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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ท� ำ การวิ เ คราะห์ อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตของผลิ ต ภาพแรงงาน
ของประเทศไทยซึ่งจ�ำแนกเป็นภาคการผลิตย่อยรวม 16 ภาค ในช่วงปี พ.ศ.2543-2552
เพื่อวิเคราะห์โอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยภายใต้การลดลงของสัดส่วนประชากร
วัยแรงงาน จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีอตั ราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงาน
โดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 1.36 ต่อปี ท�ำให้สามารถสรุปได้ว่าประเทศไทยยังมีโอกาส
ทางเศรษฐกิจที่ดี เนื่องจากประเทศไทยต้องการการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงาน
เกินกว่าร้อยละ 0.43 ต่อปี ในช่วงปี พ.ศ.2553-2558 เกินกว่าร้อยละ 0.62 ต่อปี ในช่วง
ปี พ.ศ.2558-2568 และเกินกว่าร้อยละ 0.53 ต่อปี ในช่วงปี พ.ศ.2568-2573 จึงจะ
สามารถรั ก ษาการเจริ ญ เติ บ โตของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศที่ แ ท้ จ ริ ง ต่ อ
บุคคลได้นั่นเอง อย่างไรก็ตาม ปัญหาจากการที่มีภาคการผลิตย่อย 9 ภาค ที่มีอัตรา
การเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานใกล้เคียงหรือต�่ำกว่าอัตราการเจริญเติบโตของ
ผลิตภาพแรงงานขั้นต�่ำ  และปัญหาความผันผวนของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพ
แรงงานในทุกภาคการผลิตย่อยที่อยู่ในระดับสูง อาจส่งผลกระทบต่อโอกาสทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในระยะยาว ซึ่งภาครัฐต้องเร่งท�ำการแก้ไขต่อไป
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Thailand’s Economic Prospect in Ageing Society:
Implications from Labor Productivity
Supachet Chansarn

ABSTRACT
This study analyzed the growth rate of labor productivity of Thailand
which was categorized into 16 sub-sectors during 2000-2009 in order to
analyze Thailand’s economic prospect under the diminishing proportion of
the population in the working-age group. The findings revealed that
Thailand’s average growth rate of labor productivity was 1.36 percent per
annum, implying a good economic prospect of Thailand. It is because
Thailand needs more than 0.43 percent increase in the growth rate of
labor productivity during 2010-2015, more than 0.62 percent during
2015-2025 and more than 0.53 percent during 2025-2030 to offset the
decreasing proportion of the population in the working-age group so that
Thailand can have the constant growth of real GDP per capita. However,
we found that the average growth rates of labor productivity of nine
sub-sectors were just close to or lower than the minimum growth rate
of labor productivity and the growth rates of labor productivity in every
sub-sector were very volatile. These problems may cause an adverse impact
on Thailand’s economic prospect in long-run, thus the government must
deal with them right away.
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บทน�ำ
การประกาศใช้นโยบายประชากรในปี พ.ศ.2513 เพื่อควบคุมการเพิ่มของจ�ำนวน
ประชากรในประเทศ โดยอาศัยการวางแผนครอบครัวและการคุมก�ำเนิดด้วยวิธีต่างๆ
เป็นเครื่องมือ ได้ก่อให้เกิดผลได้ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทยอย่างมหาศาล กล่าวคือ
ผลจากนโยบายดังกล่าวได้ท�ำให้ภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทยลดลงอย่างรวดเร็ว
อัตราเจริญพันธุ์รวม (จ�ำนวนบุตรโดยเฉลี่ยต่อสตรี 1 คน) ลดลงจาก 5.99 คน ในช่วง
ปี พ.ศ.2508-2513 เหลือเพียง 1.81 คนในช่วงปี พ.ศ.2548-2553 (UN 2010) ท�ำให้อตั รา
การเจริญเติบโตของประชากรลดลงจากร้อยละ 2.88 ต่อปี ในช่วงปี พ.ศ.2508-2513
เหลือเพียงร้อยละ 0.65 ต่อปี ในช่วงปี พ.ศ.2548-2553 (UN 2010) การลดลงของภาวะ
เจริญพันธุ์ดังกล่าวได้ท�ำให้สัดส่วนประชากรวัยเด็ก (0-14 ปี) ซึ่งถือเป็นประชากรพึ่งพิง
ของประเทศไทยซึ่งเคยสูงถึงร้อยละ 44.4 ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมด ในปี พ.ศ.2513
ลดลงอย่างรวดเร็วเหลือเพียงร้อยละ 21.5 ในปี พ.ศ.2553 (ค่าประมาณ) และในทาง
ตรงกันข้ามก็ได้ทำ� ให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) มีสัดส่วนเพิม่ ขึ้นเป็นร้อยละ
67.0 ของประชากรทั้งหมด (ค่าประมาณ) ในปี พ.ศ.2553 จากเดิมที่เคยมีสัดส่วน
เพียงร้อยละ 50.2 ในปี พ.ศ.2513 (UN 2010)
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างอายุของประชากรตัง้ แต่ปี พ.ศ.2513 เป็นต้นมา ได้ทำ� ให้
ประเทศไทยมีประชากรวัยแรงงานซึ่งท�ำหน้าที่เป็นผู้ผลิตของระบบเศรษฐกิจในสัดส่วนที่
สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ งเมือ่ เปรียบเทียบกับประชากรพึง่ พิง ลักษณะดังกล่าวได้สร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย โดยท�ำให้ประเทศไทยมีแรงงานในปริมาณมากและมีราคาถูก
และได้กลายเป็นยุทธศาสตร์หลักของประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบเน้นใช้แรงงาน

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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(Labor Intensive Industry) การขยายการส่งออก และดึงดูดการลงทุนทางตรงจาก
ต่างประเทศ โดยช่วยให้ประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าและบริการได้มากขึ้นเป็น
อย่างมาก โดยเพิ่มขึ้นจากเพียงร้อยละ 15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ในปี
พ.ศ.2513 เป็นเกินกว่าร้อยละ 70 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา น�ำไปสู่การเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น ทั้งนี้พบว่า ในช่วงปี พ.ศ.25132550 ประเทศไทยมีคา่ เฉลีย่ ของอัตราการเจริญเติบของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ที่แท้จริงสูงถึงร้อยละ 5.95 ต่อปี (World Bank 2009)
อย่างไรก็ตาม โอกาสทางเศรษฐกิจจากการเจริญเติบโตของสัดส่วนประชากร
วัยแรงงานของประเทศไทยก�ำลังจะหมดไป เนื่องจากสัดส่วนประชากรวัยแรงงานของ
ประเทศไทยจะมีคา่ สูงสุดในปี พ.ศ.2553 นี้ ทีร่ อ้ ยละ 67 ของประชากรทัง้ หมด หลังจาก
นี้จะลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจะเหลือเพียงร้อยละ 65.6 และ 63.6 ในปี พ.ศ.2558 และ
2563 ตามล�ำดับ ในขณะที่สัดส่วนประชากรพึ่งพิงอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งได้แก่ ประชากรวัย
สูงอายุ จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 11.5 ของประชากรทั้งหมด ในปี
พ.ศ.2553 เป็นร้อยละ 13.7 และ 16.4 ในปี พ.ศ.2558 และ 2563 ตามล�ำดับ (UN
2010) การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวย่อมส่งผลเสียต่อความสามารถในการผลิตและการค้าของ
ประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ ยังพบว่าค่าแรงขั้นต�่ำของประเทศไทยที่
เพิม่ ขึน้ ตามระดับการพัฒนา จากต�ำ่ กว่า 15 บาทต่อคนต่อวันในปี พ.ศ.2513 (กระทรวง
มหาดไทย 2553) เป็นอยู่ระหว่าง 151-206 บาทต่อคนต่อวัน ในปี พ.ศ.2553
(คณะกรรมการค่าจ้าง 2552) ซึง่ ต้นทุนแรงงานทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งก็จะเป็นอีกหนึง่ ปัจจัย
ที่ท�ำให้ความได้เปรียบของประเทศไทยหมดไปด้วยเช่นกัน
เมือ่ ความได้เปรียบทางด้านต้นทุนและปริมาณแรงงานก�ำลังจะหมดไป ประเทศไทย
จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องหันมาให้ความส�ำคัญกับผลิตภาพแรงงานให้มากขึ้นเพื่อขยาย
โอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้แรงงานทีม่ สี ดั ส่วนน้อยลงสามารถผลิตสินค้า
และบริการได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะท�ำให้ประเทศไทยยังคงมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
มีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง จากสาเหตุดังกล่าว งานวิจัยเรื่องนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในสังคมผู้สูงอายุซึ่งมีสัดส่วน
ประชากรวัยสูงอายุสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะพิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโตของ
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ผลิตภาพแรงงานของประเทศไทยซึ่งจ�ำแนกแรงงานออกเป็น 3 ภาคการผลิตใหญ่ ได้แก่
ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ รวมทั้งสิ้น 16 ภาคการผลิตย่อย
ระหว่างปี พ.ศ.2543-2552 ทั้งนี้เพื่อสะท้อนสถานการณ์ของผลิตภาพแรงงานในราย
ภาคการผลิตของประเทศไทย ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อภาครัฐใน
การวางนโยบายเพือ่ ยกระดับผลิตภาพแรงงานของประเทศเพือ่ ชดเชยการลดลงของสัดส่วน
ประชากรวัยแรงงานและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมต่อไป
การทบทวนวรรณกรรม
ผลิตภาพแรงงานถือเป็นหนึง่ ในหัวข้อทีไ่ ด้รบั ความสนใจเป็นอย่างสูงและมีการศึกษา
วิจยั อย่างกว้างขวางในหลายแง่มมุ จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่างานวิจยั จ�ำนวนมาก
มุ่งเน้นท�ำการวัดอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานในภาพรวมระดับประเทศด้วย
วิธตี า่ งๆ เช่น งานวิจยั ของ Chansarn (2009) และ Diewert et al. (2009) ในขณะที่
มีงานวิจยั อีกจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีท่ ำ� การศึกษาอิทธิพลของการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงาน
ทีม่ ตี อ่ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการยกระดับมาตรฐานการครองชีพ2ของประชาชน
ในประเทศ เช่น งานวิจัยของ Fisher and Hostland (2002) และ Chansarn (2009)
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอีกส่วนหนึ่งที่ให้ความส�ำคัญกับการศึกษาผลกระทบของประชากร
สูงวัยที่มีต่อผลิตภาพแรงงานของประเทศ เช่น งานวิจัยของ Johnson (2002) และ
Prskawetz et al. (2008)

2

มาตรฐานการครองชีพวัดโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อบุคคลในงานวิจัยของ Fisher and Hostland (2002) Shaw
(2002) และวัดโดยรายได้ประชาชาติต่อบุคคลในงานวิจัยของ Chansarn (2009)
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นอกจากงานวิจัยดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังพบว่ามีงานวิจัยอีกเป็นจ�ำนวนมากที่
เน้นศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ ที่มีต่อผลิตภาพแรงงาน เช่น
อิทธิพลของการศึกษาที่มีต่อผลิตภาพแรงงาน (Duryea and Pages 2002; Razzak
and Timmins 2007) อิทธิพลของสุขภาพและความมีอายุยืนยาวที่มีต่อผลิตภาพแรงงาน
(Knapp 2007; Chadha 2008) อิทธิพลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทมี่ ตี อ่ ผลิตภาพ
แรงงาน (Choudhry 2009; Jajri and Ismail 2009) อิทธิพลของทุนสาธารณะและทุน
ภาคเอกชนที่มีต่อผลิตภาพแรงงาน (รัตติยา 2546) และอิทธิพลของสัญชาติของกิจการ
ที่มีต่อผลิตภาพแรงงาน (Ramstetter 2004)
ส�ำหรับประเทศไทย พบว่ามีงานวิจยั จ�ำนวนไม่นอ้ ยทีท่ ำ� การศึกษาผลิตภาพแรงงาน
ของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม งานวิจัยส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องจะท�ำการศึกษาในภาพรวม
ระดั บ ประเทศไม่ ว ่ า จะเป็ น งานวิ จั ย ของ รั ต ติ ย า (2546) ที่ ท� ำ การศึ ก ษาอั ต รา
การเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานของประเทศไทยทั้งในภาพรวมและแยกเป็นภาคย่อย
รวมทัง้ ศึกษาอิทธิพลของทุนสาธารณะและทุนภาคเอกชนทีม่ ตี อ่ ผลิตภาพแรงงาน งานวิจยั
ของ Ramstetter (2004) ที่ท�ำการศึกษาอิทธิพลของสัญชาติของกิจการที่มีต่อผลิตภาพ
แรงงาน และงานวิจัยของ Chansarn (2009) ที่ท�ำการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของ
ผลิตภาพแรงงานของประเทศไทยและอิทธิพลของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพ
แรงงานทีม่ ตี อ่ มาตรฐานการครองชีพ ทัง้ นีย้ งั ไม่พบงานวิจยั ใดทีเ่ น้นศึกษาผลิตภาพแรงงาน
เจาะลึกลงไปในภาคการผลิตย่อยของภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
ดังนัน้ งานวิจยั เรือ่ งนีจ้ งึ ถือเป็นการศึกษาผลิตภาพแรงงานในส่วนทีย่ งั ไม่มกี ารศึกษาอย่าง
ชัดเจนในอดีต ซึ่งจะช่วยให้การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภาพแรงงานสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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โครงสร้างก�ำลังแรงงานของประเทศไทย
การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างก� ำลัง
แรงงานของประเทศไทยอย่างชัดเจน โดยได้ทำ� ให้กำ� ลังแรงงานของประเทศไทยกลายเป็น
ก�ำลังแรงงานสูงวัย (Workforce Ageing) ซึ่งแรงงานอายุมากก�ำลังมีสัดส่วนสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่แรงงานอายุน้อยก�ำลังมีสัดส่วนต�่ำลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
ทัง้ นี้ จากข้อมูลโครงสร้างก�ำลังแรงงานของประเทศไทยจ�ำแนกตามกลุม่ อายุระหว่างปี พ.ศ.
2544-2552 ซึ่งแสดงดังปรากฏในตารางที่ 1 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในขณะที่ก�ำลัง
แรงงานของประเทศไทยมีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจาก 34.06 ล้านคน ในปี พ.ศ.2544
เป็น 38.73 ล้านคน ในปี พ.ศ.2552 นั้น ก�ำลังแรงงานอายุ 15-39 ปี ได้มีสัดส่วน
ต�่ำอย่างต่อเนื่อง ตรงกันข้ามกับก�ำลังแรงงานอายุ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยพบว่าสัดส่วนก�ำลังแรงงานอายุ 15-19 ปี ได้ลดลงจากร้อยละ 5.48 ของ
ก�ำลังแรงงานทั้งหมดในปี พ.ศ.2544 เหลือเพียงร้อยละ 3.58 ในปี พ.ศ.2552 ในขณะที่
สัดส่วนก�ำลังแรงงานอายุ 20-24 ปี 25-29 ปี 30-34 ปี และ 35-39 ปี ได้ลดลงจาก
ร้อยละ 12.24 14.60 14.11 และ 13.15 ของก�ำลังแรงงานทั้งหมด ในปี พ.ศ.2544
เหลือเพียงร้อยละ 9.48 12.04 12.51 และ 12.98 ในปี พ.ศ.2552 ตามล�ำดับ ส�ำหรับ
ก�ำลังแรงงานอายุ 40-49 ปี พบว่ามีสดั ส่วนคิดเป็นร้อยละ 21.97 ของก�ำลังแรงงานทัง้ หมด
ในปี พ.ศ.2544 จากนั้นเพิ่มสูงขึ้นจนมีค่าสูงสุดที่ร้อยละ 24.76 ในปี พ.ศ.2551 อย่างไร
ก็ตาม ในปี พ.ศ.2552 ก�ำลังแรงงานอายุ 40-49 ปี ได้ลดลงเหลือร้อยละ 24.74 ของ
ก�ำลังแรงงานทั้งหมด และคาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับก�ำลังแรงงานอายุ
15-39 ปี ทั้งนี้ การเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของก�ำลังแรงงานอายุ 50-59 และ 60 ปี
ขึ้นไป จากร้อยละ 12.69 และ 5.77 ของก�ำลังแรงงานทั้งหมดในปี พ.ศ.2544 เป็น
ร้อยละ 16.75 และ 7.91 ในปี พ.ศ.2552 ตามล�ำดับ และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง สะท้อนภาพก�ำลังแรงงานสูงวัยที่ประเทศไทยก�ำลังเผชิญได้เป็นอย่างดี
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ตารางที่ 1: โครงสร้างก�ำลังแรงงานของประเทศไทยจ�ำแนกตามกลุ่มอายุ
ปี
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552

ก�ำลังแรงงาน
34,059.88
34,593.82
35,483.55
36,247.03
36,600.51
36,830.19
37,380.45
38,151.33
38,734.77

15-19
5.48
4.97
4.87
4.99
4.34
4.25
3.92
3.77
3.58

20-24
12.24
11.86
11.67
11.51
10.25
9.88
9.77
9.85
9.48

25-29
14.60
14.52
14.27
14.08
12.84
12.72
12.52
12.21
12.04

30-34
14.11
14.11
13.88
13.94
13.43
13.34
13.02
12.70
12.51

35-39
13.15
13.07
13.09
12.99
13.67
13.59
13.37
13.18
12.98

40-49
21.97
22.20
22.25
22.12
24.09
24.36
24.54
24.76
24.74

50-59 60 +
12.69 5.77
13.18 6.09
13.57 6.40
13.73 6.64
14.34 7.04
14.83 7.02
15.62 7.25
16.09 7.44
16.75 7.91

ที่มา: จากการค�ำนวณของผู้วิจัยโดยอาศัยข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (2553)

อัตราการมีส่วนร่วมในก�ำลังแรงงานของประเทศไทยจ�ำแนกตามกลุ่มอายุระหว่าง
ปี พ.ศ.2544-2552 ดังปรากฏในตารางที่ 2 สามารถสะท้อนภาพก�ำลังแรงงานสูงวัย
ของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน โดยพบว่าอัตราการมีส่วนร่วมในก�ำลังแรงงาน
ของประชากรอายุ 25-49 ปี มีคา่ ค่อนข้างคงทีร่ ะหว่างปี พ.ศ.2544-2552 กล่าวคือ อัตรา
การมีส่วนร่วมในก�ำลังแรงงานของประชากรอายุ 25-29 ปี 30-34 ปี 35-39 ปี และ
40-49 ปี เท่ากับร้อยละ 87.26 89.29 90.35 และ 88.50 ในปี พ.ศ.2544 และเท่ากับ
ร้อยละ 87.68 90.10 90.94 และ 89.80 ในปี พ.ศ.2552 ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม
พบว่าอัตราการมีส่วนร่วมในก�ำลังแรงงานของประชากรอายุน้อย นั่นคือ อายุ 15-19 ปี
และ 20-24 ปี กลับมีคา่ ต�ำ่ ลงอย่างเห็นได้ชดั โดยอัตราการมีสว่ นร่วมในก�ำลังแรงงานของ
ประชากรอายุ 15-19 ปี และ 20-44 ปี ได้ลดลงจากร้อยละ 33.24 และ 72.16 ในปี
พ.ศ.2544 เหลือเพียงร้อยละ 26.41 และ 70.23 ในปี พ.ศ.2552 ตามล�ำดับ ซึ่งสาเหตุ
ก็น่าจะมาจากการที่ประชากรอายุน้อยมีแนวโน้มที่จะเข้ารับการศึกษามากขึ้น รวมทั้ง
ใช้เวลาในการศึกษายาวนานขึ้นนั่นเอง ในทางตรงกันข้าม อัตราการมีส่วนร่วมในก�ำลัง
แรงงานของประชากรอายุมากกลับมีค่าสูงขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งนี้ตารางที่ 2 ชี้ให้เห็นว่า
อัตราการมีส่วนร่วมในก�ำลังแรงงานของประชากรอายุ 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป
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ได้สูงขึ้นจากร้อยละ 78.39 และ 33.35 ในปี พ.ศ.2544 เป็นร้อยละ 82.22 และ 39.33
ในปี พ.ศ.2552 ตามล�ำดับ ซึ่งสาเหตุก็น่าจะมาจากการที่ประชากรวัยสูงอายุของ
ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตในอัตราที่สูงกว่าประชากรวัยแรงงาน (เนื่องจากการลดลง
อย่างต่อเนื่องของภาวะเจริญพันธุ์ท�ำให้มีเด็กเกิดน้อยลงและภาวะการตายที่อยู่ในระดับต�่ำ
ท�ำให้ประชากรวัยสูงอายุมอี ายุยนื ยาวมากขึน้ ) ท�ำให้ประชากรวัยสูงอายุทไี่ ม่มผี เู้ ลีย้ งดูและ
จ�ำเป็นต้องท�ำงานเพื่อเลี้ยงชีพมีจ�ำนวนมากขึ้นนั่นเอง
ตารางที่ 2: อัตราการมีส่วนร่วมในก�ำลังแรงงานของประเทศไทยจ�ำแนกตามกลุ่มอายุ
ปี
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552

15-19
33.24
30.95
31.42
32.74
30.27
29.85
27.85
27.28
26.41

20-24
72.16
71.33
72.36
72.47
70.43
68.63
69.20
71.57
70.23

25-29
87.26
87.80
88.23
87.93
87.61
87.67
87.85
87.40
87.68

30-34
89.29
89.77
89.63
90.62
89.60
90.31
90.08
89.55
90.10

35-39
90.35
90.06
91.35
90.98
90.64
90.84
91.01
90.46
90.94

40-49
88.50
88.93
89.68
89.08
88.93
88.95
89.65
89.59
89.80

50-59
78.39
79.54
80.58
80.25
80.49
80.05
81.67
81.32
82.22

60 +
33.35
34.78
36.32
37.28
38.16
37.35
38.03
37.90
39.33

ที่มา: จากการค�ำนวณของผู้วิจัยโดยอาศัยข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (2553)

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างก�ำลังแรงงานของประเทศไทยดังกล่าวข้างต้นสะท้อน
ให้เห็นว่าประเทศไทยก�ำลังมีแรงงานอายุน้อยในสัดส่วนที่ลดลงและมีแรงงานอายุมากใน
สัดส่วนทีส่ งู ขึน้ เมือ่ พิจารณาการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวร่วมกับข้อสมมติวา่ แรงงานอายุนอ้ ย
มักจะมีก�ำลังและร่างกายที่แข็งแรงมากกว่าแรงงานอายุมาก ในขณะที่แรงงานอายุมาก
มักจะมีประสบการณ์ในการท�ำงานมากกว่าแรงงานอายุน้อย จึงน�ำไปสู่ประเด็นค�ำถามว่า
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างก�ำลังแรงงานดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลิตภาพแรงงานของ
ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร ซึ่งเป็นประเด็นที่จะท�ำการศึกษาในงานวิจัยเรื่องนี้นั่นเอง
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ระเบียบวิธีวิจัย
1. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
งานวิจัยเรื่องนี้ได้แบ่งแรงงานออกเป็น 3 ภาคการผลิต ได้แก่ ภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ รวมทัง้ สิน้ 16 ภาคการผลิตย่อย3 ทัง้ นี้ ภาคเกษตรกรรม
ประกอบไปด้วย 2 ภาคการผลิตย่อย ได้แก่ (1) ภาคเกษตรกรรม ล่าสัตว์ และป่าไม้
(2) ภาคการประมง ภาคอุตสาหกรรมประกอบไปด้วย 4 ภาคการผลิตย่อย ได้แก่
(1) ภาคการท�ำเหมืองแร่และเหมืองหิน (2) ภาคอุตสาหกรรมการผลิต (3) ภาคการไฟฟ้า
ก๊าซ และประปา (4) ภาคการก่อสร้าง และภาคบริการประกอบไปด้วย 10 ภาคการ
ผลิตย่อย ได้แก่ (1) ภาคการค้าส่งและค้าปลีก (2) ภาคการโรงแรมและภัตตาคาร
(3) ภาคการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และคมนาคม และ (4) ภาคการเงินการธนาคาร
(5) ภาคการค้าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่า และธุรกิจอื่นๆ (6) ภาคการบริหาร
ราชการแผ่นดิน (7) ภาคการศึกษา (8) ภาคการบริการสุขภาพและสังคมสงเคราะห์
(9) ภาคการบริการสังคม ชุมชน และส่วนบุคคล และ (10) ภาคบริการคนรับใช้
งานวิจัยเรื่องนี้อาศัยข้อมูลอนุกรมเวลารายปีจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 3 แหล่ง
ได้แก่ (1) ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2553) (2)
ธนาคารแห่งประเทศไทย (2553) และ (3) World Bank (2009) โดยข้อมูลที่ได้จาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศที่แท้จริง4จากแต่ละภาคการผลิต (หน่วยเป็นล้านบาท) ข้อมูลที่ได้จาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ จ�ำนวนแรงงานในแต่ละภาคการผลิต (หน่วยเป็นล้านคน)
และข้อมูลที่ได้จาก World Bank ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง5

3
4

การแบ่งภาคการผลิตอาศัยเกณฑ์ของ International Standard Industrial Classification (ISIC) (UN 1989)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง (Real GDP) หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่คิดตามราคาปี
พ.ศ.2531
5 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง (Real GDP) ของ World Bank หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ที่คิดตามราคาปี ค.ศ.2000 (พ.ศ.2543) ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ
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ของประเทศไทย (หน่วยเป็นล้านดอลลาร์สหรัฐ) (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ที่แท้จริงต่อบุคคลของประเทศไทย (หน่วยเป็นดอลลาร์สหรัฐ) (3) สัดส่วนประชากร
วัยแรงงาน (หน่วยเป็นร้อยละ) และ (4) ก�ำลังแรงงาน (หน่วยเป็นพันคน) ทั้งนี้ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและจ�ำนวนแรงงานจากแต่ละภาคการผลิตครอบคลุม
ช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542-2552 ในขณะที่ข้อมูลจาก World Bank ทั้งหมดครอบคลุม
ช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2504-2550
2. กระบวนการวิเคราะห์
2.1 อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงาน
ในส่วนนี้จะท�ำการค�ำนวณอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานในทุกภาค
การผลิตย่อยทัง้ 16 ภาค (ค�ำนวณแยกเป็นรายภาคการผลิต) ระหว่างปี พ.ศ.2543-2552
โดยอาศัยวิธกี ารค�ำนวณของ US Bureau of Labor Statistics (BLS 2009) ซึง่ มีขนั้ ตอน
ในการค�ำนวณดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: ท�ำการค�ำนวณดัชนีผลิตภาพแรงงาน โดยใช้สูตรค�ำนวณดังต่อไปนี้

ก�ำหนดให้ LPI คือ ดัชนีผลิตภาพแรงงานในปีที่ t โดยมีปที ี่ 0 เป็นปีฐาน Q คือ ปริมาณ
ผลผลิต (วัดโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง) ในปีที่ t Q คือ ปริมาณ
ผลผลิตในปีฐาน L คือ ปริมาณปัจจัยแรงงาน (วัดโดยจ�ำนวนแรงงาน) ในปีที่ t และ
L คือ ปริมาณปัจจัยแรงงานในปีฐาน
t, 0

t

0

t

0
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ขั้นตอนที่ 2: ท�ำการค�ำนวณอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงาน โดยใช้
สูตรค�ำนวณอัตราการเจริญเติบโตแบบเอ็กโปเนนเชียล (Exponential Growth Rate)
ดังต่อไปนี้

ก�ำหนดให้ LPG = อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานในปีที่ t
ในการค�ำนวณอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานจะก�ำหนดให้ปี พ.ศ.2541
เป็นปีฐาน โดยจะท�ำการค�ำนวณอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานแยกเป็น
รายภาคการผลิตย่อยทั้ง 16 ภาค จากนั้นจึงจะท�ำการค�ำนวณอัตราการเจริญเติบโตของ
ผลิตภาพแรงงานในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ทัง้ นี้ การค�ำนวณ
อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานโดยรวมของภาคการผลิตทั้ง 3 ภาค จะอาศัย
วิธีการค�ำนวณเดียวกันกับอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานแยกเป็นรายภาค
การผลิตย่อย นั้นคือ เริ่มต้นด้วยการค�ำนวณดัชนีผลิตภาพแรงงานด้วยสมการที่ (1)
จากนั้นจึงท�ำการค�ำนวณอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานด้วยสมการที่ (2)
นั่นเอง
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณผลผลิตของภาคการผลิตทั้ง 3 ภาค มาจาก
ภาคการผลิตย่อยหลายภาค ซึ่งมีน�้ำหนักไม่เท่ากัน ดังนั้น การค�ำนวณปริมาณผลผลิต
โดยรวมของภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ จึงจ�ำเป็นต้องพิจารณา
ประเด็นดังกล่าวด้วย เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว การค�ำนวณปริมาณผลผลิตจะอาศัย
สูตรค�ำนวณซึ่งปรับจากสูตรของ Tornqvist (Tornqvist Formula) (BLS 2009) ดังนี้
t

ก�ำหนดให้ Q คือ ปริมาณผลผลิตรวมของภาคการผลิตในปีที่ t Q คือ ปริมาณผลผลิต
รวมของภาคการผลิตในปีที่ t-1 n คือ จ�ำนวนภาคการผลิตย่อย q คือ ปริมาณผลผลิต
ของภาคการผลิตย่อย i ในปีที่ t q คือ ปริมาณผลผลิตของภาคการผลิตย่อย i
ในปีที่ t-1 และ w คือ น�้ำหนักเฉลี่ยของผลผลิตของภาคการผลิตย่อย i
t

t-1

i, t

i, t-1

i, t
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ทั้งนี้
ก�ำหนดให้ S คือ สัดส่วนของมูลค่าของปริมาณผลผลิตของภาคการผลิตย่อย i ในปีที่
t และ S = สัดส่วนของมูลค่าของปริมาณผลผลิตของภาคการผลิตย่อย i ในปีที่ t-1
สูตรค�ำนวณดังสมการที่ (3) ข้างต้นจะให้ค่าอัตราส่วนระหว่างปริมาณผลผลิต
ในปีที่ t ต่อปริมาณผลิตในปีที่ t-1 ซึ่งสามารถน�ำไปค�ำนวณดัชนีปริมาณผลผลิตในปีที่ t
โดยมีปีฐานคือปีที่ 0 ได้ดังนี้
i, t

i, t-1

จากนั้นจึงน�ำเอาดัชนีปริมาณผลผลิตข้างต้นไปค�ำนวณดัชนีผลิตภาพแรงงานและ
อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานดังสมการที่ (1) และ (2) ตามล�ำดับ
2.2 อิทธิพลของผลิตภาพแรงงานที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในส่วนนีจ้ ะท�ำการวิเคราะห์อทิ ธิพลของผลิตภาพแรงงานทีม่ ตี อ่ การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจซึ่งวัดโดยอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง
ต่อบุคคล โดยจะครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2505-2550 ทั้งนี้เพื่อศึกษาว่า
ผลิตภาพแรงงานของประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ในระดับที่จะสามารถชดเชยการลดลงของ
สัดส่วนประชากรวัยแรงงานและท�ำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไปได้หรือไม่
และเมื่อพิจารณาเป็นรายภาคการผลิต ภาคการผลิตใดบ้างที่ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้ แบบจ�ำลองที่ใช้ในการวิเคราะห์มีดังนี้
gdp = β0 + β1wa + β2lp + μ

ก�ำหนดให้ gdp คือ อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง
ต่อบุคคล, wa คือ อัตราการเจริญเติบโตของสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน, lp คือ อัตรา
การเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงาน, β คือ ค่าสัมประสิทธิ์ที่แสดงการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงต่อบุคคลเมื่อ
อัตราการเจริญเติบโตของประชากรวัยแรงงานเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 และ β คือ
1

2
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ค่าสัมประสิทธิ์ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศทีแ่ ท้จริงต่อบุคคลเมือ่ อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานเปลีย่ นแปลง
ไปร้อยละ 1 โดยข้อมูลทั้งหมดครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2505-2550
อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงาน (lp) จะได้จากการค�ำนวณโดยอาศัย
สมการที่ (1) และ (2) ข้างต้น โดยก�ำหนดให้ปริมาณผลผลิต (Q) วัดโดยผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศที่แท้จริง และปริมาณแรงงาน (L) วัดโดยก�ำลังแรงงาน ทั้งนี้
ค่าสัมประสิทธิ์ β และ β จะท�ำให้สามารถค�ำนวณอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพ
แรงงานขัน้ ต�่ำทีป่ ระเทศต้องการเพือ่ ชดเชยการลดลงของอัตราการเจริญเติบโตของสัดส่วน
ประชากรวัยแรงงานและท�ำให้ประเทศยังคงมีอตั ราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศที่แท้จริงต่อบุคคลที่เป็นบวกต่อไป ซึ่งค่าดังกล่าวจะถูกน�ำมาพิจารณา
ร่วมกับอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานที่เป็นอยู่ของประเทศไทยเพื่อวิเคราะห์
โอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป
1

2

ผลลัพธ์และการอภิปรายผล
อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานแสดงดังปรากฏในตารางที่ 3 ซึ่งจาก
ตารางพบว่า ในภาพรวมประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย
ระหว่างปี พ.ศ.2543-2552 เพียงร้อยละ 1.36 ต่อปี โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
ร้อยละ 2.78 ต่อปี ซึ่งถือว่ามีความผันผวนค่อนข้างมาก และเมื่อพิจารณาอัตรา
การเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานของประเทศไทยเป็นรายปี พบว่าปี พ.ศ.2543
เป็นปีที่ประเทศไทยมีอัตราเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานสูงที่สุดที่ร้อยละ 5.69 ต่อปี
แต่ในปีถัดไปกลับมีค่าติดลบร้อยละ -2.80 ก่อนจะมีสูงอีกครั้งที่ร้อยละ 5.62 ต่อปี
ในปี พ.ศ.2545 จากนัน้ อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานของประเทศมีคา่ ต�ำ่ กว่า
ร้อยละ 1 ต่อปี ในช่วงปี พ.ศ.2546-2547 และมีคา่ ติดลบร้อยละ -0.37 ต่อปี ในปี พ.ศ.
2548 ก่อนที่มีค่าสูงขึ้นอีกครั้งเป็นร้อยละ 3.16 ต่อปี ในปี พ.ศ.2549 จากนั้นอัตรา
การเจริ ญ เติ บ โตของผลิ ต ภาพแรงงานของประเทศไทยได้ ล ดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจาก
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ร้อยละ 1.86 ต่อปี ในปี พ.ศ.2550 เป็นร้อยละ 0.44 ต่อปี ในปี พ.ศ.2551 และติดลบ
ร้อยละ -1.38 ต่อปี ในปี พ.ศ.2552
เมื่อพิจารณาเป็นรายภาคการผลิต พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วภาคเกษตรกรรมกลับเป็น
ภาคที่มีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานสูงที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 2.13 ต่อปี
และมีความผันผวนของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานในระดับสูงเช่นเดียวกัน
โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงถึงร้อยละ 4.79 ต่อปี ทั้งนี้ ภาคเกษตรกรรมมีอัตรา
การเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานในระดับสูงในช่วงปี พ.ศ.2543-2544 ที่ร้อยละ 6.74
และ 4.79 ต่อปี ก่อนที่จะมีค่าติดลบที่ร้อยละ -2.44 ต่อปี ในปี พ.ศ.2545 จากนั้นในปี
พ.ศ.2546 อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานในภาคเกษตรกรรมมีค่าสูงสุดที่
ร้อยละ 13.10 ต่อปี และนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา ภาคเกษตรกรรมมีอัตรา
การเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานในระดับต�ำ่ มาโดยตลอด โดยมีอตั ราการเจริญเติบโต
อยู่ระหว่างร้อยละ -1.74 ถึง 1.32 ต่อปี เท่านั้น
เมื่อพิจารณาตามภาคการผลิตย่อยในภาคเกษตรกรรมพบว่า ภาคการประมง
มีค่าเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานเท่ากับร้อยละ 3.80 ต่อปี อยู่ใน
อันดับที่ 3 จากภาคการผลิตย่อยทั้ง 16 ภาค สูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาคเกษตรกรรม
ล่าสัตว์ และป่าไม้ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 2.05 ต่อปี โดยอยู่ในอันดับที่ 7 จากภาคการผลิต
ย่อยทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ภาคเกษตรกรรม ล่าสัตว์ และป่าไม้มีความผันผวนของอัตรา
การเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานต�่ำกว่าภาคการประมงเป็นอย่างมาก เห็นได้จาก
การทีม่ สี ว่ นเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับร้อยละ 5.05 ต่อปี ซึง่ ต�ำ่ กว่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ของภาคการประมงซึง่ มีคา่ สูงถึงร้อยละ 12.47 ต่อปี เป็นอย่างมาก นอกจากนีเ้ มือ่ พิจารณา
เฉพาะภาคเกษตรกรรม ล่าสัตว์ และป่าไม้ จะพบว่ามีอตั ราการเจริญเติบโตของผลิตภาพ
แรงงานในลักษณะที่ใกล้เคียงกับภาคเกษตรกรรมโดยรวมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้มีสาเหตุ
มาจากการที่ภาคเกษตรกรรม ล่าสัตว์ และป่าไม้ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่
แท้จริงเกินกว่าร้อยละ 80 ของภาคเกษตรกรรมโดยรวม (สศช. 2553) และมีจ�ำนวน
แรงงานเกินกว่าร้อยละ 95 ของภาคเกษตรกรรมโดยรวมนัน่ เอง (ธนาคารแห่งประเทศไทย
2553)
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ตารางที่ 3: อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละ)
ภาค
การผลิต 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
รวมทุกภาค
เกษตรกรรม
a1
a2
อุตสาหกรรม
i1
i2
i3
i4
บริการ
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10

