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งานวิจัยฉายภาพ “ไทยแลนด์ ดินแดนสังคมสูงวัย”  
หญิงชราเยอะ วัยแรงงาน - วัยเด็ก ลด กระทบเศรษฐกิจ  

 
สกสว. จับมือสภาพัฒน์ และUNFPA จัดเวทีสัมมนาเรื่อง “ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน : 

ทางเลือกและข้อท้าทาย” หวังครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ ตระหนักและเตรียมพร้อมรับมือไทยเข้าสู่ “เอจจิ้ง 
โซไซตี้” สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ 
 
31 พฤษภาคม 2562 
 ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ  ผอ.ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  (สกสว.) นางมาเซล่า ซูอาโซ ผอ.กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย 
(UNFPA Thailand)  และ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกันเปิดงานสัมมนาเรื่อง “ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน : ทางเลือก
และข้อท้าทาย” ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การสนับสนุนบทบาท
ครอบครัวเพื่อการปรับสมดุลโครงสร้างประชากรและคุณภาพประชากรไทย”  

 
ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ  ผอ.สกสว. กล่าวว่า  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) หรือ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เดิม   ได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ สกว. พ.ศ. 2557 – 2560 โดยก าหนดให้มีกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ 12 เรื่อง หนึ่ง
ในนั้นคือเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร โดยในปี 2561 - 2562 นั้น มุ่งเน้นประเด็นการวิจัยไปที่
การแก้ไขปัญหาครอบครัวไทยที่เป็นประเด็นส าคัญในการท าให้เกิดปรากฏการณ์ “ครอบครัวไทยยุคเกิด
น้อยอายุยืน” ซ่ึงเป็นที่มาของการจัดงานสัมมนาในวันนี้  

ในช่วงระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวงเชิงปริมาณและ
คุณภาพ  โดยการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณ มีการแต่งงานหรือสร้างครอบครัวอายุสูงขึ้น หรือมีจ านวนคน
โสดมากขึ้น รูปแบบการแต่งงานในปัจจุบันแตกต่างไปจากเดิมคนรุ่นใหม่ อยู่กินกันอย่างเปิดเผยมากขึ้นแม้
ยังไม่ได้แต่งงาน รวมถึงมีจ านวนการหย่าร้างที่เพ่ิมขึ้น เป็นต้น  ส่วนการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ  ที่พบ
เช่น สมาชิกในครอบครัวที่มีความใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์กันลดลง ครอบครัวไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่าง
สมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงของครอบครัวข้างต้นนั้นเป็นข้อท้าทายอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุนี้ 
สกสว. จึงสนับสนุนกลไกให้นักวิจัยจากหลากหลายสถาบันในการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
สกัดให้เห็นถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถน าไปใช้ได้จริงภายใต้บริบทของ
สังคมไทย  โดยขอยกตัวอย่างข้อค้นพบจากงานโครงการวิจัยที่น่าสนใจ อาทิ  

1) โครงการการสังเคราะห์งานวิจัยว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในมิติการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความม่ันคงทางการเงินของประชากร  พบว่า แนวโน้มของครัวเรือนไทย
จะเป็นครอบครัวขนาดเล็ก ครัวเรือนรุ่นใหม่อยู่อย่างอิสระมากขึ้น  แต่ยังคงมีความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ     
ที่พ่ึงพากันตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย กล่าวคือผู้สูงอายุคาดหวังว่า ลูกหลานจะช่วยเหลือด้านการเงินและ
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การดูแลสุขภาพบุพการี พาพ่อแม่ไปพบแพทย์เมื่อถึงเวลาจ าเป็น ดังนั้นผู้อยู่ในวัยท างานจึงต้องวางแผน
ทางการเงินส าหรับคนวัยเด็กและวัยสูงอายุ  ทั้งด้านที่อยู่อาศัย สุขภาพ และการเงิน  

