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คำนิยม 
 ในการประเมินการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ในปงบประมาณ 
2558 คณะกรรมการประเมินดำเนินงานของสวทน. เห็นวา คณะ
กรรมการฯ ควรมีขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรสำหรับการทำงานในอนาคตของ 
สวทน. ประเด็นยุทธศาสตรที่สำคัญประการหนึ่งคือการเปลี่ยนของประเทศ
ไทยไปสูสังคมสูงวัย ซึ่งเปนสิ่งที่ประเทศไทยไมเคยพบมากอน รวมทั้งประเทศ
ไทยกำลังเขาสูสังคมสูงวัยในสภาพยังเปนประเทศรายไดปานกลาง ตางจาก
ประเทศในอเมริกาเหนือ ยุโรป ญี่ปุน  ที่เขาสูสังคมสูงวัยเมื่อประเทศได
พัฒนาทางเศรษฐกิจแลว มีรายไดสูง สงผลใหประเทศไทยจำตองสรางรูปแบบ
การเติบโตของเศรษฐกิจ การเตรียมตัวทางเทคโนโลยี การสรางความพรอม
ทางสังคมที่ตางจากประเทศที่พัฒนาทางเศรษฐกิจแลว ในการประชุมเดือน
กันยายน 2558 คณะกรรมการฯ ไดเชิญใหศาสตราจารย ดร. เกื้อ วงศบุญสิน 
ซึ่งเปนหนึ่งในคณะกรรมการฯ และเปนนักประชากรศาสตรที่สำคัญของ
ประเทศ ไดบรรยายเรื่องการคาดการณเพื่อสังคมสูงวัยในอนาคต 
 คณะกรรมการฯ เห็นวาคำบรรยายของศาสตราจารย ดร. เกื้อ  
วงศบุญสิน ไดใหขอมูลเชิงลึก พรอมทั้งเสนอแนวทางการเตรียมตัวของภาค
สวนตางๆ เพื่อการเขาสูสังคมสูงวัยของประเทศ ใหประเทศไทยสามารถ
เติบโตตอไปไดในสภาพที่โครงสรางประชากรเปลี่ยนไป จึงไดขออนุญาต
ศาสตราจารย ดร. เกื้อ วงศบุญสิน จัดพิมพคำบรรยายเพื่อแจกจายในวงกวาง 
เพื่อสรางความตื่นตัว ความเขาใจ และการเตรียมพรอม 
 ในนามของคณะกรรมการฯ ผมขอขอบคุณศาสตราจารย  
ดร. เกื้อ วงศบุญสิน ที่กรุณาเรียบเรียงเอกสารเพื่อใหความรูเทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้เปนอยางสูง คณะกรรมการฯ หวังวาเอกสารฉบับนี้
จะไดรับการเผยแพรเกิดประโยชนยังกลุมเปาหมายตอไป 
 

ดร.กฤษณพงศ กีรติกร 
ประธานกรรมการคณะกรรมการประเมินการดำเนินงาน 

ของสำนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหงชาติ 
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คำนำ 
 หนังสือเลมนี้พยายามที่จะชี้ ให เห็นประเด็นทาทายจากการ

เปลี่ยนแปลงทางประชากร โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปลี่ยนแปลงโครงสราง

ดานอายุของประชากร สูแนวโนมของการมีสัดสวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นดวย

อายุขัยเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากพัฒนาการทางการแพทย

และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ เพื่อชี้ใหเห็นถึงความ

จำเปนที่ประเทศไทยควรเนนความสนใจเพิ่มมากขึ้นถึงความสัมพันธระหวาง

การมีอายุยืนยาวขึ้นกับสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งมีนัยสำคัญอยางยิ่งตอโอกาสในการ

พัฒนาเศรษฐกิจสังคมใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน ทั้งนี้ ในหลายประเทศ 

ทั่วโลก ไดเริ่มกาวขามจากการพิจารณาเพียงสังคมสูงวัยมาสูการเนนเรื่อง 

Longevity Economy (เศรษฐกิจอายุวัฒน) และ Longevity Dividend  

(การปนผลอายุวัฒน) 

 การบรรลุสูเศรษฐกิจอายุวัฒน มิใชเพียงการมีอายุยืนยาวขึ้น หากแต

หัวใจสำคัญอยูที่คนในสังคมมีสุขภาพดีตลอดชวงชีวิตอยางยืนยาว ซึ่งการที่

ประเทศหนึ่งๆ จะไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจจากการเปนสังคมสูงวัยที่มี

สุขภาพดี หรือ การปนผลอายุวัฒน จำเปนตองมีการเตรียมการเพื่อสราง

โอกาสทางเศรษฐกิจนั้น กลาวคือ เนนการเตรียมประชากรใหเปนผูมีสุขภาพ

ที่ดีทั้งกอนวัยเกษียณและตลอดชวงอายุเกษียณซึ่งยาวนานนับสิบป ซึ่งการมี

สุขภาพที่ดีนั้น ไมจำกัดเพียง การมีสุขภาพที่ดีทางกาย (Physical Health) 

หากแตครอบคลุมถึงมิติอื่นๆ ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งทางสมอง (Cognitive 

Status) และทางจิตใจ (Mental Status) ซึ่งการสูงวัยโดยมีสุขภาพที่ดี  

(Healthy Aging) นั้นผูสูงอายุจะตองมีสุขภาพทางกาย ทางสมอง และทาง

จิตใจที่ดี ปราศจากภาวะทุพพลภาพ จึงจะจัดวาเปนผูสูงอายุที่ประสบความ

สำเร็จ (Successful Aging) โดยตระหนักวา การเตรียมการเพื่อใหเปนผู

สูงอายุที่มีสถานะสุขภาพดี จำเปนตองเตรียมการตั้งแตกอนวัยสูงอายุ ซึ่ง

การเตรียมการดังกลาวนอกจากจะเปนประโยชนตอตนเองในระดับปจเจก 

หรือประชากรแตละบุคคลแลว ยังเปนการเอื้อตอพัฒนาการทางสังคมและ

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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 เศรษฐกิจอายุวัฒน ไมอาจบรรลุไดหากมีเพียงการดำเนินของแตละ

ครอบครัวหรือชุมชนโดยลำพัง บทบาทของภาครัฐนับวามีความจำเปนอยาง

ยิ่งในการบริหารจัดการเพื่อใหประเทศกาวสูโอกาสใหมทางเศรษฐกิจใน

ลักษณะของเศรษฐกิจอายุวัฒนและไดรับประโยชนจากการเปนสังคมสูงวัยที่

มีสุขภาพดี หรือ การปนผลอายุวัฒน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การที่ประเทศไทย

จะตองมีมาตรการที่ดีเพื่อรองรับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงสัดสวนประชากร 

ที่มีแนวโนมจะมีสัดสวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล เพื่อสรางโอกาสใหม

ทางเศรษฐกิจ สามารถกาวพนกับดักของมิติแหงวัยพึ่งพิงซึ่งประเทศไทยจะ

ตองเผชิญหากปราศจากการปรับตัวอยางเหมาะสมและทันการณ ทั้งนี้เพราะ

เทาที่ผานมา ประชากรสูงวัยจัดไดวาเปนวัยพึ่งพิง โดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน 

งบประมาณที่เกี่ยวของกับการรักษา และการฟนฟูหลังการเจ็บปวยคอนขาง

สูงโดยเปรียบเทียบกับประชากรวัยอื่น เนื่องจากเปนวัยที่มีอัตราการเจ็บปวย

และมีภาวะทุพพลภาพสูงกวาประชากรวัยอื่น 

 ผูเขียนขอขอบคุณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ได

มอบทุนเมธีวิจัยอาวุโสแก ศาสตราจารย ดร.เกื้อ วงศบุญสิน ซึ่งไดรวมศึกษา

รวบรวมผลงานการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใหการเขียนหนังสือเลมนี้ดำเนิน

การไดอยางสะดวกคลองตัว ขอขอบคุณอดีตรัฐมนตรีชวย ดร.กฤษณพงศ 

กีรติกร ที่กรุณาเขียนคำนิยมให 

 ส วนดีของหนั งสื อ เลมนี้  ผู เขี ยนขออุทิ ศ ให ศาสตราจารย  

ดร.วิศิษฐ ประจวบเหมาะ ตลอดจนบิดามารดาของผูเขียน สวนขอบกพรอง

ตางๆ ที่ยังพึงมีนั้น ผูเขียนขอนอมรับไวเพื่อปรับปรุงในโอกาสตอไป 

 

ศาสตราจารย ดร.เกื้อ วงศบุญสิน 

ศาสตราจารย ดร.พัชราวลัย วงศบุญสิน 



6 ¡ÒÃ¤Ò´¡ÒÃ³�à¾×èÍÊÑ§¤ÁÊÙ§ÇÑÂã¹Í¹Ò¤µ

สรุปการนำเสนอ 

“การคาดการณเพื่อสังคมสูงวัยในอนาคต” 

ศ.ดร.เกื้อ วงศบุญสิน : สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศ.ดร.พัชราวลัย วงศบุญสิน : วิทยาลัยประชากรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

โดย ศ.ดร.เกื้อ วงศบุญสิน  

นำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานของ สวทน.  

ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558 
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 เปนที่ทราบกันวา ในปจจุบัน ประเทศไทยอยูระหวางการจัด

ทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 สำหรับ

ขับเคลื่อนประเทศระหวางป พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งจะเชื่อมโยงแผน

ยุทธศาสตรชาติ จากสมาชิกสภาปฏิรูป (สปช.) และแผนยุทธศาสตร

ประเทศไทยในระยะ 20 ปของรัฐบาล ซึ่งครอบคลุมหลายดาน รวม

ทั้งการผลักดันใหประเทศไทยหลุดพนจากกับดักประเทศรายได

ปานกลาง ทามกลางปญหาทาทายที่สำคัญในชวง 1-2 ทศวรรษขาง

หนา โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนสังคมสูงวัย 

 หากเรามองไปโดยรอบในสวนตางๆ ของโลก จะเห็นวา หลาย

ประเทศทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกำลังพัฒนา รวมถึง

ประเทศที่เปนคูคาสำคัญของไทย เชน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา 

ญี่ปุน จีน สิงคโปร มาเลเซีย เวียดนาม เปนตน ก็อยูระหวางการจัด

ทำแผนยุทธศาสตรชาติ เพื่อขับเคลื่อนประเทศใหพัฒนาตอไปใน

ระยะยาว รวมถึงการปรับทิศทางดานความสัมพันธทางการทูตและ

การคาการลงทุนกับตางประเทศดวย โดยอาศัยขอมูลดานการคาด

การณถึงความเปนไปตางๆ ในอนาคต ซึ่งขอมูลสำคัญที่ทุกประเทศ

เหลานั้นนำมาเปนฐาน คือ ขอมูลการคาดการณทางประชากร ดังเห็น

ไดชัดจากรายงาน “Long-Term Global Demographic Trends: 

Reshaping the Geopolitical Landscape” โดยสำนักขาวกรอง

กลางของสหรัฐอเมริกา (CIA 2011) รายงานเรื่อง “Global Trends 

to 2030: Can the EU meet the challenges ahead?” โดย 

inter-institutional European Strategy and Policy Analysis 

System (ESPAS) ของสหภาพยุโรป (European Union 2015) 

เอกสารชื่อ A Sustainable Population for a Dynamic 

Singapore: Population White Paper โดย National Population 

and Talent Division, Prime Minister’s Office (2013) 
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 ทั้งนี้เพราะโลกของเรากำลังอยูระหวางการเปลี่ยนแปลงทาง

ประชากรทั้งในดานขนาดและโครงสราง เปนการเปลี่ยนแปลงอยาง

มากและรวดเร็วกวาในอดีตที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง  

2-3 ทศวรรษขางหนานี้ จากในรายงานฉบับลาสุดขององคการ

สหประชาชาติ1 เห็นไดวา ถึงแมวาโลกของเรามีจำนวนประชากรเพิ่ม

มากขึ้นถึง 1 พันลานคนจากป พ.ศ. 2546 เปน 7.3 พันลานคนใน

เดือนกรกฎาคม ปนี้ (พ.ศ. 2558) หากแตเปนการเพิ่มขึ้นในอัตราที่

ชะลอตัวลง เหลือเพียงรอยละ 1.18 ตอป จากรอยละ 1.24 ตอปเมื่อ

ทศวรรษกอน โดยคาดการณวาในป 2573 ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้น

เปน 8.5 ลานคน และ 9.7 ลานคนในป พ.ศ. 2593 โดยประชากรวัย 

60 ปขึ้นไป เปนเพียงกลุมเดียวที่มีขนาดเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง 

จาก 901 ลานคน (รอยละ 12 ของประชากรโลกทั้งหมด) ในป 2558 

จะเพิ่มมากกวา 2 เทา เปน 2.1 พันลานคนในป พ.ศ. 2593 ซึ่งอัตรา

การเพิ่มของประชากรวัย 60 ปขึ้นไปในกลุมประเทศกำลังพัฒนาจะ

เพิ่มขึ้นรวดเร็วกวาในประเทศที่พัฒนาแลว ถึงแมวาประชากรโลกวัย 

80 ปขึ้นไป จะมีจำนวนเพิ่มมากกวา 3 เทา จาก 125 ลานคนในป  

พ.ศ. 2558 เปน 434 ลานคนในป พ.ศ. 2593 หากแตสัดสวน

ประชากรโลกวัย 80 ปขึ้นไป จะเริ่มลดลงจากรอยละ 16 ในป  

พ.ศ. 2593 เหลือรอยละ 9 ในป พ.ศ. 2643 โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

กลุมประเทศกำลังพัฒนา 

 ประเทศไทย จัดเปนประเทศในลำดับที่ 27 จาก 48 ประเทศ

ทั่วโลกที่คาดการณวาจะมีจำนวนประชากรลดลงตอไปในอนาคต  

ซึ่งองคกรสหประชาชาติคาดการณวาประชากรไทยจะลดจำนวนลง

1 UN 2015 World Population Prospects: The 2015 Revisions, Key  
 Findings and Advance Tables. New York: United Nations Department 
 of Economic and Social Affairs/Population Division 
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รอยละ 8.1 จาก 67 ลานคนในป พ.ศ. 2558 เหลือ 62 ลานคนในป 