5.69
6.74
6.42
26.97
-2.28
37.91
-2.55
11.63
-16.83
2.28
0.42
6.03
10.54
-0.74
-0.87
-2.94
2.69
-6.18
10.74
7.87

-2.80
4.79
6.29
-16.94
-4.59
-4.14
-4.40
19.48
-8.79
-3.06
-8.04
-1.28
2.44
-9.45
-1.40
12.06
-5.21
-5.50
-3.99
-15.85

5.62
-2.44
-2.32
-2.04
3.23
19.67
4.38
16.24
-2.97
2.20
-3.22
-1.89
6.18
21.63
3.70
10.32
4.45
2.26
4.43
9.05

0.49
13.10
13.15
16.72
4.26
-2.05
5.41
-2.38
-2.41
-1.38
-2.13
-9.25
-1.14
9.70
-6.10
4.99
-0.80
-12.04
2.58
-6.38

0.74
-0.61
-1.84
8.73
2.31
-15.74
4.58
0.49
-3.15
0.93
-1.69
6.55
2.53
9.07
-4.83
-1.00
-2.36
-3.83
5.68
8.62

-0.27
-1.74
-2.51
-1.71
2.77
-18.53
3.01
-1.11
3.17
2.47
4.42
-1.92
4.01
1.49
1.49
-7.10
5.56
0.94
4.53
-0.01

3.16
1.32
0.45
8.37
6.02
-12.39
7.20
4.94
3.46
5.07
4.22
13.71
9.28
-3.90
1.53
-4.92
3.34
7.03
1.88
6.34

1.86
-0.09
0.38
0.59
4.34
3.31
4.01
9.53
2.54
2.33
3.77
1.31
7.14
4.93
-3.19
-4.69
9.10
-1.07
-6.08
-1.79

0.44
0.75
1.37
5.46
4.84
25.28
6.87
-0.65
-8.43
-2.20
-1.68
0.04
-5.85
-1.99
0.39
-2.44
-2.97
-7.99
-8.97
8.65

-1.38
-0.54
-0.88
-8.17
-4.19
21.13
-3.79
4.87
-3.91
-5.21
-7.09
-8.96
-4.37
4.09
-2.07
0.93
-5.18
-0.39
-1.42
-6.89

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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1.36
2.13
2.05
3.80
1.67
5.44
2.47
6.30
-3.73
0.34
-1.10
0.44
3.08
3.48
-1.14
0.52
0.86
-2.68
0.94
0.96

2.78
4.79
5.05
12.47
3.89
19.41
4.38
7.66
6.33
3.17
4.41
7.01
5.52
8.66
3.04
6.56
4.87
5.55
6.00
8.61

หมายเหตุ: a1 หมายถึง ภาคเกษตรกรรม ล่าสัตว์ และป่าไม้ a2 หมายถึง ภาคการประมง i1 หมายถึง
ภาคการท�ำเหมืองแร่และเหมืองหิน i2 หมายถึง ภาคอุตสาหกรรมการผลิต i3 หมายถึง ภาคการไฟฟ้า ก๊าช
และประปา i4 หมายถึง ภาคการก่อสร้าง s1 หมายถึง ภาคการค้าส่งและค้าปลีก s2 หมายถึง ภาคการโรงแรม
และภัตตาคาร s3 หมายถึง ภาคการขนส่ง สถานทีเ่ ก็บสินค้า และคมนาคม s4 หมายถึง ภาคการเงินการธนาคาร
s5 หมายถึง ภาคการค้าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่า และธุรกิจอืน่ ๆ s6 หมายถึง ภาคการบริหารราชการแผ่นดิน
s7 หมายถึง ภาคการศึกษา s8 หมายถึง ภาคการบริการสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ s9 หมายถึง ภาคการบริการ
สังคม ชุมชน และส่วนบุคคล และ s10 หมายถึง ภาคบริการคนรับใช้
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ภาคอุตสาหกรรมมีค่าเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานเท่ากับ
ร้อยละ 1.67 ต่อปี และมีอัตราการเจริญเติบโตเป็นบวกอย่างต่อเนื่องมาตลอดนับตั้งแต่
ปี พ.ศ.2545-2551 โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 2.31-6.02 ต่อปี ก่อนจะมีค่าติดลบที่
ร้อยละ -4.19 ในปี พ.ศ.2552 อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมผลิตภาพแรงงานในภาคการ
ก่อสร้างซึ่งมีค่าเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานในช่วงเวลาที่ท�ำศึกษา
ต�่ำที่สุดในบรรดาภาคการผลิตทั้ง 16 ภาค โดยมีค่าติดลบคิดเป็นร้อยละ -3.73 ต่อปี
จะท�ำให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีคา่ เฉลีย่ ของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพ
แรงงานสูงถึงร้อยละ 3.39 ต่อปี นอกจากนี้ยังพบว่าภาคอุตสาหกรรมมีความผันผวนของ
อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานที่ไม่สูงมากนักโดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คิดเป็นร้อยละ 3.89 ต่อปี อีกด้วย เมื่อพิจารณาเป็นรายภาคการผลิตย่อยในภาค
อุตสาหกรรม พบว่าภาคการไฟฟ้า ก๊าช และประปา มีคา่ เฉลีย่ ของอัตราการเจริญเติบโต
ของผลิตภาพแรงงานสูงทีส่ ดุ ในภาคอุตสาหกรรม รวมทัง้ ในบรรดาภาคการผลิตทัง้ 16 ภาค
โดยค่าเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโตสูงถึงร้อยละ 6.30 ต่อปี และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับร้อยละ 7.66 ต่อปี ซึ่งได้ถือว่ามีความผันผวนของอัตราการเจริญเติบโต
ของผลิตภาพแรงงานในระดับที่สูงพอสมควร
ภาคการท�ำเหมืองแร่และเหมืองหินเป็นหนึ่งในภาคการผลิตที่มีค่าเฉลี่ยของอัตรา
การเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานในอัตราทีส่ งู โดยสูงถึงร้อยละ 5.44 ต่อปี จัดเป็น
อันดับที่ 2 จากภาคการผลิตย่อยทัง้ 16 ภาค อย่างไรก็ตาม ภาคการท�ำเหมืองแร่เหมือง
หินก็มคี วามผันผวนของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานในระดับทีส่ งู มากเช่นกัน
โดยมีสว่ นเบีย่ งเบนมาตรฐานสูงถึงร้อยละ 19.41 ต่อปี ซึง่ สูงทีส่ ดุ ในบรรดาภาคการผลิต
ทัง้ 16 ภาค นอกจากนีจ้ ะเห็นว่า ภาคอุตสาหกรรมการผลิตก็มคี า่ เฉลีย่ ของอัตราการเจริญ
เติบโตของผลิตภาพแรงงานทีค่ อ่ นข้างสูงเช่นเดียวกัน โดยมีคา่ เท่ากับร้อยละ 2.47 ต่อปี
จัดเป็นอันดับที่ 6 จากภาคการผลิตทัง้ หมด อีกทัง้ ยังมีความผันผวนในระดับทีไ่ ม่สงู มากนัก
โดยมีสว่ นเบีย่ งเบนมาตรฐานของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานเท่ากับร้อยละ
4.38 ต่อปี ส�ำหรับภาคการก่อสร้าง นอกจากจะมีคา่ เฉลีย่ ของอัตราการเจริญเติบโตของ
ผลิตภาพแรงงานต�่ำที่สุดแล้ว ยังพบว่ามีความผันผวนของอัตราการเจริญเติบโตของ
ผลิตภาพแรงงานสูงในระดับที่สูงมาก โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับร้อยละ 6.33
ต่อปี อีกด้วย
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ภาคบริ ก ารของประเทศไทยเป็ น ภาคที่ มี ผ ลิ ต ภาพแรงงานต�่ ำ ที่ สุ ด ในบรรดา
ภาคการผลิตทั้ง 3 ภาค โดยมีค่าเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงาน
เพียงร้อยละ 0.34 ต่อปี และมีความผันผวนของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงาน
ในระดับทีค่ อ่ นข้างสูง โดยมีสว่ นเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับร้อยละ 3.17 ต่อปี เมือ่ พิจารณา
เป็นรายปี พบว่าภาคบริการมีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานเป็นบวกและลบ
สลับกันไปในช่วงปี พ.ศ.2543-2547 จากนั้นมีค่าเป็นบวกในช่วงปี พ.ศ.2547-2550
ก่อนทีจ่ ะมีตดิ ลบมาตลอดตัง้ แต่ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมา เมือ่ พิจารณาเป็นรายภาคการผลิต
ย่อย พบว่ามีเพียงภาคการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และคมนาคม และภาคการเงิน
การธนาคาร เท่านั้น ที่มีค่าเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานเกินกว่า
ร้อยละ 1 ต่อปี โดยภาคการเงินการธนาคาร มีค่าเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโตของ
ผลิตภาพแรงงานเท่ากับร้อยละ 3.48 จัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของภาคการผลิตย่อยทั้งหมด
และภาคการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และคมนาคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 3.08 ต่อปี
จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของภาคการผลิตย่อยทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาคการเงิน
การธนาคารจะมีผลิตภาพแรงงานสูงกว่าภาคการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และคมนาคม
ภาคการเงินการธนาคารก็มีความผันผวนของผลิตภาพแรงงานสูงกว่าด้วยเช่นกัน โดยมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานสูงถึงร้อยละ 8.66
ต่อปี ในขณะทีภ่ าคการขนส่ง สถานทีเ่ ก็บสินค้า และคมนาคม มีสว่ นเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เพียงร้อยละ 5.52 ต่อปี เท่านั้น
ภาคบริการคนรับใช้ ภาคการบริการสังคม ชุมชน และส่วนบุคคล ภาคการศึกษา
ภาคการบริหารราชการแผ่นดิน และภาคการโรงแรมและภัตตาคาร มีค่าเฉลี่ยของอัตรา
การเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานในช่วงปี พ.ศ.2543-2552 เท่ากับร้อยละ 0.96 0.94
0.86 0.52 และ 0.44 ต่อปี อยู่ในอันดับที่ 8 9 10 11 และ 12 ของภาคการผลิตย่อย
ทั้ง 16 ภาค ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม ภาคการศึกษามีความผันผวนของอัตราการเจริญ
เติบโตของผลิตภาพแรงงานต�่ำที่สุดในบรรดาภาคการผลิตทั้ง 5 ภาคที่กล่าวมา โดยมี
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานเท่ากับร้อยละ 4.87
ต่อปี ตามมาด้วยภาคการบริการสังคม ชุมชน และส่วนบุคคล ภาคการบริหารราชการ
แผ่นดิน ภาคการโรงแรมและภัตตาคาร และภาคบริการคนรับใช้ ซึ่งมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับร้อยละ 6.00 6.56 7.01 และ 8.61 ต่อปี ตามล�ำดับ ส�ำหรับ
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ภาคการผลิตที่เหลือได้แก่ ภาคการค้าส่งและค้าปลีก ภาคการค้าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ
ให้เช่า และธุรกิจอื่นๆ และภาคการบริการสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ ล้วนแล้วแต่มี
ค่าเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานติดลบทั้งสิ้น โดยมีค่าเท่ากับ
ร้อยละ -1.10-1.14 และ -2.68 ต่อปี อยูใ่ นอันดับที่ 13 14 และ 15 จากภาคการผลิตย่อย
ทั้ง 16 ภาค ตามล�ำดับ
ผลการวิเคราะห์อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานของประเทศไทยใน
รายภาคการผลิตข้างต้น ทั้งภาคการผลิตโดยรวมและภาคการผลิตย่อย สะท้อนให้เห็น
สถานการณ์ของผลิตภาพแรงงานของประเทศไทย ซึ่งจะน�ำไปสู่การวิเคราะห์โอกาสทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป ทัง้ นี้ การทีจ่ ะสามารถใช้ผลิตภาพแรงงานในการวิเคราะห์
โอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง จ�ำเป็นต้องทราบอัตราการเจริญเติบโต
ของผลิตภาพแรงงานที่ประเทศไทยต้องการเพื่อให้สามารถชดเชยการลดลงของสัดส่วน
ประชากรวัยแรงงานได้เสียก่อน ซึง่ ค่าดังกล่าวสามารถค�ำนวณได้จากผลการวิเคราะห์อทิ ธิพล
ของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานและอัตราการเจริญเติบโตของสัดส่วน
ประชากรวัยแรงงานที่มีต่ออัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่
แท้จริงต่อบุคคล ดังปรากฏในตารางที่ 4
ตารางที่ 4: ผลการวิเคราะห์การถดถอย
Variable
constant
wa
lp

Coefficient
0.052
1.468*
0.950*

Std. Error Standardized
Coefficient
0.201
0.310
0.142
0.029
0.977

P-Value
0.798
0.000
0.000

Variance
Inflation
Factor
1.003
1.003

Observations = 46, F-stat for overall significance = 538.24*, P-value for overall significance =
0.000
Standard error of the estimate = 0.704, Adjusted R-square = 0.960

หมายเหตุ: 1. ตัวแปรตามคืออัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทีแ่ ท้จริงต่อบุคคล (gdp).
2. *หมายถึง มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05.
3. ตัวแปรอิสระคืออัตราการเจริญเติบโตของสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน (wa) และอัตราการเจริญเติบโต
ของผลิตภาพ แรงงาน (lp)
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ข้อมูลในตารางที่ 4 ชี้ให้เห็นว่าสมการถดถอยโดยรวมมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยสามารถอธิบายความแปรผันในอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศที่แท้จริงต่อบุคคลได้ถึงร้อยละ 96 เห็นได้จากการที่มีค่าสัมประสิทธิ์
การก�ำหนดที่ปรับค่าแล้วสูงถึง 0.960 นั่นเอง นอกจากนี้ยังไม่พบปัญหาความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงระหว่างตัวแปรอิสระ หรือ Multi-Collinearity เกิดขึ้นในการวิเคราะห์การถดถอย
ซึ่งเห็นได้จากการที่ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ของตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัว
มีค่าใกล้เคียง 1 เป็นอย่างมากนั่นเอง ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าสมการที่ได้นั้น
มีความเหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์ในล�ำดับต่อไป
จากตารางที่ 4 จะเห็นว่าทั้งอัตราการเจริญเติบโตของสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน
และอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลทางบวกต่ออัตรา
การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงต่อบุคคลของประเทศไทย
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 1.468
และ 0.950 ตามล�ำดับ ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยทั้งสอง ท�ำให้สามารถสรุปได้ว่า
หากอัตราการเจริญเติบโตของสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและอัตราการเจริญเติบโตของ
ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะท�ำให้อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศทีแ่ ท้จริงต่อบุคคลของประเทศไทยเพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 1.468 และ 0.950
ตามล�ำดับ นั่นเอง อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่ปรับให้
เป็นค่ามาตรฐานแล้ว (Standardized Coefficient) จะพบว่าอัตราการเจริญเติบโตของ
ผลิตภาพแรงงานมีอิทธิพลต่ออัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ที่แท้จริงต่อบุคคลมากกว่าอัตราการเจริญเติบโตของสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน จากการ
ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่ปรับให้เป็นค่ามาตรฐานแล้วสูงกว่า นั่นเอง
จากผลการวิเคราะห์การถดถอยข้างต้นท�ำให้สามารถค�ำนวณอัตราการเจริญเติบโต
ของผลิตภาพแรงงานที่ประเทศไทยต้องการเพื่อชดเชยการลดลงของสัดส่วนประชากร
วัยแรงงานที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น เพื่อในประเทศไทยยังคงรักษาการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศทีแ่ ท้จริงต่อบุคคลได้ตอ่ ไป ทัง้ นีจ้ ากการค�ำนวณ พบว่าประเทศไทย
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ต้องการการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานเกินกว่าร้อยละ 1.55 หากสัดส่วนประชากร
วัยแรงงานลดลงร้อยละ 1 จึงจะสามารถรักษาการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศที่แท้จริงต่อบุคคลได้ ทั้งนี้จากการคาดประมาณของสหประชาชาติ (UN
2010) สัดส่วนประชากรวัยแรงงานของประเทศจะลดลงเหลือร้อยละ 65.6, 63.6, 61.6
และ 59.9 ในปี พ.ศ.2558, 2563, 2568 และ 2573 ตามล�ำดับ ดังนั้นเท่ากับว่า
ประเทศไทยต้องมีการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานเกินกว่าร้อยละ 2.17 (คิดเป็น
ร้อยละ 0.43 ต่อปี) ในช่วงปี พ.ศ.2553-2558 ร้อยละ 3.10 (คิดเป็นร้อยละ 0.62
ต่อปี) ในช่วงปี พ.ศ.2558-2563 ร้อยละ 3.10 (คิดเป็นร้อยละ 0.62 ต่อปี) ในช่วงปี
พ.ศ.2563-2568 และร้อยละ 2.64 (คิดเป็นร้อยละ 0.53 ต่อปี) ในช่วงปี พ.ศ.2568-2573
จึงจะสามารถรักษาการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงต่อ
บุคคลได้
เมื่อพิจารณาสถานการณ์ของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานของ
ประเทศไทยในปัจจุบันและอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานที่ประเทศไทย
ต้องการเพื่อรักษาอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง
ต่อบุคคล (หรืออีกนัยหนึ่งคือ มาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นของประชาชนในประเทศ
นัน่ เอง) ภายใต้การลดลงของสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน พบว่าประเทศไทยยังคงมีโอกาส
ทางเศรษฐกิจที่ดี เนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยต่อปีของ
ประเทศไทยยังถือว่าอยูใ่ นระดับทีค่ อ่ นข้างสูงเมือ่ เปรียบเทียบกับอัตราการเจริญเติบโตของ
ผลิตภาพแรงงานที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเป็นรายภาคการผลิต จะพบว่า
มีเพียงภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมทีถ่ อื ได้วา่ มีอตั ราการเจริญเติบโตของผลิตภาพ
แรงงานในระดับที่สูงเพียงพอ ในขณะที่อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานใน
ภาคบริการยังอยู่ในระดับที่ต�่ำเกินไป และเมื่อพิจารณาเป็นรายภาคการผลิตย่อย จะพบ
ว่ามีเพียงภาคเกษตรกรรม ล่าสัตว์ และป่าไม้ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคการไฟฟ้า
ก๊าช และประปา ภาคการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และคมนาคม และภาคการเงิน
การธนาคาร ที่ถือได้ว่ามีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานในระดับที่สูงเพียงพอ
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ส� ำ หรั บ ภาคการประมงและภาคการท� ำ เหมื อ งแร่ แ ละเหมื อ งหิ น แม้ ว ่ า จะมี อั ต รา
การเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยในระดับสูง แต่ก็มีความผันผวนสูงมาก
เช่นกัน ท�ำให้ไม่น่าจะเป็นข้อได้เปรียบของประเทศไทยได้อย่างมีเสถียรภาพ ในขณะที่
อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานในภาคการผลิตย่อยทีเ่ หลือไม่นา่ จะสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยได้มากนัก เนื่องจากส่วนหนึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตของ
ผลิตภาพแรงงานติดลบ ในขณะทีอ่ กี ส่วนหนึง่ ก็มอี ตั ราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงาน
ในระดับที่เพียงพอที่จะชดเชยการลดลงของสัดส่วนประชากรวัยแรงงานได้เท่านั้น
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการค�ำนวณอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานของประเทศไทย
ในช่วงปี พ.ศ.2543-2552 ท�ำให้สามารถสรุปได้ว่าประเทศไทยยังมีโอกาสในการสร้าง
การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงต่อบุคคล ซึ่งจะน�ำไปสู่
มาตรฐานการครองชีพทีส่ งู ขึน้ ของประชาชนในประเทศ แม้วา่ สัดส่วนประชากรวัยแรงงาน
ของประเทศไทยก�ำลังจะลดลงหลังจากปี พ.ศ.2553 เป็นต้นไป ทั้งนี้เนื่องจากโดยเฉลี่ย
แล้วประเทศไทยยังมีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานในระดับที่สูงเพียงพอที่จะ
สร้างอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงต่อบุคคลได้
ต่อไป อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นทีน่ า่ จะเป็นปัญหาส�ำคัญซึง่ อาจเป็นอุปสรรคต่อการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวอยูห่ ลายประการ ประการแรกคือการทีม่ เี พียง
ภาคเกษตรกรรม ล่าสัตว์ และป่าไม้ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคการไฟฟ้า ก๊าช และ
ประปา ภาคการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และคมนาคม และภาคการเงินการธนาคาร
เท่านั้น ที่มีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานสูงเกินกว่าอัตราการเจริญเติบโต
ของผลิตภาพแรงงานขัน้ ต�ำ่ ในระดับทีน่ า่ พึงพอใจ ในขณะทีภ่ าคการประมงและภาคการท�ำ
เหมืองแร่และเหมืองหิน แม้ว่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ย
ในระดับสูง แต่กม็ คี วามผันผวนสูงเกินไป และภาคการผลิตอืน่ ๆ ก็มอี ตั ราการเจริญเติบโต
ของผลิตภาพแรงงานในระดับที่ใกล้เคียงหรือต�่ำกว่าอัตราขั้นต�่ำเท่านั้น

มุมมองด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยในสังคมผู้สูงอายุ: นัยจากผลิตภาพแรงงาน

นอกจากนี้ ยังพบว่าผลิตภาพแรงงานในภาคบริการโดยเฉลีย่ ยังอยูใ่ นระดับทีต่ �่ำมาก
โดยส่วนใหญ่มีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานต�่ำกว่าหรือใกล้เคียงกับอัตรา
การเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานขั้นต�่ำ  ลักษณะดังกล่าวจะท�ำให้เกิดความเสี่ยงต่อ
โอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว เนื่องจาก ภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทยซึง่ ปัจจุบนั เป็นอุตสาหกรรมทีเ่ น้นใช้แรงงานมีแนวโน้มทีจ่ ะสูญเสียความสามารถ
ในการแข่งขันในระยะยาวจากการที่มีต้นทุนแรงงานสูงขึ้น ดังนั้นจึงไม่สามารถพึ่งพา
การเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมได้ในระยะยาวแม้ว่าในปัจจุบัน
จะมีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานในระดับที่สูงก็ตาม จากข้อสรุปดังกล่าว
ภาครัฐจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องหาทางยกระดับผลิตภาพแรงงานในภาคการผลิตที่ยังมี
อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานในระดับต�ำ 
่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคบริการซึ่ง
จะเป็นภาคการผลิตหลักของประเทศในยามที่ภาคอุตสาหกรรมสูญเสียความได้เปรียบให้
แก่ประเทศคู่แข่ง นอกจากนี้ ภาคเกษตรกรรม ล่าสัตว์ และป่าไม้ ควรได้รับการส่งเสริม
เพื่อยกระดับผลิตภาพแรงงานให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นภาคการผลิตที่มีอัตราการเจริญ
เติบโตของผลิตภาพแรงงานในระดับที่สูง ถือได้ว่ามีศักยภาพในการแข่งขัน ดังนั้นหาก
ภาครัฐด�ำเนินการส่งเสริมได้อย่างเหมาะสม จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ภาคเกษตรกรรม และจะน�ำมาซึ่งมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นของแรงงานในภาค
เกษตรกรรมซึ่งเป็นภาคที่มีแรงงานมากที่สุดในประเทศได้
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คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี
เรวดี สุวรรณนพเก้า และ รศรินทร์ เกรย์

บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ คือ 1) เพือ่ ศึกษาถึงระดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ
ในจังหวัดกาญจนบุรีแบบองค์รวม และจ�ำแนกตามองค์ประกอบ (ด้านครอบครัว ด้าน
สุขภาพ ด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ และด้านมาตรฐานการอยูอ่ าศัยและสภาพแวดล้อม)
2) เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม กับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรีแบบองค์รวม และจ�ำแนกตามองค์ประกอบ
ดังกล่าว การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงวัตถุวิสัย ด้วยข้อมูลทุติยภูมิจากโครงการเฝ้า
ระวังทางประชากรกาญจนบุรี รอบ 3 (พ.ศ.2545) ส�ำหรับเกณฑ์การแบ่งกลุม่ คุณภาพชีวติ
เป็นระดับดี ปานกลาง และต�่ำ  โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจ�ำนวน 3,550 คน หญิงมีสัดส่วนสูงกว่า
ชาย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุตอนต้น (60-69ปี) เป็นผู้มีคู่ จบระดับประถมศึกษา ไม่ได้
ท�ำงาน และอาศัยอยูใ่ นพืน้ ที่ ทีม่ คี วามเป็นชนบท คุณภาพชีวติ ด้านมาตรฐานการอยูอ่ าศัย
และสภาพแวดล้อมที่อยู่ในระดับดีสูงที่สุด (ร้อยละ 15.2) รองลงมาคือ คุณภาพชีวิตด้าน
ครอบครัว (ร้อยละ 14.4) ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ 6.6) และด้านสุขภาพ
(ร้อยละ 4.5) ตามล�ำดับ จากคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้านน�ำมาซึ่งคุณภาพชีวิตองค์รวม
พบว่า คุณภาพชีวิตองค์รวมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 13.2 จากการวิเคราะห์ถดถอยแบบ
พหุโลจิสติค กับคุณภาพชีวิตในแต่ละด้าน และองค์รวม โดยเปรียบเทียบผู้สูงอายุที่มี
คุณภาพชีวติ ดีกบั ต�ำ 
่ พบว่า การศึกษา และพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ
ในทุกๆ ด้าน กล่าวคือ ผู้สูงอายุยิ่งมีการศึกษาสูงโอกาสมีคุณภาพชีวิตดีก็สูงขึ้นไปด้วย
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่มีความเป็นเมือง/กึ่งเมือง มีโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สูงกว่าผู้สูงอายุที่มีการศึกษาน้อยและผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ที่มีลักษณะความเป็นชนบท
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Quality of Life of Older Persons in Kanchanaburi
Demographic Surveillance System
Rewadee Suwannoppakao and Rossarin Gray

ABSTRACT
This study aims to explore the quality of life of older persons in
Kanchanaburi Province. It was measured as the composite index and
quality of life components (family, health, economic security, and living
standard and environment). The other objective is to investigate the
relationship between population, economic and social characteristics and
the quality of life of older persons. This research utilized secondary data
from the Kanchanaburi Demographic Surveillance System, Round 3 (2002).
Mean and standard deviation were used to categorize the quality of life
into good, moderate and low levels. The analysis reveals that, among 3,550
people aged 60 years and over, females outnumbered males. Most
were in early old age (60-69 years), unemployed, married, completed
elementary education and lived in rural areas. Considering the good level
of all components of quality of life, living standard and environment was
highest (15.2 percent), followed by family (14.4 percent), economic
security (6.6 percent) and health (4.5 percent) respectively. Considering
quality of life as a whole, the good level constituted 13.2 percent. The
multinomial logistic regression analyzed the relationship between each
component and quality of life by comparing the good level with the low
level. The results show that education and area of residence were
significantly related to quality of life in all components. The elderly with
higher education and who lived in urban/semi-urban areas had higher
chances to have better quality of life than those with lower education
and living in rural areas.

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี
เรวดี สุวรรณนพเก้า และ รศรินทร์ เกรย์1

บทน�ำ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว
มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ
ซึง่ เป็นกลุม่ เสีย่ งอย่างมากทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว เนือ่ งจากเป็น
กลุ่มที่เปราะบาง และต้องการความพึ่งพิงสูง ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีสัดส่วน
ของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลประชากรของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2503
2523 และ 2543 มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) จ�ำนวน 1.2 ล้านคน
2.4 ล้านคน และ 5.7 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากรทั้งหมด ร้อยละ 4.6, 5.4
และ 9.5 ตามล�ำดับ (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ มปปก; มปปข; มปปค.) และจากการ
คาดประมาณประชากรในปี พ.ศ.2563 ประชากรผูส้ งู อายุจะเพิม่ จ�ำนวนเป็น 10.9 ล้านคน
คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากรทั้งหมดร้อยละ 16.8 (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2549)
และยั ง พบอี ก ว่ า ปั จ จุ บั น นี้ อ ายุ ค าดเฉลี่ ย ที่ อ ายุ 60 ปี ข องผู ้ ช ายอยู ่ ที่ 19.4 และ
ผูห้ ญิงอยูท่ ี่ 21.9 (สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม 2553) เป็นประเด็นทีน่ า่ สนใจทีว่ า่ อายุ
ที่คาดหมายว่าจะเหลืออยู่นี้ ผู้สูงอายุจะมีคุณภาพชีวิตเป็นเช่นไร ในช่วงชีวิตที่ยังเหลืออยู่
ส�ำหรับคุณภาพชีวิตนั้นสามารถวัดได้เป็นองค์รวม (Composite index) หรือ
จ�ำแนกตามองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต ทั้งนี้คุณภาพชีวิตด้านวัตถุวิสัย สามารถวัดได้
จากความมีสขุ ภาพดี ไม่เจ็บไม่ปว่ ย สามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมประจ�ำวันได้ โดยไม่เป็นภาระ
ใคร เช่น การอาบน�้ำ  การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การขับถ่าย เป็นต้น (Bond
and Lunne 2004; พนิษฐา 2537) ทั้งนี้ภาวะทางสุขภาพ ยังสามารถประเมินได้จาก
การดูแลตัวเอง เช่น การออกก�ำลังกาย รวมถึงการไม่มพี ฤติกรรมเสียงต่อการบริโภคสิง่ ที่

1

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

33

34

วารสารประชากร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

เป็นโทษต่อร่างกาย เช่น การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ เป็นต้น สภาพเศรษฐกิจเป็นอีกหนึ่ง
องค์ประกอบทีใ่ ช้ในการประเมินคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ พิจารณาจาก รายได้ ความพอเพียง
ของรายได้ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่แสดงถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (Bond and Lunne
2004; พนิษฐา 2537; ศรีเมือง และคณะ 2552) ครอบครัวเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ พบว่าการที่ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น
กล่าวคือ ครอบครัวทีส่ มาชิกของครอบครัวมีความสัมพันธ์กนั ดี เข้าอกเข้าใจกัน ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดีด้วยเช่นกัน (ศรีเมือง และคณะ 2552)
นอกจากนีย้ งั พบอีกว่าผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นครัวเรือนมากรุน่ กว่าโอกาสจะมีคณุ ภาพชีวติ ดีมากกว่า
ผูส้ งู อายุทอี่ าศัยอยูใ่ นครัวเรือนทีน่ อ้ ยรุน่ กว่า เนือ่ งจากได้รบั การเกือ้ หนุนด้านการเงิน ด้าน
สิง่ ของ (อาหารและเสือ้ ผ้า) และทางด้านจิตใจ (การเยีย่ มเยียน) จากบุตรมากกว่า (กุศล
2552) ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมเป็นอีกองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ชีวติ ของผูส้ งู อายุ เช่น การมีบา้ นทีม่ นั่ คง ไม่ทรุดโทรม รวมถึงการมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวก
ภายในบ้าน และการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีไม่ถูกรบกวนด้วย ขยะ ฝุ่น กลิ่น เสียง น�้ำ 
เป็นต้น (Bond and Lunne 2004; พนิษฐา 2537; ศรีเมือง 2547) นอกจากนี้คุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุยังมีความแตกต่างกัน ขึ้นกับคุณลักษณะทางปัจเจกบุคคลของผู้สูงอายุ
ด้วย ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และเขตพืน้ ทีอ่ าศัย (อุมาพร
2535; ประภาพร 2536; พนิษฐา 2537; ศรีเมือง และคณะ 2552)
การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุครั้งนี้ ศึกษาประชากรในจังหวัด
กาญจนบุรีที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เนื่องจากกาญจนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความ
หลากหลายด้านพืน้ ที่ ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม และเป็นพืน้ ทีท่ างเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญ
ทัง้ ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเทีย่ ว ผนวกกับประชากรสูงอายุในจังหวัด
กาญจนบุรีก็มีแนวโน้มสูงเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันกับภาพรวมของประเทศ ดังจะเห็นได้ว่า
ในปี พ.ศ.2543 สัดส่วนของผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 9.7 และเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 10.2
และ 11.0 ในปี พ.ศ.2545 และ 2547 ตามล�ำดับ (สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม 2548)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เป็นองค์รวม และแต่ละ
องค์ประกอบว่าเป็นเช่นไร และมีความแตกต่างกันหรือไม่ ตามคุณลักษณะทางประชากร
ของผู้สูงอายุดังกล่าวข้างต้น
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กรอบแนวคิคในการศึกษา
กรอบแนวคิดในการศึกษาครัง้ นี้ เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่าง คุณลักษณะ
ทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม กับคุณภาพชีวิตองค์รวม และคุณภาพชีวิตในแต่ละ
ด้านทีเ่ ป็นองค์ประกอบของคุณภาพชีวติ องค์รวม (ด้านครอบครัว ด้านสุขภาพ ด้านความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ และด้านมาตรฐานการอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม) (แผนภาพที่ 1)
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) เพื่อ
ศึกษาถึงคุณภาพชีวิตด้านวัตถุวิสัย (Objective) ของผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี โดย
ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากโครงการเฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี รอบที่ 3 (พ.ศ.2545)
ด�ำเนินการโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการศึกษาแบบ
เฝ้าระวังทางประชากร (Demographic Surveil ance System) ครอบคลุม 100 หมูบ่ า้ น
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรี ท�ำการส�ำรวจข้อมูลทัง้ หมด 5 รอบ (พ.ศ.2543-2547) ส�ำหรับ
การศึกษาในครั้งนี้ใช้ข้อมูลรอบที่ 3 (พ.ศ.2545) เนื่องจากมีข้อมูลตรงตามประเด็น
ที่ต้องการศึกษาสมบูรณ์มากที่สุดจากทั้ง 5 รอบ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2546)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปทั้งเพศชาย
และเพศหญิงทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี ในปี พ.ศ.2545 จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 3,550 คน เป็นเพศชาย 1,597 คน และ เพศหญิง 1,953 คน
ตัวแปรและระดับการวัด
เนื่องด้วยวิธีการค�ำนวณหาค่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในการศึกษานี้ ได้ประยุกต์
จากสูตรของ UNDP ทีใ่ ช้ในการค�ำนวณหาค่าดัชนีการพัฒนาคน (Human Development
Index : HDI) ดังนั้นตัวชี้วัดแต่ละตัวที่ใช้ประเมินคุณภาพชีวิตในแต่ละด้าน จ�ำเป็นต้องมี
ค่าคะแนนเพือ่ สามารถน�ำมาเข้าสูตรในการค�ำนวณหาค่าคุณภาพชีวติ ได้ ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้ (ตารางที่ 1)

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี

ตารางที่ 1 จ�ำนวน ร้อยละ และระดับการวัด ของตัวชีว้ ดั ทีเ่ ป็นองค์ประกอบของคุณภาพ
ชีวิตในแต่ละด้าน
ตัวชี้วัด
1. ด้านครอบครัว
1.1 การได้ปรึกษาหารือ/
พูดคุยกับคนในครัวเรือน
1.2 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในกิจกรรมของครัวเรือน
1.3 รูปแบบการอยู่อาศัยในครัวเรือน2

ระดับการวัด (คะแนน)

จ�ำนวน ร้อยละ

1 = ปรึกษา/พูดคุย
0 = ไม่ปรึกษา/พูดคุย
1 = มีส่วนร่วม
0 = ไม่มีส่วนร่วม
2 = ครอบครัว 3 รุ่น
หรือมากกว่า
1 = ครอบครัว 2 รุ่น
0 = ครอบครัว 1 รุ่น

1,306
2,244
862
2,688
2,003
864
683

36.8
63.2
24.3
75.7
56.4
24.4
19.2

2= ท�ำได้ทุกอย่าง
โดยไม่มีปัญหา
1= มีปัญหาในการท�ำ 1 อย่าง
0= มีปัญหาในการท�ำ 2 อย่าง
หรือมากกว่า

3,532
10
8

99.5
0.3
0.2

2.ด้านสุขภาพ
2.1 ความสามารถทางกายภาพ
(การกิน การขับถ่าย และการอาบน�้ำแต่งตัว)

2

ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในครัวเรือน โดยจัดประเภทครอบครัวตามโครงสร้างการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ โดยแบ่งครอบครัว
เป็น 3 แบบ ดังนี้  
1) ครอบครัว 3 รุ่น หมายถึง ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีคน 3 รุ่น ได้แก่ ผู้สูงอายุ อาศัยอยู่กับลูกและหลาน หรืออาศัย
อยู่กับพ่อแม่และลูก หรืออาศัยอยู่ กับพ่อแม่และหลาน หรือรวมคนอื่นๆ ด้วย เช่น เพื่อน หรือญาติ เป็นต้น
2) ครอบครัว 2 รุ่น หมายถึง ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีคน 2 รุ่น ได้แก่ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับลูก หรือกับพ่อแม่
หรืออยู่กับหลาน
3) ครอบครัว 1 รุ่น หมายถึง ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครอบครัวคนเดียว หรืออยู่กับคู่สมรสเท่านั้น หรืออยู่กับคนรุ่นเดียวกัน
หรืออื่นๆ  เช่น เพื่อน ญาติ  ลูกจ้าง เป็นต้น
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ตัวชี้วัด
2.2 การออกก�ำลังกาย
(นอกเหนือจากการออกก�ำลังกาย
ในการประกอบอาชีพ)
2.3 การรับประทานอาหาร
(พิจารณาจากการรับประทานอาหาร รสจัด
อาหารสุกๆ ดิบๆ และ อาหารจานด่วน)
2.4 การสูบบุหรี่

2.5 การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ (เบียร์ เหล้า และยาดอง)

3. ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
3.1 รายได้ (รายได้ต่อปีที่เกิดจากการท�ำงาน
ทั้งงานหลักและงานรอง ของตัวผู้สูงอายุเอง
โดยพิจารณาจากการมีรายได้ทั้งหมด
โดยไม่หักค่าใช้จ่าย)

