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บทความนี้กลั่นกรองเนื้อหาจากบทความ aBRIDGEd ฉบับเต็มเรื่อง “เศรษฐกิจไทยในสังคมชราภาพ: บริบท
ใหม่ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลือมล้าทางรายได้” เผยแพร่ใน website ของสถาบันวิจัย
เศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (www.pier.or.th)

การเข้าสู่สังคมชราภาพของประเทศไทยจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสาคัญ
ในทศวรรษที่ผ่านมาจ านวนประชากรผู้สูงอายุเพิ ่มสูงขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ อง ตัวเลขส ารวจในปี พ.ศ. 2557 พบว่า
ผู้สูงอายุมีสัดส่วนถึงร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งประเทศ และแนวโน้มยังจะคงทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป
การประมาณการโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2583 ประเทศไทย
จะมีผู้สูงอายุมากถึง 1 ใน 3 นอกจากนั้น ในอีก 12 ปีข้างหน้า จานวนประชากรไทยจะเริ่ม ‘ลดลง’ และในอีก 25 ปีข้างหน้า
ประเทศไทยจะมีจานวนประชากรลดลงกว่า 1 ล้านคนจากปัจจุบัน
สังคมชราภาพส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไร? การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยมีแนวโน้มที่จะ
โตได้ช้าลงในอนาคตเนื่องจากสัดส่วนคนทางานลดลง งานวิจัยคาดการณ์ไว้ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยที่
ร้อยละ 4.5 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อาจชะลอลงเป็นร้อยละ 3 – 3.5% เท่านั้น นั่นหมายถึงว่า คุณภาพชีวิตของคนไทยจะ
เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ควรจะเป็นถึง 2 เท่า ในช่วงเวลา 70 ปี สิ่งที่น่ากังวลใจก็คือประเทศไทยจะ ‘แก่ก่อนรวย’ การขาดแคลน
ปัจจัยการผลิตพื้นฐานในขณะที่เรายังไม่สามารถนาเทคโนโลยีมาเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจทาให้
ประเทศไทย ‘ติดกับดักรายได้ปานกลาง’ ตลอดไปก็เป็นได้
นอกจากผลจาก ‘จานวนแรงงาน’ ที่ลดลงแล้ว ลักษณะการเลือกอาชีพก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และอาจทาให้
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแรงงานรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมี สั ดส่วนแรงงานที่ เป็นผู ้ จ้ างงานตนเอง (Self-employed) เช่ น คนขั บแท็กซี่
รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า ค้าขายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น ประมาณร้อยละ 35 ของจานวนแรงงานทั้งหมด ทั้งนี้คนทางานวัย 50-60
ปี มีจานวนมากกว่าร้อยละ 50 ที่เป็นผู้จ้างงานตนเอง กลุ่มแรงงานที่มีอายุสูงก็มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้จ้างงานตนเองเพิ่มมาก
ขึ้น งานวิจัยพบว่าในปี 2035 จะมีแรงงานวัย 50-60 ปีสูงขึ้นมาก และเป็นผู้จ้างงานตนเองมากกว่าร้อยละ 60 (รูปที่ 1) ซึ่ง
เป็นลักษณะอาชีพที่มีแนวโน้มที่มีประสิทธิภาพการผลิตต่ากว่าการเป็นเจ้าของกิจการหรือลูกจ้างดังนั้น จึงอาจส่งผลให้
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ผลผลิตต่อหัวโดยรวมของประเทศลดลงได้ถึงร้อยละ 30 ในอีก 30 ปีข้างหน้า ความสามารถในการหารายได้ที่แตกต่าง
กันมากขึ้นระหว่างลักษณะอาชีพจะนาไปสู่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยในอนาคต
รูปที่ 1 ลักษณะอาชีพของผู้มีงานทาตามอายุ

ที่มา: Arayavechkit, Manprasert, and Pinthong (2015)
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เราจะรั บมือกับโครงสร้างประชากรที่ เปลี่ ยนไปอย่างไร? โดยทั ่ วไปแล้ ว นโยบายที ่ จะรั บมื อกั บการเข้ าสู่
เศรษฐกิจชราภาพมักจะเกี่ยวข้องกั บการขยายอายุเกษียณ การเพิ่มการลงทุน การพัฒนาทุนมนุษย์ และการยกระดั บ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาว
1. การขยายอายุ เ กษี ย ณ งานวิ จ ั ย ชี ้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การขยายอาย ุ เ กษี ย ณการท างานของผู ้ ม ี งานท า
ในประเทศไทยสามารถ ‘เลื ่ อน’ ผลกระทบต่ อการชะลอตั วลงของเศรษฐกิ จไทยออกไปได้ ประมาณ 10 ปี แต่ ก ็ ไม่