พ.ศ. 2593 (UN 2015) โดยประชากรวัย 60 ปขึ้นไป จะมีสัดสวน

เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องจากรอยละ 15.8 ในป พ.ศ. 2558 เปนรอย

ละ 37.1 และรอยละ 40.4 ในป พ.ศ. 2593 และในป พ.ศ. 2643 

ตามลำดับ ประชากรวัย 80 ปขึ้นไป จะมีสัดสวนเพิ่มสูงขึ้นอยาง

ตอเนื่องจากรอยละ 2.1 ในป 2558 เปนรอยละ 9.9 และรอยละ 

15.8 ในป พ.ศ. 2593 และในป พ.ศ. 2643 ตามลำดับ สวนทางกับ

ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ป) ซึ่งจะมีสัดสวนลดลงอยางตอเนื่อง

จากรอยละ 66.5 ในป พ.ศ. 2558 เปนรอยละ 50.2 และรอยละ 

46.3 ในป พ.ศ. 2593 และในป พ.ศ. 2643 ตามลำดับ สวน

ประชากรวัย 0-14 ปนั้น ถึงแมวาจะมีสัดสวนลดลงจากรอยละ 17.7 

ในป พ.ศ. 2558 เปนรอยละ 12.7 ในป พ.ศ. 2593 แตจะเพิ่มขึ้นเปน 

รอยละ 13.3 ในปพ.ศ. 2643 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ใน

ภูมิภาคเอเชีย โครงสรางทางประชากรของไทยในป พ.ศ. 2643 จะ

ใกลเคียงกับของสิงคโปรในป พ.ศ. 2593 

 จากขอมูลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2558 ของ

สำนักงานสถิติแหงชาติ ประเทศไทยมีประชากรทั้งสิ้น 65.9 ลานคน2

ประกอบดวยประชากรที่มีสัญชาติไทย 63.8 ลานคน และประชากร

ตางชาติ 2.1 ลานคน โดยในสวนของประชากรที่มีสัญชาติไทย 63.8 

ลานคนดังกลาวนั้น ขอมูลการคาดประมาณประชากรไทยในระยะ 30 

ปขางหนาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

2 ขอมูลการคาดประมาณทางประชากรโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 
 เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จะมีความตางกับ ขอมูลการคาดประมาณทาง 
 ประชากรของ United Nations Department of Economic and Social 
 Affairs/Population Division เนื่องจากการคาดประมาณภาวะเจริญพันธุ ภาวะ 
 การตาย รวมทั้งขอมูลการยายถิ่นที่ตางกัน ระหวางสองหนวยงานขางตน 
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แหงชาติ ซึ่งใชขอมูลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2558 ของ

สำนักงานสถิติแหงชาติ เปนฐานในการคาดประมาณ พบวา 

ประชากรไทยจะมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเปน 66 ลานคนในป  

พ.ศ. 2573 จากนั้นจะลดลงเปนประมาณ 63.9 ลานคนในป พ.ศ. 2583 

ซึ่งใกลเคียงกับในปจจุบัน 

 ทั้งนี้ หากมองยอนไปในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) อัตราการเติบโตของ

ประชากรไทยเคยอยูในระดับสูงที่ประมาณรอยละ 3 ดวยอัตราภาวะ

เจริญพันธุรวม (TFR) 6.3 คน ในชวงป พ.ศ. 2507-2508 

ภาพที่ 1 จำนวนประชากรไทยป พ.ศ. 2553-25833 

2553 2563 2573 2583

0-14 ปี 12,642 11,081 9,800 8,170

15-59 ปี 42,740 42,293 38,795 35,175

60+ ปี 8,408 12,622 17,579 20,519

รวม 63,790 65,996 66,174 63,864

0
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20,000

30,000

40,000

50,000
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70,000
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00
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ไทย: นวนาํจ ประชากร 2553 -2583

3 ที่มา : พัชราวลัย วงศบุญสิน และคณะ 2557 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทาง 
 ในการลดความเหลื่อมล้ำที่เหมาะสมกับสังคมไทย ภายใตโครงสรางประชากรที่ 
 เปลี่ยนแปลงไป นำเสนอตอ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผน 
 ประชากรวันที่ 27 มิถุนายน 2557 สศช. 
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 จากเปาหมายที่จะลดอัตราการเพิ่มของประชากร ใหสอดรับ

กับการปรับปรุงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจและสังคม สงเสริม

ความเจริญในภูมิภาคและลดความแตกตางของระดับรายไดในขณะ

นั้น5 ประเทศไทยไดประกาศนโยบายประชากรอยางเปนทางการ 

และบรรจุแผนประชากรไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) เปนครั้งแรก โดยสามารถดำเนินงาน

ภาพที่ 2 สัดสวนประชากรไทยป พ.ศ. 2553-25834 

4 ที่มา : พัชราวลัย วงศบุญสิน และคณะ 2557 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทาง 
 ในการลดความเหลื่อมล้ำที่เหมาะสมกับสังคมไทย ภายใตโครงสรางประชากรที่ 
 เปลี่ยนแปลงไป นำเสนอตอ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผน 
 ประชากร วันที่ 27 มิถุนายน 2557 สศช. 
5 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัทีส่าม (พ.ศ. 2515-2519) หนา 15, 19 
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นโยบายตามเปาหมายที่กำหนดไวในแผนพัฒนาฯ ฉบับตอๆ มาอยาง

ตอเนื่อง6 จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7  

(พ.ศ. 2535-2539) โดยการดำเนินการควบคูไปกับการดำเนิน

นโยบายการกระจายตัวประชากรและการตั้งถิ่นฐานชุมชนเมือง-

ชนบทใหเติบโตอยางเหมาะสม ตอมานโยบายประชากรในแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เริ่ม

ปรับเปลี่ยนไปเนนดานการมีขนาดครอบครัวที่เหมาะสม และแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

มุงรักษาระดับอัตราเจริญพันธุรวมยอดใหไมต่ำกวา 1.8 คน7  

 อยางไรก็ตาม แมประเทศไทยจะมีนโยบายที่พยายามจะ

รักษาอัตราเจริญพันธุรวมยอดใหไมต่ำกวา 1.8 คนตามที่กลาวไวขาง

ตน อัตราเจริญพันธุรวมยอดของประเทศก็ยังคงลดลงอยางตอเนื่อง

จาก 6.3 คน ในชวงป พ.ศ. 2507-2508 เปนประมาณ 1.62 คน ใน

ชวงป พ.ศ. 2548-2553 และประมาณ 1.58 คน ในป พ.ศ. 2553 ใน

ขณะเดียวกัน อัตราเพิ่มประชากรไดลดลงเปนลำดับจากประมาณ

6 พัชราวลัย วงศบุญสิน และคณะ 2555 โครงการจัดทำแผนประชากรในชวงแผน 
 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เสนอ สำนักงาน 
 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรุงเทพฯ: วิทยาลัย 
 ประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สิงหาคม 
7 พัชราวลัย วงศบุญสิน บรรณาธิการ 2558 รายงาน การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทาง 
 ในการลดความเหลื่อมล้ำที่เหมาะสมกับสังคมไทยภายใตโครงสรางประชากรที่ 
 เปลี่ยนแปลงไป. รายงานฉบับสมบูรณ (เลมที่ 5/5) โครงการศึกษาเพื่อกำหนด 
 แนวทางในการลดความเหลื่อมล้ำที่เหมาะสมกับสังคมไทยภายใตโครงสราง 
 ประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป เสนอตอ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
 และสังคมแหงชาติ โดย วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. พิมพ 
 ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, เมษายน 
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รอยละ 3.2 ในสำมะโนประชากร ครั้งที่ 6 เหลือรอยละ 0.68 ในป  

พ.ศ. 25538 

 อัตราการเกิดที่ลดลงอยางมากและรวดเร็วในชวงที่ผานมาดัง

กลาว ทำใหโครงสรางของประชากรไทยเปลี่ยนแปลงไปสูแนวโนมที่

ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ป) และประชากรวัยเด็ก  

(อายุ 0-14 ป) มีสัดสวนลดลง ในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุ (อายุ 60 ป 

ขึ้นไป) มีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  ซึ่งจากการคาดประมาณ

ประชากรไทยในระยะ 3 ทศวรรษขางหนาของสำนักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยใชขอมูล

สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานสถิติแหงชาติ

เปนฐานในการคาดประมาณ สะทอนวา โครงสรางประชากรจะ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเพิ่ม

สัดสวนของประชากรวัยสูงอายุ (อายุ 60 ป ขึ้นไป) จากรอยละ 13.2 

ในป พ.ศ. 2553 เปนรอยละ 32.1 ในป พ.ศ. 2583 ในขณะที่สัดสวน

ของประชากรวัยเด็ก (อายุ 0-14 ป) จะลดลงเหลือเพียงรอยละ 12.8 

ในป 2583 จากรอยละ 19.8 เมื่อป พ.ศ. 2553 รวมถึงการที่

ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ป) จะลดสัดสวนเหลือ รอยละ 

55.1 ในป พ.ศ. 2583 จากรอยละ 67.0 ในป พ.ศ. 2553 (ภาพที่ 2)9 

8 Patcharawalai Wongboonsin, Thuttai Keeratipongpaiboon, and Kua  
 Wongboonsin. 2014 Changes in Family Composition and Care 
 Relations in Thailand. Paper presented at International Seminar on  
 Care Relations in Southeast Asia, organized by Human Development  
 Studies Center, College of Population Studies, Chulalongkorn 
 University, in cooperation with ASEAN Studies Center of  
 Chulalongkorn University, at College of Population Studies,  
 Chulalongkorn University, on August 27-30, 2014 
9 พัชราวลัย วงศบุญสิน 2558 อางแลว 
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ภาพที่ 3 Thai Population 2010-2040 

ภาพที่ 4 Age Distribution of That Population 2010-2014 
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ทำไมสัดสวนผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น (ภาพที่ 3 & 4) 

 ภาวะเจริญพันธุที่ระดับ 1.58 คนของไทยในป พ.ศ. 2553 

เปนภาวะเจริญพันธุที่ต่ำกวาระดับทดแทน ซึ่งหมายถึง ภาวะ

เจริญพันธุระดับที่สตรีตลอดวัยเจริญพันธุคนหนึ่งจะใหกำเนิดบุตร

เพียงพอที่จะทดแทนตนเองและคูสมรส ภาวะเจริญพันธุระดับ

ทดแทนนี้ พิจารณาจากอัตราเจริญพันธุรวมที่มีคาอยูที่ประมาณ 2.05 

ถึงประมาณ 2.1 ซึ่งเหตุผลที่มีคาเกิน 2 เล็กนอย เพื่อสำรองเผื่อไว

สำหรับการตายของบุตรที่อาจจะเกิดขึ้นกอนที่บุตรนั้นจะเติบโตขึ้น

เปนบิดามารดาตอไปในอนาคต 

 คาความตางระหวางภาวะเจริญพันธุ 2.1 กับ 1.58 นับวามี

นัยสำคัญคอนขางสูง เพราะคาความตางดังกลาวหมายถึง การที่มีเด็ก

ประมาณ 0.57 คนเกิดต่ำกวาระดับทดแทน ทั้งนี้ หากคาความตางดัง

กลาวยิ่งสูงมากเทาไร สัดสวนผูสูงอายุโดยเปรียบเทียบกับกลุมอายุอื่น

จะยิ่งสูงเร็วยิ่งขึ้น 

 

ปจจัยที่สงผลใหภาวะเจริญพันธุของไทยลดลงคอนขางรวดเร็ว

อยางตอเนื่อง 

 ภาวะเจริญพันธุที่ลดลงขางตนมีปจจัยที่เปนสาเหตุหลาย

ปจจัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปจจัยสำคัญตอไปนี้ 

 ปจจัยแรก คือ อายุแรกสมรสของคูสมรสมีแนวโนมสูงขึ้น 

สอดคลองกับแนวโนมของการที่สตรีไทยในปจจุบันมีบุตรคนแรกใน

วัยที่สูงกวาในอดีต แนวโนมของการมีบุตรในจำนวนลดนอยลง 

แนวโนมของการมีบุตรยากเพิ่มขึ้นจากการที่อายุแรกสมรสของคู

สมรสมีแนวโนมสูงขึ้นดังกลาวขางตน แนวโนมดังกลาวเปนผลจาก 

คานิยมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปสูการที่ผูคนในปจจุบันใหความ

สำคัญกับการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของตนเปน 
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ลำดับตนในการบรรลุเปาหมายของชีวิต เมื่อเปรียบเทียบกับการมี

บุตร เห็นไดจากแบบแผนการดำเนินชีวิตของผูคนในสังคมซึ่งเนน

เลือกที่จะทำงานสรางรายไดกอนที่จะแตงงาน และเลือกที่จะสราง

ความเพียบพรอมดวยการมีบาน มีรถ เครื่องอำนวยความสะดวก

ภายในบาน กอนที่จะมีบุตร สงผลใหเกิดแนวโนมที่วา โดยเฉลี่ยสังคม

ไทยมีบุตรนอยกวาที่ตองการ กลาวคือ ทั้งๆ ที่ในปจจุบันนั้น การมี

บุตร 2 คนเปนที่ปรารถนาของคนในสังคมไทย แตโดยเฉลี่ยคนใน

สังคมไทยมีบุตรไมถึง 2 คน 

 ปจจัยตอมา คือ แบบแผนการสมรสของประชากรที่

เปลี่ยนแปลงไปสูแนวโนมของการเปนโสดเพิ่มมากขึ้น ทั้งเพื่อบรรลุ

เปาหมายของชีวิตของตนเองโดยไมมีภาระที่จะตองรับผิดชอบอีกชีวิต

หนึ่ง เลือกชีวิตการทำงานมากกวาการมีครอบครัว รวมถึงการไมพบคู

ที่ถูกใจ ซึ่งนอกจากสองปจจัยขางตนแลว แนวโนมการหยารางที่เพิ่ม

สูงขึ้น ก็สงผลตอการลดลงของภาวะเจริญพันธุเชนกัน ดังที่งานศึกษา

ที่ผานมา กลาววา “สังคมไทยกำลังจะเปลี่ยนจากสังคม DINK  

(Double income no kid) เปนสังคม SINK (Single income 

no kid)”10 ซึ่งสอดรับกับผลการศึกษาเปรียบเทียบขอมูลสำมะโน

ประชากรตั้งแตป พ.ศ. 2523 ถึงป พ.ศ. 255311 

10 เกื้อ วงศบุญสิน 2549 สังคม สว. (ผูสูงวัย) กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุฬาลงกรณ 
 มหาวิทยาลัย, 41 หนา 
11 Wongboonsin et al. 2014 Op Cit. 
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ตารางที่ 1 ประเภทครัวเรือนไทยป 1990-200712

