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 โลกในคริสตศตวรรษท่ี 21 เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วมากในทุกดาน เกิดมีแนวคิด

และแบบจาํลอง (model) ทางเศรษฐศาสตรใหมๆ จาํนวนมาก ระบบเศรษฐกิจสองแบบ

ท่ีใกลชิดกับคนไทยมากคือ ระบบเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวและการแพทย เม่ือรวม

เขากับลักษณะสังคมท่ีกาํลังเปล่ียนแปลงไปเปนสังคมผูสูงวัย ก็เกิดเปนระบบเศรษฐกิจใหมท่ี

เรียกวา เศรษฐกิจสีเงิน (silver economy) หรือแปลแบบยึดความหมายไดวา  เศรษฐกิจผูสูงวัย”

 หนังสือเศรษฐกิจผูสูงวัย (silver economy) เลมน้ีจัดทาํข้ึน โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ และเตรียมเยาวชนและประชาชนชาวไทยใหพรอมสาํหรับ

การขับเคล่ือนประเทศในคริสตศตวรรษท่ี 21 ผานการเรียนรูคาํศัพท แนวคิดและมุมมอง โดยเฉพาะ

ดานวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจแบบน้ี ซ่ึงใกลตัวคนไทยและจะเปนตัวขับเคล่ือนสาํคัญ

สาํหรับระบบเศรษฐกิจประเทศในอนาคตอันใกล คาํศัพทตางๆ ท่ีปรากฏอยูในหนังสือเลมน้ี 

เชน เศรษฐกิจสีดอกเลา (greying economy) และเศรษฐกิจวัยชรา (ageing economy) 

การทองเท่ียวเชิงการแพทย (medical tourism) และการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (wellness 

tourism) ฯลฯ เร่ิมกลายเปนคาํศัพทท่ีคอยๆ พบเห็นหรือไดยินบอยมากข้ึน และจะกลายเปน

คาํสามัญในอนาคตอันใกล

 หนังสือเลมน้ีออกแบบใหอานไดท้ังเยาวชนและประชาชนท่ัวไป เนนใหความรู

เบ้ืองตน ภาพรวม และผลกระทบตางๆ ท่ีเกิดจากแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตรสาํคัญน้ี โดยเฉพาะ

ในแงมุมท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมตางๆ ท้ังน้ีมีรูปแบบเปนหนังสือ

ใหความรูเร่ืองคาํศัพทประกอบรูป (illustrated wordbook) แบบอินโฟกราฟก (infographic)

ซ่ึงหวังวาจะสามารถสรางแรงบันดาลใจ ทาํใหเห็นความสาํคัญ และทาํใหเยาวชนไทยเกิด

ความสนใจในดานสะเต็มศึกษา (STEM) ท่ีจะเปนฐานสาํหรับอาชีพในอนาคตจาํนวนมาก

อันจะเกิดข้ึนจากเศรษฐกิจผูสูงวัย

     
สาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

คํานําคํานิยม

รองศาสตราจารยสรนิต ศิลธรรม

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มีนาคม 2562

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนปจจัยสาํคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ สังคม

มาอยางตอเน่ือง ซ่ึงประเทศไทยไดใหความสาํคัญในการวิจัยพัฒนา สรางความรูใหม และ

การนาํไปใชประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต  ขณะท่ีการเปล่ียนแปลง

ทางเทคโนโลยีเปนไปอยางกาวกระโดดในชวงสิบปท่ีผานมา การสงเสริมใหประชาชนไดรับรู

และทาํความเขาใจกับเร่ืองราวใหมๆ  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงเปนสวนสาํคัญท่ีจะ

ทาํใหสังคมพรอมตอการกาวไปขางหนาอยางเทาทันโลก 

 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซ่ึงกอต้ังอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 

พ.ศ. 2522 ไดทาํหนาท่ีเปนกลไกในการขับเคล่ือนประเทศผานหนวยงานวิจัยหลากหลายหนวยงาน 

โดยมีการปรับเปล่ียนไปตามสถานการณตลอดชวงเวลาหลายสิบปท่ีผานมา และจะยังคงพัฒนา

ตอไปเพ่ือเปนองคกรหลักในการนาํประเทศสูเศรษฐกิจฐานความรู และสังคมนวัตกรรม  

ในโอกาสครบรอบ 40 ปของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในป พ.ศ. 2562  

ทาน ดร.สุวิทย เมษินทรีย อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีดาํริให

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดทาํ  หนังสือชุดความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” 

เพ่ือรวบรวมเร่ืองราวดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีนาสนใจรวม 19 เร่ืองไวในชุดหนังสือน้ี  

 การจัดทาํหนังสือเศรษฐกิจผูสูงวัยน้ี มุงหวังใหเยาวชนคนรุนใหมไดเขาถึงองคความรู

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังยังเปนโอกาสในการสรางแรงบันดาลใจกับเยาวชน

คนรุนใหมใหเขาใจถึงบทบาทและความสัมพันธของวิทยาศาสตรในมิติตางๆ ของการดาํรงชีวิต

 ผมขอขอบคุณผูท่ีเก่ียวของในการจัดทาํหนังสือชุดน้ีทุกทาน และหวังเปนอยางย่ิงวา

หนังสือเลมน้ีและเลมอ่ืนๆ ในชุด จะเปนแหลงขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการเรียนรูและมี

