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ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ณัฎฐาภรณ์ เลียมจรัสกุล

จัดทำ�โดย: แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)
สนับสนุนโดย: สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผมชอบคำ�ที่เพลโตพูดถึง
“Good life” หรือ “ชีวิตที่ดี”
เรื่ อ งของคนไทย ชี วิ ต ที่ ดี คื อ
เป้าหมายหลัก ผมคิดว่าคนไทย
เท่านัน้ ทีจ่ ะเป็นเงือ่ นไข เป็นปัจจัย
ของความเจริญก้าวหน้า และ
สร้ า งความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ในเวที เ ศรษฐกิ จ โลก
อย่างแท้จริง
ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก
ใน “เวทีสาธารณะอนาคตประเทศไทย
(Modernized Thailand)”
ตีพิมพ์ พ.ศ. 2537 หน้า 24

ความเป็นมา
หากมองย้อนกลับไปในช่วงเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ชัดว่าประเทศไทยมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป
ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม ชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพ การศึกษา ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามา
มีบทบาทในชีวิตประจำ�วัน พัฒนาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นล้วนมีผลต่อการดำ�เนินชีวิตของคนไทย รัฐและผู้วางนโยบาย
หลายฝ่ายมักจะกล่าวกันว่า ชีวติ ความเป็นอยูข่ องคนไทยเรานัน้ ดีขนึ้ กว่าอดีตทีผ่ า่ นมา แต่กม็ นี กั พัฒนาบางส่วนเห็นว่า
ยิ่งลงทุนพัฒนามากขึ้นชีวิตคนไทยก็เลวร้ายลง มีความเหลื่อมลํ้ามากขึ้น แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่มีการศึกษาที่ให้ข้อสรุป
ที่ชัดเจนว่าความเป็นอยู่ของคนไทยเรานั้นดีขึ้นหรือเลวลงอย่างไร
แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีพันธกิจในการส่งเสริมให้สังคมไทยมีนโยบายสาธารณะที่ดี
แต่การสร้างนโยบายที่ดีจำ�เป็นต้องอาศัยความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนไทย
เอกสารเล่มนี้มีความเป็นเอกลักษณ์ที่วิเคราะห์ความเป็นไปของชีวิตคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย โดยอาศัยหน่วย
วิเคราะห์ที่เป็น “ครัวเรือน” มิใช่หน่วยวิเคราะห์ที่เป็นปัจเจกบุคคล เหมือนรายงานวิจัยหรือการวิเคราะห์สถิติส่วนใหญ่
ทีน่ บั จำ�นวนบุคคล เช่น มีคนไทยกีค่ นยังยากจนอยู่ การเสนอข้อมูลในระดับครัวเรือนมีความสำ�คัญเพราะคนเรามิได้อยู่
คนเดียวโดดๆ แม้ว่าจะมีบางคนเลือกทีจ่ ะอยูค่ นเดียว คนส่วนใหญ่จะอยูร่ วมกันเป็นครอบครัว การตัดสินใจของคนเรา
ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือน ก็มิได้ตัดสินใจลงไปโดยพินิจพิเคราะห์ถึงผลประโยชน์ของตน
แต่ฝา่ ยเดียว แต่มกั จะต้องใคร่ครวญถึงผลกระทบต่อสมาชิกในครัวเรือนด้วย ดังนัน้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง
ของครัวเรือนไทย จึงมีความสำ�คัญสำ�หรับการวางนโยบายทีม่ ฐี านคิดทีก่ ว้างไปกว่าการกระตุน้ พฤติกรรมของปัจเจกชน
หากเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ คือ การทำ�ให้ชีวิตคนไทยดีขึ้น ข้อมูลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนับเป็นเรื่องสำ�คัญ
เพราะความเข้าใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จะช่วยให้เราสามารถเห็นภาพอนาคต แนวโน้มของสังคม ตลอดจน
ความเสีย่ งและปัญหาทีป่ ระชาชนจะต้องเผชิญและกำ�หนดนโยบายสาธารณะทีเ่ หมาะสม และเมือ่ แผนงาน นสธ. มีโอกาส
แลกเปลีย่ นประเด็นนีร้ ว่ มกับ ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา จากสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และมีความ
เห็นพ้องต้องกัน โครงการวิจัยเรื่อง “ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษแห่งการพัฒนา” จึงเกิดขึ้น
รายงาน “โครงการชีวิตคนไทยในสองทศวรรษแห่งการพัฒนา” ฉบับนี้ เรียกว่า “ฉบับประชาชน” เพราะเป็นการ
เล่าเรื่องความเป็นอยู่ของครัวเรือนไทย โดยให้ตัวเลขเปิดเผยข้อเท็จจริง โดยยังมิได้วิเคราะห์ตัวเลขดังกล่าวในเชิงลึก
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อ่านและสังคมในวงกว้างนำ�ไปแปลความหมาย ตั้งคำ�ถามต่อและช่วยกันขบคิดพิจารณาเพื่อหา
ทางเลือกเพื่ออนาคตต่อไป สำ�หรับผู้อ่านที่สนใจแต่ผลสรุป บทสุดท้ายเป็นบทที่ให้ภาพรวมทั้งหมด
ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
บรรณาธิการ

ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา
นัยยะต่อนโยบายสาธารณะเพื่ออนาคตที่ดีของครัวเรือนไทย

คณะผู้วิจัย
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หัวหน้าโครงการ: นิพนธ์ พัวพงศกร
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครัวเรือนไทย
• อมรเทพ จาวะลา	
amonthep@tdri.or.th
เด็กกับสวัสดิการสังคม และผู้สูงอายุกับสวัสดิการสังคม
• วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
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• สาวิณี สุริยันรัตกร
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การศึกษาของแรงงานไทย
• ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์
dilaka@tdri.or.th
อาชีพ การศึกษา และเงินโอน
• ยงยุทธ แฉล้มวงษ์
yongyuth@tdri.or.th
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รายได้ รายจ่าย วิกฤตเศรษฐกิจ และหนี้สินของคนไทย,
ความเหลื่อมลํ้าในสังคมไทย
• สมชัย จิตสุชน
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• นิพนธ์ พัวพงศกร
nipon@tdri.or.th
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เงินออม การสะสมทุน และการถือครองทรัพย์สิน
ของครัวเรือนไทย
• ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์
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สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่ 1.1 กรอบการนำ�เสนอรายงานตามวงจรชีวิต
แผนภาพที่ 1.2 สัดส่วนครัวเรือนไทยจำ�แนกตามประเภทครัวเรือน
เปรียบเทียบ พ.ศ. 2529 และ พ.ศ. 2552
แผนภาพที่ 1.3 จำ�นวนครัวเรือนไทยจำ�แนกตามประเภทครัวเรือน ปี พ.ศ. 2552
แผนภาพที่ 2.1 แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำ�นวนครัวเรือนไทย
แผนภาพที่ 2.2 สัดส่วนครัวเรือนประเภทเด็กอยู่กับผู้สูงอายุตามภูมิภาคต่างๆ
แผนภาพที่ 2.3 จำ�นวนผู้สูงอายุต่อครัวเรือน
แผนภาพที่ 3.1 อัตราการมีบุตรเฉลี่ยของผู้หญิงไทย (15-49 ปี)
แผนภาพที่ 3.2 ร้อยละของเด็กที่มี อายุ 0-14 ปี ต่อประชากรทั้งประเทศและร้อยละจำ�นวนครัวเรือน
ที่มีเด็กอาศัยอยู่ต่อจำ�นวนครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทย
แผนภาพที่ 3.3 สัดส่วนเด็กที่ได้อยู่กับทั้งพ่อและแม่ จำ�แนกตามเขตปกครอง
แผนภาพที่ 3.4 สัดส่วนครัวเรือนที่มีเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุจำ�แนกตามภาค
แผนภาพที่ 4.1 สัดส่วนแรงงานที่สำ�เร็จการศึกษาในระดับต่างๆ (พ.ศ. 2529-2552)
แผนภาพที่ 4.2 สัดส่วนแรงงานตามจำ�นวนปีที่ได้รับการศึกษา ( พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2552)
แผนภาพที่ 4.3 การกระจายตัวของค่าจ้างต่อชั่วโมง และอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2529-2552
แผนภาพที่ 4.4 การเปลี่ยนแปลงของค่าจ้างที่แท้จริงเฉลี่ยต่อชั่วโมงของแรงงานตามระดับการศึกษา
แผนภาพที่ 5.1 สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงอาชีพในช่วงปี พ.ศ. 2529-2552
แผนภาพที่ 5.2 จำ�นวนสมาชิกครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและแรงงานทั่วไป จำ�แนกตามปี
แผนภาพที่ 6.1 รายได้และรายจ่ายต่อหัว ณ ราคาปัจจุบันและราคาปี 2545
แผนภาพที่ 6.2 รายได้ต่อหัว ณ ราคาปี 2545 จำ�แนกตามประเภทครัวเรือน
แผนภาพที่ 6.3 ดัชนีรายได้ครัวเรือนและรายได้ประชาติที่แท้จริงต่อคนช่วงวิกฤตต้มยำ�กุ้ง
แผนภาพที่ 6.4 ดัชนีรายจ่ายครัวเรือนต่อคนและรายได้ประชาชาติแท้จริงต่อคนช่วงวิกฤตต้มยำ�กุ้ง
แผนภาพที่ 6.5 เปรียบเทียบสัดส่วนรายจ่ายประเภทต่างๆ ของครัวเรือน
แผนภาพที่ 6.6 สัดส่วนรายจ่ายด้านแอลกอฮอล์และยาสูบต่อรายจ่ายต่อคนต่อเดือน
จำ�แนกตามประเภทครัวเรือน
แผนภาพที่ 6.7 เปรียบเทียบสัดส่วนรายจ่ายประเภทต่างๆ จำ�แนกตามชั้นรายจ่ายครัวเรือน
แผนภาพที่ 6.8 สัดส่วนคนที่มีหนี้สิน จำ�แนกตามภูมิภาค
แผนภาพที่ 6.9 หนี้สิน อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้และรายจ่าย จำ�แนกตามชั้นรายได้
แผนภาพที่ 6.10 สัดส่วนหนี้สินจำ�แนกตามประเภทครัวเรือนและวัตถุประสงค์การกู้
ในปี พ.ศ. 2552 ณ ราคาปี 2545
แผนภาพที่ 6.11 สัดส่วนหนี้สินในและนอกระบบ จำ�แนกตามภูมิภาค
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ใ น อ ดี ต ที่ ผ่ า น ม า ข อ ง
สังคมไทย “บ้าน” นอกจากจะเป็น
ที่ พึ่ ง พิ ง อาศั ย ของผู้ ค นแล้ ว
สิ่งที่สำ�คัญก็คือภายใน “บ้าน”
จะมีคนอยู่ร่วมกันมาก ทั้งปู่ย่า
พ่ อ แม่ ลุ ง ป้ า น้ า อา ลู ก หลาน
ภายในบ้ า นจึ ง มี บ รรยากาศ
ที่ อ บอุ่ น เกื้ อ กู ล ช่ ว ยเหลื อ กั น
เสี ย ดายที่ บ รรยากาศเหล่ า นี้
ได้เริ่มสูญหายไปจากสังคมไทย
มากขึ้น แม้แต่ในชนบทห่างไกล
ยามนี้ ภาพของ “คนชรากั บ
เด็ ก เล็ ก ๆ ใช้ ชี วิ ต ร่ ว มกั น โดย
พ่อแม่ยา้ ยถิน่ ไปทำ�งานต่างเมือง”
ปรากฏให้เห็นอยูท่ วั่ ไป หรือบ้าน
ของคนเมืองก็เป็นบ้านที่แสนจะ
เงียบเหงาเพราะมีเพียงพ่อแม่ลกู
อยู่กันตามลำ�พัง
วัลลภ ตังคณานุรักษ์
ใน “คิดเพื่อเด็ก” ตีพิมพ์ พ.ศ. 2540
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ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา

1

นิยามและที่มา
ของข้อมูล

“โครงการชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา” เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ความเป็นอยูด่ า้ นต่างๆ ของครัวเรือน ประเภทต่างๆ ตามวงจรชีวติ ตัง้ แต่วยั เด็กจนถึงวัยชรา
เช่น การศึกษา ชีวติ การทำ�งาน รายได้และรายจ่ายครัวเรือน การออมและการสะสมทรัพย์สนิ
สวัสดิการ สุขภาพ นอกจากนีร้ ายงานฉบับนีจ้ ะหยิบยกประเด็นสำ�คัญบางประเด็นมาอธิบาย
เช่น ความเหลื่อมลํ้า สิ่งอำ�นวยความสะดวกในบ้านและผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจ
ต่อความเป็นอยู่ของครัวเรือน
แผนภาพที่ 1.1 กรอบการนำ�เสนอรายงานตามวงจรชีวิต
เด็กกับ
สวัสดิการ
สังคม

ความ
ยากจน

การศึกษา

อาชีพ
เงินโอน

สุขภาพ

ผู้สูงอายุ/
สวัสดิการ

รายได้
รายจ่าย
สิ่งอำ�นวย
ความ
สะดวก

การออม
และหนี้สิน

รายงานนี้ มี ลั ก ษณะ
พิ เ ศษที่ เ สนอข้ อ มู ล ระดั บ
ค รั ว เ รื อ น ไ ม่ ใ ช่ ร ะ ดั บ
ปั จ เจกบุ ค คล เน้ น ความ
เป็นอยู่หรือพฤติกรรมของ
ครั ว เรื อ นประเภทต่ า งๆ
ตามวงจรชีวิต
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การจำ�แนกประเภทครัวเรือน

นักประชากรศาสตร์และนักสังคมศาสตร์พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ครัวเรือนบางประเภท เช่น การที่สังคมไทยมี “ครัวเรือนแหว่งกลาง”
(Skip generation) ครัวเรือนอยูค่ นเดียวและครัวเรือน 1 รุน่ มีจ�ำ นวนเพิม่ มากขึน้
(อรทัย ปราโมทย์ และปัทมา, 2553) แต่ขณะเดียวกัน นักวิชาการยังไม่ได้
ให้ความสำ�คัญกับครัวเรือนประเภทต่างๆ เท่าที่ควร ขณะที่งานวิเคราะห์ของ
นักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับรายได้-รายจ่ายของครัวเรือนมักจะนำ�ครัวเรือน
ทุกประเภทมาหาค่าเฉลี่ยของครัวเรือน หรือแยกครัวเรือนตามกลุ่มรายได้
หรือเขตที่อยู่อาศัยในเมือง-ชนบท เป็นต้น ในรายงานฉบับนี้ได้แบ่งประเภท
ครัวเรือน โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าครัวเรือนกับสมาชิกในครัวเรือน
เหมือนวิธกี ารแบ่งของนักประชากรศาสตร์ เหตุผลสำ�คัญ คือ ในช่วงหลายทศวรรษ
ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พบว่า นอกจากจำ�นวนคนสูงอายุเพิ่มขึ้น
อย่างมากและขนาดครัวเรือนเล็กลงมากแล้ว ลักษณะของครัวเรือนไทยยังมี
การเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญ เช่น การเพิม่ ขึน้ ของครัวเรือนอยูค่ นเดียว ครัวเรือน
1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลาง เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมมีผล
ต่อสภาวะความเป็นอยู่ของคนในครอบครัว (แผนภาพที่ 1.2)
แผนภาพที่ 1.2 สัดส่วนครัวเรือนไทยจำ�แนกตามประเภทครัวเรือนเปรียบเทียบ พ.ศ. 2529 และ พ.ศ. 2552
2529

2552

หน่วย: ร้อยละ
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30
20
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อยู่คนเดียว
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2.0 3.3
อยู่กับเพื่อน/ญาติ

ที่มา: สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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7.9
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1 รุ่น
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แหว่งกลาง

12

ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา

พ.ศ. 2552 ไทยมีครัวเรือน

19.8

ล้านครัวเรือน

รายงานฉบั บ นี้ ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงของประเภทครั ว เรื อ นไทย
6 ประเภท ในปี พ.ศ. 2552 ไทยมีครัวเรือน 19.8 ล้านครัวเรือน สามารถ
แบ่งเป็น 6 ประเภทได้ดังนี้ คือ ครัวเรือนอยู่คนเดียว ครัวเรือนอยู่กับเพื่อน
หรือญาติ ครัวเรือน 1 รุ่น ครัวเรือน 2 รุ่น ครัวเรือน 3 รุ่น และครัวเรือน
แหว่งกลาง (แผนภาพที่ 1.3)
แผนภาพที่ 1.3 จำ�นวนครัวเรือนไทยจำ�แนกตามประเภทครัวเรือน ปี พ.ศ. 2552
หน่วย: ล้านครัวเรือน
20

19.8

15

10

8
5

4

3.3

2.4

1.4

0.7

0

อยู่คนเดียว

อยู่กับเพื่อน/ญาติ

1 รุ่น

ที่มา: ข้อมูลการสำ�รวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

2 รุ่น

3 รุ่น

แหว่งกลาง

รวม
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กรอบที่ 1 นิยามที่ใช้ในการศึกษา

1

ครัวเรือนอยู่คนเดียว
หมายถึง ครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่ลำ�พังเพียงคนเดียว

3

ครัวเรือน 1 รุ่น
หมายถึง สามีและภรรยา (หรือ) สามีและภรรยา และ
คนนอก หรือ ญาติพี่น้อง หรือเพื่อน

5

ครัวเรือน 3 รุ่น
หมายถึง พ่อ แม่ ลูก หลาน (หรือ) พ่อ แม่ ลูก หลาน
และคนนอก (หรือ) พ่อ ลูก หลาน (หรือ) พ่อ ลูก หลาน
และคนนอก (หรือ) แม่ ลูก หลาน (หรือ) แม่ ลูก หลาน
และคนนอก

2

ครัวเรือนอยู่กับเพื่อนหรือญาติ
หมายถึ ง ครั ว เรื อ นที่ มี ผู้ อาศั ย อยู่ กั บ บุ ค คลอื่ น ที่ มิ ใ ช่
สามี-ภรรยา หรือ ญาติ พี่น้องของตนเอง โดยบุคคลที่
อาศัยอยู่ด้วยกันถือเป็นบุคคลอื่นนอกครอบครัว

4

ครัวเรือน 2 รุ่น
หมายถึง พ่อ แม่ ลูก (หรือ) พ่อ แม่ ลูก และคนนอก
(หรือ) พ่อ ลูก (หรือ) พ่อ ลูก และคนนอก (หรือ) แม่ ลูก
(หรือ) แม่ ลูก และคนนอก

6

ครัวเรือนแหว่งกลาง
หมายถึง ปู่-ย่า-ตา-ยาย และหลาน (หรือ) ปู่-ย่า-ตา-ยาย
หลาน และคนนอก (หรือ) ทวด-ปู-่ ย่า-ตา-ยาย และหลาน
(หรือ) ทวด-ปู่-ย่า-ตา-ยาย หลาน และคนนอก

ครัวเรือนที่มีเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ หมายถึง ครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนเป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปีและมีผู้สูงอายุ
ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปอยู่ร่วมกันเท่านั้น
เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุตํ่ากว่า 15 ปี
ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบสถิติปี พ.ศ. 2529 กับ พ.ศ. 2552 เท่านั้น
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วิธีการศึกษา จะทำ�โดยใช้ครัวเรือน 6 ประเภทดังกล่าว เป็นหน่วยศึกษา อย่างไรก็ตามเนื่องจากความจำ�กัด
ด้านข้อมูล ประเด็นบางประเด็น เช่น การศึกษา การทำ�งาน จะอาศัยข้อมูลรายบุคคล และบางส่วนจะใช้เป็นข้อมูล
ระดับครัวเรือนรวม ที่ไม่จำ�แนกครัวเรือน 6 ประเภท เช่น ผลกระทบของวิกฤตภาวะหนี้สิน หรือครัวเรือนที่เด็กอยู่กับ
ผู้สูงอายุ เป็นต้น
ส่วนข้อมูลหลักที่ใช้ในการศึกษา คือ การสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี พ.ศ. 2529-2552
รวม 23 ปี นอกจากนั้นยังได้ใช้ข้อมูลการสำ�รวจอื่นๆ ประกอบ ได้แก่ การสำ�รวจภาวะการทำ�งานของประชากร
การสำ�รวจอนามัยและสวัสดิการ และการสำ�รวจประชากรสูงอายุ ทั้งหมดเป็นการสำ�รวจของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

บทที่ 1: นิยามและที่มาของข้อมูล
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สั ง คมกำ � ลั ง เปลี่ ย นแปลง
ครัง้ ใหญ่ ครอบครัวจำ�นวนมาก
ทั้ ง ในเมื อ งและในชนบทกำ � ลั ง
เปลี่ยนแปลง ประเภทพ่อไปทาง
แม่ ไ ปทาง ทั้ ง ลู ก น้ อ ยไว้ มี ใ ห้
พบเห็นทุกสัปดาห์ทผี่ มนัง่ ตรวจ
ผูป้ ว่ ยนอก ปูย่ า่ ตายายดูแลเรือ่ ง
เหล่านี้ ไม่ไหว พ่อแม่ก็ตัดสินใจ
ไปแล้ ว ว่ า จะไม่ ดู แ ล โรงเรี ย น
และวั ด อ่ อ นกำ � ลั ง …เราไม่ มี
องค์ความรู้เกี่ยวกับครอบครัว
รูปแบบใหม่ ไม่มีนโยบาย
ระดับชาติ
นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
ใน “วัยรุ่นไม่เป็นปัญหา” ตีพิมพ์ พ.ศ. 2549
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การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างครัวเรือนไทย

นับตั้งแต่แผนพัฒนาการเศรษฐกิจฉบับที่ 1 เป็นต้นมา เศรษฐกิจ สังคม
และการเมื อ งของไทยเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงโฉมหน้ า อย่ า งมโหฬาร
การเปลี่ ย นแปลงที่ สำ � คั ญ คื อ ประชากรเพิ่ ม ขึ้ น จาก 26.3 ล้ า นคน
ในปี พ.ศ. 2503 เป็น 63.9 ล้านคนในปี พ.ศ. 2554 (สำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) แต่อัตราการเพิ่มของ
ประชากรต่อปีที่เคยอยู่ที่ร้อยละ 3.3 ในทศวรรษ 2500 ลดลงมาเหลือเพียง
ร้อยละ 2.7 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังผลให้มีแรงงานวัยหนุ่มสาวเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วแต่ขณะเดียวกันการชะลอตัวของอัตราเพิ่มประชากร เริ่มทำ�ให้
ประเทศไทยมีจำ�นวนผู้สูงอายุมากขึ้น โดยสัดส่วนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี
ในปี พ.ศ. 2544 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 34.4 ในปี พ.ศ. 2554 และคาดกันว่าสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 37.1
ในปี พ.ศ. 2564 นับว่าสังคมไทยเริม่ ก้าวเข้าสูส่ งั คมชราภาพ ตัง้ แต่ในช่วงหนึง่ ทศวรรษทีผ่ า่ นมา การเปลีย่ นแปลงเหล่านี้
ทำ�ให้องค์ประกอบของสมาชิกในครัวเรือนเปลี่ยนไป
สัดส่วนผู้สูงอายุ ในปี พ.ศ. 2554
เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น

34.4%

และคาดว่าในปี พ.ศ. 2564
จะเพิ่มขึ้นเป็น

37.1%

20 ปีที่ผ่านมา ครอบครัวไทยเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา จำ�นวนครัวเรือนไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
จากประมาณ 11.9 ล้านครัวเรือนในปี พ.ศ. 2529 เป็น 19.8 ล้านครัวเรือน
ในปี พ.ศ. 2552 หรือเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี การเปลี่ยนแปลง
ที่สำ�คัญได้แก่

ครอบครัวที่พ่อ-แม่-ลูกอยู่ด้วยกันมีน้อยลง แต่ครอบครัวแบบ
ไม่มีบุตร อยู่คนเดียว และเด็กอยู่กับปู่ย่าตายายมีมากขึ้น

แต่เดิมครัวเรือนไทยส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 64 เป็นประเภทครัวเรือน
2 รุ่น แต่จำ�นวนครัวเรือนประเภทนี้มีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือเพียง
ร้อยละ 41 ในปี พ.ศ. 2552 (แผนภาพที่ 2.1) ส่วนครัวเรือนที่มีจำ�นวนเพิ่มขึ้น
มากที่สุด ได้แก่ ครัวเรือน 1 รุ่น ครัวเรือนอยู่คนเดียวและครัวเรือน 3 รุ่น
การที่ครัวเรือน 3 รุ่นมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวแสดงว่าสามี-ภรรยาที่มีลูก
จะตัดสินใจอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย เพื่อให้มีคนมาคอยช่วยดูแลลูก
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แผนภาพที่ 2.1 แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำ�นวนครัวเรือนไทย
2529
2541
2551

2531
2543
2552

2533
2545

2535
2547

2537
2549

2539
2550

หน่วย: 1,000 ครัวเรือน
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

อยู่คนเดียว

อยู่กับเพื่อน/ญาติ

1 รุ่น

2 รุ่น

3 รุ่น

แหว่งกลาง

ที่มา: สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

สำ�หรับครัวเรือนที่อยู่คนเดียว พบว่าในช่วง 20 กว่าปี
ที่ผ่านมา คนไทยอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้นไม่เฉพาะแต่ในเมือง
แต่ในชนบทก็เริ่มมีสถานการณ์นี้ให้เห็นเช่นกัน
จำ � นวนครอบครั ว ที่ มี แ ต่ เ ด็ ก และผู้ สู ง อายุ อ ยู่ ด้ ว ยกั น ลำ � พั ง
เพิ่มขึ้นอย่างมาก

แม้ว่าครัวเรือนประเภทเด็กอยู่กับคนแก่ หรือที่เรียกง่ายๆ ว่าครัวเรือน
แหว่งกลาง (Skip generation) ในปี พ.ศ. 2552 จะมีจ�ำ นวนกว่า 1.4 ล้านครัวเรือน
ทั่วประเทศ และดูว่าเป็นจำ�นวนที่ค่อนข้างน้อยกว่าครัวเรือนประเภทอื่นๆ
แต่ถา้ สังเกตจะเห็นได้วา่ ครัวเรือนประเภทนีม้ อี ตั ราการเปลีย่ นแปลงถึงร้อยละ
6.68 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับครัวเรือนทุกประเภท
(ในช่วงปี พ.ศ. 2541 และ ปี พ.ศ. 2552)

ครัวเรือนแหว่งกลางมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงมากกว่าครัวเรือน
ทุกประเภทต่อปีสูงถึง

6.68%
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สังคมชนบทในภาคอีสาน และภาคเหนือ มีครัวเรือนทีม่ แี ต่เด็กและ
ผู้สูงอายุอยู่ด้วยกันตามลำ�พังมากกว่าทุกภาค

กว่าสองในสามของครัวเรือนไทยยังคงอาศัยอยู่ในเขตชนบท แต่ที่
น่าสังเกต คือ ส่วนใหญ่เรามักจะพบครัวเรือนแหว่งกลางลักษณะนี้ ในชนบท
โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ (แผนภาพที่ 2.2) เหตุผลหลัก
คือ พ่อแม่ที่อยู่ในวัยทำ�งานมักจะอพยพไปทำ�งานในเมือง แล้วฝากลูกไว้ให้
ปู่ ย่า ตา ยาย ช่วยดูแล การที่เด็กอาศัยอยู่ในชนบทกับปู่ย่าตายาย น่าจะ
เป็นการดีเพราะอย่างน้อยทีส่ ดุ จะมีคนคอยดูแล ไม่ปล่อยให้เด็กอยูบ่ า้ นเพียง
ลำ�พังหากพ่อแม่ไปทำ�งาน หรือการอาศัยในชนบทน่าจะมีสภาพแวดล้อม
ที่ดีกว่า แต่ในอีกแง่หนึ่ง การที่เด็กไม่อยู่กับพ่อแม่ ก็จะทำ�ให้มีปัญหาขาด
ความอบอุ่น ขาดคนคอยดูแลเรื่องการเรียนหนังสือ โดยเฉพาะกรณีที่ ปู่ ย่า
ตา ยาย ไม่รู้หนังสือ ซึ่งรายละเอียดผลกระทบจากการที่เด็กไม่อยู่กับพ่อแม่
จะถูกนำ�เสนอไว้ในบทที่ 4 ต่อไป

แผนภาพที่ 2.2 สัดส่วนครัวเรือนประเภทเด็กอยู่กับผู้สูงอายุตามภูมิภาคต่างๆ
2529
2541
2551

2531
2543
2552

2533
2545

2535
2547

2537
2549

2539
2550

หน่วย: ร้อยละ
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

กรุงเทพฯ
ที่มา: สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้
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20 กว่าปีที่สังคมเปลี่ยนไป ผู้หญิงไทยมีบทบาทต่อครอบครัวมากขึ้น

ข้อค้นพบที่สำ�คัญอีกประการหนึ่งคือ ครัวเรือนไทยมีผู้หญิงทำ�หน้าที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ครัวเรือนประเภท 1 รุ่น และ 2 รุ่นมีผู้หญิงเป็นหัวหน้าครัวเรือนเพิ่มขึ้นรวดเร็วมาก ซึ่งเหตุผลหรือคำ�อธิบายที่คาดว่า
จะเป็นไปได้สำ�หรับการที่ผู้หญิงเป็นหัวหน้าครัวเรือนประเภท 1 รุ่น (สามีกับภรรยา) อาจเกิดจากคู่สมรสเดินทาง
ไปทำ�งานต่างถิ่น แต่สำ�หรับกรณีที่ผู้หญิงเป็นหัวหน้าครัวเรือน 2 รุ่น อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีการหย่าร้าง และผู้หญิง
จะเป็นคนเลีย้ งดูลกู จากงานศึกษาของสถาบันแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาเด็กและครอบครัวในปี พ.ศ. 2552 ระบุวา่ ปัจจุบนั
มีครัวเรือนที่มีผู้ปกครองคนเดียว (Single parent) อาจจะเป็นพ่อหรือแม่รวมประมาณ 2.5 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
จากหลายสาเหตุ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการหย่าร้างที่มากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2552 พบว่าในคู่สมรส 100 คู่จะมีการ
หย่าร้างเกิดขึ้นประมาณ 36 คู่ ซึ่งสูงกว่าปี พ.ศ. 2536 ที่มีอยู่เพียงประมาณ 10 คู่ เท่านั้น (สาวิตรี, 2553)

เมื่อเด็กไทยเกิดน้อยลง จำ�นวนนักเรียนก็น้อยลง

จำ�นวนประชากรวัยเด็กที่อายุน้อยกว่า 15 ปี ในครัวเรือนได้ลดลงไปกว่าครึ่ง เห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะครัวเรือน
ประเภท 2 รุ่น ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ จำ�นวนนักเรียนในครัวเรือนลดน้อยลง จะยกเว้นก็เพียงแต่กลุ่ม
ครัวเรือนประเภท 3 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลาง (ประเภทเด็กอยู่กับผู้สูงอายุ) ที่พบว่ามีจำ�นวนนักเรียนเพิ่มขึ้น
มีการวิเคราะห์กนั ว่าการทีค่ รัวเรือนมีเด็กและนักเรียนลดลงเป็นโอกาสให้พอ่ แม่มที รัพยากรทีจ่ ะใช้ส�ำ หรับการศึกษาของ
เด็กนักเรียนแต่ละคนมากขึน้ และสำ�หรับการทีค่ รัวเรือน 3 รุน่ และครัวเรือนแหว่งกลางมีนกั เรียนเพิม่ ขึน้ นัน้ ส่วนหนึง่
เป็นการสะท้อนบทบาทความสำ�คัญของ ปู่ ย่า ตา ยาย ในการดูแลลูกหลานในช่วงวัยเรียน

ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวยังมีมากขึ้นด้วย

สิง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั เจนอีกประการหนึง่ คือ นอกจากครัวเรือนไทยกำ�ลังก้าวไป
สู่ครัวเรือนสูงอายุ คือมีสัดส่วนผู้สูงอายุเกิน 65 ปีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว
ยังพบว่าครัวเรือนประเภท 3 รุ่น มีสัดส่วนจำ�นวนผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วย
มากที่สุด (แผนภาพที่ 2.3) เป็นที่น่าสังเกตว่าจำ�นวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว
มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนอกจากสังคมไทยจะมีผู้สูงอายุ
มากขึ้นแล้ว อายุเฉลี่ยของหัวหน้าครัวเรือนยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย
จาก 43 ปี ในปี พ.ศ. 2529 เป็น 51 ปี ในปี พ.ศ. 2552

ในช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมา ครัวเรือนไทยมีขนาดเล็กลง

ในภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พบว่าครัวเรือนไทยมีขนาด
เล็กลง จากเดิมในปี พ.ศ. 2529 ครัวเรือนแต่ละแห่งจะมีสมาชิกเฉลีย่ 4.3 คน
แต่ในปี พ.ศ. 2552 พบว่าเหลือสมาชิกเฉลี่ยอยู่เพียง 3.3 คน โดยจะเห็นว่า
แม้แต่ครัวเรือนประเภท 3 รุ่น (พ่อแม่ปู่ย่าตายาย) ที่เคยมีจำ�นวนสมาชิก
มากที่สุดคือ 6 คนในปี พ.ศ. 2529 แต่ในปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 5.3 คน
ซึ่งทิศทางการลดลงนี้ปรากฏให้เห็นเกือบจะทุกประเภทครัวเรือน จะเว้นก็
เฉพาะกรณีครัวเรือนแหว่งกลางที่เด็กอยู่กับผู้สูงอายุที่ขนาดครัวเรือนไม่มี
การเปลี่ยนแปลงมากนัก

พ.ศ. 2529 จำ�นวนสมาชิก
ในครัวเรือนไทยเฉลี่ย

4.3 คน
3.3 คน

แต่ใน พ.ศ. 2552 เฉลี่ยอยู่เพียง
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แผนภาพที่ 2.3 จำ�นวนผู้สูงอายุต่อครัวเรือน
2529
2541
2551

2531
2543
2552

2533
2545

2535
2547

2537
2549

2539
2550

หน่วย: คน
0.70
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0.40
0.30
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0.10
0.00

อยู่คนเดียว

อยู่กับเพื่อน/ญาติ

1 รุ่น

2 รุ่น

3 รุ่น และมากกว่า

แหว่งกลาง

รวม

ที่มา: สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

คำ�ถามสำ�คัญ คือ จากการเปลี่ยนแปลงในแต่ละประเภทครัวเรือนที่ได้สรุปความไว้ข้างต้น มีความสัมพันธ์ หรือ
มีผลต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างไร อาทิเช่น สำ�หรับเด็กมีโอกาสได้อยู่กับพ่อแม่และพร้อมหน้า
พร้อมตามากขึน้ หรือน้อยลง เด็กและวัยรุน่ อายุ 10-25 ปี มีโอกาสได้เรียนสูงขึน้ มากน้อยเพียงใดในช่วง 20 ปีทผี่ า่ นมา
ระหว่างเมืองและชนบทมีผลต่อโอกาสทางการศึกษาหรือไม่ และระหว่างหญิง-ชายมีโอกาสในการเรียนต่อต่างกันหรือไม่
ระดับการศึกษาของแรงงานในชนบทยังคงตํ่ากว่าแรงงานในเมืองหรือไม่ (ติดตามได้ในบทที่ 4)
เมื่อก้าวเข้าสู่วัยทำ�งาน อาชีพและการทำ�งานของแรงงานไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วง 20 ปี (ติดตาม
ได้ในบทที่ 5) ด้านเศรษฐกิจการทำ�มาค้าขาย รายได้ รายจ่ายต่อหัวของครัวเรือนทั้ง 6 ประเภทต่างกันหรือไม่
หากแตกต่างกันเป็นอย่างไร จริงหรือไม่ว่าครัวเรือนยากจนมีหนี้สินมากกว่าครัวเรือนที่ไม่จน และช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
คนไทยฟื้นตัวได้รวดเร็วหรือไม่ (ติดตามได้ในบทที่ 6)
ในภาพรวมแล้ว ชีวติ คนไทยใน 20 ปีทผี่ า่ นมา สะดวกสบายขึน้ หรือไม่ มีสงิ่ อำ�นวยความสะดวกอะไรบ้างทีม่ ากขึน้
และการออมเป็นอย่างไร (ติดตามได้ในบทที่ 7) ชีวิตผู้สูงอายุคนไทยเป็นอย่างไร มีงานทำ�หรือไม่ และสวัสดิการเป็น
อย่างไร (ติดตามได้ในบทที่ 8) ด้านสุขภาพของคนไทยเปลี่ยนไปอย่างไร การมีหลักประกันสุขภาพ หรือ 30 บาท
รักษาทุกโรค ช่วยทำ�ให้จำ�นวนคนจนลดลงไปได้เท่าไร (ติดตามได้ในบทที่ 9) และสุดท้ายนั้นในภาพรวมแล้วความ
ยากจนและความเหลื่อมลํ้าในสังคมไทยลดลงหรือไม่ (ติดตามได้ในบทที่ 10) ซึ่งหลังจากจบรายงานฉบับนี้อาจทำ�ให้
หลายท่านได้ภาพการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคนไทย และขบคิดถึงการปรับตัวของสังคมในด้านนโยบายต่างๆ ที่ควร
เร่งดำ�เนินการให้เกิดขึ้น
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บทที่ 2: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครัวเรือนไทย

การไม่ มี เ วลาเหลี ย วแล
เอาใจใส่ลกู การทำ�ให้ลกู ขาดรัก
กำ � ลั ง เป็ น สถานการณ์ วิ ก ฤต
ของครอบครัวไทยและเด็กไทย
ในปัจจุบัน และหากไม่มีหนทาง
เยี ย วยาสถาบั น ครอบครั ว
ให้เข้มแข็ง เด็กไทยจำ�นวนมาก
ก็ จ ะถู ก ผลั ก ไสลงไปในห้ ว ง
ปัญหามากมาย และในภาพรวม
ก็คงเป็นเครือ่ งชีว้ ดั ว่าสังคมไทย
ก็คงดีได้ยากด้วย
อมรวิชช์ นาครทรรพ์
ใน “เด็กไทยในมิติวัฒนธรรม”
ตีพิมพ์ พ.ศ. 2548
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เด็ก
กับสวัสดิการสังคม

ในช่วงกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ครอบครัวไทยมีลูกน้อยลง

อาจจะพอกล่าวได้ว่า การตัดสินใจมีลูกของสังคมไทยเปลี่ยนแปลง
ไปมาก ในช่วงกว่า 60 ปีที่แล้ว สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ผู้หญิง 1 คน
จะมีลูกเฉลี่ยประมาณ 6.3 คน ซึ่งในช่วงสมัยนั้นในจำ�นวนประชากรทุกๆ
1,000 คน จะเป็นทารกประมาณ 44 คน แต่หากกลับมาพิจารณาข้อมูล
ในปัจจุบันจะพบว่า ผู้หญิงมีลูกลดลง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.8 คนเท่านั้น และถ้า
เปรียบเทียบจากจำ�นวนประชากรทุกๆ 1,000 คน จะมีเด็กเกิดใหม่เหลือเพียง
15 คน (แผนภาพที่ 3.1)
แผนภาพที่ 3.1 อัตราการมีบุตรเฉลี่ยของผู้หญิงไทย (15-49 ปี)
อัตราการเกิดของทารกต่อหญิง 1 คน (หน่วย: คน)
7

60 ปีที่แล้ว ผู้หญิง 1 คน จะมีลูก

6.3 คน

แต่ในปัจจุบันจะมีลูกเพียง

1.8 คน
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ที่มา: World Population Prospects: The 2008 Revision Population Database. (United Nations, 2008)
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บทที่ 3: เด็กกับสวัสดิการสังคม

แผนภาพที่ 3.2 ร้อยละของเด็กที่มี อายุ 0-14 ปี ต่อประชากรทั้งประเทศและร้อยละจำ�นวนครัวเรือนที่มีเด็กอาศัยอยู่ต่อจำ�นวน
ครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทย
ร้อยละของครัวเรือนที่มีเด็กต่อจำ�นวนครัวเรือนทั้งหมด

ร้อยละของเด็กต่อจำ�นวนประชากรทั้งประเทศ

หน่วย: ร้อยละ
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ที่มา: ข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

หากพิจารณาในช่วง 20 ปีทผี่ า่ นมาจะพบว่าจำ�นวนเด็กอายุตาํ่ กว่า 14 ปี
และจำ�นวนครัวเรือนที่มีเด็กอาศัยอยู่ มีทิศทางลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยใน
ปี พ.ศ. 2531 จำ�นวนเด็กทั้งประเทศคิดเป็นร้อยละ 31 ของประชากรทั้งหมด
ขณะที่จำ�นวนครัวเรือนที่มีเด็กคิดเป็นร้อยละ 66 ของครัวเรือนทั้งหมด ทั้งนี้
ในปี พ.ศ. 2552 จำ�นวนเด็กลดลงเหลือเพียงร้อยละ 22 ของประชากรและ
พบว่าครัวเรือนที่มีเด็กลดลงเหลือร้อยละ 48 (แผนภาพที่ 3.2) ซึ่งถ้าจำ�แนก
ตามภูมิภาคจะพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีครัวเรือนที่มีเด็ก
อยูม่ ากทีส่ ดุ ขณะทีก่ รุงเทพมหานครมีสดั ส่วนครัวเรือนทีม่ เี ด็กน้อยทีส่ ดุ และ
ส่วนใหญ่ครัวเรือนที่มีเด็กมักอยู่ในพื้นที่ชนบทมากกว่าในเมือง
สัดส่วนจำ�นวนครัวเรือนที่มีเด็กอาศัยอยู่

ปี 2531

66%

ปี 2552

48%
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ในปี พ.ศ. 2552 เด็กที่ ได้อยู่กับ
พ่อและแม่พร้อมหน้ากันมีสัดส่วน