ประเภท 
ป 

1990 

ป 

1994 

ป 

1998 

ป 

2004 

ป 

2006 

ป 

2007 
พอ-แม 

ลูกชาย 

ลูกสาว 

หลานชาย 

หลานสาว 

ปูยา 

ตายาย 

ทุกครัวเรือน 100 100 100 100 100 100     

ครัวเรือน 4 วัย 0.57 0.33 0.50 0.47 0.50 0.55 √ √ √ √ 

ครัวเรือน 3 วัย 19.88 19.73 22.1 20.22 18.89 19.13     

  • ครัวเรือน 3 วัย  

(อายุนอย) 
16.05 16.37 17.96 16.03 14.78 15.28 √ √ √  

  • ครัวเรือน 3 วัย  

(สูงอายุ) 
3.83 3.36 4.14 4.19 4.11 3.85 √ [√] [√] √ 

ครัวเรือน 2 วัย  62.21 59.25 55.18 50.95 50.09 49.75     

  • ครัวเรือน พอ /

แม และลูก 
58.88 54.39 49.54 43.25 41.71 40.51 √ √   

  • ครัวเรือน สามี/

ภรรยา และบิดา 

มารดา 

0.99 1.02 1.53 2.04 1.99 2.06 √ - - √ 

  • ครัวเรือนขามวัย  

(สามี/ภรรยา และ

หลาน) 

2.34 3.84 4.11 5.66 6.39 7.18 √ - √ - 

ครัวเรือน 1 วัย  17.34 20.69 22.22 28.36 30.52 30.57     

  • ครัวเรือนที่มีเพียง

คนๆ เดียว 
6.61 7.79 8.27 10.26 11.06 11.24 √ - - - 

  • ครัวเรือนที่มีเพียง

สามี-ภรรยา 
10.73 12.9 13.95 18.1 19.46 19.33 √ - - - 

หมายเหตุ √: มีอยูในครัวเรือน , [√]: มีผูใดผูหนึ่งในครัวเรือน

12 ที่มา : Keeratipongpaiboon, Thuttai (2012) Population Aging: Changes in 
 Household Composition and Economic Behaviour in Thailand. PhD 
 Thesis. SOAS, University of London 
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 ที่ผานมา เมื่อกลาวถึงลักษณะครอบครัวไทย เรามักกลาว

เพียงมิติของ “ครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย” แตในปจจุบัน มี

ขอมูลที่เอื้อใหเรามองครอบครัวไทยในรายละเอียดมากขึ้น และเห็น

วา สังคมไทยมีครอบครัวสองวัยมากที่สุดหากแตดวยแนวโนมที่ลดลง 

ทั้งนี้ ครอบครัวสองวัย หมายถึง พอ/แม และลูก หรือครัวเรือนสามี 

ภรรยาและปูยา/ตายาย และครวัเรอืนขามวยั คอื สามภีรรยา รุนปูยา/

ตายาย กับรุนหลาน ในขณะที่ครอบครัว 1 วัยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 

17.34% เปน 30.57% 

 ทั้งนี้ งานศึกษาที่ผานมา13 มีขอเสนอแนะตอรัฐบาลวา จาก

สถานการณเปราะบางที่มีครอบครัวเปราะบาง ประเภทครอบครัว 2 

วัย ประเภทครอบครัวขามวัยซึ่งมีเพียงสามีภรรยา รุนปูยา/ตายายอยู

กับหลาน (Skip generation family) มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจาก 

2.34% เมื่อป พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) เปน 7.18 % ในป พ.ศ. 

2550 (ค.ศ. 2007) นั้น หากพิจารณารวมกับประเด็นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรอยูราว 32% ของประชากรไทย การ

สรางงานในพื้นที่ภาคดังกลาวจะเอื้อใหครอบครัวเปราะบางดังกลาว

ลดลง โดยถือเปนการสรางงานในดานของอุปสงค (Demand side) 

ซึ่งนาจะลดชองวางระหวางอัตราการมีบุตร (ภาวะเจริญพันธุที่ระดับ 

1.58 คน) กับความตองการมีบุตรของคนในสังคมไทย (2 คน) ให

ใกลเคียงกันมากขึ้น 

 ในขณะเดียวกัน สำหรับครัวเรือน 4 วัย (ปูยา/ตายาย พอ/แม 

ลูก และหลาน) ซึ่งถึงแมวามีไมมาก กลาวคือมีอยูราว 0.55% ในป  

พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) นั้น แตเนื่องจากประชากรไทยมีอายุยืนขึ้น

จากผลการพัฒนาทางการแพทย ผลดังกลาวอาจทำใหสังคมไทยใน

อนาคตมีครัวเรือน 5 วัย เพิ่มมากขึ้น 
13 พัชราวลัย วงศบุญสิน และคณะ 2558 อางแลว 
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 เปนที่นาสังเกตวา ในปจจุบันสถานการณผูคนในเขตเมืองของ

ไทยมีลักษณะคลายกับสถานการณในประเทศจีนคือ “1 คนดูแลพอ 

แม ปูยา ตายาย และปูทวด” ซึ่งทำให 1 คนนั้นจะไดรับการเลี้ยงดู

มาแบบตามใจ 

 ดังนั้น ภาพสถานการณที่คาดวาจะเกิดขึ้นนี้ จึงเปนภาพที่นา

จะใชในการวางแผนในเรื่องการลดจำนวนครอบครัวขามวัย (skip 

generation family) เพื่อใหบุตรไดอยูใกลชิดกับพอแม และใน

ขณะเดียวกันก็เปนการเอื้อตอการอยูรวมกับปูยาและตายายไปดวย 
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ภาพที่ 5 รอยละสาเหตุของการเสียชีวิต 

 ภาพที่ 5 แสดงใหเห็นวา ในโลกเราปจจุบันนั้น วัยรุนสวน

ใหญเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุจากการเดินทาง (Transportation 

Accident) สำหรับในชวงอายุ 25-39 ปสวนใหญเสียชีวิตดวยโรค

เอดส หรือที่เกี่ยวของกับโรคเอดส ในขณะที่ประชากรชวงสูงวัยสวน

ใหญเสียชีวิตดวยมะเร็ง 
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 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาประกอบกับการที่จำนวนประชากรไทยที่

เกิดมีปละประมาณ 7 แสนกวาคนและเสียชีวิตประมาณ 4 แสนกวา

คน ในปจจุบัน โดยสาเหตุหลักของการเสียชีวิต คือ มะเร็ง (95.2 ตอ

ประชากรหนึ่งแสนคน ดูจากตารางที่ 2) หรือประมาณปละเกือบ  

7 หมื่นคนที่เสียชีวิตจากโรคดังกลาว ทั้งนี้สาเหตุสวนหนึ่งนาจะมา

จากอาหารที่ประกอบดวยสิ่งอันตรายตอไปนี้ 

 1. สารเรงเนื้อแดง Beta Agonist 

 2. ฟอรมาลีน Formalin แชอาหารทะเล 

 3. Borax (Boric acid ผงกรอบ ผงเนื้อนิ่ม) 

 4. สารฟอกขาว (โซเดียมไฮโดรซัลไฟด) 

 5. Pesticides (ยาฆาแมลง) 

 6. สารกันราหรือสารกันบูด (กรดซาลิซิลิค) 

 7. น้ำมันทอดซ้ำทำใหเกิดสารโพลาร  

 นอกจากอาหารการกินที่ประกอบดวยสารตางๆ ดังกลาวแลว 

การขาดการออกกำลังกาย รวมทั้งโรคอวน (ตารางที่ 2) ก็นาจะเปน

ปจจัยสำคัญของการตายที่คอนขางสูงของไทย 

ภาพที่ 6 The Coming Epidemic of Obesity 
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ตารางที่ 2 อัตราการเสียชีวิตของประชากรไทย14

หนวย : Rate (per 100,000)

สาเหตุการเสียชีวิต 
ป 

2007 

ป 

2008 

ป 

2009 

ป 

2010 

ป 

2011 
Cancer 84.9 87.6 88.3 91.2 95.2 
Diseases of the circulatory 
system 

55.2 56.0 55.2 61.0 68.8 

Certain infectious and 
pasasitic diseases 

60.6 61.2 60.7 64.9 64.6 

Accidents & late effects 68.1 66.1 66.1 62.7 63.4 
Diseases of the respiratory 
system 

40.4 41.7 41.2 46.6 49.9 

Diseases of the 
genitourinary system 

22.4 23.6 21.9 23.1 24.6 

ภาพที่ 7 ผลการศึกษาดานการเตรียมความพรอมดานสุขภาพกับการ

มีชีวิตยืนยาวในตางประเทศ15 

14 http://bps.ops.moph.go.th/Healthinformation/2.3.1_54.pdf 
15 h t t p : / / w w w . s a s i n . e d u / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 5 / 0 9 / 
 Presentation-Slide-September-4-2015.pdf 
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ความเปนไปไดสูเศรษฐกิจอายุวัฒน 

 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางดานอายุของประชากร สูแนวโนม

ที่มีสัดสวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นดวยอายุขัยเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น สวน

หนึ่งเปนผลมาจากพัฒนาการทางการแพทยและนวัตกรรมทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ประเด็นที่ควรใหความสนใจ

เพิม่มากขึน้ในปจจบุนัจงึอยูทีค่วามสมัพนัธระหวางการมอีายยุนืยาวขึน้

กบัสขุภาพทีด่ขีึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ในลกัษณะของปฏสิมัพนัธตอกนั 

 ประเด็นดังกลาวมีความสำคัญ เนื่องจากโดยทั่วไปโดยเฉพาะ

อยางยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาอยางไทยเรานั้น การที่คนทั่วไปใน

สังคมมีอายุยืนยาวขึ้น ซึ่งเห็นไดจากอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด  

(Life expectancy at birth) ที่สูงขึ้นนั้น มักไมไดหมายความวา

ผูสูงอายุจะมีสุขภาพดีขึ้นตามไปดวย หากคนเราไมมีการเตรียม

ความพรอมมาลวงหนากอนที่จะเปนผูสูงอายุ เชน ขาดการออกกำลัง

กายมาอยางตอเนื่อง ขาดการรับประทานอาหารที่เหมาะสมทั้งดาน

โภชนาการและสุขลักษณะ ขาดการพักผอนที่เพียงพอ การมี

ความเครียดสั่งสม เปนตน อาจเพิ่มโอกาสของการเจ็บไขปวย ภาวะ

ทุพพลภาพ ตลอดจนภาวะพิการเมื่อวัยเพิ่มมากขึ้น16 

 ภาพที่ 7 แสดงถึงผลการศึกษาดานการเตรียมความพรอม

ดานสุขภาพกับการมีชีวิตยืนยาวในตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การเตรียมความพรอมดานสุขภาพตั้งแตวัยสี่สิบตนๆ โดยเสนกราฟที่

แสดงการที่มีชีวิต (Alive) เปนสีน้ำเงินและเสนที่แสดงอายุที่

16 เกื้อ วงศบุญสิน 2547 “ประชากรผูสูงอายุ: ปญหาที่ทาทาย” ในเอกสารประกอบ 
 การประชุมในการประชุมเรื่องผูสูงอายุ: ขุมทรัพยทางปญญา, ณ ศูนยประชุม 
 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพมหานคร, จัดโดย สำนักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ  
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย รวมกับ สมาคมพฤฒาวิทยาและ 
 เวชศาสตรผูสูงอายุไทย และ สมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย, 4-6 สิงหาคม  
 2547 หนา 94-112 
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ปราศจากภาวะทุพพลภาพ (Disability free) มีสีแดง ทั้งสองเสนจะ

ใกลกัน แตสำหรับสังคมไทยเสนกราฟทั้งสองเสนจะหางกัน 

 ในตางประเทศนั้น เขาเริ่มขามจากการพิจารณาสังคมสูงวัย

มาเนนเรื่อง Longevity Economy (เศรษฐกิจอายุวัฒน โดยเนน

วา การบรรลุสูเศรษฐกิจอายุวัฒนนั้น ไมใชเพียงการมีอายุยืนยาว

ขึ้น หากแตอยูที่การมีสุขภาพดีตลอดชวงชีวิต) รวมทั้งการเนน

เรื่อง Longevity Dividend (การปนผลอายุวัฒน) กลาวคือ เนน

การเตรียมประชากรใหเปนผูมีสุขภาพที่ดีทั้งกอนและในชวงวัย

เกษียณ โดยเนนคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดชวงอายุเกษียณซึ่งยาวนานนับ

สิบป ทั้งนี้ สุขภาพที่ดี หมายรวมถึง การมีสุขภาพที่ดีทางกาย (good 

physical health) ทางสมอง (good cognitive status) และทาง

จิตใจ (good mental status) การสูงวัยโดยมีสุขภาพที่ดี (healthy 

aging) นั้นผูสูงอายุจะตองมีสุขภาพทางกาย ทางสมอง และทางจิตใจ

ที่ดี ปราศจากภาวะทุพพลภาพ จึงจะจัดวาเปนผูสูงอายุที่ประสบ

ความสำเร็จ (successful aging) อยางไรก็ตาม การเตรียมการเพื่อให

เปนผูสูงอายุที่มีสถานะสุขภาพดี จำเปนตองเตรียมการตั้งแตกอนวัย

สูงอายุ การเตรียมการดังกลาวนอกจากจะเปนประโยชนตอตนเองใน

ระดับปจเจก หรือประชากรแตละบุคคลแลว ยังเปนการเอื้อตอ

พัฒนาการทางสังคมและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 อยางไรก็ตาม บทบาทของภาครัฐนับวามีความจำเปนอยางยิ่ง