ระดับการวัด (คะแนน)
1 = ออกก�ำลังกาย
0 = ไม่ออกก�ำลังกาย
2 = ไม่บริโภคเลย
1 = บริโภค 1 อย่าง
0 = บริโภค 2 อย่าง
หรือมากกว่า
3 = ไม่สูบเลย
2 = สูบอาทิตย์ละ1วัน/
นานๆ ครั้ง
1 = สูบอาทิตย์ละ 2-4 วัน
0 = สูบอาทิตย์ละ 5-7 วัน
3 = ไม่ดื่มเลย
2 = ดื่มอาทิตย์ละ1วัน/
นานๆ ครั้ง
1 = ดื่ม อาทิตย์ละ 2-4 วัน
0 = ดื่ม อาทิตย์ละ 5-7 วัน

5
4
3
2
1
0
3.2 ทรัพย์สินในครัวเรือน (1. รถเก๋ง/รถปิคอัพ/ 3
2
รถกระบะ/รถตู้ 2. เครื่องปรับอากาศ
1
3 เครื่องซักผ้า 4. เครื่องเสียง/สเตอริโอ
0
และ 5. ไมโครเวฟ)
3.3 หนี้สินของครัวเรือน
5
4
3
2
1
0

=100,000 บาทขึ้นไป
= 50,001-100,000 บาท
= 30,001-50,000 บาท
= 10,001-30,000 บาท
= ต�่ำกว่า 10,001 บาท
= ไม่มีรายได้เป็นของตนเอง
= มีครบทุกอย่าง
= มี 3-4 อย่าง
= มี 1-2 อย่าง
= ไม่มีเลย
= ไม่มีหนี้สิน
= ต�่ำกว่า 10,001 บาท
= 10,001-30,000 บาท
= 30,001-50,000 บาท
= 50,001-100,000 บาท
= 100,000 บาทขึ้นไป

จ�ำนวน ร้อยละ
286 8.1
3,264 91.9
2,510
982
58

70.7
27.7
1.6

2,471
35
19
1,025

69.6
1.0
0.5
28.9

2,648
597
66
239

74.6
16.8
1.9
6.7

56
80
139
284
176
2,815
20
230
1,630
1,670
1,514
513
646
258
276
343

1.6
2.3
3.9
8.0
5.0
79.3
0.6
6.5
45.9
47.0
42.6
14.5
18.2
7.3
7.8
9.7
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ตัวชี้วัด
ระดับการวัด (คะแนน)
4. ด้านมาตรฐานการอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม
4.1 ความมั่นคงถาวรของบ้าน
1 = มั่นคงถาวร
0 = ไม่มั่นคงถาวร
4.2 ที่อยู่อาศัยมีความโปร่งสบาย
2 = โปร่งสบาย
1 = ค่อนข้างอับทึบ
0 = อับทึบ
4.3 การมีส้วมใช้
2 = มีส้วมใช้ถูกสุขลักษณะ
1 = มีส้วมใช้แต่ไม่ถูกสุขลักษณะ
0 = ไม่มีส้วมใช้
4.4 การมีน�้ำใช้ที่พอเพียง
1 = พอเพียง
0 = ไม่พอเพียง
4.5 การมีไฟฟ้าใช้
2 = ใช้ไฟฟ้าสาธารณะ
1 = ใช้ไฟฟ้าหมู่บ้าน/ใช้ไฟฟ้า
ของตัวเอง (เช่น เครื่องปั่นไฟ
แบตเตอรี่ Solar Cell)
0 = ไม่มีไฟฟ้าใช้
2 = ไม่ประสบปัญหาเลย
4.6 สภาพแวดล้อมที่ไม่มีมลพิษ (เสียงดัง
1 = ประสบปัญหาเพียง 1 อย่าง
ควัน กลิ่น ฝุ่น น�้ำเน่าเสีย ขยะ/ของเสีย
0 = ประสบปัญหามากกว่า 1 อย่าง
รวมถึงยุงและแมลง)

จ�ำนวน ร้อยละ
3,048
502
2,725
813
12
3,294
47
209
3,246
304
3,162
86
302

85.9
14.1
76.8
22.9
0.3
92.8
1.3
5.9
91.4
8.6
89.1
2.4
8.5

999
1,582
969

28.1
44.6
27.3

ส�ำหรับค่าคะแนนที่ให้ และตัวแปรที่ใช้บางตัวมีข้อจ�ำกัด ได้แก่ คุณภาพชีวิต
ทางด้านครอบครัว ส�ำหรับตัวแปรรูปแบบการอยู่อาศัย ใช้รูปแบบการอยู่อาศัยที่แสดง
ความสัมพันธ์ภายในครัวเรือนเดียวกันเท่านั้น (อยู่คนเดียว ได้ค่าคะแนน = 0) ซึ่งใน
ความเป็นจริงแล้วผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ได้รับความเกื้อหนุนจากบุตรหลานที่ไม่ได้อยู่ในบ้าน
เดียวกันด้วย (Knodel et al. 2007) และคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพ ไม่ได้รวมตัวแปรเกีย่ ว
กับอาการเจ็บป่วยหรือการมีโรคประจ�ำตัว และการเข้าถึงข่าวสารเกีย่ วกับสุขภาพ เนือ่ งจาก
ข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้มีการจัดเก็บไว้ในโครงการเฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรีที่นำ� มาใช้
ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ นอกจากนี้ถึงแม้ว่า การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงวัตถุวิสัย
(Objective) แต่ตัวแปรบางตัวที่ใช้ในด้านมาตรฐานการอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม
เป็นตัวแปรด้านจิตวิสัย (Subjective) ด้วย ได้แก่ ความรู้สึกของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการมี
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น�้ำใช้ที่พอเพียง ระดับสภาพแวดล้อมมลพิษ และการตัดสินใจของพนักงานสัมภาษณ์
เกีย่ วกับทีอ่ ยูอ่ าศัยว่ามีความโปร่งสบายหรือไม่ ส�ำหรับความมัน่ คงถาวรของบ้าน พิจารณา
จากวัสดุตัวบ้านส่วนใหญ่ท�ำด้วยวัสดุอะไร หากบ้านท�ำด้วย คอนกรีต/อิฐ/หิน ไม้ หรือ
เป็นบ้านครึ่งตึก ครึ่งไม้ ถือว่าบ้านมีความมั่นคงถาวร หากตัวบ้านส่วนใหญ่ท�ำด้วย
กระเบื้องแผ่น สังกะสี ไม้ไผ่ วัสดุใช้แล้ว ถือว่าบ้านหลังนั้นไม่มีความมั่นคงถาวร
วิธีการค�ำนวณหาค่าคุณภาพชีวิต
วิธกี ารค�ำนวณหาค่าคุณภาพชีวติ ในครัง้ นี้ จะใช้สตู รของ UNDP ทีใ่ ช้ในการค�ำนวณ
หาค่าดัชนีการพัฒนาคน (Human Development Index : HDI) มาประยุกต์ใช้ใน
การค�ำนวณ มีวธิ กี ารค�ำนวณดังต่อไปนี้ (ส�ำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ 2548)
ขั้นที่ 1 ค�ำนวณหาค่าดัชนีในแต่ละตัวชี้วัด โดยค�ำนวณได้จากสูตร ดังต่อไปนี้
วชี้วัด-ค่าต�่ำสุด
ดัชนีของตัวชี้วัดในแต่ละตัว (I) = ค่าคะแนนตั
ค่าสูงสุด-ค่าต�่ำสุด
ขั้นที่ 2 การหาค่าดัชนีภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบ
การหาค่าดัชนีรวมของแต่ละองค์ประกอบ ไม่อาจใช้ผลรวมและหาค่าเฉลี่ยแบบ
ธรรมดาได้ เนื่องจากหลักคิดและฐานข้อมูลดัชนีแต่ละตัวมีความแตกต่างกัน ดังนั้น
เพือ่ ลดความแปรปรวนของข้อมูลให้นอ้ ยลง จึงประยุกต์สตู รของ UNDP ทีใ่ ช้ในการค�ำนวณ
หาดัชนีความยากจนของคน (Human Poverty Index : HPI) สูตรดังกล่าวใช้การ
ยกก�ำลังสามค่าดัชนีแต่ละตัว ซึ่งจะท�ำให้ช่วยลดความแปรปรวนลง การยกก�ำลังสาม
เป็นตัวเลขที่เหมาะสมที่สุด (UNDP 2005) จากนั้นใช้การถอดรากที่สามเพื่อท�ำกลับคืน
สภาพเดิม โดยมีวิธีการค�ำนวณดังนี้

โดยที่ C = องค์ประกอบ I = ดัชนี n = จ�ำนวนดัชนีในองค์ประกอบนั้น

α

=3
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ขั้นที่ 3 การหาค่าดัชนีคุณภาพชีวิตในภาพรวม
การหาค่าดัชนีคุณภาพชีวิตในภาพรวม ก็ใช้สูตรในการค�ำนวณเช่นเดียวกับ
การหาดัชนีรวมของแต่ละองค์ประกอบ โดยมีวิธีการค�ำนวณดังนี้

โดยที่ QOL = คุณภาพชีวติ องค์รวม C = องค์ประกอบ n = จ�ำนวนองค์ประกอบ
α = 3
ขั้นที่ 4 แบ่งเกณฑ์คุณภาพชีวิต
จากค่าคุณภาพชีวิตที่ได้ในแต่ละองค์ประกอบ และค่าคุณภาพชีวิตองค์รวม น�ำมา
จัดระดับคุณภาพชีวติ โดยแบ่งเกณฑ์การวัดออกเป็น 3 ระดับ คือ คุณภาพชีวติ ต�ำ 
่ คุณภาพ
ชีวิตปานกลาง และคุณภาพชีวิตดี เกณฑ์การวัดทั้ง 3 ระดับใช้เกณฑ์ตัดสินดังนี้
คุณภาพชีวิตต�่ำ 
มีค่าคะแนนน้อยกว่า
คุณภาพชีวิตปานกลาง มีค่าคะแนนระหว่าง
คุณภาพชีวิตดี
มีค่าคะแนนมากกว่า
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะตัดขวาง (Cross sectional
Analysis) โดยใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ดังนี้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายรูปแบบ
ของคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี และ สถิติเชิงอนุมาน (Reference
Statistic) ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุโลจิสติค (Multinomial Logistic
Regression) เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และ
สังคม กับระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
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ผลการศึกษา
คุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม
การศึกษาถึงคุณภาพชีวิตด้านวัตถุวิสัย (Objective) ของผู้สูงอายุในจังหวัด
กาญจนบุรคี รัง้ นี้ ใช้กลุม่ ตัวอย่างอายุ 60 ปีขนึ้ ไป จ�ำนวนทัง้ สิน้ 3,550 คน เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 55.0 และเพศชายร้อยละ 45.0 มากกว่าครึ่งเป็นผู้สูงอายุตอนต้น (ร้อยละ 61.2)
ส่วนใหญ่มสี ถานภาพสมรส (ร้อยละ 63.7) การศึกษาอยูใ่ นเกณฑ์คอ่ นข้างต�ำ 
่ คือ จบระดับ
ประถมศึกษา (ร้อยละ 60.2) ผู้ที่ท�ำงานและไม่ได้ท�ำงาน มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน (ร้อยละ
48.6 และร้อยละ 51.4) ส�ำหรับพื้นที่อยู่อาศัย พบว่าสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่
ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไม่มากนัก กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่
ผสมผสานมีมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 22.4) ส�ำหรับเขตพืน้ ที่ เมือง/กึง่ เมือง พืน้ ทีป่ ลูกข้าว และ
พื้นที่สูง มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือประมาณร้อยละ 21.0 กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในเขต
พื้นที่ไร่มีน้อยที่สุด (ร้อยละ 15.1)
ตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพชีวิต
ด้านครอบครัว พบว่า ผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรีมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
ในครอบครัวค่อนข้างน้อย เนือ่ งจากผูส้ งู อายุในจังหวัดกาญจนบุรี มีการปรึกษาหารือ หรือ
ได้มีโอกาสพูดคุยกับคนในครอบครัวเพียงร้อยละ 36.8 และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในกิจกรรมของครัวเรือน ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 24.3 เท่านั้น ส�ำหรับรูปแบบ
การอยู่อาศัยในครัวเรือน พบว่า มากกว่าครึ่งอาศัยอยู่ในครอบครัว 3 รุ่น และมากกว่า
(ร้อยละ 56.4) (ตารางที่1)
ด้านสุขภาพ พบว่าผูส้ งู อายุในจังหวัดกาญจนบุรเี กือบทัง้ หมดไม่มปี ญั หาทางกายภาพ
ในเรือ่ งของการกิน การขับถ่าย รวมถึงการอาบน�ำ้ แต่งตัว พฤติกรรมการบริโภคค่อนข้างดี
กล่าวคือ ส่วนใหญ่ไม่บริโภคอาหารรสจัด อาหารสุกๆ ดิบๆ และอาหารจานด่วน
(ร้อยละ 70.7) ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์
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เหล้า ยาดอง (ร้อยละ 69.6 และร้อยละ 74.6) แต่พฤติกรรมการออกก�ำลังกายค่อนข้าง
น่าวิตก เพราะผู้สูงอายุไม่ค่อยให้ความส�ำคัญกับการออกก�ำลังกาย พบว่ามีผู้สูงอายุที่
ออกก�ำลังกาย มีเพียงร้อยละ 8.1 เท่านั้น (ตารางที่1)
ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุไม่มีรายได้เป็นของตนเอง
(ร้อยละ79.3) อยู่ในครัวเรือนที่มีหนี้สิ้น ร้อยละ 57.4 ส�ำหรับการมีทรัพย์สินในครัวเรือน
พิจารณาจากการที่ครัวเรือนเป็นเจ้าของสิ่งต่อไปนี้ รถเก๋ง/รถปิคอัพ/รถกระบะ/รถตู้
เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า เครื่องเสียง/สเตอริโอ และไมโครเวฟ พบว่า เกือบครึ่ง
อยู่ในครัวเรือนที่ไม่มีทรัพย์ดังกล่าวครอบครองเลย (ร้อยละ47.0) (ตารางที่1)
ด้านมาตรฐานการอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม พบว่ามาตรฐานการอยู่อาศัยของ
ผู้สูงอายุค่อนข้างดี กล่าวคือ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบ้านที่มีความมั่นคงถาวร
(ร้อยละ 85.9) ที่อยู่อาศัยมีความโปร่งสบาย (ร้อยละ 76.8) มีส้วมใช้ที่ถูกสุขลักษณะ
(ร้อยละ 92.8) มีน�้ำและไฟฟ้าใช้ที่พอเพียง (ร้อยละ 91.4 และร้อยละ 89.1) แต่สภาพ
แวดล้อมที่อาศัยอยู่ค่อนข้างมีปัญหา โดยพิจารณาจากการที่สภาพที่อยู่อาศัยไม่ประสบ
ปัญหาในเรื่อง เสียงดัง ควัน กลิ่น ฝุ่น น�้ำเน่าเสีย ขยะ/ของเสีย รวมถึงยุงและแมลง
พบว่า สัดส่วนของปัญหาที่ประสบ 1 อย่าง มีร้อยละ 44.6 และ ประสบปัญหามากกว่า
1 อย่าง มีร้อยละ 27.3 ทั้งนี้ส่วนมากปัญหาที่ประสบ คือ ปัญหาเรื่อง ยุง แมลง และ
ฝุ่น (ตารางที่1)
ผลการประเมินคุณภาพชีวิตในแต่ละด้าน และคุณภาพชีวิตองค์รวม
จากการประเมินคุณภาพชีวิตจากตัวชี้วัดที่เป็นองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตใน
แต่ละด้าน โดยแบ่งคุณภาพชีวิตออกเป็น 3 ระดับ คือ คุณภาพชีวิตระดับต�่ำ ปานกลาง
และดี พบว่า คุณภาพชีวติ ด้านครอบครัว อยูใ่ นระดับต�ำ 
่ ปานกลาง และดี (ร้อยละ 13.7,
71.9 และ 14.4 ตามล�ำดับ) คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ อยู่ในระดับต�่ำ ปานกลาง และดี
(ร้อยละ 15.3, 80.2 และ 4.5 ตามล�ำดับ) คุณภาพชีวติ ด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิจอยู่
ในระดับต�่ำ ปานกลาง และดี (ร้อยละ 19.4, 74.0, และ6.6 ตามล�ำดับ) และคุณภาพ
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ชีวิตด้านมาตรฐานการอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับต�่ำ  ปานกลาง และดี
(ร้อยละ 11.8, 72.9 และ15.2 ตามล�ำดับ) จากคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้านน�ำมาซึ่งคุณภาพ
ชีวติ องค์รวม พบว่า คุณภาพชีวติ องค์รวมอยูใ่ นระดับต�ำ 
่ ปานกลาง และดี (ร้อยละ 12.5,
74.3 และ 13.2 ตามล�ำดับ) อาจกล่าวได้ว่าคุณภาพชีวิตองค์รวม ซึ่งประกอบไปด้วย
คุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้านที่กล่าวมาข้างต้น คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านมาตรฐานการอยู่
อาศัยและสภาพแวดล้อมดีทสี่ ดุ รองลงมาคือ ด้านครอบครัว ด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
และด้านสุขภาพ ตามล�ำดับ (ตารางที่ 2)
เมือ่ พิจารณาถึงคุณภาพชีวติ ในแต่ละด้าน และคุณภาพชีวติ องค์รวม ตามกลุม่ อายุ
ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ได้แบ่งผู้สูงอายุ ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สูงอายุตอนต้น (60-69 ปี)
ตอนกลาง (70-79 ปี) และตอนปลาย (80 ปีขนึ้ ไป) พบว่า เมือ่ อายุเพิม่ มากขึน้ คุณภาพ
ชีวิตด้านครอบครัวที่ดีจะลดน้อยลง ดังจะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุตอนต้นมีคุณภาพชีวิตด้าน
ครอบครัวอยู่ในระดับดี ร้อยละ 16.1 รองลงมาคือ ผู้สูงอายุตอนกลาง ร้อยละ 12.7
ส�ำหรับผู้สูงอายุตอนปลายมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี เพียงแค่ ร้อยละ 7.6 เท่านั้น
(ตารางที่ 2) ทั้งนี้เป็นเพราะว่าเมื่ออายุที่มากขึ้น หน้าที่และบทบาทต่างๆ ภายใน
ครอบครัวลดน้อยลง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ผู้สูงอายุตอนปลาย
มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในกิจกรรมของครัวเรือน และการได้ปรึกษาหารือพูดคุยกับคนใน
ครัวเรือน ในสัดส่วนที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอื่นๆ
โดยทัว่ ไปเมือ่ อายุทเี่ พิม่ มากขึน้ คุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพย่อมถดถอยลง แต่สำ� หรับ
การศึกษานี้ กลับพบว่า อายุที่เพิ่มมากขึ้น คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกลับดีขึ้น ดังจะเห็น
ได้ว่าผู้สูงอายุตอนต้นมีคุณภาพชีวิตในระดับต�่ำมากที่สุด (ร้อยละ 17.8) รองลงมา คือ
ผู้สูงอายุตอนกลาง และ ผู้สูงอายุตอนปลาย ตามล�ำดับ (ร้อยละ 12.5 และร้อยละ 6.1)
(ตารางที่ 2) ทัง้ นีจ้ ากข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาในครัง้ นีพ้ บว่า เมือ่ อายุทมี่ ากขึน้ พฤติกรรม
เสี่ยงในเรื่องการสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ลดน้อยลง และ
ผู้สูงอายุตอนปลาย มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารดีที่สุด และยังพบอีกว่าความ
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สามารถทางกายภาพ และการออกก�ำลังกาย ของผู้สูงอายุทุกช่วงอายุแทบไม่แตกต่างกัน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงท�ำให้ผู้สูงอายุตอนปลายมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพดีกว่า
ผู้สูงอายุตอนต้น อย่างไรก็ตาม การประเมินคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในครั้งนี้ไม่ได้ค�ำนึง
ถึงอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น เนื่องจากข้อจ�ำกัดของข้อมูล
ส�ำหรับคุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พบว่า กลุ่มอายุที่เพิ่มมากขึ้น
คุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับดีกลับลดลง ดังจะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุ
ตอนต้น มีคณุ ภาพชีวติ ด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิจอยูใ่ นระดับดีมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 8.1)
รองลงมาคือ ผู้สูงอายุตอนกลาง และผู้สูงอายุตอนปลาย ตามล�ำดับ (ร้อยละ4.5 และ
ร้อยละ 3.8) (ตารางที่ 2) ทั้งนี้เป็นเพราะว่าเมื่ออายุที่เพิ่มมากขึ้น สภาพร่างกายที่เสื่อม
ถอยท�ำให้สามารถประกอบอาชีพการงานได้นอ้ ยลง ท�ำให้มรี ายได้นอ้ ยลงเช่นกัน จากการ
ศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้สูงอายุตอนปลายมีสัดส่วนของรายได้ที่เกิดจากการท�ำงานหลักและ
งานรองน้อยกว่ากลุม่ อายุอนื่ ๆ ส�ำหรับการมีทรัพย์สนิ ในครัวเรือน และหนีส้ นิ ของครัวเรือน
ในแต่ละกลุ่มอายุแตกต่างกันไม่มากนัก
จากการศึกษาในครัง้ นี้ ยังพบอีกว่า อายุทเี่ พิม่ มากขึน้ คุณภาพชีวติ ด้านมาตรฐาน
การอยูอ่ าศัยและสภาพแวดล้อมก็ดขี นึ้ เช่นกัน พบว่า ผูส้ งู อายุตอนปลายมีคณุ ภาพชีวติ อยู่
ในระดับดี ร้อยละ 17.0 รองลงมาคือผูส้ งู อายุตอนกลาง และผูส้ งู อายุตอนต้น ตามล�ำดับ
(ร้อยละ 15.6 และร้อยละ 14.9) (ตารางที่ 2) เป็นสัญญาณที่ดีว่าเมื่ออายุมากขึ้น ถึงจะ
มีสุขภาพร่างกายที่เสื่อมถอยตามสังขาร แต่สภาพการอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมไม่ได้
ไม่ดีตามไปด้วย
จากคุณภาพชีวติ ทัง้ 4 ด้าน น�ำมาซึง่ คุณภาพชีวติ องค์รวม เมือ่ พิจารณาถึงคุณภาพ
ชีวิตองค์รวมในระดับดี พบว่า ผู้สูงอายุตอนต้นและตอนกลางมีคุณภาพชีวิตองค์รวมใน
ระดับดีไม่แตกต่างกัน (ประมาณร้อยละ 14) และยังพบอีกว่าผูส้ งู อายุตอนปลายมีคณุ ภาพ
ชีวิตองค์รวมอยู่ในระดับดีน้อยที่สุด (ร้อยละ 8.3) (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ร้อยละของคุณภาพชีวติ จ�ำแนกตาม องค์ประกอบคุณภาพชีวติ และกลุม่ อายุ
องค์ประกอบ

ต�่ำ

ด้านครอบครัว
60-69 ปี
12.6
70-79 ปี
14.9
80 ปีขึ้นไป
17.0
รวม
13.7
ด้านสุขภาพ
60-69 ปี
17.8
70-79 ปี
12.5
80 ปีขึ้นไป
6.1
รวม
15.3
ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
60-69 ปี
20.6
70-79 ปี
16.8
80 ปีขึ้นไป
20.5
รวม
19.4
ด้านมาตรฐานการอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม
60-69 ปี
12.4
70-79 ปี
11.9
80 ปีขึ้นไป
6.8
รวม
11.8
องค์รวม
60-69 ปี
14.4
70-79 ปี
10.7
80 ปีขึ้นไป
4.5
รวม
12.5

คุณภาพชีวิต
ปานกลาง
ดี

รวม

71.3
72.4
75.4
71.9

16.1
12.7
7.6
14.4

100.0 (2,174)
100.0 (1,112)
100.0  (264)
100.0 (3,550)

78.2
81.9
89.4
80.2

3.9
5.6
4.5
4.5

100.0 (2,174)
100.0 (1,112)
100.0  (264)
100.0 (3,550)

71.3
78.7
75.8
74.0

8.1
4.5
3.8
6.6

100.0 (2,174)
100.0 (1,112)
100.0  (264)
100.0 (3,550)

72.7
72.6
76.1
72.9

14.9
15.6
17.0
15.2

100.0 (2,174)
100.0 (1,112)
100.0  (264)
100.0 (3,550)

72.1
75.6
87.1
74.3

13.5
13.7
8.3
13.2

100.0 (2,174)
100.0 (1,112)
100.0  (264)
100.0 (3,550)
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ผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุโลจิสติค (Multinomial Logistic Regression)
การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุโลจิสติค (Multinomial Logistic Regression)
เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางด้านคุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ
และสังคม (เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย) กับคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ในแต่ละด้าน และคุณภาพชีวิตองค์รวม โดยเลือกเฉพาะคู่เปรียบเทียบ
ที่น่าสนใจ คือ เลือกน�ำเสนอเฉพาะคู่เปรียบเทียบที่มีระดับความแตกต่างของระดับ
คุณภาพชีวิตที่มากที่สุด คือ คู่เปรียบเทียบระหว่าง คุณภาพชีวิตดี กับคุณภาพชีวิตต�่ำ 
พบความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ (ตารางที่ 3)
คุณภาพชีวติ ด้านครอบครัว พบว่า คุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม
ที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านครอบครัว อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ
สถานภาพสมรส การศึกษา และพื้นที่อยู่อาศัย กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่ยิ่งมีอายุมากขึ้น
โอกาสทีจ่ ะมีคณุ ภาพชีวติ ด้านครอบครัวดีกลับลดลง ผูส้ งู อายุทสี่ มรส โอกาสทีจ่ ะมีคณุ ภาพ
ชีวิตด้านครอบครัวดีมากกว่าผู้สูงอายุที่เป็นโสด ผู้สูงอายุที่ได้รับการศึกษา โดยจบ
ชั้นประถมศึกษาโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตด้านครอบครัวดีมากกว่า ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เรียน
หนังสือ ส�ำหรับพื้นที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ ที่มีความเป็นชนบท
(พื้นที่สูง) โอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตด้านครอบครัวดี น้อยกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขต
พื้นที่ ที่มีความเป็นเมือง/กึ่งเมือง เพศ และอาชีพ พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวิตด้านครอบครัว
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คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ พบว่า เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และพื้นที่อยู่อาศัย
มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ กล่าวคือ ผู้สูงอายุ
ที่เป็นผู้หญิงมีโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพดีมากกว่าผู้ชาย ผู้สูงอายุตอนปลาย
(80 ปีขี้นไป) มีโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพดี มากกว่าผู้สูงอายุตอนต้น
(60-69 ปี) ผู้สูงอายุที่ได้รับการศึกษาสูงกว่า โอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพดี
มากกว่าผู้สูงอายุที่ได้รับการศึกษาที่น้อยกว่า ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ท�ำงานแล้วโอกาสที่จะมี
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพดีมากกว่าผู้สูงอายุที่ยังคงท�ำงานอยู่ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ ที่มีความเป็นชนบท (พื้นที่ปลูกข้าว พืชไร่ ที่สูง และ ผสมผสาน) มีโอกาสที่จะมี
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพดี น้อยกว่าพื้นที่ ที่มีลักษณะความเป็นเมือง/กึ่งเมือง สถานภาพ
สมรส พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
คุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พบว่า สถานภาพสมรส การศึกษา
อาชีพ และพื้นที่อยู่อาศัย มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่เป็นหม้าย หย่า หรือแยก มีโอกาสที่จะมี
คุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจดีมากกว่าผู้สูงอายุที่สมรส ผู้สูงอายุที่จบ
ชั้นมัธยมศึกษาและสูงกว่า มีโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจดี
มากกว่าผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ผู้สูงอายุที่ยังคงท�ำงานอยู่มีโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตด้าน
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจดี มากกว่าผูส้ งู อายุทไี่ ม่ได้ท�ำงาน เมือ่ พิจารณาถึงพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่มีความเป็นชนบท (พื้นที่ปลูกข้าว พืชไร่ ที่สูง และ
ผสมผสาน) โอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจดี น้อยกว่า ผู้สูงอายุ
ทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ที่ ทีม่ ลี กั ษณะความเป็นเมือง/กึง่ เมือง เพศ และ อายุ ไม่มคี วามสัมพันธ์
กับคุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
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คุณภาพชีวิตด้านมาตรฐานการอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม พบว่า เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ และ พื้นที่อยู่อาศัย มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านมาตรฐานการ
อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิง มี
โอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตด้านมาตรฐานการอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมดีมากกว่าผู้ชาย
อายุที่เพิ่มมากขึ้นโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตด้านมาตรฐานการอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม
ดี ก็มากขึ้นเช่นกัน ผู้สูงอายุที่มีการศึกษามากกว่า โอกาสที่จะมีคุณภาพด้านมาตรฐาน
การอยูอ่ าศัยและสภาพแวดล้อมดี มากกว่าผูส้ งู อายุทมี่ กี ารศึกษาน้อยกว่า ผูส้ งู อายุทไี่ ม่ได้
ท�ำงาน มีโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตด้านมาตรฐานการอยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมดี มากกว่า
ผูส้ งู อายุทยี่ งั คงท�ำงานอยู่ ผูส้ งู อายุทอี่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ที่ ทีม่ คี วามเป็นชนบท (พืน้ ทีป่ ลูกข้าว
พืชไร่ และพื้นที่สูง) มีโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตด้านมาตรฐานการอยู่อาศัยและสภาพ
แวดล้อมดี น้อยกว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ ที่มีลักษณะความเป็นเมือง/กึ่งเมือง
สถานภาพสมรส พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านมาตรฐานการอยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อม
คุณภาพชีวิตองค์รวม พบว่า เพศ การศึกษา อาชีพ และพื้นที่อยู่อาศัย มีความ
สัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ องค์รวม อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ กล่าวคือ ผูส้ งู อายุทเี่ ป็นผูห้ ญิง
มีโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตองค์รวมดีมากกว่าผู้ชาย ผู้สูงอายุที่มีการศึกษาสูงกว่า โอกาส
ทีจ่ ะมีคณุ ภาพชีวติ องค์รวมดีมากกว่าผูส้ งู อายุทมี่ กี ารศึกษาน้อยกว่า ผูส้ งู อายุทไี่ ม่ได้ทำ� งาน
มีโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตองค์รวมดีมากกว่าผู้สูงอายุที่ยังคงท�ำงานอยู่ ผู้สูงอายุที่อาศัย
อยู่ในพื้นที่ ที่มีลักษณะความเป็นชนบท (พื้นที่ปลูกข้าว พืชไร่ และที่สูง) มีโอกาสที่จะมี
คุณภาพชีวิตองค์รวมที่ดี น้อยกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่มีความเป็นเมือง/กึ่งเมือง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สูงโอกาสของการมีคุณภาพชีวิตดีจะน้อย
ที่สุด อายุ และสถานภาพสมรส พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตองค์รวม
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุโลจิสติก (Multinomial Logistic
Regression) เปรียบเทียบระหว่างการมีคุณภาพชีวิตดี กับคุณภาพชีวิตต�่ำ  จ�ำแนกตาม
คุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม กับคุณภาพชีวติ ในแต่ละด้าน และคุณภาพ
ชีวิตองค์รวม
ลักษณะทางประชากร
เศรษฐกิจ และสังคม

คุณภาพชีวิตดี VS. คุณภาพชีวิตต�่ำ
ด้าน
ด้
า
นความ
มาตรฐาน
ด้าน
ด้าน ่นคงทาง การอยู่อาศัย องค์รวม
ครอบครัว สุขภาพ มัเศรษฐกิ
จ และสภาพ
แวดล้อม

เพศ (กลุ่มอ้างอิง : เพศหญิง )
ชาย
1.100 0.111***
กลุ่มอายุ (กลุ่มอ้างอิง : อายุ 80 ปีขึ้นไป)
60-69 ปี
3.227*** 0.320**
70-79 ปี
1.934* 0.631
สถานภาพสมรส (กลุ่มอ้างอิง : สมรส)
โสด
0.203*** 2.020
หม้าย หย่า หรือแยก
0.972 0.765
การศึกษา (กลุ่มอ้างอิง : ไม่ได้เรียนหนังสือ)
ประถมศึกษา
1.449* 2.093**
มัธยมศึกษาและสูงกว่า
1.081 21.422***
อาชีพ (กลุ่มอ้างอิง : ไม่ได้ท�ำงาน)
ท�ำงาน
0.844 0.352***
พื้นที่อยู่อาศัย (กลุ่มอ้างอิง : เมือง/กึ่งเมือง)
ข้าว
1.432 0.224***
พืชไร่
0.974 0.070***
ที่สูง
0.548** 0.180***
ผสมผสาน
1.371 0.551*
-2 Log likelihood
1,375.509 989.833
N = 3,550

1.020

0.728*

0.245***

1.565
1.284

0.449*
0.489*

0.599
0.753

1.306 0.463
1.994*** 0.795

0.721
0.918

1.041 1.937*** 2.193***
4.913*** 14.945*** 10.196***
2.685*** 0.676*

0.556***

0.076***
0.112***
0.138***
0.395***
1,151.557

0.474**
0.224***
0.089***
1.101
1,206.980

0.214***
0.478**
0.075***
1.055
1,273.298

หมายเหตุ : *มีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05 **มีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.01 ***มีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.001

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี

สรุปและอภิปรายผล
จากการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ผู้สูงอายุ
มีคณุ ภาพชีวติ ด้านมาตรฐานการอยูอ่ าศัยและสภาพแวดล้อมดีทสี่ ดุ รองลงมาคือ คุณภาพ
ชีวิตด้านครอบครัว ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และด้านสุขภาพ ตามล�ำดับ สิ่งที่น่า
เป็นห่วงถึงคุณภาพชีวิตด้านมาตรฐานการอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมคือ ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่ประสบกับปัญหาสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ โดยปัญหาที่ประสบส่วนมาก คือ ปัญหา
เรื่อง ยุง แมลง และฝุ่น แต่ส�ำหรับมาตรฐานการอยู่อาศัยค่อนข้างดี คุณภาพชีวิตด้าน
ครอบครัว พบว่า ผู้สูงอายุมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวค่อนข้างน้อย พิจารณาจาก
การที่ผู้สูงอายุ ได้มีการปรึกษาหารือ หรือได้มีโอกาสพูดคุยกับคนในครอบครัว และมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจกรรมของครัวเรือน คุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจไม่สู้ดีนัก ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีรายได้เป็นของตนเอง และอาศัยอยู่ในครัวเรือน
ที่มีหนี้สิน ส�ำหรับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ พบว่า ผู้สูงอายุไม่ค่อยให้ความส�ำคัญกับ
การออกก�ำลังกาย อาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุคิดว่าการท�ำงานอาชีพ การท�ำงานบ้าน
เป็นการออกก�ำลังกายอยู่แล้ว
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง คุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และ
สังคม (เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และพื้นที่อยู่อาศัย) กับคุณภาพ
ชีวติ ในแต่ละด้านทีเ่ ป็นองค์ประกอบของคุณภาพชีวติ องค์รวม พบว่า การศึกษา และพืน้ ที่
อยูอ่ าศัย มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในทุกๆ ด้านทีเ่ ป็นองค์ประกอบของ
คุณภาพชีวิตองค์รวม โดยความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกๆ ด้าน กล่าวคือ
ผู้สูงอายุที่มีการศึกษาสูงกว่า โอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตดี มากกว่าผู้สูงอายุที่มีการศึกษา
ต�่ำกว่า ทั้งนี้พออธิบายได้ว่า การศึกษาเป็นการจัดประสบการณ์ให้แก่ชีวิต ช่วยเพิ่มพูน
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตในทุกด้านให้กับบุคคล ท�ำให้สามารถด�ำรงชีวิต
ในสังคม ได้อย่างเหมาะสมและมีคณุ ภาพ อีกทัง้ ระดับการศึกษายังมีผลต่อรายได้ ลักษณะ
อาชีพ ค่านิยม รวมทัง้ การปรับตัวของบุคคล ซึง่ จะส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ไปด้วย (สมจิตต์
และนิภา 2525) แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ที่มีการศึกษาที่สูงกว่าย่อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
ส�ำหรับพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย พบว่า ผูส้ งู อายุทอี่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ที่ ทีม่ คี วามเป็นเมือง/กึง่ เมือง โอกาส
ที่จะมีคุณภาพชีวิตดี มากกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่มีความเป็นชนบท ทั้งนี้
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อาจเป็นเพราะว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เมือง/กึ่งเมือง มีโอกาสเข้าถึงแหล่ง
ความก้าวหน้าและความเจริญในด้านต่างๆ มากกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่
ที่มีลักษณะความเป็นชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูงโอกาสของ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่
เป็นป่าเขาการคมนาคมไม่สะดวก บางพื้นที่ห่างไกลจากส่วนราชการ ท�ำให้ในบางพื้นที่
ความก้าวหน้าและความเจริญในด้านต่างๆ จึงยังไม่มาก และไม่ทั่วถึง ดังนั้น ในการ
ทีจ่ ะเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุให้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ กลุม่ เป้าหมายทีส่ ำ� คัญ คือ
ผู้สูงอายุที่มีการศึกษาน้อย และอาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่มีความเป็นชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สูง

