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การเปลี่ยนแปลงของคนไทย 
จากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน* 

วรวรรณ  ชาญดวยวิทย** 

คุณภาพแหงชีวติ 
ปฏิทินแหงความหวัง : จากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน 

เมื่อผมอยูในครรภของแม ผมตองการใหแมไดรับประทานอาหารที่เปนคุณประโยชน และไดรับความเอาใจใสและบริการ
อันดีในเรื่องสวัสดิภาพของแมและเด็ก 

ผมไมตองการมีพี่นองมากอยางท่ีพอแมผมมีอยู และแมจะตองไมมีลูกถี่นัก 
พอกับแมจะแตงงานกันถูกกฎหมายหรือธรรมเนียมประเพณีหรือไม ไมสําคัญ แตสําคัญท่ีพอกับแมตองอยูดวยกันอยาง

สงบสุข ทําความอบอุนใหผมและพี่นอง 
ในระหวาง ๒ - ๓ ขวบแรกของผม ซ่ึงรางกายและสมองผมกําลังเติบโตในระยะที่สําคัญ ผมตองการใหแมผมกับตัวผมได

รับประทานอาหารที่เปนคุณประโยชน 
ผมตองการไปโรงเรียน พี่สาวผมหรือนองสาวผมก็ตองการไปโรงเรียน จะไดมีความรูหากินได และจะไดรูคุณธรรมแหงชีวิต  

ถาผมมีสติปญญาเรียนช้ันสูงๆ ขึ้นไป  ก็ใหมีโอกาสเรียนได ไมวาพอแมผมจะรวยหรือจน  จะอยูในเมืองหรือชนบทแรนแคน 
เมื่อออกจากโรงเรียนแลว ผมตองการงานอาชีพท่ีมีความหมาย  ทําใหไดรับความพอใจวาตนไดทํางานเปนประโยชนแก

สังคม 
บานเมืองท่ีผมอาศัยอยู จะตองมีขื่อมีแป ไมมีการขมขู กดขี่ หรือประทุษรายกัน 
ประเทศของผมควรจะมีความสัมพันธอันชอบธรรมและเปนประโยชนกับโลกภายนอก ผมจะไดมีโอกาสเรียนรูถึงความคิด

และวิชาของมนุษยท้ังโลก  และประเทศของผมจะไดมีโอกาสรับเงินทุนจากตางประเทศมาเปนประโยชนแกสวนรวม 
ผมตองการใหชาติของผม ไดขายผลิตผลแกตางประเทศดวยราคาอันเปนธรรม 
ในฐานะที่ผมเปนชาวนาชาวไร ผมก็อยากมีท่ีดินของผมพอสมควรสําหรับทํามาหากิน มีชองทางไดกูยืมเงินมาขยายงาน มี

โอกาสรูวิธีการทํากินแบบใหมๆ มีตลาดดีและขายสินคาไดราคายุติธรรม 
ในฐานะที่ผมเปนกรรมกร ผมก็ควรจะมีหุนสวน มีสวนในโรงงาน บริษัท หางรานท่ีผมทําอยู 
ในฐานะที่ผมเปนมนุษย ผมก็ตองการอานหนังสือพิมพและหนังสืออื่นๆ ท่ีไมแพงนัก จะฟงวิทยุ ดูโทรทัศนก็ได โดยไมตอง

ทนรบกวนจากการโฆษณามากนัก 
ผมตองการสุขภาพอนามัยอันดี และรัฐบาลจะตองใหบริการปองกันโรคแกผมอยางฟรี กับบริการการแพทย รักษาพยาบาล

อยางถูกอยางดี เจ็บปวยเมื่อใดหาหมอพยาบาลไดสะดวก 
ผมจําเปนตองมีเวลาวางสําหรับเพลิดเพลินกับครอบครัว มีสวนสาธารณะที่เขียวชอุม สามารถมีบทบาทและชมศิลปะ 

วรรณคดี นาฏศิลป ดนตรี วัฒนธรรมตางๆ เท่ียวงานวัด งานลอยกระทง งานนักขัตฤกษ งานกุศลอะไรไดพอสมควร 
                                                             
*   ปรับปรุงจากเอกสารนําเสนอในการสัมมนาวิชาการประจําป 2547 เร่ือง “เหลยีวหลังแลหนา: ยี่สิบปเศรษฐกิจสังคมไทย” จัดโดยสถาบันวิจัยเพ่ือ

การพัฒนาประเทศไทย, 27-28 พฤศจิกายน 2547, โรงแรมแอมบาสซาเดอรซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี  
**  ดร. วรวรรณ ดํารงตําแหนงอาจารยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน และผูเช่ียวชาญอาวุโส ฝายการวิจัยทรัพยากรมนุษยและ 

การพัฒนาสังคม สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
 รวบรวมขอมูลโดยนางสาวสุวิมล ฟกทอง และนายพัธนยุทธ ศานติยานนท 
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ผมตองการอากาศบริสุทธิ์สําหรับหายใจ นํ้าบริสุทธิ์สําหรับดื่ม 
เรื่องอะไรท่ีผมทําเองไมไดหรือไดแตไมดี ผมก็จะขอรวมมือกับเพื่อนฝูงในรูปสหกรณ หรือสโมสร หรือสหภาพ จะไดชวยซ่ึง

กันและกัน 
เรื่องท่ีผมเรียกรองขางตนน้ี ผมไมเรียกรองเปลา ผมยินดีเสียภาษีอากรใหสวนรวมตามอัตภาพ 
ผมตองการโอกาสที่มีสวนในสังคมรอบตัว ผมตองการมีสวนในการวินิจฉัยโชคชะตาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของ

ชาติ 
เมียผมก็ตองการโอกาสตางๆ เชนเดียวกับผม และเราสองคนควรจะไดรับความรูและวิธีการวางแผนครอบครัว 
เมื่อแก ผมและเมียก็ควรไดประโยชนตอบแทนจากการประกันสังคม ซ่ึงผมไดจายบํารุงตลอดมา 
เมื่อจะตาย ก็ขออยาใหตายอยางโงๆ อยางบาๆ คือ ตายในสงครามที่คนอื่นกอใหเกิดขึ้น ตายในสงครามกลางเมือง ตาย

เพราะอุบัติเหตุรถยนต ตายเพราะน้ําหรืออากาศเปนพิษ หรือตายเพราะการเมืองเปนพิษ 
เมื่อตายแลว ยังมีทรัพยสมบัติเหลืออยู เก็บไวใหเมียผมพอใชในชีวิตของเธอ ถาลูกยังเล็กอยูก็เก็บไวเลี้ยงใหโต แตลูกท่ีโต

แลวไมให นอกน้ันรัฐบาลควรเก็บไปหมด จะไดใชประโยชนในการบํารุงชีวิตของคนอื่นๆ บาง 
ตายแลว เผาผมเถิด อยาฝง คนอื่นจะไดมีท่ีดินอาศัยและทํากิน และอยาทําพิธีรีตองในงานศพใหวุนวายไป 
น่ีแหละคือความหมายแหงชีวิต น่ีแหละคือการพัฒนาที่จะควรใหเกิดขึ้นเพื่อประโยชนของทุกคน 
สุดทายน้ี ขอขอบพระคุณทานท้ังหลายที่อุตสาหอานมาจนจบ ขอความสุขสวัสดีและสันติสุขจงเปนของทานท้ังหลาย และ

พระทานกลาวไวดังน้ี เกี่ยวกับความสวัสดี 
“เราตถาคตไมเห็นความสวัสดีอื่นใดของสัตวท้ังหลาย นอกจากปญญา เครื่องตรัสรู ความเพียร ความสํารวมอินทรีย และ

ความเสียสละ” 
หมายเหตุ :  พิมพเปนภาษาไทยครั้งแรกในสังคมศาสตรปริทัศน ปที่ 11 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2516 และเปนภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ 

Bangkok Post ฉบับประจําวันที่ 18 ตุลาคม 2516 

ที่มา : ปวย  อ๊ึงภากรณ (2543). 
 

