
41ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางประชากร ตอการอยูดีมีสุขของผูสูงอายุในประเทศไทย

แผนภูมิที่ 3.3 จํานวนบุตรเฉลี่ยที่มีชีวิต จําแนกตามอายุ
 พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2560

แหลงขอมูล: การสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2537, พ.ศ. 2545 
 และ พ.ศ. 2553 

หมายเหตุ: บตุรท่ีมชีวีติ รวมบุตรท่ีตนเองใหกาํเนิด บตุรเล้ียงและบุตรบุญธรรม 
 การประมาณสําหรับป พ.ศ. 2560 เทากับจํานวนบุตรเฉลี่ยของรุน
 อายุนอยกวาในป พ.ศ. 2550 อยู 10 ป การประมาณเหลาน้ีไมได
 รวมหรอืพิจารณาขอเทจ็จรงิทีว่าในชวงเวลาของการคาดประมาณ 
 บตุรบางคนอาจตายไป ผูสงูอายชุายบางคนอาจมบีตุรเพิม่ถามีการ
 สมรสใหมกบัสตรีทีย่งัอยูในวัยเจริญพนัธุ และการตายของผูสงูอายุที่
 สัมพันธกับจํานวนบุตรอาจแตกตางกันไป อยางไรก็ตาม การ
 ประมาณนี้นาจะถูกในภาพรวม

จํานวนบุตรเฉล่ียที่มีชีวิตลดลงอยางมากในกลุมผูสูงอายุที่อายุ
นอยที่สุด คือ อายุ 60-64 ป และลดลงปานกลางในกลุมอายุ 
65-69ป ภายในป พ.ศ. 2560 จํานวนบุตรเฉล่ียที่มีชีวิตของทุก
กลุมอายุที่อายุตํ่ากวา 75 ป จะลดลงอยางมาก ยิ่งกวานั้น การ
ลดลงนี้จะยังคงดําเนินตอไปหลังป พ.ศ. 2560 เน่ืองจากผูที่กําลัง
อยูในวยัผูใหญหรอืวัยเจรญิพนัธุในชวง 2 ทศวรรษทีผ่านมามบีตุร
โดยเฉล่ียเพยีง 2 คนหรอืต่ํากวา เทาทีเ่ปนมา ผูสงูอายทุี่ไมมบีตุร
มีนอยมากแมจะมีจํานวนเพ่ิมขึ้นก็ตาม ในป พ.ศ. 2529 มีเพียง
รอยละ 3 ของผูสูงอายุที่ไมมีบุตรมีชีวิต และเพิ่มเปนรอยละ 5 ใน
ป พ.ศ. 2550 อยางไรก็ตาม สัดสวนที่ไมมีบุตรมีชีวิตในผูสูงอายุ
อาจเพ่ิมขึน้เลก็นอยในอนาคต เพราะรอยละ 7 ของประชากรอายุ 
55-59 ป และ รอยละ 8 ของประชากรอายุ 50-54 ป ในป พ.ศ. 
2550 ไมมีบุตร อีกปจจัยหนึ่งที่นาจะทําใหสัดสวนที่ไมมีบุตรใน
ผูสงูอายุเพิม่ขึน้ในอนาคต คอื การเพิม่ข้ึนของสัดสวนผูทีเ่ปนโสด 
(ดูการบรรยายในสวนตอไป) 

การเพิ่มขึ้นของการแยกกันอยูกับบุตร

นอกจากการลดลงของขนาดครอบครัวแลว การยายถิ่นของบุตร
เพ่ือหางานทําในระยะไมกี่ปมาน้ีก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้นดวย และนับ
เปนปจจยัทีม่สีวนทาํใหการมบีตุรอยูใกลพอจะใหความชวยเหลือ
บิดามารดาสูงอายุในกิจวัตรประจําวันยิ่งมีนอยลง ดังท่ีแสดงใน
แผนภูมิที่ 3.4 รอยละของบุตรที่อยูคนละจังหวัดกับบิดามารดา

ของผูที่อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ไมเพียงจะมีมากเทานั้นแตยังเพิ่ม
ขึ้นอยางมากระหวางป พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2550 ในท้ังสอง
ป พ.ศ. สัดสวนท่ีอยูคนละจังหวัดกับบิดามารดาของบุตรในเขต
ชนบทสูงกวาในเขตเมือง ผลดังกลาวสะทอนโอกาสการทํางาน
ในเขตเมืองท่ีมีมากกวา ดังนั้น บุตรของผูสูงอายุในเขตชนบท
จงึมคีวามจาํเปนทีจ่ะยายไปอยูเขตเมอืงเพือ่หารายได ยิง่กวานัน้
สัดสวนของบุตรที่อาศัยอยูคนละจังหวัดกับบิดามารดาสูงอายุใน
ชนบทจะมีมากกวาในเมือง จากทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ขณะน้ี สามารถคาดการณไดวาการยายถิน่เพือ่หางานทําของคน
หนุมสาวทั้งในชนบทและเมืองนาจะเพิ่มมากขึ้นอีก

แผนภูมิที่ 3.4 รอยละของบุตรของประชากรอายุ 60+ ที่อยู
 คนละจังหวัดกับบิดามารดาสูงอายุ

แหลงขอมูล: การสาํรวจสภาวะผูสงูอายุไทย พ.ศ. 2538 และ การสาํรวจประชากร
 สูงอายุในประเทศไทย พ. ศ. 2550 

การเปลี่ยนแปลงการอยูอาศัย

จาํนวนบุตรเฉล่ียท่ีมชีวีติของผูสงูอายุทีล่ดลงและการเพ่ิมขึน้ของ
สดัสวนของบุตรทีย่ายออกจากบาน เปนสองปจจยัท่ีทาํใหเกดิการ
เปลีย่นแปลงในการอยูอาศยัของผูสงูอายไุทย ดงัแสดงในแผนภมูิ
ที่ 3.5 จะเห็นการลดลงอยางชัดเจนของสัดสวนผูสูงอายุที่อาศัย
อยูบานเดียวกับบุตรในชวงสองทศวรรษท่ีผานมา สัดสวนของ
ประชากรอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปที่อยูบานเดียวกับบุตรลดลงจาก
รอยละ 77 ในป พ.ศ. 2539 เปนรอยละ 59 ในป พ.ศ. 2550 ที่
นาสนใจเชนกัน คือ การเพิ่มขึ้นในสัดสวนของผูสูงอายุที่อยูคน
เดียวหรืออยูกับคูสมรสตามลําพัง ที่ผานมาสัดสวนของผูสูงอายุ
ทีอ่ยูคนเดยีวมรีะดบัคอนขางต่ําแตกลบัเพิม่ขึน้ในทศวรรษท่ีแลว
เปนเกอืบรอยละ 8 อยางไรกต็าม ถารวมผูทีอ่ยูกบัคูสมรสเทานัน้
เขาไปดวย ในชวงสองทศวรรษท่ีผานมา ผูสูงอายุที่อยูกันเอง
(อยูคนเดียวหรืออยูกบัคูสมรสตามลําพงั) มสีดัสวนเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ
จากรอยละ 11 ในป พ. ศ. 2539 เปนเกือบ 1 ใน 4 ในป พ.ศ. 2550 
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42 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ตอการอยูดีมีสุขของผูสูงอายุในประเทศไทย

แผนภูมิที่ 3.5 การอยูอาศัยของประชากรอายุ 60 และมากกวา, 
 ประเทศไทย พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2550

แหลงขอมูล: โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากร
สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2529 ; การสํารวจสภาวะผูสูงอายุไทย 
พ.ศ. 2538 และ การสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ. ศ. 
2537 พ. ศ. 2545 และ พ. ศ. 2550 .

หมายเหตุ: (ก) ประมาณ 1 ใน 3 ของผูที่อยูคนเดียวอยูบานติดกับบุตร และ
ประมาณคร่ึงหน่ึงอยูบานติดกับบุตรหรือในชุมชนเดียวกับบุตร
รอยละในป พ.ศ. 2529 สําหรับ‘อยูบานเดียวกันหรือบานติดกัน
กับบุตร’ หมายถึง ‘อยูบานเดียวกับบุตรหรือติดตอกับบุตรทุกวัน’

มาตรการตางๆทีบ่งชีก้ารอยูรวมบานเดยีวกบับตุรลวนไมใหความ
สนใจตอสถานการณทีบ่ดิามารดาสงูอายแุละบตุรอาศยัอยูใกลกนั
หรือมีบานติดกัน การอยูบานติดกับบุตรนับวาเปนการอยูอาศัยที่
สามารถสนองตอบความตองการหลายๆอยางของผูสงูอายุเหมือน
กบัการอยูบานเดยีวกบับุตร การอยูบานตดิหรอืใกลกบับตุรนบัวา
เปนแบบการอยูอาศัยที่พบทั่วไปในสังคมไทยโดยเฉพาะในเขต
ชนบท (Cowgill, 1972; Knodel & Saengtienchai, 1999) ขอมูล
ในแผนภูมิที่ 3.5 แสดงรอยละของผูสูงอายุที่อยูบานเดียวกับบุตร
หรอือยูบานติดกนัหรือใกลกนักบับตุรจากการสํารวจ 3 รายการท่ีมี
ขอมลูดงักลาว โดยสดัสวนของผูสงูอายทุีอ่ยูบานเดยีวกบับตุรหรอื
อยูบานตดิกนัหรอืใกลกนักบับุตรจะลดลง เชนเดยีวกบัสดัสวนผูสงู
อายุที่อยูบานเดียวกับบุตร

ในการสื่อความหมายการวัดการอยูตามลําพังของผูสูงอายุหรือ
อยูกับคูสมรสเทานั้น ควรตระหนักวาในกลุมผูสูงอายุเหลานี้มี
สัดสวนไมนอยที่อยูใกลกับบุตร จากผลการสํารวจประชากรสูง
อายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 พบวา 1ใน 3 ของทั้งผูสูงอายุที่
อยูคนเดียวและที่อยูกับคูสมรสตามลําพัง อยูบานติดกับบุตรและ
มากกวาคร่ึงหน่ึงเล็กนอยอยูบานติดกับบตุรหรืออาศัยอยูในชุมชน
เดียวกับบุตร (Knodel & Chayovan 2008)

องคประกอบดานอายุและเพศ

หากนิยามชวงวัยสูงอายุวาเร่ิมตนที่อายุ 60 ป จะครอบคลุมชวง
อายุที่มีพิสัยกวางมาก เน่ืองจากลักษณะตางๆและสภาพการณ
หลายๆอยางของผูสูงอายุมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับอายุ 

การเปลี่ยนแปลงองคประกอบดานอายุของประชากรสูงอายุจึง
เปนเรื่องที่นาสนใจมาก จากผลการสํารวจประชากรสูงอายุใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2550 พบวาเกือบรอยละ 60 ของประชากร
อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป มีอายุตํ่ากวา 70 ป และมีเพียงรอยละ 
10 เทานั้นท่ีมีอายุตั้งแต 80 ปขึ้นไป การคาดประมาณประชากร
ระดับกลางขององคการสหประชาชาติในป พ.ศ. 2551 แสดง
วา องคประกอบดานอายุที่คาดประมาณของประชากรสูงอายุ
ไทยในป พ.ศ. 2573 จะเหมือนกับผลที่คาดประมาณในป พ.ศ. 
2553 อยางไรก็ตาม ผลการคาดประมาณพยากรณถึงการสูง
อายุของประชากรอยางมากในอีกสองทศวรรษตอจากนี้ สัดสวน
ของประชากรสูงอายุในกลุมอายุ 60-69 ป จะลดลงจากรอยละ 
56 เปนรอยละ 45 และของกลุมอายุตั้งแต 80 ปขึ้นไปจะเพิ่มข้ึน
เปนสองเทาจากรอยละ 10 เปนรอยละ 20 เทาที่ผานมา แมวา
การคาดประมาณสถานการณในอนาคตยังเปนเรื่องท่ีมีความไม
แนนอน และยกเวนวาการตายและการยายถิ่นระหวางประเทศมี
การเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ใน
อนาคตอันใกลนี้ ประชากรสูงอายุของประเทศไทยจะสูงอายุกวา
ในปจจุบันอยางมาก

ลักษณะอยางหนึ่งของประชากรสูงอายุในปจจุบัน คือมีเพศหญิง
มากกวาชาย โดยเฉพาะในกลุมอายุมากๆ ผลการคาดประมาณ
ประชากรขององคการสหประชาชาติในป พ.ศ. 2551 แสดงวาใน
ป พ.ศ. 2553 รอยละ 55 ของประชากรไทยอายุตั้งแต 60 ปขึ้น
ไป และ รอยละ 59 ของประชากรอายุตั้งแต 80 ปขึ้นไปเปนเพศ
หญิง คาดประมาณวาการมีจํานวนประชากรหญิงมากกวาชาย
ในกลุมผูสงูอายจุะเปลีย่นแปลงนอยมากในอกีหลายทศวรรษขาง
หนาโดยจะเพิ่มจากรอยละ 56 ในป พ.ศ. 2573 เปนรอยละ 57 
ในป พ.ศ. 2593 การมีจํานวนประชากรหญิงมากกวาชายในกลุม
ประชากรอายุตั้ง 80 ปขึ้นไปนั้น เนื่องจากอัตราการรอดชีพของ
เพศหญิงที่สูงกวาเพศชายในทุกอายุโดยเฉพาะในกลุมอายุมากๆ 

ความแตกตางในสถานภาพสมรสตามอายุและเพศ

คูสมรสสามารถเปนแหลงเบื้องตนของการเกื้อหนุนทางวัตถุ 
สงัคมและจติใจของผูสงูอาย ุและยังเปนผูใหการดูแลยามเจบ็ปวย 
ดงัน้ันสถานภาพสมรสของผูสงูอายจุงึมผีลกระทบอยางสาํคญัตอ
การอยูดีมีสุข/ภาวะที่ดีในหลายๆดานของผูสูงอายุ ตารางท่ี 3.2 
แสดงวามีผูสูงอายุเพียงรอยละ 2 เทานั้นท่ีเปนโสดหรือไมเคย
สมรส กวารอยละ 60 มีคูสมรสและอยูดวยกัน ขณะท่ีอีกเกือบ 1 
ใน 3 เปนหมาย ผูสูงอายุที่มีคูเกือบท้ังหมดอยูดวยกันกับคูสมรส 
มีเพียงสวนนอยเทานั้นท่ีไมไดอยูดวยกัน สัดสวนของผูสูงอายุ
ที่หยาหรือแยกมีไมมาก แตมีความแตกตางในสถานภาพสมรส
ตามอายุและเพศอยางชัดเจน 
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ตาราง 3.2 การกระจายสถานภาพสมรสของประชากรอายุ 60 ปและมากกวา จําแนกตามอายุและเพศ พ.ศ. 2550

รวม
อายุปจจุบัน

60-64 65-69 70-74 75-79 80+

รวม

 โสด 2.7 3.0 3.2 2.1 2.5 2.1

 สมรสอยูดวยกัน 60.1 72.1 65.8 55.3 47.1 29.4

 สมรสอยูแยกกัน 2.4 3.0 2.1 2.2 1.8 2.2

 หมาย 32.4 18.7 26.4 38.2 47.0 65.1

 หยา/แยก 2.4 3.2 2.4 2.3 1.7 1.2

 รวม 100 100 100 100 100 100

ชาย

 โสด 1.5 1.4 1.9 0.8 1.7 1.7

 สมรสอยูดวยกัน 79.8 87.3 84.5 77.4 66.3 57.8

 สมรสอยูแยกกัน 2.7 2.8 2.0 3.2 2.6 2.9

 หมาย 14.3 6.9 9.9 16.7 27.6 35.9

 หยา/แยก 1.7 1.7 1.7 2.0 1.8 1.6

 รวม 100 100 100 100 100 100

หญิง

 โสด 3.8 4.5 4.3 3.1 3.1 2.4

 สมรสอยูดวยกัน 44.2 58.8 50.2 37.9 33.1 11.6

 สมรสอยูแยกกัน 2.1 3.0 2.2 1.5 1.3 1.7

 หมาย 46.9 29.1 40.2 55.0 61.0 83.4

 หยา/แยก 3.0 4.6 3.0 2.5 1.6 0.9

 รวม 100 100 100 100 100 100

แหลงขอมูล: การสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ. ศ. 2550 

สัดสวนของผูสูงอายุที่มีคูสมรสลดลงอยางรวดเร็วตามอายุที่เพ่ิม
ขึ้น ตามดวยการเพ่ิมขึ้นของสัดสวนท่ีเปนหมาย ความแตกตาง
ในสถานภาพสมรสระหวางเพศเห็นไดอยางชัดเจน ในประชากร
อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป รอยละ 80 ของเพศชายเปรียบเทียบกับ
นอยกวาครึ่งของเพศหญิงมีคูสมรส ความแตกตางระหวางเพศ
นี้เพิ่มตามอายุที่เพิ่มข้ึน กลาวคือ ในกลุมประชากรอายุตั้งแต 
80 ปขึ้นไป สัดสวนเพศชายท่ีมีคูสมรสสูงเปน 5 เทาของเพศ
หญงิ ผูสงูอายุหญงิมแีนวโนมจะเปนหมายมากกวาชายในทุกอายุ
ตลอดชวงวัยสูงอายุ และในประชากรหญิงสูงอายุ จํานวนผูที่เปน

หมายมีมากกวาจํานวนท่ีมีคูสมรส ความแตกตางระหวางเพศดัง
กลาวสะทอนถงึผลจากการผสมรวมกันของอตัราตายในผูชายท่ีสงู
กวา และแนวโนมที่ผูชายจะมีการสมรสใหมกับผูหญิงที่อายุนอย
กวาตนเอง บวกกับผูชายมักจะแตงงานใหมมากกวาผูหญิงหลัง
การหยาราง สถานการณดังกลาวนี้ไมนาจะมีการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตอันใกลนี้ 

ในหลายทศวรรษท่ีผานมา สัดสวนของคนหนุมสาวไทยท่ีเปน
โสดถาวรดูเหมือนจะเพ่ิมขึ้น(Jones 2008) แผนภูมิที่ 3.6 แสดง
หลักฐานท่ีชี้แนะวาปรากฏการณนี้มีผลกระทบตอองคประกอบ
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ดานสถานภาพสมรสของประชากรสูงอายุ การสํารวจประชากร
สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 แสดงวาสัดสวนท่ีเปนโสดของ
เพศหญิงลดลงเรื่อยๆตามอายุที่เพิ่มขึ้นต้ังแตกลุมอายุ 50- 54 ป
เปนตนไป การที่ผูหญิงจะสมรสเปนคร้ังแรกหลังอายุ 50 ปมีนอย
มาก อยางไรก็ตามสัดสวนที่เปนโสดของสตรีในกลุมอายุนอยๆท่ี
สูงขึ้นเปนลําดับจะแปรเปล่ียนเปนสัดสวนของหญิงที่อยูเปนโสด
ทีส่งูมากข้ึนในผูสงูอายรุุนตอๆไปในอนาคตตามการสบืตอกนัของ
คนรุนอายุตอๆมา ขณะที่ความสัมพันธระหวางอายุและสัดสวน
ที่เปนโสดของเพศชายคอนขางจะไมสมํ่าเสมอ แตแบบแผนก็
คลายคลึงกัน ดังนั้นอาจกลาวไดวาสัดสวนของประชากรสูงอายุ
ไทยที่เปนโสดมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกลนี้

แผนภูมิที่ 3.6 รอยละผูสูงอายุที่เปนโสดและรอยละที่หยาหรือ
 แยก จําแนกตามอายุและเพศ ประเทศไทย 
 พ.ศ. 2550

แหลงขอมูล: การสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ. ศ. 2550 

แผนภูมิที่ 3.6 แสดงสัดสวนท่ีหยา/แยก (ไมรวมผูที่มีคูสมรสแต
ไมไดอยูดวยกัน) พบวาสัดสวนท่ีหยา/แยก ของทั้งเพศชายและ
หญิง มีสูงที่สุดในกลุมอายุ 50-54 ป และสําหรับกลุมอายุอื่นๆ
ตอมาอยางนอยมีสูงพอๆกับกลุมอายุ 55-59 ป แสดงแนวโนม
วาในอนาคตจะมีผูสูงอายุจํานวนมากข้ึนที่ประสบกับภาวะการ
สมรสลมเหลว 

การเปล่ียนแปลงอีกอยางหน่ึงทีน่าจะเกิดข้ึนกบัองคประกอบดาน
สถานภาพสมรสของประชากรสูงอายุ คือ สัดสวนท่ีเปนหมาย
มีแนวโนมจะลดลงในทุกอายุ จากการท่ีผูสูงวัยมีอายุยืนยาวข้ึน 
ซึ่งจะสงผลตอผูหญิงที่มีแนวโนมเปนหมายในวัยสูงอายุมากกวา
ผูชาย (East West Center 2002) 

องคประกอบดานการศึกษาที่ปรับปรุงดีขึ้น

ระดับการอานออกเขียนไดและการศึกษาของประชากรสูงอายุมี
ความเกีย่วของอยางสาํคัญกับการอยูดมีสีขุ/ภาวะทีด่ขีองผูสงูอายุ 
การศึกษาอยางเปนทางการไมเพยีงแตจะมอีทิธพิลตอโอกาสการ

มีงานทําเทานั้น แตยังมีผลตอสุขภาพอยางมากดวย ยิ่งกวานั้น 
การศึกษายังทาํใหผูสงูอายสุามารถจะจัดการหรือติดตอกับหนวย
งานของรัฐและบริการตางๆดานสขุภาพอยางมปีระสิทธภิาพดขีึน้ 

ประเทศไทยไดออกกฎหมายใหการศึกษาแกคนไทยทุกคน 
(Universal Education) ตั้งแตกอนท่ีผูสูงอายุมากๆ จะเกิด แต
การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเปนกระบวนการท่ีใชเวลา
และเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงตางๆในระบบการศึกษาซึ่งมี
ผลกระทบตอเพศชายและหญิงแตกตางกัน ขอมูลการสํารวจ
ประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 แสดงใหเห็นอยาง
ชัดเจนถึงการขยายความสามารถในการอานออกเขียนได รวม
ทั้งความแตกตางระหวางเพศในเรื่องดังกลาว เชน มีประชากร
อายุตั้งแต 80 ปขึ้นไปพียงรอยละ 48 เทานั้น เปรียบเทียบกับกับ
รอยละ 86 ของกลุมอายุ 60-64 ป และรอยละ 91 ของกลุมอายุ 
50-54 ป ทีส่ามารถอานออกเขยีนได ทาํนองเดยีวกนั สดัสวนที่ได
รบัการศึกษาภาคทางการหรอืการศกึษาในระบบในกลุมอาย ุตัง้แต 
80 ปขึ้นไปมีเพียงรอยละ 62 เทานั้น เปรียบเทียบกับรอยละ 90 
ของกลุมอายุ 60-64 ป และ รอยละ 94 ของกลุมอายุ 50-54 ป 
จากขอเท็จจริงท่ีวาอัตราการอานออกเขียนไดลดลงและอัตราท่ี
ไมไดเรียนหนังสือเพ่ิมตามอายุที่เพิ่มขึ้นในกลุมประชากรสูงอายุ
เปนหลักฐานวามีการขยายการศึกษาในอดีตในชวงเวลาท่ีรุนคน
ทีเ่ปนผูสงูอายใุนปจจบุนัอยูในชวงวยัเรยีน การทีม่คีวามแตกตาง
ระหวางเพศในเรื่องดังกลาว สะทอนวาการขยายการศึกษาในหมู
เพศหญิงทําไดชากวาเพศชาย ในกลุมประชากรอายุตั้งแต 60 ป
ขึ้นไป รอยละ 85 ของเพศชายเปรียบเทียบกับรอยละ 69 ของ
เพศหญิงอานออกเขียนได ขณะท่ีระดับการไมไดเรียนหนังสือใน
เพศชายมีเพียงรอยละ 10 สวนเพศหญิงรอยละ 22

ระดับการศึกษาตามเขตท่ีอยูอาศัยของประชากรสูงอายุไทยมี
ความแตกตางชัดเจน แผนภูมิที่ 3.7 แสดงวาในป พ.ศ. 2550 
ทั้งกลุมอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป และอายุ 50-59 ปในเขตชนบทมี
แนวโนมจะไมไดรับการศึกษามากกวาในเขตเมือง แมวาสัดสวน
ดังกลาวจะคอนขางตํ่าในทั้งสองกลุมอายุ เมื่อพิจารณาสัดสวน
ที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับประถมศึกษา และท่ีมีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาหรือสูงกวาพบวา ยังคงมีความแตกตางอยางมาก
ระหวางผูทีอ่ยูในเขตเมอืงกับเขตชนบท จากขอเท็จจรงิท่ีวาความ
แตกตางดังกลาวน้ีอยางนอยชัดเจนพอกันท้ังในกลุมอายุ 50-59 
ป กับกลุมอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ชี้ใหเห็นวา ยังคงมีความไมเทา
เทียมกันในการศึกษาระหวางผูสูงอายุในเขตเมืองและชนบทอยู
ตอไปในอนาคตอยางนอยอีกระยะหน่ึง 
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แผนภูมิที่ 3.7 การศึกษาจําแนกตามอายุและเขตที่อาศัย 
 ประเทศไทย พ.ศ. 2550

แหลงขอมูล: การสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ. ศ. 2550 

จากขอเท็จจริงที่วาการศึกษาอยางเปนทางการในประเทศไทย
ขยายตัวในทุกระดับอยางตอเนื่อง หมายความวาระดับการศึกษา
ของคนหนุมสาวนั้นสูงกวาของผูสูงอายุอยางมาก ขณะเดียวกัน 

ยังหมายความวา ผูที่จะเขาสูวัยสูงอายุ ในอนาคตจะมีการศึกษา
ดีกวาผูที่เปนผูสูงอายุในปจจุบัน ระดับการศึกษาของผูสูงอายุ
ในอนาคตจะดีขึ้นอยางมาก โดยท่ัวไปการเรียนหนังสือจะเสร็จ
สมบูรณตั้งแตชวงตนของวัยหนุมสาว และจะเปนลักษณะหรือ
คณุสมบตัทิีค่อนขางคงทีต่ัง้แตวยันัน้เปนตนมา ดงันัน้จะสามารถ
คาดประมาณการศึกษาของประชากรสูงอายุในอนาคตไดโดยใช
ฐานจากระดับการศึกษาของคนรุนอายุหนุมสาวท่ีเลยหรือผาน
พนวัยเรียนแลว (Hermalin, Ofstedal & Tesfai 2007) ตารางที่ 
3.3 ใหขอมูลสถานการณปจจุบันและผลการคาดประมาณรอยละ
ที่ไมไดเรียนหนงัสอืในระบบทางการ และสดัสวนทีจ่บระดบัมธัยม
ศีกษาหรือสูงกวาตามกลุมอายุ 3 กลุมใหญๆของผูสูงอายุจากป 
พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2593 การคาดประมาณน้ีใชขอมูลจากการ
สํารวจภาวะการทํางานในป พ.ศ. 2553 รอบแรก ที่เก็บรวบรวม
โดยสาํนกังานสถติแิหงชาต ิขอมลูจากการสาํรวจนีท้าํใหสามารถ
คํานวณมาตรวัดตางๆขางตน (ไดแก รอยละที่ไมไดเรียนหนังสือ
ในระบบทางการและรอยละท่ีจบระดับมัธยมศีกษาหรือสูงกวา) 
ของประชากรอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไปรวมผูที่กําลังเรียนหนังสืออยู 
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก)

ตาราง 3.3 รอยละที่ไมมีการศึกษาและรอยละที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือสูงกวาในปปจจุบัน (พ.ศ. 2553) และที่คาด
 ประมาณในอนาคต จําแนกตามอายุและเพศ พ.ศ. 2553-2593

ไมมีการศึกษา 2553 2563 2573 2583 2593

 รวม

 60-69 9.0 5.0 3.1 2.3 2.2

 70-79 16.8 9.0 5.0 3.1 2.3

 80-89 26.0 16.8 9.0 5.0 3.1

 ชาย

 60-69 5.5 3.4 2.2 2.1 2.2

 70-79 10.4 5.5 3.4 2.2 2.1

 80-89 16.4 10.4 5.5 3.4 2.2

 หญิง

 60-69 12.1 6.5 3.8 2.6 2.2

 70-79 21.4 12.1 6.5 3.8 2.6

 80-89 32.4 21.4 12.1 6.5 3.8

มัธยมศึกษาหรือสูงกวา

 รวม

 60-69 12.3 20.0 33.4 53.3 79.6

 70-79 6.7 12.3 20.0 33.4 53.3

 80-89 5.6 6.7 12.3 20.0 33.4
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มัธยมศึกษาหรือสูงกวา 2553 2563 2573 2583 2593

 ชาย

 60-69 16.4 25.0 36.9 54.2 76.5
 70-79 10.4 16.4 25.0 36.9 54.2
 80-89 8.0 10.4 16.4 25.0 36.9

 หญิง

 60-69 8.8 15.5 30.2 52.4 82.8
 70-79 3.9 8.8 15.5 30.2 52.4
 80-89 4.0 3.9 8.8 15.5 30.2

แหลงขอมูล: การสํารวจภาวะการทํางาน รอบที่ 1 พ.ศ. 2553

หมายเหตุ: คําอธิบายวิธีการคาดประมาณใหไวในภาคผนวก ก.

กระทบตอความสัมพันธระหวางคนตางรุนอายุและความสามารถ
ของผูสูงอายุในการแขงขันหางานทําในภาคทางการกับคนหนุม
สาวที่มีการศึกษาดีกวา 

ภาวะสุขภาพโดยรวมและการมองเห็นที่ดีขึ้น

แมวาการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยในปตางๆ ของ
สาํนกังานสถิตแิหงชาตจิะมขีอคําถามหลายขอท่ีเกีย่วกับสขุภาพ 
แตมีขอคําถามตางๆเก่ียวกับโรคเฉพาะแตละโรค การประเมิน
สุขภาพโดยรวมของตนเอง และความสามารถในการมองเห็น
เทานั้นท่ีสามารถนํามาเปรียบเทียบกันไดระหวางการสํารวจ
ประชากรสูงอายุไทยปตางๆ สามครั้งหลัง อยางไรก็ตาม ความรู
ทีถ่กูตองเก่ียวกับโรคบางโรคตองการการตรวจวินจิฉยัจากแพทย 
ดงันัน้การศึกษาแนวโนมโดยใชขอมลูจากการรายงานของผูสงูอายุ
เองอาจทําใหไขวเขวได จงึไมไดนาํมาเสนอวิเคราะหในรายงานน้ี 
คณะผูเขยีนไดจาํกัดศกึษาแนวโนมจากขอมลูการประเมินสขุภาพ
รวมและการมองเห็นโดยการใหขอมูลของผูสูงอายุเอง แมวา
การประเมินตนเองจะเปนอัตวิสัย แตสําหรับการประเมินสุขภาพ
ตนเองนัน้จดัวาเปนตวัชีว้ดัที่ใชไดดพีอควรเปรยีบเทยีบกบัตวัชีว้ดั
วัตถุวิสัยอื่นๆ ที่บงชี้ถึงการตาย (Jylha 2009) 

ตารางที่ 3.4 แสดงรอยละที่ประเมินวาสุขภาพตนเองดีหรือดี
มากและรอยละท่ีรายงานวามองเห็นไดชัดโดยไมตองใสแวนของ
ประชากรอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไปจากการสํารวจประชากรสูงอายุ
ในประเทศไทย 3 ครั้งของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาทั้งการ
ประเมนิสขุภาพตนเองและการมองเห็นไดชดัของผูสงูอายนุัน้ดีขึน้
ตลอดชวงเวลาของการสํารวจจากป พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2550 
และการดีขึ้นนี้เกิดขึ้นกับทั้งเพศชายและเพศหญิงในท้ัง 3กลุมอ
ายุและท้ังในเขตเมืองและชนบท ขอมูลในตารางยังชี้วาเพศหญิง
มกัจะรายงานการมสีขุภาพดตีํา่กวาเพศชายในทัง้สามสาํรวจ และ
รอยละท่ีประเมินวาสุขภาพตนเองดีหรือดีมากยังลดลงอยางมาก
ตามอายุที่เพ่ิมขึ้นและในเขตเมืองมีการรายงานสุขภาพดีสูงกวา
เขตชนบทเล็กนอย

ผลในตารางช้ีชดัวาผูสงูอายุไทยในอนาคตจะมีการศึกษาดีขึน้กวา
ผูสงูอายุในปจจบุนั การขยายการศึกษาภาคบังคับทีม่กีารดําเนิน
การมาในประเทศ ทําใหเชื่อวาแนวโนมท่ีผูสูงอายุในอนาคตจะมี
การศกึษาดขีึน้จะยงัคงเปนอยูตอไปอกีระยะหน่ึง สดัสวนประชากร
สูงอายุที่ไมมีการศึกษาจะลดลงมาก ขณะท่ีสัดสวนท่ีจบระดับ
มธัยมศกึษาหรือสงูกวาจะเพิม่ขึน้อยางมากระหวางป พ.ศ. 2553 
และ พ.ศ. 2593 จากรอยละ 12 เปนรอยละ 80 ในกลุมอาย ุ60-69 ป 

นอกจากขอเทจ็ท่ีวาระดบัการศึกษาในประชากรสงูอายจุะเพิม่ขึน้
อยางมากแลว แบบแผนอื่นๆ อีกหลายอยางจะเห็นไดจากขอมูล
ในตารางท่ี 3.3 กลาวคือ รอยละของผูสูงอายุที่ไมไดรับการศึกษา
ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมากตามอายุในปจจุบันจะหมดไปใน
ที่สุด ตรงกันขาม ความแตกตางระหวางกลุมอายุในรอยละท่ีจบ
ระดับมธัยมศีกษาหรือสงูกวาทีเ่ปนอยูในปจจบุนัจะย่ิงเพ่ิมมากข้ึน
ในอนาคต แนวโนมนีส้ะทอนถึงการเปล่ียนแปลงอยางรวดเรว็ของ
การขยายระดบัการศึกษาภาคบงัคบัในกลุมประชากรทีม่อีายุนอย
ในชวงสองทศวรรษท่ีผานมา ยิ่งกวาน้ัน ความแตกตางระหวาง
เพศในเร่ืองการศกึษาทีเ่หน็ชดัในปจจบุนักจ็ะลดลงและจะเร่ิมกลบั
ทิศทางในป พ.ศ. 2593 เมื่อรอยละที่จบระดับมัธยมศึกษาหรือสูง
กวาของกลุมประชากรอาย ุ60-69 ปจะเปนเพศหญงิมากกวาเพศ
ชาย ผลดังกลาวสะทอนถึงการหายไปและการกลับทิศทางของ
ความแตกตางดานการศึกษาระหวางเพศทีป่รากฏในประเทศไทย
ในชวง2-3ทศวรรษท่ีแลว (Knodel 1997) อยางไรกต็าม ยงัคงเห็น
ไดชดัวาในหลายทศวรรษขางหนา ผูสงูอายหุญงิในแตละกลุมอายุ
จะยังคงมีการศึกษาตํ่ากวา ผูสูงอายุชาย แมวาระดับการศึกษา
ของเพศหญิงจะเพิ่มขึ้นเร็วกวาก็ตาม

การศึกษาท่ีดีขึ้นของประชากรสูงอายุในประเทศไทยมีผลตอการ
อยูดีมีสุข/ภาวะที่ดีของผูสูงอายุอยางไมตองสงสัย นอกจากนี้ 
การหายไปและการกลับทิศทางของความแตกตางระหวางเพศ
ในเรื่องการศึกษาจะลดปจจัยสําคัญของความเสียเปรียบของผูสูง
อายุหญิง อยางไรก็ตาม ไมวาเวลาใด ผูสูงอายุโดยรวมก็ยังคงมี
การศกึษาตํา่กวาประชากรหนุมสาวอยูมาก ขอเทจ็จรงิน้ีอาจสงผล
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ตาราง 3.4 รอยละของประชากรอายุ 50 ป และมากกวาที่ประเมินตนเองวามีสุขภาพดี และที่มองเห็นชัดโดยไมใสแวนตาจําแนก
 ตาม อายุ และ เพศ พ.ศ. 2537- พ.ศ. 2550 

% มีสุขภาพดี % มองเห็นชัดโดยไมใสแวนตา

2537 2545 2550 อัตราสวน
2550/2537

2537 2545 2550 อัตราสวน

2550/2537

รวม 47.5 55.5 56.3 1.19 42.5 51.7 61.5 1.45

เพศ

 ชาย 53.8 62.4 62.1 1.15 41.8 53.4 63.2 1.51

 หญิง 42.1 49.5 51.4 1.22 43.0 50.1 60.0 1.40

อายุ 

 50-59 56.7 66.0 65.9 1.16 48.8 61.5 69.3 1.42

 60-69 43.5 52.9 55.1 1.27 40.8 48.1 60.7 1.49

 70+ 29.1 33.6 35.1 1.21 27.7 32.9 43.7 1.58

เขตที่อาศัย (ก) 

 ชนบท 47.2 53.9 55.2 1.17 44.6 53.5 64.6 1.45

 เมือง 48.4 59.1 59.1 1.22 37.4 47.8 54.0 1.44

แหลงขอมูล: การสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ. ศ. 2537 พ. ศ. 2545 และ พ. ศ. 2550 

หมายเหตุ: สุขภาพดีรวมผูที่ประเมินสุขภาพตนเองวาดีมากหรือดี เขตเมืองรวมเขตสุขาภิบาลสําหรับป พ.ศ. 2537

การมองเห็นไดชดัมสีดัสวนทีเ่พิม่ขึน้ในชวงเวลาของการสํารวจท้ัง 
3 ครั้งมากกวาเร่ืองการมีสุขภาพดี ความแตกตางระหวางเพศใน
เรือ่งการมองเห็นไดชดัมนีอย แตรอยละท่ีมองเห็นไดชดัลดลงมาก
ตามอายุที่เพ่ิมขึ้น ผูสูงอายุในเขตชนบทมีแนวโนมท่ีจะรายงาน
วามองเห็นไดชัดโดยไมตองใสแวนในสัดสวนที่สูงกวาผูสูงอายุใน
เมอืง ความแตกตางนีน้าจะเปนการสะทอนถึงแนวโนมท่ีผูสงูอายุ
ในเมืองจะมีแวนตามากกวาผูสูงอายุในชนบท ดังนั้นผูสูงอายุใน
เมอืงจงึจะมองเหน็ไดชดัโดยการใสแวนตามากกวา สดัสวนทีม่อง
เหน็ไดชดั (ไมวาใสหรือไมใสแวนตา) ของผูสงูอายุในเขตเมืองสงู
กวาเขตชนบท (รอยละ 86 เปรียบเทียบกับรอยละ 76 ไมไดแสดง
ตารางขอมูล) การเพ่ิมขึ้นของสัดสวนการมองเห็นไดชัดโดยรวม 
นาจะเปนผลของโครงการผาตัดตอกระจกและผาตัดปญหาอื่นๆ
เกี่ยวกับตาของรัฐที่ดําเนินการอยูในชวงเวลาที่ผานมา (Jenchitr 
& Pongprayoon 2003)

สถานภาพการทํางาน

ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพการทํางานของผูสูงอายุไดจากการ
สํารวจภาวะการทํางานหลายๆรอบในแตละปของสํานักงานสถิติ

แหงชาติ รายงานลาสดุของสํานกังานภูมภิาคแหงองคการแรงงาน
ระหวางประเทศไดสรุปแนวโนมที่พิมพในรายงานไตรมาสสาม
ของปที่เลือกมาเสนอ (Fujioka & Thangphet 2009) เนื่องจาก
รายงานของสํานักงานสถิติแหงชาติไดรวมประชากรอายุตั้งแต 
60 ปขึ้นไปเปนกลุมเดียว จึงไมสามารถแยกเปนกลุมอายุตางๆ
ของประชากรสงูอาย ุผลจากรายงานขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ บวกกับผลการสํารวจลาสุดป พ.ศ. 2551 ซึ่งแสดงอยูใน
กลุมบนสุดของตารางที่ 3.5 ชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวาไมปรากฏ
แนวโนมอยางสมํ่าเสมอในรอยละท่ีกําลังทํางาน (ตามนิยามของ
การสํารวจภาวะการทํางาน)ทั้งในเพศชายและหญิง แมวาในชวง
ป พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2551 อัตราการทํางานของประชากร
สูงอายุจะผันผวนขึ้นๆลงๆ แตในป พ.ศ. 2534 ซึ่งเปนปแรกที่
เสนอในตาราง อัตราการทํางานใกลเคียงหรือเหมือนกับของป 
พ.ศ. 2551 อยางมาก นอกจากน้ันในทุกสํารวจความแตกตางใน
อตัราการทาํงานของเพศชายและหญงิคลายกันมากโดยอตัราการ
ทํางานของเพศชายสูงกวาของเพศหญิง การไมรวมการ ทํางาน
บานอยูในการทํางานนับวามีสวนอธิบายความแตกตางระหวาง
เพศในอัตราการทํางานที่พบ
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ตาราง 3.5 แนวโนมและความแตกตางในอัตราการทํางานของประชากรอายุ 60 ปและมากกวา

