6 รู ปแบบที่อยู่อาศัยเพื่อวัยเกษียณ
คณะสถาปั ตย์จฬุ าฯ คาดปี 78 ประชากรผู้สงู อายุไทยมีสดั ส่วน 30% ของจํานวนประชากรทั ้งหมด ดีเวลลอปเปอร์ ตื่น
รับเทรนด์“บิวเดอสมาร์ ท” ผุดโครงการแสนสรา เจาะกลุม่ ลูกค้ายุโรป “ธารารมณ์” จัดประกวดการออกแบบคอนโดฯ รองรับ
สังคมผู้สงู อายุ หวังต่อยอด
รศ.ไตรรัตน์ จารุทศั น์ หัวหน้าหน่วยปฏิบตั ิการวิจยั สภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมกับผู้สงู อายุและคนพิการคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิ ดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงทิศทางตลาดอสังหาฯเพื่อผู้สงู วัยว่า ประเทศไทย
เข้ าสูส่ งั คมผู้สงู วัยมาตั ้งแต่ปี 2548-2549 ด้ วยจํานวนผู้สงู อายุ (อายุตั ้งแต่ 60 ปี ขึ ้นไป) ในสัดส่วน 10% และมีอตั ราการเพิ่มขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง ทั ้งนี ้ คาดการณ์วา่ ในปี 2578 ประเทศไทยจะเป็ นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดคือมีสดั ส่วนอยู่ที่ 30% ของจํานวน
ประชากรทั ้งหมด ทั ้งนี ้ สามารถแบ่งกลุม่ ผู้สงู อายุออกเป็ น 2 กลุ่ม ประกอบด้ วย
1.กลุ่มที่อยู่ได้ อย่างอิสระ ไม่ ต้องพึ่งพา โดยผู้สงู อายุในกลุ่มนี ้สามารถทํากิจวัตรประจําวันได้ ตามปกติ และไม่ต้องจํากัด
พื ้นที่
2.กลุ่มที่ต้องพึ่งพาได้ แก่ผ้ สู งู อายุที่ต้องอาศัยการพึ่งพาผู้อื่นในการทํากิจวัตรประจําวัน และต้ องจํากัดพื ้นที่การอยู่อาศัย
สําหรับรูปแบบของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่พฒ
ั นามาเพื่อรองรับผู้สงู อายุท ั ้ง 2 กลุ่ม แบ่งออกได้ เป็ น 6 รูปแบบ โดยกลุ่มที่อยู่ได้
อย่างอิสระ ไม่ต้องพึ่งพา กลุ่มธุรกิจที่จะได้ รับอานิสงค์โดยตรงคือ กลุ่มที่ปรับปรุงที่อยู่อาศัยเดิมให้ สอดรับกับการใช้ ชวี ติ ใน
ปั จจุบนั ซึ่งตลาดดังกล่าวมีความต้ องการสูงถึงประมาณ 85-95% ของตลาดรวม หรื อทําในรูปแบบของศูนย์ดแู ลผู้สงู อายุและที่
อยู่อาศัยผู้สงู อายุในชุมชน ในส่วนของกลุ่มที่ต้องพึ่งพา รูปแบบธุรกิจที่เหมาะกับกลุ่มนี ้ได้ แก่ สถานบริ บาลผู้สงู อายุ สถานดูแล
ผู้สงู อายุที่มีภาวะโรคสมองเสื่อม และสถานดูแลผู้สงู อายุในช่วงสุดท้ ายของชีวิต
“คาดว่าธุรกิจดูแลผู้สงู อายุแบบให้ บริ การระยะสั ้นเช่นศูนย์ดแู ลผู้สงู อายุ จะมีแนวโน้ มการเติบโตเพิ่มมากขึ ้นในช่วง 5-10 ปี
ข้ างหน้า ขณะเดียวกันธุรกิจซึ่งจัดให้ มีที่พาํ นักระยะยาว เช่น ชุมชนผู้สงู อายุ จะมีอตั ราการเติบโตในระยะยาว เนื่องจาก
ผู้สงู อายุที่ต้องอยู่คนเดียวมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น”
ด้ าน นายสุเรซ ซูบรามาเนียม ประธานกรรมการบริ หาร บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า ประเทศไทยจัดเป็ น
ประเทศที่กลุ่มผู้สงู อายุชาวต่างชาตินยิ มเดินทางเพื่อเข้ามาพักผ่อน ทั ้งนี ้ จากสถิติการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของคนต่าง
ด้ าว ประเภทใช้ชีวิตบั ้นปลาย (เป็ นผู้สงู อายุตั ้งแต่ 50 ปี ขึ ้นไป) ของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง หรื อที่เรี ยกกันว่าวีซา่ ลองสเตย์
