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ค�ำน�ำสถำบันพระปกเกลำ้

สังคมไทยต้องเผชิญกับความท้าทายไม่แตกต่างไปจากสังคมโลกในประเด็นเกี่ยวกับการเตรียม 

การรองรบัสงัคมสงูวยั ในการจดัให้มีเครือ่งมอืและกลไกเพือ่การคุม้ครองสทิธิผู้สงูอาย ุซึง่ไม่เพยีงต้องค�านงึ

ถึงกติกาสากลว่าด้วยสิทธิผู้สูงอายุ แต่ยังต้องตระหนักถึงบริบทของสังคมไทยโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ภายใต้กติกา

สูงสุด คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	71	วรรคสาม ซึ่งก�าหนดให้รัฐ 

พึงให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ให้สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้ผู้สูงอาย ุ

ถูกใช้ความรนุแรงหรอืปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม รวมไปถงึการบ�าบดั ฟ้ืนฟแูละเยยีวยาผูถ้กูกระท�าการดงักล่าว

ในการนี้ มีเครื่องมือทางกฎหมายส�าคัญ อาทิ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ซึ่งมีการแก้ไข

เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 และ ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560 รวมไปถึงนโยบายสาธารณะ และการด�าเนินการ 

โดยหน่วยงานของรฐัตามบทบาทอ�านาจหน้าทีต่ามกฎหมาย อย่างไรกต็าม ในทางปฏบิตันิัน้มปีระเดน็เฉพาะ

ที่จ�าเป็นต้องมีการศึกษาพัฒนาต่อยอด เช่น การบริหารจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ ซึ่งมีการขับเคล่ือน 

ด�าเนินการโดยใช้รูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย แต่ผลการด�าเนินการยังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ด้วยเหตุว่า 

ยังขาดแนวทาง กลไกหรือมาตรการที่เหมาะสม สอดคล้องกับผู้สูงอายุไทยอย่างแท้จริง ด้วยมีคุณลักษณะ

และบริบทแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัวที่แตกต่างจากผู้สูงอายุประเทศอื่น ๆ ดังนั้น  

การศกึษาวเิคราะห์ในเชงิลกึโดย รองศาสตราจารย์	ดร.สนัต	ิถริพฒัน์	สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 

เพือ่ศกึษาทบทวนรปูแบบการบรหิารจัดการทรัพย์สนิผูส้งูอาย ุโดยการศกึษาวเิคราะห์เชงิลกึเกีย่วกบัผูส้งูอายุ  

มติด้ิานเศรษฐกิจสังคม การจัดการของภาครฐั และข้อจ�ากดัทางด้านการคลงั เพือ่ได้แนวทางและข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินผู ้สูงอายุที่เหมาะสมสอดคล้องกับผู้สูงอายุไทย ทั้งนี้  

เป็นการศึกษาต่อยอดจากแนวคิดหลักและอยู่บนพ้ืนฐานของการสนับสนุนต่อยอด (complimentary)  

กบัแนวทางการพฒันานโยบายและกฎหมายเกีย่วกบัการจดัการทรพัย์สนิผูส้งูอาย ุของสถาบนัพระปกเกล้า  

ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย วุฒิสภา  
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จากการศึกษามีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นรูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุส�าหรับ

สังคมไทยหลายประการ บนพ้ืนฐานของเคร่ืองมือหรือกลไกท่ีมีอยู ่แล้วแต่พัฒนาให้สามารถด�าเนินการ 

ในทางปฏิบัติให้มีประสิทธิผลย่ิงขึ้นได้เพียงการปรับปรุงพัฒนาต่อยอด โดยเน้นการใช้เครื่องมือหรือกลไก 

ทางตลาดการเงิน การให้ค�าปรึกษาทางการเงิน การให้ความรู้ทางด้านการจัดการหนี้สิน การส่งเสริมสินเชื่อ  

Reverse Mortgage ให้เป็นทางเลือกในการจัดการทรัพย์สิน แต่ต้องมีการปรับรูปแบบของสินเช่ือ  

การให้การค�้าประกันสินเชื่อ รวมทั้งการสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสินเชื่อประเภทนี้ให้กับผู้สูงอายุ  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์การเงินท่ีส่งเสริมการออมให้หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน  

และให้ความส�าคัญกับความเปราะบางและความยืดหยุ่นทางการเงินของผู้สูงอายุ สุดท้ายคือการพัฒนา 

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการด�ารงชีพของผู ้สูงอายุที่ครอบคลุมและต่อเนื่อง	 เพ่ือข้อมูลที่ครบถ้วนส�าหรับ 

การพิจารณาคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันพระปกเกล้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุ 

ที่เหมาะสมกับสังคมไทยฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลองค์ความรู้เก่ียวกับ “แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สิน

ผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับสังคมไทย” ที่มีข้อเสนออันเป็นกลไกและมาตรการรูปธรรมท่ีหยิบยกขึ้นมาประกอบ 

การพิจารณาในกระบวนการจัดท�าหรือทบทวนนโยบายและการตราหรือแก ้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย  

รวมถึงการพิจารณาก�าหนดให้มีแนวทาง กลไกและมาตรการรูปธรรม เพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่ครบถ้วน

สมบูรณ์ต่อไป

 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

 เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
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บทคัดย่อ

รายงานฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทบทวนรูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุ  

น�าเสนอแนวทางและข้อเสนอแนะเชงินโยบายเกีย่วกบัการบรหิารจดัการทรพัย์สนิผูส้งูอายุทีม่คีวามเหมาะสม 

กับสังคมไทย โดยข้อเสนอได้ค�านึงถึงแนวคิดหลักและอยู ่บนพื้นฐานของการสนับสนุนต่อยอด  

(complimentary) กับแนวทางการพัฒนานโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุ  

ของสถาบนัพระปกเกล้า ร่วมกับ คณะอนกุรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กจิการผู้สูงอายแุละสงัคม

สูงวัย ที่ได้จัดท�าขึ้นแล้ว 

รายงานประกอบด้วย สรุปสภาพการณ์ ความจ�าเป็นในการบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอาย ุ

ของประเทศไทยอย่างสังเขป หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเครื่องมือเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน

ผู้สูงอายุ การศึกษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุในต่างประเทศ รวมท้ังการทบทวนการศึกษา

ของไทย และการสังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุที่เหมาะสมส�าหรับสังคมไทย  

ซึ่งน�ามาสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายโดยรวม 

จากแนวทางข้างต้นประกอบกับภาวการณ์ของผู้สูงอายุในปัจจุบัน รูปแบบการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินผู้สูงอายุส�าหรับสังคมไทย จึงควรอยู่บนพ้ืนฐานของเครื่องมือหรือกลไกที่มีอยู่แล้ว สามารถน�าไป

ปรบัและปฏบิติัได้ทนัท ีเนือ่งจากอตัราการเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายขุองไทยมคีวามรวดเรว็มาก รปูแบบทีเ่หมาะสม 

ควรเน้นการใช้เครื่องมือหรือกลไกทางตลาดการเงิน ที่ค�านึงถึงบริบทของครอบครัว และให้ความส�าคัญกับ

การให้ค�าปรึกษาทางการเงิน (financial advice) ตลอดจนเน้นการให้ความรู้ทางด้านการจัดการหนี้สิน  

(debt literacy) แก่ผูส้งูอาย ุส�าหรบัข้อเสนอเชงินโยบายทีส่�าคญั ได้แก่ การส่งเสรมิสินเชือ่ Reverse Mortgage  

ให้เป็นทางเลือกในการจัดการทรัพย์สิน แต่ต้องมีการปรับรูปแบบของสินเชื่อ มีการพิจารณาการค�้าประกัน

สินเช่ือ (mortgage insurance) รวมทัง้การสร้างการรบัรูแ้ละความเข้าใจของสนิเชือ่ประเภทน้ีให้กับผูส้งูอายุ  



6 แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับสังคมไทย

นอกจากนั้น ยังควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเงินที่ส่งเสริมการออมให้หลากหลายมากข้ึนเพื่อตอบสนอง

ความต้องการท่ีแตกต่างกัน และให้ความส�าคัญกับความเปราะบางและความยืดหยุ่นทางการเงิน (financial 

fragility and resilience) ของผู้สูงอายุ สุดท้าย ควรมีการพัฒนาฐานข้อมูลเก่ียวกับการด�ารงชีพของผู้สูงอาย ุ

ท่ีครอบคลุมและต่อเนือ่ง เพือ่ให้มคีวามเข้าใจความต้องการและชวีติความเป็นอยูข่องผู้สูงอายทุีจ่ะน�ามาสู่นโยบาย

ผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพ
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บทน�ำ

ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์สังคมสูงวัยเช่นเดียวกับหลาย ๆ ประเทศ โดย พ.ศ. 2565  

ไทยจะเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายอุย่างสมบรูณ์ และอกีประมาณ 10 ปี น่าจะเป็นสงัคมสงูวยัระดบัสดุยอด (super aged 

society) โดยมีสัดส่วนประชากรวัย 60 ปีขึ้นไป สูงกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด จัดว่าเป็นประเทศ 

ที่มีอัตราการเพิ่มของผู้สูงอายุที่รวดเร็วที่สุดในกลุ่มประเทศ ASEAN รองจากประเทศสิงค์โปร์ (Glinskaya and 

Wanniarachchi 2021) และมีอัตราใกล้เคียงกับประเทศเกาหลีใต้ (World Bank 2021) แต่รายได้ประชากร

ของไทยยังต�่ากว่าประเทศเหล่านี้ค่อนข้างมาก เน่ืองจากไทยยังไม่สามารถก้าวพ้นกับดักประเทศที่มีรายได้ 

ปานกลางได้และมีแนวโน้มที่แย่ลง จากอัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัวและปัญหา

หนีค้รวัเรอืน ประกอบกบัไทยยงัมรีะบบบ�านาญทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพและอาจขาดความยัง่ยืน (Global Pension 

Index 2021) นอกจากนั้น ความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันทางด้านสุขภาพ (health) เศรษฐกิจ (economic  

welfare) และสวัสดิการทางสังคม (social welfare) ท�าให้การเตรียมรับมือกับการก้าวสู ่สังคมสูงวัย 

เป็นเรื่องที่ส�าคัญและท้าทายอย่างยิ่งทางด้านนโยบาย 

ท่ีผ่านมา นโยบายผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้ให้ความส�าคัญทางด้านสุขภาพและสุขภาวะของผู้สูงอายุ  

การให้เงนิสวสัดกิารช่วยเหลอื การส่งเสรมิเครอืข่ายทางสงัคมของผูส้งูอาย ุตลอดจนการป้องกนัการละเมดิสทิธิ

ขั้นพื้นฐานในเรื่องการไม่ดูแล ทอดทิ้ง ท�าร้ายร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ แต่นโยบายทางด้านการช่วยเหลือ 

ผู้สูงอายุในด้านการจัดการทรัพย์สิน หรือการถูกเอาเปรียบทางการเงินยังไม่ได้รับความสนใจอย่างจริงจัง 

เนื่องจากการขาดข้อมูลพ้ืนฐานที่จ�าเป็น ท�าให้มีการศึกษาเชิงลึกทางด้านนี้ค่อนข้างจ�ากัด ทั้ง ๆ ที่การบริหาร

จดัการทรพัย์สนิของผูส้งูอายทุีม่ปีระสทิธภิาพ จะช่วยให้ผู้สูงอายมีุเงินออมเพยีงพอในการด�ารงชพี มีความภูมใิจ 

ในตนเองไม่รูส้กึเป็นภาระของลกูหลาน ซึง่จะมผีลต่อภาวะจติใจและส่งผลต่อสขุภาพ สขุภาวะของผูส้งูอายุในทีสุ่ด
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รายงานนี้ จัดท�าขึ้นเพื่อศึกษา ทบทวนรูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินผู ้สูงอายุ น�าเสนอ

แนวทางและข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุที่มีความเหมาะสมกับสังคมไทย  

โดยข้อเสนอได้ค�านงึถึงและอยูบ่นพืน้ฐานของการสนบัสนุนต่อยอด (complimentary) กบัแนวทางการพัฒนา

นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุของสถาบันพระปกเกล้า (สถาบัน ฯ) ร่วมกับ  

คณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย (คณะอนุกรรมาธิการ ฯ)  

ที่ได้จัดท�าข้ึนแล้ว ซึ่งได้แบ่งการจัดการทรัพย์สินโดยค�านึงถึงความแตกต่างกันของผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม คือ  

กลุ่มที่มีทรัพย์สินมาก กลุ่มที่มีทรัพย์สินท่ีคาดว่าจะพอใช้จนถึงเสียชีวิต และกลุ่มที่ยากจน ซึ่งแนวทาง 

ที่สนองตอบการบริหารจัดการทรัพย์สินต่อกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม อาจมีความแตกต่างกัน ไม่จ�าเป็นต้องเป็น

ลักษณะ “one-size-fit-all” นอกจากนั้น ข้อเสนอของรายงานจะเป็นไปตามแนวคิดหลักของทางสถาบัน ฯ 

และคณะอนุกรรมาธิการ ฯ ทีเ่น้นการเชือ่มโยงกับสงัคม บริบทของชุมชนและครอบครวัของไทย รวมทัง้ค�านงึถงึ 

การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 

การรบัมอืกบัสงัคมผูส้งูอายโุดยรวมเป็นเรือ่งท่ีท้าทายและน่าจะมีความรุนแรงกว่าท่ีได้คาดไว้ เน่ืองจาก

อัตราการเพิ่มของผู้สูงอายุที่รวดเร็ว ความไม่พร้อมของระบบบ�านาญของประเทศ และข้อจ�ากัดทางด้าน 

ความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจในอนาคต (การมีหนี้ครัวเรือนและหนี้สาธารณะสูง อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต�่า 

ภาวะเงินเฟ้อ และปัญหาการขาดดุลงบประมาณ) แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุท่ีเหมาะสมนั้น 

ควรใช้กลไกที่มีอยู่ทั้งหมดและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะจากชุมชนซ่ึงมีความเข้าใจบริบทของ 

ผู้สูงอายุ ไม่ควรคาดหวังว่าจะมีกลไกที่เหมาะสมที่สุด (silver bullet) สามารถยอมรับให้มีความผิดพลาดได้ 

แต่ต้องมีความคล่องตัวในการปรับปรุงแก้ไขที่รวดเร็ว เน้นการใช้กลไกตลาดการเงินแทนการพึ่งพากลไก 

จากรัฐบาลเพียงอย่างเดียว เนื่องจากข้อจ�ากัดของภาระทางการคลังของภาครัฐในอนาคต ความไม่คล่องตัว 

ในการด�าเนินงานของภาครัฐ ตลอดจนการที่ข้าราชการมีระบบสวัสดิการเพื่อการเกษียณที่มีความมั่นคง  

จึงอาจท�าให้มีมุมมองที่แตกต่างจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพอิสระได้ 

รายงานฉบบันีมี้องค์ประกอบดงัต่อไปนี ้คอื ส่วนแรก สรปุสภาพการณ์ และความจ�าเป็นในการบรหิาร

จัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุของประเทศไทยอย่างสังเขป จากนั้นในส่วนที่สอง เป็นหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีและ 

เคร่ืองมือเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุ การศึกษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุ 

ในต่างประเทศ ส่วนที่สาม เป็นการทบทวนการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุไทย และ 

ส่วนทีส่ี่ เป็นการสงัเคราะห์รปูแบบการบริหารจดัการทรพัย์สนิผูส้งูอายุทีเ่หมาะสมส�าหรบัสงัคมไทย ส่วนสดุท้าย 

ส่วนที่ห้า ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับสังคมไทย 
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สรุปสภำพกำรณ์ และ ควำมจ�ำเป็น 
ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินผู้สูงอำยุ

จากการส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย ของส�านักงานสถิติแห่งชาติล่าสุด (พ.ศ. 2564) พบว่า

มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จ�านวน 13,358,751 คน แนวโน้มของผู้สูงอายุมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 

จากเพียงร้อยละ 6.8 ในปี 2537 เป็นร้อยละ 19.6 ในปี 2564 แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุตามช่วงวัย มีผู้สููงอายุวัยต้น  

(60 – 69 ปี) จ�านวน 7,645,141 คน (ร้อยละ 57.2) วยักลาง (70 – 79 ปี) จ�านวน 3,942,668 คน (ร้อยละ 29.5) 

และวยัปลาย (80 ปีขึน้ไป) จ�านวน 1,770,942 คน (ร้อยละ 13.3) ทัง้นี ้ในทกุช่วงวยัมีผู้สูงอายุหญงิมากกว่าชาย

นอกจากนั้น การส�ารวจยังพบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 34.7 ยังคงท�างานอยู่ (โดยผู้สูงอายุชายท่ีท�างาน 

มีสัดส่วนสูงกว่าผู้สูงอายุหญิงค่อนข้างมาก ร้อยละ 44.4 เทียบกับ 26.7 ตามล�าดับ) และมีถึงร้อยละ 44.6  

ของผู้้สูงอายุที่ยังคงท�างานอยู่นั้น มาจากความจ�าเป็นต้องหารายได้้เลี้ยงครอบครัวหรือตนเอง ผู้สูงอายุกว่า  

ร้อยละ 64 มกีารพึง่พารายได้จากการท�างานของตนเองหรอืจากลกูหลาน โดยร้อยละ 32.4 จากการท�างาน และ

ร้อยละ 32.2 จากลูกหลาน มผีูส้งูอายุถงึ ร้อยละ 19.2 ทีร่ายได้หลกัมาจากการพึง่พาเบีย้ยงัชพีของทางราชการ 

แต่มีเพียง ร้อยละ 7.5 ที่มีรายได้หลักจากบ�าเหน็จ/บ�านาญ 

ลกัษณะการด�ารงชพีของผูส้งูอายดุงักล่าวสะท้อนว่า หากประเทศไทยมกีารเจรญิโตทางด้านเศรษฐกจิ

ท่ีชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในระยะยาว จะมีผลต่อภาวะการจ้างงานของผู้สูงอายุซึ่งยังจ�าเป็นต้องหารายได้  

และลูกหลานที่ผู ้สูงอายุหวังพึ่งพารายได้ อันจะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อผู้สูงอายุที่มีเงินออมไม่เพียงพอ 

ในการด�ารงชพีหลงัวัยเกษยีณได้ ประกอบกบัการทีเ่บีย้ยงัชพีและเงนิช่วยเหลอืผูสู้งอายขุองทางการยงัค่อนข้างต�า่  

หากประเทศไทยไม่สามารถควบคุมปัญหาเงินเฟ้อได้ จะซ�้าเติมผลกระทบต่อปัญหาการด�ารงชีพของผู้สูงอายุ

เหล่านี้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเมืองที่มีค่าครองชีพที่สูง ทางด้านลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ  

การส�ารวจยังพบว่าสัดส่วนของผู้้สูงอายุที่อยู่่คนเดียวตามล�าพังในครัวเรือน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

จากร้อยละ 3.6 ในปี 2537 เพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ 12.0 ในปัจจุบัน สะท้อนว่าการดูแลผู ้สูงอายุกลุ ่มนี้  

อาจเป็นปัญหาท่ีควรได้รับความสนใจและพิจารณาต่อไป
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 ค�าถามท่ีส�าคัญคือ ภาครัฐมีกลไกและความพร้อมในการรบัมอืกบัสถานการณ์การเปลีย่นแปลงทาง

ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่จะมีผลต่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้หรือไม่ หากพิจารณาทางด้านภาระทางการคลัง

ของรัฐในปัจจุบันและแนวโน้ม จาก “รายงานความเสี่ยงทางการคลังประจ�า ปีงบประมาณ 2564” ที่รายงาน 

ให้คณะรัฐมนตรี รับทราบเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2565 พบว่า สัดส่วนรายได้รัฐบาลสุทธิต่อ GDP มีแนวโน้มลดลง

อย่างต่อเนือ่ง มีสดัส่วนการจดัเก็บภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาต่อ GDP ของประเทศไทยอยูใ่นระดบัต�า่เมือ่เทียบกับ 

ต่างประเทศ มรีายจ่ายทีย่ากต่อการลดทอน คอื ภาระผกูพนัทีร่ฐับาลต้องจดัสรรงบประมาณให้ตามนโยบายของ

รัฐบาล และรายจ่ายสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรภาครัฐ รายจ่ายสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรภาครัฐ  

(ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเงินและเงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ  

เงนิเบีย้หวดั บ�าเหน็จบ�านาญ และ เงนิส�ารองเข้า กบข.) มแีนวโน้มขยายตวัในระดบัสงูอย่างต่อเนือ่ง โดยสดัส่วน 

สวัสดิการบุคลากรภาครัฐต่องบประมาณรายจ่ายประจ�าปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างมีนัยส�าคัญ  

เป็นร้อยละ 13.68 ในปีงบประมาณ 2564 ขยายตวัในช่วงปีงบประมาณ 2558 - 2564 เฉลีย่อยูท่ีร้่อยละ 9.561

นอกจากนัน้ หากพจิารณาถงึประสทิธภิาพในการจัดการของภาครฐั จากการจัดล�าดบัของ IMD World 

Competitiveness Center ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปีล่าสดุ พบว่า ประสทิธภิาพของภาครฐั (Government  

Efficiency) ลดลงถึง 11 ล�าดับ สาเหตุหลักจากการขาดดุลงบประมาณของภาครัฐ และหนี้สาธารณะของไทย 