รวม ชาย หญิง

จากการสํารวจภาวะการทํางาน

 2534 37.7 50.1 27.4

 2538 35.4 47.6 25.0

 2543 33.6 45.8 23.1

 2548 38.8 51.0 28.8

 2551 37.9 50.3 28.1

จากการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ. ศ. 2550

 รวม 37.3 50.4 26.7

 จําแนกตามเขตท่ีอาศัย

 ชนบท 40.8 55.3 28.8

 เมือง 28.5 37.6 21.6

 จําแนกตามอายุ 

 60-64 56.7 71.0 44.1

 65-69 41.3 55.4 29.5

 70-74 26.2 37.2 17.5

 75+ 13.2 20.5 8.2

แหลงขอมูล: อัตราการทํางาน ป พ.ศ. 2534-พ.ศ. 2548 จาก Fujioka & Thangphet 2009; ของป พ.ศ. 2551 จาก (ตาราง ค) ของรายงานการสํารวจภาวะการทํางาน 
พิมพโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ

หมายเหตุ: ผลจากการสํารวจภาวะการทาํงาน เปนการสํารวจรอบที ่3 ของแตละปทีเ่สนอ ทัง้ การสํารวจภาวะการทาํงานและการสาํรวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย 
พ. ศ. 2550 จดัผูทีก่าํลงัรอฤดกูารทาํงานวาอยูในกาํลงัแรงงาน การสาํรวจภาวะการทาํงานยงัรวมตวัอยางผูวางงานแตกาํลังหางานทาํไมกีร่ายอยูในอตัรา
การทํางาน ขณะที่ผลของการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ. ศ. 2550 ไมรวมคนวางงานและกําลังหางานทําซึ่งมีรอยละ 0.01

ขอมูลจากตารางที่ 3.5 แสดงอัตราการทํางานจําแนกตามเขตที่
อาศัยและกลุมอายุของประชากรสูงอายุจากการสํารวจประชากร
สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 พบวา ในเขตชนบทมีอัตรา
การทํางานของผูสูงอายุสูงกวาในเขตเมืองมาก รอยละท่ีทํางาน
ของประชากรอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปลดลงอยางรวดเร็วตามอายุ 
กวาครึ่งหนึ่งของกลุมอายุ 60-64 ปเปรียบเทียบกับเพียงรอยละ 
13.2 ของกลุมอายุ ตั้งแต 75 ปขึ้นไปทํางาน นอกจากนี้ ในทุก
กลุมอายุรอยละของผูชายที่ทํางานสูงกวาผูหญิงอยางมาก 

มีเหตุผลหลายอยางที่ทําใหคนหยุดทํางานเม่ืออายุมากข้ึน ใน
ประเทศไทย อายุเกษียณบังคับที่ใชกันมานานสําหรับขาราชการ
หรือลูกจางของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจ คือ 60 ป อยางไร
ก็ตาม มีจํานวนประชากรท่ีเขาขายการมีอายุเกษียณการทํางาน
เพียงเล็กนอย แมวาลูกจางของภาคเอกชนขนาดใหญอาจมีอายุ
เกษียณการทํางานเชนกัน แตจะเปนอายุเทาใดนั้นขึ้นอยูกับขอ

ตกลงที่ระบุในสัญญาจางงานหรือท่ีกําหนดไวในแตละองคกร 
นอกจากนี ้คาดวามคีนจาํนวนหน่ึงทีห่ยดุทาํงานกอนอายเุกษียณ 
(Fujioka & Thangphet 2009) สําหรับผูที่ทํางานของตนเองรวม
ทั้งเกษตรกรและผูที่ทํางานในภาคท่ีไมทางการ หรือทํางานนอก
ระบบ แนวคิดเรื่องอายุเกษียณการทํางานไมสามารถนําไปใชกับ
กลุมคนเหลาน้ี ประชากรกลุมนีม้กัจะทํางานไปเร่ือยๆ หรอือาจลด
ลงตามอายุและหยุดเมือ่ทําไมไหวแลวแตสภาพรางกายของแตละ
คน ปจจัยนี้นาจะเปนคําอธิบายถึงอัตราการทํางานที่สูงกวาของ
ผูสูงอายุในชนบทเมื่อเปรียบเทียบกับเขตเมือง เพราะเขตชนบท
มีสัดสวนผูที่ทํางานในภาคการเกษตรและทํางานของตนเองสูง
กวาในเขตเมืองมาก ขณะที่ผูที่อยูในเขตเมืองมักทํางานในภาค
ทางการมากกวา 

การสาํรวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทยทัง้ 3 คร้ัง มคีาํถามถาม
ผูใหการสมัภาษณทีท่าํงานในรอบสัปดาหกอนการสาํรวจหรอืผูที่
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กําลังรอฤดูการทํางานวาตองการจะทํางานหรือไม พบวาผูที่อายุ
ตั้งแต 60 ปขึ้นไปทั้งเพศชายและหญิงมีสัดสวนที่ตองการทํางาน
นอยมาก รอยละท่ีตองการทํางานของเพศชายสูงกวาเพศหญิง
เล็กนอยในการสํารวจทั้ง 3 ป อยางไรก็ตามในท้ังสองเพศรอยละ
ที่ตองการทํางานเพิ่มขึ้นระหวางป พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2550 

แผนภูมิที่ 3.8 รอยละของประชากรอายุ 60+ที่เต็มใจจะทํางาน
 ในกลุมที่ไมไดกําลังทํางานในชวงสัปดาหที่แลว
 และไมไดกําลังรอฤดูกาล

แหลงขอมูล: การสํารวจประชากรสูงอายใุนประเทศไทย พ. ศ. 2537 พ. ศ. 2545 
 และ พ. ศ. 2550 

แผนภูมิที่ 3.8 แสดงวารอยละของผูที่ไมไดทํางานแตตองการทํา
ในป พ.ศ. 2550 ลดลงอยางชดัเจนตามอายทุีเ่พิม่ข้ึน ในกลุมอายุ 
60-64 ปที่ไมไดทํางานแตรายงานวาตองการทํามีรอยละ 15 ใน
เพศชายและรอยละ 14ในเพศหญิง แตกลุมอายุตัง้แต 75 ปขึน้ไป 
มีเพียงรอยละ 5 และรอยละ 3 ในเพศชายและหญิงตามลําดับ ใน
กลุมไมไดทาํงาน สดัสวนทีร่ายงานวาตองการทาํงานของเพศชาย
สูงกวาของเพศหญิงในทุกกลุมอายุ 

การเกื้อหนุนภาคทางการที่เพิ่มขึ้น

ในเวลาไมกีป่มานี ้สดัสวนของแรงงานที่ไดรบัการครอบคลมุจาก
ระบบประกันแบบใดแบบหน่ึงท่ีใหประโยชนตอบแทนทางการเงิน
เมื่อเกษียณมีเพิ่มขึ้นอยางมาก อยางไรก็ตามในปจจุบัน ระบบ
หลักประกันทางเศรษฐกิจดังกลาวสวนใหญยังจํากัดอยูในกลุม
ลูกจางที่ทํางานภาคทางการ แมวาจะมีความพยายามขยาย
โครงการใหครอบคลุมผูที่ทํางานในภาคไมเปนทางการ เชน 
เกษตรกรและผูที่ทํางานของตนเองก็ตาม (Bangkok Post 2010) 
ลูกจางของรัฐและรัฐวิสาหกิจมีหลักประกันทางเศรษฐกิจเม่ือ
เกษียณอายุมาเปนเวลานานแลว แตสําหรับลูกจางภาคเอกชน
การครอบคลุมในเรือ่งดงักลาวเพิง่มมีาไมนาน โดยความกาวหนา
ขัน้ท่ีสาํคญัท่ีสดุคือ การจัดต้ังกองทุนบาํเหน็จบาํนาญภายใตระบบ
ประกนัสงัคมในป พ.ศ. 2543 และผลจากการพัฒนาตางๆในเร่ือง
ดงักลาว จะทาํใหสดัสวนของประชากรสูงอายุทีม่แีหลงรายไดจาก
ประโยชนกองทุนเพิ่มมากขึ้นอยางแนนอนในอีกไมกี่ปขางหนา

กอนการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 เล็ก
นอย มกีารสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนอายุ 18-59 ป เกีย่ว
กับความรูและทัศนคติที่มีตอผูสูงอายุ พ.ศ. 2550 เชนกัน ขอมูล
จากการสาํรวจนี้ใหหลกัฐานแสดงการเพิม่ขึน้ของความครอบคลมุ
ยามชราภาพจากระบบทางการ ตารางที่ 3.6 แสดงสัดสวนของ
ประชากรอายุตั้งแต 25 ปขึ้นไปท่ีมีการครอบคลุมยามชราภาพ
จําแนกตามกลุมอายุ 5 ป ผลในตารางดังกลาวชี้วาในอีกไมกี่สิบ
ปขางหนา สดัสวนประชากรสงูอายทุีม่ปีระกนัยามชราภาพจะเพิม่
ขึน้ กลาวคอื อตัราการครอบคลมุยามชราภาพจากระบบทางการ
ของคนรุนหลังจะสูงกวาของคนรุนกอนอยางมาก สะทอนถึงรูป
แบบของการทาํงานทีแ่ตกตางไปของคนรุนอายตุางกนั สดัสวนท่ี
ทาํงานในภาคทางการ (ทัง้รฐัและเอกชน) ลดลงตามอายทุีเ่พิม่ขึน้
จากรอยละ 53 ในกลุมอายุ 25-29 ป เปนเพียงรอยละ 9 ในกลุม
อายุ 55-59 ป แบบแผนความแตกตางการทํางานในภาคทางการ
ตามอายุนี้สวนหนึ่งเปนผลของการศึกษาที่เพิ่มขึ้นตามเวลาของ
ประชากรท่ีเขาสูตลาดแรงงานรุนหลังๆ (ไมไดแสดงตารางขอมลู)
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ตาราง 3.6 รอยละของประชากรอายุ 18-59 ป ทีม่หีลกัประกนัรายไดยามสงูอายใุนรูปแบบใดแบบหน่ึง จาํแนกตามอาย ุพ.ศ. 2550

รวม

เพศ เขตที่อยูอาศัย

อายุ ชาย หญิง
อัตราสวน

 (ชาย/หญิง)
เมือง ชนบท

อัตราสวน
(เมือง/ชนบท)

25 - 29 51.9 51.0 52.6 0.97 61.7 41.1 1.50

30 - 34 44.6 44.5 44.7 1.00 55.3 35.0 1.58

35 - 39 38.3 42.8 34.7 1.23 51.6 27.1 1.90

40 - 44 28.1 29.2 27.2 1.08 38.8 20.9 1.85

45 - 49 26.3 31.7 21.3 1.49 35.7 20.8 1.71

50 - 54 19.9 24.5 15.9 1.53 29.4 13.4 2.20

55 - 59 16.6 18.5 14.8 1.25 21.3 13.3 1.60

รวม 31.8 34.2 29.8 1.15 42.9 23.4 1.83

แหลงขอมูล: การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนอายุ 18-59 ป เกี่ยวกับความรูและทัศนคติที่มีตอผูสูงอายุ พ.ศ. 2550 

หมายเหตุ: ผูมีหลักประกันรายไดยามสูงอายุ รวมผูที่กําลังทํางานเปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเปนสมาชิกประกันสังคม หรือผูที่อายุ 50-59 ป ที่ไมได
 ทํางานแตไดรับบําเหน็จ/บํานาญ

ขอมลูในตารางที ่3.6 ยงัแสดงถงึความแตกตางในอตัราครอบคลมุ
ยามชราภาพตามอายุและเขตท่ีอาศัย อตัราสวนท่ีมกีารครอบคลุม
ยามชราภาพระหวางเพศชายตอเพศหญิงชี้วา โดยรวม เพศชาย
มีแนวโนมจะไดรับการครอบคลุมยามชราภาพมากกวาเพศหญิง
เล็กนอย อยางไรก็ตาม การไดเปรียบของเพศชายจํากัดแคกลุม
อายุตั้งแต 35 ปขึ้นไปเทาน้ัน เพศหญิงในกลุมอายุนอยมีอัตรา
การครอบคลุมยามชราภาพพอๆกับหรือมากกวาเพศชาย ความ
แตกตางทีช่ดัเจนและสม่ําเสมอมากกวาความแตกตางระหวางเพศ
ในเรือ่งอัตราครอบคลมุยามชราภาพ คอื ความแตกตางตามเขตที่
อาศัย ผูที่อยูในเขตเมืองมีแนวโนมจะมีหลักประกันยามชราภาพ
มากกวาผูทีอ่ยูในเขตชนบทในทุกลุมอายุ ความแตกตางนีส้ะทอน
ถึงสัดสวนที่ทํางานในภาคทางการของรัฐและเอกชนที่สูงกวา
ของผูที่อยูในเขตเมืองเปรียบเทียบกับผูที่อยูในเขตชนบท ขณะ
เดียวกนั การทีส่ดัสวนทีม่หีลกัประกนัยามชราภาพลดลงตามอายุ
ที่เพ่ิมขึ้นทั้งในเขตเมืองและชนบท สะทอนขอเท็จจริงที่วาผูสูง
อายุในอนาคตจะมีแหลงเกื้อหนุนจากภาคทางการมากข้ึนแมวา
ในปจจบุนัโครงการประกนัยามชราภาพยงัไมไดขยายมากนกั แต
เนือ่งจากในท่ีสดุแลว การขยายหลกัประกันยามชราภาพตองเกดิ
ขึ้นแนนอน การเพิ่มจริงของอัตราครอบคลุมยามชราภาพตาม
รุนอายุในคนรุนอายุนอยที่จะเขาสูวัยสูงอายุในอีกไมกี่สิบปขาง
หนา อาจมีมากกวาความแตกตางตามกลุมอายุปจจุบันที่แสดง
ในตารางท่ี 3.6 อยางมาก

รูปแบบการเก้ือหนุนทางการอีกแบบหน่ึงที่มีการขยายตัวอยาง
มากเมือ่ไมกีป่มานี ้คอืโครงการเบีย้ยงัชพีซ่ึงเปนสวสัดกิารทีร่ฐัให

แกผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป โครงการนี้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต 
พ.ศ. 2536 โดยเริ่มแรกเปนการใหสวัสดิการแกผูสูงอายุที่ยากจน
และไมมีผูดูแล ตอมาไดมีการขยายการครอบคลุมจนปจจุบัน
เปนการใหสวัสดิการแกผูสูงอายุไทยทุกคน (ยกเวนขาราชการ
บํานาญและผูที่มีประกันยามชราภาพจากประกันสังคม) ที่มา
ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ นอกจากน้ี จํานวนเงินท่ีใหเปนเบี้ย
ยังชีพก็เพิ่มขึ้นเชนกัน จาก 200 บาทตอเดือน เปน 500 บาทตอ
เดือนในปจจุบัน โครงการเบี้ยยังชีพจะคงอยูในรูปแบบน้ีตอไปใน
อนาคตเปนเร่ืองที่ไมสามารถคาดเดาได แตอยางนอยระบบการ
เกื้อหนุนทางการรูปแบบท่ีมีอยูนี้ก็เปนการใหรายไดเสริมสําหรับ
ผูสูงอายุที่มาขอขึ้นทะเบียน 

ผลกระทบของการมีภาวะท่ีดี/การอยูดีมีสุขดานวัตถุ 

ดังไดกลาวขางตน แนวโนมทางประชากรที่สําคัญหรือเดนชัด
สองดานท่ีมีศักยภาพสงผลตอความอยูดีมีสุขดานวัตถุของผูสูง
อายุในประเทศไทย คือ การลดลงของจํานวนบุตรที่มีชีวิต (ซึ่ง
จะเปนลักษณะของผูสูงอายุในอนาคต) กับ การยายถิ่นท่ีเพิ่มขึ้น
ของบุตรท่ีมีจํานวนลดลงเหลานั้น ทําใหสัดสวนท่ีมีบุตรเหลืออยู
ในบานหรือชุมชนเดียวกับบิดามารดาสูงอายุยิ่งลดลง การลดลง
ของจํานวนบุตรท่ีมีชีวิตนับเปนประเด็นท่ีทําใหเกิดความหวงใย
กันถึงการมีบุตรท่ีจะมาใหการเกื้อหนุนดานวัตถุ ประกอบกับการ
ยายถ่ินที่เพ่ิมขึ้นของบุตรก็ทําใหมีความกังวลถึงเรื่องการมีบุตร
ที่จะมาปรนนิบัติดูแลและชวยเหลือยามเจ็บปวยหรือเม่ือเปนโรค
เร้ือรัง นอกจากแนวโนมดานประชากรดังกลาว ยังมีปจจัยอื่นๆ
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ที่เขามามีบทบาททําใหคานิยมหรือประเพณีปฏิบัติเร่ืองความ
กตญัตูอบดิามารดาสงูอายขุองบตุรอาจออนแอลง ขณะเดยีวกนั 
ระดบัการศกึษาทีส่งูขึน้ของบตุรผูใหญของผูสงูอายเุหลานัน้นาจะ
ทําใหบุตรสามารถหาเงินหรือมีรายไดมากขึ้น

แหลงตางๆของรายได 

ตารางที่ 3.7 เสนอขอมูลเกี่ยวกับที่มาของรายไดจากแหลงตางๆ
และแหลงหลักของรายไดของผูที่อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป จาการ
สํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยป พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 
2550 ขอมูลในตารางแสดงวา บุตรเปนแหลงรายไดที่มีการ
รายงานมากท่ีสุดโดยผูสูงอายุ การสํารวจทั้ง 2 ป พบวา กวารอย
ละ 80 ของผูสูงอายุรายงานวาไดรับเงินจากบุตรในชวง 12 เดือน
กอนการสํารวจและกวาครึ่งหนึ่งรายงานวาบุตรเปนแหลงสําคัญ
ทีส่ดุของรายได นอกจากนี ้ระหวางป พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2550 

ตาราง 3.7 แหลงของรายไดในชวง 12 เดือนที่แลวของประชากรอายุ 60 ปและมากกวา พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2550 และ
 จําแนกตามอายุและเขตท่ีอยูอาศัย พ.ศ. 2550

ประชากรอายุ 60 ปและ
มากกวา

ประชากรอายุ 60 ปและมากกวา พ.ศ. 2550

อายุ เขตที่อยูอาศัย

2537 2550 60-69 70+ เมือง ชนบท

% ที่มีรายไดจากแหลงตอไปนี้:

 ทํางาน 38.0 37.8 50.2 20.1 28.7 41.4

 บําเหน็จบํานาญ(ก) 4.1 5.4 6.2 4.2 12.2 2.6

 เบี้ยยังชีพ 0.5 24.4 17.7 34.0 14.1 28.6

 ดอกเบ้ีย/เงินออม/คาเชา 18.2 31.7 33.7 29.0 36.8 29.7

 คูสมรส 21.4 23.3 30.0 13.7 20.3 24.5

 บุตร 84.5 82.7 79.0 87.9 77.6 84.8

 ญาติอื่นๆ 11.4 11.0 9.7 12.9 11.0 11.1

แหลงหลักของรายได

 ทํางาน 32.0 29.0 39.7 13.7 23.5 31.2

 บําเหน็จบํานาญ(ก) 4.0 4.4 4.9 3.7 10.2 2.1

 เบี้ยยังชีพ 0.0 2.8 1.2 5.0 1.4 3.3

 ดอกเบ้ีย/เงินออม/คาเชา 1.7 2.9 2.6 3.3 5.1 2.0

 คูสมรส 4.7 6.1 7.9 3.6 6.7 5.9

 บุตร 55.0 52.5 41.9 67.8 50.1 53.5

 ญาติ 2.5 2.3 1.8 3.0 2.9 2.0

 รวม 100 100 100 100 100 100

แหลงขอมูล: การสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ. ศ. 2537 และ พ. ศ. 2550 

หมายเหตุ: ผลที่นําเสนอไมรวมจํานวนตัวอยางไมกี่รายที่รายงานวาไมมีรายไดหรือมีรายไดจากแหลงอื่นๆท่ีไมไดระบุ
 (ก) ขอมูลป พ.ศ. 2550 รวมผูที่ไดรับบําเหน็จเมื่อเกษียณหรือหยุดทํางาน

รอยละที่ไดรบัเงนิจากบุตร และรอยละทีร่ายงานวาบุตรเปนแหลง
หลักของรายไดลดลงเพียงเล็กนอย 

การทํางานของผูสูงอายุเองนับเปนแหลงรายไดของผูสูงอายุที่มี
การรายงานมากเปนอันดับสอง และเปนแหลงหลักของรายได
ลาํดบัทีส่องเชนกนั โดยนอยกวา 2 ใน 5 เพยีงเล็กนอยรายงานวา
มรีายไดจากการทาํงาน ความสาํคญัของการทาํงานในฐานะท่ีเปน
แหลงรายไดของผูสงูอายนุาจะมีการรายงานต่ํากวาความเปนจรงิ 
ในแงทีว่าผูตอบจะรายงานการทาํงานของตนเองโดยไมรวมรายได
จากการทํางานของคูสมรสซึง่ผูสงูอายทุีม่คีูสมรสมกัแบงปนกนัใช 
มีขอสังเกตวา เกือบ 1 ใน 4 ของผูสูงอายุรายงานวาคูสมรสเปน
แหลงรายไดแมวาสัดสวนท่ีรายงานวาคูสมรสเปนแหลงหลักของ
รายไดจะมตีํา่กวานี ้ถามีขอสมมตฐิานวาหมวด “คูสมรสเปนแหลง
รายได” สวนใหญสะทอนถึงรายไดจากการทํางานของคูสมรส ผู
สูงอายุไทยสวนใหญในท้ังสองสํารวจมีแหลงรายไดหลักจากบุตร
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หรือการทํางาน รอยละที่รายงานวามีรายไดจากเบี้ยยังชีพก็เพิ่ม
ขึ้นอยางมากระหวางป พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2550 ซึ่งสะทอน
ถึงการขยายการครอบคลุมอยางมากของโครงการเบ้ียยังชีพดัง
ไดกลาวมาแลวขางตน อยางไรก็ตาม มีสัดสวนของผูสูงอายุนอย
มากท่ีรายงานวาเบ้ียยังชีพเปนแหลงหลักของรายได สะทอนวา
เบีย้ยังชพีที่ใหเปนเงินจาํนวนเพียงเล็กนอย การเปล่ียนแปลงท่ีนา
สนใจอีกอยางหนึ่งในระหวางป พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2550 คือ 
การเพิ่มขึ้นอยางมากของสัดสวนที่รายงานวาเงินออม (เชน หุน 
การลงทนุ ดอกเบีย้ คาเชา ฯลฯ) เปนแหลงรายได แมผูทีร่ายงาน
วาเงินออมเปนแหลงหลักของรายไดจะมีสัดสวนนอย 

การเพิ่มขึ้นของสัดสวนท่ีรายงานวาเงินออมเปนแหลงรายไดนา
จะสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงของลักษณะระบบเศรษฐกิจไทย 
โดยเฉพาะการขยายตัวของสถาบันการเงินตางๆและการเขาถึง
สถาบันการเงินเหลานั้นของประชากรท่ัวไป

ผลจากการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยป พ.ศ. 2550 
แสดงอยางชัดเจนวาแหลงที่มาของรายได โดยเฉพาะแหลงหลัก
นัน้แปรผนัอยางมากตามอาย ุสดัสวนทีก่ารทาํงานเปนแหลงของ
รายได (โดยเฉพาะการรายงานวาเปนแหลงหลกัของรายได) ลดลง
ตามอายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับอัตราการทํางานท่ีลดลงตาม
อายุดงักลาวมาแลว รอยละทีร่ายงานวาการทํางานเปนแหลงหลกั
ของรายไดมีนอยมากในกลุมอายุตั้งแต 70 ปขึ้นไป เปรียบเทียบ
กบักลุมอาย ุ60-69 ป การลดการทาํงานเชงิเศรษฐกจิประกอบกับ
การเพิ่มสัดสวนที่เปนหมายตามอายุ มีสวนอยางมากตอสัดสวน
ที่รายงานวาคูสมรสเปนแหลงรายไดที่ตํ่าของกลุมอายุตั้งแต 70 
ปขึ้นไปเปรียบเทียบกับกลุมอายุ 60-69 ป ตรงกันขาม ขณะท่ี
สัดสวนที่รายงานวาบุตรเปนแหลงของรายได เปนเร่ืองปกติ แม

ในกลุมผูสงูอายุทีอ่ายุนอย ความสําคญัของบุตรในฐานะเปนแหลง
หลักของรายไดเพิ่มขึ้นอยางมากตามอายุ 

ผูสงูอายุในเขตเมืองและเขตชนบทยังมคีวามแตกตางกนัอกีหลาย
ประการ ผูสงูอายใุนเขตชนบทท่ีรายงานวาการทํางานของตนเอง
เปนทั้งแหลงรายไดและแหลงรายไดหลักมีสัดสวนมากกวาผูสูง
อายุในเขตเมือง สะทอนวาผูสูงอายุในชนบทมีแนวโนมจะยังคง
ทาํงานตอไปเร่ือยๆหลังจากอายุ 60 ป เพราะการทํางานภาคนอก
ระบบไมมอีายบุงัคบัเกษียณ ขณะท่ีผูสงูอายใุนเขตเมอืงมสีดัสวน
ทีร่ายงานวาบาํเหน็จบํานาญเปนแหลงรายไดหรอืแหลงหลกัของ
รายไดสงูกวาผูสงูอายใุนเขตชนบทมาก แมวาในเขตเมืองเองจะมี
ผูสูงอายุเพียงรอยละ 12 เทานั้นท่ีไดรับบาํนาญ ความแตกตางใน
สดัสวนที่ไดรบับาํเหนจ็บํานาญระหวางผูสงูอายใุนเขตชนบทและ
เมอืงเปนภาพสะทอนถงึประวัตชิวีติการทํางานทีแ่ตกตางกนัของ
ประชากรในสองเขต ผูสูงอายุในเขตเมืองมีแนวโนมจะทํางานใน
ภาคทางการโดยเปนขาราชการมากกวาผูสงูอายใุนเขตชนบท ดงั
ไดกลาวขางตน ความแตกตางระหวางเขตเมอืงและชนบทจะยงัคง
มีอยูตอไปในอนาคต แมวาความพยายามในการขยายโครงการ
ประกันชราภาพใหครอบคลุมกลุมอาชีพที่ทํางานของตนเองและ
ภาคไมทางการอาจชวยลดความแตกตางลงบาง 

การเกื้อหนุนจากบุตร

ขอมูลที่นาสนใจในตารางที่ 3.7 คือ บุตรในฐานะท่ีเปนแหลงของ
รายไดโดยเฉพาะการเปนแหลงสําคัญท่ีสุดของผูสูงอายุนั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงนอยมากระหวาง ป พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2550 
แมวาบางคร้ังจํานวนเงินท่ีไดจากบุตรอาจไมมากหรือเปนการให
ในเชิงสัญลักษณเทานั้น แตในหลายกรณีการเก้ือหนุนทางการ

 ตาราง 3.8 รอยละท่ีไดรับเงินจากบุตร รอยละที่บุตรเปนแหลงหลักของรายได และจํานวนบุตรโดยเฉล่ียที่มีชีวิตของประชากร
 อายุ 50 ปและมากกวาที่มีบุตรอยางนอย 1 คน จําแนกตามอายุ พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2550 

อายุ
รอยละที่ไดรับเงินจากบุตร รอยละที่บุตรเปนแหลงหลักของรายได จํานวนบุตรโดยเฉล่ียที่มีชีวิต

2537 2550 2550/2537 2537 2550 2550/2537 2537 2550 2550/2537

50-54 66.2 57.9 0.87 15.5 12.4 0.80 4.15 2.72 0.65

55-59 76.0 71.7 0.94 23.0 20.8 0.91 4.76 3.06 0.64

60-64 82.2 81.1 0.99 39.6 37.7 0.95 5.26 3.60 0.68

65-69 87.8 85.9 0.98 52.9 51.7 0.98 5.33 4.11 0.77

70-74 92.4 89.9 0.97 72.2 65.5 0.91 5.32 4.73 0.89

75+ 93.6 93.3 1.00 78.4 74.4 0.95 5.04 4.98 0.99

รวม 79.4 75.5 0.95 37.6 35.8 0.95 4.86 3.57 0.74

แหลงขอมูล: การสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ. ศ. 2537 และ พ. ศ. 2550 
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เงินจากบุตรนับเปนแหลงรายไดที่สําคัญที่สุด ตารางท่ี 3.8 เสนอ
ขอมลูที่ใหเหน็ชดัขึน้ถงึการเปล่ียนแปลงเร่ืองท่ีบตุรเปนแหลงราย
ไดสําคัญของผูสูงอายุ และการเปล่ียนแปลงนั้นสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงในขนาดครอบครัวของผูสูงอายุกลุมอายุตางๆกัน
ของประชากรอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไปอยางไรระหวางป พ.ศ. 2537 
และ พ.ศ. 2550 ผลที่เสนอจาํกัดเฉพาะกลุมที่มีบุตรมีชีวิตอยาง
นอย 1 คน 

แมวาในทุกกลุมอายุ รอยละท่ีรายงานวาบตุรเปนแหลงรายไดและ
รอยละทีบ่ตุรเปนแหลงสาํคญัทีส่ดุของรายไดจะลดลง แตเปนการ
ลดลงเพยีงเลก็นอย อยางไรกต็าม การลดลงของจํานวนบตุรเฉลีย่
ที่มีชีวิตกลับลดมาก โดยเฉพาะในรุนอายุตํ่ากวา 70 ป และใน
กลุมเหลาน้ีการลดลงของจาํนวนบตุรเฉลีย่ทีม่ชีวีติ มมีากกวาการ
ลดลงของสัดสวนที่รายงานวาบุตรเปนแหลงรายได เชน ในกลุม
อายุ 60-69 ป สดัสวนท่ีไดรบัเงนิจากบุตรและ รอยละท่ีรายงานวา
บตุรเปนแหลงหลกัของรายไดลดลงเพียงเลก็นอย แตจาํนวนบุตร
เฉลี่ยที่มีชีวิตกลับลดลงมาก อยางไรก็ตาม มีขอเสนอแนะวาการ
ลดลงของจํานวนบตุรเฉลีย่ทีม่ชีวีติมคีวามสมัพนัธกบัการเก้ือหนนุ
ทางการเงินจากบุตรท่ีลดลง ในกลุมประชากรอายุ 50-59 ป โดย
เฉพาะกลุมอายุ 50-54 ป การลดลงของการเกื้อหนุนจากบุตร
และการลดของจํานวนบุตรเฉล่ียที่มีชีวิตน้ันสูงมากกวาโดยเฉลี่ย

ขนาดครอบครัวและการเก้ือหนุนทางการเงินเพ่ือ
ทดแทนบุญคุณ 

แผนภูมิที่ 3.9 เสนอผลการศึกษาท่ีใหภาพชัดข้ึนเก่ียวกับความ
สัมพันธระหวางจํานวนบุตรที่มีชีวิตกับการเก้ือหนุนทางการเงิน
เพ่ือทดแทนบุญคุณในประชากรอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ป พ.ศ. 
2550 เนื่องจากทั้งจํานวนบุตรที่มีชีวิตและการพึ่งพาบุตรใหเกื้อ
หนุนเพ่ิมขึ้นตามอายุของบิดามารดา ผลที่แสดงจึงมีการปรับ
อายุของผูสูงอายุโดยสมการถดถอยเสนตรง สัดสวนที่ไดรับเงิน
จากบุตรและที่พึ่งพาบุตรเปนแหลงหลักของรายไดเพิ่มขึ้นตาม
จํานวนบุตรที่มีชีวิตอยางชัดเจน กลาวคือ ผูที่มีบุตรต้ังแต 4 คน
ขึน้ไปมสีดัสวนที่ไดรบัเงนิจากบตุรและทีร่ายงานวาบตุรเปนแหลง
หลักของรายไดสูงกวาผูที่มีบุตรจํานวนนอยกวา สะทอนวาขนาด
ครอบครัวที่ลดลงของผูสูงอายุในอนาคตอาจทําใหผูสูงอายุไดรับ
การเกื้อหนุนทางการเงินนอยลง 

แผนภูมิที่ 3.9 บุตรเปนแหลงหลักของรายไดและการประเมิน
สถานะทางเศรษฐกิจโดยตนเองจําแนกตาม
จํานวนบุตรที่เปนผูใหญของประชากรอายุ 60 ป
และมากกวา, ประเทศไทย พ.ศ. 2550 (ปรบัอายุ)

แหลงขอมูล: การสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ. ศ. 2550 

หมายเหตุ: ผลทีเ่สนอไดปรับอายขุองผูใหสมัภาษณโดยสมการถดถอยเสนตรง 
บตุรท่ีเปนผูใหญรวมบุตรท้ังหมดท่ีอยูทีอ่ืน่และบุตรท่ีอยูดวยกันใน
บานท่ีมีอายุ 18 ปและมากกวา 

แผนภูมิที่ 3.9 ยังแสดงถึงความสัมพันธระหวางจํานวนบุตรกับ
รอยละของผูสูงอายุที่รายงานวารายไดเพียงพอและพึงพอใจใน
สถานะทางการเงินของตน (อนุมานไดวาผูสูงอายุกลุมนี้มีสภาพ
ทางเศรษฐกิจท่ีเพยีงพอกบัความตองการ) ผูสงูอายทุีม่คีรอบครวั
ขนาดเลก็มสีดัสวนท่ีรายงานความพงึพอใจในสถานะทางการเงนิ
สูงกวาเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับผูสูงอายุที่มีบุตรจํานวนตั้งแต 
4 คนขึ้นไป อันที่จริงพบวาสัดสวนที่รายงานความพึงพอใจใน
สถานะทางการเงินตํ่าท่ีสุดในกลุมผูสูงอายุที่มีบุตรจํานวนตั้งแต 
4 คนขึ้นไป 

เหตุผลหนึ่งท่ีอาจเปนคําอธิบายผลขางตนซึ่งพบวาผูที่มีบุตร
จํานวนนอยกวามีแนวโนมไดรับการเก้ือหนุนทางการเงินนอย
กวา คือ อาจเปนไปไดวาผูที่มีบุตรจํานวนนอยกวาอาจอยูใน
ภาวะที่ตองการการเกื้อหนุนทางการเงินจากบุตรนอยกวาผูที่มี
บตุรจาํนวนมากกวา การศึกษาหนึง่ในชนบทของประเทศไทยเม่ือ
ประมาณสองทศวรรษท่ีแลว พบวาคูสมรสท่ีมบีตุรจํานวนนอยกวา
สามารถสะสมทรัพยสินไดดีกวาคูสมรสท่ีมีบุตรจํานวนมากกวา 
(Havanon, Knodel & Sittitrai 1992) หลักฐานนี้ชี้แนะวาขนาด
ครอบครัวท่ีเล็กกวาอาจเอื้อตอการสะสมทรัพยสินเพ่ือชีวิตขาง
หนาและทําใหลดความตองการพ่ึงพาการเกื้อหนุนทางการเงิน
จากบุตร การประมาณผลกระทบของขนาดครอบครัวที่เล็กลง
ตอภาวะท่ีดีดานวัตถุของผูสูงอายุไทยในอนาคตข้ึนอยูกับทิศทาง
ความสัมพนัธระหวางการเก้ือหนนุ การสะสมทรัพยสนิและขนาด
ครอบครัววาจะเปนไปอยางไร ยิ่งกวานั้น การลดลงของขนาด
ครอบครัวในอนาคตของกลุมวัยสูงอายุจะมีมาก และประโยชน
ชดเชยอะไรก็ตามท่ีจะไดจากการสะสมทรัพยสินอาจมีมากเกิน
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กวาการมีบตุรจํานวนนอยลงท่ีบดิามารดาสูงอายุจะสามารถพ่ึงพา
ได ดังนั้น จึงยังไมสามารถสรุปไดอยางแนชัดเกี่ยวกับผลกระทบ
ในอนาคตของการลดขนาดครอบครัว จึงควรตระหนักเพียงวา 
ขนาดครอบครัวที่เล็กลงของผูสูงอายุในอนาคตอาจมีผลในทาง
บวกหรือลบตอภาวะท่ีดีดานวัตถุของผูสูงอายุนั้นยังเปนสิ่งท่ีไม
สามารถสรุปไดอยางแนนอน

การยายถิ่นของบุตรและการเกื้อหนุนดานวัตถุ

การยายถ่ินของบุตรของผูสูงอายุที่เปนผูใหญ (Adult Children) 
โดยเฉพาะการยายจากชนบทสูเมือง เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได
ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดังไดกลาวขางตน ในประเทศไทย
สัดสวนของบุตรของผูสูงอายุที่ยายถิ่นออกจากท่ีอยูของบิดา
มารดาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในสื่อและแมในการประชุมตางๆเรื่องผู
สูงอายุขององคการสหประชาชาติมักมีการแสดงออกถึงความ
หวงใยเกี่ยวกับผลกระทบของการอยูกันอยางกระจัดกระจายของ
บุตรผูใหญวาทําใหบิดามารดาสูงอายุ เสี่ยงตอการไดรับการเก้ือ
หนุนดานวัตถุและการปรนนิบัติดูแลบิดาจากบุตรท่ีลดลง (เชน 

Charasdamrong 1992; United Nations 2002, ยอหนาที่ 29) 
แตอันที่จริงการเกื้อหนุนดานวัตถุไมเกี่ยวของกับระยะทางหรือ
ความใกลไกลระหวางบตุรกับบิดามารดาสูงอาย ุและประเด็นนีม้กั
ถูกมองขามเสมอในการอภิปรายตางๆเรื่องผูสูงอายุ 

ตารางที่ 3.9 ศึกษาการเกื้อหนุนทางการเงินในปที่ผานมาจาก
บุตรผู ใหญที่อยู ที่อื่นแกบิดามารดาจําแนกตามที่อยู ของบุตร
เปรียบเทียบกับบิดามารดา สําหรับบุตรที่อยูบานเดียวกันไมได
มีการนําเสนอขอมูลการเกื้อหนุนทางการเงินเพราะยากในการ
ตีความกรณีบุตรใหเงินสวนหน่ึงของการใชจายในครัวเรือน ผลที่
เสนอในตารางสวนหนึ่งมาจากการสํารวจผลกระทบของการยาย
ถิ่น Migration Impact Survey (MIS) ในป พ.ศ. 2549 ซึ่งศึกษา
เฉพาะในเขตชนบทและเขตกึ่งเมืองของ 3 จังหวัดและจํากัด
เฉพาะบิดามารดาอายุ 50-54 ป 60-64 ป และ 70-79 ปของ
ประเทศไทย (Knodel et al. 2007) และผลอีกสวนหน่ึงมาจาก
การสํารวจสภาวะผูสูงอายุไทย Survey of Welfare of the Elderly 
in Thailand (SWET) ซึ่งเปนการสํารวจระดับประเทศในป พ.ศ. 
2538 โดยครอบคลุมผูที่อายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป การสํารวจทั้งสอง

ตาราง 3.9 การเกื้อหนุนดานการเงินในรอบปที่แลวแกบิดามารดาอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป จากบุตรที่อยูอื่น จําแนกตามการศึกษา
 และที่อยูของบุตร ป พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2549 

รวม (ก)

ระดับการศึกษาของบุตร

ปของการสํารวจและที่อยูของบุตร ประถมหรือ
ตํ่ากวา

มัธยมศึกษา
ตอนตน

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

สูงกวา

มัธยมศึกษา

% ใหเงิน 1000+ บาท, พ.ศ. 2538
(ตัวอยางระดับประเทศ)

