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อนาคตสังคมสูงอายุไทยยงัน่าห่วง 

สถาบนัวิจยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย 

ผลวิจัยระบไุทยยงัต่ืนตัวช้ารับสังคมสูงอาย ุ แนะรัฐยงัมีโอกาสรับมือและได้ประโยชน์จากสังคมสูงอายุ

ระยะเร่ิมต้น ผลวิจัยพบคนไทยท้ังในเมืองและชนบทมีช่วงอายพ่ึุงตนเองได้น้อยลง เตือนวยัแรงงานทาํใจ

ยอมรับต้องทาํงานยาวนานขึน้และ เกบ็ออมพร้อม “แก่”อย่างมีคุณภาพ  ลดภาระลกูหลานท่ีจะต้องดูแล

ผู้สูงอายสัุดส่วน 1.6  คนต่อผู้สูงอาย ุ1 คน ในอีก 30 ปีข้างหน้า    

อีกเร่ืองน่าวิตกสาํหรับวยัแรงงานไทยในปัจจุบนัท่ีอยูใ่นภาวะทาํงานหนกั  ออมตํ่า ไม่มีจะออม และ

ในอีก 10-20-30 ปีขา้งหนา้กจ็ะกลายเป็นผูสู้งอาย ุในสงัคมท่ีมีสดัส่วนประชากรแต่ละวยัไม่แตกต่างกนัมาก 

วยัแรงงานจะแบกภาระหนกัดูแลเดก็ คนแก่   แนวโนม้จึงพึ่งไดน้อ้ยลง  การใชชี้วิตช่วงสูงวยัหลงัเกษียณไป

จนตลอดชีวิตซ่ึงอาจอายยุนืเป็นร้อยปี จาํเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมไวล่้วงหนา้  

แต่...น่าเสียดายท่ีทั้งภาครัฐและตวัแรงงานยงัต่ืนตวัชา้ ทั้งท่ีมีโอกาสสร้างคุณค่า ตกัตวงประโยชน์

จากสงัคมสูงอายท่ีุประเทศไทยเพิ่งเร่ิมตน้  จะช่วยลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนได ้เพราะการเข้าสู่ภาวะสังคม

ผู้สูงอายไุม่ใช่เร่ืองเสียหาย แต่สามารถทาํให้เกิดผลดีได้ ถ้ามีการเตรียมความพร้อมผู้สูงอาย ุด้านการบริโภค 

การทาํงาน รายได้ การออม และการลงทุน   

ดร.สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์    นกัวิชาการอาวโุส ฝ่ายวิจยัทรัพยากรมนุษยแ์ละพฒันาสงัคม สถาบนัวิจยั

เพื่อการพฒันาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยวา่  ปัจจุบนัประเทศไทยเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายมุาแลว้ตั้งแต่ปี 

2553 มีผูสู้งอาย ุ8.01 ลา้นคนจากประชากร 67.4 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 11.9   มีการเตรียมพร้อมผูสู้งอายมุา

นาน ทั้งในดา้นงานวจิยั การวางแผน การออกกฎหมาย และมาตรการต่าง ๆ แต่ยงัไม่ครอบคลุมดา้น

เศรษฐศาสตร์จึงจะถือวา่ครบถว้น  นกัเศรษฐศาสตร์ประชากร กวา่ 30 ประเทศทัว่โลก จึงพฒันาบญัชีรายได้

ประชาชาติท่ีแสดงใหเ้ห็นรายได ้รายจ่ายดา้นต่าง ๆ ในช่วงชีวิตของประชากรในระดบัประเทศ เรียกวา่ 

“บญัชีเงินโอนประชาชาติ” (National Transfer Accounts: NTA)ท่ีมีการวดัรายละเอียดดา้นประชากร

โดยเฉพาะรายไดจ้ากการทาํงาน รายจ่ายเพือ่การบริโภค และการโอนเงินระหวา่งวยัต่างๆตั้งแต่เดก็

จนกระทัง่สูงอายอุยา่งเป็นระบบ ทาํใหเ้ห็นวงจรชีวิตทางเศรษฐกิจและระบบการถ่ายโอนทรัพยากรเพื่อ

เก้ือหนุนกนัระหวา่งวยัต่างๆ  ขอ้มูลน้ีจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่สาํหรับวางแผนเตรียมความพร้อมบริหาร

จดัการสงัคมผูสู้งอาย ุ  
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สาํหรับประเทศไทยมีการพฒันาและสร้างบญัชีการโอนประชาชาติข้ึนคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2549 

ปัจจุบนัทาํภายใตช่ื้อโครงการ “Intergenerational Transfers. Population Aging and Social Protection in 

Asia” โดยมีประเทศเขา้ร่วม 5 ชาติ คือ จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวยีดนาม  จากการศึกษาพบวา่ 

