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“เมื่อสังคมไทยสูงอายุขึ้น คนวัยแรงงานในวันนี้
จะเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการถ่ายโอนทรัพยากร
และเกื้อหนุนทางเศรษฐกิจแก่เด็กและผู้สูงอายุ
ขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมพร้อมเก็บออม
สำ�หรับอนาคตของตัวเองเช่นกัน”

กิตติกรรมประกาศ
หนังสือเล่มนี้ เป็นความท้าทายของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
และคณะผู้จัดทำ� ในการศึกษา “การโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากร” เพื่อฉายภาพปัจจุบัน
และคาดการณ์ภาพอนาคตขณะที่ประเทศไทยกำ�ลังเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super-aged
society) หรือ ในสถานการณ์ที่ในคนไทยจำ�นวน 100 คนจะมีผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มากถึง 28 คน
การศึกษาเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับระดับรายได้และระดับการบริโภคของคนในแต่ละช่วงวัย
ที่ต่างก็มีแบบแผนการใช้จ่ายและมีรายได้ที่แตกต่างกัน โดยได้รับความกรุณาอนุเคราะห์ข้อมูลจาก
สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ และประยุกต์ใช้วิธีการศึกษาภายใต้แนวคิดบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ
หรือ National Transfer Accounts (NTA) อ้างอิงหลักจากงานศึกษาของสำ�นักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ใน พ.ศ. 2556 ร่วมกับ NTA Manual ซึ่งจัดพิมพ์โดยองค์การ
สหประชาชาติใน พ.ศ. 2556 เช่นกัน
คณะผู้จัดทำ� ขอขอบคุณสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่เห็นความ
สำ�คัญและให้การสนับสนุนในการทำ�งานโครงการวิจัย “การศึกษาการโอนทางเศรษฐกิจระหว่าง
รุ่นประชากร ภายใต้บริบทการสูงวัยทางประชากรที่กำ�ลังเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย” และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีบทบาทสำ�คัญในการให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็นที่สำ�คัญอย่างมากในการศึกษาและ
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย ดร.สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ ดร.อังคณา ฉายวิริยะ คุณสุพรรณดา
เลาหชัย ดร.ภูมสิ ขุ คณานุรกั ษ์ นางสาวปาริชาติ เปิน้ วงษ์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา อิ่มเอม ศาสตราจารย์
ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ
กาญจนะจิตรา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี
หนังสือฉบับนีไ้ ด้ปรับปรุงรูปแบบการนำ�เสนอให้เข้าใจเนือ้ หาได้ไม่ยาก เพือ่ ให้ผอู้ า่ นสามารถ
นำ�ประโยชน์ทไี่ ด้จากผลการศึกษานี้ ไปเป็นจุดเริม่ ต้นต่อการพัฒนาการศึกษาต่อยอดภายใต้แนวคิด
การโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากร อีกทั้ง ผู้ที่ทำ�งานเกี่ยวข้องสามารถนำ�ผลการศึกษามา
กำ�หนดมาตรการและนโยบายรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านทางประชากรในยุคเกิดน้อย
สูงวัยเพิ่มขึ้นของสังคมไทย
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ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ประเทศไทยกำ�ลังจะกลายเป็น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์”
(complete aged society) โดยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด
ขณะที่สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นแต่จำ�นวนเด็กเกิดใหม่แต่ละปียังคงมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
การสะท้อนภาพให้เห็นสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต เกี่ยวกับแหล่ง
รายได้และความมัน่ คงทางรายได้ของผูส้ งู อายุ การโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุน่ ประชากร โดยเฉพาะ
จากครอบครัวภาคเอกชน และภาครัฐ ในการสนับสนุนกลุ่มประชากรวัยพึ่งพิงของประเทศ ทั้ง
ผู้สูงอายุและเด็ก ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีระดับการบริโภค (consumption) สูงกว่าระดับรายได้ที่หาได้จาก
การทำ�งาน (labour income) มีความสำ�คัญต่อการกำ�หนดมาตรการและนโยบายรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนผ่านทางประชากรในยุคเกิดน้อย สูงวัยเพิ่มขึ้นของสังคมไทย
“การโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุน่ ประชากรในสังคมสูงอายุไทย” ได้ประยุกต์แนวคิดการจัด
ทำ�บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ (National Transfer Account: NTA) มาใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์
แบบแผนรายอายุ (age profile) ของการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (lifecycle deficit หรือ LCD) และ
การจัดสรรระหว่างช่วงชีวิต (age reallocation) ซึ่งประกอบด้วยการจัดสรรสินทรัพย์ (asset-based
reallocation) และการโอนทางเศรษฐกิจ (transfers) จากภาคเอกชนและภาครัฐ ของประชากรไทย
เพื่อฉายภาพสถานการณ์ และคาดการณ์แนวโน้มผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสังคมสูงวัยที่เพิ่มขึ้น
ในอนาคต จาก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2570 และ พ.ศ. 2580
หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง ความนำ�และแนวคิด ส่วนที่สอง
กรอบและวิธีการศึกษา ส่วนที่สาม การโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรของไทย พ.ศ. 2560
ส่วนที่สี่ คาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต อีก 10 และ 20 ปี ข้างหน้า และส่วนที่ห้า บทสรุปและ
ข้อพิจารณาเชิงนโยบาย
คณะผู้จัดทำ�หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “การโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรในสังคม
สูงอายุไทย” จะมีประโยชน์ตอ่ สังคมสูงอายุของไทยในปัจจุบนั และอนาคต ทีจ่ ะวางแผนเพือ่ อนาคต
และนำ�ไปสูก่ ารต่อยอดองค์ความรูท้ างด้านการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุน่ ประชากรได้เป็นอย่างดี
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บทสรุปผู้บริหาร

จากแนวคิดโมเดลวัฏจักรชีวติ ทางเศรษฐกิจ หรือ Economic Life Cycle Model ซึง่ แสดงระดับ
การบริโภค (consumption) ของบุคคลเทียบกับระดับรายได้จากการทำ�งาน (labor income) ทีบ่ คุ คลนัน้
สามารถหาได้ในแต่ละปีอายุ ชีวิตของประชากรหนึ่งคนสามารถแบ่งช่วงออกได้เป็น 3 ช่วง คือ หนึ่ง
ช่วงวัยเด็ก ทีร่ ะดับรายได้ต�่ำ กว่าระดับการบริโภค (เป็นช่วงทีป่ ระชากรยังคงพึง่ พิงพ่อแม่และครอบครัว
ยังไม่สามารถทำ�งานหารายได้ได้) สอง ช่วงวัยทำ�งาน ทีร่ ะดับรายได้เพิม่ สูงขึน้ และมีระดับสูงกว่าระดับ
การบริโภค (เป็นช่วงที่ประชากรเข้าสู่วัยแรงงานอยู่ ตลาดแรงงานสามารถทำ�งานได้เต็มที่) และสาม
ช่วงวัยสูงอายุ ทีร่ ะดับรายได้ลดลงและกลับมาอยูต่ �่ำ กว่าระดับการบริโภคอีกครัง้ (เป็นช่วงทีป่ ระชากร
สูงวัยทำ�งานหารายได้ได้น้อยลงหรือหยุดทำ�งาน)
ในช่วงที่ 1 (วัยเด็ก) และ 3 (วัยสูงอายุ) เป็นช่วงชีวิตที่ประชากรเกิดการขาดดุลรายได้ตาม
ช่วงชีวติ (lifecycle deficit: LCD) จากความสามารถในการหารายได้จากการทำ�งานทีต่ �่ำ กว่าระดับการ
บริโภคที่ต้องการ ซึ่งเป็นช่วงชีวิตหรือวัยที่จะมีการโอนเข้าสุทธิ (หรือ transfer-in ทั้งจากการโอน
ภาครัฐ และ การโอนภาคเอกชน) และ การจัดสรรสินทรัพย์ที่เป็นบวก (positive asset-based
reallocation เช่น รายได้จากเงินออมหรือรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ที่บุคคลเก็บหรือลงทุนไว้)
ในทางตรงกันข้าม ในช่วงที่ประชากรอยู่ในวัยทำ�งานที่มีการการเกินดุล (lifecycle surplus) ก็เป็นช่วง
ชีวิตที่จะมีการโอนออกสุทธิ (หรือ transfer-out ทั้งไปยังภาครัฐและภาคเอกชน) และ การจัดสรร
สินทรัพย์ที่เป็นลบ (negative asset-based reallocation กล่าวคือ การออมสูงกว่ารายได้ที่ได้รับจาก
เงินออมหรือที่เกิดจากสินทรัพย์ที่บุคคลเก็บหรือลงทุนไว้) ในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต หรือกล่าวได้
ว่าแต่ละอายุของประชากร มูลค่าการขาดดุล (หรือเกินดุล) รายได้ระหว่างช่วงชีวติ (life-cycle deficit
ซึ่งเท่ากับ ระดับการบริโภค ลบด้วย รายได้จาการทำ�งาน) จะมีค่าเท่ากับมูลค่าการจัดสรรระหว่าง
ช่วงอายุ (age-reallocation ซึ่งประกอบด้วย asset-based reallocation และ transfers กับภาครัฐ
และภาคเอกชน) ของบุคคลนั้นๆ อยู่เสมอ
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คือ รายได้จากแรงงาน (labor income)
คือ รายได้จากสินทรัพย์ (Asset income จากทุนหรือทรัพย์สิน)
คือ เงินโอนรับจากภาครัฐและเงินโอนรับจากภาคเอกชน (transfers in)
คือ การบริโภคภาคเอกชน และ การบริโภคของภาครัฐ (consumption)
คือ การออม (saving)
คือ เงินโอนจ่ายให้ภาครัฐ และ เงินโอนจ่ายให้ภาคเอกชน (transfers out)

การศึกษาการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรจะช่วยให้เห็นภาพการเกื้อหนุนและ
ระดับภาวะการพึ่งพิงกันทางเศรษฐกิจของแต่ละรุ่นประชากรได้ชัดเจนมากกว่าการพิจารณาเพียง
ช่วงอายุของประชากร (เช่น วัยเด็ก 0-14 ปี วัยทำ�งาน 15-59 ปี และวัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป)
โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่สังคมมีสัดส่วนประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และประชากร
สูงวัยจำ�นวนมากยังคงสามารถทำ�งานหารายได้พึ่งพิงตนเองทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อน
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณานโยบายในการเตรียมการรับมือและจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างเหมาะสมดียิ่งขึ้น จากแนวคิดดังกล่าว นำ�ไปสู่การศึกษาบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ
หรือ National Transfer Accounts (NTA) ซึ่งเป็นความพยายามในการนำ�เสนอบัญชีรายได้ประชาชาติ
หรือ National Accounts เป็นรายอายุ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แบบแผนรายได้และการบริโภคของ
ประชากรในแต่ละรายอายุได้ โดยสะท้อนให้เห็นรูปแบบการโอนระหว่างรุ่นประชากร (intergenerational transfers) การจัดการด้านสินทรัพย์ (รวมถึงการออม) ของบุคคลข้ามช่วงวัย (asset-based
reallocation) รวมถึงการโอนระหว่างบุคคลกับภาครัฐ และบุคคลกับภาคเอกชน (public and private
transfers) (ซึ่งในที่นี้ หมายถึง ครัวเรือนภาคเอกชน) แต่ละช่วงอายุ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำ�คัญ 3 วัตถุประสงค์ ได้แก่ หนึ่ง เพื่อศึกษาสถานการณ์
เกี่ยวกับรูปแบบและระดับการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรของประเทศไทย โดยจัดทำ�
เป็นฐานข้อมูลการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรของประเทศไทย สอง เพื่อประเมินผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร โดยเฉพาะบริบทการสูงวัยทางประชากรที่กำ�ลัง
เปลี่ยนแปลง ต่อการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรของประเทศในอนาคต และ เพื่อเสนอ
ข้อพิจารณาเชิงนโยบายในการวางแผนรองรับผลกระทบ และจัดการสถานการณ์การโอนทาง
เศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
ฉ

ในการจัดทำ�ฐานข้อมูลการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากร การศึกษานี้ใช้ข้อมูล
ทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องจากรายงานและผลการสำ�รวจที่มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด (โดยกำ�หนดปี
พ.ศ. 2560 เป็นปีฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล) จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น สำ�นักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ และสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อศึกษาสถานการณ์การขาดดุล
รายได้ตามช่วงชีวิต (lifecycle deficit: LCD) และการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรในรูปแบบ
การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age-reallocation) ซึ่งแบ่งเป็นการจัดสรรสินทรัพย์ (asset-based
reallocation) และการโอน (transfers) โดยประยุกต์กรอบแนวคิดและวิธีการจัดทำ�บัญชีกระแสการ
โอนประชาชาติ หรือ National Transfer Account (NTA) มาใช้ในการศึกษา
เมื่อจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการจัดทำ� NTA เสร็จสิ้น จึงทำ�การ
วิเคราะห์เชิงลึก เกีย่ วกับลักษณะการโอนทางเศรษฐกิจของประชากร จำ�แนกตามกลุม่ อายุ และตาม
คุณลักษณะทางประชากร ซึ่ง 3 ปัจจัยหรือคุณลักษณะที่พิจารณาได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส และการมีบุตรของประชากร (อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำ�กัดของข้อมูล คณะฯ ได้เปลี่ยนปัจจัย
การมีบุตรของประชากร เป็นประเภทของครัวเรือนซึ่งจำ�แนกตามโครงสร้างรุ่นประชากรที่อาศัย
อยู่ร่วมกันภายในครัวเรือนแทน) ในขั้นตอนต่อไป จึงดำ�เนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการ
คาดการณ์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางประชากรในอนาคต ทั้งในด้านจำ�นวนประชากร
โครงสร้างประชากร (จำ�แนกตามอายุ) และคุณลักษณะของประชากร (จำ�แนกตามระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส และประเภทครอบครัว) เพื่อใช้ในการคาดการณ์ประชากรไทยในอนาคตระยะ
10 ปี และ 20 ปี (หรือในปี พ.ศ. 2570 และ 2580 ตามลำ�ดับ) แล้วจึงนำ�ฐานข้อมูลการคาดการณ์
ที่ได้ ร่วมกับฐานข้อมูลการโอนทางเศรษฐกิจของประชากรจำ�แนกตามคุณลักษณะประชากร
มาคาดประมาณสถานการณ์บัญชีกระแสการโอนประชาชาติในอนาคตในระดับมหภาค โดยกำ�หนด
ให้แบบแผนการโอนระดับบุคคลไม่เปลี่ยนแปลงในแต่ละกลุ่มลักษณะประชากร (ตามอายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส และประเภทครอบครัว)
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ผลการศึกษาที่สำ�คัญ ประกอบด้วย 3 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้
(1) ระดับการบริโภค รายได้จากการทำ�งานและการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุน่ ประชากร
รายอายุ พ.ศ. 2560
ผลการจัดทำ�ฐานข้อมูลการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากร พ.ศ. 2560 พบว่า
ประชากรไทยมี ระดับรายได้จากการทำ�งาน รวมทุกรายอายุต่อหัว (per capita labor income)
เท่ากับ 104,476 บาท ระดับการบริโภคต่อหัว (per capita consumption) เท่ากับ 130,305 บาท
คิดเป็นมูลค่าการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิตเฉลี่ยต่อหัวประชากร (per capita life cycle deficit)
เท่ากับ 25,829 บาท หรือ ทั้งหมดจากประชากร 66.1 ล้านคน เป็นมูลค่ารวม (aggregate life cycle
deficit) 1.71 ล้านล้านบาท
ระดับการบริโภคและรายได้จากการทำ�งานของประชากรไทย มีแบบแผนตามรายอายุเป็น
ไปตามโมเดลวัฏจักรชีวิตทางเศรษฐกิจ (Economic Life Cycle Model) โดยมีระดับการบริโภคที่สูงกว่า
รายได้จากการทำ�งาน (life cycle deficit หรือ LCD เป็นบวก + ) ในช่วงวัยเด็กระหว่างอายุ 0-24 ปี
และวัยสูงอายุที่อายุ 58 ปีขึ้นไป และมีระดับการบริโภคที่ต่ำ�กว่ารายได้จากการทำ�งาน (LCD เป็น
ลบ - หรือ มี life cycle surplus) ในช่วงวัยทำ�งานอายุระหว่าง 25-57 ปี (รูป 1 และ รูป 2) โดยใน
แต่ละรายอายุ มูลค่าการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (LCD) ซึ่งในบางช่วงอายุมีค่าเป็นบวก (+) และ
ในบางช่วงอายุมีค่าเป็นลบ (-) นั้น จะมีมูลค่าเท่ากับการจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age reallocation)
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รูป 1 Consumption, Labor income, Life Cycle Deficit (LCD): Per capita พ.ศ. 2560
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รูป 2 Age-reall ocation to finance LCD: Per capita พ.ศ. 2560
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อายุ

หากพิจารณาระดับการบริโภค (consumption) เป็นตัวตั้ง และวิเคราะห์แหล่งหรือที่มาของ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่บุคคลในแต่ละช่วงวัย (วัยเด็กอายุ 0-14 ปี วัยทำ�งานอายุ 15-59 ปี และ
วัยสูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป) นำ�มาใช้ในการบริโภค ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากการทำ�งาน (labor
income) บวกกับมูลค่าการจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age reallocation) จากการจัดการสินทรัพย์ระหว่าง
ช่วงอายุ (asset-based reallocation) และการโอน(transfers) พบว่า (รูป 3)
ในวัยเด็ก ประมาณ 3 ใน 5 (ร้อยละ 58) ของการบริโภคมีแหล่งทีม่ าจากการโอนรับสุทธิจาก
สมาชิก (ซึ่งน่าจะเป็นพ่อแม่) ภายในครัวเรือน (net intra-household transfer-in) และอีกประมาณ
2 ใน 5 (ร้อยละ 42) มาจากการโอนรับสุทธิจากภาครัฐ (net public transfer-in)
ในวัยทำ�งาน รายได้จากการทำ�งาน (labor income) และการจัดสรรสินทรัพย์ภาคเอกชน
(private asset based reallocation: private ABR) มีระดับที่สูงกว่าระดับการบริโภค (consumption) ถึง
เกือบร้อยละ 25 ของระดับการบริโภค ซึ่งทำ�ให้ประชากรในวัยทำ�งานมีการโอนสุทธิภายในครัวเรือน
(net intra-household transfer) และการโอนสุทธิภาครัฐ (net public transfer) ที่มีค่าเป็นลบ (-) หรือ
มีการโอนออกสุทธิ (net transfer-out) รวมประมาณร้อยละ 24 ของระดับการบริโภค
ในวัยสูงอายุ เกือบ 1 ใน 3 (ร้อยละ 33) ของการบริโภคยังคงมาจากรายได้จากการทำ�งาน
(labor income) และร้อยละ 40 มาจากการจัดสรรสินทรัพย์ภาคเอกชน (private ABR) ประมาณ
ร้อยละ 18 มาจากการโอนรับสุทธิภาครัฐ (net public transfer-in) และร้อยละ 14 มาจากการโอนรับ
สุทธิภาคเอกชนระหว่างครัวเรือน (net inter-household transfer-in)
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รูป 3 Economic resource as % of ระดับการบริโภค: ภาพรวม จำ�แนกตามวัย, พ.ศ. 2560
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(2) โครงสร้างและคุณลักษณะประชากรไทย พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2570 และ พ.ศ. 2580
ข้อมูลจากการคาดประมาณประชากรไทย รายอายุ โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงจำ�นวนประชากรไทยทั้งหมด ในพ.ศ. 2560 พ.ศ. 2570 และ พ.ศ. 2580
เท่ากับ 66.1 ล้านคน 66.8 ล้านคน และ 65.2 ล้านคน ตามลำ�ดับ โดยมีสัดส่วนประชากรวัยเด็ก
ลดลงขณะที่สัดส่วนประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
การศึกษานี้ใช้ข้อมูลจากการสำ�รวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร (Survey of Population
Change: SPC) โดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ มาวิเคราะห์และจัดทำ�เป็นฐานข้อมูลจำ�นวนประชากร
และโครงสร้างที่จำ�แนกตามอายุ และคุณลักษณะของประชากร ซึ่งประกอบด้วย ระดับการศึกษา
(education) สถานภาพสมรส (marital status) และประเภทครอบครัว (household type) โดยใช้
ข้อมูลจากการสำ�รวจใน 2 ช่วงเวลา ที่มีระยะห่าง 10 ปี ได้แก่การสำ�รวจใน พ.ศ 2548-2549 และ
พ.ศ. 2558-2559 มาวิเคราะห์เพือ่ ประมาณค่าพารามิเตอร์การเปลีย่ นแปลงจำ�นวนและโครงสร้างของ
ประชากรตามอายุและคุณลักษณะที่จะใช้ในการคาดประมาณเป็นฐานข้อมูลประชากร พ.ศ. 2570
และ 2580 ตามลำ�ดับ โดยใช้ข้อมูลประชากรในพ.ศ. 2560 เป็นปีฐาน และจำ�นวนคาดประมาณ
ประชากรรายอายุและประชากรรวมเป็นค่าคุมยอด
จากการวิเคราะห์ พบว่า ประชากรไทยในห้วงเวลาที่ทำ�การคาดประมาณ ในภาพรวม
มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยมีสัดส่วนประชากรที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำ�กว่า
ที่ลดลงต่อเนื่อง ในขณะที่สัดส่วนประชากรที่จบการศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมปลายเพิ่มขึ้น
สถานภาพสมรสการแต่งงานและมีคมู่ สี ดั ส่วนลดลง ในขณะทีส่ ถานภาพหย่าหรือแยก และเป็นหม้าย
เพิ่มสูงขึ้น สำ�หรับประเภทครัวเรือน เป็นลักษณะครัวเรือนที่มีสมาชิกเพียง 1 รุ่นประชากรในสัดส่วน
ที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 และ 3 รุ่นประชากรขึ้นไป ลดลงต่อเนื่อง
(3) สถานการณ์การโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรในอนาคต พ.ศ 2570 และ 2580
จากการวิ เ คราะห์ ฐ านข้ อ มู ล ประชากรในอนาคต ร่ ว มกั บ ฐานข้ อ มู ล การโอนทาง
เศรษฐกิจฯ โดยพิจารณาเพียงโครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนไป พบว่า การขาดดุลราย
ได้ตามช่วงชีวิต (LCD) เฉลี่ยทุกอายุต่อหัวประชากร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก 25,829 บาท
ใน พ.ศ. 2560 เป็น 30,088 บาท และ 35,061 บาท ในพ.ศ. 2570 และ 2580 ตามลำ�ดับ โดยระดับ
การบริโภคและรายได้จากการทำ�งาน(consumption and labor income) ในแต่ละอายุและกลุ่มวัย
ของประชากรไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ซึ่งการขาดดุล LCD ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรของประเทศที่มีสัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง (ขณะที่สัดส่วน
ประชากรในวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง) เป็นหลัก
ฏ

เกี่ยวกับการจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age reallocation) พบว่า ระดับการโอนรับสุทธิจาก
ภาครัฐ (net public transfer-in) ต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น 1,398 บาท และ 3,371 บาท ตามลำ�ดับ
ซึง่ สะท้อนแนวโน้มภาระทางการคลังในการจัดสวัสดิการและสนับสนุนสังคมสูงอายุของประเทศทีจ่ ะ
เพิ่มขึ้นในอนาคต (หมายเหตุ ในที่นี้ การโอนสุทธิภาครัฐของประชากรต่อคนในแต่ละอายุ มีระดับ
หรือแบบแผนทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลง แต่ดว้ ยโครงสร้างประชากรทีเ่ ปลีย่ นไปทำ�ให้มลู ค่ารวมต่อหัวประชากร
ที่รัฐต้องสนับสนุน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น)
อย่างไรก็ตาม เมื่อทำ�การประมาณการระดับการบริโภค รายได้จากการทำ�งาน และการ
โอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุน่ ประชากร โดยพิจารณาทัง้ โครงสร้างอายุและคุณลักษณะทางประชากร
ที่เปลี่ยนแปลง ระหว่าง พ.ศ. 2560-2580 กลับพบว่า มูลค่าการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (LCD)
ต่อหัวประชากรลดลงเมื่อเทียบกับใน พ.ศ. 2560 เป็น 23,876 บาทต่อคน ใน พ.ศ. 2570 และปรับ
เพิ่มขึ้นเป็น 26,833 บาทต่อคน ใน พ.ศ. 2580 ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นมูลค่าที่ต่ำ�กว่าจากการประมาณ
การโดยพิจารณาเฉพาะโครงสร้างอายุเพียงอย่างเดียวค่อนข้างมาก
ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า ภายใต้สถานการณ์การสูงวัยทางประชากรที่ประเทศมี
สัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิม่ ขึน้ แต่หากประชากรทีส่ งู อายุมคี ณุ ภาพหรือทุนมนุษย์ทพี่ ฒ
ั นาดีขนึ้
ในทีน่ ชี้ วี้ ดั จากระดับการศึกษาทีเ่ พิม่ สูงขึน้ รวมถึงอายุคาดเฉลีย่ ของประชากรทีย่ าวนานขึน้ ซึง่ สะท้อน
สถานะสุขภาพของประชากรในภาพรวมที่ปรับตัวดีขึ้น แม้แนวโน้มประชากรจะมีสถานภาพสมรส
ที่เป็นโสด มีบุตรน้อยลงและโครงสร้างการอยู่อาศัยในครัวเรือนที่เปลี่ยนไปเป็นลักษณะครัวเรือน
1 รุ่นประชากรเพิ่มมากขึ้น ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในด้านภาระทางการคลังของภาครัฐ
ในการดูแลประชากรภาพรวม โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ อาจไม่ได้รุนแรงหรือเป็นไปในด้านลบมาก
เท่าที่คาดการณ์จากการพิจารณาเพียงเฉพาะโครงสร้างประชากรในด้านอายุเท่านั้น ซึ่งชี้ให้เห็นว่า
การให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์และคุณภาพของประชากรน่าจะเป็นปัจจัยที่ภาคส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้องควรให้ความสำ�คัญ มากกว่าการมุง่ เน้นเพียงการเพิม่ จำ�นวนการเกิดหรือจำ�นวนประชากร
ในอนาคตเพียงอย่างเดียว
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(4) ผลการศึกษาและประเด็นพิจารณาเชิงนโยบายที่สำ�คัญจากการศึกษา
เรื่องแรก เกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการเกิดและสนับสนุนการเลี้ยงดูประชากรวัยเด็ก
พบว่า ต้นทุนค่าใช้จา่ ยในการเลีย้ งดูเด็กอายุ 0-14 ปี 1 คนในประเทศไทย มีมลู ค่ารวมทัง้ สิน้ ประมาณ
1.55 ล้านบาท (ไม่รวมผลของอัตราเงินเฟ้อ) ในจำ�นวนนี้ ประมาณ 3 ใน 5 เป็นส่วนที่รับผิดชอบโดย
ครัวเรือน (พ่อแม่) ซึง่ พบความเหลือ่ มล้�ำ ของค่าใช้จา่ ยด้านการศึกษาและสุขภาพของเด็กในระดับทีส่ งู
ระหว่างครัวเรือนที่ยากจนและครัวเรือนที่มีฐานะดี อีก 2 ใน 5 เป็นส่วนที่อุดหนุนจากภาครัฐ (รูป 4)
รูป 4 มูลค่าการบริโภค ต่อหัวประชากร ในช่วงอายุ 0-14 ปี รวม 1.55 ล้านบาท
Public ABR

Private ABR

0.5%

0.4%

Private Transfer (Net) Public Transfer (Net)
(Net: Intra-HH)
41%

59%

เรื่องที่ 2 นโยบายสร้างความตระหนักและส่งเสริมการเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุ
ที่อายุ 60 ปี โดยเฉลี่ยคนไทยจะมีอายุยืนยาวได้อีกประมาณ 20 ปี จากการศึกษา พบว่าทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจที่จำ�เป็นต้องใช้ในการบริโภคโดยเฉลี่ยในช่วง 20 ปีนั้น มีมูลค่าประมาณ 2.54 ล้าน
บาท (รูป 5) หรือตกประมาณปีละ 127,000 บาท ในจำ�นวนนี้ ประมาณ 50,000 บาทเป็นรายได้
ที่มาจากทรัพย์สินและเงินออม หากสมมติว่า อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินและเงินออมโดยเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 2 ต่อปี จำ�นวนทรัพย์สินและเงินออมที่คนไทยควรมีก่อนอายุ 60 จะอยู่ที่ประมาณ
2.5 ล้านบาท แต่สำ�หรับผู้ที่ไม่มีครอบครัวหรือลูกหลานดูแลในวัยชรา การเตรียมตัวในส่วนนี้ต้อง
เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1 ใน 4
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รูป 5 per capita sonsumption ในช่วงอายุ 60-79 ปี รวม 2.54 ล้านบาท
Private Transfers (Net)
287,297

11%

Private ABR
1,049,174

31%

41%

17%

Labor Income
776,274

Publice Transfer+ABR
431,342

เรื่องที่ 3 นโยบายการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุยากจน ผลการศึกษา
พบว่าผูส้ งู อายุไทยประมาณร้อยละ 7 (เกือบ 7.5 แสนคน จากผูส้ งู อายุทงั้ หมด 11 ล้านคน) มีระดับการ
บริโภคต่ำ�กว่าเส้นความยากจน (poverty line) การจะยกผู้สูงอายุกลุ่มนี้ให้ขึ้นมาอยู่สูงกว่าระดับเส้น
ความยากจน ภาครัฐควรอุดหนุนเงินเพิ่มเติมประมาณ 400 บาทต่อเดือนต่อคน ซึ่งข้อมูลนี้สามารถ
นำ�ไปใช้ในการพิจารณาเปลีย่ นนโยบายเบีย้ ยังชีพของผูส้ งู อายุ โดยอาจเป็นได้ทงั้ ในลักษณะนโยบาย
แบบเจาะจงพาะผู้สูงอายุที่ยากจน (targeting policy) หรือนโยบายแบบถ้วนหน้า (universal policy)
รูป 6 จำ�นวนและร้อยละผู้สูงอายุที่ยากจน พ.ศ. 2560
ยากจน 7%
741,433 คน
ไม่ยากจน 93%
10,571,628 คน
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เรื่องที่ 4 นโยบายส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพประชากร การวิเคราะห์สถานการณ์การโอน
ทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากร พบว่า การเปลี่ยนแปลงทางประชากร หากพิจารณาเฉพาะด้าน
โครงสร้างอายุที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จะส่งผลลบ (-) ค่อนข้างมาก ต่อการขาดดุลรายได้รวม
ของประเทศ และภาระค่าใช้จ่ายทางการคลังของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม หากนำ�คุณลักษณะของ
ผู้สูงอายุในอนาคตที่กำ�ลังเปลี่ยนไป จากการมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น มีการแต่งงานช้าลงและ
จำ�นวนบุตรที่น้อยลง มาร่วมพิจารณาด้วย จะพบว่าผลการคาดการณ์ไม่ได้เลวร้ายเหมือนในกรณี
แรก โดยปรากฏว่าการคลังภาครัฐอาจจะได้ผลเชิงบวกเสียด้วยซ้ำ� ซึ่งเป็นผลมาจากคุณลักษณะ
ของผู้สูงอายุในอนาคตที่มีคุณภาพและทุนมนุษย์สูงขึ้น มีศักยภาพในการทำ�งานที่นานขึ้น ซึ่งเป็น
หลักฐานเชิงประจักษ์ชี้ให้เห็นความสำ�คัญของนโยบายส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพประชากรและ
ลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย
จากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุน่ ประชากร พ.ศ. 2560 ในระดับ
บุคคล จำ�แนกตามระดับการศึกษา ตามกลุม่ วัย ได้แก่ วัยทำ�งานและวัยสูงอายุ ข้อมูลทีพ่ บแสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนว่า ระดับรายได้จากการทำ�งาน (labor income) มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก (+) กับ
ระดับการศึกษาของบุคคล การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะในด้านการศึกษา เป็นเรื่องที่
มีความสำ�คัญและสามารถบรรเทาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการ
สูงอายุของประชากรได้ ดังนัน้ นโยบายในการเสริมสร้างความมัน่ คงทางประชากรในอนาคต จึงต้อง
ให้ความสำ�คัญทั้งในด้านจำ�นวนหรือปริมาณประชากร ควบคู่ไปกับการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพ
และพัฒนาคนของประเทศในระยะยาวให้ดียิ่งขึ้น
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Summary

In the next few years, Thailand will become a complete aged society with the proportion
of population aged 60 and over reaching at 20 percent of the total population. While the
proportion of aged population keeps increasing, the number and proportion of the newly born
children keep declining every year. This brings up some concerns to the society in terms of its
impacts and consequences, both at the present and in the future. These concerns are, for
example, about the elderly’s income sources and income security, and issues regarding to
economic intergenerational transfers from the private sector, especially the households, and the
public sector in order to support the children and elderly population. These dependent groups
are the population in the age period when level of consumption is higher than level of labor income
that they can earn from working. “Intergenerational Economic Transfers in Thailand’s Aged
Society” applies the National Transfer Account (NTA) approach to analyze the age-specific pattern
of lifecycle deficits (LCD) and age reallocation, which consists of asset-based reallocation and
economic transfers of public and private sectors, of Thai population across the life course from
age 0 to 99+, using year 2017 as the base year. Findings from the baseline analysis in 2017 then
is used to project and estimate the economic impacts of population ageing on the aggregate LCD
and age reallocation due to changed age-structure and also qualifications of the population in the
future next 10 and 20 years in 2027 and 2037, respectively.
From the 2017 intergenerational transfer analysis, the per capita labour income and
consumption on average of Thais at all ages was found to be 104,476 Baht and 130,305 Baht,
respectively. This resulted in 25,829 Baht of lifecycle deficit or LCD per head of which for the 66.1
million population in 2017, the total value of aggregate LCD was 1.71 trillion Baht. According to
the age profile of LCD, Thais had positive LCD (+ LCD or consumption was greater than labor
income) during age 0-24 and 58 and over. Negative LCD (- LCD or labor income was greater than
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consumption) was happened during the working age 25-57. In addition, there are some key findings
and policy considerations that can be drawn out. For example, the first one is empirical evidence
about cost of raising a child that can be used in considering appropriate pronatalist policy and
measure to provide financial support for married couples in Thailand to have a child or more
children. From the analysis, cost of raising a child aged 0-14 years was found totally at 1.55
million Baht of which 3 of 5 was shouldered by the parents and family and the other 2 of 5 was
subsidized by the public sector. There is a large inequality of private consumption on education
and health of the children by household’s socio-economic levels. The second finding for policy
consideration is about economic preparation for the old age by the working-age population or
the prospective elderly in the future. Based on the estimate that the Thais at age 60 is expected
to live for 20 years more, the level of total consumption needed for living during that period was
calculated -on average of the Thais -to be at around 2.54 million Baht or around 127,000 Baht
per year. Of the consumption expenditure per year, about 50,000 Baht was financed by income
generated from asset and saving. According to this number, assuming that the rate of return
from saving account (which is the saving or investment method with the lowest risk and at the
same time the lowest return) is 2 percent per year, the amount of asset or saving that a person
needs before reaching age 60 should be around 2.5 million Baht. Somehow, for those who are
single or married but without children, the amount of asset or saving that should prepare would
be larger. The third one is a finding for considering welfare policy to support the elderly who live
in poverty. From the analysis, around 7 percent of the total 11 million Thai elderly was found
living with private consumption expenditure lower than the poverty line in 2017. To lift up this
group of elderly above the poverty line, around 400 Baht living allowance or financial support
per month per head is needed for them from the government. This additional allowance for the
elderly might be implemented as a targeting policy (for only the poor ones) or a universal policy
(for all elderly). The fourth finding is to support investment in education and lifelong learning
opportunity in all-age to improve human capital and the quality of Thai population in order to offset
negative impacts on economic development capacity of the country due to shrinking size of the
labor force in the future.
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บทที่ 1
ความนำ�และแนวคิด