ขอเขียน “ปฏิทินแหงความหวัง : จากครรภมารดาถึงเชิง
ตะกอน” โดย ดร. ปวย อึ๊งภากรณ เปน “ความหวัง” ในดาน
คุณภาพชีวิตของคนไทยเมื่อป 2516 เมื่อกาลเวลาไดผานไปกวา 
30 ป “ความหวัง” บางอยางยังคงเปน “ความหวัง” ตอไป 
ในขณะที่ “ความหวัง” บางประการของ ดร. ปวย ไดเปน “ความ
จริง” บางแลว 

บทความนี้มุงเนนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของคนไทย
ในชวง 20 ปท่ีผานมาโดยผานสายตาแหง “ความหวัง” ของ  
ดร. ปวย   โดยการมองยอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของคน
ไทยตามชวงวัยตั้งแตครรภมารดาถึงเชิงตะกอน  ขอมูล ท่ี
นําเสนอใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจะถูกจํากัดอยูบางประเภท
ของ “ความหวัง” ของ ดร. ปวย   ท้ังน้ี ดวยขอจํากัดของขอมูล
และเพื่อพยายามใหสอดคลองกับ “ความหวัง” ของกลุมคนใน
ยุคปจจุบันน่ันคือ “เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ”  

เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษหรือ  Millennium 
Development Goals–MDGs เกิดขึ้นจากการรวมประชุมสุด

ยอดแหงสหัสวรรษของผูนําประเทศตางๆ 189 ประเทศ     ท่ี
สํานักงานใหญองคการสหประชาชาติ เมื่อเดือนกันยายน 2543 
ผูนําประเทศตางๆ ไดใหคํารับรองปฏิญญาแหงสหัสวรรษ ซ่ึง
กําหนดวาระการพัฒนาเพื่อสงเสริมการพัฒนาคนและลด
ชองวางการพัฒนาใหเปนจุดเริ่มตนศตวรรษใหม เปาหมายการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษมีท้ังหมด 8 เปาหมายหลักคือ 1 

เปาหมายหลักท่ี 1 ขจัดความยากจนและความหิวโหย 
เปาหมายหลักท่ี 2 ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา 
เปาหมายหลักท่ี 3 สงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศ

และสงเสริมบทบาทสตรี 
เปาหมายหลักท่ี 4 ลดอัตราการตายของเด็ก 
เปาหมายหลักท่ี 5 พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ 

                                                             
1  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

และองคการสหประชาชาติ (2547), หนา 2. 
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เปาหมายหลักท่ี 6 ตอสูโรคเอดส มาลาเรีย และโรค
สําคัญอื่นๆ  

เปาหมายหลักท่ี 7 รักษาและจัดการสิ่งแวดลอมอยาง
ย่ังยืน 

เปาหมายหลักท่ี 8 สงเสริมการเปนหุนสวนเพื่อการ
พัฒนาประชาคมโลก 

เปาหมายที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของคนไทยและ
ในประเด็นท่ีตองการเนนในบทความนี้คือ เปาหมายหลักท่ี 1 ถึง 
6 กรอบระยะเวลาสัมฤทธิ์ผลของเปาหมายการพัฒนาแหง
สหัสวรรษคือ ป 2558 (ค.ศ. 2015)  ยกเวนเปาหมายการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรในชุมชนแออัด 100 ลานคนทั่ว
โลก มีเปาหมายการสัมฤทธิ์ผลในป 2563 (ค.ศ. 2020) การวัด
ความสัมฤทธิ์ผลน้ันใชตัวช้ีวัดท้ังหมด 48 ตัว   อยางไรก็ดี 
ประเทศไทยไดริเริ่มแนวคิด “MDG Plus” โดยมีการเปลี่ยนแปลง
เปาหมายยอยและตัวช้ีวัดเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายที่
กําหนดไวในแผนพัฒนาและยุทธศาสตรของชาติ 

โดยภาพรวมแลวคนไทยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นในดานความ
ยากจนและความหิวโหยลดลง การเขาถึงบริการดานการศึกษา
และดานสาธารณสุขดีขึ้น  แตก็มีคุณภาพชีวิตบางประการที่ควร
จะพัฒนาไดมากกวาท่ีเปนอยู เชน อนามัยแมและเด็กในเขต
ชนบท ความทัดเทียมกันของรายได บทบาทของผูหญิงในงาน
บริหารราชการสวนกลางและการเมืองระดับทองถิ่นและ
ระดับชาติ อัตราการตายจากอุบัติเหตุทุกประเภท และความ
มั่นคงของชีวิตในวัยชรา 

การจัดลําดับในบทความนั้นจะช้ีใหเห็นถึงความหวังกับ
การพัฒนาของคนไทยในแตละชวงวัยคือ จากครรภมารดาถึงวัย
เรียน วัยทํางาน และวัยชราถึงเชิงตะกอน จากน้ันในสวนสุดทาย
จึงเปนการมองไปขางหนา 

1.  “ความหวัง”  จากครรภมารดาถึงวัยเรียน 

“…เมื่อผมอยูในครรภของแม ผมตองการใหแมไดรับ
ประทานอาหารที่เปนคุณประโยชน และไดรับความเอาใจใส
และบริการอันดีในเรื่องสวัสดิภาพของแมและเด็ก 

…ในระหวาง ๒ - ๓ ขวบแรกของผม ซ่ึงรางกายและสมอง
ผมกําลังเติบโตในระยะที่สําคัญ ผมตองการใหแมผมกับตัวผม
ไดรับประทานอาหารที่เปนคุณประโยชน 

ผมตองการไปโรงเรียน  พี่สาวผมหรือนองสาวผมก็
ตองการไปโรงเรียน จะไดมีความรูหากินได และจะไดรูคุณธรรม
แหงชีวิต ถาผมมีสติปญญาเรียนช้ันสูงๆ ขึ้นไป ก็ใหมีโอกาส
เรียนได ไมวาพอแมผมจะรวยหรือจน จะอยูในเมืองหรือชนบท
แรนแคน…” 

  (ปวย อึ๊งภากรณ, 2543, อางถึงแลวในกรอบ) 
 