ที่เพ่ิมสูงขึ้น ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงในทุกด้าน ทั้งทางด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  

(Economic Performance) ด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) และด้านโครงสร้าง 

พื้นฐาน (Infrastructure) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมรรถนะทางเศรษฐกิจที่มีล�าดับลดลงมากที่สุดถึง 13 ล�าดับ  

ซึ่งจะมีผลต่อการท�างานของผู้สูงอายุและลูกหลานในอนาคต เนื่องจากผู้สูงอายุไทยกว่าหนึ่งในสามยังท�างาน

และในจ�านวนนี้เกือบครึ่งหนึ่งเพราะความจ�าเป็นต้องหารายได้้เล้ียงครอบครัวหรือตนเอง อีกท้ังผู้สูงอายุไทย 

ยังคงหวังพึ่งรายได้ในการด�ารงชีพจากลูกหลาน

เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทยที่รวดเร็ว ลักษณะการด�ารงชีพของผู้สูงอายุไทย  

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงข้อจ�ากัดทางด้านการคลัง การจัดการของภาครัฐในการ

รับมือกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุจึงนับว่าเป็นกลไกหนึ่งที่สามารถช่วยให้ 

ผู้สูงอายุด�ารงชีพได้ตามอัตภาพในช่วงวัยเกษียณ แต่การบริหารจัดการทรัพย์สินไม่ใช่กลไกเพียงกลไกเดียว	

ที่ควรใช้ในการรับมือกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	เนื่องจาก การบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุไม่สามารถ

ท�าให้เกิดขึ้นได้ในเวลาอันสั้น การสร้างกลไกนี้เป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและจ�าเป็นต้องมีความต่อเนื่อง ซึ่งควร 

เริม่พฒันาและได้รบัการส่งเสรมิอย่างจรงิจงัเพือ่ช่วยให้สามารถรบัมือกับการเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายุในอนาคตต่อไป 

1 สอดคล้องกับความเห็นของ ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสด์ิ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย “ฐานะการคลังของภาครัฐอยู่ใน

สถานการณ์ท่ีน่าเป็นห่วง เนื่องจาก มีการขาดดุลการคลังที่ติดต่อกันมานาน และภาระหนี้ก็สูงข้ึนต่อเนื่อง ที่ส�าคัญสิ่งที่รัฐบาล 

ได้ท�ามานัน้ ท�าให้คนเช่ือว่าประชานยิมเป็นเรือ่งธรรมดา” จาก ‘เหลยีวหลงั แลหน้า กบัผูว่้าการ ธปท.’ เนือ่งในโอกาสครบรอบ 

80 ปี ธปท. เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565
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3

หลักกำร แนวคิด ทฤษฎี เครื่องมือ  
และกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินผู้สูงอำยุ

ในต่ำงประเทศ

3.1	 หลักการ	แนวคิด	และทฤษฎี 
	 ในการบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุ

ตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ คนเราจะจัดการทรัพย์สินให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด โดยการตัดสินใจ

ออมหรอืลงทนุให้มกีารบรโิภคทีส่ม�า่เสมอตลอดระยะเวลาในช่วงทีม่ชีวีติอยู ่หรอืทีเ่รยีกกนัว่า “ทฤษฎวีงจรชีวิต”  

(Life-cycle Theory) การจัดการทางการเงนิของคนเรา โดยการจดัสรรการลงทุนและการกูย้มืในแต่ละช่วงชวีติ 

อาจแสดงได้ตามแผนภาพที่ 1

ตัวแบบวงจรชีวิตนี้มักใช้เป็นแนวทางพื้นฐานในการจัดการทรัพย์สินเพื่อวัยเกษียณ โดยแบ่งช่วงเวลา 

ของชีวิตออกเป็น 3 ช่วงหลัก (Three-stage Life) ด้วยกันคือ	ช่วงการศึกษา	ช่วงการท�างาน	และ 

ช่วงการเกษียณอายุ	ตามตัวแบบนี้การสะสมความมั่งคั่ง (wealth) จะสูงที่สุดในช่วงก่อนเกษียณ จากนั้น  

การตดัสนิใจมกัเป็นเรือ่งเกีย่วกบัการใช้ความมัง่คัง่ทีส่ะสมไว้จนกระทัง่เสยีชวีติ ผูส้งูอายทุีมี่การวางแผนการเงนิทีด่ี  

ควรมีการลดภาระหน้ีสินลงให้มากที่สุด และเตรียมสะสมความมั่งคั่งให้มากพอส�าหรับการด�ารงชีพ เนื่องจาก

ทราบว่าตนจะมีรายได้ที่ลดลงหลังวัยเกษียณ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากส�าหรับคนโดยทั่วไปที่ไม่ร�่ารวย เนื่องจาก 

ไม่ทราบว่าตนจะมีชีวิตยืนยาวเท่าไร (longevity risk) และไม่สามารถประเมินภาวะสุขภาพของตนในอนาคต 

ซึ่งจะกระทบต่อรายจ่ายที่เพ่ิมมากขึ้นกว่าเงินออมที่ได้เตรียมไว้ รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีความคาดหวังว่าจะได้รับ 

การเลีย้งดจูากบตุรหลาน ซึง่รายได้เหล่านีข้ึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจในอนาคตทีม่ผีลต่อการจ้างงานของบุตรหลาน 

และจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมในอนาคต ซึ่งมีผลต่อความผูกพันระหว่างคนในครอบครัว
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แผนภาพที	่1	การบริหารจัดการทางการเงินตามช่วงเวลา

ทีม่า: ปรบัปรงุจาก Sound Advice Insights into Canada's Financial Advice Industry, PWC study 2014

อย่างไรก็ตาม การที่สุขภาพอาจเป็นปัจจัยส�าคัญซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจในการจัดการทรัพย์สินของ 

ผู้สูงอายุ Feinstein and Ho (2001) จึงได้พัฒนาตัวแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินตาม “ทฤษฎีวงจรชีวิต”  

ทีค่�านงึถงึข้อจ�ากดัในการครอบครองสนิทรพัย์และสุขภาพของผู้ท่ีตัดสินใจ โดยแบ่งการจัดการทรพัย์สินออกเป็น  

การออม (savings) ในช่วงวัยท�างาน การใช้ทรัพย์สินในช่วงเกษียณอายุ (asset utilizations) และการถ่ายโอน 

ทรัพย์สินในช่วงบ้ันปลายของชีวิต (bequests) และจากข้อมูลเชิงประจักษ์ การศึกษาพบว่า สุขภาพของ 

หัวหน้าครอบครัวที่สูงอายุมีอิทธิพลต่อการจัดการทรัพย์สินของครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับตัวแบบที่พัฒนาขึ้น  
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ต่อมา Feinstein and Lin (2006) ได้ศึกษาการตัดสินใจการจัดการทรัพย์สินในช่วงวัยเกษียณอายุ และช้ีว่า 

ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพไม่ดี ควรมีสัดส่วนลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง (เช่น หุ้นสามัญ) ที่น้อยกว่าผู้สูงอาย ุ

ที่มีสุขภาพดี และท่ีน่าสนใจ คือ ผู้สูงอายุควรมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงในสัดส่วนที่สูงขึ้น 

ในช่วงบ้ันปลายของชีวิต หากผู้สูงอายุให้ความส�าคัญกับการถ่ายโอนทรัพย์สินหรือการให้มรดกแก่ลูกหลาน  

ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดทั่ว ๆ ไปที่เชื่อว่า คนเรามักมีทัศนะคติที่ไม่ชอบความเสี่ยง (risk averse) เพิ่มขึ้นตามอาย ุ 

ดังนั้น ผู้สูงอายุจึงไม่ควรลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงในช่วงบั้นปลายของชีวิต 

ส่วนทางด้าน Gratton and Scott (2017) ชี้ว่าการที่คนเรามีอายุยาวขึ้นอาจสามารถอยู่ได้นานถึง 

100 ปี ท�าให้แนวคิดในการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุแบบเดิมท่ีมีการแบ่งการจัดการทรัพย์สินออกเป็น  

3 ช่วง (Three-stage Life) อาจไม่เหมาะสม เนื่องจากโดยท่ัวไปคนเราไม่สามารถกันเงินออมจากรายได ้

ให้มีอัตราท่ีเพียงพอกับอายุที่ยืนยาวข้ึนได้2 การพึ่งพาระบบบ�านาญจากภาครัฐก็ยังไม่ครอบคลุมประชากร 

ได้ทัง้หมด นอกจากนัน้ ระบบบ�านาญของภาครฐัอาจไม่มีความมัง่คงเช่นเดยีวกนั เพราะในระยะยาวระบบบ�านาญ

อาจไม่สามารถหารายได้เพียงพอกับอัตราการเพิ่มของผู้สูงอายุ และการที่ผู้รับประโยชน์มีอายุยืนขึ้น ดังนั้น 

Gratton and Scott (2017) ชี้ว่าการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุมีความซับซ้อนมากขึ้น การจัดการทรัพย์สิน

แบบเดิมที่ขึ้นอยู่กับช่วงอายุที่ชัดเจน การศึกษา การท�างาน และการเกษียณอายุ ควรเปลี่ยนเป็นการจัดการใน

ลกัษณะหลายช่วงชวีติ (Multi-stage Life) นอกจากนัน้ การจัดการทรพัย์สนิไม่สามารถค�านงึเฉพาะทรพัย์สนิทาง 

การเงินเพียงอย่างเดียว แต่ควรครอบคลุมถึงทรัพย์สินที่ไม่สามารถจับต้องได้ (intangible assets) เช่น ความรู้

และทักษะใหม่ ๆ เพื่อท�าให้ผู้สูงอายุสามารถท�างานได้นานขึ้น 

การมอีายุยาวข้ึนท�าให้หลงัวยัเกษยีณ ผูส้งูอายตุ้องเปลีย่นจากการใช้ชวีติพกัผ่อนสบาย ๆ (recreation)  

เป็นการสร้างสิ่งใหม่ (re-creation) จากการท�างาน แนวคิดของจัดการทรัพย์สินในลักษณะหลายช่วงชีวิต  

(Multi-stage Life) นี ้ผูส้งูอายอุาจมอีาชพีหลายอาชพี (multiple careers) มกีารเปลีย่นงานบ่อยครัง้ (multiple  

transitions) และมคีวามคล่องตวัมากขึน้ (more flexibility) ซึง่ผูส้งูอายมุคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องสร้างความสมดุล 

ระหว่างการจัดการทรัพย์สินทางการเงิน และทรัพย์สินที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น การจัดการศึกษาเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ให้กับตนเอง การสร้างเครือข่ายและครอบครัวให้มีความอบอุ่นเข้มแข็ง รวมทั้งจะต้อง

ค�านงึว่าสขุภาพของตนเป็นสนิทรพัย์ทีส่�าคญัอกีด้วย โดยสรปุ การบรหิารจดัการทรพัย์สนิผูส้งูอายุในลกัษณะ

หลายช่วงชวีตินี	้การจดัการทรพัย์สนิของผูส้งูอายมุคีวามซบัซ้อนครอบคลมุในหลายมติ	ิไม่จ�ากดัเฉพาะทาง	

การเงินเท่านั้น

2 Gratton and Scott (2017) ยกตัวอย่างประเทศอังกฤษ ในช่วงท่ีคนเราออมได้มากที่สุด สามารถกันรายได้เพื่อออม 

ได้เพียง 5.5% หากต้องการเงินให้เพียงพอในการด�ารงชีพได้ถึงอายุ 100 ปี ต้องออมเงินให้ได้ถึง 25-31% ของรายได้เพื่อให้มี

รายได้ประมาณครึ่งหนึ่งจากที่เคยได้จากการท�างาน ซึ่งคนทั่วไปไม่น่าจะสามารถท�าได้
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3.2	 เครื่องมือและตราสารทางการเงิน 
	 ส�าหรับการจัดการทางการเงินผู้สูงอายุ

3.2.1	 การวางแผนทางการเงิน	(Financial	Planning)

จากแนวคดิของทฤษฎวีงจรชีวติ การวางแผนทางการเงนิเพือ่ให้มกีารออมท่ีเพยีงพอเพือ่ให้สามารถบรโิภค

ได้อย่างสม�่าเสมอในช่วงวัยเกษียณเป็นเร่ืองที่ส�าคัญ การศึกษาเชิงประจักษ์เก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการ 

ทรพัย์สนิผูส้งูอายทุีผ่่านมา มกัพบว่าการตัดสนิใจในการวางแผนเพือ่การเกษยีณอายขุึน้อยูก่บัความรู ้ทกัษะทาง

ด้านการเงินของผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุที่เป็นเพศหญิงและผู้ที่มีการศึกษาต�่า มักมีความรู้ทักษะทางด้านการเงิน 

ทีต่�า่กว่า (Lusardi and Mitchell 2011 และ Lusardi and Mitchell 2014) อย่างไรกต็าม การเข้าใจการจดัการ 

ทรัพย์สินของผู้สูงอายุ ต้องการข้อมูลที่ครอบคลุมรายละเอียดในหลายมิติและมีความต่อเนื่องกันของข้อมูล  

การศกึษาในระยะหลงัจึงได้ใช้ฐานข้อมลูการส�ารวจระยะยาวทีเ่ป็นข้อมลูตวัอย่างซ�า้ (panel data) และมคีวามถีส่งู3

เช่น ประเทศสิงคโปร์ได้พัฒนาฐานข้อมูลที่เรียกว่า Singapore Life Panel ซึ่งเป็นการส�ารวจข้อมูลผู้สูงอายุ

ตั้งแต่ ค.ศ. 2015 เพื่อวางแผนในการรับมือสังคมผู้สูงอายุ เช่น Koh and Mitchell (2019) ท�าการศึกษา 

การจัดการทรัพย์สินและการเตรียมตัวเพื่อการเกษียณอายุของผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ยืนยันว่าความรู้ ทักษะ 

ทางด้านการเงนิมผีลต่อการจดัการทรพัย์สนิ ผูท้ีม่คีวามรู ้ทกัษะทางด้านการเงนิสงูจะมกีารตดัสนิใจในการกระจาย 

การลงทุนที่ดีกว่า Koh, Mitchell, and Rohwedder (2020) พบว่า ความรู้ทักษะทางด้านการเงิน มีผลต่อ 

ความซับซ้อนในการจัดการทรัพย์สินและความมั่งคั่งของผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิงมีความรู้เกี่ยวกับ 

การกระจายความเสี่ยงในหุ้นสามัญต�่ากว่าผู้สูงอายุชาย ส�าหรับ Koh, Mitchell, and Fong (2021) ยังพบว่า

ความเชื่อถือ (trust) ต่อผู้ให้ค�าแนะน�าปรึกษาหรือผู้ที่ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และความรู้ทักษะทางการเงิน 

เป็นปัจจัยส�าคัญในการลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุ

3.2.2	การให้ค�าปรึกษาทางการเงิน	(Financial	Advice)

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักมีความสามารถในกระบวนการคิดที่ลดลง ซ่ึงได้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ

ทางการเงิน เช่น Angrisani and Lee (2019) พบว่า ความมั่งคั่งของครัวเรือนผู้สูงอายุลดลงอย่างมากหลังจาก 

ที่ความสามารถในกระบวนการคิดของผู้สูงอายุลดลง แต่การลดลงนี้จะน้อยลงหากผู้สูงอายุมีรายได้ที่คงที่ 

หลังการเกษียณ เช่น ได้รับเงินบ�านาญ มีการลงทุนไว้ในการประกันแบบบ�านาญ (Annuity) หรือได้รับเงิน 

 

3 ข้อมลูตวัอย่างซ�า้ (panel data) ทีม่คีวามถีส่งูหรอืเรยีกว่า “ไดอารี”่ เป็นข้อมลูทีใ่ช้ทางด้านเศรษฐศาสตร์การพฒันา เพือ่ท�าให้

มีความเข้าใจพฤติกรรมการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างที่ดีขึ้นกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัดขวาง (cross sectional analysis)
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ช่วยเหลือจากลูกหลาน สะท้อนว่าผู้สูงอายุที่มีการจัดการทรัพย์สินด้วยตนเอง อาจมีการตัดสินใจการเงิน 

ทีผ่ดิพลาดได้ เพราะความสามารถของกระบวนการคดิลดลง ส�าหรบั Huffman, Maurer, and Mitchell (2019)  

พบว่า ความสามารถในกระบวนการคิดที่ลดลงของผู้สูงอายุ มีผลต่อความไม่อดทน (impatience) สูงข้ึน  

โดยสะท้อนในอตัราการคดิลด (discount rate) ทีใ่ช้ในการตดัสนิใจทางการเงนิ การศกึษาพบว่า ความไม่อดทนน้ี 

มีความสัมพันธ์กับความม่ังค่ังท่ีลดลง การลงทุนทางด้านสุขภาพท่ีต�่าและขาดการวางแผนทางการเงิน 

ของผู้สูงอายุ นอกจากนั้น Lichtenberg (2016) พบความเชื่อมโยงกันของการเอาเปรียบทางด้านการเงิน  

ความสามารถในการตัดสินใจทางการเงิน และความเสื่อมถอยของกระบวนการคิด 

เพื่อแก้ปัญหาการตัดสินใจที่ผิดพลาดและการถูกเอาเปรียบทางการเงินของผู้สูงอายุ ท�าให้เกิดแนวคิด

ของการให้ค�าปรึกษาทางการเงิน (financial advice) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการบริหารจัดการทรัพย์สิน 

ของผู้สูงอายุ การศึกษาของ Kim et al. (2016, 2017) แสดงว่า ความต้องการค�าปรึกษาทางด้านการจัดการ

ทรัพย์สินของผู้สูงอายุเป็นไปตามตัวแบบวงจรชีวิต ผู้สูงอายุจะมีการพ่ึงพาค�าปรึกษาทางการเงินมากขึ้น 

ในขณะที่ความสามารถในกระบวนความคิดลดลง เพื่อให้สามารถมีการบริโภคได้อย่างสม�่าเสมอ นอกจากนั้น  

การที่ผลิตภัณฑ์และทางเลือกในการออมหรือการลงทุนมีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ผู ้สูงอายุจึงม ี

ความต้องการการให้ค�าปรึกษาทางการเงินมากขึ้น 

อย่างไรกต็าม ความต้องการดงักล่าวอาจขึน้อยูก่บัความรูแ้ละทกัษะทางการเงนิได้ เช่น Stolper (2018) 

พบว่า ครวัเรือนส่วนใหญ่ยงัไม่ให้ความส�าคัญกบัการให้ค�าปรกึษาทางการเงิน แต่ส�าหรบัผูท้ีม่ทีกัษะทางการเงนิด ี

จะใช้ค�าแนะน�าทางการเงินเป็นข้อมูลในการตัดสินใจทางการเงิน ส่วน Kim, Maurer, and Mitchell (2021)  

ได้ศกึษาความต้องการค�าปรึกษาทางด้านการจดัการทรพัย์สนิของผูส้งูอาย ุและพบว่า ทักษะความรูท้างการเงนิสงู 

ของผูส้งูอายไุม่มผีลให้ความต้องการค�าปรกึษาทางการเงนิเพิม่ขึน้ แต่มผีลต่อการเลอืกใช้ค�าแนะน�าทางการเงนิ

ทีม่คีณุภาพ ผูส้งูอายทุีม่ทีกัษะทางการเงินสงูมกัมกีารใช้ค�าปรกึษาการจดัการทรพัย์สนิจากมอือาชพี โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งผู้สูงอายุที่มีการลงทุนที่ซับซ้อนและมีมูลค่าสูง ในขณะท่ีผู้สูงอายุที่มีทักษะทางการเงินต�่ามักจะเลือก 

ค�าปรึกษาจากคนในครอบครัว ญาติ หรือเพื่อนฝูง

3.2.3	การละเมิดหรือเอาเปรียบทางการเงิน	(Financial	Abuse)

ผู้สูงอายุเส่ียงต่อการถูกละเมิดหรือเอาเปรียบทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ท่ีมีทรัพย์สินมาก  

ผู้ที่เปราะบางทางด้านเศรษฐกิจ สาธารณสุข มีฐานะด้อยในสังคม ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว หรือผู้ท่ีสูญเสีย 

ความสามารถทางกระบวนการคิด (cognitive skill) ดังนั้น การป้องกันการละเมิดหรือเอาเปรียบทางการเงิน

ถือได้ว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุไม่มีอุปสรรคในการจัดการทางการเงิน
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ถึงแม้การละเมิดหรือเอาเปรียบทางการเงินของผู้สูงอายุเป็นปัญหาที่ส�าคัญและมีผลกระทบที่รุนแรง 

ต่อผูส้งูอาย ุผูท้ีล่ะเมิดอาจเป็นผูท้ีผู่ส้งูอายคุุน้เคยหรอืไว้ใจ รวมถึงคนในครอบครวั เพือ่น หรอืผูท้ีผู่ส้งูอายเุชือ่ถือ  

รวมทัง้ผู้ให้การดแูลด้านสขุภาพกไ็ด้ แต่ Peterson, et al. (2014) ระบวุ่า การศกึษาทางด้านนีย้งัมค่ีอนข้างน้อย  

เมื่อเทียบกับการละเมิดทางด้านกายภาพ เช่น การท�าร้าย การล่วงละเมิดทางเพศ หรือการทอดทิ้งผู้สูงอายุ 

เนือ่งจากการเอาเปรียบทางการเงนิน้ันค่อนข้างซบัซ้อนและมกัใช้เวลานานในการพสิจูน์ Greene (2021) ได้ชีว่้า 

ความส�าคัญของการถูกละเมิดทางการเงินของผู้สูงอายุนับวันจะมีความส�าคัญมากขึ้น เนื่องจากการที่ธุรกรรม

และตราสารทางการเงินมีการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น

จากการทีก่ารละเมดิทางการเงนิมผีลกระทบและได้สร้างบาดแผลทางด้านจติใจต่อผูส้งูอายเุป็นเวลานาน  

การป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดทางการเงินเป็นสิ่งที่ส�าคัญ ท�าให้การบ่งช้ีแนวโน้มที่ผู้สูงอายุจะถูกละเมิด 

ทางการเงนิเป็นเรือ่งทีไ่ด้รบัความสนใจ Reed (2005) พบว่า ความผดิปกตขิองกจิกรรมทางการเงนิ การเปลีย่นแปลง

ผูร้บัผลประโยชน์หรอืตวัแทนทางการเงนิ การถดถอยทางด้านสขุภาพ และการละเลยในการตดิตามการรกัษาโรค  

เป็นปัจจัยที่สามารถบ่งชี้ถึงโอกาสในการถูกละเมิดทางการเงินได้ และ Lichtenberg et al. (2016) ได้พัฒนา

ตัววัดที่เรียกว่า Lichtenberg Financial Decision Screening Scale (LFDSS) ขึ้น ต่อมา Rebecca et al. 