1.1 ความเป็นมา
จากผลการคาดประมาณประชากร ณ กลางปี พ.ศ. 2560 โดยสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทยมีจำ�นวนผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปถึง 11.3 ล้าน
คน หรือคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 17 ของประชากรทั้งหมด (ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และ ปราโมทย์
ประสาทกุล, 2560) การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนประชากรสูงวัยอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ประเทศไทยเข้าสู่
การเป็น “สังคมสูงอายุ” ในราว พ.ศ. 2548 ทำ�ให้อัตราส่วนการเกื้อหนุนผู้สูงอายุ (Potential Support
Ratio) หรือจำ�นวนประชากรวัยแรงงานทีจ่ ะต้องช่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุหนึง่ คนในประเทศลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง จากประมาณ 10.3 ใน พ.ศ. 2523 เป็น 7.0 ใน พ.ศ. 2543 (สำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2543) และเหลือเพียง 3.8 จากผลการคาดประมาณ
ณ กลางปี พ.ศ. 2560 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการพึ่งพิงของประชากร
สูงวัยเมื่อเทียบกับจำ�นวนประชากรวัยทำ�งานอย่างต่อเนื่องนี้ ทำ�ให้เกิดข้อกังวล ในหลายประเด็น
เกี่ยวกับผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา ทั้งในระดับจุลภาคต่อตัวผู้สูงอายุ รวมถึงครอบครัว
และผู้ดูแล โดยเฉพาะในเรื่องแหล่งรายได้และความเพียงพอของรายได้ การมีเงินออมและ
หลักประกันรายได้ รวมถึงหลักประกันในด้านอื่นๆ ที่จำ�เป็นในยามชรา และในระดับมหภาค เกี่ยว
กับ ผลกระทบทางการคลังจากค่าใช้จา่ ยด้านสวัสดิการและสุขภาพโดยเฉพาะสำ�หรับกลุม่ ประชากร
สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศเชิงเศรษฐกิจ
รวมถึง ประเด็นทางสังคมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากร (intergenerational transfer) มีความสำ�คัญ
จากแนวคิดโมเดลวัฏจักรชีวติ ทางเศรษฐกิจ หรือ Economic Lifecycle Model ซึง่ แสดง ระดับ
การบริโภค (consumption) ของบุคคลเทียบกับ ระดับรายได้จากการทำ�งาน (labor income) ที่บุคคล
นั้นสามารถหาได้ในแต่ละปีอายุ สามารถแบ่งช่วงชีวิตของประชากรหนึ่งคนออกได้เป็น 3 ช่วง คือ
หนึ่ง ช่วงวัยเด็กที่ระดับรายได้ต่ำ�กว่าระดับการบริโภค (เป็นช่วงที่ประชากรยังคงพึ่งพิงพ่อแม่และ
ครอบครัว ยังไม่สามารถทำ�งานหารายได้ได้) สอง ช่วงวัยทำ�งานทีร่ ะดับรายได้เพิม่ สูงขึน้ และมีระดับ
สูงกว่าระดับการบริโภค (เป็นช่วงที่ประชากรเข้าสู่วัยแรงงานและตลาดแรงงาน สามารถทำ�งานได้
เต็มที่) และสาม ช่วงวัยสูงอายุ ที่ระดับรายได้ลดลงและกลับมาอยู่ต่ำ�กว่าระดับการบริโภคอีกครั้ง
(เป็นช่วงที่ประชากรสูงวัย ทำ�งานหารายได้ได้น้อยลงหรือหยุดทำ�งาน)
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ในช่วงที่ 1 (วัยเด็ก) และ 3 (วัยสูงอายุ) เป็นช่วงชีวิตที่ประชากรเกิด การขาดดุลทาง
เศรษฐกิจ (economic deficit) เนื่องจากมีความสามารถในการหารายได้จากการทำ�งานได้น้อยกว่า
ระดับการบริโภคที่ต้องการ ซึ่งเป็นช่วงชีวิตหรือวัยที่จะมีการโอนเข้า (transfer-in) ของทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจสูงกว่าการโอนออก (transfer-out) จาก/ไปยังรุ่นประชากรอื่นๆ โดยกระแสการโอน
เกิดขึน้ ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ หนึง่ การโอนทรัพยากรทางเศรษฐกิจหรือเงินโอนจากสมาชิกภาคเอกชน
ซึ่งอาจอยู่ภายในครัวเรือนเดียวกัน หรือนอกครัวเรือน (inter household transfer or intra-household
transfer) (โดยเฉพาะจากสมาชิกที่อยู่ในวัยทำ�งานซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่ประชากรเกิด การเกินดุลทาง
เศรษฐกิจ (economic surplus) ซึ่งในกรณีของประชากรวัยเด็ก จะเป็นเงินโอนหรือการสนับสนุนทาง
เศรษฐกิจที่มาจากพ่อแม่ในวัยทำ�งาน และกรณีของประชากรสูงวัย ส่วนใหญ่ จะเป็นเงินโอนหรือ
การสนับสนุนทางเศรษฐกิจที่มาจากบุตรหลานหรือญาติในวัยทำ�งานเช่นกัน) สอง เงินโอนภาครัฐ
(public transfer) (สำ�หรับวัยเด็ก) ในลักษณะของการสนับสนุนงบประมาณและการช่วยเหลือด้าน
การศึกษาและสุขภาพ (สำ�หรับประชากรสูงอายุ) ในลักษณะเงินบำ�เหน็จบำ�นาญ สวัสดิการ การ
ดูแลรักษาสุขภาพหรือเงินช่วยเหลือเบีย้ ยังชีพทีไ่ ด้รบั จากภาครัฐ และ สาม (เฉพาะประชากรสูงอายุ)
รายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์หรือเงินออม หรือรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินที่บุคคลเก็บหรือลงทุนไว้ใน
ระหว่างที่อยู่ในช่วงวัยทำ�งาน ซึ่งแหล่งรายได้ หรือทรัพยากรทางเศรษฐกิจส่วนนี้ อาจเรียกได้ว่า
เป็นการโอนของตัวบุคคล ในลักษณะการจัดสรรสินทรัพย์ของตนเองข้ามช่วงอายุ (จากวัยทำ�งาน
เพื่อใช้ในยามสูงอายุ หรือ เกษียณจากการทำ�งาน) หรือ age-reallocation ในรูปแบบ asset-based
reallocation
หากพิจารณาย้อนกลับกัน จะเห็นว่าในช่วงที่ประชากรอยู่ในวัยทำ�งานที่มีการเกินดุล
ทางเศรษฐกิจ ก็เป็นช่วงชีวิตที่จะมีการโอนออก (transfer-out) ของทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
สูงกว่าการโอนเข้า (transfer-in) โดยอาจเป็นในลักษณะการโอนทรัพยากรทางเศรษฐกิจเพื่อให้การ
สนับสนุนประชากรวัยเด็ก (รุน่ ลูกหลาน) หรือประชากรสูงอายุ (รุน่ พ่อแม่) (inter household transfer or
intra-household transfer) หรือ เพื่อออมและลงทุนในทรัพย์สินที่จะก่อให้เกิดรายได้หรือเป็นแหล่ง
รายได้แก่ตนเองเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุที่ไม่สามารถทำ�งานได้ (asset-based reallocation) หรือ เป็นการ
โอนออกในลักษณะเงินสมทบเข้าสู่กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญและเงินภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลเพื่อใช้ใน
การจัดระบบสวัสดิการต่างๆ (public transfer)
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การศึกษาการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุน่ ประชากรจะช่วยให้เห็นภาพการเกือ้ หนุน ภาวะ
การพึ่งพิงกันทางเศรษฐกิจของประชากรแต่ละรุ่นประชากร รวมถึงความสามารถในการจัดสรร
สินทรัพย์ขา้ มช่วงอายุของประชากร (ในลักษณะการออม หรือการสะสมสินทรัพย์ในรูปแบบ ทรัพย์สนิ
หรือทุน ทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้) ได้ชดั เจนมากกว่าการพิจารณาเพียงช่วงอายุของประชากร (เช่น วัยเด็ก
0-14 ปี วัยทำ�งาน 15-59 ปี และวัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่สังคม
มีสัดส่วนประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และประชากรสูงวัยจำ�นวนมากยังคงสามารถทำ�งานหา
รายได้พงึ่ พิงตนเองทางเศรษฐกิจได้มากขึน้ กว่าแต่กอ่ น ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การพิจารณานโยบาย
ในการเตรียมการรับมือและจัดการในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างเหมาะสมดียงิ่ ขึน้ จากแนวคิดดังกล่าว
ที่ผ่านมามีการศึกษาจำ�นวนหนึ่งที่ดำ�เนินการภายใต้แนวคิดการศึกษาที่เรียกว่า “บัญชีกระแสการ
โอนประชาชาติ” หรือ National Transfer Accounts (NTA) ซึ่งเป็นความพยายามในการนำ�เสนอบัญชี
รายได้ประชาชาติหรือ National Income Account (NIA) เป็นรายอายุ เพือ่ ให้สามารถวิเคราะห์แบบแผน
รายได้และการบริโภคของประชากรในแต่ละรายอายุได้ โดยสะท้อนให้เห็นรูปแบบการจัดสรร
ระหว่างช่วงอายุ (age reallocation) ในลักษณะ การโอนระหว่างรุ่นประชากร (intergenerational
transfers) ทั้ง การโอนสาธารณะระหว่างบุคคลและภาครัฐ (public transfer) และการโอนภาคเอกชน
(private transfer) หรือ การจัดสรรสินทรัพย์ (รวมถึงการออม) ของบุคคลข้ามช่วงวัย (asset-based
reallocation) ในแต่ละช่วงอายุ
การศึกษาบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ The National
Transfer Accounts Project โดย Ronald Lee and Andrew Mason ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา
โดยมีเครือข่ายทีท่ �ำ การศึกษาจัดทำ� NTA ในหลายประเทศทัว่ โลก รวมถึง ประเทศไทย ซึง่ ในปัจจุบนั
สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ ภายใต้การสนับสนุนของ
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ได้เริม่ ดำ�เนินการศึกษาและพัฒนาบัญชีกระแสการโอน
ประชาชาติสำ�หรับประเทศไทย เพื่อนำ�มาใช้ในการวิเคราะห์กำ�หนดนโยบายที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน
ซึ่งที่ผ่านมามีการศึกษาใน พ.ศ. 2554 และ 255611
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  พ.ศ. 2556 มีการเผยแพร่ผลการศึกษาเฉพาะในส่วน การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต หรือ แบบแผนการ
บริโภคและรายได้จากการทำ�งาน
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ประชากรสูงวัย: ไม่ใช่เพียง “จำ�นวน” ที่เพิ่มขึ้น แต่ “บริบทการสูงวัย” ก็เปลี่ยนไปด้วย
จากผลการศึกษารูปแบบและระดับการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรด้วย
NTA เมื่อนำ�ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรที่สัดส่วนประชากรสูงอายุมีแนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ ขณะทีป่ ระชากรวัยทำ�งานและวัยเด็กมีแนวโน้มลดลงมาร่วมพิจารณา จะสามารถสะท้อนหรือ
คาดประมาณให้เห็นผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุน่ ประชากร การจัดสรร
สินทรัพย์ของบุคคลข้ามช่วงวัย และ การโอนภาครัฐ และ การโอนภาคเอกชนได้ อย่างไรก็ตาม
ภายใต้บริบทการสูงวัยของประชากรในประเทศที่เปลี่ยนไป ซึ่งไม่ใช่เพียงในเรื่องของจำ�นวนหรือ
สัดส่วนประชากรสูงวัยที่กำ�ลังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเท่านั้น แต่คุณลักษณะในด้านต่างๆ ของประชากร
สูงวัยก็กำ�ลังเปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยเฉพาะในเรื่องทุนมนุษย์ (human capital) หรือระดับการศึกษา
(education) ของประชากรสูงวัยในอนาคตทีม่ แี นวโน้มสูงขึน้ (ซึง่ เป็นปัจจัยทีค่ าดว่ามีอทิ ธิพลโดยตรง
ต่อโอกาสในการทำ�งาน ลักษณะงานที่ทำ�  ระดับรายได้จากการทำ�งาน และ ความสามารถในการ
ออมและการลงทุนในทรัพย์สินในช่วงที่อยู่ในวัยทำ�งานของบุคคลก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ) สถานภาพ
สมรส (marital status) ที่มีแนวโน้มการครองโสดเพิ่มขึ้น ขณะที่ แนวโน้มของการมีบุตรหรือจำ�นวน
บุตรที่มีกลับน้อยลง ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องไปยังการเปลี่ยนแปลงในลักษณะครัวเรือนของประชากรไทย
ทั้งในด้านขนาดและโครงสร้าง ที่มีแนวโน้มจำ�นวนสมาชิกในครัวเรือนที่น้อยลง ขณะที่ รุ่นประชากร
ที่อาศัยอยู่ร่วมกันก็มีแนวโน้มเป็นเพียง 1 หรือ 2 รุ่นประชากร โดยในบางกรณีเป็นลักษณะของ
ครัวเรือนข้ามรุ่น หรือ skipped generation ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยด้านการย้ายถิ่นของ
ประชากรที่พลวัตรเพิ่มสูงขึ้น ในปัจจุบัน “บุตร” และครอบครัว หรือ ครัวเรือน ยังคงเป็นแหล่ง
รายได้หลักทีส่ �ำ คัญของผูส้ งู อายุไทย แต่ในภาพอนาคตทีป่ ระชากรไทยมีแนวโน้มครองโสดเพิม่ ขึน้ มีลกู
น้อยลง ขนาดครอบครัวและครัวเรือนลดลง การพึ่งพิงแหล่งรายได้และเงินโอนระหว่างรุ่นประชากร
ในครอบครัวย่อมได้รับอิทธิพลและอาจมีลักษณะที่เปลี่ยนไป ทำ�ให้การศึกษาเพื่อคาดประมาณ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่จะมีต่อการโอนทางเศรษฐกิจในอนาคต ควรต้องนำ�
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้าไปร่วมพิจารณาให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ชัดเจน
เหมาะสมยิ่งขึ้น
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1.2 วัตถุประสงค์และแนวทางดำ�เนินการศึกษา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนจากสำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำ�เนินการศึกษาภายใต้โครงการวิจัย “การศึกษาการโอนทาง
เศรษฐกิจข้ามรุน่ ประชากรภายใต้บริบทการสูงวัยทางประชากรทีก่ �ำ ลังเปลีย่ นแปลงของประเทศไทย”
โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาที่สำ�คัญ 3 ประการ ได้แก่
หนึ่ง เพื่อศึกษาสถานการณ์ เกี่ยวกับรูปแบบและระดับการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่น
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2560
สอง เพื่อประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ทั้งในด้านโครงสร้างอายุ
และบริบทการสูงวัยหรือคุณลักษณะของประชากรที่กำ�ลังเปลี่ยนแปลง ต่อการโอนทางเศรษฐกิจ
ระหว่างรุ่นประชากรของประเทศในอนาคต และ
สาม เพื่อเสนอข้อพิจารณาเชิงนโยบายในการวางแผนรองรับผลกระทบ และจัดการ
สถานการณ์การโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
การโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรในสังคมสูงอายุไทย เป็นการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิ และศึกษาแนวคิด ทฤษฏี จากการศึกษาในอดีต เนื้อหาของ
หนังสือประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง ความนำ�และแนวคิด ส่วนที่สอง กรอบและวิธี
การศึกษา ส่วนที่สาม การโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรของไทย พ.ศ. 2560 ส่วนที่สี่
คาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต อีก 10 และ 20 ปี ข้างหน้า และส่วนที่ห้า บทสรุปและข้อพิจารณา
เชิงนโยบาย

6

ส่วนทีห่ นึง่ ความนำ�และแนวคิด เป็นการศึกษาแนวคิดบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ หรือ
National Transfer Account (NTA) เพือ่ นำ�ไปสูค่ วามเข้าใจต่อการวิเคราะห์การโอนทางเศรษฐกิจระหว่าง
รุ่นประชากร แนวคิด NTA ได้ถูกประยุกต์ใช้ในการศึกษานี้ เพื่อให้เห็นการเกื้อหนุนและระดับการ
พึง่ พิงทางเศรษฐกิจระหว่างรุน่ ประชากร ดังนัน้ ในส่วนทีห่ นึง่ นีจ้ ะสรุปแนวคิด NTA ก่อนทีจ่ ะวิเคราะห์
เรื่องการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากร
ส่วนที่สอง ขั้นตอนในการศึกษา โดยใช้แนวคิด NTA เพื่อจัดทำ�ฐานข้อมูลการโอนทาง
เศรษฐกิจระหว่างรุน่ ประชากร พ.ศ. 2560 ในแต่ละรายการของการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวติ (LCD)
และการจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age-reallocation) ทั้งในส่วน การจัดสรรสินทรัพย์ (asset-based
reallocation) และการโอนทางเศรษฐกิจ (transfers) ของประชากรรายอายุ จำ�แนกตามคุณลักษณะ
ของประชากร รวมทั้งการจัดการกับข้อมูลทางประชากร
ส่วนที่สาม เกี่ยวกับสถานการณ์ เกี่ยวกับรูปแบบและระดับการโอนทางเศรษฐกิจระหว่าง
รุ่นประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2560   ในส่วนนี้ จะวิเคราะห์รูปแบบและระดับการโอนทาง
เศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากร การขาดดุลรายได้ การจัดการสินทรัพย์และการโอนระดับบุคคลต่อ
หัวประชากร ในระดับภาพรวมประเทศ
ส่วนที่สี่ ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ในอนาคตระยะ 10 ปี และ
20 ปี ทัง้ ในด้านโครงสร้างประชากรรายอายุ และคุณลักษณะของประชากร ต่อการโอนทางเศรษฐกิจ
ระหว่างรุน่ ประชากรของประเทศในอนาคต โดยเฉพาะเรือ่ งทีส่ �ำ คัญต่อการโอนทางเศรษฐกิจระหว่าง
รุ่นประชากร เช่น การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต และ การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ ด้วยการจัดสรร
สินทรัพย์ และ การโอน ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
ส่วนที่ห้า เสนอข้อพิจารณาเชิงนโยบายในการวางแผนรองรับผลกระทบ และจัดการ
สถานการณ์การโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรในอนาคต โดยมุ่งเน้นทั้ง 3 กลุ่มประชากร
ได้แก่ วัยสูงอายุ วัยแรงงาน และวัยเด็ก
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1.3 แนวคิดการจัดทำ�บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ
(National Transfer Account: NTA)
บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ (National Transfer Account) เป็นบัญชีบันทึกกระแสการ
โอนที่มีมิติอายุเข้ามาเกี่ยวข้องระหว่างบุคคลช่วงวัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ มีทั้งการกระ
ทำ�ที่ผ่านองค์กรของภาครัฐและองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ รวมไปถึงสถาบันครอบครัวและสถาบันที่
ไม่ใช่ครอบครัว โดยทำ�การการแจกแจงระดับการบริโภค รายได้จากการทำ�งาน และการโอนของ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจระหว่างภาคเอกชนกับภาคเอกชน (ครัวเรือนกับครัวเรือน และภายในครัว
เรือน) และระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ ภายในประเทศ โดยจำ�แนกการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน
ที่สำ�คัญ ได้แก่ ส่วนการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (lifecycle deficit : LCD) และการจัดสรรระหว่าง
ช่วงอายุ (age reallocation)
การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต คำ�นวณจากผลต่างระหว่าง ระดับรายจ่ายเพื่อการบริโภค
(consumption) และ รายได้แรงงานหรือ รายได้จากการทำ�งาน (labor income) ของประชากรในแต่ละ
อายุ ขณะที่ การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age reallocation) ประกอบด้วย 2 ส่วนย่อยที่สำ�คัญ ได้แก่
การจัดสินทรัพย์ (asset based reallocation) และ การโอน (transfer)  
รูป 1.1 แบบแผนการบริโภคและรายได้จากการทำ�งาน

ที่มา : NTA Manual, 2013
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เมื่อพิจารณาแบบแผนการบริโภคและรายได้จากการทำ�งานในแต่ละอายุตลอดช่วงชีวิต
จะทำ�ให้สามารถแบ่งช่วงวัยของประชากรออกได้เป็น 3 ช่วง หนึง่ ช่วงวัยเด็ก ซึง่ เป็นช่วงชีวติ ทีร่ ะดับ
รายได้แรงงานอยู่ต่ำ�กว่าระดับการบริโภค (labor income < consumption) สอง ช่วงวัยทำ�งานหรือ
วัยแรงงานที่ระดับรายได้แรงงานอยูส่ ูงกว่าระดับการบริโภค (labor income > consumption) และสาม
ช่วงวัยเกษียณหรือวัยสูงอายุซึ่งเป็นช่วงที่ระดับรายได้แรงงานกลับมาอยูต่ ่ำ�กว่าระดับการบริโภคอีก
ครั้ง (labor income < consumption)
ในช่วงที่การบริโภคมีระดับที่สูงกว่ารายได้แรงงาน (labor income < consumption) เรียกได้
ว่าเป็นช่วงที่มี “การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต” หรือ “Life Cycle Deficit” (LCD) ซึ่งจะมีค่าเป็นบวก
(+) โดยเฉพาะสำ�หรับประชากรในช่วงวัยเด็กและช่วงวัยเกษียณหรือสูงอายุ ในขณะที่จะมีค่าเป็น
ลบ (-) สำ�หรับประชากรในช่วงวัยทำ�งานหรือวัยแรงงาน ที่มีระดับการบริโภคต่ำ�กว่าระดับรายได้
แรงงาน (labor income < consumption) การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต หรือ LCD สามารถถูกชดเชย
(ในกรณีที่เป็น +) หรือถูกจัดการ (ในกรณีที่เป็น -) ด้วยการโอนทางเศรษฐกิจข้ามรุ่นประชากรหรือ
การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age-reallocation) ได้ใน 2 ลักษณะ คือ หนึ่ง การจัดสรรสินทรัพย์หรือ
asset reallocation และ สอง การโอนระหว่างกลุ่มวัยหรือ transfers ซึ่งทั้ง 2 ลักษณะนี้มีที่มาทั้งจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน (ภายในและระหว่างครัวเรือน)
บัญชีกระแสการโอนประชาชาติหรือ National Transfer Account (NTA) เป็นเครื่องมือที่
ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดโมเดลวัฏจักรชีวิตทางเศรษฐกิจ ที่เป็นการนำ�มิติด้านอายุมาผนวกเข้า
กับข้อมูลบัญชีรายได้ประชาชาติ โดยจัดทำ�ข้อมูลในรูปแบบของบัญชีที่แสดงกระแสการโอนทาง
เศรษฐกิจระหว่างบุคคลในแต่ละช่วงวัย ผ่านสถาบันทางเศรษฐกิจที่เป็นภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐ
หรือภาคเอกชน ซึ่งในที่นี้ รวมภาคครัวเรือนภาคธุรกิจ ภาคสถาบันไม่แสวงหากำ�ไรให้บริการครัว
เรือน และภาคต่างประเทศ โดยการโอนทางเศรษฐกิจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชดเชยการขาดดุลหรือ
จัดการการเกินดุลรายได้ของบุคคลทีเ่ กิดในแต่ละช่วงชีวติ การจัดทำ�บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ
ใช้หลักการพืน้ ฐานว่าในแต่ละช่วงชีวติ หรือแต่ละรายอายุ กระแสการไหลเข้า (inflows) ของทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจของบุคคลแต่ละคนมีปริมาณที่เท่ากับกระแสการไหลออก (outflows)
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ในที่นี้กระแสการไหลเข้า (inflows) มีค่าเท่ากับผลรวมของ รายได้แรงงาน หรือ จากการ
ทำ�งาน γ (α) รายได้จากสินทรัพย์ γα(α) รวมกับ เงินโอนรับจากภาครัฐ และเงินโอนรับจากภาค
เอกชน (ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจหรือสถาบันอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ภาครัฐ) τ+(α) ในขณะทีก่ ระแสการไหลออก
(outflows) มีค่าเท่ากับผลรวมของ การบริโภคภาคเอกชน (ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ หรือสถาบันอื่น
ที่ไม่ใช่ภาครัฐ) รวมกับ การบริโภคของภาครัฐ C(α) เงินโอนจ่ายให้ภาครัฐ รวมกับ เงินโอนจ่าย
ให้ภาคเอกชน τ− (α) และการออม S(α)
ι

Outflow

Inflow
γι(α) + γα(α) + τ+(α) =

C(α) + S(α) + τ− (α)

ซึ่งเมื่อพิจารณาในภาพรวม จากแนวคิดข้างต้น หากทำ�การจัดรูปสมการใหม่จะได้สมการ
การขาดดุลตามช่วงชีวิต (LCD) ซึ่งมีค่าเท่ากับการจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age reallocation) ที่แสดง
การโอนทางเศรษฐกิจข้ามรุ่นประชากร ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ การจัดสรรสินทรัพย์ (asset-based
reallocation) และการโอนสุทธิ (net transfers)
Age Reallocation

Lifecycle Deficit: LCD
C(α) - γι(α)

=

γα(α) - S(α) + τ+(α) - τ−(α)

Asset-baed
Reallocation
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Net Transfers

การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (Lifecycle Deficit (LCD))

การขาดดุลรายได้ของบุคคลในแต่ละช่วงอายุ สามารถเปรียบเทียบได้จากรายได้ของบุคคล
ในแต่ละช่วงอายุ และการบริโภคของบุคคลในแต่ละช่วงอายุ โดยปกติจะพบว่า ในช่วงประชากร
วัยเด็กและวัยสูงอายุมีการบริโภคมากกว่ารายได้ จึงส่งผลให้เกิดการขาดดุลทางรายได้ (เป็นลบ)
ในขณะที่ประชากรวัยแรงงานมีรายได้มากกว่าการบริโภค จึงส่งผลให้เกิดการเกินดุลทางรายได้
(เป็นบวก) เนื่องมาจากตลอดทั้งช่วงชีวิตของบุคคลในแต่ละช่วงวัยจะมีรายได้และการบริโภคที่
แตกต่างกัน ซึ่งรายได้จะสูงในกลุ่มประชากรวัยแรงงานและจะต่ำ�ในช่วงประชากรวัยเด็กและวัยสูง
อายุ
การบริโภค Consumption : C(α)
การบริโภคจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) การบริโภคขององค์กรภาครัฐ แบ่งออกเป็น
3 ส่วนหลัก ได้แก่ รายจ่ายเพื่อการศึกษา รายจ่ายเพื่อสุขภาพ และรายจ่ายเพื่อการบริโภคอื่นๆ
2) การบริโภคของครัวเรือน ภาคเอกชน หรือสถาบันอื่นๆที่ไม่ใช่ขององค์กรภาครัฐ แบ่งออกเป็น
3 ส่วน หลักเช่นกัน แต่ทั้งนี้รายจ่ายในภาคเอกชนจะมีการถูกหักภาษี
รายได้จากการทำ�งาน Labor Income : γι(α)
รายได้แรงงานจะประกอบไปด้วย รายได้จากค่าจ้าง รายได้จากการประกอบอาชีพอิสระ
และเงินเดือน ซึ่งรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆที่นายจ้างจัดหาหรือมอบให้
ในส่วนของ Lifecycle Deficit จะสามารถระบุได้ว่าบุคคลมีรายได้เพียงพอหรือไม่ เป็นการ
เปรียบเทียบระหว่างการบริโภคกับรายได้จากการทำ�งานของบุคคลในแต่ละรายอายุ (ประชากร
วัยเด็กและวัยสูงอายุ) เมื่อมีการขาดดุลบุคคลจะต้องแหล่งเงินทุนเพื่อมาชดเชยการขาดดุล
ในขณะทีเ่ มือ่ บุคคลเกิดการเกินดุล (ประชากรวัยแรงงาน) ก็จะต้องนำ�ส่วนทีเ่ กินดุลกระจายไปยังหน่วย
ประชากรอื่นๆ ที่ขาดดุล
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การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (Age Reallocation)

Age Reallocation = γα(α) - S(α) + τ+(α) - τ−(α)
การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ เป็นการโอนระหว่างช่วงอายุเพื่อชดเชยการขาดดุลรายได้
ของบุคคลในแต่ละช่วงวัย โดยผ่านวิธีการ 2 วิธีการสำ�คัญ คือ การจัดสรรสินทรัพย์ (asset-based
reallocation) และการโอน (transfer)
การจัดสรรสินทรัพย์ (asset-based reallocation)
Asset-based Reallocation = γα(α) - S(α)
เป็นการชดเชยการขาดดุลของบุคคลในแต่ละช่วงวัยด้วยรายได้จากสินทรัพย์ ที่หักลบ
ด้วยการออม ซึ่งรายได้จากทรัพย์สิน γα(α) ประกอบไปด้วย การจัดสรรทรัพย์สินภาครัฐ (Public
asset-based reallocation) การจัดสรรสินทรัพย์ภาคเอกชน (Private asset-based reallocation)
ในส่วนของการออม S(α) จะแบ่งออกเป็นการออมภาครัฐและการออมภาคเอกชน โดยจะ
มีค่าชุดข้อมูลคุมยอดระดับมหภาค (Macro Control) เท่ากับระดับการออมในระบบบัญชีประชาชาติ
ซึ่งไม่สามารถจำ�แนกจุดประสงค์ของการออมได้
การโอนสุทธิ (net transfer)
Transfer = τ+(α) - τ−(α)
การโอนประกอบด้วย 2 ส่วน 1) เงินโอนรับจากภาครัฐและเงินโอนรับภาคเอกชน τ+(α)
เช่น เงินสงเคราะห์ให้ผดู้ อ้ ยโอกาส เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ และเงินทีภ่ าครัฐมีสว่ นร่วมสมทบในโครงการ
ประกันสังคม เงินโอนระหว่างครัวเรือน (Inter-household transfers) เช่น การให้ของขวัญการให้เงิน
ช่วยงานพิธีการต่างๆ และ 2) เงินโอนจ่ายให้ภาครัฐและเงินโอนจ่ายให้ภาคเอกชน τ−(α) เช่น การ
จ่ายภาษี หรือบริจาคเงินแก่ภาครัฐ การโอนเงินจากหัวหน้าครัวเรือนไปยังสมาชิกอื่นๆ ในครัวเรือน
บัญชีกระแสการโอนประชาชาติสามารถแสดงให้เห็นถึงระบบเศรษฐกิจระหว่างช่วงวัยของ
ประชากรในแต่ละช่วงอายุ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แบบแผนรายได้และการบริโภคของประชากร
โดยได้สะท้อนให้เห็นรูปแบบการโอนระหว่างรุ่นประชากรในประเทศไทย เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อ
ทางนโยบายเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพบริบทของประเทศไทยควรมีนโยบายหรือแนวทาง
ในการป้องกัน และเพือ่ รองรับประเด็นปัญหาและผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามแต่ละช่วงวัย (สำ�นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556)
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1.4 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
1) บัญชีรายได้ประชาชาติของประเทศไทย (พ.ศ. 2560)   ใช้เป็นข้อมูลในการกำ�กับ หรือ
ชุดข้อมูลคุมมูลค่าภาพรวมระดับมหภาค (macro control) ของแต่ละรายการของ NTA
หรือ การโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากร ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลระดับ
ครัวเรือนและบุคคลเพื่อจัดทำ�เป็นฐานข้อมูลแต่ละรายการตามแบบแผนรายอายุ (หรือ
age-profile) ทั้งในส่วนการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (LCD) โดยเฉพาะ ข้อมูลรายได้
แรงงาน (จากการทำ�งานเป็นลูกจ้าง จากการประกอบอาชีพอิสระหรือกิจการส่วนตัว)
รายจ่ายเพื่อการบริโภค (ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพและด้านอื่นๆ) การจัดสรรสินทรัพย์
(รายได้จากทุนและทรัพย์สนิ หัก การออมหรือการลงทุน) และการโอนสุทธิทงั้ ในภาคเอกชน
และรัฐบาล และการโอน (การโอนเข้า หักการโอนออก)
2) การสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560
3) เอกสารงบประมาณโดยสังเขป ประจำ�ปีงบประมาณ 2560 รายงานสถิตกิ ารศึกษา และราย
จ่ายด้านการศึกษาของประเทศไทย (ข้อมูล ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560)  
4) การสำ�รวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560
5) บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ที่สุดเท่าที่มีการเผยแพร่) เป็นต้น ใช้เป็นแหล่งข้อมูลระดับครัวเรือน บุคคลหรือกลุ่มอายุ
ที่สามารถนำ�มาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดทำ�แบบแผนรายได้แรงงาน (labor income) และ
การใช้จ่ายเพื่อการบริโภค (consumption) ของบุคคลจำ�แนกรายอายุ (age profile) โดยใน
ส่วนข้อมูลรายได้แรงงาน (labor income) แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ย่อย ได้แก่ รายได้แรงงาน
จากการเป็นลูกจ้าง (ค่าแรงหรือเงินเดือนจากการทำ�งาน รวมสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากการ
ทำ�งาน) และ รายได้แรงงานจากการประกอบอาชีพหรือกิจการส่วนตัว ในภาคเกษตรกรรม
และนอกภาคเกษตรกรรม ส่วนข้อมูลรายจ่ายเพื่อการบริโภค (consumption) สามารถแบ่ง
ออกเป็นรายการย่อย ได้แก่ รายจ่ายเพือ่ การบริโภคภาคเอกชน (private consumption) และ
รายจ่ายเพื่อการบริโภคภาครัฐ (public consumption) ซึ่งจะให้ความสำ�คัญของหมวดค่าใช้
จ่ายที่สำ�คัญ 2 หมวด ได้แก่ ด้านการศึกษา และ ด้านสุขภาพ
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6) การสำ�รวจการเปลีย่ นแปลงของประชากร พ.ศ.2548 - 2549 และ พ.ศ. 2558 - 2559 ดำ�เนิน
การโดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
7) การคาดประมาณประชากร พ.ศ.2553 - 2583 ดำ�เนินการโดยคณะทำ�งานคาดประมาณ
ประชากร คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปรับปรุงข้อมูลใหม่โดย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ทำ�การปรับข้อมูลประชากรกลางปี
2557 ให้สอดคล้องกับประกาศตัวเลขประชากรของสำ�นักบริหารการทะเบียน
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บทที่ 2
กรอบและวิธีการศึกษา

2.1 กรอบและขั้นตอนการศึกษา
ในบทนี้เป็นการนำ�เสนอกรอบและขั้นตอนการดำ�เนินการศึกษาในภาพรวม และ วิธีการ
ศึกษาที่สำ�คัญในการจัดทำ�ฐานข้อมูลการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากร ปี พ.ศ 2560
การจัดทำ�ฐานข้อมูลประชากร รายอายุ จำ�แนกตามคุณลักษณะ พ.ศ. 2560 และ การประมาณการณ์
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายอายุและคุณลักษณะของประชากรไทยที่มีต่อการโอน
ทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากร พ.ศ. 2570 และ พ.ศ. 2580
รูป 2.1 กรอบและขั้นตอนการศึกษา (Study framework and procedures)

(1) การจัดทำ�ฐานข้อมูลการโอนทาง
เศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากร พ.ศ. 2560
(ประยุกต์แนวคิดการจัดทำ� NTA)

(2) การคาดประมาณการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะของประชากรรายอายุ และ
จัดทำ�ฐานข้อมูลประชากรตามโครงสร้าง
รายอายุ และคุณลักษณะ ฯ พ.ศ. 2570
และ พ.ศ. 2580

(3) การประมาณการผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายอายุและ
คุณลักษณะของประชากรไทยที่มีต่อการ
โอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากร
ปี พ.ศ. 2570 และ พ.ศ. 2580

• วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ�ค่าคุมยอดระดับมหภาค (macro control)
• วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ�แบบแผนรายอายุ (age profile) ของการขาด
ดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (life cycle deficit: LCD) การจัดสรรสินทรัพย์
(asset-based reallocation) และการโอน (transfers)
• วิเคราะห์ผลการจัดทำ�ฐานข้อมูลฯ
- LCD ( แยกด้วย) และ Age reallocation รายอายุ ต่อหัวประชากรและ
ค่ารวมมหภาค
- LCD และ Age reallocation จำ�แนกตามคุณลักษณะทางประชากร (ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรสและประเภทครัวเรือน)
• วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอประเด็นพิจารณาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
• จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญฯ เพื่อให้ความเห็น/ข้อแนะนำ�ต่อฐานข้อมูลฯ
• วิเคราะห์คุณลักษณะของประชากรไทย (รายอายุ จำ�แนกตาม ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส และ ประเภทครัวเรือน) จากข้อมูล SPC
2558-2559
• วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของประชากรไทย (รายอายุ)
ในช่วง 10 ปี จากข้อมูล SPC 2558-2559 และ 2548-2549
• จัดทำ�ฐานข้อมูลประชากร ด้านโครงสร้างประชากร (รายอายุ) และ
คุณลักษณะ พ.ศ. 2560 โดยวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะของประชากร ในช่วง 10 ปี เพือ่ จัดทำ�ฐานข้อมูลประชากรไทย
พ.ศ. 2570 และ 2580 รายอายุ จำ�แนกตามระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรสและประเภทครัวเรือน
• วิเคราะห์ผลกระทบต่อ LCD และ age-reallocation โดยพิจารณาเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (สัดส่วนประชากรรายอายุ)
• วิเคราะห์ผลกระทบต่อ LCD และ age-reallocation โดยพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและคุณลักษณะของประชากร
• วิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง LCD และ Age reallocation
รายอายุต่อหัวประชากรและภาพรวมประเทศ ปี พ.ศ. 2560, 2570 และ
2580 เปรียบเทียบระหว่างการพิจารณาเฉพาะการเปลี่ยนแปลงประชากร
ทางโครงสร้างและอายุ และพิจารณาการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากร
ในอายุร่วมกับการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของประชากร

หมายเหตุ ข้อมูลจำ�นวนประชากร จำ�แนกรายอายุ พ.ศ. 2560 และคาดประมาณจำ�นวนประชากรรายอายุ พ.ศ. 2570 และ 2580 ซึ่งใช้เป็น
จำ�นวนคุมระดับมหภาคหรือ macro control มาจากผลการคาดประมาณประชากรโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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ขั้นตอนที่ 1 การจัดทำ�ฐานข้อมูลการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากร พ.ศ 2560
เป็นขั้นตอนในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแบบแผนการขาดดุล
รายได้ตามช่วงชีวิต (lifecycle deficit: LCD) และการจัดสรรสินทรัพย์ตามช่วงชีวิต (age-reallocation)
ซึ่งประกอบด้วย การจัดสรรสินทรัพย์ (asset-based reallocation) และ การโอน (transfers) ทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน เป็นรายอายุ ทั้งต่อหัวประชากรและภาพรวมระดับมหภาคของประเทศไทย
โดยใช้ข้อมูล พ.ศ. 2560 เป็นปีฐาน
การศึกษานี้อ้างอิงและประยุกต์หลักการและวิธีการศึกษาจากวรรณกรรมที่สำ�คัญใน
การจัดทำ�บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ (NTA) ได้แก่ หนึ่ง National Transfer Accounts Manual:
Measuring and Analyzing Generational Economy ซึ่งเผยแพร่โดย the NTA Project ร่วมกับ UN-DESA
สอง รายงานการศึกษา บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ ปี 2556 ของประเทศไทย ซึ่งดำ�เนินการ
โดย สำ�นักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ สาม การศึกษา Macroeconomic Aspects of Demographic Change and
Intergenerational Transfers in Thailand ในปี ค.ศ. 2008 โดย Amornthep Chawla รวมถึงการศึกษา
เกี่ยวกับ การจัดทำ�และวิเคราะห์บัญชีกระแสการโอนประชาติในประเทศต่างๆ
ข้อมูลหลักส่วนที่ สอง ได้แก่ ข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
พ.ศ. 2560 รวมถึงข้อมูลสถิติในรายงานและการสำ�รวจอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารงบประมาณโดย
สังเขป ประจำ�ปีงบประมาณ 2560 รายงานสถิตกิ ารศึกษา และรายจ่ายด้านการศึกษาของประเทศไทย
(ข้อมูล ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560) การสำ�รวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560 บัญชีรายจ่ายสุขภาพ
แห่งชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดเท่าที่มีการเผยแพร่) เป็นต้น
ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลระดับครัวเรือน บุคคลหรือกลุ่มอายุที่สามารถนำ�มาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการ
จัดทำ�แบบแผนรายได้แรงงาน (labor income) และการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค (consumption) ของ
บุคคลจำ�แนกรายอายุ (age profile) โดยในส่วนข้อมูลรายได้แรงงาน (labor income) แบ่งออกเป็น
หมวดหมู่ย่อย ได้แก่ รายได้แรงงานจากการเป็นลูกจ้าง (ค่าแรงหรือเงินเดือนจากการทำ�งาน รวม
สิทธิประโยชน์อื่นๆ จากการทำ�งาน) และ รายได้แรงงานจากการประกอบอาชีพหรือกิจการส่วนตัว
ในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม ส่วนข้อมูลรายจ่ายเพื่อการบริโภค (consumption)
สามารถแบ่งออกเป็นรายการย่อย ได้แก่ รายจ่ายเพื่อการบริโภคภาคเอกชน (private consumption)
และรายจ่ายเพื่อการบริโภคภาครัฐ (public consumption) ซึ่งจะให้ความสำ�คัญของหมวดค่าใช้จ่าย
ที่สำ�คัญ 2 หมวด ได้แก่ ด้านการศึกษา และ ด้านสุขภาพ
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สำ�หรับข้อมูลในส่วนนี้ หากข้อมูลที่ได้ (ทั้งในด้านรายได้หรือรายจ่าย) เป็นข้อมูลในระดับ
ครัวเรือน จำ�เป็นต้องมีการจัดการเพื่อกระจายข้อมูลให้เป็นข้อมูลระดับบุคล (ที่จำ�แนกรายอายุได้)
ซึ่งมีวิธีการที่หลากหลายสำ�หรับข้อมูลแต่ละประเภท เช่น การกำ�หนดค่าถ่วงน้ำ�หนักที่แตกต่างตาม
อายุหรือลักษณะทางประชากรของสมาชิกแต่ละคน การใช้ค่าผู้ใหญ่สมมูลย์หรือ adult equivalence
scale (โดยเฉพาะกับข้อมูลรายจ่ายเพือ่ การบริโภคของสมาชิกแต่ละคนในครัวเรือน) หรือการกำ�หนด
ข้อตกลงให้ข้อมูลรายได้หรือรายจ่ายทั้งหมดในหมวดหมู่นั้นเป็นของผู้นำ�ครัวเรือนแต่เพียงผู้เดียว
(เช่น ข้อมูลรายได้ครัวเรือนจากดอกเบี้ยเงินฝากหรือรายจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ในบางกรณี)
ข้อมูลในส่วนทีส่ าม ได้แก่ ข้อมูลประชากรของประเทศไทย จำ�แนกตามอายุ ตัง้ แต่ 0-99 ปี
ขึน้ ไป เพื่อใช้ประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูลและศึกษาการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิตและการโอน
ทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรในระดับบุคคลรายอายุ (specific age) หรือ ต่อคน (per capita)
และระดับภาพรวม (aggregate level)  โดยใช้ข้อมูล พ.ศ. 2560 เป็นปีฐาน
เมือ่ ทำ�การจัดการและวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ศึกษาการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวติ
และการจัดสรรระหว่างช่วงอายุ ตามขั้นตอนการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์และการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของผลการวิเคราะห์ที่ประยุกต์จาก NTA Manual โดยคณะผู้วิจัยเสร็จสิ้น จึงทำ�การ
ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการจัดทำ�ฐานข้อมูลการโอนทาง
เศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากร พ.ศ 2560 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
นักวิชาการและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ในการศึกษา NTA จากนั้น ทำ�การ
วิเคราะห์ลักษณะการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิตและการจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age-reallocation)
จากการจัดสรรสินทรัพย์ (asset-based reallocation) และการโอน (transfers) ในระดับบุคคล และ
ระดับภาพรวมประเทศ นอกจากนี้ ทำ�การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอประเด็นพิจารณาเป็นข้อเสนอ
แนะเชิงนโยบาย ซึ่งในที่นี้ให้ความสนใจใน 3 ประเด็นเกี่ยวกับ นโยบายการส่งเสริมการเกิดและ
สนับสนุนการเลี้ยงดูประชากรวัยเด็กให้กับครอบครัวหรือพ่อแม นโยบายสร้างความตระหนักและ
ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุ นโยบายการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ (โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุยากจน)
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หลังจากนัน้ ทำ�การวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับบุคคลเพือ่ จัดทำ�ฐานข้อมูลแต่ละรายการของการ
ขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (LCD) และการจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age-reallocation) ทั้งในส่วน
การจัดสรรสินทรัพย์ (asset-based reallocation) และการโอนทางเศรษฐกิจ (transfers) ของประชากร
รายอายุ จำ�แนกตามคุณลักษณะของประชากร ได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส แลประเภท
ครัวเรือนตามโครงสร้างรุ่นประชากรของสมาชิกในครัวเรือน โดยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐาน
ข้อมูลชุดตัวแปรในระดับบุคคล โดยเฉพาะจากการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
พ.ศ. 2560
ขั้นตอนที่ 2 การคาดประมาณการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของประชากรรายอายุ และจัด
ทำ�ฐานข้อมูลประชากรตามโครงสร้างรายอายุ และคุณลักษณะฯ พ.ศ. 2570 และ 2580
ในขั้นตอนนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำ�เป็นในการคาดการณ์สถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงทางประชากรในอนาคตของประเทศ ทั้งในด้านโครงสร้างหรือจำ�นวนและสัดส่วน
ประชากรรายอายุ และคุณลักษณะของประชากร (ได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และ
ประเภทครัวเรือนตามโครงสร้างรุน่ ประชากรของสมาชิกในครัวเรือน) เพือ่ ใช้ในการจัดทำ�ฐานข้อมูล
คาดการณ์ประชากรไทยในอนาคตระยะ 10 ปี และ 20 ปี (พ.ศ. 2570 และ 2580 ตามลำ�ดับ)
โดยแหล่งข้อมูลหลักทีใ่ ช้ในส่วนนี้ ด้านจำ�นวนและโครงสร้างประชากรรายอายุมาจากผลการศึกษาการ
คาดประมาณประชากรไทยของสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับข้อมูล
ด้านคุณลักษณะของประชากรจากการสำ�รวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร (Survey of Population
Change: SPC พ.ศ. 2558-2559 และ พ.ศ. 2548-2549 โดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ) ในการจัดทำ�
ฐานข้อมูลด้านคุณลักษณะประชากร ระดับการศึกษา จำ�แนกเป็น ระดับประถมศึกษาและต่ำ�กว่า
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา
สถานภาพสมรส จำ�แนกเป็น โสด แต่งงานหรือมีคู่ หย่า/แยกและหม้าย และประเภทครัวเรือน
จำ�แนกเป็นครัวเรือนที่มีสมาชิก 1 รุ่นประชากร ครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 รุ่นประชากร และครัวเรือน
ที่มีสมาชิก 3 รุ่นประชากรขึ้นไป โดยในการคาดการณ์คุณลักษณะของประชากรในระยะ 10 ปี และ
20 ปีข้างหน้า ใช้การวิเคราะห์กลุ่มประชากรแบบไปข้างหน้า (prospective cohort study) ร่วมกับ
ผลการคาดประมาณการเปลี่ยนแปลงความน่าจะเป็นของโอกาสในการเกิดขึ้นของคุณลักษณะทาง
ประชากรแต่ละกลุ่มย่อยในระยะ 10 ปี และ 20 ปีข้างหน้า จากข้อมูลการสำ�รวจการเปลี่ยนแปลง
ของประชากร (SPC) เปรียบเทียบในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา
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ขั้นตอนที่ 3 การประมาณการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายอายุและ
คุณลักษณะของประชากรไทยที่มีต่อการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากร พ.ศ. 2570 และ
พ.ศ. 2580
ในขั้นตอนนี้ เป็นการนำ�ฐานข้อมูลการคาดการณ์ทางประชากรที่ได้จากขั้นตอนที่สอง
ร่วมกับฐานข้อมูลการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวติ และการจัดสรรระหว่างช่วงอายุ รายอายุ และจำ�แนก
ตามคุณลักษณะประชากร ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาคาดประมาณสถานการณ์การขาดดุลรายได้ตาม
ช่วงชีวิต (LCD) และการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรของไทยในอนาคตในระดับมหภาค
และต่อหัวประชากร โดยกำ�หนดให้แบบแผนรายได้แรงงาน การบริโภค การจัดการทรัพย์สนิ และการ
โอน ไม่เปลีย่ นแปลงในแต่ละกลุม่ ลักษณะประชากร (รายอายุ จำ�แนกตามระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส และประเภทครัวเรือน) หลังจากนัน้ จึงวิเคราะห์ผลกระทบเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงในรูปแบบ
และสัดส่วนของการขาดดุลรายได้ แหล่งรายได้และการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรจาก
แต่ละแหล่งที่มา (โดยเฉพาะ รายได้จากการทำ�งาน รายได้จากการจัดสรรสินทรัพย์ และ การโอน
ทั้งภายในและระหว่างครัวเรือน และ การโอนภาครัฐ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
ของระดับการบริโภค (consumption) ของประชากรในแต่ละช่วงกลุ่มวัย) ในภาพรวมของประเทศ  
เปรียบเทียบสถานการณ์ทคี่ าดการณ์ในอนาคตกับสถานการณ์การโอนทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั และ
เปรียบเทียบสถานการณ์ในอนาคตทีพ่ จิ ารณาเฉพาะการเปลีย่ นแปลงทางโครงสร้างประชากรรายอายุ
กับสถานการณ์ที่พิจารณาทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรรายอายุและการเปลี่ยนแปลงทาง
ด้านคุณลักษณะของประชากร  
เกีย่ วกับผลที่คาดว่าจะได้รบั จากการศึกษาการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุน่ ประชากรโดย
ใช้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นปัจจุบนั พ.ศ. 2560 เป็นปีฐาน คาดว่าจะให้ผลการศึกษาและข้อค้นพบซึง่ แตกต่างจาก
การศึกษาการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุน่ ประชากร รวมถึงการศึกษาทีม่ กี ารจัดทำ�บัญชีกระแสการ
โอนประชาชาติที่ผ่านมา (เช่น พ.ศ. 2547, 2554 และ 2556) เนื่องด้วยปัจจัยและบริบทของประชากร
สูงวัยของประเทศไทยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รวมถึงเงือ่ นไขข้อกำ�หนดทีใ่ ช้ในการศึกษาทีม่ คี วามแตกต่าง
กันกับงานในอดีต สำ�หรับผลการคาดการณ์สถานการณ์การโอนทางเศรษฐกิจในอนาคตที่นำ�ปัจจัย
การเปลี่ยนแปลงทางประชากร ทั้งในด้านโครงสร้าง (เพศและอายุ) และคุณลักษณะประชากรสูงวัย
ในอนาคต (เกี่ยวกับระดับการศึกษา สถานภาพสมรสและการมีบุตร) มาร่วมพิจารณา คาดว่าจะให้
ผลการวิเคราะห์และภาพสถานการณ์ในอนาคตทีเ่ หมาะสมกว่าการพิจารณาเฉพาะการเปลีย่ นแปลง
ประชากรในด้านโครงสร้าง (หรือ อายุ) เพียงอย่างเดียว
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2.2 การจัดทำ�ฐานข้อมูลการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่น
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ 2560
ในการจัดทำ�ฐานข้อมูลการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุน่ ประชากร หรือ Inter-generational
transfers (IGT) ตามแนวทางการจัดทำ�บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ หรือ NTA มีขั้นตอนในการ
ดำ�เนินการที่สำ�คัญ ได้แก่ การจัดทำ�ค่าคุมยอดระดับมหภาค (macro control) และ การวิเคราะห์
ข้อมูลเพือ่ จัดทำ�แบบแผนรายอายุ (age profile) ของการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวติ (life cycle deficit:
LCD) การจัดสรรสินทรัพย์ (asset-based reallocation) และการโอน (transfers)
2.2.1 การจัดทำ�ค่าคุมยอดระดับมหภาค (macro control)