ผูสู้งอายไุทยมีค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพสูงกวา่ประเทศอ่ืนในเอเชีย เม่ือเทียบกบัสดัส่วนของรายไดจ้ากการ

ทาํงาน    และหากค่าใชจ่้ายสุขภาพเท่ากนัแต่รายไดไ้ทยจะตํ่ากวา่ กอ็าจตีความไดใ้นลกัษณะท่ีวา่เป็นการ  

“ทาํมาหาเลีย้งหมอกบัโรงพยาบาล เพราะเงินทีห่าได้จะใช้จ่ายหมดไปกบัเร่ืองสุขภาพในวยัสูงอายุ” 

นอกจากน้ี อีก 10 ปี เราจะมีเดก็กบัผูสู้งอายใุนสดัส่วนเท่ากนัประมาณ 12 ลา้นคนและในระยะยาว

จาํนวนผูสู้งอายกุจ็ะมากกวา่จาํนวนเดก็  วยัแรงงานเร่ิมลดลง เป็นโครงสร้างการเปล่ียนแปลงอายปุระชากร

ท่ีจะเกิดข้ึนในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้  ประเทศไทยตอ้งเตรียมการรองรับ รวมทั้งเพิ่มคุณภาพการลงทุนมนุษย์

และกระตุน้การออมของวยัแรงงาน  สร้างหลกัประกนัยามแก่ และขอยํา้ว่าผลการศึกษาของโครงการนี ้

โดยท่ัวไปชีว่้าการเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุไม่ใช่เร่ืองเสียหาย หากมีการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ  

 ล่าสุดมีการศึกษาบญัชีเงินโอนประชาชาติสําหรับประเทศไทย  เปรียบเทยีบระหว่างในเมืองและ

ชนบท โดย ดร.มัทนา พนานิรามัย ซ่ึงกล่าววา่  การสร้าง NTA ในประเทศไทยท่ีผา่นมาเป็นการสร้างบญัชี

ระดบัประเทศ แต่เน่ืองจากมีความแตกต่างระหวา่งสงัคมเมืองและชนบทในประเทศไทยค่อนขา้งมาก จึง

ตอ้งการสร้างบญัชีจาํแนกตามประชากรในเขตเมืองและเขตชนบท เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง

ระดบัและแบบแผนของรายไดจ้ากแรงงาน การบริโภค และระบบการเก้ือหนุนของประชากรสองกลุ่มน้ี ใน

แต่ละช่วงอายตุั้งแต่ 0-24 ปี 25-29 ปี และ 60 ปีข้ึนไป  

ผลการศึกษาพบขอ้เทจ็จริงท่ีวา่  ในภาพรวม  คนในเมืองและคนในชนบทมีการบริโภคแตกต่างกนั 

โดยในเขตเมืองบริโภคเฉล่ียประมาณ 103,137 บาทต่อคนต่อปี ในเขตชนบทบริโภคเฉล่ีย 67,456 บาทต่อ

คนต่อปี   คนชนบทใชจ่้ายนอ้ยกวา่คนเมืองร้อยละ 35  มีความแตกต่างมากท่ีสุดในกลุ่มผูสู้งอาย ุท่ีใชจ่้ายตํ่า

กวา่ถึงร้อยละ 42    การลงทุนของรัฐดา้นการศึกษาและสุขภาพช่วยลดช่องวา่งความเหล่ือมลํ้าคนเมืองและ

ชนบทไดม้ากพอสมควร แต่ดา้นสุขภาพกย็งันอ้ยกวา่การศึกษา โดยสามารถลดความแตกต่างของการ

บริโภคดา้นสุขภาพในกลุ่มผูสู้งอายลุงเพียงร้อยละ 8   

เม่ือดูเงินท่ีนาํมาใชจ่้ายพบวา่ ประชากรวยั 0-24 ปี ส่วนมากท่ีสุดไดจ้ากการจุนเจือของผูอ่ื้นท่ีให้

ผา่นครอบครัวและผา่นรัฐบาล  บางส่วนไดรั้บจากการทาํงานบา้งแต่กน็อ้ยกวา่มาก ผูใ้หญ่มีรายไดจ้ากการ

ทาํงานมากกวา่ร้อยละ 80 ท่ีเหลือเป็นรายไดจ้ากสินทรัพย ์ผูสู้งอายมีุรายไดจ้ากหลายแหล่งรวมกนั ผูสู้งอายุ
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ในเมือง มีรายไดจ้ากการทาํงาน จากสินทรัพย ์และจากการจุนเจือทางครอบครัวใกลเ้คียงกนั ผูสู้งอายใุน