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี
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บทคัดย่อ
ในช่วงระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
การแพทย์ สาธารณสุข ความเป็นเมือง การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรืออิทธิพลจาก
การลดลงของการเกิด และการตาย ท�ำให้ประชากรไทยก�ำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ
จากเหตุผลสนับสนุนหลายอย่างที่ท�ำให้มนุษย์สามารถมีอายุยืนยาวขึ้นได้ จึงท�ำให้
การศึกษานี้ต้องการที่จะพิสูจน์ว่า การรอดชีพของผู้สูงอายุในอดีตเมื่อครึ่งศตวรรษที่
ผ่านมาจะเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับการรอดชีพของผู้สูงอายุในรุ่นปัจจุบัน
การศึกษานี้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ประชากรทางอ้อม โดยใช้วิธีอัตราส่วนรอดชีพ
ส�ำมะโน (Census survival ratio) เพื่อศึกษาการรอดชีพที่เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย พ.ศ.2503-2543 ข้อมูลที่ใช้น�ำมาจากการส�ำมะโนประชากรและเคหะ ในปี
พ.ศ.2503, 2513, 2523, 2533 และ 2543 ที่จัดเก็บโดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุในปี พ.ศ.2533-2543 หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้สูงอายุ
รุ่นหลัง จะมีโอกาสในการรอดชีพสูงกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มอายุเดียวกันเมื่อ 30 ปีที่
ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุตอนปลายหรือผู้ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและ
หญิง จะมีโอกาสในการรอดชีพสูงกว่าผูส้ งู อายุในกลุม่ อายุอนื่ แสดงว่าประชากรไทยมีอายุ
ยืนยาวขึ้น ส�ำหรับเรื่องแบบแผนของการรอดชีพ การศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงอัตรา
รอดชีพจะผันกลับตามอายุ คือ ยิ่งอายุมากขึ้น อัตรารอดชีพจะยิ่งต�่ำลง อัตรารอดชีพ
ของผู้หญิงสูงกว่าของผู้ชายในทุกๆ ช่วงอายุ และทุกปี แต่อัตราเพิ่มขึ้นของการรอดชีพ
ในผู้สูงอายุชายจะสูงกว่าของผู้หญิง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้สูงอายุรุ่นก่อนกับรุ่นหลัง
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Improved survival among elderly in Thailand, 1960-2000
Sutthida Chuanwan and Pramote Prasartkul

ABSTRACT
Medical technology and public health services have been
dramatically developing during the past three decades. In addition, the
degree of urbanization and well-being of population have become higher,
whereas fertility and mortality have been decreasing through time. These
phenomena cause an ageing population. Due to the factors making
people live longer, it is essential to investigate how different between the
survival ratios of elderly in old and later generation are.
Conducted by National Statistical Office of Thailand decennially,
censuses since 1960 until 2000 are used in this study. To investigate the
survival ratio among the elderly in Thailand, the Census Survival Ratio
method as an indirect technique is employed.
It is found that elderly in the later generation (1990-2000) have
higher survival rates compared to the old generation (1960-1970).
Additionally, the survival ratios vary inversely by age that means the
younger, the higher ratios of survival. The survival ratios of females are
greater than the rates of males in every age group through time, while
the increase rate of survival ratio among male are higher than that of
females in every age group. Finally, compared to the survival ratios in
other elderly age group, the ratio of elderly aged 80 and over, the
oldest old, increase greatest. Therefore, this can be concluded that people
live longer.
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ในช่วงระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา ประชากรของประเทศไทยได้ผ่านขั้นตอนต่างๆ
ของการเปลี่ยนแปลงประชากรไม่ว่าจะเป็นการลดลงของระดับภาวะเจริญพันธุ์ และการที่
ประชากรมีชีวิตยืนยาวขึ้น จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน
ภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทยได้ลดลง จ�ำนวนบุตรเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งให้กำ� เนิดตลอด
วัยเจริญพันธุ์ได้ลดลงจากจ�ำนวน 6 คน เมื่อ 40 ปีที่ผ่านมา เหลือเพียง 1.5 คนเท่านั้น
ในขณะเดียวกัน การตายของประชากรไทยก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ อัตราการตายทารก
แต่เดิมที่มีสูงถึง 80 คนต่อ 1,000 คน ลดลงเหลือเพียง 12 คนในปัจจุบัน (ปราโมทย์
และปัทมา 2549) จากการลดลงทั้งการเกิดและการตายดังที่กล่าวมาข้างต้น ท�ำให้
ประชากรไทยมีอายุยืนยาวขึ้น และปัจจุบันสังคมไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว
ปรากฎการณ์ทางประชากรทีแ่ สดงว่าประชากรไทยก�ำลังเข้าสูส่ งั คมสูงอายุ สามารถ
ดูได้จากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรสูงวัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จากที่มีจ�ำนวน
น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ได้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่าร้อยละ 10 หรือ
ประมาณ 7 ล้านคนในปัจจุบนั นอกจากนีเ้ มือ่ ศึกษาจ�ำนวนประชากรทีม่ อี ายุ 80 ปีขนึ้ ไป
หรือเรียกได้ว่า เป็นผู้สูงอายุวัยปลาย ก็มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน และเพิ่มขึ้นอย่าง
ทวีคณู จากประมาณ 7 แสนคน เมือ่ 50 ปีทผี่ า่ นมา เป็น 1.3 ล้านคนในปัจจุบนั อย่างไร
ก็ตามเราสามารถท�ำนายได้ว่า สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึง ร้อยละ 20
ในอีก 20 ปีข้างหน้า (ปราโมทย์ และปัทมา 2549)

1

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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“อายุคาดเฉลี่ย” ของประชากรไทย เป็นดัชนีอีกตัวหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าประชากรไทย
ก�ำลังมีอายุยืนยาวขึ้น จากในอดีตเมื่อ 50 ปีก่อน ประชากรไทยนับตั้งแต่แรกเกิดคาดว่า
จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 50 ปีเท่านั้น แต่ในปัจจุบันได้เพิ่มสูงขึ้นเป็น
70 ปี โดยผู้หญิงจะมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดสูงถึง 76 ปี และในชาย 70 ปี
(สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม, 2553) เช่นเดียวกับอายุขยั ของมนุษย์ หรือจ�ำนวนปีสงู สุด
ที่มนุษย์จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ภายใต้สภาวะที่ดีที่สุด สามารถวัดได้โดยใช้เกณฑ์ว่า อายุ
ที่เมื่อเกินกว่านั้นไป ของคนที่เกิดมาพร้อมๆ กันจะมีชีวิตเหลืออยู่ไม่ถึงร้อยละ 0.01
(Siegel et al. 2004) ก็น่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากในอดีตอายุขัยของมนุษย์จะสั้นมาก
อยู่ที่ประมาณ 40 ปีเท่านั้น (Finch 2008) แต่เมื่อโลกมีการพัฒนามากขึ้น ทั้งทางด้าน
การแพทย์และการสาธารณสุข เทคโนโลยี ความเป็นเมือง และคุณภาพชีวิตทีด่ ขี นึ้ ท�ำให้
การตายของมนุษย์คอ่ ยๆ ลดลงและมีอายุยนื ยาวขึน้ การพัฒนาทางด้านต่างๆ ในปัจจุบนั
สามารถประกันได้ว่าผู้คนสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นกว่าในอดีต
จากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในด้านต่างๆ หรืออิทธิพลจากการลดลง
ของการเกิด และการตาย ที่เป็นเหตุผลสนับสนุนว่า มนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้น การศึกษา
ครั้งนี้จึงต้องการที่จะพิสูจน์ว่าในประเทศไทยนั้น การรอดชีพของผู้สูงอายุในอดีตเมื่อครึ่ง
ศตวรรษที่ผ่านมาเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับการรอดชีพของผู้สูงอายุในปัจจุบัน
ข้อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จะใช้ข้อมูลจากส�ำมะโนประชากรและเคหะ ปี
พ.ศ.2503-2543 ที่ด�ำเนินการโดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

การรอดชีพที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2503 - 2543

วิธีการศึกษา
การศึ ก ษานี้ จ ะท� ำ การศึ ก ษาอั ต รารอดชี พ ของประชากรไทย โดยเน้ น ศึ ก ษา
การรอดชีพของผู้สูงอายุในช่วงปี พ.ศ.2503 ถึงปี พ.ศ.2543 อัตราส่วนรอดชีพ (Survival
ratio) ซึ่งจะใช้เป็นดัชนีวัดการรอดชีพในการศึกษานี้ หมายถึง อัตราส่วนของจ�ำนวน
ประชากรเมื่อวันเวลาหนึ่งต่อจ�ำนวนประชากรกลุ่มนั้นเมื่อวันเวลาก่อน (ปราโมทย์ 2543)
วิธีการศึกษาจะใช้วิธีการคาดประมาณทางอ้อมเพื่อศึกษาการมีชีวิตอยู่รอดจากอายุหนึ่ง
ไปจนถึงอีกอายุหนึ่ง ของประชากรในส�ำมะโนประชากรสองครั้ง (ปราโมทย์ และปัทมา
2544) หรือการมีชวี ติ อยูจ่ ากอายุทนี่ อ้ ยกว่าไปจนถึงอายุทแี่ ก่กว่า โดยใช้อตั ราส่วนระหว่าง
โคฮอทของสองส�ำมะโน เราเรียกวิธีการคาดประมาณนี้ว่า อัตราส่วนรอดชีพส�ำมะโน
(Census survival ratio) การศึกษาอัตรารอดชีพมีขอ้ สมมติวา่ จะไม่มกี ารย้ายถิน่ ระหว่าง
ประเทศในระหว่างปี พ.ศ.2503 ถึง ปี พ.ศ.2543 และส�ำมะโนทัง้ สองครัง้ จะต้องมีคณุ ภาพ
เท่ากัน ทั้งในแง่ของการคุ้มรวม การแจงนับ และความถูกต้อง ข้อสมมตินี้ตั้งขึ้นเพื่อ
ขจัดอิทธิพลที่อาจเกิดขึ้นจากการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ (Siegel and David 2547)
อัตราส่วนรอดชีพส�ำมะโน เป็นวิธีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากรเป็นราย
โคฮอท เช่น ต้องการศึกษาการรอดชีพของประชากรอายุ 60-69 ปี จากปี พ.ศ.2503
ไปอีก 10 ปีข้างหน้า ก็จะต้องน�ำจ�ำนวนประชากรอายุ 60-69 ปี ในปี พ.ศ.2503
มาเทียบกับจ�ำนวนประชากรอายุ 70-79 ปี ในปี 2513 ก็จะได้ประชากรในโคฮอทนั้น
ที่คาดว่าจะเหลืออยู่เป็นอายุ 70-79 ปี ในอีก 10 ปีข้างหน้า คือ ปี พ.ศ.2513 ดังนั้น
การศึกษานีจ้ ะท�ำการศึกษาอัตราการรอดชีพของประชากรไทยในทุกๆ ช่วง 10 ปีสำ� มะโน
โดยเริ่มจากการรอดชีพของประชากรที่มีอายุ 0-9 ปี ถึงอายุ 80 ปีขึ้นไป ในระหว่าง
ปี พ.ศ.2503-2513 ถึง ปี พ.ศ.2543
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ผลการศึกษา
การศึกษานี้ได้ศึกษาการรอดชีพของประชากรไทยในกลุ่มอายุ 10 ปี ส�ำหรับทุกๆ
ช่วง 10 ปีส�ำมะโน จากปี พ.ศ.2503 ถึงปี พ.ศ.2543 เพื่อท�ำการศึกษาการรอดชีพของ
ประชากรในแต่ละโคฮอทว่าจะมีการรอดชีพเป็นอย่างไร อัตราการรอดชีพจะมีค่าสูงสุด
เท่ากับหนึ่ง ซึ่งหมายถึง ไม่มีการตายเกิดขึ้นในช่วงสองจุดเวลา และอัตราการรอดชีพ
ทีเ่ ท่ากับศูนย์ จะหมายถึงไม่มกี ารรอดชีพของคนในรุน่ อายุนนั้ เกิดขึ้นเลย ดังนัน้ อัตราการ
รอดชีพจึงต้องมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0-1 แต่จากผลการศึกษาในตารางที่ 1 พบว่า การรอดชีพ
ของประชากรไทยในบางรุ่นอายุมีค่าสูงกว่า 1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชากรวัยเด็ก
อายุ 0-4 ปี ไปจนถึงอายุ 10-14 ปี ในทุกช่วงส�ำมะโน แสดงว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้น
อาจเนื่องจากความไม่สมบูรณ์ในการแจงนับส�ำมะโนประชากรจากการตกจดหรือการนับ
เกินของประชากร นอกจากนีอ้ าจเป็นผลมาจากอิทธิพลจากการตายในวัยทารกและวัยเด็ก
ซึ่งท�ำให้การนับจดในกลุ่มประชากรดังกล่าวมีความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ส�ำหรับประชากรกลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มอายุ 30-39 และ 40-49 ปี ในปี พ.ศ.25132523 และกลุ่มอายุ 30-39 40-49 และ 50-59 ปี ในปี พ.ศ.2523-2533 ที่พบว่ามีอัตรา
การรอดชีพสูงกว่า 1 นั้น อาจเป็นผลมาจากการตายที่เกิดขึ้นจากโรคเอชไอวีและเอดส์
ของกลุ่มคนในวัยท�ำงาน ที่พบมากในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2523 ถึง พ.ศ.2533 ดังนั้น
จึงอาจท�ำให้อัตราการรอดชีพในช่วงปีดังกล่าว มีความไม่สมบูรณ์
ตารางที่ 1 อัตราส่วนรอดชีพของประชากรไทยจากข้อมูลส�ำมะโนประชากร พ.ศ.25032543
อายุ
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80+

2503-2513
1.004
0.877
0.890
0.852
0.785
0.694
0.557
0.289

2513-2523
1.004
0.950
1.026
1.005
0.998
0.863
0.734
0.417

2523-2533
1.100
0.987
1.074
1.087
1.032
0.908
0.748
0.403

2533-2543
1.060
0.871
0.982
1.020
0.931
0.839
0.668
0.368

การรอดชีพที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2503 - 2543

จากตารางที่ 1 แสดงอัตราส่วนรอดชีพของประชากรไทยในรุ่นอายุต่างๆ จากปี
พ.ศ.2503 ถึงปี พ.ศ.2543 จะเห็นได้ว่า การรอดชีพในแต่ละรุ่นอายุจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ถึงแม้ว่าในบางช่วงระยะเวลาการรอดชีพของประชากรจะมีลักษณะขึ้นๆ ลงๆ แต่เมื่อ
เปรียบเทียบการรอดชีพของคนแต่ละรุ่นอายุในเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา คือการรอดชีพของ
ประชากรในปี พ.ศ.2503 มายังปี พ.ศ.2513 ในการศึกษานี้จะเรียกว่า กลุ่มประชากรรุ่น
ก่อน เปรียบเทียบกับการรอดชีพของประชากรในปี พ.ศ.2533 มายังปี พ.ศ.2543 จะเรียก
ว่ากลุม่ ประชากรรุน่ หลัง การรอดชีพของประชากรในทุกรุน่ อายุจะมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ อย่าง
เห็นได้ชัด นั่นแสดงให้เห็นว่า คนในรุ่นหลังมีโอกาสในการรอดชีพมากกว่าคนในรุ่นก่อน
นอกจากนี้จากการสังเกตการรอดชีพระหว่างประชากรในรุ่นอายุ 70-79 ปี กับ 80 ปี
ขึ้นไป มีความแตกต่างกันมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มีประชากรเป็นจ�ำนวนน้อยที่รอดชีพ
จากอายุ 70-79 ปี ไปยังอายุ 80 ปีขึ้นไป ในทุกช่วงเวลา จึงท�ำให้อัตราส่วนรอดชีพ
ระหว่างอายุ 70-79 ปี และอายุ 80 ปีขึ้นไป มีความแตกต่างกันมาก
ตารางที่ 2 อัตราส่วนรอดชีพของประชากรไทยจ�ำแนกตามเพศ พ.ศ.2503-2543
เพศ
กลุ่มอายุ
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80+

2513
0.996
0.851
0.882
0.841
0.757
0.654
0.480
0.258

2523
1.001
0.918
1.038
0.995
0.982
0.848
0.674
0.376

ชาย

2533
1.081
0.980
1.081
1.072
1.014
0.882
0.691
0.376

ที่มา: ข้อมูลส�ำมะโนประชากร พ.ศ.2503-2543

2543
1.055
0.857
0.954
1.040
0.916
0.823
0.634
0.338

2513
1.012
0.904
0.898
0.864
0.813
0.734
0.629
0.312

2523
1.008
0.981
1.015
1.015
1.013
0.878
0.788
0.445

หญิง

2533
1.121
0.995
1.066
1.101
1.048
0.933
0.800
0.423

2543
1.065
0.884
1.010
1.002
0.945
0.855
0.699
0.390
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ตารางที่ 2 เป็นการพิจารณาการรอดชีพของคนแต่ละรุ่นอายุโดยจ�ำแนกตามเพศ
จากการศึกษาพบว่า การรอดชีพของประชากรชายและหญิงในทุกรุ่นอายุมีรูปแบบ
การรอดชีพเหมือนกัน คือ มีอัตราส่วนรอดชีพเพิ่มขึ้นในช่วงระหว่างปี 2503-2513 ถึงปี
พ.ศ.2523-2533 อัตราส่วนรอดชีพในปี พ.ศ.2533-2543 ในทุกช่วงอายุจะมีการลดลง
เล็กน้อย ซึ่งอาจเป็นอิทธิพลในเรื่องความสมบูรณ์ของข้อมูลส�ำมะโนทั้งสองปีที่มีคุณภาพ
ไม่เท่ากัน หรือการนับขาดหรือนับเกิน นอกจากนีอ้ ทิ ธิพลจากการตายของโรคเอชไอวี-เอดส์
ดังทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น ก็อาจเป็นผลท�ำให้การรอดชีพมีแนวโน้มลดลงในปี พ.ศ.2533-2543
อย่างไรก็ตามหากท�ำการเปรียบเทียบการรอดชีพในช่วงระยะเวลา 30 ปี ระหว่างปี พ.ศ.
2503-2513 กับ ปี พ.ศ.2533-2543 จะพบว่ามีอัตราส่วนรอดชีพเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ยังพบว่า การรอดชีพของประชากรในช่วงอายุ 10-19 ปี จนถึงช่วงอายุ
50-59 ปี ของทัง้ สองเพศ จะไม่มคี วามแตกต่างกันมากนัก การรอดชีพในช่วงอายุดงั กล่าว
มีอัตราที่ใกล้เคียงกัน และเป็นรูปแบบการรอดชีพเดียวกัน แต่หากสังเกตการรอดชีพของ
ประชากรวัยสูงอายุใน 3 ช่วงอายุทเี่ หลือ จะพบความแตกต่างของการรอดชีพของผูส้ งู อายุ
ทั้งสองเพศของประชากรรุ่นอายุ 70-79 ปี กับ 80 ปีขึ้นไป โดยจะพบว่า ความแตกต่าง
ของอัตราส่วนรอดชีพของผู้ชายในกลุ่มอายุดังกล่าวจะมีมากกว่าผู้หญิง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
การตายมีอิทธิพลต่อการรอดชีพในวัยผู้สูงอายุชายมากกว่าผู้สูงอายุหญิง อันเนื่องมาจาก
ประชากรชายจะมีอตั ราตายสูงกว่าประชากรหญิงในทุกกลุม่ อายุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วง
วัยท�ำงาน ปัจจัยทางชีววิทยาเป็นตัวก�ำหนดส�ำคัญท�ำให้ผู้ชายมีความเสี่ยงต่อการตาย
มากกว่าผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องพฤติกรรมการบริโภค การสูบบุหรี่ ความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อเอชไอวี-เอดส์ เป็นต้น จึงท�ำให้ผู้หญิงมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชาย

การรอดชีพที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2503 - 2543

รูปที่ 1 อัตราส่วนรอดชีพของประชากรสูงอายุในกลุ่มอายุ 60-69 ปี, 70-79 ปี และกลุ่ม
อายุ 80 ปีขึ้นไป ในระหว่างปี พ.ศ.2503-2513 ถึง พ.ศ.2533-2543

จากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการศึกษาถึงการรอดชีพของคนในวัยต่างๆ ซึ่งจะเห็น
ได้วา่ การรอดชีพในวัยทารกและวัยเด็ก รวมถึงในวัยคนท�ำงาน ของบางปีทศี่ กึ ษา ยังพบ
ความบกพร่องที่เกิดขึ้นจากความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลส�ำมะโนประชากร ดังนั้นนักวิจัย
จึงได้ท�ำการศึกษาการรอดชีพของผู้สูงอายุในแต่ละวัย โดยจากรูปที่ 1 ซึ่งได้จ�ำแนก
การรอดชีพของผูส้ งู อายุออกเป็น 3 กลุม่ อายุ ได้แก่ ผูส้ งู อายุวยั ต้น คือ ผูท้ มี่ อี ายุ 60-69
ปี, ผู้สูงอายุวัยกลาง คือ ผู้ที่มีอายุ 70-79 ปี และผู้สูงอายุวัยปลาย คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่
80 ปีขึ้นไป จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุในแต่ละรุ่นอายุมีแนวโน้มการรอดชีพเพิ่มขึ้น
การรอดชีพของผู้สูงอายุวัยต้นที่มีอายุ 60-69 ปี ในปี พ.ศ.2503-2513 (เกิดปี พ.ศ.24432453) จะมีอัตราการรอดชีพเท่ากับ 0.694 เมื่อเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุในวัยเดียวกัน
แต่เกิดหลังจากช่วงปีนั้นไปอีก 10 ปี, 20 ปี และ 30 ปี จะมีอัตราการรอดชีพ เพิ่มขึ้น
เป็น 0.863, 0.908 และ 0.839 ตามล�ำดับ หากเปรียบเทียบการรอดชีพของผู้สูงอายุ
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วัยต้นในปี พ.ศ.2503-2513 (เกิดปี พ.ศ.2443-2453) กับผูส้ งู อายุทมี่ อี ายุเดียวกันในปี พ.ศ.
2533-2543 (เกิดปี พ.ศ.2473-2483) พบว่า ผู้สูงอายุตอนต้นรุ่นหลังมีการรอดชีพสูงกว่า
ผู้สูงอายุวัยต้นรุ่นก่อน (0.839>0.694) คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นของการรอดชีพเป็น
ร้อยละ 21
เมื่อพิจารณาการรอดชีพของผู้สูงอายุวัยกลางที่มีอายุ 70-79 ปี ผู้สูงอายุวัยกลาง
รุ่นหลังมีการรอดชีพสูงกว่าคนรุ่นก่อน อัตราส่วนรอดชีพของผู้สูงอายุวัยกลาง เมื่อ พ.ศ.
2503-2513 (เกิดปี พ.ศ.2423-2433) เท่ากับ 0.557 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 0.668 ส�ำหรับผู้สูง
อายุวัยกลางรุ่นหลัง (เกิดปี พ.ศ.2453-2463) หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 20
เมือ่ พิจารณาอัตราส่วนรอดชีพของผูส้ งู อายุวยั ปลายรุน่ ก่อน ทีเ่ กิดก่อนปี พ.ศ.2433
กับผู้สูงอายุวัยปลายรุ่นหลังที่เกิดก่อนปี พ.ศ.2463 พบว่าการเพิ่มขึ้นของอัตรารอดชีพ
ในกลุม่ อายุนี้ จะมีสงู กว่าอัตราส่วนรอดชีพในกลุม่ อายุอนื่ คือ เพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 27
นั่นแสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุรุ่นหลังมีแนวโน้มรอดชีพสูงกว่าผู้สูงอายุรุ่นก่อน
รูปที่ 2 อัตราส่วนรอดชีพของประชากรสูงอายุในกลุ่มอายุ 60-69 ปี, 70-79 ปี และกลุ่ม
อายุ 80 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามเพศ ในระหว่างปี พ.ศ.2503-2513 ถึง พ.ศ.2533-2543

การรอดชีพที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2503 - 2543

เมื่อท�ำการศึกษาการรอดชีพของผู้สูงอายุในแต่ละรุ่นอายุโดยจ� ำแนกตามเพศ
ดังรูปที่ 2 ผูส้ งู อายุทงั้ เพศชายและหญิงในแต่ละรุน่ อายุมกี ารรอดชีพเพิม่ ขึน้ โดยเพศหญิง
จะมีโอกาสในการรอดชีพสูงกว่าเพศชายในทุกรุน่ วัย จะสังเกตได้วา่ เส้นการรอดชีพระหว่าง
เพศชายและหญิงจะไม่แตกต่างกันมากนัก ในขณะที่เส้นการรอดชีพของผู้สูงอายุวัยกลาง
ทีม่ อี ายุ 70-79 ปี ของชายและหญิงมีระยะห่างกันมากกว่าเส้นการรอดชีพในช่วงอายุอนื่ ๆ
เมือ่ พิจารณาถึงการรอดชีพของประชากรในแต่ละช่วงเวลาจะพบว่ามีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
ถึงแม้วา่ การรอดชีพของผูส้ งู อายุในทุกกลุม่ จะลดลงเพียงเล็กน้อยในช่วงปี พ.ศ.2533-2543
แต่หากท�ำการเปรียบเทียบการรอดชีพระหว่างปี พ.ศ.2503-2513 ที่ถือว่าเป็นประชากร
รุ่นก่อน กับการรอดชีพของผู้สูงอายุรุ่นหลัง คือ ในปี พ.ศ.2533-2543 จะพบว่า
มีความแตกต่างกันและมีอัตราส่วนรอดชีพเพิ่มขึ้น การรอดชีพของผู้สูงอายุวัยต้นในปี
พ.ศ.2503-2513 (เกิดปี พ.ศ.2443-2453) มีอัตราส่วนรอดชีพเท่ากับ 0.654 ในชาย และ
0.734 ในหญิง เมื่อท�ำการเปรียบเทียบอัตรารอดชีพกับผู้สูงอายุวัยต้นรุ่นหลังอีก 30 ปี
ต่อมา (เกิดปี พ.ศ.2473-2483) มีการรอดชีพเพิ่มขึ้นเป็น 0.823 ในชาย และ 0.855
ในหญิง ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นของการรอดชีพในช่วงระยะเวลา 30 ปี คือ
ร้อยละ 26 และร้อยละ 15 ในเพศชายและหญิงตามล�ำดับ ในขณะที่การรอดชีพทั้งสอง
เพศในผู้สูงอายุวัยกลางอายุ 70-79 ปี ในปี พ.ศ.2503-2513 ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เช่นเดียวกัน การรอดชีพของผู้สูงอายุชายกลุ่มนี้เมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา (เกิดปี พ.ศ.24232433) จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการรอดชีพมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 32 ในขณะที่
หญิงสูงอายุวัยกลางมีการเพิ่มขึ้นของการรอดชีพน้อยมาก เพียงแค่ร้อยละ 11 เท่านั้น
แต่ถ้าหากสังเกตการรอดชีพของหญิงสูงอายุในวัยเดียวกันเมื่อช่วงปี พ.ศ.2523-2533
จะมีการเพิ่มขึ้นของการรอดชีพสูงกว่าร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับหญิงสูงอายุในปี
พ.ศ.2503-2513
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หากท�ำการศึกษาการรอดชีพของทั้งสองเพศในวัยผู้สูงอายุวัยปลาย คือ ผู้ที่มีอายุ
80 ปีขึ้นไป การรอดชีพของผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็มีการเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างผู้สูงอายุตอนปลายในปี พ.ศ.2503-2513 กับผู้สูงอายุที่เป็นรุ่นเดียวกันในปี พ.ศ.
2533-2543 อัตราส่วนรอดชีพทัง้ ชายและหญิงมีการเพิม่ ขึน้ เป็นอย่างมาก ผูส้ งู อายุวยั ปลาย
ในปี พ.ศ.2503-2513 ที่เกิดก่อนปี พ.ศ.2433 มีอัตราส่วนรอดชีพเท่ากับ 0.258 ในชาย
และ 0.312 ในหญิง เมือ่ ท�ำการเปรียบเทียบกับผูส้ งู อายุวยั ปลายในปี พ.ศ.2533-2543 หรือ
ผู้ที่เกิดก่อนปี พ.ศ.2463 มีการรอดชีพเป็น 0.338 และ 0.390 หรือคิดเป็นอัตราเพิ่ม
ของการรอดชีพร้อยละ 31 และร้อยละ 25 ในชายและหญิง ตามล�ำดับ ซึ่งถือได้ว่า
การรอดชีพของผู้สูงอายุวัยปลายที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไปทั้งสองเพศ มีร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
การรอดชีพสูงกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ เช่นเดียวกันกับอัตราการเพิ่มขึ้นในการรอดชีพของ
เพศชายระหว่างผู้สูงอายุในแต่ละรุ่นในอดีต เปรียบเทียบกับผู้สูงอายุที่มีอายุเดียวกัน
ในปัจจุบัน จะมีการรอดชีพเพิ่มขึ้นมากกว่าเพศหญิง
สรุปและอภิปรายผล
โอกาสในการรอดชีพของผู้สูงอายุวัยปลายหรือผู้ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชาย
และหญิง มีการเพิ่มขึ้นที่สูงกว่าผู้สูงอายุในกลุ่มอื่นๆ เมื่อท�ำการเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุ
ในกลุม่ อายุเดียวกัน แต่เกิดในช่วงเวลาต่างกัน นัน่ แสดงให้เห็นว่า ผูส้ งู อายุรนุ่ หลังมีโอกาส
รอดชีพมากกว่าผู้สูงอายุรุ่นก่อน เมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้น่าจะเป็นผลมาจากการพัฒนา
ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การแพทย์ สาธารณสุข การสุขาภิบาลและสิง่ แวดล้อม ทีท่ ำ� ให้
อัตราตายของประชากรในกลุ่มวัยต่างๆ ลดลง จนเป็นผลท�ำให้คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น
การที่ผู้สูงอายุวัยปลายรุ่นหลังมีการรอดชีพเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุตอนปลาย
รุ่นก่อน ย่อมแสดงให้เห็นว่าประชากรไทยมีอายุสูงขึ้นมาก จ�ำนวนและสัดส่วนของ
ประชากรสูงอายุได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากเมื่อ 30 ปีก่อน ซึ่งมีประชากรอายุ 60 ปี
ขึ้นไป ไม่ถึงร้อยละ 5 ของประชากรทั้งหมด แต่ปัจจุบัน จ�ำนวนผู้สูงอายุกลุ่มนี้ได้เพิ่ม

การรอดชีพที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2503 - 2543

สูงขึ้นถึงร้อยละ 12 จากปรากฏการณ์ทปี่ ระชากรมีชีวิตยืนยาวขึ้น ย่อมท�ำให้ประชากรสูง
วัยเพิม่ เร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูส้ งู อายุวัยปลาย การศึกษานีจ้ งึ สรุปว่า ผูส้ งู อายุรนุ่ หลัง
มีโอกาสในการรอดชีพที่สูงขึ้นกว่าในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุวัยปลายจะมีโอกาส
รอดชีพสูงกว่าผูส้ งู อายุในวัยอืน่ ทัง้ นีส้ ามารถอธิบายได้วา่ ปัจจุบนั คนไทยมีอายุยนื ยาวขึน้
จะเห็นได้วา่ การรอดชีพของคนไทยในรุน่ ปัจจุบนั มีสงู กว่าผูส้ งู อายุรนุ่ ก่อนเมือ่ 40 ปีทผี่ า่ นมา
ดังนั้น จึงท�ำให้อัตราการรอดชีพของคนไทยในปัจุบันเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้สูงอายุวัยปลาย ในอดีตอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยน้อยมาก คนไทยมีอายุยืนยาวเพียง
50 ปี แต่ในปัจจุบนั เมือ่ ระบบการแพทย์ และการสาธารณสุขดีขนึ้ จึงท�ำให้คนไทยสามารถ
มีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวขึ้น ซึ่งปัจจุบันอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ประมาณ 73 ปี ดังนั้น
เมื่อท�ำการเปรียบเทียบการรอดชีพของผู้สูงอายุรุ่นก่อนกับผู้สูงอายุรุ่นหลังจึงท�ำให้
เกิดความแตกต่างในอัตราการเพิ่มขึ้นของการรอดชีพในกลุ่มผู้สูงอายุตอนปลายมากกว่า
ผู้สูงอายุในกลุ่มอื่นๆ
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนีใ้ ช้ระเบียบวิธวี ิจยั อนาคตแบบชาติพนั ธุว์ รรณนา (Ethnographic Futures
Research: EFR) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพอนาคตของการบริหารจัดการแรงงานชาวลาวใน
ประเทศไทยใน พ.ศ.2563 การเก็บข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ EFR จากผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 25 คนซึง่ ใช้วธิ เี ลือกแบบยึดจุดมุง่ หมายของการศึกษาเป็นหลัก เก็บข้อมูลระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2552 ถึงเดือน มิถนุ ายน 2553 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือแนวทางการสัมภาษณ์
แบบ EFR มาตราความพึงประสงค์และมาตรากาลเวลา โดยได้รบั การตรวจสอบด้านเนือ้ หาและ
ความตรงจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน
การมองภาพอนาคตแง่ดพี บว่าประเทศไทยจะยังคงใช้นโยบายการจ้างและน�ำเข้าแรงงาน
ต่างด้าวตามกฎหมายและมีการปรับปรุงการด�ำเนินงานให้สะดวกรวดเร็วโดยขยายเวลาอนุญาต
ท�ำงาน คุม้ ครองและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายไทย ยกสถานะหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ กระจาย
อ�ำนาจมากขึ้น พัฒนาฐานข้อมูลแรงงาน มีการศึกษาวิจัยและน�ำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์
อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกันการมองภาพอนาคตแง่ร้ายพบว่าจะไม่มีการปรับปรุงการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวและการน�ำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แรงงานต่างด้าว
ส่วนใหญ่จะไม่ขึ้นทะเบียนกับทางราชการ แรงงานต่างด้าวไม่ได้รับการคุ้มครองและสิทธิ
ประโยชน์ การบังคับใช้กฎหมายอ่อนแอและมีการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ
ภาพอนาคตที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ ประเทศไทยจะใช้นโยบายการจ้างงานแรงงาน
ต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายและปรับปรุงการด�ำเนินงานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น สัดส่วนของผู้ที่มี
ใบอนุญาตท�ำงานจะสูงขึ้นแต่จะยังคงมีผู้ลักลอบเข้าเมืองจ�ำนวนมาก มีการปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เวลาการอนุญาตท�ำงานจะนานขึ้น การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาลจะยังเป็นประเด็นปัญหา อาจมีการปรับเปลีย่ นคณะกรรมการในระดับชาติ
ที่ดูแล อาจมีการปรับยกสถานะหน่วยงานบริหารแรงงานต่างด้าว จะมีการเปิดเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในสปป.ลาว การจัดการฐานข้อมูลแรงงานจะดีขึ้น จะมีการสร้างเจตคติที่ดีต่อแรงงาน
ต่างด้าว จะมีความร่วมมือในภูมิภาคในด้านการศึกษาวิจัยแรงงานต่างด้าวและการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
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Management of Laotian Migrant Workers
in the Next Decade
Chatri Moonstan Chuwit Mitrchob Santhat Sermsri and Sakul Changmai

ABSTRACT
This Ethnographic Futures Research (EFR) was aimed at eliciting
management scenarios of Laotian migrant workers in Thailand in the year 2020.
Twenty-five experts were purposively selected for EFR in-depth interviews during
November 2009 to June 2010. Research tools included EFR interview guidelines,
desirability scale and a grammar chart. The tools were verified by 5 experts
on content validity.
Under the optimistic scenario, formal recruitment and migrant employment
policy are likely to be continued. Formal recruitment procedures would be
improved through allowing for longer duration of work permits, improved
protection of labour rights, and benefits according to the Thai laws. Status
of the management office for migrant workers is likely be upgraded.
Decentralization, improved labour data base and research on migrant workers
will likely to be in place. However, under the pessimistic scenario, there wil be
no progress in relation to formal recruitment and migrant workers management.
Most of the workers wil likely be undocumented, unprotected, and have no
access to public services and benefits. Law enforcement wil be weak and
corruption will prevail.
Under the most probable scenario, Thailand would likely continue the
policy on formal recruitment and formal employment but with improved work
procedures. It is likely that a higher proportion of the Laotian migrant workers
will be documented. Concerned laws and regulations wil likely to be adjusted
while effective and transparent law enforcement wil continue to be issue of
concern. There wil be adjustment of the national committee overseeing migrant
workers. The status of the agency dealing with migrant workers might be
upgraded. Most probably, special economic zones wil be set-up in Lao PDR.
It is likely that there wil be improvement in labour database system and
awareness building. Moreover, there would be improved cooperation in research
and skills development in the sub-region.
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บทน�ำ
ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวจากสหภาพพม่า สปป. ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา
จ�ำนวนมากเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ไม่ได้จดทะเบียนกับทางราชการ
การเข้ามาท�ำงานในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าวเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญจึงต้องมี
การบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เนือ่ งจากการมีแรงงานจากประเทศเพือ่ นบ้านจ�ำนวนมาก
เข้ามาท�ำงานส่งผลกระทบต่อประเทศไทย และต่อตัวแรงงานและครอบครัวของแรงงาน
เหล่านี้ในหลายด้าน
ในแง่ลบ ประเทศไทยต้องใช้ทรัพยากรในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวทักษะต�่ำ
จากประเทศเพื่อนบ้านจ�ำนวนสองล้านสี่แสนคน โดยมีแรงงานต่างด้าวส่วนหนึ่งที่มา
จดทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ ต้องน�ำเข้าแรงงานใหม่ตามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือว่าด้วยการจ้างงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ต้องจัดบริการ
สาธารณสุข จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดูแลความสงบเรียบร้อย จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อ
ปราบปราม จับกุม และด�ำเนินคดี มีแรงงานต่างด้าวจ�ำนวนมากประสบปัญหาถูกเอารัด
เอาเปรียบและถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยส่วนหนึง่ ตกเป็นเหยือ่ การค้ามนุษย์ อีกส่วนหนึง่
เป็นแรงงานเด็ก ตัวอย่างเช่น จากการรายงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
พบแรงงานเด็กต่างด้าวร้อยละ 5 เป็นเด็กอายุตำ�่ กว่า 15 ปี และร้อยละ 20 มีอายุ