ในขัน้ ตอนนี้ ประกอบไปด้วย 2 ส่วนทีส่ �ำ คัญ คือ ค่าคุมยอดระดับมหภาคของการขาดดุล
รายได้ตามช่วงชิวิต (life cycle deficit: LCD) และ การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age reallocation) ที่
แสดงในลักษณะของการจัดสรรสินทรัพย์ (asset-based reallocation) และการโอนสุทธิจากภาครัฐ
และภาคเอกชน (net transfers)
ในการศึกษาการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุน่ ประชากร มูลค่าภาพรวมของรายการทัง้ หมด
แต่ละด้าน จำ�เป็นต้องสอดคล้องกับตัวเลขในรายการที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงในข้อมูลบัญชีรายได้
ประชาชาติ (National Income Accounts) โดยเฉพาะข้อมูลในรายการด้านรายได้ การบริโภค และ
การผลิต ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศ ข้อมูลหลักที่นำ�มาใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำ�
ค่าคุมยอดระดับมหภาค (macro control) จึงเป็นข้อมูลที่มาจากรายงานบัญชีรายได้ประชาชาติของ
ประเทศไทย ซึ่งรับผิดชอบจัดทำ�โดย สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ
สภาพัฒน์ โดยในการศึกษานี้ข้อมูลบัญชีรายได้ประชาชาติ พ.ศ. 2560
ข้อมูลที่ใช้จากรายงานบัญชีรายได้ประชาชาติมาจากบัญชีย่อยที่สำ�คัญ 3 บัญชีได้แก่ (1)
บัญชีรายได้ (Income account) โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ Compensation of employees, HH and NPISHs
income, Government income, Saving, Taxes; (2) บัญชีหลัก (Main account) จาก Generation of
income และ Secondary distribution of income; และ (3) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross
Domestic Product: GDP) ข้อมูล expenditure เกี่ยวกับ Individual and household consumptions,
Government consumption, Rest of the world (ROW)
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สำ�หรับค่าคุมยอดระดับมหภาค (macro-control) ของการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต
(LCD) ชุดข้อมูลที่ต้องทำ�การจัดการและปรับเปลี่ยนข้อมูลจากที่รายงานในบัญชีรายได้ประชาชาติ
ให้สอดคล้องกับการจัดทำ�บัญชีกระแสการโอนประชาชาติหรือ NTA ประกอบด้วย
รายได้แรงงานหรือจากการทำ�งาน (labor income) ซึง่ คำ�นวณจากข้อมูลทีร่ ายงานในบัญชี
รายได้ประชาชาติ ประกอบด้วย รายได้จากการเป็นลูกจ้างหรือ ค่าตอบแทนของลูกจ้าง (compensation
of employees) ซึ่งอยู่ในรูปแบบของค่าแรงและเงินเดือน รวมถึง การจ่ายสมทบระบบประกันสังคม
โดยนายจ้าง ซึ่งในการคำ�นวณค่าตอบแทนของลูกจ้าง รายการภาษีทางอ้อมที่มีการจัดเก็บจากการ
ผลิต (indirect tax borne by producers (burdened on employee) or taxes on production) หักเงิน
อุดหนุน (subsidies on production) ทีแ่ สดงในรายได้ประชาชาติ ซึง่ ถือเป็นส่วนทีเ่ ป็นภาระภาษีทตี่ กกับ
แรงงาน จะถูกนำ�มาบวกเพิ่มในรายได้ส่วนนี้ รายได้ส่วนที่สอง ได้แก่ รายได้จากการประกอบอาชีพ
อิสระ ซึ่งจะคิดคำ�นวณจากข้อมูลรายได้ส่วนเกินของผู้ประกอบการภาคครัวเรือน หรือ Household
mixed-income and operating supplies ในข้อมูลรายได้ประชาชาติ ซึ่งรายได้ส่วนนี้ ไม่สามารถแยก
สัดส่วนได้ชัดเจนระหว่าง รายได้ที่เป็นผลตอบแทนแรงงานที่เป็นผู้ประกอบการ และรายได้ที่เป็น
ผลตอบแทนจากทุน ซึง่ ตามข้อเสนอทีร่ ะบุในคูม่ อื การจัดทำ�บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ ได้เสนอ
ให้จ�ำ แนกรายได้สว่ นนีอ้ อกเป็น 3 ส่วนโดย 2 ใน 3 ส่วนจัดสรรให้เป็นรายได้หรือผลตอบแทนแรงงาน
และ 1 ใน 3 ส่วนเป็นรายได้หรือผลตอบแทนจากทุนภาคครัวเรือน (HH capital income) รายได้ใน
ส่วนนีจ้ ะถูกนำ�มาบวกเพิม่ ด้วยภาษีทางอ้อมทีม่ กี ารจัดเก็บบนรายได้สว่ นเกินของผูป้ ระกอบการภาค
ครัวเรือน  ในสัดส่วนเดียวกัน หรือในสัดส่วน 2 ใน 3 ของภาษีทั้งหมด
รายจ่ายเพื่อการบริโภค (consumption) จำ�แนกออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ รายจ่ายเพื่อการ
บริโภคภาครัฐ (Public consumption expenditure) และรายจ่ายเพื่อการบริโภคภาคเอกชน (Private
consumption expenditure) โดยในแต่ละส่วนจะจำ�แนกรายจ่ายออกเป็น 3 หมวดใหญ่ด้วยกัน คือ
รายจ่ายด้านสุขภาพ (health) รายจ่ายด้านการศึกษา (education) และรายจ่ายด้านอื่นๆ (others)
ในส่วนของรายจ่ายเพือ่ การบริโภคภาคเอกชน จะถูกนำ�มาหักออกด้วยมูลค่าภาษีทางอ้อมสุทธิ (ภาษี
ลบด้วยเงินอุดหนุน) ที่แบกรับภาระโดยผู้บริโภค ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษีที่จัดเก็บบนผลิตภัณฑ์ (taxes
less subsidies on products) ตามที่แสดงไว้ในรายการบัญชีรายได้ประชาชาติ
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ผลต่างระหว่างรายจ่ายเพื่อการบริโภค (consumption) และรายได้แรงงาน (labor income)
จะมีค่าเท่ากับ ค่าคุมยอดระดับมหภาค (macro-control) ของ “การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต”
หรือ life cycle deficit (LCD)
การจัดสรรสินทรัพย์ (asset-based reallocation) โดยจำ�แนกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ หนึง่
การจัดสรรสินทรัพย์ภาคเอกชน (private asset-based reallocation) ซึง่ เท่ากับ รายได้จากทุนของภาค
ครัวเรือน (household capital income) (คำ�นวณจาก 1 ใน 3 ของรายได้สว่ นเกินของผูป้ ระกอบการ
ภาคครัวเรือนตามที่รายงานในบัญชีรายได้ประชาชาติ) บวกเพิ่มด้วยภาษีทางอ้อมที่มีการจัดเก็บ
บนรายได้ส่วนเกินผู้ประกอบการภาคครัวเรือนในสัดส่วนที่เท่ากัน (1 ใน 3) รวมกับ รายได้จากทุน
ของภาคธุรกิจ (corporate capital income หรือ Appropriate corporation and NPISHs profit) บวก
เพิ่มด้วยภาษีที่จัดเก็บจากรายได้จากทุนของภาคธุรกิจ (taxes on corporate capital income (and
NPISHs)) แล้วจึงนำ�ไปรวมกับ รายได้จากทรัพย์สินภาคเอกชนสุทธิ (net private property income)
แล้ว หักออกด้วย การออมของภาคเอกชน (private saving) สอง การจัดสรรทรัพย์สินภาครัฐ (public
asset-based reallocation) ซึ่งเท่ากับ รายได้จากทรัพย์สินภาครัฐสุทธิ (net public property income)
หักออกด้วยการออมภาครัฐ (public saving)
การโอน (transfers) โดยจำ�แนกออกเป็น 2 ส่วน เช่นกัน คือ การโอนภาครัฐ (public transfers)
และการโอนภาคเอกชน (private transfers) ซึง่ ตามแนวคิดการจัดทำ�บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ
การโอนภาคเอกชน จะประกอบด้วย 2 ส่วนย่อย คือ การโอนระหว่างครัวเรือน และการโอนภายใน
ครัวเรือนอย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มีรายงานในบัญชีรายได้ประชาชาติจะแสดงค่าสุทธิการโอนของ
ภาคเอกชนเท่านั้น สำ�หรับการโอนภาครัฐ ประกอบด้วย 2 ส่วนย่อยเช่นกัน คือ หนึ่ง การโอนจาก
ภาครัฐไปยังครัวเรือนหรือภาคเอกชน (public transfer inflows) ซึ่งจะเป็นในลักษณะของการใช้จ่าย
เพื่อการบริโภคของภาครัฐในรูปของการบริการภาครัฐแก่ครัวเรือน (in-kind) และการโอนในรูปของ
ตัวเงิน (in-cash) ที่เป็นสิทธิประโยชน์ทางสังคมในด้านต่างๆให้แก่ภาคครัวเรือน และ สอง การโอน
จากภาคครัวเรือนหรือภาคเอกชนไปยังภาครัฐ (Public transfer outflows) ซึ่งจะเป็นในรูปแบบของ
ภาษีและรายได้อื่นๆ ที่รัฐจัดเก็บจากภาคครัวเรือนและภาคเอกชน รวมกับ การขาดดุลหรือการ
เกินดุลในการจัดสรรสินทรัพย์ภาครัฐ (net public asset-based reallocation) ในภาพรวม การโอน
สุทธิทั้งของภาครัฐและของภาคเอกชน จะมีค่าเท่ากับ การโอนสุทธิของภาครัฐและภาคเอกชนจาก
ต่างประเทศหรือ net transfers from the rest of the world (ROW)
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ผลรวมระหว่าง การจัดสรรสินทรัพย์ (asset-based reallocation) และ การโอน (transfers)
จะมีค่าเท่ากับ ค่าคุมยอดระดับมหภาค (macro-control) ของ “การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age
reallocation)” ที่แสดงการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากร ซึ่งต้องมีค่าเท่ากับ “การขาดดุล
รายได้ตามช่วงชีวิต” หรือ life cycle deficit (LCD) ด้วยเช่นกัน
2.2.2 การวิเคราะห์แบบแผนรายอายุ (age-profile)

ในขั้นตอนนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ�แบบแผนรายอายุ (age profile) ของ
(ก) การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (life cycle deficit: LCD)
(ข) การจัดสรรสินทรัพย์ (asset-based reallocation)  
(ค) การโอน (transfers)
ซึ่งมีหมวดหมู่รายการที่สอดคล้องกับค่าคุมยอดระดับมหภาค (macro control) ที่จัดทำ�
จากข้อมูลรายได้ประชาชาติ ข้อมูลที่ใช้เป็นหลักในการวิเคราะห์ส่วนนี้ มาจากข้อมูลการสำ�รวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ. ศ. 2560 ซึ่งจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับ รายได้ของสมาชิกใน
ครัวเรือน ซึ่งมีที่มาจากรายรับแหล่งต่างๆ และข้อมูลรายจ่ายของครัวเรือน ในหมวดต่างๆ
(ก) แบบแผนรายอายุ age profile การขาดดุลรายได้ตามช่วงชิวิต (life cycle deficit: LCD)
ส่วนนี้เป็นการคำ�นวณแบบแผนของมูลค่าการบริโภค (consumption) และรายได้จากการ
ทำ�งาน (labor income) ของประชากรในแต่ละรายอายุ ซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลัก ได้แก่
ขั้นตอนแรก การวิเคราะห์ข้อมูลระดับบุคคล (individual data) จากผลการสำ�รวจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อคำ�นวณมูลค่าการบริโภคและรายได้จากการทำ�งานรายอายุ ซึ่งในส่วนนี้ ข้อมูลหลัก
ที่นำ�มาวิเคราะห์ โดยเฉพาะ ในส่วนการบริโภคภาคเอกชน (private consumption) และรายได้จาก
การทำ�งาน ได้แก่ ข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 (SES 2560)
โดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ ในส่วนข้อมูลการบริโภคภาครัฐ (public consumption) เป็นการวิเคราะห์
โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะได้มีการอธิบายในส่วนต่อไป ในการวิเคราะห์
แบบแผนรายอายุในระดับบุคคล มีการปรับค่าให้เรียบหรือ smoothing ตามวิธกี ารทีแ่ นะนำ�ในเอกสาร
NTA Manual 2013 (Appendix B, page 159) ยกเว้น สำ�หรับข้อมูลบางรายการ เช่น การบริโภคหรือ
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ
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ขั้นตอนที่ 2 การปรับข้อมูลรายอายุที่คำ�นวณในระดับมหภาค (จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ระดับบุคคล รายอายุ ร่วมกับข้อมูลจำ�นวนประชากรในประเทศทั้งหมดรายอายุ) ให้สอดคล้องกับ
ค่าคุมยอดระดับมหภาค (macro control) ที่ได้จากข้อมูลในบัญชีรายได้ประชาชาติ
(1) การบริโภค (consumption) - ประกอบด้วย ข้อมูลการบริโภค 2 ส่วน ได้แก่ การบริโภค
ภาคเอกชน (private consumption) และการบริโภคภาครัฐ (public consumption) ซึ่งจำ�แนกประเภท
การบริโภคออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การบริโภคด้านการศึกษา (education) การบริโภคด้านสุขภาพ
(health) และการบริโภคด้านอื่นๆ (others)
1.1) การบริโภคภาคเอกชน (private consumption)
1.1.1) การศึกษา (education)
การบริโภคภาคเอกชนด้านการศึกษา ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่สำ�คัญ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าอุปกรณ์การเรียนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถคำ�นวณค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
เป็นข้อมูลระดับบุคคล ได้จากการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES) โดยคำ�นวณ
หาค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายด้านการศึกษารายอายุ นำ�มาคูณด้วยจำ�นวนประชากรรายอายุ ปรับค่าหรือ
adjust ค่าให้สอดคล้องตามค่าคุมยอดระดับมหภาค (macro control)  แล้วจึงคำ�นวณค่าที่ได้ทำ�การ
ปรับแล้ว ให้กลับมาเป็นแบบแผนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยแต่ละรายอายุ ตามข้อแนะนำ�ของ NTA Manual
2013 ค่าใช้จา่ ยด้านการศึกษาไม่จ�ำ เป็นต้องนำ�ไปปรับให้เรียบ (smoothing) เพื่อให้สะท้อนระดับการ
บริโภคแต่ละรายอายุในด้านนี้ที่แท้จริง
1.1.2) สุขภาพ (health)
ในส่วนนี้ ใช้ข้อมูลจากการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES) ในหมวด
ค่าใช้จ่ายครัวเรือน เกี่ยวกับ ยาและเวชภัณฑ์ การเข้ารับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รวมถึง
ทันตกรรม และการเข้ารับการรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยใน โดยทำ�การกระจายค่าใช้จา่ ยของครัวเรือนใน
ส่วนนี้ให้แก่สมาชิกแต่ละคน ตามค่าถ่วงน้ำ�หนัก (weight) ของแต่ละกลุ่มอายุซึ่งจำ�แนกเป็น 12 กลุ่ม  
ได้แก่ กลุ่มอายุ 0-4 ปี 5-9 ปี 10-14 ปี 15-19 ปี 20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี 60-64 ปี
70-79 ปี 80-85 ปี และ 90 ปีขึ้นไป ในการคำ�นวณหาค่าถ่วงน้ำ�หนักที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มอายุ
ใช้หลักการทีเ่ รียกว่า Data-driven coefficient estimation โดยทำ�การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น
จากข้อมูลระดับครัวเรือนของการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES) เพื่อหาค่า
สัมประสิทธิ์ค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพของประชากรแต่ละกลุ่มอายุท่ีจะใช้เป็นค่าถ่วงน้ำ�หนักในการ
กระจายค่าใช้จ่ายระดับครัวเรือนแก่สมาชิกแต่ละคน
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ในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น หน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) คือ ครัวเรือน
(household) ตัวแปรตาม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายครัวเรือนด้านสุขภาพทั้งหมด ตัวแปรต้น ประกอบด้วย
จำ�นวนสมาชิกของครัวเรือนในแต่ละกลุ่มอายุทั้ง 12 กลุ่ม ตามอธิบายข้างต้น และ จำ�นวนสมาชิก
ในครัวเรือนที่มีหลักประกันสุขภาพแต่ละประเภทของประเทศไทยที่สำ�คัญ ได้แก่ สิทธิประโยชน์
สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ (Civil Servant Medical Benefit Scheme: CSMBS) สิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage: UHC) สิทธิประกันสังคม (Social Security
Scheme: SSS) และสิทธิประกันสุขภาพภาคเอกชน2 เมื่อได้ค่าสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงเส้นแล้ว จึงนำ�ไปใช้เป็นค่าถ่วงน้ำ�หนัก (weight) ในการกระจายค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ
ของครัวเรือนให้แก่สมาชิกแต่ละคน ตามกลุ่มอายุและหลักประกันทางสุขภาพของสมาชิกแต่ละคน
ซึ่งจะต้องทำ�การปรับ adjust ค่าใช้จ่ายสุขภาพรวมของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน ให้มีค่าเท่ากับค่า
ใช้จ่ายสุขภาพรวมของครัวเรือน หลังจากนั้นจึงทำ�การวิเคราะห์เพื่อคำ�นวณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
เฉลี่ยรายอายุ ซึ่งต้องทำ�การปรับค่าให้เรียบ (smoothing) แล้วจึงนำ�ไปคูณกับจำ�นวนประชากรใน
แต่ละรายอายุ เปรียบเทียบและปรับค่าภาพรวมระดับมหภาคให้สอดคล้องกับค่าคุมยอดระดับ
มหภาค (macro control)
1.1.3) ด้านอื่นฯ (others)
จากข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES) นำ�รายจ่ายเพื่อการ
บริโภครวมของครัวเรือน ลบออกด้วย รายจ่ายด้านการศึกษารวมของสมาชิกทุกคน และรายจ่าย
ด้านสุขภาพรวมของครัวเรือนจะได้รายจ่ายเพือ่ การบริโภคด้านอืน่ ๆ ของครัวเรือน ซึง่ จะต้องทำ�การ
กระจายให้แก่สมาชิกแต่ละคน

