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คุณลักษณะและก�รเปลี่ยนแปลง 
ของประช�กร เป็นทั้งปัจจัยเชิงส�เหตุ 

และผลลัพธ์ของก�รพัฒน�



บทนำา

คุณลักษณะและก�รเปล่ียนแปลงของประช�กรเป็นทั้งปัจจัยเชิงส�เหตุและผลลัพธ์ 

ของก�รพัฒน� การเปลีย่นแปลงของขนาด โครงสรา้ง และการกระจายของประชากรจาก

การเกิด การตาย และการย้ายถิ่น ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั�งในมิิติเศรษฐกิจ สังคมิ 

และสิ่งแวดล้อมิ ขณะเดียวกันนโยบายการพัฒนาต่าง ๆ ทั�งนโยบายด้านเศรษฐกิจและ

สังคมิ อาทิ การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ การศึกษา การสาธารณสุข สวัสดิการ

สังคมิ ล้วนส่งผลต่อคุณลักษณะและการเปลี่ยนแปลงของประชากรเช่นเดียวกัน ทั�งนี� 

การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรมิีลักษณะเฉพาะตัว ต้องมิีการดำเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง ดังนั�นการวางแผนการพัฒนาประชากรจึงต้องดำเนินการในรูปแบบแผน 

ระยะยาวทีจ่ะนำไปสูก่ารมีิประชากรทีม่ิศีกัยภาพและสามิารถรับมิอืกบัการเปลีย่นแปลงได้ 

โดยควรมิีจุดเน้นในแต่ละช่วงอายุที่แตกต่างกัน

ปัจจุบันประเทศไทยมีิการลดลงของอัตราเจริญพันธ์ุรวมิและประชากรมีิอายุยืนยาวขึ�น 

วัยเด็กและวัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนือ่ง ขณะที่ผู้สูงอายุเพิ่มิสูงขึ�นส่งผลให้้โครงสร้�ง

ประช�กรไทยเปล่ียนแปลงเป็นสังคมสูงวััยและมีผลกระทบต่อก�รพัฒน�ประเทศใน

หล�ยมิติ อาทิ การขาดแคลนแรงงานในอนาคต การเกิดธุรกิจให้มิ่เพื่อรองรับสังคมิ

สูงวัย อย่างไรก็ตามิ ในมิิติความิมิั่นคงของประชากรโดยพิจารณาจากการออมิซ่ึึ่งเป็น

พื�นฐานของความิมิั่นคงของชีวิตที่ประชาชนสามิารถพึ่งพาตนเองได้ พบว่า ปัจจุบัน

ประช�กรสว่ันใหญ่่ของประเทศยงัมรีะดับัร�ยไดัค่้อนข�้งตำ่ มีเงนิออมนอ้ย ซึ่ึง่แตกต่าง 

จากประเทศพัฒนาแล้วท่ีเป็นประเทศรายได้สงูก่อนเข้าสูก่ารเป็นสังคมิสูงวัย อาทิ ฝร่ังเศส 

สห้รัฐอเมิริกา ดังนั�น การมิีโครงสร้างประชากรเป็นสังคมิสูงวัย จึงเป็นความิท้าทาย

สำคัญที่มิีผลต่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

กล่าวคือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีอาจชะลอตัวลงจากขนาดกำลัง

แรงงานที่ลดลง ตลอดจนส่งผลกระทบต่อความิมิั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมิในระดับ 

ครวัเรือน ตลอดจนเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือ 

ดูแลผู้สูงอายุที่มิีจำนวนเพิ่มิสูงขึ�น

นอกจากโครงสร้างประชากรที่เป็นสังคมิสูงวัย บริบทการเปลี่ยนแปลงในมิิติต่าง ๆ  

ไดส้ง่ผลต่อฉากทัศน์ของประชากร อาทิ การเข้ามิาของระบบอัตโนมัิตทิีท่ำให้ค้วามิต้องการ 

ด้านทักษะและจำนวนแรงงานแตกต่างไป ความิสะดวกในการเดินทาง การเคลื่อนย้าย

ประชากรระห้ว่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนข้อมิูลการสื่อสารอย่างกว้างขวางส่งผล

ต่อวิธีคิดและวัฒนธรรมิแบบวิถีเดิมิ สังคมิที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคส่งผลต่อประสบการณ์

และคุณลักษณะของแต่ละเจเนอเรชัน

แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 
(พ.ศ. 2565 – 2580)

1



บทนำา

จ ำ น ว น แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ผ ส มิ ผ ส า น กั บ 

การเปลี่ยนแปลงทางบริบทเห้ล่านี� จำเป็นต้องใช้กรอบคิดัและ 

กระบวันทัศน์เชิงนโยบ�ยใหม่ ๆ สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมิแห่้งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทำแผนพัฒนา

ประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว (พ.ศ. 2565 – 2580)  

เพือ่เป็นแนวทางในการรับมิอืกบัการเปลีย่นแปลงทั�งเชงิโครงสร้าง

และคุณลักษณะของประชากรซึ่ึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ

อยา่งยากทีจ่ะห้ลกีเล่ียงได ้นำไปสูสั่งคมิทีค่นไทยตอ้ง “เกดิัดั ีอยูด่ัี 

และแก่ดัี” และเพื่อให้้ประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

การจดัทำแผนประชากรเพือ่การพฒันาประเทศระยะยาวฯ ไดอ้าศยั

เคร่่องม่อต่�ง ๆ ทั้งในเชิงคุณภ�พและปริม�ณ เพื่อให้้การจัดทำ

มิีความิสมิบูรณ์รอบด้าน ทั�งการจัดทำโครงการการปรับปรุง

การคาดประมิาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 

ให้้ได้ข้อมิูลคาดประมิาณประชากรที่ถูกต้องขึ�นและเป็นปัจจุบัน 

ในการวิเคราะห์้โครงสร้างประชากรในระยะยาว การจัดทำโครงการ

สำรวจทัศนคติและปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมิที่มีิผลต่อการ

มิีบุตรในกลุ่มิประชากรเจเนอเรชันวาย การใช้เครื่องมิือ Social 

Listening Tools ในการศึกษาถึงทศันคตกิารมีิบตุรของประชากร 

การห้ารือกับผูเ้ชีย่วชาญและการประชุมิห้ารือกลุม่ิย่อยในประเดน็

ต่าง ๆ ทั�งผู้เชี่ยวชาญไทยและต่างประเทศ ตลอดจนการวิเคราะห้์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สำหรับกรอบแนวัท�งก�รพัฒน� มุ่ิงเสริมิสร้างความิมิั่นคง

ทางประชากรทุกช่วงชีวิต โดยให้้ความิสำคัญกับการเกิด 

ที่มิีคุณภาพ ซ่ึึ่งจะเป็นฐานส่งต่อปริมิาณและคุณภาพประชากร

ที่ เห้มิาะสมิต่อการขับเคลื่อนประเทศ การออกแบบทั�งระบบ

นิเวศด้านการเรียนรู้และการใช้ชีวิต เพื่อให้้คนไทยมีิสมิรรถนะสูง 

และมิีสุขภาพที่ดี  สามิารถประกอบอาชีพท่ีสร้างรายได้ที่ดี 

และนำไปสู่ความิมิั่นคงในชีวิตให้้กับคนทุกกลุ่มิในสังคมิ รวมิทั�ง 

ต้องมิีการบริห้ารจัดการการเคลื่อนย้ายประชากรระห้ว่าง

ประเทศ เพื่อดึงดูดแรงงานคุณภาพสูงทั�งคนไทยและคนต่างชาติ 

ในการมิสีว่นรว่มิในการพัฒนาประเทศ อกีทั�ง เมิือ่การดำเนนิชวีติ

มิาถงึชว่งปลายจะมิุง่เน้นการมีิระบบดูแลแบบประคับประคองอย่าง

เห้มิาะสมิ ทั�งนี� การพฒันาในระยะถดัไปจำเปน็ ตอ้งมิวีาระการพฒันา

บนฐานของกระบวนทัศน์ให้มิ่โดยเฉพาะอิทธิพลของเทคโนโลยีที ่

สง่ผลให้เ้กดิการเปลีย่นแปลงอยา่งพลกิผนัการสือ่สารทางสงัคมิ 

และเจเนอเรชันท่ีจะส่งผลให้้การดำรงชีวิตของประชากรใน

ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมิาก โดยประเด็น 

ให้มิ่ ๆ เห้ล่านี� จำเป็นต้องเปิดโอกาสให้้ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะ

ภาคประชาชนห้รือวิสาห้กิจเพื่อสังคมิเข้ามิามิีส่วนร่วมิในการ

ดำเนนิงานเพือ่ให้ส้ามิารถเร่งการพฒันาให้ท้นักบัการเปล่ียนแปลง

ที่รวดเร็วได้ รวมิถึงมิุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมิกันระห้ว่าง 

ห้น่วยงานต่าง ๆ ทั�งของรัฐ และเอกชน เพื่อให้้เกิดประสิทธิภาพ 

ทางงบประมิาณสูงสุด รวมิถึงให้้ความิสำคัญกับการพัฒนา

ศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อให้้จัดการปัญห้าที่จะส่งผลต่อประชากร

ในพื�นท่ีได้อย่างมีิประสิทธิผล ตลอดจนส่งเสริมิระบบสวัสดิการ

ร่วมิจ่าย เพื่อลดภาระการคลังภาครัฐในอนาคต

โดยแผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว  

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ห้ลัก ได้แก่ 1) การสร้างครอบครัว

ที่มิี คุณภาพ และพัฒนาระบบที่ เอื�อต่อการมิีและเลี�ยงบุตร  

2) การพัฒนายกระดับผลิตภาพประชากร 3) การยกระดับ 

ความิมิั่ นคงทางการ เ งิน  4)  การสร้ าง เสริมิสุ ขภาว ะ 

เพื่อลดการตายก่อนวัยอันควร และมิีระบบดูแลระยะยาว 

แ ล ะ ช่ ว ง ท้ า ย ข อ ง ชี วิ ต  5 )  ก า ร ส ร้ า ง ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ มิ 

ที่ เ อื� อ ต่อการดำรง ชีวิตอ ย่าง มีิคุณภาพกับ ทุกกลุ่ มิ วัย  

6) การบริห้ารจัดการด้านการย้ายถิ่น

การขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับนโยบาย สศช. จะเป็นห้น่วย

งานห้ลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาผ่านกลไกคณะกรรมิการ

ระดับชาติต่าง ๆ และการขับเคลื่อนประเด็นร่วมิในแผนประชากร

กับประเด็นการพัฒนาแผนระดับ 3 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้้เกิด

ความิครอบคลุมิของการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมิ ขณะเดียวกัน 

มิกีารขบัเคลือ่นโดยใชแ้นวทางการเคลือ่นไห้วทางสงัคมิทีส่อดรบั

กับบริบทของแต่ละพื�นที่

แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 
(พ.ศ. 2565 – 2580)
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สถานการณ์์ การดำเนินงาน  
และช่องว่างที่สำคััญ  
ด้านประชากรของประเทศไทย

ส่วนที่ 1

1 สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมิแห้่งชาติและศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมิและธุรกิจ พ.ศ. 2561
2 UNFPA. (2564). วิเคราะห้์สถานการณ์ประชากรประเทศไทย 2564. ห้น้า 26

1.1  สถานการณ์์ด้านประชากรในช่วงแผนพฒันา 
เศรษฐกิจและสังคัมแห่่งชาติิ ฉบับที่ 11 และ 
ฉบับที ่12

1.1.1  อัติราการเกิดของคันไทยลดลงอย่างติ่อเนื่อง ขณ์ะที่
การเกดิท่ีไมพึ่งประสงคัใ์นกล่ม่วัยร่น่ยังอย่ใ่นระดบัส่ง

ประช�กรไทยมีบุตรลดัลงอย่�งต่อเน่่อง เมิื่อพิจารณาอัตราเจริญพันธุ์รวมิ (Total 

Fertility Rate: TFR) ของไทยในรอบ 6 ทศวรรษท่ีผา่นมิา พบวา่ TFR ของประชากรไทย 

ได้ลดต่ำลงอย่างมิาก โดยในปี 2508 TFR อยู่ในระดับสูงโดยสตรีอายุ 15 – 49 ป ี

มิีบุตรเฉลี่ยถึง 6.29 คน แต่ภายห้ลังจากการดำเนินนโยบายลดอัตราการเพิ่มิประชากร

เมิื่อปี 2513 ส่งผลให้้ TFR ลดลงเฉลี่ยเห้ลือประมิาณ 2.0 คน ในปี 2538 และยังคงลดลง

อยา่งตอ่เนือ่ง โดยในป ี2562 สตรไีทยมิบีตุรเฉลีย่เพยีง 1.4 คน ซ่ึึ่งตำ่กวา่อตัราเจรญิพนัธุ์ 

ระดบัทดแทน (Replacement Level Fertility) ที ่2.1 คน โดยการลดลงดงักลา่วสง่ผลให้้

จำนวนการเกิดลดลงเห้ลือเพียง 9 แสนคน ในปี 2538 และมิีแนวโน้มิลดลงอย่างต่อเนื่อง 

โดยในปี 2564 เป็นปีแรกที่มิีจำนวนการเกิดน้อยกว่าการตาย นอกจากนี�สห้ประชาชาติ

ยังได้คาดการณ์อัตรา TFR ของประเทศไทยว่า สามิารถลดลงเห้ลือเพียงประมิาณ 

1.0 คน สาเห้ตุสำคัญมิาจากการแต่งงานที่ช้าลงและการอยู่เป็นโสดมิากขึ�น ประกอบกับ

ค่านิยมิในการมีิบุตรน้อยลง1 อีกทั�ง ยังคาดว่าภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีอายุ 30 – 49 ปี 

จะเพิ่มิขึ�น และพบว่า ประเทศไทยมีิความิชุกภาวการณ์มิีบุตรยากในสตรีวัยเจริญพันธุ์

อยู่ที่ร้อยละ 11.62

แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 
(พ.ศ. 2565 – 2580)
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ร่ปภาพที่ 2 จำานวนการเกิดและการตายของประชากรไทย พ.ศ. 2548 – 2564

ร่ปภาพที่ 1 แนวโน้มิอัตราเจริญพันธุ์รวมิของประชากรไทย

ที่มา: กรมิอนามิัย ระบบฐานข้อมิูลอนามิัยเจริญพันธุ์ประเทศไทย

ที่มา: สถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎร สำานักบริห้ารการทะเบียน กรมิการปกครอง

อัต
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การสำารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร
สถิติสาธารณสุข
การสำารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในไทย
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จำานวนการเกิด (คน) จำานวนการตาย (คน)

ส่วนที่ 1

ก�รเกิดัที่ ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มวััยรุ่นยังอยู่ ในระดัับที่สูง  

แมิ้ว่าอัตราการตั�งครรภ์ ในวัยรุ่นมิีแนวโน้มิดีขึ�น แต่ยังมิ ี

จำนวนที่สูง โดยในปี 2563 เด็กอายุ 10 – 14 ปี มิีอัตรา 

การคลอดต่อประชากรวัยเดียวกัน 1,000 คน อยู่ที่ 0.9 คน  

แมิ้จะมีิแนวโน้มิที่ดีขึ�นจากปี 2560 ซึ่ึ่งมิีอัตราการคลอดที่ 1.3 คน  

แต่กลุ่มิวัยข้างต้นเป็นกลุ่มิวัยที่ไมิ่ควรพบว่ามีิการตั�งครรภ์  

ขณะที่เด็กวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ปี อัตราการคลอดต่อประชากร

วัยเดียวกัน 1,000 คน ลดลงจาก 39.6 คน เป็น 27.8 คน 

ในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี� ยังพบว่า มิีเด็กท่ีเกิดจาก 

แมิ่วัยรุ่นอายุ 10 – 19 ปี ถึงปีละ 104,289 คน ห้รือวันละ 286 คน  

และมีิการคลอดซึ่�ำถึง 12,702 คน ยิ่งเป็นการสะท้อนให้้เห็้น 

ภาพที่ชัดเจนว่า อัตราการคลอดในกลุ่มิวัยรุ่นยังคงอยู่ ใน 

ระดับสูง โดยเฉพาะใน 8 จังห้วัด ที่มิีอัตราการคลอดสูงกว่า 

ร้อยละ 40 ได้แก่ ตาก นครนายก ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ 

สมิุทรสาคร ชลบุรี ตราด และ ปราจีนบุรี ทั�งนี� การตั�งครรภ์ในวัย

รุ่นจะส่งผลต่อคุณภาพทารกจากภาวะการน�ำห้นักน้อย รวมิถึง

ปัญห้าต่อพ่อแมิ่วัยรุ่นทั�งทางสังคมิ การเลี�ยงดูบุตร และโอกาส 

ทางการศึกษาต่อ

แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 
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ที่มา: สำานักอนามิัยเจริญพันธุ์ กรมิอนามิัย

ที่มา: สำานักอนามิัยเจริญพันธุ์ กรมิอนามิัย

ร่ปภาพที่ 3 อัตราการคลอดในห้ญิงอายุ 10 – 14 ปี พ.ศ. 2555 – 2563

ร่ปภาพที่ 4 อัตราการคลอดในห้ญิงอายุ 15 – 19 ปี พ.ศ. 2555 – 2563

ส่วนที่ 1
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มิียุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข 
ปัญห้าการตั�งครรภ์ในวัยรุ่น
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39.6
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31.3
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อัตราคลอดในวัยรุ่น 15 - 19 ปี ต่อพันคน

กลุ่มวััยรุ่นมี อัตร�ป่วัยดั้วัยโรคติดัต่อท�งเพศสัมพันธ ์

เพิ่มขึ้น ข้อมูิลของกองระบาดวิทยา กรมิควบคุมิโรค พบว่า 

 กลุ่มิวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 15 – 24 ปี ยังมีิปัญห้าโรคติดต่อทาง

เพศสัมิพันธ์ที่มิีแนวโน้มิเพิ่มิขึ�นอย่างต่อเนื่อง โดยอายุเฉลี่ยของ 

การมีิเพศสัมิพันธ์ครั�งแรกอยู่ท่ีประมิาณ 15 ปี และในปี 2562 

มิีเด็กนักเรียนชั�น มิ.5 เพศชายร้อยละ 24.4 และเพศห้ญิง 

ร้อยละ 16.2 เคยมีิเพศสัมิพันธ์ ส่วนในกลุ่มินักเรียน ปวช.  

ชั�นปีที่ 2 เพศชายร้อยละ 41.6 เพศห้ญิงร้อยละ 39.2 เคยมีิ 

เพศสัมิพันธ ์นอกจากนี� อัตราปว่ยดว้ยโรคติดตอ่ทางเพศสัมิพันธ์

ในกลุ่มิวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 15 – 24 ปี ยังมิีแนวโน้มิเพิ่มิขึ�น 

อย่างต่อเนื่อง จาก 80.8 ต่อประชากรแสนคนในปี 2553 เป็น 

อัตรา 175.3 ในปี 2562 ขณะที่การใช้ถุงยางอนามิัยเม่ืิอมิี 

เพศสัมิพันธ์ครั�งแรกและครั�งล่าสุดกับแฟน มีิแนวโน้มิเพิ่มิขึ�นแต่ 

ไมิ่มิากนัก

แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 
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ร่ปภาพที่ 5 อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมิพันธ์3 ในวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 15 – 24 ปี 

ที่มา: กรมิควบคุมิโรค

3 ข้อมูิลปี 2553 – 2557 ได้รับรายงานจำนวน 5 โรค ได้แก่ ห้นองใน ห้นองในเทียมิ แผลริมิอ่อน กามิโรคของต่อมิและท่อนำ�าเห้ลือง ขณะที่ข้อมิูลปี 2559 – 2563 ได้รับ
รายงานจำนวน 8 โรค ได้แก่ ซิึ่ฟิลิส ห้นองใน ห้นองในเทียมิ แผลริมิอ่อน ฝีมิะมิ่วง เริมิที่อวัยวะเพศ หู้ด อวัยวะเพศและทวารห้นัก และโรคติดต่อทางเพศสัมิพันธ์อื่น ๆ
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อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ทั�งนี�  การดำเนินงานที่ผ่านมิามิีการผลักดันและขับเคลื่อน 

การดำเนินการตามิยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญห้าการ

ตั�งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ  ซ่ึึ่งเป็นการบูรณาการการทำงาน 

ร่วมิกันของทุกภาคส่วนในการป้องกัน และแก้ไขปัญห้าการ 

ตั�งครรภ์ในวัยรุ่น รวมิถึงการออกกฎกระทรวงรองรับการ 

ดำเนินการตามิยุทธศาสตร์ อาทิ กฎกระทรวงกำห้นดประเภท 

ของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการ 

ป้องกันและแก้ไขปัญห้าการตั�งครรภ์ในวัยรุ่น กฎกระทรวง 

การจัดสวัสดิการสังคมิที่เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญห้า 

การตั�งครรภ์ในวัยรุ่น การจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิิตรสำห้รับ 

วัยรุ่นและเยาวชนในโรงพยาบาลทั่วประเทศตลอดจนยังมิี 

มิาตรการสนับสนุนค่าบริการ และควบคุมิการตั�งครรภ์

ในวั ยรุ่ น  ค่ าบริ การการป้ อง กันการยุ ติการตั� งครรภ ์

ไมิ่ปลอดภัย  ภาย ใต้ ร ะบบห้ลักปร ะกันสุขภาพแห้่ งชาติ  

การสนับสนุนสภาเด็ก และเยาวชนในการสร้างเครือข่ายเด็ก 

และเยาวชน DJ TEEN จังห้วัด 77 จังห้วัด DJ TEEN ตำบล 

ในการสื่อสาร รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญห้าการตั�งครรภ์

ในวัยรุ่น อีกทั�ง ได้มิีการประกาศราชกิจจานุเบกษาให้้ตรา

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มิเติมิประมิวลกฎห้มิายอาญา ฉบับที่  

28 พ.ศ. 2564 และมีิผลบังคับใช้วันที่ 7 กุมิภาพันธ์ 2564 

 โดยกำห้นดว่าอายุครรภ์ที่ไมิ่เกิน 12 สัปดาห้์ สามิารถทำแท้งได้

โดยไมิ่มิีความิผิดตามิกฎห้มิาย และห้ากห้ญิงซึ่ึ่งมิีอายุครรภ์เกิน  

12 สัปดาห้์ แต่ไมิ่ เกิน 20 สัปดาห้์ แต่มิีการยืนยันท่ีจะยุติ

การตั�งครรภ์ ภายห้ลังการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือก

จากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมิและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น  