 ในชุมชนเดียวกัน 22.1 19.9 29.9 41.8 54.2

 ในจังหวัดเดียวกัน 32.1 24.6 46.4 52.3 60.1

 ที่อื่น 48.0 43.5 53.4 58.1 59.0

 รวม 35.2 29.3 46.5 54.3 58.9

% ใหเงิน มากกวา 5000 บาท,พ.ศ. 2549 
(ตัวอยางจากเขตชนบทของ 3 จังหวัด) 

 ในชุมชนเดียวกัน 10.6 7.5 19.1 22.6 47.8

 ในจังหวัดเดียวกัน 18.9 9.1 27.1 30.1 41.7

 ที่อื่น 37.3 27.9 43.8 42.6 60.5

 รวม 26.4 17.0 36.5 37.4 54.5

แหลงขอมูล: การสํารวจสภาวะผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2538 และการสํารวจผลกระทบของการยายถิ่นพ.ศ. 2548 

หมายเหตุ: การสํารวจสภาวะผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2538 เปนการสํารวจตัวอยางระดับประเทศ สวนการสํารวจผลกระทบของการยายถิ่น พ.ศ. 2549 ตัวอยาง
ครอบคลุมประชากรอายุ 50-54, 60-64 และ 70-79 ปในเขตชนบทและเทศบาลตําบลใน 3 จังหวัด (ดูรายละเอียดใน Knodel et al. 2007) บุตรท่ีเปน
ผูใหญ รวมบุตรทั้งหมดที่มีอายุตั้งแต 16 ปขึ้นไป.
(ก) รวมผูที่ไมทราบระดบัการศึกษา
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ชุดมีคําถามถามผูใหสัมภาษณวา “ในปที่แลวไดรับเงินจากบุตร
ที่อยูที่อื่นแตละคน คนละก่ีบาท” ตัวชี้วัดตางๆท่ีแสดงในตาราง
ที่ 3.9 จํากัดเฉพาะการเกื้อหนุนทางการเงินที่มีปริมาณมากกวา
จะใหตามพธิหีรอืเปนเพยีงสัญลกัษณเทาน้ัน เนือ่งจากความแตก
ตางในขอมลูจาํนวนเงนิที่ไดรบัจากบตุรระหวางการสาํรวจสภาวะ
ผูสงูอายไุทยกบัการสาํรวจผลกระทบของการยายถิน่ ตวัชีว้ดัที่ใช
ขอมูลจากการสํารวจแรกจาํกัดทีจ่าํนวนเงนิต้ังแต 1,000 บาทขึน้
ไป และการสํารวจหลัง จํานวนเงินต้ังแต 5,000 บาทขึ้นไป ใน
ตารางดังกลาวยังแสดงความสัมพันธระหวางการศึกษาของบุตร
ผูใหญกบัการใหการเกือ้หนนุทางการเงนิ มขีอสงัเกตวาบตุรผูใหญ
ทีย่ายถิน่ออกไปจงัหวัดอืน่มกัจะมีการศกึษาดกีวาบตุรท่ียายไปแต
อยูใกลกวานั้น (Knodel et al. 2007) ตารางท่ี 3.9 ยังแสดงความ
สัมพันธระหวางที่อยูที่ยายไปกับการใหการเกื้อหนุนทางการเงิน
จาํแนกตามระดบัการศกึษา เพือ่ใหสามารถประเมนิความสมัพันธ
สําหรับแตละกลุมระดับการศึกษาแยกกัน 

ผลจากการสํารวจทั้งสองคอนขางไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ 
ไมวาจะเปนระดับการศึกษาใด บุตรที่อยูจังหวัดอื่นมีสัดสวนการ
ใหการเก้ือหนนุทางการเงินแกบดิามารดาสูงอายุสงูท่ีสดุ สวนบุตร
ที่อยูในหมูบานหรือชุมชนเดียวกันต่ําที่สุด ยิ่งบุตรมีการศึกษาสูง
ขึ้นเทาไหร แนวโนมจะใหการเก้ือหนุนทางการเงินในปริมาณท่ี
มากจะย่ิงเพ่ิมข้ึน ผลการศึกษาน้ีนาจะสะทอนถึงขอเท็จจริงท่ี
วาการยายถ่ินของบุตรสวนใหญเกีย่วของกับโอกาสท่ีดกีวาในการ
หางานทํา และบุตรท่ีมีการศึกษาดีกวาจะสามารถหางานที่มีราย
ไดดีกวาและสามารถแบงปนสงเงินใหแกบิดามารดาได โดยรวม
การศึกษานีแ้สดงผลทีน่าพึงพอใจเกีย่วกบัผลกระทบของแนวโนม
การยายถ่ินของบุตรท่ีเพิม่ขึน้และระดับการศึกษาท่ีสงูขึน้ของบุตร
ในการใหการเกือ้หนนุทางการเงนิแกบดิามารดาสูงอายใุนอนาคต 

ความคาดหวังการเกื้อหนุนทางการเงินจากบุตรใน
อนาคต

การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนอายุ 18-59 ป เกี่ยวกับ
ความรูและทัศนคติที่มีตอผูสูงอายุ พ.ศ. 2550 มีขอมูลท่ีจะ
แสดงวาคานิยมเกี่ยวกับความกตัญูทดแทนบุญคุณจะยังคงอยู
มากนอยเพียงใดในคนรุนหลังที่จะเปนผูสูงอายุในอนาคต ผูให
สัมภาษณถูกถามวาตนเองคาดหวังจะไดรับเงินจากแหลงตางๆ
รวมทัง้บตุรหรอืไม และแหลงใดเปนแหลงทีค่าดวาสาํคัญทีส่ดุ ผล
ในตารางที ่3.10 แสดงวา คนหนุมสาวทัว่ไปปจจบุนัยงัคงคาดหวงั
การเก้ือหนนุทดแทนบุญคณุยามสูงวยั แมแตในกลุมทีอ่ายตุํา่กวา 
30 ป เกือบ 3 ใน 4 คาดหวังจะไดรบัการเก้ือหนุนทางการเงนิจาก
บุตรเมื่อสูงวัย และในกลุมที่สมรสหรือเคยสมรส(Ever Married) 
ซึ่งเปนกลุมที่นาจะมีบุตรแลวมากที่สุด ประมาณ 4 ใน 5 ของคน
กลุมนี้ คาดหวังจะไดรับการเกื้อหนุนทางการเงินจากบุตรเมื่อสูง
วัย เปนเรื่องนาสนใจที่พบวา เกือบรอยละ 90 ของผูที่สมรสหรือ
เคยสมรสอายุ 50-59 ป (คนท่ีจะเปนผูสูงอายุใน 10 ปขางหนา) 
คาดหวังจะไดรับการเกื้อหนุนทางการเงินจากบุตรเมื่อตนสูงวัย

ตาราง 3.10 ความคาดหวังการเกือ้หนนุดานการเงนิเมือ่ยามสงูวัยจากบุตร จาํแนกตามอายุของประชากรอายุ 18-59 ป พ.ศ. 2550

อายุ

% คาดหวังจะไดรับการเกื้อหนุนทางการเงินเมื่อ
ยามสูงวัยจากบุตร

% คาดหวังวาบุตรเปนแหลงหลักของการเกื้อ
หนุนทางการเงินเมื่อยามสูงวัย

รวม สมรส/เคยสมรส โสด รวม สมรส/เคยสมรส โสด

< 30 72.7 80.4 69.3 22.7 28.8 20.1

 30-39 76.5 83.2 46.7 27.2 30.0 14.6

 40-49 80.3 83.9 34.9 35.1 36.9 12.4

 50-59 86.4 88.7 29.6 45.4 47.0 6.9

 รวม 60.1 84.8 79.0 32.6 37.1 17.8

แหลงขอมูล: การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนอายุ 18-59 ป เกี่ยวกับความรูและทัศนคติที่มีตอผูสูงอายุ พ.ศ. 2550 

แมวาจะเปนเร่ืองปกติธรรมดาท่ีแมในกลุมหนุมสาวท่ีอายุนอย
ทีส่ดุเองยงัคาดหวงัจะไดรบัการเกือ้หนนุทางการเงินจากบตุรเมือ่
สงูวยั แตแบบแผนตามอายุทีค่าดหวังวาบตุรจะเปนแหลงหลกัของ
การเกือ้หนนุทางการเงนิยามสงูวยัมคีวามแตกตางมากกวา เกอืบ
ครึง่หนึง่ของผูทีส่มรสหรือเคยสมรสอายุ 50-59 ป คาดหวงัวาบตุร
จะเปนแหลงหลกัของการเกือ้หนนุทางการเงนิยามสงูวยั สดัสวน
นีน้บัวาต่ํากวาระดบัท่ีรายงานโดยผูสงูอายใุนปจจบุนัเพยีงเลก็นอย 
อยางไรก็ตาม รอยละที่คาดหวังวาบุตรจะเปนแหลงหลักของการ
เก้ือหนุนทางการเงินยามสูงวัยลดลงตามกลุมอายุที่นอยลง ใน
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กลุมที่อายุตํ่ากวา 30 ป และแมในผูที่สมรสหรือเคยสมรสเอง ตํ่า
กวารอยละ 30คาดหวังวาบุตรจะเปนแหลงหลักของการเก้ือหนุน
ทางการเงินยามสูงวัย ไมเปนที่ชัดเจนวาผลดังกลาวนี้สะทอนถึง
คานิยมเก่ียวกับความกตัญูทดแทนบุญคุณบิดามารดาสูงอายุที่
ออนแอลงในกลุมคนรุนอายุนอยหรือไม หรืออาจเปนการสะทอน
ถึงความคาดหวังของคนรุนอายุนอยวาเมื่อถึงวัยสูงอายุ พวกเขา
เหลานัน้อาจมีแหลงเก้ือหนุนทางการเงินแหลงอืน่ๆนอกเหนือจาก
บุตรก็ได โดยเฉพาะแหลงทางการ เชนโครงการหลักประกันยาม
ชราภาพ ดังไดกลาวมาแลวขางตน 

ความคาดหวังการเก้ือหนุนตอบแทนคุณเปนเรื่องที่ไมคงท่ี แต
อาจเปลี่ยนไปในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อความสามารถของผูสูง
อายุในการเล้ียงดูแลตนเองเพ่ิมขึน้ หรือความสํานึกถงึหนาท่ีของ
บตุรในการเก้ือหนนุบดิามารดาลดลง อยางไรก็ตาม ผลการศึกษา
ตางๆขางตนกช็ีแ้นะวาแมจะมกีารเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและ
สงัคมอยางมากในสงัคมไทย แตคานิยมหลกัเกีย่วกบัการเกือ้หนนุ
ผูสูงอายุโดยครอบครัวยังคงเปนเรื่องท่ีคนท่ัวไปเห็นพองตองกัน
แมวาบทบาทของครอบครัวในการดูแลผูสงูอายุอาจจะลดลงก็ตาม 

ผลกระทบดานการเกือ้หนนุทางสังคมและการปรนนบิตัิ
ดูแล 

การเกือ้หนนุทางสงัคมไมเหมือนกบัการเกือ้หนุนดานวตัถใุนแงที่
วาการเก้ือหนนุทางสังคมในรูปของการมีปฏสิมัพนัธแบบเห็นหนา
กนันัน้ ตองมีเรือ่งระยะทางหรอืระยะหางระหวางบตุรกบัผูสงูอายุ
เขามาเก่ียวของ อยางไรก็ตาม ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดาน
การคมนาคม โดยเฉพาะการแพรหลายของการเขาถงึโทรศพัทมอื
ถอืนบัเปนการเพิม่ขดีความสามารถในการตดิตอกนัระหวางบตุรที่
ยายถ่ินกบับดิามารดาสูงอายุโดยไมตองมีการปฏิสมัพนัธแบบเห็น
หนากนั ดงันัน้ ความสามารถในการใหการเก้ือหนนุทางสงัคมโดย
บตุรทีอ่ยูหางจากบิดามารดาแปรผนัตามรปูแบบของการเกือ้หนนุ 
อยางไรกต็าม การดแูลปรนนบิตัปิระจาํวนัโดยบตุรผูใหญนัน้ระยะ
ทางระหวางทีอ่ยูของบตุรกบัของบดิามารดาน้ันตองอยูใกลกนัมาก 
โดยมักเปนการอยูรวมบานเดียวกันหรืออยูบานติดกนั ดงันัน้ เพือ่
ใหเขาใจไดดขีึน้ถงึผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขนาดครอบครัว
และการเพ่ิมการยายถิ่นของบุตรตอการเกื้อหนุนทางสังคม จึง
ควรศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดครอบครัวกับระหางจาก
บุตร ขอมูลในแผนภูมิที่ 3.10 แสดงวาที่อยูของบุตรผูใหญคนท่ี
อยูใกลทีส่ดุมคีวามสัมพนัธกบัขนาดครอบครัวอยางชดัเจน กลาว
คอื ยิง่มจีาํนวนบุตรมากโอกาสท่ีผูสงูอายจุะมบีตุรอยูบานเดียวกนั
หรือบานติดกัน หรือมีบุตรอยางนอยหน่ึงคนอยูในหมูบานหรือ
ชมุชนเดยีวกันหรอืจงัหวัดเดียวกนัมมีากขึน้ดวย และในทางกลับ
กัน ระยะหางจากบุตรนี้จะมีผลกระทบตอการเกื้อกูลตางๆ ที่บุตร
คนท่ีอยูใกลหรืออยูไมไกลนักจะใหได

แผนภูมิที่ 3.10 สถานที่อยูของบุตรที่เปนผูใหญคนที่อยูใกลที่สุด 
จําแนกตามจํานวนบุตรที่มีชีวิตของประชากร
อายุ 60 ปและมากกวา ประเทศไทย พ.ศ. 2550 

แหลงขอมูล: การสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ. ศ. 2550 

หมายเหตุ: บุตรท่ีเปนผูใหญรวมบุตรท่ีอยูดวยกันในบานท่ีมีอายุ 18 ปและ
มากกวา และบุตรทั้งหมดที่อยูที่อื่น สถานที่อยูแตละหมวดตอๆ
มารวมของหมวดกอนหนาน้ันๆเขาไปดวย 

การติดตอทางสังคมและภาวะที่ดี/การอยูดีมีสุขดาน
จิตใจ

สําหรับบิดามารดาสูงอายุสวนใหญ การไดติดตอกับบุตรท่ียาย
ออกไปจากบานนับเปนเรื่องสําคัญตอความอยูดีมีสุขทางสังคม
และจิตใจ โดยเฉพาะถาไมมีบุตรคนใดอยูใกลๆเลย การยายถิ่น
ของบุตรลดโอกาสการพบปะเห็นหนากับบุตรแมวาจะยังมีการ
ตดิตอกันอยูดวยชองทางอื่นๆ ( เชน โทรศัพทมือถือซ่ึงนับเปน
เรื่องปกติธรรมดามากในปจจุบัน) ก็ตาม 

การสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 มีคําถาม
เกีย่วกบัความถีข่องการเยีย่มเยยีนและการตดิตอทางโทรศพัทกบั
บุตรท่ีอยูที่อื่น โดยไมระบุวาเปนบุตรคนใดแตเปนคําถามถึงบุตร
โดยรวม และไมรวมบุตรท่ีอยูบานเดียวกัน เพราะเปนท่ีเขาใจวา
บุตรที่อยูบานเดียวกันก็นาจะมีการติดตอพบปะกันทุกวัน ผลใน
ตารางที่ 3.11 แสดงวาในประชากรอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปที่มีบุตร
อยูทีอ่ืน่อยางนอยหน่ึงคน รอยละท่ีรายงานวามกีารพบปะกับบตุร
ที่อยูที่อื่นทุกสัปดาหหรือทุกเดือนเพ่ิมข้ึนตามจํานวนบุตรผูใหญ 
อยางไรก็ตาม ปรากฏวา เมือ่รวมการติดตอทางโทรศัพทเขาดวย 
ความสัมพนัธระหวางความบอยคร้ังของการติดตอกับจาํนวนบุตร
ที่พบน้ันไดหมดไป มีขอสังเกตวาถาตัวชี้วัดตางๆของการติดตอ
รวมเอาบุตรท่ีอยูบานเดียวกันเขาไปดวย ความสัมพันธกับขนาด
ครอบครวัจะเขมแข็งขึน้เพราะโอกาสการอยูรวมบานกบับตุรเพิม่
ตามจํานวนบุตรดังกลาวมาขางตน 
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ตาราง 3.11 การติดตอกับบิดามารดาในรอบปที่แลวกับบุตรที่อยูที่อื่นของประชากรอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปที่มีบุตรอยูที่อื่น จําแนก
 ตามจํานวนบุตรท่ีเปนผูใหญและที่อยูของบุตร พ.ศ. 2550 

การติดตอแบบพบปะเยี่ยมเยียน การติดตอแบบพบปะเยี่ยมเยียน หรือทางโทรศัพท

ทุกสัปดาห ทุกเดือน ทุกสัปดาห ทุกเดือน

รวม 37.8 55.9 58.7 85.9

จํานวนบุตรที่เปนผูใหญ

 1 27.0 48.9 57.9 85.1

 2 33.2 54.4 58.1 85.9

 3 36.5 56.2 59.3 86.4

 4+ 39.9 56.6 58.8 85.7

ที่อยูของบุตรคนท่ีอยูใกลที่สุด 
(ไมรวมบุตรที่อยูดวยกัน)

 ในชุมชนเดียวกัน 63.6 71.3 75.0 90.4

 ในจังหวัดเดียวกัน 26.4 56.3 54.0 86.6

 ที่อื่น 0.0 5.9 34.6 82.8

แหลงขอมูล: การสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศ พ. ศ. 2550 

หมายเหตุ: บุตรที่เปนผูใหญรวมบุตรทั้งหมดท่ีไมไดอยูบานเดียวกันและบุตรท่ีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปท่ีอยูบานเดียวกัน

ไมนาแปลกใจท่ีพบวา ความถ่ีหรือความบอยคร้ังของการพบปะ
กับบุตรท่ีอยูที่อื่นมีความสัมพันธสูงกับระยะหางระหวางที่อยูของ
บุตรกับของบิดามารดา สําหรับบุตรที่อาศัยอยูในชุมชนเดียวกับ
บิดามารดา โดยเกือบ 2 ใน 3 ของบิดามารดาสูงอายุรายงานวา
ไดพบปะกับบุตรทุกสัปดาห และ มากกวารอยละ 70 ไดพบปะกับ
บุตรทุกเดือน ตรงกันขาม กลุมบิดามารดาสูงอายุที่บุตรท้ังหมด
อยูจงัหวดัอืน่ เกอืบไมมกีารติดตอกบับุตรทุกสปัดาหและมีสดัสวน
นอยมากที่ไดตดิตอพบปะกบับตุรทกุเดอืน อยางไรกต็าม เมือ่รวม
การติดตอทางโทรศัพทเขาดวย ความสัมพันธระหวางท่ีอยูของ
บุตรคนที่อยูใกลที่สุดกับความบอยครั้งของการติดตอลดลงอยาง
มาก แมวาการติดตอโดยการเยี่ยมเยียนหรือทางโทรศัพท โดย
เฉพาะเปนการติดตอทุกสัปดาห ความสัมพันธกับท่ีอยูของบุตร
คนท่ีอยูใกลทีส่ดุยงัคงอยู การติดตอทกุเดือนก็นบัวาเปนเร่ืองปกติ
แมวาบุตรที่อยูใกลที่สุดจะอยูจังหวัดอื่นก็ตาม 

อาจกลาวไดวา โดยทั่วไปการติดตอทางสังคมกับบุตรสงเสริม
ภาวะท่ีดดีานจิตใจของบิดามารดาสูงอายุ นอกจากคําถามเก่ียวกับ

การตดิตอกบับตุรแลว การสาํรวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย 
พ.ศ. 2550 ยังมีชุดคําถามท่ีวัดภาวะท่ีดีทางจิตใจดวย ไดแก 
คําถามท่ีถามถึงความบอยครั้งของความรูสึกเบื่ออาหาร ความ
วิตกกังวล หงุดหงิด/รําคาญใจ หมดหวังในชีวิต รูสึกวาชีวิตไมมี
คุณคา ไมมีความสุขเศราหมอง และรูสึกเหงาในเดือนที่ผานมา 
การคํานวณคะแนนรวมของภาวะที่ดีทางจิตใจจากแตละขอ ให
คะแนนสําหรับคําตอบตางๆดังนี้ ถาตอบวาไมเลย ให 2 คะแนน 
เปนบางครั้ง 1 คะแนน และเปนประจําให 1 คะแนน ผลรวม
คะแนนจากขอถามภาวะทางจิตใจ 7 ขอคะแนนท่ีสูงกวาแสดงวา
มีภาวะทางจิตใจท่ีดีกวา การท่ีการยายถิ่นของบุตรและการไมมี
บุตรอาจทําใหบิดามารดาสูงอายุขาดการปฏิสัมพันธทางสังคม 
คําตอบเก่ียวกับความรูสึกเหงาจึงเปนเรื่องท่ีนาสนใจเปนพิเศษ 
ดังน้ันในตารางท่ี 3.12 จึงแสดงท้ังรอยละท่ีรายงานวารูสึกเหงา
อยางนอยบางคร้ังในเดือนท่ีผานมาและคะแนนเฉล่ียของภาวะ
ทางจิตใจโดยรวม
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ตาราง 3.12 ประชากรอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปท่ีมีบุตรอยางนอย 1 คน รอยละท่ีรูสึกเหงาหรือเหงาเปนบางครั้งในเดือนที่ผานมา 
 และคะแนนสุขภาวะทางใจ พ.ศ. 2550 

% รูสึกเหงาอยางนอยบางครั้ง คะแนนสุขภาวะทางใจ 

รวม 60 + 34.9 11.43

จํานวนบุตร

 0 42.9 11.30

 1 34.0 11.50

 2 30.7 11.79

 3 30.6 11.69

 4+ 36.8 11.26

ที่อยูของบุตรคนที่อยูใกลที่สุด

 บานเดียวกัน 30.9 11.51

 บานติดกัน 39.4 11.26

 ในชุมชนเดียวกัน 44.3 11.21

 ในจังหวัดเดียวกัน 40.8 11.32

 ที่อื่น 38.3 11.51

แหลงขอมูล: การสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ. ศ. 2550 

หมายเหตุ: ดูเนื้อหาในบทสําหรับนิยามของคะแนนสุขภาวะทางใจ 

ผลในตารางแสดงวาผูสูงอายุที่ไมมีบุตรมีแนวโนมจะรายงานวา
รูสกึเหงามากกวากลุมอ่ืนอยางเห็นไดชดั ผูสงูอายุกลุมนีม้คีะแนน
เฉลีย่ของภาวะทางจติใจทีต่ํา่กวาเฉลีย่แมวาจะไมตํา่กวากลุมท่ีมี
บตุรตัง้แต 4 คนขึน้ไป พบวา ในกลุมผูสงูอายทุีม่บีตุรมชีวีติอยาง
นอย 1 คน ความสัมพันธระหวางจาํนวนบุตรกับรอยละทีรู่สกึเหงา
หรอืกบัคะแนนรวมของภาวะทางจิตใจน้ันไมสมํา่เสมอ สวนความ
สัมพันธระหวางรอยละที่รูสึกเหงาหรือคะแนนรวมของภาวะทาง
จิตใจกับที่อยูของบุตรคนท่ีอยูใกลที่สุดก็ไมมีแบบแผนท่ีแนนอน
เชนกัน อยางไรก็ตาม ผูสูงอายุที่มีบุตรอยูในครัวเรือนเดียวกันมี
สดัสวนทีร่ายงานวารูสกึเหงาในชวงเดอืนทีผ่านมาตํา่ทีส่ดุ และไม
ปรากฏความสัมพนัธระหวางความรูสกึเหงากบัความใกลไกลของ
ทีอ่ยูบตุร กลุมทีม่คีะแนนรวมเฉลีย่ของภาวะทางจติใจสงูทีส่ดุ คอื
กลุมที่อยูบานเดียวกับบุตรและกลุมที่บุตรทั้งหมดอยูจังหวัดอ่ืน 
ผลการศึกษาน้ีชี้แนะวา ตราบเทาที่ขนาดครอบครัวลดลงแตยัง

มีบุตรอยางนอยหน่ึงคน การยายถิ่นท่ีเพิ่มขึ้นของบุตรไมจําเปน
ที่จะทําใหภาวะทางจิตใจของผูสูงอายุในอนาคตแยลง อยางไร
ก็ตาม ความสัมพันธนี้อาจเปล่ียนแปลงเม่ือขนาดครอบครัวของ
ผูสงูอายเุลก็ลงมากกวานีม้ากและมบีตุรท่ีอยูใกลๆ จาํนวนนอยลง

การดูแลทางกาย

การสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ถามผูให
สัมภาษณวามีใครดูแลปรนนิบัติในการทํากิจวัตรประจําวันหรือ
ไม ถามี ใครเปนผูที่ดูแลปรนนิบัติในการทํากิจวัตรประจําวันมาก
ที่สุด พบวา ผูที่อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปสวนใหญ (หรือรอยละ 88) 
รายงานวาสามารถดูแลตนเองได ดงันัน้จงึอนุมานไดวาคนกลุมนี้
ไมตองการคนมาดแูลปรนนบิตักิารทาํกิจวัตรประจาํวัน สดัสวนที่
สามารถดูแลตนเองไดลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น จากรอยละ 94 ใน
กลุมอายุ 60-64 ป เปนรอยละ 83 ในกลุมอายุ 75-79 ป อยางไร
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ก็ตาม ในกลุมที่อายุตั้งแต 80 ปขึ้นไป มีเพียง 2 ใน 3 เทานั้นท่ี
รายงานวาสามารถดูแลการทํากิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง ใน
ผูที่ไมรายงานวาสามารถดูแลตนเอง สวนใหญมีผูดูแลแมวาจะมี
บางคนรายงานวาตองการคนดูแลแตไมมีผูดูแลก็ตาม 

ผลในตารางที่ 3.13 แสดงวา โดยท่ัวไป ความสัมพันธระหวาง
รอยละของผูสูงอายุที่ดูแลตนเองไดกับจํานวนบุตรผูใหญที่มีนั้น
ไมสมํ่าเสมอ ขณะเดียวกันพบขอชี้แนะบางอยางวา ผูสูงอายุที่
อยูบานเดียวกับบุตรมีแนวโนมจะชวยตนเองไดนอยกวาผูสูงอายุ
ที่ไมไดอยูกบับตุร โดยเฉพาะนอยกวากลุมทีบ่ตุรคนทีอ่ยูใกลทีส่ดุ
อยูจังหวัดอ่ืนมาก ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาเมื่อไม
นานมานีท้ี่ใชขอมลูการสาํรวจผลกระทบของการยายถิน่ซึง่พบวา

ตาราง 3.13 รอยละของประชากรอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปที่สามารถดูแลตนเอง และการกระจายรอยละของผูดูแลสําหรับผูสูงอายุที่
 ตองการผูดูแลหรือมีผูดูแล จําแนกตามจํานวนบุตรที่เปนผูใหญและที่อยูของบุตรคนที่อยูใกลที่สุด พ.ศ. 2550

รอยละที่
ดูแล

ตนเองได

ผูดูแลในผูสูงอายุที่ตองการการดูแลหรือมีผูดูแล (การกระจายรอยละ)

ไมมีผู
ดูแลแต
ตองการ

คูสมรส
บุตร รวม
บุตรเขย/
สะใภ

สมาชิก
อื่นใน

ครอบครัว

ผูดูแล
รับจาง(ก) อื่นๆ รวม

รวม 88.0 9.2 26.3 56.7 4.7 2.6 0.5 100

จํานวนบุตรที่เปนผูใหญ

 1 88.0 10.2 26.3 47.0 9.7 6.8 0.0 100

 2 91.3 8.7 41.0 42.3 5.2 2.2 0.5 100

 3 88.9 12.6 24.8 51.8 5.3 4.1 1.4 100

 4+ 86.8 8.2 24.1 61.7 3.9 1.8 0.3 100

ที่อยูของบุตรคนท่ีอยูใกลที่สุด

 บานเดียวกัน 85.7 7.1 17.1 69.6 3.1 2.6 0.6 100

 บานติดกัน 90.8 10.3 39.9 39.9 8.0 1.7 0.3 100

 ในชุมชนเดียวกัน 88.8 13.3 56.0 22.2 8.1 .4 0.0 100

 ในจังหวัดเดียวกัน 92.2 19.3 61.4 6.0 8.4 4.8 0.0 100

 ที่อื่น 94.1 20.0 53.8 6.3 13.8 5.0 1.3 100

แหลงขอมูล: การสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ. ศ. 2550 

หมายเหตุ: บุตรที่เปนผูใหญรวมบุตรทั้งหมดท่ีไมไดอยูบานเดียวกันและบุตรท่ีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปท่ีอยูบานเดียวกัน
  (ก) พยาบาลและผูรับใช

ในกลุมผูสงูอายทุีร่ายงานวาไมสามารถดูแลตนเองได ไมพบความ
สมัพนัธทีช่ดัเจนระหวางรอยละทีต่องการความชวยเหลอืแตไมมี
ผูดแูลกับจาํนวนบุตรวัยผูใหญ แมวาจะพบความแตกตางบางเร่ือง
ใครเปนผูดแูล ทีเ่ห็นโดดเดนทีส่ดุ คอื ผูสงูอายทุีม่บีตุรผูใหญ 1-2 
คนมักมบีตุรหรอืบตุรเขย/สะใภเปนผูดแูลนอยกวากลุมทีม่บีตุร 3 
คน และโดยเฉพาะนอยกวากลุมที่มีบุตรต้ังแต 4 คนขึ้นไปอยาง
มาก ผูสูงอายุกลุมนี้มักพึ่งพาคูสมรสในการใหการดูแลมากกวา 

บตุรทีย่ายถิน่มกัจะยายกลบัมายงับานบิดามารดาถาบดิามารดามี
สุขภาพไมดี (Zimmer & Knodel, กําลังพิมพ) การมีบิดามารดาที่
ตองการความชวยเหลอือาจเปนอปุสรรคตอการละทิง้บิดามารดา
สูงอายุไปโดยไมไดชวยอะไร
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มีเพียงสวนนอยท่ีพึ่งผูดูแลรับจางแมวาสัดสวนท่ีใชผูดูแลรับจาง
จะสูงที่สุดในกลุมที่มีบุตรเพียงคนเดียว

ตรงกันขามกับจํานวนบุตรผูใหญที่มี พบวาในกลุมสูงอายุที่ไม
สามารถดูแลตนเองได ปจจยัทีอ่ยูของบุตรคนท่ีอยูใกลทีส่ดุมคีวาม
สมัพนัธอยางชัดเจนกับรอยละท่ีรายงานวาตองการผูดแูลแตไมมี 
กลาวคอื ยิง่บตุรคนทีอ่ยูใกลทีส่ดุอาศยัอยูไกลเพยีงใด แนวโนมที่
ผูสงูอายุจะไมมผีูดแูลแมจะตองการความชวยเหลอืก็ตามจะมมีาก
ขึ้นเพียงนั้น และ 1 ใน 5 ของกลุมผูสูงอายุกลุมนี้ที่บุตรคนท่ีอยู
ใกลที่สุดอยูจังหวัดอื่นรายงานวาไมมีผูดูแล สัดสวนที่ตองการผู
ดูแลแตไมมีนี้ นับวาสูงเกือบเปนสามเทาของกลุมที่มีบุตรอยูใน
บานเดียวกัน ผลดังกลาวช้ีแนะวา การยายถ่ินของบุตรทําใหผู
สงูอายบุางคนท่ีตองการผูดแูลทางกายในการทํากจิวตัรประจําวนั
มีโอกาสจะขาดคนดูแล 

ขอมลูเกีย่วกับทศันคติจากการสํารวจผลกระทบการยายถิน่ พ.ศ. 
2549 พบวา เกือบรอยละ 90 ของบิดามารดาสูงอายุยอมรับได
กับการไมมีบุตรอยูใกลๆ ตราบเทาที่ยังมีการติดตอกับบุตรและ
บิดามารดายังมีสุขภาพดี (Knodel et al. 2007) อยางไรก็ตาม 
มีนอยกวารอยละ 30 รายงานวายอมรับไดที่จะใหบุตรจางคนมา
ดูแล กรณีที่บิดามารดาสูงวัยมีสุขภาพไมดีและบุตรทุกคนอยูที่
อื่น นอกจากนั้น กวารอยละ 80 รูสึกวาจะเปนการดีกวาถาบุตร
จะยายกลับมาดูแลพอแมที่สูงอายุและมีสุขภาพไมดีแทนท่ีจะให
พอแมยายไปอยูกับบุตร ดังนั้น จะเห็นวาสังคมไทยยังมีคานิยม
ที่มั่นคงที่ใหบุตรเปนผูดูแลบิดามารดาสูงวัยที่สุขภาพไมดี โดยมี
บุตรอยางนอยหนึ่งคนยายกลับมาดูแลถาบุตรทุกคนอยูที่อื่น นับ
วายังคงฝงอยูในสังคมไทยอยางมั่นคง 

การเตรียมการเพื่อยามสูงวัย 

โดยท่ัวไป การอยูดีมีสุขในยามสูงวัยนั้นสวนใหญขึ้นอยูกับวา
สังคมและปจเจกบุคคลมีการเตรียมการเพื่อยามสูงวัยกันดีแค
ไหนหรือมากนอยเพียงใด การเตรียมการท่ีไมเพียงพอหรือเตรียม
ลาชาในทุกระดับตั้งแต ระดับประเทศ ชุมชน ครอบครัว และ
ปจเจกบุคคลอาจสงผลตอคุณภาพชีวิตในยามสูงวัยและความ
สามารถในการมีสวนชวยเหลือหรือทําประโยชนแกสังคมของผู
สูงอายุ 

การเตรียมการในระดับประเทศ

ในทศวรรษทีผ่านมา อาจกลาวไดวารฐับาลไทยสนใจและตระหนกั
มากข้ึนถงึผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสังคมไทยท่ีเขาสูสงัคม
สงูวยัอยางรวดเร็ว โดยมีการตอบสนองในรูปแบบตางๆ เชน การ
แตงตั้งคณะกรรมผูสูงอายุแหงชาติ (กผส.) ในป พ. ศ. 2552 การ
มีและดําเนินการตามแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545- 
พ.ศ. 2564 และยุทธศาสตรหนึ่งของแผนผูสูงอายแุหงชาตินี้ คือ
การสงเสริมการเตรียมความพรอมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุ

ที่มีคุณภาพ และเพ่ือใหแผนยุทธศาสตรนี้บรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 
จึงมีมาตรการยอยตางๆหลายมาตรการ ไดแก มาตรการหลัก
ประกันรายไดเพื่อวัยสูงอายุ มาตรการใหการศึกษาและเรียนรู
ตลอดชีวิต มาตรการปลุกจิตสํานึกให คนในสังคมตระหนักและ
เห็นคุณคาและศักดิ์ศรีของผูสูงอายุ นอกจากนี้ ยังมีการออกพระ
ราชบัญญตัผิูสงูอายพุ.ศ. 2546 การต้ังกองทนุผูสงูอาย ุการจดัให
มหีนวยงานเฉพาะทีร่บัผดิชอบงานเกีย่วกบัผูสงูอาย ุและการบรรจุ
เรือ่งของผูสงูอายใุนแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตฉิบบั
ที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) เปนตน อาจมองไดวาความพยายาม
ตางๆเหลานี้ของรัฐสะทอนถึงการเตรียมความพรอมของประเทศ
ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมสูงวัยอยางรวดเร็วของ
ประเทศไทยไดในระดับหนึ่ง 

การเตรียมการในระดับทองถิ่นและชุมชน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะ องคการบริหารสวนตําบล 
(อบต.) นับวาเปนองคกรบริหารทองถิ่นที่อยูใกลชิดประชาชน
มากที่สุด ในทางทฤษฏีองคกรบริหารทองถิ่นควรเปนหนวยงาน
รัฐที่เขาใจปญหาและความตองการของผูสูงอายุในทองถิ่นของ
ตน และอยูในฐานะท่ีจะแกปญหาและตอบสนองความตองการ
ของผูสูงอายุในทองถิ่นไดดีกวาหนวยงานอื่นๆ อยางไรก็ตาม 
ความออนแอของการบริหารและการจัดสรรงบประมาณ นับ
เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานตามภาระหนาที่เรื่องผูสูงอายุ 
นอกจากนี้ การขาดบุคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับเรื่องผูสูงอายุและ
การเปล่ียนผูบริหารระดับสูงบอยคร้ังจากอิทธิพลทางการเมือง
ทําใหนโยบาย แผนและการดําเนินงานโครงการเรื่องผูสูงอายุ
ขาดความตอเนือ่ง (วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ 2551) 
ยิ่งกวาน้ัน อบต. สวนใหญมักใหความสําคัญกับโครงการตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานมากกวางานการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะกลุมประชากรสูง
อายุ อปุสรรคสําคญัประการหน่ึงท่ีทาํใหโครงการเก่ียวผูสงูอายุใน
ระดับทองถิน่มปีระสทิธภิาพตํา่ คอื การขาดขอมลูทีท่นัสมยัเกีย่ว
กับลักษณะตางๆของประชากรสูงอายุในทองถิ่น ปจจัยนี้นับเปน
อุปสรรคในการเจาะหากลุมประชากรเปาหมายเพ่ือการใหบริการ
ที่เหมาะสม นอกจากนี้ อบต. บางแหงใหความสนใจประชากร
สูงอายุในฐานะเปนเพียงฐานเสียงเพื่อการเลือกตั้งมากกวาจะ
พยายามหาวิธีการแกไขปญหาใหกับประชากรกลุมนี้ และบาง
แหงไมมีโครงการเก่ียวกับผูสงอายุที่มีเพิ่มมากข้ึนในชุมชนเลย
นอกจากการใหเบี้ยยังชีพตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญเทานั้น 
(วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ 2551)

การเตรียมการในระดับบุคคล

ดวยความจํากัดของระบบการเกื้อหนุนผูสูงอายุทั้งภาคทางการ
และไมทางการ การเตรียมการเพ่ือวัยสงูอายขุองแตละบุคคลเปน
เรื่องจําเปน ทั้งการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 
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2550 และการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนอายุ 18-59 ป 
เกี่ยวกับความรูและทัศนคติที่มีตอผูสูงอายุ พ.ศ. 2550 มีขอมูล
เกี่ยวกับการเตรียมการเพ่ือยามสูงวัยในเร่ืองตางๆ 5 ดานไดแก 
การเงิน การอยูอาศัย สุขภาพกาย ผูดูแล และการเขาหาศาสนา
มากข้ึน ผูใหสัมภาษณถูกถามวา “เคยคิดเตรียมการเพ่ือวัยสูง
อายุในแตละเรื่องหรือไม” ถาตอบวา ”เคยคิด” จะถามตอวา ”ได
เตรียมการในแตละเร่ืองนั้นๆหรือไม ผูที่ตอบวาไดคิดและเตรียม
การอยางนอยหน่ึงใน 5 ดานที่ถามกอนอายุ 60 ป จะถือวาไดมี
การเตรียมการเพ่ือยามสูงวัย 

ขอมูลในตารางที่ 3.14 แสดงวาผูสูงอายุในปจจุบันมีการเตรียม
การเพ่ือยามสูงวัยนอยกวาผูจะเปนคนสูงอายุในอนาคต (รอยละ 
57 เปรียบเทียบกับรอยละ 76) ผลดังกลาวสวนหน่ึงอาจเกิดจาก
ความลําเอียงในการรายงานของคนรุนอายุมากที่อาจมองขาม
สิ่งท่ีตนเองไดเคยทําหรือเตรียมเปนระยะเวลานานท่ีผานมาแลว 

ตาราง 3.14 รอยละที่ไดเตรียมการเพื่อยามสูงอายุ จําแนกตามอายุ เพศ และเขตที่อาศัย พ.ศ. 2550 

อายุ

รอยละท่ีไดเตรียมการเพื่อยามสูงอายุ

รวม
เพศ เขตที่อาศัย

ชาย หญิง ชนบท เมือง

<20 57.1 50.7 63.6 57.0 57.3

20-29 63.5 62.5 64.2 63.2 63.7

30-39 75.1 72.3 77.5 75.3 74.9

40-49 79.7 78.7 80.6 78.5 81.6

50-59 85.5 84.0 86.8 83.9 87.8

รวมผูสูงอายุในอนาคต(อายุ 18-59) 75.8 74.1 77.3 76.0 75.6

60-69 64.0 65.3 63.0 63.0 66.7

70-79 48.1 49.3 47.2 45.4 55.0

80+ 40.3 42.5 39.0 38.3 45.2

รวมผูสูงอายุในปจจุบัน (อายุ 60+) 56.7 58.5 55.3 55.0 60.9

แหลงขอมูล: การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนอายุ 18-59 ป เกีย่วกับความรูและทัศนคติทีม่ตีอผูสงูอายุ พ.ศ. 2550 และการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย 
พ. ศ. 2550 