ทางภาคชุมชน การเงินในระดับชุมชนเป็นเรื่องสวัสดิการ ถ้ามีผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ ค่าใช้จ่ายของ
สมาชิกในเรื่องการรักษาพยาบาลและการตาย เช่น การจัดงานศพจะเพ่ิมขึ้นด้วย  อาจมีการค้นหาแนวทาง
บริหารจัดการให้กิจกรรมที่เกิดค่าใช้จ่ายหลักเป็นกิจการเพ่ือสังคม ให้ผลก าไรเวียนกลับสู่ชุมชน นอกจากนี้ 
ในอนาคตผู้สูงอายุจะย้ายถิ่นกลับภูมิล าเนาเดิม เนื่องจากการใช้ชีวิตวัยเกษียณในเมืองมีค่าใช้จ่าย สูงกว่า 
ชุมชนอาจต้องค้นหามาตรการรอบรับการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงประชากรยัง
ส่งผลต่อภาครัฐ  เมื่อประชากรวัยท างานลดลงรัฐจะมีรายได้จากการช าระภาษีของคนท างานน้อยลง ปัญหา
การขาดแคลนแรงงานได้ท าให้ผู้ประกอบการไทยแก้ปัญหาด้วยการน าแรงงานต่างด้าว  เมื่อแรงงานต่างด้าว
มีบุตร รัฐจึงต้องมีการวิเคราะห์และวางแผนด้านการให้การศึกษาแก่เด็กๆเหล่านี้ ในขณะที่ภาครัฐต้องการ
กระตุ้นให้ภาวะการเจริญพันธุ์ไม่ต่ าเกินไปหรือไม่สูงเกินไปและเด็กทีเ่กิดมาอยู่ในครอบครัวที่มีคุณภาพ   

2) ข้อมูลส่วนหนึ่งในชุดโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย ค้นพบว่าไทยมีความหลากหลายของรูปแบบการอยู่
อาศัยร่วมกัน อาทิ ครัวเรือนข้ามรุ่น (ครัวเรือน หรือบ้านที่มีเพียงคน 2 รุ่น คือ คนรุ่นปู่ย่า ตายาย กับคนรุ่น
หลาน) ครัวเรือนเลี้ยงเดี่ยว ครัวเรือนที่อยู่คนเดียว และอ่ืนๆ เพ่ิมมากขึ้น แม้สมาชิกอยู่ครบแต่อยู่กันคนละ
ที่ คนละครัวเรือน มีระยะทางคั่นกลางที่ส่งผลต่อเวลาการอยู่ร่วมกัน และอาจส่งผลถึงระยะห่างของ
ความสัมพันธ์อันเนื่องมีเวลาอยู่ร่วมกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกันน้อยลง นอกจากนี้แม้บางครัวเป็นครัวเรือน
ขยายมีสมาชิกอยู่พร้อมกันทั้ง 3 รุ่น แต่การท ามาหากิน และการใช้ชีวิตบางเวลาเป็นเหมือนครัวเรือนเดี่ยว  
อาจมีผู้สูงอายุที่ถูกทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียวในช่วงเวลากลางวัน มิติความเป็นเมืองที่ขยายตัวท าให้เพ่ือนบ้าน
กลายเป็นคนแปลกหน้า ไม่กล้าขอความช่วยเหลือ  