1
2

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ (สศช.)
3 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
คริสเตียน
4 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
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15-17 ปี กลุม่ ตัวอย่างทีท่ ำ� งานบ้านร้อยละ 89 และกลุม่ ตัวอย่างทีท่ ำ� งานในภาคการเกษตร
ร้อยละ 38 ได้รับค่าจ้างเดือนละ 3,000 บาทหรือน้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างต้องท�ำงาน
นานกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 82 ในกลุ่มที่ท�ำงานบ้าน ร้อยละ 45 ในสาขา
การประมง และร้อยละ 19 ในสาขาการผลิต และส่วนใหญ่ต้องท�ำงานทุกวันโดยไม่มี
วันหยุด (ILO 2007) ปัญหาเหล่านี้มีความส�ำคัญมากต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย
และอาจเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ประเทศไทยถูกกีดกันทางการค้าได้
ในแง่บวก การย้ายถิน่ ท�ำให้แรงงานข้ามชาติมรี ายได้และสามารถส่งเงินรายได้กลับ
ไปยังครอบครัวของตน ช่วยสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยการเข้าไปเติมเต็มในต�ำแหน่ง
งานว่างที่คนไทยไม่ท�ำ ลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ เพิ่มผลผลิตและรายได้ (Martin 2007)
แรงงานเหล่ า นี้ส ่ ง ผลต่ อการเพิ่ม ขึ้ นของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายในของประเทศไทย
ช่วยรักษาระดับอัตราเงินเฟ้อ (ปังปอนด์ 2552) นอกจากนีแ้ ล้ว (Scoirtino & Punpuing
2552) ให้ความเห็นว่าแรงงานต่างด้าวเป็นก�ำลังส�ำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโต
โดยสนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรม ช่วยให้ธุรกิจการส่งออกของประเทศไทย
สามารถแข่งขันได้ ช่วยให้มีแรงงานท�ำงาน ชดเชยก�ำลังแรงงานในภาคเกษตรกรรม
ที่ลดลง และอุดหนุนการบริโภคในประเทศ ส�ำหรับผลกระทบต่อครอบครัวของแรงงาน
การศึกษาใน สปป. ลาวพบว่าร้อยละ 95 ของแรงงานชาวลาวส่งเงินกลับบ้าน ในจ�ำนวนนี้
ร้อยละ 75 เป็นแรงงานสตรี จ�ำนวนเงินที่ส่งกลับบ้านโดยเฉลี่ยเท่ากับ 27,659 บาท
ต่อคนต่อปี แรงงานที่ส่งเงินกลับบ้านมากกว่า 50,000 บาทต่อปีมีจ�ำนวนร้อยละ 14
(Sisenglath 2009) นอกจากนี้แล้ว กาบมณีวรรณ โพธิ์ไทร (Phouxay 2008) ระบุว่า
เงินที่ครอบครัวชาวลาวได้รับจากแรงงานซึ่งมาท�ำงานในประเทศไทยมีความส�ำคัญต่อ
คุณภาพชีวิตและต่อสุขภาพของคนในครอบครัวมาก ครอบครัวของแรงงานใช้เงินร้อยละ
46.6 ที่ได้รับจากการเข้ามาท�ำงานในประเทศไทยในการซ่อมแซมบ้านเรือน ใช้เงินร้อยละ
26.7 ในการซือ้ อุปกรณ์เครือ่ งใช้ รถและวัสดุสงิ่ ของ และใช้เงินร้อยละ 10 ส�ำหรับยกระดับ
ความเป็นอยู่และความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นต้น
การวิจัยครั้งนี้เลือกศึกษาแรงงานต่างด้าวชาวลาวเนื่องจากเป็นแรงงานที่นายจ้าง
ไทยต้องการจ้างมากที่สุด มีภาษา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร์
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และความสัมพันธ์ทแี่ นบแน่นคล้ายคลึงกันกับคนไทย สือ่ โทรทัศน์และวิทยุของไทยฉายภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศไทยที่ร�่ำรวย สะดวกสบาย และทันสมัย แรงงานชาวลาว
ต้องการมาหางานท�ำในประเทศไทยเนื่องจาก ปัจจัยผลักดันใน สปป.ลาว จากปัญหา
ความยากจน การไม่มีงานท�ำ การขาดโครงสร้างและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกพื้นฐาน รวม
ทัง้ ปัจจัยดึงดูดในประเทศไทยเนือ่ งจากค่าจ้างทีส่ งู กว่า การมีชวี ติ ในสังคมทีม่ คี วามก้าวหน้า
มีความทันสมัยและร�่ำรวยมากกว่า รวมทั้งการมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและระบบ
เครือญาติของผู้คนในทั้งสองประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ท�ำให้แนวโน้มของการอพยพเข้ามา
ท�ำงานในประเทศไทยยังคงด�ำเนินต่อไป โดยทีป่ ระเทศไทยใช้นโยบายในการจัดการแรงงาน
จากประเทศลาวภายใต้ยุทธศาสตร์เดียวกันกับที่ใช้กับแรงงานจากสหภาพพม่าและ
ราชอาณาจักรกัมพูชาแม้ว่าจะมีรายละเอียดในการด�ำเนินการที่แตกต่างกันบ้างในการ
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจากทั้งสามชาติ แต่การเข้าใจภาพอนาคตของการบริหาร
จัดการแรงงานจากประเทศลาวก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการแรงงานจาก
ทั้งสามประเทศ จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย ยังไม่พบการศึกษาภาพอนาคต
ของการจัดการบริหารแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยแต่อย่างใด การศึกษานี้จึงเป็น
การศึกษาครั้งแรกเกี่ยวกับภาพอนาคตของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาว
ในประเทศไทย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพอนาคตของการบริหารจัดการแรงงาน
ชาวลาวที่เข้ามาท�ำงานในประเทศไทยใน พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นการมองไปในอนาคตอีก
ประมาณสิบปีข้างหน้านับจากเวลาในการเก็บข้อมูล โดยใช้การสร้างภาพอนาคตของการ
บริหารจัดการในสามลักษณะคือจากมุมมองแง่ดี (Optimistic scenario) มุมมองแง่ร้าย
(Pessimistic scenario) และจากมุมมองที่เป็นไปได้มากที่สุด (Most probable
scenario) การก�ำหนดเวลาของภาพอนาคตในการวิจัยครั้งนี้เป็น พ.ศ.2563 เนื่องจาก
พ.ศ.2563 เป็นปีที่ สปป.ลาวก�ำหนดเป้าหมายว่าจะหลุดพ้นจากสถานภาพการเป็นประเทศ
ในกลุม่ ด้อยพัฒนาทีส่ ดุ ประชาชนลาวจะมีคณุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ แรงผลักดันภายในประเทศ
ทีผ่ ลักดันให้ชาวลาวย้ายถิน่ มาท�ำงานในประเทศไทยน่าจะลดน้อยลง การสร้างภาพอนาคต
ของสถานการณ์ในอีกสิบปีนับจากวันสัมภาษณ์เป็นระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่ยาวนาน
เกินไปหรือสั้นเกินไป
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การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับนโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการจัดองค์กร
เพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย สรุปข้อมูลได้
ดังนี้
ด้านนโยบาย นับตั้งแต่ พ.ศ.2547 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแนวทางการ
แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวทัง้ ระบบ ให้มกี ารจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวทีจ่ ดทะเบียนแล้ว
เพือ่ ควบคุมปริมาณแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับความต้องการ มีการเจรจากับประเทศ
ต้นทางเพื่อให้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล นอกจาก
นีย้ งั ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการบริหารงานแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เรียกโดยย่อว่า
กบร. ให้มีการจดทะเบียนประวัติคนต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา จากนั้น
จึงให้มีการปรับเปลี่ยนสถานะให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นผู้เข้าเมืองโดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย (กรมการจัดหางาน 2550)
ด้านกฎหมาย ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวหลายฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พระราชบัญญัติการท�ำงานของ
คนต่างด้าว พระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พระราชบัญญัตธิ รุ กิจต่างชาติ พระราชบัญญัตธิ รุ กิจต่างชาติ พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดงาน
ในอาชีพ และวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท�ำ  พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พระราช
บัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พระราชบัญญัตพิ เิ ศษเพือ่ การส่งออก (EPZX)
และพระราชบัญญัตกิ ารค้ามนุษย์ (Sciortino & Punpuing 2552) การทีก่ ารบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ ท�ำให้หน่วยงานและข้าราชการจ�ำนวน
มากต้องเข้ามาเกีย่ วข้อง จึงมีผลต่อการบริหารจัดการ การบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ด้านการจัดองค์กรบริหารจัดการ ใน พ.ศ.2544 รัฐบาลไทยได้ก�ำหนดให้มี
คณะกรรมการบริหารงานแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เรียกโดยย่อว่า กบร. ต่อมา
ได้ออกระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 ก�ำหนดให้ กบร. เป็นองค์กรทีท่ �ำหน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลางในการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง มีหน้าที่พิจารณาก�ำหนดนโยบาย แนวทาง แผน
งาน และมาตรการในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว รวมทัง้ การป้องกัน ปราบปราม และการด�ำเนินการอืน่ ทีจ่ ำ� เป็น
ในการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
การบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าวทีท่ ำ� งานในประเทศไทยเป็นภารกิจหนึง่
ของกรมการจัดหางานภายใต้พระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 โดยมี
หน่วยปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หน่วยปฏิบัติงานในส่วนกลาง ได้แก่
ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว (กลุ่มพิจารณาอนุญาตการท�ำงานของคนต่างด้าวในระบบ
และศูนย์บริการวีซา่ และใบอนุญาตท�ำงาน : One stop service) ส�ำนักจัดหางานกรุงเทพ
เขตพื้นที่ 1-12 กองการจัดระบบการน�ำเข้าแรงงานต่างด้าว และหน่วยปฏิบัติงานในส่วน
ภูมิภาค ได้แก่ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด 75 จังหวัด
ปังปอนด์ รักอ�ำนวยกิจ (2552) ให้ความเห็นว่าในภาพรวมกบร.ไม่ประสบ
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินการ ประเด็นส�ำคัญคือการปฏิรูปกระบวนการจดทะเบียนที่
ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง การบูรณาการข้อมูลแรงงานข้ามชาติของหน่วยงานต่างๆ
การผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าของการด�ำเนินการภายใต้บนั ทึกความร่วมมือการจ้างงาน
กับประเทศเพื่อนบ้าน การลดจ�ำนวนแรงงานต่างด้าวที่สมัครใจท�ำงานอย่างผิดกฎหมาย
ในประเทศไทย
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ระเบียบวิธีวิจัย
กรอบแนวคิดของงานวิจัย
กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ปรั บ ปรุ ง มาจากกรอบแนวคิ ด การจั ด การ
การย้ายถิ่นฐานอย่างสมบูรณ์แบบขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
(www.iom.int 2009) ซึ่งประกอบด้วย นโยบาย กฎหมาย และองค์กรเพื่อการบริหาร
จัดการ องค์ประกอบทั้งสามประการมีความส�ำคัญในการก�ำหนดหลักการ ทิศทาง และ
การจัดสรรทรัพยากรส�ำหรับการบริหารจัดการการย้ายถิ่นฐานในเรื่องการย้ายถิ่นกับ
การพัฒนา การด�ำเนินการเพื่อเอื้อต่อการย้ายถิ่น และการจัดระเบียบในการย้ายถิ่น
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างเสริม
ศักยภาพของหน่วยงาน การจัดการเรือ่ งสุขภาพ มิตเิ รือ่ งบทบาทหญิง-ชาย และการศึกษา
วิจัย เป็นต้น ทั้งนี้ในการวิจัยครั้งนี้ ไม่ครอบคลุมผู้ย้ายถิ่นที่เป็นผู้ลี้ภัย ผู้หนีภัยจาก
การสู้รบ และผู้ย้ายถิ่นที่เป็นนักศึกษา
การวิจัยอนาคตแบบชาติพันธุ์วรรณนา
การวิจัยครั้งนี้ใช้การระเบียบวิจัยอนาคตแบบชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnographic
Futures Research: EFR) ซึง่ พัฒนาขึน้ โดยศาสตราจารย์เกียรติคณุ โรเบิรต์ บี. เท็กซเตอร์
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา และผู้วิจัยได้รับการอบรมวิธีการวิจัยแบบ EFR
จากเท็กซ์เตอร์เมื่อเดือนกันยายน 2552 การสร้างภาพอนาคตหรือการสร้างมโนทัศน์
แห่งอนาคต (Scenario) ซึ่งเป็นหัวใจของการวิจัยแบบ EFR เป็นการส�ำรวจว่าอนาคตที่
อาจเกิดขึ้นได้จะเป็นอย่างใดบ้างโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบ EFR ภาพอนาคตเป็น
สมมุติฐาน (Hypothetical) ไม่ใช่การท�ำนายเนื่องจากอนาคตเป็นสิ่งที่เราไม่อาจรู้ได้
(Unknowable) ในการสร้างภาพอนาคต จะเริ่มต้นด้วยการ “ขยาย” ขอบเขตความคิด
ของผู้ให้สัมภาษณ์ โดยการสร้างภาพอนาคตในแง่ดีที่ประสงค์ให้เกิดขึ้น หรือในแง่ร้าย
ทีไ่ ม่อยากให้เกิดขึน้ ก่อน ทัง้ นีผ้ ใู้ ห้สมั ภาษณ์ตอ้ งใช้วจิ ารณญาณของตนเองในการตัดสินว่า
สิ่งใดดีหรือไม่ในสังคมของตน ภาพอนาคตทั้งสองแบบนี้ต้องอยู่ในขอบเขตของความเป็น
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ไปได้ในความคิดของผู้ให้สัมภาษณ์ด้วย หลังจากนั้นจึงให้สร้างภาพอนาคตในแง่ที่
เป็นไปได้มากที่สุด (Textor อ้างถึงใน สิปปนนท์ 2534) ภายหลังการสัมภาษณ์ ผู้วิจัย
จัดท�ำร่างภาพอนาคตส่งให้ผเู้ ชีย่ วชาญทีใ่ ห้สมั ภาษณ์แต่ละคนท�ำการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง
แก้ไขเพื่อให้ได้ภาพอนาคตที่เป็นความเห็นที่แท้จริงของผู้ให้สัมภาษณ์ก่อนน�ำไปวิเคราะห์
แปลผล และสรุปผลการศึกษา
ประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทยทั้งที่
จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนกับทางราชการ รวมทั้งแรงงานที่เข้ามาท�ำงานอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 25 คน
เป็นผูท้ มี่ ขี อ้ มูลระดับลึก มีประสบการณ์มากในด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของ
ประเทศไทย และครอบคลุมกลุม่ ประชากรทีห่ ลากหลาย ใช้วธิ เี ลือกโดยยึดจุดมุง่ หมายของ
การศึกษาเป็นหลัก (Purposive sampling) แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือเป็นผู้เชี่ยวชาญของ
หน่วยงานต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการบริหารงานแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (กบร.)
จากกระทรวงการต่างประเทศและจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของ สปป.
ลาว องค์การแรงงานระหว่างประเทศ จากองค์การพัฒนาเอกชนและจากบริษทั จัดหางาน
ที่น�ำแรงงานชาวลาวเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานต่างด้าว
ซึ่งเป็นนักวิจัยอาวุโส
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ใช้แนวทางการสัมภาษณ์แบบค�ำถามปลายเปิด ไม่มีโครงสร้างตายตัว โดยผู้วิจัย
เตรียมกรอบค�ำถามไว้ล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นแนวทางการสัมภาษณ์อย่างยืดหยุ่น นอกจากนี้
มีเครื่องมือประกอบการสัมภาษณ์ได้แก่มาตราความพึงประสงค์ (Desirability scale)
มาตรากาลเวลา (Grammar scale) และ EFR Interview Guidelines โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญ
จ�ำนวน 5 คน รวมทั้งศาสตราจารย์เท็กซ์เตอร์เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
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ผลการวิจัยได้ภาพอนาคตของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวใน
ประเทศไทยใน พ.ศ.2563 จ�ำนวนสามภาพได้แก่ภาพอนาคตแง่ดี ภาพอนาคตแง่รา้ ยและ
ภาพอนาคตที่เป็นไปได้มากที่สุด โดยมีปัจจัยภายนอก (Driving forces) ที่ส�ำคัญได้แก่
การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งจะท�ำให้การเคลื่อนย้ายของการค้า การลงทุนและ
แรงงานเป็นไปอย่างเสรี ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรม
ภายในอนุภูมิภาค กระแสโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีการสื่อสาร โครงสร้างประชากรที่จะ
ท�ำให้ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานเนือ่ งจากการเป็นสังคมผูส้ งู ผูอ้ ายุ ในขณะทีป่ ระชากร
ในวัยท�ำงานของลาวจะกลับเพิ่มมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกซึ่งเป็น
ปัจจัยผลักดันให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานมายังประเทศไทยต่อไปในอนาคต
รายละเอียดผลการศึกษาถึงภาพอนาคตของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ชาวลาวในประเทศไทยใน พ.ศ.2563 มีดังต่อไปนี้
ภาพอนาคตแง่ดีของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทย
ใน พ.ศ.2563
ภาพอนาคตแง่ดีคือภาพอนาคตที่ผู้ให้ข้อมูลปรารถนาอยากให้เกิดขึ้น ผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่เห็นว่าใน พ.ศ.2563 ประเทศไทยจะใช้นโยบายการจ้างแรงงานชาวลาวอย่าง
ถูกกฎหมาย มีการน�ำเข้าแรงงานอย่างถูกกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็น
ข้าราชการจากกระทรวงแรงงานกล่าวว่า “…..แรงงานต่างด้าวร้อยละเก้าสิบจะเข้าสูร่ ะบบ
กฎหมาย…..” ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การระหว่างประเทศกล่าวในท�ำนองเดียวกันว่า “…..
ปัญหาแรงงานที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายของประเทศไทยลดลงเนื่องจากมีระบบค่อนข้างดี
รองรับ นโยบายต่างๆ ที่จะท�ำให้แรงงานผิดกฎหมายเป็นแรงงานถูกกฎหมายก็ดีขึ้น
เพราะมีระบบที่ดี ทั้งระบบผู้ส่งและผู้รับ....” ไม่มีการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ จะมีการ
ก�ำหนดนโยบายที่ชัดเจนมากขึ้น โดยนักวิจัยอาวุโสท่านหนึ่งกล่าวว่า “.......คงมีนโยบาย
ที่ชัดเจนขึ้น แทนที่จะมีนโยบายชั่วคราวในเรื่องของคนต่างด้าว.... เช่น อายุการจ้างงาน
ก็อาจจะสองถึงสามปี ต่ออายุได้อีกครั้งหนึ่ง.....”
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ในด้านกฎหมาย ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่ากฎหมายไทยจะสอดคล้องกับกฎหมาย
สากล มีการบังคับใช้กฎหมายที่โปร่งใสเป็นธรรม มีการรับรองสถานะบุคคลที่เกิดใน
ประเทศไทย มีการปรับปรุงพระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง ตัวอย่างเช่น ข้าราชการจากส�ำนัก
บริหารแรงงานต่างด้าวกล่าวว่า”.... กฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (2553) ค่อนข้างจะดีอยู่
แล้วจึงไม่นา่ จะมีการเปลีย่ นแปลงมากนัก มีการก�ำหนดบทลงโทษการละเมิดกฎหมายอย่าง
ชัดเจน... พระราชบัญญัตกิ ารท�ำงานของคนต่างด้าวซึง่ ได้มกี ารแก้ไขใน พ.ศ.2551 คงต้อง
มีปรับปรุงใหม่อีก ทั้งนี้การก�ำหนดอาชีพที่อนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำได้สามารถออกเป็น
กฎกระทรวง จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีความยุ่งยากมาก...” ความเห็นส่วนน้อย
ของผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าประเทศไทยจะให้สิทธิการเข้าสมาคมและการตั้งสหภาพแรงงาน
แก่แรงงานต่างด้าว โดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นนักกฎหมายให้ความเห็นว่า “.....มีการแก้ไข
กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ไม่มีการแบ่งแยกสี ไม่มีการเลือกปฏิบัติ จึงไม่ต้องมีกฎหมาย
เฉพาะเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ....” การบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดขึ้น ตัวอย่างเช่น
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นข้าราชการคาดการณ์ว่า “….การบังคับใช้กฎหมายของไทยยังค่อนข้าง
อ่อนมาก การจับปรับนายจ้างในสิบปีจะมีมากขึ้น….." และผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นข้าราชการ
จากหน่วยงานสังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเรือ่ งการด�ำเนินการพิสจู น์สญั ชาติวา่ “…..
เรือ่ งพิสจู น์สญั ชาติ....ในเชิงนโยบายมองว่าสองปีคงไม่เสร็จ อย่างน้อยต้องห้าปี ในระหว่าง
นี้เราต้องให้ประเทศต้นทางร่วมมือ ปรับแก้ระบบ กฎเกณฑ์เพื่อให้เอื้อต่อกระบวนการ
รับรองสัญชาติ…..”
มีความเห็นทีเ่ ป็นความเห็นส่วนน้อยในด้านการจัดองค์กรบริหารจัดการคือ จะมีการ
ยกเลิกคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (กบร.) และอาจยกฐานะ
ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าวหรือตั้งหน่วยงานบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จใหม่ โดย
ข้าราชการที่ท�ำงานด้านความมั่นคงแสดงความเห็นว่า “..... พ.ศ.2563 กลไก กบร.ไม่มี
แล้ว…..” นอกจากนีแ้ ล้ว จะมีการกระจายอ�ำนาจจากส่วนกลางมากขึน้ และมีการกระจายงาน
ไปยังหลายหน่วยงาน
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ในเรื่องประเด็นส�ำคัญของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาว ประการแรก
ในเรื่องแรงงานต่างด้าวชาวลาวกับการพัฒนา พบว่าแรงงานต่างด้าวจะใช้ระบบธนาคาร
มากขึ้นท�ำให้พึ่งพิงนายหน้าน้อยลง จะมีความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานชาวลาว
โดยภาครัฐและเอกชน มีการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศลาว
และจะมีแรงงานลาวที่มีความรู้และฝีมือมากขึ้นโดยมีแรงงานต่างด้าวชาวลาวส่วนหนึ่ง
ทีเ่ ป็นหัวหน้างาน ประการทีส่ อง การด�ำเนินงานเพือ่ เอือ้ ต่อการเคลือ่ นย้ายแรงงานชาวลาว
พบว่าจะมีการก�ำหนดให้แรงงานต่างด้าวสมัครงานผ่านบริษัทจัดหางานหรือสมัครที่ศูนย์
จัดหางานแบบเบ็ดเสร็จของรัฐบาลลาว ส�ำหรับนักวิชาชีพสามารถสมัครงานตรงกับนายจ้าง
ได้ มีการขยายเวลาอนุญาตท�ำงานนานมากขึน้ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็นข้าราชการในกระทรวง
แรงงานหวังว่า “…..มีการปรับแก้ระยะเวลาอนุญาตให้ท�ำงานการจ้างงานให้ยาวขึ้นจาก
เดิมทีก่ ำ� หนดไว้คราวละสองปีและต่อเวลาได้หนึง่ ครัง้ และจะปรับให้ระยะเวลาในการหยุด
พักก่อนกลับมาท�ำงานใหม่ในประเทศไทยซึง่ ก�ำหนดไว้วา่ ต้องพักนานสามปีให้ลดสัน้ ลง…..”
ประเทศไทยจะออกระเบียบที่เอื้อต่อการท�ำงานระยะสั้นมากขึ้น และคุ้มครองแรงงานโดย
ให้สทิ ธิประโยชน์ในการจ้างงานเหมือนแรงงานไทย การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวชาวลาว
พบว่าการบังคับใช้กฎหมายจะเคร่งครัดขึ้น ในการเดินทางมาท�ำงานแรงงานต่างด้าวต้อง
มีหนังสือเดินทาง วีซ่า ใบอนุญาตท�ำงาน ในเรื่องการบริหารจัดการชายแดน จะมีความ
ร่วมมือกับประเทศลาวในการส่งผูท้ ำ� ผิดกลับประเทศและมีความร่วมมือในด้านการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ ส�ำหรับลูกต่างด้าวเกิดในประเทศไทยจะได้รบั สิทธิอยูอ่ าศัยชัว่ คราวแต่ไม่ได้
สัญชาติไทย
ภาพอนาคตแง่ดีเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าว ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่
มีความเห็นว่าน่าจะมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลแรงงานกลางเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
ส�ำหรับทุกหน่วยงานใช้ร่วมกันได้และเชื่อมต่อข้อมูลกับประเทศเพื่อนบ้าน ตัวอย่างคือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นข้าราชการในกระทรวงแรงงานแสดงความเห็นในเรื่องระบบฐานข้อมูล
ว่า “…..มันต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ คิดว่าคงมีการเจรจาเรื่องข้อมูลบุคคล
หลายประเทศคงเห็นประโยชน์ในเรื่องนี้ ถ้าทุกประเทศมาร่วมมือย่อมได้ประโยชน์ด้วยกัน
ผมว่าต้องมีในอาเซียนเรื่องของเวทีฐานข้อมูล การเชื่อมโยงต่างๆ มีข้อตกลงเกิดขึ้น
ในอนาคต ทุกวันนี้ก็พูดคุยกัน .....ดังนั้นภายในห้าปีข้างหน้าต้องเตรียมการแก้ไขกฎ
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ระเบียบเพือ่ รองรับตรงนีใ้ นอนาคต…..” และผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ เป็นนักวิจยั อาวุโสให้ความเห็น
ในแง่ดีว่า “…..ฐานข้อมูลจะดีขึ้นแน่ๆ การเรียกใช้ข้อมูลจะดีขึ้นแน่ๆ เช่น เรียกข้อมูล
คนลาวให้จ�ำแนกข้อมูลประชากร เป็นเพศ อายุ ที่ท�ำงานและอื่น…..”
ผลการศึกษาภาพอนาคตแง่ดีในด้านอื่นๆ ได้พบว่าการดูแลสุขภาพแรงงาน
ต่างด้าวจะเป็นไปตามระบบของทางราชการเหมือนกับแรงงานไทย โดยผูเ้ ชีย่ วชาญซึง่ เป็น
ข้าราชการจากกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า “…..เนื่องจากแรงงานต่างด้าวท�ำงานอย่าง
ถูกกฎหมาย จึงสามารถได้รับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์และการคุ้มครองจากการประกัน
สุขภาพการประกันสังคม ระบบเงินสะสมส�ำหรับเกษียณ ได้รับค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำ
เช่นเดียวกับแรงงานไทย…..” นอกจากนีแ้ ล้วแรงงานต่างด้าวจะสามารถซือ้ ประกันสุขภาพ
กับภาคเอกชนได้ มีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่สังคมและมีการให้การศึกษาเพื่อสร้างเจตคติ
ทีด่ ตี อ่ แรงงานต่างด้าว มีการศึกษาวิจยั ด้านแรงงานในแต่ละประเทศและมีการท�ำงานวิจยั
ร่วมกันเพื่อใช้เป็นข้อมูลเชิงนโยบาย รวมทั้งมีความร่วมมือในภูมิภาคและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้วย
ภาพอนาคตแง่ร้ายของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทย
ใน พ.ศ.2563
จากการสร้างภาพอนาคตในมุมมองแง่ร้าย ผู้เชี่ยวชาญที่ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่
ใช้เวลาในการให้สัมภาษณ์สั้นกว่าการสร้างภาพอนาคตในแง่ดี โดยทั่วไปผู้เชี่ยวชาญ
ในการศึกษาครัง้ นีใ้ ห้ความเห็นว่าภาพอนาคตในแง่รา้ ยน่าจะไม่เลวร้ายกว่าทีเ่ คยเป็นมาแล้ว
นโยบายของอาเซียนในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานจะท�ำให้แรงงานหลั่งไหลมา
ประเทศไทย ท�ำให้เกิดวิกฤติด้านความสัมพันธ์กับ สปป.ลาว จะไม่มีความก้าวหน้า
ในการน�ำเข้าแรงงานอย่างถูกกฎหมายและการพิสูจน์สัญชาติ ในด้านกฎหมาย จะไม่มี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายจากที่เป็นอยู่ และการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดขึ้น
มีการลงโทษอย่างรุนแรง และประการสุดท้ายจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในด้าน
การจัดองค์กรบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจากที่เคยเป็นอยู่
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ในเรื่องประเด็นส�ำคัญของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาว ประการแรก
ในเรือ่ งแรงงานต่างด้าวชาวลาวกับการพัฒนา จะมีแรงงานเด็กจ�ำนวนมาก แรงงานต่างด้าว
ท�ำงานในธุรกิจทางเพศจะกระจายไปท�ำงานทัว่ ประเทศไทย แรงงานชาวลาวทีก่ ลับประเทศ
จะไม่ได้รบั การยอมรับ แรงงานไม่ได้รบั ทักษะจากการเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย ประการ
ทีส่ อง ในเรือ่ งการด�ำเนินงานเพือ่ เอือ้ ต่อการเคลือ่ นย้ายแรงงานชาวลาว การน�ำเข้าแรงงาน
อย่างถูกกฎหมายไม่มคี วามก้าวหน้า แรงงานส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าสูก่ ระบวนการพิสจู น์สญั ชาติ
และบริษัทจัดหางานจะเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราสูงและขั้นตอนการด�ำเนินการต่างๆ จะ
เป็นไปอย่างล่าช้า และประการทีส่ ามในเรือ่ งการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวชาวลาว จะมี
การบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดขึ้น มีการกวาดล้างจับกุมแรงงานต่างด้าวและมีการลงโทษ
อย่างรุนแรง มีปญั หาการค้ามนุษย์มากขึน้ และมีเด็กทีเ่ กิดจากการแต่งงานข้ามชาติมากขึน้
นอกจากนี้แล้ว แรงงานส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตาม
กฎหมาย จะไม่มรี ะบบฐานข้อมูลแรงงานกลางส�ำหรับทุกหน่วยงานใช้รว่ มกันได้ ประชาชน
จะมีเจตคติในทางลบต่อแรงงานข้ามชาติ จะไม่มีการศึกษาวิจัยด้านแรงงานในแต่ละ
ประเทศและท�ำงานวิจัยร่วมกันเพื่อใช้เป็นข้อมูลเชิงนโยบายเท่าที่ควร และความร่วมมือ
ในภูมิภาคและความร่วมมือระหว่างประเทศจะมีน้อยมาก
ภาพอนาคตที่เป็นไปได้มากที่สุดของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาว
ในประเทศไทยใน พ.ศ.2563
ภาพอนาคตทีเ่ ป็นไปได้มากทีส่ ดุ คือประเทศไทยจะยังคงขาดแคลนแรงงานระดับล่าง
และจะยังใช้นโยบายการจ้างและน�ำเข้าแรงงานอย่างถูกกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีในประชาคมอาเซียนส�ำหรับแรงงานทักษะต�่ำจะยัง
ไม่เกิดขึ้น การสมัครงานของแรงงานทักษะต�่ำยังต้องสมัครงานผ่านบริษัทจัดหางาน
อย่างไรก็ตามขั้นตอนการด�ำเนินการจะมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ดังตัวอย่าง
ความเห็นของข้าราชการจากกระทรวงแรงงานที่ว่า “…..ประเทศไทยมีนโยบายที่ชัดเจน
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ในการให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาท�ำงานอย่างถูกต้องตามตามกฎหมาย ประเทศไทย
จะก�ำหนดว่าต้องการแรงงานประเภทใดบ้างและต้องการเป็นจ�ำนวนเท่าใด…..” นอกจากนี้
การบังคับใช้กฎหมายจะเข้มงวดมากขึ้น และมีความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในการบริหารจัดการแรงงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก กฎหมายไทยจะสอดคล้องกับ
กฎหมายสากล ครอบคลุมบริษทั จัดหางานทีน่ �ำเข้าแรงงานจากต่างประเทศ และคุม้ ครอง
แรงงานต่างด้าวในประเภทกิจการต่างๆ มากขึ้น เช่นแรงงานที่ท�ำงานบ้านและภาค
เกษตรกรรม โดยนักวิจัยอาวุโสแสดงความคิดเห็นว่า “…..ในด้านกฎหมายและระเบียบที่
เกีย่ วข้อง การปรับปรุงกฎหมายเป็นกระบวนการทีใ่ ช้เวลามาก ในเวลาสิบปีขา้ งหน้าแรงงาน
ในกลุ่มแม่บ้านและในภาคการเกษตรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน.....” จะมี
การพิจารณาปรับเวลาการอนุญาตท�ำงานของแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านให้
นานขึ้น แต่จะยังคงมีปัญหาในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใสและอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในขณะทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าสัดส่วนแรงงานลาวทีข่ นึ้ ทะเบียน
กับทางราชการจะเพิ่มมากขึ้นกว่าใน พ.ศ.2553 แต่ผู้ประกอบการภาคเอกชนกลับมี
ความเห็นในทางตรงกันข้ามกันว่า “....แรงงานเถื่อนก็จะมากกว่า นายจ้างสบายกว่า
จ่ายค่าจ้างต�่ำกว่าค่าจ้างขั้นต�่ำ ไม่ต้องเสี่ยงจ่ายเงินล่วงหน้า ไม่ต้องกลัวลูกจ้างหนี หนีก็
หาใหม่ พวกที่เข้ามาตามกฎหมายก็จะกลายเป็นพวกใต้ดิน ....แอบจ้างสบายกว่า…..”
องค์กรบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจะเปลี่ยนแปลงไป จะมีการตั้งคณะกรรมการ
ในระดับชาติแทน กบร. แต่ยงั คงกระจายการด�ำเนินงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวง
ที่เกี่ยวข้อง การยกระดับส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าวขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกรมหรือ
การจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติเป็นหน่วยงานใหม่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับ
การสนับสนุนอย่างจริงจังจากทางฝ่ายการเมือง จะมีการกระจายอ�ำนาจการบริหารจัดการ
จากส่วนกลางมากขึน้ โดยหน่วยงานส่วนกลางท�ำหน้าทีใ่ นด้านการก�ำหนดนโยบาย ระเบียบ
และแนวทางการด�ำเนินการทีเ่ กีย่ วข้อง การจัดการระบบฐานข้อมูล การศึกษาวิจยั หน่วย
งานในระดับพื้นที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการในระดับพื้นที่มากขึ้น
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การเข้ามาท�ำงานของแรงงานชาวลาวมีผลดีต่อประเทศไทยและต่อตัวแรงงาน
ชาวลาว ครอบครัวและชุมชนในประเทศลาว อย่างไรก็ตาม จะยังมีแรงงานชาวลาว
ส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรจากการเข้ามาท�ำงานและถูกเอารัดเอาเปรียบหรือ
ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ประเทศไทยกับ สปป.ลาว และหน่วยงานภาคเอกชนจะมี
ความร่วมมือกันในการพัฒนาแรงงานชาวลาว เช่น การเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษเพือ่ ส่งเสริม
การลงทุนในพื้นที่ชายแดนของลาว
การด�ำเนินงานเพื่อเอื้อต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานท�ำให้สัดส่วนของชาวลาวที่
ท�ำงานอย่างถูกกฎหมายมีมากขึ้น ส่วนหนึ่งเนื่องจากชาวลาวจะมีบัตรประชาชนมากขึ้น
การท�ำหนังสือเดินทางสามารถท�ำได้ในเมืองใหญ่นอกจากเวียงจันทน์ได้ จะมีการจัดตัง้ ศูนย์
จัดหางานซึ่งให้บริการอย่างเบ็ดเสร็จเพื่อให้แรงงานลาวเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับต�ำแหน่งงาน
สะดวกขึน้ การอนุญาตให้มาท�ำงานในประเทศไทยใช้เวลาน้อยลง มีการขยายเวลาอนุญาต
ท�ำงานให้นานขึ้น มีระเบียบที่เอื้อต่อการเข้ามาท�ำงานในระยะสั้นมากขึ้น การคุ้มครอง
แรงงานลาวดีขึ้น แรงงานลาวสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข การศึกษาสะดวกขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามแรงงานชาวลาวส่วนใหญ่ยงั จะไม่ใช่แรงงานทีเ่ ข้ามาท�ำงานในประเทศไทย
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการลักลอบเข้ามาท�ำงานหลายเท่า
ผู้ให้ข้อมูลภาคเอกชนระบุว่าบริษัทที่ต้องการจ้างแรงงานชาวลาวโดยน�ำเข้าอย่างถูกต้อง
ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทจัดหางานรวม 28,000 บาท โดยในจ�ำนวนนี้เป็นค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับบริษัทจัดหางานลาวสองหมื่นบาทต่อแรงงานหนึ่งคน “...... ทางบริษัทลาวจะเรียก
เหมา หัวละ 2 หมื่นบาทเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในลาว เช่น ค่าเอาคนมาจากแขวงจนถึง
มาส่งเราที่ด่านชายแดน......” การเข้ามาท�ำงาน โดยผ่านบริษัทจัดหางานมีขั้นตอน
การด�ำเนินการ มีเงื่อนไขผูกมัดและแรงงานไม่มั่นใจว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์และ
การคุ้มครองที่คุ้มค่ากว่าการลักลอบเข้ามาท�ำงาน รวมทั้งปัญหาการบังคับใช้กฎหมายจะ
ท�ำให้ยังคงมีแรงงานชาวลาวจ�ำนวนมากลักลอบเข้ามาท�ำงานในประเทศไทยโดยไม่มา
ขึ้นทะเบียนกับทางราชการ นายจ้างอาจมีการเรียกร้องให้มีการผ่อนผันเพื่อให้แรงงาน
กลุ่มนี้สามารถท�ำงานอยู่ในประเทศไทยต่อไปได้
การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวท�ำให้แรงงานชาวลาวมีใบอนุญาตท�ำงานอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายจะได้การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามกฎหมายไทย สามารถ
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เข้าถึงบริการของรัฐในด้านการประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคมรวมทัง้ กองทุนเงินทดแทน
ดีขนึ้ แรงงานทีท่ �ำงานบ้านหรือในภาคการเกษตรได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมายคุม้ ครอง
แรงงาน แรงงานต่างด้าวจะสามารถซื้อประกันอุบัติเหตุหรือการประกันสุขภาพจากบริษัท
เอกชนเหมือนกับการซื้อการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ จะมีการปรับปรุงระบบฐาน
ข้อมูลแรงงานเพื่อให้เป็นปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ได้ สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้ มีการออกบัตรผ่านแดนชั่วคราวและการให้ใบอนุญาต
ท�ำงานระยะสั้น นอกจากที่กล่าวมา ประเทศไทยจะร่วมมือกับประเทศลาวในการส่งผู้ท�ำ
ผิดกฎหมายกลับประเทศ มีความร่วมมือในระดับพืน้ ทีบ่ ริเวณชายแดน การต่อต้านการค้า
มนุษย์และการใช้แรงงานเด็ก มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแรงงานและการศึกษาวิจัย
แรงงานต่างด้าวโดยมีความร่วมมือกับประเทศลาวมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม จะยังคงมีปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส แรงงานชาวลาวจ�ำนวนมากยังคงลักลอบเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย จะยังคงมี
ปัญหาการหลอกลวงแสวงหาประโยชน์อย่างมิชอบจากแรงงานต่างด้าวชาวลาว ปัญหา
การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก การขายบริการทางเพศ ปัญหาเรื่องโรคติดต่อ
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมทั้งการที่คนลาวเข้ามาในประเทศไทยเพื่อก่ออาชญากรรม
การค้ายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่อง การด�ำเนินการส่งผู้ท�ำผิดกลับประเทศจะยังคง
ไม่มปี ระสิทธิภาพ ตัวอย่างผูเ้ ชีย่ วชาญซึง่ เป็นนักวิจยั อาวุโสกล่าวถึงภาพอนาคตทีเ่ ป็นไปได้
มากที่สุดว่า “….จะยังคงมีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ตรงไปตรงมาเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานส่วนหนึ่งซึ่งจะท�ำให้เกิดการเอาเปรียบแรงงานข้ามชาติ ยังจะคงมีปัญหาของ
การออกค�ำสั่งและระเบียบปฏิบัติไปถึงผู้ปฎิบัติในพื้นที่ซึ่งจะยังคงล่าช้าและเจ้าหน้าที่
ส่วนหนึ่งจะยังไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง….”
นอกจากที่กล่าวมาจะมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลแรงงานกลางซึ่งหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์แบบ Real Time ได้ มีโครงการทีม่ งุ่ สร้างเจตคติ
ที่ถูกต้องต่อแรงงานต่างด้าว มีการพูดถึงประเด็นสัญชาติของลูกต่างด้าวที่เกิดใน
ประเทศไทย มีความร่วมมือด้านการวิจัยกับ สปป.ลาวและมีความร่วมมือในการบริหาร
จัดการแรงงานข้ามชาติระหว่างประเทศ
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ภาพที่ 1 ภาพอนาคตที่เป็นไปได้มากที่สุดของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาว
ในประเทศไทย ใน พ.ศ.2563
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สรุปและอภิปรายผล
ผลของการวิจยั โดยใช้วธิ กี ารวิจยั อนาคตแบบชาติพนั ธุว์ รรณนาครัง้ นีไ้ ด้ภาพอนาคต
ของการบริหารแรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทยใน ทศวรรษหน้า คือใน พ.ศ.2563
โดยการสร้างภาพอนาคตในแง่ดแี ละในแง่รา้ ยเพือ่ เป็นการขยายกรอบมโนทัศน์แห่งอนาคต
ของผู้ให้สัมภาษณ์ ผลการศึกษาได้ภาพอนาคตในแง่ร้ายว่าไม่น่าจะเลวร้ายกว่าที่เคย
เป็นมา ภาพอนาคตแง่ดีน่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาพอนาคตที่เป็นไปได้มากที่สุด
โดยประเทศไทยจะใช้นโยบายการน�ำเข้าแรงงานชาวลาวใหม่และการปรับสถานะแรงงาน
ชาวลาวให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่จะยังมีข้อจ�ำกัดเนื่องจากการเข้ามาท�ำงานผ่านบริษัท
จัดหางานมีค่าใช้จ่ายสูง กฎหมายไทยจะสอดคล้องกับกฎหมายสากล มีการปรับเปลี่ยน
คณะกรรมการดูแลแรงงานต่างด้าวในส่วนกลาง มีการกระจายการบริหารงานมากขึ้น
แรงงานและครอบครัวได้ประโยชน์จากการเข้ามาท�ำงาน มีการปรับปรุงระเบียบ การคุม้ ครอง
สิทธิประโยชน์ต่างๆ และการจัดระเบียบแรงงานชาวลาวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความร่วมมือในการบริหารจัดการแรงงานร่วมกับ สปป.ลาว
ข้อเสนอแนะ
1. ประเทศไทยควรประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการลดค่าใช้จ่าย
ลดขั้นตอนการน�ำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้สะดวกรวดเร็ว ก�ำหนดเวลา
ด�ำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน ท�ำให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธภาพโปร่งใส
และเป็นธรรม เพื่อให้การเข้ามาท�ำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
ลักลอบเข้ามาท�ำงาน
2. ประเทศไทยควรตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อก�ำหนดวิธีปฎิบัติในการส่งกลับ
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นไปตามหลัก
มนุษยธรรมก่อนด�ำเนินการกวาดล้าง จับกุมและส่งกลับ
3. ควรมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวให้เป็นระบบฐานข้อมูลกลาง
ซึ่งมีความเป็นปัจจุบัน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
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4. ประเทศไทยควรร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาฝีมือแรงงานและ
ปรับปรุงศูนย์จัดหางาน
5. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ภาพอนาคตของการบริ ห ารจั ด การคนต่ า งด้ า วของ
ประเทศไทยทั้งระบบ อันจะเป็นการเตรียมการในเชิงรุกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต และเป็นการเตรียมการในการจัดระบบการบริหารจัดการคนต่างด้าว
และแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพไว้ล่วงหน้า