สวนชวยกระตุนใหเยาวชนและประชาชนไทยเกิดความสนใจหาความรูวิทยาศาสตรในดานอ่ืนๆ 

ตอไป
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ทุกวันน้ีประเทศสวนใหญท่ัวโลกกาํลังมีสัดสวนประชากรสูงวัยมากข้ึนเร่ือยๆ 

เน่ืองจากความกาวหนาดานวิทยาศาสตรการแพทยและปจจัยดานสาธารณสุขพ้ืนฐานตางๆ

ดีข้ึน ทาํใหคนมีอายุขัยเฉล่ียยืนยาวมากกวาเดิม จนทาํใหเกิดระบบเศรษฐกิจแบบใหม

ท่ีอิงกับสภาวะความเปนผูสูงอายุ เรียกวา “เศรษฐกิจผูสูงวัย (silver economy)” เศรษฐกิจผูสูงวัย (silver economy) คือ ระบบเศรษฐกิจสวนท่ีเก่ียวของกับ

กิจกรรมท่ีตอบสนองความตองการและความจาํเปนสาํหรับผูสูงวัย ท้ังผลิตภัณฑ บริการ 

และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ โดยผูสูงวัยในท่ีน้ีมักนับรวมผูท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป 

(อางอิงจาก The Silver Economy – Final Report (2018) ของ The European 

Commission)  

อัตราการเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุโลก

นอกจากคาํวา silver economy แลว ยังมีอีกหลายคาํท่ีใชใน

ความหมายเดียวกัน เชน greying economy (เศรษฐกิจสีดอกเลา) 

และ ageing economy (เศรษฐกิจความชรา) 

 เศรษฐกิจผู้สูงวัยคืออะไร
1950 201020001990198019701960 204020302020 2050
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สังคมผูสูงวัย (ageing society) หมายถึง สังคมท่ีมีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป

มากกวารอยละ 10 ของประชากรท้ังหมด หรือประชากรอายุ 65 ปข้ึนไป 

มากกวารอยละ 7

คาดการณวาในอีกไมก่ีทศวรรษขางหนา สัดสวนของประชากรท่ีอายุมากกวา 60 ป

นาจะเพ่ิมข้ึนสูงสุดอยางท่ีไมเคยเปนมากอน เว็บไซต silvereco.org ประมาณวาเม่ือถึง

ป ค.ศ. 2050 จะมีประชากรโลกท่ีมีอายุมากกวา 60 ป มากถึง 2,000 ลานคน คิดเปน 

22% ของประชากรโลกในขณะน้ัน
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ท่ีมา : รายงานสถานการณผูสูงอายุ พ.ศ. 2556 โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.)

สังคมผูสูงวัยโดยสมบูรณ (complete-aged society) หมายถึง 

สังคมท่ีมีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปมากกวารอยละ 20 ของประชากรท้ังหมด 

หรือมีประชากรอายุ 65 ปข้ึนไปมากกวารอยละ 14 
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ประชากรโลก
กําลังสูงอายุมากข้ึน
จริงหรือ 
การเพ่ิมข้ึนของผูสูงวัยท้ังโลกเปนปรากฏการณท่ีเห็นไดชัดเจน หากพิจารณาจาก

สถิติแลว ประชากรโลกในป ค.ศ. 1950 มีผูท่ีอายุ 60 ปข้ึนไปอยูราว 200 ลานคน

(คิดเปน 8% ของประชากรในขณะน้ัน) แตพอถึงป ค.ศ. 2011 จาํนวนประชากรกลุม

ดังกลาวเพ่ิมข้ึนมาเปน 760 ลานคน (คิดเปน 11% ของประชากรในขณะน้ัน) และคาดวา

จะแตะระดับ 2,000 ลานคนในป ค.ศ. 2050 ซ่ึงจะคิดเปน 22% ของประชากรท่ีคาดหมาย

วาจะมีในขณะน้ัน

     

ท้ังน้ีมีการคาดการณวาระหวางป ค.ศ. 2010 ไปยังป ค.ศ. 2050 จะมีประชากรโลก

เพ่ิมข้ึนราว 2,000 ลานคน ในจาํนวนน้ีเปนประชากรสูงวัยมากถึง 1,300 ลานคน และ

มีสัดสวนประชากรสูงวัยในกลุมประเทศพัฒนาแลวมากกวาประเทศกาํลังพัฒนา

อยางเห็นไดชัดเจน หากกลาวโดยรวมจะมีจาํนวนผูสูงวัยท่ัวโลกเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วมาก 

(หรือเปนแบบมีความเรง)

สัดส่วนประชากรผู้มีอายุ 80 ปีข้ึนไปเทียบกับประชากรโลกในขณะน้ัน
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ประเทศกาํลังพัฒนาประเทศพัฒนาแลว

ท่ีมา : UN, World Population Prospects: The 2010 Revision

ผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วท่ัวโลก

ค.ศ.
2050

4.0%

ค.ศ.
2011

1.6%

ค.ศ.
1950

0.6%

หากพิจารณาเฉพาะกลุมท่ีมีอายุ 80 ปข้ึนไปในหวงเวลาเดียวกัน ก็จะเห็นตัวเลขท่ีเพ่ิมข้ึน

ชัดเจน ดังน้ี ในป ค.ศ. 1950 มี 15 ลานคน (0.6%), ในป ค.ศ. 2011 มี 110 ลานคน 

(1.6%) และคาดหมายวาในป ค.ศ. 2050 จะเพ่ิมข้ึนเปน 400 ลานคน (4.0%) 

(15 ลานคน)
(110 ลานคน)