ตามิห้ลัก เกณฑ์์ แล ะวิธีการที่ รั ฐมินตรีว่ าการกร ะทรวง 

สาธารณสุขประกาศกำห้นด ก็สามิารถทำแทง้โดยไมิผ่ดิกฎห้มิาย 

เช่นกัน นอกจากนี�  ยังมิีมิาตรการกำห้นดให้้สถานศึกษา 

ต้องจัดให้้มีิการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 

ให้้เห้มิาะสมิกับช่วงวัย และต้องไมิ่ให้้นักเรียน/นักศึกษาที่ตั�งครรภ์

ออกจากสถานศึกษา

อย่างไรก็ตามิ จากการดำเนินงานข้างต้นยังพบช่องว่าง 

การพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ การผลักดันการดำเนินการในพื�นที่ 

ทียั่งไมิถ่กูกำห้นดเปน็นโยบายสำคญั รวมิถึงเปา้ห้มิายตามิภารกจิ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไมิ่ครอบคลุมิกลุ่มิเป้าห้มิาย

ด้านครอบครัว ระบบสุขภาพจิตโรงเรียนยังไมิ่สมิบูรณ์ ช่องทาง 

การสื่ อสารทางสังคมิออนไลน์ที่ ต้องพัฒนาให้้ตรงกับ 

ความิตอ้งการของกลุม่ิเปา้ห้มิาย การกระจายเวชภณัฑ์คุ์มิกำเนิด

และการให้้บริการคุมิกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวรยังไมิ่ครอบคลุมิ 

ทุกห้น่วยบริการ ตลอดจนข้อจำกัดด้านการบูรณาการฐาน

ข้อมิูลและระบบส่งต่อข้อมูิลเพื่อการติดตามิผล

ส่วนที่ 1
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ติารางที่ 1 สาเห้ตุของการสูญเสียปีสุขภาวะในแต่ละช่วงวัย

4 สถาบันวิจัยประชากรและสังคมิ มิห้าวิทยาลัยมิห้ิดล (2561). สารประชากร มิห้าวิทยาลัยมิห้ิดล
5 สำานักงานพัฒนาระบบข้อมูิลข่าวสารสุขภาพ (2018). อายุเฉล่ีย เม่ืิอแรกเกิด. [Online]. Available from: https://www.hiso.or.th/hiso/visualize/Index.php links=v1
6 สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระห้ว่างประเทศ (2561). รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2557

ช่วงวัย เพศชาย เพศห่ญิง

อ�ยุ 0 – 14 ปี 1. น�ำห้นักแรกเกิดต่ำ (Low birth weight) 1. ทารกขาดอากาศแรกเกดิ (Birth trauma & asphyxia)

2. ทารกขาดอากาศแรกเกิด 2. น�ำห้นักแรกเกิดต่ำ (Low birth weight)

3. โรคห้อบห้ืด 3. โรคห้อบหื้ด

อ�ยุ 15 – 29 ปี 1. อุบัติเห้ตุทางถนน 1. อุบัติเห้ตุทางถนน

2. การเสพติดเครื่องดื่มิที่มีิแอลกอฮอล์ 2. การติดเชื�อเอชไอวี/เอดส์

3. การติดเชื�อเอชไอวี/เอดส์ 3. โรคซึึ่มิเศร้า

อ�ยุ 30 – 59 ปี 1. อุบัติเห้ตุทางถนน 1. โรคเบาห้วาน

2. การติดเชื�อเอชไอวี/เอดส์ 2. โรคห้ลอดเลือดสมิอง 

3. โรคห้ลอดเลือดสมิอง 3. การติดเชื�อเอชไอวี/เอดส์

อ�ยุ 60 ปีขึ้นไป 1. โรคห้ลอดเลือดสมิอง 1. โรคห้ลอดเลือดสมิอง

2. โรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง 2. โรคเบาห้วาน

3. โรคห้ัวใจขาดเลือด 3. โรคสมิองเสื่อมิ

1.1.2  ประชากรไทยมีอาย่คัาดเฉลี่ยยืนยาว
ขึ�น แติ่ยังคังมีการส่ญเสียปีส่ขภาวะ
และการติายก่อนวัยอันคัวรอย่่ ใน
ระดับส่ง

ประชากรไทยมีิอายคุาดเฉลีย่ยืนยาวขึ�น โดยในปี 2561 อายคุาดเฉลีย่ 

เมิือ่แรกเกิดของประชากรไทยในเพศชายอยูท่ี่ 72.2 ปี และเพศห้ญิง 

อยู่ที่ 78.9 ปี4 เม่ืิอเทียบกับช่วง 30 ปีก่อนท่ีอยู่ราว 65.6 ปี 

สำห้รับเพศชาย และ 70.9 ปี สำห้รับเพศห้ญิง5 อย่างไรก็ตามิ  

ห�กพิจ�รณ�อ�ยุค�ดัเฉลี่ยของก�รมีสุขภ�พดีั (Health  

Adjusted Life Expectancy: HALE) พบวั่� เพศช�ยมีค่� 

ปร ะม�ณ 68  ปี  ส่ วัน เพศหญ่ิงมีค่ �ปร ะม�ณ 74  ปี  

ขณะที่ความิสูญเสียปีสุขภาวะ  (Disabi l i ty Adjusted 

Life Years: DALYs) เพศชายมีิความิสูญเสียมิากกว่า

เ พ ศ ห้ ญิ ง ถึ ง ป ร ะ มิ า ณ  1 . 4  เ ท่ า  แ ล ะ ห้ า ก พิ จ า ร ณ า 

ความิสูญเสียปีสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควรของคนไทย 

(Year of Life Lost: YLLs)6 พบว่า แต่ละช่วงวัยมิีสาเห้ตุสำคัญ

ของการสูญเสียปีสุขภาวะ ดังนี�

ส่วนที่ 1

แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 
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ร่ปภาพที่ 6 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเห้ตุทางถนนต่อประชากรแสนคน

ที่มา: รวบรวมิจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

35

30

25

20

15

10

5

0
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

21.9 22.9 23.2 22.3
23.8 24.1 25.2

30.2

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเห้ตุทางถนนต่อประชากรแสนคน

อีกทั�ง ยังมีิสถานการณ์การเสียชีวิตจากการจมิน�ำซ่ึึ่งเป็น

สาเห้ตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี จาก

ข้อมิูล Health Data Center ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า 

ในปี 2563 ตั�งแต่วันที่ 1 มิกราคมิ – 30 กันยายน 2563 มิีเด็ก

อายุต่ำกว่า 15 ปี ประสบเห้ตุจมิน�ำมิากถึง 692 ราย นอกจากนี� 

จากรายงานปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้้เกิดภาระโรคของประชากรไทยปี 

2557 พบว่า ปัจจัยห้ลักที่ก่อให้้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อน 

วยัอันควรในเพศชาย ไดแ้ก ่การดืม่ิสุราและสบูบุห้รี ่สว่นเพศห้ญงิ 

ได้แก่ การมีิน�ำห้นักเกินห้รือโรคอ้วนและภาวะความิดันโลหิ้ตสูง  

ซึ่ึ่งพฤติกรรมิทางสุขภาพที่เสี่ยงเห้ล่านี�ทำให้้เกิดโรคไมิ่ติดต่อ

เรื�อรัง ได้แก่ ห้ัวใจและห้ลอดเลือดสมิอง โรคมิะเร็ง เบาห้วาน 

รวมิถึงการบาดเจ็บจากอุบัติเห้ตุทางถนน โดยตั�งแต่ปี 2559 

– 2562 พบว่า ประเทศไทยมิีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเห้ตุ 

ทางถนนท่ีอัตรา 23.8 – 30.2 ต่อประชากรแสนคน 

สาเห้ตุการตายที่สำคัญของประชากรกว่าร้อยละ 75 ห้รือ

ประมิาณ 320,000 คนต่อปี7 มิาจากโรคไมิ่ติดต่อเรื�อรัง (Non–

Communicable Diseases: NCDs) ประกอบดว้ย กลุม่ิโรคสำคัญ 

ได้แก่ 1) โรคมิะเร็ง 2) โรคห้ลอดเลือดสมิอง 3) โรคหั้วใจขาดเลือด 

4) โรคเบาห้วาน และ 5) โรคความิดันโลห้ิตสูง โดยกลุ่มิโรคสำคัญ

ดังกล่าวได้คร่าชีวิตประชากรไทยประมิาณ 75,000 คนต่อปี8

7 สำนักข่าว Hfocus. https://www.hfocus.org/content/2018/08/16157
8 กรมิควบคุมิโรค. จำนวนและอัตราตายด้วย 4 โรค NCD ต่อประชากรแสนคน 100,000 คน ปี 2559 – 2561
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ร่ปภาพที่ 7 อัตราการเสียชีวิตจากโรคไมิ่ติดต่อเรื�อรังต่อประชากรแสนคน

ที่มา: รวบรวมิจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี� การติดเชื�อเอชไอวี/เอดส์ยังเป็นสาเห้ตุสำคัญของ

การตายที่เกิดจากโรคติดต่อ (Communicable Diseases: CDs) 

โดยในปี 2560 ประเทศไทยมีิอัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื�อจาก

การป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับโรคเอดส์เท่ากับ 22.49 ต่อประชากร

แสนคน ห้รือประมิาณ 14,731 ราย9 เพ่ิมิขึ�นจาก 12,863 ราย

ในปี 2559 โดยความิชุกของโรค NCDs ท่ีเพ่ิมิขึ�นมีิสาเห้ตุห้ลัก

มิาจากปัจจัยเสี่ยง 4 ประการ ได้แก่ การใช้ยาสูบ การไมิ่ออก

กำลังกาย การดื่มิแอลกอฮอล์ และอาห้ารที่ไมิ่ดีต่อสุขภาพ10 

นอกจากนี� ประเทศไทยยังมิีความิท้าทายจากปัญห้าสุขภาพจิต 

โดยผลการสำรวจสขุภาพจติเปน็สว่นห้นึง่ของการสำรวจสภาวะ

ทางสังคมิและวัฒนธรรมิของสำนักงานสถิติแห้่งชาติประจำปี  

พ.ศ. 2561 พบว่า ประชากรร้อยละ 15.8 มีิสุขภาพจิตต่ำกว่าคน

ทั่วไป รวมิถึงเมิื่อพิจารณาจากอัตราการฆ่่าตัวตายสำเร็จ พบว่า 

เพิ่มิขึ�นจาก 6.35 รายต่อประชากรแสนคน ในปี 2559 เป็น 6.64 

รายต่อประชากรแสนคน ในปี 2562

ทั�งนี� เมิื่อพิจารณาถึงสถานการณ์สถานะสุขภาพของคนไทย

ข้างต้น พบว่า ประเทศไทยยังมิีช่องว่างในการลดการสูญเสีย

ประชากรไทยก่อนวัยอันควร โดยต้องมิีการพัฒนามิาตรการ 

ลดปัจจัยเ ส่ียงทางสังคมิที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ  

การกำห้นดส่วนผสมิน�ำตาลและเกลือในเครื่องดื่มิและอาห้าร 

การกำห้นดอัตราภาษียาสูบให้้ครอบคลุมิทุกผลิตภัณฑ์์ 

ยาสูบท่ีจะช่วยส่งผลให้้ เ กิดการลดพฤติกรรมิการบริโภค  

การบังคับใช้กฎห้มิายด้านการจำห้น่ายที่ผิดกฎห้มิายอย่าง 

เอาจริงเอาจัง รวมิทั�งการมิีมิาตรการจูงใจให้มิ่ ๆ ในการปรับ 

วิถีการดำเนินชีวิต 

9 คณะกรรมิการแห้่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญห้าเอดส์ (2561). รายงานความิก้าวห้น้าของประเทศไทยในการยุติปัญห้าเอดส์ ปี 2561
10 WHO อ้างถึงใน UNFPA. (2564). วิเคราะห้์สถานการณ์ประชากรประเทศไทย 2564. ห้น้า 28

โรคมิะเร็งทุกชนิด 98.5 104.8 107.9 113.7 119.3 120.5 123.3 128.2

โรคห้ัวใจขาดเลือด 23.4 26.9 27.8 29.9 32.3 31.8 31.8 31.4

โรคห้ลอดเลือดสมิอง 31.7 35.9 38.7 43.3 48.7 47.8 47.1 53.0

โรคเบาห้วาน 12.1 15.0 17.5 19.4 22.3 22.0 21.9 25.3

โรคความิดันโลห้ิตสูง 5.7 8.0 11.0 12.1 12.2 31.1 13.1 14.2

140

120

100

80

60

40

20

0
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ส่วนที่ 1

แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 
(พ.ศ. 2565 – 2580)

9



1.1.3  การย้ายถิน่ของแรงงานไทยส่วนให่ญ่
อย่่ภายในภาคัเดียวกัน 

แรงง�นไทยสว่ันใหญ่มี่ก�รย�้ยถ่ิิ่นภ�ยในภ�คเดีัยวักัน แมิว้า่ใน

ช่วงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561) จำนวนผู้ย้ายถิ่นลดลงอย่าง

ต่อเนื่องจาก 898,697 คน ในปี 2557 เป็น 568,494 คน ในปี 

2561 แต่ในปี 2562 และ 2563 กลับมิีอัตราเพิ่มิขึ�นค่อนข้างมิาก 

ส่วันใหญ่่เป็นก�รย้�ยถิ่ิ่นภ�ยในภ�คเดัียวักัน โดยในปี 2563 

มิีผู้ย้ายถิ่นรวมิกว่าห้นึ่งล้านคน เมิื่อพิจารณาสาเห้ตุของการ

ย้ายถิ่น พบว่า ร้อยละ 30 เนื่องมิาจากการทำงาน ร้อยละ 20 

ย้ายตามิครอบครัว ร้อยละ 21 กลับภูมิิลำเนา และอีกร้อยละ 15 

เป็นการย้ายถิ่นที่อยู่  เมิื่อจำแนกตามิลักษณะอาชีพ พบว่า 

ผู้ย้ายถิ่นทำงานเป็นพนักงานบริการและผู้จำห้น่ายสินค้า  

1.61 แสนคน รองลงมิาคอื ผูป้ระกอบอาชพีงานพื�นฐาน 1.05 แสนคน 

การสำรวจประชากรแฝงที่ได้จากการสำรวจการย้ายถ่ินของ

ประชากร11 พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีิประชากรแฝงทั�งห้มิด  

8.24 ล้านคน โดยจำแนกเป็นประชากรแฝงกลางคืน12 มิีจำนวน 

7.03 ล้านคน โดยกรุงเทพมิห้านคร สมิุทรปราการ และชลบุรี 

มิีจำนวนประชากรแฝงกลางคืนมิากที่สุด สำห้รับประชากรแฝง

กลางวนั13 มิจีำนวน 1.21 ลา้นคน สว่นให้ญอ่ยูใ่นกรงุเทพมิห้านคร 

พระนครศรีอยุธยา และปทุมิธานี โดยเป็นการเข้ามิาทำงาน  

0.94 ล้านคน และเข้ามิาเรียนห้นังสือ 0.27 ล้านคน

11 สำนักงานสถิติแห้่งชาติ. ผลการสำรวจประชากรแฝงที่ได้จากการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2560
12 ประชากรแฝงกลางคืน ห้มิายถึง ผู้ที่อาศัยอยู่ประจำในจังห้วัดห้นึ่งแต่ไมิ่มิีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังห้วัดที่อาศัยอยู่
13 ประชากรแฝงกลางวัน ห้มิายถึง ผู้ที่เข้ามิาทำงานในจังห้วัดที่ตนไมิ่ได้อยู่อาศัยห้รือผู้ที่เข้ามิาเรียนห้นังสือในจังห้วัดที่ตนเองไมิ่ได้อาศัยอยู่

ติารางที่ 2 จำนวนผู้ย้ายถิ่นจำแนกตามิประเภทผู้ย้ายถิ่น

ประเภทการย้ายถิ่น
พ.ศ.

2559 2560 2561 2562 2563

ยอดรวม 7.73 6.31 5.68 6.64 10.50

ย้ายภายในภาคัเดียวกัน 5.21 4.01 3.65 4.32 6.32

 • ย้ายระห้ว่างจังห้วัด 1.52 1.07 0.94 1.02 1.95

 • ย้ายภายในจังห้วัด 3.69 2.94 2.71 3.30 4.37

ย้ายระห่ว่างภาคั 2.32 2.07 1.81 1.95 3.87

ย้ายมาจากติ่างประเทศ 0.20 0.24 0.23 0.37 0.31

ท่ีผ่านมิา ภาครัฐได้ให้้ความิสำคัญกับการพัฒนาเมิืองห้ลัก

และเมิืองรองในภูมิิภาคต่าง ๆ ตามิแผนพัฒนากลุ่มิจังห้วัดใน

ภูมิิภาคอย่างต่อเนื่อง รวมิถึงพัฒนาโครงข่ายพื�นฐานที่เชื่อมิโยง 

เมิืองห้ลวงเข้ากับพื�นที่ชายฝั�งทะเลตะวันออก การจัดตั�งนิคมิ

อุตสาห้กรรมิ การพัฒนาพื�นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

โครงการการพัฒนาอุตสาห้กรรมิชายฝั�งทะเลตะวันออก จังห้วัด

ชลบุรีและระยอง เพื่อกระจายความิเจริญไปสู่ภูมิิภาค จึงส่งผลให้้

เกิดการเติบโตของเมิืองรองเพิ่มิขึ�น และการย้ายถิ่นระห้ว่างภาค

จะมีิแนวโน้มิลดลง อย่างไรก็ตามิ ด้วยการพัฒนาเมืิองของไทย 

ที่ผ่านมิาเป็นการพัฒนาโครงสร้างระบบเมืิองที่ เป็นรูปแบบ 

เอกนคร คือ มิีกรุงเทพมิห้านคร เป็นเมิืองให้ญ่สุดเมิืองเดียว 

ขาดการเชื่อมิโยงโครงข่ายการคมินาคมิท่ีเชื่อมิต่อระห้ว่างเมิือง

ต่าง ๆ ของประเทศอย่างเป็นระบบ จึงส่งผลให้้กรุงเทพมิห้านคร 

เป็นพื�นท่ีห้ลักท่ีดึงดูดทรัพยากรทั่วประเทศมิากระจุกตัวอยู่ใน

พื�นทีโ่ดยรอบสูงกวา่พื�นทีเ่มิอืงอืน่ทั�งแรงงาน ปจัจยัการผลิต และ 

เงินลงทุนในสาธารณูปโภค ดังนั�น การย้ายถิ่นออกจากภูมิิภาค

ต่าง ๆ เข้าสู่กรุงเทพมิห้านคร และปริมิณฑ์ล จึงยังมิีแนวโน้มิ

เพิ่มิขึ�น 

ส่วนที่ 1

ที่มา: สำานักงานสถิติแห้่งชาติ

ห้น่วย: แสนคน
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นอกจากนี� จากข้อมิูลสถิติจำนวนคนไทยในต่างประเทศล่าสุด

ในปี 2563 ของกรมิการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ14 ระบุว่า  

มจีำนวันคนไทยพำนักในต�่งประเทศทัง้สิน้ 1.28 ล�้นคน โดยอยู่ 

ในประเทศสห้รัฐอเมิริกามิากที่สุด สำห้รับคนไทยในประเทศ

เกาห้ลใีต ้ไตห้้วนั ญีปุ่น่ และในภูมิภิาคตะวันออกกลาง สว่นให้ญเ่ปน็ 

คนงานที่ได้รับอนุญาตให้้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ผ่านกรมิ

การจัดห้างาน กระทรวงแรงงาน

1.1.4  การย้ายถิ่นของแรงงานติ่างชาติิ 
เพิ่มขึ�น แติ่ส่วนให่ญ่ยังเป็นแรงงาน
ทักษะติ่ำ

คนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตเข้ามิาทำงานในประเทศไทยอย่าง

ถูกกฎห้มิายมีิจำนวนเพิ่มิขึ�นมิากจากการผ่อนปรนเรื่องการขึ�น

ทะเบียนแรงงานต่างด้าวผิดกฎห้มิาย ส่วนให้ญ่เป็นแรงงานจาก

กลุ่มิประเทศเมิียนมิา กัมิพูชา และลาว คิดเป็นประมิาณร้อยละ 90 

ของแรงงานต่างชาติท่ีได้รับอนุญาตเข้ามิาทำงาน และประกอบ

อาชีพท่ีใช้ทักษะไมิ่สูงมิาก ในกิจการก่อสร้าง การให้้บริการ 

การเกษตรและกิจการต่อเนื่องจากการเกษตร ทั�งนี� รายงานการ

ย้ายถิ่นของประเทศไทยปี 2562 ประเมิินจำนวนประชากรที่ไมิ่ใช ่

คนไทยที่อาศัยและทำงานในประเทศไทย ณ เดือนพฤศจิกายน 

2561 โดยอ้างอิงจากแห้ล่งต่าง ๆ อาจสูงถึง 4.90 ล้านคน และ

คาดวา่จำนวนผูย้า้ยถิน่ระห้วา่งประเทศจะเพิม่ิขึ�นเปน็ 6.13 ลา้นคน 

ในทศวรรษห้น้า15 ส่วนแรงงานประเภทฝีมืิอท่ีเข้ามิาทำงาน 

ส่วนให้ญ่เป็นแรงงานจากประเทศญี่ปุ่น จีน ฟิลิปปินส์ ทำงานใน

ตำแห้น่งผู้จัดการฝ่าย ผู้บริห้ารระดับสูง ผู้ประกอบอาชีพด้าน

การสอน ช่างเทคนิค สถาปนิก และวิศวกร

อกีทั�ง ในระยะทีผ่า่นมิามิกีารเคลือ่นยา้ยเขา้มิาทำงานของแรงงาน 

ตา่งชาตทิกัษะตำ่จากประเทศเพือ่นบา้นจำนวนมิาก ทำให้น้โยบาย

ด้านแรงงานต่างชาติมิุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริห้ารจัดการ

แรงงานต่างชาติในมิิติของความิมิั่นคงเป็นห้ลัก อาทิ การออก

พระราชกำห้นดการบริห้ารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 

การกำห้นดงานท่ีห้้ามิคนต่างด้าวทำ การจัดตั�งศูนย์บริการ 

จดทะเบยีนแรงงานตา่งดา้วแบบเบด็เสรจ็ การจดัระบบการทำงาน

ของคนต่างด้าวสัญชาติเมิียนมิา กัมิพูชา ลาว และเวียดนามิ 

การขยายและต่อใบอนุญาตทำงาน การจัดตั�งศูนย์แรกรับเข้า

ทำงานและสิ�นสุดการจ้าง การจัดตั�งศูนย์ประสานแรงงานประมิง 

รวมิถึงการนำเข้าแรงงานตามิ MOU ขณะที่แรงงานต่างชาติ 

ที่มิีทักษะสูงส่วนให้ญ่เป็นการเข้ามิาทำงานตามิมิาตรา 24 แห้่ง 

พระราชบัญญัติส่งเสริมิการลงทุน ทั�งนี� ยังมิีนโยบายในการ

ดึงดูดแรงงานทักษะสูง และการย้ายถิ่นกลับของประชากรไทยใน 

ตา่งประเทศ อาท ิโครงการสมิองไห้ลกลบั (Reverse Brain Drain) 

