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ชวีติหลงัเกษยีณ บนเรอืส ำรำญ 

เทีย่วรอบโลกในเวลำ 119 วนั  เร ิม่เดนิทำงจำก LA แวะประเทศตำ่ง ๆ เชน่ 

ไทย สงิคโ์ปร ์ศรลีงักำ อนิเดยี กรซี อติำล ีสเปน โปรตเุกส สิน้สดุที ่เซำทแ์ฮมป์ตนั 



คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรทอ่งโลกเร ิม่ตน้ที ่1.95 ลำ้นบำท  
ถงึแพงสดุรำคำ 7.5 ลำ้นบำท 

รองรบันกัทอ่งเทีย่วได ้540 คน 



คนบนเรอืสว่นใหญเ่ป็นฝร ัง่ทีเ่กษยีณอำย ุและมรีำยได ้
จำกเงนิบ ำนำญมำกพอทีจ่ะหำควำมสขุหลงัเกษยีณ 











ภำพรวมจ ำนวนประชำกรในประเทศไทย. 

ตำรำง 1 :  แสดงใหเ้ห็นถงึแนวโนม้กำร
เพิม่ข ึน้ของจ ำนวนประชำกร โดยจะพบว่ำ
ประชำกรผูม้อีำยตุ ัง้แต ่60 ปีขึน้ไป มสีดัสว่น
ที่ เ พ ิ่มขึ้น เช่น เดีย วก ับอำยุ เ ฉลี่ยของ
ประชำกรทีส่งูข ึน้ 
 
 
 

กำรเปลีย่นแปลงของจ ำนวนประชำกรไทย  

ทีม่ำของขอ้มลู : ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชำต ิ

   

 

     ปี          จ ำนวน     ประชำกรทีม่อีำย ุ60 ปีขึน้ไป    อำยเุฉลีย่ 

               ประชำกร      (คน)         (%)              (ปี) 

 

ตำรำง 1 



กรำฟ 1 : แสดงใหเ้ห็นถงึแนวโนม้ของ
จ ำนวนประชำกรทีเ่พิม่ข ึน้  ในสดัสว่นที่
ลดลง  เชน่เดยีวกบัอตัรำกำรเกดิทีล่ดลง 
(จำกกรำฟ 2) 
 
 

กรำฟ1 

ภำพรวมจ ำนวนประชำกรในประเทศไทย. 

กรำฟ 2 

ทีม่ำของขอ้มลู : ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชำต ิ





จะมกี ีค่นทีไ่ด ้
ฉลองวนัเกดิ
ครบรอบ 100 ปี 
อยำ่งชืน่มืน่ 

สงัคมผูส้งูอำย ุ



ปจัจบุนัคนสว่นใหญ ่

จำ่ยเงนิกอ้นโต 
สมคัรเมมเบอรฟิ์ตเนส 

ออกก ำลงักำย 
ใหแ้ข็งแรง  

มสีขุภำพด ีอำยยุนืยำว 

ควำมเชือ่ ... ควำมจรงิ 



คนจ ำนวนไมน่อ้ย 

ใชเ้งนิสว่นใหญ ่
ซือ้อำหำรเสรมิ 
บ ำรงุรำ่งกำย 
ใหแ้ข็งแรง 
มอีำยยุนืยำว 

ควำมเชือ่ ... ควำมจรงิ 



บำ้งก็ลงทนุเพยีงธูป 3 ดอก  

ขอพรใหม้ ี
อำยมุ ัน่ขวญัยนื  
ไมเ่จ็บ ไมจ่น 
ใชห่รอืไม ่

แลว้เรำเตรยีมตวัรบัมอืกบั
กำรมอีำยยุนืหรอืยงั 

ควำมเชือ่ ... ควำมจรงิ 



ชว่งอำยุ 20 ชว่งอำยุ 30 ชว่งอำยุ 40 ชว่งอำยุ 50 ชว่งอำยุ 60

(25-29 ปี) (30-39 ปี) (40-49 ปี) (50-59 ปี) (60-69 ปี)

