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Foreword >>
ในปี 2018 ที่ผ่านมา ประเด็นผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Automation หุ่นยนต์
และ AI ต่อตลาดแรงงาน กลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้ง เมื่อทั้ง World Bank, Asian
Development Bank และ World Economic Forum ได้เผยแพร่การศึกษาฉบับใหม่ออกมา
โดยมีข้อสรุปว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ แม้จะสร้างงานใหม่ แต่ก็จะท�ำให้งานบางประเภทไม่เป็น
ที่ต้องการ และแรงงานจ�ำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่จะเป็นที่ต้องการมากขึ้นในอนาคต
เทคโนโลยีใหม่ๆ อาจจะไม่ท�ำให้การว่างงานเพิ่มขึ้น แต่ Krungthai Macro Research
มองว่า Automation จะมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานในงานบางประเภท
โดยเฉพาะงานรูทีน ซึ่งจะมีผลต่อทั้งการเติบโตของค่าจ้างต่อไปในอนาคต และภาวะความ
เป็นอยู่ระยะยาวโดยเฉพาะในช่วงหลังเกษียณ ซึ่งขึ้นอยู่กับรายได้และการออมในช่วงชีวิต
การท�ำงาน
เราพบว่าส�ำหรับชาว Millennials การเติบโตของรายได้ที่ลดลง 1% อาจจะต้องทดแทน
ด้วยการออมที่เพิ่มขึ้นถึง 4% ของรายได้เพื่อให้มีเงินใช้หลังเกษียณเท่าเดิม ซึ่งเป็นเรื่องที่ท�ำ
ไม่ง่ายนัก แม้การเรียนต่อจะช่วยให้ท�ำงานประเภทใหม่ที่มีเงินเดือนสูงกว่าเดิมได้ แต่ก็ไม่ใช่
เรื่องที่ทุกคนจะท�ำได้เช่นกัน
Krungthai Macro Research แนะน�ำให้ Millennials ที่กังวลเกี่ยวกับผลกระทบจาก
Automation ปรับแนวทางการออมแต่เนิ่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับสัดส่วนและวิธีการออม
พิจารณาผลิตภัณฑ์ประกันต่างๆ ในการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด รวมถึงพิจารณาการลงทุน
ในตลาดตราสารทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุ เนื่องจากมีผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่า
การลงทุนอื่นๆ

พชรพจน์ นันทรามาศ

กิตติพงษ์ เรือนทิพย์

เผยแพร่: ตุลาคม 2018

Disclosures: This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed herein.
The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In particular, information
provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes only. There is no representation that any
transaction can execute at such terms or price.
Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering into any transaction
and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this report. Clients should consult their own
financial advisors regarding the appropriateness of investing in any investment strategies discussed or recommended in this report and
should understand that statements regarding future prospects may not be realized. While all information this presentation has been
produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness.
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Automation & การปรับตัว
ของมนุษย์เงินเดือนชาว Millennials

ทำ�ไม Millennials ควรเตรียมพร้อมกับ Automation?

30%

รายได้ในอนาคต
ของงานออฟฟิศรูทีน
อาจน้อยกว่าที่คาด

50%

ของอาชีพเดิมๆ
จะไม่เป็นที่ต้องการ

จะปรับตัวอย่างไรดี?
ย้ายไปอยู่ SME หลบ Automation

เรียนต่อ เพื่ อท�ำงานใช้ความคิด/บริหาร

ค่าแรง SME
น้อยกว่าบริษัทใหญ่

รายได้อาจเพิ่ มขึ้น
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ออมเพิ่ มขึ้น
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พยายามออมเพิ่ ม
เมื่อมีรายได้เพิ่ ม
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2

ลงทุนระยะยาวในหุ้น
เพิ่ มขึ้นบ้าง

3

หาประกัน
ลดความเสี่ยงเเรงๆ บ้าง

หากรายได้โตลดลง

ต้องออมเพิ่ มขึ้น

ถ้าออมเยอะขนาดนั้นไม่ไหวควร...

สมมุติวา่ ออมในพั นธบัตรที่ผลตอบแทน 2% ต่อปี

เพื่ อให้มีเงินหลังเกษียณเท่าเดิม

ที่มา: วิเคราะห์โดย Krungthai Macro Research จากข้อมูลของ World Bank World Economic Forum ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ
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Automation

จะแย่งงานเราหรือไม่? เรียนต่อจะคุ้มมั้ย?
แล้วเราควรปรับแผนการออมอย่างไร?
ส�ำหรับ Millennials (ผูท้ เี่ กิดในช่วงปี 1980-1997) ทัง้ ทีเ่ พิง่ เริม่ เข้าสูต่ ลาดแรงงาน ท�ำงานมาสักพัก หรือเริม่ สร้างครอบครัว
ข่าว Automation1 หรือหุ่นยนต์จะแย่งงานมนุษย์มีให้เห็นอยู่บ่อยๆ และท�ำให้เกิดความกังวลเสมอๆ แม้ว่าในรายงาน
ล่าสุด World Economic Forum ประเมินว่าในช่วง 5 ปีข้างหน้า Automation จะก่อให้เกิดงานใหม่มากกว่า
งานทีจ่ ะหายไป2 แต่หลายงานก็มโี อกาสสูงทีจ่ ะถูกท�ำแทนด้วยหุน่ ยนต์ การเรียนรูท้ กั ษะใหม่ๆ จึงเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญมากขึน้
การปรับตัวด้านการออมการลงทุนต่อความเสีย่ งนีก้ ส็ ำ� คัญไม่แพ้กนั ในบทความนี้ Krungthai Macro Reserch จะกล่าวถึง
แนวโน้มโดยสังเขปของ Automation ในโลกและในไทย ทางเลือกของแรงงานในการปรับตัวและผลกระทบต่อรายได้
ที่อาจเกิดขึ้น และแนวทางการปรับตัวด้านการออมการลงทุนเพื่อให้เพียงพอในอนาคต
Automation ในบทความนี้หมายถึง เครื่องจักรที่สามารถตั้งโปรแกรมท�ำงานด้วยตนเอง (อัตโนมัติ) หรือระบบอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI
(Artificial Intelligence) โดยบางส่วนของบทความนี้จะใช้ค�ำว่า “หุ่นยนต์” และ “Automaton” แทนกัน โดยไม่ได้มีเจตนาสื่อความให้ต่างกัน
2
The Future of Jobs Report 2018 ของ World Economic Forum รายงานว่าจะมีงานใหม่สุทธิกว่า 133 ล้านต�ำแหน่งในปี 2022
1
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ท�ำไม Millennials