หมายเหตุ: การเตรียมการเพ่ือยามสูงอายุ หมายถึงการไดเตรียมการอยางนอย 1 อยางใน 5 ดาน ไดแก การเงิน การอยูอาศัย สุขภาพกาย การเตรียมหาผูดูแลและ
การศึกษาธรรมหรือเขาหาศาสนามากขึ้น 

กลุมที่จะเปนผูสูงอายุในอนาคตอันใกล (อายุ 50-59 ป) มีสัดสวน
ที่ไดเตรียมการเพื่อยามสูงวัยสูงกวาท้ังกลุมหนุมสาวท่ีอายุนอย
กวาและกลุมผูสูงอายุในปจจุบัน การท่ีคนหนุมสาวมีรอยละที่ได
เตรียมการเพ่ือยามสูงวัยตํ่า นาจะเนื่องจากวาสําหรับคนกลุมนี้
ยังเห็นการสูงอายุยังเปนเรื่องไกลตัว ความแตกตางระหวางเพศ
ในสัดสวนท่ีไดเตรียมการเพ่ือยามสูงวัยมีนอย และแมจะมีก็มี
ทิศทางตรงกันขามระหวางกลุมผูสูงอายุในปจจุบันกับผูสูงอายุ
ในอนาคต สําหรับกลุมผูสงูอายุในปจจุบัน ผูที่อยูในเขตชนบทมี
แนวโนมจะเตรียมการเพ่ือยามสูงวัยนอยกวาผูที่อยูในเขตเมือง 
แตสําหรับผูสูงอายุในอนาคต ความแตกตางระหวางเขตที่อาศัย
มีนอย การศึกษาท่ีผานมาชี้วาผูสูงอายุในปจจุบันเริ่มการเตรียม
การเพื่อยามสูงวัยคอนขางชา โดยประมาณ 1 ใน 5 เริ่มเตรียม
การหลังอายุ 60 ปแลว และ 1 ใน 3 เตรียมการในชวงอายุ 50-59 
ป (Prachuabmoh 2009)
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การศึกษาเร่ืองการเตรียมการเขาสงูวยัสงูอายุในแตละเร่ืองพบวา

มีความแตกตางกันไมมาก สัดสวนท่ีไดเตรียมการมีตั้งแต รอย

ละ 34 สําหรับการเตรียมหาผูดูแล จนถึงรอยละ 44 สําหรับการ

เตรียมเรื่องสุขภาพกาย (ไมไดแสดงตารางขอมูล) อยางไรก็ตาม 

การมีมาตรการสงเสริมหลักประกันรายไดภายใตยุทธศาสตร

สงเสริมการเตรียมความพรอมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มี

คุณภาพในแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 2 อาจชวยกระตุนหรือ

สงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงความจําเปนของการเตรียมการ

เพื่อยามสูงวัยแตเนิ่นๆ และอาจชวยอธิบายวาทําไมดานการเงิน

จึงเปนเรื่องที่คนหนุมสาวรายงานวามีการเตรียมการในสัดสวนท่ี

สูงกวาการเตรียมการดานอื่น ๆ

โดยสรปุ ในประเทศไทย การเตรยีมการเพือ่ยามสงูวยัของผูสงูอายุ

ในอนาคตดูจะขยายเพ่ิมขึน้และเร่ิมเรว็ขึน้กวาผูสงูอายใุนปจจุบนั 

อยางไรก็ตาม สวนใหญอายุที่เริ่มมีการเตรียมการก็ยังหลังจาก

อายุ 40 ป การเตรียมการบางดาน เชน สุขภาพและการออมเงิน 

ควรเร่ิมตัง้แตเนิน่ๆหรือเม่ืออายุไมมากและทําอยางตอเน่ืองตลอด

วยัหนุมสาว รฐัเองควรใหการสงเสริมสนับสนุนใหมกีารเตรียมการ

ในเร่ืองดังกลาวต้ังแตอายุยังนอยโดยผานการใหการศึกษาท้ังใน

และนอกระบบ การสงเสรมิสนบัสนนุการเกือ้หนนุทางการเงนิควร

พิจารณามาตรการและโครงการตางๆที่มีความเปนไปไดตามจริง 

ดวยความจาํกัดของทรพัยากรทีม่ ีประกอบกบัความเรว็ในการเพิม่

ขนาดประชากรสูงอาย ุรฐัควรพิจารณาสนับสนุนการพ่ึงพาตนเอง

และใหความชวยเหลือเพือ่ใหประชาชนชวยตนเองไดในระยะยาว 

ขณะเดียวกันควรจัดสวัสดิการหรือใหความชวยเหลือแกผูสูงอายุ

หรือครอบครัวของผูสูงอายุที่ไมสามารถชวยตนเองไดจริงๆ เชน 

ผูสูงอายุที่ยากไรขาดคนดูแลหรือที่ทุพพลภาพไมสามารถดูแล

ตนเองได แทนการใหสวัสดิการแกผูสูงอายุทุกคนเทากัน

สรุปและขอเสนอแนะ

ประเทศไทยไดกาวสูการเปนสังคมสูงวัยแลว ปจจัยหลักทาง

ประชากรที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้คือการลดลงของภาวะ

เจริญพันธุในหลายสิบทศวรรษท่ีแลว จากระดับที่เคยสูงสูระดับท่ี

ตํ่ากวาทดแทนในปจจุบัน ขนาดและสัดสวนของประชากรสูงอายุ

ไดเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วและจะยังคงเพิ่มตอไปในอนาคตอีกหลาย

สบิปขางหนา อตัราสวนศกัยภาพการเกือ้หนนุลดลงอยางรวดเรว็

เมื่อจํานวนประชากรสูงวัยซึ่งมักไมไดทํางานแลวเพิ่มขึ้น ขณะท่ี

ประชากรวัยแรงงานซึ่งมักเปนผูใหการเกื้อหนุนโดยผานการจาย

ภาษีใหผูสูงอายุไดรับประโยชนจากการใหบริการดานสุขภาพ

และบําเหน็จบํานาญน้ันมีจํานวนคงท่ีระยะหน่ึงแลวจากน้ันจะมี

จํานวนลดลง แนวโนมตางๆดังกลาวน้ีนับวามีผลกระทบท่ีสําคัญ

ทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาค แมวาลักษณะและความ

มากนอยของผลกระทบยังเปนประเด็นทีถ่กเถียงกนัอยู ขณะท่ีนกั

วชิาการ/ผูเชีย่วชาญหลายทานเนนเรือ่งการคกุคามของการลดลง

ในศักยภาพเกื้อหนุนตอการเติบโตทางเศรษฐกิจและการแขงขัน

แยงชิงทรัพยากรอยางเขมขนระหวางคนตางรุน แตอีกหลาย

ทานกลับมีความเห็นในทางบวกมากกวา โดยเนนผลกระทบของ

ระดับเจริญพันธุที่ตํ่า ซึ่งไดแก อัตราสวนภาระเด็กท่ีลดลง การมี

สวนรวมในแรงงานของสตรีที่เพิ่มมากขึ้น และการสะสมทุนหรือ

ทรพัยากรมนษุยทีด่ขีึน้อันเนือ่งจากการลดลงของภาวะเจรญิพนัธุ

และผลผลิตของแรงงานท่ีเพิม่ขึน้จากการท่ีแรงงานมีการศึกษาดี

ขึ้นบวกกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีการผลิต (เชน Bloom, 

Canning and Fink 2009) 

จากการท่ีผลกระทบทางสังคมในระดบัมหภาคเปนเร่ืองสาํคัญมาก 

บทนี้จึงใหความสําคัญกับผลกระทบของแนวโนมตางๆในระดับ

ครอบครอบครัว โดยเห็นวาการมุงสนใจประเด็นดงักลาวเปนเร่ือง

เหมาะสมเพราะประเพณีปฏิบัติที่มีมาก็ใหครอบครัวเปนสถาบัน

หลักในการรับภาระดูแลใหการเก้ือหนุนแกสมาชิกสูงอายุ ดัง

นั้นการอยูดีมีสุขของผูสูงอายุจึงอยูในมือของครอบครัวโดยผาน

ระบบหรอืคานิยมท่ีอยูในรปูของความกตญัทูดแทนบญุคณุของ

บตุรตอบดิามารดา โดยศกึษาถงึแนวโนมและศกัยภาพผลกระทบ

ของแนวโนมทางประชากรสองเรือ่งท่ีมกัถกูกลาวกนัวาเปนปจจยั

คุกคามการเกื้อหนุนผูสูงอายุโดยครอบครัว ไดแก 1) การลดลง

ของจํานวนบุตรท่ีมีชีวิตจากการสืบทอดตอกันของรุนอายุตางๆ 

และ 2) การเพิ่มการอยูอยางกระจัดกระจายของบุตรผูใหญซึ่งอยู

หางจากบิดามารดาเพราะการยายถ่ินท่ีเกี่ยวของกับโอกาสการมี

งานทํา แนวโนมของสองเร่ืองน้ีรวมกนั สงผลตอการเปลีย่นแปลง

การอยูอาศยัของผูสงูอายซุึง่รวมถงึการลดลงของสดัสวนผูสงูอายุ

ที่มีบุตรรวมอาศัยอยูดวย (จากรอยละ 77 ในป พ.ศ. 2538 เปน

รอยละ 56 ในป พ.ศ. 2550) 

การประเมินผลกระทบในระดับครอบครัวหรอืสงัคมของการเปล่ียน

เปนสังคมสูงอายุนี้มีความไมแนนอนอันเนื่องจากปจจัยสําคัญ

หลายประการ กลาวคือ สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

และเทคโนโลยีที่ผูสูงอายุอาศัยอยูมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา

และมักเปลี่ยนอยางมากดวย นอกจากน้ี ลักษณะตางๆของผูสูง

อายุในอนาคตจะแตกตางอยางมากจากผูสูงอายุในปจจุบัน ผูสูง

อายุในอนาคตจะมีการศึกษาดีกวา จึงนาจะมีสุขภาพท่ีดีกวาและ

มีหลักประกันยามชราภาพในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงในสัดสวนที่

สูงกวาผูสูงอายุในปจจุบันอยางมาก จากการท่ีระดับการศึกษา

และภาวะสุขภาพมีความสัมพันธกันสูง การมีการศึกษาที่ดีขึ้น 

(ซึ่งจะเปนลักษณะหน่ึงของผูสูงอายุในอนาคต) นาจะเปนปจจัย

เสรมิใหสขุภาพของผูสงูอายใุนอนาคตมแีนวโนมดขีึน้ นอกจากนี้



63ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางประชากร ตอการอยูดีมีสุขของผูสูงอายุในประเทศไทย

ยงัดเูหมอืนวาผูที่ไดเตรยีมการเพือ่ยามสงูวยัในหลายๆดานมแีนว

โนมเพ่ิมข้ึนดวย ขณะเดียวกนั สดัสวนของผูสงูอายุในอนาคตท่ีจะ

อยูเปนโสดและผูที่สมรสแตไมมีบุตรก็จะเพิ่มขึ้นเชนกัน สุดทาย 

เปนเรื่องสําคัญท่ีตองตระหนักวา คนที่เปนพอแมและบุตรท่ีเปน

ผูใหญรวมท้ังผูสมรสแตไมมบีตุรในวัยสูงอายุเหลานีจ้ะไมอยูเฉยๆ

โดยไมทาํอะไรภายใตโลกทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูรอบๆตวั ตรงกนั

ขาม คนเหลาน้ันจะมีการทําอะไรอยางหนึ่งอยางใดภายใตความ

สามารถของเขาท่ีจะลดผลกระทบทางลบและเพิ่มผลประโยชนท่ี

จะไดรับใหมากท่ีสุดโดยการปรับสภาพการอยูอาศัยในปจจุบันให

เขากับสถานการณใหมๆ 

แมวาสถานการณตางๆทีว่เิคราะหขางตนจะมคีวามไมแนนอน แต

กอ็าจกลาวไดวาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงทางประชากรตอ

ระบบครอบครัวที่เปนอยูจะแตกตางไปตามรูปแบบของการเก้ือ

หนนุและบริการตางๆ การตอบสนองตางๆของรัฐกเ็ชนกนัมคีวาม

แตกตางกันตามรูปแบบของครอบครัว เทาที่ผานมา พบวาการ

เกื้อหนุนดานวัตถุลดลงเพียงเล็กนอย การเก้ือหนุนทางการเงิน

สามารถทําไดไมวาบุตรจะอยูที่ไหนและปริมาณเงินท่ีบุตรใหดู

เหมือนจะเพ่ิมขึน้ตามโอกาสการทํางานทีด่ขีึน้จากการยายถิน่ ดงั

นั้นการกระจายแยกยายที่อยูของบุตรที่เพิ่มขึ้นอาจไมใชเปนการ

คกุคามการเก้ือหนุนทางการเงินจากบุตร แมวาผูสงูอายุทีม่จีาํนวน

บตุรมากกวามแีนวโนมจะไดรบัการเกือ้หนุนทางการเงนิจากบตุร

มากกวาก็ตาม แตมักมีรายงานวาผูสูงอายุที่มีบุตรจํานวนนอยมี

สถานะทางการเงินที่แยกวา ขณะที่ปจจัยตางๆ ที่อธิบายผลการ

ศึกษาที่พบยังไมชัดเจน การจํากัดขนาดครอบครัวอาจทําใหผูสูง

อายุสามารถสะสมทรัพยสินไดมากกวาซ่ึงเปนการทดแทนหรือ

ชดเชยการมีบตุรจํานวนนอยลงท่ีจะเปนผูใหการเก้ือหนุนดานวัตถุ

ขอควรคํานึงท่ีสําคัญประการหน่ึงภายใตขอเสนอแนะท่ีวาภัย

คุกคามตางๆของการเก้ือหนุนดานวัตถุมีไมมาก คือ การลดลง

ของขนาดครอบครัวของผูสูงอายุในอนาคตจะเร็วกวาที่ไดเคย

เกิดขึ้นในเวลาท่ีผานมา และจะตามมาดวยการกระจายที่อยูของ

บุตรที่มากยิ่งกวาเกา ดังน้ัน แนวโนมในอดีตอาจไมเหมาะสมที่

จะบงบอกถึงอนาคต ถึงกระนั้นก็ตาม การศึกษาที่สูงขึ้นและการ

เปลีย่นแบบแผนการทาํงานของบตุรผูใหญอาจทาํใหบตุรสามารถ

ใหการเก้ือหนุนทางการเงินไดดีขึ้นและนับเปนการชดเชยการ

มีบุตรจํานวนนอยลง นอกจากนี้ การขยายการครอบคลุมของ

หลักประกันยามชราภาพสําหรับผูสงูอายุในอนาคตภายใตกองทุน

บําเหน็จบํานาญของการประกันสังคมและโครงการใหมๆของรัฐ

อาจชวยทดแทนการลดการเกื้อหนุนทางการเงินจากบุตร การ

เกื้อหนุนภาคทางการท่ีเพิ่มขึ้นอาจเปนปจจัยสําคัญท่ีมาชดเชย

กับสัดสวนท่ีเพิ่มข้ึนของผูสูงอายุที่ไมมีบุตรซ่ึงชัดเจนวาสําหรับ

ประชากรกลุมนี้จะไมมีแหลงการเกื้อหนุนจากบุตร

วิธีการอีกอยางหนึ่งในการสงเสริมภาวะที่ดีดานวัตถุของผูสูงอายุ 

คือ การเพิ่มสัดสวนของผูสูงอายุที่ยังคงทํางานเชิงเศรษฐกิจ ดัง

นัน้จงึมสีวนใหการเก้ือหนนุตนเองโดยผานการทํางานของตนเอง 

แนวโนมทางบวกอยางหนึ่งที่ควรจะเอ้ือใหผูสูงอายุยังคงทํางาน 

คอื การปรบัปรงุสขุภาพของผูสงูอายใุหดขีึน้ ความเปนไปไดทีจ่ะ

ขยายอายุเกษียณจาก 60 ป เปน 65 ป ไดรับความสนใจวาเปน

ทางหน่ึงทีจ่ะเพ่ิมการทํางานของกลุมอายุ 60-64 ป อยางไรกต็าม 

ผลกระทบของการเปลี่ยนอายุเกษียณนาจะมีไมมากนักเพราะวา

มีประชากรสวนนอยที่ทํางานที่มีอายุบังคับเกษียณซึ่งสวนใหญก็

เปนขาราชการดังท่ีไดกลาวมาแลว นอกจากน้ี เร่ืองท่ีเปนอปุสรรค

มากกวาของการขยายอายุการทํางาน คือ สวนใหญของผูสูงอายุ

ที่ไมไดทํางานเชิงเศรษฐกิจไมไดตองการทํางาน ดังนั้นจึงควรมี

การวิจัยเจาะลึกถึงเหตุผลที่ทําใหผูสูงอายุไมตองการทํางานและ

ศกึษาวาสามารถระบสุาเหตตุางๆเหลานัน้ไดหรอืไม เกีย่วกบัเรือ่ง

งานในภาคทางการ ควรมีการศึกษาประเมินถึงความเต็มใจของ

นายจางในการจางหรือใหผูสูงวัยทํางานตอไป อาจเปนไปไดที่จะ

มีการปรับสภาพการทํางานใหยืดหยุนขึ้นที่สามารถสนองความ

กังวลของท้ังสองฝายโดยมีทางเลือกตางๆ เชน เปนการทํางาน

บางเวลา มีชั่วโมงการทํางานที่ยืดหยุน และปรับคาตอบแทนโดย

ใชผลผลิตแทนท่ีจะใชความอาวุโสเปนเกณฑ เปนตน แมในภาค

การทํางานไมเปนทางการ สภาหรือชมรมผูสงูอายุรวมกับรฐัหรือ

องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) อาจจัดกิจกรรมตางๆที่กอใหเกิด

รายไดโดยใชฐานจากอุตสาหกรรมครัวเรือน เปนแหลงเสริมการ

ดํารงชีพของผูสูอายุ (Fujioka & Thangphet 2009) 

เก่ียวกบัประเด็นการเก้ือหนุนทางสังคม การติดตอพบปะแบบเห็น

หนากันตองมีเรื่องการอยูใกลไกลระหวางกันเขามาเก่ียวของใน

ระดบัหนึง่ แตระยะทางไมไดเปนปจจัยขดัขวางการติดตอกันในรูป

แบบอ่ืนๆ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการคมนาคม โดยเฉพาะ

การแพรขยายของโทรศัพทมือถือ ทําใหการติดตอกันในปจจุบัน

งายมากกวาเดิมในทศวรรษท่ีแลว การติดตอกันทางโทรศัพทได

เขามาแทนท่ีและเสริมการติดตอพบปะแบบเห็นหนากัน ความ

กาวหนาทางเทคโนโลยีการคมนาคมในอนาคต ตลอดจนการแพร

กระจายของการมีคอมพิวเตอรในบานนาจะเพ่ิมความสามารถ

ของบดิามารดา ในการตดิตอกบับตุรทีอ่ยูไกล และยิง่ลดผลกระทบ

ตอการใหการเก้ือหนุนทางสังคมของการท่ีบตุรแยกยายกันอยูตาม

ทีต่างๆเพิม่ขึน้ดวย ความพยายามของรฐับาลและ NGOs ในการ

สงเสริมและเพ่ิมความรูเก่ียวกบัคอมพิวเตอรของผูสงูอายุและผูที่

จะใกลวยัสงูอายอุาจมสีวนใหประโยชนในเรือ่งนี ้ซึง่อยางไรกต็าม

ผูที่จะเปนผูสูงอายุในอนาคตจะมีความรูเรื่องคอมพิวเตอรดีขึ้น

อยูแลวเพราะมีการศึกษาท่ีสูงขึ้น นอกจากน้ี ควรมีการพิจารณา

มาตรการตางๆที่ขยายการเกื้อหนุนทางสังคมโดยชุมชน รวมทั้ง

การทําใหชมรมผูสูงอายุมีความเขมแข็ง 
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การใหการดูแลทางกายตองมีผูใหการดูแลอยูดวย ผูใหการดูแล

สําหรับผูสูงอายุมักเปนคูสมรส แตถาไมมีคูสมรสหรือญาติอื่น

และไมมีบุตรอยูใกลๆ บุตรยังสามารถใหการดูแลระยะส้ันกรณี

เจ็บหนักหรือฉุกเฉินอื่นๆตราบเทาที่เปนเร่ืองช่ัวคราวโดยการลา

งานมาดูแล อยางไรก็ตาม ความตองการการดูแลทางกายระยะ

ยาวจากบุตรอาจเกิดขึ้น เมื่อผู สูงอายุเร่ิมมีภาวะทุพพลภาพ 

หรือมีโรคเรื้อรังรุนแรง หรือเจ็บปวยขั้นสุดทาย และนับเปนเรื่อง

ทาทายมากทีส่ดุในสภาพการณทีค่รอบครวัมขีนาดเลก็ลง การอยู

อยางกระจัดกระจายของบุตรและสัดสวนของผูสูงอายุที่ไมมีบุตร

มีเพ่ิมมากข้ึน ทั้งผูสูงอายุในอนาคตและบุตรจะจัดการกับความ

ตองการการดูแลระยะยาวท่ีคาดวาจะมีเพิ่มมากขึ้นน้ีอยางไร นับ

เปนคําถามสําคัญที่ตองมีการศึกษาเพื่อหาคําตอบตอไป

รฐับาลไทยตระหนกัดถีงึความทาทายของการจดัการเรือ่งการดแูล

ระยะยาวภายใตบรบิททีค่วามชวยเหลอืโดยครอบครวัมลีดลง และ

กาํลงัมโีครงการนาํรองตางๆเพือ่สงเสริมการดูแลทีบ่านโดยชมุชน

โดยใชอาสาสมัครที่มีการจายหรือไมจายเงินตอบแทน มาตรการ

นี้อาจเปนยุทธศาสตรที่มีประสิทธิภาพในการชวยสนองความ

ตองการความชวยเหลือการทํากิจกรรมตางๆท่ีตองใชอุปกรณ

หรือมีผูดูแล เชน การจัดเตรียมทําอาหาร การซ้ือของ และการ

ทําความสะอาด ซึ่งกิจกรรมเหลานี้มักตองการคนดูแลเปนบาง

เวลาเทานั้น อยางไรก็ตาม เปนเรื่องยากที่จะเห็นวามาตรการที่

เสนอสามารถทําไดจริง เมื่อการดูแลทางกายตองมีคนอยูดวย

เต็มเวลาเหมือนกรณีผูสูงอายุที่มีโรคเร้ือรังรายแรง นอนติดเตียง

หรืออยูในภาวะทุพพลภาพรุนแรง (Chen & Thompson 2010)

ในครอบครัวชนชั้นกลางเขตเมืองซ่ึงมีบุตรอยูบานเดียวกันหรือ

อยูใกลๆ แตบุตรตองไปทํางานนอกบาน การจางผูดูแลผูสูงอายุ

เต็มเวลามีแนวโนมเพ่ิมขึ้น หนวยงานเอกชนท่ีจัดหาคนดูแล

หรือใหบริการดานการดูแลสวนใหญยังไมไดมาตรฐานหรือขาด

กฎหมายควบคุม จึงเปนเร่ืองที่รัฐควรใหความสนใจ (Jitapunkul 

et al. 2008) แมวาการจางผูดูแลเต็มเวลาจะเปนทางหนึ่งของ

การแกปญหาการดูแลระยะยาว แตวิธีการน้ีนาจะเปนทางเลือก

ไดเฉพาะครอบครัวที่มีรายไดมากพอเทานั้น นอกจากน้ี ขอมูล

เกี่ยวกับทัศนคติชี้แนะวาผูสูงอายุหลายทานยังคงเห็นวาเมื่อมี

ความตองการการดูแลระยะยาวเกิดข้ึนและไมมีบุตรอยูดวย ควร

มีบุตรอยางนอยหนึ่งคนกลบัมาดูแลแทนที่จะจางผูดูแล (Knodel 

et al. 2007) ถารัฐสามารถผลักดันหรือมีนโยบาย “ลางานเพื่อ

ดแูลพอแมสงูวยั” ในสญัญาการจางงาน อาจมสีวนชวยแกปญหา

วกิฤตนี้ไดบาง อยางนอย เปนการลาดแูลระยะสัน้เมือ่บิดามารดา

สูงอายุเกิดการเจ็บปวยกระทันหันหรือตองเขารับการรักษาตัว

ในสถานพยาบาลระยะสั้น เพราะนาจะเปนเร่ืองที่ยากกวาท่ีจะ

ใหนายจางรับนโยบายการลาระยะยาวเพ่ือดูแลบิดามารดาสูง

วัย อยางไรก็ตาม ควรมีการศึกษาในเชิงลึกถึงทัศนคติตอการใช

ผูดูแลรับจางและการเอาชนะอุปสรรคใหเกิดการยอมรับการใช

ผูดูแลรับจางซึ่งจะชวยเปนแนวทางใหมีการขยายการพึ่งพาจาก

ผูดูแลรับจางมากขึ้น

ขณะท่ีการสนองตอบการดูแลระยะยาวตองทําโดยผานหรือไม

ผานครอบครัว แตก็เปนเรื่องสําคัญท่ีตองตระหนักวาสําหรับคน

สวนใหญ การอยูในภาวะทุพพลภาพรุนแรงอันเปนสาเหตุใหเกิด

ความตองการการดูแลระยะยาวน้ันโดยท่ัวไปมรีะยะเวลาคอนขาง

สัน้ของวัยสงูอายุทัง้หมด(Knodel & Chayovan 2008) ยทุธศาสตร

หนึ่งในการจัดการกับปญหาความตองการการดูแลระยะยาว คือ 

การยดืเวลาท่ีผูสงูอายสุามารถดาํเนนิชวีติอยูไดอยางอสิระใหนาน

ที่สุด โดยกลไกทางสุขภาพที่มีเปาหมายแกไขหรือขจัดสาเหตุ

ของการเกิดภาวะทุพพลภาพในผูสูงอายุ ตัวอยางสําคัญหนึ่ง คือ 

โครงการผาตัดตาของรัฐที่มีเปาหมายผาตอระจกและทําใหการ

มองเห็นของผูสูงอายุดีขึ้นมาก (Jenchitr & Pongprayoon 2003)

อกีวธิกีารหนึง่ท่ีนาจะใชไดในการลดทอนระยะเวลาทีต่องการการ

ดแูลระยะยาวใหสัน้ลง คอื การสงเสริมการปรับปรุงทีอ่ยูอาศัยหรอื

สิ่งแวดลอมบริเวณบาน เชน การทําทางลาดและราวจับ ตลอด

จนการเพ่ิมการใชอุปกรณชวยตางๆท่ีเอ้ือใหผูสูงอายุไปไหนมา

ไหนหรือทํากิจกรรมประจําวันไดเอง มาตรการน้ีไมเพียงแตจะ

เอ้ือใหผูสงูอายุดาํเนินชวีติไดอยางอสิระเทาน้ันแตยงัชวยปองกนั

การเกิดอุบัติเหตุดวย กรณีที่คาใชจายในการปรับปรุงท่ีอยูอาศัย

หรือการหามาซึ่งอุปกรณชวยตางๆสูงกวาสภาพทางการเงินของ

ครอบครัว รัฐอาจจําเปนตองใหเงินสงเคราะหหรือชวยเหลือบาง

สวน การชวยเหลือดงักลาวอาจเทากับเปนการออมคาใชจายดาน

สุขภาพของรัฐไปในตัว 

การพัฒนาเทคโนโลยีใหการชวยเหลือ รวมทั้งการมีระบบเตือน

ภัยนับวามีความกาวหนาไปมาก เทคโนโลยีที่เอ้ือใหบุตรผูใหญ

สามารถเฝาระวังตรวจตาดูสถานการณและการทํากิจกรรมตางๆ

ของบิดามารดาสูงอายุจากทางไกลก็มีความกาวหนามาก (Taub 

2010) ในประเทศสหรฐัอเมรกิา เทคโนโลยตีางๆเหลานีเ้ริม่ทาํใหมี

ความเปนไปไดทีผู่สงูอายจุะอยูทีบ่านตนเองไดโดยไมตองมคีนใน

ครอบครัวมาดูแลหรือไมตองจางผูดูแล แทนการตองยายไปอยู

บานบริบาลผูสูงอายุหรือสถานท่ีที่มีอุปกรณชวยในการดําเนิน

ชีวิต แมวาเทคโนโลยีเหลานั้นอาจยังใชไมไดกับประเทศไทย

ในเวลาน้ี เพราะราคาท่ีคอนขางสูงและความยุงยากซับซอนใน

การใช แตปญหาเหลานี้อาจลดลงหรือเปลี่ยนไปในอนาคตเมื่อ

รายไดและระดับการศกึษาของประชากรไทยดขีึน้ อยางนอย ความ

กาวหนาของเทคโนโลยเีหลานีก้แ็สดงใหเห็นวาผลกระทบของการ

เปลีย่นเปนประชากรสงูวยัสาํหรบัประเทศไทยในอกีหลายสบิปขาง
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หนาจะเปนอยางไรภายใตสังคมที่เปลี่ยนแปลง และการประเมิน

ถึงผลกระทบไมสามารถทําไดอยางแมนยําโดยเพียงการลากเสน

ตอออกไปจากแนวโนมในอดีตหรือใชสถานการณที่กําลังเกิดขึ้น

ในปจจุบันเปนฐาน 

ภายใต สภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมท่ียังคงมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางมากในประเทศไทย การประเมินผลกระทบ

ของการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมสูงวัยในดานหน่ึงดานใดมักจะมี

ความไมแนนอนมากเชนกัน ดังนั้นการวิเคราะหตางๆท่ีกลาวมา

ขางตนจงึเปนเพียงการหยิบยกประเด็นตางๆใหพจิารณามากกวา

จะเปนการใหคําตอบที่ชัดเจนวาอนาคตจะเปนอยางไรและจะแก

ปญหาอยางไร บางประเด็นที่เกี่ยวของกับการสูงอายุอาจเหมาะ

กวาท่ีจะหยิบยกข้ึนมาเปนนโยบายหรือโครงการอยางกวางๆท่ี

ครอบคลุมประชากรสูงอายุสวนใหญหรือทุกคน หลายๆ เรื่องยัง

ตองพจิารณาโดยคาํนงึถึงความตองการทีแ่ตกตางกนัระหวางกลุม

ตางๆ เชน แยกตามอายุ เพศ สถานภาพสมรส การศึกษาและ

เขตท่ีอาศัย หลักฐานเทาที่พบช้ีใหเห็นอยางชัดเจนวาในหลายๆ 

เร่ือง ผูสูงอายุที่อายุมากกวา ผูที่อยูในชนบท และผูที่มีฐานะ

ยากจนมีความตองการความชวยเหลือมากกวา การเฝาติดตาม

สถานการณของผูสูงอายุไทยจึงเปนเรื่องจําเปนท่ีจะใหโครงการ

ตางๆไดเจาะถึงกลุมเปาหมายท่ีเหมาะสมและชวยประกันถึง

ประสิทธิภาพและความเปนไปไดหรอืความสามารถในการดําเนิน

การไดของโครงการ
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บทที่

การเปลี่ยนผานทางประชากรและสุขภาพ
ความทาทายของระบบสุขภาพและทิศทางในอนาคต

4

ดังที่ ได กล าวมาแลวในบทที่ผ านมาว าประเทศไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งดานประชากรและดานระบาดวิทยาของโรคอยาง
รวดเร็วในชวง 20 ปที่ผานมา โดยนโยบายประชากรและการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในชวงป พ.ศ. 2533-
2543 ไดทําใหอัตราเจริญพันธุรวมลดลงต่ํากวาระดับทดแทน (ดู 
Van Landingham and Hirschman, 2001; Greenspan, 1994) 
จนในป พ.ศ. 2545 ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการนํา
หลักประกันสุขภาพถวนหนามาใช (ดู Tangcharoensathien et 
al, 2009) จึงทําใหประชาชนทุกคนไดรับความคุมครองภายใต
สามโครงการของหลักประกันสุขภาพจากรัฐ ซึ่งปฏิเสธไมไดวา
โครงการวางแผนครอบครัวแหงชาติมีสวนชวยทําใหพัฒนาการ
ดานสุขภาพของประเทศไทยประสบความสําเร็จเปนอยางดี (ดู 
Patcharanarumol et al, 2010) 

จากการที่จํานวนผูสูงอายุและความชุกของโรคไมติดตอที่เปน
โรคเรื้อรังมีเพิ่มมากขึ้น เนื้อหาสาระของรายงานในบทนี้จึงเนน
ไปที่ 3 ประเด็นหลัก ไดแก (1) การศึกษาขอมูลของภาระโรค
ซึ่งวัดจากการใชดัชนี “ปชีวิตที่ปรับดวยความพิการ หรือการสูญ
เสียปสุขภาวะ” (Disability Adjusted Life Year หรือ DALY) ซึ่ง
เปนเครื่องมือที่ใชวัดจํานวนปที่สุขภาวะสูญเสียไปจากการตาย
กอนวัยอันควรหรือการเจ็บปวยหรือความพิการของประชากร 
โดยเปรียบเทียบระหวางประชากรในวัยกอนสูงอายุกับวัยสูงอายุ 
การประเมินสุขภาวะดวยตนเอง และประสิทธิภาพของความ
ครอบคลุมของบริการท่ีสําคัญตอโรคไมติดตอเร้ือรัง (2) การ
ทบทวนอัตราการใชบริการของผูปวยนอกและผูปวยในระหวางป 
พ.ศ. 2545-2552 และการคาดประมาณคาใชจายทั้งหมดในการ
ใหบริการแกผูปวยนอกและผูปวยในของประชากรวัยกอนสูงอายุ
เทียบกับวัยสูงอายุจากป พ.ศ. 2551-2558 และ (3) การทบทวน
สถานการณปจจบุนัของบคุลากรดานสขุภาพที่ใหการดแูลผูสงูอายุ 
และการคาดประมาณความตองการดานการดูแลสุขภาพของผูสงู
อายใุนอนาคตเปรียบเทียบกับศักยภาพในการใหการดูแลผูสงูอายุ
ในปจจุบัน โดยในการทบทวนน้ีจะเปรียบเทียบระหวางกลุมวัย
กอนสูงอายุ (45-59 ป) กับกลุมวัยสูงอายุที่จําแนกเปน 3 กลุม
ยอย คือกลุมอายุ 60-69 ป, 70-79 ป และ 80 ปขึ้นไป และจะ

นําผลท่ีไดจากการวิเคราะหไปใชในการใหขอเสนอแนะทางดาน
นโยบายเกีย่วกบัระบบการใหบรกิารสขุภาพ การคลงัสขุภาพ และ
ดานบุคลากรสาธารณสุขเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของความ
ตองการท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางประชากรและระบาดวิทยา 

ลักษณะของภาระโรค

แนวโน มและลักษณะของการเปล่ียนแปลงทาง
ประชากรและระบาดวิทยา

อายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยเพิ่มขึ้นเปนอยางมากตั้งแตชวง
ป พ.ศ. 2493-2523 และมีความแตกตางเพียงเล็กนอยระหวาง
ประชากรชายและหญิง (ดูแผนภูมิที่ 4.1) อายุขัยเฉล่ียของ
ประชากรชายลดลงอยางเห็นไดชดัในชวงหน่ึงทศวรรษคือระหวาง
ป พ.ศ. 2538-2548 แตกลับเพิ่มสูงขึ้นในเวลาตอมา ในขณะท่ี
อายุขัยเฉลี่ยของประชากรหญิงนั้นเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วตั้งแต
ป พ.ศ. 2493-2533 และอยูในระดับท่ีคอนขางคงที่จนถึงป พ.ศ. 
2553 แตไมไดลดลงมากดังเชนท่ีพบในเพศชาย และคาดวาอตัรา
การเพิ่มสูงขึ้นของอายุขัยเฉลี่ยของทั้งเพศชายและหญิงจะอยูใน
ระดับท่ีใกลเคียงกันตั้งแตป พ.ศ. 2553 เปนตนไป (ดูแผนภูมิที่ 
4.1) ระหวางป พ.ศ. 2518-2528 อายุขัยเฉลี่ยของประชากรท้ัง
เพศชายและหญิงเพิม่ขึน้ประมาณ 4 ป ซึง่การเพิม่ขึน้ของอายขุยั
ในชวงเวลากอนป พ.ศ. 2528 นาจะมีสาเหตุเบ้ืองตนมาจากอัตรา
การตายของทารกที่ลดลงอยางรวดเร็วในชวงเวลานั้น ประกอบ
กับการลดลงของภาวะเจริญพันธุทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรอยางรวดเร็ว (ดู Knodel and Chayovan, 2008) แต
หลงัจากป พ.ศ. 2533 การเพิม่ขึน้ของอายขุยัเฉลีย่อาจไดรบัผลก
ระทบจากการแพรระบาดของโรคเอดส (ดู Tantivess and Walt, 
2008) และจากอุบัติเหตุทางการจราจร (ดู Patcharanarumol et 
al, 2010) สวนอายุขัยเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากนั้นนาจะเปนผล
มาจากความสําเร็จในการปองกันโรคเอดส ที่สามารถทําใหการ
แพรระบาดของโรคเริ่มที่จะลดลงในปลายทศวรรษที่ 1990 (ชวง
ป พ.ศ. 2540-2543) 



68 การเปล่ียนผานทางประชากรและสุขภาพ ความทาทายของระบบสุขภาพและทิศทางในอนาคต

แผนภูมิที่ 4.1 อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากรไทย 
 ป พ.ศ. 2498 - 2593

แหลงขอมูล: United Nations Population Division (2008) คํานวณโดยใชอัตรา
 เจริญพันธุคงที่ 

การท่ีประชากรมีอายุขัยที่ยืนยาวขึ้นนั้น ไมไดหมายความวาชวง
เวลาของการมีชีวิตท่ียืนยาวข้ึนจะเปนการมีชีวิตอยูดวยสุขภาพ
ที่ดีเสมอไป Katz และคณะ (1983) ไดพัฒนาแนวคิดเรื่องชวง
อายุขัยที่คนยังแข็งแรงและชวยเหลือตัวเองได เพื่อใชวัดจํานวน
ปของอายุทีค่าดวาจะมีชวีติอยูดวยสขุภาพรางกายท่ีแขง็แรง โดย
หลักการของแนวคิดนี้ก็คือ การวิเคราะหความแตกตางระหวาง
ชวงอายุขัยท่ียังแข็งแรงและชวยเหลือตนเองไดกับอายุขัยเฉลี่ย
โดยรวม ซึ่งจะเปนเครื่องบงชี้ถึงความสูญเสียของจํานวนปที่มี
สุขภาพดีเนื่องจากสุขภาพท่ีทรุดโทรมหรือมีความพิการ 

ยังไมมีหลักฐานท่ีชวยใหสรุปไดวาจํานวนปที่มีสุขภาพดีของผูสูง
อายไุทยไดลดลงหรือไมในชวงเวลาท่ีผานมา เนือ่งจากไมสามารถ
นําผลจากงานศึกษาวิจัยท่ีทําขึ้นหลายครั้งมาเปรียบเทียบกันได
เพราะการศึกษาวิจยัแตละคร้ังใชระเบียบวธิกีารวิจยัทีแ่ตกตางกัน 
(Thai Health Research Institute, 1992; NSO: 1994, 2002, 
2007; MOPH: 1997, 2004) แตอยางไรก็ตาม จากผลการสํารวจ
ความพกิารซึง่มกีารเปลีย่นแปลงวธิกีารสุมตวัอยางและนยิามของ
ความพกิารในหลายครัง้ทีผ่านมาพบวามคีวามชกุของความพกิาร
เพิ่มมากขึ้น (NSO: 1986, 2002, 2007) 

ตารางที่ 4.1 สิบอันดับสูงสุดของดัชนีชี้วัดปสุขภาวะที่สูญเสียไปจากโรคและความพิการของประชากร (DALY) ตามชนิดของโรคใน
 ประชากรวัยกอนสูงอายุ (45-59 ป) ในป พ.ศ. 2547