ชำย 416 52 104 104 104 52

หญงิ 416 52 104 104 104 52

รวม 832 104 208 208 208 104

จ ำนวนผูต้อบ

แบบสอบถำม

แบบส ำรวจควำมคดิเห็นเรือ่ง “กำรมอีำยยุนื”  

โดยบรษิทั Tokio Marine Nichido Anshiseimei  

กลุม่เป้ำหมำยในกำรท ำแบบส ำรวจ มดีงันี ้



สงัคมผูส้งูอำย ุ

ประเด็นจำกแบบสอบถำม 

แนวโนม้ของผูส้งูอาย ุ

ความกงัวลตอ่การมอีายยุนื 

   “อายยุนื” ความเสีย่ง หรอื โอกาส 

การเตรยีมความพรอ้ม “อายยุนื” 

 



แนวโนม้ของผูส้งูอำย ุ

อายขุยัเฉลีย่ของประชากรในญีปุ่่ น พบวา่  

ช.   อำยเุฉลีย่    79.59 ปี 
ญ.  อำยเุฉลีย่     86.4  ปี 

1 ใน 4 คน จะเป็นผูส้งูอำยเุกนิ 65 ปี 



แนวโนม้ของผูส้งูอำย ุ

สำเหต ุ ควำมกงัวล 
ควำมเสีย่ง 

ตอ่เรือ่งเหลำ่นี ้

เงนิ 

กำรเจ็บป่วย / เขำ้รกัษำ 

กำรดแูล กำรสงเครำะห ์

โดยมคีวามกงัวลใน 

เรือ่ง เงนิ มากทีส่ดุ 

กอ่ใหเ้กดิ... 



ควำมเสีย่ง 
68.3% 

โอกำส 
31.7% 

“กำรมอีำยยุนื” จดัวำ่เป็นควำมเสีย่งหรอืโอกำส 

“อำยยุนื” ควำมเสีย่ง หรอื โอกำส 

 70 % ตอบวา่ ”อายยุนื” เป็นความเสีย่ง 



ค าถามคอื รูส้กึกงัวลตอ่ “การมอีายยุนื” หรอืไม ่

ไมค่อ่ยรูส้กึ
กงัวล 

13.3% 

รูส้กึกงัวล
อยำ่งมำก 
25.1% 

รูส้กึกงัวล
เล็กนอ้ย 
60.6 % 

ไมรู่ส้กึกงัวลเลย  
1.0 % 

เกอืบ 90 % กงัวลตอ่การมอีายยุนื 

ผลส ำรวจเรือ่งควำมกงัวลตอ่กำรมอีำยยุนื 



ผลส ำรวจเรือ่งควำมกงัวลตอ่กำรมอีำยยุนื 

ประเด็นหลกัของควำมกงัวลตอ่ “กำรมอีำยยุนื”  มดีงันี ้

เงนิ  เจ็บป่วย 
เขำ้โรงพยำบำล 

กำรไดร้บั 
กำรดแูล 

ภำวะเศรษฐกจิ 
สภำพสงัคม 

คูส่มรส 
เจ็บป่วย 
/เสยีชวีติ 

ใชช้วีติ 
โดดเดีย่ว 

เจ็บป่วย อืน่ๆ 

ผูต้อบแบบสอบถำมมปีระเด็นควำมกงัวลัตอ่กำรมอีำยยุนื 



ผลส ำรวจเกีย่วกบักำรเตรยีมควำมพรอ้ม 

มกีำรเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบักำรมอีำยยุนืหรอืไม ่

เตรยีมแผนกำรใชช้วีติส ำหรบัอนำคตหรอืยงั 25-44 ปี 

มำกกวำ่ 62.8% หรอืรอ้ยละ 60  
ต ัง้ใจทีจ่ะเตรยีมพรอ้มส ำหรบัอนำคต  

ยงัไมไ่ดเ้ตรยีมแต่
คดิวำ่ควรเตรยีม 
62.8% 

ก ำลงัเตรยีม 
10.8% 

ยงัไมไ่ด้
เตรยีม 
26.4% 



ผลส ำรวจเกีย่วกบักำรเตรยีมควำมพรอ้ม 

มกีำรเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบักำรมอีำยยุนืหรอืไม ่
เตรยีมแผนกำรใชช้วีติส ำหรบัอนำคตหรอืยงั 45-65 ปี 