“ความหวัง” จากครรภมารดาถึงวัยเรียนน้ีสอดคลองกับ

เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษในเรื่องใหเด็กทุกคนไดรับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา (MDG2)  ลดอัตราการตายของ
เด็ก  (MDG4) และพัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ  (MDG5)  
ขอมูลท่ีแสดงอยูในตารางที่ 1 และรูปท่ี 1 ใหภาพยอนหลัง 20 ป
วาพัฒนาการของคนไทยจากครรภมารดาถึงวัยเรียนเปน
อยางไร 

นับตั้งแตป 2527 จะเห็นวาคุณภาพชีวิตของมารดาและ
ทารกแรกเกิดดีขึ้นเปนลําดับ แตกลับแยลงบางในไมก่ีปตอมา 
คือหลังป 2541 สภาวการณกลับแยลง ตัวอยางเชน อัตราการ
ตายของมารดาตอการเกิดมีชีพลดลงเรื่อยๆ ตั้งแต 48 คนตอ
การเกิดมีชีพ 100,000 คนในป 2527  จนถึงอัตราต่ําสุด 7 คน
ตอการเกิดมีชีพ 100,000 คนในป 2541  แตอัตราการตายของ
มารดาในป 2545 กลับสูงขึ้นไปใกลเคียงกับป 2539 ท้ังๆ ท่ี
บริการสาธารณสุขและการเขาถึงดีขึ้นกวาเดิม อัตราการตาย
ของทารกและเด็กอายุ 5 ป  ลดลงจาก 8 คนและ 13 คน
ตามลําดับตอการเกิดมีชีพ 1,000 คนในป 2533  และลดลงในป 
2539 เปนประมาณ 5 คนตอการเกิดมีชีพ 1,000 คน  แตกลับมี
แนวโนมสูงขึ้นอีกโดยที่อัตราการตายของทารกเพิ่มเปน 7 คนตอ
การเกิดมีชีพ 1,000 คนในป 2546 และอัตราการตายของเด็ก
อายุต่ํากวา 5 ปเพิ่มเปน 17 คนตอการเกิดมีชีพ 1,000 คนในป 
2540 ซ่ึงตามเปาหมาย (MDG+) ของประเทศไทยตองการให
อัตราการตายของเด็กอายุต่ํากวา 5 ปลดลงเหลือ 15 คนตอการ
เกิดมีชีพ 1,000 คนในป 2549  นอกจากนี้อัตราการเปนโรคขาด
สารอาหารของเด็กวัยกอนเรียนกลับสูงขึ้นในระยะหลังป 2543 
(แตก็บรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษแลว) สถิติ
ดังกลาวแสดงใหเห็นปญหาสองประการคือ ความคงเสนคงวา
ของการเก็บขอมูล และ/หรือ การใหบริการอนามัยแมและเด็ก
ขาดการพัฒนาใหดีขึ้น 
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ตารางท่ี 1  อัตราการตายและการขาดสารอาหารของเด็ก 

 อัตราการตายของ
มารดาตอการเกิดมีชีพ 

100,000 คน1 

อัตราการตายของ 
เด็กทารกตอ 

การเกิดมีชีพ 1,000 คน1 

อัตราการตายของ 
เด็กอายุต่ํากวา 5 ป ตอ 
การเกิดมีชีพ 1,000 คน2 

อัตราการเปนโรคขาดสารอาหาร
ระดับ 1* ของเด็กวัยกอนเรียน 

(รอยละ)3 
2527 48 11.3  24.9 
2533 24.8 8.0 12.8 17.3 
2534 19.4 8.3 12.8 16.3 
2535 14.2 7.5 16.7 15.6 
2536 15.2 7.4 11.6 14.2 
2537 10.8 7.1 5.1 12.7 
2538 10.7 7.2 5.1 11.0 
2539 15.6 5.5 5.4 9.5 
2540 10.6 3.7 16.9 9.0 
2541 7.02 4.9  7.9 
2542 12.04 6.6  8.3 
2543 13.2 6.2  8.5 
2544 12.9 6.5  8.6 
2545 14.7** 6.5  7.8 
2546 13.7 7.2  8.2 

MDG (ป 2558) 9.05  4.3 9.3 
MDG+ 18 (ป 2549)  15 (ป 2549)  

หมายเหตุ:  *  หมายถึง รอยละของเด็กที่มีน้ําหนักอยูในชวงรอยละ 75-89.9 ของน้ําหนักตามเกณฑอายุ ซ่ึงเปนความรุนแรงระดับต่ําสุดของ 
การขาดสารอาหาร 

 **  กรมอนามัยรายงานอัตราการตายของมารดาตอการเกิดมีชีพ 100,000 คนสูงถึง 24 
ที่มา:  1 กระทรวงสาธารณสุข (2547ข).  

2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (2547).  
3 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2531-44, 2547). 
 

รูปท่ี 1 อัตราการเรียนตอประชากรวัยเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  MDG ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษาภายในป 2558  สวน MDG+ ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนภายในป 2549 และใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภายในป 2558 
ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2531-44, 2547). 
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อัตราการเขาเรียนของเด็กในวัยตางๆ มีแนวโนมสูงขึ้น
แสดงใหเห็นถึงโอกาสในดานการศึกษาของเด็กไทยดีขึ้นเปน
ลําดับ  (รูปท่ี  1 )    การศึกษาภาคบังคับของไทยที่ ระดับ
ประถมศึกษาปท่ี 6 ซ่ึงเริ่มบังคับใชในป 2523 มีผลอยางมากตอ
การทําใหอัตรานักเรียนระดับประถมตอประชากรวัยเรียน
คอนขางสูง อยางไรก็ดี อัตราการคงอยูของนักเรียนระดับ 
ประถมอยูในระดับรอยละ 70 ในชวงป 2537-41 และอัตราการ
อานออกและเขียนไดของประชากรวัย 15-24 ปในป 2543 
เทากับรอยละ 98 เทาน้ัน แมวาจะมีการศึกษาภาคบังคับระดับ
ประถมศึกษามาแลวถึง 20 ปก็ตาม 

อัตรานักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอประชากรวัยเรียน
คอยๆ สูงขึ้นเปนลําดับนับตั้งแตมีแผนการศึกษาแหงชาติในป 
2535  ซ่ึงยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปน 9 ป หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ในป 2527 อัตราการเรียนตอประชากรวัย
เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนเทากับรอยละ 35  อัตรานี้เพิ่ม
เปนรอยละ 85 ในป 2546 และอัตราการคงอยูของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนสูงถึงรอยละ 94 ในป 2537 แตกลับ
ลดลงเปนรอยละ 91 ในป 2541 พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติในป 2542 ไดกําหนดใหการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน (9 ป) เปนการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (12 ป) เปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในป 
2546 อัตรานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนตอประชากรวัย
เรียนยังไมสามารถเพิ่มเปนรอยละ 100 แตประเทศไทยได
กําหนดใน MDG+ แลววาจะทําใหเด็กทุกคนสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในป 2549 และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในป 2558 

