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ค�ำน�ำ
ในรอบ 50 ปีที่ผ่านมานี้ ประชากรของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จ�ำนวนประชากรที่อยู่
ในประเทศไทยได้เพิม่ ขึน้ มากกว่าเท่าตัวจากประมาณ 26 ล้านคนทีแ่ จงนับได้ใน พ.ศ. 2503 เพิม่ เป็น 66 ล้านคน
ตามที่ส�ำมะโนประชากรและเคหะแจงนับได้ใน พ.ศ. 2553 ประชากรไทยสูงวัยขึ้นอย่างมาก จากที่เคยมีอายุ
มัธยฐานต�่ำกว่า 20 ปี เมื่อ 50 ปีก่อนกลายเป็นประชากรสูงวัยที่ครึ่งหนึ่งของประชากร มีอายุสูงกว่า 35 ปี
ในปัจจุบัน ประชากรซึ่งเคยอาศัยในเขตชนบทเป็นส่วนใหญ่ คือมากกว่าร้อยละ 80 อยู่นอกเขตเทศบาล
กลายเป็นว่าเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดเป็นประชากรเมือง หรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลในปัจจุบัน
นโยบายประชากรของประเทศไทยก�ำลังปรับเปลีย่ นให้เป็นไปตามแนวโน้มของการเปลีย่ นแปลงประชากร
คณะรัฐมนตรีสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายประชากร เมือ่ วันที่ 17 มีนาคม
พ.ศ. 2513 โดยตั้งเป้าหมายที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรซึ่งขณะนั้นสูงมากและถูกมองว่าเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นโยบายประชากรครัง้ นัน้ มุง่ ทีจ่ ะลดปริมาณการเกิด โดยใช้โครงการ
วางแผนครอบครัวแห่งชาติเป็นมาตรการส่งเสริมให้คู่สมรสใช้วิธีการคุมก�ำเนิด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 - 2519) เรื่อยมาจนถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534) ได้ก�ำหนดเป้าหมาย
ในการลดอัตราเพิ่มประชากรไว้อย่างชัดเจน
โครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติของประเทศไทยประสบความส�ำเร็จอย่างดีมาก ภาวะเจริญพันธุ์ของ
ประชากรไทยได้ลดต�่ำลงอย่างรวดเร็ว อัตราเจริญพันธุ์รวมหรือจ�ำนวนบุตรเฉลี่ยต่อสตรีคนหนึ่งตลอดวัย
เจริญพันธุ์ ซึ่งเคยสูงมากกว่า 5 คน เมื่อก่อนมีโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติได้ลดลงเหลือเพียง 1.6 คน
ในปัจจุบนั ภาวะเจริญพันธุท์ ลี่ ดลงได้ทำ� ให้อตั ราเพิม่ ประชากรลดลงตามไปด้วย อัตราเพิม่ ประชากรทีเ่ คยสูงมาก
เกินกว่าร้อยละ 3 ต่อปีเมื่อ 50 ปีก่อน ได้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.5 ในปัจจุบัน และที่ส�ำคัญคือประชากร
ไทยก�ำลังมีอายุมากขึน้ อันเป็นผลมาจากภาวะเจริญพันธุท์ ลี่ ดต�ำ่ ลงและอายุคาดเฉลีย่ ของประชากรทีย่ นื ยาวขึน้
ขณะนี้นับว่าประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงวัยแล้ว
คณะอนุกรรมการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ท�ำการคาดประมาณประชากรในอีก 30 ปีข้างหน้า โดยใช้ประชากร
ที่แจงนับได้ในส�ำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เป็นฐาน ผลของการคาดประมาณฯ ครั้งนี้ได้แสดงว่า
นับแต่นี้เป็นต้นไป หากไม่นับรวมผู้ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ไม่มีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนบ้านแล้ว ประชากรของ
ประเทศไทยจะอยู่ในสภาพค่อนข้างคงตัว คือมีจ�ำนวนอยู่ที่ประมาณ 64 - 66 ล้านคน ตลอดช่วงเวลา 30 ปี

ข้างหน้า อัตราเพิ่มประชากรไทยก�ำลังเข้าใกล้อัตราเพิ่มที่เป็นศูนย์ แต่ในขณะเดียวกันนี้ โครงสร้างอายุ
ของประชากรจะเปลี่ยนไปอย่างมาก กล่าวคือ ประชากรไทยจะมีอายุสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว สัดส่วนประชากรอายุ
65 ปีขึ้นไปจะสูงขึ้นถึงร้อยละ 20 ในอีกไม่ถึง 30 ปีข้างหน้า นอกจากนั้นประชากรไทยจะอาศัยอยู่ในเขตเมือง
มากขึน้ อีกเพียง 20 ปีขา้ งหน้า คาดว่าประชากรทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลจะมีมากเกินกว่าครึง่ หนึง่ ของประชากร
ทัง้ หมด เมือ่ ดูแนวโน้มของการเปลีย่ นแปลงประชากรในอนาคตจากการคาดประมาณแล้ว เป็นทีแ่ น่ชดั ว่า นโยบาย
ประชากรของประเทศไทยจ�ำเป็นต้องปรับทิศทาง จากที่เคยมุ่งลดปริมาณการเกิด โดยการส่งเสริมการวางแผน
ครอบครัว จะเปลี่ยนมาเป็นการใช้โครงการวางแผนครอบครัวเพื่อส่งเสริมคุณภาพของการเกิด การเพิ่มจ�ำนวน
ครูและโรงเรียนในอดีตเพื่อตามให้ทันการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของประชากรวัยเรียนในอดีต จะต้องปรับให้เป็น
การเน้นที่คุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการที่จ�ำนวนประชากรวัยเรียนได้ลดลงหรือคงตัวแล้ว จ�ำนวน
ประชากรวัยแรงงานที่อาจลดลงบ้างในอนาคต จะท�ำให้ประเทศไทยต้องเปลี่ยนยุทธวิธีการใช้แรงงานอย่าง
เข้มข้น มาเป็นการปรับปรุงคุณภาพของแรงงานด้วยการเพิม่ ผลิตภาพของแรงงาน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในการผลิต รวมทั้งการน�ำเข้าแรงงานบางประเภทจากต่างประเทศ
การสูงวัยอย่างรวดเร็วของประชากรไทย ได้กระตุ้นให้เกิดนโยบายที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร
สูงอายุ นโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการที่ยั่งยืนเพื่อผู้สูงอายุจะต้องมุ่งเน้นการให้หลักประกันความมั่นคงในชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ทั้งในด้านรายได้ที่เพียงพอต่อการยังชีพ บริการสาธารณสุขเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี และการจัดสรร
ที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยเหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุ การคาดประมาณว่าจะมีประชากรเมืองเพิ่มมากขึ้น ชี้ทิศทาง
ว่าประเทศต้องมีแนวทางและแผนในการพัฒนาเมือง จะต้องมีการวางแผนพัฒนาเมืองทีน่ ำ� ไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่าง
จริงจัง แผนพัฒนาเมืองจะต้องเน้นเรื่องคุณภาพชีวิตของคนเมือง ศิลปะวัฒนธรรม รวมทั้งการรักษาคุณภาพ
ของสิ่งแวดล้อมในเมือง
การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากรที่นำ� เสนอในรายงานฉบับนี้ ได้จ�ำกัดการพิจารณาอยู่
เฉพาะผลกระทบในด้านแรงงาน การสาธารณสุข การศึกษา สิ่งแวดล้อม และสวัสดิการในสังคมสูงวัยเท่านั้น
แท้ที่จริงแล้วยังมีเรื่ิองผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากรต่อการพัฒนาด้านต่างๆ มาเป็นประเด็นให้
พิจารณาอีกมากมาย ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ธุรกิจการค้า ศิลปะ วัฒนธรรม หรือ
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของประชากรเอง เราควรต้องตระหนักว่าสังคมไทยปัจจุบนั นีก้ ำ� ลังยืนหยัดอยูท่ า่ มกลาง
กระแสโลกาภิวัตน์ และสถานการณ์ที่ประชากรสามารถเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนระหว่างประเทศได้ง่ายขึ้น
โดยเฉพาะเมื่อถึงเวลาในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ใน
พ.ศ. 2558 นี้ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากรย่อมเกิดขึ้นได้ในรูปแบบที่หลากหลาย อาจมีรูปแบบ
ของผลกระทบที่เกินคาด อย่างไรก็ตามผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากรในอนาคต ทั้งที่น�ำเสนอไว้
ในรายงานฉบับนี้และที่นอกเหนือไปจากนี้ เป็นเรื่องที่ต้องมีการศึกษาติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป เพื่อจะได้มี
การปรับแผนและนโยบายประชากรของประเทศ ให้เหมาะสมต่อไป
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บทสรุปผู ้บริหาร
การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ
จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย
พ.ศ. 2553 - 2583

ข้อมูลประชากรเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จ�ำเป็นในการวางแผนและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด ลงไปถึงระดับล่างสุด คือท้องถิ่นและชุมชน แหล่งข้อมูลประชากร
ของประเทศไทยที่เป็นหลัก ได้แก่ ข้อมูลการทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย ข้อมูลการส�ำรวจส�ำมะโน
ประชากรและการส�ำรวจต่างๆ ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ และข้อมูลการส�ำรวจสุ่มตัวอย่างทางวิชาการอื่นๆ
เฉพาะเรื่องของหน่วยงาน
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติได้ท�ำส�ำมะโนประชากรและเคหะในปี 2553 ซึ่งนับเป็นส�ำมะโนประชากร
ครั้งที่ 11 ของประเทศไทย ผลของส�ำมะโนประชากรและเคหะแต่ละครั้งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะแสดงขนาด
โครงสร้างอายุและเพศ ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม และการเคลือ่ นย้ายทีอ่ ยูอ่ าศัยของประชากรในระดับประเทศ
ภูมิภาคและจังหวัดได้อย่างชัดเจน ส�ำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ก็เช่นกันได้ให้ข้อมูลประชากรของ
ประเทศไทยที่เป็นปัจจุบันที่สุด
คุณประโยชน์อีกประการหนึ่งของข้อมูลจากส�ำมะโนประชากรคือ การใช้เป็นประชากรฐานเพื่อท�ำ
การฉายภาพหรือคาดประมาณประชากรต่อไปในอนาคต ซึ่งจะช่วยแสดงให้เห็นภาพของประชากรที่จะเกิดขึ้น
ในเวลาข้างหน้า ผลของการคาดประมาณประชากรจึงเป็นข้อมูลที่จ�ำเป็นในการวางแผนและนโยบาย ตลอดจน
โครงการพัฒนาต่างๆ นอกจากนั้น ข้อมูลจากการคาดประมาณดังกล่าวยังจะช่วยให้นักวางแผนนโยบาย และ
ผู้ท�ำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศได้เตรียมลู่ทางที่จะรับมือกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรที่เกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของข้อมูล
จากส�ำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 และการน�ำข้อมูลประชากรจากแหล่งนี้ไปใช้ประโยชน์ในการ
คาดประมาณประชากร จึงได้แต่งตัง้ “คณะอนุกรรมการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583”
ขึ้น ตามค�ำสั่งลงวันที่ 22 สิงหาคม 2554 โดยให้นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัฐ เป็นประธาน คณะอนุกรรมการฯ

ชุดนีม้ หี น้าทีห่ ลักคือ การสนับสนุนการท�ำงานในเชิงวิชาการในการจัดท�ำการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย
พ.ศ. 2553 - 2583 ระดับประเทศ ภาค จังหวัด และเขตเมือง (ในเขตเทศบาล) และเขตชนบท (นอกเขต
เทศบาล) รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศจากผลการคาดประมาณนี้
คณะอนุกรรมการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 ได้แบ่งหน้าที่ออกเป็น
คณะท�ำงาน 5 คณะ
1.
2.
3.
4.
5.

คณะท�ำงานเตรียมฐานข้อมูลประชากรจากส�ำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553
คณะท�ำงานศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มภาวะเจริญพันธุ์
คณะท�ำงานศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มภาวะการตาย
คณะท�ำงานศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มการย้ายถิ่นระหว่างภาค และในและนอกเขตเทศบาล
คณะท�ำงานคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583

คณะท�ำงานฯ ชุดที่ 1 - 4 ได้เตรียมข้อมูลที่จ�ำเป็นป้อนให้คณะท�ำงานฯ ชุดที่ 5 ท�ำการคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทยไปอีก 30 ปี คือ ตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งเป็นปีฐาน ต่อไปจนถึงปี 2583 คณะท�ำงาน
คาดประมาณฯ ได้ส่งผลของการคาดประมาณประชากรในแบบที่ 3 ซึ่งใช้ข้อสมมุติชุดที่คาดว่าจะเป็นไปได้
มากทีส่ ดุ ให้ผทู้ รงคุณวุฒทิ ำ� การศึกษาผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศและให้ขอ้ เสนอแนะเป็นล�ำดับ
ต่อไป
โดยแบ่งการศึกษาผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ จากผลการคาดประมาณประชากร
ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 ออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ผลการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศด้านแรงงาน
ผลการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศด้านการศึกษา
ผลการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศด้านสุขภาพอนามัย
ผลการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
ผลการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ

ผลการศึกษาผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศของแนวโน้มประชากรในอนาคต
จากข้อมูลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย เห็นได้ว่าประชากรของประเทศไทยก�ำลังอยู่ใน
สภาพ “คงตัว” คือจ�ำนวนประชากรที่ไม่นับรวมแรงงานย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้านจะไม่เพิ่มไปจากที่มีอยู่
ในปัจจุบนั ประมาณ 64 ล้านคนมากนัก อัตราเพิม่ ประชากรของประเทศไทยได้ลดต�ำ่ ลงใกล้เคียงกับศูนย์เข้าไป
ทุกที ในอนาคตอีกประมาณ 15 ปีข้างหน้า ประชากรไทยจะมีจ�ำนวนสูงสุดที่ 66.4 ล้านคน ในปี 2569
และหลังจากนั้น อัตราเพิ่มประชากรจะติดลบ หรืออัตราเพิ่มต�่ำกว่าศูนย์ อีก 30 ปีข้างหน้า คาดประมาณว่า
จ�ำนวนประชากรของประเทศไทยจะกลับลดลงเหลือ 64 ล้านคน พอๆ กับที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ในขณะที่ขนาดของประชากรไทยก�ำลังเข้าสู่สภาพคงตัว โครงสร้างอายุของประชากรจะเปลี่ยนไป
อย่างมาก ประชากรไทยจะสูงวัยขึ้นอย่างเร็วมาก ในปี 2553 ประเทศไทยมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปคิดเป็น

ร้อยละ 9 แต่สัดส่วนของประชากรสูงอายุกลุ่มนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14 ในปี 2564 และเพิ่มเป็นร้อยละ 20
ในปี 2574 ซึ่งเมื่อนั้นจะเรียกประเทศไทยว่าเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” ได้แล้ว
เรื่องการกระจายตัวของประชากร คาดประมาณว่าจะมีประชากรที่อาศัยอยู่ในเมือง หรือในเขตเทศบาล
เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอีก ในปี 2553 มีประชากรในเขตเมืองร้อยละ 43 คาดว่าในปี 2563 ประชากรในเขตเมือง
จะเพิ่มเป็นร้อยละ 52 และในปี 2578 จะเพิ่มเป็นร้อยละ 60
1. ผลกระทบด้านแรงงาน
ในอนาคต จ�ำนวนแรงงานไทยจะลดลง จึงจ�ำเป็นที่จะต้องหานโยบายเพื่อรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้
ประเทศไทยจะเน้นอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อาศัย “ปริมาณ” ของแรงงานไม่ได้อีกต่อไป
หากแต่ต้องใช้นโยบายที่จะเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน เน้นการพัฒนาทักษะแรงงาน ทั้งแรงงานใหม่และแรงงาน
ที่อยู่ในตลาดแรงงานอยู่แล้ว
ประเทศไทยอาจต้องพิจารณาเรื่องนโยบายการเพิ่มจ�ำนวนแรงงาน โดยการน�ำเข้าแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบ้าน แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับล่างได้ อย่างไรก็ตาม
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน พ.ศ. 2558 จะท�ำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนที่คล่องตัวยิ่งขึ้น ประเทศไทยจึงจ�ำเป็นที่จะต้องหามาตรการและแนวทางในการบริหารแรงงานต่างด้าว
ที่ดีและมีประสิทธิภาพให้ได้
เนื่องจากประชากรของประเทศไทยจะสูงวัยขึ้นอย่างรวดเร็ว ในอนาคตจะมีผู้สูงอายุเป็นสัดส่วนที่สูงมาก
การมีนโยบายที่จะส่งเสริมการท�ำงานของผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องจ�ำเป็น อาทิ การเพิ่มอายุเกษียณ การสร้าง
ช่องทางให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน การปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการจ้างงานผู้สูงอายุ
การเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แรงงานสูงอายุ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการท�ำงาน
ของผู้สูงอายุ เป็นต้น
2. ผลกระทบด้านการศึกษา
ผลจากการคาดประมาณประชากรแสดงให้เห็นว่า ประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลงทัง้ สัดส่วนและจ�ำนวน
การลดลงของประชากรวัยเรียนเช่นนี้ ควรถือเป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของคน รัฐบาลต้องมีนโยบายปฏิรปู
การศึกษาอย่างจริงจัง เพือ่ พัฒนาประชากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ คือมีความพร้อมทีจ่ ะยืนหยัดอยูไ่ ด้ในกระแสโลกาภิวตั น์
และพร้อมที่จะแข่งขันกับแรงงานจากประเทศอื่นได้เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
การศึกษาไทยจะต้องเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพประชากรให้ได้ผลตามแผนประชากรในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ทีม่ งุ่ ส่งเสริมคุณภาพประชากรทุกวัย ส�ำหรับประชากรในวัยเด็ก นอกจาก
ความรู้แล้ว การศึกษาจะต้องมุ่งพัฒนาระดับสติปัญญา และอารมณ์ของเด็กด้วย
ประเทศไทยควรมีนโยบายส่งเสริมอัตราเรียนต่อในสายอาชีวศึกษา เพื่อผลิตแรงงานที่มีคุณภาพให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในประเทศและในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3. ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย
ผลของการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยแสดงให้เห็นว่า การที่มีเด็กเกิดน้อยลง จะท�ำให้
โครงสร้างอายุทางประชากรเปลีย่ นแปลงไป จ�ำนวนและสัดส่วนของประชากรวัยเด็กจะลดลง นโยบายของรัฐบาล
ตั้งแต่นี้ต่อไป จะต้องเน้นที่คุณภาพของการเกิด ต่างจากในอดีตที่นโยบายประชากรของประเทศไทยเคยเน้น
ที่การลดอัตราเกิดให้ต�่ำลง คุณภาพของการเกิดต้องเริ่มจากตั้งแต่ก่อนการปฎิสนธิและทารกยังอยู่ในครรภ์ของ
มารดา รัฐต้องมีนโยบายลดอัตราการตั้งครรภ์ที่ไม่ตั้งใจ และลดความเสี่ยงต่อสุขภาพต่างๆ ของทั้งแม่และลูก
ผลของการคาดประมาณประชากรที่แสดงให้เห็นว่าประชากรไทยจะสูงวัยยิ่งขึ้นเรื่อยๆ การสูงวัย
ของประชากรจะท�ำให้รูปแบบของการเจ็บป่วยของประชากรเปลี่ยนไป ความชุกของโรคที่เกี่ยวเนื่องกับ
ความเสื่อมถอยของอวัยวะจะเพิ่มขึ้น โรคของผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรังที่ต้องการการดูแลระยะยาว
ในอนาคตการให้บริการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยในสังคมสูงวัยจะเปลีย่ นรูปไปอย่างมาก นอกจากนัน้ ค่าใช้จา่ ย
ของรัฐในการดูแลสุขภาพ จะต้องเพิ่มสูงขึ้นตามการสูงวัยของประชากรด้วย
การเคลือ่ นย้ายแรงงงานระหว่างประเทศ เมือ่ เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 น่าจะมีผลกระทบต่อ
การให้บริการสุขภาพอนามัยของประชากรด้วย แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทย แม้จะมีผลกระทบด้าน
บวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่กส็ ร้างภาระในการจัดบริการด้านสุขภาพ รัฐจึงต้องวางนโยบาย
และก�ำหนดยุทธศาสตร์ที่จะรองรับผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยซึ่งเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่าง
ประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์
4. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ในอีก 20 ปีข้างหน้า ประชากรไทยร้อยละ 60 จะอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล โดยทุกภูมิภาคมีจ�ำนวน
ประชากรอาศัยในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้น ยกเว้น กรุงเทพมหานคร ที่จ�ำนวนประชากรจะเริ่มลดลงตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2570 อย่างไรก็ดีการเพิ่มขึ้นของประชากรในกรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็วในอดีตเมื่อประมาณ 20 ปี
ที่ผ่านมานี้ ได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อการเพิ่มขึ้นของระดับความหนาแน่นประชากร
และการบริโภคพลังงานต่อหัวประชากรอย่างชัดเจน สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ น�้ำเสีย และ
อันตรายจากขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษ 1990s และประมาณ
60 - 70% ของมลพิษเกิดจากการจราจรและยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น และที่เหลือคือ การเผาผลาญที่เกิดจาก
การอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม รวมทัง้ ราคาทีด่ นิ ทีส่ งู ขึน้ ในใจกลางเมือง ก่อให้เกิดการขยายเมืองไปยังพืน้ ที่
รอบนอกเขตเมือง เพิ่มความจ�ำเป็นในการเดินทางของประชากร นอกจากนี้ ยังผลักดันให้ชาวชุมชนแออัด
ต้องออกไปอาศัยในที่ๆ ซึ่งไกลจากแหล่งงาน และผู้ที่อาศัยอยู่เดิมของพื้นที่รอบเขตเมือง ต้องเผชิญกับ
ความหนาแน่นของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น และที่ส�ำคัญคือ มีผลกระทบต่อภาคการเกษตร เกษตกรถูกเพิ่ม
ความเสีย่ งต่อการประกอบอาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ - สังคมทีถ่ กู เปลีย่ นแปลงไปอย่างไม่มแี ผน โดยสรุปปัญหา
และแนวทางแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานครนี้ น่าจะเป็นบทเรียนเพื่อ
การวางแผนรับมือกับการเพิ่มขึ้นของประชากรที่จะอาศัยในเขตเมืองของภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
กับบริบทการพัฒนา และประชากร

5. ผลกระทบด้านสวัสดิการผู ้สูงอายุ
ผลของการคาดประมาณประชากรได้แสดงให้เห็นว่า ในเวลาตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป ประชากรของประเทศ
จะสูงวัยขึน้ อย่างรวดเร็ว ประชากรสูงอายุ 60 ปีขน้ึ ไป จะเพิม่ จาก 8.4 ล้านคน ในปี 2553 เป็น 20.5 ล้านคน
ในปี 2583 ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ประชากรสูงอายุวัยปลายอายุ 80 ปีขึ้นไป จะเพิ่มขึ้นจาก 1 ล้านคน
เป็น 4 ล้านคน ในอีก 30 ปีข้างหน้า การเพิ่มจ�ำนวนประชากรสูงอายุอย่างรวดเร็วเช่นนี้เป็นประเด็นท้าทาย
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้เน้นการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย
สูส่ งั คมสูงวัยทีม่ สี วัสดิการทางสังคมอย่างยัง่ ยืน การให้สวัสดิการทีย่ งั่ ยืนในสังคมสูงวัย ประเทศไทยจะต้องพัฒนา
ระบบการดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุที่จ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น ต้องสร้างระบบการให้หลักประกันทางเศรษฐกิจ
แก่ประชากรสูงอายุ ที่ไม่ใช่เป็นการให้เปล่า หรือให้รัฐแบกรับภาระแต่ฝ่ายเดียวทั้งหมด รัฐจะต้องมีนโยบาย
ส่งเสริมคนรุน่ ใหม่ให้เตรียมความพร้อมเพือ่ ยามสูงวัย ทัง้ การเตรียมตัวสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจให้กบั ตนเอง
การเตรียมตัวด้านการรักษาสุขภาพ และที่อยู่อาศัย รวมทั้งการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในการเตรียมพร้อมส�ำหรับสังคมสูงวัย รัฐจะต้องมีนโยบายรณรงค์ให้สงั คมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิศ์ รี
ของผู้สูงอายุ ขจัดวยาคติต่อผู้สูงอายุของคนในสังคมรวมทั้งการมีมาตรการการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของ
ผู้สูงอายุ ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ หลอกลวงฉ้อฉลต่อผู้สูงอายุ รัฐจะต้องมีนโยบายส่งเสริมให้ชุมชนและ
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ

สรุป
ข้อมูลประชากรมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการวางนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ ประเทศไทยนับว่าโชคดีที่มีระบบข้อมูลประชากรที่เชื่อถือได้ แหล่งข้อมูล
ประชากรของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงมหาดไทย
ต่างผลิตข้อมูลที่มีคุณภาพส�ำหรับใช้ในการวางแผนและนโยบายการพัฒนาประเทศได้อย่างถูกทิศทาง
ข้อมูลประชากรที่มีอยู่ในปัจจุบันยังมีประโยชน์ในการท�ำให้สามารถคาดประมาณหรือฉายภาพประชากร
ในอนาคตได้ ซึ่งจะช่วยให้นักวางแผน/นโยบายมองเห็นเป้าของการพัฒนาได้ชัดเจนและถูกต้อง อย่างไรก็ตาม
ความถูกต้องของการคาดประมาณประชากรในอนาคตจะขึ้นอยู่กับปัจจัยส�ำคัญสองประการ ประการแรก
คือ ประชากรฐานที่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะท�ำการคาดประมาณตัวเลขประชากรในเวลาต่อไป ประการที่สอง คือ
การตั้งข้อสมมุติที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของประชากร อันได้แก่ การเกิด การตาย และการย้ายถิ่น
ข้ อ สมมุ ติ เ หล่ า นี้ จ ะได้ จ ากข้ อ มู ล แนวโน้ ม ในอดี ต และจากการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ส่ ว นประกอบของ
การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โชคดีที่ประเทศไทยมีทั้งข้อมูลและการศึกษาเรื่องประชากรที่พร้อมและสมบูรณ์
มากพอที่จะใช้ท�ำให้การคาดประมาณประชากรในอนาคตมีคุณภาพ

การคาดประมาณประชากรเพื่อการพัฒนาของประเทศ พ.ศ. 2553 - 2583 โดยใช้ปี 2553 เป็นปีฐานนี้
ให้ผลที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ประชากรไทยในช่วงเวลา 30 ปี ข้างหน้านี้ จะมีขนาดคงตัวคือ ไม่เพิ่มหรือ
ลดไปจากขนาดที่เป็นอยู่ในปัจจุบนั มากนัก นับจากวันนีเ้ ป็นต้นไป ประชากรของประเทศไทยจะสูงวัยขึน้ เรื่อยๆ
และการสูงวัยของประชากรไทยจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประชากรในประเทศไทยจะอยู่อาศัยในเขตเมือง
เป็นสัดส่วน และจ�ำนวนที่มากขึ้น
ตัวแปรส�ำคัญที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต อาจจะอยู่ที่การย้ายถิ่นของแรงงานจาก
ประเทศเพือ่ นบ้าน โดยเฉพาะเมือ่ เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเปิดเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม การพัฒนาระบบโลจิสติกและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารและคมนาคม การวางแผน/นโยบายพัฒนาประเทศจะต้อง
น�ำตัวแปรต่างๆ เหล่านี้มาพิจารณาร่วมกับข้อมูลพื้นฐานทางประชากร
อย่างไรก็ตาม การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ใน 30 ปีข้างหน้าของโครงการนี้ ได้แสดง
ภาพประชากรไทยในอนาคตที่ชัดเจน เราได้ภาพประชากรที่เป็นเป้าของการพัฒนาแล้ว ซึ่งเป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของรัฐที่จะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทยทุกเพศทุกวัยให้ดีที่สุด

1
ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศด้านแรงงาน:
ศึกษาจากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย
พ.ศ. 2553 - 2583
ยงยØทธ แ©ลŒมวงษ์และคณะ∗

1.1 แนวโน้มกําลังแรงงานจากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย
จากข้อมูลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ระหว่างปี 2553 - 2583 โดย “คณะท�างานเพื่อ
คาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583” พบว่า แนวโน้มประชากรไทยจะลดลง โดยสัดส่วน
ประชากรในวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 67.0 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 55.1 ในปี 2583
ขณะทีอ่ ตั ราเพิม่ ของประชากรลดลงโดยเฉลีย่ ร้อยละ 0.6 ต่อปี เหตุผลทีส่ า� คัญทีท่ า� ให้สดั ส่วนประชากรวัยแรงงาน
ลดลงนัน้ ส่วนหนึง่ มาจากอัตราเจริญพันธุร์ วม (total fertility rate: TFR) ลดลงตลอดช่วงทีท่ า� การคาดประมาณ
โดยลดลงจาก 1.6 ในปี 2553 เป็น 1.3 ในปี 2583 ดังรูป 1.1

∗

คณะผู้เขียนประกอบด้วย รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อ�านวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน นางสาวขนิษฐา Îงประยูร และ นางสาว
ลลิตา ละสอน นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ
จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583

1

ขณะที่อตั ราเพิ่มของประชากรลดลงโดยเฉลี่ยร้ อยละ 0.6 ต่อปี เหตุผลที่สาคัญที่ทาให้ สดั ส่วนประชากรวัยแรงงาน
ลดลงนันส่
้ วนหนึ่งมาจากอัตราเจริ ญพันธุ์รวม (total fertility rate: TFR) ลดลงตลอดช่วงที่ทาการคาดประมาณ
โดยลดลงจาก
ในปี ญ2553
น 1.3
ในปีอยละประชากรวั
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หมายเหตุ: คานวณจากผลการคาดประมาณประชากรแบบที่ 3
แหล่งข้ อ:มูค�ลา: นวณจากผลการคาดประมาณประชากรแบบที
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั
หมายเหตØ
่ 3งคมแห่งชาติ. 2556. การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583.
แหล่งขŒอมูล: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2556. การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583.

รูป 1.1 อัตราเจริ ญพันธุ์รวม และร้ อยละประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี ) พ.ศ. 2553-2583

เมื่อพิจารณาช่วงอายุของประชากรวัยแรงงานพบว่า กลุ่มอายุ 20 - 24 ปี ซึ่งถือเป็นกลุ่มอายุเริ่มต้นใน
วัยแรงงาน มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก กล่าวคือ คิดเป็นร้อยละ 6.9 ของประชากรทั้งหมด ในปี 2553 และ
ลดลงเหลื
อร้อยละ 5.3 ของประชากรทั้งหมด ในปี 2583 โดยอัตราเพิ่มของประชากรกลุ่มดังกล่าวลดลง
*
คณะผู้เขียนประกอบด้ วย รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้ มวงษ์ ผู้อานวยการวิจยั ด้ านการพัฒนาแรงงาน นางสาวขนิษฐา ฮงประยูร และ นางสาวลลิตา ละ
โดยเฉลี
่ยร้อยละ 0.9 ต่อปี ในขณะที่วัยแรงงานที่มีอายุระหว่าง 25 - 39 ปี ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มแรงงานหลักที่
สอน นักวิจยั สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจของประเทศมากทีส่ ุดนัน้ มีแนวโน้มทีจ่ ะมีจา� นวนลดลงตามทิศทางของประชากร
1
ที่ลดลงเช่นกัน กล่าวคือ ลดลงจากร้อยละ 23.6 ของประชากรทั้งหมดในปี 2553 เป็นร้อยละ 18.3 ในปี 2583
โดยอัตราเพิ่มของประชากรกลุ่มดังกล่าวลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 0.9 ต่อปีดังรูป 1.2
จากผลการวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยร่วมกับส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการคาดประมาณความต้องการแรงงาน พบว่า ความต้องการแรงงานในปี 2557
จะมีประมาณ 41.3 ล้านคน ส�าหรับการคาดประมาณในระยะสั้น ส่วนในระยะยาวนั้น (พ.ศ. 2558 - 2568)
พบว่า ในกรณีที่ผลิตภาพแรงงานยังคงเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มปกติเหมือนเช่นทุกวันนี้ ความต้องการแรงงานเพื่อ
มาสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตได้ตามเป้าหมายการขยายตัวเศรษฐกิจทีป่ ระมาณไว้จะมีมากกว่าอุปทาน
แรงงานค่อนข้างมาก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะการขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงขึ้นได้ โดยเฉพาะในภาค
อุตสาหกรรมและบริการที่ยังใช้แรงงานแบบเข้มข้น (labor intensive industry) แต่ก็คงมีแรงงานนิยมท�า
ไม่มาก ทั้งนี้ ความต้องการแรงงานโดยรวมในปี 2565 คาดว่าจะมีสูงถึง 48.9 ล้านคน ในขณะที่ผลจาก
การคาดประมาณจ�านวนแรงงานในปีดังกล่าวนั้น พบว่า มีอุปทานแรงงานเพียง 41.8 ล้านคน (หรือมีอุปสงค์
ส่วนเกินประมาณ 7.1 ล้านคน) อีกทั้งงานวิจัยต่างๆ ในอดีต พบว่า โอกาสทองของการปันผลประชากรก�าลัง
จะหมดลง กล่าวคือ ประชากรวัยแรงงานเหล่านั้นจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนถึงปี 2563 เท่านั้น (สอดคล้องกับ
การคาดประมาณทางประชากรของคณะท�างานฯ) ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องหานโยบายในการรับมือกับการลดลง

2

การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ
จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583

เมื่อพิจารณาช่วงอายุของประชากรวัย แรงงานพบว่า กลุ่มอายุ 20-24 ปี ซึ่งถือเป็ นกลุม่ อายุเริ่ มต้ นในวัย
แรงงาน มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก กล่าวคือ คิดเป็ นร้ อยละ 6.9 ของประชากรทังหมด
้
ในปี 2553 และลดลง
เหลือร้ อยละ 5.3 ของประชากรทังหมด
้
ในปี 2583 โดยอัตราเพิ่มของประชากรกลุม่ ดังกล่าวลดลงโดยเฉลี่ยร้ อยละ
ของประชากรดั
งกล่าว่วส�ยั าแรงงานที
หรับแนวทางในการบรรเทาปั
การเพิ
0.9 ต่อปี ในขณะที
่มีอายุระหว่าง 25-39 ญปี หาการขาดแคลนแรงงานควรประกอบด้
ซึ่งถือว่าเป็ นกลุ่มแรงงานหลักที่สร้ างมูลค่วยาเพิ1)่มให้
แก่ ม่
ผลิเศรษฐกิ
ตภาพแรงงาน
2) การเพิ่ม่ สจ�ุดานันวนแรงงานจากแรงงานในประเทศเพื
าน และ 3) การเตรี
ยมตันวกัก�นาลัง
จ ของประเทศมากที
น้ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี จ านวนลดลงตามทิ่อศนบ้
ทางของประชากรที
่ ลดลงเช่
แรงงานเข้
าสู่สังคมผู้สอูงยละ
อายุ23.6
ที่มีคุณ
ภาพ
กล่าวคือลดลงจากร้
ของประชากรทั
งหมดในปี
้
2553 เป็ นร้ อยละ 18.3 ในปี 2583 โดยอัตราเพิ่มของ
ประชากรกลุรูม่ ปดัง1.2
กล่าวลดลงโดยเฉลี
่ยร้ อยละ
0.9 ต่อปี ดัง20รูป- 24
1.2 และ 25 - 39 ปี พ.ศ. 2553 - 2583
ร้อยละประชากรวั
ยแรงงานอายุ
25

20 - 24 ปี

25 - 39 ปี

20

ร้ อยละ

15
10
5
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หมายเหตุ: :ค�คาานวณจากผลการคาดประมาณประชากรแบบที
หมายเหตØ
นวณจากผลการคาดประมาณประชากรแบบที่ 3่ 3
แหล่งขŒงอข้มูอลมู:ลส�: สานัานักกงานคณะกรรมการพั
งานคณะกรรมการพัฒฒนาการเศรษฐกิ
นาการเศรษฐกิจจและสั
พ.ศ.พ.ศ.
2553-2583.
แหล่
และสังงคมแห่
คมแห่งงชาติ
ชาติ..2556.
2556.การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย
2553 - 2583.

รูป 1.2 ร้ อยละประชากรวัยแรงงานอายุ 20-24 และ 25-39 ปี พ.ศ. 2553-2583

1.2 แนวทางการเตรียมพร้อมอันเนื่องจากการการลดลงของประชากรในวัยแรงงาน

จากผลการวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยร่ วมกับสานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการคาดประมาณความต้ องการแรงงาน พบว่า ความต้ องการแรงงานในปี 2557 จะ
แนวทางการเพิ
่มผลิสตาหรั
ภาพแรงงานนั
้นเป็นวิธีที่นอกจากจะเป็
นการลดภาวะการขาดแคลนแรงงาน
มีประมาณ
41.3 ล้ านคน
บการคาดประมาณในระยะสั
น้ ส่วนในระยะยาวนั
น้ (พ.ศ. 2558-2568) พบว่า ในเช่น
ใช้กรณี
คนเท่
แต่ผลิตได้มากขึ
น้ ่มการเพิ
ม่ ผลิตภาพแรงงานนั
น้ จะเป็
าคัญในการยกระดั
บศับกสนุยภาพ
ที่ผาลิเดิตมภาพแรงงานยั
งคงเพิ
ขึ ้นตามแนวโน้
มปกติเหมือนเช่
นทุกนวักระบวนการส�
นนี ้ ความต้ องการแรงงานเพื
่อมาสนั
น
การแข่
งขันตในเชิ
งเศรษฐกิบจโตได้
ของประเทศได้
อกี ทางหนึง่ เมือ่ วประเทศประกอบไปด้
วยแรงงานที
ม่ ที ากั อุษะหรื
อสมรรถนะ
ให้ ภาคอุ
สาหกรรมเติ
ตามเป้าหมายการขยายตั
เศรษฐกิจที่ประมาณไว้
จะมีมากกว่
ปทานแรงงาน
สูค่งจะเป็
นข้อได้เปรียบในการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคธุรกิจซึง่ หากมองในด้านการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
อนข้ างมาก ซึ่งอาจส่งผลให้ เกิดภาวะการขาดแคลนแรงงานอย่างรุ นแรงขึ ้นได้ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม
แล้ว อาจมองได้ทั้งในมุมมองของภาครัฐและภาคเอกชน ส�าหรับในภาครัฐนั้น การให้ความส�าคัญกับโอกาส
และบริ การที่ยงั ใช้ แรงงานแบบเข้ มข้ น (labor intensive industry) แต่ก็คงมีแรงงานนิยมทาไม่มาก ทังนี
้ ้ความ
ความเท่าเทียมกันในด้านการศึกษา เนื่องจากข้อบ่งชี้ทางด้านเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมาที่กล่าวว่า การยกระดับ
ต้ องการแรงงานโดยรวมในปี 2565 คาดว่าจะมีสูงถึง 48.9 ล้ านคน ในขณะที่ผลจากการคาดประมาณจานวน
การศึ
กษาเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการช่วยให้หลุดพ้นจากวงจรแห่งความยากจนในระยะยาว การขาดการศึกษา
แรงงานในปี
ดังกล่าวนัดนอยู
้ พบว่
ามีอปุ ทานแรงงานเพี
ง 41.8
อปุ สงค์ใ่ สนอุ
ว่ นเกิ
นประมาณม่ 7.1
ล้ านคน)
อาจท�าให้ประชากรติ
ใ่ นวงจรของแรงงานไร้
ทกั ยษะ
หรือล้จ�าานคน
เป็นต้(หรื
องท�อมีางานอยู
ตสาหกรรมที
กี ารใช้
แรงงาน
อีกทังงานวิ
้ มข้น จส่ยั ต่งผลให้
างๆ เในอดี
า โอกาสทองของการปั
าลังจะหมดลง
ประชากรวั
ย
แบบเข้
กิดผลิตตพบว่
ภาพแรงงานที
่ต�่า และได้รับนค่ผลประชากรก
าแรงที่ต�่าตามไปด้
วย ไม่กกล่
่อให้าวคื
เกิดอการริ
เริ่มในการ

1.2.1 การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

ใช้ทักษะ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อดึงดูดการลงทุน2 อีกทั้งการเพิ่มผลิตภาพแรงงานจากประสบการณ์ของ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว พบว่า ยังช่วยให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (middle
income trap) อีกด้วย

การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ
จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583

3

ข้อค้นพบจากงานวิจัยของ ปราณี ทินกร (2537) ในอดีตพบว่า ในระหว่างปี 2521 - 2533 นั้น ประเทศ
มีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราร้อยละ 7.6 ต่อปี โดยมีผลจากจ�านวนแรงงานร้อยละ 26 และคุณภาพ
ของแรงงาน (อายุ เพศ และการศึกษา) สูงคิดเป็นร้อยละ 20 ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มผลิตภาพ
ของแรงงานนั้นส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตโดยรวม ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส�าคัญในการเพิ่มคุณภาพ
แรงงานอันรวมไปถึงการเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน ปัจจุบันพบว่าดัชนีผลิตภาพแรงงานของไทยนั้นแม้ว่าจะ
เพิ่มขึ้นแต่ก็มีอัตราการเพิ่มขึ้นที่ค่อนข้างต�่า และมีแนวโน้มลดลงระหว่างปี 2552 แต่ก็เริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ในปี 2553 โดยเป็นทีน่ า่ สังเกตว่า แม้วา่ จ�านวนแรงงานในภาคเกษตรมีสดั ส่วนทีส่ งู มาก แต่ดชั นีผลิตภาพแรงงาน
ในภาคการเกษตรนั้นต�่ากว่าดัชนีผลิตภาพแรงงานรวมและมีช่วงห่างมากขึ้นตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
อีกทัง้ การศึกษาของ นพดล โชติวรวรรณ (2554) พบว่า ในช่วงตัง้ แต่ปี 2520 - 2551 นัน้ อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจโดยเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ต่อปี แบ่งเป็นทุนทางกายภาพขยายตัวร้อยละ 2.0 ทุนมนุษย์ร้อยละ 0.3 - 0.6
และการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตร้อยละ 1.2 - 1.5 โดย นพดล ได้อธิบายว่าปัจจัยทุนทางกายภาพยังคง
เป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่ส่งผลต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 60 - 70 ส่วนอีกร้อยละ 10 - 20
นั่นเป็นผลมาจากการสะสมทุนมนุษย์ สาเหตุที่ท�าให้ทุนมนุษย์มีบทบาทในประเทศก�าลังพัฒนาน้อยเป็นผล
สาเหตุทณี่ทภาพและการบริ
าให้ ทนุ มนุษย์มีบหทบาทในประเทศก
าลังพักษาที
ฒนาน้่ขาดประสิ
อยเป็ นผลมาจากคุ
หารจัดการทาง
มาจากคุ
ารจัดการทางการศึ
ทธิภาพ ณอีกภาพและการบริ
ทั้งสภาพตลาดแรงงานที
่ไม่มี
การศึกษาที
าพ อีวกนเกิ
ทังสภาพตลาดแรงงานที
้ นในแรงงานระดับอุด่ไมศึ
ม่มีคกวามสมดุ
อให้ เกิคด่าอุตอบแทนลดน้
ปทานส่วนเกินอในแรงงาน
ความสมดุ
ล ่ขก่าดประสิ
อให้เกิดทอุปธิภทานส่
ษา อันเป็ลนก่ผลให้
ยลง ส่งผล
ต่อระดั
เนื่อบงจากรายได้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
domestic
product:
ลดลง
อุดมศึกษา อัขนองแรงงานต่
เป็ นผลให้ คา่อตอบแทนลดน้
อยลง ส่งผลต่อเนื่อ(gross
งจากรายได้
ของแรงงานต่
อผลิตภัGDP)
ณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (gross domestic product: GDP) ลดลง