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวในทศวรรษหน้า

เอกสารอ้างอิง
ปังปอนด์ รักอ�ำนวยกิจ. 2552. บทสังเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ
และแรงกดดันในการน�ำเข้าแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย. ส�ำนักงานแรงงาน
ระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ.
สิปปนนท์ เกตุทัต. 2534. ทางสายกลางของสังคมไทยในอนาคต เทคโนโลยีที่สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อมสถาบันวัฒนธรรมและการสือ่ สาร. อีสต์เวสต์เซ็นเตอร์
โอโนลูลู สหรัฐอเมริกาและคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ไทยวัฒนา
พานิช
ILO. 2007. The Mekong challenge: Winding roads-young migrants from Lao
PDR and their vulnerability to human trafficking, Bangkok.
ILO. 2008. Meeting the challenge, proven practices for human trafficking
prevention in the Greater Mekong Sub-region, Bangkok.
Martin, P. 2007. The economic contribution of migrant workers to Thailand:
Towards policy development.ILO, Subregional Office for East Asia,
Bangkok.
Pearson, E., Punping, S., Jampakklay A, Kittisuksathit, Prohmmo, A.,. 2009.
The Mekong challenge Underpaid, Overworked and Overlooked: The
realities of young migrant workers in Thailand, Vol I. International
Programme on the Elimination of Child Labour, ILO. Thailand.
Phouxay,. K. 2008. Consequences of migration for Lao migrant workers in
Thailand and their
families left behind in Lao PDR: A case study of Vientiane capital,
Khammoune and Savannakhet province. Mekong Sub-region Social
Research Center. Faculty of Liberal Arts. Ubon Ratchathani University.
Pongsawat Printing.
Scoirtino, R. & Punpuing S. 2552. การย้ายถิน่ ข้ามชาติในประเทศไทย ฉบับปี 2552.
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน. กรุงเทพฯ.

89

90

วารสารประชากร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

Sisenglath, S. 2009. Migrant worker remittances and their impact on local
economic development. ILO Asia-Pacific Working Paper Series. ILO
Regional Office for Asia and the Pacific. Thailand.
Vasuprasat, Pracha. 2008. ILO Asian Regional Programme on Governance
of Labour Migration, Working Paper No. 16. Regional Office for Asia
and the Pacific, International Labour Organization, Inter-State
Cooperation on Labour Migration: Lessons Learned from MOUs
between Thailand and Neighbouring Countries.

เพศสัมพันธ์ ในวัยสูงอายุ : ศึกษาในเขตชนบทจังหวัดกาญจนบุรี

เพศสัมพันธ์ ในวัยสูงอายุ : ศึกษาในเขตชนบทจังหวัดกาญจนบุรี
พงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา และ วาทินี บุญชะลักษี

บทคัดย่อ

จากสถานการณ์ที่ผู้สูงอายุมีอายุคาดเฉลี่ยที่ยืนยาว การมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุ
ก็น่าจะยืนยาวออกไปด้วยเช่นกัน การที่ผู้สูงอายุมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุได้แสดงว่าผู้สูงอายุ
ยังมีสุขภาพแข็งแรง แต่การมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุนั้นมักถูกสังคมมองว่าไม่สมควร ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะค่านิยมในสังคมหรือวัฒนธรรม ดังนัน้ เมือ่ พูดถึงการมีเพศสัมพันธ์แล้ว คนมักจะ
นึกถึงเฉพาะแต่ในวัยหนุ่มสาว ส�ำหรับประเทศไทยยังมีการศึกษาเรื่องนี้กันน้อยมาก
วัตถุประสงค์ส�ำคัญในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษารูปแบบการมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุ
รวมทัง้ ความคิดเห็นและความต้องการทางเพศของผูส้ งู อายุ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผสู้ งู อายุ
ชายหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในเขตชนบท จ�ำนวน 473 คน ใน 11 หมู่บ้าน 3 ต�ำบล ใน
อ�ำเภอหนึ่ง ในจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยแบบสอบถาม และท�ำการสัมภาษณ์ระดับลึกผู้สูงอายุ
จ�ำนวน 10 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบาย
รูปแบบของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุ และใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์
ระดับลึกประกอบการอธิบาย
ผลการวิเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรส 318 คนจากจ�ำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด 473
คน พบว่า หนึ่งในสามของผู้สูงอายุยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่ เป็นผู้สูงอายุชายมากกว่าผู้สูงอายุ
หญิง การมีเพศสัมพันธ์และความถีใ่ นการมีเพศสัมพันธ์ของผูส้ งู อายุทศี่ กึ ษานัน้ จะลดลงตามอายุ
ที่เพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุที่ยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่ เฉลี่ยแล้วมีเพศสัมพันธ์ประมาณเดือนละ 2 ครั้ง
โดยผู้สูงอายุชายมีความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์เฉลี่ยแล้วมากกว่าผู้สูงอายุหญิง และมีร้อยละ
ความต้องการทางเพศบ่อยครั้งกว่าผู้สูงอายุหญิง ความคิด เห็นเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ใน
วัยสูงอายุ และความต้องการทางเพศ ในด้านของปัญหาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ ผู้สูงอายุ
ส่วนมากคิดว่าตนเองไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์และในกลุ่มของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การมีเพศสัมพันธ์นั้น พบว่า ผู้สูงอายุชายมีปัญหาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์มากกว่าผู้สูงอายุ
หญิง
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ คือ ควรมีหน่วย/ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของ
ผู้สูงอายุที่ยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่ และควรรณรงค์ให้มีการปรับเปลี่ยนความคิดหรือทรรศนะ
เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงแก่บุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น ลูกหลาน ครอบครัว ผู้ดูแล
รวมทั้งตัวผู้สูงอายุเองให้เข้าใจ และยอมรับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุ
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AGING AND SEXUALITY: A STUDY IN THE RURAL AREAS
OF KANCHANABURI PROVINCE
PHONGSAK MUENSAKDA AND WATHINEE BOONCHALAKSI

ABSTRACT
Due to the fact that the elderly live longer nowadays than before,
the age for having sex has lengthened accordingly. Normally, sexual
activity in old age is an important sign of good health, but at the same
time it is also criticized as inappropriate in the view of people in society.
Sex is generally considered as something only for the young in Thai culture.
Aging and sexuality research in Thailand is limited.
Objectives for this research are to study patterns of sexuality and
any opinions related to sexual needs among the elderly in rural areas.
Data collection was through a questionnaire given to 473 elderly aged 60
and over in 11 villages in 3 tambons or sub-districts in Kanchanaburi
province. Ten in-depth interviews were conducted to give additional
information. Descriptive statistic was used as a tool for studying.
The research showed that of 318 married interviewees, one third were
stil having sex. More of the male elderly than females were still sexuality
active and those men were having sex more frequently than the elderly
females who were still having sex. But as age increased, frequency of
sexual activity decreased. On average, the rural elderly had sex twice a
month. Opinion on having sex and sexual needs, in terms of problems
related to sex activities most elderly believed that they had no problem.
But among those who were faced with sexual problems, the male elderly
had many more problems than females.
Research recommendations are 1) concerned government agencies
should provide counseling centers for the elderly who still have sex and
2) campaigns for widespread acceptance that sexuality in the elderly is
normal should be provided for family members, caretakers and the
elderly in general.
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พงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา และ วาทินี บุญชะลักษี1

บทน�ำ
ในสถานการณ์ที่ผู้สูงอายุมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น เพศ
สัมพันธ์ในวัยสูงอายุจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ จากการที่ผู้สูงอายุมีอายุคาดเฉลี่ยที่ยืนยาว
ออกไป การมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุกน็ า่ จะยืดยาวออกไปได้ดว้ ยเช่นกัน ยิง่ หากผูส้ งู อายุ
มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง การมีเพศสัมพันธ์กับคู่ครองในวัยสูงอายุก็น่าจะเป็นเรื่องปกติ
ดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุได้ แสดงว่าผู้สูงอายุยังมีสุขภาพที่ดี แต่การมี
เพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุนั้นมักถูกสังคมมองข้ามและเห็นว่าไม่สมควรที่จะมี ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะค่านิยมในสังคมหรือวัฒนธรรมยังไม่ยอมรับในเรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
สูงอายุมากนัก เมื่อพูดถึงการมีเพศสัมพันธ์แล้ว คนมักจะนึกถึงเฉพาะแต่ในวัยหนุ่มสาว
จากที่มีการศึกษามาพบว่าผู้สูงอายุเองถ้ามีสุขภาพแข็งแรง มีคู่ครองที่พอใจแล้วเรื่องเพศ
สัมพันธ์นั้นจะไม่แตกต่างจากวัยหนุ่มสาวมากนัก แต่ลักษณะการมีเพศสัมพันธ์นั้นอาจ
ลดลงตามอายุ หรือตามสุขภาพร่างกายที่ถดถอยลง อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้สูงอายุยังคงมี
สุขภาพแข็งแรง ไม่ปว่ ยด้วยโรคต่างๆ แล้ว และยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ก็ยงั คงจะ
มีเพศสัมพันธ์ได้อยู่ ซึ่งจากการศึกษาของจิตแพทย์มหาวิทยาลัย Duke พบว่าร้อยละ 70
ของสามีภรรยาทีอ่ ายุ 60 ปี ขึน้ ไป ยังมีความรูส้ กึ ทางเพศเป็นปกติ และบางคูอ่ าจมีจนถึง
อายุ 80 ปี ความรู้สึกทางเพศนี้จะหมดไปอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเกิดการเจ็บป่วยทางกาย
(จินตนา 2538)

1
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ส�ำหรับประเทศไทยยังมีการศึกษาเรื่องนี้น้อยมาก แต่เท่าที่มีการศึกษา พบว่า
การมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุยังคงมีอยู่ โดยในผู้สูงอายุชายยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่ราว
ร้อยละ 30.4 และในผู้สูงอายุหญิงราวร้อยละ 16.5 นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัย
อยู่ในเขตชนบทมีสัดส่วนของการมีเพศสัมพันธ์สูงกว่าที่อยู่ในเขตเมือง คือ ยังคงมีอยู่
ราวร้อยละ 21.7 ซึ่งมากกว่าในเขตกรุงเทพมหานครและเขตเมืองอื่นๆ ซึ่งยังคงมีเพศ
สัมพันธ์อยู่ราวร้อยละ 18.2 และร้อยละ 20.0 ตามล�ำดับ (นภาพร และจอห์น 2539)
จากการศึกษาในเชิงชีววิทยา พบว่า การมีเพศสัมพันธ์ในผูส้ งู อายุชายและผูส้ งู อายุ
หญิงนั้นมีความแตกต่างกันออกไป ผู้สูงอายุหญิงนั้นจะหมดความต้องการทางเพศเร็วกว่า
ผู้สูงอายุชาย ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของฮอร์โมนระหว่างเพศ เพศหญิงและเพศชาย
มีฮอร์โมนเพศเริ่มต้นที่อายุเท่ากันคือประมาณ 15 ปี แต่ระดับของฮอร์โมนของเพศหญิง
จะลดลงก่อนเพศชาย ซึ่งจะหมดเมื่ออายุประมาณ 50 ปี แต่ในขณะที่ฮอร์โมนเพศชาย
ยังคงมีอยู่ตลอดจนอายุ 100 ปี จากความแตกต่างกันของฮอร์โมนของเพศหญิงและ
เพศชายอย่างมากนี้เอง ท�ำให้ปัญหาต่างๆ เกิดตามมา เมื่อผู้หญิงหมดความต้องการ
ทางเพศเร็วกว่าในขณะที่ผู้ชายยังคงมีความต้องการทางเพศอยู่ (นิกร 2552)
นอกจากความแตกต่างกันในเรือ่ งฮอร์โมนระหว่างเพศแล้ว สุขภาพหรือการเจ็บป่วย
ของผู้สูงอายุ ก็นับเป็นปัญหาหนึ่งที่ส�ำคัญต่อการมีเพศสัมพันธ์ ถ้าผู้สูงอายุนั้นมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ที่ท�ำให้ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ เช่น โรคหัวใจ
โรคเบาหวาน โรคกระดูก โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น ซึง่ มีสว่ นท�ำให้ผสู้ งู อายุไม่สามารถ
มีเพศสัมพันธ์ได้หรือมีได้น้อยลง ในขณะที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังคงแข็งแรงและยังคง
มีความต้องการทางเพศอยู่ แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีความต้องการ เพราะการเจ็บป่วย หรือ
ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ ความต้องการของทั้งสองฝ่ายจึงไม่ลงตัว เกิดปัญหาต่างๆ
ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวหรือปัญหาสุขภาพจิต
จากสถานการณ์เช่นนี้ ชี้ให้เห็นว่าความไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่คู่ครอง
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ยังคงมีความต้องการอยูน่ นั้ อาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ซึง่ บางคน
อาจไม่คาดคิดว่าจะเป็นปัญหา เพราะหากผู้สูงอายุชายยังคงมีความต้องการทางเพศอยู่
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แต่ในขณะที่ผู้สูงอายุหญิงไม่มีความต้องการทางเพศแล้ว ผู้สูงอายุชายจะมีทางออกเช่นไร
เพราะความต้องการในเรื่องเพศนั้นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากฮอร์โมนนั้นยังคงอยู่
ผู้สูงอายุชายอาจหาทางออกด้วยการออกไปเที่ยวนอกบ้าน หรือเที่ยวหญิงบริการ ซึ่งเสี่ยง
ต่อการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แต่เดิมนั้นการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ในวัยสูงอายุ
ก็มีผลต่อการตายของผู้สูงอายุอยู่แล้ว ถ้ามีปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกก็จะ
น�ำมาซึ่งโรคเอดส์หรือโรคต่างๆ ที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นอีก เมื่อเกิดเหตุการณ์
เช่นนี้ ผู้สูงอายุก็อาจจะเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจมีผลต่อความยืนยาวของชีวิตของ
ผู้สูงอายุ และจ�ำนวนของผู้สูงอายุ
ปัญหาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุ จึงเป็นปัญหาส�ำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
เพราะอาจน�ำมาซึ่งปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาทางสุขภาพกายและจิตของผู้สูงอายุ และ
ปัญหาทางครอบครัวของผู้สูงอายุ ดังนั้นการศึกษาเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุจึงเป็นเรื่องที่
น่าสนใจและควรให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุในเขตชนบท
2. เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นและปัญหาเกีย่ วกับการมีเพศสัมพันธ์ของผูส้ งู อายุในเขต
ชนบท
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ท�ำให้เข้าใจในเรื่องรูปแบบการมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุของคนในชนบทได้
มากขึ้นจากเดิมที่เป็นเรื่องไม่เปิดเผย
2. เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวการมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุ
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รูปแบบการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อ
ศึกษารูปแบบการมีเพศสัมพันธ์ของผู้สูงอายุในชนบท เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) และการสัมภาษณ์ระดับลึก (In-depth Interview) ในเชิงคุณภาพ
ประกอบการอธิบาย
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้สถิติพรรณา (Descriptive Statistic) เช่น ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และท�ำตารางไขว้ (Crosstab) ใช้ค่าร้อยละเพื่ออธิบายรูปแบบของการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุ และใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ระดับลึกประกอบการอธิบาย
ผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่น�ำมาวิเคราะห์มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 318 คน จากจ�ำนวนตัวอย่าง
ที่สัมภาษณ์มาได้ทั้งหมด 473 คน โดยผู้วิจัยได้ท�ำการคัดเลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่มี
สถานภาพสมรสเท่านั้น (ตารางที่ 1) ทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องที่ท�ำการศึกษาและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นผู้สูงอายุชาย 182 คน และเป็นผู้สูงอายุหญิง 136 คน
และผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ระดับลึกผู้สูงอายุจ�ำนวน 10 คน โดยแบ่งเป็นผู้สูงอายุชาย 5 คน
ยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่ 3 คน และไม่มีเพศสัมพันธ์แล้ว 2 คน ในส่วนของผู้สูงอายุหญิง
ก็เช่นเดียวกัน เลือกผู้สูงอายุหญิง 5 คนที่ยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่ 3 คน และไม่มี
เพศสัมพันธ์แล้ว 2 คน
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ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนตัวอย่างที่น�ำมาศึกษาและวิเคราะห์
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/หย่า/แยก
รวม

จ�ำนวน
6
318
149
473

รวม

ร้อยละ

จ�ำนวน

1.3
67.2
31.5
100.0

182
30
212

ชาย

ร้อยละ

จ�ำนวน

85.8
14.2
100.0

6
136
119
261

หญิง

ร้อยละ
2.3
52.1
45.6
100.0

คุณลักษณะทั่วไปของผู้สูงอายุที่ศึกษา
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในเขตชนบทที่ศึกษาครั้งนี้เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อยู่ใน
กลุ่มอายุ 60-64 ปีมากที่สุด ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เกินกว่า
ครึ่งหนึ่งไม่ได้ประกอบอาชีพ รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผู้สูงอายุในเขตชนบท
ที่ตอบว่าตนเองยังคงมีสุขภาพที่แข็งแรงดีนั้น มีอยู่ร้อยละ 58.8 และมากกว่าครึ่งหนึ่ง
เล็กน้อยมีโรคประจ�ำตัว ผูส้ งู อายุในเขตชนบทขณะนีร้ าวหนึง่ ในสามยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่
และเมื่อพิจารณาถึงความต้องการทางเพศ พบว่า ผู้สูงอายุมากกว่าสองในสามไม่มี
ความต้องการทางเพศแล้ว และผูส้ งู อายุทยี่ งั คงมีเพศสัมพันธ์อยู่ ส่วนมากมีความต้องการ
ทางเพศเดือนละหนึ่งครั้ง
การมีเพศสัมพันธ์ ในวัยสูงอายุจ�ำแนกตามลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม
และสุขภาพของผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุชายในเขตชนบทเกือบครึ่งหนึ่งยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่ (ร้อยละ 46.7)
ส่วนผูส้ งู อายุหญิงทีย่ งั คงมีเพศสัมพันธ์อยูน่ นั้ พบว่า มีเพียงหนึง่ ในสีเ่ ท่านัน้ (ร้อยละ 23.5)
และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้สูงอายุชายและผู้สูงอายุหญิงแล้ว พบว่า ผู้สูงอายุชายยังคง
มีเพศสัมพันธ์มากกว่าผู้สูงอายุหญิงถึงสองเท่า และเมื่อพิจารณาถึงอายุ พบว่า ครึ่งหนึ่ง
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ของผู้สูงอายุที่อยู่ในช่วงอายุ 60-64 ปี ยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่ (ร้อยละ 50) รองลงมาคือ
ผู้สูงอายุที่อยู่ในช่วงอายุ 65-69 ปี (ร้อยละ 34.5) ช่วงอายุ 70-75 ปี (ร้อยละ 22.6)
และในช่วงอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป(ร้อยละ 13.2) ตามล�ำดับ จะเห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์
ในวัยสูงอายุนั้นลดลงไปตามล�ำดับอายุที่มากขึ้น ซึ่งเป็นไปโดยธรรมชาติมิใช่เรื่องแปลก
เพราะผูส้ งู อายุในวัยต้นๆ ทัว่ ไปยังคงมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงอยู่ สามารถทีจ่ ะมีเพศสัมพันธ์ได้
กับคู่ครองที่ถูกใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของนภาพร ชโยวรรณและจอห์น โนเดล (2539)
ซึ่งเป็นงานส�ำรวจผู้สูงอายุระดับประเทศเมื่อปี พ.ศ.2538
เมือ่ น�ำเพศและกลุม่ อายุมาพิจารณาร่วมกัน พบว่า ผูส้ งู อายุชายยังคงมีเพศสัมพันธ์
มากกว่าผู้สูงอายุหญิงในทุกช่วงกลุ่มอายุเช่นกัน ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากระดับฮอร์โมนที่
แตกต่างกันของเพศชายและเพศหญิง ท�ำให้ผู้สูงอายุชายยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่มากกว่า
ผู้สูงอายุหญิง
ในเรื่องเกี่ยวกับอาชีพ พบว่า ผู้สูงอายุที่ยงั คงประกอบอาชีพมีร้อยละของการยังคง
มีเพศสัมพันธ์อยูม่ ากกว่าผูส้ งู อายุทไี่ ม่ได้ประกอบอาชีพ โดยพบว่าผูส้ งู อายุทปี่ ระกอบอาชีพ
ภาคเกษตรกรรมครึ่งหนึ่งยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่ (ร้อยละ 49.6) และผู้สูงอายุที่ประกอบ
อาชีพนอกภาคเกษตรกรรมยังคงมีเพศสัมพันธ์อยูร่ อ้ ยละ 39.1 ส่วนผูส้ งู อายุทไี่ ม่ได้ประกอบ
อาชีพเลยยังคงมีเพศสัมพันธ์อยูเ่ พียงร้อยละ 24.8 จะเห็นว่าผูส้ งู อายุทยี่ งั คงประกอบอาชีพ
ยังคงมีเพศสัมพันธ์อยูม่ ากกว่าผูส้ งู อายุทไี่ ม่ได้ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะผูส้ งู อายุทปี่ ระกอบ
อาชีพเกษตรกรรมนั้นยังคงมีร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์อยู่มากที่สุด ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจ
เนื่องจากผู้สูงอายุในเขตชนบทที่ยังคงประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมนั้นยังคงมีร่างกาย
ที่แข็งแรง จึงยังคงมีเพศสัมพันธ์ได้มากกว่าผู้สูงอายุในกลุ่มอาชีพอื่นหรือผู้สูงอายุที่ไม่ได้
ประกอบอาชีพอะไรเลย
เมื่อน�ำเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุมาพิจารณา พบว่า ผู้สูงอายุในเขตชนบทที่ตอบว่า
ตนเองมีสุขภาพแข็งแรง เกือบครึ่งหนึ่งยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่(ร้อยละ 43.9) ส่วนผู้สูงอายุ
ทีต่ อบว่าตนเองมีสขุ ภาพไม่คอ่ ยแข็งแรงยังคงมีเพศสัมพันธ์อยูร่ าวหนึง่ ในสี่ (ร้อยละ 26.7)
และเมื่อน�ำโรคประจ�ำตัวเข้ามาพิจารณาด้วย พบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจ�ำตัวนั้น
เกือบครึ่งหนึ่งเช่นกันยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่ (ร้อยละ 40.4) และในส่วนของผู้สูงอายุที่มี
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โรคประจ�ำตัวอยู่ ยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่ราวหนึ่งในสามเท่านั้น (ร้อยละ33.7) ทั้งนี้
จะเห็นว่าผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่มีโรคประจ�ำตัวยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่
มากกว่าผู้สูงอายุที่มีร่างกายหรือสุขภาพที่ไม่แข็งแรงและผู้สูงอายุที่มีโรคประจ�ำตัว
ทั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาในเชิงคุณภาพที่ พบว่า ผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง
ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า สุขภาพทีแ่ ข็งแรงนัน้ เป็นเรือ่ งส�ำคัญส�ำหรับการมีเพศสัมพันธ์ของ
ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงนั้นจะยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่
ผู้สูงอายุชาย : มันเกี่ยวกับร่างกาย เพศสัมพันธ์เนี่ยมันเกี่ยวกับร่างกาย
ถ้าร่างกายแข็งแรง ถ้าร่างกายสมบูรณ์มันก็มี ถ้าร่างกาย
ไม่สมบูรณ์มันก็ไม่มี
(ผู้สูงอายุชาย อายุ 64 ปี ยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่)
ผู้สูงอายุหญิง : คนทีเ่ ป็นโรคมันก็เบือ่ มันก็ไม่อยากยุ่งไม่อยากหลับนอนด้วย
กันแล้ว คนที่ไม่เป็นโรคผู้ชายก็ยังคงต้องการผู้หญิงอยู่ล่ะมั้ง
แก่ขนาดไหนผู้ชายมันก็อยากได้เมียอยู่ดี
(ผู้สูงอายุหญิง อายุ 60 ปี ไม่มีเพศสัมพันธ์แล้ว)
เมื่อน�ำความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุมาประกอบการพิจารณา
พบว่า ผู้สูงอายุที่คิดว่าผู้สูงอายุทั่วไปควรมีเพศสัมพันธ์นั้นยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่ถึงร้อยละ
78.5 ส่วนผูส้ งู อายุทคี่ ดิ ว่าผูส้ งู อายุทวั่ ไปไม่ควรมีเพศสัมพันธ์แล้วยังคงมีเพศสัมพันธ์อยูเ่ พียง
ร้อยละ 26.1 และเมื่อพิจารณาถึงความคิดเห็นว่าผู้สูงอายุไทยยังคงมีเพศสัมพันธ์กันอยู่
หรือไม่นั้น พบว่า ผู้สูงอายุที่คิดว่าผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่ไม่มีเพศสัมพันธ์กันแล้วยังคงมี
เพศสัมพันธ์อยู่เพียงร้อยละ 17.0 ส่วนผู้สูงอายุที่คิดว่าผู้สูงอายุไทยยังคงมีเพศสัมพันธ์กัน
อยู่นั้น มากกว่าครึ่งยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่ (ร้อยละ 55.7) จะเห็นว่าผู้สูงอายุที่มีทรรศนะ
หรือความคิดเห็นเกีย่ วกับการมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุไปในทางบวกจะยังคงมีเพศสัมพันธ์
อยู่ ในทางกลับกัน ผู้สูงอายุที่มีทรรศนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ใน