แมวาเด็กไทยจะมีโอกาสในการศึกษาดีขึ้นแตโอกาสใน
การเรียนรู “คุณธรรมแหงชีวิต” ท้ังจากสถาบันครอบครัวและ
โรงเรียนอาจจะมิไดดีขึ้นตามไปดวย การสํารวจทัศนคติเกี่ยวกับ
การคอรรัปช่ันจากเด็กและเยาวชนใน 38 โรงเรียน (ตารางท่ี 2)  
เด็กประมาณครึ่งหน่ึงเห็นวาการทุจริตคอรรัปช่ันทําไดแตตองมี
ผลงานออกมาบาง ช้ีใหเห็นวาสังคมไทยควรจะรวมมือกันปรับ
ทัศนคติเกี่ยวกับคอรรัปช่ันและความคิดในการแยกแยะถูกและ
ผิดอยางตอเน่ือง มิเชนน้ันในอีก 20 ปขางหนาเมื่อเยาวชนเหลาน้ี
มีบทบาทที่สําคัญในสังคมอาจจะชวยทวีคูณปญหาคอรรัปช่ัน
และปญหาคุณธรรมอื่นๆ ท่ีมีมากอยูแลวใหรุนแรงขึ้นได 

ตารางท่ี 2  ทัศนคติและคานิยมบางประเภทของคนกอนวัยทํางาน 
ประเด็น กลุมตัวอยาง ผลการสํารวจ/สัมภาษณ/ศึกษา 
ปญหาการทุจริตคอรรัปช่ัน1 เยาวชน 38 โรงเรียน รอยละ 34 เช่ือวาการคอรรัปช่ันเปนวัฒนธรรมที่ไมอาจแกไขได 

รอยละ 45 เช่ือวาการใหสินบนแกขาราชการไมใชเร่ืองเสียหาย 
รอยละ 51 เช่ือวาโกงไดแตตองมีผลงานออกมาบาง 

พฤติกรรมและทัศนคตทิาง
เพศของวัยรุนอายุ 16-21 ป 
(โดยบริษัทถุงยางดูเร็กซ)2 

4,200 คนใน 14 ประเทศ รอยละ 23 ใชถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธครั้งแรก (คาเฉลี่ยรอยละ 
57 สําหรับ 14 ประเทศ) 
รอยละ 1 ของตัวอยางที่พอแมมีบทบาทในการสอนเรื่องเพศใหแกลูก 
(คาเฉลี่ยรอยละ 12 สําหรับ 14 ประเทศ) 

เด็กและเยาวชนดื่มสุรา มีอายุ
นอยลง3 

เด็กนักเรียนใน จ.นครราชสีมา เด็กนักเรียนช้ัน ป.2 ตั้งวงกับเพ่ือนวัยเดียวกันอายุประมาณ 7-8 ป  
ดื่มเหลาเพ่ือเลียนแบบผูใหญ 

การทํางานของบัณฑิตใหม  
(โดยสวนดสุิตโพล) 4 

นักศึกษาที่กาํลังจะจบการศึกษาทั้ง
ของรัฐและเอกชน 1,012 คน 

รอยละ 59 ไมตองการศึกษาตอแตตองการทํางาน 
รอยละ 34 ตองการทํางานในหนวยงานเอกชน 
รอยละ 32 ตองการทําธุรกิจสวนตัว 
รอยละ 14 ตองการทํางานในหนวยงานราชการ 

ที่มา:  1 หนังสือพิมพมติชน วันที่ 14 กันยายน 2547 จากการนําเสนอโดย นายสุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาฯ มูลนิธิชัยพัฒนา ในการสนทนาเรื่อง 
“บานเมืองใสสะอาด ตองกําราบคอรรัปช่ัน” จัดโดย สมาคมรัฐศาสตรแหงประเทศไทย ที่โรงแรมแกรนด มิราเคิล วันที่ 13 กันยายน 2547. 

2  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ รายงานภาวะสังคม ปที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน 2547 (รวบรวมจาก
รายงานสุขภาพคนไทย 2546 โดยสํานกังานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสขุภาพ). 

3  หนังสือพิมพขาวสด วันที่ 7 กันยายน 2547 ปที่ 14 ฉบับที่ 5031. 
4 http://dusitpoll.dusit.ac.th/2547/2547_205.html 
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2.  “ความหวัง”  ในวัยทํางาน 

“…เมื่อออกจากโรงเรียนแลว ผมตองการงานอาชีพท่ีมี
ความหมาย  ทําใหได รับความพอใจวาตนได ทํางานเปน
ประโยชนแกสังคม 

บานเมืองท่ีผมอาศัยอยู จะตองมีขื่อมีแป ไมมีการขมขู 
กดขี่ หรือประทุษรายกัน...” 

…ผมตองการสุขภาพอนามัยอันดี และรัฐบาลจะตอง
ใหบริการปองกันโรคแกผมอยางฟรี  กับบริการการแพทย 
รักษาพยาบาลอยางถูกอยางดี เจ็บปวยเมื่อใดหาหมอพยาบาล
ไดสะดวก…”  

(ปวย อึ๊งภากรณ, 2543, อางถึงแลวในกรอบ) 

การท่ีคนไทยมีโอกาสทางการศึกษาดีขึ้นเรื่อยๆ ทําให
โครงสรางแรงงานของไทยเปลี่ยนไปคอนขางมากในชวง 20 ปท่ี
ผานมา การยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปน 9 ป    หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนในป 2535 มีผลทําใหสัดสวนอุปทานแรงงาน 
 

ระดับมัธยมศึกษาเปรียบเทียบกับระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น
เปนสองเทา จากป 2534 ถึงป 2543 (ดัชนีอุปทานแรงงานเสน
มัธยมและ ปวช./ประถมและต่ํากวาในรูปท่ี 2)  การท่ีมีโอกาส
เรียนในระดับมัธยมตนคอนขางมีผลตอการตัดสินใจเรียนตอใน
ระดับสูงขึ้นไป ทําใหสัดสวนแรงงานระดับมัธยมและ ปวช. ตอ
ระดับ ปวส. และมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นในอัตราใกลเคียงกัน และ
ดัชนีอุปทานแรงงานอยูในชวง 97 ถึง 110   (เสนมัธยมและ 
ปวช./ปวส. และมหาวิทยาลัยในรูปท่ี 2) 

อยางไรก็ดี โอกาสทางการศึกษาท่ีดีขึ้นมิไดเปนเครื่อง
รับรองว า เมื่ อออกจากโรง เ รี ยนแล วจะได ทํ าอา ชีพ ท่ีมี
ความหมายหรือรับรองวาจะมีงานทํา  สัดสวนการมีงานทําของ
ผูท่ีจบระดับมัธยมศึกษาเพิ่งจะดีกวาระดับประถมศึกษาหลัง
วิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 (เสนดัชนีการมีงานทําสูงกวา 100 
มากขึ้น) ในขณะเดียวกันโอกาสการมีงานทําของแรงงานระดับ
มัธยมศึกษาต่ํากวาแรงงานระดับอุดมศึกษาโดยตลอดตั้งแตป 
2534 ยกเวนสองป ในชวง 2538-39 ท่ีเศรษฐกิจขยายตัว 
 