รูป 1.3 ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อคนของประเทศไทยในไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2544 - 2554
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รูป 1.3 ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อคนของประเทศไทยในไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2544-2554

แนวทางการพัฒนาการศึกษาดังกล่าวจะต้องอยูภ่ ายใต้กรอบทีก่ อ่ ให้เกิดความสอดคล้องทัง้ ทางด้านอุปสงค์
และอุปทาน จากการศึกษาทีผ่ า่ นมาของสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทยร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาดังกล่าวจะต้ องอยู่ภายใต้ กรอบที่ก่อให้ เกิดความสอดคล้ องทังทางด้
้
านอุป
สภาการศึกษา (2553) พบว่าจ�านวนก�าลังคนที่ขาดแคลน (skill shortage) ของประเทศไทยในปัจจุบันนั้น
สงค์ แ ละอุ ป ทาน จากการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาของสถาบัน วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทยร่ ว มกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการสภาการศึกษา (2553) พบว่าจานวนกาลังคนที่ขาดแคลน (skill shortage) ของประเทศไทยใน
ปั จจุบนั นันมี
้ มากกว่าสามแสนคนซึ่งส่วนใหญ่เป็ นแรงงานในด้ านการผลิต/แรงงานทัว่ ไป ในขณะที่ยงั มีจานวนผู้
ว่างงานอยู
ีกมากเกื
อบทุกระดั
บการศึ
กฒษานาประเทศ
อีกทังแรงงานยั
้
งมีปัญหาในเรื่ องคุณภาพแรงงาน (skill gap) ที่ขาด
ก่อษาวิ
เคราะห์ผลกระทบเชิ
งนโยบายต่
อการพั
4 การศึ
จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583
แคลน อาทิ ความสามารถในด้ านคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ และทักษะในการวิเคราะห์แก้ ไขปั ญหา ทาให้
ผู้ประกอบการต้ องมีการฝึ กอบรมเพิ่มเติมในสถานประกอบการ ทังนี
้ ้ ประเด็นปั ญหาที่สาคัญที่ทาให้ เกิดการขาด

มีมากกว่าสามแสนคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานในด้านการผลิต/แรงงานทั่วไป ในขณะที่ยังมีจ�านวนผู้ว่างงาน
อยู่อีกมากเกือบทุกระดับการศึกษา อีกทั้งแรงงานยังมีปัญหาในเรื่องคุณภาพแรงงาน (skill gap) ที่ขาดแคลน
อาทิ ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ และทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา ท�าให้
ผู้ประกอบการต้องมีการฝƒกอบรมเพิ่มเติมในสถานประกอบการ ทั้งนี้ ประเด็นปัญหาที่ส�าคัญที่ท�าให้เกิด
การขาดแคลนแรงงานทั้งๆ ที่ยังมีแรงงานที่ว่างงานอยู่เป็นจ�านวนมากนั้น เกิดจากการผลิตก�าลังคนส่วนใหญ่
ไม่ได้อิงด้านความต้องการของภาคอุปสงค์ (demand driven) แต่กลับให้ความส�าคัญกับการผลิตก�าลังคน
ตามขีดความสามารถของทรัพยากรที่ภาคการศึกษามีอยู่ (supply driven) ซึ่งแม้ว่าความต้องการแรงงานนั้น
มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละกลุ่มจังหวัด และ กลุ่มอุตสาหกรรม แต่ข้อค้นพบจากการศึกษากลับพบว่า
การผลิตก�าลังคนในแต่ละสถาบันการศึกษานั้น กลับด�าเนินการเกือบจะไม่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มจังหวัด
ไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เปิดท�าการสอนหรือคณะ และ/หรือภาควิชาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับวิทยาลัยไปจนถึงระดับ
อุดมศึกษา ท�าให้เกิดปัญหาความไม่สอดคล้อง (mismatch) ของอุปสงค์และอุปทานก�าลังคนในระดับพื้นที่
ซึ่งจะน�ามาซึ่งปัญหาการว่างงานเชิงโครงสร้าง (structured unemployment) อันเป็นผลเสียต่อการพัฒนา
การศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
นโยบายการพัฒนาทักษะแรงงานควรสนองเป้าหมาย 4 ประการ คือ 1) การท�าให้อุปสงค์และอุปทาน
ของแรงงานสอดคล้องกัน 2) การรักษาสภาพการจ้างงาน 3) การอยู่รอดของธุรกิจ และ 4) การท�าให้
กระบวนการการพัฒนาทีเ่ ป็นพลวัตรมีความยัง่ ยืน ทัง้ นีก้ ระบวนการพัฒนาทีเ่ ป็นพลวัตรจะท�าให้มกี ารเตรียมตัว
ส�าหรับงานในอนาคต ภาคเอกชนก็มสี ว่ นส�าคัญในการเพิม่ ผลิตภาพของแรงงาน การให้ความส�าคัญในการจับคู่
อุปสงค์และอุปทานแรงงานโดยการร่วมมือกันระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชนในการร่วมก�าหนดทิศทาง
สมรรถนะหลัก (core competency) ของแรงงาน อันได้แก่ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของแรงงาน
ที่จ�าเป็นในอุตสาหกรรม โดยภาคการศึกษาจ�าเป็นต้องมีการจัดท�าหลักสูตรหรือท�าการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่
ให้สอดคล้องกับทิศทางความต้องการ (สมรรถนะแรงงาน) ของภาคธุรกิจ อันเป็นการช่วยลดช่องว่างระหว่าง
สมรรถนะของแรงงานที่ภาคธุรกิจต้องการกับสมรรถนะที่แรงงานมีอยู่จริง
ส�าหรับแรงงานที่อยู่ในตลาดแรงงานอยู่แล้วจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงทักษะแรงงาน
ผ่านรูปแบบต่างๆ อาทิ การผลักดันให้เกิดกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ หรือการทดสอบทักษะฝีมือแรงงานในลักษณะ
ต่างๆ อันเป็นการก�าหนดมาตรฐานวิชาชีพของแรงงาน การลงทุนในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม การพัฒนาและ
วิจัย เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างความกระตือรือร้นแก่ก�าลังแรงงานอย่างสม�่าเสมอ อย่างไร
ก็ตามสิ่งส�าคัญที่สุดก็คือ การก�าหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศของภาครัฐนั้นจ�าเป็นต้องมีความชัดเจน
เพื่อให้ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจชัดเจนตามไปด้วย อันจะเป็นผลให้ภาคเอกชนสามารถวางแผนทิศทาง
ในการผลิตและการลงทุนเชิงธุรกิจในอนาคตได้
ผลจากการพัฒนาผลิตภาพแรงงานนัน้ ข้อค้นพบจากงานวิจยั ของสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
และ ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2555) ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การเพิ่มผลิตภาพแรงงานรวมไปถึง
การพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตและการบริการที่สามารถเข้ามาทดแทนแรงงานคนโดยเฉพาะในกลุ่มแรงงาน
ระดับล่างได้ อันเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ในกรณี
ที่สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานได้อีกอย่างน้อยร้อยละ 15 ภายในปี 2565 (เพิ่ม GDP ต่อแรงงาน 1 คน
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ในปี 2565 จาก 2.9 แสนบาทต่อคนต่อปี ตามแนวโน้มปกติ ให้เป็น 3.5 แสนบาทต่อคนต่อปี) ก็จะส่งผลให้
ความต้องการแรงงานโดยรวมในอนาคตลดลงเหลือไม่เกิน 42 ล้านคน (41.8 ล้านคน จากการคาดประมาณ)
ซึง่ อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับอุปทานแรงงานในอนาคตปี 2565 ส่งผลให้ภาวะขาดแคลนแรงงานในภาพรวมลดลงได้
1.2.2 การเพิ่มจํานวนแรงงานจากแรงงานในประเทศเพื่อนบ้าน
แม้ว่าประชากรวัยแรงงานจะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่กลับพบว่าความต้องการแรงงานในภาค
อุตสาหกรรมการผลิตเชิงปริมาณกลับไม่ได้ลดลงตามแนวโน้มประชากร นอกจากนี้แล้วการพัฒนาทางด้านการ
ศึกษาของประเทศท�าให้ประชากรมีจ�านวนปีเฉลี่ยของการศึกษาเพิ่มขึ้น สาเหตุนี้เองจึงท�าให้เกิดการขาดแคลน
แรงงานเนื่องจากก�าลังแรงงานส่วนหนึ่งยังอยู่ในภาคการศึกษา และมีแนวโน้มว่าจะอยู่ในภาคการศึกษานานขึ้น
ตามจ�านวนปีเฉลี่ยของการศึกษาที่รัฐบาลก�าหนดเป็นเป้าหมายเอาไว้ อีกทั้งแรงงานที่มีการศึกษาสูงขึ้นนั้น
มักไม่อยากท�างานที่สกปรก ยากล�าบาก และเสี่ยงอันตราย หรืองานประเภท 3D (dirty, diﬃcult and
dangerous) การน�าเข้าแรงงานจากประเทศเพือ่ นบ้านจึงดูเหมือนจะเป็นวิธที เี่ พิม่ อุปทานแรงงานได้รวดเร็วทีส่ ดุ
ประเทศไทยได้เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติคือ พม่า ลาว และกัมพูชามาตั้งแต่ปี 2539
ตลอดช่วงเวลา 16 ปีทผี่ า่ นมาได้เปิดจดทะเบียนมากกว่า 6 ครัง้ ส่งผลให้จา� นวนแรงงานต่างด้าวจาก 3 ประเทศ
เพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นจาก 3 แสนคนเศษเมื่อปี 2539 เพิ่มเป็น 1.31 ล้านคน ในปี 2552 โดยประเทศไทยได้เปิด
ช่องทางรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาท�างานกรรมกรและงานรับใช้ในบ้าน ทั้งในรูปแบบที่ 1 คือ การผ่อนผันให้
ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายขณะที่ถูกด�าเนินคดีแล้วรอกลับประเทศ สามารถให้นายจ้างรับเข้าไปท�างานได้ ซึ่งกลุ่มนี้
มีจา� นวนมากทีส่ ดุ รูปแบบที่ 2 เป็นกลุม่ ทีน่ า� เข้าตามบันทึกความเข้าใจ (memorandum of understanding:
MoUs) จ�านวน 43,032 คน ในปี 2553 และกลุม่ ที่ 3 เป็นการปรับเปลีย่ นสถานะของแรงงานผ่อนผันให้ทา� งาน
ในกลุ่มที่ 1 โดยให้พิสูจน์สัญชาติมีหนังสือเดินทางชั่วคราวและสามารถขอใบอนุญาตได้ครั้งละ 2 ปี (ต่ออายุ
ทุกปี) มีจ�านวน 228,411 คน ในปี 2553 รวมในปี 2553 นั้นมีแรงงานต่างด้าวจากทั้ง 3 รูปแบบทั้งสิ้น
932,255 คน
จากการที่ประเทศไทยใช้แรงงานระดับล่างจากประเทศเพื่อนบ้านจ�านวนมาก จากการศึกษาโดย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยร่วมกับธนาคารโลกในปี 2553 พบว่า แรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นนั้นอาจจะ
มีผลท�าให้คา่ จ้างของแรงงานไทยเพิม่ ขึน้ ช้าและอาจจะท�าให้ประเทศไทยมีการเลือ่ นก�าหนดการปรับเปลีย่ นไปใช้
เทคโนโลยีการผลิตที่สูงขึ้นเป็นเวลานับ 10 ปี ซึ่งอาจจะส่งผลให้ผลกระทบโดยรวมให้ผลิตภาพของแรงงานไทย
เพิ่มช้าตามไปด้วย
อย่างไรก็ตามการที่แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านหลั่งไหลเข้ามาท�างานในประเทศในส่วนหนึ่งซึ่งเป็น
ผลจากการขาดแคลนแรงงานระดับล่างอย่างรุนแรงโดยเฉพาะแรงงานในภาคเกษตร (ทั้งเพาะปลูก ปศุสัตว์
และประมง) กิจการก่อสร้าง อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และผู้ช่วยแม่บ้านเป็นต้น ค่าจ้างที่แตกต่างกันดึงดูด
ให้แรงงานข้ามชาติเหล่านี้เข้ามาท�างานในประเทศไทย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรูป 1.4 แล้ว พบว่าค่าจ้างแรงงาน
รายวันในประเทศไทยนั้น สูงกว่า 3 เท่าของค่าจ้างแรงงานในประเทศลาวและกัมพูชา อีกทั้งนโยบายค่าแรง
ขั้นต�่า 300 บาทยังคงดึงดูดแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านให้เข้ามาท�างานในประเทศไทยอีกด้วย
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รูป 1.4 ค่าแรงขั้นต�่าของประเทศในอาเซียน
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นทุนให้
อยละ
14.6)
ตลาดปัจจัยแรงงานเป็นแบบค่าจ้างที่แท้จริงคงที่ ตลาดปัจจัยทุนคงที่ในระยะสั้นและเริ่มผ่อนคลายให้มี
สอดคล้ องกับ สุรพล ศรี เฮือง (2555) ที่ได้ ทาการศึกษาแบบจาลอง EMOT-2011 ภายใต้ ข้อจากัดที่ว่า เป็ น
ความยืดหยุ่นในระยะยาว ซึ่งพบว่า ประเทศไทยมีความต้องการแรงงานในประเทศและพึ่งพาแรงงานประเทศ
แบบจาลองดุลยภาพทั่วไปขนาด 25 สาขาการผลิต ที่กาหนดให้ ตลาดสินค้ ามีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ ตลาด
เพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานไร้ฝีมือ โดยความต้องการแรงงานไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า (ราวปี 2565)
จัยแรงงานเป็
าจ้ าซึงที่งในจ�
่แท้ จารินวนดั
งคงที่ ตลาดปั
ยทุนคงที่ในระยะสันและเริ
้ ่อนบ้่ มาผ่นถึ
อนคลายให้
ีความยืดหยุ่นใน
นั้นปั จจะสู
งถึง 46.5นแบบค่
ล้านคน
งกล่าวมีจแจัรงงานจากประเทศเพื
ง 5.4 ล้ามนคน
ระยะยาว ซึ่ ง พบว่ า ประเทศไทยมี ค วามต้ อ งการแรงงานในประเทศและพึ่ ง พาแรงงานประเทศเพื่ อ นบ้ า น
อย่างไรก็ดี แรงงานข้ามชาติเหล่านี้มาจากประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนทั้งสิ้นเช่นเดียวกับประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานไร้ ฝีมือ โดยความต้ องการแรงงานไทยในอีก 10 ปี ข้ างหน้ า (ราวปี 2565) นัน้ จะสูงถึง
ดังนั้น หากมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับด้าน
46.5 ล้ านคน ซึง่ ในจานวนดังกล่าวมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้ านถึง 5.4 ล้ านคน

การค้าและการลงทุน ซึง่ ส่วนหนึง่ มีการร่วมลงทุนโครงการขนาดใหญ่ (mega - projects) กับประเทศเพือ่ นบ้าน
ส่งผลให้แรงงานบางส่
วนอาจกลัามชาติ
บบ้านและเคลื
่อนย้ายกลับประเทศตามผลตอบแทนปั
นอกจากนี้
อย่างไรก็ดี แรงงานข้
เหล่านี ้มาจากประเทศที
่เป็ นสมาชิกอาเซียนทังสิ
้ ้นเช่จจันยเดีแรงงาน
ยวกับประเทศไทย
วิกดัฤตมหาอุ
ทกภั
ยในปี 2554 ที่ผ่านมา และความยากล�าบากและซับซ้อนในกระบวนการพิสูจน์สัญชาติก็เป็น
งนันหากมี
้
การเปิ ดประชาคมอาเซียน ในปี 2558 โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้ องกับด้ านการค้ าและ
สาเหตุที่ท�าให้แรงงานข้ามชาติเหล่านั้นกลับประเทศเพิ่มขึ้น
การลงทุน ซึ่งส่วนหนึ่งมีการร่ วมลงทุนโครงการขนาดใหญ่ (mega-projects) กับประเทศเพื่อนบ้ าน ส่งผลให้
แรงงานบางส่วนอาจกลับบ้ านและเคลื่อนย้ ายกลับประเทศตามผลตอบแทนปั จจัยแรงงาน นอกจากนี ้วิกฤตมหา
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แนวทางการบริหารแรงงานต่างด้าวที่ดีและมีประสิทธิภาพในภาครัฐ ที่ต้องสร้างความเข้าใจและชัดเจน
แก่ผปู้ ระกอบการเพือ่ หลีกเลีย่ งการใช้แรงงานต่างด้าวทีผ่ ดิ กฎหมาย รวมถึงการขจัดกระบวนการนายหน้าแรงงาน
ทีม่ อี ยูใ่ ห้หมดสิน้ ไป จึงเป็นสิง่ ทีจ่ า� เป็นอย่างยิง่ เพือ่ รักษาให้ประเทศมีแรงงานในภาคการผลิตทีพ่ อเพียง นอกจากนี้
ยังคงต้องค�านึงถึงระบบสวัสดิการทีแ่ รงงานต่างด้าวเหล่านีพ้ งึ มี โดยอาศัยหลักสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน กฎหมาย
และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการท�างานของผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย และอนุสัญญาต่างๆ ขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ลงนามในสัตยาบันเอาไว้แล้ว

1.3 การเตรียมตัวกําลังแรงงานเข้าสู่สังคมผู ้สูงอายุ ท่ีมีคุณภาพ
การเปลีย่ นผ่านโครงสร้างอายุประชากรนีม้ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงในสังคมอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ โดยเฉพาะ
การทีส่ ังคมไทยทีเ่ คยเป็นสังคมของเด็กและคนหนุ่มสาวก�าลังเปลี่ยนไปเป็นสังคมของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวนี้ย่อมมีผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ อาทิ รายได้ต่อหัวประชากร ก�าลังการผลิต (ถ้าไม่มี
การทดแทนด้วยแรงงานย้ายถิ่นจากต่างประเทศ) การปรับเปลี่ยนพระราชบัญญัติและกฏหมายต่างๆ รวมทั้ง
การบริหารจัดการการเงินการคลังของประเทศให้สอดรับกับการปรับเปลี่ยนระบบสวัสดิการของรัฐ โดยเฉพาะ
สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพ การจัดการการศึกษา การจ้างแรงงาน หรือแม้กระทั่งการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์
1.3.1 โครงสร้างประชากรในแต่ละช่ วงวัย
จากผลการศึกษาที่ผ่านมาจะเห็น ได้ว่า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างของประชากรอย่ างเห็ น ได้ ชัด
จากสัดส่วนประชากรวัยเด็ก (ต�่ากว่า 15 ปี) ในช่วงปี 2553 - 2583 จะมีจ�านวนลดลงจาก 12.4 ล้านคน
(ร้อยละ 19.8 ของประชากรทั้งหมด) เหลือ 8.1 ล้านคน (ร้อยละ 12.8) ส่วนประชากรวัยแรงงาน (อายุ
15 - 59 ปี) นั้นมีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนลดลงเล็กน้อยเช่นเดียวกันโดยในปี 2553 - 2558 จ�านวนประชากร
วัยแรงงานเพิม่ ขึน้ จาก 42.7 ล้านคน เป็น 43 ล้านคน หลังจากนัน้ ลดจ�านวนลงเหลือ 35.2 ล้านคน ในปี 2583
อาจกล่าวได้วา่ จ�านวนประชากรวัยแรงงานในอนาคตอีก 30 ปีขา้ งหน้าเกือบไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ส�าหรับ
ประชากรกลุ่มสุดท้าย คือกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) ในกลุ่มนี้มีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ ในปี 2553 มีประชากกรสูงอายุอยู่ 8.4 ล้านคน (ร้อยละ 13.2) เมื่อถึงปี 2583
จ�านวนประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 19.3 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ซึ่งหากพิจารณาจากสัดส่วนประชากร
ในวัยต่างๆ จะเห็นได้สัดส่วนประชากรในวัยสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ (aging society) มาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 และจะเป็นสังคม
สูงอายุโดยสมบูรณ์ (aged society) ในปี 2567 (ไพโรจน์, 2552) ดังนั้นควรเร่งเตรียมการเพื่อรองรับ
การเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ในอีก 12 ปีข้างหน้า (รูป 1.5)
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รูป 1.5 ร้อยละของประชากรวัยต่างๆ พ.ศ. 2553 - 2583
วัยสูงอายุ

100.0
100.0
80.0
ร้ อยละร้ อยละ

80.0
60.0
60.0
40.0

13.2
13.2
67.0
67.0

14.7
14.7
66.5
66.5

วัยสูงอายุ

16.5

18.4

16.5
65.7

64.5

65.7

19.8
19.8

18.8
18.8

17.8

22.8

20.5

22.8

63.1

64.5
17.0

วัยแรงงาน

20.5

18.4

40.0
20.0
20.0
0.0

วัยแรงงาน

61.4

63.1

61.4

16.4

15.8

วัยเด็ก

25.1
25.1
59.7
59.7
15.2

วัยเด็ก
27.2
27.2

58.2
58.2
14.6

29.1
29.1

57.0
57.0
14.0

30.7
30.7

55.9
55.9
13.4

32.1
32.1

55.1
55.1
12.8

17.8

17.0
16.4
15.8 2571
15.2 2574
14.6 2577
14.0 2580
13.4 2583
12.8
2553 2556 2559 2562
2565
2568
0.0
หมายเหตุ: คานวณจากผลการคาดประมาณประชากรแบบที่ 3
2553 ฒ
2556
2559 จและสั
2562งคมแห่
2565
2571 2574 2577 2580 2583
แหล่งข้ อมูล: สานักงานคณะกรรมการพั
นาการเศรษฐกิ
งชาติ. 2568
2556. การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย
พ.ศ. 2553-2583.
หมายเหตุ: คานวณจากผลการคาดประมาณประชากรแบบที่ 3
แหล่งข้:อค�มูาลนวณจากผลการคาดประมาณประชากรแบบที
: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั
หมายเหตØ
่ 3 งคมแห่งชาติ. 2556. การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583.

รูป 1.5 ร้ อยละของประชากรวัยต่างๆ พ.ศ. 2553-2583
รูป 1.5 ร้ อยละของประชากรวัยต่างๆ พ.ศ. 2553-2583

แหล่งขŒอมูล: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2556. การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583.

รูป 1.6 จ�านวนและร้อยละของประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583

27.2

29.1
29.1

30.7

32.1
32.1

35.0
35.0
30.0
30.0
25.0

20,519 20,519

19,918 19,918

25.0
20.0
19,053 19,053

25.1

27.2

17,994 17,994

20.5

22.8

25.1

16,650 16,650

18.4

20.5

22.8

15,126 15,126

14.7

16.5

18.4

12,144 12,144

5,000
0

13.2

14.7

16.5

10,783 10,783

10,000
5,000

13.2

8,408 8,408

15,000
10,000

9,517 9,517

จานวนประชากรอายุ
จานวนประชากรอายุ
60+ (พั60+
นคน)(พันคน)

20,000
15,000

13,606 13,606

ประชากร 60+
%Pop.60+
ประชากร 60+
%Pop.60+

25,000
20,000

30.7

ร้อยละประชากรอายุ
ร้อยละประชากรอายุ
60+ 60+

25,000

20.0
15.0
15.0
10.0
10.0
5.0
- 5.0

0 2553 2556 2559 2562 2565 2568 2571 2574 2577 2580 2583
หมายเหตุ: คานวณจากผลการคาดประมาณประชากรแบบที
3
2553 2556 2559 2562 ่ 2565
2568 2571 2574 2577 2580 2583
หมายเหตØ
:
ค�
า
นวณจากผลการคาดประมาณประชากรแบบที
่
3
แหล่
งข้ อมูล::คสานวณจากผลการคาดประมาณประชากรแบบที
านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง่ 3คมแห่งชาติ. 2556. การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583.
หมายเหตุ
แหล่แหล่
งขŒองมูข้ลอ:มูส�ลา: นัสกานังานคณะกรรมการพั
ฒนาการเศรษฐกิ
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทยพ.ศ.พ.ศ.
2553 - 2583.
กงานคณะกรรมการพั
ฒนาการเศรษฐกิจและสั
จและสังคมแห่
งคมแห่งชาติ
งชาติ. .2556.
2556. การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย
2553-2583.

รูป 1.6 จานวนและร้ อยละของประชากรสูงอายุ (60 ปี ขึ ้นไป) ของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583
รูป 1.6 จานวนและร้ อยละของประชากรสูงอายุ (60 ปี ขึ ้นไป) ของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583
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1.3.2 ภาวะการพึ่งพิงที่เปลี่ยนแปลงไป
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น สะท้อนให้เห็นลักษณะการพึ่งพิง
ที่เปลี่ยนแปลงไป การแสดงระดับการพึ่งพิงระหว่างประชากรกลุ่มต่างๆ ด้วยอัตราส่วนพึ่งพิง (dependency
ratio) ซึ่งหมายถึง อัตราส่วนระหว่างประชากรวัยเด็กและประชากรวัยสูงอายุ ต่อประชากรวัยท�างาน 100 คน
โดยดัชนีนี้มีข้อสมมุติว่าประชากรวัยเด็กและวัยสุงอายุต้องพึ่งพิง (ทางเศรษฐกิจ) ประชากรวัยแรงงาน โดยจะ
เห็นได้วา่ ค่าของอัตราส่วนพึง่ พิงเพิม่ สูงขึน้ เมือ่ เทียบกับประชากรวัยท�างาน จากงานศึกษาทีผ่ า่ นมาก็พบแนวโน้ม
เช่นเดียวกัน ซึง่ แตกต่างจากในอดีตทีป่ ระเทศไทยเคยประสบปัญหาสถานการณ์ทมี่ ปี ระชากรวัยเด็กจ�านวนมาก
เมื่อเทียบกับประชากรวัยท�างาน (ปัทมา และ ปราโมทย์, 2549) โดยในปี 2553 ค่าอัตราส่วนพึ่งพิงรวมเท่ากับ
49.3 แสดงให้เห็นว่ามีผตู้ อ้ งพึง่ พิง (เด็กและผูส้ งู อายุ) 49 คนต่อผูท้ อี่ ยูใ่ นวัยท�างาน (วัยแรงงาน) 100 คน (หรือ
ประชากรวัยท�างาน 1 คน ต้องเลี้ยงดูเด็กและผู้สูงอายุ 0.5 คน) โดยเป็นอัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็กมากกว่า
วัยสูงอายุ จากนั้นค่าอัตราส่วนพึ่งพิงเริ่มเปลี่ยนแปลงในปี 2562 โดยอัตราส่วนพึ่งพิงรวมเท่ากับ 55.0
ในอัตราส่วนนีจ้ ะเห็นได้ว่า อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ (28.6 หรือประชากรวัยท�างาน 1 คน ต้องเลี้ยงดูผู้สูงอายุ
0.3 คน) มีคา่ มากกว่าวัยเด็ก (26.4 หรือประชากรวัยท�างาน 1 คน ต้องเลี้ยงดูวยั เด็ก 0.3 คน) และในปี 2583
อัตราส่วนพึ่งพิงรวมสูงถึง 78.3 โดยเป็นอัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุถึง 55.0 (หรือประชากรวัยท�างาน 1 คน
ต้องเลี้ยงดูผู้สูงอายุ 0.6 คน) และเป็นอัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็กเพียง 23.2 (หรือประชากรวัยท�างาน 1 คน
ต้องเลี้ยงดูวัยเด็ก 0.2 คน) (ตาราง 2.1)
อัตราส่วนพึ่งพิงที่เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบในอนาคตอันใกล้ กล่าวคือศักยภาพของแรงงาน
ในการสนับสนุนผู้สูงอายุที่ลดลงจะส่งผลให้ความมั่นคงโดยรวมของสังคมลดลงด้วย ผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานจะต้อง
รับภาระการเลี้ยงดูและดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อการด�าเนินนโยบายต่างๆ และกระทบต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศในที่สุด
ตาราง 1.1 อัตราส่วนพึ่งพิงรวม อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก และอัตราส่วนพึ่งพิงวัยชรา พ.ศ. 2553 - 2583
พ.ศ.
2553
2556
2559
2562
2565
2568
2571
2574
2577
2580
2583

รÇม
49.3
50.3
52.3
55.0
58.5
62.9
67.6
71.9
75.5
78.9
78.3

อัตราส่วนพึ่งพิง
วัยเดçก
29.6
28.2
27.1
26.4
25.9
25.8
25.5
25.1
24.5
23.9
23.2

วัยสูงอายØ
19.7
22.1
25.1
28.6
32.6
37.1
42.1
46.8
51.0
54.9
55.0

หมายเหตØ: ค�านวณจากผลการคาดประมาณประชากรแบบที่ 3
แหล่งขŒอมูล: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2556. การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583.
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การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ
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1.3.3 การเตรียมการช่ วยเหลือผู ้สูงอายุ
การแปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยในอนาคตอันใกล้ รวมถึงภาวะพึ่งพิงที่เปลี่ยนแปลงไปได้ก่อ
ให้เกิดนัยยะเชิงนโยบายหลายประการ โดยมีหน่วยงานหลายภาคส่วนได้ตระหนักถึงความส�าคัญของภาวะ
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุ ซึ่งรวบรวมได้ดังนี้
จากการศึกษาเรื่องการประมาณการงบประมาณส�าหรับผู้สูงอายุและแหล่งที่มาของเงิน (สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย ส�านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (สทส.) และส�านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.), 2555) ได้มีการเสนอ 3 ชุดทางเลือกสวัสดิการส�าหรับผู้สูงอายุ
ได้อย่างทั่วถึง ยั่งยืน และไม่ซ�้าซ้อน โดยเน้นสวัสดิการพื้นฐานเพียงพอต่อการด�ารงชีพและเพิ่มเติมพิเศษให้
กลุ่มยากจน และ/หรืออยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยเสนอแนวทางการสร้างความยั่งยืนของการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
ด้วยการหาแหล่งเงินเพิ่มเติมจากการปฏิรูประบบภาษี ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และเปิด
โอกาสให้ภาคีภายนอกภาครัฐเข้ามามีบทบาทร่วมด้วย โดยงานศึกษาดังกล่าวได้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริม
การมีงานท�าของผู้สูงอายุไว้ 12 แนวทาง ดังนี้
(1) ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒ¢ŒÍÁÙÅ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ เนื่องจากข้อมูลที่ได้จะเป็นส่วนส�าคัญยิ่งต่อการวางแผนก�าหนดนโยบาย
การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพต่อไป โดยควรจ�าแนกข้อมูลผู้สูงอายุดังกล่าวออกเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ กลุ่มที่พอช่วยเหลือตนเองได้ และกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ
(2) ¡ÒÃ·º·Ç¹à¡³±¡ÒÃà¡ÉÕÂ³ÍÒÂØ โดยในช่วงแรกอาจก�าหนดเป็นโครงการขยายเกณฑ์อายุเกษียณ
ตามความสมัครใจ เพือ่ ให้หน่วยงานทีม่ ผี สู้ งู อายุทา� งานอยูไ่ ด้มโี อกาสปรับตัว และก�าหนดระยะเวลาขยายเกณฑ์
อายุเกษียณเป็นช่วงเวลาสั้นๆ และสามารถประเมินความเหมาะสมและผลกระทบ
(3) ¡ÒÃ¡íÒË¹´ÅÑ¡É³Ð»ÃÐàÀ·¢Í§§Ò¹áÅÐÍÑµÃÒ¤‹Ò¨ŒÒ§·ÕèàËÁÒÐÊÁ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มี
ความพร้อมในการท�างานน้อยกว่าแรงงานปกติ ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย และด้านการศึกษาและเรียนรู้ ดังนั้น
ภาครัฐจ�าเป็นต้องก�าหนดลักษณะประเภทงานและอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมส�าหรับการจ้างงานผู้สูงอายุ
(4) ¡ÒÃà¾ÔèÁâÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹á¡‹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ เพื่อสร้างช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน
ของผู้สูงอายุ โดยการท�างานของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ เป็นการท�างานนอกระบบที่มีหลากหลายรูปแบบ อีกทั้ง
ผู้สูงอายุมีความพร้อมที่แตกต่างกันต่อการท�างาน
(5) ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁã¹·Õ·è Òí §Ò¹ áÅÐºÃÔ¡ÒÃµ‹Ò§æ โดยในด้านมาตรการ
ด้านสุขภาพ ภาครัฐอาจมีมาตรการสนับสนุนการจัดโครงการบริการด้านการรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล
แก่แรงงานผู้สูงอายุในหน่วยงาน ส�าหรับมาตรการด้านสภาพแวดล้อมในที่ท�างาน โดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อม
ของที่ท�างานให้มีความปลอดภัยจะท�าให้ผู้สูงอายุสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนมาตรการด้าน
การให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริการด้านการคมนาคม การสนับสนุนทางการตลาด เป็นต้น
(6) ¡ÒÃ¨Ñ´µÑ§é ÈÙ¹ÂºÃÔ¡ÒÃ·Ò§ÊÑ§¤Á เป็นการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับการเป็นสังคมสูงอายุทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
ของไทย อีกทัง้ เป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือให้ประชากรสูงอายุสามารถด�าเนินชีวติ ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ ซึง่ ควร
มีลักษณะเป็นศูนย์บริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) ซึ่งให้ทั้งบริการและความช่วยเหลือ
ครอบคลุมทุกด้าน
การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ
จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583
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(7) ¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹·ÑÈ¹¤µÔ¡ÒÃ¨ŒÒ§áÃ§§Ò¹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ เนื่องจากทัศนคติของนายจ้างต่อแรงงานผู้สูงอายุ
เป็นปัจจัยส�าคัญทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจจ้างงานประชากรกลุม่ นี้ จึงต้องหามาตรการส่งเสริมให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ทัศนคติและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ครอบครัวและสังคมต่อการส่งเสริมการท�างานในผู้สูงอายุ
(8) ¡ÒÃÊÃŒÒ§áÃ§¨Ù§ã¨ รูปแบบการสร้างแรงจูงใจอาจเป็นไปใน 2 ลักษณะ คือ มาตรการสร้างแรงจูงใจ
ส�าหรับผู้สูงอายุด้วยผลประโยชน์ทางการเงิน (เช่น การยกเว้นเบี้ยประกันสังคมส�าหรับแรงงานผู้สูงอายุ) และ
ผลประโยชน์ด้านสวัสดิการส�าหรับแรงงานผู้สูงอายุ (เช่น การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐโดย
ไม่เสียค่าใช้จา่ ย) และมาตรการสร้างแรงจูงใจส�าหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น การให้สทิ ธิลดหย่อน
ภาษีสา� หรับสถานประกอบการทีจ่ า้ งแรงงานผูส้ งู อายุ การลดเบีย้ ประกันสังคมในส่วนทีน่ ายจ้างจะต้องจ่ายสมทบ
ให้แก่ลูกจ้างที่เป็นแรงงานผู้สูงอายุ
(9) ¡ÒÃà¾ÔèÁ¾Ù¹¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ·Ñ¡ÉÐ ซึ่งแบ่งออกได้เป็นมาตรการเพิ่มพูนความรู้และทักษะ การส่งเสริม
ให้มีการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีพ จะช่วยให้แรงงานผู้สูงอายุมีโอกาส¿„้น¿ูและพัฒนาทักษะที่มีอยู่ควบคู่
กับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่จ�าเป็นต่อการท�างานในสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป มาตรการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินเพือ่ การเพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะ อาจท�าได้โดยการจัดสรรงบประมาณเพือ่ จัดตัง้ เป็นกองทุนในหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ
(10) ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÁÕ§Ò¹·íÒáººÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ เป็นมาตรการที่เปิดโอกาสให้ชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทต่อการสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุ เนื่องจากหน่วยงานระดับท้องถิ่นจะสามารถ
เข้าถึงและรับทราบความต้องการของประชากรผูส้ งู อายุในพืน้ ทีไ่ ด้ดี ซึง่ เป็นกระบวนการสร้างงานให้แก่ประชากร
ผู้สูงอายุโดยอาศัยกระบวนการสหกรณ์ ระบบวิสาหกิจชุมชน
(11) ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¡®ËÁÒÂáÅÐÃÐàºÕÂºµ‹Ò§æ เป็นอีกมาตรการที่ส�าคัญ แต่อาจต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด�าเนินการ โดยภาครัฐจ�าเป็นต้องปรับปรุง กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการให้แก่
แรงงานผู้สูงอายุเช่นเดียวกัน
(12) ¨Ø´à¹Œ¹¢Í§ÁÒµÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÁÕ§Ò¹·íÒã¹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØà©¾ÒÐ¡ÅØ‹Á ส�าหรับผู้สูงอายุกลุ่มที่มีศักยภาพ
ควรเน้นที่การทบทวนเกณฑ์เกษียณอายุ การก�าหนดประเภทของงานและอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม ส่วนผู้สูงอายุ
กลุ่มที่พอช่วยเหลือตนเองได้ ควรเน้นที่การเพิ่มโอกาสในการท�างาน และการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ
สภาพแวดล้อมในทีท่ า� งาน และการให้บริการต่างๆ และส�าหรับผู้สูงอายุกลุ่มทีต่ ้องการความช่วยเหลือ ควรเน้น
ที่ก ารส่ ง เสริ ม การมีงานท�าแบบมีส่วนร่วมที่ใ ห้ ชุมชนและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นเข้ ามามี บ ทบาทต่ อ
การสนับสนุนการจ้างงาน
อีกหลักประกันหนึ่งที่ส�าคัญต่อผู้สูงอายุในการด�ารงชีวิตในช่วงสูงวัยนอกเหนือจากการมีงานท�าก็คือ
หลักประกันด้านรายได้ ซึ่งผู้สูงอายุจะได้น�ามาใช้จ่ายให้สามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่ตกต�่าถึงขั้นยากล�าบาก
และย่อมช่วยให้สุขภาวะทางกายไม่ถดถอยเร็วเกินไป ซึ่งจากการศึกษาเรื่อง “หลักประกันด้านรายได้ส�าหรับ
ผู้สูงอายุไทย” ของวรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และคณะ (2551) พบว่า หลักประกันด้านรายได้ส�าหรับผู้สูงอายุ
ของประเทศไทยแบ่งเป็นสองลักษณะคือ หลักประกันทีม่ กี ารจัดการอย่างเป็นระบบและมีกฎหมายรองรับ ส�าหรับ
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ผู้สูงอายุที่เคยเป็นก�าลังแรงงานในภาคทางการ เช่น ระบบบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม
รวมถึงระบบการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปัญหาของหลักประกันลักษณะนี้ คือ บุคคลแต่ละกลุ่มยังคง
ได้รบั ผลประโยชน์ไม่เท่าเทียมกัน และไม่สามารถเข้าถึงกลุม่ ผูส้ งู อายุทยี่ ากจนได้อย่างแท้จริง หลักประกันทีส่ อง
เป็นหลักประกันทีม่ กี ารจัดการแบบไม่เป็นทางการ มีการบริหารจัดการกันเองภายในชุมชน เช่น กลุม่ ออมทรัพย์
ที่มีแนวความคิดที่จะจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกในชุมชน ซึ่งมีข้อดีคือ สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส
ในชุมชนนั้นๆ ได้ แต่ข้อเสียของหลักประกันประเภทนี้คือ กลุ่มออมทรัพย์เหล่านี้มักจะเกิดขึ้นเฉพาะในชุมชน
เข้มแข็งและมีผู้น�ากลุ่มที่มีคุณธรรม
ผลการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรู้และทัศนคติในการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุ
พบว่า คนวัยหนุ่มสาวมีการเตรียมการเพื่อยามสูงวัยต�่า เนื่องจากคนกลุ่มนี้ยังเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว และ
เมื่อพิจารณาการศึกษาเรื่องการเตรียมการเข้าสู่วัยสูงอายุในแต่ละเรื่อง พบว่ามีความแตกต่างกันไม่มาก
อย่างไรก็ตาม การมีมาตรการส่งเสริมหลักประกันรายได้ภายใต้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของ
ประชากรเพื่อสูงอายุที่มีคุณภาพในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 อาจช่วยกระตุ้นหรือส่งเสริมให้ประชาชน
ตระหนักถึงความจ�าเป็นของการเตรียมการเพื่อยามสูงแต่เนิ่นๆ และอาจช่วยอธิบายว่าท�าไมด้านการเงินจึงเป็น
เรือ่ งทีค่ นหนุม่ สาวรายงานว่ามีการเตรียมการสูงกว่าการเตรียมการด้านอืน่ ๆ (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประเทศไทย, 2554)
กล่าวโดยสรุปแม้ผลิตภาพของแรงงานไทยจะเพิ่มสูงขึ้น แต่เป็นในอัตราที่ค่อนข้างต�่า โดยเฉพาะ
ภาคเกษตรกรรม ซึ่งมีการจ้างงานจ�านวนมาก ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงใยเพราะในอนาคตอันใกล้ประชากร
จ�านวนมากจะเข้าสูว่ ยั สูงอายุ สัดส่วนประชากรวัยแรงงานจะลดลง อีกทัง้ ก�าลังแรงงานทีม่ อี ยูก่ จ็ ะมีอายุโดยเฉลีย่
เพิ่มมากขึ้น การเร่งเสริมพัฒนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการท�างานและผลิตภาพของแรงงานจึงเป็นเรื่องที่มี
ความส�าคัญเช่นเดียวกับการพิจารณานโยบายทางเลือกอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการท�างานหลังเกษียณ หรือขยายอายุ
การท�างานของผู้สูงอายุให้ยาวนานขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมและต่อผู้สูงอายุ
เองให้ยังคงมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ลดการพึ่งพิงและมีรายได้เพียงพอต่อการด�ารงชีพในวัยชรา
(ชื่นฤทัย และคนอื่นๆ, 2555)
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2
ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศด้านการศึกษา:
ศึกษาจากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย
พ.ศ. 2553 - 2583
จิระพันธ์ กัลลประวิทย์∗

2.1 สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรวัยเรียนของไทย
จากความส�าเร็จของการด�าเนินนโยบายวางแผนประชากรในช่วง 30 - 40 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ส่งผลต่อรูปแบบการด�าเนินชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มสตรีซึ่งได้รับการศึกษาสูงขึ้น มีครอบครัว/แต่งงานช้าลง และท�างานนอกบ้านมากขึ้น รวมทั้ง
การด�าเนินชีวิตที่มีความเคร่งเครียดมากขึ้น จึงท�าให้อัตราเจริญพันธุ์รวมลดลงตามล�าดับจาก 6.3 ในปี 2508
เป็น 1.6 ในปี 2553 และมีแนวโน้มลดลงเหลือ 1.3 ในปี 2583 รวมถึงความส�าเร็จจากการพัฒนา
ระบบสาธารณสุขที่สามารถลดการตายของมารดาและทารก การส่งเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่เอื้อ
ต่อการมีสุขภาพดี ส่งผลให้คนไทยมีอายุยนื ยาวขึน้ ท�าให้โครงสร้างประชากรเด็กและประชากรวัยเรียนของไทย
มีแนวโน้มลดลง โดย