การปรับปรุงคุณสมิบัติห้ลักเกณฑ์์และสิทธิประโยชน์สำห้รับการ

ตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ห้รือ Smart 

Visa และ Long Stay Visa รวมิถงึมิาตรการสง่เสรมิิความิรว่มิมืิอ 

ระห้ว่างประเทศในระดับต่าง ๆ แต่พบว่าผู้ย้ายถิ่นต่างชาติที่เป็น

แรงงานทักษะสูงท่ีเข้ามิาทำงานในประเทศไทยยังมีิจำนวนค่อน

ข้างน้อย 

14 กรมิการกงสุล (2563). จำนวนคนไทยในต่างประเทศ ปี2563. [Online]. Available from: https://image.mfa.go.th/mfa/0/zE6021nSnu/stat/stat05.pdf 
สืบค้นเม่ืิอวันที่ 25 กรกฎาคมิ 2564

15 UNFPA. (2564). วิเคราะห้์สถานการณ์ประชากรประเทศไทย 2564. ห้น้า 30

90%
ของแรงงานต่างชาติ 

ที่ได้รับอนุญาตเข้ามิาทำงาน

ส่วนที่ 1
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เมิื่อพิจารณาถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบให้้ชาวต่างชาติในสาขา 

วิชาชีพต่าง ๆ  ยังเข้ามิาทำงานในประเทศไทยค่อนข้างต่ำ มิีปัจจัย 

ท่ีสำคัญ คือ ความิยุ่งยากและความิถี่ที่ต้องไปรายงานแจ้งที่พัก 

อาศัยทุก 90 วัน สิทธิประโยชน์ของ Smart Visa ยังไมิ่จูงใจ 

มิากนัก ซ่ึึ่งในบางประเทศมีิการกำห้นดสิทธิประโยชน์ท่ีจูงใจ

มิากกว่าประเทศไทย อาทิ ประเทศสิงคโปร์มิีอัตราการจัดเก็บ 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมิดาที่ต่ำกว่า ประเทศจีนมิีการสนับสนุน

เงินอุดห้นุนด้านค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มิูลค่า 1 ล้านห้ยวน นอกจากนี� 

ประเทศไทยยังกำห้นดคุณสมิบัติผู้ เข้าร่วมิโครงการที่ค่อน 

ข้างสูง

นอกจากนี�  ในประเด็นการบริห้ารจัดการแรงงานต่างชาติ 

ที่มิีทักษะต่ำ จากข้อมิูลการสำรวจขององค์การสห้ประชาชาติ 

เมิื่อปี 256016 พบว่า แมิ้ประเทศไทยจะมิีความิก้าวห้น้าในการ 

บูรณาการของคนต่างชาติ (Integration of immigrants) 

ด้านการคุ้มิครองสิทธิของแรงงานข้ามิชาติ (Protection 

against discrimination) แต่ยังไมิ่มิีนโยบายการบูรณาการ

ที่ชัดเจนทั�งในด้านการให้้ความิรู้ทางภาษา (Language skills 

training) และด้านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Transfer of 

professional credentials) และข้อมูิลจากผลการศึกษารูปแบบ

การบูรณาการของแรงงานข้ามิชาติ (เมิียนมิา ลาว กัมิพูชา) 

ในไทย17 พบว่า ร้อยละ 80 เป็นการบูรณาการที่ยังไมิ่สมิบูรณ์18 

ซึ่ึ่งรวมิถึงการถูกกลืนทางวัฒนธรรมิ เกิดสังคมิแยกตัว ห้รือ

การก่อให้้เกิดประชากรชายขอบในกลุ่มิแรงงานข้ามิชาติ ได้แสดง

ให้้เห็้นช่องว่างการพัฒนาสำคัญที่ต้องมีิการพัฒนาแนวทาง

ปฏิบัติทั�งในฝ่ายประเทศผู้รับแรงงาน และฝ่ายแรงงานที่คำนึง

ถึงบริบทที่แตกต่าง อาทิ สภาพภูมิิศาสตร์ เชื�อชาติ และอาชีพ 

จะเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อบรรลุเป้าห้มิายของการอยู่ร่วมิกันของ 

คนในสังคมิอย่างราบรื่น อันจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการ

พัฒนาประเทศในอนาคต

16 UN (2017), International Migration Policies, Data Booklet
17 อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์, สุรีย์พร พันพึ่ง, จรัมิพร โห้้ลำยอง, เฉลิมิพล แจ่มิจันทร์, กัญญา อภิพรชัยสกุล และ สิรินทร์ญา ไข่เขียว(2559). รูปแบบการบูรณาการทางสังคมิ 

ของแรงงานข้ามิชาติในประเทศไทย. ในประเทศไทยกับศตวรรษแห้่งการย้ายถ่ินข้ามิชาติ. นครปฐมิ: สำนักพิมิพ์ประชากรและสังคมิ สถาบันวิจัยประชากรและสังคมิ 
มิห้าวิทยาลัยมิหิ้ดล

18 อภิชาต จำรัสฤทธิรงค์ และคณะ (2559) ใช้ทฤษฎีของ Berry (1992, 1997, 2002) มิาเป็นกรอบในการแบ่งประเภทของการบูรณาการของแรงงามิข้ามิชาติเข้าในสังคมิ 
ไทย โดยการบูรณาการที่สมิบูรณ์ คือ การมิีปฏิสัมิพันธ์ที่ดีกับสังคมิไทย แต่ยังคงรักษาวัฒนธรรมิเดิมิได้ (Integration) ถ้าไมิ่สามิารถรักษาวัฒนธรรมิของตนไว้ได ้
ให้้ถือว่าเป็นการถูกกลืนทางวัฒนธรรมิ (Assimilation) ถ้าแรงงานข้ามิชาติ อยู่แต่ในชุมิชนของตนเอง โดยไมิ่มิีปฏิสัมิพันธ์กับคนไทย จะเกิดสังคมิแยกตัวขึ�น 
(Separation) และถ้าแรงงานข้ามิชาติส่วนให้ญ่ไมิ่มิีปฏิสัมิพันธ์ที่ดีกับคนไทยและไมิ่สามิารถรักษาวัฒนธรรมิของตนไว้ได้ด้วย แรงงานข้ามิชาติในสังคมินี�ก็จะกลาย
เป็นประชากรชายขอบ (Marginalization)

ส่วนที่ 1
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1.2  ปัจจัยติ่าง ๆ ที่ส่งผลติ่อคั่ณ์ภาพชีวิติของประชากร

1.2.1  คัวามก้าวห่น้าด้านการแพทย์และ
สาธารณ์ส่ข ส่งผลให่้อัติราการติาย
ของเด็กเล็กลดลง แติ่ยังพบปัญห่า
ด้านพัฒนาการล่าช้า รวมถึงคัวาม
สัมพันธ์ในคัรอบคัรัว

ความิก้าวห้น้าทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ 

ไทยที่ผ่านมิา ส่งผลให้้เด็กเล็กอายุ 0 – 5 ปี มิีแนวโน้มิอัตรา

การตายลดลง และสามิารถบรรลุเป้าห้มิายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals–SDGs) ทีก่ำห้นดเป้าห้มิาย 

ภายในปี ค.ศ. 2030 ให้้มิีอัตราการตายของทารกแรกเกิด 

ห้รือเด็กท่ีมิีอายุต่ำกว่า 5 ปี อยู่ ท่ี 12 คน ต่อเด็กเกิดมีิชีพ 

1,000 คน (ของไทยอยู่ท่ี 8.6 คน) อย่างไรก็ตามิ ยังพบเด็กมิ ี

ปญัห้าด้านพฒันาการ โดยในไตรมิาส 3 ของปี 2564 มิคีา่เฉล่ียอยู ่

เพียงร้อยละ 73.519 แสดงให้้เห็้นว่ามีิเด็กไทยอีกกว่าร้อยละ 26  

ที่เกิดมิาแต่ไมิ่ได้รับการพัฒนาให้้ไปถึงศักยภาพสูงสุดตั�งแต่ 

อายุยังน้อย อีกทั�ง ยังพบว่าปัญห้าการขาดความิอบอุ่นและ 

การเลี�ยงดอูยา่งเห้มิาะสมิเปน็ปจัจยัสำคัญทีอ่าจทำให้ก้ารพัฒนา 

ทุนมินุษย์ไมิ่เป็นไปตามิ เป้าห้มิาย โดยพบว่า เด็กไทยเพียง 

ร้อยละ 54 เท่านั�นที่อาศัยอยู่กับพ่อและแมิ่ โดยมิากกว่าครึ่งของ

ห้ัวห้น้าครัวเรือนเคยเรียนสูงสุดในระดับประถมิศึกษารวมิทั�ง 

ยังพบการลงโทษในครอบครัวที่มิีการใช้ความิรุนแรง

ร่ปภาพที่ 8  การอยู่อาศัยของเด็กและรูปแบบการอบรมิระเบียบวินัยที่เด็กได้รับ

ที่มา: การสำารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562

19 Health KPI กระทรวงสาธารณสุข. http://healthkpi.moph.go.th/kpi2/kpi/index/?id=1678&kpi_year=2564

ส่วนที่ 1
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ทั�งนี� ที่ผ่านมิามิีการให้้ความิรู้กับพ่อแมิ่ผ่านทางโรงเรียนพ่อแมิ่ 

เพื่อให้้การดูแลและส่งเสริมิพัฒนาการของเด็กได้อย่างเห้มิาะสมิ

ถูกต้องตามิห้ลักวิชาการ ทั�งในระยะตั�งครรภ์และระยะห้ลังคลอด 

การสนับสนุนการเลี�ยงลูกด้วยนมิแมิ่ และการให้้บริการและสิทธิ

ประโยชน์ต่าง ๆ ทั�งการตรวจคัดกรอง การให้้วิตามิินและสาร 

อาห้ารที่จำเป็น อาทิ แคลเซีึ่ยมิ เห้ล็ก กรดโฟลิค ไอโอดีน และ 

การพัฒนาสุขภาพสตรีมีิครรภ์ อาทิ พัฒนาระบบการฝากครรภ ์

ท่ีมิีคุณภาพ สนับสนุนให้้สตรีทุกคนมิีการฝากครรภ์ผ่านทาง

โครงการฝากครรภ์คุณภาพฟรี การเข้าถึงการศึกษาในระดับ

ปฐมิวัย โครงการเงินอุดห้นุนเพื่อการเลี�ยงดูเด็กแรกเกิด

อย่างไรก็ตามิ ยังมิีช่องว่างเรื่องการดูแลห้ญิงตั�งครรภ์ที่ยังไมิ่

ครอบคลุมิทุกพื�นที่ การขาดสถาบันที่จะเข้ามิาดูแลเด็กอายุต่ำ

กว่า 2 ปี เพื่อรองรับครอบครัวที่ขาดความิพร้อมิ สถานพัฒนา 

เด็กปฐมิวัยยังมีิปัญห้าเชิงคุณภาพ ค่านิยมิในการเร่งเรียน 

เขียน อ่าน คำนวณ เด็กจำนวนมิากยังไมิ่ได้รับการคุ้มิครองเด็ก 

และการดูแลที่ดี การขาดห้น่วยงานดำเนินการในระดับพื�นที่

ด้านการคุ้มิครองเด็ก ปัจจัยเชิงโครงสร้างด้านกฎระเบียบ

การทำงานยังไมิ่เอื�อต่อการสนับสนุนครอบครัวในการดูแลลูก 

จากรายงาน Women, Business and the Law 202020 พบว่า 

ประเทศไทยได้คะแนนเท่ากับ 78.1 คะแนน จาก 100 คะแนน โดยมีิ 

คะแนนด้านความิเป็นพ่อแมิ่ (Parenthood) ต่ำที่สุด ซึ่ึ่งได ้

คะแนนเพียง 20 คะแนนจาก 100 คะแนน เน่ืองจากกฎระเบียบ 

ท่ียังไมิ่เอื�อต่อการเลี�ยงดูบุตร/สนับสนุนพ่อแมิ่ให้้มิีเวลาได้อยู ่

กับบุตร/ผลกระทบต่อการทำงานของผู้ห้ญิงห้ลังมิีบุตร

1.2.2  คัณ่์ภาพการศกึษา และระบบนเิวศการ
เรียนร่้ ยังเป็นปัญห่าที่ท้าทายการ
จัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลิติภาพ 

ท่ีผ่านมิา เด็กวัยเรียนเกือบร้อยละ 100 ได้เข้าเรียนในระดับการ 

ศึกษาขั�นพื�นฐาน อันเป็นผลสืบเนื่องมิาจากรัฐธรรมินูญแห้่ง 

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กำห้นดให้้รัฐต้องดำาเนินการให้ ้

เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ตั�งแต่ก่อน 

วัยเ รียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีิคุณภาพโดย 

ไมิ่ เก็บค่าใช้จ่ายอีกทั�ง มิีการดำเนินนโยบายการศึกษาขั�น 

พื�นฐาน 15 ปี รวมิถึงนโยบายรัฐที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 

จัดการศึกษาจนจบการศึกษาขั�นพื�นฐานสำห้รับนักเรียน 

ทุกคน อย่างไรก็ตามิ ในมิิติคุณภาพของการศึกษาไทยยังคง 

เป็นปัญห้า โดยเฉพาะทักษะที่จำเป็นที่สะท้อนจากจากการ 

ทดสอบในโครงการประเมิินผลนักเรียนร่วมิกับนานาชาต ิ

(Programme for International Student Assessment: 

PISA) ท่ีเน้นการประเมิินความิสามิารถของนักเรียนในการใช้ 

ความิรู้ และทักษะเพื่อแก้ปัญห้าในชีวิตจริงท่ีมีิแนวโน้มิลดลง 

โดยเฉพาะการอ่าน และห้ากพิจารณาคะแนนในภาพรวมิ พบว่า 

ยังมิีช่วงคะแนนที่ห้่างจากค่าเฉลี่ยของ OECD ค่อนข้างมิาก

ทั�งนี� ที่ผ่านมิาได้มีิการผลักดันกฎห้มิายในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้ อาทิ พระราชบัญญัติการพัฒนา

เด็กปฐมิวัยฯ พระราชบัญญัติเขตพื�นที่นวัตกรรมิการศึกษาฯ 

ร่ปภาพที่ 9  แนวโน้มิผลการประเมิินของนักเรียนไทยจาก PISA 2000 ถึง PISA 2018

20 จัดทำโดยธนาคารโลก ซึ่ึ่งเป็นการวิเคราะห้์กฎห้มิายและกฎระเบียบต่าง ๆ ของ 190 ประเทศทั่วโลกที่ส่งผลกระทบต่อผู้ห้ญิงผ่าน 8 ตัวชี�วัด ตั�งแต่เรื่องการแต่งงาน 
ความิเป็นพ่อแมิ่ การทำงาน ความิเท่าเทียมิเรื่องค่าจ้าง เสรีภาพในการเคลื่อนย้าย การให้้โอกาสสู่การเป็นผู้ประกอบการ ความิเท่าเทียมิในการครอบครองสินทรัพย์และ 
ความิเท่าเทียมิของการได้รับบำนาญ

ส่วนที่ 1
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ที่มา: สสวท., OECD PISA Result.
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รวมิถึงการดำเนินนโยบายและมิาตรการเพื่อเพิ่มิคุณภาพทาง 

การศึกษา อาทิ การจัดตั�งห้้องปฏิบัติการ STEM Lab ต้นแบบ

การขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี การสร้างความิ 

ร่วมิมิือกับภาคเอกชนในการจัดทำโครงการโรงเรียนร่วมิพัฒนา 

(Partnership School) การจดัทำห้ลกัสตูร KOSEN จากประเทศ 

ญี่ปุ่น การจัดตั�งสถาบันการศึกษาโดยภาคเอกชนเพื่อพัฒนา

แรงงานทักษะสูง อาทิ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ รวมิถึงการเปิดโอกาสให้้สถาบันต่างชาติ

ที่มิีศักยภาพสูงเข้ามิาจัดการศึกษา ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี

ทางการศึกษาเข้ามิามิีส่วนช่วยในการศึกษาและการเรียนรู้ 

อาทิ โครงการมิห้าวิทยาลัยไซึ่เบอร์ (Thai MOOC) โครงการ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Education Technology) ต่าง ๆ 

เช่น KruLab ที่ เป็นแพลตฟอร์มิการพัฒนาครูออนไลน ์

เพื่อการจัดการเรียนรู้ และแนะแนวการศึกษาแห้่งอนาคต 

เป็นต้น แต่ก�รดัำเนินง�นยังครอบคลุมกลุ่มเป้�หม�ย 

ที่จำกัดั อีกทั�ง ยังต้องพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานอินเทอร์เน็ต 

ให้้ มีิความิพร้อมิ  แล ะ เข้ าถึ งอย่ าง เท่ า เที ยมิ ในทุกพื� นที ่

รวมิถึงการส่งเสริมิการนำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามิาใช ้

ในระดับนโยบาย โดยคำนึงถึงการแก้ปัญห้าความิเห้ลื่อมิล�ำ 

ทางการศกึษาเปน็สำคญั สำห้รบัในวยัแรงงาน ไดใ้ห้ค้วามิสำคญั

กับการพัฒนาศักยภาพแรงงานทั�งก่อนเข้าสู่ตลาดงานและ 

ผู้ที่อยู่ในตลาดงาน อาทิ การสร้างความิร่วมิมิือกับภาคเอกชน 

และภาคส่วนต่าง ๆ ในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 

การผลิตแล ะสร้ างผู้ เ ชี่ ยวชาญทางด้ าน เทค โน โลยี แล ะ 

นวัตกรรมิ โดยเฉพาะสาขาที่ เป็นเป้าห้มิาย ศูนย์ฝึกอบรมิ 

เทคโนโลยีชั�นสูง รวมิถึงการกำห้นดมิาตรฐานและค่าจ้าง 

เพื่อจูง ใจให้้มิีการพัฒนาศักยภาพแรงงาน แต่ผลิตภ�พ 

แรงง�นไทยยังอยู่ ในระดัับต่ำ โดัยแรงง�นไทยยังมีทักษะ 

หล�ยดั้�นที่ต่ำกวั่�ควั�มค�ดัหวัังของผู้ประกอบก�ร

นอกจากนี� การเรียนรู้ตลอดชีวิตยังเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญ

ท่ามิกลางบริบทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ส่งผลให้้

แรงงานต้องมิีการปรับตัวและยกระดับทักษะอยู่ตลอดเวลา 

ขณะเดียวกัน ช่วงชีวิตของคนที่เดิมิแบ่งได้เป็น 3 ช่วงชีวิต 

(Three-stage Life) ได้เปลี่ยนไปสู่วิถีชีวิตแบบห้ลายช่วงชีวิต 

(Multistage Life) กล่าวคือ มิิได้ดำเนินชีวิตในแบบเดิมิที่เริ่มิ

จากการเรียน ทำงาน และเกษียณ แต่เป็นการผสมิผสานการ

ดำเนินชีวิตของทั�งสามิช่วงเข้าด้วยกันแบบไมิ่เรียงตามิลำดับ

เวลา คือ แมิ้ช่วงวัยเรียนก็สามิารถทำงานได้ ในช่วงวัยทำงาน 

และวัยเกษียณ (ซึ่ึ่งมิีแนวโน้มิที่คนมิีอายุยืนยาวขึ�น) ก็สามิารถ

กลับมิาเรียนรู้เพื่อเพิ่มิทักษะและทำงานไปพร้อมิกันได้ ส่งผลให้้

ระบบการเรียนรู้ต้องพร้อมิรองรับการเปลี่ยนแปลง ทั�งนี� แนวคิด

ห้น่ึงท่ีจะสามิารถตอบโจทยวิ์ถชีวิีตแบบห้ลายชว่งชวิีตไดค้อื ระบบ

ส่งเสริมิการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ที่สามิารถ

ร่ปภาพที่ 10 การเปรียบเทียบผลประเมิินของนักเรียนไทยจาก PISA 2018 กับประเทศสมิาชิกอื่น

21 สอวช. Lifelong Learning  ตอบโจทย์วิถีชีวิตรูปแบบให้มิ่ Multistage Life. https://www.facebook.com/290231041158403/posts/1568773096637518/ 
วันที่ 26 สิงห้าคมิ 2563

ที่มา: สสวท., OECD PISA Result.
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ตอบโจทย์การเรียนรู้ของกลุ่มิคนทุกช่วงวัย21 แมิ้ว่าที่ผ่านมิา 

จะมิีความิตระห้นักของการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต แต่ยัง 

ข�ดัแนวัท�งในก�รดัำเนินก�รร่วัมกันที่ชัดัเจนของหน่วัยง�น 

ท่ีเกี่ยวัข้อง

1.2.3  การมีส่วนร่วมในติลาดงานของ
ประชากรวัยแรงงานเพศห่ญิงยัง 
ติ่ำกว่าเพศชาย

อตัราการมิสีว่นรว่มิในตลาดงานของเพศห้ญงินอ้ยกวา่เพศชาย

มิาโดยตลอด โดยผู้ห้ญิงมิีส่วนร่วมิในตลาดงานเพียงประมิาณ

ร้อยละ 60 ของวัยแรงงานห้ญิงทั�งห้มิด ขณะที่ผู้ชายอยู่ที่ร้อยละ 

75 – 78 ของวัยแรงงานชายทั�งห้มิด ทั�งนี� วัยแรงงานห้ญิงเป็น 

กลุ่มิให้ญ่ที่ออกจากตลาดงานค่อนข้างเร็ว โดยเริ่มิห้ยุดทำงาน

ตั�งแต่อายุ 45 ปี โดยเฉพาะแรงงานผู้ห้ญิงที่มิีทักษะไมิ่สูงห้รือ

กลุ่มิที่จบการศึกษาน้อยกว่าระดับมัิธยมิศึกษาตอนต้น สาเห้ตุ

ห้ลักมิาจากผู้ห้ญิงจำนวนห้น่ึงจำต้องออกจากตลาดงานเพื่อ

มิาทำห้น้าที่ในการดูแลครอบครัว22  อาทิ บุตร คนป่วย ผู้สูงอายุ 

อย่างไรก็ตามิ ปัจจุบันยังไมิ่มิีมิาตรการที่เป็นรูปธรรมิชัดเจนใน

การช่วยเห้ลือและลดอุปสรรคในการทำงานของผู้ห้ญิง อีกทั�งยัง

พบวา่การมีิบุตรสง่ผลกระทบทางลบตอ่คา่จา้งของแรงงานห้ญงิ 

โดยแรงงานที่ไมิ่มิีบุตรจะมิีระดับค่าจ้างเฉลี่ยที่สูงกว่าแรงงานที่มิี

บุตร ซึ่ึ่งความิแตกต่างนี�เพิ่มิขึ�นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา 30 ปี 