รูปท่ี 2  ดัชนีอุปทานแรงงาน การมีงานทํา และคาจางจําแนกตามการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  รวมเฉพาะแรงงานอายุ 25-59 ป จํานวนผูมีงานทํารวมเฉพาะลูกจางที่ไดรับคาตอบแทน คาดัชนีแสดงใหเห็นวาสถานภาพของ
แรงงานระดับมัธยมศึกษาและ ปวช. ดีขึ้นหรือแยลงโดยเปรียบเทียบกับแรงงานระดับประถมและแรงงานระดับ ปวส. และอุดมศึกษา 

ที่มา : คํานวณจากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเฉลี่ยไตรมาส 1 และ 3. 
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มัธยมและปวช. / ประถมและตํ่ากวา

มัธยมและปวช. / ปวส. และมหาวิทยาลัย

อุปทานแรงงาน การมีงานทํา

คาจางตอชั่วโมง
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คอนขางสูง  นอกจากนี้คาจางตอช่ัวโมงของแรงงานระดับมัธยม
โดยเปรียบเทียบกับแรงงานระดับประถมศึกษาและอุดมศึกษา
แยลงเรื่อยๆ ตั้งแตป 2538 เปนตนมา (เสนดัชนีคาจางตอช่ัวโมง
ต่ํากวา 100 ท้ังสองเสน) 

ในอดีตนับไดวาความมั่นคงในชีวิตการทํางานของผูมีงาน
ทําน้ันคอนขางดี อัตราการวางงานโดยรวมในป 2531 รอยละ 
4.2 และในป 2546 อัตราการวางงานต่ํามากที่รอยละ 2.2 อัตรา
การวางงานของแรงงานที่มีการศึกษาสูงมักจะสูงกวาแรงงานที่
มีการศึกษาต่ําลงมา ท้ังน้ีเพราะบทบาทของภาคเศรษฐกิจแบบ
นอกระบบ (เชน ภาคเกษตรและการคาขายขนาดเล็ก) เปนภาค
ท่ีดูดซับแรงงานที่มีการศึกษาต่ํากวาอุดมศึกษาไวเปนจํานวน
มาก ภาคเกษตรมีบทบาทอยางสูงในการดูดซับแรงงานระดับ
ประถมศึกษา ดังน้ัน เมื่อรวมผูวางงานตามฤดูกาลเกษตรไวเปน
ผูวางงานดวยแลวจะทําใหอัตราการวางงานของแรงงานระดับ
ประถมศึกษาสูงขึ้นมาก (รูปท่ี 3)  ในขณะท่ีอัตราการวางงาน
ของแรงงานระดับอุดมศึกษาในกรณีรวมและไมรวมการวางงาน
ตามฤดูกาลแตกตางกันนอยมาก 

งานทุกอาชีพเปนงานที่มีความหมาย ปญหาของคนไทย
อยูท่ีวางานอาชีพท่ีทําอยูใหผลตอบแทนไมเพียงพอตอการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี และผลตอบแทนของแตละอาชีพแตกตางกัน
มากจนสรางปญหาการกระจายรายไดท่ีไมเทาเทียมกัน ในป 
2531 คนไทยประมาณ 17.7 ลานคน หรือรอยละ 32.6 ของ
ประชากรทั้งประเทศ มีรายไดไมเพียงพอตอคาใชจายเพื่อความ
จําเปนดานอาหารและความจําเปนตอการดํารงชีพอื่นๆ ในป 
2539 จํานวนคนที่มีรายไดไมเพียงพอตอคาใชจายท่ีจําเปนตอ

อาหารและการดํารงชีพลดลงเหลือ 6.8 ลานคนหรือรอยละ 
11.4 ของประชากรทั้งประเทศ จํานวนและสัดสวนผูมีรายไดไม
เพียงพอตอคาใชจายท่ีจําเปนตออาหารและการดํารงชีพเพิ่มขึ้น
ในชวงป 2541-43 และกลับลดลงเปน 6.2 ลานคนหรือรอยละ 
9.8 ของประชากรทั้งประเทศในป 2545 (ตารางท่ี 3) ในป 2552 
ประเทศไทยมีเปาหมายที่จะลดสัดสวนคนจนใหเหลือเพียง 
รอยละ 4 ของประชากร (MDG+) 

ในชวงเกือบ 20 ปท่ีผานมา สัดสวนคนที่มีรายไดนอยกวา
ความจําเปนในดานอาหารและการดํารงชีพลดลงประมาณสอง
ในสาม  แตทวาสวนแบงของความมั่งมีทางเศรษฐกิจกลับมิได
กระจายไปสูคนรายไดต่ํ าเพิ่มขึ้นตามไปดวย  ในป  2531 
ประชากรที่มีรายไดนอยท่ีสุด 1 ใน 5 ของประเทศมีสวนแบง
รายไดรอยละ 4.5 ของรายไดจากประชากรทั้งหมด ซ่ึงนับวาสูง
ท่ีสุดตั้งแตป 2531 ถึง 2545 ในป 2545 น้ัน ประชากรที่มีรายได
นอยท่ีสุด 1 ใน 5 ของประเทศ มีสวนแบงรายไดเพียงรอยละ 4.2 
เทาน้ัน ประชากรที่มีรายไดมากท่ีสุด 1 ใน 5 ของประเทศมีสวน
แบงรายไดมากถึงรอยละ 56.2 

ถึงแมความเทาเทียมดานรายไดระหวางประชากรจะไมดีขึ้น
แตในดานความเทาเทียมของรายไดและการมีงานทําระหวางเพศ
หญิงและชายคอยๆ ดีขึ้นเรื่อยๆ (ตารางที่ 3) อยางไรก็ดี โอกาส
ในการทํางานของหญิงและสัดสวนรายไดของหญิงมักต่ํากวา
ชายเสมอ ในป 2533 หญิง 62 คนตอชาย 100 คน มีโอกาสใน
การทํางานเปนลูกจางแบบมีคาจาง (เปนแรงงานในระบบ) ในป 
2545 โอกาสการทํางานเปนลูกจางของหญิงดีขึ้นเปน 70 คนตอ
ชาย 100 คน และหญิงมีคาจางรอยละ 90 ของคาจางของชาย 

รูปท่ี 3  อัตราการวางงานจําแนกตามการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : คํานวณจากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเฉลี่ยไตรมาส 1 และ 3. 
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ปวส. + มหาวิทยาลัย 

รวม 
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ตารางท่ี 3  ความยากจนและการกระจายรายไดของคนไทย 

 
ป 

สวนแบงรายไดครัวเรือน
ของประชากรรอยละ 20  
ท่ียากจนที่สุด (รอยละ)1 

สัดสวนประชากรที่มีรายได 
ต่ํากวาเสนความยากจน *  

(รอยละ)1 

สัดสวน 
หญิงตอชาย 100 คน  
ท่ีทํางานเปนลูกจาง2 

สัดสวนคาจางของหญิง
ตอคาจางของชาย  

100 บาท2 
2531 4.5 32.6   
2533 4.1 27.2 62.5 87.7 
2535 3.8 23.2 63.2 83.7 
2537 4.0 16.3 62.5 85.7 
2539 4.2 11.4 72.6 86.5 
2541 4.2 13.0 74.9 90.5 
2543 3.9 14.2   
2545 4.2 9.8   
MDG 
MDG+ 