(2019) ได้เสนอการวัด informant-report และศึกษาคุณสมบัติทางด้าน psychometric ของตัววัดเหล่านี้  

ส่วน Ghesquiere et al. (2019) ได้ทบทวนแนวคิดต่าง ๆ ในการวดัความสามารถทางการเงนิ เพือ่เป็นแนวทาง

ในการป้องกันการละเมิดทางการเงิน Reeves and Wysong (2010) และ Kilaberia and Stum (2021)  

ได้เสนอแนวทางในการป้องกนัการถกูละเมดิทางการเงินของผูส้งูอาย ุนอกจากนัน้ Payne and Strasser (2012) 

และ Ries (2019) ศึกษากระบวนการทางกฎหมายในการแก้ปัญหาละเมิดทางการเงินส�าหรับผู้สูงอายุ 

3.2.4	ตราสารทางการเงินที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ

ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ ตราสารทางการเงิน (financial instrument) ที่เกี่ยวข้อง 

นอกเหนอืจากเงนิฝากหรอืหลกัทรพัย์ทัว่ ๆ ไป เช่น หุ้นสามญั หุ้นกู ้หรอืกองทนุ ได้แก่ การประกนัแบบบ�านาญ 

(Annuity) สนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัแบบย้อนกลบั (Reverse Mortgage) และประกนับ�านาญแบบเสีย่งโชค (Tontine)4

รวมทั้งการให้ค�าปรึกษาทางการเงิน

4 ตราสาร Tontine ยงัไม่มใีนประเทศไทย แต่ในต่างประเทศตราสารประเภทนีไ้ด้รับความสนใจมากข้ึนเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา

ความเสี่ยงท่ีผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวกว่าที่ได้คาดไว้ (longevity risk) เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และการรักษา

พยาบาล
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3.2.4.1	การประกันแบบบ�านาญ	(Annuity)

ประกันแบบบ�านาญนี้เป็นเครื่องมือทางการเงินที่เก่าแก่ท่ีสุดประเภทหนึ่ง กล่าวอย่างง่าย ๆ ประกัน

แบบบ�านาญ คือ การประกันรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ท�าประกันมีรายได้หลังพ้นวัยท�างาน ผู้ลงทุนสามารถเลือก

จ่ายเบี้ยประกันได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ทยอยจ่ายแบบระยะยาว หรือจ่ายแบบระยะสั้น แล้วทยอยรับเงิน 

ผลประโยชน์คนืหลงัเกษียณ อาจมีก�าหนดระยะเวลาการได้ผลประโยชน์คืนหรอืเป็นแบบตลอดชีพ (Life Annuity)  

เช่นเดียวกับบ�านาญของข้าราชการ ถึงแม้ว่าการลงทุนในการประกันแบบบ�านาญตลอดชีพ (Life Annuity)  

ในทางทฤษฎีแล้วสามารถช่วยแก้ปัญหาความเสี่ยงของการมีอายุยืนยาวกว่าที่ได้คาดไว้ (Longevity  

Risk) ของผู้สูงอายุได้ แต่ในทางปฏิบัติการศึกษาส่วนใหญ่กลับพบว่าผู ้สูงอายุมีการใช้การประกันแบบ 

บ�านาญตลอดชีพ (Life Annuity) ต�่าเกินไป หรือท่ีเรียกกันในทางเศรษฐศาสตร์ว่า “Annuity Puzzle”5  

Annuity Puzzle ดังกล่าวอาจมาจากอคติทางด้านพฤติกรรม (Behavioral Biases) ที่ท�าให้การตัดสินใจ 

ไม่เป็นไปตามเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ (Rational Decision) เน่ืองจากการตัดสินใจในการซื้อ Annuity  

มคีวามไม่แน่นอนหลายประเภท ได้แก่ ความไม่แน่นอนในการมชีวิีตอยู ่(Longevity Uncertainty) ความไม่แน่นอนถงึ 

ความเพียงพอในการใช้จ่าย (Spending Uncertainty) ความไม่แน่นอนจากการลงทุนเทียบกับการลงทุนอ่ืน 

(Investment Outcome Uncertainty) รวมทั้งความไม่แน่นอนในการตัดสินใจ (Decision Uncertainty) 

ความไม่แน่นอนดงักล่าว ประกอบกบัการขาดความเข้าใจในผลติภณัฑ์ การขาดทกัษะทางด้านการเงนิ

ที่เพียงพอ รวมทั้งการที่ความสามารถในการตัดสินใจใช้เหตุผล (Cognitive Ability) ที่ลดลงตามอายุที่มากขึ้น 

(ดูการศึกษา เช่น Brown 2009, Hu and Scott 2007, Benartzi et al. 2011 และ Beshears et al. 2014) 

เป็นสาเหตทุีท่�าให้คนส่วนใหญ่มกีารออมในการประกนัแบบบ�านาญตลอดชีพทีต่�า่เกนิไป ซึง่น�ามาสูค่วามต้องการ

ผลิตภัณฑ์ทางเลือกในการออมเพื่อรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ

5 ความสนใจในการศกึษาทางด้าน “Annuity Puzzle” หรอืการทีค่นเรามกัไม่ลงทนุในผลติภณัฑ์ Annuity มาจากสุนทรพจน์

ของ Modigliani (1986) นักเศรษฐศาสตร์รางวัล Nobel ที่กล่าวว่า นักเศรษฐศาสตร์มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้น้อยเกินไป
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3.2.4.2	สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบย้อนกลับ	(Reverse	Mortgage)

ในช่วงปลาย พ.ศ. 2559 เพื่อเตรียมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ รัฐบาลได้มอบหมายให้ธนาคารออมสิน

และธนาคารอาคารสงเคราะห์ด�าเนินการโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยชนิดพิเศษแก่ผู้สูงอายุ หรือที่เรียกว่าสินเชื่อ 

Reverse Mortgage ขึ้น6 เพื่อส่งเสริมการใช้กลไกทางการเงินในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ทางธนาคารออมสิน 

ได้เริ่มให้บริการสินเชื่อนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 และต่อมาธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้ให้บริการสินเชื่อ Reverse 

Mortgage แก่ผู้สูงอายุเช่นเดียวกัน 

สินเชื่อ Reverse Mortgage เป็นสินเช่ือเพ่ือการเกษียณอายุประเภทหน่ึง เกิดข้ึนครั้งแรกในประเทศ

สหรัฐอเมรกิา7 เพ่ือเป็นการช่วยให้ผูส้งูอายทุีมี่บ้านให้สามารถมรีายได้ในการด�ารงชวีติหากมีความจ�าเป็น เน่ืองจาก

ผู้สูงอายุไม่สามารถกู้เงินตามปกติจากสถาบันการเงินได้ และผู้สูงอายุยังคงอาศัยอยู่ในบ้านต่อไปได้จนกระทั่ง 

เสียชีวิต โดยไม่ต้องขายบ้านและย้ายออกจากที่อยู่อาศัยเดิม เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ “ติดบ้าน”  

อยากอาศยัอยูใ่นบ้านและชุมชนเดิม สนิเช่ือ Reverse Mortgage ช่วยให้ผูส้งูอายสุามารถมกีารบรโิภคสม�า่เสมอ

ในยามชราภาพตาม “ทฤษฎีวงจรชีวิต” 

6 สินเชือ่เพ่ือผูส้งูอาย ุโดยมทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นหลกัประกนั เป็นนยิามตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (2560) ส่วนธนาคาร

ออมสินใช้ค�าว่า สินเชื่อที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ แต่การศึกษาจะใช้ค�าว่า สินเชื่อ Reverse Mortgage เพื่อไม่ให้สับสน
7 โดย Deering Saving and Loan เมื่อ ค.ศ. 1961 ที่ต้องการช่วยให้ผู้สูงอายุที่มีบ้านสามารถมีรายได้ในการด�ารงชีพ  

โดยใช้บ้านเป็นหลักประกัน ต่อมาใน ค.ศ. 1987 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ผ่านกฎหมายให้หน่วยงาน Federal Housing  

Administration (FHA) สามารถประกันราคาบ้านที่ใช้เป็นหลักประกันแก่สถาบันการเงินได้ เพื่อส่งเสริมให้สถาบันการเงิน 

ให้สินเชื่อนี้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โครงการสินเชื่อ Reverse Mortgage ของภาครัฐเรียกว่า Home Equity Conversion 

Mortgage (HECM) ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของสินเชื่อ Reverse Mortgage ทั้งหมด



27

สนิเชือ่นีม้คีวามแตกต่างจากสนิเชือ่เพ่ือท่ีอยู่อาศัย (Mortgage) ท่ัวไป ท่ีผูซ้ือ้บ้านกู้เงนิจากสถาบนัการเงนิ  

โดยผู้กูม้ภีาระในการจ่ายเงนิต้นและดอกเบีย้คนืแก่สถาบนัการเงินเป็นงวด ๆ และยงัไม่มกีรรมสทิธิใ์นบ้านจนกว่า 

จะได้ช�าระเงินคืนครบถ้วนตามที่ได้ก�าหนดไว้ แต่ส�าหรับสินเชื่อ Reverse Mortgage นั้น ผู้สูงอายุที่ขอสินเช่ือ

จากสถาบนัการเงนิเป็นผู้ทีมี่บ้านอยูแ่ล้ว และได้น�าบ้านมาเป็นหลักประกนักบัสถาบันการเงนิ ทางสถาบนัการเงนิ 

จะจ่ายเงินให้แก่ผู้กู้เป็นงวด ๆ เพื่อใช้ในการด�ารงชีพ เมื่อถึงวันครบก�าหนดสัญญา (หรือเมื่อผู้กู้เสียชีวิตก่อน)  

หากผู้กูห้รือทายาทไม่ไถ่ถอนบ้านคนืโดยการช�าระคนืเงนิทีไ่ด้รบัจากสถาบนัการเงินรวมท้ังดอกเบ้ีย บ้านจะตกเป็น 

กรรมสิทธ์ิของสถาบันการเงิน และถูกน�ามาขายเพื่อช�าระหนี้ท่ีคงค้างแก่สถาบันการเงิน ลักษณะที่ส�าคัญของ

สินเชื่อนี้คือ การที่ผู้กู้มีความรับผิดชอบจ�ากัด (nonrecourse) หากสถาบันการเงินขายบ้านได้ต�่ากว่ามูลหนี้ 

ที่ผู้สูงอายุมีกับธนาคาร ผู้กู้หรือทายาทไม่ต้องรับภาระในส่วนที่ขาด แต่หากสถาบันการเงินขายบ้านได้สูงกว่า

มูลหนี้ สถาบันการเงินต้องคืนส่วนเกิน (หรือส่วนล�้ามูลหนี้) ให้แก่ผู้กู้หรือทายาท โดยรวม อาจกล่าวได้ว่า 

สินเชื่อ Reverse Mortgage เป็นวิธีหนึ่งในการแปลงบ้านที่มีสภาพคล่องต�่ามาเป็นกระแสเงินเพ่ือน�ามาใช้จ่าย

ในอนาคต (Home Equity Extraction)

ถึงแม้ว่าสินเชื่อ Reverse Mortgage ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้สามารถมีการบริโภค

ทีส่ม�า่เสมอเป็นไปตาม “ทฤษฎวีงจรชวิีต” แต่ในทางปฏบิตักิลบัพบว่า ผูส้งูอายใุนหลายประเทศไม่ได้ใช้สนิเชือ่น้ี 

ตามที่ได้คาดไว้ แม้กระทั่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่ริเริ่มการใช้สินเชื่อประเภทนี้ เช่นเดียวกับ

ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลีใต้ที่มีโครงการสินเชื่อ Reverse Mortgage มานานกว่า 10 ปี ผู้สูงอายุ 

ในประเทศทั้งสองก็มีการใช้สินเชื่อนี้ที่ค่อนข้างต�่าเช่นเดียวกัน 

การที่ผู้สูงอายุตัดสินใจไม่ใช้สินเชื่อประเภทนี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน อาทิ ต้นทุนในการกู้ยืม 

สินเชื่อสูงเกินไป (Davidoff 2015) ความไม่แน่นอนทางด้านสุขภาพและนโยบายการรักษาพยาบาลที่ผู้สูงอายุ 

คาดว่าจะได้รบั รวมท้ังความต้องการให้มรดกแก่ลกูหลาน (Warshawsky 2017 และ Nakajima and Telyukova 

2017) การขาดทักษะทางการเงินและความเข้าใจผลิตภัณฑ์ (Davidoff et al. 2017 และ Fong et al. 2020) 

ความสามารถในกระบวนการคิด (cognitive ability) ที่ถดถอยลง (Li et al. 2013) ความลังเลและระมัดระวัง

เก่ียวกับการกู้เงิน และความกลัวในการตัดสินใจผิดพลาด (Leviton 2002 และ Loibl, Moulton, Haurin, 

and Edmunds 2022) ความต้องการเก็บบ้านไว้ใช้เป็นหลักประกันเมื่อมีปัญหาสุขภาพ และขาดความเชื่อมั่น 

ในธนาคารท่ีให้บรกิารสนิเชือ่ (Mayer and Mouton 2020) จะเหน็ได้ว่า นอกจากเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ทีอ่าจ

เป็นสาเหตุท�าให้ผูส้งูอายตุดัสนิใจไม่ใช้สนิเช่ือ Reverse Mortgage แล้ว ปัญหาเชงิพฤตกิรรม ทศันคตหิรอืค่านยิม 

ยังอาจเป็นสาเหตุท�าให้ผู้สูงอายุตัดสินใจไม่ใช้ Reverse Mortgage ทั้ง ๆ ที่ผู้สูงอายุมีความจ�าเป็นทางการเงิน 

ในการด�ารงชพีได้ ซึง่เป็นประเดน็ทีค่วรได้รบัการพจิารณาทางด้านนโยบายในการน�าสนิเชือ่มาแก้ปัญหาผูส้งูอายุ
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3.2.4.3	ประกันบ�านาญแบบเส่ียงโชค	(Tontine)	

ตราสารทางการเงินทีก่�าลงัได้รับความสนใจในการปัญหาของผู้สูงอาย ุคอื ตราสารท่ีเรียกว่า Tontine8

ซึ่งรัฐบาลอังกฤษออกเพ่ือใช้กู้เงินจากประชาชนเมื่อปลายศตวรรษที่ 17 ผลตอบแทนที่ผู้ให้กู้ได้รับขึ้นอยู่กับ 

การมีชีวิตของผู้ให้กู้ หากผู้ที่ให้กู้มีอายุยืนยาวกว่าผู้กู้คนอื่นจะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น Tontine มีลักษณะ

คล้ายกับผลิตภัณฑ์ Life Annuities ที่ผู้ลงทุนได้รับเงินงวดคงท่ี จากวันท่ีก�าหนดไว้ไปจนกระท่ังเสียชีวิต  

แต่มโีอกาสได้รบัผลตอบแทนเพิม่ขึน้หากผูล้งทนุอืน่เสียชวีติไปก่อนตนเอง9 กล่าวอย่างง่าย ๆ ว่าตราสารประเภทนี้ 

เป็นการผสมระหว่างการประกันบ�านาญและลอตเตอรี่ 

การที่ Tontine กลับมาไดร้ับความสนใจอกีครั้งหนึง่ อาจมสีาเหตุมาจากความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยี

ของการรักษาพยาบาลที่ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้น การที่ภาวะดอกเบี้ยต�่าอย่างต่อเน่ืองท�าให้ผลตอบแทนของ 

การออมต�่ากว่าที่ได้วางแผนไว้ ระบบบ�านาญในหลายประเทศได้เปลี่ยนจาก Defined Benefit (DB) เป็น  

Defined Contribution (DC) ท�าให้ผู้สูงอายุเผชิญกับความไม่แน่นอนของรายได้ในวัยเกษียณอายุ ส่งผลให้

ความเสี่ยงของการมีอายุยืนยาวกว่าท่ีได้คาดไว้ (Longevity Risk) เพ่ิมขึ้นอย่างมาก ซ่ึงการลงทุนใน Tontine 

สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้

8 ผู้เสนอแนวคดินีใ้ห้แก่รฐับาลองักฤษ คอื Lorenzo de Tonti นายธนาคารชาวอติาลี ซึง่เป็นสาเหตทุีท่�าให้ตราสารประเภทนี ้

ถูกเรียกว่ากันว่า Tontine รูปแบบของ Tontine มีได้หลากหลาย ในรายงานนี้ Tontine หมายถึง รูปแบบต้นฉบับที่เรียกว่า 

Flat Tontine
9 ตัวอย่างเช่น หากมีกลุ่มผู้ซ้ือ (สมาชิก) จ�านวน 1,000 คน ซื้อตราสาร Tontine แต่ละ Tontine มีมูลค่า 100 บาท โดยให้

อตัราผลตอบแทน 3% ดังนัน้ Tontine ชดุนีมี้เงนิลงทุนทัง้หมดเท่ากับ 100,000 บาท (1,000 x 100) ผลตอบแทนต่อปีเท่ากบั 

3,000 บาท (0.03 x 100,000) หากในปีที่ 1 ไม่มีสมาชิกเสียชีวิตเลย สมาชิกแต่ละคนจะได้รับเงินงวดเท่ากับ 3 บาท แต่หาก

ในปีที ่2 มสีมาชิกตายไป 400 คน มสีมาชกิทีม่ชีวีติเหลอือยู ่600 คน สมาชกิทีเ่หลอือยูแ่ต่ละคนจะได้รบัเงนิงวดเท่ากบั 5 บาท 

(3,000/600) จะเห็นได้ว่าผลตอบแทนของ Tontine จะเพิ่มขึ้นถ้าผู้ลงทุนมีชีวิตยืนยาวกว่าสมาชิกอื่นในกลุ่ม
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การท่ีผลตอบแทนท่ีจะได้รับสูงขึ้นหากผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวกว่าคนอื่น ข้อดีประการหนึ่งของ  

Tontine คอืผูท้ีอ่ยูใ่กล้ชดิจะให้ความช่วยเหลอืและเอาใจใส่แก่ผูส้งูอายเุพราะหวงัว่าประโยชน์ทีไ่ด้รบัจะเพ่ิมข้ึน  

นอกจากนัน้ Tontine มลีกัษณะคล้ายกบัการออมท่ีผูอ้อมมโีอกาสได้รบัรางวลั (Prize Linked Savings) ถงึแม้ว่า

การใช้กลไกของการได้รบัรางวลัหรอืการพนนัเพือ่การส่งเสรมิการออมไม่ใช่เรือ่งใหม่10 การศกึษาในอดตีเป็นเรือ่ง

ของแนวคิด (Tufano 2008 และ Tufano, Maynard, and De Neve 2008) หรือการทดลองเชิงพฤติกรรม

ในห้องปฏิบัติการ (Filiz-Ozbay et al. 2015) แต่ในระยะหลังของการศึกษา พบว่าตราสารประเภทนี้สามารถ

ช่วยส่งเสริมการออมในประเทศที่ก�าลังพัฒนาได้ เช่น Dizon and Lybbert (2021) พบว่า ในประเทศ Haiti 

ผลติภณัฑ์การออมทีมี่การผูกกบัลอตเตอร่ี (Lotto-Linked Savings) สามารถช่วยเพิม่การออมได้ สอดคล้องกบั

ผลการศึกษาในประเทศ Mexico ของ Gertler et al. (2021) และ Cole et al. (2021) ท่ีศึกษาการส่งเสริม 

การออมในประเทศแอฟรกิาใต้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกบัผูท้ีมี่รายได้น้อยและมีข้อจ�ากดัทางด้านการเงิน ซ่ึงสะท้อนว่า 

คนเหล่านีม้แีรงจงูใจในการออมเพือ่การเปลีย่นสถานภาพของตนเอง มากกว่าการออมเพือ่สะสมความมัง่คัง่หรอื

เพื่อความมั่นคงในชีวิต เช่นเดียวกับผู้ที่มีรายได้สูง 

3.3	การบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุในต่างประเทศ	

กรณีการบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุมีการศึกษาทางวิชาการที่ค่อนข้างน้อย การศึกษาเกี่ยวกับ  