ในการบริหารจัดการใหประเทศกาวสูเศรษฐกิจอายุวัฒนและไดรับ

ประโยชนจากการเปนสังคมสูงวัยที่มีสุขภาพดี หรือ การปนผล 

อายุวัฒน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การที่จะตองมีมาตรการที่ดีเพื่อรองรับ

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงสัดสวนประชากร ที่มีแนวโนมจะมีสัดสวน 

ผูสูงอายุเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ดวย ทั้งนี้เพราะประชากรสูงวัย 

เปนวัยพึ่งพิง โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานงบประมาณที่เกี่ยวของกับการ
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รักษา และการฟนฟูหลังการเจ็บปวยคอนขางสูงโดยเปรียบเทียบกับ

ประชากรวัยอื่น จากการที่เปนประชากรวัยสูงอายุเปนวัยที่มีอัตรา

การเจ็บปวยและมีภาวะทุพพลภาพสูงกวาประชากรวัยอื่น 

 โดยทั่วไปโรคที่เกิดขึ้นนั้น มีอยู 2 ประเภทคือ (1) โรคประจำ

สังขาร ซึ่งในที่นี้จะเรียกวา หนี้ในระบบ: ทุพพลภาพ และ (2) โรคที่

ไปแสหามา เรียกวา หนี้นอกระบบ คือ มีชีวิตอยูแตพิการ (ตองถือ

ไมเทา) พิการขั้นรุนแรง (ถึงขั้นนอนติดเตียง) ซึ่งหากเราทานอาหารที่

มีคุณภาพ และมีการออกกำลังกายอยางตอเนื่อง การมีหนี้ในระบบ

หรือโรคประจำสังขารนั้นจะลดลงได ทำใหเสนกราฟทั้งสองเสนใกล

กันขึ้น แตสำหรับประเทศไทยเสนกราฟทั้งสองยังหางกันคอนขางมาก 

ผลดังกลาวนาที่จะทำใหเงินประกันสังคมไมเพียงพอ ในตางประเทศ

นั้น ระยะเวลาการเจ็บปวยโดยเฉลี่ยที่อยูในโรงพยาบาลกอนเสียชีวิต

จะใชเวลาอยูในโรงพยาบาลนอยกวาของประเทศไทย ผลดังกลาวจะ

ทำใหเงินออมของประชากรเพื่อใชในวัยชราภาพรวมทั้งเพื่อดูแลตัว

เองยามเจ็บปวยนาจะไมเพียงพอ 

 ภาพที่ 8 แสดงแนวโนมอนาคตของประชากรรุนตางๆ ใน

ประเทศไทย ซึ่งอาศัยขอมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยสะทอนใหเห็นถึงแนวโนมที่ประชา

กรรุนเบเบี้บูม จะมีจำนวนลดลงอยางมาก จากประมาณ 12.84 ลาน

คน ในปพ.ศ. 2553 เหลือประมาณ 0.98 ลานคน ในป พ.ศ. 2567 

ในขณะที่ประชากรรุน Gen-X จะมีจำนวนลดลงเพียงเล็กนอยจาก

ประมาณ 15.36 ลานคนในป พ.ศ. 2553 เปนประมาณ 14.76 ลาน

คนในปพ.ศ. 2567 นับเปนแนวโนมที่สวนทางกับประชากรรุน 

Millennials ที่จะเพิ่มจำนวนคอนขางมาก จากประมาณ 17.89 ลาน

คนในปพ.ศ. 2553 สู 30.67 ลานคนโดยประมาณในป พ.ศ. 2567 

ลักษณะของทิศทางแนวโนมดังกลาว เปนนัยวากลุมประชากรที่จะ
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เปนพลังสำคัญตอพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของไทย

นับจากนี้ตอไปคือ ประชากรรุน Millennials 

 นัยแหงพลังของประชากรรุน Millennials ที่ปรากฎในภาพที่ 

8 ดังกลาวขางตน ยังสะทอนจากขอมูลการคาดการณทางประชากร

สำหรับประชากรวัยแรงงาน หรือวัย 15-59 ป ซึ่งงานศึกษาของพัชรา

วลัย วงศบุญสิน (2554) ชี้ใหเห็นวา ประชากรรุน Millennials นี้ จะ

เปนประชากรสวนใหญของประชากรวัยแรงงาน ซึ่งจะยังคงมีอยู

ประมาณสี่สิบกวาลานคน ในชวง 2 ทศวรรษนับจากนี้ตอไป กลาวคือ 

ประชากรวัยแรงงาน หรือวัย 15-59 ป จะมีแนวโนมที่ไมเปลี่ยนแปลง

ไปมากนักในชวงป พ.ศ. 2553-2567 และจะยังคงเปนเชนนั้นตอไป

ถึงป พ.ศ. 2573 โดยประชากรกลุมนี้จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก

17 ที่มา : พัชราวลัย วงศบุญสิน (2553) คำนวณจากขอมูลของสำนักงานคณะ 
 กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2550) การคาดประมาณ 
 ประชากรไทย 2543-2573 

ภาพที่ 8 แนวโนมจำนวนประชากรรุนตางๆ ในประเทศไทย17 
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ประมาณ 45.50 ลานคนในป พ.ศ. 2553 เปนประมาณ 46.39 ลาน

คนในป พ.ศ. 2561 หลังจากนั้น จะเริ่มลดลงเล็กนอยเปนประมาณ 

45.43 คนในป พ.ศ. 2567 และ 43.53 ลานคนในป พ.ศ. 257318 

 

18 พัชราวลัย วงศบุญสิน 2554 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสังคมเสี่ยงภัย มุมมอง 
 ทางประชากรศาสตร กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย 
 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) 

ตารางที่ 3 คุณลักษณะทางประชากร : โอกาสที่รอการพัฒนา  เพิ่มจุดแข็ง 

ลดจุดเสี่ยง
 2553 คุณลักษณะ 

ทรัพยากร

มนุษยที่สงผล

ตอเศรษฐกิจ

ไทยใน

ปจจุบันมี

ความ

หลากหลาย

มากกวาใน

อดีตที่ผานมา 

Baby Boomers 

(46-64 ป) 

มีชีวิตเพื่องาน สรางผลงานโดดเดน กำลัง

จะเกษียณมากขึ้น 

Gen-X 

(32-45 ป) 

ทำงานเพื่อใหดำรงชีวิตอยูได ยืดหยุน 

ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลงไปไดมากกวา Baby 

Boomers เขากับรุน Millennials  ได

มากกวา Baby Boomers 

รุน Millennials 

(16-31 ป) 

ประชากรกลุมใหญยุค 2nd Modernity ไม

นิยมการปฏิบัติตามกฎเกณฑตายตัว เนน

ปจเจกชนนิยมมากขึ้น (ความเปนไปไดที่

จะสงผลสู Ultra-low Fertility ในเร็ววัน) 

มีการไตรตรองสะทอนคิดมากขึ้นในการ

บริหารชีวิต พยายามมีสวนในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงความเปนไปตางๆ ที่แวดลอม

ชีวิตตน 

คานิยม: สุขภาพ; ความรับผิดชอบ 
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 งานศึกษาของ พัชราวลัย วงศบุญสิน (2554) ซึ่งไดจำแนก

คุณลักษณะของประชากรไทยตามกลุมชวงวัยตางๆ ดังนี้ 

 - ประชากรรุน Baby Boomers เปนกลุมประชากรซึ่งอยูใน

ชวงอายุ 51-69 ป ในปจจุบัน (2558) เนื่องจากเปนรุนที่เกิดในชวงป 

พ.ศ. 2489-2507 โดยระยะเวลาดังกลาวมักเรียกกันวา “ชวงแหงการ

ถือกำเนิดทารกขนานใหญ หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองไดจบ 

สิ้นลง” กลาวคือ เปนชวงที่มีประชากรเพิ่มขึ้นจำนวนมากอยางรวดเร็ว

จนกลายเปนประชากรกลุมใหญของโลก จากมุมมองของบริบทโลก 

ประชากรรุนนี้เปนทั้งผูผลิตและผูบริโภคกลุมใหญ จึงมีบทบาทสำคัญ

ตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหพนจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอันเปนผล

จากสงครามโลก สูความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ เปนรุนที่วาง

เสนทางการพัฒนาของโลกไวใหประชากรรุนถัดไปดำเนินตาม 

 - ประชากรรุน Gen-X หรือ Generation X เปนกลุม

ประชากรซึ่งอยูในชวงอายุ 37-50 ป ในปจจุบัน (พ.ศ. 2558) จากที่

ถือกำเนิดในชวงป พ.ศ. 2508-2521 เปนรุนที่เติบโตขึ้นมาตาม

เสนทางที่ประชากรรุนกอนวางไวแลว ลักษณะสำคัญของประชากร

รุนนี้ มักไดแก ความรูสึกขัดแยงระหวางสิ่งที่ตองทำตามแนวทางที่ถูก

กำหนดไวกับความตองการอิสระในการทำอะไรๆ ตามแนวทางที่

ตนเองตองการบาง 

 

 ประชากรรุนมิลเลนเนียลส (Millennials Generation) หรือ 

Gen Millennials ซึ่งนักวิชาการบางกลุมเรียกวา รุน Gen-Y บาง รุน

เอ็คโคบูมเมอร (Echo Boomers) บาง เปนที่นิยมกลาวกันวา 

ประชากรรุนที่เกิดในชวงป พ.ศ. 2522-2537 [ในปจจุบัน (พ.ศ. 2558) 

มีอายุประมาณ 21-36 ป] ในขณะที่นักวิชาการบางสวน กลาววาเปน

รุนที่เกิดชวงป พ.ศ. 2524-2543 [ในปจจุบัน (พ.ศ. 2558) มีอายุ
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ประมาณ 15-34 ป] เชนที่ปรากฏในขอมูลของ UNJSPF โดยนัก

วิชาการบางกลุมจัดวา เปนพวกโพสตโมเดิรน (Postmodern) จาก

การที่ประชากรรุนนี้มัก “ไมนิยมการปฏิบัติตามกฎเกณฑตายตัว” มี

ศักยภาพสอดรับกับ “สังคมฐานความรูแบบมืออาชีพแหงศตวรรษที่ 

21” ลักษณะเฉพาะดังกลาวประกอบกับการที่ประชากรรุนนี้เปน

ประชากรกลุมใหญในโลกปจจุบัน จึงเปนที่คาดการณถึงการ

เปลี่ยนแปลงไปตางๆ ทางเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นได ตลอดวัฏจักร

ชีวิตของประชากรรุนนี้ ดังตารางที่ 4 

 เมื่อผนวกมุมมองดานการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง

ประชากรที่เปลี่ยนแปลงสูสังคมสูงวัยเขากับมุมมองดานคุณลักษณะ

ของประชากรในกลุมวัยตางๆ ขางตน จึงเปนที่คาดการณไดถึงการที่

ประชากรในสังคม ซึ่งรวมถึงประเทศไทย จะประกอบไปดวย

ประชากรหลายวัย (Multi-generation society) ความสัมพันธอันดี 

หรือความกระชับแนนในความสัมพันธระหวางประชากรตางวัย  

(Inter-generational solidarity) จึงเปนประเด็นทาทายสำคัญ 

ตั้งแตในระดับครอบครัว สถานที่ทำงาน ชุมชน และเศรษฐกิจสังคม

โดยรวม ที่ประชากรแตละรุนวัยจะดำเนินชีวิตรวมกันอยางไรในเมื่อ

แตละรุนวัยมีบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความเชื่อแตกตางกัน ยกตัวอยาง

เชน การที่ประชากรกลุมรุน Millennials เนนความหลากหลาย เนน

คานิยม (Value) ทัศนคติความเชื่อ (Attitude) ของกลุมตัวเอง ใน

ขณะที่ประชากรรุน Baby Boomers และรุน Gen-X เนน

บรรทัดฐาน (Norm) และวัฒนธรรมของสังคม (Culture) เปนตน 
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ตารางที่ 4 มิติของคุณลักษณะประชากรในสังคม19

มิติของ

คุณลักษณะ 
คุณลักษณะ 

นัยสำคัญตอเศรษฐกิจสังคม 

และความสัมพันธกับประชากร

รุนอื่น 

บุคลิกภาพ เนนความหลากหลาย วิถีชีวิตที่

ยืดหยุน แสวงหารูปแบบใหมๆ ที่

แตกตางไปจากรูปแบบเดิมๆ กลา

คิด ไมกลัวที่จะแสดงออก 

เติบโตขึ้นมาในยุคที่เศรษฐกิจมี

ความที่มั่งคั่ง ผูคนในสังคมมีกำลัง

ใชจายสูง (ยุคบริโภคนิยม หรือยุค

เศรษฐกิจเนนการบริโภค) 

โลกของ

งาน 

- โลกเสมือนจริง ใหความสำคัญกับ

เครือขายทางสังคมในการแทรกอยู

ในวิถีชีวิตประจำวันของการทำงาน 

- ชอบการประกวดแขงขัน ใหความ

สำคัญกับรางวัลเชิดชูความสำเร็จ 

คาดหวังที่จะมีวิถีชีวิตการทำงานใน

รูปแบบที่หลากหลายกวาเดิม 

- เติบโตขึ้นมากับคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ต 

- มีศักยภาพสูงในการเรียนรู รอบรู 

- มีศักยภาพในการคิดและการ

สรางสรรคสิ่งใหมๆ มีศักยภาพที่

จะจัดการกับเวลาวางใหเปน

ประโยชนและพัฒนาตอยอดแบบ

มืออาชีพได 

สังคม - ไมนิยมการปฏิบัติตามปฏิบัติตาม

กฎเกณฑตายตัว นิยมการสราง

เครือขายทางสังคม  

- เปนผูมีความหลากหลายดานมิติ

ทักษะ เนนสัญลักษณ การไดรับ

การกระตุนใหรูจัก ตัดสินใจ คนหา

ตัวเองและทำในสิ่งที่เปนประโยชน

ตอตนเองและสังคม 

 

ชีวิต

ครอบครัว 

เติบโตขึ้นมาลักษณะที่ไดรับการ

ฟูมฟกและจัดชีวิตใหกาวไปตาม

เสนทางที่จะสามารถสราง

หลักประกันของชีวิตในอันที่จะ

ดำรงชีวิตอยูอยางมั่นคง 

 

19 ที่มา : ปรับปรุงและเรียบเรียงจากพัชราวลัย (2553) ซึ่งอางอิงขอมูลจาก UNJSPF 
 (2009) และ Sweeney (2008) 
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 ภาพที่ 9 แสดงใหเห็นวา โดยปกติแลว คานิยมมักเปนสิ่งที่

กำหนดความเชื่อ และความเชื่อโดยรวมจะนำไปสูบรรทัดฐานของ

สังคม โดยบรรทัดฐานทางสังคมเมื่อสั่งสมมาชานานก็จะกลายเปน

วัฒนธรรม 

ภาพที่ 9 ความสัมพันธจากคานิยมสูวัฒนธรรม 

ภาพที่ 10 สัดสวนของประชากร จำแนกตามอายุ 
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 ทั้งนี้ ภาพที่ 10 แสดงใหเห็นวา สัดสวนของประชากรวัยเด็ก 

(อายุต่ำกวา 15 ป) เปนกลุมประชากรที่จะกลายเปนกำลังแรงงานตอ

ไปในอนาคต (Flow of labor) ซึ่งประเทศไทยกำลังประสบกับ

แนวโนมที่ลดลงของประชากรกลุมนี้จากรอยละ 24.65 ในป พ.ศ. 