ถึงควรเตรียมพร้อมกับ Automation?
1. เพราะ Automation ท�ำงานได้หลายอย่างขึ้นและท�ำได้ดียิ่งขึ้น

Automation ปัจจุบันไปไกลกว่าแค่งานด้านการผลิต อย่างเช่นการผลิตที่เป็นแบบซ�้ำๆ (routine manufacturing
activities) หรือ Blue collar jobs หากแต่เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น AI และ Machine Learning สามารถท�ำงาน
แบบใช้ ค วามคิ ด (Cognitive) หรื อ White collar jobs หลายๆ อย่ า งให้ เ ป็ น อั ต โนมั ติ ไ ด้ ม ากกว่ า ที่ เ คย
(รูปที่ 1: ท�ำความรู้จักกับงานประเภทต่างๆ) ยิ่งกว่านั้น อาชีพที่ถูกท�ำนายว่าจะถูกท�ำให้เป็นอัตโนมัติในอนาคตยังรวม
ถึงงานที่รายได้สูงๆ ด้วย (Box 1: งานประเภทใด Automation ท�ำได้ง่าย และท�ำได้ยาก)
รูปที่ 1: ท�ำความรูจ
้ ก
ั กับงานประเภทต่างๆ

ท�ำให้เป็นอัตโนมัติได้ยากกว่า

งานใช้ความคิด
สร้างสรรค์ และบริหาร
(Non-Routine
Cognitive)
ผู้จด
ั การ, แพทย์, วิศวกร,
อาจารย์, ทนายความ

ท�ำให้เป็นอัตโนมัติได้ง่ายกว่า

งานใช้แรงมีทักษะ
(Non-Routine
Manual)

งานออฟฟิศ
แบบรูทีน
(Routine Cognitive)

งานใช้แรง
แบบรูทีน
(Routine Manual)

พนักงานบริการ,
พนักงานดูแลผู้อ่ น
ื ,
พนักงานรักษา
ความปลอดภัย

พนักงานธุรการ, เสมียน,
ผู้จำ� หน่ายสินค้า

ผู้ควบคุมเครื่องจักร,
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการประกอบ

ที่มา: อ้างอิงการจัดประเภทงานจากบทความ “หุน่ ยนต์ในภาคอุตสาหกรรม: กระแสใหม่ทแี่ รงงานต้องกังวลจริงหรือ?” ของธนาคารแห่งประเทศไทย
และการจัดกลุ่มอาชีพในแบบส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร
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Box 1

งานประเภทใดที่ห่น
ุ ยนต์ท�ำได้ยาก และได้งา่ ย

งานหรือกิจกรรมที่ Automation
ท� ำ ได้ ดี คื อ งานที่ มี แ บบแผน
แน่นอน คาดเดาได้ กิจกรรมการ
ท�ำงานเหล่านั้นมักจะเป็นงานที่ท�ำ
แบบซ�้ ำ ๆ หรื อ รู ที น (Routine)
ไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน อยู่ใน
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส ามารถคาดเดาได้
ไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานที่ใช้แรงงาน
(Manual) หรือใช้ความคิด (Cognitive)
เป็นหลักก็ตาม ในบทความ Future
of Employment3 กล่าวว่าอาชีพ
ที่มีโอกาสถูกท�ำให้เป็นอัตโนมัติสูง
มีหลายอาชีพ เช่น เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่เสมียนต่างๆ เจ้าหน้าที่
ปล่ อ ยกู ้ นั ก วิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย ง
แคชเชียร์ ผูช้ ว่ ยนักกฎหมาย เป็นต้น4
ซึ่งบางงานก็เป็นงานที่มีรายได้สูง
อย่างงานในกรอบด้านขวาบนของ
รูปที่ 2
งานที่ต้องใช้ทักษะทางสังคม ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงวิพากษ์ เป็นสิ่งที่ท�ำให้เป็นอัตโนมัติ
ได้ยาก และจะเป็นทีต่ อ้ งการมากขึน้ งานประเภทนีม้ กั คาดเดาแบบแผนไม่ได้ (Non-Routine) ผูท้ ำ� งานต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น ครูอนุบาล กราฟิกดีไซเนอร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Data Scientist เป็นต้น รายงาน
ของทั้ง World Bank และ World Economic Forum ต่างเห็นไปในทางเดียวกันว่าทักษะด้านความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ความสามารถในการเรียนรู้ การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และทักษะด้านพฤติกรรมสังคม จะมีคุณค่า
และเป็นที่ต้องการมากขึ้นในอนาคต5

งานศึกษาของ Frey and Osborne (2013) จากมหาวิทยาลัย Oxford ซึ่งมีผู้อ้างอิงจ�ำนวนมาก
การทีเ่ ทคโนโลยีสามารถท�ำงานนัน้ ให้เป็นอัตโนมัตไิ ด้ไม่ได้หมายความว่างานนัน้ จะหายไปอย่างแน่นอน เพราะยังขึน้ กับอีกหลายปัจจัย ทัง้ ในเรือ่ งต้นทุน ความขาดแคลนของแรงงาน
ความคุ้มค่า ระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น งานศึกษาของ Arntz et al. (2017) กล่าวว่า บางอาชีพแม้เทคโนโลยีจะท�ำได้บ้างแต่ก็ไม่ได้จะท�ำให้อาชีพนั้นหายไป เพราะยังมี
บางหน้าที่ในอาชีพนั้นที่เทคโนโลยีท�ำได้ยาก
5
จากรายงาน Future of Job 2018 ของ World Economic Forum และรายงาน World Development Report 2019: The Changing Nature of Work ของ World Bank
3
4
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รูปที่ 2: ค่าแรงเฉลี่ยของอาชีพต่างๆ และโอกาสในการถูกท�ำให้เป็นอัตโนมัติ
รายได้ต่อปี
หน่วย: USD
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ที่มา: วิเคราะห์โดย Krungthai Macro Research โดยความน่าจะเป็นที่งานจะถูกหุ่นยนต์ท�ำแทนมาจาก Frey and Osborne (2013)
ขณะที่ข้อมูลรายได้ มาจาก เว็บไซต์ indeed.com โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2018
หมายเหตุ: Median Wage เป็นตัวเลขของสหรัฐฯ ในไตรมาส 4 ปี 2017 จาก Bureau of Labor Statistics

