณ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น เงินฝาก 

หุ้นสามัญ หรือสินทรัพย์อื่น เช่น บ้าน ที่ดิน เป็นต้น (2) การรักษา 

และการใช้ทรัพย์สิน (storing, maintaining, or utilizing) ในช่วงวัย

เกษียณ และ (3) การมอบหรือส่งต่อทรัพย์สิน (transferring, 

donating, or bequeathing) หรือการให้มรดกแก่ลูกหลาน พบว่า 

ปัญหาส�าคัญที่สุดของผู้สูงอายุไทยในกระบวนการจัดการทรัพย์สิน 

คือการสะสมทรัพย์สินหรือการออม 

 เกือบ 50% ของผู้สูงอายุระบุว่า มีการออมไม่เพียงพอส�าหรับ 

การด�ารงชีพในยามเกษียณเป็นปัญหาส�าคัญล�าดับแรก รองลงมา 24% 

ของผู้สูงอายุระบุว่า การรักษาและการใช้ทรัพย์สินเป็นปัญหาส�าคัญที่สุด 

และผู้สูงอายุประมาณ 10% ระบุว่า การมอบทรัพย์สินหรือการให้มรดก 

แก่ลูกหลานเป็นปัญหาส�าคัญที่สุด ส่วนที่เหลือ 16% ไม่คิดว่ามีปัญหา 

แต่อย่างใดในการจัดการทรัพย์สิน และพบว่า ผู้สูงอายุที่มีอาชีพแตกต่าง

กันประสบปัญหาต่างกันด้วย
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สถานการณ์การจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุในประเทศไทย

ภาพ 3.2 ปัญหาที่ส�าคัญในกระบวนการหลักของการจัดการทรัพย์สิน

ภาพ 3.3 ปัญหาที่ส�าคัญในกระบวนการหลักของการจัดการทรัพย์สิน 
 แยกตามอาชีพ

การออม
ไม่เพียงพอ 50%

24%

16%

10%

การรักษาและ
การใช้ทรัพย์สิน

การมอบทรัพย์สิน
หรือการให้มรดก

แก่ลูกหลาน

ไม่มีปัญหา

ทั้งหมด
(N=1091)

เคย
รับราชการ
(N=149)

ไม่เคย
รับราชการ
(N=913)

491
51

423

198

95120 23

167 22 138

246 46

47.95%

35.92%

49.53%

23.19%

11.12%11.72%
16.20%

16.31% 15.49% 16.16%

24.02% 32.39%

การสะสมทรัพย์สิน

การแบ่งและให้มรดกแก่ลูกหลาน

การรักษาและการใช้ทรัพย์สิน

อื่นๆ (ไม่มีปัญหา)
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ความเพียงพอของการออม

 ตามที่ผู้สูงอายุไทยระบุว่า ปัญหาที่ส�าคัญที่สุดในกระบวนการ

จดัการทรพัย์สนิคอืการออมนัน้ เมือ่ศกึษาในรายละเอียดพบว่า มีผูส้งูอายุ

เพียง 29.47% เท่านั้นที่ม่ันใจว่าตนเองได้มีการออมเงินหรือทรัพย์สิน

ไว้เพียงพอเพื่อการด�ารงชีพ 

 ขณะที่ผู ้สูงอายุไทยกว่า 70% คิดว่ามีการออมที่ไม่เพียงพอ 

หรือไม่ม่ันใจว่ามีการออมที่เพียงพอในการด�ารงชีพหลังวัยเกษียณ โดย 

40.06% ของผู้สูงอายุคิดว่าตนเองมีเงินออมไม่เพียงพอในการด�ารงชีพ 

หลังวัยเกษียณ และ 30.48% ไม่มั่นใจว่าจะมีการออมเพียงพอ 

 เมื่อแยกตามช่วงอายุของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 

55 - 60 ปีมีความม่ันใจว่าตนเองได้มีการออมเพียงพอเพื่อการด�ารงชีพ 

หลังเกษียณเป็นสัดส่วนท่ีต�่าท่ีสุด คือ 23.18% แต่เมื่อช่วงอายุเพิ่มขึ้น 

ผู้สูงอายุมีความมั่นใจว่าตนเองมีการออมเพียงพอเพิ่มขึ้น 

 ดังเห็นได้จากสัดส่วนผู้สูงอายุ 61 – 65 ปี มีความมั่นใจว่ามีการ

ออมที่เพียงพอเพิ่มขึ้นเป็น 29.56% และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปมีความมั่นใจ

เป็นสดัส่วนทีส่งูทีส่ดุ คอื 34.34% สะท้อนว่า ผู้สงูอายใุนช่วงทีเ่ข้าสู่เกษยีณ

อายุเป็นช่วงของการปรับตัว มีความไม่แน่นอนสูง และอาจต้องการความ

ช่วยเหลือในเรื่องการจัดการทรัพย์สินมากที่สุด

 

 นอกจากนั้น จากการส�ารวจที่มาของรายได้ในการด�ารงชีพหลัง

เกษียณ พบว่า ผู้สูงอายุถึง 38% ยังคงพึ่งพารายได้จากลูกหลานหรือ 

ญาติเป็นล�าดับแรกในการด�ารงชีพหลังวัยเกษียณ รองลงมา 14% 

ผู้สูงอายุพึ่งพาเงินบ�านาญ และ 13% พึ่งพาเงินออมของตนเอง 
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สถานการณ์การจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุในประเทศไทย

 และส�าหรับการเกบ็ออมในช่วงวยัท�างานนัน้ มากกว่า 50% ของ

ผู้สูงอายุให้ความส�าคัญกับการออมเป็นบ้านและที่ดินเป็นล�าดับแรก 

มีเพียง 18% ที่ให้ความส�าคัญกับการออมเป็นเงินฝาก 

 ข้อมูลนี้สะท้อนว่า ผู ้สูงอายุส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญและได้มีการออม 

เป็นสินทรัพย์ถาวรเพ่ือการอยู่อาศัย มากกว่าการเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณ 

โดยการออมเป็นเงินฝากเพ่ือการใช้จ่ายในการด�ารงชีพ แต่ผู้สูงอายุจะหวังพึ่งรายได้

จากลูกหลานเพื่อใช้จ่ายด�ารงชีพ 

 ดังน้ันกลไกในการจัดการทรัพย์สินที่ช่วยในการเปลี่ยนบ้านเป็นเงิน 

ในการด�ารงชีพ (home equity extraction) เช่น สินเชื่อ reverse mortgage 

น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุที่ “รวยบ้านแต่จนเงิน” ในการ

ด�ารงชีวิต ดังจะได้น�าเสนอรายละเอียดในบทที่ 4 ต่อไป
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ปัญหาในการดูแลรักษาทรัพย์สิน

 ผู ้สูงอายุมีปัญหาทางด้านการดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน 

ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับปัญหาความไม่เพียงพอของการออม 

 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ 80% ระบุว่าไม่มีปัญหาในการดูแลจัดการ

ทรัพย์สิน 11% มีปัญหาบ้างแต่ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องส�าคัญ และมีเพียง 9% 

เท่านั้นท่ีมีปัญหาทางด้านการดูแลรักษาทรัพย์สินและเห็นว่าเป็นปัญหา 

ที่ส�าคัญ 

 ส�าหรบัผูท้ีม่ปัีญหานัน้ ระบวุ่าปัญหาส�าคญัล�าดบัแรกคือ การขาด

ความรูใ้นการจดัการทรัพย์สนิ (34%)  รองลงมา (30%) คอืปัญหาทางด้าน

สุขภาพ และการถูกเอาประโยชน์หรือฉ้อโกงจากบุคคลภายนอก (22%) 

มีเพียง 4% ของผู้สูงอายุเท่านั้นท่ีระบุว่าปัญหาส�าคัญคือการถูกเอา

ประโยชน์หรือฉ้อโกงจากลูกหลาน 

 ผลการส�ารวจนี้แสดงว่า การอนุมานจากสื่อสิ่งพิมพ์ที่ว่า 

ผู ้สูงอายุส่วนใหญ่มักถูกเอาเปรียบหรือฉ้อโกงจากลูกหลานนั้นอาจ 

ไม่ถูกต้องมากนัก
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สถานการณ์การจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุในประเทศไทย

การจัดการทรัพย์สินประเภทต่าง	ๆ

 ทรัพย์สินแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน และอาจส่งผลให้มี

การจัดการที่แตกต่างกัน 

 ในการส�ารวจคร้ังนี้ได้แบ่งทรัพย์สินออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

(1) ทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องเคลื่อนย้ายได้สะดวกเก็บไว้ที่บ้าน เช่น 

เงินสด ทองค�า พระเคร่ือง เคร่ืองประดับมีค่า (2) เงินฝากกับธนาคาร 

สถาบันการเงิน สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ หรือองค์กร 

รับฝากเงินอื่น ๆ (3) การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีความเสี่ยง 

เช่น กองทุนรวม และหุ้นสามัญ (4) ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได ้

ใช้อยู่อาศัย และ (5) อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้อยู่อาศัย

 ทรัพย์สินท่ีผู ้สูงอายุถือครองและให้ความส�าคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

อสังหารมิทรัพย์ทีใ่ช้อยูอ่าศยั ทรพัย์สนิทีม่สีภาพคล่อง และเงนิฝากกบัธนาคารและสถาบนั

การเงินอ่ืน ๆ ผู้สูงอายุมีอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้อยู่อาศัยคิดเป็นสัดส่วน 61.17% ทรัพย์สิน 

ที่มีสภาพคล่องคิดเป็นสัดส่วน 47.60% และเงินฝากกับธนาคาร

และสถาบันการเงินอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วน 44.65% ตามล�าดับ

 นอกจากนั้น ยังพบว่า ผู้สูงอายุมีการถือครองหรือลงทุนใน

ทรัพย์สินทางการเงินที่มีความเสี่ยง มีสัดส่วนที่น้อยเพียง 13.74% เท่านั้น

 ผู้สูงอายุที่มีทรัพย์สินในรูปของเงินฝากและการลงทุนทรัพย์สิน

ทางการเงินท่ีมีความเสี่ยงส่วนมากคิดว่า มีความต้องการใช้ทรัพย์สิน 

ส่วนนี้บางส่วนเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุ 
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 ในขณะที่ส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุที่ถือครองอสังหาริมทรัพย ์

ไม่ได้มีแผนที่จะใช้จ่ายยามเกษียณอายุจากทรัพย์สินส่วนนี้ เพราะว่า

ต้องการส่งมอบส่วนนี้ให้แก่ทายาทต่อไป 

ภาพ 3.4 การจัดการทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ

 รายละเอียดของการถือครองและการจัดการทรัพย์สินแต่ละ

ประเภทมีดังต่อไปนี้

ทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องเคลื่อนย้ายได้สะดวกเก็บไว้ที่บ้าน
 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ 52.40% มีการเก็บทรัพย์สินประเภทนี้ซ่ึงมี

มูลค่าน้อยกว่า 10,000 บาทไว้ทีบ้่าน 32.02% มกีารเกบ็ทรพัย์สนิประเภท

นีไ้ว้ทีบ้่านในช่วง 10,001 - 100,000 บาท และ 15.58% มกีารเกบ็ทรพัย์สนิ

ไว้ท่ีบ้านมีมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท ในการดูแลหรือการจัดการ

ทรัพย์สิน
ที่มีสภาพคล่อง

เงินฝากกับ
ธนาคาร

สินทรัพย์ทางการ
เงินที่มีความเสี่ยง

อสังหาริมทรัพย์ที่
ไม่ได้ใช้อยู่อาศัย

88%

84%

76%

72%

14%

10%

19%

22%

2%

2%

6%

6%

ดูแลเอง/สามี
หรือภรรยา

ลูกหรือหลาน ญาติ/อื่นๆ
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สถานการณ์การจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุในประเทศไทย

ทรัพย์สินประเภทนี้ ส่วนมาก 74.09% ของผู้สูงอายุมีการดูแลทรัพย์สิน

ด้วยตนเอง รองลงมา 14.20% มีการดูแลโดยสามีหรือภรรยา และให้ 

ลูกหลานเป็นผู้ดูแล 9.98% 

 ผูส้งูอายสุ่วนใหญ่ 76.06% ไม่เคยประสบปัญหาเก่ียวกบัทรัพย์สิน

ประเภทนี้ ขณะที่ผู้สูงอายุที่เคยประสบปัญหาทรัพย์สินสูญหายและการ 

ถกูยกัยอกผลประโยชน์มสีดัส่วนน้อย เพยีง 9.27% และ 7.53% ตามล�าดบั 

ส�าหรบัเรือ่งความกังวลใจในการดแูลทรัพย์สินน้ัน พบว่า ส่วนใหญ่ 75.05% 

ของผู้สูงอายุไม่มีความกังวลในการดูแลทรัพย์สินมีเพียง 15.47% ที่มี 

ความกังวลเร่ืองการสูญหาย และอีก 4.26% มีความกังวลเรื่องการถูก

ยักยอกผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

ทรัพย์สินประเภทเงินฝาก
 ส�าหรับทรัพย์สินประเภทเงินฝาก การส�ารวจพบว่า ผู้สูงอาย ุ

ส่วนใหญ่ 55.35% มีเงินฝากน้อยกว่า 10,000 บาท 28.59% มีเงินฝาก

ระหว่าง 10,001 – 100,000 บาท ส่วน 16.06% มีเงินฝากมากกว่า 

100,000 บาท ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ถึง 68.28% มีการฝากถอนเงินด้วย 

ตนเอง รองลงมา 15.46% ให้สามีหรือภรรยาเป็นคนฝากถอนเงิน และ 

13.85% ให้ลูกหลานเป็นคนจัดการ 

 นอกจากนั้นยังพบว่า บัญชีเงินฝากประมาณครึ่งหนึ่ง (50.95%) 

สามารถถอนโดยใช้บัตร ATM หรือโอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ตหรือโทรศัพท์

มอืถอืได้ ส�าหรบับญัชเีหล่านี ้นอกจากตวัผู้สูงอายเุอง มลูีกหลาน 36.78% 

ทราบรหสับตัร ATM หรือรหสัอนญุาตให้ท�าธรุกรรม และม ี32.64% ทีส่ามี

หรือภรรยาทราบรหัสดังกล่าว ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ถึง 81.63% คิดว่าจะน�า

เงินฝากเหล่านี้มาใช้จ่ายในช่วงหลังเกษียณ และมีเพียง 18.37% ที่ไม่คิด

จะน�าเงินฝากมาเพื่อใช้จ่ายในช่วงเกษียณอายุ
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 ผูส้งูอายสุ่วนใหญ่ 85.77% ไม่เคยประสบปัญหาเก่ียวกบัทรัพย์สิน

ประเภทนี้มาก่อน มีเพียง 4.95% ที่เคยประสบปัญหาไม่สามารถถอนเงิน

ได้ในเวลาที่ต้องการ และ 3.30% เคยประสบปัญหาเงินในบัญชีสูญหาย 

ผูส้งูอายสุ่วนใหญ่ 75.05% ไม่มคีวามกงัวลในเรือ่งการจดัการเกีย่วกับบญัชี

เงินฝาก 7.48% มีความกังวลเรื่องการสูญหายของเงินในบัญชี 7.07% 

กังวลว่าจะไม่สามารถถอนเงินได้ยามป่วย และ 4.57% มีความกังวลว่า 

ไม่สามารถถอนเงินได้ในเวลาที่ต้องการ 

ทรัพย์สินประเภทการลงทุนในตราสารทางการเงิน
ที่มีความเสี่ยง
 การจัดการทรัพย์สินประเภทการลงทุน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่มีมูลค่าการถือครองทรัพย์สินรวมไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็น 

86.26% รองลงมา 7.98% มีมูลค่าถือครองทรัพย์สินรวม 10,001 – 

100,000 บาท ส่วนที่เหลือ 5.76% มีมูลค่าถือครองทรัพย์สินรวม 

มากกว่า 100,000 บาท ในการจัดการทรัพย์สินประเภทนี้ ประมาณ 

ครึ่งหนึ่ง (49.80%) ของผู้สูงอายุมีการดูแลด้วยตนเอง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งม ี

คู่สมรสหรือลูกหลานเข้ามาช่วยในการจัดการดูแล สะท้อนว่า ทรัพย์สิน

ประเภทการลงทุนมีความซับซ้อนมากกว่าทรัพย์สินที่ได้กล่าวมาแล้ว 

ผู้สูงอายุที่มีทรัพย์สินประเภทการลงทุน 64.11% คาดว่าจะน�ามาใช้จ่าย 

ในช่วงเกษียณ ส่วนร้อยละ 35.90% ไม่คิดว่าจะน�าทรัพย์สินประเภทนี ้

มาใช้จ่ายเพื่อการเกษียณ

 ผูส้งูอาย ุ68.07% ไม่เคยประสบปัญหาเกีย่วกบัทรพัย์สนิประเภท

นี้ 10.84% เคยประสบปัญหาทางด้านสภาพคล่อง คือไม่สามารถเปลี่ยน

เป็นเงินได้เมื่อต้องการ 9.64% เคยประสบปัญหาขาดทุนจากราคาที ่

ลดลงอย่างมาก และมีเพียง 2.41% ที่เคยถูกหลอกหรือถูกโกง ส�าหรับ 
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ความกงัวลเกีย่วกบัทรพัย์สนิประเภทการลงทนุ ผูส้งูอายสุ่วนใหญ่ 67.70% 

ไม่มีความกังวล 12.42% มีความกังวลในเรื่องการขาดทุนจากการลงทุน  

10.56% กังวลเกี่ยวกับสภาพคล่อง และ 3.73% กังวลว่าจะถูกหลอก 

หรือถูกโกง 

ทรพัย์สนิประเภททีด่นิหรืออสังหาริมทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้อยู่อาศัย
 ส่วนใหญ่ 61.52% ระบุว่า ทรัพย์สินที่มีการถือครองมีมูลค่า 

ไม่เกิน 100,000 บาท ส่วน 38.48% ทรัพย์สินที่มีการถือครองอยู่มีมูลค่า

มากกว่า 100,000 บาท

 ในด้านการจัดการทรัพย์สิน ผู ้สูงอายุประมาณคร่ึงหนึ่งหรือ 

50.37% เป็นผู้ดูแลหรือบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทนี้ด้วยตนเอง 

รองลงมาเป็นสามีหรือภรรยา 25.34% และลูกหลาน 18.78% 

 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ 64.50% ไม่คิดจะน�าทรัพย์สินประเภทนี้มาใช้

จ่ายในช่วงเกษียณ ส่วนที่เหลือ 35.5% คิดว่าจะน�าทรัพย์สินมาใช้จ่าย 

ในช่วงเกษียณ

 ส�าหรับแนวทางในการจัดการทรัพย์สินเพื่อการใช้จ่ายในยาม

เกษียณ อันดับแรก 41.83% คือการให้เช่า รองลงมา 24.18% คือ 

การขาย และ 15.69% คิดว่าจะให้ผู้อื่นช่วยหารายได้จากทรัพย์สิน 

และแบ่งผลประโยชน์กัน

 ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ 74.82% ไม่เคยประสบปัญหา ส�าหรับผู้ที่เคย

ประสบปัญหา 14.43% เคยประสบปัญหาสภาพคล่อง ไม่สามารถแปลง 

เป็นเงินได้เมื่อมีความจ�าเป็น มีเพียง 3.18% ที่เคยถูกยักยอกทรัพย์สิน 

ไปใช้ประโยชน์ ส�าหรับความกังกลในการจัดการทรัพย์สิน 71.64% ไม่มี

ความกังวลใด ๆ 12.22% มีความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่อง ส่วน 7.09% 
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กังวลว่ามูลค่าทรัพย์สินจะลดลง มีเพียง 1.71% ที่กังวลว่าจะถูกยักยอก 

ใช้ประโยชน์ และมี 1.22% ที่มีความกังวลเกี่ยวกับการหารายได้จาก

ทรัพย์สินที่มีอยู่

ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้อยู่อาศัย
 ส�าหรับบ้านท่ีอยู ่อาศัย 38.83% ระบุว่า ทรัพย์สินที่มีการ 

ถือครองอยู่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท อีก 61.17% บ้านที่เป็นเจ้าของ

มีมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท ผูสู้งอายถุงึ 84.05% ไม่คดิจะขายทรพัย์สนิ

เพื่อมาใช้จ่ายในช่วงเกษียณ แม้ว่าจะมีความจ�าเป็น ผู้สูงอายุ 70.18% 

วางแผนว่าจะยังอาศัยอยู่ที่เดิมและใช้ที่ดินเพียงบางส่วนเพื่อหารายได้ 

แสดงว่าผู้สูงอายุมีลักษณะ “ติดบ้าน”

 ผูส้งูอาย ุ78.53% ไม่เคยประสบปัญหาเกีย่วกบัทรพัย์สนิประเภท

นี้ ผู้ที่เคยประสบปัญหา เป็นเรื่องของสภาพคล่อง 8.90% และถูกยักยอก

ทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ 5.10% ส่วนทางด้านความกังวล ผู้สูงอายุ 

ส่วนใหญ่ 79.50% ไม่มีความกังวลในการจัดการเรื่องบ้านที่อยู่อาศัย แต่มี 

7.36% มีความกังวลทางด้านสภาพคล่อง 4.60% มีความกังวลว่ามูลค่า

บ้านจะลดลง มีเพียง 2.10% ที่กังวลเกี่ยวกับการถูกยักยอกใช้ประโยชน์ 

 จะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุมากกว่า 90% มีการจัดการทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ด้วยตัวเอง

หรือลูกหลาน แสดงว่าการจัดการทรัพย์สินเป็นเรื่องภายในครอบครัว

 ข้อมูลนี้สะท้อนว่า นโยบายการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุทางด้านนี้จ�าเป็นต้องค�านึง 

ถึงประเด็นทางด้านความเป็นส่วนตัวและความเชื่อถือของผู้สูงอายุด้วย
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 ข้อมูลนี้แสดงว่า เม่ือผู ้สูงอายุมีปัญหาจะขอความช่วยเหลือจาก “คนใกล้ชิด” 

ก่อนเป็นหลัก สอดคล้องกับการศึกษาผู้สูงอายุในเขตปกครองฮ่องกง45 

ซึ่งอาจสะท้อนถึงวัฒนธรรมของคนเอเชีย

กลไกที่ผู้สูงอายุใช้แก้ไขเมื่อเกิดปัญหา

 ผู ้สูงอายุท�าอย่างไรเมื่อมีปัญหาในการจัดการทรัพย์สินหรือ 

ถูกเอาเปรียบ

 ผลการศึกษาคร้ังนี้พบว่า เม่ือมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพย์สิน 48.70% ของผู้สูงอายุจะปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจาก 

คู ่สมรสเป็นล�าดับแรก รองลงมา 42.10% ของผู ้สูงอายุจะปรึกษา 

ลูกหลาน44  จากนั้นจึงเป็นการปรึกษาขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้อง

 ส�าหรับความเชื่อถือทางด้านความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ที่ผู้สูงอายุ

ปรึกษาขอความช่วยเหลือ พบว่า 87.22% ของผู้สูงอายุมีความมั่นใจมาก

ในความสุจริตของคู่สมรส ใกล้เคียงกับ 83.25% ของผู้สูงอายุที่มีความ 

มั่นใจมากในความสุจริตของลูกหลาน แต่มีเพียง 70.00% ที่เช่ือมั่นมาก 

ทางด้านความซื่อสัตย์สุจริตของญาติพี่น้อง 

 ส่วนทางด้านความเชื่อม่ันของความรู้ของผู้ที่ตนปรึกษา พบว่า 

70.70% ของผู้สูงอายุมีความเชื่อม่ันกับความรู้ของลูกหลาน ซึ่งสูงกว่า

สัดส่วนของผู ้สูงอายุที่ม่ันใจด้านความรู ้ของคู ่สมรสและญาติพ่ีน้องที่ 

62.24% และ 64.04% ตามล�าดับ
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ภาพ 3.5	 บุคคลที่ผู้สูงอายุขอความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหา

คู่สมรส

ลูกหลาน

ญาติพี่น้อง

49%

42%

9%
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ความต้องการความช่วยเหลือ
ในการจัดการทรัพย์สิน

 ผู้สูงอายุมีความต้องการในการได้รับความช่วยเหลือทางด้าน 

การจัดการทรัพย์สินหรือไม่นั้น เป็นประเด็นที่มีความส�าคัญทางด้าน

นโยบายผู้สูงอายุ 

 ผลการส�ารวจพบว่า มีเพียง 36% ของผู้สูงอายุเท่านั้นที่มีความ

ต้องการความช่วยเหลือทางด้านการจัดการทรัพย์สิน ส่วนอีก 64% 

คดิว่าไม่จ�าเป็น สามารถจดัการได้ จงึไม่มีความต้องการทางด้านการจดัการ

ทรัพย์สินในเบื้องต้น 

ภาพ 3.6   เปรียบเทียบลักษณะของผู้สูงอายุที่ต้องการ
 และไม่ต้องการความช่วยเหลือในการจัดการทรัพย์สิน

เพศ

การศึกษา

ทั้งหมด

ทั้งหมด

ไม่ต้องการ
ความช่วยเหลือ

ไม่ต้องการ
ความช่วยเหลือ

ต้องการ
ความช่วยเหลือ

ต้องการ
ความช่วยเหลือ

ชาย

ต�่ากว่ามัธยมศึกษา สูงกว่ามัธยมศึกษามัธยมศึกษา

หญิง

31% 28% 36%

69%

67%

17% 16% 15%
19%17% 18%

68%
63%

72%
64%
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 เม่ือพิจารณาเบื้องต้นของสัดส่วนผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม พบว่า 