พบว่า มีชาวต่างชาติที่ขอวีซา่ ประเภทนี ้เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ตั ้งแต่ปี 2554 จาก 36,253 ราย เป็ น 46,642 รายในปี 2556 หรื อ
เพิ่มขึ ้น 30% และในปี 2557 เพียงสองเดือนแรก มีผ้ยู ื่นขอวีซ่าประเภทนี ้แล้ ว 9,483 ราย โดย 10 ประเทศที่มีการขอวีซ่าเพื่อ
ใช้ ชีวิตบั้นปลายในประเทศไทยมากที่สุดได้ แก่ อังกฤษ , อเมริกา , เยอรมนี , ญี่ปนุ่ , สวิตเซอร์ แลนด์ , ออสเตรเลีย ,
นอร์ เวย์ , ฝรั่งเศส , สวีเดน และเนเธอร์ แลนด์ ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่ วนมากถึง 73.8% ของผู้ยื่นขอวีซ่าทั ้งหมดในปี
2556

โดยจังหวัดที่กลุม่ ผู้สงู อายุชาวต่างชาตินิยมเดินทางมักเป็ นเมืองท่องเที่ยวหลัก ได้ แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา นครราชสีมา(เขา
ใหญ่) และ หัวหิน ชะอํา บริ ษัทจึงเปิ ดตัวโครงการแสนสรา @ แบคเม้ าท์เท่น มูลค่า 400 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นโครงการที่อยู่อาศัย
สําหรับผู้สงู วัยอายุ 50 ปี ขึ ้นไป ตั ้งอยู่บนพื ้นที่ 13.2 ไร่ ประกอบด้ วย วิลล่า ขนาด 200 ตร.ม. 2 ห้ องนอน จํานวน 13 หลัง และ
คอนโดมิเนียม ขนาด 150 ตร.ม. 2 ห้ องนอน จํานวน 30 ห้ อง ในลักษณะให้ เช่าเป็ นระยะ 30 ปี ต่อสัญญาได้ 2 ครัง้ ครัง้ ละ 10
ปี ผู้พกั อาศัยสามารถใช้ บริการต่างๆ ตามมาตรฐานของโรงแรม 5 ดาว และรวมทั ้งบริ การที่ปรึ กษาด้านสุขภาพ ราคาขาย
เริ่ มต้ นที่ 8 ล้ านบาท ทั ้งนี ้คาดว่า ณ สิ ้นปี 2559 จะมียอดขายอยู่ที่ประมาณ 30% เน้ นกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติเป็ นหลัก หาก
โครงการเป็ นทีย่ อมรับบริ ษัทก็มีแผนเปิ ดโครงการใหม่ในทําเลอื่นๆที่หมาะสมต่อไป เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ รวมทั ้งที่แบล็คเม้าท์
เท่น ก็ยงั มีที่ดินเหลือ โครงการอาจจะมีการซื ้อที่ดินเพิ่มจากแบล็คเม้ าท์เท่น
ในส่วนของ บริ ษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน) ล่าสุดร่ วมกับภาควิชาสถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี จัดกิจกรรมประกวดการออกแบบคอนโด รองรับสังคมผู้สงู อายุ มุ่งเน้ นให้ นกั ศึกษา
ได้ ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์อย่างเต็มที่ เพราะเล็งเห็นว่าประเทศไทยกําลังจะเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุอย่างเต็มตัว นอกจากนี ้ก็มีบริ ษัท
พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด ทีใ่ ห้ ความสําคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์ความต้ องการของผู้บริ โภค ตาม 4 เมกะ
เทรนด์โลก และการพัฒนาบ้ านเพื่อผู้สงู อายุก็เป็ นหนึง่ ในยุทธศาสตร์ของบริ ษัท และยังมีบริ ษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด
(มหาชน) , บริ ษัท เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
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