
 โครงการชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา เป็นการศึกษา 

การเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ด้านต่างๆ ของครัวเรือน ประเภทต่างๆ  

ตามวงจรชีวิต ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา เช่น การศึกษา ชีวิตการทำางาน  

รายได้และรายจ่ายครัวเรือน การออมและการสะสมทรัพย์สิน สวัสดิการ  

สุขภาพ นอกจากนี้รายงานฉบับนี้จะหยิบยกประเด็นสำาคัญบางประเด็น 

มาอธิบาย เช่น ความเหลื่อมลำ้า สิ่งอำานวยความสะดวกในบ้าน และผลกระทบ

ของวิกฤตเศรษฐกิจต่อความเป็นอยู่ของครัวเรือน 

จัดทำ�โดย: แผนง�นสร้�งเสริมนโยบ�ยส�ธ�รณะที่ดี (นสธ.)

สนับสนุนโดย: สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

ห นั ง สื อ ชุ ด  “สู่ อ น า ค ต ไ ท ย”
ชี วิ ต ค น ไ ท ย ใ น ส อ ง ท ศ ว ร ร ษ ข อ ง ก า ร พ
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 ผมชอบคำ�ที่เพลโตพูดถึง 
“Good life” หรือ “ชีวิตที่ดี” 
เ ร่ืองของคนไทย ชีวิตที่ดีคือ 
เป้�หม�ยหลัก ผมคิดว่�คนไทย 
เท�่นัน้ทีจ่ะเปน็เงือ่นไข เปน็ปจัจยั
ของคว�มเจริญก้�วหน้� และ
สร้�งคว�มส�ม�รถในก�ร
แข่ง ขันในเวที เศรษฐกิจโลก 
อย่�งแท้จริง 

ศ�สตร�จ�รย์ เสน่ห์ จ�มริก 
ใน “เวทีส�ธ�รณะอน�คตประเทศไทย 
(Modernized Thailand)” 
ตีพิมพ์ พ.ศ. 2537 หน้� 24



 ห�กมองย้อนกลับไปในช่วงเวล� 20 กว่�ปีที่ผ่�นม� จะเห็นได้ชัดว่�ประเทศไทยมีก�รพัฒน�และเปลี่ยนแปลงไป

ในทุกด้�น ไม่ว่�จะเป็นด้�นเศรษฐกิจ สังคม ชีวิตคว�มเป็นอยู่ สุขภ�พ ก�รศึกษ� ตลอดจนเทคโนโลยีต่�งๆ ที่เข้�ม� 

มีบทบ�ทในชีวิตประจำ�วัน พัฒน�ก�รต่�งๆ ที่เกิดขึ้นล้วนมีผลต่อก�รดำ�เนินชีวิตของคนไทย รัฐและผู้ว�งนโยบ�ย

หล�ยฝ�่ยมกัจะกล�่วกนัว�่ ชวีติคว�มเป็นอยูข่องคนไทยเร�นัน้ดข้ึีนกว่�อดตีทีผ่�่นม� แตก่ม็นีกัพฒัน�บ�งส่วนเหน็ว่� 

ยิ่งลงทุนพัฒน�ม�กขึ้นชีวิตคนไทยก็เลวร้�ยลง มีคว�มเหลื่อมลำ้�ม�กขึ้น แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่มีก�รศึกษ�ที่ให้ข้อสรุป

ที่ชัดเจนว่�คว�มเป็นอยู่ของคนไทยเร�นั้นดีขึ้นหรือเลวลงอย่�งไร 

 แผนง�นสร้�งเสริมนโยบ�ยส�ธ�รณะท่ีดี (นสธ.) สถ�บันศึกษ�นโยบ�ยส�ธ�รณะ ซึ่งได้รับก�รสนับสนุนจ�ก

สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) มีพันธกิจในก�รส่งเสริมให้สังคมไทยมีนโยบ�ยส�ธ�รณะที่ดี  

แต่ก�รสร้�งนโยบ�ยที่ดีจำ�เป็นต้องอ�ศัยคว�มเข้�ใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐ�นของครัวเรือนไทย

 เอกส�รเล่มนี้มีคว�มเป็นเอกลักษณ์ที่วิเคร�ะห์คว�มเป็นไปของชีวิตคนไทยตั้งแต่เกิดจนต�ย โดยอ�ศัยหน่วย

วิเคร�ะห์ที่เป็น “ครัวเรือน” มิใช่หน่วยวิเคร�ะห์ที่เป็นปัจเจกบุคคล เหมือนร�ยง�นวิจัยหรือก�รวิเคร�ะห์สถิติส่วนใหญ่

ทีน่บัจำ�นวนบคุคล เชน่ มีคนไทยกีค่นยังย�กจนอยู ่ก�รเสนอข้อมลูในระดบัครวัเรอืนมคีว�มสำ�คญัเพร�ะคนเร�มไิดอ้ยู่

คนเดยีวโดดๆ แมว้่�จะมบี�งคนเลอืกทีจ่ะอยูค่นเดยีว คนสว่นใหญจ่ะอยูร่วมกนัเปน็ครอบครวั ก�รตดัสนิใจของคนเร� 

ไม่ว่�จะเป็นหัวหน้�ครัวเรือนหรือสม�ชิกในครัวเรือน ก็มิได้ตัดสินใจลงไปโดยพินิจพิเคร�ะห์ถึงผลประโยชน์ของตน 

แตฝ่�่ยเดยีว แตม่กัจะตอ้งใครค่รวญถงึผลกระทบตอ่สม�ชิกในครวัเรอืนดว้ย ดงันัน้คว�มเข้�ใจเกีย่วกบัก�รเปล่ียนแปลง

ของครวัเรอืนไทย จงึมีคว�มสำ�คัญสำ�หรบัก�รว�งนโยบ�ยทีม่ฐี�นคดิทีก่ว้�งไปกว่�ก�รกระตุน้พฤตกิรรมของปจัเจกชน

ห�กเป้�หม�ยของก�รพัฒน�ประเทศ คือ ก�รทำ�ให้ชีวิตคนไทยดีขึ้น ข้อมูลที่กล่�วม�แล้วข้�งต้นนับเป็นเรื่องสำ�คัญ 

เพร�ะคว�มเข�้ใจเกีย่วกบัก�รเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข้ึนจะช่วยใหเ้ร�ส�ม�รถเหน็ภ�พอน�คต แนวโนม้ของสังคม ตลอดจน 

คว�มเสีย่งและปญัห�ทีป่ระช�ชนจะตอ้งเผชญิและกำ�หนดนโยบ�ยส�ธ�รณะทีเ่หม�ะสม และเมือ่แผนง�น นสธ. มโีอก�ส 

แลกเปลีย่นประเดน็นีร้ว่มกบั ศ.ดร.อมัม�ร สย�มว�ล� จ�กสถ�บนัวิจัยเพือ่ก�รพฒัน�ประเทศไทย (TDRI) และมคีว�ม

เห็นพ้องต้องกัน โครงก�รวิจัยเรื่อง “ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษแห่งก�รพัฒน�” จึงเกิดขึ้น

 ร�ยง�น “โครงก�รชีวิตคนไทยในสองทศวรรษแห่งก�รพัฒน�” ฉบับนี้ เรียกว่� “ฉบับประช�ชน” เพร�ะเป็นก�ร

เล่�เรื่องคว�มเป็นอยู่ของครัวเรือนไทย โดยให้ตัวเลขเปิดเผยข้อเท็จจริง โดยยังมิได้วิเคร�ะห์ตัวเลขดังกล่�วในเชิงลึก  

เพื่อเปิดโอก�สให้ผู้อ่�นและสังคมในวงกว้�งนำ�ไปแปลคว�มหม�ย ตั้งคำ�ถ�มต่อและช่วยกันขบคิดพิจ�รณ�เพื่อห� 

ท�งเลือกเพื่ออน�คตต่อไป สำ�หรับผู้อ่�นที่สนใจแต่ผลสรุป บทสุดท้�ยเป็นบทที่ให้ภ�พรวมทั้งหมด

คว�มเป็นม�

ศ�สตร�จ�รย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ข�วสอ�ด

บรรณ�ธิก�ร
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นัยยะต่อนโยบายสาธารณะเพื่ออนาคตที่ดีของครัวเรือนไทย

ผู้วิจัย
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครัวเรือนไทย
• อมรเทพ จ�วะล� amonthep@tdri.or.th

เด็กกับสวัสดิการสังคม และผู้สูงอายุกับสวัสดิการสังคม
• วรวรรณ ช�ญด้วยวิทย์ worawan@tdri.or.th
• ส�วิณี สุริยันรัตกร savinee@tdri.or.th

การศึกษาของแรงงานไทย 
• ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ dilaka@tdri.or.th
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9บทที่ 1: นิยามและที่มาของข้อมูล

 ใ น อ ดี ต ที่ ผ่ � น ม � ข อ ง 
สงัคมไทย “บ�้น” นอกจ�กจะเปน็ 
ที่พึ่ งพิงอ�ศัยของผู้คนแล้ว  
ส่ิงท่ีสำ�คัญก็คือภ�ยใน “บ้�น”  
จะมีคนอยู่ร่วมกันม�ก ทั้งปู่ย่� 
พ่อแม่ ลุงป้�น้�อ� ลูกหล�น  
ภ�ยในบ้�นจึงมีบรรย�ก�ศ 
ที่อบอุ่น เกื้อกูลช่วยเหลือกัน
เสียด�ยที่บรรย�ก�ศเหล่�นี้ 
ได้เริ่มสูญห�ยไปจ�กสังคมไทย
ม�กขึ้น แม้แต่ในชนบทห่�งไกล
ย�มนี้ ภ�พของ “คนชร�กับ
เด็กเล็กๆ ใช้ชีวิตร่วมกันโดย 
พ่อแม่ย้�ยถ่ินไปทำ�ง�นต่�งเมือง” 
ปร�กฏใหเ้หน็อยูท่ัว่ไป หรอืบ้�น
ของคนเมืองก็เป็นบ้�นที่แสนจะ
เงยีบเหง�เพร�ะมเีพยีงพอ่แม่ลูก
อยู่กันต�มลำ�พัง 

วัลลภ ตังคณ�นุรักษ์
ใน “คิดเพื่อเด็ก” ตีพิมพ์ พ.ศ. 2540



10 ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา

นิย�มและที่ม�
ของข้อมูล

แผนภาพที่ 1.1 กรอบการนำาเสนอรายงานตามวงจรชีวิต

 ร�ยง�นนี้มีลักษณะ
พิเศษที่ เสนอข้อมูลระดับ
ค รั ว เ รื อ น ไ ม่ ใ ช่ ร ะ ดั บ
ปัจเจกบุคคล เน้นคว�ม
เป็นอยู่หรือพฤติกรรมของ
ครัว เรือนประเภทต่�งๆ  
ต�มวงจรชีวิต 

 “โครงก�รชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของก�รพัฒน�” เป็นก�รศึกษ�ก�รเปลี่ยนแปลง
คว�มเปน็อยู่ด�้นต�่งๆ ของครวัเรอืน ประเภทต�่งๆ ต�มวงจรชวีติ ตัง้แตว่ยัเดก็จนถงึวยัชร� 
เชน่ ก�รศกึษ� ชวีติก�รทำ�ง�น ร�ยไดแ้ละร�ยจ�่ยครวัเรอืน ก�รออมและก�รสะสมทรพัยสิ์น 
สวสัดกิ�ร สขุภ�พ นอกจ�กนีร้�ยง�นฉบบันีจ้ะหยบิยกประเดน็สำ�คญับ�งประเดน็ม�อธิบ�ย 
เช่น คว�มเหลื่อมลำ้� สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกในบ้�นและผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจ 
ต่อคว�มเป็นอยู่ของครัวเรือน 

1

เด็กกับ
สวัสดิก�ร

สังคม
ก�รศึกษ�

คว�ม
ย�กจน

อ�ชีพ
เงินโอนสุขภ�พ

ร�ยได้
ร�ยจ่�ย

ผู้สูงอ�ยุ/
สวัสดิก�ร

ก�รออม
และหนี้สิน

สิ่งอำ�นวย
คว�ม
สะดวก
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การจำาแนกประเภทครัวเรือน
 นักประช�กรศ�สตร์และนักสังคมศ�สตร์พูดถึงก�รเปล่ียนแปลงของ

ครัวเรือนบ�งประเภท เช่น ก�รที่สังคมไทยมี “ครัวเรือนแหว่งกลาง”  

(Skip  generation) ครวัเรอืนอยูค่นเดยีวและครวัเรอืน 1 รุน่ มจีำ�นวนเพิม่ม�กขึน้  

(อรทัย ปร�โมทย์ และปัทม�, 2553) แต่ขณะเดียวกัน นักวิช�ก�รยังไม่ได้

ให้คว�มสำ�คัญกับครัวเรือนประเภทต่�งๆ เท่�ที่ควร ขณะที่ง�นวิเคร�ะห์ของ

นักเศรษฐศ�สตร์ที่เกี่ยวกับร�ยได้-ร�ยจ่�ยของครัวเรือนมักจะนำ�ครัวเรือน 

ทุกประเภทม�ห�ค่�เฉลี่ยของครัวเรือน หรือแยกครัวเรือนต�มกลุ่มร�ยได้ 

หรือเขตที่อยู่อ�ศัยในเมือง-ชนบท เป็นต้น ในร�ยง�นฉบับนี้ได้แบ่งประเภท

ครวัเรอืน โดยใชค้ว�มสมัพนัธร์ะหว�่งหวัหน�้ครวัเรอืนกบัสม�ชิกในครวัเรอืน 

เหมือนวิธีก�รแบ่งของนักประช�กรศ�สตร์ เหตุผลสำ�คัญ คือ ในช่วงหล�ยทศวรรษ 

ของก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม พบว่� นอกจ�กจำ�นวนคนสูงอ�ยุเพิ่มขึ้น 

อย่�งม�กและขน�ดครัวเรือนเล็กลงม�กแล้ว ลักษณะของครัวเรือนไทยยังมี

ก�รเปลีย่นแปลงท่ีสำ�คัญ เชน่ ก�รเพิม่ขึน้ของครวัเรอืนอยูค่นเดยีว ครวัเรอืน 

1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกล�ง เป็นต้น ก�รเปลี่ยนแปลงดังกล่�วย่อมมีผล

ต่อสภ�วะคว�มเป็นอยู่ของคนในครอบครัว (แผนภ�พที่ 1.2)

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อยู่คนเดียว อยู่กับเพื่อน/ญาติ 1 รุ่น 2 รุ่น 3 รุ่น แหว่งกลาง

แผนภาพที่ 1.2 สัดส่วนครัวเรือนไทยจำาแนกตามประเภทครัวเรือนเปรียบเทียบ พ.ศ. 2529 และ พ.ศ. 2552
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ที่มา: ข้อมูลการสำารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพที่ 1.3 จำานวนครัวเรือนไทยจำาแนกตามประเภทครัวเรือน ปี พ.ศ. 2552

อยู่คนเดียว อยู่กับเพื่อน/ญาติ 1 รุ่น 2 รุ่น 3 รุ่น แหว่งกลาง รวม

20

15

10

5

0

2.4
0.7

3.3

8

4

1.4

19.8
หน่วย: ล้านครัวเรือน

19.8ล้านครัวเรือน

พ.ศ. 2552 ไทยมีครัวเรือน

 ร�ยง�นฉบับนี้ศึกษ�ก�รเปลี่ยนแปลงของประเภทครัวเรือนไทย  

6 ประเภท ในปี พ.ศ. 2552 ไทยมีครัวเรือน 19.8 ล้�นครัวเรือน ส�ม�รถ 

แบ่งเป็น 6 ประเภทได้ดังนี้ คือ ครัวเรือนอยู่คนเดียว ครัวเรือนอยู่กับเพื่อน

หรือญ�ติ ครัวเรือน 1 รุ่น ครัวเรือน 2 รุ่น ครัวเรือน 3 รุ่น และครัวเรือน

แหว่งกล�ง (แผนภ�พที่ 1.3)
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ครัวเรือน 2 รุ่น
หม�ยถึง พ่อ แม่ ลูก (หรือ) พ่อ แม่ ลูก และคนนอก 
(หรือ) พ่อ ลูก (หรือ) พ่อ ลูก และคนนอก (หรือ) แม่ ลูก 
(หรือ) แม่ ลูก และคนนอก

กรอบที่ 1 นิยามที่ใช้ในการศึกษา

ครัวเรือนอยู่คนเดียว
หม�ยถึง ครัวเรือนที่มีผู้อ�ศัยอยู่ลำ�พังเพียงคนเดียว

ครัวเรือน 1 รุ่น
หม�ยถึง ส�มีและภรรย� (หรือ) ส�มีและภรรย� และ
คนนอก หรือ ญ�ติพี่น้อง หรือเพื่อน

ครัวเรือนอยู่กับเพื่อนหรือญาติ
หม�ยถึง ครัวเรือนที่มีผู้อ�ศัยอยู่กับบุคคลอื่นที่มิใช่  
ส�มี-ภรรย� หรือ ญ�ติ พี่น้องของตนเอง โดยบุคคลที่
อ�ศัยอยู่ด้วยกันถือเป็นบุคคลอื่นนอกครอบครัว

1

3

5 6

4

2

ครัวเรือน 3 รุ่น
หม�ยถึง พ่อ แม่ ลูก หล�น (หรือ) พ่อ แม่ ลูก หล�น 
และคนนอก (หรือ) พ่อ ลูก หล�น (หรือ) พ่อ ลูก หล�น 
และคนนอก (หรือ) แม่ ลูก หล�น (หรือ) แม่ ลูก หล�น 
และคนนอก

ครัวเรือนแหว่งกลาง
หม�ยถึง ปู่-ย่�-ต�-ย�ย และหล�น (หรือ) ปู่-ย่�-ต�-ย�ย 
หล�น และคนนอก (หรอื) ทวด-ปู-่ย�่-ต�-ย�ย และหล�น 
(หรือ) ทวด-ปู่-ย่�-ต�-ย�ย หล�น และคนนอก

ครัวเรือนที่มีเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ หม�ยถึง ครัวเรือนที่มีสม�ชิกในครัวเรือนเป็นเด็กอ�ยุตำ่�กว่� 15 ปีและมีผู้สูงอ�ยุ
ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปอยู่ร่วมกันเท่�นั้น
เด็ก หม�ยถึง บุคคลที่มีอ�ยุตำ่�กว่� 15 ปี
ผู้สูงอายุ หม�ยถึง บุคคลที่มีอ�ยุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
การเปลี่ยนแปลง หม�ยถึง ก�รเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบสถิติปี พ.ศ. 2529 กับ พ.ศ. 2552 เท่�นั้น
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 วิธีก�รศึกษ� จะทำ�โดยใช้ครัวเรือน 6 ประเภทดังกล่�ว เป็นหน่วยศึกษ� อย่�งไรก็ต�มเนื่องจ�กคว�มจำ�กัด 

ด้�นข้อมูล ประเด็นบ�งประเด็น เช่น ก�รศึกษ� ก�รทำ�ง�น จะอ�ศัยข้อมูลร�ยบุคคล และบ�งส่วนจะใช้เป็นข้อมูล

ระดับครัวเรือนรวม ที่ไม่จำ�แนกครัวเรือน 6 ประเภท เช่น ผลกระทบของวิกฤตภ�วะหนี้สิน หรือครัวเรือนที่เด็กอยู่กับ

ผู้สูงอ�ยุ เป็นต้น

 ส่วนข้อมูลหลักที่ใช้ในก�รศึกษ� คือ ก�รสำ�รวจภ�วะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี พ.ศ. 2529-2552  

รวม 23 ปี นอกจ�กนั้นยังได้ใช้ข้อมูลก�รสำ�รวจอื่นๆ ประกอบ ได้แก่ ก�รสำ�รวจภ�วะก�รทำ�ง�นของประช�กร  

ก�รสำ�รวจอน�มัยและสวัสดิก�ร และก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุ ทั้งหมดเป็นก�รสำ�รวจของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ
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 สังคมกำ�ลังเปลี่ยนแปลง 
คร้ังใหญ่ ครอบครัวจำ�นวนม�ก
ทั้งในเมืองและในชนบทกำ�ลัง
เปลี่ยนแปลง ประเภทพ่อไปท�ง 
แม่ไปท�ง ทั้งลูกน้อยไว้ มีให้ 
พบเหน็ทกุสปัด�หท์ีผ่มนัง่ตรวจ 
ผูป้ว่ยนอก ปูย่�่ต�ย�ยดแูลเรือ่ง
เหล่�นี้ไม่ไหว พ่อแม่ก็ตัดสินใจ 
ไปแล้วว่�จะไม่ดูแล โรงเรียน 
และวัดอ่อนกำ�ลัง…เร�ไม่มี  
องค์คว�มรู้เกี่ยวกับครอบครัว
รู ป แ บ บ ใ ห ม่  ไ ม่ มี น โ ย บ � ย 
ระดับช�ติ 

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลก�รพิมพ์
ใน “วัยรุ่นไม่เป็นปัญห�” ตีพิมพ์ พ.ศ. 2549
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 นับตั้งแต่แผนพัฒน�ก�รเศรษฐกิจฉบับที่ 1 เป็นต้นม� เศรษฐกิจ สังคม  

และก�รเมืองของไทยเกิดก�รเปลี่ยนแปลงโฉมหน้�อย่�งมโหฬ�ร  

ก�รเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ คือ ประช�กรเพิ่มขึ้นจ�ก 26.3 ล้�นคน 

ในปี พ.ศ. 2503 เป็น 63.9 ล้�นคนในปี พ.ศ. 2554 (สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ, 2554) แต่อัตร�ก�รเพ่ิมของ 

ประช�กรต่อปีที่เคยอยู่ที่ร้อยละ 3.3 ในทศวรรษ 2500 ลดลงม�เหลือเพียง

ร้อยละ 2.7 ก�รเปลี่ยนแปลงดังกล่�วยังผลให้มีแรงง�นวัยหนุ่มส�วเพิ่มขึ้น

อย่�งรวดเร็วแต่ขณะเดียวกันก�รชะลอตัวของอัตร�เพิ่มประช�กร เริ่มทำ�ให้ 

ประเทศไทยมีจำ�นวนผู้สูงอ�ยุม�กขึ้น โดยสัดส่วนผู้ที่มีอ�ยุตั้งแต่ 60 ปี  

ในปี พ.ศ. 2544 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 34.4 ในปี พ.ศ. 2554 และค�ดกันว่�สัดส่วนผู้สูงอ�ยุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 37.1 

ในป ีพ.ศ. 2564 นบัว�่สงัคมไทยเริม่ก�้วเข�้สูส่งัคมชร�ภ�พ ตัง้แต่ในชว่งหนึง่ทศวรรษทีผ่�่นม� ก�รเปลีย่นแปลงเหล�่นี ้

ทำ�ให้องค์ประกอบของสม�ชิกในครัวเรือนเปลี่ยนไป

2 ก�รเปลี่ยนแปลง
โครงสร้�งครัวเรือนไทย

20 ปีที่ผ่านมา ครอบครัวไทยเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง
 ในช่วง 20 ปีที่ผ่�นม� จำ�นวนครัวเรือนไทยเพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็ว  

จ�กประม�ณ 11.9 ล้�นครัวเรือนในปี พ.ศ. 2529 เป็น 19.8 ล้�นครัวเรือน

ในปี พ.ศ. 2552 หรือเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยกว่�ร้อยละ 2 ต่อปี ก�รเปลี่ยนแปลง

ที่สำ�คัญได้แก่

ครอบครัวที่พ่อ-แม่-ลูกอยู่ด้วยกันมีน้อยลง แต่ครอบครัวแบบ
ไม่มีบุตร อยู่คนเดียว และเด็กอยู่กับปู่ย่าตายายมีมากขึ้น
 แต่เดิมครัวเรือนไทยส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 64 เป็นประเภทครัวเรือน 

2 รุ่น แต่จำ�นวนครัวเรือนประเภทนี้มีสัดส่วนลดลงอย่�งต่อเนื่องเหลือเพียง 

ร้อยละ 41 ในปี พ.ศ. 2552 (แผนภ�พที่ 2.1) ส่วนครัวเรือนที่มีจำ�นวนเพิ่มขึ้น 

ม�กที่สุด ได้แก่ ครัวเรือน 1 รุ่น ครัวเรือนอยู่คนเดียวและครัวเรือน 3 รุ่น  

ก�รที่ครัวเรือน 3 รุ่นมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นถึงเท่�ตัวแสดงว่�ส�มี-ภรรย�ท่ีมีลูก 

จะตัดสินใจอ�ศัยอยู่กับปู่ ย่� ต� ย�ย เพื่อให้มีคนม�คอยช่วยดูแลลูก

สัดส่วนผู้สูงอายุ ในปี พ.ศ. 2554 
เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น

และคาดว่าในปี พ.ศ. 2564 
จะเพิ่มขึ้นเป็น

34.4%

37.1%
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ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพที่ 2.1 แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำานวนครัวเรือนไทย

9,000
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7,000
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5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

หน่วย: 1,000 ครัวเรือน

แหว่งกลาง3 รุ่น1 รุ่นอยู่กับเพื่อน/ญาติอยู่คนเดียว 2 รุ่น

2529
2541
2551

2533
2545

2537
2549

2531
2543
2552

2535
2547

2539
2550

  สำ�หรับครัวเรือนที่อยู่คนเดียว พบว่�ในช่วง 20 กว่�ปี
ที่ผ่�นม� คนไทยอยู่ตัวคนเดียวม�กข้ึนไม่เฉพ�ะแต่ในเมือง 
แต่ในชนบทก็เริ่มมีสถ�นก�รณ์นี้ให้เห็นเช่นกัน 

จำานวนครอบครัวท่ีมีแต่เด็กและผู้สูงอายุอยู่ด้วยกันลำาพัง  
เพิ่มขึ้นอย่างมาก 
 แม้ว่�ครัวเรือนประเภทเด็กอยู่กับคนแก่ หรือที่เรียกง่�ยๆ ว่�ครัวเรือน

แหวง่กล�ง (Skip  generation) ในป ีพ.ศ. 2552 จะมจีำ�นวนกว�่ 1.4 ล�้นครวัเรอืน 

ทั่วประเทศ และดูว่�เป็นจำ�นวนที่ค่อนข้�งน้อยกว่�ครัวเรือนประเภทอื่นๆ  

แตถ่�้สงัเกตจะเหน็ไดว้�่ ครวัเรอืนประเภทนีม้อีตัร�ก�รเปล่ียนแปลงถงึรอ้ยละ  

6.68 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตร�ท่ีสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกับครัวเรือนทุกประเภท  

(ในช่วงปี พ.ศ. 2541 และ ปี พ.ศ. 2552) 

ครัวเรือนแหว่งกลางมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงมากกว่าครัวเรือน
ทุกประเภทต่อปีสูงถึง

6.68%
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ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพที่ 2.2 สัดส่วนครัวเรือนประเภทเด็กอยู่กับผู้สูงอายุตามภูมิภาคต่างๆ
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หน่วย: ร้อยละ

ภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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สงัคมชนบทในภาคอสีาน และภาคเหนอื มคีรวัเรอืนทีม่แีตเ่ด็กและ
ผู้สูงอายุอยู่ด้วยกันตามลำาพังมากกว่าทุกภาค
 กว่�สองในส�มของครัวเรือนไทยยังคงอ�ศัยอยู่ในเขตชนบท แต่ท่ี 

น่�สังเกต คือ ส่วนใหญ่เร�มักจะพบครัวเรือนแหว่งกล�งลักษณะนี้ ในชนบท  

โดยเฉพ�ะภ�คตะวันออกเฉียงเหนือและภ�คเหนือ (แผนภ�พท่ี 2.2) เหตุผลหลัก  

คือ พ่อแม่ที่อยู่ในวัยทำ�ง�นมักจะอพยพไปทำ�ง�นในเมือง แล้วฝ�กลูกไว้ให้ 

ปู่ ย่� ต� ย�ย ช่วยดูแล ก�รที่เด็กอ�ศัยอยู่ในชนบทกับปู่ย่�ต�ย�ย น่�จะ

เปน็ก�รดเีพร�ะอย�่งนอ้ยทีสุ่ดจะมคีนคอยดแูล ไมป่ล่อยใหเ้ดก็อยูบ่�้นเพยีง

ลำ�พังห�กพ่อแม่ไปทำ�ง�น หรือก�รอ�ศัยในชนบทน่�จะมีสภ�พแวดล้อม 

ที่ดีกว่� แต่ในอีกแง่หนึ่ง ก�รที่เด็กไม่อยู่กับพ่อแม่ ก็จะทำ�ให้มีปัญห�ข�ด

คว�มอบอุ่น ข�ดคนคอยดูแลเรื่องก�รเรียนหนังสือ โดยเฉพ�ะกรณีที่ ปู่ ย่� 

ต� ย�ย ไม่รู้หนังสือ ซึ่งร�ยละเอียดผลกระทบจ�กก�รที่เด็กไม่อยู่กับพ่อแม่

จะถูกนำ�เสนอไว้ในบทที่ 4 ต่อไป
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4.3คน

3.3คน

พ.ศ. 2529 จำานวนสมาชิก
ในครัวเรือนไทยเฉลี่ย

แต่ใน พ.ศ. 2552 เฉลี่ยอยู่เพียง

20 กว่าปีที่สังคมเปลี่ยนไป ผู้หญิงไทยมีบทบาทต่อครอบครัวมากขึ้น
 ข้อค้นพบที่สำ�คัญอีกประก�รหนึ่งคือ ครัวเรือนไทยมีผู้หญิงทำ�หน้�ที่เป็นหัวหน้�ครัวเรือนเพิ่มขึ้น โดยเฉพ�ะ

ครัวเรือนประเภท 1 รุ่น และ 2 รุ่นมีผู้หญิงเป็นหัวหน้�ครัวเรือนเพิ่มขึ้นรวดเร็วม�ก ซึ่งเหตุผลหรือคำ�อธิบ�ยที่ค�ดว่� 

จะเป็นไปได้สำ�หรับก�รที่ผู้หญิงเป็นหัวหน้�ครัวเรือนประเภท 1 รุ่น (ส�มีกับภรรย�) อ�จเกิดจ�กคู่สมรสเดินท�ง 

ไปทำ�ง�นต่�งถิ่น แต่สำ�หรับกรณีที่ผู้หญิงเป็นหัวหน้�ครัวเรือน 2 รุ่น อ�จเกิดขึ้นในกรณีที่มีก�รหย่�ร้�ง และผู้หญิง 

จะเปน็คนเลีย้งดลูกู จ�กง�นศกึษ�ของสถ�บนัแหง่ช�ตเิพือ่ก�รพฒัน�เดก็และครอบครวัในป ีพ.ศ. 2552 ระบวุ่�ปจัจบุนั

มีครัวเรือนที่มีผู้ปกครองคนเดียว (Single parent) อ�จจะเป็นพ่อหรือแม่รวมประม�ณ 2.5 ล้�นครัวเรือนทั่วประเทศ

จ�กหล�ยส�เหตุ ซึ่งส�เหตุหลักม�จ�กก�รหย่�ร้�งที่ม�กขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2552 พบว่�ในคู่สมรส 100 คู่จะมีก�ร 

หย่�ร้�งเกิดขึ้นประม�ณ 36 คู่ ซึ่งสูงกว่�ปี พ.ศ. 2536 ที่มีอยู่เพียงประม�ณ 10 คู่ เท่�นั้น (ส�วิตรี, 2553)

เมื่อเด็กไทยเกิดน้อยลง จำานวนนักเรียนก็น้อยลง
 จำ�นวนประช�กรวัยเด็กที่อ�ยุน้อยกว่� 15 ปี ในครัวเรือนได้ลดลงไปกว่�ครึ่ง เห็นได้ชัดเจนโดยเฉพ�ะครัวเรือน

ประเภท 2 รุ่น ผลของก�รเปลี่ยนแปลงดังกล่�ว คือ จำ�นวนนักเรียนในครัวเรือนลดน้อยลง จะยกเว้นก็เพียงแต่กลุ่ม

ครัวเรือนประเภท 3 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกล�ง (ประเภทเด็กอยู่กับผู้สูงอ�ยุ) ที่พบว่�มีจำ�นวนนักเรียนเพิ่มขึ้น  

มกี�รวเิคร�ะหก์นัว�่ก�รทีค่รวัเรอืนมเีดก็และนกัเรยีนลดลงเป็นโอก�สใหพ้อ่แมม่ทีรพัย�กรทีจ่ะใช้สำ�หรบัก�รศกึษ�ของ 

เด็กนักเรียนแตล่ะคนม�กขึน้ และสำ�หรบัก�รทีค่รวัเรอืน 3 รุน่ และครวัเรอืนแหว่งกล�งมนีกัเรยีนเพิม่ขึน้นัน้ ส่วนหนึง่

เป็นก�รสะท้อนบทบ�ทคว�มสำ�คัญของ ปู่ ย่� ต� ย�ย ในก�รดูแลลูกหล�นในช่วงวัยเรียน

ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวยังมีมากขึ้นด้วย
 สิง่ทีเ่หน็ไดช้ดัเจนอกีประก�รหนึง่คอื นอกจ�กครวัเรอืนไทยกำ�ลังก�้วไป 

สู่ครัวเรือนสูงอ�ยุ คือมีสัดส่วนผู้สูงอ�ยุเกิน 65 ปีเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่องแล้ว 

ยังพบว่�ครัวเรือนประเภท 3 รุ่น มีสัดส่วนจำ�นวนผู้สูงอ�ยุอ�ศัยอยู่ด้วย 

ม�กที่สุด (แผนภ�พที่ 2.3) เป็นที่น่�สังเกตว่�จำ�นวนผู้สูงอ�ยุที่อยู่คนเดียว

มีทิศท�งปรับเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง และนอกจ�กสังคมไทยจะมีผู้สูงอ�ยุ 

ม�กขึ้นแล้ว อ�ยุเฉลี่ยของหัวหน้�ครัวเรือนยังเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่องด้วย  

จ�ก 43 ปี ในปี พ.ศ. 2529 เป็น 51 ปี ในปี พ.ศ. 2552 

ในช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมา ครัวเรือนไทยมีขนาดเล็กลง
 ในภ�พรวมของก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พบว่�ครัวเรือนไทยมีขน�ด

เลก็ลง จ�กเดมิในป ีพ.ศ. 2529 ครวัเรอืนแตล่ะแหง่จะมสีม�ชกิเฉลีย่ 4.3 คน  

แต่ในปี พ.ศ. 2552 พบว่�เหลือสม�ชิกเฉลี่ยอยู่เพียง 3.3 คน โดยจะเห็นว่� 

แม้แต่ครัวเรือนประเภท 3 รุ่น (พ่อแม่ปู่ย่�ต�ย�ย) ที่เคยมีจำ�นวนสม�ชิก

ม�กที่สุดคือ 6 คนในปี พ.ศ. 2529 แต่ในปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 5.3 คน 

ซึ่งทิศท�งก�รลดลงนี้ปร�กฏให้เห็นเกือบจะทุกประเภทครัวเรือน จะเว้นก็

เฉพ�ะกรณีครัวเรือนแหว่งกล�งที่เด็กอยู่กับผู้สูงอ�ยุที่ขน�ดครัวเรือนไม่มี

ก�รเปลี่ยนแปลงม�กนัก
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ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพที่ 2.3 จำานวนผู้สูงอายุต่อครัวเรือน
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 คำ�ถ�มสำ�คัญ คือ จ�กก�รเปลี่ยนแปลงในแต่ละประเภทครัวเรือนที่ได้สรุปคว�มไว้ข้�งต้น มีคว�มสัมพันธ์ หรือ

มีผลต่อคว�มเป็นอยู่และคุณภ�พชีวิตของคนไทยอย่�งไร อ�ทิเช่น สำ�หรับเด็กมีโอก�สได้อยู่กับพ่อแม่และพร้อมหน้�

พรอ้มต�ม�กขึน้หรอืนอ้ยลง เดก็และวยัรุน่อ�ย ุ10-25 ป ีมโีอก�สไดเ้รยีนสงูขึน้ม�กนอ้ยเพยีงใดในชว่ง 20 ปทีีผ่�่นม�  

ระหว�่งเมอืงและชนบทมผีลตอ่โอก�สท�งก�รศกึษ�หรอืไม ่และระหว�่งหญงิ-ช�ยมโีอก�สในก�รเรยีนตอ่ต�่งกนัหรอืไม ่ 

ระดับก�รศึกษ�ของแรงง�นในชนบทยังคงตำ่�กว่�แรงง�นในเมืองหรือไม่ (ติดต�มได้ในบทที่ 4) 

 เมื่อก้�วเข้�สู่วัยทำ�ง�น อ�ชีพและก�รทำ�ง�นของแรงง�นไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่�งไรในช่วง 20 ปี (ติดต�ม 

ได้ในบทที่ 5) ด้�นเศรษฐกิจก�รทำ�ม�ค้�ข�ย ร�ยได้ ร�ยจ่�ยต่อหัวของครัวเรือนทั้ง 6 ประเภทต่�งกันหรือไม่  

ห�กแตกต่�งกันเป็นอย่�งไร จริงหรือไม่ว่�ครัวเรือนย�กจนมีหนี้สินม�กกว่�ครัวเรือนที่ไม่จน และช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ

คนไทยฟื้นตัวได้รวดเร็วหรือไม่ (ติดต�มได้ในบทที่ 6) 

 ในภ�พรวมแลว้ ชวีติคนไทยใน 20 ปทีีผ่�่นม� สะดวกสบ�ยข้ึนหรอืไม ่มส่ิีงอำ�นวยคว�มสะดวกอะไรบ�้งทีม่�กขึน้  

และก�รออมเป็นอย่�งไร (ติดต�มได้ในบทที่ 7) ชีวิตผู้สูงอ�ยุคนไทยเป็นอย่�งไร มีง�นทำ�หรือไม่ และสวัสดิก�รเป็น

อย่�งไร (ติดต�มได้ในบทที่ 8) ด้�นสุขภ�พของคนไทยเปลี่ยนไปอย่�งไร ก�รมีหลักประกันสุขภ�พ หรือ 30 บ�ท

รักษ�ทุกโรค ช่วยทำ�ให้จำ�นวนคนจนลดลงไปได้เท่�ไร (ติดต�มได้ในบทที่ 9) และสุดท้�ยนั้นในภ�พรวมแล้วคว�ม

ย�กจนและคว�มเหลื่อมลำ้�ในสังคมไทยลดลงหรือไม่ (ติดต�มได้ในบทที่ 10) ซึ่งหลังจ�กจบร�ยง�นฉบับนี้อ�จทำ�ให้

หล�ยท่�นได้ภ�พก�รเปลี่ยนแปลงของชีวิตคนไทย และขบคิดถึงก�รปรับตัวของสังคมในด้�นนโยบ�ยต่�งๆ ท่ีควร

เร่งดำ�เนินก�รให้เกิดขึ้น
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 ก�รไม่มี เวล�เหลียวแล
เอ�ใจใส่ลูก ก�รทำ�ใหลู้กข�ดรกั  
กำ�ลังเป็นสถ�นก�รณ์วิกฤต
ของครอบครัวไทยและเด็กไทย
ในปัจจุบัน และห�กไม่มีหนท�ง
เยียวย�สถ�บันครอบครัว 
ให้เข้มแข็ง เด็กไทยจำ�นวนม�ก 
ก็จะถูกผลัก ไสลงไปในห้วง
ปญัห�ม�กม�ย และในภ�พรวม
กค็งเปน็เครือ่งชีว้ดัว�่สงัคมไทย
ก็คงดีได้ย�กด้วย 

อมรวิชช์ น�ครทรรพ์ 
ใน “เด็กไทยในมิติวัฒนธรรม” 
ตีพิมพ์ พ.ศ. 2548
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3 เด็ก
กับสวัสดิก�รสังคม

ที่มา: World Population Prospects: The 2008 Revision Population Database. (United Nations, 2008)

แผนภาพที่ 3.1 อัตราการมีบุตรเฉลี่ยของผู้หญิงไทย (15-49 ปี)
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อัตราการเกิดของทารกต่อหญิง 1 คน (หน่วย: คน)

6.3คน

1.8คน

60 ปีที่แล้ว ผู้หญิง 1 คน จะมีลูก

แต่ในปัจจุบันจะมีลูกเพียง

ในช่วงกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ครอบครัวไทยมีลูกน้อยลง
 อ�จจะพอกล่�วได้ว่� ก�รตัดสินใจมีลูกของสังคมไทยเปลี่ยนแปลง 

ไปม�ก ในช่วงกว่� 60 ปีที่แล้ว สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคร�ม ผู้หญิง 1 คน 

จะมีลูกเฉลี่ยประม�ณ 6.3 คน ซึ่งในช่วงสมัยนั้นในจำ�นวนประช�กรทุกๆ 

1,000 คน จะเป็นท�รกประม�ณ 44 คน แต่ห�กกลับม�พิจ�รณ�ข้อมูล 

ในปัจจุบันจะพบว่� ผู้หญิงมีลูกลดลง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.8 คนเท่�นั้น และถ้�

เปรยีบเทยีบจ�กจำ�นวนประช�กรทกุๆ 1,000 คน จะมเีดก็เกดิใหมเ่หลอืเพยีง 

15 คน (แผนภ�พที่ 3.1) 



23บทที่ 3: เด็กกับสวัสดิการสังคม

ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพที่ 3.2 ร้อยละของเด็กที่มี อายุ 0-14 ปี ต่อประชากรทั้งประเทศและร้อยละจำานวนครัวเรือนที่มีเด็กอาศัยอยู่ต่อจำานวน
ครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทย

2531 2533 2535 2539 2543 2547 2551 2552

31% 30%

64%

29%

59%

27% 26%

53%

25%

49%

23% 22%

80

70

60

50

40

30

20

10

0

หน่วย: ร้อยละ

ร้อยละของครัวเรือนที่มีเด็กต่อจำานวนครัวเรือนทั้งหมด ร้อยละของเด็กต่อจำานวนประชากรทั้งประเทศ

66% 66%

56%

48%

66% 48%

สัดส่วนจำานวนครัวเรือนที่มีเด็กอาศัยอยู่

ปี 2531 ปี 2552

 ห�กพจิ�รณ�ในชว่ง 20 ปีทีผ่�่นม�จะพบว่�จำ�นวนเดก็อ�ยตุำ�่กว่� 14 ป ี 

และจำ�นวนครัวเรือนที่มีเด็กอ�ศัยอยู่ มีทิศท�งลดลงอย่�งต่อเนื่อง โดยใน 

ปี พ.ศ. 2531 จำ�นวนเด็กทั้งประเทศคิดเป็นร้อยละ 31 ของประช�กรทั้งหมด 

ขณะที่จำ�นวนครัวเรือนที่มีเด็กคิดเป็นร้อยละ 66 ของครัวเรือนทั้งหมด ทั้งนี้

ในปี พ.ศ. 2552 จำ�นวนเด็กลดลงเหลือเพียงร้อยละ 22 ของประช�กรและ

พบว่�ครัวเรือนที่มีเด็กลดลงเหลือร้อยละ 48 (แผนภ�พที่ 3.2) ซึ่งถ้�จำ�แนก

ต�มภูมิภ�คจะพบว่�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภ�คที่มีครัวเรือนที่มีเด็ก

อยูม่�กทีส่ดุ ขณะทีก่รงุเทพมห�นครมีสดัสว่นครวัเรอืนทีม่เีดก็นอ้ยทีสุ่ด และ

ส่วนใหญ่ครัวเรือนที่มีเด็กมักอยู่ในพื้นที่ชนบทม�กกว่�ในเมือง
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เด็กไทยมีโอกาสอยู่กับพ่อแม่น้อยลง โดยเฉพาะเด็กในครัวเรือน
ยากจน
 จ�กสถิติในช่วงปี พ.ศ. 2549-2552 ชี้ให้เห็นว่�ประเทศไทยมีครัวเรือน

ท่ีเด็กได้อยู่ร่วมกับพ่อแม่พร้อมหน้�กันทั้งคู่/หรืออ�ศัยอยู่กับพ่อหรือแม่ 

คนใดคนหนึง่ มจีำ�นวนประม�ณรอ้ยละ 81 แตห่�กพจิ�รณ�เฉพ�ะกรณทีีเ่ดก็

ได้อยู่กับทั้งพ่อและแม่ จะมีสัดส่วนเหลืออยู่เพียงร้อยละ 62 เท่�นั้น รองม� 

คือเด็กพักอ�ศัยอยู่กับญ�ติประม�ณร้อยละ 21 และเด็กอ�ศัยอยู่กับแม่ 

เพียงลำ�พังหรือที่เรียกกันว่� “แม่เลี้ยงเดี่ยว” (Single mom) มีอยู่ประม�ณ

ร้อยละ 14

 สถ�นก�รณ์ที่เด็กได้อยู่กับพ่อและแม่พร้อมหน้�พร้อมต�กันมีแนวโน้ม

ลดลงอย่�งต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2549 สัดส่วนเด็กที่ได้อยู่กับทั้งพ่อและแม่ 

คิดเปน็รอ้ยละ 65 ของจำ�นวนเดก็ทัง้หมด แตต่วัเลขดงักล่�วคอ่ยๆ ปรับลดลง 

เฉลี่ยร้อยละ 1.4 ต่อปี จนในปัจจุบัน พ.ศ. 2552 มีสัดส่วนเด็กที่อ�ศัยอยู่กับ

พ่อและแม่พร้อมหน้�กันลดลงเหลือเพียงร้อยละ 62

 ห�กแยกพิจ�รณ�จ�กลักษณะคว�มเป็นเมืองและชนบท จะพบว่�ครัวเรือน 

ที่อ�ศัยอยู่ในเมืองจะมีสัดส่วนเด็กที่ได้อยู่กับพ่อแม่ม�กกว่�เด็กในชนบท 

(แผนภ�พที่ 3.3) กล่�วคือ ปี พ.ศ. 2549-2552 เด็กในเมืองที่ได้อ�ศัยอยู่กับ 

ทัง้พอ่และแม ่โดยเฉลีย่คดิเปน็รอ้ยละ 68 ของเดก็ในเมอืงทัง้หมด แตกต�่งจ�ก 

เด็กที่อ�ศัยอยู่ในชนบท ซึ่งมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 61 ของเด็กในชนบท

ทั้งหมด ทั้งนี้ห�กจำ�แนกต�มภูมิภ�คจะพบว่�ในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 

มีเดก็เพยีงรอ้ยละ 55 เท�่นัน้ทีม่โีอก�สไดอ้ยูอ่�ศยัรว่มกบัพอ่แมซ่ึง่จัดว�่เปน็

สัดส่วนตำ่�ที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภ�คอื่นๆ

ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพที่ 3.3 สัดส่วนเด็กที่ได้อยู่กับทั้งพ่อและแม่ จำาแนกตามเขตปกครอง

72

70

68

66

64

62

60

58

56

54

หน่วย: ร้อยละ

2549

70%

63%

2550

69%

61%

2551

68%

60%

2552

66%

60%

เมือง ชนบท

ในปี พ.ศ. 2552 เด็กที่ได้อยู่กับ
พ่อและแม่พร้อมหน้ากันมีสัดส่วน

62%

เด็กที่อยู่กับแม่เพียงลำาพัง
มีสัดส่วนประมาณ

14%
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0.4%

ครัวเรือนที่มีเด็กอยู่กับผู้สูงอายุ
ต่อสัดส่วนครัวเรือนทั้งหมด 
ในปี พ.ศ. 2531 คิดเป็น

1%

แต่ในปี พ.ศ. 2552 เพิ่มเป็น

ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพที่ 3.4 สัดส่วนครัวเรือนที่มีเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุจำาแนกตามภาค

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

หน่วย: ร้อยละ

2531 2535 2543 2549 25512533 2539 2547 2550 2552

กรุงเทพฯ ภาคเหนือภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้

 เด็กในครัวเรือนท่ีย�กจนมีโอก�สได้อยู่กับพ่อแม่น้อยกว่�เด็กในครัวเรือน 

ที่ไม่ย�กจน โดยตัวเลขโอก�สท่ีเด็กครัวเรือนย�กจนจะได้อยู่ร่วมกับพ่อแม่

ปรับลดลงอย่�งต่อเนื่องจ�กร้อยละ 62 ในปี พ.ศ. 2549 ลงเหลือเพียงร้อยละ  

55 ในปี พ.ศ. 2552 สำ�หรับกลุ่มอื่นๆ ท่ีไม่ได้พักอ�ศัยกับพ่อแม่ พบว่�

อีกร้อยละ 28 จะต้องอยู่กับญ�ติ ซึ่งช่องว่�งคว�มแตกต่�งค่อนข้�งชัดเจน

ห�กเทียบกับเด็กจ�กครัวเรือนที่ไม่ย�กจน ซึ่งมีโอก�สถึงร้อยละ 63 ที่เด็ก

จะได้อยู่กับพ่อแม่พร้อมหน้�กัน ส่วนส�เหตุหลักที่เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อและ/ 