ความต้องการในการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุไม่แตกต่างกันทางด้าน 

อายุ ความรู้ทางด้านการเงิน ความสามารถของกระบวนการคิด และ

ทัศนคติการด�ารงชีวิต

 ผู ้สูงอายุที่มีแนวโน้มที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือทางด้าน 

การจัดการทรัพย์สินคือผู้ที่การศึกษาต�่ากว่ามัธยมศึกษา ผู้ที่มีเครือข่าย 

ทางสังคมต�่า ซึ่งเป็นไปตามที่คาดไว้ 

 นอกจากนั้น ผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิงมีแนวโน้มที่ต้องการความ 

ช่วยเหลือต�่ากว่าผู้ชาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้หญิงมีความกังวลในเรื่อง

ของความเป็นส่วนตัวสูงกว่าผู้ชาย การจัดการทรัพย์สินเป็นเรื่องภายใน

ครอบครัว 

 ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรส เป็นเจ้าของบ้านที่ตนอยู ่

ผู้สูงอายุที่ยังคงมีภาระหนี้สิน หรือมีภาระเล้ียงดูบุตรหลาน เป็นกลุ่มที่มี

แนวโน้มว่ามีความต้องการความช่วยเหลือทางด้านการจัดการทรัพย์สิน 

ภาพ 3.7   ความต้องการความช่วยเหลือในการจัดการทรัพย์สิน
 แยกตามลักษณะต่าง ๆ

สุขภาพ

ทักษะความรู้ทางการเงิน
และกระบวนการคิด

ทั้งหมด

ทั้งหมด

ไม่ต้องการ
ความช่วยเหลือ

ไม่ต้องการ
ความช่วยเหลือ

ต้องการ
ความช่วยเหลือ

ต้องการ
ความช่วยเหลือ

41%

1.74

0.69 0.690.68

1.761.73

7% 8% 5%

38%
48%

สุขภาพดี

ความรู้ทางการเงิน

สุขภาพแย่

กระบวนการคิด

(ค่าเฉลี่ย)
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ปัจจัยที่ก�าหนดความต้องการ
ความช่วยเหลือของผู้สูงอายุ
ในการจัดการทรัพย์สิน

 เพื่อให้เข้าใจเพ่ิมข้ึนเกี่ยวกับปัจจัยท่ีก�าหนดความต้องการความ

ช่วยเหลือของผูส้งูอายใุนการจดัการทรัพย์สนิ ในส่วนนีใ้ช้การวเิคราะห์โดย

ตัวแบบทางสถิติจาก logistic regression46  

 ผลจากการวเิคราะห์พบว่า ปัจจยัทีก่�าหนดความต้องการในการ

ช่วยเหลอืการจัดการทรพัย์สนิคอืลกัษณะอาชพี ระดบัของการมทีรพัย์สนิ 

และภาระหนี้สิน 

 กล่าวคือ ผู้สูงอายุท่ีเคยหรือเป็นพนักงานเอกชน และผู้สูงอายุ 

ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความต้องการในการจัดการทรัพย์สิน 

นอกจากนั้น ผู้สูงอายุที่ยังมีภาระหนี้สินมีความต้องการในการจัดการ

ทรพัย์สนิ ในขณะทีผู่ส้งูอายทุีม่คีวามพึงพอใจในความสขุของตนเองอยูแ่ล้ว 

และผู้สูงอายุท่ีไม่คาดว่าจะได้รับการช่วยเหลือเลยจากเครือข่ายทางสังคม 

จะไม่ต้องการความช่วยเหลือในการจัดการทรัพย์สิน ซึ่งผลดังกล่าวเป็นไป

ตามที่คาดไว้ 

 แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยร่วม (interaction term) ระหว่างทักษะ

ความรู้ทางด้านการเงินและอายุของผู้สูงอายุ มีผลต่อความต้องการ

ในการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ 

 กล่าวคือ ผู ้สูงอายุที่มีอายุมากกว่าค่าเฉลี่ยและมีทักษะความรู้ทางด้านการเงินดี 

จะมีความต้องการในการจัดการทรัพย์สินที่ลดลง 

 สะท้อนว่า ผู้สูงอายุที่มีทักษะทางการเงินดีได้มีการเตรียมการและจัดการทรัพย์สินไว้

ค่อนข้างพร้อม และมีความมัน่ใจว่าการเตรยีมการนัน้เพยีงพอเมือ่มอีายมุากขึน้ จงึไม่มคีวาม

จ�าเป็นต้องจัดการทรัพย์สิน
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 ถึงแม้ว่าความรู ้ทางด้านการเงินน่าจะมีผลต่อความต้องการ 

ในการจัดการทรัพย์สิน เนื่องจากการศึกษาที่ผ่านมามักพบว่า ทักษะ 

ความรูท้างด้านการเงนิมผีลต่อพฤตกิรรมทางด้านการเงนิ แต่กลับไม่พบว่า

ปัจจัยนี้และความสามารถของกระบวนการคิดมีผลต่อความต้องการ 

ในการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ 

 นอกจากนั้น ไม่พบว่าปัจจัยทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย ระดับ 

การศึกษา และสุขภาพ  มีผลต่อความต้องการในการจัดการทรัพย์สิน แต่

ปัจจยัร่วม (interaction term) ระหว่างสุขภาพและการศกึษามผีลต่อความ

ต้องการในการจัดการทรัพย์สิน ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพไม่ดีและมีการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษามีความต้องการทางด้านการจัดการทรัพย์สินที่สูงขึ้น 

 ข้อมูลนี้อาจสะท้อนว่า ผู ้สูงอายุที่มีสุขภาพไม่ดีแต่มีความรู ้

ในระดับหนึ่งตระหนักถึงความจ�าเป็นในการจัดการทรัพย์สินและต้องการ

ความช่วยเหลือดังกล่าว

 เมื่อวิเคราะห์เพ่ิมเติม จากข้อมูลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุที่มี

ความมั่งคั่งหรือร�่ารวยนั้น มีความต้องการในการใช้ที่ปรึกษาทางการเงิน

มากกว่าผู้สูงอายุทั่วไป47  

 การวิเคราะห์โดยตัวแบบ logistic regression ได้แบ่งตัวอย่าง

ออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุ่มผู้สูงอายท่ีุมีทรัพย์สิน “มาก” คอืทรพัย์สนิประเภท

ใดประเภทหนึ่งมากกว่า 100,000 บาท ขึ้นไป และกลุ่มผู้สูงอายุที่มี

ทรัพย์สิน “น้อย” คือมีทรัพย์สินทุกประเภทน้อยกว่า 100,000 บาท การ

วิเคราะห์พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของผู้สูงอายุที่มีทรัพย์สิน 

“น้อย” มีลักษณะแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีทรัพย์สิน “มาก” 

 สะท้อนว่า นโยบายที่มีประสิทธิภาพในการจัดการทรัพย์สิน

ส�าหรับผู้สูงอายุ ไม่สามารถเป็นลักษณะนโยบายเดียวส�าหรับทุกคน 

(one size fit all) ได้
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สถานการณ์การจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุในประเทศไทย

ทางเลือกที่ต้องการในการจัดการ
ทรัพย์สิน

 ผู ้สูงอายุมีความสนใจความช่วยเหลือในการจัดการทรัพย์สิน 

ทางด้านใดบ้าง 

 การส�ารวจในคร้ังนี้ได้แบ่งทางเลือกหรือรูปแบบในการจัดการ

ทรัพย์สินออกเป็น 9 ทางเลือก ดังนี้

 1) ทรัสตี (trustee) 2) การรับซื้อ 3) การขายฝาก 4) การรับ

จ�านอง 5) สินเช่ือจ�านองย้อนกลับ (reverse mortgage) 6) การรับ 

เช่าทรัพย์สิน 7) การแบ่งผลประโยชน์จากการช่วยหารายได้จากทรัพย์สิน 

8) การให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัการจัดการทรพัย์สนิ และ 9) การให้ค�าปรกึษา

ปัญหาหากถูกคดโกง

 ก่อนการส�ารวจได้มีการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในเรื่อง

ของทรัสตี (trustee) และสินเชื่อจ�านองย้อนกลับ (reverse mortgage) 

ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ส�าหรับผู้สูงอายุ

 ผลการส�ารวจพบว่า ผู้สูงอายไุทยมีความต้องการทางเลอืกในการ

จดัการทรพัย์สนิ 3 ล�าดบัแรก ได้แก่ การให้ค�าปรกึษาปัญหาหากถูกคดโกง 

(26.60%) รองลงมาคือการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน 

(19.11%) และสินเชื่อจ�านองย้อนกลับ (16.16%) 
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ภาพ 3.8		ความสนใจในการจัดการทรัพย์สินรูปแบบต่าง	ๆ

 นอกจากนั้น ผู ้สูงอายุส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การให้ความ 

ช่วยเหลือในการจัดการทรัพย์สินควรต้องอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ 

ภาครัฐ แสดงว่าความเช่ือมั่น (trust) เป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุให้ความส�าคัญ 

ในการจัดการทรัพย์สิน48  

 ผลการส�ารวจแสดงว่า การให้ความช่วยเหลือในการจัดการทรัพย์สินทางด้านการ 

ให้ค�าปรึกษาน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู ้สูงอายุ แต่รูปแบบในการด�าเนินการอาจต้องมี 

การพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางด้านการเอาเปรียบผู้สูงอายุทาง 

ด้านการใช้ข้อมูลตามมา และจากการที่ทรัพย์สินเป็นเรื่อง “ภายในครอบครัว” และ 

ความเชื่อมั่น (trust) เป็นสิ่งที่ส�าคัญ

ให้ค�าปรึกษาปัญหา
ถูกคดโกง

ให้ค�าปรึกษา
บริหารจัดการทรัพย์สิน

สินเชื่อจ�านอง
ย้อนกลับ

ช่วยหารายได้
จากทรัพย์สิน

ทรัสตี

รับซื้อ

รับเช่าทรัพย์สิน

รับจ�านอง

รับขายฝาก

27%

19%

16%

14%

14%

11%

7%

7%

5%
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สถานการณ์การจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุในประเทศไทย

 และที่น่าสนใจคือ การที่ผู้สูงอายุมีความต้องการทางด้านสินเชื่อ

จ�านองย้อนกลับ ทั้ง ๆ ที่เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ส�าหรับผู้สูงอายุไทย 

 แสดงว่าสินเช่ือนี้น่าจะมีศักยภาพในการตอบสนองความ

ต้องการของผู้สูงอายุไทยได้ เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการออมหรือ

สะสมทรพัย์เป็นบ้านทีอ่ยูอ่าศยัในช่วงวยัท�างาน และเป็นผู้ที ่“ติดบ้าน” 
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 จากตัวอย่างผู ้สูงอายุระหว่าง 55-70 ปี จ�านวน 1,091 ตัวอย่างจาก 6 พ้ืนที่ 

ของประเทศ โดยการส�ารวจเน้นกลุ ่มตัวอย่างผู ้สูงอายุในชุมชนและมีรายได้ไม่สูง 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการศึกษาต�่ากว่ามัธยมศึกษา พบว่า

• มีทักษะความรู้ทางด้านการเงินระดับปานกลาง ผู้สูงอายุส่วนมากมีความพอใจในชีวิต 

ความเป็นอยู ่และมีความสุขในระดับสูง แต่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในสถานภาพ 

ทางเศรษฐกิจในระดับต�่าหรือปานกลาง

• ปัญหาท่ีส�าคัญท่ีสุดในการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุคือเรื่องการออมที่ไม่เพียงพอ  

องลงมาคือการรักษาและการใช้ทรัพย์สิน และกระบวนการที่มีปัญหาน้อยที่สุดคือ 

การให้มรดกแก่ลูกหลาน

• ทางด้านการรักษาและการใช้ทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยประสบ 

ปัญหาหรอืมคีวามกังวลใจในการดแูลและใช้สนิทรพัย์ ทัง้นี ้สนิทรัพย์ทางการเงนิ มสีดัส่วน

ผู้ที่เคยประสบปัญหามากที่สุด 

• ปัจจุบันการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ ส่วนมากด�าเนินการด้วยตนเองหรือคู่สมรส 

เป็นหลัก และหากผู้สูงอายุประสบปัญหาในการจัดการทรัพย์สิน จะปรึกษาคู่สมรสเป็น

ล�าดับแรก รองลงมาคือลูกหลาน และญาติพี่น้อง จึงเห็นได้ว่า การจัดการทรัพย์สินของ 

ผู้สูงอายุเป็นเรื่องภายในครอบครัว 

• ผูส้งูอายสุ่วนมากไม่ต้องการความช่วยเหลอืทางด้านการจัดการทรัพย์สนิ มเีพียงประมาณ

หนึ่งในสามของผู้สูงอายุเท่านั้นที่มีความต้องการความช่วยเหลือในเร่ืองน้ี โดยจากการ

วิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ปัจจัยที่ก�าหนดความต้องการในการจัดการทรัพย์สินของ 

สรุปผลการส�ารวจการจัดการ
ทรัพย์สินของผู้สูงอายุไทย
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สถานการณ์การจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุในประเทศไทย

ผู้สูงอายุคือลักษณะอาชีพ ระดับของการมีทรัพย์สิน และภาระหนี้สิน ในขณะที่ผู้สูงอายุ

ที่มีความพึงพอใจในความสุขของตนเองอยู่แล้วและผู้สูงอายุที่ไม่คาดว่าจะได้รับการ 

ช่วยเหลอืเลยจากเครอืข่ายทางสงัคม จะไม่ต้องการความช่วยเหลอืในการจดัการทรพัย์สนิ

• ทักษะความรู้ทางด้านการเงิน ความสามารถของกระบวนการคิด ปัจจัยทางด้านรายได ้

ค่าใช้จ่าย ระดับการศึกษา และสุขภาพ ไม่มีผลต่อความต้องการในการจัดการทรัพย์สิน 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยร่วม (interaction term) ระหว่างทักษะความรู้ทางด้านการเงิน 

และอายุของผู้สูงอายุ มีผลต่อความต้องการในการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ สะท้อน

ว่า ผู้สูงอายุที่มีทักษะทางการเงินดีได้มีการเตรียมการและจัดการทรัพย์สินไว้ค่อนข้าง

พร้อม และมคีวามมัน่ใจว่าการเตรยีมการนัน้เพยีงพอเมือ่มอีายมุากขึน้ จงึไม่มีความจ�าเป็น 

ต้องจัดการทรัพย์สิน นอกจากนั้น ปัจจัยร่วม (interaction term) ระหว่างสุขภาพ 

และการศึกษามีผลต่อความต้องการในการจัดการทรัพย์สิน ความเชื่อมโยงของ 

ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ สะท้อนว่า นโยบายการส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดี 

(well-being) ควรจะค�านึงถึงมิติของการจัดการด้านการเงินควบคู่ไปกับนโยบายอ่ืน 

เช่น เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะส�าหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้และการศึกษาไม่สูง 

• ท ้ายที่สุด รูปแบบในการจัดการทรัพย ์สิน ท่ีผู ้สู งอายุมีความสนใจหรือคิดว ่า 

มีความต้องการมากท่ีสุด 3 เรื่อง คือ การให้ค�าปรึกษาเมื่อถูกคดโกง การให้ค�าปรึกษา

เกี่ยวกับการจัดการทรัพย ์สิน และการใช ้สินเชื่อจ�านองย ้อนกลับ (reverse 

mortgage) ถัดมาเป็นความต้องการทางด้าน trustee

• ผู ้ สูงอายุส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือในการจัดการทรัพย์สิน 

ควรต้องอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของภาครัฐ แสดงว่าความเชื่อมั่น (trust) เป็นเรื่องที่ 

ผู้สูงอายุให้ความส�าคัญมากในเรื่องการจัดการทรัพย์สิน





ไ

การแปลงทรัพย์สิน
เพื่อการด�ารงชีพ
ของผู้สูงอายุ	
(Reverse	Mortgage)

4
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การแปลงทรัพย์สินเพื่อการดำารงชีพของผู้สูงอายุ

 reverse mortgage เป็นทางเลือกหน่ึงในการจัดการทรัพย์สิน

ของผูส้งูอาย ุโดยการเปลีย่นบ้านมาเป็นรายได้ในการด�ารงชวีติหากมคีวาม

จ�าเป็น 

 กล่าวได้ว่า reverse mortgage เป็นสินเชื่อเพื่อการเกษียณอายุ

ประเภทหนึ่ง เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุที่มีบ้านสามารถมีรายได้ในการ

ด�ารงชีพ และยังคงอาศัยอยู่ในบ้านต่อไปได้จนกระทั่งเสียชีวิต โดยไม่ต้อง

ขายบ้านและย้ายจากทีอ่ยู่อาศยัเดมิ หากผูส้งูอายมุคีวามจ�าเป็นต้องใช้เงนิ

ในการด�ารงชีวิต

 แนวคิดของสินเชื่อประเภทนี้คือการแปลงบ้าน ซึ่งเป็นสินทรัพย์

ถาวรที่มีสภาพคล่องต�่า มาเป็นเงินรายได้เพื่อใช้จ่ายด�ารงชีวิต (home

equityextraction) เนื่องจากผู้ที่เกษียณอายุไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินตาม

ช่องทางปกติได้ นอกจากนัน้ ทางเลอืกในการขายบ้านเพือ่ให้ได้เงนิมาใช้จ่ายโดยต้องย้ายไป

อยู่ในที่ซึ่งถูกกว่าเดิมนั้นไม่เหมาะสม เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ “ติดบ้าน” อยาก

อาศัยอยู่ในบ้านและชุมชนที่ตนเคยอยู่  

 ในบทนีจ้ะน�าเสนอแนวคดิและการศกึษาทีเ่กีย่วข้องกบั reverse 

mortgage ในต่างประเทศและในประเทศไทย อันเป็นข้อมูลส�าคัญ 

ในการน�าไปออกแบบสินเชื่อประเภทนี้ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง

กับความต้องการของผู้สูงอายุไทย 
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ที่มาและความหมายของ
Reverse	Mortgage

 Reverse Mortgage เป็นสินเชื่อประเภทหนึ่งที่ถูกเสนอขึ้นโดย

สถาบนัการเงนิทีชื่อ่ว่า Deering Saving and Loan มลรฐั Maine ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1961 ที่ต้องการช่วยให้ผู้สูงอายุที่มีบ้านสามารถมี

รายได้เพื่อการด�ารงชีพ จากการใช้บ้านเป็นหลักประกัน 

 ต่อมาในปี ค.ศ. 1987 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ผ่านกฎหมายให้

หน่วยงานที่ชื่อว่า Federal Housing Administration (FHA) สามารถรับ

ประกันราคาบ้านที่ใช้เป็นหลักประกันได้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สถาบัน

การเงินปล่อยสินเชื่อประเภทนี้ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือ 

ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย มีเงินงวดจากสินเชื่อเพ่ือการใช้จ่ายด�ารงชีพและ 

ยังสามารถอยู่อาศัยในบ้านของตนได้จนกระทั่งเสียชีวิต หรือจนผู้สูงอายุ

ต้องการย้ายที่อยู่อย่างถาวร 

 โครงการสนิเชือ่ reverse mortgage ของภาครัฐนีเ้รียกว่า Home 

Equity Conversion Mortgage (HECM) อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ

หน่วยงานของรัฐบาลทีช่ือ่ว่า U.S. Department of Housing and Urban 

Development (HUD) ปัจจุบันสินเชื่อภายใต้โครงการ HECM มีสัดส่วน

มากกว่า 90% ของสินเชื่อ reverse mortgage ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา
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 และท่ีส�าคัญ สินเชื่อนี้มีลักษณะจ�ากัดความรับผิดชอบ (non- 

recourse) หากสถาบันการเงินขายบ้านได้ต�่ากว่ามูลหนี้ที่ผู้สูงอายุมีกับ

ธนาคาร ผู้กู้หรือทายาทไม่ต้องรับภาระในส่วนท่ีขาด แต่หากสถาบันการ

เงินขายบ้านได้สูงกว่ามูลหนี้ สถาบันการเงินต้องคืนส่วนเกิน (หรือ 

ส่วนล�้ามูลหนี้) ให้แก่ผู้กู้หรือทายาท

 แต่ส�าหรับสินเชื่อ reverse mortgage ผู้สูงอายุที่ขอกู้จาก

สถาบันการเงินต้องเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในบ้าน และน�าบ้านมาเป็นหลักประกัน

กับสถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงินจะจ่ายเงินให้แก่ผู้กู้เป็นงวด ๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ในการด�ารงชพี และเมือ่ถงึวนัครบก�าหนด (หรอืผูส้งูอายเุสียชวีติ) ถ้าผูกู้้หรือทายาทไม่ไถ่ถอน

บ้านคนืโดยการช�าระเงนิท่ีได้รบัจากสถาบนัการเงนิรวมทัง้ดอกเบีย้ บ้านจะตกเป็นกรรมสิทธิ์

ของสถาบันการเงิน และถูกน�ามาขายเพื่อช�าระหนี้ที่คงค้างแก่สถาบันการเงิน 

 สินเชื่อ reverse mortgage แตกต่างจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ทั่วไป (mortgage) ซึ่งผู ้ที่ต้องการซื้อบ้านกู ้เงินจากสถาบันการเงิน 

หลังจากนั้นผู้กู้มีภาระจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยคืนเป็นงวด ๆ ให้แก่สถาบัน

การเงิน โดยผู้กู้ยังไม่มีกรรมสิทธิ์หรือเป็นเจ้าของบ้าน จนกว่าจะช�าระ 

เงินต้นและดอกเบี้ยคืนครบถ้วนตามที่ก�าหนด 
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คุณค่าและประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกต

 ในทางเศรษฐศาสตร์ตามทฤษฎีวงจรชีวิต สินเช่ือ reverse 

mortgage ช่วยให้ผู้สูงอายุมีรายได้ ท�าให้สามารถใช้จ่ายและมีการบริโภค

ได้อย่างสม�่าเสมอในยามชราภาพ 

 ข้อดีของสินเช่ือประเภทน้ีคือ ช่วยให้ผู้สูงอายุที่มีบ้านแต่มีเงิน 

ไม่เพียงพอในการด�ารงชีพ ไม่จ�าเป็นต้องขายบ้านที่อยู่เดิม แล้วย้ายไปอยู่

ในบ้านท่ีเล็กกว่าหรือในท�าเลอื่นที่ถูกกว่า เพื่อน�าเงินมาใช้จ่ายด�ารงชีพ 

สินเชื่อนี้เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม “ติดที่” ไม่ต้องการ

ย้ายออกจากบ้านหรือชุมชนที่อยู่เดิม นอกจากจะประสบภัยพิบัติหรือมี

ความจ�าเป็นจริง ๆ49 

 นอกจากนัน้ สนิเชือ่ reverse mortgage แบบตลอดชีพ (tenure) 

เป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากการมีอายุยืนยาวกว่าท่ีคาดไว้ (longevity 

risk) ที่ท�าให้เงินออมที่วางแผนสะสมไว้ไม่เพียงพอในการด�ารงชีพ 

 แต่ข้อเสียของสนิเช่ือ reverse mortgage คอื สนิเช่ือประเภท

นี้อาจส่งผลให้ผู้สูงอายุมีการออมไม่เพียงพอในอนาคต เนื่องจากผู้สูงอายุ

คดิว่าสามารถมแีหล่งรายได้จากทีอ่ยูอ่าศยัในอนาคต ท�าให้เกิดการผดัผ่อน

การออมออกไป จนกระทั่งในที่สุดไม่มีเงินออมที่เพียงพอ50 ในเรื่องปัญหา

ทางด้านวินัยการควบคุมตัวเอง จากการที่สินเช่ือเป็นลักษณะจ�ากัดความ

รับผิดชอบ (non-recourse) ผู้กู้ไม่จ�าเป็นต้องสนใจว่าบ้านจะขายได้ราคา

เท่าใดเมือ่ถงึวันครบก�าหนด จึงไม่ใส่ใจบ�ารุงรักษาทีอ่ยูอ่าศยัให้อยูใ่นสภาพ

ที่ดี 
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 ปัญหาทางด้าน moral hazard นี้ ท�าให้สถาบันการเงินคิด 

“ราคา” ของปัญหานีร้วมเป็นต้นทนุของสินเชือ่ด้วย ท�าให้ผูกู้ไ้ด้รบัเงนิงวด 

ต�่าเกินไป นอกจากนั้น ผู้กู้อาจเสียประโยชน์หากเสียชีวิตเร็วกว่าที่คาดไว้ 

หรือมีความจ�าเป็นต้องย้ายออกจากที่อยู่อาศัยและต้องช�าระคืนเงินกู้ 

เนื่องจากในการท�าสัญญาสินเชื่อมีค่าธรรมเนียม (เช่น ค่าประเมินมูลค่า

บ้าน ค่าประกัน) ที่ต้องจ่ายช�าระค่อนข้างสูง51

 มีข้อสังเกตว่า แม้กระทั่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็น

ประเทศที่ริเริ่มการใช้สินเชื่อประเภทนี้ ผู้สูงอายุมีการใช้สินเชื่อ

ค่อนข้างต�่า เช่นเดียวกันกับประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้ ที่มีโครงการ