99

100

วารสารประชากร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

วัยสูงอายุไปในทางลบ ก็จะไม่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Deacon,
Minichiel o, และ Plummer (1995) พบว่า ค่านิยมในสังคมมีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์
ในวัยสูงอายุ ซึ่งสังคมมองผู้สูงอายุว่าแก่แล้ว ไม่ควรมีความสนใจในเรื่องเพศแล้ว
ความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์ ในรอบหนึ่งเดือน
ในการศึกษารูปแบบการมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุในเขตชนบท ความถี่ของการมี
เพศสัมพันธ์ในรอบหนึ่งเดือนนับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
พบว่า ผู้สูงอายุที่ยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่นั้น เฉลี่ยแล้วมีเพศสัมพันธ์ประมาณเดือนละ
2 ครั้ง โดยผู้สูงอายุชายมีความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์เฉลี่ยแล้วมากกว่าผู้สูงอายุหญิง
และเมื่อพิจารณาตามกลุ่มของอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุอยู่ในช่วง 60-64 ปี ความถี่
ของการมีเพศสัมพันธ์จะมากกว่าในกลุม่ อายุอนื่ ๆ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะมีอายุเป็นตัวก�ำหนด
กล่าวคือ ยิ่งอายุมากขึ้นความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์ก็จะลดลงตามไปด้วยเช่นกัน เช่น
เดียวกับการศึกษาของนภาพร และจอห์น (2539) ที่พบว่า ความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์
นั้นจะลดลงตามวัยอย่างชัดเจนเช่นกัน และการศึกษาของศูนย์วิจัยและพัฒนาเพศศาสตร์
ศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541) ที่พบว่า
ผูส้ งู อายุชายมีความถีข่ องการมีเพศสัมพันธ์เฉลีย่ มากกว่าผูส้ งู อายุหญิง คือประมาณ 2 ครัง้
ต่อเดือน
เมื่อจ�ำแนกความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์ของผู้สูงอายุตามอาชีพ พบว่า ผู้สูงอายุที่
ยังคงประกอบอาชีพอยูม่ คี วามถีข่ องการมีเพศสัมพันธ์มากกว่าผูส้ งู อายุทไี่ ม่ได้ประกอบอาชีพ
โดยผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมมีร้อยละของความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์
มากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเลย และผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพนอกภาค
เกษตรกรรมมีความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ในรอบหนึ่งเดือนสูงที่สุด เฉลี่ย 2.67 ครั้ง
ต่อเดือน
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เมื่อพิจารณาความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ของผู้สูงอายุแยกตามภาวะสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบว่าร่างกายของตนเองแข็งแรงดี มีร้อยละของความถี่ของ
การมีเพศสัมพันธ์มากกว่าผูส้ งู อายุทตี่ อบว่าร่างกายตนเองไม่คอ่ ยแข็งแรง โดยเมือ่ พิจารณา
เฉพาะผูท้ ยี่ งั คงมีเพศสัมพันธ์อยูใ่ นรอบหนึง่ เดือน มีความถีใ่ นการมีเพศสัมพันธ์เฉลีย่ 2.32
ครั้งต่อเดือน และเมื่อพิจารณาถึงการมีโรคประจ�ำตัวของผู้สูงอายุด้วย พบว่า ผู้สูงอายุ
ที่ไม่มีโรคประจ�ำตัวเลยนั้น ความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์เฉลี่ยแล้วมากกว่าผู้สูงอายุที่มี
โรคประจ�ำตัว โดยมีความถีใ่ นการมีเพศสัมพันธ์เฉพาะผูท้ ยี่ งั คงมีเพศสัมพันธ์อยูใ่ นรอบหนึง่
เดือนเฉลี่ย 2.45 และ 1.95 ครั้งต่อเดือนตามล�ำดับ แสดงว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพดี
ไม่มีโรคประจ�ำตัวเป็นผู้ที่แข็งแรงและยังคงสามารถมีเพศสัมพันธ์กับคู่ครองหรือคู่สมรสได้
จากการศึกษาในเชิงคุณภาพก็พบเช่นกัน โดยผู้สูงอายุให้ความเห็นว่าผู้สูงอายุที่มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้บอ่ ยครัง้ กว่าผูส้ งู อายุทมี่ สี ขุ ภาพไม่แข็งแรง
ผู้สูงอายุชาย : คนร่างกายสมบูรณ์กจ็ ะมีตลอดเวลา ถ้าคนร่างกายไม่สมบูรณ์
ก็จะมีน้อย อาจจะเดือนละครั้งหรือสองครั้ง
(ผู้สูงอายุชาย อายุ 65 ปี ยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่)
เมื่อพิจารณาแยกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุ พบว่า
ความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์ของผู้สูงอายุที่คิดว่าผู้สูงอายุควรมีเพศสัมพันธ์นั้นสูงกว่า
ผู้สูงอายุที่คิดว่าผู้สูงอายุไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ และในเรื่องความคิดเห็นที่ว่าผู้สูงอายุไทย
ยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่หรือไม่นั้น พบว่า ความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์ของผู้สูงอายุที่คิดว่า
ผู้สูงอายุควรมีเพศสัมพันธ์อยู่และผู้สูงอายุไทยทั่วไปขณะนี้ยังคงมีเพศสัมพันธ์กันอยู่นั้น
สูงกว่าผู้สูงอายุที่คิดว่าไม่ควรมีและไม่มี โดยเมื่อพิจารณาเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังคงมี
เพศสัมพันธ์อยู่ในรอบหนึ่งเดือนที่คิดว่าผู้สูงอายุควรมีเพศสัมพันธ์ได้นั้น มีความถี่ในการมี
เพศสัมพันธ์เฉลี่ย 2.46 ครั้งต่อเดือน ขณะที่ผู้สูงอายุที่คิดว่าผู้สูงอายุไม่ควรมีเพศสัมพันธ์
แล้ว มีความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์เฉลี่ย 1.95 ครั้งต่อเดือน ส่วนผู้สูงอายุที่คิดว่าขณะนี้
ผู้สูงอายุคนอื่นๆ ยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่ เฉลี่ยแล้วยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่ 2.28 ครั้ง
ต่อเดือน
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ความบ่อยครั้งของความต้องการทางเพศ
ในการศึกษารูปแบบการมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุในเขตชนบท ความต้องการทาง
เพศนับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ของผู้สูงอายุ
เพื่อให้เห็นถึงรูปแบบความต้องการทางเพศของผู้สูงอายุในเขตชนบทว่ายังคงมี
ความต้องการทางเพศเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากน้อยเพียงไร การศึกษาครั้งนี้จึงขอน�ำเสนอ
รูปแบบความบ่อยครั้งของความต้องการทางเพศของผู้สูงอายุ จ�ำแนกตามลักษณะทาง
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ของผู้สูงอายุ
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้สูงอายุชายมีร้อยละของความต้องการทางเพศบ่อย
ครั้งกว่าผู้สูงอายุหญิง อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุชายและผู้สูงอายุหญิงส่วนใหญ่จะมีความ
ต้องการทางเพศประมาณเดือนละครัง้ เท่ากัน โดยผูส้ งู อายุชายมีความต้องการทางเพศเดือน
ละครั้งประมาณร้อยละ 14.0 และผู้สูงอายุหญิงมีความต้องการทางเพศเดือนละครั้ง
ประมาณร้อยละ 4.4 และเมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มอายุ พบว่า อายุยิ่งเพิ่มมากขึ้น
ร้อยละของความต้องการทางเพศนัน้ จะลดลง ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ศูนย์วจิ ยั และพัฒนา
เพศศาสตร์ศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)
พบว่า ทั้งผู้สูงอายุชายและผู้สูงอายุหญิงนั้นความต้องการทางเพศจะลดลงตามอายุที่
เพิ่มขึ้น
เมื่ อ พิ จ ารณาความบ่อยครั้งของความต้ อ งการทางเพศของผู ้ สู ง อายุ แ ยกตาม
การประกอบอาชีพ พบว่า ผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมนั้นยังคงมี
ความต้องการทางเพศมากทีส่ ดุ โดยมีความบ่อยครัง้ ของความต้องการทางเพศเดือนละครัง้
และเดือนละ 2-3 ครั้งมากที่สุด คือ ร้อยละ 12.0 และ ร้อยละ 13.7 ตามล�ำดับ
เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุกับความบ่อยครั้งของความต้องการ
ทางเพศ พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบว่าตนเองยังแข็งแรงดีมีความต้องการทางเพศบ่อยครั้งกว่า
ผู้สูงอายุที่ตอบว่าตนเองสุขภาพไม่ค่อยดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้สูงอายุเมื่อคิดว่าตนเอง
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ร่างกายไม่แข็งแรงจึงท�ำให้ไม่คิดถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เลย ท�ำให้ไม่มีความต้องการ
ทางเพศ ด้านผูส้ งู อายุทตี่ อบว่าตนเองสุขภาพไม่คอ่ ยแข็งแรงและไม่มคี วามต้องการทางเพศ
แล้วมีอยู่ราวร้อยละ 77.1 และเมื่อพิจารณาถึงโรคประจ�ำตัวของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุ
ที่มีโรคประจ�ำตัวนั้นไม่มีความต้องการทางเพศแล้วถึงร้อยละ 72.1 ส่วนผู้สูงอายุที่ไม่มี
โรคประจ�ำตัวนั้น มีร้อยละของความต้องการทางเพศมากกว่าผู้สูงอายุที่มีโรคประจ�ำตัว
และผู้สูงอายุที่ตอบว่าตนเองยังแข็งแรงดีและไม่มีโรคประจ� ำตัวมีความบ่อยครั้งของ
ความต้องการทางเพศเดือนละครั้งมากทีส่ ุด (ร้อยละ 11.8 และร้อยละ 11.0 ตามล�ำดับ)
และในการศึกษาเชิงคุณภาพผูส้ งู อายุให้ความเห็นทีเ่ หมือนกันคือ ผูส้ งู อายุทยี่ งั คงมีรา่ งกาย
ที่แข็งแรงก็จะยังคงมีความต้องการทางเพศอยู่
ผู้สูงอายุชาย : ผู้สูงอายุเนี่ย ไม่ใช่ว่าเสื่อมสมรรถภาพเกินไป ถ้ามีร่างกาย
แข็งแรงความต้องการมันก็มีใช่ไหมครับ
(ผู้สูงอายุชาย อายุ 64 ปี ยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่)
ผู้สูงอายุหญิง : เขาแข็งแรง สุขภาพเขาดี ความต้องการเขาก็ยังมีอยู่
(ผู้สูงอายุหญิง อายุ 63 ปี ไม่มีเพศสัมพันธ์แล้ว)
เมือ่ พิจารณาถึงความคิดเห็นเกีย่ วกับการมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุกบั ความบ่อยครัง้
ของความต้องการทางเพศของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่คิดว่าผู้สูงอายุควรมีเพศสัมพันธ์
ได้และผู้สูงอายุคนอืน่ ๆ นั้นยังคงมีเพศสัมพันธ์กันอยู่มีความบ่อยครั้งของต้องการทางเพศ
มากกว่าผู้สูงอายุที่คิดว่าผู้สูงอายุด้วยกันไม่ควรมีเพศสัมพันธ์กันแล้วและผู้สูงอายุที่คิดว่า
ผู้สูงอายุคนอื่นๆ ขณะนี้ไม่มีเพศสัมพันธ์กันแล้ว โดยมีความบ่อยครั้งของความต้องการ
ทางเพศเดือนละครั้งและเดือนละ 2-3 ครั้งร้อยละ 23.1 และ ร้อยละ 24.6 ตามล�ำดับ
และมีร้อยละของความบ่อยครั้งของความต้องการทางเพศ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ
13.8
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ ในวัยสูงอายุ
เมื่อสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ว่าผู้สูงอายุยังควรมีเพศสัมพันธ์อยู่หรือไม่
พบว่า ผูส้ ูงอายุทยี่ งั คงมีเพศสัมพันธ์อยูใ่ นขณะนีน้ นั้ เห็นว่าผูส้ ูงอายุควรมีเพศสัมพันธ์ได้ถงึ
ร้อยละ 78.5 ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุชายมากกว่าผู้สูงอายุหญิง (ร้อยละ 77.2) โดย
ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุชายที่เห็นว่าผู้สูงอายุควรมีเพศสัมพันธ์ได้นั้นให้เหตุผลว่า
เพราะมีกำ� ลังแข็งแรงอยู่ (ร้อยละ 30.0) และเป็นเรือ่ งธรรมดาแล้วแต่ใจคน (ร้อยละ 30.0)
ส่วนที่เหลือนอกนั้นให้เหตุผลว่า ยังมีความต้องการอยู่ (ร้อยละ 27.5) อยากอยู่ด้วยกัน
(ร้อยละ 5.0) เป็นอาหารทางใจหรือเป็นเรื่องส�ำคัญ (ร้อยละ 5.0) และมีความสุข
(ร้อยละ 2.5) ตามล�ำดับ ส่วนผู้สูงอายุที่ไม่มีเพศสัมพันธ์คิดว่าผู้สูงอายุนั้นไม่ควรที่จะมี
เพศสัมพันธ์แล้วมีมากถึงร้อยละ 73.9 และส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุหญิง (ร้อยละ 80.5)
โดยผู้สูงอายุหญิงให้เหตุผลว่าเป็นเพราะอายุมากแล้วมากที่สุด (ร้อยละ 83.3) รองลงมา
คือท�ำให้ร่างกายทรุดโทรมไม่แข็งแรง (ร้อยละ 62.5) รองลงมาอีกคือไม่น่าจะมีความรู้สึก
แล้ว (ร้อยละ 5.6) น่าเบื่อ (ร้อยละ 3.3) และดูไม่ดี (ร้อยละ 1.1) กับหมกหมุ่น
(ร้อยละ 1.1) ตามล�ำดับ จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุชายและผู้สูงอายุหญิงนั้นมีความคิดเห็น
ในเรือ่ งเพศแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทัง้ นีส้ ว่ นหนึง่ อาจเป็นเรือ่ งของค่านิยม เนือ่ งจากสังคม
ไทยนั้นให้ผู้ชายเปิดเผยในเรื่องเพศมากกว่าผู้หญิง (สุภวรรณ 2542)
เมื่อสอบถามถึงในเรื่องของความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สูงอายุทั่วไปในปัจจุบันว่ายังคงมี
เพศสัมพันธ์กันอยู่หรือไม่ พบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่มีเพศสัมพันธ์แล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งเล็กน้อย
(ร้อยละ 55.7) ให้ความเห็นว่า คิดว่าผู้สูงอายุทั่วไปนั้นยังคงมีเพศสัมพันธ์กันอยู่ส่วนมาก
เป็นผู้สูงอายุหญิงมากกว่าผู้สูงอายุชาย (ร้อยละ 73.1 และ 43.8) โดยให้เหตุผลว่าที่ยังมี
เพศสัมพันธ์กนั อยูเ่ พราะยังมีความต้องการอยู่ (ร้อยละ 37.1) ยังแข็งแรงอยู่ (ร้อยละ 21.6)
เป็นเรื่องธรรมดาแล้วแต่คน (ร้อยละ 18.6) เคยได้ยินมา (ร้อยละ 11.3) อยู่ด้วยกัน
ใกล้ชิดกันต้องมีบ้าง (ร้อยละ 1.0) อยากมีเพื่อน (ร้อยละ 1.0) ปัจจุบันมียาชูก�ำลัง
ให้รับประทานมากมาย (ร้อยละ 1.0) และรวย (ร้อยละ 1.0) และเมื่อพิจารณาถึง
ผู้สูงอายุหญิงและผู้สูงอายุชาย พบว่า จะให้เหตุผลที่แตกต่างกันบ้างในบางเหตุผล
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ส่วนในผู้สูงอายุที่ยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่นั้น เห็นว่าผู้สูงอายุทั่วไปในปัจจุบันนั้นยังคงมีเพศ
สัมพันธ์อยู่ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 44.3) ซึ่งส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุชายมากกว่าผู้สูงอายุ
หญิง (ร้อยละ 56.2 และร้อยละ 26.9) ส�ำหรับผู้สูงอายุชายและผู้สูงอายุหญิงที่ปัจจุบัน
ไม่มเี พศสัมพันธ์แล้วมีความเห็นว่า ผูส้ งู อายุทวั่ ไปนัน้ ไม่มเี พศสัมพันธ์กนั แล้วไม่แตกต่างกัน
คือร้อยละ 82.2 และร้อยละ 83.7 โดยให้เหตุผลว่า เป็นเพราะแก่แล้ว เบื่อหน่ายแล้ว
คงหมดอารมณ์แล้ว และไม่มีก�ำลัง
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุที่ปัจจุบันยังคงมีเพศสัมพันธ์และไม่มีเพศสัมพันธ์จะมี
ความเห็นและให้เหตุผลเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุนั้นแตกต่างกันออกไป ซึ่งรวมทั้ง
ผู้สูงอายุชายและผู้สูงอายุหญิงก็มีความคิดเห็นและเหตุผลเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ใน
วัยสูงอายุแตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ในการศึกษาครั้งนี้ยังให้ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็น
เกีย่ วผูส้ งู อายุทปี่ จั จุบนั นัน้ ยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่ พบว่า ผูส้ งู อายุทยี่ งั คงมีเพศสัมพันธ์และ
ไม่มี รวมทั้งผู้สูงอายุชายและผู้สูงอายุหญิงให้ความเห็นที่แตกต่างกันออกไป โดยผู้สูงอายุ
ทีย่ งั คงมีเพศสัมพันธ์อยูส่ ว่ นมากให้ความเห็นเกีย่ วกับผูส้ งู อายุทยี่ งั คงมีเพศสัมพันธ์มากทีส่ ดุ
คือ เป็นเรื่องธรรมชาติ (ร้อยละ 26.1) รองลงมาคือ แล้วแต่ใจคน เป็นเรื่องของเขา
(ร้อยละ 21.7) และยังคงแข็งแรงอยู่ (ร้อยละ 12.0) และเมือ่ พิจารณาถึงผูส้ งู อายุชายและ
ผูส้ งู อายุหญิง พบว่า ผูส้ งู อายุชายทีย่ งั คงมีเพศสัมพันธ์อยูใ่ ห้เหตุผลว่า เป็นเรือ่ งธรรมชาติ
และแล้วแต่ใจคนเป็นเรื่องของเขา (ร้อยละ 24.3)
ปัญหาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยยังสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของการมีเพศสัมพันธ์ด้วย
ซึ่งในที่นี้จะขอน�ำเสนอเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุที่ยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่เท่านั้น ซึ่งพบว่า
ผู้สูงอายุส่วนมากนั้นคิดว่าตนเองนั้นไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ 76.1)
และในกลุ่มของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์นั้น พบว่า ผู้สูงอายุชายมีปัญหา
เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์มากกว่าผู้สูงอายุหญิง (ร้อยละ 66.7 และร้อยละ 32.1 ตาม
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ล�ำดับ) และเมื่อพิจารณาถึงปัญหาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์นั้น พบว่า ผู้สูงอายุชาย
ส่วนมากจะมีปัญหาเกี่ยวกับความรู้สึกช้า เสร็จเร็ว อวัยวะเพศไม่ค่อยแข็งตัวเมื่อมี
เพศสัมพันธ์ ส่วนในด้านของผู้สูงอายุหญิงนั้นมีปัญหาเพียงอย่างเดียว คือ รู้สึกเจ็บและ
หงุดหงิดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ทั้งนี้เนื่องจากผู้หญิงนั้นฮอร์โมนทางเพศจะหมดก่อนผู้สูงอายุ
ชาย ดังนั้นเวลามีเพศสัมพันธ์นั้นจะรู้สึกเจ็บ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพ
ทางเพศของผูส้ งู อายุไทยของศูนย์วจิ ยั และพัฒนาเพศศาสตร์ศกึ ษา สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)
จากการศึกษาเชิงคุณภาพ ก็พบเช่นเดียวกันว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุนั้น
ผู้สูงอายุเองจะคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรในขณะที่มีเพศสัมพันธ์กันอยู่ แต่อวัยวะเพศนั้นจะ
ไม่แข็งตัวเหมือนตอนหนุ่มๆ
ผู้วิจัย :
ยังคงแข็งตัวเหมือนตอนหนุ่มไหมครับ
ผู้สูงอายุชาย : มันก็เหมือนเดิม แต่ความแข็งตัวอาจจะน้อยกว่า
(ผู้สูงอายุชาย อายุ 65 ปี ยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่)
ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ
1. ควร มีหน่วย/ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาเกีย่ วกับปัญหาของผูส้ งู อายุทยี่ งั คงมีเพศสัมพันธ์
อยู่เพราะจากการศึกษาครั้งนี้ท�ำให้ทราบถึงรูปแบบการมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุของผู้สูง
อายุในเขตชนบท ซึง่ มีสดั ส่วนของการยังคงมีเพศสัมพันธ์และความต้องการทางเพศอยูเ่ ป็น
จ�ำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะผู้สูงอายุชายจะพบปัญหาในการมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุ
มากกว่าผู้สูงอายุหญิง ดังนั้นหากมีคลินิกให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ของ
ผูส้ งู อายุในระดับต�ำบล ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อผูส้ งู อายุทปี่ ระสบปัญหานี้ ซึง่ จะต้อง
เป็นคลินิกที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความเข้าใจธรรมชาติและความต้องการของผู้สูงอายุ
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ต้องมีความสามารถและเชี่ยวชาญในการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำที่ถูกต้องที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุ
มีความเข้าใจในตัวเอง มีสุขภาพที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี และมีการปฏิบัติตนในเรื่อง
เพศอย่างถูกต้อง ก็จะเป็นอานิสงส์แก่ผู้สูงอายุต่อไป ซึ่งในอนาคตจะมีทั้งสัดส่วนและ
จ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น และคงจะหนีไม่พ้นกับปัญหาในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้น
ตามไปด้วย ดังนั้นหากได้มีการเริ่มต้นเปิดเป็นคลินิกตั้งแต่บัดนี้ไป ก็จะมีพัฒนาการและ
ประสบการณ์ที่จะช่วยผู้สูงอายุที่จะมีจ�ำนวนมากขึ้นต่อไปในอนาคตได้
2. ควรรณรงค์ให้มีการปรับเปลี่ยนความคิดเห็นหรือทัศนคติเกี่ยวกับการมีเพศ
สัมพันธ์ในวัยสูงแก่บุคคลรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็น ลูกหลาน ครอบครัว ผู้ดูแล รวมทั้ง
ตัวผู้สูงอายุเองให้เข้าใจ และยอมเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุ เพราะการมีเพศ
สัมพันธ์ในวัยสูงอายุไม่ใช่เรือ่ งผิดปกติ เป็นเรือ่ งธรรมชาติ และไม่ควรมองผูส้ งู อายุทยี่ งั คง
มีเพศสัมพันธ์อยู่ในทางลบ
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุกับสูงอายุที่อาศัยอยู่
ในเขตเมืองด้วย เนื่องจากสภาพ สังคม เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่และความคิดเห็นของ
ผู้สูงอายุในเขตเมืองจะแตกต่างกับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท
2. ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและความต้ อ งการเกี่ ย วกั บ
การมีเพศสัมพันธ์ของผู้สูงอายุให้มากขึ้น เพื่อช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ใน
วัยสูงอายุ
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จดหมายของหมอไฮเอ็ด เป็นจดหมายทีห่ มอไฮเอ็ด (Dr. Hugh Campbell Highet)
ผู้มีต�ำแหน่งเป็นเจ้ากรมกองแพทย์ศุขาภิบาลของสยามประเทศเมื่อ 100 กว่าปีก่อนเป็น
ผู้เขียนขึ้น จดหมายฉบับนี้เป็นใบบรรทึกในราชการกองแพทย์ศุขาภิบาล กรมศุขาภิบาล
กระทรวงนครบาล จากหมอไฮเอ็ดถึงท่านเจ้าพระยายมราช เสนาบดีกระทรวงนครบาล
มีเนือ้ หาทีเ่ ป็นการวิเคราะห์ให้เห็นถึงความไม่สมบูรณ์ของการจดทะเบียนเกิด ทะเบียนตาย
ของสยามในขณะนั้น นับเป็นเอกสารอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ด้านประชากรที่ส�ำคัญ
ฉบับหนึ่งของประเทศไทย
หมอไฮเอ็ด* (Dr. Hugh Campbell Highet) เป็นชาวสก๊อตแลนด์ ส�ำเร็จ
การศึกษาด้านการแพทย์จาก Glasgow University and College Hospital เมือ่ ปี พ.ศ.
2435 และส�ำเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านการสาธารณสุข (D.P.H) จาก Royal College
of Physicians and Surgeons เมื่อปี พ.ศ.2444 เคยท�ำเวชปฏิบัติส่วนตัวอยู่ในประเทศ
สิงคโปร์ระหว่างปี พ.ศ.2435-2440 จากนัน้ ได้เดินทางเข้ามาเป็นแพทย์ให้กบั คณะทูตอังกฤษ
ที่กรุงเทพฯ ประเทศสยาม ระหว่างปี พ.ศ.2441-2446 และได้เข้ารับราชการเป็นเจ้ากรม
กองแพทย์ศขุ าภิบาล กรมศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล ในระหว่างทีเ่ กิดสงครามโลกท่าน
ได้กลับไปท�ำงานรับใช้บ้านเกิดของท่าน แต่ก็ยังคงกลับมาประเทศสยามเป็นครั้งคราว
หลังจากปี พ.ศ.2463 ท่านก็ได้กลับไปยังบ้านเกิดเป็นการถาวร
*ข้อมูลจาก British Medical Journal, 1929, August 17; 2(3580) : p.328 และจากเว็บไซต์ของกรมสุขภาพ
จิต กระทรวงสาธารณสุข http://www.dmh.go.th/history.asp

109

110

วารสารประชากร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

จดหมายของหมอไฮเอ็ด

จดหมายของหมอไฮเอ็ด

111

112

วารสารประชากร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

จดหมายของหมอไฮเอ็ด

113

114

วารสารประชากร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

จดหมายของหมอไฮเอ็ด

115

116

วารสารประชากร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

จดหมายของหมอไฮเอ็ด

117

ส�ำมะโนประชากรไทย 2553

ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
“ส�ำมะโนประชากรไทย 2553”
จีราวรรณ บุญเพิ่ม1
แสดงในการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ ประจ�ำปี 2553
25 พฤศจิกายน 2553

กราบเรียนท่านอาจารย์หลายท่าน วันนี้มองไปก็ไม่สามารถที่จะกล่าวนามได้หมด
และเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน
ดิฉนั ต้องขอขอบพระคุณ ท่านนายกสมาคมนักประชากรไทย ท่านรองศาสตราจารย์
สุรยี พ์ ร พันพึง่ เป็นอย่างสูงทีก่ รุณาให้เกียรติเชิญมาพูดเรือ่ งของส�ำมะโนประชากรในฐานะ
เป็นผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษในวันนี้ รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง แล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้มาพบ
กับนักประชากร คิดว่าทุกท่านในทีน่ มี้ คี วามคุน้ เคย และรูจ้ กั ส�ำมะโนประชากรเป็นอย่างดี
ในฐานะที่ท่านเป็นนักประชากร เข้าใจว่าทุกท่านเคยมีโอกาสที่จะใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล
ชุดนีม้ าบ้างไม่มากก็นอ้ ย เพราะฉะนัน้ วันนีค้ งไม่ตอ้ งมาอธิบายว่าส�ำมะโนประชากรคืออะไร
และมีประโยชน์กับประเทศชาติอย่างไร วันนี้ถอื เป็นโอกาสที่คิดว่าอยากทีจ่ ะมาคุยกันเรื่อง
ของพัฒนาการของการนับประชากรในประเทศไทยในรอบ 100 ปี เพราะว่า ในการประชุม
ของนักประชากรปีที่แล้ว ก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมด้วย ได้รับฟังการกล่าวปาฐกถา
พิเศษของท่าน ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ซึ่งท่านได้เล่าถึงการนับประชากร หรือ
การนับคนเมื่อ 100 ปีที่แล้ว ไว้อย่างน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้คิดว่าอยากที่จะมาชวน
ทุกคนคุยกันต่อว่าในรอบ 100 ปีที่ผ่านมานี้ มีพัฒนาการการนับประชากรอะไรบ้าง
แล้วต่อไป ในโอกาสข้างหน้า เราจะนับประชากรกันอย่างไร