ด้านนางมาเซล่า ซูอาโซ ผอ.กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย (UNFPA 
Thailand) ให้ข้อมูลว่า ครอบครัวถือเป็นสถาบันหลักศูนย์กลางของสังคม ที่สหประชาชาติเล็งเห็นว่ามี
ความส าคัญควรได้รับการสนับสนุนจากรัฐผ่านนโยบายสาธารณะและกฎหมายที่เหมาะสม บนพ้ืนฐาน
แนวคิดว่า ทุกคนเกิดมามีชีวิตที่มีศักดิ์ศรี สมาชิกทุกคนจะต้องอยู่ในความปลอดภัย เด็กจะได้รับการพัฒนา
ความสามารถอย่างเต็มที่และเรียนรู้ที่จะเคารพและดูแลเพ่ือนมนุษย์โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างในเพศ 
อายุ ชาติก าเนิดหรือความสามารถของพวกเขา จากรายงานวิจัยเรื่อง “คุณสมบัติของครอบครัวไทยในยุค
ของภาวะเจริญพันธุ์ที่ต่่าและอายุยืนยาว” ของสภาพัฒน์และ  UNFPA ในปี 2558  แสดงให้เห็นถึงปัจจัย
ที่น าไปสู่การตัดสินใจของผู้หญิงที่จะไม่มีลูก เนื่องจากประเมินว่า การเลี้ยงลูกมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป ขาด
การสนับสนุนการมีบุตร จากนายจ้างท าให้ผู้หญิงไม่สามารถสร้างสมดุลระหว่างการท างานและครอบครัว  
และในอีก 20 ปี ข้างหน้า 1 ใน 5 ครัวเรือนจะเป็นครัวเรือนเดี่ยว นอกจากนี้ร้อยละ 15 ของผู้หญิงวัยเจริญ
พันธุ์จะมีบุตรยากมากขึ้น และ การตั้งครรภ์ร้อยละ 13 ของผู้หญิงไทยจะมาจากคุณแม่วัยรุ่น   นอกจากนี้
กลุ่มคนที่ต้องการการสนับสนุนคือหญิงสูงอายุ ตัวอย่างเช่นใน “ครัวเรือนข้ามรุ่น” หรือครัวเรือนที่ไม่มีคน
วัยท างานเป็นหัวหน้าครอบครัว มากกว่าครึ่งจะมีหัวหน้าครอบครัวอายุ 60 ปี และ 90 % เป็นผู้หญิง และ 
1 ใน 5 ของครอบครัวเหล้านี้ รายได้มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจน  ซึ่งถือเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง
และควรได้รับการวางแผนเพ่ือแก้ปัญหา 
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ในขณะที่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ได้ให้ข้อมูลถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร  สถานการณ์แนวโน้มส าคัญที่
จะมีผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว ก็คือ การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรที่ประชากรวัยเด็ก
ลดลง ขณะที่ผู้สูงอายุกลับเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นสถานการณ์ที่ไม่ใช่เกิดเฉพาะในประเทศไทย
เท่านั้น แต่ยังเรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ของโลก จากข้อมูล World Population Prospects ขององค์การ
สหประชาชาติ พบว่า ขณะนี้โลกได้เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยแล้ว โดยมีประชากรผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 
13 ของประชากรโลกทั้งหมด และในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2550 – 2560) ผู้สูงอายุมีอัตราเพ่ิมขึ้นถึง
ร้อยละ 5.8 ซึ่งสูงกว่าการเพ่ิมขึ้นของประชากรโลกทั้งหมดเกือบ 4 เท่าตัว ขณะที่ประชากรวัยเด็กกลับมี
อัตราการเพ่ิมข้ึนที่ ต่ าที่สุด โดยมีอัตราเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 0.6 ต่อปีเท่านั้น ส าหรับประเทศไทยกล่าว
ได้ว่าเป็นประเทศที่ประชากรมีอายุเฉลี่ยค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียน
ด้วยกัน โดยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรทั้งหมดของประเทศสูงเป็นอันดับที่ 2 
รองจากประเทศสิงคโปร์ และมีสัดส่วนประชากรวัยเด็กกับ วัยสูงอายุไม่แตกต่างกันมากนัก โดยสาเหตุที่
ประชากรวัยเด็กนั้นลดลงนั้นเกิดจาก ภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อปีที่ผ่านมา 
สภาพัฒน์ ได้ท าการส ารวจทัศนคติของประชากรรุ่นเจนเนอเรชั่นวายทั่วประเทศ พบว่า เหตุผลส าคัญที่ไม่
ต้องการมีบุตรมาจากความต้องการความเป็นอิสระในการใช้ชีวิต ความไม่พร้อมในรายได้และภาระค่าใช้จ่าย
ที่คาดว่าเพ่ิมขึ้น รวมถึงความกังวลในสภาพแวดล้อมทางสังคม อาทิ ปัญหาอาชญากรรม ความรุนแรงใน
สังคม และมองว่าการมีบุตรยังเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในการท างาน   

โดยความต้องการมีครอบครัวและมีบุตรที่น้อยลงยังสะท้อนให้เห็นจากแนวโน้มที่ เพ่ิมขึ้นอย่างมาก
ของครัวเรือนอยู่คนเดียว และเป็นแนวโน้มในระดับโลกท่ีไม่ใช่เกิดเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น จากรายงาน 
The Future of Families to 2030 โดย OECD คาดว่าใน ค.ศ. 2030 ครัวเรือนที่อยู่ตามล าพังจะจะเป็น
ครัวเรือนส าคัญในประเทศต่างๆ อาทิ เกาหลีใต้ (ร้อยละ 43) ออสเตรเลีย (ร้อยละ 48) อังกฤษ (ร้อยละ 
60) นิวซีแลนด์ (ร้อยละ 71) และฝรั่งเศส (ร้อยละ 75) อีกทั้ง ในอนาคตครอบครัว  จะมีรูปแบบที่
หลากหลายมากข้ึน ทั้งครอบครัวเพศเดียวกัน ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวข้ามรุ่น ซึ่งรูปแบบ
ครอบครัวที่มีความหลากหลายจะส่งผลต่อการเลี้ยงดูเด็กที่แตกต่างกัน    