2

   ตัวแปรจำ�นวนสมาชิกในครัวเรือน จำ�แนกตามหลักประกันสุขภาพเป็นตัวแปรควบคุมที่เพิ่มในโมเดลการ
วิเคราะห์ เพื่อให้การประมาณค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพของครัวเรือนมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจัย
หลักประกันทางสุขภาพเป็นอีกปัจจัยที่สำ�คัญในการอธิบายระดับค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพของสมาชิกแต่ละ
คนในครัวเรือน นอกเหนือไปจากปัจจัยด้านอายุ - สอดคล้องตามการศึกษาบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ
ปี 2556 โดยสภาพัฒน์ฯ
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วิธกี ารกระจายค่าใช้จา่ ยด้านอืน่ ๆ ให้แก่สมาชิกแต่ละคน ใช้วธิ กี ารถ่วงน้�ำ หนักตามช่วงอายุ
ของสมาชิก ภายใต้แนวคิด “ค่าผู้ใหญ่สมมูลย์” หรือ adult  equivalence scale ซึ่งจำ�แนกประชากร
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สมาชิกที่อายุต่ำ�กว่า 4 ปี (ค่าถ่วงน้ำ�หนัก เท่ากับสมาชิกครัวเรือนที่เป็น
ผู้ใหญ่หรืออายุ 20 ปีขึ้นไป 0.4 คน) สมาชิกที่อายุระหว่าง 5-19 ปี (ค่าถ่วงน้ำ�หนัก เท่ากับสมาชิก
ครัวเรือนที่เป็นผู้ใหญ่หรืออายุ 20 ปีขึ้นไปจำ�นวน 0.4 + 0.6 (อายุ-4)/16 คน) และสมาชิกที่มีอายุ
20 ปีขึ้นไป (ค่าถ่วงน้ำ�หนักเท่ากับ 1)
เมื่อทำ�การกระจายค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ ให้แก่สมาชิกแต่ละคนแล้ว จึงหาค่าเฉลี่ยของค่า
ใช้จ่ายรายอายุแล้วนำ�ไปปรับค่าให้เรียบ (smoothing) คูณด้วยจำ�นวนประชากรในแต่ละรายอายุ
ปรับมูลค่ารวมระดับมหภาคให้สอดคล้องกับค่าคุมยอดระดับมหภาค (macro control)
1.2) การบริโภคภาครัฐ (public consumption)
1.2.1) ด้านการศึกษา (education)
การประมาณการมูลค่าการบริโภคภาครัฐ ด้านการศึกษา เพื่อคำ�นวณเป็นแบบแผนมูลค่า
การบริโภครายอายุ ใช้ข้อมูลที่สำ�คัญ จากข้อมูลงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลตามระดับการ
ศึกษาจากรายงานงบประมาณโดยสังเขป ประจำ�ปีงบประมาณ 2560 ในลักษณะงานด้านการศึกษา
ร่วมกับข้อมูลจำ�นวนนักเรียนในโรงเรียนภาครัฐและอัตราการเข้าเรียนในโรงเรียนภาครัฐ (enrolment
rate) ของประชากรแต่ละรายอายุ และแต่ละระดับการศึกษาจากการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน  (SES)
ขั้นตอนแรกทำ�การคำ�นวณค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐต่อหัวนักเรียน (ในโรงเรียน
ภาครัฐ) ซึ่งแบ่งตามระดับการศึกษา โดยใช้ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายภาครัฐตามระดับการศึกษา
หารด้วยจำ�นวนนักเรียนทีก่ �ำ ลังศึกษาในโรงเรียนภาครัฐในแต่ละระดับชัน้ ขัน้ ตอนต่อมา คำ�นวณค่า
ใช้จ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐในแต่ละรายอายุ โดยทำ�การแบ่งประชากรรายอายุตามระดับการ
ศึกษา โดยใช้เกณฑ์อายุการเข้าศึกษาในโรงเรียนภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการ สำ�หรับรายอายุที่
อยู่ระหว่างระดับการศึกษา 2 ระดับ เช่น ที่อายุ 6 ปี (ระหว่างการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและ
ระดับประถมศึกษา) หรืออายุ 12 ปี (ระหว่างการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น) ทำ�การแยกสัดส่วนในแต่ละระดับการศึกษาโดยวิเคราะห์จากข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน (SES)
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ในการคำ�นวณอัตราการเข้าเรียนโรงเรียนภาครัฐ (enrollment rate) นำ�จำ�นวนนักเรียนใน
แต่ละอายุตามระดับการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล SES หารด้วยจำ�นวนประชากรรายอายุ
จากนั้นนำ�อัตราการเข้าเรียนรายอายุ คูณด้วยค่าใช้จ่ายต่อหัวนักเรียนโรงเรียนภาครัฐตามระดับ
การศึกษาที่คำ�นวณได้จากขั้นตอนแรก จะได้ค่าใช้จ่ายภาครัฐด้านการศึกษารายอายุ (หมายเหตุ
ในบางอายุเช่นที่ อายุ 6 ปีและ 12 ปีซึ่งเป็นอายุที่คาบเกี่ยวกับระดับการศึกษา 2 ระดับ เมื่อคำ�นวณ
รายจ่ายต่อหัวตามระดับการศึกษาได้จะต้องนำ�ค่ามารวมเป็นรายจ่ายต่อหัวรวมของรายอายุนั้น)
การคำ�นวณค่าใช้จ่ายการบริโภคภาครัฐด้านการศึกษาที่อธิบายในส่วนข้างต้นนี้ เป็นราย
จ่ายเพื่อการศึกษาในระบบ (formal education) ซึ่งจะต้องนำ�ไปรวมกับค่าใช้จ่ายการบริโภคภาครัฐ
ด้านการศึกษาที่เป็นการศึกษานอกระบบ (informal education) โดยค่าใช้จ่ายรายหัวประชากรใน
ส่วนหลังนี้ เนื่องจากการจัดการศึกษานอกระบบไม่มีเกณฑ์อายุเป้าหมายของนักเรียนในแต่ระดับ
การศึกษาที่ชัดเจน จึงคำ�นวณจากงบประมาณรายจ่ายภาครัฐด้านการศึกษานอกระบบ หารด้วย
จำ�นวนประชากรทัง้ หมดในประเทศ เมือ่ ได้คา่ ใช้จา่ ยการบริโภคภาครัฐด้านการศึกษา ทัง้ การศึกษาใน
ระบบและนอกระบบรายอายุแล้ว ค่าใช้จา่ ยในส่วนนีไ้ ม่จ�ำ เป็นต้องนำ�ไปปรับค่าให้เรียบ (smoothing)
แต่นำ�มาคูณกับจำ�นวนประชากรรายอายุและปรับค่ารวมระดับมหภาคให้สอดคล้องกับค่าคุมยอด
ระดับมหภาค (macro control)
1.2.2) ด้านสุขภาพ (health)
การคำ�นวณส่วนนี้ใช้ข้อมูลหลักจากการสำ�รวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560 (Health
and Welfare Survey 2560) โดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ ข้อมูลรายจ่ายด้านสุขภาพของภาค
รัฐในเอกสารบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ (National Health Account หรือ NHA) ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพของระบบหลักประกันสุขภาพที่สำ�คัญของประเทศไทย 3 ระบบ ได้แก่
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ (CSMBS) ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(UHC) และระบบประกันสังคม (SSS) อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำ�กัดของข้อมูลบัญชีรายจ่ายสุขภาพ
แห่งชาติ ซึ่งยังไม่มีข้อมูลสำ�หรับปี พ.ศ 2560 โดยข้อมูลล่าสุดที่มีเป็นการจัดทำ�ในปี พ.ศ 2557
การศึกษานีจ้ งึ กำ�หนดให้รายจ่ายแต่ละรายการคิดเป็นสัดส่วนทีค่ งทีโ่ ดยเพิม่ ขึน้ ในแต่ละปีตามอัตรา
เงินเฟ้อ
ขั้นแรก คำ�นวณหาจำ�นวนครั้งในการเจ็บป่วยและใช้บริการรักษาพยาบาลผูป้ ่วยนอก และ
ผู้ป่วยใน ของประชากรภายใต้แต่ละระบบหลักประกันสุขภาพโดยวิเคราะห์จากข้อมูลการสำ�รวจ
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อนามัยและสวัสดิการ จากนั้น นำ�จำ�นวนครั้งในการเจ็บป่วยและใช้บริการที่ได้ ไปหารจากราย
จ่ายสุขภาพของแต่ละระบบ ซึ่งจำ�แนกเป็นรายจ่ายสำ�หรับบริการผู้ป่วยนอกและบริการผู้ป่วยใน
จากข้อมูลบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้ได้ รายจ่ายสุขภาพต่อครั้ง (unit cost) ในการเจ็บ
ป่วยผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของแต่ละระบบหลักประกัน
จากนั้นนำ�รายจ่ายสุขภาพต่อครั้งในการเจ็บป่วยที่ได้นี้ ไปคำ�นวณในระดับบุคคลตาม
จำ�นวนครั้งในการเจ็บป่วยและประเภทของระบบหลักประกันสุขภาพที่บุคคลได้รับ โดยใช้ข้อมูล
จากการสำ�รวจอนามัยและสวัสดิการ แล้วจึงคำ�นวณเป็นรายจ่ายสุขภาพภาครัฐรายอายุ นำ�ไปปรับ
ค่าให้เรียบ (smoothing) หลังจากนั้นคูณกับจำ�นวนประชากรรายอายุและปรับค่าให้สอดคล้องกับ
ค่าคุมยอดในระดับมหภาค (macro control)
1.2.3) ด้านอื่นๆ (others)
การบริโภคภาครัฐในด้านอืน่ ๆ โดยเฉพาะ การบริการสาธารณะในลักษณะต่างๆ  เนือ่ งจาก
มีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะที่ไม่สามารถระบุผู้ได้รับประโยชน์เป็นรายอายุและกลุ่มเป้าหมายได้
ชัดเจน จึงกำ�หนดให้ประชาชนแต่ละคนได้รับผลประโยชน์จากค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ในระดับที่เท่ากัน
ดังนั้น จึงคำ�นวณได้โดยนำ�  มูลค่าการบริโภคภาครัฐภาพรวมระดับมหภาค ที่ไม่ใช่ด้านการศึกษา
และสุขภาพ หารด้วยจำ�นวนประชากรรวมทัง้ ประเทศแล้วกระจายเป็นรายอายุตามสัดส่วนประชากร
ในแต่ละอายุ
(2) รายได้จากการทำ�งาน (labor income)
รายได้จากการทำ�งาน มาจากรายได้ 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ค่าตอบแทนที่บุคคลได้รับใน
ลักษณะค่าจ้างและเงินเดือนจากการทำ�งานเป็นลูกจ้าง ซึ่งในที่นี้ รวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ ที่ได้
รับจากผู้เป็นนายจ้าง (employee income) และ ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่บุคคลได้รับจากการ
ประกอบอาชีพอิสระ (self-employed income)
2.1) รายได้จากการทำ�งานเป็นลูกจ้าง (employee income)
คำ�นวณได้จากข้อมูลค่าตอบแทนจากการทำ�งานและมูลค่ารวมทั้งหมดของสวัสดิการที่
บุคคลได้รับจากการทำ�งานจากการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES) ซึ่งมีการ
จัดเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคล โดยทำ�การคำ�นวณมูลค่าเป็นรายอายุ ปรับค่าให้เรียบ (smoothing) คูณ
ด้วยจำ�นวนประชากรทั้งหมดในรายอายุนั้น จากนั้นปรับมูลค่ารวมในระดับมหภาคให้สอดคล้องกับ
ค่าคุมยอด (macro control)
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2.2) รายได้จากการประกอบอาชีพอิสระ (self-employed income)
คำ�นวณรายได้ในส่วนนี้ จากข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน (SES)
โดยจำ�แนกออกเป็น 2 ส่วน คือ รายได้หรือค่าตอบแทนการประกอบอาชีพอิสระในภาคการเกษตร
และรายได้หรือค่าตอบแทนการประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร เช่น การประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม วิชาชีพเฉพาะ หรือกิจกรรมในลักษณะการรวมกลุ่ม สำ�หรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ในภาคการเกษตร จากข้อมูล SES ได้แก่ ผู้ที่มีสถานภาพการทำ�งานเป็นนายจ้าง ทำ�ธุรกิจส่วนตัว
โดยไม่มีลูกจ้าง และการรวมกลุ่ม ซึ่งมีรายได้มาจากการให้เช่าสัตว์ ใช้งานเครื่องมือในการเกษตร
หรือการให้บริการการเกษตร พืชผลและผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์  และมูลค่าผลผลิตจากการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น�้ำ ประมงล่าสัตว์หรือหาของป่า โดยข้อมูลในส่วนนีเ้ ป็นข้อมูลระดับครัวเรือน เมือ่ รวม
รายได้ครัวเรือนทั้งหมดแล้ว ต้องนำ�จำ�นวนสมาชิกที่ทำ�งานในการเกษตรมาหารเฉลี่ยเป็นรายได้ต่อ
คน สำ�หรับผูป้ ระกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร ได้แก่ ผูท้ มี่ สี ถานภาพการทำ�งาน เป็นนายจ้าง
ทำ�ธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มลี กู จ้าง และ การรวมกลุม่ โดยคำ�นวณรายได้จากรายรับเบือ้ งต้นทีไ่ ด้รบั จาก
การขายสินค้าที่ผลิตได้ หรือซื้อมาเพื่อขาย หรือ จากการทำ�งาน โดยต้องกระจายรายได้ในส่วนนี้
ให้แก่สมาชิกแต่ละคนในครัวเรือนที่มีสถานภาพเป็นผู้ช่วยเหลือกิจการครัวเรือน เมื่อได้รายได้จาก
ทั้งสองส่วน นำ�มาคำ�นวณเป็นรายได้รวมจากการประกอบอาชีพอิสระ แล้วจึงคำ�นวณค่าเฉลี่ยเป็น
รายอายุ ปรับค่าให้เรียบ (smoothing) นำ�ไปคูณกับจำ�นวนประชากรในแต่ละอายุและปรับมูลค่ารวม
ในระดับมหภาคให้สอดคล้องกับค่าคุมยอด (macro control)
เมื่อคำ�นวณแบบแผนรายอายุ (age profile) ของการบริโภค (consumption) และรายได้จาก
การทำ�งาน (labor income) แล้ว สามารถนำ�มาคำ�นวณเป็นมูลค่าการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต
รายอายุ (age-specific life-cycle deficit: LCD) ได้ โดยมีค่าเท่ากับ การบริโภครายอายุ ลบรายได้
จากการทำ�งานรายอายุ (consumption-labor income) ซึ่งเมื่อคูณกับจำ�นวนประชากรรายอายุแล้ว
จะต้องมีมูลค่าเท่ากับค่าคุมยอดระดับมหภาคของ LCD ในภาพรวมประเทศ
(ข) แบบแผนรายอายุ (age profile) การจัดสรรสินทรัพย์ (Asset-based reallocation: ABR)
การจัดสรรสินทรัพย์ หรือ ABR เป็นลักษณะของการบริหารจัดการระหว่างช่วงอายุของบุคคล
ในรูปแบบการสะสมสินทรัพย์ (asset) หรือการออม (saving) ทั้งที่เป็นสินทรัพย์ทางกายภาพที่ไม่ใช่
ตัวเงิน และสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงิน โดยสินทรัพย์เหล่านี้สามารถก่อให้เกิดรายได้จากสินทรัพย์ (asset
income) ที่มีลักษณะเป็นทรัพย์สิน (property) และทุน (capital) ในรูปแบบของรายได้จากทรัพย์สิน
(property income) และรายได้จากสินค้าทุน (capital income)
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ในแต่ละอายุหรือช่วงชีวิต การสะสมสินทรัพย์หรือการออม จึงเป็นลักษณะของการ
ไหลออก (outflows) ของทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่สามารถใช้เพื่อการบริโภคของบุคคล ณ เวลา
หรือ ณ อายุนั้นของบุคคล และรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ (asset income) เป็นลักษณะของการ
ไหลเข้า (inflows) ของทรัพยากรทางเศรษฐกิจเพื่อการบริโภค ณ เวลานั้น ซึ่งเกิดจากสินทรัพย์หรือ
การออมที่มีการสะสมมาก่อนหน้า
การจัดสรรสินทรัพย์ (asset-based reallocation: ABR) จำ�แนกออกเป็นการจัดสรรสินทรัพย์
ภาครัฐ (public ABR) และการจัดสรรสินทรัพย์ภาคเอกชน (private ABR)
(3) การจัดสรรสินทรัพย์ภาครัฐ (public asset-based reallocation: public ABR)
คำ�นวณจากรายได้จากสินทรัพย์ภาครัฐ (public asset income) หักออกด้วย การออมภาครัฐ
(public saving) โดยรายได้จากสินทรัพย์ภาครัฐ ประกอบด้วย รายได้สุทธิที่มาจากสินทรัพย์ประเภท
ทุน (public capital income) ซึ่งเป็นผลตอบแทนจาก สินทรัพย์ประเภทเครื่องมือเครื่องจักร โดยเป็น
ส่วนเกินจากการประกอบการของภาครัฐที่มักมีค่าเป็น 0 หรือ มีค่าน้อยมาก เนื่องจากการประกอบ
การของภาครัฐส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นไปในลักษณะการแสวงหากำ�ไร และรายได้จากสินทรัพย์ประเภท
ทรัพย์สิน (public property income) ซึ่งประกอบด้วย ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า และค่าลิขสิทธิ์
รวมถึง ทรัพยากรธรรมชาติและกองทุนแห่งชาติ ซึ่งนับเป็นทรัพย์สินของภาครัฐ เป็นต้น
ในการคำ�นวนการจัดสรรระหว่างช่วงอายุหรือ age-reallocation ในส่วนของการจัดสรร
สินทรัพย์ภาครัฐ (public ABR) จากรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สิน และการออมภาครัฐ ให้เป็นระดับ
รายอายุ ตามหลักการ NTA ควรสอดคล้องกับแบบแผนการจ่ายภาษี (tax payment) ของประชากร
แต่ละรายอายุ ดังนัน้ การคำ�นวณการจัดสรรสินทรัพย์ภาครัฐ จึงคำ�นวณจากสัดส่วนการจ่ายภาษีของ
ประชากรในแต่ละอายุ ซึ่งจำ�แนกออกเป็นภาษี 2 ประเภทที่สำ�คัญ ได้แก่ ภาษีเงินได้ หรือ income
tax และ ภาษีเพื่อการบริโภคหรือ consumption tax
ในส่วนของมูลค่าภาษีเงินได้ คำ�นวนในระดับบุคคลบนพืน้ ฐานระดับรายได้จากการทำ�งาน
ของบุคคลซึ่งมาจากเงินเดือนและค่าจ้างจากการเป็นลูกจ้าง และการประกอบอาชีพอิสระ ร่วมกับ
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะเป็นอัตราก้าวหน้าตามระดับรายได้
สุทธิของบุคคล  ภาษีเพื่อการบริโภคคำ�นวนในระดับบุคคล บนพื้นฐานระดับการบริโภค หรือ individual consumption ของบุคคลร่วมกับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ร้อยละ 7 โดยคำ�นวณมูลค่าของภาษี
ทั้ง 2 ลักษณะ รวมของแต่ละบุคคล จากนั้นคำ�นวณเป็นค่าเฉลี่ยภาษีที่จ่ายรายอายุ นำ�ไปปรับค่าให้
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เรียบ (smoothing) แล้วจึงนำ�มาใช้เป็นค่าสัดส่วน หรือ ค่าน้�ำ หนักในการกระจายรายได้จากสินทรัพย์
ภาครัฐ รวมถึง เงินออมภาครัฐ ออกเป็นรายอายุ โดยมีผลรวมทั้งหมดสอดคล้องตามค่าคุมยอด
ระดับมหภาค (macro control)
(4) การจัดสรรสินทรัพย์ภาคเอกชน (private asset-based reallocation: private ABR)
ในการคำ�นวณแบบแผนรายอายุ (age profile) การจัดสรรสินทรัพย์ภาคเอกชน (private
ABR) ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ กระแสไหลเข้า (inflows) ในที่นี้ หมายถึง รายได้จากสินทรัพย์ที่
เป็นทุนและทรัพย์สินในภาคเอกชน (private capital income and property income) และกระแสไหล
ออก (outflows) หมายถึง การออมภาคเอกชน (private saving) ทั้งในรูปแบบของเงินฝากธนาคาร
หรือสินทรัพย์ที่เป็น real asset รูปแบบต่างๆ โดยการจัดสรรสินทรัพย์สุทธิของบุคคลในแต่ละราย
อายุมีค่าเท่ากับ กระแสไหลเข้าของสินทรัพย์ลบด้วยกระแสไหลออก (inflows-outflows) ในการ
คำ�นวณแบบแผนรายอายุ (age profile) ของรายได้จากทรัพย์สนิ และทุน (property income and capital
income) ใช้ข้อมูลจากการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES) ซึ่งเป็นข้อมูลใน
ระดับครัวเรือนจึงกำ�หนดให้เป็นส่วนรายได้ทเี่ กิดขึน้ เฉพาะกับหัวหน้าของครัวเรือนเท่านัน้ (ซึง่ ในทีน่ ี้
ภายใต้สมมติฐานว่าสินทรัพย์ของครัวเรือนในรูปแบบต่าง โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าของโดยหัวหน้าครัว
เรือน) โดยบุคคลอื่นในครัวเรือนมีรายได้ในส่วนนี้เป็นศูนย์
สำ�หรับรายได้จากสินทรัพย์ประเภททรัพย์สิน (private property income) ในการกระจายลง
ระดับรายอายุ คำ�นวณแบบแผนรายอายุจากข้อมูล รายได้จากดอกเบี้ย รายได้จากเงินปันผล และ
รายได้จากค่าเช่าของครัวเรือน ซึ่งถูกคิดให้เป็นรายได้ของหัวหน้าครัวเรือน ทำ�การคำ�นวณมูลค่า
เฉลี่ยเป็นรายอายุของประชากร นำ�มาปรับค่าให้เรียบ (smoothing) คูณด้วยจำ�นวนประชากรแต่ละ
รายอายุ และปรับค่าในภาพรวมให้สอดคล้องกับค่าคุมยอดภาพรวมระดับมหภาค (macro control)
สำ�หรับรายได้จากสินทรัพย์ประเภททุน (private capital income) ตามแนวคิดของการ
จัดทำ� NTA ประกอบด้วย รายได้จาก 3 ส่วนย่อย คือ รายได้จากทุนของบริษทั และองค์กรไม่แสวงหา
กำ�ไร รายได้จากทุนของการเป็นเจ้าของบ้าน ในที่นี้ หมายถึงรายได้ที่เกิดขึ้นจากการเป็นเจ้าของ
บ้านทีบ่ คุ คลอาศัยอยู่ และรายได้จากสัดส่วนกำ�ไรส่วนเกินของผูป้ ระกอบการ สำ�หรับรายได้จากทุน
ของบริษัทและองค์กรไม่แสวงหากำ�ไร คำ�นวณการกระจายให้สอดคล้องตามแบบแผนรายอายุของ
รายได้ที่มาจากทรัพย์สิน (private property income) รายได้จากทุนของการเป็นเจ้าของบ้าน คำ�นวณ
โดยใช้ข้อมูลมูลค่าการประเมินค่าเช่าบ้านที่ตนเองเป็นเจ้าของ รายได้จากสัดส่วนกำ�ไรส่วนเกินของ
ผูป้ ระกอบการ คำ�นวณแบบแผนรายอายุ โดยใช้ขอ้ มูลรายได้จากการประกอบอาชีพอิสระของบุคคล
(self-employed income) จากนั้นคำ�นวณรายได้จากสินทรัพย์ทั้งสามส่วนเฉลี่ยเป็นรายอายุ ทำ�การ
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ปรับค่าให้เรียบ (smoothing) แล้วปรับมูลค่ารวมในระดับมหภาคให้สอดคล้องกับค่าคุมยอด (macro
control) ซึ่งในที่นี้ รายได้จากทุนของการเป็นเจ้าของบ้านและรายได้จากสัดส่วนกำ�ไรส่วนเกินของ
ผู้ประกอบการต้องสอดคล้องกับรายได้จากทรัพย์สินที่เป็นทุนของภาคครัวเรือนซึ่งมีค่าเท่ากับ
1 ใน 3 ของ household mixed income and operating surplus จากรายการในบัญชีรายได้ประชาชาติ
(รวมกับภาษีทางอ้อมที่จัดเก็บในรายได้ส่วนนี้) รายได้จากทุนของบริษัทและองค์กรไม่แสวงหากำ�ไร
ต้องสอดคล้องกับรายได้จากสินทรัพย์ประเภททุนของสถานประกอบการ ซึง่ มีคา่ เท่ากับ appropriate
corporation profit รวมกับภาษีที่มีการจัดเก็บจัดสถานประกอบการ
การออมภาคเอกชน (private saving) ตามหลักการของการจัดทำ� NTA การออมภาคเอกชน  
คำ�นวนได้จาก กระแสไหลเข้าของทรัพยากรทางเศรษฐกิจทัง้ หมด (total inflows) ของบุคคล ลบออก
ด้วยกระแสไหลออกของทรัพยากรทางเศรษฐกิจทั้งหมด (total outflows) ซึ่งในที่น้ี การออมภาค
เอกชนเป็นรายการสุดท้ายที่จะปิดบัญชีกระแสการโอนทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลให้มีค่ารวมที่
เท่ากัน ทัง้ กระแสเข้าและกระแสออก โดยในการคำ�นวณการออมภาคเอกชนรายอายุ จะมีคา่ เท่ากับ
ข้อมูลแบบแผนรายอายุของการจัดสรรสินทรัพย์สุทธิภาครัฐ (public ABR) บวกรายได้จากสินทรัพย์
ภาคเอกชน (private asset income) บวกการโอนสุทธิภาครัฐ (net public transfer) และการโอนสุทธิ
ภาคเอกชน (net private transfer) บวกรายได้จากการทำ�งาน (labor income) และลบออกด้วยระดับ
การบริโภค (consumption) โดยมูลค่ารวมของการออมภาคเอกชนในระดับมหภาค จะต้องสอดคล้อง
ตามค่าคคุมยอดที่แสดงในบัญชีรายได้ประชาชาติ (macro control)
(ค) แบบแผนรายอายุ (age profile) การโอน (transfers)
การโอนมาจาก 2 แหล่งที่สำ�คัญ คือการโอนภาครัฐ (public transfer) และ การโอนภาค
เอกชน (private transfer) ซึ่งในแต่ละส่วนประกอบด้วย ทั้งการโอนเข้า (transfer in) และการโอน
ออก (transfer out)
(5) การโอนภาครัฐ public transfer
5.1 ) การโอนเข้าจากภาครัฐ (public transfer in) หรือ การโอนจากภาครัฐมาสู่ครัวเรือน
เกิดขึ้นใน 2 รูปแบบ ได้แก่ การโอนจากภาครัฐมายังครัวเรือนในลักษณะบริการสาธารณะ
จากภาครัฐ หรือ in-kind transfer และ การโอนในลักษณะที่เป็นตัวเงินหรือ cash transfer สำ�หรับ
การโอนเข้าในลักษณะบริการภาครัฐ คำ�นวณแบบแผนรายอายุโดยอ้างอิงข้อมูลรายจ่ายการบริโภค
ภาครัฐ ด้านการศึกษา สาธารณสุข และรายจ่ายอื่นๆ รายอายุ ที่ได้จัดทำ�ไว้ในข้อมูลการบริโภค
(consumption) สำ�หรับการโอนเข้าในลักษณะตัวเงิน คำ�นวณโดยใช้ข้อมูลจากการสำ�รวจภาวะ
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เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES) ในข้อมูลส่วนการได้รบั ผลประโยชน์ของสมาชิกในครัวเรือน
จากโครงการช่วยเหลือของรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วย โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินสงเคราะห์
ผูพ้ กิ าร โครงการช่วยเหลือเกษตรกร หรือเงินอุดหนุนผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ เป็นต้น และรวมถึงการได้รบั
เงินชดเชยจะสิทธิประโยชน์ดา้ นต่างๆ ของผูท้ เ่ี ป็นผูป้ ระกันตนในระบบประกันสังคม จากนัน้ นำ�มูลค่า
การโอนเข้าจากภาครัฐทัง้ 2 ลักษณะ มาคำ�นวณหาค่าเฉลีย่ เป็นรายอายุ ปรับค่าให้เรียบ (smoothing)
และปรับมูลค่ารวมให้สอดคล้องกับค่าคุมยอดในระดับมหภาค (macro control)
5.2) การโอนออกไปยังภาครัฐ (Public transfer out) หรือ การโอนออกจากครัวเรือนสูภ่ าครัฐ
ในส่วนแรก ได้แก่ เงินภาษีและรายได้อื่นๆ ของภาครัฐที่ได้รับจากภาคครัวเรือน สำ�หรับ
ในส่วนของเงินภาษี คำ�นวณแบบแผนรายอายุ จำ�แนกเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีจาก
การบริโภค โดยใช้ข้อมูลรายได้จากการทำ�งานและระดับการบริโภคร่วมกับอัตราภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่มในระดับบุคคลที่ได้ทำ�การคำ�นวณไว้แล้วในส่วนของการคำ�นวณการ
จัดสรรสินทรัพย์ภาครัฐ (public ABR) สำ�หรับในส่วนรายได้อนื่ ๆ ทีภ่ าครัฐจัดเก็บจากครัวเรือน กำ�หนด
ให้มีการกระจายต่อหัวเท่ากันในประชากรทุกรายอายุ ในส่วนที่สอง ได้แก่ การขาดดุลหรือเกินดุล
ของการจัดสรรสินทรพย์ภาครัฐซึง่ จะมีคา่ เท่ากับการจัดสรรสินทรัพย์ภาครัฐ (public ABR) ซึง่ ได้มกี าร
คำ�นวณแบบแผนรายอายุไว้แล้ว
มูลค่าการโอนเข้าและการโอนออกภาครัฐจะมีสว่ นต่างเท่ากับ การโอนสุทธิภาครัฐ หรือ net
public transfer ซึ่งจะต้องมีค่าเท่ากับ การโอนภาครัฐสุทธิจากต่างประเทศ หรือ net public transfer
from the rest of the world (ROW) ทั้งในระดับรายอายุ และมูลค่ารวมระดับมหภาค
(6) การโอนภาคเอกชน (private transfer)
ในส่วนนี้การโอนภาคเอกชน ประกอบด้วย การโอนใน 2 ลักษณะ ได้แก่ การโอนภาค
เอกชนระหว่างครัวเรือน (inter-household transfer) และ การโอนภาคเอกชนภายในครัวเรือน
(intra-household transfer)
6.1) การโอนระหว่างครัวเรือน (inter-household transfer)
การจัดทำ�แบบแผนรายอายุของการโอนในส่วนนี้ ใช้ข้อมูลจากการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน (SES) ทีแ่ สดงมูลค่าการโอน ทัง้ ในรูปทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ระหว่าง
ครัวเรือน หรือ กับบุคคลที่อยู่ภายนอกครัวเรือน โดยมีข้อกำ�หนดให้เป็นการโอนที่มีผู้รับ และผู้โอน
ออก เป็นหัวหน้าครัวเรือนของแต่ละครัวเรือนเท่านั้น ในขณะที่สมาชิกคนอื่นในครัวเรือนจะไม่มีค่า
การโอนในส่วนนี้ หรือ มีค่าเป็นศูนย์
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การโอนเข้า (inter-household transfer in) หมายถึง เงินช่วยเหลือ หรือ สิ่งของที่ครัวเรือน
ได้รับจากบุคคลอื่นนอกครัวเรือน ขณะที่การโอนออก (inter-household transfer out) หมายถึง
เงินหรือสิ่งของที่ครัวเรือนส่งให้กับบุคคลนอกครัวเรือน รวมถึง การบริจาคเงินซื้อสิ่งของต่างๆ และ
เงินทำ�บุญให้แก่องค์กรต่างๆ โดยทำ�การคำ�นวณค่าเฉลี่ยเป็นรายอายุ เนื่องจากค่าคุมยอดในระดับ
มหภาค (macro) ไม่มีข้อมูลมูลค่ารวมการโอนที่แยกออกเป็น การโอนเข้าและการโอนออกระหว่าง
ครัวเรือน มีเพียงมูลค่าการโอนสุทธิภาคเอกชน (net private transfer) ซึ่งมีค่าเท่ากับ เงินโอนสุทธิ
ภาคเอกชนจากต่างประเทศ หรือ net private transfer from the rest of
Rest of the World (ROW) ในการปรับมูลค่ารวมของเงินโอนภาคเอกชนระหว่างครัวเรือน
ทั้งเงินโอนเข้าและเงินโอนให้มีค่ารวมเท่ากับ ค่าคุมยอดระดับมหภาค จึงใช้วิธีการที่เรียกว่า split
the difference ตามที่แนะนำ�ไว้ใน NTA Manual 2013 และรายงานการศึกษาบัญชีกระแสการโอน
ประชาชาติปี 2556 โดยสภาพัฒน์ฯ จากนั้น จึงทำ�การปรับค่าแบบแผนรายอายุ (age profile) ของ
การโอนเข้าและการโอนออกภาคเอกชน ระหว่างครัวเรือนให้มีค่ารวมที่สอดคล้องตามค่าคุมยอดที่
คำ�นวณได้
6.2) การโอนภาคเอกชนภายในครัวเรือน (private intra-household transfer)
รายการการโอนภาคเอกชนส่วนนี้ เป็นข้อมูลที่ไม่มีการบันทึกไว้ในบัญชีรายได้ประชาชาติ
ทีต่ อ้ งทำ�การคำ�นวณในระดับบุคคค โดยใช้ขอ้ มูลในระดับครัวเรือนและข้อมูลระดับบุคคลของสมาชิก
แต่ละคนในครัวเรือน โดยในขั้นแรก ทำ�การคำ�นวณการขาดดุลหรือเกินดุลรายได้ของสมาชิกแต่ละ
คนในครัวเรือน โดยพิจารณาจากผลต่างระหว่าง รายได้ที่ใช้จ่ายได้จริง (disposable income) (ซึ่ง
คำ�นวณจากรายได้จากการทำ�งาน (labor income) ทั้งหมดบวก รายได้จากการโอนเข้าของภาครัฐ
ในรูปตัวเงิน (public cash transfer in) ลบด้วย มูลค่าการจ่ายภาษีทั้งหมด (tax payment) ของบุคคล
นั้น บวกการโอนภาคเอกชนสุทธิระหว่างครัวเรือน (net inter-household transfer)) กับ ระดับการ
บริโภคส่วนบุคคล (personal consumption) ซึง่ ในทีน่ ี้ ไม่นบั รวม การบริโภคประเภทสินทรัพย์ถาวรและ
บ้าน (ซึ่งการบริโภคประเภทสินทรัพย์ถาวรและบ้าน ในการคำ�นวณส่วนนี้จะถือเป็นส่วนของหัวหน้า
ครัวเรือน ที่ใช้ในการช่วยเหลือสมาชิกในครัวเรือนที่มีการขาดดุลรายได้)
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สมาชิกครัวเรือนทีม่ รี ายได้ทใี่ ช้จา่ ยได้จริง สูงกว่าระดับการบริโภคส่วนบุคคล จะถือเป็นกลุม่
ที่มีการเกินดุลรายได้ (surplus) ในทางตรงกันข้าม สมาชิกครัวเรือนที่มีรายได้ที่ใช้จา่ ยได้จริง ต่ำ�กว่า
ระดับการบริโภคส่วนบุคคลจะถือเป็นกลุ่มทีม่ กี ารขาดดุลรายได้(deficit) หลังจากคำ�นวนการเกินดุล
หรือขาดดุลรายได้ของสมาชิกแต่ละคนแล้ว จึงคำ�นวณหาสถานการณ์เกินดุลหรือขาดดุลรายได้ของ
ครัวเรือนในภาพรวม ซึง่ หากพบว่า มีการขาดดุลรายได้ของครัวเรือน (household net deficit) หัวหน้า
ครัวเรือนจะต้องเป็นผูท้ ชี่ ดเชยการขาดดุลรายได้ของครัวเรือน ด้วยการดึงรายได้จากสินทรัพย์มาใช้
จ่ายในการอุดหนุนสมาชิกทีข่ าดดุลในครัวเรือน (ซึง่ ในทีน่ ี้ เป็นลักษณะของการโอนช่วยเหลือสมาชิก
ในครัวเรือนจากหัวหน้าครัวเรือนในรูปแบบการอุดหนุนผ่านการบริโภคสินทรัพย์ถาวรและบ้าน ซึง่ ถือ
เป็นสินทรัพย์ของหัวหน้าครัวเรือน) หากยังไม่พอก็ตอ้ งชดเชยส่วนทีข่ าดโดยการดึงจากสินทรัพย์หรือ
การออมภาคเอกชนของหัวหน้าครัวเรือน
ในการโอนระหว่างสมาชิกภายในครัวเรือน จากสมาชิกที่มีการเกินดุลรายได้ไปยังสมาชิก
ในครัวเรือนที่มีการขาดดุลรายได้ (from member with surplus to member with deficit) ต้องทำ�การ
คำ�นวณอัตราการโอน (transfer rate) ของแต่ละครัวเรือน โดยมีค่าเท่ากับ มูลค่าการขาดดุลรวม
ของครัวเรือน (total deficit) หารด้วยมูลค่าการเกินดุลรวมของครัวเรือน (total surplus) อัตราการ
โอนของครัวเรือนนี้ จะถูกนำ�มาใช้ในการคำ�นวณกระแสการโอนออกระหว่างสมาชิกภายในครัวเรือน
(intra-household transfer out) โดยมีค่าเท่ากับ อัตราการโอนของครัวเรือน คูณด้วยมูลค่าการเกิน
ดุลของสมาชิกแต่ละคนที่มีการเกินดุลรายได้ ส่วนสมาชิกที่ไม่มีการเกินดุลจะมีมูลค่าการโอนออก
เท่ากับศูนย์ (0) สำ�หรับหัวหน้าครัวเรือน มูลค่าการโอนออก มีค่าเท่ากับอัตราการโอนของครัวเรือน
คูณด้วยมูลค่าการเกินดุลของหัวหน้าครัวเรือน บวกด้วยมูลค่าการขาดดุลรวมของครัวเรือนในกรณี
ที่ครัวเรือนมีการขาดดุลในภาพรวม
สำ�หรับสมาชิกครัวเรือนทีม่ กี ารขาดดุลรายได้ มูลค่าการโอนเข้าภาคเอกชนภายในครัวเรือน
(intra-household transfer in) จะมีค่าเท่ากับ อัตราการโอนของครัวเรือน คูณด้วยมูลค่าการขาดดุล
รายได้ของตน ส่วนสมาชิกที่ไม่มีการขาดดุลจะมีมูลค่าการโอนเข้าเท่ากับศูนย์ (0) สำ�หรับหัวหน้า
ครัวเรือน มูลค่าการโอนเข้ามีค่าเท่ากับ อัตราการโอนของครัวเรือน คูณด้วยมูลค่าการขาดดุล
ของหัวหน้าครัวเรือน (ในกรณีที่หัวหน้าครัวเรือนมีการขาดดุล) บวกด้วยมูลค่าการเกินดุลรวมของ
ครัวเรือนในกรณีที่ครัวเรือนมีการเกินดุลในภาพรวม
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2.3 การจัดการข้อมูลประชากร จำ�แนกรายอายุและตาม
คุณลักษณะ
การศึกษานี้ ดำ�เนินการจัดการข้อมูลประชากรตามคุณลักษณะ ดังนี้ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส และประเภทครัวเรือน โดยทำ�การศึกษาและนำ�เสนอข้อมูลแยกตามรายอายุตั้งแต่
อายุ 0-99 ปีขึ้นไป เพื่อให้เห็นแบบแผนการโอนทางเศรษฐกิจของแต่ละกลุ่มประชากรจำ�นวนทั้งสิ้น
48 กลุ่มประชากร
2.3.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้
การสำ�รวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.2548-2549 และ พ.ศ. 2558-2559 ดำ�เนิน
การโดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ ทำ�การสำ�รวจการเปลี่ยนแปลงประชากรเป็นประจำ�ทุก 10 ปี ใน
ช่วงระหว่างกึง่ กลางปีทมี่ กี ารจัดทำ�สำ�มะโนประชากรและเคหะ ใช้วธิ สี มั ภาษณ์สมาชิกทีอ่ าศัยอยูใ่ น
ครัวเรือนส่วนบุคคลและครัวเรือนพิเศษ คือ ครัวเรือนกลุม่ บุคคลประเภทคนงาน จากตัวอย่างในทุก
จังหวัด ทัง้ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล การศึกษานีใ้ ช้ขอ้ มูลจากครัวเรือนส่วนบุคคลเท่านัน้
ในการแจกแจงข้อมูลเป็นรายอายุตั้งแต่ 0-99 ปีขึ้นไป ได้ใช้ข้อมูลจากการคาดประมาณ
ประชากร พ.ศ.2553-2583 ดำ�เนินการโดยคณะทำ�งานคาดประมาณประชากร คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปรับปรุงข้อมูลใหม่โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ทำ�การปรับข้อมูลประชากรกลางปี 2557 ให้สอดคล้องกับประกาศตัวเลข
ประชากรของสำ�นักบริหารการทะเบียน
ครัวเรือนส่วนบุคคล หมายถึง ครัวเรือนของบุคคลทั่วไป ซึ่งอาจประกอบไปด้วยบุคคล
คนเดียวหรือหลายคน อาศัยอยู่ในบ้านหรือสถานที่อาศัยอยู่ด้วยกันหรือในบริเวณเดียวกันที่มีการ
ใช้สิ่งอุปโภคร่วมกัน โดยบุคคลเหล่านี้อาจเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติก็ได้ เช่น ครัวเรือนส่วนบุคคลที่
มีคนงานมาอยู่ด้วย เป็นต้น
ครัวเรือนพิเศษ หมายถึง ครัวเรือนซึ่งบุคคลหลายคนอยู่ร่วมกันในสถานที่แห่งหนึ่ง
เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เช่น ครัวเรือนประเภทคนงานที่สถานประกอบการจัดให้อยู่ หรือที่อยู่
อาศัยประจำ�ในบริเวณที่ทำ�งานหรือโรงงาน โดยในการวิเคราะห์ส่วนนี้ ครัวเรือนพิเศษ ไม่ถูกนำ�มา
พิจารณา
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2.3.2 การวิเคราะห์ประชากร 48 กลุ่ม ตามคุณลักษณะทางประชากร
เมื่อจัดกลุ่มคุณลักษณะทางประชากรครบ 3 คุณลักษณะแล้ว จึงทำ�การวิเคราะห์ข้อมูล
ทุกอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 99 ปีขึ้นไป ทำ�การวิเคระห์ลักษณะทางประชากรของทุกคนตามระดับ
การศึกษา (4 กลุ่ม) สถานภาพสมรส (4 กลุ่ม) และประเภทครัวเรือน (3 กลุ่ม) จึงได้ลักษณะทาง
ประชากรมาจำ�นวนทั้งสิ้น 4 x 4 x 3 = 48 กลุ่มประชากร และศึกษารายอายุประชากร ตั้งแต่อายุ
0-99 ปีขึ้นไป ดังนั้น จะมีจำ�นวนข้อมูลทั้งสิ้น 4,800 ชุด อย่างไรก็ตาม ข้อจำ�กัดของข้อมูลทำ�ให้ได้
ตัดข้อมูลการศึกษาผู้ที่ศึกษาแต่ไม่ทราบระดับการศึกษา ผู้ที่ไม่ทราบสถานภาพสมรส และประเภท
ครัวเรือนลักษณะพิเศษ ซึง่ จำ�นวนตัวแปรทีไ่ ม่เข้าข่ายมีจ�ำ นวนไม่มาก จึงไม่กระทบกับการวิเคราะห์
ข้อมูล
รูป 2.2 คุณลักษณะทางประชากร 48 กลุ่ม

ระดับการศึกษา

สถานภาพสมรส

ระดับประถมศึกษา
และต่ำ�กว่า

โสด

ระดับมัธยมต้น

แต่งงาน หรือมีคู่

ระดับมัธยมปลาย
หรือเทียบเท่า

หม้าย

สูงกว่ามัธยามศึกษา

หย่า แยก
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ประเภทครัวเรือน

ครัวเรือนที่มีสมาชิก
1 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก
2 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก
3 รุ่นประชากร

ประชากร 48 กลุ่ม แจกแจงได้ ดังนี้
ประชากร
48 กลุ่ม
กลุ่ม 1
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3
กลุ่ม 4
กลุ่ม 5
กลุ่ม 6
กลุ่ม 7
กลุ่ม 8
กลุ่ม 9
กลุ่ม 10
กลุ่ม 11
กลุ่ม 12
กลุ่ม 13
กลุ่ม 14
กลุ่ม 15
กลุ่ม 16
กลุ่ม 17
กลุ่ม 18
กลุ่ม 19
กลุ่ม 20
กลุ่ม 21
กลุ่ม 22
กลุ่ม 23
กลุ่ม 24

ระดับการศึกษาสูงสุด

สถานภาพ
สมรส

ประเภทครอบครัว

ระดับประถมศึกษาและต่ำ�กว่า
ระดับประถมศึกษาและต่ำ�กว่า
ระดับประถมศึกษาและต่ำ�กว่า
ระดับประถมศึกษาและต่ำ�กว่า
ระดับประถมศึกษาและต่ำ�กว่า
ระดับประถมศึกษาและต่ำ�กว่า
ระดับประถมศึกษาและต่ำ�กว่า
ระดับประถมศึกษาและต่ำ�กว่า
ระดับประถมศึกษาและต่ำ�กว่า
ระดับประถมศึกษาและต่ำ�กว่า
ระดับประถมศึกษาและต่ำ�กว่า
ระดับประถมศึกษาและต่ำ�กว่า
ระดับมัธยมศึกษาต้น
ระดับมัธยมศึกษาต้น
ระดับมัธยมศึกษาต้น
ระดับมัธยมศึกษาต้น
ระดับมัธยมศึกษาต้น
ระดับมัธยมศึกษาต้น
ระดับมัธยมศึกษาต้น
ระดับมัธยมศึกษาต้น
ระดับมัธยมศึกษาต้น
ระดับมัธยมศึกษาต้น
ระดับมัธยมศึกษาต้น
ระดับมัธยมศึกษาต้น

โสด
โสด
โสด
แต่งงานหรือมีคู่
แต่งงานหรือมีคู่
แต่งงานหรือมีคู่
หย่า แยกทาง
หย่า แยกทาง
หย่า แยกทาง
หม้าย
หม้าย
หม้าย
โสด
โสด
โสด
แต่งงานหรือมีคู่
แต่งงานหรือมีคู่
แต่งงานหรือมีคู่
หย่า แยกทาง
หย่า แยกทาง
หย่า แยกทาง
หม้าย
หม้าย
หม้าย

ครัวเรือนที่มีสมาชิก 1 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 3 รุ่นประชากรขึ้นไป
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 1 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 3 รุ่นประชากรขึ้นไป
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 1 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 3 รุ่นประชากรขึ้นไป
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 1 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 3 รุ่นประชากรขึ้นไป
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 1 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 3 รุ่นประชากรขึ้นไป
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 1 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 3 รุ่นประชากรขึ้นไป
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 1 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 3 รุ่นประชากรขึ้นไป
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 1 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 3 รุ่นประชากรขึ้นไป
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ประชากร
48 กลุ่ม

ระดับการศึกษาสูงสุด

สถานภาพ
สมรส

ประเภทครอบครัว

กลุ่ม 25
กลุ่ม 26
กลุ่ม 27
กลุ่ม 28
กลุ่ม 29
กลุ่ม 30
กลุ่ม 31
กลุ่ม 32
กลุ่ม 33
กลุ่ม 34
กลุ่ม 35
กลุ่ม 36
กลุ่ม 37
กลุ่ม 38
กลุ่ม 39
กลุ่ม 40
กลุ่ม 41
กลุ่ม 42
กลุ่ม 43
กลุ่ม 44
กลุ่ม 45
กลุ่ม 46
กลุ่ม 47
กลุ่ม 48

ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า
ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา
ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา
ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา
ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา
ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา
ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา
ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา
ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา
ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา
ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา
ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา
ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา

โสด
โสด
โสด
แต่งงานหรือมีคู่
แต่งงานหรือมีคู่
แต่งงานหรือมีคู่
หย่า แยกทาง
หย่า แยกทาง
หย่า แยกทาง
หม้าย
หม้าย
หม้าย
โสด
โสด
โสด
แต่งงานหรือมีคู่
แต่งงานหรือมีคู่
แต่งงานหรือมีคู่
หย่า แยกทาง
หย่า แยกทาง
หย่า แยกทาง
หม้าย
หม้าย
หม้าย

ครัวเรือนที่มีสมาชิก 1 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 3 รุ่นประชากรขึ้นไป
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 1 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 3 รุ่นประชากรขึ้นไป
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 1 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 3 รุ่นประชากรขึ้นไป
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 1 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 3 รุ่นประชากรขึ้นไป
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 1 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 3 รุ่นประชากรขึ้นไป
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 1 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 3 รุ่นประชากรขึ้นไป
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 1 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 3 รุ่นประชากรขึ้นไป
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 1 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 รุ่นประชากร
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 3 รุ่นประชากรขึ้นไป
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2.4 การประมาณการผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างรายอายุและคุณลักษณะของประชากรไทยที่มีต่อ
การโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากร พ.ศ. 2570 และ
2580
การศึกษาส่วนนี้ ใช้ข้อมูลจากผลการศึกษาใน 2 ส่วนแรก โดยใช้ข้อมูลผลการศึกษา
พ.ศ. 2560 เป็นข้อมูลปีฐาน (baseline) เพื่อทำ�การประมาณสถานการณ์ในอีก 10 และ 20 ปี
ข้างหน้า หรือใน พ.ศ. 2570 และ พ.ศ. 2580 ตามลำ�ดับ สำ�หรับขั้นตอนในการศึกษาประกอบด้วย
3 ขั้นตอนที่สำ�คัญ ได้แก่
ขัน้ ที่ 1 การจัดทำ�ฐานข้อมูลการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุน่ ประชากร พ.ศ. 2560 รายอายุ
0-99 ปีขึ้นไป จำ�แนกตามคุณลักษณะของประชากร - คุณลักษณะของประชากรที่พิจารณา ได้แก่
ระดับการศึกษาสูงสุด (จำ�แนกเป็น ประถมศึกษาหรือต่ำ�กว่า มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอน
ปลาย และสูงกว่ามัธยมศึกษา) สถานภาพสมรส (จำ�แนกเป็น โสด แต่งงานมีคู่ หย่าแยก และหม้าย)
และประเภทครัวเรือน (จำ�แนกตามโครงสร้างรุ่นประชากรของสมาชิกในครัวเรือน ได้แก่ ครัวเรือน
1 รุ่นประชากร ครัวเรือน 2 รุ่นประชากร และครัวเรือนตั้งแต่ 3 รุ่นประชากรขึ้นไป)
การจัดการข้อมูลในขัน้ ตอนนี้ ใช้ขอ้ มูลระดับบุคคลจากการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน (SES) เป็นฐานข้อมูลหลัก โดยทำ�การปรับค่า (adjust) ข้อมูลตัวแปรที่เป็นรายการตาม
บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ (NTA) ในระดับบุคคลให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ในภาพรวม
ในแต่ละรายอายุ (age profile) รวมถึง ค่าคุมยอดภาพรวมระดับมหภาค (macro control) ที่ได้จาก
ผลการศึกษาจัดทำ�ฐานข้อมูลการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากร พ.ศ. 2560
ข้อมูลที่มีตัวแปรซึ่งได้ทำ�การวิเคราะห์ไว้แล้วระหว่างการจัดทำ�ฐานข้อมูลการโอนทาง
เศรษฐกิจฯ โดยเป็นข้อมูลระดับบุคคลอยู่ในฐานข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน (SES) ที่ต้องทำ�การปรับค่าในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย รายได้จากการทำ�งานเป็นลูกจ้าง
(employee labor income) รายได้จากการทำ�งานประกอบอาชีพอิสระ (self-employed labor income)
การบริโภคภาคเอกชน (private consumption ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ และด้านอืน่ ๆ) การจัดสรร
สินทรัพย์ภาพเอกชน (private ABR ซึ่งได้แก่ รายได้จากสินทรัพย์ประเภททุน (capital income ทั้งของ
ครัวเรือน และสถานประกอบการ) รายได้จากสินทรัพย์ประเภททรัพย์สิน (property income)) การ
จัดสรรสินทรัพย์ภาครัฐบาล (public ABR ประกอบด้วยรายได้ภาครัฐจากสินทรัพย์ประเภททรัพย์สิน
(property income) การออมภาครัฐ (public saving) โดยใช้มูลค่าการเสียภาษีระดับบุคคลเป็นค่า
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ประมาณการสัดส่วน) การโอนเข้าจากภาครัฐ (ประกอบด้วย การโอนเข้าที่ไม่ใช่ตัวเงิน (in-kind
public transfer in ด้านการศึกษา สุขภาพ และด้านอื่นๆ) และ การโอนเข้าจากภาครัฐที่เป็นตัวเงิน
(in-cash public transfer in)) การโอนออกไปยังภาครัฐ (public transfer out ได้แก่ มูลค่าการเสีย
ภาษีระดับบุคคล มูลค่าการจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นต้น) การโอนเข้าภาคเอกชนระหว่าง
ครัวเรือน (inter-household transfer in) การโอนออกภาคเอกชนระหว่างครัวเรือน (inter-household
transfer out) การโอนเข้าภาคเอกชนภายในครัวเรือน (intra-household transfer in) การโอนออก
ภาคเอกชนภายในครัวเรือน (intra-household transfer out)
อย่างไรก็ตาม มีรายการจำ�นวนหนึ่งที่มิได้มีการวิเคราะห์ไว้ในระดับบุคคลจากฐานข้อมูล
การสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES) ซึง่ จำ�เป็นต้องทำ�การประมาณการและสร้าง
ข้อมูลชุดตัวแปรระดับบุคคลขึ้นมา โดยอ้างอิงจากวิธีการในการคำ�นวณมูลค่าของแต่ละรายการ
ตามหลักการจัดทำ�บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ (NTA) โดยข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่ระดับบุคคลจะ
ต้องสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์รายการนั้นๆ ในภาพรวมรายอายุ (age profile) และค่าคุมภาพ
รวมระดับมหภาค (macro control) ด้วยเช่นกัน ข้อมูลชุดตัวแปรในส่วนนี้ ประกอบด้วย การบริโภค
ภาครัฐ (public consumption ด้านการศึกษา สุขภาพ และด้านอื่นๆ)
เมื่อทำ�การปรับและสร้างข้อมูลชุดตัวแปรตามรายการฐานข้อมูลการโอนทางเศรษฐกิจ
ระหว่างรุ่นประชากรในระดับบุคคลโดยใช้ฐานข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน
(SES) เสร็จสิน้ จึงทำ�การวิเคราะห์สร้างตารางค่าเฉลีย่ ของมูลค่าแต่ละรายการ ทีจ่ �ำ แนกตามอายุของ
ประชากรตั้งแต่ 0 ถึง 99 ปีขึ้นไป (ในแนวนอน 100 แถว) และจำ�แนกตามคุณลักษณะของประชากร
ทั้ง 3 ด้าน (ในแนวตั้ง 48 สดมภ์ จากการไขว้กลุ่ม ตามระดับการศึกษา 4 กลุ่ม สถานภาพสมรส
4 กลุ่มและประเภทครัวเรือน 3 กลุ่ม) ในรูปแบบ 48 คูณ 100 ตารางแมทริกซ์ ข้อมูลแต่ละรายการ
ที่จัดทำ�ขึ้นนี้ จะถูกใช้เป็นข้อมูลแบบแผนรายอายุ ที่จำ�แนกตามคุณลักษณะของประชากร ที่ใช้
ในการคาดประมาณสถานการณ์การโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรในอนาคต ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของประชากร ทั้งในด้านโครงสร้างอายุ และคุณลักษณะของประชากร
ขั้นที่ 2 การจัดทำ�ฐานข้อมูลประชากรรายอายุ จำ�แนกตามคุณลักษณะของประชากร
พ.ศ. 2560 และคาดประมาณประชากร พ.ศ. 2570 และ 2580 - ในส่วนนี้ เป็นการจัดการข้อมูล
ประชากรของประเทศไทยให้เป็นรายอายุที่จำ�แนกตามคุณลักษณะของประชากรทั้ง 3 ด้าน
ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มประชากรย่อยทั้งหมด 48 กลุ่ม (จากการไขว้คุณลักษณะประชากรตามระดับ
การศึกษา 4 กลุ่ม สถานภาพสมรส 4 กลุ่ม และประเภทครัวเรือน 3 กลุ่ม)
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ข้อมูลที่ใช้ในส่วนนี้ ประกอบด้วย 2 แหล่งที่สำ�คัญ ได้แก่ ข้อมูลจำ�นวนและการคาด
ประมาณประชากรของไทย พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2570 และ พ.ศ. 2580 โดยสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และข้อมูลการสำ�รวจการเปลี่ยนแปลงของประชากรหรือ Survey of
Population Change (SPC)  โดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2559 และ พ.ศ. 2548-2549 การ
จัดการข้อมูล เริม่ ต้นจากการวิเคราะห์จ�ำ นวนประชากรแต่ละรายอายุ 0-99 ปีขนึ้ ไป จากการสำ�รวจ
การเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ 2558-2559 และ พ.ศ. 2548-2549 โดยจำ�แนกประชากรแต่ละ
รายอายุออกเป็น 48 กลุ่มย่อย ข้อมูลในส่วนนี้ เมื่อจัดการแล้วจะอยู่ในลักษณะตารางแมทริกซ์
48 คูณ 100 ช่อง เช่นเดียวกับข้อมูลรายการการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรที่ได้จัดการ
ไว้ในขั้นตอนแรก จากนั้น ทำ�การคำ�นวณร้อยละการเปลี่ยนแปลงของจำ�นวนประชากรในแต่ละ
รายอายุ 0-99 ปีขนึ้ ไป (% change age) และร้อยละการเปลีย่ นแปลงของจำ�นวนประชากรในแต่ละกลุม่
ประชากรย่อย 48 กลุ่ม (%change pop) ระหว่างปีพ.ศ. 2549 และ 2559 โดยร้อยละการเปลี่ยนแปลง
ทั้งสองส่วนนี้ถูกนำ�มาใช้ในการประมาณร้อยละการเปลี่ยนแปลงของจำ�นวนประชากรในแต่ละ
รายอายุ แต่ละกลุ่มประชากรย่อย ในช่วงเวลา 10 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 2549 และ 2559) ยกตัวอย่างเช่น
จำ�นวนประชากรอายุ 25 ปีที่เป็นประชากรกลุ่มย่อยที่ 1 (ในที่นี้ หมายถึง บุคคลที่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาหรือต่ำ�กว่า มีสถานภาพโสด  อาศัยอยู่ในครัวเรือน 1 รุ่นประชากร) ในช่วงเวลา 10 ปี
จะมีรอ้ ยละการเปลีย่ นแปลงเท่ากับ (%change age25 + %change pop1 - 2*%change totalpop2559-2549)
เหตุผลที่ต้องนำ�ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของประชากรรวมระหว่าง พ.ศ. 2549 และ 2559 มาลบออก
เพื่อเป็นการสะท้อนร้อยละการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มประชากรย่อยในแต่ละรายอายุ โดยไม่คิดรวม
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากการขยายตัวหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของจำ�นวนประชากรใน
ภาพรวม
จากนั้น จึงนำ�อัตราร้อยละการเปลี่ยนแปลงของประชากรแต่ละรายอายุ แต่ละกลุ่มย่อย
ที่ได้ (ซึ่งเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงในช่วง 10 ปี) ไปใช้ในการคำ�นวณการกระจายตัวของจำ�นวน
ประชากรตามโครงสร้างรายอายุและคุณลักษณะของประชากร พ. ศ. 2560 (โดยใช้จ�ำ นวนประชากร
จาก SPC พ.ศ. 2558-2559 เป็นฐาน ร่วมกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร ที่ปรับลดให้เป็น
อัตราการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา 1 ปี) ประชากร พ.ศ. 2570 (ใช้จำ�นวนประชากร พ.ศ. 2560
เป็นฐานร่วมกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรในช่วงเวลา 10 ปี) และ ประชากร พ.ศ. 2580
(ใช้จำ�นวนประชากร พ.ศ. 2570 เป็นฐานร่วมกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรในช่วงเวลา 10
ปี ) ตามลำ�ดับ โดยในการประมาณการจำ�นวนประชากรในแต่ละรอบปี จะต้องมีจำ�นวนประชากร
รวมแต่ละรายอายุและประชากรรวมทัง้ ประเทศ สอดคล้องกับจำ�นวนประชากรทีค่ าดประมาณไว้โดย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นค่าคุมยอด (macro control)
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ขัน้ ที่ 3 การประมาณการสถานการณ์การโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุน่ ประชากร พ.ศ. 2570
และ 2580 - ในส่วนนี้ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ใน 2 สถานการณ์ ได้แก่ หนึ่ง พิจารณาเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากร และ สอง พิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ
และคุณลักษณะของประชากร โดยเป็นการวิเคราะห์ร่วมกับแบบแผนรายอายุของรายการในการ
โอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากร จากผลการศึกษา พ.ศ. 2560 ร่วมกับ ฐานข้อมูลประชากร
พ.ศ. 2570 และ พ.ศ. 2580
สำ�หรับสถานการณ์แรก ซึ่งพิจารณาเฉพาะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากร
การวิเคราะห์กำ�หนดให้แบบแผนรายอายุต่อหัวประชากร ไม่เปลี่ยนแปลงข้ามช่วงเวลาที่ทำ�การ
ประมาณการณ์ แต่จำ�นวนและโครงสร้างประชากรในแต่ละอายุ มีการเปลี่ยนแปลงตามผลการ
คาดประมาณประชากร พ.ศ. 2570 และ พ.ศ. 2580 ตามลำ�ดับ ซึ่งจะส่งผลให้รายการในการโอน
ทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากร ทั้งในด้านการขาดดุลรายได้ตามช่วงชิวิต (LCD: การบริโภค
consumption และรายได้จากการทำ�งาน labor income) และในด้านการจัดสรรระหว่างช่วงชีวิต
(age  reallocation: การจัดสรรสินทรัพย์ ABR และการโอน transfer ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน)
ในภาพรวมระดับมหภาคหรือ aggregate value ซึง่ จะสามารถสะท้อนให้เห็นสถานการณ์ระดับมหภาค
ของการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุน่ ประชากรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของประชากร
ด้านโครงสร้างอายุในอนาคตได้
สำ�หรับสถานการณ์หลัง ซึ่งพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของประชากรทั้งด้านโครงสร้างอายุ
และคุณลักษณะของประชากร (ได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และประเภทครัวเรือน)
การวิเคราะห์จะใช้ข้อมูลแบบแผนตารางแมทริกซ์ 48 คูณ 100 ช่อง ของแต่ละรายการในการโอน
ทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ร่วมกับ ข้อมูลคาดประมาณการกระจายตัว
ของประชากรรายอายุ จำ�แนกตามคุณลักษณะ 48 กลุ่มย่อยซึ่งอยู่ในรูปแบบตารางแมทริกซ์ 48 คูณ
100 ช่องเช่นเดียวกันจากขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ในส่วนนี้จะช่วยสะท้อนให้เห็นสถานการณ์ระดับ
มหภาคของการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรในอนาคต ทั้งด้านโครงสร้างอายุและคุณลักษณะ รวมถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงใน
ระดับต่อหัวประชากรในแต่ละรายอายุด้วยเช่นกัน
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บทที่ 3
การโอนทางเศรษฐกิจระหว่าง
รุ่นประชากรของไทย พ.ศ. 2560