เด็กไทยมีโอกาสอยู่กับพ่อแม่น้อยลง โดยเฉพาะเด็กในครัวเรือน
ยากจน

จากสถิติในช่วงปี พ.ศ. 2549-2552 ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีครัวเรือน
ที่เด็กได้อยู่ร่วมกับพ่อแม่พร้อมหน้ากันทั้งคู่/หรืออาศัยอยู่กับพ่อหรือแม่
คนใดคนหนึง่ มีจ�ำ นวนประมาณร้อยละ 81 แต่หากพิจารณาเฉพาะกรณีทเี่ ด็ก
ได้อยู่กับทั้งพ่อและแม่ จะมีสัดส่วนเหลืออยู่เพียงร้อยละ 62 เท่านั้น รองมา
คือเด็กพักอาศัยอยู่กับญาติประมาณร้อยละ 21 และเด็กอาศัยอยู่กับแม่
เพียงลำ�พังหรือที่เรียกกันว่า “แม่เลี้ยงเดี่ยว” (Single mom) มีอยู่ประมาณ
ร้อยละ 14
สถานการณ์ที่เด็กได้อยู่กับพ่อและแม่พร้อมหน้าพร้อมตากันมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2549 สัดส่วนเด็กที่ได้อยู่กับทั้งพ่อและแม่
คิดเป็นร้อยละ 65 ของจำ�นวนเด็กทัง้ หมด แต่ตวั เลขดังกล่าวค่อยๆ ปรับลดลง
เฉลี่ยร้อยละ 1.4 ต่อปี จนในปัจจุบัน พ.ศ. 2552 มีสัดส่วนเด็กที่อาศัยอยู่กับ
พ่อและแม่พร้อมหน้ากันลดลงเหลือเพียงร้อยละ 62
หากแยกพิจารณาจากลักษณะความเป็นเมืองและชนบท จะพบว่าครัวเรือน
ที่อาศัยอยู่ในเมืองจะมีสัดส่วนเด็กที่ได้อยู่กับพ่อแม่มากกว่าเด็กในชนบท
(แผนภาพที่ 3.3) กล่าวคือ ปี พ.ศ. 2549-2552 เด็กในเมืองที่ได้อาศัยอยู่กับ
ทัง้ พ่อและแม่ โดยเฉลีย่ คิดเป็นร้อยละ 68 ของเด็กในเมืองทัง้ หมด แตกต่างจาก
เด็กที่อาศัยอยู่ในชนบท ซึ่งมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 61 ของเด็กในชนบท
ทั้งหมด ทั้งนี้หากจำ�แนกตามภูมิภาคจะพบว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีเด็กเพียงร้อยละ 55 เท่านัน้ ทีม่ โี อกาสได้อยูอ่ าศัยร่วมกับพ่อแม่ซงึ่ จัดว่าเป็น
สัดส่วนตํ่าที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ

62%
เด็กที่อยู่กับแม่เพียงลำ�พัง
มีสัดส่วนประมาณ

14%

แผนภาพที่ 3.3 สัดส่วนเด็กที่ ได้อยู่กับทั้งพ่อและแม่ จำ�แนกตามเขตปกครอง
เมือง
หน่วย: ร้อยละ
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54

ชนบท

70%

69%

68%

66%

63%
61%

2549

2550
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60%

2551

60%

2552
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เด็กในครัวเรือนทีย่ ากจนมีโอกาสได้อยูก่ บั พ่อแม่นอ้ ยกว่าเด็กในครัวเรือน
ที่ไม่ยากจน โดยตัวเลขโอกาสที่เด็กครัวเรือนยากจนจะได้อยู่ร่วมกับพ่อแม่
ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 62 ในปี พ.ศ. 2549 ลงเหลือเพียงร้อยละ
55 ในปี พ.ศ. 2552 สำ�หรับกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ได้พักอาศัยกับพ่อแม่ พบว่า
อีกร้อยละ 28 จะต้องอยู่กับญาติ ซึ่งช่องว่างความแตกต่างค่อนข้างชัดเจน
หากเทียบกับเด็กจากครัวเรือนที่ไม่ยากจน ซึ่งมีโอกาสถึงร้อยละ 63 ที่เด็ก
จะได้อยู่กับพ่อแม่พร้อมหน้ากัน ส่วนสาเหตุหลักที่เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อและ/
หรื อ แม่ ส่ ว นใหญ่ เ นื่ อ งจากพ่ อ แม่ มี ภ าระการทำ � งานอยู่ ค นละจั ง หวั ด
(ร้อยละ 49) รองมาคือ พ่อแม่แยกทางกัน (ร้อยละ 32) และพ่อหรือแม่เสียชีวติ
(ร้อยละ 8)

เด็กอยู่กับผู้สูงอายุมากขึ้น โดยเฉพาะในชนบทและภาคอีสาน

ครัวเรือนที่มีเด็กอยู่กับผู้สูงอายุ
ต่อสัดส่วนครัวเรือนทั้งหมด
ในปี พ.ศ. 2531 คิดเป็น

การเพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่มีเด็กและผู้สูงอายุอยู่ด้วยกันเองมีมากขึ้น
จากเดิมร้อยละ 0.4 ของครัวเรือนทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2531 เป็นร้อยละ 1
ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งการปรับตัวสูงขึ้นนี้สามารถสังเกตเห็นได้ชัด โดยเฉพาะ
ในครั ว เรื อ นที่ อ าศั ย ในพื้ น ที่ ช นบทและในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
(แผนภาพที่ 3.4) ซึ่งจากการศึกษาในต่างประเทศชี้ให้เห็นว่า เด็กที่ถูกเลี้ยงดู
โดยปู่ ย่า ตา ยาย จะประสบกับความเสียเปรียบด้านการศึกษาเมือ่ เปรียบเทียบ
กับเด็กทีอ่ าศัยกับพ่อแม่ แต่ระดับสุขภาพจะไม่แตกต่างกัน (Goodman, et al.,
2002, Solomon and Marx, 1995)

0.4%

แต่ในปี พ.ศ. 2552 เพิ่มเป็น

1%

แผนภาพที่ 3.4 สัดส่วนครัวเรือนที่มีเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุจำ�แนกตามภาค
ภาคกลาง

กรุงเทพฯ

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

หน่วย: ร้อยละ
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

2531

2533

2535

2539
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2543

2547

2549

2550

2551

2552
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ในช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมา เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันและ
นมฟรีมากขึ้น

พ.ศ. 2535 รัฐอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน

5 บาทต่อคนต่อวัน
พ.ศ. 2552 ปรับเพิ่มเป็น

13 บาทต่อคนต่อวัน

โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมฟรีมเี ป้าหมายเพือ่ เสริมโภชนาการ
ของเด็กนักเรียนในวัยเรียนให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง โดยในปี พ.ศ. 2535
รัฐอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำ�หรับเด็กในระดับประถมศึกษา อัตราคนละ
5 บาทต่อวัน ตลอดปีการศึกษา (200 วัน) ทั้งนี้ได้ประมาณการเป้าหมายไว้ที่
ร้อยละ 30 ของจำ�นวนเด็กในแต่ละสถานศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2552
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นักเรียนทุกคน ตั้งแต่เด็กเล็ก เด็กนักเรียน
ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับงบประมาณอาหารกลางวันเต็มจำ�นวน
และให้ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวัน เป็น 13 บาทต่อคนต่อวัน
จากการที่มีการจัดสรรเงินโครงการฯ และขยายขอบเขตให้ครอบคลุม
เด็กในแต่ละวัยนัน้ ทำ�ให้สดั ส่วนครัวเรือนทีม่ เี ด็กได้รบั อาหารกลางวัน/อาหาร
เสริมฟรี มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นทุกปีทั้งในชนบทและเมือง (ตารางที่ 3.1) ซึ่งหาก
เปรียบเทียบระหว่างชนบทและเมืองแล้ว พบว่าปัจจุบันในชนบทมีสัดส่วน
ครัวเรือนทีเ่ ด็กนักเรียนได้รบั อาหารกลางวัน/อาหารเสริมฟรีคดิ เป็นร้อยละ 63
ซึ่งมากกว่าเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในเมือง (ร้อยละ 44)

ตารางที่ 3.1 ครัวเรือนที่มีเด็กได้รับอาหารกลางวัน/อาหารเสริมฟรี จำ�แนกตามเขตการปกครอง
ปี
2543
2544
2545
2547
2549
2550
2551
2552

จำ�นวนครัวเรือนที่มีเด็กได้รับอาหารกลางวัน/อาหารเสริมฟรี
เมือง
ร้อยละ
ชนบท
ร้อยละ
(หน่วย: พันครัวเรือน)
ครัวเรือนที่มีเด็กในเมือง
(หน่วย: พันครัวเรือน) ครัวเรือนที่มีเด็กในชนบท
276.6
11
1,741.5
26
448.1
17
2,067.2
30
697.8
26
2,770.1
40
818.1
31
3,525.7
50
890.0
36
3,893.6
53
968.0
40
4,208.8
58
994.3
40
4,326.3
61
1,096.3
44
4,376.5
63

ที่มา: ข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
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สวั ส ดิ ก ารด้ า นการรั ก ษาพยาบาล เด็ ก ไทยมี โ อกาสเข้ า ถึ ง
หลักประกันสุขภาพมากขึ้น

ในปี พ.ศ. 2545 พบว่าก่อนมีโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
มีเด็กไทยถึงร้อยละ 18 ที่มีการรายงานว่าไม่ได้รับ/ไม่มีสวัสดิการด้านการ
รักษาพยาบาลใดๆ เลย ขณะทีอ่ กี กลุม่ หนึง่ (ร้อยละ 7 ของจำ�นวนเด็กทัง้ หมด)
มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากราชการ/รัฐวิสาหกิจ แต่หลังจากดำ�เนิน
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแล้ว ในปี พ.ศ. 2552 พบว่าสัดส่วน
เด็กทีร่ ายงานว่าไม่มสี วัสดิการด้านการรักษาพยาบาลใดๆ เลยมีสดั ส่วนลดลง
จากร้อยละ 18 ในปี พ.ศ. 2545 เหลือเพียงร้อยละ 3

พ.ศ. 2545 เด็กไทยไม่ ได้รบั สวัสดิการ
ด้านการรักษาพยาบาล

18%
แต่หลังจากมีโครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
พ.ศ. 2552 เหลือเพียง

3%
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ข้อเสนอแนะด้านนโยบายสาธารณะ

1
2
3
4

ประเทศไทยจะขาดสมดุลทางโครงสร้างประชากร รัฐควรมีมาตรการที่สนับสนุนให้การมีบุตรไม่เป็นภาระ
ทางเศรษฐกิจมากเกินไปสำ�หรับพ่อแม่
ส่งเสริมให้เด็กได้อยู่กับพ่อแม่ ไม่ว่าพ่อแม่จะย้ายถิ่นไปทำ�งานที่ใด (ในปี พ.ศ. 2552 เด็กประมาณ
5.5 ล้านคน หรือร้อยละ 38 ของจำ�นวนเด็กทั้งหมด ไม่ได้อยู่ในครอบครัวที่มีทั้งพ่อและแม่) พ่อแม่ควร
มีทางเลือกที่จะดูแลเด็กเอง โดยมีภาครัฐช่วยส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กและอำ�นวยความสะดวก
ให้พ่อแม่ ทั้งนี้ควรมีการศึกษาเชิงลึกเพิ่มเติมว่าการไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่มีผลต่อเด็กอย่างไร
เด็กที่ไม่ได้อยูก่ บั พ่อแม่แต่อยูก่ บั ผูอ้ นื่ ในต่างจังหวัด อาจเผชิญกับความเสีย่ งหลายด้าน อาทิเช่น ความเสีย่ ง
ต่อการออกเที่ยวกลางคืน การสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า การดูคลิปไม่เหมาะสม และการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร (สถาบันรามจิตติ, 2551) รัฐบาลควรมีนโยบายการติดตามเด็กกลุ่มนี้โดยเน้นบทบาทของ
ครูในการสังเกตพฤติกรรมของเด็กกลุ่มนี้ และควรมีแนวทางติดต่อกับพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก เพื่อสามารถ
แก้ปญั หาก่อนทีจ่ ะถึงขัน้ ร้ายแรง (ในปี พ.ศ. 2552 เด็กประมาณ 3 ล้านคน หรือร้อยละ 21 ของเด็กทัง้ หมด
อยู่กับญาติหรือคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่พ่อแม่)
ในปี พ.ศ. 2552 ครัวเรือนที่มีเด็กเกือบ 9 แสนครัวเรือน หรือร้อยละ 9 ของครัวเรือนที่มีเด็กทั้งหมด
มีฐานะยากจน ดังนั้นควรมีนโยบายที่มุ่งเป้าที่จะประคับประคองเด็กจากครัวเรือนยากจน
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การจั ด การศึ ก ษาเฉพาะ
สำ � หรั บ หมู่ ค ณะ ถึ ง จะจั ด ให้
สู ง สุ ด เพี ย งใดก็ ไม่ ใ ช่ กำ � ลั ง
อั น แท้ จ ริ ง ของชาติ บราวนิ่ ง
กวีผู้ขึ้นชื่อได้กล่าวไว้ว่า ‘อย่า
เพี ย รสร้ า งแต่ ยั ก ษ์ แ ละเทวดา
เลย จงพยายามยกคนทั้งชาติ
ให้สูงขึ้นพร้อมกันเถิด’ อันนี้เป็น
คติ สำ � หรั บ การศึ ก ษาสมั ย นี้
ซึ่งต้องผันแปรไปเป็นการศึกษา
สำ�หรับชาติ (National Education) เพื่อฐานะแห่งชาติ คือคน
ทั้ ง หมดได้ ข ยั บ ขึ้ น สู ง แล้ ว ย่ อ ม
มีกำ�ลังที่จะแข่งขันต่อสู้กับชาติ
อื่นๆ ได้ทุกวิถีอาชีพ
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
เสนาบดีกระทรวงธรรมการ
ชี้แจงต่อที่ปร ะชุมอุปราชและเทศาภิบาล
พ.ศ. 2462
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30

4
พ.ศ. 2529 แรงงานที่มีการศึกษา
ตํ่ากว่า ป.6 มีจำ�นวน

68%
แต่ในปี พ.ศ. 2552 ลดลงเหลือ

31%
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การศึกษา
ของแรงงานไทย

20 ปีที่ผ่านมา แรงงานไทยมีการศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยสัดส่วน
แรงงานทีม่ กี ารศึกษาระดับปริญญาตรีขน้ึ ไปและระดับมัธยมศึกษา
เพิ่มขึ้นเร็วกว่ากลุ่มอื่น

ในด้านการศึกษา พบว่า ภาพรวมระดับการศึกษาของแรงงานไทย
เปลี่ยนแปลงไปมากตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2529-2552 จะเห็นได้ว่าแรงงานไทย
มีแนวโน้มจบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น จากสัดส่วนแรงงานชายและหญิง
ซึ่งมีอายุระหว่าง 15-65 ปี ที่สำ�เร็จการศึกษาในระดับต่างๆ (แผนภาพที่ 4.1)
เห็นว่าสัดส่วนของแรงงานที่สำ�เร็จการศึกษาตํ่ากว่าประถมศึกษาปีที่ 6
ลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 68 ในปี พ.ศ. 2529 เหลือเพียงร้อยละ 31
ในปี พ.ศ. 2552 ขณะทีก่ ลุม่ แรงงานทีจ่ บการศึกษาระดับอุดมศึกษาและกลุม่ ที่
จบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ คือ จากร้อยละ 2.75
เป็นร้อยละ 11.79 และจากร้อยละ 4.48 เป็นร้อยละ 13.31 ตามลำ�ดับ
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แผนภาพที่ 4.1 สัดส่วนแรงงานที่สำ�เร็จการศึกษาในระดับต่างๆ (พ.ศ. 2529-2552)
ตํ่ากว่าประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุปริญญา

มัธยมศึกษาและตํ่ากว่าปีที่ 6
ปริญญาตรีขึ้นไป

หน่วย: ร้อยละ
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ที่มา: ข้อมูลการสำ�รวจภาวะการทำ�งานของประชากร สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

แต่อย่างไรก็ดี โอกาสในการเข้าศึกษาต่อนั้นไม่ได้สดใส
สำ�หรับทุกกลุ่มครัวเรือน
แรงงานไทยมีจำ�นวนปีการศึกษาเฉลี่ยมากขึ้น แต่ยังมีความ
เหลื่อมลํ้าด้านโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นเช่นกัน

สำ�หรับประเด็นความเหลื่อมลํ้าทางด้านโอกาสทางการศึกษา พบว่าใน
ภาพรวมแรงงานไทยมีจำ�นวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2529
แรงงานไทยมีจ�ำ นวนปีการศึกษาเฉลีย่ 5 ปี (ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานอยูท่ ี่ 3.29 ปี)
จากนั้นในปี พ.ศ. 2541 จำ�นวนปีการศึกษาเฉลี่ยได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 7 ปี
(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.9 ปี) และจนกระทั่งปี พ.ศ. 2552 แรงงานไทย
มีจ�ำ นวนปีการศึกษาเฉลีย่ ที่ 8 ปี (ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 4.42 ปี) คำ�ถามสำ�คัญ
คือจำ�นวนปีการศึกษาที่เพิ่มขึ้นนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีความเสมอภาคหรือไม่
และความเหลื่ อ มลํ้ า ของโอกาสทางการศึ ก ษาระหว่ า งแรงงานที่ ม าจาก
ครอบครัวที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกันเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร

พ.ศ. 2529 แรงงานไทย
มีจำ�นวนปีการศึกษาเฉลี่ย

5 ปี

พ.ศ. 2552 เพิ่มขึ้นเป็น

8 ปี
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แผนภาพที่ 4.2 สัดส่วนแรงงานตามจำ�นวนปีที่ ได้รับการศึกษา ( พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2552)
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ที่มา: ข้อมูลการสำ�รวจภาวะการทำ�งานของประชากร สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

หากมองจากความแตกต่างด้านการได้รบั การศึกษาของแรงงานในเมือง
และชนบท (วัดจากช่องว่างระหว่างจำ�นวนปีการศึกษาเฉลี่ยของแรงงานที่มี
อายุระหว่าง 25-29 ปี ที่อาศัยในเขตและนอกเขตเทศบาล) มีแนวโน้มลดลง
ทั้งสำ�หรับแรงงานชายและหญิง ซึ่งสะท้อนว่าความเสียเปรียบด้านการศึกษา
จากการอาศัยอยู่ในชนบทลดลงอย่างมาก ส่วนนีเ้ ป็นการแสดงถึงความสำ�เร็จ
ของรัฐในการผลักดันให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้อย่าง
ทั่วถึง แต่ถึงกระนั้นก็ดี หากพิจารณาตามฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
กับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับสูง ยังคงเห็นช่องว่างระหว่างครัวเรือน
ทีม่ ฐี านะดีและครัวเรือนทีม่ ฐี านะยากจนปรากฏอยูส่ งู ดังทีเ่ ห็นได้จากผูท้ คี่ าดว่า
จะได้รับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนั้นมาจากกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้
ต่อหัวสูงทีส่ ดุ (มากกว่า 7,000 บาทต่อคนต่อเดือน) ในขณะทีผ่ ทู้ คี่ าดว่าจะสำ�เร็จ
การศึกษาสูงสุดที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นมาจากครอบครัวที่มีรายได้
ต่อหัวเฉลี่ยเพียงไม่ถึง 4,500 บาทต่อคนต่อเดือน โดยสถานการณ์ดังกล่าว
ไม่แตกต่างกันระหว่างผูช้ ายและผูห้ ญิง และความเหลือ่ มลํา้ ของโอกาสในการ
เข้าถึงอุดมศึกษาระหว่างเยาวชนในครัวเรือนที่มีฐานะยากจน เปรียบเทียบ
กับเยาวชนในครัวเรือนที่มีฐานะรํ่ารวยไม่ได้ดูดีขึ้นเลยตลอดช่วงระยะเวลา
ที่ทำ�การศึกษา
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หากเปรี ย บเที ย บระหว่ า งเพศชายและหญิ ง จะพบปรากฏการณ์ ที่
น่าสนใจคือ แรงงานหญิงที่เข้าสู่ตลาดแรงงานมีแนวโน้มมีการศึกษาเฉลี่ย
สูงกว่าแรงงานชาย โดยปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529
สำ�หรับแรงงานในเขตเทศบาล และเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2546 สำ�หรับแรงงาน
ที่อาศัยนอกเขตเทศบาล นอกจากนี้งานวิจัยยังพบว่าการที่เด็กไม่ได้อาศัย
อยู่กับพ่อแม่มีผลกระทบในทางลบต่อโอกาสของการเข้าศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัยอย่างมาก โดยจะมีผลกระทบต่อเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชาย
โอกาสในการเข้าเรียนต่อเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 32.5 และ ร้อยละ 27
ตามลำ�ดับ และปรากฏการณ์นยี้ งั พบมากในกลุม่ ครัวเรือนฐานะยากจนทีพ่ อ่ แม่
แยกทางกัน หรือต้องออกไปหางานทำ�ไกลจากถิ่นที่อยู่อาศัย

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา การปรับตัวของตลาดแรงงานทำ�ให้อัตรา
ค่าจ้างสำ�หรับแรงงานที่มีการศึกษาสูงและตํ่าเพิ่มขึ้นในอัตราที่
สูงกว่าค่าจ้างของกลุ่มแรงงานทักษะปานกลาง

การปรับตัวของโครงสร้างค่าจ้างในประเทศไทยระหว่าง ปี พ.ศ. 2529
และ พ.ศ. 2552 ชี้ให้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่แรงงานในกลุ่มค่าแรงระดับ
ปานกลางเป็นผูเ้ สียเปรียบ แผนภาพที่ 4.3 แกนตัง้ แสดงอัตราการเปลีย่ นแปลง
ของค่าจ้าง ส่วนแกนนอนแสดงการเรียงลำ�ดับแรงงานทีม่ คี า่ จ้างจากตํา่ ไปสูง
พบว่ากลุ่มที่มีรายได้ในระดับตํ่าสุดและสูงสุดมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นสูงกว่า
กลุม่ ผูท้ ี่ได้รบั ค่าจ้างอยู่ในระดับปานกลางค่อนบนอย่างเห็นได้ชดั เจน (ระหว่าง
ช่วงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 60-80) ดังนัน้ เมือ่ เปรียบเทียบทุกช่วงกลุม่ ค่าจ้างทีแ่ ท้จริง
จะเห็นได้ว่าแผนภาพมีลักษณะคล้ายรูปตัว U

โอกาสในการเรียนต่อของเด็กที่ ไม่ ได้
อาศัยอยู่กับพ่อแม่มีสัดส่วนลดลง

เด็กผู้หญิง

32.5%
เด็กผู้ชาย

27%
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แผนภาพที่ 4.3 การกระจายตัวของค่าจ้างต่อชั่วโมง และอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2529-2552
การเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง (2529-2552)
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เปอร์เซ็นต์ ไทล์ของค่าจ้าง

ที่มา: สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

กลุ่มที่จบปริญญาตรีและ ป.6
มีค่าจ้างเพิ่มขึ้น

69%
ส่วนที่จบ ม.6
มีค่าจ้างเพิ่มขึ้น

48%

ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2529 จนถึงปี พ.ศ. 2540 ค่าจ้างทีแ่ ท้จริงเฉลีย่ ของทุกกลุม่
การศึกษาเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะกลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
และประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 มี ค่ า จ้ า งเพิ่ ม ขึ้ น สู ง สุ ด คื อ ประมาณร้ อ ยละ 69
ในขณะทีก่ ลุม่ ทีจ่ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีรายได้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 48
และหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ค่าจ้างที่แท้จริงของทุกกลุ่ม
ปรั บ ลดลงอย่ า งรวดเร็ ว และกลุ่ ม ที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละ
ประถมศึกษาปีที่ 6 เริ่มเข้าสู่ภาวะทรงตัวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา
ในขณะที่ค่าจ้างที่แท้จริงของกลุ่มที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ลดลงอย่างต่อเนื่อง (แผนภาพที่ 4.4)
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แผนภาพที่ 4.4 การเปลี่ยนแปลงของค่าจ้างที่แท้จริงเฉลี่ยต่อชั่วโมงของแรงงานตามระดับการศึกษา
ป.6

ม.6

ปริญญาตรีขึ้นไป

หน่วย: ร้อยละ
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ที่มา: สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

การวิเคราะห์ด้านบนแสดงให้เห็นว่าความเหลื่อมลํ้าทางค่าจ้างระหว่าง
กลุ่มแรงงานที่จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และกลุ่มมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด ทั้งๆ ที่ในช่วงเวลาเดียวกันสัดส่วน
เปรียบเทียบระหว่างจำ�นวนผู้จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยต่อจำ�นวนผู้จบ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ปรากฏการณ์นเี้ ป็นหลักฐานสำ�คัญ
ว่าอุปสงค์ที่มีต่อแรงงานที่จบปริญญาตรีและสูงกว่านั้นมีแนวโน้มขยายตัว
มากกว่าอุปสงค์ทมี่ ตี อ่ แรงงานทีจ่ บในระดับชัน้ มัธยมปลาย ทัง้ นี้ ปรากฏการณ์
ดั ง กล่ า วอาจเกิ ด ขึ้ น ได้ จากการเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี ใ นการผลิ ต
ซึง่ เอือ้ ประโยชน์ตอ่ กลุม่ แรงงานทีม่ ที กั ษะต่างกันในลักษณะที่ไม่เท่าเทียมกัน
(Skill-biased technological change หรือเรียกโดยย่อว่า SBTC)
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ข้อเสนอแนะด้านนโยบายสาธารณะ

เนื่องด้วยผู้ที่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษามาจากครอบครัวที่มีความได้เปรียบทางสังคม ซึ่งสะท้อน
จากรายได้ของครัวเรือนต่อหัวที่สูงกว่ากลุ่มการศึกษาอื่นมาก เมื่อสำ�เร็จการศึกษาก็พบว่ามีระดับค่าจ้างที่ได้เปรียบ
กลุม่ การศึกษาอืน่ และความได้เปรียบมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จากโครงสร้างการผลิตทีเ่ ปลีย่ นแปลง ในทีน่ จี้ งึ เสนอนโยบาย
ด้านการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม

1

2

นโยบายสำ�หรับผู้ที่อยู่ในระบบการศึกษา
• การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพแก่ผู้เสียเปรียบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นระหว่างโรงเรียนที่มี
ทรัพยากรมากกับโรงเรียนที่มีทรัพยากรน้อย เพื่อทำ�ให้นักเรียนมีพื้นฐานของระดับความรู้ในระดับที่
ใกล้เคียงกันมากขึ้น และสามารถสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้โดยไม่มีความได้เปรียบ
เสียเปรียบกันมากนัก
• รัฐบาลควรทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการอุดหนุนค่าเล่าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย (Tuition
fee subsidy) ซึง่ ปัจจุบนั เป็นการให้แบบถ้วนหน้า เนือ่ งจากจะเห็นแล้วว่ากลุม่ ทีม่ าจากครอบครัวทีม่ คี วาม
ได้เปรียบทางเศรษฐกิจและสังคมมีโอกาสเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยมากกว่านักเรียนกลุ่มอื่นมาก
• ควรให้สทิ ธิผทู้ มี่ ผี ลการเรียนดีในการกูย้ มื จากกองทุนกูย้ มื เพือ่ การศึกษาสำ�หรับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยที่จะต้องทบทวนให้สะท้อนต้นทุนการผลิตจริงมากยิ่งขึ้น โดยมีคณะกรรมการระดับ
ท้องถิน่ และสถานศึกษาเป็นผูพ้ จิ ารณา และจะต้องมีระบบติดตามชำ�ระคืนเงินกูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ (ดิเรก, 2555)
• จัดสรรทุนค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายประจำ�เดือน ในลักษณะให้เปล่าเพื่อเป็นการสร้างแต้มต่อให้แก่
เยาวชนที่มีความสามารถจากครัวเรือนที่ยากจน ในลักษณะการโอนอย่างมีเงื่อนไข (Conditional cash
transfer) เพื่อสนับสนุนการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเป็นหลัก (ดิเรก, อ้างแล้ว)
• การสนับสนุนให้จัดตั้งกองทุนเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสกระจายทั่วประเทศ โดยมีคณะกรรมการกำ�กับ
ระดับชาติที่รับผิดชอบด้านการกำ�หนดหลักเกณฑ์และมาตรการติดตามประเมินผล สำ�หรับการจัดสรร
งบประมาณมาจากรัฐและท้องถิ่นประกอบกัน (ในสัดส่วน 60 : 40) โดยให้กองทุนระดับท้องถิ่นมีอำ�นาจ
ในการคัดกรองผู้สมควรได้รับการสนับสนุนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ยากจน (ดิเรก,
อ้างแล้ว)
นโยบายสำ�หรับผู้ที่อยู่ในตลาดแรงงาน
• รัฐบาลควรสนับสนุนการพัฒนาทักษะทีเ่ หมาะสมกับความต้องการในตลาดแรงงานให้แก่แรงงานทีม่ กี าร
ศึกษาตํ่า เพื่อให้แรงงานดังกล่าวมีโอกาสที่จะได้งานที่ดีกว่า เลื่อนตำ�แหน่ง หรือได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้น

บทที่ 4: การศึกษาของแรงงานไทย

มหาวิทยาลัยปิดของเรามี
คนเข้าเรียนปีละ 3-4 แสนคน
ถ้ า คู ณ 4 (ปี ) ก็ คื อ ประมาณ
ล้านสองล้านสามคน เราหมด
แรงไปกับคนล้านสองล้านสาม
มากเลยโดยทีเ่ ราไม่ได้ใส่แรงเลย
กับคน 40 ล้านคน
ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
สำ�นักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน
กล่าวในงาน think tank
เรื่อง “ศัภยภาพอุดมศึกษาไทย
ในยุคบูรพาภิวัตน์”
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล
กรุงเทพฯ
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อาชีพ การศึกษา
และเงินโอน

อาชีพเป็นที่มาของรายได้หลักของครัวเรือน การเลือก
ประเภทอาชี พ จึ ง เป็ น เรื่ อ งสำ � คั ญ เพราะเป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง
ที่กำ�หนดรายได้ และ ฐานะทางเศรษฐกิจของครัว เรือน
ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ ผ่ า นมา โดยเฉพาะในช่ ว ง
ปี พ.ศ.2529 เป็นต้นมา ภาคอุตสาหกรรมและบริการ
ขยายตัวอย่างมาก ส่งผลให้ครัวเรือนส่วนใหญ่หันหลัง
ให้ภาคการเกษตรและเคลื่อนย้ายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการเพิ่มขึ้น

ครัวเรือนแหว่งกลาง
อยู่ในภาคเกษตร

26.2%
เป็นเจ้าของกิจการ

22.5%
เสมียน/พนักงานบริการ

20.4%

ช่วง 20 ปีที่ผ่านมา การประกอบอาชีพของคนไทยเปลี่ยนไป
อย่างชัดเจน จากเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมและบริการ

กว่า 20 ปีที่ผ่านมานั้น การเปลี่ยนแปลงระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศส่งผลให้ครัวเรือนไทยมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพไปจากเดิม
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะครัวเรือนที่เคยประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม
มีแนวโน้มลดลงมากที่สุด เช่นเดียวกับครัวเรือนที่ประกอบอาชีพแรงงาน
ทั่วไปที่มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่มีอีก 3 อาชีพที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตลอดมา
คือ กลุ่มเจ้าของกิจการ การค้า และอุตสาหกรรม กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ
และกลุ่มอาชีพเสมียน ค้าขาย และพนักงานบริการ (แผนภาพที่ 5.1)
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แผนภาพที่ 5.1 สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงอาชีพในช่วงปี พ.ศ. 2529-2552
2529
2541
2551

2531
2543
2552

2533
2545

2535
2547

2537
2549

2539
2550

หน่วย: ร้อยละ
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

เกษตร

เจ้าของกิจการ การค้า ประกอบวิชาชีพ
และอุตสาหกรรม

แรงงานทั่วไป

เสมียน ค้าขาย การผลิตและพนักงาน
พนักงานบริการ
ในอุตสาหกรรม

ที่มา: ข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

ครัวเรือนที่มีสมาชิกมากกว่า 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลาง
ยังมีสัดส่วนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากกว่ากลุ่มอื่น
ขณะที่ครัวเรือนที่อยู่คนเดียวหรืออยู่กับเพื่อนจะทำ�งานภาค
บริการ

ครัวเรือนทีป่ ระกอบอาชีพเกษตรมีสดั ส่วนลดลงในครัวเรือนทุกประเภท
ขณะที่ครัวเรือนอยู่คนเดียว หรืออยู่กับเพื่อนหรือญาติ มีแบบแผนคล้ายกัน
คือ มักประกอบอาชีพเป็นเจ้าของกิจการ เสมียนและพนักงานบริการมากทีส่ ดุ
และประกอบอาชีพเกษตรค่อนข้างน้อย ส่วนครัวเรือนหนึง่ รุน่ สองรุน่ สามรุน่
ยังเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนครัวเรือนเกษตรค่อนข้างสูง คือ ประมาณร้อยละ 30
ของครัวเรือนในแต่ละกลุ่มยังประกอบอาชีพเกษตรกร สำ�หรับครัวเรือน
แหว่งกลางกลุม่ ใหญ่อยูใ่ นภาคเกษตร (ร้อยละ 26.2) รองลงมาคือ เจ้าของกิจการ
(ร้อยละ 22.5) และเสมียน/พนักงานบริการ (ร้อยละ 20.4)

สัดส่วนของผู้ที่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาในปี พ.ศ. 2552
อยู่ในภาคเกษตร

22.42%
36.14%
37.74%
ภาคอุตสาหกรรม

ภาคบริการ
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ตารางที่ 5.1 สัดส่วนการประกอบอาชีพในภาคการผลิตต่างๆ จำ�แนกระดับการศึกษาสูงสุด (หน่วย: ร้อยละ)
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ
รวม

เกษตร
2544
83.7
14.87
0.87
0.52
0.01
0.04
100

2552
74.75
22.42
1.64
1.05
0.03
0.1
100

อุตสาหกรรม
2544
2552
56.9
49.27
31.88
36.14
4.88
6.16
5.37
7.42
0.66
0.68
0.32
0.33
100
100

บริการ
2544
43.51
28.66
7.37
18.01
1.95
0.49
100

2552
42.57
37.74
4.7
13.11
1.63
0.25
100

ที่มา: การสำ�รวจภาวะการทำ�งานของประชากร สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

ภาคเกษตร
พ.ศ. 2552

ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า
ปริญญาตรี
มัธยมศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรี
อนุปริญญา
อื่นๆ

ทั้งคนไทยที่ทำ�งานในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ต่างจบ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยมีแนวโน้มจบระดับมัธยมศึกษา
มากขึ้นในทุกภาคการผลิต

สัดส่วนของประชากรที่จบการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษาหรือ
ตํ่ากว่าซึ่งส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพการเกษตรมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่
กลุ่มที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกภาคการผลิต
ซึ่งหากพิจารณาภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมจะพบว่า หากไม่นับ
การศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือตํา่ กว่าแล้ว พบว่ามีสดั ส่วนคนไทยที่ได้รบั
การศึกษาสูงขึ้นในทุกระดับเมื่อเปรียบเทียบปี พ.ศ. 2544 และปี พ.ศ. 2552
แต่สำ�หรับผู้ที่ทำ�งานในภาคบริการกลับมีสัดส่วนการจบการศึกษาในระดับ
ที่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาน้อยลงอย่างชัดเจน ทั้งในกลุ่มผู้ที่จบการศึกษา
ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี
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เมื่อแรงงานไทยที่ทำ�เกษตรและแรงงานทั่วไปมีจำ�นวนน้อยลง
ทำ�ให้แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพือ่ นบ้านเข้ามาในประเทศไทย
มากขึ้น
สมาชิกของครัวเรือนทีอ่ ยู่ในกำ�ลังแรงงานทีป่ ระกอบอาชีพในด้านเกษตร
และอาชีพแรงงานทั่วไปนั้น มีแนวโน้มที่ลดลง โดยจะเห็นได้ว่าในอาชีพ
ด้านเกษตรนั้นลดลงเกือบถึง 600,000 คน (เกือบร้อยละ 25) และอาชีพ
แรงงานทั่วไปนั้นลดลงประมาณ 38,000 คนหรือเกือบร้อยละ 5 ในช่วง
พ.ศ. 2544-2552

แผนภาพที่ 5.2 จำ�นวนสมาชิกครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและแรงงานทั่วไป จำ�แนกตามปี
เกษตร
หน่วย: คน
2,500,000

2,340,408

แรงงานทั่วไป
2,294,357
2,144,883 1,934,329

2,000,000

1,772,056

1,500,000

1,767,769

1,635,784
1,720,528

1,760,289

640,346

735,660

1,000,000

773,838

701,924
711,543

500,000

831,454

748,023
731,456

687,221

0

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

ที่มา: การสำ�รวจภาวะการทำ�งานของประชากร สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

จากความไม่สมดุลในด้านความต้องการแรงงาน(อุปสงค์) โดยเฉพาะแรงงานในช่วงอายุระหว่าง 15-24 ปี
อยู่ ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ ซึ่งส่วนใหญ่เน้นไปที่แรงงานไร้ฝีมือจนถึงกึ่งฝีมือที่มีการศึกษา
ทำ�ให้ประเทศเกิดปรากฎการณ์ใหม่คือการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน
ในปี พ.ศ. 2552 พบว่า มีนายจ้างหรือกิจการที่จ้างงานแรงงาน 3 สัญชาติ (กัมพูชา พม่า ลาว) ถึง 311,654 คน
โดยเป็นกรรมกรถึง 1,184,592 คน ประเภทกิจการในงานกรรมกรทีม่ กี ารจ้างแรงงานต่างด้าวมากทีส่ ดุ ในปี พ.ศ. 2552
คือ ประมง กิจการต่อเนือ่ งประมงทะเล เกษตรและปศุสตั ว์ กิจการก่อสร้าง และ กิจการต่อเนือ่ งเกษตร ตามลำ�ดับ ดังนัน้
จึงเป็นไปได้ว่าแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่นั้นเข้ามาทดแทนแรงงานทางด้านการเกษตรที่หายไปจากกำ�ลังแรงงาน
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เมื่อค่านิยมสังคมมุ่งเน้นไปที่ใบปริญญา ทำ�ให้ประเทศไทยกำ�ลัง
ขาดแรงงานมีฝีมือ และมีแนวโน้มว่าประเทศไทยกำ�ลังเผชิญ
ความเสี่ ย งด้ า นความสามารถในการแข่ ง ขั น อุ ต สาหกรรม
ในระยะยาว

ในปี พ.ศ. 2551 ผู้จบ
ระดับปริญญาตรีมีจำ�นวน
ผู้ที่จบการศึกษาและพร้อม
ที่ จ ะเข้ า สู่ ต ลาดแรงงาน
มากที่สุด

แม้ว่าภาคอุตสาหกรรมจะอยู่ในภาวะทรงตัวในช่วง พ.ศ. 2543-2552
แต่ปจั จุบนั ได้มกี ารส่งสัญญาณในด้านการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานฝีมือ นอกจากนี้ยังถูกแย่งแรงงานจาก
ภาคบริการ หรือแข่งขันกันเองในอุตสาหกรรมที่มีค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่สูงกว่า ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งของการขาดแคลนแรงงานนั่นคือ ค่านิยมของ
ครัวเรือนดังที่ได้กล่าวข้างต้นทีต่ อ้ งการให้สมาชิกครัวเรือนนัน้ มีการศึกษาสูงๆ
มุ่ ง เน้ น ให้ ไ ด้ ใ บปริ ญ ญา ส่ ง ผลให้ แ รงงานที่ จ บการศึ ก ษาในสายสามั ญ
และสายอาชีพ เช่น จบมัธยมปลายศึกษาตอนปลายหรือจบ ปวช. แทนที่จะ
ออกมาทำ�งานหารายได้และประสบการณ์แต่กลับได้รับการสนับสนุนทั้งจาก
ภาครัฐและผู้ปกครองให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
พบว่า ในปี พ.ศ. 2551 ผู้จบระดับปริญญาตรีมีจำ�นวนผู้ที่จบการศึกษา
และพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานมากที่สุด ในขณะที่ผู้จบการศึกษาระดับ
ปวช. มีความพร้อมทีจ่ ะเข้าสูต่ ลาดแรงงานน้อยทีส่ ดุ 1 ซึง่ ในความเป็นจริงแล้ว
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มีความต้องการแรงงานในระดับอาชีวศึกษามากกว่า
ในระดับปริญญา

ตารางที่ 5.2 จำ�นวนผูท้ สี่ �ำ เร็จการศึกษาและพร้อมเข้าสูต่ ลาดแรงงาน จำ�แนกตามระดับการศึกษา และสาขาวิชา ปี พ.ศ. 2551
หน่วย: คน (ร้อยละ)

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตํ่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท หรือสูงกว่า
รวม

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาและพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
สายสังคมศาสตร์
รวม
สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
53,136 (100)
26,259 (100)
8,166 (45.95)
9,605 (54.05)
17,770 (100)
32,291 (42.61)
43,489 (57.39)
75,780 (100)
57,144 (32.29)
119,832 (67.71)
176,976 (100)
9,683 (28.21)
24,644 (71.79)
34,327 (100)
107,284
197,569
384,248 (100)

ที่มา: โครงการการศึกษาความต้องการกำ�ลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำ�ลังคนของประเทศ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2553)

1
2

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าอายุยังไม่ถึง 18 ปีและยังไม่ผ่านการเกณท์ทหาร
ในระดับอาชีวศึกษา กลุ่มสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T) ประกอบไปด้วย สาขาวิชาเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับอุดมศึกษา กลุ่มสาย S&T ประกอบไปด้วย กลุ่มวิชาสาขาเกษตรกรรม/ประมง/วนศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/
เทคโนโลยี/อุตสาหกรรม กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม กลุ่มวิชาสุขภาพและการแพทย์
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จากตารางที่ 5.2 พบว่า ร้อยละ 46.06 ของจำ�นวนผู้จบการศึกษาและ
มีความต้องการเข้าสูต่ ลาดแรงงานมาจากกลุม่ ผูจ้ บการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขณะที่กลุ่มผู้จบการศึกษาระดับ ปวช. ที่มีความต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
มีเพียงร้อยละ 4.62 จากจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาและพร้อมเข้าสู่ตลาด
แรงงานเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในแต่ละระดับการศึกษา จะเห็นได้ว่าจำ�นวนผู้จบการศึกษาในระดับ ปวช.
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
มีเพียงร้อยละ 8.58 จากจำ�นวนผู้จบการศึกษาในระดับปวช.กลุ่มเดียวกัน
(จำ�นวน 95,188 คน) ในขณะที่ระดับ ปวส.กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นั้นมีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานคิดเป็นร้อยละ 42.29 ของผู้จบการศึกษา
ในกลุ่ ม เดี ย วกั น (จำ � นวน 76,360 คน) ในขณะที่ ผู้ ที่ จ บปริ ญ ญาตรี
ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 65.49 (จากจำ � นวน 87,256 คน) ส่ ว นสายสั ง คมนั้ น
มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานมากกว่าสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี สูงถึงร้อยละ 75.62 (จากจำ�นวน
158,461 คน) ตัวเลขดังกล่าวน่าจะแสดงให้เห็นได้วา่ นอกจากจำ�นวนผูส้ �ำ เร็จ
การศึกษาในระดับ ปวช.และ ปวส.จะน้อยกว่าในระดับอุดมศึกษาแล้ว สัดส่วน
ผู้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อจบการศึกษาแล้วยังคงน้อยกว่า
ในระดับอุดมศึกษาและที่สำ�คัญคือจำ�นวนผู้จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
มีมาก แต่ความต้องการในตลาดแรงงานมีนอ้ ยมากซึง่ จะได้กล่าวรายละเอียด
ต่อไป

กลุม่ ผูจ้ บปริญญาตรีมคี วามต้องการ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน

46.06%
ขณะที่กลุ่มผู้จบ ปวช. มีเพียง

4.62%
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ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา

ดังนัน้ การขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมส่วนหนึง่ เกิดจากข้อจำ�กัดทีว่ า่ แรงงานใหม่ทมี่ กี ารศึกษาตาํ่ กว่า
ระดับปริญญาตรีชะลอตัวลงมาก เนื่องจากค่านิยมในการเรียนเพื่อใบปริญญาดังได้กล่าวมาแล้ว ขณะเดียวกันก็มี
ปัญหาว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้แรงงานระดับกึ่งทักษะ (Semi-skilled) อยู่มาก
(แต่มอี ปุ ทานจำ�กัด ก่อให้เกิดปัญหาความไม่สมดุลกันระหว่างแรงงานทีม่ แี ละแรงงานทีต่ อ้ งการ) อีกทัง้ สถานประกอบการ
จำ�นวนมากเป็น SMEs และมีสภาพแวดล้อมในการทำ�งานและค่าตอบแทนและสวัสดิการไม่น่าจูงใจ กอปรกับแรงงาน
ทัว่ ไปไม่นยิ มทำ�งานประเภท 3D (Dirty-สกปรก Dangerous-อันตราย และ Difficult-ยากลำ�บาก) จึงเป็นการเปิดโอกาส
ในการนำ�เข้าแรงงานต่างด้าวเข้าทดแทนแรงงานไทยที่ขาดแคลน นอกจากนี้แล้วระบบอุตสาหกรรมของไทยนั้นเป็น
อุตสาหกรรมทีม่ ขี ดี ความสามารถในการแข่งขันไม่สงู มากนัก และผลิตสินค้าราคาถูก ผูป้ ระกอบการเหล่านีจ้ งึ มักจะไม่
ส่งเสริมการลงทุนในด้านทรัพยากรมนุษย์ หรือทุนมนุษย์ อันส่งผลให้การพัฒนาประสิทธิภาพแรงงานตํ่าหรือแรงงาน
นั้นมีผลิตภาพแรงงานที่ตํ่า ส่งผลให้ค่าตอบแทนแรงงานพลอยตํ่าไปด้วย
ดังนัน้ ถ้าประเทศไทยไม่สามารถปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้ลดการใช้แรงงานระดับล่างให้นอ้ ยลงก็จะต้องพึง่ พิง
แรงงานต่างด้าวมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำ�ให้การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยขาดความมั่นคงและอาจจะไม่สามารถแข่งขันได้
กับประเทศในอาเซียนอื่นๆ ที่ไม่มีปัญหาข้อจำ�กัดด้านอุปทานแรงงานเช่นประเทศไทย

แม้คนไทยจะมีการย้ายถิ่นอยู่ตลอด โดยเฉพาะคนไทยในชนบท
แต่ครัวเรือนยังคงเชื่อมโยงกันและกันด้วย “เงินโอน” ซึ่งเงินโอน
สำ�หรับสมาชิกเพื่อการศึกษาจัดเป็นรายการหลัก

สมาชิกครัวเรือน 2 รุ่น ที่ย้ายออก
จากครัวเรือนมีสัดส่วนการส่งเงิน
กลับมาสูงถึง

80.75%

การเปลี่ยนแปลงของจำ�นวนประชากรในที่ ใดที่หนึ่งนอกเหนือจาก
การเกิดการตายแล้ว ยังเกิดจากการย้ายถิ่นของประชากร ในประเทศไทย
นั้นมีการย้ายถิ่นภายในประเทศในอัตราที่สูง ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง
ในครอบครัว เมื่อสมาชิกบางคนย้ายออกเพื่อไปเรียนต่อหรือไปหางานทำ�
ในอีกแห่งหนึ่ง ย้ายออกไปมีครอบครัวของตนเอง และเมื่อมีอาชีพใหม่ก็มี
การถ่ายโอนทรัพยากรมายังครอบครัวเดิม ในส่วนนี้ จะใช้ “ครอบครัว”
ในความหมายที่ใช้กันทั่วไป คือกลุ่มที่เป็นเครือญาติ ที่อาจจะอยู่คนละที่กัน
และอาจมีการแบ่งปันทรัพยากรกันผ่านการส่งเงินโอนให้แก่กนั ไม่ใช่ “ครัวเรือน”
ที่เป็นหลังคาเดียวกัน กินข้าวหม้อเดียวกัน
การที่สำ�นักงานสถิติแห่งชาติเพิ่งเริ่มเก็บข้อมูลการย้ายถิ่นตั้งแต่มีการ
สำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม จึงมีขอ้ มูลอยูช่ ว่ งสัน้ ๆ ไม่อ�ำ นวยให้หาข้อสรุป
เกีย่ วกับแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง ซึง่ ต้องการข้อมูลรายปีตอ่ เนือ่ งเป็นระยะยาว
ดังนั้นในที่นี้จะใช้ข้อมูลจากการสำ�รวจล่าสุดในปี พ.ศ. 2552
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ในการติ ด ตามเรื่ อ งการย้ า ยถิ่ น และการโอนเงิ น ระหว่ า งครั ว เรื อ น
สำ�นักงานสถิตฯิ เริม่ ด้วยการยึดเอาครัวเรือนที่ได้รบั เลือกเป็นตัวอย่างเป็นหลัก
และถามว่ามีผยู้ า้ ยออกไปจากครัวเรือนในระยะสิบปีทผี่ า่ นมาเป็นจำ�นวนเท่าใด
และครัวเรือนที่มีคนย้ายออกไปหรือรับเงินจากผู้ย้ายออกไปเหล่านี้มีจำ�นวน
เท่าใด แต่ไม่ถามว่ามีใครย้ายเข้ามา หากครัวเรือนนั้นมีคนที่ย้ายเข้ามา
ดังนั้น ข้อมูลจะมุ่งให้คำ�ตอบเกี่ยวกับเงินโอนในครอบครัว
ในบรรดาครัวเรือนต่างๆ ในประเทศไทยมีผู้ย้ายออกจากครัวเรือน
ในรอบสิบปีที่ผ่านมาถึง 8.4 ล้านคน ในจำ�นวนคนที่ย้ายออกจากครอบครัว
ในชนบทนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยอยู่ในชนบท คือประมาณ 7 ล้านคน ซึ่งใน
จำ�นวนนีม้ ิใช่วา่ ทุกคนทีย่ า้ ยออกจะมุง่ หน้าไปอยู่ในเมือง มีอยูส่ ว่ นหนึง่ ทีย่ า้ ย
ออกไปสู่อีกแห่งหนึ่งในชนบท หากคิดเป็นอัตราการย้ายออกของชาวชนบท
ต่อประชากรที่เหลืออยู่ในปีที่สำ�รวจคือปี พ.ศ. 2552 จะพบว่าอัตราดังกล่าว
เท่ากับประมาณร้อยละ 1.5 ต่อประชากรในปี พ.ศ. 2552 สรุปได้ว่าอัตราการ
ย้ายออกของสมาชิกครัวเรือนในภาคชนบทสูงกว่าการย้ายออกของสมาชิก
ครัวเรือนในเมืองในทุกประเภทของครัวเรือน (ตารางที่ 5.3)

ในรอบสิบปีที่ผ่านมามีการย้ายออก
จากครัวเรือน

8.4 ล้านคน
พ.ศ. 2552 อัตราการย้ายออก
ของชาวชนบทประมาณ

1.5%

ตารางที่ 5.3 จำ�นวนคนที่ย้ายออกจากครัวเรือนประเภทต่างๆ ปี พ.ศ. 2552
ประเภทครัวเรือน
ชนบท
อยู่คนเดียว
อยู่กับญาติหรือเพื่อน
1 รุ่น
2 รุ่น
3 รุ่น
แหว่งกลาง
รวมทุกประเภท
เมือง
อยู่คนเดียว
อยู่กับญาติหรือเพื่อน
1 รุ่น
2 รุ่น
3 รุ่น
แหว่งกลาง
รวมทุกประเภท

อัตราการย้ายออกต่อปี (ร้อยละ)

สัดส่วนคนที่ย้ายออกที่ส่งเงินมาทุกปี (ร้อยละ)

4.68
1.10
2.64
0.73
0.99
4.04
1.47

67.65
71.02
71.80
79.96
76.90
71.54
74.11

1.86
0.40
1.00
0.41
0.53
2.84
0.69

71.24
73.54
72.68
80.75
79.00
67.90
75.20

ที่มา: ข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2552
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ในจำ�นวนผู้ที่ส่งเงินกลับบ้าน
ส่วนใหญ่จะส่งเงินกลับมาทุกปี
มีสัดส่วนที่มากถึง

90%

ครัวเรือนส่วนใหญ่ยังมีการส่งเงิน
เพื่อไปรับการศึกษาให้ผู้ที่ย้ายออก
จากครัวเรือนสูงกว่า

80%

ประจักษ์พยานของเยื่อใยระหว่างครอบครัวก็คือ จะมีการโอนเงินไปมา
ระหว่างผูท้ ยี่ า้ ยออกไปกับครัวเรือนหลักหรือครัวเรือนต้นทางอยูเ่ สมอ แสดงว่า
มีการแบ่งปันทรัพยากรระหว่างกันอยู่บ้าง ถึงแม้ว่าจะไม่เข้มข้นเหมือนเมื่อ
อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน ในข้อมูลที่ได้มาปรากฏว่าผู้ที่ย้ายออกไปในสิบปี
ที่ผ่านมา ประมาณสองในสามยังส่งเงินกลับมาให้แก่ครัวเรือนหลัก และเป็น
ที่น่าสังเกตอีกด้วยว่าถ้าหากส่งเงินมาแล้วก็จะส่งเงินมาทุกปี ปรากฏว่ากว่า
ร้อยละ 90 ส่งมาทุกปี
ในบางกรณี เมื่อมีผู้ใดย้ายออกไปจากครัวเรือน ครัวเรือนจะส่งเงิน
ตามไปให้ผทู้ ยี่ า้ ยออกไป และรายการทีม่ คี วามสำ�คัญสูงทีส่ ดุ (กว่าร้อยละ 80)
ทัง้ ในชนบทและในเมืองคือการส่งเด็กหรือเยาวชนไปรับการศึกษา ซึง่ มีตน้ ทุน
สูงถึง 52,000 บาทต่อคนต่อปี สำ�หรับครัวเรือนในชนบท และประมาณ
79,000 บาทต่อคนต่อปี สำ�หรับครัวเรือนในเมือง (ตารางที่ 5.4) ดังนัน้ ครัวเรือน
ทีส่ ง่ เงินดังกล่าวนีด้ เู หมือนจะมีภาระการเงินทีค่ อ่ นข้างหนัก แต่ปรากฏว่าผูท้ ี่
ส่งเงินตามผู้ย้ายออกไปเพื่อการศึกษาและเพื่อการอื่นๆ ใช้เงินในการนี้เพียง
ร้อยละ 1 ของค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดของครัวเรือนเหล่านี้ แสดงว่าครัวเรือนเหล่านี้
มีฐานะค่อนข้างดี

ตารางที่ 5.4 จำ�นวนเงินโอนต่อหัวผู้ย้ายออกจากครัวเรือนต่อปี จำ�แนกตามเหตุผลที่ย้ายออก (ข้อมูลปี พ.ศ. 2552)
สาเหตุที่ย้ายออก
แยกครอบครัว
ทำ�งาน
เรียนต่อ
อื่นๆ

จำ�นวนเงินที่ได้รับต่อหัวผู้ย้ายออก (หน่วย: บาท)
เมือง
ชนบท
33,057
25,282
43,833
32,253
79,067
52,305
25,009
25,048

ที่มา: ข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2552
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ครัวเรือนที่ ได้รับเงินโอนนั้นพึ่งพิงรายได้ดังกล่าวถึง 1 ใน 3 ของรายจ่ายครัวเรือนทั้งหมดสำ�หรับ
คู่สมรสที่มีการส่งเงินโอนมักเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง แต่สำ�หรับครัวเรือนที่มีเงินโอนจากบุตร
จะพบว่าบุตรสาวจะส่งเงินโอนมาเพื่อดูแลบิดามารดามากกว่าบุตรชาย

เมื่อหันมาพิจารณาเงินที่ครัวเรือนได้รับจากผู้ที่ย้ายออกไป ก็จะได้ข้อมูลที่น่าสนใจหลายประการ จำ�นวนเงิน
ที่ได้รับมานั้นเป็นส่วนสำ�คัญในการคํ้าจุนครัวเรือนหลัก ตารางที่ 5.5 แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของครัวเรือน
ที่ได้รับเงินจากผู้ที่ย้ายออกไป แยกตามประเภทของครัวเรือน
ตารางที่ 5.5 ลักษณะบางประการของครัวเรือนที่ ได้รับเงินส่งกลับจากผู้ที่ย้ายออกไป (ปี พ.ศ. 2552)
ประเภทครัวเรือน
ชนบท
อยู่คนเดียว
อยู่กับญาติหรือเพื่อน
1 รุ่น
2 รุ่น
3 รุ่น
แหว่งกลาง
รวมทุกประเภท
เมือง
อยู่คนเดียว
อยู่กับญาติหรือเพื่อน
1 รุ่น
2 รุ่น
3 รุ่น
แหว่งกลาง
รวมทุกประเภท

สัดส่วนของประชากร
ในครัวเรือนที่ได้รับเงิน
ต่อประชากรทั้งประเทศ

รายจ่ายรวมต่อหัว
ของครัวเรือน
ที่ได้รับเงิน

รายรับ (เงินโอน)
จากผู้ที่ย้ายออก

สัดส่วนของรายรับ
(เงินโอน)
ต่อรายจ่ายรวม

22.4
18.7
22.1
12.3
24.1
55.5
21.5

70,678
38,989
48,616
49,352
32,410
31,807
39,179

29,018
10,338
15,462
16,951
9,703
12,130
13,118

41.1
26.5
31.8
34.3
29.9
38.1
33.5

8.0
6.4
8.3
6.7
13.8
40.2
10.0

109,027
83,917
79,202
89,536
47,715
41,740
67,100

54,076
35,321
20,941
40,645
11,039
16,143
24,817

49.6
42.1
26.4
45.4
23.1
38.7
37.0

ที่มา: ข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2552

ข้อมูลในตารางนี้บ่งชี้ผลสรุปคร่าวๆ ที่พอจะเป็นสมมุติฐานบางประการสำ�หรับการวิจัยต่อไปได้ดังต่อไปนี้
ในประการแรก สำ�หรับครัวเรือนที่โชคดีได้รับเงินจากผู้ย้ายออกนั้น รายรับที่ได้มาค่อนข้างจะเป็นจำ�นวนเงินสูงพอ
ที่จะคํ้าจุนครัวเรือนที่รับเงินนั้นไปได้ ส่วนใหญ่จะเกินกว่าร้อยละ 30 ซึ่งอย่างน้อยสามารถสันนิษฐานได้จากครอบครัว
แหว่งกลางในชนบท ว่าน่าจะได้รบั การเหลียวแลจากลูกชายหรือลูกสาว เพราะเป็นครัวเรือนที่ “ออกแบบ” เพือ่ แบ่งงาน
กันทำ�ระหว่างคนในวัยแรงงานทีไ่ ม่อยูใ่ นครัวเรือนแต่ตอ้ งออกไปทำ�งานทีอ่ นื่ และคนแก่และเด็กทีอ่ กี ด้านหนึง่ ต้องหวังพึง่
เงินโอนที่ส่งมาจากคนในวัยทำ�งาน แต่ก็มีเพียงร้อยละ 55.5 ที่ได้รับการเลี้ยงดูจากลูกหลานในวัยทำ�งาน
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การส่งเงินกลับมายังครัวเรือน
โดยคู่สมรสฝ่ายชายมีสัดส่วนเกิน

70%

ด้านความสัมพันธ์ของผู้ย้ายออกไป ที่ส่งเงินกลับมายังครัวเรือนหลัก
กับหัวหน้าครัวเรือนนัน้ พบว่า การส่งเงินมาครัวเรือนโดยคูส่ มรส ซึง่ ในข้อมูลดิบ
(ไม่ได้รายงานในตาราง) จะเป็นฝ่ายชายเสียส่วนใหญ่ และชัดเจนก็คอื ส่วนใหญ่
(เกินร้อยละ 70 ในชนบท และร้อยละ 80 ในเมือง) เป็นการให้เงินกับ
ครัวเรือนสองรุ่น เพราะฉะนั้นจึงเป็นการส่งเงินมาเลี้ยงดูลูกและภรรยา
(หรืออดีตภรรยา) ของตนเอง การโอนเงินในส่วนนี้มีบทบาทสำ�คัญในเมือง
มีมูลค่าถึงร้อยละ 47.5 ของเงินที่โอนทั้งหมด
ข้อมูลจากการสำ�รวจของสำ�นักงานสถิติ ยืนยันความเชือ่ ทีม่ อี ยูแ่ พร่หลาย
ในสังคมไทย ที่ว่าลูกสาว (รวมทั้งลูกเขย) จะใส่ใจในการดูแลบิดามารดา
กว่าลูกชาย (รวมทัง้ ลูกสะใภ้) แต่ขอ้ แตกต่างนีเ้ กิดขึน้ หลังแต่งงาน ก่อนแต่งงาน
ลูกชายและลูกสาวส่งเงินให้บดิ ามารดาในอัตราที่ใกล้เคียงกันมาก โดยลูกชาย
ให้เงินสูงกว่าเล็กน้อย แต่หลังแต่งงานแล้ว ลูกสาวจะส่งให้ในอัตราที่สูงกว่า
อย่างชัดเจน สิง่ นีเ้ ป็นข้อแตกต่างทีเ่ กิดขึน้ หลังชีวติ สมรส ชวนให้สนั นิษฐานว่า
หลังแต่งงานมีลกู แล้ว สามีภรรยาจะแบ่งภารกิจกัน โดยฝ่ายชายจะมีหน้าทีด่ แู ล
ครอบครัว (คือบุตรภรรยาของตนเอง) ส่วนการดูแลบุพการีนั้นปล่อยให้เป็น
หน้าที่ของฝ่ายหญิง ข้อสังเกตนี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐาน เพราะข้อมูลยังอ่อน
เกินกว่าที่จะยืนยันได้ อนึ่ง ข้อแตกต่างในการเลี้ยงดูบิดามารดาระหว่างหญิง
กับชายจะเด่นชัดในชนบทมากกว่าในเมือง

สำ�หรับแรงงานนอกระบบพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่
มักอยู่ในภาคเกษตรกรรม จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
แรงงานในระบบมีรายได้มากกว่าแรงงานนอกระบบถึงเท่าตัว
สมาชิกครัวเรือนมีทั้งที่เป็นกำ�ลังแรงงานอยู่ในและนอกระบบ โดยตาม
คำ�นิยามของสำ�นักงานสถิติแห่งชาตินั้น แรงงานในระบบ หมายถึง ผู้มีงาน
ทำ�ที่ได้รับความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมจากการทำ�งาน ได้แก่
• ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ� ของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค
และราชการส่วนท้องถิ่น
• ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
• ครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
• ลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
• ลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน
ในขณะที่ แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานทำ�ที่ไม่ได้รับความ
คุ้มครอง และไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำ�งานเช่นเดียวกับแรงงาน
ในระบบ
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ในปี พ.ศ. 2549
มีแรงงานนอกระบบ

61.5%
และมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น
ในปี พ.ศ. 2552 เป็น

63.4%
จากการสำ�รวจแรงงานนอกระบบของโครงการการสำ�รวจแรงงานนอกระบบ
ของสำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาตินนั้ พบว่า กว่าครึง่ หนึง่ ของกำ�ลังแรงงานในสมาชิก
ครัวเรือนนั้นเป็นแรงงานนอกระบบ พบว่าสัดส่วนแรงงานนอกระบบนั้นมี
แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 61.5 ในปี พ.ศ. 2549 เป็นร้อยละ
63.4 ในปี พ.ศ. 2552
เกษตรกรรมยังคงเป็นภาคที่มีสมาชิกครัวเรือนกลุ่มใหญ่อยู่ในแรงงาน
นอกระบบ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมนั้นสมาชิกครัวเรือนส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุ่มแรงงานในระบบ แรงงานในระบบและนอกระบบในภาคบริการมีสัดส่วน
ไม่แตกต่างกันมากนัก แรงงานในระบบส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคกลาง ทั้งนี้
อาจมีสาเหตุเนือ่ งมาจากว่าโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่
นั้นตั้งอยู่ในเขตภาคกลาง แต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นภูมิภาคที่มี
ฐานะยากจนทีส่ ดุ ของประเทศและขาดโอกาสในการจ้างงานทีม่ คี า่ ตอบแทนดี
ยังคงมีสัดส่วนแรงงานนอกระบบสูงที่สุด
แรงงานในระบบมีผจู้ บประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นจำ�นวนหนึง่ ในสาม
ของแรงงานทัง้ หมด แต่ในแรงงานนอกระบบนัน้ การศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่นนั้
จะกระจุกตัวอยูท่ รี่ ะดับประถมศึกษาซึง่ คิดเป็นกว่าร้อยละ 60 ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2549
เป็นต้นมาโดยมีการกระจายตัวในระดับมัธยมศึกษาเพียงราวร้อยละ 22
แรงงานในระบบและนอกระบบทีป่ ระกอบอาชีพเกีย่ วกับด้านเกษตรและประมง
นั้นมีสัดส่วนที่สูงที่สุด
แรงงานในระบบนัน้ มีรายได้ทส่ี งู กว่าแรงงานนอกระบบในทุกๆ ภาคเศรษฐกิจ
แม้จะอยู่ในภาคเกษตรกรรมก็ตาม อย่างไรก็ดีหากไม่นับแรงงานในภาค
การเกษตรแล้ว พบว่ารายได้ของแรงงานในระบบสูงกว่าแรงงานนอกระบบ
อยูเ่ กินเท่าตัว โดยในภาคบริการนัน้ ช่องว่างระหว่างรายได้ของแรงงานในและ
นอกระบบนั้นกว้างที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภาคการผลิตอื่นๆ

พ.ศ. 2549 แรงงานนอกระบบ
มีการศึกษาระดับประถมศึกษา

60%
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ข้อเสนอแนะด้านนโยบายสาธารณะ

1
2
3
4
5

การเกษตรเป็นอาชีพทีไ่ ม่สามารถให้ความมัน่ คงกับครัวเรือนได้ในภาคอีสานและภาคเหนือ สมาชิกครัวเรือน
ต้องหารายได้เสริมโดยเฉพาะรับจ้างจากแหล่งงานนอกภูมิภาค แนวทางนโยบายสาธารณะเพื่อแก้ไข
ปัญหานี้ ได้แก่
• เสริมสร้างความมั่นคงในด้านรายได้ให้กับผู้ประกอบอาชีพการเกษตรด้วยการบริหารจัดการเทคโนโลยี
และข้อมูลการตลาดที่ดี
• มีความจำ�เป็นต้องสร้างงานให้กับคนในภูมิภาค การกระจายความเจริญ การกระจายแหล่งงานออกจาก
ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เป็นสิง่ ทีม่ อิ าจหลีกเลีย่ งได้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูง และ
มีต้นทุนโลจิสติกส์ตํ่าเพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงาน และลดปัญหาทางสังคม
อาชีพด้านการค้าและบริการเป็นอาชีพที่เติบโต (ไปตามระดับการพัฒนา) และใช้กำ�ลังแรงงานที่ไม่ต้อง
มีความรู้มาก (หรือจำ�กัดความรู้) โดยเฉพาะงานระดับกึ่งฝีมือ ถึง มีฝีมือ การกระจายแหล่งงานไปใน
ภาคที่มีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูง เช่น ภาคอีสาน และ ภาคเหนือ เป็นสิ่งที่จะช่วยแรงงานที่กำ�ลัง
ว่างงานได้หลายระดับการศึกษา
ภาคการผลิตสำ�หรับกลุม่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ควรจะมีทตี่ งั้ ทีอ่ ยูไ่ ม่ไกลจากแหล่งคนงาน
หรือมีการส่งเสริมการจัดหาที่ดินและนิคมอุตสาหกรรมให้
นโยบายที่ ใ ห้ โ อกาสทางการศึ ก ษา โดยเฉพาะกั บ ครั ว เรื อ นที่ ย ากจน โดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ
(Absolutely free) เป็นทางออกที่สำ�คัญที่สุด ที่จะทำ�ให้ประชาชนมีทางเลือกในอาชีพการงานที่ดีและ
มีความมั่นคง
การส่งเสริมให้มีอาชีพใกล้บ้านและมีงานทำ�ตลอดปี มีรายได้ที่เพียงพอ เป็นการแก้ปัญหาครัวเรือน
แหว่งกลาง ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้รับการศึกษาและการอบรมที่สูงขึ้น
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บทที่ 5: อาชีพ การศึกษาและเงินโอน

ในอนาคตประชาชนคง
เปลี่ ย นแปลงไปตามความ
ต้ อ งการของประเทศและโลก
ชุมชนหมู่บ้านจะเจริญก้าวหน้า
ด้ า นวั ต ถุ ด้ า นอุ ป โภคบริ โ ภค
ด้ า นคมนาคม แต่ ช าวบ้ า นจะ
ยากจนเพราะหนี้สิน
พ่อสุพัฒน์ ดีศรี
ใน “แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย”
ตีพิมพ์ พ.ศ. 2536
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รายได้ รายจ่าย
และหนี้สินของคนไทย

มักมีการกล่าวถึงกันอย่างมากว่า คนไทยมีแนวโน้มใช้จา่ ยฟุม่ เฟือยมากขึน้ มีภาระหนีส้ นิ
เพิม่ ขึน้ เพือ่ ไม่ให้ค�ำ พูดเหล่านีเ้ ป็นเพียงคำ�พูดลอยๆ โดยขาดหลักฐานอ้างอิง การหาตัวเลข
สถิติมายืนยันจึงมีความจำ�เป็น
สภาพความเป็นอยูข่ องคนไทยสามารถสะท้อนออกมาในรูปของโครงสร้าง
รายได้-รายจ่าย การออม ทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ตามระดับรายได้และระดับการพัฒนาประเทศ
ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงทางสังคม ทัง้ รายได้และรายจ่ายเป็นตัวบ่งชีท้ สี่ �ำ คัญ
ทีบ่ อกฐานะความมัง่ มี และความอยูด่ กี นิ ดีของคนไทย ในขณะทีส่ ว่ นต่างของ
รายได้และรายจ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค คือ การออมซึ่งอาจจะอยู่ในรูปเงินสด
เงินฝาก หรือการสะสมทรัพย์สิน เช่น บ้าน ที่ดิน ทรัพย์สินทางการเงิน ฯลฯ
อันจะเป็นตัวชีว้ ดั ความมัง่ คัง่ ทีแ่ ม่นยำ�ในระยะยาว นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนและการยกระดับฐานะความเป็นอยู่
ของประชาชนทีผ่ า่ นมา รัฐบาลจึงเน้นนโยบายทีเ่ พิม่ รายได้และลดค่าใช้จา่ ยของประชาชน ในขณะเดียวกันก็มนี โยบาย
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการออมเพื่อสะสมไว้ใช้ในยามชราด้วย
คำ�ถามที่น่าสนใจคือ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา คนไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ เปลี่ยนไปจากอดีตหรือไม่ คนไทย
ใช้จ่ายเงินกับเรื่องใดมากที่สุด จริงหรือไม่ที่ว่าครัวเรือนยากจนมีหนี้สินมากกว่าครัวเรือนที่ไม่จน และทำ�ไมคนไทยถึง
สร้างหนี้ หนีส้ นิ เกีย่ วข้องกับพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์หรือไม่ ทัง้ หมดนีล้ ว้ นแต่เป็นคำ�ถามทีอ่ ยูร่ ะหว่างการหา
คำ�ตอบ

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ทั้งรายได้และรายจ่ายคนไทยต่างปรับตัวสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว หากแต่รายได้
เพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายเล็กน้อย

รายได้ของคนไทยในทีน่ ี้ จะพิจารณาเฉพาะรายได้ประจำ� ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง กำ�ไร ค่าเช่า เงินปันผล แต่ไม่รวม
รายได้ที่ได้รับเฉพาะกิจเป็นครั้งคราว เช่น เงินที่ได้รับจากการประกันภัยหรือประกันชีวิต เงินรางวัลจากสลากกินแบ่ง
รัฐบาล และรายรับอืน่ ๆ ในประเภทเดียวกัน การดูรายได้จะดูทงั้ รายได้ทเี่ ป็นตัวเงินและรายได้ที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน (In-kind)
ได้แก่ มูลค่าของสินค้าและบริการที่ได้รับเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง มูลค่าของสินค้าหรืออาหารที่ครัวเรือนผลิตและ
บริโภคเอง รวมค่าประเมินค่าเช่าบ้านที่ครัวเรือนเป็นเจ้าของ หรือของที่ได้รับมาโดยไม่ต้องซื้อ/จ่ายด้วยเงิน
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บทที่ 6: รายได้ รายจ่าย วิกฤตเศรษฐกิจ และหนี้สินของคนไทย

ส่วนรายจ่ายของครัวเรือนจะพิจารณาเฉพาะรายจ่ายเพื่อการอุปโภค
พ.ศ. 2529-2552
บริโภคเท่านั้น ไม่รวมรายจ่ายเพื่อลงทุนหรือซื้อสินทรัพย์ เช่น บ้านที่ดิน คนไทยมีรายจ่ายต่อปี
และเช่นเดียวกับรายได้ รายจ่ายจะรวมทัง้ ส่วนทีค่ รัวเรือนต้องซือ้ /จ่ายด้วยเงิน เพิ่มขึ้น
และส่วนที่ได้มาโดยไม่ได้ซื้อ/จ่าย ได้แก่ มูลค่าของที่ผลิตเอง ได้รับความ
ช่วยเหลือจากบุคคลอื่น เช่น รัฐ เป็นสวัสดิการจากการทำ�งาน หรือเบิกได้
จากนายจ้าง (In-kind)
รายได้ของคนไทยในช่วง 20 ปีทผี่ า่ นมามีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ แม้วา่ บางช่วง
จะปรับเพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่โดยรวมแล้วถือว่ารายได้ตัวเงินของคนไทย ในช่วงเวลาเดียวกัน
เพิ่มขึ้นโดยตลอด (รายได้เฉลี่ยเพิ่มจาก 892 บาท/คน/เดือน ในปี พ.ศ. 2529 คนไทยก็มีรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น
เป็น 6,239 บาท/คน/เดือน ในปี พ.ศ. 2552) แต่หากพิจารณารายได้ที่แท้จริง
โดยใช้ราคาปี 2545 (ปีฐาน) เพื่อมิให้รวมอิทธิพลของเงินเฟ้อ จะพบว่า
รายได้มีอัตราการเพิ่มร้อยละ 4.9 ต่อปีในช่วงปี พ.ศ. 2529-2552 โดยใน
ปี พ.ศ. 2529 คนไทยมีรายได้เฉลี่ยที่แท้จริง 1,686 บาท/คน/เดือน และในปี พ.ศ. 2552 คนไทยมีรายได้เฉลี่ยที่แท้จริง
5,098 บาท/คน/เดือน นอกจากนี้วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2540 ส่งผลให้รายได้ที่แท้จริงของคนไทย
ในปี พ.ศ. 2541 ลดลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2539 และกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งในปี พ.ศ. 2545
ไม่เพียงแต่รายได้ทสี่ งู ขึน้ เท่านัน้ การใช้จา่ ยของคนไทยก็ปรับตัวสูงขึน้ เช่นกัน แต่มอี ตั ราการเพิม่ น้อยกว่ารายได้
เล็กน้อย โดยรายจ่ายมีอัตราการเพิ่มร้อยละ 7.3 ต่อปีในช่วงปี พ.ศ. 2529-2552 และในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ คนไทย
ก็ปรับตัวโดยการลดค่าใช้จ่ายลง สำ�หรับรายจ่ายที่แท้จริง ณ ราคาปี 2545 มีอัตราการเพิ่มร้อยละ 3.5 ต่อปีในช่วง
ปี พ.ศ. 2529-2552 กล่าวคือในปี พ.ศ. 2529 รายจ่ายเฉลี่ยที่แท้จริงอยู่ที่ 1,611 บาท/คน/เดือน และในปี พ.ศ. 2552
มีรายจ่ายเฉลี่ยที่แท้จริง 3,520 บาท/คน/เดือน (แผนภาพที่ 6.1)

7.3%

4.9%

แผนภาพที่ 6.1 รายได้และรายจ่ายต่อหัว ณ ราคาปัจจุบันและราคาปี 2545
รายได้ต่อหัว (ราคาปี 2545)
รายจ่ายต่อหัว (ราคาปี 2545)

รายได้ต่อหัว
รายจ่ายต่อหัว

หน่วย: บาทต่อคนต่อเดือน
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2551 2552
ที่มา: ข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
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พ.ศ. 2529 ความสำ�คัญของรายได้
จากภาคเกษตรอยู่ที่

ครัวเรือนอยู่คนเดียวแม้จะมีรายได้และรายจ่ายต่อหัวสูงที่สุด
แต่ก็เป็นกลุ่มที่เสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงที่สุด เพราะมี
ความหลากหลายของแหล่งรายได้น้อยกว่า

แหล่ งที่ม าของรายได้ หลั กของคนไทยยั งคงเป็น รายได้ จากค่ า จ้ า ง
ต่อเนือ่ งตลอดช่วงสองทศวรรษทีผ่ า่ นมา รองลงมาเป็นกำ�ไรจากธุรกิจ ในขณะที่
รายได้ จากภาคเกษตรมี ความสำ � คั ญ ลดลงเรื่ อ ยๆ จากที่ เ คยมี สั ด ส่ ว น
ร้อยละ 19 ในปี พ.ศ. 2529 ลดลงเหลือร้อยละ 13.5 ในปี พ.ศ. 2552
ครัวเรือนคนเดียวมีรายได้ตอ่ หัวและรายจ่ายต่อหัวสูงทีส่ ดุ ส่วนครัวเรือน
ทีม่ รี ายได้และรายจ่ายต่อหัวน้อยทีส่ ดุ คือครัวเรือนแหว่งกลาง การทีค่ รัวเรือน
มีแหล่งรายได้จากหลายแหล่งแสดงถึงระดับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนได้ระดับหนึง่ เพราะเมือ่ เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดหรือช็อกต่างๆ
ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อแหล่งรายได้แหล่งใดแหล่งหนึ่งขึ้น ครอบครัวที่มี
แหล่งรายได้หลายแหล่งก็อาจจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าครัวเรือนที่มีแหล่ง
รายได้เพียงแหล่งเดียว

19%

พ.ศ. 2552 ลดลงเหลือ

13.5%

แผนภาพที่ 6.2 รายได้ต่อหัว ณ ราคาปี 2545 จำ�แนกตามประเภทครัวเรือน
รวม
คนเดียว

อยู่กับญาติ/เพื่อน
1 รุ่น

2 รุ่น
3 รุ่น

แหว่งกลาง

หน่วย: บาท
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

2529

2531

2533

2535

2537

2539

ที่มา: ข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

2541

2543

2545

2547

2549

2550

2552
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แม้ว่าครัวเรือนคนเดียวจะมีรายได้ต่อหัวสูงที่สุด แต่ในยามที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครัวเรือนประเภทนี้ก็ได้รับผล
กระทบมากกว่าครัวเรือนประเภทอืน่ ๆ เพราะมีแหล่งรายได้จ�ำ กัด ทัง้ นีแ้ หล่งทีม่ าของรายได้ครัวเรือนประเภทคนเดียว
และครัวเรือนประเภทอยู่กับเพื่อนหรือญาติมาจากค่าจ้างในสัดส่วนที่สูงที่สุด (มีสัดส่วนอยู่ในช่วงร้อยละ 61-79 ของ
รายได้ทั้งหมด) รองลงมาเป็นกำ�ไรจากภาคธุรกิจซึ่งมีความสำ�คัญมากขึ้นระยะหลัง (มีสัดส่วนอยู่ในช่วงร้อยละ 13-30
ของรายได้ทั้งหมด) ในขณะที่ครัวเรือน 2 รุ่น ครัวเรือน 3 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางจะอาศัยรายได้จากหลายแหล่ง
มากกว่า โดยที่ครัวเรือนแหว่งกลางจะมีการกระจายแหล่งรายได้ที่ค่อนข้างมากกว่าครัวเรือนประเภทอื่นๆ และเป็น
ครัวเรือนที่มีสัดส่วนรายได้จากทรัพย์สินมากกว่าครัวเรือนประเภทอื่นๆ นอกจากนี้เมื่อดูแนวโน้มแล้วพบว่ามีเฉพาะ
กลุ่มครัวเรือนแหว่งกลางประเภทเดียวที่รายได้จากภาคเกษตรมีความสำ�คัญเพิ่มขึ้น

ครัวเรือนไทยใช้เวลาในการฟื้นตัวด้านรายได้จากวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ถึง 21 ไตรมาส

ในยามที่ครัวเรือนประสบวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 พบว่า ครัวเรือนใช้เวลาถึง 21 ไตรมาสในการฟื้นตัว
จากปัญหาวิกฤตในด้านรายได้ (แผนภาพที่ 6.3) โดยกลุ่มสาขาอาชีพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ ครัวเรือนที่มี
สมาชิกอยู่ในสาขาอุตสาหกรรม สาขาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ และสาขาบริหาร (รวมถึงสถาบันการเงิน) ขณะที่
ภาคเกษตรได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ขณะที่วิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อด้านรายจ่าย
ครัวเรือนเช่นกัน และพบว่าครัวเรือนใช้เวลาถึง 18 ไตรมาสก่อนจะกลับมาสูร่ ายจ่ายในระดับปกติกอ่ นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
(แผนภาพที่ 6.4) ซึง่ รูปแบบการปรับตัวของครัวเรือนไทยในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจพบว่า ครัวเรือนกว่าร้อยละ 79 เลือกใช้
วิธีลดรายจ่ายด้านการบริโภคอาหารลง และร้อยละ 42.2 อาศัยการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นนอกครอบครัว
แผนภาพที่ 6.3 ดัชนีรายได้ครัวเรือนและรายได้ประชาชาติที่แท้จริงต่อคนช่วงวิกฤตต้มยำ�กุ้ง
รายได้ประชาชาติแท้จริงต่อคน

รายได้ครัวเรือนแท้จริงต่อคน

หน่วย: ดัชนี
120

ระยะเวลา 21 ไตรมาส

110
100

จุดเริ่มต้น

90
80
70

ระยะเวลา 24 ไตรมาส

60

2539 2540 2540 2541 2541 2542 2542 2543 2543 2544 2544 2545 2545 2546 2546 2547
Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2
ที่มา: การสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ และสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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แผนภาพที่ 6.4 ดัชนีรายจ่ายครัวเรือนต่อคนและรายได้ประชาชาติแท้จริงต่อคนช่วงวิกฤตต้มยำ�กุ้ง
รายได้ประชาชาติแท้จริงต่อคน

รายจ่ายครัวเรือนแท้จริงต่อคน

หน่วย: ดัชนี
115
110

ฟื้น

105
100

จุดเริ่มต้น

95
90
85
80

2539 2540 2540 2541 2541 2542 2542 2543 2543 2544 2544 2545 2545 2546 2546 2547
Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2
ที่มา: การสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ และสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ใน ปี พ.ศ. 2529 จากรายจ่าย
เพือ่ การบริโภคทัง้ หมด พบว่ารายจ่าย
ด้านอาหารและเครื่องดื่มมีสัดส่วน

45.1%

แต่ปจั จุบนั สัดส่วนรายจ่ายด้านอาหาร
และเครื่องดื่มลดลงเหลือ

38.9%

รายจ่ายด้านอาหารและเครือ่ งดืม่ ลดความสำ�คัญลง ขณะทีร่ ายจ่าย
ด้านการเดินทางและการติดต่อสื่อสารมีสัดส่วนสูงขึ้น

ในส่วนของแบบแผนการใช้จ่าย พบว่ารายจ่ายด้านอาหารและเครื่อง
ดื่มมีความสำ�คัญลดลง จากร้อยละ 45.1 ของรายจ่ายเพื่อการบริโภคทั้งหมด
ในปี พ.ศ. 2529 เหลือร้อยละ 38.9 ของรายจ่ายรวม แสดงให้เห็นว่า
การมีรายได้มากขึ้น ทำ�ให้สามารถมีค่าใช้จ่ายในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจาก
เรื่องอาหารการกินมากขึ้น
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก
หมวดอาหาร พบว่าในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา คนไทยมีรายจ่ายในหมวด
คมนาคมสื่อสารเพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยรายจ่ายในหมวดคมนาคมสื่อสาร
ในปี พ.ศ. 2552 เพิม่ ขึน้ 11.9 เท่าจากปี พ.ศ. 2529 แสดงว่าคนไทยมีคา่ ใช้จา่ ย
เพื่อการเดินทางมากขึ้น มีการสื่อสารกันมากขึ้นโดยเฉพาะการใช้บริการ
โทรศัพท์เคลือ่ นทีแ่ ละอินเทอร์เน็ต รองลงมาเป็นรายจ่ายเกีย่ วกับการจ้างบุคคล
ผู้ให้บริการแก่ครัวเรือน (รายจ่ายในหมวดนี้รวมถึงค่าฝากเลี้ยงเด็ก ค่าจ้าง
พนักงานรักษาความปลอดภัย) พบว่ารายจ่ายชนิดนี้ในปี พ.ศ. 2552 เพิ่มขึ้น
10.3 เท่าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2529 แสดงให้เห็นว่าการให้บริการต่างๆ
ในปัจจุบนั ต้องมีการจ่ายค่าตอบแทน การช่วยเหลือกันโดยไม่คดิ ค่าตอบแทน
เช่นในอดีตไม่ค่อยปรากฏแล้ว
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ครัวเรือนยากจนมีรายจ่ายหลักด้านอาหารเกินกว่าร้อยละ 50
ของรายจ่ายรวม ในขณะที่ครัวเรือนฐานะดีมีสัดส่วนรายจ่าย
ด้านอาหารเพียงร้อยละ 24 เท่านั้น

ตามความเข้าใจของคนทัว่ ไป คนจนมีขอ้ จำ�กัดด้านรายได้ ดังนัน้ จึงต้อง
ใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังและใช้จ่ายในเรื่องที่จำ�เป็น ในขณะที่คนรวยจะ
ไม่ค่อยมีข้อจำ�กัดในเรื่องรายได้ จึงสามารถใช้จ่ายได้อย่างเต็มที่ ข้อมูลสถิติ
ชี้ชัดว่า ครัวเรือนยากจน (ชั้นรายจ่ายที่ 1) จะใช้จ่ายในเรื่องอาหารในสัดส่วน
ที่สูงมาก (มากกว่าร้อยละ 50 ของรายจ่ายทั้งหมด) รองลงมาเป็นการใช้จ่าย
ในเรื่องที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ในบ้าน สำ�หรับครัวเรือนฐานะดี (ชั้นรายจ่ายที่ 5)
ใช้จ่ายในเรื่องอาหารในสัดส่วนที่น้อยกว่าของคนจนประมาณครึ่งหนึ่ง