แรงงานห้ญิงมิีค่าจ้างเฉล่ียลดลงภายห้ลังจากการมิีบุตร โดยมิี

สาเห้ตุมิาจากชั่วโมิงการทำงานที่ลดลงเนื่องจากต้องแบ่งเวลา

ดูแลบุตร และขาดแนวทางการสนับสนุนสิทธิที่พึงมิีของผู้ห้ญิง

ท่ีมิีบุตร ทั�งในเรื่องการลาคลอด ความิช่วยเห้ลือจากภาครัฐใน

การเลี�ยงดบูตุร การกีดกนัการจา้งงานของแรงงานห้ญิงทีม่ิบีตุร

ในตลาดงาน โดยล่าสุดมิีการรับคำร้องเก่ียวกับการถูกเลิกจ้าง

ของห้ญิงตั�งครรภ์ท่ีถูกให้้ออก เป็นกลุ่มิแรกจากผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

1.2.4  โอกาสในการพัฒนาสำห่รับกล่่มคัน
เปราะบางยังมีจำกัด

1)  คนพิก�รส่วันใหญ่่ยังเข้�ไม่ถิ่ึงก�รศึกษ�และมีแนวัโน้ม 

ประสบปัญ่ห�ก�รไม่มีง�นทำ

ในปี 2564 จำนวนคนพิการในประเทศไทยท่ีได้รับการออก

บัตรประจำตัวคนพิการ23 จำนวน 2,102,384 คน เป็นเพศชาย 

1,098,117 คน และเพศห้ญิง จำนวน 1,004,267 คน ส่วนให้ญ่

อยู่ในช่วงอายุ 60 ปีขึ�นไป จำนวน 1,168,165 คน รองลงมิาวัย

ทำงานอายุระห้ว่าง 15 – 59 ปี จำนวน 855,816 คน ส่วนคน

พิการวัยเด็กและวัยเรียน (แรกเกิด – 21 ปี) จำนวน 151,163 คน 

โดยสาเห้ตุความิพิการส่วนให้ญ่ร้อยละ 47.31 แพทย์ไมิ่ระบุสาเห้ตุ

ความิพิการได้ รองลงมิาไมิ่ทราบสาเห้ตุ ร้อยละ 24.24 และความิ

เจบ็ปว่ย รอ้ยละ 20.26 อกีทั�ง ประเทศไทยยงัมิคีนพกิารทีเ่กดิจาก

การประสบอุบัติเห้ตุมิากติดอันดับต้น ๆ  ของโลก ทำให้้มิีคนพิการ

เพิ่มิขึ�นให้มิ่มิากกว่าปีละ 6,000 คน

ร่ปภาพที่ 11 อัตราการมิีส่วนร่วมิในกำาลังแรงงานจำาแนกตามิเพศ ปี 2558 – 2564

ที่มา: สำานักงานสถิติแห้่งชาติ อัตราการมิีส่วนร่วมิในกำาลังแรงงาน (ไตรมิาส 1)

22 ธนาคารแห้่งประเทศไทย. แบบสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (Labor Force Survey: LFS)
23 กรมิส่งเสริมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ.ข้อมูิล ณ วันที่ 31 ธันวาคมิ 2564

ส่วนที่ 1
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ก�รศึกษ�และก�รเรียนรู้24 แมิ้ท่ีผ่านมิารัฐบาลจะมิีการดำเนิน

นโยบายส่งเสริมิโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาแก่คนพิการ อาทิ 

การจัดการศึกษาสำห้รับคนพิการทั�งในรูปแบบโรงเรียนเฉพาะ

ความิพิการ 48 แห้่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ 77 แห้่ง รวมิถึง 

การเรียนร่วมิในทุกระดับชั�นตั�งแต่ระดับการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

อาชีวศึกษา และการอุดมิศึกษา ตลอดจการจัดสรรงบประมิาณ 

ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่ผู้พอการในอัตราที่มิากกว่า

ผู้เรียนปกติ แต่จากข้อมิูลในปี 2564 กลับพบว่า คนพิการที่ได้รับ

การศึกษามีิจำนวน 1,625,191 คน โดยมีิการศึกษาสูงสุดเพียง 

ระดบัประถมิศึกษามิากถึง 1,323,640 คน (รอ้ยละ 81.45) รองลงมิา 

คือ มิัธยมิศึกษา (ร้อยละ 11.60) การศึกษานอกระบบและอื่น ๆ 

(ร้อยละ 3.35) ตามิลำดับ ส่วนคนพิการที่ได้รับการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีขึ�นไปมีิเพียง 26,187 คน (ร้อยละ 1.61) ขณะที่มีิ 

คนพิการที่ไมิ่ได้รับการศึกษาอีกจำนวน 477,193 คน

ก�รมีง�นทำและก�รจ้�งง�น คนพิการที่อยู่ ในวัยทำงาน 

(15 – 59 ป)ี มิจีำนวน 855,816 คน แตเ่ปน็คนพกิารในวยัทำงานที่

ประกอบอาชีพได้เพียง 315,164 คน (ร้อยละ 36.83) โดยส่วนให้ญ่ 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมิ รองลงมิาคือ รับจ้างทั่วไป ประกอบ

กิจการส่วนตัวห้รืออาชีพอิสระ ขณะที่คนพิการในวัยทำงานที่

สามิารถประกอบอาชีพได้แต่ยังไมิ่ได้ประกอบอาชีพมิีมิากถึง 

487,846 คน (ร้อยละ 57.00) และคนพิการในวัยทำงานที่ไมิ่

สามิารถประกอบอาชีพได้ เนื่องจากพิการมิาก จนช่วยเห้ลือ

ตนเองไมิ่ได้ 52,806 คน (ร้อยละ 6.17) และแมิ้ที่ผ่านมิาจะมีิ

มิาตรการในการสง่เสริมิการมีิงานทำของคนพิการ อาทิ การจา้ง 

งานคนพิการในสถานประกอบการ ตามิพระราชบัญญัติส่งเสริมิ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มิเติมิ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มิาตรา 33 กำห้นดให้้สถานประกอบการที่

มิีพนักงานตั�งแต่ 100 คนขึ�นไป ต้องรับคนพิการเข้าทำงาน 1 คน 

แต่จากข้อมิูล ณ วันท่ี 31 มิีนาคมิ 256425  กลับพบว่า มีิคนพิการ 

ได้รับการจ้างงานตามิมิาตรา 33 เพียง 27,690 คน จากจำนวน

ที่ต้องจ้างทั�งห้มิด 82,192 คน ทั�งนี� สาเห้ตุการจ้างงานคนพิการ

ค่อนข้างน้อย เนื่องจากเจตคติทางสังคมิ ความิพร้อมิ และ 

ข้อจำกัดในการทำงานและการเดินทางไปทำงานของ คนพิการ 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ยังไมิ่จูงใจ รวมิถึงปัญห้าความิไมิ่เข้าใจ

ขั�นตอนการส่งเสริมิการจ้างงานคนพิการ ส่งผลให้้ภาคเอกชน

24 กระทรวงการพัฒนาสังคมิและความิมิั่นคงของมินุษย์ ข้อ … ณ เดือนธันวาคมิ 2564 
25 กรมิส่งเสริมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. สถิติการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ณ วันที่ 31 มิีนาคมิ 2564
26 ข้อมูิลการสำรวจของกรมิส่งเสริมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
27 ข้อมูิลการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห้่งชาติ ประมิวลโดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมินุษย์และสังคมิ

ส่วนที่ 1

ส่วนให้ญ่เลือกที่จะปฏิบัติตามิมิาตรา 34 การส่งเงินเข้ากองทุน

คนพิการแทนการจ้างงานคนพิการ26 ซึ่ึ่งอาจทำให้้คนพิการขาด

โอกาสในการทำงานได้

2)  กลุ่ม NEETs – โอก�สก�รพัฒน�ทุนมนุษย์ของเดั็ก และ

เย�วัชนที่ห�ยไป

กลุ่มิ NEETs – Not in Education, Employment or Training 

ห้มิายถึงเยาวชนอายุ 15 – 24 ปี ท่ีไมิ่ได้อยู่ในระบบการศึกษา 

การทำงาน ห้รือการฝึกอบรมิ โดยในปี 2564 ประเทศไทยมีิ 

ประชากรกลุ่มิ NEETs กว่า 1.06 ล้านคน โดยกว่าร้อยละ 52 

ทำงานบา้น และกวา่รอ้ยละ 90 เปน็เพศห้ญงิ27  อีกทั�ง สดัสว่นกลุม่ิ 

NEETs ประมิาณร้อยละ 25 เป็นกลุ่มิเด็กและเยาวชนที่ไมิ่ต้องการ 

ทำอะไร (กลุ่มิ Resting) ซึ่ึ่งพบว่ามิีแนวโน้มิเพิ่มิขึ�นอย่าง

ต่อเนื่อง จาก 141,329 คน ในปี 2557 เป็น 259,609 คน 

ในป ี2564 โดยอาจจะเชือ่มิโยงกับเศรษฐฐานะของเด็กกลุม่ิ NEETs 

ที่มิีทั�งมิาจากครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่ร่ำรวย โดยปัญห้า 

ห้ลักของประชากรกลุ่มิ NEETs มิีทั�งปัจจัยด้านความิอบอุ่น 

ในครอบครัว ซ่ึึ่งถือว่าเป็นปัจจัยห้ลักที่สำคัญทั�งในเ ร่ือง 

ร่ปภาพที่ 12 การจำาแนกประเภทกลุ่มิ NEETS

ที่มา:  สำานักงานสถิติแห้่งชาติ อัตราการมิีส่วนร่วมิในกำาลังแรงงาน 
(ไตรมิาส 1)
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การสื่อสาร การสนับสนุน และการสร้างความิเข้าใจซ่ึึ่งกัน 

และกันระห้ว่างพ่อแมิ่ ผู้ปกครอง บุตร ห้รือปัญห้าเชิงโครงสร้าง

ที่พ่อแมิ่ต้องไปทำงานนอกพื�นท่ีและไมิ่ได้อยู่กับบุตร ความิยากจน 

การจัดการเรียนการสอน ที่ไมิ่สามิารถสร้างแรงบันดาลใจและ 

เป้าห้มิายในชีวิตทำให้้เลือกออกจากระบบการศึกษา การขาด 

ช่องทางด้านอาชีพ การตีตราของสังคมิ ทำให้้การกลับเข้า

สู่ระบบการศึกษาจึงมีิน้อย ระบบการรับคนเข้าทำงานท่ีต้อง 

อายุ 18 ปีขึ�นไป ส่งผลให้้เยาวชนบางส่วนที่ต่ำกว่า 18 ปี และมีิ

ฐานะทางบ้านที่ยากลำบากขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ

ทั�งนี� ปัจจุบันกองทุนเพื่อความิเสมิอภาคทางการศึกษา ได้มิี

มิาตรการให้้ความิช่วยเห้ลือเด็กกลุ่มิยากจน รวมิถึงติดตามิ

เด็กกลุ่มิดังกล่าวเข้าสู่ระบบการศึกษา อย่างไรก็ตามิ การดำเนิน

การยงัตอ้งอาศยัการจดัทำและเชือ่มิโยงนโยบายในห้ลายมิติิจาก

ห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง แตใ่นขณะนี�ยงัไมิมี่ิมิาตรการสำห้รับเด็กและ

เยาวชนกลุ่มิ NEETs ที่เป็นรูปธรรมิมิากนัก

3)  ผู้พ้นโทษยังประสบปัญ่ห�ก�รถูิ่กตีตร� (Stigmatization) 

และข้อจำกัดัของกฎหม�ย อันเป็นอุปสรรคสำคัญ่ในก�ร 

กลับค่นสู่สังคม

ประเทศไทยมิผีูต้อ้งขงัสูงเปน็อนัดบั 6 ของโลก28 และอนัดบั 3 ของ 

ทวีปเอเชีย โดยกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้ต้องขังในคดียาเสพ

ติด ซ่ึึ่งผู้เสพยาเสพติดกลุ่มิห้ลัก คือ เด็กและเยาวชน และเป็น

ช่วงอายุที่เข้ารับการบำบัดมิากที่สุด จากข้อมิูล ของผู้เข้ารับ 

การบำบัดของสำนักงานคณะกรรมิการป้องกันและปราบปรามิ 

ยาเสพติด ในปี 2563 มิีผู้ เข้ารับการบำบัด 194,184 คน  

โดย 37,640 คน อยู่ในช่วงอายุ 15 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.38 

รองลงมิาเป็นช่วงอายุ 25 – 29 ปี และ 30 – 34 ปี ตามิลำดับ29 

สำห้รับด้านจำนวนผู้ต้องขัง นั�น พบว่า ในปี 2562 มีิจำนวน

ผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ30 มิากถึง 378,673 คน ในขณะ 

ที่เรือนจำสามิารถรองรับได้เพียง 200,000 คน ซ่ึึ่งปัจจัยห้นึ่ง

อาจเกิดจากความิไมิ่เอื�ออำนวยของระบบ เนื่องจากมีิกฎห้มิาย

ที่มิีโทษทางอาญาคือ โทษจำคุกค่อนข้างมิาก ดังนั�น เมิื่อถูกจับ 

ในคดีอาญาแมิ้จะไมิ่ใช่คดีที่ใช้ความิรุนแรงก็ต้องตกเป็นนักโทษ 

และจากการเข้าไปอยู่ในเรือนจำ เมิื่อพ้นโทษออกมิาจะประสบ

ปัญห้าการถูกตีตราห้รือมิลทิน (Stigmatization) ไมิ่เป็นที่

ยอมิรับของสังคมิและครอบครัว เป็นอุปสรรคสำคัญในการ 

กลับคืนสู่สังคมิ โดยเฉพาะด้านการประกอบอาชีพ และนำไปสู่การ 

กระทำผดิซึ่�ำ โดย ในป ี2563 คดิเปน็รอ้ยละ 12.6 และกวา่รอ้ยละ 65 

 เป็นผู้กระทำผิดซึ่�ำในคดียาเสพติด31

ที่ผ่านมิา ภาครัฐได้มิีการดำเนินนโยบาย ด้านการส่งเสริมิให้้

ผู้ต้องขังได้ฝึกทักษะอาชีพ อาทิ โครงการประชารัฐ ร่วมิสร้าง

งาน สร้างอาชีพผู้ต้องขังผ่านการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วย 

การประสานความิร่วมิมิือระห้ว่าง กรมิราชทัณฑ์์ กรมิการ

จัดห้างาน กรมิพัฒนาฝีมิือแรงงาน สภาอุตสาห้กรรมิแห้่ง

ประเทศไทย และสภาห้อการค้าแห้่งประเทศไทย เพื่อสร้างโอกาส

ร่ปภาพที่ 13 จำานวนกลุ่มิ NEETs ในกลุ่มิ resting (คน) ปี 2557 – 2564

ที่มา: ข้อมิูลการสำารวจภาวการณ์ทำางานของประชากร สำานักงานสถิติแห้่งชาติ ประมิวลโดย สศช. 

28 World Prison Brief (WPB). 2018
29 สมิติานนั ห้ยงสตาร.์ (2564). เปดิเทรนดย์าเสพตดิวัยรุน่ไทย-ตลาดยาเริม่ิคา้ผา่นสกลุเงนิดจิทิลั – BBC News ไทย. https://www.bbc.com/thai/thailand-56289278
30 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมิราชทัณฑ์์.ข้อมิูล ณ วันที่ 1 กุมิภาพันธ์ 2562
31 กรมิราชทัณฑ์์. กระทรวงยุติธรรมิ. อัตราผู้กระทำผิดซึ่�ำ. http://www.correct.go.th/recstats/index.php
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และคุณภาพชีวิตที่ดีให้้แก่ผู้ต้องขัง ตลอดจนเตรียมิความิพร้อมิ 

กอ่นพน้โทษ การจดัตั�งศนูยป์ระสานงานและสง่เสรมิิการมิงีานทำ 

(Center for Assistance to Reintegration and Employment: 

CARE) ภายในเรือนจำทัณฑ์สถาน และสำนักงานคุมิประพฤติ 

ท่ัวประเทศ จำนวน 256 แห้ง่ ดา้นการตดิตามิห้ลงัพน้โทษ มิกีารจดั 

ทำโครงการพัฒนาระบบรายงานผลการพัฒนาและสง่เสริมิอาชีพ

ผูพ้น้โทษผูถ้กูคมุิความิประพฤต ิห้รอืระบบรายงานผลการพฒันา

และสง่เสรมิิอาชพีผูพ้น้โทษ (Care Support) เพือ่ตดิตามิภาพรวมิ

การดำเนินชีวิตของผู้พ้นโทษในการประกอบอาชีพ 

ทั�งนี� เนื่องด้วยข้อจำกัดของกระบวนการยุติธรรมิของไทยที่

ออกแบบให้้มิีการลงโทษทางอาญาด้วยการจำคุกเป็นห้ลัก 

ตลอดจนการขาดมิาตรการทางเลือกท่ีมิิใช่การคุมิขัง จนนำ

ไปสู่ปัญห้าคนล้นเรือนจำในปัจจุบัน32 และเมิื่อผู้ต้องขังพ้นโทษ

ยังต้องเผชิญกับกฎห้มิายที่มิีการกำห้นดลักษณะต้องห้้ามิ

ในการประกอบอาชีพของผู้เคยต้องคำพิพากษาจำคุก อาทิ 

พระราชบัญญัติทนายความิ พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และการไมิ่ลบประวัติอาชญากรรมิ

ของผู้พ้นโทษ อีกทั�ง กฎห้มิายบางฉบับยังมีิลักษณะกีดกัน 

ผู้พ้นโทษให้้ ไมิ่สามิารถประกอบอาชีพบางประเภทได้  อาทิ  

งานรักษาความิปลอดภัย งานนวดแผนไทย ทั�งนี� ในแต่ละปีจะมิี 

ผู้พ้นโทษประมิาณ 140,000 คน ที่ต้องการห้างานทำ ซ่ึึ่งจาก

ข้อจำกัดดังกล่าวอาจก่อให้้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสจากกำลัง

แรงงานที่ห้ายไปจากระบบเศรษฐกิจ รวมิทั�งทัศนคติของสังคมิ 

ท่ียงัขาดการยอมิรบัและไวว้างใจผูพ้น้โทษ จงึเปน็อปุสรรคสำคญั

ในการกลับคืนสู่สังคมิ

1.2.5  ประชาชนยังไมมี่คัวามมัน่คังทางการ
เงินภายห่ลังการเกษียณ์

จากผลการสำรวจพฤติกรรมิทางด้านการเงินด้านการออมิของ 

คนไทยในป ี256333 พบวา่ คนไทยมิทัีกษะทางการเงนิ อยูท่ีร่อ้ยละ 

71.0 เพิ่มิสูงขึ�นอย่างต่อเนื่องจากปี 2559 ซึ่ึ่งอยู่ที่ร้อยละ 

61.0 และมีิทักษะทางการเงินทั�ง 3 ด้านสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD 

เป็นปีแรก อย่างไรก็ตามิ สำห้รับในเรื่องการออมินั�น พบว่า 

แมิ้ว่าจะมิีความิตระห้นักเรื่องการออมิสูงขึ�น แต่จำนวนคนที่

สามิารถออมิได้ตามิแผนที่ตั�งไว้ มิีเพียงร้อยละ 17.8 ลดลงจาก

ปี 2561 (ร้อยละ 18.6) ทั�งนี� พบว่า เจเนอเรชัน Baby Boomer 

เป็นกลุ่มิที่ออมิมิากที่สุด อีกทั�ง ประชาชนทั่วไปยังมิีการเข้าสู่ 

ระบบห้ลักประกันและระบบการออมิค่อนข้างน้อย โดยเป็น

สมิาชิกกองทุนการออมิแห้่งชาติ (กอช.) เพียง 2.4 ล้านคน 

(ณ พฤษภาคมิ 2564)

ห้ากพิจารณากลุ่มิประชากรท่ีมีิรายได้ไมิ่เกิน 15,000 บาท 

ทั่วประเทศ34 พบว่า ปัญห้าและอุปสรรคที่สำคัญของการไมิ่มิี 

เงินออมิคือ ร้อยละ 52.3 รายได้ไมิ่พอเห้ลือไว้ออมิ ร้อยละ 

24.2 มิีเห้ตุจำเป็นต้องใช้เงิน และร้อยละ 18.6 มิีภาระห้นี�สิน 

ขณะที่จำนวนห้นี�สินครัวเรือนทั่วประเทศมีิทิศทางปรับเพิ่มิสูง

ขึ�นอย่างต่อเนื่อง35 โดยเฉพาะกลุ่มิวัยเริ่มิทำงาน (ช่วงอายุ 

25 – 35 ปี) มิีแนวโน้มิเป็นห้นี�เร็วขึ�นและคุณภาพห้นี�มิีแนวโน้มิ 

ด้อยลง36 โดยกว่าครึ่งห้นึ่งมิีห้นี�จากสินเชื่ออุปโภคบริโภคและ 

ห้นี�บัตรเครดิต ซึ่ึ่งลูกห้นี�ในกลุ่มินี�มิีสัดส่วนการเป็นห้นี�เสียสูง

ถึง 1 ใน 5 ที่ผ่านมิา ภาครัฐได้มิีการดำเนินนโยบายเพ่ือสนับสนุน

ร่ปภาพที่ 14 พัฒนาการของระดับทักษะทางการเงินและสัดส่วนประชากรที่มิีการออมิเพื่อการเกษียณ

ที่มา: สำารวจโดยสำานักงานสถิติแห้่งชาติ คำานวณโดยธนาคารแห้่งประเทศไทย

32 สถาบันเพื่อการยุติธรรมิแห้่งประเทศไทย ทางออกที่ไมิ่ใช่คุก: อนาคตของการใช้มิาตรการที่มิิใช่การคุมิขังในประเทศไทย 2562
33 ธนาคารแห้่งประเทศไทยและสำนักงานสถิติแห้่งชาติ (2563). รายงานผลสำรวจทักษะทางการเงินของไทยปี 2563
34 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมิสิน (2561) การวิจัยและสำรวจพฤติกรรมิการออมิของประชาชนฐานราก
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การเตรียมิความิพร้อมิด้านการเงินให้้ประชากรก่อนเข้าสู่วัย 

สูงอายุ โดยการยกระดับรายได้ ส่งเสริมิการออมิ ลดภาระห้นี�สิน

ในกลุ่มิประชากรที่ยากจน เพิ่มิห้ลักประกันทางสังคมิแก่แรงงาน

นอกระบบ อาทิ เพิ่มิสิทธิประโยชน์ในมิาตรา 40 ของกองทุน

ประกันสังคมิเพื่อจูงใจให้้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกัน

สังคมิมิากขึ�น จัดตั�งกองทุนการออมิแห้่งชาติครอบคลุมิ 

แรงงานนอกระบบท่ีมิีอายุระห้ว่าง 15 – 60 ปี การแก้ปัญห้า 

ห้นี�สินครัวเรือน โดยจัดทำพระราชบัญญัติห้้ามิเรียกเก็บ 

ดอกเบี�ยเกินอัตรา จัดตั�งโครงการแก้ไขปัญห้าห้นี�ส่วนบุคคล 

ท่ีไมิ่มิีห้ลักประกัน (คลินิกแก้ห้นี�)

อย่างไรก็ตามิ การมิีรายได้ไมิ่เพียงพอ การมิีภาระห้นี�สิน และ 

การขาดทักษะทางการเงินล้วนเป็นอุปสรรคทางด้านการออมิ 

ของคนไทย และมิีแนวโน้มิท่ีทำให้้คนไทยเลือกที่จะออมิเพื่อใช้ยามิ

ฉุกเฉินมิากกว่าการออมิในระยะยาวเพื่อการใช้ชีวิตห้ลังจาก

เกษียณอายุ นอกจากนี� อัตราการสมิทบห้รือมิาตรการช่วย

เห้ลือแบบให้้เปล่าจากภาครัฐยังไมิ่สามิารถนำไปสู่จำนวนเงินท่ี 

เพียงพอเพื่อไว้ใช้ยามิเกษียณได้ จากข้อมิูล Gross Pension 

Replacement Rate pension benefit as a share of individual 

lifetime average earnings ของ OECD ในปี 2018 พบว่า 

ประเทศไทยมิีอัตราการทดแทนรายได้ห้ลังเกษียณที่ร้อยละ 37.5 

(คา่เฉลีย่ของ OECD อยูท่ีร่อ้ยละ 52) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

Deloitte & Touche Consulting Group ภายใต้การดำเนินการ 

ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังท่ีระบุระดับรายได้ท่ีเพียงพอต่อ

การดำรงชีพห้ลังเกษียณ โดยอัตราทดแทนรายได้ห้ลังเกษียณ 

(Replacement Rate) ของไทยควรอยูท่ีร่อ้ยละ 50 – 60 ซึ่ึง่ห้าก 

พจิารณารายไดห้้ลงัเกษยีณในห้ลกัประกนัประเภทตา่ง ๆ  จะพบวา่ 

มิีเพียงข้าราชการที่จะมิีรายได้เพียงพอที่ร้อยละ 50 – 70 ของ

เงินเดือนเดือนสุดท้ายเท่านั�น37 อีกทั�งปัจจุบันยังไมิ่มิีระบบ 

การออมิภาคบังคับสำห้รับกลุ่มิแรงงานนอกระบบซึ่ึ่งมิีสัดส่วน 

ท่ีค่อนข้างสูง ส่งผลให้้คนไทยห้ลายคนยังไมิ่มิีห้ลักประกัน 

ด้านรายได้

1.2.6  โคัรงสรา้งพื�นฐานและสภาพแวดลอ้ม 
ยังไม่ เอื�อติ่อการดำเนินชี วิติที่มี
คั่ณ์ภาพ

ในภาพรวมิประเทศไทยมิีโครงสร้างพื�นฐานและสภาพแวดล้อมิ 

ที่รองรับการดำเนินชีวิตของประชากรในทุกกลุ่มิวัยในทุกมิิติ  

ในมิิติด้านสุขภาพ มิีสถานที่สาธารณะต่าง ๆ  อาทิ สวนสาธารณะ 

สนามิกีฬา ลานอเนกประสงค์ในพื�นที่ต่าง ๆ ทั�งในระดับชุมิชน 

ระดับโรงเรียน ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังห้วัด และระดับ

ประเทศ ที่เอื�อแก่การมิีกิจกรรมิทางกายเพื่อเสริมิสร้างสุขภาวะ 

ที่ดี จำนวนทั�งสิ�นกว่า 40,000 แห้่ง38 มิิติด้านการศึกษาและ 

การพัฒนาทักษะ มีิสถานที่ที่เอื�อให้้เกิดการศึกษาทุกช่วงวัย  

ไมิ่ว่าจะเป็นพื�นที่แห้ล่งเรียนรู้กลาง (Co-working space)  

ห้้องสมิุดสาธารณะ อีกทั�งยังมิีการขนส่งสาธารณะที่เป็นพื�นฐาน

ในการดำเนินชีวิตในพื�นที่ต่าง ๆ ห้ลากห้ลายรูปแบบ เพื่ออำนวย

ความิสะดวกแก่ประชาชนในการเคลื่อนย้ายเพื่อดำเนินกิจกรรมิ

ทางเศรษฐกิจและสังคมิ อย่างไรก็ตามิ การสร้างสภาพแวดล้อมิ

ไมิ่ได้ครอบคลุมิเฉพาะโครงสร้างพื�นฐานทางกายภาพเท่านั�น  

แต่รวมิถึงโครงสร้างพื�นฐานในมิิติอื่น ๆ ด้วย อาทิ การยอมิรับ 

นับถือกันในสังคมิ การเข้าถึงข้อมิูลข่าวสารการออกแบบ 

ที่เป็นสากลเป็นมิิตร และเป็นธรรมิเพื่อคนทั�งมิวล 

ที่ผ่านมิา การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานเพื่อคนทั�งมิวล เป็นการ

ดำเนินงานจากห้ลายห้น่วยงานโดยเฉพาะการปฏิรูปให้้เกิดระบบ 

ขนส่งสาธารณะเพื่อคนทั�งมิวล อาทิ บริษัท ระบบขนส่งมิวลชน

กรุงเทพ จำกัด (มิห้าชน) ได้มิีแผนติดตั�งลิฟท์สำห้รับคนพิการ

ให้้ครบทุกสถานี กรุงเทพมิห้านครมีินโยบายในการก่อสร้างลิฟท์ 

สำห้รับผู้สูงอายุและคนพิการของระบบขนส่งมิวลชนกรุงเทพ 

มิห้านคร กระทรวงการพัฒนาสังคมิและความิมิั่นคงของมินุษย์ 

โดยกรมิส่งเสริมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มิีการดำเนิน 

การลงนามิบันทึกข้อตกลงความิร่วมิมืิอร่วมิกับ 19 กระทรวง 

และ 2 สำนัก เพื่อติดตามินโยบาย และแผนการสนับสนุนการจัด 

สิ่งอำนวยความิสะดวกสำห้รับคนพิการ ซ่ึึ่งปัจจุบันมีิการ 

จดัสิง่อำนวยความิสะดวก จำนวน 22,259 แห่้ง จาก 43,024 แห้ง่ 

(51.74%) (ขอ้มูิล ณ วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561) รวมิถึงขับเคล่ือน 

เมิืองน่าอยู่สำห้รับคนทั�งมิวล “Smile City For All” จำนวน 

13 จังห้วัด โดยร่วมิกับห้น่วยงานภาคีเครือข่าย เพ่ือขับเคลื่อน

35 สศช. (2562). รายงานภาวะสังคมิไทย ไตรมิาสสอง ปี 2562
36 ธนาคารแห้่งประเทศไทย (2562). วินัยทางการเงินของครัวเรือนไทย และบทบาทของธนาคารแห้่งประเทศไทย ในการแก้ปัญห้าห้นี�ครัวเรือน
37 สศช. รายงานภาวะสังคมิไทย 4/2563
38 กรมิพลศึกษา. 2563. https://data.go.th/dataset/stadium
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การจัดสิ่งอำนวยความิสะดวกสำห้รับคนพิการภายใต้แนวคิด

การจัดสภาพแวดล้อมิท่ีทุกคนสามิารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

(Accessibility for All Act: AAA) 

อย่างไรก็ตามิ สภาพแวดล้อมิบางส่วนยังคงเป็นข้อจำกัด 

ในการพัฒนาในบางประการ อาทิ ระบบขนส่งสาธารณะที่ยังไมิ่

ครอบคลุมิและยังไมิ่เอื�อต่อการใช้ชีวิตของประชากรทุกกลุ่มิวัย

อย่างแท้จริง ทั�งพื�นที่ทางเท้าที่ไมิ่เอื�อต่อการดำเนินชีวิตของ

กลุ่มิผู้พิการ ระบบขนส่งมิวลชนสาธารณะที่ไมิ่เห้มิาะสมิกับกลุ่มิ 

ผูส้งูอายุห้รอืกลุม่ิผูพิ้การ พื�นท่ีสาธารณะสว่นให้ญเ่ส่ือมิโทรมิและ 

ไมิเ่อื�อต่อการใช้ประโยชน์ และไม่ิเอื�อต่อการให้ป้ระชาชนมีิพฤติกรรมิ

ทางกายอยา่งเห้มิาะสมิ รวมิทั�งยงัมิปีญัห้าเร่ืองส่ิงแวดลอ้มิทั�งใน

เร่ืองการจัดการขยะ มิลพิษทางน�ำ และมิลพิษทางอากาศ

1.2.7  ผ่้ส่งอาย่กว่า 1 ใน 3 มีฐานะยากจน 
แม้ว่าจะมีงานทำ รวมถึงยังมีปัญห่า 
ส่ขภาพและมีแนวโน้มการอย่่คัน 
เดียวมากขึ�น

ในปี 2564 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ�นไป ที่ยังคงทำงานมีิประมิาณ 1 ใน 3  

โดยเป็นผู้ชายร้อยละ 44.4 และผู้ห้ญิงร้อยละ 26.7 ผู้สูงอายุที่

อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลมีิการทำงานในสัดส่วนสูงกว่าในเขต

เทศบาล ห้ากจำแนกเป็นภูมิิภาค พบว่า ภาคใต้มิีสัดส่วนสูงที่สุด 

ขณะที่กรุงเทพมิห้านครมีิสัดส่วนที่ต่ำที่สุด ส่วนให้ญ่ประกอบ

ธรุกจิสว่นตวั โดยไมิม่ิลีกูจา้งรอ้ยละ 64.8 และชว่ยธรุกจิครวัเรอืน 

โดยไมิ่ได้รับค่าจ้างร้อยละ 18.8 โดยส่วนให้ญ่ทำงานในภาค

ร่ปภาพที่ 15 ข้อจำากัดด้านการทำางาน ปัญห้า ADL และ ปัญห้า IADL (ร้อยละ) 

ร่ปภาพที่ 16 ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปีขึ�นไป ที่ทำางาน จำาแนกตามิกลุ่มิอายุ ในภาพรวมิและตามิเพศ พ.ศ. 2562 (ไตรมิาส 3)

ที่มา: UNFPA (2564) วิเคราะห้์สถานการณ์ประชากรประเทศไทย 2564.

ที่มา: โครงการสถานการณ์และแนวโน้มิสภาพการทำางานของผู้สูงอายุไทย : การวิเคราะห้์จากข้อมิูลการสำารวจระดับประเทศ

ส่วนที่ 1

ข้อจำกัดด้านการทำงาน
24.4

6.3
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17.8

30.4

41.3
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ชาย ห้ญิง
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82.7%
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ค่าเฉลี่ยของอายุ

50-54 ปี
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80 ปีขึ�นไป
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เกษตรกรรมิ รองลงมิาคือภาคการบริการและการค้า ทั�งนี�  

กลุ่มิผู้สูงอายุที่ยังคงทำงานอยู่มีิมิากถึงร้อยละ 47.3 เนื่องจาก

สุขภาพยังแข็งแรง/ยังมิีแรงทำงาน อีกร้อยละ 44.6 ต้องการห้า

รายไดเ้พิม่ิเพือ่เลี�ยงครอบครวัห้รอืตนเอง ทั�งนี� ห้ากพจิารณาจาก

ขอ้จำกดัดา้นการทำงานของ ผูสู้งอาย ุ60 ปขีึ�นไป พบวา่ มิขีอ้จำกดั 

ในการทำกิจกรรมิตา่ง ๆ  อาทิ การนัง่ยอง การเดิน 200 – 300 เมิตร 

การยกสิ่งของประมิาณ 5 กิโลกรัมิ มิากถึงร้อยละ 24 ในเพศชาย 

และร้อยละ 41 ในเพศห้ญิง อีกทั�งจำนวนห้นึ่งยังมิีปัญห้า 

ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (Basic Activity of Daily Living: 

ADL) (อาทิ การรับประทานอาห้าร การใช้ห้้องน�ำ การแต่งตัว 

การลุกขึ�นจากท่านอน) และปัญห้าการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

ซึ่ับซึ่้อน (Instrumental Activity of Daily Living: IADL) (ได้แก่ 

การนบัเลข การขึ�นรถบสั และการกนิยา) สาเห้ตเุห้ลา่นี�อาจสง่ผล 

ให้้ผู้สูงอายุที่ต้องการทำงานบางส่วนไมิ่สามิารถทำได้ อีกทั�ง 

ยังพบว่า ในปี 2562 มีิผู้สูงอายุประมิาณ 628,800 คน ที่มิีภาวะ

สมิองเสือ่มิ (เพศชาย 186,040 คน และเพศห้ญิง 442,760 คน)39

นอกจากนี� ผู้สูงอายุส่วนให้ญ่ยังมีิควั�มเปร�ะบ�งเร่่องระบบ 

ก�รดัแูล โดัยรอ้ยละ 49.8 อ�ศยักบัคูส่มรส รอ้ยละ 25.8 อ�ศยัอยู ่

ในครัวัเร่อนข้�มรุ่น และร้อยละ 23.2 ต้องอ�ศัยอยู่ต�มลำพัง40  

ทีผ่า่นมิา ภาครัฐไดมี้ิการดำเนนินโยบาย ดา้นการสง่เสรมิิสขุภาพ 

แบบองคร์วมิ อาท ิการพัฒนาระบบดแูลระยะยาวดา้นสาธารณสุข

สำห้รบัผูส้งูอายทุีม่ิภีาวะพึง่พงิในพื�นทีต่ำบล (Long Term Care) 

การจัดทำมิาตรฐานห้ลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ด้านการ 

คุม้ิครองและจัดสวัสดิการในการดูแลผูสู้งอายุ อาทิ การสนับสนุน

เบี�ยยังชีพสำห้รับผู้สูงอายุแบบขั�นบันได (600 – 1,000 บาท) และ 

คา่จัดการศพสำห้รับผูสู้อายุท่ียากจนรายละ 2,000 บาท ตลอดจน 

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมิที่อยู่อาศัยสำห้รับผู้สูงอายุด้าน 

การสง่เสรมิิการมิงีานทำในผูสู้งอาย ุอาท ิการจดัตั�งศนูยพ์ฒันา

คณุภาพชวีติและสง่เสรมิิอาชพีสำห้รับผูส้งูอาย ุในชมุิชน โรงเรียน

ผู้สูงอายุ เปิดศูนย์บริการจัดห้างานสำห้รับผู้สูงอายุและศูนย์ขึ�น 

ทะเบยีนห้างานผูส้งูอายทุกุจงัห้วดั รวมิ 87 แห้ง่ กำห้นดมิาตรการ 

ทางภาษีเพื่อจูงใจสถานประกอบการในการจ้างงานผู้สูงอายุ 

39 สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2564
40 ศุทธิดา ชวนวัน. รูปแบบการอยู่อาศัยกับความิเปราะบางของผู้สูงอายุ. https://researchcafe.org/frailty-in-older-adults/ จากโครงการวิจัย “การดูแลผู้สูงอายุใน

ครัวเรือนซึ่ึ่งมีิรูปแบบการอยู่อาศัยที่ห้ลากห้ลายในสังคมิไทย เพื่อประเมิินความิเข้มิแข็งและความิต้องการสนับสนุนของครัวเรือน”

กำห้นดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมิงสำห้รับผู้สูงอายุ จัดตั�งธนาคาร

สมิองเพื่อเป็นศูนย์รวมิผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่างๆ  

ทีเ่กษยีณอายแุลว้และสมิคัรใจทีจ่ะมิาช่วยพัฒนาประเทศโดยไม่ิห้วงั 

ผลตอบแทน ส่งผลให้้ผู้สูงอายุที่มิีศักยภาพมีิงานทำเพิ่มิขึ�น  

แต่สัดัส่วันของก�รทำง�นยังไม่สูงม�กนัก แสดังให้เห็นวั่�ยังมี 

ข้อจำกัดับ�งประก�รที่ส่งผลต่อก�รทำง�นของผู้สูงอ�ยุ

1.2.8  ผ่้ส่งอาย่จำนวนมากมีรายได้ติ่ำกว่า
เส้นคัวามยากจนและยังติ้องพึ่งพา
รายได้จากแห่ล่งอื่น ๆ

จากการสำรวจผู้สูงอายุในปี 2564 พบว่า มิีผู้สูงอายุที่มิีรายได้ 

ต่ำกว่าเส้นยากจนถึงร้อยละ 34 ห้รือคิดเป็น 1 ใน 3 ของผู้สูงอาย ุ

ทั�งห้มิด ซึ่ึ่งแห้ล่งรายได้ในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุส่วนให้ญ่ 

มิาจากการทำงานร้อยละ 32.4 จากบุตรร้อยละ 32.2 และ 

เบี�ยยังชีพร้อยละ 19.2 นอกจากนี� ผู้สูงอายุประมิาณ ร้อยละ 41.4  

มิีเงินออมิต่ำกว่า 50,000 บาท และมีิแนวโน้มิอยู่คนเดียว 

ตามิลำพังเพิ่มิขึ�นจากร้อยละ 8 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 12.0  

ในปี 2564 และอยู่ตามิลำพังกับคู่สมิรสเพิ่มิขึ�นจากร้อยละ 20.6  

เป็นร้อยละ 21.1 อีกทั�ง ห้ากจำแนกกลุ่มิผู้สูงอายุตามิรายได้ต่อปี 

พบว่า มิากกว่าร้อยละ 78.3 มิีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปี 

โปรดั
ทำท�น
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ร่ปภาพที่ 17 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มิีรายได้ จำาแนกตามิรายได้ และกลุ่มิอายุ ในปี 2564

ที่มา: การสำารวจผู้สูงอายุในประเทศไทยปี 2564 

41 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. (2562) รายงานการเตรียมิควาพร้อมิด้านการเงินและสุขภาพในสังคมิอายุยืน 
สืบค้นจาก https //tdri.or.th/2019/08/financial-andhealth-preparation-in-a-longevity-society/

ทั�งนี� จากรายงานเรื่องการเตรียมิความิพร้อมิด้านการเงินและ 

สุขภาพในสังคมิอายุยืนของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย41 ระบุว่า คนรายได้ปานกลางอาศัยในเขตเมิืองจะ

ต้องเก็บออมิเงินประมิาณ 4.3 ล้านบาท เมิื่ออายุ 60 ปี ถึงจะมิี 

เงินเพียงพอใช้จ่ายจนถึงอายุ 100 ปี ส่วนคนรายได้ปานกลาง

ท่ีอาศัยในเขตชนบทจะต้องมิีเงินออมิประมิาณ 2.8 ล้านบาท 

ซึ่ึ่งจากข้อมิูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมิของครัวเรือน

ในปี 2562 พบว่า มิีครัวเรือนเพียง 1.2 แสนครัวเรือนเท่านั�น 

ที่มิีรายได้สูงกว่า 2.8 ล้านบาท ห้รือคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของ 

ครัวเรือนทั�งประเทศ

โดยสรุป จะเห็้นได้ว่า แมิ้ที่ผ่านมิาจะมิีความิพยายามิจากห้ลาย

ภาคส่วนในการดำเนินการ เพื่อรับมิือกับความิท้าทายด้าน

โครงสรา้งประชากร แตจ่ากสถานการณใ์นปจัจบุนัและการดำเนนิ

งานท่ีผ่านมิา พบว่า ยังมิีช่องว่างการดำเนินการห้ลายประเด็น 

ที่ยังต้องจัดการ ประกอบกับในช่วงระยะเวลาต่อไป อัตราการ

สูงวัยของประเทศไทยจะมิีแนวโน้มิสูงขึ�น มิีผู้สูงอายุจำนวน

มิากขึ�นอย่างมิีนัยสำคัญ ขณะท่ีคุณภาพของประชากรและ 

การยกระดับคุณภาพประชากรในช่วงที่ผ่านมิายังไมิ่ เห้็น 

ผลสัมิฤทธิ�ที่เป็นรูปธรรมิ การปรับกลยุทธ์และเพิ่มิความิเข้มิข้น 

การดำเนินการ จึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ

ส่วนที่ 1

ต่ำกว่า 10,000 บาท 10,000-29,999 บาท 30,000-49,999 บาท 50,000-69,999 บาท

70,000-99,999 บาท 100,000-299,999 บาท 300,000 บาท
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บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล
ติ่อการพัฒนาด้านประชากร

ส่วนที่ 2

การเกิดขึ�นของปรากฏการณ์ต่าง ๆ กลายเป็นแนวโน้มิในโลกอนาคตท่ีไมิ่สามิารถ 

ห้ลกีเลีย่งได ้(Mega Trends) อาทิ โครงสรา้งประชากรโลก ความิกา้วห้นา้ทางเทคโนโลยี 

ความิเปน็เมืิองทีเ่พิม่ิขึ�น ความิเปน็ปจัเจกบุคคล การเปลีย่นสภาพภูมิอิากาศอยา่งรุนแรง 

ส่งผลอย่างมีินัยสำคัญต่อการพัฒนาประชากร ดังนั�น ในการจัดทำยุทธศาสตร์และ

วางแผนเตรียมิความิพร้อมิในการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมิีสถานการณ์

และบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประชากร ดังนี�

2.1  สดัสว่นประชากรผ่ส้ง่อายเ่พิม่ขึ�นทัว่โลกเป็น
ทั�งอ่ปสรรคัและโอกาสสำห่รับประเทศไทย

ร่ปภาพที่ 18 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของโลก

ที่มา: ปรับจาก Barazimi Lab และ รศ.ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์. (2562). The future trend on 
aging society. 2020-2021
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สัดัส่วันผู้สูงอ�ยุเพิ่มขึ้นทั่วัโลก ในปี 2562 ประชากรโลก 

มิีจำนวนทั�งสิ�น 7,713 ล้านคน และจะเพ่ิมิเป็น 9,700 ล้านคน 

ในปี 2050 โดยมิีประชากรอายุ 60 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 13  

(1,000 ล้านคน) และคาดการณ์ว่าภายในปี ค.ศ. 2050  

ประชากรที่อายุมิากกว่า  65 ปี  จ ะ เพิ่มิขึ�น เป็นสองเท่า 

จากปี 2019 (คาดว่าจะมีิผู้สูงอายุท่ีอายุเกิน 65 ปี มิากกว่า 

1,500 ล้านคน)42 ทั�งนี� ในแต่ละประเทศมิีอัตราเร่งของการเป็น

สงัคมิสงูวยัทีแ่ตกตา่งกนั โดยประเทศไทยเปน็ประเทศห้นึง่ทีถื่อวา่

มิีการเปลี่ยนผ่านของสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมิเป็นสองเท่าภายใน