บทนี้เป็นการนำ�เสนอผลการศึกษาใน 3 ส่วน ประกอบด้วย หนึ่ง ผลการจัดทำ�ค่าคุมยอด
ระดับมหภาค (macro control) ของการศึกษาการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุน่ ประชากรตามแนวทาง
การศึกษาบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ (National Transfer Account: NTA) สอง ผลการจัดทำ�ฐาน
ข้อมูลการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากร พ.ศ. 2560 ได้แก่ แบบแผนการขาดดุลรายได้ตาม
ช่วงชีวิต (life cycle deficit: LCD) การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age reallocation) จำ�แนกตามกลุ่ม
อายุ ระดับบุคคลหรือต่อหัวประชากร (per capita) สาม ผลการวิเคราะห์การโอนทางเศรษฐกิจ
ระหว่างรุน่ ประชากร จำ�แนกตามกลุ่มวัย และ คุณลักษณะของประชากร ด้านการศึกษา สถานภาพ
สมรส และประเภทครอบครัวตามโครงสร้างรุ่นประชากรของสมาชิก โดยนำ�เสนอ ระดับการบริโภค
(consumption) และสัดส่วนทรัพยากรทางเศรษฐกิจจากแต่ละแหล่ง ซึ่งได้แก่ รายได้จากการทำ�งาน
(labor income) และการจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age reallocation) ที่ประชากรแต่ละกลุ่ม รายอายุ
นำ�มาใช้ในการบริโภค
3.1 ค่าคุมยอดระดับมหภาค (macro control)

ในการศึกษาการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากร แม้โดยพื้นฐานเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลในระดับบุคคลและครัวเรือน เพือ่ วิเคราะห์แบบแผนการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวติ (LCD) และ
การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age reallocation) ในแต่ละรายอายุ อย่างไรก็ตาม มูลค่าภาพรวมระดับ
ประเทศของแต่ละรายการ หรือองค์ประกอบที่ทำ�การศึกษา จะต้องมีมูลค่าที่สอดคล้องกับรายการ
ที่เกี่ยวข้องในข้อมูลบัญชีรายได้ประชาชาติ หรือ National Income Account (NIA) ดังนั้น การดำ�เนิน
การในส่วนแรก จำ�เป็นต้องทำ�การวิเคราะห์ค่าคุมยอดระดับมหภาค (macro control) ของประเทศ
โดยใช้ข้อมูลหลักจากรายการที่แสดงในบัญชีรายได้ประชาชาติ (NIA)
ผลการจัดทำ�ค่าคุมยอดระดับมหภาค (macro control) ของการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวติ
(LCD) และการจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age reallocation) ของประชากรไทย พ.ศ. 2560 สรุปได้
ดังตาราง 3.1 และ 3.2 ตามลำ�ดับ
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ตาราง 3.1 ค่าคุมยอดระดับมหภาค (macro-control) การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (LCD) ตาม
แนวคิดการจัดทำ�บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ คาดประมาณสำ�หรับ พ.ศ. 2560 (หน่วย: ล้านบาท)
การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (LCD)

Life cycle deficit: LCD (1)-(2)
Consumption (1)
Public consumption expenditure
Health
Education
Other
Private consumption expenditure (less indirect tax)
Health
Education
Housing
Other
Less: Indirect taxes borne to Consumers
Plus: Subsidies to customers
Labor income (2)
Compensation of employees
2/3 of HH mixed income and operating surplus
Plus: Indirect tax borne by producers (on employee)
Less: Subsidies on production
Plus: Indirect tax on Mixed income (2/3)
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ปี 2560 (ค.ศ. 2017)
1,706,289
8,608,035
2,529,944
433,455
749,274
1,347,215
6,078,091
391,216
109,473
1,109,327
5,919,352
1,489,246
37,969
6,901,746
4,843,384
2,007,371
47,835
11,785
14,941

จากผลการวิเคราะห์ค่าคุมยอดระดับมหภาค (macro control) พ.ศ. 2560 พบว่า ประชากร
ไทยมีการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวติ (LCD) รวมทัง้ สิน้ ถึง 1,706,289 ล้านบาท โดยมีมลู ค่าการบริโภค
(consumption) รวมทั้งสิ้นประมาณ 8.6 ล้านล้านบาท เป็นการบริโภคภาครัฐ (public consumption)
ประมาณ 2.5 ล้านล้านบาท และการบริโภคภาคเอกชน (private consumption ซึ่งหักออกด้วย มูลค่า
ภาษีทางอ้อมสุทธิ หรือภาษีผู้บริโภค ลบด้วยเงินอุดหนุนแก่ผู้บริโภคแล้ว) เกือบ 6.1 ล้านล้านบาท
ในขณะที่รายได้แรงงาน (labor income) มีมูลค่าที่ต่ำ�กว่า โดยอยู่ที่ประมาณ 6.9 ล้านล้านบาท
เป็นรายได้จากการทำ�งานเป็นลูกจ้าง (employee income ซึง่ คำ�นวณจาก compensation of employees
บวกด้วย indirect tax borne by producer หักด้วย subsidies on production) ประมาณ 4.9 ล้านล้าน
บาท และรายได้จากการประกอบอาชีพอิสระ (self-employed income ซึง่ คำ�นวณจาก 2/3 of household
income and operating surplus บวกด้วย indirect tax on mixed income) ประมาณ 2.0 ล้านล้านบาท
ตาราง 3.2 ค่าคุมยอดระดับมหภาค (macro-control) การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age-reallocation)
ตามแนวคิดการจัดทำ�บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ คาดประมาณสำ�หรับ พ.ศ. 2560 (หน่วย:
ล้านบาท)
Age reallocations: Asset based reallocation + Transfers
Capital income: Household (1/3 of HH mixed income and operating
surplus)
Plus Indirect  tax on HH mixed income (1/3)
Capital income: Corporation (Appropriate corporation profit)
Plus Tax on capital income, Corporation
Private capital income (1)
Net HH property income
Net General Government property income
Property income (2)
Asset income (1)+(2) = (3)
Less: Saving (4)
Private
Public
Asset-based reallocation (3)-(4)
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1,706,289
1,003,685
7,471
2,074,573
15,441
3,101,170
659,760
25,421
685,181
3,786,351
2,335,400
2,195,376
140,024
1,450,951

Private transfers (net)
Public transfer (net)
Public transfer inflows
Government consumption (in-kind)
Social benefit other than social transfer in kind and other public
transfer (cash)
Public transfer outflows
Tax and other revenues
Less Subsidies
Public asset based reallocation
Social contribution (Social security contribution)
Transfers (net)

254,942
396
2,973,643
2,529,944
443,699
2,973,247
2,609,942
62,129
-114,603
540037
255,338

ในส่วนของการจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age reallocation) มีมูลค่ารวมระดับมหภาค
เท่ากับมูลค่าการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (LCD) ที่ 1,706,289 ล้านบาท ในจำ�นวนนี้เป็นการ
จัดสรรสินทรัพย์ (asset based allocation: ABR) คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท โดย
เป็นการจัดสรรสินทรัพย์ภาครัฐ (public ABR)  ซึ่งมีมูลค่าติดลบที่ประมาณ 115,000 พันล้านบาท และ
การจัดสรรสินทรัพย์ภาคเอกชน (private ABR)  มูลค่ารวมเกือบ 1.6 ล้านล้านบาท สำ�หรับการโอน
(transfer) คิดเป็นมูลค่ารวม 255,338 ล้านบาท จำ�แนกเป็นการโอนสุทธิภาครัฐ (net public transfer)
396 ล้านบาท และการโอนสุทธิภาคเอกชน (net private transfer) 254,942  ล้านบาท
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3.2 การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (lifecycle deficit)
และ การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age reallocation)

ในการนำ�เสนอผลการศึกษา พ.ศ. 2560 ผลการวิเคราะห์แบบแผนรายอายุ (age profile)
ในส่วนของการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวติ (LCD) ได้ถกู นำ�ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการศึกษา
ใน ปีพ.ศ. 2556 โดยสภาพัฒน์ฯ ในการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ใน 2 ช่วงปีการศึกษา พ.ศ. 2560
และ พ.ศ. 2556 เพือ่ ควบคุมผลของความแตกต่างทีอ่ าจเกิดจากการเปลีย่ นแปลงของระดับราคา หรือ
อัตราเงินเฟ้อ มูลค่าการบริโภค (consumption) รายได้แรงงาน (labor income) รวมถึง การขาดดุล
รายได้ตามช่วงชีวิต (LCD) ของทั้งสองช่วงปี จึงถูกปรับค่าด้วย ดัชนีราคา โดยใช้ระดับราคาใน
พ.ศ. 2558 เป็นปีอา้ งอิง ซึง่ ผลการเปรียบเทียบ พบว่าแบบแผนรายอายุของการบริโภค (consumption)
รายได้จากการทำ�งาน (labor income) รวมถึง การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (LCD) ของประชากร
ไทยใน พ.ศ. 2560 มีรูปแบบที่ไม่แตกต่างจากใน พ.ศ. 2556 มากนัก โดยพบว่า ประชากรในเกือบ
ทุกรายอายุมีระดับการบริโภค (consumption) รวมถึง รายได้จากการทำ�งาน (labor income) ที่สูงขึ้น
เมื่อเทียบกับใน พ.ศ. 2556 ซึ่งสะท้อน มาตรฐานการครองชีพ (standard of living) ของประชากรที่
สูงขึ้น ตามระดับการพัฒนาที่ดีขึ้นของประเทศ โดยการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (LCD) มีระดับที่
เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยในกลุม่ ประชากรวัยเด็กและสูงอายุ ขณะเดียวกัน ก็มกี ารเกินดุลรายได้ตามช่วงชีวติ
(life cycle surplus) ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกันในกลุ่มประชากรวัยทำ�งาน (รูปเปรียบเทียบแบบแผน
รายอายุของการบริโภค (consumption) รายได้แรงงาน (labor income) และ การขาดดุลรายได้ตาม
ช่วงชีวิต (LCD) พ.ศ. 2560 และ 2556 แสดงใน ภาคผนวก ค.)
3.2.1 การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต ต่อหัวประชากร (per capita LCD) จำ�แนกตามกลุ่มอายุ
การเสนอผลการศึกษาการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (life cycle deficit: LCD) พ.ศ. 2560
จำ�แนกช่วงอายุประชากรออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ช่วงอายุ 0-4 ปี 5-14 ปี 15-29 ปี 30-44 ปี
45-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ผลการศึกษาจะนำ�เสนอตามองค์ประกอบของการขาดดุลรายได้ตาม
ช่วงชีวิต (LCD) คือ การบริโภค (consumption) และรายได้แรงงาน (labor income) ตามกลุ่ม
อายุประชากรทั้ง 6 กลุ่ม สำ�หรับมูลค่าการบริโภคประกอบด้วยข้อมูลการบริโภคด้านการศึกษา
ด้านสุขภาพ และด้านอื่นๆ และจำ�แนกเป็นการบริโภคภาครัฐ (public consumption) และการบริโภค
ภาคเอกชน (private consumption)
จากผลการศึกษาในตาราง 3.3 พบว่าระดับการบริโภค (consumption) ของประชากรไทย
พ.ศ. 2560 มีมูลค่าต่อหัว 130,305 บาท โดยวัยทำ�งานมีระดับการบริโภคสูงที่สุด ได้แก่ช่วงอายุ
15-59 ปี โดยช่วงอายุ 15-29 ปี มีระดับการบริโภคต่อหัว 149,617 บาท ช่วงอายุ 30-44 ปี มีการ
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บริโภคต่อหัว 135,044 บาท และช่วงอายุ 45-59 ปี มีการบริโภคต่อหัว 130,737 บาท รองลงมาคือ
วัยสูงอายุมีระดับการบริโภคต่อหัว 127,138 บาท สำ�หรับประชากรวัยเด็กมีการบริโภคน้อยที่สุด คือ
73,179 บาท ในช่วงเด็กเล็กอายุ 0-4 ปี และ 118,829 บาท ในวัยเด็กช่วงอายุ 5-14 ปี
สำ�หรับการบริโภคด้านการศึกษาในระดับบุคคลหรือต่อหัวประชากรของประชากรไทยพบ
ว่า มีคา่ ใช้จา่ ยต่อหัวสูงในช่วงวัยเด็กถึงวัยทำ�งานตอนต้น หลังจากนัน้ ค่าใช้จา่ ยการบริโภคด้านการ
ศึกษาจะลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น โดยมีรูปแบบเดียวกันทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ ในภาคเอกชน
พบว่า วัยทำ�งานช่วงอายุ 15-29 ปี มีการบริโภคด้านการศึกษาสูงที่สุดคือ 4,758 บาท ขณะที่
การบริโภคด้านการศึกษาของภาครัฐสูงที่สุดในกลุ่มวัยเด็กอายุ 5-14 ปี มีค่าใช้จ่าย 39,438 บาท
รองลงมาจึงเป็นกลุ่มวัยทำ�งานอายุ 15-29 ปี มีการบริโภคด้านการศึกษาภาครัฐ 27,250 บาท ขณะ
ที่วัยสูงอายุมีการบริโภคด้านการศึกษาต่ำ�ที่สุด
ขณะที่การบริโภคด้านการศึกษามีลักษณะลดลงเมื่ออายุเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่วัยทำ�งาน การ
บริโภคด้านสุขภาพกลับมีรูปแบบการใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่วัยเด็กไปจนตลอดช่วงชีวิต โดยวัย
สูงอายุมีภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงที่สุดทั้งในภาครัฐและเอกชน การบริโภคด้านสุขภาพของ
ภาครัฐของผูส้ งู อายุอยูท่ ี่ 11,685 บาทต่อหัว และภาคเอกชนอยูท่ ี่ 10,480 บาทต่อหัว ระดับการบริโภค
ด้านสุขภาพของภาครัฐในภาพรวมระดับบุคคลมีมูลค่า 6,561 บาท และการบริโภคด้านสุขภาพของ
ภาคเอกชนมีมูลค่า 5,922 บาท
รายได้แรงงาน (labor income) ในพ.ศ. 2560 พบว่า ประชากรตลอดทุกช่วงอายุมรี ายได้
ต่อหัว 104,476 บาท ช่วงอายุวยั แรงงานคือช่วงทีม่ รี ายได้ตอ่ หัวมากทีส่ ดุ โดยช่วงอายุของวัยแรงงาน
ทีม่ รี ายได้มากทีส่ ดุ คือ ช่วงอายุ 30-44 ปี มีรายได้จากการทำ�งาน 191,560 บาท ช่วงอายุ 45-59 ปี
มีรายได้จากการทำ�งาน 158,977 บาท และประชากรวัยแรงงานตอนต้นช่วงอายุ 15-29 ปี
มีรายได้จากการทำ�งาน 91,919 บาท รองลงมาคือวัยสูงอายุ มีรายได้จากการทำ�งานต่อหัว 41,580
บาท สำ�หรับประชากรวัยเด็กยังไม่มีรายได้จากการทำ�งาน ยกเว้น วัยเด็กช่วงอายุ 5 – 14 ปี
มีรายได้ประมาณ 170 บาทต่อปี (หมายเหตุ แม้ในบางการศึกษาจะกำ�หนดให้ รายได้จากการทำ�งาน
ของประชากรเด็กอายุ 0-14 มีค่าเป็น 0 แต่การศึกษานี้ ไม่ได้กำ�หนดข้อสมมติดังกล่าว โดยระดับ
รายได้ที่คำ�นวณได้จากประชากรในวัยนี้ เป็นข้อมูลที่สอดคล้องตามผลการสำ�รวจเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 ซึง่ พบว่า ประชากรในช่วงอายุนี้ จำ�นวนหนึง่ มีรายได้จากการทำ�งาน)
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จากผลการศึกษาด้านการบริโภคและรายได้แรงงาน นำ�ไปสู่การวิเคราะห์การขาดดุล
รายได้ตามช่วงชีวิต (life cycle deficit: LCD) ในพ.ศ. 2560 ซึ่งพบว่ามีมูลค่า โดยเฉลี่ยทุกช่วงอายุ
คือ 25,829 บาทต่อหัวประชากร หมายความว่า การเกินดุลของรายได้จากประชากรวัยแรงงาน
ไม่สามารถชดเชยการขาดดุลรายได้ของประชากรวัยเด็กและวัยสูงอายุได้ทั้งหมด ซึ่งจะพบว่า
วัยแรงงานเป็นวัยที่มีกำ�ลังความสามารถหารายได้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม การขาดดุลรายได้
LCD พบในประชากรเด็กช่วงอายุ 5-14 ปี มีการขาดดุลรายได้สูงที่สุดคือ 118,659 บาทต่อหัว รอง
ลงมาคือวัยสูงอายุ ขาดดุลรายได้ 85,558 บาทต่อหัว ประชากรวัยเด็กเล็กอายุ 0-4 ปี ขาดดุลราย
ได้ 73,179 บาทต่อหัว และประชากรวัยทำ�งานตอนต้นอายุ 15-29 ปี ขาดดุลรายได้ 57,698 บาท
ต่อหัว ประชากรวัยแรงงานที่เกินดุลรายได้ ได้แก่ วัยทำ�งานอายุ 30-44 ปี มีการเกินดุลรายได้มาก
ที่สุดคือ 56,516 บาทต่อหัว รองลงมาคือ ช่วงอายุ 45-59 ปี เกินดุลประมาณ 28,240 บาทต่อหัว
3.2.2 การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ ต่อหัวประชากร (per capita age reallocation) จำ�แนกตามกลุม่ อายุ
การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age reallocation) ของประชากรไทย พ.ศ. 2560 นำ�เสนอใน
ตาราง 3.4 โดยจำ�แนกเป็น 6 ช่วงอายุ ได้แก่ ช่วงอายุ 0-4 ปี 5-14 ปี 15-29 ปี 30-44 ปี 45-59 ปี
และ 60 ปีขึ้นไป แสดงข้อมูลกการจัดสรรระหว่างช่วงอายุซึ่งเป็นการชดเชยการขาดดุลรายได้ตาม
ช่วงชีวิต (LCD) ด้วยการจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age reallocation) จากรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์
ทัง้ ประเภททรัพย์สนิ และทุน และการออม การโอนสุทธิภาครัฐ (public transfer) ทีเ่ ป็นการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ เช่น เบี้ยยังชีพ เป็นต้น รวมไปถึงการจ่ายภาษีของประชาชนเข้าภาครัฐ และการโอนสุทธิ
ภายในครัวเรือนและระหว่างครัวเรือนในภาคเอกชน (private transfer) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการโอน
เข้าสุทธิให้แก่เด็กและผู้สูงอายุ
ใน พ.ศ. 2560 มูลค่าการจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age reallocation) คือ 25,829 บาทต่อ
หัว ซึ่งมาจากการจัดสรรสินทรัพย์ (asset-based reallocation) และการโอน (Transfers) โดยกลุ่ม
วัยสูงอายุคอื กลุม่ ทีม่ กี ารจัดการด้านสินทรัพย์มากทีส่ ดุ คือ 85,588 บาทต่อหัว โดยมาจากการจัดสรร
สินทรัพย์ภาคเอกชนมากกว่าภาครัฐ และได้รับการโอนภายในครัวเรือนและระหว่างครัวเรือนมาก
ที่สุด และสำ�หรับวัยทำ�งานช่วงอายุ 30 – 59 ปี เป็นช่วงอายุที่มีการโอนอออกมากที่สุดทั้งที่เป็นการ
โอนภาครัฐและภาคเอกชน โดยแบบแผนการโอนส่วนใหญ่ของวัยแรงงานจะเป็นการโอนภายในครัว
เรือนมากที่สุด  
การจัดสรรสินทรัพย์ (asset-based Reallocation) ตลอดช่วงอายุของแต่ละคนใน พ.ศ. 2560
เป็นเงิน 21,964 บาท จำ�แนกเป็นการจัดสรรสินทรัพย์ภาคเอกชน (private asset based reallocation:
private ABR) และการจัดสรรสินทรัพย์ภาครัฐ (public asset based reallocation: public ABR) โดย
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การจัดสรรสินทรัพย์ภาคเอกชน (Private ABR) ประกอบด้วยรายได้จากสินทรัพย์หักด้วยการออม
เป็นเงิน 23,699 บาท โดยเมื่ออายุมากขึ้นการจัดสรรสินทรัพย์ภาคเอกชน (private ABR) มีระดับที่
สูงขึ้น ซึ่งมาจากรายได้ที่มาจากทุน (private capital income) รายได้ที่มาจากทรัพย์สินสุทธิ (private
property income) และหักออกด้วยการออมภาคเอกชน (private savings) สำ�หรับการจัดสรรสินทรัพย์
ภาครัฐ (Public ABR) มีมูลค่าการออมติดลบ -1,735 บาทต่อหัว มาจากรายได้จากทรัพย์สิน
ภาครัฐสุทธิ (net government property income) จำ�นวน 385 บาท หักออกด้วยการออมภาครัฐ
(public savings) จำ�นวน 2,120 บาท
การออมภาคเอกชน (private savings) ของประชากรไทยในระดับบุคคลเป็นเงิน 33,233
บาทต่อปี ทั้งนี้ ผู้สูงอายุมีการออมภาคเอกชนสูงที่สุดคือ 87,278 บาทต่อหัว รองลงมาคือกลุ่มอายุ
45-59 ปี (52,195 บาท) อายุ 30-44 ปี (27,478 บาท) อายุ 15-29 ปี (1,803 บาท) อายุ 5-14 ปี
(-165 บาท) และแรกเกิดถึง 4 ปี มีการออม -1,127 บาท
การโอนแบ่งเป็นการโอนภาครัฐ (public transfers) และการโอนภาคเอกชน (private transfers)
โดยประชากร พ.ศ. 2560 มีการโอนสุทธิภาครัฐ (net public transfers) 6 บาทต่อหัว ซึ่งเป็นการโอน
สุทธิจากภาครัฐไปยังครัวเรือนหรือคือค่าใช้จ่ายอุดหนุนโดยภาครัฐ (Net public transfers-in) ไปยัง
กลุ่มประชากรต่อหัว 45,014 บาท โดยประชากรวัยเด็กช่วงอายุ 5-14 ปี ได้รับการอุดหนุนจากภาค
รัฐมากที่สุด คือ 62,778 บาทต่อหัว รองลงมาคือกลุ่มสูงอายุ 61,283 บาทต่อหัว ประชากรวัยทำ�งาน
ช่วงอายุ 30-44 ปี ได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐน้อยที่สุด คือ 29,378 บาทต่อหัว  
ขณะที่การโอนออกสุทธิภาครัฐ (net public transfers-out) ต่อหัวอยู่ท่ี 45,008 บาท
ซึง่ เป็นการจ่ายภาษีของประชากรให้รฐั บาล โดยวัยแรงงานมีการจ่ายภาษีสงู ทีส่ ดุ คือกลุม่ อายุ 45-59
ปี มีการจ่ายภาษีให้ภาครัฐสูง 64,522 บาทต่อหัว รองลงมาคือวัยแรงงานกลุม่ อายุ 30-44 ปี และกลุม่
อายุ 15-29 ปี จ่ายภาษีให้ภาครัฐ 62,834 บาทต่อหัว และ 38,996 บาทต่อหัว ตามลำ�ดับ ผู้สูงอายุ
มีการโอนออกสุทธิภาครัฐ 38,804 บาทต่อหัว สำ�หรับประชากรวัยเด็กมีการโอนออกสุทธิภาครัฐเช่น
กันโดยอยู่ระหว่าง 7,000-12,000 บาทต่อหัว
การโอนภาคเอกชน (net private transfers) มีมูลค่า 3,859 บาทต่อหัว เป็นการโอนที่มา
จากทั้งภายในครัวเรือนและระหว่างครัวเรือน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสมาชิกในครอบครัว
โดยส่วนใหญ่จะเป็นประชากรวัยเด็กและวัยสูงอายุที่ได้รับการโอนทั้งภายในครัวเรือนและระหว่าง
ครัวเรือน กลุม่ วัยแรงงานช่วงอายุ 30-44 ปี มีศกั ยภาพในการโอนทางเศรษฐกิจให้ระหว่างครัวเรือน
1,560 บาท และภายในครัวเรือน 40,359 บาท เมื่อเทียบกับช่วงวัยแรงงานอื่นอย่างไรก็ตาม
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การบริโภค (Consumption)
Private Consumption
ด้านการศึกษา
ด้านสุขภาพ
ด้านอื่นๆ
Public Consumption
ด้านการศึกษา
ด้านสุขภาพ
ด้านอื่นๆ
รายได้จากแรงงาน Labor Income
Employee Compensation
Self-employed
การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต
Life cycle deficit (LCD)

การขาดดุลรายได้
ตามช่วงชีวิต (LCD)

ค่าเฉลี่ย
ทุกช่วงอายุ
(per capita)
130,305
92,007
1,657
5,922
84,428
38,297
11,342
6,561
20,394
104,476
73,863
30,613
25,829
0-4
73,179
39,690
1,562
5,386
32,742
33,489
8,032
5,063
20,394
0
0
0
73,179

5-14
118,829
56,053
4,749
2,880
48,424
62,777
39,438
2,945
20,394
170
76
94
118,659

15-29
149,617
97,431
4,758
4,093
88,580
52,186
27,250
4,542
20,394
91,919
75,918
16,001
57,698

30-44
135,044
107,493
117
5,111
102,265
27,552
990
6,168
20,394
191,560
144,038
47,522
-56,516

กลุ่มอายุ (ปี)
45-59
130,737
102,219
11
6,645
95,562
28,519
962
7,163
20,394
158,977
103,700
55,277
-28,240

ตาราง 3.3 การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (Life Cycle Deficit: LCD) ในระดับบุคคล ปี 2560  (หน่วย: บาท/ปี/คน)
60 ปีขึ้นไป
127,138
94,097
3
10,480
83,614
33,041
962
11,685
20,394
41,580
16,956
24,624
85,558
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การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age Reallocation) ทุกช่วง
อายุ
0-4
5-14
การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ = การจัดสรร
25,829 73,179 118,659
สินทรัพย์ + การโอน
การจัดสรรสินทรัพย์ (asset-based
21,964
755
- 385
reallocation:ABR)
การจัดสรรสินทรัพย์ภาคเอกชน (Private ABR) 23,698.67 1,126.74 203.16
รายได้จากทุน (Capital income)
46,944
-   
38
รายได้จากทรัพย์สิน (Property income)
9,987.15
-   
-   
(หัก) การออมภาคเอกชน (Private Saving) 33,232.63 -1,126.74 -165.16
การจัดสรรสินทรัพย์ภาครัฐ (Public ABR)
-1,734.81 -371.39 -588.41
รายได้จากทรัพย์สินภาครัฐสุทธิ (net public
384.81
82.38 130.52
property income)
(หัก) การออมภาครัฐ (Public Saving)
2,119.62 453.78 718.93
การโอน (Transfer)
3,865.19 72,423.18 119,044.14
การโอนสุทธิภาครัฐ (Net public transfers)
6 26,521 51,056
18,859

35,649

49,170

45-59 60 ปีขึ้นไป
-28,240
85,558

1,730.56 2,724.90 3,044.70
51,669.19 -75,374.93 -63,889.38
13,322 -33,456 -29,670

2,089.17
36,387.74
22,479

7,445.16 21,089.48 38,141.40 50,879.76
8,650
42,115
75,196 109,093
598.19 6,452.27 15,139.89 29,064.20
1,802.85 27,477.75 52,194.95 87,277.80
-1,416.38 -2,230.20 -2,491.94 -1,709.89
314.18
494.70
552.76
379.28

6,029

กลุ่มอายุ (ปี)
15-29
30-44
57,698 - 56,516

ตาราง 3.4 การถ่ายโอนระหว่างช่วงอายุ (Age Reallocation) ต่อคน พ.ศ. 2560 (หน่วย: บาทต่อปี) (per capita)
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การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age Reallocation) ทุกช่วง
อายุ
การโอนจากภาครัฐไปยังครัวเรือน (Public 45,013.69
transfers Inflows)
การโอนจากครัวเรือนไปยังภาครัฐ (Public 45,007.70
transfers outflows)
การโอนสุทธิภาคเอกชน (Net private transfers) 3,859.20
การโอนสุทธิระหว่างครัวเรือน (Net inter-hh 3,859.20
transfers)
การโอนสุทธิภายในครัวเรือน (Net private
0.00
Intra-hh transfers)

38,804.26
13,908.93
17,455.27
-3,546.34

6,967.62 11,721.31 38,996.26 62,833.99 64,522.35
45,902.12 67,987.65 38,347.22 -41,918.56 -34,219.52
-   
-    2,556.05 -1,559.94 3,010.14
45,902.12 67,987.65 35,791.17 -40,358.62 -37,229.66

กลุ่มอายุ (ปี)
0-4
5-14
15-29
30-44
45-59 60 ปีขึ้นไป
33,488.68 62,777.80 52,318.23 29,377.63 34,852.48 61,283.07

ตาราง 3.4 การถ่ายโอนระหว่างช่วงอายุ (Age Reallocation) ต่อคน พ.ศ. 2560 (หน่วย: บาทต่อปี) (per capita) (ต่อ)

3.3 ระดับการบริโภค (consumption) และแหล่งที่มาของทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
ของประชากรจำ�แนกตามวัยและคุณลักษณะ

ผลการจัดทำ�ฐานข้อมูลการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากร พ. ศ. 2560 พบว่า
ประชากรไทยมีระดับรายได้จากการทำ�งาน รวมทุกรายอายุต่อหัว (per capita labor income) เท่ากับ
104,476 บาท ระดับการบริโภคต่อหัว (per capita consumption) เท่ากับ 130,305 บาท คิดเป็นมูลค่า
การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวติ เฉลีย่ ต่อหัวประชากร (per capita life cycle deficit) เท่ากับ 25,829 บาท
หรือ ทั้งหมดจากประชากร 66.1 ล้านคน เป็นมูลค่ารวม (aggregate life cycle deficit) 1.71 ล้านล้าน
บาท
เมื่อจำ�แนกเป็นรายอายุ ดังแสดงในรูป 3.1 ระดับการบริโภคและรายได้จากการทำ�งาน
ของประชากรไทย มีแบบแผนตามรายอายุเป็นไปตามโมเดลวัฏจักรชีวิตทางเศรษฐกิจ (Economic
Life Cycle Model) โดยมีระดับการบริโภคที่สูงกว่ารายได้จากการทำ�งาน (life cycle deficit หรือ LCD
เป็นบวก + ) ในช่วงวัยเด็กระหว่างอายุ 0-24 ปี และวัยสูงอายุที่อายุ 58 ปีขึ้นไป และมีระดับการ
บริโภคที่ต่ำ�กว่ารายได้จากการทำ�งาน (LCD เป็นลบ – หรือ มี life cycle surplus) ในช่วงวัยทำ�งาน
อายุระหว่าง 25-57 ปี โดยในแต่ละรายอายุ มูลค่าการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (LCD) ซึ่งในบาง
ช่วงอายุมคี า่ เป็นบวก (+) และในบางช่วงอายุมคี า่ เป็นลบ (-) นัน้ จะมีมลู ค่าเท่ากับการจัดสรรระหว่าง
ช่วงอายุ (age reallocation)
เกีย่ วกับการจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age reallocation) ซึง่ ประกอบด้วยการจัดสรรสินทรัพย์
(asset-based reallocation: ABR) และการโอน (transfers) สำ�หรับการจัดสรรสินทรัพย์ภาครัฐ (public
ABR) แม้จะมีมูลค่าที่ติดลบ (-) ตลอดช่วงอายุของประชากร แต่คิดเป็นมูลค่าและสัดส่วนที่ต่ำ�มาก
เมื่อเทียบกับการจัดสรรระหว่างช่วงอายุในรายการอื่น การจัดสรรสินทรัพย์ภาคเอกชน (private
ABR) หรือ รายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ทั้งประเภทที่เป็นทรัพย์สิน (property) และทุน (capital) หักด้วย
การออมภาคเอกชน (private saving) ในแต่ละรายอายุ พบว่า มีมูลค่าที่ต่ำ�ใกล้เคียงหรือเป็นศูนย์
ในช่วงที่ประชากรอายุ 0 ถึงประมาณ 14 ปี ก่อนที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและเป็นบวก (+) ตลอดช่วง
ชีวิตของประชากร โดยมีมูลค่าสูงที่สุด (ประมาณ 60,000 บาทต่อปี) ในช่วงอายุประมาณ 66-68 ปี
ก่อนที่จะเริ่มลดลงหลังจากนั้น
ในด้านการโอน (transfer) พบว่า การโอนภาครัฐสุทธิ (net public transfer) มีคา่ เป็นบวก (+)
ในช่วงอายุของประชากรตั้งแต่ 0-22 ปี หมายความว่า ในช่วงอายุดังกล่าวประชากรไทยได้รับการ
โอนเข้า (public transfer in) หรือ การช่วยเหลือทั้งในรูปที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน  (in cash and
in-kind) จากภาครัฐ เป็นมูลค่าที่สูงกว่าการโอนออก ไปสู่ภาครัฐ (public transfer out) โดยในช่วง
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อายุนี้มูลค่าการโอนเข้าสุทธิภาครัฐ (net public transfer in) สูงที่สุดในช่วงอายุ 13-15 ปี (ประมาณ
58,000 บาทต่อปี) ตั้งแต่อายุ 23-60 ปีประชากรไทยเริ่มมีการโอนสุทธิภาครัฐ (net public transfer)
ที่เป็นลบ (-) หมายความว่า มีการโอนออก (public transfer out) ไปสู่ภาครัฐ โดยเฉพาะในลักษณะ
การจ่ายภาษีรปู แบบต่างๆ ทีส่ งู กว่าการได้รบั โอนเข้าจากภาครัฐ (public transfer in) โดยช่วงอายุทมี่ ี
การโอนออกสุทธิไปสู่ภาครัฐ (net public transfer out) สูงที่สุดได้แก่อายุ 46-48 ปี (ประมาณ 36,000
บาทต่อปี) ตั้งแต่อายุ 61 ปีเป็นต้นไป การโอนภาครัฐสุทธิเริ่มมีค่าเป็นบวก (+) อีกครั้ง หรือมีการ
โอนเข้าภาครัฐสูงกว่าโอนออกภาครัฐ โดยมีมูลค่าสูงที่สุดในช่วงอายุ 85-87 ปี (ประมาณ 45,000
บาทต่อปี)
ในส่วนของการโอนภาคเอกชน (private transfer) ซึ่งประกอบด้วย การโอนระหว่างครัว
เรือน (inter-household transfer) และการโอนภายในครัวเรือน (intra-household transfer) สำ�หรับ
การโอนสุทธิระหว่างครัวเรือน พบว่า มีมูลค่าที่ค่อนข้างต่ำ�และคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าเมื่อเทียบ
กับการโอนสุทธิระหว่างครัวเรือนตลอดทุกช่วงอายุของประชากร โดยมีคา่ เป็นศูนย์หรือไม่ถงึ 10,000
บาท ในช่วงที่ประชากรมีอายุ 0-59 ปี ก่อนที่จะเริ่มมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ประชากรอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยมีมูลค่าสูงที่สุดในช่วงอายุ 74-75 ปี (ประมาณ 21,000 บาทต่อปี) สำ�หรับการ
โอนสุทธิภายในครัวเรือน พบว่า เป็นองค์ประกอบหรือรายการการโอนทางเศรษฐกิจทีม่ คี วามสำ�คัญ
ในการจัดการการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (LCD) ของประชากรไทยในแต่ละรายอายุ โดยพบว่า
มีคา่ เป็นบวก (+) ในช่วงทีป่ ระชากรมีอายุตงั้ แต่ 0-25 ปี หมายความว่าประชากรในช่วงอายุดงั กล่าว
ได้รับการโอนเข้า (intra-household transfer in) ที่สูงกว่าการโอนออก (intra-household transfer
out) ไปยังสมาชิกภายในครัวเรือน โดยในช่วงอายุดังกล่าวนี้ การโอนเข้าสุทธิภายในครัวเรือน (net
intra-household transfer in) คิดเป็นมูลค่าสูงที่สุดในช่วงอายุ 14-16 ปี (ประมาณ 79,000-81,000
บาทต่อปี) ตั้งแต่อายุ 26 ถึง 70 ปี เป็นช่วงที่ประชากรมีการโอนสุทธิระหว่างครัวเรือนที่เป็นลบ (-)
กล่าวคือ มีการโอนออกสูงกว่าการโอนเข้าภายในครัวเรือน โดยการโอนออกสุทธิภายในครัวเรือน
(net intra-household transfer out) มีมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่อายุ 26 ปี และสูงที่สุดในช่วงอายุ
41-43 ปี (ประมาณ 51,000 บาทต่อปี) ก่อนที่จะเริ่มลดลงจนมีค่าเป็นบวก (+) อีกครั้งที่อายุ 72 ปี
ที่น่าสนใจ จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุไทยในช่วงอายุ 60-71 ปี ยังนับว่ามีการโอนออก (intra-household
transfer out) หรือการช่วยเหลือให้แก่สมาชิกคนอื่นในครัวเรือนที่สูงกว่าการได้รับการช่วยเหลือใน
รูปการโอนเข้า จากสมาชิกอื่นในครัวเรือน (intra-household transfer in) ตั้งแต่อายุ 72 ปีขึ้นไป
การโอนสุทธิภายในครัวเรือน (net intra-household transfer) เริ่มมีมูลค่าเป็นบวก (+) อีกครั้งและ
สูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของประชากร
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รูป 3.1 การบริโภค รายได้จากการทำ�งาน และการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต สุทธิต่อหัว
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รูป 3.2 การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age reallocation) เพื่อจัดการการขาดดุลรายได้ (LCD) รายอายุต่อหัวประชากร พ.ศ. 2560

3.3.1

ระดับการบริโภคจำ�แนกตามวัย ภาพรวม และเปรียบเทียบกับการศึกษาในต่างประเทศ

การวิเคราะห์ระดับการบริโภค (consumption) เป็นตัวชี้วัดสถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ในระดับบุคคล ที่สะท้อนมูลค่าทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่บุคคลสามารถใช้ในการบริโภคเพื่อ
ตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ เช่น การบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่มรวมถึง การศึกษา บริการสุขภาพและ การการบริโภคอื่นๆ ที่จำ�เป็น การวิเคราะห์
เปรียบเทียบระดับการบริโภค หรือ consumption จำ�แนกตามกลุ่มวัยและคุณลักษณะทางประชากร
และเศรษฐสังคมของบุคคล จะทำ�ให้สามารถเข้าใจสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูงต่ำ�
แตกต่างกัน ของประชากรแต่ละกลุ่มได้ นอกจากนี้ การวิเคราะห์เกี่ยวกับสัดส่วนทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจที่บุคคลได้มาเพื่อใช้ในการบริโภคซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนสำ�คัญ คือ รายได้แรงาน (labor
income) และการจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจระหว่างช่วงอายุ (age-reallocation) ของบุคคล
(จากการจัดการสินทรัพย์ทง้ั ภาครัฐและภาคเอกชน การโอนทางเศรษฐกิจ ทัง้ จากภาครัฐและครัวเรือน
ภาคเอกชน) จะช่วยทำ�ให้เข้าใจความแตกต่างเกี่ยวกับรูปแบบหรือแบบแผนการจัดสรรระหว่างช่วง
อายุการของประชากรแต่ละกลุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ภาพรวมผลการศึกษาของประเทศไทย
เมื่อพิจารณาระดับการบริโภค (consumption) จำ�แนกตามกลุ่มวัยของประชากร ได้แก่
วัยเด็ก (0-14 ปี) วัยทำ�งาน (15-59 ปี) และ วัยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) พบว่า ประชากรวัยทำ�งาน
เป็นกลุ่มวัยที่มีระดับการบริโภคสูงที่สุด เฉลี่ย 138,096 บาทต่อปี ตามด้วย ผู้สูงอายุที่ประมาณ
127,138 บาทต่อปี และ ประชากรวัยเด็ก มีระดับการบริโภคที่ต่ำ�ที่สุดเฉลี่ย 104,342 บาทต่อปี
รูป 3.3 ระดับการบริโภค (consumption) จำ�แนกตามวัย ภาพรวม พ.ศ. 2560
138,096
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130,305