Tilse et al. (2005a) ระบุว่า จากการส�ารวจพบว่าผู้สูงอายุในออสเตรเลีย ได้รับความช่วยเหลือในการ

จัดการทรัพย์สินจากคนในครอบครัวและเพื่อนค่อนข้างมาก ส�าหรับสาเหตุที่ผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือ 

ในการจัดการทรัพย์สินนั้นมีหลากหลาย เช่น การขาดความมั่นใจตนเองในการจัดการด้วยตนเอง ทุพพลภาพ 

และปัญหาทางด้านสุขภาพ ความชราภาพและความอ่อนแอ การเสื่อมถอยทางสมอง/หลงลืม ตลอดจน

ปัญหาในการอ่านเขียน การศึกษาช้ีความต้องการความช่วยเหลือในการจัดการทรัพย์สินไม่ได้มีสาเหตุหลัก 

จากความเสื่อมถอยทางกระบวนการคิดเพียงอย่างเดียวตามที่เข้าใจกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุที่อยู่ในช่วง 

อายนุ้อย ความต้องการความช่วยเหลอืในการจัดการทรพัย์สนิ ความไม่มัน่ใจในการจดัการด้วยตนเองเป็นสาเหตุ

ทีส่�าคญัทีส่ดุ ส�าหรบักระบวนการในการจดัการทรพัย์สนิส่วนใหญ่เป็นการจัดการทีไ่ม่เป็นทางการ รองลงมาเป็น 

กระบวนการจดัการทรพัย์สนิแบบกึง่ทางการ ส่วนการจดัการแบบทางการ เช่น ท�าหนงัสอืมอบอ�านาจ (power 

of attorney) หรือ การให้เป็นผู้จัดการโดยค�าสั่งของทางการ (guardianship) มีการใช้กันค่อนข้างน้อย  

และมักเป็นกระบวนการของผู้สูงอายุที่มีช่วงอายุมาก การศึกษาแสดงว่า นอกจากปัญหาทางด้านสุขภาพ 

และความเสื่อมถอยทางกระบวนความคิดแล้ว ประเด็นที่ส�าคัญในเรื่องการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ  

อาจต้องพิจารณาการสร้างทักษะทางด้านการเงิน และการให้ผู้สูงอายุเข้าถึงข้อมูลที่จ�าเป็น เพื่อให้ผู้สูงอายุ

สามารถจัดการทรัพย์สินได้

10 Cohen (1953) ระบุว่า การออมที่ผู ้ออมมีโอกาสได้รับรางวัลได้เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษตั้งแต่ทศวรรษ 1960 และ  

Gertler et al. (2021) รายงานว่า ในปัจจุบันมี 39 ประเทศที่มีผลิตภัณฑ์ประเภทนี้



30 แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับสังคมไทย

 Tilse et al. (2005b) ศกึษาการให้การจดัการทรพัย์สนิแก่ผูส้งูอายโุดยผูด้แูล (caregiver) ซ่ึงมกัถอืว่า

เป็นหน้าท่ีอันหนึ่งของการดูแลผู้สูงอายุในออสเตรเลีย ผู้สูงอายุให้ผู้ดูแลช่วยงานธุรการ (เช่น การกรอกข้อมูล 

ในการเรียกสินไหมชดเชยหรือการเคลมประกันสุขภาพ) เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ การจ่ายเงินที่เรียกเก็บ  

การท�าธุรกรรมธนาคาร การรับเงินบ�านาญหรือค่าเลี้ยงดู การจัดการท่ีเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย การหาค�าปรึกษา

ทางการเงิน และทางด้านการลงทุน ตามล�าดับ และโดยปกติผู้สูงอายุมักให้ผู้ดูแลช่วยงานต่าง ๆ มากกว่า 

หนึ่งงานขึ้นไป การศึกษาได้ระบุการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ซับซ้อน การช่วยจัดการทรัพย์สิน

แก่ผู้สูงอายุต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของภาครัฐ ค�านึงถึงระเบียบเงื่อนไขของผู้ท่ีให้บริการ ตลอดจนอิทธิพล

ของครอบครัวของผู้สูงอายุ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้สามารถน�ามาสู่ความขัดแย้งในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพย์สนิของผูส้งูอายไุด้ นอกจากน้ัน Tilse et al. (2007b) สมัภาษณ์ประสบการณ์ของผูส้งูอาย ุจากการจดัการ

ทรพัย์สินโดยสมาชกิในครอบครวัหรอืคนใกล้ชดิ และชีว่้าการจดัการทรพัย์สนิควรค�านึงถงึการคุม้ครองผูสู้งอายุ

และความเป็นอิสระในการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการตัดสินใจ การที่ผู้สูงอายุมีส่วนในการตัดสินใจอาจช่วย

ท�าให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ต่อสังคม และมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง 

ส�าหรบัการศกึษาการจดัการทรพัย์สนิของผู้สงูอายขุองเขตปกครองพเิศษฮ่องกง Wilson et al. (2013) 

ได้ส�ารวจผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ โดยที่กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่มีรายได้ 

และการศึกษาที่ไม่สูง ผู้สูงอายุเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ค่อนข้างจ�ากัด ผู้สูงอายุกลุ่มนี้พึ่งพา 

ความช่วยเหลือในการจัดการทรัพย์สินจากผู้จัดการทรัพย์สินท่ีไม่เป็นทางการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัว 

โดยรวมสาเหตุส�าคัญที่ผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน คือ ปัญหาทางด้านสุขภาพ และการขาด 

ความม่ันใจในการจัดการทรัพย์สินด้วยตนเอง มีผู้สูงอายุไม่มากที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินเพราะ 

ความเสื่อมถอยทางกระบวนความคิด และเป็นไปตามที่คาดไว้ปัญหาทางด้านสุขภาพเป็นสาเหตุที่ส�าคัญที่สุด 

ส�าหรับกลุ่มผู ้สูงอายุท่ีมีอายุ 76 ปีขึ้นไป นอกจากความช่วยเหลือทางด้านการเงินแล้ว ผู ้สูงอายุในเขต

ปกครองพิเศษฮ่องกงพึ่งพาความช่วยเหลือทางด้านความเป็นอยู่รายวัน เช่น การจัดเตรียมอาหาร การซื้อของ  

การเดินทาง และงานบ้านต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งมีความแตกต่างจากผู้สูงอายุในออสเตรเลีย อาจสะท้อนจากการที ่

ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการจัดการทรัพย์สินมักอาศัยอยู่ในที่เดียวกันกับผู้สูงอายุ เนื่องจากเขตปกครองพิเศษ

ฮ่องกงมีพื้นที่การอยู่อาศัยค่อนข้างจ�ากัด จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ พบว่า คนเหล่านี้ 

คดิว่าการช่วยเหลือผู้สูงอายใุนด้านต่าง ๆ เป็นส่วนหนึง่ของการเป็นครอบครวั สะท้อนถงึวฒันธรรมและทศันคติ

ของคนเอเชีย

การจัดการทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นกระบวนการที่ไม่เป็นทางการ สอดคล้องกับผู้สูงอายุในออสเตรเลีย 

โดยส่วนใหญ่เป็นการเปิดบัญชีร่วม กระบวนการที่เป็นทางการ เช่น หนังสือมอบอ�านาจ (Enduring Power of 

Attorneys มกีารใช้ทีน้่อยมาก การศกึษายงัพบว่า ในการจดัการทรพัย์สนิไม่ค่อยมกีารจดบนัทกึรายการทางการเงนิ  

ซึง่อาจเป็นข้อกังวลในเรือ่งการคุม้ครองผู้สงูอายไุด้ แนวปฏิบตัเิช่นนีส้ะทอ้นถึงความเชือ่ใจระหว่างผูสู้งอายแุละ

ผูท้ีใ่ห้ความช่วยเหลอื หรอือาจเป็นเพราะว่าการใช้จ่ายมจี�านวนทีเ่ลก็น้อย และสามารถตรวจสอบได้หากจ�าเป็น

จากสมดุบญัช ีนอกจากนัน้ ผู้สงูอายเุองบางส่วนอาจไม่ได้ให้ความส�าคญักบัการจดบนัทกึเนือ่งจากความล�าบาก
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ในการอ่านเขยีน ส�าหรบัระดบัการควบคมุหรอืการมส่ีวนร่วมของผู้สูงอายใุนเรือ่งเกีย่วกบัการตัดสินใจทางการเงนิ  

ผูส้งูอายใุนเขตปกครองพเิศษฮ่องกงมกัพอใจทีจ่ะรกัษาอ�านาจการตดัสนิใจไว้กับตนเอง มีผูส้งูอายถึุงหน่ึงในสาม

ของกลุ่มตัวอย่างรักษาอ�านาจในการตัดสินใจไว้กับตัวเองเกือบท้ังหมด สะท้อนทัศนคติในเร่ืองความต้องการ 

ได้รับความนับถือและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ

ถึงแม้ว่า แนวปฏิบัติในการจัดการทรัพย์สินที่กล่าวมาอยู่บนความไว้วางใจ ไม่เป็นทางการ และขาด 

การจดบันทึกรายการที่เป็นระบบ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้สูงอายุ ไม่พบว่าผู้สูงอายุเหล่านี้ประสบปัญหา

จากการละเมิดหรือเอาเปรียบทางการเงิน (financial abuse) ผู้สูงอายุส่วนมากไม่แสดงความกังวลเกี่ยวกับ

โอกาสที่ตนจะถูกเอาเปรียบ 

โดยสรุป ถึงแม้ว่าการจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุมีการศึกษาทางวิชาการที่ค่อนข้างจ�ากัด การศึกษา 

ในต่างประเทศชีว่้า ครอบครวัและคนใกล้ชดิมบีทบาทส�าคัญในการช่วยเหลอืผู้สงูอายุในเรือ่งการจัดการทรพัย์สิน 

เน่ืองจาก “ความไว้วางใจ” ผู้สูงอายุจึงมักพ่ึงพาคนในครอบครัว และกระบวนการจัดการทรัพย์สินมักเป็น 

กระบวนการที่ไม่เป็นทางการ การช่วยเหลือผู้สูงอายุในเรื่องการจัดการทรัพย์สินอาจพิจารณาให้เป็นส่วนหน่ึง 

ของการดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนั้น ความเข้าใจทัศนคติของผู้สูงอายุ ความต้องการในการมีส่วนร่วมและ 

การควบคมุ (control) ทางการเงนิ ควรเป็นเรือ่งทีต้่องค�านงึถงึในการจดัการทรพัย์สนิของผูส้งูอาย ุการมกีฎหมาย

เพื่อคุ้มครองผู้สูงอายุที่เข้มงวด อาจมีผลให้เกิดความซับซ้อนและปัญหาความขัดแย้งได้ 
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4. 

กำรทบทวนกำรศึกษำเกี่ยวกับ 
กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินผู้สูงอำยุไทย

4.1	 ปัญหา	และความต้องการในเรื่อง 
	 การบริหารจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุไทย	

การส�ารวจการบริหารจดัการทรพัย์สนิของผูส้งูอายไุทย โดยสนัต ิถิรพฒัน์ และ คณะ (2563) ผูส้งูอายุ 

ที่มีอายุระหว่าง 55-70 ปี จ�านวนทั้งสิ้น 1,091 ตัวอย่าง จากกรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกรณีศึกษาท้ัง 26 ราย  

ในพืน้ทีศ่กึษาเดียวกัน การศึกษานี ้เน้นผูส้งูอายใุนชมุชนและมรีายได้ไม่สงู ผูส้งูอายสุ่วนใหญ่มกีารศกึษาต�า่กว่า

มัธยมศึกษา มีทักษะความรู้ทางด้านการเงินระดับปานกลาง ผู้สูงอายุส่วนมากมีความพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ 

และมีความสุขในระดับสูง แต่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในสถานภาพทางเศรษฐกิจในระดับต�่าหรือปานกลาง 

ทรัพย์สินที่ผู้สูงอายุสะสมไว้และให้ความส�าคัญล�าดับแรก คือ บ้านที่อยู่อาศัย รองลงมา คือ สินทรัพย์

สภาพคล่อง เช่น เงินสด ทองค�า พระเคร่ือง และเครื่องประดับ ผู้สูงอายุมีการลงทุนในหลักทรัพย์ทางการเงิน 

เช่น หุ้นสามัญ หรือกองทุน ค่อนข้างน้อย ในการจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ ผู้สูงอายุส่วนมากจัดการด้วยตนเอง  

หากมปัีญหาจะปรกึษาคูส่มรสเป็นล�าดับแรก รองลงมาคอืลกูหลาน จงึเหน็ได้ว่าการจดัการทรพัย์สนิของผูส้งูอายุ 

เป็นเรื่องภายในครอบครัว ส่วนใหญ่ไม่เคยประสบปัญหาหรือมีความกังวลใจในการดูแลและใช้สินทรัพย์  

แต่ในบรรดาทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ พบว่า สินทรัพย์ทางการเงินมีสัดส่วนของผู้ที่เคยประสบปัญหามากที่สุด 
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ปัญหาในการบริหารจัดการทรัพย์สิน

ประมาณเกือบครึ่งหนึ่ง (48%) ของผู้สูงอายุระบุว่า ปัญหาท่ีส�าคัญของกระบวนการจัดการทรัพย์สิน 

คอื การออมไม่เพียงพอส�าหรบัการด�ารงชพีในยามเกษยีณ รองลงมาประมาณหนึง่ในสี ่(24%) คอื การรกัษาและ 

การใช้ทรพัย์สนิ ส่วนผูส้งูอายปุระมาณหนึง่ในสบิ (12%) คดิว่า การมอบทรพัย์สนิหรอืการให้มรดกแก่ลกูหลาน

เป็นปัญหาส�าคัญที่สุด นอกจากนั้น มี 16% ของผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาในการจัดการทรัพย์สิน

ส�าหรับด้านการออม ผู้สูงอายุกว่า 70% คิดว่า ตนมีการออมที่ไม่เพียงพอหรือไม่มั่นใจว่ามีการออม 

ทีเ่พยีงพอในการด�ารงชพีหลงัวยัเกษยีณ โดย 40% คดิว่า ตนเองมเีงนิออมไม่เพยีงพอ และอกี 30% ไม่มัน่ใจว่า 

จะมีการออมเพียงพอ ส่วนผู้สูงอายุท่ีม่ันใจว่าตนเองได้มีการออมเงินหรือทรัพย์สินไว้เพียงพอนั้นมีเพียง 30% 

เท่าน้ัน ผู้สูงอายุมีปัญหาในการดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สินค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับความไม่เพียงพอของ

การออม ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่เคยประสบปัญหาหรือมีความกังวลใจในการดูแลและใช้สินทรัพย์ แต่ในบรรดา

ทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ สินทรัพย์ทางการเงินมีสัดส่วนผู้ที่เคยประสบปัญหามากที่สุด มีเพียง 9% เท่านั้น  

ที่มีปัญหาทางด้านการดูแลรักษาทรัพย์สินและเห็นว่าเป็นปัญหาที่ส�าคัญ ส�าหรับผู้ที่มีปัญหาในเร่ืองการดูแล

รกัษาทรพัย์สนิ ปัญหาส�าคัญล�าดบัแรก คือ การขาดความรูใ้นการจดัการทรพัย์สิน (34%) รองลงมา (30%) คอื

ปัญหาทางด้านสขุภาพ และการถกูเอาประโยชน์หรอืฉ้อโกงจากบคุคลภายนอก (22%) โดยมีผูส้งูอายเุพยีง 4% 

เท่านั้นที่ระบุว่า ปัญหาส�าคัญ คือ การถูกเอาประโยชน์หรือฉ้อโกงจากลูกหลาน 

ความต้องการความช่วยเหลือในการจัดการทรัพย์สิน

ส�าหรับความต้องการในการได้รับความช่วยเหลือทางด้านการจัดการทรัพย์สิน การส�ารวจพบว่า  

ผู ้สูงอายุส่วนใหญ่คิดว่าไม่จ�าเป็น สามารถจัดการได้ จึงไม่มีความต้องการทางด้านการจัดการทรัพย์สิน  

มีเพียงประมาณหนึ่งในสามของผู้สูงอายุที่มีความต้องการความช่วยเหลือในการจัดการทรัพย์สิน ความต้องการ

และปัญหาในการจดัการทรพัย์สนิมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัขึน้อยูก่บัระดบัการศกึษา ลกัษณะการประกอบอาชพี 

รวมทัง้ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม เช่น ผูส้งูอายทุีไ่ม่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านการจดัการทรพัย์สนิ 

คือ ผู้ท่ีมีการศึกษาต�่ากว่ามัธยมศึกษา ผู้ที่มีเครือข่ายทางสังคมต�่า ผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิง มีแนวโน้มที่ต้องการ 

ความช่วยเหลือในการจัดการทรัพย์สินต�่ากว่า แต่ผู้สูงอายุที่ยังคงมีภาระหนี้สิน หรือมีภาระเลี้ยงดูบุตรหลาน 

เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มว่ามีความต้องการความช่วยเหลือทางด้านการจัดการทรัพย์สิน
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ปจัจยัทีก่�าหนดความตอ้งการความชว่ยเหลอืในการจดัการทรพัยสิ์น

การศึกษาปัจจัยท่ีก�าหนดความต้องการความช่วยเหลือในการจัดการทรัพย์สิน พบว่า ลักษณะ 

การประกอบอาชีพ เป็นปัจจัยที่ก�าหนดความต้องการในการจัดการทรัพย์สิน ผู้สูงอายุที่เคยหรือเป็นพนักงาน

เอกชน และผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีความต้องการในการจัดการทรัพย์สินมากกว่าผู้ท่ีเคย 

หรือประกอบอาชีพอิสระอื่น นอกจากนั้น ความต้องการความช่วยเหลือยังขึ้นกับระดับการมีทรัพย์สินและ 

ภาระหนี้สิน โดยหากผู้สูงอายุมีภาระหนี้สินจะมีความต้องการในการจัดการทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น ส�าหรับผู้สูงอายุ 

ท่ีมีความพึงพอใจในความสุขอยู่แล้วจะมีความต้องการด้านการจัดการต�่ากว่า ผู้สูงอายุที่ไม่คาดว่าจะได้รับ 

การช่วยเหลือเลยจากเครือข่ายทางสังคมจะมีความต้องการด้านการจัดการที่ลดลง 

แตกต่างกบัการศกึษาในต่างประเทศ การศกึษานีไ้ม่พบว่า ทกัษะความรูท้างด้านการเงนิ ความสามารถ

ของกระบวนการคดิ รายได้ค่าใช้จ่าย ระดบัการศกึษา และสขุภาพ มผีลต่อความต้องการในการจดัการทรพัย์สนิ 

แต่หากพิจารณาปัจจัยร่วม (interaction term) พบว่า ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพไม่ดีและมีการศึกษาปานกลาง  

มีความต้องการทางด้านการจัดการทรัพย์สินที่สูงขึ้น แต่ทักษะความรู้ทางด้านการเงินมีความสัมพันธ์ร่วมกับ 

อายุของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่าค่าเฉลี่ยและมีทักษะความรู้ทางด้านการเงินดี จะมีความต้องการใน

การจดัการทรพัย์สนิทีล่ดลง สะท้อนว่าผูส้งูอายทุีมี่ทกัษะทางการเงนิดีได้มีการเตรียมการและจดัการทรัพย์สนิไว้

ค่อนข้างพร้อม และมีความมั่นใจว่าการเตรียมการนั้นเพียงพอเมื่อมีอายุมากขึ้น จึงไม่มีความจ�าเป็นต้องจัดการ

ทรัพย์สิน ความเชื่อมโยงของปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ สะท้อนว่านโยบายการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดี 

(well-being) ควรจะค�านงึถึงมติิของการจดัการด้านการเงนิควบคู่ไปกบันโยบายอืน่ เช่น เร่ืองการดแูลผูส้งูอายุ 

โดยเฉพาะส�าหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้และการศึกษาไม่สูง 

นอกจากนั้น หากแบ่งตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีทรัพย์สิน “มาก” และ “น้อย” พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ 

ความต้องการของผูส้งูอายทุีม่ทีรพัย์สนิ “น้อย” มลีกัษณะแตกต่างจากกลุม่ตวัอย่างทัง้หมดทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้น 

เช่น ผู้สูงอายทุีม่ทีรพัย์สนิ “น้อย” หากมภีาระรายจ่ายส�าหรบับุตรหลานหรือญาติ จะมคีวามต้องการในการจัดการ

ทรัพย์สนิทีสู่งขึน้ ในขณะทีป่จัจยันีไ้มม่ีผลส�าหรับกลุม่ตวัอยา่งผู้สงูอายทุี่มทีรัพยส์ิน “มาก” สะท้อนวา่นโยบาย

ที่จะมีประสิทธิภาพในการจัดการทรัพย์สินส�าหรับผู้สูงอายุ ควรมีการศึกษาในประเด็นนี้ให้ละเอียดลึกซึ้งต่อไป

ทางเลือกในการจัดการทรัพย์สิน	

จากการสอบถามทางเลือกในการจัดการทรัพย์สินรูปแบบต่าง ๆ ท่ีผู้สูงอายุสนใจหรือต้องการ พบว่า  

ใน 3 ล�าดับแรก คือ การให้ค�าปรึกษาเม่ือถูกคดโกง การให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับการจัดการทรัพย์สิน และ 

สินเชื่อจ�านองย้อนกลับ (reverse mortgage) ในล�าดับถัดมาจึงเป็นความต้องการ Trustee ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ 