 13.6 (ป 2558) 
ต่ํากวารอยละ 4.0 (ป 2552) 

  

หมายเหตุ : *  เสนความยากจน หมายถึงเสนที่แสดงถึงระดับรายไดที่เพียงพอตอคาใชจายสําหรับความจําเปนดานโภชนาการและความจําเปน
พ้ืนฐานดานอ่ืนๆ  ผูที่มีรายได (หรือคาใชจาย) ต่ํากวาเสนความยากจน หมายถึงมีรายได (คาใชจาย) ไมเพียงพอตอความจําเปน
พ้ืนฐานทั้งดานโภชนาการและดานอ่ืนๆ 

ที่มา:   1  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2546). 
 2 คํานวณจากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเฉลี่ยไตรมาส 1 และ 3. 

 
บทบาทในการทํางานของหญิงมักต่ํากวาชาย ตัวอยาง 

เชน สัดสวนผูหญิงในตําแหนงผูบริหารระดับสูงในราชการ
สวนกลางมีเพียงรอยละ 10 ในป 2535 และเพิ่มเปนรอยละ 14 
ในป 25442  และสัดสวนผูหญิงในองคการบริหารสวนตําบลมี
เพียงรอยละ 9 ในปเดียวกัน 

ในดานความมั่นคงปลอดภัยในดานจิตใจ  ชีวิตและ
ทรัพยสินและปญหาครอบครัวของคนไทยมีแนวโนมแยลง 
(ตารางท่ี 4 และรูปท่ี 4) อัตราการปวยโรคจิตและซึมเศราของ
คนไทยสูงขึ้นเรื่อยๆ ในป 2540 จํานวนผูปวยโรคจิตมีอัตรา 440 
คนตอประชากร 100,000 คน และไดเพิ่มกวาสองเทาตัวเปน 
828 คนตอประชากร 100,000 คนในเวลาหาปตอมา  อัตราการ
เปนโรคซึมเศราเพิ่มจาก 56 คนตอประชากร 100,000 คน เปน 
175 คนตอประชากร 100,000 คนในชวงเดียวกัน อัตราการเขา
รับการรักษาพยาบาลดวยความผิดปกติทางจิตเพิ่มเปนสองเทา
จากป 2535 ถึงป 2544 อัตราการหยารางเพิ่มขึ้นเปนสองเทา
จากป 2537 ถึง 2544 นอกจากนี้ความรุนแรงในครอบครัวก็มี

                                                             
2 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

อยูในอัตราสูง  จากการสํารวจของเอแบคโพลในหาจังหวัด3 
พบวารอยละ 20.9 ของแมบานถูกกระทํารุนแรงทางกาย วาจา 
(ดุดา ใชคําหยาบ) หรือจิตใจจากสามี 

“ความหวัง” ในดานการรักษาพยาบาลของคนไทยดีขึ้น
เปนระยะๆ จากการที่สถานพยาบาลระดับตางๆ ไดกระจายไป
ท่ัวประเทศมากขึ้น และประชาชนทุกคนมีสิทธิในการไดรับ
สวัสดิการรักษาพยาบาลจากสวัสดิการขาราชการพลเรือน 
สวัสดิการจากการประกันสังคม หรือสวัสดิการจากโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนานับตั้งแตป 2541 ถึงแมวา
ประชาชนที่ไดรับสวัสดิการจากการประกันสังคมและโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาจะตองเสียเงินจํานวนหนึ่งเพื่อ 
ใหไดบริการการประกันสุขภาพ  ก็ นับวาเปนคาใชจาย ท่ี
ประชาชนยอมรับไดและไมแพงเมื่อเทียบกับราคาสินคาและ
บริการอื่นๆ 

ประเด็นปญหาของการรักษาพยาบาลของไทยในปจจุบัน
ไมใชเรื่องการไมสามารถเขาถึงบริการ แตเปนเรื่องคุณภาพการ
                                                             
3  กรุงเทพฯ สุพรรณบุรี เชียงใหม นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช 
โดยเปนตัวอยางจากพอบาน 713 ตัวอยาง และแมบาน 1,563 
ตัวอยาง (หนังสือพิมพขาวสด วันที่ 7 กันยายน 2547) 
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บริการและความไม เทาเทียมกันของการไดรับสวัสดิการ
รักษาพยาบาลจากรัฐดังแสดงในตารางที่ 5  ประชากรที่จนท่ีสุด 
หน่ึงในหาของประเทศไดรับประโยชนจากรัฐกรณีโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาเพียงรอยละ 18 โดยที่ประโยชน
สวนใหญไดรับผานทางการใชบริการจากสถานีอนามัยและ

โรงพยาบาลชุมชน (ซ่ึงมีตนทุนเฉลี่ยตอการใหบริการต่ํา) คนใน
เมืองซ่ึงโดยเฉลี่ยรวยกวาไดรับประโยชนจากการใชบริการจาก
โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไปสูงกวา ประชากรที่อยูใน
กลุมท่ีมีรายไดปานกลางไดรับประโยชนสูงกวากลุมอื่นๆ จาก
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

ตารางท่ี 4  ความมั่นคงทางจิตใจ ชีวิตและทรัพยสิน 

 อัตราการปวยตอประชากร 100,000 คน1 จํานวนคดีประทุษรายตอชีวิตและทรัพยสิน2 
ป โรคจิต โรคซึมเศรา รับแจง จับ 

2538   80,649 48,228 
2538   80,848 47,292 
2540 440.2 55.90 85,069 48,872 
2541 435.4 74.90 101,005 58,443 
2542 424.8 99.58 90,829 51,750 
2543 451.0 130.37 103,121 57,476 
2544 519.6 94.90 101,129 54,675 
2545 828.1 174.78 106,905 53,641 

ที่มา:  1 กระทรวงสาธารณสุข (2547ก). 
 2 สํานักงานตํารวจแหงชาติ (2547ข). 
 

รูปท่ี 4  ความผิดปกติทางจิตและการหยาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข (2545, 2547ก) และกระทรวงมหาดไทย. 
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ตารางท่ี 5  รอยละของการไดรับประโยชนจากรัฐ กรณีโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

 
กรณีบริการผูปวยนอก 

 
กรณีบริการผูปวยใน 

กลุมเดไซลตาม
ระดับรายจาย 
ตอคนตอเดือน สถานีอนามัย ร.พ.ชุมชน ร.พ.ท่ัวไป/ศูนย ร.พ.ชุมชน ร.พ.ท่ัวไป/ศูนย ร.พ.นอกจังหวัด 

 
 

รวม 
รอยละ10 จนที่สุด 12.2 11.5 3.5 11.7 6.7 21.1 8.90 

2 13.1 13.6 6.5 10.5 7.0 4.3 9.29 
3 10.8 14.1 8.7 8.6 9.2 3.2 9.98 
4 15.4 11.5 10.7 14.2 9.8 10.1 11.53 
5 13.7 13.2 8.5 10.4 10.8 13.7 11.03 
6 11.7 11.8 15.6 7.4 14.2 4.7 12.12 
7 13.9 10.2 10.6 24.9 6.7 6.6 12.38 
8 5.6 8.2 17.0 6.5 13.8 26.4 11.77 
9 2.9 3.3 7.8 2.8 14.0 5.3 7.13 

รอยละ 10 รวยที่สุด 0.7 2.5 11.1 3.0 7.8 4.6 5.87 
รวม 100 100 100 100 100 100 100 

ที่มา :  วิโรจน  และคณะ (2547). 