บาท/ปี
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วัยเด็ก
อายุ 0-14 ปี

วัยแรงงาน
วัยสูงอายุ
รวมทั้งหมด
อายุ 15-59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป
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หากพิจารณาระดับการบริโภค (consumption) เป็นตัวตั้ง และวิเคราะห์แหล่งหรือที่มาของ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่บุคคลในแต่ละช่วงวัย (วัยเด็กอายุ 0-14 ปี วัยทำ�งานอายุ 15-59 ปี และ
วัยสูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป) นำ�มาใช้ในการบริโภค ซึ่งประกอบด้วย รายได้แรงงาน (labor income)
บวกกับมูลค่าการจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age reallocation) จากการจัดการสินทรัพย์ระหว่างช่วง
อายุ (asset-based reallocation) และการโอน(transfers) พบว่า (รูป 3.18)
ในวัยเด็ก ประมาณ 3 ใน 5 (ร้อยละ 58) ของการบริโภคมีแหล่งทีม่ าจากการโอนรับสุทธิจาก
สมาชิก (ซึ่งน่าจะเป็นพ่อแม่) ภายในครัวเรือน (net intra-household transfer-in) และอีกประมาณ
2 ใน 3 (ร้อยละ 42) มาจากการโอนรับสุทธิจากภาครัฐ (net public transfer-in)
ในวัยทำ�งาน รายได้จากการทำ�งาน (labor income) และการจัดสรรสินทรัพย์ภาคเอกชน
(private asset based reallocation: private ABR) มีระดับที่สูงกว่าระดับการบริโภค (consumption)
ถึงเกือบร้อยละ 25 ของระดับการบริโภค ซึ่งทำ�ให้ประชากรในวัยทำ�งานมีการโอนสุทธิภายในครัว
เรือน (net intra-household transfer) และการโอนสุทธิภาครัฐ (net public transfer) ที่มีค่าเป็นลบ (-)
หรือมีการโอนออกสุทธิ (net transfer-out) รวมประมาณร้อยละ 24 ของระดับการบริโภค
ในวัยสูงอายุ เกือบ 1 ใน 3 (ร้อยละ 33) ของการบริโภคยังคงมาจากรายได้จากการทำ�งาน
(labor income) และร้อยละ 40 มาจากการจัดสรรสินทรัพย์ภาคเอกชน (private ABR) ประมาณร้อย
ละ 18 มาจากการโอนรับสุทธิภาครัฐ (net public transfer-in) และร้อยละ 14 มาจากการโอนรับสุทธิ
ภาคเอกชนระหว่างครัวเรือน (net inter-household transfer-in)
รูป 3.4 สัดส่วนรายได้จากการทำ�งาน และ การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ ของการบริโภค
(consumption) ระดับบุคคลต่อหัวประชากร จำ�แนกตามวัย ภาพรวม พ.ศ. 2560
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เปรียบเทียบผลการศึกษาของประเทศไทยกับผลการศึกษาในต่างประเทศ สัดส่วนรายได้
จากการทำ�งาน และ การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ ของการบริโภค (consumption) ในกลุ่มประชากร
เด็ก (อายุ 0-24 ปี) และ ประชากรสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป)
ในส่วนนี้ เป็นการเปรียบเทียบผลการศึกษาการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุน่ ประชากรของ
ประเทศไทย ปี 2560 กับการศึกษาบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ หรือ National Transfer Account
(NTA) ที่ผ่านมาในต่างประเทศ (โดยใช้ข้อมูลจาก NTA Datasheet 20163) เกี่ยวกับ ลักษณะการโอน
ทางเศรษฐกิจในกลุม่ ประชากรวัยเด็กและวัยสูงอายุ ซึง่ เป็นช่วงวัยทีม่ กี ารขาดดุลทางเศรษฐกิจ หรือ
positive lifecycle deficit จากระดับรายได้จากการทำ�งาน (labor income) ที่ต่ำ�กว่าระดับการบริโภค
(consumption)
ในที่นี้ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลผลการศึกษาในต่างประเทศ วัยเด็ก หมายถึง
กลุ่มประชากรอายุ 0-24 ปี ขณะที่ วัยสูงอายุ หมายถึง กลุ่มประชากรอายุ 65 ปี ขึ้นไป
สำ�หรับประชากรวัยเด็กอายุ (0-24 ปี) จากผลการศึกษาของประเทศไทย ปี 2560
พบว่า มีระดับการบริโภค (consumption) รวมตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 24 ปี ที่ประมาณ 3.11 ล้านบาท
เมื่อจำ�แนกสัดส่วนของทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่ใช้ในการบริโภค ประกอบด้วย รายได้จากการ
ทำ�งาน (labor income) การจัดสรรสินทรัพย์ (asset-based reallocation หรือ ABR) (ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน) การโอนสุทธิภาคเอกชน (private transfer) (ส่วนใหญ่จากครอบครัว) และการโอนสุทธิ
ภาครัฐ (public transfer)  พบว่า ประชากรวัยเด็กของไทย พึ่งพิงทรัพยากรทางเศรษฐกิจจากการ
โอนสุทธิภาคเอกชนหรือจากครอบครัวเป็นหลัก (private transfer) ที่ร้อยละ 48 หรือเกือบครึ่งของ
ระดับการบริโภคทั้งหมด ประมาณร้อยละ 31 ของการบริโภคมาจากการโอนสุทธิหรือการสนับสนุน
จากภาครัฐ (public transfer)  ร้อยละ 19 มาจากการทำ�งาน (labor income) ร้อยละ 2 มาจากการ
จัดสรรสินทรัพย์ (ABR)
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่มีการทำ�การศึกษาบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ (NTA)
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะ ประเทศที่มีลักษณะเป็นรัฐสวัสดิการ เช่น ฟินแลนด์
สวีเดน รวมถึง เยอรมัน จะเห็นได้วา่ การโอนสุทธิจากภาครัฐ (public transfer) ให้แก่ประชากรวัยเด็ก
ของไทยยังมีสดั ส่วนทีค่ อ่ นข้างต่�ำ กว่า ในกลุม่ ประเทศเหล่านัน้ เช่น ฟินแลนด์และเยอรมัน มีสดั ส่วน
การโอนสุทธิภาครัฐ (public transfer) คิดเป็นถึงร้อยละ 46 และ 40 ตามลำ�ดับ ของการบริโภคใน
ประชากรวัยเด็กทัง้ หมด อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับค่าเฉลีย่ ของกลุม่ ประเทศในภูมภิ าคเอเชียใต้และ
3

http://www.ntaccounts.org/doc/repository/NTA%20Data%20Sheet%202016.pdf
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่เพียงร้อยละ 16 จะเห็นว่าประเทศไทยมีการสนับสนุนจาก
ภาครัฐในกลุ่มประชากรวัยเด็กคิดเป็นสัดส่วนที่สูงกว่า ในทางตรงกันข้าม การบริโภคของประชากร
วัยเด็กในประเทศไทยในสัดส่วนที่สูงกว่ามาจากการโอนสุทธิภาคเอกชน (private transfer) และราย
ได้จากการทำ�งาน (labor income) เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว แต่หากเทียบกับประเทศ
กำ�ลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเห็นได้ว่าคิดเป็นสัดส่วนที่ต่ำ�กว่า
รูป 3.5 สัดส่วนรายได้จากการทำ�งาน และ การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ ของการบริโภค
(consumption) ระดับบุคคลต่อหัวประชากร ของเด็ก (0-24 ปี) เปรียบเทียบไทย
กับผลการศึกษาในต่างประเทศ
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โดยสรุป อาจกล่าวได้ว่าในกลุ่มประเทศที่ค่อนข้างพัฒนาแล้ว ประชากรวัยเด็กได้รับ
การสนับสนุนในรูปแบบการโอนสุทธิจากภาครัฐ (public transfer) โดยเฉพาะในด้านการศึกษาและ
สุขภาพคิดเป็นสัดส่วนทีค่ อ่ นข้างสูงกว่ากลุม่ ประเทศกำ�ลังพัฒนา ซึง่ ทำ�ให้การพึง่ พิงหรือภาระในการ
เลี้ยงดูของครอบครัวในรูปแบบการโอนสุทธิภาคเอกชน (private transfer) คิดเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้าง
ต่ำ�กว่า เช่นเดียวกับ การมีรายได้จากการทำ�งานของประชากรวัยเด็ก ในที่นี้หมายถึงอายุ 0-24 ปี
ซึ่งเป็นวัยที่ยังอยู่ในวัยเรียนในระดับอุดมศึกษาในประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ รัฐสามารถอุดหนุน
ทางเศรษฐกิจให้กับประชากรกลุ่มนี้ได้ค่อนข้างสูง ซึ่งทำ�ให้ประชากรวัยเด็กมีโอกาสอยู่ในระบบการ
ศึกษาได้ยาวนานขึ้นซึ่งเป็นการสร้างเสริมทุนมนุษย์อันเป็นปัจจัยที่สำ�คัญต่อการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว จะเห็นได้ว่าในกลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย รายได้จากการทำ�งานคิดเป็น
สัดส่วนของระดับการบริโภคถึงประมาณ 1 ใน 4 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ประชากรในวัยนี้จำ�นวนมาก
ออกจากระบบการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อมีรายได้จากการทำ�งานแล้วพอสมควร
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%

รูป 3.6 สัดส่วนรายได้จากการทำ�งาน และ การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ ของการบริโภค
(consumption) ระดับบุคคลต่อหัวประชากร ของผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) เปรียบเทียบไทย
กับผลการศึกษาในต่างประเทศ
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สำ�หรับประชากรวัยสูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ระดับการบริโภครวม (consumption) ในช่วงอายุ
65 ปีขึ้นไปของคนไทย ปี 2560 มีมูลค่าประมาณ 4.3 ล้านบาท ในจำ�นวนนี้ร้อยละ 36 มาจากการ
จัดสรรสินทรัพย์ (ABR) ร้อยละ 28 มาจากการโอนสุทธิภาคเอกชน (private transfer) ร้อยละ 27 มา
จากการโอนสุทธิภาครัฐ (public transfer) และร้อยละ 9 มาจากรายได้จากการทำ�งาน (labor income)
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะประเทศที่เป็นรัฐสวัสดิการ เช่น
สวีเดน และ ฟินแลนด์ จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุในประเทศเหล่านั้น พึ่งพิงการโอนสุทธิจากภาครัฐ
(public transfer) เป็นหลักในสัดส่วนถึงร้อยละ 79 และ 99 ตามลำ�ดับ ของระดับการบริโภคทั้งหมด
ซึ่งทำ�ให้ผู้สูงอายุมีส่วนเกินที่สามารถโอนออกสุทธิ (private transfer-out) ให้กับครัวเรือนหรือ
ภาคเอกชนได้อยู่ ซึ่งแตกต่างกับผู้สูงอายุในประเทศไทยที่ได้รับการโอนสุทธิจากภาครัฐ (public
transfer) คิดเป็นสัดส่วนเพียงประมาณ 1 ใน 4 ของการบริโภคทั้งหมดซึ่งต่ำ�กว่าในประเทศพัฒนา
แล้ว แต่สูงกว่ากลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งค่อน
ข้างมีการพึ่งพิงรายได้จากการจัดสรรสินทรัพย์ (ABR) เป็นหลักคิดเป็นถึงร้อยละ 74 หรือ 3 ใน 4
ของการบริโภคทั้งหมด และอีกร้อยละ 27 จากรายได้จากการทำ�งาน สำ�หรับผู้สูงอายุไทย กล่าวได้
ว่า การโอนสุทธิภาคเอกชนหรือจากครอบครัว (private transfer) ยังเป็นแหล่งรายได้ที่สำ�คัญในวัย
สูงอายุคดิ เป็นถึงร้อยละ 28 ของการบริโภคทัง้ หมดซึง่ เป็นสัดส่วนทีส่ งู กว่าประเทศอืน่ ๆ โดยส่วนใหญ่
3.3.2

ระดับการบริโภคจำ�แนกตามวัย และเพศ

จำ�แนกตามเพศ พบว่า ระดับการบริโภคของประชากรชายและหญิงในทั้ง 3 ช่วงวัย
วัยเด็ก วัยทำ�งานและวัยสูงอายุ มีความแตกต่างกันไม่มาก
ในวัยเด็ก ระดับการบริโภคของทั้งเด็กหญิงและเด็กชายอยู่ที่ประมาณ 104,000 บาท
ต่อปี ในวัยทำ�งาน ระดับการบริโภค เพศชายต่�ำ กว่าเพศหญิงเล็กน้อยโดยอยูใ่ นช่วง 136,000-140,000
บาทต่อปี
ในวัยสูงอายุ ระดับการบริโภคผู้สูงอายุชายต่ำ�กว่าผู้สูงอายุหญิงเล็กน้อยโดยอยู่ในช่วง
ประมาณ 127,000 บาทต่อปี
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รูป 3.7 ระดับการบริโภค (consumption) จำ�แนกตามวัย และ เพศ พ.ศ. 2560
136,337 139,740
126,944 127,287
104,311

บาท/ปี

104,342

ชาย
หญิง

วัยเด็ก
อายุ 0-14 ปี
%
150

วัยแรงงาน
อายุ 15-59 ปี

รูป 3.8 สัดส่วนรายได้จากการทำ�งาน และ การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ ของการบริโภค
(consumption) ระดับบุคคลต่อหัวประชากร จำ�แนกตามวัย และเพศ พ.ศ. 2560
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-50

วัยสูงอายะ
อายุ 60 ปีขึ้นไป

วัยเด็ก
อายุ 0-14 ปี
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-27
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-2
-35
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วัยสูงอายุ
อายุ 60 ปีขึ้นไป

Public Transfers
Net Public Transfer
Net Private Intra-hh Transfer
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หญิง

แม้ระดับการบริโภคจะพบว่าไม่แตกต่างกันมากระหว่างเพศชายและเพศหญิงในทัง้ 3 ช่วง
วัย แต่หากพิจารณาแหล่งทรัพยากรทางเศรษฐกิจทีใ่ ช้ในการบริโภค พบว่า มีความแตกต่างกัน โดย
เฉพาะในวัยทำ�งานและวัยสูงอายุ โดยในวัยเด็ก การบริโภคของทั้งเพศชายและเพศหญิง ประมาณ
3 ใน 5 หรือร้อยละ 58 มาจากการโอนรับสุทธิภายในครัวเรือน (net intra-HH transfer-in) ขณะที่
อีกประมาณ 2 ใน 5 หรือร้อยละ 41-42 มาจากการโอนรับสุทธิจากภาครัฐ (net public transfer-in)
วัยทำ�งาน พบว่ารายได้แรงงาน (labor income) ร่วมกับ การจัดสรรสินทรัพย์ภาคเอกชน
(net private asset-based reallocation) มีระดับทีส่ งู กว่าระดับการบริโภค ทัง้ ในเพศชายและเพศหญิง
โดยวัยทำ�งานเพศชายมีการโอนออกสุทธิไปยังภาครัฐ (net public transfer-out) การโอนออกสุทธิ
ภายในครัวเรือนและระหว่างครัวเรือน (net intra-HH and inter-HH transfer-out) ขณะที่ วัยทำ�งาน
เพศหญิงมีการโอนออกสุทธิไปยังภาครัฐเท่านั้น ขณะที่ การโอนรับสุทธิจากภายในและระหว่างครัว
เรือนภาคเอกชนมีค่าเป็นบวก (net intra-HH and inter-HH transfer-out)
วัยสูงอายุ พบว่า รายได้แรงงาน ร่วมกับการจัดสรรสินทรัพย์ภาคเอกชนมีระดับที่ต่ำ�กว่า
ระดับการบริโภค ทั้งในผู้สูงอายุชายและหญิง โดยผู้สูงอายุชายมีการโอนรับสุทธิจากภาครัฐและ
ระหว่างครัวเรือนภาคเอกชน (net public transfer-in and inter-HH transfer-in) ซึ่งขณะเดียวกัน ก็มี
การโอนออกสุทธิให้แก่สมาชิกภายในครัวเรือนภาคเอกชน (intra-HH transfer-out) คิดเป็นประมาณ
กว่า 1 ใน 3 ของระดับการบริโภค ขณะที่เพศหญิง ไม่มีการโอนออกสุทธิไปยังทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน แต่มีการโอนรับสุทธิจากสมาชิกภายในครัวเรือนเป็นบวก (intra-HH transfer-in)
3.3.3

จำ�แนกตามวัย และระดับเศรษฐานะของครัวเรือน (household quintiles)

เมื่อจำ�แนกตามระดับเศรษฐานะของครัวเรือน หรือ household quintiles (Q1 หรือ 20%
ต่�ำ ทีส่ ดุ – Q5 หรือ 20% สูงทีส่ ดุ ) โดยใช้ระดับการบริโภคของครัวเรือนเป็นตัวชีว้ ดั (HH consumption
expenditure) พบว่า ระดับการบริโภคของบุคคลมีแนวโน้มสูงขึน้ ตามสถานะเศรษฐสังคมของครัวเรือน
ในทั้ง 3 ช่วงวัย โดยในวัยเด็กมีระดับการบริโภคอยู่ในช่วง 79,000- 202,000 บาทต่อปี วัยทำ�งาน
71,000-250,000 บาทต่อปี วัยสูงอายุ 67,000-289,000 บาทต่อปี
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รูป 3.9 ระดับการบริโภค (consumption) จำ�แนกตามวัยและ ระดับเศรษฐานะของครัวเรือน
(household quintiles) พ.ศ. 2560
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รูป 3.10 สัดส่วนรายได้จากการทำ�งาน และ การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ ของการบริโภค
(consumption) ระดับบุคคลต่อหัวประชากร จำ�แนกตามวัยและระดับเศรษฐานะ
ของครัวเรือน พ.ศ. 2560

%
150
100

Q2

130,775
107,568
79,05993,587
Q1(poorest)

บาท/ปี

202,272

เมื่อพิจารณาแหล่งทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่ใช้ในการบริโภค พบว่า วัยเด็ก สัดส่วนการ
บริโภคทีม่ าจากการโอนรับสุทธิจากภาครัฐ (net public transfer-in) มีแนวโน้มลดลงตามระดับเศรษฐ
สังคมของครัวเรือน (โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 7 ถึงร้อยละ 64 ) เด็กในครัวเรือนที่มีเศรษฐสังคมสูงที่สุด
(Q5) ถึงมากกว่าร้อยละ 90 ของการบริโภคมาจากการโอนรับสุทธิภายในครัวเรือน (net intra-HH
transfer-in) ขณะที่เด็กในครัวเรือนที่มีเศรษฐสังคมต่ำ�ที่สุด (Q1) ถึงร้อยละ 63 ของการบริโภค มา
จากการโอนรับสุทธิจากภาครัฐ  (net public transfer-in)
วัยทำ�งาน สัดส่วนการบริโภคที่มาจากรายได้จากการทำ�งาน (labor income) และการ
จัดสรรสินทรัพย์ภาคเอกชน (private asset-based reallocation) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระดับเศรษฐ
สังคมของครัวเรือน ในกลุ่มที่มีเศรษฐสังคมของครัวเรือนค่อนข้างต่ำ� (Q1 และ Q2) พบว่า เป็นกลุ่ม
ที่มีการพึ่งพาการโอนรับสุทธิจากภาครัฐ (net public transfer-in) ขณะที่กลุ่มที่มีเศรษฐสังคมของ
ครัวเรือนสูง (Q4 และ Q5) เป็นกลุ่มที่มีการโอนออกสุทธิจากภาครัฐเป็นบวก (net public transferout) อย่างไรก็ตาม ในทุกกลุ่มตามระดับเศรษฐสังคมของครัวเรือน การโอนรับสุทธิภายในครัวเรือน
(net intra-HH transfer-in) ของบุคคลวัยทำ�งานพบว่ามีค่าเป็นบวก หรือมีการโอนออกให้แก่สมาชิก
คนอื่นในครัวเรือนเดียวกันสูงกว่าการโอนเข้าในทุกกลุ่ม
วัยสูงอายุ ในทุกกลุ่มตามระดับเศรษฐสังคมของครัวเรือน พบว่า รายได้จากการทำ�งาน
และการจัดสรรสินทรัพย์ภาคเอกชนมีระดับที่ต่ำ�กว่าระดับการบริโภค โดยเฉพาะในกลุ่ม Q1 ถึง Q4
โดยการบริโภคส่วนหนึง่ มาจากการโอนรับสุทธิจากภาครัฐ และการโอนรับสุทธิระหว่างครัวเรือนภาค
เอกชน (net public transfer-in and net inter-HH transfer-in) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่สูงในกลุ่มที่มีระดับ
เศรษฐสังคมของครัวเรือนค่อนข้างต่ำ�  ที่น่าสนใจ พบว่าผู้สูงอายุในครัวเรือนที่มีระดับเศรษฐสังคม
ค่อนข้างต่ำ� โดยเฉพาะ Q1 และ Q2 มีการโอนออกสุทธิภายในครัวเรือน (net intra-HH transfer-out)
อยูพ่ อสมควร (กล่าวคือเป็นกลุม่ ทีม่ กี ารพึง่ พาการโอนจากภาครัฐมากกว่ากลุม่ อืน่ แต่ในขณะเดียวกัน
ก็เป็นกลุ่มที่มีการโอนช่วยเหลือสมาชิกภายในครัวเรือนเดียวกันอยู่พอสมควรแม้จะเข้าสู่วัยสูงอายุ
แล้ว) ในขณะที่ ผู้สูงอายุในครัวเรือนที่มีระดับเศรษฐสังคมค่อนข้างสูง โดยเฉพาะ Q4 และ Q5 มี
การโอนรับสุทธิภายในครัวเรือน (net intra-HH transfer-in) เป็นบวก
3.3.4

ระดับการบริโภคจำ�แนกตามวัย และประเภทครัวเรือน (household type)

ในการวิเคราะห์นี้ จำ�แนกครัวเรือนออกเป็น 3 ประเภทตามโครงสร้างรุ่นประชากรของ
สมาชิกที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน ได้แก่ ครัวเรือนที่มีสมาชิกเพียง 1 รุ่นประชากร ครัวเรือนที่มีสมาชิก
2 รุ่นประชากร และครัวเรือนที่มีสมาชิกตั้งแต่ 3 รุ่นประชากรขึ้นไป
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รูป 3.11 ระดับการบริโภค (consumption) จำ�แนกตามวัย และประเภทครัวเรือน พ.ศ. 2560
165,293
108,599 111,600

137,659

94,843

วัยเด็ก
อายุ 0-14 ปี

111,182

135,398 129,199

วัยสูงอายุ
อายุ 60 ปีขึ้นไป

วัยแรงงาน
อายุ 15-59 ปี

1 รุ่นประชากร

112,560

2 รุ่นประชากร

3 รุ่นประชากรขึ้นไป

รูป 3.12 สัดส่วนรายได้จากการทำ�งาน และ การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ ของการบริโภค
(consumption) ระดับบุคคลต่อหัวประชากร จำ�แนกตามวัย ประเภทครัวเรือน พ.ศ. 2560

วัยเด็ก
อายุ 0-14 ปี

-15

-12
-14

-11
-24

วัยแรงงาน
อายุ 15-59 ปี

Labor Income
Private Transfers
Net Private Inter-hh Transfer

28
-3
3 generation

114

วัยสูงอายุ
อายุ 60 ปีขึ้นไป

Public Transfers
Net Public Transfer
Net Private Intra-hh Transfer
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12
19
45

12
20
38
35
-5
2 generation

6443

105

16
14
39
33
1 generation

40

109

3 generation

37

2
20

2 generation

-50

55

3 generation

0

61

1 generation

50

63

2 generation

100

2
6

2
22

1 generation

%
150

เมื่อจำ�แนกตามประเภทครัวเรือน หรือ HH type พบว่า ในวัยเด็ก ระดับการบริโภค
(consumption) สูงที่สุดในเด็กที่อยู่ในครัวเรือน 2 รุ่นประชากร และ ต่ำ�ที่สุดในเด็กที่อยู่ในครัวเรือน
3 รุ่นประชากรขึ้นไป วัยทำ�งานและวัยสูงอายุ พบว่า ระดับการบริโภคสูงที่สุดในบุคคลที่อยู่ใน
ครัวเรือน 1 รุ่นประชากร และต่ำ�ที่สุดในบุคคลที่อยู่ในครัวเรือน 3 รุ่นประชากรขึ้นไป
เมือ่ พิจารณาถึงแหล่งทรัพยากรทีใ่ ช้ในการบริโภค พบว่า วัยเด็กสัดส่วนการบริโภคทีม่ าจาก
การโอนรับสุทธิจากภาครัฐและภายในครัวเรือน (net public transfer-in and net intra-HH transferin) มีความแตกต่างไม่มากนัก ระหว่างเด็กที่มาจากประเภทครัวเรือนที่ต่างกัน
วัยทำ�งาน รายได้จากการทำ�งานและการจัดสรรสินทรัพย์ภาคเอกชน (labor income and
private asset-based reallocation) มีระดับที่สูงกว่าการบริโภค วัยทำ�งานในทุกประเภทครัวเรือนมี
การโอนออกสุทธิไปยังภาครัฐ (net public transfer-out) ที่เป็นบวก เช่นเดียวกับการโอนออกสุทธิไป
ยังสมาชิกภายในครัวเรือน (net intra-HH transfer-out) ที่น่าสนใจ คือพบว่า การโอนออกสุทธิไป
ยังภาครัฐ (net public transfer-out) คิดเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับระดับการบริโภคของ
วัยทำ�งานในครัวเรือน 1 รุ่นประชากร เมื่อเทียบกับวัยทำ�งานในครัวเรือนที่มี 3 รุ่นประชากรขึ้นไป
ในขณะที่ การโอนออกสุทธิไปยังสมาชิกในครัวเรือน (net intra-HH transfer-out) ของวัยทำ�งานที่
อยู่ในครัวเรือนที่มี 3 รุ่นประชากรขึ้นไปมีสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับวัยทำ�งานที่อยู่ในครัวเรือนที่
มี 1 และ 2 รุ่นประชากร
วัยสูงอายุ สัดส่วนแหล่งทรัพยากรในการบริโภคไม่แตกต่างมากนักในแต่ละประเภท
ครัวเรือนโดยผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือน 3 รุ่นประชากรขึ้นไป มีสัดส่วนรายได้จากการทำ�งานต่ำ�ที่สุด
แต่มรี ายได้จากการจัดสรรสินทรัพย์ภาคเอกชนสูงทีส่ ดุ โดยผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นครัวเรือน 2 รุน่ ประชากร
พบว่า ยังมีการโอนออกสุทธิไปยังสมาชิกคนอื่นในครัวเรือนเดียวกัน (net intra-HH transfer-in)
ที่เป็นบวก
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3.3.5

ระดับการบริโภคจำ�แนกตามวัย และระดับการศึกษา

เมื่อจำ�แนกตามระดับการศึกษาสูงสุด ซึ่งในที่นี้พิจารณาเฉพาะประชากรในวัยทำ�งานและ
วัยสูงอายุ พบว่า ระดับการบริโภคของบุคคลแปรผันตามระดับการศึกษาสูงสุด ทั้งในวัยทำ�งานและ
วัยสูงอายุ โดยในวัยทำ�งาน สำ�หรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ำ�กว่า มีระดับการ
บริโภคอยู่ที่ 102,019 บาทต่อปี และ สำ�หรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
208,417 บาทต่อปี ในวัยสูงอายุ ระดับการบริโภคอยู่ที่ 109,559 บาทต่อปี สำ�หรับผู้ที่จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาหรือต่ำ�กว่า และ 273,265 บาทต่อปี สำ�หรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับสูงกว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รูป 3.13 ระดับการบริโภค (consumption) จำ�แนกตามวัย และระดับการศึกษา พ.ศ. 2560
273,265
208,417

102,019

122,813

172,907

145,761

194,838

109,559

ประถม มัธยม มัธยม
สูงกว่า
ศึกษาหรือ ศึกษา ศึกษา มัธยมศึกษา
ต่ำ�กว่า ต่อนต้น ตอนปลาย ตอนปลาย

ประถม มัธยม มัธยม สูงกว่า
ศึกษาหรือ ศึกษา ศึกษา มัธยมศึกษา
ต่ำ�กว่า ต่อนต้น ตอนปลาย ตอนปลาย

วัยแรงงาน
อายุ 15-59 ปี

วัยสูงอายุ
อายุ 60 ปีขึ้นไป
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รูป 3.14 สัดส่วนรายได้จากการทำ�งาน และ การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ ของการบริโภค
(consumption) ระดับบุคคลต่อหัวประชากร จำ�แนกตามวัย และระดับการศึกษา พ.ศ. 2560
%

วัยแรงงาน
อายุ 15-59 ปี

150
3
100
50
0

27

92
-7
-14

20
88
-6

วัยสูงอายุ
อายุ 60 ปีขึ้นไป

2

1
21
90
-8
-3

144

-24

-20
-50 ประถม มัธยม มัธยม สูงกว่า
ศึกษาหรือ ศึกษา ศึกษา มัธยมศึกษา
ต่ำ�กว่า ต่อนต้น ตอนปลาย ตอนปลาย
Labor Income
Private Transfers
Net Private Inter-hh Transfer

17
11

13
18

11
14

56

39

31

33

41

-1

-18

-4

43

1
50
20
37
-8

ประถม มัธยม มัธยม สูงกว่า
ศึกษาหรือ ศึกษา ศึกษา มัธยมศึกษา
ต่ำ�กว่า ต่อนต้น ตอนปลาย ตอนปลาย
Public Transfers
Net Public Transfer
Net Private Intra-hh Transfer

เมือ่ พิจารณาแหล่งทรัพยากรทางเศรษฐกิจทีใ่ ช้ในการบริโภค พบว่า วัยทำ�งาน รายได้จาก
การทำ�งานและการจัดสรรสินทรัพย์ภาคเอกชน มีระดับที่สูงกว่าการบริโภคในประชากรวัยทำ�งาน
ทุกกลุ่มตามระดับการศึกษาสูงสุด โดยกลุ่มที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า
มีสดั ส่วนของรายได้จากการทำ�งานต่อระดับการบริโภคทีส่ งู สุด เช่นเดียวกับสัดส่วนการโอนออกสุทธิ
ไปยังภาครัฐ และการโอนออกสุทธิให้แก่สมาชิกในครัวเรือนภาคเอกชน (net public transfer-out and
net intra-HH transfer-out) ที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับวัยแรงงานระดับการศึกษาอื่น
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วัยสูงอายุ ในทุกระดับการศึกษา การบริโภคของผู้สูงอายุมาจากรายได้จากการทำ�งาน
การจัดสรรสินทรัพย์ภาคเอกชน การโอนรับสุทธิจากภาครัฐ และการโอนรับสุทธิระหว่างครัวเรือน
ภาคเอกชน โดยพบว่าผูส้ งู อายุทจี่ บการศึกษาตัง้ แต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึน้ ไป ยังคงมีการโอน
ออกสุทธิไปยังสมาชิกอื่นในครัวเรือน (net intra-HH transfer-in) ที่เป็นบวก ข้อสังเกตที่น่าสนใจ
คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่จบการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีสัดส่วนของการบริโภคที่มา
จากการโอนเข้าสุทธิจากภาครัฐ (net public transfer-in) สูงที่สุดถึงร้อยละ 50 ซึ่งคาดว่าเป็นกลุ่มที่
ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ หรือเงินบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
3.3.6

ระดับการบริโภคจำ�แนกตามวัย และสถานภาพสมรส (เฉพาะวัยทำ�งานและวัยสูงอายุ)

จำ�แนกตามสถานภาพสมรส พบว่าแระดับการบริโภคแสูงทีส่ ดุ ในกลุม่ ทีม่ สี ถานภาพ “โสด”
ทัง้ ในวัยทำ�งานและวัยสูงอายุ ในวัยทำ�งาน ระดับการบริโภคในกลุม่ ทีม่ สี ถานภาพสมรส “สมรส/มีค”ู่
สูงกว่ากลุม่ ทีม่ สี ถานภาพ “หย่า/แยก” เล็กน้อย และสูงกว่ากลุม่ ทีม่ สี ถานภาพ “หย่า” ตามลำ�ดับ ในวัย
สูงอายุ กลุ่มที่มีสถานภาพ “หย่า/แยก” มีระดับการบริโภคสูงกว่า กลุ่มที่มีสถานภาพ “หย่า” และ
สูงกว่ากลุ่มที่มีสภาพเป็น “สมรส/มีคู่”
รูป 3.15 ระดับการบริโภค (consumption) จำ�แนกตามวัย และสถานภาพสมรส พ.ศ. 2560
163,121

149,999

27,178 125,770 120,396

วัยแรงงาน
อายุ 15-59 ปี

123,366

145,562

วัยสูงอายุ
อายุ 60 ปีขึ้นไป
โสด

สมรส/มีคู่

แยก/หย่า
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หม้าย

129,564

รูป 3.16 สัดส่วนรายได้จากการทำ�งาน และ การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ ของการบริโภค
(consumption) ระดับบุคคลต่อหัวประชากร จำ�แนกตามวัย และสถานภาพสมรส พ.ศ. 2560
%
150
100
50

23

11
43

19
74

128

0
-50

144
30

-22
-28

โสด

128
-31

98

14
10
17
28
32

-18
-32

-29
สมรส/มีคู่ แยก/หย่า หม้าย
วัยแรงงาน
อายุ 15-59 ปี

โสด

11
20
38

15
11
39

8
20
15

43
-10

39
-3

13

สมรส/มีคู่ แยก/หย่า หม้าย
วัยสูงอายุ
อายุ 60 ปีขึ้นไป

Labor Income
Private ABR
Net Private Inter-hh Transfer

Public AB
Net Public Transfer
Net Private Intra-hh Transfer
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46

เมือ่ พิจารณาแหล่งทรัพยากรทางเศรษฐกิจทีใ่ ช้ในการบริโภค พบว่า วัยทำ�งาน การบริโภค
ของกลุ่มที่มีสถานภาพ “โสด” มาจากรายได้จากการทำ�งาน (labor income) การโอนรับสุทธิจาก
สมาชิกภายในครัวเรือน (net intra-HH transfer-in) และบางส่วนจากการโอนรับสุทธิจากภาครัฐ
และการจัดสรรสินทรัพย์ภาคเอกชน (net public-transfer in and private asset-based reallocation)
โดยไม่มีการโอนออกสุทธิไปยังทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในขณะที่ กลุ่มที่มีสถานภาพเป็น “สมรส/
มีคู่” “หย่า/แยก” และ “หม้าย” มีการโอนออกสุทธิไปยังภาครัฐและการโอนออกสุทธิไปยังสมาชิก
ภายในครัวเรือน (net public transfer-in and net intra-HH transfer-in) ที่เป็นบวกในสัดส่วนที่
มากพอสมควรเมื่อเทียบกับระดับการบริโภค กลุ่มที่มีสถานภาพสมรส “หย่า”มีการโอนรับสุทธิจาก
ครัวเรือนภาคเอกชน (net inter-HH transfer-in) ที่เป็นบวกเพียงกลุ่มเดียว
วัยสูงอายุ กลุ่มที่มีสถานภาพสมรสเป็น “สมรส/มีคู่” เป็นกลุ่มเดียวที่ยังมีการโอนออก
สุทธิไปยังสมาชิกภายในครัวเรือน (net intra-HH transfer-out) ที่เป็นบวก ในขณะที่ผู้สูงอายุที่มี
สถานภาพ “โสด” หรือ “หม้าย” เป็นกลุม่ ทีม่ กี ารโอนรับสุทธิจากสมาชิกภายในครัวเรือน (net intra-HH
transfer-in)
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บทที่ 4
คาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต
อีก 10 และ 20 ปี ข้างหน้า

ในส่วนนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์คาดการณ์สถานการณ์ภายใต้ 2 เงื่อนไขแรก
พิจารณาเฉพาะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากร (กำ�หนดให้แบบแผนรายอายุต่อหัว
ประชากร ไม่เปลี่ยนแปลงข้ามช่วงเวลาที่ทำ�การประมาณการณ์ แต่จำ�นวนและโครงสร้างประชากร
ในแต่ละอายุ มีการเปลีย่ นแปลงตามผลการคาดประมาณประชากร พ.ศ. 2570 และ 2580 ตามลำ�ดับ)
และ เงื่อนไขที่สอง พิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุและคุณลักษณะของประชากร (กำ�หนด
ให้แบบแผนรายอายุต่อหัวประชากร และรายกลุ่มตามคุณลักษณะประชากร ได้แก่ ระดับการ
ศึกษา สถานภาพสมรส และประเภทครัวเรือน ไม่เปลีย่ นแปลงข้ามช่วงเวลาทีท่ �ำ การประมาณการณ์
แต่จำ�นวนและโครงสร้างประชากรในแต่ละอายุ รวมถึง คุณลักษณะของประชากรในแต่ละรายอายุ
มีการเปลี่ยนแปลงตามผลการวิเคราะห์ในส่วนก่อนหน้านี้)  
จากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลประชากรในอนาคต ร่วมกับฐานข้อมูลการโอนทางเศรษฐกิจฯ
โดยพิจารณาเพียงโครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนไป (รูป 4.1) พบว่า (ตาราง 4.1) เมื่อสมมติ
ให้ระดับราคาไม่เปลี่ยนแปลง หรือ อัตราเงินเฟ้อเป็น 0 ข้ามช่วงเวลาของการศึกษา การขาดดุล
รายได้ตามช่วงชีวิต (LCD) เฉลี่ยทุกอายุต่อหัวประชากร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก 25,289 บาท
ใน พ.ศ. 2560 เป็น 30,088 บาท และ 35,061 บาท ในพ.ศ. 2570 และ 2580 ตามลำ�ดับ โดยระดับ
การบริโภคและรายได้จากการทำ�งาน (consumption and labor income) ในแต่ละอายุและกลุ่มวัย
ของประชากรไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากประมาณการณืผลกระทบกำ�หนดให้แบบแผนราย
อายุต่อหัวประชากรคงที่ ซึ่งการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (LCD) ที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศที่มีสัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง (ขณะที่
สัดส่วนประชากรในวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง) เป็นหลัก โดยเมือ่ พิจารณา ระดับการบริโภครวมเฉลีย่
ต่อคนทุกรายอายุ (per capita consumption) ในทั้ง 3 ช่วงปี จะเห็นว่ามีมูลค่าที่ไม่แตกต่างกันมาก
โดยอยู่ในช่วงประมาณ 130,000 บาทต่อคนต่อปี เนื่องจากแม้โครงสร้างประชากรจะเปลี่ยนแปลง
โดยมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และประชากรวัยเด็กและวัยทำ�งานลดลง แต่ระดับการบริโภคของทั้งสาม
กลุม่ วัยมีความแตกต่างกันไม่มากนัก จึงทำ�ให้ระดับการบริโภคภาพรวมของประเทศไม่เปลีย่ นแปลง
มาก ซึ่งแตกต่างจากระดับรายได้จากการทำ�งาน (labor income) ซึ่งพบว่า มีมูลค่าต่อหัวประชากร
ทุกรายอายุ (per capita) ในพ.ศ. 2560 เท่ากับ 104,476 บาท โดยลดลงเหลือ 99,976 บาท และ
95,039 บาท ในพ.ศ. 2570 และ 2580 ตามลำ�ดับ ซึ่งเป็นผลมาจากสัดส่วนประชากรสูงอายุ (ซึ่งเป็น
กลุม่ วัยทีม่ รี ะดับรายได้จากการทำ�งานน้อยกว่าวัยทำ�งาน) ทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะทีป่ ระชากรวัยทำ�งานลดลง
และส่งผลให้มูลค่าการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (LCD) ต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
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เกีย่ วกับการจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age reallocation) ซึง่ มีมลู ค่าสูงขึน้ ตามการเพิม่ ขึน้ ของ
การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (LCD) ในพ.ศ. 2570 และ 2580 โดยพบว่า การจัดสรรสินทรัพย์ภาค
เอกชน (private ABR) หรือ รายได้จากสินทรัพย์ทงั้ ประเภททรัพย์สนิ และทุน หักด้วยเงินออม มีมลู ค่า
เพิ่มขึ้นต่อหัวประชากรเฉลี่ยทุกรายอายุ จาก 23,699 บาท ใน พ.ศ. 2560 เป็น 26,286 บาท และ
28,569 บาท ในพ.ศ. 2570 และ 2580 ตามลำ�ดับ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศมีสัดส่วนประชากร
วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีสัดส่วนการจัดสรรระหว่างช่วงอายุในรูปแบบการจัดสรร
สินทรัพย์ภาคเอกชนที่ค่อนข้างสูง
ในส่วนของการโอน (transfer) ระดับการโอนเข้าสุทธิจากภาครัฐ (net public transfer-in)
ต่อหัวเฉลี่ยทุกรายอายุเพิ่มขึ้นเป็น 1,398 บาท และ 3,371 บาท ในพ.ศ. 2570 และ 2580 ตามลำ�ดับ
ซึ่งสะท้อนแนวโน้มภาระทางการคลังในการจัดสวัสดิการและสนับสนุนสังคมผู้สูงอายุของประเทศที่
จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยในที่นี้ การโอนสุทธิภาครัฐของประชากรต่อคนในแต่ละอายุ มีระดับหรือ
แบบแผนที่ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ด้วยโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปทำ�ให้มูลค่ารวมต่อหัวประชากร
ที่รัฐต้องสนับสนุน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ในช่วง 10-20 ปี ข้างหน้า เช่นเดียวกับ การโอน
เข้าสุทธิภาคเอกชน (net private transfer-in) ที่ต้องมีมูลค่าต่อหัวเฉลี่ยทุกรายอายุเพิ่มขึ้นจาก 3,801
บาทต่อคน ในพ.ศ. 2560 เป็น 4,860 ต่อคน ในพ.ศ. 2580
รูป 4.1 คาดประมาณจำ�นวนประชากรไทยรายอายุ พ.ศ. 2560 2570 และ 2580
คน (x1000)
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ที่มา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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รวม
ทั้งหมด
25,829
130,305
104,476

-1,699
51,125
37,856
23,145

-1,746 -524 -2,080
26,286 482 22,855
5,548 105,097 -33,642
1,398 43,714 -18,283

-1,642
51,088
42,611
25,357

-1,738
28,569
8,231
3,371

26,831

49,427 24,540

-41 20,775 49,447

35,061

พ.ศ. 2580 (โครงสร้างอายุอย่างเดียว)
0-14 15-59 60
รวม
ขึ้นไป ทั้งหมด
105,055 -12,867 92,058 35,061
105,175 137,694 127,042 130,100
119 150,561 34,984 95,039

87,283 30,088 105,055 -12,867 92,058

พ.ศ. 2570 (โครงสร้างอายุอย่างเดียว)
0-14 15-59 60 รวม
ขึ้นไป ทั้งหมด
104,526 -11,910 87,283 30,088
104,641 137,715 127,114 130,064
115 149,626 39,831 99,976

Age reallocations: 104,226 -10,845 85,558 25,829 104,526 -11,910
Asset based reallocation + Transfers
(1) Asset-based -23 20,730 49,170 21,964 -51 20,745
reallocation (ABR)
Public ABR
-520 -2,067 -1,710 -1,735 -521 -2,077
Private ABR
496 22,798 50,880 23,699
469 22,822
(2) Transfers
104,249 -31,575 36,388 3,865 104,577 -32,656
Net public transfer 43,270 -17,484 22,479
6 43,463 -18,067