หรือแม่ ส่วนใหญ่เนื่องจ�กพ่อแม่มีภ�ระก�รทำ�ง�นอยู่คนละจังหวัด  

(รอ้ยละ 49) รองม�คอื พอ่แมแ่ยกท�งกนั (รอ้ยละ 32) และพอ่หรอืแมเ่สียชีวิต  

(ร้อยละ 8)

เด็กอยู่กับผู้สูงอายุมากขึ้น โดยเฉพาะในชนบทและภาคอีสาน
 ก�รเพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่มีเด็กและผู้สูงอ�ยุอยู่ด้วยกันเองมีม�กข้ึน 

จ�กเดิมร้อยละ 0.4 ของครัวเรือนทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2531 เป็นร้อยละ 1  

ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งก�รปรับตัวสูงขึ้นนี้ส�ม�รถสังเกตเห็นได้ชัด โดยเฉพ�ะ 

ในครัวเรือนที่อ�ศัยในพื้นที่ชนบทและในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ  

(แผนภ�พที่ 3.4) ซึ่งจ�กก�รศึกษ�ในต่�งประเทศชี้ให้เห็นว่� เด็กที่ถูกเลี้ยงดู 

โดยปู ่ย�่ ต� ย�ย จะประสบกบัคว�มเสยีเปรยีบด�้นก�รศกึษ�เมือ่เปรยีบเทยีบ 

กบัเดก็ทีอ่�ศยักบัพอ่แม ่แตร่ะดบัสขุภ�พจะไมแ่ตกต�่งกนั (Goodman, et al.,  

2002, Solomon and Marx, 1995)
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5 บาทต่อคนต่อวัน

13 บาทต่อคนต่อวัน

พ.ศ. 2535 รัฐอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน

พ.ศ. 2552 ปรับเพิ่มเป็น

ตารางที่ 3.1 ครัวเรือนที่มีเด็กได้รับอาหารกลางวัน/อาหารเสริมฟรี จำาแนกตามเขตการปกครอง

ปี
จำานวนครัวเรือนที่มีเด็กได้รับอาหารกลางวัน/อาหารเสริมฟรี

เมือง 
(หน่วย: พันครัวเรือน)

ร้อยละ
ครัวเรือนที่มีเด็กในเมือง

ชนบท
(หน่วย: พันครัวเรือน)

ร้อยละ
ครัวเรือนที่มีเด็กในชนบท

2543 276.6 11 1,741.5 26
2544 448.1 17 2,067.2 30
2545 697.8 26 2,770.1 40
2547 818.1 31 3,525.7 50
2549 890.0 36 3,893.6 53
2550 968.0 40 4,208.8 58
2551 994.3 40 4,326.3 61
2552 1,096.3 44 4,376.5 63

ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ

ในช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมา เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันและ
นมฟรีมากขึ้น
 โครงก�รอ�ห�รกล�งวันและอ�ห�รเสริมฟรีมีเป้�หม�ยเพ่ือเสริมโภชน�ก�ร 

ของเด็กนักเรียนในวัยเรียนให้มีสุขภ�พสมบูรณ์แข็งแรง โดยในปี พ.ศ. 2535 

รัฐอุดหนุนค่�อ�ห�รกล�งวันสำ�หรับเด็กในระดับประถมศึกษ� อัตร�คนละ  

5 บ�ทต่อวัน ตลอดปีก�รศึกษ� (200 วัน) ทั้งนี้ได้ประม�ณก�รเป้�หม�ยไว้ที่ 

ร้อยละ 30 ของจำ�นวนเด็กในแต่ละสถ�นศึกษ� ต่อม�ในปี พ.ศ. 2552  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นักเรียนทุกคน ตั้งแต่เด็กเล็ก เด็กนักเรียน 

ชั้นอนุบ�ล-ประถมศึกษ�ปีที่ 6 ได้รับงบประม�ณอ�ห�รกล�งวันเต็มจำ�นวน

และให้ปรับเพิ่มค่�อ�ห�รกล�งวัน เป็น 13 บ�ทต่อคนต่อวัน

 จ�กก�รที่มีก�รจัดสรรเงินโครงก�รฯ และขย�ยขอบเขตให้ครอบคลุม

เด็กในแตล่ะวัยนัน้ ทำ�ใหสั้ดส่วนครวัเรอืนทีม่เีดก็ไดร้บัอ�ห�รกล�งวัน/อ�ห�ร

เสริมฟรี มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นทุกปีทั้งในชนบทและเมือง (ต�ร�งที่ 3.1) ซึ่งห�ก

เปรียบเทียบระหว่�งชนบทและเมืองแล้ว พบว่�ปัจจุบันในชนบทมีสัดส่วน 

ครวัเรอืนทีเ่ดก็นกัเรยีนไดร้บัอ�ห�รกล�งวัน/อ�ห�รเสรมิฟรคีดิเปน็รอ้ยละ 63 

ซึ่งม�กกว่�เด็กนักเรียนที่อ�ศัยอยู่ในเมือง (ร้อยละ 44)
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พ.ศ. 2545 เดก็ไทยไม่ไดรั้บสวสัดกิาร
ด้านการรักษาพยาบาล

แต่หลังจากมีโครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
พ.ศ. 2552 เหลือเพียง

18%

3%

สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล เด็กไทยมีโอกาสเข้าถึง 
หลักประกันสุขภาพมากขึ้น
 ในปี พ.ศ. 2545 พบว่�ก่อนมีโครงก�รหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�  

มีเด็กไทยถึงร้อยละ 18 ที่มีก�รร�ยง�นว่�ไม่ได้รับ/ไม่มีสวัสดิก�รด้�นก�ร

รกัษ�พย�บ�ลใดๆ เลย ขณะทีอ่กีกลุม่หนึง่ (รอ้ยละ 7 ของจำ�นวนเดก็ทัง้หมด) 

มีสิทธิเบิกค่�รักษ�พย�บ�ลจ�กร�ชก�ร/รัฐวิส�หกิจ แต่หลังจ�กดำ�เนิน

โครงก�รหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�แล้ว ในปี พ.ศ. 2552 พบว่�สัดส่วน

เดก็ทีร่�ยง�นว่�ไม่มีสวสัดกิ�รด�้นก�รรกัษ�พย�บ�ลใดๆ เลยมสัีดส่วนลดลง 

จ�กร้อยละ 18 ในปี พ.ศ. 2545 เหลือเพียงร้อยละ 3
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ข้อเสนอแนะด้านนโยบายสาธารณะ

1 ประเทศไทยจะข�ดสมดุลท�งโครงสร้�งประช�กร รัฐควรมีม�ตรก�รที่สนับสนุนให้ก�รมีบุตรไม่เป็นภ�ระ

ท�งเศรษฐกิจม�กเกินไปสำ�หรับพ่อแม่

2 ส่งเสริมให้เด็กได้อยู่กับพ่อแม่ ไม่ว่�พ่อแม่จะย้�ยถิ่นไปทำ�ง�นที่ใด (ในปี พ.ศ. 2552 เด็กประม�ณ  

5.5 ล้�นคน หรือร้อยละ 38 ของจำ�นวนเด็กทั้งหมด ไม่ได้อยู่ในครอบครัวที่มีทั้งพ่อและแม่) พ่อแม่ควร

มีท�งเลือกที่จะดูแลเด็กเอง โดยมีภ�ครัฐช่วยส่งเสริมชีวิตคว�มเป็นอยู่ของเด็กและอำ�นวยคว�มสะดวก 

ให้พ่อแม่ ทั้งนี้ควรมีก�รศึกษ�เชิงลึกเพิ่มเติมว่�ก�รไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่มีผลต่อเด็กอย่�งไร

3 เดก็ที่ไมไ่ดอ้ยูก่บัพอ่แมแ่ตอ่ยูก่บัผูอ้ืน่ในต�่งจงัหวดั อ�จเผชญิกบัคว�มเสีย่งหล�ยด�้น อ�ทเิชน่ คว�มเสีย่ง 

ต่อก�รออกเที่ยวกล�งคืน ก�รสูบบุหรี่ ก�รดื่มเหล้� ก�รดูคลิปไม่เหม�ะสม และก�รมีเพศสัมพันธ์ 

ก่อนวัยอันควร (สถ�บันร�มจิตติ, 2551) รัฐบ�ลควรมีนโยบ�ยก�รติดต�มเด็กกลุ่มนี้โดยเน้นบทบ�ทของ

ครูในก�รสังเกตพฤติกรรมของเด็กกลุ่มนี้ และควรมีแนวท�งติดต่อกับพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก เพื่อส�ม�รถ 

แกปั้ญห�กอ่นทีจ่ะถงึขัน้ร�้ยแรง (ในป ีพ.ศ. 2552 เดก็ประม�ณ 3 ล้�นคน หรอืรอ้ยละ 21 ของเดก็ทัง้หมด  

อยู่กับญ�ติหรือคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่พ่อแม่)

4 ในปี พ.ศ. 2552 ครัวเรือนที่มีเด็กเกือบ 9 แสนครัวเรือน หรือร้อยละ 9 ของครัวเรือนที่มีเด็กทั้งหมด 

มีฐ�นะย�กจน ดังนั้นควรมีนโยบ�ยที่มุ่งเป้�ที่จะประคับประคองเด็กจ�กครัวเรือนย�กจน
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 ก�รจัดก�รศึกษ�เฉพ�ะ
สำ�หรับหมู่คณะ ถึงจะจัดให้
สู งสุด เ พียง ใดก็ ไม่ ใ ช่กำ �ลั ง 
อันแท้จริงของช�ติ บร�วนิ่ง  
กวีผู้ขึ้นชื่อได้กล่�วไว้ว่� ‘อย่�
เพียรสร้�งแต่ยักษ์และเทวด�
เลย จงพย�ย�มยกคนทั้งช�ติ 
ให้สูงขึ้นพร้อมกันเถิด’ อันนี้เป็น 
คติสำ�หรับก�รศึกษ�สมัยนี้   
ซึ่งต้องผันแปรไปเป็นก�รศึกษ�
สำ�หรบัช�ต ิ(National Educa-
tion) เพ่ือฐ�นะแห่งช�ติ คือคน
ท้ังหมดได้ขยับขึ้นสูงแล้วย่อม
มีกำ�ลังที่จะแข่งขันต่อสู้กับช�ติ
อื่นๆ ได้ทุกวิถีอ�ชีพ 

เจ้�พระย�ธรรมศักดิ์มนตรี
เสน�บดีกระทรวงธรรมก�ร
ชี้แจงต่อที่ป ระชุมอุปร�ชและเทศ�ภิบ�ล
พ.ศ. 2462
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4 ก�รศึกษ�
ของแรงง�นไทย

แต่ในปี พ.ศ. 2552 ลดลงเหลือ

พ.ศ. 2529 แรงงานที่มีการศึกษา
ตำ่ากว่า ป.6 มีจำานวน

68%

31%

20 ปีที่ผ่านมา แรงงานไทยมีการศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยสัดส่วน 
แรงงานท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปและระดับมัธยมศึกษา 
เพิ่มขึ้นเร็วกว่ากลุ่มอื่น
 ในด้�นก�รศึกษ� พบว่� ภ�พรวมระดับก�รศึกษ�ของแรงง�นไทย

เปลี่ยนแปลงไปม�กตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2529-2552 จะเห็นได้ว่�แรงง�นไทย

มีแนวโน้มจบก�รศึกษ�ในระดับที่สูงข้ึน จ�กสัดส่วนแรงง�นช�ยและหญิง 

ซึ่งมีอ�ยุระหว่�ง 15-65 ปี ที่สำ�เร็จก�รศึกษ�ในระดับต่�งๆ (แผนภ�พที่ 4.1)  

เห็นว่�สัดส่วนของแรงง�นที่สำ�เร็จก�รศึกษ�ตำ่�กว่�ประถมศึกษ�ปีที่ 6  

ลดลงอย่�งต่อเนื่องจ�กร้อยละ 68 ในปี พ.ศ. 2529 เหลือเพียงร้อยละ 31  

ในป ีพ.ศ. 2552 ขณะทีก่ลุ่มแรงง�นทีจ่บก�รศกึษ�ระดบัอดุมศกึษ�และกลุม่ที ่

จบระดบัมธัยมศกึษ�ปทีี ่6 มกี�รปรบัตวัเพิม่ขึน้ม�กทีส่ดุคอื จ�กรอ้ยละ 2.75 

เป็นร้อยละ 11.79 และจ�กร้อยละ 4.48 เป็นร้อยละ 13.31 ต�มลำ�ดับ
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5ปี

8ปี

พ.ศ. 2529 แรงงานไทย
มีจำานวนปีการศึกษาเฉลี่ย

พ.ศ. 2552 เพิ่มขึ้นเป็น

 แต่อย่�งไรก็ดี โอก�สในก�รเข้�ศึกษ�ต่อนั้นไม่ได้สดใส
สำ�หรับทุกกลุ่มครัวเรือน 

ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะการทำางานของประชากร สำานักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพที่ 4.1 สัดส่วนแรงงานที่สำาเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ (พ.ศ. 2529-2552)

ตำ่ากว่าประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุปริญญา

มัธยมศึกษาและตำ่ากว่าปีที่ 6
ปริญญาตรีขึ้นไป
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หน่วย: ร้อยละ
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แรงงานไทยมีจำานวนปีการศึกษาเฉลี่ยมากขึ้น แต่ยังมีความ 
เหลื่อมลำ้าด้านโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นเช่นกัน
 สำ�หรับประเด็นคว�มเหลื่อมลำ้�ท�งด้�นโอก�สท�งก�รศึกษ� พบว่�ใน

ภ�พรวมแรงง�นไทยมีจำ�นวนปีก�รศึกษ�เฉลี่ยเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2529 

แรงง�นไทยมจีำ�นวนปีก�รศกึษ�เฉลีย่ 5 ปี (ค�่เบีย่งเบนม�ตรฐ�นอยูท่ี ่3.29 ป)ี  

จ�กนั้นในปี พ.ศ. 2541 จำ�นวนปีก�รศึกษ�เฉลี่ยได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 7 ปี  

(ค่�เบี่ยงเบนม�ตรฐ�น 3.9 ปี) และจนกระทั่งปี พ.ศ. 2552 แรงง�นไทย 

มจีำ�นวนปกี�รศกึษ�เฉลีย่ที ่8 ป ี(ค�่เบีย่งเบนม�ตรฐ�น 4.42 ปี) คำ�ถ�มสำ�คญั 

คือจำ�นวนปีก�รศึกษ�ที่เพิ่มขึ้นนี้เพิ่มขึ้นอย่�งมีคว�มเสมอภ�คหรือไม่  

และคว�มเหล่ือมลำ้�ของโอก�สท�งก�รศึกษ�ระหว่�งแรงง�นที่ม�จ�ก

ครอบครัวที่มีสถ�นะท�งเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่�งกันเปล่ียนแปลงไป

อย่�งไร

30.9
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ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะการทำางานของประชากร สำานักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพที่ 4.2 สัดส่วนแรงงานตามจำานวนปีที่ได้รับการศึกษา ( พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2552)

หน่วย: ร้อยละ
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 ห�กมองจ�กคว�มแตกต�่งด�้นก�รไดร้บัก�รศกึษ�ของแรงง�นในเมอืง

และชนบท (วัดจ�กช่องว่�งระหว่�งจำ�นวนปีก�รศึกษ�เฉลี่ยของแรงง�นที่มี 

อ�ยุระหว่�ง 25-29 ปี ที่อ�ศัยในเขตและนอกเขตเทศบ�ล) มีแนวโน้มลดลง

ทั้งสำ�หรับแรงง�นช�ยและหญิง ซึ่งสะท้อนว่�คว�มเสียเปรียบด้�นก�รศึกษ�

จ�กก�รอ�ศยัอยู่ในชนบทลดลงอย�่งม�ก ส่วนนีเ้ปน็ก�รแสดงถงึคว�มสำ�เรจ็

ของรัฐในก�รผลักดนัใหป้ระช�ชนมโีอก�สเข้�ถงึก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�นไดอ้ย�่ง

ทั่วถึง แต่ถึงกระนั้นก็ดี ห�กพิจ�รณ�ต�มฐ�นะท�งเศรษฐกิจของครัวเรือน 

กบัโอก�สในก�รเข้�ถงึก�รศกึษ�ระดบัสูง ยงัคงเหน็ช่องว่�งระหว่�งครวัเรอืน 

ท่ีมีฐ�นะดแีละครวัเรอืนทีม่ฐี�นะย�กจนปร�กฏอยูส่งู ดงัทีเ่หน็ไดจ้�กผูท้ีค่�ดว�่ 

จะได้รับก�รศึกษ�ในระดับมห�วิทย�ลัยนั้นม�จ�กกลุ่มครัวเรือนที่มีร�ยได้ 

ตอ่หวัสงูทีส่ดุ (ม�กกว�่ 7,000 บ�ทตอ่คนตอ่เดอืน) ในขณะทีผู่ท้ีค่�ดว�่จะสำ�เรจ็

ก�รศึกษ�สูงสุดที่ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยนั้นม�จ�กครอบครัวที่มีร�ยได้

ต่อหัวเฉลี่ยเพียงไม่ถึง 4,500 บ�ทต่อคนต่อเดือน โดยสถ�นก�รณ์ดังกล่�ว 

ไม่แตกต�่งกนัระหว่�งผูช้�ยและผูห้ญิง และคว�มเหล่ือมลำ�้ของโอก�สในก�ร

เข้�ถึงอุดมศึกษ�ระหว่�งเย�วชนในครัวเรือนที่มีฐ�นะย�กจน เปรียบเทียบ

กับเย�วชนในครัวเรือนที่มีฐ�นะรำ่�รวยไม่ได้ดูดีข้ึนเลยตลอดช่วงระยะเวล�

ที่ทำ�ก�รศึกษ�

จำานวนปีที่ได้รับการศึกษา
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 ห�กเปรียบเทียบระหว่�งเพศช�ยและหญิงจะพบปร�กฏก�รณ์ที่ 

น่�สนใจคือ แรงง�นหญิงที่เข้�สู่ตล�ดแรงง�นมีแนวโน้มมีก�รศึกษ�เฉล่ีย 

สูงกว่�แรงง�นช�ย โดยปร�กฏก�รณ์ดังกล่�วเกิดข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 

สำ�หรับแรงง�นในเขตเทศบ�ล และเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2546 สำ�หรับแรงง�น

ที่อ�ศัยนอกเขตเทศบ�ล นอกจ�กนี้ง�นวิจัยยังพบว่�ก�รที่เด็กไม่ได้อ�ศัย

อยู่กับพ่อแม่มีผลกระทบในท�งลบต่อโอก�สของก�รเข้�ศึกษ�ต่อในระดับ

มห�วิทย�ลัยอย่�งม�ก โดยจะมีผลกระทบต่อเด็กผู้หญิงม�กกว่�เด็กผู้ช�ย 

โอก�สในก�รเข้�เรียนต่อเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 32.5 และ ร้อยละ 27  

ต�มลำ�ดับ และปร�กฏก�รณน์ีย้งัพบม�กในกลุม่ครวัเรอืนฐ�นะย�กจนทีพ่อ่แม ่

แยกท�งกัน หรือต้องออกไปห�ง�นทำ�ไกลจ�กถิ่นที่อยู่อ�ศัย

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา การปรับตัวของตลาดแรงงานทำาให้อัตรา
ค่าจ้างสำาหรับแรงงานที่มีการศึกษาสูงและตำ่าเพิ่มขึ้นในอัตราที่
สูงกว่าค่าจ้างของกลุ่มแรงงานทักษะปานกลาง 
 ก�รปรับตัวของโครงสร้�งค่�จ้�งในประเทศไทยระหว่�ง ปี พ.ศ. 2529 

และ พ.ศ. 2552 ชี้ให้เห็นถึงปร�กฏก�รณ์ที่แรงง�นในกลุ่มค่�แรงระดับ 

ป�นกล�งเปน็ผูเ้สยีเปรยีบ แผนภ�พที ่4.3 แกนตัง้แสดงอตัร�ก�รเปลีย่นแปลง

ของค�่จ�้ง สว่นแกนนอนแสดงก�รเรยีงลำ�ดบัแรงง�นทีม่คี่�จ้�งจ�กตำ�่ไปสงู 

พบว่�กลุ่มที่มีร�ยได้ในระดับตำ่�สุดและสูงสุดมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นสูงกว่�

กลุม่ผูท้ี่ไดร้บัค�่จ�้งอยู่ในระดบัป�นกล�งคอ่นบนอย�่งเหน็ไดชั้ดเจน (ระหว่�ง

ชว่งเปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่60-80) ดงันัน้เมือ่เปรยีบเทยีบทกุช่วงกลุ่มค�่จ้�งทีแ่ทจ้รงิ 

จะเห็นได้ว่�แผนภ�พมีลักษณะคล้�ยรูปตัว U

โอกาสในการเรียนต่อของเด็กที่ ไม่ได้
อาศัยอยู่กับพ่อแม่มีสัดส่วนลดลง

32.5%

27%

เด็กผู้หญิง

เด็กผู้ชาย
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 ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2529 จนถงึปี พ.ศ. 2540 ค�่จ้�งทีแ่ทจ้รงิเฉล่ียของทกุกลุม่ 

ก�รศึกษ�เพิ่มสูงข้ึนม�ก โดยเฉพ�ะกลุ่มที่จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี 

และประถมศึกษ�ปีที่ 6 มีค่�จ้�งเพิ่มข้ึนสูงสุดคือประม�ณร้อยละ 69  

ในขณะทีก่ลุ่มทีจ่บก�รศกึษ�ระดบัมธัยมศกึษ�ปีที ่6 มรี�ยไดเ้พิม่ข้ึนรอ้ยละ 48  

และหลังจ�กวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ค่�จ้�งที่แท้จริงของทุกกลุ่ม

ปรับลดลงอย่�งรวดเร็ว และกลุ่มที่จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีและ 

ประถมศึกษ�ปีที่ 6 เริ่มเข้�สู่ภ�วะทรงตัวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นม�  

ในขณะที่ค่�จ้�งที่แท้จริงของกลุ่มที่จบก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�ปีท่ี 6  

ลดลงอย่�งต่อเนื่อง (แผนภ�พที่ 4.4)

69%

48%

กลุ่มที่จบปริญญาตรีและ ป.6
มีค่าจ้างเพิ่มขึ้น

ส่วนที่จบ ม.6
มีค่าจ้างเพิ่มขึ้น

ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพที่ 4.3 การกระจายตัวของค่าจ้างต่อชั่วโมง และอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2529-2552
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ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพที่ 4.4 การเปลี่ยนแปลงของค่าจ้างที่แท้จริงเฉลี่ยต่อชั่วโมงของแรงงานตามระดับการศึกษา
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หน่วย: ร้อยละ

ป.6 ม.6 ปริญญาตรีขึ้นไป

 ก�รวิเคร�ะห์ด้�นบนแสดงให้เห็นว่�คว�มเหลื่อมลำ้�ท�งค่�จ้�งระหว่�ง

กลุ่มแรงง�นที่จบก�รศึกษ�ในระดับมห�วิทย�ลัย และกลุ่มมัธยมศึกษ� 

ตอนปล�ย เพิ่มสูงขึ้นม�โดยตลอด ทั้งๆ ที่ในช่วงเวล�เดียวกันสัดส่วน 

เปรียบเทียบระหว่�งจำ�นวนผู้จบก�รศึกษ�ระดับมห�วิทย�ลัยต่อจำ�นวนผู้จบ

ระดบัมธัยมศกึษ�ปีท่ี 6 มีแนวโน้มเพิม่ขึน้ ปร�กฏก�รณน์ีเ้ปน็หลักฐ�นสำ�คญั

ว่�อุปสงค์ที่มีต่อแรงง�นที่จบปริญญ�ตรีและสูงกว่�นั้นมีแนวโน้มขย�ยตัว

ม�กกว�่อปุสงคท์ีม่ตีอ่แรงง�นทีจ่บในระดบัชัน้มธัยมปล�ย ทัง้นี ้ปร�กฏก�รณ์

ดังกล่�วอ�จเกิดขึ้นได้จ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งเทคโนโลยีในก�รผลิต  

ซึง่เอ้ือประโยชนต์อ่กลุม่แรงง�นทีมี่ทกัษะต�่งกนัในลักษณะที่ไมเ่ท�่เทยีมกนั  

(Skill-biased technological change หรือเรียกโดยย่อว่� SBTC)
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ข้อเสนอแนะด้านนโยบายสาธารณะ

เน่ืองด้วยผู้ท่ีมีโอก�สเข้�ถึงก�รศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�ม�จ�กครอบครัวที่มีคว�มได้เปรียบท�งสังคม ซ่ึงสะท้อน 

จ�กร�ยได้ของครัวเรือนต่อหัวที่สูงกว่�กลุ่มก�รศึกษ�อื่นม�ก เมื่อสำ�เร็จก�รศึกษ�ก็พบว่�มีระดับค่�จ้�งที่ได้เปรียบ

กลุม่ก�รศกึษ�อืน่ และคว�มไดเ้ปรยีบมีแนวโนม้เพิม่ข้ึนจ�กโครงสร�้งก�รผลิตทีเ่ปล่ียนแปลง ในทีน่ีจึ้งเสนอนโยบ�ย

ด้�นก�รศึกษ�ออกเป็น 2 กลุ่ม

1 นโยบายสำาหรับผู้ที่อยู่ในระบบการศึกษา 

• ก�รเพิ่มโอก�สก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พแก่ผู้เสียเปรียบท�งด้�นเศรษฐกิจและสังคม ด้วยก�ร 

ยกระดับคุณภ�พม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นให้มีคว�มเท่�เทียมกันม�กขึ้นระหว่�งโรงเรียนท่ีมี

ทรัพย�กรม�กกับโรงเรียนที่มีทรัพย�กรน้อย เพื่อทำ�ให้นักเรียนมีพื้นฐ�นของระดับคว�มรู้ในระดับที่ 

ใกล้เคียงกันม�กขึ้น และส�ม�รถสอบแข่งขันเข้�ศึกษ�ต่อในระดับอุดมศึกษ�ได้โดยไม่มีคว�มได้เปรียบ

เสียเปรียบกันม�กนัก

• รัฐบ�ลควรทบทวนคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รอุดหนุนค่�เล่�เรียนในระดับมห�วิทย�ลัย (Tuition 

fee subsidy) ซ่ึงปัจจบัุนเป็นก�รใหแ้บบถว้นหน�้ เนือ่งจ�กจะเหน็แล้วว่�กลุ่มทีม่�จ�กครอบครวัทีม่คีว�ม

ได้เปรียบท�งเศรษฐกิจและสังคมมีโอก�สเข้�ศึกษ�ในระดับมห�วิทย�ลัยม�กกว่�นักเรียนกลุ่มอื่นม�ก

• ควรใหส้ทิธผิูท้ีม่ผีลก�รเรยีนดีในก�รกูย้มืจ�กกองทนุกูย้มืเพือ่ก�รศกึษ�สำ�หรบัค�่ธรรมเนยีมก�รศกึษ�

ระดับมห�วิทย�ลัยที่จะต้องทบทวนให้สะท้อนต้นทุนก�รผลิตจริงม�กยิ่งขึ้น โดยมีคณะกรรมก�รระดับ 

ท้องถ่ินและสถ�นศึกษ�เป็นผู้พิจ�รณ� และจะต้องมีระบบติดต�มชำ�ระคืนเงินกู้ท่ีมีประสิทธิภ�พ (ดิเรก, 2555)

• จัดสรรทุนค่�เล่�เรียน และค่�ใช้จ่�ยประจำ�เดือน ในลักษณะให้เปล่�เพื่อเป็นก�รสร้�งแต้มต่อให้แก่

เย�วชนที่มีคว�มส�ม�รถจ�กครัวเรือนที่ย�กจน ในลักษณะก�รโอนอย่�งมีเงื่อนไข (Conditional cash 

transfer) เพื่อสนับสนุนก�รศึกษ�ของกลุ่มผู้ด้อยโอก�สเป็นหลัก (ดิเรก, อ้�งแล้ว)

• ก�รสนับสนุนให้จัดตั้งกองทุนเด็กและเย�วชนด้อยโอก�สกระจ�ยทั่วประเทศ โดยมีคณะกรรมก�รกำ�กับ

ระดับช�ติที่รับผิดชอบด้�นก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์และม�ตรก�รติดต�มประเมินผล สำ�หรับก�รจัดสรร 

งบประม�ณม�จ�กรัฐและท้องถิ่นประกอบกัน (ในสัดส่วน 60 : 40) โดยให้กองทุนระดับท้องถิ่นมีอำ�น�จ 

ในก�รคัดกรองผู้สมควรได้รับก�รสนับสนุนเพื่อเพิ่มโอก�สท�งก�รศึกษ�ให้แก่เย�วชนที่ย�กจน (ดิเรก, 

อ้�งแล้ว)

2 นโยบายสำาหรับผู้ที่อยู่ในตลาดแรงงาน

• รฐับ�ลควรสนบัสนนุก�รพฒัน�ทกัษะทีเ่หม�ะสมกบัคว�มตอ้งก�รในตล�ดแรงง�นใหแ้กแ่รงง�นทีม่กี�ร

ศึกษ�ตำ่� เพื่อให้แรงง�นดังกล่�วมีโอก�สที่จะได้ง�นที่ดีกว่� เลื่อนตำ�แหน่ง หรือได้รับค่�ตอบแทนสูงขึ้น
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 มห�วิทย�ลัยปิดของเร�มี
คนเข้�เรียนปีละ 3-4 แสนคน 
ถ้�คูณ 4 (ปี) ก็คือประม�ณ 
ล้�นสองล้�นส�มคน เร�หมด
แรงไปกับคนล้�นสองล้�นส�ม
ม�กเลยโดยทีเ่ร�ไม่ได้ใสแ่รงเลย
กับคน 40 ล้�นคน 

ศ�สตร�จ�รย์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
สำ�นักง�นส่งเสริมสังคมแห่งก�รเรียนรู้
และคุณภ�พเย�วชน
กล่�วในง�น think tank 
เรื่อง “ศัภยภ�พอุดมศึกษ�ไทย
ในยุคบูรพ�ภิวัตน์”
เมื่อวันที่ 31 กรกฎ�คม พ.ศ. 2555 
ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล 
กรุงเทพฯ
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5 อ�ชีพ ก�รศึกษ�
และเงินโอน

 อ�ชีพเป็นที่ม�ของร�ยได้หลักของครัวเรือน ก�รเลือก
ประเภทอ�ชีพจึงเป็นเร่ืองสำ�คัญเพร�ะเป็นปัจจัยหน่ึง 
ที่กำ�หนดร�ยได้ และ ฐ�นะท�งเศรษฐกิจของครัวเรือน  
ตลอดระยะเวล� 20 ปีที่ผ่�นม� โดยเฉพ�ะในช่วง 
ปี พ.ศ.2529 เป็นต้นม� ภ�คอุตส�หกรรมและบริก�ร 
ขย�ยตัวอย่�งม�ก ส่งผลให้ครัวเรือนส่วนใหญ่หันหลัง 
ให้ภ�คก�รเกษตรและเคลื่อนย้�ยเข้�สู่ภ�คอุตส�หกรรม 
และภ�คบริก�รเพิ่มขึ้น  

ช่วง 20 ปีที่ผ่านมา การประกอบอาชีพของคนไทยเปลี่ยนไป 
อย่างชัดเจน จากเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมและบริการ
 กว่� 20 ปีที่ผ่�นม�นั้น ก�รเปลี่ยนแปลงระดับก�รพัฒน�เศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศส่งผลให้ครัวเรือนไทยมีก�รเปลี่ยนแปลงอ�ชีพไปจ�กเดิม

เป็นอย่�งม�ก โดยเฉพ�ะครัวเรือนที่เคยประกอบอ�ชีพท�งด้�นเกษตรกรรม

มีแนวโน้มลดลงม�กที่สุด เช่นเดียวกับครัวเรือนที่ประกอบอ�ชีพแรงง�น

ทั่วไปที่มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่มีอีก 3 อ�ชีพที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตลอดม� 

คือ กลุ่มเจ้�ของกิจก�ร ก�รค้� และอุตส�หกรรม กลุ่มผู้ประกอบวิช�ชีพ  

และกลุ่มอ�ชีพเสมียน ค้�ข�ย และพนักง�นบริก�ร (แผนภ�พที่ 5.1)

26.2%

ครัวเรือนแหว่งกลาง
อยู่ในภาคเกษตร

22.5%

เป็นเจ้าของกิจการ

20.4%

เสมียน/พนักงานบริการ
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ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพที่ 5.1 สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงอาชีพในช่วงปี พ.ศ. 2529-2552

เกษตร ประกอบวิชาชีพ เสมียน ค้าขาย
พนักงานบริการ

เจ้าของกิจการ การค้า
และอุตสาหกรรม

แรงงานทั่วไป การผลิตและพนักงาน
ในอุตสาหกรรม
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หน่วย: ร้อยละ
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2541
2551

2533
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2537
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2531
2543
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ครัวเรือนที่มีสมาชิกมากกว่า 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลาง 
ยังมีสัดส่วนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากกว่ากลุ่มอื่น 
ขณะที่ครัวเรือนที่อยู่คนเดียวหรืออยู่กับเพื่อนจะทำางานภาค
บริการ
 ครวัเรือนทีป่ระกอบอ�ชพีเกษตรมีสดัสว่นลดลงในครวัเรอืนทกุประเภท 

ขณะที่ครัวเรือนอยู่คนเดียว หรืออยู่กับเพื่อนหรือญ�ติ มีแบบแผนคล้�ยกัน 

คอื มกัประกอบอ�ชพีเปน็เจ�้ของกจิก�ร เสมยีนและพนกัง�นบรกิ�รม�กทีสุ่ด  

และประกอบอ�ชพีเกษตรค่อนข�้งน้อย สว่นครัวเรอืนหนึง่รุน่ สองรุน่ ส�มรุน่  

ยังเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนครัวเรือนเกษตรค่อนข้�งสูง คือ ประม�ณร้อยละ 30 

ของครัวเรือนในแต่ละกลุ่มยังประกอบอ�ชีพเกษตรกร สำ�หรับครัวเรือน 

แหวง่กล�งกลุม่ใหญอ่ยูใ่นภ�คเกษตร (รอ้ยละ 26.2) รองลงม�คอื เจ�้ของกจิก�ร  

(ร้อยละ 22.5) และเสมียน/พนักง�นบริก�ร (ร้อยละ 20.4)

22.42%

สัดส่วนของผู้ที่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาในปี พ.ศ. 2552 
อยู่ในภาคเกษตร

36.14%

37.74%

ภาคอุตสาหกรรม

ภาคบริการ
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ตารางที่ 5.1 สัดส่วนการประกอบอาชีพในภาคการผลิตต่างๆ จำาแนกระดับการศึกษาสูงสุด (หน่วย: ร้อยละ)

ระดับการศึกษา
เกษตร อุตสาหกรรม บริการ

2544 2552 2544 2552 2544 2552
ประถมศึกษาหรือตำ่ากว่า 83.7 74.75 56.9 49.27 43.51 42.57
มัธยมศึกษา 14.87 22.42 31.88 36.14 28.66 37.74
อนุปริญญา 0.87 1.64 4.88 6.16 7.37 4.7
ปริญญาตรี 0.52 1.05 5.37 7.42 18.01 13.11
สูงกว่าปริญญาตรี 0.01 0.03 0.66 0.68 1.95 1.63
อื่นๆ 0.04 0.1 0.32 0.33 0.49 0.25
รวม 100 100 100 100 100 100

ที่มา: การสำารวจภาวะการทำางานของประชากร สำานักงานสถิติแห่งชาติ

ทั้งคนไทยที่ทำางานในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ต่างจบ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยมีแนวโน้มจบระดับมัธยมศึกษา
มากขึ้นในทุกภาคการผลิต
 สัดส่วนของประช�กรที่จบก�รศึกษ�สูงสุดในระดับประถมศึกษ�หรือ 

ตำ่�กว่�ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงประกอบอ�ชีพก�รเกษตรมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ 

กลุ่มที่จบก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนในทุกภ�คก�รผลิต  

ซึ่งห�กพิจ�รณ�ภ�คเกษตรกรรมและภ�คอุตส�หกรรมจะพบว่� ห�กไม่นับ 

ก�รศกึษ�ในระดบัประถมศกึษ�หรอืตำ�่กว่�แล้ว พบว่�มสัีดส่วนคนไทยที่ไดร้บั

ก�รศึกษ�สูงขึ้นในทุกระดับเมื่อเปรียบเทียบปี พ.ศ. 2544 และปี พ.ศ. 2552 

แต่สำ�หรับผู้ที่ทำ�ง�นในภ�คบริก�รกลับมีสัดส่วนก�รจบก�รศึกษ�ในระดับ

ที่สูงกว่�ระดับมัธยมศึกษ�น้อยลงอย่�งชัดเจน ทั้งในกลุ่มผู้ที่จบก�รศึกษ� 

ระดับอนุปริญญ� ระดับปริญญ�ตรี และสูงกว่�ปริญญ�ตรี

ประถมศึกษาหรือตำ่ากว่า
ปริญญาตรี

มัธยมศึกษา
สงูกวา่ปรญิญาตรี
อนุปริญญา
อื่นๆ

ภาคเกษตร
พ.ศ. 2552
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ที่มา: การสำารวจภาวะการทำางานของประชากร สำานักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพที่ 5.2 จำานวนสมาชิกครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและแรงงานทั่วไป จำาแนกตามปี

2544 25472545 2548 25502546 2549 2551 2552

2,340,408

773,838

1,934,329

831,454

2,294,357

711,543

1,772,056

748,023

1,720,528

640,346

2,144,883

701,924

1,635,784

731,456

1,767,769

687,221

1,760,289

735,660

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

หน่วย: คน

เกษตร แรงงานทั่วไป

 จ�กคว�มไม่สมดุลในด้�นคว�มต้องก�รแรงง�น(อุปสงค์) โดยเฉพ�ะแรงง�นในช่วงอ�ยุระหว่�ง 15-24 ปี  

อยู่ในภ�คก�รเกษตร อุตส�หกรรมและบริก�ร ซึ่งส่วนใหญ่เน้นไปที่แรงง�นไร้ฝีมือจนถึงกึ่งฝีมือที่มีก�รศึกษ�  

ทำ�ให้ประเทศเกิดปร�กฎก�รณ์ใหม่คือก�รเข้�ม�ของแรงง�นต่�งด้�วจ�กประเทศเพื่อนบ้�น

 ในปี พ.ศ. 2552 พบว่� มีน�ยจ้�งหรือกิจก�รที่จ้�งง�นแรงง�น 3 สัญช�ติ (กัมพูช� พม่� ล�ว) ถึง 311,654 คน  

โดยเปน็กรรมกรถงึ 1,184,592 คน ประเภทกจิก�รในง�นกรรมกรทีม่กี�รจ้�งแรงง�นต�่งด�้วม�กทีส่ดุในป ีพ.ศ. 2552  

คือ ประมง กจิก�รตอ่เนือ่งประมงทะเล เกษตรและปศสัุตว์ กจิก�รกอ่สร�้ง และ กจิก�รตอ่เนือ่งเกษตร ต�มลำ�ดบั ดงันัน้ 

จึงเป็นไปได้ว่�แรงง�นต่�งด้�วส่วนใหญ่นั้นเข้�ม�ทดแทนแรงง�นท�งด้�นก�รเกษตรที่ห�ยไปจ�กกำ�ลังแรงง�น

เมื่อแรงงานไทยที่ทำาเกษตรและแรงงานทั่วไปมีจำานวนน้อยลง 
ทำาใหแ้รงงานตา่งดา้วจากประเทศเพือ่นบา้นเขา้มาในประเทศไทย
มากขึ้น 
 สม�ชกิของครวัเรอืนทีอ่ยู่ในกำ�ลงัแรงง�นทีป่ระกอบอ�ชพีในด�้นเกษตร

และอ�ชีพแรงง�นทั่วไปนั้น มีแนวโน้มที่ลดลง โดยจะเห็นได้ว่�ในอ�ชีพ 

ด้�นเกษตรนั้นลดลงเกือบถึง 600,000 คน (เกือบร้อยละ 25) และอ�ชีพ

แรงง�นทั่วไปนั้นลดลงประม�ณ 38,000 คนหรือเกือบร้อยละ 5 ในช่วง  

พ.ศ. 2544-2552
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ตารางที ่5.2 จำานวนผูท้ีส่ำาเรจ็การศกึษาและพรอ้มเข้าสูต่ลาดแรงงาน จำาแนกตามระดบัการศกึษา และสาขาวชิา ป ีพ.ศ. 2551

หน่วย: คน (ร้อยละ)

ระดับการศึกษา
จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาและพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 สายสังคมศาสตร์ รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตำ่ากว่า 53,136 (100)
มัธยมศึกษาตอนปลาย 26,259 (100)
ปวช. 8,166 (45.95) 9,605 (54.05) 17,770 (100)
ปวส. 32,291 (42.61) 43,489 (57.39) 75,780 (100)
ปริญญาตรี 57,144 (32.29) 119,832 (67.71) 176,976 (100)
ปริญญาโท หรือสูงกว่า 9,683 (28.21) 24,644 (71.79) 34,327 (100)
รวม 107,284 197,569 384,248 (100)

ที่มา: โครงการการศึกษาความต้องการกำาลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำาลังคนของประเทศ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2553)

1 ส่วนหนึ่งเป็นเพร�ะว่�อ�ยุยังไม่ถึง 18 ปีและยังไม่ผ่�นก�รเกณท์ทห�ร
2 ในระดับอ�ชีวศึกษ� กลุ่มส�ยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (S&T) ประกอบไปด้วย ส�ข�วิช�เกษตรกรรม คหกรรม อุตส�หกรรม อุตส�หกรรมสิ่งทอ 
ประมง เทคโนโลยีส�รสนเทศ ในระดับอุดมศึกษ� กลุ่มส�ย S&T ประกอบไปด้วย กลุ่มวิช�ส�ข�เกษตรกรรม/ประมง/วนศ�สตร์ กลุ่มวิช�วิทย�ศ�สตร์/
เทคโนโลยี/อุตส�หกรรม กลุ่มวิช�วิศวกรรมศ�สตร์และสถ�ปัตยกรรม กลุ่มวิช�สุขภ�พและก�รแพทย์

เมื่อค่านิยมสังคมมุ่งเน้นไปที่ใบปริญญา ทำาให้ประเทศไทยกำาลัง
ขาดแรงงานมีฝีมือ และมีแนวโน้มว่าประเทศไทยกำาลังเผชิญ 
ความเส่ียงด้านความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรม 
ในระยะยาว 
 แม้ว่�ภ�คอุตส�หกรรมจะอยู่ในภ�วะทรงตัวในช่วง พ.ศ. 2543-2552  

แต่ปัจจุบันได้มีก�รส่งสัญญ�ณในด้�นก�รข�ดแคลนแรงง�นในภ�คอุตส�หกรรม 

ทุกระดับ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งแรงง�นฝีมือ นอกจ�กนี้ยังถูกแย่งแรงง�นจ�ก

ภ�คบริก�ร หรือแข่งขันกันเองในอุตส�หกรรมที่มีค่�ตอบแทนและสวัสดิก�ร

ที่สูงกว่� ซึ่งส�เหตุส่วนหนึ่งของก�รข�ดแคลนแรงง�นนั่นคือ ค่�นิยมของ

ครวัเรอืนดงัที่ไดก้ล่�วข้�งตน้ทีต่อ้งก�รใหส้ม�ชิกครวัเรอืนนัน้มกี�รศกึษ�สงูๆ  

มุ่งเน้นให้ได้ใบปริญญ� ส่งผลให้แรงง�นที่จบก�รศึกษ�ในส�ยส�มัญ 

และส�ยอ�ชีพ เช่น จบมัธยมปล�ยศึกษ�ตอนปล�ยหรือจบ ปวช. แทนที่จะ

ออกม�ทำ�ง�นห�ร�ยได้และประสบก�รณ์แต่กลับได้รับก�รสนับสนุนทั้งจ�ก

ภ�ครัฐและผู้ปกครองให้ศึกษ�ต่อในระดับปริญญ�ตรี 

 พบว่� ในปี พ.ศ. 2551 ผู้จบระดับปริญญ�ตรีมีจำ�นวนผู้ที่จบก�รศึกษ�

และพร้อมที่จะเข้�สู่ตล�ดแรงง�นม�กที่สุด ในขณะที่ผู้จบก�รศึกษ�ระดับ 

ปวช. มคีว�มพรอ้มทีจ่ะเข้�สู่ตล�ดแรงง�นนอ้ยทีสุ่ด1 ซึง่ในคว�มเปน็จรงิแลว้ 

ภ�คอุตส�หกรรมต่�งๆ มีคว�มต้องก�รแรงง�นในระดับอ�ชีวศึกษ�ม�กกว่�

ในระดับปริญญ�

 ในปี พ.ศ. 2551 ผู้จบ
ระดับปริญญ�ตรีมีจำ�นวน
ผู้ที่จบก�รศึกษ�และพร้อม
ท่ีจะ เข้�สู่ตล�ดแรงง�น 
ม�กที่สุด 
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46.06%

กลุม่ผูจ้บปริญญาตรีมคีวามตอ้งการ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน

4.62%

ขณะที่กลุ่มผู้จบ ปวช. มีเพียง

 จ�กต�ร�งที่ 5.2 พบว่� ร้อยละ 46.06 ของจำ�นวนผู้จบก�รศึกษ�และ

มคีว�มต้องก�รเข�้สูต่ล�ดแรงง�นม�จ�กกลุม่ผูจ้บก�รศกึษ�ระดบัปรญิญ�ตร ี

ขณะที่กลุ่มผู้จบก�รศึกษ�ระดับ ปวช. ที่มีคว�มต้องก�รเข้�สู่ตล�ดแรงง�น

มีเพียงร้อยละ 4.62 จ�กจำ�นวนผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�และพร้อมเข้�สู่ตล�ด

แรงง�นเท่�นั้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่�งกลุ่มวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี  

ในแต่ละระดับก�รศึกษ� จะเห็นได้ว่�จำ�นวนผู้จบก�รศึกษ�ในระดับ ปวช.

