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แนวโน้ มการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อรองรับสังคมสูงอายุ
โดย...ดร. จริยา บุณยะประภัศร
จากการทีป่ ระเทศไทยกําลังก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ โดยข้อมูลจากการคาดการณ์ ในอีก 5 ปี คือ ปี 2565 จะมี
ผูส้ งู อายุ 13 ล้านคน หรือประมาณ 20% ของประชากร และมีแนวโน้มจะเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ จากการทีอ่ ตั ราการเกิดของคน
ไทยลดลง และแนวโน้มการดูแลสุขภาพให้มอี ายุยนื ยาวสูงขึน้ คาดว่าจะเพิม่ เป็ น 20 ล้านคน หรือ 30% ในปี 2580 ซึง่
เป็ นโจทย์ของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับความต้องการด้านทีพ่ กั อาศัยคุณภาพทีส่ นับสนุนการใช้ชวี ติ ของ
ผูส้ งู อายุอย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย และที่ สําคัญ คือ ควรต้องทําให้ผอู้ ยู่อาศัยรูส้ กึ คุณค่าของตนเอง เพราะความ
ชราไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็ นสิ่ งที่ธรรมชาติ กาํ หนด
สมัชชาโลกว่าด้วยผูส้ งู อายุได้กาํ หนดให้ผทู้ ม่ี อี ายุตงั ้ แต่ 60 ปี ขน้ึ ไป ถือว่า เป็ นผูส้ งู อายุ (Elderly) แต่ความ
สูงอายุหรือความชราภาพ (Aging) เป็ นกระบวนการเปลีย่ นแปลงตามธรรมชาติ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ไม่เท่ากันในแต่ละคน
อย่างไรก็ตามการให้บริการด้านทีพ่ กั และการดูแลผูส้ งู อายุมกั จะแบ่ง เป็ น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มทีส่ ามารถดูแล
ตัวเองได้ (Independent Living) กลุ่มทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือ (Assisted Living) และ กลุ่มพึง่ พา (Dependent Living)
ภาครัฐได้ให้ความสําคัญกับการดูแลสังคมผูส้ งู อายุเพื่อรับมือกับการเป็ นสังคมผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์ (Aged
Society) ของประเทศไทย เช่นการออกมาตรการการจัดตัง้ กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ มาตรการทางภาษี
สนับสนุนกรณีการจ้างงานผูส้ งู อายุ มาตรการ Reverse Mortgage คือ เงินกูส้ าํ หรับนําไปเป็ นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ
โดยนําทีอ่ ยู่อาศัยมาคํ้าประกันสินเชื่อ แนวทางการสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยสําหรับผูส้ งู อายุในทีด่ นิ ของรัฐด้วยต้นทุนตํ่าเพื่อให้
คนรายได้น้อยสามารถเข้าถึงได้ เป็ นต้น ในขณะที่ สังคมสูงอายุเป็ นแนวโน้มของโลก และประเทศไทยเป็ นแหล่งพํานัก
ทีค่ นต่างชาตินยิ มมา เช่น กลุ่มคนญีป่ ่ นุ คนยุโรป สแกนดิเนเวีย จึงมีมาตรการขยายระยะเวลา Long Stay Visa จาก
เดิมทีอ่ นุญาตให้พาํ นักในไทยได้ครัง้ ละไม่เกิน 1 ปี เป็ น 10 ปี โดยครัง้ ที่ 1 ไม่เกิน 5 ปี และต่อได้ครัง้ ที่ 2 อีก 5 ปี เป็ นต้น
ซึง่ เป็ นไปตามมาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางด้านสุขภาพ
ลักษณะของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดา้ นทีพ่ กั และการดูแลผูส้ งู อายุในปั จจุบนั มีในรูปแบบต่างๆ ได้แก่
1) กลุ่มสถานบริบาล/สถานดูแลผูส้ งู อายุ (Medical and Nursing Care) ซึง่ มักจะเป็ นการลงทุนของกลุ่มโรงพยาบาลและ
ผูป้ ระกอบการเอกชนทีม่ เี ครือข่ายกับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนสูงอายุทต่ี อ้ งการ
การดูแลแบบ Dependent Living เช่น คนไข้ตดิ เตียง และ Assisted Living โดยจัดการให้บริการแพทย์ พยาบาล ผูด้ แู ล
เครื่องมืออุปกรณ์ แตกต่างกันไป มีทงั ้ การให้บริการระยะสัน้ และ ระยะยาว
2) กลุ่มบ้านพักหรือโรงแรมดูแลผูส้ งู วัย (Home/Hotel + Care) เป็ นการลงทุนในลักษณะของการให้บริการดูแล
ผูส้ งู วัย ได้แก่ กลุ่ม Independent Living หรือ Assisted Living ในบรรยากาศของบ้านหรือโรงแรม พร้อมสิง่ อํานวย
ความสะดวกทีส่ ามารถจัดระดับการให้บริการเป็ น 5 ดาว 4 ดาว หรือ 3 ดาว โดยมีมาตรฐานการออกแบบภายในเป็ น
Universal Design ได้แก่ โต๊ะอาหารและ เครื่องใช้ไฟฟ้ า อยู่ในระดับทีม่ อื เอือ้ มถึง ทางออกมีความกว้าง พืน้ ห้องไม่มี
ขัน้ บันได ประตูหอ้ งไม่ใช้ลกู บิด มีระบบเตือน (Alarm) หรือระบบติดต่อเวลาฉุกเฉิน รวมถึงห้องสมุด ห้องคาราโอเกะ
ห้องกิจกรรมและสันทนาการ ห้องตรวจสุขภาพ เป็ นต้น ถ้าในกรณีโรงแรม จะเป็ นลักษณะเหมือนการรับฝากผูส้ งู วัย
เช่น กรณีทล่ี กู หลานเดินทางไปต่างจังหวัด หรือ ไปต่างประเทศ ซึง่ การลงทุนประเภทนี้ ควรทีจ่ ะตัง้ อยู่ในชุมชนทีม่ คี วาม

หนาแน่นของผูส้ งู อายุ และในกรณีบา้ น สามารถออกแบบการตกแต่งห้องนอนของผูส้ งู อายุ ให้มบี รรยากาศคล้ายอยู่
บ้านของตนเอง โดยในบ้านมีการแบ่งการใช้สอยของห้องต่างๆ เหมือนอยู่บา้ น เช่น ห้องรับประทานอาหาร ห้องดูทวี ี
ห้องนังเล่
่ น โดยการลงทุนบ้านพักลักษณะนี้ ควรจะต้องคํานึงถึงทีต่ งั ้ ทีค่ วรอยู่ในระยะทีส่ ามารถเข้าถึงโรงพยาบาลได้
สะดวก ถ้ามีเหตุฉุกเฉิน
3) กลุ่ม Retirement Community เป็ นลักษณะของการลงทุนสร้างทีพ่ กั อาศัย เพื่อรองรับกลุม่ เป้ าหมายทีม่ กั จะ
เป็ น กลุ่มสูงอายุแบบ Independent Living ทัง้ ในกรณีของการขายหรือให้เช่าบ้าน หรือ คอนโด เช่น Low Rise Condo
เหมือนโครงการลงทุนอสังหาริมทรัพย์สาํ หรับทีพ่ กั อาศัยโดยทัวไป
่ แต่จะมีรปู แบบของการออกแบบทีพ่ กั อาศัย โดยใช้
Universal Design เพื่อรองรับการใช้ชวี ติ ของผูส้ งู วัย ทัง้ ในทีพ่ กั และบริเวณพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างสังคมให้ผสู้ งู วัยได้มโี อกาสพบปะสังสรรค์และได้เข้าร่วมกิจกรรมทีม่ กี ารจัดอย่างเหมาะสม เช่น กิจกรรมร้องเพลง/
ดนตรี กิจกรรมศิลปะ โปรแกรมส่งเสริมและฟื้ นฟูสขุ ภาพและจิตใจ หรือกิจกรรมทีท่ าํ ให้ผอู้ ยู่อาศัยรูส้ กึ ตนเองมีคุณค่า
เช่น กิจกรรมจิตอาสา รวมถึงการให้บริการดูแลสุขภาพ เช่น การจัดให้มแี พทย์ พยาบาล มาให้บริการยังทีพ่ กั หรือการ