2543 เหลือรอยละ 14.35 ในป พ.ศ. 2573 ในขณะเดียวกัน 

ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ป) ซึ่งเปนวัยที่กำลังทำงาน (Stock 

of labor) ไดเพิ่มสัดสวนจากรอยละ 65.92 ในป พ.ศ. 2543 ไป

สูงสุดที่รอยละ 67.57 ในป พ.ศ. 2554 จากนั้นจะเปลี่ยนทิศทางสู

แนวโนมของการลดสัดสวนลงอยางตอเนื่องเหลือรอยละ 60.85 ในป 

พ.ศ. 2573 สวนประชากรวัยสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) กำลังเพิ่มสัดสวน

อยางรวดเร็วถึง 2.6 เทาในเวลา 3 ทศวรรษ จากรอยละ 9.43 ในป  

พ.ศ. 2543 เปนรอยละ 24.80 ในป พ.ศ. 2573  

 ในทางประชากรศาสตรนั้น ประชากรวัยเด็กและวัยสูงอายุ 

จัดเปนประชากรวัยพึ่งพิง โดยมีการนำอัตราพึ่งพิง (Dependency 

Ratio) มาพิจารณาผลกระทบตอความเปนไปทางเศรษฐกิจ หรือ

โอกาสการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งในกรณีของประเทศไทย การที่

ประเทศไทยเคยมีการเปลี่ยนแปลงทางประชากรในลักษณะที่สัดสวน

ประชากรในวัยแรงงานเพิ่มสูงขึ้นเปนประชากรสวนใหญของประเทศ 

เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในวัยพึ่งพิงนั้น ประเทศไทยไดประสบ

กับการมีอัตราพึ่งพิง (Dependency Ratio) ต่ำ ซึ่งสามารถอำนวยให

เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจในชวงที่ผานมา ซึ่งเรียกวา ชวงของโอกาส

การปนผลทางประชากร (Demographic Dividend) หรือที่ผูเขียน

ขอเรียกเปนภาษางายๆ ธรรมดาๆ วา “ชวงโอกาสทองทางเศรษฐกิจ

จากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร” ดังนั้นหากเราจะทำการ 

คาดการณ (Foresight) เราควรพิจารณาวาจะทำอยางไรให
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ประชากรกลุมวัยเด็กที่กำลังเคลื่อนไปสู Stock of labor เปนกลุม

ประชากรทีม่คีณุภาพในอกี 20 ปขางหนาซึง่เปนสิง่ทีท่าทายอยางมาก 

 ในทางทฤษฎีนั้น ประเทศหนึ่งๆ อาจมีโอกาสดานการปนผล

ทางประชากรได 2 ระยะ คือ การปนผลทางประชากรระยะที่ 1  

(1st Demographic Dividend) และการปนผลทางประชากรระยะที่ 

2 (2nd Demographic Dividend) โดยลักษณะดังกลาวขางตนที่

ประเทศไทยกำลังประสบอยูในชวงที่ผานมาเปนลักษณะของการ

ปนผลทางประชากรระยะที่ 1 ทั้งนี้ โอกาสทองทางเศรษฐกิจดานการ

ปนผลทางประชากรระยะที่ 1 หรือระยะแรกของไทยไดเริ่มลดลงแลว

หลังจากป พ.ศ. 2554 และจะยังคงลดลงตอไป เมื่อพิจารณาถึง

สัดสวนของประชากรวัยแรงงานในประเทศไทยที่กำลังลดลงอยาง

ตอเนื่องจากรอยละ 67.57 ในป พ.ศ. 2554 เหลือรอยละ 60.85  

ในป พ.ศ. 2573 ดังไดกลาวแลวขางตน 

 การปนผลทางประชากรระยะที่ 2 เปนโอกาสทางเศรษฐกิจ

ในชวงที่โครงสรางทางประชากรเปลี่ยนแปลงไปลักษณะที่ประชากร

สูงวัยมีสัดสวนเพิ่มสูงขึ้น โดย Mason & Lee (2004) ซึ่งเปนผู

บุกเบิกแนวคิดวาดวยการปนผลทางประชากรระยะที่ 2 นั้น ชี้ใหเห็น

วา การปนผลทางประชากรระยะที่ 2 เกิดจากการสั่งสมความมั่งคั่ง 

โดยความมั่งคั่งตอหัว (Wealth per Capita) สามารถเพิ่มขึ้นไดเมื่อ

ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น 

 จากการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางประชากรในลักษณะที่

แสดงไวในภาพที่ 10 พิจารณาไดวาชวงของโอกาสแหงการรับการ

ปนผลทางประชากรระยะที่ 1 ของไทยเปนชวงเวลาที่ไมยาวนานนัก 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาประกอบกับมิติเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ดานผลิตภาพ (Productivity) ของกำลังแรงงาน กลาวไดวา การ

ปนผลทางประชากรระยะที่ 1 ที่เกิดขึ้นมีไมมากนัก ซึ่งมีนัยสำคัญวา 
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โอกาสที่ไทยจะไดรับการปนผลทางประชากรระยะที่ 2 จะมีหรือไม 

และหากมี อาจไมมากนั้น หากปราศจากการปรับตัวในเชิงนโยบายที่

เหมาะสมกอนที่โอกาสแหงการปนผลทางประชากรระยะที่ 1 จะ

สิ้นสุดลง 

 จากการประมวลองคความรูจากงานเขียนของนักวิชาการที่

เริ่มจุดประกายแนวความคิดเรื่องการปนผลทางประชากร เชน 

Bloom et al. (2003) และกรณีศึกษาของหลายประเทศ 

Wongboonsin & Wongboonsin (2009) ชี้ใหเห็นวา การที่

ประเทศหนึ่งๆ จะไดรับการปนผลทางประชากรที่เกิดขึ้นในระยะ

แรก หรือระยะที่ 1 นั้น ตองอาศัยเงื่อนไขสำคัญ 4 ประเภท คือ 

เงื่อนไขดานตัวแปรทางประชากร เงื่อนไขดานเงื่อนเวลา เงื่อนไข

ดานคุณภาพประชากร และเงื่อนไขดานนโยบายรัฐ ซึ่งพัชราวลัย  

(2554) ไดนำเสนอเชิงสรุปเกี่ยวกับประเด็นและลักษณะของเงื่อนไข

ดังนี้ 
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ตารางที่ 5 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางประชากร20

ประเภท

เงื่อนไข 
ลักษณะ 

สภาวะการ

เปลี่ยนแปลง

ทาง

ประชากร 

เมื่อมีการลดลงของภาวะการตาย ภาวะเจริญพันธุ และสัดสวนของ

ประชากรวัยพึ่งพิง 

เงื่อนเวลา เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในชวงกลางๆ ของการเปลี่ยนแปลงทาง

ประชากร เมื่อทั้งภาวะเจริญพันธุ และภาวการณตาย ซึ่งเคยอยูใน

ระดับสูงไดเปลี่ยนมาสูระดับต่ำ ซึ่งในชวงตอนกลางของการ

เปลี่ยนแปลงทางประชากรนั้นเปนชวงที่สัดสวนของประชากรโดย

สวนใหญอยูในวัยแรงงาน ในขณะที่อัตราพึ่งพิงมีแนวโนมคอนขางต่ำ 

คุณภาพ

ประชากร 

นอกจากประชากรวัยทำงานซึ่งเปนวัยสรางเศรษฐกิจจะตองมี

ปริมาณหรือ สัดสวนมากกวาประชากรวัยพึ่งพิงแลว ยังตองเปน

ประชากรคุณภาพในเชิงผลิตภาพในฐานะทรัพยากรมนุษยของ

ประเทศดวย 

นโยบายรัฐ นโยบายรัฐ 4 ประการตอไปนี้ ตองสอดประสาน เอื้ออำนวยซึ่งกัน

และกันในการที่จะอำนวยใหเงื่อนไขดานคุณภาพประชากรเปนผลได 

 - นโยบายดานเศรษฐกิจ : มีลักษณะที่เปดเสรีมากขึ้นมีการแขงขัน

กันอยางเปนธรรม ทั้งภายในประเทศและกับภายนอกประเทศ 

 - นโยบายดานแรงงาน : เอื้ออำนวยใหตลาดแรงงานมีลักษณะ

ยืดหยุน 

 - นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย : เอื้ออำนวยตอการ 

ยกระดับคุณภาพ ดานการดูแลสุขภาพ การศึกษาและการฝกอบรม

นโยบายรัฐ 

 - นโยบายและระบบการคลัง : เอื้อใหเกิดแรงจูงใจตอการลงทุน

และการออม 

20 ทีม่า: ปรบัปรงุจาก Wongboonsin and Wongboonsin (2009) อางถงึใน พชัราวลยั 
 (2553): 39 



35¡ÒÃ¤Ò´¡ÒÃ³�à¾×èÍÊÑ§¤ÁÊÙ§ÇÑÂã¹Í¹Ò¤µ

 ภาพที่ 11 เปนการสรุปผลการศึกษาเบื้องตนบางสวนจาก

โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางในการลดความเหลื่อมล้ำที่

เหมาะสมกับสังคมไทย ภายใตโครงสรางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป  

(พัชราวลัย วงศบุญสิน และคณะ 2557) วา ในทางทฤษฎีและ

ประสบการณของประเทศที่ประสบปญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสราง

ทางประชากรนั้น การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสามารถมีผลกระทบตอ

สังคมเศรษฐกิจผานชองทางตางๆ หลายชองทาง อาทิ การลดลงของ

ประชากรมีผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจผานการลดลงของกำลัง

แรงงาน รวมถึงการลดลงของอัตราการออมเนื่องจากประเทศมี

ภาพที่ 11 โครงสรางประชากรที่เปลี่ยนแปลง(จากการลดลงของ

ภาวะเจริญพันธุ) มีปญหาตอ Growth Potential ของ

ประเทศ21 

21 ที่มา: พัชราวลัย วงศบุญสิน และคณะ 2557 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางใน 
 การลดความเหลื่อมล้ำที่เหมาะสมกับสังคมไทย ภายใตโครงสรางประชากรที่ 
 เปลี่ยนแปลงไป นำเสนอตอ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผน 
 ประชากรวันที่ 27 มิถุนายน 2557 สศช. 
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สัดสวนของประชากรกลุมที่นำเงินออมออกมาใชจาย (ยามชราภาพ) 

มากขึ้น ซึ่งสงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจผานการลงทุนและการ

สะสมทุน ตลอดจนการสงผลกระทบตอเศรษฐกิจมหภาคผานการ

เปลี่ยนแปลงของอุปสงคภายในประเทศ เชน การบริโภค การลงทุน

ดานที่อยูอาศัย เปนตน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง

ประชากรยังอาจสงผลกระทบตอฐานะทางการคลังของประเทศผาน

ระบบความคุมครองทางสังคมประเภทตางๆ เชน การลดลงของ

ประชากรสงผลตอภาระทางการคลังตอหัวประชากร อันเนื่องมาจาก

คาใชจายภาครัฐดานการคุมครองทางสังคมที่เกี่ยวของกับสวัสดิการผู

สูงอายุมีแนวโนมสูงขึ้น ตลอดจนการสงผลใหเกิดความยากลำบาก

มากขึ้นในการธำรงระบบหรือมาตรการทางการคลังของภาครัฐที่มีอยู

แตเดิม ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางประชากรยัง

อาจสงผลกระทบตอระบบตางๆ ที่มีอยูของเศรษฐกิจสังคม การธำรง

ระบบเศรษฐกิจสังคมตางๆ ที่มีอยูเดิมทำไดยากลำบากขึ้น โดยการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุของประชากรและการลดลงของจำนวน

ประชากรทำใหจำนวนบุคลากรในสาขาอาชีพตางๆ มีโอกาสที่จะ

ขาดแคลน เชน ดานการสาธารณสุข ดานการดูแลผูสูงอายุ ดานการ

ศึกษา ดานความมั่นคง ดานบริการสาธารณะประเภทตางๆ เปนตน 

 สำหรับประเทศไทย ซึ่งเปนประเทศกำลังพัฒนา ยังตองเผชิญ

กับประเด็นทาทายในการพัฒนาประเทศสูการเติบโตอยางยั่งยืนตอไป

ในอนาคต เพิ่มเติมอีก 3 ประการ คือ (ก) ประเด็นทาทายดานกับดัก

ทรัพยากรมนุษย เมื่อพิจารณาจากมุมมองเกี่ยวกับระบบการศึกษา/

ฝกอบรม ซึ่งเทาที่ผานมา ถึงแมวา ประชากรไทยไดรับการพัฒนา

คุณภาพทุกชวงวัย หากแตยังขาดความตอเนื่องเชื่อมโยงใหประชากร

แตละคนสามารถสรางความมั่นคงในชีวิตใหแกตนเอง ปรับตัวเพื่อรับ

โอกาสและพัฒนาภูมิคุมกันตนเองตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
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ทางเศรษฐกิจสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศไดทัน ประกอบ