กลุ่มวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีที่มีคว�มพร้อมที่จะเข้�สู่ตล�ดแรงง�น 

มีเพียงร้อยละ 8.58 จ�กจำ�นวนผู้จบก�รศึกษ�ในระดับปวช.กลุ่มเดียวกัน 

(จำ�นวน 95,188 คน) ในขณะที่ระดับ ปวส.กลุ่มวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

นั้นมีคว�มพร้อมเข้�สู่ตล�ดแรงง�นคิดเป็นร้อยละ 42.29 ของผู้จบก�รศึกษ� 

ในกลุ่มเดียวกัน (จำ�นวน 76,360 คน) ในขณะที่ ผู้ที่จบปริญญ�ตรี 

ในส�ยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีมีคว�มพร้อมที่จะเข้�สู่ตล�ดแรงง�น 

สูงถึงร้อยละ 65.49 (จ�กจำ�นวน 87,256 คน) ส่วนส�ยสังคมน้ัน 

มีคว�มพร้อมเข้�สู่ตล�ดแรงง�นม�กกว่�ส�ยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 

ในทุกระดับ โดยเฉพ�ะในระดับปริญญ�ตรี สูงถึงร้อยละ 75.62 (จ�กจำ�นวน 

158,461 คน) ตวัเลขดังกล�่วน่�จะแสดงให้เห็นไดว่้� นอกจ�กจำ�นวนผูส้ำ�เรจ็

ก�รศกึษ�ในระดบั ปวช.และ ปวส.จะนอ้ยกว�่ในระดบัอดุมศกึษ�แล้ว สัดส่วน

ผู้มีคว�มพร้อมที่จะเข้�สู่ตล�ดแรงง�นเมื่อจบก�รศึกษ�แล้วยังคงน้อยกว่� 

ในระดับอุดมศึกษ�และที่สำ�คัญคือจำ�นวนผู้จบก�รศึกษ�ในระดับอุดมศึกษ� 

มมี�ก แต่คว�มตอ้งก�รในตล�ดแรงง�นมีนอ้ยม�กซึง่จะไดก้ล่�วร�ยละเอยีด

ต่อไป
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แม้คนไทยจะมีการย้ายถิ่นอยู่ตลอด โดยเฉพาะคนไทยในชนบท 
แต่ครัวเรือนยังคงเชื่อมโยงกันและกันด้วย “เงินโอน” ซึ่งเงินโอน
สำาหรับสมาชิกเพื่อการศึกษาจัดเป็นรายการหลัก
 ก�รเปล่ียนแปลงของจำ�นวนประช�กรในที่ใดที่หน่ึงนอกเหนือจ�ก

ก�รเกิดก�รต�ยแล้ว ยังเกิดจ�กก�รย้�ยถิ่นของประช�กร ในประเทศไทย

นั้นมีก�รย้�ยถิ่นภ�ยในประเทศในอัตร�ที่สูง ส่งผลให้มีก�รเปลี่ยนแปลง 

ในครอบครัว เมื่อสม�ชิกบ�งคนย้�ยออกเพื่อไปเรียนต่อหรือไปห�ง�นทำ� 

ในอีกแห่งหนึ่ง ย้�ยออกไปมีครอบครัวของตนเอง และเมื่อมีอ�ชีพใหม่ก็มี 

ก�รถ่�ยโอนทรัพย�กรม�ยังครอบครัวเดิม ในส่วนนี้ จะใช้ “ครอบครัว”  

ในคว�มหม�ยที่ใช้กันทั่วไป คือกลุ่มที่เป็นเครือญ�ติ ที่อ�จจะอยู่คนละที่กัน  

และอ�จมีก�รแบ่งปันทรัพย�กรกันผ่�นก�รส่งเงินโอนให้แก่กัน ไม่ใช่ “ครัวเรือน”  

ที่เป็นหลังค�เดียวกัน กินข้�วหม้อเดียวกัน  

 ก�รที่สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติเพิ่งเริ่มเก็บข้อมูลก�รย้�ยถิ่นตั้งแต่มีก�ร

สำ�รวจภ�วะเศรษฐกจิและสงัคม จงึมขีอ้มลูอยูช่ว่งสัน้ๆ ไมอ่ำ�นวยใหห้�ขอ้สรปุ 

เกีย่วกบัแนวโนม้ก�รเปลีย่นแปลง ซึง่ตอ้งก�รขอ้มลูร�ยปตีอ่เนือ่งเปน็ระยะย�ว  

ดังนั้นในที่นี้จะใช้ข้อมูลจ�กก�รสำ�รวจล่�สุดในปี พ.ศ. 2552 

 ดงันัน้ก�รข�ดแคลนแรงง�นในภ�คอตุส�หกรรมส่วนหนึง่ เกดิจ�กข้อจำ�กดัทีว่่� แรงง�นใหมท่ีม่กี�รศกึษ�ตำ�่กว�่ 

ระดับปริญญ�ตรีชะลอตัวลงม�ก เนื่องจ�กค่�นิยมในก�รเรียนเพื่อใบปริญญ�ดังได้กล่�วม�แล้ว ขณะเดียวกันก็มี

ปัญห�ว่�สถ�นประกอบก�รส่วนใหญ่ยังเป็นอุตส�หกรรมที่มีก�รใช้แรงง�นระดับกึ่งทักษะ (Semi-skilled) อยู่ม�ก  

(แตม่อีปุท�นจำ�กดั กอ่ใหเ้กดิปัญห�คว�มไม่สมดลุกนัระหว�่งแรงง�นทีม่แีละแรงง�นทีต่อ้งก�ร) อกีทัง้สถ�นประกอบก�ร 

จำ�นวนม�กเป็น SMEs และมีสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นและค่�ตอบแทนและสวัสดิก�รไม่น่�จูงใจ กอปรกับแรงง�น

ท่ัวไปไมนิ่ยมทำ�ง�นประเภท 3D (Dirty-สกปรก Dangerous-อนัตร�ย และ Difficult-ย�กลำ�บ�ก) จึงเปน็ก�รเปดิโอก�ส

ในก�รนำ�เข้�แรงง�นต่�งด้�วเข้�ทดแทนแรงง�นไทยที่ข�ดแคลน นอกจ�กนี้แล้วระบบอุตส�หกรรมของไทยนั้นเป็น

อตุส�หกรรมทีม่ขีดีคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนัไมสู่งม�กนกั และผลิตสนิค้�ร�ค�ถกู ผูป้ระกอบก�รเหล่�นีจึ้งมกัจะไม่

ส่งเสริมก�รลงทุนในด้�นทรัพย�กรมนุษย์ หรือทุนมนุษย์ อันส่งผลให้ก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พแรงง�นตำ่�หรือแรงง�น

นั้นมีผลิตภ�พแรงง�นที่ตำ่� ส่งผลให้ค่�ตอบแทนแรงง�นพลอยตำ่�ไปด้วย

 ดงันัน้ถ�้ประเทศไทยไมส่�ม�รถปรบัโครงสร�้งอตุส�หกรรมใหล้ดก�รใช้แรงง�นระดบัล่�งใหน้อ้ยลงกจ็ะตอ้งพึง่พงิ 

แรงง�นต่�งด้�วม�กขึ้นเรื่อยๆ จนทำ�ให้ก�รพัฒน�อุตส�หกรรมไทยข�ดคว�มมั่นคงและอ�จจะไม่ส�ม�รถแข่งขันได้

กับประเทศในอ�เซียนอื่นๆ ที่ไม่มีปัญห�ข้อจำ�กัดด้�นอุปท�นแรงง�นเช่นประเทศไทย

สมาชิกครัวเรือน 2 รุ่น ที่ย้ายออก
จากครัวเรือนมีสัดส่วนการส่งเงิน
กลับมาสูงถึง

80.75%
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8.4ล้านคน

ในรอบสิบปีที่ผ่านมามีการย้ายออก
จากครัวเรือน

1.5%

พ.ศ. 2552 อัตราการย้ายออก
ของชาวชนบทประมาณ

ตารางที่ 5.3 จำานวนคนที่ย้ายออกจากครัวเรือนประเภทต่างๆ ปี พ.ศ. 2552

ประเภทครัวเรือน อัตราการย้ายออกต่อปี (ร้อยละ) สัดส่วนคนที่ย้ายออกที่ส่งเงินมาทุกปี (ร้อยละ)
ชนบท
อยู่คนเดียว 4.68 67.65
อยู่กับญาติหรือเพื่อน 1.10 71.02
1 รุ่น 2.64 71.80
2 รุ่น 0.73 79.96
3 รุ่น 0.99 76.90
แหว่งกลาง 4.04 71.54
รวมทุกประเภท 1.47 74.11
เมือง
อยู่คนเดียว 1.86 71.24
อยู่กับญาติหรือเพื่อน 0.40 73.54
1 รุ่น 1.00 72.68
2 รุ่น 0.41 80.75
3 รุ่น 0.53 79.00
แหว่งกลาง 2.84 67.90
รวมทุกประเภท 0.69 75.20

ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2552

 ในก�รติดต�มเรื่องก�รย้�ยถิ่นและก�รโอนเงินระหว่�งครัวเรือน  

สำ�นกัง�นสถติฯิเริม่ดว้ยก�รยดึเอ�ครวัเรอืนที่ไดร้บัเลือกเป็นตวัอย�่งเป็นหลัก 

และถ�มว�่มผีูย้�้ยออกไปจ�กครวัเรอืนในระยะสบิปทีีผ่�่นม�เปน็จำ�นวนเท�่ใด  

และครัวเรือนที่มีคนย้�ยออกไปหรือรับเงินจ�กผู้ย้�ยออกไปเหล่�นี้มีจำ�นวน

เท่�ใด แต่ไม่ถ�มว่�มีใครย้�ยเข้�ม� ห�กครัวเรือนนั้นมีคนที่ย้�ยเข้�ม�  

ดังนั้น ข้อมูลจะมุ่งให้คำ�ตอบเกี่ยวกับเงินโอนในครอบครัว

 ในบรรด�ครัวเรือนต่�งๆ ในประเทศไทยมีผู้ย้�ยออกจ�กครัวเรือน 

ในรอบสิบปีที่ผ่�นม�ถึง 8.4 ล้�นคน ในจำ�นวนคนที่ย้�ยออกจ�กครอบครัว

ในชนบทนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยอยู่ในชนบท คือประม�ณ 7 ล้�นคน ซึ่งใน

จำ�นวนนีม้ิใชว่่�ทกุคนทีย่�้ยออกจะมุง่หน�้ไปอยู่ในเมอืง มอียูส่ว่นหนึง่ทีย่�้ย

ออกไปสู่อีกแห่งหนึ่งในชนบท ห�กคิดเป็นอัตร�ก�รย้�ยออกของช�วชนบท

ต่อประช�กรที่เหลืออยู่ในปีที่สำ�รวจคือปี พ.ศ. 2552 จะพบว่�อัตร�ดังกล่�ว

เท่�กับประม�ณร้อยละ 1.5 ต่อประช�กรในปี พ.ศ. 2552 สรุปได้ว่�อัตร�ก�ร

ย้�ยออกของสม�ชิกครัวเรือนในภ�คชนบทสูงกว่�ก�รย้�ยออกของสม�ชิก

ครัวเรือนในเมืองในทุกประเภทของครัวเรือน (ต�ร�งที่ 5.3)
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ตารางที่ 5.4 จำานวนเงินโอนต่อหัวผู้ย้ายออกจากครัวเรือนต่อปี จำาแนกตามเหตุผลที่ย้ายออก (ข้อมูลปี พ.ศ. 2552) 

สาเหตุที่ย้ายออก
จำานวนเงินที่ได้รับต่อหัวผู้ย้ายออก (หน่วย: บาท)
เมือง ชนบท

แยกครอบครัว 33,057 25,282
ทำางาน 43,833 32,253
เรียนต่อ 79,067 52,305
อื่นๆ 25,009 25,048

ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2552

ครัวเรือนส่วนใหญ่ยังมีการส่งเงิน
เพื่อไปรับการศึกษาให้ผู้ที่ย้ายออก
จากครัวเรือนสูงกว่า

80%

 ประจักษ์พย�นของเยื่อใยระหว่�งครอบครัวก็คือ จะมีก�รโอนเงินไปม� 

ระหว�่งผูท้ีย่�้ยออกไปกบัครวัเรอืนหลกัหรอืครวัเรอืนตน้ท�งอยูเ่สมอ แสดงว�่ 

มีก�รแบ่งปันทรัพย�กรระหว่�งกันอยู่บ้�ง ถึงแม้ว่�จะไม่เข้มข้นเหมือนเมื่อ

อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน ในข้อมูลที่ได้ม�ปร�กฏว่�ผู้ที่ย้�ยออกไปในสิบปี 

ที่ผ่�นม� ประม�ณสองในส�มยังส่งเงินกลับม�ให้แก่ครัวเรือนหลัก และเป็น

ที่น่�สังเกตอีกด้วยว่�ถ้�ห�กส่งเงินม�แล้วก็จะส่งเงินม�ทุกปี ปร�กฏว่�กว่�

ร้อยละ 90 ส่งม�ทุกปี

 ในบ�งกรณี เมื่อมีผู้ใดย้�ยออกไปจ�กครัวเรือน ครัวเรือนจะส่งเงิน 

ต�มไปใหผู้ท้ีย่�้ยออกไป และร�ยก�รทีม่คีว�มสำ�คญัสงูทีส่ดุ (กว่�รอ้ยละ 80)  

ทัง้ในชนบทและในเมอืงคอืก�รส่งเดก็หรอืเย�วชนไปรบัก�รศกึษ� ซ่ึงมตีน้ทนุ

สูงถึง 52,000 บ�ทต่อคนต่อปี สำ�หรับครัวเรือนในชนบท และประม�ณ  

79,000 บ�ทตอ่คนตอ่ป ีสำ�หรบัครวัเรอืนในเมอืง (ต�ร�งที ่5.4) ดงันัน้ ครวัเรอืน

ทีส่ง่เงนิดงักล่�วนีด้เูหมอืนจะมภี�ระก�รเงนิทีค่อ่นข�้งหนกั แตป่ร�กฏว�่ผูท้ี่

ส่งเงินต�มผู้ย้�ยออกไปเพื่อก�รศึกษ�และเพื่อก�รอื่นๆ ใช้เงินในก�รนี้เพียง 

รอ้ยละ 1 ของค�่ใช้จ่�ยทัง้หมดของครวัเรอืนเหล่�นี ้แสดงว่�ครวัเรอืนเหล�่นี ้

มีฐ�นะค่อนข้�งดี

ในจำานวนผู้ที่ส่งเงินกลับบ้าน
ส่วนใหญ่จะส่งเงินกลับมาทุกปี
มีสัดส่วนที่มากถึง

90%
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ครัวเรือนที่ได้รับเงินโอนนั้นพึ่งพิงรายได้ดังกล่าวถึง 1 ใน 3 ของรายจ่ายครัวเรือนทั้งหมดสำาหรับ
คู่สมรสที่มีการส่งเงินโอนมักเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง แต่สำาหรับครัวเรือนที่มีเงินโอนจากบุตร  
จะพบว่าบุตรสาวจะส่งเงินโอนมาเพื่อดูแลบิดามารดามากกว่าบุตรชาย 
 เมื่อหันม�พิจ�รณ�เงินที่ครัวเรือนได้รับจ�กผู้ที่ย้�ยออกไป ก็จะได้ข้อมูลที่น่�สนใจหล�ยประก�ร จำ�นวนเงิน 

ท่ีได้รับม�น้ันเป็นส่วนสำ�คัญในก�รคำ้�จุนครัวเรือนหลัก ต�ร�งที่ 5.5 แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพ�ะของครัวเรือน 

ที่ได้รับเงินจ�กผู้ที่ย้�ยออกไป แยกต�มประเภทของครัวเรือน

ตารางที่ 5.5 ลักษณะบางประการของครัวเรือนที่ได้รับเงินส่งกลับจากผู้ที่ย้ายออกไป (ปี พ.ศ. 2552)

ประเภทครัวเรือน สัดส่วนของประชากร
ในครัวเรือนที่ได้รับเงิน
ต่อประชากรทั้งประเทศ

รายจ่ายรวมต่อหัว
ของครัวเรือน

ที่ได้รับเงิน

รายรับ (เงินโอน) 
จากผู้ที่ย้ายออก

สัดส่วนของรายรับ 
(เงินโอน)

ต่อรายจ่ายรวม
ชนบท
อยู่คนเดียว 22.4 70,678 29,018 41.1
อยู่กับญาติหรือเพื่อน 18.7 38,989 10,338 26.5
1 รุ่น 22.1 48,616 15,462 31.8
2 รุ่น 12.3 49,352 16,951 34.3
3 รุ่น 24.1 32,410 9,703 29.9
แหว่งกลาง 55.5 31,807 12,130 38.1
รวมทุกประเภท 21.5 39,179 13,118 33.5
เมือง
อยู่คนเดียว 8.0 109,027 54,076 49.6
อยู่กับญาติหรือเพื่อน 6.4 83,917 35,321 42.1
1 รุ่น 8.3 79,202 20,941 26.4
2 รุ่น 6.7 89,536 40,645 45.4
3 รุ่น 13.8 47,715 11,039 23.1
แหว่งกลาง 40.2 41,740 16,143 38.7
รวมทุกประเภท 10.0 67,100 24,817 37.0

ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2552

 ข้อมูลในต�ร�งนี้บ่งชี้ผลสรุปคร่�วๆ ที่พอจะเป็นสมมุติฐ�นบ�งประก�รสำ�หรับก�รวิจัยต่อไปได้ดังต่อไปนี้  

ในประก�รแรก สำ�หรับครัวเรือนท่ีโชคดีได้รับเงินจ�กผู้ย้�ยออกนั้น ร�ยรับที่ได้ม�ค่อนข้�งจะเป็นจำ�นวนเงินสูงพอ 

ที่จะคำ้�จุนครัวเรือนที่รับเงินนั้นไปได้ ส่วนใหญ่จะเกินกว่�ร้อยละ 30 ซึ่งอย่�งน้อยส�ม�รถสันนิษฐ�นได้จ�กครอบครัว

แหวง่กล�งในชนบท ว�่น่�จะได้รบัก�รเหลยีวแลจ�กลูกช�ยหรอืลูกส�ว เพร�ะเปน็ครวัเรอืนที ่“ออกแบบ” เพือ่แบง่ง�น 

กันทำ�ระหว�่งคนในวยัแรงง�นทีไ่ม่อยูใ่นครวัเรอืนแตต่อ้งออกไปทำ�ง�นทีอ่ืน่ และคนแกแ่ละเดก็ทีอ่กีด�้นหนึง่ตอ้งหวงัพึง่ 

เงินโอนที่ส่งม�จ�กคนในวัยทำ�ง�น แต่ก็มีเพียงร้อยละ 55.5 ที่ได้รับก�รเลี้ยงดูจ�กลูกหล�นในวัยทำ�ง�น
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การส่งเงินกลับมายังครัวเรือน
โดยคู่สมรสฝ่ายชายมีสัดส่วนเกิน

70%
 ขอ้มลูจ�กก�รสำ�รวจของสำ�นกัง�นสถติ ิยนืยนัคว�มเชือ่ทีม่อียูแ่พรห่ล�ย 

ในสังคมไทย ที่ว่�ลูกส�ว (รวมทั้งลูกเขย) จะใส่ใจในก�รดูแลบิด�ม�รด� 

กว�่ลกูช�ย (รวมทัง้ลกูสะใภ)้ แตข่อ้แตกต�่งนีเ้กดิขึน้หลงัแตง่ง�น กอ่นแต่งง�น 

ลกูช�ยและลูกส�วส่งเงนิใหบ้ดิ�ม�รด�ในอตัร�ที่ใกล้เคยีงกนัม�ก โดยลกูช�ย

ให้เงินสูงกว่�เล็กน้อย แต่หลังแต่งง�นแล้ว ลูกส�วจะส่งให้ในอัตร�ที่สูงกว่�

อย�่งชัดเจน ส่ิงนีเ้ป็นข้อแตกต�่งทีเ่กดิข้ึนหลังชีวิตสมรส ชวนใหสั้นนษิฐ�นว�่  

หลงัแตง่ง�นมลีกูแลว้ ส�มภีรรย�จะแบง่ภ�รกจิกนั โดยฝ�่ยช�ยจะมหีน�้ทีด่แูล 

ครอบครัว (คือบุตรภรรย�ของตนเอง) ส่วนก�รดูแลบุพก�รีนั้นปล่อยให้เป็น

หน้�ที่ของฝ่�ยหญิง ข้อสังเกตนี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐ�น เพร�ะข้อมูลยังอ่อน

เกินกว่�ที่จะยืนยันได้ อนึ่ง ข้อแตกต่�งในก�รเลี้ยงดูบิด�ม�รด�ระหว่�งหญิง

กับช�ยจะเด่นชัดในชนบทม�กกว่�ในเมือง

สำาหรับแรงงานนอกระบบพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่
มักอยู่ในภาคเกษตรกรรม จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
แรงงานในระบบมีรายได้มากกว่าแรงงานนอกระบบถึงเท่าตัว
 สม�ชิกครัวเรือนมีทั้งที่เป็นกำ�ลังแรงง�นอยู่ในและนอกระบบ โดยต�ม

คำ�นิย�มของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ตินั้น แรงงานในระบบ หม�ยถึง ผู้มีง�น

ทำ�ที่ได้รับคว�มคุ้มครองและหลักประกันท�งสังคมจ�กก�รทำ�ง�น ได้แก่

 • ข�้ร�ชก�ร ลกูจ�้งประจำ� ของร�ชก�รสว่นกล�ง ร�ชก�รสว่นภมูภิ�ค 

และร�ชก�รส่วนท้องถิ่น

 • ลูกจ้�งรัฐวิส�หกิจ

 • ครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนต�มกฎหม�ยว่�ด้วยโรงเรียนเอกชน

 • ลูกจ้�งของรัฐบ�ลต่�งประเทศหรือองค์ก�รระหว่�งประเทศ

 • ลูกจ้�งที่ได้รับคว�มคุ้มครองต�มกฎหม�ยแรงง�น

 ในขณะที่ แรงงานนอกระบบ หม�ยถึง ผู้มีง�นทำ�ที่ไม่ได้รับคว�ม

คุ้มครอง และไม่มีหลักประกันท�งสังคมจ�กก�รทำ�ง�นเช่นเดียวกับแรงง�น

ในระบบ

 ด้�นคว�มสัมพันธ์ของผู้ย้�ยออกไป ที่ส่งเงินกลับม�ยังครัวเรือนหลัก  

กบัหวัหน�้ครวัเรอืนนัน้พบว�่ ก�รสง่เงนิม�ครวัเรอืนโดยคูส่มรส ซึง่ในขอ้มลูดบิ  

(ไมไ่ดร้�ยง�นในต�ร�ง) จะเปน็ฝ�่ยช�ยเสยีสว่นใหญ ่และชดัเจนกค็อืสว่นใหญ ่ 

(เกินร้อยละ 70 ในชนบท และร้อยละ 80 ในเมือง) เป็นก�รให้เงินกับ 

ครัวเรือนสองรุ่น เพร�ะฉะนั้นจึงเป็นก�รส่งเงินม�เลี้ยงดูลูกและภรรย�  

(หรืออดีตภรรย�) ของตนเอง ก�รโอนเงินในส่วนนี้มีบทบ�ทสำ�คัญในเมือง 

มีมูลค่�ถึงร้อยละ 47.5 ของเงินที่โอนทั้งหมด
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61.5%

ในปี พ.ศ. 2549  
มีแรงงานนอกระบบ

63.4%

และมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น
ในปี พ.ศ. 2552 เป็น

พ.ศ. 2549 แรงงานนอกระบบ
มีการศึกษาระดับประถมศึกษา

60%

 จ�กก�รสำ�รวจแรงง�นนอกระบบของโครงก�รก�รสำ�รวจแรงง�นนอกระบบ 

ของสำ�นกัง�นสถติแิหง่ช�ตนิัน้พบว�่ กว�่ครึง่หนึง่ของกำ�ลงัแรงง�นในสม�ชกิ

ครัวเรือนน้ันเป็นแรงง�นนอกระบบ พบว่�สัดส่วนแรงง�นนอกระบบนั้นมี 

แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจ�กร้อยละ 61.5 ในปี พ.ศ. 2549 เป็นร้อยละ 

63.4 ในปี พ.ศ. 2552 

 เกษตรกรรมยังคงเป็นภ�คที่มีสม�ชิกครัวเรือนกลุ่มใหญ่อยู่ในแรงง�น

นอกระบบ ในขณะที่ภ�คอุตส�หกรรมนั้นสม�ชิกครัวเรือนส่วนใหญ่อยู่ใน

กลุ่มแรงง�นในระบบ แรงง�นในระบบและนอกระบบในภ�คบริก�รมีสัดส่วน

ไม่แตกต่�งกันม�กนัก แรงง�นในระบบส่วนใหญ่อ�ศัยอยู่ในภ�คกล�ง ทั้งนี้ 

อ�จมีส�เหตุเน่ืองม�จ�กว่�โรงง�นอุตส�หกรรมและนิคมอุตส�หกรรมส่วนใหญ่ 

นั้นตั้งอยู่ในเขตภ�คกล�ง แต่ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงเป็นภูมิภ�คที่มี

ฐ�นะย�กจนทีส่ดุของประเทศและข�ดโอก�สในก�รจ้�งง�นทีม่คี�่ตอบแทนด ี

ยังคงมีสัดส่วนแรงง�นนอกระบบสูงที่สุด

 แรงง�นในระบบมีผู้จบประถมศึกษ�และมัธยมศึกษ�เป็นจำ�นวนหน่ึงในส�ม 

ของแรงง�นทัง้หมด แต่ในแรงง�นนอกระบบนัน้ก�รศกึษ�สงูสุดสว่นใหญน่ัน้

จะกระจกุตวัอยู่ท่ีระดับประถมศึกษ�ซ่ึงคิดเป็นกว�่รอ้ยละ 60 ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2549  

เป็นต้นม�โดยมีก�รกระจ�ยตัวในระดับมัธยมศึกษ�เพียงร�วร้อยละ 22 

แรงง�นในระบบและนอกระบบทีป่ระกอบอ�ชพีเกีย่วกบัด�้นเกษตรและประมง

นั้นมีสัดส่วนที่สูงที่สุด

 แรงง�นในระบบน้ันมีร�ยได้ท่ีสูงกว่�แรงง�นนอกระบบในทุกๆ ภ�คเศรษฐกิจ  

แม้จะอยู่ในภ�คเกษตรกรรมก็ต�ม อย่�งไรก็ดีห�กไม่นับแรงง�นในภ�ค

ก�รเกษตรแล้ว พบว่�ร�ยได้ของแรงง�นในระบบสูงกว่�แรงง�นนอกระบบ

อยูเ่กนิเท�่ตวั โดยในภ�คบรกิ�รน้ันชอ่งว�่งระหว่�งร�ยไดข้องแรงง�นในและ

นอกระบบนั้นกว้�งที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภ�คก�รผลิตอื่นๆ
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ข้อเสนอแนะด้านนโยบายสาธารณะ

1 ก�รเกษตรเป็นอ�ชีพท่ีไม่ส�ม�รถให้คว�มม่ันคงกับครัวเรือนได้ในภ�คอีส�นและภ�คเหนือ สม�ชิกครัวเรือน 

ต้องห�ร�ยได้เสริมโดยเฉพ�ะรับจ้�งจ�กแหล่งง�นนอกภูมิภ�ค แนวท�งนโยบ�ยส�ธ�รณะเพื่อแก้ไข

ปัญห�นี้ ได้แก่

• เสริมสร้�งคว�มมั่นคงในด้�นร�ยได้ให้กับผู้ประกอบอ�ชีพก�รเกษตรด้วยก�รบริห�รจัดก�รเทคโนโลยี

และข้อมูลก�รตล�ดที่ดี

• มีคว�มจำ�เป็นต้องสร้�งง�นให้กับคนในภูมิภ�ค ก�รกระจ�ยคว�มเจริญ ก�รกระจ�ยแหล่งง�นออกจ�ก

ภ�คกล�ง และกรงุเทพมห�นคร เปน็ส่ิงทีม่อิ�จหลีกเล่ียงได ้โดยเฉพ�ะอตุส�หกรรมทีม่มีลูค�่เพิม่สงู และ

มีต้นทุนโลจิสติกส์ตำ่�เพื่อเพิ่มโอก�สก�รจ้�งง�น และลดปัญห�ท�งสังคม 

2 อ�ชีพด้�นก�รค้�และบริก�รเป็นอ�ชีพที่เติบโต (ไปต�มระดับก�รพัฒน�) และใช้กำ�ลังแรงง�นที่ไม่ต้อง

มีคว�มรู้ม�ก (หรือจำ�กัดคว�มรู้) โดยเฉพ�ะง�นระดับกึ่งฝีมือ ถึง มีฝีมือ ก�รกระจ�ยแหล่งง�นไปใน

ภ�คที่มีก�รเคลื่อนย้�ยของประช�กรสูง เช่น ภ�คอีส�น และ ภ�คเหนือ เป็นสิ่งที่จะช่วยแรงง�นที่กำ�ลัง 

ว่�งง�นได้หล�ยระดับก�รศึกษ�

3 ภ�คก�รผลติสำ�หรบักลุม่ธรุกจิขน�ดกล�งและขน�ดยอ่ม (SMEs) ควรจะมทีีต่ัง้ทีอ่ยูไ่มไ่กลจ�กแหลง่คนง�น  

หรือมีก�รส่งเสริมก�รจัดห�ที่ดินและนิคมอุตส�หกรรมให้

4 นโยบ�ยที่ ให้โอก�สท�งก�รศึกษ� โดยเฉพ�ะกับครัวเรือนที่ย�กจน โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ยใดๆ  

(Absolutely free) เป็นท�งออกที่สำ�คัญที่สุด ที่จะทำ�ให้ประช�ชนมีท�งเลือกในอ�ชีพก�รง�นที่ดีและ 

มีคว�มมั่นคง

5 ก�รส่งเสริมให้มีอ�ชีพใกล้บ้�นและมีง�นทำ�ตลอดปี มีร�ยได้ที่เพียงพอ เป็นก�รแก้ปัญห�ครัวเรือน 

แหว่งกล�ง ซึ่งอ�จเพิ่มโอก�สให้เย�วชนได้รับก�รศึกษ�และก�รอบรมที่สูงขึ้น
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 ในอน�คตประช�ชนคง
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ป ต � ม ค ว � ม
ต้องก�รของประเทศและโลก 
ชุมชนหมู่บ้�นจะเจริญก้�วหน้�
ด้�นวัตถุ ด้�นอุปโภคบริโภค 
ด้�นคมน�คม แต่ช�วบ้�นจะ
ย�กจนเพร�ะหนี้สิน 

พ่อสุพัฒน์ ดีศรี 
ใน “แนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลงสังคมไทย”
ตีพิมพ์ พ.ศ. 2536
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 สภ�พคว�มเป็นอยูข่องคนไทยส�ม�รถสะทอ้นออกม�ในรปูของโครงสร�้ง

ร�ยได-้ร�ยจ�่ย ก�รออม ทรพัยส์นิและหนีส้นิ ซึง่มกี�รเปลีย่นแปลงตลอดเวล� 

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่�นม� ต�มระดับร�ยได้และระดับก�รพัฒน�ประเทศ 

ตลอดจนก�รเปล่ียนแปลงท�งสังคม ทัง้ร�ยไดแ้ละร�ยจ่�ยเป็นตวับ่งช้ีทีส่ำ�คัญ

ทีบ่อกฐ�นะคว�มมัง่ม ีและคว�มอยูด่กีนิดขีองคนไทย ในขณะทีส่ว่นต�่งของ

ร�ยได้และร�ยจ่�ยเพื่ออุปโภคบริโภค คือ ก�รออมซึ่งอ�จจะอยู่ในรูปเงินสด 

เงินฝ�ก หรือก�รสะสมทรัพย์สิน เช่น บ้�น ที่ดิน ทรัพย์สินท�งก�รเงิน ฯลฯ 

อนัจะเปน็ตวัชีว้ดัคว�มมัง่คัง่ทีแ่มน่ยำ�ในระยะย�ว นโยบ�ยแกไ้ขปญัห�คว�มย�กจนและก�รยกระดบัฐ�นะคว�มเปน็อยู ่

ของประช�ชนทีผ่�่นม� รฐับ�ลจงึเนน้นโยบ�ยทีเ่พิม่ร�ยไดแ้ละลดค�่ใช้จ่�ยของประช�ชน ในขณะเดยีวกนักม็นีโยบ�ย

เพื่อกระตุ้นให้เกิดก�รออมเพื่อสะสมไว้ใช้ในย�มชร�ด้วย

 คำ�ถ�มที่น่�สนใจคือ ในช่วง 20 ปีที่ผ่�นม� คนไทยมีร�ยได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ เปลี่ยนไปจ�กอดีตหรือไม่ คนไทย

ใช้จ่�ยเงินกับเรื่องใดม�กที่สุด จริงหรือไม่ที่ว่�ครัวเรือนย�กจนมีหนี้สินม�กกว่�ครัวเรือนที่ไม่จน และทำ�ไมคนไทยถึง

สร้�งหน้ี หน้ีสนิเกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมก�รบรโิภคแอลกอฮอล์หรอืไม ่ทัง้หมดนีล้้วนแตเ่ปน็คำ�ถ�มทีอ่ยูร่ะหว่�งก�รห�

คำ�ตอบ

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ทั้งรายได้และรายจ่ายคนไทยต่างปรับตัวสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว หากแต่รายได้
เพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายเล็กน้อย
 ร�ยไดข้องคนไทยในทีน่ี ้จะพจิ�รณ�เฉพ�ะร�ยไดป้ระจำ� ไดแ้ก ่เงนิเดอืน ค�่จ�้ง กำ�ไร ค�่เช�่ เงนิปนัผล แตไ่มร่วม 

ร�ยได้ที่ได้รับเฉพ�ะกิจเป็นครั้งคร�ว เช่น เงินที่ได้รับจ�กก�รประกันภัยหรือประกันชีวิต เงินร�งวัลจ�กสล�กกินแบ่ง 

รฐับ�ล และร�ยรบัอืน่ๆ ในประเภทเดยีวกนั ก�รดรู�ยไดจ้ะดทูัง้ร�ยไดท้ีเ่ป็นตวัเงนิและร�ยไดท้ี่ไมไ่ดเ้ป็นตวัเงนิ (In-kind)  

ได้แก่ มูลค่�ของสินค้�และบริก�รที่ได้รับเป็นส่วนหนึ่งของค่�จ้�ง มูลค่�ของสินค้�หรืออ�ห�รที่ครัวเรือนผลิตและ 

บริโภคเอง รวมค่�ประเมินค่�เช่�บ้�นที่ครัวเรือนเป็นเจ้�ของ หรือของที่ได้รับม�โดยไม่ต้องซื้อ/จ่�ยด้วยเงิน

6 ร�ยได้ ร�ยจ่�ย
และหนี้สินของคนไทย

 มกัมกี�รกล�่วถึงกนัอย�่งม�กว�่ คนไทยมแีนวโนม้ใช้จ�่ยฟุม่เฟอืยม�กขึน้ มภี�ระหนีส้นิ 
เพิม่ขึน้ เพือ่ไมใ่ห้คำ�พดูเหล่�นีเ้ปน็เพยีงคำ�พดูลอยๆ โดยข�ดหลกัฐ�นอ�้งองิ ก�รห�ตัวเลข
สถิติม�ยืนยันจึงมีคว�มจำ�เป็น 
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 ส่วนร�ยจ่�ยของครัวเรือนจะพิจ�รณ�เฉพ�ะร�ยจ่�ยเพื่อก�รอุปโภค

บริโภคเท่�น้ัน ไม่รวมร�ยจ่�ยเพื่อลงทุนหรือซื้อสินทรัพย์ เช่น บ้�นที่ดิน 

และเชน่เดยีวกบัร�ยได ้ร�ยจ�่ยจะรวมทัง้สว่นทีค่รวัเรอืนตอ้งซือ้/จ่�ยดว้ยเงนิ  

และส่วนที่ได้ม�โดยไม่ได้ซ้ือ/จ่�ย ได้แก่ มูลค่�ของที่ผลิตเอง ได้รับคว�ม

ช่วยเหลือจ�กบุคคลอื่น เช่น รัฐ เป็นสวัสดิก�รจ�กก�รทำ�ง�น หรือเบิกได้

จ�กน�ยจ้�ง (In-kind)

 ร�ยไดข้องคนไทยในชว่ง 20 ปทีีผ่�่นม�มแีนวโนม้เพิม่ข้ึน แมว่้�บ�งช่วง 

จะปรับเพิ่มขึ้นไม่ม�กนัก แต่โดยรวมแล้วถือว่�ร�ยได้ตัวเงินของคนไทย 

เพิ่มขึ้นโดยตลอด (ร�ยได้เฉลี่ยเพิ่มจ�ก 892 บ�ท/คน/เดือน ในปี พ.ศ. 2529 

เป็น 6,239 บ�ท/คน/เดือน ในปี พ.ศ. 2552) แต่ห�กพิจ�รณ�ร�ยได้ที่แท้จริง 

โดยใช้ร�ค�ปี 2545 (ปีฐ�น) เพื่อมิให้รวมอิทธิพลของเงินเฟ้อ จะพบว่�  

ร�ยได้มีอัตร�ก�รเพิ่มร้อยละ 4.9 ต่อปีในช่วงปี พ.ศ. 2529-2552 โดยใน 

ปี พ.ศ. 2529 คนไทยมีร�ยได้เฉลี่ยที่แท้จริง 1,686 บ�ท/คน/เดือน และในปี พ.ศ. 2552 คนไทยมีร�ยได้เฉลี่ยที่แท้จริง  

5,098 บ�ท/คน/เดือน นอกจ�กนี้วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2540 ส่งผลให้ร�ยได้ที่แท้จริงของคนไทย 

ในปี พ.ศ. 2541 ลดลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2539 และกลับม�ฟื้นตัวอีกครั้งในปี พ.ศ. 2545

 ไมเ่พียงแตร่�ยไดท้ีส่งูขึน้เท�่นัน้ ก�รใชจ่้�ยของคนไทยกป็รบัตวัสูงข้ึนเช่นกนั แตม่อีตัร�ก�รเพิม่นอ้ยกว่�ร�ยได้

เล็กน้อย โดยร�ยจ่�ยมีอัตร�ก�รเพิ่มร้อยละ 7.3 ต่อปีในช่วงปี พ.ศ. 2529-2552 และในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ คนไทย

ก็ปรับตัวโดยก�รลดค่�ใช้จ่�ยลง สำ�หรับร�ยจ่�ยที่แท้จริง ณ ร�ค�ปี 2545 มีอัตร�ก�รเพิ่มร้อยละ 3.5 ต่อปีในช่วง 

ปี พ.ศ. 2529-2552 กล่�วคือในปี พ.ศ. 2529 ร�ยจ่�ยเฉลี่ยที่แท้จริงอยู่ที่ 1,611 บ�ท/คน/เดือน และในปี พ.ศ. 2552  

มีร�ยจ่�ยเฉลี่ยที่แท้จริง 3,520 บ�ท/คน/เดือน (แผนภ�พที่ 6.1)

7.3%

พ.ศ. 2529-2552 
คนไทยมีรายจ่ายต่อปี
เพิ่มขึ้น

4.9%

ในช่วงเวลาเดียวกัน
คนไทยก็มีรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น

ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพที่ 6.1 รายได้และรายจ่ายต่อหัว ณ ราคาปัจจุบันและราคาปี 2545
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หนว่ย: บาทตอ่คนตอ่เดอืน

รายได้ต่อหัว (ราคาปี 2545) รายได้ต่อหัว
รายจ่ายต่อหัว (ราคาปี 2545) รายจ่ายต่อหัว
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ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพที่ 6.2 รายได้ต่อหัว ณ ราคาปี 2545 จำาแนกตามประเภทครัวเรือน
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หน่วย: บาท

รวม อยู่กับญาติ/เพื่อน 2 รุ่น แหว่งกลาง
คนเดียว 1 รุ่น 3 รุ่น

พ.ศ. 2552 ลดลงเหลือ

13.5%

ครัวเรือนอยู่คนเดียวแม้จะมีรายได้และรายจ่ายต่อหัวสูงท่ีสุด 
แต่ก็เป็นกลุ่มที่เสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงที่สุด เพราะมี
ความหลากหลายของแหล่งรายได้น้อยกว่า
 แหล่งที่ม�ของร�ยได้หลักของคนไทยยังคงเป็นร�ยได้จ�กค่�จ้�ง 

ตอ่เนือ่งตลอดชว่งสองทศวรรษทีผ่�่นม� รองลงม�เปน็กำ�ไรจ�กธรุกจิ ในขณะท่ี 

ร�ยได้จ�กภ�คเกษตรมีคว�มสำ�คัญลดลงเรื่อยๆ จ�กที่เคยมีสัดส่วน 

ร้อยละ 19 ในปี พ.ศ. 2529 ลดลงเหลือร้อยละ 13.5 ในปี พ.ศ. 2552 

 ครวัเรอืนคนเดยีวมรี�ยไดต้อ่หวัและร�ยจ่�ยตอ่หวัสูงทีสุ่ด ส่วนครัวเรอืน

ทีมี่ร�ยไดแ้ละร�ยจ่�ยตอ่หวันอ้ยทีสุ่ดคอืครวัเรอืนแหว่งกล�ง ก�รทีค่รวัเรอืน

มีแหล่งร�ยได้จ�กหล�ยแหล่งแสดงถึงระดับคว�มมั่นคงท�งเศรษฐกิจของ 

ครวัเรอืนไดร้ะดบัหนึง่ เพร�ะเมือ่เกดิเหตกุ�รณท์ี่ไมไ่ดค้�ดคดิหรอืชอ็กต�่งๆ 

ที่อ�จจะส่งผลกระทบต่อแหล่งร�ยได้แหล่งใดแหล่งหนึ่งข้ึน ครอบครัวที่มี

แหล่งร�ยได้หล�ยแหล่งก็อ�จจะได้รับผลกระทบน้อยกว่�ครัวเรือนที่มีแหล่ง

ร�ยได้เพียงแหล่งเดียว

พ.ศ. 2529 ความสำาคัญของรายได้
จากภาคเกษตรอยู่ที่

19%
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 แม้ว่�ครัวเรือนคนเดียวจะมีร�ยได้ต่อหัวสูงที่สุด แต่ในย�มที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครัวเรือนประเภทนี้ก็ได้รับผล 

กระทบม�กกว�่ครวัเรอืนประเภทอืน่ๆ เพร�ะมแีหล่งร�ยไดจ้ำ�กดั ทัง้นีแ้หล่งทีม่�ของร�ยไดค้รวัเรอืนประเภทคนเดยีว

และครัวเรือนประเภทอยู่กับเพื่อนหรือญ�ติม�จ�กค่�จ้�งในสัดส่วนที่สูงที่สุด (มีสัดส่วนอยู่ในช่วงร้อยละ 61-79 ของ

ร�ยได้ทั้งหมด) รองลงม�เป็นกำ�ไรจ�กภ�คธุรกิจซึ่งมีคว�มสำ�คัญม�กขึ้นระยะหลัง (มีสัดส่วนอยู่ในช่วงร้อยละ 13-30 

ของร�ยได้ทั้งหมด) ในขณะที่ครัวเรือน 2 รุ่น ครัวเรือน 3 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกล�งจะอ�ศัยร�ยได้จ�กหล�ยแหล่ง

ม�กกว่� โดยที่ครัวเรือนแหว่งกล�งจะมีก�รกระจ�ยแหล่งร�ยได้ที่ค่อนข้�งม�กกว่�ครัวเรือนประเภทอื่นๆ และเป็น

ครัวเรือนท่ีมีสัดส่วนร�ยได้จ�กทรัพย์สินม�กกว่�ครัวเรือนประเภทอื่นๆ นอกจ�กนี้เมื่อดูแนวโน้มแล้วพบว่�มีเฉพ�ะ

กลุ่มครัวเรือนแหว่งกล�งประเภทเดียวที่ร�ยได้จ�กภ�คเกษตรมีคว�มสำ�คัญเพิ่มขึ้น

ครัวเรือนไทยใช้เวลาในการฟื้นตัวด้านรายได้จากวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ถึง 21 ไตรมาส
 ในย�มที่ครัวเรือนประสบวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 พบว่� ครัวเรือนใช้เวล�ถึง 21 ไตรม�สในก�รฟื้นตัว

จ�กปัญห�วิกฤตในด้�นร�ยได้ (แผนภ�พที่ 6.3) โดยกลุ่มส�ข�อ�ชีพที่ได้รับผลกระทบม�กที่สุดได้แก่ ครัวเรือนที่มี

สม�ชิกอยู่ในส�ข�อุตส�หกรรม ส�ข�ก่อสร้�งและอสังห�ริมทรัพย์ และส�ข�บริห�ร (รวมถึงสถ�บันก�รเงิน) ขณะที่ 

ภ�คเกษตรได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ขณะที่วิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ที่เกิดข้ึนส่งผลกระทบต่อด้�นร�ยจ่�ย 

ครวัเรอืนเชน่กนั และพบว�่ครวัเรอืนใชเ้วล�ถงึ 18 ไตรม�สกอ่นจะกลบัม�สูร่�ยจ�่ยในระดบัปกตกิอ่นเกดิวกิฤตเศรษฐกจิ 

(แผนภ�พที ่6.4) ซ่ึงรปูแบบก�รปรบัตวัของครวัเรอืนไทยในช่วงวิกฤตเศรษฐกจิพบว่� ครวัเรอืนกว่�รอ้ยละ 79 เลอืกใช ้

วิธีลดร�ยจ่�ยด้�นก�รบริโภคอ�ห�รลง และร้อยละ 42.2 อ�ศัยก�รกู้ยืมเงินจ�กบุคคลอื่นนอกครอบครัว

ที่มา: การสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ และสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนภาพที่ 6.3 ดัชนีรายได้ครัวเรือนและรายได้ประชาชาติที่แท้จริงต่อคนช่วงวิกฤตต้มยำากุ้ง
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หน่วย: ดัชนี

รายได้ประชาชาติแท้จริงต่อคน รายได้ครัวเรือนแท้จริงต่อคน

จุดเริ่มต้น

ระยะเวลา 21 ไตรมาส

ระยะเวลา 24 ไตรมาส
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ที่มา: การสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ และสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนภาพที่ 6.4 ดัชนีรายจ่ายครัวเรือนต่อคนและรายได้ประชาชาติแท้จริงต่อคนช่วงวิกฤตต้มยำากุ้ง
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หน่วย: ดัชนี

รายได้ประชาชาติแท้จริงต่อคน รายจ่ายครัวเรือนแท้จริงต่อคน

จุดเริ่มต้น

ฟื้น

รายจ่ายด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมลดความสำาคัญลง ขณะท่ีรายจ่าย 
ด้านการเดินทางและการติดต่อสื่อสารมีสัดส่วนสูงขึ้น 
 ในส่วนของแบบแผนก�รใช้จ่�ย พบว่�ร�ยจ่�ยด้�นอ�ห�รและเครื่อง

ดื่มมีคว�มสำ�คัญลดลง จ�กร้อยละ 45.1 ของร�ยจ่�ยเพื่อก�รบริโภคทั้งหมด 

ในปี พ.ศ. 2529 เหลือร้อยละ 38.9 ของร�ยจ่�ยรวม แสดงให้เห็นว่� 

ก�รมีร�ยได้ม�กขึ้น ทำ�ให้ส�ม�รถมีค่�ใช้จ่�ยในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจ�ก

เรื่องอ�ห�รก�รกินม�กขึ้น

 นอกจ�กนี้เมื่อพิจ�รณ�ในร�ยละเอียดของก�รใช้จ่�ยที่นอกเหนือจ�ก

หมวดอ�ห�ร พบว่�ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่�นม� คนไทยมีร�ยจ่�ยในหมวด

คมน�คมสื่อส�รเพิ่มขึ้นม�กที่สุด โดยร�ยจ่�ยในหมวดคมน�คมสื่อส�ร 

ในป ีพ.ศ. 2552 เพิม่ขึน้ 11.9 เท�่จ�กป ีพ.ศ. 2529 แสดงว�่คนไทยมคี�่ใชจ้�่ย 

เพื่อก�รเดินท�งม�กข้ึน มีก�รส่ือส�รกันม�กข้ึนโดยเฉพ�ะก�รใช้บริก�ร

โทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่ละอนิเทอรเ์นต็ รองลงม�เปน็ร�ยจ�่ยเกีย่วกบัก�รจ�้งบคุคล 

ผู้ให้บริก�รแก่ครัวเรือน (ร�ยจ่�ยในหมวดนี้รวมถึงค่�ฝ�กเลี้ยงเด็ก ค่�จ้�ง

พนักง�นรักษ�คว�มปลอดภัย) พบว่�ร�ยจ่�ยชนิดนี้ในปี พ.ศ. 2552 เพิ่มขึ้น  

10.3 เท่�เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2529 แสดงให้เห็นว่�ก�รให้บริก�รต่�งๆ  

ในปัจจุบนัตอ้งมกี�รจ่�ยค�่ตอบแทน ก�รชว่ยเหลือกนัโดยไมค่ดิค�่ตอบแทน

เช่นในอดีตไม่ค่อยปร�กฏแล้ว

ใน ปี พ.ศ. 2529 จากรายจ่าย
เพือ่การบรโิภคทัง้หมด พบวา่รายจา่ย
ด้านอาหารและเครื่องดื่มมีสัดส่วน

แตปั่จจบุนัสดัสว่นรายจา่ยดา้นอาหาร
และเครื่องดื่มลดลงเหลือ

45.1%

38.9%
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ครัวเรือนยากจนมีรายจ่ายหลักด้านอาหารเกินกว่าร้อยละ 50 
ของรายจ่ายรวม ในขณะที่ครัวเรือนฐานะดีมีสัดส่วนรายจ่าย
ด้านอาหารเพียงร้อยละ 24 เท่านั้น 
 ต�มคว�มเข�้ใจของคนท่ัวไป คนจนมีขอ้จำ�กดัด�้นร�ยได ้ดงันัน้จึงตอ้ง

ใช้จ่�ยด้วยคว�มระมัดระวังและใช้จ่�ยในเรื่องที่จำ�เป็น ในขณะที่คนรวยจะ

ไม่ค่อยมีข้อจำ�กัดในเรื่องร�ยได้ จึงส�ม�รถใช้จ่�ยได้อย่�งเต็มที่ ข้อมูลสถิติ 

ชี้ชัดว่� ครัวเรือนย�กจน (ชั้นร�ยจ่�ยที่ 1) จะใช้จ่�ยในเรื่องอ�ห�รในสัดส่วน

ที่สูงม�ก (ม�กกว่�ร้อยละ 50 ของร�ยจ่�ยทั้งหมด) รองลงม�เป็นก�รใช้จ่�ย

ในเรื่องที่อยู่อ�ศัย เครื่องใช้ในบ้�น สำ�หรับครัวเรือนฐ�นะดี (ชั้นร�ยจ่�ยที่ 5) 