สินเชื่อ reverse mortgage มานานกว่า 10 ปี ผู้สูงอายุในประเทศเหล่านี้ก็มีการใช้

สินเชื่อที่ค่อนข้างต�่าเช่นเดียวกัน
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้สินเชื่อ
ประเภทนี้
 

 ถงึแม้ว่าสินเชือ่ reverse mortgage ได้ออกแบบมาเพือ่ช่วยเหลอื

ผูส้งูอาย ุในการแปลงบ้านทีม่อียูใ่ห้เป็นกระแสเงนิมาใช้จ่ายในการด�ารงชีพ

ของผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถรักษาระดับการบริโภคในระดับที่เหมาะสม 

ตามทฤษฎีวงจรชีวิตทางเศรษฐศาสตร์ แต่ในทางปฏิบัติกลับมีการใช้

ประโยชน์ค่อนข้างน้อย 

 การท่ีผู้สูงอายุตัดสินใจไม่ใช้สินเชื่อประเภทนี้อาจมีหลายสาเหตุ

ด้วยกัน อาทิ ต้นทุนในการกู้ยืมสินเชื่อสูงเกินไป ผู้สูงอายุขาดทักษะ 

ทางการเงินและความเข้าใจผลิตภัณฑ์ และปัญหาเชิงพฤติกรรมหรือ 

ค่านิยม 

 ต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่มีการระบุว่าเป็นปัจจัยเก่ียวข้องต่อการ 

ตัดสินใจใช้ประโยชน์จาก reverse mortgage

“แพงเกินไป”
 การตัดสินใจกู้ยืมเงินจะไม่คุ้มค่า หรือ “สินเช่ือแพงเกินไป” 

หากประโยชน์ที่ได้รับน้อยกว่าต้นทุนที่ต้องจ่ายไป ในบริบทของสินเช่ือ 

reverse mortgage หากต้นทุนทั้งหมดในการกู้เงินสูงกว่าประโยชน ์

ที่ผู้กู้ได้รับจากสินเช่ือประเภทนี้ ซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีความรับผิดชอบจ�ากัด 

(non-recourse) กล่าวคือ ผู้กู้หรือทายาทไม่ต้องรับผิดชอบที่จะช�าระเงิน

ส่วนต่างคืน ถ้าธนาคารขายบ้านได้ต�่ากว่ามูลหนี้ที่ค้างช�าระ 
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 อย่างไรก็ตาม นอกจากการตัดสินใจโดยพิจารณาจากประโยชน์

ที่ได้รับเทียบกับต้นทุนโดยตรงของการกู้เงินแล้ว การตัดสินใจกู้ยืมของ 

ผู้สงูอายอุาจมาจากปัจจยัอืน่ เช่น ความไม่แน่นอนทางด้านสุขภาพ นโยบาย

เก่ียวกับการรักษาพยาบาลที่ผู ้สูงอายุได้รับ ความต้องการให้มรดกแก ่

ลูกหลาน (bequest motive)53 รวมถึงค่าใช้จ่ายต้นทุนของสินเชื่อ54 ก็มี 

ส่วนท�าให้ความต้องการสินเชื่อประเภทนี้ต�่าได้เช่นเดียวกัน 

ทักษะทางการเงินไม่พอ
 สินเชื่อประเภทนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนกว่า 

สนิเชือ่โดยทัว่ไป เนือ่งจากระยะเวลาของการกูม้คีวามไม่แน่นอน และจาก

การที่สินเชื่อมีความรับผิดชอบจ�ากัด (non-recourse) โดยทั่วไปผู้สูงอายุ

มีทักษะความรู ้ทางการเงินที่ลดลงจากการถดถอยของความสามารถ 

ในการคิด (cognitive ability) จึงอาจท�าให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่สามารถ

วิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับและต้นทุนของสินเชื่อได้ ตลอดจนไม่สามารถ

เข้าใจรายละเอียดของสินเช่ือ (product-specific knowledge) ดังนั้น 

ผู้สูงอายุเหล่านี้จึงตัดสินใจไม่ใช้สินเชื่อ reverse mortgage เนื่องจาก 

การขาดความรู้ทักษะทางการเงินเป็นสาเหตุส�าคัญที่ผู้สูงอายุใช้สินเชื่อ

ประเภทนี้ต�่า55  

 การที่ “สินเชื่อแพงเกินไป” นี้อาจเป็นสาเหตุส�าคัญ

ประการหนึ่งที่ผู้สูงอายุมีการใช้สินเชื่อต�่า อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา

ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบผลสรุปขัดแย้งกัน52 จึงยังไม่สามารถสรุปได้อย่าง

ชัดเจนว่าสินเชื่อ reverse mortgage แพงเกินไปหรือไม่
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 ผลการส�ารวจทักษะทางการเงินและความเข้าใจผลิตภัณฑ์ 

ที่มีต่อความต้องการใช้สินเชื่อประเภทนี้ของผู ้สูงอายุในต่างประเทศ 

ยังพบว่า ผู้สูงอายุมีความตระหนักรับรู้ (awareness) เกี่ยวกับสินเชื่อนี้สูง 

แต่มีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (product-specific knowledge) 

ที่จ�ากัด ผู้สูงอายุที่มีความเข้าใจผลิตภัณฑ์เป็นผู้ที่มีทักษะทางการเงินสูง 

มีการเตรียมตัวเพ่ือการเกษียณที่ดี หรือรู้จักคนที่ใช้สินเชื่อประเภทนี้ 

แต่กลับพบว่า ผู้สูงอายุท่ีควรเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากสินเชื่อ reverse 

mortgage ซึ่งคือผู้ที่มีการออมต�่า รายได้น้อย หรือไม่มีลูกหลานดูแล 

มีความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์นี้ต�่า 

 การศึกษาสรุปว่า การใช้สินเช่ือประเภทนี้ต�่าน่าจะมีสาเหตุจากการขาดความเข้าใจ 

เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ (product-specific literacy) มากกว่าการขาดทักษะทางการเงิน 

(financial literacy) โดยทั่วไป ข้อสรุปนี้สะท้อนว่า ในทางนโยบายการเพิ่มการใช้ 

ผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุสามารถท�าได้โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

หรือออกแบบสินเชื่อที่ง่ายต่อการเข้าใจของผู้สูงอายุ56

 นอกจากนั้น ผลจากการศึกษาความต้องการสินเช่ือ reverse 

mortgage ของผู้สูงอายุสิงคโปร์ พบว่า ความสนใจสินเช่ือนี้ขึ้นอยู่กับ 

ความเข้าใจในสินเชื่อ ความรู้ทักษะทางการเงิน และความพร้อมในการ 

เตรียมตัวเพื่อวัยเกษียณ57 
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การแปลงทรัพย์สินเพื่อการดำารงชีพของผู้สูงอายุ

ปัญหาเชิงพฤติกรรมในการตัดสินใจ
 การศกึษาทางด้านการเงนิครัวเรือน (household finance) พบ

ว่า คนทั่วไปอาจไม่ได้ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลตามหลักเศรษฐศาสตร ์

ในเรื่องเกี่ยวกับที่อยู ่อาศัย เช ่น ครัวเรือนในสหรัฐอเมริกามักไม่ 

refinance บ้าน ทั้ง ๆ ที่สามารถประหยัดอัตราดอกเบี้ยจ่ายได้58 และ 

ยังพบว่าครัวเรือนมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับการ refinance59 

นอกจากนัน้ ยงัมีการศกึษาทีร่ะบวุ่า ปัญหาเชงิพฤติกรรมเป็นเรือ่งทีมี่ความ

ส�าคัญต่อการใช้ reverse mortgage เนื่องจากผู้สูงอายุมีความสามารถใน

กระบวนการคิด (cognitive ability) ที่ถดถอยลง60  

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สูงอายุ เกี่ยวกับการตัดสินใจในการใช้

สินเชื่อประเภทนี้ พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ “ติดบ้าน” ต้องการอาศัยอยู่ 

ในบ้านของตนนานเท่าที่จะเป็นไปได้ และไม่ต้องการย้ายออก ถ้า 

ไม่จ�าเป็น ผู้สูงอายุเหล่านี้มีความเชื่อในเรื่องการให้มรดก ที่เป็นความ 

รบัผดิชอบของตนในการฝากบางอย่างไว้ให้แก่ลกูหลานเมือ่ตนจากไป และ

ผูส้งูอายมุคีวามลงัเลและระมัดระวงัเกีย่วกบัการกูเ้งิน เนือ่งจากมคีวามกลวั

ในการตัดสินใจผิดพลาด61 รวมทั้งมีความเครียดในการมีสินเชื่อที่เกี่ยวกับ

บ้าน62

 สาเหตุประการหนึ่งที่ผู้สูงอายุไม่ใช้สินเชื่อ reverse mortgage

เพราะผู้สูงอายุต้องการเก็บบ้านไว้ใช้เป็นหลักประกันเม่ือมีปัญหาสุขภาพ และขาดความ 

เชื่อมั่นในธนาคารที่ให้บริการสินเชื่อ ปัญหาเชิงพฤติกรรมทัศนคติหรือค่านิยมเหล่านี้ 

อาจเป็นสาเหตุที่ท�าให้ผู้สูงอายุตัดสินใจไม่ใช้ reverse mortgage ทั้ง ๆ ที่ผู้สูงอายุมีความ

จ�าเป็นทางการเงินในการด�ารงชีพ63  
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Reverse	Mortgage	ในประเทศไทย

 เพื่อเตรียมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 

รัฐบาลได้มอบหมายให้ธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์

ด�าเนนิการโครงการสินเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัชนดิพิเศษแก่ผูส้งูอาย ุหรอืทีเ่รยีกว่า

สนิเชือ่ Reverse Mortgage64   เพือ่ส่งเสรมิการใช้กลไกทางการเงนิในการ

ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ทางธนาคารออมสินได้เร่ิมให้บริการสินเช่ือนี้ตั้งแต ่

ปี พ.ศ. 2561 และปัจจุบันธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้มีการให้บริการ 

สินเชื่อ Reverse Mortgage แก่ผู้สูงอายุเช่นเดียวกัน 

 อย่างไรกต็าม ในขณะนีป้ระเทศไทยยงัไม่มสีนิเชือ่แบบตลอดชพี 

โดยมีการก�าหนดอายุผู้กู้ไว้ไม่เกิน 85 ปี แต่ผู้กู้สามารถอยู่อาศัยในบ้านได้

จนกระทั่งเสียชีวิต 

 การแปลงทรัพย์สินเพ่ือการด�ารงชีพของผู้สูงอายุ โดยการใช ้

สินเชื่อ Reverse Mortgage น่าจะมีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุไทย 

เนื่องจากข้อมูลที่พบจากการส�ารวจ ดังที่น�าเสนอไว้ในบทที่ 3 พบว่า 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการออมเป็นบ้านหรือที่ดิน และหวังพึ่งรายได้จาก 

ลูกหลานในการด�ารงชีวิต แต่จากผลกระทบของ COVID-19 ท�าให้ภาวะ

ทางเศรษฐกิจตกต�่า การพึ่งพารายได้จากลูกหลานหรือการท�างานของ

ตนเองจึงเป็นเรื่องที่ล�าบากมากขึ้น 

 ดังนั้น การใช้สินเชื่อ Reverse Mortgage จึงน่าจะเป็น 

ทางเลือกหนึ่งในการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุส�าหรับการด�ารงชีพได้ 

 แต่อย่างไรก็ตาม ในทางปฏบิตัผิูส้งูอายุอาจไม่ใช้สนิเชือ่นี ้เช่น

เดียวกับผู้สูงอายุในต่างประเทศ ด้วยเหตุน้ี ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 

ใช้สินเชื่อ Reverse Mortgage จึงเป็นเร่ืองที่ส�าคัญในการให้ความ 

ช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุไทย
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การแปลงทรัพย์สินเพื่อการดำารงชีพของผู้สูงอายุ

 ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Reverse Mortgage ที่เคยมีการ

ศึกษาในประเทศไทยมีดังนี้

1. การวิเคราะห์สินเชื่อของธนาคารออมสินว่ามีความเพียงพอ

เหมาะสมกับผู้สูงอายุไทยหรือไม่ โดยการใช้ตัวอย่างในการ

เปรียบเทียบเงินงวดที่ผู ้กู ้ได้รับจากธนาคารออมสินกับ

โครงการ HECM ของสหรัฐอเมริกา* ซึ่งพบว่าเงินงวดที ่

ผูส้งูอายไุด้รบัจากโครงการ HECM สงูกว่าเงนิงวดทีไ่ด้รบัจาก

ธนาคารออมสนิ และพบว่าประโยชน์ท่ีผูส้งูอายไุด้รบัจากการ

ค�้าประกันราคา (put option) จากการที่สินเชื่อที่ธนาคาร

ไม่มีสิทธิไล่เบี้ยกับผู้กู้หรือทายาทได้หากราคาบ้านต�่ากว่า 

มูลหนี้ (non-recourse) ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายคงที่ในการกู้เงิน 

แม้แต่ในกรณีท่ีราคาบ้านมีการปรับลดลง เช่นช่วงวิกฤติ

เศรษฐกจิกต็าม การศกึษาอาจชีว่้าสินเชือ่นีแ้พงเกินไป ภาครัฐ

ควรพิจารณาการประกันราคาบ้าน (mortgage insurance) 

ซึง่จะช่วยให้ธนาคารสามารถให้วงเงนิสินเชือ่ทีส่งูกว่าปัจจบุนั 

ส่งผลให้เงินงวดที่ผู้สูงอายุได้รับเพ่ือการด�ารงชีพเพิ่มขึ้น แต่

การศกึษานีไ้ม่ได้วเิคราะห์ถงึภาระทางการคลงัของภาครฐัใน

การประกันราคาบ้าน (mortgage insurance)65  

*  Home Equity Conversion Mortgage (HECM) เป็นโครงการสินเชื่อ reverse 
mortgage ของภาครัฐ ภายใต้การก�ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐบาลที่ชื่อว่า 
U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) ปัจจุบัน 
สินเชื่อภายใต้โครงการ HECM มีสัดส่วนมากกว่า 90% ของสินเชื่อ reverse 
mortgage ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา
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2. การส�ารวจและสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 55-70 ป ี

จ�านวน 148 ตัวอย่าง พบว่า กว่า 65.07% ของผู้สูงอายุไม่รู้

จักและไม่เคยได้ยินสินเชื่อ reverse mortgage มาก่อน แต่

หลังจากที่ได้อบรมให้ความรู ้และข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ 

พบว่ามีผู้สูงอายุเกินคร่ึง หรือ 51.02% ที่สนใจใช้สินเช่ือนี้ 

ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าอาจมีความจ�าเป็นต้องใช้เงินเพ่ือด�ารง

ชีพในอนาคต ส�าหรับผู ้ที่ ไม ่สนใจใช้สินเช่ือ reverse 

mortgage ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าต้องการเก็บบ้านไว้เป็น

มรดกส�าหรับบุตรหลาน66  

          ในปี 2563 ได้มีการส�ารวจความต้องการใช้สินเชื่อ reverse mortgage 

และปัจจัยท่ีก�าหนดความต้องการสินเช่ือประเภทนี้ของผู้สูงอายุไทย ภายใต้ โครงการ 

การจัดการทรัพย์สินทางเลือกส�าหรับผู ้สูงอายุไทย67 จากผู ้สูงอายุช่วงวัยระหว่าง 

55-70 ปี จ�านวน 750 คน ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่ตนอยู่อาศัย 6 พื้นที่ของประเทศ ได้แก่ 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ 

ภาคตะวันออก

 ผูส้งูอายสุ่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายเุฉลีย่ 63 ปี ระดบัการศกึษา

ไม่สูง ผู้สูงอายุ 68% มีระดับการศึกษาต�่ากว่ามัธยมศึกษา มีเพียง 17% ที่

มีการศึกษาระดับอนุปริญญาข้ึนไป ผู้สูงอายุส่วนมาก 78% มีสถานภาพ

สมรส  มีผู้สูงอายุที่อยู่เพียงล�าพังหรืออยู่กับคู่สมรส 17% สมาชิกในครัว

เรอืนเฉลีย่ 3.6 คน ส่วนใหญ่ผูส้งูอายมุรีายได้เฉล่ียต่อเดอืนน้อยกว่า 5,000 

บาท 65% ของรายได้มาจากการรบัจ้างทัว่ไปและค้าขาย รองลงมาคอื จาก

ภาคเกษตร 30% ทางด้านภาระค่าใช้จ่าย 44% มีค่าใช้จ่ายเพื่อการด�ารง

ชีพโดยเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท ผู้สูงอายุประมาณครึ่งหนึ่งยังมี
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การแปลงทรัพย์สินเพื่อการดำารงชีพของผู้สูงอายุ

 จากการทดสอบทักษะความรู้ทางการเงิน68 พบว่า ผู้สูงอายุมีทักษะความรู้ทาง 

การเงินระดับปานกลาง 24% สามารถตอบค�าถามได้ถูกทุกข้อ มี 9% ที่ไม่สามารถตอบ

ค�าถามได้ถูกต้องเลย โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย 1.78 จากคะแนนเต็ม 3  

 ส�าหรับความสามารถของกระบวนการคิด69 พบว่าผู ้สูงอายุมีความสามารถ 

ของกระบวนการคิดค่อนข้างต�่า มีผู้ตอบถูกทุกข้อเพียง 1% แต่ไม่สามารถตอบได้ถูกต้อง

เลยถึง 47% มีคะแนนเฉลี่ย 0.70 จาก คะแนนเต็ม 3 

 ทางด้านต้นทุนทางสังคมทีวั่ดจากความคาดหวังของผูส้งูอายทุีจ่ะได้รับความช่วยเหลอื

จากลูกหลานและเพื่อนคนรู้จักในชุมชน พบว่า 17% ของผู้สูงอายุคาดว่าจะได้รับการ 

ช่วยเหลือทั้งหมดหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งจากเพื่อนคนรู้จักในชุมชน มี 43% คาดว่าประมาณ

ครึง่หนึง่หรอืน้อยกว่าครึง่หนึง่ และอกี 40% ไม่คดิว่าจะได้รบัความช่วยเหลอืเลย ซึง่ต�า่กว่า

ความคาดหมายว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากลูกหลานหรือญาติพี่น้อง 

ภาระรายจ่ายเพื่อดูแลบุตรหลานหรือญาติ และเกินครึ่งยังมีภาระจ่ายคืน

หนี้สินรายเดือน

 ก่อนท�าการส�ารวจได้มกีารให้ความรู้เกีย่วกบัสนิเชือ่นีแ้ก่ผูส้งูอายุ

เนือ่งจากเป็นเรือ่งใหม่ โดยเฉพาะประเดน็ทีผู้่สูงอายไุม่ต้องช�าระเงนิคนืให้

แก่ธนาคารก่อนวันครบก�าหนด และความรับผิดชอบท่ีจ�ากัดของสินเชื่อ 

(non-recourse) หากราคาบ้านที่ขายได้ต�่ากว่ามูลหนี้ในกรณีท่ีผู้สูงอายุ

เสยีชวีติ จงึไม่ได้เป็นภาระของลกูหลาน แต่จะได้รบัประโยชน์จากส่วนเกนิ

มูลหนี้หากราคาบ้านที่ขายได้สูงกว่ามูลหนี้ที่มีอยู่ และความต้องการหรือ

ความสนใจในการใช้สินเชื่ออาจเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อมีความจ�าเป็น 
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 ข้อมูลส�าคัญที่ได้จากการส�ารวจครั้งนี้มาจาก 2 ส่วน ได้แก่

ข้อมูลส่วนที่ 1 การส�ารวจด้วยแบบสอบถาม
 พบข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

 ความต้องการสินเชื่อ reverse mortgage 
 จากการส�ารวจผู้สูงอายุที่มีบ้านของตนเอง 18% มีความสนใจ

หรือต้องการใช้สินเชื่อ reverse mortgage ในการด�ารงชีวิตหากมี 

ความจ�าเป็น การทีล่กัษณะทางด้านประชากรทัว่ไป ตลอดจนทกัษะทางการ

เงิน (financial literacy) ความสามารถของกระบวนการคิด (cognitive 

ability) และทุนทางสังคม (social capital) อาจเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจของครัวเรือน รวมทั้งการใช้สินเช่ือ70 ไม่พบว่าสัดส่วนชายหญิง 

(เพศ) อายเุฉลีย่ จ�านวนสมาชิกเฉลีย่ในครัวเรือน และลกัษณะการอยูอ่าศยั

ของทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกัน ในเบ้ืองต้นปัจจัยเหล่านี้ไม่น่าจะมีผล

ต่อความต้องการในการใช้สินเชื่อของผู้สูงอายุ

 แต่ระดับการศึกษาของผู้ท่ีต้องการและไม่ต้องการใช้สินเชื่อ 

มีความแตกต่างกัน ดังเห็นได้จากผู้ที่จบอนุปริญญาขึ้นไปของผู้ท่ีต้องการ

ใช้สินเชื่อมีสัดส่วนท่ีสูงกว่าอย่างชัดเจน กล่าวคือ 36% เทียบกับ 14% 

นอกจากนั้น 73% ของผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการใช้สินเช่ือมีการศึกษาต�่ากว่า

มัธยมศึกษา เทียบกับ 46% ของผู้ที่ต้องการใช้สินเชื่อ 

 และยังพบว่า กลุ่มผู้ที่ต้องการใช้สินเช่ือมีคะแนนเฉลี่ยความรู้

ทางการเงินสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ต้องการใช้สินเชื่อ (1.95 เทียบกับ 1.75) 

เช่นเดียวกันกับคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะกระบวนการคิด (0.83 เทียบกับ 

0.67) สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า สินเชื่อ reverse mortgage มีความ

ซับซ้อนกว่าสินเชื่ออื่น การขาดความรู้ทักษะทางการเงินและสมรรถนะ

กระบวนการคิด อาจเป็นสาเหตุที่ท�าให้ผู้สูงอายุไม่ใช้สินเชื่อประเภทนี้ 

ปัญหาเชิง
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 นอกจากนั้น อาชีพของผู้สูงอายุอาจมีความส�าคัญต่อความ

ต้องการหรือสนใจใช้สินเชื่อ โดยกลุ ่มผู ้ที่ประกอบอาชีพทางด้าน

การเกษตรมีสัดส่วนที่ต้องการใช้สินเชื่อต�่ากว่า ในขณะที่ผู้สูงอายุที่มีภาระ

ในการดูแลบุตรหลานและผู้ที่มีภาระหนี้สิน จะมีความต้องการใช้สินเชื่อ 

สูงกว่า 

 สดุท้าย ผูท้ีไ่ม่คาดหวงัว่าจะได้รบัความช่วยเหลอืเลยจากคนรูจ้กั

หรือองค์กรในชุมชน มีความต้องการใช้สินเชื่อที่สูงกว่า สะท้อนว่าสินเชื่อ 

reverse mortgage น่าจะเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาในการด�ารงชีพ

ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีทุนทางสังคมต�่าได้

ภาพ 4.1 ความสนใจสินเชื่อจ�านองย้อนกลับ แยกตามลักษณะ
 กลุ่มตัวอย่าง

การศึกษา

ผลการทดสอบ
ความรู้

47%

1.95
1.75

73%

17%

0.83 0.67

13%

36%

14%

สนใจ

สนใจ

ไม่สนใจ

ไม่สนใจ

ต�่ากว่ามัธยมศึกษา สูงกว่ามัธยมศึกษา

กระบวนการคิด

มัธยมศึกษา

ความรู้ทางการเงิน
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 ปัจจัยที่ก�าหนดความต้องการสินเชื่อ
 ลักษณะของผู้สูงอายุที่ต้องการสินเชื่อ reverse mortgage 

ทีไ่ด้กล่าวมานัน้ เป็นเพยีงการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นเท่านัน้ เพือ่ให้เข้าใจ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความต้องการใช้สนิเชือ่ให้ลกึซึง้ยิง่ขึน้ ในส่วนนีจ้งึได้ท�าการ

วิเคราะห์ทางสถิติเพิ่มเติมโดยการใช้ logistic regression71  

 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูง ทุนทาง

สังคมที่ต�่า มีความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรเป็น

บวกมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95% นอกจากนั้น ผู้สูงอายุที่มี

ทกัษะทางการเงนิด ีมภีาระรายจ่ายส�าหรับบตุรหลานหรอืญาต ิและมภีาระ

หนี้สิน มีความต้องการใช้สินเชื่อที่เพิ่มขึ้น ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติที่ 

ภาระการดูแล
บุตรหลาน
หรือญาติ

ภาระหนี้สิน

60%

64%

53%

48%

40%

36%

47%

52%

สนใจ

สนใจ

ไม่สนใจ

ไม่สนใจ

ไม่มี

ไม่มี

มี

มี
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90% แต่ไม่พบว่า ความสามารถของกระบวนการคิดมีความสัมพันธ์กับ

ความต้องการสินเชื่อของผู้สูงอายุ เมื่อพิจารณาตัวแปรร่วม (interaction 

term) นั้น พบว่าความรู้ทางการเงิน ช่วงอายุ มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบ 