กับบทบาทของการวิจัยและพัฒนา (R&D) และวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (S&T) ในการพัฒนามนุษยยังไมพัฒนาอยางเต็มที่ และ

การที่ ยั งมีปญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะในทุกห วง โซ

อุตสาหกรรม (ข) ประเด็นการเคลื่อนยายแรงงานสงผลตอความเสื่อม

ถอยดานคุณภาพชีวิตของประชากร และ (ค) ประเด็นทาทายเรื่องกับ

ดักรายไดปานกลาง 

 ตารางที่ 6 แสดงขอมูลดานความมั่นคงทางการเงินของ

ครัวเรือน จากผลการศึกษาบัญชีกระแสการออมประชาชาติ ป 2554 

ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติได

พัฒนาขึ้น ในโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางในการลดความ

เหลื่อมล้ำที่เหมาะสมกับสังคมไทย ภายใตโครงสรางประชากรที่

เปลี่ยนแปลงไป (พัชราวลัย วงศบุญสิน และคณะ 2557) พบวา 

ประชากรไทยประสบปญหาการขาดดุลรายไดโดยเฉลี่ยทุกชวงอายุถึง 

20,575 บาท/คน ซึ่งถึงแมวา ประชากรวัยแรงงานมีรายไดเกินดุล แต

ไมสามารถชดเชยหรือปดสวนขาดดุลรายไดของตนเองตลอดชวงชีวิต

ได อนึ่ง เมื่อพิจารณาในภาพรวมของประเทศซึ่งขาดดุลรายไดโดย

เฉลี่ย 1,060.7 พันลานบาทเมื่อป 2552 นี้ งานศึกษาดังกลาวคาด

การณวา การขาดดุลรายไดโดยเฉลี่ยของประเทศไทยจะเพิ่มเปน 

1,428.1 พันลานบาทในป 2583 ทั้งนี้ สอดรับกับผลการสำรวจเพื่อ

ติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (โดยใชตัวอยางซ้ำ) 

ของสำนักงานสถิติแหงชาติ ในป 2548-2550 ซึ่งสะทอนถึงปญหา 

ความมั่นคงทางการเงินของครัวเรือน จากภาระหนี้ที่ภาคครัวเรือน

ของไทยเผชิญอยูในระดับสูง ในขณะที่การออมโดยเฉลี่ยอยูใน 

ระดับต่ำ 
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รูปแบบรายไดและการบริโภคตอคน ป 2552         รูปแบบรายไดและการบริโภคตอคน ป 2583
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 เมื่ อพิจารณาขอมูลขางตนประกอบกับ ประเด็นดาน

อัตราสวนสนับสนุน (Support ratios)23 ซึ่งกำลังมีแนวโนมลดลงจาก 

5.03 ในป 2553 เหลือ 1.71 ในป 258324 ในภาพที่ 12 สะทอนให

คาดการณไดวา นอกจากปญหาดานโอกาสการไดรับการปนผลทาง

ประชากรระยะที่ 2 ของไทยแลว เสนทางแหงโอกาสแหงการเจริญ

เติบโตและการแขงขันทางเศรษฐกิจของไทยกำลังถูกบั่นทอนอยางนา

เปนหวงมากขึ้นอยางทวีตัว 

ภาพที่ 12 การคาดการณปญหาดานโอกาสการไดรับการปนผลทาง

ประชากร 

23 อัตราสวนสนับสนุน คำนวณจาก ประชากรวัยแรงงาน หารดวยประชากรวัย 
 สูงอายุ 
24 พัชราวลัย วงศบุญสิน และคณะ 2557 อางแลว 
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ปญหาทาทายเรื่องที่ 125 

 ปญหาจากการเลือกใชตัววัดการเปลี่ยนแปลงการพึ่งพิง:  

การหาคา หรือ วัดแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานการพึ่งพิง  

(Dependency) ของประชากร มีวิธีการคำนวณหรือวัดไดหลายวิธี 

โดยอาจเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้ 

 1) ประชากรวัยเด็ก บวก ประชากรวัยสูงอายุ หาร ดวย

ประชากรวัยแรงงาน : หมายถึง จำนวนประชากรอายุ 0-14 ป บวก

ดวยจำนวนประชากรอายุ 65 ปขึ้นไป (65+ ป) หารดวยประชากร

อายุ 15-64 ป และคูณดวย 100 (ในกรณีที่ตองการเทียบตอรอยคน) 

หากอัตราสวนดังกลาวยิ่งต่ำก็หมายความวาประชากรวัยแรงงาน

มากกวาประชากรวัยพึ่งพิง (การหาโดยวิธีดังกลาวเรียกวา อัตราสวน

พึ่งพิง: Dependency ratio) ทั้งนี้ มีความแตกตางดานชวงวัยในการ

นำมาคำนวณ โดยสำหรับประชากรวัยเด็ก บางใช 0-20 ป ในทำนอง

เดียวกัน สำหรับประชากรวัยแรงงาน บางใช 15-60 ป บางใช 20-64 ป 

และสำหรับประชากรวัยสูงอายุ มีที่ยึดกลุมอายุ 60 ปขึ้นไปดวย 

 2) ประชากรวัยสูงอายุ (65 ปขึ้นไป) หารดวยประชากรวัย

แรงงาน (15-64 ป) (การหาโดยวิธีดังกลาวเรียกวา อัตราสวนพึ่งพิง

วัยสูงอายุ: Old Age Dependency ratio) 

 3) ประชากรวัยสูงอายุที่ไมไดทำงาน หารดวยประชากรวัย

แรงงาน (การหาโดยวิธีดังกลาวเรียกวา อัตราสวนพึ่งพิงวัยสูงอายุที่ไม

ไดทำงาน: Old Age Economic Dependency ratio) 

 4) ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-64 ป) หารดวยประชากร

วัยสูงอายุ (อายุ 65 ปขึ้นไป) (การหาโดยวิธีดังกลาวเรียกวา 

อัตราสวนสนับสนุน: Support ratio) 

25 เกื้อ วงศบุญสิน 2547 อางแลว 
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 โดยทัว่ไปการเปรยีบเทยีบ หรอืการหาแนวโนมการเปลีย่นแปลง

การพึ่งพิง มักจะใชคาอัตราสวนพึ่งพิง (Dependency ratio) เปนตัว

เปรียบเทียบ อยางไรก็ตาม ในระยะหลังๆ พบวา มีบทความหรืองาน

วิจัยหลายฉบับเริ่มใช อัตราสวนพึ่งพิงวัยสูงอายุ หรือใชอัตราสวน

สนับสนุน26 เปนตัววัดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสัดสวนประชากรวัยเด็กมี

แนวโนมลดลง ในขณะที่ สัดสวนประชากรวัยสูงอายุมีแนวโนมสูงขึ้น 

ดังนั้น การใชอัตราสวนพึ่งพิงอยางที่นิยมกันในอดีตนั้น มีการรวม

ประชากรวัยเด็กเขาไวดวย จะสงผลใหเกิดความลำเอียงในการ

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอัตราสวนในการพึ่งพิงระหวางชวง

อดีตกับในชวงปปจจุบันหรือในชวงอนาคต 

 ตารางที่ 7 แสดงผลการศึกษาของนักวิชาการในระยะหลังที่

หันมาใชอัตราสวนสนับสนุนเปนตัววัดเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง

ดานการพึ่งพิงจากอดีตถึงปจจุบันและอนาคตของประเทศตางๆ ทาง

ตะวันตก ซึ่งลวนเปนประเทศที่มีสัดสวนประชากรวัยสูงอายุในระดับ

สูง โดยตารางที่ 8 แสดงผลในทำนองเดียวกันสำหรับประเทศในแถบ

เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งประเทศไทย 

โดยพบวา อัตราสวนสนับสนุน (Support ratio) ลดต่ำลงเรื่อยมา 

และจะเหลือนอยมาก ในป ค.ศ. 2050 ซึ่งประเทศไทยเปนประเทศที่

อัตราสวนสนับสนุนลดลงอยางรวดเร็วสูอัตรา 2.7 ในป ค.ศ. 2050 

เทากับที่จะเกิดในประเทศจีน 

26 Source: Paul Demeny. 2004 “Developing Economic Support Systems  
 for the Old-age Population in Asia: Learning from the Mistakes of  
 Western Welfare States.” Presented at the International Conference 
 on the Demographic Window and Healthy Aging: Socioeconomic 
 Challenges and Opportunities Beijing, May 10-11, 2004 
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27 Source: Paul Demeny. 2004 “Developing economic support systems 
 for the old-age population in Asia: Learning from the Mistakes of  
 Western Welfare States.” Presented at the International Conference 
 on the Demographic Window and Healthy Aging : Socioeconomic 
 Challenges and Opportunities Beijing, May 10-11, 2004 

ตารางที่ 7 Support ratios in Europe and the United States (Persons 

aged 15-64 per person 65 and older)27

Selected pre-World War II years 1950 2000 2050 

Netherlands 1930 
10.2 8.1 5.0 2.4 

United Kingdom 1931 
9.3 6.2 4.1 2.6 

United States 1940 
8.8 7.8 5.4 3.1 

Italy 1936 
8.1 7.9 3.7 1.5 

Norway 1930 
7.6 6.8 4.2 2.3 

France 1936 
6.6 5.8 4.1 2.2 

ตารางที่ 8 Support ratios in East and Southeast Asia (Persons 

aged 15-64 per person 65 and older)
ป ค.ศ. 1950 2000 2050 

Philippines 14.7 16.7 4.8 

Malaysia 10.7 15.3 4.2 

Indonesia 14.4 13.3 3.9 
Thailand 18.0 11.8 2.7 
Vietnam 15.2 11.5 3.6 

China 13.8 10.0 2.7 
Japan 12.1 4.0 1.4 
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ปญหาทาทายเรื่องที่ 2  
 นอกจากตองมีนโยบายลดภาระดานสุขภาพในชวงหลังจากที่

การปนผลทางประชากรไดผานพนไปแลว (Minimizing post 

demographic dividend health burdens) ภาครัฐยังจำเปนตอง

พิจารณาหาแนวทางทำใหเกิดเศรษฐกิจอายุวัฒน คือ ผูคนในสังคมทั้ง

มีสุขภาพดี และมั่งคั่ง (Healthy and Wealthy) มิใชเพียงมิติใดมิติ

หนึ่ง ซึ่งสำหรับประเทศไทยนั้น ในปจจุบันทั้ง 2 มิติ ยังมีสภาวะที่ไมดี 

กลาวคือ ผูคนในสังคมยังมีปญหาดานสุขภาพ และยังมีความเหลื่อม

ล้ำทางเศรษฐกิจอยางมาก 

 เปนที่พึงตระหนักวา ปญหาทาทายที่สังคมไทยเผชิญจากการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรอยางรวดเร็ว ภาวะเจริญพันธุหรือ 

อัตราเจริญพันธุรวมของสตรีที่ลดลงอยางรวดเร็วนั้น แตกตางกันไปใน

รายละเอียดในแตละพื้นที่ของประเทศ  

 กลาวคือ พื้นที่ซึ่งมีภาวะเจริญพันธุลดลงอยางรวดเร็วมาก 

พบไดในเขตเมือง เชน ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งภาวะเจริญพันธุไดลด

ลงจาก 1.25 คน ในป พ.ศ. 2533 เหลือ 1.16 คน ในป พ.ศ. 254928

จากขอมูลดังกลาว หากไมมีการยายถิ่นเขาหรือยายถิ่นออกจาก

กรุงเทพมหานคร ในชวงระยะเวลาหนึ่ง เปนที่คาดการณไดวา 

กรุงเทพฯจะประสบกับวิกฤตในลักษณะที่คลายกับวิกฤตในประเทศ

จีนซึ่งยังคงเนนการที่ครอบครัวหนึ่งๆ มีบุตรเพียงคนเดียว ถึงแมวา

รัฐบาลจีนในปจจุบันมีการปรับนโยบายใหยืดหยุนขึ้นแลวก็ตาม โดย

ลักษณะทางสังคมที่เกิดขึ้นนั้น มีลักษณะของการลดสัดสวนประชากร

วัยเด็กลงมาก และสงผลใหเกิดปรากฏการณ ที่เรียกวา” วิกฤต 1 :  