มีคลินิคสําหรับผูส้ งู อายุ โดยการลงทุนในกลุ่มนี้ สามารถออกแบบเพื่อรองรับกลุม่ Long Stay โดยสถานทีพ่ าํ นักทีค่ น
ต่างชาตินิยมได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี และพืน้ ทีช่ ายทะเล ของไทย
4) กลุ่ม Wellness and Health Complex เป็ นลักษณะของการลงทุนทีผ่ สมผสานการให้บริการดูแลสุขภาพใน
เชิงการฟื้ นฟูสขุ ภาพ การให้บริการแพทย์ทางเลือก การให้บริการรักษาเฉพาะทางโดยมักจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึง่ มี
การจัดให้บริการสถานทีพ่ กั ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยไม่ได้เน้นกลุม่ เป้ าหมายผูส้ งู อายุแต่เพียงกลุ่มเดียว แต่
รวมถึงกลุม่ ผูท้ ใ่ี ส่ใจดูแลสุขภาพในกลุ่มวัยต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ นคนไทย และ คนต่างชาติ เพื่อเป็ นการตอบรับต่อการทีป่ ระเทศ
ไทยมีบทบาท เป็ น Medical Hub ของภูมภิ าค
ประเด็นท้าทายของแนวโน้มการเติบโตของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับสังคมสูงอายุ คือ ทัศนคติ
และค่านิยมของคนไทย ทีย่ งั ไม่ยอมรับการปล่อยให้พ่อแม่ไปอยูส่ ถานทีด่ แู ลผูส้ งู อายุ ในขณะทีพ่ อ่ แม่เอง ก็มคี วามฝั นว่า
ในยามแก่ อยากทีจ่ ะได้อยู่กบั ลูกหลาน ในประเด็นนี้ การออกแบบอสังหาริมทรัพย์จาํ เป็ นต้องให้ความสําคัญไม่เฉพาะ
ด้านกายภาพ แต่จะต้องเน้นด้านความปลอดภัย ความสะดวกสบายในการใช้ชวี ติ รวมถึงกิจกรรมทีส่ ร้างคุณค่าทาง
จิตใจทีจ่ ะทําให้ผสู้ งู อายุและลูกหลานมีความสุขใจและไว้ใจ รวมถึงพิจารณาแนวคิดการผสมผสาน (Hybrid) ของรูปแบบ
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เฉพาะผูส้ งู อายุ กับแนวคิดการพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยโดยทัวไป
่ เพื่อเป็ นทางเลือกทีจ่ ะช่วยทําให้
สามารถรองรับความต้องการของคน 3 วัย ทัง้ พ่อแม่วยั ทํางาน เด็ก และคนสูงวัย ไว้ในทีเ่ ดียวกันอย่างลงตัว
สําหรับการพํานักระยะยาวของคนต่างชาติ ประเด็นท้าทายคือ จํานวนของผูพ้ าํ นัก Long Stay ยังมีสดั ส่วน
น้อยมาก เช่น จากข้อมูลปี 58 นักท่องเทีย่ วผูส้ งู อายุ 3.62 ล้านคน หรือ 15% นักท่องเทีย่ วต่างชาติทงั ้ หมด แต่ตวั อย่าง
ทีเ่ ชียงใหม่ซง่ึ เป็ นแหล่งพํานักทีช่ าวญีป่ ่ นุ ชื่นชอบอันดับต้น มีจาํ นวนคนญีป่ ่ ุนมาพํานักระยะยาวประมาณ 6,000 คน
ดังนัน้ การผลักดันของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจ Long Stay รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการรับรองคุณภาพของ
ผูป้ ระกอบการจะช่วยสร้างตลาด ด้าน Long Stay ให้แก่ประเทศไทย เพื่อสร้างศักยภาพให้แก่นกั ลงทุนและช่วยนํา
เงินตราเข้าประเทศมากยิง่ ขึน้
ในขณะทีน่ กั ลงทุนจะต้องมีรปู แบบธุรกิจทีช่ ดั เจนเพื่อสร้างกลุ่มเป้ าหมายรองรับความ
ต่อเนื่องของรายได้อย่างยังยื
่ น.