Life cycle deficit (LCD) 104,226
Consumption
104,342
Labor Income
116

0-14

พ.ศ. 2560
15-59 60
ขึ้นไป
-10,845 85,558
138,096 127,138
148,941 41,580

ตาราง 4.1 การขาดดุลระหว่างชีวิต (LCD) และการจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age reallocation) ของประชากรไทย จำ�แนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2560
และผลการคาดประมาณ พ.ศ. 2570 และ 2580 โดยพิจารณาเฉพาะการเปลี่ยนแปลงประชากรด้านโครงสร้างอายุ
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พ.ศ. 2560
0-14 15-59 60
รวม
ขึ้นไป ทั้งหมด
(Net private transfer) 60,979 -14,091 13,909 3,859
Net inter-household
0 1,331 17,455 3,859
transfer
Net intra-house- 60,979 -15,422 -3,546
0
hold transfer
61,115 -16,038 -2,986 -1,034 61,382 -16,737

-900

-1,495

พ.ศ. 2570 (โครงสร้างอายุอย่างเดียว) พ.ศ. 2580 (โครงสร้างอายุอย่างเดียว)
0-14 15-59 60 รวม 0-14 15-59 60
รวม
ขึ้นไป ทั้งหมด
ขึ้นไป ทั้งหมด
61,115 -14,588 14,711 4,150 61,382 -15,359 17,253 4,860
0 1,450 17,697 5,183
0 1,378 18,154 6,355

ตาราง 4.1 การขาดดุลระหว่างชีวิต (LCD) และการจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age reallocation) ของประชากรไทย จำ�แนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2560
และผลการคาดประมาณ พ.ศ. 2570 และ 2580 โดยพิจารณาเฉพาะการเปลี่ยนแปลงประชากรด้านโครงสร้างอายุ (ต่อ)

ในภาพรวมระดับประเทศ แบบแผนรายอายุของการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวติ (aggregate
LCD) เปรียบเทียบระหว่าง พ.ศ. 2560 2570 และ 2580 (รูป 4.20) แสดงให้เห็น แนวโน้มการขาดดุล
รายได้ หรือ aggregate LCD ที่ลดต่ำ�ลงในกลุ่มประชากรวัยเด็ก (แรกเกิด ถึงอายุประมาณ 24-25
ปี) แต่เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มประชากรวัยสูงอายุ (ประมาณอายุ 56-57 ปี ขึ้นไป) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
การลดลงของ LCD ในประชากรวัยเด็กจะเห็นว่า การเพิ่มขึ้นของ LCD ในประชากรสูงอายุ มีขนาด
ที่มากกว่าอย่างชัดเจน ในขณะที่ การเกินดุลรายได้ หรือ life cycle surplus ในประชากรวัยแรงงาน
กลับมีแนวโน้มลดลงในปี พ.ศ. 2570 และ 2580 เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในปีพ.ศ. 2560
ซึ่งเป็นเหตุผลที่อธิบายการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของการขาดดุลรายได้ ระดับภาพรวมประเทศ ทุก
รายอายุ (total aggregate LCD) ที่พบจากการคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต โดยคาดว่าจะเพิ่ม
ขึ้นจากประมาณ 1.71 ล้านล้านบาท ใน พ.ศ. 2560 เป็น 2.01 ล้านล้านบาท และ  2.29 ล้านล้าน
บาท ในพ.ศ. 2570 และ 2580 ตามลำ�ดับ
รูป 4.2 การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต ภาพรวมประเทศ (aggregate LCD) พ.ศ. 2560 และ
คาดการณ์ พ.ศ. 2570 และ 2580 โดยพิจารณาเฉพาะการเปลี่ยนแปลงประชากรด้านโครงสร้างอายุ
ล้านบาท
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LCD พ.ศ. 2580 (เฉพาะอายุ)

สำ�หรับการจัดสรรระหว่างช่วงอายุ ภาพรวมประเทศ (aggregate age reallocation) พบว่า
มูลค่ารวมเพิ่มขึ้นตามการการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต ภาพรวประเทศ (aggregate LCD) ที่เพิ่ม
ขึ้น โดยในภาพรวม ซึ่งไม่ได้จำ�แนกเป็นรายอายุ (รูป 4.2) พบว่า การจัดสรรสินทรัพย์ภาคเอกชน
(aggregate private ABR) ต้องเพิ่มขึ้นจาก 1.57 ล้านล้านบาทในพ.ศ. 2560 เป็นประมาณ 1.76 และ
1.86 ล้านล้านบาทในพ.ศ. 2570 และ 2580 ตามลำ�ดับ ขณะที่ การโอนเข้าสุทธิจากภาครัฐ (aggregate
net public transfer) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดภาระทางการคลังของรัฐบาลในอนาคต เพิ่มขึ้นจากไม่ถึง 1 พัน
ล้านบาท (396 ล้านบาท) ในพ.ศ. 2560 เป็นประมาณ 93,000 และ 220,000 ล้านบาทในพ.ศ. 2570
และ 2580 ตามลำ�ดับ โดยเห็นได้ว่าเป็นจำ�นวนที่เพิ่มสูงขึ้นมหาศาล เช่นเดียวกับ การโอนสุทธิภาค
เอกชน (ผลรวมการโอนสุทธิระหว่างครัวเรือน และ ภายในครัวเรือน) ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากประมาณ 255,000
ล้านบาท เป็นประมาณ 277,000 และ 317,000 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
รูป 4.3 การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ ภาพรวมประเทศ (aggregate age reallocation) พ.ศ. 2560
และ คาดการณ์ พ.ศ. 2570 และ 2580 โดยพิจารณาเฉพาะการเปลี่ยนแปลงประชากร
ด้านโครงสร้างอายุ
พันล้านบาท
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Private Transfers (Net)

ภายใต้สถานการณ์ที่ สอง จากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลประชากรในอนาคต ร่วมกับ
ฐานข้อมูลการโอนทางเศรษฐกิจฯ โดยพิจารณาทั้งโครงสร้างอายุและคุณลักษณะทางประชากรที่
เปลี่ยนแปลง ระหว่าง พ.ศ. 2560-2580พบว่า เมื่อสมมติให้ระดับราคาไม่เปลี่ยนแปลง หรือ อัตรา
เงินเฟ้อเป็น 0 ข้ามช่วงเวลาของการศึกษา การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (LCD) เฉลี่ยทุกอายุต่อ
หัวประชากร พบว่า มูลค่าการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (LCD) ต่อหัวประชากรลดลงเมื่อเทียบ
กับในพ.ศ. 2560 เป็น 23,876 บาทต่อคน ในพ.ศ 2570 และปรับเพิ่มขึ้นเป็น 26,833 ในพ.ศ. 2580
ซึง่ จะเห็นได้วา่ เป็นมูลค่าทีต่ �่ำ กว่าจากการประมาณการโดยพิจารณาเฉพาะโครงสร้างอายุเพียงอย่าง
เดียวค่อนข้างมาก
เมื่อจำ�แนกตามกลุ่มวัย พบว่า การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (LCD) ในวัยเด็กไม่
เปลี่ยนแปลงมาก ในขณะที่ในวัยทำ�งานมีการเกินดุลรายได้หรือ LCD ที่เป็นลบ (-) หรือ life cycle
surplus เพิ่มสูงขึ้นเกือบ 2 เท่าระหว่างพ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2570 โดยคาดว่าเป็นผลจากระดับ
การศึกษาของกำ�ลังแรงงานไทยที่สูงขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงสถานภาพสมรสที่เป็นโสดและการไม่มีบุตร
หรือมีบุตรที่ช้าลงของคนวัยทำ�งาน (พิจารณาจากประเภทครัวเรือนที่มีสมาชิกเพียง 1 รุ่นประชากร
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น) เมื่อเทียบใน พ.ศ. 2560 และ 2570 ในกลุ่มผู้สูงอายุ พบว่ามูลค่าการขาดดุล
รายได้ตามช่วงชีวิต (LCD) ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่กลับมีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมากใน
พ.ศ 2580 ซึ่งคาดว่าเป็นผลมาจากการที่สัดส่วนประชากรสูงอายุของประเทศใน พ.ศ. 2580 มีการ
เพิม่ ขึน้ อย่างมาก ซึง่ ในขณะเดียวกัน ทำ�ให้สดั ส่วนประชากรในวัยกำ�ลังแรงงานเริม่ ลดลง ซึง่ จะเห็นได้
จากการเกินดุลรายได้ในกลุม่ ประชากรวัยทำ�งานของ พ.ศ. 2580 ทีเ่ พิม่ ขึน้ จาก พ.ศ. 2570 ไม่มากนัก
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เกีย่ วกับการโอนสุทธิภาครัฐ (net public transfer) ซึง่ เป็นตัวชีว้ ดั ภาระทางการคลังในอนาคต
ของรัฐบาลทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงจากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ภายใต้เงือ่ นไขของ
การประมาณการณ์ทพี่ จิ ารณาทัง้ โครงสร้างอายุและคุณลักษณะทางประชากร ได้ผลการคาดการณ์ที่
น่าสนใจว่า การโอนรับสุทธิภาครัฐ (net public transfer-in) หรือ การอุดหนุนจากรัฐบาลไปยังกลุ่ม
ประชากรวัยเด็กต่อหัว มีมูลค่าที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากในทั้ง 3 ช่วงปีที่ทำ�การคาดประมาณ โดยอยู่
ที่ประมาณ 43,000 บาทต่อคน ขณะที่การโอนออกสุทธิภาครัฐ (net public transfer-out) ซึ่งในที่นี้
หมายถึง การจ่ายภาษีของประชากรให้แก่รัฐบาลของกลุ่มวัยทำ�งาน พบว่า เพิ่มขึ้นจากประมาณ
17,000 บาทในปีพ.ศ. 2560 เป็นประมาณ 23,000 บาท และ 27,000 บาท ในพ.ศ. 2570 และ 2580
ตามลำ�ดับ การโอนรับสุทธิภาครัฐ (net public transfer-in) หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลให้แก่ประชากร
วัยสูงอายุลดลงจาก 22,479 บาทในปีพ.ศ. 2560 เป็น 21,026 บาทในปี พ.ศ. 2570 ก่อนที่จะเพิ่ม
ขึ้นเป็น 22,933 บาทในปี พ.ศ. 2580 ซึ่งเมื่อคำ�นวณเป็นการโอนสุทธิภาครัฐภาพรวมประชากรทุก
รายอายุ พบว่า
การโอนสุทธิภาครัฐ (net public transfer) ต่อหัวประชากรมีค่าเป็นลบ (-) ที่ 2,185 บาท
และ 2,247 บาทในพ.ศ. 2570 และ 2580 ตามลำ�ดับ หมายความว่า มีการโอนออกจากบุคคลไปยัง
ภาครัฐทุกรายอายุที่สูงกว่าการโอนรับจากภาครัฐ (public transfer-out > transfer-in) ซึ่งเป็นผลที่
ตรงข้ามกับข้อค้นพบจากการคาดการณ์สถานการณ์โดยพิจารณาโครงสร้างอายุเพียงอย่างเดียว
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Life cycle deficit (LCD)
Consumption
Labor Income
Age reallocations: Asset based
reallocation + Transfers
(1) Asset-based reallocation
(ABR)
Public ABR
Private ABR
(2)Transfers
Net public transfer
(Net private
transfer)
-520
496
104,249
43,270
60,979

-163 15,840

-1,912 -2,053
52,233 26,375
42,175 2,511
22,933 -2,247
19,243 4,758

50,321 24,321

พ.ศ. 2580 (โครงสร้างอายุอย่างเดียว)
0-14 15-59
60
รวม
ขึ้นไป ทั้งหมด
103,452 -27,430 92,496 26,833
104,059 153,952 130,752 140,193
607 181,382 38,255 113,360
103,452 -27,430 92,496 26,833

-1,710 -1,735 -515 -2,277 -1,813 -1,894 -522 -2,494
50,880 23,699 378 20,743 51,027 24,994 359 18,334
36,388 3,865 102,752 -39,376 36,057
776 103,614 -43,270
22,479
6 42,676 -22,952 21,026 -2,185 42,761 -26,762
13,909 3,859 60,076 -16,424 15,031 2,961 60,853 -16,508

-23 20,730 49,170 21,964

104,226
104,342
116
104,226

-2,067
22,798
-31,575
-17,484
-14,091

-137 18,466 49,214 23,100

รวม
ทั้งหมด
25,829
130,305
104,476
25,829

0-14

พ.ศ. 2570 (โครงสร้างอายุอย่างเดียว)
0-14 15-59 60
รวม
ขึ้นไป ทั้งหมด
102,615 -20,910 85,271 23,876
103,237 144,250 126,937 133,748
622 165,160 41,666 109,872
102,615 -20,910 85,271 23,876

พ.ศ. 2560
15-59 60
ขึ้นไป
-10,845 85,558
138,096 127,138
148,941 41,580
-10,845 85,558

ตาราง 4.2 การขาดดุลระหว่างชีวิต (LCD) และการจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age reallocation) ของประชากรไทย จำ�แนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2560
และผลการคาดประมาณ พ.ศ. 2570 และ 2580 โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงประชากรด้านโครงสร้างอายุ และลักษณะของประชากร
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Net inter-household
transfer
Net intra-household
transfer
60,979 -15,422 -3,546

0 60,076 -17,275 -3,137 -1,976 60,853 -16,790

-552 -1,488

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2570 (โครงสร้างอายุอย่างเดียว) พ.ศ. 2580 (โครงสร้างอายุอย่างเดียว)
0-14 15-59 60
รวม 0-14 15-59 60
รวม 0-14 15-59
60
รวม
ขึ้นไป ทั้งหมด
ขึ้นไป ทั้งหมด
ขึ้นไป ทั้งหมด
0 1,331 17,455 3,859
0
851 18,167 4,936
0
282 19,795 6,247

ตาราง 4.2 การขาดดุลระหว่างชีวิต (LCD) และการจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age reallocation) ของประชากรไทย จำ�แนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2560
และผลการคาดประมาณ พ.ศ. 2570 และ 2580 โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงประชากรด้านโครงสร้างอายุ และลักษณะของประชากร (ต่อ)

ในภาพรวมระดับประเทศ แบบแผนรายอายุของการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวติ (aggregate
LCD) เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงประชากรทั้งในด้านโครงสร้างอายุ และลักษณะของประชากร
(ได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และ ประเภทครัวเรือน) เปรียบเทียบระหว่าง พ.ศ. 2560
2570 และ 2580 (รูป 4.21) มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับผลการคาดการณ์ที่พิจารณาเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงประชากรด้านโครงสร้างอายุเพียงอย่างเดียว ในบางส่วน โดยพบว่า การขาดดุลรายได้
หรือ aggregate LCD มีแนวโน้มที่ลดต่ำ�ลงในกลุ่มประชากรวัยเด็ก แต่เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มประชากรวัย
สูงอายุ อย่างไรก็ตาม จุดที่แตกต่าง เป็นในส่วนของแบบแผนการเกินดุลรายได้ (life cycle surplus)
ในกลุ่มประชากรวัยแรงงาน ที่ภายใต้สถานการณ์นี้ ที่นำ�การเปลี่ยนแปลงในด้านคุณลักษณะของ
ประชากร ซึ่งได้แก่ ระดับการศึกษา (ของประชากรที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น) สถานภาพสมรส (ที่มีแนว
โน้มเป็นโสดเพิ่มขึ้น/ยาวนานขึ้นและมีบุตรน้อยลง/ช้าลง) และประเภทครัวเรือน (ที่มีแนวโน้มเป็น
ครัวเรือน 1 รุ่นประชากรเพิ่มขึ้น) มาร่วมพิจารณา ซึ่งผลการคาดการณ์กลุ่มประชากรวัยแรงงานใน
อนาคต พบว่า จะมี การเกินดุลรายได้ ภาพรวมระดับประเทศ (aggregate life cycle surplus) ที่เพิ่ม
สูงขึน้ เมือ่ เทียบกับสถานการณ์ในปี พ.ศ. 2560 (ซึง่ ตรงข้ามกับ ผลการคาดการณ์ภายใต้สถานการณ์
ที่หนึ่ง ที่พิจารณาเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางประชากรด้านโครงสร้างอายุที่พบว่า aggregate life
cycle surplus จะมีแนวโน้มลดลง) ซึง่ ส่งผลให้ การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวติ ระดับภาพรวมประเทศ
ทุกรายอายุ (total aggregate LCD) ในพ.ศ. 2570 ลดลงเป็น 1.60 ล้านล้านบาท จาก 1.71 ล้านล้าน
บาท ในพ.ศ. 2560 อย่างไรก็ตาม สำ�หรับ พ.ศ. 2580 แม้ประชากรวัยกำ�ลังแรงงานจะมี aggregate life
cycle surplus เพิ่มสูงขึ้นเช่นกับใน พ.ศ. 2570 แต่ ผลจากการที่สัดส่วนประชากรสูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้น
อย่างมากในอีก 20 ปี ข้างหน้า ทำ�ให้ LCD ที่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากจำ�นวนประชากรสูงอายุที่เพิ่ม
ขึ้น มีมูลค่ารวมที่สูงกว่า LC surplus ที่เกิดจากวัยกำ�ลังแรงงาน และสุดท้ายส่งผลให้ การขาดดุลราย
ได้ตามช่วงชีวิต ระดับภาพรวมประเทศ ทุกรายอายุ (total aggregate LCD) ในพ.ศ. 2580 มีค่าเพิ่ม
สูงขึ้นเป็นประมาณ 1.75 ล้านล้านบาท โดยสูงกว่า total aggregate LCD ทั้งใน พ.ศ. 2570 และ 2560
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รูป 4.4 การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต ภาพรวมประเทศ (aggregate LCD) พ.ศ. 2560
และคาดการณ์ พ.ศ. 2570 และ 2580 โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงประชากรด้านโครงสร้างอายุ
และลักษณะของประชากร
ล้านบาท
150,000
100,000
50,000
0

0

9

18

27

36

45

54

63

72

84

90

99 อายุ

-50,000
LCD พ.ศ. 2560

LCD พ.ศ. 2570 (เฉพาะอายุ)

LCD พ.ศ. 2580 (เฉพาะอายุ)

สำ�หรับการจัดสรรระหว่างช่วงอายุ ภาพรวมประเทศ (aggregate age reallocation)
ภายใต้สถานการณ์ที่ 2 นี้ พบว่า มูลค่ารวมมีการเปลี่ยนแปลงตามการการขาดดุลรายได้ตามช่วง
ชีวิต ภาพรวมประเทศ (aggregate LCD) ในแต่ละปีที่ทำ�การคาดการณ์ โดย ลดลง ใน พ.ศ. 2570
และกลับเพิ่มขึ้น ในพ.ศ. 2580 โดยในภาพรวม ซึ่งไม่ได้จำ�แนกเป็นรายอายุ (รูป 4.4) พบว่า การ
จัดสรรสินทรัพย์ภาคเอกชน (aggregate private ABR) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจาก 1.57 ล้าน
ล้านบาทในพ.ศ. 2560 เป็นประมาณ 1.67 และ 1.72 ล้านล้านบาทในพ.ศ. 2570 และ 2580 ตามลำ�ดับ
(ซึง่ จะเห็นได้วา่ แม้จะเพิม่ ขึน้ แต่เพิม่ ขึน้ น้อยกว่าในสถานการณ์ที่ 1 ทีพ่ จิ ารณาเฉพาะการเปลีย่ นแปลง
ด้านโครงสสร้างอายุ) สำ�หรับการโอนสุทธิจากภาครัฐ (aggregate net public transfer) ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดภาระทางการคลังของรัฐบาลในอนาคต พบว่า มีค่าเป็นลบ ซึ่งหมายความว่า ประชากร
ในภาพรวมประเทศทุกรายอายุ จะมีการโอนออกไปยังภาครัฐที่สูงกว่าโอนเข้า ซึ่งตีความได้ว่า
ภายใต้สถานการณ์ทโี่ ครงสร้างอายุและลักษณะของประชากรมีการเปลีย่ นแปลง ประชากรในอนาคต
ซึ่งแม้จะมีสัดส่วนประชากรสูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น อาจจะไม่ใช่ ภาระ แต่กลับเป็นผู้สนับสนุนการคลัง
ภาครัฐในอนาคตด้วยซ้ำ�ไป ในส่วนของการโอนสุทธิภาคเอกชน (net private transfer) เมื่อรวมการ
โอนสุทธิระหว่างครัวเรือน (ซึ่งมีค่าเป็นบวก + ในทั้งสามช่วงเวลา) และ ภายในครัวเรือน (ซึ่งมีค่า
เป็นลบ - ในพ.ศ. 2570 และ 2580) เข้าด้วยกัน พบว่าลดลงจาก 255,000 ล้านบาท ในพ.ศ. 2560  
เหลือเป็นประมาณ 198,000 ล้านบาท ในพ.ศ. 2570 ก่อนที่จะเพิ่มอีกครั้งเป็น 310,000 ล้านบาท
ในพ.ศ. 2580 ตามลำ�ดับ
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รูป 4.5 การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ ภาพรวมประเทศ (aggregate age reallocation) พ.ศ. 2560
และคาดการณ์ พ.ศ. 2570 และ 2580 โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงประชากรด้านโครงสร้างอายุ
และลักษณะของประชากร
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จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า ภายใต้สถานการณ์การสูงวัยทางประชากรที่ประเทศ
มีสัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น แต่หากประชากรที่สูงวัยมีคุณภาพหรือทุนมนุษย์ที่พัฒนาดี
ขึ้น ในที่นี้ชี้วัดจากระดับการศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงอายุคาดเฉลี่ยของประชากรที่ยาวนานขึ้นซึ่ง
สะท้อนสถานะสุขภาพของประชากรในภาพรวมที่ปรับตัวดีขึ้น แม้แนวโน้มประชากรจะมีสถานภาพ
สมรสที่เป็นโสด มีบุตรน้อยลงและโครงสร้างการอยู่อาศัยในครัวเรือนที่เปลี่ยนไปเป็นลักษณะครัว
เรือน 1 รุ่นประชากรเพิ่มมากขึ้น ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในด้านภาระทางการคลังของ
ภาครัฐในการดูแลประชากรภาพรวม โดยเฉพาะกลุม่ ผูส้ งู อายุ อาจไม่ได้รนุ แรงหรือเป็นไปในด้านลบ
มากเท่าทีค่ าดการณ์จากการพิจารณาเพียงเฉพาะโครงสร้างประชากรในด้านอายุเท่านัน้ ซึง่ ชีใ้ ห้เห็น
ว่า การให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์และคุณภาพของประชากรน่าจะเป็นปัจจัยทีภ่ าคส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้องควรให้ความสำ�คัญ มากกว่าการมุง่ เน้นเพียงการเพิม่ จำ�นวนการเกิดหรือจำ�นวนประชากร
ในอนาคตเพียงอย่างเดียว
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บทที่ 5
บทสรุป

และข้อพิจารณาเชิงนโยบาย

การศึกษานี้ได้ประยุกต์แนวคิดการจัดทำ�บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ หรือ National
Transfer Account (NTA) และข้อมูลจากหลายแหล่ง เพื่อศึกษาสถานการณ์ เกี่ยวกับรูปแบบและ
ระดับการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุน่ ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2560 โดยจัดทำ�เป็นฐานข้อมูล
การโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรของประเทศไทย เพื่อเสนอข้อพิจารณาเชิงนโยบายใน
การวางแผนรองรับผลกระทบ และจัดการสถานการณ์การโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรใน
อนาคตได้อย่างเหมาะสม

5.1 สรุปวิธีการศึกษาและข้อค้นพบที่สำ�คัญ
ในการจัดทำ�ฐานข้อมูลการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากร การศึกษานี้ใช้ข้อมูล
ทุติยภูมิท่ีเกี่ยวข้องจากรายงานและผลการสำ�รวจที่มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด (โดยกำ�หนด
พ.ศ. 2560 เป็นปีฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล) จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น สำ�นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ และ
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มาใช้ในการวิเคราะห์เพือ่ ศึกษาสถานการณ์การ
ขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวติ (life cycle deficit: LCD) และ การโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุน่ ประชากรใน
รูปแบบการจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age-reallocation) ซึง่ แบ่งเป็นการจัดสรรสินทรัพย์ (asset-based
reallocation) และการโอน (transfers)
เมื่อจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการจัดทำ� NTA เสร็จสิ้น จึงทำ�การ
วิเคราะห์เชิงลึก เกีย่ วกับลักษณะการโอนทางเศรษฐกิจของประชากร จำ�แนกตามกลุม่ อายุ และตาม
คุณลักษณะทางประชากร ซึ่ง 3 ปัจจัยหรือคุณลักษณะที่พิจารณาได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส และการมีบุตรของประชากร (อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำ�กัดของข้อมูล คณะฯ ได้เปลี่ยนปัจจัย
การมีบุตรของประชากร เป็นประเภทของครัวเรือนซึ่งจำ�แนกตามโครงสร้างรุ่นประชากรที่อาศัย
อยู่ร่วมกันภายในครัวเรือนแทน) ในขั้นตอนต่อไป จึงดำ�เนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการ
คาดการณ์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางประชากรในอนาคต ทั้งในด้าน จำ�นวนประชากร
โครงสร้างประชากร (จำ�แนกตามอายุ) และคุณลักษณะของประชากร (จำ�แนกตามระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส และประเภทครอบครัว) เพือ่ ใช้ในการคาดการณ์ประชากรไทยในอนาคตระยะ 10 ปี
และ 20 ปี (หรือในปี พ.ศ. 2570 และ 2580 ตามลำ�ดับ) แล้วจึงนำ�ฐานข้อมูลการคาดการณ์ที่ได้ ร่วม
กับฐานข้อมูลการโอนทางเศรษฐกิจของประชากรจำ�แนกตามคุณลักษณะประชากร มาคาดประมาณ
สถานการณ์บัญชีกระแสการโอนประชาชาติในอนาคตในระดับมหภาค โดยกำ�หนดให้แบบแผนการ
โอนระดับบุคคลไม่เปลีย่ นแปลงในแต่ละกลุม่ ลักษณะประชากร (ตามอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส และประเภทครอบครัว)
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ผลการจัดทำ�ฐานข้อมูลการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากร พ.ศ. 2560 พบว่า
ประชากรไทยมี ระดับรายได้จากการทำ�งาน รวมทุกรายอายุต่อหัว (per capita labor income)  
เท่ากับ 104,476 บาท ระดับการบริโภคต่อหัว (per capita consumption) เท่ากับ 130,305 บาท
คิดเป็นมูลค่าการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวติ เฉลีย่ ต่อหัวประชากร (per capita life cycle deficit) เท่ากับ
25,829 บาท หรือ ทั้งหมดจากประชากร 66.1 ล้านคน เป็นมูลค่ารวม (aggregate life cycle deficit)
ประมาณ 1.71 ล้านล้านบาท
ระดับการบริโภคและรายได้จากการทำ�งานของประชากรไทย มีแบบแผนตามรายอายุเป็น
ไปตามโมเดลวัฏจักรชีวิตทางเศรษฐกิจ (Economic Life Cycle Model) โดยมีระดับการบริโภคที่สูงกว่า
รายได้จากการทำ�งาน (life cycle deficit หรือ LCD เป็นบวก + ) ในช่วงวัยเด็กระหว่างอายุ 0-24 ปี
และวัยสูงอายุที่อายุ 58 ปีขึ้นไป และมีระดับการบริโภคที่ต่ำ�กว่ารายได้จากการทำ�งาน (LCD เป็น
ลบ - หรือ มี life cycle surplus) ในช่วงวัยทำ�งานอายุระหว่าง 25-57 ปี โดยในแต่ละรายอายุ มูลค่า
การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (LCD) ซึ่งในบางช่วงอายุมีค่าเป็นบวก (+) และในบางช่วงอายุมีค่า
เป็นลบ (-) นั้น จะมีมูลค่าเท่ากับการจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age reallocation)
หากพิจารณาระดับการบริโภค (consumption) เป็นตัวตั้ง และวิเคราะห์แหล่งหรือที่มาของ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่บุคคลในแต่ละช่วงวัย (วัยเด็กอายุ 0-14 ปี วัยทำ�งานอายุ 15-59 ปี และ
วัยสูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป) นำ�มาใช้ในการบริโภค ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากการทำ�งาน (labor
income) บวกกับมูลค่าการจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age reallocation) จากการจัดการสินทรัพย์ระหว่าง
ช่วงอายุ (asset-based reallocation) และการโอน(transfers) พบว่า
ในวัยเด็ก ประมาณ 3 ใน 5 (ร้อยละ 58) ของการบริโภคมีแหล่งทีม่ าจากการโอนรับสุทธิจาก
สมาชิก (ซึ่งน่าจะเป็นพ่อแม่) ภายในครัวเรือน (net intra-household transfer-in) และอีกประมาณ
2 ใน 3 (ร้อยละ 42) มาจากการโอนรับสุทธิจากภาครัฐ (net public transfer-in)
ในวัยทำ�งาน รายได้จากการทำ�งาน (labor income) และการจัดสรรสินทรัพย์ภาคเอกชน
(private asset based reallocation: private ABR) มีระดับที่สูงกว่าระดับการบริโภค (consumption)
ถึงประมาณเกือบร้อยละ 25 ของระดับการบริโภค ซึง่ ทำ�ให้ประชากรในวัยทำ�งานมีการโอนสุทธิภายใน
ครัวเรือน (net intra-household transfer) และการโอนสุทธิภาครัฐ (net public transfer) ที่มีค่าเป็น
ลบ (-) หรือมีการโอนออกสุทธิ (net transfer-out) รวมประมาณร้อยละ 24 ของระดับการบริโภค
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ในวัยสูงอายุ เกือบ 1 ใน 3 (ร้อยละ 33) ของการบริโภคยังคงมาจากรายได้จากการทำ�งาน
(labor income) และร้อยละ 40 มาจากการจัดสรรสินทรัพย์ภาคเอกชน (private ABR) ประมาณ
ร้อยละ 18 มาจากการโอนรับสุทธิภาครัฐ (net public transfer-in) และร้อยละ 14 มาจากการโอนรับ
สุทธิภาคเอกชนระหว่างครัวเรือน (net inter-household transfer-in)
จากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับบุคคล โดยจำ�แนกตามกลุ่มวัย พบว่า ระดับการบริโภค
(consumption) รายได้จากการทำ�งาน (labor income) การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (LCD) และการ
จัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age reallocation) ทั้งในด้านการจัดสรรสินทรัพย์ (asset-based reallocation)
และการโอน (transfers) มีความแตกต่าง ตามปัจจัยด้านระดับเศรษฐสังคมของครัวเรือน (household
quintiles) ระดับการศึกษาสูงสุด (education) สถานภาพสมรส (marital status) รวมถึง ประเภท
ครัวเรือน (household type) ตามโครงสร้างรุ่นประชากรของสมาชิก
เกีย่ วกับโครงสร้างและคุณลักษณะประชากรไทย พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2570 และ พ.ศ. 2580 ข้อมูล
จากการคาดประมาณประชากรไทย รายอายุ โดยสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
แสดงจำ�นวนประชากรไทยทัง้ หมด ใน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2570 และ พ.ศ. 2580 เท่ากับ 66.1 ล้านคน 66.9
ล้านคน และ 65.2 ล้านคน ตามลำ�ดับ โดยมีสัดส่วนประชากรวัยเด็กลดลงขณะที่สัดส่วนประชากร
วัยสูงอายุเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
การศึกษานี้ใช้ข้อมูลจากการสำ�รวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร (Survey of Population
Change: SPC) โดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ มาวิเคราะห์และจัดทำ�เป็นฐานข้อมูลจำ�นวนประชากร
และโครงสร้างที่จำ�แนกตามอายุ และคุณลักษณะของประชากร ซึ่งประกอบด้วย ระดับการศึกษา
(education) สถานภาพสมรส (marital status) และประเภทครอบครัว (household type) โดยใช้
ข้อมูลจากการสำ�รวจใน2 ช่วงเวลา ที่มีระยะห่าง 10 ปี ได้แก่การสำ�รวจใน พ.ศ 2548-2549 และ
พ.ศ. 2558-2559 มาวิเคราะห์เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์การเปลี่ยนแปลงจำ�นวนและโครงสร้าง
ของประชากรตามอายุและคุณลักษณะที่จะใช้ในการคาดประมาณเป็นฐานข้อมูลประชากร พ.ศ.
2570 และ พ.ศ. 2580 ตามลำ�ดับ โดยใช้ข้อมูลประชากรใน พ.ศ. 2560 เป็นปีฐาน และจำ�นวนคาด
ประมาณประชากรรายอายุและประชากรรวมเป็นค่าคุมยอด
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จากการวิเคราะห์ พบว่า ประชากรไทยในห้วงเวลาที่ทำ�การคาดประมาณ ในภาพรวม
มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยมีสัดส่วนประชากรที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำ�กว่า
ที่ลดลงต่อเนื่อง ในขณะที่สัดส่วนประชากรที่จบการศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมปลายเพิ่มขึ้น
สถานภาพสมรสการแต่งงานและมีคมู่ สี ดั ส่วนลดลง ในขณะทีส่ ถานภาพหย่าหรือแยก และเป็นหม้าย
เพิ่มสูงขึ้น สำ�หรับประเภทครัวเรือน เป็นลักษณะครัวเรือนที่มีสมาชิกเพียง 1 รุ่นประชากรในสัดส่วน
ที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ครัวเรือนที่มีสมาชิก 2 และ 3 รุ่นประชากรขึ้นไป ลดลงต่อเนื่อง
ผลการคาดการณ์สถานการณ์การโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรในอนาคต พ.ศ.
2570 และ พ.ศ. 2580 จากฐานข้อมูลประชากรในอนาคต ร่วมกับฐานข้อมูลการโอนทางเศรษฐกิจฯ
โดยพิจารณาเพียงโครงสร้างอายุของประชากรทีเ่ ปลีย่ นไป พบว่า การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวติ (LCD)
เฉลี่ยทุกอายุต่อหัวประชากร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก 25,829 บาท ใน พ.ศ. 2560 เป็น 30,088
บาท และ 35,061 บาท ใน พ.ศ. 2570 และ พ.ศ. 2580 ตามลำ�ดับ โดยระดับการบริโภคและรายได้จาก
การทำ�งาน (consumption and labor income) ในแต่ละอายุและกลุ่มวัยของประชากรไม่เปลี่ยนแปลง
มากนัก ซึง่ การขาดดุล LCD ทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นผลมาจากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ
ที่มีสัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง (ขณะที่สัดส่วนประชากรในวัยแรงงานมีแนวโน้ม
ลดลง) เป็นหลัก สำ�หรับการจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age reallocation) พบว่า ระดับการโอนรับ
สุทธิจากภาครัฐ (net public transfer-in) ต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น 1,398 บาท และ 3,371บาท ตามลำ�ดับ
ซึ่งสะท้อนแนวโน้มภาระทางการคลังในการจัดสวัสดิการและสนับสนุนสังคมผู้สูงอายุของประเทศที่
จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
อย่างไรก็ตาม เมื่อทำ�การประมาณการระดับการบริโภค รายได้จากการทำ�งาน และการ
โอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุน่ ประชากร โดยพิจารณาทัง้ โครงสร้างอายุและคุณลักษณะทางประชากร
ที่เปลี่ยนแปลง ระหว่าง พ.ศ. 2560-2580 กลับพบว่า มูลค่าการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (LCD)
ต่อหัวประชากรลดลงเมื่อเทียบกับใน พ.ศ. 2560 เป็น 23,876 บาทต่อคน ในพ.ศ 2570 และปรับ
เพิม่ ขึน้ เป็น 26,833 ในพ.ศ. 2580 ซึง่ จะเห็นได้วา่ เป็นมูลค่าทีต่ �่ำ กว่าจากการประมาณการโดยพิจารณา
เฉพาะโครงสร้างอายุเพียงอย่างเดียวค่อนข้างมาก
เมื่อจำ�แนกตามกลุ่มวัย พบว่า การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (LCD) ในวัยเด็กไม่
เปลี่ยนแปลงมาก ในขณะที่ในวัยทำ�งานมีการเกินดุลรายได้หรือ LCD ที่เป็นลบ (-) เพิ่มสูงขึ้นเกือบ
2 เท่าระหว่าง พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2570 โดยคาดว่าเป็นผลจากระดับการศึกษาของกำ�ลังแรงงาน
ไทยที่สูงขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงสถานภาพสมรสที่เป็นโสดและการไม่มีบุตร หรือมีบุตรที่ช้าลงของ
คนวัยทำ�งาน (พิจารณาจากประเภทครัวเรือนที่มีสมาชิกเพียง 1 รุ่นประชากรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น)
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เมื่อเทียบใน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2570 ในกลุ่มผู้สูงอายุ พบว่ามูลค่าการขาดดุลรายได้ตามช่วง
ชีวิต (LCD) ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่กลับมีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมากใน พ.ศ 2580 ซึ่งคาดว่า
เป็นผลมาจากการทีส่ ดั ส่วนประชากรสูงอายุของประเทศใน พ.ศ. 2580 มีการเพิม่ ขึน้ อย่างมาก ซึง่ ใน
ขณะเดียวกัน ทำ�ให้สดั ส่วนประชากรในวัยกำ�ลังแรงงานเริม่ ลดลง ซึง่ จะเห็นได้จากการเกินดุลรายได้
ในกลุ่มประชากรวัยทำ�งานของปี พ.ศ. 2580 ที่เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2570 ไม่มากนัก
เกีย่ วกับการโอนสุทธิภาครัฐ (net public transfer) ซึง่ เป็นตัวชีว้ ดั ภาระทางการคลังในอนาคต
ของรัฐบาลทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงจากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ภายใต้เงือ่ นไขของ
การประมาณการณ์ทพี่ จิ ารณาทัง้ โครงสร้างอายุและคุณลักษณะทางประชากร ได้ผลการคาดการณ์ที่
น่าสนใจว่า การโอนรับสุทธิภาครัฐ (net public transfer-in) หรือ การอุดหนุนจากรัฐบาลไปยังกลุ่ม
ประชากรวัยเด็กต่อหัว มีมูลค่าที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากในทั้ง 3 ช่วงปีที่ทำ�การคาดประมาณ โดยอยู่
ที่ประมาณ 43,000 บาทต่อคน ขณะที่การโอนออกสุทธิภาครัฐ (net public transfer-out) ซึ่งในที่นี้
หมายถึง การจ่ายภาษีของประชากรให้แก่รัฐบาลของกลุ่มวัยทำ�งาน พบว่า เพิ่มขึ้นจากประมาณ
17,000 บาทในปี พ.ศ. 2560 เป็นประมาณ 23,000 บาท และ 27,000 บาท ในพ.ศ. 2570 และ พ.ศ.
2580 ตามลำ�ดับ การโอนรับสุทธิภาครัฐ (net public transfer-in) หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลให้แก่
ประชากรวัยสูงอายุลดลงจาก 22,479 บาทในปี พ.ศ. 2560 เป็น 21,026 บาทในปี พ.ศ. 2570 ก่อนทีจ่ ะ
เพิ่มขึ้นเป็น 22,933 บาทในปีพ.ศ. 2580 ซึ่งเมื่อคำ�นวณเป็นการโอนสุทธิภาครัฐภาพรวมประชากรทุก
รายอายุ พบว่า การโอนสุทธิภาครัฐ  (net public transfer) ต่อหัวประชากรมีคา่ เป็นลบ (-) ที่ 2,185 บาท
และ 2,247 บาทใน พ.ศ. 2570 และ พ.ศ. 2580 ตามลำ�ดับ หมายความว่า มีการโอนออกจากบุคคลไปยัง
ภาครัฐทุกรายอายุที่สูงกว่าการโอนรับจากภาครัฐ (public transfer-out > transfer-in) ซึ่งเป็นผล
ที่ตรงข้ามกับข้อค้นพบจากการคาดการณ์สถานการณ์โดยพิจารณาโครงสร้างอายุเพียงอย่างเดียว
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5.2 ประเด็นข้อพิจารณาเชิงนโยบาย
จากผลการจัดทำ�ฐานข้อมูลการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุน่ ประชากร พ.ศ. 2560 มีประเด็น
พิจารณาบางประการที่น่าสนใจเพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
หนึ่ง เกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการเกิดและสนับสนุนการเลี้ยงดูประชากรวัยเด็กให้กับ
ครอบครัวหรือพ่อแม่
ข้อมูลระดับการบริโภค (consumption) โดยเฉลี่ยของประชากรไทยแต่ละอายุ ในช่วงอายุ
0-14 ปี   พบว่า มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 1.55 ล้านบาท ซึ่งพอที่จะสามารถใช้เป็นตัวเลขค่า
ประมาณ “ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็ก 1 คน” ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 14 ปีได้ โดยในจำ�นวน
นี้ ร้อยละ 58 หรือประมาณ 906,000 บาท เป็นส่วนที่มาจากการโอนรับสุทธิภายในครัวเรือน (net
intra-HH transfer-in หรือ ภาระค่าใช้จา่ ยของพ่อแม่ในการเลีย้ งดู) และอีกร้อยละ 42 หรือ ประมาณ
641,000 บาท เป็นส่วนที่มาจากการโอนรับสุทธิจากภาครัฐ (net public transfer-in หรือ ภาระ
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเด็กจากรัฐบาล โดยเฉพาะ สำ�หรับการศึกษา และ สุขภาพ) ในการส่งเสริมการ
เกิดและสนับสนุนการเลี้ยงดู หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในภาครัฐ ควรพิจารณามาตรการใน
ช่วยเหลือและสนับสนุนทัง้ ทางตรงและทางอ้อมเพือ่ แบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจทีพ่ อ่ แม่ไทยต้องแบก
รับในการดูบตุ รแต่ละคนเพือ่ สร้างแรงจูงใจในการมีบตุ ร ในขณะเดียวกัน ภาครัฐก็สามารถนำ�ข้อมูล
ตัวเลขนี้ไปพิจารณาเพื่อกำ�หนดแนวทางการวางแผนการคลังภาครัฐ ในการเตรียมการและจัดการ
ภาระทางการคลังที่ประเทศต้องใช้จ่ายในการดูแลประชากรเด็กของประเทศต่อไปได้
รูป 5.1 มูลค่าการบริโภค ต่อหัวประชากร (per capita consumption)
รวมในช่วงอายุ 0-14 ปี พ.ศ. 2560
Public ABR
Private ABR