ในขณะที่ความสามารถของกระบวนการคิด ช่วงอายุ มีค่าสัมประสิทธิ์เป็น

บวก ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และ 90% ตามล�าดับ 

 ผลดงักล่าวเป็นไปตามทีค่าดไว้ กล่าวคอืระดบัการศกึษาผูส้งูอายท่ีุ

มคีวามรูท้างการเงนิ มผีลต่อการตดัสนิใจทางด้านการเงนิ ซึง่สอดคล้องกบั

การทบทวนผลศึกษาในต่างประเทศ72  

 นอกจากนัน้ การทีค่่าสัมประสิทธิข์องตวัแปรร่วมระหว่างความรู้ 

ทางการเงินและช่วงอายุมีค่าเป็นลบอย่างมีนัยส�าคัญ แสดงว่าผู้สูงอายุที่

อายุมากกว่าค่าเฉลี่ย (63.37 ปี) และมีทักษะทางการเงินที่สูง มีความ

ต้องการสินเชื่อที่ลดลง อาจสะท้อนว่า ผู้สูงอายุที่มีทักษะทางการเงินดี 

ได้มีการเตรียมการและจัดการทรัพย์สินไว้ค่อนข้างพร้อม เมื่อมีอายุที่

มากขึ้น จึงมีความมั่นใจว่ามีการเตรียมการที่เพียงพอเมื่อเทียบกับผู้ที่มี

ทักษะทางการเงินต�่า ผู้สูงอายุเหล่านี้จึงไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้สินเชื่อ

นี ้สอดคล้องกบัการศกึษาในประเทศสงิคโปร์73 ทีพ่บว่า ผูส้งูอายทุีม่ทีกัษะ

ทางการเงินที่ดีมีการเตรียมตัวรวมถึงมีความม่ันใจในการรับมือกับ 

วัยเกษียณที่ดีกว่า 

 ส�าหรบัตวัแปรร่วมระหว่างความสามารถของกระบวนการคดิและ

ช่วงอายมุากกว่าค่าเฉลีย่เป็นบวก อาจหมายความว่า ผูส้งูอายทุีม่อีายมุาก

แต่ยงัมคีวามสามารถของกระบวนความคดิทีด่ ีสามารถเข้าใจประโยชน์

ของสินเชื่อประเภทนี้ได้ดีกว่า จึงมีความต้องการใช้สินเชื่อมากกว่า 

สอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศ74 ที่ชี้ว่า ผู้สูงอายุขาดความเข้าใจ 

ในสินเช่ือ สาเหตุอาจมาจากสินเชื่อ reverse mortgage แตกต่าง 
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จากสินเช่ือโดยทั่วไป โดยเฉพาะในเรื่องของการรับผิดชอบจ�ากัด 

(non-recourse) ที่ไม่เป็นภาระของลูกหลาน ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

 ท้ายท่ีสุด การที่ผู้สูงอายุที่ไม่คาดว่าจะได้รับการช่วยเหลือเลย 

จากเพื่อนคนรู้จักในชุมชน เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้หรือภัยพิบัติ 

มีความต้องการสินเชื่อที่สูงกว่า แสดงว่าสินเชื่อ reverse mortgage 

เป็นทางเลือกส�าหรับผู้ที่มีต้นทุนทางสังคมต�่าใช้ในการด�ารงชีพได้

ข้อมูลส่วนที่ 2 การสัมภาษณ์เชิงลึกในการใช้สินเชื่อ*
 เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้สูงอายุที่ไม่เคยใช้สินเชื่อในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล75 โดยผ่านเครือข่ายผู้น�าชุมชน ในการ 

คัดเลอืกผูส้งูอายทุีส่มัครใจจ�านวนทัง้สิน้ 18 คน ประกอบด้วยประธานหรอื

กรรมการชมรมผู้สูงอายุจ�านวน 10 คน และสมาชิกชมรมอีก 8 คน 

 ก่อนการสัมภาษณ์ได้มีการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินเช่ือ 

reverse mortgage โดยได้ส่งเอกสารที่เกี่ยวกับค�าอธิบายสินเชื่อ 

reverse mortgage พร้อมตัวอย่าง ประเด็นในการสัมภาษณ์ครอบคลุม 

ในเรือ่งความเพียงพอของเงนิออมและรายได้ในการด�ารงชพี ความต้องการ

ใช้สินเชื่อ reverse mortgage ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการ 

ใช้สินเชื่อ รูปแบบสินเชื่อ reverse mortgage ที่สนใจ 

* ดูรายละเอียดข้อมูลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ reverse 
mortgage จากการสัมภาษณ์ผู ้ สูงอายุที่ใช ้บริการสินเชื่อประเภทนี้ได ้ใน 
ภาคผนวก 2
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 ข้อมูลที่น่าสนใจสรุปได้ดังนี้

 อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง อาชีพของกลุ่มผู ้สูงอายุที่เป็นกลุ่ม

ตวัอย่าง และได้ท�าการสมัภาษณ์เชิงลึกมีความแตกต่างหลากหลายวิชาชีพ 

มีตั้งแต่ข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชน แม่ค้า หรือเจ้าของธุรกิจ รวมไป

ถึงคนขับรถสาธารณะ จึงท�าให้ข้อมูลท่ีได้รับมีความหลากหลายจากกลุ่ม

ตัวอย่างที่ท�าการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยส่วนใหญ่เมื่ออายุครบ 60 ปีแล้ว 

จะไม่ได้ท�างานประจ�า โดยบางคนออกมาท�าธุรกิจส่วนตัว เช่น ปล่อย 

บ้านหรือที่ดินให้เช่า บางคนยังท�างานขับรถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น 

 นอกจากนัน้ยงัมผู้ีสูงอายอุกีกลุ่มหนึง่ทีไ่ม่ได้ท�างานใด ๆ  เน่ืองด้วย

เหตุผลต่าง ๆ เช่น มีปัญหาด้านสุขภาพ มีเงินออมหรือรายได้หลังเกษียณ

เพียงพอต่อการยังชีพ หรือแม้กระทั่งบุตรมีฐานะดีสามารถให้รายได้ 

ในระดับหนึ่ง เป็นต้น โดยการที่กลุ่มตัวอย่างมีความหลากหลายในด้าน

อาชีพทั้งก่อนและหลังจากการเกษียณ จะช่วยท�าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลเชิงลึก 

ที่หลากหลาย

 ทศันคตขิองผูส้งูอายเุกีย่วกบัการให้บ้านเป็นมรดก มคีวามเหน็

ทีห่ลากหลาย ผูส้งูอายบุางคนเหน็ว่ามคีวามจ�าเป็นมาก เพราะอยากมไีว้ให้

ลูกหรือญาติของตนอยู่อาศัยต่อ แต่หากลูกหรือญาติของผู้สูงอายุมีฐานะ

หรอืมีหน้าทีก่ารงานทีด่ ีความส�าคญัของบ้านทีจ่ะเป็นมรดกนัน้ก็จะลดน้อย

ลง  

 ตัวอย่างความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์คุณป้าที่อาศัยอยู่ในเขต

ปทุมธานี ได้กล่าวไว้ว่า “บ้านไม่ส�าคัญหรอก ลูกฉันมีหน้าที่การงาน 

ถ้าสุดท้ายเขาอยากได้ ให้เขามาจัดการกันเองในภายหลัง” เป็นต้น
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 แต่ผู้สูงอายุเกือบทั้งหมดคิดว่า การมีบ้านพักอาศัยในวัยชรา

เป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก และไม่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปจากท่ีอยู่อาศัยเดิม 

เพราะเป็นบ้านท่ีอยู่อาศัยมาเป็นระยะเวลานาน ผู้สูงอายุบางคนมีบุตร 

มาสร้างบ้านในบริเวณใกล้เคียงหรือซื้อบ้านในบริเวณใกล้เคียง จึงไม่ม ี

ความคิดที่จะย้ายออกจากบ้าน 

 อาจกล่าวได้ว่า การออมของผู้สูงอายุไทยเป็นการสะสมรายได้ 

ในช่วงท�างานเป็นบ้าน ซึง่เป็นทรัพย์สนิทีไ่ม่มสีภาพคล่อง และผู้สงูอายไุทย

มักมีลักษณะที่ “ติดบ้าน” ดังนั้น สินเชื่อ reverse mortgage จึงน่าจะ

เหมาะสมหากผู้สูงอายุมีปัญหาในการด�ารงชีพหลังจากเกษียณอายุ

 ผู ้สูงอายุส่วนใหญ่ได้รับเงินช่วยเหลือจากบุตรหลาน และม ี

รายได้จากการท�างาน เป็นอาสาสมัคร เงินประจ�าต�าแหน่งในชุมชน หรือ

รับจ้าง บางรายมีรายได้จากค่าเช่า 

 ผู้สูงอายุประมาณครึ่งหนึ่งเห็นว่า ควรมีการเพ่ิมเบี้ยผู้สูงอาย ุ

โดยคาดหวังว่าควรอยู่ในช่วง 1,000 - 3,000 บาทต่อเดือน 

 ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ผู้สูงอายุมีปัญหาทางด้าน 

รายได้อยู ่บ้าง เนื่องจากบุตรหลานหรือญาติที่ให้การช่วยเหลือถูกลด 

เงินเดือน หรือธุรกิจประสบปัญหา

 ความต้องการในการใช้สินเชื่อ
 ผู้สูงอายุทั้งหมดเห็นว่า สินเชื่อ reverse mortgage ที่ท�าให้

สามารถแปลงบ้านเป็นเงินรายเดือนได้ มีประโยชน์ในช่วยเหลือผู้สูงอายุ 

ในยามชราได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่มีทายาทหรือไม่มีใคร 

มาดูแล อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะได้รับข้อมูลและค�าชี้แจงในรายละเอียด 

ของสินเชื่อเพื่อการสัมภาษณ์ มีผู้สูงอายุที่รู้จักสินเชื่อนี้ค่อนข้างน้อย
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 ความต้องการสินเชือ่ข้ึนอยูก่บัการเตรียมตวัและการวางแผนทาง

ด้านการเงินของผู้สูงอายุ หากมีการวางแผนการเงินและมีการเตรียม 

เงินออมไว้ใช้ในยามชราที่ดีในระดับหนึ่ง ผู้สูงอายุเหล่านี้ไม่คิดว่าตนเอง 

มีความจ�าเป็นในการใช้สินเช่ือในการด�ารงชีพ แต่ผู้สูงอายุเห็นว่าสินเชื่อนี้

มีประโยชน์ หากมีความจ�าเป็นในการใช้เงินเมื่อเจ็บป่วยหรือประสบ 

ภัยพิบัติ และเพื่อการลงทุนของตนเองหรือลูกหลาน ส�าหรับผู้สูงอายุที่ 

ขาดการวางแผนการเงินที่ดี ไม่มีเงินออมเพียงพอต่อการด�ารงชีพ หาก 

ไม่สามารถท�างานได้ ผู้สูงอายเุหล่านีม้คีวามต้องการใช้สนิเชือ่ เพราะจะได้

ไม่เป็นภาระแก่บุตรหลานหรือญาติ 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบสินเชื่อ 
 สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุทั้งหมดคิดว่าสินเชื่อ reverse mortgage 

เป็นทางเลือกที่จะช่วยผู้สูงอายุที่มีบ้าน แต่มีปัญหาในการด�ารงชีวิตได ้

โดยต้องไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน 

 ส�าหรับรูปแบบของสินเชื่อ ผู ้สูงอายุมีความเห็นและเหตุผล 

ที่แตกต่างกันไป ดังนี้

 1. กรณีที่เลือกการให้เงินผู้สูงอายุเป็นรายเดือนจะเป็นผู้สูงอาย ุ

ที่มีความจ�าเป็นต้องใช้เงินในการด�ารงชีพประจ�าวัน แต่เงินที่มีอยู ่ไม่ 

เพียงพอ หรือผู้สูงอายุบางคนไม่อยากเป็นภาระของบุตรและญาติ จึง

ต้องการมีรายได้แบบรายเดือน 

 ส�าหรับในกรณีที่ผู ้สูงอายุต้องการรับเงินแบบตลอดชีพหรือ 

สิ้นสุดที่อายุ 85 ปี จะอยู ่ท่ีทัศนคติต่อการด�ารงชีวิตเป็นหลัก โดย 

ผู้สูงอายุที่มีอายุค่อนข้างมากและยังมีสุขภาพที่ดีถึงดีมากจะเลือกรับเงิน

แบบตลอดชีพ แต่ผู้สูงอายุท่ีมีอายุยังไม่มากมองว่า การรับเงินถึงอายุ 

85 ปีและได้รับเงินต่อเดือนเป็นจ�านวนมากจะดีกว่า 
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 2. กรณีที่ผู้สูงอายุเลือกแบบรับเงินเป็นจ�านวนมากครั้งเดียว 

จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีฐานะ หรือคนรอบข้างมีความมั่นคงทางการเงิน 

ทั้งนี้ผู ้สูงอายุกลุ่มนี้ต้องการใช้สินเชื่อเมื่อต้องการใช้เงินเพื่อเร่ืองอื่น ๆ 

เช่นการลงทุนให้ลูกหลาน หรือการมีเงินไว้ใช้เพื่อดูแลตัวเองในอนาคต

 อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุเกือบทั้งหมดมีความเห็นว่า สินเชื่อควรมี

ทางเลือกในแบบวงเงิน (line of credit) เพราะจุดประสงค์ในการกู้ของ

แต่ละบคุคลแตกต่างกันไป การเปิดวงเงนิไว้ก่อนโดยยงัไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้

หากยังไม่ได้ใช้เงิน ดีกว่ารูปแบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่เหมาะกับผู้สูงอายุ

ที่ยังไม่มีความจ�าเป็นที่ต้องใช้เงิน แต่ธนาคารได้เริ่มมีการคิดดอกเบี้ยเลย 

 การสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่มีการใช้สินเชื่อ Reverse Mortgage 

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้สูงอายุที่ได ้ใช้สินเช่ือ reverse 

mortgage76 จ�านวน 5 ราย จากพื้นที่กรุงเทพฯ และนนทบุรี เพื่อให้เข้าใจ

เหตุผลในการใช้ ตลอดจนปัญหาของการใช้สินเชื่อ พบว่า

- ผู้ใช้สินเชื่อ reverse mortgage ทั้งหมดเป็นพนักงานบริษัท

เอกชนและรัฐวิสาหกิจ และไม่ได้ท�างานต่อเนื่องหลังเกษียณ 

- แหล่งรายได้หลักของเงินในการด�ารงชีพคือเงินออมและ/ 

หรือเงินก้อนที่ได้รับหลังออกจากการท�างาน 

- สาเหตุส�าคัญในการใช้สินเชื่อคือ ผู้สูงอายุมีความสามารถ 

ในการหางานได้ลดลง มีรายจ่ายทางด้านสขุภาพหรอืการด�ารง

ชพีทีสู่ง ส่งผลให้เงนิออมไม่เพียงพอ ในขณะเดยีวกนักต้็องการ

อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยเดิม ไม่ต้องการขายบ้านของตัวเอง โดย

เฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบกับวิกฤตชีวิตจากการเจ็บป่วยของ

ตนเองหรือคู่สมรส ท�าให้ต้องสูญเสียเงินออมก้อนใหญ่ไปกับ

ค่ารักษาพยาบาล ส่งผลให้สถานะทางการเงนิไม่มัน่คง เงนิทีม่ี
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เหลอือยูส่ามารถใช้ได้อกีภายในระยะเวลาสัน้ ๆ  จงึจ�าเป็นต้อง

มแีหล่งรายได้เพ่ือการด�ารงชพีจากสินทรัพย์หรอืบ้านทีต่นเอง

มีอยู่ 

- ลักษณะของผู้ใช้บริการสินเชื่อ reverse mortgage เหล่านี้ 

เป็นผู้ที่มีการศึกษาสูง จบการศึกษาขั้นต�่าในระดับปริญญาตรี

ขึ้นไป แต่ไม่มีทุนทางสังคมและตาข่ายรองรับทางสังคม 

(social safety net) กล่าวคือ เป็นผู้สูงอายุที่มีสถานภาพโสด 

หม้าย และไม่มีบุตร อาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวในเขตเมือง (มี

เพียงกรณีเดียวที่สมรสและมีบุตร แต่แยกกันอยู่คนละบ้าน 

กับบุตร) เม่ือมีความจ�าเป็นที่จะต้องหาเงินมาใช้จ่าย จึงไม่

สามารถขอความช่วยเหลือจากเครือข่ายทางสังคมของตนเอง

ได้ หรือตัดสินใจที่จะไม่พึ่งพาเครือข่ายทางสังคมที่มี 

- ผู ้สูงอายุรู ้สึกว่า การใช้สินเชื่อมีภาพลักษณ์ในเชิงลบ ซึ่ง 

อาจเป็นอุปสรรคในการแนะน�าคนรู ้ จักในการใช้สินเช่ือ 

หากมีความจ�าเป็นในการด�ารงชีพต่อไป 

- ปัญหาและอุปสรรคในการใช้สินเชื่อ reverse mortgage คือ 

1. การติดต่อประสานงานเพื่อท�าสัญญากู้สินเชื่อ reverse 

mortgage ในช่วงแรกค่อนข้างติดขัดและใช้เวลานาน 

มีบางกรณีใช้เวลาท�าสัญญานานถึง 6 เดือน เน่ืองจาก 

เป็นครั้งแรกที่มีการปล่อยสินเชื่อประเภทนี้ พนักงาน 

ในแต่ละสาขาของธนาคารท่ีให้บริการจึงยังไม่มีความรู้

ความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขของการ

เข้าร่วมโครงการ 
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2. กระบวนการท�าสัญญา ท�าให้ผู้สูงอายุต้องเสียเวลาและ 

เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังธนาคารบ่อยคร้ัง กว่าที่

กระบวนการท�าสัญญาจะแล้วเสร็จ 

3. ในแต่ละสาขายังมีความแตกต่างในการให้บริการ เช่น 

รูปแบบการจ่ายเงินรายเดือน บางสาขาโอนเงินผ่านบัญชี 

ผู้สูงอายุสามารถใช้บัตร ATM เบิกเงินได้เอง ในขณะท่ี 

บางสาขาก�าหนดให้ผู้สูงอายุต้องเดินทางมารับเงินด้วย 

ตัวเองที่ธนาคาร เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่าผู้รับบริการนั้น

ยังมีชีวิตอยู่ 
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 จากการสอบถามผู้สูงอายุที่ใช้บริการสินเชื่อ มีข้อสังเกตสรุปได้ 

3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

 1. การก�าหนดรูปแบบการจ่ายเงินและจ�านวนเงิน ควรมีความ

ยืดหยุ่นและสอดรับกับความต้องการของผู้สูงอายุ เช่น มีผู ้กู ้รายหนึ่ง

ต้องการก�าหนดจ�านวนเงินต่อเดือนเอง แม้จะลดจ�านวนปีที่ได้รับเงิน 

รวมถึงเสนอให้มีวงเงินกู้ฉุกเฉินด้วย เนื่องจากผู้สูงอายุย่อมต้องมีค่าใช้จ่าย

ด้านสขุภาพทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ได้ ซ่ึงเป็นลกัษณะของสนิเชือ่ reverse 

mortgage แบบวงเงิน (line of credit) ที่ยังไม่มีการให้บริการใน

ประเทศไทย 

 2. วธิกีารจ่ายเงนิ ควรค�านงึถงึบรบิทของผูส้งูอาย ุเนือ่งจากผูรั้บ

บริการบางรายต้องเดินทางมารับเงินที่ธนาคารด้วยตัวเอง แต่ในอนาคต

อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพจนเดินทางมาไม่ไหว ธนาคารควรพิจารณา 

วิธีการจ่ายเงินที่อ�านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น หากม ี

ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 

 3. การก�าหนดระยะเวลาเพื่อทบทวนสัญญาและเปลี่ยนแปลง

เงือ่นไขในสญัญาได้ เนือ่งจากผู้สูงอายบุางรายต้องการทบทวนสญัญาใหม่

เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาบางประการ เช่น เปลี่ยนชื่อผู้รับมรดก 

เปลี่ยนเงื่อนไขการรับเงิน เป็นต้น ดังนั้น ควรมีการก�าหนดระยะเวลาที่จะ

เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่รับบริการสามารถขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขตาม 

ที่ก�าหนดไว้ได้ เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของผู้สูงอายุท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ซึ่งประเด็นนี้สอดคล้องกับกรณีของต่างประเทศที่ผู้สูงอายุที่ใช้สินเชื่อระบุ

ว่าการแก้ไขสัญญาท�าได้ยาก 

 นอกจากนั้น การที่อัตราดอกเบี้ยซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่จูงใจ

ท�าให้ผูส้งูอายตุดัสินใจใช้สินเชือ่นัน้ หากภาครัฐต้องการส่งเสรมิการใช้กลไก

ทางตลาดการเงนิเพ่ือลดภาระทางด้านการคลงั การให้แรงจงูใจเพ่ือกระตุน้

ความสนใจก็นับเป็นเรื่องที่ภาครัฐควรพิจารณาต่อไป  
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สรุป
 การทบทวนแนวคิดและการศึกษาท่ีเกี่ยวกับสินเชื่อ reverse mortgage ซึ่ง 

เป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ โดยการเปลี่ยนบ้านมาเป็น 

รายได้ในการด�ารงชีวิตหากมีความจ�าเป็น พบว่า

• ถึงแม้ว่าการใช้สินเช่ือประเภทน้ีมีความเหมาะสมในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ แต่การ

ใช้สนิเชือ่ในทางปฏบิตัเิป็นเรือ่งทีม่คีวามซบัซ้อน และมผีูส้งูอายทุีใ่ช้สนิเชือ่ทีค่่อนข้าง

ต�่าในต่างประเทศ

• การส�ารวจข้อมูลผู้สูงอายุไทย เพื่อให้เข้าใจความต้องการใช้สินเชื่อในบริบทของ 

ผู้สูงอายุไทย โดยเน้นกลุ่มที่มีรายได้ไม่สูง พบว่า ระดับการศึกษา ภาระรายจ่าย 

การดูแลบุตรหลานและหนี้สิน ทักษะและความรู้ทางการเงิน สมรรถนะกระบวนการ

คิด และทุนทางสังคม อาจเป็นปัจจัยก�าหนดการใช้สินเชื่อ reverse mortgage ของ 

ผู้สูงอายุไทย

• เมื่อได้ศึกษาเพิ่มเติมโดยการใช้ logistic regression ผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ 

เป็นไปตามท่ีคาดไว้ กล่าวคือผู้สูงอายุท่ีมีทักษะความรู้ทางการเงินดี มีภาระรายจ่าย

บุตรหลานหรือญาต ิและมภีาระหนีส้ิน มีความต้องการในการใช้สินเชือ่ แตผู่สู้งอายทุี่

อายมุากกว่าค่าเฉลีย่และมทีกัษะทางการเงนิด ีมคีวามต้องการสนิเชือ่ทีล่ดลง สะท้อน

ว่าผู้สูงอายุเหล่านี้ได้มีการเตรียมการและได้มีการจัดการทรัพย์สินไว้ค่อนข้างพร้อม

ส�าหรับการเกษียณอายุ จึงมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น และยังพบว่าผู้สูงอายุ

ทีม่ต้ีนทนุทางสงัคมต�า่จะมคีวามต้องการสนิเชือ่ แสดงว่าสนิเชือ่นีน่้าจะเป็นทางเลอืก

หนึ่งในการแก้ปัญหาการด�ารงชีพของผู้สูงอายุกลุ่มนี้ได้
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• การสัมภาษณ์ผู้สูงอายุเก่ียวกับความต้องการใช้สินเชื่อและรูปแบบสินเชื่อท่ีผู้สูงอายุ

ต้องการ พบว่าผู้สูงอายุคิดว่าสินเช่ือน้ีเป็นทางเลือกท่ีจะช่วยผู้สูงอายุที่มีบ้าน แต่มี

ปัญหาในการด�ารงชีวิตได้ โดยต้องไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน และควรมีสินเชื่อแบบ

วงเงิน (line of credit) การเปิดวงเงินไว้ก่อนโดยยังไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยหากยังไม่ได้

ใช้เงินดีกว่ารูปแบบที่มีอยู ่ในปัจจุบัน เพราะวัตถุประสงค์ในการกู้ของแต่ละคน 

ไม่เหมือนกัน 

• การสัมภาษณ์ผู้สูงอายุท่ีเคยใช้สินเชื่อประเภทน้ี ผู้สูงอายุเห็นว่าธนาคารมีขั้นตอน 

ค่อนข้างมาก มคีวามไม่สะดวกในการท�านติกิรรมต่าง ๆ  ผูส้งูอายบุางคนกงัวลเก่ียวกับ

การประเมินราคาบ้านไม่เหมาะสม แต่ต้องยอมรับเพราะมีความจ�าเป็นในการใช้เงิน 

โครงการสินเชื่อควรได้รับการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้มากขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุ

บางคนทราบจากเพื่อนหรือคนที่รู้ว่าตนเองมีความจ�าเป็น ไม่ได้รับข้อมูลจากภาครัฐ

• ในภาพรวม ผลการศึกษาพบว่า

- สินเชื่อ reverse mortgage สามารถเป็นทางเลือกหน่ึงส�าหรับผู้สูงอายุที่มีความ

จ�าเป็นในยามเกษียณ โดยการน�าบ้านซ่ึงเป็นทรพัย์สนิทีต่นออมไว้มาเปลีย่นเป็นเงนิ

เพื่อใช้จ่ายในการด�ารงชีพหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็น เช่น การรักษาพยาบาล 

- จากผลกระทบของวิกฤติ COVID-19 ที่ท�าให้ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และอัตรา