เห็นว่า การให้ความช่วยเหลือในการจัดการทรัพย์สินนั้นควรต้องอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของภาครัฐ แสดงว่า

ความเชื่อถือเป็นเรื่องท่ีผู้สูงอายุให้ความส�าคัญในการจัดการทรัพย์สิน และผู้สูงอายุมากกว่าครึ่งคิดว่าไม่จ�าเป็น

ต้องมีกฎหมายเฉพาะในการก�ากับดูแลเรื่องการจัดการทรัพย์สิน 
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การสัมภาษณ์เชิงลึก

ผูส้งูอายมุคีวามต้องการและปัญหาในการจดัการทรพัย์สนิทีแ่ตกต่างกนั ผูส้งูอายทุีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิดี  

ต้องการจัดการทรัพย์สินให้งอกเงย หรือการจัดสรรให้ทายาทในอนาคต ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ต้องการความรู้และ 

ได้รบัค�าปรึกษาเพือ่หาช่องทางการหารายได้เพิม่จากทรพัย์สินท่ีมีอยู ่หรอืหารายได้เพ่ิมจากรายได้ท่ีได้รบัในช่วง

หลงัเกษยีณอาย ุในขณะทีก่ลุม่ผูส้งูอายทุีม่ฐีานะทางเศรษฐกิจต�า่ โดยเฉพาะกลุม่เกษตรกรท่ีไม่มคีวามมัน่คงทาง

รายได้ เน้นการหารายได้ให้เพียงพอในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน ผู้สูงอายุเหล่านี้ยังต้องท�างานเพื่อความอยู่รอด  

และติดอยู่ในขั้นของการแสวงหาสะสมทรัพย์สินมากกว่าการรักษาและใช้ทรัพย์สิน นอกจากนั้น ความต้องการ

ทางเลอืกของการจดัการทรพัย์สนิยงัมคีวามแตกต่างกนั เช่น กรณศีกึษาผูส้งูอายทุีม่ทีรัพย์สนิเป็นบ้านของตนเอง 

มีความสนใจผลิตภัณฑ์สินเชื่อจ�านองย้อนกลับ (reverse mortgage) ในฐานะหลักประกันที่จะสร้างคุณภาพ

ชีวิตที่ดีในบั้นปลาย 

ส�าหรับรูปแบบการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ ณ ปัจจุบัน สามารถแบ่งเป็น 4 รูปแบบหลัก ๆ คือ  

1) ผูส้งูอายจุดัการเอง ม ี2 รปูแบบย่อย คอื (1) แบ่งให้บตุรหลานเป็นส่วน ๆ โดยกนัส่วนทีต่นเองใช้ยงัชพีออกมา 

อย่างชัดเจน และ (2) จัดการเองทั้งหมด โดยที่ยังไม่มีแผนจะแบ่งให้ลูกหลาน 2) จัดการร่วมกับบุตรหลาน 

หรือบริหารแบบกงสี 3) บริหารในรูปกิจการธุรกิจ โดยก�าหนดข้อตกลงในการคืนผลประโยชน์ให้แก่ตัวผู้สูงอายุ 

และครอบครัวที่ชัดเจน และ 4) ยกให้บุตรหลานจัดการทั้งหมด ส่วนใหญ่ คือ ในกรณีที่ผู้สูงอายุยกทรัพย์สินให้ 

และยังอาศัยอยู่กับบุตรหลาน บุตรหลานคนนั้นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีวิตของผู้สูงอายุ  

ซ่ึงรูปแบบสุดท้ายนี้พบปัญหามาก เนื่องจากผู้สูงอายุจะตกอยู่ในสถานะพึ่งพาสูง หากบุตรหลานไม่ดูแล หรือ

ไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุได้ ก็จะส่งผลกลับมาสู่คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

 สอดคล้องกับผลของการส�ารวจ ในการจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุไม่ไว้วางใจให้ “คนอื่น” นอกเหนือ 

จากครอบครัวมาช่วยจดัการทรัพย์สนิ ไม่ว่าจะเป็นจากภาครฐัหรอืเอกชน เหตผุลทีส่�าคญัคอืการขาดความมัน่ใจ

และไว้วางใจในระบบ นอกจากนีย้งัพบว่า ผูส้งูอายทุีส่มัภาษณ์ล้วนมคีวามต้องการความรูใ้นการจดัการทรพัย์สนิเพิม่  

โดยองค์ความรู้ที่ต้องการและช่องทางในการถ่ายทอดความรู้นั้นแตกต่างกันไปตามกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ

และภูมิหลังทางอาชีพที่แตกต่างกัน 

โดยสรุปการศึกษาสะท้อนว่า	การออกแบบกลไกในการบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีเป็นประโยชน์

ส�าหรับผู้สูงอาย	ุโดยค�านึงผลกระทบต่าง	ๆ	ที่ครบถ้วนเป็นเรื่องที่ซับซ้อน	ควรได้มีการศึกษาและพิจารณา

อย่างรอบคอบ	อาจออกกกฎหมายหรือระเบียบที่มากเกินความจ�าเป็น	อาจไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาได้	แต่กลับ

เป็นการสร้างปัญหาและภาระให้กับผู้สูงอายุได้
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4.2		การศึกษาสนิเชือ่	Reverse	Mortgage	ของประเทศไทย

สนัต ิถิรพฒัน์ และ สภุารตัน์ ตนัทนงศักดิก์ลุ (2560) อธบิายรายละเอียดของสนิเช่ือ Reverse Mortgage 

รวมทัง้สรุปทบทวนการศกึษาในประเทศต่าง ๆ ส�าหรบัความเหมาะสม เพยีงพอของสนิเชือ่ Reverse Mortgage 

ทีมี่อยู่ของไทย สันติ ถริพฒัน์ (2563) ได้เปรยีบเทยีบเงนิงวดทีผู่กู้ไ้ด้รบัจากธนาคารออมสนิกบัโครงการ HECM 

และพบว่า เงินงวดที่ผู้สูงอายุได้รับจากโครงการ HECM สูงกว่าเงินงวดที่ได้รับจากธนาคารออมสิน และพบว่า

ประโยชน์ที่ผู้กู้ได้รับจากการที่สินเชื่อที่ธนาคารไม่มีสิทธิไล่เบี้ยได้หากราคาบ้านต�่ากว่ามูลหนี้ (nonrecourse) 

ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายคงที่ในการกู้เงิน แม้แต่ในกรณีที่ราคาบ้านมีการปรับลดลงอย่างรุนแรงในภาวะวิกฤตก็ตาม  

ซึ่งอาจสะท้อนว่าสินเชื่อ Reverse Mortgage ของไทยนั้น “แพงเกินไป” 

การประเมนิความต้องการ ปัญหาอปุสรรคในการเข้าถงึ ตลอดจนความกงัวลของผูส้งูอายใุนการใช้สนิเชือ่  

Reverse Mortgage สุภารัตน์ ตันทนงศักดิ์กุล  สันติ ถิรพัฒน์ และ สุรางค์รัตน์ จ�าเนียรพล (2563) ส�ารวจ

และสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีอายุระหว่าง 55-70 ปี จ�านวน 148 ตัวอย่าง พบว่า  

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65) ของผู้สูงอายุไม่รู้จักและไม่เคยได้ยินสินเชื่อ Reverse Mortgage มาก่อน แต่หลังจากที่

ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ มีผู้สูงอายุเกินครึ่งท่ีสนใจต้องการใช้สินเชื่อ ผู้สูงอายุที่เป็นโสด หรืออยู่ในครัวเรือน

ท่ีมีรายได้ต�่ามักมีความต้องการใช้สินเช่ือ ส�าหรับเหตุผลหลักที่ผู้สูงอายุไม่สนใจใช้สินเชื่อ Reverse Mortgage  

คือ ต้องการเก็บบ้านไว้เป็นมรดกส�าหรับบุตรหลาน และยังพบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุมาก และผู้ที่มีทัศนคติ 

ไม่ต้องการก่อหนี้สินยามชรา มักไม่ต้องการใช้สินเชื่อ ซึ่งเป็นไปตามที่คาดไว้ โดยรวมการศึกษาแสดงว่า  

สินเชื่อ Reverse Mortgage น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งส�าหรับผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียวหรืออยู่กับคู่สมรสโดยไม่มี 

บุตรหลานดูแล11 หากผู้สูงอายุเหล่านี้มีปัญหาในการด�ารงชีพในยามเกษียณอายุ

11 ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวหรืออยู่กับคู่สมรสมีสัดส่วนประมาณ 30% ของผู้สูงอายุทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง  

(การส�ารวจของส�านักงานสถิติแห่งชาติปี 2560)
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นอกจากน้ัน การศกึษานีย้งัช้ีว่า ผู้สูงอายอุยากให้มรีปูแบบของสนิเช่ือ Reverse Mortgage ท่ีหลากหลาย  

นอกเหนือจากการรับเงินงวดเป็นรายเดือนเพียงอย่างเดียว เช่น การเบิกถอนเงินเมื่อใดก็ได้แต่ไม่เกินวงเงิน 

ที่ได้รับอนุมัติ (line of credit) หรือการรับเงินเป็นรายเดือนจนเสียชีวิต (tenure) ส่วนความกังวลใจที่ส�าคัญ 

ของผู้สูงอายุในการใช้สินเชื่อ ได้แก่ การที่บุตรหลานอาจไม่มีที่อยู่ในอนาคต การที่บุตรหลานอาจไม่พอใจ 

หากมีการน�าบ้านไปใช้เป็นหลักประกัน และความกังวลทางด้านข้อกฎหมายในการบังคับคดี และเพื่อให้ม ี

ความเข้าใจเพิ่มขึ้น การศึกษาได้สัมภาษณ์ผู ้สูงอายุที่ได้ใช้สินเช่ือ พบว่า ลักษณะของผู้ใช้บริการสินเช่ือ  

Reverse Mortgage เหล่านี้ เป็นผู้ท่ีมีการศึกษาสูง แต่มีทุนทางสังคมต�่า ผู้สูงอายุรู ้สึกว่าการใช้สินเช่ือ 

มีภาพลักษณ์ในเชิงลบ ปัญหาและอุปสรรคในการใช้สินเชื่อ คือ การติดต่อประสานงานเพื่อท�าสัญญากู้สินเชื่อ  

Reverse Mortgage ในช่วงแรกค่อนข้างติดขัดและใช้เวลานาน

สอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สูงอายุที่เป็นประธานหรือสมาชิกชมรม/สมาคมผู้สูงอายุ โดย  

สนัติ ถริพฒัน์ (2564) น�าเสนอว่า ผูส้งูอายสุ่วนใหญ่คดิว่าการมบ้ีานพกัอาศยัเป็นสิง่ทีส่�าคญัมาก และ “ตดิบ้าน”  

ไม่ต้องการย้ายถ่ินฐานไปจากทีอ่ยูอ่าศยัเดมิ แต่มทีศันคตทิีห่ลากหลายเกีย่วกบัการให้บ้านเป็นมรดกแก่ลกูหลาน 

มีผู้สูงอายุค่อนข้างน้อยที่รู้จักสินเชื่อนี้มาก่อน ผู้สูงอายุทั้งหมดเห็นว่า สินเชื่อ Reverse Mortgage มีประโยชน์ 

ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ท�าให้สามารถด�ารงชีวิตได้เมื่อมีความจ�าเป็น โดยไม่เป็นภาระกับคนในครอบครัว 

เนื่องจากผู้สูงอายุไม่สามารถกู้เงินจากแหล่งอื่นได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่มีทายาทหรือไม่มีคนดูแล

ความต้องการสินเชื่อขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวทางด้านการเงินของผู้สูงอายุ หากมีการวางแผนการเงิน 

และการเตรยีมการทีดี่ ผูส้งูอายเุหล่านีไ้ม่คดิว่าตนเองมคีวามจ�าเป็นในการใช้สนิเชือ่ แต่เหน็ว่าสนิเชือ่นีม้ปีระโยชน์

หากมีความจ�าเป็นในการใช้เงินเม่ือเจ็บป่วยหรือประสบภัยพิบัติ และเพื่อการลงทุนของตนเองหรือลูกหลาน 

ส�าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีการวางแผนการเงินที่ดี ไม่มีเงินออมเพียงพอหากตนไม่สามารถท�างานได้ ผู้สูงอายุเหล่านี้

มีความต้องการใช้สินเชื่อเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระแก่บุตรหลาน

ผู้สูงอายุเกือบท้ังหมดมีความเห็นว่า ควรมีทางเลือกแบบวงเงิน (Line of Credit) เพราะจุดประสงค์

ในการกู้ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป การเปิดวงเงินไว้ก่อนโดยยังไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยหากยังไม่ได้ใช้เงิน 

มคีวามยดืหยุน่กว่ารูปแบบทีม่ใีนปัจจบุนั ส�าหรบัรปูแบบของสนิเชือ่ Reverse Mortgage ทีต้่องการใช้ค่อนข้าง 

แตกต่างกันระหว่างสินเชื่อแบบตลอดชีพหรือก�าหนดระยะเวลา ผู้สูงอายุที่คิดว่าไม่มีเงินออมเพียงพอ เห็นว่า  

การกูเ้งนิในรปูแบบทีไ่ด้รบัเป็นรายเดอืนเป็นประโยชน์ในการด�ารงชพี แต่ผูส้งูอายทุีม่กีารวางแผนการเงินและคดิว่า  

มีเงินออมเพียงพอ เห็นว่าการกู้แบบเบิกเป็นก้อนได้มีประโยชน์มากกว่า เพราะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหากไม่ม ี

การใช้เงิน ถ้าในอนาคตอาจมีความจ�าเป็น เช่น เจ็บป่วย ซ่อมแซมบ้าน หรือต้องการช่วยเหลือบุตรหลาน  

สามารถเบิกเงินมาใช้ได้ทันที ส่วนความต้องการระยะเวลาของสินเช่ือ ระหว่างถึงอายุ 85 ปีหรือตลอดชีวิตนั้น 

ผู้ที่มั่นใจว่าตนเองมีสุขภาพอายุยืนยาวจะเลือกแบบตลอดชีพ แต่หากไม่มั่นใจก็จะเลือกกู้เงินแบบถึงอายุ 85 ปี 

เนื่องจากเมื่อระยะเวลากู้ยาวขึ้นเงินงวดที่ได้รับจะน้อยลงไปด้วย
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ปจัจยัท่ีก�าหนดความตอ้งการในการใชสิ้นเชือ่	Reverse	Mortgage

ส�าหรับปัจจัยที่ก�าหนดความต้องการในการใช้สินเชื่อ Reverse Mortgage วิเคราะห์จากการส�ารวจ 

ผูส้งูอายุทีมี่อายรุะหว่าง 55-70 ปี จ�านวน 750 คนทีม่บ้ีานเป็นของตนเอง ในกรงุเทพฯและปรมิณฑล ภาคกลาง  

ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สันติ ถิรพัฒน์ (2564) พบว่า ผู้สูงอายุที่มีบ้าน 

ของตนเองประมาณ 18% มีความสนใจหรือต้องการใช้สินเชื่อ Reverse Mortgage ในการด�ารงชีวิตหากม ี

ความจ�าเป็น ในเบือ้งต้น พบว่า เป็นไปตามท่ีคาดไว้ ผูท้ีมี่ระดบัการศึกษาสูง ความรูท้กัษะทางการเงิน สมรรถนะ

ของกระบวนการคิดท่ีดี มีความต้องการสินเชื่อ Reverse Mortgage มีความสนใจหรือต้องการใช้สินเชื่อ

มากกว่า สอดคล้องกับการที่สินเช่ือน้ีมีความซับซ้อนมากกว่าสินเชื่อทั่วไป ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุที่มีภาระ 

ในการดแูลบตุรหลาน ผูท้ีม่ภีาระหนีส้นิ มคีวามต้องการใช้สินเช่ือสูงกว่า นอกจากน้ัน ยงัพบว่าผู้สูงอายท่ีุอายมุาก 

และมีทักษะทางการเงินสูง (interaction term) จะมีความต้องการใช้สินเชื่อที่ลดลง สะท้อนว่าผู้สูงอายุเหล่านี้ 

มกีารเตรยีมการและจดัการทรัพย์สินไว้ค่อนข้างพร้อม เม่ือมีอายทุีม่ากขึน้มีความม่ันใจว่ามีการเตรยีมการทีเ่พยีงพอ 

เมือ่เทียบกบัผูท้ีมี่ทกัษะทางการเงนิต�า่ จึงไม่มคีวามจ�าเป็นต้องใช้สนิเช่ือนี ้สอดคล้องกบัการศึกษาของ Koh et al.  

(2020) ที่พบว่า ผู้สูงอายุในประเทศสิงคโปร์ที่มีทักษะทางการเงินที่ดีมีการเตรียมตัว รวมถึงมีความมั่นใจ 

ในการรับมือกับวัยเกษียณที่ดีกว่า การศึกษายังพบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่คาดหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือเลย 

จากคนรู้จักหรือองค์กรในชุมชน มีความต้องการใช้สินเชื่อที่สูงกว่า 

โดยสรุป การศึกษาสะท้อนว่า สินเชื่อ Reverse Mortgage น่าจะเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหา 

ในการด�ารงชพีส�าหรบัผูส้งูอายทุีม่ทีนุทางสงัคมต�า่ และผูส้งูอายท่ีุมภีาระในการดูแลบตุรหลานหรือมภีาระหนีส้นิได้  

และความรู้ทักษะทางการเงินมีความส�าคัญในการบริหารจัดการวางแผนทางการเงินส�าหรับผู้สูงอายุ

การค�้าประกันสินเชื่อ	(Mortgage	Insurance)

การที่สินเชื่อ Reverse Mortgage มีลักษณะที่ผู ้กู ้จ�ากัดความรับผิดชอบ (nonrecourse) เพื่อ 

ลดความเสีย่ง ธนาคารจงึก�าหนดวงเงนิทีใ่ห้ต�า่กว่าราคาบ้านท่ีประเมนิได้ค่อนข้างมาก ส่งผลให้เงนิงวดรายเดอืน 

ที่ผู้สูงอายุได้รับต�่าเกินไป รัฐบาลสามารถมีนโยบายให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยการค�้าประกันสินเชื่อให้แก่ 

สถาบันการเงิน เพ่ือให้เงินงวดรายเดือนที่ผู้สูงอายุได้รับเพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับการด�ารงชีพได้ เช่นเดียวกับ

โครงการ HECM ของสหรฐัอเมรกิา สันติ ถริพัฒน์ (2564) ศึกษาภาระการคลงัของรฐับาลในการค�า้ประกนัสนิเชือ่  

(Mortgage Insurance) พบว่า ภาระการคลังในช่วง 5 ปี ของการค�้าประกันสินเชื่อ จากความสูญเสียที่เกิดขึ้น

จากราคาบ้านต�า่กว่ามลูหนี ้ภายใต้สถานการณ์จ�าลอง (hypothetical scenario) ทางด้านราคาบ้าน อตัราการใช้ 

สินเช่ือที่คาดว่าผู้สูงอายุจะใช้ (take-up rate) และระดับการให้ความสนับสนุนของรัฐบาล พบว่า ในกรณีฐาน 

(base case) ที่อัตราการใช้สินเช่ือของผู้สูงอายุ (take-up rate) เท่ากับร้อยละ 1 และธนาคารที่ให้สินเช่ือ

ใช้อัตรา LTV (loan to value) เท่ากับร้อยละ 70 ซ่ึงเป็นระดับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รัฐจะมีภาระการคลังเพียง  
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13.93, 20.05, 30.99 และ 43.81 ล้านบาท ส�าหรับราคาบ้าน 2, 3, 5, และ 7 ล้านบาท ตามล�าดับ  

แต่ถ้าธนาคารท่ีให้สินเชื่อใช้ LTV เท่ากับร้อยละ 100 รัฐบาลจะมีภาระการคลังท่ี 246.88, 398.95, 596.27 

และ 927.79 ล้านบาท 

โดยสรุป จากการประมาณเบื้องต้นของการศึกษา พบว่า ภาระการคลังในการค�้าประกันสินเช่ือ 

ในช่วงระยะเวลา 5 ปี รัฐจะใช้เงินประมาณ 1,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ภาระการคลังเป็นการประมาณการ

จากตัวแบบภายใต้ตวัแปรทีก่�าหนด ในการท�านโยบายการค�า้ประกนัในทางปฏบิตั ิจ�าเป็นต้องมกีารส�ารวจข้อมลู

เกี่ยวกับความต้องการของผู้สูงอายุ และการก�าหนดค่าตัวแปรต่าง ๆ อย่างรายละเอียต่อไป 

4.3	ความเป็นไปได้ในการใช้	Tontine	ในประเทศไทย	

สันติ ถิรพัฒน์ (2563) เปรียบเทียบผลตอบแทนของ Tontine กับผลิตภัณฑ์การออมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

คือ ประกันบ�านาญ (Annuity) และสลากออมสิน โดยใช้การทดลองสุ่ม (Simulation) ของตัวอย่างการลงทุน 

พบว่า Tontine แบบคงท่ี (Flat Tontine) ที่มีมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนเฉลี่ยต�่ากว่าการประกันบ�านาญ  

แต่มคีวามเบ้ขวาสงูซึง่เป็นลักษณะทีผู่ช้อบความเสีย่งต้องการ เมือ่เปรยีบเทยีบ Flat Tontine กบัสลากออมสนิ  