ไมไ่ดเ้ตรยีม และ
เสยีดำยทีไ่มเ่ตรยีม 
52.4% 

ไมไ่ดเ้ตรยีม  
ถงึไมเ่ตรยีมก็ไม่

เดอืนรอ้น 
37.7% 

เตรยีมแลว้ 
9.9% 

มเีพยีงแค ่รอ้ยละ 10 เทำ่น ัน้ทีเ่ตรยีมพรอ้มแลว้ 

รอ้ยละ 50 รูส้กึเสยีใจทีไ่มไ่ดเ้ตรยีมพรอ้มต ัง้แตแ่รก  



ควรเตรยีมแผนกำรใชช้วีติส ำหรบัอนำคต 45-65 ปี 

ประหยดั
และเก็บ
ออมไว ้

ดแูล
สขุภำพ 

วำง
แผนกำร
ใชช้วีติไว ้

เรยีนรู ้
เพิม่พนู
ทกัษะ/
สอบ

ใบอนญุำต
ตำ่งๆ 

หำเพือ่นและ
งำนอดเิรก
เพือ่สนกุใน
กำรใชช้วีติ
บ ัน้ปลำย 

ไมม่ ี
อะไร
พเิศษ 

อืน่ๆ  

ผลส ำรวจเกีย่วกบักำรเตรยีมควำมพรอ้ม 



จำกแบบส ำรวจนีพ้บวำ่ 
มคีวำมกงัวลตอ่อำยทุีม่ำกขึน้ และ 3 ประเด็นหลกัทีต่อ้งเตรยีมกำร 

 แตย่งัไมไ่ดเ้ตรยีมควำมพรอ้ม ในเรือ่งเหลำ่นี ้
 

 อยำกประหยดัและเก็บออมไว ้

 อยำกดแูลสขุภำพไว ้

 อยำกวำงแผนกำรใชช้วีติไว ้

ผลส ำรวจเกีย่วกบักำรเตรยีมควำมพรอ้ม 



สงัคมผูส้งูอำยใุนประเทศญีปุ่่ น 

อำยคุำดเฉลีย่ 



คำ่เฉลีย่อำยคุำดเฉลีย่ 

สงัคมผูส้งูอำยใุนประเทศญีปุ่่ น 

(Age) 1980 1990 2000 2010 2016 2050 

Japan 76 79 81 83 85 90 

Thailand 64 70 71 74 75 ? 

Malaysia 68 71 73 75 75 ? 



อตัรำเจรญิพนัธุร์วม 

(number 

of 

children)  
1980 1990 2000 2010 2013 2016 

Japan 1.75 1.54 1.36 1.39 1.43 1.41 

Thailand 3.39 2.11 1.68 1.44 1.40 1.67 

Malaysia 3.79 3.52 2.83 2.00 1.96 2.53 

ทีม่ำของขอ้มลู : UN 

สงัคมผูส้งูอำยใุนประเทศญีปุ่่ น 



สดัสว่นประชำกรอำย ุ65 ขึน้ไป 

1980 1990 2000 2010 2016 2050 

Japan 9% 12% 17% 23% 27% 36% 

Thailand 4% 5% 7% 9% 11% 25% 

Malaysia 4% 4% 4% 5% 6% 15% 

สงัคมผูส้งูอำยใุนประเทศญีปุ่่ น 



2001 2010 2050 

Male 8.7 year 9.1 year ? 

Female 12.3 year 12.7 year ? 