(400 ลานคน)
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ประชากรไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย

มากแค่ไหน?
รายงานจาก worldometers.info ระบุวา ในชวงทศวรรษ 1950–1970  

ประเทศไทยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากรอยูท่ีราว 2.75-3.00% แตพอเขา

ทศวรรษ 1980 ความสาํเร็จจากการรณรงคคุมกาํเนิด ทาํใหตัวเลขอัตราการ

เพ่ิมขึน้ของประชากรลดลงอยางตอเน่ือง 

1980

ห
น

วย
 :

 เ
ป
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1990 2000 2010 2018

2.28%

1.69%

1.14%

0.54%
0.21%

จํานวนประชากร
ของประเทศไทย
เม่ือเทียบกับประชากรโลก

ระหวางป ค.ศ.1980 ถึงปจจุบัน

อยูในอันดับท่ี 19-20

เพ่ิมข้ึนของ
ประชากรไทย

อัตราการ

(อันดับท่ี 19 ของโลก)

ค.ศ. 2000

62.96
ล้านคน

(อันดับท่ี 19 ของโลก)

47.39
ล้านคน

ค.ศ. 1980 (อันดับท่ี 19 ของโลก)

ค.ศ. 1990

56.58 
ล้านคน

(อันดับท่ี 19 ของโลก)

67.21
ล้านคน

ค.ศ. 2010
(อันดับท่ี 20 ของโลก)

69.18
ล้านคน

ค.ศ. 2018
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จากสถิติคาดว่าจํานวนประชากรไทย

69.63
ล้านคน

ค.ศ. 2030

(อันดับท่ี 22 ของโลก) (อันดับท่ี 26 ของโลก) (อันดับท่ี 31 ของโลก)

ค.ศ. 2040

68.34
ล้านคน

ค.ศ. 2050

65.37
ล้านคน

เม่ือเทียบกับประชากรโลกจะมีอันดับลดลงอย่างต่อเน่ือง

ปัจจุบันน้ี มีคนไทยอายุ 60 ปข้ึนไป คิดเปน17.64%

 ของท้ังหมด (12.2 ลานคน) และหากนับต้ังแตอายุ 50 ปข้ึนไป

 จะมีจาํนวนมากเกือบ 1 ใน 3 (32.65% หรือประมาณ 22.6 ลานคน)

จัดไดวาเปนประเทศท่ีเขาสู

ภาวะสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว 
จากกราฟการกระจายตัวของประชากรจะเห็นวา มีสัดสวนของคนสูงวัยเพ่ิมข้ึน เชนเดียว

กับจาํนวนคนในวัยทาํงานใกลเกษียณ ขณะท่ีประชากรในวัยทาํงานกลับมีสัดสวน

ลดนอยลง การมีโครงสรางประชากรเชนน้ีจะสงผลกระทบกับประเทศไทยอยางมาก 

หากไมไดมีการเตรียมมาตรการรองรับไวอยางเหมาะสม ต้ังแตระดับนโยบาย 

เศรษฐศาสตรสังคมไปจนถึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประชากรของประเทศไทยจําแนกตามอายุ ปี 2018

% ประชากร

ประชากรตามอายุ หญิงชาย

0% 1%1% 2%2% 3%3% 4%4% 5%5%

2.7%

2.9%
3.0%

3.1%
3.2%

3.3%
3.5%

3.8%
4.1%
4.1%

3.8%
3.4%

2.8%
2.1%

1.4%
0.9%

0.6%
0.3%

0.1%

2.5%

2.8%
2.9%
3.0%

3.2%
3.4%
3.5%

3.8%
4.1%
4.2%

4.0%
3.7%

3.1%
2.3%

1.6%
1.2%

0.8%
0.4%

0.2%

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94

18%

17%

65%

อายุ 60 ปีข้ึนไป

อายุ 15-59 ปี

อายุ 0-14 ปี

ท่ีมา : www.populationpyramid.net/thailand/2018/

 ชวงอายุ (ป)
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จํานวนผู้สูงวัยเพ่ิมมากข้ึน
ส่งผลอย่างไรบ้าง?
กลุมประเทศในสหภาพยุโรปมีสัดสวนผูสูงวัยจาํนวนมาก รวมกันเปนอันดับ 3 ของโลก 

จะเปนรองก็แตสหรัฐอเมริกาและจีนเทาน้ัน โดยในป ค.ศ. 2015 มีคนท่ีอายุ 50 ป 

หรือมากกวารวมกัน 199 ลานคน หรือคิดเปน 39% ของประชากรท้ังหมด ประชากรกลุมน้ี

บริโภคสินคาและบริการคิดเปนมูลคา 3.7 ลานลานยูโร หรือประมาณ 140 ลานลานบาท

โดยสวนใหญเปนเงินท่ีไดมาจากการทาํงาน การเก็บออม หรือเงินท่ีไดรับจากรัฐบาล

และมี 10% ท่ีเปนคาใชจ ายดานการแพทยซ่ึงไดรับบริการฟรีโดยรัฐเปนผู ดูแล

คาใชจายในเศรษฐกิจผูสูงวัยมีสวนในผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) ป ค.ศ. 2015

มากกวา 4.2 ลานลานยูโร หรือ 160 ลานลานบาท และครอบคลุมงานประมาณ 

78 ลานตาํแหนง และยังมีสวนกอรายไดใหแกบริษัทในประเทศอ่ืนท่ัวโลกสูงถึง 

7.8 แสนลานยูโรหรือคิดเปนมูลคา 30 ลานลานบาท

แตปจจัยสาํคัญย่ิงท่ีจะทาํใหคนสูงวัยเปนแรงขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจไดก็คือ การ