100%

ความน่าจะเป็นในการ
ถูกหุ่นยนต์ท�ำงานแทน
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2. Millennials ยังคงสนใจงานที่ถูกท�ำให้เป็นอัตโนมัติได้ ไม่ต่างจากคนเจนเนอเรชั่นอื่นๆ

Millennials ยังคงสนใจหางานประเภทรูทีน (Routine) แม้ Millennials โดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับคนเจนเนอเรชั่น
ก่อนๆ แล้ว จะมีการศึกษาที่สูงกว่าและคุ้นเคยกับเทคโนโลยีมากกว่า6 อย่างไรก็ดี เมื่อดูความสนใจในงานที่ต้องการท�ำ
ของ Millennials ในสหรัฐฯ Indeed หนึ่งในเว็บไซต์หางานขนาดใหญ่กลับพบว่า Millennials สนใจหางานประเภท
รูทนี (routine) เป็นสัดส่วนประมาณ 50% ไม่ได้ตา่ งจากคนรุน่ ก่อนๆ แต่อย่างใด7 ซึง่ งานประเภทรูทนี เป็นงานทีเ่ ทคโนโลยี
มีโอกาสท�ำงานแทนได้มากที่สุด

3. ต�ำแหน่งงานร่วม 1 ใน 3 เกินความจ�ำเป็น และ Millennials ในหลายประเทศก็เริม
่ กังวล

บริษัทกว่าครึ่งคิดว่างานของคนคงลดลง งานยากๆ หลายงานเริ่มถูก automated การส�ำรวจโดย World
Economic Forum (WEF)8 พบว่ามีต�ำแหน่งงานจ�ำนวนมากถึง 1 ใน 3 ที่เริ่มไม่เป็นที่ต้องการ หรืออาจถูกท�ำให้เป็น
อัตโนมัติ กว่าครึง่ ของบริษทั ในหลายประเทศจากการส�ำรวจคาดว่า ด้วยแนวทางการแข่งขันของบริษทั ในปัจจุบนั ในช่วง
5 ปีขา้ งหน้า Automation จะน�ำไปสูก่ ารลดลงของการจ้างงานในงานบางประเภท งานทีเ่ รามักคิดว่าเป็นงานยาก ต้องการ
ทักษะที่สูงในการท�ำงาน มีค่าแรงที่สูง อย่าง Investment banker ในบริษัทใหญ่ๆ กลับโดนท�ำให้เป็นอัตโนมัติในช่วงปี
ทีผ่ า่ นมานี9้ ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้ว บริษทั ขนาดใหญ่มคี วามพร้อมเงินทุนในการใช้หนุ่ ยนต์แทนแรงงานมากกว่าบริษทั ขนาดเล็ก
และมีแนวโน้มจะท�ำ automation มากกว่า10
ไม่แปลกที่ Millennials ในหลายประเทศจะรู้สึกถึงความไม่แน่นอนกับอนาคตงานที่ท�ำอยู่ Millennials จ�ำนวน
เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 8,000 คนจาก 30 ประเทศ ของ Deloitte ในปี 2017 เริ่มกังวลกับอนาคต
ของตัวเอง 40% คิดว่า Automation เป็นภัยคุกคามต่องานที่ท�ำอยู่ 44% เชื่อว่าความต้องการงานที่ใช้ทักษะของตัวเอง
จะลดลง (รูปที่ 3)11
จาก Infographics “Millennials-Coming of Age” โดย Goldman Sachs และ บทความ “Today’s young workers are more likely than ever to have a bachelor’s degree”
โดย Pew Research Center
7
จากบทความ “What Impact will Automation have on the Generation?” ใน blog.indeed.com
8
รายงาน The Future of Jobs Report 2018
9
สถาบันการเงินชัน้ น�ำของโลกหลายแห่ง มีการจ้างงานลดลงและให้หนุ่ ยนต์ทำ� แทนมากขึน้ Goldman Sach ได้ใช้ระบบซือ้ ขายอัตโนมัติ เข้ามาช่วยในการท�ำการซือ้ ขายสินทรัพย์
เช่นเดียวกับ HSBC ที่มีการใช้หุ่นยนต์ในการให้ค�ำแนะน�ำการลงทุน ใน 5 ปีข้างหน้า ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมธนาคารอย่าง Citi ก็มีแนวโน้มจะใช้หุ่นยนต์ในการทดแทน
การท�ำงานกว่าหนึ่งหมื่นอัตรา
10
Cainarca et al., 1990 Arntz et al., 2016 และ Asian Development Outlook 2018 (April)
11
จากการส�ำรวจ Millennials กว่า 8,000 คนจาก 30 ประเทศ ของ Deloitte ในปี 2017
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รูปที่ 3: ความคิดเห็นของบริษัท และ Millennials ต่อการจ้างงานในอนาคต

บริษัท

Millennials

31%

50%

เห็นว่า Automation
จะท�ำให้ขนาด
ขององค์กรลดลง

ของหน้าที่งานในปัจจุบัน
เกินความจ�ำเป็น
(Redundant roles)

40%

44%

คิดว่า Automation
เป็นสิ่งคุกคามต่องาน

เชื่อว่าความต้องการงาน
ที่ใช้ทักษะของพวกเขา
จะลดลง

ที่มา: World Economic Forum และ Deloitte

4. บริษัทใหญ่ๆ ในไทยก็มีแผนที่จะน�ำ Automation มาใช้มากขึ้น

บริษทั ใหญ่ๆ ในไทย เริม่ พูดถึงการปรับองค์กรกันบ้างแล้ว ในช่วงปีทผี่ า่ นมานี้ บริษทั ใหญ่ทงั้ ในและนอกภาคการผลิต
มีแผนที่จะน�ำ Automation มาใช้มากขึ้น แม้บริษัทเหล่านั้นจะประกาศว่าจะไม่มีการลดพนักงานโดยการเลิกจ้าง
แต่ก็เตรียมปรับลดขนาดขององค์กร โดยการไม่รับพนักงานมาทดแทนพนักงานที่ลาออกหรือเกษียณอายุ (อย่างน้อย
ในบางต�ำแหน่ง) ในช่วงเวลาหลายปีข้างหน้า
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Automation กับรายได้ในอนาคต:

ท�ำงานประเภทเดิมดี?
หรือเรียนต่อ และท�ำงานประเภทใหม่ดี?
รายได้ในอนาคต ขึ้นกับว่าแรงงานยังคงอยากท�ำงานประเภทเดิมหรือประเภทใหม่ หากงานที่เราท�ำมีแนวโน้มสูง
ในการถูกท�ำให้เป็นอัตโนมัติ เราควรเริ่มพิจารณาว่าจะปรับตัวต่อ Automation อย่างไรดี ไม่ว่าจะท�ำงานประเภทเดิม
ต่อไปดี หรือว่าเรียนต่อ เพื่อเปลี่ยนมาท�ำงานใช้ความคิดสร้างสรรค์และบริหารซึ่งท�ำให้เป็นอัตโนมัติได้ยากแทนดี
ทางเลือก 1

ท�ำงานประเภทเดิม อาจเผชิญค่าแรงที่เติบโตน้อยลง

ค่าแรงอาจเติบโตน้อยลง ส�ำหรับงานที่ถูกท�ำให้เป็นอัตโนมัติได้ หากบริษัทใช้ Automation
แทนการท�ำงานบางส่วน และไม่สามารถหาหน้าทีใ่ หม่ให้พนักงานท�ำเพิม่ เติมได้ ก็จะท�ำให้พนักงาน
มี productivity ลดลง12 ซึ่งอาจส่งผลให้ให้ค่าจ้างของพนักงานไม่เติบโตดีเหมือนแต่ก่อน13
ค่าแรงที่โตน้อยลงมีผลต่อรายได้ในระยะยาวค่อนข้างมาก จากข้อมูลภาวะการท�ำงานของ
ประชากร (Labor Force Survey: LFS)14 จากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ค่าแรงเฉลี่ยในงานประเภท
ออฟฟิศแบบรูทีนในบริษัทใหญ่ (เฉพาะผู้ที่จบการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมปลาย) ระหว่างผู้ที่อายุ
30 ปี และ 59 ปี จะแตกต่างกันประมาณ 1 เท่า หรือคิดเป็นการเติบโต (ที่แท้จริง) ประมาณ 2.4%
ต่อปี สมมุติว่าเราเป็นพนักงานบริษัท อายุ 30 ปี ในปี 2018 เงินเดือน 30,000 บาท รายได้เติบโต
เท่ากับเงินเฟ้อที่ 1.5% บวกกับการเติบโตด้านรายได้ของอาชีพ 2.4% เราอาจคาดได้ว่าเงินเดือน
จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมีเงินเดือนก่อนเกษียณประมาณ 91,000 บาทต่อเดือน (โตปีละ 3.9%) แต่หาก
รายได้เราโตน้อยลง โดยสมมุติวา่ โตเท่าอัตราเงินเฟ้อเท่านัน้ เราจะมีรายได้ตอนอายุ 59 ปี ประมาณ
46,200 บาทต่อเดือน ซึ่งน้อยกว่าที่อาจคาดหวังไว้อยู่ร่วม 50% (รูปที่ 4)

ในทางทฤษฎีแล้ว ผลิตภาพแรงงาน (labor productivity) เป็นปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึ่งในการก�ำหนดค่าแรงของแรงงาน
ในการศึกษาของ Acemoglu et al. (2017) พบว่าในพื้นที่ที่มีอัตราส่วนหุ่นยนต์ต่อแรงงานสูง ค่าแรงเฉลี่ยของแรงงานมักน้อยกว่าพื้นที่ที่มี
อัตราส่วนต�ำ่ กว่า เช่นเดียวกับงานวิจยั อีกหลายชิน้ ทีร่ วบรวมใน Asian Development Outlook 2018 (April) ดังนัน้ ในทางหนึง่ เราอาจตีความได้วา่
แม้ว่าการลงทุน automation จะช่วยให้แรงงานท�ำงานได้มากขึ้น แต่ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจกลับไปสู่ผลก�ำไรมากกว่าค่าจ้างแรงงาน
14
การศึกษาชิ้นนี้ใช้ข้อมูล LFS ทั้งหมด 9 ชุด ตั้งแต่ปี 2016 ไตรมาส 1 ถึง ปี 2018 ไตรมาส 1
12
13
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รูปที่ 4: การเติบโตของค่าแรงเฉลี่ยของงาน Routine Cognitive อาจน้อยลงหากบริษัทท�ำ Automation
ค่าแรงเฉลี่ยในช่วงอายุต่างๆ
หน่วย: บาท

90,985

บาท
ต่อเดือน

โตต

เงินเดือน

า

รายได้
อาจต่างกัน

ิม
มเด

ถึง 50%

46,199

บาท
ต่อเดือน

ิ เฟ้อเท่านั้น
โตเท่าเงน

30,000
บาทต่อเดือน

อายุ 30

อายุ 59

ที่มา: วิเคราะห์โดย Krungthai Macro Research จากข้อมูล LFS ในปี 2016-2018

หากยังอยากใช้เงินหลังเกษียณเท่าเดิม จ�ำเป็นต้องออมมากขึน้ จากเงินเดือน 30,000 บาท สมมุตวิ า่ เราใช้จา่ ยตอนนี้
ประมาณ 22,500 บาทต่อเดือน และออมเงินส่วนที่เหลือ ซึ่งเท่ากับ 25% ของรายได้ และออมที่อัตราเดียวกันต่อไป
ในทุกๆ ปี โดยเราน�ำเงินออมไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ภายใต้ข้อสมมุติที่ว่าพันธบัตรรัฐบาลให้ผลตอบแทน 2%
ต่อปีทุกปี จะช่วยให้เรามีเงินออมตอนเกษียณประมาณ 6.3 ล้านบาท หากยังคงออมเงินในพันธบัตรต่อไป และคิดว่า
จะมีชีวิตถึงอายุ 85 ปี ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยอายุขัยของคนไทยในปัจจุบัน เราจะมีเงินใช้ได้ประมาณเดือนละ 25,700 บาท ซึง่
ถือว่าเพียงพอ15 แต่หาก Automation ท�ำให้รายได้เราลดลง 1% เราต้องออมเงินเพิ่มขึ้น 4% เช่นจาก 25%
เป็น 29% ของรายได้ เพือ่ ให้เรามีเงินใช้จา่ ยหลังเกษียณเท่าเดิม ซึง่ หากรายได้เราเติบโตเพียง 1.5% เท่ากับอัตราเงินเฟ้อ
เราต้องออมถึง 35.5% ของรายได้ (รูปที่ 5) ซึ่งอัตราการออมในระดับนี้อาจไม่ใช่เรื่องง่ายส�ำหรับหลายๆ คน
รูปที่ 5: เมื่อรายได้เติบโตน้อยลง หากต้องการใช้หลังเกษียณเท่าเดิม ท�ำให้ต้องออมเพิ่ มขึ้นมาก
อัตราการออมที่จะท�ำให้มีรายได้หลังเกษียณเท่าเดิม เมื่อรายได้เติบโตน้อยลง
อัตรา
การออม