2 : 4” ซึ่งเปนสังคมที่ประกอบดวย “คนรุนหลาน 1 คนดูแลรุนพอ

28 เกื้อ วงศบุญสิน 2549 อางแลว 



44 ¡ÒÃ¤Ò´¡ÒÃ³�à¾×èÍÊÑ§¤ÁÊÙ§ÇÑÂã¹Í¹Ò¤µ

แม 2 คน และดูแลรุนปู ยาตายาย 4 คน” 29 

 เด็กยุควิกฤต 1 : 2 : 4 นั้น อาจเปนเด็กซึ่งปราศจากพี่นอง 

และอาจปราศจากญาติที่เปนลุงปานาอาดวย เพราะมีเพียงพอแม ปู 

ยา ตายาย ปู ทวด ยาทวด ตาทวด ยายทวด เปนกลุมประชากรที่ไมมี

พี่นองรุนราวคราวเดียวกันเลนดวยในวัยเด็ก อีกทั้งเปนกลุมประชากร

ที่ไดรับการเลี้ยงดูอยางตามอกตามใจจากการที่เปนบุตรคนเดียวของ 

พอแม และหลานคนเดียวของ ปู ยา ตา ยาย ปูทวด ยาทวด ตาทวด 

ยายทวด จึงมีความเปนไปไดที่เด็กยุคนี้จะเปนกลุมเปราะบาง อาจ

ปรับตัวเขาสูสังคม แกปญหา หรือรูแพ รูชนะ ไดไมดีเทาเด็กในสังคม

อื่น หรือในอดีตซึ่งมีพี่นองหลายคนในครอบครัวขยายที่มีความ

สัมพันธระหวางวัยตางๆ อยางใกลชิด 

 นอกจากวิกฤตขางตนแลว ยังมีประเด็นที่วาจะมีความเปนไป

ไดหรือไมที่สังคมไทยจะเผชิญกับปญหาขาดแคลนเจาบาว หรือ

เจาสาว ซึ่งไมเพียงแตจีนเทานั้น หากแตญี่ปุนและสิงคโปร ซึ่งคนใน

สังคมตองการบุตรชายมากกวาบุตรสาว อีกทั้งมีภาวะเจริญพันธุต่ำ

กวาระดับทดแทนคอนขางมาก ก็กำลังประสบปญหานี้ดวยเชนกัน 

ทั้งนี้ สำหรับไทยตองจับตาดูกันตอไป จากการเปลี่ยนแปลงดาน 

คานิยมเกี่ยวกับความเทาเทียมกันทางเพศ และหากภาวะเจริญพันธุ

ยังคงลดต่ำกวาระดับทดแทนอยางตอเนื่องรวดเร็ว 

 อนึ่ง การที่สัดสวนของประชากรวัยสูงอายุไดเพิ่มสัดสวนสูง

ขึ้น และจะเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วมากขึ้นตอไป ยอมสงผลใหปญหา

ดานงบประมาณรุนแรงขึ้น จากการที่โดยทั่วไปในปจจุบันนั้น ไทยเรา

ประสบแนวโนมของความไม เพียงพอดานงบประมาณในการ 

ดูแลประชากรสูงอายุอยูแลว อีกทั้งปญหาความไมเพียงพอดาน

29 เกื้อ วงศบุญสิน 2549 เพิ่งอาง 
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งบประมาณยังอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางทาง

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในประเด็นความยั่งยืนของภาค

การเกษตร ซึ่งในปจจุบันกำลังขาดแคลนแรงงานจากการโยกยายไป

ทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยกำลังแรงงานที่เหลืออยูใน

ภาคการเกษตรเปนกลุมที่สูงวัยมากขึ้น 

 ดังนั้น “ลำพังเพียงมาตรการดานสวัสดิการสาธารณสุขใน

การดูแลผูสูงอายุจึงไมเพียงพอ”30 และประเด็นสำคัญที่พึง

พิจารณาเพิ่มเติมอยางเรงดวน คือ มาตรการที่จะอำนวยให

ประชากรที่มีอายุยืนยาวขึ้นนั้น มีความเปนอยูที่ดีและสามารถ

รักษาหรือเพิ่มพูนฐานะทางเศรษฐกิจได ไมวาอยูในภาคเศรษฐกิจ

ใด อาทิ มีการออมเพิ่มขึ้นตั้งแตกอนวัยเกษียณเปนตน31 

ภาพที่ 13 An Asian Economy’s Economics Lifecycle32 

30 เกื้อ วงศบุญสิน 2549 เพิ่งอาง 
31 เกื้อ วงศบุญสิน 2549 เพิ่งอาง 
32 http://www.ntaccounts.org/doc/repository/MUN2006P.pdf 
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 ภาพที่ 13 แสดงผลการศึกษาเกี่ยวกับการบริโภคและรายได

ตามวัฏจักรชีวิตของคนในเอเชียทั่วไป ซึ่งพบวามีการขาดดุลรายได

อยางมากในชวงวัยเด็กถึงอายุประมาณ 24-25 ป และตั้งแตกอนวัย

เกษียณเล็กนอย คือ ประมาณ 56-57 ปเปนตนไป หากเปรียบเทียบ

กับตารางที่ 6 จะเห็นไดวา สำหรับประเทศไทยนั้น เสนกราฟที่แสดง

ถึงการบริโภคและรายไดตอคนใกลกันมากกวา ซึ่งไมเปนผลดี

เนื่องจากจะไมมีงบประมาณเพียงพอที่จะสงผลใหเกิดการปนผลทาง

ประชากรระยะที่ 2 

ภาพที่ 14 Life cycle Deficit and Age Reallocations, Japan 

Age Distribution, 205033 

33 http://www.ntaccounts.org/doc/repository/MUN2006P.pdf 

 ภาพที่ 14 สะทอนใหเห็นวา ถาเงินออมมีนอยและสวนใหญ

เปนสวัสดิการของผูสูงอายุจะไมทำใหเกิดการปนผลทางประชากร

ระยะที่ 2 แตหากเปนในทิศทางตรงกันขาม จะทำใหเศรษฐกิจเติบโต

อยางรวดเร็วและเกิดการปนผลทางประชากรระยะที่ 2 ซึ่งนำไปสู

โอกาสการปนผลอายุวัฒนตอไป (Longevity Dividend) 
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 เมื่อมองไปในที่ประเทศอื่นๆ หลายๆ ประเทศทั่วโลก ทั้งที่

เปนสังคมผูสูงอายุ และที่กำลังจะเขาสูสังคมผูสูงอายุ จะพบแนวโนม

รวมดานความพยายามในการปรับตัวทางเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต

ชวงที่ยังมีการปนผลทางประชากรระยะที่ 1 ใหเตรียมพรอมสูโอกาส

ในการรับการปนผลทางประชากรระยะที่ 2 เพื่อใหเศรษฐกิจเติบโต

ตอไปอยางมั่นคงยั่งยืน สำหรับประเทศไทยซึ่งการปนผลทาง

ประชากรระยะที่ 1 กำลังถดถอยลงนั้น การเปลี่ยนแปลงทาง

ประชากรที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคตดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน จึง

สื่อถึงความจำเปนที่จะตองมีการปรับตัวทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม และระดับปจเจกของประชากรแตละคน ให

สามารถรองรับภาระทางสังคม และเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งจากมุมมองที่วา ประชากรในวัยแรงงานของไทยจะสามารถ

ดูแลผูสูงอายุที่มีสัดสวนเพิ่มสูงมากขึ้นอยางรวดเร็วไดอยางไร 

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศจะตองปรับตัวอยางไรตอไป และถา

ปราศจากการปรับตัวใดๆ หรือแมแตปรับตัวในทิศทางที่ไมเหมาะสม 

เศรษฐกิจไทยจะแขงขันกับประเทศอื่นไดอยางไร 

ภาพที่ 15 Old-Age Reallocation Systems34 

34 http://www.ntaccounts.org/doc/repository/MUN2006P.pdf 
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 จากภาพที่ 15 ซึ่งแสดงระบบทั่วไปในการจัดการดาน

สินทรัพยในการเกื้อหนุนดูแลผูสูงอายุ ซึ่งประกอบดวยเงินโอนจาก

ภายในครอบครัว (Familial Transfers) เงินโอนจากภาครัฐ (Public 

Transfers) และเงินออม (Saving) โดยในอดีตนั้นสังคม เนนเงินโอน

จากภายในครอบครัว บทบาทการโอนเงินจากภาครัฐยังมีนอย ตอมา

มีการเปลี่ยนไปเนนเงินโอนจากภาครัฐมากขึ้น เปนการเขาสูการเปน

รัฐสวัสดิการมากขึ้น แตสังคมสามารถเลือกเนนเงินออมมากขึ้นได

ดวย ซึ่งประเทศที่พัฒนาแลว อยางเชน ญี่ปุน ระบบการดูแลผูสูงอายุ

สวนหนึ่งมาจากเงินออมของผูสูงอายุเองและอีกสวนหนึ่งมาจาก

งบประมาณของภาครัฐ (Public Transfers) 

 สำหรับสังคมไทยนั้น สวนใหญผูสูงอายุยังอยูในการดูแลของ

ครอบครัว (Familial Transfers) ในปจจุบัน เมื่อโครงสรางทาง

ประชากรเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตอีก 2-3 ทศวรรษขางหนา หาก

ปราศจากการปรับตัวในเชิงนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของใดๆ 

สังคมไทยจะประสบกับภาวะที่มีประชากรวัยแรงงาน 1.7 คนในการ

ดูแลผูสูงอายุ 1 คน ระบบการดูแลผูสูงอายุจะเคลื่อนยายจากการ

ดูแลโดยครอบครัว ไปสูการดูแลโดยงบจากภาครัฐเปนหลักโดย

ปริยาย เนื่องจากประชากรวัยแรงงานในปจจุบันมีการออมที่ไม

เพียงพอที่จะดูแลตัวเอง 

 ดังนั้น จึงเปนประเด็นทาทายอยางมากที่วา ในอนาคตนั้น 

สังคมผูสูงอายุของไทยจะมีโอกาสเปนระบบเศรษฐกิจอายุวัฒน  

หรือไม? 
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ปญหาทาทายเรื่องที่ 3 
 การที่ประชากรของโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัว

ลง ซึ่งเปนผลจากการที่หลายประเทศมีอัตราเกิดเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลด

ต่ำลงอยางมากและรวดเร็ว ประกอบกับพัฒนาการทางการแพทยซึ่ง

เอื้อตอการลดอัตราการตาย อันสงผลใหสัดสวนประชากรวัยสูงอายุ

เพิม่สงูขึน้นัน้ จากแนวโนมดงักลาว นกัวจิยัดานชวีภาพประชากรศาสตร 

(Bio-demography) เริ่มพิจารณาวาอายุคาดหมายเฉลี่ย (Life 

expectancy) ของประชากรอาจเพิ่มขึ้นเปน 150 ป35 กลาวคือ หาก

สามารถทำใหอัตราตายในแตละหมวดอายุลดลงเพียงรอยละ 85 

เทานั้นก็จะทำใหอายุคาดหมายเฉลี่ยเพิ่มสูงถึง 100 ป หรือมากกวา 

ทัง้นีอ้ายคุาดหมายเฉลีย่อาจสงูไดมากกวา 150 ป ถาปจจยัเสีย่งตางๆ 

ลดลง ไดแก การรับประทานอาหารที่ไดแคลอรี่เพียงพอและมีสาร

อาหารเพยีงพอ การคดิคนยาหรอืวติามนิทีส่ามารถลดปจจยัเสีย่งตางๆ 

ซึ่งกอใหเกิดโรคเกี่ยวกับเลือด เชน ความดันโลหิตสูง โคเลสเตอรอล

สูง โรคหัวใจ รวมทั้งถามีการศึกษาทางชีววิทยาในระดับโมเลกุล หรือ

กระบวนการทางพันธุกรรม (Genetic engineering) เพื่อชะลอ

กระบวนการชราภาพ เปนตน36 

 เปนที่ตระหนักวา มีความสัมพันธอยางลึกซึ้งระหวางชีวภาพ

ประชากรศาสตร (Bio-demography) กับนวัตกรรมและพัฒนาการ

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งในทางชีวเคมี  

35 ดูรายละเอียดใน Antonio Golini (2002) “Teaching demography of aging” 
 Genus LVII (no. 3-4): 144-145 
36 ดูรายละเอียดใน เกื้อ วงศบุญสิน และ เดวิด รูฟโฟโล 2547 “บทบาทของ 
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมในสังคมไทย” เอกสารประกอบการประชุมในวาระ 
 ฉลองครบรอบ 100 ป สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ ครั้งที่ 2 เรื่อง  
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี: บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมในสังคม 
 ไทย. 15 พฤษภาคม 2547 ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ 
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(Biochemistry) และทางเคมีนาโนคอมพิวเตอร (Chemical 

Nano-computers) เห็นไดจากการพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับอายุ

คาดหมายเฉลี่ยของประชากร ซึ่งหากเพิ่มสูงมากขึ้นถึง 150 ปดัง

กลาวขางตน นาจะเปนผลจากการประยุกตองคความรูจากการศึกษา

ทางชีววิทยาในระดับโมเลกุล หรือกระบวนการทางพันธุกรรม เพื่อ

ชะลอกระบวนการชรา เชน การคัดเลือกยีนที่จะทำใหอายุยืนขึ้น 

หรือปองกันโรคใดโรคหนึ่ง ซึ่งเปนกระบวนการที่อาจไมสอดคลองกับ

ภาวการณตามธรรมชาติ เนื่องจากธรรมชาติเปนกระบวนการสุมโดย

ไมมีการลำเอียง ไมเฉพาะเจาะจง ถึงแมวาอาจมีขอโตแยงจากกลุมที่

เห็นดวยกับการคัดเลือกยีนวา การปรับแตงเปลี่ยนแปลงยีนเพียง

เล็กนอยไมนาจะกอใหเกิดการลำเอียงมากนักในกระบวนการสุม 

นอกจากนี้ อาจมีความเปนไดที่ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้นแตไม

สามารถเผชิญกับโรคอุบัติใหมตางๆ 

 กระนั้นก็ตามมีความเปนไปไดที่นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี จะสงผลกระทบทางสังคม หากปราศจากการเตรียม

แผนรองรับ ยกตัวอยางเชน การที่ประชากรมีอายุคาดหมายเฉลี่ยเพิ่ม

สูงขึ้น นักประชากรศาสตรและสังคมศาสตรอื่นๆ อาจตองปรับ

ทิศทางและขอบเขตการศึกษาวิจัย จากที่เคยศึกษาประชากรเพียงแค

สามชั่วอายุคน เปนการศึกษารูปแบบความสัมพันธของประชากรถึง 

สี่ชั่วอายุคน ทั้งนี้ หากประชากรมีอายุคาดเฉลี่ยสูงถึง 150 ป อาจ

ตองมีการศึกษาความสัมพันธของประชากรถึงหา หรือ หกชั่วอายุคน 

เนื่องจากรูปแบบสังคมวัฒนธรรม และแบบแผนการทำงานของ

ประชากรสูงวัยที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ดังนั้น การเตรียมการในดานตางๆ ที่เกี่ยวของจึงมีความ

จำเปน เชน มาตรการดานการดูแลประชากรสูงอายุ มาตรการดาน

การประกันชราภาพ มาตรการดานการประกันสุขภาพผูสูงอายุ ซึ่ง
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เหมาะสมกับโครงสรางทางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนรูป

แบบความสัมพันธและวิถีดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามดวย ซึ่ง

มาตรการสำหรับสังคมที่มีเพียงสามชั่วคน ยอมแตกตางจากมาตรการ

สำหรับการที่มีสี่หรือหาชั่วคนอาศัยอยูรวมกันในสังคม มิฉะนั้น 

“ความยากจนลักษณะใหม” อาจเกิดขึ้น เพิ่มเติมจาก “ความยากจน

ที่พบอยูแลวในกลุมประชากรที่มีรายไดต่ำ”37 ซึ่งในบางกรณีมีรายได

ต่ำกวาเสนความยากจน 

 ความยากจนลักษณะใหมดังกลาวขางตน อาจไดแก ความ

ยากจนทางเครือญาติของผูสูงอายุในสังคมที่มีอายุคาเฉลี่ยสูงขึ้น มี

ความยากจนดานความรักจากประชากรรุนลูก ซึ่งเปนประชากรวัย

แรงงาน จากการที่ประชากรวัยแรงงานในอนาคตมีสัดสวนไมมากนัก

หากแตตองเสียภาษีเพิ่มมากขึ้น ตองเพิ่มผลิตภาพในการทำงานมาก

ขึ้นใหเพียงพอที่จะดูแลผูสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เปนตน38 

 

ปญหาทาทายเรื่องที่ 4 
 ในการดูแลผูสูงอายุ ระบบชุมชน (Community-based 

approach) เปนอีกแนวทางหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นในสังคมสูง

วัย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผูสูงอายุเขาสูภาวะที่ไมสามารถดูแลตัวเอง

ไดอยางเต็มที่ และจำเปนตองไดรับการดูแลสุขภาพเปนระยะเวลา

ยาวนาน เห็นไดชัดจาก ความพยายามริเริ่มผลักดันจากภาควิชาการ

และภาคประชาสังคมที่จะใหมีระบบชุมชนในการดูแลผูสูงอายุใน

ญี่ปุน39 ซึ่งเขาสูสังคมสูงวัย (Ageing Society) มานานกอนหนา

37 เกื้อ วงศบุญสิน 2549 อางแลว 
38 เกื้อ วงศบุญสิน 2549 เพิ่งอาง 
39 Muramatsu and Akiyama 2011 Japan: Super-aging Society Preparing 
 for the Future. The Gerontologist 51(4): 425-432 doi:10.1093/geront/ 
 gnr067 
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ประเทศไทย และกำลังเปลี่ยนจากสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged 

Society) สูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มที่ (Super-aging Society) โดยใน

ป พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ญี่ปุนจะมีประชากรสูงอายุในสัดสวนสูง

ที่สุดของโลก ดวยอายุมัธยฐาน (Median age)40 ที่ 51.5 ป41 

ประชากร 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุนจะเปนประชากรอายุ 65 ปขึ้น

ไป และ 1 ใน 5 ของประชากรจะเปนกลุมที่มีอายุ 75 ปขึ้นไป42 

 ระบบชุมชน เปนระบบที่มีจุดเนนตางไปจากระบบสถาบัน

ทางการ (Institutional approach) ซึ่งการเนนที่ตางกันระหวาง

ระบบสถาบันทางการกับระบบชุมชนนั้น นับเปนประเด็นทาทายที่

สำคัญของไทยเมื่อสัดสวนประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น การเตรียมการ

ในเรื่องการดูแลสุขภาพระยะยาว (Long term care : LTC) สำหรับ

ประชากรวัยสูงอายุในการที่จะมีสัดสวนของภาวะทุพพลภาพ  

(Disability) ภาวะพิการ และภาวะพิการขั้นรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นนั้น งาน

ศึกษาที่ผานมา43 พิจารณาวากิจกรรมเรื่องการดูแลสุขภาพระยะยาว

40 อายุมัธยฐาน (Median Age) หมายถึง อายุตรงกลางที่แบงประชากรออกเปนสอง 
 สวนเทาๆ กัน สวนหนึ่งมีอายุนอยกวาอายุมัธยฐาน และอีกสวนหนึ่งมีอายุมากกวา 
 อายุมัธยฐาน 
41 United Nations 2015 World Population Prospects: The 2015 Revision, 
 Key Findings and Advance Tables. New York: United Nations, 
 Department of Economic and Social Affairs/ Population Division, Table 
 5.7, p. 32 
42 National Institute of Population and Social Security Research 2010  
 Population & household projection. Available from http://www.ipss.go. 
 jp/site-ad/index_english/population-e.html 
43 Ye-Fan Wang Glavin 2004 “Application of Evidence-based Population 
 Profile for Ling-Term Care System Surveillance” Presented at the 
 International Conference on the Demographic Window and Healthy 
 Aging : Socioeconomic Challenges and Opportunities Beijing, May 10- 
 11, 2004 
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ดังกลาว ประกอบดวย 

 1) การดูแลสุขภาพแบบขยายตอเนื่อง (Extended Care) 

ไดแก สถานบริบาลและพักฟน (Nursing Home) สถานพยาบาลเพื่อ

การดูแลรักษาผูปวยที่เปนโรคเรื้อรังโดยเฉพาะ เปนตน 

 2) การรักษาพยาบาลกรณีสาหัส (Acute Care) ไดแก หอง

ผาตัด หองฉุกเฉิน หองฟนฟูสุขภาพจิตภายในโรงพยาบาล เปนตน 

 3) การออกใหบริการทางการแพทย (Ambulatory Care) 

ไดแก การบริการผูปวยนอก การบริการในระบบคลินิก เปนตน 

 4) บานพักผูปวย (Home Care) ไดแก บานพักผูปวยอนาถา 

สถานฟนฟูสุขภาพจิต เปนตน 

 5) เครือขายและการบริการฉุกเฉินภายนอก (Out-Reach) 

ไดแก การบริการดานขอมูล การใหการรักษาพยาบาลแกผูปวยที่

เครือขายทางการแพทยสงมา การออกไปใหบริการทางการแพทยแก

ผูปวยฉุกเฉินภายนอกโรงพยาบาล เปนตน 

 6) การสงเสริมการมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี (Wellness 

and Health Promotion) ไดแก การใหการศึกษาดานสุขภาพ การ

ออกกำลังกาย การมีหนวยสนับสนุนทางการแพทย และการจัดตั้ง

กลุมนันทนาการ เปนตน 

 7) การจัดสถานที่พักอาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อ

สุขภาพของผูที่เกษียณอายุแลว ซึ่งอาจจัดสำหรับผูที่อยูลำพัง หรืออยู

รวมกันเปนกลุม 

 หากเนนที่ระบบสถาบันทางการ การดูแลผูสูงอายุตองอาศัย

งบประมาณจากภาครัฐสูงมากจากคาใชจายที่สูงมาก ในขณะที่ระบบ

ชุมชน จะมีคาใชจายนอยกวา อยางไรก็ตาม ยังจำเปนตองมีการ

ศึกษาเพิ่มเติม วาในบรรดากิจกรรมตางๆ ในการดูแลสุขภาพระยะ

ยาวนั้น กิจกรรมใดบางควรอยูในระบบสถาบันทางการ กิจกรรมใด
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บางควรอยูในระบบชุมชน ซึ่งยอมขึ้นกับกลุมประชากรดวยวาจะเนน

กลุมใดสำหรับกิจกรรมใดในแนวทางหรือระบบใด เชน ในกิจกรรม

หนึ่งๆ จะเนนเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่งระหวาง กลุมทุพพลภาพที่มีอายุ

ต่ำกวา 65 ป กับกลุมผูสูงอายุวัย 65 ปขึ้นไป หรือจะเนนไปพรอมๆ 

กันทั้งสองกลุม เปนตน ทั้งนี้ แตละกลุมมีประเด็นพึงพิจารณา

แตกตางกันไป ดังนี้ 

 1. กลุมทุพพลภาพที่มีอายุต่ำกวา 65 ปมีเรื่องที่ตองดูแลและ

เรื่องงบประมาณตอไปนี้ 

  ก. คาบริการสุขภาพหลากหลายประเภท 

  ข. การใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการดาน

การบริการสุขภาพหลากหลายประเภท เชน การบริหารจัดการเกี่ยว

กับโรคตางๆ การบริหารจัดการดานยาและดานสุขภาพจิต 

  ค. ประเด็นทาทายเฉพาะ เชน ดานสุขภาพจิต 

 2. กลุมผูสูงอายุวัย 65 ปขึ้นไป มีเรื่องที่ตองดูแลและเรื่อง

งบประมาณตอไปนี้ 

  ก. คาบริการสุขภาพเนนที่สถานบริบาลและพักฟน 

  ข. การใหขอเสนอแนะในการดูแลรักษาสุขภาพโดย

ไมตองพึ่งสถานบริบาลพักฟน หรือ การเลือกสถานบริบาลพักฟนเมื่อ

จำเปนตองเขารับบริการ 

  ค. กลยุทธการบริหารจัดการดานบริการ ไดแก การ

ดูแลสุขภาพระยะยาว การบริการทางการแพทย 

 นอกจากนี้ การพิจารณาเลือกเนนแนวทางและกลุมประชากร

ดังกลาวขางตน จำเปนตองอาศัยมุมมองดานนโยบายสาธารณะดวย 

ซึ่งรวมถึงการจัดลำดับความสำคัญใหสอดคลองกับงบประมาณของรัฐ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากเปนการเลือกเนนที่ระบบสถาบันทางการ รัฐ

จำเปนตองอำนวยความสะดวกในดานงบประมาณ การบริหารจัดการ 
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การมีกองทุนที่มีขนาดใหญเพียงพอตอการดำเนินการ รวมทั้งมีการ 

เตรียมระบบการเรียกเก็บคาบริการเมื่อมีการใชบริการ แทนระบบที่

ใชภาษีอากรในแตละปเพื่อใหการบริการดานสวัสดิการสังคมเปนไป

อยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวของจำนวน

ประชากรที่พึ่งสวัสดิการสังคม เนื่องจากการที่สัดสวนผูสูงอายุมี

แนวโนมเพิ่มขึ้น  

 อนึง่ การดำเนนิการใหหมาะสมนัน้ มปีระเดน็พงึพจิารณาดงันี้ 

 1) มีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยการศึกษาวิจัยที่

ชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการศึกษาวา แนวทางที่เปนระบบ

สถาบันทางการกับแนวทางที่เปนระบบชุมชนนั้น จะสามารถ

ดำเนินไปพรอมๆ กันและเอื้อตอกันไดอยางไรสำหรับกลุม

ทุพพลภาพที่มีอายุต่ำกวา 65 ปและกลุมผูสูงอายุวัย 65 ปขึ้นไป 

 2) ไมวาจะเนนระบบใด ทุนทางสังคม (Social Capital) และ

บุคลากรที่เกี่ยวของ เปนประเด็นที่พึงใหความสำคัญเพิ่มเติม โดยทั้ง

สองประเด็นนี้มีความเชื่อมโยงกันอยางเดนชัด ซึ่งความเชื่อมโยงนี้ คือ 

ประเด็นที่สังคมไทยและการจัดการนโยบายสาธารณะพึงตระหนัก 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความสำคัญแกบุคลากรประเภทนักพัฒนา

สังคม (Social Developers) เพื่อสรางทุนทางสังคม แทนที่จะ

เนนเพียงการมีนักสังคมสงเคราะห (Social Workers) ซึ่งเปนการใช

ทุนทางสังคมที่มีอยูแลวเพื่องานเฉพาะดาน (เปรียบเสมือนนัก

แนะแนวอาชีพ)44 ทั้งนี้เนื่องจากการเนนทุนทางสังคมจะมีความ

44 Michael S. Chen 2004 “Caring Issues of a Moderately Prosperous and  
 Aging Society: Looking Into the “Double Windows” for the 
 Opportunity of Long-Term Care in Taiwan” International Conference 
 on the Demographic Window and Healthy Aging: Socioeconomic 
 Challenges and Opportunities Beijing, May 10-11, 2004 



56 ¡ÒÃ¤Ò´¡ÒÃ³�à¾×èÍÊÑ§¤ÁÊÙ§ÇÑÂã¹Í¹Ò¤µ

สำคัญอยางมาก “ในทางสรางสรรคตอการพัฒนาที่มั่นคง”45 ทั้งใน

ระดับจุลภาค หรือ ประชากรและในระดับมหภาค หรือ ประเทศชาติ 

ทั้งในประเทศที่ไมเคยมีการเตรียมการประกันสังคมอยางเพียงพอใน

การดูแลผูสูงอายุ และในประเทศที่มีเตรียมการอยางเพียงพอดาน

กองทุนประกันสังคมแลว เชนในประเทศที่พัฒนาแลวดวย 

 3) การเนนที่ระบบสถาบันทางการ อาจมีขอจำกัดสำคัญ 

ซึ่งไมเอื้อตอการมีกองทุนเพื่อผูสูงอายุอยางเพียงพอ โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ในประเทศที่มีแนวโนมสูการมีประชากรอายุยืนยาวขึ้น เชน 

ญี่ปุน ซึ่งที่ผานมาใหความสำคัญกับระบบสถาบันทางการมากกวา

ระบบชุมชน จึงเปนที่คาดวา หากปราศจากการปรับตัว ญี่ปุนจะ

ประสบปญหาการขาดดุลงบประมาณมากกวารอยละ 20 ของ GDP 

ในป พ.ศ. 2573 และงบประมาณเพื่อบำนาญของคนญี่ปุนอาจมาจาก

รอยละ 35 ของเงินเดือนคนทำงาน สาเหตุสวนหนึ่งอาจมาจาก

แนวโนมที่ลดลงของสัดสวนการสนับสนุนจากครอบครัว (Family 

support ratio) ในประเทศญี่ปุน46 

45 เกื้อ วงศบุญสิน 2549 อางแลว 
46 Nohiro Ogawa, Makoto Kondo, Rikiya Matsukura 2004 “Japan’s 
 Transition from the Demographic Bonus to the Demographic Onus” 
 Presented at the International Conference on the Demographic 
 Window and Healthy Aging: Socioeconomic Challenges and  
 Opportunities, Beijing, May 10-11, 2004 
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