เก็บออมต้ังแตอายุยังนอยและการดูแลสุขภาพไดดี เพราะจะทาํใหยังคงกิจกรรมทาง

สังคมและเศรษฐกิจตางๆ ได อีกท้ังตองมีระบบบริการสุขภาพท่ีเหมาะสมท่ีจัดโดยรัฐ

สาํหรับประเทศไทย ภาพรวมปจจัยก็คลายกัน แตดวยฝมือของบุคลากรทางการแพทย

ของไทย และราคาคาบริการท่ีสูไดในระดับนานาชาติ ยังเปดโอกาสใหประเทศไทย

สามารถสรางรายไดจากการทองเท่ียวท่ีอิงกับการแพทยหรือรูปแบบการสงเสริมสุขภาพ

แบบอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับผูสูงวัย 

การท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ (medical tourism) คือ การท่ีนักทองเท่ียว

เดินทางไปยังประเทศเปาหมายเพ่ือการทองเท่ียวและเพ่ือการรักษาทางการแพทย

สวนการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (wellness tourism) คือ การทองเท่ียวเพ่ือ

ฟนฟูสุขภาพทางกายและทางใจ หรือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมักเนนท่ีการปองกัน

ไมใหเจ็บปวยมากกวาการทองเท่ียวเชิงการแพทยท่ีเปนการพักหรือรับการรักษาตัว

นอกจากการใชบริการทางการแพทยมากกวาคนรุนเยาวแลว คนกลุมน้ียังใชจาย

ไปกับการพักผอนหยอนใจและกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมตางๆ เน่ืองจากมีเวลาวาง

มากกวา อีกท้ังยังใชเงินไปกับการตกแตงบานและซ้ืออุปกรณตางๆ ดวย 

รายงานของ Oxford Economics ท่ีทาํใหสหภาพยุโรป ประเมินวาการบริโภค

ของคนกลุมน้ีจะเติบโตโดยเฉล่ีย 5% ตอป ไปจนถึงป ค.ศ. 2025 จะมียอด

การใชจายสูงถึง 5.7 ลานลานยูโร หรือ 214 ลานลานบาท
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การท่องเท่ียวเชิงการแพทย์
กับเชิงสุขภาพ
แมการทองเท่ียวเชิงการแพทยกับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพจะฟงดูคลายคลึงกันมาก แตก็

มีความแตกตางกันอยางชัดเจนหลายประการ กลาวคือในขณะท่ีการทองเท่ียว

เชิงการแพทยเนนการรักษาความเจ็บปวยและการแกไขใหมีสุขภาพดีข้ึน แตการทองเท่ียว

เชิงสุขภาพเนนการสรางความแข็งแรงและเพ่ิมสมรรถภาพ ซ่ึงเปนการปองกันไมให

เจ็บปวยในอีกทางหน่ึงดวย

ในดานแรงจูงใจก็มีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด โดยการทองเท่ียวเชิงการแพทย

มีแรงจูงใจจากการเขารับการรักษาในราคาถูกแตมีคุณภาพดี หรือหาไมไดในประเทศ

ของตน แตการทองเท่ียวเชิงสุขภาพเปนความตองการมีสุขภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุข

ปองกันการปวยหรือเปนโรค ลดความเครียด เปนการจัดการการใชชีวิตท่ีดีข้ึน ในดาน

กิจกรรมท่ีทาํก็ตางกันมาก ขณะท่ีแบบแรกกิจกรรมตางๆ เก่ียวของโดยตรงกับความ

เจ็บปวย การฟนฟู และความจาํเปนทางการแพทย โดยมีแพทยดูแลอยางใกลชิด 

แตแบบหลังเปนกิจกรรมแบบเชิงรุก สมัครใจ และไมใชการรักษาโดยตรง  

การวางตาํแหนงประเภทในการทองเท่ียวท้ัง 2 แบบ จึงมีความแตกตางกัน

อยูพอสมควร แตไมไดขัดกันแตอยางใด

สุขภาวะสุขภาพแย่ สุขภาพดี
แนวคิดการท่องเท่ียว
เชิงการแพทย์

ดีข้ึนจากเจ็บปวย 

รักษาเยียวยาความเจ็บปวย

แกไขความผิดปกติ

เกิดข้ึนเปนคร้ังคราว 

เปนหนาท่ีของแพทย

ตองแยกรักษา 

แนวคิดการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ

แข็งแรง สมบูรณ

ดูแลและสงเสริมสุขภาพ

ปองกันการเจ็บปวย

มองแบบองครวม

เปนหนาท่ีตัวเอง

ทาํเปนสวนหน่ึงใน

ชีวิตประจาํวัน

นอกจากน้ี ความแตกตางสาํคัญอีกดานหน่ึงก็คือ การทองเท่ียวเชิงการแพทยมีความ

จาํเพาะ และข้ึนกับความจาํเปนทางการแพทยเปนหลัก อีกท้ังยังตองทาํเพ่ิมเปนพิเศษ

จากชีวิตประจาํวัน  ขณะท่ีการทองเท่ียวเชิงสุขภาพเปนการทองเท่ียวแบบองครวม

เปนความรับผิดชอบเร่ืองสุขภาพรายบุคคล และยังผนวกรวมอยางกลมกลืนเขาเปนสวน

หน่ึงของชีวิตได    

ท่ีมา : Estimates by the Global Wellness Institute, based on tourism industry data
 from Euromonitor International. 
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ประเทศไทยกับการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ

จากการสาํรวจพบวา นักทองเท่ียวในกลุมน้ีใชจ ายมากกวานักทองเท่ียวท่ัวไป 

ไมวาจะเปนการทองเท่ียวในทองถ่ินประเทศตนเองหรือการทองเท่ียวขามประเทศ  

โดยเฉล่ียคาใชจายตอการเดินทางไปตางประเทศจะอยูท่ี 1,528 เหรียญสหรัฐ 

(48,700 บาท) ซ่ึงสูงกวานักทองเท่ียวท่ัวไปราว 53% ย่ิงกรณีของนักทองเท่ียวช้ันดี

ท่ีเท่ียวภายในประเทศ โดยเฉล่ียจะใชจายสูงกวานักทองเท่ียวท่ัวไปในกลุมเดียวกันมาก 

คือ จายราว 609 เหรียญสหรัฐ (19,400 บาท) ตอคร้ัง สูงกวาคาเฉล่ียนักทองเท่ียว

ท่ัวไปถึง 178%  

โดยในจาํนวนน้ีเปนคาใชจายในกลุมประเทศเอเชีย–แปซิฟกรวมกันประมาณ 1.37 

แสนลานเหรียญสหรัฐ (4 ลานลานบาท) และทาํนายวาจะมีแนวโนมการเติบโต

จาก ค.ศ. 2017 ไปยังป ค.ศ. 2022 เพ่ิมข้ึน13% ซ่ึงสูงสุดเม่ือเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ 

ท่ัวโลก และมีคาเฉล่ียการเติบโตของอุตสาหกรรมน้ีโดยรวมถึง 5.5%   

ล้านเท่ียว

อเมริกาเหนือ
ค่าใช้จ่าย 242
พันล้านเหรียญสหรัฐ

ยุโรป

เอเชีย-แปซิฟกิ

แอฟริกาเหนือ-ตะวันออกกลาง

 แอฟริกาใต้สะฮารา

ค่าใช้จ่าย 11
พันล้านเหรียญสหรัฐ

ค่าใช้จ่าย 137
พันล้านเหรียญสหรัฐ

ค่าใช้จ่าย 211
พันล้านเหรียญสหรัฐ

ค่าใช้จ่าย 5
พันล้านเหรียญสหรัฐ

ลาตินอเมริกา-แคริบเบียน
ค่าใช้จ่าย 35
พันล้านเหรียญสหรัฐ

เอกสาร Global Wellness Tourism Economy 2018 จัดทาํโดย Global

Wellness Institute ประเมินวา ในป ค.ศ. 2017 การทองเท่ียวเชิงสุขภาพมีขนาด

ตลาดโลกอยูท่ี 6.39 แสนลานเหรียญสหรัฐ (20 ลานลานบาท) โดยมีสัดสวน

การเติบโตมากกวาการทองเท่ียวท่ัวๆ ไปถึงเทาตัว 

การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพแยกตามภูมิภาค ปี ค.ศ. 2017
จาํนวนเท่ียวของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและคาใชจาย

7 

11 

292 

258 

204 

ล้านเท่ียว
59

ล้านเท่ียว

ล้านเท่ียว

ล้านเท่ียว

ล้านเท่ียว

ท่ีมา : Global Wellness Institute
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มีงานวิจัยเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงการแพทยของไทย (Bull. World Health Organ., 

2016) ท่ีทาํการศึกษาในป ค.ศ. 2010 ระบุวานักทองเท่ียวเชิงการแพทยสวนใหญ 

มาจากประเทศในแถบเมดิเตอรเรเนียนตะวันออกหรือเอเชีย และ 34% ของท้ังหมด

เขารับการรักษาแบบงายๆ และไมซับซอน เชน การตรวจรางกายท่ัวไป การพบแพทย

เพ่ือปรึกษาอาการ นอกเหนือจากคาใชจายทางการแพทยแลว ยังมีคาใชจายอ่ืนๆ 

โดยเฉล่ียอีกรายละ 2,750 เหรียญสหรัฐ หรือ 87,700 บาท

 

สาํนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือ BOI ออกรายงานสรุปวารัฐบาลไทย

ใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมดานสุขภาพอยางจริงจัง ดังจะเห็นไดจากการลงทุน 14%

ของเงินงบประมาณประจาํป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ไปกับอุตสาหกรรมดังกลาว 

คิดเปน 4.6% ของ GDP ของประเทศเลยทีเดียว ถือไดวาเปนเงินลงทุนท่ีเปนสัดสวนสูงสุด

ในหมูประเทศอาเซียนดวยกัน แตยังถือวานอยหากเทียบกับประเทศช้ันนาํในเอเชีย

อยางประเทศจีนและเกาหลีใต และย่ิงนอยลงไปอีกหากเทียบกับประเทศพัฒนาแลวช้ันนาํ

อยางอังกฤษ สวีเดน เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา เปนตน (อางอิงจากตัวเลขประมาณ

การโดยธนาคารโลก)  งบประมาณดังกลาวครอบคลุมท้ังดานบริการทางการแพทย

โดยรวมอุปกรณดานการแพทยและเภสัชวิทยา รวมไปถึงการจัดต้ังหนวยงานวิจัย 

และเงินทุนวิจัยดานการแพทย   

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของ
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ท่ีมา : ธนาคารโลก