ระยะเวลาที่รวดเร็ว 

สำห้รับภูมิิภาคอาเซึ่ียน ในปี 2562 มิีประเทศที่เป็นสังคมิสูงวัย

แลว้ 4 ประเทศ ไดแ้ก ่สงิคโปร ์ไทย เวยีดนามิ มิาเลเซึ่ยี ตามิมิาดว้ย 

เมิียนมิาร์ โดยฟิลิปปินส์ กัมิพูชา และลาว จะเข้าสู่การเป็น 

สังคมิสูงวัยที่ช้ากว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิิภาค ทั�งนี� การเพิ่มิขึ�น

ของจำนวนผู้สูงอายุในประเทศต่าง ๆ อาจส่งผลให้้มิีแนวโน้มิ

แรงงานต่างด้าวในไทยจะกลับประเทศบ้านเกิดมิากยิ่งขึ�น และ

อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาห้กรรมิห้รือธุรกิจที่พึ่งพิงแรงงาน

ต่างด้าวจำนวนมิาก อย่างไรก็ตามิ การเพ่ิมิของประชากร 

ผู้สูงอายุโลก ทำให้้ความิต้องการสินค้าและบริการเปลี่ยนแปลง 

ไปสูส่นิคา้ทีต่อบสนองผูส้งูอายุมิากขึ�น จงึเป็นโอกาสสำคัญในการ 

ริเริ่มิธุรกิจ อุตสาห้กรรมิให้มิ่รองรับตลาดผู้สูงอายุที่จะขยายและ

เติบโตมิากขึ�น อาทิ ธุรกิจบริการสุขภาพ บริการทางการแพทย์ 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รวมิถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์

และการดูแลผู้สูงอายุ 

การเพิ่มิขึ�นของผู้สูงอายุทั่วโลก ยังนำมิาซึ่ึ่งก�รแย่งชิงแรงง�น

ทกัษะสูง (Talent war) ทีจ่ะเพิม่ขึน้ จากการเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง 

ประชากรไปสู่สังคมิสูงวัยของโลก ประกอบกับปัจจุบันโอกาสใน

การเคลื่อนย้ายแรงงานมีิความิสะดวกย่ิงขึ�น เทคโนโลยีในการ

จับคู่งานมิีการพัฒนาอย่างมิาก ทำให้้บริษัทห้รือประเทศต่าง ๆ 

มิีเครื่องมืิอในการค้นห้าคนกลุ่มิดังกล่าวได้ง่ายขึ�น ซึ่ึ่งปัจจุบันมีิ

ปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีิทักษะฝีมิือเข้าสู่ประเทศ

กลุ่มิรายได้สูง ห้รือเรียกว่า ปรากฏการณ์ “Talent superhubs” 

ทั�งนี� ปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลให้้ประเทศกำลังพัฒนาต้อง

เผชิญกับปัญห้าการขาดแคลนแรงงานทักษะสูงในอนาคต 

อย่างไรก็ตามิ การเปลี่ยนแปลงของตลาดงานในกลุ่มิแรงงาน

ทกัษะสงู นำมิาทั�งโอกาสและความิเสีย่งตอ่ประเทศไทย โดยคนไทย 

ร้อยละ 50 ยินดีที่จะทำงานในต่างประเทศ แต่ก็มิีคนอยากเข้ามิา

ทำงานในประเทศไทยเชน่กัน โดยประเทศไทยถูกจัดอยูใ่นอันดับ 35 

ท่ีคนทำงานต่างชาติสนใจอยากเข้ามิาทำงาน ขยับขึ�นมิาจาก

อันดับ 43 และ 39 ในปี 2014 และ 201843 อีกทั�ง ยังเป็นประเทศ

ที่ได้รับความินิยมิจาก Digital Nomads ที่มิีแนวโน้มิเพ่ิมิขึ�น  

โดยจงัห้วดัทีไ่ดร้บัความินยิมิ ไดแ้ก ่เชยีงให้มิ ่กระบี ่ภเูกต็44 ซึ่ึง่อาจเปน็ 

การเข้ามิาท่องเที่ยวระยะยาวและมิาแทนที่ภาคการท่องเท่ียว 

แบบเดมิิ โดยความิน่าอยูข่องเมิอืงและโครงสร้างพื�นฐานอนิเทอร์เนต็ 

จะเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี� ปัจจุบันมิีการทำงานแบบออนไลน์ 

(Virtual Talent Pool) มิากขึ�นในทุกสายงาน โดยเฉพาะกลุ่มิ

เทคโนโลยีดจิทิลั วิทยาศาสตร ์ซึ่ึง่อาจจะเปน็ปจัจยัสำคัญท่ีธรุกิจ 

จะสามิารถจ้างงานแรงงานที่ตรงตามิความิต้องการโดยที่

แรงงานทักษะสูงเห้ล่านั�นไมิ่จำเป็นต้องย้ายประเทศ

2.2  คัวามก้าวห่น้าทางเทคัโนโลยีเป็นทั�งโอกาสและคัวามเส่ียงติ่อ 
คัวามเป็นอย่่ที่ดีของมน่ษย์

2.2.1  คัวามก้าวห่น้าของเทคัโนโลยีส่ง
ผลให่้อาย่ยืนยาวขึ�น แติ่อาจก่อให่้
เกิดคัวามเห่ล่ือมล�ำระห่ว่างกล่่ม
ประชากรมากขึ�น

ความิก้าวห้น้าทางเทคโนโลยีทำให้้ประชากรในปัจจุบันมิีอายุ

ยืนยาวและสามิารถมีิชีวิตที่สุขภาพดีมิากขึ�นจากในอดีต และยังมิ ี

แนวโน้มิที่จะดีขึ�นเรื่อยๆ ในอนาคต ห้ากเปรียบเทียบข้อมิูลล่าสุด 

จากองคก์ารอนามิยัโลก พบวา่ อายคุาดเฉลีย่เมิือ่แรกเกิดทัว่โลก 

เพิ่มิจาก 66.5 ปี ในปี 2010 เป็น 73.4 ปี ในปี 2019 ขณะที่อายุ 

42 United Nations. World Population Prospects 2019: Highlights
43 จากแบบสำรวจ “ถอดรห้ัสลับ จับทิศทางความิต้องการคนทำงานยุคให้มิ่” (Global Talent Survey) ฉบับที่ 1 ที่จ๊อบส์ ดีบีร่วมิมิือกับบริษัท บอสตัน คอนซึ่ัลติ�ง กรุ๊ป 

(Boston Consulting Group) และ เดอะ เน็ตเวิร์ก (The Network)
44 https://techmonitor.ai/leadership/workforce/digital-nomads-capitalising-rise-remote-work

และ https://www.euronews.com/travel/2021/05/11/top-10-destinations-for-living-and-working-as-a-digital-nomad-in-2021
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คาดเฉลีย่ประเทศไทยเพิม่ิจาก 70.62 ป ีเปน็ 77.7 ป ี(ชาย 74.36 ปี 

ห้ญงิ 81.04 ป)ี โดยคาดวา่จะมิจีำนวนปหี้ลงัอาย ุ60 เทา่กบั 23.57 ปี 

และมิีอายุคาดเฉลี่ยการมีิสุขภาพดีเมิื่อแรกเกิด (HALE) เท่ากับ 

68 ปี

จากการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ ไมิ่ว่าจะเป็น เทคโนโลยี

ในก�รป้องกัน/รักษ� อาทิ 1) เทคโนโลยีในการผ่าตัดแบบ 

ส่องกล้อง ที่ทำให้้บาดแผลมิีขนาดเล็ก ลดความิเสี่ยง และภาวะ 

แทรกซึ่้อนจากการผ่าตัด 2) นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย ์

(nano medicine) ที่ถูกนำมิาใช้ในการแพทย์เชิงป้องกัน ซึ่ึ่งเน้น

การคัดกรอง ป้องกัน และการดูแลสุขภาพก่อนท่ีจะป่วย และยัง 

ช่วยรักษาโรคที่ซึ่ับซึ่้อนในระดับเซึ่ลล์ โดยในอนาคตอาจพัฒนา 

ไปสู่การตรวจวิเคราะห้์พร้อมิกันห้ลายโรคในขั�นตอนเดียว 

บนอุปกรณ์ขนาดเล็กที่พกพาได้ อาทิ ชิปสำห้รับตรวจโรค 

เทคโนโลยีในก�รช่วัยก�รเจริญ่พันธุ์ (Assisted Reproductive 

Technology: ART) เช่น การผสมิเทียมิ การทำกิ�ฟท์ (Gamete 

Intrafallopian Transfer: GIFT) การทำเด็กห้ลอดแกว้ การทำอิ�กซึ่ี ่

(Intracytoplasmic Sperm Injection: ICSI) การทำซึ่ิฟท์ 

(Zygote Intrafallopian Transfer: ZIFT) การใช้เลเซึ่อร์ 

เจาะเปลือกตัวอ่อน เป็นต้น รวมิถึงเทคโนโลยีในการคัดเลือกยีน

ที่ช่วยให้้มีิสุขภาพแข็งแรง โดยคัดเลือกยีนที่ทำให้้อายุยืนใส่เข้าไป

ในเซึ่ลล์มินุษย์ตั�งแต่ก่อนตั�งครรภ์ นอกจากนี� ยังมิีเทคโนโลยีและ

นวััตกรรมในก�รดูัแลผู้สูงอ�ยุ ซ่ึึ่งจะเข้ามิีบทบาทในการดำเนิน

ชีวิตมิากขึ�น อาทิ เทคโนโลยีที่เป็นอุปกรณ์สวมิใส่ได้เพื่อติดตามิ

การเคลื่อนไห้วห้รือปัจจัยสุขภาพอื่น ๆ หุ้่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ 

อปุกรณแ์จง้เตอืนเรือ่งยา การใช ้GPS นำทางปอ้งกนัการห้ลงทาง 

กลับบ้าน และระบบวิดีโอติดตามิระยะไกล

อย่างไรก็ตามิ ควั�มก้�วัหน้�ของเทคโนโลยีอ�จทำให้เกิดั

ควั�มเหล่่อมล้ำท�งเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจากราคาของ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมิทางการแพทย์ที่ค่อนข้างสูง ผู้ที่

สามิารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมิเห้ล่านี� จึงมิักเป็นกลุ่มิ

คนที่มีิรายได้สูงรวมิถึงความิเห้ลื่อมิล�ำทางสังคมิและเศรษฐกิจ 

อื่น ๆ  จากปัญห้าช่องว่างในการเข้าถึงข้อมิูลข่าวสาร และความิรู ้

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital divide) โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีที่มีิบทบาทสำคัญอย่างมิากในระบบเศรษฐกิจยุคให้มิ่ 

และส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาทักษะและความิรู้ของบุคคล 

ดังนั�น ในอนาคตอาจยิ่งส่งผลให้้เกิดความิเห้ลื่อมิล�ำของ

คุณภาพชีวิตระห้ว่างประชากรที่ มีิระดับรายได้แตกต่างกัน  

รวมิถึงประชาชนท่ีสามิารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้กับท่ีไมิ่สามิารถ 

เข้าถึงเทคโนโลยีได้มิากยิ่งขึ�นไปอีก

2.2.2  ร ะ บ บ อั ติ โ น มั ติิ ที่ ส่ ง ผ ล ติ่ อ ก า ร
ทดแทนแรงงานคัน

ในชว่งทีผ่า่นมิาการพัฒนาระบบอัตโนมัิต ิซ่ึึ่งมีิทั�งหุ้น่ยนต ์ปญัญา 

ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และซึ่อฟท์แวร์ มีิความิ 

ก้าวห้น้าเป็นอย่างมิาก หุ้่นยนต์ได้ถูกนำมิาใช้ในสายการผลิต

และงานซึ่�ำ ๆ ขณะที่ AI ถูกนำมิาใช้ในการวิเคราะห้์รูปแบบ 

(patterns) การคาดการณ์และการตัดสินใจ ซ่ึึ่งจะเข้ามิาแทน

ตำแห้น่งงานท่ีต้องใช้ทักษะสูงได้เช่นกัน และในอนาคตคาดการณ์ 

ว่าระบบปัญญาประดิษฐ์อาจจะถูกพัฒนาให้้มิีความิก้าวห้น้ามิาก 

ขึ�นไปสู่ Artificial General Intelligence (AGI) ที่สามิารถ 

ทำงานเทียบเท่ากับสมิองมินุษย์ โดยสามิารถเรียนรู้ วางแผน 

แก้ปัญห้า รวมิทั�งมีิความิคิดที่สลับซึ่ับซึ่้อนได้ ห้รืออาจจะมีิ

ปญัญาเห้นอืมินษุยท์ีเ่รยีกวา่ซึ่ปุเปอรป์ญัญาประดษิฐ ์(Artificial 

Super intelligence : ASI) โดยมิีความิสามิารถในระดับที่มิ ี

ความิคิดสร้างสรรค์ การเข้าสังคมิ และมิีความิรู้สึกที่ละเอียด 

อ่อนเช่นเดียวกับมินุษย์45 

เมิื่อหุ้่นยนต์และ AI ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามิารถเข้ามิา

ตอบโจทยก์ารปฏบิตังิานไดห้้ลากห้ลายขึ�น จงึเปน็ทีค่าดการณว์า่

ในอีก 10 – 20 ปีข้างห้น้า แรงงานในอาเซึ่ียนร้อยละ 5646 จะได้รับ 

ผลกระทบจากการทดแทนด้วยหุ้่นยนต์และระบบอัตโนมัิติในการ

ผลติสนิคา้และบรกิาร ซึ่ึง่จะเกดิขึ�นมิากในธรุกจิโรงแรมิ รา้นอาห้าร 

ค้าปลีก ค้าส่ง ก่อสร้าง และธุรกิจ BFSI (Banking, Financial 

Service, Insurance) สำห้รับประเทศไทยคาดการณ์ว่าในปี 

2028 ระบบปญัญาประดิษฐจ์ะถูกนำไปใชใ้นทางธุรกจิผา่นคลาวด ์

มิากขึ�น รวมิทั�งถูกนำมิาใช้ในกระบวนการทำงาน ส่งผลให้้มิี

ทั�งตำแห้น่งงานและกำลังแรงงานที่ห้ายไปจากตลาดงานและ

ตำแห้น่งงานให้มิ่เพิ่มิขึ�น รวมิถึงทำให้้ลักษณะงานเปลี่ยนแปลงไป  

เนื่องจากระบบปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามิาทดแทนแรงงานใน 

การทำงานให้้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ�น47

45 ศาสตราจารย์ Mark Bishop ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์คอมิพิวเตอร์จาก Goldsmiths, University of London นำเสนอในการประชุมิทาง
วิชาการ ณ กรุงบรัสเซึ่ลส์ อ้างอิงจากวารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากกรุงบรัสเซึ่ลส์ กุมิภาพันธ์ 2561

45 International Labor Organization, 2016
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ทั�งนี�  คาดการณ์ว่าตำแห้น่งงานที่จะห้ายไปมิากที่สุดอยู่ ใน 

3 อตุสาห้กรรมิ48 อาท ิ1) การเกษตร 1.7 ลา้นตำแห้นง่ ห้รอืรอ้ยละ 

14.5 ของกำลังแรงงาน 2) การผลิต 840,000 ตำแห้น่ง ห้รือ 

ร้อยละ 11.6 ของกำลังแรงงาน และ 3) ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก 

760,000 ตำแห้น่ง ห้รือร้อยละ 10.4 ของกำลังแรงงาน และจะ

เกิดอาชีพให้มิ่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อาทิ นักวิทยาศาสตร ์

ข้อมิูล (Data Scientist) วิศวกรรมิปัญญาประดิษฐ์ (AI/ 

Machine Learning Engineer) ห้รือผู้เชี่ยวชาญทางด้าน 

ฮาร์ดแวร์ (AI Hardware Specialist) โดยกว่าร้อยละ 65 ของ 

นักเรียนที่ศึกษาในระดับประถมิศึกษาในปัจจุบัน จะจบออกมิา 

และทำงานประเภทให้มิ่ ๆ ที่ไมิ่มิีอยู่ในปัจจุบัน49

ดังนั�น การยกระดับทักษะ (Up-skill) และการปรับเปลี่ยนทักษะ 

(Re-skill) ห้รือการศึกษาเพ่ิมิเติมิองค์ความิรู้และพัฒนาทักษะ

ต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะในการทำงานร่วมิกันกับอุปกรณ์ดิจิทัล

ทั�งทักษะการใช้งาน การจัดการ และการสร้างเทคโนโลยีห้รือ

ฐานข้อมิูล50 รวมิถึงทักษะที่จะถูกทดแทนได้ยากอื่น ๆ อาทิ ทักษะ 

ดา้นการสือ่สารและปฏิสมัิพนัธก์บัผูอ้ืน่ ทักษะความิคิดสรา้งสรรค ์

ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ทั�งนี� การออกแบบอาจต้องมิีความิ 

จำเพาะ เนือ่งจากศกัยภาพของคนในกลุม่ิต่าง ๆ  มิรีะดบัทีแ่ตกต่างกนั  

โดย Institute for Adult Learning Singapore ระบุว่า 

เมิื่ออายุมิากขึ�นระดับของทักษะด้านต่าง ๆ จะมิีแนวโน้มิลดลง 

โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี อีกทั�ง ยังพบว่าผู้มิีอายุ 

50 – 70 ปี ที่มิีระดับการศึกษาต่ำกว่าระดับมิัธยมิศึกษา  

กว่าร้อยละ 95 ไมิ่มิั่นใจเกี่ยวกับทักษะทางคอมิพิวเตอร์ของตน51

เช่นเดียวกับในรายงานของ Mercer and Oliver Wyman 

companies ท่ีระบุว่า นอกจากผู้สูงอายุจะเสี่ยงต่อการไมิ่มีิ 

งานทำจาก Age Discrimination แล้ว ห้ากทำงานในกลุ่มิงาน 

ทักษะต่ำก็จะเสี่ยงต่อการถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมิัติ

47 Frey, C. B. (2017, March 18). The future of jobs and growth: Making the digital revolution work for the many. Retrieved from 
https://www.G20-insights.org

48 Cisco. (2018). Technology and the future of ASEAN jobs: The impact of AI on workers in ASEAN’s six largest economies. Author
49 The Future of Jobs Report 2018 ของ World Economic Forum
50 Frey, C. B. (2017, March 18). The future of jobs and growth: Making the digital revolution work for the many. Retrieved from 

https://www.G20-insights.org
51 https://www.csc.gov.sg/articles/lifelong-learning-and-ageing-evidence-from-singapore

ร่ปภาพที่ 19 ระดับทักษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ จำาแนกตามิช่วงอายุ

ที่มา: Institute for Adult Learning Singapore. Monitoring mechanisms for lifelong learning in Singapore: Why, how, and what’s more.
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ร่ปภาพที่ 20 ความิเสี่ยงต่อการถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมิัติของผู้สูงอายุ (ร้อยละ)

ที่มา: The twin threats of aging and automation. Mercer and Oliver Wyman companies.

2.2.3  อทิธิพลของเทคัโนโลยทีีส่ง่ผลให่เ้กดิ
การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันของ
การบริโภคัสื่อ

รายงานสถิติของ Digital 2021 สำรวจพฤติกรรมิการใช ้

อนิเทอรเ์นต็ของคนวยั 16 – 64 ป ีพบวา่ มีิการใชอ้นิเทอรเ์นต็เฉลีย่ 

6 ชั่วโมิง 54 นาที/วัน โดยเว็บไซึ่ต์ที่เป็นที่นิยมิในโลก 5 อันดับแรก 

ได้แก่ Google, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram 

ซึ่ึ่งคนไทยใช้เวลากับสังคมิออนไลน์เฉล่ีย 2 ชั่วโมิง 48 นาทีต่อวัน 

เทียบกับค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ท่ี 2 ชั่วโมิง 25 นาทีต่อวัน และ 

ประชากรร้อยละ 69 ได้มิีการใช้สังคมิออนไลน์เป็นที่เรียบร้อย 

รวมิถึงมิแีนวโนม้ิเพิม่ิสูงขึ�นอยา่งตอ่เนือ่ง รวมิถึงใชส้งัคมิออนไลน์ 

เปน็ชอ่งทางห้ลักในการตดิตามิขา่วสารเปน็อนัดบั 1 ของโลกในปนีี�  

ห้รือคิดเป็นร้อยละ 7852 นอกจากนี� คนไทยยังชื่นชอบการเล่น 

วิดีโอเกมิเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตวัย 16 – 64 ปี  

กว่าร้อยละ 96.6 ระบุว่าชอบเล่นเกมิผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ  อยู่เสมิอ  

ขณะที่ค่า เฉลี่ยของโลกมีิสัดส่วนอยู่ เ พียงร้อยละ 86.953  

และแมิ้ว่าความิเร็วอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มิือถือจะต่ำกว่า 

ค่าเฉลี่ยของโลก แต่ประเทศไทยมีิความิเร็วของการเช่ือมิต่อ 

อินเทอร์เน็ตประจำที่ (Fixed Internet Connection) อาทิ 

สายทองแดง สายใยแก้วนำแสง เป็นอันดับ 1  ของโลก 

ซึ่ึ่งแสดงให้้เห้็นว่ารูปแบบการรับสื่อ การสื่อสารระห้ว่างกัน 

รวมิถึงการรับรู้ข้อมูิลข่าวสารต่าง ๆ จะมีิสังคมิออนไลน์เป็น

กลไกสำคัญในการสื่อสาร และการบ่มิเพาะห้รือห้ล่อห้ลอมิ

ความิคิดของคนในสังคมิโลกยุคให้มิ่ อย่างไรก็ตามิ ถึงแมิ้

การเสพสื่อสามิารถสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง แต่มิ ี

ข้อพึงระวัง คือ การเข้ามิาควบคุมิ (Manipulate) การใช้ชีวิตผ่าน 

การบริโภคสื่อเพียงบางด้าน จากการทำงานของอัลกอริทึมิ 

ที่อยู่ เบื�องห้ลัง รวมิถึงความิเปราะบางในสังคมิออนไลน ์

ที่ มิี งานศึกษาระบุว่ า  ส่ งผลต่อปัญห้าสุขภาพจิต  อาทิ  

ความิต้องการเป็นที่ยอมิรับในสังคมิออนไลน์จนกลายเป็น

ความิกังวล สร้างความิเครียด ลดความิมิั่นใจในตนเอง ดังนั�น 

การสร้างทักษะชีวิตและความิเท่าทันต่อสื่อสังคมิออนไลน์ 

ตั�งแต่เด็กจึงถือเป็นอีกประเด็นห้นึ่งที่จะทวีความิสำคัญยิ่งขึ�น

52 กรุงเทพธุรกิจ. https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950958 วันที่ 25 กรกฎาคมิ 2564
53 Marketingopps. https://www.marketingoops.com/digital-life/digital-2021-report-in-jan-by-we-are-social-and-hootsuite/ วันที่ 30 มิกราคมิ 2564
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ร่ปภาพที่ 21 ปริมิาณการใช้สังคมิออนไลน์ในการค้นห้าข้อมิูลของเจเนอเรชันซึ่ี (ร้อยละ)