อันดับ
ที่

เพศชาย เพศหญิง

ชนิดของโรค
DALY ตอ
ประชากร 
1,000 คน

YLD ตอ 
DALY (%)

DALY ตอ
ประชากร 
1,000 คน

YLD ตอ 
DALY, (%)

ชนิดของโรค

      1 โรคมะเร็ง 47 2 34 3 โรคมะเร็ง

2 โรคหลอดเลือดหัวใจ 36 15 23 17 โรคหลอดเลือดหัวใจ

3 การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 26 10 18 97 อาการปวยทางจิต

4 โรคเอดส 22 0 16 39 โรคเบาหวาน

5 อาการปวยทางจิต 22 91 15 89 โรคระบบกลามเนื้อและกระดูก

6 โรคระบบทางเดินอาหาร 17 8 8 11 การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

7
โรคระบบสืบพันธุและทาง
เดินปสสาวะ

11 51 7 23 โรคติดเชื้อ

8 โรคเบาหวาน 11 42 7 14 โรคระบบทางเดินอาหาร

9
โรคระบบกลามเน้ือและ
กระดูก

11 91 7 0 โรคเอดส

10 โรคติดเชื้อ 10 12 7 65 โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง

11 รวมโรคอื่นๆ ทั้งหมด 33 42 26 55 รวมโรคอื่นๆ ทั้งหมด 

รวม 246 26 167 39 รวม

แหลงขอมูล: คณะทํางานศึกษาภาระโรคและปจจัยเสี่ยงของประชากรไทย พ.ศ. 2547 (2551)
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ตารางที่ 4.2 สิบอันดับสูงสุดของดัชนีชี้วัดปสุขภาวะที่สูญเสียไปจากโรคและความพิการของประชากร (DALY) ตามชนิดของโรคใน
 ประชากรท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไปในป พ.ศ. 2547 

อันดับ
ที่

เพศชาย เพศหญิง

ชนิดของโรค
DALY ตอ
ประชากร 
1,000 คน

YLD ตอ 
DALY (%)

DALY ตอ
ประชากร 
1,000 คน

YLD ตอ 
DALY, (%)

ชนิดของโรค

      1 โรคหลอดเลือดหัวใจ 100 10 97 9 โรคหลอดเลือดหัวใจ

2 โรคมะเร็ง 99 2 66 3 โรคมะเร็ง

3
โรคระบบทางเดินหายใจ
เรื้อรัง

48 26 44 8 โรคเบาหวาน

4
อาการผิดปกติของอวัยวะรับ
ความรูสึกตางๆ

33 100 37 100
อาการผิดปกติของอวัยวะรับ
ความรูสึกตางๆ

5 โรคเบาหวาน 25 28 27 9 โรคติดเชื้อ

6 โรคติดเช้ือ 25 10 26 80 โรคระบบประสาท

7 โรคระบบทางเดินอาหาร 22 12 22 34 โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง

8
โรคระบบสืบพนัธุและทาง
เดินปสสาวะ

20 32 21 79 โรคระบบกลามเนื้อและกระดูก

9 การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 19 7 18 13 โรคระบบทางเดินอาหาร

10
อาการผิดปกติทางระบบ
ประสาท

17 77 15 6
โรคระบบสืบพันธุและทางเดิน
ปสสาวะ

11 รวมโรคอ่ืนๆ ทั้งหมด 53 47 50 35 รวมโรคอ่ืนๆ ทั้งหมด

รวม 460 25 422 30 รวม

แหลงขอมูล: คณะทํางานศึกษาภาระโรคและปจจัยเสี่ยงของประชากรไทย 2547 (2551)

ภาระโรคในวัยกอนสูงอายุและวัยสูงอาย ุ

เคร่ืองชี้วัดที่เปนที่ยอมรับกันอยางแพรหลายในการวัดภาระโรค
คือ DALY ซึ่งประกาศใชโดยองคการอนามัยโลกในป พ.ศ. 2542 
โดยมีเปาหมายเพ่ือท่ีจะเปรียบเทียบขอมลูระหวางประเทศ DALY 
เปนเคร่ืองช้ีวัดอันเกิดจากผลรวมของจํานวนปที่สูญเสียไปจาก
การตายกอนวัยอันควรของประชากร (Years of Life Losses หรือ 
YLL) และจํานวนปที่ตองมีชีวิตอยูกับความพิการ (Years Living 
with Disability หรือ YLD) ซึ่งเปนการวัดผลลัพธทางสุขภาพท้ัง
ดานการตายและการเจบ็ปวยทีม่หีนวยนบัทีส่ามารถนาํมาเปรียบ
เทียบกันได ซึ่งก็คือ เทียบเทากับจํานวนปที่มีสุขภาพท่ีดี 

ในป พ.ศ. 2547 มีการวัดภาระโรคในประชากรไทยโดยการใช 
DALY (คณะทํางานศึกษาภาระโรคของประเทศไทย, 2551) กับ

จากตารางท่ี 4.1 จะเห็นไดวาการสูญเสียที่วัดโดยดัชนี DALY ใน
วยักอนสงูอายขุองประชากรเพศหญงิอยูที ่167 ตอ 1,000 ราย ซึง่
นอยกวาในเพศชายที่มีคาดัชนี DALY อยูที่ 246 ตอ 1,000 ราย 
โดยมโีรคมะเรง็และโรคหลอดเลอืดหวัใจเปนสองสาเหตสุาํคญัของ
การสูญเสียทั้งในประชากรหญิงและชายในวัย 45-59 ป สัดสวน
ของ YLD ตอ DALY เปนการแสดงใหเห็นถึงสัดสวนของการสูญ
เสียปที่มีสุขภาพดีโดยที่ยังไมเสียชีวิต ยกตัวอยางเชน รอยละ 
0 ของโรคเอดสในกลุมประชากรเพศชายหมายถึงการสูญเสีย
ทัง้หมดเปนการเสียชวีติ เม่ือพจิารณาจากดัชน ีDALY ยิง่สดัสวน
ของ YLD ตอ DALY สูงขึ้นเทาไรภาระในการดูแลสุขภาพของผูที่
ยังมีชีวิตอยูจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย (ดูตารางที่ 4.1)

กลุมประชากรวัยกอนสูงอายุ (45-59 ป) และวัยสูงอายุ (60 ป
ขึ้นไป) (ดูตารางที่ 4.1- 4.4) 
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ตารางที่ 4.3 ดัชนีชี้วัดปสุขภาวะที่สูญเสียไปจากโรคและความพิการ (DALY) ของประชากรชายในวัยกอนสูงอายุและวัยสูงอายุใน
 ป พ.ศ. 2547 

อันดับ
ที่

ชาย อายุ 45-59 ป ชาย อายุ 60-69 ป ชาย อายุ 70-79 ป ชาย อายุ 80 ปขึ้นไป

ชนิดของโรค

DALY 
(%ของ
ยอด
รวม)

ชนิดของโรค

DALY 
(%ของ
ยอด
รวม) 

ชนิดของโรค

DALY 
(%ของ
ยอด
รวม) 

ชนิดของโรค

DALY 
(%ของ
ยอด
รวม)

1 โรคมะเร็ง 19% โรคมะเร็ง 24% โรคหลอดเลือดหัวใจ    22% โรคหลอดเลือดหัวใจ 25%

2 โรคหลอดเลือดหัวใจ 15% โรคหลอดเลือดหัวใจ 21% โรคมะเร็ง 20%
โรคระบบทางเดิน
หายใจเรื้อรัง

15%

3
การบาดเจ็บจาก
อบุัติเหตุ

11%
โรคระบบทางเดิน
หายใจเรื้อรัง

8%
โรคระบบทางเดิน
หายใจเรื้อรัง

11% โรคมะเร็ง 15%

4 โรคเอดส 9%
อาการผิดปกติของ
อวัยวะรับความรูสึก

7%
อาการผิดปกติของ
อวัยวะรับความรูสึก

8% โรคติดเชื้อตางๆ 7%

5
อาการผิดปกติทาง
จิต

9% โรคเบาหวาน 6% โรคติดเชื้อตางๆ 6% โรคระบบประสาท 7%

6
โรคระบบทางเดิน
อาหาร

7%
การบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ

5% โรคเบาหวาน 5%
อาการผิดปกติของ
อวัยวะรับความรูสึก

5%

7
โรคระบบสืบพันธุ
และทางเดินปสสาวะ

4% โรคติดเชื้อตางๆ 5%
โรคระบบทางเดิน
อาหาร

5% โรคเบาหวาน 5%

8 โรคเบาหวาน 4%
โรคระบบทางเดิน
อาหาร 

5% โรคระบบประสาท 4%
โรคระบบสืบพันธุ
และทางเดินปสสาวะ

5%

9
โรคระบบกลามเนื้อ
และกระดูก

4%
โรคระบบกลามเนื้อ
และกระดูก

4%
โรคระบบสืบพันธุ
และทางเดินปสสาวะ

4%
โรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจตางๆ

5%

10 โรคติดเชื้อตางๆ 4%
โรคระบบสืบพันธุ
และทางเดินปสสาวะ

4%
การบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ

3%
โรคระบบทางเดิน
อาหาร

5%

หาอันดับสูงสุด 63% 66% 67% 69%

สิบอันดับสูงสุด 87% 89% 89% 93%

โรคอื่นๆ ทั้งหมด 13% 11% 11% 7%

% รวม 100 100 100 100

DALY ทั้งหมดตอ
ประชากร 1,000 คน

246 389 535 654

แหลงขอมูล: คณะทํางานศึกษาภาระโรคและปจจัยเสี่ยงของประชากรไทย 2547 (2551)

จากขอมูลในตารางท่ี 4.2 จะเห็นไดวาภาระโรคในกลุมผูสูงอายุ 
(60 ปขึ้นไป) มีความแตกตางจากภาระโรคในกลุมวัยกอนสูง
อายุ กลาวคือ มีความแตกตางเพียงเล็กนอยระหวางกลุมผูสูง
อายุเพศชายและหญิง โดยเพศหญิงมีคาดัชนี DALY อยูที่ 422 
ตอประชากรหญิง 1,000 ราย ในขณะท่ีคาดัชนี DALY ของเพศ
ชายในวยัสูงอายุอยูที่ 460 ตอ 1,000 ราย 

ลักษณะของภาระโรคท้ังในกลุมวัยกอนสูงอายุและวัยสูงอายุ 
แสดงถึงการเพิ่มขึ้นอยางมากของโรคบางโรค เชน โรคหลอด
เลือดหัวใจซึ่งรั้งอันดับหนึ่งในวัยสูงอายุนั้นจะพบวามีดัชนี DALY 

ตอประชากร 1,000 ราย ในกลุมผูสูงอายุมากเปน 3-4 เทาของ
กลุมวัยกอนสูงอายุในท้ังเพศชายและเพศหญิง โรคมะเร็งจัดอยู
ในอันดับสองรองจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งพบวาภาระโรคใน
กลุมวัยสูงอายุมีมากเปนสองเทาของกลุมวัยกอนสูงอายุเชนกัน 
สวนโรคเอดสซึ่งอยูใน 10 อันดับแรกของสาเหตุของการสูญเสีย
ที่วัดตามดัชนี DALY ในกลุมวัยกอนสูงอายุนั้นไมพบวาอยูใน 10 
อันดับแรกของกลุมวัยสูงอายุ โดยมีภาระโรคท่ีเขามาแทนท่ีโรค
นี้ใน 10 อันดับแรกของภาระโรคในประชากรกลุมวัยสูงอายุคือ
อาการผิดปกติของอวัยวะรับความรูสกึตางๆ เชน การสูญเสียการ
มองเห็นและการไดยนิ และโรคระบบประสาท เชน โรคสมองเสือ่ม 
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ซึ่งเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงการเส่ือมของอวัยวะตางๆ ที่พบได
บอยในชวงการกาวเขาสูวัยสูงอายุ

อาการผิดปกติของอวัยวะรับความรูสึกอยูในอันดับที่ 4 ของ 10 
อนัดบัสงูสดุของการสูญเสียทีว่ดัโดยดัชนี DALY ในกลุมวัยสงูอายุ
และท้ังหมดเปนภาระโรคท่ีมาจากการมีชีวิตอยูดวยความพิการ 
โรคตาตอกระจกเปนสาเหตุใหญที่สุดในกลุมโรคน้ีโดยรอยละ 18 
ของประชากรชาย และรอยละ 24 ของประชากรหญิงไดรับการ
วินิจฉัยวาเปนโรคตาตอกระจกในป พ.ศ. 2552 (ดู Ekpalakorn 
et al, 2009) ความชกุของโรคนี้ในกลุมผูอายสุงูซ่ึงอาศัยอยูในเขต
ชนบทนั้นสูงกวาผูสูงอายุในเขตเมือง และพบวาประมาณรอยละ 

ตารางที่ 4.4 ดัชนีชี้วัดปสุขภาวะที่สูญเสียไปจากโรคและความพิการ (DALY) ของประชากรหญิงในวัยกอนสูงอายุและวัยสูงอายุใน
 ป พ.ศ. 2547 

อันดับ
ที่

หญิง อายุ 45-59 ป หญิง อายุ 60-69 ป หญิง อายุ 70-79 ป หญิง อายุ 80 ปขึ้นไป

ชนิดของโรค

DALY 
(%ของ
ยอด
รวม)

ชนิดของโรค

DALY 
(%ของ
ยอด
รวม) 

ชนิดของโรค

DALY 
(%ของ
ยอด
รวม) 

ชนิดของโรค

DALY 
(%ของ
ยอด
รวม)

1 โรคมะเร็ง 20% โรคมะเร็ง 19% โรคหลอดเลือดหัวใจ 24% โรคหลอดเลือดหัวใจ 32%

2 โรคหลอดเลือดหัวใจ 14% โรคหลอดเลือดหัวใจ 19% โรคมะเร็ง 15% โรคมะเร็ง 10%

3
อาการผิดปกติทาง
จิต

11% โรคเบาหวาน 13% โรคเบาหวาน 10% โรคระบบประสาท 10%

4 โรคเบาหวาน 10%
อาการผิดปกติของ
อวัยวะรับความรูสึก

10%
อาการผิดปกติของ
อวัยวะรับความรูสึก

9% โรคติดเชื้อตางๆ 9%

5
โรคระบบกลามเนื้อ
และกระดูก

9%
โรคระบบกลามเน้ือ
และกระดูก

6% โรคติดเชื้อตางๆ 7%
โรคระบบทางเดิน
หายใจเรื้อรัง

6%

6
การบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ

5%
โรคระบบทางเดิน
หายใจเรื้อรัง

5% โรคระบบประสาท 7% โรคเบาหวาน 6%

7 โรคติดเชื้อตางๆ 4% โรคติดเชื้อตางๆ 5%
โรคระบบทางเดิน
หายใจเรื้อรัง

5%
อาการผิดปกติของ
อวัยวะรบัความรูสึก

5%

8
โรคระบบทางเดิน
อาหาร

4% โรคระบบประสาท 4%
โรคระบบกลามเน้ือ
และกระดูก

5%
โรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจตางๆ

5%

9 โรคเอดส 4%
โรคระบบทางเดิน
อาหาร

4%
โรคระบบทางเดิน
อาหาร

4%
โรคระบบทางเดิน
อาหาร

4%

10
โรคระบบทางเดิน
หายใจเร้ือรัง

4%
โรคระบบสืบพันธุ
และทางเดินปสสาวะ

3%
โรคระบบสืบพันธุ
และทางเดินปสสาวะ

3%
โรคระบบสืบพันธุ
และทางเดินปสสาวะ

4%

หาอันดับสูงสุด 64% 67% 65% 67%

สิบอันดับสูงสุด 85% 88% 89% 91%

โรคอื่นๆ ทั้งหมด 15% 12% 11% 9%

% รวม 100% 100% 100% 100%

DALY ทั้งหมดตอ
ประชากร 1,000 คน

167 329 495 645

แหลงขอมูล: คณะทํางานศึกษาภาระโรคและปจจัยเสี่ยงของประชากรไทย 2547 (2551)

57 ของผูสูงอายุชาย และรอยละ 50 ของผูสูงอายุหญิงไดรับการ
วินิจฉัยและการรักษาโรคตาตอกระจก สวนการสูญเสียการไดยิน
นัน้พบวาเปนปญหาในรอยละ 30 ของผูสงูอายุชายและรอยละ 26 
ของผูสูงอายุหญิง ผูที่มีปญหาที่รุนแรง เชน หูสูญเสียการไดยิน
อยางถาวรอยางนอย 1 ขางมรีอยละ 5 ในผูสงูอายชุายและรอยละ 
3 ในผูสูงอายุหญิง และผูสูงอายุมักประสบกับขอจํากัดในการเขา
ถงึบริการใหการชวยเหลือแกผูสงูอายุดงัท่ีจะเห็นไดจากหลักฐานท่ี
วามีเพียงรอยละ 3 และรอยละ 5 ของผูสูงอายุชายและหญิงที่สูญ
เสียการไดยินอยางนอย 1 ขางเทานั้นท่ีใชอุปกรณเครื่องชวยฟง
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ตารางท่ี 4.4 แสดงถึงการเปรียบเทียบขอมูลภาระโรคระหวาง
ประชากรเพศหญิงในกลุมวัยกอนสูงอายุกับสามกลุมยอยของ
กลุมวัยสูงอายุ จะเห็นไดวาการสูญเสียตามดัชนีรวม DALY ตอ
สตรี 1,000 ราย เพิ่มสูงขึ้นตามอายุที่สูงขึ้นดวยเชนกัน โดยเพิ่ม
จาก 167 ตอประชากร 1,000 คนในกลุมวัยกอนสูงอายุ เปน 645 
ตอประชากร 1,000 คนในกลุมที่มีวัยสูงที่สุด 

ดชัน ีDALY ในกลุมโรค 10 อนัดบัสงูสดุรวมกันมสีดัสวนมากท่ีสดุ
คือรอยละ 85 ของคาดัชนี DALY รวมในกลุมวัยกอนสูงอายุ และ
รอยละ 91 ของคาดชัน ีDALY รวมของกลุมอายสุงูสดุ นอกจากนัน้
การสูญเสียตามดัชนี DALY ของกลุมโรคใน 5 อันดับแรกรวมกัน
มสีดัสวนสูงถงึสองในสามของคาดัชนี DALY ทัง้หมด โรคท่ีอยูใน 
10 อนัดบัสงูสดุของการสญูเสียตามคาดัชนี DALY ของสตรไีทยใน
ทัง้ 4 กลุมอาย ุไดแก โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหวัใจ และโรคเบา
หวาน ดงันัน้ การทีจ่ะทาํใหการสงูวยัของประชากรเปนไปอยางมี
สุขภาพท่ีดีไดนั้น จะตองแนใจไดวานโยบายไดใหความสําคัญใน
การปองกันโรคทั้งสามดังกลาว อยางไรก็ตาม จะสังเกตไดวาโรค
เบาหวานเปนโรคที่พบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

เมื่อเปรียบเทียบความเสี่ยงระหวางกลุมประชากรวัยกอนสูงอายุ
และวัยสูงอายุ จะพบวาความเสี่ยงนั้นสอดคลองกับภาระโรค โดย
จะพบวาภาระโรคท่ีเปนผลมาจากความเส่ียงในดานความผิดปกติ
ของสารเคมีที่จําเปนในรางกาย เชน ความดันโลหิตสูง ดัชนี
มวลกายสูง และไขมันในเสนเลือดสูงในกลุมวัยสูงอายุนั้นสูงกวา
ในกลุมวัยกอนสูงอายุอยางเห็นไดชัด ในทางตรงกันขาม ภาระ
โรคซ่ึงมีผลมาจากการด่ืมสุราในกลุมวัยสูงอายุจะต่ํากวาในกลุม
วัยกอนสูงอายุ ความดันโลหิตสูงและเบาหวานเปนความเสี่ยงที่

สําคัญมากในกลุมผูหญิงในวัยสูงอายุ ในขณะที่การสูบบุหรี่และ
ความดันโลหิตสูงเปนภาระความเส่ียงท่ีสําคัญมากในกลุมผูสูง
อายุชาย และผูสูงอายุหญิงมีความเสี่ยงตอการมีดัชนีมวลกายสูง
มากกวาในเพศชาย (ดูแผนภูมิที่ 4.2 และ 4.3) 

แผนภูมิที่ 4.2 ความเสี่ยงในกลุมประชากรชายวัยกอนสูงอายุ
 และวัยสูงอายุ

แหลงขอมูล: คณะทํางานศกึษาภาระโรคและปจจัยเสีย่งของประชากรไทย 2547 
 (2551)

แผนภูมิที่ 4.3 ความเสี่ยงในกลุมประชากรหญิงวัยกอนสูงอายุ
 และวัยสูงอายุ

แหลงขอมูล คณะทํางานศกึษาภาระโรคและปจจัยเสีย่งของประชากรไทย 2547 
 (2551)

ประสทิธิภาพของความครอบคลมุสาํหรบัโรคไมตดิตอ
ที่สําคัญ

ถึงแมวาจะมีความเสี่ยงจากภาวะความดันโลหิตสูงและโรคเบา
หวานสูง แตผูสูงอายุสวนใหญมักไมรูวาตนเองมีความดันโลหิต
สูง ในกลุมผูที่ไดรับการรักษาโดยการใชยาลดความดันโลหิตพบ
วาสัดสวนของผูที่สามารถควบคุมความดันโลหิตใหอยูในระดับที่
เหมาะสมไดสาํเรจ็นัน้อยูในระดบัทีค่อนขางตํา่ ความชกุของภาวะ
ความดันโลหิตสงูในผูสงูอายุทีค่าํนวนโดยปรับอายุแลวอยูทีร่อยละ 
51.1 สวนความชุกของโรคเบาหวานอยูทีร่อยละ 14.0 และสาํหรบั
โรคเบาหวานรวมกับความดันโลหิตสูงคือรอยละ 8.0 

ตารางที่ 4.3 เปนการเปรียบเทียบลักษณะของภาระโรคระหวาง
กลุมวัยกอนสูงอายุและสามกลุมยอยของวัยสูงอายุเพศชาย จะ
เห็นไดวาจํานวนรวมของการสูญเสียที่วัดโดยดัชนี DALY ตอชาย 
1,000 ราย เพิ่มสูงขึ้นตามชวงอายุที่สูงขึ้น โดยเพ่ิมจาก 246 ตอ 
1,000 ราย ในกลุมวัยกอนสูงอายุเปน 654 ตอ 1,000 ราย ใน
กลุมที่มีอายุสูงที่สุดคือกลุมอายุ 80 ปขึ้นไป ประเด็นที่นาสนใจ
คือ 10 อันดับโรคสูงสุดมีสวนแบงมากที่สุด คือรอยละ 87 ของ
ดัชนีรวม DALY ในกลุมวัยกอนสูงอายุ และรอยละ 93 ของดัชนี
รวม DALY ในกลุมอายุสูงท่ีสุด ซึ่งถาพิจารณาใหลึกลงไปกวา
นั้นจะเห็นวาการสูญเสียจากโรคชนิดตางๆ ใน 5 อันดับสูงสุดรวม
กนัมนีํา้หนักถงึประมาณสองในสามของการสูญเสยีตามดัชนีรวม 
DALY ตอ 1,000 รายในทุกกลุมอาย ุ

โรคทีอ่ยูใน 3 อนัดบัสงูสดุในกลุมประชากรเพศชายในทกุกลุมอายุ
ยกเวนกลุมชายวัยกอนสูงอายุนั้นเปนโรคในกลุมเดียวกัน ไดแก 
โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคทางเดินหายใจเร้ือรัง จึง
จาํเปนทีจ่ะตองมนีโยบายทีจ่ริงจงัทีจ่ะทาํใหผูสงูอายสุามารถทีจ่ะ
มีภาวะสุขภาพที่ดีไดตลอดอายุขัย
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ประสิทธิภาพของความครอบคลุม หมายถึง สัดสวนสุทธิของ
ประชากรท่ีไดรับผลกระทบจากโรคหรืออาการใดอาการหน่ึงแลว
สามารถควบคุมดูแลอาการน้ันๆ ไดอยางเพียงพอ และไมรวม
ถงึสัดสวนของกลุมบุคคลตอไปนี ้(1) ผูที่ไมทราบวาตนมโีรคหรอื
อาการอยูจงึไมไดไปรบัการตรวจรกัษา (2) ผูทีต่ระหนกัวาตนมโีรค
หรอือาการอยูแตไมไดไปรับการตรวจรักษา และ (3) ผูทีต่ระหนกั
วาตนมีโรคหรืออาการอยูและไดไปรับการตรวจรักษาแตยังไม
สามารถควบคุมโรคหรืออาการนั้นๆ ได โดยรวมแลวสัดสวนของ
ผูทีต่องทกุขทรมานกบัโรคความดนัโลหติสงูหรือโรคเบาหวานหรอื
ทัง้สองโรครวมกนัโดยที่ไมทราบวาตนเองมโีรคหรืออาการนัน้อยู
นั้นมีอยูถึงรอยละ 56.1, 41.2 และ 21.9 ตามลําดับ ในขณะท่ี
สัดสวนของผูที่ไปรับบริการตรวจรักษาโรคความดันโลหิตสูงและ
สามารถควบคุมอาการของโรคไดเปนอยางดี (ตํ่ากวา 140/90 มิ
ลิกรัมปรอท) มีอยูรอยละ 12.4 และรอยละ 26.4 สําหรับโรคเบา
หวาน (ระดับนํ้าตาลในเลือดหลังอดอาหารต่ํากวา 140 มิลลิกรัม/
เดซิลิตร) สวนสัดสวนของผูที่สามารถควบคุมทั้งสองโรครวมกัน
ไดดีนั้นอยูที่รอยละ 7.4 ขอมูลตัวเลขเหลานี้บงช้ีถึงระดับของ
ประสิทธิภาพของความครอบคลุมของบริการตางๆ 

การเปรียบเทียบขอมูลท่ีไดจากการสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัย
ของประชาชนไทย โดยการตรวจรางกาย (National Health 
Examination Survey หรือ NHES) ในป พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 
2552 แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวาทั้งโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานในกลุมตวัอยางทีเ่ปนกลุมทีศ่กึษาและกลุมควบคมุมี
สัดสวนเพิ่มมากขึ้นในป พ.ศ. 2552 (ดูตารางที่ 4.5 และ 4.6 และ
รปูท่ี 4.4 และ 4.5) และประชาชนทีม่คีวามดนัโลหติสงูและโรคเบา
หวานท่ีตระหนกัรูวาตนมโีรคหรืออาการดังกลาวในการสํารวจครัง้
หลังก็มีมากกวาในการสํารวจคร้ังแรกเชนกัน แตอยางไรก็ตาม 
ผูที่ไดรับการรักษาแตไมสามารถควบคุมอาการของโรคไดยังคง
มีอยูเปนจํานวนมากซึ่งสะทอนใหเห็นวาแมการเขาถึงการรักษา
พยาบาลจะเพิม่มากขึน้ในป พ.ศ. 2552 เมือ่เทยีบกบัป พ.ศ. 2547 
แตยงัมผีูปวยจาํนวนมากทีย่งัไมสามารถควบคมุอาการเหลานัน้ให
อยูในระดับท่ีนาพอใจได ความตระหนักท่ีเพิ่มขึ้นสามารถอธิบาย
ไดวาสวนหนึง่มาจากการพฒันาสภาพเศรษฐกจิและสงัคมทีด่ขีึน้ 
เนื่องจากพบวาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความไมตระหนักและ
การไมสามารถควบคุมอาการเจ็บปวยไดดีพอ คือการเปนผูสูง
อายทุีอ่าศยัอยูในเขตชนบททีม่รีายไดและมกีารศกึษาในระดบัตํา่ 
และเปนผูสูงอายุที่ยังทํางานอยูและอยูในกลุมท่ีสูงอายุมากที่สุด 
(ดู Porapakkham et al, 2008) 

ตารางที่ 4.5 ประสิทธิภาพของความครอบคลุมของบริการตรวจรักษาโรคความดันโลหิตสูง (%)

กลุมอายุ 45-59 ป กลุมอายุ 60-69 ป กลุมอายุ 70-79 ป กลุมอายุ 80 ปขึ้นไป

ป 2547 ป 2552 ป 2547 ป 2552 ป 2547 ป 2552 ป 2547 ป 2552

เพศชาย % ความชุก 36 28 47 43 52 51 59 54

• ไมรูวาเปนโรค 74 59 61 45 62 38 65 47

• รูแตไมรักษา 6 11 8 9 7 6 4 6

• รกัษาแตควบคมุ ไมได 14 17 22 25 20 23 23 23

• รักษาและควบคุมได 6 13 10 22 11 25 9 25

เพศหญิง % ความชุก 34 31 48 45 54 52 62 57

• ไมรูวาเปนโรค 59 42 52 32 50 33 61 37

• รูแตไมรักษา 6 7 7 7 7 7 8 8

• รกัษาแตควบคมุ ไมได 22 23 26 27 28 33 20 32

• รักษาและควบคุมได 13 28 15 34 15 28 11 23

แหลงขอมูล: การสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจรางกาย พ.ศ. 2547 และ 2552
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แผนภูมิที่ 4.4 ประสิทธิภาพของความครอบคลุมของบริการ
 ตรวจรักษาโรคความดันโลหิตสูง

แหลงขอมูล: การสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจ
 รางกาย พ.ศ. 2547 และ 2552

ตารางที่ 4.6 ประสิทธิภาพของความครอบคลุมของบริการตรวจรักษาโรคเบาหวาน (%)

กลุมอายุ 45-59 ป กลุมอายุ 60-69 ป กลุมอายุ 70-79 ป กลุมอายุ 80 ปขึ้นไป

ป 2547 ป 2552 ป 2547 ป 2552 ป 2547 ป 2552 ป 2547 ป 2552

เพศชาย % ความชุก 11 9 14 14 12 14 10 13

• ไมรูวาเปนโรค 60 47 48 28 50 23 58 41

• รูแตไมรักษา 3 5 2 6 1 2 1 2

• รกัษาแตควบคมุ ไมได 28 34 35 34 25 34 17 30

• รักษาและควบคุมได 9 14 15 32 24 41 24 28

เพศหญิง % ความชุก 13 12 19 19 16 17 9 11

• ไมรูวาเปนโรค 42 21 37 18 38 21 62 22

• รูแตไมรักษา 1 2 3 2 2 1 4 5

• รกัษาแตควบคมุ ไมได 38 43 30 37 28 35 14 28

• รักษาและควบคุมได 19 35 31 43 32 43 21 46

แหลงขอมูล: การสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจรางกาย พ.ศ. 2547 และ 2552 

แผนภูมิที่ 4.5 ประสิทธิภาพของความครอบคลุมของบริการ
 ตรวจรักษาโรคเบาหวาน

แหลงขอมูล: การสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจ
 รางกาย พ.ศ. 2547 และ 2552 

การประเมินสภาวะสุขภาพของตนเอง

การเปรียบเทียบผลจากรายงานการประเมินสภาวะสุขภาพของ
ตนเองในป พ.ศ. 2546 และ 2549 พบวา สภาวะทางสุขภาพ
ตางๆ ทีท่าํการตรวจวดัโดยสวนใหญดขีึน้ แตการสญูเสยีความทรง
จาํกลบัเพิม่สงูขึน้อยางรวดเร็วในกลุมผูทีม่อีายสุงูมากเม่ือเปรียบ

เทียบกับการทํางานของรางกายดานอื่นๆ ที่คอยๆ เสื่อมไปตาม
อายทุีเ่พ่ิมขึน้ (ดตูารางที ่4.7 และ 4.8) ซึง่การสงเสรมิและปองกนั
โรคนี้ในกลุมวัยกอนสูงอายุนาจะชวยลดภาระโรคน้ีไดในอนาคต
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ตารางที่ 4.7 การเปรียบเทียบการประเมินสภาวะสุขภาพของตนเอง และเมื่อเปรียบเทียบกับผูที่มีอายุรุนราวคราวเดียวกัน ระหวาง
 ป พ.ศ. 2546 และ 2549

กลุมอายุ
ป 2546 
(%)

ป2549 
(%)

สัดสวนของการเปลี่ยนแปลง
ระหวางป 2546-2549 (%)

สุขภาพแยลงกวาปที่แลว เพศชาย 45-59 ป 25 24 -2

60-69 ป 40 39 -4

70-79 ป 50 47 -7

80 ปขึ้นไป 60 58 -3

เพศหญิง 45-59 ป 30 29 -4

60-69 ป 48 46 -4

70-79 ป 55 52 -6

80 ปขึ้นไป 64 59 -7

สุขภาพแยลงเมื่อเทียบกับเพื่อนรุนเดียวกัน เพศชาย 45-59 14 17 19

60-69 23 24 8

70-79 29 30 3

80 ปขึ้นไป 33 35 8

เพศหญิง 45-59 ป 19 20 3

60-69 ป 29 30 3

70-79 ป 31 34 10

80 ปขึ้นไป 30 34 10

แหลงขอมูล: การสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจรางกาย พ.ศ. 2546 และ 2549

ตารางที่ 4.8 ขอจํากัด 5 ประการจําแนกตามเพศเม่ือเปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2546 และ 2549

ขอจาํกดัจากรนุแรงถงึรนุแรงมาก กลุมอายุ ป 2546 (%) ป 2549 (%)
สดัสวนของการเปล่ียนแปลง
ระหวางป 2546-2549 (%)

ความสามารถในการเดิน เพศชาย 45-59 ป 3 2 -53

60-69 ป 7 4 -43

70-79 ป 12 6 -53

80 ปขึ้นไป 19 10 -46

เพศหญิง 45-59 ป 4 2 -52

60-69 ป 11 4 -63

70-79 ป 13 9 -29

80 ปขึ้นไป 22 11 -50
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ขอจาํกดัจากรนุแรงถงึรนุแรงมาก กลุมอายุ ป 2546 (%) ป 2549 (%)
สดัสวนของการเปล่ียนแปลง
ระหวางป 2546-2549 (%)

อาการเจ็บปวด /ความรูสึกไม
สบายตัว 

เพศชาย 45-59 ป 3 2 -17

60-69 ป 5 2 -55

70-79 ป 9 4 -49

80 ปขึ้นไป 15 8 -45

เพศหญิง 45-59 ป 3 2 -27

60-69 ป 8 3 -58

70-79 ป 9 6 -32

80 ปขึ้นไป 12 10 -18

ความรูสึกซึมเศรา เพศชาย 45-59 ป 2 2 3

60-69 ป 3 3 -15

70-79 ป 5 4 -8

80 ปขึ้นไป 7 4 -39

เพศหญิง 45-59 ป 3 3 1

60-69 ป 6 4 -35

70-79 ป 6 3 -41

80 ปขึ้นไป 9 2 -74

การมีสมาธิ เพศชาย 45-59 ป 1 1 -7

60-69 ป 3 3 -10

70-79 ป 7 7 9

80 ปขึ้นไป 17 11 -36

เพศหญิง 45-59 ป 2 2 -12

60-69 ป 4 4 -7

70-79 ป 9 8 -4

80 ปขึ้นไป 16 12 -25

การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เพศชาย 45-59 ป 2 1 -63

60-69 ป 3 2 -54

70-79 ป 6 6 2

80 ปขึ้นไป 19 11 -41

เพศหญิง 45-59 ป 1 1 -32

60-69 ป 3 2 -34

70-79 ป 8 6 -25

80 ปขึ้นไป 19 14 -23

แหลงขอมูล: การสํารวจดานอนามัยและสวัสดิการ โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ. 2546 และ 2549
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ขอจํากัดของการดําเนินกิจวัตรประจําวัน 

ผลการศึกษาวิจัยหลายช้ินไดแสดงใหเห็นวาการดําเนินกิจวัตร
ประจําวัน (activities of daily living หรือ ADL) มีขอจํากัดเพิ่ม
ขึ้นตามอายุที่สูงข้ึน และการสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทย โดยการตรวจรางกาย คร้ังที่ 4 ชี้ใหเห็นวาทั้งขอ
จํากัดที่วัดโดย ADL และโดยการดําเนินกิจวัตรประจําวันท่ีตองใช
อุปกรณ (instrumental activities of daily living หรือ IADL) จะ
เพ่ิมมากขึ้นตามอายุที่สูงขึ้นดวย (ดูตารางที่ 4.9) และเพศหญิงมี
ขอจาํกดัสงูกวาเพศชายจากการวัดโดยพิจารณาสัดสวนของการมี
ขอจํากัดอยางนอยที่สุด 3 ใน 8 มิติของ ADL ซึ่งประกอบดวย (1) 
การอาบน้ํา (2) การแตงตัว (3) การรับประทานอาหาร (4) การ
ใชหองสุขา (5) การลุกขึ้นจากเตียงนอน (6) การเดินภายในบาน 
(7) การควบคุมการขับถายอุจจาระ และ (8) การควบคุมการขับ
ถายปสสาวะ ตลอดจนการวัดโดยพิจารณาจากการมีขอจํากัดใน
การทํากิจวัตรประจําวัน 10 ประเภทภายใต IADL ซึ่งไดแก (1) 

การใชเงิน (2) การกินยาดวยตนเอง (3) การทํางานบานเบาๆ 
(4) การทํางานบานที่เปนงานหนัก (5) การตัดเล็บเทาตนเอง (6) 
การเดินภายนอกบาน (7) การถือของหนัก (8) การเดินมากกวา 
400 เมตร (9) การใชยวดยานพาหนะในการเดินทาง และ (10) 
การใชโทรศัพทโดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมผูที่มีอายุ 80 ปขึ้นไป 
เม่ือเปรียบเทียบระหวางเพศชายและหญิงแลวพบวายอดรวม
ของขอจํากัดในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันท่ีตองใชอุปกรณ หรือ 
IADL ในเพศหญิงนั้นสูงเปนสองเทาของเพศชาย ถึงแมวาโดย
ทั่วไปแลวกลุมตัวอยางจากการวิจัยจะรูสึกวาสภาวะสุขภาพของ
ตนแยลงจากป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2549 แต Ekpalakorn 
และคณะ (ดู Ekpalakorn et al, 2010) ไดทําการเปรียบเทียบขอ
จํากัดดาน ADL ในกิจกรรมต้ังแต 2 ชนิดขึ้นไปกับผลการสํารวจ
สภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจรางกาย 
ครั้งที่ 3 พบวาสูงขึ้นจากรอยละ 9.6 และ 15.4 ในป พ.ศ. 2547 
เปนรอยละ 12.7 และ 17.8 ในป พ.ศ. 2552 ในเพศชายและเพศ
หญิง ตามลําดับ

ตารางที่ 4.9 สัดสวนของผูสูงอายุที่มีขอจํากัดดาน ADL ใน 1 กิจกรรมเปนอยางนอย 

ขอจํากัดดาน ADL (%)

เพศชาย เพศหญิง

กลุมอายุ 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 กิจกรรมขึ้นไป 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 กิจกรรมขึ้นไป

60-69 ป 5.8 4.8 0.7 7.6 6.3 0.6

70-79 ป 4.8 7.7 1.7 9 11.2 1.2

80 ปขึ้นไป 7 9.8 4.2 12.8 11.8 6.8

รวม 5.6 6.3 1.4 8.6 8.6 1.5

ขอจํากัดดาน IADL (%)

เพศชาย เพศหญิง

1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 กิจกรรมขึ้นไป 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 กิจกรรมขึ้นไป

60-69 ป 19.9 6.4 6.5 23 12.8 19.5

70-79 ป 21.6 9.3 19.1 22.3 14.5 39

80 ปขึ้นไป 18.5 15.8 38.3 14.1 14.3 59.6

รวม 20.4 8.3 14 21.8 13.5 30.5

แหลงขอมูล: การสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจรางกาย พ.ศ. 2549 หนา 252-253
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การใชบริการรักษาพยาบาลและคาใชจาย