ซึ่งมีการจูงใจโดยมีโอกาสถูกรางวัลเช่นเดียวกัน พบว่า Flat Tontine ที่ให้อัตราผลตอบแทนร้อยละ 3 ต่อปี  

เป็นอัตราที่ท�าให้มูลค่าเฉลี่ยปัจจุบันใกล้เคียงกับการลงทุนในสลากออมสิน แต่ผลตอบแทนของ Tontine  

มีความผันผวนและความเบ้ขวาสูงกว่ามาก ดังนั้น Flat Tontine จึงน่าจะมีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุที่ชอบ 

ความเสี่ยง หรือผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีแรงจูงใจในการออมเพื่อการเปลี่ยนสถานภาพของตนเอง 

โดยรวม การศึกษาทางวิชาการของไทยที่เกี่ยวกับจัดการทรัพย์สินยังมีค่อนข้างจ�ากัด เนื่องจากขาด 

ฐานข้อมลูของผูส้งูอายุทีต่่อเนือ่งเป็นระบบ นอกจากน้ัน เครือ่งมอืและตราสารทางการเงินในการจดัการทรพัย์สิน

ของผู้สูงอายุยังเพิ่งเริ่มมีการพัฒนา อาจท�าให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนี้ไม่เพียงพอในการจัดท�านโยบาย 

ผูสู้งอายทุีมี่ประสทิธภิาพได้ แต่อย่างไรกต็าม การศึกษาทีม่อียูช่ีว่้า สอดคล้องกนักบัการศกึษาในต่างประเทศทีพ่บว่า  

ครอบครัวและคนใกล้ชิดมีบทบาทส�าคัญในการจัดการทรัพย์สิน “ความไว้วางใจ” และพึ่งพาคนในครอบครัว

เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญในการจัดการทรัพย์สิน
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4.4	การละเมิดเอาเปรียบทางการเงิน	

ส�าหรับประเทศไทย ข้อมูลส่วนใหญ่มักเป็นหลักฐานที่กล่าวอ้าง (anecdotal evidence) จาก 

สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ บทความ ข่าวและกิจกรรมของหน่วยงาน ท่ีเร่ิมให้ความส�าคัญกับปัญหาการละเมิดสิทธิของ 

ผู้สูงอายุที่เก่ียวเนื่องกับการเงินและทรัพย์สินมากขึ้น อาทิ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) รายงานว่าใน พ.ศ. 2560 พบผู้สูงอายุจ�านวนมากกว่า 700 คน ถูกหลอกจากสื่อดิจิทัล การศึกษา 

ทางวชิาการ ได้แก่ เพญ็จันทร์ ประดบัมขุ-เชอร์เรอร์ และคณะ (2557) ทีไ่ด้ศกึษาการสร้างภูมคิุม้กนัภยัทางสงัคม 

ให้แก่ผูส้งูอายุ จากกลุ่มตวัอย่างผู้สูงอายุท่ีมอีาย ุ60 ปีขึน้ไป และพบว่า ภัยจากการถกูเอาประโยชน์ทางด้านทรพัย์สนิ 

ของผูส้งูอายมุสีดัส่วน ร้อยละ 6.8 รองลงมาจากภัยทางสงัคมทีผู่ส้งูอายปุระสบด้านจติใจทีม่สีงูถงึ ร้อยละ 15.2  

ส�าหรับภัยถูกเอาประโยชน์ทางด้านทรัพย์สินของผู้สูงอายุ คือ การถูกใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเงินทอง  

โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการน�าไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง สอดคล้องกับการศึกษาของ จิราพร เกศพิชญวัฒนา 

(2560) ที่พบว่า ประเภทความรุนแรงและการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุที่ส�าคัญที่สุด คือ เรื่องการกระท�ารุนแรง 

ด้านจิตใจ รองลงมา คือ การทอดทิ้งละเลย ไม่ดูแลหรือให้การดูแลไม่เหมาะสม รวมถึงการเอาประโยชน์ด้าน 

ทรพัย์สนิเงนิทองและการหลอกลวง เช่นเดียวกับกับ ภัทรพร คงบญุ (2561) ทีช้ี่ว่าผูส้งูอายถุกูละเมดิในหลายด้าน  

การละเมิดที่มีสัดส่วนมากที่สุด คือ ทางด้านจิตใจ รองลงมาคือทางด้านทรัพย์สิน 

นอกจากนั้น เดชา สังขวรรณ และคณะ (2559) พบว่า สถานการณ์ในการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุด้าน

ทรัพย์สินมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ สอดคล้องกับการศึกษาของจงจิตต์ ฤทธ์รงค์ และคณะ (2560)  

ทีใ่ช้ข้อมลูสถติคิดีอาญาจากศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิตัง้แต่ พ.ศ. 2544-2558 

ที่พบว่าผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีจ�านวนของคดีอาญาเรื่องฉ้อโกงทรัพย์สิน ลักทรัพย์และปล้นทรัพย์เพิ่มขึ้น

จาก 55 รายใน พ.ศ. 2544 เป็น 703 ราย ใน พ.ศ. 2558 
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5.

รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน 
ผู้สูงอำยุที่เหมำะสมส�ำหรับสังคมไทย

เนื่องจากงานช้ินนี้ไม่ใช่การศึกษาวิจัยที่มีการเสนอและทดสอบสมมุติฐานที่เฉพาะเจาะจง รูปแบบ 

การบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุที่เหมาะสมส�าหรับสังคมไทยที่เสนอ จึงเป็นความคิดเห็นที่อยู่บนพื้นฐาน

ของหลักการดังต่อไปนี้คือ 1) ค�านึงถึงสิ่งที่ด�าเนินการไปแล้วของสถาบันพระปกเกล้า และคณะอนุกรรมาธิการ

ติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย ทางด้านนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพย์สินผู้สูงอายุ 2) กรอบของการแบ่งผู้สูงอายุออกเป็นสามกลุ่ม คือ กลุ่มที่มีทรัพย์สินมาก กลุ่มที่มีทรัพย์สิน

ที่คาดว่าจะพอใช้จนถึงเสียชีวิต และกลุ่มที่ยากจน รวมถึงการให้มีการเชื่อมโยงกับสังคม บริบทของชุมชน 

และครอบครวั และการมส่ีวนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ และ 3) การทบทวนการศกึษาจากต่างประเทศ ตลอดจน

หลักฐานเชิงประจักษ์ของไทยเท่าที่มีอยู่ยังมีค่อนข้างน้อย ซึ่งอาจเป็นข้อจ�ากัดได้

จากการสัมมนา เรื่อง วิพากษ์ฉากทัศน์ว่าด้วยการพัฒนานโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพย์สินผู้สูงอายุ โดย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการ 

ผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย	วันที่ 25 มีนาคม 2565 คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้มีมติให้ตัดการพิจารณาให้มีผู้พิทักษ์

ผูส้งูอาย ุเนือ่งจากมกีฎหมายอืน่ ๆ และอาจก่อให้เกดิอนัตราย มีการฉ้อฉลทรพัย์หลอกลวงทรพัย์สนิผูส้งูอายไุด้ 

ควรมกีารศึกษาวิจัยให้ลกึและมากเพยีงพอ รวมทัง้การผลักดนัร่างพระราชบัญญตัทิรสัต์เพ่ือการจดัการทรพัย์สนิ

ส่วนบุคคล ควรต้องมีการศึกษาบริบทส�าหรับสังคมไทยให้รอบด้าน ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางท่ีถูกต้อง เน่ืองจาก 

การมีกฎหมายไม่ได้หมายความว่าจะสามารถแก้ปัญหาที่มีอยู่ได้ 
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อย่างไรกต็าม ไม่ได้หมายความว่าภาครัฐไม่มีบทบาทในการรบัมือกบัปัญหาสงัคมผู้สงูอายุ เพราะปัญหานี้ 

เป็นเรื่องที่ท้าทายมีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนไม่ได้จ�ากัดเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น โดยส่งผลกระทบทั้งทางด้าน

เศรษฐกจิและสงัคม แต่ภาครฐัควรมบีทบาทในการสนบัสนนุโครงสร้างพืน้ฐานทีส่�าคญั เช่น ข้อมลูทีจ่�าเป็น หรอื 

การรบัประกันสนิเชือ่ ซึง่เป็นลกัษณะการร่วมจ่าย หรือการจ้างงานผูส้งูอาย ุมากกว่าการให้สวสัดกิารเพียงอย่างเดยีว 

รูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุที่เหมาะสม

รูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุที่เหมาะสมส�าหรับสังคมไทย ในขณะน้ีควรอยู่บนพ้ืนฐาน 

ของเคร่ืองมือหรือกลไกที่มีอยู่แล้ว สามารถน�าไปปรับใช้เพื่อการปฏิบัติได้ทันที เนื่องจากอัตราการเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุของไทยมีความรวดเร็วมาก ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจท่ีผันผวนอย่างรุนแรงท่ีมีผลกระทบกับ 

ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในปัจจุบัน รูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้สูงอายุในการบริหารจัดการ

ทรัพย์สิน จึงควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

1.	ควรเน้นการใช้เครื่องมือหรือกลไกทางตลาดการเงิน

สืบเนื่องจากการระบาดของ COVID ซึ่งท�าให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต�่า ซึ่งกระทบต่อการจ้างงาน 

ของผู้สูงอายุที่ยังคงจ�าเป็นต้องพึ่งพารายได้จากการท�างานในการด�ารงชีพ12 หรือผู้สูงอายุที่หวังพึ่งพารายได้

จากลกูหลานจะได้รบัผลกระทบหากลกูหลานตกงาน และซ�า้ร้ายยงัอาจสร้างภาระเพิม่แก่ผูส้งูอายใุนการเลีย้งดู 

ลูกหลานตกงาน นอกจากนั้น ภาวะสงครามท่ีท�าให้เกิดการชะลอตัวของการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจ และ 

ที่ส�าคัญมีผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อค่าครองชีพสูง สภาวการณ์เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อผู้สูงอายุ 

ซึ่งมีเงินออมที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอ ประกอบกับข้อจ�ากัดของภาวะทางการคลังของรัฐบาลและความคล่องตัว 

ในการด�าเนินงานของภาครัฐ ท�าให้รูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุไม่ควรพึ่งพากลไกของภาครัฐ 

เป็นหลัก เพราะอัตราการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทยมีความรวดเร็วมาก 

ดังนั้น โดยรวมรูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุที่เหมาะสมในระยะสั้น จึงควรเน้นไปที่ 

การใช้เครื่องมือกลไกตลาดการเงินที่มีอยู่ และปรับให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้สูงอายุมากขึ้น  

รูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุที่ต้องอาศัยการมีกฎหมายเฉพาะนั้น นอกจากเป็นกระบวนการ 

ที่ใช้เวลา และถึงแม้กฎหมายจะมีเจตนาที่ดีแต่อาจไม่บรรลุผลตามที่คาดหวังไว้ได้ เพราะขาดความเข้าใจบริบท

ของผูใ้ช้ทีเ่พยีงพอ เช่น พ.ร.บ. สถาบันการเงนิประชาชน ซ่ึงออกมาใช้ต้ังแต่ปี 2562 แต่ในขณะนีม้กีารเปิดท�าการ

เพียง 6 แห่งเท่านั้น เนื่องจากชุมชนต้องการมีอิสระและความคล่องตัวในการท�างาน 

12 การว่างงานของผู้สูงอายุมักมีลักษณะที่ถาวร เมื่อว่างงานแล้วโอกาสในการที่ผู้สูงอายุจะกลับมาได้งานใหม่นั้นค่อนข้างต�่า  

ถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวอีกก็ตาม
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ประเด็นที่ส�าคัญของการใช้กลไกทางกฎหมายที่เป็นทางการ คือ เรื่องการบังคับใช้กฎหมายและ

กระบวนการในการด�าเนินการทีม่ปีระสทิธภิาพ การละเมดิทางการเงนิไม่ได้มคีวามชดัเจนเหมอืนกบัการละเมดิ

ทางด้านร่างกาย หากไม่ระมัดระวังรอบคอบ การมีกฎหมายอาจท�าให้เกิดผลกระทบที่ไม่ได้คาดคิดไว้ ซึ่งอาจ

ส่งผลเสียแก่ผู้สูงอายุได้ อีกทั้ง กลุ่มผู้สูงอายุท่ีได้ใช้ประโยชน์จากกฎหมายเฉพาะ ยังอาจจ�ากัดอยู่เฉพาะกลุ่ม

ที่มีทรัพย์สินมาก ซึ่งโดยปกติมักเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการศึกษาและมีทักษะทางการเงินค่อนข้างดี มีทางเลือก 

ในการจดัการทรพัย์สนิทีค่่อนข้างมากอยูแ่ล้วจงึไม่ควรเป็นเรือ่งทีม่คีวามจ�าเป็นเร่งด่วน แต่ควรได้มกีารวเิคราะห์

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านตามที่ทางคณะอนุกรรมาธิการ ฯ มีความเห็น ส�าหรับกลุ่ม

ผู้สูงอายุที่ยากจนนั้น จากการศึกษาในต่างประเทศ พบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีการใช้การบริหารจัดการทรัพย์สิน 

ที่เป็นทางการค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่พึ่งพาคนในครอบครัวซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของไทย การช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุกลุ่มนี้อาจไม่ใช่เรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สิน แต่เป็นเรื่องสวัสดิการทางสังคม การช่วยเหลือให ้

ผู้สูงอายุเหล่านี้สามารถมีงานท�าเพ่ือให้สามารถด�ารงชีพได้ตามอัตภาพ และมีความภูมิใจในตนเอง ไม่รู้สึกว่า 

เป็นภาระของลูกหลานหรือสังคม

รูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุจึงควรเน้นไปยังกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีทรัพย์สินปานกลาง 

ท่ีคาดว่าจะพอใช้จนถึงเสียชีวิต เป็นกลุ่มที่ได้มีการออมรายได้ในช่วงที่ท�างานส่วนใหญ่ไว้เป็นบ้านที่อยู่อาศัย 

อย่างไรก็ตาม จากภาวะเศรษฐกิจที่ผ่านมากว่า 10 ปี ท่ีเกิดภาวะอัตราดอกเบ้ียต�่า ท�าให้เงินท่ีผู้สูงอายุออมไว ้

มีดอกผลต�่ากว่าที่วางแผนไว้เพ่ือการด�ารงชีพ ประกอบกับในช่วงวิกฤต COVID-19 ผู้สูงอายุอาจประสบกับ 

ปัญหาการถกูเลกิจ้างงานทีม่กัเป็นการถาวร และปัจจบัุนไทยยงัประสบกับภาวะเงนิเฟ้อทีเ่กดิจากทางด้านอุปทาน 

ยิง่ซ�า้เตมิให้ผูส้งูอายเุหล่านีป้ระสบกบัปัญหาในการด�ารงชพีได้ ท�าให้การจดัการทรพัย์สินทีช่่วยให้เปลีย่นทรพัย์สิน

ที่ออมซึ่งอยู่ในรูปของบ้านที่อยู่อาศัย ให้เป็นรายได้ในการด�ารงชีพ โดยการใช้เครื่องมือทางการเงินท่ีมีอยู่แล้ว 

เช่น สนิเชือ่ Reverse Mortgage จงึเป็นรปูแบบทีม่คีวามเหมาะสม แต่อาจต้องมีการปรบัปรงุให้เหมาะสมยิง่ขึน้  

นอกจากน้ัน ยังอาจพิจารณาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการทรัพย์สิน 

ผู้สูงอายุ โดยจะได้กล่าวถึงในรายละเอียดในส่วนที่ 6

2.	ควรเป็นการบริหารจัดการที่ค�านึงถึงบริบทของครอบครัว	

จากการศกึษาในต่างประเทศ พบว่า การบรหิารจดัการทรพัย์สนิผูส้งูอายุเรือ่งภายในครวัเรอืน ผูท้ีช่่วยเหลอื 

ผู้สูงอายุมักเป็นคนในครอบครัว และความไว้วางใจเป็นเร่ืองที่ส�าคัญในการจัดการทรัพย์สิน ส�าหรับการศึกษา

ในไทย สันติ ถิรพัฒน์ และคณะ (2563) จากการสอบถามผู้สูงอายุในการจัดการทรัพย์สิน ผู้สูงอายุจะปรึกษา

หารือกับใคร (เช่น คู่สมรส ลูกหลาน ญาติพี่น้อง เพื่อน คนรู้จัก) หรือองค์กรใด (เช่น สถาบันการเงิน องค์กร

ในชุมชน วัด หน่วยงานภาครัฐ) พบว่า ผู้สูงอายุจะปรึกษากับคู่สมรสเป็นล�าดับแรก รองลงมา คือ ลูกหลาน  

และญาติพี่น้อง ทั้ง ๆ ที่ผู้สูงอายุคิดว่าบุคคลอื่นอาจมีความรู้ทางด้านการเงินมากกว่าคู่สมรสก็ตาม และสัดส่วน

ของผู้ที่ตอบ 3 ล�าดับแรกน้ีมากกว่า ร้อยละ 90 ซ่ึงสะท้อนว่า ความไว้วางใจและความเป็นส่วนตัวในเรื่อง 
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การบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ส�าคัญ อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์  

และการโอนถ่ายทรัพย์สินระหว่างรุ่นของครัวเรือน (transgenerational wealth transfer) ของผู้ที่มีรายได้

ปานกลางและยากจนของไทยยงัค่อนข้างจ�ากัด รปูแบบการบริหารจดัการทรพัย์สนิทีเ่หมาะสมภายในครวัเรอืน 

จ�าเป็นต้องมีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้มากขึ้น 

3.	ควรมีการให้ค�าปรึกษาทางการเงินแก่ผู้สูงอายุ

การให้ความรู้และทักษะทางการเงินเพื่อให้มีการออมที่เพียงพอ ตลอดจนการส่งเสริมมาตรการให้มี 

การวางแผนทางการเงินของประชากรไทยส�าหรับสังคมสูงอายุ มักเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจทางด้านนโยบาย

จากหลายภาคส่วน แต่แนวทางในการให้ความรู้และทักษะทางการเงินนั้นเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา  

มีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง และมีความยากในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ใช้ได้ส�าหรับประชากรแต่ละกลุ่ม ตลอดจน

การประเมนิผลสัมฤทธ์ิของการให้ความรูท้างการเงนิว่าได้ท�าให้เกดิการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมด้านการออมหรอื

วางแผนทางการเงินได้จรงิหรอืไม่ ท�าให้การให้ค�าปรึกษาทางการเงิน เป็นแนวทางหน่ึงทีไ่ด้รบัความสนใจมากขึน้

ทั้งทางด้านวิชาการและนโยบาย เพราะการให้ค�าปรึกษาทางการเงินสามารถเป็นแนวทางที่ทดแทนและ/หรือ

ช่วยส่งเสริมกับการมีความรู้และทักษะทางการเงิน

จากการส�ารวจ สนัต ิถริพฒัน์ และคณะ (2563) ถงึความต้องการกลไกการจดัการทรพัย์สนิรปูแบบต่าง ๆ   

พบว่า ผู ้สูงอายุมีความต้องการทางด้านการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินและเมื่อมีปัญหา 

หากถูกคดโกงมากที่สุด สะท้อนว่าการให้ผู้สูงอายุทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการการให้ค�าปรึกษาทางการเงิน  

สามารถเป็นการแก้ปัญหาให้กบัผูส้งูอายุได้ทนัท ีและการประเมินผลสมัฤทธิท์�าได้ง่ายกว่าการให้ความรูท้างการเงนิ  

อย่างไรก็ตาม การสร้างช่องทางให้ผู้สูงอายุมีความเชื่อถือ ตลอดจนการรักษาความลับและป้องกันการใช้

ประโยชน์จากข้อมูล เป็นสิง่ทีต้่องได้รบัการพิจารณาอย่างรอบคอบ ตลอดจนมกีารควบคมุก�ากบัดแูลผูใ้ห้บรกิาร  

หน่วยงาน หรือองค์กร ที่เหมาะสม 

นอกจากนัน้ การท่ีปัจจบุนับรกิารทางการเงนิได้มกีารท�าผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์มากขึน้ อาจท�าให้

มีปัญหากับผู้สูงอายุกลุ่มที่เปราะบางอาจถูกละเมิดเอาเปรียบทางการเงินมากขึ้น การให้ค�าปรึกษาทางการเงิน  

ทีเ่ก่ียวกับการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยทีางการเงิน จงึเป็นประโยชน์ในการบรหิารจดัการทางการเงนิของผูส้งูอายุ

ให้มีความสะดวกและประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่จ�าเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่น

4.	ควรเน้นการใหค้วามรูท้างดา้นการจดัการหนีสิ้น	(Debt	Literacy)

การศึกษาในต่างประเทศ พบว่า ในช่วงที่ผ่านมาผู้สูงอายุมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นในช่วงก่อนเกษียณอายุ 

(Lusardi, Mitchell, and Oggero 2018) ซึง่อาจมสีาเหตจุากหลายประการ อาทิ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี
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ที่ท�าให้สามารถกู้เงินและสามารถใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น การที่ผู้สูงอายุถูกโน้มน้าวให้ใช้สินเชื่อมากขึ้น และการขาด

ความเข้าใจทางการเงินของผู้สูงอายุ การมีภาระหน้ีสินมากในช่วงก่อนเกษียณอายุ จะส่งผลให้ในตอนเกษียณ  

ผูส้งูอายมุปัีญหาในการด�ารงชวีติได้เนือ่งจากการมรีายได้ทีล่ดลง ดังนัน้ ความเข้าใจในเรือ่งการจดัการหนีส้นิ (debt 

literacy) จงึควรได้รบัความส�าคญัมากขึน้ทางด้านนโยบายผูส้งูอาย ุ(Lusardi, Mitchell, and Oggero 2020b)

ถึงแม้ว่าในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภาระหนี้สินของผู้สูงอายุ13

แต่ข้อเท็จจริงประการหน่ึง คือ หนี้ครัวเรือนของประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระดับหนี้ครัวเรือน 

ต่อ GDP ของไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นหลังจากการแพร่ระบาด COVID-19 ดังแสดงไว้ในแผนภาพที่ 2  

เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ที่เน้นการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน และการกระตุ้น 

การขายสินค้าจากภาคเอกชนและการขายผ่านระบบออนไลน์ ท�าให้การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของ 

ครัวเรือนง่ายขึ้น การที่คนเรามีภาระหนี้สินที่สูง หากขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการหนี้สิน อาจมองข้าม

ผลกระทบของการทบต้นของดอกเบี้ย ส่งผลให้มีภาระหนี้สินที่สูงเกินไปจนกระทั่งไม่สามารถใช้คืนได้ในที่สุด 

ซึง่ปัญหาการขาดความรูใ้นการจดัการหนีส้นิ (Debt Literacy) จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูส้งูอายทุีมี่ภาระหนี้  

หรอืหากผูท้ีมี่หน้ีสินเป็นลูกหลานก็จะส่งผลกระทบทางอ้อมกบัผูส้งูอายุทีห่วงัพึง่รายได้จากลูกหลานในการด�ารง

ชีวิตในวัยเกษียณอีกด้วย

แผนภาพที่	2	สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ	GDP	(%)14

13 ข้อมูลการส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย ของส�านักงานสถิติแห่งชาติล่าสุด (พ.ศ. 2564) รายงานเพียงจ�านวน 

ผู้สูงอายุที่มีหนี้สิน
14 ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย เงินให้กู้ยมืแก่ภาคครวัเรอืนต่อ GDP หรอืหน้ีครวัเรือนต่อ GDP ค�านวณจากเงินทีภ่าคครวัเรอืน 

กู้ยืมจากสถาบันการเงิน หารด้วยผลรวมของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจ�าปี (QGDP) 4 ไตรมาสย้อนหลัง
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6. 