0.5%

0.4%

Private Transfer (Net) Public Transfer (Net)
(Net: Intra-HH)
41%

59%

Private Transfer (Net)

0%
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สอง นโยบายสร้างความตระหนักและส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุ
หากประมาณว่าอายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทย ณ อายุ 60 ปี อยู่ในช่วงประมาณ 20 ปี4
หรือ คาดว่าคนไทยโดยเฉลี่ยจะมีชีวิตถึงประมาณ 79 ปี ข้อมูลระดับการบริโภค (consumption) ต่อ
หัวประชากรแต่ละอายุตลอดช่วงอายุ 60-79 ปี แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุไทยควรมีทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจทีจ่ �ำ เป็นต่อการบริโภคและมีชวี ติ อยูใ่ นระดับค่าเฉลีย่ หรือตามระดับมาตรฐานการครองชีพ
(standard of living) ของคนไทยใน พ.ศ. 2560  ที่ประมาณ 2.54 ล้านบาท โดยในจำ�นวนนี้ สัดส่วน
ที่สูงที่สุดร้อยละ 41 เป็นรายได้ที่มาจากทรัพย์สินและการออมในลักษณะการจัดสรรสินทรัพย์ภาค
เอกชน (private asset-based reallocation) ตลอดช่วงเวลา 20 ปี รวมประมาณ 1,049,000 บาท
(โดยยังไม่พิจารณาอัตราเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้น) หรือคิดเป็นเงินประมาณ 50,000 บาทต่อปี (ในช่วง
เวลา 20 ปี) การสนับสนุนการวางแผนการออมหรือการลงทุนในสินทรัพย์ของประชากรไทยในช่วง
วัยทำ�งานเพื่อให้เงินออมและทรัพย์สินนั้นสามารถก่อให้เกิดรายได้ในช่วงวัยสูงอายุได้อย่างน้อยใน
มูลค่าข้างต้นต่อปีเป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมและสร้างความตระหนัก
ยกตัวอย่างเช่น หากบุคคลหนึ่งมีแผนการจัดการสินทรัพย์ เฉพาะในรูปแบบการออมเงิน
ฝาก (money saving) โดยเป็นในลักษณะ เงินฝากเผื่อเรียก ซึ่งปัจจุบันให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากใน
ระดับที่ค่อนข้างต่ำ�อยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 0.5 ต่อปี ในการที่จะมีรายได้จากเงินออมก้อนนั้นเพื่อ
ให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในระดับค่าเฉลี่ยของผู้สูงอายุไทยตาม standard of living ใน พ.ศ. 2560
ซึ่งเท่ากับประมาณ 50,000 บาทต่อปี บุคคลนั้นก็ต้องเตรียมตัวในการมีเงินออมเมื่ออายุ 60 ปี
เพื่อฝากในลักษณะเผื่อเรียกที่จำ�นวนประมาณ 10.0 ล้านบาท (10.0 ล้านบาท X 0.005 = 50,000
บาท) แต่หากบุคคลนั้น มีความรู้ทางการการเงินและมีแผนการจัดการสินทรัพย์ในรูปแบบอื่นที่ให้
ผลตอบแทนสูงกว่าเงินออมในลักษณะฝากเผื่อเรียก เช่น เงินฝากประจำ�ระยะยาว หรือ การลงทุน
ทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าของสินทรัพย์ที่ต้องมีก็จะต่ำ�กว่า หรือในมูลค่าสินทรัพย์เท่า
เดิมก็สามารถให้ผลตอบแทนเป็นรายได้เพื่อใช้จ่ายในวัยสูงอายุที่สูงกว่า 50,000 ต่อปี เช่น หาก
สามารถลงทุนหรือจัดการสินทรัพย์ที่มีโดยได้รับผลตอบแทนในอัตราเฉลี่ย ร้อยละ 2 ต่อปี การจะ
มีรายได้จากการลงทุนหรือสินทรัพย์นั้นปีละ 50,000 บาท ก็จะต้องการสินทรัพย์ที่ต้องมี ณ อายุ
60 ปี ที่เพียง 2.5 ล้านบาท หรือ หากมีสินทรัพย์ 10 ล้านบาท ก็จะมีรายได้จากการจัดการสินทรัพย์
นั้นต่อปี สูงถึง 200,000 บาท ซึ่งจะทำ�ให้สามารถใช้ชีวิตและมีการบริโภคในช่วงสูงอายุในระดับที่
สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปของผู้สูงอายุไทย ณ พ.ศ. 2560
4

  ปัจจุบนั อายุคาดเฉลีย่ ทีอ่ ายุ 60 ปีของคนไทย (จำ�นวนปีเฉลีย่ ทีค่ าดว่าผูท้ อี่ ายุ 60 ปี จะมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไป) สำ�หรับ
ผู้ชาย คือ 17.1 ปี และ สำ�หรับผู้หญิง คือ 22.8 ปี (ที่มา สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 28 มกราคม 2562)
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นอกจากรายได้จากการจัดสรรสินทรัพย์ภาคเอกชนแล้ว ร้อยละ 31 หรือประมาณ 776,000
บาท มีที่มาจากรายได้จากการทำ�งาน (labor income) ร้อยละ 17 หรือประมาณ 431,000 บาท
เป็นการโอนรับสุทธิจากภาครัฐ (net public transfer-in) และการจัดการสินทรัพย์ภาครัฐ (Public ABR)
และอีกร้อยละ 11 หรือประมาณ 287,000 บาท เป็นการโอนรับสุทธิจากครัวเรือนภาคเอกชน (net
inter-HH transfer-in) ภายใต้สถานการณ์ทปี่ ระชากรไทยในปัจจุบนั อยูเ่ ป็นโสดเพิม่ ขึน้ และมีจ�ำ นวน
บุตรหลานน้อยลง ระดับการโอนรับสุทธิภาคเอกชนจากทั้งระหว่างครัวเรือนและภายในครัวเรือน
มีแนวโน้มที่จะลดลง ยกตัวอย่างเช่น หากบุคคลหนึ่งไม่ได้แต่งงาน หรือ ไม่มีลูก การมีโอกาสที่
จะได้รับการช่วยเหลือในลักษณะการโอนจากจากลูกหลานทั้งภายในครัวเรือน หรือ ระหว่างครัว
เรือน ในวัยสูงอายุ อาจจะน้อยมากหรือไม่มีเลย ดังนั้น มูลค่าการโอนรับสุทธิจากครัวเรือนภาค
เอกชน 287,000 บาท หรือประมาณ 14,000 บาทต่อปี ก็จำ�เป็นต้องมาจากแหล่งรายได้อื่น เช่น
จากการทำ�งาน หรือ รายได้จากการจัดการสินทรัพย์ที่บุคคลนั้นต้องวางแผนและเตรียมการไว้ให้มี
ในระดับที่สูงกว่า ผู้สูงอายุที่ได้รับการช่วยเหลือจากลูกหลานในรูปแบบการโอนภาคเอกชน ดังนั้น
การเตรียมการเพื่อส่งเสริมการมีรายได้จากการทำ�งานที่เพิ่มขึ้น หรือ ยาวนานขึ้นสำ�หรับผู้ที่มีอายุ
60 ปีขึ้นไป การโอนรับสุทธิจากภาครัฐ และรายได้จากทรัพย์สินและเงินออม หรือจากการจัดสรร
สินทรัพย์ภาคเอกชน จึงเป็นเรื่องที่มีความสำ�คัญและต้องเตรียมการสำ�หรับกลุ่มประชากรของไทย
ตั้งแต่ในช่วงวัยทำ�งาน
รูป 5.2 มูลค่าการบริโภคต่อหัวประชากร (per capita consumption) รวม
ในช่วงอายุ 60-79 ปี พ.ศ. 2560
Private Transfer (Net: Intra-HH)

-2%

Private Transfer (Net)

14%

Labor Income

26%

Public Transfer (Net)

18%

Private ABR

39%
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Public ABR

-1%

สาม นโยบายการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ (โดยเฉพาะผู้สูงอายุยากจน)
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับบุคคล โดยเลือกเฉพาะบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
พบว่า ประมาณร้อยละ 7 (หรือ 741,433 คน จากผู้สูงอายุทั้งหมด 11.3 ล้านคน) มีระดับการบริโภค
ภาคเอกชนต่ำ�กว่าเส้นความยากจน (poverty line) พ.ศ. 2560 ซึ่งเท่ากับ 2,686 บาทต่อเดือน หรือ
32,232 บาทต่อปี
เมื่อคำ�นวณผลต่างของระดับการบริโภคภาคเอกชน (private consumption) กับเส้นความ
ยากจน ซึ่งอาจใช้เป็นข้อมูลสะท้อนมูลค่าทรัพยากรทางเศรษฐกิจ (ในลักษณะของเงินอุดหนุน
เพิ่มเติมจากเงินโอนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ/การจัดสรรสินทรัพย์ของบุคคล) ที่ถ้าจะดึงผู้สูงอายุ
กลุม่ นีม้ รี ะดับการบริโภสูงกว่าเส้นความยากจนว่าต้องใช้เงินเท่าไร พบว่า โดยเฉลีย่ ต้องได้รบั เงินเงิน
อุดหนุนเพิม่ เติมทีจ่ �ำ นวน 4,849 บาท ต่อคนต่อปี หรือ 404 บาทต่อเดือน ซึง่ คิดเป็นจำ�นวนเงินรวมใน
การดูแลผูส้ งู อายุในปัจจุบนั ทีย่ ากจนทัง้ หมด 299,593,400 บาทต่อเดือน หรือ 3,595,120,804 บาทต่อปี
ในส่วนนี้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระยะสัน้ เป็นบทบาทของรัฐในการเข้าไปสนับสนุนในด้าน
สวัสดิการที่จำ�เป็น ซึ่งอาจจะต้องเป็นในลักษณะของนโยบายที่ เฉพาะกลุ่ม หรือ targeting policy
เสริมกับนโยบายถ้วนหน้า (universal policy) ของสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ส่วนข้อเสนอแนะระยะกลาง
และระยะยาว ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาระบบการออมเกษียณอายุให้กับประชาชนในวัยทำ�งาน
อย่างเข้มข้นมากขึ้น รวมถึง ส่งเสริมการขยายอายุการทำ�งานเพื่อมีรายได้จากการทำ�งานที่ยาวนาน
ขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีโอกาสได้รับการโอนทางเศรษฐกิจจากครอบครัวในวัยสูงอายุที่
น้อย เช่น กลุ่มผู้ที่อยู่เป็นโสด หรือไม่มีลูก
รูป 5.3 ร้อยละผู้สูงอายุที่ยากจน พ.ศ. 2560 พิจารณาจากระดับการบริโภคภาคเอกชน
(private consumption)
ยากจน

7%

ไม่ยากจน

93%
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สี่ นโยบายส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพประชากร
จากการวิเคราะห์ผลกระทบการเปลีย่ นแปลงของประชากรไทยทีม่ ตี อ่ การโอนทางเศรษฐกิจ
ระหว่างรุ่นประชากรในอนาคต พบว่า หากพิจารณาเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างอายุของ
ประชากร ภายใต้สถานการณ์ทปี่ ระเทศมีสดั ส่วนประชากรสูงอายุเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง ในขณะทีว่ ยั กำ�ลัง
แรงงานและเด็กลดลง การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต ระดับภาพรวมประเทศ (aggregate LCD)
จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำ�คัญและความจำ�เป็นของการเตรียม
พร้อมและเตรียมตัวของประชาชนและครัวเรือนในภาคเอกชน รวมถึง การคลังภาครัฐของรัฐบาล
ภายใต้สถานการณ์การคาดการณ์นี้ ข้อสมมติที่สำ�คัญหนึ่ง คือ กำ�หนดให้แบบแผนของระดับการ
บริโภค (consumption) และ รายได้จากการทำ�งาน (labor income) ในแต่ละรายอายุคงทีข่ า้ มช่วงเวลา
อย่างไรก็ตาม ตามที่การศึกษานี้พยายามแสดงให้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นที่มาของการศึกษาว่า
การเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ใช่เฉพาะการเปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้าง
อายุ แต่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในคุณลักษณะของประชากรในด้านต่างๆ ที่อาจเป็นทั้งผลเชิงบวก
หรือผลเชิงลบ ต่อระดับรายได้และระดับการบริโภคของประชากรในอนาคต ซึง่ จากผลการวิเคราะห์ที่
นำ�ผลการคาดการณ์การเปลีย่ นแปลงในด้านระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และประเภทครัวเรือน
ของประชากรมาร่วมคาดการณ์ สถานการณ์การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวติ (LCD) รวมถึง การจัดสรร
ระหว่างช่วงอายุ (age reallocation) ในอนาคต อาจไม่ได้เป็นที่น่ากังวลเหมือนกับผลการวิเคราะห์ที่
พิจารณาเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้างอายุเท่านั้น โดยพบว่าการขาดดุลรายได้ตามช่วง
ชีวิต (LCD) พ.ศ. 2570 มีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2560 ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นใน พ.ศ. 2580
ปัจจัยด้านคุณลักษณะของประชากรที่เป็นคำ�อธิบายของข้อค้นพบนี้ น่าจะได้แก่ “ระดับ
การศึกษา” ของประชากรไทยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ส่วนปัจจัยด้านสถานภาพสมรสและ
ประเภทครัวเรือน ยัง จำ�เป็นต้องทำ�การวิเคราะห์ในเชิงลึกให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ) โดยระดับการศึกษาเป็น
ตัวชี้วัดที่สำ�คัญหนึ่งของการพัฒนาคนและทุนมนุษย์ ของประเทศ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำ�คัญส่งผลต่อ
ความสามารถในการทำ�งานและกำ�หนดระดับรายได้จากการทำ�งานของแต่ละบุคคล
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จากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลการโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุน่ ประชากร พ.ศ. 2560 ในระดับ
บุคคล จำ�แนกตามระดับการศึกษา ตามกลุม่ วัย ได้แก่ วัยทำ�งานและวัยสูงอายุ ข้อมูลทีพ่ บแสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนว่า ระดับรายได้จากการทำ�งาน (labor income) มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก (+) กับ
ระดับการศึกษาของบุคคล ยกตัวอย่างเช่น ในกลุ่มวัยทำ�งานอายุ 15-19 ปี ผู้ที่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาหรือต่ำ�กว่า มีรายได้จากการทำ�งานเฉลี่ยต่อปี อยู่ที่ 94,145 บาท ขณะที่ผู้ที่จบการ
ศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีรายได้จากการทำ�งานเฉลี่ยต่อปีสูงกว่าถึง 3 เท่าโดยอยู่
ที่เฉลี่ย 300,543 บาทปี
เมื่อพิจารณาในระดับประเทศ การที่ประเทศมีสัดส่วนประชากรที่มีระดับการศึกษาสูงขึ้น
ย่อมหมายความว่า รายได้จากการทำ�งานภาพรวมระดับประเทศ (aggregate labor income) ย่อมมี
แนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ด้วย ถึงแม้ประชากรจะมีสดั ส่วนทีเ่ ป็นผูส้ งู อายุเพิม่ สูงขึน้ แต่หากประชากรสูงอายุ
เหล่านัน้ มีระดับการศึกษาทีส่ งู ขึน้ เมือ่ เทียบกับในอดีต การเปลีย่ นแปลงในภาพรวมของระดับรายได้
จากการทำ�งานทั้งประเทศ ก็สามารถเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์แบบแผนรายอายุ
รายได้จากการทำ�งานต่อหัวประชากรของคนไทย พ. ศ. 2560 เทียบกับผลการคาดการณ์ พ.ศ. 2570
และ พ.ศ. 2580 ทีพ่ จิ ารณาการเปลีย่ นแปลงคุณลักษณะของประชากร ซึง่ รวมถึง ระดับการศึกษาด้วย
ซึ่งพบว่ามีการยกตัวสูงขึ้น (shift) โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรวัยทำ�งานในช่วงอายุประมาณ 25 ปี
ขึ้นไปถึงอายุ 60 ปี
ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่า การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะในด้านการศึกษา
เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามสำ�คัญและสามารถบรรเทาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากการสูงวัยของประชากรได้ ดังนัน้ นโยบายในการเสริมสร้างความมัน่ คงทางประชากรในอนาคต
จึงต้องให้ความสำ�คัญทั้งในด้านจำ�นวนหรือปริมาณประชากร ควบคู่ไปกับการลงทุนเพื่อยกระดับ
คุณภาพและพัฒนาคนของประเทศในระยะยาวให้ดียิ่งขึ้น
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วัยสูงอายุ
อายุ 60 ปีขึ้นไป

สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาต่อนต้น
ประถมศึกษาหรือต่ำ�กว่า

วัยแรงงาน
อายุ 15-59 ปี

รูป 5.4 รายได้จากการทำ�งาน ต่อหัวประชากร (per capita labor income) เฉลี่ยต่อปี
จำ�แนกตามวัยและระดับการศึกษา พ.ศ. 2560

สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาต่อนต้น
ประถมศึกษาหรือต่ำ�กว่า

101,140
79,658
57,432
34,063
305,543
130,580
107,626
94,145
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รูป 5.5 แบบแผนรายอายุ รายได้จากการทำ�งาน ต่อหัวประชากร พ.ศ. 2560
ผลการคาดการณ์ พ.ศ. 2570 และ 2580 โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของประชากร
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (age-specific life cycle deficit: LCD)

แบบแผนรายอายุ (age profile) ของการขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (LCD) การบริโภค
(consumption) รายได้จากการทำ�งาน (labor income) รวมถึง องค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบ
พ.ศ. 2560 ในระดับบุคคลหรือต่อหัวประชากร (per capita) แสดงได้ดังรูป ก.1-ก.6
รูป ก.1 ระดับการบริโภคและรายได้แรงงานตามอายุต่อหัว (per capita consumption and labor income)
บาท

Labor income
Consumption

200,000
150,000
100,000
50,000
0

0

9

18

27

36

45

54

63

72

84

90

99 อายุ

รูป ก.2 การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต ต่อหัว (per capita life cycle deficit: LCD)
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รูป ก.3 ระดับการบริโภคตามอายุต่อหัว (per capita consumption) จำ�แนกภาคอกชนและภาครัฐ
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Public Consumption

รูป ก.4 ระดับการบริโภคภาคเอกชนตามอายุต่อหัว (per capita private consumption)
จำ�แนกตามหมวดค่าใช้จ่าย
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บาท

รูป ก.5 ระดับการบริโภคภาครัฐตามอายุต่อหัว (per capita public consumption)
จำ�แนกตามหมวดค่าใช้จ่าย

80,000
60,000
40,000
20,000
0

0

9

18

27

36

45

Pri_C_Education

54

63

72

Pri_C_Health

84

90

99 อายุ

Pri_C_Others

รูป ก.6 ระดับรายได้แรงงานตามอายุต่อหัว (per capita labor income)
จำ�แนกเป็นจากการเป็นลูกจ้าง และ จากการประกอบอาชีพอิสระ
บาท
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ภาคผนวก ข
การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age reallocation)

แบบแผนรายอายุ (age profile) ของการจัดสรรสินทรัพย์ (asset based reallocation)
การโอน (transfer) ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึง องค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบ พ.ศ. 2560
ในระดับบุคคลหรือต่อหัวประชากร (per capita) แสดงได้ดังรูป ข.1-ข.7
รูป ข.1 การจัดสรรสินทรัพย์ภาครัฐ ต่อหัว (Per capita: Public ABR) พ.ศ. 2560
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-4,000

Net Government Property Income

Public ABR

Public Saving

รูป ข.2 การจัดสรรสินทรัพย์ภาคเอกชน ต่อหัว (Per capita: Private ABR) พ.ศ. 2560
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รูป ข.3 การโอนเข้าภาครัฐ (จากภาครัฐสู่ครัวเรือน) ต่อหัว
(Per capita: Public transfer inflows) พ.ศ. 2560
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รูป ข.4 การโอนออกภาครัฐ (จากครัวเรือนสู่ภาครัฐ) ต่อหัว
(Per capita: Public transfer outflows) พ.ศ. 2560
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Social contribution (social security)

รูป ข.5 การโอนภาครัฐสุทธิ (ระหว่างครัวเรือนและภาครัฐ) ต่อหัว
(Per capita: Net Public transfer) พ.ศ. 2560
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20,000
40,000
Public Transfer Inflows

Public Transfer Outflows

Public Transfer (Net)

รูป ข.6 การโอนภาคเอกชน (ระหว่างครัวเรือน) สุทธิต่อหัว
(Per capita: Net Private Inter-HH transfer) พ.ศ. 2560
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รูป ข.7  การโอนภาคเอกชน (ภายในครัวเรือน) สุทธิต่อหัว
(Per capita: Net Private Intra-HH transfer) พ.ศ. 2560
บาท
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50,000
0
-50,000
Private Transfer Outflows
(Intra-HH)

Private Transfer Inflows
(Total)
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Private Transfer
(Net: Intra-HH)

ภาคผนวก ค
เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ แบบแผนรายอายุ (age profile) ของ การบริโภค (consumption) รายได้จากการทำ�งาน (labor income) และ การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (life cycle deficit:
LCD) พ.ศ. 2560 กับ ผลการศึกษา พ.ศ. 2556
รูป ค.1 แบบแผนรายอายุ การบริโภคและรายได้จากการทำ�งาน ต่อหัว (per capita LCD)
พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบ พ.ศ. 2556
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2556 สภาพัฒน์ (Labor income)
2560 (Labor income)

รูป ค.2 แบบแผนรายอายุ การบริโภคและรายได้จากการทำ�งาน ระดับภาพรวมประเทศ
(aggregate LCD) พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบ พ.ศ. 2556
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รูป ค.3 แบบแผนรายอายุ การขาดดุลรายได้ระหว่างช่วงชีวิต ต่อหัว (per capita LCD)
พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบ พ.ศ. 2556
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รูป ค.4 แบบแผนรายอายุ การขาดดุลรายได้ระหว่างช่วงชีวิต ระดับภาพรวมประเทศ
(Aggregate LCD) พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบ พ.ศ. 2556
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ภาคผนวก ง
โครงสร้างอายุของประชากร และจำ�แนกตามคุณลักษณะของประชากร
พ.ศ. 2560 2570 และ 2580

1.โครงสร้างอายุของประชากร
ลักษณะโครงสร้างอายุของประชากรไทยที่ผ่านมา มีสัดส่วนประชากรวัยเด็กสูงกว่าวัย
สูงอายุมาโดยตลอด จากแนวโน้มการลดลงของสัดส่วนประชากรวัยเด็กตัง้ แต่แรกเกิดถึง 14 ปี ข้อมูล
ประชากรใน พ.ศ. 2560 จากผลการศึกษานี้จะพบว่าสัดส่วนของประชากรวัยเด็ก (อายุแรกเกิดถึง
14 ปี) มีร้อยละ 17.6 ขณะที่สัดส่วนประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีร้อยละ 17.1 จำ�นวนประชากร
สูงอายุเริ่มจะใกล้เคียงกับจำ�นวนประชากรวัยเด็กแล้ว และจากข้อมูลคาดประมาณประชากร
พ.ศ. 2570 และ พ.ศ. 2580 สัดส่วนประชากรสูงอายุได้มีมากกว่าประชากรวัยเด็กอย่างชัดเจน
นั่นคือ พ.ศ. 2570 มีประชากรวัยเด็กร้อยละ 15.4 ประชากรสูงอายุร้อยละ 24.3 และ พ.ศ. 2580
มีประชากรวัยเด็กร้อยละ 13.3 ประชากรสูงอายุร้อยละ 30.8 ความแตกต่างยิ่งมาก ยิ่งแสดงให้เห็น
ว่าประชากรสูงอายุมีจำ�นวนมากขึ้นเรื่อยๆ
ใน พ.ศ. 2580 เป็นปีทเี่ ห็นการเปลีย่ นแปลงของโครงสร้างประชากร ตัง้ แต่จ�ำ นวนประชากร
ที่ลดลงมาเป็น 65 ล้านคน โครงสร้างอายุของประชากรที่มีประชากรวัยแรงงานร้อยละ 55.9 ที่เหลือ
คือสัดส่วนของประชากรวัยเด็กและวัยสูงอายุหรือเรียกได้ว่าอัตราส่วนพึ่งพิง เมื่อประชากรวัยเด็ก
เป็นช่วงวัยที่ยังไม่สามารถหารายได้ให้ตนเองได้ และวัยสูงอายุเริ่มมีรายได้จากการทำ�งานลดลง
อันเกิดจากการเกษียณอายุการทำ�งาน การบริโภคที่เกิดขึ้นของประชากรวัยเด็กและวัยสูงอายุ ส่วน
หนึง่ จึงต้องพึง่ พิงประชากรวัยทำ�งาน ดังนัน้ ประชากรวัยแรงงานใน พ.ศ. 2580 จำ�นวน 36.5 ล้านคน
จึงต้องดูแลประชากรเด็กและสูงอายุ หรือคิดเป็นอัตราประชากรวัยแรงงาน 1.2 คน ต้องดูแลเด็ก
และผู้สูงอายุ 1 คน จากตาราง 4.2 แสดงให้เห็นว่าภาระที่วัยแรงงานต้องดูแลเด็กและผู้สูงอายุใน
พ.ศ. 2560 ยังมีสัดส่วนไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อ พ.ศ. 2570 และ พ.ศ. 2580 ภาระในการพึ่งพิงที่
เกิดขึ้นจะมาจากผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก
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ตาราง ง.1 แสดงจำ�นวนร้อยละของประชากรไทย พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2570 และ พ.ศ. 2580
กลุ่มอายุ
พ.ศ. 2560
0-4 ปี
3,673,612
5-14 ปี
7,902,621
15-29 ปี 13,515,321
30-44 ปี 14,517,452
45 - 59 ปี 15,138,790
60 ปีขึ้นไป 11,313,061
รวม
66,060,856

จำ�นวน
พ.ศ. 2570
3,178,967
7,067,693
12,253,880
13,203,646
14,865,492
16,273,442
66,843,120

พ.ศ. 2580 พ.ศ. 2560
2,615,197
5.6
6,046,188
12.0
10,769,036
20.5
12,799,544
22.0
12,945,876
22.9
20,068,347
17.1
65,244,187
100.0

ร้อยละ
พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2580
4.8
4.0
10.6
9.3
18.3
16.5
19.8
19.6
22.2
19.8
24.3
30.8
100.0
100.0

2. คุณลักษณะทางประชากร (ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส และประเภทครัวเรือน)
ตามวิธีการศึกษาในการคาดการณ์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของประชากรไทย ด้าน
คุณลักษณะเกี่ยวกับระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และประเภทครัวเรือนตามโครงสร้างรุ่น
ประชากรของสมาชิกในครัวเรือน ที่ได้อธิบายในบทที่ 3 ส่วนนี้ นำ�เสนอผลการวิเคราะห์เพื่อคาด
การณ์โครงสร้างประชากรตามคุณลักษณะทางประชากร เปรียบเทียบ พ.ศ. 2560 2570 และ 2580
ตามลำ�ดับ
(ก) ระดับการศึกษาสูงสุด
ประชากรไทยมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ใน พ.ศ. 2560 ประชากรไทยมีระดับการศึกษา
สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 15.3 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 22.8 ใน พ.ศ. 2580 การที่
ประชากรไทยมีระดับการศึกษาสูงสุดสูงขึ้น จะช่วยให้ประชากรวัยแรงงานมีความสามารถในการ
หารายได้เพิ่มขึ้น
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ตาราง ง.2 จำ�นวนและร้อยละของประชากรไทย จำ�แนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2570 และ พ.ศ. 2580
กลุ่มอายุ

พ.ศ.2560 0-4 ปี
5-14 ปี
15-29 ปี
30-44 ปี
45 - 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
พ.ศ.2570 0-4 ปี
5-14 ปี
15-29 ปี
30-44 ปี
45 - 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
พ.ศ.2580 0-4 ปี
5-14 ปี
15-29 ปี
30-44 ปี
45 - 59 ปี
60 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถม ระดับมัธยม ระดับมัธยม ระดับสูงกว่า
ศึกษาและ ศึกษาต้น ศึกษาปลาย มัธยมศึกษา
ต่ำ�กว่า
100.0
0.0
0.0
0.0
99.6
0.4
0.0
0.0
18.7
36.6
19.5
25.1
37.0
18.7
17.6
26.7
67.5
8.5
9.9
14.1
86.5
4.0
3.6
5.9
100.0
0.0
0.0
0.0
99.4
0.6
0.0
0.0
13.8
34.9
16.5
34.7
26.7
19.0
18.4
35.9
60.7
9.3
11.3
18.7
83.8
4.5
4.3
7.4
100.0
0.0
0.0
0.0
99.2
0.8
0.0
0.0
10.3
33.1
13.6
43.0
20.7
17.9
18.0
43.4
54.1
9.9
12.5
23.5
82.1
4.8
4.7
8.3
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ตาราง ง.3 ร้อยละของประชากรไทย จำ�แนกตามระดับการศึกษา และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2570 และ พ.ศ. 2580
กลุ่มอายุ
พ.ศ.2560 0-4 ปี
5-14 ปี
15-29 ปี
30-44 ปี
45 - 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
พ.ศ.2570 0-4 ปี
5-14 ปี
15-29 ปี
30-44 ปี
45 - 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
พ.ศ.2580 0-4 ปี
5-14 ปี
15-29 ปี
30-44 ปี
45 - 59 ปี
60 ปีขึ้นไป

ประถมศึกษา
และต่ำ�กว่า
100.0
99.6
18.7
37.0
67.5
86.5
100.0
99.4
13.8
26.7
60.7
83.8
100.0
99.2
10.3
20.7
54.1
82.1
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ระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับมัธยม ระดับมัธยม ระดับสูงกว่า
ศึกษาต้น ศึกษาปลาย มัธยมศึกษา
0.0
0.0
0.0
0.4
0.0
0.0
36.6
19.5
25.1
18.7
17.6
26.7
8.5
9.9
14.1
4.0
3.6
5.9
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.0
34.9
16.5
34.7
19.0
18.4
35.9
9.3
11.3
18.7
4.5
4.3
7.4
0.0
0.0
0.0
0.8
0.0
0.0
33.1
13.6
43.0
17.9
18.0
43.4
9.9
12.5
23.5
4.8
4.7
8.3

(ข) สถานภาพสมรส
ตาราง ง.4 จำ�นวนและร้อยละของประชากรไทย จำ�แนกตามสถานภาพสมรส พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2570 และ พ.ศ. 2580
สถานภาพ
สมรส
โสด
แต่งงาน
หย่า แยกทาง
หม้าย
รวม

พ.ศ. 2560
25,103,686
33,827,263
2,469,651
4,660,256
66,060,856

จำ�นวน
พ.ศ. 2570
23,245,740
33,801,142
2,946,948
6,849,291
66,843,120

พ.ศ. 2580 พ.ศ. 2560
21,152,606
38.0
31,613,990
51.2
3,272,779
3.7
9,204,812
7.1
65,244,187
100.0

ร้อยละ
พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2580
34.8
32.4
50.6
48.5
4.4
5.0
10.2
14.1
100.0
100.0

ตาราง ง.5 ร้อยละของประชากรไทย จำ�แนกตามสถานภาพสมรส และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2570 และ พ.ศ. 2580
กลุ่มอายุ
พ.ศ.2560 0-4 ปี
5-14 ปี
15-29 ปี
30-44 ปี
45 - 59 ปี
60 ปีขึ้นไป

โสด
100.0
99.8
65.2
20.4
8.2
4.5

สถานภาพสมรส
แต่งงานหรือมีคู่ หย่า แยกทาง
0.0
0.0
0.1
0.0
32.2
2.4
72.3
6.1
79.3
6.2
61.5
2.9
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หม้าย
0.0
0.0
0.2
1.2
6.3
31.0

กลุ่มอายุ
พ.ศ.2570 0-4 ปี
5-14 ปี
15-29 ปี
30-44 ปี
45 - 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
พ.ศ.2580 0-4 ปี
5-14 ปี
15-29 ปี
30-44 ปี
45 - 59 ปี
60 ปีขึ้นไป

โสด
100.0
99.8
65.2
22.5
8.7
4.6
100.0
99.8
67.6
24.3
9.4
4.4

สถานภาพสมรส
แต่งงานหรือมีคู่ หย่า แยกทาง
0.0
0.0
0.1
0.0
31.6
3.0
68.6
7.5
76.4
7.3
58.3%
3.1
0.0
0.0
0.1
0.0
28.7
3.5
64.8
9.1
73.5
8.5
53.3
3.2

หม้าย
0.0
0.0
0.2
1.4
7.6
33.9
0.0
0.0
0.2
1.7
8.6
39.1

(ค) ประเภทครัวเรือน
ตาราง ง.6 จำ�นวนและร้อยละของประชากรไทย จำ�แนกตามประเภทครัวเรือน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2570 และ พ.ศ. 2580
ประเภท
ครัวเรือน
1 รุ่นประชากร
2 รุ่นประชากร
3 รุ่นประชากรขึ้นไป
รวม

พ.ศ. 2560
14,783,791
32,213,669
19,063,396
66,060,856

จำ�นวน
พ.ศ. 2570
20,410,337
29,787,410
16,645,373
66,843,120
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พ.ศ. 2580 พ.ศ. 2560
25,069,207 22.4%
26,495,159 48.8%
13,679,821 28.9%
65,244,187
100.0

ร้อยละ
พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2580
30.5%
38.4%
44.6%
40.6%
24.9%
21.0%
100.0
100.0

แนวโน้มของประเภทครัวเรือนเปลี่ยนไปอยู่อาศัยแบบ 1 รุ่นประชากรเพิ่มขึ้นเกือบทุกกลุ่ม
อายุ ยกเว้นกลุ่มอายุ 0 -4 ปี ที่มีการอยู่อาศัยในครัวเรือนเป็นลักษณะ 2 รุ่นประชากรเพิ่มขึ้นด้วย
เช่นกัน เมื่อพิจารณาประเภทครัวเรือนของประชากรวัยเด็กและวัยทำ�งานจะพบว่า ในช่วงวัยเด็กยัง
มีการอยู่อาศัยในประเภท 2 รุ่นประชากรและตั้งแต่ 3 รุ่นประชากรในสัดส่วนที่สูงอยู่ และเมื่อเข้าสู่
วัยทำ�งานอายุ 15 ปีขึ้นไป รูปแบบครัวเรือนที่อยู่อาศัยได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นประเภครัวเรือน 1 รุ่น
ประชากรเพิ่มขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น
ตาราง ง.7 ร้อยละของประชากรไทย จำ�แนกตามประเภทครัวเรือน และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2570 และ พ.ศ. 2580
กลุ่มอายุ
พ.ศ.2560

พ.ศ.2570

พ.ศ.2580

1 รุ่นประชากร
0-4 ปี
1.9
5-14 ปี
2.5
15-29 ปี
17.7
30-44 ปี
23.7
45 - 59 ปี
31.1
60 ปีขึ้นไป
35.2
0-4 ปี
3.6
5-14 ปี
4.4
15-29 ปี
21.2
30-44 ปี
30.3
45 - 59 ปี
41.0
60 ปีขึ้นไป
44.8
0-4 ปี
7.0
5-14 ปี
7.9
15-29 ปี
23.5
30-44 ปี
36.1
45 - 59 ปี
49.8
60 ปีขึ้นไป
53.9
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ประเภทครัวเรือน
2 รุ่นประชากร ตั้งแต่ 3 รุ่นประชากร
49.8
48.3
61.4
36.1
52.5
29.8
50.0
26.3
46.9
22.0
36.0
28.8
51.6
44.8
62.3
33.2
50.8
27.9
45.7
24.0
41.5
17.6
32.7
22.6
52.2
40.8
62.1
30.0
50.5
26.0
42.3
21.6
36.3
13.9
29.0
17.1

ดัชนี
ก

กระแสไหลเข้า (inflow)
กระแสไหลออก (outflow)
การเกินดุลทางเศรษฐกิจ (economic surplus)
การขาดดุลทางเศรษฐกิจ (economic deficit)
การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต (Life Cycle Deficit : LCD)

32,33
32, 33
3
3, 63
7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 30, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 57,
58, 59, 80, 81, 85, 86, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 103
การขาดดุลรายได้ตามช่วงชีวิต ภาพรวมประเทศ (aggregate LCD)
84, 91
การจัดทำ�ค่าคุมยอดระดับมหภาค (macro control)
16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 35, 46, 47, 48
การจัดสรรระหว่างช่วงอายุ (age reallocation)
4, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 20, 21, 24, 31, 46, 48,
49, 50, 52, 55, 56, 57, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 71, 74,
76, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 103
การจัดสรรสินทรัพย์ (asset-based reallocation)
3, 4, 5, 7, 9, 10 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24,
30, 31, 32, 33, 34, 41, 44, 49, 52, 53, 57, 62, 63, 66, 68,
70, 72, 74, 75, 77, 81, 85, 91, 94, 95, 96, 100, 101, 102
การจัดสรรสินทรัพย์ที่เป็นบวก (positive asset-based reallocation)
8
การจัดสรรสินทรัพย์ที่เป็นลบ (negative asset-based reallocation)
8
การจัดสรรสินทรัพย์ภาครัฐ (Public asset-based reallocation: public ABR)
23, 31, 34, 41,
49, 52, 53, 55, 57
การจัดสรรสินทรัพย์ภาคเอกชน (private asset-based reallocation: private ABR) 12, 23, 31, 32, 49, 52,
53, 55, 57, 62, 68, 70, 72, 74,
75, 77,  81, 85, 91, 95, 96, 100, 101
การบริโภค (consumption)
2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
33, 34, 35, 36, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103
การบริโภคภาครัฐ (public consumption)
13, 17, 22 ,24, 25, 27, 28, 29, 33, 42, 48, 50
การบริโภคภาคเอกชน (private consumption)
10, 13, 17, 22, 24, 25, 41, 48, 50 ,102
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การสำ�รวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร (Survey of Population Change: SPC)
การสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio-economic Survey: SES)

19, 43, 96
24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 32, 34, 41, 42
การออมภาคเอกชน (private saving)
12, 32, 33, 36, 53, 55, 57
การโอน (transfers)
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,
33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 68, 70, 72, 74, 75, 77, 80, 81, 85, 86, 87, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104
การโอนภาครัฐ (public transfer)
5, 20, 23, 33, 34, 52, 53, 57, 58
การโอนเข้าจากภาครัฐ (public transfer-in)
33, 34, 42
การโอนจากภาคครัวเรือนหรือภาคเอกชนไปยังภาครัฐ (public transfer outflows)
23, 49
การโอนจากภาครัฐไปยังครัวเรือนหรือภาคเอกชน (public transfer inflows)
23, 49
การโอนจากภาครัฐมายังครัวเรือนในลักษณะบริการสาธารณะ (in-kind transfer)
33
การโอนในลักษณะที่เป็นตัวเงิน (cash transfer)
33, 35
การโอนภาคเอกชน (private transfer)
4, 5, 23, 33, 34
การโอนภาคเอกชนภายในครัวเรือน (private intra-household transfer)
34, 35
การโอนภาคเอกชนระหว่างครัวเรือน (inter-household transfer)
34
การโอนรับสุทธิจากสมาชิกภายในครัวเรือน (net intra-household transfer-in)
68, 77
การโอนรับสุทธิภาครัฐ (net public transfer-in)
62, 87, 96, 98
การโอนรับสุทธิภาคเอกชนระหว่างครัวเรือน (net inter-household transfer-in)
62, 96
การโอนสุทธิภายในครัวเรือน (net intra-household transfer)
52, 56, 58, 62, 95
การโอนสุทธิระหว่างครัวเรือน (net inter-household transfer)
56, 58, 85, 91
การโอนระหว่างรุ่นประชากร (intergenerational transfers)
4, 12
การโอนสุทธิของภาครัฐและภาคเอกชนจากต่างประเทศ
(net transfers from the rest of the world (ROW))
23
การโอนออก (transfer-out)
3, 13, 33, 34, 35, 36, 42, 53, 57,58, 62,
68, 70, 72, 74, 75, 77, 87, 91, 95, 98
การโอนออกไปยังภาครัฐ (public transfer out)
34, 42, 91
การโอนออกระหว่างสมาชิกภายในครัวเรือน (intra-household transfer out)
36, 42, 58
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ค

ค่าใช้จ่ายการบริโภคภาครัฐด้านการศึกษา
28
โครงสร้างอายุ
6, 42, 44, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 97, 98, 103
บ

บริบทการสูงวัย
บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ (National Transfer Accounts: NTA)
บัญชีรายได้ประชาชาติของประเทศไทย
แบบแผนรายอายุ (age profile)

5, 6
4, 7, 8, 9, 12, 17, 20,
21, 22, 23, 35, 41, 42, 46,47, 48, 63, 94
21
13, 16, 21, 24, 30, 32, 33, 34, 35,
42, 44, 50, 80, 84, 90, 104, 105

ภ

ภาษีเงินได้ (income tax)
ภาษีเพื่อการบริโภค (consumption tax)

31, 34
31
ม

โมเดลวัฏจักรชีวิตทางเศรษฐกิจ (Economic Life Cycle Model)

2, 9, 57, 95

ร

ระดับการบริโภคของครัวเรือน (Household consumption expenditure)
68
ระดับการบริโภคต่อหัว (per capita consumption)
50, 51, 57, 95
รายจ่ายด้านสุขภาพของภาครัฐ
28
รายจ่ายเพื่อการบริโภค
8, 11, 13, 17, 18, 22, 23, 26
รายได้จากการทำ�งาน (labor income)
11, 13, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 33, 35, 44,
46, 47, 48, 50, 51, 54, 61, 62, 63, 64, 66, 68,
70, 72, 77, 80, 82, 88, 95, 96, 97, 101, 103, 104
รายได้จากการทำ�งานเป็นลูกจ้าง (employee income)
29, 48
รายได้จากการประกอบอาชีพอิสระ (self-employed income)
11, 22, 29, 30, 32, 48
รายได้จากสินทรัพย์ประเภททรัพย์สิน (private property income)
23, 31, 32, 41, 53
รายได้จากสินทรัพย์ประเภททุน (private capital income)
32, 33, 41, 48, 53
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