40%
35%

ออมที่เส้นนี้จะมีเงิน 6.35 ล้านบาท
ตอนอายุ 60

30%
25%
20%
15%
10%
1.00%

1.50%

โตเท่าเงินเฟ้อ

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

โตเท่าเดิม

4.50%

การเติบโต
ของค่าแรงต่อปี

ที่มา: วิเคราะห์โดย Krungthai Macro Research จากข้อมูล LFS ในปี 2016-2018
15

เงินจ�ำนวนนี้จะเท่ากับ 75% ของค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณ (โดยทั่วไปแล้วค่าใช้จ่ายหลังเกษียณจะประมาณ 70-80% ของค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณ) โดยค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณ
จะเท่ากับ ค่าใช้จ่ายในปัจจุบันที่เติบโตเท่าอัตราเงินเฟ้อที่ 1.5% เป็นเวลา 30 ปี
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การย้ายไปท�ำบริษัทขนาดกลางและเล็กที่ท�ำ Automation ช้ากว่าอาจไม่ใช่ค�ำตอบ เนื่องจากมีค่าแรงเฉลี่ย
ที่ต�่ำกว่า หากแรงงานต้องการหลีกความเสี่ยงด้าน Automation ในบริษัทใหญ่ และย้ายไปท�ำงานใน SMEs แทน
ควรทราบว่าแรงงานที่ท�ำงานประเภทเดียวกันใน SMEs มีค่าแรงเฉลี่ยน้อยกว่าในทุกช่วงอายุ จากข้อมูล LFS แรงงาน
ประเภทออฟฟิศรูทนี ใน SMEs จะมีคา่ แรงเฉลีย่ น้อยกว่าผูท้ ที่ ำ� งานในบริษทั ขนาดใหญ่ในช่วงอายุ 31-35 ปี ประมาณ 14%
(สามารถใช้ interactive feature ค่าแรงเฉลีย่ ในแต่ละช่วงอายุของงานประเภทต่างๆ ในบริษทั ต่างขนาดกันได้ในรูปที่ 6)
ค่าแรงใน SME ก็อาจถูกกดดันจาก Automation เช่นกัน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่มีอุปทานแรงงานเข้าไปใน SMEs
มากขึน้ จากการทีบ่ ริษทั ใหญ่ไม่รบั คนเพิม่ หรือการทีบ่ ริษทั ใหญ่มตี น้ ทุนลดลงจากการใช้ Automation ก็อาจส่งผลให้มี
การแข่งขันด้านราคากับบริษทั เล็กมากขึน้ นอกจากด้านค่าแรง สวัสดิการด้านการออมเป็นอีกสิง่ ทีค่ วรพิจารณาอย่างถีถ่ ว้ น
เนื่องจาก SMEs บางบริษัทอาจไม่ได้มีการสบทบเงินออมให้แรงงานในกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพสูงเท่าในบริษัทขนาดใหญ่
รูปที่ 6: ย้ายไปท�ำงานออฟฟิศรูทีนใน SME มีค่าแรงน้อยลงแต่ยา้ ยไปท�ำงานใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ค่าแรงมากขึน
้
การเปลี่ยนแปลงของค่าแรงเฉลี่ยในช่วงอายุ 31-35 ปี จากงานออฟฟิศรูทีนไปที่ใหม่ หรืองานประเภทใหม่

Click! เพื่ อเปรียบเทียบค่าแรงของงานประเภทต่างๆ

งานออฟฟิศรูทีนใน SME
ค่าแรง
อาจลดลง

-14%

งานใช้ความคิดสร้างสรรค์/
บริหารในบริษัทใหญ่

งานออฟฟิศรูทีนในบริษัทใหญ่
ถ้าเปลี่ยนไปท�ำ

ที่มา: วิเคราะห์โดย Krungthai Macro Research จากข้อมูล LFS ในปี 2016-2018

ถ้าเปลี่ยนไปท�ำ

ค่าแรง
อาจเพิ่ มขึ้น

+56%
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ทางเลือก 2

เรียนต่อ ไม่มีรายได้ในช่วงสั้นๆ และอาจมีรายได้เพิ่ มขึ้นหากได้งานประเภท
ใช้ความคิดสร้างสรรค์และบริหาร

งานประเภทใช้ความคิดสร้างสรรค์ในบริษัทใหญ่ให้ค่าตอบแทนที่มากกว่า จากข้อมูล LFS
เมื่อเทียบผู้ที่ท�ำงานในบริษัทขนาดใหญ่เหมือนกัน (เฉพาะผู้ที่จบการศึกษาสูงกว่ามัธยมปลาย)
ค่าแรงเฉลี่ยของงานประเภทใช้ความคิดสร้างสรรค์และบริหารในบริษัทขนาดใหญ่จะสูงกว่า
งานประเภทออฟฟิศแบบรูทนี ในบริษทั ใหญ่ในทุกช่วงอายุ16 โดยในช่วงอายุ 31-35 ปี จะมีคา่ แรงเฉลีย่
สูงกว่าประมาณ 56%17
แม้จะยอมเสียค่าเล่าเรียน และเวลาท�ำงาน หากได้งานประเภทใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
บริหารเพียงไม่กี่ปีก็คืนทุน หากสมมุติว่าแรงงานอายุ 30 ปี ศึกษาต่อโดยหยุดงานเป็นเวลา 1 ปี
ด้วยต้นทุนค่าเล่าเรียนที่ 2 แสนบาท หากได้ท�ำงานใช้ความคิดสร้างสรรค์และบริหารหลังเรียนจบ
ค่าแรงเฉลีย่ ในช่วงอายุ 31-34 ปี (รวมปีทไี่ ม่ได้ทำ� งาน 1 ปี) จะได้ประมาณ 34,000 บาท ซึง่ นอกจาก
จะไม่ได้ลดลงจากการท�ำงานประเภทเดิมแล้ว ยังมีการเติบโตที่ดีกว่ามาก18 โดยเมื่ออายุ 59 ปี
อาจมีค่าแรงมากกว่าการท�ำงานประเภทเดิมถึง 80%19 (รูปที่ 7)
รูปที่ 7: แม้ต้องเสียต้นทุนจากการศึกษาต่อ หากเปลี่ยนประเภทงานที่ท�ำได้ ก็จะมีรายได้เฉลี่ยที่สูงกว่าในทุกช่วงอายุ