ข้อเสนอเชิงนโยบำย 

6.1	ส่งเสริมสินเช่ือ	Reverse	Mortgage	ให้เป็นทางเลือก 
ในการจัดการทรัพย์สิน

จากผลการศกึษาท่ีมอียูเ่กีย่วกับสนิเชือ่ Reverse Mortgage พบว่า ผูส้งอายไุทยส่วนใหญ่เกนิร้อยละ 70  

เป็นเจ้าของบ้าน และผูส้งอายไุทยมคีวามสนใจการใช้สนิเชือ่ประเภทนี ้ทัง้ ๆ ทีเ่ป็นผลการส�ารวจก่อนการระบาด

ของ COVID และยังพบว่า ความต้องการใช้สินเชื่อของผู้สูงอายุไทยเป็นไปตามเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ เช่น  

ผูท้ีม่ภีาระหนีส้นิหรอืมภีาระในการเลีย้งดลูกูหลานมคีวามสนใจในการใช้มากกว่า นอกจากนัน้ การส�ารวจพบว่า 

ผูส้งูอายสุ่วนใหญ่มพีฤตกิรรม “ตดิที”่ ไม่ต้องการย้ายออกจากบ้านหรอืชมุชนทีอ่ยูเ่ดมิ นอกจากจะประสบภัยพบิติั 

หรือมีความจ�าเป็นจริง ๆ สินเชื่อน้ียังช่วยให้ผู้สูงอายุที่มีบ้านแต่มีเงินไม่เพียงพอในการด�ารงชีพ ไม่จ�าเป็นต้อง

ขายบ้านทีอ่ยูเ่ดมิ แล้วย้ายไปอยูใ่นบ้านทีเ่ลก็กว่าหรอืในท�าเลอ่ืนทีถ่กูกว่าเพือ่น�าเงนิมาใช้จ่ายด�ารงชีพ แสดงว่า

สินเชื่อ Reverse Mortgage น่าจะเป็นตราสารทางการเงินที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาผู้สูงอายุได้ในระดับหนึ่ง 

เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบของ COVID ภาวะการณ์ชะลอตัวทางด้านเศรษฐกิจ และภาวะเงินเฟ้อ  

อีกทั้งการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องของหน้ีครัวเรือนไทย15 สามารถอนุมานได้ว่า ความต้องการสินเชื่อประเภทนี ้

 
15 ไม่สามารถหาข้อมูลจากส่วนราชการของภาระหนีข้องผูส้งูอายไุทยได้ จากรายงานการส�ารวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย 

พ.ศ. 2564 ส�านักงานสถิติแห่งชาติมีเพียงจ�านวนผู้ที่มีภาระหนี้สิน แต่การศึกษาในต่างประเทศ เช่น Lusardi, Mitchell,  

and Oggero (2020a, 2020b) พบว่า ผู้สูงอายุที่ใกล้เกษียณอายุมีภาระหน้ีสินและความเปราะบางทางการเงินเพิ่มข้ึน และ  

ในช่วง COVID-19 Clark, Lusardi, and Mitchell (2021) ผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 20 มีความเปราะบางทางการเงิน 
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น่าจะเพิ่มขึ้นสามารถช่วยแก้ปัญหาในการด�ารงชีพของผู้สูงอายุได้ทันทีหากผู้สูงอายุต้องการ เนื่องจากเป็น

ผลิตภัณฑ์การเงินท่ีมีอยู่แล้วแต่ยังมีการใช้ท่ีจ�ากัด เนื่องจากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ 

ไม่ทราบหรือรู้จกัสนิเชือ่ประเภทนี ้แต่เมือ่อธบิายให้ทราบ ผูส้งูอายมีุความสนใจและคดิว่าสนิเชือ่นีเ้ป็นประโยชน์ 

หากมีความจ�าเป็นในการใช้จ่ายด�ารงชีพ เนื่องจากผู้สูงอายุไม่สามารถขอกู้เงินจากสถาบันการเงินจาก 

ช่องทางปกติได้ 

นอกจากนั้น ยังมีผู้ท่ีมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินเช่ือ Reverse Mortgage ได้ให้ค�าแนะน�าว่าผู้สูงอายุ

ไม่ควรใช้สินเช่ือ Reverse Mortgage เพราะเป็นการก่อหนี้มีภาระที่จะต้องมีการใช้คืนในอนาคต แต่สินเชื่อ 

Reverse Mortgage แตกต่างจากหนี้สินทั่วไป ที่จริงแล้วสินเชื่อ Reverse Mortgage คือ การแปลงสินทรัพย์ 

(บ้าน) ที่ผู้สูงอายุเก็บออมไว้และเป็นเจ้าของให้เป็นกระแสเงินที่จะได้รับในอนาคต เพื่อใช้ในการด�ารงชีพได ้

หากมีความจ�าเป็น สินเชื่อนี้มีลักษณะ nonrecourse หากผู้สูงอายุที่กู้หรือทายาทตัดสินใจไม่ช�าระหนี้คืน  

สถาบันการเงินจึงจะสามารถน�าบ้านไปขายได้ และถ้าเงินที่ขายบ้านได้ต�า่กว่ามูลหนี้ สถาบันการเงินไม่สามารถ

เรียกร้องส่วนที่ขาดได้ แต่หากขายได้สูงกว่าสถาบันการเงินจะต้องคืนส่วนเกินแก่ผู้สูงอายุหรือทายาท 

การส่งเสรมิให้สินเช่ือ Reverse Mortgage เป็นทางเลอืกในการบรหิารจดัการทรพัย์สนิของผูส้งูอายนุัน้ 

สิ่งท่ีควรพิจารณาที่ส�าคัญสองประการคือ “รูปแบบ” และ “ราคา” ที่เหมาะสมของสินเช่ือ โดยมีรายละเอียด

ข้อเสนอแนะดังนี้
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6.1.1	รูปแบบของสินเชื่อ

ควรมีการให้สินเชื่อ Reverse Mortgage ที่มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น เช่น เงินงวดรายเดือน 

แบบตลอดชีพโดยไม่ก�าหนดให้สินเชื่อถึงอายุ 85 ปี การให้สินเชื่อแบบ Line of Credit เนื่องจากผลการศึกษา 

พบว่า ผู้สูงอายุท่ีมีสถานภาพท่ีต่างกันมีความต้องการสินเชื่อในรูปแบบที่ต่างกัน การมีรูปแบบสินเชื่อ 

ที่หลากหลายจะสามารถช่วยท�าให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

สนิเชือ่ Reverse Mortgage แบบตลอดชพี (Tenure) เป็นการช่วยลดความเสีย่งจากการมอีายยุนืยาว 

กว่าที่คาดไว้ (Longevity Risk) ส่งผลให้เงินออมที่วางแผนสะสมไว้ไม่เพียงพอในการด�ารงชีพ ในขณะนี้  

ประเทศไทยยังไม่มีสินเช่ือแบบตลอดชีพ โดยมีการก�าหนดอายุผู้กู้ไว้ไม่เกิน 85 ปี แต่ผู้กู้สามารถอยู่อาศัย 

ในบ้านได้จนกระทัง่เสยีชวีติ ส�าหรบัสนิเชือ่ Reverse Mortgage แบบ Line of Credit เป็นสนิเชือ่ทีใ่ห้ทางเลอืก

แก่ผู้สูงอายุในการน�าเงินมาใช้เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องไม่เกินวงเงินอนุมัติ (Line of Credit) ซึ่งขึ้นอยู่กับราคาบ้าน 

ที่น�ามาเป็นหลักประกัน ซึ่งเหมาะสมกับผู้สูงอายุที่ไม่มีความต้องการรายได้ประจ�าในการใช้จ่าย การรับเงิน 

ตามจ�านวนที่ธนาคารก�าหนดในแต่ละเดือน ท�าให้มีภาระดอกเบี้ยโดยไม่จ�าเป็น แต่หากมีความจ�าเป็นผู้สูงอายุ

สามารถมีเงินก้อนมาใช้ได้ทันที เช่น เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หรือการซ่อมแซมบ้าน

นอกจากนั้น ส�าหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ให้บริการสินเชื่อ Reverse Mortgage เช่น 

ธนาคารออมสนิและธนาคารอาคารสงเคราะห์ ควรพจิารณาขยายการใช้หลกัประกันจากบ้านหรือคอนโดมเินยีม 

เป็นสินทรัพย์ประเภทอื่น เช่น สวนผลไม้ หรือท่ีดิน เนื่องจากในการสัมภาษณ์เบ้ืองต้นกับเครือข่ายชุมชน  

พบว่า มีความสนใจท่ีจะน�าหลักการของสินเชื่อ Reverse Mortgage มาใช้เป็นสวัสดิการส�าหรับผู้สูงอาย ุ

ของชุมชน แต่ยังขาดความชัดเจนทางด้านกฎหมายเก่ียวกับภาษีและที่ดิน ซึ่งในประเด็นน้ีควรได้รับการศึกษา

รูปแบบในการด�าเนินงานต่อไป

6.1.2	การค�้าประกันสินเชื่อ	(Mortgage	Insurance)

การท่ีสินเชื่อ Reverse Mortgage มีลักษณะที่ผู้กู้จ�ากัดความรับผิดชอบ (nonrecourse) ท�าให ้

ธนาคารก�าหนดวงเงินที่ให้สินเชื่อต�่ากว่าราคาบ้านที่ประเมินค่อนข้างมาก ส่งผลให้เงินงวดที่ผู้สูงอายุได้รับต�่า 

ไม่เพยีงพอกบัการด�ารงชพี รัฐบาลสามารถเข้ามาช่วยเหลอืผูส้งูอายโุดยการค�า้ประกนัสนิเชือ่ (mortgage insurance)  

ให้แก่สถาบนัการเงนิทีใ่ห้สนิเชือ่แก่ผูส้งูอายุ ดงัน้ัน รัฐควรจดัท�าโครงการน�าร่องการค�า้ประกนัสินเชือ่ (mortgage  

insurance) เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการขยายผลได้ทันทีหากมีความจ�าเป็น การท�าโครงการน�าร่อง  

รัฐสามารถก�าหนดวงเงินในการค�้าประกันเบื้องต้นได้ และในการท�าโครงการน�าร่องนั้น รัฐไม่มีความจ�าเป็น 

ที่จะต้องลงทุนจ�านวนมากในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ส�านักงาน บุคลากร ซ่ึงเป็นต้นทุนถาวร หากโครงการ 

ค�า้ประกันสินเชื่อนี้ไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องขยายผลต่อไปเมื่อสถานะการณ์เปลี่ยนแปลงไป
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การค�้าประกันสินเชื่อนี้มีลักษณะเป็นการร่วมจ่าย (copayment) ระหว่างผู ้สูงอายุที่ใช้บ้าน 

เป็นหลักประกัน และภาครัฐที่รับความเสี่ยงจากการขายบ้านได้ต�่ากว่ามูลหนี้ จึงไม่เป็นภาระของรัฐบาล 

แต่เพียงฝ่ายเดียวเช่นเดียวกับการให้เงินช่วยเหลือ จากการศึกษาเบื้องต้นท่ีได้ทบทวนไว้ข้างต้นพบว่า  

จากการประเมินภายใต้อัตราการใช้สินเชื่อ (Take-up rate) ที่ร้อยละ 2 และธนาคารให้สินเช่ือใช้เต็มราคา

ประเมนิ ภายในระยะเวลา 5 ปี ภาครัฐจะมีภาระในการค�า้ประกนัสนิเชือ่ประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึง่ค่อนข้างต�า่ 

หากเทียบกับการที่รัฐเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 1,000 บาท (ภาระต่อปีจะเท่ากับประมาณ 12 ล้านคน  

x 1,000 บาท x 12 เดือน) 

นอกจากนั้น รัฐบาลยังสามารถพิจารณาการให้การสนับสนุนการค�้าประกันที่แตกต่างกันตาม 

ราคาบ้าน โดยก�าหนดให้อตัราทีใ่ห้สนิเชือ่ต่อมลูค่าบ้าน (Loan to Value หรอื LTV) สงู ส�าหรบับ้านทีม่รีาคาต�า่  

ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย อย่างไรก็ตาม การวางนโยบายการสนับสนุนในทางปฏิบัติ  

จ�าเป็นต้องมีการส�ารวจข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้สูงอายุในรายละเอียดต่อไป 

สุดท้าย การค�้าประกันสินเชื่อโดยภาครัฐ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ธนาคารพาณิชย์ทั่วไป เข้ามา 

มีส่วนร่วมในการให้สินเชื่อ Reverse Mortgage แก่ผู ้สูงอายุได้ เช่นเดียวกับโครงการ Home Equity  

Conversion Mortgage (HECM) ของประเทศสหรัฐอเมริกา การมีธนาคารที่ให้บริการเพิ่มจากสถาบัน 

การเงินเฉพาะกิจของรัฐจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถได้รับบริการและเข้าถึงบริการที่ดีขึ้นจากการแข่งขัน 

6.1.3	การสรา้งการรบัรูแ้ละความเขา้ใจของสินเชือ่ประเภทนีใ้หก้บัผูสู้งอายุ	

เนื่องจากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุที่รู้จักหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับสินเชื่อยังมีค่อนข้างน้อย และผู้สูงอายุ 

บางคนยังมีทัศนะหรือความเข้าใจที่กลัว “การเป็นหน้ี” ท่ีสร้างภาระให้แก่ลูกหลาน แต่สินเชื่อประเภทน้ี 

มีลักษณะทีมี่ความรบัผดิจ�ากัด (non-recourse) และผูส้งูอายหุรอืลกูหลานมีสิทธใินการไถ่ถอนหลกัประกนัคนืได้  

ดังน้ัน ในทางการเงนิสนิเชือ่นีเ้ป็นเครือ่งมอืในการเปลีย่นสภาพคล่องของสนิทรพัย์เพือ่การด�ารงชพีของผูส้งูอายุ 

ไม่ใช่การสร้างภาระหนี้สินโดยทั่วไป 

การทีส่นิเชือ่ Reverse Mortgage มีความซบัซ้อนกว่าสนิเชือ่โดยทัว่ไป ในต่างประเทศสนิเชือ่ประเภทนี้  

เช่น โครงการ Home Equity Conversion Mortgage (HECM) ของสหรัฐอเมริกา ผู้สูงอายุที่กู้เงินต้องผ่าน 

การให้ค�าปรึกษาจากผู้ให้ค�าปรึกษาที่ได้การรับรองจากทางการ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สูงอายุมีความเข้าใจผลิตภัณฑ์ 

และเงื่อนไขต่าง ๆ ของสินเช่ือก่อนการกู้ จากการศึกษาที่ทบทวนได้พบว่า ผู้สูงอายุที่เคยใช้สินเชื่อ Reverse  

Mortgage ยงัไม่ทราบรายละเอียดในทางปฏบิตั ิเช่น ข้อก�าหนดหรอืเงือ่นไขในการเปล่ียนแปลงสญัญา กระบวนการ

ในการช�าระเงินคืนให้กับทายาทหากขายบ้านได้สูงกว่ามูลหน้ี เป็นต้น ดังน้ัน ทางภาครัฐควรก�าหนดเงื่อนไข 

ที่ผู้สูงอายุที่ต้องผ่านการให้ค�าปรึกษาก่อนการกู้ โดยอาจท�าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการให้ค�าปรึกษา

แก่ผู้สูงอายุ
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นอกจากนั้น หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบนโยบายด้านผู้สูงอายุ ควรมีการประเมินผลการให้สินเช่ือ  

Reverse Mortgage ของธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ได้ให้กับผู ้สูงอายุไปแล้วว่า 

มปัีญหาและอปุสรรคอย่างไร ประสบความส�าเรจ็เพยีงใดในการช่วยเหลอืผูส้งูอายุ เพือ่ใช้ในการพฒันาผลติภณัฑ์

และปรับปรุงการให้บริการ และเป็นเครื่องมือทางการเงินที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการด�ารงชีพ

หรือไม่ ในต่างประเทศ เช่น โครงการ Home Equity Conversion Mortgage (HECM) ที่ได้รับการสนับสนุน

จากรัฐบาล บ้านที่ใช้เป็นหลักประกันของสินเช่ือ Reverse Mortgage ต้องเป็นบ้านท่ีผู้สูงอายุอยู่อย่างถาวร  

เพือ่เป็นการช่วยเหลอืผูส้งูอายทีุม่คีวามจ�าเป็นในการด�ารงชวิีต แต่ไม่ชัดเจนว่าการให้สนิเชือ่ Reverse Mortgage 

ในประเทศไทยมีข้อก�าหนดดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งหากไม่มีข้อก�าหนดดังกล่าว อาจเป็นการเอ้ือให้ผู้สูงอายุท่ีร�า่รวย 

มีบ้านหลายหลัง น�าบ้านท่ีไม่อยู่อาศัยมาแปลงเป็นเงินเพื่อให้มีรายได้สามารถใช้จ่ายโดยที่ไม่มีความจ�าเป็น 

จริง ๆ ในการด�ารงชีวิต 

6.2	การพัฒนาผลิตภัณฑ์การเงินที่ส่งเสริมการออม

การส่งเสรมิการออมแตกต่างจากสินเช่ือ Reverse Mortgage ทีส่ามารถแก้ปัญหาการด�ารงชีพผู้สูงอาย ุ

ได้ทันทีส�าหรับผู้สูงอายุที่มีบ้าน แต่การออมเป็นกลไกที่จะช่วยให้ผู้ที่เริ่มท�างานสะสมสินทรัพย์ให้เพียงพอ 

ในวัยเกษียณ จากการศึกษาท่ีทบทวน พบว่า ผู้สูงอายุมีปัญหาในการออมที่ไม่เพียงพอเป็นล�าดับแรก ดังนั้น  

การรับมือกับสังคมผู้สูงอายุในระยะยาว ภาครัฐควรพัฒนาตราสารที่ส่งเสริมการออมของผู้ที่มีรายได้น้อย  

ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายเนื่องจากผู้ที่มีรายได้น้อยมักไม่มีรายได้เหลือในการออมอยู่แล้ว

การศึกษาทางด้านการพัฒนา พบว่า ผลิตภัณฑ์การออมที่มีลักษณะของการเสี่ยงโชคสามารถช่วย 

ส่งเสริมการออมในประเทศที่ก�าลังพัฒนาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส�าหรับผู้ที่มีรายได้น้อยและมีข้อจ�ากัด 

ทางด้านการเงิน ซึง่คนเหล่านีมี้แรงจงูใจในการออมเพือ่การเปลีย่นสถานภาพของตนเอง แตกต่างจากผูท้ีม่ฐีานะ

ท่ีออมเพื่อการสะสมความมั่งค่ังและเพื่อความม่ันคงในชีวิต ซึ่งส�าหรับประเทศไทยนั้นผู้ท่ีมีรายได้น้อยมักเป็น 

ผู้ที่ชอบเสี่ยงโชค และมีการซื้อลอตเตอรี่ที่ค่อนข้างมาก 

ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีรายได้ในปี 2564 กว่า 167,910 ล้านบาท และมีก�าไรเบ็ดเสร็จ 