ใช้จ่�ยในเรื่องอ�ห�รในสัดส่วนที่น้อยกว่�ของคนจนประม�ณครึ่งหนึ่ง

ครัวเรือนยากจนมีสัดส่วนรายจ่าย
ด้านอาหารสูงกว่า

ครัวเรือนฐานะดีมีสัดส่วนรายจ่าย
ด้านอาหารเพียง

50%

24%

การปรุงอาหารรับประทานเอง
ของครัวเรือนยากจน
ยังคงมีสัดส่วนสูงกว่า

70%

ในภาพรวม คนไทยยังนิยมบริโภคอาหารสำาเร็จรูปมากขึ้น
 นอกจ�กนี ้ครวัเรอืนมแีนวโนม้จะประกอบอ�ห�รรบัประท�นทีบ่�้นลดลง  

แต่ทดแทนด้วยก�รบริโภคอ�ห�รนอกบ้�นและซื้ออ�ห�รสำ�เร็จรูปเพิ่มข้ึน  

ในชว่งป ีพ.ศ. 2529-2539 ครวัเรอืนบรโิภคอ�ห�รนอกบ�้นในสัดส่วนสูงม�ก 

แต่หลังจ�กวิกฤตเศรษฐกิจครัวเรือนบริโภคอ�ห�รนอกบ้�นลดลง ครัวเรือน

ย�กจนจะทำ�อ�ห�รรับประท�นที่บ้�นเองเป็นหลัก แม้ว่�แนวโน้มก�รปรุง

อ�ห�รรับประท�นอ�ห�รที่บ้�นนี้จะลดลงแต่ก็ยังมีสัดส่วนสูงกว่�ร้อยละ 70 

ของร�ยจ่�ยในหมวดอ�ห�รในปี พ.ศ. 2552 อ�ห�รสำ�เร็จรูปมีคว�มสำ�คัญ

ม�กขึ้นในชีวิตคนไทย เนื่องจ�กครัวเรือนมีขน�ดเล็กลง ก�รประกอบอ�ห�ร

รับประท�นเองที่บ้�นอ�จมีต้นทุนที่สูงกว่�ก�รซื้ออ�ห�รสำ�เร็จรูป และก�ร 

ดำ�เนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันใช้เวล�อยู่นอกบ้�นและเดินท�งม�กกว่� 

ในอดีตม�ก ก�รประกอบอ�ห�รรับประท�นเองจึงมีแนวโน้มลดลง

 สัดส่วนร�ยจ่�ยที่ไม่ค่อยแตกต่�งกันต�มฐ�นะท�งเศรษฐกิจ ได้แก่  

ร�ยจ่�ยเรื่องที่อยู่อ�ศัย ร�ยจ่�ยที่ไม่เกี่ยวกับก�รบริโภค ร�ยจ่�ยด้�นก�ร

ศกึษ� และร�ยจ�่ยค�่รกัษ�พย�บ�ล เมือ่ดแูนวโนม้ของก�รใชจ้�่ย ร�ยจ�่ยทีม่ี

สดัสว่นเพิม่ขึน้อย�่งชดัเจนคอืร�ยจ�่ยในหมวดคมน�คมส่ือส�ร ส่วนร�ยจ่�ย 

ที่มีแนวโน้มลดลงคือร�ยจ่�ยเกี่ยวกับเครื่องใช้ในบ้�น ร�ยจ่�ยค่�เสื้อผ้�  

ร�ยจ�่ยค่�รกัษ�พย�บ�ล เมือ่แยกร�ยจ�่ยหมวดคมน�คมส่ือส�รเป็นร�ยจ่�ย 

เพื่อก�รเดินท�งและร�ยจ่�ยเพื่อก�รสื่อส�ร พบว่�ส่วนใหญ่เป็นร�ยจ่�ยเพื่อ

ก�รเดินท�ง แต่ร�ยจ่�ยเพื่อก�รสื่อส�รมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพ�ะในกลุ่ม

คนจน
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แมร้ายจา่ยด้านแอลกอฮอลแ์ละยาสบูมแีนวโนม้เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบ
กับ 20 ปีที่ผ่านมา แต่โดยรวมแล้วครัวเรือนมีสัดส่วนรายจ่าย
แอลกอฮอล์และยาสูบต่อรายจ่ายต่อเดือนลดลง
 แม้ร�ยจ่�ยในหมวดแอลกอฮอล์และย�สูบ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประม�ณ  

6 เท่� และ  2.1 เท�่เมือ่เทยีบกบัป ีพ.ศ. 2529 (แผนภ�พที ่6.5 และต�ร�งที ่6.1) 

แต่ห�กเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนต่อร�ยจ่�ยต่อคนต่อเดือนแล้ว พบว่�คนไทย 

บริโภคแอลกอฮอล์และย�สูบในสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับร�ยจ่�ยทั้งหมด 

โดยครัวเรือนประเภทอยู่คนเดียวเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนก�รบริโภคแอลกอฮอล์

ต่อร�ยจ่�ยรวมต่อคนต่อเดือนรวมสูงที่สุด จ�กร้อยละ 2.6 ในปี พ.ศ. 2529 

เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.7 เมื่อก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539) และปรับ

ลดลงม�เหลือร้อยละ 2.0 ในปี พ.ศ. 2552 

 สำ�หรับด้�นย�สูบพบว่�แม้ร�ยจ่�ยด้�นย�สูบในปี พ.ศ. 2552 จะปรับ

เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่�จ�กปี พ.ศ. 2529 แต่จะพบว่�คนไทยลดก�รบริโภคย�สูบ

ลงอย่�งชัดเจนในทุกประเภทครัวเรือน ซึ่งสำ�หรับครัวเรือนประเภท 1 รุ่น 

ซึ่งเป็นครัวเรือนที่มีร�ยจ่�ยด้�นย�สูบต่อร�ยจ่�ยครัวเรือนรวมม�กท่ีสุด 

อยู่ที่ร้อยละ 2.3 ต่อร�ยได้รวมต่อคนต่อเดือน ในปี พ.ศ. 2529 สัดส่วนนี้ 

ลดลงอย่�งชัดเจนเหลือเพียงร้อยละ 0.8 ในปี พ.ศ. 2552

 กลุ่มครัวเรือนประเภท 
อ ยู่ ค น เ ดี ย ว เ ป็ น ก ลุ่ ม ที่
มี สั ด ส่ ว น ร � ย จ่ � ย ด้ � น
แอลกอฮอล์และย�สูบรวม
ตอ่คนตอ่เดอืนม�กทีส่ดุ 

ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพที่ 6.5 เปรียบเทียบสัดส่วนรายจ่ายประเภทต่างๆ ของครัวเรือน
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ยาสูบ
แอลกอฮอล์
อาหาร
ไม่เกี่ยวกับการบริโภค
โอกาสพิเศษ
บันเทิง
การศึกษา
คมนาคมสื่อสาร
รักษาพยาบาล
ของใช้ส่วนตัว
รองเท้า
เสื้อผ้า
ค่าจ้างผู้ ให้บริการ
เครื่องใช้ในบ้าน
ที่อยู่อาศัย
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ตารางที่ 6.1 รายจ่ายของครัวเรือนในปี พ.ศ. 2552 เทียบกับปี พ.ศ. 2529 (เท่า)

หมวดรายจ่าย คนเดียว อยู่กับญาติ/
เพื่อน

1 รุ่น 2 รุ่น 3 รุ่น แหว่งกลาง เฉลี่ยทุกกลุ่ม

ที่อยู่อาศัย 3.6 2.8 3.4 5.0 4.2 3.0 4.6
เครื่องใช้ในบ้าน 3.3 3.7 3.2 4.5 4.3 3.3 4.3
ค่าจ้างผู้ ให้บริการ 6.7 30.8 7.3 11.2 10.6 3.1 10.3
เสื้อผ้า 1.4 1.5 1.7 2.3 2.4 1.8 2.2
รองเท้า 2.1 1.8 1.7 2.9 2.8 2.5 2.6
ของใช้ส่วนตัว 3.4 4.6 4.2 6.5 6.1 4.7 6.0
รักษาพยาบาล 2.0 2.9 2.1 3.2 2.5 1.2 2.9
คมนาคมสื่อสาร 7.5 9.8 10.0 13.0 12.4 10.1 11.9
การศึกษา 3.0 5.1 3.3 8.8 7.5 4.0 6.9
บันเทิง 2.5 2.2 2.3 4.6 4.1 2.9 4.0
โอกาสพิเศษ 21.7 2.4 3.4 5.2 3.2 19.9 4.9
ไม่เกี่ยวกับการบริโภค 4.2 7.3 6.2 8.1 7.1 4.6 7.9
อาหาร 3.2 3.4 3.3 4.4 4.2 3.4 4.2
แอลกอฮอล์ 2.7 7.8 3.1 6.9 6.3 3.3 6.0
ยาสูบ 1.3 2.9 1.4 2.2 2.0 1.2 2.1

ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพที่ 6.6 สัดส่วนรายจ่ายด้านแอลกอฮอล์และยาสูบต่อรายจ่ายต่อคนต่อเดือน จำาแนกตามประเภทครัวเรือน
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5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0

หน่วย: ร้อยละ

คนเดียว 1 รุ่น 3 รุ่น
อยู่กับญาติ/เพื่อน 2 รุ่น แหว่งกลาง

2529 2539 2552

4.6
4.3

5.0

2.7

5.5

2.3

 ทัง้นีท้ัง้นัน้อ�จกล�่วไดว้�่ครวัเรอืนไทยมสัีดส่วนร�ยจ่�ยด�้นก�รบรโิภคแอลกอฮอล์และย�สูบลดลงเมือ่เทยีบกบั

ร�ยจ่�ยต่อคนต่อเดือน โดยกลุ่มครัวเรือนประเภทอยู่คนเดียวยังคงเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนร�ยจ่�ยด้�นแอลกอฮอล์และ

ย�สูบรวมต่อคนต่อเดือนม�กที่สุด (ร้อยละ 2.7) (แผนภ�พที่ 6.6)
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แม้สถิติยังไม่สามารถตอบได้ว่า “จน-เครียด-กินเหล้า” จริงหรือไม่ แต่บ่งชี้ได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นคนจน
หรือไม่จน คนที่มีหนี้สินมักเป็นกลุ่มที่มีการบริโภคเหล้ามาก
 หล�ยคร้ังทีค่นหรอืช�วบ้�นทัว่ไปบอกกล่�วถงึส�เหตแุหง่คว�มจนในกลุ่มคนจนว่�เปน็เพร�ะเข�เหล่�นัน้ขีเ้กยีจ  

“ติดเหล้�” มีเงินก็กินแต่เหล้� จนเกิดง�นโฆษณ�ชุด “จน-เครียด-กินเหล้�” ข้ึนในสังคมไทย จริงๆ แล้วคนจน 

มีพฤติกรรมเช่นนั้นจริงหรือไม่ ข้อมูลที่มีปัจจุบันส�ม�รถอธิบ�ยได้เพียงคว�มสัมพันธ์ระหว่�งฐ�นะท�งเศรษฐกิจกับ

ร�ยจ่�ยเพื่อก�รบริโภคแอลกอฮอล์เท่�นั้น 

 ข้อมูลที่มีอยู่ชี้ให้เห็นว่� คนที่อยู่ในชั้นร�ยจ่�ยตำ่�สุด คือ คนจนที่สุดมีร�ยจ่�ยเพื่อก�รบริโภคแอลกอฮอล์ 

น้อยกว่�คนในชั้นร�ยจ่�ยอื่นๆ แต่ไม่ส�ม�รถระบุปริม�ณก�รบริโภคแอลกอฮอล์ได้ และในข้อมูลชุดนี้ยังไม่มีตัวแปร

ที่แทนระดับคว�มเครียด ดังนั้นข้อสังเกตว่�ก�รบริโภคแอลกอฮอล์ในกลุ่มคนจนเกิดจ�กคว�มเครียด วิตกกังวล  

ห�ท�งออกไม่ได้ จึงต้องหันไปพึ่งแอลกอฮอล์ จึงยังไม่มีหลักฐ�นสนับสนุนเพียงพอจ�กข้อมูลนี้ แต่มีคว�มเป็นไปได้

ว่�คนไทยบริโภคแอลกอฮอล์เพื่อคว�มบันเทิงม�กกว่�เกิดจ�กคว�มเครียด 

 แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้ เมือ่พจิ�รณ�คว�มสมัพนัธร์ะหว่�งหนีส้นิและก�รบรโิภคแอลกอฮอล์ ขอ้มลูสถติชิี้ใหเ้หน็ว่�คนทีม่ี

หนี้สินมีแนวโน้มในก�รใช้จ่�ยเพื่อบริโภคแอลกอฮอล์ม�กกว่�คนที่ไม่มีหนี้ ไม่ว่�คนๆ นั้น จะเป็นคนจนหรือไม่ก็ต�ม 

ดังนั้นอ�จกล่�วได้ว่�คนที่มีหนี้มักเป็นพวกที่มีก�รบริโภคแอลกอฮอล์ม�ก

ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพที่ 6.7 เปรียบเทียบสัดส่วนรายจ่ายประเภทต่างๆ จำาแนกตามชั้นรายจ่ายครัวเรือน
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การขึ้นทะเบียนคนจนทั้งหมด
แยกเป็นปัญหาหนี้สินภาคประชาชน
คิดเป็นสัดส่วน

คนจนที่มาลงทะเบียนมีสัดส่วนของ
ผู้ที่เป็นเกษตรกร

60.34%

45.79%

ปัจจุบันคนไทยเกินกว่าครึ่งประเทศมีหนี้สิน และสัดส่วนคนมีหนี้ 
เพิ่มขึ้นทุกปี 
 รัฐบ�ลหล�ยยุคหล�ยสมัยก็ให้คว�มสำ�คัญกับเรื่องหนี้สิน โดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งหนี้สินของคนจนในช่วงรัฐบ�ลน�ยกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  

ได้มีก�รเปิดให้มีก�รขึ้นทะเบียนคนจนทั้งประเทศในปี พ.ศ. 2546-2547  

สรุปผลก�รจดทะเบียนคนจนพบว่� มีผู้ม�จดทะเบียน 8.771 ล้�นร�ย  

แยกเป็นปัญห�หนี้สินภ�คประช�ชน 5.292 ล้�นร�ย คิดเป็นร้อยละ 60.34 

ของผู้ที่ม�จดทะเบียนท้ังหมด ซ่ึงนับเป็นปัญห�ใหญ่ที่สุด โดยที่ประช�ชน 

มีหน้ีท้ังในระบบ และนอกระบบรวมทั้งสิ้น 512,356.4 ล้�นบ�ท แบ่งเป็น 

หนี้สินในระบบ 407,962.3 ล้�นบ�ท และหนี้นอกระบบ 104,394.1 ล้�นบ�ท  

ส่วนอ�ชีพของคนจนท่ีม�ลงทะเบียนเกือบคร่ึงมีอ�ชีพเกษตรกรรมโดยมี 

สัดส่วนร้อยละ 45.79 ของผู้ที่ม�จดทะเบียนทั้งหมด และในครั้งนั้นก็ได้มี

โครงก�รแก้ไขปัญห�หนี้สิน โดยก�รโอนหนี้นอกระบบเข้�ม�สู่ในระบบ  

โดยได้มอบหม�ยให้ธน�ค�รเพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์ก�รเกษตร (ธกส.) 

และธน�ค�รออมสนิเป็นผูด้ำ�เนนิก�ร ผลปร�กฏว่�มผีูล้งทะเบยีนจำ�นวนม�ก 

ได้ถอนตัวออกไป เนื่องจ�กตอนม�ลงทะเบียนบ�งส่วนมีคว�มเข้�ใจผิดว่� 

รัฐจะจ่�ยหนี้ให้ รวมแล้วมีผู้เข้�ระบบแก้ไขปัญห�หนี้สินภ�คประช�ชน

จำ�นวน 2.154 แสนร�ย (อยู่ในคว�มดูแลของ ธกส. ประม�ณ 1.4 แสนร�ย  

และอยู่ในคว�มดูแลของธน�ค�รออมสิน 7.54 หมื่นร�ย) ให้กู้ได้เพียง 

8.9 หมื่นร�ย หรือร้อยละ 41.3 ของผู้เข้�ระบบแก้ไขปัญห�หนี้สิน 

ภ�คประช�ชนทั้งหมด โดยเป็นลูกหนี้ ธกส. 7.3 หมื่นร�ย และเป็นลูกหนี้ 

ธน�ค�รออมสิน 1.6 หมื่นร�ย ที่เหลือบ�งส่วนได้ขอยุติเรื่อง และบ�งส่วน 

ไม่ได้รับก�รอนุมัติ เนื่องจ�กมีร�ยได้ไม่เพียงพอต่อก�รชำ�ระเงินกู้หรือไม่มี

หลักประกัน มีหนี้สินม�กหรือมีก�รแจ้งเอกส�รเท็จจึงไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�ร

แก้ไขได้

 ในชว่งปล�ยป ีพ.ศ. 2552 รฐับ�ลชดุน�ยกรฐัมนตร ีน�ยอภสิทิธิ ์เวชช�ชวีะ  

ก็ได้ดำ�เนินโครงก�รแก้ไขปัญห�หนี้นอกระบบ โดยเปิดรับลงทะเบียนผ่�น

ส�ข�ของธน�ค�รออมสินและ ธกส. ผลก�รดำ�เนินง�นสรุปได้ว่� มีผู้ม�

ขึ้นทะเบียนหน้ีนอกระบบผ่�น ธกส. และธน�ค�รออมสิน ระหว่�งเดือน

ธันว�คม พ.ศ. 2552 ถึง มกร�คม พ.ศ. 2553 มีจำ�นวน 1.183 ล้�นร�ย  

จำ�นวนมูลค่�หนี้ 122,672.19 ล้�นบ�ท ส�ม�รถเจรจ�ประนอมหนี้สำ�เร็จ

จำ�นวน 6.028 แสนร�ย หรือคิดเป็นร้อยละ 50.94 เจรจ�ไม่สำ�เร็จจำ�นวน 

1.829 แสนร�ย และยุติเรื่องจำ�นวน 3.977 แสนร�ย ธน�ค�รและสถ�บัน 

ก�รเงินชุมชนอนุมัติสินเชื่อแล้วจำ�นวน 4.127 แสนร�ย และอยู่ในระหว่�ง

ดำ�เนินก�รจำ�นวน 75,066 ร�ย
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ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ
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แผนภาพที่ 6.8 สัดส่วนคนที่มีหนี้สิน จำาแนกตามภูมิภาค

ทั้งประเทศ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ
กรุงเทพฯ เหนือ ใต้

41.3 48.8 54.6 56.0 62.2 66.0 64.2 62.9 60.5
33.0 36.0 37.8 37.2 43.9 45.8 40.6 42.5 44.4
31.9 41.9 46.8 48.9 55.1 59.7 56.6 55.5 53.4
45.1 50.6 58.8 58.4 60.5 67.8 67.9 66.0 61.9
49.5 59.6 64.7 69.1 75.1 78.3 76.6 75.4 72.5
39.7 43.6 53.1 49.7 61.3 62.5 60.5 57.8 54.0

 ขอ้มลูหนีสิ้นภ�คครวัเรอืน พบว่�ป ีพ.ศ. 2552 คนไทยกว่�ครึง่ประเทศ

มีหน้ีสิน (ร้อยละ 60.5 ของประช�กร) สัดส่วนคนมีหนี้เพิ่มขึ้นม�กจ�ก 

ปี พ.ศ. 2537 ซึ่งมีสัดส่วนคนมีหนี้เพียงร้อยละ 41.3 ภูมิภ�คที่มีคนเป็นหนี้ 

ม�กที่สุด คือ ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดส่วนคนเป็นหนี้ร้อยละ 49.5  

ในปี พ.ศ. 2537 และเพิ่มเป็นร้อยละ 72.5 ในปี พ.ศ. 2552 หรือกล่�วได้ว่� 

คนอีส�นทุกๆ 10 คน มีคนที่มีหนี้ 7 คน รองลงม�เป็นภ�คเหนือทุกๆ 10 คน 

จะมีหนี้ 6 คน สำ�หรับภ�คใต้และภ�คกล�งนั้นมีจำ�นวนคนเป็นหนี้สัดส่วน 

ที่เท่�ๆกัน คือ ทุกๆ 10 คน จะมีคนที่มีหนี้ 5 คน ส่วนกรุงเทพฯ มีสัดส่วน

คนที่เป็นหนี้น้อยที่สุด คือ 4 คนต่อทุกๆ 10 คน (หรือร้อยละ 44.4 ของคน

กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2552) (แผนภ�พที่ 6.8)

ภูมิภาคท่ีมีคนเป็นหน้ีสินมากท่ีสุดคือ 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืซึง่ทกุ 10 คน 
จะมีหนี้ถึง 7 คน
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ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ
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หน่วย: บาทต่อปี หน่วย: ร้อยละ

ชั้นรายได้ 1 ชั้นรายได้ 2 ชั้นรายได้ 3 ชั้นรายได้ 4 ชั้นรายได้ 5 รวม

2550 2550 2550 2550 2550 25502552 2552 2552 2552 2552 2552

แผนภาพที่ 6.9 หนี้สิน อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้และรายจ่าย จำาแนกตามชั้นรายได้

หนี้สิน (บาท) หนี้สินต่อรายได้ หนี้สินต่อรายจ่าย

รูปแบบการก่อหนี้คนไทยเปลี่ยนจากการก่อหนี้เพื่อการบริโภค
เป็นการก่อหนี้เพื่อการลงทุน
 เมื่ อพิจ�รณ�ส�เหตุก�รเ ป็นหนี้ของคนไทย พบว่�ในช่วงปี   

พ.ศ. 2537-2545 คนไทยเป็นหน้ีเพือ่ก�รอปุโภคบรโิภคในสัดส่วนทีสู่งกว่�หนี้

เพื่อก�รลงทุน โดยมีสัดส่วนของหนี้เพื่อก�รอุปโภคบริโภคร้อยละ 51.1-67.8 

ของหนี้ทั้งหมด แต่ในระยะหลังๆ ช่วงปี พ.ศ. 2547-2552 สัดส่วนหนี้สิน 

ส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อก�รลงทุน โดยมีสัดส่วนหนี้เพื่อก�รลงทุนร้อยละ  

60.8-66.1 ของหนี้ทั้งหมด 

ครัวเรือนยากจนมีหนี้สินต่อรายได้น้อยกว่าครัวเรือนที่ไม่ยากจน
 เมื่อแบ่งครัวเรือนออกเป็น 5 กลุ่มต�มชั้นร�ยได้ และ 5 กลุ่มต�มชั้นร�ยจ่�ย พบว่� ครัวเรือนที่อยู่ในชั้น 

ร�ยได้ที่ 5 หรือกลุ่มคนที่รวยที่สุดมีหนี้สินม�กที่สุด และมีอัตร�หนี้สินต่อร�ยจ่�ยสูงที่สุดเช่นเดียวกัน แต่กลุ่มที่มี

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อร�ยได้สูงที่สุดคือกลุ่มชั้นร�ยได้ที่ 1 หรือกลุ่มที่มีร�ยได้น้อยที่สุด (แผนภ�พที่ 6.9) ยกเว้นใน

ช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2541-2543) แต่ถ้�จำ�แนกครัวเรือนต�มชั้นร�ยจ่�ย จะสรุปได้ว่�ครัวเรือนที่มีร�ยได้ 

หรือมีร�ยจ่�ยสูงที่สุดจะมีหนี้สินม�กที่สุด

ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2552 หนี้สิน
ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อการลงทุนสูงถึง

66.1%
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ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ
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หน่วย: ร้อยละ

อยู่คนเดียว อยู่กับญาติ/เพื่อน 1 รุ่น 2 รุ่น 3 รุ่น แหว่งกลาง รวม

แผนภาพที่ 6.10 สัดส่วนหนี้สินจำาแนกตามประเภทครัวเรือนและวัตถุประสงค์การกู้ในปี พ.ศ. 2552 ณ ราคาปี 2545

ประกอบธุรกิจ การเกษตรและอื่นๆ ใช้จ่ายบริโภค ซื้อบ้าน/ที่ดิน
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ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ
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หน่วย: ร้อยละ

แผนภาพที่ 6.11 สัดส่วนหนี้สินในและนอกระบบ จำาแนกตามภูมิภาค

นอกระบบ ในระบบ

กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต้ รวม
2549 2550 2552 2549 2550 2552 2549 2550 2552 2549 2550 2552 2549 2550 2552 2549 2550 2552

8.7 3.8 6.7 7.7 8.1 5.1 4.9 4.6 4.0 6.6 5.3 5.1 7.5 6.8 5.0 7.0 5.9 5.1
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แผนภาพที่ 6.12 หนี้สินแยกตามชั้นรายจ่ายและประเภทการก่อหนี้

ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ
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ไม่มีหนี้ มีหนี้นอกระบบมีหนี้ในระบบ มีหนี้ในและนอกระบบ

ชั้นรายจ่าย

หน่วย: ร้อยละ

หนี้นอกระบบมีสัดส่วนตำ่าและมีแนวโน้มลดลง
 ก�รแก้ไขปัญห�หน้ีสินที่ ผ่�นม� รัฐบ�ลเน้นแก้ไขปัญห�หนี้สิน 

นอกระบบเป็นหลัก แต่เมื่อได้วิเคร�ะห์แหล่งเงินซึ่งแยกเป็นหนี้ในระบบและ

หนี้นอกระบบ พบว่�หนี้นอกระบบมีสัดส่วนค่อนข้�งน้อย กล่�วคือ มีสัดส่วน

อยู่ในช่วงร้อยละ 3.8-8.7 ของหนี้ทั้งหมดในปี พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 และ 

พ.ศ. 2552 และยงัมแีนวโนม้ทีจ่ะลดคว�มสำ�คญัลงไปเรือ่ยๆ (แผนภ�พที ่6.11) 

 อย่�งไรก็ต�มห�กจะพิจ�รณ�ว่�หนี้สินนอกระบบมีคว�มสำ�คัญต่อกลุ่ม

คนจนหรือคนระดับล่�ง จึงต้องดูแลหรือให้คว�มสำ�คัญเป็นพิเศษ จะพบว่� 

เมื่อแยกครัวเรือนออกต�มหน้ีและประเภทของหนี้แล้วพบว่�ส่วนใหญ่ 

เป็นหนี้แต่เป็นหนี้ในระบบ มีครัวเรือนไม่เกินร้อยละ 15 ที่เป็นหนี้นอกระบบ 

(แผนภ�พที่ 6.12)

สัดส่วนของครัวเรือน
ที่เป็นหนี้นอกระบบมีไม่เกิน

15%

21 43 รวม5

2552

21 43 รวม5

2549
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ข้อเสนอแนะด้านนโยบายสาธารณะ

ก�รแก้ปัญห�หนี้สินในระยะย�ว น่�จะไม่ใช่แค่ก�ร “โอนหนี้จ�กนอกระบบเข้�สู่ในระบบ” เท่�นั้น แต่ควรต้องห�ท�ง

ยับยั้งไม่ให้ “หนี้นอกระบบก่อตัวขึ้นม�ใหม่” ด้วยก�รขุดค้นแก้ไขที่ “ต้นตอ” ของปัญห�หนี้สินดังกล่�ว

1 ก�รเพิม่ขึน้ของร�ยไดแ้ละร�ยจ�่ยของคนไทยในช่วงสองทศวรรษทีผ่�่นม�อยู่ในระดบัน�่พอใจ แตม่คีว�ม

ผันผวนจ�กวิกฤตเศรษฐกิจเป็นระยะ จึงควรมีนโยบ�ยรักษ�ระดับก�รเพิ่มของร�ยได้/ร�ยจ่�ย และลด

คว�มผันผวนลง โดยก�รดำ�เนินนโยบ�ยเศรษฐกิจมหภ�คที่รักษ�เสถียรภ�พ รวมทั้งสร้�งระบบคุ้มครอง

ท�งสังคมที่ทั่วถึงและเพียงพอ เพื่อรับมือคว�มผันผวน 

2 ก�รแก้ปัญห�หนี้สินนอกระบบส�ม�รถทำ�ได้ แต่ไม่ควรเป็นนโยบ�ยหลักด้�นหนี้สิน เพร�ะหนี้นอกระบบ

มีสัดส่วนน้อยม�กแล้ว

3 ควรเน้นก�รสร้�งคว�มเท่�เทียมอย่�งเหม�ะสมของเงื่อนไขสินเชื่อในระบบม�กกว่� เช่น อัตร�ดอกเบี้ย

ไม่ควรห่�งกันม�กเกินไประหว่�งแหล่งสินเชื่อต่�งๆ เป็นต้น
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แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ ก � ร 
ออมระยะย�วเน้นว่� เงินออม
ระยะย�วของคนทีท่ำ�ง�นในวนัน้ี  
ก็คือส่วนหนึ่ งของแผนหลัก 
ของประเทศที่จะสร้�งคว�ม
มั่นคงให้ เกิดขึ้นในสังคมของ 
ประเทศนั้นๆ 

นวพร เรืองสกุล
ใน “ออมก่อนรวยกว่�” 
ฉบับพิเศษสำ�หรับตล�ดหลักทรัพย์ 
ตีพิมพ์ พ.ศ. 2546 หน้� 113
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48%

25%

แต่ในปี พ.ศ. 2552 ลดจำานวนลง
เหลือเพียง

สัดส่วนครัวเรือนที่ไม่มีเงินออม
ใน พ.ศ. 2531 มีจำานวน

7 เงินออม ก�รสะสมทุน 
และก�รถือครองทรัพย์สิน
ของครัวเรือนไทย

 ก�รออมเป็นกิจกรรมที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�รลงทุนของประเทศและก�รเติบโตอย่�ง
ยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจ และเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันที่สำ�คัญของครัวเรือนต�มหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ห�กครัวเรือนโดยรวมมีเงินออมในระดับสูงก็จะไม่อ่อนไหวง่�ยนัก 
ต่อคว�มผันผวนของเศรษฐกิจและคว�มไม่แน่นอนในอน�คต นอกจ�กนั้น ก�รออม 
ในระดับสูงยังช่วยให้ประเทศไม่ต้องพึ่งพ�แหล่งเงินทุนจ�กต่�งประเทศที่มีคว�มเสี่ยง 
ทั้งด้�นคว�มผันผวนของค่�เงินและต้นทุนท�งก�รเงิน  

ครัวเรือนไทยที่มีเงินออมมีจำานวนมากขึ้น จำานวนเงินออม 
ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 10-12 เท่าตัว แต่ความเหลื่อมลำ้าด้านเงินออม
ของคนรวยและคนจนก็สูงขึ้นเช่นกัน
 เงินออมในที่นี้คำ�นวณจ�กตัวแปรกระแส (Flow variable) ซึ่งก็คือ  

ส่วนต่�งระหว่�งร�ยได้และร�ยจ่�ยต่อช่วงระยะเวล� โดยที่ร�ยได้หม�ยถึง 

ค่�จ้�งและเงินเดือน กำ�ไรสุทธิจ�กก�รประกอบธุรกิจและก�รเกษตร  

เงินสงเคร�ะห์ บำ�เหน็จ บำ�น�ญ เงินชดเชยเงินช่วยเหลือที่ได้รับจ�ก 

บุคคลอื่น ค่�เช่� ดอกเบ้ียและเงินปันผล ร�ยได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน เป็นต้น 

ส่วนร�ยจ่�ยครอบคลุมค่�ใช้จ่�ยเพื่อก�รอุปโภคบริโภคทั้งหมดรวมถึง 

ค่�ใช้จ่�ยสินค้�คงทน สุขภ�พ และก�รศึกษ� 

 จ�กสถิติในช่วง 20 กว่�ปีที่ผ่�นม� เป็นที่น่�ยินดีว่� จำ�นวนครัวเรือน 

ที่ไม่มีเงินออมลดลงม�ก จ�กเดิมสัดส่วนครัวเรือนที่ไม่มีเงินออมอยู่ที่ 

ร้อยละ 48 ในปี พ.ศ. 2531 แต่ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 25 ของจำ�นวน 

ครัวเรือนทั้งหมด หรือคิดเป็นจำ�นวนประม�ณ 5.02 ล้�นครัวเรือน 

ในปี พ.ศ. 2552 นอกจ�กนั้น ยังเป็นที่น่�สังเกตว่� ครัวเรือนที่มีเงินออม 

โดยเฉลี่ยแล้วมีเงินออมเพิ่มขึ้น 10-12 เท่�ตัว ทั้งนี้เป็นผลพวงจ�กก�รที่

ครัวเรือนมีร�ยได้เพิ่มข้ึนม�กในขณะที่ร�ยจ่�ยไม่ได้ขย�ยตัวในอัตร�ที่สูง 
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เมื่อเทียบกับอัตร�ก�รเติบโตของร�ยได้ ตัวอย่�งเช่น ในปี พ.ศ. 2531  

ครัวเรือนไทยมีเงินออมเฉลี่ยต่อเดือนเพียง 507 บ�ทเท่�นั้น แต่เมื่อผ่�นไป 

20 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 5,145 บ�ท3 คิดเป็นอัตร�เติบโตสูงถึงร้อยละ 12 ต่อปี 

 เมื่อพิจ�รณ�ฐ�นะเงินออมของคนไทยโดยแบ่งประช�กรออกเป็น  

5 กลุ่มๆ ละเท่�ๆ กัน ตั้งแต่กลุ่มคนที่จนสุด 20% แรก (กลุ่มที่ 1) ไปถึง

กลุ่มคนที่รวยสุด (กลุ่มที่ 5) โดยรวมพบว่� สังคมไทยมีคว�มเหล่ือมลำ้� 

ด้�นเงินออมระหว่�งคนรวยกับคนจนอย่�งชัดเจน ทั้งนี้ กลุ่มคนที่รำ่�รวย 

ที่สุดมีเงินออมเฉลี่ยสูงถึงร�วๆ 6,300 บ�ทต่อคนต่อเดือนในปี พ.ศ. 2552 

ในขณะที่กลุ่มคนที่จนสุดโดยเฉลี่ยไม่มีเงินออมเลย อีกทั้งตลอดช่วง 20 ปี 

ที่ผ่�นม� กลุ่มคนที่จนสุดนี้มีร�ยจ่�ยม�กกว่�ร�ยรับ ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถ 

ออมเงินได้ (เงินออมติดลบ)

แผนภาพที่ 7.1 การออมของครัวเรือนแยกตามประเภท

ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ
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3 ก�รคำ�นวณเงินออมได้คำ�นึงถึงก�รด้อยค่�ของเงินบ�ทโดยปรับด้วยดัชนีร�ค�ผู้บริโภค (ปีฐ�น = 2545)

20 ปทีีผ่า่นมา ครวัเรอืนไทยมเีงนิออม
เฉลี่ยคิดเป็นอัตราเติบโตต่อปีสูงถึง

12%
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คนไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ด้านการจัดการทางการเงิน ครัวเรือน 
ที่มีการศึกษาสูงมีเงินออมสูงกว่าครัวเรือนที่การศึกษาตำ่า
 เมือ่เปรยีบเทยีบภ�วะก�รออมของคนไทยดว้ยระดบัก�รศกึษ� จงึพบว�่  

ครัวเรือนที่สม�ชิกมีก�รศึกษ�ในระดับสูง โดยเฉลี่ยจะมีเงินออมสูงกว่� 

ครวัเรอืนทีส่ม�ชกิมกี�รศกึษ�ตำ�่กว่� เช่น สม�ชกิในครวัเรอืนทีจ่บก�รศกึษ�

ระดับมห�วิทย�ลัยมีเงินออมเฉลี่ยสูงกว่�ระดับประถมศึกษ�ถึงเกือบ 10 เท่�

ในปี พ.ศ. 2545 และ 6 เท่�ในปี พ.ศ. 2552 รวมทั้งมีอัตร�ก�รออมเงิน 

สงูทีส่ดุถงึรอ้ยละ 30 และ 24 ของร�ยไดใ้นป ีพ.ศ. 2545 และ 2552 ต�มลำ�ดบั  

หลักฐ�นเหล่�นี้สะท้อนให้เห็นถึงคว�มเหล่ือมลำ้�ด้�นก�รออมที่รุนแรง 

ซึ่งน่�จะเป็นผลพวงจ�กคว�มไม่เท่�เทียมกันของระดับก�รศึกษ�ของคน 

ในสังคมไทย 

 อย�่งไรกด็ีในปจัจุบนัพบว่� ประช�กรไทยส่วนใหญ่ยงัข�ดคว�มรู้ในก�ร

จัดก�รท�งก�รเงิน ซึ่งใช้ข้อมูลจ�กก�รสำ�รวจทัศนคติของครัวเรือนจำ�นวน 

2,800 ตัวอย่�งทั่วประเทศไทย เกี่ยวกับหนี้สินและก�รออม (Household  

Attitudes toward Debts and Savings, HADS) ของธน�ค�รแหง่ประเทศไทย 

แสดงให้เห็นว่� ครัวเรือนร�วๆ สองในส�มส่วนไม่ทร�บถึงข้อมูลก�รเงินและ

ผลกระทบทีส่ำ�คญั เช่น แนวโนม้อตัร�ดอกเบ้ียในอน�คตรวมถงึผลกระทบของ

คว�มเปลี่ยนแปลงอัตร�ดอกเบี้ยต่อภ�ระหนี้สิน อีกทั้งยังชี้ถึงคว�มสัมพันธ์

เบื้องต้นระหว่�งระดับคว�มรู้ในก�รจัดก�รท�งก�รเงิน (Financial literacy)  

กบัร�ยไดแ้ละระดบัก�รศกึษ� กล�่วคอื คนทีม่คีว�มรูท้�งก�รเงนินอ้ยมกัจะเปน็ 

คนในกลุ่มร�ยได้ตำ่�และมีก�รศึกษ�น้อย (Thaicharoen, Ariyapruchya and 

Chucherd, 2004)

ครัวเรือนแหว่งกลางออมเงินได้ตำ่าที่สุด ขณะที่ครัวเรือนอยู่คนเดียว แบบ 1 รุ่น และแบบอยู่กับญาติ
หรือเพื่อนสามารถเก็บออมได้สูงที่สุด
 จ�กก�รเปรียบเทียบภ�วะก�รออมเงินต�มโครงสร้�งก�รเปลี่ยนแปลงของครัวเรือน โดยแบ่งครัวเรือนออกเป็น  

6 ประเภทดงักล�่วข�้งตน้ ครวัเรอืนแบบ 1 รุน่ แบบอยูค่นเดยีว และแบบอยูก่บัญ�ตหิรอืเพือ่น เปน็กลุ่มคนทีม่เีงนิออม 

โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สูงสุดประม�ณ 2,500 บ�ทต่อคนต่อเดือนในปี พ.ศ. 2552 ในขณะที่ครัวเรือนแบบแหว่งกล�ง 

ท่ีหล�นอยู่กับปูย่�่ต�ย�ยส�ม�รถออมเงนิไดน้อ้ยทีสุ่ดและมแีนวโนม้เพิม่ข้ึนไมม่�กในช่วงทีผ่�่นม� โดยเฉล่ียมเีงนิออม 

เฉลีย่เพยีง 500 บ�ทต่อคนต่อเดือน ซ่ึงตำ�่ท่ีสดุเมือ่เทยีบกบัครวัเรอืนประเภทอืน่ (แผนภ�พที ่7.1) ซึง่สอดคล้องกับก�ร

ศึกษ�ในบทก่อนๆ ซึ่งพบว่� กลุ่มครัวเรือนแบบแหว่งกล�งเป็นกลุ่มที่จนสุด จึงไม่น่�สงสัยที่กลุ่มครัวเรือนนี้ส�ม�รถ

ออมเงินได้ในระดับที่ตำ่�กว่�เมื่อเทียบกับครัวเรือนประเภทอื่น เนื่องจ�กโดยเฉลี่ยแล้วสม�ชิกของครัวเรือนประเภทนี้

มีอ�ยุมัธยฐ�นประม�ณ 60 ปี จึงเป็นก�รตอกยำ้�ว่� ครัวเรือนแบบแหว่งกล�งนี้ไม่ใช่ครอบครัวอิสระแต่เป็นผลจ�ก

ก�รที่สม�ชิกของครัวเรือนต้องย้�ยถิ่นฐ�นไปทำ�ง�นในต่�งพื้นที่และปล่อยให้บุตรหล�นอยู่อ�ศัยกับปู่ย่�ต�ย�ยแทน 

ทั้งๆ ที่ปู่ย่�ต�ย�ยอยู่ในวัยที่ไม่มีศักยภ�พในก�รออมเงินแล้วเพร�ะว่�ผู้สูงอ�ยุส่วนใหญ่มักไม่มีร�ยได้หรือมีร�ยได้ที่

ค่อนข้�งตำ่�จ�กเงินบำ�น�ญและจำ�เป็นต้องพึ่งเงินโอนรูปแบบต่�งๆ  

ในปี 2545 สมาชิกครัวเรือน
ที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
จะมีเงินออมสูงกว่าประถมศึกษา

แต่ในปี 2552 กลับลดลงเหลือเพียง

10 เท่า

6 เท่า
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 จ�กก�รใช้ฐ�นข้อมูลชุดเดียวกันนี้ มีก�รทดสอบคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง

ระดับคว�มรู้ในก�รจัดก�รท�งก�รเงินกับคว�มเพียงพอของเงินออมสำ�หรับ

ใช้ในย�มฉุกเฉินหรือหลังจ�กเกษียณ ผลปร�กฏว่� ครัวเรือนที่มีเงินออม 

ไม่เพียงพอนั้นส่วนหนึ่งน่�จะเป็นผลจ�กก�รที่สม�ชิกครัวเรือนมีคว�มรู้ 

เกีย่วกบัก�รจดัก�รท�งก�รเงนิ และมีก�รศึกษ�นอ้ย ซึง่ทำ�ใหค้รวัเรอืนกลุ่มนี ้

ไม่มีคว�มส�ม�รถที่จะว�งแผนรองรับในระยะย�วเพื่อลดผลกระทบของ 

คว�มไม่แน่นอนในอน�คต (Pootrakool, Ariyapruchya  and  Sodsrichai, 2005)

ครัวเรือนไทยมีมูลค่าเฉลี่ยของทรัพย์สินทางการเงินสูงกว่า
หนึ่งแสน แต่ครัวเรือนส่วนใหญ่มีทรัพย์สินทางการเงินตำ่ากว่า 
50,000 บาท 
 ก�รสะสมทุนหรือก�รถือครองทรัพย์สินเป็นผลสืบเน่ืองจ�กก�รท่ีครัวเรือน 

มีเงินออม กล่�วคือเมื่อครัวเรือนมีร�ยจ่�ยน้อยกว่�ร�ยได้ ทำ�ให้มีเงินออม

ซึง่อ�จถูกนำ�ไปใชล้งทนุในทรพัยส์นิต�่งๆได ้และยงัอ�จจะไดร้บัผลตอบแทน

จ�กก�รลงทุนในทรัพย์สินนั้น โดยรวมแล้ว ก�รถือครองทรัพย์สินจึงน่�จะ

เป็นปัจจัยหน่ึงที่สะท้อนถึงคว�มมั่งคั่งและสภ�พคว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ 

ครัวเรือนได้ 

ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ
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แผนภาพที่ 7.2 ร้อยละของจำานวนครัวเรือน จำาแนกตามมูลค่าทรัพย์สินทางการเงิน

<= 10,000 บาท
10,001-30,000
30,001-50,000
50,001-100,000
100,001-500,000
500,001-1,000,000
1,000,001-5,000,000
> 5 ล้านบาท
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ครัวเรือนที่จนที่สุดกว่าร้อยละ 90 มีทรัพย์สินทางการเงินน้อยกว่า 50,000 บาท ขณะที่ครัวเรือน
ที่รวยที่สุดกว่าร้อยละ 30 มีทรัพย์สินทางการเงินมากกว่า 100,000 บาท
 ครัวเรือนทีมี่ร�ยไดต้อ่คนตำ�่น�่จะถอืครองทรพัยส์นิในมลูค�่ทีน่อ้ยกว�่ครวัเรอืนทีม่รี�ยไดส้งู ขอ้มลูในป ีพ.ศ. 2552  

ชี้ชัดว่� ในกลุ่มครัวเรือนจนสุด 20% แรกนั้น ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94) ถือครองทรัพย์สินไม่เกิน 50,000 บ�ท  

(ต�ร�งที ่7.1) ซึง่แตกต่�งจ�กกลุม่ครวัเรอืนรวยสดุ 20% สดุท�้ยทีพ่บว�่มเีพยีงรอ้ยละ 47 เท�่นัน้ทีม่ทีรพัยส์นิท�งก�รเงนิ 

น้อยกว่� 50,000 บ�ท ห�กเปรียบเทียบกับก�รถือครองทรัพย์สินม�กกว่� 100,001 บ�ทขึ้นไปพบว่� ครัวเรือนในกลุ่ม 

ครัวเรือนรวยสุด 20% สุดท้�ยมีสัดส่วนที่สูงม�กถึงร้อยละ 31.96-33.63 ขณะที่ครัวเรือนที่จนที่สุดมีเพียงร้อยละ  

1.59-1.93 เท่�นั้น แสดงเห็นว่�โดยรวมแล้วในช่วงที่ผ่�นม�ประเทศไทยยังคงมีคว�มเหล่ือมลำ้�ด้�นทรัพย์สินที่ 

ค่อนข้�งรุนแรง 

 ก�รศึกษ�นี้แบ่งทรัพย์สินของครัวเรือนออกได้ 2 ประเภทหลัก คือ 

ทรัพย์สินจริง (เช่น ที่ดิน บ้�น เครื่องประดับ) และ ทรัพย์สินท�งก�รเงิน 

(เช่น เงินฝ�กกับสถ�บันก�รเงิน เงินลงทุนในพันธบัตร ก�รซื้อหลักทรัพย์ 

เป็นต้น) 

 มลูค�่เฉลีย่ถว่งนำ�้หนกัของทรพัยส์นิท�งก�รเงนิทีค่รวัเรอืนไทยถอืครอง

ในช่วงที่ผ่�นม�อยู่ระหว่�งประม�ณ 1.20-1.25 แสนบ�ท แม้ว่�มูลค่�เฉลี่ย

ของทรัพย์สินท�งก�รเงินอยู่ในระดับที่สูงกว่�หนึ่งแสนบ�ทแต่เป็นที่สังเกต 

ไดว้�่ จำ�นวนครวัเรอืนทีม่ทีรพัยส์นิท�งก�รเงนิตำ�่กว่� 50,000 บ�ทมสีดัสว่น

สูงถึงประม�ณร้อยละ 76 ของจำ�นวนครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งหม�ยคว�มว่�  

ครวัเรอืนสว่นใหญย่งัคงมคีว�มมัง่คัง่คอ่นข�้งตำ�่กว�่มลูค�่เฉลีย่ สว่นครัวเรอืน 

ท่ีมีทรัพย์สินมูลค่�หนึ่งล้�นบ�ทข้ึนไปนั้นมีเพียงร้อยละ 1.3-1.4 เท่�นั้น  

โดยรวมแล้ว ครวัเรอืนไทยส่วนใหญ่ยงัคงมกี�รถอืครองทรพัยสิ์นท�งก�รเงิน

มูลค่�น้อยม�ก

ตารางที่ 7.1 ร้อยละของจำานวนครัวเรือนจำาแนกตามมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินและระดับรายได้

มูลค่าทรัพย์สินทางการเงิน
2549 2552

กลุ่มจนที่สุด กลุ่มรวยที่สุด กลุ่มจนที่สุด กลุ่มรวยที่สุด
<= 50,000 บาท 94.81 49.78 93.91 47.07
50,001-100,000 3.60 18.27 4.17 19.30
100,001-500,000 1.43 20.56 1.61 21.36
500,001-1,000,000 0.05 6.40 0.24 7.13
1,000,001-5,000,000 0.10 3.99 0.08 4.14
> 5 ล้านบาท 0.01 1.01 0.00 1.00
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00

ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ

จำานวนครัวเรือนที่มีทรัพย์สิน
ทางการเงินตำ่ากว่า 50,000 บาท 
มีสัดส่วนต่อจำานวนครัวเรือนท้ังหมด
สูงถึง

76%

 ก�รถอืครองทรพัยส์นิท�งก�รเงนิของครวัเรอืนนอกจ�กจะมคีว�มแตกต�่งกนัในมติขิองร�ยไดแ้ล้ว ยงัมแีนวโนม้ 

ผันแปรต�มระดับก�รศึกษ� ซ่ึงเป็นเพร�ะคนที่มีก�รศึกษ�สูงมักมีโอก�สในก�รสร้�งร�ยได้และส�ม�รถจัดสรรเงิน 

ไปลงทุนในทรัพย์สินท�งก�รเงินต่�งๆ ได้ดีกว่�ครัวเรือนที่สม�ชิกมีก�รศึกษ�น้อย
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จากปี พ.ศ. 2549-2552 
ครัวเรือนที่รำ่ารวยที่สุดมีทรัพย์สิน
ในครอบครองเพิ่มขึ้นถึง