ครัวเรือนยากจนมีสัดส่วนรายจ่าย
ด้านอาหารสูงกว่า

50%

ครัวเรือนฐานะดีมีสัดส่วนรายจ่าย
ด้านอาหารเพียง

24%

ในภาพรวม คนไทยยังนิยมบริโภคอาหารสำ�เร็จรูปมากขึ้น

นอกจากนี้ ครัวเรือนมีแนวโน้มจะประกอบอาหารรับประทานทีบ่ า้ นลดลง
แต่ทดแทนด้วยการบริโภคอาหารนอกบ้านและซื้ออาหารสำ�เร็จรูปเพิ่มขึ้น
ในช่วงปี พ.ศ. 2529-2539 ครัวเรือนบริโภคอาหารนอกบ้านในสัดส่วนสูงมาก
แต่หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจครัวเรือนบริโภคอาหารนอกบ้านลดลง ครัวเรือน
ยากจนจะทำ�อาหารรับประทานที่บ้านเองเป็นหลัก แม้ว่าแนวโน้มการปรุง
อาหารรับประทานอาหารที่บ้านนี้จะลดลงแต่ก็ยังมีสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 70
ของรายจ่ายในหมวดอาหารในปี พ.ศ. 2552 อาหารสำ�เร็จรูปมีความสำ�คัญ
มากขึ้นในชีวิตคนไทย เนื่องจากครัวเรือนมีขนาดเล็กลง การประกอบอาหาร
รับประทานเองที่บ้านอาจมีต้นทุนที่สูงกว่าการซื้ออาหารสำ�เร็จรูป และการ
ดำ�เนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันใช้เวลาอยู่นอกบ้านและเดินทางมากกว่า
ในอดีตมาก การประกอบอาหารรับประทานเองจึงมีแนวโน้มลดลง
สัดส่วนรายจ่ายที่ไม่ค่อยแตกต่างกันตามฐานะทางเศรษฐกิจ ได้แก่
รายจ่ายเรื่องที่อยู่อาศัย รายจ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการบริโภค รายจ่ายด้านการ
ศึกษา และรายจ่ายค่ารักษาพยาบาล เมือ่ ดูแนวโน้มของการใช้จา่ ย รายจ่ายทีม่ ี
สัดส่วนเพิม่ ขึน้ อย่างชัดเจนคือรายจ่ายในหมวดคมนาคมสือ่ สาร ส่วนรายจ่าย
ที่มีแนวโน้มลดลงคือรายจ่ายเกี่ยวกับเครื่องใช้ในบ้าน รายจ่ายค่าเสื้อผ้า
รายจ่ายค่ารักษาพยาบาล เมือ่ แยกรายจ่ายหมวดคมนาคมสือ่ สารเป็นรายจ่าย
เพื่อการเดินทางและรายจ่ายเพื่อการสื่อสาร พบว่าส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายเพื่อ
การเดินทาง แต่รายจ่ายเพื่อการสื่อสารมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม
คนจน

การปรุงอาหารรับประทานเอง
ของครัวเรือนยากจน
ยังคงมีสัดส่วนสูงกว่า

70%
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แม้รายจ่ายด้านแอลกอฮอล์และยาสูบมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบ
กับ 20 ปีที่ผ่านมา แต่โดยรวมแล้วครัวเรือนมีสัดส่วนรายจ่าย
แอลกอฮอล์และยาสูบต่อรายจ่ายต่อเดือนลดลง

กลุ่มครัวเรือนประเภท
อยู่ ค นเดี ย วเป็ น กลุ่ ม ที่
มี สั ด ส่ ว นรายจ่ า ยด้ า น
แอลกอฮอล์และยาสูบรวม
ต่อคนต่อเดือนมากทีส่ ดุ

แม้รายจ่ายในหมวดแอลกอฮอล์และยาสูบ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ
6 เท่า และ 2.1 เท่าเมือ่ เทียบกับปี พ.ศ. 2529 (แผนภาพที่ 6.5 และตารางที่ 6.1)
แต่หากเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนต่อรายจ่ายต่อคนต่อเดือนแล้ว พบว่าคนไทย
บริโภคแอลกอฮอล์และยาสูบในสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับรายจ่ายทั้งหมด
โดยครัวเรือนประเภทอยู่คนเดียวเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนการบริโภคแอลกอฮอล์
ต่อรายจ่ายรวมต่อคนต่อเดือนรวมสูงที่สุด จากร้อยละ 2.6 ในปี พ.ศ. 2529
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.7 เมื่อก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539) และปรับ
ลดลงมาเหลือร้อยละ 2.0 ในปี พ.ศ. 2552
สำ�หรับด้านยาสูบพบว่าแม้รายจ่ายด้านยาสูบในปี พ.ศ. 2552 จะปรับ
เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากปี พ.ศ. 2529 แต่จะพบว่าคนไทยลดการบริโภคยาสูบ
ลงอย่างชัดเจนในทุกประเภทครัวเรือน ซึ่งสำ�หรับครัวเรือนประเภท 1 รุ่น
ซึ่งเป็นครัวเรือนที่มีรายจ่ายด้านยาสูบต่อรายจ่ายครัวเรือนรวมมากที่สุด
อยู่ที่ร้อยละ 2.3 ต่อรายได้รวมต่อคนต่อเดือน ในปี พ.ศ. 2529 สัดส่วนนี้
ลดลงอย่างชัดเจนเหลือเพียงร้อยละ 0.8 ในปี พ.ศ. 2552

แผนภาพที่ 6.5 เปรียบเทียบสัดส่วนรายจ่ายประเภทต่างๆ ของครัวเรือน
หน่วย: ร้อยละ
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2529

2539

ที่มา: ข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

2552

ยาสูบ
แอลกอฮอล์
อาหาร
ไม่เกี่ยวกับการบริโภค
โอกาสพิเศษ
บันเทิง
การศึกษา
คมนาคมสื่อสาร
รักษาพยาบาล
ของใช้ส่วนตัว
รองเท้า
เสื้อผ้า
ค่าจ้างผู้ ให้บริการ
เครื่องใช้ ในบ้าน
ที่อยู่อาศัย
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ตารางที่ 6.1 รายจ่ายของครัวเรือนในปี พ.ศ. 2552 เทียบกับปี พ.ศ. 2529 (เท่า)
หมวดรายจ่าย

คนเดียว

ที่อยู่อาศัย
เครื่องใช้ ในบ้าน
ค่าจ้างผู้ ให้บริการ
เสื้อผ้า
รองเท้า
ของใช้ส่วนตัว
รักษาพยาบาล
คมนาคมสื่อสาร
การศึกษา
บันเทิง
โอกาสพิเศษ
ไม่เกี่ยวกับการบริโภค
อาหาร
แอลกอฮอล์
ยาสูบ

3.6
3.3
6.7
1.4
2.1
3.4
2.0
7.5
3.0
2.5
21.7
4.2
3.2
2.7
1.3

อยู่กับญาติ/
เพื่อน
2.8
3.7
30.8
1.5
1.8
4.6
2.9
9.8
5.1
2.2
2.4
7.3
3.4
7.8
2.9

1 รุ่น

2 รุ่น

3 รุ่น

3.4
3.2
7.3
1.7
1.7
4.2
2.1
10.0
3.3
2.3
3.4
6.2
3.3
3.1
1.4

5.0
4.5
11.2
2.3
2.9
6.5
3.2
13.0
8.8
4.6
5.2
8.1
4.4
6.9
2.2

4.2
4.3
10.6
2.4
2.8
6.1
2.5
12.4
7.5
4.1
3.2
7.1
4.2
6.3
2.0

แหว่งกลาง เฉลี่ยทุกกลุ่ม
3.0
3.3
3.1
1.8
2.5
4.7
1.2
10.1
4.0
2.9
19.9
4.6
3.4
3.3
1.2

4.6
4.3
10.3
2.2
2.6
6.0
2.9
11.9
6.9
4.0
4.9
7.9
4.2
6.0
2.1

ที่มา: ข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ อาจกล่าวได้วา่ ครัวเรือนไทยมีสดั ส่วนรายจ่ายด้านการบริโภคแอลกอฮอล์และยาสูบลดลงเมือ่ เทียบกับ
รายจ่ายต่อคนต่อเดือน โดยกลุ่มครัวเรือนประเภทอยู่คนเดียวยังคงเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนรายจ่ายด้านแอลกอฮอล์และ
ยาสูบรวมต่อคนต่อเดือนมากที่สุด (ร้อยละ 2.7) (แผนภาพที่ 6.6)
แผนภาพที่ 6.6 สัดส่วนรายจ่ายด้านแอลกอฮอล์และยาสูบต่อรายจ่ายต่อคนต่อเดือน จำ�แนกตามประเภทครัวเรือน
คนเดียว
อยู่กับญาติ/เพื่อน

1 รุ่น
2 รุ่น

หน่วย: ร้อยละ
6.0
5.0

4.6

4.0

5.0

3 รุ่น
แหว่งกลาง
5.5

4.3

3.0

2.7

2.0

2.3

1.0
0

2529
ที่มา: สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

2539

2552
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แผนภาพที่ 6.7 เปรียบเทียบสัดส่วนรายจ่ายประเภทต่างๆ จำ�แนกตามชั้นรายจ่ายครัวเรือน
หน่วย: ร้อยละ
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1 2 3 4 5
(จน)
(รวย)

1 2 3 4 5
(จน)
(รวย)

1 2 3 4 5
(จน)
(รวย)

2529

2539

2552

ยาสูบ
แอลกอฮอล์
อาหาร
ไม่เกี่ยวกับการบริโภค
โอกาสพิเศษ
บันเทิง
การศึกษา
คมนาคมสื่อสาร
รักษาพยาบาล
ของใช้ส่วนตัว
รองเท้า
เสื้อผ้า
ค่าจ้างผู้ ให้บริการ
เครื่องใช้ ในบ้าน
ที่อยู่อาศัย

ที่มา: ข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

แม้สถิติยังไม่สามารถตอบได้ว่า “จน-เครียด-กินเหล้า” จริงหรือไม่ แต่บ่งชี้ ได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นคนจน
หรือไม่จน คนที่มีหนี้สินมักเป็นกลุ่มที่มีการบริโภคเหล้ามาก

หลายครัง้ ทีค่ นหรือชาวบ้านทัว่ ไปบอกกล่าวถึงสาเหตุแห่งความจนในกลุม่ คนจนว่าเป็นเพราะเขาเหล่านัน้ ขีเ้ กียจ
“ติดเหล้า” มีเงินก็กินแต่เหล้า จนเกิดงานโฆษณาชุด “จน-เครียด-กินเหล้า” ขึ้นในสังคมไทย จริงๆ แล้วคนจน
มีพฤติกรรมเช่นนั้นจริงหรือไม่ ข้อมูลที่มีปัจจุบันสามารถอธิบายได้เพียงความสัมพันธ์ระหว่างฐานะทางเศรษฐกิจกับ
รายจ่ายเพื่อการบริโภคแอลกอฮอล์เท่านั้น
ข้อมูลที่มีอยู่ชี้ให้เห็นว่า คนที่อยู่ในชั้นรายจ่ายตํ่าสุด คือ คนจนที่สุดมีรายจ่ายเพื่อการบริโภคแอลกอฮอล์
น้อยกว่าคนในชั้นรายจ่ายอื่นๆ แต่ไม่สามารถระบุปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ได้ และในข้อมูลชุดนี้ยังไม่มีตัวแปร
ที่แทนระดับความเครียด ดังนั้นข้อสังเกตว่าการบริโภคแอลกอฮอล์ ในกลุ่มคนจนเกิดจากความเครียด วิตกกังวล
หาทางออกไม่ได้ จึงต้องหันไปพึ่งแอลกอฮอล์ จึงยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอจากข้อมูลนี้ แต่มีความเป็นไปได้
ว่าคนไทยบริโภคแอลกอฮอล์เพื่อความบันเทิงมากกว่าเกิดจากความเครียด
แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ เมือ่ พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างหนีส้ นิ และการบริโภคแอลกอฮอล์ ข้อมูลสถิตชิ ี้ให้เห็นว่าคนทีม่ ี
หนี้สินมีแนวโน้มในการใช้จ่ายเพื่อบริโภคแอลกอฮอล์มากกว่าคนที่ไม่มีหนี้ ไม่ว่าคนๆ นั้น จะเป็นคนจนหรือไม่ก็ตาม
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าคนที่มีหนี้มักเป็นพวกที่มีการบริโภคแอลกอฮอล์มาก
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ปัจจุบันคนไทยเกินกว่าครึ่งประเทศมีหนี้สิน และสัดส่วนคนมีหนี้
เพิ่มขึ้นทุกปี

รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็ให้ความสำ�คัญกับเรื่องหนี้สิน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหนี้สินของคนจนในช่วงรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ได้มีการเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนคนจนทั้งประเทศในปี พ.ศ. 2546-2547
สรุปผลการจดทะเบียนคนจนพบว่า มีผู้มาจดทะเบียน 8.771 ล้านราย
แยกเป็นปัญหาหนี้สินภาคประชาชน 5.292 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 60.34
ของผู้ที่มาจดทะเบียนทั้งหมด ซึ่งนับเป็นปัญหาใหญ่ที่สุด โดยที่ประชาชน
มีหนี้ทั้งในระบบ และนอกระบบรวมทั้งสิ้น 512,356.4 ล้านบาท แบ่งเป็น
หนี้สินในระบบ 407,962.3 ล้านบาท และหนี้นอกระบบ 104,394.1 ล้านบาท
ส่วนอาชีพของคนจนที่มาลงทะเบียนเกือบครึ่งมีอาชีพเกษตรกรรมโดยมี
สัดส่วนร้อยละ 45.79 ของผู้ที่มาจดทะเบียนทั้งหมด และในครั้งนั้นก็ได้มี
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยการโอนหนี้นอกระบบเข้ามาสู่ ในระบบ
โดยได้มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
และธนาคารออมสินเป็นผูด้ �ำ เนินการ ผลปรากฏว่ามีผลู้ งทะเบียนจำ�นวนมาก
ได้ถอนตัวออกไป เนื่องจากตอนมาลงทะเบียนบางส่วนมีความเข้าใจผิดว่า
รัฐจะจ่ายหนี้ ให้ รวมแล้วมีผู้เข้าระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน
จำ�นวน 2.154 แสนราย (อยู่ในความดูแลของ ธกส. ประมาณ 1.4 แสนราย
และอยู่ ในความดูแลของธนาคารออมสิน 7.54 หมื่นราย) ให้กู้ได้เพียง
8.9 หมื่ น ราย หรื อ ร้ อ ยละ 41.3 ของผู้ เ ข้ า ระบบแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ สิ น
ภาคประชาชนทั้งหมด โดยเป็นลูกหนี้ ธกส. 7.3 หมื่นราย และเป็นลูกหนี้
ธนาคารออมสิน 1.6 หมื่นราย ที่เหลือบางส่วนได้ขอยุติเรื่อง และบางส่วน
ไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการชำ�ระเงินกู้หรือไม่มี
หลักประกัน มีหนี้สินมากหรือมีการแจ้งเอกสารเท็จจึงไม่สามารถดำ�เนินการ
แก้ไขได้
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2552 รัฐบาลชุดนายกรัฐมนตรี นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ
ก็ได้ดำ�เนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยเปิดรับลงทะเบียนผ่าน
สาขาของธนาคารออมสินและ ธกส. ผลการดำ�เนินงานสรุปได้ว่า มีผู้มา
ขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบผ่าน ธกส. และธนาคารออมสิน ระหว่างเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2552 ถึง มกราคม พ.ศ. 2553 มีจำ�นวน 1.183 ล้านราย
จำ�นวนมูลค่าหนี้ 122,672.19 ล้านบาท สามารถเจรจาประนอมหนี้สำ�เร็จ
จำ�นวน 6.028 แสนราย หรือคิดเป็นร้อยละ 50.94 เจรจาไม่สำ�เร็จจำ�นวน
1.829 แสนราย และยุติเรื่องจำ�นวน 3.977 แสนราย ธนาคารและสถาบัน
การเงินชุมชนอนุมัติสินเชื่อแล้วจำ�นวน 4.127 แสนราย และอยู่ในระหว่าง
ดำ�เนินการจำ�นวน 75,066 ราย

การขึ้นทะเบียนคนจนทั้งหมด
แยกเป็นปัญหาหนี้สินภาคประชาชน
คิดเป็นสัดส่วน

60.34%

คนจนที่มาลงทะเบียนมีสัดส่วนของ
ผู้ที่เป็นเกษตรกร

45.79%
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ภูมิภาคที่มีคนเป็นหนี้สินมากที่สุดคือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึง่ ทุก 10 คน
จะมีหนี้ถึง 7 คน

ข้อมูลหนีส้ นิ ภาคครัวเรือน พบว่าปี พ.ศ. 2552 คนไทยกว่าครึง่ ประเทศ
มีหนี้สิน (ร้อยละ 60.5 ของประชากร) สัดส่วนคนมีหนี้เพิ่มขึ้นมากจาก
ปี พ.ศ. 2537 ซึ่งมีสัดส่วนคนมีหนี้เพียงร้อยละ 41.3 ภูมิภาคที่มีคนเป็นหนี้
มากที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดส่วนคนเป็นหนี้ร้อยละ 49.5
ในปี พ.ศ. 2537 และเพิ่มเป็นร้อยละ 72.5 ในปี พ.ศ. 2552 หรือกล่าวได้ว่า
คนอีสานทุกๆ 10 คน มีคนที่มีหนี้ 7 คน รองลงมาเป็นภาคเหนือทุกๆ 10 คน
จะมีหนี้ 6 คน สำ�หรับภาคใต้และภาคกลางนั้นมีจำ�นวนคนเป็นหนี้สัดส่วน
ที่เท่าๆกัน คือ ทุกๆ 10 คน จะมีคนที่มีหนี้ 5 คน ส่วนกรุงเทพฯ มีสัดส่วน
คนที่เป็นหนี้น้อยที่สุด คือ 4 คนต่อทุกๆ 10 คน (หรือร้อยละ 44.4 ของคน
กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2552) (แผนภาพที่ 6.8)

แผนภาพที่ 6.8 สัดส่วนคนที่มีหนี้สิน จำ�แนกตามภูมิภาค
ทั้งประเทศ
กรุงเทพฯ

กลาง
เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

หน่วย: ร้อยละ
80
70
60
50
40
30

2537

2539

2541

2543

2545

2547

2549

2550

2552

41.3
33.0
31.9
45.1
49.5
39.7

48.8
36.0
41.9
50.6
59.6
43.6

54.6
37.8
46.8
58.8
64.7
53.1

56.0
37.2
48.9
58.4
69.1
49.7

62.2
43.9
55.1
60.5
75.1
61.3

66.0
45.8
59.7
67.8
78.3
62.5

64.2
40.6
56.6
67.9
76.6
60.5

62.9
42.5
55.5
66.0
75.4
57.8

60.5
44.4
53.4
61.9
72.5
54.0

ที่มา: ข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
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ครัวเรือนยากจนมีหนี้สินต่อรายได้น้อยกว่าครัวเรือนที่ ไม่ยากจน

เมื่อแบ่งครัวเรือนออกเป็น 5 กลุ่มตามชั้นรายได้ และ 5 กลุ่มตามชั้นรายจ่าย พบว่า ครัวเรือนที่อยู่ในชั้น
รายได้ที่ 5 หรือกลุ่มคนที่รวยที่สุดมีหนี้สินมากที่สุด และมีอัตราหนี้สินต่อรายจ่ายสูงที่สุดเช่นเดียวกัน แต่กลุ่มที่มี
อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้สูงที่สุดคือกลุ่มชั้นรายได้ที่ 1 หรือกลุ่มที่มีรายได้น้อยที่สุด (แผนภาพที่ 6.9) ยกเว้นใน
ช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2541-2543) แต่ถ้าจำ�แนกครัวเรือนตามชั้นรายจ่าย จะสรุปได้ว่าครัวเรือนที่มีรายได้
หรือมีรายจ่ายสูงที่สุดจะมีหนี้สินมากที่สุด
แผนภาพที่ 6.9 หนี้สิน อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้และรายจ่าย จำ�แนกตามชั้นรายได้
หนี้สิน (บาท)

หนี้สินต่อรายได้

หนี้สินต่อรายจ่าย

หน่วย: บาทต่อปี
400,000

หน่วย: ร้อยละ
16

350,000

14

300,000

12

250,000

10

200,000

8

150,000

6

100,000

4

50,000

2

0

0

2550 2552
ชั้นรายได้ 1

2550 2552
ชั้นรายได้ 2

2550 2552
ชั้นรายได้ 3

2550 2552
ชั้นรายได้ 4

2550 2552
ชั้นรายได้ 5

2550

2552
รวม
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รูปแบบการก่อหนี้คนไทยเปลี่ยนจากการก่อหนี้เพื่อการบริโภค
เป็นการก่อหนี้เพื่อการลงทุน

เมื่ อ พิ จ ารณาสาเหตุ ก ารเป็ น หนี้ ข องคนไทย พบว่ า ในช่ ว งปี
พ.ศ. 2537-2545 คนไทยเป็นหนีเ้ พือ่ การอุปโภคบริโภคในสัดส่วนทีส่ งู กว่าหนี้
เพื่อการลงทุน โดยมีสัดส่วนของหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 51.1-67.8
ของหนี้ทั้งหมด แต่ในระยะหลังๆ ช่วงปี พ.ศ. 2547-2552 สัดส่วนหนี้สิน
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น หนี้ เ พื่ อ การลงทุ น โดยมี สั ด ส่ ว นหนี้ เ พื่ อ การลงทุ น ร้ อ ยละ
60.8-66.1 ของหนี้ทั้งหมด

ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2552 หนี้สิน
ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อการลงทุนสูงถึง

66.1%
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แผนภาพที่ 6.10 สัดส่วนหนี้สินจำ�แนกตามประเภทครัวเรือนและวัตถุประสงค์การกู้ในปี พ.ศ. 2552 ณ ราคาปี 2545
ประกอบธุรกิจ การเกษตรและอื่นๆ

ใช้จ่ายบริโภค

ซื้อบ้าน/ที่ดิน

หน่วย: ร้อยละ
100

21

90

16

80

31

33

32

36

60

33
36

43

30

32

36

57

50
40

48

26

36

70

32

37

35

35

28

20
10

15

0

อยู่คนเดียว

อยู่กับญาติ/เพื่อน

1 รุ่น

2 รุ่น

3 รุ่น

แหว่งกลาง

รวม
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แผนภาพที่ 6.11 สัดส่วนหนี้สินในและนอกระบบ จำ�แนกตามภูมิภาค
นอกระบบ

ในระบบ

หน่วย: ร้อยละ
100
90

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

80
70
60
50
40
30
20
10
0

2549 2550 2552 2549 2550 2552 2549 2550 2552 2549 2550 2552 2549 2550 2552 2549 2550 2552
กรุงเทพฯ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
รวม
เฉียงเหนือ
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หนี้นอกระบบมีสัดส่วนตํ่าและมีแนวโน้มลดลง

สัดส่วนของครัวเรือน
ที่เป็นหนี้นอกระบบมี ไม่เกิน

การแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ สิ น ที่ ผ่ า นมา รั ฐ บาลเน้ น แก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ สิ น
นอกระบบเป็นหลัก แต่เมื่อได้วิเคราะห์แหล่งเงินซึ่งแยกเป็นหนี้ในระบบและ
หนี้นอกระบบ พบว่าหนี้นอกระบบมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย กล่าวคือ มีสัดส่วน
อยู่ในช่วงร้อยละ 3.8-8.7 ของหนี้ทั้งหมดในปี พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 และ
พ.ศ. 2552 และยังมีแนวโน้มทีจ่ ะลดความสำ�คัญลงไปเรือ่ ยๆ (แผนภาพที่ 6.11)
อย่างไรก็ตามหากจะพิจารณาว่าหนี้สินนอกระบบมีความสำ�คัญต่อกลุ่ม
คนจนหรือคนระดับล่าง จึงต้องดูแลหรือให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษ จะพบว่า
เมื่ อ แยกครั ว เรื อ นออกตามหนี้ แ ละประเภทของหนี้ แ ล้ ว พบว่ า ส่ ว นใหญ่
เป็นหนี้แต่เป็นหนี้ในระบบ มีครัวเรือนไม่เกินร้อยละ 15 ที่เป็นหนี้นอกระบบ
(แผนภาพที่ 6.12)

15%

แผนภาพที่ 6.12 หนี้สินแยกตามชั้นรายจ่ายและประเภทการก่อหนี้
ไม่มีหนี้
หน่วย: ร้อยละ
100
90
80

7.8
7.2

มีหนี้ในระบบ

9.3
6.2

8.6
6.9

8.0
7.0

6.2
4.6

มีหนี้นอกระบบ

7.8
6.3

6.6
5.5

6.8
5.3

มีหนี้ในและนอกระบบ

6.3
5.3

5.8
5.1

4.2
3.4

5.8
4.8

70
60

52.3 55.7 50.9 45.3 48.2 50.1

51.2 52.6 50.4 46.7 49.7 49.9

50
40
30
20

32.7

28.8

39.7 41.0 35.8
33.6

36.7 35.3 38.0

42.4 42.7 39.5

10
0

1

2

3

4

5

รวม

2549
ที่มา: ข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

1

2

3

4
2552

5

รวม

ชั้นรายจ่าย
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ข้อเสนอแนะด้านนโยบายสาธารณะ

การแก้ปัญหาหนี้สินในระยะยาว น่าจะไม่ใช่แค่การ “โอนหนี้จากนอกระบบเข้าสู่ในระบบ” เท่านั้น แต่ควรต้องหาทาง
ยับยั้งไม่ให้ “หนี้นอกระบบก่อตัวขึ้นมาใหม่” ด้วยการขุดค้นแก้ไขที่ “ต้นตอ” ของปัญหาหนี้สินดังกล่าว
การเพิม่ ขึน้ ของรายได้และรายจ่ายของคนไทยในช่วงสองทศวรรษทีผ่ า่ นมาอยู่ในระดับน่าพอใจ แต่มคี วาม
ผันผวนจากวิกฤตเศรษฐกิจเป็นระยะ จึงควรมีนโยบายรักษาระดับการเพิ่มของรายได้/รายจ่าย และลด
ความผันผวนลง โดยการดำ�เนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่รักษาเสถียรภาพ รวมทั้งสร้างระบบคุ้มครอง
ทางสังคมที่ทั่วถึงและเพียงพอ เพื่อรับมือความผันผวน
การแก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบสามารถทำ�ได้ แต่ไม่ควรเป็นนโยบายหลักด้านหนี้สิน เพราะหนี้นอกระบบ
มีสัดส่วนน้อยมากแล้ว
ควรเน้นการสร้างความเท่าเทียมอย่างเหมาะสมของเงื่อนไขสินเชื่อในระบบมากกว่า เช่น อัตราดอกเบี้ย
ไม่ควรห่างกันมากเกินไประหว่างแหล่งสินเชื่อต่างๆ เป็นต้น

1
2
3
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แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ออมระยะยาวเน้นว่า เงินออม
ระยะยาวของคนทีท่ �ำ งานในวันนี้
ก็ คื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของแผนหลั ก
ของประเทศที่ จ ะสร้ า งความ
มั่ น คงให้ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมของ
ประเทศนั้นๆ
นวพร เรืองสกุล
ใน “ออมก่อนรวยกว่า”
ฉบับพิเศษสำ�หรับตลาดหลักทรัพย์
ตีพิมพ์ พ.ศ. 2546 หน้า 113
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เงินออม การสะสมทุน
และการถือครองทรัพย์สิน
ของครัวเรือนไทย

การออมเป็นกิจกรรมที่มีความสำ�คัญต่อการลงทุนของประเทศและการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจ และเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันที่สำ�คัญของครัวเรือนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง หากครัวเรือนโดยรวมมีเงินออมในระดับสูงก็จะไม่อ่อนไหวง่ายนัก
ต่อความผันผวนของเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนในอนาคต นอกจากนั้น การออม
ในระดับสูงยังช่วยให้ประเทศไม่ต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศที่มีความเสี่ยง
ทั้งด้านความผันผวนของค่าเงินและต้นทุนทางการเงิน
ครั ว เรื อ นไทยที่ มี เ งิ น ออมมี จำ � นวนมากขึ้ น จำ � นวนเงิ น ออม
ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 10-12 เท่าตัว แต่ความเหลื่อมลํ้าด้านเงินออม
ของคนรวยและคนจนก็สูงขึ้นเช่นกัน

สัดส่วนครัวเรือนที่ ไม่มีเงินออม
ใน พ.ศ. 2531 มีจำ�นวน

48%

แต่ในปี พ.ศ. 2552 ลดจำ�นวนลง
เหลือเพียง

25%

เงินออมในที่นี้คำ�นวณจากตัวแปรกระแส (Flow variable) ซึ่งก็คือ
ส่วนต่างระหว่างรายได้และรายจ่ายต่อช่วงระยะเวลา โดยที่รายได้หมายถึง
ค่ า จ้ า งและเงิ น เดื อ น กำ � ไรสุ ท ธิ จากการประกอบธุ ร กิ จ และการเกษตร
เงินสงเคราะห์ บำ�เหน็จ บำ�นาญ เงินชดเชยเงินช่วยเหลือที่ ได้รับจาก
บุคคลอื่น ค่าเช่า ดอกเบี้ยและเงินปันผล รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน เป็นต้น
ส่ ว นรายจ่ า ยครอบคลุ ม ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคทั้ ง หมดรวมถึ ง
ค่าใช้จ่ายสินค้าคงทน สุขภาพ และการศึกษา
จากสถิติในช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมา เป็นที่น่ายินดีว่า จำ�นวนครัวเรือน
ที่ ไม่มีเงินออมลดลงมาก จากเดิมสัดส่วนครัวเรือนที่ ไม่มีเงินออมอยู่ที่
ร้อยละ 48 ในปี พ.ศ. 2531 แต่ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 25 ของจำ�นวน
ครั ว เรื อ นทั้ ง หมด หรื อ คิ ด เป็ น จำ � นวนประมาณ 5.02 ล้ า นครั ว เรื อ น
ในปี พ.ศ. 2552 นอกจากนั้น ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า ครัวเรือนที่มีเงินออม
โดยเฉลี่ยแล้วมีเงินออมเพิ่มขึ้น 10-12 เท่าตัว ทั้งนี้เป็นผลพวงจากการที่
ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นมากในขณะที่รายจ่ายไม่ได้ขยายตัวในอัตราที่สูง
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เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของรายได้ ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2531
ครัวเรือนไทยมีเงินออมเฉลี่ยต่อเดือนเพียง 507 บาทเท่านั้น แต่เมื่อผ่านไป
20 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 5,145 บาท3 คิดเป็นอัตราเติบโตสูงถึงร้อยละ 12 ต่อปี
เมื่อพิจารณาฐานะเงินออมของคนไทยโดยแบ่งประชากรออกเป็น
5 กลุ่มๆ ละเท่าๆ กัน ตั้งแต่กลุ่มคนที่จนสุด 20% แรก (กลุ่มที่ 1) ไปถึง
กลุ่มคนที่รวยสุด (กลุ่มที่ 5) โดยรวมพบว่า สังคมไทยมีความเหลื่อมลํ้า
ด้านเงินออมระหว่างคนรวยกับคนจนอย่างชัดเจน ทั้งนี้ กลุ่มคนที่รํ่ารวย
ที่สุดมีเงินออมเฉลี่ยสูงถึงราวๆ 6,300 บาทต่อคนต่อเดือนในปี พ.ศ. 2552
ในขณะที่กลุ่มคนที่จนสุดโดยเฉลี่ยไม่มีเงินออมเลย อีกทั้งตลอดช่วง 20 ปี
ที่ผ่านมา กลุ่มคนที่จนสุดนี้มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ทำ�ให้ไม่สามารถ
ออมเงินได้ (เงินออมติดลบ)

20 ปีทผี่ า่ นมา ครัวเรือนไทยมีเงินออม
เฉลี่ยคิดเป็นอัตราเติบโตต่อปีสูงถึง

12%

แผนภาพที่ 7.1 การออมของครัวเรือนแยกตามประเภท
หน่วย: บาทต่อคนต่อเดือน
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แหว่งกลาง

อยู่กับญาติ/เพื่อน

ที่มา: ข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

3

การคำ�นวณเงินออมได้คำ�นึงถึงการด้อยค่าของเงินบาทโดยปรับด้วยดัชนีราคาผู้บริโภค (ปีฐาน = 2545)

อยู่คนเดียว

รวม

70

ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา

ครัวเรือนแหว่งกลางออมเงินได้ตํ่าที่สุด ขณะที่ครัวเรือนอยู่คนเดียว แบบ 1 รุ่น และแบบอยู่กับญาติ
หรือเพื่อนสามารถเก็บออมได้สูงที่สุด

จากการเปรียบเทียบภาวะการออมเงินตามโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงของครัวเรือน โดยแบ่งครัวเรือนออกเป็น
6 ประเภทดังกล่าวข้างต้น ครัวเรือนแบบ 1 รุน่ แบบอยูค่ นเดียว และแบบอยูก่ บั ญาติหรือเพือ่ น เป็นกลุม่ คนทีม่ เี งินออม
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สูงสุดประมาณ 2,500 บาทต่อคนต่อเดือนในปี พ.ศ. 2552 ในขณะที่ครัวเรือนแบบแหว่งกลาง
ทีห่ ลานอยูก่ บั ปูย่ า่ ตายายสามารถออมเงินได้นอ้ ยทีส่ ดุ และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ไม่มากในช่วงทีผ่ า่ นมา โดยเฉลีย่ มีเงินออม
เฉลีย่ เพียง 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึง่ ตาํ่ ทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับครัวเรือนประเภทอืน่ (แผนภาพที่ 7.1) ซึง่ สอดคล้องกับการ
ศึกษาในบทก่อนๆ ซึ่งพบว่า กลุ่มครัวเรือนแบบแหว่งกลางเป็นกลุ่มที่จนสุด จึงไม่น่าสงสัยที่กลุ่มครัวเรือนนี้สามารถ
ออมเงินได้ในระดับที่ตํ่ากว่าเมื่อเทียบกับครัวเรือนประเภทอื่น เนื่องจากโดยเฉลี่ยแล้วสมาชิกของครัวเรือนประเภทนี้
มีอายุมัธยฐานประมาณ 60 ปี จึงเป็นการตอกยํ้าว่า ครัวเรือนแบบแหว่งกลางนี้ไม่ใช่ครอบครัวอิสระแต่เป็นผลจาก
การที่สมาชิกของครัวเรือนต้องย้ายถิ่นฐานไปทำ�งานในต่างพื้นที่และปล่อยให้บุตรหลานอยู่อาศัยกับปู่ย่าตายายแทน
ทั้งๆ ที่ปู่ย่าตายายอยู่ในวัยที่ไม่มีศักยภาพในการออมเงินแล้วเพราะว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักไม่มีรายได้หรือมีรายได้ที่
ค่อนข้างตํ่าจากเงินบำ�นาญและจำ�เป็นต้องพึ่งเงินโอนรูปแบบต่างๆ

คนไทยส่วนใหญ่ยงั ขาดความรูด้ า้ นการจัดการทางการเงิน ครัวเรือน
ที่มีการศึกษาสูงมีเงินออมสูงกว่าครัวเรือนที่การศึกษาตํ่า

ในปี 2545 สมาชิกครัวเรือน
ที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
จะมีเงินออมสูงกว่าประถมศึกษา

10 เท่า

แต่ในปี 2552 กลับลดลงเหลือเพียง

6 เท่า

เมือ่ เปรียบเทียบภาวะการออมของคนไทยด้วยระดับการศึกษา จึงพบว่า
ครัวเรือนที่สมาชิกมีการศึกษาในระดับสูง โดยเฉลี่ยจะมีเงินออมสูงกว่ า
ครัวเรือนทีส่ มาชิกมีการศึกษาตํา่ กว่า เช่น สมาชิกในครัวเรือนทีจ่ บการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยมีเงินออมเฉลี่ยสูงกว่าระดับประถมศึกษาถึงเกือบ 10 เท่า
ในปี พ.ศ. 2545 และ 6 เท่าในปี พ.ศ. 2552 รวมทั้งมีอัตราการออมเงิน
สูงทีส่ ดุ ถึงร้อยละ 30 และ 24 ของรายได้ในปี พ.ศ. 2545 และ 2552 ตามลำ�ดับ
หลักฐานเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมลํ้าด้านการออมที่รุนแรง
ซึ่งน่าจะเป็นผลพวงจากความไม่เท่าเทียมกันของระดับการศึกษาของคน
ในสังคมไทย
อย่างไรก็ดีในปัจจุบนั พบว่า ประชากรไทยส่วนใหญ่ยงั ขาดความรูใ้ นการ
จัดการทางการเงิน ซึ่งใช้ข้อมูลจากการสำ�รวจทัศนคติของครัวเรือนจำ�นวน
2,800 ตัวอย่างทั่วประเทศไทย เกี่ยวกับหนี้สินและการออม (Household
Attitudes toward Debts and Savings, HADS) ของธนาคารแห่งประเทศไทย
แสดงให้เห็นว่า ครัวเรือนราวๆ สองในสามส่วนไม่ทราบถึงข้อมูลการเงินและ
ผลกระทบทีส่ �ำ คัญ เช่น แนวโน้มอัตราดอกเบีย้ ในอนาคตรวมถึงผลกระทบของ
ความเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อภาระหนี้สิน อีกทั้งยังชี้ถึงความสัมพันธ์
เบื้องต้นระหว่างระดับความรู้ในการจัดการทางการเงิน (Financial literacy)
กับรายได้และระดับการศึกษา กล่าวคือ คนทีม่ คี วามรูท้ างการเงินน้อยมักจะเป็น
คนในกลุ่มรายได้ตํ่าและมีการศึกษาน้อย (Thaicharoen, Ariyapruchya and
Chucherd, 2004)
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จากการใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกันนี้ มีการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับความรู้ในการจัดการทางการเงินกับความเพียงพอของเงินออมสำ�หรับ
ใช้ในยามฉุกเฉินหรือหลังจากเกษียณ ผลปรากฏว่า ครัวเรือนที่มีเงินออม
ไม่เพียงพอนั้นส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลจากการที่สมาชิกครัวเรือนมีความรู้
เกีย่ วกับการจัดการทางการเงิน และมีการศึกษาน้อย ซึง่ ทำ�ให้ครัวเรือนกลุม่ นี้
ไม่มีความสามารถที่จะวางแผนรองรับในระยะยาวเพื่อลดผลกระทบของ
ความไม่แน่นอนในอนาคต (Pootrakool, Ariyapruchya and Sodsrichai, 2005)

ครัวเรือนไทยมีมูลค่าเฉลี่ยของทรัพย์สินทางการเงินสูงกว่า
หนึ่งแสน แต่ครัวเรือนส่วนใหญ่มีทรัพย์สินทางการเงินตํ่ากว่า
50,000 บาท

การสะสมทุนหรือการถือครองทรัพย์สนิ เป็นผลสืบเนือ่ งจากการทีค่ รัวเรือน
มีเงินออม กล่าวคือเมื่อครัวเรือนมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ ทำ�ให้มีเงินออม
ซึง่ อาจถูกนำ�ไปใช้ลงทุนในทรัพย์สนิ ต่างๆได้ และยังอาจจะได้รบั ผลตอบแทน
จากการลงทุนในทรัพย์สินนั้น โดยรวมแล้ว การถือครองทรัพย์สินจึงน่าจะ
เป็นปัจจัยหนึ่งที่สะท้อนถึงความมั่งคั่งและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ
ครัวเรือนได้

แผนภาพที่ 7.2 ร้อยละของจำ�นวนครัวเรือน จำ�แนกตามมูลค่าทรัพย์สินทางการเงิน
หน่วย: ร้อยละ
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จำ�นวนครัวเรือนที่มีทรัพย์สิน
ทางการเงินตํ่ากว่า 50,000 บาท
มีสัดส่วนต่อจำ�นวนครัวเรือนทั้งหมด
สูงถึง

76%

การศึกษานี้แบ่งทรัพย์สินของครัวเรือนออกได้ 2 ประเภทหลัก คือ
ทรัพย์สินจริง (เช่น ที่ดิน บ้าน เครื่องประดับ) และ ทรัพย์สินทางการเงิน
(เช่น เงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินลงทุนในพันธบัตร การซื้อหลักทรัพย์
เป็นต้น)
มูลค่าเฉลีย่ ถ่วงนาํ้ หนักของทรัพย์สนิ ทางการเงินทีค่ รัวเรือนไทยถือครอง
ในช่วงที่ผ่านมาอยู่ระหว่างประมาณ 1.20-1.25 แสนบาท แม้ว่ามูลค่าเฉลี่ย
ของทรัพย์สินทางการเงินอยู่ในระดับที่สูงกว่าหนึ่งแสนบาทแต่เป็นที่สังเกต
ได้วา่ จำ�นวนครัวเรือนทีม่ ที รัพย์สนิ ทางการเงินตํา่ กว่า 50,000 บาทมีสดั ส่วน
สูงถึงประมาณร้อยละ 76 ของจำ�นวนครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งหมายความว่า
ครัวเรือนส่วนใหญ่ยงั คงมีความมัง่ คัง่ ค่อนข้างตาํ่ กว่ามูลค่าเฉลีย่ ส่วนครัวเรือน
ที่มีทรัพย์สินมูลค่าหนึ่งล้านบาทขึ้นไปนั้นมีเพียงร้อยละ 1.3-1.4 เท่านั้น
โดยรวมแล้ว ครัวเรือนไทยส่วนใหญ่ยงั คงมีการถือครองทรัพย์สนิ ทางการเงิน
มูลค่าน้อยมาก

ครัวเรือนที่จนที่สุดกว่าร้อยละ 90 มีทรัพย์สินทางการเงินน้อยกว่า 50,000 บาท ขณะที่ครัวเรือน
ที่รวยที่สุดกว่าร้อยละ 30 มีทรัพย์สินทางการเงินมากกว่า 100,000 บาท

ครัวเรือนทีม่ รี ายได้ตอ่ คนตาํ่ น่าจะถือครองทรัพย์สนิ ในมูลค่าทีน่ อ้ ยกว่าครัวเรือนทีม่ รี ายได้สงู ข้อมูลในปี พ.ศ. 2552
ชี้ชัดว่า ในกลุ่มครัวเรือนจนสุด 20% แรกนั้น ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94) ถือครองทรัพย์สินไม่เกิน 50,000 บาท
(ตารางที่ 7.1) ซึง่ แตกต่างจากกลุม่ ครัวเรือนรวยสุด 20% สุดท้ายทีพ่ บว่ามีเพียงร้อยละ 47 เท่านัน้ ทีม่ ที รัพย์สนิ ทางการเงิน
น้อยกว่า 50,000 บาท หากเปรียบเทียบกับการถือครองทรัพย์สินมากกว่า 100,001 บาทขึ้นไปพบว่า ครัวเรือนในกลุ่ม
ครัวเรือนรวยสุด 20% สุดท้ายมีสัดส่วนที่สูงมากถึงร้อยละ 31.96-33.63 ขณะที่ครัวเรือนที่จนที่สุดมีเพียงร้อยละ
1.59-1.93 เท่านั้น แสดงเห็นว่าโดยรวมแล้วในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยยังคงมีความเหลื่อมลํ้าด้านทรัพย์สินที่
ค่อนข้างรุนแรง
ตารางที่ 7.1 ร้อยละของจำ�นวนครัวเรือนจำ�แนกตามมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินและระดับรายได้
มูลค่าทรัพย์สินทางการเงิน
<= 50,000 บาท
50,001-100,000
100,001-500,000
500,001-1,000,000
1,000,001-5,000,000
> 5 ล้านบาท
รวม