ดังนั้นประเด็นท้าทายและเป็นโจทย์ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตคือ  1.การลดลง
ของประชากรเด็กและวัยแรงงานจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศอย่างมากในอนาคต เนื่องจากเป็น
กลุ่มประชากรส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ จึงเป็นโจทย์ท้าทายส าคัญว่าจะด าเนินการอย่างไร
ให้ครอบครัวได้เข้ามามีบทบาทในการผลิตและสร้างคนให้มีคุณภาพอย่างเต็มที่   2.คุณภาพของการเลี้ยงดู
ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กท่ีจะเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ อย่างที่ทราบกันดีว่า ช่วง 5 ปแรกของชีวิต
เปนชวงที่สมองของเด็กมีการพัฒนาสูงสุด ส่งผลต่อสติปัญญา บุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ของ
เด็กเม่ือเติบโตขึ้น ซึ่งการเลี้ยงดูโดยครอบครัวเป็นปจจัยส าคัญท่ีสุดส าหรับพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ แต่จาก
การส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 – 2559 พบว่า เด็กแรกเกิดถึงวัย 5 ปี มี
พัฒนาการล่าช้าต่ ากว่ามาตรฐานถึงร้อยละ 28 และมีเด็กจ านวนมากที่มีน้ าหนักและส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์ 
สะท้อนถึงคุณภาพของการเลี้ยงดูในครอบครัวที่ยังต้องได้รับการพัฒนา 3. ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ที่อาจ
เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากลักษณะบางประการของครอบครัวบางประเภท อาทิ ครอบครัวข้ามรุ่น ครอบครัวพ่อ
หรือแม่เลี้ยงเดี่ยว มักมีสถานะทางเศรษฐกิจ รวมถึงเด็กในครอบครัวดังกล่าวมีโอกาสในการเข้ารับ
การศึกษา และมีพัฒนาการที่ต่ ากว่าครอบครัว  ที่มีทั้งพ่อและแม่ โดยครอบครัวข้ามรุ่น พบว่า มากกว่า
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ครึ่งหนึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี เป็นหัวหน้าครัวเรือน และมีรายได้ไม่แน่นอน ซึ่งปัญหาความ
เหลื่อมล้ าทางรายได้เป็นการส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น ดังนั้น คนยากจนจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นคนจนเรื้อรัง และ
ยากท่ีจะยกระดับฐานะของตัวเองให้หลุดพ้นจากความยากจน  

นอกจากนี้ แนวโน้มผู้สูงอายุอยู่คนเดียวที่เพ่ิมมากขึ้น โดยจากข้อมูลการส ารวจประชากรผู้สูงอายุ 
ปี 2560 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวตามล าพังเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 8 ในปี 2557 
เป็นร้อยละ 10.8 ในปี 2560 โดยผู้สูงอายุผู้หญิงอยู่คนเดียวมากกว่าผู้ชาย ดังนั้น หากไม่มีการเตรียมความ
พร้อมตั้งแต่วัยแรงงาน ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวและมีฐานะยากจน จะเป็นกลุ่มประชากรที่มีสถานะทาง
เศรษฐกิจต่ ากว่าคนกลุ่มอื่นๆ  

ทั้งนี้ปัจจุบันส านักงานฯ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ได้ให้
ความส าคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สัมพันธภาพภายใน
ครอบครัว และมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน เพื่อให้พ่อแม่มีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูบุตร
มากขึ้น รวมถึงก าหนดมาตรการเฉพาะในการดูแลช่วยเหลือครอบครัวเปราะบางให้สามารถดูแลสมาชิกได้
อย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้แม้ว่าเราจะมีแผนระดับชาติในการวางกรอบทิศทางการพัฒนาสถาบันครอบครัว แต่การ
จะขับเคลื่อนการด าเนินงานให้ไปสู่เป้าหมายได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน         
ทั้งภาครัฐ ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชนภาคประชาสังคม ภาคนักวิชาการ รวมถึง
องค์การระหว่างประเทศ เข้ามาด าเนินงานร่วมกัน เพ่ือให้ครอบครัวไทยมีความอยู่ดีมีสุขและยังคงด ารง
บทบาทของการเป็นสถาบันหลักทางสังคมในการสร้าง ดูแล และพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมี
คุณภาพ ท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของครอบครัวไทย ที่น าไปสู่ความท้าทายทางประชากรใน
ยุคเกิดน้อย อายุยืนต่อไป    

 
 
 
 
 
 
  