20%

10-15%

ครัวเรือนแบบ 1 รุ่น 2 รุ่น 3 รุ่น 
และอยู่กับญาติ มีการถือครอง
ทรัพย์สินทางการเงินสูงกว่า 
100,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่สูงถึง

ครัวเรือนที่อยู่กัน 2 รุ่น หรืออยู่กับญาติมีแนวโน้มสะสมทุน 
ได้มากกว่าครัวเรือนแบบอื่นๆ 
 ประเด็นคำ�ถ�มทีส่ำ�คญัอกีประก�รหนึง่คอืก�รถอืครองทรพัยสิ์นทัง้สอง

ประเภทข้�งต้นแตกต่�งกันในแต่ละประเภทครัวเรือนหรือไม่ ห�กพิจ�รณ�

ก�รถือครองทรัพย์สินท�งก�รเงินต�มประเภทครัวเรือน ค่อนข้�งชัดเจนว่�  

ครวัเรอืนแบบ 1 รุน่ 2 รุน่ 3 รุ่น และอยูก่ับญ�ต ิมคีว�มมัง่คัง่สูงกว่�ครวัเรอืน 

ประเภทอืน่ๆ โดยมกี�รถอืครองทรพัยส์นิท�งก�รเงนิมลูค�่สงูกว�่ 100,000 บ�ท  

คิดเป็นสัดส่วนที่สูงถึงประม�ณร้อยละ 10-15 ของจำ�นวนครัวเรือนทั้งหมด  

โดยเฉพ�ะในครวัเรอืนแบบ 2 รุน่และแบบอยู่กบัญ�ต ิทัง้นีเ้นือ่งจ�กในครวัเรอืน 

ทั้งสองแบบนี้ มีสม�ชิกอยู่ในวัยทำ�ง�นและกำ�ลังสร้�งตัว ฉะนั้นจึงมีโอก�ส

ในก�รสะสมทรัพย์สินท�งก�รเงินได้ง่�ยและม�กกว่�ครัวเรือนประเภทอื่น 

ที่ประกอบด้วยสม�ชิกท่ีอยู่ในวัยเกษียณ เช่น ในครัวเรือนแบบแหว่งกล�ง  

ซึง่มรี�ยไดแ้ละมกี�รออมเงนิตำ�่ จงึไมส่�ม�รถจัดสรรเงนิม�ลงทนุในทรพัยสิ์น

ท�งก�รเงินต่�งๆ ได้ในปริม�ณม�กๆ ส่วนครัวเรือนแบบอยู่คนเดียวและ 

แบบแหวง่กล�งทีล่งทนุในทรพัยส์นิท�งก�รเงนิไมเ่กนิ 50,000 บ�ท มสัีดส่วน

สูงและเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2552

ครัวเรือน 3 รุ่นเป็นกลุ่มที่สะสมทรัพย์สินจริงได้สูงที่สุด
 โอก�สในก�รถอืครองทรพัยส์นิจรงินัน้ไมแ่ตกต�่งจ�กกรณกี�รถอืครอง

ทรัพย์สินท�งก�รเงิน โดยมีปัจจัยด้�นร�ยได้และคว�มรู้คว�มส�ม�รถของ 

ผู้ลงทุนเปน็ตัวกำ�หนดทีมี่อทิธพิลตอ่ก�รจดัสรรเงนิลงทนุ กล่�วคอื ครวัเรอืน 

ที่มีร�ยได้เฉลี่ยสูงจะส�ม�รถจัดสรรเงินออมไปลงทุนในทรัพย์สินจริง 

ได้ม�กกว�่ครัวเรอืนทีมี่ร�ยไดน้อ้ย จงึทำ�ใหก้�รลงทนุในทรพัยส์นิจรงิสว่นใหญ ่

จะกระจกุตวัอยู่ในครวัเรอืนทีร่ำ�่รวยทีส่ดุและมลูค�่ก�รลงทนุมแีนวโนม้สงูขึน้ 

ทุกปี ท้ังน้ีครัวเรือนที่รำ่�รวยสุดมีทรัพย์สินจริงในคว�มครอบครองสูงกว่�

ของครัวเรือนจนสุดถึง 3.6 เท่� โดยมีทรัพย์สินจริงสูงถึง 1.2 ล้�นบ�ท  

(ค�่มธัยฐ�น) ในป ีพ.ศ. 2552 โดยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 จ�กมลูค�่ในปี พ.ศ. 2549  

ในขณะท่ีกลุ่มครัวเรือนท่ีจนท่ีสุดถือครองทรัพย์สินจริงเพียงประม�ณ 3 แสนบ�ท 

เท่�นั้นในปี พ.ศ. 2552

1.2ล้านบาท

กลุ่มครัวเรือนท่ีรำ่ารวยสุดมีทรัพย์สิน
จริงสูงถึง
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 แผนภ�พที่ 7.3 แสดงมูลค่�ทรัพย์สินจริงของครัวเรือนจำ�แนกต�มประเภทครัวเรือน โดยรวมก�รถือครอง

ทรัพย์สินจริงต�มประเภทครัวเรือนมีคว�มแตกต่�งเล็กน้อยจ�กกรณีก�รถือครองทรัพย์สินท�งก�รเงิน กล่�วคือ  

ก�รลงทนุในทรพัย์สนิจรงิจำ�นวนม�กกระจกุตัวอยู่ในกลุ่มครวัเรอืนทีม่สีม�ชิกอย�่งนอ้ย 1 รุน่ตอ่เนือ่งกนั โดยครวัเรอืน 

ท่ีมี 3 รุ่นมีมูลค่�ทรัพย์สินจริงสูงที่สุดในบรรด�ครัวเรือนประเภทต่�งๆ โดยเฉล่ียมีมูลค่�สูงกว่� 1.2 ล้�นบ�ท  

ในป ีพ.ศ. 2552 ซึง่น�่จะเปน็ผลจ�กก�รทีส่ม�ชกิแตล่ะรุน่นบัตัง้แตรุ่น่ปู/่ย�่/ต�/ย�ย ไดเ้ริม่สะสมทนุในรปูของทรพัย์สนิจรงิ 

ม�โดยตลอด จนกระท่ังม�รุน่พอ่แม่ท่ีเริม่ทำ�ง�นและออมเงนิในรปูของทรพัยส์นิจรงิ ฉะนัน้จงึทำ�ใหท้นุสะสมของครวัเรอืน 

ที่มีสม�ชิกหล�ยรุ่นมีจำ�นวนม�กกว่�ครัวเรือนประเภทอื่น ส่วนครัวเรือนที่มีทรัพย์สินจริงสะสมน้อยที่สุดและมีมูลค่� 

ตำ�่กว�่ค่�เฉลีย่ของมลูค�่ก�รถอืครองทรพัยส์นิจรงิของครวัเรอืนทัง้หมด อยู่ในกลุ่มครวัเรอืนทีอ่ยูค่นเดยีวและครัวเรอืน 

ที่แหว่งกล�ง

ที่มา:  คำานวณโดยใช้ข้อมูลจากการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
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หน่วย: ล้านบาท 

อยู่คนเดียว อยู่กับญาติ/เพื่อน 1 รุ่น 2 รุ่น 3 รุ่น แหว่งกลาง รวม

แผนภาพที่ 7.3 มูลค่าทรัพย์สินจริงจำาแนกตามประเภทครัวเรือน

2549 25522550

เมื่อเปรียบเทียบกับ 20 ปีที่ผ่านมา คนไทยส่วนใหญ่มีสิ่งอำานวย
ความสะดวกมากขึ้น 
 คว�มหม�ยของส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกที่ ใช้วิเคร�ะห์ ในหัวข้อนี้ 

ครอบคลุมถึงลักษณะต่�งๆ ของที่อยู่อ�ศัย เช่น ประเภทที่อยู่อ�ศัย แหล่งนำ้�

ที่ใช้ ก�รใช้ห้องนำ้� ระบบไฟฟ้�ภ�ยในบ้�น รวมถึงสิ่งของต่�งๆ ที่ครัวเรือน

ใช้ในชีวิตประจำ�วัน เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ วิดีโอ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 

รถจกัรย�นยนต ์รถยนต ์เปน็ตน้ ตลอดจนยงัคำ�นงึถงึค�่ใชจ่้�ยเพือ่ส่ิงอำ�นวย 

คว�มสะดวกด�้นต�่งๆ ไดแ้ก ่ค�่ใชจ้�่ยเบด็เตลด็สำ�หรบัใชใ้นครวัเรอืน ค�่ใชจ่้�ย 

อปุกรณเ์ครือ่งใช้ในครวัเรอืน ค�่ใชจ่้�ยซือ้ย�นพ�หนะ ค�่ใช้จ่�ยในก�รตดิตอ่

สื่อส�รและอุปกรณ์สื่อส�ร ทั้งนี้เนื่องจ�กข้อมูลมีร�ยละเอียดค่อนข้�งม�ก  
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ก�รศึกษ�จึงใช้ข้อมูลเพียง 4 จุดเวล�เท่�นั้น คือ ปี พ.ศ. 2531 (ช่วงที่เศรษฐกิจขย�ยตัวแรง) พ.ศ. 2536 (ช่วงก่อน

เกิดวิกฤตสถ�บันก�รเงิน) พ.ศ. 2545 (ช่วงเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว) และ พ.ศ. 2552 (ช่วงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว)

 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีคว�มเป็นอยู่ที่ดีข้ึนในด้�นส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกในช่วงที่ผ่�นม�ทั้งในแง่ที่พักอ�ศัย  

ก�รเข้�ถึงแหล่งนำ้�ประป� ระบบไฟฟ้� คว�มเป็นเจ้�ของสิ่งของมีค่�ต่�งๆ ส่วนหนึ่งน่�จะเป็นผลจ�กก�รที่ครัวเรือน

โดยเฉลี่ยมีร�ยได้และเงินออมสูงขึ้น รวมทั้งก�รดำ�เนินนโยบ�ยของรัฐบ�ลในหล�ยด้�นซ่ึงช่วยให้ครัวเรือนเข้�ถึง 

สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกและระบบส�ธ�รณูปโภคและส�ธ�รณสุขที่ดีขึ้น โดยสรุปได้ดังนี้

ครัวเรือนไทยยังนิยมพักอาศัยในบ้าน 
 ครวัเรือนสว่นใหญมี่ทีพ่กัอ�ศยัเป็นบ้�นเดีย่ว (รอ้ยละ 78-81) รองลงไปคอื ท�วนเ์ฮ�้ส์ (รอ้ยละ 11-12) (แผนภ�พ

ที ่7.4) ทัง้นี ้จ�กผลสำ�รวจของศนูยว์จิยักสกิรไทยเมือ่เดอืนกมุภ�พนัธ ์พ.ศ. 2553 โดยทีก่ลุ่มตวัอย�่งสว่นใหญเ่ปน็ผูท้ี่

มรี�ยไดป้�นกล�งระหว�่ง 20,000-60,000 บ�ทตอ่เดอืน แมว่้�ก�รสำ�รวจดงักล่�วเนน้เฉพ�ะคนทีอ่�ศยัอยู่ในกรงุเทพฯ 

แต่ผลก็ได้ไปในทิศท�งเดียวกันว่� ผู้ที่มีอำ�น�จซ้ือในเขตเมืองยังคงนิยมที่จะเลือกซ้ือที่อยู่อ�ศัยเป็นบ้�นเดี่ยวหรือ

โครงก�รแนวร�บ อย่�งไรก็ดี ที่พักอ�ศัยประเภทห้องชุดเริ่มขย�ยตัวขึ้นอย่�งม�กในช่วง 10 ปีที่ผ่�นม� ซึ่งน่�จะเป็น 

เพร�ะรูปแบบก�รใชช้ีวติทีเ่ปลี่ยนแปลงไป นอกจ�กนั้นห�กพิจ�รณ�ต�มระดับก�รศึกษ�โดยใชข้้อมลูก�รสำ�รวจภ�วะ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พบว่� ครัวเรือนไทยที่มีหัวหน้�ครัวเรือนที่สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับมห�วิทย�ลัย 

หรือสูงกว่�เริ่มหันม�พักอ�ศัยในบ้�นเดี่ยวและมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนพอสมควรจ�กเดิมที่ร้อยละ 5.7 (ปี พ.ศ. 2531)  

เป็นร้อยละ 15.1 (ปี พ.ศ. 2552)

 ห�กพิจ�รณ�ต�มประเภทครัวเรือน พบว่� ครัวเรือนที่มีสม�ชิกอย่�งน้อย 1 รุ่นขึ้นไปซึ่งรวมถึงครอบครัวแบบ

แหวง่กล�งเปน็กลุม่ทีม่ทีีอ่ยูอ่�ศยักระจกุตวัม�กในทีอ่ยูอ่�ศยัประเภทบ�้นเดีย่ว (ม�กกว่�รอ้ยละ 65) ในขณะทีค่รวัเรอืน

ประเภทอยู่คนเดียว อยู่กับเพื่อน/ญ�ตินิยมที่จะอยู่ในห้องแถว ท�วน์เฮ้�ส์ และห้องชุด คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มม�กขึ้น

ที่มา:  คำานวณโดยใช้ข้อมูลจากการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
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แผนภาพที่ 7.4 ร้อยละของจำานวนครัวเรือนจำาแนกตามประเภทที่อยู่อาศัย

บ้านเดี่ยว
ทาวน์เฮ้าส์
ห้องแถว
ห้องชุด
ห้องภายในบ้าน
เพิงพักชั่วคราว
อื่นๆ
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ที่มา: คำานวณโดยใช้ข้อมูลจากการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
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แผนภาพที่ 7.5 ร้อยละของจำานวนครัวเรือนจำาแนกตามแหล่งนำ้าใช้

นำ้าประปาเข้าบ้าน
นำ้าบาดาลเข้าบ้าน
นำ้าประปานอกบ้าน
นำ้าบ่อ/บาดาล
แม่นำ้าลำาคลอง
นำ้าฝน
อื่นๆ

กว่า 2 ใน 3 ของครัวเรือนไทยเข้าถึงนำ้าประปาเพิ่มขึ้นมาก  
จากเดิมที่ใช้นำ้าบ่อและนำ้าบาดาลเมื่อ 20 ปีที่แล้ว
 ส่วนแหล่งนำ�้ท่ีใช้น้ัน มีคว�มเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจน กล่�วคือ เดิมทีครัวเรือน 

ใช้นำ้�บ่อและนำ้�ฝนม�กถึงร้อยละ 40 และ 34 ต�มลำ�ดับ ในปี พ.ศ. 2531  

(โดยเฉพ�ะในกลุ่มครัวเรือนย�กจน)4 แต่สัดส่วนดังกล่�วลดลงชัดเจน 

ในเวล�ต่อม� โดยครัวเรือนที่เข้�ถึงระบบนำ้�ประป�มีจำ�นวนเพิ่มขึ้น  

คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 72 ในปี พ.ศ. 2552 ทั้งๆ ที่มีสัดส่วนน้อยม�ก 

เมื่อ 20 ปีก่อน (แผนภ�พที่ 7.5) ทั้งนี้ คว�มเปลี่ยนแปลงดังกล่�วมิได้จำ�กัด 

เฉพ�ะครัวเรือนประเภทใดประเภทหนึ่งหรือระดับก�รศึกษ�ของสม�ชิก 

ครัวเรือน แต่เกิดขึ้นกับทุกประเภทครัวเรือน คว�มเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ 

น่�จะเป็นผลจ�กก�รที่รัฐบ�ลได้ขย�ยพื้นที่บริก�รระบบนำ้�ประป�ในหล�ย

พื้นที่เพื่อทดแทนก�รใช้นำ้�บ่อ รวมทั้งไม่สนับสนุนให้ใช้นำ้�บ่อ/นำ้�บ�ด�ล 

ในหล�ยพื้นที่ที่เสี่ยงต่อก�รทรุดตัวของแผ่นดิน ดังนั้น ครัวเรือนไทยโดยรวม

จึงได้รับประโยชน์กันอย่�งครอบคลุม

17%

72%

ครัวเรือนได้เข้าถึงการใช้นำ้าประปา
เพิ่มมากขึ้น

ปี 2531

ปี 2552

4 ครัวเรือนย�กจน หม�ยถึง ครัวเรือนที่มีร�ยจ่�ยเพื่อก�รบริโภคต่อคนตำ่�กว่�เส้นคว�มย�กจน
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ระบบสุขาภิบาลพัฒนาดีกว่าในอดีต คนไทยเปลี่ยนมาใช้ส้วม
ชักโครกที่ถูกสุขอนามัยมากขึ้น
 แม้ว่�ก�รดำ�เนินนโยบ�ยต�มแผนพัฒน�ส�ธ�รณสุขฉบับที่ 7  

(พ.ศ. 2534-2539) เป็นต้นม� ซึ่งกรมอน�มัยส่งเสริมให้ประช�ชนเปลี่ยน 

รูปแบบจ�กก�รใช้ส้วมซึมม�ใช้ระบบส้วมถังเกรอะที่มีถังเก็บกักของเสียและ

นำ้�เสียให้มีก�รย่อยสล�ยอยู่ภ�ยใน รวมทั้งป้องกันนำ้�ซึมเข้�หรือออกจ�กถัง 

ไดเ้พือ่ใหม้สีขุอน�มัยทีด่ ีแตป่ร�กฏว�่ครวัเรอืนส่วนใหญ่รอ้ยละ 86-91 ยงัคง 

ใช้ส้วมซึมแม้ว่�สัดส่วนดังกล่�วจะลดลงบ้�งแต่ก็ไม่ม�กนัก ส่วนก�รใช้ส้วม

ชักโครกที่ถูกสุขอน�มัยกว่�นั้นมีแนวโน้มดีขึ้นในระยะหลัง (แผนภ�พที่ 7.6) 

ทั้งนี้จ�กก�รแบ่งต�มประเภทครัวเรือน ไม่พบว่�มีคว�มแตกต่�งกันม�กนัก 

โดยส่วนใหญ่ร�วๆ 4 ใน 5 ของครัวเรือนในทุกประเภทใช้ส้วมซึมแต่พบว่�  

ในครวัเรอืนแบบแหวง่กล�งมสีดัสว่นทีส่งูกว�่เล็กนอ้ย ก�รใช้ส้วมซึมคอ่นข้�ง 

กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในชนบทม�กกว่�ในเมืองหรือเขตที่มี

พัฒน�ก�รเศรษฐกิจที่ดีกว่�

5.4% 10.3%

การใช้ส้วมชักโครก พ.ศ. 2552 
มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น

ปี 2539 ปี 2552

ที่มา: คำานวณโดยใช้ข้อมูลจากการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

แผนภาพที่ 7.6 ร้อยละของจำานวนครัวเรือนจำาแนกตามการใช้ห้องส้วม

ส้วมชักโครก
ส้วมซึม
ส้วมชักโครก/ซึม
อื่นๆ
ไม่มีส้วม

85.9%90.9%

5.4% 10.3%1.2% 3.1%
2.2% 0.6%0.4% 0.1%

2539 2552

 นอกจ�กนั้น เมื่อพิจ�รณ�ต�มลักษณะท�งเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนด้�นอื่นๆ พบว่� (ก) ในกลุ่มคนจน

ยังมีบ�งส่วนประม�ณร้อยละ 7.2 (ปี พ.ศ. 2552) ที่ยังคงใช้นำ้�บ่อ นำ้�บ�ด�ล อย่�งไรก็ดี สัดส่วนดังกล่�วลดลงอย่�ง 

ต่อเนื่องในช่วงกว่� 20 ปีที่ผ่�นม� (ข) ครัวเรือนที่สม�ชิกมีก�รศึกษ�สูงมักจะเข้�ถึงระบบนำ้�ประป�ได้ดีกว่�ครัวเรือน 

ทีม่กี�รศกึษ�นอ้ยกว�่ (ค) ครวัเรอืนในเขตเมอืงและพืน้ทีท่ีม่กี�รพฒัน�เศรษฐกจิทีด่กีว่� เชน่ ใน กทม. และปรมิณฑล 

เข้�ถึงนำ้�ประป�ได้ดีกว่� ซึ่งน่�จะเป็นเพร�ะก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นต่�งๆ มักจะเริ่มต้นในพื้นที่ที่มีศักยภ�พท�ง

เศรษฐกิจแล้วค่อยขย�ยไปสู่พื้นที่อื่นๆ ที่มีศักยภ�พรองลงไป
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การเปลี่ยนแปลงการถือครองสิ่งอำานวยความสะดวกที่สำาคัญ 
คือการมีโทรศัพท์มือถือ ซ่ึงเป็นรายการที่คนไทยถือครอง 
มากที่สุด ทำาให้ตามมาด้วยค่าใช้จ่ายทางการสื่อสารที่สูง
 แม้ว่�ในช่วงที่ผ่�นม� สัดส่วนครัวเรือนย�กจนที่เข้�ไม่ถึงส่ิงอำ�นวย

คว�มสะดวกต่�งๆ จะลดลงก็ต�ม แต่กลับพบว่� มีครัวเรือนย�กจน 

อีกจำ�นวนม�กที่ยังเข้�ไม่ถึงสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ ซึ่งแสดงถึง 

คว�มเหลื่อมลำ้�ในด้�นคว�มเป็นอยู่ที่ยังคงเป็นปัญห�สำ�คัญอยู่ในสังคม

ปัจจบุนั ส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกจำ�พวกรถยนตส่์วนบคุคลและคอมพวิเตอรน์ัน้ 

มีครัวเรือนเพียงส่วนน้อยเท่�นั้นที่มีสิ่งเหล่�นี้ไว้ใช้ในครัวเรือน โดยเฉพ�ะ

ข้อจำ�กัดในก�รเข้�ถึงคอมพิวเตอร์นับเป็นส่ิงที่ขัดขว�งก�รพัฒน�ประเทศ

รวมทั้งสร้�งคว�มได้เปรียบและคว�มเสียเปรียบในด้�นเศรษฐกิจ สังคม  

และก�รศึกษ�

ปัจจุบันแทบไม่เหลือครัวเรือนที่เข้าไม่ถึงระบบไฟฟ้า
 ก�รสร้�งโครงสร้�งพื้นฐ�นระบบไฟฟ้�ที่เพียงพอแก่สังคมชนบท 

เป็นแนวท�งหนึง่ทีร่ฐับ�ลไทยดำ�เนนิก�รเพือ่พฒัน�ชนบทและนำ�คว�มเจรญิ 

ด้�นต่�งๆ ไปสู่ชุมชน โดยมีก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�คเป็นกำ�ลังสำ�คัญในก�ร

พัฒน�และขย�ยบริก�รไฟฟ้�ไปสู่ชนบทอย่�งจริงจังซึ่งเริ่มตั้งแต่ปล�ยปี  

พ.ศ. 2513 เป็นต้นม� และในปี พ.ศ. 2515 ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�คได้จัดทำ�

แผนง�นโครงก�รเรง่รดัพฒัน�ไฟฟ้�ชนบท เพือ่จ่�ยไฟใหห้มูบ่�้นทัว่ประเทศ 

จำ�นวน 50,000 หมู่บ้�นภ�ยใน 25 ปี5

 ดว้ยอ�นสิงสข์องก�รขย�ยก�รใหบ้รกิ�รระบบไฟฟ้�ของรฐัไปในชนบท 

เพื่อให้ประช�ชนทุกครัวเรือนมีไฟฟ้�ใช้อย่�งทั่วถึง จึงทำ�ให้ครัวเรือนทั้งที่

ย�กจนและไม่ย�กจนมีระบบไฟฟ้�ภ�ยในบ้�นจำ�นวนเพิ่มข้ึนอย่�งรวดเร็ว 

สว่นจำ�นวนครวัเรอืนทีเ่ข้�ไมถ่งึระบบไฟฟ้�สำ�หรบัใช้ภ�ยในบ�้นมสัีดสว่นลด

ลงเหลือเพียงร้อยละ 1.2 ในปี พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ไม่พบว่�มีคว�มแตกต่�งกัน 

ม�กนกัในแตล่ะประเภทครวัเรอืน นอกจ�กนัน้ ห�กประเมนิโดยเปรยีบเทยีบกัน 

ระหว่�งกลุ่มในมิติของร�ยได้ ระดับก�รศึกษ� และถิ่นที่อยู่อ�ศัย ไม่พบว่�มี

คว�มแตกต่�งกันม�กนักในระยะหลัง ซึ่งน่�จะเป็นเพร�ะรัฐบ�ลได้ให้คว�ม

สนับสนุนในก�รขย�ยก�รให้บริก�รแหล่งไฟฟ้�อย่�งทั่วถึงม�กขึ้น1.2%

พ.ศ. 2552 จำานวนครัวเรือน
ที่เข้าไม่ถึงระบบไฟฟ้ามีสัดส่วนลดลง
เหลือเพียง

5 ประเทศไทยมีไฟฟ้�ใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2427 โดยเริ่มมีก�รพัฒน�ระบบผลิตไฟฟ้�ขน�ดใหญ่ที่ควบคู่ไปกับก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นอื่นๆ  
ในประเทศ ได้แก่ ถนน แหล่งนำ้� ซึ่งเป็นไปต�มแผนพัฒน�ก�รเศรษฐกิจฉบับที่ 1 พ.ศ. 2504-2509
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ที่มา: คำานวณโดยใช้ข้อมูลจากการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
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แผนภาพที่ 7.7 ร้อยละของจำานวนครัวเรือนจำาแนกตามความเป็นเจ้าของสิ่งของต่างๆ

ตู้เย็น
โทรทัศน์
วิดีโอ
คอมพิวเตอร์
เครื่องซักผ้า
โทรศัพท์มือถือ
รถจักรยานยนต์
รถยนต์

9.2%

41%

พ.ศ. 2552 เพิ่มขึ้นเป็น

พ.ศ. 2531 ค่าใช้จ่าย
ด้านการติดต่อสื่อสาร

 นอกจ�กนั้น ครัวเรือนมีค่�ใช้จ่�ยเฉลี่ยด้�นก�รซื้อย�นพ�หนะคิดเป็น

สัดส่วนที่สูงที่สุดเทียบกับค่�ใช้จ่�ยเพื่อสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกอื่นๆ โดยที่ 

ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเตล็ดและก�รซื้ออุปกรณ์ของใช้ในครัวเรือนมีสัดส่วนลดลง 

พอสมควรในช่วง 20 ปีที่ผ่�นม� อย่�งไรก็ดี เป็นที่น่�สังเกตว่� ครัวเรือน 

โดยเฉลี่ยมีค่�ใช้จ่�ยด้�นก�รติดต่อสื่อส�รที่สูงขึ้นม�กเมื่อคิดเป็นสัดส่วน 

จ�กค่�ใช้จ่�ยด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกท้ังหมด จ�กเดิมที่ร้อยละ 9.2  

(ปี พ.ศ. 2531) เป็นร้อยละ 41 (ปี พ.ศ. 2552) และยังพบอีกว่� ค่�ใช้จ่�ย 

ดังกล่�วค่อนข้�งกระจุกตัวในครัวเรือนแบบอยู่คนเดียว อยู่กับญ�ติ/เพื่อน 

และแบบแหว่งกล�ง 

 ห�กพิจ�รณ�ต�มลักษณะท�งเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พบว่� 

(ก) โดยเฉลี่ยแล้ว ครัวเรือนในทุกชั้นร�ยได้มีสัดส่วนค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รซื้อ 

ย�นพ�หนะที่ค่อนข้�งสูง อย่�งไรก็ดี ครัวเรือนที่รวยกว่�มีแนวโน้มค่�ใช้จ่�ย 

ด้�นก�รติดต่อสื่อส�รคิดเป็นสัดส่วนที่สูงกว่�ครัวเรือนจนกว่� (ข) ระดับก�ร

ศึกษ�ไม่ได้เป็นตัวแปรที่สะท้อนให้เห็นถึงคว�มแตกต่�งของค่�ใช้จ่�ยใน 

สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก (ค) ครัวเรือนในชนบทและพื้นที่นอกเขต กทม. 

และปรมิณฑล โดยเฉลีย่มคี�่ใชจ้�่ยเบด็เตลด็ อปุกรณ ์และย�นพ�หนะ คดิเปน็ 

สดัสว่นท่ีสงูเมือ่เทยีบกบัครวัเรอืนทีอ่ยูใ่นเมืองและในเขต กทม. และปรมิณฑล  

ในขณะที่ครัวเรือนที่อ�ศัยใน กทม.และปริมณฑล มีสัดส่วนค่�ใช้จ่�ยด้�น

บริก�รติดต่อสื่อส�รที่สูงกว่�ครัวเรือนในกลุ่มอื่นๆ
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ข้อเสนอแนะด้านนโยบายสาธารณะ

ผลก�รศึกษ�ชี้ให้เห็นถึงคว�มเหลื่อมลำ้�ด้�นก�รออมและก�รถือครองทรัพย์สินระหว่�งคนจนและคนรวยยังคงเป็น

ปญัห�สำ�คญัในสงัคมไทยซึง่เปน็ผลสบืเนือ่งจ�กก�รกระจ�ยร�ยไดท้ีย่งัไมเ่ท�่เทยีมกนั อย�่งไรกต็�ม ก�รแกไ้ขปญัห�

คว�มเหลือ่มลำ�้เหล�่นี้ไม่ส�ม�รถดำ�เนนิก�รไดโ้ดยบคุคลใดบคุคลหนึง่เพยีงลำ�พงั แตร่ฐัจำ�เปน็ตอ้งเปน็ตวักล�งทีจ่ะ

ช่วยให้เกิดก�รแก้ปัญห� โดย

1 ใช้เครื่องมือท�งก�รคลังในก�รปรับสมดุลและนำ�ไปสู่ก�รลดคว�มเหลื่อมลำ้�ของคนในสังคม เครื่องมือ

ท�งก�รคลังที่สำ�คัญ คือ นโยบ�ยภ�ษี รัฐบ�ลควรปฏิรูปภ�ษีอ�กรเพื่อสร้�งคว�มเป็นธรรมในสังคมและ

ปรับปรุงระบบภ�ษีที่เอื้อคนรวยซ่ึงเป็นส่วนน้อยของประเทศ ม�ตรก�รภ�ษีที่เริ่มมีคว�มสำ�คัญต่อก�ร

สร้�งคว�มเป็นธรรมของคนในสังคม คือ ภ�ษีมรดกและภ�ษีทรัพย์สิน โดยเฉพ�ะภ�ษีทรัพย์สินซึ่งน่�จะ

ชว่ยลดปัญห�ก�รสะสมทรพัย์สนิเพือ่ใช้เกง็กำ�ไร ซึง่ร�ยไดจ้�กก�รเกบ็ภ�ษปีระเภทนีจ้ะถกูนำ�ไปใช้ในก�ร

ดำ�เนินนโยบ�ยส�ธ�รณะที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและคนในท้องถิ่น ในก�รปรับโครงสร้�งภ�ษีของไทย 

อย่�งเป็นระบบ โดยเฉพ�ะก�รขย�ยคว�มครอบคลุมไปสู่ผู้ยังไม่ได้เสียภ�ษีต�มหลักคว�มเสมอภ�ค 

ท�งภ�ษี และหันม�ทบทวนประเด็นก�รลดหย่อนและยกเว้นภ�ษีประเภทต่�งๆ ที่อ�จจะเป็นผลเสีย 

ต่อคว�มเสมอภ�คต�มแนวนอน (Horizontal tax equity)6

2 ก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ให้มีคุณภ�พควบคู่ไปกับก�รพัฒน�เศรษฐกิจ ปัญห�หลักมิได้อยู่ที่ก�รแก้ไขปัญห�

คว�มไม่เสมอภ�คในก�รได้รบับรกิ�รท�งก�รศกึษ�เพยีงด�้นเดยีว แตเ่ปน็ก�รทำ�อย�่งไรเพือ่ใหร้ะบบก�ร

ศกึษ�และผูเ้รยีนมีคณุภ�พและมีคว�มรูท้ัง้ในเรือ่งทัว่ไปและเฉพ�ะท�ง ทัง้นี ้คว�มไมเ่ท�่เทยีมกนัของระดับ

ก�รศึกษ�อ�จนำ�ไปสู่ข้อจำ�กัดในกระบวนก�รคิดและทักษะก�รใช้ง�นเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ นอกจ�กนั้น  

ก�รเสรมิสร�้งคว�มรอบรูท้�งก�รเงนิ (Financial literacy) จะชว่ยทำ�ใหก้ระบวนคว�มคดิและก�รตดัสนิใจ

เป็นไปอย่�งมีระบบและมีเหตุมีผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อก�รว�งแผนจัดก�รร�ยรับ ร�ยจ่�ย และหนี้สิน 

ตลอดจนก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งและก�รจัดสรรก�รลงทนุไดอ้ย�่งเหม�ะสมและสอดคล้องกบัคว�มส�ม�รถ

ในก�รแบกรับคว�มเสี่ยง โดยที่จำ�เป็นต้องปรับแนวท�งก�รดำ�เนินนโยบ�ยของรัฐบ�ล แทนที่จะให้คว�ม

สำ�คัญกับก�รแก้ไขปัญห�ระยะสั้นที่ปล�ยเหตุ เช่น ก�รให้เงินกู้ยืมดอกเบี้ยตำ่� ก�รพักชำ�ระหนี้ เป็นต้น

3 แม้ว่�ครัวเรือนไทยส่วนใหญ่จะเข้�ถึงสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ ได้ดีขึ้นเทียบกับ 20 ปีก่อน แต่พบว่� 

ก�รเข�้ถงึและก�รใชป้ระโยชนเ์ทคโนโลยคีอมพวิเตอรย์งัมอียูอ่ย�่งจำ�กดั และมคีว�มแตกต�่งกนัระหว�่ง

คนรวยและคนจน สำ�หรับก�รแก้ปัญห�ดังกล่�ว รัฐบ�ลคงต้องช่วยผลักดันให้มีโครงข่�ยที่กระจ�ยอย่�ง

ทั่วถึงเพื่อช่วยให้ก�รเข้�ถึงเทคโนโลยีและข้อมูลข่�วส�รต่�งๆ เป็นไปโดยง่�ยและไม่ก่อค่�ใช้จ่�ยสูงเกิน

คว�มเหม�ะสม

6 คว�มเสมอภ�คต�มแนวนอน หม�ยคว�มถึง กรณีที่ผู้มีร�ยได้สูง/กิจก�รใหญ่เสียภ�ษีน้อยกว่�คว�มส�ม�รถในก�รจ่�ยม�ก
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 ใ น อ น � ค ต ที่ สั ง ค ม ไ ท ย 
จะกล�ยเป็นสังคมผู้สูงอ�ยุ   
มี ผู้ สู ง อ � ยุ เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก เ ป็ น
จำ�นวนม�ก เร�จึงต้องระวัง 
ไ ม่ ใ ห้ มี ปั จ จั ย ที่ จ ะ ผ ลั ก ใ ห้  
ผู้สูงอ�ยุต้องหลุดออกจ�ก 
วงในไปอยู่ช�ยขอบ ปัจจัยผลัก
เหล่�นั้นที่สำ�คัญคือ คว�ม
ย�กจน ก�รที่ผู้สูงอ�ยุต้องอยู่ 
ต�มลำ�พัง และคว�มเจ็บไข้ได้ป่วย  
ค น ไ ท ย ยั ง มี วั ฒ น ธ ร ร ม ดี ๆ  
อยูม่�ก เช่น คว�มกตญัญรููค้ณุ  
ก � ร เ ค � ร พ นั บ ถื อ ผู้ อ � วุ โ ส  
เร�คงต้องห�วิธีสกัดเอ�สิ่ง 
ดงี�มเหล�่นีม้�ใชเ้ปน็พลงัฉดุรัง้ 
ไว้ ไม่ให้ผู้สูงอ�ยุต้องถูกผลัก
ออกไปอยู่บริ เวณช�ยขอบ 
ของสังคม 

ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปร�โมทย์ ประส�ทกุล
สถ�บันวิจัยประช�กรและสังคม 
มห�วิทย�ลัยมหิดล 
“สังคมผู้สูงอ�ยุไทยยังอยู่ระดับประถม”
ว�รส�รประช�กรและก�รพัฒน�
ปีที่ 32 ฉบับที่ 6 เดือนสิงห�คม-กันย�ยน 
พ.ศ. 2555
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8 ผู้สูงอ�ยุ
กับสวัสดิก�รสังคม

 ประเทศไทยกำ�ลังก้�วเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุอย่�งเต็มตัว  
องค์ก�รสหประช�ช�ติค�ดก�รณ์ว่�อีก 40 ปีข้�งหน้�
สัดส่วนผู้สูงอ�ยุของไทยจะเพิ่มขึ้นม�กกว่�ร้อยละ 20  
ของประช�กรทัง้หมด ขณะทีป่ระช�กรวยัแรงง�นจะมแีนวโนม้ 
ลดลงในอน�คต ก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งประช�กร 
มีผลโดยตรงต่อภ�วะคว�มเป็นอยู่ของครัวเรือนไทย 
และก�รให้สวัสดิก�รของภ�ครัฐ 

สังคมไทยเริ่มเข้าสู่สังคมชรา คนไทยจะตายในวัยชรามากขึ้น 
 ในรอบ 20 ปีที่ผ่�นม� สัดส่วนผู้สูงอ�ยุต่อประช�กรทั้งหมด  

เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง จ�กร้อยละ 5 ในปี พ.ศ. 2531 ม�เป็นร้อยละ 10  

ในปี พ.ศ. 2552 และเมื่อเทียบอัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงระหว่�งปี พ.ศ. 2531  

กับ พ.ศ. 2552 พบว่�สัดส่วนผู้สูงอ�ยุเพิ่มขึ้นเร็วกว่�สัดส่วนประช�กร 

วัยแรงง�นถึง 17 เท่� 

 สัดส่วนผู้สูงอ�ยุที่ เพิ่มขึ้นดังกล่�ว ทำ�ให้ครัวเรือนที่มีผู้ สูงอ�ยุ7  

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่�งเห็นได้ชัดทั้งในภ�พรวมของประเทศ เมือง ชนบท 

และในทุกภ�ค กล่�วคือ ในปี พ.ศ. 2531 ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุมีประม�ณ 

2.2 ล้�นครัวเรือน หรือร้อยละ 17 ของครัวเรือนทั้งประเทศ (แผนภ�พที่ 8.2) 

และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 สัดส่วนดังกล่�วเพิ่มขึ้นม�กกว่�ร้อยละ 20 ปัจจุบัน 

ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุมีประม�ณ 5.3 ล้�นครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 27  

ต่อครัวเรือนทั้งประเทศ 

7 ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุ หม�ยถึง ครัวเรือนที่มีสม�ชิกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สูงอ�ยุ (บุคคลที่มีอ�ยุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป)

พ.ศ. 2531 ทั้งประเทศมี
ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ

แต่ในปัจจุบันมีสัดส่วนเพิ่มเป็น

17%

27%



83บทที่ 8: ผู้สูงอายุกับสวัสดิการสังคม

หมายเหตุ: เป็นการพยากรณ์ในกรณีที่อัตราเจริญพันธุ์รวมคงที่ ที่ระดับ 1.81
ที่มา: World Population Prospects: The 2008 Revision Population Database. (United Nations, 2008)
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แผนภาพที่ 8.1 สัดส่วนประชากรในแต่ละวัย

วัยเด็ก วัยแรงงาน วัยสูงอายุ

ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ
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แผนภาพที่ 8.2 สัดส่วนครัวเรือนที่มีสมาชิกเป็นผู้สูงอายุ

ครวัเรอืนทีม่สีมาชกิเปน็ผูส้งูอาย ุ(ลา้นครวัเรอืน) สัดส่วนครัวเรือนที่สมาชิกเป็นผู้สูงอายุต่อครัวเรือนทั้งหมด



84 ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา

ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ
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หน่วย: ร้อยละของครัวเรือนยากจน

2531 2533 2535 2539 2543 2547 2551 2552

แผนภาพที่ 8.3 สัดส่วนครัวเรือนยากจนที่มีผู้สูงอายุอาศัยร่วมในครัวเรือน

 ปัจจุบันพบว่�ประช�กรที่อ�ยุเกินกว่� 65 ปี ขึ้นไปในประเทศไทย 

มีประม�ณร้อยละ 9 ซึ่งห�กสัดส่วนประช�กรที่อ�ยุเกินกว่� 65 ปีขึ้นไป 

มีสัดส่วนเกินกว่�ร้อยละ 14 สังคมดังกล่�วจะถูกเรียกว่�เป็นสังคมผู้สูงอ�ยุ

อย�่งสมบรูณ ์สำ�หรบัอตัร�ก�รเปล่ียนแปลงของประช�กรทีจ่ะทำ�ใหก้้�วเข�้สู ่

สงัคมผูสู้งอ�ยอุย�่งสมบูรณส์ำ�หรบัประเทศไทยค�ดว่�อยูท่ี ่17-18 ปี ซึง่จดัว�่ 

อัตร�ดังกล่�วเป็นอัตร�ที่เร็วม�ก (ปร�โมทย์, 2555ก)

 เมื่อเทียบก�รเปลี่ยนแปลงในช่วงเวล�ดังกล่�ว พบว่�ภ�คตะวันออก 

เฉียงเหนือมีอัตร�ก�รเพิ่มของครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุสูงที่สุด (ร้อยละ 109)  

รองม�เป็นภ�คเหนือและกรุงเทพ (ประม�ณร้อยละ 80) ในช่วง 

ปี พ.ศ. 2531-2543 ภ�คกล�งมีสัดส่วนครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุม�กท่ีสุด  

แต่อัตร�ก�รเพิ่มขึ้นค่อนข้�งตำ่�เมื่อเทียบกับภ�คอื่นๆ ในปัจจุบันภ�คเหนือ 

มสีดัสว่นครวัเรอืนทีม่ผีูส้งูอ�ยมุ�กเปน็อนัดบัหนึง่ รองม�เปน็ภ�คตะวนัออก

เฉียงเหนือ และอันดับสุดท้�ยคือกรุงเทพฯ สัดส่วนครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุ 

ในชนบทมีม�กกว่�ในเมืองตลอด 20 ปีที่ผ่�นม� และประม�ณร้อยละ 28  

ของครัวเรือนในชนบท มีผู้สูงอ�ยุอ�ศัยอยู่

 สัดส่วนครัวเรือนย�กจนที่มีผู้สูงอ�ยุมีแนวโน้มลดลงดังแผนภ�พที่ 8.3 

ต�มก�รลดลงของภ�วะคว�มย�กจนของประช�กรในประเทศ ในปัจจุบัน 

ครัวเรือนที่ย�กจนทั่วประเทศมีประม�ณ 1.4 ล้�นครัวเรือน โดยร้อยละ 45 

ของครัวเรือนที่ย�กจนเป็นครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุอ�ศัยอยู่ในครัวเรือนด้วย

ครัวเรือนในชนบทมีผู้สูงอายุ
อาศัยอยู่ประมาณ

28%
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ที่มา: ข้อมูลการสำารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 (สำานักงานสถิติแห่งชาติ, 2550)

แผนภาพที่ 8.4 แหล่งรายได้สำาคัญของผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2550

ทำางาน
เงินบำาเหน็จ/บำานาญ
เบี้ยยังชีพจากทางราชการ
ดอกเบี้ยเงินออม/เงินออม/ทรัพย์สิน
คู่สมรส
บุตร
พีน้อง/ญาติ

2550

3%

21%

4%

4%

3%

5%

60%

เงินโอนเริ่มกลายเป็นแหล่งรายได้สำาคัญของผู้สูงอายุแทนเงินออม และมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 3 ที่ไม่มี
เงินออมของตนเองและต้องพึ่งเงินจากบุตรหลานเท่านั้น
 เมื่อผู้สูงอ�ยุข�ดดุลร�ยได้ คือ มีค่�ใช้จ่�ยม�กกว่�ร�ยได้ ผู้สูงอ�ยุส�ม�รถพึ่งพ�ร�ยได้จ�ก 3 แหล่ง คือ ร�ยได้ 

จ�กก�รจัดก�รสินทรัพย์ (ก�รออม) ร�ยได้จ�กก�รโอนภ�ยในครอบครัว และร�ยได้จ�กเงินโอนของภ�ครัฐ  

(มทัน�, 2550) ผลก�รวเิคร�ะหพ์บว�่ ระหว�่งป ีพ.ศ. 2524-2547 ก�รเปล่ียนแปลงวิธกี�รจัดก�รกบัก�รข�ดดลุร�ยได ้

(หรือร�ยได้ไม่พอต่อร�ยจ่�ย) ของผู้สูงอ�ยุค่อยๆเปลี่ยนไป ผู้สูงอ�ยุที่พึ่งร�ยได้จ�กสินทรัพย์หรือเงินออมเป็นแหล่ง

เงนิหลกัลดลงต�มเวล� และตอ้งพึง่เงนิโอนจ�กครอบครวัม�กข้ึน สำ�หรบัเงนิโอนที่ไดร้บัจ�กรฐันัน้ คอ่ยๆ ปรบัเพิม่ขึน้ 

จ�กค่�สุทธิที่เคยติดลบในอดีตจนเป็นค่�บวกเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2547 เนื่องจ�กในอดีตโครงก�รภ�ครัฐในลักษณะ

เงินโอนนั้นมีจำ�นวนน้อยม�ก ซึ่งโครงก�รที่เป็นรูปธรรมม�กที่สุดคือ โครงก�รเบี้ยยังชีพผู้สูงอ�ยุ ซึ่งปัจจุบันได้ขย�ย

ครอบคลุมม�กขึ้น

รายได้สำาคัญของผู้สูงอายุไทย 
ในปี พ.ศ. 2550 ส่วนมากมาจากบุตร

60%

 จ�กข้อมูลก�รสำ�รวจประช�กรผู้สูงอ�ยุในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2550 

พบว่�แหล่งร�ยได้สำ�คัญของผู้สูงอ�ยุม�จ�กบุตร (เงินโอนภ�ยในครัวเรือน) 

ร้อยละ 60 รองลงม�เป็นร�ยได้จ�กก�รทำ�ง�นร้อยละ 21 คู่สมรสร้อยละ 5  

เงนิบำ�เหน็จ/บำ�น�ญและเบีย้ยงัชพีจ�กท�งร�ชก�รในสัดส่วนรอ้ยละ 4 เท�่กนั 

ดอกเบี้ยเงินออม/เงินออม/ทรัพย์สิน และจ�กญ�ติพี่น้องในสัดส่วนร้อยละ 3  

เท�่กนั (แผนภ�พท่ี 8.4) ปี พ.ศ.  2552 พบว�่ ในจำ�นวนครวัเรอืนทีม่ผีูสู้งอ�ยุ

ทั้งหมดมีประม�ณร้อยละ 23 ที่ได้รับร�ยได้จ�กบุคคลในครัวเรือนที่ย้�ยถิ่น 

ออกไปและส่งเงินกลับม�ให้เป็นประจำ�ทุกปี ซึ่งลดลงจ�กปี พ.ศ. 2550  

ที่มีประม�ณร้อยละ 27 และจ�กก�รสำ�รวจประช�กรผู้สูงอ�ยุในประเทศไทย 

พ.ศ. 2550 พบว่� ผู้สูงอ�ยุร้อยละ 33 ไม่มีเงินออม แหล่งร�ยได้สำ�คัญของ

ผู้สูงอ�ยุกลุ่มนี้จึงม�จ�กบุตรถึงร้อยละ 67
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ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน. สำานักงานสถิติแห่งชาติ
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แผนภาพที่ 8.5 สัดส่วนครัวเรือนที่มีสมาชิกทุกคนเป็นผู้สูงอายุ

 จ�กวัฒนธรรมและทศันคตขิองสังคมไทย สม�ชิกในครอบครวัยงัใหก้�ร

เกื้อหนุนซ่ึงกันและกันโดยเฉพ�ะก�รเกื้อหนุนต่อผู้สูงอ�ยุ (สำ�นักง�นสถิติ 

แห่งช�ติ, 2551) พบว่�ผู้สูงอ�ยุที่ได้รับก�รเกื้อหนุนท�งด้�นก�รเงินจ�ก

บุตรที่อ�ศัยร่วมกันในครัวเรือนมีประม�ณร้อยละ 75 และจ�กบุตรที่อ�ศัยอยู่

นอกครัวเรือนประม�ณร้อยละ 81 ในท�งกลับกันผู้สูงอ�ยุบ�งส่วนยังคงให้ 

คว�มเกื้อหนุนท�งด้�นก�รเงินแก่บุตรด้วย โดยพบว่�ผู้สูงอ�ยุร้อยละ 9  

ให้เงินแก่บุตรในครัวเรือน และร้อยละ 6 ให้เงินแก่บุตรที่อยู่นอกครัวเรือน  

แต่อย่�งไรก็ดีพบว่�ด้�นก�รเตรียมตัวเข้�สู่วัยสูงอ�ยุ พบว่�ผู้สูงอ�ยุมีก�ร 

เตรียมตัวด้�นจิตใจและสุขภ�พม�กกว่�ก�รเตรียมพร้อมด้�นก�รเงิน โดยมี 

ผู้สูงอ�ยุที่มีก�รเตรียมก�รด้�นก�รเงินและผู้ที่จะม�ดูแลตนเองในอน�คต  

มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 53 เท่�นั้น

ผู้สูงอายุได้รับการเกื้อหนุนทาง
การเงนิจากบตุรในครวัเรอืนมสีดัสว่น

และจากบุตรนอกครัวเรือน

75%

81%
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พ.ศ. 2531 ครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุ
อยู่กันเองในภาคอีสานต่อจำานวน
ครัวเรือนทั้งประเทศมีสัดส่วน