 
3.  “ความหวัง”  ในวัยชราถึงเชิงตะกอน 

“…เมื่อแก ผมและเมียก็ควรไดประโยชนตอบแทนจาก
การประกันสังคม ซ่ึงผมไดจายบํารุงตลอดมา 

เมื่อจะตาย ก็ขออยาใหตายอยางโงๆ อยางบาๆ คือ ตาย
ในสงครามที่คนอื่นกอใหเกิดขึ้น ตายในสงครามกลางเมือง ตาย
เพราะอุบัติเหตุรถยนต ตายเพราะน้ําหรืออากาศเปนพิษ หรือ
ตายเพราะการเมืองเปนพิษ…”  

(ปวย อ๊ึงภากรณ, 2543, อางถึงแลวในกรอบ) 

การชราภาพเปนชวงหนึ่งของชีวิตท่ีทุกคนคาดการณไดวา
จะตองเกิดขึ้นตามสังขารโดยธรรมชาติ แตทวาไมเพียงแตคน
ไทยเทาน้ันท่ีขาดการวางแผนใหกับอนาคตในชวงวัยสุดทาย
ของตน แมแตเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษโดยประเทศ
ตางๆ ก็ไมมีเปาหมายในดานคุณภาพชีวิตของคนชราโดยตรง 

คนไทยในวั ยชร ายั ง ขาดความมั่ นคงด านรายได 
หลักประกันดานรายไดสําหรับคนชราในประเทศไทยในปจจุบัน
มีอยูสามระบบคือ ระบบการสงเคราะหเบ้ียยังชีพสําหรับคนชรา
ท่ียากจน ระบบบําเหน็จบํานาญสําหรับขาราชการและระบบ
บํานาญสําหรับลูกจางภายใตกองทุนประกันสังคม ในป 2545 
ท้ังสามระบบนั้นครอบคลุมประชากรทั้งหมด 4 แสนคน 1.8 ลาน

คน และ 7 ลานคนตามลําดับ    ระบบของกองทุนประกันสังคม
เปนเพียงระบบเดียวท่ีมีการเก็บเงินสะสมเขากองทุนเปนราย
เดือนจากผูเปนสมาชิก (ผูประกันตน) ผูท่ีทํางานเปนพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ประมาณ 2 แสนคน) สวนใหญไมไดรับบํานาญ
เมื่อชราภาพ แตไดรับบําเหน็จ โดยภาพรวมแลวในปจจุบัน
ประชาชนไทยประมาณ 32.8 ลานคนยังไมมีหลักประกันดาน
รายไดเมื่อถึงคราวชราภาพ 

อัตราการตายของคนไทย (ไมเฉพาะคนชรา) อันเน่ืองมา 
จากโรคติดตอมีนอยลงจากรูปท่ี 5 จะเห็นวาอัตราการตายจาก
โรคมาลาเรียและวัณโรคต่ํากวาการตายดวยอุบัติเหตุจราจร 
โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง ความสําเร็จในการลดอัตราการตาย
จากวัณโรคเห็นไดชัดในชวงป 2530 ถึง 2537  การกลับมาของ
วัณโรค (ประกอบกับโรคภูมิคุมกันบกพรอง) อาจนับไดวารุนแรง
กวาเดิมถึงขั้นทําใหอัตราการตายจากโรควัณโรคในป 2546 สูง
กวาเมื่อ 20 ปท่ีแลว 

อัตราการตายดวยอุบัติเหตุจราจรรุนแรงที่สุดในป 2538 
เทากับ 28 คนตอประชากร 100,000 คน ในปน้ันมีมูลคาของ
ความเสียหายสูงถึง 1,600 ลานบาท  อยางไรก็ดี ถารวมการตาย
จากอุบัติเหตุทุกประเภทเขาดวยกันแลวจะทําใหอัตราการตาย
จากอุบัติเหตุสูงถึง 61 คนตอประชากร 100,000 คนในปเดียวกัน 



การเปลี่ยนแปลงของคนไทยจากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน 13 

 

รูปท่ี 5  สาเหตุการตายตอประชากร 100,000 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข (2545, 2547ข). 

 
สาเหตุหลักของการตายจากโรคของคนไทยในปจจุบันคือ 

โรคมะเร็งและโรคหัวใจ   เมื่อ 20 ปท่ีแลวคนไทยตายดวย
โรคมะเร็งและหัวใจประมาณ 26 และ 35 คนตอประชากร 
100,000 คน ในป 2539 อัตราการตายดวยโรคหัวใจเพิ่มขึ้นเปน 
80 คนตอประชากร 100,000 คน ในป 2546 คนไทยตายดวย
โรคมะเร็งมากขึ้นเปน 79 คน แตตายดวยโรคหัวใจนอยลงเปน 
28 คนตอประชากร 100,000 คน 

4.  คุณภาพแหงชีวิตของคนไทยในอนาคต 

คุณภาพแหงชีวิตของคนไทยตั้งแตครรภมารดาถึงเชิง
ตะกอนจะเปนเชนใดในอีก 20 ปขางหนายอมสัมพันธเกี่ยวเน่ือง
กับแนวโนมและทิศทางการพัฒนาของประเทศ ถาประเทศไทย
มุงเลียนแบบการพัฒนาของประเทศพัฒนาแลว อนาคตของคน
ไทยก็คงไมตางจากประเทศเหลาน้ัน (ดังแสดงในตารางที่ 6) คน
ไทยคาดวาจะมีรายไดสูงขึ้นและดวยวิทยาการทางการแพทย
และการเขาถึงบริการสาธารณสุขท่ีดีขึ้นยอมทําใหอัตราการตาย
ของเด็กทารกและเด็กอายุต่ํากวาหาปลดลง คนไทยจะมีอายุ
โดยเฉลี่ยสูงขึ้น จนทําใหสังคมในอนาคตจะมีสัดสวนคนชราตอ
ประชากรสูงขึ้น ในป 2563 คาดวาจะมีประชากรอายุ 60 ปขึ้น
ไปประมาณ 12 ลานคนหรือรอยละ 16.5 ของประชากรทั้งหมด 
โดยเฉลี่ยประชากรวัยทํางานสี่คนจะมีภาวะเลี้ยงดูคนแกหน่ึง