ประเทศไทย ปี 2015
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ตัวเลขสรุปโดยกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า มีผูปวยท่ีเดินทางมารักษาใน

ประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง นับต้ังแตป ค.ศ. 2008-2014 มีสัดสวนเพ่ิมข้ึนคิดเปน

10.96% และประเมินวาในป ค.ศ. 2014 นาจะสูงถึง 2.35 ลานคน

ตลาดกลุมสินคาและธุรกิจบริการสุขภาพในประเทศไทยมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเน่ือง บริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย จาํกัด เคยประเมินไว (พ.ศ. 2558) วา นาจะมี

มูลคาไมตํ่ากวา 107,000 ลานบาทในปจจุบัน และยังมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน

อยางตอเน่ือง

ผลดังกลาวเกิดจากบริการท่ีไดคุณภาพมาตรฐานสากล มีราคาคาใชจายเหมาะสม

จนถึงกับมีการต้ังเปาหมายการเปนศูนยกลางการแพทยเชิงทองเท่ียวของเอเชีย 

ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเป น

ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub (พ.ศ. 2560–2569) ซ่ึงจัดทาํโดย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (กันยายน 2559)    

ผู้ป่วยชาวต่างชาติในโรงพยาบาลไทย

 ระหว่างปี 2008-2014
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ท่ีมา : กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

          ประเทศไทย : Healthydietbase, 2015 

          อัตราการเติบโตรายปรวมกัน (ป 2009-2014) 

ในเอกสารยุทธศาสตรฯ ดังกลาวระบุวา กระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลักใน

การบริหารขับเคล่ือนทาํใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ 

(นโยบาย Medical Hub) มาต้ังแต ป พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน

ศูนย์กลางบริการ
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
(wellness hub) 

ศูนย์กลางบริการ
การแพทย์
(medical service hub) 

ศูนย์กลางบริการ
วิชาการและงานวิจัย
(academic hub) 

ศูนย์กลางยา และ

(product hub)
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประเทศไทยจะเกิดศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 4 ด้าน ดังน้ี
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โทรคมนาคม, ประกันภัย, 

บริษัททองเท่ียว, ตอนรับ

การจะเปนศูนยกลางบริการสุขภาพ จาํเปนตองสรางมาตรฐานใหเปนท่ียอมรับใน

ระดับสากล ป พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) ประเทศไทยมีสถานพยาบาลไดรับการ

รับรองมาตรฐานนานาชาติแบบ JCI (Joint Commission International) ซ่ึงไดรับ

การยอมรับจากประเทศสหรัฐอเมริกาแลวจาํนวน 53 แหง

ขณะท่ีธุรกิจสปา/นวดไทย และผลิตภัณฑสปา ในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 

มีมูลคาสูงถึง 31,000 ลานบาท อันเปนผลจากความตองการใชบริการสปา ท้ังลูกคา

ในประเทศและกลุมนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเขามาในประเทศเพ่ิมข้ึน ความตองการ

ซ้ือผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกันก็มีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน การสงออกผลิตภัณฑสปานาจะมี

มูลคาถึง 2,240 ลานบาท (ขอมูลจากสาํนักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร, พ.ศ. 2558 

และบริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย จาํกัด, วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2558)

เส้นทางสู่ศูนย์กลางสุขภาพ
ของประเทศไทย 

ประเทศไทยเป็นประเทศในลําดับท่ี 13 ท่ีเปนเปาหมายสาํคัญของการ

ทองเท่ียวเชิงสุขภาพของโลก โดย Global Wellness Institute ประเมินวามีผูเดินทาง

มาประเทศไทยไมนอยกวา 12.5 ลานเท่ียว และมีการใชจายเงินประมาณ 12,000

ลานเหรียญสหรัฐ  (382,700 บาท)  ทาํใหเกิดการจางงานโดยตรงราว 5.3 แสนตาํแหนง  

โดยในแตละเท่ียวหากเปนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีมาเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ

จะใชเงิน 1,885 เหรียญสหรัฐ (59,200 บาท)  มากกวานักทองเท่ียวตางชาติท่ัวไป 50% 

และมากกวานักทองเท่ียวในประเทศถึง 10 เทา (191 เหรียญสหรัฐ หรือ 6,100 บาท)      

โรงแรม/โมเตล

รีสอรท

ท่ีต้ังแคมป

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
                

ท่ีพัก

รานสปา

รีสอรตสุขภาพ

ศาสนสถาน/บวช

รานอาหาร

บาร

รานสแน็ก

ของขวัญ, ของท่ีระลึก

เส้ือผา, ศิลปะ

พิพิธภัณฑ

ทัวร โรงภาพยนตร

อาหารและเคร่ืองด่ืม

ชอปปง

กิจกรรมและการเดินทาง

สปาอาหาร

อาหารเพ่ือสุขภาพ

อาหารออรแกนิก

ชุดฟตเนส 

ผลิตภัณฑสปา

อาหารเพ่ือสุขภาพ

วิตามิน

สปา 

โรงอาบนํา้

ฟตเนส

การทาํสมาธิ

ไลฟโคช

110

ขอมูลรวมการเดินทางในและตางประเทศท่ีใชจายเพ่ือสุขภาพ 

ท่ีมา : ประมาณการโดย Global Wellness Institute โดยอาศัยขอมูล

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวจาก Euromonitor International 

ท่ัวไป

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทยยังเปนแมเหล็กดึงดูดชาวตางชาติใหเขามาลงทุน