ที่มา: สถาบัน Pew research Center

54 เจเนอเรชันวาย คือผู้ท่ีเกิดระห้ว่างปี ค.ศ. 1981 – 1996 (Pew Research)
55 ผลการศึกษาจาก บริษัท PricewaterhouseCoopers ห้รือ PWC เรื่อง NextGen: A global generational study 2013
56 จากผลสำรวจของ Economic Intelligence Center (SCB) พบว่า ร้อยละ 86 ของคนทำงานประจำอยากลาออกมิาทำงานรูปแบบ Gig Economy โดยคนที่ทำงาน

ในบริษัทเอกชนอยากเปล่ียนมิากกว่าคนทำงานภาครัฐ และคนเจนเนอเรชั่นวายอยากเปลี่ยนมิากที่สุด
57 การสำรวจทัศนคติการมีิครอบครัวและมิีบุตรของกลุ่มิประชากรเจนเนอเรชั่นวาย โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมิแห้่งชาติ ร่วมิกับ SAB (2561) และ

รายงานผลการศึกษา โครงการการเปล่ียนแปลงทางประชากรและความิอยู่ดีมิีสุขในบริบทสังคมิสูงวัย กลุ่มิตัวอย่าง : สตรีวัยเจริญพันธุ์ (เมิษายน 2561) โดยสถาบัน
ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มิห้าวิทยาลัย

2.3  แนวคัิดการดำเนินชีวิติของประชากรร่่นให่ม่ส่งผลติ่อประเด็นการ
พัฒนาในห่ลายมิติิ

รุ่นประชากรที่มิีความิสำคัญอย่างมิากในอนาคตจะเป็นประชากร 

เจเนอเรชันวาย54 และรุ่นห้ลังจากนั�น โดยประชากรรุ่นนี�กำลัง

ทยอยเข้าสู่ตลาดแรงงาน และในระยะ 20 ปี นับจากนี�ประชากร

เจเนอเรชันวายจะมิีสัดส่วนมิากที่สุด โดยที่ เติบโตมิาพร้อมิ

กับบริบททางสังคมิ เศรษฐกิจ การเมิือง และเทคโนโลยีท่ี

เปลี่ยนแปลงไปจากประชากรรุ่นก่อนห้น้า จึงทำให้้มีิพฤติกรรมิ 

ลักษณะรูปแบบการใช้ชีวิต และการให้้คุณค่าด้านต่าง ๆ ท่ีต่าง 

กันออกไป โดยเฉพาะการให้้คุณค่าในเรื่องการทำงานและ 

การใช้ชีวิตส่วนตัว55 ส่งผลให้้การกำห้นดประเด็นการพัฒนาทั�ง 

ในระดับชาติ ระดับองค์กร และระดับบุคคล จะต้องมิีมิาตรการและ

วธิคีดิทีแ่ตกตา่งออกไป โดยทีป่ระชากรเจเนอเรชันวายมิเีปา้ห้มิาย

ในชีวิตการทำงานที่ไมิ่ใช่เพียงเพื่อค่าตอบแทนที่เห้มิาะสมิและ 

การงานที่มิั่นคง แต่ยังต้องสามิารถตอบสนองความิต้องการ

ห้รือความิสนใจของตัวเอง รวมิทั�งยังให้้ความิสำคัญกับ 

ความิสมิดลุระห้ว่างการทำงานกับชวีติส่วนตัว ความิยืดห้ยุน่ในการ 

ทำงานไมิว่า่จะอยูส่ถานทีใ่ด เวลาใด และผา่นอุปกรณใ์ด (Anytime 

Anywhere Any device) โดยกลุ่มิประชากรเจเนอเรชันวาย 

มิีแนวโน้มิจะออกจากงานประจำไปสู่การทำงานในรูปแบบอิสระ

มิากยิ่งขึ�น56 โดยเฉพาะการประกอบอาชีพอิสระที่เป็นลักษณะ

ชั่วคราวห้รือไมิ่ประจำ (Gig Economy)

ทั�งนี�  จากการสำรวจทัศนคติและปัจจัยด้านเศรษฐกิจและ

สังคมิที่มิีผลต่อการมิีบุตรในกลุ่มิประชากรเจเนอเรชันวาย57 

พบว่า ประช�กรเจเนอเรชันวั�ยส่วันใหญ่่กวั่�ร้อยละ 64  

มคีวั�มต้องก�รมีบตุร โดยเฉพาะในกลุม่ิคนโสดทีมี่ิความิต้องการจะ 

แตง่งานและมิคีรอบครวัสงูถงึรอ้ยละ 82 ขณะทีก่ลุม่ผูม้คีรอบครวัั 

แล้วัแต่ยังไม่มีบุตร ต้องก�รที่จะมีบุตรสูงถิ่ึงร้อยละ 85 ทั�งนี� 

ผู้ที่ไมิ่ต้องการมิีบุตรมิีเห้ตุผลสำคัญ คือ ความิต้องการอิสระ 

ในการใช้ชีวิต ความิไมิ่พร้อมิในรายได้และภาระค่าใช้จ่ายท่ี 

คาดว่าจะเพิ่มิขึ�น และความิกังวลภัยทางสังคมิ รวมิทั�งความิไมิ่
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ตอ้งการมิบีตุรยงัมิคีวามิสัมิพันธก์บัเรือ่งงาน โดยเฉพาะเพศห้ญิง 

ที่เห้็นว่าการมีิบุตรเป็นอุปสรรคต่อความิก้าวห้น้าในการทำงาน 

ซึ่ึ่งสะท้อนให้้เห้็นถึงปัญห้าโครงสร้างการทำงานท่ีไมิ่เอื�อต่อการ

มิีบุตรและมิองว่าการมิีบุตรส่งผลต่อการทำงาน และค่านิยมิใน

สังคมิยังเห้็นว่าการมิีและเลี�ยงดูบุตรเป็นห้น้าที่ของผู้ห้ญิง

นอกจากกลุ่มิเจเนอเรชันวายแล้ว เจเนอเรชันซึ่ี  เป็นอีก

ห้นึ่งปรากฏการณ์ที่สะท้อนความิต้องการของคนรุ่นให้มิ่  

ผ่านกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมิของนักเรียน/นักศึกษา  

ทั�งในประเด็นการเมิือง ไปจนถึงความิเห้็นต่างในโรงเรียน สังคมิ  

ห้รอืครอบครัว และอยากเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทางการเมืิองและ 

สังคมิ58 ซึ่ึ่งกลุ่มิวัยนี�เข้าถึงข้อมิูลอย่างกว้างขวาง มีิการพูดคุย

แลกเปลี่ยนข้อมูิลในสังคมิออนไลน์59 และจะกลายเป็นผู้มีิสิทธิ

เลือกตั�งและมิีอิทธิพลต่อการกำห้นดนโยบายของนักการเมิือง 

ในอีกไมิ่กี่สิบปีข้างห้น้า60 คุณค่าและความิเชื่อที่ทั�งคนเจเนอเรชัน 

วายและเจเนอเรชันซีึ่ยดึถือ อาจจะมีิสว่นในการผลักดันเรือ่งตา่ง ๆ  

อาทิ ความิสมิดลุระห้วา่งชวีติและการงาน ความิเทา่เทยีมิระห้วา่ง

เพศ ให้้เห้็นเป็นรูปธรรมิได้ต่อไป

ความิเป็นเมิืองเป็นห้น่ึงในแนวโน้มิสำคัญ (Mega Trend) ที่กำลัง

เกิดขึ�นในปัจจุบันและอนาคต มิีการคาดการณ์ว่าในปี 2593 

ประชากรโลกที่อาศัยในเขตเมืิองจะเพิ่มิขึ�นเป็น 6.7 พันล้านคน 

ห้รือร้อยละ 68 ของประชากรโลก61 โดยปัจจุบันความิเป็นเมิือง

ของกลุ่มิประเทศพัฒนาแล้วได้พัฒนามิาจนถึงจุดอิ่มิตัว ขณะที่ 

ในประเทศกำลังพัฒนายังมิีการขยายตัวได้ค่อนข้างมิาก  

ซึ่ึ่งกิจกรรมิภายในเมิืองจะเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้้ประชากรห้ลั่งไห้ล 

เข้ามิาอยู่ ในเมืิองมิากขึ�น สำห้รับประเทศไทยคาดการณ์ว่า 

สัดส่วนประชากรในเขตเมืิองจะเพิ่มิขึ�นจากร้อยละ 48 ในปี 2558 

เป็นร้อยละ 70 ในปี 2593 และการขยายตัวของเมืิองจะช่วย 

ผลักดันเศรษฐกิจในอนาคต รวมิถึงการกระจายความิเจริญและ

การเติบโตของรายได้ท่ีจะช่วยลดความิเห้ล่ือมิล�ำระห้ว่างพื�นท่ี 

อย่างไรก็ตามิ การเป็นสังคมิเมิืองยังอาจส่งผลกระทบต่อ 

ความิแออัดที่เกิดจากการกระจุกตัวของประชากร การขาดแคลน 

ที่อยู่อาศัยเน่ืองจากความิต้องการที่อยู่อาศัยมิีมิากกว่าจำนวน 

พื�นท่ีท่ีสามิารถจัดสรรได้ ความิเสื่อมิโทรมิของสภาพแวดล้อมิ

และมิลพิษอันเกิดจากการใช้ทรัพยากรจำนวนมิากและการปล่อย 

ของเสียมิากเกินกว่าศักยภาพของระบบจัดเก็บและกำจัดของเสีย 

ตลอดจนปัญห้าการ เข้ า ไมิ่ถึ งบริการภาครัฐที่ เกิดจาก 

ความิไมิ่เพียงพอของระบบบริการห้รือข้อจำกัดของสถานที่ 

ในการให้บ้รกิาร จนอาจกอ่ให้เ้กดิปญัห้าความิเห้ลือ่มิล�ำทีเ่กดิจาก 

การกีดกันประชากรที่มิีเศรษฐฐานะต่ำและการถือครองทรัพย์สิน 

ทีก่ระจกุในกลุม่ิคนจำนวนนอ้ย ดงันั�นจงึจำเปน็ตอ้งมิกีารพฒันา

โครงสร้างพื�นฐาน ระบบบริห้ารจัดการ รวมิทั�งวางแผนการ 

กระจายการพัฒนาเมิืองให้้สามิารถรองรับการขยายตัวของ

ประชากรในเขตเมืิอง

58 ‘เมิือ่ห้นุม่ิสาวยนืขึ�นโห้ร่อ้ง’ คยุกบั ดร.กนกรตัน ์เลศิชสูกลุ ถงึขบวนการนกัเรยีน-นกัศกึษา.  https://thematter.co/social/interview-kanokrat-lertchoosakul/121470  
วันที่ 24 สิงห้าคมิ 2563

59 Pew research. https://www.pewresearch.org/ fact-tank/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/
60 กนกรัตน์ เลิศชูสกุล จาก ‘สวัสดีวันจันทร์’ สู่ #ฟ้ารักพ่อ ไมิ่มีิใครห้ยุด First Time Voter ได้ https://waymagazine.org/interview-kanokrat/ 

วันที่ 22 มีินาคมิ 2562
61 ‘World Urbanization Prospects, 2018

2.4  ประชากรมีแนวโน้มจะอาศัยอย่่ในเขติเมืองมากขึ�น จำเป็นติ้องม ี
การพัฒนาโคัรงสร้างพื�นฐานและการบริห่ารจัดการไม่ให้่เกิดผล 
กระทบเชิงลบจากการเป็นเมือง
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การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ ทัศนคติในการ 

ดำเนินชีวิต และค่านิยมิสมิัยให้มิ่ ทำให้้ครอบครัวมิีขนาดเล็กลง 

และมิีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและรูปแบบท่ีห้ลากห้ลาย

มิากขึ�นจากในอดีตที่มีิลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวพ่อแมิ่ลูก  

กลายเป็นครอบครวัทีม่ิขีนาดเลก็ลงห้รอือาจเป็นครวัเรอืนคนเดยีว  

โดยคาดการณ์ว่าในอนาคตจะมิีสัดส่วนถึง 1 ใน 5 ของ 

ครัวเรือนทั�งห้มิด ซ่ึึ่งส่งผลกระทบต่อโอกาสในการเพิ่มิอัตรา

การเกิดของประชากรในประเทศไทย ขณะเดียวกัน ยังส่งผลให้้มิี 

ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวมิีแนวโน้มิมิากขึ�น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ

เพศห้ญิง เนื่องจากเพศห้ญิงมิีอายุคาดเฉล่ียสูงกว่าเพศชาย 

ประกอบกับผู้สูงอายุเพศห้ญิงยังพ่ึงพิงรายได้จากบุตรเป็นห้ลัก 

ขณะที่ผู้ชายมิีรายได้มิาจากการทำงาน แต่ในอนาคตการที่จะ 

ห้วังพึ่งการดูแลจากบุตรจะเป็นไปได้ยากขึ�น แสดงให้้เห็้นถึง 

สถานการณ์ที่ผู้สูงอายุ เพศห้ญิงจะเผชิญความิเสี่ยงทาง 

เศรษฐกิจมิากกว่าเพศชาย นอกจากนี� ยังมิีครอบครัวในรูปแบบ 

ท่ีห้ลากห้ลายมิากขึ�น อาทิ ครอบครัวข้ามิรุ่น ครอบครัวพ่อ 

ห้รือแมิ่เลี�ยงเดี่ยว ครอบครัวเพศเดียวกัน ทั�งนี� ข้อมิูลจาก 

LGBT CAPITAL ปี 2562 ระบุว่า กลุ่มิเพศทางเลือกในประชากร

ไทยที่อายุมิากกว่า 15 ปี มีิจำนวน 3.6 ล้านคน ห้รือมีิสัดส่วน

ประมิาณร้อยละ 5 ของประชากรไทย62

นอกจากนี� ครอบครัวถือว่าเป็นรากฐานสำคัญต่อการสร้าง

ประชากรที่มีิคุณภาพ อย่างไรก็ตามิ ในแต่ละปีมิีเด็กจำนวนมิาก

ประสบปัญห้า โดยในปี 2561 มิีเด็กและเยาวชนถึง 75,350 คน 

ประสบปัญห้า อาท ิเดก็ทีผู่ป้กครองไม่ิสามิารถเลี�ยงด ู(10,806 คน) 

เด็กกำพร้าเร่ร่อนห้รือถูกทอดทิ�ง (4,307 คน) ครอบครัวยากจน 

(46,896 คน) ถูกกระทำรุนแรง (7,249 คน) อีกทั�ง แนวทาง 

การพัฒนาท่ีผ่านมิายังไมิ่ได้ให้้ความิสำคัญกับการพัฒนา

สถาบันครอบครัวมิากเท่าที่ควร ทั�งการละเลยในระดับปัจเจก 

อาทิ การที่พ่อแมิ่ให้้ความิสำคัญกับการประกอบอาชีพมิากกว่า

2.5  คัรอบคัรัวที่ไม่มีบ่ติรและอย่่คันเดียวมีแนวโน้มเพิ่มขึ�น ส่งผลกระทบ 
ติอ่การเพ่ิมอัติราการเกิดของประชากร และคัวามเสีย่งทางเศรษฐกิจ
ของผ่้ส่งอาย่

ติารางที่ 3 ประชากรและสัดส่วนประชากรที่อาศัยในเขตเมิือง ในกลุ่มิประเทศอาเซึ่ียนในปี 2558 และ 2593

ประเทศ
ประชากรในเขติเมือง 

(ล้านคัน)
สัดส่วนประชากร

ในเขติเมือง (ร้อยละ)

2558 2593 2558 2593

สิงคั์โปร์ 5.5 6.6 100 100

บร่ไน 0.3 0.5 77 86

มาเลเซีีย 22.8 36.4 74 87

อินโดนีเซีีย 137.6 234.1 53 73

ไทย 32.7 45.4 48 70

ฟิิลิปปินส์ 47.1 93.5 46 62

เวียดนาม 31.6 65.7 34 57

ลาว 2.2 5.1 33 56

เมียนมาร์ 15.6 29.4 30 47

กัมพ่ชา 3.4 9.1 22 42

ที่มา: World Urbanization Prospects, 2018

62 กรุงเทพธุรกิจ. https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/933909 วันที่ 23 เมิษายน 2564

ส่วนที่ 2
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ท่ีผ่านมิามีิการดำเนินการที่สำคัญจากการเข้าสู่ประชาคมิ

อาเซึ่ียน โดยมิีการออกข้อตกลงยอมิรับร่วมิในเร่ืองคุณสมิบัติ

ของนักวิชาชีพอาเซึ่ียน (Mutual Recognition Arrangements 

: MRAs) อาทิ วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สถาปนิก วิศวกร ทำให้ ้

ประชาชนอาเซึ่ียนที่ประกอบวิชาชีพข้างต้นสามิารถเคลื่อนย้าย 

ไปทำงานภายใต้ประเทศสมิาชิกอาเซีึ่ยนได้สะดวกยิ่งขึ�น ซึ่ึ่งใน

อนาคตจะมิีการดำเนินการเพื่อให้้อาเซึ่ียนมีิความิสัมิพันธ์ที่เป็น

ห้นึ่งเดียวกันมิากยิ่งขึ�น โดยมิีการจัดทำแผนง�นประช�คม

ก�รเม่องและควั�มมั่นคงอ�เซีียน 2025 ท่ีมุิ่งเน้นให้้อาเซึ่ียน

เป็นประชาคมิที่ ยึดมิั่น ในกฎกติกาและทุกฝ่ายมีิส่วนร่วมิ  

โดยประชาชนมีิสทิธิมินุษยชน เสรีภาพขั�นพื�นฐาน และความิยุตธิรรมิ 

ทางสังคมิ อาศัยอยู่ ในสิ่งแวดล้อมิที่ปลอดภัยและมิั่นคง  

มิศัีกยภาพในการรบัมิอืกบัความิทา้ทายให้มิ ่ๆ  อย่างมิปีระสทิธภิาพ 

แผนง�นประช�คมเศรษฐกจิอ�เซียีน 2025 ทีมุ่ิง่เนน้ให้เ้ศรษฐกิจ 

ของอาเซีึ่ยนมิีการรวมิตัว และ เชื่อมิโยงกันในระดับสูงมิี 

ความิสามิารถในการแข่งขัน มิีนวัตกรรมิและพลวัต ตลอดจน 

มิีความิเชื่อมิโยงและความิร่วมิมิือรายสาขาที่เพิ่มิขึ�น โดยให้้

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และให้้อาเซีึ่ยนเป็นส่วนสำคัญของ

ประชาคมิโลก และแผนง�นประช�คมสังคมและวััฒนธรรม

อ�เซีียน 2025 ที่มิุ่งเน้นส่งเสริมิให้้ประชาชนในอาเซึ่ียนทุกคน

มิีคุณภาพชีวิตในระดับสูง มิีการส่งเสริมิการพัฒนาทางสังคมิ

และการรักษาสิ่งแวดล้อมิผ่านกลไกที่มิีประสิทธิภาพ มิีขีด 

ความิสามิารถและศักยภาพในการปรับตัวและตอบสนองต่อ 

ความิเปราะบางทางสงัคมิเศรษฐกจิ ภยัพบิตั ิการเปลีย่นแปลงสภาพ 

ภูมิิอากาศ ตลอดจนภัยคุกคามิให้มิ่ และเป็นประชาคมิที่มีิพลวัต 

สามัิคคี ตระห้นัก และภูมิิใจในอัตลักษณ์ วัฒนธรรมิ และมิรดก

ตกทอด ซึ่ึง่การดำเนนิการภายใตแ้ผนงานทั�ง 3 แผนขา้งตน้ จะเปน็ 

ปัจจัยห้นุนเสริมิให้้ประชาชนภายในอาเซึ่ียนมิีการเคลื่อนย้าย

ภายในภูมิิภาคมิากยิ่งขึ�น

2.6  การเปน็ประชาคัมอาเซียีนและการสง่เสรมิการลงท่นในเขติเศรษฐกจิ 
พิ เศษ จะทำให่้ เกิดการเคัลื่อนย้ายแรงงานที่ เสรี  ก่อให้่เกิด 
คัวามห่ลากห่ลายทางวัฒนธรรมในพื�นที่ติ่าง ๆ มากยิ่งขึ�น

ร่ปภาพที่ 22 การเปลี่ยนแปลงขนาดครอบครัวในประเทศไทย (ร้อยละ)

ที่มา: ณรจญา ตัญจพัฒน์กุล, 2563

ส่วนที่ 2
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การใช้เวลาอย่างมีิคุณภาพ ส่งผลให้้เกิดช่องว่างในการสื่อสาร

ระห้ว่างพ่อแมิ่และลูก และเกิดเป็นปัญห้าความิแตกต่างทาง

ทศันคติของคนระห้วา่งวัยมิากยิง่ขึ�น รวมิถึงนโยบายการพัฒนา

ยังยึดห้น่วยบุคคลเป็นห้ลัก อาทิ นโยบายค่าแรงขั�นต่ำที่เน้น 

การช่วยเห้ลือในระดับปัจเจกที่ไมิ่ครอบคลุมิค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดย 

เฉพาะการเลี�ยงดูบตุร ดังนั�น การให้ค้วามิสำคัญกับการแก้ไขปัญห้า 

ครอบครัว จึงเป็นสิ่งที่มีิความิสำคัญอย่างยิ่ง สำห้รับการสร้าง

ประชากรที่มีิคุณภาพในยุคของการเกิดน้อยดังเช่นปัจจุบัน
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิิอากาศเป็นสถานการณ์ทาง 

สิ่งแวดล้อมิสำคัญท่ีไมิ่เพียงแต่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อความิ

ห้ลากห้ลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

แต่ยังนำไปสู่ความิเส่ียงในเร่ืองความิเป็นอยู่ อาห้าร และความิ

มิั่นคงของมินุษย์ ทั�งนี� จากผลการศึกษาวิจัยได้ระบุปัจจัยเสี่ยง 

อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิิอากาศ ประกอบด้วย 

1) ความิเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงและสภาพแวดล้อมิที่