แต่ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ต่อจำานวนครัวเรือนทั้งประเทศ

2%

5.5%

ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ
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แผนภาพที่ 8.6 สัดส่วนครัวเรือนที่มีสมาชิกทุกคนเป็นผู้สูงอายุ จำาแนกตามภาค

ภาคเหนือ กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้

กว่า 1 ล้านครัวเรือนของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุเป็น “ครัวเรือน 
ที่มีแต่ผู้สูงอายุอยู่กันเอง” ปรากฏการณ์นี้ยังคงเห็นชัดใน 
ภาคอีสานและภาคเหนือ
 ในปี พ.ศ. 2531 ครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอ�ยุอยู่กันเอง มีประม�ณ  

260,969 ครวัเรอืน หรอืรอ้ยละ 2 ของครวัเรอืนทัง้ประเทศ (ดงัแผนภ�พที ่8.5)  

สัดส่วนดังกล่�วมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นกว่� 1 ล้�นครัวเรือนในปัจจุบัน  

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.5 ของครัวเรือนทั้งประเทศ หรือร้อยละ 21 ของครัวเรือน

ที่มีสม�ชิกเป็นผู้สูงอ�ยุ

 ครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอ�ยุมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่�งเห็นได้ชัดในภ�ค 

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภ�คเหนอื (เทยีบอตัร�ก�รเปล่ียนแปลง พ.ศ. 2552  

กับ พ.ศ. 2531) ปัจจุบันภ�คเหนือมีครัวเรือนลักษณะนี้เป็นอันดับหนึ่ง  

มีอัตร�ส่วนเกือบร้อยละ 8 ของครัวเรือนในภ�ค (แผนภ�พที่ 8.6) รองม�เป็น

ภ�คใต้ กล�ง ตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพฯ ต�มลำ�ดับ เมื่อพิจ�รณ�

ในแต่ละเขตก�รปกครองพบว่� ชนบทมีสัดส่วนครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอ�ยุ

อ�ศัยอยู่กันเองม�กกว่�เมือง (แผนภ�พที่ 8.7) และยังย�กจนม�กกว่�ด้วย  

โดยปัจจุบันพบว่�ร้อยละ 16 ของครัวเรือนที่มีเฉพ�ะผู้สูงอ�ยุอยู่โดยลำ�พัง 

ในชนบทมีฐ�นะย�กจน
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ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ
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แผนภาพที่ 8.7 ร้อยละของครัวเรือนที่มีสมาชิกทุกคนเป็นผู้สูงอายุ จำาแนกตามเขตการปกครอง

ชนบท เมือง

สัดส่วนผู้สูงอายุที่ได้รับการ
เยี่ยมเยียนจากบุตรที่อยู่
นอกครัวเรือนเป็นประจำาทุกสัปดาห์

39%

 ก�รที่ครัวเรือนที่มีเฉพ�ะผู้สูงอ�ยุเพิ่มขึ้น มีส�เหตุจ�กสภ�พเศรษฐกิจ

และสังคมทีม่กี�รจ้�งง�นกระจุกตวัอยู่ในเมอืงใหญ่ ทำ�ใหป้ระช�กรวัยแรงง�น

อพยพเข้�ไปห�ง�นทำ�ในเมือง และบ�งส่วนสร้�งครอบครัวใหม่ในถ่ินฐ�น 

ที่ทำ�กินใหม่ ผู้สูงอ�ยุจึงถูกทอดทิ้งให้อยู่ลำ�พังม�กขึ้น (อมร� และสุพัตร�, 

2552) 

 จ�กก�รสำ�รวจประช�กรผู้สูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 (สำ�นักง�น

สถิติแห่งช�ติ, 2550) พบว่� ในจำ�นวนผู้สูงอ�ยุที่อยู่คนเดียวทั้งหมด  

มีผู้สูงอ�ยุที่ประสบปัญห�ในก�รอยู่คนเดียวร้อยละ 45 โดยปัญห�อันดับ

แรกคือ เหง� ร้อยละ 22 อันดับต่อม�คือไม่มีคนดูแลเมื่อเจ็บป่วยร้อยละ 13  

และมีปัญห�ก�รเงิน ร้อยละ 7 อย่�งไรก็ดี ก�รสำ�รวจในชุดเดียวกันพบว่�  

แม้ผู้สูงอ�ยุและบุตรจะอยู่คนละครัวเรือน บุตรก็ยังไปม�ห�สู่พ่อแม่ของตน  

โดยสัดส่วนผู้สูงอ�ยุที่ได้รับก�รเยี่ยมเยียนจ�กบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน 

เป็นประจำ�ทุกสัปด�ห์เท่�กับร้อยละ 39 ทุกเดือนร้อยละ 20 และเยี่ยมเยียน

อย่�งน้อยปีละครั้งร้อยละ 25 ในขณะที่มีจำ�นวนร้อยละ 16 ไม่ได้รับก�ร 

เยี่ยมเยียนใดๆ
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ตารางที่ 8.1 ครัวเรือนที่มีเฉพาะผู้สูงอายุและเด็ก จำาแนกตามสภาวะความยากจน

ครัวเรือนที่มีเฉพาะผู้สูงอายุกับเด็ก
ไม่จน จน 

รวม
(ครัวเรือน) ร้อยละ (ครัวเรือน) ร้อยละ

2533 34,036 53 30,409 47 64,445
2543 82,188 58 58,631 42 140,819
2552 158,611 78 43,494 22 202,105

ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ

ครัวเรือนที่มีเฉพาะผู้สูงอายุกับเด็ก
มีสัดส่วนความยากจนมากถึง

22%

ปัจจุบันกว่าร้อยละ 70 ของผู้สูงอายุทั้งหมดไม่ได้ทำางาน ขณะที่ 
จำานวนที่เหลือยังต้องทำางานอยู่โดยมีเหตุผลหลักเพื่อหาเล้ียง
ตนเอง 
 จ�กร�ยง�นสถ�นก�รณ์แรงง�นผู้สูงอ�ยุของประเทศไทย พ.ศ. 2550 

พบว่� กำ�ลังแรงง�นสูงอ�ยุระหว่�งปี พ.ศ. 2529-2549 ส่วนใหญ่เป็น 

ผู้จบก�รศึกษ�ระดับประถมศึกษ�และตำ่�กว่� ซึ่งในปี พ.ศ. 2549 คิดเป็น 

รอ้ยละ 82 รองม�เปน็ผูไ้มม่กี�รศกึษ�รอ้ยละ 10 ซ่ึงสอดคล้องกบัก�รวิเคร�ะห์

ท่ีว่� ผู้สูงอ�ยุส่วนใหญ่ที่ยังทำ�ง�นเป็นผู้ที่ไม่มีก�รศึกษ�หรือมีก�รศึกษ� 

ตำ่�กว่�ประถมและมีร�ยได้ตำ่� แรงง�นกลุ่มนี้จึงแทบไม่ส�ม�รถเก็บสะสม 

เงินออมไว้เพียงพอสำ�หรับเลี้ยงชีพในวัยชร� จึงมีคว�มจำ�เป็นต้องทำ�ง�น 

(นงนุช และส�ยพิณ, 2552)

ในจำานวนครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ ครัวเรือนที่ยากจนที่สุด คือ 
กลุม่ทีผู่ส้งูอายอุยูก่บัเดก็ รองลงมาคอืกลุม่ผูส้งูอายทุีอ่าศยัอยู่
ด้วยกันเอง 
 ในกลุม่ครวัเรอืนทีม่ผีูส้งูอ�ย ุครวัเรอืนทีม่สัีดส่วนคว�มย�กจนม�กทีสุ่ด

คือ ครวัเรอืนทีม่เีฉพ�ะผูส้งูอ�ยกุบัเดก็ โดยรอ้ยละ 22 ของครวัเรอืนลักษณะนี ้

มฐี�นะย�กจน รองลงม�เปน็ครวัเรอืนทีม่แีตผู่ส้งูอ�ยเุท�่นัน้ซ่ึงมฐี�นะย�กจน

ร้อยละ 14 ซึ่งก็ไม่น่�แปลกใจว่�ครัวเรือนที่มีเฉพ�ะเด็กและผู้สูงอ�ยุจะมี

สัดส่วนครัวเรือนที่ย�กจนม�กกว่�ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุ และครัวเรือนที่มี

เฉพ�ะผูส้งูอ�ย ุเนือ่งจ�กเดก็และผูส้งูอ�ยลุว้นแตเ่ปน็วยัทีต่อ้งก�รก�รเกือ้หนนุ 

และดูแล หรือเรียกว่� วัยพึ่งพิง ก�รที่ผู้สูงอ�ยุอยู่ตัวคนเดียวหรืออยู่ด้วยกัน

ก็ลำ�บ�กพออยู่แล้ว แทนที่ผู้สูงอ�ยุจะได้รับก�รเลี้ยงดูจ�กบุตรกลับมีภ�ระ 

ในก�รเลี้ยงดูเด็กเพิ่มขึ้นจ�กก�รที่พ่อแม่เด็กย้�ยถิ่นเข้�ม�ทำ�ง�นในเมือง 

และผู้สูงอ�ยุบ�งส่วนยังต้องแบกภ�ระในก�รห�เลี้ยงครอบครัวเองอีกด้วย
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แผนภาพที่ 8.8 เหตุผลที่ผู้สูงอายุไม่ทำางาน

ชรา
ทำาไม่ไหว เพราะป่วย/พิการ
ป่วย
ต้องดูแลบ้านหรือคนในครอบครัว
เป็นข้าราชการบำานาญ
อื่นๆ2550

3% 4%
6%

3%

4%

79%

ที่มา: ข้อมูลการสำารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 สำานักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา: ข้อมูลการสำารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 สำานักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพที่ 8.9 เหตุผลที่ผู้สูงอายุทำางาน

สุขภาพแข็งแรง/ยังมีแรงทำางาน
ต้องหารายได้เลี้ยงครอบครัวหรือตนเอง
เป็นอาชีพประจำาไม่มีผู้ดูแลแทน
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ช่วยบุตร/สมาชิกในครัวเรือน
อื่นๆ

2550

1%

4%
6%

3%

37%49%

 ผู้สูงอ�ยุที่ไม่ได้ทำ�ง�นห�ร�ยได้มีสัดส่วนประม�ณร้อยละ 70 ของผู้สูงอ�ยุทั้งหมด ในขณะที่ผู้สูงอ�ยุที่ทำ�ง�น

มักจะประกอบอ�ชีพในด้�นเกษตรกรรมและก�รประมง แต่จ�กก�รที่ประเทศไทยมีก�รเปลี่ยนแปลงจ�กสังคมเกษตร

ไปเป็นสังคมอุตส�หกรรมม�กขึ้นจึงทำ�ให้สัดส่วนผู้สูงอ�ยุที่ทำ�ง�นด้�นก�รเกษตรและประมงลดลงจ�กร้อยละ 65  

ในปี พ.ศ. 2543 เป็นร้อยละ 56 ในปี พ.ศ. 2552 ส�เหตุสำ�คัญที่ผู้สูงอ�ยุไม่ทำ�ง�นเนื่องจ�ก คว�มชร�ประม�ณ 

ร้อยละ 80 (แผนภ�พที่ 8.8) ในจำ�นวนนี้มีผู้สูงอ�ยุที่อย�กทำ�ง�นแต่ไม่ได้ทำ�ง�นร้อยละ 4 เหตุผลหลักที่ผู้สูงอ�ยุ 

ยังคงทำ�ง�นอยู่ คือ เพื่อห�เลี้ยงครอบครัวหรือตนเองร้อยละ 49 รองม�คือ สุขภ�พแข็งแรงและยังคงมีแรงทำ�ง�น 

ร้อยละ 37 และใช้เวล�ว่�งให้เป็นประโยชน์ร้อยละ 6 (แผนภ�พที่ 8.9)
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 ค�ดก�รณว์�่ในปี พ.ศ. 2563 จะมีผูส้งูอ�ยทุีต่อ้งก�รผูด้แูลหรอือยู่ในภ�วะพึง่พงิจำ�นวน 741,766 คน และมคีว�ม

ตอ้งก�รกำ�ลงัคนด้�นสขุภ�พในก�รดูแลผู้สงูอ�ยเุพิม่ข้ึน ไดแ้ก ่(1) กำ�ลังคนในครอบครวัและญ�ตติอ้งก�ร 741,766 คน  

(2) กำ�ลังคนนอกครอบครัว ได้แก่ ผู้ดูแลผู้สูงอ�ยุ/อ�ส�สมัครดูแลผู้สูงอ�ยุมีคว�มต้องก�ร 105,967 คน ซึ่งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องให้คว�มสำ�คัญและเข้�ม�สนับสนุนอย่�งจริงจังม�กข้ึนทั้งท�งด้�นปริม�ณและคุณภ�พ  

ส่วนพย�บ�ล นักจิตวิทย� เจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุข นักก�ยภ�พบำ�บัด มีคว�มต้องก�รรวมกันประม�ณ 77,331 คน 

ทั้งนี้ยังได้เสนอว่�อันดับแรกควรสนับสนุนผู้สูงอ�ยุที่พึ่งตนเองได้ให้ดูแลตนเอง ส่วนผู้สูงอ�ยุที่ต้องก�รคนดูแล 

ควรได้รบัก�รดแูลจ�กญ�ต ิและผูด้แูลในชมุชนนัน้ๆ โดยชุมชนและผูสู้งอ�ยคุวรมบีทบ�ทในก�รช่วยเหลือซ่ึงกนัและกัน  

และเสรมิสร�้งสขุภ�พตลอดทัง้ควรมศีนูยอ์เนกประสงคเ์พือ่ใหก้�รรกัษ�และฟ้ืนฟูผูสู้งอ�ยทุีต่อ้งก�รคว�มช่วยเหลอืดว้ย  

(นงลักษณ์, 2551)

ผู้สูงอายุที่ ไม่สามารถดูแลตนเองได้มีจำานวนร้อยละ 4 ของ 
ผู้สูงอายุทั้งหมด ท้ังนี้พบว่าเม่ือผู้สูงอายุสูงวัยขึ้น บุตรสาว 
จะมีบทบาทมากขึ้นในฐานะผู้ดูแล
 ผู้สูงอ�ยุที่ไม่ส�ม�รถดูแลตนเองในชีวิตประจำ�วัน โดยต้องมีคนคอย 

ชว่ยเหลอื มปีระม�ณ 276,620 คน หรอืรอ้ยละ 4 ของจำ�นวนผูสู้งอ�ยทุัง้หมด 

(เฉลีย่ป ีพ.ศ. 2549-2552) สว่นผูส้งูอ�ยทุี่ไมส่�ม�รถเดนิท�งไปนอกเขตพืน้ที่

ที่อยู่อ�ศัย โดยต้องมีผู้ดูแลไปด้วย มีประม�ณ 1.1 ล้�นคน หรือร้อยละ 18 

ของจำ�นวนผู้สูงอ�ยุทั้งหมด (เฉลี่ยปี พ.ศ. 2549-2552) ในขณะที่ผู้สูงอ�ยุ 

ทีพ่กิ�รทัว่ประเทศในป ีพ.ศ. 2552 มปีระม�ณ 398,865 คน ซึง่คดิเปน็รอ้ยละ 6  

ของผูส้งูอ�ยทุัง้หมด ทัง้นี ้อ�จกล�่วไดว้�่กลุม่ผูส้งูอ�ยทุีไ่มส่�ม�รถดแูลตนเอง 

ในชวีติประจำ�วนั เนือ่งจ�กคว�มชร� โรคภยัไขเ้จบ็ หรอืคว�มพกิ�ร เปน็กลุม่ที ่

สังคมควรให้คว�มสนใจเป็นพิเศษ โดยเฉพ�ะในประเด็นผู้ดูแลที่อ�จเป็น

บทบ�ทคนในครอบครัว ชุมชน หรือภ�ครัฐ

 คว�มส�ม�รถในก�รดูแลตนเองในชีวิตประจำ�วันของผู้สูงอ�ยุจะลดลง

ต�มอ�ยุท่ีเพ่ิมขึน้ จ�กก�รสำ�รวจประช�กรผูส้งูอ�ยใุนประเทศไทย พ.ศ. 2550 

โดยสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติพบว่� ผู้สูงอ�ยุที่อ�ยุ 65-74 ปี จำ�นวนร้อยละ 90  

ส�ม�รถดูแลตนเองได้ในชีวิตประจำ�วัน ส่วนอีกร้อยละ 3 มีคู่สมรสและ 

บตุรหญงิเปน็ผูด้แูลหลกั ทัง้นี ้สดัสว่นบุตรหญงิทีเ่ปน็ผูด้แูลหลกัไดเ้พิม่ขึน้ต�ม

อ�ยุของผู้สงูอ�ยทุีเ่พิม่ขึน้ พบว�่ผูส้งูอ�ยทุีม่อี�ย ุ95 ปีข้ึนไปทีม่บุีตรหญิงเป็น

ผู้ดูแลหลักถึงร้อยละ 35 สอดคล้องกับง�นศึกษ�ในต่�งประเทศที่ศึกษ�กลุ่ม

ตวัอย�่งบตุรทีเ่ป็นผู้ใหญ ่131 คน ท่ีดูแลพอ่แมสู่งอ�ยซุึง่มสุีขภ�พไมแ่ข็งแรง  

พบว่� บทบ�ทผู้ดูแลลำ�ดับแรกจะเป็นหน้�ที่ของบุตรส�วและบุตรสะใภ้  

ส่วนบุตรช�ยจะเป็นผู้ดูแลลำ�ดับแรกเมื่อไม่มีพ่ีน้องที่เป็นผู้หญิง ในกรณีที่ 

บุตรช�ยต้องดูแลผู้สูงอ�ยุ จะมีแนวโน้มท่ีจะช่วยเหลือผู้สูงอ�ยุในกิจวัตรประจำ�วัน 

น้อยกว่� เมื่อเปรียบเทียบกับบุตรหญิง (Horowitz,1985)

ผูส้งูอายุทีอ่ายุ 65-74 ป ีสามารถดแูล
ตัวเองได้มีสัดส่วนสูงถึง

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 95 ปีขึ้นไป 
ที่มีบุตรหญิงเป็นผู้ดูแลหลัก 
มีสัดส่วน

90%

35%
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ที่มา: 1. สำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
 2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรุงเทพมหานคร
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% ต่อผู้ที่อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปทั้งหมด ล้านคน

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

แผนภาพที่ 8.10 ผู้ที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

สัดส่วนผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำานวนผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

7% 7% 7% 8%

16%

26%

76%

26%

ประเทศไทยจำาเป็นต้องศึกษาการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวให้มากขึ้น 
 สถ�นบริก�รดูแลผู้สูงอ�ยุระยะย�ว ได้แก่ บ้�นพักคนชร� สถ�นที่ให้ก�รช่วยเหลือในก�รดำ�รงชีวิต (Assisted 

living setting) โรงพย�บ�ลที่ให้ก�รดูแลระยะย�ว สถ�นบริบ�ล สถ�นดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้�ย (ศิริพันธุ์, 2551) มีก�ร

ค�ดก�รณ์ว่�ปี พ.ศ. 2558 ผู้สูงอ�ยุที่ต้องก�รก�รดูแลในระดับป�นกล�งและระดับม�กในส่วนของก�รดูแลในสถ�น

บริก�รจะเพิ่มขึ้นประม�ณ 1 แสนคน จ�กปี พ.ศ. 2548 ที่มีจำ�นวน 35,302 คน ทั้งนี้พบว่�ก�รบริก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ 

ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ของภ�ครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบันได้แฝงอยู่ในสถ�นสงเคร�ะห์คนชร� เมื่อผู้สูงอ�ยุมีปัญห� 

ด้�นสุขภ�พม�กขึ้นก็ยังคงพักอ�ศัยอยู่ในบ้�นพักคนชร� แทนที่จะเป็นสถ�นบริบ�ลผู้สูงอ�ยุ ซึ่งเจ้�หน้�ที่ในบ้�นพัก

คนชร�ไม่ใช่บุคล�กรท�งด้�นสุขภ�พ และข�ดแคลนอุปกรณ์ที่จำ�เป็น จึงมีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะต้องมีก�รศึกษ�

ก�รดูแลผู้สูงอ�ยุระยะย�วในสถ�นบริก�รแบบครบวงจรในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนเข้าถึงสวัสดิการเบี้ยยังชีพนี้มากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่จน
 แต่เดิมนั้นเบี้ยยังชีพผู้สูงอ�ยุเป็นเงินที่รัฐให้แก่ผู้สูงอ�ยุย�กจน ถูกทอดทิ้ง หรือข�ดคนดูแล ในปี พ.ศ. 2545 

มีผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอ�ยุประม�ณ 4 แสนคน คิดเป็นเพียงร้อยละ 7 ของจำ�นวนผู้ที่อ�ยุ 60 ปีข้ึนไปทั้งหมด  

(ดังแผนภ�พที่ 8.10) ม�ในปี พ.ศ. 2552 รัฐได้ขย�ยสิทธิในก�รรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอ�ยุให้กับผู้ที่อ�ยุ 60 ปีขึ้นไป 

ทุกคนที่ไม่ได้รับบำ�น�ญจ�กรัฐ ส�ม�รถขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บ�ท/เดือน ทำ�ให้ในปี พ.ศ. 2552  

ผู้ที่ได้รับเบี้ยฯ เพิ่มขึ้นเป็น 5.5 ล้�นคน คิดเป็นร้อยละ 76 ของผู้สูงอ�ยุทั้งหมด ซึ่งผู้ที่มีฐ�นะย�กจนที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 

คิดเป็นสัดส่วนสูงกว่�ผู้ที่ไม่จน
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ตารางที่ 8.2 สัดส่วนผู้สูงอายุ จำาแนกสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลที่ได้รับ
หน่วย: ร้อยละ

สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลที่ผู้สูงอายุได้รับ 2545 2547 2549 2550 2551 2552
สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 17 20 19 20 19 19
บัตรประกันสุขภาพเอกชน 0 1 1 1 1 1
บัตรประกันสุขภาพ (30 บาทเดิม) 64 75 78 77 79 79
บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของลูกจ้าง/ผู้ประกันตน (ประกันสังคม) 0 0 0 0 0 1
ไม่ได้รับสวัสดิการ 19 6 3 2 2 2
รวม1 101 101 101 101 101 101

หมายเหตุ: 1 ร้อยละรวมเกิน 100 เนื่องจาก มีผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการมากกว่า 1 ชนิด
ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ

นอกจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว ผู้ สูงอายุยังเข้าถึงสิทธิ
สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลมากขึ้นจากหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า
 ผูส้งูอ�ยทุีม่สีทิธเิบกิค�่รกัษ�พย�บ�ลจ�กหนว่ยง�นร�ชก�ร/รฐัวิส�หกจิ 

เฉลี่ยปี พ.ศ. 2545-2552 มีประม�ณร้อยละ 19 ทั้งนี้ ผู้สูงอ�ยุไทยที่ไม่ได้รับ

สวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�ร จะมีสิทธิในโครงก�รหลักประกันสุขภ�พ

ถ้วนหน้�ทุกคน ในปี พ.ศ 2545 สัดส่วนผู้สูงอ�ยุที่มีร�ยง�นว่�ได้รับสิทธิใน

หลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้� คิดเป็นร้อยละ 64 (ต�ร�งที่ 8.2) ต่อม�เพิ่มขึ้น 

เป็นเกือบร้อยละ 80 ในปี พ.ศ. 2552 และมีเพียงประม�ณร้อยละ 1 เท่�นั้น 

ที่มีบัตรประกันสุขภ�พเอกชน แสดงให้เห็นว่�ผู้สูงอ�ยุมีสิทธิในด้�นก�ร 

รกัษ�พย�บ�ลอย�่งทัว่ถงึ แตส่ทิธขิองสวสัดกิ�รของแตล่ะระบบยงัคงมคีว�ม

แตกต่�งกัน ทำ�ให้เกิดคว�มเหลื่อมลำ้�ในบริก�รและคุณภ�พด้�นก�รรักษ�

พย�บ�ลที่ผู้สูงอ�ยุแต่ละคนได้รับ

พ.ศ. 2545-2552 ผู้สูงอายุ
ที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล
จากหน่วยงานของรัฐมีประมาณ

19%

พ.ศ. 2552 สัดส่วนผู้สูงอายุ
ที่ได้รับสิทธิในหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า 

80%
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ข้อเสนอแนะด้านนโยบายสาธารณะ

นัยยะสำ�คัญของสังคมผู้สูงอ�ยุคือ จะมีก�รโยกย้�ยทรัพย�กรทั้งของรัฐและของครัวเรือนม�ใช้จ่�ยเพื่อดูแลผู้สูงอ�ยุ

ม�กขึ้น

1 จำ�นวนผูส้งูอ�ยทุีเ่พิม่ม�กขึน้ และสัดส่วนก�รเปน็โสดหรอืจำ�นวนบตุรของผูสู้งอ�ยลุดลงเรือ่ยๆ ทำ�ใหก้�ร

พึ่งครอบครัวอย่�งเดียวหรือพึ่งรัฐอย่�งเดียวเป็นไปได้น้อยลง จึงควรเตรียมก�รให้ผู้สูงอ�ยุมีส่วนร่วมใน

ด้�นหลักประกันด้�นร�ยได้สำ�หรับตนเอง

2 สงัคมไทยเปน็สงัคมทีค่นในครอบครวัดแูลซึง่กนัและกนัระหว่�งรุน่ คว�มค�ดหวังของคนไทยตอ่ก�รไดร้บั 

ก�รดูแลจ�กลูกหล�นค่อนข้�งสูง รัฐควรสนับสนุนให้ลูกหล�นได้ดูแลผู้สูงอ�ยุด้วยก�รให้ส�ม�รถล�ง�น

เพื่อดูแลผู้สูงอ�ยุในครอบครัวหรือเพื่อพ�ไปห�หมอโดยไม่นับว่�เป็นวันหยุด ทั้งนี้ ควรมีระเบียบที่รัดกุม

เพื่อป้องกันก�รกระทำ�ที่ไม่เหม�ะสม

3 ผู้สูงอ�ยุมีสุขภ�พดีกว่�ในอดีต มีอ�ยุยืนย�วกว่� จึงควรเตรียมก�รดูแลผู้สูงอ�ยุระยะย�วเพื่อไม่ให้เป็น

ภ�ระต่อระบบสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลม�กเกินไป

4 ผูส้งูอ�ยทุีย่งัมสีขุภ�พดคีวรมโีอก�สทำ�ง�นตอ่ไป จึงควรจัดห�ง�นเบ�เพือ่จ้�งผูสู้งอ�ยทุีย่งัตอ้งก�รทำ�ง�น

5 ผู้สูงอ�ยุมีคว�มรู้และประสบก�รณ์ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม ควรให้ผู้สูงอ�ยุมีโอก�สทำ�ง�นอ�ส�สมัคร

เพื่อสังคม

6 ควรดูแลผู้สูงอ�ยุย�กจน และครัวเรือนย�กจนที่มีทั้งเด็กและผู้สูงอ�ยุ

7 ควรมีนโยบ�ยด้�นสุขภ�พจิตของผู้สูงอ�ยุในอน�คตที่จะต้องอยู่ในสังคมที่ต้องเผชิญกับเหตุก�รณ์ 

ก�รต�ยม�กขึ้น ก�รเป็นโสด หรือไร้ลูกหล�นอ�จสร้�งคว�มวิตกกังวลได้
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 ใช่ครับ…เงินยืดชีวิตคนเร�
ได้จริง 

นพ.สงวน นิตย�รัมภ์พงศ์ 
อดีตเลข�ธิก�รสำ�นักง�น
หลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ 
“เปลี่ยนมะเร็งเป็นพลัง”8

8 นพ.สงวน นิตย�รัมภ์พงศ์ “เปลี่ยนมะเร็งเป็นพลัง” หน้� 41 นพ.สงวน เป็นผู้บุกเบิกด้�นก�รสร้�งหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�คนสำ�คัญของไทย  
ต่อม�ป่วยเป็นมะเร็งและเสียชีวิตด้วยโรคนี้ในขณะที่เป็นเลข�ธิก�รสำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ
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9 สุขภ�พ
คนไทย

 ถ�้เร�มองภ�พรวมด�้นสุขภ�พของคนไทยในระยะย�ว กม็ข้ีอมลูทีช่ีว้�่

คนไทยน่�จะมสีขุภ�พทีด่ขีึน้ ในป ีพ.ศ. 2480 เดก็ทีเ่กดิม�ค�ดว่�มอี�ยเุฉลีย่

ถงึประม�ณ 40 ปเีท�่นัน้ เนือ่งจ�กมเีดก็ทีเ่สียชีวิตดว้ยโรคภัยต่�งๆ ตัง้แตเ่มือ่

อ�ยุยังน้อยเป็นจำ�นวนม�ก แต่ในปี พ.ศ. 2548-2549 โดยเฉลี่ยแล้วเด็กช�ย

ไทยทีเ่กดิม�จะอยูไ่ปถงึอ�ย ุ70 ป ีและเดก็หญงิไทยโดยเฉล่ียจะมอี�ยยุนืย�ว

ถึง 78 ปี ก�รที่อ�ยุขัยของช�ยไทยตำ่�กว่�หญิงไทยเพร�ะช�ยไทยมักจะเสีย

ชวีติดว้ยอบุตัเิหต ุและส�เหตอุืน่ๆ รวมทัง้จ�กพฤตกิรรมก�รทำ�ง�นและวธิกี�ร 

ใช้ชีวิต หรือแม้แต่จ�กก�รฆ�ตกรรม ม�กกว่�หญิง (แผนภ�พที่ 9.1) ก�รที่ 

คนไทยมีชีวิตที่ยืนย�วข้ึนนั้น เกิดข้ึนจ�กหล�ยส�เหตุ เช่น คว�มสำ�เร็จ 

ในก�รรักษ�โรคติดเชื้อ ก�รมีฐ�นะคว�มเป็นอยู่และคว�มรู้ด้�นสุขอน�มัย 

ทีด่ขีึน้ ก�รมรีะบบส�ธ�รณปูโภค (เชน่ นำ�้สะอ�ด) ทีท่ัว่ถงึขึน้ และก�รเข�้ถงึ 

ก�รรักษ�พย�บ�ลที่ดีขึ้นหรือม�กขึ้น เป็นต้น

แมค้นไทยจะมีอายุขยัเฉล่ียยืนยาวขึน้ แตยั่งคงเส่ียงชวีติจากโรค
ติดเชื้อเอดส์ และอุบัติเหตุบนท้องถนน
 แต่ถึงแม้ว่�คนไทยจะมีชีวิตที่ยืนย�วขึ้นม�ก อ�ยุโดยเฉลี่ยของคนไทย

ก็ยังตำ่�กว่�คนในประเทศพัฒน�แล้วอยู่ไม่น้อย ทั้งนี้ นอกจ�กโรคติดเชื้อท่ี

สำ�คญัโรคหนึง่คอืโรคเอดส์แล้ว อบุตัเิหตบุนทอ้งถนนกเ็ปน็อกีส�เหตกุ�รต�ย 

ทีส่ำ�คญัของคนไทย สำ�หรบัส�เหตกุ�รต�ยทีส่ำ�คญัอืน่ๆ ของคนไทยในระยะหลงั 

จะคล้�ยกับในประเทศพัฒน�แล้วคือม�จ�กโรคไม่ติดเชื้อต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็น

โรคหลอดเลือดสมอง หัวใจข�ดเลือด เบ�หว�น และมะเร็ง 

 นอกจ�กสุขภ�พก�ยแล้ว สุขภ�พจิตก็เป็นอีกด้�นหนึ่งที่มีคว�มสำ�คัญ 

อ�ก�รซึมเศร้�เป็นส�เหตุที่สำ�คัญประก�รหนึ่งของก�รฆ่�ตัวต�ย แม้ว่�

อตัร�ก�รฆ่�ตวัต�ยสำ�เรจ็มแีนวโนม้ลดลงในชว่ง 15 ปทีีผ่�่นม� แตอ่ตัร�ก�ร

พย�ย�มฆ่�ตัวต�ยก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 สังคมที่พึงปร�รถน�
จึงไม่ควรปล่อยให้ฐ�นะ
ท � ง ก � ร เ งิ น ก ล � ย เ ป็ น
อุ ป ส ร ร ค ใ น ก � ร เ ข้ � ถึ ง
บ ริ ก � ร รั ก ษ � พ ย � บ � ล 
ที่จำ�เป็นของทุกคน 
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ที่มา: รายงานผลการศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2547, กระทรวงสาธารณสุข
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แผนภาพที่ 9.1 อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480-2547

ชาย หญิง

ปญัหาสขุภาวะคนไทยเปลีย่นจากปญัหาทพุโภชนาการ เปน็ความเสีย่งทีเ่กดิจากปญัหาการบริโภค
 ในด้�นสุขภ�วะของคนไทยนั้น ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่�นม� กระทรวงส�ธ�รณสุขและหน่วยง�นที่

เก่ียวข้องได้ดำ�เนินก�รสำ�รวจสภ�วะสุขภ�พอน�มัยของประช�ชนโดยก�รตรวจร่�งก�ย ม�แล้วอย่�งน้อย 4 ครั้ง  

(ในปี พ.ศ. 2534-2535 พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2546-2547 และ พ.ศ. 2551-2552) ก�รสำ�รวจนี้ต่�งกับก�รสำ�รวจทั่วไป 

เพร�ะนอกจ�กจะใช้วิธีสัมภ�ษณ์แล้ว ยังมีก�รตรวจร่�งก�ยและก�รตรวจเลือดและปัสส�วะท�งห้องปฏิบัติก�ร 

ประกอบด้วย และก�รที่ก�รสำ�รวจเป็นก�รสำ�รวจโดยสุ่มตัวอย่�ง ก็น่�จะทำ�ให้ได้ข้อมูลสุขภ�พที่สะท้อนภ�พรวมของ

พ้ืนท่ีได้ดีกว่�ข้อมูลที่ร�ยง�นจ�กสถ�นพย�บ�ล อย่�งไรก็ต�ม ก�รสำ�รวจในแต่ละครั้งมีจุดเน้นอยู่ที่กลุ่มเป้�หม�ย

และกลุ่มโรคหรือปัจจัยเสี่ยงกลุ่มต่�งๆ ที่แตกต่�งกัน และมีก�รเปลี่ยนแปลงทั้งคำ�ถ�ม กลุ่มเป้�หม�ย และวิธีก�รสุ่ม 

เลือกพื้นที่สำ�รวจค่อนข้�งม�ก คว�มเปลี่ยนแปลงเหล่�น้ีทำ�ให้ย�กที่จะนำ�ผลก�รสำ�รวจทั้ง 4 ครั้งม�เช่ือมต่อกัน 

เพื่อดูว่�สถ�นะท�งสุขภ�พของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่�งไรในสองทศวรรษที่ผ่�นม� 

 จ�กร�ยง�นก�รสำ�รวจในครั้งต่�งๆ นั้น พบคว�มเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญคือ ในก�รสำ�รวจครั้งแรกเมื่อประม�ณ 

สองทศวรรษก่อนนั้น พบปัญห�สุขภ�พที่สำ�คัญคือ ภ�วะทุพโภชน�ก�รในเด็กอ�ยุตำ่�กว่� 5 ปี ถึงประม�ณหนึ่งในสี่ 

ของเด็กทั้งหมด ก�รสำ�รวจครั้งที่สองพบว่�เด็กที่อยู่นอกเขตเทศบ�ลยังมีปัญห�ภ�วะทุพโภชน�ก�รค่อนข้�งม�ก  

แต่เด็กในเขตเทศบ�ลมีปัญห�นี้ในอัตร�ที่ตำ่�กว่�ม�ก อย่�งไรก็ดี ในก�รสำ�รวจสองครั้งหลังไม่ได้ให้คว�มสำ�คัญกับ

ปัญห�นี้ และกลับม�สนใจปัญห�ก�รกินอ�ห�รม�กเกินไปแทน

 สำ�หรับก�รเปลี่ยนแปลงที่พบในก�รสำ�รวจในสองครั้งหลังซ่ึงมีประเด็นสนใจที่ใกล้เคียงกัน (คือครั้งที่ 3  

ในป ีพ.ศ. 2546-2547 และครัง้ที ่4 ในป ีพ.ศ. 2551-2552) พบบ�งปจัจยัเสีย่งมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ เชน่ ภ�วะอว้น และภ�วะ

ไขมนัในเลอืดสงู ก�รกนิผกัผลไมไ้มเ่พยีงพอ และภ�วะโลหติจ�ง บ�งปัจจัยอยู่ในสถ�นก�รณค์งเดมิ ไดแ้ก ่โรคเบ�หว�น  

คว�มดนัโลหติสงู ในขณะท่ีบ�งปัจจยัเสีย่งมีแนวโนม้ทีด่ข้ึีนในบ�งกลุ่ม เช่น ก�รสูบบหุรีล่ดลงในกลุ่มผูช้�ยแต่ในผูห้ญงิ 

(ซึ่งปกติจะตำ่�กว่�ช�ยม�ก) ยังไม่ลดลง และก�รมีกิจกรรมท�งก�ยที่เพียงพอเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นต้น
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ตารางที่ 9.1 สาเหตุหลักของการตายของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2547**
โรค ร้อยละ โรค ร้อยละ
เอดส์ (HIV/AIDS) 13.2 หลอดเลือดสมอง (Stroke) 12.2
หลอดเลือดสมอง (Stroke) 11.3 เอดส์ (HIV/AIDS) 9.0
อุบัติเหตุจากการขนส่งทางบก 6.3 อุบัติเหตุจากการขนส่งทางบก 6.8
มะเร็งตับ 6.2 มะเร็งตับ 6.8
หัวใจขาดเลือด 5.2 หัวใจขาดเลือด 6.1
เบาหวาน 5.0 เบาหวาน 5.4
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 4.4 ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 4.4
วัณโรค 2.8 ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง 3.4
มะเร็งปอด 2.6 มะเร็งปอด 2.9
ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง 2.5 ตับแข็ง 2.7
ติดเชื้ออื่นๆ 2.5 วัณโรค 2.4
ตับแข็ง 2.4 ไตอักเสบและไตวาย 2.4
ฆ่าตัวตาย 2.2 ฆ่าตัวตาย 1.7
ถูกทำาร้าย 2.0 มะเร็งลำาไส้ใหญ่และไส้ตรง 1.5
ไตอักเสบและไตวาย 2.0 มะเร็งในปากและลำาคอ 1.2
มะเร็งลำาไส้ใหญ่และไส้ตรง 1.6 ถูกทำาร้าย 1.0
โรคระบบย่อยอาหารอื่นๆ 1.5 อุบัติเหตุจมนำ้า 0.7

ที่มา: รายงานผลการศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2547 และการจัดลำาดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค,  
กระทรวงสาธารณสุข 
**สำาหรับข้อมูลของปี พ.ศ. 2547 ผู้วิจัยนำาข้อมูลของประชากรชายและข้อมูลของประชากรหญิงมาหาค่าเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก

ปญัหาหลอดเลอืดในสมองเปน็สาเหตอัุนดับหนึง่ของการเสียชวีติ ตามมาด้วยโรค HIV  
และอุบัติเหตุบนท้องถนน 
 โดยทั่วไปแล้วประช�กรสูงอ�ยุย่อมมีอัตร�ก�รเสียชีวิต (หรือคว�มเสี่ยงที่จะเสียชีวิตภ�ยในหนึ่งปี

ข�้งหน�้) สงูกว�่คนวยัหนุม่ส�ว ก�รทีค่นไทยมชีีวิตยนืย�วข้ึนและสัดส่วนของประช�กรผูสู้งอ�ยสุงูขึน้ 

ทำ�ให้อัตร�ก�รเสียชีวิตของคนไทยในปัจจุบันจึงเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น (และจะสูงขึ้นไปอีกในอน�คต) 

ก�รเปรียบเทียบอัตร�ก�รเสียชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจึงอ�จจะไม่ใช่ตัวชี้วัดถึงสุขภ�วะที่เปลี่ยนแปลง

ไปได้อย่�งดีเหมือนกับในอดีต ในก�รศึกษ�จึงให้คว�มสนใจกับก�รเปลี่ยนแปลงส�เหตุก�รต�ยของ

คนไทยแทน

 ในทำ�นองเดียวกันกับข้อมูลด้�นส�ธ�รณสุขในอีกหล�ยด้�น ข้อมูลส�เหตุก�รเสียชีวิตก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่มี

ปัญห�ด้�นคว�มแม่นยำ� เพร�ะในคว�มเป็นจริงแล้วก�รวินิจฉัยส�เหตุหลักของก�รเสียชีวิตต้องอ�ศัยผู้เช่ียวช�ญ  

ที่ผ่�นม�ได้มีคว�มพย�ย�มเพิ่มคว�มแม่นยำ�ของข้อมูลก�รเสียชีวิต เช่น มีก�รปรับเปลี่ยนระเบียบในก�รชันสูตรศพ 

แต่ในท�งปฏิบัติยังมีปัญห�ก�รข�ดแคลนบุคล�กรและปัญห�อื่นๆ ค่อนข้�งม�ก ทำ�ให้ในปัจจุบันนี้ ข้อมูลเรื่องส�เหตุ

หลักของก�รต�ยของคนไทยที่มีก�รอ้�งถึงม�กที่สุดในวงก�รแพทย์และส�ธ�รณสุขม�จ�กผลก�รศึกษ�ส�เหตุของ 

ก�รต�ยที่สำ�คัญในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2547 เท่�นั้น
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หมายเหตุ: * ตัวเลขแยกตามเพศของปี พ.ศ. 2546 เป็นค่าเฉลี่ยของปี พ.ศ. 2545 และ 2547 เนื่องจากไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลแยกตามเพศเอาไว้
ที่มา: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย
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จำานวนคน อัตราต่อประชากรแสนคน

แผนภาพที่ 9.2 การฆ่าตัวตายของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2541-2553

ชาย หญิง รวม อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรแสนคน

2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

7.9
8.5 8.2

7.7 7.5
7.1 6.9

6.31
5.75 5.95 5.96 5.72 5.9

 ผลก�รศึกษ�ในทั้งสองปี (ต�ร�งที่ 9.1) บ่งชี้ว่�ส�เหตุก�รต�ยของคนไทยก็มีก�รเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน  

โดยโรคติดเชือ้ต�่งๆ ซ่ึงเคยเป็นส�เหตขุองก�รต�ยทีส่ำ�คญัในอดตีมคีว�มสำ�คญันอ้ยลงม�กในระยะหลัง โดยในบรรด� 

โรคติดเชื้อมีเพียงโรคเอดส์ (ซึ่งเป็นโรคติดเช้ือใหม่ที่ยังไม่มีย�รักษ�ให้ห�ยข�ด) เท่�น้ันที่เป็นส�เหตุของก�รต�ย 

ที่สำ�คัญในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2547 นอกจ�กก�รต�ยเพร�ะโรคเอดส์ ก�รติดเชื้อท�งเดินห�ยใจส่วนล่�ง วัณโรค 

และอ�จรวมถึงมะเร็งตับ (ที่ส่วนหนึ่งสืบเนื่องม�จ�กก�รติดเชื้อไวรัสตับอักเสบและพย�ธิใบไม้ในตับ) แล้ว ส�เหตุก�ร

ต�ยที่สำ�คัญของคนไทยเกิดจ�กอุบัติเหตุบนท้องถนนและโรคไม่ติดเชื้อต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจ

ข�ดเลือด เบ�หว�น มะเร็ง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังซึ่งมักจะเป็นผลม�จ�กก�รสูบบุหรี่

สุขภาพจิตของคนไทยมีแนวโน้มน่ากังวลมากขึ้น 
 สุขภ�พจิตเป็นเรื่องที่เป็นที่ยอมรับกันว่�มีคว�มสำ�คัญ และในบ�งกรณีก็กล�ยเป็นส�เหตุของก�รฆ่�ตัวต�ย 

อย่�งไรก็ต�ม เร�มขีอ้มลูในเรือ่งสขุภ�พจติทีค่อ่นข้�งจำ�กดั และยงัมข้ีอโตแ้ยง้ในด�้นนยิ�มและวิธกี�รวัดอยูพ่อสมควร 

ข้อมูลสถิติบ่งชี้ว่�ในระยะหลังอ�ก�รซึมเศร้� ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญห�สุขภ�พจิต ก็เป็นส�เหตุของคว�มสูญเสียสุขภ�วะ 

ทีอ่ยู่ในอนัดบัทีแ่ปด สำ�หรบัส�เหตกุ�รต�ยนัน้ จ�กต�ร�งที ่9.1 ก�รฆ่�ตวัต�ยเปน็ส�เหตสุำ�คญัอนัดบัที ่13 ในทัง้สองป ี 

(คิดเป็นร้อยละ 2.2 และ 1.7 ของส�เหตุก�รต�ยในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2547) ในด้�นจำ�นวนผู้ป่วยโรคจิต  

ซึง่ประกอบด้วยโรค 8 กลุม่ คอื โรคจติ โรควติกกงัวล โรคซมึเศร�้ ปญัญ�ออ่น โรคลมชัก ผูต้ดิส�รเสพตดิ ผูท้ีพ่ย�ย�ม

ฆ่�ตัวต�ย และปัญห�สุขภ�พจิตอื่นๆ ข้อมูลที่รวบรวมจ�กสถ�บันสุขภ�พจิต กระทรวงส�ธ�รณสุข แสดงให้เห็นว่� 

ในระหว่�งปี พ.ศ. 2540-2550 นั้น ผู้ป่วยโรคจิต (รวมผู้ติดย�เสพติด) ที่ได้รับก�รรักษ� (รวมผู้ที่ฆ่�หรือพย�ย�ม 

ฆ่�ตัวต�ย) มีจำ�นวนประม�ณร้อยละ 2-3 ของประช�กร
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2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

30.1

36.6
32.2

47.7

34.8

47.1

38.9

44.3
41.8

49.0
44.0 43.7 42.9

ที่มา: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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หน่วย: คนต่อแสนคน

แผนภาพที่ 9.3 อัตราการพยายามฆ่าตัวตายต่อประชากรแสนคน

ผู้ที่ฆ่าตัวตายสำาเร็จ ผู้ที่ฆ่าตัวตายไม่สำาเร็จ รวม

ผู้ชายฆ่าตัวตายสูงกว่าผู้หญิง และภาคเหนือมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุด 
 ในบรรด�ผู้ที่ฆ่�ตัวต�ยสำ�เร็จน้ัน ในแต่ละปีมีสัดส่วนที่เป็นเพศช�ยสูงถึง 3.1-3.8 เท่� 

ของเพศหญิง (แผนภ�พที่ 9.2) และในภูมิภ�คต่�งๆ นั้น ภ�คเหนือตอนบนเป็นภูมิภ�คที่มีจังหวัด 

ที่มีอัตร�ก�รฆ่�ตัวต�ยสูงม�กที่สุด (อัตร�ก�รฆ่�ตัวต�ยม�กกว่� 13 คนต่อประช�กรแสนคน)  

ขณะที่ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือและภ�คใต้ตอนล่�งเป็นภูมิภ�คที่จังหวัดเกือบทั้งหมดมีอัตร�ก�ร 

ฆ�่ตวัต�ยทีต่ำ�่ (นอ้ยกว�่ 6.5 คนตอ่ประช�กรแสนคน) (แผนภ�พที ่9.4) ในกรณขีองภ�คใตต้อนล่�ง โดยเฉพ�ะจงัหวดั

ช�ยแดนภ�คใต้ อัตร�ที่ตำ่�น่�จะมีส่วนที่เกิดจ�กประช�กรส่วนใหญ่ในจังหวัดเหล่�นี้นับถือศ�สน�อิสล�มด้วย

 อย่�งไรก็ต�ม เป็นที่เชื่อกันว่�ยังมีผู้ป่วยอีกจำ�นวนม�กที่ไม่ได้รับก�รรักษ�หรือเข้�ไม่ถึงสถ�นพย�บ�ลในด้�นนี้  

ท่ีผ่�นม� กรมสุขภ�พจิต กระทรวงส�ธ�รณสุข เคยระบุว่�มีคนไทยประม�ณร้อยละ 20 มีปัญห�ด้�นสุขภ�พจิต 