ในดานน้ีมากข้ึน โดยเฉพาะหลังการเปด AEC สัดสวนผูถือหุนในธุรกิจบริการท่ีมี

สัญชาติอาเซียนสูงข้ึนถึง 70% ขณะท่ีมูลคาหุ นในธุรกิจโรงพยาบาลปจจุบันท่ี

จดทะเบียนแลวรวม 15 บริษัทน้ัน มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง และมีแนวโนมการ

ควบรวมกิจการมากข้ึน

ปี 2017

จาํเพาะกับสุขภาพ

เคร่ืองบิน, รถเชา,

ขนสงสาธารณะ, รถไฟ

พันล้าน

การเดินทางในประเทศ

บริการอ่ืนๆ 

131 พันล้านเหรียญสหรัฐ

112 พันล้านเหรียญสหรัฐ

98 พันล้านเหรียญสหรัฐ

100 พันล้านเหรียญสหรัฐ

เหรียญสหรัฐ

86
พันล้าน

เหรียญสหรัฐ
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 โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการแพทย์

ตลาดยาในประเทศกลุ่มอาเซียนเติบโตอยางกาวกระโดด ตลาดยาของ

ประเทศไทยจัดเปนตลาดใหญท่ีสุดในบริเวณน้ี  ประเทศไทยกลายเปนผูสงออก

ผลิตภัณฑยารายใหญในอาเซียน และเติบโตอยางตอเน่ืองในอัตรา 6.12% ตอป

ขณะเดียวกันประเทศไทยยังมีการนาํเขายาบางประเภทท่ีจาํเปน โดยในป ค.ศ. 2015 

ยาท่ีนาํเขาสวนใหญมาจากสหรัฐอเมริกา (15.4%) จีน (10.7%) เยอรมนี (9.3%) และ

สวิตเซอรแลนด (6.7%) ตามลาํดับ   

การใหบริการทางการแพทย หรือ การจัดทองเท่ียวเชิงสุขภาพ หรือ เชิงการแพทย

จะทาํไดไมเต็มท่ีหากไมมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ อยางเปนระบบ รวมท้ัง

การพัฒนากาํลังคน และการสรางเทคโนโลยีของประเทศไทยเองในเร่ืองท่ีเก่ียวของตางๆ 

ในเอกสารของสาํนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ใหข อมูลวา 

มีโรงพยาบาลรัฐมากกวา 1,000 แหง และโรงพยาบาลเอกชนมากกวา 300 แหง

กระจายอยูท่ัวประเทศไทย มีแพทยมากกวา 50,000 คน ท่ีครอบคลุมความสามารถ

ในการรักษาอยางหลากหลาย ต้ังแตการตรวจรักษาโรคท่ัวไป การผาตัดเปล่ียนอวัยวะ 

การทาํศัลยกรรม เชน การทาํบอลลูนเสนเลือดหัวใจ ไปจนถึงการผาตัดแปลงเพศ 
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ประเทศไทยยังมีศักยภาพในการผลิตวัคซีน (vaccine) ตางๆ เชน วัคซีนแบบ 

“ค็อกเทล” ท่ีปองกันโรคติดตอสาํคัญอยางคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบ

ชนิดบี และเย่ือหุมสมองอักเสบไดพรอมๆ กันในคราวเดียว อีกท้ังยังสามารถ

ผลิตวัคซีนปองกันโรคไดถึง 4 โรค ไดแก วัคซีนปองกันไขหวัดใหญ วัคซีน

ปองกันโรคพิษสุนัขบา วัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบ และวัคซีนปองกัน

ไขสมองอักเสบเจอี โดยผานการรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิตยาท่ีดีจาก

สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมาตรฐานระดับโลกอยาง

องคการอนามัยโลก (WHO) นอกจากน้ี เรายังผลิตวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

ชนิด H1N1 และ H5N2 ไดดวย ขณะท่ีวัคซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาลอยูระหวาง

การทดสอบทางคลินิก 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

ประสบความสาํเร็จในการใชยีสตผลิตฮอรโมนควบคุมการเติบโต 

(growth hormone) ปจจุบันอยูระหวางการทดสอบผลิตระดับกอน

อุตสาหกรรม

สาํหรับยาแบบ ไบโอฟารมาซูติคอล 

(biopharmaceuticals) หรือยา

ท่ีไดจากกระบวนการสังเคราะหทาง

ชีวภาพน้ัน ตลาดมีการขยายตัวอยาง

ตอเน่ือง และประมาณการวานาจะคิดเปน 20% 

ของยาทุกชนิดในปจจุบัน  ความตองการ

ยาชนิดน้ีในตลาดอาเซียนก็เพ่ิมมากข้ึน

อยางมีนัยสาํคัญ และประเทศไทยก็มี

ศักยภาพพอท่ีจะเปนผูนาํในการผลิตยา

แบบน้ีในแถบน้ีได  
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นอกจากความสามารถในการผลิตยาและวัคซีนแลว ชุดตรวจทางการแพทยของ

ประเทศไทยก็มีความกาวหนาเชนกัน เชน ชุดตรวจโรคแอลฟา-ธาลัสซีเมียของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงรูผลในเวลาเพียง 3 นาที  ชุดตรวจเลือดในคลังเลือดแบบ

เจลท่ีมีแอนติบอดีก็ชวยทาํใหการตรวจรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัยมากย่ิงข้ึน   