∗

ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ
จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583
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• »ÃÐªÒ¡ÃÃÇÁà¾ÔèÁ¢Öé¹ä»¨¹¶Ö§»‚ 2569 ¨Ò¡¹Ñé¹àÃÔèÁÅ´Å§ ประชากรจาก 44.8 ล้านคน ในปี 2523
เพิ่มขึ้นเป็น 63.8 ล้านคน ในปี 2553 และมีจ�านวนสูงสุดในปี 2569 เป็น 66.4 ล้านคน จากนั้น
เริ่มลดลงเหลือ 63.9 ล้านคน ในปี 2583 โดย ประชากรวัยเด็ก (0 - 14 ปี) มีสัดส่วนลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง จากร้อยละ 38.3 ในปี 2523 เป็นร้อยละ 24.7 ในปี 2543 และร้อยละ 19.8 ในปี 2553
และจากการคาดประมาณประชากร พบว่า ประชากรวัยเด็กจะลดลงตามล�าดับ เหลือเพียงร้อยละ
12.9 ในปี 2583 ซึ่งจะเป็นข้อจ�ากัดต่อการขยายตัวของสัดส่วนก�าลังแรงงานในอนาคต 10 - 20 ปี
ข้างหน้า ประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) เริ่มลดลงตั้งแต่ปี 2553 จะกระทบศักยภาพการผลิตของ
ประเทศและในขณะเดียวกันก็ท�าให้ภาระในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ประชากรวัยแรงงานมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 56.3 ในปี 2523 เป็นร้อยละ 65.9 ในปี 2543 และเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นร้อยละ 67.0
ในปี 2553 จากนั้นจะเริ่มลดลงเป็นร้อยละ 55.1 ในปี 2583 ส่วนประชากรวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชากรวัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 5.5
ของจ�านวนประชากรรวมในปี 2523 เป็นร้อยละ 9.4 ในปี 2543 ร้อยละ 13.2 ในปี 2553 และ
ร้อยละ 31.1 ในปี 2583
• »ÃÐªÒ¡ÃÇÑÂàÃÕÂ¹ (0 - 21 »‚) มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 62.3 ต่อประชากรรวมในปี 2523 เหลือ
ร้อยละ 29.8 ในปี 2553 และมีแนวโน้มลดลงเหลือร้อยละ 20.0 ในปี 2583 โดยแบ่งเป็นช่วงอายุ
ดังนี้ เด็กแรกเกิดจนถึงก่อนเข้าเรียนในระดับอนุบาล (อายุ 0 - 2 ปี) เด็กก่อนปฐมวัยหรือในระดับ
อนุบาล (3 - 5 ปี) ประถมศึกษา (6 - 11 ปี) มัธยมศึกษาตอนต้น (12 - 14 ปี) มัธยมศึกษาตอนปลาย
(15 - 17 ปี) และอุดมศึกษา (18 - 21 ปี) ตามรายละเอียดดังตาราง 2.1
ตาราง 2.1 จ�านวนและสัดส่วนประชากรวัยเรียนจ�าแนกตามระดับการศึกษา พ.ศ. 2523 - 2583
จ�านวนและสัดส่วน

2523

2533

2543

2553

2563

2573

2583

¨íÒ¹Ç¹»ÃÐªÒ¡ÃÇÑÂàÃÕÂ¹ (¾Ñ¹¤¹)
44.825 54,549 60,916 63,790 65,996 66,174 63,864
เด็กแรกเกิดถึงก่อนอนุบาล (0 - 2 ปี) 6,663 2,593 2,581 2,279 2,097 1,776 1,443
อนุบาล (3 - 5 ปี)
3,327 2,913 3,057 2,409 2,171 1,871 1,534
ประถมศึกษา (6 - 11 ปี)
7,091 6,840 6,132 5,203 4,462 4,016 3,362
มัธยมศึกษาตอนต้น (12 - 14 ปี)
3,511 3,601 3,074 2,750 2,351 2,138 1,831
มัธยมศึกษาตอนปลาย (15 - 17 ปี)
3,393 3,403 3,153 2,781 2,482 2,196 1,927
อุดมศึกษา (18 - 21 ปี)
3,928 4,574 4,252 3,577 3,500 2,970 2,703
รวมประชากรวัยเรียน 0 - 21 ปี
27,913 23,924 22,249 19,000 17,063 14,966 12,800
รวมประชากรวัยเรียน 3 - 21 ปี
21,250 21,331 19,668 16,721 14,966 13,190 11,357
ÃŒÍÂÅÐ»ÃÐªÒ¡ÃÇÑÂàÃÕÂ¹
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
เด็กแรกเกิดถึงก่อนอนุบาล (0 - 2 ปี)
14.9
4.8
4.2
3.6
3.2
2.7
2.3
อนุบาล (3 - 5 ปี)
7.4
5.3
5.0
3.8
3.3
2.8
2.4
ประถมศึกษา (6 - 11 ปี)
15.8
12.5
10.1
8.2
6.8
6.1
5.3
มัธยมศึกษาตอนต้น (12 - 14 ปี)
7.8
6.6
5.1
4.3
3.6
3.2
2.9
มัธยมศึกษาตอนปลาย (15 - 17 ปี)
7.6
6.2
5.2
4.4
3.8
3.3
3.0
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การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ
จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583

ตาราง 2.1 (ต่อ)
จ�านวนและสัดส่วน

2523

อุดมศึกษา (18 - 21 ปี)
รวมประชากรวัยเรียน 0 - 21 ปี
รวมประชากรวัยเรียน 3 - 21 ปี

8.8
62.3
47.4

2533

8.4
43.9
39.1

2543

7.0
36.5
32.3

2553

5.6
29.8
26.2

2563

5.3
25.9
22.7

2573

4.5
22.6
20.0

2583

4.2
20.0
17.8

แหล่งขŒอมูล: ปี 2523 - 2543 ค�านวณจากส�ามะโนประชากรและเคหะ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
ปี 2553 - 2583 ค�านวณจากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจ

2.2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรต่อระบบการศึกษาไทย
การที่อัตราเพิ่มประชากรสูงมากในอดีต พบว่า หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2506 - 2526
การเกิดของเด็กไทยมีจ�านวนเกิน 1 ล้านคนต่อปี ส่งผลต่อความต้องการทางการศึกษาในช่วงปี 2512 - 2532
ที่เด็กวัยเรียนทยอยเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาปีละมากกว่า 1 ล้านคน มากกว่า 10 ปีก่อนหน้านี้ถึง
2 เท่าตัว ประกอบกับนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนที่เป็นกระแสทั่วโลก ท�าให้ประชากรวัยเรียนหรือประชากร
ที่มีอายุในช่วงวัยเรียนระดับต่างๆ ความต้องการครูและสถานศึกษาเพิ่มขึ้น รัฐบาลในอดีตได้ก�าหนดนโยบาย
ทีจ่ ะตอบสนองต่อประชากร โดยขยายการศึกษาระดับประถมศึกษาถ้วนหน้าในช่วงปี 2503 ขยายระดับประถม
ศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาในช่วงปี 2533 และการเปลีย่ นแปลงสถานะวิทยาลัยครูเป็นมหาวิทยาลัยในช่วง
ปี 2543 เพื่อเพิ่มคุณภาพประชากร
นับตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา ปริมาณการเกิดของเด็กต�่ากว่าปีละ 1 ล้านคน และลดลงเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน เมื่อจ�านวนเด็กเกิดน้อยลง ท�าให้เด็กทยอยเข้าระบบการศึกษาลดลงตามไปด้วย โดยในปี 2540
มีจ�านวนนักเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษาทั้งสิ้น 13.8 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.5 ของประชากร
อายุ 3 - 21 ปี เด็กวัยประถมศึกษา (อายุ 6 - 11 ปี) ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กมีจ�านวนมากที่สุดประมาณ 5.9 ล้านคน
ลดลงเหลือ 5.1 ล้านคน ในปี 2552 แต่ในอีก 20 - 30 ปีข้างหน้าเด็กกลุ่มนี้จะลดลงเหลือ 4.0 ล้านคน ในปี
2573 และเหลือ 3.4 ล้านคน ในปี 2583 หรือเท่ากับลดลงประมาณร้อยละ 35 ของเด็กกลุม่ นี้ ส�าหรับกลุม่ เด็ก
ก่อนประถมศึกษา (อายุ 3 - 5 ปี) มัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 12 - 14 ปี) มัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 15 - 17 ปี)
และอุดมศึกษา (อายุ 18 - 21 ปี) ในปี 2553 มีประมาณ 2.4 2.7 2.8 และ 3.6 ล้านคนตามล�าดับ มีแนวโน้ม
ลดลงเช่นกัน ซึ่งจะส่งผลต่อขนาดของโรงเรียนที่อาจจะต้องลดจ�านวนและขนาดของโรงเรียนลง
ตาราง 2.2 ประมาณการจ�านวนนักเรียน จ�าแนกตามระดับการศึกษา พ.ศ. 2553 - 2583
ก่อนประถมศึกษา (3 - 5 ปี)
ประถมศึกษา (6 - 11 ปี)
มัธยมศึกษาตอนต้น (12 - 14 ปี)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (15 - 17 ปี)
สายสามัญ

2553 2554 2555 2560 2565 2570 2575 2580 2583

1,797
5,067
2,802
2,068
1,314

1,806
4,992
2,662
2,107
1,368

1,897
4,872
2,511
2,105
1,390

2,226
4,324
2,239
2,093
938

2,116
4,163
1,945
1,915
747

1,967
3,943
1,897
1,747
682

1,803
3,661
1,793
1,693
660

1,633
3,351
1,664
1,581
617

การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ
จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583

1,534
3,159
1,579

1,509
589
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ตาราง 2.2 (ต่อ)
สายอาชีวศึกษา
ระดับ ปวส.
อุดมศึกษา (18 - 21 ปี)
อุดมศึกษาปีที่ 1 (18 ปี)
อุดมศึกษาปีที่ 2 - 4 (19 - 21 ปี)
รวมอายุ (3 - 21 ปี)

2553 2554 2555 2560 2565 2570 2575 2580 2583

754 739 715 1,154
400 381 335 592
1,757 1,812 2,170 2,258
578 793 790 807
1,179 1,019 1,380 1,451
17,717 17,679 18,165 18,082

1,169
754
2,245
784
1,461
17,299

1,065
708
2,186
750
1,436
16,381

1,032 964 921
661 617 592
2,208 2,199 2,165
731 691 662
1,478 1,508 1,503
15,719 14,825 14,213

แหล่งขŒอมูล: ปี 2553 - 2554 จากสถิติการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2555 - 2583 ค�านวณจากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจ

จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 น�ามาใช้ประมาณการจ�านวน
นักเรียนตามระดับการศึกษา โดยได้ก�าหนดให้มีข้อสมมุติดังต่อไปนี้
1) ¨íÒ¹Ç¹»ÃÐªÒ¡Ã¨Ò¡ การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 ส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
2) ÃÐ´Ñº¡‹Í¹»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ ให้อตั ราส่วนจ�านวนนักเรียนต่อประชากร โดยมีเป้าหมาย 100% ในปี 2559
3) ÃÐ´Ñº»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ อัตราส่วน นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อประชากรอายุ 6 ปี เป็น 100 %
ในปี 2555
4) ÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹µŒ¹ ให้อัตราการเรียนต่อ เป็น 100% ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป
5) ÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹»ÅÒÂÃÇÁ ให้อตั ราการเรียนต่อ เป็น 100% ในปี 2559 โดยให้อตั ราส่วนระดับ
อาชีวะ:สามัญ เพิ่มขึ้นไปจนถึง 60:40 ในปี 2561 จากนั้นคงที่ไปจนถึงปี 2583
6) ÃÐ´Ñº»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ - ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹»ÅÒÂ·Ø¡ÃÐ´Ñº´Ñº ใช้อัตราการเลื่อนชั้นเมื่อปี 2553/2554
7) ÃÐ´Ñº »ÇÊ. ใช้ผลการคาดประมาณของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8) ÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ ใช้สัดส่วนจ�านวนนักเรียนต่อประชากร โดย อุดมศึกษาปีที่ 1 ให้อัตราส่วนนักเรียน
ต่อประชากรอายุ 18 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 100% ในปี 2570 อุดมศึกษาปีที่ 2 - 4 ให้อัตราส่วนนักเรียนต่อประชากร
อายุ 19 - 21 ปี ค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามแนวโน้ม
ผลการคาดประมาณจ�านวนนักเรียนรวมทุกระดับชัน้ (อายุ 3 - 21 ปี) ในปี 2555 มีจา� นวน 18.2 ล้านคน
ลดลงเหลือ 14.2 ล้านคน ในปี 2583 ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างประชากรวัยเด็กที่มีแนวโน้มลดลง โดยมี
รายละเอียดตามระดับชั้น ดังนี้
• จ�านวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา (อายุ 3 - 5 ปี) เพิม่ ขึน้ จาก 1.9 ล้านคน ในปี 2555 เป็น 2.2 ล้านคน
ในปี 2560 จากนั้นจะค่อยๆ ลดลง เหลือ 1.5 ล้านคน ในปี 2583 ตามโครงสร้างทางประชากร
ที่มีจ�านวนเด็กเกิดลดลง
• จ�านวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา (อายุ 6 - 11 ปี) มีจ�านวน
ลดลงจาก 4.9 ล้านคน ในปี 2555 เหลือ 3.2 ล้านคน ในปี 2583 ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้มีสัดส่วน
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มากที่สุดของนักเรียนทั้งหมด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 12 - 14 ปี) ในปี 2555 มีจ�านวน
2.5 ล้านคน ลดลงเหลือ 1.6 ล้านคน ในปี 2583
• จ�านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 15 - 17 ปี) ในปี 2555 มีจ�านวน 2.1 ล้านคน
ลดลงเหลือ 1.5 ล้านคน ในปี 2583 ระดับนี้แบ่งเป็นสายสามัญ (ม.4 - ม.6) มีจ�านวนลดลงจาก
1.3 ล้านคน ในปี 2555 เหลือเพียง 6 แสนคน ในปี 2583 ส่วนระดับอาชีวศึกษา ในปี 2555 มี
เพียง 7 แสนคน เพิ่มขึ้นเป็น 1.2 ล้านคน ในปี 2565 จากนั้นลดลงเหลือ 9 แสนคน ในปี 2583
ตามนโยบายการผลิตก�าลังคน ในระดับกลางของส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จะเพิ่ม
สัดส่วนการผลิตก�าลังคน ในระดับอาชีวะ: สายสามัญ เป็น 60:40 ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ก�าลังคนระดับกลางของตลาดแรงงานในประเทศ
• ระดับ ปวส. จากผลการประมาณการของส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยในปี 2555
มีจ�านวน 3.3 แสนคน เพิ่มขึ้นเป็น 7.5 แสนคน ในปี 2565 และลดลงเหลือ 5.9 แสนคน ในปี 2583
• ระดับอุดมศึกษา (อายุ 18 - 21 ปี) ในปี 2555 - 2583 มีประมาณปีละ 2.2 ล้านคน เนือ่ งจากประชากร
ไทยเห็นความส�าคัญของการศึกษาจึงต้องการให้บตุ รมีการศึกษาทีส่ งู ขึน้ จึงอยูใ่ นระบบการศึกษาสูงขึน้
ดังรายละเอียดในตาราง 2.3
ตาราง 2.3 จ�านวนก�าลังแรงงานจ�าแนกตามระดับการศึกษา พ.ศ. 2549 - 2554
ระดับการศึกษา

รวม
ประถมศึกษาและต�่ากว่า
มัธยมต้น
มัธยมปลาย (สายสามัญ)
อาชีวศึกษา
วิชาชีพชั้นสูง
อุดมศึกษา

2549

36,429
21,743
5,205
3,177
1,192
1,386
3,726

2550

2551

36,942
21,560
5,459
3,404
1,221
1,470
3,827

37,700
21,443
5,764
3,625
1,241
1,566
4,061

2552

38,427
21,364
5,948
3,816
1,333
1,661
4,304

หน่วยเป็นพันคน

2553

38,643
21,268
6,087
4,018
1,333
1,701
4,238

2554

38,922
20,661
6,241
4,141
1,341
1,795
4,742

แหล่งขŒอมูล: การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

จากการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร พบว่า ในปี 2554 มีก�าลังแรงงานจ�านวน 38.9 ล้านคน
แบ่งเป็นผู้ที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาและต�่ากว่า 20.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมา
เป็นมัธยมศึกษาตอนต้น 6.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.0 อุดมศึกษา 4.7 ล้านคน ร้อยละ 12.2 มัธยมศึกษา
มี 4.1 ล้านคน ในขณะที่ก�าลังแรงงานระดับกลาง ระดับอาชีวะศึกษา และวิชาชีพชั้นสูง มีเพียง 3.1 ล้านคน
หรือร้อยละ 8.1 ของก�าลังแรงงานทั้งหมด
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737.3

755.8

774.77

794.3

814.3

834.8

855.9

877.4

938.1

995.6 1,026.7 1,044.0 1,070.1 1,121.7 1,200.5 1,273.6 1,326.9 1,332.9

532.5

550.2

562.2

567.6

569.5

573.2

582.2

596.7

609.4

617.8

616.6

4,096.1 4,219.6 4,300.9 4,334.5 4,344.1 4,364.9 4,419.1 4,505.6 4,579.1 4,623.7 4,610.9

859.7

4,955.8 5,157.7 5,296.5 5,361.2 5,388.2 5,435.0 5,540.8 5,706.1 5,852.7 5,950.6 5,943.9

แหล่งขŒอมูล: รายงานการศึกษาตลาดแรงงานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ, สศช.

สูงกว่าปริญญาตรี

ไม่ใช่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาตรี

2,240.8 2,530.4 2,750.9 2,878.2 2,953.5 3,059.6 3,252.1 3,530.0

ไม่ใช่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3,74.5 3,949.6 3,972.7

2,151.0 2,280.7 2,382.8 2,442.3 2,477.3 2,532.1 2,641.3 2,809.6 2,965.4 3,082.5 3,097.5

4,391.8 4,811.02 5,133.7 5,320.5 5,430.7 5,591.7 5,893.3 6,339.6 6,739.9 7,032.2 7,070.2

1,665.1 1,696.6 1,693.7 1,664.1 1,634.2 1,603.9 1,573.3 1,542.3 1,510.8 1,478.8 1,446.3

719.2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปวส.

ไม่ใช่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

690.9

2,315.7 2,387.5 2,412.9 2,401.4 2,390.0 2,378.7 2,367.6 2,356.6 2,345.6 2,334.7 2,323.8

ปวช.
650.6

5,083.3 5,196.7 5,232.1 5,205.4 5,178.9 5,152.7 5,126.8 5,101.2 5,075.7 5,050.2 5,024.8

มัธยมปลาย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5,507.7 5,482.8 5,458.2 5,434.0 5,410.0 5,386.3 5,362.5 5,338.6 5,314.6 5,290.4 5,266.1

2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
20,084.3 19,958.8 19,834.0 19,710.1 19,586.9 19,464.4 19,342.8 19,221.9 19,101.8 18,982.4 18,863.7

หน่วยเป็นพันคน

มัธยมต้น

ต�่ากว่าประถม

ระดับการศึกษา

ตาราง 2.4 จ�านวนแรงงานที่มีงานท�า จ�าแนกตามระดับการศึกษา พ.ศ. 2555 - 2565

จากรายงานการศึกษาตลาดแรงงานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของ สศช. ที่ประมาณการจ�านวนแรงงาน
ที่มีงานท�าตามระดับการศึกษา ในช่วงปี 2555 - 2565 ที่สามารถสะท้อนถึงความต้องการแรงงานในอนาคต
ของตลาดแรงงานไทย พบว่า แนวโน้มความต้องการก�าลังคน ในระดับประถมศีกษาและต�่ากว่า มัธยมต้น
และมัธยมปลาย มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ ความต้องการแรงงานในแรงงานระดับกลาง (ปวช. และ ปวส.)
และระดับสูงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับการผลิตก�าลังคนในปัจจุบันแล้ว ในแต่ละปี
จะมีผสู้ า� เร็จในระดับอาชีวศึกษาและเข้าสูต่ ลาดแรงงานเป็นจ�านวนทีน่ อ้ ยมาก เมือ่ เปรียบเทียบกับความต้องการ
ของตลาดแรงาน ซึ่งในอนาคตอาจจะท�าให้ขาดแคลนแรงงานในระดับนี้ก็เป็นได้
อย่างไรก็ตาม คุณภาพของการจัดการศึกษาและการพัฒนาประชากรช่วงวัยเรียน ที่ผ่านมา รัฐบาลได้มี
การลงทุนในด้านการศึกษาสูง แต่ในทางกลับกันคุณภาพทางการศึกษากลับด้อยลง พบได้จาก ผลการพัฒนา
ตามช่วงวัย พบว่า ¡ÅØ‹ÁÇÑÂà´ç¡ ระดับเชาวน์ปัญญามีค่าเฉลี่ยลดลงจาก 91 เป็น 88 ในช่วงปี 2540 - 2552
(องค์การอนามัยโลกก�าหนดไว้ที่ 90 - 110) เด็กอายุ 0 - 5 ปีทมี่ พี ฒ
ั นาการสมวัยมีสดั ส่วนลดลงจากร้อยละ 72.0
เหลือเพียงร้อยละ 67.0 à´ç¡ÇÑÂàÃÕÂ¹ ระดับเชาวน์ปัญญาของนักเรียนไทยทั่วประเทศมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 98.6
ซึง่ ถือว่าเป็นค่าระดับสติปญ
ั ญาทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ปกติแต่คอ่ นไปในทางต�า่ เมือ่ พิจารณาจากค่าเฉลีย่ ปกติที่ 90 - 109
โดยมีเด็กวัยเรียนเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 48.5) ที่มีปัญหาระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ต�่ามีเด็กกลุ่มที่มีปัญหา
ระดับสติปัญญาบกพร่อง (ระดับเชาวน์ปัญญาต�่ากว่า 70) ร้อยละ 6.5 ซึ่งเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล (ไม่ควร
เกินร้อยละ 2) (กรมสุขภาพจิต, 2554) นอกจากนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กวัยเรียนอยู่ที่ระดับต�่ากว่า
ร้อยละ 50.0 (ดูตาราง 2.5) ส่งผลต่อมาตรฐานความสามารถของผู้เรียนในเรื่องการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
มีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างต�่าในเกือบทุกระดับ
ตาราง 2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2550 - 2554
วิชา/ชั้น
»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 3
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 6
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
ทักษะการคิด
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คะแนนเ©ลี่ยรŒอยละ
2551
2552
2553

2554

47.9
44.7
ไม่มีข้อมูล

51.6
48.4
47.9

45.6
47.7
39.0

50.9
52.7
49.2

54.8
49.2
39.5

36.6
47.6
38.7
49.6
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

42.0
43.8
37.8
51.7
37.5
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

38.6
35.9
31.8
38.7
ไม่มีข้อมูล
33.9
64.8
42.5
51.7

31.2
34.9
21.0
41.6
ไม่มีข้อมูล
47.1
54.3
41.1
52.5

50.0
52.4
38.4
40.8
ไม่มีข้อมูล
52.2
58.9
46.8
55.4

2550
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ตาราง 2.5 (ต่อ)
วิชา/ชั้น

2550

ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 3
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 6
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คะแนนเ©ลี่ยรŒอยละ
2551
2552
2553

2554

48.1
34.7
28.7
35.2
41.8
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

41.0
32.6
34.6
39.4
41.4
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

35.4
26.1
22.5
29.2
39.7
56.7
33.0
33.9

42.8
24.2
162
29.2
40.9
72.0
28.5
47.1

48.1
32.1
30.5
32.2
42.7
50.9
43.5
47.3

50.7
32.5
30.9
37.8
34.6
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

46.4
36.0
30.6
34.7
33.7
56.8
43.2
40.0

46.5
28.6
24.0
36.0
29.1
45.4
37.8
33.0

42.6
15.0
19.2
46.5
30.9
62.9
32.6
43.7

41.9
22.7
21.8
33.4
27.9
54.6
28.5
48.7

แหล่งขŒอมูล: สถิติการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ

รูป 2.1 สัดส่วนงบประมาณด้านการศึกษาต่อ GDP และต่องบประมาณรวม
30.0
25.0

งบประมาณด้ านการศึกษาต่อ GDP

งบประมาณด้ านการศึกษาต่องบประมาณรวม

ร้ อยละ

20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2551 2553 2555
แหล่งข้ อมูล: 1) สานักงบประมาณ
แหล่งขŒอมูล: 1) ส�านักงบประมาณ
านักงานคณะกรรมการพั
ฒนาการเศรษฐกิ
จและสังคมแห่งชาติ
2) ส�านักงานคณะกรรมการพั2)ฒสนาการเศรษฐกิ
จและสังคมแห่
งชาติ
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รูป 2.1 สัดส่วนงบประมาณด้ านการศึกษาต่อ GDP และต่องบประมาณรวม
การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ
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ในขณะที่ประเทศไทยได้ มีการลงทุนด้ านการศึกษาสูง โดยพบว่า จากงบประมาณรายจ่ายด้ านการศึกษา

ในขณะที่ประเทศไทยได้มีการลงทุนด้านการศึกษาสูง โดยพบว่า จากงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในช่วงปี 2535 - 2554 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.0 ในปี 2535
เพิ่มสูงสุดในปี 2543 เป็นเกือบร้อยละ 5 หรือประมาณ 1 ใน 4 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งประเทศ เนื่องจาก
เริ่มประกาศใช้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ซึ่งในปัจจุบัน ปี 2555 เหลือประมาณร้อยละ 3.8 หรือประมาณ
ร้อยละ 19 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งประเทศ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 70 เป็นการลงทุนด้านการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านโครงสร้างและจ�านวนประชากรที่มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะประชากร
วัยเรียนที่จะลดลงในอนาคตค่อนข้างมาก จะส่งผลกระทบต่อการศึกษาไทยในอนาคต ภาระของรัฐที่จะลงทุน
ทางการศึกษาด้านปริมาณลดลงภาครัฐควรหันมามุ่งเน้นด้านคุณภาพให้มากขึ้น ทั้งคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียน
และคุณภาพของระบบการจัดการศึกษา ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ เพื่อให้ประชากร
ไทยเป็นคนที่มีคุณภาพและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอันจะเป็นกลไกน�าไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง
ทัง้ นี้ จะต้องปรับปรุงเปลีย่ นแปลงและลดขนาดของสถานศึกษา เพือ่ รองรับคุณภาพปรับเปลีย่ นสัดส่วนการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพที่น�าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาครู
และห้องเรียนให้มากขึ้น

2.3 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประชากรวัยเรียนในอนาคต
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพประชากรไทยทุกช่วงวัย
เพื่อเป็นพลังต่อการเจริญเติบโตของประเทศ ตามแผนประชากรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) เพื่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ คุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนศีลธรรมจรรยา อย่างต่อเนื่อง ต่อยอด เชื่อมโยง ตั้งแต่ในช่วงวัยแรกเกิดและวัยทารก ประชากร
วัยเรียน เพื่อสู่วัยท�างานและวัยสูงอายุได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของตน สามารถบริหารจัดการชีวิต
ของตนเพื่อให้มีชีวิตยืนยาวด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้ สร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่ตนเองได้
ปรับตัวเพื่อรับโอกาสและพัฒนาภูมิคุ้มกันตนเองต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมภายใน
และภายนอกประเทศได้ทันการณ์เต็มที่ สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก รวมทั้งการใช้
ประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายประชากรอย่างเสรีในภูมิภาคอาเซียนในปี 2558 โดยมีแนวทางดังนี้
1) à¾ÔèÁÍÑµÃÒ¡ÒÃàÃÕÂ¹µ‹Íã¹ÃÐ´ÑºÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒãËŒä´ŒµÒÁà»‡ÒËÁÒÂ»¯ÔÃÙ»¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹·ÈÇÃÃÉ·Õè 2
โดยให้อัตราส่วนระดับอาชีวะ : สามัญเป็น 60 : 40 ในปี 2561 เนื่องจากความต้องการก�าลังแรงงานระดับกลาง
(ปวช. และปวส.) มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ปัจจุบันผู้ส�าเร็จการศึกษาในระดับอาชีวะศึกษาเข้าสู่
ตลาดแรงงานจ�านวนน้อยมาก
2) ¾Ñ²¹Òà´ç¡ÇÑÂàÃÕÂ¹ãËŒÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ áÅÐÊµÔ»˜ÞÞÒ·Ò§ÍÒÃÁ³ ที่เข้มแข็งสามารถศึกษา
หาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดย

การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ
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• à´ç¡»°ÁÇÑÂ (เด็กแรกเกิดจนถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1 ตามนโยบายรัฐบาล) โดยส่งเสริมพัฒนา
การด้านการเรียนรูแ้ ละพัฒนาด้านต่างๆ ตัง้ แต่ในช่วงวัยแรกเกิดซึง่ เป็นช่วงการสร้างรากฐานชีวติ และ
การเตรียมความพร้อมของเด็ก ให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
อารมณ์ บุคลิกภาพและ การอยู่ร่วมกันในสังคม
• ÃÐ´Ñº»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒáÅÐÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹µŒ¹ ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ โดยมุ่งวางรากฐาน
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่ดี ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และความสามารถ
ขัน้ พืน้ ฐาน ให้มรี ู้ความต้องการและความสนใจของตนเองทัง้ ในด้านวิชการและวิชาชีพตามความถนัด
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต
• ÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹»ÅÒย โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามความถนัดและความสนใจ ศักยภาพ
และความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เพื่อเป็นพื้นฐานส�าหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมทั้ง
สอดแทรกความรูเ้ รือ่ งตลาดแรงงานและสถานการณ์การจ้างงานของประเทศเพือ่ เป็นแนวทางการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ
• ÃÐ´ÑºÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ มุ่งพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ ให้เป็นก�าลังแรงงานที่มีฝีมือ
มีศักยภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในสายวิชาชีพให้มีผู้เรียนเพิ่มขึ้น
ซึง่ จะเป็นแรงงานในระดับกลางทีส่ า� คัญทีจ่ ะเข้าสูต่ ลาดแรงงานทีภ่ าคการผลิตมีความต้องการแรงงาน
ในระดับนี้สูง นอกจากนี้จะต้องผลิตก�าลังคนระดับกลางให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
แรงงาน โดยยกระดับคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพที่เชื่อม
โยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายการผลิตและพัฒนาก�าลังแรงงานกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบัน
เฉพาะทาง ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้นานาชาติ
• ÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูง
โดยเฉพาะการประยุกต์ทฤษฎีไปสูก่ ารปฏิบตั ิ การริเริม่ พัฒนาทัง้ ทางวิชาการ และวิชาชีพการสร้างสรรค์
และเผยแพร่ความรู้ การริเริ่มพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ควรผลิตก�าลังคนในระดับสูงให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ทั้งในประเทศ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะควรให้ความส�าคัญกับ
การผลิตก�าลังคนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นความต้องการด้านของก�าลัง
คนของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประชาคมโลก
• ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹Í¡ÃÐººáÅÐ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁÍÑ¸ÂÒÈÑÂ ส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่ก�าลังแรงงานปัจจุบัน
เพื่อเพิ่มศักษภาพของก�าลังแรงงานให้มีทักษะที่สูงขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ โดย
การร่วมมือกันระหว่าง สถานประกอบการและสถานศึกษา จัดการศึกษาให้มคี วามยืดหยุน่ โดยมีเนือ้ หา
และหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ
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3) ¾Ñ²¹ÒËÅÑ¡ÊÙµÃáÅÐ»ÃÑº¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹·ÕèàÍ×éÍµ‹Í¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒàÃÕÂ¹ÍÂ‹Ò§ÃÍº´ŒÒ¹·Õè
àª×èÍÁâÂ§¡ÑºÀÙÁÔÊÑ§¤Á โดยบูรณาการการเรียนรู้ให้หลากหลายทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และนันทนาการ
ที่ครอบคลุมทั้งศิลปะ ดนตรี กีÌา วัฒนธรรม ศาสนา ประชาธิปไตย ความเป็นไทย และเรื่องอาเซียนศึกษา
ให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้ในห้องเรียนและการเรียนรู้นอกห้องเรียน และสร้างนิสัยใฝ่รู้ มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและรับ¿ังความเห็นของผู้อื่น และการต่อยอดสู่ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดทั้ง
การจัดกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน เป็นต้น
4) Ê‹§àÊÃÔÁ¤ÃÙ¼ÙŒÊÍ¹ãËŒÁÕÇØ²ÔµÃ§µÒÁÇÔªÒ·ÕèÊÍ¹ ÁÕÃÐºº ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµáÅÐ¾Ñ²¹Ò¤ÃÙ·èÕÁÕ¤Ø³ÀÒ¾
สามารถดึงดูดคนเก่งและดี มีจติ วิญญาณความเป็นครู โดยให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการสนับสนุนและยกย่อง
ครูเพือ่ ศิษย์และหรือครูสอนดี เพือ่ เป็นต้นแบบให้แก่ครูอนื่ ๆ จัดให้มรี ะบบจูงใจให้ครูพฒ
ั นาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
ควบคูก่ บั การปรับวิธปี ระเมินสมรรถนะทีส่ ะท้อนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นส�าคัญ รวมทัง้ ปรับระบบการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทีเ่ น้นคุณภาพ มาตรฐาน
อย่างจริงจัง
5) ¾Ñ²¹Ò¨Ñ´·íÒ°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ เพื่อเป็นศูนย์รวมของข้อมูลการศึกษาไทย ทั้งในด้านจ�านวน
นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ผู้จบการศึกษารายสาขา ให้สามารถน�ามาใช้ในการวางแผนผลิต
ก�าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการให้เกิด
ความสมดุลระหว่างก�าลังแรงงานทีจ่ ะเข้าสูต่ ลาดแรงงานกับความต้องการในตลาดแรงงาน รวมทัง้ เป็นฐานข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายการศึกษาของไทยให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ
จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583
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28

การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ
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789,937
788,311

อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1

อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

771,201

794,114

240,727
786,734

771,814

338,842
771,028

755,538

432,515
754,786

737,222

547,491
736,506

755,288

645,737
754,570

748,190

742,637
747,496

741,712

736,699

741,040

735,803

731,279

735,152

730,411

726,297

834,405
820,171
845,172
850,019
857,797

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6

837,125

835,623

811,144

819,639

820,478

867,826

822,947

801,979

810,618

805,958

828,734

801,440

789,814

801,459

797,088

814,068

765,338

786,138

789,302

788,082

805,108

751,794

750,725

770,457

776,128

796,012

743,519

737,440

735,751

754,240

783,937

735,119

729,324

722,730

720,264

735,985

723,968

721,083

714,776

707,518

702,832

754,050

710,145

706,700

699,731

690,394

720,082

746,992

695,980

691,825

682,795

707,340

713,343

740,552

938,143
954,191
909,879

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

906,586

903,876

851,808
858,781

820,695

831,280

779,750

800,917

817,202

760,959

787,352

784,300

748,071

755,652

783,791

717,952

755,162

770,709

717,487

742,558

778,464

705,511

750,029

718,913

712,610

692,654

705,187

2,802,213 2,662,270 2,510,756 2,397,868 2,332,611 2,287,514 2,243,823 2,238,508 2,174,454 2,110,451

859,181

ประถมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาตอนต้น (12 - 14 ปี)

2555

5,066,745 4,991,835 4,871,676 4,753,905 4,655,468 4,543,089 4,427,359 4,324,226 4,274,045 4,231,834

218,693

ประถมศึกษา (6 - 11 ปี)

2554

1,796,941 1,806,042 1,897,390 1,959,081 2,039,499 2,137,531 2,245,397 2,225,908 2,208,123 2,191,859

2553

อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.)

ก่อนประถมศึกษา (3 - 5 ปี)

ระดับการศึกษา

ตาราง 2.6 ประมาณการจ�านวนนักเรียน จ�าแนกตามระดับการศึกษา พ.ศ. 2553 - 2583

การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ
จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583
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725,454
729,778

อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1

อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2

2566

2567

2568

2569

2570

2571

2572

724,840

715,194

705,996
714,602

705,212

696,156
704,642

695,401

686,386
694,850

685,658

676,588
685,126

675,885

666,661
675,372

665,983

656,522

665,489

655,870

646,091

655,393

645,462

635,309

645,004

634,704

624,227

707,192
700,719
699,554
675,081
681,331

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6

664,841

691,651

693,007

694,678

701,584

729,319

681,159

685,177

687,032

689,168

696,466

724,394

674,784

679,270

681,583

684,141

691,763

714,171

668,966

673,882

676,611

679,521

682,001

704,226

663,660

668,967

672,042

669,932

672,503

694,449

658,819

664,449

662,558

660,603

663,167

684,740

654,370

655,072

653,332

651,431

653,895

674,999

645,136

645,950

644,261

642,323

644,593

665,129

636,152

636,982

635,253

633,186

635,168

655,047

691,121
679,429
658,097

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

645,532

665,877

676,574

632,656

651,861

660,199

619,339

636,084

676,403

604,350

651,697

670,072

619,183

645,597

664,295

613,388

640,031

659,027

608,099

634,955

654,219

603,277

630,323

649,801

598,876

626,066

640,631

2,028,647 1,987,983 1,944,715 1,931,826 1,926,119 1,929,075 1,912,445 1,897,273 1,883,401 1,865,574

734,678

ประถมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาตอนต้น (12 - 14 ปี)

2565

4,198,556 4,175,079 4,163,396 4,125,711 4,085,207 4,041,553 3,994,335 3,943,099 3,887,392 3,831,787

716,006

ประถมศึกษา (6 - 11 ปี)

2564

2,171,238 2,146,030 2,115,970 2,086,429 2,057,095 2,027,672 1,997,878 1,967,450 1,936,164 1,903,935

2563

อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.)

ก่อนประถมศึกษา (3 - 5 ปี)

ระดับการศึกษา

ตาราง 2.6 (ต่อ) ประมาณการจ�านวนนักเรียน จ�าแนกตามระดับการศึกษา พ.ศ. 2553 - 2583
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2574

2575

2576

2577

2578

2579

2580

2581

2582

2583

1,870,840 1,837,101 1,802,998 1,768,821 1,734,700 1,700,680 1,666,752 1,633,010 1,599,534 1,566,380 1,533,605

2573

625,539 615,630 605,384 594,852 584,113 573,248 562,366 551,554 540,741 529,952 519,226
623,927 614,469 604,735 594,671 584,325 573,776 563,104 552,414 541,793 531,171 520,574
626,217 617,060 607,706 598,079 588,126 577,894 567,461 556,906 546,334 535,830 525,325
628,076 619,142 610,089 600,840 591,322 581,481 571,365 561,050 550,614 540,161 529,776
627,320 618,549 609,750 600,834 591,726 582,352 572,661 562,697 552,539 542,262 531,968

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6

631,710 622,940 614,230 605,493 596,639 587,595 578,286 568,663 558,769 548,682 538,476
617,231 608,536 600,186 591,795 583,376 574,846 566,132 557,164 547,891 538,359 528,640
594,832 586,437 578,271 570,242 562,270 554,271 546,167 537,888 529,367 520,557 511,500

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

1,843,773 1,818,013 1,792,687 1,767,530 1,742,285 1,716,712 1,690,585 1,663,714 1,636,027 1,607,597 1,578,616

644,670 633,941 622,912 611,666 600,289 588,893 577,571 566,248 554,950 543,718 532,577

ประถมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาตอนต้น (12 - 14 ปี)

3,775,749 3,718,791 3,660,576 3,600,943 3,539,902 3,477,645 3,414,528 3,350,869 3,286,972 3,223,095 3,159,446

634,263 623,221 611,965 600,576 589,169 577,837 566,503 555,196 543,954 532,804 521,762

อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2

ประถมศึกษา (6 - 11 ปี)

623,646 612,373 600,969 589,548 578,200 566,853 555,532 544,277 533,114 522,060 511,126

อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1

อนุบาล 1 (หลักสูตร 3 ปีของ สช.) 612,932 601,506 590,064 578,697 567,330 555,990 544,717 533,537 522,466 511,516 500,717

ก่อนประถมศึกษา (3 - 5 ปี)

ระดับการศึกษา

ตาราง 2.6 (ต่อ) ประมาณการจ�านวนนักเรียน จ�าแนกตามระดับการศึกษา พ.ศ. 2553 - 2583
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237,025
400,279

ปวช. 3

ระดับ ปวส.

อุดมศึกษาปีที่ 2 - 4

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

380,625

229,997

216,084

293,074

739,155

410,883

447,110

510,274

335,154

216,084

234,459

264,657

715,200

423,807

467,099

498,744

337,296

211,013

238,191

336,835

786,139

442,755

456,545

461,489
400,425

372,810

363,371

353,380

332,626

343,365

315,290

314,312

308,720

297,931

282,599

286,995

867,524

267,870

262,712

282,204

812,786

385,234

226,282

320,088

335,923

496,608

304,084

319,127

379,719

567,994

319,127

360,733

404,706

592,298

360,733

384,471

409,233

628,533

384,471

388,771

430,492

677,392

388,771

408,967

423,307

882,293 1,002,929 1,084,566 1,154,437 1,203,734 1,221,045

432,751

422,442

407,270

938,321

792,904

790,335

795,656

800,126

804,719

806,975

806,691

804,202

800,121

1,179,146 1,018,829 1,380,049 1,408,500 1,430,625 1,433,248 1,461,930 1,451,316 1,459,603 1,463,657

578,156

1,757,302 1,811,733 2,170,384 2,204,156 2,230,752 2,237,967 2,268,905 2,258,007 2,263,805 2,263,778

226,709

ปวช. 2

754,287

ÊÒÂÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ
290,553

391,972

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ปวช. 1

433,475

มัธยมศึกษาปีที่ 5

อุดมศึกษาปีที่ 1

2555

1,313,884 1,368,267 1,389,651 1,360,789 1,262,463 1,136,606 1,029,370
488,437

อุดมศึกษา (18 - 21 ปี)

2554

2,068,171 2,107,422 2,104,851 2,146,928 2,144,756 2,139,536 2,113,936 2,092,758 2,071,258 2,033,832

2553

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ÊÒÂÊÒÁÑÞ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (15 - 17 ปี)

ระดับการศึกษา

ตาราง 2.6 (ต่อ) ประมาณการจ�านวนนักเรียน จ�าแนกตามระดับการศึกษา พ.ศ. 2553 - 2583
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285,044
258,327
249,020

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6

402,141
408,967
703,393

ปวช. 2

ปวช. 3

ระดับปวส.

อุดมศึกษาปีที่ 2 - 4

อุดมศึกษาปีที่ 1

2566

2567

2568

2569

2570

2571

2572

244,863

260,926

263,239

769,028

247,327

240,966

258,123

746,506

228,407

236,365

253,062

717,835

224,046

231,651

247,736

703,433

219,577

226,775

241,740

688,092

214,955

221,286

247,673

683,915

209,753

226,717

245,355

681,826

214,901

224,596

243,240

682,737

212,890

222,659

241,311

676,860

733,864

402,141

406,188

394,858

754,054

406,188

375,115

387,319

773,453

375,115

367,953

379,594

760,736

367,953

360,614

371,604

727,375

360,614

353,023

362,610

717,451

353,023

344,479

371,510

707,694

344,479

352,934

368,033

698,069

352,934

349,631

364,860

688,575

349,631

346,617

361,966

789,980

784,414

778,721

772,804

766,358

759,291

749,630

731,584

749,641

1,464,802 1,463,301 1,460,738 1,457,012 1,453,046 1,448,161 1,442,799 1,436,036 1,427,229 1,433,398

795,260

2,260,062 2,253,281 2,245,153 2,235,732 2,225,850 2,214,519 2,202,089 2,185,666 2,158,813 2,183,038

427,566

ปวช. 1

อุดมศึกษา (18 - 21 ปี)

2565

1,238,675 1,203,187 1,168,622 1,122,662 1,100,171 1,076,247 1,069,012 1,065,446 1,067,425 1,058,214

792,391

ÊÒÂÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ

2564

2,031,065 1,972,216 1,915,128 1,840,497 1,803,603 1,764,339 1,752,927 1,747,272 1,750,162 1,735,073

2563

ÊÒÂÊÒÁÑÞ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (15 - 17 ปี)

ระดับการศึกษา

ตาราง 2.6 (ต่อ) ประมาณการจ�านวนนักเรียน จ�าแนกตามระดับการศึกษา พ.ศ. 2553 - 2583

การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ
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33

2574

2575

2576

2577

2578

2579

2580

2581

2582

2583

679,211 669,973 660,862 651,874 643,009 634,264 625,638 617,129 608,736 600,457 592,291
2,185,987 2,193,989 2,208,484 2,211,686 2,216,056 2,212,872 2,207,450 2,199,416 2,188,382 2,177,019 2,165,016
742,717 736,402 730,647 725,399 720,578 710,484 700,662 691,003 681,407 671,777 662,015
1,443,270 1,457,586 1,477,837 1,486,287 1,495,478 1,502,387 1,506,788 1,508,413 1,506,975 1,505,242 1,503,001

ระดับปวส.