ดอกเบี้ยมีแนวโน้มต�่า ส่งผลให้เงินออมของผู้สูงอายุท่ีมีอยู่ได้รับผลตอบแทนต�่า 

และยังไม่สามารถหารายได้จากการท�างานได้ 

- ประกอบกับในปัจจุบันจากความก้าวหน้าทางการแพทย์ ผู้สูงอายุจะมีความเส่ียง

เพ่ิมขึน้จากการทีม่อีายยุนืยาวกว่าเงนิทีไ่ด้เกบ็สะสมไว้เพ่ือการด�ารงชพี (longevity 

risk)  สินเชื่อ reverse mortgage จึงน่าจะมีความส�าคัญมากขึ้น โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งส�าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีบ�านาญ 



บทสรุป
และข้อเสนอ
เพื่อการพัฒนาเชิง
นโยบาย
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 การที่ประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมสูงวัย และก�าลังจะเข้าสู่สังคม 

สูงวัยระดับสุดยอด (completed aged society) ในอีก 5 ปี โดยจะมี

สัดส่วนประชากรวัย 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 28 ในอีก 15 ปีข้างหน้า

นับเป็นอัตราการเพ่ิมข้ึนที่รวดเร็วที่สุดในกลุ่มประเทศ ASEAN รองจาก

ประเทศสิงค์โปร์77 แต่ประเทศไทยยังไม่สามารถก้าวพ้นกับดักประเทศที่มี

รายได้ปานกลาง และมีระบบบ�านาญที่ยังไม่ครอบคลุมพอในการรับมือ

 ความซับซ้อนและความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันทางด้านสุขภาพ 

(health) ภาวะทางเศรษฐกิจ (economic welfare) และสวัสดิการทาง

สังคม (social welfare) ท�าให้การเตรียมรับมือกับการก้าวสู่สังคมสูงวัย

เป็นเรื่องท้าทาย ที่ผ่านมานโยบายผู ้สูงอายุส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญ 

ทางด้านสุขภาพและสุขภาวะ การให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือผู้สูงอาย ุ

การส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนการป้องกันการละเมิด

สิทธิขั้นพื้นฐานในเรื่องการไม่ดูแล ทอดทิ้ง ท�าร้ายร่างกายและจิตใจของ 

ผู้สูงอายุ แต่นโยบายทางด้านการช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้านการจัดการ

ทรัพย์สินหรือการถูกเอาเปรียบทางการเงิน ยังไม่ได้รับความสนใจอย่าง

จริงจัง อาจเนื่องมาจากการขาดข้อมูลพ้ืนฐาน ท�าให้มีการศึกษาทาง 

ด้านนี้ที่จ�ากัด ทั้ง ๆ ที่การจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพ 

จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีเงินออมที่เพียงพอในการด�ารงชีพ ซึ่งจะมีผลต่อภาวะ

จิตใจ และต่อเนื่องถึงสภาวะด้านสุขภาพของผู้สูงอายุอีกด้วย

 หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ ปัญหาในการจัดการทรัพย์สิน ความ

ต้องการความช่วยเหลือในการจัดการทรัพย์สิน ปัจจัยทีเ่ป็นตวัก�าหนดความ

ต้องการดังกล่าว ตลอดจนความต้องการทางเลือกในการจัดการทรัพย์สิน 

รวมทั้งการใช้สินเชื่อจ�านองย้อนกลับ (reverse mortgage) เพื่อการ 

ด�ารงชพีหากมคีวามจ�าเป็น เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ทีส่นใจทางด้านนโยบาย
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ผูส้งูอาย ุโดยเฉพาะอย่างยิง่ต่อหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้องในการวางแผน

และขับเคลื่อนนโยบายผู้สูงอายุ รวมท้ังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่

ให้บรกิารทางการเงินแก่ผู้สูงอายุ รวมถงึธนาคารพาณชิย์ทัว่ไปหากจะมกีาร

ให้สินเชื่อ reverse mortgage หรือบริการทางการเงินแก่ผู้สูงอายุ

 ผลการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุที่น�า 

เสนอในเอกสารนี้ มีท่ีมาจากการส�ารวจข้อมูลผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 

55 - 70 ปี จ�านวนทั้งสิ้น 1,091 ตัวอย่าง จากกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาค 

ตะวันออก และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกรณีศึกษาทั้ง 26 รายในพื้นที่ 

ศึกษาเดียวกัน 

 ส�าหรับการศึกษาการใช้สินเชื่อ reverse mortgage ของ 

ผู้สูงอายุ ใช้ข้อมูลการส�ารวจผู้สูงอายุจ�านวน 750 คน ซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน

ท่ีตนอยู่อาศัย ซ่ึงเป็นเงื่อนไขเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ 

ส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึก มีการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลที่ยังไม่เคยใช้สินเชื่อ 18 คน และยังได้ท�าการสัมภาษณ ์

เชิงลึกผู้สูงอายุที่ได้มีการใช้สินเชื่อ reverse mortgage อีก 5 ราย



99

บทสรุปและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาเชิงนโยบาย

ประเด็นส�าคัญจากผลการศึกษาเรื่อง	
“การจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ”

1. ผู้สูงอายุจัดการทรัพย์สินอย่างไร อะไรคือปัญหาที่ส�าคัญ
 ทรัพย์สินที่ผู ้สูงอายุสะสมไว้และให้ความส�าคัญล�าดับแรกคือ 

บ้านท่ีอยู่อาศัย รองลงมาคือสินทรัพย์สภาพคล่อง เช่น เงินสด ทองค�า 

พระเครื่อง และเครื่องประดับ ผู้สูงอายุมีการลงทุนในหลักทรัพย์ทางการ

เงิน เช่น หุ้นสามัญ หรือกองทุน ค่อนข้างน้อย ในการจัดการทรัพย์สินที่มี

อยู ่ผูสู้งอายสุ่วนมากจดัการด้วยตนเอง หากมปัีญหาจะปรึกษาคูส่มรสเป็น

ล�าดบัแรก รองลงมาคอืลูกหลาน ส่วนใหญ่ไม่เคยประสบปัญหาหรอืมคีวาม

กังวลใจในการดูแลและใช้สินทรัพย์ แต่ในบรรดาทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ 

พบว่า สินทรัพย์ทางการเงินมีสัดส่วนของผู้ที่เคยประสบปัญหามากที่สุด 

 ประมาณครึง่หนึง่ (48%) ของผูส้งูอายรุะบวุ่า ปัญหาทีส่�าคญัของ

กระบวนการจัดการทรัพย์สินคือการออมไม่เพียงพอส�าหรับการด�ารงชีพ 

ในยามเกษียณ รองลงมาประมาณหนึ่งในสี่ (24%) คือการรักษาและ 

การใช้ทรัพย์สิน ส่วนผู้สูงอายุประมาณหนึ่งในสิบ (12%) คิดว่าการ 

มอบทรัพย์สินหรือการให้มรดกแก่ลูกหลานเป็นปัญหาส�าคัญที่สุด 

นอกจากนั้น มี 16% ของผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาในการจัดการทรัพย์สิน

2. ผู้สูงอายุมีการออมเพียงพอหรือไม่
 ผูส้งูอายไุทยกว่า 70% คดิว่ามกีารออมทีไ่ม่เพียงพอหรือไม่มัน่ใจ

ว่ามีการออมที่เพียงพอในการด�ารงชีพหลังวัยเกษียณ โดย 40% คิดว่า

ตนเองมีเงนิออมไม่เพียงพอ และอกี 30% ไม่ม่ันใจว่าจะมกีารออมเพยีงพอ 

ส่วนผูส้งูอายทุีม่ัน่ใจว่าตนเองได้มกีารออมเงนิหรือทรพัย์สนิไว้เพยีงพอนัน้

มีเพียง 30% เท่านั้น 
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3. ปัญหาในการดูแลรักษาทรัพย์สินคืออะไร
 ผู้สูงอายุมีปัญหาในการดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สินค่อนข้าง

น้อย เมื่อเทียบกับความไม่เพียงพอของการออม มีเพียง 9% เท่านั้น 

ที่มีปัญหาทางด้านการดูแลรักษาทรัพย์สินและเห็นว่าเป็นปัญหาที่ส�าคัญ 

ส�าหรับผู้ที่มีปัญหาในการดูแลรักษาทรัพย์สิน ปัญหาส�าคัญล�าดับแรก 

คือการขาดความรู้ในการจัดการทรัพย์สิน (34%) รองลงมา (30%) คือ

ปัญหาทางด้านสุขภาพ และการถูกเอาประโยชน์หรือฉ้อโกงจากบุคคล

ภายนอก (22%) โดยมีผู้สูงอายุเพียง 4% เท่านั้นที่ระบุว่า ปัญหาส�าคัญ 

คือการถูกเอาประโยชน์หรือฉ้อโกงจากลูกหลาน 

4. ผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือในการจัดการทรัพย์สิน
หรือไม่
 ประมาณหนึ่งในสาม (36%) ของผู้สูงอายุมีความต้องการ 

ความช่วยเหลอืในการจดัการทรพัย์สนิ ในเบือ้งต้นความต้องการและปัญหา

ในการจัดการทรัพย์สินมีลักษณะที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา 

ลักษณะการประกอบอาชีพ รวมทั้งปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

เช่น ผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านการจัดการทรัพย์สินคือ 

ผู้ที่มีการศึกษาต�่ากว่ามัธยมศึกษา ผู้ท่ีมีเครือข่ายทางสังคมต�่า ผู้สูงอายุที่

เป็นผู้หญิงมีแนวโน้มที่ต้องการความช่วยเหลือในการจัดการทรัพย์สิน 

ต�่ากว่า แต่ผู้สูงอายุที่ยังคงมีภาระหนี้สินหรือมีภาระเลี้ยงดูบุตรหลาน เป็น 

กลุ่มที่มีแนวโน้มว่ามีความต้องการความช่วยเหลือทางด้านการจัดการ

ทรัพย์สิน
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5. อะไรเป็นปัจจัยที่ก�าหนดความต้องการความช่วยเหลือใน
การจัดการทรัพย์สิน
 จากตัวแบบ logistic regression พบว่า ลักษณะการประกอบ

อาชีพเป็นปัจจัยที่ก�าหนดความต้องการในการจัดการทรัพย์สิน ผู้สูงอายุ 

ที่เคยหรือเป็นพนักงานเอกชน และผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

มีความต้องการในการจัดการทรัพย์สินมากกว่าผู้ที่เคยหรือประกอบอาชีพ

อิสระอ่ืน นอกจากนั้นความต้องการความช่วยเหลือยังขึ้นกับระดับ 

การมีทรัพย์สินและภาระหนี้สิน โดยหากผู้สูงอายุมีภาระหนี้สินจะมีความ

ต้องการในการจดัการทรพัย์สนิทีเ่พิม่ขึน้ ส�าหรบัผูส้งูอายทุีม่คีวามพึงพอใจ

ในความสุขอยู ่แล้วจะมีความต้องการด้านการจัดการต�่ากว่าผู ้สูงอาย ุ

ที่ไม่คาดว่าจะได้รับการช่วยเหลือเลยจากเครือข่ายทางสังคมจะมีความ

ต้องการด้านการจัดการที่ลดลง 

 ปัจจัยทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย สุขภาพ ความรู้ทางด้านการเงิน 

และความสามารถของกระบวนการคดิด้วยตวัเอง ไม่มผีลต่อความต้องการ

ในการจัดการทรัพย์สิน แต่หากพิจารณาปัจจัยร่วม (interaction term) 

พบว่าผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพไม่ดีและมีการศึกษาปานกลางมีความต้องการ 

ทางด้านการจัดการทรัพย์สินที่สูงขึ้น แต่ทักษะความรู้ทางด้านการเงินมี

ความสัมพันธ์ร่วมกับอายุของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่าค่าเฉลี่ย 

และมีทักษะความรู้ทางด้านการเงินดีจะมีความต้องการในการจัดการ

ทรพัย์สนิทีล่ดลง สะท้อนว่าผู้สูงอายทุีม่ทีกัษะทางการเงนิดไีด้มกีารเตรยีม

การและจัดการทรัพย์สินไว้ค่อนข้างพร้อม และมีความมั่นใจว่าการเตรียม

การนั้นเพียงพอเมื่อมีอายุมากขึ้น จึงไม่มีความจ�าเป็นต้องจัดการทรัพย์สิน 

 ในการวเิคราะห์เพ่ิมเตมิของความต้องการในการจดัการทรพัย์สนิ 

โดยการแบ่งตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีทรัพย์สิน “มาก” และ “น้อย” พบว่า 

ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของผู้สูงอายุที่มีทรัพย์สิน “น้อย” มีลักษณะ 
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แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น เช่น ผู้สูงอายุที่มี

ทรัพย์สิน “น้อย” หากมีภาระรายจ่ายส�าหรับบุตรหลานหรือญาติ จะมี

ความต้องการในการจัดการทรัพย์สินที่สูงขึ้น ในขณะที่ปัจจัยนี้ไม่มีผล

ส�าหรบักลุม่ตวัอย่างผูส้งูอายทุีม่ทีรพัย์สนิ “มาก” และกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 

สะท้อนว่า นโยบายที่จะมีประสิทธิภาพในการจัดการทรัพย์สินส�าหรับ 

ผู้สูงอายุ ควรมีการศึกษาในประเด็นนี้ให้ละเอียดลึกซึ้งต่อไป

6. ผู้สูงอายุสนใจทางเลือกใดในการจัดการทรัพย์สิน 
 จากการสอบถามรูปแบบทางเลือกในการจัดการทรัพย์สินต่าง ๆ 

ที่ผู้สูงอายุสนใจหรือต้องการ พบว่าใน 3 ล�าดับแรกคือ การให้ค�าปรึกษา

เมื่อถูกคดโกง การให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน และสินเชื่อ

จ�านองย้อนกลับ (reverse mortgage) ในล�าดับถัดมาเป็นความต้องการ 

Trustee ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เห็นว่า การให้ความช่วยเหลือในการจัดการ

ทรัพย์สินควรต้องอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของภาครัฐ แสดงว่าความ 

เชื่อมั่น (trust) เป็นเร่ืองที่ผู้สูงอายุให้ความส�าคัญในการจัดการทรัพย์สิน 

ส�าหรับการก�ากับดูแลกลไกการบริหารจัดการทรัพย์สิน ผู้สูงอายุมากกว่า

ครึ่งคิดว่าไม่จ�าเป็นต้องมีกฎหมายเฉพาะในการก�ากับดูแลเรื่องการจัดการ

ทรัพย์สิน 

7. พบอะไรจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
 ผู้สูงอายุมีความต้องการและมีปัญหาในการจัดการทรัพย์สินท่ี 

แตกต่างกัน ผู้สูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีต้องการจัดการทรัพย์สิน 

ให้งอกเงย หรือการจัดสรรให้ทายาทในอนาคต ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ต้องการ

ความรู้และได้รับค�าปรึกษาเพื่อหาช่องทางการหารายได้เพิ่มจากทรัพย์สิน 
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ทีม่อียู ่หรอืหารายได้เพิม่จากรายได้ทีไ่ด้รบัในช่วงหลงัเกษียณอาย ุในขณะ

ที่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต�่า โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มี

ความม่ันคงทางรายได้ เน้นการหารายได้ให้เพยีงพอในการด�ารงชวีติประจ�า

วนั ผูส้งูอายเุหล่านีย้งัต้องท�างานเพือ่ความอยูร่อด และตดิอยูใ่นขัน้ของการ

แสวงหาสะสมทรัพย์สินมากกว่าการรักษาและใช้ทรัพย์สิน นอกจากนั้น 

ความต้องการทางเลือกของการจัดการทรัพย์สินยังมีความแตกต่างกัน 

เช่น กรณีศึกษาผู้สูงอายุท่ีมีทรัพย์สินเป็นบ้านของตนเอง มีความสนใจ

ผลิตภัณฑ์สินเช่ือจ�านองย้อนกลับ (reverse mortgage) ในฐานะ 

หลักประกันที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในบั้นปลาย 

 ส�าหรับรูปแบบการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ ณ ปัจจุบัน 

สามารถแบ่งเป็น 4 รูปแบบหลัก ๆ คือ 

 1) ผูส้งูอายจุดัการเอง มี 2 รูปแบบย่อยคอื (1) แบ่งให้บตุรหลาน

เป็นส่วน ๆ  โดยกนัส่วนท่ีตนเองใช้ยงัชพีออกมาอย่างชดัเจน และ (2) จดัการ

เองทั้งหมด โดยที่ยังไม่มีแผนจะแบ่งให้ลูกหลาน 2) จัดการร่วมกับ 

บุตรหลานหรือบริหารแบบกงสี 3) บริหารในรูปกิจการธุรกิจ โดยก�าหนด

ข้อตกลงในการคืนผลประโยชน์ให้แก่ตัวผู้สูงอายุและครอบครัวที่ชัดเจน 

และ 4) ยกให้บุตรหลานจัดการทั้งหมด 

 ส่วนใหญ่คอื ในกรณทีีผู่สู้งอายยุกทรพัย์สนิให้และยังอาศยัอยูก่บั

บตุรหลาน บตุรหลานคนนัน้เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใช้จ่ายในการด�ารงชวีติของ

ผู้สูงอายุ ซึ่งรูปแบบสุดท้ายนี้พบปัญหามาก เนื่องจากผู้สูงอายุจะตกอยู่ใน

สถานะพึง่พาสงู หากบตุรหลานไม่ดแูลหรอืไม่มคีวามสามารถในการบรหิาร

จัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุได้ ก็จะส่งผลกลับมาสู่คุณภาพชีวิตของ 

ผู้สูงอายุ 
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 สอดคล้องกับผลของการส�ารวจในการจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุ

ไม่ไว้วางใจให้ “คนอื่น” นอกเหนือจากครอบครัวมาช่วยจัดการทรัพย์สิน 

ไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐหรือเอกชน เหตุผลที่ส�าคัญคือการขาดความมั่นใจ

และไว้วางใจในระบบ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุที่สัมภาษณ์ล้วนมีความ

ต้องการความรู้ในการจัดการทรัพย์สินเพ่ิม โดยองค์ความรู้ที่ต้องการและ

ช่องทางในการถ่ายทอดความรู้นั้น แตกต่างกันไปตามกลุ่มที่มีฐานะทาง

เศรษฐกิจและภูมิหลังทางอาชีพที่แตกต่างกัน 

ประเด็นส�าคัญจากผลการศึกษา
reverse	mortgage	ในประเทศไทย

1. ผูส้งูอายมุคีวามสนใจใช้สนิเชือ่ reverse mortgage หรอื
ไม่
 ผู้สูงอายุที่มีบ้านของตนเองประมาณ 18% มีความสนใจหรือ

ต้องการใช้สนิเชือ่ reverse mortgage ในการด�ารงชีวิตหากมคีวามจ�าเป็น 

ในเบื้องต้นพบว่า ผู ้ที่มีระดับการศึกษาสูง ความรู ้ทักษะทางการเงิน 

สมรรถนะของกระบวนการคิดที่ดี เป็นกลุ ่มที่มีความต้องการสินเชื่อ 

reverse mortgage มากกว่า สอดคล้องกับการที่สินเช่ือนี้มีความ 

ซบัซ้อนมากกว่าสนิเชือ่ทัว่ไป นอกจากนัน้ ยงัพบว่ากลุ่มผู้ทีป่ระกอบอาชีพ

ทางด้านการเกษตรมีสัดส่วนที่ต้องการใช้สินเชื่อต�่ากว่า ในขณะที่ผู้สูงอายุ

ทีม่ภีาระในการดแูลบตุรหลาน ผูท้ีม่ภีาระหนีสิ้น มคีวามต้องการใช้สนิเชือ่

สูงกว่า สุดท้าย ผู้ที่ไม่คาดหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือเลยจากคนรู้จัก

หรือองค์กรในชุมชน มีความต้องการใช้สินเชื่อที่สูงกว่า สะท้อนว่าสินเชื่อ 

reverse mortgage น่าจะเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาในการด�ารงชีพ

ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีทุนทางสังคมต�่าได้
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2. อะไรเป็นปัจจัยที่ก�าหนดความต้องการสินเชื่อ
 จากตัวแบบ logistic regression แสดงว่า ผู้สูงอายุที่มีระดับ 

การศกึษาสงู ทนุทางสงัคมทีต่�า่ มภีาระรายจ่ายส�าหรบับตุรหลานหรอืญาติ 

และมีภาระหนี้สิน มีความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาปัจจัย 

ร่วม (interaction term) ของความรู้ทางการเงินและช่วงอายุ พบว่า 

ผู้สงูอายทุีอ่ายมุากกว่าค่าเฉลีย่และมทัีกษะทางการเงนิทีส่งูมีความต้องการ

สินเชื่อที่ลดลง สะท้อนว่าผู ้สูงอายุที่มีทักษะทางการเงินดีได้มีการ 

เตรียมการและจัดการทรัพย์สินไว้ค่อนข้างพร้อม เมื่อมีอายุมากขึ้น 

จึงมีความมั่นใจว่ามีการเตรียมการที่เพียงพอ ผู้สูงอายุเหล่านี้จึงไม่มีความ

จ�าเป็นต้องใช้สินเชื่อนี้ในการด�ารงชีพ 

3. การสัมภาษณ์เชิงลึกพบอะไร
 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่คิดว่าการมีบ้านพักอาศัยเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก 

และ “ติดบ้าน” ไม่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปจากที่อยู่อาศัยเดิม แต่มีทัศนคติ

ทีห่ลากหลายเกีย่วกับการให้บ้านเป็นมรดกแก่ลกูหลาน มผีูส้งูอายคุ่อนข้าง

น้อยที่รู ้จักสินเช่ือนี้มาก่อน ผู ้สูงอายุทั้งหมดเห็นว่าสินเชื่อ reverse 

mortgage มีประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ 

ไม่มีทายาทหรือไม่มีคนดูแล 

 ความต้องการสนิเชือ่ขึน้อยูกั่บการเตรยีมตวัทางด้านการเงนิของ

ผู้สูงอายุ หากมีการวางแผนการเงินและการเตรียมการที่ดี ผู้สูงอายุเหล่านี้

ไม่คิดว่าตนเองมีความจ�าเป็นในการใช้สินเชือ่ แต่เหน็ว่าสนิเชือ่นีม้ปีระโยชน์

หากมีความจ�าเป็นในการใช้เงินเม่ือเจ็บป่วยหรือประสบภัยพิบัติ และ 

เพื่อการลงทุนของตนเองหรือลูกหลาน ส�าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีการวางแผน

การเงินที่ดี ไม่มีเงินออมเพียงพอ หากตนไม่สามารถท�างานได้ ผู้สูงอายุ 

เหล่านี้มีความต้องการใช้สินเชื่อเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระแก่บุตรหลาน 
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 ส�าหรับรูปแบบของสินเชื่อ reverse mortgage ท่ีต้องการใช ้

ค่อนข้างแตกต่างกันระหว่างสินเชื่อแบบตลอดชีพหรือก�าหนดระยะเวลา 

แต่ผู้สูงอายุเกือบทั้งหมดมีความเห็นว่าควรมีทางเลือกแบบวงเงิน (line of 

credit) เพราะจุดประสงค์ในการกู ้ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป 

การเปิดวงเงินไว้ก่อนโดยยังไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยหากยังไม่ได้ใช้เงินม ี

ความยืดหยุ่นกว่ารูปแบบที่มีในปัจจุบัน 

 เพื่อให้มีความเข้าใจเพิ่มเติม ได้สัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่ปัจจุบัน 

ใช้สินเชื่อ พบว่าลักษณะของผู้ใช้บริการสินเชื่อ reverse mortgage 

เหล่านี้เป็นผู้ที่มีการศึกษาสูง แต่มีทุนทางสังคมต�่า ผู้สูงอายุรู้สึกว่าการใช้

สินเชื่อมีภาพลักษณ์ในเชิงลบ ปัญหาและอุปสรรคในการใช้สินเช่ือคือ 

การติดต่อประสานงานเพื่อท�าสัญญากู้สินเชื่อ reverse mortgage ใน 

ช่วงแรกค่อนข้างติดขัดและใช้เวลานาน

 จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีท�าให้เห็นว่า ภาครัฐควรส่งเสริม 

การใช้สนิเชือ่ reverse mortgage เนือ่งจากกลไกนีเ้ป็นการช่วยลดภาระ

ทางด้านการคลังของภาครัฐในการรับมือกับสังคมผู ้สูงอายุ โดยจาก 

ผลของการศกึษา ภาครฐัควรให้ความส�าคญักับการสรา้งทกัษะความรูท้าง

ด้านการเงินแก่ผู้สูงอายุในช่วงต้นหรือก่อนวัยเกษียณ และควรเน้นกลุ่ม 

ผู้สูงอายุที่ยังมีภาระรายจ่ายท่ีต้องเล้ียงดูบุตรหลานหรือญาติ ผู้สูงอายุ 

ที่ยังมีภาระหนี้สิน รวมทั้งผู้สูงอายุท่ีมีต้นทุนทางสังคมต�่า เป็นล�าดับแรก 

เพราะปัจจัยเหล่านี้มีความส�าคัญในการก�าหนดความต้องการสินเช่ือ 

ของผู้สูงอายุ ในการด�าเนินการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ ภาครัฐ เช่น 

กรมกิจการผูส้งูอาย ุจ�าเป็นต้องพัฒนาฐานข้อมลูผูส้งูอายทุีค่รอบคลมุปัจจยั
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ต่าง ๆ เหล่านี้ รวมทั้งข้อมูลการด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุในลักษณะข้อมูล