2549
กลุ่มจนที่สุด
94.81
3.60
1.43
0.05
0.10
0.01
100.00

2552
กลุ่มรวยที่สุด
49.78
18.27
20.56
6.40
3.99
1.01
100.00

กลุ่มจนที่สุด
93.91
4.17
1.61
0.24
0.08
0.00
100.00

กลุ่มรวยที่สุด
47.07
19.30
21.36
7.13
4.14
1.00
100.00
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การถือครองทรัพย์สนิ ทางการเงินของครัวเรือนนอกจากจะมีความแตกต่างกันในมิตขิ องรายได้แล้ว ยังมีแนวโน้ม
ผันแปรตามระดับการศึกษา ซึ่งเป็นเพราะคนที่มีการศึกษาสูงมักมีโอกาสในการสร้างรายได้และสามารถจัดสรรเงิน
ไปลงทุนในทรัพย์สินทางการเงินต่างๆ ได้ดีกว่าครัวเรือนที่สมาชิกมีการศึกษาน้อย
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ครัวเรือนที่อยู่กัน 2 รุ่น หรืออยู่กับญาติมีแนวโน้มสะสมทุน
ได้มากกว่าครัวเรือนแบบอื่นๆ

ประเด็นคำ�ถามทีส่ �ำ คัญอีกประการหนึง่ คือการถือครองทรัพย์สนิ ทัง้ สอง
ประเภทข้างต้นแตกต่างกันในแต่ละประเภทครัวเรือนหรือไม่ หากพิจารณา
การถือครองทรัพย์สินทางการเงินตามประเภทครัวเรือน ค่อนข้างชัดเจนว่า
ครัวเรือนแบบ 1 รุน่ 2 รุน่ 3 รุ่น และอยูก่ ับญาติ มีความมัง่ คัง่ สูงกว่าครัวเรือน
ประเภทอืน่ ๆ โดยมีการถือครองทรัพย์สนิ ทางการเงินมูลค่าสูงกว่า 100,000 บาท
คิดเป็นสัดส่วนที่สูงถึงประมาณร้อยละ 10-15 ของจำ�นวนครัวเรือนทั้งหมด
โดยเฉพาะในครัวเรือนแบบ 2 รุน่ และแบบอยูก่ บั ญาติ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากในครัวเรือน
ทั้งสองแบบนี้ มีสมาชิกอยู่ในวัยทำ�งานและกำ�ลังสร้างตัว ฉะนั้นจึงมีโอกาส
ในการสะสมทรัพย์สินทางการเงินได้ง่ายและมากกว่าครัวเรือนประเภทอื่น
ที่ประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ในวัยเกษียณ เช่น ในครัวเรือนแบบแหว่งกลาง
ซึง่ มีรายได้และมีการออมเงินตํา่ จึงไม่สามารถจัดสรรเงินมาลงทุนในทรัพย์สนิ
ทางการเงินต่างๆ ได้ในปริมาณมากๆ ส่วนครัวเรือนแบบอยู่คนเดียวและ
แบบแหว่งกลางทีล่ งทุนในทรัพย์สนิ ทางการเงินไม่เกิน 50,000 บาท มีสดั ส่วน
สูงและเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2552

ครัวเรือน 3 รุ่นเป็นกลุ่มที่สะสมทรัพย์สินจริงได้สูงที่สุด

โอกาสในการถือครองทรัพย์สนิ จริงนัน้ ไม่แตกต่างจากกรณีการถือครอง
ทรัพย์สินทางการเงิน โดยมีปัจจัยด้านรายได้และความรู้ความสามารถของ
ผูล้ งทุนเป็นตัวกำ�หนดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการจัดสรรเงินลงทุน กล่าวคือ ครัวเรือน
ที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย สู ง จะสามารถจั ด สรรเงิ น ออมไปลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น จริ ง
ได้มากกว่าครัวเรือนทีม่ รี ายได้นอ้ ย จึงทำ�ให้การลงทุนในทรัพย์สนิ จริงส่วนใหญ่
จะกระจุกตัวอยู่ในครัวเรือนทีร่ าํ่ รวยทีส่ ดุ และมูลค่าการลงทุนมีแนวโน้มสูงขึน้
ทุกปี ทั้งนี้ครัวเรือนที่รํ่ารวยสุดมีทรัพย์สินจริงในความครอบครองสูงกว่า
ของครัวเรือนจนสุดถึง 3.6 เท่า โดยมีทรัพย์สินจริงสูงถึง 1.2 ล้านบาท
(ค่ามัธยฐาน) ในปี พ.ศ. 2552 โดยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20 จากมูลค่าในปี พ.ศ. 2549
ในขณะทีก่ ลุม่ ครัวเรือนทีจ่ นทีส่ ดุ ถือครองทรัพย์สนิ จริงเพียงประมาณ 3 แสนบาท
เท่านั้นในปี พ.ศ. 2552
กลุ่มครัวเรือนที่รํ่ารวยสุดมีทรัพย์สิน
จริงสูงถึง

1.2 ล้านบาท

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

10-15%

จากปี พ.ศ. 2549-2552
ครัวเรือนที่รํ่ารวยที่สุดมีทรัพย์สิน
ในครอบครองเพิ่มขึ้นถึง

20%
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แผนภาพที่ 7.3 มูลค่าทรัพย์สินจริงจำ�แนกตามประเภทครัวเรือน
2549

2550

2552

หน่วย: ล้านบาท
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

อยู่คนเดียว

อยู่กับญาติ/เพื่อน

1 รุ่น

2 รุ่น

3 รุ่น

แหว่งกลาง

รวม

ที่มา: คำ�นวณโดยใช้ข้อมูลจากการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

แผนภาพที่ 7.3 แสดงมูลค่าทรัพย์สินจริงของครัวเรือนจำ�แนกตามประเภทครัวเรือน โดยรวมการถือครอง
ทรัพย์สินจริงตามประเภทครัวเรือนมีความแตกต่างเล็กน้อยจากกรณีการถือครองทรัพย์สินทางการเงิน กล่าวคือ
การลงทุนในทรัพย์สนิ จริงจำ�นวนมากกระจุกตัวอยู่ในกลุม่ ครัวเรือนทีม่ สี มาชิกอย่างน้อย 1 รุน่ ต่อเนือ่ งกัน โดยครัวเรือน
ที่มี 3 รุ่นมีมูลค่าทรัพย์สินจริงสูงที่สุดในบรรดาครัวเรือนประเภทต่างๆ โดยเฉลี่ยมีมูลค่าสูงกว่า 1.2 ล้านบาท
ในปี พ.ศ. 2552 ซึง่ น่าจะเป็นผลจากการทีส่ มาชิกแต่ละรุน่ นับตัง้ แต่รนุ่ ปู/่ ย่า/ตา/ยาย ได้เริม่ สะสมทุนในรูปของทรัพย์สนิ จริง
มาโดยตลอด จนกระทัง่ มารุน่ พ่อแม่ทเี่ ริม่ ทำ�งานและออมเงินในรูปของทรัพย์สนิ จริง ฉะนัน้ จึงทำ�ให้ทนุ สะสมของครัวเรือน
ที่มีสมาชิกหลายรุ่นมีจำ�นวนมากกว่าครัวเรือนประเภทอื่น ส่วนครัวเรือนที่มีทรัพย์สินจริงสะสมน้อยที่สุดและมีมูลค่า
ตาํ่ กว่าค่าเฉลีย่ ของมูลค่าการถือครองทรัพย์สนิ จริงของครัวเรือนทัง้ หมด อยู่ในกลุม่ ครัวเรือนทีอ่ ยูค่ นเดียวและครัวเรือน
ที่แหว่งกลาง

เมื่อเปรียบเทียบกับ 20 ปีที่ผ่านมา คนไทยส่วนใหญ่มีสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกมากขึ้น

ความหมายของสิ่ ง อำ � นวยความสะดวกที่ ใ ช้ วิ เ คราะห์ ใ นหั ว ข้ อ นี้
ครอบคลุมถึงลักษณะต่างๆ ของที่อยู่อาศัย เช่น ประเภทที่อยู่อาศัย แหล่งนํ้า
ที่ใช้ การใช้ห้องนํ้า ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน รวมถึงสิ่งของต่างๆ ที่ครัวเรือน
ใช้ในชีวิตประจำ�วัน เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ วิดีโอ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นต้น ตลอดจนยังคำ�นึงถึงค่าใช้จา่ ยเพือ่ สิง่ อำ�นวย
ความสะดวกด้านต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ดสำ�หรับใช้ในครัวเรือน ค่าใช้จา่ ย
อุปกรณ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือน ค่าใช้จา่ ยซือ้ ยานพาหนะ ค่าใช้จา่ ยในการติดต่อ
สื่อสารและอุปกรณ์สื่อสาร ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลมีรายละเอียดค่อนข้างมาก
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บทที่ 7: เงินออม การสะสมทุน และการถือครองทรัพย์สินของครัวเรือนไทย

การศึกษาจึงใช้ข้อมูลเพียง 4 จุดเวลาเท่านั้น คือ ปี พ.ศ. 2531 (ช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวแรง) พ.ศ. 2536 (ช่วงก่อน
เกิดวิกฤตสถาบันการเงิน) พ.ศ. 2545 (ช่วงเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว) และ พ.ศ. 2552 (ช่วงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว)
ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในด้านสิ่งอำ�นวยความสะดวกในช่วงที่ผ่านมาทั้งในแง่ที่พักอาศัย
การเข้าถึงแหล่งนํ้าประปา ระบบไฟฟ้า ความเป็นเจ้าของสิ่งของมีค่าต่างๆ ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลจากการที่ครัวเรือน
โดยเฉลี่ยมีรายได้และเงินออมสูงขึ้น รวมทั้งการดำ�เนินนโยบายของรัฐบาลในหลายด้านซึ่งช่วยให้ครัวเรือนเข้าถึง
สิ่งอำ�นวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณสุขที่ดีขึ้น โดยสรุปได้ดังนี้

ครัวเรือนไทยยังนิยมพักอาศัยในบ้าน

ครัวเรือนส่วนใหญ่มที พี่ กั อาศัยเป็นบ้านเดีย่ ว (ร้อยละ 78-81) รองลงไปคือ ทาวน์เฮ้าส์ (ร้อยละ 11-12) (แผนภาพ
ที่ 7.4) ทัง้ นี้ จากผลสำ�รวจของศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 โดยทีก่ ลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผูท้ ี่
มีรายได้ปานกลางระหว่าง 20,000-60,000 บาทต่อเดือน แม้วา่ การสำ�รวจดังกล่าวเน้นเฉพาะคนทีอ่ าศัยอยู่ในกรุงเทพฯ
แต่ผลก็ได้ไปในทิศทางเดียวกันว่า ผู้ที่มีอำ�นาจซื้อในเขตเมืองยังคงนิยมที่จะเลือกซื้อที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเดี่ยวหรือ
โครงการแนวราบ อย่างไรก็ดี ที่พักอาศัยประเภทห้องชุดเริ่มขยายตัวขึ้นอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งน่าจะเป็น
เพราะรูปแบบการใช้ชีวติ ทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้นหากพิจารณาตามระดับการศึกษาโดยใช้ข้อมูลการสำ�รวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนไทยที่มีหัวหน้าครัวเรือนที่สำ�เร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
หรือสูงกว่าเริ่มหันมาพักอาศัยในบ้านเดี่ยวและมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นพอสมควรจากเดิมที่ร้อยละ 5.7 (ปี พ.ศ. 2531)
เป็นร้อยละ 15.1 (ปี พ.ศ. 2552)
หากพิจารณาตามประเภทครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนที่มีสมาชิกอย่างน้อย 1 รุ่นขึ้นไปซึ่งรวมถึงครอบครัวแบบ
แหว่งกลางเป็นกลุม่ ทีม่ ที อี่ ยูอ่ าศัยกระจุกตัวมากในทีอ่ ยูอ่ าศัยประเภทบ้านเดีย่ ว (มากกว่าร้อยละ 65) ในขณะทีค่ รัวเรือน
ประเภทอยู่คนเดียว อยู่กับเพื่อน/ญาตินิยมที่จะอยู่ในห้องแถว ทาวน์เฮ้าส์ และห้องชุด คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น
แผนภาพที่ 7.4 ร้อยละของจำ�นวนครัวเรือนจำ�แนกตามประเภทที่อยู่อาศัย
หน่วย: ร้อยละ
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ครัวเรือนได้เข้าถึงการใช้นํ้าประปา
เพิ่มมากขึ้น

กว่า 2 ใน 3 ของครัวเรือนไทยเข้าถึงนํ้าประปาเพิ่มขึ้นมาก
จากเดิมที่ใช้นํ้าบ่อและนํ้าบาดาลเมื่อ 20 ปีที่แล้ว

ปี 2531
17%
ปี 2552
72%

ส่วนแหล่งนํา้ ทีใ่ ช้นน้ั มีความเปลีย่ นแปลงทีช่ ดั เจน กล่าวคือ เดิมทีครัวเรือน
ใช้นํ้าบ่อและนํ้าฝนมากถึงร้อยละ 40 และ 34 ตามลำ�ดับ ในปี พ.ศ. 2531
(โดยเฉพาะในกลุ่มครัวเรือนยากจน)4 แต่สัดส่วนดังกล่ าวลดลงชัดเจน
ในเวลาต่ อ มา โดยครั ว เรื อ นที่ เ ข้ า ถึ ง ระบบนํ้ า ประปามี จำ � นวนเพิ่ ม ขึ้ น
คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 72 ในปี พ.ศ. 2552 ทั้งๆ ที่มีสัดส่วนน้อยมาก
เมื่อ 20 ปีก่อน (แผนภาพที่ 7.5) ทั้งนี้ ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมิได้จำ�กัด
เฉพาะครัวเรือนประเภทใดประเภทหนึ่งหรือระดับการศึกษาของสมาชิก
ครัวเรือน แต่เกิดขึ้นกับทุกประเภทครัวเรือน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้
น่าจะเป็นผลจากการที่รัฐบาลได้ขยายพื้นที่บริการระบบนํ้าประปาในหลาย
พื้นที่เพื่อทดแทนการใช้นํ้าบ่อ รวมทั้งไม่สนับสนุนให้ใช้นํ้าบ่อ/นํ้าบาดาล
ในหลายพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการทรุดตัวของแผ่นดิน ดังนั้น ครัวเรือนไทยโดยรวม
จึงได้รับประโยชน์กันอย่างครอบคลุม

แผนภาพที่ 7.5 ร้อยละของจำ�นวนครัวเรือนจำ�แนกตามแหล่งนํ้าใช้
หน่วย: ร้อยละ
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4

ครัวเรือนยากจน หมายถึง ครัวเรือนที่มีรายจ่ายเพื่อการบริโภคต่อคนตํ่ากว่าเส้นความยากจน
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นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาตามลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนด้านอื่นๆ พบว่า (ก) ในกลุ่มคนจน
ยังมีบางส่วนประมาณร้อยละ 7.2 (ปี พ.ศ. 2552) ที่ยังคงใช้นํ้าบ่อ นํ้าบาดาล อย่างไรก็ดี สัดส่วนดังกล่าวลดลงอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงกว่า 20 ปีที่ผ่านมา (ข) ครัวเรือนที่สมาชิกมีการศึกษาสูงมักจะเข้าถึงระบบนํ้าประปาได้ดีกว่าครัวเรือน
ทีม่ กี ารศึกษาน้อยกว่า (ค) ครัวเรือนในเขตเมืองและพืน้ ทีท่ มี่ กี ารพัฒนาเศรษฐกิจทีด่ กี ว่า เช่น ใน กทม. และปริมณฑล
เข้าถึงนํ้าประปาได้ดีกว่า ซึ่งน่าจะเป็นเพราะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มักจะเริ่มต้นในพื้นที่ที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจแล้วค่อยขยายไปสู่พื้นที่อื่นๆ ที่มีศักยภาพรองลงไป

ระบบสุขาภิบาลพัฒนาดีกว่าในอดีต คนไทยเปลี่ยนมาใช้ส้วม
ชักโครกที่ถูกสุขอนามัยมากขึ้น

แม้ ว่ า การดำ � เนิ น นโยบายตามแผนพั ฒ นาสาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ 7
(พ.ศ. 2534-2539) เป็นต้นมา ซึ่งกรมอนามัยส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยน
รูปแบบจากการใช้ส้วมซึมมาใช้ระบบส้วมถังเกรอะที่มีถังเก็บกักของเสียและ
นํ้าเสียให้มีการย่อยสลายอยู่ภายใน รวมทั้งป้องกันนํ้าซึมเข้าหรือออกจากถัง
ได้เพือ่ ให้มสี ขุ อนามัยทีด่ ี แต่ปรากฏว่าครัวเรือนส่วนใหญ่รอ้ ยละ 86-91 ยังคง
ใช้ส้วมซึมแม้ว่าสัดส่วนดังกล่าวจะลดลงบ้างแต่ก็ไม่มากนัก ส่วนการใช้ส้วม
ชักโครกที่ถูกสุขอนามัยกว่านั้นมีแนวโน้มดีขึ้นในระยะหลัง (แผนภาพที่ 7.6)
ทั้งนี้จากการแบ่งตามประเภทครัวเรือน ไม่พบว่ามีความแตกต่างกันมากนัก
โดยส่วนใหญ่ราวๆ 4 ใน 5 ของครัวเรือนในทุกประเภทใช้ส้วมซึมแต่พบว่า
ในครัวเรือนแบบแหว่งกลางมีสดั ส่วนทีส่ งู กว่าเล็กน้อย การใช้สว้ มซึมค่อนข้าง
กระจุกตัวอยู่ ในกลุ่มครัวเรือนที่อยู่ ในชนบทมากกว่าในเมืองหรือเขตที่มี
พัฒนาการเศรษฐกิจที่ดีกว่า

การใช้ส้วมชักโครก พ.ศ. 2552
มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น

ปี 2539 ปี 2552
5.4% 10.3%

แผนภาพที่ 7.6 ร้อยละของจำ�นวนครัวเรือนจำ�แนกตามการใช้ห้องส้วม
0.4%
1.2%

2.2%
5.4%

0.1%
3.1%

0.6%
10.3%

2539

2552

90.9%

85.9%
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ส้วมชักโครก
ส้วมซึม
ส้วมชักโครก/ซึม
อื่นๆ
ไม่มีส้วม
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ปัจจุบันแทบไม่เหลือครัวเรือนที่เข้าไม่ถึงระบบไฟฟ้า

พ.ศ. 2552 จำ�นวนครัวเรือน
ที่เข้าไม่ถึงระบบไฟฟ้ามีสัดส่วนลดลง
เหลือเพียง

1.2%

การสร้ า งโครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบไฟฟ้ า ที่ เ พี ย งพอแก่ สั ง คมชนบท
เป็นแนวทางหนึง่ ทีร่ ฐั บาลไทยดำ�เนินการเพือ่ พัฒนาชนบทและนำ�ความเจริญ
ด้านต่างๆ ไปสู่ชุมชน โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการ
พัฒนาและขยายบริการไฟฟ้าไปสู่ชนบทอย่างจริงจังซึ่งเริ่มตั้งแต่ปลายปี
พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2515 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดทำ�
แผนงานโครงการเร่งรัดพัฒนาไฟฟ้าชนบท เพือ่ จ่ายไฟให้หมูบ่ า้ นทัว่ ประเทศ
จำ�นวน 50,000 หมู่บ้านภายใน 25 ปี 5
ด้วยอานิสงส์ของการขยายการให้บริการระบบไฟฟ้าของรัฐไปในชนบท
เพื่อให้ประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง จึงทำ�ให้ครัวเรือนทั้งที่
ยากจนและไม่ยากจนมีระบบไฟฟ้าภายในบ้านจำ�นวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ส่วนจำ�นวนครัวเรือนทีเ่ ข้าไม่ถงึ ระบบไฟฟ้าสำ�หรับใช้ภายในบ้านมีสดั ส่วนลด
ลงเหลือเพียงร้อยละ 1.2 ในปี พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ไม่พบว่ามีความแตกต่างกัน
มากนักในแต่ละประเภทครัวเรือน นอกจากนัน้ หากประเมินโดยเปรียบเทียบกัน
ระหว่างกลุ่มในมิติของรายได้ ระดับการศึกษา และถิ่นที่อยู่อาศัย ไม่พบว่ามี
ความแตกต่างกันมากนักในระยะหลัง ซึ่งน่าจะเป็นเพราะรัฐบาลได้ให้ความ
สนับสนุนในการขยายการให้บริการแหล่งไฟฟ้าอย่างทั่วถึงมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงการถือครองสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่สำ�คัญ
คื อ การมี โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ซึ่ ง เป็ น รายการที่ ค นไทยถื อ ครอง
มากที่สุด ทำ�ให้ตามมาด้วยค่าใช้จ่ายทางการสื่อสารที่สูง
แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา สัดส่วนครัวเรือนยากจนที่เข้าไม่ถึงสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกต่ า งๆ จะลดลงก็ ตาม แต่ ก ลั บ พบว่ า มี ค รั ว เรื อ นยากจน
อี ก จำ � นวนมากที่ ยั ง เข้ า ไม่ ถึ ง สิ่ ง อำ � นวยความสะดวกต่ า งๆ ซึ่ ง แสดงถึ ง
ความเหลื่อมลํ้าในด้านความเป็นอยู่ที่ยังคงเป็นปัญหาสำ�คัญอยู่ ในสังคม
ปัจจุบนั สิง่ อำ�นวยความสะดวกจำ�พวกรถยนต์สว่ นบุคคลและคอมพิวเตอร์นนั้
มีครัวเรือนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีสิ่งเหล่านี้ไว้ใช้ในครัวเรือน โดยเฉพาะ
ข้อจำ�กัดในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์นับเป็นสิ่งที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ
รวมทั้งสร้างความได้เปรียบและความเสียเปรียบในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการศึกษา
5

ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2427 โดยเริ่มมีการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
ในประเทศ ได้แก่ ถนน แหล่งนํ้า ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจฉบับที่ 1 พ.ศ. 2504-2509
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แผนภาพที่ 7.7 ร้อยละของจำ�นวนครัวเรือนจำ�แนกตามความเป็นเจ้าของสิ่งของต่างๆ
หน่วย: ร้อยละ
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นอกจากนั้น ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยด้านการซื้อยานพาหนะคิดเป็น
สัดส่วนที่สูงที่สุดเทียบกับค่าใช้จ่ายเพื่อสิ่งอำ�นวยความสะดวกอื่นๆ โดยที่
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและการซื้ออุปกรณ์ของใช้ในครัวเรือนมีสัดส่วนลดลง
พอสมควรในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่า ครัวเรือน
โดยเฉลี่ยมีค่าใช้จ่ายด้านการติดต่อสื่อสารที่สูงขึ้นมากเมื่อคิดเป็นสัดส่วน
จากค่าใช้จ่ายด้านสิ่งอำ�นวยความสะดวกทั้งหมด จากเดิมที่ร้อยละ 9.2
(ปี พ.ศ. 2531) เป็นร้อยละ 41 (ปี พ.ศ. 2552) และยังพบอีกว่า ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวค่อนข้างกระจุกตัวในครัวเรือนแบบอยู่คนเดียว อยู่กับญาติ/เพื่อน
และแบบแหว่งกลาง
หากพิจารณาตามลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พบว่า
(ก) โดยเฉลี่ยแล้ว ครัวเรือนในทุกชั้นรายได้มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจากการซื้อ
ยานพาหนะที่ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ดี ครัวเรือนที่รวยกว่ามีแนวโน้มค่าใช้จ่าย
ด้านการติดต่อสื่อสารคิดเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าครัวเรือนจนกว่า (ข) ระดับการ
ศึกษาไม่ได้เป็นตัวแปรที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของค่าใช้จ่ายใน
สิ่งอำ�นวยความสะดวก (ค) ครัวเรือนในชนบทและพื้นที่นอกเขต กทม.
และปริมณฑล โดยเฉลีย่ มีคา่ ใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ และยานพาหนะ คิดเป็น
สัดส่วนทีส่ งู เมือ่ เทียบกับครัวเรือนทีอ่ ยูใ่ นเมืองและในเขต กทม. และปริมณฑล
ในขณะที่ครัวเรือนที่อาศัยใน กทม.และปริมณฑล มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้าน
บริการติดต่อสื่อสารที่สูงกว่าครัวเรือนในกลุ่มอื่นๆ

พ.ศ. 2531 ค่าใช้จ่าย
ด้านการติดต่อสื่อสาร

9.2%

พ.ศ. 2552 เพิ่มขึ้นเป็น

41%
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ข้อเสนอแนะด้านนโยบายสาธารณะ

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงความเหลื่อมลํ้าด้านการออมและการถือครองทรัพย์สินระหว่างคนจนและคนรวยยังคงเป็น
ปัญหาสำ�คัญในสังคมไทยซึง่ เป็นผลสืบเนือ่ งจากการกระจายรายได้ทยี่ งั ไม่เท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหา
ความเหลือ่ มลํา้ เหล่านี้ไม่สามารถดำ�เนินการได้โดยบุคคลใดบุคคลหนึง่ เพียงลำ�พัง แต่รฐั จำ�เป็นต้องเป็นตัวกลางทีจ่ ะ
ช่วยให้เกิดการแก้ปัญหา โดย
ใช้เครื่องมือทางการคลังในการปรับสมดุลและนำ�ไปสู่การลดความเหลื่อมลํ้าของคนในสังคม เครื่องมือ
ทางการคลังที่สำ�คัญ คือ นโยบายภาษี รัฐบาลควรปฏิรูปภาษีอากรเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและ
ปรับปรุงระบบภาษีที่เอื้อคนรวยซึ่งเป็นส่วนน้อยของประเทศ มาตรการภาษีที่เริ่มมีความสำ�คัญต่อการ
สร้างความเป็นธรรมของคนในสังคม คือ ภาษีมรดกและภาษีทรัพย์สิน โดยเฉพาะภาษีทรัพย์สินซึ่งน่าจะ
ช่วยลดปัญหาการสะสมทรัพย์สนิ เพือ่ ใช้เก็งกำ�ไร ซึง่ รายได้จากการเก็บภาษีประเภทนีจ้ ะถูกนำ�ไปใช้ในการ
ดำ�เนินนโยบายสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและคนในท้องถิ่น ในการปรับโครงสร้างภาษีของไทย
อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการขยายความครอบคลุมไปสู่ผู้ยังไม่ได้เสียภาษีตามหลักความเสมอภาค
ทางภาษี และหันมาทบทวนประเด็นการลดหย่อนและยกเว้นภาษีประเภทต่างๆ ที่อาจจะเป็นผลเสีย
ต่อความเสมอภาคตามแนวนอน (Horizontal tax equity)6
การปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัญหาหลักมิได้อยู่ที่การแก้ไขปัญหา
ความไม่เสมอภาคในการได้รบั บริการทางการศึกษาเพียงด้านเดียว แต่เป็นการทำ�อย่างไรเพือ่ ให้ระบบการ
ศึกษาและผูเ้ รียนมีคณุ ภาพและมีความรูท้ งั้ ในเรือ่ งทัว่ ไปและเฉพาะทาง ทัง้ นี้ ความไม่เท่าเทียมกันของระดับ
การศึกษาอาจนำ�ไปสู่ข้อจำ�กัดในกระบวนการคิดและทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ นอกจากนั้น
การเสริมสร้างความรอบรูท้ างการเงิน (Financial literacy) จะช่วยทำ�ให้กระบวนความคิดและการตัดสินใจ
เป็นไปอย่างมีระบบและมีเหตุมีผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนจัดการรายรับ รายจ่าย และหนี้สิน
ตลอดจนการบริหารความเสีย่ งและการจัดสรรการลงทุนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถ
ในการแบกรับความเสี่ยง โดยที่จำ�เป็นต้องปรับแนวทางการดำ�เนินนโยบายของรัฐบาล แทนที่จะให้ความ
สำ�คัญกับการแก้ไขปัญหาระยะสั้นที่ปลายเหตุ เช่น การให้เงินกู้ยืมดอกเบี้ยตํ่า การพักชำ�ระหนี้ เป็นต้น
แม้ว่าครัวเรือนไทยส่วนใหญ่จะเข้าถึงสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ ได้ดีขึ้นเทียบกับ 20 ปีก่อน แต่พบว่า
การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยงั มีอยูอ่ ย่างจำ�กัด และมีความแตกต่างกันระหว่าง
คนรวยและคนจน สำ�หรับการแก้ปัญหาดังกล่าว รัฐบาลคงต้องช่วยผลักดันให้มีโครงข่ายที่กระจายอย่าง
ทั่วถึงเพื่อช่วยให้การเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นไปโดยง่ายและไม่ก่อค่าใช้จ่ายสูงเกิน
ความเหมาะสม

1
2
3

6

ความเสมอภาคตามแนวนอน หมายความถึง กรณีที่ผู้มีรายได้สูง/กิจการใหญ่เสียภาษีน้อยกว่าความสามารถในการจ่ายมาก

บทที่ 7: เงินออม การสะสมทุน และการถือครองทรัพย์สินของครัวเรือนไทย

ในอนาคตที่ สั ง คมไทย
จะกลายเป็ น สั ง คมผู้ สู ง อายุ
มี ผู้ สู ง อ า ยุ เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก เ ป็ น
จำ � นวนมาก เราจึ ง ต้ อ งระวั ง
ไ ม่ ใ ห้ มี ปั จ จั ย ที่ จ ะ ผ ลั ก ใ ห้
ผู้ สู ง อายุ ต้ อ งหลุ ด ออกจาก
วงในไปอยู่ชายขอบ ปัจจัยผลัก
เหล่ า นั้ น ที่ สำ � คั ญ คื อ ความ
ยากจน การที่ผู้สูงอายุต้องอยู่
ตามลำ�พัง และความเจ็บไข้ได้ปว่ ย
คนไทยยั ง มี วั ฒ นธรรมดี ๆ
อยูม่ าก เช่น ความกตัญญูรคู้ ณ
ุ
การเคารพนั บ ถื อ ผู้ อ าวุ โ ส
เราคงต้ อ งหาวิ ธี ส กั ด เอาสิ่ ง
ดีงามเหล่านีม้ าใช้เป็นพลังฉุดรัง้
ไว้ ไ ม่ ใ ห้ ผู้ สู ง อายุ ต้ อ งถู ก ผลั ก
ออกไปอยู่ บ ริ เ วณชายขอบ
ของสังคม
ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
“สังคมผู้สูงอายุไทยยังอยู่ระดับประถม”
วารสารประชากรและการพัฒนา
ปีที่ 32 ฉบับที่ 6 เดือนสิงหาคม-กันยายน
พ.ศ. 2555
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ผู้สูงอายุ
กับสวัสดิการสังคม

ประเทศไทยกำ�ลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว
องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าอีก 40 ปีข้างหน้า
สั ด ส่ ว นผู้ สู ง อายุ ข องไทยจะเพิ่ ม ขึ้ น มากกว่ า ร้ อ ยละ 20
ของประชากรทัง้ หมด ขณะทีป่ ระชากรวัยแรงงานจะมีแนวโน้ม
ลดลงในอนาคต การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากร
มี ผ ลโดยตรงต่ อ ภาวะความเป็ น อยู่ ข องครั ว เรื อ นไทย
และการให้สวัสดิการของภาครัฐ
พ.ศ. 2531 ทั้งประเทศมี
ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ

17%

แต่ในปัจจุบันมีสัดส่วนเพิ่มเป็น

27%
7

สังคมไทยเริ่มเข้าสู่สังคมชรา คนไทยจะตายในวัยชรามากขึ้น

ในรอบ 20 ปี ที่ ผ่ า นมา สั ด ส่ ว นผู้ สู ง อายุ ต่ อ ประชากรทั้ ง หมด
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 5 ในปี พ.ศ. 2531 มาเป็นร้อยละ 10
ในปี พ.ศ. 2552 และเมื่อเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี พ.ศ. 2531
กับ พ.ศ. 2552 พบว่าสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเร็วกว่าสัดส่วนประชากร
วัยแรงงานถึง 17 เท่า
สั ด ส่ ว นผู้ สู ง อายุ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ดั ง กล่ า ว ทำ � ให้ ค รั ว เรื อ นที่ มี ผู้ สู ง อายุ 7
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งในภาพรวมของประเทศ เมือง ชนบท
และในทุกภาค กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2531 ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุมีประมาณ
2.2 ล้านครัวเรือน หรือร้อยละ 17 ของครัวเรือนทั้งประเทศ (แผนภาพที่ 8.2)
และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 สัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 20 ปัจจุบัน
ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุมีประมาณ 5.3 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 27
ต่อครัวเรือนทั้งประเทศ

ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ หมายถึง ครัวเรือนที่มีสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สูงอายุ (บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป)

83

บทที่ 8: ผู้สูงอายุกับสวัสดิการสังคม

แผนภาพที่ 8.1 สัดส่วนประชากรในแต่ละวัย
วัยเด็ก

วัยแรงงาน

วัยสูงอายุ

% ต่อประชากรทั้งหมด
80
70
60

62.5
54.6

50
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30
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2493
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2573

2583

2593

หมายเหตุ: เป็นการพยากรณ์ ในกรณีที่อัตราเจริญพันธุ์รวมคงที่ ที่ระดับ 1.81
ที่มา: World Population Prospects: The 2008 Revision Population Database. (United Nations, 2008)

แผนภาพที่ 8.2 สัดส่วนครัวเรือนที่มีสมาชิกเป็นผู้สูงอายุ
ครัวเรือนทีม่ สี มาชิกเป็นผูส้ งู อายุ (ล้านครัวเรือน)
% ต่อครัวเรือนทั้งหมด
30

สัดส่วนครัวเรือนที่สมาชิกเป็นผู้สูงอายุต่อครัวเรือนทั้งหมด
ล้านครัวเรือน
6

25
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0

0

2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2542 2543 2544 2545 2547 2549 2550 2551 2552
ที่มา: ข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
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ปัจจุบันพบว่าประชากรที่อายุเกินกว่า 65 ปี ขึ้นไปในประเทศไทย
มีประมาณร้อยละ 9 ซึ่งหากสัดส่วนประชากรที่อายุเกินกว่า 65 ปีขึ้นไป
มีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 14 สังคมดังกล่าวจะถูกเรียกว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุ
อย่างสมบูรณ์ สำ�หรับอัตราการเปลีย่ นแปลงของประชากรทีจ่ ะทำ�ให้กา้ วเข้าสู่
สังคมผูส้ งู อายุอย่างสมบูรณ์ส�ำ หรับประเทศไทยคาดว่าอยูท่ ี่ 17-18 ปี ซึง่ จัดว่า
อัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่เร็วมาก (ปราโมทย์, 2555ก)
เมื่อเทียบการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่าภาคตะวันออก
เฉียงเหนือมีอัตราการเพิ่มของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุสูงที่สุด (ร้อยละ 109)
รองมาเป็ น ภาคเหนื อ และกรุ ง เทพ (ประมาณร้ อ ยละ 80) ในช่ ว ง
ปี พ.ศ. 2531-2543 ภาคกลางมีสัดส่วนครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุมากที่สุด
แต่อัตราการเพิ่มขึ้นค่อนข้างตํ่าเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ ในปัจจุบันภาคเหนือ
มีสดั ส่วนครัวเรือนทีม่ ผี สู้ งู อายุมากเป็นอันดับหนึง่ รองมาเป็นภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และอันดับสุดท้ายคือกรุงเทพฯ สัดส่วนครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ
ในชนบทมีมากกว่าในเมืองตลอด 20 ปีที่ผ่านมา และประมาณร้อยละ 28
ของครัวเรือนในชนบท มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่
สัดส่วนครัวเรือนยากจนที่มีผู้สูงอายุมีแนวโน้มลดลงดังแผนภาพที่ 8.3
ตามการลดลงของภาวะความยากจนของประชากรในประเทศ ในปัจจุบัน
ครัวเรือนที่ยากจนทั่วประเทศมีประมาณ 1.4 ล้านครัวเรือน โดยร้อยละ 45
ของครัวเรือนที่ยากจนเป็นครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในครัวเรือนด้วย

ครัวเรือนในชนบทมีผู้สูงอายุ
อาศัยอยู่ประมาณ

28%

แผนภาพที่ 8.3 สัดส่วนครัวเรือนยากจนที่มีผู้สูงอายุอาศัยร่วมในครัวเรือน
หน่วย: ร้อยละของครัวเรือนยากจน
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เงินโอนเริ่มกลายเป็นแหล่งรายได้สำ�คัญของผู้สูงอายุแทนเงินออม และมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 3 ที่ ไม่มี
เงินออมของตนเองและต้องพึ่งเงินจากบุตรหลานเท่านั้น

เมื่อผู้สูงอายุขาดดุลรายได้ คือ มีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพารายได้จาก 3 แหล่ง คือ รายได้
จากการจัดการสินทรัพย์ (การออม) รายได้จากการโอนภายในครอบครัว และรายได้จากเงินโอนของภาครัฐ
(มัทนา, 2550) ผลการวิเคราะห์พบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2524-2547 การเปลีย่ นแปลงวิธกี ารจัดการกับการขาดดุลรายได้
(หรือรายได้ไม่พอต่อรายจ่าย) ของผู้สูงอายุค่อยๆเปลี่ยนไป ผู้สูงอายุที่พึ่งรายได้จากสินทรัพย์หรือเงินออมเป็นแหล่ง
เงินหลักลดลงตามเวลา และต้องพึง่ เงินโอนจากครอบครัวมากขึน้ สำ�หรับเงินโอนที่ได้รบั จากรัฐนัน้ ค่อยๆ ปรับเพิม่ ขึน้
จากค่าสุทธิที่เคยติดลบในอดีตจนเป็นค่าบวกเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2547 เนื่องจากในอดีตโครงการภาครัฐในลักษณะ
เงินโอนนั้นมีจำ�นวนน้อยมาก ซึ่งโครงการที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดคือ โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันได้ขยาย
ครอบคลุมมากขึ้น
แผนภาพที่ 8.4 แหล่งรายได้สำ�คัญของผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2550
3%
21%

60%

2550

4%
4%
3%
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เงินบำ�เหน็จ/บำ�นาญ
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พีน้อง/ญาติ

5%

ที่มา: ข้อมูลการสำ�รวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 (สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ, 2550)

จากข้อมูลการสำ�รวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2550
พบว่าแหล่งรายได้สำ�คัญของผู้สูงอายุมาจากบุตร (เงินโอนภายในครัวเรือน)
ร้อยละ 60 รองลงมาเป็นรายได้จากการทำ�งานร้อยละ 21 คู่สมรสร้อยละ 5
เงินบำ�เหน็จ/บำ�นาญและเบีย้ ยังชีพจากทางราชการในสัดส่วนร้อยละ 4 เท่ากัน
ดอกเบี้ยเงินออม/เงินออม/ทรัพย์สิน และจากญาติพี่น้องในสัดส่วนร้อยละ 3
เท่ากัน (แผนภาพที่ 8.4) ปี พ.ศ. 2552 พบว่า ในจำ�นวนครัวเรือนทีม่ ผี สู้ งู อายุ
ทั้งหมดมีประมาณร้อยละ 23 ที่ได้รับรายได้จากบุคคลในครัวเรือนที่ย้ายถิ่น
ออกไปและส่งเงินกลับมาให้เป็นประจำ�ทุกปี ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2550
ที่มีประมาณร้อยละ 27 และจากการสำ�รวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย
พ.ศ. 2550 พบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 33 ไม่มีเงินออม แหล่งรายได้สำ�คัญของ
ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จึงมาจากบุตรถึงร้อยละ 67

รายได้สำ�คัญของผู้สูงอายุไทย
ในปี พ.ศ. 2550 ส่วนมากมาจากบุตร

60%
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ผู้สูงอายุได้รับการเกื้อหนุนทาง
การเงินจากบุตรในครัวเรือนมีสดั ส่วน

75%

และจากบุตรนอกครัวเรือน

81%

จากวัฒนธรรมและทัศนคติของสังคมไทย สมาชิกในครอบครัวยังให้การ
เกื้อหนุนซึ่งกันและกันโดยเฉพาะการเกื้อหนุนต่อผู้สูงอายุ (สำ�นักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2551) พบว่าผู้สูงอายุที่ได้รับการเกื้อหนุนทางด้านการเงินจาก
บุตรที่อาศัยร่วมกันในครัวเรือนมีประมาณร้อยละ 75 และจากบุตรที่อาศัยอยู่
นอกครัวเรือนประมาณร้อยละ 81 ในทางกลับกันผู้สูงอายุบางส่วนยังคงให้
ความเกื้อหนุนทางด้านการเงินแก่บุตรด้วย โดยพบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 9
ให้เงินแก่บุตรในครัวเรือน และร้อยละ 6 ให้เงินแก่บุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
แต่อย่างไรก็ดีพบว่าด้านการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุมีการ
เตรียมตัวด้านจิตใจและสุขภาพมากกว่าการเตรียมพร้อมด้านการเงิน โดยมี
ผู้สูงอายุที่มีการเตรียมการด้านการเงินและผู้ที่จะมาดูแลตนเองในอนาคต
มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 53 เท่านั้น

แผนภาพที่ 8.5 สัดส่วนครัวเรือนที่มีสมาชิกทุกคนเป็นผู้สูงอายุ
% ต่อครัวเรือนทั้งประเทศ
6
5
4
3
2
1
0

2531 2533 2535 2537 2539 2541 2542 2543 2544 2545 2547 2549 2550 2551 2552
ที่มา: ข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน. สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
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กว่า 1 ล้านครัวเรือนของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุเป็น “ครัวเรือน
ที่ มี แ ต่ ผู้ สู ง อายุ อ ยู่ กั น เอง” ปรากฏการณ์ นี้ ยั ง คงเห็ น ชั ด ใน
ภาคอีสานและภาคเหนือ

ในปี พ.ศ. 2531 ครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุอยู่กันเอง มีประมาณ
260,969 ครัวเรือน หรือร้อยละ 2 ของครัวเรือนทัง้ ประเทศ (ดังแผนภาพที่ 8.5)
สัดส่วนดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นกว่า 1 ล้านครัวเรือนในปัจจุบัน
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.5 ของครัวเรือนทั้งประเทศ หรือร้อยละ 21 ของครัวเรือน
ที่มีสมาชิกเป็นผู้สูงอายุ
ครั ว เรื อ นที่ มี แ ต่ ผู้ สู ง อายุ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ (เทียบอัตราการเปลีย่ นแปลง พ.ศ. 2552
กับ พ.ศ. 2531) ปัจจุบันภาคเหนือมีครัวเรือนลักษณะนี้เป็นอันดับหนึ่ง
มีอัตราส่วนเกือบร้อยละ 8 ของครัวเรือนในภาค (แผนภาพที่ 8.6) รองมาเป็น
ภาคใต้ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพฯ ตามลำ�ดับ เมื่อพิจารณา
ในแต่ละเขตการปกครองพบว่า ชนบทมีสัดส่วนครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุ
อาศัยอยู่กันเองมากกว่าเมือง (แผนภาพที่ 8.7) และยังยากจนมากกว่าด้วย
โดยปัจจุบันพบว่าร้อยละ 16 ของครัวเรือนที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอยู่โดยลำ�พัง
ในชนบทมีฐานะยากจน