อุดมศึกษา (18 - 21 ปี)

อุดมศึกษาปีที่ 1

อุดมศึกษาปีที่ 2 - 4

แหล่งขŒอมูล: ปี 2553 - 2554 จากสถิติการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2555 - 2583 ค�านวณจากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

346,617 343,868 341,359 339,054 334,269 329,614 325,038 320,494 315,935 311,315 306,596

ปวช. 3

1,049,810 1,042,126 1,032,276 1,020,286 1,006,029 992,014 978,095 964,128 949,982 935,531 920,669

ÊÒÂÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ

343,868 341,359 339,054 334,269 329,614 325,038 320,494 315,935 311,315 306,596 301,739

211,054 209,381 207,853 206,450 203,536 200,702 197,915 195,148 192.372 189,559 186,686

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ปวช. 2

220,893 219,282 217,801 214,727 211,737 208,798 205,878 202,950 199,982 196,951 193,831

มัธยมศึกษาปีที่ 5

359,326 356,899 351,862 346,963 342,145 337,362 332,563 327,700 322,733 317,620 312,334

239,550 237,933 234,575 231,308 228,097 224,908 221,709 218,467 215,155 211,747 208,223

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ปวช. 1

671,498 666,595 660,229 652,485 643,370 634,407 625,502 616,565 607,509 598,257 588,739

1,721,308 1,708,721 1,692,505 1,672,771 1,649,400 1,626,422 1,603,597 1,580,693 1,557,492 1,533,787 1,509,408

2573

ÊÒÂÊÒÁÑÞ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (15 - 17 ปี)

ระดับการศึกษา

ตาราง 2.6 (ต่อ) ประมาณการจ�านวนนักเรียน จ�าแนกตามระดับการศึกษา พ.ศ. 2553 - 2583
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3
ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ
ด้านสุขภาพอนามัย: ศึกษาจากผลการคาดประมาณประชากร
ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583
ศØÀกิจ ศิริลักษณ์∗

3.1 สถานการณ์ด้านสุขภาพของประเทศในระยะเปลี่ยนผ่าน
ระบบสุขภาพของประเทศมีพัฒนาการมาโดยตลอด สถานะสุขภาพโดยรวมของคนไทยดีขึ้น แต่ยังคง
มีปัญหาที่รอการแก้ไขอีกมาก หลายปัญหายังไม่มีมาตรการที่มีน�้าหนักพอ แม้หลายนโยบายมาถูกทิศทาง
แต่ยงั ต้องการมาตรการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ การเปลีย่ นแปลงประชากรเป็นปัจจัยหนึง่ ทีส่ า� คัญทีม่ ผี ลต่อระบบสุขภาพและ
ต้องการนโยบายที่ชัดเจน และมุ่งเป้า
3.1.1 สถานการณ์ด้านการปฏิรูประบบสุขภาพ
1) ¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍíÒ¹Ò¨´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾â´Â¡ÒÃ¶‹ÒÂâÍ¹ä»äÁ‹¶Ö§äË¹ ผ่านมาเกือบสิบปี ไม่สามารถ
ด�าเนินการไปได้มากเท่าที่ควร สาเหตุส�าคัญคือแนวคิดที่ยังต้องการรักษาอ�านาจส่วนกลางเอาไว้ ท�าให้ไม่มี
ความต่อเนื่องในการด�าเนินการ รวมทั้งความไม่แน่ใจต่อรูปแบบการถ่ายโอน ไม่มีความชัดเจนของทิศทาง
และนโยบายการด�าเนินการของส่วนกลาง ท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่าร้อยแห่งไม่ต้องการรอ
การถ่ายโอนและได้ด�าเนินการจัดตั้งสถานบริการสาธารณสุขของตนเองในพื้นที่ ซึ่งเป็นการลงทุนที่ซ�้าซ้อน
ขาดประสิทธิภาพ

∗

ที่ปรึกษากระทรวงระดับทรงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุข
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2) ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔ ¾.È. 2550 ¡®ËÁÒÂÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔ©ºÑºáÃ¡ áÅÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
¹âÂºÒÂÊÒ¸ÒÃ³Ðª‹Í§·Ò§ãËÁ‹ การประกาศใช้ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 นับเป็นการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่ของระบบสุขภาพไทย โดยมีสาระส�าคัญที่เป็นสิ่งใหม่ คือ 1) มีการนิยามความหมายของสุขภาพ
ไว้อย่างชัดเจนว่าหมายถึง “ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยง
กันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล” ท�าให้หลักคิดหรือการแก้ไขปัญหาสุขภาพกว้างขวางเป็นองค์รวมมากขึน้ 2) มีการ
จัดตั้งองค์กรที่เรียกว่าคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก 3 ภาคส่วนคือภาครัฐ ภาค
วิชาชีพวิชาการ และภาคประชาสังคมอย่างละ 13 คนเท่าๆ กัน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีบทบาท
ในการเสนอแนะหรือให้ค�าปรึกษา ต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ และการจัด
ให้มีกระบวนการต่างๆ ที่ก�าหนดไว้ เช่น จัดท�าธรรมนูญสุขภาพ จัดให้มีสมัชชาสุขภาพเป็นต้น 3) ธรรมนูญ
ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีกรอบเวลาถึง พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ
ก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการด�าเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ 4) มีกลไกที่เรียกว่าสมัชชาสุขภาพ
(Health Assembly) ซึ่งเป็นการหาฉันทามติในการแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยหลักการมีส่วนร่วม ใช้ข้อมูล
หลักฐานทางวิชาการ ร่วมพิจารณากันอย่างสมานฉันท์จนได้ข้อยุติอย่างเป็นเอกฉันท์ โดยมีสมัชชา 3 ประเภท
คือ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 5) มีการก�าหนด
กระบวนการได้มาของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยผ่านกลไกสมัชชาสุขภาพแล้วผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ต่างจากอดีตทีน่ โยบายสาธารณะก�าหนด
โดยรัฐแต่ฝ่ายเดียว 6) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (health impact assessment: HIA) ก่อนมี พรบ.
สุขภาพแห่งชาติ การท�า HIA เป็นส่วนหนึง่ ของการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (environmental impact
assessment: EIA) คืออะไร และมักจะถูกละเลยไม่ให้ความส�าคัญ จนกระทั่งเกิดผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน
3) ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ ÊÃŒÒ§ÁÔµÔãËÁ‹ã¹¡ÒÃãªŒ¡ÒÃà§Ô¹¨Ò¡ÀÒÉÕºÒ»
ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ จากกระบวนการขับเคลือ่ นรณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรีท่ ตี่ อ่ เนือ่ งมาจากทศวรรษก่อนหน้า
ได้ก้าวไปสู่การเสนอให้มีกฎหมายเก็บเงิน ร้อยละ 2 จากภาษีสรรพสามิตบุหรี่และสุรา ตั้งเป็นกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ท�าหน้าที่สนับสนุนให้
ทุกภาคส่วนท�างานเชิงรุกเพื่อสร้างเสริมสุขภาพโดยลดข้อจ�ากัดกรอบวิธีการ และเปิดรับแนวทางใหม่ๆ ที่เป็น
ความคิดสร้างสรรค์สามารถน�าไปสู่การขยายค่านิยมและการสร้างพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิผล
4) ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµ»Ô ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔ ¾.È. 2545 ·íÒãËŒ¤¹ä·ÂÁÕËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾¶ŒÇ¹Ë¹ŒÒáÅÐ
à»š¹¡ÒÃ»¯ÔÃÙ»ÃÐºº¡ÒÃà§Ô¹¡ÒÃ¤ÅÑ§´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§»ÃÐà·È นับตั้งแต่ พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา นโยบายรัฐบาล
ได้ให้ความส�าคัญต่อการให้สิทธิแก่คนไทยทุกคนในการเข้าถึงการบริการสุขภาพ โดยไม่ต้องค�านึงถึงค่าใช้จ่าย
เป็นการช่วยเหลือผูท้ มี่ ฐี านะยากจนได้มากในโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพ จึงเป็นผลท�าให้ระบบการบริหาร
การเงินการคลังด้านสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัว แยกผู้ซื้อออกจาก
ผู้ให้บริการแม้ว่าค่าใช้จ่ายของกองทุนจะสูงขึ้นมากกว่าเดิมถึงกว่า 2 เท่า ในระยะเวลาเพียง 10 ปีท่ีผ่านมา
(1,202.4 บาท/คน ใน พ.ศ. 2545 เป็น 2,755.60 บาท/คน ใน พ.ศ. 2555)
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5) ¹âÂºÒÂÂ¡ÃÐ´ÑºÊ¶Ò¹ÕÍ¹ÒÁÑÂà»š¹âÃ§¾ÂÒºÒÅÊ‹§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾µíÒºÅ ¨Ø´à»ÅÕÂè ¹ÃÐºººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾
ä·Â ซึ่งด�าเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2552 นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลเป็นนโยบาย
ที่มีความแรง เป็นความเปลี่ยนแปลงส�าคัญที่จะสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการปฐมภูมิของประเทศ
การยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค โดยให้บริการเชิงรุกเชื่อมโยงกับชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนาบริการด่านหน้าที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุด
ให้มีคุณภาพ อันจะท�าให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาระโรคที่มีโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นและโครงสร้างอายุ
ที่มีการชราภาพมากขึ้น การลงทุนในระบบบริการปฐมภูมิจึงน่าจะคุ้มค่ามากที่สุด นโยบาย รพ.สต. ยังถือเป็น
การกระจายอ�านาจ และการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.)
รวมถึงภาคีที่เกี่ยวข้องไปจนถึงประชาชน ผ่านกระบวนการจัดท�าแผนพัฒนาสุขภาพต�าบล ซึ่งเป็นการร่วมกัน
วิเคราะห์ปญ
ั หาและวางแผนแก้ไขโดยความเห็นชอบและเป็นเจ้าของร่วมกัน ระดมทรัพยากรจากภาครัฐส่วนกลาง
และท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาสุขภาพดังกล่าว
6) ¹âÂºÒÂ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÍÒÊÒÊÁÑ¤ÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢»ÃÐ¨íÒËÁÙ‹ºŒÒ¹ (ÍÊÁ.) เริ่มการเบิกจ่ายค่าสนับสนุน
การด�าเนินการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) พ.ศ. 2552 คนละ 600 บาทต่อเดือน ท�าให้
ระบบสุขภาพได้รับประโยชน์สามารถพึ่งพา อสม. ในการแก้ไขปัญหาได้มากขึ้น มีการติดตามและรายงาน
ผลการด�าเนินงานด้านสาธารณสุขของ อสม. เงินค่าป่วยการเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตัง้ ไว้ที่ อปท. แต่การให้เงิน
สนับสนุนดังกล่าวต้องสร้างความเข้าใจว่าไม่ใช่เงินเดือน หรือค่าตอบแทนการปฏิบัติงานซึ่งจะท�าลายหลักการ
ของ “อาสาสมัคร” และเกิดผลเสียต่อระบบในระยะยาว
7) ¹âÂºÒÂÃÑ°ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ (welfare state) ส�าหรับประเทศไทยมีการด�าเนินงานจัดสวัสดิการสังคม
ตามองค์ประกอบ 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย การบริการสังคม การช่วยเหลือทางสังคม การประกันสังคม
การช่วยเหลือเกื้อกูลของภาคประชาชน รัฐบาลได้มีนโยบาย เช่น หลักประกันด้านสุขภาพถ้วนหน้า ทุกคน
มีสิทธิได้รับบริการสุขภาพ¿รี หลักประกันด้านการศึกษา ทุกคนมีโอกาสได้เรียน¿รี 15 ปี ยกระดับการพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ให้สทิ ธิคนพิการได้รบั การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย จัดตัง้ กองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา
จัดบริการสิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นต้น
3.1.2 สถานการณ์ด้านสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพ
1) à´ç¡ä·Â©ÅÒ´¹ŒÍÂÅ§ จากการส�ารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทยทั่วประเทศ อายุ
6 - 15 ปี พ.ศ. 2554 พบว่า เด็กนักเรียนไทยมีคะแนนสติปญ
ั ญาเฉลีย่ เท่ากับ 98.6 ซึง่ ถือเป็นค่าระดับสติปญ
ั ญา
ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ค่อนไปทางต�่ากว่ามาตรฐานสากลในยุคปัจจุบัน (ค่ากลาง IQ = 100) เมื่อดูภาพรวมของ
ประเทศ พบว่า มีเด็กที่มี IQ ต�่ากว่าเกณฑ์ปกติ (IQ<90) ถึงร้อยละ 28.4 จะเห็นได้ว่า ในระบบการศึกษาของ
ประเทศไทยยังมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางระดับสติปัญญา (IQ<70) อยู่ร้อยละ 6.5 ซึ่งสูงกว่าที่มาตรฐาน
สากลก�าหนดไว้ คือ ไม่ควรเกินร้อยละ 2 และ มีช่องว่าง (gap) ของสติปัญญาระหว่างกลุ่มที่มีสติปัญญาดีกับ
กลุ่มที่มีปัญหาสติปัญญา (กรมสุขภาพจิต, 2554)
2) »˜ÞËÒáÁ‹ÇÂÑ ÃØ¹‹ à¾ÔÁè ÊÙ§¢Ö¹é áÅÐ»˜ÞËÒ·ŒÍ§äÁ‹¾ÃŒÍÁà»š¹ÇÔ¡Äµ»˜ÞËÒÊÑ§¤Á¢Í§»ÃÐà·Èä·Â สถานการณ์
การตัง้ ครรภ์ของหญิงไทยอายุตา�่ กว่า 20 ปี เพิม่ ขึน้ ตามล�าดับ จากสถิตสิ าธารณสุข พบว่า จ�านวนการตัง้ ครรภ์
ของวัยรุ่นอายุ 15 - 19 ปี เพิ่มสูงขึ้น จาก 123,447 คน ใน พ.ศ. 2548 เป็น 131,748 คน ใน พ.ศ. 2552
การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ
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นอกจากนี้ยังพบว่า ใน พ.ศ. 2552 มีแม่วัยรุ่นอายุต�่ากว่า 20 ปี คลอดบุตรจ�านวน 106,726 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.5 ของจ�านวนมารดาทุกช่วงอายุ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกก�าหนดไว้ที่
ร้อยละ 10 และสตรีที่ท�าแท้ง ร้อยละ 46.8 เป็นผู้ที่มีอายุต�่ากว่า 25 ปี สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้แม่วัยรุ่นตั้งครรภ์
สูงขึ้นเนื่องมาจากค่านิยมทางเพศที่เปลี่ยนไป เด็กมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น ขาดความนับถือ ขาดความรักในตัวเอง
ต้องการความรัก จากการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นทั่วโลกที่เรียกว่า global trend ท�าให้วัยรุ่นเกิดเงื่อนไขในการ
ตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ และน�าไปสู่ปัญหาความไม่พร้อมในการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
3) »˜ÞËÒâÃ¤µÔ´µ‹Í·Ò§à¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸ã¹ÇÑÂÃØ‹¹áÅÐàÂÒÇª¹à¾ÔèÁÊÙ§¢Öé¹ พบว่า วัยรุ่นและเยาวชน อายุ
15 - 24 ปี มีอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น จาก 41.5 ราย ต่อ 100,000 คน ใน พ.ศ. 2548
เป็น 76.5 ราย ต่อ 100,000 คน ใน พ.ศ. 2552 เนื่องจาก ส่วนใหญ่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยและมีพฤติกรรม
การแลกเปลี่ยนคู่นอน
4) ¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´¢Í§ HIV/AIDS ¢ÂÒÂä»ã¹¡ÅØ‹Á»ÃÐªÒ¡Ã·ÑèÇä» จากข้อมูลส�านักระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรค รายงานว่าตัง้ แต่ พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีผปู้ ว่ ยเอดส์รวมทัง้ สิน้ 366,945 ราย
และมีผู้เสียชีวิต 97,179 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 1 ล้านคน โดยพบมากที่สุดในกลุ่มวัยท�างานที่มีอายุระหว่าง
30 - 34 ปี (ร้อยละ 25.1) ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอช ไอ วี สะท้อนให้เห็นว่าแบบแผนการระบาด
ของการติดเชื้อเป็นลักษณะของ generalized and concentrated epidemic แม้แนวโน้มของความชุก
การติดเชือ้ ลดลงในเกือบทุกกลุม่ ประชากร แต่ยงั คงมีอตั ราความชุกการติดเชือ้ ฯ สูงในกลุม่ ผูฉ้ ดี สารเสพติดและ
มีแนวโน้มสูงขึ้นในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) และ มีสัญญาณให้ประเทศต้องเฝ้าระวังการระบาด
ของการติดเชื้อ เอช ไอ วี อีกครั้ง
5) »˜ÞËÒÂÒàÊ¾µÔ´ÂÑ§á¡ŒäÁ‹µ¡áÅÐá¹Çâ¹ŒÁà¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ ในระหว่าง พ.ศ. 2549 - 2553 มีผู้เข้ารับ
การบ�าบัดรักษายาเสพติดรวมทั้งสิ้น 468,170 คน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เสพ
รายใหม่ การใช้สารเสพติดในกลุม่ เยาวชนในสถานศึกษาเพิม่ ขึน้ ถึง 7.5 เท่าในช่วง 14 ปีทผี่ า่ นมา ใน พ.ศ. 2553
มีผู้เข้ารับการบ�าบัดรักษายาเสพติดรวมทั้งสิ้น 114,074 ราย (ข้อมูลจากระบบรายงาน บสต.) ซึ่งเป็นผู้เสพ
ร้อยละ 61 ผู้ติด ร้อยละ 36 ผู้เสพติดรุนแรง ร้อยละ 3 ยาเสพติดที่เป็นปัญหามากที่สุด คือ ยาบ้า รองลงมา
เป็นกัญชา สารระเหย เÎโรอีน กระท่อม ตามล�าดับ คดียาเสพติดยังพุ่งสูงขึ้นในรอบ 8 ปี ใน พ.ศ. 2553 มี
การจับกุมสูงถึง 266,010 คดี เพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมาร้อยละ 11.6 โดยเยาวชนวัย 20 - 24 ปี ถูกจับกุมมากทีส่ ดุ
6) Ê¶Ò¹¡ÒÃ³¤¹¾Ô¡ÒÃÂÑ§¹‹Òà»š¹Ë‹Ç§ สัดส่วนผูพ้ กิ าร มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 0.5 ใน พ.ศ. 2517
เป็นร้อยละ 1.7 ใน พ.ศ. 2545 และเพิ่มเป็นร้อยละ 2.9 ใน พ.ศ. 2550 ในจ�านวนนี้ยังไม่รวมความผิดปกติ
หรือพิการทางจิตและสติปัญญา ซึ่งหากคิดรวมทั้งหมดโดยการประมาณการแล้วผู้พิการจะมีความชุกเท่ากับ
ร้อยละ 8.1 ของประชากรทั้งหมด
7) »˜ÞËÒ¡ÒÃà¢ŒÒÁÒ¢Í§áÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒµÔÂ§Ñ ¨Ñ´¡ÒÃäÁ‹Å§µÑÇ ทัง้ ทีเ่ ข้ามาอย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย
ซึ่งเพิ่มสูงขึ้น จาก 797,113 คน ในปี พ.ศ. 2551 เป็น 1,300,281 ในปี 2553 เพิ่มโอกาสของการป่วย
ด้วยโรคติดต่อที่มาจากแรงงานข้ามชาติ เช่น วัณโรคที่มีอาการดื้อยารักษา (MDR และ XDR TB) โรคเท้าช้าง
ไข้กาÌหลังแอ่น และโรคมาลาเรีย การประกันสุขภาพยังไม่ครอบคลุมท�าให้การเข้าถึงบริการต�่าโดยเฉพาะ
กลุ่มที่ผิดกฎหมาย
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3.1.3 สถานะสุขภาพคนไทย
1) ¤¹ä·ÂÍÒÂØÂ×¹ÂÒÇ¢Öé¹ ผู้ชายจะมีอายุคาดเฉลี่ยแรกเกิด 70.4 ปี ใน พ.ศ. 2553 เพิ่มเป็น 75.3 ปี
ใน พ.ศ. 2583 และผู้หญิงจะมีอายุคาดเฉลี่ย 77.5 ปี เพิ่มเป็น 81.9 ปี ตามล�าดับ (ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) ส�าหรับอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะ (health adjusted
life expectancy: HALE) มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ พ.ศ. 2545 ผูช้ ายเท่ากับ 57.7 ปี เพิม่ เป็น 59 ปี ใน พ.ศ. 2552
และผู้หญิงกับ 62.4 ปี เพิ่มเป็น 68 ปี ตามล�าดับ (คณะท�างานศึกษาภาระโรคและปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2547)
อย่างไรก็ตามจ�านวนปีที่แตกต่างระหว่างปีที่มีสุขภาพดีกับอายุคาดเฉลี่ยยังมากอยู่ แสดงว่า อายุยืนยาวแต่มี
ความเจ็บป่วย
2) ÊÒàËµØ¡ÒÃµÒÂÁÒ¨Ò¡âÃ¤·Õ»è Í‡ §¡Ñ¹ä´Œ áÅÐ¡ÒÃÊÙÞàÊÕÂ»‚Ê¢Ø ÀÒÇÐ (disability adjusted life years:
DALYs) à»ÅÕèÂ¹¨Ò¡âÃ¤µÔ´àª×éÍä»à»š¹âÃ¤äÁ‹µÔ´µ‹ÍàÃ×éÍÃÑ§ จากการคาดประมาณแนวโน้มการตายด้วยโรคต่างๆ
ของประชากรไทย ใน พ.ศ. 2537 - 2552 โดยใช้สาเหตุการตายโดยตรงจากมรณบัตร พบว่า ในอีก 10 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ. 2562) อุบัติเหตุจราจร มะเร็งตับ และหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการตายที่พบสูงสุดใน
ผู้ชายไทย ขณะที่เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และมะเร็งตับ เป็นสาเหตุการตายที่พบสูงสุดในผู้หญิงไทย
จะเห็นได้ว่า โรคไม่ติดต่อโดยเฉพาะกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง และเบาหวาน เป็นปัญหาส�าคัญ
ทีท่ า� ให้คนไทยเสียชีวติ เพิม่ ขึน้ ใน 2 ทศวรรษทีผ่ า่ นมา ผูช้ ายไทยสูญเสียปีสขุ ภาวะสูงสุดจากการติดสุรา อุบตั เิ หตุ
จราจรและโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกของการสูญเสียปีสุขภาวะจากการติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์ ใน พ.ศ. 2547 เป็นการติดสุรา ใน พ.ศ. 2552 ส�าหรับผู้หญิงไทยมีการสูญเสียปีสุขภาวะสูงสุด
จากโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะซึมเศร้า
3) ¡ÒÃ¦‹ÒµÑÇµÒÂÁÕá¹Çâ¹ŒÁÅ´Å§ ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 จนถึง พ.ศ. 2553 พบว่า อัตราการฆ่าตัวตาย
ในประเทศไทย จาก พ.ศ. 2544 มีอตั ราการฆ่าตัวตาย 7.7 ต่อประชากรแสนคน ลดลงอย่างต่อเนือ่ งเป็นล�าดับ
จนถึง พ.ศ. 2553 มีอัตราการฆ่าตัวตาย 5.9 ต่อประชากรแสนคน อย่างไรก็ตามยังพบว่า การฆ่าตัวตาย
เป็นปัญหามากในบางพื้นที่ เช่น ภาคเหนือตอนบน
4) ¤¹ä·ÂÂÑ§äÁ‹»ÅÍ´ÀÑÂ¨Ò¡âÃ¤µÔ ´ àª×é ÍÍØ ºÑµÔãËÁ‹ (emerging infectious diseases: EID)
มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นและมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนทั่วโลกอย่าง
มหาศาล ครั้งหลังสุดคือ การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 2009 ใน พ.ศ. 2552 มีคนไทยชีวิต
กว่า 200 คน ในสามทศวรรษที่ผ่านมา โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ร้อยละ 75 เป็นโรคติดต่อจาก
สัตว์สู่คน ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ (ecological health)
5) âÃ¤·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¶Ö§àÇÅÒ·ÕèµŒÍ§ãÊ‹ã¨ ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
ได้สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเพิม่ สูงขึน้ จากรายงานของส�านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ใน พ.ศ.
2550 - 2552 มีการรายงานผู้ป่วยด้วยโรคสารเคมีจากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพิษ
สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ใช้ภาคเกษตรกรรม จากพิษสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม
6) Ê¶Ò¹¡ÒÃ³¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§¢Í§âÃ¤äÁ‹µÔ´µ‹ÍàÃ×éÍÃÑ§¨Ò¡ÇÔ¶ÕªÕÇÔµ·Õèà»ÅÕèÂ¹á»Å§ä» อันเป็นผลมาจาก
การเผชิญกับกระแสโลกาภิวตั น์ ระบบทุนนิยมทีใ่ ห้ความส�าคัญกับการพัฒนา ทางด้านวัตถุ เกิดความเสือ่ มถอย

การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ
จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583

39

และล่มสลายของสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม การด�าเนินธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบ เกิดค่านิยม
วัฒนธรรม วิถีการด�าเนินชีวิตที่ไม่พอเพียงและขาดความสมดุล ขาดการใส่ใจดูแลควบคุมป้องกันปัจจัยเสี่ยง
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสุขภาพ อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่เอือ้ ต่อการสร้างสุขภาพดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ พฤติกรรมเสีย่ ง
ที่ส�าคัญจากการบริโภคหวานมันเค็มมาก บริโภคผักและผลไม้น้อย สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ขาดการออกก�าลังกาย
เกิดความเครียด ท�าให้มภี าวะน�า้ หนักเกิน อ้วนลงพุง ความดันโลหิตสูง ไขมันคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง น�า้ ตาล
ในเลือดสูง และภาวะเมตาบอลิกซินโดรม ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักที่ส�าคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สามารถ
ป้องกันได้หรือโรควิถีชีวิตที่ทวีความรุนแรงแพร่ระบาดไปทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยก็ก�าลังเผชิญกับปัญหาที่วิกฤต
เช่นกัน จากข้อมูลเชิงประจักษ์ พบความชุกของภาวะน�้าหนักเกินและอ้วน (body mass index: BMI > 25
กก./ตร.ม) ในคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2551 - 2552 ร้อยละ 34.7 (17.6 ล้านคน) ความชุกของภาวะ
อ้วนลงพุง (รอบเอว > 90 ซม. ในชาย และ > 80 ซม. ในหญิง) ร้อยละ 32.1 (16.2 ล้านคน) ความชุกของ
โรคเบาหวาน ร้อยละ 6.9 โรคความดันโลหิตสูง 21.4 และภาวะไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 19.4 เกิดการเจ็บป่วย
จากโรคมะเร็ง หัวใจ หลอดเลือดสมอง เบาหวาน ความดันโลหิตสูงเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในในช่วง พ.ศ.
2548 - 2551 เพิ่มขึ้น 1.2 - 1.6 เท่า คิดเป็นอัตรา 505 684 257 845 และ 1,149 ต่อประชากร 100,000 คน
ตามล�าดับ หากไม่สามารถสกัดกั้นหรือหยุดยั้งปัญหาได้จะท�าให้เกิดการเจ็บป่วย มีภาวะแทรกซ้อน พิการ และ
เสียชีวติ ก่อนวัยอันควร ส่งผลให้ภาระค่าใช้จา่ ยทางด้านสุขภาพและการสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมาอย่างมหาศาล
3.1.4 สถานการณ์ระบบบริการสุขภาพ
ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพของประเทศไทยมี ก ารพั ฒ นาเรื่ อ ยมาในทุ ก มิ ติ มี ห น่ ว ยบริ ก ารครอบคลุ ม
ทุกพื้นที่ โครงสร้างระบบบริการสุขภาพมีองค์ประกอบที่ส�าคัญประกอบด้วย บริการปฐมภูมิ บริการทุติยภูมิ
บริการตติยภูมิ บริการเฉพาะทางและระบบส่งต่อ นอกจากนี้ ยังมีระบบสนับสนุนที่ส�าคัญ คือ ระบบก�าลังคน
ระบบการเงินการคลัง ยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์ และระบบข้อมูลข่าวสาร
1) Ê¶Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾Ê‹Ç¹ãËÞ‹à»š¹¢Í§ÀÒ¤ÃÑ°áÅÐÊÑ§¡Ñ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ พบว่า
- สถานพยาบาลภาครัฐ มีจา� นวนเตียงรวม 109,161 เตียง ซึง่ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีโรงเรียน
แพทย์ 5 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 26 แห่ง โรงพยาบาลเฉพาะโรคและสถาบันเฉพาะโรค 13 แห่ง และส่วน
ภูมิภาค มีโรงเรียนแพทย์ 6 แห่ง โรงพยาบาลเฉพาะทาง 48 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ 25 แห่ง โรงพยาบาล
ทั่วไป 70 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนครอบคลุมทุกอ�าเภอ รวม 748 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
284 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (สถานีอนามัยเดิม) 9,750 แห่ง สถานบริการสาธารณสุขชุมชน
ในที่ห่างไกล 151 แห่ง
- สถานพยาบาลภาคเอกชน มีจ�านวนเตียงรวม 32,872 เตียง โรงพยาบาลเอกชนมี 316 แห่ง
คลินิก 18,505 แห่ง สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 1,268 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 11,603 แห่ง ร้าน
ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตราย 3,838 แห่ง และร้านขายยาแผนโบราณ 2,022 แห่ง
2) ÃÐººÊ‹§µ‹Í¼Ù»Œ Ç† Â การพัฒนาระบบส่งต่อในภาพรวมของประเทศ ซึง่ ทุกจังหวัดได้ดา� เนินการพัฒนา
ระบบส่งต่อผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ท�าให้การประสานการส่งต่อผู้ป่วยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แต่การปฏิเสธการส่งต่อผู้ป่วยข้ามเขตพบได้เสมอ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครพบการปฏิเสธค่อนข้างสูง
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3) ¡ÒÃÁÕËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾·íÒãËŒãªŒºÃÔ¡ÒÃä´ŒÁÒ¡¢Öé¹ คนไทยมีหลักประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นจากร้อยละ
92.5 ใน พ.ศ. 2545 เป็นร้อยละ 99.9 ใน พ.ศ. 2554 ท�าให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้น โดยผู้ป่วยนอก
ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าใช้บริการสุขภาพเพิ่มขึ้นจาก 102.9 ล้านครั้ง ใน พ.ศ. 2545 เป็น
153.4 ล้านครั้ง ใน พ.ศ. 2553 และผู้ป่วยในใช้บริการสุขภาพเพิ่มขึ้นจาก 3.4 ล้านคน ใน พ.ศ. 2545 เป็น
5.6 ล้านคน ใน พ.ศ. 2553 (ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2554) การใช้บริการสุขภาพของประชาชน
ในสถานพยาบาลที่มีเตียงไว้รับผู้ป่วย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จาก 1.8 ครั้งต่อคนต่อปีใน พ.ศ. 2544 เป็น 3.4 ครั้ง
ต่อคนต่อปี ใน พ.ศ. 2552 โดยใน พ.ศ. 2544 - 2552 อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอกสูงสุดที่กรุงเทพมหานคร
(4 - 6 ครั้ง) และต�่าสุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1.2 - 3 ครั้ง) และอัตราการใช้บริการผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 10 ใน พ.ศ. 2538 เป็นร้อยละ 14.7 ใน พ.ศ. 2550 โดยสูงสุดที่กรุงเทพมหานครและต�่าสุดที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วง พ.ศ. 2545 - 2552 สัดส่วนผู้ป่วยนอกจ�าแนกตามสังกัดของโรงพยาบาล พบสูงสุด
ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประมาณ 2 ใน 3 เช่นเดียวกับสัดส่วนผู้ป่วยในร้อยละ 73
3.1.5 ก�าลังคนด้านสุขภาพยังมีความขาดแคลนแม้จะเร่งผลิตเพิ่ม
1) Ê¶Ò¹¡ÒÃ³¡íÒÅÑ§¤¹´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾
- ÊÒ¢Òá¾·Â พ.ศ. 2552 พบว่า มีแพทย์ขึ้นทะเบียนที่ส�านักงานเลขาธิการคณะกรรมการ
แพทยสภา จ�านวน 39,187 คน คาดว่าจะมีแพทย์ปฏิบัติงานในประเทศ จ�านวน 35,789 คน หรือคิดเป็น
อัตราส่วนต่อประชากร 1 : 1,773 แต่จากการส�ารวจทรัพยากรสาธารณสุขของส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ พบ
ว่า ใน พ.ศ. 2553 มีแพทย์ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข เพียง 26,162 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อ
ประชากรเท่ากับ 1 : 2,428 ในขณะทีค่ วามต้องการของประเทศ ควรเป็น 1 : 1,500 - 1,800 นอกจากปัญหาการ
ขาดแคลนแล้ว ยังมีปัญหาด้านการกระจาย จากข้อมูลพบว่า มีสัดส่วนแพทย์อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเพียง
ร้อยละ 50.4 ของจ�านวนแพทย์ทงั้ หมด ในขณะทีต่ อ้ งรับภาระดูแลประชาชนกว่าร้อยละ 80 ในปัจจุบนั สามารถ
รับนักศึกษาแพทย์ได้กว่า 2,300 คน
- ÊÒ¢Ò·Ñ¹µá¾·Â พ.ศ. 2552 มีทันตแพทย์ปฏิบัติงาน จ�านวน 10,571 คน (ทันตแพทยสภา,
2553) พบว่า ใน พ.ศ. 2553 มีทันตแพทย์ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข เพียง 5,112 คน หรือคิดเป็น
สัดส่วนต่อประชากรเท่ากับ 1 : 12,427 ปัจจุบันสามารถผลิตทันตแพทย์ได้ปีละ 600 คน และได้รับนักศึกษา
เพิ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2548 อีกปีละ 200 คน
- ÊÒ¢ÒàÀÊÑª¡Ã พ.ศ. 2552 มีปฏิบัติงานให้บริการจ�านวน 24,401 คน (สภาเภสัชกรรม, 2553)
ใน พ.ศ. 2553 มีเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข เพียง 8,134 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อ
ประชากรเท่ากับ 1 : 7,810 ปัจจุบันมีการผลิตประมาณปีละ 1,950 คน จากสถาบันการผลิตทั้งรัฐและเอกชน
16 แห่ง พบว่าเพียงพอกับความต้องการ
- ¾ÂÒºÒÅÇÔªÒªÕ¾ พ.ศ. 2552 มีจ�านวนที่ปฏิบัติงานให้บริการ 120,948 คน (สภาการพยาบาล,
2553) พบว่า ใน พ.ศ. 2553 มีพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข เพียง 138,710 คน หรือ
คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากรเท่ากับ 1 : 458 ปัจจุบันมีการผลิตทั้งภาครัฐทุกสังกัดและเอกชนประมาณปีละ
8,300 คน โดยก�าลังหลักที่ผลิตพยาบาลอยู่ในสถาบันการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข ปีละ 2,500 คน
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- ¡íÒÅÑ§¤¹à¾×èÍ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÃÐ´Ñº»°ÁÀÙÁÔ ในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.)
ได้ก�าหนดอัตราส่วนก�าลังคนต่อประชากร เป็น 1 : 1,250 ซึ่งต้องการก�าลังคนเพื่อการจัดบริการใน รพ.สต. ใน
ลักษณะ skill mixed จ�านวนกว่า 40,000 คน (ปัจจุบันมีเพียง 30,635 คน) ซึ่งในจ�านวนดังกล่าวต้องการ
พยาบาลวิชาชีพอย่างน้อยแห่งละ 1 - 2 คน โดยต้องการพยาบาลวิชาชีพใน รพ.สต. ประมาณ 13,500 คน
(ปัจจุบันมีเพียง 6,399 คน)
มีความพยายามในการปรับค่าตอบแทนแก่บุคลากรสาขาหลักที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน แต่ก็
แก้ปัญหาความขาดแคลนได้เพียงระดับหนึ่ง แต่ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูงขึ้นและการเรียกร้องของ
บุคลากรกลุ่มอื่นๆ
รูป 3.1 Health infrastructure and human resource trends in Thailand, 1962 - 2007

แหล่งข้ อมูล: Patcharanarumol et al (2011). Why and how did Thailand achieve good health at low cost?
แหล่งขŒอมูล: Patcharanarumol et al (2011). Why and how did Thailand achieve good health at low cost?
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3.1.6 สถานการณ์ การเงินการคลั
จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย
พ.ศ.ง 2553-2583

1) ครัวเรื อนไทยรับภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในสัดส่วนทีล่ ดลง รัฐจ่ายมากขึ้น ข้ อมูลจากบัญชีรายจ่าย

3.1.6 สถานการณ์การเงินการคลัง
1) ¤ÃÑÇàÃ×Í¹ä·ÂÃÑºÀÒÃÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ã¹ÊÑ´Ê‹Ç¹·ÕèÅ´Å§ ÃÑ°¨‹ÒÂÁÒ¡¢Öé¹ ข้อมูลจากบัญชี
รายจ่ายสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2552 - 2553 บ่งชี้ว่า รายจ่ายด้านสุขภาพรวม (total health
expenditure: THE) เพิ่มขึ้น 2.3 เท่าจาก 170,203 ล้านบาท (ราคาปีปัจจุบัน) คิดเป็นร้อยละ 3.3 ของ
รายได้ประชาชาติ หรือเฉลี่ย 2,732 บาทต่อคน ในปี พ.ศ. 2544 ก่อนมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
เป็น 392,368 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.9 ของรายได้ประชาชาติ หรือเฉลี่ย 6,142 บาทต่อคน ในปี
พ.ศ. 2553 ในรายงานการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2551 - 2553 ชี้ว่า รายจ่ายด้านสุขภาพเพิ่มในอัตราที่เร็วกว่า
การเพิ่มของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ กล่าวคือ รายจ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 7.6
ต่อปีในมูลค่าจริง ในขณะทีผ่ ลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ ร้อยละ 5.6 ต่อปี สัดส่วนค่าใช้จา่ ย
ด้านสุขภาพที่มาจากภาครัฐเพิ่มจากร้อยละ 56 ของรายจ่ายสุขภาพรวม ใน พ.ศ. 2544 เป็นร้อยละ 75
ใน พ.ศ. 2553 ในปีเดียวกัน รายจ่ายครัวเรือนลดลงจากร้อยละ 33.1 ของรายจ่ายสุขภาพรวม เป็นร้อยละ
13.9 ท�าให้ครัวเรือนมีภาระลดลง แต่ยังเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้หรือรายจ่ายทั้งหมด
ของครัวเรือนที่มีฐานะยากจน
ตาราง 3.1 รายจ่ายสุขภาพรวม (total health expenditure: THE) และข้อมูลตัวชี้วัดที่ส�าคัญด้านรายจ่าย
สุขภาพ ระหว่าง พ.ศ. 2537 - 2553 (ราคาปีปัจจุบัน)
ตัวชี้วัด
รายจ่ายสุขภาพรวม (ล้านบาท)
สัดส่วนรายจ่ายสุขภาพรวมต่อรายได้ประชาชาติ (%)
รายจ่ายสุขภาพรวม ภาครัฐ (ล้านบาท)
รายจ่ายสุขภาพรวม ภาคเอกชน (ล้านบาท)
สัดส่วนรายจ่ายสุขภาพรวม ภาครัฐ (%)
สัดส่วนรายจ่ายสุขภาพรวม ภาคเอกชน (%)
รายจ่ายสุขภาพรวม/คน/ปี (บาท/คน/ปี)

2537

2541

2544

2549

2553

127,655
3.5
56,885
70,771
45
55
2,160

172,811
3.7
94,656
78,155
55
45
2,811

170,203
3.3
95,779
74,424
56
44
2,732

274,055
3.5
198,407
75,648
72
28
4,362

392,368
3.9
293,378
98,990
75
25
6,142

แหล่งขŒอมูล: บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2552 - 2553 ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP), กระทรวง
สาธารณสุข.

2) ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§·Ñ§é 3 ¡Í§·Ø¹ÂÑ§ÁÕ¤ÇÒÁàËÅ×Íè ÁÅíÒé ระบบประกันสุขภาพภาครัฐทัง้ 3 กองทุน
มีแหล่งที่มาของการคลังสุขภาพ ชุดสิทธิประโยชน์ จ�านวนเงินที่ภาครัฐให้การสนับสนุน และวิธีการจ่ายเงิน
ให้กับสถานพยาบาลที่แตกต่างกัน
- สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ มีแหล่งการคลังสุขภาพจากภาษีทวั่ ไป และมีวธิ กี ารจ่ายเงิน
แบบตามเรียกเก็บ (fee - for - service) ส�าหรับการให้บริการผู้ป่วยนอก และวินิจฉัยโรคร่วมแบบมีเพดาน
(diagnosis - related group (DRG) with global budget) ส�าหรับกรณีผู้ป่วยใน
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- ประกันสังคม มีแหล่งการคลังสุขภาพจากเงินสมทบของลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล โดยใช้
วิธีการจ่ายเงินแบบเหมาจ่ายรายหัวทัง้ กรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ร่วมกับการจ่ายเพิ่มเติมกรณีมีการให้บริการ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
- บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีแหล่งการคลังสุขภาพจากภาษีทั่วไป และมีวิธีการจ่ายเงินแบบ
เหมาจ่ายรายหัวกรณีผู้ป่วยนอก และ วินิจฉัยโรคร่วมแบบมีเพดานกรณีผู้ป่วยใน
หลักฐานเชิงประจักษ์บง่ ชีค้ วามไม่เสมอภาคในการเข้าถึงและได้รบั บริการสุขภาพ และคุณภาพการบริการ
รักษาพยาบาล รวมทั้งยา/เวชภัณฑ์ที่ประชาชนได้รับระหว่าง 3 กองทุน ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปีส�าหรับ
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (12,000 บาท) สูงเป็น 4 เท่าของสิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(3,000 บาท รวมกองทุนเฉพาะ)
3) ¡ÒÃÅ§·Ø¹´ŒÒ¹¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ»‡Í§¡Ñ¹âÃ¤áÅÐÀÒÃÐâÃ¤ÁÕÊ´Ñ Ê‹Ç¹¤‹Í¹¢ŒÒ§¹ŒÍÂ โดยเฉพาะ
การเจ็บป่วยทีเ่ กิดจากโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังทีส่ า� คัญของประเทศ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะน�า้ หนักเกิน
การบริโภคบุหรีแ่ ละสุรา มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับ และมะเร็งเต้านม รวมทัง้ โรคติดต่อทีส่ า� คัญ คือ การติดเชือ้
ไวรัสเอดส์ จากข้อมูลการศึกษาบัญชีรายจ่ายด้านสุขภาพ พ.ศ. 2552 - 2553 แสดงว่าประเทศไทยมีค่าใช้จ่าย
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพียงร้อยละ 10.8 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพรวม และส่วนใหญ่เป็น
การให้บริการในโรงพยาบาล
4) ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ´ŒÒ¹ÂÒÂÑ§¤‹Í¹¢ŒÒ§ÊÙ§ ÂÑ§ÁÕ¡ÒÃãªŒÂÒ»¯ÔªÕÇ¹ÐÍÂ‹Ò§äÁ‹àËÁÒÐÊÁáÅÐ¢Ò´»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายด้านยาเพิ่มขึ้นจาก 52,823 ล้านบาทใน พ.ศ. 2537 เป็น 120,290 ล้านบาท ใน
พ.ศ. 2545 หรือมีอตั ราเพิม่ เฉลีย่ ร้อยละ 6.8 ต่อปี ซึง่ สูงกว่าอัตราการเพิม่ ของ GDP ของประเทศ นอกจากนัน้
แนวโน้มการดื้อยาปฏิชีวนะรุนแรงมีมากขึ้น
3.1.7 สถานการณ์และปั ญหาด้านระบบข้อมู ลข่าวสารสุขภาพ
ที่ส�าคัญคือ 1) กลไกนโยบายและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานยังไม่เพียงพอและขาดความ
ต่อเนื่อง 2) การมีระบบข้อมูลข่าวสาร สุขภาพที่ยังขาดคุณภาพ ไม่ครอบคลุม ยังมีความซ�้าซ้อน และปัญหา
การขาดกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล 3) การขาดระบบจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และ
4) ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
3.1.8 ความร่วมมือในการให้บริการสุขภาพระหว่างภาครัฐและเอกชน (public and private
partnership: PPPs) ยังมีข้อจํากัด
การด�าเนินการในเรื่อง PPPs ด้านบริการสุขภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ ลดภาระ
งบประมาณของรัฐในการลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีการด�าเนินงานในรูปแบบความร่วมมือ (การเช่า/
จ้างเหมา) ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่มีราคาแพง การจ้างเหมาบริการ เช่น การซัก¿อก การรักษา
ความปลอดภัย การท�าอาหาร การเช่าอาคาร/สถานที่ ตลอดจนความร่วม มือในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร ซึง่ ส่วนใหญ่ยงั มีปญ
ั หาอุปสรรคในเรือ่ งของกฎ/ระเบียบ และวิธปี ฏิบตั ขิ องทางราชการ รวมถึงนโยบาย
ทีจ่ ะก�าหนดแนวทางการด�าเนินการเพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์กบั ระบบบริการอย่างแท้จริง ส�าหรับ
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การด�าเนินงานที่เป็นการลงทุนในโครงการใหญ่ๆ เช่น การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลและบริหารโครงการ
โดยเอกชนยังอยู่ระหว่างการศึกษาหารูปแบบที่เหมาะสม
3.1.9 ภาคีสุขภาพ ผู ้เล่นที่ต้องเดินไปทางเดียวกัน
การเพิม่ ขึน้ ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการระบบสุขภาพทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชน
ท�าให้มีความหลากหลายทั้งภารกิจและระดับในการจัดการสุขภาพ มีผลต่อบทบาทและภารกิจของกระทรวง
สาธารณสุขทีต่ อ้ งเปลีย่ นแปลงไป อาทิ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔ (Êª) มีบทบาทพัฒนานโยบาย
และเคลื่อนไหวสังคม ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔ (Ê»Êª) เป็นผู้ซื้อบริการเพื่อให้ประชาชนไทย
ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างถ้วนหน้า ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹
¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ (ÊÊÊ) ท�าหน้าที่สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นน�้ามันหล่อลื่น
Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂÃÐººÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (ÊÇÃÊ) ท�าหน้าที่บริหารการสร้างความรู้ และสนับสนุนการวิจัยสาธารณสุข
เชิงระบบ Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃá¾·Â©Ø¡à©Ô¹áË‹§ªÒµÔ (Ê¾©) ท�าหน้าที่ในการบริหารจัดการ การประสานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน Ê¶ÒºÑ¹ÃÑºÃÍ§
¤Ø³ÀÒ¾Ê¶Ò¹¾ÂÒºÒÅ (ÊÃ¾) ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เป็นต้น

3.2 สถานการณ์และปั ญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงประชากร
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ตามรายงานคาดประมาณการนี้ พบว่า ประชากรวัยเด็กลดลง
จาก 12,641,653 คน (19.8%) ในปี 2553 เป็น 7,163,434 คน (11.2%) ในปี 2583 ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
เพิ่มขึ้นจาก 8,407,965 คน (13.2%) เป็น 20,519,373 คน (32.1%) และประชากรในวัยท�างานต้องแบกภาระ
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ (ภาวะพึ่งพิงจาก 0.41 ใน พ.ศ. 2553 เป็น 0.59 ใน พ.ศ. 2583) คุณภาพของประชากร
ในวัยเด็ก อันจะส่งผลถึงคุณภาพของประชากรในวัยผู้ใหญ่ที่เป็นก�าลังผลิตส�าคัญ ตลอดจนภาวะความเจ็บป่วย
และคุณภาพชีวติ ของประชากรในวัยสูงอายุจะเป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาประเทศและความอยูร่ อดในอนาคต
ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและแนวโน้มในอนาคต (2555) พบว่า โครงสร้างครอบครัวที่เป็นครอบครัว
เดี่ยวส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กลง ท�าให้สัมพันธภาพของคนในครอบครัวและปฏิสัมพันธ์ครอบครัวต่อชุมชน
น้อยลง การหย่าร้างสูงขึน้ ท�าให้มคี รอบครัวทีพ่ อ่ หรือแม่เลีย้ งลูกตามล�าพังมากขึน้ โครงสร้างครอบครัวทีป่ ระกอบ
ด้วยบุคคลสองวัย คือ ผูส้ งู อายุและเด็กจะมีมากขึน้ ผูส้ งู อายุในชนบทจะถูกปรับเปลีย่ นบทบาทและรับภาระแทน
พ่อแม่มากขึ้น มีกลุ่มผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง
3.2.1 สุขภาพและพัฒนาการเด็กไทยเมื่อจํานวนลดลงคุณภาพจึงเป� นตัวแปรสําคัญ
สุขภาพเด็กอาจต้องเริ่มจากการตั้งครรภ์ของมารดาซึ่งใน พ.ศ. 2552 มีแม่วัยรุ่นอายุต�่ากว่า 20 ปี
คลอดบุตรจ�านวน 106,726 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ของจ�านวนมารดาทุกช่วงอายุ ซึง่ สูงกว่าค่าเฉลีย่ มาตรฐาน
ที่องค์การอนามัยโลกก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 10 และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ การตั้งครรภ์อายุน้อยท�าให้เกิด
ความเสี่ยงต่อสุขภาพของแม่และลูกหลายประการ อาทิ ขาดสารอาหาร ความดันสูงจากการตั้งครรภ์ ลูกคลอด
ก่อนก�าหนดและน�้าหนักตัวน้อย เป็นต้น แม้จะมีความครอบคลุมการของฝากครรภ์และการคลอดเพิ่มมากขึ้น
แต่ยังคงมีปัญหาส�าคัญ คือ การคัดกรองโรคธาลาสซีเมีย ภาวะพร่องÎอร์โมนธัยรอยด์ และกลุ่มอาการดาวน์
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ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อทารก ท�าให้ยังพบภาวะธาลาสซีเมียชนิดรุนแรง 5.4 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 ราย
ภาวะพร่องÎอร์โมนธัยรอยด์และ phenylketonuria (PKU) 0.7 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 ราย และกลุ่ม
อาการดาวน์ 1 ต่อการเกิดมีชีพ 800 ราย
ในด้านความพิการ พบว่า การสูญเสียการได้ยินทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลรามาธิบดี 1.7 ต่อการเกิด
มีชีพ 1,000 ราย ถ้าหากไม่ได้รับการแก้ไขตั้งแต่วัยก่อนหัดพูดจะท�าให้เกิดปัญหาการสื่อสารอย่างรุนแรง
ความพิการจากการมองเห็น พบว่า เด็กวัยเรียนอายุ 6 - 12 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครมีสายตาผิดปกติร้อยละ
12 หากแก้ไขไม่ทันก็จะท�าให้พัฒนาการและการเรียนรู้เสียไปด้วย
ในด้านพัฒนาการเด็ก พบว่า เด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพียงร้อยละ 67 มีภาวะโลหิต
จางในเด็กอายุ 6 - 11 เดือนสูงถึงร้อยละ 56.3 ส่วนเด็กอายุ 1 - 5 ปี พบภาวะโลหิตจางร้อยละ 25.9 เกิดจาก
การขาดธาตุเหล็กในเด็กแรกเกิดจนถึงก่อนวัยเรียน นอกจากนีใ้ นเด็กทีม่ ภี าวะโลหิตจางมักจะพบการขาดแร่ธาตุ
สังกะสี และวิตามินเอ การดูแลในศูนย์เด็กเล็ก ขาดความพร้อม มีของเล่นไม่เพียงพอกับจ�านวนเด็ก (ร้อยละ 40)
มีสภาพช�ารุด รอการซ่อมแซม (ร้อยละ 37) ห้องน�้ามีสภาพช�ารุด (ร้อยละ 24) การด�าเนินงานในศูนย์เด็กเล็ก
ไม่ได้มาตรฐานพบอุบัติเหตุพลัดตกหกล้ม (ร้อยละ 38) อุบัติเหตุจากเครื่องเล่นสนาม (ร้อยละ 29) มีเด็ก¿ันผุ
(ร้อยละ 92)
ความชุกภาวะน�้าหนักเกินและอ้วนในเด็กไทยในวัยเรียน (อายุ 6 - 14 ปี) เพิ่มขึ้น 1.7 เท่าในรอบ 14 ปี
ข้อมูลจากการส�ารวจสภาวะสุขภาพของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551 - 2552 พบว่า
ความชุกน�้าหนักเกินและอ้วน ทั่วประเทศคิดเป็น 9.7% โดยเขตเมืองมีความชุก 13.1% และเขตชนบท 8.2%
จากการส�ารวจสถานการณ์ระดับสติปญ
ั ญาเด็กนักเรียนไทยทัว่ ประเทศ อายุ 6 - 15 ปี พ.ศ. 2554 พบว่า
เด็กนักเรียนไทยมีคะแนนสติปัญญาเฉลี่ยเท่ากับ 98.6 ซึ่งถือเป็นค่าระดับสติปัญญาที่อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ค่อน
ไปทางต�่ากว่ามาตรฐานสากลในยุคปัจจุบัน (ค่ากลาง IQ = 100) เมื่อดูภาพรวมของประเทศ พบว่า มีเด็กที่มี
IQ ต�่ากว่าเกณฑ์ปกติ (IQ<90) ประมาณร้อยละ 28.4 จะเห็นได้ว่า ในระบบการศึกษาของประเทศไทยยังมี
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางระดับสติปัญญา (IQ<70) อยู่ร้อยละ 6.5 ซึ่งสูงกว่าที่มาตรฐานสากลก�าหนดไว้
คือ ไม่ควรเกินร้อยละ 2
ศักยภาพและสมรรถนะของเด็กไทยเป็นปัจจัยส�าคัญในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศ
หากการเตรียมตัวไม่ดียังมีปัญหาด้านสุขภาพที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการทั้งโดยตรงและทางอ้อมก็จะส่งผลให้
เด็กที่มีจ�านวนน้อยลงไม่อาจแบกรับกลุ่มคนในวัยพึ่งพิง เมื่อเด็กเหล่านั้นต้องเคลื่อนไปเป็นคนในวัยท�างาน
3.2.2. สุขภาพและคุณภาพชี วิตของผู ้สูงอายุ ไทย
จากข้อมูลการส�ารวจสุขภาพคนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551 - 2552 พบว่า ผู้สูงอายุ
มีภาวะสุขภาพดังนี้
1) ¡ÒÃ¾Ö§è ¾Ô§ã¹¡Ô¨ÇÑµÃ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹ ซึง่ ประเมินจากการท�ากิจวัตรประจ�าวันพืน้ ฐาน (activities of daily
livings: ADL) และ การท�ากิจวัตรด้านการท�างาน การเดินทาง และการสื่อสาร (instrumental activities of
daily livings: IADL) พบว่า ผูส้ งู อายุรอ้ ยละ 0.6 ถึง 11.9 มีขอ้ จ�ากัดในการท�ากิจวัตรประจ�าวันพืน้ ฐาน (ADL)
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และร้อยละ 4 ถึง 36.5 มีข้อจ�ากัดการท�ากิจวัตรด้านการท�างาน การเดินทาง และการสื่อสาร (IADL) ความ
ชุกของภาวะที่ต้องพึ่งพิงในการท�ากิจวัตรพื้นฐาน หมายถึงไม่สามารถท�ากิจกรรมพื้นฐาน 2 กิจกรรมขึ้นไป
ร้อยละ 15.5 ซึ่งสูงกว่าการส�ารวจรอบที่ 3 ร้อยละ 12.8 ทั้งข้อจ�ากัดในการท�ากิจวัตรประจ�าวันพื้นฐานและ
ข้อจ�ากัดการท�ากิจวัตรด้านการท�างาน การเดินทาง และการสื่อสาร เพิ่มสูงขึ้นตามอายุ
รูป รู3.2
ร้อร้ยละของผู
ากัดดในการท
ในการท�ากิาจกิวัจตวัรพืตรพื
้นฐาน
ป 3.2
อยละของผู้ส้ สูงงูอายุ
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้นฐาน
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แหล่งขŒอมูล: การส�ารวจสุขภาพคนไทยโดยการตรวจร่
างกายครั
้งที่ 4 พ.ศ. 2551 - 2552
แหล่ งข้ อมูล: การสารวจสุ
ขภาพคนไทยโดยการตรวจร่
างกายครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2551-2552

2) ÀÒÇÐÊÁÍ§àÊ×èÍÁ พบว่าความชุกของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุมีอยู่ร้อยละ 12.4 (หญิง 15.1
ชาย 9.8) ความชุกเพิ่มขึ้นตามอายุ โดยอายุ 80 ปี ขึ้นไป พบภาวะสมองเสื่อมถึงหนึ่งในสาม และพบมากกว่า
ในผู้ที่มีการศึกษาน้อย
3) ¤ÇÒÁàÊ×Íè Á¶ÍÂ¢Í§ÍÇÑÂÇÐ พบผูส้ งู อายุไทยเป็นต้อกระจกทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยจากแพทย์ ร้อยละ 21.1
โดยได้รับการรักษาแล้วร้อยละ 52.8 มีผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยิน คิดเป็นร้อยละ 28.0 มีการใช้เครื่องช่วย¿ัง
กรณีไม่ได้ยินทั้ง 2 ข้าง ร้อยละ 22.3
4) ¡ÒÃË¡ÅŒÁ การหกล้มเป็นปัญหาส�าคัญในผู้สูงอายุซึ่งอาจน�าไปสู่การบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต
ได้ ในรอบ 6 เดือนก่อนการส�ารวจ พบว่ามีความชุกของการหกล้มคิดเป็นร้อยละ 18.5 (หญิง 21.9 ชาย 14.4)
กว่าครึ่งของผู้สูงอายุหญิงเกิดการหกล้มในบ้าน ซึ่งแตกต่างจากผู้สูงอายุชายที่หกล้มนอกบ้านมากกว่า สาเหตุ
ส�าคัญของการหกล้ม คือ พื้นลื่น สะดุดสิ่งกีดขวาง เสียการทรงตัว ผลจากการหกล้มท�าให้เกิดอาการ¿กช�้า
และปวดหลัง มีผู้สูงอายุร้อยละ 1 - 2 ที่เกิดกระดูกหักหลังจากหกล้ม และร้อยละ 5.1 ต้องเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยใน
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5) âÃ¤àÃ×éÍÃÑ§ พบภาวะซึมเศร้าร้อยละ 4.6 โดยพบในผู้สูงอายุหญิงมากกว่าชาย 2 เท่า โรคข้อเสื่อม
พบถึงร้อยละ 19.8 ท�าให้ประมาณการได้ว่าจะมีผู้สูงอายุ กว่า 1 ล้าน 4 แสนคนที่มีปัญหาข้อเสื่อม ยังพบ
โรคความดันสูงร้อยละ 48 เบาหวาน ร้อยละ 15.9 สูงกว่าค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มอายุที่ 21.4 และ 6.9 ตามล�าด้บ
และโรคอ้วน (BMI > 25 กก./ตร.ม) ร้อยละ 29.9
จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2553 แสดงสถานการณ์ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
พบความเปราะบางทางร่างกาย จากการส�ารวจความพิการของส�านักงานสถิตแิ ห่งชาติพบผูส้ งู อายุทมี่ คี วามพิการ
1,058,885 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุหนึ่งในสี่ มีความยากล�าบากในการดูแลตนเอง ยังมี
ความเปราะบางด้านจิตใจถึงหนึ่งในสาม ท�าให้มีผลต่อชีวิตประจ�าวันเช่น นอนไม่หลับ เสียสมาธิ ไม่อยากกิน
อาหารไม่อยากท�างาน และพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้นโดยแนวโน้มผู้สูงอายุไทยดื่มสุราและสูบบุหรี่น้อยลง กินผัก
ผลไม้เพิ่มมากขึ้น การออกก�าลังกายเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงหนึ่งในสามในระยะสิบปี
ข้อมูลโครงการพัฒนาเครือ่ งชีว้ ดั ภาระโรคและปัจจัยเสีย่ งของประเทศไทย พ.ศ. 2552 พบสาเหตุการตาย
ในผู้สูงอายุ จากโรคเส้นเลือดสมองสูงสุดทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (chronic obstructive
pulmonary disease: COPD) โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ มะเร็งตับ มะเร็งปอด และเบาหวานเป็นโรคในล�าดับ
ต้นๆ ในผู้สุงอายุชาย และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เบาหวาน โรคไต โรคมะเร็งตับ และโรคติดเชื้อในทางเดิน
หายใจส่วนล่างเป็นล�าดับต้นๆ ในผู้สูงอายุหญิง
ตาราง 3.2 Top 10 causes of deaths in people aged > 60 years by disease and sex
Rank
1
2
3
4
5
6

Male
Disease

Stroke
COPD
Ischaemic heart disease
Liver cancer
Bronchus & Lung cancer
Diabetes

Deaths %

18372 14.3
13452 10.4
12356 9.6
8590 6.7
7328 5.7
6835 5.3

% Death

Female
Disease

18.1 23707 Stroke
11.1 14536 Ischaemic heart disease
10.3 13482 Diabetes
4.6 6073 Nephritis & Nephrosis
3.7 4894 Liver cancer
3.7 4810 Lower respiratory tract
infections
3.2 4228 COPD

7 Lower respiratory tract
4367 3.4
infections
8 Tuberculosis
4303 3.3
2.5 3280 Colon & Rectum cancer
9 Nephritis & Nephrosis
3755 2.9
2.4 3133 Diarrhoea
10 Colon & Rectum cancer
3285 2.5
2.2 2911 Bronchus & Lung cancer
Top 10
82644 64.1 62.0 81052 Top 10
All causes
128901 100.0 100.0 130644 All causes
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Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ขณะที่การสูญเสียปีสุขภาวะของผู้สูงอายุไทย (DALYs) พ.ศ. 2552 รวมทั้งหมด 3,551,729 ปี (ชาย
1,655,623 ปีและหญิง 1,896,106 ปี) โดยมีกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด 22% มะเร็ง 15% ความผิดปกติ
ของการรับสัมผัส 13% เบาหวาน 9% โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 7%
รู ป The
3.3 The
disease
injury
burden
in peopleaged
agedover
over60
60 years
years by
by broad
รูป 3.3
disease
andand
injury
burden
in people
broaddisease
diseasegrouping
grouping

Others
34%

Male

Cardiovascul
ar diseases
22%

Cardiovascular diseases
Cancer
Sensory disorder
Cancer
15%

Chronic
respiratory
diseases
7%

Female

Diabetes
Chronic respiratory dis.
Others

Sensory
disorders
13%

Total

0%

Diabetes
9%

50%

100%

แหล่งขŒอมูล: โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย พ.ศ. 2552

แหล่ งข้ อมูล: โครงการพัฒนาเครื่ องชี ้วัดภาระโรคและปั จจัยเสี่ยงของประเทศไทย พ.ศ. 2552

3.2.3 การใช�บริการด้านสุขภาพของผู ้สูงอายุ ไทย
เมือ่ พิจารณาด้านการใช้บริการสุขภาพของกลุม่ ผูส้ งู อายุ จากการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับผลสัมฤทธิก์ ารใช้บริการ
สุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ และผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายสุขภาพของภาครัฐ ในช่วงปี 2554 - 2564 โดยนายแพทย์
ถาวร สกุลพานิชย์ และคณะ พบว่า ในปี 2553 การใช้บริการด้านสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเฉพาะระบบ
บริการปฐมภูมมิ แี นวโน้มดีขนึ้ ผูส้ งู อายุสามารถเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และบริการรักษาพยาบาล
ได้มากขึ้น รวมทั้งผู้สูงอายุมีความต้องการระบบบริการ¿„้น¿ูสภาพและการดูแลระยะยาวมากขึ้น ตามรายงาน
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย 2553 ดังนี้
1) ¼ÙÊŒ §Ù ÍÒÂØãªŒºÃÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾áÅÐºÃÔ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅÁÒ¡¡Ç‹Ò¡ÅØÁ‹ Í×¹è โดยผูส้ งู อายุเข้าถึงบริการ
ส่งเสริมสุขภาพมากกว่าประชากรวัยหนุ่มสาวและวัยกลางคน เมื่อดูจากอัตราการการใช้บริการตรวจร่างกาย
ประจ�าปี ซึ่งด�าเนินการโดยส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราการใช้บริการ
ประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) เล็กน้อย โดยผูส้ งู อายุได้รบั การตรวจร่างกายประจ�าปีรอ้ ยละ 25 ของผูส้ งู อายุ
ทั้งหมด แต่โดยรวมความครอบคลุมการคัดกรองโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตั้งแต่ยังไม่มี
อาการและอาการแสดงยังต�่าอยู่ แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุจ�านวนมาก ยังคงมีความเสี่ยงในการเจ็บป่วยจาก

การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ
จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583

49

ร่างกายประจาปี ซึง่ ดาเนินการโดยสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึง่ เป็ นอัตราที่สงู กว่าอัตราการใช้ บริ การ
ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี ) เล็กน้ อย โดยผู้สงู อายุได้ รับการตรวจร่ างกายประจาปี ร้ อยละ 25 ของผู้สงู อายุ
ทังหมด
้
แต่โดยรวมความครอบคลุมการคัดกรองโรคเรื อ้ รัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตังแต่
้ ยงั ไม่มี
อาการและอาการแสดงยั
่ บแสดงให้
ว่าผู้สงู อายุจผูานวนมาก
คงมีความเสี
งในการเจ็
บป่ วยจากโรค
โรคเรื
อ้ รัง และโรคแทรกซ้องนต่าส�อยู
าหรั
บริการรัเห็กนษาพยาบาล
ส้ งู อายุมอี ยัตั งราการใช้
บริก่ยารทั
ง้ ผูป้ ว่ ยนอกและผู
ป้ ว่ ย
ในสู
าประชากรกลุอ่มนอืส่นาหรั
ๆ บโดยมี
อัตกราการใช้
บริผูก้ สารผู
6.2บริครั
้งต่งผู
อ้ คนต่
อปี ในขณะที
่อัตงรา
เรื อ้งรักว่
ง และโรคแทรกซ้
บริ การรั
ษาพยาบาล
งู อายุ้ปม่วีอยนอก
ตั ราการใช้
การทั
้ ป่วยนอกและผู
้ ป่วยในสู
การใช้
บริการผู้ป่วยนอกกลุ
่มวัยอแรงงานอยู
้งต่อคนต่
นอัตอราการใช้
บริ่อกตัารผู
้ป่วยในของผู
อายุ
กว่าประชากรกลุ
ม่ อื่นๆ โดยมี
ตั ราการใช้ บ่ทริี่ ก2.8
ารผู้ปครั
่ วยนอก
6.2 อครัปีง้ ต่ส่อวคนต่
ปี ในขณะที
ราการใช้
บริ การผู้ส้ ปูง่ วย
อยูนอกกลุ
่ที่ 0.2 ม่ ครั
ต่อคนต่อปี่ที่ 2.8
สูงเป็ครันง้ สามเท่
ราการใช้
บริกบารผู
้ป่ว้ ปยในส�
าหรับกลุ
วัยอแรงงาน
วัย้งแรงงานอยู
ต่อคนต่าอของอั
ปี ส่วตนอั
ตราการใช้
ริ การผู
่ วยในของผู
้ สงู ่มอายุ
ยู่ที่ 0.2 ครัง้ ต่อคนต่อ
ปี สูงเป็ นสามเท่าของอั
บริ กบารผู
้ ป่วยในส
าหรับกลุ้สม่ ูงอายุ
วัยแรงงาน
รูปตราการใช้
3.4 การใช้
ริการสุ
ขภาพของผู
เทียบกับประชากรกลุ่มอื่น

แหล่งข้ อมูล: ฐานข้ อมูลผู้ป่วยนอก ปี งบประมาณ 2553 ของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้ าราชการ กองทุนประกันสังคม
แหล่งขŒอมูล: ฐานข้อและหลั
มูลผู้ป่วกยนอก
บประมาณ
การรักษาพยาบาลข้าราชการ
กองทุ
นสัง2551-2552
คม และหลักประกันสุขภาพ
ประกันสุปีขงภาพแห่
งชาติ2553
ในการสของสวั
ารวจสุสดิขภาพคนไทยโดยการตรวจร่
างกาย
ครัง้ นทีประกั
่ 4 พ.ศ.
แห่งชาติ ในการส�ารวจสุขภาพคนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551 - 2552

รูป 3.4 การใช้ บริ การสุขภาพของผู้สงู อายุเทียบกับประชากรกลุม่ อื่น

2) ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØÁÕÍµÑ ÃÒ¡ÒÃãªŒºÃÔ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅÊÙ§¢Ö¹é โดยมีความแตกต่างทัง้ การใช้บริการในแต่ละช่วง
อายุ ประเภทสิทธิหลักประกันสุขภาพ และพื้นที่ โดยอัตราการใช้บริการแบบผู้ป่วยนอก เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
ในกลุ่มผู้สูงอายุเมื่อเปรียบกับสถานการณ์ในปีงบประมาณ 2552 แต่อัตราการใช้บริการของผู้ป่วยในกลุ่ม
53 บกลุ่มอายุพบว่าอัตราการใช้บริการผู้ป่วยในสูงที่สุด
ผู้สูงอายุใกล้เคียงกับปีงบประมาณก่อน เมื่อพิจารณาในระดั
ในกลุ่มอายุ 70 - 79 ปี ทั้งโรคเฉียบพลัน โรคเรื้อรัง โรคจากความเสื่อมและอุบัติเหตุ แต่แนวโน้มในการ
เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้บริการผู้ป่วยในแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มโรค
ผู้สูงอายุท่ีอายุมากกว่า 80 ปี พบว่า ผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมีอัตราการใช้บริการ
แบบผู้ป่วยในสูงกว่าผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในขณะที่อัตราการใช้บริการดังกล่าวในกลุ่มผู้สูงอายุ
60 - 69 ปี แม้ว่าจะมีความแตกต่างกัน แต่อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่าน่าจะมีปัจจัยอื่นนอกเหนือ
จากความแตกต่างระหว่างสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพ เช่น ความล�าบากในการเดินทางของผู้สูงอายุ
ที่มีอายุมากขึ้น เจตคติที่ไม่คิดว่าจ�าเป็นต้องรับบริการ หรือการรักษาเกินความจ�าเป็น เป็นต้น
3) ¼ÅÊÑÁÄ·¸Ôì¢Í§ÃÐºººÃÔ¡ÒÃ»°ÁÀÙÁÔã¹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØÁÕá¹Çâ¹ŒÁ´Õ¢Öé¹ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลผู้มารับบริการ
รักษาแบบผู้ป่วยในตามกลุ่มโรคที่จัดได้ว่าเป็น “การนอนโรงพยาบาลในกลุ่มโรคที่ไม่จ�าเป็นต้องรักษาแบบ
ผู้ป่วยใน” ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 - 2553 พบว่า มีแนวโน้มลดลงทั้งกรณีโรคเฉียบพลันและโรคเรื้อรัง
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4) ¼ÙÊŒ Ù§ÍÒÂØÁ¤Õ ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃÃÐºººÃÔ¡ÒÃ¿„¹œ ¿ÙÊÀÒ¾áÅÐ¡ÒÃ´ÙáÅÃÐÂÐÂÒÇÁÒ¡¢Ö¹é แม้ว่าปัจจุบนั ยังไม่มี
ข้อมูลแสดงความต้องการบริการ¿„้น¿ูสภาพ และการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุโดยตรง แต่จากการวิเคราะห์
ข้อมูลการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในนั้น แสดงโดยอ้อมให้เห็นความต้องการบริการดังกล่าวโดยดูจากจ�านวน
ผู้ที่ต้องนอนโรงพยาบาลนานเกิน 2 เดือนขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในสัดส่วนที่สูงขึ้นถึงเกือบร้อยละ 40
3.3.4 ค่าใช�จ่ายในการดูแลสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงประชากร
รายงานวิจัยจ�านวนมากแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ค่าใช้จ่ายทางสุขภาพเปลี่ยนแปลง คือ อายุ
เพศ เทคโนโลยี และภาวะสุขภาพ (health status) และมีขอ้ มูลชัดเจนว่า ค่าใช้จา่ ยทางสุขภาพเพิม่ สูงขึน้ ตาม
ลักษณะอายุ เป็นลักษณะตัวอักษร “J” ในภาษาอังกฤษ (J curve) โดยจะสูงในช่วงวัยแรกเกิด จากนั้นจะ
ลดต�่าที่สุดในช่วงหนุ่มสาว จากนั้นจะกลับสูงในวัยกลางคน และสูงที่สุดในวัยสูงอายุ พบว่า ในแต่ละกลุ่มอายุ
นั้นค่าใช้จ่ายสุขภาพของกลุ่มที่เสียชีวิตต่างจากกลุ่มที่ยังมีชีวิตรอดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท�าให้เกิดแนวคิด
ว่า การที่ค่าใช้จ่ายทางสุขภาพของผู้สูงอายุสูงกว่ากลุ่มอื่นนั้น เกิดจากประชากรกลุ่มนี้มีโอกาสเสียชีวิตในช่วง
อายุนั้นสูงกว่า ไม่ใช่เป็นเพราะอายุมากกว่า นอกจากนั้นจากการวิเคราะห์ยังพบว่า ค่าใช้จ่ายทางสุขภาพที่เพิ่ม
สูงขึ้นนี้ มาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์มากกว่าภาวะชราภาพอย่างชัดเจน
รูป 3.5 Probability of being hospitalized and costs once in hospital
by year from death random - effects panel data model

แหล่งขŒแหล่
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พ.ศ. 2553-2583
ประเทศไทย พบว่า สัดส่วนค่าใช้ จ่ายด้ านบริ การสุขภาพภายใต้ การดูแล 3 กองทุน ต่อ GDP เพิ่มจากร้ อยละ 2.2

GDP ของประเทศไทย พบว่า สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพภายใต้การดูแล 3 กองทุน ต่อ GDP
เพิ่มจากร้อยละ 2.2 ของ GDP ใน พ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 2.8 ของ GDP ใน พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ภาระ
ค่าใช้จา่ ยบริการสุขภาพกลุม่ ผูส้ งู อายุเพิม่ จากร้อยละ 0.6 ของ GDP ใน พ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 1.1 (0.8 - 1.5)
ของ GDP ใน พ.ศ. 2565 ขึ้นกับการเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น แนวทางลดค่าใช้จ่ายสุขภาพต่อหน่วย และ
การเปลี่ยนแปลงสถานะทางสุขภาพของประชาชน โดยปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มอัตราการใช้บริการ อัตราค่า
บริการและค่ายา โดยโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุมีผลอยู่บ้างแต่ไม่มากนัก ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนี้
เกิดจากปัจจัยร่วมที่ส�าคัญ 2 ปัจจัย คือ ค่าใช้จ่ายทางสุขภาพที่สูงขึ้นตามอายุ และค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ก่อนการเสียชีวิต โดยค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของคนตลอดช่วงอายุขัยจะกระจุกตัวอยู่ที่ระยะเวลาก่อนเสียชีวิต
โดยไม่เกี่ยวกับว่าจะเสียชีวิตเมื่ออายุเท่าใด ผู้สูงอายุมีอัตราตายรายอายุ (age - speciﬁc mortality rate)
สูงกว่ากลุ่มอายุอื่น จึงมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพก่อนการเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มอายุอื่น เป็นสาเหตุหลักที่ท�าให้
ค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพที่สูงขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุ
การมีอายุคาดเฉลี่ยยืนยาวขึ้นนั้นไม่ได้เป็นปัจจัยส�าคัญให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงขึ้น โดยอัตรา
การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุกับค่าใช้จ่ายสุขภาพในประเทศกลุ่มองค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) และสหรัฐอเมริกา
ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (Bolnick, 2004 อ้างในรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย)
โดยเมื่อวิเคราะห์ลึกลงไป พบว่า ปัจจัยผลักดันต้นทุนที่ส�าคัญกลับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
การเปลี่ยนแปลงของรายได้ (Jacobzone, 2002 อ้างในรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย) ท�าให้ในแต่ละกลุ่ม
อายุ ค่าใช้จ่ายสุขภาพของกลุ่มที่เสียชีวิตต่างจากกลุ่มที่ยังมีชีวิตรอดหลายเท่า เนื่องจากการใช้ยาและบริการ
ทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีสูงและแพงถูกใช้ในกลุ่มผู้ป่วยก่อนเสียชีวิตเป็นหลัก ถ้าอายุคาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ในลักษณะ morbidity disability compression คือ ท�าให้ปีที่สุขภาพไม่ดีจากการเจ็บป่วยหรือพิการแคบลง
ค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มจะลดลงได้ ในท�านองกลับกัน ถ้าอายุคาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในลักษณะ morbidity
disability expansion หรือปีที่สุขภาพไม่ดีจากการเจ็บป่วยหรือพิการกว้างขึ้น จะท�าให้ค่ารักษาพยาบาล
เพิ่มสูงขึ้น บทเรียนจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีผู้สูงอายุกว่า 20% ในปัจจุบัน ท�าให้มีหนี้สาธารณะต่อ GDP สูงถึง
204% (2012) ที่ยังอยู่ได้ก็เพราะหนี้ทั้งหมดเป็นการกู้ภายในประเทศญี่ปุ่นเอง
3.2.5 ประมาณการลงทุนด้านสุขภาพขึ�นกับเงื่อนไขการยกระดับการลงทุน
ในรายงานฉบับสุดท้าย โครงการวิจัยการลงทุนด้านสังคม ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พ.ศ. 2552 ประมาณการรายจ่ายในอีก 20 ปี บนข้อสมมุติ 3 แบบ
คือ S0 มีการด�าเนินการอย่างที่เป็นไปในปัจจุบัน S1 มีการยกระดับการลงทุนสุขภาพตามมาตรฐานขั้นกลาง
และ S2 มีการยกระดับการลงทุนสุขภาพตามมาตรฐานขั้นสูง โดยก�าหนดเงื่อนไขใน S1 และ S2 เช่น
ความครอบคลุมการใช้สทิ ธิ์ ชุดสิทธิประโยชน์ การปรับปรุงคุณภาพบริการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัจจัย
เสี่ยง ในกรณี S0 ในปี พ.ศ. 2571 จะต้องลงทุน 1,125,114 ล้านบาท (4.3 ของ GDP) กรณี S1 ลงทุน
1,363,736 ล้านบาท (5.3 ของ GDP) กรณี S2 ลงทุน 1,628,925 ล้านบาท (6.3 ของ GDP) ซึ่งเมื่อเทียบ
กับประเทศที่พัฒนาแล้วก็ยังลงทุนต�่ากว่าเมื่อเทียบกับ GDP
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ตาราง 3.3 ประมาณการรายจ่ายด้านสุขภาพภายใต้ข้อสมมุติ 3 แบบ
รายการ
แนวโน้มปกติ (Senario 0)
รายจ่ายสุขภาพ (ล้านบาท)
สัดส่วนต่อ GDP (%)
มาตรฐานขั้นกลาง (Senario 1)
รายจ่ายสุขภาพ (ล้านบาท)

สัดส่วนต่อ GDP (%)
มาตรฐานขั้นสูง(Senario 2)
รายจ่ายสุขภาพ (ล้านบาท)
สัดส่วนต่อ GDP (%)

2556

ป‚งบประมาณ
2561
2566

2571

395,409
3.63

558,642
3.84

791,556
4.06

1,125,114
4.31

430,964
3.96

641,986
4.41

942,885
4.84

1,363,736

464,260
4.27

731,405
5.02

1,113,161
5.71

1,628,925
6.25

5.23

แหล่งขŒอมูล: รายงานฉบับสุดท้าย โครงการศึกษาวิจยั การลงทุนด้านสังคม ภายใต้เงือ่ นไขการเปลีย่ นแปลงทางสังคม และการปรับตัวสูส่ งั คม - เศรษฐกิจ
ฐานความรู้.

3.2.6 การประกันสุขภาพทัว่ หน้าที่เป� นระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพสําคัญและผลกระทบ
ประเทศไทยได้เข้าสูย่ คุ ทีก่ ารปฏิรปู ระบบสุขภาพทีส่ า� คัญ เมือ่ รัฐบาลมีนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรคในปี
2545 ซึ่งขยายความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพให้แก่คนส่วนใหญ่ที่อยู่นอกเหนือจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการจ�านวนประมาณ 6 ล้านคน และกลุ่มประกันสังคมอีกเกือบ 10 ล้านคน ในขณะที่
ถูกมองว่า ต้องใช้งบประมาณจ�านวนมหาศาลและไม่สามารถมีความยั่งยืนได้ แต่จากการประเมินระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก (พ.ศ. 2544 - 2553) โดยทีมนักวิชาการไทยและต่างประเทศ
ใช้เวลาร่วมปี พบว่า ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าท�าให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพทีม่ ีคุณภาพมากขึน้
อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราการเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพที่จ�าเป็น
(unmet need) อยู่ในระดับต�่ามาก ลดภาระรายจ่ายด้านรักษาพยาบาลของครัวเรือนที่ยากจนอันเนื่องมาจาก
การจ่ายค่ารักษาพยาบาลลดลงจากร้อยละ 2.7 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 0.5 ในปี 2552 ป้องกันการล้มละลาย
ได้กว่า 60,000 ครัวเรือนหากไม่มรี ะบบประกันสุขภาพดังกล่าว และผลการส�ารวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
ต่อระบบดังกล่าวอยู่ในระดับสูง และเพิ่มขึ้นจนเป็นร้อยละ 90 ในปี 2553 และแม้ในกลุ่มผู้ให้บริการจะมี
ความพึงพอใจต�่าในช่วงแรก คิดเป็นร้อยละ 39 ใน พ.ศ. 2547 ก็เพิ่มจนเป็นร้อยละ 79 ใน พ.ศ. 2553
ปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญคือ ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็นลงไปถึงระดับอ�าเภอ ต�าบล
มีหน่วยงานวิจัยนโยบายและระบบสาธารณสุขที่มีศักยภาพ ระบบการบริหารสาธารณสุขที่เข้มแข็งและมีระบบ
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรที่พร้อมใช้งาน และที่ส�าคัญ คือ มีนโยบายที่เข้มแข็งจากรัฐบาล
3.2.7 การเคลื่อนย้ายประชากรและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
แม้ในข้อสมมุติของการคาดประมาณการประชากรนี้จะไม่ได้ค�านึงถึงผลกระทบจากการเคลื่อนย้าย
ประชากร แต่ในข้อเท็จจริงทีม่ คี นต่างด้าวอาศัยในประเทศไทยกว่า 3 ล้านคน จากการส�ารวจส�ามะโนประชากร
ในปี 2553 โดยเฉพาะแรงงาน 3 สัญชาติ คือ พม่า กัมพูชา ลาว ซึง่ อาจมีตวั เลขทีส่ งู กว่าทีเ่ ห็น และการเข้าสู่
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเต็มตัวก็มีการคาดการณ์กันว่า อาจมีการเคลื่อนย้ายของประชากรมากขึ้นเนื่องจาก
มีการลดเงื่อนไขการเข้าเมือง และนอกจากแรงงานและประชาชนทั่วไปแล้ว กลุ่มวิชาชีพซึ่งรวมถึงวิชาชีพด้าน
สุขภาพ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลของประเทศในอาเซียนลงนามในข้อตกลงยอมรับร่วม(MRA: Mutual Recognition
Arrangement) แล้ว 3 สาขาวิชาชีพ พยาบาล (2549) แพทย์ และทันตแพทย์ (2552) แม้ว่าโดยเนื้อหาของ
ข้อก�าหนดใน MRA ฉบับปัจจุบัน และ พรบ.วิชาชีพยังมีเงื่อนไขที่ท�าให้การเคลื่อนย้ายบุคลากรทางการแพทย์
ไม่อาจท�าได้ง่ายนักเพราะจะต้องไปสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยข้อสอบยังเป็นของประเทศปลายทาง
แต่ขอ้ จ�ากัดเหล่านัน้ ก็ตอ้ งถูกปรับแก้ให้การเคลือ่ นย้ายเสรีมากขึน้ ซึง่ อาจออกมาในรูปการให้ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขน้อยกว่าที่มีอยู่
การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวมีผลกระทบทั้งด้านบวกและลบต่อฉากทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรไทย ในด้านบวกคือ คนเหล่านี้เข้ามาช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยปัจจุบันมีการศึกษาที่
ประมาณการว่า แรงงานต่างด้าวมีส่วนช่วยสร้าง GDP ของประเทศไทย 5% และช่วยท�างานในประเภทงาน
ที่คนไทยปฏิเสธหรือไม่นิยมท�า เช่น คนรับใช้ตามบ้าน การประมง กรรมกร ในขณะที่ผลกระทบด้านลบ คือ
เป็นภาระในการจัดหาบริการ ซึ่งส่วนส�าคัญ คือ บริการด้านสุขภาพ โดยกลุ่มที่มีประกันสุขภาพก็ไม่เป็นภาระ
ทางการเงินการคลังมากนัก แต่กย็ งั เป็นภาระในการจัดการบริการให้พอเพียงไม่เกิดผลกระทบกับบริการคนไทย
แต่กลุ่มที่ไม่มีประกันสุขภาพเนื่องจากหลบหนีเข้าเมือง และไม่อยู่ในข่ายการผ่อนผัน หรือกลุ่มที่พิสูจน์สัญชาติ
แล้วแต่ท�างานอยู่ใน informal sector เช่น คนรับใช้ตามบ้าน ประมงทะเลฯลฯ ซึ่งตามกฎหมายไม่สามารถ
เข้าสู่ระบบประกันสังคมได้ หากไม่ซื้อประกันสุขภาพก็ท�าให้มีปัญหาการเจ็บป่วยที่ต้องจ่ายเงินเองและแรงงาน
เหล่านี้จ�านวนมากไม่มีความสามารถพอที่จะจ่าย จึงเป็นภาระทางการเงินของสถานพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะ
ในบริเวณชายแดน

3.3 กฎหมาย นโยบาย ยุ ทธศาสตร์ และการขับเคลื่ อนงานด้านสุขภาพเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงประชากร
3.3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เป� นหลักประกันสิทธิ์ในการรับบริการ
จากรัฐ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก�าหนดในมาตรา 80 ว่า รัฐต้องด�าเนินการตามแนวนโยบาย
ด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม โดยคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุน
การอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชายเสริมสร้างและพัฒนา
ความเป็นปƒกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทัง้ ต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผสู้ งู อายุ ผูย้ ากไร้
ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้อยู่ในสภาวะยากล�าบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ และส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพทีเ่ น้นการสร้างเสริมสุขภาพอันน�าไปสู่สุขภาวะทีย่ ั่งยืนของประชาชน รวมทัง้
จัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม
ให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพ
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3.3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ตระหนักถึงปั ญหาและพยายาม
เสนอทางออก
ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสูงอายุ และคุณภาพ
ของเด็กไทยลดลงโดยสร้างภูมิคุ้มกัน และก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์ข้อ 5.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีสาระหลักคือ
1) การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม โดยส่งเสริมคู่สมรสที่พร้อม ให้มีบุตร
รักษาอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต�่ากว่าปัจจุบัน
2) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
ก. พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ คุณธรรมและจริยธรรม โดย
• เตรียมความพร้อมของพ่อแม่และผู้ดูแลในการเลี้ยงดูเด็ก
• ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก
ข. พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีความรู้ทางวิชาการ และสติปัญญาทางอารมณ์ที่เข้มแข็ง
• การพัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอน
• เสริมสร้างทักษะชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและถูกต้องให้แก่เด็ก
ค. พัฒนาก�าลังแรงงานให้มีความรู้และสมรรถนะ