อัตราการใชบริการรักษาพยาบาล 

แผนภูมิที่ 4.6 แสดงใหเห็นการใชบริการตรวจรักษาในแผนกผู
ปวยนอกของประชากรตอคนตอป ระหวางป พ.ศ. 2546-2552 
โดยใชขอมูลจากการสาํรวจดานอนามยัและสวสัดิการ (Health and 
Welfare Survey หรอื HWS) ของสาํนักงานสถติแิหงชาติ ซึง่เปน
ไปตามคาดวาอตัราการใชบรกิารของกลุมผูสงูอายุทีม่อีายรุะหวาง 
60-69 ป, 70-79 ป และ 80 ปขึน้ไปอยูในอตัราทีส่งูกวาอตัราเฉลีย่
ของประชากรรวมทั้งประเทศมาก โดยในป พ.ศ. 2552 มีกลุมผู
ที่มีอายุสูงที่สุดคือมากกวา 80 ปไปรับบริการในแผนกผูปวยนอก
มากกวา 12 ครั้งตอคนตอป ในขณะท่ีการใชบริการแบบเดียวกัน
ในกลุมผูทีม่อีาย ุ45-59 ปซึง่เปนกลุมประชากรกอนวยัสงูอายนุัน้
ถงึแมจะอยูในระดบัทีต่ํา่กวาในกลุมผูสงูอาย ุแตยงัคงสงูกวาอตัรา
เฉลีย่ของประชากรรวมท้ังประเทศมาก ประชากรวัยผูใหญทีม่อีายุ
ระหวาง 15-44 ปมีอัตราการใชบริการต่ําที่สุด 

เปนทีน่าเสยีดายทีม่กีารเปลีย่นแปลงวธิกีารสาํรวจในป พ.ศ. 2549 
และ 2550 โดยไดมกีารรวมการสาํรวจอนามยัและสวสัดกิารนีเ้ขา
กับการสํารวจเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic Survey 
หรือ SES) เพื่อดําเนินการสํารวจในคราวเดียวกัน จึงทําให
แบบสอบถามมีขนาดยาวมากและตองใชเวลาสัมภาษณนานกวา 
2 ชั่วโมงตอหนึ่งครัวเรือน โดยขอคําถามของการสํารวจอนามัย
และสวสัดกิารนัน้ไดถกูจดัไวในสวนสดุทายของการสัมภาษณ ซึง่
ผูตอบแบบสอบถามเริ่มรูสึกเหนื่อยลาและเกิดความเบื่อหนายที่
จะตอบคําถามแลว ทําใหคุณภาพและความนาเช่ือถือของขอมูล
จากการสํารวจน้ีดอยลงไป ดังจะเห็นไดจากขอมูลการสํารวจใน
ป พ.ศ. 2549 และ 2550 ที่พบวาอัตราการใชบริการผูปวยนอก
ลดลงจากปกอนมากซ่ึงตรงกันขามกับผลรายงานการใชบริการ
ในสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ที่แสดงอัตราการใช
บริการที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องในชวงเวลาเดียวกันน้ี 

จากปญหาเรือ่งความนาเชือ่ถอืของขอมลู และจากการผนวกการ
สาํรวจดานอนามยัและสวัสดิการเขากบั การสาํรวจเศรษฐกจิและ
สังคม สํานักงานสถิติแหงชาติไดตัดสินใจแยกการสํารวจดาน
อนามัยและสวัสดกิารออกจากการสํารวจเศรษฐกิจและสังคมต้ังแต
ป พ.ศ. 2552 เปนตนมาโดยใหเปนการสํารวจที่แยกเฉพาะเรื่อง
ตามเดิม และใหมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานคือจากเดิมท่ี
การสํารวจอนามัยและสวัสดิการในระหวางป พ.ศ. 2546-2550 
นั้นเปนการสํารวจรายปโดยการรองขอจากกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อนําผลที่ไดจากการสํารวจไปใชในการพัฒนานโยบายหลัก
ประกันสุขภาพถวนหนา แตหลังจากในป พ.ศ. 2550 เปนตนมา
การสํารวจอนามัยและสวัสดิการจะเปนการสํารวจในทุกๆ สองป
จึงทําใหไมมีขอมูลของป พ.ศ. 2551 แสดงไวในแผนภูมิที่ 4.6

แผนภูมิที่ 4.6 อตัราการใชบรกิารรกัษาพยาบาลแบบผูปวยนอก
 ตามกลุมอายขุองประชากรในป พ.ศ. 2546 - 2552

แหลงขอมูล: การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2546- 2552

อตัราการใชบริการรกัษาพยาบาลแบบผูปวยในคดิเปนจํานวนครัง้
ตอคนตอปในกลุมผูสูงอายุนั้น สูงกวาคาเฉลี่ยของทุกกลุมอายุ
ซึ่งเปนคาเฉลี่ยรวมของประชากรทั้งประเทศ แตเนื่องจากปญหา
ของการควบรวมการสํารวจอนามัยและสวัสดิการและการสํารวจ
เศรษฐกิจและสังคมเขาดวยกัน ดังที่ไดกลาวมาแลว จึงจําเปน
ตองแปลผลขอมูลอัตราการใชบริการแบบผูปวยในของป พ.ศ. 
2549, 2550 และ 2552 ดวยความระมัดระวัง (ดูแผนภูมิที่ 4.7) 

แผนภูมิที่ 4.7 อัตราการใชบริการรักษาพยาบาลแบบผูปวยใน
 ตามกลุมอายขุองประชากรในป พศ.ศ 2546 - 2552 

แหลงขอมูล: การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2546-2552 
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ตารางที่ 4.10 คาเฉลี่ยจํานวนวันนอนท่ีโรงพยาบาลของผูปวยในจําแนกตามกลุมอายุของประชากรในป พ.ศ. 2546 - 2552 

กลุมอายุ ป 2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2552

• 0-14 ป 3.54 3.32 3.31 3.95 2.60 3.59

• 15-44 ป 4.74 4.27 4.11 4.51 4.19 4.16

วัยกอนสูงอายุ 

• 45-49 ป 5.87 4.71 4.98 4.80 4.15 4.37

วัยสูงอายุ 

• 60-69 ป 3.88 4.04 4.13 3.53 3.53 6.34

• 70-79 ป 4.60 4.22 4.28 4.45 3.08 4.10

• 80 ปขึ้นไป 3.70 5.36 4.35 4.58 3.56 3.81

รวม 4.58 4.19 4.15 4.35 3.66 4.30

แหลงขอมูล: การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2546-2552 

ถึงแมวามีความนาเปนไปไดมากวา ผูปวยสูงอายุนาจะมีคาเฉลี่ย
จาํนวนวันทีต่องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเปนเวลานานกวา
ผูปวยในกลุมอายุอื่น แตขอมูลจากการสํารวจดานอนามัยและ
สวัสดิการในป พ.ศ. 2552 กลับไมพบวามีรูปแบบที่ชัดเจนของ
คาเฉล่ียวันนอนเม่ือจําแนกตามกลุมอายุ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากโรง
พยาบาลในระดับตางๆ ทัง้โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด 
และโรงพยาบาลทีเ่ปนโรงเรยีนแพทยมลีกัษณะวธิกีารรบัผูปวยเขา
เปนผูปวยในที่แตกตางกัน (ดูตารางท่ี 4.10) 

คาใชจายเพื่อการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ 

วัตถุประสงคของเนื้อหาในสวนนี้คือ การคาดประมาณคาใชจาย
ดานการรักษาพยาบาลในอนาคตสําหรบักลุมผูสงูอายุเปรียบเทียบ
กับกลุมอายุอื่นๆ อัตราการใชบริการรักษาพยาบาลแบบผูปวย
นอกและผูปวยในทีล่ดลงในป พ.ศ. 2549 และ 2552 เปนขอจาํกดั
อยางมากในการคาดประมาณอัตราการใชบริการรักษาพยาบาล
ในอนาคตของกลุมผูสูงอายุ และดวยขอจํากัดเหลานี้ทางผูเขียน
จึงตองใชวิธีการตางๆ ที่เปนไปไดในการคาดประมาณซ่ึงไดแก 

1. การใชการประมาณการในระยะยาว (long term projection) 
ของคาใชจายดานสุขภาพทั้งหมดระหวางป พ.ศ. 2550-
2553 เปนฐานในการวิเคราะหโดยใชฐานขอมูลจากบัญชีราย
จายสุขภาพแหงชาติ ป พ.ศ. 2537-2549 (National Health 
Account 2537-2549) 

2. การแจกแจงคาใชจายในการดูแลสุขภาพสวนบุคคลและคาใช
จายดานอ่ืนๆ จากคาใชจายดานสขุภาพทัง้หมดตามท่ีปรากฏ
ในบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ ป พ.ศ. 2551 

3. การนําคาใชจายการดูแลสุขภาพสวนบุคคลมาแจกแจงตาม
กลุมอายโุดยใชสดัสวนคารกัษาพยาบาลผูปวยในตามกลุมอายุ 
และกําหนดใหแบบแผนคารักษาพยาบาลผูปวยนอกทีจ่าํแนก
ตามกลุมอายุมีลักษณะเชนเดียวกันกับผูปวยในเน่ืองจากไม
สามารถหาขอมลูคารกัษาพยาบาลผูปวยนอกตามกลุมอายไุด 

จากการใชฐานขอมูลผูปวยในท่ัวประเทศท่ีมีการบันทึกขอมูล
เปนรายบคุคลดวยระบบอเิลก็ทรอนิกสโดยสาํนกังานหลกัประกนั
สุขภาพแหงชาติ ซ่ึงเปนขอมูลท่ีไดจากโรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชนที่เขารวมเปนสถานพยาบาลภายใตระบบประกันสุขภาพ
ของรัฐใน 3 ระบบ คือ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลสําหรับ
ขาราชการ ระบบประกันสังคม และโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา ดงัทีป่รากฏในตารางที ่4.11 ซึง่แสดงถงึผลการวเิคราะห
คารักษาพยาบาลผูปวยในจากฐานขอมูลผูปวยในทั่วประเทศที่
จําแนกตามกลุมอายุในป พ.ศ. 2550-2552 จะเห็นไดวาจํานวน
ครั้งของการรับผูปวยเขารักษาตัวในโรงสถานพยาบาลนั้นเพิ่ม
ขึ้นไมมากนักคือจาก 6.41 ลานครั้งในป พ.ศ. 2550 เปน 6.56 
ลานครั้งในป พ.ศ. 2552 ในขณะท่ีคารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นจาก 
7 หมื่นลานบาทในป พ.ศ. 2550 เปน 8.1 หมื่นลานบาทในป 
พ.ศ. 2552 ถึงแมวาผูปวยจะไมไดเปนผูจายคารักษาพยาบาล
ดวยตนเองเนื่องจากระบบประกันสุขภาพของรัฐทั้ง 3 ระบบจะ
ทําหนาที่เปนเสมือนผูซื้อบริการรักษาพยาบาล และเปนผูจาย
คาบริการใหกับสถานพยาบาลแทนผูปวยตามเง่ือนไขท่ีแตก
ตางกันของแตละระบบประกันสุขภาพ โดยทางสถานพยาบาล
เปนผูทําหนาที่สงรายงานคารักษาพยาบาลใหแกกองทุนประกัน
สุขภาพแตละระบบ นอกจากน้ียังพบวาคารักษาพยาบาลเฉล่ีย
ตอคร้ังของผูปวยในเพิ่มสูงขึ้นจาก 11,009 บาทตอคร้ังตอคนใน
ป พ.ศ. 2550 เปน 12,349 บาทตอคร้ังตอคนในป พ.ศ. 2552 
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โดยคารักษาพยาบาลเฉล่ียตอการเขารักษาตัวในแผนกผูปวยใน
ของกลุมผูสูงอายุในแตละคร้ังจะสูงกวาในกลุมอายุอื่นๆ เชน คา
รกัษาพยาบาลเฉลีย่ของผูปวยในทีเ่ปนผูทีม่อีายสุงูสดุ 3 กลุมจะมี
อตัราสวนสงูกวาคารกัษาพยาบาลเฉลีย่รวมของผูปวยในทกุกลุม
อายุรวมกันอยู 1.41, 1.49 และ 1.66 เทาในป พ.ศ. 2550 เมื่อ
กาํหนดใหคารกัษาพยาบาลเฉลีย่ของทกุกลุมอายเุทากบั 1.0 และ
พบวาอัตราสวนทีแ่ตกตางกนันีม้ลีกัษณะไปในทางเดียวกนัทัง้สาม
ป คือตั้งแตป พ.ศ. 2550 จนถึง 2552 

แมวาจะพบวาสัดสวนของจํานวนคร้ังในการเขารับการรักษาใน
แผนกผูปวยในเม่ือจําแนกตามกลุมอายุนั้นมีความแตกตางกัน
อยูบางในป พ.ศ. 2550, 2551 และ 2552 แตสัดสวนของคา
รักษาพยาบาลจําแนกตามกลุมอายุในป พ.ศ. 2550, 2551 และ 
2552 นัน้ไมแตกตางกันมากนัก โดยคาเฉล่ียของสัดสวนคารกัษา
พยาบาลของทั้ง 3 ปในแตละกลุมอายุจะมีคาเทากับสัดสวนของ
ป พ.ศ.2551 ดังน้ันจึงไดนําขอมูลคารักษาพยาบาลผูปวยในใน
ป พ.ศ. 2551 มาใชในการแจกแจงคาใชจายในการดูแลสุขภาพ
สวนบุคคล ซึ่งรวมท้ังผูปวยนอกและผูปวยใน ทั้งนี้เน่ืองจากขอ
จํากัดของขอมูลคารักษาพยาบาลผูปวยนอกดังที่ไดกลาวไปแลว 

ตารางที่ 4.11 ขอมูลการรักษาพยาบาลแบบผูปวยในจําแนกตามกลุมอายุในป พ.ศ. 2550, 2551 และ 2552 

กลุมอายุ จํานวนผูปวยใน (ลานคร้ัง) 
คารักษาพยาบาลผูปวยใน 

(ลานบาท) 
คารักษาพยาบาลเฉลี่ย 

(บาท/ ครั้ง) 
อัตราสวน

ความแตกตาง

ป พ.ศ. 2550

0-14 ป 1.59 25% 8,252.6 12% 5,161 0.47

15-44 ป 2.23 35% 21,967.28 31% 9,830 0.89

45-59 ป 1.01 16% 14,739.40 21% 14,608 1.33

60-69 ป 0.66 10% 10,187.11 14% 15,520 1.41

70-79 ป 0.64 10% 10,425.96 15% 16,353 1.49

80 ปขึ้นไป 0.28 4% 5,017.79 7% 18,230 1.66

รวมทุกกลุมอายุ 6.41 100% 70,590.18 100% 11,009 1.00

ป พ.ศ. 2551 

0-14 ป 1.61 25%  8,855.62 12% 5,506 0.47

15-44 ป 2.09 33%  22,318.80 30% 10,666 0.91

45-59 ป 1.05 16%  16,300.70 22% 15,580 1.33

60-69 ป 0.68 11%  10,955.20 15% 16,142 1.38

70-79 ป 0.67 10%  11,063.60 15% 16,481 1.41

80 ปขึ้นไป 0.30 5%  5,380.81 7% 17,644 1.51

รวมทุกกลุมอายุ 6.40 100%  74,874.73 100% 11,695 1.00

ป พ.ศ. 2552

0-14 ป 1.69 26%  9,708.90 12% 5,728 0.46

15-44 ป 2.10 32%  23,806.40 29% 11,346 0.92

45-59 ป 1.09 17%  18,216.50 22% 16,740 1.36

60-69 0.70 11%  11,916.80 15% 16,991 1.38

70-79 ป 0.67 10%  11,681.50 14% 17,319 1.40

80 ปขึ้นไป 0.30 5%  5,685.52 7% 18,751 1.52

รวมทุกกลุมอายุ 6.56 100%  81,015.62 100% 12,349 1.00

แหลงขอมูล: วิเคราะหจาก national IP dataset 2550 - 2552 
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แผนภูมิที่ 4.8 การคาดประมาณสัดสวนของคาใชจายดานการ
 ดูแลสุขภาพสวนบุคคลและคาใชจายดานอื่นๆ 
 ระหวางป พ.ศ. 2552 - 2558 

หมายเหตุ: ใชขอมูลดิบจากบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2537 - 2551 
 ในการประมาณการคาใชจายในป พ.ศ. 2552 - 2558

(Polynomial Formula) ซึ่งเปนวิธีการทางสถิติในระดับสูงไดผล
เปนอยางดี โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธเทากับ 0.704 
สําหรับการประมาณการในระดับกลางของคาใชจายเพื่อการดูแล
สุขภาพสวนบุคคลและคาใชจายดานอื่นๆ ตั้งแตป พ.ศ. 2552 ถึง 
2558 (ดูแผนภูมิที่ 4.8)

ตารางที ่4.13 เปนการคาดประมาณคาใชจายดานการดแูลสขุภาพ
สวนบุคคลจาํแนกตามกลุมอาย ุโดยผูเขยีนใชขอมลูจากบัญชรีาย
จายสุขภาพแหงชาติ ป พ.ศ. 2537-2551 พบวาคาใชจายดาน
การดูแลสขุภาพสวนบคุคลคดิเปนมูลคากวา 3.3 แสนลานบาทใน
ป พ.ศ. 2552 และมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้นเปนกวา 5.7 แสน
ลานบาทในป พ.ศ. 2558 

จากขอมลูคาใชจายในการรักษาพยาบาลผูปวยในระหวางป พ.ศ. 
2550-2552 ที่รวบรวมได พบวาขอมูลคาใชจายของทั้ง 3 ปนี้มี
แบบแผนทีส่อดคลองกนั ผูเขียนจงึนาํขอมลูคาใชจายในการรกัษา
พยาบาลในป พ.ศ. 2551 มาใชในการแจกแจงการคาดประมาณ
คาใชจายดานการดูแลสุขภาพสวนบุคคลตามกลุมอายุตั้งแตป 
พ.ศ. 2552 ถึง 2558 และจากการใชขอมูลอัตราสวนของความ
แตกตางในคอลัมน สุดทายของตารางที่ 4.11 ประกอบการคาด
ประมาณพบวาภายในไมเกินป พ.ศ. 2558 กลุมวัยกอนสูงอายุที่
มอีายุ 45-59 ปจะตองมคีาใชจายดานการดูแลสขุภาพสวนบคุคล
ประมาณ 1.25 แสนลานบาท ในขณะท่ีกลุมยอยทั้งสามกลุมของ
วัยสูงอายุ (อายุ 60-69, 70-79 และ มากกวา 80 ปขึ้นไป) จะ
ตองใชงบประมาณประมาณ 8.41, 8.49 และ 4.13 หมื่นลาน
บาทตามลําดับ แผนภูมิที่ 4.9 เปนแผนภูมิที่จัดทําข้ึนจากการ
ใชขอมูลตัวเลขจากตารางท่ี 4.13 ซึ่งจะเห็นไดวาคาใชจายดาน
การดูแลสุขภาพสวนบุคคลของกลุมวัยสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) จะ
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 29 ของรายจายสุขภาพทั้งหมด (หรือคิดเปน 

1.22 แสนลานบาท) ในป พ.ศ. 2552 เปนรอยละ 31 (หรือ 2.10 
แสนลานบาท) ในป พ.ศ. 2558

แผนภูมิที่ 4.9 การคาดประมาณแนวโนมอัตราของคาใชจายใน
การดูแลสุขภาพสวนบุคคลเมื่อเทียบกับยอดรวม
ของคาใชจายดานการดูแลสุขภาพทั้งหมด
ระหวางป พ.ศ. 2552 - 2558

ความตองการดานผูดูแลผูสูงอายุในอนาคต 

สถานการณและแนวโนมของกําลังบุคลากรดาน
สาธารณสุข 

กาํลงับคุลากรดานสาธารณสุข เปนรากฐานสําคัญของระบบการให
บริการสขุภาพท่ีเขาถึงไดและมีประสทิธภิาพ (ด ูWHO, 2006) การ
ขาดแคลนบุคลากรสาธารณสขุโดยเฉพาะอยางยิง่ในเขตชนบทยัง
คงพบเห็นไดอยูทั่วไปในประเทศไทย นอกจากน้ีการกระจายของ
บุคลากรสาธารณสุขท่ีไมสมดุลโดยเฉพาะอยางยิ่งการกระจายใน
ทางภูมิศาสตรที่ไมสมดุลยิ่งทําใหขนาดของปญหาเพิ่มมากขึ้น 

จากการศกึษาพบวาสดัสวนของแพทยตอประชากร 10,000 คนใน
เขตกรุงเทพมหานครฯ มีมากกวาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถึงสิบเทา (ดู Wibulpolprasert et al, 2008) ขณะเดียวกัน ทาง
กระทรวงสาธารณสุขยังไมสามารถดึงดูดแพทยใหคงอยูในระบบ
ของภาครฐัได ทาํใหปญหาสมองไหลภายในประเทศคอืจากภาครฐั
ไปสูภาคเอกชนเปนเร่ืองปกติ โดยเฉพาะในชวงทีเ่ศรษฐกิจขยาย
ตัวดีมากซ่ึงทําใหความตองการบุคลากรแพทยในระบบบริการ
สุขภาพของภาคเอกชนเพิ่มสูงขึ้น 

ปญหาดานการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยเกิดจากปจจัย
หลักสองประการที่ไมสอดคลองกัน คือ การเพิ่มขึ้นของความ
ตองการดานบริการสุขภาพและความไมเพียงพอของบุคคลากร
ที่มีอยูอยางจํากัด การท่ีรัฐไดเริ่มดําเนินนโยบายหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาขึ้นในป พ.ศ. 2544 ทําใหมีอัตราการใชบริการ
ดานสุขภาพเพิ่มมากขึ้นโดยอัตราการเขารับบริการดานสุขภาพ
เฉล่ียในป พ.ศ.2546 ที่อยูที่ 2.45 คร้ังตอคนตอปไดเพ่ิมขึ้น

y = - 8E-05x2 + 0.0107x + 0.6459

R2 = 0.704

y = 8E-05x2 - 0.0107x + 0.3541

R2 = 0.704
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ตารางที่ 4.13 การคาดประมาณรายจายสุขภาพและการจําแนกคาใชจายในการดูแลสุขภาพสวนบุคคลตามกลุมอายุระหวางป 
 พ.ศ. 2552 - 2558

คาใชจายดานการดูแล
สุขภาพ 

คาใชจายจริง * คาใชจายจากการประมาณการ 

ป 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

1. รายจายสุขภาพท้ังหมด 
(ลานบาท) 367,767 419,585 463,193 505,593 544,336 588,467 633,640 682,320

2. อัตราการเพิ่มของคาใช
จายรายป (%) - 14 10 9 8 8 8 8

3. สัดสวนของรายจาย
สุขภาพทั้งหมด ตอ 
GDP (%) 4.04 3.96 4.02 4.07 4.11 4.18 4.23 4.28

4. คาใชจายอ่ืนๆ 23 20 20 19 18 17 16 16

5. การดูแลสุขภาพสวน
บุคคล (%) 77 80 80 81 82 83 84 84

6. คาใชจายอืน่ๆ (ลานบาท) 82,997 85,335 90,471 94,758 97,806 101,275 104,348 107,411

7. การดูแลสุขภาพสวน
บุคคล (ลานบาท) 284,771 334,250 372,722 410,835 446,529 487,192 529,292 574,909

8. การดูแลสุขภาพสวน
บุคคลจําแนกตามกลุม
อายุ (ลานบาท)

• 0-14 ป 33,681 39,533 44,083 48,590 52,812 57,621 62,601 67,996

• 15-44 ป 84,885 99,634 111,102 122,462 133,102 145,223 157,772 171,370

• 45-59 ป 61,996 72,768 81,144 89,441 97,212 106,065 115,230 125,161

• 60-69 ป 41,666 48,905 54,534 60,111 65,333 71,283 77,443 84,117

• 70-79 ป 42,078 49,389 55,074 60,706 65,980 71,988 78,209 84,949

• 80 ปขึ้นไป 20,465 24,021 26,785 29,524 32,089 35,012 38,037 41,315

9. สัดสวนของรายจาย
เพื่อการดูแลสุขภาพ
สวนบุคคลเมื่อเทียบกับ
รายจายสุขภาพท้ังหมด 
(% ของรายจายสุขภาพ
ทั้งหมด)

• 0-44 ป 32 33 34 34 34 34 35 35

• วัยกอนสูงอายุ 17 17 18 18 18 18 18 18

• วัยสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) 28 29 29 30 30 30 31 31

แหลงขอมูล:

• * ขอมูลจาก บัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ 
• แถวที่ 1-3 เปนคาจากการประมาณการในระยะยาวท่ีมีอยูแลว (ดู Sakunpanich et al, 2009)
• แถวที่ 4-5 เปนการประมาณการโดยผูเขียน โดยใชบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ ป พ.ศ. 2537-2551 
• แถวที่ 6-8 จากการคํานวนโดยผูเขียน โดยใชรอยละของคาใชจายผูปวยในจําแนกตามกลุมอายุในป พ.ศ. 2551 (จากคอลัมนสุดทายในตารางท่ี 4.11)
• แถวที่ 9 จากการจําแนกคาใชจายในการดูแลสุขภาพสวนบุคคลเปน 3 กลุมอายุ แลวคํานวณเปนรอยละของรายจายสุขภาพทั้งหมด (% รายจายสุขภาพทั้งหมด)
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เปน 2.75 ครั้งตอคนตอปในป พ.ศ. 2550 (NSO: 2003, 2007) 
หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ไดมีการนํานโยบาย
ทางการตลาดที่เขมขนมาใชดึงดูดความสนใจของผูปวยจากตาง
ประเทศ เพื่อกระตุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งนโยบาย
ที่สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานการแพทยของเอเชีย
ในป พ.ศ. 2547 นั้นไดสงผลใหเกิดความตองการในดานการ
รักษาพยาบาลจากผูปวยชาวตางชาติเพิ่มมากขึ้น (ดู Pachanee 
& Wibulpolprasert, 2006) ซึ่งเฉพาะในป พ.ศ. 2551 เพียงป
เดียวพบวามีผูปวยจากตางประเทศประมาณ 1.39 ลานรายท่ี
สนใจมารับการบริการดานสุขภาพในประเทศไทย (Ministry of 
Commerce- Department of Export Promotion, 2008) ถงึแมวา
ขอมลูในดานอายขุองผูปวยชาวตางชาตมิจีาํกดัแตมคีวามเปนไป
ไดสงูวาผูปวยดงักลาวจาํนวนมากไมนาจะเปนผูสงูอาย ุเน่ืองจาก
ผูปวยสูงอายุอาจมีอุปสรรคท่ียากลําบากกวาผูที่ไมไดอยูในวัยสูง
อายุในการเดินทางระหวางประเทศเพ่ือมารับการรักษาพยาบาล
ในประเทศไทย 

การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและระบาดวิทยาที่ทําใหจํานวน
ผูสูงอายุและโรคไมติดตอที่เรื้อรังมีเพิ่มมากขึ้นแสดงใหเห็นถึง
ความจําเปนในการรักษาสมดุลระหวางการดูแลผูปวยท่ีบานและใน
สถานบรกิารทางการแพทย ดวยเหตนุีค้วามตองการบคุลากรดาน
สาธารณสุขจึงจําเปนตองประกอบดวยทักษะผสมผสานท่ีเหมาะ
สมระหวางบคุลากรดานสาธารณสขุในระบบปกตแิละผูใหการดแูล
ที่ไมอยูในระบบ (Pagaiya, 2008) นอกจากนี้มาตรการของรัฐที่
ยตุกิารจางบุคลากรดานสาธารณสุขในตําแหนงขาราชการโดยถือ
เปนสวนหน่ึงของนโยบายการปฏิรูประบบราชการน้ัน ทําใหการ
จางบุคลากรดานสาธารณสุขในภาครัฐมีความยากลําบากมาก
ขึ้น จากแนวโนมพบวาความตองการดานบุคลากรสาธารณสุข
ในอนาคตจะเพ่ิมขึ้นในขณะท่ีโอกาสในการจางงานโดยภาครัฐจะ
มีอยูอยางจํากัด 

ถึงแมวาจะมีการสรางบุคลากรดานสาธารณสุขเพิ่มขึ้นเพื่อใหทัน
กบัความตองการ (ดตูารางท่ี 4.14) แตการดึงดูดและรกัษาบุคลากร
เหลานี้ใหปฏบิตังิานอยูในเขตชนบทยังคงเปนปญหาใหญอยูมาก 
ซึ่งปจจัยนี้นอกจากจะไมสามารถตอบสนองตอความตองการ
บุคลากรดานสาธารณสุขที่สูงมากแลว การขยายตัวอยางรวดเร็ว

ในสวนแบงตลาดดานการดูแลสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนใน
ชวงท่ีเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตท่ีดี ตลอดจนการสงเสริมจาก
ภาครัฐเร่ืองการทองเท่ียวเชิงสขุภาพ ลวนเปนปจจยัสาํคญัท่ีดงึดดู
แพทยและพยาบาลออกจากระบบบรกิารของรฐัในเขตชนบทไปสู
สถานพยาบาลเอกชน 

ตารางที่ 4.14 จํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนแพทยและพยาบาลระหวางป พ.ศ. 2543 - 2553

วิชาชีพ ป พ.ศ.

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

แพทย 1,518 1,417 1,374 2,020 2,139 2,179 2,247 2,247 2,282 2,282

พยาบาล 4,428 4,319 4,400 4,505 5,175 7,550 10,592 7,770 7,810 7,895

แหลงขอมูล: Wibulpolprasert et al (2008) และสภาการพยาบาล, 2553

ในชวงเวลากวาสี่ทศวรรษท่ีผานมา รัฐบาลไทยไดใชกลยุทธทั้ง
ทางการเงนิและที่ไมใชการเงนิเพือ่ท่ีจะดงึดูดความสนใจและรกัษา
แพทยใหยังคงปฏิบัติงานอยูในเขตชนบท (Wibulpolprasert & 
Pengpaiboon, 2003) นอกจากมีการกําหนดระเบียบใหแพทย
ที่เพิ่งจบการศึกษาใหมตองปฏิบัติงานใชทุนเปนระยะเวลา 3 ป
มาต้ังแตป พ.ศ. 2514 แลวยังมีมาตรการท่ีไมใชดานการเงินอีก
หลายมาตรการท่ีทางรัฐบาลนํามาใชแกปญหานี้ เชน การเลื่อน
ตําแหนงใหสูงขึ้น การใหรางวัลแพทยชนบทดีเดน โครงการคัด
เลือกแพทยที่มีภูมิลําเนาอยูในชนบท และการใหโอกาสในการ
เขาฝกอบรมเปนแพทยเฉพาะทาง และเมือ่คาํนงึถงึชองวางขนาด
ใหญระหวางรายไดจากการทํางานในสถานพยาบาลของภาครัฐ
และภาคเอกชน ทางรัฐบาลก็ไดมกีารนาํกลยทุธสาํคญัอีกประการ
หนึง่มาใช คอืการเพิม่รายไดใหแกแพทยทีป่ฏบิตังิานในเขตชนบท
ในรูปของเบี้ยกันดาร เงินชดเชยการไมยายไปปฏิบัติงานในภาค
เอกชน เงินคาวิชาชีพ และเงินคาปฏิบัติงานลวงเวลา

กลยุทธทางดานการเงินดังกลาวไดถูกนํามาใชอยางตอเน่ืองในป 
พ.ศ. 2518, 2538, 2540, 2548 และ 2552 แตถึงอยางนั้นก็ตาม 
สัดสวนของแพทยที่ยายออกจากการทํางานในสถานพยาบาล
สงักดักระทรวงสาธารณสขุเมือ่เปรยีบเทยีบกบัจาํนวนแพทยทีร่บั
เขามาใหมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 22 ในป พ.ศ. 2544 เปนรอยละ 80 
ในป พ.ศ. 2551 (ด ูMOPH 2008, 2010) การเพิม่แรงจงูใจทางการ
เงินมากขึ้นเปนพิเศษที่ถูกนํามาใชในป พ.ศ. 2552 กอใหเกิด
ผลอยางสําคัญโดยทําใหแพทยยังคงปฏิบัติงานอยูในเขตชนบท 
สัดสวนของจํานวนแพทยที่ลาออกจากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ
เปรียบเทียบกับจํานวนของแพทยที่เขาทํางานใหมลดลงเหลือ
รอยละ 63 ในป พ.ศ. 2552 จากรอยละ 80 ในป พ.ศ. 2551 (ดู 
MOPH, 2010) ในป พ.ศ. 2552 รายไดรวมของแพทยที่จบใหม
ทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาลในเขตชนบทสงูกวารายไดของแพทยที่
จบใหมทีป่ฏิบตังิานในเขตเมอืงถงึรอยละ 29-65 (ด ูNoree, 2010) 
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ความตองการและจํานวนของบุคลากรดานสาธารณสุข
สําหรับผูสูงอายุที่มีอยูในปจจุบัน 

การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสุขภาพชี้ใหเห็นวามีความ
จําเปนที่ตองพัฒนาการบริการดานสุขภาพและบริการอื่นๆ ที่
เก่ียวของสําหรับผูสูงอายุโดยใหมีความสมดุลระหวางการดูแลผู
ปวยท่ีบานและในสถานพยาบาลตลอดจนการเช่ือมโยงท่ีดรีะหวาง
กัน ดังนั้น บุคลากรดานสาธารณสุขที่พึงประสงคจึงจําเปนตองมี
การผสมผสานของทกัษะของบคุลากรในการใหการดูแลสขุภาพใน
ระบบปกติ ในชุมชน และผูใหการดูแลนอกระบบอื่นๆ ซึ่งในสวน
ของการดูแลผูปวยที่บานนั้น สมาชิกในครอบครัว ผูดูแลที่เปน
อาสาสมัคร และผูดแูลรบัจาง ตางเปนกลุมทีม่คีวามตองการสูงขึน้ 

มีการคาดการณวานอกเหนือจากญาติของผูปวยสูงอายุเองแลว 
ประเทศไทยจะมีความตองการผูดูแลผูสูงอายุเปนจํานวนทั้งสิ้น
ประมาณ 106,000 คนในป พ.ศ. 2563 (ด ูPagaiya, 2008) ในขณะ
ที่ความตองการบุคลากรดานสาธารณสุขในระบบปกติจะเพ่ิมสูง
ขึน้อยางมากดวยเชนกนั โดยจะมีความตองการบคุลากรพยาบาล
เพ่ิมขึ้นจํานวน 33,880 คนเพ่ือใหการดูแลผูสูงอายุ และมีความ
ตองการนักกายภาพบําบัดอีกจํานวน 3,708 คนในป พ.ศ. 2563 
แตในขณะนีจ้าํนวนของนกักายภาพบาํบดัทีม่อียูในตลาดแรงงาน
มีอยูเพียง 2,000 คนเทาน้ัน นักสังคมสงเคราะหและนักจิตวิทยา
จะเปนกลุมบุคลากรท่ีเปนที่ตองการสูงดวยเชนกัน (ดูตารางท่ี 

ตารางที่ 4.15 ความตองการกําลังงานดานสาธารณสุขสําหรับการดูแลผูสูงอายุในป พ.ศ. 2553 และ 2563

ประเภทของบุคลากร
จํานวนท่ีมีอยูใน

ปจจุบัน

ความตองการบุคลากรดานสาธารณสุข

ในป 2553 ในป 2563

ญาติและสมาชิกในครอบครัว ไมมีขอมูล 499,873 741,766

ผูดูแลอ่ืนๆ ทุกประเภท ไมมีขอมูล 71,410 105,967

พยาบาล 97,942 23,888 33,880

นักกายภาพบําบัด 2,000 2,499 3,708

นักสังคมสงเคราะห/นักจิตวิทยา 214/230 1,528 2,155

แหลงขอมูล: Pagaiya, 2008

อยางไรก็ตาม สถานการณปจจบุนัของบคุลากรดานสาธารณสขุที่
มีอยูและแผนในการสรางบุคลากรเหลานี้ยังไมเพียงพอตอความ
ตองการในอนาคต ทั้งในแงของจํานวนและการผสมผสานของ
ทักษะท่ีจําเปน 

การขาดแคลนบุคลากรดานสาธารณสุขในระบบปกติ โดย
เฉพาะอยางย่ิงแพทย พยาบาล นักกายภาพบําบัดและนัก
สังคมสงเคราะหเปนเครื่องบงชี้วา ความตองการบุคลากรดาน
สาธารณสุขท่ีจาํเปนสาํหรับการดูแลผูสงูอายุและการเจ็บปวยดวย
โรคเรือ้รงัจะตองไดรบัการแกไขดวยการแทรกแซงในเชงินโยบาย
อยางเปนระบบโดยเรงดวน นอกจากน้ี เนื่องจากมีบุคลากรดาน
สาธารณสขุเหลานีท้ีอ่ยูในระบบปกติเพยีงจาํนวนเลก็นอยทีป่ฏบิตัิ
งานอยูในเขตชนบท ทั้งท่ีเปนพื้นที่ที่ประชาชนมีความตองการ
บุคลากรดานน้ีมากท่ีสุด จึงจําเปนท่ีจะตองมีการวางแผนท่ีดีขึ้น
และมีการหารือระหวางภาครัฐและเอกชนทั้งในแงที่เกี่ยวกับการ
จางงานและการสรางบุคลากรดานสาธารณสุขเพ่ือแกปญหาการ
ยายจากเขตชนบทไปสูเมือง และจากภาครัฐไปสูภาคเอกชนของ
บุคลากรท่ีมีจํานวนจาํกัดเหลานี้

4.15) จากการท่ีประเทศไทยไดเผชิญกับปญหาการขาดแคลน
บุคลากรดานสาธารณสุขอยูแลว ความตองการบุคลากรดาน
สาธารณสุขท่ีเพ่ิมขึ้นดังท่ีกลาวในขางตน จะยิ่งเพ่ิมปญหาดาน
การขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขซึ่งจําเปนตองไดรับการแกไข 
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บทสรุป 

ในบทนี้ไดมีการนําเสนอขอมูลหลักฐานที่สําคัญ 3 ประการเก่ียว
กับภาระโรคของประชากรวัยกอนสูงอายุและวัยสูงอายุ การคาด
ประมาณคาใชจายในการดูแลสุขภาพรวมที่ใชในป พ.ศ. 2558 
และความตองการบุคลากรดานสาธารณสุขท้ังโดยภาพรวมและ
สําหรับผูดูแลผูสูงอายุโดยเฉพาะ จากขอมูลหลักฐานพบวาโรค
เรื้อรัง 2 ชนิด คอื โรคมะเร็งและรคหลอดเลือดหัวใจ เปนโรคท่ี
มภีาระโรคสงูทีส่ดุในผูสงูอายุทัง้เพศชายและหญงิ สวนอาการผดิ
ปกติของอวัยวะรับความรูสึกและโรคทางระบบประสาทนั้นเปน
ภาระโรคของกลุมที่มีอายุสูงมากคือ 80 ปขึ้นไปมากกวา

โรคท่ีเกิดจากความเส่ือมทางกายภาพตามวัยท่ีสูงขึ้นและโรคไม
ติดตอท่ีเร้ือรังในกลุมวัยกอนสูงอายุและวัยสูงอายุมีสัดสวนของ
ภาระโรคสูงมากข้ึน ซึง่เปนเครือ่งชี้ใหเหน็ถงึความจําเปนเรงดวน
ในการจัดใหมกีารดาํเนนิงานในการทีจ่ะปรบัเปลีย่นวถิกีารดาํเนิน
ชีวิตของกลุมประชากรวัยกอนสูงอายุ เพื่อเตรียมตัวใหประชากร
กลุมนี้กาวเขาสูวัยสูงอายุดวยสุขภาพที่ดีขึ้น สําหรับกลุมผูที่
เปนโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงน้ัน เห็นไดอยางชัดเจน
วาประสิทธิภาพของความครอบคลุมของบริการรักษาพยาบาลท่ี
สําคัญ เชน การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและระดับความดัน
โลหิตยังหางไกลจากระดับที่นาพึงพอใจอยูมาก แมวาการพัฒนา
ประสิทธิภาพของความครอบคลุมของบริการดูแลสุขภาพ จะมี
แนวโนมเปนที่นาพอใจในระหวางป พ.ศ. 2547-2552 ดังที่เห็น
ไดจากรายงานผลการสํารวจสุขภาพแหงชาติ ป พ.ศ. 2547 และ 
พ.ศ. 2552 แตความพยายามในการควบคุมโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงอยางมีประสิทธิภาพยังคงหางไกลจากระดับที่
นาพึงพอใจอยูมาก จึงมีความจําปนท่ีจะตองปรับปรุงศักยภาพ
ของระบบการใหบริการและการสรางความตระหนักแกประชาชน
ทั่วไปใหดีขึ้น 