1

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร (2554)
เลขาธิการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ (2553)
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อย่ า งที่ ทราบกั น แล้ ว ว่ าเมื่ อ 100 ปี ที่ แ ล้ ว วิ ธี ก ารที่ บ รรพบุ รุ ษ ของพวกเรา
ท่านทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างสูงส่ง โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงนั่งเป็นประธานการประชุม เตรียมงานส�ำมะโนประชากร ถ้าจ�ำไม่ผิดใช้เวลาเกือบ
20 ปี ในการเตรียมการจนส�ำเร็จ เราก็ได้บิดาแห่งส�ำมะโนประชากรและทะเบียนราษฎร
มา ซึ่งได้แก่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร หรือกรมพระนเรศวรฤทธิ์
เป็นพระเจ้าน้องยาเธอของในหลวงรัชกาลที่ 5 เมื่อพวกเราได้เห็นถึงความสามารถ และ
พระอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษแล้ว พวกเรารู้สึกตื่นเต้นว่าเมื่อ 100 ปีที่แล้วก็ได้มีการด�ำริ
และมีความพยายามที่จะนับประชากรกันแล้ว และในรายละเอียดของการนับประชากร
ตอนนั้นก็เป็นรูปแบบของการท�ำงานสมัยใหม่ ซึ่งในปัจจุบันเราก็ยังท�ำกันอยู่อย่างนั้น
มีการก�ำหนดวิธีการ การก�ำหนดค�ำนิยามต่างๆ แม้กระทั่งเรื่องของการควบคุมคุณภาพ
ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ พ วกเราทุ ก คนภาคภู มิ ใ จเป็ น อย่ า งมาก โดยการท� ำ ส� ำ มะโนครั้ ง แรก
เราเรียกว่าบัญชีพลเมืองนั้น มีการออกไปนับประชากรที่อยู่ในประเทศ รวมทั้งเป็น
จุดตั้งต้นของการท�ำทะเบียนราษฎรด้วย
ประชากรใน 100 ปีที่แล้วนับได้ประมาณ 8 ล้านคน หรือที่เราได้ตัวเลขกันมา
จากที่ท่านอาจารย์ปราโมทย์ได้ค้นคว้ามา ก็คือเกิดปีละประมาณ 365,900 คน ตายปีละ
ประมาณ 284,600 คน คือมีอัตราเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 81,300 คน พัฒนาการต่อมา
หลังจากนั้น ก็มีครั้งที่ 2 ถึงครั้งที่ 5 ซึ่งเราเรียกว่าส�ำมะโนครัว ท�ำในปี 2462, 2472,
2480 และ 2490 ก็มีการนับประชากรในประเทศไทยเช่นเดียวกันโดยกระทรวงมหาดไทย
จนทุกวันนี้เข้าใจว่าหลายคนยังติดค�ำว่าส�ำมะโนครัวอยู่ ยังไม่ค่อยยอมรับค�ำว่าส�ำมะโน
ประชากร วันนี้ต้องพูดว่าส�ำมะโนประชากรก็คือส�ำมะโนครัว เวลาที่เราส่งพนักงานไป
คนก็ยังติดกับค�ำนี้อยู่
ต่อมาในครั้งที่ 6 ในปี 2503 ขณะนั้นส�ำนักงานสถิติแห่งชาติยังสังกัดอยู่กับ
สภาพัฒน์ฯ ได้รับมอบหมายให้จัดท�ำส�ำมะโนประชากรในปี 2503 เข้าใจว่าในขณะนั้น
เป็นช่วงเวลาที่เราเริ่มจัดท�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 1 ซึ่งเริ่มต้นในปี 2504
เพราะฉะนั้นก็มีความพยายามที่จะนับจ�ำนวนประชากร เข้าใจว่าผลการท�ำส�ำมะโน
ประชากรในครั้งนั้นคงไม่ทันที่จะเอามาเป็นตัวตั้งในการท�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับแรก แต่เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกันว่าเมื่อจะมีการท�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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สิง่ แรกทีท่ กุ คนต้องการทราบก็คอื อยากทราบว่าประชากรทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักรมีอยูจ่ ำ� นวน
เท่าไร ตามพืน้ ทีต่ า่ งๆ อยูก่ นั อย่างไร เป็นจ�ำนวนเท่าไร มีรายละเอียดเป็นอย่างไร เพราะ
ฉะนั้นการนับจ�ำนวนประชากรครั้งที่ 6 จึงถูกโอนงานจากกระทรวงมหาดไทย มาอยู่ที่
สภาพัฒน์ฯ โดยที่หน่วยงานในสังกัดสภาพัฒน์ฯเป็นหน่วยงานด�ำเนินการ ขณะนั้นเรา
ยังไม่ได้เป็นส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เรายังเป็นกองสถิติกลางอยู่ ต่อมาในปี 2506
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติก็ถูกยกฐานะขึ้นเป็นกรม แยกออกมาเป็นส�ำนักงานต่างหาก
โดยพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งก็คิดว่าเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับแรกอีกเช่นกัน
พอพระองค์ท่านทรงมีพระราชด�ำริในปี 2505 หลังจากที่เรามีแผนฉบับที่ 1 แล้ว
ทรงมีพระราชด�ำริกับ Professor David Rockefeller ที่มาเข้าเฝ้าว่าข้อมูลทางด้าน
ประชากรและข้อมูลสถิตทิ งั้ หลายมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับการวางแผนพัฒนาใดๆ ใน
ประเทศและเป็นจุดที่จะต้องพัฒนาโดยเร่งด่วนที่สุด เพราะขณะนั้นเข้าใจว่าเมื่อท�ำแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 1 คงมีความขัดข้องในเรื่องของข้อมูลสถิติอยู่มาก จึงมี
พระราชกระแส แล้วก็มอบหมายให้ Professor David Rockefeller ไปช่วยหาทางแก้
ปัญหาให้หน่อยท�ำนองนัน้ หลังจากนัน้ อีก 6 เดือนต่อมาก็มนี กั วิชาการซึง่ มีชอื่ เสียงมาช่วย
ประเทศไทย เป็นนักวิชาการด้านสถิติที่มีชื่อเสียงของอเมริกาในตอนนั้น แล้วก็น�ำเสนอ
โครงการว่าจะต้องมีการปรับปรุงระบบสถิตขิ องประเทศโดยเริม่ ต้นขอให้มกี ารตัง้ หน่วยงาน
รับผิดชอบโดยตรง และเสนอว่าให้มีการตั้งส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ทางรัฐบาลจึงมอบให้
ส�ำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจเป็นผู้รับผิดชอบ มีการตั้งส�ำนักงานสถิติแห่งชาติขึ้นใน
ปี 2506 แล้วก็มีการตั้งภาควิชาสถิติในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกด้วย เพราะ
ฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่างานสถิติพัฒนาขึ้นมาโดยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ โดยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระปิยมหาราชทรง
เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการจัดท�ำสถิตทิ างด้านประชากร น่าจะเป็นพระราชด�ำริครัง้ แรก
ของประเทศไทยที่มีความชัดเจนในเรื่องข้อมูลสถิติขณะนั้น ต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันก็ทรงให้ความส�ำคัญ และมีพระราชกระแสให้พัฒนาเรื่องนี้
ก็มีการตั้งส�ำนักงานสถิติแห่งชาติขึ้น เพราะฉะนั้นงานหลักของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2506 ก็คือการรับสนองพระบรมราชโองการจัดท�ำส�ำมะโนประชากร
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การท�ำส�ำมะโนประชากรตั้งแต่ครั้งที่ 7 เป็นต้นมาเราก็ได้รับความช่วยเหลือ
และได้รับความร่วมมือทางด้านวิชาการจากต่างประเทศ การท�ำส�ำมะโนประชากรใน
ครั้งที่ 7 เป็นครั้งแรกที่เราผนวกเรื่องของเคหะเข้าไปด้วย จากนั้นมาจนถึงครั้งที่ 10
เราก็ท�ำงานส�ำมะโนประชากร ตามข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ โดยที่เรา
เพิ่มเรื่องเคหะเข้าไป และมีการจัดท�ำส�ำมะโนประชากรทุกรอบ 10 ปี ตามข้อแนะน�ำ 
ขององค์การสหประชาชาติ โดยจะท�ำในปี คศ. ที่ลงท้ายด้วย 0 คศ.1960 ก็เป็น 2503
คศ.1970 ก็จะเป็น 2513 คศ. 1980 ก็เป็น 2523 คศ. 2533 ก็เป็น 1990 และครัง้ ล่าสุด
ท�ำเมื่อปี คศ.2000 คือ พ.ศ.2543 ครั้งนี้ในปี 2553 หรือ คศ. 2010 ก็เป็นครั้งส�ำคัญ
ทีเ่ ราจะฉลองครบรอบ 100 ปีสำ� มะโนประชากรประเทศไทย ซึง่ เป็นครัง้ ที่ 11 ของประเทศ
ที่จัดท�ำโครงการส�ำมะโนประชากรและเคหะ
ในเวลา 100 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายในสังคม หลายเรื่อง
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เราต้องปรับเปลีย่ นกระบวนการท�ำงาน ต้องการนวัตกรรมใหม่ๆ ขึน้ มา
เพื่อที่จะท�ำให้การนับประชากรหรือว่านับคนในประเทศไทยมีความครบถ้วน มีคุณภาพ
มากที่สุด เราลองมาดูสิว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในรอบ 100 ปี
เรื่องหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือเรื่องสภาพที่อยู่อาศัย หรือ human settlement
มีความซับซ้อนมากขึ้น จากสมัยก่อนเราอยู่กันสบายๆ ส่วนใหญ่คนไทย ก็อยู่ในหมู่บ้าน
ละแวกบ้านอยู่กันง่ายๆ หรือไม่ก็ตามริมแม่น�้ำต่างๆ การอยู่ตึกสูงก็เป็นเรื่องแทบจะ
ไม่เคยเห็น ก็ค่อยๆ พัฒนามาเรื่อยๆ ในรอบ 100 ปีนี้ ความเป็นเมืองก็เริ่มมากขึ้น
มีการเปลี่ยนลักษณะการอยู่อาศัยจากที่เคยอยู่เป็นบ้านไทยๆ อยู่ตามริมน�้ำ ตามเรือนแพ
ก็ย้ายเข้ามาอยู่ในตึกมากขึ้น ในเมืองก็มีตึก คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ แฟลต
ทาวเฮ้าส์ เกิดมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นมากมาย รวมทั้งก็มีชุมชนแออัดเกิดขึ้น
หนึ่งห้องแบ่งเช่ากันออกเป็นหลายห้อง ลักษณะการอยู่อาศัยก็เปลี่ยนไป ซับซ้อนมากขึ้น
ในส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปอีกที่เห็นก็คือ สภาพเศรษฐกิจ ในบางช่วงเวลาเราพบว่า
เศรษฐกิจถดถอย ในบางขณะเราพบว่า ประเทศมีเศรษฐกิจที่เฟื่องฟู ช่วงมิราเคิลเอเชีย
ในช่วงนั้นก็มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเลขสองหลัก (double digit) ทุกอย่าง
ก็บูมกันไปหมด ยกตัวอย่าง เช่น ปี 2543 ตอนที่เราก�ำลังจะท�ำส�ำมะโนประชากรที่เรา
ต้องเตรียมงานมาก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ปี ในช่วงปี 2540 ก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขนาด
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ใหญ่ ซึ่งเริ่มต้นจากเอเชีย เป็นวิกฤติซึ่งทุกประเทศในเอเชียถูกกระทบหมด พอวิกฤติ
เศรษฐกิจเกิดขึ้น การขอการสนับสนุนทางด้านงบประมาณก็ล�ำบาก ถูกตัดงบประมาณ
กว่าจะของบประมาณได้กม็ ปี ญั หามาก ประชาชนในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ คนก็มชี วี ติ ทีเ่ ร่งรัด
เร่งรีบ ต้องท�ำมาหากิน เกิดปัญหาการว่างงาน ปัญหาอาชญากรรมก็เยอะ สิ่งเหล่านี้
เป็นความเปลี่ยนแปลงที่แต่ก่อนอาจพบน้อยมาก เพราะฉะนั้นในช่วง 100 ปีก็จะมี
วิวฒั นาการทัง้ ทางดีและไม่ดกี บั สภาพเศรษฐกิจเกิดขึน้ มากมาย สภาพสังคมก็เปลีย่ นแปลง
ไป คนเริ่มอยู่กันแบบตัวใครตัวมันมากขึ้น อยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวมากกว่าครอบครัวขยาย
โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ สภาพสังคมก็เปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูล พี่ดูแล
น้อง เพื่อนดูแลกันก็ลดน้อยลง มีความไม่เชื่อใจกันมากขึ้น ไม่ไว้วางใจกันมากขึ้น ความ
เจริญทางด้านเทคโนโลยี การคมนาคม ความเป็นเมืองก็เปลี่ยนไปอย่างมาก ประชากร
เคลื่อนย้ายกันง่าย สมัยก่อนจากแค่อยุธยามากรุงเทพฯ ก็อาจจะต้องใช้เวลา ต้องนั่งเรือ
มาเป็นวัน แต่วนั นีใ้ นหนึง่ วันเราสามารถจะเดินทางจากเหนือสุด ไปถึงใต้สดุ ใน 24 ชัว่ โมง
ได้แล้ว ถนนหนทางเข้าถึงทุกภูมิภาค ท�ำให้การเคลื่อนย้ายของประชากรง่าย และก็
บ่อยขึ้น เกิดปัญหาประชากรแฝง ที่จริงไม่ใช่ปัญหา แต่ก็เกิดมีเรื่องของประชากรแฝงให้
เข้ามาให้คดิ ถ้าผูบ้ ริหารไม่พจิ ารณาเรือ่ งนีก้ ารให้บริการสาธารณะก็ไม่สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริง เพราะฉะนั้นความเจริญก็มีส่วนท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ได้ มีแรงงานข้ามชาติ จากแต่กอ่ นทีเ่ ราไม่มี หรือมีนอ้ ย วันนีเ้ รามีแรงงานข้ามชาติเข้ามา
ทั้งถูกและผิดกฎหมาย อย่าว่าแต่เรื่องในรอบ 100 ปีเลย ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา เมื่อปี
2000 หรือ 2543 เราก็พบปัญหาเรื่องแรงงานข้ามชาติ ที่ผิดกฎหมายน้อย แต่วันนี้ ในปี
2553 ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ ยังไม่มีใครตอบได้เลยว่าแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
มีจ�ำนวนจริงๆ เท่าไร บางตัวเลขกระทรวงแรงงานบอกว่าจากการจดทะเบียนประมาณ
ล้านกว่าคน ตม.บอกว่าประมาณ 2 ล้านคน แต่ สมช.บอกว่าน่าจะประมาณใกล้เคียงกับ
5 ล้านคน ถ้าตัวเลขเป็นอย่างนี้เชื่อได้เลยว่ามาตรการใดๆ ก็ไม่สามารถท�ำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มันไม่ใกล้เคียงกันเลย 5 ล้านกับ 2 ล้าน เพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขนี้ยัง
ไม่ถูกต้อง มาตรการในการจัดการเรื่องก�ำลังคนของประเทศก็ย่อมมีปัญหาแน่นอน วันนี้
ถึงเวลาทีจ่ ะต้องมีตวั เลขทีถ่ กู ต้อง แล้วจะท�ำกันอย่างไร เพราะว่ามีแรงงานต่างชาติเข้ามา
มากเหลือเกินขณะนี้
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ทัศนคติของคนก็เปลี่ยนไป วันนี้คนอยู่กันแบบตัวใครตัวมันมากขึ้น รักษาสิทธิ
ส่วนบุคคล แต่ก่อนถ้าเราอยากรู้อะไรถามข้างบ้านรู้หมด เราสนิทสนมกัน คุยกัน
ท�ำกับข้าวก็เอาไปให้กันตามสภาพสังคม บ้านข้างๆ จะรู้จักคนในหมู่บ้านทั้งหมด
แต่วันนี้คนกรุงเทพฯ หรือว่าคนในเมือง บ้านอยู่ติดกันก็ไม่รู้จักกันส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้น
เราก็เริ่มที่จะรู้สึกว่าสิทธิส่วนบุคคล ใครจะมาก้าวล�้ำไม่ได้ นี่ก็จะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ไปมาก ยิ่งถ้าเทียบกับ 100 ปีที่แล้ว ชนิดที่เรียกว่าแทบจะหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว
เพราะคนก็จะอยู่อย่างตัวใครตัวมัน มีการเห็นแก่ตัวมากขึ้น ที่ส�ำคัญก็คือคนยังไม่เห็น
ประโยชน์ และไม่เข้าใจว่าส�ำมะโนประชากรหรือการนับคนจะมีผลประโยชน์กับตัวเอง
โดยตรงอย่างไร
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้มันท�ำให้เราต้องหานวัตกรรมหรือปรับเปลี่ยน
กระบวนการ สิ่งหนึ่งที่ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติพยายามพิจารณาและเตรียมการที่จะ
แก้ปัญหาโดยดูจากการศึกษาความเปลี่ยนแปลงทั้งบริบทของเศรษฐกิจสังคม ความเจริญ
และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่างๆ ด้วย เราก็เลยคิดว่าจ�ำเป็นแล้วที่จะต้องเปลี่ยน
บทบาทหรือเปลีย่ นบริบทการท�ำงาน จากการท�ำงานด้วยหน่วยงานเดียว มาเน้นการแสวงหา
ความร่วมมือ เพราะฉะนัน้ ส�ำมะโนประชากรในปี 2000 เราแสวงหาความร่วมมืออย่างมาก
เริ่มต้นจากมีการท�ำ  MOU กับ 8 หน่วยงานรัฐที่เป็นผู้ใช้ข้อมูล และเป็นหน่วยงาน
มีขดี ความสามารถทีจ่ ะสนับสนุนการท�ำงานส�ำมะโนประชากร มีการน�ำ MOU เสนอ ครม.
สั่งการให้ทุกหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ มีการท�ำเครือข่ายกับภาคเอกชน ภาคธุรกิจ
ต่างๆ ด้วย และที่ส�ำคัญเราพยายามที่จะสร้างความเข้าใจของประชาชน ซึ่งเป็นต้นน�้ำ
ของการให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องกับการท�ำส�ำมะโนประชากร เราเน้นการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง
ให้มากที่สุด ตอนนี้ท่านคงจะได้เห็นภาพของคุณมาดี ใส่ชุดสีชมพูเป็นพนักงานแจงนับ
หรือพนักงานสนามของการท�ำส�ำมะโนประชากร คุณมาดีจะมาในรูปลักษณ์เดียวกัน
แต่ต่างกันที่อายุ ต่างกันที่เพศ ในบางที่บางแห่งจะมีคุณมาดีหน้าตาจิ้มลิ้มเป็นหนุ่มหล่อ
สาวสวย แต่ในบางพืน้ ทีเ่ ราก็ได้คณุ มาดีอายุ 80 ปี ซึง่ เดิมเราก�ำหนดอายุไว้ไม่เกิน 60 ปี
แต่ในทีส่ ดุ ตอนหลังเราต้องยอม เพราะว่าขณะนีป้ ญั หาการว่างงานมีนอ้ ยหรือไม่รนุ แรงมาก
เราเพิ่งจะผ่านวิกฤติเศรษฐกิจมาหมาดๆ หรือยังอยู่ช่วงวิกฤติอยู่ เพราะฉะนั้นเราหาคุณ
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มาดีมาท�ำงานกับเราไม่ค่อยได้ โดยเฉพาะในเมือง เพราะฉะนั้นในที่สุดเราจึงต้องขยาย
รับคนที่สูงอายุมาช่วยด้วย ก็มีการเปิดตัวคุณมาดี ให้รู้จักว่านี่คือเจ้าหน้าที่ที่จะมาเก็บ
ข้อมูลจากท่าน เค้ามาดีนะ มาเพื่อที่จะน�ำข้อมูลกลับไปสร้างประโยชน์กลับมาให้ท่าน
ด้วยมุมมองของการประชาสัมพันธ์แบบนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาความไม่ไว้
วางใจ ความไม่เข้าใจกับงานส�ำมะโน ความเป็นอยู่ที่หลากหลาย เข้าถึงยาก สมมติว่า
ถ้าเราส่งคนแปลกๆ ไป เขาไม่ให้เข้า วันนี้ก็พยายามที่จะเปิดตัวให้ทุกคนรู้จักคุณมาดี
เพราะฉะนั้นการเข้าไปในที่ที่เขาไม่ค่อยเปิดรับ เช่น หมู่บ้านจัดสรรราคาแพงๆ ในที่สุด
เขารู้จักเรา เขาก็ยอมให้เราเข้าไป คอนโดมิเนียมเขาก็ยอมให้เราเข้าไปเป็นส่วนใหญ่
อันนี้ก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและท�ำให้เกิดความไว้วางใจ
มีการเปิดตัว และได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลเป็นอย่างดี โดยท่านนายกฯ เองก็มา
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย
อีกส่วนหนึง่ ทีเ่ ราคิดว่าน่าทีจ่ ะเป็นทางแก้ เพีอ่ ทีจ่ ะรองรับความเปลีย่ นแปลงอย่างที่
กล่าวมาแล้ว คือเรามีนวัตกรรมหลายอย่างที่เราพยายามสร้างขึ้นในการท� ำส�ำมะโน
ประชากรครัง้ ล่าสุดนี้ โดยเน้นหลักการ คือ ต้องท�ำให้งานรวดเร็วมีคณุ ภาพ เพือ่ ทีจ่ ะดึงดูด
ความสนใจด้วย ขณะเดียวกัน รองรับบุคคลทีข่ ณะนีม้ ที ศั นคติทไี่ ม่อยากเจอคนแปลกหน้า
อยู่คนเดียว และตอนนี้มีการใช้เทคโนโลยีกันมากขึ้น โดยเฉพาะคนในวัยหนุ่มสาว
ใช้อนิ เตอร์เนตกันมาก ก็เปิดให้สามารถใช้ขอ้ มูลทางอินเตอร์เนตได้ เปิด TIC-Telephone
Interview Center เปิดศูนย์ call center ที่สามารถโทรเข้ามาให้ข้อมูลได้ หรือทางเรา
จะโทรกลับไปเพื่อที่จะขอสัมภาษณ์ เพราะฉะนั้นเมื่อคุณมาดีไปพบที่บ้านตอนท�ำ  listing
หรือการนับจดรอบแรก เราก็จะให้ทางเลือกว่าคุณอยากจะให้ข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์
เลยไหม ถ้าไม่ต้องการจะให้สัมภาษณ์จะให้เราโทรศัพท์มาสัมภาษณ์ไหม เวลาไหนที่ท่าน
สะดวกก็บนั ทึกแบบนัดหมายมา หรือท่านจะตอบทาง internet เราก็บนั ทึกมา รายละเอียด
ทีบ่ นั ทึกมาก็จะถูกคียเ์ ข้าระบบทีส่ �ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติจดั ท�ำขึน้ เมือ่ ถึงเวลาคนทีจ่ ะตอบ
ว่าจะตอบทางโทรศัพท์ หนึ่งสัปดาห์ยังไม่ตอบ เราก็จะมีระบบที่ alert ขึ้นมา จะมี
เจ้าหน้าที่จาก call center ของเราโทรกลับไปสัมภาษณ์ท่าน internet ก็เช่นเดียวกัน
หรือบางท่านบอกว่าเอาแบบทิ้งไว้เดี๋ยวจะส่งกลับ แบบส่งกลับภายในสองสัปดาห์ ระบบ
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จะ alert ว่าสองสัปดาห์แล้วคนนี้ยังไม่ตอบแบบสอบถามมาก็จะต้องโทรศัพท์ไปถามหรือ
ว่าส่งคนไปรับออกไปในสนามใหม่ อันนี้ก็เป็นความพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีมาช่วย
นอกจากนัน้ เราใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการประมวลผล เราคิดว่าเมือ่ งานสนามเสร็จ
จะพยายามประมวลผลให้รวดเร็วที่สุด เพื่อดึงดูดความสนใจ เพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าเมื่อ
มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลแล้ว ไม่ใช่ลืมไปเลย อีกสองปีถึงพูดกันถึงเรื่องผล คนก็จะมี
ความรูส้ กึ ว่ามันเป็นเรือ่ งทีล่ า้ สมัยไม่ทนั กาล เพราะฉะนัน้ วันนีเ้ ราก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
มีการติดตั้งสแกนเนอร์ไปทุกจังหวัด ข้อมูลที่ได้จากภาคสนามจะถูกสแกนเข้ามา และ
ส่งไฟล์ข้อมูลเข้ามาประมวลผลในส่วนกลาง เพื่อที่จะให้การประมวลผลนี้เร็วขึ้น เราจะ
พยายามส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้และเชิญชวน
ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ข้อมูลให้มากขึ้น ซึ่งนักประชากรทั้งหลายก็เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ที่เราเชิญชวนท่านให้มาใช้ข้อมูลจากส�ำมะโนประชากร 2553 เพื่อที่จะให้ผลการศึกษา
ต่างๆ น�ำไปใช้ก�ำหนดนโยบายในแต่ละด้านให้มากขึ้น
นอกจากนั้น การท�ำส�ำมะโนประชากรครั้งนี้เราให้ความส�ำคัญกับการเก็บองค์
ความรู้ไว้ เพราะอย่างที่เรียนว่าเราท�ำมาหลายรอบแล้ว แต่ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลง
เกิดขึน้ ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทัศนคติตา่ งๆ ความเป็นอยูข่ องประชาชน เพราะฉะนัน้
การท�ำงานแต่ละครัง้ ประสบการณ์ทไี่ ด้เป็นประโยชน์อย่างยิง่ กับการวางแผนงานในอนาคต
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติก็มีแผนการที่จะรวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้ไว้
ที่เล่ามาก็เล่าให้ฟังถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในปี 2553 เราได้จัดการกับ
ความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอย่างไร เราได้เตรียมการอะไรบ้างที่จะท�ำให้การนับคนใน
100 ปีถัดมานี้สมบูรณ์มากที่สุด ทีนี้ 10 ปีข้างหน้าเราจะนับประชากรอย่างไร จึงจะครบ
ถ้วนสมบูรณ์ อันนี้ก็เป็นค�ำถามที่น่าจะท้าทายผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน โดยเฉพาะนักประชากร
ซึ่งทุกคนคงจะสนใจ ซึ่งก็คงจะทิ้งท้ายค�ำถามนี้ไว้ให้ทุกท่านช่วยคิดต่อ ว่าท�ำอย่างไร
จึงจะนับประชากรให้สมบูรณ์ เพราะเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจัง ต้องเกิดอีก
ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาที่เมื่อสักครู่ list ขึ้นมาให้เห็นถึงเรื่องของสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ไปใน 10 ปีข้างหน้า 20 ปีข้างหน้า 30 ปีข้างหน้าก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ อะไร
อีกจะเปลี่ยนแปลงเราไม่ทราบ เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องพัฒนานวัตกรรมต่างๆ อย่าง
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ต่อเนื่อง อันนี้ก็ต้องคิดว่าในฐานะนักประชากรทุกท่านอาจจะต้องช่วยฝากเรื่องนี้เข้าไป
ช่วยคิดกันด้วย เราจะนับประชากรด้วยวิธีการปัจจุบันอย่างนี้ต่อไปไหม แม้กระทั่ง
สิ่งที่ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติได้น�ำมาเล่ามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ว่าเราได้เตรียมมาตรการต่างๆ
มากมาย ก็ยงั พบว่างานยังมีปญั หามากเหลือเกิน วันนีเ้ ราจะต้องขยายคาบเวลาการปฏิบตั ิ
งานสนามออกไป จากเดือนกันยายนเป็นตุลา นีเ่ ราต้องขยายมาจนถึงสิน้ เดือนพฤศจิกายน
เพื่อที่จะเก็บตกในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เราพบว่า
ความร่วมมือของประชาชนเราคาดว่าจะน้อย แต่จริงๆ แล้วน้อยกว่าที่เราคาดอีกมาก
มีปัญหามากเหลือเกิน ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หรือคุณมาดีที่เราขอความร่วมมือจาก
ประชาชน ให้มาช่วยเราท�ำงานก็ไม่ได้ตามจ�ำนวนที่ต้องการ พอท�ำไปทุกคนก็ท้อ ลาออก
อยูต่ ลอดเวลา รับสมัครเข้าตลอดเวลา เช่น กรุงเทพมหานครเราต้องการคุณมาดีประมาณ
อย่างน้อย 9 พันคน เราได้ 3 พันคน แล้ว 3 พันคนนีก้ เ็ ข้าๆ ออกๆ ตลอด จนกระทัง่
วันนี้เราต้องมีการส่งทีมของเราออกไปตามหน่วยงาน เพราะว่าข้อมูลที่ได้เข้ามา เราเอา
ออกมาแผ่ดูแล้วพบว่า หลายๆ ที่โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรร อยู่ในอาคารสูง
หลายๆ แห่งก็ยงั ได้มาไม่ครบถ้วน เราก็เกรงว่าถ้าเราประมวลผลออกมาแล้ว จะเกิดความ
เอนเอียง คนทีอ่ อกไปท�ำงานแล้วไม่อยู่ ก็อาจจะมีจำ� นวนตอบมาน้อยเกินไป เพราะฉะนัน้
ถ้าเราประมวลผลออกมาด้วยวิธีทางสถิติมันต้องมีการท�ำ  imputation ส�ำมะโน ถ้า
imputation ด้วยข้อมูลทีไ่ ม่กระจายตัวเพียงพอจะท�ำให้ผลการประมาณค่าออกมาแล้วอาจ
จะเบี่ยงเบนได้ เพราะฉะนั้นวันนี้ในช่วงเวลาหนึ่งเดือนเต็มๆ ที่ผ่านมาเราส่งทีมไปตาม
บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ ส่งทีมไปยังหน่วยราชการ ไปขอตั้งโต๊ะท�ำการสัมภาษณ์ เพื่อที่จะ
เอาข้อมูลมาเข้าระบบ แล้วก็ตอ้ งมีกระบวนการทีจ่ ะต้องน�ำข้อมูลนัน้ match กับเขตปฏิบตั ิ
งาน ซึ่งระบบของเราได้เตรียมรองรับไว้ และวันนี้ก็ยังพบว่า TIC-Telephone Interview
Center ก็ยังมีผู้ใช้บริการน้อย internet ก็ยังมีผู้ใช้บริการน้อยกว่าที่เราคาด ทั้งๆ ที่เรา
ก็โหมการประชาสัมพันธ์ เพราะฉะนั้นวันนี้คงจะต้องชวนกันคิดว่าอีก 10 ปีข้างหน้า
เรายังจะใช้วิธี traditional census นี้ไหม หรือเราจะต้องปรับเปลี่ยนไปสู่ American
Community Survey ท�ำ  census แบบอเมริกา ถามข้อถามโครงสร้างไปทั้งประเทศ
รายละเอียดให้แต่ละ community ท�ำ survey ของตัวไป แล้วมา adjust อย่างนั้นไหม
หรือท�ำ rolling census แบบอเมริกาใต้ คือตอนนี้ท�ำ rolling census คือ เค้าจะไม่ใช้
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งบประมาณทั้งล็อตใหญ่ๆ เค้าจะค่อยท�ำไป rolling ไปในแต่ละพื้นที่ overtime และ
over พื้นที่ หมายถึงว่าเปลี่ยนท�ำจากพื้นที่ ก ไปพื้นที่ ข ในช่วงปีที่ 1 ปีที่ 2 และ
ปีที่ 3 แล้วแต่งบประมาณทีไ่ ด้ อันนัน้ เรียกว่า rolling census หรือว่าเราจะท�ำ registered
base census ใช้ข้อมูลจากทะเบียนเป็นฐาน
วันนี้ก็ต้องมาช่วยกันดู แล้วก็คิดว่าคงถึงเวลาที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการอีกมาก
ในการท�ำส�ำมะโนในอีก 10 ปี ข้างหน้า มาถึงค�ำถามว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะเลิกท�ำ
ส�ำมะโนประชากร นีค่ งเป็นค�ำถามสุดท้ายว่าเมือ่ ไรจะเลิกท�ำส�ำมะโนประชากร วันนีเ้ ราคง
ต้องตอบก่อนว่าตัวเลขจ�ำนวนประชากรยังส�ำคัญใช่หรือไม่ และทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่า
ส�ำคัญมาก ตัวตั้งของการพัฒนาทุกด้าน ถ้าไม่มีตัวเลขของประชากรที่แท้จริงที่สามารถ
แสดงภาพตามพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทยได้ ผลการพัฒนาย่อมไม่ประสบความส�ำเร็จ
แน่นอน ไม่วา่ จะเป็นการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้าน
แรงงาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านอื่นๆ อีกมากมาย ถ้าเราไม่ได้เป้าว่าเราพัฒนาไปเพื่ออะไร
ในพืน้ ทีไ่ หน ย่อมไม่มที างเป็นไปได้ทกี่ ารพัฒนานัน้ จะส�ำเร็จลุลว่ ง เพราะฉะนัน้ ค�ำถามหนึง่
ที่จะต้องคิดก็คือว่าจ�ำนวนประชากรยังมีความจ�ำเป็นอย่างไร เราก็ยังจ�ำเป็นที่จะต้องนับ
ประชากรอยู่ แต่เราจะนับด้วยวิธีส�ำมะโนประชากรแบบนี้หรือว่าจะท�ำอย่างไรต่อ เป็น
ค�ำถามทีช่ วนให้คดิ ถ้าเรามีระบบทีส่ ามารถระบุวา่ คนอยูท่ ไี่ หนกันบ้าง ประเทศนีก้ ไ็ ม่ตอ้ ง
ท�ำส�ำมะโนประชากร วันหนึง่ ระบบนัน้ จะเกิดไหม วันนีใ้ นอังกฤษเท่าทีท่ ราบต่อไปนีจ้ ะไม่มี
การท�ำส�ำมะโนประชากรอีกแล้ว เป็นนโยบายว่าจะไม่มี รัฐบาลบอกเลยว่าส�ำมะโน
ประชากรในประเทศอังกฤษจะจบแล้ว ครัง้ ทีท่ ำ� ครัง้ ล่าสุดเป็นครัง้ สุดท้าย เพราะว่าจะต้อง
ไปหาแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพราะว่าเค้ามองแล้วว่าอาจจะไม่ cost effective หรืออาจจะไม่
คุ้มค่าในการส่งคนออกไปนับหรือว่าส่งแบบสอบถามไปแล้วให้เขากรอกกลับ ไม่คุ้มค่าอีก
ต่อไป เพราะฉะนัน้ ต้องหาวิธอี นื่ ในการนับประชากร ประเทศอังกฤษไม่ได้ปฏิเสธว่าตัวเลข
ประชากรไม่ส�ำคัญ คือว่ามีความส�ำคัญมาก แต่ปฏิเสธการท�ำส�ำมะโนประชากรแบบที่ท�ำ
กันมา เพราะฉะนัน้ ตอนนีเ้ ขาคิดจะต้องท�ำวิธอี นื่ แล้ว ส�ำหรับประเทศไทยเราก็ตอ้ งชวนกัน
คิดวิธีอื่นๆ เช่นเดียวกัน
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เป็นไปได้เหมือนกันที่ประเทศไทยอาจจะไม่ต้องท�ำส�ำมะโนประชากรแบบนี้ ถ้าเรา
มีระบบที่สามารถระบุได้ เช่น Smart Card อันนี้คงฝากไว้ เผอิญมาจากกระทรวง ICT
ก็จะบอกว่าถ้า Smart Card มีจริง ท�ำงานได้จริงเต็มร้อย อย่างทีท่ กุ คนคาด วันนี้ Smart
Card เป็นบัตรเดียวที่ไม่ว่าเราจะท�ำอะไร เราใช้บัตรนี้ ไปรักษาพยาบาลก็ใช้บัตรนี้
ไปท�ำธุรกรรมใดๆ ก็ใช้บัตรนี้ เพราะฉะนั้นการไปใช้บัตรนี้เราก็สามารถจะ identify
ได้วา่ บัตรนีม้ ใี ครอยูต่ รงไหน มาใช้บริการอะไร ถ้าจัดการกับระบบดีๆ เราสามารถจะบอก
ได้เลยว่า ณ เวลาที่เราต้องการทราบว่ามีประชากรอยู่ในพื้นที่ตรงไหน เท่าไร มันก็อาจ
จะเป็นค�ำตอบก็ได้ แต่ตรงนี้ก็คงฝากไว้เป็นแง่คิดเฉยๆ ไม่สามารถจะบอกได้ว่าในอีก
10 ปีข้างหน้า 20 ปีข้างหน้า 30 ปีข้างหน้า จะมีวิธีการนับประชากรในประเทศไทย
อย่างไร จึงจะท�ำให้ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็มีความสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว
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วารสารประชากร
“วารสารประชากร” เป็นวารสารทางวิชาการของสมาคมนักประชากรไทย พิมพ์
เผยแพร่ปลี ะ 2 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมีนาคม-สิงหาคม และฉบับเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์
“วารสารประชากร” ฉบับปฐมฤกษ์ก�ำหนดออกเดือนกันยายน 2552 (ฉบับที่ 1 ปี
ที่ 1 กันยายน 2552-กุมภาพันธ์ 2553)
“วารสารประชากร” พิมพ์บทความงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประชากรและการพัฒนา
เทคนิควิจัยใหม่ๆ ที่ไม่ได้พิมพ์ที่ใดมาก่อน ผลงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่จะ
ท�ำให้ความเข้าใจของเราเกีย่ วกับกระบวนการเปลีย่ นแปลงประชากรดียงิ่ ขึน้ ความคิดริเริม่
ด้านระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ วารสารฯ ยินดีรับบทความงานวิจัยทางสังคมศาสตร์
สาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ฯลฯ ที่
เกีย่ วกับประชากร โดยจุดเน้นของวารสารอยูท่ คี่ ณุ ภาพและความน่าสนใจของบทความนัน้
บทความที่จะส่งตีพิมพ์ ในวารสารประชากร
จรรยาบรรณ
การส่งต้นฉบับไปเพือ่ พิมพ์ทอี่ นื่ ในขณะทีต่ น้ ฉบับนัน้ อยูใ่ นกระบวนการพิจารณาของ
วารสารประชากร ถือว่าไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณของวารสารประชากร ข้อค้นพบ
ส�ำคัญหรือข้อความต่างๆ ทีเ่ คยปรากฏ (หรือจะปรากฏ) ทีอ่ นื่ ต้องมีคำ� อธิบายและเหตุผล
ที่ชัดเจน วารสารประชากรเน้นเรื่องจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยเฉพาะการไม่ขโมย
หรือคัดลอกข้อความ หรือความคิดเห็นของคนอื่นมาเป็นของตน
การเตรียมต้นฉบับ
- ชื่อบทความต้องให้กระชับ มีความยาวไม่เกิน 20 ค�ำ
- เนื้อความพิมพ์ด้วยโปรแกรม Word โดยภาษาไทยใช้ตัวอักษรแบบคอร์เดียนิว
(Cordia New) ขนาด 14 จุด และภาษาอังกฤษใช้ times news roman
ขนาด 12 จุด ในหน้ากระดาษขนาด A4 (8½ x 1 นิ้ว) มีพื้นที่ว่าง
ไม่น้อยกว่า 1 นิ้วจากขอบทุกด้าน พิมพ์ระยะห่างบรรทัด 1.5
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- ข้อความและตัวเลขทีเ่ ป็นส่วนประกอบของตารางและรูป พิมพ์ระยะห่างบรรทัด
1.0
- มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์แยกต่างหากจากเนื้อความใน
1 หน้ากระดาษ พิมพ์ด้วยตัวอักษรทั้งแบบและขนาดเช่นเดียวกับเนื้อความ
แต่ระยะห่างบรรทัด 1.0
- เอกสารอ้างอิง พิมพ์แยกต่างหากจากเนื้อความด้วยตัวอักษรทั้งแบบและ
ขนาดเช่นเดียวกับเนื้อความ แต่ระยะห่างบรรทัด 1.0
- ความยาวของบทความทั้งหมด รวมบทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ 1 หน้า
และเอกสารอ้างอิงแล้ว ต้องไม่เกิน 15 หน้า
- ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนบทความ พิมพ์แยกต่างหาก โดยระบุสถาบันที่สังกัดและ
ที่อยู่ e-mail ของผู้เขียนบทความนั้นทุกคน
- ส่งต้นฉบับทางระบบอิเลคโทรนิค ที่ ThaiPopulationAsst@ymail.com
รูปแบบการอ้างอิง
การอ้างอิงในเนื้อความ
เมื่อจะอ้างถึงงานของผู้ใดให้ยึดหลักดังนี้
อ้างบทความหรือสิง่ พิมพ์ภาษาไทย ให้อา้ งเฉพาะชือ่ แรก ตามด้วยปีทพี่ มิ พ์ ใส่เลข
หน้าหลังเครื่องหมาย : เพื่ออ้างข้อความหรือค�ำพูดเป็นการเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ ให้อ้างชื่อสกุลของผู้เขียนตามด้วยปีที่พิมพ์ ใส่เลขหน้าหลัง
เครื่องหมาย : เพื่ออ้างข้อความหรือค�ำพูดเป็นการเฉพาะ
ดังตัวอย่าง
- เมื่อชื่อผู้เขียนอยู่ในเนื้อความให้ใส่ปีที่พิมพ์ในวงเล็บหลังชื่อ เช่น ปราโมทย์
(2550) ถ้าชือ่ ผูเ้ ขียนเป็นชาวต่างประเทศ และเอกสารทีอ่ า้ งอิงเป็นภาษาอังกฤษ
เมื่อชื่อผู้เขียนอยู่ในเนื้อความให้เขียนชื่อผู้เขียนเป็นภาษาไทยก่อน แล้วจึงอ้าง
ชื่อผู้เขียนเป็นภาษาอังกฤษในวงเล็บ ตามหลังข้อความที่อ้าง เช่น สมิธ
เห็นว่า...(Smith 1990)
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- เมื่ อ ชื่ อ ผู ้ เ ขี ย นไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ใ นเนื้ อ ความให้ ใ ส่ ทั้ ง ชื่ อ และปี ที่ พิ ม พ์ ไ ว้ ใ นวงเล็ บ
เช่น (ปราโมทย์ 2543) หรือ (Smith 1990)
- ใส่เลขหน้าของข้อความหรือค�ำพูดที่อ้างถึงต่อจากปีที่พิมพ์ หลังเครื่องหมาย :
เช่น (ปราโมทย์ 2543 : 250-8) หรือ (Smith 1990:215)
- ใส่ชื่อผู้เขียนร่วมดังนี้
ผูเ้ ขียน 2 คน (ปราโมทย์ และปัทมา 2544) หรือ (Duncan & Smith 1990)
ผู้เขียน 3 คน (ปราโมทย์ ปัทมา และสุภาณี 2550) หรือ (Carr, Smith/
Jones 1995)
ผูเ้ ขียนมากกว่า 3 คน (ปราโมทย์ และคณะ 2550) หรือ (Carr et al. 1996)
- ส�ำหรับผูเ้ ขียนทีเ่ ป็นสถาบัน เลือกใช้ค�ำสัน้ ๆ จากชือ่ เต็มทีอ่ า้ งถึง เช่น (ส.วิจยั
ประชากร 2551)
- เมือ่ อ้างหลายแหล่ง เรียงชือ่ ผูเ้ ขียนตามล�ำดับอักษร งานของผูเ้ ขียนคนเดียวกัน
เรียงตามล�ำดับปีที่พิมพ์ โดยใส่เครื่องหมาย ; คั่นระหว่างอ้างอิง
- ตรงปี พ.ศ.หรือ ค.ศ. ที่พิมพ์ ใช้ค�ำว่า “ก�ำลังพิมพ์” หรือ “forthcoming”
ของแหล่งอ้างอิงทีไ่ ด้รบั การตอบรับว่าจะได้ตพี มิ พ์แล้ว ตามด้วยชือ่ วารสารหรือ
ส�ำนักพิมพ์ทตี่ อบรับ ส�ำหรับวิทยานิพนธ์หรือเอกสารทีไ่ ม่ได้พมิ พ์เผยแพร่ให้ระบุ
วันเดือนปีที่พิมพ์ ในกรณีที่ไม่มีวันเดือนปีที่พิมพ์ให้ใช้ค�ำว่า “ม.ป.ป.” หรือ
“n.d.” แทนวันเดือนปีที่พิมพ์
การเขียนเอกสารอ้างอิง
- การอ้างอิงทีเ่ ขียนไว้ในเนือ้ ความต้องน�ำมาเขียนรายละเอียดใน “เอกสารอ้างอิง”
ที่พิมพ์แยกต่างหากจากเนื้อความ ให้ใส่เอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อน แล้วจึง
ใส่เอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ
- เรียงเอกสารอ้างอิงตามล�ำดับอักษรของชื่อผู้เขียน
- ถ้าผู้เขียนชื่อเดียวกัน เรียงล�ำดับตามปีที่พิมพ์ จากอดีตมาสู่ปัจจุบัน
- ในกรณีที่เอกสารมากกว่า 1 ชิ้น โดยผู้เขียนชื่อเดียวกัน (ทั้งหมด) ใส่
เครื่องหมาย _________ (underscore 9 ครั้ง) ส�ำหรับเอกสารล�ำดับถัดลงมา
เพื่อให้รู้ว่าเป็นผู้เขียนชื่อเดียวกัน
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- ถ้าทัง้ ผูเ้ ขียนชือ่ เดียวกัน พิมพ์ปเี ดียวกัน ให้เรียงตามล�ำดับอักษรของชือ่ บทความ
หรือสิ่งพิมพ์
- ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารอ้างอิงแต่ละชิ้นต้องสมบูรณ์และถูกต้อง
- ในเอกสารอ้างอิง จะใส่ชื่อผู้เขียนทุกคน โดยไม่ใช้ค�ำว่า “และคณะ” หรือ et
al. ในกรณีที่มีผู้เขียนเกิน 3 คน เหมือนอย่างการอ้างในเนื้อความ
- ส�ำหรับเอกสารอ้างอิงภาษาไทย ใส่ชอื่ ผูเ้ ขียน โดยใส่ชอื่ ตามด้วยนามสกุล โดย
ไม่ใส่นามสกุลขึ้นก่อนแล้วตามด้วยชื่อตัวอย่างการอ้างอิงเอกสารภาษาอังกฤษ
- การเรียงล�ำดับข้อมูลเอกสารอ้างอิงเป็นดังตัวอย่าง
· หนังสือ
- ชือ่ ผูเ้ ขียน. ปีทพี่ มิ พ์. ชือ่ บทความหรือหนังสือ. เมืองทีพ่ มิ พ์: ส�ำนักพิมพ์
(ไม่ใช่โรงพิมพ์).
· บทความในวารสาร
- ชื่อผู้เขียน. ปีที่พิมพ์. “ชื่อบทความ”. ชื่อวารสาร ฉบับที่ : เลขหน้าเลขหน้า
· หนังสือรวมเรื่อง/บทความ.
- ชื่อผู้เขียน. ปีที่พิมพ์. “ชื่อเรื่อง/บทความ”. หน้า (เลขหน้า-เลขหน้า).
ใน (in) ชื่อหนังสือ, บรรณาธิการโดย (edited by) ชื่อบรรณาธิการ.
เมืองที่พิมพ์: ส�ำนักพิมพ์.
(ให้ใส่เครื่องหมาย . และ , ในการอ้างอิงทั้งภาษาไทย และอังกฤษ
ในต�ำแหน่งต่างๆ ตามตัวอย่าง)
- ส�ำหรับเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ ผู้เขียนชื่อแรกให้ใส่นามสกุลก่อน
ใส่เครือ่ งหมาย, ตามด้วยชือ่ แรก และอักษรย่อของชือ่ กลาง (ถ้ามี) เช่น
Smith, John A. ส่วนผู้เขียนชื่อต่อๆ ไป ให้ใส่ชื่อตัวก่อนตามด้วย
อักษรย่อของชื่อกลาง และตามด้วยชื่อสกุล เช่น John A. Smith
แต่ละชื่อแยกจากกันด้วยเครื่องหมาย , ก่อนจะถึงชื่อผู้เขียนคนสุดท้าย
ใส่คำ� ว่า “and” ไว้เพือ่ ให้รวู้ า่ หลังจากนัน้ จะเป็นชือ่ ผูเ้ ขียนคนท้ายสุดแล้ว

134

วารสารประชากร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

· วิทยานิพนธ์
- ชื่อผู้เขียน. ปีที่พิมพ์. “ชื่อวิทยานิพนธ์” วิทยานิพนธ์ดุษฎี (มหา)
บัณฑิต (PhD. (MA.) Dissertation). คณะ/สถาบัน, มหาวิทยาลัย
· เว็บไซต์
- ชื่อผู้เขียน. ปีที่พิมพ์ (เผยแพร่). “ชื่อเรื่อง/บทความ”. ชื่อเว็บไซต์.
วันเดือนปีที่น�ำข้อมูลออกมาใช้ (Retrieved M,D,Y) (http://ข้อมูล
ที่อยู่ของเว็บไซต์นั้น)
ตารางและรูป
ตารางทีจ่ ะใส่ไว้ในบทความจะต้องมีหมายเลขก�ำกับเรียงตามล�ำดับตัง้ แต่ 1 ขึน้ ไป
และต้องมีชื่อตารางที่กระชับและสื่อความหมาย ใส่ชื่อตารางไว้เหนือตารางในทุกแถว
และสดมภ์ต้องมีหัวข้อหรือค�ำอธิบายสั้นๆ ว่าหมายถึงอะไร ข้อสังเกตต่างๆ เกี่ยวกับ
ข้อความหรือตัวเลขในตารางให้ใส่ไว้ในหมายเหตุ ข้างล่างตาราง ใช้อักษรย่อ ก ข ค
ในตาราง เพื่อน�ำมาอธิบายในเชิงอรรถของตาราง
รูปทีจ่ ะใส่ไว้ในบทความจะต้องมีหมายเลขก�ำกับเรียงตามล�ำดับตัง้ แต่ 1 ขึน้ ไป และ
ต้องมีชื่อรูปที่กระชับและสื่อความหมาย ใส่ชื่อรูปไว้ข้างล่างรูป ข้อสังเกตต่างๆ เกี่ยวกับ
ข้อความหรือเครื่องหมายที่ปรากฏอยู่ในรูปให้ใส่ไว้ใน หมายเหตุข้างล่างรูป
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สมาคมนักประชากรไทย
THAI POPULATION ASSOCIATION
สมาคมนักประชากรไทย เป็นองค์กรซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ โดยกลุม่ นักวิชาการและผูท้ สี่ นใจปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณ คุณภาพ การกระจายตัวของประชากร ทั้งชุมชนในเมืองและในชนบท
สมาคมจดทะเบียนก่อตั้ง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2524 (หมายเลขจดทะเบียน จ.1791)
ปัจจุบันประกอบไปด้วยสมาชิกจากสถาบันทางวิชาการ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่ท�ำงานด้านประชากรและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นอกจากสมาคมนักประชากรไทยจะเป็น
แหล่งกลางส�ำหรับการติดต่อของบุคคลในวงการประชากรแล้ว ยังเป็นแหล่งเผยแพร่ขา่ วสารและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประชากร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกและตอบสนองต่อ
นโยบายของรัฐ
สมาคมมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ดังนี้
1. เพือ่ ส่งเสริม และเผยแพร่ความเจริญก้าวหน้าในวิชาประชากรศาสตร์ โดยร่วมมือกับ
สถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ในรูปของการวิจัยที่สมาชิกของสมาคมมีส่วนร่วม
2. เพื่อเสนอแนวทางการวางแผนและการพัฒนาประเทศโดยสมาคมได้สนับสนุนให้มี
การศึกษาและวิจัยด้านประชากร รวมทั้งการใช้ข้อมูลที่มีอยู่อย่างกว้างขวาง
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานในกิจกรรมทางวิชาการระหว่างผู้ที่อยู่
ในสถาบันทางวิชาการและหน่วยงานต่างๆ ในรูปของการสัมมนา การปรึกษา
ทางวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในกลุ่มสมาชิก

คณะกรรมการสมาคมนักประชากรไทย (พ.ศ.2550-2553)
รศ.ดร.สุรยี พ์ ร พันพึง่
นายกสมาคม
ศ.ดร.ภัสสร ลิมานนท์ อุปนายกคนที่ 1
นางปรียา มิตรานนท์ อุปนายกคนที่ 2
น.ส.อุษณีย์ พึง่ ปาน
เลขาธิการ
รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา
เหรัญญิก
ศ.ดร.เกือ้ วงศ์บญุ สิน
สาราณียกร
รศ.ดร.วรชัย ทองไทย
ประชาสัมพันธ์
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
นายทะเบียน

ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล
ศ.ดร.อภิชาติ จ�ำรัสฤทธิรงค์
ศ.ดร.พิชติ พิทกั ษ์เทพสมบัติ
ศ.ดร.สันทัด เสริมศรี
รศ.ดร.เบญจา ยอดด�ำเนิน-แอ็ตติกจ์
รศ.ดร.เนาวรัตน์ พลายน้อย
รศ.ดร.ชาย โพธิสติ า
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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