ของชาติ

ง. พัฒนาผู้สูงอายุ
• ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท�าในผู้สูงอายุ
• ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน�าความรู้และประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่เป็นคลังสมอง
• พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลาย

3) การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
4) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3.3 แผนพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ 11 และแผนยุ ทธศาสตร์สขุ ภาพดีวถิ ชี ี วติ ไทย พ.ศ. 2554 - 2563
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติเป็นแผนระยะกลาง (5 ปี) ด�าเนินการมาควบคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ซึง่ ปัจจุบนั เป็นแผนฉบับที่ 11 ได้มกี ารทบทวนสถานการณ์สขุ ภาพของประเทศและมุง่ พัฒนา
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเอกภาพและธรรมาภิบาลในการอภิบาลระบบสุขภาพ ให้ความส�าคัญ
กับการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม โดยก�าหนดวิสยั ทัศน์วา่ “ประชาชนทุกคนมีสขุ ภาพดี ร่วมสร้างระบบ
สุขภาพพอเพียงเป็นธรรม น�าสู่สังคมสุขภาวะ” มียุทธศาสตร์ที่จะสร้างความเข้มแข็งของปัจเจกชน ชุมชน
ท้องถิ่นและภาคีสุขภาพมุ่งระบบสุขภาพเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค หรือลดโรคเรื้อรัง
มีมาตรการภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริการในการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ รวมถึงยุทธศาสตร์การจัดการที่มีมาตรการวางแผนผลิตและพัฒนาก�าลังคนรองรับ
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แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยเกิดจากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันร่างและผลักดันให้เกิด
การเคลื่อนไหวอย่างเป็นรูปธรรมในระดับชาติ โดยแผนแรกเริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 - 2559 และมีการทบทวน
ปรับปรุงเป็นแผนที่ 2 พ.ศ. 2554 - 2563 ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี มียุทธศาสตร์ส�าคัญ คือ
1) นโยบายสาธารณะสร้างสุข 2) การขับเคลื่อนทางสังคมและสื่อสาธารณะ 3) การพัฒนาศักยภาพชุมชน
4) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการโรค 5) การสร้างความเข้มแข็งของระบบสนับสนุนยุทธศาสตร์
มีกลไกขับเคลื่อนแผนที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการอ�านวยการเพื่อให้ทุกภาคส่วนน�าไปด�าเนินการ
โดยมุง่ หวังจะลดปัญหาจากความเจ็บป่วย พิการและเสียชีวติ จากโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง รวมถึงการลดภาระค่าใช้จา่ ย
ของประเทศในระยะยาวอีกด้วย
3.3.4 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
พระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุ พ.ศ. 2546 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้การด�าเนินงานเกีย่ วกับการคุม้ ครอง การส่งเสริม
และการสนับสนุนต่อสิทธิและประโยชน์ของผูส้ งู อายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบทบัญญัตขิ อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมาตรา 11 ผูส้ งู อายุมสี ทิ ธิได้รบั การคุม้ ครอง การส่งเสริมและการสนับสนุน
ด้านต่างๆ รวม 13 ด้าน
1) á¼¹¼ÙÊŒ §Ù ÍÒÂØÃÐÂÐÂÒÇ มีคณะกรรมการผูส้ งู อายุแห่งชาติ (กผส.) ทีต่ งั้ ขึน้ เมือ่ ปี 2549 ตามแนวทาง
การพัฒนานโยบายแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ปัจจุบนั ประเทศไทยอยูใ่ นช่วงของการใช้แผนผูส้ งู อายุ
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ที่มีปรัชญาหลักที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ คือ “สร้างหลักประกัน
ในวัยสูงอายุ โดยเริ่มจากประชากรช่วยตนเอง ครอบครัวให้การเกื้อหนุน ชุมชนให้ความช่วยเหลือ และสุดท้าย
สังคม - ภาครัฐให้การเกื้อหนุนตามล�าดับ และมีวิสัยทัศน์ คือ “ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม” โดยมีการก�าหนด
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ด้านด้วยกัน คือ 1) ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
2) ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ 3) ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมส�าหรับผู้สูงอายุ 4) ด้านการบริหารจัดการ
เพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ และ 5) ด้านการประมวลและ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และการติดตามประเมินผล
การด�าเนินการตามแผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 3 นัน้ ได้กา� หนดมาตรการทางด้านคุม้ ครอง
ด้านรายได้ หลักประกันด้านสุขภาพ ด้านครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง และมาตรการระบบบริการและ
เครือข่ายการเกือ้ หนุน โดยมุง่ เน้นการสร้างหลักประกันผูส้ งู อายุ ส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุอยูใ่ นชุมชน โดยมีครอบครัว
ชุมชนสังคมและภาครัฐ ให้การเกื้อหนุนผู้สูงอายุ
2) »¯ÔÞÞÒ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä·Â ในปี 2542 เป็นปีที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นปีสากลว่าด้วย
ผู้สูงอายุ และเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา ได้มีการประกาศ
ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย เป็นพันธกรณี เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
โดยมีสาระส�าคัญ 9 ประการ สาระในด้านสุขภาพคือ การได้เรียนรูใ้ นการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง มีหลัก
ประกันและสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอนามัย
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3) ¡Í§·Ø¹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 13 ก�าหนดให้มีการจัดตั้ง “กองทุน
ผูส้ งู อายุ” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เพือ่ เป็นทุนใช้จา่ ยเกีย่ วกับการคุม้ ครองการส่งเสริม
และการสนับสนุนผูส้ งู อายุ ให้มศี กั ยภาพ ความมัน่ คง และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ รี วมทัง้ สนับสนุนกิจกรรมขององค์กร
ที่ด�าเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
3.3.5 นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชิ นวัตร) ด้านสุขภาพ ข้อที่ 4.3.5 มุง่ เน้นพัฒนาคุณภาพ
ชี วิตของประชาชนตามกลุ่มวัย
ตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์ วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ์ วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชรา และผู้พิการ สนับสนุนโครงการ
ส่งเสริมเชาวน์ปญ
ั ญาของเด็ก และให้ความช่วยเหลือ แนะน�า ฝƒกอบรม ผูป้ ฏิบตั งิ านศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียน
สนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสตรีเพื่อดูแลสุขภาพของสตรีและเด็กอย่างบูรณาการทั่วประเทศ
รวมทัง้ เผยแพร่ให้ความรูแ้ ละดูแลป้องกันการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ และการตัง้ ครรภ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์ และลดความรุนแรง
ต่อเด็กและสตรี สนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุและ
ผูพ้ กิ ารให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี โดยให้ได้เข้าถึงการบริการอย่างมีศกั ดิศ์ รีมคี ณ
ุ ภาพ และเป็นธรรม รวมทัง้ ให้มรี ะบบ
การ¿„้น¿ูสุขภาพในชุมชน จัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อแขนงต่างๆ
อย่างเป็นระบบ
รัฐบาลนายกรัฐมนตรียงิ่ ลักษณ์ ชินวัตร ได้จดั เตรียมระบบดูแลผูส้ งู อายุโดยเฉพาะเป็นพิเศษตามยุทธศาสตร์
6 ประการ ดังนี้
1) ปรับโครงสร้างการบริการให้รองรับผู้สูงอายุรวมทั้งผู้พิการ เช่น ห้องน�้าห้องส้วม บันได ทางลาดชัน
โดยจัดท�าป้ายมองเห็นได้ง่าย
2) จัดระบบบริการผูส้ งู อายุแบบเบ็ดเสร็จทีจ่ ดุ เดียว ให้โรงพยาบาลเปิดช่องทางด่วนผูส้ งู อายุทอ่ี ายุ 70 ปี
ขึ้นไป และผู้สูงอายุที่ป่วยหนัก และช่วยเหลือตนเองไม่ได้
3) สนับสนุนให้ผู้สูงวัยมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยรวมตัวเป็นชมรม เช่น ชมรมผู้สูงอายุ
4) สนับสนุนให้ผู้สูงอายุท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในลักษณะจิตอาสา เช่น การดูแลเด็ก
5) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุ
ที่อยู่คนเดียว ไม่มีลูกหลาน
6) ผลักดันการบูรณาการดูแลผูส้ งู อายุในชุมชนร่วมกันทัง้ หน่วยบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชน
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตดี
3.3.6 แนวทางกระจายอํานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การกระจายอ�านาจส่งผลดีต่อประชาชนในพื้นที่คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดประชาชน
สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาทางด้านบริการสาธารณะในพื้นที่ให้กับประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความต้องการ การก�ากับ และเรียนรู้ที่จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่
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ของตนเอง สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ ท้องถิ่นจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ในการดูแลพัฒนาการเด็กเนื่องจาก
เป็นเจ้าของศูนย์เด็กเล็กกว่า 20,000 แห่ง แต่คุณภาพการดูแลยังไม่มีมาตรฐาน และในการดูแลผู้สูงอายุ
มากขึ้น เพราะประเทศไทยไม่สามารถใช้แนวทางการดูแลในรูปแบบสถาบันหรือสถานพยาบาลดูแลขนาดใหญ่
(institutional care) เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง แต่ต้องใช้รูปแบบการดูแลโดยศักยภาพของชุมหรือสถานบริการ
ขนาดเล็กที่มีต้นทุนต�่ากว่า
3.3.7 แผนยุ ทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพผู ้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุของกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2552 - 2554) ให้ความส�าคัญ
กับการพัฒนาผู้สูงอายุโดยมียุทธศาสตร์ที่ส�าคัญประกอบด้วย 1) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ
2) การสร้างและพัฒนาศักยภาพก�าลังคนด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 3) การสร้างความเข้มแข็ง และการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ 4) การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุ และ
5) การพัฒนาองค์ความรู้และการศึกษาวิจัยสุขภาพผู้สูงอายุ โดยเน้นที่ว่าประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีการ
เตรียมความพร้อม มีการตรวจสุขภาพเมือ่ ถึงวัยผูส้ งู อายุ ได้รบั การคัดกรองเพือ่ การรักษาทีส่ ถานบริการสาธารณสุข
ตามขัน้ ตอน และมีหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขทีร่ บั ผิดชอบในเรือ่ งของผูส้ งู อายุหลายกรม ซึง่ การจัดบริการ
ด้านสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุสามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบที่ส�าคัญ
1) ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ»‡Í§¡Ñ¹âÃ¤ โดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุในหมู่บ้าน
และฝƒกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ การให้บริการในการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพเบือ้ งต้น ก�าหนดเป็นกลุม่ เป้าหมายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล นอกจากนี้
ยังมีการจัดตัง้ คลินกิ ส่งเสริมสุขภาพ ในศูนย์สง่ เสริมสุขภาพเขต ตลอดจนการด�าเนินโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ
2) ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅáÅÐ¿„¹œ ¿ÙÊÀÒ¾ มีการสนับสนุนให้โรงพยาบาลในทุกระดับ เปิดคลินกิ ผูส้ งู อายุขนึ้
และให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้สูงอายุ การด�าเนินโครงการ home health care เป็นการบริการสาธารณสุข
โดยทีมสหวิชาชีพ และอาสาสมัครในการช่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุทบี่ า้ น ต่อเนือ่ งการดูแลสุขภาพจากโรงพยาบาล
สู่บ้าน ตลอดจนการ¿„้น¿ูสภาพส�าหรับผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3) ¡ÒÃ´ÙáÅÃÐÂÐÂÒÇÊíÒËÃÑº¼ÙÊŒ §Ù ÍÒÂØ เป็นการจัดบริการทีจ่ า� เป็นแก่ผสู้ งู อายุทไี่ ม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน อันมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของร่างกายหรือเกิดจากภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรัง
หรือพิการ โดยเน้นการดูแลด้านชีวิตประจ�าวัน ด้านที่อยู่อาศัย และด้านอื่นๆ ที่จ�าเป็นกับการด�ารงชีวิตของ
ผูส้ งู อายุโดยการจัดบริการมีทงั้ รูปแบบการจัดบริการบนพืน้ ฐานของการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว (home care)
การจัดบริการดูแลผู้สูงอายุในสถาบันประเภทต่างๆ (Institutional care) การจัดบริการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
และการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุในสถานการณ์พิเศษ (วรเวศม์ สุวรรณระดา และคณะ. 2552 อ้างใน
รายสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย) ซึ่งการจัดบริการในสถาบันส่วนใหญ่เป็นการให้บริการของภาคเอกชนในรูปแบบ
การบริการในโรงพยาบาล สถานบริบาลผู้สูงอายุ (สถานพยาบาลผู้สูงอายุ) และการจัดส่งผู้ดูแลไปให้บริการถึง
ที่พักส�าหรับผู้อายุ
เมื่อพิจารณาจ�านวนของสถานบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว จากผลการส�ารวจตามรายงานการวิจัยของ
ศิริพันธุ์ สาสัตย์และคณะ (2553) พบว่า ประเทศไทยมีสถานบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวจ�านวนทั้งสิ้น
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138 แห่ง พบมากที่สุดในเขตกรุงเทพมหานคร 68 แห่ง (ร้อยละ 49.3) และเมื่อแบ่งประเภทของสถานบริการ
พบว่า มีสถานบริบาลมากที่สุด 60 แห่ง (ร้อยละ 43.5) รองลงมา คือ สถานสงเคราะห์คนชรา สถานดูแล
ระยะยาวในโรงพยาบาล สถานที่ให้การช่วยเหลือในการด�ารงชีวิต และสถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
นอกจากนี้การจัดบริการดูแลระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุโดยครอบครัวและชุมชน ได้มีการด�าเนินโครงการ
ร่วมกับประเทศญี่ปุ่นพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการโดยชุมชนส�าหรับผู้สูงอายุ
ในประเทศไทย (CTOP) ในพื้นที่น�าร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ขอนแก่น นนทบุรี และสุราษฎ์ธานี
เพื่อเป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับความต้องการ และบริบทของชุมชน
กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นความส�าคัญของคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จึงได้ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
เพื่อก�าหนดให้กิจการที่ให้บริการดูแลผู้สูงอายุเป็นกิจการที่ต้องควบคุมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 โดยคาดหวังว่าจะเป็นมาตรการทางกฎหมายทีจ่ ะใช้ในการควบคุมก�ากับการด�าเนินการของผูป้ ระกอบ
การกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ซึ่งเป็นแนวทางส�าหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นน�าไปประกาศใช้
เพือ่ ควบคุมก�ากับกิจการดังกล่าว ตลอดจนผูใ้ ห้บริการดูแลผูส้ งู อายุอย่างมีมาตรฐาน นอกจากนีย้ งั ให้ความส�าคัญ
ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน โดยก�าหนดให้เป็นตัวชี้วัดส�านักตรวจราชการ ตัวชี้วัดที่ 0308 ให้ด�าเนินงาน
ตามกระบวนการต�าบลต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ทั้งนี้ในปี 2554 มีจ�านวน 118 ต�าบล และมี
เป้าหมายที่จะขยายให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในปี 2555 ทั้งนี้องค์ประกอบการด�าเนินงานต�าบลต้นแบบด้าน
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ประกอบด้วย
1) มีข้อมูลผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ�าวันโดยใช้ดัชนี
บาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) ซึ่งประยุกต์โดยกรมอนามัย
2) มีชมรมผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
3) มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
4) มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพโดยบุคลากรสาธารณสุข
5) มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสาธารณสุขในระดับต�าบล
6) มีระบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 (ติดบ้าน) และกลุ่มที่ 3 (ติดเตียง)

3.4 ข้อเสนอเชิ งนโยบายและการกําหนดมาตรการด้านสุขภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ประชากร
1) ËÂØ´¡ÒÃÅ´Å§¢Í§ÍÑµÃÒà¨ÃÔÞ¾Ñ¹¸ãËŒä´Œ¼Å โดยมีมาตรการทีเ่ ป็นรูปธรรมและจริงจัง ในการส่งเสริม
ไม่ให้อัตราเจริญพันธุ์ต�่าลงไปกว่านี้ โดยการสนับสนุน สร้างแรงจูงใจ หรือเงื่อนไขที่มีประสิทธิผลให้คู่สมรสที่มี
ศักยภาพในการดูแลเด็กให้มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีลูกเพิ่มมากขึ้น
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2) ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾à´ç¡ä·ÂÍÂ‹Ò§àÃ‹§´‹Ç¹ 6 àÃ×èÍ§
2.1) ลดการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
ขับเคลื่อนสังคมให้ตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยให้นายก
รัฐมนตรีเป็นผูม้ บี ทบาทส�าคัญในการขับเคลือ่ น ประสานนโยบายและการบูรณาการหลายภาคส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้องท�างานร่วมกันอยูภ่ ายใต้คณะกรรมการระดับชาติหลายคณะ ให้สามารถท�างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมบทบาทของผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน ในการแก้ปัญหา ให้ความรู้
เกีย่ วกับผลกระทบและวิธปี อ้ งกันการตัง้ ครรภ์ (และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) ปรับเปลีย่ นทัศนคติ
และค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น รวมถึงจัดให้มีการเข้าถึงมาตรการป้องกันการตั้งครรภ์
ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ในราคาที่ไม่แพง
2.2) ป้องกันภาวะความผิดปกติแต่ก�าเนิด
ก�าหนดให้การตรวจกรองความผิดปกติแต่กา� เนิดทัง้ ธาลัสซีเมีย ภาวะพร่องÎอร์โมนไทรอยด์
และกลุม่ อาการดาวน์ เป็นหนึง่ ในข้อบ่งชีส้ า� คัญของความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาความผิดปกติ
แต่กา� เนิดของเด็กไทย ทีจ่ ะน�ามาใช้ในการติดตามการด�าเนินงาน ประเมินผลสัมฤทธิ์ และรายงาน
ต่อผู้บริหารระดับสูงและสังคมทุกปี
2.3) ประเมินและแก้ไขพัฒนาการผิดปกติ
ก�าหนดให้มีนโยบายและมาตรการระดับชาติ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตาม
ประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหาพัฒนาการของเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความตระหนัก
และให้ความรูแ้ ก่ผปู้ กครองในเรือ่ งพัฒนาการของเด็ก และสามารถติดตามประเมินพัฒนาการโดย
จัดให้มเี ครือ่ งมืออย่างง่าย จัดบริการ “คลินกิ สุขภาพเด็กดีคณ
ุ ภาพ” ให้บริการคัดกรองโรคออทิสติก
และโรคปัญญาอ่อน โดยใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐาน มีระบบการรักษา การติดตามและประเมินผล
อย่างจริงจังสนับสนุนให้โรงเรียนคัดกรองโรคสมาธิสั้น (ADHD) และภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
(LD) โดยท�าตัง้ แต่ระดับประถมศึกษาตอนต้น และมีระบบทีส่ ามารถเชือ่ มต่อกับระบบบริการสุขภาพ
เพื่อการวินิจฉัยและรักษา
2.4) ลดภาวะพร่องโภชนาการ ภาวะโภชนาการเกิน
• ÀÒÇÐ¾Ã‹Í§âÀª¹Ò¡ÒÃ ก�าหนดตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านโภชนาการ โดยใช้เกณฑ์ความชุก
โรคโลหิตจาง ภาวะเตีย้ กว่าเกณฑ์และน�า้ หนักน้อยกว่าเกณฑ์ในเด็กไทย รวมทัง้ ไอโอดีนในหญิง
มีครรภ์เป็นส�าคัญ พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลในระดับชาติ ทัง้ เรือ่ งการให้ยาน�า้ วิตามิน
เสริมธาตุเหล็ก การให้ยาเม็ดเสริมไอโอดีน โ¿ลิก และธาตุเหล็ก แก่หญิงตั้งครรภ์และให้
นมบุตร และภาวะโภชนาการโดยรวม มีการส�ารวจและประเมินสภาพเครือ่ งมือทีใ่ ช้ประเมินการ
เจริญเติบโตของเด็ก และปรับปรุงให้มีความถูกต้องแม่นย�าอย่างสม�่าเสมอ วิจัยและพัฒนา
มาตรการเสริมสารอาหารอื่นๆ กลุ่ม micronutrients ในอาหารตามวัยและอาหารของเด็ก
• ÀÒÇÐâÀª¹Ò¡ÒÃà¡Ô¹ มีการก�าหนดนโยบายและเป้าหมายในการลดความชุกของภาวะน�้าหนัก
เกินและโรคอ้วนในเด็กอายุ 0 - 5 ปี จากร้อยละ 8 ให้เหลือร้อยละ 5 ใน 5 ปี สนับสนุน
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“คลินกิ สุขภาพเด็กดีคณ
ุ ภาพ” ให้ความรูผ้ ปู้ กครองในเรือ่ งโภชนาการและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ
ของเด็กอย่างจริงจัง สนับสนุนให้เกิดมาตรการเพื่อสุขภาวะด้านโภชนาการของเด็กไทย ตาม
มติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 เรื่องการจัดการปัญหาภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน
เช่น การใช้มาตรการด้านกฎหมายในการควบคุมการโฆษณา การควบคุมฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร
บรรจุภัณฑ์ และหีบห่อบรรจุ หรือควบคุมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก เป็นต้น
2.5) ลดภาวะผิดปกติทางสายตาและการได้ยิน
• ÀÒÇÐ¼Ô´»¡µÔ·Ò§¡ÒÃä´ŒÂÔ¹ วิจัยและพัฒนาระบบการคัดกรอง การติดตาม และการส่งต่อเด็ก
ที่มีความผิดปกติทางการได้ยินที่มีประสิทธิภาพ
• ÀÒÇÐ¼Ô´»¡µÔ·Ò§¡ÒÃÁÍ§àËç¹ ก�าหนดนโยบายการคัดกรองความผิดปกติทางการมองเห็นส�าหรับ
เด็กอายุ 3 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลทุกแห่ง เมื่อพบความผิดปกติ
มีการส่งต่อเพื่อการตรวจวินิจฉัยในสถานพยาบาลโดยจักษุแพทย์ให้การรักษาด้วยการให้
แว่นสายตา¿รีหรือผ่าตัดในกรณีสายตาเอียงหรือเข ให้ สปสช. บรรจุในชุดสิทธิประโยชน์
2.6) พัฒนาคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อปท. ปรับการจัดสรรงบประมาณ โดยก�าหนดเป็นจ�านวนเงินขัน้ ต�า่ ที่ อบต.ทุกแห่งจะต้อง
จัดสรรให้แก่ศูนย์เด็กเล็กในสังกัดของตนอ้างอิงตามจ�านวนเด็กในศูนย์ สนับสนุนมาตรการทาง
กฎหมายที่มีอยู่แล้วตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้มีผลในทางปฏิบัติ
หน่วยงานต้นสังกัดมีมาตรการเด็ดขาดในการควบคุมก�ากับการด�าเนินงานให้ได้มาตรฐาน และ
มีการพัฒนามาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลอย่างรอบด้าน ทั้งด้านโครงสร้าง
เช่น สถานที่ และอุปกรณ์ที่จ�าเป็น บุคลากร การดูแลเด็ก และการบริหารจัดการ
3) ¾Ñ²¹ÒÊØ¢ÀÒ¾¢Í§¡ÅØ‹Á¤¹ã¹ÇÑÂ·íÒ§Ò¹ ที่ก�าลังเข้าสู่วัยสูงอายุ ให้ปลอดจากโรคเรื้อรัง หรือยืดเวลา
ที่จะเกิดโรคและผลแทรกซ้อน จากโรคดังกล่าวให้นานที่สุด โดยรัฐต้องเข้มแข็งในการก�าหนดมาตรการที่ได้ผล
และคุ้มค่า (Best buy intervention) ในการขจัดหรือลดปัจจัยเสี่ยง ซึ่งหลายมาตรการต้องอาศัยความกล้า
หาญทางการเมือง เช่น ปัญหาบุหรี่ สุรา อาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดี
วิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554 - 2563 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว การลงทุนด้านสุขภาพต้องให้ความส�าคัญกับ
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมากขึ้น
4) ¡íÒË¹´ÁÒµÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ»ÃÑººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒ¡ÃÇÑÂÊÙ§ÍÒÂØ พัฒนาศักยภาพ
ในการดูแลตนเองเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชน ส่งเสริมการใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของ
ผูส้ งู อายุ เสริมพลัง และใช้ทนุ ทางสังคมทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน สามารถช่วยให้ผสู้ งู อายุดแู ลตนเองในชุมชนได้ น�าไปสู่
การมีสุขภาวะที่ดี การมีเครือข่ายเพื่อนช่วยเหลือเกื้อกูลกันของผู้สูงอายุในชุมชน มีอิทธิพลต่อความรู้การปรับ
เปลี่ยนทัศนคติ การปฏิบัติ พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ระบบประกันสุขภาพ
และบริการสุขภาพต้องสามารถท�าผู้สูงอายุเข้าถึงบริการได้โดยมีข้อจ�ากัดน้อยที่สุด การคัดกรองโรคเพื่อค้นหา
และให้การรักษาแต่แรกเริ่มจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อน ที่นอกจากจะท�าให้สุขภาวะดีแล้วยังลดภาระการบริการ
และค่าใช้จ่ายจ�านวนมหาศาลของประเทศด้วย บริการปฐมภูมิจึงต้องได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง
ครอบคลุม
การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ
จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583

61

5) ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃ´ÙáÅÃÐÂÐÂÒÇ (long term care) ÊíÒËÃÑº¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ·ÕèµŒÍ§¾Öè§¾Ô§ โดยหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
5.1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• เป็นเจ้าภาพประสานหน่วยงานระดับท้องถิ่น เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแล
ระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในชุมชน โดยให้มีผู้สูงอายุเป็นกรรมการอยู่ด้วย
และให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง พร้อมทั้งระบุภารกิจการดูแลระยะยาว ในการจัดท�าเทศบัญญัติ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี และแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ�าปี รวมทั้งให้จัดท�า
แผนพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
• จัดท�าฐานข้อมูลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมโดยแบ่งประเภทตามกลุ่มภาวะพึ่งพิงในทุกต�าบล/ท้องที่
• พิจารณาจัดสวัสดิการสังคมให้กับครอบครัวที่ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
• จัดให้มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลางวัน ศูนย์ดูแลพักพิงและ¿„้น¿ูส�าหรับผู้สูงอายุในชุมชน
• ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดอาสาสมัครชุมชนดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในชุมชน
5.2) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง องค์กร
วิชาชีพ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
• ร่วมกันพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยให้ความรูต้ า่ งๆ เช่น เรือ่ งการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ การจัดการดูแล การพัฒนาบุคลากร งบประมาณให้สามารถจัดบริการดูแลระยะยาว
ส�าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในครอบครัวและชุมชน
• ให้สถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่ต้องการบริการทางการแพทย์/การพยาบาลขึ้นทะเบียนกับ
กองประกอบโรคศิลปะ เพื่อการก�ากับการดูแลให้ได้ตามมาตรฐาน
• ส่งเสริม สนับสนุนการฝƒกอบรมความรู้และทักษะ และสร้างจิตส�านึกในการดูแลผู้สูงอายุ
ทัง้ ด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม ให้แก่ญาติและบุคลากรกลุม่ ทีไ่ ม่ใช่วชิ าชีพ เช่น อาสาสมัคร
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น ส่วนผู้ดูแลที่ได้รับการว่าจ้างได้รับการพัฒนาให้ปฏิบัติงาน
ภายใต้การก�ากับดูแลขององค์กรวิชาชีพนั้นๆ
• จัดให้มีบุคลากรที่จะท�าหน้าที่เป็นผู้จัดการการบริการดูแลระยะยาว (care manager)
โดยค�านึงถึงความแตกต่าง และความต้องการที่หลากหลาย
• สนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิด�าเนินการดูแลสุขภาพ ¿„้น¿ูสภาพ ผู้สูงอายุที่บ้าน
สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ที่จ�าเป็น รวมทั้งบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเมื่อจ�าเป็น
• พัฒนาศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการผูส้ งู อายุให้จดั บริการการดูแลระยะยาว ทัง้ บริการด้านสุขภาพ
และสังคม ให้มีมาตรฐาน
• ศึกษาผลกระทบจากนโยบายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
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5.3) กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลิตและธ�ารงรักษาบุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักกายภาพบ�าบัด นักอาชีวบ�าบัด
พยาบาลด้ า นเวชปฏิ บั ติ ชุ ม ชน พยาบาลด้ า นผู ้ สู ง อายุ แพทย์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นผู ้ สู ง อายุ
นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และบุคลากรระดับผู้ช่วยวิชาชีพ
5.4) กระทรวงสาธารณสุข สภาการพยาบาล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
และกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกันจัดท�ามาตรฐานและกลไกระดับชาติ ในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงแบบ
มีส่วนร่วมจากชุมชน ท้องถิ่นและผู้สูงอายุ ตลอดจนการก�ากับมาตรฐานดังกล่าวให้ครอบคลุม
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
6) ¾Ñ²¹ÒáÅÐ»ÃÑºÃÐºº¡ÒÃà§Ô¹¡ÒÃ¤ÅÑ§´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ãËŒÁÕ¤Ø³ÀÒ¾áÅÐÂÑè§Â×¹ ÊÃŒÒ§ÃÐººÃ‹ÇÁ¨‹ÒÂ
(copayment) ·ÕèàËÁÒÐÊÁà»š¹¸ÃÃÁ¨Ðª‹ÇÂÅ´ÀÒÃÐ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¢Í§»ÃÐà·È
6.1) ควรมีการปฏิรูประบบสุขภาพที่รอบด้านมากกว่าเพียงการปฏิรูปการเงินการคลังเพียง
อย่างเดียวเช่นการบริหารจัดการก�าลังคนในระบบบริการสุขภาพ การปฏิรูปบทบาทกระทรวง
สาธารณสุข
6.2) การผสาน (harmonization) เพื่อการลดความเหลื่อมล�้าระหว่างกองทุน โดยลดความ
ไม่เป็นธรรม และปรับให้มีลักษณะใกล้เคียงกันเช่นชุดสิทธิประโยชน์ระบบข้อมูลสารสนเทศและ
วิธีการจ่ายค่าบริการ (payment mechanism)
6.3) ควรเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการให้บริการเพิ่มมากขึ้น โดยการก�ากับ
มาตรฐาน ซึ่งควรเป็นมาตรฐานเดียวเพื่อการพัฒนาในระยะยาว
6.4) จ�าเป็นต้องมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ในการดูแลสุขภาพของประชากรไทย จากการทีร่ ะบาด
วิทยาของโรคเปลี่ยนไป รวมถึงการเปลี่ยนโครงสร้างประชากรที่มีการชราภาพมากขึ้น โดยลด
การพึ่งพาโรงพยาบาลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีราคาแพงไปเป็นบริการนอกโรงพยาบาล หรือ
ในชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยเฉพาะการป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่
เป็นสาเหตุส�าคัญ
6.5) ควรมีการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพมากขึ้น รวมถึงการประเมินความคุ้มค่า
ของเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบบริการสุขภาพด้วย
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3.5 บทสรุป
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ใดของประเทศย่อมส่งผลต่อการก�าหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ และ
การเปลี่ยนแปลงในระยะหลังมีความรุนแรงและรวดเร็ว การคาดการณ์ภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในมิติของ
ประชากร ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการก�าหนดนโยบายสาธารณะ ก็เป็นประเด็นที่ต้องให้ความส�าคัญอย่างจริงจัง
มาตรการที่จะได้ผลชัดเจนที่สามารถด�าเนินการได้ทันที หรือต้องลงทุนเตรียมการระยะยาว การพัฒนาสุขภาพ
และคุณภาพเด็ก ตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์ คลอด และพัฒนาการเด็กตั้งแต่ปฐมวัย จะท�าให้ประชากรเด็กที่มีจ�านวน
ลดลงเติบโตไปเป็นประชากรวัยแรงงาน ทีม่ ศี กั ยภาพเพียงพอทีจ่ ะสร้างผลผลิตในการแบกรับภาระดูแลประชากร
ในกลุม่ ทีต่ อ้ งพึง่ พิง การศึกษาและก�าหนดมาตรการเรือ่ งการเพิม่ อัตราการเจริญพันธุใ์ นกลุม่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเป็นเรือ่ ง
ที่ต้องเริ่มต้นโดยเร็ว และการเตรียมตัวให้กลุ่มคนในวัยแรงงานที่จะไปเป็นกลุ่มผู้สูงอายุมีสุขภาพดีมากที่สุด
ไม่เจ็บป่วยหรือมีภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยทีจ่ ะท�าให้ปที มี่ สี ขุ ภาวะลดลงและซ�า้ เติมปัญหาของระบบสุขภาพ
ของประเทศ ทั้งในเรื่องการจัดบริการและค่าใช้จ่ายในกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ จ�าเป็นต้องส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคเพือ่ ชะลอความเจ็บป่วย ในขณะทีบ่ ริการระยะยาว ส�าหรับผูท้ อี่ ยูใ่ นภาวะพึง่ พิงก็มคี วามจ�าเป็นทีต่ อ้ ง
มีมาตรฐาน มีการลงทุน พัฒนาการจัดบริการให้ทวั่ ถึงเป็นธรรม โดยมุง่ เน้นการดูแลโดยชุมชนและสถานบริการ
ขนาดเล็กในชุมชนทีม่ ตี น้ ทุนน้อยกว่า และมีระบบประกันสุขภาพทีม่ กี ารร่วมจ่ายอย่างเหมาะสม ต้องระลึกเสมอ
ว่า ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มีประชากรวัยแรงงานสูงที่เรียกว่าระยะปันผลประชากร (population dividend)
มีทรัพยากรมากพอ หากเลยเวลานี้ไป ประเทศก็จะมีความยากล�าบากและอาจถึงจุดที่ไม่ทันการณ์ (point of
no return)
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เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการจัดท�าแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555 - 2559). ในวันที่ 1 มิถุนายน 2555. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกส�านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข. เอกสารอัดส�าเนา.
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4
ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศด้านสิ่งแวดล้อม:
ศึกษาจากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย
พ.ศ. 2553 - 2573
รศ.ดร.สØรีย์พร พันพึ่ง∗
ธีรนงค์ สกØลศรี∗∗

4.1 บทนํา
การเปลี่ยนแปลงประชากรทั้งในด้านจ�านวน โครงสร้างอายุ และการกระจายตัว ณ พื้นที่ใดพื้นที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีววิทยา ระบบนิเวศน์
มลภาวะ และสารพิษอันตราย และหากไม่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล้อมนี้สามารถส่งผลต่อภาวะสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชากรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน
โดยทัว่ ไป หากจ�านวนประชากรมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้ ความต้องการในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ก็จะเพิ่มมากขึน้
ด้วย ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจ�ากัด โดยเฉพาะทรัพยากรที่ไม่สามารถสร้างขึ้นทดแทนใหม่ได้
ซึ่งน�าไปสู่ปัญหาการขาดแคลนหรือความเสื่อมโทรมของทรัพยากร และการเพิ่มขึ้นของประชากรยังหมายถึง
การเพิ่มปริมาณการผลิตของเสียที่เกิดจากการด�ารงชีวิตด้วย ซึ่งผลลัพธ์ออกมาในรูปของมลภาวะ และมลพิษ
ชนิดต่างๆ รวมทัง้ เพิม่ โอกาสทีจ่ ะมนุษย์จะเข้าไปการแทรกแซง ระบบนิเวศวิทยา และความหลากหลายของพืช
และสัตว์ในธรรมชาติมากขึ้นอีกด้วย

∗

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

∗∗
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ในความสัมพันธ์ระหว่างประชากรและสิ่งแวดล้อมนั้น (Commoner, 1972; Ehrlich and Holdren,
1971) ได้คา� นวณ ปริมาณผลกระทบสิง่ แวดล้อม ว่าจะมากน้อยเพียงใดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั จ�านวนประชากร การบริโภค
ต่อคน และระดับของเทคโนโลยีที่น�ามาจัดการกับผลกระทบที่เกิดจากการบริโภค (I=PAT) เช่น ระดับของ
มลภาวะทางอากาศ ขึ้นอยู่กับ จ�านวนประชากร ระดับมลภาวะที่ปล่อยออกมาจากพฤติกรรมการบริโภคต่อหัว
และความสามารถของเทคโนโลยีทจี่ ดั การกับมลภาวะทางอากาศ ซึง่ ไม่วา่ การเปลีย่ นแปลงประชากรจะเปลีย่ นแปลง
ในลักษณะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ตาม ท�าให้องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่สมดุล ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชากรกับสิ่งแวดล้อมก็จะส่งผลกระทบในด้านลบต่อกันและกัน
ส�าหรับประเทศไทย ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบในภาพรวม คือ การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ การเสื่อมโทรม
ของดิน ทรัพยากรชายฝั่ง ทรัพยากรทางทะเล และแหล่งน�้าจืด การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ
ปัญหามลพิษทางอากาศและทางน�้า สารพิษตกค้างในอาหารและสิ่งแวดล้อม และปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ตามเมืองใหญ่ ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้มีความแตกต่างกันตามระดับความรุนแรงในแต่ละภาคของประเทศไทย
คือ ภาคกลางมีปัญหาจากการใช้ที่ดิน ทรัพยากรน�้า และการหนุนของน�้าทะเล ภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ มีปัญหาคล้ายกัน คือการบุกรุกท�าลายป่า การพังทลายของดิน การขาดแคลนที่ดินท�ากิน/น�้า และ
การขยายตัวของสังคมเมืองเป็นอันดับต้นๆ ภาคตะวันออก เผชิญกับปัญหาการบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ ไม้และป่าชายเลน
การพังทลายของดิน การขาดแคลนน�้าจืด ภาคตะวันตกมีปัญหาเรื่องการถูกบุกรุกท�าลายป่าไม้ การพังทลาย
ของดิน การขาดแคลนน�้า ปัญหาน�้าเน่าเสียในแม่น�้าสายหลัก และสารพิษตกค้าง และภาคใต้มีปัญหาเรื่อง
การบุกรุกท�าลายพื้นทีป่ ่าชายเลน ดินเค็ม เหมืองแร่ ความขัดแย้งระหว่างการใช้พื้นทีส่ �าหรับนาข้าวหรือเลี้ยงกุ้ง
และความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติร้ายแรง เช่น พายุ และสึนามิ มากที่สุด (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553)
จากการฉายภาพประชากรโดยใช้ข้อมูลจากการส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เป็นปีฐาน
และมีข้อสมมุติว่า ภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทยที่เท่ากับ 1.6 นั้นคงที่ในช่วงการฉายภาพประชากร ระหว่าง
พ.ศ. 2553 จนถึงปี 2558 หลังจากนั้น ภาวะเจริญพันธุ์จะลดลงอย่างปกติ จนถึง 1.3 ในปี 2578 ซึ่งเป็น
ปีสุดท้ายของการฉายภาพประชากร ในครั้งนี้ พบว่าในอีกประมาณ 20 ปีข้างหน้า คือในปี 2573 ประเทศไทย
จะมีประชากร 66.2 ล้านคน ซึ่งผลการฉายภาพประชากรครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าขนาดประชากรของประเทศไทย
มีการเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ และเริ่มลดลงตั้งแต่ปี 2570
แนวโน้มประชากรอาศัยในพื้นที่ที่เรียกว่า “ในเขตเทศบาล” เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ซึ่งเป็นสัดส่วนผกผันกับ
ขนาดประชากรอาศัย “นอกเขตเทศบาล” โดยพบว่าในช่วงแรกประชากรของการฉายภาพประชากรนี้ ประชากร
ทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลมีนอ้ ยกว่าประชากรทีอ่ าศัยอยูน่ อกเขตเทศบาล แต่ตงั้ แต่ พ.ศ. 2561 จ�านวนประชากร
ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจะมีมากกว่าประชากรที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล และในปี 2573 ประเทศไทยจะมี
ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60 หรือ 39.7 ล้านคน และในทางกลับกัน ประชากร
นอกเขตเทศบาล หรือคือเขตชนบทจะเหลือเพียงร้อยละ 40 หรือ 26.5 ล้านคน ในปีเดียวกันนี้ (รูป 4.1)
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รูป 4.1 จ�านวนประชากรในและนอกเขตเทศบาล พ.ศ. 2553 - 2573
จานวน (พันคน)
50,000
40,000
30,000
20,000

เขตเทศบาล

10,000

นอกเขตเทศบาล

0
2553 2555 2557 2559 2561 2563 2565 2567 2569 2571 2573

แหล่งข้ อมูล: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556
แหล่งขŒอมูล: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556

รูป 4.1 จานวนประชากรในและนอกเขตเทศบาล พ.ศ. 2553-2573

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงประชากรและสิ่งแวดล้อม
้มีว่ยตั นแปลงประชากรและสิ
ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ค่งวามสั
นธ์ ของการเปลี
่ยนแปลงประชากรและสิ
แวดล้ อม โดย
โดยเน้นการศึบทความนี
กษาการเปลี
แวดล้มอพัมในเขตเมื
อง ระหว่
าง ปี พ.ศ. 2553 -่ง2573
เน้ นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากรและสิง่ แวดล้ อมในเขตเมือง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2553-2573

่ยนแปลงประชากร
4.2 4.2
การเปลี
พ.ศ.2553-2573
2553 - 2573
การเปลี
่ ยนแปลงประชากร พ.ศ.
4.2.1 ขนาดประชากรเมื
อง อง
4.2.1 ขนาดประชากรเมื
“เมือง” โดยทัว่ ไปหมายถึง สถานทีเ่ ป็น ศูนย์กลางของ การปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
ง” โดยทั
ว่ ไปหมายถึตัง้งสถานที
่เป็ น 2542
ศูนย์กลางของ
การปกครอง
เศรษฐกิ
ศิลปวัฒนธรรม
การคมนาคม“เมืส�อาหรั
บประเทศไทย
แต่ พ.ศ.
ที่รัฐบาลได้
ออกพระราชบั
ญจญัการศึ
ติเปลีก่ยษา
นแปลงฐานะของ
สาหรับ้งประเทศไทย
้ ในบริ
พ.ศ. บทของการศึ
2542 ที่รัฐกบาลได้
ออกพระราชบั
ิเปลี่ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิการคมนาคม
บาลเป็นเทศบาลทั
หมดนั้น “เมืตัองแต่
ง”
ษานี้ หมายถึ
ง พื้นที่ทญี่เรีญัยตกตามเขตการปกครอง
สุขาภิบาลเป็ นเทศบาลทั
งหมดนั
้ วยเทศบาลนคร
น้ “เมือง” ในบริ บเทศบาลเมื
ทของการศึอกงษานี
้ หมายถึง พืา้นที
ยกตามเขตการปกครองว่
ว่า “เขตเทศบาล”
ซึ่งประกอบด้
และเทศบาลต�
บล่ที่เรีโดยที
่การเติบโตของพื้นทีา่
ซึง่ ประกอบด้
เทศบาลเมื
และเทศบาลตาบล
โดยที่การเติบและข้
โตของพื
้นที่ “เมือง”
“เมือ“เขตเทศบาล”
ง” ในประเทศไทยมี
สาเหตุวหยเทศบาลนคร
ลักมาจากการย้
ายถิ่นเข้อางของประชากรทั
้งภายในประเทศ
ามพรมแดน
การเปลี
่ยนแปลงค�าจ�าสกัาเหตุ
ดความใหม่
ท�าให้พื้นทีาท่ ยถิี่เคยเป็
เขตกึ่งชนบท เช่ง้ ภายในประเทศ
น สุขาภิบาล กลายเป็
พื้นที่ “เมือการ
ง”
ในประเทศไทยมี
หลัก มาจากการย้
่ นเข้ านของประชากรทั
และข้ านมพรมแดน
เปลีข้อ่ยมูนแปลงค
ากัดความใหม่ ทาให้ พื ้นที่ที่เคยเป็ นเขตกึ
สุขาภิบา าลทั้งกลายเป็
น พื ้นทีด่ ส่“เมื
อง”
ลจากส�าจ
ามะโนประชากรและเคหะในรอบ
40 ปี ่งทีชนบท
่ผ่านมาเช่นแสดงว่
จ�านวนและสั
วนประชากร

ในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเช่นกันคือ จากร้อยละ 26.4 ในปีส�ามะโน พ.ศ. 2523 เป็นร้อยละ 29.4
ข้ อมูลจากสามะโนประชากรและเคหะในรอบ 40 ปี ที่ผ่านมา แสดงว่า ทังจ
้ านวนและสัดส่วนประชากรใน
ในปีส�ามะโน พ.ศ. 2533 ร้อยละ 31.11 ในปีส�ามะโน พ.ศ. 2543 และร้อยละ 44.1 ในปีส�ามะโน พ.ศ. 2553

เขตเทศบาลเพิ่มขึ ้นตลอดเวลาเช่นกัน คือ จากร้ อยละ 26.4 ในปี สามะโน พ.ศ. 2523 เป็ น ร้ อยละ 29.4 ในปี สา
มะโน พ.ศ. 2533 ร้ อยละ 31.11 ในปี สามะโน พ.ศ. 2543 และ ร้ อยละ 44.1 ในปี สามะโน พ.ศ. 2553

1 1

นักงานสถิ
ห่งชาติ
ตัวเลขสั
ส่วนของประชากรในเขตเทศบาลของปี
ส�ามะโน
และ เพื2533
่อให้อสงกั
อดคล้
องกัากับด
สานัส�กางานสถิ
ติแห่ตงิแชาติ
ปรับปตัรับวเลขสั
ดส่ดวนของประชากรในเขตเทศบาลของปี
สามะโน
พ.ศ.พ.ศ.
25232523
และ 2533
่อให้ สเพื
อดคล้
บคาจ
ค�าจ�ากัดความของเมืองที่เปลี่ยนแปลงในปีส�ามะโนต่อๆ มา คือ ปี พ.ศ. 2543 และ 2553 ทั้งนี้เนื่องจากในปี พ.ศ. 2542 เมื่อมีการยกระดับ
งที่เปลี่ยนแปลงในปี สามะโนต่อๆ มา คือ ปี พ.ศ. 2543 และ 2553 ทังนี
้ ้เนื่องจากในปี พ.ศ. 2542 เมื่อมีการยกระดับ “สุขาภิบาล”
“สุขาภิความของเมื
บาล” เป็น อ“เทศบาล”
เป็ น “เทศบาล”
การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ
75จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย
พ.ศ. 2553-2583
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รูป 4.2 ประชากรในเขตเทศบาล จ�าแนกตามรายจังหวัด ส�ามะโนประชากรและเคหะ

แหล่งข้ อมูล: สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2554

แหล่งขŒอมูล: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2554 พ.ศ. 2523 2533 2543 และ 2553
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รูป 4.2 ประชากรในเขตเทศบาล จาแนกตามรายจังหวัด สามะโนประชากรและเคหะ
การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพั
ฒนาประเทศ
พ.ศ.
2533 2543 และ 2553
จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย
พ.ศ.2523
2553-2583

เมื่อประมาณ 40 - 50 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการย้ายถิ่นภายในประเทศจากชนบทสู่เมือง และมีการตั้ง
ถิ่นฐานในพื้นที่ปลายทางในอัตราสูง ซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ปกติ ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากความกดดันด้าน
ประชากรที่มีจ�านวนเด็กและวัยแรงงานล้นเกินในชนบท ผลของความไม่เท่าเทียมในการพัฒนาชนบทและเมือง
ความไม่แน่นอนของการเกษตร และการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งท�าให้เกิดการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจทีไ่ ม่ใช่
การเกษตรอื่นๆ เช่น ภาคการก่อสร้างและการบริการ กรุงเทพเป็นจุดหมายปลายทางที่ส�าคัญของผู้ย้ายถิ่น
จนกระทั่งเกิดปรากฏการณ์ที่ประชากรของกรุงเทพฯ ล้นออก (spill over) ไปสู่ 5 จังหวัดปริมณฑล ตั้งแต่
ประมาณ ปี 2523 - 2533 อย่างไรก็ตามการอัตราเพิ่มขึ้นของประชากรใน 5 จังหวัดปริมณฑล ก็ลดลงตั้งแต่
ช่วงปี 2533 - 2543 จนถึงปัจจุบัน (ตาราง 1) ซึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจากการที่ประชากรขยายถิ่นปลายทางของ
การย้ายถิ่นไปสู่เมืองหลักตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการฉายภาพ (ระหว่าง พ.ศ. 2553 - 2573)
ทีพ่ บว่าในแนวโน้มประชากรอาศัยในเขตเทศบาลเพิม่ ขึน้ ยกเว้นประชากรของกรุงเทพมหานครทีม่ แี นวโน้มลดลง
ตลอดเวลา และเมื่อเปรียบเทียบรายภาค พบว่า ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีจ�านวนประชากร
ในเขตเทศบาลมากทีส่ ดุ (และมากกว่ากรุงเทพมหานคร) ในปี 2571 รองลงมาคือภาคเหนือ 5 จังหวัดปริมณฑล
ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) ตามล�าดับ
ตาราง 4.1 อัตราการเพิ่มประชากร (ร้อยละ) ของกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล
ช่วงเวลา

กรØงเทพมหานคร

5 จังหวัดปริมณ±ล

2503 - 2513
2513 - 2523
2523 - 2533
2533 - 2543
2543 - 2553

3.46
4.22
2.26
1.95
1.10

2.27
2.93
3.29
3.00
2.25

กรØงเทพมหานคร และ
5 จังหวัดปริมณ±ล
3.07
3.83
2.57
2.29
1.50

แหล่งขŒอมูล: กาญจนา ตั้งชลทิพย์ 2550 (ปรับจาก ตาราง 4 ใน Punpuing, 1999)

รูป 4.3 ประชากรในเขตเทศบาลจ�าแนกตามภาค พ.ศ. 2553 - 2573
จานวน (พันคน)
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2553 2555 2557 2559 2561 2563 2565 2567 2569 2571 2573

กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
กลาง-ไม่รวมกทม.
ตะวันออก
ตะวันตก
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

แหล่งขŒอมูล: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556

แหล่งข้ อมูล: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556
การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ

จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย
รูป 4.3 ประชากรในเขตเทศบาลจาแนกตามภาค
พ.ศ. 2553-2573 พ.ศ. 2553-2583
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4.2.2 โครงสร้างทางอายุ ประชากรเมือง
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุประชากรมีความส�าคัญต่อระดับการใช้ทรัพยากร การบริโภค และ
การท�าให้เกิดมลภาวะแตกต่างกันออกไป โครงสร้างทางอายุของประชากรไทยจะเปลี่ยนจาก พีระมิดฐานแคบ
กลายเป็นกล่องที่มีสัดส่วนของประชากรในกลุ่มอายุต่างๆ เกือบเท่ากัน โดยในปี 2553 ซึ่งเป็นปีฐานของ
การฉายภาพประชากรนั้น ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) ประมาณ 5.8 ล้านคน หรือร้อยละ 9
ในขณะทีม่ ปี ระชากรเด็ก (อายุตา�่ กว่า 15 ปี) 12.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 และมีประชากรวัยแรงงาน (อายุ
15 - 64 ปี) 45.4 ล้านคน หรือร้อยละ 71 ของประชากรทั้งหมด คือ 63.4 ล้านคน และในอีก 20 ปีข้างหน้า
คือ ในปี 2573 ประเทศไทยจะมีทงั้ จ�านวนและสัดส่วน ผูส้ งู อายุ (อายุ 65 ปีขนึ้ ไป) เพิม่ ขึน้ เป็นประมาณ 12.7
ล้านคน หรือร้อยละ 19.1 ในขณะทีป่ ระชากรเด็ก (อายุตา�่ กว่า 15 ปี) และประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 - 64 ปี)
มีทั้งจ�านวนและสัดส่วนลดลงอย่างชัดเจน คือจะมีประชากรเด็ก 9.8 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.8 และ
ประชากรวัยแรงงาน 43.7 ล้านคน หรือร้อยละ 66.1 ของประชากรทั้งหมด คือ 66.2 ล้านคน (รูป 4 และ 5)
ในปี 2560 ประเทศไทยมีประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 - 64 ปี) อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมากกว่า
อยู่นอกเขตเทศบาล และในปี 2564 ประเทศไทยจะมีประชากรวัยเด็ก อายุ 0 - 14 ปี อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
มากกว่าอยู่นอกเขตเทศบาล (รูป 4) และที่ต้องให้ความส�าคัญคือ ประชากรผู้สูงอายุ ทั้งกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป
และประชากรสูงอายุระดับสุดยอด (อายุ 80 ปีขนึ้ ไป) มีแนวโน้มของการเพิม่ ผูท้ อี่ าศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลมากกว่า
อยู่นอกเขตเทศบาล (รูป 5)
รูป 4.4 ประชากรอายุ 0 - 14 ปี และ 15 - 64 ปี จ�าแนกตามเขตที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2553 - 2573
จานวน (พันคน)
30,000

นอกเขตเทศบาล 0-14

นอกเขตเทศบาล 15-64

ในเขตเทศบาล 0-14

ในเขตเทศบาล 15-64

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2553 2555 2557 2559 2561 2563 2565 2567 2569 2571 2573
แหล่งขŒอมูล: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556
แหล่งข้ อมูล: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556

รูป 4.4 ประชากรอายุ 0-14 ปี และ 15-64 ปี จาแนกตามเขตที่อยูอ่ าศัย พ.ศ. 2553-2573
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จานวน (พันคน)

นอกเขตเทศบาล 65+

การศึกษาวิ6,000
เคราะห์ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ
ในเขตเทศบาล
65+
จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย
พ.ศ. 2553-2583

5,000

นอกเขตเทศบาล 80+
ในเขตเทศบาล 80+

รูป 4.4 ประชากรอายุ 0-14 ปี และ 15-64 ปี จาแนกตามเขตที่อยูอ่ าศัย พ.ศ. 2553-2573

รูป 4.5 ประชากรสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) จ�าแนกตามเขตที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2553 - 2573
จานวน (พันคน)
6,000

นอกเขตเทศบาล 65+
ในเขตเทศบาล 65+

นอกเขตเทศบาล 80+
ในเขตเทศบาล 80+

5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2553 2555 2557 2559 2561 2563 2565 2567 2569 2571 2573
แหล่งขŒอมูล: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556
แหล่งข้ อมูล: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556

่ม่อขึยู�นอ่ ของประชากรในเมื
รูป 4.5 ประชากรสู
งอายุ (65
ปี ขึ่อ้นไป)
จาแนกตามเขตที
าศัย พ.ศ. 2553-2573 อง
4.3 แนวทางการเตรี
ยมความพร้
อมเนื
งมาจาการเพิ
4.3.1 การตัง� ถิ่นฐานของประชากร
ประชากรมักจะอาศัยอยู่รวมกันตามสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมต่อการด�าเนินชีวิต ซึ่งนอกจาก
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติจะเป็นเครื่องก�าหนดลักษณะการตั้งถิ่นฐานของประชากรแล้ว สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์
สร้างขึ้นยังเป็นตัวก�าหนดลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่ส�าคัญ79ด้วยเช่นกัน ดังนั้นแนวโน้มที่ประชากรจะเข้ามาอาศัย
ในเมืองจึงเพิม่ สูงขึน้ เนือ่ งมาจากการมีระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน น�้า ไ¿ บริการทางการแพทย์ การศึกษา
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมที่หลากหลาย และที่ส�าคัญคือเป็นแหล่งงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ประชากรเข้ามาอยู่อาศัย
ในเขตเมือง องค์การสหประชาชาติคาดประมาณว่าใน พ.ศ. 2593 จะมีประชากรอาศัยในเมืองสูงถึงร้อยละ 70
(United Nations, 2010)
การเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตเมืองย่อมหมายถึงการเพิ่มความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ เช่น
กรุงเทพมหานครมีพื้นที่เพียง 1,568.7 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ
(513,155 ตารางกิโลเมตร) ซึ่งหากจัดอันดับเรียงตามขนาดพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จะมีขนาดพื้นที่อาศัยอยู่
อันดับที่ 68 ของประเทศ แต่มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 3,634 คนต่อตารางกิโลเมตร
และพบว่า ส่วนใหญ่มีความหนาแน่นของประชากรสูงในเขตเมืองชั้นใน ที่เป็นเขตที่มีพื้นที่น้อย แต่เป็นย่าน
การค้าธุรกิจ และบริการ ซึ่งน�าไปสู่การเกิดสภาพชุมชนแออัด เนื่องจากผู้อพยพจากชนบทส่วนใหญ่ต้องการ
อาศัยในพื้นที่ใกล้กับแหล่งงานให้มากที่สุด

การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ
จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583
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การเกิดสภาพชุมชนแออัด โดยเฉพาะชุมชนแออัดที่เกิดจาการบุกรุกที่ดินในเมืองนี้ ได้น�าไปสู่ปัญหา
การจัดการกับระบบบ�าบัดน�า้ เสีย การก�าจัดขยะ และมลภาวะ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในรูปของน�า้ เน่าเสีย
มลภาวะทางอากาศและเสียง ความสะอาดและภูมิทัศน์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อ
ชนิดต่างๆ ในชุมชน
ในปี 2556 ส�านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ให้ข้อมูลว่า ชุมชนที่มาจดทะเบียนของบประมาณ
สนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 2,054 ชุมชน จ�าแนกเป็นชุมชนแออัด จ�านวน 784 ชุมชน เคหะ
ชุมชน 121 ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร 418 ชุมชน ชุมชนชานเมือง 432 ชุมชน และ 299 ชุมชนเมือง ครอบคลุม
1.5 แสนครัวเรือน และประชากร 7.6 แสนคน ในขณะที่ประชากรในกรุงเทพมีมากกว่า 5 ล้านคน ดังนั้น
จึงคาดว่ายังมีชุมชนแออัดอีกจ�านวนมากที่ไม่มาขอทุนสนับสนุน เนื่องจากยังคงมีปัญหาการบุกรุกที่ดินทั้งที่เป็น
ของทางการและเอกชน (กองนโยบายและแผน กทม. 2550 และ 2552)
องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ท�างานเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรในชุมชน
ลักษณะต่างๆ ซึง่ เมือ่ วิเคราะห์ในรายละเอียดพบว่าความเข้มแข็งของชุมชนส่วนมากเกิดจากคุณลักษณะของผูน้ า�
ชุมชนและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน สมาชิกในชุมชนที่มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ และ
สามารถท�างานได้อย่างต่อเนื่อง แต่ชุมชนแออัดไม่มีคุณลักษณะเหล่านี้ เนื่องจากประการแรก เกิดจากการไม่มี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของที่ โดยเฉพาะชุมชนที่เกิดจากการบุกรุกที่ดิน เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่เป็นคนยากจน
มีการศึกษาและสถานภาพการท�างานต�่ากว่าประชากรของชุมชนลักษณะอื่นๆ ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการท�างาน
เพือ่ การยังชีพ ในขณะทีก่ ารจะได้รบั ความช่วยเหลืองบประมาณเพือ่ การปรับปรุงชุมชนนัน้ ต้องเกิดจากผูน้ า� และ
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน ซึ่งยิ่งจะท�าให้ชุมชนแออัดเหล่านี้มีปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น จนถึง
ขัน้ ทีแ่ ก้ไขไม่ได้ในบางชุมชน (ส�านักส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน, 2555; อุดมศรี ศิรลิ กั ษณาพร, 2555;
กองผังเมือง 2550)
ดังนั้นรัฐบาลต้องมีนโยบายที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนแออัดที่แตกต่างจากชุมชนลักษณะอื่นๆ
(เช่น ชุมชนบ้านจัดสรร เคหะชุมชน ชุมชนเมือง ชุมชนชานเมือง) โดยเฉพาะการมีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
เพือ่ การจัดการน�า้ เสียในชุมชนอย่างครบวงจร และมีการป้องกัน/ควบคุม/จ�ากัด มลภาวะทางอากาศ เสียง และ
เหตุร�าคาญอื่นๆ รวมทั้งมีการจัดการให้ประชากรมีที่รายได้น้อย หรือคนย้ายถิ่น ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของที่อยู่
อาศัยที่ใกล้แรงงานที่ส่วนมากอยู่ในเมืองใหญ่ โดยเฉพาะเมืองใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีแนวโน้ม
การเพิ่มจ�านวนประชากรในเขตเทศบาลสูงกว่าพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทย
4.3.2 แผนการใช�ท่ดี ิน
การใช้ที่ดินเพื่อชุมชนและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นทั้งในด้านสัดส่วนและจ�านวนที่ดิน
ในเวลาเพียง 4 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2550 ถึง 2554 มีการใช้ที่ดินส�าหรับเป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น
ประมาณ 64,687 ไร่ คือเพิ่มจากร้อยละ 57 ของพื้นที่ทั้งหมด (560,861 ไร่) ในปี 2550 เป็นร้อยละ 63
(620,652 ไร่) ในปี 2552 และร้อยละ 63.9 (625,548 ไร่) ในปี 2554 ในขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมในกรุงเทพฯ
ถูกลดลงในจ�านวนเกือบเท่าๆ กัน คือประมาณ 66,112 ไร่ หรือลดลงจาก ร้อยละ 33 ของพื้นที่ทั้งหมด
(322,004 ไร่) ในปี 2550 เป็นร้อยละ 27 (262,566 ไร่) ในปี 2552 และร้อยละ 26.2 (255,892 ไร่) ในปี
2554 ซึ่งคาดได้ว่าพื้นที่เกษตรเหล่านี้น่าจะถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเป็นส่วนใหญ่ (รูป 4.6)
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รูป 4.6 แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554

แหล่งข้ อมูล: สานักนโยบายและแผนการใช้ ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2554
แหล่งขŒอมูล: ส�านักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2554

รูป 4.6 แผนที่สภาพการใช้ ที่ดนิ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554

เมือ่ พิจารณาในรายละเอียด พบว่า จ�านวนบ้านของกรุงเทพมหานครได้เพิม่ จาก 1.2 ล้านหลังในปี 2534
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า จานวนบ้ านของกรุงเทพมหานครได้ เพิ่มจาก 1.2 ล้ านหลังในปี 2534
เป็น 1.9 ล้านหลังในปี 2543 ซึง่ คิดเป็นการเพิม่ โดยเฉลีย่ 60,000 หลังต่อปี และพบว่าระหว่าง พ.ศ. 2529 - 2538
เป็ น 1.9 ล้ านหลังในปี 2543 ซึง่ คิดเป็ นการเพิ่มโดยเฉลี่ย 60,000 หลังต่อปี และพบว่าระหว่าง พ.ศ. 2529-2538
การใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ ได้เพิ่มขึ้นจาก 14,759 ไร่ เป็น 18,371 ไร่ หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อย
ี่ดินเพื่ออุตาสาหกรรมในกรุ
่มขึ ้นจากตสาหกรรมที
14,759 ไร่ เป็จ่ ดทะเบี
น 18,371
ไร่ หรื อเพิง่มเทพมหานคร
ขึ ้นประมาณร้จ�อายละ
ละการใช้
24.5 ทและการส�
รวจเมือ่ ปี 2543งเทพฯ
พบว่าได้มีเพิโรงงานอุ
ยนในเขตกรุ
นวน
24.5 และการส
่อปี 2543
พบว่า มีโรงงานอุต่ สาหกรรมที
ยนในเขตกรุ งเทพมหานคร
จานวน า
20,711
แห่ ง เป็ารวจเมื
น โรงงานอุ
ต สาหกรรมประเภทที
3 ซึ่ ง เป็ น่จดทะเบี
กิ จ กรรมขนาดใหญ่
มี จ� า นวนแรงม้
20,711
เป็ นโรงงานอุตงสาหกรรมประเภทที
่ 3 ซึแห่
่งเป็งนกิกระจายตั
จกรรมขนาดใหญ่
าของเครื
่ องจักนรและ
ของเครื
่องจัแห่กงรและแรงงานสู
จ�านวนถึง 10,137
วอยู่ในพืมี้นจทีานวนแรงม้
่เขตบางบอน
เขตบางขุ
เทียน
แรงงานสูง จเขตราษฎร์
านวนถึง 10,137
แห่ง กระจายตั
วอยูและในพื
่ในพื ้นที่เขตบางบอน
เขตบางขุ
นเทีย น เขตจอมทอง
เขตราษฎร์่อ
เขตจอมทอง
บูรณะทางฝั
่งตะวันตก
้นที่เขตยานนาวา
เขตบางคอแหลม
และเขตบางซื
ในเขตฝั
่งตะวัน่ งออกของเมื
อง (ส�า้นที
นัก่เขตยานนาวา
นโยบายและแผนการใช้
ที่ดิน กรมพั
ฒนาที่ดอินในเขตฝั
, 2554)่ งตะวันออกของเมือง
บูรณะทางฝั
ตะวันตก และในพื
เขตบางคอแหลม
และเขตบางซื
(สานัการผสมผสานการใช้
กนโยบายและแผนการใช้
ี่ดนิ กรมพักฒรุกนาที
่ดนิ ง่ ,ปลู
2554)
ทดี่ นิ ทโดยการบุ
ของสิ
กสร้าง ทัง้ เพือ่ การประกอบธุรกิจ การค้า สถานทีท่ า� งาน

โรงงานอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย ต่อพื้นที่เกษตรกรรมเดิมนี้ ท�าให้เกิดการสูญเสียที่ดินท�ากินของเกษตรกร
การผสมผสานการใช้ ที่ดิน โดยการบุกรุ กของสิ่งปลูกสร้ าง ทังเพื
้ ่อการประกอบธุรกิจ การค้ า สถานที่
และลดความสามารถในการผลิตอาหารส�าหรับประชากรเมือง เพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
ทางานสมบู
โรงงานอุ
ตสาหกรรม
ย ต่อพืน้ ที่เกษตรกรรมเดิ
มนี ้ ทาให้ เกิ ดการสู
ญเสีา้ ยทีทีน่ ่ดา� ินมาใช้
ทากิสนา� ของ
ความไม่
รณ์ของระบบบ�
าบัดและที
น�า้ เสี่อยยูที่อภ่ าศัาคเกษตรกรรมต้
องได้รบั ผลกระทบจากคุ
ณภาพน�
หรับ
เกษตรกร และลดความสามารถในการผลิ
ตอาหารสตาหรั
บประชากรเมื
อง เพิ่มความเสี
ปั ญหาสิ
่งแวดล้ อมด
การเกษตรที
่ปนเป„้อนสารเคมี จากกระบวนการผลิ
ในภาคอุ
ตสาหกรรมและครั
วเรือ่ยนงต่อการเพิ
่มความแออั
โดยเฉพาะความไม่
สมบู
รณ์ ของระบบบ
ดนา้ เสีย ที่ ภงาคเกษตรกรรมต้
องได้ รับผลกระทบจากคุ
ณภาพนยวกั
า้ ทีน่
ของการจราจร
ส่งผลให้
เกษตรกรมี
คา่ ใช้จาบั
า่ ยในการขนส่
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพิ
ม่ มากขึน้ ในขณะเดี
นามาใช้ สาหรับการเกษตรที่ปนเปื ้อนสารเคมี จากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรื อน การเพิ่ม
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การมีสิ่งก่อสร้างที่ขัดขวางทางทิศทางลมหรือแดด การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ประชากรดั้งเดิมถูกเปลี่ยนวิถีชีวิต
ให้ต้องพึ่งพิงตลาด และการท�างานเพื่อรายได้เป็นหลัก การเพิ่มขึ้นของแหล่งพักผ่อน/บันเทิง และการติดต่อ
สื่อสาร มีส่วนท�าให้เกษตรกรหรือประชากรท้องถิ่นเดิมมีความเสี่ยงต่อสุขภาพกายในด้านของโรคภัยต่างๆ
สุขภาพจิตใจ เพิ่มมากขึ้นด้วย
ปรากฏการณ์การบุกรุกทีด่ นิ เพือ่ การเกษตร นอกจากจะท�าให้ประชากรเมืองขาดแหล่งผลิตอาหารเพือ่ เลีย้ ง
ตัวเองแล้ว ยังท�าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ คุณภาพน�้าเพื่อการเกษตร มลภาวะทางอากาศและเสียง
ทีเ่ กิดจากความต้องการการเดินทางของประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ แล้วนัน้ พบว่าการบุกรุกทีด่ นิ นีส้ ว่ นมากเป็นการบุกรุก
ทีด่ ินของพื้นทีท่ ี่อยู่ติดกับศูนย์กลางเมือง เช่นในจังหวัดหรืออ�าเภอใกล้เคียง ประชากรทีท่ า� งานหรือเรียนหนังสือ
ในกรุงเทพฯ กลับมีที่อยู่อาศัยในจังหวัดใกล้เคียง เช่น นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม ในขณะที่แผน
การใช้ทดี่ นิ ในประเทศไทยส่วนมากเน้นการวางแผนการใช้ทดี่ นิ ภายในจังหวัด หรืออ�าเภอ แต่ขาดความเชือ่ มโยง
กับพืน้ ทีใ่ กล้เคียง และทีย่ งิ่ ไปกว่านัน้ พบว่า ส่วนมากไม่มกี ารปฏิบตั ติ ามแผนการใช้ทดี่ นิ อย่างเคร่งครัด เนือ่ งจาก
เหตุผลหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งต้องการการขยายพื้นที่เพื่อสิ่งปลูกสร้างและอุตสาหกรรม (Punpuing,
1999)
ดังนั้นรัฐบาลต้องเป็นผู้น�าในการก�าหนดทิศทางการใช้ที่ดิน และให้ความส�าคัญต่อแผนการใช้ที่ดินที่
เป็นแผนเฉพาะพื้นที่ และให้มีการเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆ โดยรวมปัจจัยด้านแนวโน้มขนาดของประชากร
การเคลื่อนย้ายประชากร และระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ในการวิเคราะห์แผนการใช้ที่ดิน และให้มี
การลงโทษที่เหมาะสมกับขนาดความเสียหาย ถ้าไม่ปฏิบัติตามแผนการใช้ที่ดินอย่างเคร่งครัด
4.3.3 มลภาวะทางอากาศ
จากการวัดคุณภาพอากาศบริเวณทั่วพื้นที่ของกรุงเทพมหานครระหว่างปี 2551 - 2552 พบว่า ค่าสูงสุด
ของปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และมีประมาณร้อยละ 10 ของจ�านวนครั้งที่
วัดคุณภาพอากาศ มีค่าปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน สูงกว่ามาตรฐานที่ก�าหนด ซึ่งปริมาณสูงสุดและ
ทิศทางการเพิม่ ขึน้ ของมลพิษทางอากาศส�าหรับสารอืน่ ๆ คือ กาซคาร์บอนมอนอกไซด์ กาซซัลเ¿อร์ไดออกไซด์
กาซไนโตรเจนไดออกไซด์ และกาซโอโซน เป็นไปในทิศทางเดียวปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
ซึ่งมลภาวะนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการคมนาคมขนส่ง (กรมควบคุมมลพิษ, 2555)
การเพิ่มของประชากรในเขตเมืองหมายถึง การเพิ่มความต้องการการเดินทางทั้งไปท�างาน เรียนหนังสือ
การรับบริการด้านสุขภาพและกิจธุระส่วนตัว และเพื่อการพักผ่อน/บันเทิง จากข้อมูลในปี 2554 พบว่า ความ
ต้องการเดินทางของประชากรในกรุงเทพฯ ที่มีประมาณเกือบ 8 ล้านคน มีสูงถึง 18 ล้านเที่ยวต่อวัน (กลุ่ม
สถิติการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก, 2554) เมื่อผนวกกับ ในปัจจุบัน ที่ใช้การคมนาคมทางบกเป็นหลัก
โดยเฉพาะการเดินทางในกรุงเทพฯ ทีต่ อ้ งพึง่ พาพาหนะส่วนบุคคลเป็นหลัก ซึง่ อัตราส่วนการใช้รถยนต์สว่ นบุคคล
มีถึงร้อยละ 53 ในขณะที่สัดส่วนการใช้รถขนส่งมวลชนมีเพียงร้อยละ 47
พื้นที่ถนนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความยาวรวมทั้งสิ้น 2,812 กิโลเมตร พื้นที่ถนนมีทั้งหมดประมาณ
38.5 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งพื้นที่ถนนของกรุงเทพฯ มีสัดส่วน
ต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (พื้นที่จราจรที่ไม่มีปัญหาจราจรของประเทศพัฒนาจะต้องไม่ต�่ากว่าร้อยละ 15) และ
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การเพิ่มขึ้นของรถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพฯ ในปี 2554 มีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นมากกว่าพื้นที่ถนนถึง 17.5 เท่า
พื้นที่ถนนของกรุงเทพฯ สามารถรองรับปริมาณรถได้ 1,600,000 คัน แต่ในปี 2554 มีรถจดทะเบียนสะสม
ในกรุงเทพมหานครถึง 7,000,000 คัน หรือคิดเป็น 4.4 เท่าของถนน (กลุ่มสถิติการขนส่ง กรมการขนส่ง
ทางบก, 2554) แสดงให้เห็นว่าขีดความสามารถของถนนในการรองรับปริมาณการจราจรลดลงตลอดเวลา
ในขณะทีร่ ฐั บาลไม่สามารถพัฒนาระบบโครงข่ายการขนส่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพโดยเฉพาะการเชือ่ มโยงระบบ
การขนส่งทางบก โดยรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สาธารณะ รถไ¿ และการขนส่งทางน�้าคือ เรือโดยสารชนิด
ต่างๆ ยิง่ ไปกว่านัน้ การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากรท�าให้ความต้องการการเดินทางทัง้ เพิม่ ขึน้
และเปลีย่ นแปลงไปจากแผนเดิมๆ เช่น การเพิม่ ขึน้ ของประชากรทัง้ ประชากรวัยแรงงาน และโดยเฉพาะประชากร
สูงอายุในเขตเมือง หมายถึงการเพิม่ ความต้องการความหลากหลายของพาหนะในการเดินทาง และการปรับปรุง
ทางเดินเท้าให้เหมาะสมมากยิง่ ขึน้ ท�าให้กรุงเทพมหานครเผชิญกับปัญหาจราจรติดขัดอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ และ
เพิ่มความรุนแรงขึ้นตลอดเวลา
นโยบายของรัฐบาลที่กระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ในประเทศไทย ซึ่งมีมาตั้งแต่รัฐบาล
ชุดก่อนๆ จนกระทั่งเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเมื่อรัฐบาลในปี 2554 ออกนโยบายลดภาษีให้รถคันแรก ส่งผลให้จ�านวน
รถบนถนนเพิ่มเป็นจ�านวนมากถึงประมาณ 3 ล้านคัน ในเวลาเพียง 2 ปี ซึ่งการเพิ่มนี้ไม่เพียงแต่ใน
กรุงเทพมหานครเท่านัน้ แต่ในเขตเมืองในทุกภูมภิ าคของประเทศไทยทีส่ ว่ นมากไม่ได้มกี ารจัดการให้มพี นื้ ทีถ่ นน
ให้เหมาะสมกับพืน้ ทีท่ งั้ หมดของเมือง และไม่มรี ะบบการขนส่งสาธารณะทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ สิง่ เหล่านีย้ อ่ มส่งผล
ให้เกิดปัญหาจราจร ที่ท�าให้เกิดปัญหาด้านมลพิษทางอากาศและเสียงตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เพือ่ ให้รองรับกับการเพิม่ ขึน้ ของประชากรทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตเทศบาล ในเมืองต่างๆ ของประเทศไทยในอีก
10 - 20 ปีข้างหน้านี้ รัฐบาลต้องให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาจราจรเฉพาะหน้า ซึ่งไม่เพียงแต่ท�าให้เกิด
ปัญหามลภาวะทางอากาศแล้ว ยังท�าให้เกิดผลเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสุขภาพของประชากร
ในเมือง ด้วยการ 1) ลดจ�านวนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 2) การปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ และ
3) มีแผนการใช้ที่ดินที่มีประสิทธิภาพและมีผลในทางปฏิบัติ
4.3.4 การจัดการขยะและขยะอิเล็กทรอนิกส์
ใน พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีปริมาณขยะ 15,159,180 ตัน หรือคิดเป็น 41,532 ตัน/วัน เพิ่มขึ้นจาก
พ.ศ. 2552 ที่มีขยะ 41,410 ตันต่อวัน และ พ.ศ. 2551 ที่มีขยะ 41,064 ตัน/วัน โดย ระหว่างปี 2550 - 2551
ปริมาณขยะมูลฝอยในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ในเขตเทศบาลและเมืองพัทยาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 9.7
แต่ปริมาณขยะต่อวันนอกเขตเทศบาลกลับลดลงร้อยละ 4.6 (กรมควบคุมมลพิษ 2553 และ 2555) อัตรา
การผลิตขยะมูลฝอยโดยเฉลี่ยทั่วประเทศในปี 2551 อยู่ที่ 0.6 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
ตาราง 4.2 แสดงปริมาณขยะต่อวันจ�าแนกตามเขตที่อยู่อาศัย พบว่า ระหว่าง ปี 2548 - 2551 ปริมาณ
ขยะมูลฝอยของทั้งประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 และในเขตเทศบาลของทั้งประเทศ
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18 ในขณะที่ปริมาณขยะต่อวันของประชากรนอกเขตเทศบาลลดลงร้อยละ 5 ส�าหรับในเขต
เทศบาลของทุกภาค ยกเว้นภาคกลางและภาคตะวันออก มีปริมาณขยะเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีปริมาณขยะในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือร้อยละ 47 รองลงมาคือภาคเหนือ ร้อยละ 36 ทั้งนี้ ส่วนหนึ่ง
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น่าจะมาจากจ�านวนประชากรในเขตเทศบาลทั้งใน 2 ภาคนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา
และทีจ่ ะต้องสังเกตในทีน่ คี้ อื การทีป่ ริมาณขยะ/วันของภาคกลางลดลงถึงร้อยละ 4 ทัง้ ๆ ทีเ่ ทศบาลเมืองพัทยา
ซึ่งมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นมาในช่วงปี 2551 - 2552 รวมอยู่ในภาคนี้ด้วย ซึ่งถ้าปริมาณขยะในเมืองพัทยาได้เพิ่ม
เหมือนกับระหว่างปี 2551 - 2552 แสดงว่าปริมาณขยะในเขตเทศบาลของจังหวัดในภาคกลางนั้นต้องลดลง
มากกว่าอัตราในการศึกษานี้
ตาราง 4.2 ปริมาณขยะมูลฝอย/วัน ที่ได้รับการเก็บขนในปี 2548 - 2551 และอัตราการเปลี่ยนแปลงจ�าแนก
ตามเขตที่อยู่อาศัย
พ×้นที่
ทั่วประเทศ
กรุงเทพมหานคร
à¢µà·ÈºÒÅ∗
- ภาคกลางและภาคตะวันออก
- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคใต้
¹Í¡à¢µà·ÈºÒÅ

2548

39,221
8,291
12,635
5,499
2,148
2,906
2,082
18,295

ปริมาณขยะ/วัน (ตัน)
2549
2550
40,012
8,403
12,912
5,619
2,195
2,970
2,128
18,697

40,332
8,532
13,600
5,780
2,346
3,167
2,307
18,200

การเปลี่ยนแปลง
2551

41,064
8,780
14,915
5,258
2,931
4,267
2,459
17,369

(%) 2548 - 2551

4.7
5.9
18.1
- 4.4
36.5
46.8
18.1
- 5.1

หมายเหตØ: ∗พ.ศ. 2551 ข้อมูลเขตเทศบาลรวมเมืองพัทยา จ�านวน 1,620 แห่ง และข้อมูลนอกเขตเทศบาลจ�านวน 6,157 แห่งแหล่งขŒอมูล: ส�านักงาน
สถิติแห่งชาติ 2553 ค�านวณจาก กรมควบคุมมลพิษ, 2553 และกรุงเทพมหานคร

ในปี 2551 ถึงแม้วา่ กรุงเทพมหานครจะมีปริมาณขยะต่อวันสูงทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับภาคอืน่ ๆ ของประเทศไทย
แต่กรุงเทพฯ สามารถจัดการขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการได้ทั้งหมด (100%) ในขณะที่เขตเทศบาลอื่นๆ
และเมืองพัทยา รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต�าบลสามารถก�าจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้เพียง
ร้อยละ 36 และ 8 ตามล�าดับ (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2553)
ใน พ.ศ. 2593 ธนาคารโลกประเมินว่า จ�านวนประชากรในเมืองจะเพิ่มขึ้นเป็น 4,300 ล้านคน และ
แต่ละคนจะสร้างขยะประมาณวันละ 1.4 กิโลกรัม หรือรวมแล้วประมาณ 2,200 ล้านตันต่อปี และปริมาณ
ขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ และได้รบั การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จะมีตน้ ทุนการจัดการขยะเพิม่ จากปีละ
205,000 เป็น 375,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในระหว่างปี 2546 - 2553 โดยประเทศยากจนจะใช้เงินเพือ่ การก�าจัด
ขยะในชุมชนเมืองเพิ่มขึ้นอย่างมาก (Hoornweg & Perinaz, 2012) ส�าหรับประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ
ได้ประมาณการมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากความไม่สามารถจัดการกับสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น ต้นทุนความเสียหายจากมลพิษจากขยะที่ภาครัฐไม่สามารถจัดการได้มีค่าเท่ากับ 4,797
ล้านบาท/ปี (ค่าเฉลี่ย 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2542 - 2546) มูลค่าความเสียหายหรือต้นทุนการก�าจัดของเสีย
อันตรายจากชุมชนมีค่าเฉลี่ยปีละ 5,550 ล้านบาทต่อปี ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติภัยจากสารอันตราย
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มีค่าเฉลี่ยปีละ 374 ล้านบาทและมูลค่าความเสียหายด้านสุขภาพจากมลพิษทางอากาศเฉลี่ยเท่ากับ 5,866
ล้านบาทต่อปี (ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2549)
สาเหตุหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของขยะคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุ และลักษณะครัวเรือน
ของประชากรไทยมีผลต่อความต้องการการอุปโภค บริโภคเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การเลี้ยงดูเด็กในสภาวะของ
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัยที่มีความเสื่อมถอยของการท�างาน
ของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายลงไป ท�าให้มคี วามต้องการของใช้ทมี่ แี นวโน้มเพิม่ ปริมาณขยะ เช่น ผ้าอ้อมส�าหรับ
เด็ก และผูใ้ หญ่ แผ่นรองซับ เป็นต้น นอกจากนีก้ ารเปลีย่ นแปลงครอบครัว/ครัวเรือนของประชากรไทย ประกอบ
กับการเพิ่มความสามารถในการซื้อเพิ่มขึ้น ขนาดครอบครัวที่เล็กลง และการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่อยู่คนเดียว
ส่งผลให้มกี ารครอบครองเครือ่ งใช้ไ¿¿้า ซึง่ สะท้อนจากค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับสิง่ อ�านวยความสะดวกในบ้าน โดยเฉพาะ
การซื้อเครื่องใช้ไ¿¿้าของครัวเรือน เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ไมโครเว¿ ซึ่งผลจากการส�ารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554 พบว่า ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับทีอ่ ยูอ่ าศัยและเครือ่ งใช้ภายในบ้านเพิม่ ขึน้
จากร้อยละ 19.3 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 20.4 ในปี 2554 (ส�านักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2554; ส�านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2553) และในปี 2556 คาดว่าความต้องการในการใช้ไ¿¿้าจะปรับขึ้น
ตามภาวะเศรษฐกิจ หรือเติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 - 6 จากความต้องการใช้ไ¿¿้าในปี 2555 ที่อยู่ระดับ 26,774
เมกะวัตต์ จากปัจจุบันที่ประเทศไทยผลิตไ¿¿้าได้กว่า 30,000 เมกะวัตต์ (ชื่นชม สง่าราศี กรีเซน และ คริส
กรีเซน, 2555)
ยิ่งไปกว่านั้นพบว่า ประชากรมีการใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนทั้งในเขตและ
นอกเขตเทศบาล โดยที่ประชากรในเขตเทศบาลที่มีสัดส่วนการใช้คอมพิวเตอร์ ประมาณ 2 เท่าของประชากร
ที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล ในช่วงระหว่างปี 2551 - 2555 แต่เมื่อวิเคราะห์อัตราการการเปลี่ยนแปลง กลับพบ
ว่า ประชากรนอกเขตเทศบาลมีอัตราเพิ่มขึ้นของการใช้คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ มากกว่าประชากร
ในเขตเทศบาล คือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 และ 41 ตามล�าดับ (ตาราง 4.3) ซึ่งการเพิ่มขึ้นของการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เหล่านี้ หมายถึงการเพิ่มขยะที่ท�าลายไม่ได้
ตาราง 4.3 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขนึ้ ไปทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มอื ถือ จ�าแนกตามเขตทีอ่ ยูอ่ าศัย
พ.ศ. 2551 - 2555
ป‚
2551
2552
2553
2554
2555
ÍÑµÃÒà¾ÔèÁ 2551 - 2555

คอมพิวเตอร์
ãนเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
39.2
42.0
43.4
44.3
45.4
15.8

23.3
23.6
25.2
25.5
27.5
18.0

โทรศัพท์ม×อถ×อ
ãนเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
65.7
68.9
72.2
74.8
77.7
18.3

47.1
51.5
57.0
62.0
66.2
40.6

แหล่งขŒอมูล: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555
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ปัญหาขยะในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร
ซึ่งเป็นสัดส่วนโดยตรงกับการปริมาณขยะ อย่างไรก็ดีพฤติกรรมการบริโภค รวมทั้งลักษณะการผลิตผลิตภัณฑ์
ที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีผลอย่างชัดเจนต่อความสามารถของธรรมชาติ ที่ไม่สามารถย่อยสลายขยะ
นานาชนิดได้ทันกับปริมาณขยะ และในอนาคตการคาดว่าจะต้องมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีการพัฒนา
เทคโนโลยีทมี่ สี ว่ นส�าคัญทีเ่ สริมให้มกี ารน�าทรัพยากรมาใช้ได้งา่ ยและมากขึน้ มีการบริโภคทรัพยากรพืน้ ฐานของ
ชีวติ เกินความจ�าเป็น ท�าให้มาตรฐานในการด�ารงชีวติ สูงขึน้ และส่งผลให้ตอ้ งมีการผลิตขยะทีไ่ ม่สามารถท�าลาย
ได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
รัฐบาลทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ได้มีโครงการต่างๆ ที่พยายาม
ลดปริมาณขยะ น�าขยะมาใช้ใหม่ และใช้ประโยชน์จากขยะ แต่นั่นกลับไม่ได้ช่วยให้ปริมาณขยะลดลงไป และ
บางครั้งการลดขยะประเภทหนึ่ง กลับไปเพิ่มปริมาณขยะอีกประเภทหนึ่งขึ้นมา การรณรงค์ให้ลดปริมาณขยะ
และการแยกขยะที่ถูกต้องควรต้องเป็นสิ่งที่รัฐควรจัดการให้เกิดขึ้นเป็นอันดับแรกๆ ในขณะนี้ การใช้นโยบาย
ด้านภาษีในการให้การสนับสนุนต่อผู้ผลิตหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นความส�าคัญเร่งด่วนรอง
ลงมา และการรณรงค์ให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศคติการด�ารงชีวิตของประชากร ที่ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ หรือระบบนิเวศน์ ให้ประชาชนรู้จักและบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่
จ�าเป็นที่ต้องท�าอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ในขณะที่การศึกษาเกี่ยวกับความคุ้มทุนของการจ�ากัดขยะที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการนั้นต้องท�าควบคู่กับการมาตรการระยะยาวต่างๆ อย่างเร่งด่วน เพื่อรองรับกับการจัดการกับ
ปัญหาขยะล้นเมือง ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