จากผลการสํารวจสุขภาพแหงชาติในป พ.ศ. 2546 และ 2549 โดย
ใหผูสงูอายเุปนผูประเมนิสภาวะสขุภาพของตนเองพบวากลุมผูสงู
อายุรูสึกวาตนมีสถานะทางสุขภาพดีขึ้น อยางไรก็ตาม ถึงแมวา
สถานะทางสขุภาพทีป่ระเมนิดวยตนเองในกลุมผูมอีายสุงูมากจะ
ดขีึน้ แตขอจาํกดัดานกายภาพของกลุมผูมอีายสุงูมากน้ียอมจะมี
มากกวาผูสงูอายุทีอ่ยูในกลุมทีม่อีายนุอยกวาอยางหลกีเลีย่งไมได

ความถ่ีของการเขารับบริการทางสุขภาพสูงข้ึนตามอายุและจะ
เพิ่มขึ้นในกลุมผูสูงอายุมากกวากลุมวัยกอนสูงอายุ เนื่องจาก
ขอมูลอัตราการเขารับบริการทางสุขภาพจากรายงานการสํารวจ
ครัวเรือนป พ.ศ. 2549-2550 ไมคอยนาเชื่อถือนักจากการที่
สาํนกังานสถิตแิหงชาติไดควบรวมการสํารวจสําคัญ 2 เรือ่งคือการ
สํารวจเศรษฐกิจและสังคมและการสํารวจสุขภาพและสวัสดิการ
เขาดวยกัน ทําใหผูเขียนไมสามารถวิเคราะหการคาดประมาณ
อัตราการใชบริการทางสุขภาพซ่ึงเปนขอมูลพื้นฐานในการคาด

ประมาณคาใชจายในการดูแลสุขภาพทั้งหมดที่จําเปนตองใช
สําหรับประชากรวัยสูงอายุได 

เมื่อคํานึงถึงขอจํากัดของขอมูลดังกลาวแลว จะพบวาการคาด
ประมาณคาใชจายในการดูแลสุขภาพสวนบุคคลของประชากร
ทั้งประเทศมีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยางชาๆ จากรอยละ 80 ของยอด
คาใชจายในการดูแลสุขภาพทั้งหมดในป พ.ศ. 2552 เปนรอย
ละ 84 ในป พ.ศ. 2558 โดยคาใชจายในผูสูงอายุจะคอยๆ เพิ่ม
สูงขึ้นดวยจากรอยละ 29 ของยอดคาใชจายในการดูแลสุขภาพ
ทั้งหมดในป พ.ศ. 2552 เปนรอยละ 31 ในป พ.ศ. 2558 การที่
คาใชจายจะเพิ่มสูงขึ้นไมมากนักนั้นนาจะมาจากขอสันนิษฐานท่ี
วาคาใชจายของผูปวยนอกจะอยูในระดับที่ใกลเคียงกับคาใชจาย
ของผูปวยใน ซึ่งการแปลผลของขอมูลท่ีพบนี้จําเปนตองกระทํา
ดวยความระมัดระวัง 

จากผลความสําเร็จของการเริ่มดําเนินโครงการหลักประกัน
สขุภาพถวนหนาในป พ.ศ. 2545 ความตองการในการดแูลสขุภาพ
ของผูปวยภายในประเทศเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากการ
มีสถานบริการต้ังอยูในทุกพ้ืนท่ีในเขตชนบท มีการใหบริการท่ีมี
คณุภาพในระดับท่ีนาพอใจท่ัวประเทศ และเน่ืองจากไมมอีปุสรรค
ดานการเงินในการเขาถึงบริการในหมูประชาชน 

การสงเสริมใหประเทศไทยเปนศนูยกลางทางการแพทยของทวปี
เอเชีย เพื่อรองรับผูปวยจากตางประเทศทําใหความตองการดาน
การรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (ดู Smith et 
al, 2009) ซึ่งสงผลใหเกิดปญหาสมองไหลภายในประเทศของผู
เชีย่วชาญระดบัสงูจากโรงพยาบาลในสังกดัโรงเรยีนแพทย ปญหา
ขอจาํกัดดานบคุลากรสขุภาพยิง่ตึงเครยีดขึน้จากการเปลีย่นแปลง
ทางประชากรและสุขภาพ ทั้งในเร่ืองของจํานวนและทักษะของ
บคุลากรดานสาธารณสขุและผูดแูลผูสงูอายทุีอ่ยูนอกระบบ เหลา
นี้ถือเปนสิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงในเชิงนโยบาย 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาและทบทวนขอมูลเหลานี้ ทําใหไดขอเสนอแนะ
เชงินโยบายหลายประเดน็ ซึง่บางประเดน็ไดรบัการพจิารณาแลว
อยางจริงจงัดังเชนในแผนยทุธศาสตรโรคไมตดิตอเรือ้รงัแหงชาติ

ขอเสนอแนะประการแรกและเปนประการท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การ
ดูแลใหกลุมวัยกอนสูงอายุคงความมีสุขภาพท่ีดีไว จากขอมูล
การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ การวางแผนโครงการอยาง
มีประสิทธิภาพจะตองต้ังเปาหมายเพ่ือใหลดปจจัยเสี่ยงตางๆ 
เชน สุรา บุหร่ี และความดันโลหิตสูง ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญ 3 
ประการในกลุมวยักอนสงูอายุชาย สวนในกลุมวยักอนสงูอายุหญงิ
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มีปจจัยเส่ียงหลักคือ การมีดัชนีมวลกายสูง การมีเพศสัมพันธที่
ไมปลอดภัยและความดันโลหิตสูง 

ในการดูแลใหกลุมประชากรวัยกอนสูงอายุคงความมีสุขภาพท่ีดี
ไวใหไดนั้น จําเปนตองมีการขับเคล่ือนทางสังคมใหกาวเขาไปสู
การดําเนินวิถีชีวิตที่เปนประโยชนตอสุขภาพ ถึงแมวาจะมกีารใช
กฏหมายเพือ่ควบคมุการบรโิภคสรุาและบหุร่ีแลวกต็าม แตการที่
จะดาํเนนิการแทรกแซงใหเกดิประสทิธิผลไดนัน้ จาํเปนตองอาศยั
ขอมูลจากระบบสุขภาพและการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย การขับ
เคลือ่นของภาคประชาสงัคม ตลอดจนการบงัคบัใชกฎหมายอยาง
มีประสิทธิภาพ การใชชีวิตที่ตื่นตัว อาหารสุขภาพและการออก
กําลังกายเพื่อเผาผลาญแคลอรี่ ลวนแตเปนส่ิงที่มีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวน แตการใชชีวิตที่ตื่น
ตัวและการเผาผลาญพลังงานจะตองการสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ
อํานวยดวยเชนกัน เชน การวางผังเมืองที่มีทางเทาที่เปนมิตร
ตอผูคนทีเ่ดนิถนน มสีวนสาธารณะเพือ่การพกัผอนหยอนใจ และ
การสนบัสนนุกลุมภาคประชาสงัคมทีม่คีวามกระตือรือรนในการสง
เสริมการออกกําลังกาย 

ประการที่สอง ไดแก ระบบสุขภาพที่ตอบสนองตอความตองการ
ของผูสูงอายุ โดยหลักการที่ผานมาแลว ระบบบริการสุขภาพนั้น
จะถูกออกแบบมาเพ่ือรับมือกับโรคติดเชื้อและใหความสําคัญกับ
การรกัษาพยาบาลเปนหลกั ขณะทีก่ารแทรกแซงดานสาธารณสขุ
นั้นตามปกติจะเนนการปองกันทางคลินิกและการสงเสริมบริการ 
ดังนั้นการดําเนินงานโครงการตางๆ จึงไมเพียงพอท่ีจะลดการ
เผชิญความเส่ียงพ้ืนฐานอยางมีประสิทธิภาพไดเชนการสูบบุหรี่
และการด่ืมสุรา และไมเพียงพอตอการสงเสริมโภชนาการท่ีเปน
ประโยชนตอสุขภาพและการออกกําลังกาย ในประเทศไทยการ
ดูแลผูปวยที่บานยังอยูในระยะเริ่มตนของการพัฒนาโดยเริ่มใน
ยุคเดียวกับโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาตั้งแตป พ.ศ. 
2545 ดงันัน้จงึจาํเปนตองมีการพฒันาทกัษะในการใหบรกิารดแูล
ผูปวยที่บานใหมากขึ้น รวมกับการเช่ือมโยงอยางมีประสิทธิภาพ
ระหวางการดูแลผูปวยที่บาน ในชุมชน และในสถานพยาบาล
สําหรับผูสูงอายุ 

ระบบการดูแลสุขภาพที่ตอบสนองตอความตองการของผูสูงอายุ
นั้นจําเปนจะตองมีการใหความรูกอนการใหบริการและการฝก
อบรมในระหวางปฏิบตังิาน เพ่ือใหมจีาํนวนบุคลากรและการผสม
ผสานทกัษะทีเ่หมาะสมไมเพียงแตสาํหรบับคุลากรผูดแูลสขุภาพ
ที่อยูในระบบปกติทั่วไปเทาน้ัน แตรวมถึงกลุมผูใหการดูแลอ่ืนๆ 
ดวย ในขณะน้ียังไมมีการพัฒนาการใหบริการการดูแลระยะยาว
อยางเปนระบบและไมมีนโยบายที่ชัดเจนในการผลิตบุคลากร
ทางการแพทยและบุคคลากรสนับสนุนแพทยสําหรับการดูแล
สขุภาพระยะยาว รวมถงึยงัไมมนีโยบายดานงบประมาณทีเ่หมาะ
สมอีกดวย จากขอจํากัดของการดูแลผูปวยท่ีบานและการดูแล
ระยะยาว ทําใหผูปวยสูงอายุที่มีอาการของโรคเรื้อรังจําเปนตอง
เขาไปพ่ึงพาระบบบริการสําหรบัการดูแลผูปวยเฉียบพลันบางสวน
ของโรงพยาบาล หรือการใชบริการผูดูแลผูปวยที่บานซ่ึงผูดูแล
มักจะเปนผูหญิงที่ตองเผชิญกับภาระท่ีหนักและมีความเครียด
สูง ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการอภิปรายหารือที่อยูบน
พื้นฐานของการใชหลักฐานขอมูลเชิงประจักษและเปนรูปธรรม 
เพื่อเปนการหาทางออกรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชนในการ
แกปญหานี้ 

และประการสุดทาย คอืการใชนโยบายท่ีอยูบนพ้ืนฐานของการใช
หลกัฐานขอมลูเชงิประจกัษ ซึง่ขอเสนอแนะทีส่าํคัญไดแก การเฝา
ระวังและติดตามเร่ืองความเสี่ยงทางสุขภาพและภาระโรคตอไป
อยางตอเน่ือง การดําเนินโครงการท่ีจําเปนอยางครอบคลุมและ
มีประสิทธิภาพ การประเมินสถานะทางสุขภาพดวยตนเองของ
ประชากรท้ังในวยักอนสงูอายแุละวยัสงูอาย ุหลกัฐานเชงิประจกัษ
เหลานี้จะชวยสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย นอกจากนี้ ยัง
มีความจําเปนที่จะตองเสริมสรางศักยภาพของสถาบันใหมีความ
เขมแขง็ในการตดิตามผลกระทบทางการเงนิการคลงัท่ีมตีอระบบ
การดูแลสุขภาพอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงทางประชากร
และระบาดวิทยา
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5

ประเทศไทยเปนหน่ึงในอีกหลายประเทศในแถบเอเชีย ที่ประสบ
กับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรจากภาวะอัตราเกิดและอัตรา
ตายสูงไปสู ภาวะอัตราเกิดและอัตราตายตํ่า ซึ่งอัตราเกิดท่ีลด
ลงอยางรวดเร็วจะทําใหสัดสวนประชากรวัยเด็กลดลง ในชวง
การเปลี่ยนแปลงทางประชากรนี้ จํานวนคนวัยทํางานจะเพิ่มขึ้น
เร็วมากกวาจํานวนประชากรท้ังหมด ทําใหผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติ และอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น 
อยางไรก็ตาม ผลบวกจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรนี้ 
กลบักาํลงัลดนอยลง เนือ่งจากภาวะเจรญิพนัธุและอตัราตายทีล่ด
ลงอยางตอเนือ่งยอมนําไปสูสงัคมผูสงูอายอุยางเลีย่งไมได ทาํให
เกดิขอโตแยงวา สดัสวนคนวยัทาํงานท่ีลดลงและคนสูงอายทุีม่าก
ขึ้น อาจเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื้อหา
บทนี้จึงตองการชี้ใหเห็นวา เศรษฐกิจจะสามารถเติบโตไดอยาง
ยั่งยืนหรือไม หากภาครัฐมีนโยบายท่ีจูงใจใหประชาชนสะสมทุน
มนุษยเพ่ือพัฒนาผลิตภาพแรงงานใหดีขึ้น นโยบายสนับสนุน
การบริโภคของผูสูงอายุและนโยบายเพิ่มการลงทุนในทุนมนุษย
ของเด็ก

ในสวนแรกนัน้จะใหขอมลูเรือ่ง การเปลีย่นแปลงทางประชากรและ
ความสัมพันธกับระบบการศึกษา ซึ่งประเทศไทยน้ัน มีกฎหมาย
ทางการศกึษา เพือ่เพิม่ระดบัผลสมัฤทธิท์างการศกึษาใหแกกาํลงั
แรงงาน แตกระนั้น ประเทศไทยยังไมสามารถแขงขันกับหลายๆ 
ประเทศในภูมิภาคได เนื่องจากการศึกษายังคงมีคุณภาพต่ํา ซึ่ง
เรือ่งนีจ้ะเกีย่วของกบัผลติภาพแรงงานทีจ่ะกลาวถงึในสวนที ่3 ถา
ในอนาคตประเทศไทยเลือกทีจ่ะใชแรงงานท่ีมผีลิตภาพแรงงานต่ํา
เพ่ือขบัเคลือ่นเศรษฐกจิมากขึน้ ประเทศจะตองใชแรงงานตางชาติ
ไรฝมอืมากข้ึน หากระบบเศรษฐกิจไทยมีสดัสวนของประชากรอยู
ในชวงอายุ ทีม่สีวนเกนิรายไดทางวัฏจกัรชวีติ (Lifecycle surplus 
ages) ที่สูงแลว ความตองการแรงงานตางชาติยอมจะลดลง ใน
สวนท่ี 4 จะแสดงใหเห็นผลในดานดีของการเปล่ียนแปลงทาง
ประชากรที่ทําใหประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจวบจนกระท่ัง ป 
2553 เมือ่ การปนผลทางประชากร (Demographic Dividend) ใน
คร้ังแรกคาดวาจะจบลง ในสวนที ่5 เสนอการปนผลทางประชากร
ครั้งที่สองและการเพ่ิมทุนมนุษยโดยเงินโอนใหประชากรวัยเด็ก 
ซ่ึงจะชวยใหอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นได

ตอไป และในสวนสดุทายจะอภิปรายถึงทางเลือกในการรับมอืกบั
การเปลี่ยนแปลงประชากร

การเปลีย่นแปลงทางประชากรและความสัมพันธ
กับระบบการศึกษา

ประเทศไทยเคยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมาก
ในชวงป 2503 - 2513 ในชวงเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 2 ไดเกิดวิกฤตการณราคา
นํ้ามันในชวงตนของป 2513 - 2523 และชวงตนของป 2523 - 
2533 ทําใหอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง อยางไร
ก็ตาม อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 5 ปก็ยังเติบโต
อยูในระดับที่เกินกวารอยละ 5 (แผนภูมิที่ 5.1) การเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูงมากในชวงป 2528 - 2538 ตามมาดวยวิกฤติการณ
ทางการเงินในป 2540 ทําใหความฝนของประเทศในการเปนเสือ
ตัวท่ีหาของภูมิภาคเอเชีย รองมาจากฮองกง สิงคโปร เกาหลีใต 
และไตหวัน เปนอันตองสูญสลายไป 

การเตบิโตทางเศรษฐกจิมกีารเปลีย่นแปลงทีข่ึน้ๆ ลงๆ ไมเหมอืน
กบัอตัราเกิดและอัตราตายของประเทศไทยท่ีไมผนัผวนไปตามวัฎ
จักรธุรกิจ อัตราเกิดอยางหยาบตอประชากร 1,000 คน ไดลดลง
จาก 42.9 ในชวงป 2503 - 2513 เปน 14.6 ในชวงปลายของป 
2543 - 2553 (แผนภูมิที่ 5.1) ซึ่งมีความสอดคลองกับประเทศ
ตางๆ ที่แสดงใหเห็นถึงอัตราเกิดอยางหยาบท่ีลดต่ําลงเม่ือราย
ไดตอหัวประชากรเพิ่มสูงขึ้น การลดตํ่าลงของอัตราเกิดอยาง
หยาบนั้นจะรวดเร็วกวาอัตราตายมาก โดยอัตราตายอยางหยาบ
ตอประชากร 1,000 คนลดลงจาก 12.5 ในชวงป 2503 - 2513 
เปน 5.9 ในชวงป 2523 - 2533 หลังจากนั้นจึงเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
โรคท่ีเกี่ยวเนื่องกับเอดสและเอชไอวี ซึ่งเปนสาเหตุหลักของการ
เสียชีวิตของประชากรในชวงอายุ 22-44 ป (Rumakom et al., 
2002) ในชวงหลังป 2537 มีการรายงานสาเหตุที่ทําใหอัตราการ
ตายเพิ่มขึ้น คือ วัณโรค และโรคปอดบวม ซึ่งเชื่อวาการเพิ่ม
ขึ้นของวัณโรค และโรคปอดบวม มีสาเหตุมาจากโรคเอดสและ
เอชไอวี เพราะกอนหนานี้ผูที่มีอายุในชวง 20-44 ปมีสาเหตุการ
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ตายจากวัณโรค และโรคปอดบวมในอัตราท่ีตํ่า แตอัตราตายจาก
วณัโรคของผูทีม่อีายุในชวง 20-29 ป กลบัเพิม่สงูข้ึนจาก 1.7 เปน 
9.6 ตอประชากร 100,000 คน ในชวงป 2535-2543 อัตราตาย
จากวัณโรคของผูที่มีอายุในชวง 30-44 ป เพิ่มสูงขึ้นจาก 4.4 ตอ
ประชากร 100,000 คน เปน 15.7 ตอประชากร 100,000 คนใน
ป 2543 การเพิ่มขึ้นของอัตราตายในประชากรชายเพ่ิมสูงขึ้น
มากกวาประชากรหญิง การเพิม่สงูขึน้ของอตัราตายของประชากร
วัยเจริญพันธุและประชากรวัยทํางานนี้เองทําใหคาดวามีผลทาง
ลบตอจํานวนการเกิดและกําลังแรงงาน (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับสาเหตุการตายไดในบทท่ี 4)

แผนภูมิที่ 5.1 อัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเจริญเติบโตทาง
 เศรษฐกิจ

แหลงขอมูล: อตัราเกดิและอตัราตาย จากฝายประชากร สาํนกังานเศรษฐกจิและ
สงัคม สาํนกัเลขาธกิารสหประชาชาต,ิ แนวโนมประชากรโลก ฉบบั
ปรับปรุงเม่ือ 2008, http://esa.un.org/unpp , อตัราเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกิจ จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ

การลดลงของอัตราเกิด ทําใหจํานวนเด็กที่มีอายุตั้งแต 0-14 ป 
มีจํานวนสูงสุด 18.6 ลานคนในป 2523 และไดลดจํานวนลงหลัง
จากนั้น จํานวนประชากรเด็กในป 2553 มีจํานวนใกลเคียงกับป 
2508 ภาระการเลี้ยงดูเด็กทั้งตอภาครัฐและภาคเอกชนจึงนาจะ
ลดลง แตการใหการศึกษาอยางท่ัวถึง และความคาดหวังของผู
ปกครองที่ตองการใหบุตรหลานมีการศึกษาที่สูงของผูปกครอง 
ทําใหทําใหทรัพยากรเพื่อสนับสนุนเด็กไมไดลดต่ําลง

รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยฉบับปจจบุนัใหสทิธเิดก็ในการ
ไดรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่คีณุภาพ 12 ป โดยมพีระราชบญัญตัิ
การศกึษาทีม่คีวามสาํคญัอกี 2 ฉบบั คอื พระราชบญัญตักิารศกึษา
ป 2541 และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับในป 2545 ทั้งนี้
พระราชบญัญตักิารศกึษาในป 2541 นัน้เพิม่การศกึษาภาคบงัคบั
จาก 6 ป เปน 9 ป มีผลบังคับใชกับเด็กที่มีอายุตั้งแต 7-16 ป 
รฐับาลตองใหเดก็ไทยทกุคนไดรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานอยางนอย 
12 ป พระราชบัญญัติการศึกษาในป 2545 ไดกําหนดบทลงโทษ

สําหรับพอ แม ผูปกครองท่ีไมสงบุตรหลานเขารับการศึกษาใน
โรงเรียน ใหมีโทษถูกปรับเปนเงินสูงสุดไมเกิน 1,000 บาท 

ในแผนภูมิที่ 5.2 แสดงใหเห็นถึงจํานวนของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาลดลง อันมีสาเหตุสําคัญมาจากจํานวนประชากร
เด็กท่ีลดลง ในทางตรงกันขาม จํานวนเด็กนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาในป 2543 เพิ่มสูงขึ้นกวาป 2533 อันเปนผลมาจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาในป 2541 ที่เพิ่มโอกาสการเขาถึงการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาสําหรับเด็กไทยทุกคน พระราชบัญญัติ
นี้ยังไดสงผลกระทบไปถึงจํานวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แผนภูมิที่ 5.3) ใหเพิ่มจํานวนสูงมาก
ขึ้นกวารอยละ 100 ในชวงป 2533 - 2543 อยางไรก็ตาม ชวง
หลังจากป 2543 เปนตนมา จํานวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ไดลดจาํนวนลงไปพรอมๆ กบัการลดลงของจาํนวนประชากรเดก็
ในชวงอายุที่จะเขาศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

แมวาประเทศไทย จะมรีฐัธรรมนูญและพระราชบญัญตักิารศึกษา
ทีมุ่งเนนใหเดก็ไทยไดรบัการศกึษาอยางท่ัวถงึและมีคณุภาพเปน
เวลาถึง 12 ป แตในทางปฏิบตัแิลวการบังคบัใชกฎหมายดังกลาว
นี้ ยังคงไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ในป 2552 มีประมาณรอยละ 
20 ของเด็กท่ีมีอายุ 5-14 ปทั้งหมด หรือเด็กประมาณ 2 ลาน
คน ไมไดอยูในระบบการศึกษา (แผนภูมิที่ 5.2) โดยภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือและภาคใตนั้น มีเด็กท่ีมีอายุ 5-14 ป ที่ไมไดอยู
ในระบบการศึกษาประมาณรอยละ 25 สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2552) รายงานวาในป 
2551 อัตราการคงอยูของเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 6 คิดเปนรอย
ละ 88 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 คิดเปนรอยละ 53 เทานั้น 

แผนภูมิที่ 5.2 จํานวนนักเรียนท่ีมีอายุ 5-14 ป

แหลงขอมูล: สํานักงานสถิติแหงชาติ, การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
 ครัวเรือน
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แผนภูมิที่ 5.3 จาํนวนเดก็นกัเรยีนชวงอาย ุ5-14 ปทีก่าํลงัศกึษาอยู

แหลงขอมูล: สํานักงานสถิติแหงชาติ, การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

ตารางที่ 5.1 การทดสอบระดับชาติ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับ/วิชา

คะแนนเฉลี่ย (%)

ปการศึกษา

2546 2547 2548 2549 2550 2551

ประถมศึกษาปที่ 6

ภาษาไทย 45.3 44.2 n.a. * 42.7 36.6 42.0

คณิตศาสตร 41.7 43.8 n.a. * 38.9 47.6 43.8

ภาษาอังกฤษ 41.1 37.3 n.a. * 34.5 38.7 37.8

วิทยาศาสตร 42.1 41.6 n.a. * 43.2 49.6 51.7

มัธยมศึกษาตอนตน (มัธยมศึกษาปที่ 3)

ภาษาไทย 54.0 38.3 n.a. * 43.9 48.1 41.0

คณิตศาสตร 35.0 34.9 n.a. * 31.2 34.7 32.6

ภาษาอังกฤษ 37.9 32.3 n.a. * 30.9 28.7 34.6

วิทยาศาสตร 38.1 37.2 n.a. * 39.3 35.2 39.4

มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปที่ 6)

ภาษาไทย 44.5 49.3 48.6 50.3 50.7 46.4

คณิตศาสตร 34.0 35.1 28.5 29.6 32.5 36.0

ภาษาอังกฤษ 39.1 32.5 29.8 32.4 30.9 30.6

วิทยาศาสตร 48.8 44.3 34.0 34.9 34.6 33.7

แหลงขอมูล: สํานักงานปลัดกระทรวง, กระทรวงศึกษาธิการ (2008)
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รายงานเปรียบเทียบระดับนานาชาติ จาก World Economic 
Forum ในป 2552 ไดแสดงใหเห็นวาประเทศไทยอาจจะสูญ
เสียศักยภาพในการแขงขันเพราะมีระบบการศึกษาที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาที่ตํ่า ประเทศไทยถูกจัดอยูในอันดับท่ี 69 จาก
ทั้งหมด 133 ในดานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อเปรียบ
เทียบกับประเทศเพื่อนบานแลวพบวาประเทศไทยอยูในอันดับท่ี
ตํ่ากวา ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย จากตารางท่ี 
5.2 จะเห็นวา ประเทศไทยยังตามหลังประเทศมาเลเซียในทุกๆ 
ตัวชี้วัดทางการศึกษา ประเทศสิงคโปรนั้นอยูในอันดับแรกของ
คุณภาพทางการศึกษาในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ใน
ขณะท่ีประเทศไทยอยูในอันดับท่ี 62 ประเทศไทยใชงบประมาณ
เพื่อการศึกษาท่ีเปนสัดสวนตอรายไดมวลรวมประชาชาติ สูง
กวาประเทศอินโดนีเซีย แตคุณภาพทางการศึกษากลับดอยกวา 
ประมาณรอยละ 80 ของงบประมาณทางการศึกษาของไทยน้ันใช
เพื่อ คาจาง เงินเดือน และคาบริหารจัดการ อยางไรก็ดี การให
งบเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นก็ไมไดหมายความวาคุณภาพการศึกษา
จะดีขึ้นเสมอไป (McKinsey & Company, 2007)

สิ่งที่นากังวลคือคุณภาพการศึกษา ไมวาจะเปนการเปรียบเทียบ
ภายในประเทศ หรือเปรียบเทียบกับนานาชาติ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดทําการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กใน 
15,601 โรงเรียน เมื่อป 2549 - 2550 ผลการประเมินพบวา
เด็กไทยยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะหและการเรียนรูดวยตัว
เอง ครูผูสอนไมไดมุงเนนใหเด็กเปนศูนยกลางของการเรียนรู 
และผูบริหารสถานศึกษายังขาดการพัฒนาทางวิชาการ (สมศ., 
2551) พินสุดา สิริธรังศรี (2552) ไดชี้ใหเห็นวามีเพียงรอยละ 35 
ของโรงเรียน 35,159 แหงเทาน้ัน ที่เปนโรงเรียนที่ไดมาตรฐาน
ในระดับประเทศ และอีกรอยละ 65 นั้น เปนโรงเรียนท่ีตํ่ากวา
มาตรฐาน นอกจากนี้ จากการทดสอบของสํานักทดสอบทางการ
ศึกษาและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติยังชี้ใหเห็นถึง 
ระดับความรูความสามารถที่คอนขางตํ่าของนักเรียนในระดับ
มธัยมศึกษา ในป 2551 นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชา
ภาษาอังกฤษ วทิยาศาสตร และคณิตศาสตร คดิเปนรอยละ 31, 34 
และ 36 ตามลาํดบั โดยในตารางที ่5.1 แสดงใหเหน็ถงึศักยภาพที่
คอนขางตํ่าตั้งแตป 2546 จนกระทั่งถึงป 2551 วิทยากร เชียงกูร 
(2552) ไดกลาวถงึคณุภาพของการศกึษาทีม่คีวามแตกตางกนัสงู
มากระหวางโรงเรยีนขนาดใหญและกลางทีอ่ยูในเมอืงและโรงเรยีน
ขนาดเล็กท่ีอยูในชนบท เด็กนกัเรียนท่ีอยูในตัวเมืองมีโอกาสและ
หนทางในการเขาถึงแหลงความรูตางๆไดมากกวาเด็กในชนบท

ตารางที่ 5.2 ตัวชี้วัดทางการศึกษาของบางประเทศในเอเซีย

ตัวชี้วัด ไทย มาเลเซีย สิงคโปร เกาหลี ไตหวัน ญี่ปุน อนิโดนเีซยี

คุณภาพการศึกษาระดับปฐมศึกษา1 69 31 3 29 20 23 58

คาใชจายในการศึกษา1* 44 24 109 75 18 96 127

มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

คุณภาพดานระบบการเรียนการสอน 1 67 23 1 47 17 31 44

คุณภาพการศึกษาดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร1 

62 34 1 18 6 25 50

โครงสรางพื้นฐานทางการศึกษา (ป 2553)2 46 25 11 20 17 13 55

อัตราสวนนักเรียนตอครู 1 คน
(ระดับปฐมศึกษา ป 2550) 2 39 26 47 51 38 40 43

อัตราสวนนักเรียนตอครู 1 คน
(ระดับมัธยมศึกษา ป 2550) 2 53 41 47 51 46 28 33

แหลงขอมูล: 1The Global Competitiveness Report 2009-2010 และ 2IMD World Competitiveness Yearbook 2010

หมายเหตุ: * ดูจากคาใชจายเพื่อการศึกษาของโรงเรียนรัฐตอรายไดประชาชาติ

วิทยากร เชียงกูร (2552) และ McKinsey & Company (2007) 
ไดยํา้ถงึบทบาทหนาท่ีของครูในการปรบัปรงุคณุภาพการศกึษาให
ดขีึน้ วทิยากร เชยีงกรู ไดชี้ใหเห็นวาประเทศไทยยงัขาดแคลนครู
ทีม่คีณุภาพ ครูทีอ่ยูในพืน้ท่ีหางไกลนัน้ยงัขาดองคความรูในเรือ่ง
ของภาษา คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ครูสวนใหญยังใชเวลา
กับงานบริหารและงานเอกสารมากกวาการหาองคความรูใหมๆ 
มาสอนใหกับนักเรียน



93ผลกระทบทางเศรษฐกิจและทุนมนุษย

แนวโนมจาํนวนประชากรในวัยเรียนน้ันลดลงเร่ือยๆ (ตารางท่ี 5.3) 
ในอีก 10 ป ขางหนาจาํนวนเดก็นกัเรยีนในทกุระดบัชัน้การศกึษา
จะลดนอยลงกวาในปจจบุนั จาํนวนเด็กในระดับประถมศึกษาจะลด
ลงจาก 5.5 ลานคน เปน 4.5 ลานคน ภายใตงบประมาณจํานวน
เทาเดมิ รฐัควรท่ีจะมุงเนนในดานการพฒันาคณุภาพการศึกษาให
สูงมากขึ้นในอนาคต ทั้งนี้รัฐอาจจะตองเผชิญการตัดสินใจที่ยาก
ลําบากในบางเร่ือง ตัวอยางเชน โรงเรียนบางแหงอาจจะตองถูก
ปดลงเม่ือคาใชจายในการบริหารจัดการตอหวันกัเรียนสูงมากข้ึน

ตารางที่ 5.3 คาดประมาณจํานวนประชากรวัยเรียน (ลานคน)

2553 2558 2563 2568 2573 2578 2583

อายุนอยกวา 3 ป 2.3 2.2 2.1 1.9 1.8 1.7 1.6

เด็กกอนวัยเรียน (3-5 ป) 2.6 2.3 2.2 2.0 1.9 1.8 1.6

ปฐมศึกษา (6-11 ป) 5.5 5.1 4.5 4.3 4.0 3.7 3.5

มัธยมศึกษาตอนตน (12-14 ป) 2.8 2.7 2.4 2.2 2.1 2.0 1.8

มัธยมศึกษาตอนปลาย (15-17 ป) 3.0 2.7 2.8 2.3 2.2 2.1 1.9

มหาวิทยาลัย (18-24 ป) 7.0 6.8 6.3 6.2 5.4 5.1 4.8

แหลงขอมูล: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผลิตภาพแรงงาน

การจางงานในประเทศไทยถูกแบงออกเปน 2 สวน คอื แรงงานใน
ระบบ และ แรงงานนอกระบบ แรงงานในระบบ คือ ผูทํางานที่ได
รับเงินคาจางหรือเงินเดือน มักมีการจางงานอยางเปนระบบและ
ไดรบัสทิธปิระโยชนดานประกนัสงัคม เชน ดานการรกัษาพยาบาล 
สทิธปิระโยชนของผูพกิารทพุพลภาพ และสิทธิประโยชนทางดาน
บาํนาญ ในป 2552 การจางงานในประเทศไทยประมาณรอยละ 60 
เปนแรงงานนอกระบบ โดยสวนใหญจะอยูในภาคเกษตรกรรมและ
ภาคบริการ ในแตละสวนมีลักษณะคนทํางานและโครงสรางทาง
อายุที่เฉพาะตัว แผนภูมิที่ 5.4 แสดงใหเห็นวา งานนอกระบบ มี
แรงงานที่มีอายุเฉลี่ยสูงกวา ในป 2542 ประมาณรอยละ 10 ของ
แรงงานนอกระบบ เปนแรงงานที่มีอายุมากกวา 60 ป สัดสวนน้ี
สูงขึ้นถึงรอยละ 12 ในป 2552 และคาดวาสัดสวนของแรงงาน
สูงอายุในตลาดแรงงานนอกระบบจะเพ่ิมสูงขึ้นกวานี้ เนื่องจาก
สัดสวนของแรงงานท่ีอายุระหวาง 50-59 ป และระหวาง 40-49 
ปคอนขางสูง สวนแรงงานในระบบนั้น มีสัดสวนของแรงงานที่
มีอายุระหวาง 20-29 ป และระหวาง 30-39 ป เปนสวนใหญ 
การเปลี่ยนแปลงทางประชากรจะมีผลตอโครงสรางทางอายุของ
แรงงานทั้งในระบบและแรงงานนอกระบบตอไป

แผนภูมิที่ 5.4 โครงสรางอายุของการจางงาน แรงงานนอก
 ระบบและแรงงานในระบบ

แหลงขอมลู: สาํนกังานสถติแิหงชาต,ิ การสาํรวจภาวะการทาํงานของประชากร 
 ไตรมาส 3.

แรงงานนอกระบบ ยังมีลักษณะเปนแรงงานที่ไมมีทักษะและมี
ประสทิธภิาพในการทาํงานตํา่ ซึง่สามารถดูไดจากระดบัการศกึษา
ทีต่ํา่ กลาวคือ รอยละ 70 ของแรงงานนอกระบบมีระดับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา (แผนภูมิที่ 5.5) ในทางตรงกันขาม ประมาณ
ครึ่งหนึ่งของแรงงานในระบบจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายเปนอยางนอย (แผนภูมิที่ 5.6) แตอยางไรก็ตาม ระดับ
การศึกษาของแรงงานนอกระบบในปจจุบันน้ันสูงกวาในป 2538 
มาก และมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต
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แผนภูมิที่ 5.5 การจางงานแรงงานนอกระบบ จําแนกตามการ
 ศึกษา

แหลงขอมูล: สาํนกังานสถติแิหงชาต,ิ การสาํรวจภาวะการทาํงานของประชากร 
 ไตรมาส 3.

แผนภูมิที่ 5.6 การจางงานแรงงานในระบบ จําแนกตามการ
 ศึกษา

แหลงขอมูล: สาํนกังานสถติแิหงชาต,ิ การสาํรวจภาวะการทาํงานของประชากร 
 ไตรมาส 3.

การศึกษาที่สูงขึ้นดูเหมือนวาจะไมมีผลตอประสิทธิภาพแรงงาน 
ซึ่งวัดจากมูลคาเพิ่มที่แทจริงตอแรงงานหน่ึงคนท่ีอยู ในภาค
เกษตรกรรมและภาคบริการยังอยูในระดับที่ตํ่า (แผนภูมิที่ 5.7) 
ภาคเกษตรกรรมและภาคบริการน้ัน เปนภาคท่ีใชแรงงานเขม
ขน แรงงานในทั้งสองภาคนี้มักเปนการจางงานที่ไมเปนระบบ 
แรงงานมกัจะเคล่ือนยายเปลีย่นงานไปมาภายใน 2 ภาคนี้ไดอยาง
อิสระ ในระหวางป 2541 ถึงป 2551 สัดสวนของแรงงานในภาค
บริการเพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 41 เปนรอยละ 46 แตสัดสวนของ
แรงงานในภาคเกษตรกรรมกลับลดลงจากรอยละ 45 เปนรอยละ 
40 ซึ่งธุรกิจหลักในภาคบริการไดแก การขายสงและขายปลีก 
คลังสินคาและการขนสง และโรงแรมและภัตตาคาร (สถาบันเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย, 2552) ประสิทธิภาพของแรงงานของ
ภาคอุตสาหกรรมสูงกวาภาคบริการถึง 2 เทา เนื่องจากในภาค
อุตสาหกรรมมีการลงทุนในทุนและเทคโนโลยีที่สูงกวา แรงงาน

ในภาคอุตสาหกรรมยังไดรับผลตอบแทนตอทุนมนุษยในระดับที่
สูงกวาดวย

แผนภูมิที่ 5.7 ผลิตภาพแรงงาน 

แหลงขอมูล: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ผลตอบแทนของทุนมนุษยนั้นเพิ่มขึ้นเองตามระดับการศึกษา 
ภาครัฐบาลไดชวยปกปองผูมีทุนมนุษยตํ่า ดวยการบังคับใช
กฎหมายคาจางขั้นตํ่า อัตราคาจางขั้นตํ่ารายวันในประเทศไทย
แตกตางกันเปนรายจังหวัด ในป 2552 อัตราคาจางขั้นตํ่าของ
กรุงเทพมหานครอยูที่ 203 บาทตอวัน อยางไรก็ตาม การบังคับ
ใชอัตราคาจางขั้นตํ่ายังไมมีประสิทธิภาพนัก แรงงานนอกระบบ
มักจะไดคาจางตํ่ากวาอัตราคาจางขั้นตํ่า ในป 2538 ประมาณ
รอยละ 50 ของแรงงานซึ่งมีระดับการศึกษาอยูในระดับประถม
ศึกษาไดรับคาจางตํ่ากวาอัตราคาจางขั้นตํ่า สัดสวนของแรงงาน
ที่ไดรับคาจางต่ํากวาอัตราคาจางข้ันตํ่าไดลดลงเหลือรอยละ 34 
ในป 2552 การลดลงดังกลาวอาจเปนผลมาจากการบังคับการใช
กฎหมายที่ประสิทธิภาพมากขึ้น หรืออาจเกิดจากความตองการ
แรงงานมากขึ้นท่ีชวยผลักคาจางใหสูงขึ้น

เนื่องจากภาคเกษตรกรรมและภาคบริการเปนภาคที่ใชกําลัง
แรงงงานมาก ฉะน้ันความตองการแรงงานไรฝมอืในท้ังสองภาคน้ี
จงึสงู แตเนือ่งจากแรงงานไทยสวนใหญเริม่มรีะดับการศกึษาทีส่งู
ขึ้น จึงเริ่มปลีกตัวออกจากงานท่ีใหคาตอบแทนต่ํา ยิ่งไปกวานั้น
แรงงานทีอ่ายมุากทีม่กัจะมกีารศกึษาตํา่เริม่แกตวัลงเกนิกวาทีจ่ะ
ทํางานไหว ฉะน้ัน ชองวางที่เกิดขึ้นระหวางอุปสงคและอุปทาน
ของแรงงานจะถูกเติมเต็มดวยการจางแรงงานจากตางประเทศ
เขามา เพื่อใหเศรษฐกิจเติบโตขึ้น ภายใตเทคโนโลยีเดิมที่ยังมี
อยูนั่นเอง หรืออีกหน่ึงทางเลือกเพ่ือใหเศรษฐกิจเติบโตข้ึน คือ 
การเพ่ิมการลงทุนในทุนทางกายภาพและทุนมนุษยใหสงูมากข้ึน
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แผนภูมิที่ 5.8 สัดสวนของแรงงานท่ีไดรับคาจางท่ีตํ่ากวาอัตรา
 คาจางขั้นต่ํา จําแนกตามการศึกษา

แหลงขอมูล: สาํนกังานสถติแิหงชาต,ิ การสาํรวจภาวะการทาํงานของประชากร 
 ไตรมาส 3.