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถาวร ในระยะยาวผลผลิตภาพของแรงงานไทยต้องเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 เพื่อที่จะชดเชยกับ
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
แทนการใช้ปัจจัยการผลิตขั้นต้นที่มีเพียงทุนและแรงงานตามแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทยที่ผ่านมา
2. การเพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ สามารถท าให้เกิ ดขึ ้นได้หลายวิธี เช่ น การลงทุนในโครงสร้าง
พื ้ นฐาน การยกระดั บโครงสร้ างทางเศรษฐกิ จที ่ เป็ น Soft Infrastructure เช่ น การพั ฒนาประสิ ทธิ ภาพระบบราชการ
การแก้ปัญหาคอรัปชั่น การลดความบินเบือนในตลาด การลดการผูกขาด และการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
จะช่วยให้ ‘ผู้เล่น’ ในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเกิดแรงจูงใจที่จะแข่งขันกันด้วย ‘การพัฒนา’ คุณภาพและประสิทธิภาพ
การส่ งเสริมให้ ใช้เทคโนโลยี การวิ จ ัยและพัฒนามาเป็ นตั วขั บเคลื ่อนกิ จกรรมการผลิต ซึ ่ งหมายถึงการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการผลิต โดยใช้ ‘สิ่งใหม่’ เป็นตัวแข่งขัน ไม่ใช่ ‘ของเก่า’ ที่ราคาถูกลงเพื่อแข่งขันทางการค้า
3. การพัฒนาระบบการเงิน เพื่อให้เกิดการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพ ดังนั้น
ประเด็นสาคัญในการพัฒนาระบบการเงินจะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความไม่สมบูรณ์ (Asymmetric Information)
ในตลาดการเงิ นโดยเฉพาะที ่ เกี ่ ยวข้ องกั บ ‘ผู ้ เล่ นหน้ าใหม่ ’ ซึ ่ งอาจท าได้ โดยการพั ฒนาระบบข้ อมู ลเครดิ ตของ
ผู้ประกอบการรายย่อย รายใหม่และนอกระบบ รวมถึงระบบสัญญา การบังคับใช้และการกากับที่สามารถคัดกรองเพื่อให้
ระบบการเงินทางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการช่วยจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
4. การพัฒนาทักษะเฉพาะทาง ซึ่งหมายถึงการส่งเสริมให้แรงงานสามารถเลือกลักษณะอาชีพที่ตนเองถนัด
ได้แก่ การพัฒนาทักษะในการบริหารองค์กรและการบริหารการเงินให้กับแรงงานผู้ที่มีความถนัดในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือในทางตรงกันข้าม การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลเฉพาะด้านให้กับแรงงานที่มีความโน้มเอียงที่จะเป็นลูกจ้าง
สิ่งดังกล่าวสามารถทาได้ผ่านกระบวนการทางการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบตลอดช่วงอายุของประชากรไทย
แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรจะส่งผลอย่างมีนัยสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย การแก้ไขปัญหา
คงมิใช่การเพิ่มจานวนประชากรหากแต่อาจมองไปข้างหน้าว่า ในกาลังแรงงานที่น้อยลง ‘แบบจาลองใหม่’ ในการพัฒนา
ประเทศไทยในลาดับขั้นต่อไปควรจะเป็น การผลักดันนโยบายร่วมที่ส่งเสริมทั้ง ‘การพัฒนาทักษะแรงงานเฉพาะด้านและ
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การพัฒนาระบบการเงิน’ จะช่วยท าให้ทั้งผลิตภาพของประเทศเพิ่มสูงขึ้น ผลผลิตต่อหัวเพิ่มสูงขึ้น ทั้งยังสามารถลด
ปัญหาความเหลื่อมล้าได้เป็นอย่างดี
นอกจากประเด็นทางเศรษฐกิจที่ได้กล่าวมาในบทความนี้ เรายังคงต้องคานึงถึงผลกระทบอื่นที่นอกเหนือไปจาก
มิติทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบันสังคมให้ความสนใจมุ่ งเป้ าไปที่ ‘คนชราในอนาคต’ อย่างไรก็ดี สังคมไทยในอนาคต มิได้
ประกอบไปด้วยคนชราเท่านั้น ผลกระทบของสังคมชราภาพจะกระทบกับทุกคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือประชากร
วัยทางานในอนาคต หากแต่คนเหล่านั้นอาจจะยังไม่สามารถส่งเสียงให้เราตระหนักถึงผลกระทบที่จะได้รับในอนาคต
ข้ อ คิ ด เห็ น ที ่ ป รากฏในบทความนี ้ เ ป็ น ความเห็ น ของผู ้ เ ขี ย น ซึ ่ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ความเห็ น ของ
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
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