อายุ 31-34 ปี

อายุ 59 ปี

33,041
บาท/เดือน

94,534

34,382

172,709

ท�ำงานออฟฟิศรูทีน
เหมือนเดิม

แต่ถ้า
เปลี่ยนไป

บาท/เดือน

เรียนต่อ และท�ำงาน
ใช้ความคิดสร้างสรรค์/
บริหาร

บาท/เดือน

บาท/เดือน

ที่มา: วิเคราะห์โดย Krungthai Macro Research จากข้อมูล LFS ในปี 2016-2018
หมายเหตุ: ค่าแรงเฉลี่ยในช่วงอายุ 31-34 ปี กรณีเรียนต่อคิดจาก การไม่ได้ท�ำงานและเสียค่าเล่าเรียน 2 แสนบาทตอนอายุ 31 ปี หลังจากเรียนจบและได้งาน
ใช้ความคิดสร้างสรรค์จะมีรายได้ประมาณ 47,000 บาท
ผลการวิเคราะห์ด้วย OLS regression ยังคงยืนยันว่าผู้ที่ท�ำงานประเภทใช้ความคิดสร้างสรรค์และบริหารมีค่าแรงที่สูงกว่า แม้จะควบคุมตัวแปรต่างๆ แล้วก็ตาม
จากข้อมูล LFS ปี 2016-2018 เงินเดือนของผู้จบการศึกษาสูงกว่ามัธยมปลาย อายุ 31-35 ปี ท�ำงานออฟฟิศรูทีน ในบริษัทใหญ่อยู่ที่ 16,280 บาท ในขณะที่ผู้ที่ท�ำงาน
ใช้ความคิดสร้างสรรค์และบริหาร ในบริษัทใหญ่มีเงินเดือนเฉลี่ย 25,457 บาท
18
วิเคราะห์จากข้อมูล LFS โดยเราประเมินว่าอัตราการเติบโตของค่าแรงในงานใช้ความคิดสร้างสรรค์และบริหารมีค่าเท่ากับ 4.7% ต่อปี (การเติบโตที่แท้จริง 3.2% บวกกับ
ค่าเงินเฟ้อที่ 1.5%) ในขณะที่อัตราการเติบของค่าแรงในงานออฟฟิศรูทีนในบริษัทใหญ่มีค่าเท่ากับ 3.9% (การเติบโตที่แท้จริง 2.4% บวกกับค่าเงินเฟ้อที่ 1.5%)
19
แต่หากค่าแรงของงานออฟฟิศรูทีนโตเท่าอัตราเงินเฟ้อเท่านั้น เมื่ออายุ 59 ปี ค่าแรงงานของงานใช้ความคิดสร้างสรรค์และบริหารอาจมากกว่างานออฟฟิศรูทีนเกือบ 3 เท่า
16
17
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แล้ว Millennials

ควรเตรียมพร้อมด้านการเงินอย่างไร?
แม้วา่ เรียนต่อและเปลีย่ นประเภทงานจะท�ำให้รายได้เพิม่ ขึน้ แต่อาจไม่ใช่ทกุ คนทีท่ ำ� ได้ การออกจากงานเพือ่ ศึกษา
เพิม่ เติมอาจไม่ใช่เรือ่ งง่ายส�ำหรับทุกคน ไม่วา่ ด้วยเหตุผลด้านความถนัด หรือข้อจ�ำกัดด้านการเงิน โดยเฉพาะในช่วงทีเ่ ริม่
สร้างครอบครัว ดังนั้นการปรับตัวด้านการออมการลงทุนจึงเป็นสิ่งควรพิจารณาอย่างยิ่ง การปรับเปลี่ยนแผนการออม
การลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้มีเงินออมหลังเกษียณไม่ต่างจากเดิมได้ แม้รายได้เราจะเติบโตน้อยลง
การเตรียมตัวด้านการเงินเป็นเรื่องส�ำคัญ Krungthai Macro Research ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน
ได้แก่ ดร.นราพงศ์ ศรีวศิ าล อาจารย์ประจ�ำภาควิชาการธนาคารและการเงิน และ ดร.อิสริยะ สัตกุลพิบลู ย์ อาจารย์ประจ�ำ
ภาควิชาสถิติ สาขาการประกันภัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณฉัตรชัย ทิศาดลดิลก
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิจัย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ดร.สมชัย อมรธรรม
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) (KTAM)
ในการให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการปรับการออมและการลงทุนทัง้ ในระยะสัน้ และยาวเพือ่ การเกษียณ โดยมีประเด็น
ที่ควรพิจารณาดังนี้

คุณฉัตรชัย
ทิศาดลดิลก

ดร.สมชัย
อมรธรรม

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิจัย
ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
และลูกค้าสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย
จ�ำกัด (มหาชน) (KTAM)

ดร.อิสริยะ
สัตกุลพิ บูลย์

ดร.นราพงศ์
ศรีวศ
ิ าล

อาจารย์ประจ�ำภาควิชาสถิติ
สาขาการประกันภัย
คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ประจ�ำภาควิชา
การธนาคารและการเงิน
คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15 Krungthai Macro Research

แผนการออมใหม่ของเราค�ำนึงถึงความไม่แน่นอนจาก Automation ไปหรือยัง?

หาก Automation กดดันรายได้ จะให้มีเงินหลังเกษียณเท่าเดิม อาจต้องออมมากขึ้น จากสมการการบริโภค
หลังเกษียณง่ายๆ ใน (รูปที่ 8) จะเห็นได้ว่า การบริโภคของเราในอนาคตจะขึ้นอยู่กับว่าเราออมเงินก่อนเกษียณเท่าไหร่
ซึ่งเงินออมนี้ขึ้นอยู่กับอัตราการออมและรายได้ตอนท�ำงาน รวมกับผลตอบแทนจากการลงทุนของเรา นอกจากนี้
การบริโภคในอนาคตอาจมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดหลังเกษียณด้วยเช่นกัน หาก Automation ท�ำให้
รายได้เราเติบโตน้อยลง ส่งผลให้รายได้ตลอดช่วงอายุการท�ำงานน้อยลงกว่าที่คาดไว้เดิม เราอาจต้องเพิ่มอัตราการออม
หากต้องการบริโภคหลังเกษียณเท่าเดิม
รูปที่ 8: สมการการบริโภคหลังเกษียณ