ตัวอย่างซ�้า (panel data) ท่ีต่อเนื่องระยะยาวดังในต่างประเทศ เช่น 

สิงค์โปร์ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ของสังคมผู้สูงอายุต่อไป 

 นอกจากนัน้ ภาครฐัควรพจิารณาสนับสนนุการให้ประกันสนิเช่ือ 

(mortgage insurance) แก่สถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อแก่ 

ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการจูงใจให้สถาบันการเงินเอกชนเข้ามาให้บริการ 

สินเช่ือประเภทนี ้น�ามาสูก่ารแข่งขนัในการให้บรกิารทีด่ขีึน้ และช่วยให้เกดิ

การเข้าถึงสินเชื่อที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น ที่ส�าคัญการประกันสินเชื่อดังกล่าว

เป็นการร่วมจ่าย (copay) ระหว่างผู้สูงอายุท่ีกู้เงินและรัฐบาล จึงไม่เป็น

ภาระโดยตรงทั้งหมดกับภาครัฐ เช่น การเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุและในการ

สนับสนุนการให้ประกันสินเช่ือ ภาครัฐสามารถก�าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่

เหมาะสมได้ เช่น ให้การสนับสนุนมากกว่าส�าหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้ต�่า 

หรือก�าหนดการสนับสนุนตามราคาบ้าน78 

 ท้ายทีส่ดุ การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงนิเพือ่การด�ารงชพี

แก่ผู ้สูงอายุ ควรได้รับการพิจารณาร่วมกับการดูแล (care) ผู้สูงอายุ

เนือ่งจากความเป็นอยูท่ีด่ ี(well-being) ของผูส้งูอายไุม่ได้มเีฉพาะทางด้าน

สุขภาพเพียงมิติเดียว ซึ่งในประเด็นนี้ควรมีการศึกษาให้ลึกซึ้งต่อไป 
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1. สร้างเสริมการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ
 การศึกษาพบว่า ปัญหาที่ส�าคัญที่สุดคือเรื่องการออม รองลงมา

คือการใช้และรักษาทรัพย์สิน การช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการจัดการ

ทรัพย์สินที่ดีจะสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ การศึกษายังพบว่า 

ความต้องการความช่วยเหลือในการจัดการทรัพย์สินขึ้นอยู่กับปัจจัยที่

ส�าคัญ เช่น การมีหนี้สิน การศึกษา สุขภาพ เครือข่ายทางสังคม แต่ 

โดยรวมมีผู ้สูงอายุประมาณหนึ่งในสามเท่านั้นที่มีความต้องการความ 

ช่วยเหลือในการจัดการทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินของผู ้สูงอาย ุ

ในปัจจุบันเกือบทั้งหมดเป็นเรื่อง “ภายในครอบครัว” สะท้อนว่าความ 

เป็นส่วนตัวและความเชื่อมั่นเป็นประเด็นส�าคัญในเรื่องนี้ นอกจากนั้น 

กลไกทางเลือกที่ผู ้สูงอายุมีความต้องการมากที่สุดคือการให้ค�าปรึกษา 

เมื่อถูกคดโกง

 ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านนโยบายผู้สูงอายุจึงควรมีการสร้าง

ช่องทางในการให้ค�าปรึกษาแก่ผู ้สูงอายุ โดยต้องค�านึงถึงบริบทของ 

ผู ้สูงอายุในแต่ละชุมชน ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เช่น การใช ้

ช่องทางผ่านองค์กรหรือสถาบันในชุมชนที่มีความเข้าใจบริบทผู้สูงอาย ุ

และเข้าถึงได้ แต่อาจมีข้อเสียในเรื่องความเป็นส่วนตัว อย่างไรก็ตาม 

จากการที่เทคโนโลยีขณะนี้ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนที่ถูกลงมาก 

จงึได้ถกูน�ามาใช้ในการให้ค�าปรึกษาทางการเงนิและทางด้านกฎหมายมาก

ขึ้น ดังนั้นช่องทางการให้ค�าปรึกษาทางด้านการจัดการทรัพย์สินส�าหรับ 

ผูส้งูอาย ุโดยการใช้เทคโนโลยแีละเครือ่งจกัร (machine) ซึง่สามารถท�าให้
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ไม่ทราบตัวตน (anonymity) อาจมีความเป็นไปได้และควรพิจารณาและ

ศึกษาในรายละเอียดต่อไป 

 การสร้างเสรมิการจดัการทรพัย์สนิของผูส้งูอายคุวรมกีารพฒันา

หน่วยงานหรือรูปแบบการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน

ของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ประโยชน์ได้สะดวก เนื่องจาก 

องค์ความรู้ทางด้านนี้มีกระจายอยู่ตามแหล่งต่าง ๆ ท�าให้ผู้สูงอายุหรือ

สมาชิกในครอบครัวไม่สามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการส�าหรับ 

การตัดสินใจได้ นอกจากนั้น ยังควรให้มีช่องทางการให้ค�าปรึกษาส�าหรับ 

ผู้สูงอายุเมื่อประสบปัญหาการเอาเปรียบทางการเงินเบื้องต้นก่อนที่จะ 

มีการด�าเนินการทางด้านกฎหมาย เนื่องจากการถูกละเมิดทางการเงินนั้น

ไม่เป็นรูปธรรมเหมือนกับการละเมิดทางด้านร่างกาย

 นอกจากนั้น การที่การจัดการทรัพย์สินและความต้องการด้านนี้

ของผู ้สูงอายุมีความหลากหลาย การส่งเสริมในลักษณะที่ใช้ได้กับ 

ทุกคน (one-size-fit-all approach) จากส่วนกลาง อาจไม่สามารถ 

ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาครัฐควร

พิจารณาการใช้ประโยชน์จากองค์กรหรือสถาบันที่มีอยู่ในชุมชน เช่น 

สถาบันการเงินฐานราก กลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่มสวัสดิการในชุมชน 

มกีารปรับบทบาทเพือ่เสรมิความเข้มแขง็ในด้านการจดัการรายได้และการ

ออมให้กับกลุ่มวัยก่อนเกษียณ เพื่อให้มีเงินใช้ในยามเกษียณอายุอย่างมี

คุณภาพ โดยการส่งเสริมให้สถาบันระดับฐานรากและท้องถิ่นสามารถ

ด�าเนินการได้อย่างคล่องตัว ลดการก�ากับดูแลและควบคุมที่ไม่จ�าเป็นจาก

ส่วนกลางลง และหากเครอืข่ายเหล่านีส้ามารถสร้างสวัสดกิารของผู้สูงอายุ

ของภาคชมุชนบางส่วนได้เองอย่างยัง่ยนื จะเป็นการช่วยลดภาระทางด้าน

งบประมาณของภาครัฐในอนาคตได้อีกด้วย
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2. การมีกฎหมายเฉพาะ
 การทีผู่ส้งูอายเุห็นว่าไม่มคีวามจ�าเป็นในการมกีฎหมายเฉพาะใน

เรือ่งการจัดการทรพัย์สนิ แต่กลไกในการให้ความช่วยเหลอืควรมีการก�ากบั

โดยภาครฐั ดงันัน้ ภาครฐัอาจไม่มคีวามจ�าเป็นต้องออกกฎหมายเฉพาะทาง

ด้านการจัดการทรัพย์สิน แต่ควรเน้นการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้เป็น

ธรรมและมีกระบวนการที่รวดเร็ว เนื่องจากผู้สูงอายุอาจไม่มีเวลามากพอ

ในการรอผลการตัดสินหรือการด�าเนินการของกระบวนการทางด้าน

กฎหมายได้

3. ส่งเสริมการใช้เครือ่งมอืทางการเงนิในการจัดการทรพัย์สนิ 
 การศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุโดยรวมมีความสนใจการใช้สินเช่ือ  

mortgage และผู้สูงอายุที่มีบ้านของตนเองประมาณหนึ่งในห้าต้องการใช้

สินเช่ือ reverse mortgage หากมีความจ�าเป็น ความต้องการในการใช้ 

สินเชื่อของผู้สูงอายุที่มีขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาที่สูง ทุนทางสังคมต�่า 

มีภาระรายจ่ายส�าหรับบุตรหลานหรือญาติ และมีภาระหนี้สิน 

 จากภาวะวิกฤติ COVOD-19 ท�าให้ผู้สูงอายุขาดรายได้จากการ

ท�างาน และรายได้ที่คาดว่าจะได้จากลูกหลานลดลง ท�าให้ผู ้สูงอายุ 

มีความจ�าเป็นที่ต้องแปลงบ้านซึ่งตนได้เก็บออมสะสมไว้ในช่วงท�างาน 

(ประมาณ 70% ของผู้สูงอายุมีบ้านเป็นของตนเอง) มาเป็นรายได้ในการ

ด�ารงชีพ (home equity extraction) โดยการใช้สินเชื่อ reverse 

mortgage การส่งเสริมเครื่องมือทางการเงินในการจัดการทรัพย์สินของ 

ผู้สูงอายุจะช่วยลดภาระทางการคลังของรัฐได้ 

 ดงันัน้ ภาครัฐและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทางด้านนโยบายผูส้งูอายุ

ควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้
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 ประเด็นที่ 1 การเพิ่มทางเลือกการจ่ายเงินให้แก่ผู้กู้ เนื่องจาก

ปัจจุบันธนาคารจะจ่ายเงินให้แก่ผู้สูงอายุใช้เป็นรายเดือนจนกระทั่งอายุ

ครบ 85 ปีเพียงอย่างเดียว จึงควรเพิ่มทางเลือก เช่น ให้เลือกรับเงินเป็น

รายเดือนจนเสียชีวิต หรือทางเลือกการเบิกถอนเงินเมื่อใดก็ได้ที่ไม่เกิน

วงเงินอนุมัติ (line of credit) เนื่องจากผู้สูงอายุอาจไม่มีความจ�าเป็นต้อง

ใช้เงินหรือใช้เพียงบางส่วนในบางเดือน แต่ต้องรับเงินตามจ�านวนที่ 

ธนาคารก�าหนดในแต่ละเดือนท�าให้มีภาระดอกเบี้ยโดยไม่จ�าเป็น และ 

กรณีที่ต้องใช้เงินมากกว่าเงินรายเดือนที่ได้รับ เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษา

พยาบาล ก็จะท�าให้ไม่มีเงินส�าหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว

 ประเด็นที่ 2 การรับหลักประกันของผู้สูงอายุที่ครอบคลุมบ้าน

พักอาศัยทุกประเภท เนื่องจากปัจจุบันธนาคารยังมีข้อจ�ากัดในการ

พจิารณารบัหลกัประกนัของผู้สูงอาย ุเช่น ก�าหนดให้หลกัประกนัต้องตัง้อยู่

ในท�าเลที่มีศักยภาพ มีสภาพคล่องสูง อยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ  

มสีาธารณปูโภคทีจ่�าเป็น เป็นต้น เพ่ือสะดวกกบัธนาคารหากต้องมกีารขาย

หลักประกัน จึงควรปรับการรับหลักประกันให้กว้างขึ้น เพื่อเปิดโอกาส 

ให้เกิดการเข้าถึงสินเชื่อที่ครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความจ�าเป็นในการ 

ด�ารงชีพมากขึ้น

 ประเด็นที่ 3 การค�้าประกันสินเชื่อ (Mortgage Insurance) 

การที่ผู้กู้มีความรับผิดจ�ากัด (non-recourse) ธนาคารที่ให้สินเชื่อต้องรับ

ความเสี่ยงจากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากการขายหลักประกันได้ต�่ากว่า

มูลหนี้ ท�าให้ธนาคารก�าหนดวงเงินกู้ให้แก่ผู้สูงอายุค่อนข้างต�่า ส่งผลให้ 

เงินที่ผู้สูงอายุได้รับต่อเดือนต�่า ไม่เพียงพอกับการด�ารงชีพ ภาครัฐจึงควร

พิจารณาการประกันความเสี่ยง (mortgage insurance) เช่นเดียวกับ 

บางประเทศ เพื่อลดภาระของธนาคาร และช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับเงินงวด 

ที่เพียงพอ



112

ประเด็นที่ควรพิจารณาต่อไป

 จากการท่ีพบว่า การจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อน 

มีความเกี่ยวข้องกันในหลายมิติ เพื่อเข้าใจความเชื่อมโยงเหล่าน้ี จึงควรได้มีการศึกษา 

เพ่ิมเติม อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างมิติด้านสุขภาวะและการเงิน รวมทั้งมีการพิจารณา

ประเด็นทางด้านความเป็นอิสระและความต้องการในการควบคุมทางการเงินของผู้สูงอายุ 

ตลอดจนการบูรณาการทางด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกับการให้ความช่วยเหลือทางการ

เงิน 

 นอกจากนั้น การที่เกิดวิกฤติ COVID-19 จึงเป็นโอกาสในการศึกษาผลกระทบของ 

การเปลีย่นแปลงจากปัจจัยภายนอก ต่อพฤติกรรมและความต้องการความช่วยเหลอืในการ

จัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ 

 ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ บริการทางการเงินได้มีการท�า

ผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนกิส์มากขึน้ อาจท�าให้มปัีญหากบัผูส้งูอายบุางกลุม่และถกูเอาเปรียบ

มากขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรได้รับความสนใจและศึกษาต่อไป

 ประเด็นที่ 4 การสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสินเช่ือ

ประเภทน้ีให้กับผู้สูงอายุ เนื่องจากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุที่รู้จักหรือ 

เคยได้ยินเกี่ยวกับสินเชื่อยังมีค่อนข้างน้อย และผู้สูงอายุบางคนยังมีทัศนะ

หรือความเข้าใจท่ีกลัว “การเป็นหนี้” ที่สร้างภาระให้แก่ลูกหลาน แต่ 

สินเชื่อประเภทนี้มีลักษณะที่มีความรับผิดจ�ากัด (non-recourse) และ 

ผู ้สูงอายุหรือลูกหลานมีสิทธิในการไถ่ถอนหลักประกันคืนได้ ดังนั้น 

ในทางการเงิน สินเชื่อนี้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนสภาพคล่องของ

สนิทรพัย์เพือ่การด�ารงชพีของผูส้งูอาย ุไม่ใช่การสร้างภาระหนีส้นิโดยทัว่ไป



ภาค
ผนวก
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1.	บทบาทและนโยบายของภาครัฐ
	 ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
	 ของผู้สูงอายุไทย

 ปัจจุบันรัฐมีนโยบายและบทบาทในการดูแลสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับ

ทรัพย์สินของผู้สูงอายุไทยในหลายด้าน สรุปได้ดังนี้

• กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย์

 เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบภารกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยตรง เพ่ือ

ให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ สามารถ

ด�ารงชีวิตได้อย่างมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี การจัดท�ามาตรการ 

ขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เร่ือง สังคมผู้สูงอายุ มีแนวทางการ 

ขับเคลื่อนสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผน 

ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 

พ.ศ. 2552 เป็นต้น

 อย่างไรกด็ ีจากการตดิตามประเมนิผลแผนผู้สูงอายแุห่งชาต ิฉบบัที ่2 

(พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 พบว่า การบรรลุผล

ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายได้ส�าเร็จไปเพียงบางส่วน และยุทธศาสตร์การ 

เตรียมความพรอ้มประชากรเพื่อวัยสูงอายุทีม่ีคณุภาพยงัเป็นความท้าทาย

ทีต้่องเร่งด�าเนนิการ โดยเฉพาะการขบัเคล่ือนมาตรการภายใต้ระเบยีบวาระ

แห่งชาติ เรือ่ง สงัคมผูส้งูอาย ุอย่างเป็นระบบ การบรูณาการการท�างานด้าน

ผู้สูงอายุทั้งประเทศ ทั้งระดับนโยบาย หน่วยงาน และพื้นที่ และติดตาม 
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ประเมนิผลการด�าเนนิงานด้านผู้สูงอายตุามมาตรการภายใต้ระเบยีบวาระ

แห่งชาติ เรื่อง สังคมสงูอายุ ทัง้ประเทศอย่างเป็นระบบ โดยให้หน่วยงานที่

เกีย่วข้องด�าเนนิการขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม

•  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

 บทบัญญัติซึ่งบรรจุหลักการเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ อาทิ 

-  หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ว่าด้วย มาตรา 48 

วรรคสอง บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปี และไม่มีรายได้เพียงพอแก่ 

การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้ ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่

เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ

-  หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ ว่าด้วย มาตรา 71 วรรคสาม รัฐพึง

ให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ 

และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถด�ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ และ

คุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติ

อย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้งให้การบ�าบัด ฟื้นฟู และเยียวยา 

ผู้ถูกกระท�าการดังกล่าว

•  แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564)

 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552

 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นแผนยุทธศาสตร์หลักในการด�าเนินงานด้าน

ผู้สูงอายุ ในช่วง พ.ศ. 2545 - 2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อ 

วันที่ 27 เมษายน 2553 โดยแผนดังกล่าวให้ความส�าคัญต่อ “วงจรชีวิต” 

โดยมีวิสัยทัศน์ “ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 
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5 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้

-  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อ 

วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 3 มาตรการ คือ 1) หลักการ

ประกันด้านรายได้เพื่อวัยสูงอายุ 2) การให้การศึกษาและการเรยีน

รู้ตลอดชีวิต และ 3) การปลูกจิตส�านึกให้คนในสังคมตระหนัก 

ถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ

-  ยทุธศาสตร์ที ่2 ด้านการส่งเสรมิและพฒันาผูสู้งอาย ุประกอบด้วย 

6 มาตรการ คือ 1) ส่งเสริมสุขภาพป้องกันการเจ็บป่วย และดูแล

ตนเองเบือ้งต้น 2) ส่งเสรมิการรวมกลุม่และสร้างความเข้มแขง็ของ

องค์กรผู้สูงอายุ 3) ส่งเสริมด้านการท�างานและการหารายได้ของ 

ผู้สูงอายุ 4) สนับสนุนผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ 5) ส่งเสริมสนับสนุน 

สื่อทุกประเภทให้มีรายการเพ่ือผู้สูงอายุ และสนับสนุนให้ผู้สูงอาย ุ

ได้รับความรู้และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ และ 6) ส่งเสริม 

และสนับสนุนให้ผู ้ สูงอายุมีที่อยู ่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่ 

เหมาะสม

-  ยทุธศาสตร์ที ่3 ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมของผูส้งูอาย ุประกอบ

ด้วย 4 มาตรการ คือ 1) คุ้มครองด้านรายได้ 2) หลักประกัน 

ด้านสุขภาพ 3) ด้านครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง และ 

4) ระบบบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน

-  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้าน 

ผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรด้าน 

ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 2 มาตรการ คือ 1) การบริหารจัดการเพื่อ

การพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ 2) ส่งเสริม

และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ
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-  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการประมวล พฒันา และเผยแพร่องค์ความรู ้

ด้านผู้สูงอายุ และการติดตามประเมินผลการด�าเนินการตามแผน 

ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประกอบด้วย 3 มาตรการ คือ 1) สนับสนุนและ

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุส�าหรับการ

ก�าหนดนโยบายและการพัฒนาการบริการ หรือการด�าเนินการที่

เป็นประโยชน์แก่ผูส้งูอาย ุ2) ด�าเนนิการให้มกีารตดิตามประเมนิผล

การด�าเนนิงานตามแผนผู้สูงอายแุห่งชาตทิีม่มีาตรฐานอย่างต่อเนือ่ง 

และ 3) พัฒนาระบบข้อมูลทางด้านผู้สูงอายุให้ถูกต้องและทันสมัย 

โดยมีระบบฐานข้อมูลที่ส�าคัญด้านผู้สูงอายุที่ง่ายต่อการเข้าถึงและ

สืบค้น

•  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2

 พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

 เพื่อให้การด�าเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการ

สนับสนุนต่อสิทธิและประโยชน์ของผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ โดยสรุปสาระส�าคัญได้ 

ดังต่อไปนี้

1. นยิามผู้สูงอาย ุหมายถึง บคุคลซึง่มีอายเุกนิ 60 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป และ

มีสัญชาติไทย

2. ให้มคีณะกรรมการผู้สงูอายแุห่งชาติ (มาตรา 4) เป็นกลไกระดบัชาติ 

เพื่อก�าหนดนโยบายและแผนหลัก แนวทางปฏิบัติ ตลอดจน

ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลเก่ียวกับการคุ้มครอง การ 

ส่งเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของ 

ผู้สูงอายุ
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3. สิทธิผู้สูงอายุ (มาตรา 11) ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การ 

ส่งเสริม และการสนับสนุน ดังนี้

(1) การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้

ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ

(2) การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 

ต่อการด�าเนินชีวิต

(3) การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม

(4) การพฒันาตนเองและการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมทางสังคม การ

รวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน

(5) การอ�านวยความสะดวกและความปลอดภยัโดยตรงแก่ผู้สูงอายุ

ในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือการบริการสาธารณะอื่น

(6) การช่วยเหลอืด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม

(7) การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ

(8) การช่วยเหลอืผู้สงูอายซุึง่ได้รบัอนัตรายจากการถกูทารุณกรรม

หรอืแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบด้วยกฎหมาย หรอืถกูทอดท้ิง

(9) การให้ค�าแนะน�า ปรึกษาด�าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในทางคดี

หรือในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว

(10) การจัดที่พักอาศัย อาหาร และเคร่ืองนุ่งห่ม ให้ตามความ

จ�าเป็นอย่างทั่วถึง

(11) การจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีเป็นรายเดอืนอย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม

(12) การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

(13) การอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด
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•  นโยบายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

1. นโยบายของรัฐบาลด้านผู้สูงอายุ 

 คณะรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลง

นโยบายต่อสภานติบิญัญตัแิห่งชาตเิมือ่วนัที ่12 กันยายน 2557 ได้ก�าหนด

นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน 11 ด้าน ซึ่งนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

กับผู้สูงอายุคือนโยบายด้านที่ 3 การลดความเหลื่อมล�้าของสังคมและ 

การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ดังนี้

 ข้อที่ 3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบ

การออม และระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน 

มากยิง่ขึน้ รวมท้ังการดแูลให้มีระบบการกูย้มืทีเ่ป็นธรรมและการสงเคราะห์ 

ผูย้ากไร้ตามอตัภาพ พัฒนาศกัยภาพ คุม้ครองและพิทกัษ์สทิธ์ิ จัดสวัสดิการ

ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี 

และเด็ก

 ข้อที ่4 เตรยีมความพร้อมเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย ุเพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชวีติ

และการมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสมเพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อ

สังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น และ 

โรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ

ครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังส�าหรับการดูแลผู้สูงอายุ

2. นโยบายในการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

 เป็นการบูรณาการท�างานร่วมกันของ 4 กระทรวงหลัก คือ กระทรวง

มหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ กระทรวง

ศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในการประชุมปรึกษาหารือ 

เพื่อวางแผนการท�างานให้ครอบคลุมทุกมิติอย่างใกล้ชิด โดยแต่งตั้งคณะ



121

ภาคผนวก 1

ท�างานขับเคล่ือนการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อก�าหนดเป้าหมาย 

เชิงยุทธศาสตร์ 3S ประกอบด้วย

(1) Strong ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง โดยกระทรวงสาธารณสุข

(2) Security ส่งเสรมิความมัน่คงปลอดภยั โดยกระทรวงมหาดไทย

(3) Social Participation ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม โดย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

(1) มติเม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบมาตรการรองรับ

สังคมผู้สูงอายุ 4 มาตรการ ดังนี้

-  การจ้างงานผูส้งูอาย ุเพ่ือสร้างหลกัประกันหรอืความมัน่คง

ในเรื่องรายได้ของผู้สูงอายุให้สามารถเลี้ยงดูตนเองได้

ยาวนานขึ้น

-  การสร้างที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้มีการสร้าง

ทีพ่กัอาศยัทัง้ในรปูแบบทีมี่ความเหมาะสมและมส่ิีงอ�านวย

ความสะดวกเป็นการเฉพาะให้กับผู้สูงอายุ

-  สินเชื่อที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ (reverse mortgage) 

เป็นการให้เงินกู้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 

80 ปี และผู้สูงอายุท่ีไม่ได้เป็นข้าราชการบ�านาญ ไม่ม ี

เงินส�ารองเพียงพอต่อการใช้ชีวิต และไม่มีลูกหลานไว้คอย

ดแูล มวีงเงินกูไ้ม่เกนิรายละ 10 ล้านบาท โดยใช้ทีอ่ยูอ่าศยั 

ที่ปลอดภาระหนี้ของผู้สูงอายุเป็นหลักประกัน
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-  การบูรณาการระบบบ�าเหนจ็บ�านาญ มาตรการนีจ้ะให้มกีาร

จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติที่มี

นายกฯ เป็นประธาน ท�าหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายและ

ทศิทางการพัฒนาและก�ากบัดแูลระบบบ�าเหนจ็บ�านาญของ

ประเทศ และจัดตัง้กองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญแห่งชาต ิ(กบช.)