พ.ศ. 2531 ครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุ
อยู่กันเองในภาคอีสานต่อจำ�นวน
ครัวเรือนทั้งประเทศมีสัดส่วน

2%

แต่ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ต่อจำ�นวนครัวเรือนทั้งประเทศ

5.5%

แผนภาพที่ 8.6 สัดส่วนครัวเรือนที่มีสมาชิกทุกคนเป็นผู้สูงอายุ จำ�แนกตามภาค
ภาคเหนือ

กรุงเทพฯ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

% ต่อครัวเรือนแต่ละภาค
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2531 2533 2535 2537 2539 2541 2542 2543 2544 2545 2547 2549 2550 2551 2552
ที่มา: ข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
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แผนภาพที่ 8.7 ร้อยละของครัวเรือนที่มีสมาชิกทุกคนเป็นผู้สูงอายุ จำ�แนกตามเขตการปกครอง
ชนบท

เมือง

% ต่อครัวเรือนในแต่ละเขตการปกครอง
7
6
5
4
3
2
1
0

2531 2533 2535 2537 2539 2541 2542 2543 2544 2545 2547 2549 2550 2551 2552
ที่มา: ข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

สัดส่วนผู้สูงอายุที่ ได้รับการ
เยี่ยมเยียนจากบุตรที่อยู่
นอกครัวเรือนเป็นประจำ�ทุกสัปดาห์

39%

การที่ครัวเรือนที่มีเฉพาะผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น มีสาเหตุจากสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมทีม่ กี ารจ้างงานกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ ทำ�ให้ประชากรวัยแรงงาน
อพยพเข้าไปหางานทำ�ในเมือง และบางส่วนสร้างครอบครัวใหม่ในถิ่นฐาน
ที่ทำ�กินใหม่ ผู้สูงอายุจึงถูกทอดทิ้งให้อยู่ลำ�พังมากขึ้น (อมรา และสุพัตรา,
2552)
จากการสำ�รวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 (สำ�นักงาน
สถิ ติ แ ห่ ง ชาติ , 2550) พบว่ า ในจำ� นวนผู้ สู งอายุที่ อ ยู่ ค นเดี ย วทั้ ง หมด
มีผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาในการอยู่คนเดียวร้อยละ 45 โดยปัญหาอันดับ
แรกคือ เหงา ร้อยละ 22 อันดับต่อมาคือไม่มีคนดูแลเมื่อเจ็บป่วยร้อยละ 13
และมีปัญหาการเงิน ร้อยละ 7 อย่างไรก็ดี การสำ�รวจในชุดเดียวกันพบว่า
แม้ผู้สูงอายุและบุตรจะอยู่คนละครัวเรือน บุตรก็ยังไปมาหาสู่พ่อแม่ของตน
โดยสั ด ส่ ว นผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ด้ รั บ การเยี่ ย มเยี ย นจากบุ ต รที่ อ ยู่ น อกครั ว เรื อ น
เป็นประจำ�ทุกสัปดาห์เท่ากับร้อยละ 39 ทุกเดือนร้อยละ 20 และเยี่ยมเยียน
อย่างน้อยปีละครั้งร้อยละ 25 ในขณะที่มีจำ�นวนร้อยละ 16 ไม่ได้รับการ
เยี่ยมเยียนใดๆ
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ในจำ�นวนครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ ครัวเรือนที่ยากจนที่สุด คือ
กลุม่ ทีผ่ สู้ งู อายุอยูก่ บั เด็ก รองลงมาคือกลุม่ ผูส้ งู อายุทอี่ าศัยอยู่
ด้วยกันเอง

ครัวเรือนที่มีเฉพาะผู้สูงอายุกับเด็ก
มีสัดส่วนความยากจนมากถึง

ในกลุม่ ครัวเรือนทีม่ ผี สู้ งู อายุ ครัวเรือนทีม่ สี ดั ส่วนความยากจนมากทีส่ ดุ
คือ ครัวเรือนทีม่ เี ฉพาะผูส้ งู อายุกบั เด็ก โดยร้อยละ 22 ของครัวเรือนลักษณะนี้
มีฐานะยากจน รองลงมาเป็นครัวเรือนทีม่ แี ต่ผสู้ งู อายุเท่านัน้ ซึง่ มีฐานะยากจน
ร้อยละ 14 ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจว่าครัวเรือนที่มีเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุจะมี
สัดส่วนครัวเรือนที่ยากจนมากกว่าครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ และครัวเรือนที่มี
เฉพาะผูส้ งู อายุ เนือ่ งจากเด็กและผูส้ งู อายุลว้ นแต่เป็นวัยทีต่ อ้ งการการเกือ้ หนุน
และดูแล หรือเรียกว่า วัยพึ่งพิง การที่ผู้สูงอายุอยู่ตัวคนเดียวหรืออยู่ด้วยกัน
ก็ลำ�บากพออยู่แล้ว แทนที่ผู้สูงอายุจะได้รับการเลี้ยงดูจากบุตรกลับมีภาระ
ในการเลี้ยงดูเด็กเพิ่มขึ้นจากการที่พ่อแม่เด็กย้ายถิ่นเข้ามาทำ�งานในเมือง
และผู้สูงอายุบางส่วนยังต้องแบกภาระในการหาเลี้ยงครอบครัวเองอีกด้วย

22%

ตารางที่ 8.1 ครัวเรือนที่มีเฉพาะผู้สูงอายุและเด็ก จำ�แนกตามสภาวะความยากจน
ครัวเรือนที่มีเฉพาะผู้สูงอายุกับเด็ก
2533
2543
2552

ไม่จน
(ครัวเรือน)
34,036
82,188
158,611

จน
ร้อยละ
53
58
78

(ครัวเรือน)
30,409
58,631
43,494

ที่มา: ข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

ปัจจุบันกว่าร้อยละ 70 ของผู้สูงอายุทั้งหมดไม่ ได้ทำ�งาน ขณะที่
จำ�นวนที่เหลือยังต้องทำ�งานอยู่โดยมีเหตุผลหลักเพื่อหาเลี้ยง
ตนเอง

จากรายงานสถานการณ์แรงงานผู้สูงอายุของประเทศไทย พ.ศ. 2550
พบว่า กำ�ลังแรงงานสูงอายุระหว่างปี พ.ศ. 2529-2549 ส่วนใหญ่เป็น
ผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและตํ่ากว่า ซึ่งในปี พ.ศ. 2549 คิดเป็น
ร้อยละ 82 รองมาเป็นผูไ้ ม่มกี ารศึกษาร้อยละ 10 ซึง่ สอดคล้องกับการวิเคราะห์
ที่ว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ยังทำ�งานเป็นผู้ที่ไม่มีการศึกษาหรือมีการศึกษา
ตํ่ากว่าประถมและมีรายได้ตํ่า แรงงานกลุ่มนี้จึงแทบไม่สามารถเก็บสะสม
เงินออมไว้เพียงพอสำ�หรับเลี้ยงชีพในวัยชรา จึงมีความจำ�เป็นต้องทำ�งาน
(นงนุช และสายพิณ, 2552)

ร้อยละ
47
42
22

รวม
64,445
140,819
202,105
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ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำ�งานหารายได้มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของผู้สูงอายุทั้งหมด ในขณะที่ผู้สูงอายุที่ทำ�งาน
มักจะประกอบอาชีพในด้านเกษตรกรรมและการประมง แต่จากการที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตร
ไปเป็นสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้นจึงทำ�ให้สัดส่วนผู้สูงอายุที่ทำ�งานด้านการเกษตรและประมงลดลงจากร้อยละ 65
ในปี พ.ศ. 2543 เป็นร้อยละ 56 ในปี พ.ศ. 2552 สาเหตุสำ�คัญที่ผู้สูงอายุไม่ทำ�งานเนื่องจาก ความชราประมาณ
ร้อยละ 80 (แผนภาพที่ 8.8) ในจำ�นวนนี้มีผู้สูงอายุที่อยากทำ�งานแต่ไม่ได้ทำ�งานร้อยละ 4 เหตุผลหลักที่ผู้สูงอายุ
ยังคงทำ�งานอยู่ คือ เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวหรือตนเองร้อยละ 49 รองมาคือ สุขภาพแข็งแรงและยังคงมีแรงทำ�งาน
ร้อยละ 37 และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร้อยละ 6 (แผนภาพที่ 8.9)
แผนภาพที่ 8.8 เหตุผลที่ผู้สูงอายุไม่ทำ�งาน
3% 4%

6%
3%
4%

79%

2550

ชรา
ทำ�ไม่ไหว เพราะป่วย/พิการ
ป่วย
ต้องดูแลบ้านหรือคนในครอบครัว
เป็นข้าราชการบำ�นาญ
อื่นๆ

ที่มา: ข้อมูลการสำ�รวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพที่ 8.9 เหตุผลที่ผู้สูงอายุทำ�งาน
6%

3% 1%

4%

49%

2550

37%

ที่มา: ข้อมูลการสำ�รวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

สุขภาพแข็งแรง/ยังมีแรงทำ�งาน
ต้องหารายได้เลี้ยงครอบครัวหรือตนเอง
เป็นอาชีพประจำ�ไม่มีผู้ดูแลแทน
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ช่วยบุตร/สมาชิกในครัวเรือน
อื่นๆ
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ผู้ สูงอายุ ที่ ไม่สามารถดูแลตนเองได้มีจำ � นวนร้ อ ยละ 4 ของ
ผู้สูงอายุทั้งหมด ทั้งนี้พบว่าเมื่อผู้สูงอายุสูงวัยขึ้น บุตรสาว
จะมีบทบาทมากขึ้นในฐานะผู้ดูแล

ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองในชีวิตประจำ�วัน โดยต้องมีคนคอย
ช่วยเหลือ มีประมาณ 276,620 คน หรือร้อยละ 4 ของจำ�นวนผูส้ งู อายุทงั้ หมด
(เฉลีย่ ปี พ.ศ. 2549-2552) ส่วนผูส้ งู อายุที่ไม่สามารถเดินทางไปนอกเขตพืน้ ที่
ที่อยู่อาศัย โดยต้องมีผู้ดูแลไปด้วย มีประมาณ 1.1 ล้านคน หรือร้อยละ 18
ของจำ�นวนผู้สูงอายุทั้งหมด (เฉลี่ยปี พ.ศ. 2549-2552) ในขณะที่ผู้สูงอายุ
ทีพ่ กิ ารทัว่ ประเทศในปี พ.ศ. 2552 มีประมาณ 398,865 คน ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 6
ของผูส้ งู อายุทงั้ หมด ทัง้ นี้ อาจกล่าวได้วา่ กลุม่ ผูส้ งู อายุทไี่ ม่สามารถดูแลตนเอง
ในชีวติ ประจำ�วัน เนือ่ งจากความชรา โรคภัยไข้เจ็บ หรือความพิการ เป็นกลุม่ ที่
สังคมควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในประเด็นผู้ดูแลที่อาจเป็น
บทบาทคนในครอบครัว ชุมชน หรือภาครัฐ
ความสามารถในการดูแลตนเองในชีวิตประจำ�วันของผู้สูงอายุจะลดลง
ตามอายุทเี่ พิม่ ขึน้ จากการสำ�รวจประชากรผูส้ งู อายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550
โดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ผู้สูงอายุที่อายุ 65-74 ปี จำ�นวนร้อยละ 90
สามารถดูแลตนเองได้ในชีวิตประจำ�วัน ส่วนอีกร้อยละ 3 มีคู่สมรสและ
บุตรหญิงเป็นผูด้ แู ลหลัก ทัง้ นี้ สัดส่วนบุตรหญิงทีเ่ ป็นผูด้ แู ลหลักได้เพิม่ ขึน้ ตาม
อายุของผูส้ งู อายุทเี่ พิม่ ขึน้ พบว่าผูส้ งู อายุทมี่ อี ายุ 95 ปีขนึ้ ไปทีม่ บี ตุ รหญิงเป็น
ผู้ดูแลหลักถึงร้อยละ 35 สอดคล้องกับงานศึกษาในต่างประเทศที่ศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างบุตรทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ 131 คน ทีด่ แู ลพ่อแม่สงู อายุซงึ่ มีสขุ ภาพไม่แข็งแรง
พบว่า บทบาทผู้ดูแลลำ�ดับแรกจะเป็นหน้าที่ของบุตรสาวและบุตรสะใภ้
ส่วนบุตรชายจะเป็นผู้ดูแลลำ�ดับแรกเมื่อไม่มีพี่น้องที่เป็นผู้หญิง ในกรณีที่
บุตรชายต้องดูแลผูส้ งู อายุ จะมีแนวโน้มทีจ่ ะช่วยเหลือผูส้ งู อายุในกิจวัตรประจำ�วัน
น้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับบุตรหญิง (Horowitz,1985)

ผูส้ งู อายุทอี่ ายุ 65-74 ปี สามารถดูแล
ตัวเองได้มีสัดส่วนสูงถึง

90%

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 95 ปีขึ้นไป
ที่มีบุตรหญิงเป็นผู้ดูแลหลัก
มีสัดส่วน

35%

คาดการณ์วา่ ในปี พ.ศ. 2563 จะมีผสู้ งู อายุทตี่ อ้ งการผูด้ แู ลหรืออยู่ในภาวะพึง่ พิงจำ�นวน 741,766 คน และมีความ
ต้องการกำ�ลังคนด้านสุขภาพในการดูแลผูส้ งู อายุเพิม่ ขึน้ ได้แก่ (1) กำ�ลังคนในครอบครัวและญาติตอ้ งการ 741,766 คน
(2) กำ�ลังคนนอกครอบครัว ได้แก่ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ/อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุมีความต้องการ 105,967 คน ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องให้ความสำ�คัญและเข้ามาสนับสนุนอย่างจริงจังมากขึ้นทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ
ส่วนพยาบาล นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักกายภาพบำ�บัด มีความต้องการรวมกันประมาณ 77,331 คน
ทั้งนี้ยังได้เสนอว่าอันดับแรกควรสนับสนุนผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้ให้ดูแลตนเอง ส่วนผู้สูงอายุที่ต้องการคนดูแล
ควรได้รบั การดูแลจากญาติ และผูด้ แู ลในชุมชนนัน้ ๆ โดยชุมชนและผูส้ งู อายุควรมีบทบาทในการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
และเสริมสร้างสุขภาพตลอดทัง้ ควรมีศนู ย์อเนกประสงค์เพือ่ ให้การรักษาและฟืน้ ฟูผสู้ งู อายุทตี่ อ้ งการความช่วยเหลือด้วย
(นงลักษณ์, 2551)
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ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา

ประเทศไทยจำ�เป็นต้องศึกษาการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวให้มากขึ้น

สถานบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ได้แก่ บ้านพักคนชรา สถานที่ให้การช่วยเหลือในการดำ�รงชีวิต (Assisted
living setting) โรงพยาบาลที่ให้การดูแลระยะยาว สถานบริบาล สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (ศิริพันธุ์, 2551) มีการ
คาดการณ์ว่าปี พ.ศ. 2558 ผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลในระดับปานกลางและระดับมากในส่วนของการดูแลในสถาน
บริการจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1 แสนคน จากปี พ.ศ. 2548 ที่มีจำ�นวน 35,302 คน ทั้งนี้พบว่าการบริการดูแลผู้สูงอายุ
ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ของภาครัฐที่มีอยู่ ในปัจจุบันได้แฝงอยู่ ในสถานสงเคราะห์คนชรา เมื่อผู้สูงอายุมีปัญหา
ด้านสุขภาพมากขึ้นก็ยังคงพักอาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรา แทนที่จะเป็นสถานบริบาลผู้สูงอายุ ซึ่งเจ้าหน้าที่ในบ้านพัก
คนชราไม่ใช่บุคลากรทางด้านสุขภาพ และขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำ�เป็น จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษา
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถานบริการแบบครบวงจรในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนเข้าถึงสวัสดิการเบี้ยยังชีพนี้มากกว่าผู้สูงอายุที่ ไม่จน

แต่เดิมนั้นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเงินที่รัฐให้แก่ผู้สูงอายุยากจน ถูกทอดทิ้ง หรือขาดคนดูแล ในปี พ.ศ. 2545
มีผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประมาณ 4 แสนคน คิดเป็นเพียงร้อยละ 7 ของจำ�นวนผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปทั้งหมด
(ดังแผนภาพที่ 8.10) มาในปี พ.ศ. 2552 รัฐได้ขยายสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป
ทุกคนที่ไม่ได้รับบำ�นาญจากรัฐ สามารถขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท/เดือน ทำ�ให้ในปี พ.ศ. 2552
ผู้ที่ได้รับเบี้ยฯ เพิ่มขึ้นเป็น 5.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 76 ของผู้สูงอายุทั้งหมด ซึ่งผู้ที่มีฐานะยากจนที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
คิดเป็นสัดส่วนสูงกว่าผู้ที่ไม่จน

แผนภาพที่ 8.10 ผู้ที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่ ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สัดส่วนผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำ�นวนผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

% ต่อผู้ที่อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปทั้งหมด
80

76%

70

ล้านคน
6
5

60
4
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3

40
30

26%

20
10

26%

2

16%
7%

7%

7%

8%

2545

2546

2547

2548

1
0

0
ที่มา: 1. สำ�นักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรุงเทพมหานคร

2549

2550

2551

2552
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พ.ศ. 2545-2552 ผู้สูงอายุ
ที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล
จากหน่วยงานของรัฐมีประมาณ

19%

นอกจากเบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ แ ล้ ว ผู้ สู ง อายุ ยั ง เข้ า ถึ ง สิ ท ธิ
สวั ส ดิ ก ารด้ า นการรั ก ษาพยาบาลมากขึ้ น จากหลั ก ประกั น
สุขภาพถ้วนหน้า

พ.ศ. 2552 สัดส่วนผู้สูงอายุ
ที่ ได้รับสิทธิในหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า

ผูส้ งู อายุทมี่ สี ทิ ธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
เฉลี่ยปี พ.ศ. 2545-2552 มีประมาณร้อยละ 19 ทั้งนี้ ผู้สูงอายุไทยที่ไม่ได้รับ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ จะมีสิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าทุกคน ในปี พ.ศ 2545 สัดส่วนผู้สูงอายุที่มีรายงานว่าได้รับสิทธิใน
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คิดเป็นร้อยละ 64 (ตารางที่ 8.2) ต่อมาเพิ่มขึ้น
เป็นเกือบร้อยละ 80 ในปี พ.ศ. 2552 และมีเพียงประมาณร้อยละ 1 เท่านั้น
ที่มีบัตรประกันสุขภาพเอกชน แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีสิทธิในด้านการ
รักษาพยาบาลอย่างทัว่ ถึง แต่สทิ ธิของสวัสดิการของแต่ละระบบยังคงมีความ
แตกต่างกัน ทำ�ให้เกิดความเหลื่อมลํ้าในบริการและคุณภาพด้านการรักษา
พยาบาลที่ผู้สูงอายุแต่ละคนได้รับ

80%

ตารางที่ 8.2 สัดส่วนผู้สูงอายุ จำ�แนกสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลที่ ได้รับ
หน่วย: ร้อยละ

สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลที่ผู้สูงอายุได้รับ
สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
บัตรประกันสุขภาพเอกชน
บัตรประกันสุขภาพ (30 บาทเดิม)
บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของลูกจ้าง/ผู้ประกันตน (ประกันสังคม)
ไม่ได้รับสวัสดิการ
รวม1
หมายเหตุ: 1 ร้อยละรวมเกิน 100 เนื่องจาก มีผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการมากกว่า 1 ชนิด
ที่มา: ข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

2545
17
0
64
0
19
101

2547
20
1
75
0
6
101

2549
19
1
78
0
3
101

2550
20
1
77
0
2
101

2551
19
1
79
0
2
101

2552
19
1
79
1
2
101
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ข้อเสนอแนะด้านนโยบายสาธารณะ

นัยยะสำ�คัญของสังคมผู้สูงอายุคือ จะมีการโยกย้ายทรัพยากรทั้งของรัฐและของครัวเรือนมาใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุ
มากขึ้น
จำ�นวนผูส้ งู อายุทเี่ พิม่ มากขึน้ และสัดส่วนการเป็นโสดหรือจำ�นวนบุตรของผูส้ งู อายุลดลงเรือ่ ยๆ ทำ�ให้การ
พึ่งครอบครัวอย่างเดียวหรือพึ่งรัฐอย่างเดียวเป็นไปได้น้อยลง จึงควรเตรียมการให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมใน
ด้านหลักประกันด้านรายได้สำ�หรับตนเอง
สังคมไทยเป็นสังคมทีค่ นในครอบครัวดูแลซึง่ กันและกันระหว่างรุน่ ความคาดหวังของคนไทยต่อการได้รบั
การดูแลจากลูกหลานค่อนข้างสูง รัฐควรสนับสนุนให้ลูกหลานได้ดูแลผู้สูงอายุด้วยการให้สามารถลางาน
เพื่อดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวหรือเพื่อพาไปหาหมอโดยไม่นับว่าเป็นวันหยุด ทั้งนี้ ควรมีระเบียบที่รัดกุม
เพื่อป้องกันการกระทำ�ที่ไม่เหมาะสม
ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีกว่าในอดีต มีอายุยืนยาวกว่า จึงควรเตรียมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเพื่อไม่ให้เป็น
ภาระต่อระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลมากเกินไป
ผูส้ งู อายุทยี่ งั มีสขุ ภาพดีควรมีโอกาสทำ�งานต่อไป จึงควรจัดหางานเบาเพือ่ จ้างผูส้ งู อายุทยี่ งั ต้องการทำ�งาน

1
2
3
4
5
6
7

ผู้สูงอายุมีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม ควรให้ผู้สูงอายุมีโอกาสทำ�งานอาสาสมัคร
เพื่อสังคม
ควรดูแลผู้สูงอายุยากจน และครัวเรือนยากจนที่มีทั้งเด็กและผู้สูงอายุ
ควรมีนโยบายด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในอนาคตที่จะต้องอยู่ ในสังคมที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์
การตายมากขึ้น การเป็นโสด หรือไร้ลูกหลานอาจสร้างความวิตกกังวลได้
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ใช่ครับ…เงินยืดชีวิตคนเรา
ได้จริง
นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์
อดีตเลขาธิการสำ�นักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“เปลี่ยนมะเร็งเป็นพลัง” 8

8

นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ “เปลี่ยนมะเร็งเป็นพลัง” หน้า 41 นพ.สงวน เป็นผู้บุกเบิกด้านการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคนสำ�คัญของไทย
ต่อมาป่วยเป็นมะเร็งและเสียชีวิตด้วยโรคนี้ในขณะที่เป็นเลขาธิการสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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9
สั ง คมที่ พึ ง ปรารถนา
จึ ง ไม่ ค วรปล่ อ ยให้ ฐ านะ
ทางการเงิ น กลายเป็ น
อุ ป สรรคในการเข้ า ถึ ง
บริ ก ารรั ก ษาพยาบาล
ที่จำ�เป็นของทุกคน
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สุขภาพ
คนไทย

ถ้าเรามองภาพรวมด้านสุขภาพของคนไทยในระยะยาว ก็มขี อ้ มูลทีช่ วี้ า่
คนไทยน่าจะมีสขุ ภาพทีด่ ขี นึ้ ในปี พ.ศ. 2480 เด็กทีเ่ กิดมาคาดว่ามีอายุเฉลีย่
ถึงประมาณ 40 ปีเท่านัน้ เนือ่ งจากมีเด็กทีเ่ สียชีวติ ด้วยโรคภัยต่างๆ ตัง้ แต่เมือ่
อายุยังน้อยเป็นจำ�นวนมาก แต่ในปี พ.ศ. 2548-2549 โดยเฉลี่ยแล้วเด็กชาย
ไทยทีเ่ กิดมาจะอยูไ่ ปถึงอายุ 70 ปี และเด็กหญิงไทยโดยเฉลีย่ จะมีอายุยนื ยาว
ถึง 78 ปี การที่อายุขัยของชายไทยตํ่ากว่าหญิงไทยเพราะชายไทยมักจะเสีย
ชีวติ ด้วยอุบตั เิ หตุ และสาเหตุอนื่ ๆ รวมทัง้ จากพฤติกรรมการทำ�งานและวิธกี าร
ใช้ชีวิต หรือแม้แต่จากการฆาตกรรม มากกว่าหญิง (แผนภาพที่ 9.1) การที่
คนไทยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นนั้น เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น ความสำ�เร็จ
ในการรักษาโรคติดเชื้อ การมีฐานะความเป็นอยู่และความรู้ด้านสุขอนามัย
ทีด่ ขี นึ้ การมีระบบสาธารณูปโภค (เช่น นํา้ สะอาด) ทีท่ วั่ ถึงขึน้ และการเข้าถึง
การรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นหรือมากขึ้น เป็นต้น

แม้คนไทยจะมีอายุขยั เฉลีย่ ยืนยาวขึน้ แต่ยงั คงเสีย่ งชีวติ จากโรค
ติดเชื้อเอดส์ และอุบัติเหตุบนท้องถนน

แต่ถึงแม้ว่าคนไทยจะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นมาก อายุโดยเฉลี่ยของคนไทย
ก็ยังตํ่ากว่าคนในประเทศพัฒนาแล้วอยู่ไม่น้อย ทั้งนี้ นอกจากโรคติดเชื้อที่
สำ�คัญโรคหนึง่ คือโรคเอดส์แล้ว อุบตั เิ หตุบนท้องถนนก็เป็นอีกสาเหตุการตาย
ทีส่ �ำ คัญของคนไทย สำ�หรับสาเหตุการตายทีส่ �ำ คัญอืน่ ๆ ของคนไทยในระยะหลัง
จะคล้ายกับในประเทศพัฒนาแล้วคือมาจากโรคไม่ติดเชื้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
โรคหลอดเลือดสมอง หัวใจขาดเลือด เบาหวาน และมะเร็ง
นอกจากสุขภาพกายแล้ว สุขภาพจิตก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่มีความสำ�คัญ
อาการซึมเศร้าเป็นสาเหตุที่สำ�คัญประการหนึ่งของการฆ่าตัวตาย แม้ว่า
อัตราการฆ่าตัวตายสำ�เร็จมีแนวโน้มลดลงในช่วง 15 ปีทผี่ า่ นมา แต่อตั ราการ
พยายามฆ่าตัวตายก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
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แผนภาพที่ 9.1 อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480-2547
ชาย

หญิง

หน่วย: ปี
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ที่มา: รายงานผลการศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2547, กระทรวงสาธารณสุข

ปัญหาสุขภาวะคนไทยเปลีย่ นจากปัญหาทุพโภชนาการ เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากปัญหาการบริโภค

ในด้ า นสุ ข ภาวะของคนไทยนั้ น ในช่ ว งสองทศวรรษที่ ผ่ า นมา กระทรวงสาธารณสุ ข และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องได้ดำ�เนินการสำ�รวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยการตรวจร่างกาย มาแล้วอย่างน้อย 4 ครั้ง
(ในปี พ.ศ. 2534-2535 พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2546-2547 และ พ.ศ. 2551-2552) การสำ�รวจนี้ต่างกับการสำ�รวจทั่วไป
เพราะนอกจากจะใช้วิธีสัมภาษณ์แล้ว ยังมีการตรวจร่างกายและการตรวจเลือดและปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการ
ประกอบด้วย และการที่การสำ�รวจเป็นการสำ�รวจโดยสุ่มตัวอย่าง ก็น่าจะทำ�ให้ได้ข้อมูลสุขภาพที่สะท้อนภาพรวมของ
พื้นที่ได้ดีกว่าข้อมูลที่รายงานจากสถานพยาบาล อย่างไรก็ตาม การสำ�รวจในแต่ละครั้งมีจุดเน้นอยู่ที่กลุ่มเป้าหมาย
และกลุ่มโรคหรือปัจจัยเสี่ยงกลุ่มต่างๆ ที่แตกต่างกัน และมีการเปลี่ยนแปลงทั้งคำ�ถาม กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการสุ่ม
เลือกพื้นที่สำ�รวจค่อนข้างมาก ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำ�ให้ยากที่จะนำ�ผลการสำ�รวจทั้ง 4 ครั้งมาเชื่อมต่อกัน
เพื่อดูว่าสถานะทางสุขภาพของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในสองทศวรรษที่ผ่านมา
จากรายงานการสำ�รวจในครั้งต่างๆ นั้น พบความเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญคือ ในการสำ�รวจครั้งแรกเมื่อประมาณ
สองทศวรรษก่อนนั้น พบปัญหาสุขภาพที่สำ�คัญคือ ภาวะทุพโภชนาการในเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี ถึงประมาณหนึ่งในสี่
ของเด็กทั้งหมด การสำ�รวจครั้งที่สองพบว่าเด็กที่อยู่นอกเขตเทศบาลยังมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการค่อนข้างมาก
แต่เด็กในเขตเทศบาลมีปัญหานี้ในอัตราที่ตํ่ากว่ามาก อย่างไรก็ดี ในการสำ�รวจสองครั้งหลังไม่ได้ให้ความสำ�คัญกับ
ปัญหานี้ และกลับมาสนใจปัญหาการกินอาหารมากเกินไปแทน
สำ�หรับการเปลี่ยนแปลงที่พบในการสำ�รวจในสองครั้งหลังซึ่งมีประเด็นสนใจที่ ใกล้เคียงกัน (คือครั้งที่ 3
ในปี พ.ศ. 2546-2547 และครัง้ ที่ 4 ในปี พ.ศ. 2551-2552) พบบางปัจจัยเสีย่ งมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เช่น ภาวะอ้วน และภาวะ
ไขมันในเลือดสูง การกินผักผลไม้ไม่เพียงพอ และภาวะโลหิตจาง บางปัจจัยอยู่ในสถานการณ์คงเดิม ได้แก่ โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ในขณะทีบ่ างปัจจัยเสีย่ งมีแนวโน้มทีด่ ขี นึ้ ในบางกลุม่ เช่น การสูบบุหรีล่ ดลงในกลุม่ ผูช้ ายแต่ในผูห้ ญิง
(ซึ่งปกติจะตํ่ากว่าชายมาก) ยังไม่ลดลง และการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นต้น
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ปัญหาหลอดเลือดในสมองเป็นสาเหตุอนั ดับหนึง่ ของการเสียชีวติ ตามมาด้วยโรค HIV
และอุบัติเหตุบนท้องถนน

โดยทั่วไปแล้วประชากรสูงอายุย่อมมีอัตราการเสียชีวิต (หรือความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตภายในหนึ่งปี
ข้างหน้า) สูงกว่าคนวัยหนุม่ สาว การทีค่ นไทยมีชวี ติ ยืนยาวขึน้ และสัดส่วนของประชากรผูส้ งู อายุสงู ขึน้
ทำ�ให้อัตราการเสียชีวิตของคนไทยในปัจจุบันจึงเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น (และจะสูงขึ้นไปอีกในอนาคต)
การเปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจึงอาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดถึงสุขภาวะที่เปลี่ยนแปลง
ไปได้อย่างดีเหมือนกับในอดีต ในการศึกษาจึงให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงสาเหตุการตายของ
คนไทยแทน
ในทำ�นองเดียวกันกับข้อมูลด้านสาธารณสุขในอีกหลายด้าน ข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิตก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่มี
ปัญหาด้านความแม่นยำ� เพราะในความเป็นจริงแล้วการวินิจฉัยสาเหตุหลักของการเสียชีวิตต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
ที่ผ่านมาได้มีความพยายามเพิ่มความแม่นยำ�ของข้อมูลการเสียชีวิต เช่น มีการปรับเปลี่ยนระเบียบในการชันสูตรศพ
แต่ในทางปฏิบัติยังมีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรและปัญหาอื่นๆ ค่อนข้างมาก ทำ�ให้ในปัจจุบันนี้ ข้อมูลเรื่องสาเหตุ
หลักของการตายของคนไทยที่มีการอ้างถึงมากที่สุดในวงการแพทย์และสาธารณสุขมาจากผลการศึกษาสาเหตุของ
การตายที่สำ�คัญในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2547 เท่านั้น
ตารางที่ 9.1 สาเหตุหลักของการตายของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2542
โรค
เอดส์ (HIV/AIDS)
หลอดเลือดสมอง (Stroke)
อุบัติเหตุจากการขนส่งทางบก
มะเร็งตับ
หัวใจขาดเลือด
เบาหวาน
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
วัณโรค
มะเร็งปอด
ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง
ติดเชื้ออื่นๆ
ตับแข็ง
ฆ่าตัวตาย
ถูกทำ�ร้าย
ไตอักเสบและไตวาย
มะเร็งลำ�ไส้ ใหญ่และไส้ตรง
โรคระบบย่อยอาหารอื่นๆ

พ.ศ. 2547**
ร้อยละ
13.2
11.3
6.3
6.2
5.2
5.0
4.4
2.8
2.6
2.5
2.5
2.4
2.2
2.0
2.0
1.6
1.5

โรค
หลอดเลือดสมอง (Stroke)
เอดส์ (HIV/AIDS)
อุบัติเหตุจากการขนส่งทางบก
มะเร็งตับ
หัวใจขาดเลือด
เบาหวาน
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง
มะเร็งปอด
ตับแข็ง
วัณโรค
ไตอักเสบและไตวาย
ฆ่าตัวตาย
มะเร็งลำ�ไส้ ใหญ่และไส้ตรง
มะเร็งในปากและลำ�คอ
ถูกทำ�ร้าย
อุบัติเหตุจมนํ้า

ร้อยละ
12.2
9.0
6.8
6.8
6.1
5.4
4.4
3.4
2.9
2.7
2.4
2.4
1.7
1.5
1.2
1.0
0.7

ที่มา: รายงานผลการศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2547 และการจัดลำ�ดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค,
กระทรวงสาธารณสุข
**สำ�หรับข้อมูลของปี พ.ศ. 2547 ผู้วิจัยนำ�ข้อมูลของประชากรชายและข้อมูลของประชากรหญิงมาหาค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
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ผลการศึกษาในทั้งสองปี (ตารางที่ 9.1) บ่งชี้ว่าสาเหตุการตายของคนไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน
โดยโรคติดเชือ้ ต่างๆ ซึง่ เคยเป็นสาเหตุของการตายทีส่ �ำ คัญในอดีตมีความสำ�คัญน้อยลงมากในระยะหลัง โดยในบรรดา
โรคติดเชื้อมีเพียงโรคเอดส์ (ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อใหม่ที่ยังไม่มียารักษาให้หายขาด) เท่านั้นที่เป็นสาเหตุของการตาย
ที่สำ�คัญในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2547 นอกจากการตายเพราะโรคเอดส์ การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง วัณโรค
และอาจรวมถึงมะเร็งตับ (ที่ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบและพยาธิใบไม้ในตับ) แล้ว สาเหตุการ
ตายที่สำ�คัญของคนไทยเกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนและโรคไม่ติดเชื้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจ
ขาดเลือด เบาหวาน มะเร็ง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังซึ่งมักจะเป็นผลมาจากการสูบบุหรี่

สุขภาพจิตของคนไทยมีแนวโน้มน่ากังวลมากขึ้น

สุขภาพจิตเป็นเรื่องที่เป็นที่ยอมรับกันว่ามีความสำ�คัญ และในบางกรณีก็กลายเป็นสาเหตุของการฆ่าตัวตาย
อย่างไรก็ตาม เรามีขอ้ มูลในเรือ่ งสุขภาพจิตทีค่ อ่ นข้างจำ�กัด และยังมีขอ้ โต้แย้งในด้านนิยามและวิธกี ารวัดอยูพ่ อสมควร
ข้อมูลสถิติบ่งชี้ว่าในระยะหลังอาการซึมเศร้า ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพจิต ก็เป็นสาเหตุของความสูญเสียสุขภาวะ
ทีอ่ ยู่ในอันดับทีแ่ ปด สำ�หรับสาเหตุการตายนัน้ จากตารางที่ 9.1 การฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุส�ำ คัญอันดับที่ 13 ในทัง้ สองปี
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 และ 1.7 ของสาเหตุการตายในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2547) ในด้านจำ�นวนผู้ป่วยโรคจิต
ซึง่ ประกอบด้วยโรค 8 กลุม่ คือ โรคจิต โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า ปัญญาอ่อน โรคลมชัก ผูต้ ดิ สารเสพติด ผูท้ พี่ ยายาม
ฆ่าตัวตาย และปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ ข้อมูลที่รวบรวมจากสถาบันสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข แสดงให้เห็นว่า
ในระหว่างปี พ.ศ. 2540-2550 นั้น ผู้ป่วยโรคจิต (รวมผู้ติดยาเสพติด) ที่ได้รับการรักษา (รวมผู้ที่ฆ่าหรือพยายาม
ฆ่าตัวตาย) มีจำ�นวนประมาณร้อยละ 2-3 ของประชากร
แผนภาพที่ 9.2 การฆ่าตัวตายของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2541-2553
ชาย
จำ�นวนคน
6,000
5,000

7.9

หญิง
8.5

รวม

อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรแสนคน
อัตราต่อประชากรแสนคน
9

8.2

7.7

7.5

8

7.1

6.9

4,000

6.31

7

5.75

5.95

5.96

5.72

5.9

6
5

3,000

4
3

2,000

2

1,000

1
0

0

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

หมายเหตุ: * ตัวเลขแยกตามเพศของปี พ.ศ. 2546 เป็นค่าเฉลี่ยของปี พ.ศ. 2545 และ 2547 เนื่องจากไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลแยกตามเพศเอาไว้
ที่มา: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย

2552

2553
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อย่างไรก็ตาม เป็นที่เชื่อกันว่ายังมีผู้ป่วยอีกจำ�นวนมากที่ไม่ได้รับการรักษาหรือเข้าไม่ถึงสถานพยาบาลในด้านนี้
ที่ผ่านมา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เคยระบุว่ามีคนไทยประมาณร้อยละ 20 มีปัญหาด้านสุขภาพจิต
ทีม่ นี ยั สำ�คัญ แต่กย็ งั ไม่มขี อ้ มูลจากการสำ�รวจหรือจากการศึกษาใดทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือพอมายืนยันว่าการประมาณการ
ดังกล่าวใกล้เคียงกับความเป็นจริงหรือไม่เพียงใด
สำ�หรับจำ�นวนการฆ่าตัวตายนั้น จากแผนภาพที่ 9.2 จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของคนที่ฆ่าตัวตายสำ�เร็จมีแนวโน้ม
ลดลงเล็กน้อยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา และค่อนข้างคงตัวในระหว่างปี พ.ศ. 2549-2553 อย่างไรก็ตาม
ถ้ารวมตัวเลขผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายทั้งหมด (รวมรายที่ไม่สำ�เร็จด้วย แผนภาพที่ 9.3) ก็จะเห็นแนวโน้มอัตราการ
พยายามฆ่าตัวตายที่เพิ่มขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2541-2550 ซึ่งเป็นช่วงหลังวิกฤตต้มยำ�กุ้ง ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อยในระยะหลังก็ตาม (ปี พ.ศ. 2552-2553)
แผนภาพที่ 9.3 อัตราการพยายามฆ่าตัวตายต่อประชากรแสนคน
ผู้ที่ฆ่าตัวตายสำ�เร็จ

ผู้ที่ฆ่าตัวตายไม่สำ�เร็จ

รวม

หน่วย: คนต่อแสนคน
60
50

47.7

40
30

36.6
30.1

47.1
38.9

34.8

32.2

44.3

49.0
41.8

44.0

43.7

42.9

2551

2552

2553

20
10
0

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

ที่มา: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ชายฆ่าตัวตายสูงกว่าผู้หญิง และภาคเหนือมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุด

ในบรรดาผู้ที่ฆ่าตัวตายสำ�เร็จนั้น ในแต่ละปีมีสัดส่วนที่เป็นเพศชายสูงถึง 3.1-3.8 เท่า
ของเพศหญิง (แผนภาพที่ 9.2) และในภูมิภาคต่างๆ นั้น ภาคเหนือตอนบนเป็นภูมิภาคที่มีจังหวัด
ที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงมากที่สุด (อัตราการฆ่าตัวตายมากกว่า 13 คนต่อประชากรแสนคน)
ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนล่างเป็นภูมิภาคที่จังหวัดเกือบทั้งหมดมีอัตราการ
ฆ่าตัวตายทีต่ าํ่ (น้อยกว่า 6.5 คนต่อประชากรแสนคน) (แผนภาพที่ 9.4) ในกรณีของภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ อัตราที่ตํ่าน่าจะมีส่วนที่เกิดจากประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดเหล่านี้นับถือศาสนาอิสลามด้วย
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แผนภาพที่ 9.4 อัตราการฆ่าตัวตายของประเทศไทย พ.ศ. 2541-2553 รายจังหวัด
No Data

> 13

พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2544

6.5-13

< 6.5

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2553

ที่มา: โครงการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (URL: http://www.suicidethai.com)

คนไทยรักษาตัวโดยมักซื้อยากินเองเป็นอันดับแรก รองลงมาคือคลินิกเอกชน และสถานีอนามัย
หรือศูนย์สุขภาพชุมชนตามลำ�ดับ

จากการสำ�รวจอนามัยและสวัสดิการ ซึ่งดำ�เนินการโดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติระหว่างปี พ.ศ. 2546-2550
พบว่าประมาณร้อยละ 75-80 ของประชากรที่ถูกสำ�รวจไม่เจ็บป่วยเลยในรอบ 1 เดือนก่อนวันสำ�รวจ และไม่เจ็บป่วย
ถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลเลยในรอบ 1 ปีก่อนวันสำ�รวจ ส่วนคนที่เหลือนั้น ประมาณร้อยละ 5.6-6.9 ป่วยถึงกับต้อง
นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (เป็นผู้ป่วยใน) ในรอบ 1 ปีก่อนวันสำ�รวจ ในขณะที่ร้อยละ 30.3-30.6 ป่วยแต่ไม่ถึง
กับต้องเข้านอนโรงพยาบาล (ถ้าไปโรงพยาบาลก็ไปเป็นผู้ป่วยนอก) ในรอบ 1 สัปดาห์ก่อนวันสำ�รวจ (สำ�หรับ
ปี พ.ศ. 2539-2544) และร้อยละ 16.3-20.6 ป่วยแต่ไม่ถึงกับต้องเข้านอนโรงพยาบาลในรอบ 1 เดือนก่อนวันสำ�รวจ
(สำ�หรับปี พ.ศ. 2546-2550) (แผนภาพที่ 9.5)
ในแง่ของวิธีการรักษากรณีที่เจ็บป่วยแต่ไม่ถึงกับเข้าโรงพยาบาลนั้น มีแนวโน้มที่น่าสนใจหลายประการ เช่น
การใช้วิธีรักษาแบบพึ่งพาตนเอง (เช่น ซื้อยากินเอง ทั้งยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณหรือยาสมุนไพร รวมทั้งการ
ไปหาหมอพืน้ บ้านหรือหมอแผนโบราณ) ซึง่ มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา แต่กลับมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากการซื้อยากินเอง นอกจากนี้คนไทยมีแนวโน้มที่จะใช้บริการ
จากคลินิกและโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น โดยระหว่างปี พ.ศ. 2539-2550 สัดส่วนของการรักษาตัวที่คลินิกเอกชน
เพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 13 เป็น ร้อยละ 20.6 และการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ
4-6 เป็นร้อยละ 7.5
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แผนภาพที่ 9.5 อัตราการเจ็บป่วยระหว่างปี พ.ศ. 2539–2550
ไม่เจ็บป่วย