ชว่งสขุภำพไมด่ ีกอ่นเสยีชวีติ (ญีปุ่่ น) 

“ชว่งสขุภำพไมด่”ี  = ‘อำยคุำดเฉลีย่’ - ‘ชว่งสขุภำพด’ี 

สงัคมผูส้งูอำยใุนประเทศญีปุ่่ น 



โครงสรำ้งระบบบ ำนำญแหง่ชำตปิระเทศญีปุ่่ น 

บ านาญขัน้พืน้ฐาน 

บ านาญส าหรับพนักงาน 

พนักงานบรษัิทเอกชน ขา้ราชการ 

ผูเ้อาประกนัภัย ประเภท 2 ผูเ้อาประกันภัย  
ประเภท 1 

ผูเ้อาประกันภัย  
ประเภท 3 

พลเมอืงญีปุ่่ นทกุคนตอ้งออมเงนิเขำ้สูร่ะบบบ ำนำญซึง่รฐับำลเป็นผูบ้รหิำรเงนิกองทนุบ ำนำญ 



เบีย้ประกนัภยัในญีปุ่่ น 

• ธุ ร กิจ ป ร ะ ก ัน ชี ว ิต ใ น
ประเทศญีปุ่่ นมตีลำดใหญ่
เ ป็นอ ันดบั  2  ของโลก 
และใหญก่วำ่ประเทศไทย
ประมำณ 20 เทำ่ 

• อตัรำส่วนนีค้งอยู่มำกว่ำ 
20 ปี 

34.1 34.5
36.3 37.1

34.7 

1.8
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ธรุกจิประกนัชวีติในประเทศญีปุ่่ น 

หน่วย : พนัล้านเยน * ขอมลูจำก TLAA 2014 







ปญัหำใหญค่นไทย ‘สงูวยัแตไ่มร่วย’ 

วนัที ่15 เมษำยน 2559 

รวยกอ่นแก ่หรอืแกก่อ่นรวย เป็นปญัหำทีข่บไมแ่ตกเมือ่
ไทยจะกำ้วสูส่งัคมผูส้งูอำยอุยำ่งเต็มตวัในอกีไมน่ำนนี ้

ลองคดิดวูำ่ถำ้วนันีเ้รำเป็นผูส้งูอำยทุ ีไ่มต่อ้งดแูลใครและไมม่ี
ใครมำดแูลเรำ เรำจะตอ้งใชเ้งนิเดอืนละเทำ่ไรถงึจะ “พออยูไ่ด”้ 



ถำ้จ ำเป็นตอ้งเลอืกออมไดเ้พยีงอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ นกัวำงแผน
กำรเงนิท ัง้ไทยและตำ่งประเทศมคีวำมเห็นไปในทำงเดยีวกนัวำ่ 



ถำ้ตอ้งเลอืก ควรเลอืกกำรออมเพือ่วยัเกษยีณกอ่น 

ออมเพือ่กำรศกึษำลกู  

1.กำรออมเพือ่เกษยีณ ถำ้พลำดไปแลว้ไมม่เีวลำใหก้ลบัไปแก้

ตวั แตก่ารศกึษาลกูมหีลายวธิทีีจ่ะไดเ้รยีนแมพ้อ่แมจ่ะไมไ่ดส้ง่เสยี  

2.เราสามารถกูย้มืเพื่อการศกึษา แต่ไม่สำมำรถกูเ้พือ่ใชจ้ำ่ยวยั

เกษยีณ 

3.อยำ่คำดหวงัวำ่สง่ลูกเรยีนสูงๆ แลว้ลูกจะมรีำยไดม้ำเลีย้งดู

เรำในวยัเกษยีณ ในทางกลับกัน เราควรคดิว่าการเก็บเงนิไวใ้ชว้ัย

เกษียณจะเป็นประโยชน์กับลูกมากกว่า เพราะเขาจะไดรั้บผดิชอบ

ตวัเองอยา่งเต็มที ่โดยไมต่อ้งรับภาระคา่ใชจ้า่ยเลีย้งดพูอ่แม ่ 





สถติบิรษิทัทีอ่ยูเ่กนิ 200 ปี สถติบิรษิทัทีอ่ยูเ่กนิ 500 ปี 

สถติบิรษิทัอยูเ่กนิ 1,000 ปี 

1. ญีปุ่่ น  3,146  บรษิทั   

    (ถอืเป็น 56%) 