ชนบท ตอ้งพึ่งรายไดจ้ากการทาํงานและจากสินทรัพยม์ากกวา่จากการจุนเจือจากครอบครัว  

รายไดท่ี้มีถูกใชไ้ปอยา่งไร ปรากฏวา่ คนวยั 25-59 ปี ในเมืองใชร้ายไดร้้อยละ 52 เพือ่การบริโภค

ของตนเอง จุนเจือผูอ่ื้นผา่นครอบครัวร้อยละ 37 และจุนเจือผูอ่ื้นผา่นกลไกของรัฐบาลอีกร้อยละ 12  เพราะ

คนวยัน้ีตอ้งเสียภาษีมากกวา่บริการท่ีไดรั้บจากรัฐบาล คนชนบทวยัน้ีกจ็ดัสรรรายไดค้ลา้ยๆ กนั แต่เน่ืองจาก

มีรายไดน้อ้ยกวา่ ดงันั้นโดยเฉล่ียตอ้งใชถึ้งร้อยละ 77 ของรายไดเ้พื่อการบริโภคของตนเอง ทาํใหเ้หลือจุน

เจือผูอ่ื้นไดไ้ม่มากนกั นอกจากคนวยัน้ีแลว้ รายไดข้องคนกลุ่มอ่ืนๆ ส่วนมากหมดไปกบัการบริโภค มีเพียง

คนเร่ิมทาํงานในเมืองเท่านั้นท่ีพอจะหาเงินจากการทาํงานไดม้ากพอท่ีจะสะสมสินทรัพยเ์พิ่ม เป็นท่ีน่า

สงัเกตคือผูสู้งอายใุนเมืองเป็นผูใ้หก้ารจุนเจือสงัคมสุทธิผา่นกลไกของรัฐบาล เพราะผูสู้งอายใุนเมืองกย็งั

เสียภาษีมากกวา่ส่วนท่ีไดรั้บจากรัฐบาล 

ข้อมลูเหล่านีแ้สดงว่าโดยเฉล่ียแล้วประชากรในชนบททุกกลุ่มอายมีุรายได้จากการจัดสรรสินทรัพย์ 

โดยแทบไม่มีการออมเพ่ิม แต่ใชร้ายไดจ้ากสินทรัพยเ์ดิม การก่อหน้ีหรือลดการถือครองสินทรัพยเ์พื่อนาํมา

เป็นค่าใชจ่้าย ส่วนประชากรในเขตเมือง มีกลุ่มเร่ิมทาํงานท่ีสามารถออมสุทธิเพิ่มไดบ้า้ง แต่ประชากรอีก 2 

กลุ่มตอ้งอาศยัรายไดจ้ากการจดัสรรสินทรัพยเ์ช่นกนั ดงันั้นความเช่ือท่ีวา่ผูสู้งอายใุนชนบทไดรั้บการ

เก้ือหนุนจากครอบครัวเป็นหลกันั้นไม่เป็นจริง ในขอ้เทจ็จริงยงัพบวา่บุตรส่วนมากยงัมีการใหก้ารเก้ือหนุน

ผูสู้งอายอุยู ่แต่อาจดว้ยขอ้จาํกดัของรายได ้ เงินท่ีใหก้ารเก้ือหนุนจึงค่อนขา้งตํ่าและไม่เพียงพอ  แต่ท่ีแปลก

ใจคือ พบวา่ทั้งคนในเมืองและในชนบทมีช่วงวยัท่ีพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจค่อนขา้งสั้น คือ คนเมืองระหวา่ง

ช่วงอาย ุ26-62 ปี  คนชนบทระหวา่งช่วงอาย ุ31-55 ปี  ช่วงก่อนและหลงัตอ้งอาศยัการจุนเจือจากผูอ่ื้นมา

เพิ่มเติม  

โดยสรุปจะเห็นวา่  มีความแตกต่างระหวา่งการบริโภคและรายไดร้ะหวา่งคนเมืองกบัคนชนบท ซ่ึง

ความจริงยอ่มเป็นเช่นนั้น แต่มีความมีความแตกต่างมากในกลุ่มผูสู้งอาย ุ รายจ่ายภาครัฐดา้นการศึกษาและ

สุขภาพมีส่วนช่วยทาํใหช่้องวา่งในการลงทุนทรัพยากรมนุษยล์ดลง แต่ส่ิงท่ีพบมากกวา่นั้นและเป็นความทา้

ทายสาํหรับรัฐบาลคือ การเกือ้หนุนจากครอบครัวไม่ใช่แหล่งสาํคัญท่ีสุดของผู้สูงอายอีุกต่อไป ผู้สูงอายท้ัุง

ในเมืองและในชนบทต้องพ่ึงการทาํงานของตัวเองและต้องพ่ึงรายได้จากสินทรัพย์ของตัวเองมากขึน้ แต่

ปัญหากคื็อคนจาํนวนมากในปัจจุบันน้ัน “ออมเพ่ิมได้ยาก” น่ีคือปัญหาท่ีทา้ทาย   เม่ือในอนาคตอนัใกล้