(2) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 มีนโยบายให้

ด�าเนนิการมาตรการให้เงนิช่วยเหลอืเพ่ือการยงัชีพแก่ผู้สูงอายุ

ทีม่รีายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบยีนเพือ่สวัสดกิารแห่งรัฐ 

โดยก�าหนดแหล่งท่ีมาของเงินเป็น 2 ส่วน คือ เงินภาษ ี

สรรพสามิตในส่วนของสินค้าสุราและยาสูบ ในอัตราร้อยละ 2 

แต่ไม่เกิน 4,000 ล้านบาทตอ่ปี และจากการบรจิาคเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ โดยจะน�าส่งเงินดังกล่าวเข้ากองทุนผู้สูงอายุและ 

ส่งต่อให้ผู ้สูงอายุที่มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียน 

เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโดยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 นอกจากนี้ ในรายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง “สังคมผู้สูงอายุ : 

ระเบียบวาระแห่งชาติ” ของคณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตร ี

ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณา

ศึกษาและจัดท�ารายงานผลการพิจารณาศึกษาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ 

จ�านวน 4 เรื่อง คือ 1) การสงเคราะห์การดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย 

2) การเตรยีมความพร้อมรองรบัสงัคมผูส้งูอาย ุ3) บคุลากรในกระบวนการ

ดูแลผู ้สูงอายุ และ 4) มาตรฐานสถานดูแลผู ้สูงอายุ ทั้งนี้ รายงาน 

ยังเห็นสมควรให้พิจารณาสังคมผู้สูงอายุให้เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ โดย

ประกอบด้วย
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- การวิเคราะห์ความเส่ียงของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างกลไก 

ระบบการตดิตามเฝ้าระวงัการละเมดิสิทธใินชวีติ ร่างกาย ทรพัย์สนิ

ของผู้สูงอายุ

- ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่คุ ้มครองผู ้สูงอายุ และเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย

- การสร้างความตระหนักในวัฒนธรรมแห่งการเคารพผู้สูงวัย ปรับ

ทัศนคติของคนทุกวัยถึงคุณค่า เพื่อให้ลดปัญหาการเหยียดวัย

- สร้างการพัฒนาเครือข่ายระดับชุมชนให้มีศักยภาพในการดูแล 

ผู้สูงอายุทุกกลุ่ม

- เสรมิสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนบัสนนุการบริหารจดัการระบบการดแูล

ผู้สูงอายุ โดยครอบครัวและชุมชน (มาตรการขับเคลื่อนระเบียบ 

วาระแห่งชาติ เรื่องสังคมสูงอายุ (ฉบับปรับปรุง), กรมกิจการ 

ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

•  นโยบายหรือมาตรการอื่นในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ

 จากรายงานสถานการณ์ผูส้งูอายไุทย พ.ศ. 2562 คณะรัฐมนตรีได้มอบ

หมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคล่ือนในเชิงนโยบาย ตามที่กระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ เพื่อพิจารณาด�าเนินการ 

และต่อมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ได้รายงาน

ว่า คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ได้ประชุมครั้งที่ 5/2563 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ได้มีข้อเสนอแนะคือ

- ทบทวนและค�านึงถึงความยั่งยืนและภาระทางด้านงบประมาณ 

อย่างจรงิจัง ต่อการจดัสวสัดกิารสงัคมส�าหรบัผูส้งูอายผุ่านโครงการ

ต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น การให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เป็นหนึ่งใน

สวัสดิการด้านการท�างานและการมีรายได้ส�าหรับผู้สูงอายุ
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- ปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์เกีย่วกบัปรชัญาในการจัดสวสัดกิารสงัคม

ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมและให้มีความ 

เป็นสากลมากขึ้น ด้วยการก้าวพ้นจากแนวคิดท่ีมุ่งเน้นเพียงการ

สงเคราะห์และมีกลุ ่มเป้าหมายที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง เพ่ือ 

เดินหน้าไปสู่การยอมรับแนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมบนพ้ืนฐาน

ของ “สิทธิพลเมือง” ซึ่งทุก ๆ คนควรมีสิทธิในการเข้าถึงและได้รับ

การจัดสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐาน ทั้งจากภาครัฐและทุกภาคส่วน

ในสังคมอย่างทั่วถึง

-  กระจายความรับผิดชอบในการจัดสวัสดิการสังคมผ่านการสร้าง 

“หุน้ส่วน” ด้วยการให้ภาคส่วนต่าง ๆ  ทีม่ศีกัยภาพในสงัคม ทัง้จาก

ครอบครัว อาสาสมัคร ชุมชน ท้องถิ่น สถาบันศาสนา และ 

ภาคประชาสงัคม รวมถงึภาคเอกชน เข้ามามส่ีวนร่วมและสนบัสนนุ

การจัดสวัสดิการสังคมส�าหรับผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

 ในปี 2562 ได้มีการด�าเนินการเก่ียวกับ “สวัสดิการสังคมส�าหรับ 

ผู้สูงอายุ” ดังต่อไปนี้

-  การศึกษา เช่น โรงเรียนผู ้สูงอายุ โดยมีการก�าหนดเนื้อหาที่ 

เหมาะสม เพ่ือเป็นแนวทางในการเรียนรู้ 4 มิติ คือ มิติสุขภาพ 

มติสิงัคม มิตเิศรษฐกจิ และมิตสิภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะ 

ซึ่งสถาบัน หน่วยงาน หรือชุมชนจัดตั้งขึ้น โดยมีโรงเรียนผู้สูงอายุ 

1,555 แห่งทั่วประเทศ

-  สุขภาพอนามัย เช่น สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กองทุน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง โดยมีผู้สูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพิงได้รับการดูแลจ�านวน 219,518 คน
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-  สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย มีการปรับปรุงซ่อมบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ 

3,200 หลัง และสถานที่สาธารณะให้เอื้อต่อการเข้าถึงบริบทของ 

ผู้สูงอายุและคนทุกวัย 20 แห่ง

- การท�างานและการมีรายได้ รัฐบาลออกมาตรการจูงใจเพ่ือ 

ส่งเสริมให้ภาคเอกชนจ้างแรงงานผู้สูงอายุเข้าท�างานมากข้ึน เช่น 

มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 

1,489 แห่ง การสนับสนุนเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพผู้สูงอายุ

ผ่านกองทุนผู้สูงอายุ 8,991 คน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9.09 ล้านคน 

การจ่ายเงินช่วยเหลือเพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 

ตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ประมาณ 4,000 

ล้านบาทและสวัสดิการขั้นพื้นฐานอีกรูปแบบหนึ่งคือ บ�าเหน็จ

บ�านาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

และกองทุนการออมแห่งชาติ

-  นันทนาการ เป็นบริการที่เกี่ยวกับการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ของสังคมให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโส 

แห่งชาต ิการส่งเสรมิกฬีาส�าหรับผูส้งูอาย ุและการท่องเทีย่วส�าหรบั

ผู้สูงอายุ

- กระบวนการยุติธรรม โดยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิและ

สวัสดิการอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม รวมทั้งปกป้องและคุ้มครอง 

ผู้สูงอายุจากการทารุณกรรมหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง
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- บริการทางสังคม เช่น การช่วยเหลือการจัดการศพผู้สูงอายุตาม

ประเพณี การช่วยเหลือผู้สูงอายุในภาวะยากล�าบาก อีกทั้งมีกลไก

ในระดบัพ้ืนท่ีให้บริการ คอื อาสาสมคัรพัฒนาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย์ (อพม. เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) และอาสาสมัครบริบาล

ท้องถิ่น

 นอกจากนัน้ ภาครฐัตามมตกิารประชมุคณะรัฐมนตรี วันที ่30 มนีาคม 

2564  ได้มีนโยบายในการสนับสนุนด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ

สังคมเพื่อผู้สูงอายุไทย ได้แก่ (1) การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมส�าหรับ

ผู้สูงอายุเพื่อลดความเหล่ือมล�้าทางสังคม (2) การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ 

การดแูลระยะยาวส�าหรบัผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิภายใต้ระบบหลกัประกนั

สขุภาพแห่งชาต ิ(3) การประเมนิผลระบบการให้บรกิารการดแูลระยะกลาง 

(intermediate care) (4) ข้อเสนอการพัฒนาการด�าเนินงานส่งเสริม

ศักยภาพผู้สูงอายุ และ (5) ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาระบบหลัก

ประกันถ้วนหน้าการดูแลระยะยาวในประเทศไทย 

•  การด�าเนินงานและการขับเคลื่อนด้านผู้สูงอายุ 

 แผนการด�าเนินงานด้านนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ด้านผู้สูงอาย ุ

ได้มีการศึกษาเพื่อพัฒนาและเสนอแนวทางการด�าเนินงานที่จ�าเป็นที่ควร

ได้รับการผลักดันและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการศึกษาของ 

ศิริวรรณ อรุณทิพยไพฑูรย์ (2557) ที่ศึกษาติดตามการด�าเนินงานด้าน 

ผู ้สูงอายุของประเทศไทยตามแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริด 

ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ (The Madrid International Plan of Action on 

Action หรือ MIPAA) ภายใต้กรอบพันธกรณีองค์การสหประชาชาติ 

(United Nations) ท่ีต้องการให้เกดิมาตรฐานในการส่งเสรมิในสามประเดน็
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หลัก ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ การเสริมสร้างสุขภาพและความ

เป็นอยู่เม่ือเข้าสู่วัยชรา และการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อผู้สูงอาย ุ

ว่ามีการพฒันาอย่างต่อเนือ่งและได้รบัการผลกัดนัให้น�าไปสูก่ารปฏบิตังิาน

จริง รวมถึงการศึกษาเพ่ือส่งเสริมพัฒนาและการขยายผล มาตรฐานการ 

ส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น79

 นอกจากนั้น ภาครัฐได้มีการจัดท�ามาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระ

แห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยรับฟัง

ความต้องการของผู้สูงอายแุละเครือข่าย และจัดประชมุรบัฟังความต้องการ

และจัดท�าประเด็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุ 

แกนน�าผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ และองค์กรเครือข่ายมีความเข้าใจและ 

มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพชมรมผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งส่งเสริมการมีรายได้และ

การมีงานท�าของผู้สูงอายุ ซึ่งความคิดเห็นประเด็นส�าคัญในการประชุม 

ครั้งนี้คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการน�าระเบียบวาระแห่งชาติ 

ไปปฏิบัติ 6 Sustainable เพื่อไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ 

คนทุกวัย และ 4 Change เพ่ือยกระดับขีดความสามารถสู่การบริหาร

จัดการภาครัฐ

 การแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัแนวทางในการน�าระเบยีบวาระแห่งชาติ

ไปปฏิบัติ 6 Sustainable พบว่า ความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ท่ีประเด็น 

เกี่ยวกับการสร้างระบบคุ้มครองและสวัสดิการผู้สูงอายุ การปรับสภาพ

แวดล้อมชุมชนและบ้านให้ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ และการสร้างความรอบรู้

ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ  
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 ส่วนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการน�าระเบียบวาระ

แห่งชาติไปปฏิบัติ 4 Change พบว่า ความคิดเห็นมากสุดคือการปฏิรูป

ระบบข้อมูลเพือ่ขับเคลือ่นงานด้านผู้สงูอายอุย่างมปีระสทิธิภาพ รองลงมา

คือการยกระดับความร่วมมือเสริมสร้างพลังสังคมสูงอายุ และการปรับ

เปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ให้เอื้อต่อการท�างานด้าน 

ผู ้สูงอายุ และประเด็นสุดท้ายคือการพลิกโฉมนวัตกรรมเพ่ือลดความ 

เหลื่อมล�้าในสังคมสูงอายุ   

 แผนการด�าเนินงานของภาครัฐนอกจากให้ความส�าคัญในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตด้านสุขภาวะด้านกายและใจ และสภาพแวดล้อมสังคมของ 

ผู้สูงอายุแล้ว ภาครัฐยังได้เน้นให้ความส�าคัญในการก�าหนดมาตรการ 

ในมิติทางเศรษฐกิจเก่ียวกับการสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพ 

การสร้างหลักประกันรายได้ การออม และการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของ 

ผู้สูงวัย เพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง80 เช่น 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่รัฐบาลเริ่มด�าเนินการนโยบายเบี้ยยังชีพอย่าง

ถ้วนหน้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 การจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ การให้สวัสดิการ

ด้วยการลดหย่อนค่าโดยสาร การอ�านวยความสะดวกในการเดินทาง 

โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ และ 

การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี81 เป็นต้น

 นอกจากนัน้แล้ว ภาครฐัยงัมกีารพฒันานโยบายและแผนการด�าเนนิ

งานส�าหรบัผูส้งูอาย ุรวมถงึกลไกและเครือ่งมอืท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึนใน

อนาคตต่อไป  
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2.	 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
	 Reverse	Mortgage	
	 จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ
	 ที่ใช้บริการสินเชื่อประเภทนี้

 ตารางต่อไปนี้ แสดงข้อมูลที่สรุปจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สูงอายุที่ 

ไม่เคยใช้สินเชื่อ reverse mortgage ในเขตกรุงเทพมหานครและ 

ปริมณฑล * โดยคดัเลือกผู้สงูอายทุีส่มคัรใจจ�านวนทัง้สิน้ 18 คน ประกอบ

ด้วย ประธานหรอืกรรมการชมรมผูส้งูอายจุ�านวน 10 คน และสมาชกิชมรม

อกี 8 คน โดยกอ่นการสัมภาษณไ์ดม้ีการให้ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกบัสินเชือ่

ประเภท reverse mortgage

 ผู้ให้สัมภาษณ์มีความแตกต่างหลากหลายวิชาชีพ มีตั้งแต่ข้าราชการ 

พนกังานบรษิทัเอกชน แม่ค้าหรอืเจ้าของธรุกิจ รวมไปถงึคนขบัรถสาธารณะ 

เพื่อให้ได้ข้อมูลจากมุมมองที่หลากหลาย

* จาก สนัต ิถริพฒัน์. (2564). โครงการศกึษาการใช้ทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่การด�ารงชพีของ
ผู้สูงอายุ. สนับสนุนโดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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ข้อมูลทั่วไป
ของกรณีศึกษา

แนวคิดและมุมมองในการด�ารงชีพ และความคิดเห็น
เกี่ยวกับ reverse mortgage

ตัวอย่างที่ 2
เพศหญิง อายุ 64 ปี
เป็นเลขาชมรม
ผู้สูงอายุและประธาน
กลุ่มสตรีอาสาสมัคร
มีสถานะสมรส
มีบุตรทั้งสิ้น 3 คน

บ้านไม่ได้เป็นมรดกที่ส�าคัญ เพราะบุตรทั้ง 2 คน
มีการงานที่ดี และตนเองมีรายได้หลักมาจากเงิน
บ�านาญประกันสังคมและบุตรให้เงินเป็นรายเดือน
ส่วนการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบ
ให้บุตรถูกลดเงินเดือน ท�าให้ได้รับเงินจากบุตรลดลง
ตามไปด้วย ส�าหรับความเห็นเกี่ยวกับ reverse 
mortgage เห็นว่า การก�าหนดวิธีการรับเงินจาก
ธนาคารเพื่อด�ารงชีพ จนถึงอายุ 85 ปีน่าจะเพียงพอ
ทั้งนี้การตัดสินใจในการกู้เงินนั้นขึ้นอยู่กับสามี
และบุตรด้วย

ตัวอย่างที่ 1
เพศชาย อายุ 61 ปี 
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
มีสถานะสมรส
มีบุตรทั้งสิ้น 2 คน  

บ้านไม่ได้เป็นมรดกที่ส�าคัญ  เนื่องจากบุตรมีฐานะดี 
และตนเองมีรายได้จากเงินผู้สูงอายุ ส�าหรับการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ไม่มีผลกระทบโดยตรงกับ
ตนเอง แต่ส่งผลกระทบกับรายได้ของบุตรหลาน
ในส่วนของสินเชื่อ reverse mortgage เห็นว่าเป็น
ประโยชน์กับผู้สูงอายุ และควรมีทางเลือกที่มากขึ้น 
เช่น การให้รับเงินแบบเงินก้อนเพียงครั้งเดียว การรับ
เป็นรายเดือน หรือผสมผสานทั้ง 2 แบบ

ตารางแสดงข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สูงอายุที่ไม่เคยใช้สินเชื่อ 
reverse mortgage
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ข้อมูลทั่วไป
ของกรณีศึกษา

ตัวอย่างที่ 4
เพศหญิง อายุ 67 ปี  
สมาชกิกลุม่สตรี
อาสาสมคัร มีสถานะ
สมรส มีบุตร 2 คน
ปัจจุบันพักอาศัยอยู่
กับน้องชาย
และน้องสาว
ไม่ได้อยู่กับบุตร

แนวคิดและมุมมองในการด�ารงชีพ และความคิดเห็น
เกี่ยวกับ reverse mortgage

ตัวอย่างที่ 3
เพศหญิง อายุ 60 ปี
อาสาสมัครและ
กรรมการชมรม
ผู้สูงอายุของชุมชน
มีสถานะหม้าย
เนื่องจากสามีเสียชีวิต
โดยตนไม่มีบุตร 

บ้านไม่ได้เป็นมรดกที่ส�าคัญ อาจจะมอบเป็นมรดกให้
กับน้องสาว หรือถ้าย้ายไปเชียงรายกันหมดก็จะขาย
บ้านทิ้ง ในส่วนของรายได้ปัจจุบันมีความเพียงพอ
ต่อการด�ารงชีพ โดยมีรายรับประมาณ 6,000 บาท
ต่อเดือนจากการเปิดร้านค้า และมีเบี้ยบ�านาญ
ประกันสังคมประมาณ 2,000 บาทต่อเดือน ส�าหรับ
เรื่องภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดีจากการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 คิดว่าไม่ได้รับผลกระทบมากนัก 
อย่างไรก็ดี ต้องการให้รัฐปรับเบี้ยผู้สูงอายุให้เพิ่มขึ้น
เป็นคนละ 3,000 บาทต่อเดือน  ส�าหรับความเห็น
เกี่ยวกับ reverse mortgage มีความสนใจรูปแบบ
การรับเงินเพื่อด�ารงชีพทั้ง 2 ประเภท คือ
แบบรายงวด และแบบวงเงิน (line of credit)
ทั้งนี้ขึ้นกับความจ�าเป็นในการใช้จ่าย เช่น ในกรณี
ที่ไม่มีความเดือดร้อนเรื่องการใช้จ่าย ก็น่าจะเลือก
รูปแบบการให้เงินรายเดือน

บ้านเป็นมรดกที่ส�าคัญและต้องการส่งต่อเป็นมรดก
ให้บุตรหลาน ส�าหรับตนเองมีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ
และบุตร และมีเงินออมที่เพียงพอส�าหรับใช้จ่าย
ส่วนในเรื่องการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ไม่มี
ผลกระทบกับสถานะการเงิน แต่เป็นผลกระทบเรื่อง
สุขภาพและผลกระทบกับรายได้ของบุตรหลาน
มากกว่า ส�าหรับความช่วยเหลือใดๆ จากรัฐนั้นไม่ได้
คาดหวัง ในเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับสินเชื่อ 
reverse mortgage คิดว่ามีประโยชน์ และจะเลือก
วิธีการรับเงินแบบวงเงิน เพราะสามารถเบิกเงินมาใช้
จ่ายเมื่อเกิดความจ�าเป็น ทั้งนี้มีข้อกังวลใจอยู่บ้าง
คือการจะกู้เงินจะต้องได้รับความยินยอมจาก
คนรอบข้างด้วย
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ตัวอย่างที่ 5
เพศหญิง อายุ 65 ปี 
ประธานกลุ่ม
สตรีอาสาสมัคร
มีสถานะสมรส
มีบุตร 1 คน
และหลาน 1 คน  

ตัวอย่างที่ 6
เพศหญิง อายุ 61 ปี 
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
บานไม่รู้โรย
คลองหนึ่ง 
คลองหลวง 
มีสถานะสมรส
อาศัยอยู่ร่วมกับ
บุตร 2 คนและ
สะใภ้ 1 คน     

แนวคิดและมุมมองในการด�ารงชีพ และความคิดเห็น
เกี่ยวกับ reverse mortgage

บ้านไม่ได้เป็นมรดกที่ส�าคัญ ปัจจุบันมีรายได้จากเบี้ย
ผู้สูงอายุ เงินอาสาสมัคร และรายได้จากบุตร  
ส�าหรับเงินออมต่อการด�ารงชีพไม่ค่อยเพียงพอ และ
จะกู้เงิน ถ้ามีค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นจริง ๆ ส�าหรับเรื่อง
ภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดีจากการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19  คิดว่าไม่มีผลกระทบกับตนเองมากนัก 
แต่จะมีผลกระทบต่อบุตร ท�าให้มีรายได้น้อยลง
ด้านความช่วยเหลือจากภาครัฐ ไม่มีความคาดหวัง
กับภาครัฐ แต่ในส่วนชุมชน มองว่าอยากให้มีการ
ช่วยพัฒนาชมุชนมากขึน้กว่าเดมิ ในเรือ่งความคิดเห็น
เกี่ยวกับสินเชื่อ reverse mortgage มีความคิดที่จะ
น�าบ้านไปแปลงเป็นเงินเช่นกัน และมีความสนใจวิธี
การรับเงินแบบรายเดือนตลอดชีพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ประจ�าวัน ส�าหรับการรับเงินแบบวงเงิน คิดว่าเป็น
อีกหนึ่งทางเลือกส�าหรับผู้ที่สนใจใช้จ่ายเป็นครั้ง ๆ

บ้านเป็นมรดกที่ส�าคัญที่จะมอบให้กับลูกหลาน  
ส�าหรับการด�ารงชีพ คิดว่าตนเองนั้นมีเงินเพียงพอใช้
เนื่องจากท�าร้านขายของช�าและมีห้องให้เช่า
ซึ่งท�าให้ไม่มีความต้องการกู้ เพราะมีรายได้เพียงพอ 
อย่างไรก็ตาม ถ้าหากมีความเดือดร้อนหรือมีเหตุ
จ�าเป็นจริง ๆ หรือต้องลงทุนให้บุตร ก็มีแนวโน้มจะ
ขอกู้เงินได้เช่นกัน ในส่วนเศรษฐกิจตกต�่า ท�าให้
คนเช่าลดลง และการขายสินค้ามียอดขายลดลง
แต่ปัจจุบันภาระค่าใช้จ่ายก็ลดลงเนื่องจากบุตรส�าเร็จ
การศึกษาแล้ว ท�าให้ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก
ในส่วนสินเชื่อ reversed mortgage เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแล ทั้งนี้ควรมีการท�าการตลาด
เชิงรุกและมีหน่วยงานให้ความรู้ เนื่องจากมองว่า
น่าจะมีความต้องการจ�านวนมาก เพราะผู้สูงอายุ
หลาย ๆ คนไม่มีงานท�า ส�าหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เป็นปัจจัยส�าคัญที่สุด ควรจะมีอัตราต�่ามากๆ หรือ
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ตัวอย่างที่ 7
เพศหญิง อายุ 62 ปี  
กรรมการชุมชน
ผู้สูงอายุ
มีสถานะหม้าย  
ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ
บุตรสาว  

แนวคิดและมุมมองในการด�ารงชีพ และความคิดเห็น
เกี่ยวกับ reverse mortgage

ไม่มีดอกเบี้ยเลย เพราะผู้ใช้บริการมีอายุมากแล้ว 
และบางคนไม่มีรายได้จากการท�างาน ส�าหรับ
รูปแบบสินเชื่อ คิดว่าการรับเงินแบบตลอดชีพดีกว่า
การก�าหนดรับเงินถึงอายุ 85 ปี และรูปแบบ line of 
credit ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดี เพราะสามารถดึงเงิน
มาใช้เมื่อใดก็ได้

บ้านเป็นมรดกที่ส�าคัญที่จะส่งต่อให้บุตรหลาน ด้าน
รายได้มีรายได้เพียงพอ เพราะมีเงินรายได้จากการ
เกษียณอายุ รายได้หลักจากค่าเช่าที่จอดรถและบ้าน
เช่า และเงินจากบุตรสาว อย่างไรก็ดี ถ้ามีเหตุผลและ
มีความจ�าเป็นจริง ๆ ที่จะใช้เงิน การกู้เงินเป็นทาง
เลือกหนึ่ง ส�าหรับการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 กับภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี ไม่ได้
มีผลกระทบ เพราะส่วนมากอาศัยอยู่บ้าน ทั้งนี้ด้าน
ความช่วยเหลือจากรัฐ ต้องการให้ปรับลดดอกเบี้ยกู้
ให้ต�่าลงไปอีก และต้องการให้ชุมชนมีกองทุนให้กู้ยืม
เงิน ในส่วนสินเชื่อ reversed mortgage มองว่า
การใช้บ้านตนเองเป็นหลักประกันเป็นวิธีการที่ดีและ
ดูเหมาะสม แต่มีความกังวลว่า กรณีผู้ที่มีทายาท
ถ้าน�าบ้านไปวางเป็นหลักประกันในระยะยาว
ลูกหลานจะไม่มีที่อยู่อาศัย จึงเห็นว่าสินเชื่อนี้น่าจะ
เหมาะสมกับกรณีที่ไม่มีทายาท รูปแบบสินเชื่อที่
สนใจคือแบบ line ofcredit  เพราะสามารถเบิกเงิน
ออกมาใช้ได้เมื่อจ�าเป็นและไม่มีดอกเบี้ยล่วงหน้า 
ส�าหรับกรณีรายเดือนคิดว่าไม่เหมาะกับตนเอง 
เพราะมีรายได้ที่เพียงพอต่อการด�ารงชีพอยู่แล้ว
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ตัวอย่างที่ 8
เพศชาย อายุ 59 ปี 
รองประธาน
ชุมชนผู้สูงอายุ และ
ประกอบอาชีพ
ขับรถแท็กซี่
มีสถานะหย่าร้าง  