เจ็บป่วยแต่ไม่นอนโรงพยาบาล

ผู้ป่วยใน

หน่วย: ร้อยละ
90
80

79.4

78.0

16.3

18.1

6.69

6.36

5.62

2548

2549

2550

77.3

75.2

76.0

18.7

20.6

19.7

6.36

6.34

6.91

2544

2546

2547

70
60
50
40
30

30.6

30.3

20
10

5.9

0

2539

2540

2541

2542

2543

หมายเหตุ: *ไม่มีการสำ�รวจอนามัยและสวัสดิการในปี พ.ศ.2540-2543 และ 2545 ข้อมูลการเจ็บป่วยแต่ไม่นอนโรงพยาบาลนั้นสอบถามถึงรอบ 1 เดือนก่อนวันสำ�รวจสำ�หรับปี
พ.ศ. 2539 และ 2544 และ สอบถามถึงรอบ 1 สัปดาห์ก่อนวันสำ�รวจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป
ที่มา: การสำ�รวจอนามัยและสวัสดิการ, สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้ป่วยนอกที่ ไปรับการรักษา
ในสถานพยาบาลของรัฐ
ปี พ.ศ. 2550 มีสัดส่วนอยู่ที่

38%

ในช่วงเดียวกันนี้ สัดส่วนของผู้ป่วยนอกที่ไปรับการรักษา (แต่ไม่ได้
นอนพัก) ที่สถานพยาบาลของรัฐ (อันได้แก่ สถานีอนามัย ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชน และโรงพยาบาลของรัฐในระดับต่างๆ)
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 48 ในปี พ.ศ. 2539 มาอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 50-60 ในช่วงปี พ.ศ. 2544-2548 แต่ก็กลับลดลงเหลือประมาณ
ร้อยละ 46 ในปี พ.ศ. 2549 และร้อยละ 38 ในปี พ.ศ. 2550 (ตารางที่ 9.2)
สำ�หรับผู้ป่วยใน (ซึ่งมีการรับเข้านอนที่โรงพยาบาล) นั้น ส่วนใหญ่
ยังคงใช้บริการที่โรงพยาบาลของรัฐ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการใช้บริการที่
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ (โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัว่ ไป และโรงพยาบาล
ในสั ง กั ด อื่ น ของรั ฐ ) ซึ่ ง มี สั ด ส่ ว นที่ สู ง ในปี พ.ศ. 2539 กลั บ ลดลงมา
ในปี พ.ศ. 2546 โดยคนไข้จำ�นวนมากหันกลับไปใช้โรงพยาบาลประเภทอื่นๆ
ของรัฐ รวมถึงสถานีอนามัยชุมชนและศูนย์สขุ ภาพชุมชนอย่างเห็นได้ชดั เจน
(ซึ่งน่าจะเป็นผลจากกฎกติกาที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงที่เริ่มโครงการ 30 บาท
รักษาทุกโรคในปีงบประมาณ 2545)
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ตารางที่ 9.2 วิธีการรักษาพยาบาลสำ�หรับผู้ป่วยนอก
หน่วย: ร้อยละ

วิธีการรักษาพยาบาลสำ�หรับการป่วย (ผู้ป่วยนอก)
ใช้ยาแผนโบราณ/ยาสมุนไพร
ไปหาหมอพื้นบ้าน/หมอแผนโบราณ
ซื้อยากินเอง
ไปสถานีอนามัย/ศูนย์บริการสาธารณสุข/ศูนย์สุขภาพชุมชน
ไปโรงพยาบาลชุมชน
ไปโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์
ไปโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย
ไปโรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ
ไปคลินิกเอกชน
ไปโรงพยาบาลเอกชน
อื่นๆ
ไม่ทราบ
รวม

2539
2.87
6.37
21.15
13.44
24.46
10.56
12.83
5.70
2.61
100.00

2546
2.14
0.63
21.04
23.43
20.91
6.96
0.63
3.92
14.11
4.85
1.30
0.07
100.00

2550
0.81
0.37
29.98
13.27
11.60
7.29
1.79
4.18
20.59
7.52
2.61
100.00

ที่มา: การสำ�รวจอนามัยและสวัสดิการ, สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพที่ 9.6 สัดส่วนของผู้ป่วยในที่ใช้บริการตามสถานพยาบาลประเภทต่างๆ
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ

โรงพยาบาลเอกชน
อื่นๆ

หน่วย: ร้อยละ
70
60
50
40
30
20

22.1

19.4

14.27

15.2

14.38

12.98

14.19

2544

2546

2547

2548

2549

10
0

2539

2540

2541

2542

2543

หมายเหตุ: *ไม่มีการสำ�รวจอนามัยและสวัสดิการในปี พ.ศ. 2540-2543 และ 2545
ที่มา: การสำ�รวจอนามัยและสวัสดิการ, สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

2550
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แต่หลังจากนั้น สัดส่วนการเข้านอนที่โรงพยาบาลชุมชนก็มีแนวโน้มค่อยๆ ลดลงโดยคนไข้หันมาใช้โรงพยาบาล
ขนาดใหญ่มากขึน้ และอาจรวมถึงโรงพยาบาลเอกชนในช่วงหลัง ทัง้ นี้ จะเห็นได้วา่ สัดส่วนการใช้บริการจากโรงพยาบาล
เอกชนที่เคยอยู่ที่ระดับร้อยละ 14.3 (ซึ่งเป็นช่วงหลังวิกฤตฟองสบู่) ได้เพิ่มกลับ เป็นร้อยละ 22.1 ในปี พ.ศ. 2550
ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2544-2548 ซึ่งเป็นช่วงห้าปีแรกของโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า (แผนภาพที่ 9.6)

คนไทยเข้าถึงสวัสดิการด้านสาธารณสุขมากขึน้ อย่างชัดเจน หลังจากมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(30 บาทรักษาทุกโรค)

จากการสำ�รวจอนามัยและสวัสดิการ และการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนโดยสำ�นักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่าสัดส่วนของประชากรอายุมากกว่า 15 ปี ที่มีสวัสดิการทางสาธารณสุขอย่างน้อย 1 ประเภทมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากร้อยละ 48 ในปี พ.ศ. 2539 เป็นร้อยละ 97 ในปี พ.ศ. 2551
ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นที่สำ�คัญที่สุดอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2544-2545 ซึ่งเป็นผลจากการเริ่มโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
หลังจากปี พ.ศ. 2547 สัดส่วนของประชากรไทยที่ได้รับสวัสดิการสุขภาพประเภทต่างๆ มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่
(แผนภาพที่ 9.7)
แผนภาพที่ 9.7 สัดส่วนของประชากรอายุมากกว่า 15 ปีที่ ได้รับสวัสดิการทางด้านสาธารณสุข
บัตรสงเคราะห์บัตรสุขภาพหรือบัตรประกันสุขภาพ (30 บาท)*
มีสิทธิเบิกจากหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รวมผู้มีสิทธิ์หรือสวัสดิการอย่างน้อย 1 ประเภท

ประกันสังคม
ประกันสุขภาพเอกชน

หน่วย: ร้อยละ
100

97

96

89

90

97

97

80

69

70
60
50

48

69

65

68

69

68

53

40
30

29

20
10
0

8 10

1
2539

79

1
2544

10

15

2
2545

11

16

1316

1316

1316

3

3

3

3

2547

2549

2550

2551

ที่มา: การสำ�รวจการอนามัยและสวัสดิการ (ปี พ.ศ. 2539 และ 2544), การสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน (ปี พ.ศ. 2545 - 2551), สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
*ปี 2539 และ 2544 รวมบัตรสงเคราะห์และบัตร สปร. ชนิดต่างๆ เช่น บัตรผู้มีรายได้น้อย บัตรผู้สูงอายุ ทหารผ่านศึก และบัตรสุขภาพ (500 บาท) และบัตรผู้นำ�ชุมชน/อสม.
ส่วนบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง โครงการ 30 บาท) หรือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าเริ่มมีในบางพื้นที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และครอบคลุมทั่วทั้งประเทศในปี พ.ศ. 2545
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สำ�หรับการรักษาผูป้ ว่ ยนอก พบว่าเกินกว่าครึง่ หนึง่ ของคนไทย
ที่มีสิทธิสวัสดิการสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง กลับไม่ ใคร่ ได้ ใช้
สิทธิที่ตนเองได้รับ

สัดส่วนของผู้ป่วยนอก
ที่มีสวัสดิการทางสุขภาพ

การสำ�รวจอนามัยและสวัสดิการในปี พ.ศ. 2550 พบว่าร้อยละ 4.5 ของ
ผู้ป่วยนอกไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ในขณะที่ร้อยละ 56 ตอบว่ามี
สวัสดิการทางสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ไม่ได้ใช้สวัสดิการนั้นในการเข้า
รับการรักษาครั้งสุดท้าย ซึ่งสัดส่วนนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังจาก
ปี พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ การไม่ใช้สวัสดิการประกันสุขภาพ อาจหมายความถึง
การไม่สามารถเข้าถึงบริการ หรือมีความยากลำ�บากในการเข้าถึงบริการ
ซึ่งไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่อาจประหยัดได้จากการใช้บริการ เช่น ต้องรอนาน
หรือต้องเดินทางไกล เป็นต้น (ตารางที่ 9.3)

56%

ตารางที่ 9.3 สวัสดิการที่ผู้ป่วยนอกใช้ในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
หน่วย: ร้อยละ

สวัสดิการที่ใช้ ในการรักษาสำ�หรับผู้ป่วยนอก
ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ได้ ใช้สวัสดิการข้าราชการหรือข้าราชการบำ�นาญ/รัฐวิสาหกิจ
ได้ ใช้สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง
ได้ ใช้สวัสดิการประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
ได้ ใช้สวัสดิการจากบัตรประกันสุขภาพ (30 บาทฯ)
ได้ ใช้สวัสดิการจากประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน
ได้ ใช้สวัสดิการอื่นๆ
มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแต่ไม่ใช้
ไม่ทราบ

2546
5.76
4.94
0.26
3.78
44.55
0.27
0.56
39.39
0.5

2547
4.36
4.52
0.24
3.31
42.59
0.38
0.33
43.95
0.32

2548
4.05
5.19
0.22
3.75
43.49
0.55
0.70
42.05
0.00

2549
3.91
4.25
0.29
3.96
35.89
0.37
0.71
50.61
-

2550
4.54
5.2
0.33
5.85
27.33
0.59
0.38
55.77
-

ที่มา: การสำ�รวจอนามัยและสวัสดิการ, สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

อัตราการใช้สิทธิของผู้ป่วยนอกที่มีสวัสดิการต่างๆ อยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก ในปี พ.ศ. 2546 กลุ่มที่ระบุว่าตัวเองมี
สวัสดิการของรัฐทุกกลุม่ ใช้สทิ ธิมากกว่าครึง่ หนึง่ เพียงเล็กน้อย (กลุม่ ทีม่ บี ตั ร 30 บาท ใช้สทิ ธิประมาณร้อยละ 58 ขณะที่
กลุ่มประกันสังคมใช้สิทธิประมาณร้อยละ 55 และกลุ่มที่มีสิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจใช้สิทธิประมาณ ร้อยละ 53.5)
อย่างไรก็ตาม อัตราการใช้สิทธิผู้ป่วยนอกของกลุ่มที่มีสิทธิ 30 บาท มีแนวโน้มลดลงในช่วงปี พ.ศ. 2549-2550
เช่นเดียวกับกลุ่มที่มีสิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในขณะที่กลุ่มประกันสังคมก็ใช้สิทธิลดลง (เหลือไม่ถึงร้อยละ 50)
ในระหว่างปี พ.ศ. 2548-2550 (ตารางที่ 9.4)
สำ�หรับสาเหตุที่ทำ�ให้ผู้ป่วยไม่ใช้สิทธิสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลที่ตนมีในการรักษาการเจ็บป่วยที่ไม่ต้อง
นอนโรงพยาบาลนั้น จากการสำ�รวจอนามัยและสวัสดิการในระหว่างปี พ.ศ. 2547-2550 พบว่าประมาณครึ่งหนึ่ง
ตอบว่าเป็นเพราะเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย ขณะที่เกือบหนึ่งในห้าตอบว่าเป็นเพราะต้องรอนาน
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ตารางที่ 9.4 อัตราการใช้สิทธิของผู้ป่วยนอกแบ่งตามประเภทของสวัสดิการที่มี
หน่วย: ร้อยละ

ประเภทของสวัสดิการ
สวัสดิการข้าราชการหรือข้าราชการบำ�นาญ/รัฐวิสาหกิจ
สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง
สวัสดิการประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
สวัสดิการจากบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง หรือ 30 บาทเดิม)
สวัสดิการจากประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน
สวัสดิการอื่นๆ

2546
53.48
45.84
55.23
57.80
19.19
29.19

2547
51.55
34.28
48.05
54.44
19.67
21.52

2548
49.21
51.86
49.70
57.24
22.52
44.59

2549
43.52
68.11
47.72
47.41
14.06
58.39

2550
47.18
53.28
49.12
39.82
19.77
49.62

ที่มา: การสำ�รวจอนามัยและสวัสดิการ, สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้ป่วยในมีการใช้สิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า คิดเป็นสัดส่วน

84%

กรณีผู้ป่วยใน พบว่ามีการใช้สิทธิสวัสดิการสุขภาพมากกว่า
กรณีผู้ป่วยนอก โดยสิทธิที่ใช้มากที่สุดคือ หลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า

จากการสำ�รวจอนามัยและสวัสดิการในปี พ.ศ. 2550 ร้อยละ 3.17
ของผู้ป่วยในระบุว่าไม่มีสวัสดิการด้านรักษาพยาบาล ในขณะที่ร้อยละ 12.43
มีสวัสดิการอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้ใช้สิทธิสวัสดิการนั้นในการเข้านอน
โรงพยาบาล ซึง่ สัดส่วนนี้ใกล้เคียงกับในปี พ.ศ. 2546-2547 แต่มสี ดั ส่วนการ
ใช้สทิ ธิสวัสดิการรักษาพยาบาลเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยในปี พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ตาม
สัดส่วนนีย้ งั ตาํ่ กว่าในกรณีผปู้ ว่ ยนอกมาก ซึง่ แสดงให้เห็นว่า เมือ่ มีการเจ็บป่วย
ที่มีค่าใช้จ่ายสูง คนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84) ก็มักจะหันมาพึ่งสวัสดิการด้านการ
รักษาพยาบาลที่ตนมีอยู่ (ตารางที่ 9.5)

ตารางที่ 9.5 สวัสดิการที่ผู้ป่วยในใช้ในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
หน่วย: ร้อยละ

สวัสดิการที่ใช้ ในการรักษาสำ�หรับผู้ป่วยใน
ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ได้ ใช้สวัสดิการข้าราชการหรือข้าราชการบำ�นาญ/รัฐวิสาหกิจ
ได้ ใช้สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง
ได้ ใช้สวัสดิการประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
ได้ ใช้สวัสดิการจากบัตรประกันสุขภาพ
ได้ ใช้สวัสดิการจากประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน
ได้ ใช้สวัสดิการอื่นๆ
มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแต่ไม่ใช้
ไม่ทราบ
ที่มา: การสำ�รวจอนามัยและสวัสดิการ, สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

2546
4.58
9.85
0.25
6.92
61.84
2.78
0.89
12.47
0.41

2547
3.55
11.41
0.38
7.84
59.72
2.81
1.55
12.29
0.47

2548
3.57
11.57
0.32
7.66
61.07
2.51
1.62
11.65
0.01

2549
2.83
8.49
0.60
9.22
60.58
3.77
2.30
12.21
0.01

2550
3.17
9.18
0.40
14.94
54.60
4.07
1.22
12.43
0.01
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จากตารางที่ 9.5 สวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในที่ใช้มากที่สุดคือจากโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า (บัตรทอง หรือ 30 บาท) คือประมาณร้อยละ 61-62 ของผู้ป่วยที่ ใช้สวัสดิการสุขภาพในระหว่าง
ปี พ.ศ. 2546-2549 แต่ลดลงเหลือร้อยละ 54.6 ในปี พ.ศ. 2550 สัดส่วนของผู้ป่วยในที่ใช้สวัสดิการข้าราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจตกประมาณร้อยละ 8.5-11.6 ของผู้ป่วยในทั้งหมด ซึ่งสูงกว่ากรณีผู้ป่วยนอกประมาณหนึ่งเท่าตัว
ตารางที่ 9.6 อัตราการใช้สิทธิของผู้ป่วยในแบ่งตามประเภทของสวัสดิการที่มี
หน่วย: ร้อยละ

ประเภทของสวัสดิการ
สวัสดิการข้าราชการหรือข้าราชการบำ�นาญ/รัฐวิสาหกิจ
สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง
สวัสดิการประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
สวัสดิการจากบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง หรือ 30 บาทเดิม)
สวัสดิการจากประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน
สวัสดิการอื่นๆ

2546
89.87
83.53
77.86
78.89
82.87
37.47

2547
88.94
56.74
73.80
80.24
73.27
-*

2548
87.63
52.55
76.64
81.71
63.57
55.11

2549
82.91
84.50
79.44
80.34
81.13
78.64

2550
84.56
77.36
86.32
79.90
73.72
79.37

หมายเหตุ: *การสำ�รวจในปี 2547 ไม่ได้ถามเรื่องสวัสดิการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกับของปีอื่นๆ
ที่มา: การสำ�รวจอนามัยและสวัสดิการ, สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

เมื่อพิจารณาถึงอัตราการใช้สิทธิของผู้ป่วยในแยกตามประเภทของ
สวัสดิการที่มี จากตารางที่ 9.6 พบว่าอัตราการใช้สิทธิของผู้ป่วยในจะอยู่ใน
ระดับทีค่ อ่ นข้างสูงในแทบทุกกลุม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ ทีม่ สี ทิ ธิขา้ ราชการ/
รัฐวิสาหกิจมีอัตราการใช้สิทธิสูงกว่าทุกกลุ่ม คือร้อยละ 88-90 ในระหว่าง
ปี พ.ศ. 2546-2548 และถึงแม้ว่าจะลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 83-85
ในระหว่างปี พ.ศ. 2549-2550 ส่วนกลุม่ ทีม่ สี ทิ ธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(บัตรทอง หรือ 30 บาท) ใช้สทิ ธิประมาณร้อยละ 79-82 และกลุม่ ประกันสังคม
ใช้สิทธิประมาณร้อยละ 74-78 ในระหว่างปี พ.ศ. 2546-2548 และเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 79-86 ในระหว่างปี พ.ศ. 2549-2550

ในช่วงปี พ.ศ. 2549-2550
สัดส่วนของกลุ่มผู้มีสิทธิใช้
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประมาณ

79-82%

และกลุ่มประกันสังคมใช้สิทธิประมาณ

79-86%
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หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ช่วยลดรายจ่ายด้านการรักษา
พยาบาลของครั ว เรื อ นลง มี ผ ลต่ อ การลดจำ � นวนคนจนลง
ประมาณ 750,000 คน
ความเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญด้านสุขภาพในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา
ได้แก่ การขยายตัวของหลักประกันสุขภาพจากทีเ่ คยจำ�กัดอยู่ในระบบราชการ
เป็นส่วนใหญ่ มาสูก่ จิ การของเอกชนและแรงงานนอกระบบโดยในปี พ.ศ. 2533
เกิดโครงการประกันสังคม ซึง่ เริม่ ครอบคลุมลูกจ้างเอกชนในกิจการขนาดกลาง
ที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไป และต่อมาก็ขยายมาครอบคลุมกิจการที่มีลูกจ้าง
10 คน และ 1 คนขึ้นไป และในปี พ.ศ. 2544 ก็เกิดระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า โดยมีโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค (ขึ้นมาครอบคลุม
ประชาชนคนไทยที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการหรือประกันสังคมทั้งหมด
ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีโครงการ 30 บาทฯ ก็มีโครงการรักษาฟรีสำ�หรับกลุ่มผู้มี
รายได้นอ้ ย และในระหว่างปี พ.ศ. 2532-2537 ก็ได้ขยายให้ครอบคลุมผูส้ งู อายุ
ผู้พิการ เด็ก นักบวช และทหารผ่านศึกด้วย อีกทั้งยังมีโครงการบัตรประกัน
สุขภาพ 500 บาทอีกด้วย
การมีหลักประกันสุขภาพมีสว่ นช่วยให้ครัวเรือนมีคา่ ใช้จา่ ยด้านการรักษา
สุขภาพที่ครัวเรือนต้องรับผิดชอบลดน้อยลง ส่งผลให้รายจ่ายด้านการรักษา
พยาบาลต่อรายได้รวมของครัวเรือนลดลงตัง้ แต่ประมาณปี พ.ศ. 2540-2541
เป็นต้นมา และมาลดลงอย่างเห็นได้ชัดอีกครั้งหลังจากที่มีโครงการ 30 บาท
รักษาทุกโรค คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา (แผนภาพที่ 9.8)
แผนภาพที่ 9.8 สัดส่วนของรายจ่ายด้านสุขภาพต่อรายได้และต่อรายจ่ายของครัวเรือนทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2524-2550
รายจ่ายด้านสุขภาพต่อรายได้ครัวเรือน

รายจ่ายสุขภาพต่อรายจ่ายครัวเรือน

หน่วย: ร้อยละ
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0

2524 2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2542 2543 2544 2545 2547 2549 2550
ที่มา: วิโรจน์ ณ ระนอง และ อรรถกฤต เล็กศิวิไล (2551) จากข้อมูลการสำ�รวจทางเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
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การที่รายจ่ายด้านสุขภาพต่อรายได้รวมของครัวเรือนมีแนวโน้มลดลง มีผลทำ�ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจาก
รายจ่ายด้านสุขภาพลดลงโดยจะเห็นได้ว่าสัดส่วนของครัวเรือนที่จนเพราะมีรายจ่ายด้านสุขภาพ (ไม่รวมครัวเรือน
ที่จนตั้งแต่แรกอยู่แล้ว) ลดลงจากประมาณร้อยละ 1.4-1.7 ในระหว่างปี พ.ศ. 2529-2539 เหลือร้อยละ 0.4-0.6
ในช่วงหลังจากที่มีโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ปี พ.ศ. 2545-2550) (แผนภาพที่ 9.9)
แผนภาพที่ 9.9 สัดส่วนของครัวเรือนที่จนเพราะรายจ่ายด้านสุขภาพต่อครัวเรือนทั้งประเทศ ปี 2529-2550
หน่วย: ร้อยละ
2.0
1.5
1.0
0.5
0

2529

2531

2533

2535

2537

2539

2541

2542

2543

2544

2545

ที่มา: วิโรจน์ ณ ระนอง และ อรรถกฤต เล็กศิวิไล (2551) คำ�นวณจากข้อมูลการสำ�รวจทางเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

เมื่อนำ�ตัวเลขสัดส่วนเหล่านี้มาคำ�นวณเป็นจำ�นวนประชากร ก็จะพบว่า
ในอดีต (ระหว่างปี พ.ศ. 2533-2537) เคยมีประชากรที่จนจากภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพถึงประมาณปีละหนึ่งล้านคน โครงการหลักประกันสุขภาพต่างๆ
ของรัฐมีส่วนช่วยลดจำ�นวนคนกลุ่มนี้ลงมาเหลือประมาณหกถึงเจ็ดแสนคน
ในช่วงก่อนโครงการ 30 บาทฯ (ปี พ.ศ. 2541-2544) และหลังจากทีม่ โี ครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (จากการริเริ่มโครงการ 30 บาทฯ) จำ�นวนคน
ที่จนเพราะค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพก็ลดลงอีกเกือบครึ่งหนึ่งในปี พ.ศ. 2545
และลดเหลือประมาณ250,000 คนในปี พ.ศ.2550(ประมาณ1 ใน4 ของเมือ่ เกือบ
สองทศวรรษที่ผ่านมา) จึงกล่าวได้ว่าโครงการหลักประกันสุขภาพต่างๆ ของ
ภาครัฐทีข่ ยายมาเป็นลำ�ดับจนกลายเป็นโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ในปัจจุบันนั้น ประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างสูงในด้านการลดความยากจน
แต่ถงึ แม้วา่ ข้อมูลต่างๆ ข้างต้นจะบ่งชีว้ า่ การมีหลักประกันสุขภาพต่างๆ
จะช่วยลดภาระค่าใช้จา่ ยและปัญหาความยากจนทีเ่ กิดจากค่าใช้จา่ ยด้านสุขภาพ
แต่ยังมีคำ�ถามบางประการที่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะตอบได้อย่างมั่นใจ
เช่น การมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีผลทำ�ให้สขุ ภาวะของคนไทยโดยรวม
หรือของคนจนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด และคุณภาพ
ของบริการที่คนไทยที่มีเศรษฐานะต่างๆ ได้รับมีความเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้นหรือไม่เพียงใด

2547

2549

2550
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ข้อเสนอแนะด้านนโยบายสาธารณะ

ในช่วงประมาณสองทศวรรษที่ผ่านมานี้ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นกว่าในหลายทศวรรษที่ผ่านมา อีกทั้งการมี
หลักประกันสุขภาพมีสว่ นช่วยลดค่าใช้จา่ ยของครัวลงอย่างมีนยั สำ�คัญ และประสบความสำ�เร็จอย่างสูงในด้านการลด
ความยากจน วงการสาธารณสุข (โดยเฉพาะในส่วนของการวิจัยและปฏิรูประบบสาธารณสุข) มีพลวัตที่สูงมาก ไม่ว่า
จะเป็นการเคลือ่ นไหวเพือ่ ปฏิรปู ในด้านต่างๆ และการก่อเกิดขององค์กรและหน่วยงานใหม่ๆ วิสยั ทัศน์ใหม่ๆ ซึง่ เกิดขึน้
และเคลือ่ นตัวอยูต่ ลอดเวลาจนหลายกรณีไม่เอือ้ ต่อการออกแบบหรือให้ความสำ�คัญกับการมีหรือ/และเก็บข้อมูลอย่าง
คงเส้นคงวา เพราะการทำ�แบบเดิมๆ ทำ�ให้เสียโอกาสทีจ่ ะทำ�สิง่ ใหม่ๆ ทีด่ ทู า้ ทายกว่า แต่ขบวนทีข่ บั เคลือ่ นไปข้างหน้า
ตลอดเวลา ก็มักจะมีปัญหาการละเลยที่จะกลับมาสรุปประเมินผลและแก้ไขปัญหาที่สำ�คัญๆ ของงานที่ทำ�ไปแล้ว
หลังจากที่บรรลุเป้าหมายในการทำ�ให้ทุกคนมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแล้ว ก็ควรเร่งพัฒนาด้านการ
เข้าถึง โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย และ/หรือ อยู่ห่างไกลจากสถานพยาบาล
ควรสร้างหลักประกันด้านคุณภาพของการรักษาพยาบาล และความยั่งยืนของระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศ โดยเฉพาะสถานพยาบาลระดับต่างๆ ให้สามารถรักษาและปรับปรุงมาตรฐานในระยะยาวด้วย
ควรให้ความสำ�คัญกับการออกแบบระบบ (และฐานข้อมูล) ที่เน้นการเก็บข้อมูลในลักษณะที่จะช่วยให้
สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอย่างเป็นระบบและคงเส้นคงวา ทั้งนี้ควรมีการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานในการจัดเก็บ เพื่อให้มีหลักประกันว่าจะได้ข้อมูลครบถ้วนและหลีกเลี่ยงการทำ�งาน
ซํ้าซ้อน

1
2
3
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ความเหลื่อมลํ้าที่มากเกิน
เป็ น ประดุ จ บ่ อ พิ ษ ทางสั ง คม
ที่ ก ระจายพิ ษ ร้ า ยออกไปเป็ น
ปัญหาทางสุขภาพ ปัญหาทาง
สังคม ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม
และปัญหาทางการเมือง
ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี
กล่าวในปาฐกถาเปิดการประชุมสมัชชาปฏิรปู
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555
วันที่ 30 มีนาคม 2555
ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา
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ความเหลื่อมลํ้า
ในสังคมไทย

ความยากจนและความเหลื่อมลํ้าในสังคมไทย แม้จะไม่ใช่เรื่องเดียวกันก็จริง แต่ก็มีความ
เกี่ยวพันกันอย่างสูง เพราะหากคนจนได้รับการยกฐานะขึ้นแล้ว การกระจายรายได้ก็จะมี
ความเท่าเทียมกันมากขึน้ หรือความเหลือ่ มลํา้ ก็จะลดลงได้โดยอัตโนมัติ ดังนัน้ ในทางนโยบาย
การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้าจึงควรทำ�ไปพร้อมๆ กัน
ในช่วง 10 ปีแรก (พ.ศ. 2529-2539) ประเทศไทยค่อนข้างจะประสบความสำ�เร็จในเรื่องการลดความยากจน
แม้ว่านโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนที่ผ่านๆ มามักจะไม่ค่อยชัดเจน หรือถูกกำ�หนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แต่สถานการณ์ความยากจนที่ลดลงได้อย่างรวดเร็วในอดีตนั้น เป็นผลพวงจากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งทำ�ให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ไปสู่ทุกกลุ่มทุกชนชั้น
เป็นที่น่าสังเกตว่าการลดลงของคนจนในช่วงหลังนี้ลดลงอย่างช้าๆ หมายความว่า กลุ่มคนจนที่เหลืออยู่นี้
เป็นกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์หรือผลพวงจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจน้อยมาก ทำ�ให้ไม่สามารถหลุดพ้นจากความ
ยากจนได้ด้วยตนเอง ขณะเดียวกันปัญหาความเหลื่อมลํ้าก็ทวีความรุนแรงและปรากฏเด่นชัดขึ้น จนถูกยกขึ้นมา
กล่าวอ้างและเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งในสังคมไทย
คำ�ถามที่สำ�คัญในเรื่องความยากจนก็คือ คนไทยที่เป็นคนจนมีมากแค่ไหน และใครคือคนจน ครัวเรือนยากจน
มีโอกาสเลื่อนฐานะให้พ้นจากความยากจนได้ดีหรือไม่ อย่างไร และทำ�ไมการกระจายรายได้และความเหลื่อมลํ้า
ในสังคมไทยจึงไม่ลดลง

จำ�นวนคนยากจนในประเทศไทยลดลง คนจนส่วนใหญ่ยงั อยู่ในชนบทโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคอีสาน

คนจน หมายถึง คนที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายจ่ายเพื่อการบริโภคตํ่ากว่าเส้นความยากจน9 โดยถือว่าสมาชิกของ
ครัวเรือนยากจนเป็นคนจนทั้งหมด
สัดส่วนคนจน หมายถึง ร้อยละของคนจนต่อคนทัง้ ประเทศ เป็นตัวทีบ่ ง่ ชีภ้ าวะความยากจน (Poverty incidence)
ซึง่ นิยมใช้มาก สัดส่วนคนจนมีประโยชน์ในการบอกสภาวการณ์ความยากจนว่ามีจ�ำ นวนคนจนอยูเ่ ท่าไรมากน้อยเพียงใด
ในแต่ละพื้นที่
9

เส้นความยากจน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. เส้นความยากจนด้านอาหาร หมายถึงจำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายเพื่อซื้อหาอาหารที่ทำ�ให้สมาชิกในครัวเรือน
ได้รบั สารอาหารขัน้ ตํา่ ทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับสมาชิกของครัวเรือน และ 2. เส้นความยากจนสำ�หรับสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ค่าทีอ่ ยูอ่ าศัย ค่าแสงสว่าง ค่าเดินทาง
ค่าเสื้อผ้า ค่าการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น เส้นความยากจนสำ�หรับสินค้าที่ไม่ใช่อาหารคำ�นวณจากค่าเฉลี่ยของครัวเรือนที่มีรายจ่ายอยู่ในช่วง
90-110 ของเส้นความยากจนด้านอาหาร โดยมีสมมติฐานว่าหากครัวเรือนมีรายจ่ายตาํ่ กว่าหรือสูงกว่าเส้นความยากจนด้านอาหารเล็กน้อยก็หมายความว่า
ครัวเรือนต้องใช้จ่ายในสินค้าที่ไม่ใช่อาหารอย่างสมเหตุสมผลที่สุด
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ในปี พ.ศ. 2529 ประเทศไทยมีสดั ส่วนคนจนร้อยละ 44.9 หมายความว่า
คนไทยทุกๆ 100 คนเป็นคนจน 45 คน และลดลงต่อเนื่องเหลือเพียง 8 คน
จากทุกๆ 100 คน หรือมีเพียงร้อยละ 8.1 ของประชากร ในปี พ.ศ. 2552
โดยในช่วงเวลาเดียวกันนี้ คนจนนอกเขตเทศบาล (เขตชนบทเดิม) ลดจาก
ร้อยละ 52.6 เหลือร้อยละ 10.4 ส่วนคนจนในเขตเทศบาล ลดลงจากร้อยละ
25.3 เหลือร้อยละ 3.0 อย่างไรก็ตามคนจนส่วนใหญ่ยังอยู่นอกเขตเทศบาล
คือคิดเป็นร้อยละ 88.5 ของคนจนทั้งหมดในปี พ.ศ. 2552
คนจนส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย 3 ใน 5 ของคนจน
ทั้งประเทศ กระจุกตัวอยู่ในภาคนี้ ในปี พ.ศ. 2529 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีคนจนร้อยละ 62.6 ของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และลดลง
เหลือร้อยละ 13.7 ในปี พ.ศ. 2552 รองลงมาเป็นภาคเหนือ มีสัดส่วนคนจน
ร้อยละ 46 ของประชากรในภาคเหนือในปี พ.ศ. 2529 และลดลงเหลือ
ร้อยละ 11.1 ในปี พ.ศ. 2552 กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ที่มีอัตราการลดลง
ของคนจนเร็วกว่าภาคอื่นๆ กล่าวคือ สัดส่วนคนจนลดจากร้อยละ 15
ในปี พ.ศ. 2529 เหลือร้อยละ 0.9 ในปี พ.ศ. 2552 รองลงมาเป็นภาคกลาง
โดยมี สั ด ส่ ว นคนจนลดลงจากร้ อ ยละ 34.6 ของประชากรภาคกลาง
ในปี พ.ศ. 2529 เหลือร้อยละ 2.5 ในปี พ.ศ. 2552 (แผนภาพที่ 10.1)

สัดส่วนคนจน
ในปี 2529 มีจำ�นวน

44.9%
แต่ในปี 2552 ลดลง
อย่างต่อเนื่องเหลือเพียง

8.1%

แผนภาพที่ 10.1 สัดส่วนคนจน จำ�แนกตามภูมิภาค
กรุงเทพฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง
ภาคใต้

ภาคเหนือ

หน่วย: ร้อยละ
70
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0

2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2551 2552
15.0
34.6
46.0
62.6
37.5

11.7
34.5
47.9
56.7
32.9

11.9
26.1
35.2
46.1
29.0

4.4
18.3
32.7
41.1
25.2

4.1
11.2
20.7
28.1
17.8

1.2
6.1
17.8
24.5
10.3

ที่มา: ข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

1.2
7.8
16.5
30.7
14.0

1.7
9.0
23.1
35.3
16.6

2.2
7.6
20.3
23.1
9.6

0.8
4.5
15.7
18.6
6.0

0.5
3.3
12.0
16.7
5.5

1.1
3.1
12.9
13.0
5.9

0.8
3.1
13.3
14.6
4.4

0.9
2.5
11.1
13.7
4.7
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พ.ศ. 2529 กลุม่ ผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่
ยังเป็นคนจน มีจำ�นวนสูงถึง

67.9%

ในปี พ.ศ. 2529 กลุม่ ผูใ้ ช้แรงงาน มีสดั ส่วนคนจนมากทีส่ ดุ โดยมีสดั ส่วน
คนจนร้อยละ 67.9 ของผู้ใช้แรงงานทั้งหมด รองลงมาเป็นกลุ่มเกษตรกร
มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 59.5 ของเกษตรกรทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2552 กลุ่มที่มี
สัดส่วนคนจนมากที่สุดคือกลุ่มเกษตรกร (มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 15.6
ของเกษตรกร) รองลงมาเป็นกลุม่ ผูท้ ี่ไม่ได้ปฏิบตั งิ านในเชิงเศรษฐกิจ (สัดส่วน
คนจนร้อยละ 13.1 ของผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ) และกลุ่มผู้ใช้
แรงงาน (สัดส่วนคนจนร้อยละ 13.0 ของผู้ใช้แรงงาน) และเมื่อพิจารณา
ระดับการศึกษาของผู้ที่มีการศึกษาสูงสุดในครัวเรือน พบว่าคนจนส่วนใหญ่
มีการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า ซึ่งอาจจะสะท้อนถึงโอกาส
ในการเข้าถึงแหล่งงานและแหล่งทุนได้น้อยกว่าคนกลุ่มอื่นๆ รวมถึงโอกาส
ที่คนกลุ่มนี้จะสามารถหลุดพ้นจากความยากจนด้วย

ไม่จำ�เป็นว่าคนจนต้องจนตลอดไป

เมือ่ เวลาผ่านไปคนจนมีโอกาสทีจ่ ะหลุดพ้นจากความยากจนหรือหายจนได้
ในขณะเดียวกันคนที่ไม่จน เมื่อต้องประสบปัญหาหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
ก็อาจกลายเป็นคนจนได้เช่นเดียวกัน
สำ�นักงานสถิติแห่งชาติมีชุดข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
โดยการสำ�รวจซํ้าครัวเรือนเดิม (Panel SES) ซึ่งได้ติดตามสำ�รวจข้อมูล
กับกลุม่ ตัวอย่างเดิมจำ�นวนทัง้ สิน้ 6,000 ครัวเรือนในช่วงปี พ.ศ. 2548-2550
ซึ่งจากข้อมูลนี้สามารถใช้ตรวจสอบว่าครัวเรือนที่ยากจนในแต่ละปีสามารถ
หลุดพ้นความยากจนจำ�นวนเท่าไร และครัวเรือนที่ ไม่ยากจนในแต่ละปี
กลายเป็นครัวเรือนยากจนจำ�นวนเท่าไร และอีกสองกลุ่มที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ฐานะความยากจน คือกลุม่ ที่ไม่เคยจน กับกลุม่ ที่ไม่เคยหลุดพ้นความยากจน
ซึง่ อาจกล่าวได้วา่ กลุม่ นีเ้ ป็นกลุม่ ทีจ่ นเรือ้ รัง โดยรายงานทัง้ จำ�นวนและสัดส่วน
ของครัวเรือน
ในปี พ.ศ. 2548 มีครัวเรือนยากจนอยู่ 1,654 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 27.6 ของครัวเรือนตัวอย่างทั้งหมด
ในจำ�นวนนี้พบว่าหนึ่งปีต่อมายังคงจนอยู่จำ�นวน 951 ครัวเรือนหรือมีครัวเรือนร้อยละ 42.5 ที่หายจนในปีถัดมา
ในขณะเดียวกันก็มคี รัวเรือน 510 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.7 ของครัวเรือนที่ไม่จนในปี พ.ศ. 2548 แต่กลายเป็น
ครัวเรือนจนในปี พ.ศ. 2549
ในปี พ.ศ. 2550 มีครัวเรือนจนทั้งหมด 1,277 ครัวเรือน ในจำ�นวนนี้เป็นครัวเรือนจนเรื้อรัง หมายความว่า
จนทั้งสามปีจำ�นวน 640 ครัวเรือน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10.3 ของครัวเรือนตัวอย่างทั้งหมดในปี พ.ศ. 2550 นั้น หรือหาก
เปรียบเทียบเป็นสัดส่วนข้ามปี จะพบว่าจำ�นวนครัวเรือนจนเรื้อรังดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 38.7 ของครัวเรือนที่เคยจน
ในปี พ.ศ. 2548 ในขณะเดียวกันจะเห็นพลวัตการเข้าและออกจากความยากจน โดยมีครัวเรือนที่ไม่จนในปี พ.ศ. 2549
แต่กลายเป็นครัวเรือนจนในปี พ.ศ. 2550 จำ�นวน 421 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.8 ของครัวเรือนไม่จนในปี พ.ศ. 2549
และยังพบว่ามีครัวเรือนที่เคยจนในปี พ.ศ. 2549 แต่หายจนในปี พ.ศ. 2550 จำ�นวน 576 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 39.4 ของครัวเรือนจนในปี พ.ศ. 2549 (แผนภาพที่ 10.2) ซึ่งแสดงถึงโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความยากจน
ในระดับค่อนข้างสูง อันเป็นลักษณะเด่นของสังคมไทย
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แผนภาพที่ 10.2 โอกาสของการหลุดพ้นความยากจนปี พ.ศ. 2548-2550
2548

2549
จน
951 ครัวเรือน
(16.5%)

จน
1,654 ครัวเรือน
(27.6%)
ไม่จน
677 ครัวเรือน
(11.7%)

ไม่จน
4,346 ครัวเรือน
(72.6%)

จน
510 ครัวเรือน
(8.8%)

ไม่จน
3,636 ครัวเรือน
(63.0%)

2550
จน
640 ครัวเรือน
(10.3%)
ไม่จน
293 ครัวเรือน
(4.7%)
จน
205 ครัวเรือน
(3.3%)
ไม่จน
459 ครัวเรือน
(7.4%)
จน
216 ครัวเรือน
(3.5%)
ไม่จน
283 ครัวเรือน
(4.6%)
จน
216 ครัวเรือน
(3.5%)
ไม่จน
3,872 ครัวเรือน
(62.6%)

หมายเหตุ: การสำ�รวจเริ่มต้นที่ 6,000 ครัวเรือน แต่ติดตามได้เพียง 5,774 ในปี 2549 และครัวเรือนขยายเพิ่มเป็น 6,184 ครัวเรือน ในปี 2550
ที่มา: ข้อมูลการสำ�รวจทางเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

แม้จำ�นวนคนจนจะลดลง แต่ช่องว่างความเหลื่อมลํ้ายังกว้าง คนรวยที่สุด 20% ของประเทศ
มีรายได้รวมกันถึงร้อยละ 54 ของรายได้ทั้งประเทศ