การบริโภคหลังเกษียณขึ้นอยู่กับ

+

+

รายได้
ตอนท�ำงาน

ผลตอบแทน
การลงทุน

+

อัตรา
การออม

- ค่าใช้จา่ ยที่ไม่คาดคิด
หลังเกษียณ

อย่างไรก็ดี การออมเพิ่มขึ้นมากๆ ไม่ใช่เรื่องง่าย ดร.นราพงศ์กล่าวว่า จริงๆ แล้วคนมักชอบที่จะมีการบริโภค
ที่ไม่ผันผวนในแต่ละช่วงเวลา (smooth consumption) การที่คนต้องลดการบริโภคมากๆ เพื่อออมเงินส�ำหรับ
เกษียณอาจไม่ใช่สิ่งที่คนท�ำแล้วได้อรรถประโยชน์สูงสุด คุณฉัตรชัยกล่าวว่า การออมเพิ่มตั้งแต่ตอนนี้มักเป็น
เรื่องที่คนมักไม่ชอบท�ำ และมักผัดผ่อนที่จะท�ำ โดยผู้ออมอาจเห็นว่าการออมมากขึ้นท�ำให้สูญเสียการบริโภค
และให้ค่ากับความสูญเสียตรงนี้มาก (Present Bias)
การสัญญาว่าจะออมมากขึน้ ในอนาคตช่วยได้
คุณฉัตรชัยยกตัวอย่างในต่างประเทศว่า มีการ
+
ออกแบบแผนการออมทีช่ ว่ ยแก้ให้คนเพิม่ การออม
รายได้ลด
เพิ่ มสัดส่วนการออม
โดยเราไม่จ�ำเป็นต้องบริโภคน้อยลงในปัจจุบัน
เพียงแต่เราตกลงว่าจะออมในจ�ำนวนที่มากขึ้น
เมื่ อ เราได้ ค ่ า แรงที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในอนาคต (Auto
การบริโภคหลังเกษียณเท่าเดิม
Escalation) เช่น แต่ก่อนเราออมเงิน 10% จาก
เงินเดือน 10,000 บาท เมือ่ เราได้ขนึ้ เงินเดือนเป็น
11,000 บาท เราอาจเพิม่ อัตราการออมเป็น 12% ด้วยวิธกี ารนีเ้ ราจะมีเงินออมเพิม่ จาก 1,000 บาท เป็น 1,212 บาท
ในขณะทีก่ ารบริโภคเราก็เพิม่ จาก 9,000 บาท เป็น 9,788 บาท โดยวิธกี ารนีจ้ ะช่วยลดปัญหาการผัดผ่อน (Present
Bias) เนื่องจากผู้ออมไม่จ�ำเป็นต้องลดการบริโภคในปัจจุบัน และมีการบริโภคและการออมที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
อีกด้วย20
20

จากการศึกษาของนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล R. Thaler และ S. Benartzi พบว่า ด้วยแผนการออมเช่นนี้ช่วยให้อัตราส่วนการออมเงินของผู้ออมเพิ่มขึ้น
อย่างมาก (อ่านเพิ่มเติมได้ในบทความ Save More Tomorrow: Using Behavioral Economics to Increase Employee Saving)
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ลองพิจารณาผลิตภัณฑ์ประกัน เพื่อลดความ
เสี่ยงในชีวิตด้านอื่นๆ ดูบ้าง การออมเพิ่มไม่ใช่
สิง่ เดียวทีจ่ ะช่วยให้เรามีการบริโภคหลังเกษียณได้
ตามเดิม ดร.อิสริยะกล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ด้านการ
ประกันภัยหลายๆ ตัวเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราจ�ำกัด
รายจ่ายอื่นๆ ที่ไม่คาดคิดได้ดียิ่งขึ้น โดยเราอาจ
เริ่มตรวจสอบตัวเองขั้นแรกว่าเราได้เข้าร่วมกับ
ระบบประกันสังคมซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงเรา
ทั้งเรื่องสุขภาพและการออกจากงานไว้หรือยัง
หากเราต้องการลดค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่คาดคิดด้านสุขภาพ
มากยิง่ ขึน้ เราอาจลองพิจารณาผลิตภัณฑ์ประกัน
อื่นๆ เพิ่มเติม