หมายเหตุ: ใชคาจางขั้นตํ่าของกรุงเทพมหานคร

การเปล่ียนแปลงทางโครงสรางประชากร อาจมีผลตอการเจริญ
เตบิโตของเศรษฐกิจ จากการศึกษาของ ธนะพงษ โพธิปต ิ(2553) 
พบวา การเขาสูสังคมผูสูงอายุ (กําหนดใหสิ่งอื่นๆ คงที่) จะทําให
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในป 2563 
ลดลงรอยละ 7 และลดลงรอยละ 14 ในป 2583 ในการศึกษา
นี้ไดกําหนดไววา ประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุเมื่อสัดสวน
ของกําลังแรงงานตอจํานวนประชากรท้ังหมดลดลงอยางตอ
เนื่องรอยละ 0.25 ตอป โดยเปรียบเทียบกับเหตุการณจําลองที่
สดัสวนประชากรวยัแรงงานตอประชากรทัง้หมดอยูทีร่อยละ 60.3 
สดัสวนแรงงานตอทนุในกระบวนการผลิตจะลดลง ซึง่สงผลใหคา
จางแรงงานสูงขึ้น แตผลตอบแทนของทุนกลับลดลง การศึกษา
คาดวา คาจางภายใตสังคมสูงอายุในป 2563 จะเพิ่มสูงขึ้นเกิน
กวาเหตุการณจําลองรอยละ 1.8 ในขณะเดียวกันผลตอบแทน
ของทุนในเหตุการณจําลองจะตํ่ากวาสังคมสูงอายุประมาณรอย
ละ 3.1 การเพ่ิมจํานวนข้ึนของแรงงานไรฝมือจากตางประเทศจะ
ชวยเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แตจะลดรายไดตอหวั
ของประชากร เมือ่ใหจาํนวนแรงงานตางดาวเพิม่ขึน้ GDP ตอหวั
ของประชากร จะลดลงรอยละ 0.8 ในป 2563 และลดลงรอยละ 
0.2 ในป 2583 เนื่องจากผลิตภาพแรงงานของแรงงานตางดาว
ตํ่าเพียงครึ่งหนึ่งของแรงงานไทย

การปนผลทางประชากร (Demographic Dividend)

การป นผลทางประชากรครั้ งแรก (The Fi rs t 
Demographic Dividend)

ผลดขีองการเพิม่สดัสวนคนวยัทาํงานตอการเตบิโตทางเศรษฐกจิ
เรยีกวา การปนผลทางประชากรครัง้แรก (The First Demographic 

Dividend) หลักเกณฑหลายอยางไดถูกนํามาใชในการคํานวณ 
อัตราสวนการพ่ึงพา (Dependency Ratios) เพื่อนํามาประเมิน
วาประเทศใดถึงชวงปนผลทางประชากร อยางไรก็ตาม การใช
อัตราสวนการพ่ึงพาของประชากร (Demographic Dependency 
Ratios) ซึ่งใชจํานวนของวัยเด็ก (ที่กลุมอายุ 0-14 ป) วัยทํางาน 
(ที่กลุมอายุ 15-64 ป) และวัยสูงอายุ(ที่กลุมอายุ 65 ปขึ้นไป) ใน
การวัดผลการปนผลทางประชากร วิธีดังกลาวมีขอบกพรองคือ
ไมไดนําการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการผลิตของแรงงาน
และความตองการบริโภคที่ของประชากรในกลุมอายุที่แตกตาง
กันมาใช เพื่อท่ีจะแกปญหานี้ Mason (2005) ไดเสนออัตราสวน
การสนับสนุนทางเศรษฐกิจ (Economic Support Ratio) ซึ่ง
อัตราสวนการสนับสนุนทางเศรษฐกิจเปนการคํานวณอัตราสวน
ระหวางสัดสวนผูผลิต (คํานวณจากรายไดจากแรงงานตามกลุม
อายุ) ตอสัดสวนผูบริโภค (คํานวณจากการบริโภคตามกลุมอายุ) 
การเปล่ียนแปลงในตลาดแรงงาน เชน รายไดที่ไดรบัจากงานนอก
เวลา งานประจํา หรือ ผูประกอบอาชีพอิสระในกลุมประชากรท่ี
อายุแตกตางกันไดถกูนาํมาทําการพิจารณาในวิธกีารน้ี การปนผล
ทางประชากรครั้งแรกสามารถคํานวณไดโดยใชอัตราการเติบโต
ของอัตราสวนการสนับสนุนทางเศรษฐกิจ Ogawa, Chawla et 
al. (2009) แสดงใหเห็นถึงระยะเวลาในการปนผลทางประชากร
สําหรับประเทศในเอเชียที่นํามาศึกษาโดยใชวิธีการท่ีแตกตางกัน 
ผลการศกึษาแสดงใหเหน็ถงึชวงเวลาท่ีแตกตางกนัอยางชดัเจนใน
ดานของระยะเวลาการปนผล โดยเปรียบเทียบอัตราสวนการพึง่พา
ทางประชากรกับอัตราสวนการสนับสนุนทางเศรษฐกิจ

ขนาดและระยะเวลาของการปนผลทางประชากรถูกกําหนดโดย
วงจรชีวิตทางเศรษฐกิจ (Economic Lifecycle) วงจรชีวิตทาง
เศรษฐกิจมีผลตอโครงสรางของอายุซึ่งมีอิทธิพลกับวงจรชีวิต
มนุษยที่มีผลตอการบริโภค การผลิต และการจัดสรรทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจ วงจรชีวิตมนุษยเริ่มตนและสิ้นสุดลงในชวงเวลา
พึ่งพงิเมื่อการบริโภคมากเกินกวารายไดจากแรงงาน ปญหาการ
ขาดแคลนรายไดจากแรงงานหรือในชวงอายุที่วงจรชีวิตมีการ
ขาดดุล (lifecycle deficit ages) ซึ่งทําใหเด็กและผูสูงอายุตอง
อาศยัการจดัสรรทรัพยากรจากวัยทาํงานหรือชวงท่ีวงจรชีวติมกีาร
เกินดุล (lifecycle surplus ages) ดังแสดงในแผนภูมิที่ 5.9 ถา
เศรษฐกจิมสีดัสวนประชากรในชวงวงจรชวีติท่ีเกนิดุลมาก จะเปน
ทรพัยากรสวนเกินท่ีพบไดในการออม ลงทนุ และสรางผลผลติอนั
นาํไปสูผลกระทบอยางมากในการปนผลทางประชากรครัง้แรก วธิี
การใชประมาณมลูคาการบรโิภคและรายไดจากแรงงานตามกลุม
อายุ (age profiles) อาศัยวิธีบัญชีการโอนประชาชาติ (National 
Transfer Account) (ดูตัวอยางใน Mason et al. 2009 และ www.
ntaccounts.org)
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แผนภูมิที่ 5.9 วงจรชีวิตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (2547) 
 และประเทศญ่ีปุน (2547)

แหลงขอมูล: จาก Chawla (2008) สําหรับประเทศไทย และ Ogawa, Mason, 
 et al. (2009) สําหรับประเทศญ่ีปุน

แผนภูมิที่ 5.9 แสดงการเปรียบเทียบวงจรชีวิตเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุนโดยใชคาเฉลี่ยตอคนตามกลุมอายุ
ของการบริโภคและรายไดจากแรงงานโดยปรับคาตางๆโดยใชคา
เฉลี่ยรายไดจากแรงงานอายุ 30-49 ป รูปแบบอายุของรายได
จากแรงงานแสดงความแตกตางท่ีสาํคญัในตลาดแรงงานระหวาง
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุน รายไดเพิ่มข้ึนไปพรอมกับอายุ 
ตลาดแรงงานของประเทศญ่ีปุนคอนขางเปนระบบอาวุโส รายได
จากแรงงานถึงจุดสูงสุดที่อายุประมาณ 40-45 ป ในประเทศไทย 
ขณะที่ในประเทศญี่ปุนถึงจุดสูงสุดที่อายุประมาณ 50 ป ทั้งสอง
ประเทศมีรายไดจากแรงงานลดลงอยางสงูประมาณชวงเกษียณท่ี
อายุ 60-65 ป ทั้งนี้ความแตกตางในรูปแบบอายุของการบริโภค
เปนสิ่งที่เดนชัดมาก ทั้งประเทศไทยและญี่ปุน การบริโภคของ
ประชากรวัยเด็กเพิม่ขึน้ตามอายุทีม่ากข้ึนการบริโภคท่ีสงูขึน้มาก
ในประเทศญ่ีปุนสวนสําคัญมาจากการลงทุนในการศึกษาท่ีสูงขึ้น
โดยทั้งจากรัฐบาลและครอบครัว มากไปกวาน้ันการบริโภคโดย
ผูสูงอายุในประทศญี่ปุนเพิ่มสูงข้ึนมากกวาในประเทศไทยสวน
สาํคญัมาจากการบรโิภคทีส่งูขึน้ในการดแูลสขุภาพและการประกัน
การดแูลระยะยาว (long term care insurance) วธิกีารคาํนวนการ
ปนผลทางประชากรอยูในภาคผนวก

การคาํนวณสดัสวนการสนบัสนนุทางเศรษฐกจิทาํไดโดยงาย โดย
ใชคาเฉล่ียการบริโภคและรายไดจากแรงงานตามกลุมอายุ และ
ถวงน้ําหนักดวยโครงสรางอายุประชากร สัดสวนการสนับสนุน
ทางเศรษฐกิจอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางอายุของประชากรในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสรางประชากร โดยกําหนดใหประสิทธิภาพในการผลิต
คงที่ รายไดตอผูบริโภคอาจจะเพ่ิมขึ้นเมื่อสัดสวนการสนับสนุน
ทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น ในทางกลับกัน เม่ือสัดสวนการสนับสนุน
ทางเศรษฐกิจลดลง รายไดตอผูบริโภคอาจลดลง ผลการศึกษา
จากสัดสวนการสนับสนุนทางเศรษฐกิจสําหรับประเทศใน
เอเชียที่นํามาศึกษาซึ่งแสดงในแผนภูมิที่ 5.10 ผลการศึกษา

ชี้วา การเปลี่ยนแปลงทางประชากรในประเทศญี่ปุนเกิดขึ้นกอน
ประเทศอ่ืนๆในเอเชีย ซึ่งสงผลใหสัดสวนการสนับสนุนทาง
เศรษฐกจิเพิม่ขึน้และลดลงกอนประเทศอืน่ๆ สดัสวนการสนบัสนนุ
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูในระดับตํา่กวาประเทศอ่ืนๆ ใน
ชวงกอนป 2523 แตไดเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน่ืองจากการเพิ่มข้ึน
อยางรวดเรว็ของประชากรในวยัทํางาน สดัสวนการสนบัสนนุทาง
เศรษฐกจิของประเทศไทยถงึจดุสงูสดุในป 2552 และคาดวาจะลด
ลงในป 2553 ในทางตรงกนัขาม ประเทศทีม่กีารเปลีย่นแปลงทาง
โครงสรางประชากรอยางคอยเปนคอยไป เชน ประเทศอนิโดนเีชีย
และอินเดีย สามารถที่จะเพิ่มสัดสวนการสนับสนุนทางเศรษฐกิจ
ในชวงหลายทศวรรษถัดไป

แผนภูมิที่ 5.10 สัดสวนการสนับสนุนทางเศรษฐกิจสําหรับ
 ประเทศในเอเชียที่นํามาศึกษา 

แหลงขอมูล: จากการคํานวณของผูเขียนโดยอาศัยวงจรชีวิตทางเศรษฐกิจของ
 ประเทศไทย

อัตราการเติบโตของสัดสวนการสนับสนุนทางเศรษฐกิจสามารถ
ใชมาคาํนวณการปนผลทางประชากรคร้ังแรกได เชนเดียวกับการ
เปลีย่นแปลงทางโครงสรางประชากร การปนผลทางประชากรคร้ัง
แรกเปนเพยีงเหตุการณชัว่คราว การลดลงอยางตอเนือ่งของอัตรา
การเจริญพนัธุและอัตราการตายนําไปสูการเพ่ิมขึน้ของประชากร
วัยสูงอายุ สัดสวนของคนในวัยแรงงานโดยทั่วไปจะลดลง ใน
ขณะท่ีสัดสวนของผูสูงอายุจะเพ่ิมขึ้น การปนผลทางประชากร
ครั้งแรกจะลดลงและในที่สุดก็จะเปลี่ยนเปนผลทางลบเมื่ออัตรา
การเติบโตของประชากรสูงกวาอัตราการเติบโตของประชากรวัย
แรงงาน ตัวอยางการปนผลทางประชากรคร้ังแรกของประเทศ
ในเอเชียที่นํามาศึกษาไดแสดงในแผนภูมิที่ 5.11 การปนผลทาง
ประชากรคร้ังแรกของประเทศไทยเปนลบจนกระท่ังชวงตนของป 
2513-2523 จงึกลบัมาเปนบวกและเพิม่ขึน้อยางรวดเรว็จนถงึจดุ
สูงสุดในชวงกลางของป 2523 - 2533 การปนผลทางประชากร
ครั้งแรกไดคอยๆ ลดลงเชนเดียวกับสัดสวนการสนับสนุนทาง
เศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลง ประเทศไทยไดรับผลดีจาก
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางประชากรที่มีตอการเติบโตทาง
เศรษฐกิจจนกระท่ังป 2553 ที่คาดวาการปนผลทางประชากรคร้ัง
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แรกสําหรับประเทศไทยจะสิ้นสุดลง การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากรจะไมสงผลบวกตอเศรษฐกจิของประเทศไทย ประชากร
สูงอายุจะสงผลลบตออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจหากปจจัย
อื่นๆ คงที่

แผนภูมิที่ 5.11 การปนผลทางประชากรคร้ังแรกสําหรับประเทศ
 ในเอเชียที่นํามาศึกษา

แหลงขอมูล: จากการเติบโตของสัดสวนการสนับสนุนทางเศรษฐกิจสําหรับ
 ประเทศในเอเชียที่นํามาศึกษา

ระยะชวงเวลาของการปนผลครัง้แรกมีความแตกตางจากประเทศ
หนึ่งไปยังอีกประเทศอ่ืนๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอัตราการวางงาน อัตรา
การมีสวนรวมในกําลังแรงงาน และปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอวงจร
ชวีติทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ี การลงทุนในทุนมนษุยยงัมบีทบาท
สําคัญอยางย่ิงตอประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงานซ่ึงสงผล
ตอการผลิตรวมของระบบเศรษฐกิจ ผลการศึกษาแสดงใหเห็น
วาเม่ือกําหนดใหปจจัยอื่นๆคงที่ การเปล่ียนแปลงโครงสรางอายุ
ประชากรสามารถทําใหรายไดตอหัวของประเทศนั้นๆ เพิ่มขึ้น 
สวนของผลกระทบและระยะเวลาการปนผลทางประชากรคร้ัง
แรกน้ันขึ้นอยูกับการเปล่ียนแปลงของประชากรในแตละประเทศ
วารวดเร็วเพียงใด ประเทศญ่ีปุนประสบกับการเปล่ียนแปลงทาง
โครงสรางประชากรกอนประเทศอืน่ๆในเอเชยี ดวยเหตนุีป้ระเทศ
ญี่ปุนจึงไดรับการปนผลทางประชากรคร้ังแรก กอนชวงป 2493-
2503 และสิ้นสุดในชวงป 2523 - 2533 แตประเทศอ่ืนๆ นั้นไม
ไดรับประโยชนจากการปนผลทางประชากรคร้ังแรกจนกระท่ัง
กลางชวงป 2513 - 2523 บางประเทศ เชน ประเทศจีน เกาหลีใต 
และไทย มกีารเปลีย่นแปลงทางประชากรอยางรวดเรว็ดานการลด
ลงของอัตราการเจริญพันธุรวมซึ่งสงผลอยางมากตอการปนผล
ทางประชากรครั้งแรก การเปลี่ยนแปลงประชากรในประเทศจีน 
เกาหลีใต และไทย นําไปสูการเพ่ิมข้ึนในรายไดตอหัวประมาณ 
1-2 เปอรเซ็นต ในชวงป 2523 - 2533 ในขณะท่ี ประเทศอินเดีย
และฟลปิปนสมกีารเปลีย่นแปลงทางประชากรอยางชาๆ ทาํใหเกดิ
ผลกระทบที่เล็กนอยตอการปนผลคร้ังแรก

การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางประชากรในประเทศเหลานี้แสดง
ใหเห็นวา เม่ือกลุมประชากรวัยเด็กท่ีมีขนาดเล็กโตข้ึนเปนวัย
ทํางาน สัดสวนของประชากรวัยทํางานจะลดลงและสัดสวนของ
ผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้น สัดสวนการสนับสนุนทางเศรษฐกิจจะลด
ลงซึ่งเปนการสิ้นสุดระยะเวลาการปนผลทางประชากรครั้งแรก 
ปรากฏการณของการเปล่ียนแปลงประชากรช้ีใหเห็นวาผลดีของ
การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรตอการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจกําลังจะถึงจุดสิ้นสุด อยางไรก็ตาม การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดจนประเทศอ่ืนๆ สามารถจะ
คงอยูไดอยางยั่งยืนถึงแมวาจะมีประชากรวัยสูงอายุเพิ่มข้ึน โดย
ผานการสะสมทุนสินทรัพยและทุนมนุษย

การป นผลทางประชากรค ร้ัง ท่ีสอง (Second 
Demographic Dividend)

การสะสมทุนสินทรัพยโดยท่ัวไปสามารถสรางใหเกิดการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืน เรียกวา การปนผลทางประชากร
ครั้งที่สอง ซึ่งไมเหมือนกับการปนผลทางประชากรครั้งแรก การ
ปนผลทางประชากรคร้ังที่สองไมใชลักษณะการเปล่ียนแปลง
ชั่วคราว การสะสมทุนสินทรัพยสามารถนําไปสูการเพิ่มขึ้นอยาง
ถาวรในการผลิตที่ใชเครื่องจักรมากขึ้นตอหนวยแรงงาน ทําให
ทุนตอแรงงานมีระดับสูงขึ้นสงผลใหการบริโภคสวนบุคคลสูงขึ้น 

การปนผลทางประชากรคร้ังท่ีสองมคีวามซบัซอนในการประมาณ
คามากกวาการปนผลทางประชากรคร้ังแรก การปนผลทาง
ประชากรคร้ังที่สองไดรับอิทธิพลจาก ลักษณะความตองการทุน
ในประชากรวัยสูงอายุวาเปนเชนไร จากงานวิจัย Mason (2005) 
การเปล่ียนแปลงทางโครงสรางประชากรมีผลตอความตองการทุน
ที่ตองใชในวงจรชีวิตใน 2 ประเด็น ประการแรกคือผลกระทบจาก
องคประกอบ (Compositional effect) ซึง่มสีาเหตมุาจากการเพ่ิม
ขึ้นของสัดสวนของคนที่ใกลวัยเกษียณอายุ คนกลุมนี้ตองสะสม
ทนุเพ่ือทีจ่ะใชเปนเงนิสาํหรบัการบรโิภคในชวงเกษยีณอายทุีเ่หลอื
อยู ประการท่ีสองน้ีคือ ผลกระทบจากพฤติกรรม (Behavioral 
effect) มีสาเหตุมากจากการเพิ่มขึ้นของอายุขัยอันสอดคลอง
กบัการเพิม่ขึน้ของชวงระยะเวลาของการเกษยีณซึง่นาํไปสูความ
ตองการสินทรัพยหรือความม่ังคั่งที่มากขึ้น

คนแตละกลุมอาจพ่ึงพิงรูปแบบความม่ังคั่งที่แตกตางกัน ความ
เปนไปไดอยางแรกคือคนในวัยเกษียณอายุอาจพ่ึงพาเงินโอน
จากภาครัฐ เชน เงินบํานาญและโครงการสวัสดิการอ่ืนๆ หรือ
จากการโอนจากครอบครัวจากบุตรในวัยทํางาน ในกรณีดังกลาว 
คนเหลานี้จะพึ่งพิงทุนในรูปการถายโอนทรัพยสินเพื่อที่จะใชใน
การบริโภคชวงการเกษียณอายุ ความเปนไปไดอยางท่ีสองคือ
คนวัยเกษียณอาจพ่ึงพิงสนิทรัพยทีต่นสะสมมาในชวงทํางานเพ่ือ
นํามาใชจายเพื่อบริโภคในวัยเกษียณ รูปแบบทั้งสองของทุนนี้
สามารถชวยสนับสนุนการขาดดุลของวงจรชีวิต ในชวงวัยชราได
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สําหรับมุมมองของแตละบุคคล ทุนจากการถายโอนและทุนจาก
ทรพัยสนิสามารถทีจ่ะใชทดแทนกนัไดเพือ่ใชจายในการบรโิภคได 
อยางไรกต็าม ในมมุมองของเศรษฐกจิมหภาค การสะสมทรพัยสนิ
ทําใหสัดสวนทุนตอแรงงานสูงขึ้น ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตและสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ การถายโอน ไมไดนํา
ไปสูการผลิตที่สูงข้ึน หรือ สามารถที่จะนําไปสรางความเติบโต
ทางเศรษฐกิจได สาเหตุคือการถายโอนสุทธิในเวลาหนึ่งเวลาใด
จะมีคาเปนศูนยเนื่องจากเงินโอนไดรับจากคนกลุมอายุหนึ่ง คือ 
เงนิโอนทีจ่ายโดยคนอีกกลุมอายุหน่ึง ดงันัน้เงนิทนุจากทรพัยสนิ
เทานั้นท่ีอาจจะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงานและสง
ผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลของการสะสมทุนเปนกลไก
สาํคญัในการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิซึง่เปนทีม่าของปนผลทาง
ประชากรครั้งที่สอง 

ความม่ังคัง่สามารถสามารถจะสะสมไดตลอดชวีติเพือ่ทีจ่ะใชจาย
ดานการบริโภคในอนาคตเม่ือรายไดจากการทํางานมีไมมากพอ
ในชวงวัยสูงอายุ จากการศึกษาทางประชากรเพื่อประมาณการ
จํานวนผูบริโภคและผูผลิตสามารถทําไดสําหรับคนในแตละกลุม 
(cohort) ความมั่งคั่งของวงจรชีวิต (life-cycle wealth) ของคน
แตละกลุมเพ่ิมขึ้นเม่ือมูลคาการบริโภคในอนาคตสูงขึ้นเทียบกับ
มูลคาการผลิตในอนาคต ในราคาปจจุบัน ในความเปนจริง ความ
ตองการความม่ังคั่งของวงจรชีวิต สวนมากจเอยูในชวงคนวัย
ทํางานท่ีใกลเขาสูชวงเวลาท่ีตนมีรายไดสูงสุดและผานชวงวัยท่ี
ตองมีภาระในการเล้ียงดูบุตรแลว ดูภาคผนวก ก เร่ืองงวิธีการ
คาดประมาณการปนผลประชากรคร้ังที่ 2

ในการจําลองการปนผลทางประชากรคร้ังที่สอง จําเปนตองสราง
สมมตฐิานบางประการขึน้มา ประการแรกคอื อตัราการเตบิโตของ
การบรโิภคและรายไดจากแรงงานเปนตวัแปรภายนอก กาํหนดคา
ใหเทากบั รอยละ 1.5 ตอป และ อัตราดอกเบ้ียเทากับรอยละ 3 
ประการที่สองคือ ผูคนจะเริ่มสะสมทุนเมื่ออายุ 50 ป ประการท่ี
สามคอื นโยบายการโอนไมมกีารเปลีย่นแปลงและอตัราการเตบิโต
ของสนิทรพัยและความมัง่คัง่ของวงจรชวีติมคีาเทากนั ประการที่
สี ่คอื ความยดืหยุนของรายไดจากแรงงานตอบสนองตอสนิทรพัย
เทากับ 0.5 ซึ่งจากสมมติฐาน ความยืดหยุนของการผลผลิตตอบ
สนองตอทนุเทากบัหนึง่ในสาม ดงัน้ัน การปนผลทางประชากรครัง้
ทีส่องสามารถคาํนวณครึง่หนึง่ของอตัราการเตบิโตของอตัราสวน
ของทุนตอรายไดจากแรงงานรวม1

การท่ีมปีระชากรในวยัสงูอายมุากเปนส่ิงที่ไมเคยมมีากอนและการ
ปรับปรุงการดูแลสุขภาพสามารถยืดอายุขัยของคนไดยาวนาน
ขึ้นอีก ผนวกกับความยากลําบากไมสามารถเพิ่มอัตราเจริญ
พันธใหกลับไปอยูในระดับทดแทน ยอมทําใหประชากรสูงอายุจะ

1 เปนที่สังเกตวาภายใตหลักเกณฑ Golden Rule อัตราสวนการบริโภคตอ
รายไดจากแรงงานมีคาเทากับ 1 และอัตราการเติบโตของประสิทธิภาพใน
การผลิตและอัตราการเติบโตของการบริโภค (gc และ gy) คาดวาคงที่และ
เทากัน

มีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะสรางนโยบาย
ที่รอบคอบในการสงเสริมการออมมากกวาการที่จะใหพึ่งพาการ
โอนจากรฐัเพือ่ใชในการสนบัสนนุการบริโภคในวยัสงูอาย ุนโยบาย
ดงักลาวจะชวยอํานวยความสะดวกในการสะสมทนุทางเศรษฐกจิ
ที่สัมพันธกับรายไดจากแรงงาน หรือ การผลิตที่ใชเคร่ืองจักร
ตอแรงงานเพิ่มขึ้น ซึ่งไมใหผลชั่วคราวเหมือนการปนผลทาง
ประชากรคร้ังแรก 

ดังเชนท่ีแสดงในแผนภูมิที่ 5.12 อัตราสวนความมั่งคั่งตอราย
ไดจากแรงงานจะสูงในประเทศท่ีมีผูสูงอายุจํานวนมาก ประเทศ
ญี่ปุ นมีอัตราสวนความมั่งค่ังตอรายไดจากแรงงานสูงที่สุด
เนื่องจากประเทศญี่ปุนประสบกับภาวะประชากรวัยสูงอายุกอน
ประเทศอืน่ๆในเอเชีย สดัสวนความมัง่คัง่ตอรายไดจากแรงงานใน
ประเทศไทยเพ่ิมขึน้อยางตอเนือ่ง คลายกบัในประเทศจนี ในทาง
กลบักนั ประเทศทีม่สีวนของผูสงูอายจุาํนวนนอย เชน อนิเดยีและ
อนิโดนเีซยีจะมอีตัราสวนความมัง่คัง่ตอรายไดจากแรงงานตํา่ทีส่ดุ

แผนภูมิที่ 5.12 สัดสวนความม่ังคั่งตอรายไดจากแรงงานสําหรับ
 ประเทศในเอเชียที่นํามาศึกษา

แหลงขอมูล: จากการคํานวณของผูเขียนโดยอาศัยวงจรชีวิตทางเศรษฐกิจของ
 ประเทศไทย

การปนผลทางประชากรครั้งท่ีสองสามารถจําลองไดดังแผนภูมิ
ที่ 5.13 ผลการศึกษาพบวาการเติบโตทางเศรษฐกิจสามารถเกิด
ขึ้นไดอีกนานหลายทศวรรษแมจะมีประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึน 
ประเทศไทยรวมท้ังประเทศอ่ืนๆ อาจไดรบัประโยชนจากการเพ่ิม
ขึ้นประชากรวัยสูงอายุหากประชากรในวัยทํางานสะสมทรัพยสิน
เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการบริโภคในชวงเกษียณอายุ 
ผลลพัธยงัแสดงใหเหน็วาขนาดของการปนผลทางประชากรครัง้ท่ี
สองนั้นมีคาสูงกวาการปนผลครั้งแรกในทุกประเทศ
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แผนภูมิที่ 5.13 การปนผลทางประชากรคร้ังที่สองสําหรับ
 ประเทศในเอเชียที่นํามาศึกษา

แหลงขอมูล: จากอัตราการเติบโตของสัดสวนทุนตอรายไดจากแรงงานสําหรับ
 ประเทศในเอเชียที่นํามาศึกษา

บทเรียนที่สามารถเรียนรูไดจากเร่ืองการปนผลครั้งที่สองใน
ประเทศไทยรวมท้ังประเทศอ่ืนๆในเอเชีย คือ การที่ประเทศ
เหลานี้ยังมีเวลาท่ีจะไดรับประโยชนอยางเต็มที่ในการปนผลคร้ัง
ที่สอง เหตุผลก็คือในประเทศไทยน้ันประชากรสูงอายุยังไมเดน
ชัดเหมือนประเทศญ่ีปุนหรือประเทศท่ีมีประชากรสูงอายุอื่นๆ ที่
การสะสมทุนมีขอจํากัดเนื่องจากคนวัยทํางานมีสัดสวนนอยลง 
ดงันัน้จงึจาํเปนทีต่องมีการสรางแผนการออมสําหรับประชากรใน
วยัทาํงานของประเทศไทยในปจจบุนัเพือ่ใหสามารถเตรยีมค วาม
พรอมสําหรับวัยเกษียณ 

ในชวงส ุดทายของการปนผลทางประชากรท่ีสอง แมการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสรางประชากรจะไมมีผลดีตอการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ แตระดับของอัตราสวนความมั่งค่ังตอ
แรงงานจะมากกวาในตอนแรก การเพ่ิมขึ้นของความม่ังคั่ง
สามารถใชในการบริโภคท่ีมากข้ึนสาํหรับแตละบุคคล อกีนัยหน่ึง
บคุคลสามารถเพ ่ิมระดับการบรโิภคทีส่งูขึน้ไดในอนาคตเพราะวา
ทุนสะสมในชวงการปนผลทางประชากรจะนําไปสูการผลิตท่ีใช
เครือ่งจกัรตอแรงงานในอัตราสวนทีส่ ูงขึน้ กอใหเกดิประสทิธภิาพ
การผลิตของคนงานท่ีเพิ่มขึ้น

การถายโอนทุนมนุษยระหวางรุน

การสะสมทุนมนุษยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของ
แรงงาน ซึ่งสามารถจะเรงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คําถาม
คือวาภาวะเจริญพันธุที่ลดลงทําใหการถายโอนทุนมนุษยไปยัง
เด็กแตละคนมากข้ึนหรือไม ซึ่งจะสามารถเพิ่มผลิตภาพของ
แรงงานในอนาคตได ความสัมพันธระหวางภาวะเจริญพันธุและ
การลงทนุในทนุมนษุยหรอืการไดอยางเสยีอยางของคณุภาพและ
ปริมาณท่ีถูกกลาวถึงโดย Becker และ Lewis (1973) หากไมมี

การเปลี่ยนแปลงในจํานวนคาใชจายท้ังหมดในการศึกษา ภาวะ
เจริญพันธุที่ตํ่าลงจะนําไปสูการลงทุนในทุนมนุษยที่สูงขึ้นตอเด็ก
หนึ่งคน ในกรณีนี้เศรษฐกิจอาจขยายระยะเวลาการปนผลทาง
ประชากรคร้ังแรกเน่ืองจากระดับการผลิตท่ีสงูขึน้ของแรงงาน ซึง่
จะชวยใหแรงงานในอนาคตสรางผลผลิตไดเพิ่มขึ้น

การถายโอนการศึกษาระหวางรุนในประเทศไทยมีขนาดและมี
ขนาดใหญและมีความสําคัญมาก เด็กไดรับการถายโอนจากคน
กลุมอายอุืน่ๆ ผานทางครอบครัวและภาครฐั ตวัอ ยางของการถาย
โอนจากครอบครัวทางการศึกษาคือคาเลาเรียน คาหนังสือ และ
คาเรียนพิเศษ ตัวอ ยางของการถายโอนจากรัฐทางการศึกษาคือ
เงนิเดอืน คาใชจายในการบรหิาร และคาใชจายในการบรโิภคดาน
การศึกษาอ่ืนๆโดยงบประมาณของรัฐบาล รูปแ บบการลงทุนทุน
มนษุยตามกลุมอายสุามารถประมาณไดโดยใชวธิกีารในบญัชกีาร
โอนประชาชาติ (National Transfer  Account) ขอมูลกลุมอายุใน
ดานคาการใชจายดานการศกึษาทัง้ภาครฐัและเอกชนตอเดก็หนึง่
คนสําหรับประเทศท่ีนาํมาศึกษาจะแสดงในแผนภ ูมทิี ่5.14 สาํหรบั
ประเทศไทย การถายโอนทางการศึกษาจากรฐัมมีากกวาการถาย
โอนทางการศึกษาจากเอกชนสําหรับทุกกลุมอายุ 

แผนภูมิที่ 5.14 การถายโอนทางการศึกษาระหวางรุนจากรัฐบาล
 และเอกชน

แหลงขอมูล: จากขอมูลที่ใชในงานวิจัยขอ ง Ogawa, Mason, et al. (2009)

ในแตละประเทศ คาใชจายตอหัวดานการศึกษาจากภาครัฐและ
เอกชนสําหรับวัยเด็กอายุนอยกวา 26 ป สามารถนํามารวมใน
การวดัคาประมาณการในกลุมของการถายโอ นทุนมนษุยทางการ
ศึกษาเพื่อเด็กได การลงทุนในทุนมนุษยสัมพันธกับรายไดจาก
แรงงานเฉล่ีย (E) สําหรับแตละประเ   ทศสามารถประมาณในรูป
แบบล็อกธรรมชาติ แผนภูมิที่ 5.15 แสดงความสัมพันธระหวาง
อัตราการเจริ  ญพันธุ รวม (TFR) และการลงทุนในทุนมนุษย 
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100 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและทุนมนุษย

คา TFR ไดคาํนวณจากคาเฉลีย่สาํหรบัชวงเวลาหาปทีผ่านมากอน
ขอมูลการลงทุนในทุนมนุษย (UN คาดการประชากร)2 

การลดลงของ TFR อาจนําไปสูการลงทุนในทุนมนุษยที่สูงขึ้นตอ
เดก็หนึง่คน ซึง่ชวยเพิม่ประสทิธิภาพใน    การผลติของแรงงานและ
เรงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

แผนภูมิที่ 5.15 การไดอยางเสียอยางของคุณภาพและปริมาณ
 สําหรับประเทศในเอเชียที่นํามาศึกษา

แหลงขอมูล: จากการคํานวณของผูเขยีน โดยใชขอมลูพ้ืนฐานจากผลการศกึษา
 ของโครงการบญัชกีารโอนประชาชาต ิ(National Transfer Account 
 Project)

บทสรุปและเสนอแนะ

ถึงแมวาสถานการณตางๆ ในอนาคตอาจจะไมไดสดใสมากนัก 
แตไมไดสิ้นหวังเกินกวาจะรับมือได หากนโยบายตางๆ ของ
ประเทศไทยยังคงไมมีเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยจะมีสัดสวน
ประชากรในวัยเด็กและวัยแรงงานท่ีนอยลง อายุขัยท่ีเพิ่มขึ้นจะ
ทําใหสัดสวนการพึ่งพิงของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น ประมาณ
กลางศตวรรษนี้ ประเทศไทยจะมีสัดสวนของประชากรในวัย
แรงงานอยูทีร่อยละ 63 โดยมีประมาณ 9 ลานคน ในแตละชวงอายุ 
15-24 ป 25-34 ป 35-44 ป 45-54 ป และ 55-64 ป (แผนภูมิที่ 
5.16) ประเทศไทยจะไมสามารถไดรบัผลประโยชนจากการปนผล
ทางประชากรครัง้แรกอกีตอไปเพราะมนัไดจบลงในป 2553 ทาํให
ตองตัง้ความหวงักบัการปนผลทางประชากรครัง้ทีส่องหรอืไมจาก
การนําเขาของแรงงานจากประเทศเพ่ือนบานใหมากขึ้น 

2 สมการถดถอยสามารถแสดงไดดังนี้ 
 ln(E) = 1.34 – 0.72*ln(TFR); R2=0.77 (16.81) (-7.62)

 โดยที่คาในวงเล็บคือสถิติ t ผลพบวาคาความยืดหยุนเทากับ -0.72 ซึ่ง
หมายความวา ถา TFR ตํ่ากวารอยละ 1 สวนของรายไดจากแรงงานท่ีใช
จายสําหรับการลงทุนในทุนมนุษยจะเพิ่มขึ้นรอยละ 0.72 คาสัมประสิทธิ์
มีนัยสําคัญทางสถิติที่แตกตางจากหนึ่ง ซึ่งผลของสมการถดถอยนี้
หมายความวาการลงทุนในทุนมนุษยเพิ่มขึ้นในเอเชียนอยกวาการลดของ
สัดสวนใน TFR ดูรายละเอียดของการศึกษาเพิ่มเติมไดใน Lee และ Mason 
(2010) และ Ogawa, Mason et al. (2009)

แผนภูมิที่ 5.16 แนวโนมประชากรวัยแรงงาน

แหลงขอมูล: กรมเศรษฐกิจและสังคม สํานักเลขาธิการสหประชาชาติ, 
 แนวโนมประชากรโลก: ฉบับปรับปรุงเมื่อ 2008, http://esa.
 un.org/unpp, http://esa.un.or    g/unpp.

ถึงแมจะมีประชากรสูงวัย แตประเทศไทยยังสามารถไดรับ
ประโยชนจากการประชากรสงูวยัเหลานี้ได หากประชากรไทยรูจกั
สะสมทนุ สิง่ท่ีรฐัควรทาํคือการสรางแผนการออมสาํหรบัประชากร
ที่อยู ในวัยแรงงานในปจจุบัน เพื่อใหแรงงานเหลานี้สามารถ
เตรียมตัวเองใหพรอมสําหรับวัยเกษียณ ผลคาดวาประชาชน
แตละคนจะสามารถรักษาระดับการบริโภคที่สูงขึ้นไดในอนาคต 
เพราะการสะสมทุนตลอดชวงเวลาการปนผลทางประชากร ซึ่ง
จะนําไปสูการลงทุนท่ีเขมขนขึ้นและมีผลิตภาพแรงงานท่ีสูงข้ึน 
การสงเสริมแรงงานใหออมยังชวยใหเกิดการคุมครองทางสังคม 
ประชากรในวัยสูงอายุมีความเปราะบางตอความยากจนเพราะมี
โอกาสที่รายไดจะตํ่ากวาการบริโภค หากไมมีการสนับสนุนใดๆ 
อาจทําใหประชากรในวัยสูงอายุตกอยูในภาวะยากจนได แผนภูมิ
ที่ 5.17 ไดแสดงใหเห็นวาภาวะความยากจนของคนสูงอายุนั้นสูง
กวาคนในวัยแรงงาน

เงินบํานาญสําหรับผูเกษียณอายุไมเพียงแตลดความนาจะเปนที่
ผูสูงอายุจะตกอยูในภาวะยากจนไดเทานั้น แตอาจจะทําใหความ
เปนอยูของสมาชิกครอบครัวของผูสูงอายุดีขึ้นดวย จากงานวิจัย
ของ Duflo (2003) แสดงใหเห็นวาคนในครัวเรือนน้ันไมไดตาง
คนตางอยู การจายบํานาญใหแกผูสูงอายุผูหญิงในประเทศกําลัง
พัฒนานั้น สามารถชวยเพิ่มสวนสูงและนํ้าหนักของเด็กผูหญิงที่
อยูในบานเดียวกัน การโอนภายในครอบครัวนี้ยังคงมีใหเห็นแม
ในประเทศที่พัฒนาแลว เชน ประเทศญี่ปุน จากการสํารวจใน
ประเทศญ่ีปุน ในป 2550 พบวา ประมาณรอยละ 50 ของผูตอบ
แบบสอบถามทีอ่าย ุ40 ป ยงัคงไดรบัความชวยเหลอืทางการเงนิ
จากผูปกครองในชวง 12 เดือน ซึ่งมีสัดสวนท่ีสูงกวา ผูที่สงเงิน
ชวยเหลือใหแกผูปกครองของตนเสียอกี ผลการสํารวจน้ีแสดงให
เห็นวา ผูสงูอายุในประเทศญ่ีปุนมบีทบาทท่ีสาํคัญในการชวยเหลือ
ทางการเงินแกลูกหลานของพวกเขาในยามท่ีประสบปญหาทาง
เศรษฐกิจ (Ogawa et al, 2010)
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