รวมกว่า 6,227 ล้านบาท หลังหักรายได้น�าส่งรัฐกว่า 51,124 ล้านบาท การเป็นองค์กรของรัฐที่ผูกขาด  

โดยหลักการอาจไม่จ�าเป็นที่ต้องแสวงหาก�าไรที่สูงเกินความจ�าเป็น16

16 กิจการในลักษณะนี้สามารถจัดการได้โดยการจัดตั้ง Decentralized Autonomous Organization ซึ่งสามารถประหยัด 

ค่าด�าเนินการ และลดการแทรกแซงจากผู้ที่หวังผลประโยชน์จากองค์กรได้ ท�าให้รัฐสามารถมีรายได้ไปใช้ในการพัฒนาที่มี 

ความจ�าเป็น
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ดังนั้น ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน่าจะอยู่ในสถานะที่สามารถช่วยพัฒนาสลากการออมที่ผูกกับ 

การเสี่ยงโชค โดยให้รางวัลที่จูงใจมากกว่าสลากออมสิน สลากออมทรัพย์ ธอส. หรือสลากออมของ 

ธกส. เพือ่ส่งเสรมิการออมส�าหรับผูมี้รายได้น้อยในวงกว้างได้ โดยในขัน้แรกอาจร่วมกับกระทรวงการคลงัในการใช้ 

ฐานข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ในการศึกษาเพื่อพัฒนาและทดลองออกผลิตภัณฑ์การออม

ประเภทนี้

นอกจากน้ัน ในปัจจุบันเยาวชนจ�านวนมากต้องการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งหากไม่ออมให้เพียงพอ 

จะมีปัญหาในการด�ารงชีพในวัยเกษียณได้ การที่ผลิตภัณฑ์การออมที่มีลักษณะของการเสี่ยงโชค เช่น Tontine 

มผีลตอบแทนทีมี่การกระจายตวัท่ีเบ้ขวา (right-skewed distribution) ซึง่คล้ายกบัสนิทรพัย์ดจิทิลั การพฒันา

ผลติภัณฑ์การออมในลกัษณะเสีย่งโชคหรอืมลีกัษณะทีท่�าให้เยาวชนสนใจ อาจช่วยส่งเสรมิการออมของเยาวชน

ที่ประกอบอาชีพอิสระได้ ซึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การออมประเภทนี้จ�าเป็นต้องมีการศึกษาเชิงพฤติกรรม 

ที่ลึกซ้ึงยิ่งข้ึน หรืออาจร่วมกับการให้ความรู้แก่เยาวชนในการออม ซ่ึงได้มีหลายหน่วยงานหรือหลายโรงเรียน 

ที่ได้เริ่มการให้ความรู้ทางการเงินกับนักเรียนแต่ยังขาดการวัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถท�าได้โดย 

การใช้ Randomized Control Trials เช่นการศึกษาในต่างประเทศ แต่ต้องได้รับการออกแบบก่อนที่จะเริ่ม 

การให้ความรู้ทางการเงิน ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบควรให้ความส�าคัญในประเด็นนี้ เนื่องจาก 

การให้ความรูไ้ม่ใช่ประเดน็หลกั แต่สิง่ทีส่�าคญั คอื ความรูอ้ะไรและการให้อย่างไรทีม่ผีลต่อการออมของเยาวชน 

เพื่อจะได้ปรับหลักสูตรการให้ความรู้ที่เหมาะสมได้ต่อไป

6.3		ให้ความส�าคัญกับความเปราะบาง 
	 และความยืดหยุ่นทางการเงิน	(Financial	Fragility 
	 and	Resilience)	ของผู้สูงอายุ

ความเปราะบางและความยืดหยุ่นทางการเงินของผู้สูงอายุ เป็นเรื่องที่กลับมาได้รับความนิยม 

ทางนโยบายผูอ้าย ุหลงัจากแนวคดิของ Lusardi Schneider, and Tufano (2011) หลังจากวกิฤตทางการเงนิ

ของโลกในช่วงปี ค.ศ. 2007-2008 ซึ่งส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ท�าให้ผู้ที่มีความเปราะบาง

และไม่มคีวามยดืหยุน่ทางการเงนิได้รบัผลกระทบทีรุ่นแรงในการด�ารงชีวติ เทยีบเคียงได้กบัการขาดสภาพคล่อง

ของธุรกิจซึ่งแม้เป็นปัญหาระยะสั้น แต่ส่งผลให้ธุรกิจล้มละลายและต้องปิดตัวลง

แนวคิดหลักความเปราะบางทางการเงิน (financial fragility) คือ ความสามารถในการหา

ทรัพยากรทางการเงินได้ทันต่อเวลาที่มีความต้องการในยามจ�าเป็น หรือเป็นการวัดความล�าบากทางการเงิน  

ซึ่งจะน�ามาสู่ความไม่เพียงพอของรายได้หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดข้ึน การวัดความเปราะบางทางการเงิน 
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สามารถท�าได้หลายวิธี ต้ังแต่การใช้ความเห็นหรือการรับรู้ (perception) จนถึงการใช้ตัวชี้วัดทางการเงิน17

ถงึแม้ว่า ความเปราะบางทางการเงนิจะมลีกัษณะระยะสัน้เป็นครัง้คราว แต่มคีวามส�าคญัเนือ่งจากการเปลีย่นแปลง

ของปัจจยัภายนอกในปัจจุบนัเกิดขึน้บ่อยครัง้ รวดเรว็ รนุแรง เช่น โรคระบาด สงคราม ภยัพบิตั ิการเปลีย่นแปลง

เหล่านี้ ส่งผลต่อผู้สูงอายุที่รุนแรงกว่าบุคคลท่ัวไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับผู้ที่มีความเปราะบางทางการเงิน  

บุคคลเหล่านี้จ�าเป็นต้องกู้เงินเพ่ือมาใช้ในการด�ารงชีวิต ท�าให้มีภาระหนี้สินที่สูงขึ้น ซึ่งย้อนกลับมาส่งผล 

ให้มีความเปราะบางเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ ซึ่งความเปราะบางทางการเงินนี้อาจ

เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้พบผู้สูงอายุในอเมริกามีหนี้สินที่สูงขึ้น ท้ัง ๆ ที่ตามทฤษฎีวงจรชีวิตทางเศรษฐศาสตร์  

ผูท้ีใ่กล้เกษียณอายุควรมกีารจ่ายหนีท้ีม่อียู ่เนือ่งจากผูส้งูอายมีุรายได้ทีล่ดลงหลงัจากเกษียณอาย ุการทีมี่ผูส้งูอายุ

มหีนีส้นิทีสู่งข้ึน และการท่ีสัดส่วนประชากรสงูเพิม่มากขึน้ ย่อมส่งผลต่อเศรษฐกจิในระดบัมหภาคได้ (Lusardi, 

Mitchell, and Oggero 2020a 2020b)

ในประเทศไทย การศึกษาทางวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องทางนโยบายผู้สูงอายุ ยังไม่ได้ให้ความส�าคัญ 

กับความเปราะบางทางการเงิน ส่วนมากมักเน้นไปยังการให้ความรู้ทางการเงินเพื่อการวางแผนทางการเงิน  

และให้มกีารออมทีเ่พียงพอในวัยเกษียณอาย ุซ่ึงเป็นเรือ่งทีส่�าคญัและจ�าเป็น แต่เป็นนโยบายทีม่ผีลในระยะยาว  

และการส่งเสริมการออมเป็นเรื่องท่ีท้าทาย เป็นที่ทราบกันดีทางเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมที่คนโดยทั่วไป 

มักมีปัญหาในการควบคุมตัวเอง และให้ความส�าคัญในการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคในปัจจุบัน จึงมักจะผัดผ่อน 

การออมออกไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งในที่สุดไม่มีการออมที่เพียงพอเมื่อเกษียณอายุได้18

นอกจากนั้น ปัจจัยภายนอก เช่น ภัยพิบัติ หรือ โรคระบาด และเหตุการณ์ (ทางลบ) ที่ส�าคัญในชีวิต 

(major life events) เช่น ประสบอุบัติเหตุ การช่วยเหลือลูกหลาน คู่สมรสที่ตนพึ่งพาอยู่เสียชีวิต เหตุการณ์

ที่ไม่สามารถควบคุมได้เหล่านี้มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ (ภาวะการณ์จ้างงาน เงินเฟ้อ) ทางด้านการเงิน 

ของครัวเรือน (รายได้ ค่าใช้จ่าย การลงทุน) ท�าให้ผู้ท่ีมีความเปราะบางทางการเงินไม่สามารถจัดการทรัพย์สิน

หรือวางแผนเพื่อการเกษียณได้ เนื่องจากความยากล�าบากที่เกิดข้ึนชั่วคราวจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ส่งผลให ้

ผู้ที่เปราะบางทางการเงินมีความจ�าเป็นในการใช้เงินมากกว่าปกติชั่วคราว ผู้ที่ประสบปัญหามีความจ�าเป็น 

ในการกู้ยืมเงิน และกระทบต่อแผนการออมเงิน หากขาดความเข้าใจในเรื่องหนี้สิน นอกจากนั้น ผู้ที่เปราะบาง

ทางการเงินมักมีการตัดสินใจที่ผิดผลาด เนื่องจากคนเหล่านี้มีทางเลือกท่ีจ�ากัด และยังมักเป็นเหยื่อของการ 

ถูกเอาเปรียบทางการเงิน (financial exploitation) อีกทั้งการมีหนี้สินมากเกินไปยังอาจท�าให้เกิดความเครียด

กังวลใจ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่อีกด้วย จึงเป็นการยากที่ผู้เปราะบางทางการเงินจะกลับมา 

ใช้ชีวิตและมีการวางแผนเพื่อวัยเกษียณได้

17 ดูการศึกษา เช่น Clark, Lusardi, and Michell (2021); Schneider, Tufano, and Lusardi (2020); Lusardi, Mitchell, 

and Oggero (2018); Demertzis et al. (2020; Desai and Forsberg (2020) เป็นต้น
18 เช่น สันติ ถิรพัฒน์ และคณะ (2563) พบว่าผู้สูงอายุกว่า ร้อยละ 70 ระบุว่ามีการออมไม่เพียงพอหรือไม่มั่นใจว่าจะเพียงพอ

ในการด�ารงชีพหลังเกษียณ และยังระบุว่าการออมไม่เพียงพอเป็นปัญหาที่ส�าคัญที่สุดของกระบวนการในการจัดการทรัพย์สิน
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ในต่างประเทศจึงเริ่มให้ความส�าคัญทางด้านความเปราะบางทางการเงินมากขึ้น เน้นการแก้ปัญหา 

ทางการเงินระยะสั้นในการจัดการหนี้สิน (debt literacy) และการสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน (financial  

resilience)19 ควบคู่ไปกับนโยบายระยะยาวในการส่งเสริมการออม โดยท่ีการสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน 

ให้กับผู้สูงอายุมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ คือ การท�าให้ผู้สูงอายุ 1) สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ส�าคัญทางการเงิน  

รวมทั้งการเข้าถึงค�าแนะน�าและค�าปรึกษาทางการเงิน 2) มีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสม  

มีการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินส�าหรับการเกษียณอายุ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  

สังคม และเทคโนโลยี ท�าให้ชีวิตของผู ้สูงอายุมีความซับซ้อนมากข้ึน 3) มีความเช่ือมั่น การปฏิเสธ 

หรือมองโลกในแง่ร้ายจนเกินไป การรู้สึกว่าตนไม่มีคุณค่า หรือการขาดความมั่นใจ เป็นอุปสรรคที่ส�าคัญของ 

ความยืดหยุ่นทางการเงิน 

ดังนั้น โปรแกรมการช่วยเหลือ (intervention programs) ผู้สูงอายุที่มีความเปราะบางทางการเงิน  

การให้ความรูใ้นการจดัการหนี ้(debt literacy) และการสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน (financial resilience) 

จึงควรเป็นเรื่องท่ีได้รับความส�าคัญทางนโยบาย เพื่อตัดวงจรของการเป็นหนี้หรือถูกหลอกลวงทางการเงิน  

ซึ่งจะส่งผลให้คนกลุ่มนี้มีปัญหาในช่วงวัยเกษียณอายุได้ ดูแผนภาพที่ 3 การเน้นเฉพาะนโยบายการให้ความรู ้

ทางการเงิน มีการวางแผนเพื่อการออมในระยะยาว อาจเป็นการยากที่จะประสบความส�าเร็จได้ หากไม่มี

โปรแกรมการช่วยเหลอืระยะสัน้ท่ีช่วยให้สามารถกลบัมาด�าเนนิชวิีต และสามารถวางแผนทางการเงนิได้ หลงัจาก

ประสบกบัความยากล�าบาก นอกจากนัน้ การเข้าใจถงึผลกระทบของกลไกทีใ่ช้ในการแก้ปัญหาความยากล�าบาก  

(coping mechanisms) ท่ีมีต่อภาวะทางการเงินครัวเรือน เป็นสิ่งที่ส�าคัญในการออกแบบโปรแกรม 

การช่วยเหลือและควรมีการศึกษาเชิงลึกต่อไป ส�าหรับโปรแกรมการช่วยเหลือเหล่านี้อาจเป็นความร่วมมือ 

กับหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรในชุมชนที่ช่วยเหลือการแก้ไขหนี้ แต่ยังอาจไม่ได้เน้นหรือค�านึงถึงการสร้าง 

ความยืดหยุ่นและการวางแผนทางการเงินเพื่อการออมระยะยาว จึงควรเป็นสิ่งที่ด�าเนินการควบคู่และส่งเสริม 

ซึ่งกันและกันกับผู้ที่รับผิดชอบทางด้านนโยบายผู้สูงอายุ

19 การมีความยดืหยุน่ทางการเงนิ หมายความว่าความสามารถในการกลับมาด�ารงชวีติได้ตามปกตต่ิอไปเมือ่ประสบกบัความยากล�าบาก 

ที่เกิดจากปัญหาทางการเงิน
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แผนภาพที่	3	ความเปราะบางทางการเงิน

ที่มา: จัดท�าโดยนักวิจัย

6.4		พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการด�ารงชีพ 
	 ของผู้สูงอายุที่ครอบคลุมและต่อเนื่อง	

นโยบายด้านผู้สูงอายุท่ีมีประสิทธิภาพ มีความจ�าเป็นต้องมีฐานข้อมูลที่มีรายละเอียดในด้านต่าง ๆ  

ของผูส้งูอายทุีค่รอบคลมุในหลายมิตแิละต่อเนือ่ง ทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม ครอบครวั ทีอ่ยูอ่าศยั และสขุภาพ 

ในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิามฐีานข้อมลูหลกัทางด้านผูส้งูอายท่ีุเรียกว่า Health and Retirement 

Study (HRS) ซ่ึงเป็นข้อมลูแบบ Panel ทีส่�ารวจผูท้ีม่อีาย ุ51-61 ปี และคูส่มรส (7,600 ครวัเรอืน 12,600 คน)  

ตั้งแต่ ค.ศ. 1992 โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ณ บ้านที่อยู่อาศัย ทุก ๆ 2 ปี โดยผู้สัมภาษณ์ซ่ึงได้รับ 

การอบรมเป็นอย่างดจีาก Institute for Social Research ของ University of Michigan ฐานข้อมลูนีไ้ด้พฒันา

ขึ้นเป็นความร่วมมือกันของนักวิชาการในสาขาต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ จิตวิทยา 

ระบาดวิทยา และแพทยศาสตร์ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐบาล เช่น National Institute on Aging (NIA) 

และ Social Security Administration (SSA) แตกต่างจากฐานข้อมูลอ่ืนท่ีถูกก�าหนดเพื่อตอบโจทย์ผู้สูงอายุ 

ท่ีเฉพาะเจาะจง ท�าให้มข้ีอจ�ากดัในการเข้าใจปัญหาความเป็นอยู่ของผูส้งูอาย ุดงันัน้ ภาครัฐควรให้การสนับสนนุ

ที่จริงจังในการพัฒนาฐานข้อมูลผู้สูงอายุของไทยในลักษณะ panel ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว  

ทีอ่ยูอ่าศยั และสุขภาพ เพือ่ออกแบบนโยบายทีม่ปีระสทิธภิาพในการรบัมือกบัสงัคมผูส้งูอายุ การสร้างฐานข้อมลู 

และมีการจัดการอย่างเป็นระบบท�าให้มีข้อมูลที่มีคุณภาพและต่อเนื่องในการศึกษา ท�าให้ทราบข้อเท็จจริง 

ในการวางนโยบายผู้สูงอายุมากกว่าการพึ่งพาจากการศึกษาแต่ละชิ้น 



58 แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับสังคมไทย

นอกจากนั้น ในปัจจุบันในบางประเทศ เช่น สิงคโปร์ ได้พัฒนาฐานข้อมูลในลักษณะ panel  

แต่มกีารส�ารวจท่ีความถีสู่ง20 เพ่ือใช้ในการวางแผนรบัมอืการเข้าสูส่งัคมผูสู้งอาย ุทีเ่รียกว่า Singapore Life Panel 

(SLP) โดย Centre for Research on the Economics of Aging (CREA) ของ Singapore Management  

University ตั้งแต่ ค.ศ. 2015 ฐานข้อมูล SLP เป็นการส�ารวจผู้สูงอายุ 50-70 ปี จ�านวน 11,000 คน ทุกเดือน 

เก่ียวกับรายได้และค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ การท�างาน สุขภาพ โครงสร้างครอบครัว และการถ่ายโอนทรัพย์สิน  

ฐานข้อมูลนี้ท�าให้มีความเข้าใจความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในมิติต่าง ๆ ซึ่งช่วยรัฐบาลสิงคโปร์ให้สามารถก�าหนด

และประเมินผลกระทบของนโยบายผู้สูงอายุได้ ทั้งทางด้านที่อยู่อาศัย การจ้างงาน การบริหารจัดการทรัพย์สิน 

และการสร้างทักษะทางการเงิน

ส�าหรับประเทศไทยยังขาดฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและต่อเนื่อง ท�าให้ภาครัฐขาดความเข้าใจที่แท้จริง

ของปัญหาผู้สูงอายุ และไม่สามารถประเมินผลกระทบของนโยบายที่เป็นรูปธรรมได้ ถึงแม้ว่าการพัฒนา 

ฐานข้อมลูอาจมต้ีนทุน โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมลูแบบ panel ทีม่คีวามถีข่องการส�ารวจสงู แต่ในระยะยาว  

การท�านโยบายที่ไม่สามารถประเมินผลกระทบได้ อาจมีผลกระทบในทางลบโดยท่ีไม่ได้ต้ังใจต่อผู้สูงอายุ 

และมีต้นทุนที่สูงได้ การพัฒนาสร้างฐานข้อมูลควรถือว่าเป็นการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศ 

และได้รับความส�าคัญเช่นเดียวกับการสร้างถนนหรือการสร้างอาคารหน่วยงานของรัฐ

การพฒันาฐานข้อมลูควรพจิารณาการใช้ประโยชน์ โดยอาศยัโครงสร้างภาครฐัทีส่ามารถเข้าถงึผูส้งูอายุ 

ในชุมชนได้ คือ การให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ท�าหน้าที่เป็นผู้ส�ารวจและบันทึกและ 

ส่งข้อมลูระบบออนไลน์ (โครงการไดอารีผู่ส้งูอายไุทย : โครงการน�าร่อง โดย สนัต ิถริพฒัน์, 2564) และควรสร้าง

เครอืข่ายผ่านองค์กรอ่ืน ๆ ในชมุชน เช่น ผ่านเครอืข่ายสถาบนัการศกึษาในท้องถิน่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

โรงเรียนผู้สูงอายุหรือชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ในการส�ารวจข้อมูลผู้สูงอายุ 

รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในบริบทของแต่ละท้องถิ่น โดยอาศัยระบบโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่พัฒนา

โดยภาครัฐในการแก้ปัญหาของชุมชน การมีฐานข้อมูลในลักษณะนี้จะช่วยลดความสิ้นเปลืองในการศึกษาวิจัย  

ที่นักวิจัยต้องมีต้นทุนในการเก็บข้อมูลเป็นครั้ง ๆ และไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ต่อเนื่อง ดังนั้น  

ในการพัฒนาฐานข้อมูล ภาครัฐอาจพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการวิจัยทางด้านผู้สูงอายุโดยลดการให้ทุน 

ในการวิจัยรายชิ้นลง เพื่อใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยแทน

20  แนวคิดในการใช้ข้อมูลซึ่งมีความถี่การส�ารวจสูง หรือเรียกว่า “Diary” มาจาก Collins et al. (2009) ที่ต้องการศึกษา

พฤติกรรมการบริหารการเงินของคนยากจน โดยบันทึกธุรกรรมทางการเงินและข้อมูลต่าง ๆ ที่สนใจรวมทั้งเหตุการณ์ส�าคัญ

ท่ีเกิดขึ้นกับครัวเรือนเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมการด�ารงชีวิตและการตัดสินใจของครัวเรือน ข้อมูล

ลักษณะนี้ต่อมาได้น�าไปศึกษาทางด้านต่าง ๆ เช่น Lorenzetti, Swann and O’Regan (2019) ศึกษาการป้องกันการติดเชื้อ 

จากแม่สูล่กู (Prevention of Mother-to-child Transmission) ของหญิงมคีรรภ์ Namely, O’Regan and Lorenzetti (2019) 

ศึกษาการป้องกันการติดเชื้อ HIV ของหญิงโสเภณี เป็นต้น
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