รายได้ลด

ลดค่าใช้จา่ ยที่ไม่คาดคิด

การบริโภคหลังเกษียณเท่าเดิม

แบ่งเงินออมตามเป้าหมาย และกันเงินไว้ยามฉุกเฉินเพิม่ ขึน้ บ้างหากกังวลเรือ่ ง Automation คุณฉัตรชัย
แนะว่า การแบ่งเงินออมและลงทุนตามเป้าหมาย (Goal-based investing) เช่น ส�ำหรับการเกษียณ ส�ำหรับ
ใช้จ่ายฉุกเฉิน ส�ำหรับที่อยู่อาศัย ส�ำหรับการศึกษาบุตร ฯลฯ จะช่วยให้เราแยกความเสี่ยงที่เรารับได้ (risk
tolerance) ได้ดียิ่งขึ้น เราอาจแบ่งเงินออมเพื่อการเกษียณ เป็นก้อนที่เราวางแผนว่าจะไม่น�ำมาใช้จนกว่าจะ
เกษียณ เราก็ควรมีเงินออมระยะสัน้ ยามฉุกเฉินทีเ่ พียงพอ (Rainy day funds) ด้วย โดยปกติแล้วเงินออมระยะสัน้
ควรมีเพียงพอส�ำหรับค่าใช้จา่ ยประมาณ 3-6 เดือน หาก Automation เป็นเรือ่ งทีเ่ รากังวลมาก เราอาจพิจารณา
เพิ่มเงินส�ำรองในส่วนนี้ขึ้นบ้าง
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เมื่อเงินออมระยะสั้นเพียงพอ จะช่วยให้การลงทุนระยะยาวของเรารับความผันผวนระยะสั้นได้ดีขึ้น เพื่อ
ผลตอบแทนทีม่ ากกว่าในระยะยาว เมือ่ เรามีเงินออมส�ำหรับฉุกเฉินเพียงพอ และแบ่งเงินอีกก้อนเพือ่ การเกษียณ
อย่างเช่น การลงทุนเงินออมในกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ไม่ควรกังวลกับความผันผวนระยะสั้นเกินไปนัก ดร.สมชัย
ยกตัวอย่างว่า สินทรัพย์ทผี่ นั ผวนสูง (เช่น กองทุนตราสารทุน) และดูเหมือนเสีย่ งสูง กลับให้ผลตอบแทนระยะยาว
ที่ดี ในขณะที่สินทรัพย์ที่ไม่ค่อยผันผวน (เช่น พันธบัตรรัฐบาล) และดูเหมือนเสี่ยงต�่ำ กลับให้ความเสี่ยงจาก
ผลตอบแทนที่ไม่พอใช้ให้กับเราในระยะยาวแทน (Box 2: ถ้าเราออมเงินเมื่อ 30 ปีที่แล้ว)
ควรตรวจสอบว่าเราเลือกแผนการลงทุนในกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเหมาะสมหรือยัง ผู้ออมจ�ำนวนไม่น้อย
ที่เป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเลือกแผนการออมด้วยค่าตั้งต้น ที่มักเป็นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
ในอัตราที่สูง (เช่น 80%) โดยไม่ท�ำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งอาจจะยังไม่ใช่แผนที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับผู้ออม
ดร.สมชัยแนะน�ำเพิ่มว่า การลงทุนระยะยาวในสินทรัพย์ที่ราคาผันผวน เราไม่ควรสับเปลี่ยนสินทรัพย์บ่อยนัก
เพราะหากเราคาดคะเนเวลาขายผิด ก็อาจท�ำให้เราไม่ได้ผลตอบแทนดีเท่าที่ควร
ควรกระจายความเสี่ยงการลงทุนเพื่อลด home bias นอกจากการพิจารณาลงทุนระยะยาวในตราสารทุน
เพิ่มเติมแล้ว การลด home bias ในการลงทุน ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดีขึ้น คุณฉัตรชัยกล่าวว่า
โดยทั่วไปแล้วคนเรามักจะเลือกลงทุนในสิ่งที่คุ้นเคย (Familiarity Bias) ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุ้นในบริษัทที่ตัวเอง
ท�ำงานอยู่ การลงทุนสัดส่วนใหญ่กบั ตลาดในประเทศ อย่างไรก็ดสี งิ่ เหล่านัน้ มักมีความเคลือ่ นไหวในทิศทางเดียวกับ
ค่าแรงของเราไม่มากก็น้อย การลงทุนในสินทรัพย์เหล่านั้นมากเกินไป อาจเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ไม่ดีนัก
ดร.สมชัยแนะน�ำว่า การเลือกลงทุนในหุน้ บริษทั อืน่ การลงทุนในกองทุนต่างประเทศ หรือในกรณีทอี่ าชีพของเรา
อาจได้ผลกระทบจาก automation การลงทุนในหุน้ กลุม่ AI หรือ Tech บ้าง จะช่วยให้เรากระจายความเสีย่ ง
ในการลงทุนได้ดีขึ้น
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Box 2

ถ้าเราออมเงินเมื่อ 30 ปีที่แล้ว
ตอนนี้จะมีเงินเท่าไหร่?

รูปที่ 9: ในช่วงปี 1987-2017 การลงทุนในตลาดหุ้นแม้จะผันผวนกว่าพั นธบัตร
แต่ก็ให้ผลตอบแทนดีกว่ามาก
เงินออมสะสมเปรียบเทียบระหว่างการลงทุนในดัชนี SET และพั นธบัตรรัฐบาล

30 ปี
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4,000,000
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ในเอเซีย

3,000,000

ลงทุนใน
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ลงทุนใน
พั นธบัตร
รัฐบาล

2,000,000
1,000,000
0
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ที่มา: วิเคราะห์โดย Krungthai Macro Research จากข้อมูล CEIC
หมายเหตุ: 1) การลงทุนในดัชนี SET ท�ำวันท�ำการสุดท้ายของปีในทุกปี
		
2) ผลตอบแทนนี้ยังไมได้รวมเงินปันผลจากการลงทุนใน SET
		
3) เนื่องจากไม่มีข้อมูลผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลในช่วงปี 1987-1998
			 จึงใช้ผลตอบแทนจากการฝากธนาคารแบบออมทรัพย์แทน ซึ่งมีผลตอบแทนเฉลี่ยในช่วงเวลาดังกล่าวที่ 6.2%

การลงทุนในตราสารทุนผันผวนสูง แต่ผลตอบแทนในระยะยาวก็ดกี ว่าการฝากเงินมาก สมมุตวิ า่ เราอายุ
30 ปี มี ร ายได้ ร วมจากค่ า จ้ า งเท่ า กั บ 10,000 ต่ อ เดื อ น ในปี 1987 เราออมเงิ น 20% ของรายได้
ในทุกๆ ปี จนเกษียณในปี 2017 โดยรายได้เติบโตเท่ากับการเติบโตของเศรษฐกิจ (nominal GDP growth)
ในทุกปี จะเห็นจากรูปที่ 9 ได้วา่ การลงทุนในดัชนี SET ทีแ่ ม้จะมีความผันผวนสูงกว่าการลงทุนในกองทุนพันธบัตร
รัฐบาลอยู่มาก แต่ก็ให้ผลตอบดีกว่ามาก แม้ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ดัชนี SET จะเผชิญวิกฤติทางการเงินถึง
2 ครัง้ ก็ตาม (ในปี 1997 และ 2008) โดยในปี 2017 เราจะมีเงินออมจากการลงทุนใน SET ประมาณ 5.9 ล้านบาท
ในขณะที่การลงทุนในพันธบัตรท�ำให้เรามีเงินเพียง 4.1 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าเงินการลงทุนใน SET เกิน 40%
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การลงทุนในตลาดต่างประเทศช่วยลดและกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศได้ จากรูปที่ 10
แสดงให้เห็นว่าในช่วงปี 1987-2017 การเคลือ่ นไหวระหว่างดัชนี SET และ S&P500 ในบางช่วงไม่ได้เคลือ่ นไหว
ไปในทิศทางเดียวกันเท่าไรนัก (ค่า correlation เท่ากับ 0.319) ดังนั้นการลงทุนในต่างประเทศจึงทั้งเป็นการ
ลดและกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศเพียงอย่างเดียว
รูปที่ 10: ดัชนี SET และ S&P500 ไม่ได้เคลื่อนไหวในทางเดียวกันเสมอไป
ดัชนี SET และ S&P500 (1987 =100)
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0.319
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0.030
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0.076

ที่มา: วิเคราะห์โดย Krungthai Macro Research จากข้อมูล CEIC
หมายเหตุ: ค่า Correlation ค�ำนวนจากข้อมูลรายปี
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