สดัส่วนผูสู้งอายเุพิ่มข้ึนแลว้จะเก้ือหนุนกนัอยา่งไร 
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ดร.มทันา กล่าววา่ ถา้ดูภาระต่อการดูแลผูสู้งอาย ุในปี ค.ศ.2009 มีสดัส่วนวยัแรงงานท่ีสามารถ

เก้ือหนุนการดูแลผูสู้งอายไุดโ้ดยเฉล่ีย วยัแรงงาน 4 คนต่อผูสู้งอาย ุ1 คน แต่ในอีก 30 ปีขา้งหนา้จะ

เปล่ียนเป็นวยัแรงงาน 1.6 คนต่อการดูแลผูสู้งอาย ุ1 คน คนทาํงานในปัจจุบนัจึงตอ้งตระหนกัและทาํใจ

ยอมรับการทาํงานท่ียาวนานข้ึน รวมทั้งตอ้งเกบ็ออมใหเ้พียงพอต่อการใชต้ลอดชีวิตเม่ือเขา้สู่วยัสูงอาย ุซ่ึง

รัฐบาลตอ้งส่งเสริมการออมใหม้ากข้ึน รัฐบาลควรพฒันารูปแบบการออมท่ีเหมาะสมสาํหรับสงัคมไทย โดย

ตอ้งคาํนึงถึงความเป็นไปได ้ความยัง่ยนื และเพียงพอสาํหรับการเป็นหลกัประกนัยามสูงอาย ุ

นอกจากน้ีเม่ือดูความแตกต่างของรายได้และรายจ่ายระหว่างเพศชายและเพศหญงิ ซ่ึงศึกษา

เปรียบเทยีบระหว่างเพศโดย  ดร.นงนุช  สุนทรชวการ  ผลการศึกษาเบ้ืองตน้พบวา่ เพศหญิงมีค่าใชจ่้าย

มากกวา่เพศชาย ทั้งส่วนท่ีจ่ายเองและรัฐจ่าย ในวยัเดก็ไม่มีความแตกต่างกนัมากแต่จะแตกต่างกนัมากในวยั

สูงอาย ุโดยเพศหญิงมีค่าใชจ่้ายสุขภาพมากกวา่เพศชายตลอดทุกช่วงอาย ุ และเป็นค่าใชจ่้ายแฝง(จ่ายเอง)

มากกวา่ชายถึง 3 เท่า ขณะท่ีเพศชายมีรายไดม้ากกวา่เพศหญิงในช่วงวยัทาํงาน 

ดร.สราวธุ กล่าวเพิ่มเติมวา่ ภาพผูสู้งอายไุทยในปัจจุบนัคือ เรามีผูสู้งอายท่ีุยงัทาํงานหลงัวยัเกษียณ

ประมาณ 8.1 ลา้นคน และเป็นผูสู้งอายใุนชนบทมากกวา่ในเมือง ผูสู้งอายไุทยร้อยละ 37.8 มีรายไดจ้ากการ

ทาํงาน แต่รายไดร้วมตํ่ากวา่รายจ่ายเพื่อการบริโภค โดยเฉล่ียผูสู้งอาย ุ(60 ปีข้ึนไป)มีรายจ่ายบริโภคสูงกวา่

รายไดจ้ากแรงงานประมาณ 30,600 บาทต่อคนต่อปี  และมีการใชจ่้ายดา้นสุขภาพในระดบัสูงเม่ือเทียบกบั

ประเทศในเอเชีย ผูสู้งอายไุทย 68.7% มีการออมในจาํนวนน้ีประมาณคร่ึงหน่ึงมีมูลค่าการออมประมาณตํ่า

กวา่ 50,000 บาท  

ขอ้เสนอแนะดา้นเศรษฐศาสตร์ เพื่อชะลอการลดลงของอตัราการเก้ือหนุน และใหส้งัคมผูสู้งอายมีุ

ผลดีต่อประเทศ จึงควรดาํเนินการใหมี้การบริโภคอยา่งฉลาดและลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็น  ส่งเสริมใหมี้

รายไดจ้ากการทาํงานเพ่ิมข้ึน โดยส่งเสริมใหท้าํงานในระบบมากข้ึนและไดรั้บการคุม้ครองแรงงานเพื่อให้

ผูสู้งอายมีุงานทาํ มีรายได ้และมีการส่งเสริมการเขา้ถึงแหล่งทุนต่าง ๆ เพิ่มข้ึน รวมทั้งส่งเสริมการออมเพ่ือ

ชราภาพมากข้ึน โดยใหมี้เงินออมเพียงพอต่อการดาํรงชีพเม่ือไม่ไดท้าํงานหรือทาํงานไม่ได ้เป็นตน้ 
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