ทีม่นียัสำ�คญั แตก่ย็งัไม่มีขอ้มูลจ�กก�รสำ�รวจหรอืจ�กก�รศกึษ�ใดทีม่คีว�มน�่เช่ือถอืพอม�ยนืยนัว่�ก�รประม�ณก�ร

ดังกล่�วใกล้เคียงกับคว�มเป็นจริงหรือไม่เพียงใด

 สำ�หรับจำ�นวนก�รฆ่�ตัวต�ยนั้น จ�กแผนภ�พที่ 9.2 จะเห็นได้ว่�สัดส่วนของคนที่ฆ่�ตัวต�ยสำ�เร็จมีแนวโน้ม 

ลดลงเล็กน้อยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นม� และค่อนข้�งคงตัวในระหว่�งปี พ.ศ. 2549-2553 อย่�งไรก็ต�ม  

ถ้�รวมตัวเลขผู้ที่พย�ย�มฆ่�ตัวต�ยทั้งหมด (รวมร�ยที่ไม่สำ�เร็จด้วย แผนภ�พที่ 9.3) ก็จะเห็นแนวโน้มอัตร�ก�ร

พย�ย�มฆ่�ตัวต�ยที่เพิ่มขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2541-2550 ซึ่งเป็นช่วงหลังวิกฤตต้มยำ�กุ้ง ถึงแม้ว่�จะมีแนวโน้มลดลง

เล็กน้อยในระยะหลังก็ต�ม (ปี พ.ศ. 2552-2553)
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ที่มา: โครงการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (URL: http://www.suicidethai.com)

แผนภาพที่ 9.4 อัตราการฆ่าตัวตายของประเทศไทย พ.ศ. 2541-2553 รายจังหวัด

No Data 6.5-13> 13 < 6.5

พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2553

คนไทยรักษาตัวโดยมักซื้อยากินเองเป็นอันดับแรก รองลงมาคือคลินิกเอกชน และสถานีอนามัย 
หรือศูนย์สุขภาพชุมชนตามลำาดับ 

 จ�กก�รสำ�รวจอน�มัยและสวัสดิก�ร ซึ่งดำ�เนินก�รโดยสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติระหว่�งปี พ.ศ. 2546-2550  

พบว่�ประม�ณร้อยละ 75-80 ของประช�กรที่ถูกสำ�รวจไม่เจ็บป่วยเลยในรอบ 1 เดือนก่อนวันสำ�รวจ และไม่เจ็บป่วย

ถึงกับต้องเข้�โรงพย�บ�ลเลยในรอบ 1 ปีก่อนวันสำ�รวจ ส่วนคนที่เหลือนั้น ประม�ณร้อยละ 5.6-6.9 ป่วยถึงกับต้อง

นอนพักรักษ�ตัวในโรงพย�บ�ล (เป็นผู้ป่วยใน) ในรอบ 1 ปีก่อนวันสำ�รวจ ในขณะที่ร้อยละ 30.3-30.6 ป่วยแต่ไม่ถึง 

กับต้องเข้�นอนโรงพย�บ�ล (ถ้�ไปโรงพย�บ�ลก็ไปเป็นผู้ป่วยนอก) ในรอบ 1 สัปด�ห์ก่อนวันสำ�รวจ (สำ�หรับ 

ปี พ.ศ. 2539-2544) และร้อยละ 16.3-20.6 ป่วยแต่ไม่ถึงกับต้องเข้�นอนโรงพย�บ�ลในรอบ 1 เดือนก่อนวันสำ�รวจ 

(สำ�หรับปี พ.ศ. 2546-2550) (แผนภ�พที่ 9.5)

 ในแง่ของวิธีก�รรักษ�กรณีที่เจ็บป่วยแต่ไม่ถึงกับเข้�โรงพย�บ�ลนั้น มีแนวโน้มที่น่�สนใจหล�ยประก�ร เช่น  

ก�รใช้วิธีรักษ�แบบพึ่งพ�ตนเอง (เช่น ซื้อย�กินเอง ทั้งย�แผนปัจจุบันและแผนโบร�ณหรือย�สมุนไพร รวมทั้งก�ร 

ไปห�หมอพืน้บ้�นหรอืหมอแผนโบร�ณ) ซ่ึงมีแนวโนม้ลดลงอย�่งชดัเจนตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2546 เปน็ตน้ม� แตก่ลบัมแีนวโนม้ 

เพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นม�จ�กก�รซ้ือย�กินเอง นอกจ�กนี้คนไทยมีแนวโน้มที่จะใช้บริก�ร 

จ�กคลินิกและโรงพย�บ�ลเอกชนม�กขึ้น โดยระหว่�งปี พ.ศ. 2539-2550 สัดส่วนของก�รรักษ�ตัวที่คลินิกเอกชน

เพิ่มขึ้นจ�กประม�ณร้อยละ 13 เป็น ร้อยละ 20.6 และก�รเข้�รับก�รรักษ�ที่โรงพย�บ�ลเอกชนเพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ 

4-6 เป็นร้อยละ 7.5
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2539 2540 2541 2542 2543 2544 2546 2547 2548 2549 2550

77.3 75.2 76.0
79.4 78.0

หมายเหตุ: *ไม่มีการสำารวจอนามัยและสวัสดิการในปี พ.ศ.2540-2543 และ 2545 ข้อมูลการเจ็บป่วยแต่ไม่นอนโรงพยาบาลนั้นสอบถามถึงรอบ 1 เดือนก่อนวันสำารวจสำาหรับปี  
พ.ศ. 2539 และ 2544 และ สอบถามถึงรอบ 1 สัปดาห์ก่อนวันสำารวจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป 
ที่มา: การสำารวจอนามัยและสวัสดิการ, สำานักงานสถิติแห่งชาติ

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

หน่วย: ร้อยละ

แผนภาพที่ 9.5 อัตราการเจ็บป่วยระหว่างปี พ.ศ. 2539–2550

ไม่เจ็บป่วย เจ็บป่วยแต่ไม่นอนโรงพยาบาล ผู้ป่วยใน

30.6 30.3

18.7 20.6 19.7
16.3 18.1

5.9 6.36 6.34 6.91 6.69 6.36 5.62

 ในช่วงเดียวกันนี้ สัดส่วนของผู้ป่วยนอกที่ไปรับก�รรักษ� (แต่ไม่ได้ 

นอนพัก) ที่สถ�นพย�บ�ลของรัฐ (อันได้แก่ สถ�นีอน�มัย ศูนย์บริก�ร

ส�ธ�รณสุข ศูนย์สุขภ�พชุมชน และโรงพย�บ�ลของรัฐในระดับต่�งๆ)  

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจ�กประม�ณร้อยละ 48 ในปี พ.ศ. 2539 ม�อยู่ระหว่�ง 

ร้อยละ 50-60 ในช่วงปี พ.ศ. 2544-2548 แต่ก็กลับลดลงเหลือประม�ณ 

ร้อยละ 46 ในปี พ.ศ. 2549 และร้อยละ 38 ในปี พ.ศ. 2550 (ต�ร�งที่ 9.2)

 สำ�หรับผู้ป่วยใน (ซ่ึงมีก�รรับเข้�นอนที่โรงพย�บ�ล) นั้น ส่วนใหญ่ 

ยังคงใช้บริก�รที่โรงพย�บ�ลของรัฐ อย่�งไรก็ต�ม สัดส่วนก�รใช้บริก�รที่ 

โรงพย�บ�ลขน�ดใหญ่ (โรงพย�บ�ลศนูย/์โรงพย�บ�ลทัว่ไป และโรงพย�บ�ล 

ในสังกัดอื่นของรัฐ) ซึ่งมีสัดส่วนที่สูงในปี พ.ศ. 2539 กลับลดลงม� 

ในปี พ.ศ. 2546 โดยคนไข้จำ�นวนม�กหันกลับไปใช้โรงพย�บ�ลประเภทอื่นๆ 

ของรฐั รวมถงึสถ�นอีน�มยัชุมชนและศนูยสุ์ขภ�พชุมชนอย�่งเหน็ไดช้ดัเจน  

(ซึ่งน่�จะเป็นผลจ�กกฎกติก�ที่เกิดข้ึนใหม่ในช่วงที่เริ่มโครงก�ร 30 บ�ท 

รักษ�ทุกโรคในปีงบประม�ณ 2545)

ผู้ป่วยนอกที่ไปรับการรักษา
ในสถานพยาบาลของรัฐ 
ปี พ.ศ. 2550 มีสัดส่วนอยู่ที่

38%



103บทที่ 9: สุขภาพคนไทย

ตารางที่ 9.2 วิธีการรักษาพยาบาลสำาหรับผู้ป่วยนอก

หน่วย: ร้อยละ

วิธีการรักษาพยาบาลสำาหรับการป่วย (ผู้ป่วยนอก) 2539 2546 2550
ใช้ยาแผนโบราณ/ยาสมุนไพร 2.87 2.14 0.81
ไปหาหมอพื้นบ้าน/หมอแผนโบราณ 6.37 0.63 0.37
ซื้อยากินเอง 21.15 21.04 29.98
ไปสถานีอนามัย/ศูนย์บริการสาธารณสุข/ศูนย์สุขภาพชุมชน 13.44 23.43 13.27
ไปโรงพยาบาลชุมชน 24.46 20.91 11.60
ไปโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ 10.56 6.96 7.29
ไปโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย - 0.63 1.79
ไปโรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ - 3.92 4.18
ไปคลินิกเอกชน 12.83 14.11 20.59
ไปโรงพยาบาลเอกชน 5.70 4.85 7.52
อื่นๆ 2.61 1.30 2.61
ไม่ทราบ - 0.07 -
รวม 100.00 100.00 100.00

ที่มา: การสำารวจอนามัยและสวัสดิการ, สำานักงานสถิติแห่งชาติ

2539 2540 2541 2542 2543 2544 2546 2547 2548 2549 2550

19.4
14.27 15.2 14.38 12.98 14.19

22.1

หมายเหตุ: *ไม่มีการสำารวจอนามัยและสวัสดิการในปี พ.ศ. 2540-2543 และ 2545
ที่มา: การสำารวจอนามัยและสวัสดิการ, สำานักงานสถิติแห่งชาติ
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หน่วย: ร้อยละ

แผนภาพที่ 9.6 สัดส่วนของผู้ป่วยในที่ใช้บริการตามสถานพยาบาลประเภทต่างๆ

โรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ

โรงพยาบาลเอกชน

อื่นๆ
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29
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65
69 68 68 69
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15 16 16 16 16

1 1 2 3 3 3 3

48

69

89
96 97 97 97

2539 2544 2545 2547 2549 2550 2551

ที่มา: การสำารวจการอนามัยและสวัสดิการ (ปี พ.ศ. 2539 และ 2544), การสำารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน (ปี พ.ศ. 2545 - 2551), สำานักงานสถิติแห่งชาติ
*ปี 2539 และ 2544 รวมบัตรสงเคราะห์และบัตร สปร. ชนิดต่างๆ เช่น บัตรผู้มีรายได้น้อย บัตรผู้สูงอายุ ทหารผ่านศึก และบัตรสุขภาพ (500 บาท) และบัตรผู้นำาชุมชน/อสม. 
ส่วนบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง โครงการ 30 บาท) หรือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าเริ่มมีในบางพื้นที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และครอบคลุมทั่วทั้งประเทศในปี พ.ศ. 2545 
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หน่วย: ร้อยละ

แผนภาพที่ 9.7 สัดส่วนของประชากรอายุมากกว่า 15 ปีที่ได้รับสวัสดิการทางด้านสาธารณสุข

บัตรสงเคราะห์บัตรสุขภาพหรือบัตรประกันสุขภาพ (30 บาท)*

มีสิทธิเบิกจากหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รวมผู้มีสิทธิ์หรือสวัสดิการอย่างน้อย 1 ประเภท

ประกันสังคม

ประกันสุขภาพเอกชน

 แต่หลังจ�กนั้น สัดส่วนก�รเข้�นอนที่โรงพย�บ�ลชุมชนก็มีแนวโน้มค่อยๆ ลดลงโดยคนไข้หันม�ใช้โรงพย�บ�ล

ขน�ดใหญม่�กขึน้ และอ�จรวมถงึโรงพย�บ�ลเอกชนในช่วงหลัง ทัง้นี ้จะเหน็ไดว่้�สัดส่วนก�รใช้บรกิ�รจ�กโรงพย�บ�ล

เอกชนที่เคยอยู่ที่ระดับร้อยละ 14.3 (ซึ่งเป็นช่วงหลังวิกฤตฟองสบู่) ได้เพิ่มกลับ เป็นร้อยละ 22.1 ในปี พ.ศ. 2550  

ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงเกือบเท่�ตัวเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2544-2548 ซึ่งเป็นช่วงห้�ปีแรกของโครงก�รหลักประกันสุขภ�พ

ถ้วนหน้� (แผนภ�พที่ 9.6)

คนไทยเขา้ถงึสวสัดกิารดา้นสาธารณสขุมากขึน้อยา่งชดัเจน หลงัจากมหีลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้  
(30 บาทรักษาทุกโรค) 
 จ�กก�รสำ�รวจอน�มัยและสวัสดิก�ร และก�รสำ�รวจภ�วะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนโดยสำ�นักง�นสถิติ 

แห่งช�ติ พบว่�สัดส่วนของประช�กรอ�ยุม�กกว่� 15 ปี ที่มีสวัสดิก�รท�งส�ธ�รณสุขอย่�งน้อย 1 ประเภทมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จ�กร้อยละ 48 ในปี พ.ศ. 2539 เป็นร้อยละ 97 ในปี พ.ศ. 2551 

 ทั้งนี้ ก�รเพิ่มขึ้นที่สำ�คัญที่สุดอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2544-2545 ซึ่งเป็นผลจ�กก�รเริ่มโครงก�ร 30 บ�ทรักษ�ทุกโรค  

หลังจ�กปี พ.ศ. 2547 สัดส่วนของประช�กรไทยที่ได้รับสวัสดิก�รสุขภ�พประเภทต่�งๆ มีแนวโน้มค่อนข้�งคงท่ี 

(แผนภ�พที่ 9.7)
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ตารางที่ 9.3 สวัสดิการที่ผู้ป่วยนอกใช้ในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล

หน่วย: ร้อยละ

สวัสดิการที่ใช้ในการรักษาสำาหรับผู้ป่วยนอก 2546 2547 2548 2549 2550
ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 5.76 4.36 4.05 3.91 4.54
ได้ใช้สวัสดิการข้าราชการหรือข้าราชการบำานาญ/รัฐวิสาหกิจ 4.94 4.52 5.19 4.25 5.2
ได้ใช้สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง 0.26 0.24 0.22 0.29 0.33
ได้ใช้สวัสดิการประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน 3.78 3.31 3.75 3.96 5.85
ได้ใช้สวัสดิการจากบัตรประกันสุขภาพ (30 บาทฯ) 44.55 42.59 43.49 35.89 27.33
ได้ใช้สวัสดิการจากประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน 0.27 0.38 0.55 0.37 0.59
ได้ใช้สวัสดิการอื่นๆ 0.56 0.33 0.70 0.71 0.38
มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแต่ไม่ใช้ 39.39 43.95 42.05 50.61 55.77
ไม่ทราบ 0.5 0.32 0.00 - -

ที่มา: การสำารวจอนามัยและสวัสดิการ, สำานักงานสถิติแห่งชาติ

 อัตร�ก�รใช้สิทธิของผู้ป่วยนอกที่มีสวัสดิก�รต่�งๆ อยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก ในปี พ.ศ. 2546 กลุ่มที่ระบุว่�ตัวเองมี

สวสัดกิ�รของรฐัทกุกลุม่ใชส้ทิธมิ�กกว�่ครึง่หนึง่เพยีงเล็กนอ้ย (กลุ่มทีม่บีตัร 30 บ�ท ใช้สิทธปิระม�ณรอ้ยละ 58 ขณะที ่

กลุ่มประกันสังคมใช้สิทธิประม�ณร้อยละ 55 และกลุ่มที่มีสิทธิข้�ร�ชก�ร/รัฐวิส�หกิจใช้สิทธิประม�ณ ร้อยละ 53.5) 

 อย่�งไรก็ต�ม อัตร�ก�รใช้สิทธิผู้ป่วยนอกของกลุ่มที่มีสิทธิ 30 บ�ท มีแนวโน้มลดลงในช่วงปี พ.ศ. 2549-2550 

เช่นเดียวกับกลุ่มท่ีมีสิทธิข้�ร�ชก�ร/รัฐวิส�หกิจ ในขณะที่กลุ่มประกันสังคมก็ใช้สิทธิลดลง (เหลือไม่ถึงร้อยละ 50)  

ในระหว่�งปี พ.ศ. 2548-2550 (ต�ร�งที่ 9.4)

 สำ�หรับส�เหตุท่ีทำ�ให้ผู้ป่วยไม่ใช้สิทธิสวัสดิก�รด้�นก�รรักษ�พย�บ�ลที่ตนมีในก�รรักษ�ก�รเจ็บป่วยที่ไม่ต้อง

นอนโรงพย�บ�ลน้ัน จ�กก�รสำ�รวจอน�มัยและสวัสดิก�รในระหว่�งปี พ.ศ. 2547-2550 พบว่�ประม�ณครึ่งหนึ่ง 

ตอบว่�เป็นเพร�ะเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย ขณะที่เกือบหนึ่งในห้�ตอบว่�เป็นเพร�ะต้องรอน�น

สำาหรบัการรกัษาผูป้ว่ยนอก พบวา่เกนิกวา่ครึง่หนึง่ของคนไทย
ที่มีสิทธิสวัสดิการสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง กลับไม่ใคร่ได้ใช้
สิทธิที่ตนเองได้รับ
 ก�รสำ�รวจอน�มัยและสวัสดิก�รในปี พ.ศ. 2550 พบว่�ร้อยละ 4.5 ของ

ผู้ป่วยนอกไม่มีสวัสดิก�รค่�รักษ�พย�บ�ล ในขณะที่ร้อยละ 56 ตอบว่�มี

สวัสดิก�รท�งสุขภ�พอย่�งใดอย่�งหนึ่ง แต่ไม่ได้ใช้สวัสดิก�รนั้นในก�รเข้�

รับก�รรักษ�ครั้งสุดท้�ย ซึ่งสัดส่วนนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่�งชัดเจนหลังจ�ก

ปี พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ ก�รไม่ใช้สวัสดิก�รประกันสุขภ�พ อ�จหม�ยคว�มถึง 

ก�รไม่ส�ม�รถเข้�ถึงบริก�ร หรือมีคว�มย�กลำ�บ�กในก�รเข้�ถึงบริก�ร 

ซึ่งไม่คุ้มกับค่�ใช้จ่�ยที่อ�จประหยัดได้จ�กก�รใช้บริก�ร เช่น ต้องรอน�น 

หรือต้องเดินท�งไกล เป็นต้น (ต�ร�งที่ 9.3)

สัดส่วนของผู้ป่วยนอก
ที่มีสวัสดิการทางสุขภาพ

56%
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ตารางที่ 9.4 อัตราการใช้สิทธิของผู้ป่วยนอกแบ่งตามประเภทของสวัสดิการที่มี

หน่วย: ร้อยละ

ประเภทของสวัสดิการ 2546 2547 2548 2549 2550
สวัสดิการข้าราชการหรือข้าราชการบำานาญ/รัฐวิสาหกิจ 53.48 51.55 49.21 43.52 47.18
สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง 45.84 34.28 51.86 68.11 53.28
สวัสดิการประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน  55.23 48.05 49.70 47.72 49.12
สวัสดิการจากบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง หรือ 30 บาทเดิม) 57.80 54.44 57.24 47.41 39.82
สวัสดิการจากประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน 19.19 19.67 22.52 14.06 19.77
สวัสดิการอื่นๆ 29.19 21.52 44.59 58.39 49.62

ที่มา: การสำารวจอนามัยและสวัสดิการ, สำานักงานสถิติแห่งชาติ

ตารางที่ 9.5 สวัสดิการที่ผู้ป่วยในใช้ในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล

หน่วย: ร้อยละ

สวัสดิการที่ใช้ในการรักษาสำาหรับผู้ป่วยใน 2546 2547 2548 2549 2550
ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 4.58 3.55 3.57 2.83 3.17
ได้ใช้สวัสดิการข้าราชการหรือข้าราชการบำานาญ/รัฐวิสาหกิจ 9.85 11.41 11.57 8.49 9.18
ได้ใช้สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง 0.25 0.38 0.32 0.60 0.40
ได้ใช้สวัสดิการประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน 6.92 7.84 7.66 9.22 14.94
ได้ใช้สวัสดิการจากบัตรประกันสุขภาพ 61.84 59.72 61.07 60.58 54.60
ได้ใช้สวัสดิการจากประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน 2.78 2.81 2.51 3.77 4.07
ได้ใช้สวัสดิการอื่นๆ 0.89 1.55 1.62 2.30 1.22
มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแต่ไม่ใช้ 12.47 12.29 11.65 12.21 12.43
ไม่ทราบ 0.41 0.47 0.01 0.01 0.01

ที่มา: การสำารวจอนามัยและสวัสดิการ, สำานักงานสถิติแห่งชาติ

กรณีผู้ป่วยใน พบว่ามีการใช้สิทธิสวัสดิการสุขภาพมากกว่า
กรณีผู้ป่วยนอก โดยสิทธิที่ใช้มากที่สุดคือ หลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า 
 จ�กก�รสำ�รวจอน�มัยและสวัสดิก�รในปี พ.ศ. 2550 ร้อยละ 3.17  

ของผู้ป่วยในระบุว่�ไม่มีสวัสดิก�รด้�นรักษ�พย�บ�ล ในขณะที่ร้อยละ 12.43 

มีสวัสดิก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่งแต่ไม่ได้ใช้สิทธิสวัสดิก�รนั้นในก�รเข้�นอน 

โรงพย�บ�ล ซึง่สัดสว่นนี้ใกล้เคยีงกบัในป ีพ.ศ. 2546-2547 แตม่สีดัสว่นก�ร

ใชส้ทิธสิวัสดกิ�รรกัษ�พย�บ�ลเพิม่ข้ึนเล็กนอ้ยในปี พ.ศ. 2548 อย�่งไรก็ต�ม 

สดัสว่นนีย้งัตำ�่กว�่ในกรณผีูป้ว่ยนอกม�ก ซึง่แสดงใหเ้หน็ว�่ เมือ่มกี�รเจ็บปว่ย 

ที่มีค่�ใช้จ่�ยสูง คนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84) ก็มักจะหันม�พึ่งสวัสดิก�รด้�นก�ร

รักษ�พย�บ�ลที่ตนมีอยู่ (ต�ร�งที่ 9.5)

ผู้ป่วยในมีการใช้สิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า คิดเป็นสัดส่วน

84%
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ตารางที่ 9.6 อัตราการใช้สิทธิของผู้ป่วยในแบ่งตามประเภทของสวัสดิการที่มี

หน่วย: ร้อยละ

ประเภทของสวัสดิการ 2546 2547 2548 2549 2550
สวัสดิการข้าราชการหรือข้าราชการบำานาญ/รัฐวิสาหกิจ 89.87 88.94 87.63 82.91 84.56
สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง 83.53 56.74 52.55 84.50 77.36
สวัสดิการประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน  77.86 73.80 76.64 79.44 86.32
สวัสดิการจากบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง หรือ 30 บาทเดิม) 78.89 80.24 81.71 80.34 79.90
สวัสดิการจากประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน 82.87 73.27 63.57 81.13 73.72
สวัสดิการอื่นๆ 37.47 -* 55.11 78.64 79.37

หมายเหตุ: *การสำารวจในปี 2547 ไม่ได้ถามเรื่องสวัสดิการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกับของปีอื่นๆ 
ที่มา: การสำารวจอนามัยและสวัสดิการ, สำานักงานสถิติแห่งชาติ

 เมื่อพิจ�รณ�ถึงอัตร�ก�รใช้สิทธิของผู้ป่วยในแยกต�มประเภทของ

สวัสดิก�รที่มี จ�กต�ร�งที่ 9.6 พบว่�อัตร�ก�รใช้สิทธิของผู้ป่วยในจะอยู่ใน

ระดบัทีค่อ่นข�้งสงูในแทบทกุกลุม่ โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่กลุ่มทีม่สิีทธข้ิ�ร�ชก�ร/

รัฐวิส�หกิจมีอัตร�ก�รใช้สิทธิสูงกว่�ทุกกลุ่ม คือร้อยละ 88-90 ในระหว่�ง 

ปี พ.ศ. 2546-2548 และถึงแม้ว่�จะลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 83-85  

ในระหว�่งป ีพ.ศ. 2549-2550 สว่นกลุม่ทีมี่สทิธหิลักประกนัสุขภ�พถว้นหน�้ 

(บตัรทอง หรอื 30 บ�ท) ใชส้ทิธปิระม�ณรอ้ยละ 79-82 และกลุ่มประกนัสังคม

ใช้สิทธิประม�ณร้อยละ 74-78 ในระหว่�งปี พ.ศ. 2546-2548 และเพิ่มขึ้น

เป็นร้อยละ 79-86 ในระหว่�งปี พ.ศ. 2549-2550

 จ�กต�ร�งที่ 9.5 สวัสดิก�รเพื่อก�รรักษ�พย�บ�ลผู้ป่วยในที่ใช้ม�กที่สุดคือจ�กโครงก�รหลักประกันสุขภ�พ 

ถ้วนหน้� (บัตรทอง หรือ 30 บ�ท) คือประม�ณร้อยละ 61-62 ของผู้ป่วยที่ใช้สวัสดิก�รสุขภ�พในระหว่�ง 

ปี พ.ศ. 2546-2549 แต่ลดลงเหลือร้อยละ 54.6 ในปี พ.ศ. 2550 สัดส่วนของผู้ป่วยในที่ใช้สวัสดิก�รข้�ร�ชก�ร 

หรือรัฐวิส�หกิจตกประม�ณร้อยละ 8.5-11.6 ของผู้ป่วยในทั้งหมด ซึ่งสูงกว่�กรณีผู้ป่วยนอกประม�ณหนึ่งเท่�ตัว

ในช่วงปี พ.ศ. 2549-2550 
สัดส่วนของกลุ่มผู้มีสิทธิใช้
หลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้ประมาณ

และกลุ่มประกันสังคมใช้สิทธิประมาณ

79-82%

79-86%



108 ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา

2524 2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2542 2543 2544 2545 2547 2549 2550

ที่มา: วิโรจน์ ณ ระนอง และ อรรถกฤต เล็กศิวิไล (2551) จากข้อมูลการสำารวจทางเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ
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หน่วย: ร้อยละ

แผนภาพที่ 9.8 สัดส่วนของรายจ่ายด้านสุขภาพต่อรายได้และต่อรายจ่ายของครัวเรือนทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2524-2550

รายจ่ายด้านสุขภาพต่อรายได้ครัวเรือน รายจ่ายสุขภาพต่อรายจ่ายครัวเรือน

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ช่วยลดรายจ่ายด้านการรักษา
พยาบาลของครัวเรือนลง มีผลต่อการลดจำานวนคนจนลง
ประมาณ 750,000 คน
 คว�มเปล่ียนแปลงที่สำ�คัญด้�นสุขภ�พในช่วงสองทศวรรษที่ผ่�นม� 

ไดแ้ก่ ก�รขย�ยตวัของหลักประกนัสุขภ�พจ�กทีเ่คยจำ�กดัอยู่ในระบบร�ชก�ร

เป็นสว่นใหญ ่ม�สูก่จิก�รของเอกชนและแรงง�นนอกระบบโดยในป ีพ.ศ. 2533  

เกดิโครงก�รประกนัสงัคม ซึง่เริม่ครอบคลมุลกูจ�้งเอกชนในกจิก�รขน�ดกล�ง 

ที่มีลูกจ้�ง 20 คนขึ้นไป และต่อม�ก็ขย�ยม�ครอบคลุมกิจก�รที่มีลูกจ้�ง 

10 คน และ 1 คนขึ้นไป และในปี พ.ศ. 2544 ก็เกิดระบบหลักประกัน

สุขภ�พถ้วนหน้� โดยมีโครงก�ร 30 บ�ทรักษ�ทุกโรค (ขึ้นม�ครอบคลุม

ประช�ชนคนไทยที่ไม่มีสิทธิสวัสดิก�รข้�ร�ชก�รหรือประกันสังคมทั้งหมด 

ท้ังน้ี ก่อนที่จะมีโครงก�ร 30 บ�ทฯ ก็มีโครงก�รรักษ�ฟรีสำ�หรับกลุ่มผู้มี 

ร�ยไดน้อ้ย และในระหว�่งป ีพ.ศ. 2532-2537 ก็ไดข้ย�ยใหค้รอบคลมุผูส้งูอ�ย ุ 

ผู้พิก�ร เด็ก นักบวช และทห�รผ่�นศึกด้วย อีกทั้งยังมีโครงก�รบัตรประกัน

สุขภ�พ 500 บ�ทอีกด้วย 

 ก�รมีหลักประกันสุขภ�พมีส่วนช่วยให้ครัวเรือนมีค่�ใช้จ่�ยด้�นก�รรักษ� 

สุขภ�พที่ครัวเรือนต้องรับผิดชอบลดน้อยลง ส่งผลให้ร�ยจ่�ยด้�นก�รรักษ�

พย�บ�ลตอ่ร�ยไดร้วมของครวัเรอืนลดลงตัง้แตป่ระม�ณป ีพ.ศ. 2540-2541 

เป็นต้นม� และม�ลดลงอย่�งเห็นได้ชัดอีกครั้งหลังจ�กที่มีโครงก�ร 30 บ�ท

รักษ�ทุกโรค คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นม� (แผนภ�พที่ 9.8)
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แผนภาพที่ 9.9 สัดส่วนของครัวเรือนที่จนเพราะรายจ่ายด้านสุขภาพต่อครัวเรือนทั้งประเทศ ปี 2529-2550

2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2542 2543 2544 2545 2547 2549 2550

ที่มา: วิโรจน์ ณ ระนอง และ อรรถกฤต เล็กศิวิไล (2551) คำานวณจากข้อมูลการสำารวจทางเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ

2.0

1.5

1.0
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0

หน่วย: ร้อยละ

 ก�รที่ร�ยจ่�ยด้�นสุขภ�พต่อร�ยได้รวมของครัวเรือนมีแนวโน้มลดลง มีผลทำ�ให้ประช�ชนได้รับผลกระทบจ�ก

ร�ยจ่�ยด้�นสุขภ�พลดลงโดยจะเห็นได้ว่�สัดส่วนของครัวเรือนที่จนเพร�ะมีร�ยจ่�ยด้�นสุขภ�พ (ไม่รวมครัวเรือน 

ท่ีจนต้ังแต่แรกอยู่แล้ว) ลดลงจ�กประม�ณร้อยละ 1.4-1.7 ในระหว่�งปี พ.ศ. 2529-2539 เหลือร้อยละ 0.4-0.6  

ในช่วงหลังจ�กที่มีโครงก�รหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้� (ปี พ.ศ. 2545-2550) (แผนภ�พที่ 9.9)

 เมื่อนำ�ตัวเลขสัดส่วนเหล่�นี้ม�คำ�นวณเป็นจำ�นวนประช�กร ก็จะพบว่�

ในอดีต (ระหว่�งปี พ.ศ. 2533-2537) เคยมีประช�กรที่จนจ�กภ�ระค่�ใช้จ่�ย

ด้�นสุขภ�พถึงประม�ณปีละหนึ่งล้�นคน โครงก�รหลักประกันสุขภ�พต่�งๆ 

ของรัฐมีส่วนช่วยลดจำ�นวนคนกลุ่มน้ีลงม�เหลือประม�ณหกถึงเจ็ดแสนคน 

ในชว่งกอ่นโครงก�ร 30 บ�ทฯ (ป ีพ.ศ. 2541-2544) และหลังจ�กทีม่โีครงก�ร

หลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้� (จ�กก�รริเริ่มโครงก�ร 30 บ�ทฯ) จำ�นวนคน 

ที่จนเพร�ะค่�ใช้จ่�ยด้�นสุขภ�พก็ลดลงอีกเกือบครึ่งหนึ่งในปี พ.ศ. 2545  

และลดเหลอืประม�ณ 250,000 คนในป ีพ.ศ. 2550 (ประม�ณ 1 ใน 4 ของเมือ่เกอืบ 

สองทศวรรษที่ผ่�นม�) จึงกล่�วได้ว่�โครงก�รหลักประกันสุขภ�พต่�งๆ ของ

ภ�ครฐัทีข่ย�ยม�เปน็ลำ�ดบัจนกล�ยเปน็โครงก�รหลักประกนัสุขภ�พถว้นหน้�

ในปัจจุบันนั้น ประสบคว�มสำ�เร็จเป็นอย่�งสูงในด้�นก�รลดคว�มย�กจน

 แต่ถงึแมว้�่ขอ้มลูต�่งๆ ข�้งตน้จะบง่ชีว้�่ก�รมหีลักประกนัสุขภ�พต�่งๆ  

จะช่วยลดภ�ระค่�ใช้จ่�ยและปัญห�คว�มย�กจนท่ีเกิดจ�กค่�ใช้จ่�ยด้�นสุขภ�พ  

แต่ยังมีคำ�ถ�มบ�งประก�รท่ียังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะตอบได้อย่�งมั่นใจ  

เชน่ ก�รมหีลกัประกนัสขุภ�พถว้นหน�้มผีลทำ�ใหสุ้ขภ�วะของคนไทยโดยรวม

หรือของคนจนเปลี่ยนแปลงไปในท�งที่ดีขึ้นม�กน้อยเพียงใด และคุณภ�พ

ของบริก�รที่คนไทยที่มีเศรษฐ�นะต่�งๆ ได้รับมีคว�มเปลี่ยนแปลงไปในท�ง

ที่ดีขึ้นหรือไม่เพียงใด
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ข้อเสนอแนะด้านนโยบายสาธารณะ

ในช่วงประม�ณสองทศวรรษที่ผ่�นม�นี้ คนไทยมีสุขภ�วะที่ดีขึ้นกว่�ในหล�ยทศวรรษที่ผ่�นม� อีกทั้งก�รมี 

หลกัประกนัสขุภ�พมีสว่นชว่ยลดค�่ใชจ้�่ยของครวัลงอย�่งมนียัสำ�คญั และประสบคว�มสำ�เรจ็อย�่งสูงในด�้นก�รลด

คว�มย�กจน วงก�รส�ธ�รณสุข (โดยเฉพ�ะในส่วนของก�รวิจัยและปฏิรูประบบส�ธ�รณสุข) มีพลวัตที่สูงม�ก ไม่ว่� 

จะเปน็ก�รเคลือ่นไหวเพือ่ปฏริปูในด�้นต�่งๆ และก�รกอ่เกดิขององคก์รและหนว่ยง�นใหม่ๆ  วสิยัทศัน์ใหม่ๆ  ซึง่เกดิขึน้

และเคลือ่นตัวอยูต่ลอดเวล�จนหล�ยกรณไีมเ่อือ้ตอ่ก�รออกแบบหรอืใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รมหีรอื/และเกบ็ข้อมลูอย�่ง

คงเสน้คงว� เพร�ะก�รทำ�แบบเดมิๆ ทำ�ใหเ้สยีโอก�สทีจ่ะทำ�ส่ิงใหม่ๆ  ทีด่ทู�้ท�ยกว่� แตข่บวนทีขั่บเคล่ือนไปข้�งหน�้ 

ตลอดเวล� ก็มักจะมีปัญห�ก�รละเลยที่จะกลับม�สรุปประเมินผลและแก้ไขปัญห�ที่สำ�คัญๆ ของง�นที่ทำ�ไปแล้ว

1 หลังจ�กที่บรรลุเป้�หม�ยในก�รทำ�ให้ทุกคนมีหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�แล้ว ก็ควรเร่งพัฒน�ด้�นก�ร

เข้�ถึง โดยเฉพ�ะกับกลุ่มผู้ป่วยที่มีร�ยได้น้อย และ/หรือ อยู่ห่�งไกลจ�กสถ�นพย�บ�ล

2 ควรสร้�งหลักประกันด้�นคุณภ�พของก�รรักษ�พย�บ�ล และคว�มยั่งยืนของระบบบริก�รสุขภ�พของ

ประเทศ โดยเฉพ�ะสถ�นพย�บ�ลระดับต่�งๆ ให้ส�ม�รถรักษ�และปรับปรุงม�ตรฐ�นในระยะย�วด้วย

3 ควรให้คว�มสำ�คัญกับก�รออกแบบระบบ (และฐ�นข้อมูล) ที่เน้นก�รเก็บข้อมูลในลักษณะที่จะช่วยให้

ส�ม�รถวิเคร�ะห์คว�มสัมพันธ์ของตัวแปรอย่�งเป็นระบบและคงเส้นคงว� ทั้งนี้ควรมีก�รประส�นง�น

ระหว่�งหน่วยง�นในก�รจัดเก็บ เพื่อให้มีหลักประกันว่�จะได้ข้อมูลครบถ้วนและหลีกเล่ียงก�รทำ�ง�น 

ซำ้�ซ้อน
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 คว�มเหล่ือมลำ้�ที่ม�กเกิน
เป็นประดุจบ่อพิษท�งสังคม
ที่กระจ�ยพิษร้�ยออกไปเป็น
ปัญห�ท�งสุขภ�พ ปัญห�ท�ง
สังคม ปัญห�ท�งสิ่งแวดล้อม
และปัญห�ท�งก�รเมือง 

ศ�สตร�จ�รย์ นพ.ประเวศ วะสี
กล�่วในป�ฐกถ�เปดิก�รประชมุสมชัช�ปฏริปู
ระดับช�ติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555
วันที่ 30 มีน�คม 2555 
ณ ศูนย์ก�รประชุมไบเทค บ�งน�
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 ในช่วง 10 ปีแรก (พ.ศ. 2529-2539) ประเทศไทยค่อนข้�งจะประสบคว�มสำ�เร็จในเรื่องก�รลดคว�มย�กจน  
แม้ว่�นโยบ�ยแก้ไขปัญห�คว�มย�กจนที่ผ่�นๆ ม�มักจะไม่ค่อยชัดเจน หรือถูกกำ�หนดไว้ในแผนพัฒน�เศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งช�ติ แต่สถ�นก�รณ์คว�มย�กจนที่ลดลงได้อย่�งรวดเร็วในอดีตน้ัน เป็นผลพวงจ�กก�รเติบโตท�ง
เศรษฐกิจ ซึ่งทำ�ให้เกิดก�รกระจ�ยผลประโยชน์ไปสู่ทุกกลุ่มทุกชนชั้น 
 เป็นท่ีน่�สังเกตว่�ก�รลดลงของคนจนในช่วงหลังนี้ลดลงอย่�งช้�ๆ หม�ยคว�มว่� กลุ่มคนจนที่เหลืออยู่นี้ 
เป็นกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์หรือผลพวงจ�กก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจน้อยม�ก ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถหลุดพ้นจ�กคว�ม
ย�กจนได้ด้วยตนเอง ขณะเดียวกันปัญห�คว�มเหล่ือมลำ้�ก็ทวีคว�มรุนแรงและปร�กฏเด่นชัดข้ึน จนถูกยกขึ้นม� 
กล่�วอ้�งและเป็นส�เหตุแห่งคว�มขัดแย้งในสังคมไทย
 คำ�ถ�มที่สำ�คัญในเรื่องคว�มย�กจนก็คือ คนไทยที่เป็นคนจนมีม�กแค่ไหน และใครคือคนจน ครัวเรือนย�กจน 
มีโอก�สเลื่อนฐ�นะให้พ้นจ�กคว�มย�กจนได้ดีหรือไม่ อย่�งไร และทำ�ไมก�รกระจ�ยร�ยได้และคว�มเหลื่อมลำ้� 
ในสังคมไทยจึงไม่ลดลง

จำานวนคนยากจนในประเทศไทยลดลง คนจนส่วนใหญ่ยังอยู่ในชนบทโดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคอีสาน
 คนจน หม�ยถึง คนที่อยู่ในครัวเรือนที่มีร�ยจ่�ยเพื่อก�รบริโภคตำ่�กว่�เส้นคว�มย�กจน9 โดยถือว่�สม�ชิกของ
ครัวเรือนย�กจนเป็นคนจนทั้งหมด
 สดัสว่นคนจน หม�ยถงึ รอ้ยละของคนจนตอ่คนทัง้ประเทศ เปน็ตวัทีบ่ง่ช้ีภ�วะคว�มย�กจน (Poverty incidence) 
ซึง่นยิมใชม้�ก สดัสว่นคนจนมปีระโยชน์ในก�รบอกสภ�วก�รณค์ว�มย�กจนว�่มจีำ�นวนคนจนอยูเ่ท�่ไรม�กนอ้ยเพยีงใด 
ในแต่ละพื้นที่

10 คว�มเหลื่อมลำ้�
ในสังคมไทย 

 คว�มย�กจนและคว�มเหลื่อมลำ้�ในสังคมไทย แม้จะไม่ใช่เรื่องเดียวกันก็จริง แต่ก็มีคว�ม
เกี่ยวพันกันอย่�งสูง เพร�ะห�กคนจนได้รับก�รยกฐ�นะข้ึนแล้ว ก�รกระจ�ยร�ยได้ก็จะมี 
คว�มเท่�เทียมกันม�กข้ึน หรือคว�มเหล่ือมลำ�้ก็จะลดลงไดโ้ดยอตัโนมตั ิดงันัน้ในท�งนโยบ�ย
ก�รแก้ปัญห�คว�มย�กจนและลดคว�มเหลื่อมลำ้�จึงควรทำ�ไปพร้อมๆ กัน 

9 เส้นคว�มย�กจน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. เส้นคว�มย�กจนด้�นอ�ห�ร หม�ยถึงจำ�นวนเงินที่ต้องจ่�ยเพื่อซื้อห�อ�ห�รที่ทำ�ให้สม�ชิกในครัวเรือน 
ไดร้บัส�รอ�ห�รขัน้ตำ�่ทีจ่ำ�เปน็สำ�หรบัสม�ชกิของครวัเรอืน และ 2. เสน้คว�มย�กจนสำ�หรบัสนิค�้ที่ไม่ใชอ่�ห�ร เชน่ ค�่ทีอ่ยูอ่�ศยั ค�่แสงสว�่ง ค�่เดนิท�ง  
ค่�เสื้อผ้� ค่�ก�รศึกษ� และค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ เป็นต้น เส้นคว�มย�กจนสำ�หรับสินค้�ที่ไม่ใช่อ�ห�รคำ�นวณจ�กค่�เฉลี่ยของครัวเรือนที่มีร�ยจ่�ยอยู่ในช่วง 
90-110 ของเสน้คว�มย�กจนด�้นอ�ห�ร โดยมสีมมตฐิ�นว�่ห�กครวัเรอืนมรี�ยจ�่ยตำ�่กว�่หรอืสงูกว�่เสน้คว�มย�กจนด�้นอ�ห�รเลก็นอ้ยกห็ม�ยคว�มว�่ 
ครัวเรือนต้องใช้จ่�ยในสินค้�ที่ไม่ใช่อ�ห�รอย่�งสมเหตุสมผลที่สุด
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ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ
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แผนภาพที่ 10.1 สัดส่วนคนจน จำาแนกตามภูมิภาค

กรุงเทพฯ ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ
ภาคใต้

15.0 11.7 11.9 4.4 4.1 1.2 1.2 1.7 2.2 0.8 0.5 1.1 0.8 0.9
34.6 34.5 26.1 18.3 11.2 6.1 7.8 9.0 7.6 4.5 3.3 3.1 3.1 2.5
46.0 47.9 35.2 32.7 20.7 17.8 16.5 23.1 20.3 15.7 12.0 12.9 13.3 11.1
62.6 56.7 46.1 41.1 28.1 24.5 30.7 35.3 23.1 18.6 16.7 13.0 14.6 13.7
37.5 32.9 29.0 25.2 17.8 10.3 14.0 16.6 9.6 6.0 5.5 5.9 4.4 4.7

สัดส่วนคนจน
ในปี 2529 มีจำานวน

แต่ในปี 2552 ลดลง
อย่างต่อเนื่องเหลือเพียง

44.9%

8.1%

 ในป ีพ.ศ. 2529 ประเทศไทยมีสดัสว่นคนจนรอ้ยละ 44.9 หม�ยคว�มว่� 

คนไทยทุกๆ 100 คนเป็นคนจน 45 คน และลดลงต่อเนื่องเหลือเพียง 8 คน 

จ�กทุกๆ 100 คน หรือมีเพียงร้อยละ 8.1 ของประช�กร ในปี พ.ศ. 2552 

โดยในช่วงเวล�เดียวกันนี้ คนจนนอกเขตเทศบ�ล (เขตชนบทเดิม) ลดจ�ก 

ร้อยละ 52.6 เหลือร้อยละ 10.4 ส่วนคนจนในเขตเทศบ�ล ลดลงจ�กร้อยละ 

25.3 เหลือร้อยละ 3.0 อย่�งไรก็ต�มคนจนส่วนใหญ่ยังอยู่นอกเขตเทศบ�ล 

คือคิดเป็นร้อยละ 88.5 ของคนจนทั้งหมดในปี พ.ศ. 2552

 คนจนสว่นใหญจ่ะอยู่ในภ�คตะวนัออกเฉยีงเหนอื โดย 3 ใน 5 ของคนจน

ทั้งประเทศ กระจุกตัวอยู่ในภ�คนี้ ในปี พ.ศ. 2529 ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 

มีคนจนร้อยละ 62.6 ของประช�กรในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ และลดลง 

เหลือร้อยละ 13.7 ในปี พ.ศ. 2552 รองลงม�เป็นภ�คเหนือ มีสัดส่วนคนจน

ร้อยละ 46 ของประช�กรในภ�คเหนือในปี พ.ศ. 2529 และลดลงเหลือ 

ร้อยละ 11.1 ในปี พ.ศ. 2552 กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ที่มีอัตร�ก�รลดลง 

ของคนจนเร็วกว่�ภ�คอื่นๆ กล่�วคือ สัดส่วนคนจนลดจ�กร้อยละ 15  

ในปี พ.ศ. 2529 เหลือร้อยละ 0.9 ในปี พ.ศ. 2552 รองลงม�เป็นภ�คกล�ง  

โดยมีสัดส่วนคนจนลดลงจ�กร้อยละ 34.6 ของประช�กรภ�คกล�ง 

ในปี พ.ศ. 2529 เหลือร้อยละ 2.5 ในปี พ.ศ. 2552 (แผนภ�พที่ 10.1)
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 ในปี พ.ศ. 2529 กลุ่มผูใ้ช้แรงง�น มสัีดส่วนคนจนม�กทีสุ่ด โดยมสีดัสว่น

คนจนร้อยละ 67.9 ของผู้ใช้แรงง�นทั้งหมด รองลงม�เป็นกลุ่มเกษตรกร  

มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 59.5 ของเกษตรกรทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2552 กลุ่มที่มี 

สัดส่วนคนจนม�กที่สุดคือกลุ่มเกษตรกร (มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 15.6  

ของเกษตรกร) รองลงม�เป็นกลุ่มผูท้ี่ไมไ่ดป้ฏิบัตงิ�นในเชิงเศรษฐกจิ (สดัสว่น

คนจนร้อยละ 13.1 ของผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติง�นในเชิงเศรษฐกิจ) และกลุ่มผู้ใช้

แรงง�น (สัดส่วนคนจนร้อยละ 13.0 ของผู้ใช้แรงง�น) และเมื่อพิจ�รณ�

ระดับก�รศึกษ�ของผู้ที่มีก�รศึกษ�สูงสุดในครัวเรือน พบว่�คนจนส่วนใหญ่ 

มีก�รศึกษ�สูงสุดระดับประถมศึกษ�หรือตำ่�กว่� ซึ่งอ�จจะสะท้อนถึงโอก�ส

ในก�รเข้�ถึงแหล่งง�นและแหล่งทุนได้น้อยกว่�คนกลุ่มอื่นๆ รวมถึงโอก�ส

ที่คนกลุ่มนี้จะส�ม�รถหลุดพ้นจ�กคว�มย�กจนด้วย

ไม่จำาเป็นว่าคนจนต้องจนตลอดไป 

 เม่ือเวล�ผ่�นไปคนจนมีโอก�สท่ีจะหลุดพ้นจ�กคว�มย�กจนหรือห�ยจนได้  

ในขณะเดียวกันคนที่ไม่จน เมื่อต้องประสบปัญห�หรือเหตุก�รณ์ที่ไม่ค�ดคิด

ก็อ�จกล�ยเป็นคนจนได้เช่นเดียวกัน

 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติมีชุดข้อมูลก�รสำ�รวจภ�วะเศรษฐกิจและสังคม 