“การพัฒนาเศรษฐกิจ” ของไทยมีรูปแบบคล้ายกับหลายประเทศที่มีการเติบโตเร็ว คือใช้ระบบตลาดเป็นหลัก
โดยมีภาคเอกชนเป็นผูข้ บั เคลือ่ นหลัก ในขณะทีภ่ าครัฐก็ท�ำ หน้าทีส่ นับสนุนอย่างแข็งขันด้วยการจัดหาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ทีเ่ อือ้ ต่อการทำ�ธุรกิจ เช่น สร้างถนนหนทาง เขือ่ น ไฟฟ้า แหล่งนํา้ เพือ่ การผลิต รวมทัง้ วางรากฐานการบริหารจัดการ
ที่เน้นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงินการคลังที่มีความรอบคอบและรัดกุม
การทีภ่ าคเอกชนเป็นกลไกขับเคลือ่ นหลัก ย่อมหลีกเลีย่ งไม่ได้ทจี่ ะทำ�ให้เกิด “ชนชัน้ นายทุน” หรือผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจรายใหญ่ “ผูน้ �ำ ” ในการลงทุนสร้างกิจการ หาตลาด สร้างการจ้างงาน และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทีด่ นิ ป่าไม้
ทรัพยากรทางทะเลต่างๆ ซึง่ ในเศรษฐกิจทีเ่ ติบโตเร็วนัน้ ในช่วงแรกชนชัน้ นายทุนก็จะเป็นผูไ้ ด้รบั ส่วนแบ่งของผลพวง
การเติบโตที่มากกว่าคนอื่น อีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับประโยชน์อย่างสูงด้วยคือเจ้าของที่ดินและผู้มี “อำ�นาจ” ในการใช้และ
จัดสรรทรัพยากรที่ดิน
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ปี 2552 กลุ่มที่รวยที่สุด มีส่วนแบ่ง
ของรายได้ทั้งหมดสูงถึง

54.4%

ในขณะที่กลุ่มจนที่สุด มีส่วนแบ่ง
ของรายได้เพียง

4.6%

ส่วนเจ้าของปัจจัยการผลิตประเภทอื่นๆ เช่น แรงงาน ผู้ประกอบการ
รายย่อย เจ้าของที่ดินผืนเล็กๆ ก็ได้รับประโยชน์จากการพัฒนานี้เช่นกัน
เนื่องจากมีส่วนร่วมในกระบวนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในฐานะ “ผู้ตาม”
เราเรียกกระบวนการนี้ว่า Trickle-down ของประโยชน์ที่ไหลจากบนลงล่าง
อย่างไรก็ตาม “ผู้ตาม” มักได้รับส่วนแบ่งในสัดส่วนที่น้อยกว่า เพราะผู้ตาม
จะรับภาระความเสี่ยงน้อยกว่าผู้นำ� ส่งผลให้การกระจายรายได้ในระยะแรก
มีแนวโน้มเลวลง แต่ความยากจนก็ลดลงเร็วเช่นกัน
ประเทศไทยในระยะ 30 ปีแรกของการพัฒนามีลกั ษณะนีช้ ดั เจน ส่วนประเทศ
อืน่ ทีเ่ ดินตามแบบแผนนี้ในปัจจุบนั อาทิเช่น จีน เวียดนาม และอินเดีย ก็พบว่า
จำ�นวนคนจนลดลงอย่างรวดเร็ว แต่การกระจายรายได้ก็เลวลงเช่นกัน
ถ้าดูจากสถิตติ วั เลข ประเทศไทยจัดว่าเป็นประเทศทีป่ ระสบความสำ�เร็จ
อย่างสูงในการลดความยากจน อย่างไรก็ตามผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนีม้ ไิ ด้
กระจายตัวอย่างเท่าเทียมกัน ข้อมูลที่แสดงถึงช่องว่างในการกระจายรายได้
ของไทยที่ ชั ด เจนคื อ การพิ จารณาส่ ว นแบ่ ง รายได้ ใ นแต่ ล ะกลุ่ ม รายได้
ซึง่ คำ�นวณได้โดยการเรียงลำ�ดับประชากรไทยตามรายได้ (จากน้อยไปมาก) และ
แบ่งประชากรออกเป็นห้ากลุม่ (แต่ละกลุม่ มีจ�ำ นวนเท่าๆ กัน) จากนัน้ คำ�นวณ
หารายได้รวมของแต่ละกลุ่ม ตัวเลขล่าสุด (ปี พ.ศ. 2552) พบว่ากลุ่มที่รวย
ที่สุดมีส่วนแบ่งรายได้มากกว่าครึ่งของรายได้ทั้งหมด โดยมีส่วนแบ่งรายได้
สูงถึงร้อยละ 54.4 ในขณะที่กลุ่มที่จนที่สุดมีส่วนแบ่งรายได้เพียงร้อยละ 4.6
ผู้มีรายได้สูงสุด 20% ของประชากร มีรายได้เฉลี่ยคิดเป็นประมาณ 11.9 เท่า
ของผู้มีรายได้ตํ่าสุด 20%

ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ความเหลื่อมลํ้าด้านรายจ่ายในสังคมไทยมีทิศทางที่ดีขึ้นเล็กน้อย

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา สังคมไทยมีความเหลื่อมลํ้ามากขึ้นทั้งด้านรายได้ รายจ่าย และความมั่งคั่ง
โดยความเหลือ่ มลาํ้ แตะระดับสูงสุดประมาณปี พ.ศ. 2533-2535 หลังจากนัน้ อีกประมาณ 15 ปี (ถึงประมาณปี พ.ศ. 2549)
ภาพรวมความเหลือ่ มลํา้ ไม่มแี นวโน้มชัดเจนนัก บางปีดขี นึ้ บางปีเลวลง ส่วนระยะปี พ.ศ. 2549-2552 ความเหลือ่ มลาํ้
เริม่ มีสญั ญาณดีขนึ้ แต่เมือ่ ดูการกระจายตัวของรายจ่าย10 ความเหลือ่ มลํา้ มีทศิ ทางชัดเจนกว่าด้านรายได้ คือมีแนวโน้ม
ระยะยาวที่ลดลงเล็กน้อยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา แม้จะสะดุดไปเล็กน้อยไปช่วงฟื้นตัวจากวิกฤตการเงินเอเชีย
หลังปี พ.ศ. 2541 (ดูการเคลื่อนไหวของสัมประสิทธิ์ Gini ในแผนภาพที่ 10.3)
ในด้านโครงสร้างครอบครัว การเพิม่ ขึน้ ของการอยูค่ นเดียวและครอบครัวหนึง่ รุน่ สะท้อนการปรับตัวด้านประชากร
ของคนไทยตามการลดลงของประชากรโดยรวม และยังทำ�ให้ขนาดครอบครัวเล็กลงโดยเฉพาะครอบครัวสามรุ่นและ
สองรุ่น ซึ่งปรากฏการณ์นี้น่าจะมีผลทำ�ให้การกระจายรายได้ดีขึ้น เพราะครอบครัวสองกลุ่มนี้ปกติมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว
ตาํ่ กว่าครอบครัวประเภทอืน่ ส่วนการทีพ่ บว่าครอบครัวแหว่งกลางก็มจี �ำ นวนเพิม่ ขึน้ เช่นกัน น่าจะแสดงถึงการปรับตัว
10 รายจ่ายเป็นตัวแปรบอกระดับฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่ารายได้

การกระจายตัวของรายจ่ายครัวเรือน

ดังนั้นในบทความนี้แม้จะใช้คำ�ว่าการกระจายรายได้ แต่ ในหลายครั้งหมายถึง
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ให้เข้ากับชีวิตที่คาบเกี่ยวระหว่างเมืองและชนบทมากขึ้น (ทำ�งานในเมืองและส่งลูกกลับไปอยู่กับปู่ย่าตายายที่ชนบท)
ซึง่ ความเกีย่ วพันกับความเหลือ่ มลํา้ ในกรณีนี้ไม่ชดั เจน แม้จะพบว่าครอบครัวแหว่งกลางมีแนวโน้มในการเป็นครอบครัว
ยากจนสูงกว่าครอบครัวประเภทอืน่ ก็ตาม แต่ครัวเรือนแหว่งกลางก็อาจเป็นครอบครัวสามรุน่ ทีเ่ คยจนมาแต่แรกอยูแ่ ล้ว
และเลือกเป็นครอบครัวแหว่งกลางเพราะเห็นว่าเป็นหนทางในการหลุดพ้นความยากจนก็เป็นได้ หากเป็นเช่นนั้น
การเพิ่มขึ้นของครอบครัวแหว่งกลางจะมาพร้อมกับการลดลงของความเหลื่อมลํ้า
แผนภาพที่ 10. 3 สัมประสิทธิ์ Gini ด้านรายได้และด้านรายจ่าย ปี พ.ศ. 2519-2552
ด้านรายได้

ด้านรายจ่าย

หน่วย: ร้อยละ
0.550
0.500
0.450
0.400
0.350
0.300
0.250

2519 2524 2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2542 2543 2544 2545 2547 2549 2550 2551 2552
ที่มา: ข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

เกือบ 10 ปีแล้วที่นโยบายเพื่อลดความยากจนปรากฏเป็นวาระแห่งชาติ

ในอดีตประเทศไทยไม่เคยมีนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับประเทศ หรือ ปัญหาความยากจน
ไม่ได้เป็นส่วนที่สำ�คัญของแผนพัฒนาประเทศ การลดลงของความยากจนส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ในขณะเดียวกันก็มเี พียงนักวิชาการเท่านัน้ ทีเ่ ป็นแกนนำ�สำ�คัญ (เพียงแกนเดียว) ในการออกแบบ
นโยบายเพือ่ แก้ไขปัญหาความยากจนในระดับประเทศ ส่วนนักการเมืองผูม้ อี ทิ ธิพลในการกำ�หนดนโยบายในแต่ละด้าน
แทบไม่ให้ความสำ�คัญต่อปัญหาความยากจน หรือมีอิทธิพลน้อยมากในการกำ�หนดนโยบายในระดับพื้นที่ขนาดเล็กที่
เฉพาะเจาะจง
ในระยะหลัง ช่วงปี พ.ศ. 2543-2544 พรรคไทยรักไทยได้ให้ความสำ�คัญกับนโยบายเพือ่ แก้ไขปัญหาความยากจน
ในระดับประเทศ โดยมีการกำ�หนดให้การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็น “วาระแห่งชาติ” เป็นครั้งแรก และเป็นช่วง
เวลาเดียวกับที่ทุกๆ ประเทศทั่วโลกก็เริ่มกลับมาให้ความสำ�คัญกับการลดความยากจน ความสำ�เร็จทางการเมืองของ
พรรคไทยรักไทยส่วนหนึ่งก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ดังนั้น นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนในปัจจุบันจึงมีการตั้ง
เป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น มีการกระจายไปในแต่ละภาคเศรษฐกิจมากขึ้น ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการ 30 บาท
รักษาทุกโรค
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ข้อเสนอแนะด้านนโยบายสาธารณะ

ปัจจุบันปัญหาการกระจายรายได้และการกระจายความมั่งคั่งที่เหลื่อมลํ้ามากเป็นปัญหาที่รุนแรงกว่าปัญหาความ
ยากจน จึงควรมีนโยบายลดความเหลื่อมลํ้าอย่างจริงจังและยั่งยืน ความเหลื่อมลํ้าแม้จะมีแนวโน้มลดลง แต่ก็ไม่
ลดลงมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความมั่งคั่งระยะหลังกระจุกตัวในกลุ่มผู้มีรายได้สูงที่สุดมากขึ้น
ควรมีนโยบายด้านการคลังทีล่ ดความเหลือ่ มลํา้ ในส่วนนี้ เช่นการปฏิรปู โครงสร้างภาษีทเี่ พิม่ ภาษีทรัพย์สนิ
และขยายฐานภาษีไปสู่ผู้มีรายได้สูงที่ยังไม่เสียภาษีหรือเสียไม่เต็มความสามารถ
หลีกเลี่ยงการใช้นโยบายประชานิยม ซึ่งประโยชน์ตกอยู่กับคนชั้นกลางระดับล่างมากกว่าคนจน

1
2
3
4
5
6
7
8

รัฐควรมีนโยบายขจัดความยากจนที่เป็นรูปธรรมที่ให้การดูแลคนจนเป็นพิเศษ เพราะการดูแลระหว่าง
คนจนด้วยกันเองหรือจากญาติมิตรที่ไม่จนก็เป็นไปได้ยากขึ้น เนื่องจากขนาดครอบครัวมีแนวโน้มเล็กลง
นโยบายความยากจนควรเน้นกลุ่มเป้าหมาย ควรออกแบบระบบการจัดการที่เหมาะสม ประกอบด้วย
(ก) ระบบฐานข้อมูลคนจน (ข) ระบบการเข้าถึงคนจน เช่น การมีนักพัฒนาชุมชนที่กระจายและเข้าถึง
ในระดับพื้นที่
นโยบายพืน้ ฐานอืน่ ทีต่ อ้ งให้ความสำ�คัญเพิม่ ขึน้ คือการดูแลแรงงานยากจน และให้นกั เรียนยากจนมีโอกาส
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
หากต้องการให้ความเหลื่อมลํ้าลดลงอย่างยั่งยืนจำ�เป็นต้องมีชุดนโยบายที่มีเป้าหมายสองประการคือ
(ก) ป้องกันมิให้ช่องว่างระหว่างคนรวยกับกลุ่มคนอื่นในสังคมกว้างมากขึ้น (ข) เร่งความเร็วของการปรับ
ลดลงของช่องว่างระหว่างคนจนกับคนชั้นกลาง
นโยบายทีส่ ามารถบรรลุเป้าหมายหลักสองประการข้างต้นมีหลากหลายประการ ตัวอย่างเช่นการสร้างการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีสว่ นร่วมและทัว่ ถึง (Inclusive growth) โดยการทำ�ให้กระบวนการโลกาภิวตั น์
เป็นไปอย่างทัว่ ถึง (Inclusive globalization) เพือ่ ให้ผลประโยชน์ไม่กระจุกตัวอยูก่ บั กลุม่ ทุน ผูป้ ระกอบการ
และผู้บริหารธุรกิจขนาดใหญ่ ในส่วนของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีก็ควรเป็นไปอย่างทั่วถึง
(Inclusive innovation) เช่นกัน โดยต้องสร้างทักษะระดับสูงให้แรงงานจำ�นวนมากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้
ไม่กระจุกตัวเพียงผู้มีการศึกษาสูงเท่านั้น แนวนโยบายทั้งสองจะป้องกันมิให้ช่องว่างระหว่างคนรวยกับ
คนกลุ่มอื่นในสังคมกว้างมากขึ้น ส่วนการเร่งลดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนชั้นกลางนั้น นโยบายที่ได้
ประสิทธิผลที่สุดคือการสร้างระบบสวัสดิการพื้นฐานถ้วนหน้า (Basic universal welfare system) อันเป็น
กลไกที่ช่วยสร้างความเท่าเทียมกันของโอกาสในระยะยาวได้ดีที่สุด
ฐานข้อมูลคนจนอาจเป็นส่วนหนึง่ ของฐานข้อมูลระบบสวัสดิการถ้วนหน้าทีค่ วรทำ�การพัฒนาขึน้ เพือ่ เป็น
ระบบติดตามการให้สวัสดิการพื้นฐานอย่างถ้วนหน้าและไม่ซํ้าซ้อน

บทที่ 10: ความเหลื่อมลํ้าในสังคมไทย
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ในสองทศวรรษของการ
พั ฒ นา ครั ว เรื อ นไทยได้ ก้ า ว
ออกจากสังคมเกษตร ผลของ
การก้าวออกจากสังคมเกษตร
ทำ�ให้สมาชิกในครัวเรือน ซึง่ เคย
มี ก ารลงทุ น ร่ ว มกั น ทั้ ง ในด้ า น
การผลิ ต ร่ ว มกั น และบริ โ ภค
ร่ ว มกั น กลายเป็ น สั ง คมที่
ครัวเรือนส่วนใหญ่มกี ารบริโภค
ร่วมกัน แต่สมาชิกกลับแยกกัน
กระจั ด กระจายไปในภาคการ
ผลิตและบริการต่างๆ หรือตลาด
แรงงานที่ ห ลากหลายมากขึ้ น
ตามกาลเวลา
ศาสตราจารย์ ดร.อัมมาร สยามวาลา
จากการสัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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บทส่งท้าย

แต่เดิมสังคมไทยมีอัตราการตายในวัยเด็กสูง แต่ในปัจจุบันคนไทยที่ตายตั้งแต่ยังเด็ก
มีจำ�นวนลดลง แต่ตายในวัยชรามากขึ้น ครัวเรือนไทยในปัจจุบันมีบุตรหลานลดลง คนแก่
อายุยืนยาวขึ้น คนที่อยู่ในวัยทำ�งานมีสัดส่วนลดลง รุ่นลูกรุ่นหลานของเราจะมีภาระในการ
ดูแลญาติสูงอายุมากขึ้นและนานขึ้น หมายความว่าทรัพยากรของครอบครัวและรัฐบาล
จะถูกโยกย้ายมาใช้ในการศึกษาและการดูแลคนชรามากขึ้น
การศึกษา “ชีวติ คนไทยในสองทศวรรษแห่งการพัฒนา”นี้ ใช้ขอ้ มูลการ
สำ�รวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES) ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2529 - 255211
และข้อมูลการสำ�รวจภาวะการทำ�งานของประชากร (Labor force survey)
และการสำ�รวจอนามัยและสวัสดิการ จากสำ�นักงานสถิติแห่งชาติเป็นหลัก
ในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาสามารถสรุปเป็น 4 ประเด็นสำ�คัญ ดังนี้
ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาครัวเรือน
อยู่คนเดียวที่เป็นผู้สูงอายุมากขึ้น
จาก 20% เพิ่มเป็น

34%

11 การเสนอสถิติซึ่งเปรียบเทียบในการศึกษานี้

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครัวเรือน

เมือ่ จำ�แนกครัวเรือนเป็น 6 ประเภท (ได้แก่ ครัวเรือนอยูค่ นเดียว ครัวเรือน
อยู่กับเพื่อนหรือญาติ ครัวเรือน 1 รุ่น ครัวเรือน 2 รุ่น ครัวเรือน 3 รุ่น และ
ครัวเรือนแหว่งกลาง) ในช่วง 20 ปีทผี่ า่ นมา พบว่า ขนาดครัวเรือนไทยเล็กลง
ครัวเรือนที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงที่สุด คือ ครัวเรือนแหว่งกลาง (ครัวเรือนที่มี
คนแก่อยู่กับเด็ก) ครัวเรือน 1 รุ่น ครัวเรือนอยู่คนเดียว และครัวเรือน 3 รุ่น
ครัวเรือนแหว่งกลางเป็นปรากฏการณ์สำ�คัญที่พบในพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและภาคเหนือมีจ�ำ นวนรวมกันถึง 1.02 ล้านครัวเรือน และยังพบว่า
ครัวเรือนอยู่คนเดียวที่เป็นผู้สูงอายุก็มีสัดส่วนเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น
จากเดิมร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 34 ทัง้ นีค้ รัวเรือนหนึง่ รุน่ ทีผ่ สู้ งู อายุอาศัยคนเดียว
เป็นผู้หญิงมีมากขึ้น
หากมิได้ระบุปีไว้จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2529 กับ พ.ศ. 2552
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ฐานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของครัวเรือนไทย

ครัวเรือนไทยมีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ โดยรายได้เพิม่ ขึน้ มากกว่าการเพิม่ ขึน้
ของ GDP เล็กน้อย รายได้เฉลี่ยต่อหัวของครัวเรือนเพิ่มสูงมากกว่ารายจ่าย
ต่อหัว ทำ�ให้ความสามารถในการออมของครัวเรือนเพิ่มขึ้น จำ�นวนครัวเรือน
ที่ไม่มีเงินออมมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากร้อยละ 48 เหลือเพียงร้อยละ 25
เท่านั้น แต่ถึงกระนั้นคนจำ�นวนมากก็ยังไม่มีเงินออม ด้านการถือครอง
ทรัพย์สนิ พบว่ามูลค่าทรัพย์สนิ ทีค่ รัวเรือนถือครองมีมากขึน้ สำ�หรับครัวเรือน
ประเภท 1 รุน่ - 3 รุน่ ชีวติ คนไทยมีสงิ่ อำ�นวยความสะดวกเพิม่ ขึน้ ชัดเจนทีส่ ดุ
คือ โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ มีไฟฟ้า และนํ้าประปาใช้
• ความยากจนลดลง จำ�นวนคนจนลดลงอย่างมาก นโยบายหลักประกัน
สุขภาพมีผลในการลดจำ�นวนคนจนลงเกือบ 7.5 แสนคน ระหว่างช่วง
ปี พ.ศ. 2533-2537 และปี พ.ศ. 2550 นอกจากนี้นโยบายด้านสวัสดิการ
ในประเทศไทยดีขึ้นมาก เช่น โครงการอาหารกลางวันเด็ก เด็กในชนบท
กว่าร้อยละ 60 ได้รับอาหารเสริม คนชราได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ และประชาชน
ส่วนใหญ่ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาล
แม้ประเทศไทยจะมีแนวโน้มสัดส่วนความยากจนลดลง แต่ความยากจน
ยังคงกระจุกตัวอยู่กับกลุ่มครัวเรือนแหว่งกลาง และครัวเรือน 3 รุ่นมากกว่า
กลุ่มอื่นๆ ในสังคม จากข้อมูลปี พ.ศ. 2552 พบว่าอัตราส่วนรายได้ระหว่าง
กลุ่มคนจนที่สุดและกลุ่มคนรวยที่สุดยังอยู่ที่ 11.9 เท่า
• เด็กและแรงงานไทยมีการศึกษาดีขึ้น ประเทศไทยประสบความสำ�เร็จ
ในการขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างชัดเจน โดยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา
ช่ อ งว่ า งการศึ ก ษาระหว่ า งเมื อ งและชนบทดี ขึ้ น ทั้ ง ในเพศชายและหญิ ง
คนไทยมีโอกาสทางการศึกษาดีขึ้นสามารถศึกษาต่อในระดับชั้นสูงได้มาก
ส่งผลทำ�ให้แรงงานไทยมีระดับการศึกษาเฉลี่ยสูงขึ้น
• เด็กไทยอยู่กับพ่อแม่น้อยลง โดยเฉพาะเด็กที่อาศัยในชนบท เด็กใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เด็กทีอ่ ยู่ในครัวเรือนยากจนและเด็ก
ทีอ่ ยู่ในครัวเรือนแหว่งกลาง สาเหตุนมี้ าจากการย้ายถิน่ เพือ่ ทำ�งาน/เศรษฐกิจ
และการหย่าร้าง โดยจากสถิติปี พ.ศ. 2549 เด็กอยู่กับพ่อแม่มีอยู่ร้อยละ 65
แต่ในปี พ.ศ. 2552 พบว่าเด็กอยู่กับพ่อแม่ลดลงเหลือร้อยละ 62 เท่านั้น
หากพิจารณาตามกลุม่ ฐานะทางเศรษฐกิจพบว่า ในปี พ.ศ. 2552 เด็กในครัวเรือน
ยากจนมีเพียงร้อยละ 55 เท่านั้นที่มีโอกาสอยู่ในครอบครัวที่มีทั้งพ่อและแม่
(เมือ่ เปรียบเทียบกับร้อยละ 62 ในปี พ.ศ. 2549) การศึกษายังพบอีกว่า หากเด็ก
ไม่ได้อยูก่ บั พ่อแม่แล้ว โอกาสการเรียนต่อมหาวิทยาลัยของเด็กผูช้ ายจะลดลง
ร้อยละ 27 ขณะที่เด็กผู้หญิงจะลดลงร้อยละ 32.5

จำ�นวนครัวเรือนที่ ไม่มีเงินออม
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 พบว่าระดับรายได้ประชาชาติประเทศไทยลดตํ่าลงจริงในช่วงหลัง

เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือนต่อเนื่องยาวนานถึง 21 ไตรมาส (นับจากไตรมาสที่ 4/2539)
มีผลทำ�ให้คนตกงานมากกว่าปกติ 18 ไตรมาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์และสาขาการเงิน
และทั้งนี้แม้จะมีการตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงเวลาวิกฤตเศรษฐกิจมีผู้ฆ่าตัวตาย (จากสถิติจำ�นวนผู้ฆ่าตัวตายและทำ�ร้าย
ตัวเองในปี พ.ศ. 2541-2542 ของกระทรวงสาธารณสุข) และมีเด็กแรกเกิดนํ้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์มากขึ้น แต่สถิติ
ดังกล่าวยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าทั้ง 2 ประเด็นเป็นผลจากวิกฤตเศรษฐกิจ
• ครัวเรือนมีสดั ส่วนรายจ่ายด้านแอลกอฮอล์และยาสูบต่อรายจ่ายต่อเดือนลดลง แม้รายจ่ายในหมวดแอลกอฮอล์
และยาสูบ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 6 เท่า และ 2.1 เท่าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2529 แต่หากเปรียบเทียบเป็นสัดส่วน
ต่อรายจ่ายต่อคนต่อเดือนแล้ว พบว่าคนไทยบริโภคแอลกอฮอล์และยาสูบในสัดส่วนลดลงเมือ่ เทียบกับรายจ่ายทัง้ หมด
โดยครัวเรือนประเภทอยู่คนเดียวเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนการบริโภคแอลกอฮอล์และยาสูบต่อรายจ่ายรวมมากที่สุด

การพึ่งพาซึ่งกันและกัน

สมาชิกรุน่ ใหม่ของครัวเรือนไทยได้กา้ วออกจากภาคเกษตร ทำ�ให้การพึง่ พิงทุนและแรงงานเพือ่ การผลิตในครัวเรือน
ลดลงแต่ครัวเรือนไทยยังมีการพึ่งพากันใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการประหยัดรายจ่ายต่อหัว ด้านการดูแลซึ่งกันและกัน
และด้านการส่งเงินโอนระหว่างครัวเรือน
• ด้านการประหยัดรายจ่ายต่อหัว พบว่าครัวเรือนที่มีสมาชิกอยู่ร่วมกัน
หลายรุ่นจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ด้านที่อยู่อาศัยและด้านการ
คมนาคมสื่อสาร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบครัวเรือนอยู่คนเดียวและครัวเรือน 3 รุ่น
พบว่ารายจ่ายเฉลี่ยต่อหัวในกลุ่มครัวเรือน 3 รุ่นตํ่ากว่ารายจ่ายครัวเรือน
คนเดียวเกือบ 3 เท่า
• ด้านการส่งเงินโอนระหว่างครัวเรือน รายได้จากเงินโอนออกไปคิดเป็น
ร้อยละ 30 ของรายจ่ายครัวเรือน สมาชิกที่ย้ายออกเพื่อไปศึกษาจะเป็นกลุ่ม
ที่ได้รบั เงินโอนมากกว่าการย้ายแบบอืน่ ๆ ซึง่ เมือ่ สมาชิกเรียนจบแล้วจะมีการ
ส่งเงินโอนกลับไปให้ครัวเรือน ซึ่งครัวเรือนที่อยู่คนเดียวและครัวเรือน
แหว่งกลางจะเป็นกลุ่มที่ได้รับเงินโอนสูงสุด เมื่อพิจารณาประเภทผู้ส่งเงินโอน พบว่าแม้ก่อนแต่งงาน ลูกสาวและ
ลูกชายจะมีการส่งเงินโอนให้พ่อแม่ในจำ�นวนที่ใกล้เคียงกัน แต่เมื่อหลังสมรสแล้ว สถิติระบุว่าลูกสาวเป็นผู้ที่ส่งเงินให้
พ่อแม่มากที่สุด
• ด้านการดูแลซึ่งกันและกัน พบว่าสังคมไทยยังคงพึ่งพิงปู่ย่าตายายในการเลี้ยงดูบุตรหลาน ขณะที่ปู่ย่าตายาย
มีการพึง่ พาลูกหลานในด้านเศรษฐกิจ จากสถิตพิ บว่าในครัวเรือน 3 รุน่ มีสดั ส่วนจำ�นวนผูส้ งู อายุมากขึน้ แต่อายุหวั หน้า
ครัวเรือนไม่ใคร่เปลีย่ นแปลง สำ�หรับจำ�นวนเด็กในครัวเรือนประเภท 3 รุน่ จากสถิตพิ บว่ามีจ�ำ นวนเพิม่ ขึน้ จาก 4 ล้านคน
เป็น 6 ล้านคนในปี พ.ศ. 2552 แต่อย่างไรก็ดีเฉลี่ยแล้วจำ�นวนเด็กต่อครัวเรือนไทยมีทิศทางลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในปี พ.ศ. 2529 ครัวเรือนโดยเฉลี่ยมีเด็ก 1.6 คน ลดลงเหลือ 0.8 คน/ครัวเรือนในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งสำ�หรับครัวเรือน
3 รุ่น พบว่ามีจำ�นวนเด็กต่อครัวเรือนเฉลี่ยสูงที่สุดที่ 1.5 คน/ครัวเรือน ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ครัวเรือนทุกกลุ่ม

บทที่ 11: บทส่งท้าย
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ความเหลื่อมลํ้าและความยากจนในรอบ 2 ทศวรรษ

ในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมา ความเหลื่อมลํ้าในสังคมไทยมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย โดยส่วนหนึ่งเป็นการลดลง
ของช่องว่างระหว่างคนจนกับคนชั้นกลาง แต่ในขณะเดียวกันพบว่าหลายช่วงเวลาในภาวะปกติที่มิใช่วิกฤตเศรษฐกิจ
คนรวยมีแนวโน้มทีจ่ ะรวยขึน้ เร็วกว่าคนกลุม่ อืน่ ในสังคม หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ คือช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนกลุม่ อืน่
ถ่างมากขึ้น ดังนั้นโดยเปรียบเทียบแล้วกลุ่มคนชั้นกลางเดิมดูจะมีปัญหามากที่สุด เพราะถูกทิ้งห่างโดยคนรวยและ
ถูกไล่ตามโดยคนจน ข้อค้นพบนีส้ อดคล้องกับแนวโน้มผลตอบแทนจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทีเ่ พิม่ ขึน้ ช้ากว่าทัง้
ระดับอุดมศึกษาและระดับประถมศึกษา ดังนัน้ แม้การเข้าถึงการศึกษาจะดีขนึ้ มากในสองทศวรรษทีผ่ า่ นมา แต่ผลต่อการ
ลดความเหลื่อมลํ้ายังไม่เด่นชัดนักเพราะเป็นการเพิ่มขึ้นของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ให้ผลตอบแทนตํ่าเป็นหลัก

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของกลุ่มคนจนมาจากหลายสาเหตุ ทั้งจากค่าจ้าง
ที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับการศึกษาที่สูงขึ้น และจากสวัสดิการที่ดีขึ้นด้านสุขภาพ
ทำ�ให้รายจ่ายด้านนี้มีสัดส่วนน้อยลงจนทำ�ให้ความเสี่ยงต่อความยากจน
น้อยลงไปด้วย และเมื่อประกอบกับการลดลงของสัดส่วนรายจ่ายด้านอาหาร
ทำ�ให้ครัวเรือนยากจน (และครัวเรือนไม่ยากจนด้วย) สามารถเพิ่มรายจ่าย
ด้านอื่นที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตหรือการจัดการชีวิตได้ เช่น ค่าใช้จ่าย
ด้านการสื่อสาร
การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งอาชี พ ของคนไทยจากการทำ � เกษตร
มาเป็นแรงงานรับจ้างทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการเป็นอีกหนึ่งปัจจัย
ที่น่าจะมีผลต่อการกระจายรายได้ โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้น่าจะมี
ผลทำ�ให้การกระจายรายได้ดีขึ้นโดยเฉพาะหากเป็นการเปลี่ยนอาชีพของ
เกษตรกรรายย่อยที่มีรายได้ตํ่าและไม่แน่นอนมาเป็นแรงงานที่มีรายได้
แน่นอนกว่า อย่างไรก็ตามกลับพบว่าสัดส่วนรายได้จากค่าจ้างของคนไทย
มิได้เพิ่มขึ้นแม้สัดส่วนรายได้จากเกษตรกรรมจะลดลง แสดงว่าค่าจ้างของแรงงานที่เคยเป็นเกษตรกรค่อนข้างตํ่า
ทำ�ให้ในภาพรวมแม้จะมีสัดส่วนผู้มีรายได้เป็นค่าจ้าง (Wage earners) เพิ่มขึ้นแต่สัดส่วนรายได้จากค่าจ้าง
(Wage bills) ในระบบเศรษฐกิจไทยกลับไม่เพิม่ ตาม ตรงนีน้ า่ จะเป็นปัจจัยถ่วงทีท่ �ำ ให้ชอ่ งว่างระหว่างคนจนกับคนชัน้ กลาง
ซึ่งแม้จะลดลงแต่ก็ลดลงช้ากว่าที่ควรจะเป็น
ระดับความเหลื่อมลํ้าในปัจจุบันยังถือว่าอยู่ ในระดับที่สูงและที่สำ�คัญมีความเสี่ยงที่การกระจายรายได้ของ
ไทยอาจกลับมาไม่เท่าเทียมกันมากขึ้นได้ในอนาคต โดยเฉพาะหากกลุ่มคนที่รวยที่สุดได้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์
และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมากกว่ากลุ่มอื่นในสังคม ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก
ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนกลุ่มอื่นในสังคมไทยที่เพิ่มขึ้นย่อมทำ�ให้ภาพการกระจายได้ของไทยเลวลงแม้คนจน
จะขยับฐานะเป็นคนชั้นกลางจำ�นวนมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ตาม
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ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา

นัยยะทางนโยบายและข้อเสนอแนะ

การศึกษานี้ให้ข้อเสนอแนะและนัยยะทางนโยบายไว้ 8 กลุ่มนโยบาย คือ
นโยบายกระจายความเจริญจากเมืองหลักสู่ภูมิภาคแบบทั่วถึง

1
2
3
4
5
6
7
8

12 คนจนเรื้อรัง

นโยบายกระจายรายได้ โดยการปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สิน และการขยายฐานภาษีเงินได้
นโยบายจรรโลงระบบคุณค่าของการช่วยเหลือพึ่งพากันในครอบครัว เพื่อช่วยแบ่งเบาภาษีสวัสดิการ
นโยบายที่เพิ่มโอกาสด้านการศึกษาเพื่อฟูมฟักทุนมนุษย์ ในเด็กที่จะมีผลต่อการเรียนและการดำ�รงชีวิต
ในสังคมและนโยบายการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ
นโยบายสนับสนุนให้เพิม่ การมีบตุ รโดยไม่เป็นภาระทางเศรษฐกิจทีห่ นักเกินไปสำ�หรับพ่อแม่ เพือ่ ลดภาระ
การดูแลผู้สูงอายุให้แก่ครัวเรือนในอนาคต
นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน อาทิเช่น นโยบายเพื่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและลดความ
ผันผวนทางเศรษฐกิจ นโยบายระบบคุ้มครองสังคม การลดจำ�นวนคนเรื้อรัง12 เป็นต้น
นโยบายสำ�หรับผู้สูงอายุ เช่น การสร้างโอกาสการทำ�งานของผู้สูงอายุ การเตรียมทรัพยากรเพื่อการดูแล
ผู้สูงอายุ เป็นต้น
นโยบายสร้างหลักประกันด้านคุณภาพและความยั่งยืนของระบบบริการสุขภาพของประเทศ และให้มีการ
ปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการสุขภาพในระยะยาว

หรือ คนจนดักดาน หมายถึง ประชากรกลุ่มหนึ่งของสังคมตกอยู่ในห่วงโซ่ความยากจนอย่างดิ้นไม่หลุด (สมชัย, 2552)

เอกสารอ้างอิง

125

เอกสารอ้างอิง
ภาษาไทย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน. 2550. สถานการณ์แรงงานสูงอายุของประเทศไทย. กรุงเทพฯ:
มปท.
คณะทำ�งานศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บ. 2547. การจัดลำ�ดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทย 2542 โดยการ
ใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค. วารสารวิชาการสุขภาพ. 2547;13:239-56.
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. 2555. ความเหลื่อมลํ้าของโอกาสการศึกษาและมาตรการการคลังเพื่อสนับสนุนคนจน.
เอกสารประกอบการนําเสนอในการประชุมทางวิช าการ จัด โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ กรุงเทพฯ.
นงนุช สุนทรชวกานต์ และ สายพิณ ชินตระกูลชัย. 2552. การสร้างโอกาสการทำ�งานของผู้สูงอายุ. เสนอต่อมูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.).
นงลักษณ์ พะไกยะ. 2551. ความต้องการกำ�ลังคนด้านสุขภาพในการดูแลผูส้ งู อายุ. เอกสารประกอบการประชุมเวทีระดม
ความคิดเห็นต่อประเด็นนโยบาย เรื่อง “ระบบการดูแลและกำ�ลังคนในการดูแลผู้สูงอายุ” 30 ตุลาคม 2551.
กรุงเทพฯ: ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์.
นวพร เรืองสกุล. 2546. ออมก่อน รวยกว่า - ฉบับพิเศษสำ�หรับตลาดหลักทรัพย์. กรุงเทพฯ: ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย.
ประเวศ วะสี และคณะ. 2536. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย. สมพันธุ์ เตชะอธิก (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ:
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์. 2549. วัยรุ่นไม่เป็นปัญหา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สารคดี
ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์. 2553. นิยามผูส้ งู อายุดว้ ยช่วงชีวติ ข้างหน้า. ใน ประชากรและสังคม 2553 :
คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล.
ปราโมทย์ ประสาทกุล. 2555ก. เอกสารสรุปการประชุมมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยมหิดล
. 2555ข. “สั ง คมผู้ สู ง อายุ ไ ทยยั ง อยู่ ร ะดั บ ประถม” ใน วารสารประชากรและการพั ฒ นา
ปีที่ 32 ฉบับที่ 6 เดือนสิงหาคม-กันยายน. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
มัทนา พนานิรามัย. 2550. การเปลี่ยนแปลงในวิธีการปิดงบขาดดุลรายได้ของคนไทยและนัยต่อการเข้าสู่รัฐสวัสดิการ.
สัมนาวิชาการ เรื่อง “จะแก้ปัญหาความยากจนอย่างไร: แข่งขัน แจกจ่าย หรือสวัสดิการ” 10-11 พฤศจิกายน
2550. ชลบุรี: โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน.
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. 2549. เวทีสาธารณะอนาคตประเทศไทย (Modernized Thailand): บทสนทนา
แบบมินิโปรเจ็คท์ของ 2 นักคิด ศ.นพ.ประเวศ วะสี–ศ.เสน่ห์ จามริก. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
เดือนตุลา.

126

ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา

วัลลภ ตังคณานุรักษ์. 2540. คิดเพื่อเด็ก. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
ศิริพันธุ์ สาสัตย์. 2551. การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถานบริการ. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องผูส้ งู อายุ เรือ่ ง “ทิศทางการดูแลระยะยาวสําหรับผูส้ งู อายุในประเทศไทย” 20 สิงหาคม 2551
ณ กรุงเทพฯ: สโมสรทหารบก.
สงวน นิตยารัมภ์พงศ์. 2551. เปลี่ยนมะเร็งเป็นพลัง. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: มติชน
สถาบันรามจิตติ. 2551. โครงการสำ�รวจข้อมูล Child Watch รายจังหวัดปี พ.ศ. 2550-2551.
สมชัย จิตสุชน. 2552. แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน: เสรีนยิ ม ประชานิยม หรือรัฐสวัสดิการ. รายงานทีดอี าร์ไอ
ฉบับที่ 73 เดือนสิงหาคม 2552 , กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
สาวิตรี ทยานศิลป์. 2553. การส่งเสริมและพัฒนาเด็กในครอบครัวหย่าร้าง. ภายใต้โครงการศึกษาสถานการณ์
ครอบครัวไทย. นำ�เสนอในการประชุมสมัชชาครอบครัวแห่งชาติ ประจำ�ปี 2553. โดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
สำ�นักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข. 2552. รายงานผลการศึกษาภาระโรคและ
การบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2547.
สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ. 2546-2550. การสำ�รวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2546-2550. กรุงเทพฯ: สำ�นักสถิติ
พยากรณ์.
. 2551. การสำ�รวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี 2550. กรุงเทพฯ
เสน่ห์ จามริก. 2537. แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทย: บทวิเคราะห์เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สถาบัน
ชุมชนท้องถิ่นพัฒนา.
อมรวิชช์ นาครทรรพ. 2548. เด็กไทยในมิติวัฒนธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก.
อมรา สุนทรธาดา และ สุพตั รา เลิศชัยเพชร. 2552. การลดลงของครอบครัวสามช่วงวัยในสังคมไทย: นัยยะเชิงนโยบาย.
ใน “ครอบครัวไทย” ในสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านทางสังคมและประชากร ประชากรและสังคม 2552.
ชาย โพธิสิตา และสุชาดา ทวีสิทธิ์ (บรรณาธิการ). นครปฐม: สำ�นักพิมพ์ประชากรและสังคม
อรทัย อาจอํ่า. 2553. แก่แล้วไม่มีคุณค่าจริงหรือ: บทสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของผู้สูงอายุ. ใน ประชากร
และสังคม 2553: คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

ภาษาอังกฤษ

Goodman, C.C., Pasztor, E.M. Potts, M., and R.A. Runnels. 2002. Grandparents Raising Grandchildren:
Stresses and Satisfactions. in Kinship Caregivers and Social Workers: The Challenge of Collaboration.
An Evidence-Based Research-to-Practice Curriculum Development Project, California Social Work
Education Center.
Horowitz, Amy. 1985. Sons and Daughters as Caregivers to Older Parents: Differences in Role Performance
and Consequences. The Gerontological. 25(6): 612-617.

เอกสารอ้างอิง

127

Pootrakool, K., Ariyapruchya, K., Sodsrichai, T. 2005. Long-term Saving in Thailand: Are We Saving Enough
and What Are the Risks?. BOT Discussion Paper No. DP/12/2005. Bank of Thailand.
Solomon, Jennifer Crew and Jonathan Marx. 1995. “To Grandmother’s House We Go”: Health and School
Adjustment of Children Raised Solely By Grandparents. The Gerontologist. 35(3): 386-394.
Thaicharoen, Y., Ariyapruchya, K., Chucherd, T. 2004. Rising Thai Household Debt: Assessing Risks and
Policy Implications. BOT Symposium 2004, Bank of Thailand.

Note

โครงการชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา เป็นการศึกษา
การเปลี่ ย นแปลงความเป็ น อยู่ ด้ า นต่ า งๆ ของครั ว เรื อ น ประเภทต่ า งๆ
ตามวงจรชีวิต ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา เช่น การศึกษา ชีวิตการทำางาน
รายได้และรายจ่ายครัวเรือน การออมและการสะสมทรัพย์สิน สวัสดิการ
สุ ข ภาพ นอกจากนี้ ร ายงานฉบั บ นี้ จ ะหยิ บ ยกประเด็ น สำ า คั ญ บางประเด็ น
มาอธิบาย เช่น ความเหลื่อมลำ้า สิ่งอำานวยความสะดวกในบ้าน และผลกระทบ
ของวิกฤตเศรษฐกิจต่อความเป็นอยู่ของครัวเรือน
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