4.4 สรุป
ในอีก 20 ปีข้างหน้า ประชากรไทยร้อยละ 60 จะอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล โดยทุกภูมิภาคมีจ�านวน
ประชากรอาศัยในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้น ยกเว้น กรุงเทพมหานครที่จ�านวนประชากรจะเริ่มลดลงตั้งแต่ปี 2571
อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึ้นของประชากรในกรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็วในอดีตเมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมานี้
ได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อการเพิ่มขึ้นของระดับความหนาแน่นของประชากร และ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ น�้า เสียง และขยะมูลฝอย
ในการด�าเนินนโยบายด้านสิง่ แวดล้อมนัน้ พบว่ายังขาดความเชือ่ มโยงปัญหาสิง่ แวดล้อมกับปัจจัยภายนอก
อื่นๆ โดยเฉพาะตัวแปรด้านประชากรทั้งขนาดและการกระจายตัว การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ท�าให้นโยบาย
การจัดการสิ่งแวดล้อมบางอย่าง กลับมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ซึ่งหากการบริหาร
จัดการโดยภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีการเตรียมความพร้อมจะเป็นโอกาสส�าคัญในการลดความกดดันต่อ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินในเขตเมืองในระยะยาวได้เป็นอย่างดี และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับ
กรุงเทพมหานครนี้ น่าจะเป็นบทเรียนเพื่อการวางแผนรับมือกับการเพิ่มขึ้นของประชากรที่จะอาศัยในเขตเมือง
ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และประชากรของภูมิภาคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
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ข้อเสนอแนะที่ส�าคัญของการศึกษานี้ ไม่ได้มุ่งเน้นที่การลดการประชากรที่อยู่ในเขตเมือง เนื่องจากเรา
ไม่สามารถต่อต้านกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจ และสิทธิส่วนบุคคลในการเดินทางหรือย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยหรือ
ท�างานในเมือง แต่มงุ่ เน้นทีก่ ารบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมทีด่ ี รวมทัง้ การเสนอแนะให้มโี ครงการ/กิจกรรม รณรงค์
ให้ประชากรมีการปรับเปลีย่ นทัศนคติและวิถกี ารด�ารงชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ซึ่งเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งใช้เวลาและ
ต้องท�าอย่างต่อเนื่อง โดยต้องเริ่มตั้งแต่ขณะนี้ ก่อนที่ประเทศไทยจะมีจ�านวนประชากรในเมืองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จนกระทั่งมีจ�านวนมากกว่าประชากรในชนบทภายในอีกเพียง 5 ปีข้างหน้านี้คือ ภายใน พ.ศ. 2561
นอกจากนีย้ งั มีขอ้ ท้าทายด้านผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงประชากรต่อสิง่ แวดล้อมเมืองทีต่ อ้ งพิจารณา
ได้ แ ก่ นโยบายของประเทศเศรษฐกิจเกิด ใหม่ แ ละกรอบความตกลงทวิ ภ าคี ต ่ างๆ ที่ จ ะเพิ่ มการผู กขาด
ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามารถในเคลือ่ นย้ายแรงงานฝีมอื การน�าเข้าแรงงาน โดยเฉพาะเมือ่ ประเทศไทย
เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุเต็มรูปแบบ คือมีสดั ส่วนผูส้ งู อายุประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทัง้ ประเทศ ในอีกประมาณ
20 ปีข้างหน้า
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5
ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ
ด้านสวัสดิการผู ้สูงอายุ : ศึกษาจากผลการคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583
รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ และ ชลธิชา อัศวนิรันดร∗

5.1 แนวโน้มประชากรสูงอายุ จากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย
5.1.1 แนวโน้มประชากรสูงอายุ และปั จจัยกําหนด
จากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 ซึง่ มีขอ้ สมมุตวิ า่ ภาวะเจริญพันธุข์ อง
ประเทศไทยยังคงลดลงโดยตลอดในช่วง 30 ปีข้างหน้า จากที่สตรีคนหนึ่งมีบุตรโดยเฉลี่ย 1.6 คน ในช่วงปี
2553 - 2558 ลดลงเหลือเพียง 1.3 คน ในปี 2583 การลดภาวะเจริญพันธุ์อย่างต่อเนื่องดังกล่าว ส่งผลให้
สัดส่วนประชากรวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมากจากร้อยละ 13.2
ของประชากรทั้งหมดในปี 2553 เป็นร้อยละ 32.1 ในปี 2583 การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ให้ภาพที่คล้ายคลึงกัน
เมือ่ พิจารณาจากสัดส่วนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป และเป็นทีน่ า่ สังเกตว่าภายในปี 2573 สัดส่วนของประชากร
สูงอายุไทยไม่ว่าจะพิจารณาที่อายุ 60 ปีขึ้นไป หรือ 65 ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากปีฐาน (พ.ศ. 2553)
นอกจากนัน้ ประชากรสูงอายุวยั ปลาย (อายุ 80 ปีขนึ้ ไป) มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เช่นกันจากร้อยละ 1.7 ของประชากร
ทั้งหมดในปี 2553 เป็นร้อยละ 6.1 ในปี 2583 (รูป 5.1)

∗ วิทยาลัยประชากรศาสตร์

จุÌาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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แหล่งข้ อมูฒลนาการเศรษฐกิ
: สานักงานคณะกรรมการพั
นาการเศรษฐกิ
แหล่งขŒอมูล: ส�านักงานคณะกรรมการพั
จและสังคมแห่ฒงชาติ
, 2556 จและสังคมแห่งชาติ, 2556

รูป 5.1 สัดส่วนประชากรสูงอายุ (60 ปี ขึ ้นไป 65 ปี ขึ ้นไป และ 80 ปี ขึ ้นไป)

ตาราง 5.1 แสดงข้อสมมุตและอั
ิแนวโน้
มการลดลงของภาวะเจริ
ญพันธุ์และการลดลงของภาวะการตาย
ตราเจริ
ญพันธุ์รวม พ.ศ. 2553-2583
ซึง่ วัดจากความยืนยาวของชีวติ หรืออายุคาดเฉลีย่ เมือ่ แรกเกิดทีใ่ ช้ในการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย
พ.ศ. 2553ตาราง
- 25835.1ของส�
านัอกสมมุ
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นธุ์และการลดลงของภาวะการตาย
ด
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งชาติ 2553
(สศช.)- 2583
(2556) ก�และการคาด
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ขŒอสมมØติอัตราเจริญพันธØ์รวม (TFR)
ขŒอสมมØติอายØคาดเ©ลี่ยเม×่อแรกเกิด (e0)
องค์การสหประชาชาติ
สศช.
องค์การสหประชาชาติ
สศช.
ระดับต�่า ระดับกลาง ระดับสูง ขŒอสมมØติแบบที่ 3 ชาย
หญิง
ชาย หญิง
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ตาราง 5.1 (ต่อ)
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ขŒอสมมØติอัตราเจริญพันธØ์รวม (TFR)
ขŒอสมมØติอายØคาดเ©ลี่ยเม×่อแรกเกิด (e0)
องค์การสหประชาชาติ
สศช.
องค์การสหประชาชาติ
สศช.
ระดับต�่า ระดับกลาง ระดับสูง ขŒอสมมØติแบบที่ 3 ชาย
หญิง
ชาย หญิง
0.94
0.97
1.03
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1.59
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1.94
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2.15

1.55
1.49
1.43
1.36
1.30

แหล่งขŒอมูล: 1. ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556
2. United Nations, 2011
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เมื่อเปรียบเทียบกับข้อสมมุติแนวโน้มของภาวะเจริญพันธุ์ที่ใช้ในการคาดประมาณประชากรขององค์การ
สหประชาชาติ ในปี 2553 (ตาราง 5.1) พบว่า มีการตั้งข้อสมมุติด้านภาวะเจริญพันธุ์ที่แตกต่างจากข้อสมมิต
ที่ใช้โดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ การคาดประมาณประชากรของ
องค์การสหประชาชาติก�าหนดข้อสมมุติของภาวะเจริญพันธุ์เป็น 3 ระดับ (สูง กลาง ต�่า) และภาวะเจริญพันธุ์
ของทัง้ สามระดับมีแนวโน้มทีจ่ ะเป็นเส้นโค้ง (curvilinear) อัตราเจริญพันธุร์ วมค่อยลดลงจากปีฐานแล้วกลับเพิม่
ขึ้นสูงใหม่ ในขณะที่ข้อสมมุติของการคาดประมาณประชากรของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ มี 4 แบบ และเลือกใช้ข้อสมมุติแบบที่ 3 คือ ภาวะเจริญพันธุ์ลดลงโดยตลอดช่วงของ
การคาดประมาณ เมือ่ น�าผลจากการคาดประมาณทัง้ 2 ชุดมาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้วา่ สัดส่วนของประชากร
สูงอายุจากการคาดประมาณประชากรของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มีสัดส่วนสูงกว่าการคาดประมาณประชากรขององค์การสหประชาชาติทั้ง 3 ระดับ แต่มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับ
การคาดประมาณประชากรขององค์การสหประชาชาติที่ใช้ข้อสมมุติของภาวะเจริญพันธุ์ในระดับต�่า (รูป 2)
รูป 5.2 ร้อยละของประชากรสูงอายุ เปรียบเทียบระหว่างผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย
โดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและองค์การสหประชาชาติ
ร้ อยละของประชากรอายุ 60 ปี ขึ ้นไป
UN Low variant
UN High variant

UN Medium variant
NESDB assumption 3

ร้ อยละของประชากรอายุ 65 ปี ขึ ้นไป
UN Low variant
UN High variant

UN Medium variant
NESDB assumption 3

2553 (2010)2558 (2015)2563 (2020)2568 (2025)2573 (2030)2578 (2035)2583 (2040) 2553 (2010)2558 (2015)2563 (2020)2568 (2025)2573 (2030)2578 (2035)2583 (2040)

แหล่งขŒอแหล่
มูล:ง1.
ฒนาการเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่
งชาติ
, 2556
ข้ อมูส�ลา:นั1.กงานคณะกรรมการพั
สานักงานคณะกรรมการพั
ฒนาการเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่
งชาติ
, 2556
2. United
Nations,
2011
2. United Nations, 2011

รูป 5.2 ร้ อยละของประชากรสูงอายุ เปรี ยบเทียบระหว่างผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยโดย
การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ
จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและองค์การสหประชาชาติ
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5.1.2 องค์ประกอบทางอายุ และเพศของประชากรสูงอายุ
การเข้าสู่สังคมสูงวัยของประชากรไทยนั้น เกิดขึ้นเมื่ออัตราเพิ่มประชากรสูงอายุของประเทศไทยสูงกว่า
อัตราเพิ่มของประชากรรวม จากรูป 5.3 แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ข้อมูลจากการคาดประมาณประชากรใน พ.ศ.
2553 อัตราเพิ่มประชากรรวมของประเทศอยู่ในระดับต�่าทั้งยังมีแนวโน้มลดลงจนกลายเป็นติดลบหลังจากช่วง
พ.ศ. 2568 - 2573 ในขณะที่อัตราเพิ่มของประชากรวัยสูงอายุอยู่ในระดับที่สูงกว่ามากตลอดช่วง 30 ปี แม้ว่า
จะมีความแปรผันในระดับการเพิ่มของประชากรสูงอายุของแต่ละกลุ่มประชากรสูงอายุ เนื่องจากความแปรผัน
ของอัตราเกิดในอดีต แต่จะเห็นได้ว่า อัตราเพิ่มของกลุ่มประชากรสูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป)
และประชากรสูงอายุวัยกลาง (อายุ 70 ปีขึ้นไป) สูงกว่าประชากรในกลุ่มอายุวัยต้นหรืออายุ 60 ปีขึ้นไปมาก
การลดลงของอัตราเพิม่ ประชากรสูงอายุวยั กลาง ในช่วง พ.ศ. 2553 - 2558 และการลดของอัตราเพิม่ ประชากร
สูงอายุวัยปลายในช่วง พ.ศ. 2558 - 2568 น่าจะเนื่องมาจากระดับภาวะเจริญพันธุ์ที่ต�่าในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 (Knodel and Chayovan, 2008)
รูป 5.3 อัตราเพิ่มประชากร (ร้อยละ) รวมทุกกลุ่มอายุและวัยสูงอายุ พ.ศ. 2553 - 2583
7
รวม

6

60 ปี ขึ ้นไป

65 ปี ขึ ้นไป

70 ปี ขึ ้นไป

80 ปี ขึ ้นไป

5
อัตราเพิ่ม (ร้ อยละ)

4
3
2
1
0

-1
2553-2558

2558-2563

2563-2568

2568-2573

2573-2578

2578-2583

หมายเหตุ
: อัตราเพิ่มประชากรต่อปี (r) = ln (pt/p0)/t
หมายเหตØ: อัตราเพิ่มประชากรต่อปี (r) = ln (pt/p
0)/t
แหล่งฒ
ข้ อนาการเศรษฐกิ
มูล: สานักงานคณะกรรมการพั
ฒนาการเศรษฐกิ
จและสังคมแห่งชาติ, 2556
แหล่งขŒอมูล: ส�านักงานคณะกรรมการพั
จและสังคมแห่งชาติ
, 2556

รูป 5.3 อัตราเพิ่มประชากร (ร้ อยละ) รวมทุกกลุม่ อายุและวัยสูงอายุ พ.ศ. 2553-2583

การที่อัตราเพิ่มประชากรสูงอายุวัยกลางและวัยปลายสูงกว่าประชากรในวัยสูงอายุตอนต้นอย่างชัดเจนนี้
ท�าให้ประชากรไทยไม่เพียงแต่เปลี่ยนโครงสร้างเป็นประชากรสูงวัยเท่านั้น แต่ประชากรสูงอายุของไทยก�าลัง
่มประชากรสู
วยั กลางและวังยอายุ
ปลายสู
ยสูงอายุวงตอนต้
างชัดเจนนี ้
สูงอายุขึ้นด้วการที
ยเช่น่อกัตั นราเพิ
หากพิ
จารณาจ�งาอายุ
นวนประชากรสู
จะเห็งนกว่ได้าประชากรในวั
ชัดเจนว่า ภายในช่
30 นปีอย่
ของการคาด
ประมาณประชากร
จ�านวนประชากรอายุ
60 ปีางเป็
ขึ้นไปจะเพิ
่มประมาณ
กล่าวคือ งจาก
ล้านคน
ทาให้ ประชากรไทยไม่
เพียงแต่เปลี่ยนโครงสร้
นประชากรสู
งวัยเท่2.5
านัน้ เท่
แต่าประชากรสู
อายุข8.4
องไ ทยก
าลัง
ในปีสูง2553
เป็นวยเช่20.5
นคนจในปี
และเป็นที่นง่าอายุ
สังเกตว่
วงเดี
ยวกันประชากรสู
อายุ 70 ปี
อายุขึ ้นด้
นกันล้าหากพิ
ารณาจ2583
านวนประชากรสู
จะเห็านภายในช่
ได้ ชดั เจนว่
า ภายในช่
วง 30 ปีงของการคาด
ประมาณประชากร จานวนประชากรอายุ 60 ปี ขึ ้นไปจะเพิ่มประมาณ 2.5 เท่า กล่าวคือ จาก 8.4 ล้ านคนในปี
2553 เป็ น 20.5 ล้ านคนในปี 2583 และเป็ นที่น่าสังเกตว่าภายในช่วงเดียวกันประชากรสูงอายุ 70 ปี ขึ ้นไป และ
อายุ 80 ปี ขึ ้นไปจะเพิ่มจานวนเกือบ 4 เท่าตัว นอกจากนี ้เมื่อพิจารณา สัดส่วนของประชากรวัยปลาย (อายุ 80 ปี
กษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ
90ขึ ้นไป)การศึ
จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย
2553-2583
ต่อประชากรอายุ 60 ปี ขึ ้นไป จะมีพ.ศ.แนวโน้
มเพิ่มสูงขึ ้นอย่างชัดเจน กล่าวคือสัดส่วนของผู้สงู อายุวยั ปลายจะ
เพิ่มจากประมาณร้ อยละ 13 ของประชากรสูงอายุทงหมดเป็
ั้
นเกือบ 1 ใน 5 ของประชากรสูงอายุ (ตาราง 5.2)

ขึ้นไป และอายุ 80 ปีขึ้นไปจะเพิ่มจ�านวนเกือบ 4 เท่าตัว นอกจากนี้เมื่อพิจารณา สัดส่วนของประชากร
วัยปลาย (อายุ 80 ปีขนึ้ ไป) ต่อประชากรอายุ 60 ปีขนึ้ ไป จะมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ อย่างชัดเจน กล่าวคือ สัดส่วน
ของผู้สูงอายุวัยปลายจะเพิ่มจากประมาณร้อยละ 13 ของประชากรสูงอายุทั้งหมดเป็นเกือบ 1 ใน 5 ของ
ประชากรสูงอายุ (ตาราง 5.2) การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุวัยปลายนี้น่าจะสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิงทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
ตาราง 5.2 ลักษณะของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2553 - 2583
ลักษณะ

¨íÒ¹Ç¹¨íÒá¹¡µÒÁ¡ÅØ‹ÁÍÒÂØ
- อายุ 60 ปีขึ้นไป
- อายุ 70 ปีขึ้นไป
- อายุ 80 ปีขึ้นไป
¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÃŒÍÂÅÐµÒÁª‹Ç§ÇÑÂ
- ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60 - 69 ปี)
- ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70 - 79 ปี)
- ผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป)
รวม
ÃŒÍÂÅÐ¢Í§ÊµÃÕ¨íÒá¹¡µÒÁ¡ÅØ‹ÁÍÒÂØ
- อายุ 60 ปีขึ้นไป
- อายุ 70 ปีขึ้นไป
- อายุ 80 ปีขึ้นไป
¨íÒ¹Ç¹¨íÒá¹¡µÒÁà¾È
- ชาย
- หญิง

2553

2563

2573

2583

8,407,965
3,778,297
1,070,178

12,621,655
5,366,052
1,689,474

17,578,929
8,318,501
2,420,579

20,519,373
11,560,886
3,921,450

55.1
32.2
12.7
100.0

57.5
29.1
13.4
100.0

52.7
33.6
13.8
100.0

43.7
37.2
19.1
100.0

55.1
57.2
60.2

55.4
57.7
61.5

56.0
58.1
62.4

56.8

59.0

3,776,249
4,631,716

5,624,276
6,997,379

7,739,575
9,839,355

8,874,288
11,645,085

63.3

แหล่งขŒอมูล: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556

5.1.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร
ดัชนีสูงวัย (aging index) เป็นดัชนีที่ใช้แสดงถึงการเปลี่ยนโครงสร้างทางประชากรจากประชากร
เยาว์วัยเป็นประชากรสูงวัย โดยค�านวณจากจ�านวนของประชากรวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) หารด้วยจ�านวน
ประชากรวัยเด็ก (อายุ 0 - 14 ปี) คูณด้วย 100 ดังนั้นหากค่าของดัชนีมากกว่า 100 แสดงว่า มีประชากร
สูงอายุมากกว่าประชากรวัยเด็ก ตาราง 3 แสดงให้เห็นว่า ภายใน พ.ศ. 2563 หรืออีกประมาณ 6 - 7 ปีข้าง
หน้า ประชากรวัยสูงอายุจะเริ่มมากกว่าประชากรวัยเด็กและจะเพิ่มขึ้นไปกว่า 2 เท่าใน พ.ศ. 2583 โดยเพิ่ม
จากผู้สูงอายุประมาณ 114 คน ต่อเด็ก 100 คน เป็นผู้สูงอายุประมาณ 251 คนต่อเด็ก 100 คน

การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิ งนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ
จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583
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อัตราส่วนศักยภาพเกื้อหนุน (potential support ratio) ใช้แสดงถึง จ�านวนประชากรวัยแรงงาน
ที่จะเกื้อหนุนผู้สูงอายุไม่โดยทางตรงในฐานะบุตรหลานหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ ก็โดยทางอ้อมในฐานะประชากร
ในวัยแรงงานหรือผู้เสียภาษี จากข้อมูลพบว่า ในปี 2553 มีประชากรในวัยแรงงาน 7 คนรองรับประชากรวัย
สูงอายุ 1 คน ต่อมาในปี 2563 ลดเหลือเพียงประมาณ 5 ต่อ 1 และในปี 2583 เหลือเพียง 2.5 ต่อ 1
ตาราง 5.3 ดัชนีสูงวัย และอัตราส่วนศักยภาพเกื้อหนุน พ.ศ. 2553 - 2583
พ.ศ.
2553
2558
2563
2568
2573
2578
2583

จ�านวนประชากร
ดัชนี
อัตราส่วนศักยÀาพ
∗
เก×้อหนØน∗∗
อายØ 0 - 14 ป‚ อายØ 15 - 59 ป‚ อายØ 60 ป‚ขึ้นไป ประชากรสูงอายØ
12,641,653
11,792,805
11,081,419
10,505,707
9,800,353
8,996,653
8,169,543

42,739,938
42,960,517
42,293,164
40,738,925
38,795,010
36,992,797
35,175,226

8,407,965
10,351,093
12,621,655
15,126,047
17,578,929
19,360,613
20,519,373

66.5
87.8
113.9
144.0
179.4
215.2
251.2

7.8
6.7
5.4
4.3
3.5
2.8
2.5

หมายเหตØ: ∗ ดัชนีสูงวัย (aging index) = (ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป/ประชากรอายุ 0 - 14 ปี) X 100
∗∗

อัตราส่วนศักยภาพเกื้อหนุน (potential support ratio) = (ประชากรอายุ 15 - 64 ปี/ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป)

แหล่งขŒอมูล: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556

5.2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนโครงสร้างทางอายุ ของประชากรและแนวทางการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
จากแนวโน้มของประชากรสูงอายุในภาพรวม ประชากรสูงอายุจะเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วทัง้ จ�านวนและสัดส่วน
ไม่ว่าจะพิจารณาจากประชากรสูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไปหรืออายุ 65 ปีขึ้นไปก็ตาม ประกอบกับประชากร
สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ประชากรในวัยเด็กจะลดลงเป็นล�าดับจน
น้อยกว่าประชากรวัยสูงอายุ และอัตราส่วนของประชากรวัยแรงงานที่จะมาเกื้อหนุนประชากรสูงอายุจะลดลง
อย่างมาก ซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของประเทศ
จากข้อมูลและผลการศึกษาวิจยั ทีม่ มี าอย่างต่อเนือ่ งในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา ส่งผลต่อสังคมไทยทีใ่ ห้ความ
สนใจกับประเด็นเรือ่ งผูส้ งู อายุและสังคมสูงวัยเพิม่ ขึน้ จากในอดีตมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาครัฐ ได้มกี ารก�าหนด
นโยบายและแผนด้านผู้สูงอายุที่ชัดเจนขึ้น มีกฎหมายต่างๆ ออกมาเพื่อคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์ผู้สูงอายุ อาทิเช่น
แผนประชากรใน “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)” ที่เน้น¡ÒÃàµÃÕÂÁ
¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ»ÃÐªÒ¡Ãä·ÂÊÙ‹ÊÑ§¤ÁÊÙ§ÍÒÂØ·ÕèÁÕÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ·Ò§ÊÑ§¤ÁÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ “แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2545 - 2564)” ซึง่ เป็นแผนระยะยาว 20 ปี มุง่ ให้ผสู้ งู วัยเป็นหลักชัยของสังคม ด้วยยุทธศาสตร์การเตรียม
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ความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ระบบคุ้มครองทางสังคม
ส�าหรับผู้สูงอายุ การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ และการพัฒนา
บุคลากรด้านผูส้ งู อายุ และการประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรูด้ า้ นผูส้ งู อายุและการติดตามประเมินผลฯ
และการตรา “พระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2546” เป็นต้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยมีนโยบาย
และแผนด้านผู้สูงอายุที่มีความก้าวหน้ากว่าประเทศที่ก�าลังพัฒนาหลายประเทศ อย่างไรก็ตามแม้จะมีนโยบาย
และแผน แต่การน�าแผนไปสูก่ ารปฏิบตั นิ นั้ ยังท�าได้ไม่เต็มศักยภาพและยังค่อนข้างช้าเมือ่ เทียบกับอัตราความเร็ว
ในการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย ด้วยเหตุนี้จึงยังมีประเด็นท้าทายที่ส�าคัญอีกหลายประการที่ต้องเร่ง
ด�าเนินการแก้ไขหรือเตรียมการเพื่อรองรับ ซึ่งแนวทางการเตรียมการเพื่อรองรับประเด็นท้าทายจากแนวโน้ม
ของประชากรสูงอายุในช่วง 30 ปี ข้างหน้า ได้แก่
1) การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวแบบองค์รวม
จากการคาดประมาณประชากรเห็นว่า ทั้งจ�านวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ประชากรสูงอายุวยั ปลาย (ประชากรอายุ 80 ปีขนึ้ ไป) จะมีจา� นวนกว่าล้านคนภาย ในปี 2583 จากการติดตาม
ประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ทั้ง 2 รอบแสดงให้เห็นว่า ประชากรสูงอายุวัยปลายมีโอกาสที่จะอยู่
ในภาวะพึง่ พาหรือมีภาวะทุพพลภาพเพิม่ สูงขึน้ (รูป 5.4) ด้วยเหตุดงั กล่าว การดูแลระยะยาวเพือ่ ประคับประคอง
หรือ¿„้น¿ูสุขภาพของผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องส�าคัญ
รู ป 5.4 อายุคาดเฉลี่ย (LE) อายุคาดเฉลี่ยที่ดแู ลตนเองได้ (ALE) และจานวนปี ที่อยูอ่ ย่างพึง่ พา (LE-ALE) ของ
รูป 5.4 อายุคาดเฉลี
่ย (LE) อายุคาดเฉลี่ยที่ดูแลตนเองได้ (ALE) และจ�านวนปีที่อยู่อย่างพึ่งพา (LE - ALE)
ประชากรอายุ 80 ปี จาแนกตามเพศ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554

ของประชากรอายุ 80 ปี จ�าแนกตามเพศ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554
จานวนปี ที่อยู่อย่างพึง่ พา

7.0
6.8
6.6
6.4
6.2
6.0
5.8
5.6
5.4
5.2
5.0
4.8
4.6
4.4

ชาย
LE
ALE

5.76
5.32

0.5

0.62
5.14

5.84

0.65
5.19

4.82

2545

2550

2554

พ.ศ.

7.0
6.8
6.6
6.4
6.2
6.0
5.8
5.6
5.4
5.2
5.0
4.8
4.6
4.4

หญิง
LE

6.94

ALE

6.70

6.40

0.88
5.52

2545

1.24

1.17

5.53

2550

5.70

2554

พ.ศ.

แหล่ งข้ อ2551;
มูล: วิ2556
พรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ, 2551; 2556
แหล่งขŒอมูล: วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ,
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การติดตามและประเมินแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2550 - 2554) ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้พยายามที่จะพัฒนาต้นแบบของระบบการดูแลระยะยาวโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน แต่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นหรือเป็นโครงการน�าร่อง ซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการการดูแลระยะยาวในกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากได้อย่างครอบคลุม ด้วยเหตุนี้
จึงควรเร่งผลักดันให้มีการถอดบทเรียนจากต้นแบบที่ประสบความส�าเร็จ และขยายการด�าเนินงานไปยังพื้นที่
อื่นๆ (วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ, 2556) การดูแลระยะยาวในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังเน้นการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในบริบทของสังคมชนบท อย่างไรก็ตามเพื่อให้ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม ควรมีการพัฒนารูปแบบ
การดูแลที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนเมืองด้วย ซึ่งความเข้มแข็งของชุมชนเมืองมีน้อยกว่าชุมชนในชนบทมาก
นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาระบบการดูแลระยะกลางซึ่งเป็นการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านระหว่างการดูแลในสถาน
พยาบาลกับการดูแลที่บ้าน เช่น ช่วงระยะรอยต่อของการออกจากโรงพยาบาลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
ก่อนกลับไปบ้าน (สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล, สุวิณี วิวัฒน์วณิช และจิราพร เกศพิชญวัฒนา, 2555)
2) ควรเร่งดําเนินการเรื่องการสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจในสังคมสูงวัยด้วยการสร้าง
หลักประกันในหลายรูปแบบ
จากข้อมูลทางประชากรชีช้ ดั ว่า ประชากรสูงอายุจะเพิม่ ขึน้ ด้วยอัตราทีร่ วดเร็วมาก ในขณะทีป่ ระเทศไทย
เป็นประเทศก�าลังพัฒนา ซึ่งยังมีข้อจ�ากัดทางด้านการเงินการคลัง การที่จะให้หลักประกันทางเศรษฐกิจแก่
ประชากรสูงอายุ โดยการให้เปล่าหรือให้รัฐแบกรับภาระทั้งหมดแต่ฝ่ายเดียวคงจะไม่ยั่งยืน และน่าจะก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมขึ้นได้
ผลการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ระยะที่ 2 พบว่า
ประชากรสูงอายุยังขาดหลักประกันทางเศรษฐกิจ แม้แต่ในกลุ่มประชากรวัยแรงงานอายุ 30 - 59 ปีซึ่งจะเป็น
ผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้ มีเพียงร้อยละ 26.3 เท่านั้นที่มีหลักประกันยามชราภาพ โดยที่ส่วนใหญ่ก็ยังคงไม่มี
หลักประกันดังกล่าว (วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ, 2556) ทั้งนี้เนื่องจากระบบประกันทางเศรษฐกิจที่
จัดไว้ให้เป็นระบบส�าหรับแรงงานภาคในระบบ ส่วนแรงงานภาคนอกระบบยังขาดหลักประกัน ที่ผ่านมาแม้จะมี
การเปลีย่ นแปลงโดยการจัดเบีย้ ยังชีพให้เป็นสวัสดิการพืน้ ฐานขัน้ ต�า่ แก่ผสู้ งู อายุ โดยสามารถครอบคลุมผูส้ งู อายุ
ได้กว่าร้อยละ 80 และมีประมาณร้อยละ 11.4 ที่รายงานว่าเบี้ยยังชีพเป็นแหล่งรายได้หลัก ในผู้สูงอายุกลุ่มนี้
มีร้อยละ 36.1 ที่รายงานว่าเบี้ยยังชีพที่ได้ไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีพ และร้อยละ 42.5 ไม่พึงพอใจกับแหล่ง
รายได้หลักดังกล่าว ซึง่ ผูส้ งู อายุทมี่ เี บีย้ ยังชีพเป็นแหล่งรายได้หลักนี้ น่าจะเป็นกลุม่ ผูส้ งู อายุทยี่ ากจน ไม่มรี ายได้
จากแหล่งอื่นๆ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการพึ่งพาแต่เบี้ยยังชีพเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะเพียงพอในการด�ารงชีพ
แต่ประชากรที่จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคตควรมีการเตรียมตัวสร้างหลักประกันด้านเศรษฐกิจที่มั่นคงให้กับตนเอง
ที่ผ่านมา บุตรเป็นแหล่งหลักประกันทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญส�าหรับผู้สูงอายุไทย แต่จากข้อสมมุติระดับ
เจริญพันธุท์ ใี่ ช้การคาดประมาณประชากรชุดนี้ จะเห็นได้วา่ อัตราเจริญพันธุร์ วมมีแนวโน้มลดเป็นล�าดับ และเมือ่
พิจารณาจากข้อมูลการส�ารวจประชากรสูงอายุไทยในปี 2554 จะพบภาพที่สอดคล้องกัน คือผู้ที่จะเป็นผู้สูงอายุ
ในอนาคตจะมีจ�านวนบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่โดยเฉลี่ยลดลงเป็นล�าดับ (รูป 5.5) และจากข้อมูลการคาดประมาณ
ประชากรที่แสดงถึงภาวะเจริญพันธุ์รวมที่อยู่ในระดับต�่ามากในอนาคต แสดงว่า ผู้ที่จะเป็นผู้สูงอายุจ�านวน
ไม่น้อยน่าจะไม่มีบุตร ด้วยเหตุนี้การหวังให้บุตรเป็นหลักประกันในการเกื้อหนุนยามสูงวัยคงท�าได้ยาก
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รูป 5.5 จ�านวนบุตรที่มีชีวิตอยู่โดยเฉลี่ย จ�าแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2554
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รูป 5.5 จานวนบุตรที่มีชีวิตอยูโ่ ดยเฉลี่ย จาแนกตามกลุม่ อายุ พ.ศ.2554

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การเร่งสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจที่มั่นคงในหลากหลายรูปแบบเป็น
อีกประเด็จากเหตุ
นในการเตรี
ยมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ซึ่งการออมนับเป็นมาตรการประการหนึ่งที่เน้น
ผลดังกล่าวข้ างต้ น การเร่ งสร้ างหลักประกันทางเศรษฐกิจที่มนั่ คงในหลากหลายรู ปแบบเป็ นอีก
ให้ประชากรมีสว่ นในการสร้างหลักประกันด้วยตนเอง ในช่วงทีผ่ า่ นผ่านมา รัฐได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ประเด็นในการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรั บสังคมสูงวัย ซึ่งการออมนับเป็ นมาตรการประการหนึ่งที่ เน้ นให้
กองทุนการออมแห่งชาติ และจัดตั้งส�านักงานไปแล้ว เพื่อให้เกิดผลอย่างจริงจังจึงควรเร่งด�าเนินงานให้เกิดผล
่วนในการสร้ างหลักประกันด้ วยตนเอง ในช่วงที่ผ่านผ่านมา รัฐได้ มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ
อย่ประชากรมี
างเป็นรูปสธรรมโดยเร็
วที่สุด ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ
กองทุนการออมแห่งชาติ และจัดตังส
้ านักงานไปแล้ ว เพื่อให้ เกิดผลอย่างจริ งจังจึงควรเร่ งดาเนินงานให้ เกิดผล
่อยามสู
งรัดให้วทีค่สนรุ
ยมความพร้
อมเพื
งอายุ
อย่างเป็3)นรูการเร่
ปธรรมโดยเร็
ดุ ่นทัใหม่
งนี
้ ้เพืเตรี
่อคุณ
ภาพชีวิตของผู
้ สงู อายุ
และการพั
ฒนาอย่างยัง่ ยืนของประเทศ

จากข้อมูลการคาดประมาณประชากรทีน่ า� เสนอข้างต้น จะเห็นได้วา่ ในอีก 20 - 30 ปีขา้ งหน้า ประชากร
3) การเร่ งรัดให้ คนรุ่ นใหม่ เตรี ยมความพร้ อมเพื่อยามสูงอายุ
สูงอายุจะเพิม่ จ�านวนและสัดส่วนอย่างมาก ผูส้ งู อายุเหล่านัน้ คือประชากรในวัยแรงงานในปัจจุบนั ผลการติดตาม
ประเมินการด�
้สูงอายุแห่งชาติ่นาเสนอข้
ฉบับที่ า2งต้ทัน้งในรอบที
และรอบที
ยมตัว
จากข้าเนิ
อมูนลงานตามแผนผู
การคาดประมาณประชากรที
จะเห็นได้่ ว1่า ในอี
ก 20-30่ 2ปี ข้พบว่
างหน้า าการเตรี
ประชากร
ของผู
ท้ จี่ ะเป็นผูส้ งู อายุในอนาคตยังมีนอ้ ยมาก ซึง่ สะท้อนจากยุทธศาสตร์ดา้ นการเตรียมความพร้อมของประชากร
สูงอายุจะเพิ่ มจานวนและสัดส่วนอย่างมาก ผู้สูงอายุเหล่านัน้ คือประชากรในวัยแรงงานในปั จจุบัน ผลการ
เพือ่ วัยสูงอายุทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ยังไม่บรรลุผลตามเป้าประสงค์ทกี่ า� หนดไว้ในแผน การด�าเนินการอยูใ่ นระดับทีต่ า�่ กว่า
ติดตามประเมินการดาเนินงานตามแผนผู้สงู อายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ทังในรอบที
้
่ 1 และรอบที่ 2 พบว่า การเตรี ยม
เป้าหมายอย่างมาก ทัง้ สังคมไทยและคนไทยยังขาดการเตรียมความพร้อมเพือ่ สังคมสูงวัย ไม่วา่ จะเป็นการสร้าง
นผู้สูงอายุในอนาคตยังมี น้อยมาก ซึ่งสะท้ อนจากยุทธศาสตร์ ด้านการเตรี ยมความพร้ อมของ
หลัตัวกของผู
ประกั้ ทนี่จด้ะเป็
านรายได้
เพื่อวัยสูงอายุ การให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเตรียมตัวด้าน สุขภาพ
ประชากรเพื
่
อ
วั
ย
สู
ง
อายุ
ี คณ
ุ ภาพ ยังไม่บและคณะ,
รรลุผลตามเป
้ าประสงค์
ในแผน การดาเนิและคณะ,
นการอยู่ในระดั
หรือที่อยู่อาศัย (วิพรรณที่มประจวบเหมาะ
2551
และ ทวิี่กพาหนดไว้
รรณ ประจวบเหมาะ
2556)บ
ที่ต่ากว่าเป้าหมายอย่างมาก ทังสั
้ งคมไทยและคนไทยยังขาดการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อสังคมสูงวัย ไม่ว่าจะเป็ น
การที่จะลดผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจในยามสูงอายุ
การสร้ างหลักประกัน ด้ านรายได้ เพื่อวัยสูงอายุ การให้ การศึกษาและการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต การเตรี ยมตัวด้ าน
หรือปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากโรคเรื้อรังและภาวะทุพพลภาพ จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมประชากรส่วน
สุขภาพ หรื อที่อยูอ่ าศัย (วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ, 2551 และ วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ, 2556)

ใหญ่ในปัจจุบันที่อยู่ในวัยแรงงานและวัยเด็ก ให้พร้อมที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี กระบวนการ
ให้การศึกการที
ษาทั้ง่จในระบบและนอกระบบเป็
ต่อการสร้
างความตระหนั
ก และความเข้
าใจเกี
่ยวกับ
ะลดผลกระทบต่างๆ ที่จะเกินดเรืขึ่อ้นงส�ไม่าวคั่าญจะเป็
นการขาดความมั
่นคงทางเศรษฐกิ
จในยามสู
งอายุ
กระบวนการเปลีย่ นแปลงในช่วงวัยต่างๆ จนถึงบัน้ ปลายของชีวติ ตลอดจนแนวทางในการเตรียมตัวให้พร้อมทัง้
หรื อปั ญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากโรคเรื อ้ รังและภาวะทุพพลภาพ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องเตรี ยมประชากรส่วน
ในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
ใหญ่ในปั จจุบนั ที่อยูใ่ นวัยแรงงานและวัยเด็ก ให้ พร้ อมที่จะเข้ าสูว่ ยั สูงอายุอย่างมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี กระบวนการให้
การศึก ษาทัง้ ในระบบและนอกระบบเป็ นเรื่ อ งส าคัญ ต่อ การสร้ างความตระหนัก และความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ
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4) การรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู ้สูงอายุ
การทีจ่ ะให้ผสู้ งู อายุอยูด่ มี สี ขุ ได้นนั้ สังคมต้องตระหนักและยอมรับถึงคุณค่าของผูส้ งู อายุในการมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาสังคม ปัจจุบันดูเหมือนว่ากระแสโลกาภิวัตน์ และการบริโภคนิยม ท�าให้คุณค่าของผู้สูงอายุลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต ข้อมูลจากการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรู้และทัศนคติที่มีต่อ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554 ที่ใช้ประกอบการติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2
บ่งชี้ว่า สัดส่วนของประชากรรุ่นหนุ่มสาวและวัยแรงงานมีทัศนคติในทางบวกต่อผู้สูงอายุลดลงเป็นล�าดับ จาก
ร้อยละ 62 ในปี 2550 เหลือ ร้อยละ 57 ในปี 2554
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงควรมีการณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าผู้สูงอายุ ในฐานะภูมิปัญญา
หรือผู้ทสี่ ามารถถ่ายทอดความรู้หรือประสบการณ์อนั มีค่าให้แก่คนรุ่นหลัง หรือสามารถร่วมกับคนรุ่นหลังในการ
พัฒนาประเทศในมิตติ า่ งๆ และทีส่ า� คัญคือต้องรณรงค์ให้สงั คมเข้าใจว่า ผูส้ งู อายุไม่ใช่ภาระ ไม่ใช่ผพู้ งึ่ พิง หรือ
รอรับแต่การช่วยเหลือ แต่ผู้สูงอายุสามารถพึ่งตนเองได้ สามารถเป็นผู้ให้กับครอบครัว กับชุมชน และสังคม
เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
นอกจากระบบการศึกษาแล้ว สื่อมวลชนน่าจะมีบทบาทอย่างส�าคัญในการรณรงค์ให้สังคมตระหนัก
ถึงคุณค่าของผู้สูงวัย สื่อต่างๆ ควรเสนอภาพผู้สูงอายุในเชิงบวก เน้นให้เห็นศักยภาพและพลังของผู้สูงอายุ
รวมทั้งควรเน้นการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและชุมชนที่ประกอบไปด้วยคนหลายรุ่น
หลายวัย
5) การส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชี วิต
ประชากรสูงอายุ
การที่จะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและในชุมชนได้อย่างดีและนานที่สุด จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ชุมชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ใกล้ชิดผู้สูงอายุ ต้องเข้ามามีบทบาทในการดูแลเกื้อหนุน
ผูส้ งู อายุและครอบครัว การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ติดตามสถานการณ์ดา้ นผูส้ งู อายุในท้องถิน่ ของ
ตน โดยจัดท�าเป็นฐานข้อมูลเพือ่ ใช้ประกอบในการวางแผน และด�าเนินงานเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการและสภาพปัญหาของผู้สูงอายุในพื้นที่ ผลการติดตามและประเมินการด�าเนินงานตามแผน
ผูส้ งู อายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ระยะที่ 2 พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ความสนใจกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ประชากรสูงอายุเพิม่ ขึน้ แต่ในการด�าเนินงานประสบกับอุปสรรคอันเนือ่ งมาจากการขาดบุคลากรทีเ่ ชีย่ วชาญด้าน
ผูส้ งู อายุ และข้อบัญญัตไิ ม่ได้เปิดช่องให้ใช้งบประมาณเพือ่ งานด้านผูส้ งู อายุ (วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ,
2556) ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในพื้นที่โดยหน่วยงานหลักด้านผู้สูงอายุควรช่วย
ในการสนับสนุนหรือท�าหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะให้แก่ท้องถิ่น รวมทั้งควรมีการแก้ข้อกฎหมายของท้องถิ่นที่ไม่เอื้อ
ต่อการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ
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6) การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
ในปัจจุบนั พระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุได้ให้สทิ ธิตา่ งๆ แก่ผสู้ งู อายุ อย่างไรก็ตาม การทีผ่ สู้ งู อายุเพิม่ จ�านวนขึน้
อย่างรวดเร็วท�าให้ผู้สูงอายุกลายเป็นเป้าหมายด้านการตลาดมากขึ้น อันอาจน�าไปสู่การถูกเอารัดเอาเปรียบ
หรือเสียสิทธิประโยชน์อันพึงได้จากผู้ให้บริการ หรือถูกหลอกลวงหรือฉ้อฉลจากมิจฉาชีพมากขึ้น ดังนั้น จึงควร
เพิ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ในทางกฎหมายให้แก่ผู้สูงอายุด้วย
7) การเพิ่มกําลังบุ คลากรด้านผู ้สูงอายุ
ผลการติดตามประเมินการด�าเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พบว่า
ประเทศไทยยังขาดก�าลังคนด้านผู้สูงอายุ อาทิเช่น บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล ผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีได้รับ
การอบรม นักกายภาพบ�าบัด นักสังคมสงเคราะห์ และยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาแผนด้านก�าลังคน การเพิ่ม
ก�าลังบุคลากรด้านผูส้ งู อายุเพือ่ ให้ทนั กับอัตราการเพิม่ ของประชากรสูงอายุเป็นอีกประเด็นหนึง่ ทีต่ อ้ งเร่งด�าเนินการ
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