ช้ินสวนอวัยวะเทียม ซ่ึงครอบคลุมสวนสะโพก กระดูกตนขา และแขน ท่ีสนับสนุน

โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและทีเซลส (TCELS) ก็ผานการทดสอบมาตรฐานนานาชาติ

ISO/IEC 17025 แลว ขณะท่ีโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเคร่ืองมือแพทย

และหุนยนตทางการแพทยข้ันสูง (Advanced Medical Devices Technology

& Medical Robotics) หรือ แอดเทค (ADTEC) ท่ีกอต้ังในป ค.ศ. 2012 ก็ออก

แบบและพัฒนาอุปกรณการแพทยหลายชนิดตามมาตรฐาน ISO 13485 โดยเฉพาะ

การปลูกรากฟนเทียมท่ีทาํจากไททาเนียม  

นวัตกรรมเพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการแพทย์   

  

แตท้ังน้ีการลงทุนงบประมาณ และการเสริมสรางกาํลังคน รวมท้ังสนับสนุนโครงสราง

พ้ืนฐานอยางตอเน่ือง คงเปนเร่ืองจาํเปนอยางขาดเสียมิได สาํหรับการผลักดันใหกาว

ไปถึงเปาหมาย “ประเทศไทย 4.0” ดวยระบบเศรษฐกิจใหมน้ี   

 

ท้ังหมดท่ีกลาวมาแลว แสดงใหเห็นถึงความพรอมของประเทศไทย โดยเฉพาะในดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ท่ีใชรับมือกับการเปล่ียนแปลงไปสูสังคม

ผูสูงวัยและอาจกระตุนใหเกิดมูลคาเพ่ิมข้ึนใน “เศรษฐกิจผูสูงวัย” อันจะผลักดันให

ประเทศกาวพนกับดักรายไดปานกลาง

นอกจากน้ียังมีหุนยนตสําหรับผูสูงอายุ “ดินสอ” ท่ีผลิตโดย 

CT Asia Robotics, Co., Ltd.  หุนยนต Sensible TAB ของ TMGI Co., Ltd. 

ท่ีออกแบบใหชวยฟนฟูสมรรถภาพในการเคล่ือนไหวแขนของผูปวยท่ีเปนอัมพฤกษ เปนตน 

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว สวทช. ยังมีนวัตกรรมอีกมากท่ีออกแบบมาเพ่ือชวย

ผูสูงวัย เชน ขอเขาเทียม, ขอเขาเทียมแบบส่ีจุดหมุน, เคร่ืองชวยฟงดิจิทัลแบบกลอง 

เคร่ืองชวยฟง Klear, แผนรองฝาเทาเฉพาะบุคคล, สูตรอาหารสาํหรับผูสูงอายุ, 

เตียงต่ืนตัว Joey, เกมฝกสมอง Monica, ผากระตุนสมอง Akiko, อุปกรณชวยข้ึนลง

เตียง Ben, ระบบเซนเซอรอัจฉริยะสาํหรับสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุและผูปวย รวมถึง

เคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอร 3 มิติทางทันตกรรม (DentiiScan) จะเห็นไดวาอุปกรณ

หลายแบบนาํไปใชกับผูพิการหรือมีปญหาทางรางกายบางอยางไดอีกดวย 
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ประเทศไทยกาํลังกาวเขาสูสังคมผูสูงวัยอยางเต็มตัว เพราะมีกลุมคนสูงอายุท่ีเพ่ิมมากข้ึน

สวนทางกับกลุมคนในชวงอายุทาํงานท่ีลดลงอยางมีนัยสาํคัญ ซ่ึงถือเปนแนวโนมท่ีเกิดข้ึนกับ

ประเทศสวนใหญ เร่ืองน้ีสงผลท้ังทางบวกและทางลบไดอยางมากกับสังคมไทย จึงตองการ

การเตรียมพรอมรับมือ ผูสูงวัยใชเงินไปกับบริการทางการแพทย การหยอนใจและกิจกรรม

เชิงวัฒนธรรมมากกวาคนในกลุมอ่ืน แตหากผูสูงวัยเหลาน้ีไมไดทาํงานเก็บออมเงินเพ่ือใช

ในอนาคต ก็ยอมสรางภาระกับระบบสุขภาพของรัฐได

จุดแข็งของประเทศไทยคือ เราสามารถขยายตัวและเปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงการแพทย

และการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในระดับนานาชาติได ดวยความพรอมในหลายๆ เร่ือง มีผูปวย และ

ผูสูงวัยชาวตางชาติเดินทางมาเพ่ือการทองเท่ียวลักษณะดังกลาวขางตนหลายลานคนในแตละป

จึงเปนโอกาสท่ีประเทศไทยจะกาวข้ึนเปนศูนยกลางการทองเท่ียวได

ปจจุบันมีงานวิจัยและผลิตภัณฑมากมาย จากหนวยงานตางๆ ในประเทศ ครอบคลุมต้ังแต

วัคซีน ชุดตรวจโรค และยารักษาโรค ไปจนถึงวัสดุฝงใน อุปกรณจาํเพาะกับผูสูงวัย รวมท้ังมี

การเรงผลิตบุคลากรในสาขาท่ีจาํเปนและเก่ียวของ การสนับสนุนในเร่ืองน้ีอยางจริงจัง

ท้ังโดยภาครัฐและเอกชน จะสรางรายได และเปล่ียนวิกฤตท่ีอาจเกิดข้ึน ใหกลายเปนโอกาส

ในการสรางความเขมแข็งของประเทศได
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