โดยก�รสำ�รวจซำ้�ครัวเรือนเดิม (Panel SES) ซ่ึงได้ติดต�มสำ�รวจข้อมูล 

กบักลุม่ตวัอย�่งเดมิจำ�นวนทัง้สิน้ 6,000 ครวัเรอืนในชว่งป ีพ.ศ. 2548-2550  

ซ่ึงจ�กข้อมูลนี้ส�ม�รถใช้ตรวจสอบว่�ครัวเรือนที่ย�กจนในแต่ละปีส�ม�รถ

หลุดพ้นคว�มย�กจนจำ�นวนเท่�ไร และครัวเรือนที่ไม่ย�กจนในแต่ละปี 

กล�ยเป็นครัวเรือนย�กจนจำ�นวนเท่�ไร และอีกสองกลุ่มที่ไม่เปลี่ยนแปลง

ฐ�นะคว�มย�กจน คอืกลุ่มที่ไมเ่คยจน กบักลุ่มที่ไมเ่คยหลุดพน้คว�มย�กจน 

ซึง่อ�จกล�่วไดว้�่กลุม่นีเ้ปน็กลุม่ทีจ่นเรือ้รงั โดยร�ยง�นทัง้จำ�นวนและสดัสว่น

ของครัวเรือน

พ.ศ. 2529 กลุม่ผู้ใชแ้รงงานสว่นใหญ่
ยังเป็นคนจน มีจำานวนสูงถึง

67.9%

 ในปี พ.ศ. 2548 มีครัวเรือนย�กจนอยู่ 1,654 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 27.6 ของครัวเรือนตัวอย่�งทั้งหมด 

ในจำ�นวนนี้พบว่�หนึ่งปีต่อม�ยังคงจนอยู่จำ�นวน 951 ครัวเรือนหรือมีครัวเรือนร้อยละ 42.5 ที่ห�ยจนในปีถัดม�  

ในขณะเดยีวกนักมี็ครวัเรอืน 510 ครวัเรอืน หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 11.7 ของครวัเรอืนที่ไมจ่นในป ีพ.ศ. 2548 แตก่ล�ยเปน็ 

ครัวเรือนจนในปี พ.ศ. 2549

 ในปี พ.ศ. 2550 มีครัวเรือนจนทั้งหมด 1,277 ครัวเรือน ในจำ�นวนนี้เป็นครัวเรือนจนเรื้อรัง หม�ยคว�มว่� 

จนทั้งส�มปีจำ�นวน 640 ครัวเรือน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10.3 ของครัวเรือนตัวอย่�งทั้งหมดในปี พ.ศ. 2550 นั้น หรือห�ก

เปรียบเทียบเป็นสัดส่วนข้�มปี จะพบว่�จำ�นวนครัวเรือนจนเรื้อรังดังกล่�ว คิดเป็นร้อยละ 38.7 ของครัวเรือนที่เคยจน 

ในป ีพ.ศ. 2548 ในขณะเดยีวกนัจะเหน็พลวตัก�รเข�้และออกจ�กคว�มย�กจน โดยมคีรวัเรอืนที่ไมจ่นในป ีพ.ศ. 2549 

แต่กล�ยเปน็ครวัเรอืนจนในปี พ.ศ. 2550 จำ�นวน 421 ครวัเรอืน คดิเปน็รอ้ยละ 9.8 ของครวัเรอืนไมจ่นในป ีพ.ศ. 2549  

และยังพบว่�มีครัวเรือนที่เคยจนในปี พ.ศ. 2549 แต่ห�ยจนในปี พ.ศ. 2550 จำ�นวน 576 ครัวเรือน คิดเป็น 

ร้อยละ 39.4 ของครัวเรือนจนในปี พ.ศ. 2549 (แผนภ�พที่ 10.2) ซึ่งแสดงถึงโอก�สที่จะหลุดพ้นจ�กคว�มย�กจน 

ในระดับค่อนข้�งสูง อันเป็นลักษณะเด่นของสังคมไทย
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หมายเหตุ: การสำารวจเริ่มต้นที่ 6,000 ครัวเรือน แต่ติดตามได้เพียง 5,774 ในปี 2549 และครัวเรือนขยายเพิ่มเป็น 6,184 ครัวเรือน ในปี 2550
ที่มา: ข้อมูลการสำารวจทางเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพที่ 10.2 โอกาสของการหลุดพ้นความยากจนปี พ.ศ. 2548-2550

แม้จำานวนคนจนจะลดลง แต่ช่องว่างความเหลื่อมลำ้ายังกว้าง คนรวยที่สุด 20% ของประเทศ 
มีรายได้รวมกันถึงร้อยละ 54 ของรายได้ทั้งประเทศ
 “ก�รพัฒน�เศรษฐกิจ” ของไทยมีรูปแบบคล้�ยกับหล�ยประเทศที่มีก�รเติบโตเร็ว คือใช้ระบบตล�ดเป็นหลัก  

โดยมภี�คเอกชนเปน็ผูข้บัเคลือ่นหลกั ในขณะทีภ่�ครฐักท็ำ�หน�้ทีส่นบัสนนุอย�่งแขง็ขนัดว้ยก�รจดัห�โครงสร�้งพืน้ฐ�น 

ทีเ่อือ้ตอ่ก�รทำ�ธรุกจิ เชน่ สร�้งถนนหนท�ง เขือ่น ไฟฟ้� แหลง่นำ�้เพือ่ก�รผลติ รวมทัง้ว�งร�กฐ�นก�รบรหิ�รจดัก�ร

ที่เน้นเสถียรภ�พท�งเศรษฐกิจผ่�นนโยบ�ยก�รเงินก�รคลังที่มีคว�มรอบคอบและรัดกุม

 ก�รท่ีภ�คเอกชนเป็นกลไกขบัเคลือ่นหลกั ยอ่มหลีกเล่ียงไมไ่ดท้ีจ่ะทำ�ใหเ้กดิ “ชนช้ันน�ยทนุ” หรอืผูป้ระกอบก�ร

ธุรกิจร�ยใหญ ่“ผูน้ำ�” ในก�รลงทนุสร�้งกจิก�ร ห�ตล�ด สร�้งก�รจ้�งง�น และใช้ทรพัย�กรธรรมช�ต ิเชน่ ทีด่นิ ป�่ไม ้ 

ทรพัย�กรท�งทะเลต�่งๆ ซึง่ในเศรษฐกจิทีเ่ตบิโตเรว็นัน้ ในชว่งแรกชนชัน้น�ยทนุกจ็ะเปน็ผูไ้ดร้บัส่วนแบง่ของผลพวง

ก�รเติบโตที่ม�กกว่�คนอื่น อีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับประโยชน์อย่�งสูงด้วยคือเจ้�ของที่ดินและผู้มี “อำ�น�จ” ในก�รใช้และ

จัดสรรทรัพย�กรที่ดิน

2548 2549 2550

จน
1,654 ครัวเรือน

(27.6%)

จน
951 ครัวเรือน

(16.5%)

จน
510 ครัวเรือน

(8.8%)

จน
640 ครัวเรือน

(10.3%)

จน
216 ครัวเรือน

(3.5%)

จน
205 ครัวเรือน

(3.3%)

จน
216 ครัวเรือน

(3.5%)

ไม่จน
677 ครัวเรือน

(11.7%)

ไม่จน
3,636 ครัวเรือน

(63.0%)

ไม่จน
293 ครัวเรือน

(4.7%)

ไม่จน
283 ครัวเรือน

(4.6%)

ไม่จน
459 ครัวเรือน

(7.4%)

ไม่จน
3,872 ครัวเรือน

(62.6%)

ไม่จน
4,346 ครัวเรือน

(72.6%)
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ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ความเหลื่อมลำ้าด้านรายจ่ายในสังคมไทยมีทิศทางที่ดีขึ้นเล็กน้อย 

 ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2504 เป็นต้นม� สังคมไทยมีคว�มเหลื่อมลำ้�ม�กขึ้นทั้งด้�นร�ยได้ ร�ยจ่�ย และคว�มมั่งคั่ง  

โดยคว�มเหลือ่มลำ�้แตะระดบัสงูสดุประม�ณปี พ.ศ. 2533-2535 หลงัจ�กนัน้อกีประม�ณ 15 ป ี(ถงึประม�ณป ีพ.ศ. 2549)  

ภ�พรวมคว�มเหลือ่มลำ�้ไม่มีแนวโนม้ชดัเจนนกั บ�งปดีข้ึีน บ�งปเีลวลง ส่วนระยะป ีพ.ศ. 2549-2552 คว�มเหลือ่มลำ�้ 

เริม่มสีญัญ�ณดขีึน้ แตเ่มือ่ดกู�รกระจ�ยตวัของร�ยจ่�ย10 คว�มเหล่ือมลำ�้มทีศิท�งชัดเจนกว่�ด�้นร�ยได ้คอืมแีนวโนม้ 

ระยะย�วที่ลดลงเล็กน้อยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นม� แม้จะสะดุดไปเล็กน้อยไปช่วงฟื้นตัวจ�กวิกฤตก�รเงินเอเชีย

หลังปี พ.ศ. 2541 (ดูก�รเคลื่อนไหวของสัมประสิทธิ์ Gini ในแผนภ�พที่ 10.3)

 ในด�้นโครงสร�้งครอบครวั ก�รเพิม่ขึน้ของก�รอยูค่นเดยีวและครอบครวัหนึง่รุน่ สะทอ้นก�รปรบัตวัด�้นประช�กร

ของคนไทยต�มก�รลดลงของประช�กรโดยรวม และยังทำ�ให้ขน�ดครอบครัวเล็กลงโดยเฉพ�ะครอบครัวส�มรุ่นและ

สองรุ่น ซึ่งปร�กฏก�รณ์นี้น่�จะมีผลทำ�ให้ก�รกระจ�ยร�ยได้ดีขึ้น เพร�ะครอบครัวสองกลุ่มนี้ปกติมีร�ยได้เฉลี่ยต่อหัว 

ตำ�่กว�่ครอบครวัประเภทอืน่ สว่นก�รทีพ่บว�่ครอบครวัแหว่งกล�งกม็จีำ�นวนเพิม่ขึน้เช่นกนั น�่จะแสดงถงึก�รปรบัตวั

 ส่วนเจ้�ของปัจจัยก�รผลิตประเภทอื่นๆ เช่น แรงง�น ผู้ประกอบก�ร

ร�ยย่อย เจ้�ของที่ดินผืนเล็กๆ ก็ได้รับประโยชน์จ�กก�รพัฒน�นี้เช่นกัน 

เนื่องจ�กมีส่วนร่วมในกระบวนก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจในฐ�นะ “ผู้ต�ม” 

เร�เรียกกระบวนก�รนี้ว่� Trickle-down ของประโยชน์ที่ไหลจ�กบนลงล่�ง 

อย่�งไรก็ต�ม “ผู้ต�ม” มักได้รับส่วนแบ่งในสัดส่วนที่น้อยกว่� เพร�ะผู้ต�ม

จะรับภ�ระคว�มเสี่ยงน้อยกว่�ผู้นำ� ส่งผลให้ก�รกระจ�ยร�ยได้ในระยะแรก 

มีแนวโน้มเลวลง แต่คว�มย�กจนก็ลดลงเร็วเช่นกัน

 ประเทศไทยในระยะ 30 ปีแรกของก�รพัฒน�มีลักษณะน้ีชัดเจน ส่วนประเทศ 

อืน่ทีเ่ดนิต�มแบบแผนนี้ในปัจจุบันอ�ทเิช่น จีน เวียดน�ม และอนิเดยี กพ็บว�่ 

จำ�นวนคนจนลดลงอย่�งรวดเร็ว แต่ก�รกระจ�ยร�ยได้ก็เลวลงเช่นกัน

 ถ�้ดจู�กสถติติวัเลข ประเทศไทยจัดว่�เปน็ประเทศทีป่ระสบคว�มสำ�เรจ็

อย�่งสูงในก�รลดคว�มย�กจน อย�่งไรกต็�มผลประโยชนท์�งเศรษฐกจินีม้ไิด้

กระจ�ยตัวอย่�งเท่�เทียมกัน ข้อมูลที่แสดงถึงช่องว่�งในก�รกระจ�ยร�ยได้ 

ของไทยที่ชัดเจนคือ ก�รพิจ�รณ�ส่วนแบ่งร�ยได้ในแต่ละกลุ่มร�ยได้  

ซ่ึงคำ�นวณไดโ้ดยก�รเรยีงลำ�ดบัประช�กรไทยต�มร�ยได ้(จ�กนอ้ยไปม�ก) และ

แบ่งประช�กรออกเปน็ห�้กลุ่ม (แตล่ะกลุ่มมจีำ�นวนเท�่ๆ กนั) จ�กนัน้คำ�นวณ 

ห�ร�ยได้รวมของแต่ละกลุ่ม ตัวเลขล่�สุด (ปี พ.ศ. 2552) พบว่�กลุ่มที่รวย

ที่สุดมีส่วนแบ่งร�ยได้ม�กกว่�ครึ่งของร�ยได้ทั้งหมด โดยมีส่วนแบ่งร�ยได้ 

สูงถึงร้อยละ 54.4 ในขณะที่กลุ่มที่จนที่สุดมีส่วนแบ่งร�ยได้เพียงร้อยละ 4.6 

ผู้มีร�ยได้สูงสุด 20% ของประช�กร มีร�ยได้เฉลี่ยคิดเป็นประม�ณ 11.9 เท่�

ของผู้มีร�ยได้ตำ่�สุด 20%

ปี 2552 กลุ่มที่รวยที่สุด มีส่วนแบ่ง
ของรายได้ทั้งหมดสูงถึง

54.4%

ในขณะที่กลุ่มจนที่สุด มีส่วนแบ่ง
ของรายได้เพียง

4.6%

10 ร�ยจ่�ยเป็นตัวแปรบอกระดับฐ�นะท�งเศรษฐกิจที่ดีกว่�ร�ยได้ ดังน้ันในบทคว�มน้ีแม้จะใช้คำ�ว่�ก�รกระจ�ยร�ยได้ แต่ในหล�ยครั้งหม�ยถึง  
ก�รกระจ�ยตัวของร�ยจ่�ยครัวเรือน
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2519 2524 2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2542 2543 2544 2545 2547 2549 2550 2551 2552

ที่มา: ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ
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หน่วย: ร้อยละ

แผนภาพที่ 10. 3 สัมประสิทธิ์ Gini ด้านรายได้และด้านรายจ่าย ปี พ.ศ. 2519-2552

ด้านรายได้ ด้านรายจ่าย

เกือบ 10 ปีแล้วที่นโยบายเพื่อลดความยากจนปรากฏเป็นวาระแห่งชาติ 
 ในอดีตประเทศไทยไม่เคยมีนโยบ�ยเพื่อแก้ไขปัญห�คว�มย�กจนในระดับประเทศ หรือ ปัญห�คว�มย�กจน

ไม่ได้เป็นส่วนที่สำ�คัญของแผนพัฒน�ประเทศ ก�รลดลงของคว�มย�กจนส่วนใหญ่เป็นผลม�จ�กก�รขย�ยตัวท�ง

เศรษฐกจิของประเทศ  ในขณะเดยีวกนักม็เีพยีงนกัวิช�ก�รเท�่น้ันทีเ่ป็นแกนนำ�สำ�คญั (เพยีงแกนเดยีว) ในก�รออกแบบ

นโยบ�ยเพือ่แกไ้ขปัญห�คว�มย�กจนในระดบัประเทศ ส่วนนกัก�รเมอืงผูม้อีทิธพิลในก�รกำ�หนดนโยบ�ยในแตล่ะด้�น  

แทบไม่ให้คว�มสำ�คัญต่อปัญห�คว�มย�กจน หรือมีอิทธิพลน้อยม�กในก�รกำ�หนดนโยบ�ยในระดับพื้นที่ขน�ดเล็กที่

เฉพ�ะเจ�ะจง 

 ในระยะหลงั ชว่งปี พ.ศ. 2543-2544 พรรคไทยรกัไทยไดใ้หค้ว�มสำ�คญักบันโยบ�ยเพือ่แกไ้ขปญัห�คว�มย�กจน

ในระดับประเทศ โดยมีก�รกำ�หนดให้ก�รแก้ไขปัญห�คว�มย�กจนเป็น “ว�ระแห่งช�ติ” เป็นครั้งแรก และเป็นช่วง

เวล�เดียวกับที่ทุกๆ ประเทศทั่วโลกก็เริ่มกลับม�ให้คว�มสำ�คัญกับก�รลดคว�มย�กจน คว�มสำ�เร็จท�งก�รเมืองของ

พรรคไทยรักไทยส่วนหนึ่งก็เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงนี้ ดังนั้น นโยบ�ยแก้ไขปัญห�คว�มย�กจนในปัจจุบันจึงมีก�รตั้ง 

เป้�หม�ยที่ชัดเจนม�กขึ้น มีก�รกระจ�ยไปในแต่ละภ�คเศรษฐกิจม�กขึ้น ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับโครงก�ร 30 บ�ท

รักษ�ทุกโรค

ให้เข้�กับชีวิตที่ค�บเกี่ยวระหว่�งเมืองและชนบทม�กขึ้น (ทำ�ง�นในเมืองและส่งลูกกลับไปอยู่กับปู่ย่�ต�ย�ยที่ชนบท) 

ซึง่คว�มเกีย่วพนักบัคว�มเหลือ่มลำ�้ในกรณนีี้ไมชั่ดเจน แมจ้ะพบว่�ครอบครวัแหว่งกล�งมแีนวโนม้ในก�รเป็นครอบครวั 

ย�กจนสงูกว�่ครอบครวัประเภทอืน่กต็�ม แตค่รวัเรอืนแหว่งกล�งกอ็�จเป็นครอบครวัส�มรุน่ทีเ่คยจนม�แตแ่รกอยูแ่ลว้ 

และเลือกเป็นครอบครัวแหว่งกล�งเพร�ะเห็นว่�เป็นหนท�งในก�รหลุดพ้นคว�มย�กจนก็เป็นได้ ห�กเป็นเช่นนั้น 

ก�รเพิ่มขึ้นของครอบครัวแหว่งกล�งจะม�พร้อมกับก�รลดลงของคว�มเหลื่อมลำ้�
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ข้อเสนอแนะด้านนโยบายสาธารณะ

ปัจจุบันปัญห�ก�รกระจ�ยร�ยได้และก�รกระจ�ยคว�มมั่งคั่งที่เหล่ือมลำ้�ม�กเป็นปัญห�ที่รุนแรงกว่�ปัญห�คว�ม

ย�กจน จึงควรมีนโยบ�ยลดคว�มเหลื่อมลำ้�อย่�งจริงจังและยั่งยืน คว�มเหลื่อมลำ้�แม้จะมีแนวโน้มลดลง แต่ก็ไม่ 

ลดลงม�ก ส่วนหนึ่งเป็นเพร�ะคว�มมั่งคั่งระยะหลังกระจุกตัวในกลุ่มผู้มีร�ยได้สูงที่สุดม�กขึ้น

1 ควรมีนโยบ�ยด้�นก�รคลงัท่ีลดคว�มเหล่ือมลำ�้ในส่วนนี ้เช่นก�รปฏิรปูโครงสร�้งภ�ษทีีเ่พิม่ภ�ษทีรพัยส์นิ 

และขย�ยฐ�นภ�ษีไปสู่ผู้มีร�ยได้สูงที่ยังไม่เสียภ�ษีหรือเสียไม่เต็มคว�มส�ม�รถ

2 หลีกเลี่ยงก�รใช้นโยบ�ยประช�นิยม ซึ่งประโยชน์ตกอยู่กับคนชั้นกล�งระดับล่�งม�กกว่�คนจน

3 รัฐควรมีนโยบ�ยขจัดคว�มย�กจนที่เป็นรูปธรรมที่ให้ก�รดูแลคนจนเป็นพิเศษ เพร�ะก�รดูแลระหว่�ง

คนจนด้วยกันเองหรือจ�กญ�ติมิตรที่ไม่จนก็เป็นไปได้ย�กขึ้น เนื่องจ�กขน�ดครอบครัวมีแนวโน้มเล็กลง 

4 นโยบ�ยคว�มย�กจนควรเน้นกลุ่มเป้�หม�ย ควรออกแบบระบบก�รจัดก�รที่เหม�ะสม ประกอบด้วย 

(ก) ระบบฐ�นข้อมูลคนจน (ข) ระบบก�รเข้�ถึงคนจน เช่น ก�รมีนักพัฒน�ชุมชนที่กระจ�ยและเข้�ถึง

ในระดับพื้นที่

5 นโยบ�ยพืน้ฐ�นอืน่ทีต่อ้งใหค้ว�มสำ�คญัเพิม่ข้ึนคอืก�รดแูลแรงง�นย�กจน และใหน้กัเรยีนย�กจนมโีอก�ส

เข้�ถึงก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พ

6 ห�กต้องก�รให้คว�มเหลื่อมลำ้�ลดลงอย่�งยั่งยืนจำ�เป็นต้องมีชุดนโยบ�ยที่มีเป้�หม�ยสองประก�รคือ  

(ก) ป้องกันมิให้ช่องว่�งระหว่�งคนรวยกับกลุ่มคนอื่นในสังคมกว้�งม�กขึ้น (ข) เร่งคว�มเร็วของก�รปรับ

ลดลงของช่องว่�งระหว่�งคนจนกับคนชั้นกล�ง

7 นโยบ�ยทีส่�ม�รถบรรลเุป�้หม�ยหลักสองประก�รข้�งตน้มหีล�กหล�ยประก�ร ตวัอย�่งเช่นก�รสร�้งก�ร

ขย�ยตัวท�งเศรษฐกจิอย่�งมีสว่นรว่มและทัว่ถงึ (Inclusive growth) โดยก�รทำ�ใหก้ระบวนก�รโลก�ภวิตัน ์

เปน็ไปอย�่งทัว่ถงึ (Inclusive globalization) เพือ่ใหผ้ลประโยชน์ไมก่ระจุกตวัอยูก่บักลุ่มทนุ ผูป้ระกอบก�ร 

และผู้บริห�รธุรกิจขน�ดใหญ่ ในส่วนของก�รพัฒน�นวัตกรรมและเทคโนโลยีก็ควรเป็นไปอย่�งทั่วถึง 

(Inclusive innovation) เช่นกัน โดยต้องสร้�งทักษะระดับสูงให้แรงง�นจำ�นวนม�กที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้ 

ไม่กระจุกตัวเพียงผู้มีก�รศึกษ�สูงเท่�นั้น แนวนโยบ�ยทั้งสองจะป้องกันมิให้ช่องว่�งระหว่�งคนรวยกับ

คนกลุ่มอื่นในสังคมกว้�งม�กขึ้น ส่วนก�รเร่งลดช่องว่�งระหว่�งคนจนกับคนชั้นกล�งนั้น นโยบ�ยที่ได้

ประสิทธิผลที่สุดคือก�รสร้�งระบบสวัสดิก�รพื้นฐ�นถ้วนหน้� (Basic universal welfare system) อันเป็น

กลไกที่ช่วยสร้�งคว�มเท่�เทียมกันของโอก�สในระยะย�วได้ดีที่สุด

8 ฐ�นขอ้มูลคนจนอ�จเป็นสว่นหน่ึงของฐ�นข้อมลูระบบสวัสดกิ�รถว้นหน�้ทีค่วรทำ�ก�รพฒัน�ข้ึน เพือ่เปน็

ระบบติดต�มก�รให้สวัสดิก�รพื้นฐ�นอย่�งถ้วนหน้�และไม่ซำ้�ซ้อน
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 ในสองทศวรรษของก�ร
พัฒน� ครัวเรือนไทยได้ก้�ว
ออกจ�กสังคมเกษตร ผลของ
ก�รก้�วออกจ�กสังคมเกษตร 
ทำ�ใหส้ม�ชิกในครัวเรือน ซึง่เคย
มีก�รลงทุนร่วมกันทั้งในด้�น
ก�รผลิตร่วมกัน และบริโภค
ร่วมกัน  กล�ยเป็นสั งคม ท่ี  
ครัวเรือนส่วนใหญ่มกี�รบรโิภค
ร่วมกัน แต่สม�ชิกกลับแยกกัน 
กระจัดกระจ�ยไปในภ�คก�ร
ผลติและบรกิ�รต�่งๆ หรอืตล�ด
แรงง�นที่หล�กหล�ยม�กขึ้น
ต�มก�ลเวล� 

ศ�สตร�จ�รย์ ดร.อัมม�ร สย�มว�ล�
จ�กก�รสัมภ�ษณ์ 
เมื่อวันที่ 16 กรกฎ�คม พ.ศ. 2555 
ณ สถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย
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11 บทส่งท้�ย

 ก�รศึกษ� “ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษแห่งก�รพัฒน�”น้ี ใช้ข้อมูลก�ร

สำ�รวจสภ�วะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2529 - 255211  

และข้อมูลก�รสำ�รวจภ�วะก�รทำ�ง�นของประช�กร (Labor force survey) 

และก�รสำ�รวจอน�มัยและสวัสดิก�ร จ�กสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติเป็นหลัก 

ในก�รวิเคร�ะห์ ผลก�รศึกษ�ส�ม�รถสรุปเป็น 4 ประเด็นสำ�คัญ ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครัวเรือน
 เมือ่จำ�แนกครวัเรอืนเปน็ 6 ประเภท (ไดแ้ก ่ครวัเรอืนอยูค่นเดยีว ครัวเรอืน 

อยู่กับเพื่อนหรือญ�ติ ครัวเรือน 1 รุ่น ครัวเรือน 2 รุ่น ครัวเรือน 3 รุ่น และ

ครวัเรอืนแหว่งกล�ง) ในช่วง 20 ปทีีผ่�่นม� พบว่� ขน�ดครวัเรอืนไทยเลก็ลง  

ครัวเรือนที่มีอัตร�ก�รเพิ่มขึ้นสูงที่สุด คือ ครัวเรือนแหว่งกล�ง (ครัวเรือนที่มี 

คนแก่อยู่กับเด็ก) ครัวเรือน 1 รุ่น ครัวเรือนอยู่คนเดียว และครัวเรือน 3 รุ่น  

ครัวเรือนแหว่งกล�งเป็นปร�กฏก�รณ์สำ�คัญที่พบในพื้นที่ภ�คตะวันออก 

เฉยีงเหนอืและภ�คเหนอืมจีำ�นวนรวมกนัถงึ 1.02 ล้�นครวัเรอืน และยงัพบว�่ 

ครัวเรือนอยู่คนเดียวที่เป็นผู้สูงอ�ยุก็มีสัดส่วนเปล่ียนแปลงเพิ่มม�กขึ้น  

จ�กเดมิรอ้ยละ 20 เปน็รอ้ยละ 34 ทัง้นีค้รวัเรอืนหนึง่รุน่ทีผู่ส้งูอ�ยอุ�ศยัคนเดยีว 

เป็นผู้หญิงมีม�กขึ้น

 แต่เดิมสังคมไทยมีอัตร�ก�รต�ยในวัยเด็กสูง แต่ในปัจจุบันคนไทยที่ต�ยตั้งแต่ยังเด็ก
มีจำ�นวนลดลง แต่ต�ยในวัยชร�ม�กขึ้น ครัวเรือนไทยในปัจจุบันมีบุตรหล�นลดลง คนแก่
อ�ยุยืนย�วขึ้น คนที่อยู่ในวัยทำ�ง�นมีสัดส่วนลดลง รุ่นลูกรุ่นหล�นของเร�จะมีภ�ระในก�ร
ดูแลญ�ติสูงอ�ยุม�กขึ้นและน�นขึ้น หม�ยคว�มว่�ทรัพย�กรของครอบครัวและรัฐบ�ล 
จะถูกโยกย้�ยม�ใช้ในก�รศึกษ�และก�รดูแลคนชร�ม�กขึ้น 

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาครัวเรือน
อยู่คนเดียวที่เป็นผู้สูงอายุมากขึ้น
จาก 20% เพิ่มเป็น

34%

11 ก�รเสนอสถิติซึ่งเปรียบเทียบในก�รศึกษ�นี้ ห�กมิได้ระบุปีไว้จะเป็นก�รเปรียบเทียบระหว่�งปี พ.ศ. 2529 กับ พ.ศ. 2552
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ฐานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของครัวเรือนไทย
 ครวัเรอืนไทยมีคว�มเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ โดยร�ยไดเ้พิม่ขึน้ม�กกว�่ก�รเพิม่ขึน้ 

ของ GDP เล็กน้อย ร�ยได้เฉลี่ยต่อหัวของครัวเรือนเพิ่มสูงม�กกว่�ร�ยจ่�ย 

ต่อหัว ทำ�ให้คว�มส�ม�รถในก�รออมของครัวเรือนเพิ่มขึ้น จำ�นวนครัวเรือน

ที่ไม่มีเงินออมมีก�รเปลี่ยนแปลงลดลงจ�กร้อยละ 48 เหลือเพียงร้อยละ 25  

เท่�นั้น แต่ถึงกระนั้นคนจำ�นวนม�กก็ยังไม่มีเงินออม ด้�นก�รถือครอง

ทรพัยส์นิพบว�่มลูค�่ทรพัยส์นิทีค่รวัเรอืนถอืครองมมี�กขึน้สำ�หรบัครวัเรอืน

ประเภท 1 รุน่ - 3 รุน่ ชวีติคนไทยมีสิง่อำ�นวยคว�มสะดวกเพิม่ข้ึนชัดเจนทีสุ่ด 

คือ โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ มีไฟฟ้� และนำ้�ประป�ใช้ 

 • ความยากจนลดลง  จำ�นวนคนจนลดลงอย�่งม�ก นโยบ�ยหลกัประกนั 

สุขภ�พมีผลในก�รลดจำ�นวนคนจนลงเกือบ 7.5 แสนคน ระหว่�งช่วง 

ปี พ.ศ. 2533-2537 และปี พ.ศ. 2550 นอกจ�กนี้นโยบ�ยด้�นสวัสดิก�ร 

ในประเทศไทยดีขึ้นม�ก เช่น โครงก�รอ�ห�รกล�งวันเด็ก เด็กในชนบท

กว่�ร้อยละ 60 ได้รับอ�ห�รเสริม คนชร�ได้รับเบี้ยผู้สูงอ�ยุ และประช�ชน 

ส่วนใหญ่ได้รับสิทธิก�รรักษ�พย�บ�ล 

 แมป้ระเทศไทยจะมแีนวโนม้สดัสว่นคว�มย�กจนลดลง แตค่ว�มย�กจน

ยังคงกระจุกตัวอยู่กับกลุ่มครัวเรือนแหว่งกล�ง และครัวเรือน 3 รุ่นม�กกว่�

กลุ่มอื่นๆ ในสังคม จ�กข้อมูลปี พ.ศ. 2552 พบว่�อัตร�ส่วนร�ยได้ระหว่�ง

กลุ่มคนจนที่สุดและกลุ่มคนรวยที่สุดยังอยู่ที่ 11.9 เท่� 

 • เด็กและแรงงานไทยมีการศึกษาดีขึ้น ประเทศไทยประสบคว�มสำ�เร็จ

ในก�รขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ�อย่�งชัดเจน โดยในช่วง 20 ปีที่ผ่�นม�  

ช่องว่�งก�รศึกษ�ระหว่�งเมืองและชนบทดีข้ึนทั้งในเพศช�ยและหญิง  

คนไทยมีโอก�สท�งก�รศึกษ�ดีขึ้นส�ม�รถศึกษ�ต่อในระดับช้ันสูงได้ม�ก  

ส่งผลทำ�ให้แรงง�นไทยมีระดับก�รศึกษ�เฉลี่ยสูงขึ้น

 • เด็กไทยอยู่กับพ่อแม่น้อยลง โดยเฉพ�ะเด็กที่อ�ศัยในชนบท เด็กใน

ภ�คตะวนัออกเฉียงเหนอืและภ�คเหนอื เดก็ทีอ่ยู่ในครวัเรอืนย�กจนและเดก็

ทีอ่ยู่ในครวัเรอืนแหวง่กล�ง ส�เหตนุีม้�จ�กก�รย�้ยถิน่เพือ่ทำ�ง�น/เศรษฐกจิ 

และก�รหย่�ร้�ง โดยจ�กสถิติปี พ.ศ. 2549 เด็กอยู่กับพ่อแม่มีอยู่ร้อยละ 65 

แต่ในปี พ.ศ. 2552 พบว่�เด็กอยู่กับพ่อแม่ลดลงเหลือร้อยละ 62 เท่�นั้น  

ห�กพจิ�รณ�ต�มกลุม่ฐ�นะท�งเศรษฐกจิพบว�่ ในป ีพ.ศ. 2552 เดก็ในครวัเรอืน 

ย�กจนมีเพียงร้อยละ 55 เท่�นั้นที่มีโอก�สอยู่ในครอบครัวที่มีทั้งพ่อและแม่ 

(เมือ่เปรยีบเทยีบกบัรอ้ยละ 62 ในปี พ.ศ. 2549) ก�รศกึษ�ยงัพบอกีว�่ ห�กเดก็ 

ไมไ่ด้อยู่กับพ่อแมแ่ลว้ โอก�สก�รเรยีนตอ่มห�วทิย�ลัยของเดก็ผูช้�ยจะลดลง 

ร้อยละ 27 ขณะที่เด็กผู้หญิงจะลดลงร้อยละ 32.5

จำานวนครัวเรือนที่ไม่มีเงินออม
มีการเปลี่ยนแปลงลดลงจาก 48% 
เหลือเพียง

25%

ในปี พ.ศ. 2549 เด็กที่อยู่กับพ่อแม่
มีอยู่ถึง 65% แต่ในปี พ.ศ. 2552 
พบว่าลดลงเหลือเพียง

62%
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 • ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 พบว่�ระดับร�ยได้ประช�ช�ติประเทศไทยลดตำ่�ลงจริงในช่วงหลัง

เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อร�ยได้ครัวเรือนต่อเนื่องย�วน�นถึง 21 ไตรม�ส (นับจ�กไตรม�สที่ 4/2539) 

มีผลทำ�ให้คนตกง�นม�กกว่�ปกติ 18 ไตรม�ส โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในส�ข�ก่อสร้�ง อสังห�ริมทรัพย์และส�ข�ก�รเงิน 

และทั้งนี้แม้จะมีก�รตั้งข้อสังเกตว่�ในช่วงเวล�วิกฤตเศรษฐกิจมีผู้ฆ่�ตัวต�ย (จ�กสถิติจำ�นวนผู้ฆ่�ตัวต�ยและทำ�ร้�ย

ตัวเองในปี พ.ศ. 2541-2542 ของกระทรวงส�ธ�รณสุข) และมีเด็กแรกเกิดนำ้�หนักตำ่�กว่�เกณฑ์ม�กขึ้น แต่สถิติ 

ดังกล่�วยังไม่ส�ม�รถยืนยันได้ชัดเจนว่�ทั้ง 2 ประเด็นเป็นผลจ�กวิกฤตเศรษฐกิจ

 • ครวัเรอืนมสีดัสว่นรายจ่ายด้านแอลกอฮอลแ์ละยาสบูตอ่รายจา่ยตอ่เดอืนลดลง แมร้�ยจ�่ยในหมวดแอลกอฮอล์

และย�สูบ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประม�ณ 6 เท่� และ 2.1 เท่�เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2529 แต่ห�กเปรียบเทียบเป็นสัดส่วน

ตอ่ร�ยจ�่ยตอ่คนตอ่เดอืนแลว้ พบว�่คนไทยบรโิภคแอลกอฮอล์และย�สูบในสัดส่วนลดลงเมือ่เทยีบกบัร�ยจ่�ยทัง้หมด 

โดยครัวเรือนประเภทอยู่คนเดียวเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนก�รบริโภคแอลกอฮอล์และย�สูบต่อร�ยจ่�ยรวมม�กที่สุด

การพึ่งพาซึ่งกันและกัน
 สม�ชกิรุน่ใหม่ของครวัเรอืนไทยไดก้�้วออกจ�กภ�คเกษตร ทำ�ใหก้�รพึง่พงิทนุและแรงง�นเพือ่ก�รผลติในครวัเรอืน 

ลดลงแต่ครัวเรือนไทยยังมีก�รพึ่งพ�กันใน 3 ด้�น ได้แก่ ด้�นก�รประหยัดร�ยจ่�ยต่อหัว ด้�นก�รดูแลซึ่งกันและกัน 

และด้�นก�รส่งเงินโอนระหว่�งครัวเรือน

 • ด้านการประหยัดรายจ่ายต่อหัว พบว่�ครัวเรือนที่มีสม�ชิกอยู่ร่วมกัน

หล�ยรุ่นจะช่วยประหยัดค่�ใช้จ่�ยด้�นอ�ห�ร ด้�นที่อยู่อ�ศัยและด้�นก�ร

คมน�คมสื่อส�ร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบครัวเรือนอยู่คนเดียวและครัวเรือน 3 รุ่น  

พบว่�ร�ยจ่�ยเฉล่ียต่อหัวในกลุ่มครัวเรือน 3 รุ่นตำ่�กว่�ร�ยจ่�ยครัวเรือน 

คนเดียวเกือบ 3 เท่�

 • ด้านการส่งเงินโอนระหว่างครัวเรือน ร�ยได้จ�กเงินโอนออกไปคิดเป็น

ร้อยละ 30 ของร�ยจ่�ยครัวเรือน สม�ชิกที่ย้�ยออกเพื่อไปศึกษ�จะเป็นกลุ่ม

ท่ีได้รบัเงนิโอนม�กกว่�ก�รย�้ยแบบอืน่ๆ ซึง่เมือ่สม�ชิกเรยีนจบแล้วจะมกี�ร 

ส่งเงินโอนกลับไปให้ครัวเรือน ซ่ึงครัวเรือนที่อยู่คนเดียวและครัวเรือน 

แหว่งกล�งจะเป็นกลุ่มที่ได้รับเงินโอนสูงสุด เมื่อพิจ�รณ�ประเภทผู้ส่งเงินโอน พบว่�แม้ก่อนแต่งง�น ลูกส�วและ

ลูกช�ยจะมีก�รส่งเงินโอนให้พ่อแม่ในจำ�นวนที่ใกล้เคียงกัน แต่เมื่อหลังสมรสแล้ว สถิติระบุว่�ลูกส�วเป็นผู้ที่ส่งเงินให้

พ่อแม่ม�กที่สุด

 • ด้านการดูแลซึ่งกันและกัน พบว่�สังคมไทยยังคงพึ่งพิงปู่ย่�ต�ย�ยในก�รเลี้ยงดูบุตรหล�น ขณะที่ปู่ย่�ต�ย�ย 

มกี�รพึง่พ�ลกูหล�นในด้�นเศรษฐกจิ จ�กสถติพิบว่�ในครวัเรอืน 3 รุน่มสัีดส่วนจำ�นวนผูสู้งอ�ยมุ�กข้ึน แตอ่�ยหุวัหน�้

ครวัเรอืนไม่ใครเ่ปลีย่นแปลง สำ�หรบัจำ�นวนเดก็ในครวัเรอืนประเภท 3 รุน่ จ�กสถติพิบว่�มจีำ�นวนเพิม่ข้ึนจ�ก 4 ล�้นคน  

เป็น 6 ล้�นคนในปี พ.ศ. 2552 แต่อย่�งไรก็ดีเฉลี่ยแล้วจำ�นวนเด็กต่อครัวเรือนไทยมีทิศท�งลดลงอย่�งต่อเนื่อง  

ในปี พ.ศ. 2529 ครัวเรือนโดยเฉลี่ยมีเด็ก 1.6 คน ลดลงเหลือ 0.8 คน/ครัวเรือนในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งสำ�หรับครัวเรือน 

3 รุ่น พบว่�มีจำ�นวนเด็กต่อครัวเรือนเฉลี่ยสูงที่สุดที่ 1.5 คน/ครัวเรือน ซึ่งเป็นค่�เฉลี่ยที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ

ครัวเรือนทุกกลุ่ม
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ความเหลื่อมลำ้าและความยากจนในรอบ 2 ทศวรรษ
 ในรอบสองทศวรรษที่ผ่�นม� คว�มเหลื่อมลำ้�ในสังคมไทยมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย โดยส่วนหนึ่งเป็นก�รลดลง

ของช่องว่�งระหว่�งคนจนกับคนชั้นกล�ง แต่ในขณะเดียวกันพบว่�หล�ยช่วงเวล�ในภ�วะปกติที่มิใช่วิกฤตเศรษฐกิจ 

คนรวยมแีนวโนม้ทีจ่ะรวยขึน้เรว็กว�่คนกลุม่อืน่ในสังคม หรอืกล่�วอกีนยัหนึง่คอืช่องว่�งระหว่�งคนรวยกบัคนกลุม่อืน่ 

ถ่�งม�กขึ้น ดังนั้นโดยเปรียบเทียบแล้วกลุ่มคนชั้นกล�งเดิมดูจะมีปัญห�ม�กที่สุด เพร�ะถูกทิ้งห่�งโดยคนรวยและ 

ถกูไลต่�มโดยคนจน ขอ้คน้พบนีส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้ผลตอบแทนจ�กก�รศกึษ�ระดบัมธัยมศกึษ�ทีเ่พิม่ข้ึนช้�กว�่ทัง้

ระดบัอดุมศกึษ�และระดบัประถมศกึษ� ดงันัน้แมก้�รเข้�ถงึก�รศกึษ�จะดข้ึีนม�กในสองทศวรรษทีผ่�่นม� แตผ่ลตอ่ก�ร

ลดคว�มเหลื่อมลำ้�ยังไม่เด่นชัดนักเพร�ะเป็นก�รเพิ่มขึ้นของก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�ที่ให้ผลตอบแทนตำ่�เป็นหลัก

 คว�มเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นของกลุ่มคนจนม�จ�กหล�ยส�เหตุ ทั้งจ�กค่�จ้�ง

ท่ีเพ่ิมขึ้นพร้อมกับก�รศึกษ�ที่สูงขึ้น และจ�กสวัสดิก�รที่ดีขึ้นด้�นสุขภ�พ

ทำ�ให้ร�ยจ่�ยด้�นนี้มีสัดส่วนน้อยลงจนทำ�ให้คว�มเสี่ยงต่อคว�มย�กจน 

น้อยลงไปด้วย และเมื่อประกอบกับก�รลดลงของสัดส่วนร�ยจ่�ยด้�นอ�ห�ร

ทำ�ให้ครัวเรือนย�กจน (และครัวเรือนไม่ย�กจนด้วย) ส�ม�รถเพิ่มร�ยจ่�ย

ด้�นอื่นที่มีผลต่อประสิทธิภ�พก�รผลิตหรือก�รจัดก�รชีวิตได้ เช่น ค่�ใช้จ่�ย

ด้�นก�รสื่อส�ร 

 ก�รเปล่ียนแปลงโครงสร้�งอ�ชีพของคนไทยจ�กก�รทำ�เกษตร 

ม�เป็นแรงง�นรับจ้�งทั้งในภ�คอุตส�หกรรมและบริก�รเป็นอีกหนึ่งปัจจัย 

ที่น่�จะมีผลต่อก�รกระจ�ยร�ยได้ โดยทั่วไปก�รเปลี่ยนแปลงเช่นนี้น่�จะมี

ผลทำ�ให้ก�รกระจ�ยร�ยได้ดีขึ้นโดยเฉพ�ะห�กเป็นก�รเปล่ียนอ�ชีพของ

เกษตรกรร�ยย่อยที่มีร�ยได้ตำ่�และไม่แน่นอนม�เป็นแรงง�นที่มีร�ยได้

แน่นอนกว่� อย่�งไรก็ต�มกลับพบว่�สัดส่วนร�ยได้จ�กค่�จ้�งของคนไทย 

มิได้เพิ่มขึ้นแม้สัดส่วนร�ยได้จ�กเกษตรกรรมจะลดลง แสดงว่�ค่�จ้�งของแรงง�นที่เคยเป็นเกษตรกรค่อนข้�งตำ่�  

ทำ�ให้ในภ�พรวมแม้จะมีสัดส่วนผู้มีร�ยได้เป็นค่�จ้�ง (Wage earners) เพิ่มขึ้นแต่สัดส่วนร�ยได้จ�กค่�จ้�ง  

(Wage bills) ในระบบเศรษฐกจิไทยกลบัไม่เพิม่ต�ม ตรงนีน้�่จะเปน็ปจัจยัถว่งทีท่ำ�ใหช้อ่งว�่งระหว�่งคนจนกบัคนชัน้กล�ง 

ซึ่งแม้จะลดลงแต่ก็ลดลงช้�กว่�ที่ควรจะเป็น 

 ระดับคว�มเหลื่อมลำ้�ในปัจจุบันยังถือว่�อยู่ในระดับที่สูงและที่สำ�คัญมีคว�มเสี่ยงที่ก�รกระจ�ยร�ยได้ของ

ไทยอ�จกลับม�ไม่เท่�เทียมกันม�กขึ้นได้ในอน�คต โดยเฉพ�ะห�กกลุ่มคนที่รวยที่สุดได้ประโยชน์จ�กโลก�ภิวัตน์ 

และก�รเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีม�กกว่�กลุ่มอื่นในสังคม ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นในหล�ยประเทศทั่วโลก  

ช่องว่�งระหว่�งคนรวยกับคนกลุ่มอื่นในสังคมไทยที่เพิ่มข้ึนย่อมทำ�ให้ภ�พก�รกระจ�ยได้ของไทยเลวลงแม้คนจน 

จะขยับฐ�นะเป็นคนชั้นกล�งจำ�นวนม�กขึ้นเรื่อยๆ ก็ต�ม
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ก�รศึกษ�นี้ให้ข้อเสนอแนะและนัยยะท�งนโยบ�ยไว้ 8 กลุ่มนโยบ�ย คือ 

1 นโยบ�ยกระจ�ยคว�มเจริญจ�กเมืองหลักสู่ภูมิภ�คแบบทั่วถึง 

2 นโยบ�ยกระจ�ยร�ยได้ โดยก�รปฏิรูปโครงสร้�งระบบภ�ษีทรัพย์สิน และก�รขย�ยฐ�นภ�ษีเงินได้

3 นโยบ�ยจรรโลงระบบคุณค่�ของก�รช่วยเหลือพึ่งพ�กันในครอบครัว เพื่อช่วยแบ่งเบ�ภ�ษีสวัสดิก�ร 

4 นโยบ�ยที่เพิ่มโอก�สด้�นก�รศึกษ�เพื่อฟูมฟักทุนมนุษย์ในเด็กที่จะมีผลต่อก�รเรียนและก�รดำ�รงชีวิต 

ในสังคมและนโยบ�ยก�รศึกษ�ที่มุ่งเน้นคุณภ�พม�กกว่�ปริม�ณ

5 นโยบ�ยสนับสนุนให้เพิม่ก�รมีบุตรโดยไมเ่ปน็ภ�ระท�งเศรษฐกจิทีห่นกัเกนิไปสำ�หรบัพอ่แม ่เพือ่ลดภ�ระ

ก�รดูแลผู้สูงอ�ยุให้แก่ครัวเรือนในอน�คต

6 นโยบ�ยแก้ไขปัญห�คว�มย�กจน อ�ทิเช่น นโยบ�ยเพื่อก�รรักษ�เสถียรภ�พท�งเศรษฐกิจและลดคว�ม

ผันผวนท�งเศรษฐกิจ นโยบ�ยระบบคุ้มครองสังคม ก�รลดจำ�นวนคนเรื้อรัง12 เป็นต้น

7 นโยบ�ยสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ เช่น ก�รสร้�งโอก�สก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุ ก�รเตรียมทรัพย�กรเพื่อก�รดูแล

ผู้สูงอ�ยุ เป็นต้น

8 นโยบ�ยสร้�งหลักประกันด้�นคุณภ�พและคว�มยั่งยืนของระบบบริก�รสุขภ�พของประเทศ และให้มีก�ร

ปรับปรุงม�ตรฐ�นก�รให้บริก�รสุขภ�พในระยะย�ว

นัยยะทางนโยบายและข้อเสนอแนะ 

12 คนจนเรื้อรัง หรือ คนจนดักด�น หม�ยถึง ประช�กรกลุ่มหนึ่งของสังคมตกอยู่ในห่วงโซ่คว�มย�กจนอย่�งดิ้นไม่หลุด (สมชัย, 2552)
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 โครงการชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา เป็นการศึกษา 

การเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ด้านต่างๆ ของครัวเรือน ประเภทต่างๆ  

ตามวงจรชีวิต ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา เช่น การศึกษา ชีวิตการทำางาน  

รายได้และรายจ่ายครัวเรือน การออมและการสะสมทรัพย์สิน สวัสดิการ  

สุขภาพ นอกจากน้ีรายงานฉบับนี้จะหยิบยกประเด็นสำาคัญบางประเด็น 

มาอธิบาย เช่น ความเหลื่อมลำ้า สิ่งอำานวยความสะดวกในบ้าน และผลกระทบ

ของวิกฤตเศรษฐกิจต่อความเป็นอยู่ของครัวเรือน 
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