2. เยอรมน ี 837  บรษิทั 

3. ฮอลแลนด ์ 222  บรษิทั 

4. ฝร ัง่เศส  196  บรษิทั 

5. สหรฐัอเมรกิำ  14  บรษิทั 

6. จนี  9  บรษิทั 

1. ญีปุ่่ น  19 บรษิทั   

1. ญีปุ่่ น  124 บรษิทั   



ภำพเหตกุำรณส์นึำมทิ ีป่ระเทศญีปุ่่ น 



ภำพเหตกุำรณส์นึำมทิ ีป่ระเทศญีปุ่่ น 

โตเกยีวมำรนี จำ่ยสนิไหมลกูคำ้ผูป้ระสบภยันบัแสนรำย 
เป็นมลูคำ่เงนิสนิไหมสงูกวำ่ 4 แสนลำ้นบำท  



ภำพเหตกุำรณ์น ำ้ทว่มทีป่ระเทศไทย 



ภำพเหตกุำรณน์ ำ้ทว่มทีป่ระเทศไทย 



ภำพเหตกุำรณน์ ำ้ทว่มทีป่ระเทศไทย 

โตเกยีวมำรนีประกนัภยัจำ่ยสนิไหมลกูคำ้ผูป้ระสบภยั 
เป็นเงนิสนิไหมมลูคำ่สงูกวำ่ 8 หมืน่ลำ้นบำท  



นกัขำ่วไทยเยีย่มชมส ำนกังำนใหญโ่ตเกยีวมำรนี 



ปีที ่16 ฉบับที ่1160 ประจ าวนัที ่15-12-2010  ถึง 17-12-2010  















โตเกยีวมำรนีประกนัชวีติ (ประเทศไทย) 
น ำคณะสือ่มวลชนเยีย่มชนธุรกจิกำรดแูลผูส้งูอำยใุนประเทศญีปุ่่ น 
ระหวำ่งวนัที ่26 – 31 สงิหำคม 2558 



จดุประสงค ์: ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสงัคมผูส้งูอำย ุ
และกลยทุธของ Tokio Marine Anshin Life 



ภำคเชำ้ 

คณุตำคยูำ่ มติำน ิ
Deputy GM TMNL 

ใหเ้กยีรตบิรรยำย 

สงัคมผูส้งูอำยแุละ 

กลยทุธของ  

Tokio Marine Anshin Life 



ภำคบำ่ย 

คณุคโูรส ุอะทซโึอะ 
ประธำนโตเกยีวมำรนี สชิโิด ซำมลูเอล 

ใหเ้กยีรตบิรรยำย 

ธรุกจิกำรดแูล

ผูส้งูอำย ุ

Samuel Nursing 

Care 



วนัที ่2 : น ำคณะสือ่มวลชนเยีย่มชมสถำนทีจ่รงิ 
บำ้นพกั “ฮลิเดอรม์อล” บรหิำรโดย โตเกยีวมำรนี นชิโิด แซมมเูอล 



สถำนทีจ่รงิบำ้นพกัอำศยัส ำหรบัผูส้งูอำย ุ“ฮลิเดอรม์อล” 
ยำ่นคำนำกำวำ ชำนเมอืงโตเกยีว 