ตัวอย่างที่ 9
เพศชาย อายุ 60 ปี 
รองประธานชุมชน  
สถานะสมรส
มีบุตร 2 คน 
ผู้ชาย 1 คน
ผู้หญิง 1 คน
ปัจจุบันอยู่อาศัยกับ 
ภรรยา บุตร 2 คน 
สะใภ้ และหลาน  

แนวคิดและมุมมองในการด�ารงชีพ และความคิดเห็น
เกี่ยวกับ reverse mortgage

บ้านเป็นมรดกส�าคัญ และคิดว่าจะส่งต่อให้กับบุตร
ชาย (บ้านนี้ลูกชายช่วยผ่อน) ในส่วนของรายได้มีจาก
การขับรถแท็กซี่ และมีวางแผนการออมเงิน  ส�าหรับ
การกู้เงิน ถ้ามีเหตุจ�าเป็นก็จะกู้เงิน ทั้งนี้ในช่วง
เศรษฐกิจไม่ดีและเกิดการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีพพอควร
เนื่องจากมีรายได้ลดน้อยลง ขณะที่รายจ่ายไม่ได้
ลดลงตามไปด้วย  ดังนั้นคาดหวังว่ารัฐบาลจะมีการ
ช่วยเหลือเยียวยาที่รวดเร็ว และควรปรับเงินเบี้ย
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจาก 600 บาท เป็น 1,000 – 2,000 
บาท ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับ reversed
mortgage มองว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจและเป็น
ประโยชน์ แต่อย่างไรก็ตาม การกู้เงินต้องสอบถาม
บุตรชายก่อน เพราะตนเองกับบุตรมีภาระผ่อนบ้าน
อยู่ในขณะนี้ ส�าหรับวิธีการรับเงินแบบรายเดือน
คิดว่าดีกว่าแบบการให้เงินครั้งเดียว เพราะช่วยให้มี
งบจ�ากัดในการใช้จ่าย และดูจะท�าให้วางแผนการเงิน
ง่ายกว่า โดยส่วนตัวชอบแบบก�าหนดอายุถึง 85 ปี
เพราะไม่แน่ใจว่าจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวมากกว่า
85 ปีหรือไม่

บ้านเป็นมรดกที่ส�าคัญอย่างมาก มีรายได้จากบุตร
ทั้งสองคน และมีค่าตอบแทนจากกระทรวง
สาธารณสุข 1,000 บาท มีเงินออมเล็กน้อย ใน
อนาคตถ้าจ�าเป็นก็พร้อมจะกู้เงิน หากไม่ติดเงื่อนไข
ใด ๆ ในเรื่องของเศรษฐกิจที่ไม่ดีส่งผลให้มีรายได้น้อย
ลง และดอกเบี้ยต�่าท�าให้รายได้จากการออมน้อยลง
ด้วยเช่นกัน ส่วนการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ส่งผลกระทบต่อชีวิตทั้งด้านสังคมและธุรกิจ ทั้งนี้คาด
หวังให้รัฐบาลปรับเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเป็น 1,500 บาท
แทน ส่วนความคาดหวังจากชุมชน อยากให้ใช้
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ตัวอย่างที่ 10
เพศชาย อายุ 62 ปี  
ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ
หมู่บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 
13 ต�าบลในคลอง 
และเป็น
ผู้อ�านวยการโรงเรียน
ผู้สูงอายุต�าบลใน
คลอง และท�าธุรกิจ
ห้องเช่า
มีสถานะสมรส
ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ 
ภรรยา บุตร สะใภ้ 
และหลาน 

แนวคิดและมุมมองในการด�ารงชีพ และความคิดเห็น
เกี่ยวกับ reverse mortgage

งบประมาณที่ได้รับมาอย่างมีค่า และควรมี
งบประมาณลงมาดูแลมากกว่านี้  ส่วนสินเชื่อ 
reverse mortgage เป็นทางเลือกที่ดีส�าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายและไม่มีรายได้ หรือ
ไม่ทราบว่าจะหาแหล่งเงินจากทางไหน อย่างไรก็ดี 
ต้องมีการให้ความรู้กับผู้สูงอายุและบุตรหลาน
เพราะการกู้แบบนี้จ�าเป็นจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้องมี
ความยินยอมด้วย ส�าหรับระยะเวลาเงินกู้ เห็นว่า
ควรจะรับเงินได้ยาวตลอดชีวิตมากกว่าจ�ากัดอายุ 
เพราะจะได้เป็นหลักประกันในการใช้ชีวิตตลอดไป 
และสินเชื่อแบบ line of credit ถือว่าเป็นตัวเลือกที่
น่าสนใจที่สุด เพราะว่าสามารถน�าเงินมาใช้ได้ในเวลา
จ�าเป็น และเร่ิมคดิดอกเบ้ียเมือ่มกีารเบกิเงนิมาใช้จ่าย

บ้านส�าคัญต่อการเป็นมรดกให้บุตรและหลานอาศัย
อยู่ต่อ โดยตนเองมีเงินออมพอเพียงต่อการด�ารงชีพ
ในยามชรา ในส่วนของรายได้มาจากห้องเช่าและบุตร 
ในอนาคตหากมีความต้องการกู้เงินเพื่อซื้อบ้านให้
หลาน ส่วนเรื่องของเศรษฐกิจมีผลกระทบกับธุรกิจ
บ้านเช่า เพราะมีคนย้ายออกไปจ�านวนหนึ่ง ท�าให้
รายได้ลดลง และเรื่องการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ท�าให้รายได้ลดลง แต่ค่าครองชีพกลับ
สูงขึ้น เช่น โครงการคนละครี่ง ท�าให้ราคาสินค้า
แพงขึ้น เนื่องจากผู้ผลิต/ผู้ขายเพิ่มราคาสินค้า เพราะ
ทราบว่ารัฐบาลช่วยออกให้ ส�าหรับสินเชื่อ reverse 
mortgage คิดว่ามีประโยชน์ เพราะผู้สูงอายุบางคน
จะมีที่ดิน ไม่มีทายาท และไม่มีรายได้ หรือบุตรหลาน
ไม่สนใจ จะสามารถแปลงทรัพย์สินเป็นเงินเพื่อน�ามา
ใช้จ่ายได้  ส�าหรับรูปแบบ มองว่าแต่ละคนมีปัจจัย
ต่างกัน การเลือกรับเงินแบบรายเดือนหรือแบบ
วงเงินขึ้นอยู่กับความจ�าเป็น ทั้งนี้ส�าหรับผู้ให้
สัมภาษณ์มองว่า line of credit น่าสนใจกว่า 
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นอกจากนั้น สิ่งส�าคัญคือควรให้ความรู้กับผู้สูงอายุ
เพื่อจะช่วยให้สามารถเข้าใจและสามารถช่วยในการ
การตัดสินใจ

บ้านไม่ได้เป็นมรดกส�าคัญ ขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของบุตร ปัจจุบันร่วมหุ้นกับญาติท�าที่จอดรถและ
ดูแลรถ แต่รายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้ด�ารงชีพ
ทั้งนี้ถ้าสามารถกู้เงินได้ก็มีความคิดอยากจะกู้เพื่อ
ลงทุนท�าธุรกิจเพิ่ม จากการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19  ท�าให้รายได้ลดลง 20 - 30%
รัฐบาลควรมีการช่วยเหลือและส่งเสริมเกี่ยวกับ
การออมเงินของประชาชน ส่วนความช่วยเหลือ
ในชุมชน การช่วยเหลือไม่ทั่วถึง และเสนอเพิ่มเติมว่า
ควรมีโรงเรียนสอนเรื่องต่าง ๆ กับผู้สูงอายุเกี่ยวกับ
การวางแผนชีวิต ส่วนสินเชื่อ reverse mortgage  
เห็นว่ามีความเหมาะกับผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตรหลาน 
ส�าหรับรูปแบบสินเชื่อ มีความสนใจวิธีการรับเงิน
แบบรายเดือนที่ได้รับตลอดชีพ เพราะท�าให้มีความ
ปลอดภัยในชีวิต ส�าหรับรูปแบบวงเงิน หรือ line of 
credit ก็น่าสนใจ แต่ขึ้นอยู่ความจ�าเป็นในการใช้จ่าย
ของแต่ละท่าน 

ตัวอย่างที่ 11
เพศชาย อายุ 66 ปี  
กรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิ หมู่ 13
ต�าบลในคลอง  
สถานะสมรส
มีบุตรทั้งสิ้น 4 คน  
อาศัยอยู่กับภรรยา 
และบุตร 1 คน
(ไม่ได้ท�างานเนื่องจาก
ประสบอุบัติเหตุจาก
การขี่จักรยานยนต์)  
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แนวคิดและมุมมองในการด�ารงชีพ และความคิดเห็น
เกี่ยวกับ reverse mortgage

บ้านส�าคัญต่อการเป็นมรดกให้บุตร ในส่วนของ
รายได้มาจากแบ่งบ้านให้เพื่อนเช่า และเพื่อน
ช่วยดูแลเรื่องอาหารการกิน รวมทั้งมีรายได้จากเบี้ย
ผู้สูงอายุ นอกจากนั้นมีการส่งเบี้ยประกันสังคม ม.39 
เพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาล และเงินเก็บมีเพียงพอ
ส�าหรับการด�ารงชีพ เนื่องจากไม่มีภาระเรื่อง
บุตรหลาน  ความคิดเกี่ยวกับกู้เงินไม่มี เพราะ
ถ้าเดือดร้อนก็สามารถยืมพี่สาวได้ สภาวะเศรษฐกิจ
ตกต�่าส่งผลกระทบให้เพื่อนที่พักอยู่ด้วยกันมีรายได้
ลดลง ท�าให้ตนเองได้รับกระทบไปด้วยจากค่าเช่าที่
ลดลง  ส่วนสินเชื่อ reversed mortgage คิดว่ามี
ประโยชน์มาก เพราะสามารถแปลงสินทรัพย์เป็นเงิน
เพื่อน�ามาใช้จ่าย โดยรูปแบบที่จะเลือกคือวิธีการ
รับเงินแบบรายเดือนและตลอดชีพ ทั้งนี้ควรท�าการ
ตลาดเชิงรุก ให้ความรู้ และลงพื้นที่ชี้แจงเกี่ยวกับ
สินเชื่อนี้ให้มากขึ้น

บ้านไม่ได้เป็นมรดกส�าคัญ เพราะบุตรสามารถเลี้ยง
ชีพเองได้  ส่วนตนเองมีรายได้และเงินออมที่พอจะ
ด�ารงชีพได้ ถ้าในอนาคตมีความจ�าเป็นต้องใช้เงินก็จะ
กู้เงิน ส่วนในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ดีและการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ไม่ได้มีผลกระทบกับ
ตนเองโดยตรง แต่กระทบกับคนรอบข้าง เช่น สามี
ไม่มีคนจ้างว่าความ บุตรคนโตถูกให้ท�างานที่บ้าน
รายได้ลด 50% บุตรคนที่สองบริษัทต้องปิดตัว
ส่วนตัวมองว่ารัฐบาลควรมีการท�างานให้ง่ายและ
รวดเร็วกว่านี้ และชุมชนควรจะให้ความช่วยเหลือกัน
มากกว่านี้ 
ความสนใจสินเชื่อ reversed mortgage ถ้ามีความ
จ�าเป็นก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ทั้งนี้รูปแบบการ
รับเงินรายงวดและตลอดชีพดีกับผู้สูงอายุและ
น่าสนใจมากกว่า เพราะให้ความมั่นใจในการด�ารงชีพ 
อย่างไรก็ดี ต้องการให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเงินแก่ผู้สูงอายุมากขึ้น

ตัวอย่างที่ 12
เพศหญิง อายุ 62 ปี  
สมาชิกในชมรม
ผู้สูงอายุบานไม่รู้โรย 
คลองหนึง่ คลองหลวง 
มีสถานะโสด
ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ
เพื่อน  

ตัวอย่างที่ 13
เพศหญิง อายุ 64 ปี  
เลขานุการชมรม
ผู้สูงอายุ เทศบาล            
บางเมืองใหม่ 
ประธาน อสม. หมู่ 11 
ต. บางเมืองใหม่ของ
สถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติบ้าน
คลองบางปิ้ง 
ประธานชุมชน 
เทศบาลบางเมืองใหม่ 
สถานะสมรส
ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ
สามีและบุตร 3 คน
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แนวคิดและมุมมองในการด�ารงชีพ และความคิดเห็น
เกี่ยวกับ reverse mortgage

บ้านไม่ได้ส�าคัญในการเป็นมรดก เนื่องจากบุตรสาว
คนโตมีบ้านแล้ว และบุตรสาวคนเล็กต้องการอยู่คอน
โดมีเนียมมากกว่า ในเรื่องการด�ารงชีพ รายได้มีเพียง
พอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีรายได้จากธุรกิจในครัว
เรือน (ท�าแพกุ้งและกุ้งแปรรูป) และรับเงินรายเดือน
จากบุตร ปัจจุบันกู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านเพราะ
อัตราดอกเบี้ยต�่า เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เพราะไม่ได้มีเงิน
เก็บมากมาย ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ส่งผลกระทบกับบุตรสาวคนโตที่ขายกุ้ง 
ท�าให้รายได้ลดลง ท�าให้รายได้ส่วนนี้เปลี่ยนแปลงไป
ตามสถานการณ์ ส่วนตัวมองว่ารัฐบาลช่วยเหลือ
ประชาชนมาพอสมควรในเรื่องบัตรคนจน แต่ในทาง
กลบักนั ส่วนชมุชนมองว่ามเีงนิมา แต่ไม่ถงึประชาชน 
ความสนใจในสินเชื่อ reversed mortgage ขึ้นกับ
ความจ�าเป็นต้องใช้เงินหรือไม่ ซึ่งสินเชื่อนี้คิดว่าเป็น
ทางเลือกที่ดีส�าหรับผู้สูงอายุ อย่างไรก็ดี ผู้สูงอายุ
จ�านวนมากไม่สามารถเข้าถึงโครงการสินเชื่อด ีๆ 
แบบนี้ ส�าหรับวิธีการรับเงินคิดว่าแบบรายเดือน
ดีกว่า แต่อย่างไรก็ตาม แบบก�าหนดวงเงินและ
เบิกเงินเมื่อมีความต้องการใช้จ่ายก็น่าสนใจ
และสิ่งส�าคัญคือควรจะต้องมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
สินเชื่อนี้กับผู้สูงอายุมากขึ้น

ตัวอย่างที่ 14
เพศหญิง อายุ 67 ปี 
รักษาการประธาน
ชุมชนเฟื่องฟ้า 
โครงการ 2 
และสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุเขตบางเมือง 
สถานะหม้าย 
มีบุตรสาว 2 คน 
ปัจจุบันอยู่กับ
บุตรสาวคนเล็ก  
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แนวคิดและมุมมองในการด�ารงชีพ และความคิดเห็น
เกี่ยวกับ reverse mortgage

บ้านเป็นมรดกที่ส�าคัญ โดยจะยกบ้านให้บุตรคนเล็ก
ที่อาศัยอยู่ด้วยกัน  ปัจจุบันมีเงินออมไม่เพียงพอต่อ
การด�ารงชีพ แต่ยังสามารถขอจากบุตรได้ ด้านความ
คิดเกี่ยวกับการกู้เงิน ปัจจุบันมีภาระหนี้เงินกู้กับ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอยู่ ส�าหรับในช่วงเศรษฐกิจ
ตกต�่ามีผลกระทบท�าให้ได้รับรายได้น้อยลง เพราะ
รายได้จากการรับจ้างในงานเทศกาลต่าง ๆ ไม่มี
ด้านความช่วยเหลือจากรัฐ รัฐมีการช่วยเหลือแบบ
กระจายไปในหลาย ๆ เรื่องมากจนเกินไป ท�าให้การ
ช่วยเหลือไม่ชัดเจน ส�าหรับภาคชุมชน เนื่องจาก
พื้นที่ที่อยู่อาศัยเป็นชุมชนเมือง ท�าให้การช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันมีน้อยและเป็นไปได้ยาก ในส่วนสินเชื่อ 
reverse mortgage คิดว่าเป็นสินเชื่อที่ดีส�าหรับ
ผู้สูงอายุ แต่มีผู้สูงอายุจ�านวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึง
ได้ การให้ธนาคารเข้ามาเป็นผู้ให้บริการจะยุ่งยาก
เพราะการกู้เงินจากธนาคารจะมีขั้นตอนมาก 
ถ้าเปลี่ยนเป็นการให้บริการจากองค์กรภายในชุมชน
น่าจะเข้าถึงได้ง่ายกว่า อย่างไรก็ดี ส่วนตัวมีความ
สนใจ แต่ยังไม่คิดกู้ เพราะมีภาระหนี้อยู่ ส�าหรับ
รูปแบบสินเชื่อถ้ามีให้เลือก 2 แบบ จะเลือกแบบ
รายเดือนและตลอดชีพ แต่แบบวงเงิน line of
credit ก็น่าสนใจ เพราะสามารถตั้งวงเงินและ
ไม่เสียดอกเบี้ยเมื่อยังไม่มีการเบิกเงิน

ตัวอย่างที่ 15
เพศหญิง อายุ 64 ปี  
กรรมการชมรม
ผู้สูงอายุบางพลีใหญ่ 
สถานะหม้าย (สามี
เสียชีวิต) แต่มีบุตร
ทั้งสิ้น 3 คน
ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ
บุตรคนเล็ก
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แนวคิดและมุมมองในการด�ารงชีพ และความคิดเห็น
เกี่ยวกับ reverse mortgage

บ้านเป็นมรดกที่ส�าคัญ ปัจจุบันมีรายได้เพียงพอต่อ
การด�ารงชีพ เนื่องจากมีรายได้จากการขายอาหาร 
รายได้จากการเป็นอาสาสมัคร และเบี้ยผู้สูงอายุ ทั้งนี้
ยังไม่คิดจะกู้เงิน เพราะเคยมีภาระหนี้สินมาแล้ว
ไม่ต้องการมีอีก และปัจจุบันมีรายได้เพียงพอต่อการ
ด�ารงชีพ ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต�่าท�าให้รายได้ลดลง
มาก จาก 4,000 – 5,000 บาทต่อวัน เหลือเพียง
700 บาทต่อวัน ขณะที่มีภาระค่าใช้จ่ายมากมาย 
ท�าให้ตอนนี้มีสภาวะเครียด อยากให้ภาครัฐปรับ
เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเพื่อช่วยผู้สูงอายุ ในส่วนสินเชื่อ 
reverse mortgage เป็นสินเชื่อที่มีประโยชน์กับ
ผู้สูงอายุมาก ส�าหรับรูปแบบการรับเงินคิดว่าขึ้นกับ
สถานการณ์ ถ้าในปัจจุบันคิดว่าจะเลือกแบบ
รายเดือนและตลอดชีพ แต่ถ้าเป็นผู้มีอายุมากขึ้นก็
อาจเลือกแบบก�าหนดอายุสิ้นสุด ทั้งนี้ ส่วนตัวคิดว่า
แบบวงเงิน line of credit ดีที่สุด เพราะผู้กู้ไม่ต้อง
เสียดอกเบี้ยเมื่อยังไม่มีการเบิกเงินมาใช้จ่าย

บ้านส�าคัญต่อการเป็นมรดกมาก เนื่องจากเป็นที่อยู่
อาศัยของคนในบ้าน ปัจจุบันมีรายได้มาจากบัตร
ประชารัฐ เบี้ยคนชรา เงินรายเดือนจากบุตร และเงิน
จากโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล รวมถึงมีเงินออม
และการใช้จ่ายอย่างประหยัด จึงคิดว่ามีเงินพอเพียง
เพื่อใช้จ่ายในการด�ารงชีพ ในส่วนของการกู้เงินคิดว่า
ไม่กู้ เพราะรายได้จะไม่เพียงพอที่จะไปช�าระหนี้
ในส่วนที่เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และ
เศรษฐกิจตกต�่าไม่ได้ส่งผลกระทบกับตนเองโดยตรง 
แต่เกิดผลกระทบกับบุตรที่มีรายได้น้อยลง ท�าให้ได้
รับเงินลดลงตามไปด้วย ในส่วนสินเชื่อ reverse 
mortgage เป็นสินเชื่อที่มีประโยชน์กับผู้สูงอายุมาก
โดยรูปแบบที่สนใจเลือกคือแบบรายเดือน
เพราะค่อย ๆ ใช้เป็นเดือน ๆ ไป ทั้งนี้ควรมีองค์กรที่
ให้ความรู้และแนะน�าเกี่ยวกับสินเชื่อนี้ นอกจากนั้น

ตัวอย่างที่ 16
เพศหญิง อายุ 60 ปี  
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
บางพลีใหญ่  และเปิด
ร้านขายอาหาร
ตามสั่ง มีสถานะ
สมรส โดยมีบุตร
ทั้งสิ้น 2 คน
ปัจจุบันอยู่กับบุตร
ทั้งสองคนและหลาน  

ตัวอย่างที่ 17
เพศหญิง อายุ 65 ปี  
สมาชิกกลุ่ม
ออมทรัพย์
สถานะสมรส สามี
เป็นผู้ป่วยติดเตียง
มาระยะหนึ่ง โดยมี
บุตร 2 คน ปัจจุบัน
อยู่กับสามี บุตรทั้ง
2 คน หลาน 4 คน 
และลูกเขย 
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บ้านเป็นมรดกที่ส�าคัญมากระดับหนึ่ง ดังนั้น ขณะนี้
กลุ่มออมทรัพย์ก�าลังมีแนวคิดนโยบายซื้อที่ดินท�าเป็น
หมู่บ้านขายให้กับคนในชุมชน โดยถือโฉนดร่วมกัน 
ส�าหรับเงินออมคิดว่ามีพอเพียงกับการด�ารงชีพ และ
เงินออมเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เก็บไว้  ควรแบ่งเงินอีก
ส่วนน�าไปลงทุน เช่น ซื้อที่ดิน ทองค�า และอื่น ๆ ที่ให้
ผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงิน ในอนาคตอาจจะกู้
ถ้ามีความจ�าเป็น หรือมีแผนการลงทุนต่าง ๆ เช่น 
ปลูกบ้าน เป็นต้น ผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก
สภาวะตกต�่ายังไม่มี แต่จะมีผลกับกลุ่มออมทรัพย์ 
คือ ลูกหนี้ขอชะลอการช�าระหนี้ออกไป ซึ่งในปัจจุบัน
ยังยืดหยุ่นช่วยเหลือ แต่ในระยะยาวยังไม่สามารถ
ตอบได้ ในส่วนสินเชื่อ reverse mortgage เป็น
สินเชื่อที่น่าสนใจ แต่ตนเองยังไม่เดือดร้อนและ
ไม่จ�าเป็นจะกู้เงิน และคงไม่กู้เงินเพื่อน�าเงินมาใช้จ่าย
ของตนเอง เพราะกลัวว่าลูกจะไม่เหลือบ้าน ยกเว้น
ลูกหลานจะต้องการเงินลงทุนเพื่อประกอบกิจการ
จะพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง อย่างไรก๊ดี คิดว่าสินเชื่อนี้
สามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบได้
เพราะผู้สูงอายุจะเข้าถงึแหล่งเงินกู้ได้ยาก ด้านวิธีการ
รับเงินแบบ line of credit น่าสนใจมากกว่า เพราะ
ผู้กู้จะเริ่มมีภาระดอกเบี้ยเมื่อมีการเบิกเงินออกมา
ใช้จ่าย ส�าหรับการรับเงินแบบรายเดือนคิดว่าไม่น่า
จ�าเป็น เพราะด้วยสังคมไทยสามารถพึ่งพาอาศัยกัน
ได้ ทั้งนี้ สินเชื่อนี้ควรให้องค์กรที่เกี่ยวข้องมาให้ความ
รู้เพิ่มเติม เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุหรือองค์กรในชุมชน
มองว่ากลุ่มออมทรัพย์ที่มีให้กู้เงินได้อยู่แล้ว
ดังนั้น จึงไม่ได้มีการหาข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ เพิ่ม

ตัวอย่างที่ 18
เพศชาย อายุ 58 ปี  
- ประธานกลุ่ม 

ออมทรัพย ์
(มีสมาชิกกว่า 
1,700 คน) และ
เครือข่ายบ้านหอม
ศีล หมู่ 3   

- ประธานกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาล ต�าบล 
บางพลีน้อย 

-  ท�าธุรกิจซื้อมาขาย
ไป 

มีสถานะสมรส มีบุตร 
2 คน และปัจจุบัน
อาศัยอยู่กับภรรยา 
บุตรทั้ง 2 คน 
หลาน 2 คน และ
ลูกสะใภ้  

ข้อมูลทั่วไป
ของกรณีศึกษา

แนวคิดและมุมมองในการด�ารงชีพ และความคิดเห็น
เกี่ยวกับ reverse mortgage

เสนอว่าถ้าให้สินเชื่อเป็นรายบุคคลอาจจะเป็น NPL 
ได้ ดังนั้น ควรให้องค์กรในชุมชนมารองรับและ
ร่วมดูแลผู้ใช้บริการสินเชื่อ น่าจะเป็นทางออกที่ดีขึ้น 
เพราะมีหลักประกันน่าเชื่อถือกว่า
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