คน (Worawan 2003) อยางไรก็ตาม การท่ีสถาบันครอบครัว
เปราะบางลงจากการวุนวายอยูกับการเลี้ยงชีพ ปญหาที่มักจะ
ตามมาคือ เด็กขาดที่พึ่งขาดความมั่นคงทางจิตใจ สิ่งท่ีเห็นใน
ประเทศพัฒนาแลวคือ อัตราการหยาราง การตั้งครรภของวัยรุน
และอัตราการฆาตัวตายที่สูงขึ้น ในประเทศสหราชอาณาจักรมี
อัตราการหยารางสูงถึง 53 คูตอการแตงงาน 100 คู ในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีอัตราการตั้งครรภของวัยรุนสูงถึง 52 คนตอ
วัยรุน 1,000 คน ในขณะที่ประเทศญี่ปุนมีอัตราการฆาตัวตาย
สูงถึง 24 คนตอประชากร 100,000 คน ความเทาเทียมกัน
ระหวางชายและหญิงคาดวาจะมีปญหานอยลง แตจะมีการ
เรียกรองความเทาเทียมของเพศที่สามมากขึ้น คนไทยใน
อนาคตจะมีความมั่นคงในชีวิตการงานลดลง ถาพิจารณาตาม
โครงสรางการผลิตเชนปจจุบัน ประชาชนจะมีการศึกษาสูงขึ้น
เพราะบทบาทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป (และเปาหมาย 
MDG+ ท่ีใหเด็กทุกคนสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายภายในป 2558) ทําใหอัตราการเรียนตอระดับอุดมศึกษา
หรือระดับตติยภูมิสูงขึ้นไปดวย ผูท่ีมีการศึกษาสูงมักจะไมเลือก
ทํางานในภาคเกษตรและภาคเศรษฐกิจนอกระบบ ในขณะที่
โครงสรางการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและบริการไมพัฒนาไป
ในทิศทางที่ตองการแรงงานที่มีการศึกษาสูง ในท่ีสุดอัตราการ
วางงานจะสูงขึ้นดังเชนในประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศ 
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ตารางท่ี 6  ประชากรในประเทศพัฒนาแลวบางประเทศ 

   
แคนาดา 

สหรัฐ 
อเมริกา 

 
ฝร่ังเศส 

สหราช-
อาณาจักร 

 
ญี่ปุน 

 
เกาหลีใต 

 
ไทย 

ประชากร (ลานคน) ป 25451  31.4 288.4 59.5 59.2 127.2 47.6 61.6 
ประชากรอายุ 65 ปขึ้นไป ป 25451  
(รอยละของประชากร) 

  
12.8 

 
12.5 

 
16.1 

 
16.1 

 
18.1 

 
7.2 

 
6.4 

อัตราการตายของมารดาตอ 
การเกิดมีชีพ 100,000 คน ป 25431 

  
6 

 
17 

 
17 

 
13 

 
10 

 
20 

 
142 

อัตราการตายของเด็กทารกตอ 
การเกิดมีชีพ 100,000 คน ป 25451 

  
5 

 
7 

 
4 

 
5 

 
3 

 
5 

 
72 

อัตราการตายของเด็กอายุต่ํากวา 5 ป 
 ป 25451 

 7 8 6 7 5 5 172 

(2540) 
อัตราการคลอดบตุรของวัยรุนอายุ  
15-19 ปตอวัยรุน 1,000 คน ป 25443 

  
20.2 

 
52.1 

 
9.3 

 
- 

 
4.6 

 
2.9 

 
- 

อัตราการฆาตัวตายตอประชากร  ชาย 18.4 17.1 26.1 7.5 35.2 18.8 13.25 
100,000 คน ป 25434 หญิง 5.2 4.0 9.4 11.8 13.4 8.3 3.75 
 รวม 11.7 10.4 17.5 3.3 24.1 13.6 8.45 
อัตราการหยาตอการแตงงาน 100 คู6  45.1  

(2541) 
50.6  

(2541) 
42.0  

(2542) 
52.7  

(2542) 
33.1  

(2543) 
35.9  

(2543) 
24.6  

(2546) 
อัตราการวางงาน 25466  7.6 6.0 9.4 5.0 5.3 3.6 2.27 

ที่มา:   1  World Bank (2004).  
 2 กระทรวงสาธารณสุข (2547ข) และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (2547).  
 3 United Nations Children’s Fund (2004). 
 4 World Health Organization (2004). 
 5 กรมสุขภาพจิต, http://www.dmh.go.th/trend.asp 
 6 OECD (2002). 
 7 สํานักงานสถิติแหงชาติ (2546), ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเฉลี่ยไตรมาส 1 และ 3 

 
ประเด็นท่ีทาทายตอคุณภาพชีวิตของคนไทยในอนาคต

ตั้งแตครรภมารดาถึงเชิงตะกอนที่บทความนี้ตองการชี้ใหเห็น
ยังคงสอดคลองกับปฏิทินแหงความหวังของ ดร. ปวย ดัง
ประกอบดวย 

 
• การพัฒนาอนามัยแมและเด็กใหทัดเทียมประเทศที่

พัฒนาแลว 
• การเรียนรูคุณธรรมและการหลอหลอมทัศนคติใน

การแยกแยะสิ่งท่ีสังคมไทยเห็นวา “ถูกตอง” และ 
“ไมถูกตอง” 

• การสงเสริมบทบาทของครอบครัวในการใหความรู
และคําปรึกษาแกเด็ก 

• การทําใหเด็กทุกคนไดมีโอกาสรับการศึกษาระดับ
ตติยภูมิอยางเทาเทียมกัน 

• การทําใหผลตอบแทนของแตละอาชีพทัดเทียมกัน
มากขึ้น 

• การลดอัตราการวางงานและสรางความมั่นคงใน
ชีวิตการงาน 

• การสงเสริมใหคนไทยมีเวลาวางสําหรับครอบครัว
มากขึ้น 

• การลดอัตราการตายจากอุบัติเหตุทุกประเภท จาก
ความไมสงบภายใน จากโรคมะเร็ง และจากโรค 
หัวใจ และ 

• การสรางความมั่นคงแกชีวิตใหคนไทยในวัยชรา 
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ประเด็นเหลาน้ีคงไมใชประเด็นท้ังหมดที่จะชวยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนไทย แตเช่ือวาเปนประเด็นหลักท่ีนาจะมีผล
ตอคุณภาพแหงชีวิตของคนไทยในอนาคตอยางมีนัยสําคัญ 
และควรจะมีการรวมกันคิดและหาแนวทางปฏิบัติเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายแหงคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

“…สุดทายน้ี ขอขอบพระคุณทานท้ังหลายที่อุตสาหอาน
มาจนจบ ขอความสุขสวัสดีและสันติสุขจงเปนของทานท้ังหลาย 
และพระทานกลาวไวดังน้ี เกี่ยวกับความสวัสดี 

‘เราตถาคตไมเห็นความสวัสดีอื่นใดของสัตวท้ังหลาย 
นอกจากปญญา เครื่องตรัสรู ความเพียร ความสํารวมอินทรีย 
และความเสียสละ’” 

(ปวย อ๊ึงภากรณ, 2543, อางถึงแลวในกรอบ) 
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