คณุคโูรส ุอะทซโึอะ ประธำนโตเกยีวมำรนี สชิโิด ซำมลู
เอล 

เป็นผูใ้หก้ำรตอ้นรบัและน ำชมสถำนทีจ่รงิ 



ภมูทิศันภ์ำยนอก ซึง่ประกอบไปดว้ย 3 อำคำร 



ภมูทิศันภ์ำยนอก ซึง่ประกอบไปดว้ย 3 อำคำร 



ภมูทิศันภ์ำยนอก ซึง่ประกอบไปดว้ย 3 อำคำร 



ภมูทิศันภ์ำยนอกบนอำคำรบรเิวณสวนสำธำรณะ 



ภมูทิศันภ์ำยในบรเิวณ ล็อบบี ้โอโ่ถง สะอำดตำ 



ภมูทิศันภ์ำยในหอ้งพกัสว่นตวั 



ภมูทิศันภ์ำยในหอ้งพกัสว่นตวั 



ภมูทิศันภ์ำยในหอ้งพกัสว่นตวั 



ภมูทิศันภ์ำยในเป็นภตัตำคำร 



ภมูทิศันภ์ำยในเป็นภตัตำคำร 



ตำรำงกจิกรรมส ำหรบัผูอ้ยูอ่ำศยั 



บรเิวณโถงสว่นกลำงส ำหรบัเลน่หมำกรกุ 



บรเิวณสว่นกลำงส ำหรบัซือ้ของใชส้ว่นตวั 



หอ้งอเนกประสงคส์ ำหรบัท ำผม ท ำฟนั ตรวจตำ 



บรเิวณหอ้งอำบน ำ้ส ำหรบัผูท้ ีช่ว่ยเหลอืตนเองไมไ่ด ้



บรเิวณหอ้งอำบน ำ้แบบออนเซน 



คณะสือ่มวลชนทีร่ว่มชมธรุกจิกำรดแูลผูส้งูอำย ุ



บรรยำกำศกำรแถลงขำ่วทีส่นำมบนิ 







วนัที ่3 กนัยำยน 2558 



วนัที ่3 กนัยำยน 2558 



วนัที ่2 กนัยำยน 2558 





โตเกยีวมำรนีประกนัชวีติ รว่มมอืกบัจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั โดยคณำจำรย ์5 คณะ  

และ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิจดัโครงกำร

ฝึกอบรมหลกัสูตร “ผูว้ำงแผนกำรเกษยีณ” เพือ่เสรมิสรำ้งควำมรู ้และทกัษะในกำร

วำงแผนกำรเงนิเพือ่กำรเกษยีณอำยุอยำ่งถูกตอ้งตำมหลกัวชิำกำร และ เป็นทีย่อมรบั

ของภำครฐัในกำรน ำช ัว่โมงกำรฝึกอบรมเพือ่ตอ่ใบอนุญำตตวัแทนประกนัชวีติ คร ัง้ที ่4  



คณำจำรยจ์ฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั และผูท้รงคณุวฒุ ิ



บรรยำกำศหลงักำรฝึกอบรม ผูเ้ขำ้เรยีนจะตอ้งสอบผำ่น
มำตรฐำนตำมเกณฑท์ีจ่ฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยัก ำหนด 



พธิมีอบวฒุบิตัรแกผู่ส้ ำเร็จ หลกัสตูร  

“ผูว้ำงแผนกำรเกษยีณ” รุน่ที ่1 จ ำนวน 65 คน  



พธิมีอบวฒุบิตัรแกผู่ส้ ำเร็จ หลกัสตูร  

“ผูว้ำงแผนกำรเกษยีณ” รุน่ที ่2 จ ำนวน 125 คน  

ระหวำ่งวนัที ่7 – 11 กนัยำยน 2558 



พธิมีอบวฒุบิตัรแกผู่ส้ ำเร็จ หลกัสตูร  

“ผูว้ำงแผนกำรเกษยีณ” รุน่ที ่3 จ ำนวน 84 คน  

ระหวำ่งวนัที ่3 – 7 ตลุำคม 2559 



พธิมีอบวฒุบิตัรแกผู่ส้ ำเร็จ หลกัสตูร  
“ผูว้ำงแผนกำรเกษยีณ” รุน่ที ่4 จ ำนวน 103 คน  
ระหวำ่งวนัที ่21 – 25 สงิหำคม 2560 



 
 

 

รปูแบบผลติภณัฑ ์

ประกนัชวีติ 

ส ำหรบัสงัคมผูส้งูอำย ุ

สมโพชน ์เกยีรตไิกรวลั 
รองประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร 