อันตรายที่เป็นผลจากคลื่นพายุซัึ่ดฝั�ง (Storm surges) ระดับ

น�ำทะเลที่สูงขึ�น (Sea level rise) และน�ำท่วมิชายฝั�งทะเล 

(Coastal flooding) น�ำท่วมิบนพื�นดินในเขตตัวเมืิอง และ

ปรากฏการณ์ความิร้อนที่ทวีความิรุนแรงมิากขึ�น 2) ความิเสี่ยง 

เชงิระบบเนือ่งจากสภาพอากาศทีรุ่นแรง นำไปสูก่ารพังทลายของ

เครือข่ายโครงสร้างพื�นฐานต่าง ๆ และจุดวิกฤตของการบริการ 

รูปแบบต่าง ๆ 3) ความิเสี่ยงในความิไมิ่มิั่นคงทางอาห้ารและ 

น�ำ และความิสูญเสียสภาพความิเป็นอยู่ในชนบทและรายได้ของ 

ประชากรผู้ยากไร้ และ 4) ความิเสี่ยงในการสูญเสียระบบนิเวศ 

และความิห้ลากห้ลายทางชีวภาพ โดยผลกระทบท่ีเกิดขึ�นจะมีิ 

ความิรุนแรงและแปรปรวนในระดับที่ แตกต่างกันในแต่ละ 

ภูมิิภาค ขึ�นอยู่กับสภาพภูมิิประเทศของพื�นท่ีนั�น โดยในภูมิิภาค

เอเชีย คาดการณ์ว่าการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิิอากาศจะทำให้้

เกิดการเพิ่มิขึ�นของน�ำท่วมิ ความิร้อน และภัยแล้งที่จะกระทบต่อ

การขาดแคลนอาห้ารและน�ำ

สำห้รับประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมิชาตแิละสิง่แวดลอ้มิ (2562)64 ระบวุา่ ประเทศไทยเปน็ประเทศ 

อันดับ 9 ของโลกที่มีิความิเสี่ยงสูงที่สุดที่ได้รับผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิิอากาศ จากการจัดอันดับ Climate 

Risk Index โดย German watch ซึ่ึ่งท่ีผ่านมิาประเทศไทยเกิด 

ภัยพิบัติทางธรรมิชาติกว่า 137 ครั�ง โดยเฉพาะการเกิดอุทกภัย 

ครั�งให้ญ่เมิื่อปี 2554 และมิีแนวโน้มิเกิดอุทกภัยมิากขึ�น ขณะ 

เดียวกัน จากภาพจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิิอากาศ 

ในประเทศไทย ยังพบว่า ในปี 2643 ประเทศไทยจะมีิอุณห้ภูมิิเฉลี่ย 

รายวัน อุณห้ภูมิิสูงสุด อุณห้ภูมิิต่ำสุดและปริมิาณน�ำฝนเฉลี่ย 

สูงขึ�นอย่างมิีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี� จากแบบจำลอง

คณิตศาสตร์ 20 ปี ระห้ว่างปี 2559 – 2578 พบว่า ในทุกภูมิิภาค

ของประเทศไทยมีิอณุห้ภูมิเิฉลีย่ อุณห้ภูมิสูิงสุดเฉลีย่ และอุณห้ภูมิิ

ต่ำสุดเฉลี่ย มิีแนวโน้มิสูงกว่าค่าปกติมิาตรฐานประมิาณ 0.5 – 

1.5 องศาเซึ่ลเซีึ่ยส ในส่วนปัญห้าด้านสาธารณสุข พบว่าการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิิอากาศจะกระทบต่อการขาดแคลนน�ำ

สะอาดอันเกิดจากภัยแล้ง การเกิดโรคติดเชื�อที่เกิดจากอุทกภัย 

การเจ็บป่วยจากความิร้อนที่ทำให้้ร่างกายขาดน�ำ การเจ็บป่วย 

ด้วยโรคติดต่อนำโดยแมิลง เนื่องจากอุณห้ภูมิิที่สูงขึ�นจะช่วยเร่ง 

ระยะฟักตัวของแมิลงพาห้ะให้้เร็วขึ�น รวมิทั�งอุณห้ภูมิิที่เพ่ิมิขึ�น 

อาจทำให้้เกิดการดื�อยาของแบคทีเรีย ห้รือการกลายพันธุ์ของ

โรคได้

2.7  การเปลีย่นแปลงภม่อิากาศทีจ่ะทวคีัวามรน่แรงมากขึ�น สง่ผลกระทบ 
ติ่อการอพยพย้ายถิ่นในพื�นที่ล่่มน�ำ และอาจทวีคัวามร่นแรงต่ิอการ
เกิดโรคั

นอกจากนี� ที่ผ่านมิาประเทศไทยยังมิีการส่งเสริมิการลงทุนที่

จะช่วยยกระดับอุตสาห้กรรมิและบริการของประเทศไทยอย่าง

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมิการลงทุนโดยคณะกรรมิการ

ส่งเสริมิการลงทุน (The Board of Investment of Thailand: 

BOI) และการส่งเสริมิการลงทุนในพื�นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ท่ีก่อให้้เกิด

ความิต้องการแรงงานมิากขึ�น ตลอดจนมีิการนำเข้าแรงงาน 

ต่างชาติเพื่อเติมิเต็มิทักษะที่แรงงานไทยไมิ่อาจตอบสนองต่อ

ความิตอ้งการของนกัลงทนุตา่งชาตไิด ้รวมิถงึยงัมิแีผนสง่เสรมิิ

การลงทุน และการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั�งพื�นที่ระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคใต้ ระเบียงเศรษฐกิจภาคเห้นือ ระเบียงเศรษฐกิจภาค 

ตะวันออกเฉียงเห้นือ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

ทำให้้ ในอนาคตประเทศไทยจะมิีประชากรชาวต่างชาติที่ มีิ

วัฒนธรรมิแตกต่างกันมิาอาศัยในประเทศมิากขึ�น จึงจำเป็น

ต้องมิีการเตรียมิความิพร้อมิให้้ประชาชนไทยสามิารถดำรงชีวิต

อยู่ภายใต้วัฒนธรรมิที่ห้ลากห้ลายมิากยิ่งขึ�น และห้ลอมิรวมิ

ให้้เกิดความิเป็นห้นึ่งเดียวภายใต้สังคมิพหุ้วัฒนธรรมิที่แท้จริง 

ซึ่ึ่งจะช่วยดึงดูดและธำรงให้้แรงงานต่างชาติที่มีิศักยภาพคงอยู่

ในประเทศและสร้างประโยชน์ให้้แก่ประเทศไทยต่อไป

64 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมิชาติและส่ิงแวดล้อมิ. (2562). แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิิอากาศแห้่งชาติ

ส่วนที่ 2
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สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา (โควิด-19) 

สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจไทยยาวนาน เริม่ิตน้ตั�งแตเ่ดือนธันวาคมิ 

2562 และยืดเยื�อมิาถึงปัจจุบัน ส่งผลให้้เศรษฐกิจทั่วโลกห้ดตัว 

ธนาคารโลกประมิาณการวา่ท่ัวโลกจะมีิคนจำนวน 71 – 100 ลา้นคน 

ท่ีจะตกไปอยู่ ในความิยากจนอย่างรุนแรง (รายได้น้อยกว่า  

1.90 ดอลลาร์สห้รัฐต่อวัน) อีกทั�ง จากข้อมูิลของศูนย์บริห้าร 

สถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโรคโควิด - 19  ณ วันที่  

26 กรกฎาคมิ 2564 ทั่วโลกยังมิีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 4.2 ล้านคน 

จากผู้ติดเชื�อรวมิกว่า 194.8 ล้านคน

สำห้รับประเทศไทยนั�น มีิการห้ดตัวของเศรษฐกิจอย่างรุนแรง 

โดยในช่วงไตรมิาสที่ 2 ปี 2563 ห้ดตัวสูงถึงร้อยละ 12.1 นับเป็น 

การห้ดตัวสูงที่สุดในรอบ 22 ปี ใกล้เคียงกับช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ 

ต้มิยำกุ้งในปี 2540 ที่เคยห้ดตัวถึงร้อยละ 12.5 ในช่วงไตรมิาส 2  

ปี 254165 แต่รอบนี�มิิได้ส่งผลในภาคการเงินเท่านั�น แต่กลับ 

กระทบโดยตรงต่อภาคการผลิตและภาคบริการของทั�งประเทศ 

จากการประเมิินของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมิแห้่งชาติ พบว่า ในช่วงไตรมิาสที่ 1/2564 มีิจำนวน 

ผูว้า่งงานเพิม่ิขึ�น 7.6 แสนคน ห้นี�ครวัเรือนมีิการขยายตัวรอ้ยละ 3.9 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.3 ต่อผลิตภัณฑ์์มิวลรวมิของประเทศ  

ซึ่ึง่มิกีารห้ดตวัจากสถานการณโ์ควดิ-19 โดยมิมีิลูคา่ห้นี�ครวัเรือน 

14.02 ล้านล้านบาท ในไตรมิาสที่ 4/2563

อีกทั�ง โควิด-19 ได้สะท้อนจุดอ่อนสำคัญของระบบสวัสดิการ

สังคมิ ทั�งระบบสุขภาพ ระบบการศึกษา และระบบความิคุ้มิครอง

ทางสังคมิ โดยส่งผลกระทบซึ่�ำเติมิต่อกลุ่มิที่มิีความิเปราะบางใน

สังคมิ ทั�งนี� ธนาคารแห้่งประเทศไทยได้ประมิาณการว่าการระบาด

ระลอกสองจะกระทบแรงงานจำนวน 4.7 ล้านคน โดย 1.1 ล้านคน

มิีความิเสี่ยงที่จะตกงาน และอีก 3.6 ล้านคนมิีความิเสี่ยงที่รายได ้

จะลดลงอยา่งมิาก อกีทั�ง จะเกดิภาวะการลดลงของเงนิออมิ ซึ่ึง่จะ 

ส่งผลต่อความิสามิารถในการรองรับผลกระทบได้น้อยลง66

2.8  โคัวดิ-19 ติวัเร่งการเปลีย่นแปลงและการสะทอ้นคัวามเปราะบางของ
ระบบสวัสดิการสังคัม

ร่ปภาพที่ 23 จำานวนและการคาดการณ์จำานวนคนยากจนอย่างรุนแรง ระห้ว่างปี ค.ศ. 2015 – 2021

ที่มา: Lakner et al (2020) (updated), PovcalNet, Global Economic Prospects. ธนาคารโลก. (2564) 

65 กรุงเทพเศรษฐกิจ. ภูมิิทัศน์เศรษฐกิจไทยปี 2564. https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/938230
66 TDRI. (2564). ผลกระทบทางสังคมิของการระบาดโรคโควิด-19 ระลอกให้มิ่และมิาตรการที่ควรมีิ. วันที่ 26 มิกราคมิ 2564
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นอกจากนี� สถานการณ์โควิด-19 ยังส่งผลต่อการพัฒนาทุน

มินษุย ์โดยเฉพาะการปดิโรงเรียน ทีอ่าจจะสรา้งผลกระทบทางการ

เรียนรู้ให้้กับเด็กในระยะยาว โดยเฉพาะในกลุ่มิเด็กเล็กที่การเรียน

ออนไลน์ไมิ่สามิารถทดแทนการทำกิจกรรมิแบบเจอกันได้ อีกทั�ง 

ยังสะท้อนความิเห้ลื่อมิล�ำทางการศึกษาท่ีเกิดช่องว่างมิากขึ�น 

ระห้ว่างครัวเรือนที่มิีฐานะ และครัวเรือนยากจน โดยห้ลาย

ครอบครัวยังขาดความิพร้อมิในเรื่องการส่งเสริมิการเรียนรู้ 

นกัเรียนรอ้ยละ 47 ระบุวา่ ไมิส่ามิารถเขา้ถึงอินเตอรเ์นต็และตัวเลข

ดงักลา่วเพิม่ิสูงขึ�น ในกลุม่ินักเรยีนชนบท อีกทั�ง ครอบครัวในกลุม่ิ  

ร้อยละ 20 ล่างระบุว่ามิีคอมิพิวเตอร์เพียงร้อยละ 17 เท่านั�น67

ความิเสี่ ยง ในการออกจากระบบการศึกษา เป็นอีกห้นึ่ ง 

ความิทา้ทายสำคญัในชว่งโควดิ-19 โดยกองทนุเพ่ือความิเสมิอภาค 

ทางการศึกษา (กสศ.) คาดว่าในปีการศึกษา 2564 จะมีิเด็กห้ลุด 

จากระบบการศึกษาประมิาณ 5,654 คน และคาดการณ์ว่าสิ�นปี 

การศึกษา 2564 จะมิีเด็กห้ลุดจากระบบ 65,000 คน โดยเฉพาะ 

การห้ลุดจากระบบในช่วงมิัธยมิศึกษาตอนต้นที่ร้อยละ 19 – 20 

มิธัยมิศกึษาตอนปลายอยูท่ีร่อ้ยละ 48 และในจำนวนนี�มิโีอกาสเขา้

มิห้าวิทยาลัยเพียงแค่ร้อยละ 8 – 1068 นอกจากนี� ยังมิีปัญห้าทาง

สังคมิอื่น ๆ  ไมิ่ว่าจะเป็นแนวโน้มิการเกิดความิรุนแรงในครอบครัว 

ภาระการดูแลครอบครัวของผู้ห้ญิง ภาวะสุขภาพจิตที่แย่ลง

ทั�งนี� มิีการประมิาณถึงความิสามิารถในการเรียนรู้ที่จะสูญเสียไป 

โดยใช้ฐานคะแนนการอ่านของ PISA 2018 พบว่า โควิด-19  

จะส่งผลให้้คะแนนลดลง เนื่องจากมีิเด็กบางส่วนจะห้ลุดจาก 

ระบบการศึกษา และทำให้้ขาดการต่อยอดด้านการเรียนรู้

อยา่งไรกต็ามิ สถานการณข์องโควดิ-19 ทำให้เ้กดิการเปลีย่นแปลง 

ในห้ลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการทำงานและการใช้ชีวิตแบบ 

ออนไลน์ ซึ่ึ่งสิ่งเห้ล่านี�สะท้อนโอกาสในการปรับรูปแบบการทำงาน 

และอาจทำให้ก้ารห้าสมิดุลระห้วา่งการมีิครอบครัวและการทำงาน 

มิีความิเป็นไปได้ยิ่งขึ�น นอกจากนี� สถานการณ์ความิไมิ่แน่นอน 

ด้านการประกอบอาชีพช่วงโควิด-19 อาจทำให้้คนตระห้นักถึง

ความิสำคัญของการเก็บออมิและการเข้าสู่ระบบประกันสังคมิ

มิากขึ�น ซึ่ึ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างแรงจูงใจให้้แรงงานเข้าสู่

ระบบได้เพิ่มิขึ�น

67 United Nations Thailand and Oxford Policy Management. (2020). Social Impact Assessment of Covid-19 in Thailand
68 กสศ.สำรวจสถานการณ์เด็กห้ลุดออกนอกระบบห้ลังเปิดเทอมิให้มิ ่

https://www.eef.or.th/news-eef-explore-children-falling-out-of-system-after-new-semester/ 17 มิิถุนายน 2564

ร่ปภาพที่ 24 ผลกระทบจากโควิด-19 ต่อคะแนน PISA

ที่มา: United Nations Thailand and Oxford Policy Management. (2020). Social Impact Assessment of Covid-19 in Thailand.
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ภาพอนาคัติประชากรไทย 
ในระยะยาว

ส่วนที่ 3

การฉายภาพอนาคตประชากรไทยในระยะยาวจะสะท้อนให้้เห้็นถึงการเปลี่ยนแปลงทั�งใน

เร่ืองขนาดและโครงสร้างประชากร บนฐานของบริบทการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั�งที่เป็น 

แนวโน้มิในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเกิดขึ�นในอนาคต ซึ่ึ่งจะนำไปสู่การสร้างฉากทัศน์ของ

สังคมิไทยในอนาคต เพื่อนำไปสู่การรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในระยะต่อไป

3.1  แนวโน้มประชากรไทยในอนาคัติ

3.1.1  แนวโน้มสติรีวัยเจริญพันธ่์ที่ลดลงจะยิ่งส่งผลติ่อ
การเกิดของประชากรไทยในอนาคัติ

สตรีวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15 – 44 ปี มีิแนวโน้มิลดลงจาก 14.20 ล้านคนในปี 2560 เห้ลือ

เพียง 11.81 ลา้นคน ในป ี2580 โดัยสว่ันใหญ่จ่ะเปน็กลุม่อ�ยุ 30 – 44 ป ีถิ่งึรอ้ยละ 54.74  

ของสตรีวััยเจริญ่พันธุ์ทั้งหมดั ซีึ่งจะเป็นกลุ่มที่ส�ม�รถิ่ให้กำเนิดับุตรไดั้ค่อนข้�งย�ก  

สำห้รับสตรีวัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มิอายุ 20 – 29 ปี ซ่ึึ่งเป็นกลุ่มิที่เห้มิาะสมิในการ 

ให้้กำเนิดบุตร จะมิีสัดส่วนเพียงร้อยละ 30.97 ของสตรีวัยเจริญพันธุ์ทั�งห้มิด ดังนั�น  

ด้วยจำนวนสัดส่วนสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ลดลง และอัตราการมีิบุตรท่ีลดลงจากบริบท 

การใชช้วีติทีส่ตรเีขา้สูต่ลาดงาน สง่ผลให้ก้ารสง่เสรมิิการมิบีตุรของประชากรจำเปน็ต้อง 

เร่งดำเนินการตั�งแต่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์เพื่อการมีิบุตรที่มิีคุณภาพ นอกจากนี� ห้ากมีิ

การดำเนินการส่งเสริมิการเข้าถึงเทคโนโลยีช่วยอนามิัยการเจริญพันธุ์ และปรับปรุง

กฎระเบียบต่าง ๆ ให้้เอื�อกับกลุ่มิสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีิอายุมิากกว่า 30 ปีที่ต้องการมีิ

บุตร รวมิทั�งสร้างสภาพแวดล้อมิและรูปแบบการทำงานท่ีเอื�อต่อการเลี�ยงดู จะส่งผล

ให้้อัตราเจริญพันธุ์รวมิเพิ่มิขึ�นได้
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3.1.2  อัติราการเกิดที่ลดลง และอาย่คัาด 
เฉลีย่ทียื่นยาวขึ�น สง่ผลติอ่โคัรงสรา้ง 
ประชากรไทยในอนาคัติ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมิแห้่งชาติได้จัดทำ 

การคาดประมิาณประชากรของประเทศไทย ในระยะ 20 ป ีเพือ่ใชเ้ปน็ 

ข้อมิูลพื�นฐานทางประชากรท่ีสำคัญต่อการพัฒนาประเทศซึ่ึ่ง 

ผลการคาดประมิาณประชากร พบวา่ ในชว่ง 12 ปแีรก (ป ี2561 – 2571)  

ประช�กรรวัมจะยังคงเพิ่มข้ึนอยู่และจะเพิ่มข้ึนไปจนถึิ่งปี 2571  

ทีม่จีำนวันสงูสดุัที ่67.19 ล�้นคน จ�กนัน้ตัง้แตป่ ี2572 เปน็ตน้ม�  

จำนวันประช�กรรวัมจะลดัลง เห้ลือ 67.00 ล้านคน และ  

66.18 ล้านคน ในปี 2575 และปี 2580 ตามิลำดับ โดยที่กลุ่มิ 

วัยแรงงานมีิแนวโน้มิลดลงตั�งแต่ปี 2560 จากร้อยละ 66.09 

เห้ลือร้อยละ 64.12 ร้อยละ 61.37 ร้อยละ 58.80 และร้อยละ 56.80 

ในปี 2565 2570 2575 และ 2580 ในขณะที่สัดส่วนประชากร 

วัยเด็กและผู้สูงอายุมิีสัดส่วนเท่ากันในปี 2562 อยู่ที่ประมิาณ 

ร้อยละ 17.00 แต่ทิศทางในปี 2580 กลับตรงกันข้�ม กล่�วัค่อ 

วััยเดั็กจะมีสัดัส่วันลดัลงเหล่อร้อยละ 14.3 แต่ผู้สูงอ�ย ุ

กลับเพิ่มขึ้นถึิ่งร้อยละ 29.85  ส่งผลให้้จำนวนผู้ สูงอายุ 

จะมิีถึงเกือบ 20 ล้านคน โดยที่อัตราเร่งของกลุ่มิผู้สูงอายุเพิ่มิขึ�น 

สูงกว่าวัยเด็กและวัยแรงงานท่ีลดลง69

ร่ปภาพที่ 25 แนวโน้มิสัดส่วนสตรีวัยเจริญพันธุ์ในช่วงปี 2560 – 2580

ที่มา: รายงานการคาดประมิาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 (ฉบับปรับปรุง), สศช.

69 ทั�งนี� การคาดการณ์ดังกล่าวอยู่บนสมิมิติฐานของภาวะเจริญพันธุ์ระดับกลางที่คาดว่าอัตราการเจริญพันธุ์รวมิยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าอัตราเจริญพันธุ์
รวมิจะอยู่ที่ 1.30 ในปี 2583  (แต่ห้ากเป็นภาวะเจริญพันธุ์ระดับต่ำ TFR จะลดลงเป็น 1.20 ในปี 2583)

ส่วนที่ 3
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ติารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนและโครงสร้างประชากรระห้ว่างปี 2565 – 2580

ประชากร
กล่่มอาย่

2565 2570 2575 2580

จำนวน 
(ล้านคัน) ร้อยละ

จำนวน 
(ล้านคัน) ร้อยละ

จำนวน 
(ล้านคัน) ร้อยละ

จำนวน 
(ล้านคัน) ร้อยละ

ท่กกล่่มอาย่ 66.81 100.0 67.18 100.0 67.00 100.0 66.18 100.0

0 – 14 ปี 11.10 16.4 10.35 15.4 9.61 14.3 8.84 14.3

15 – 59 ปี 42.84 64.1 41.22 61.4 39.39 58.8 37.58 58.8

60 ปีขึ�นไป 13.00 19.5 15.60 23.2 18.00 26.9 19.76 29.9

60 – 69 ปี 7.80 11.7 9.00 13.4 9.71 14.5 9.67 14.6

70 – 79 ปี 3.76 5.6 4.91 7.3 6.09 9.1 7.16 10.8

80 ปีขึ�นไป 1.44 2.1 1.69 2.5 2.19 3.3 2.93 4.5

ที่มา: รายงานการคาดประมิาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 (ฉบับปรับปรุง), สศช.

จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มิสูงขึ�น กระทบกับรายจ่ายด้านสวัสดิการ 

ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลและเงินอุดห้นุนเบี�ยผู้สูงอายุ  

อีกทั�งเมิื่อพิจารณาจากจำนวนผู้สูงอายุที่มิีอายุ 70 ปีขึ�นไป 

ซึ่ึ่งจะเพิ่มิจาก 5.2 ล้านคน ในปี 2565 เป็น 10.1 ล้านคน ในปี 

2580 และเมิื่อพิจารณาถึงช่วงปีที่แตกต่างระห้ว่างอายุคาดเฉลี่ย

การมิีสุขภาพดีกับอายุคาดเฉลี่ยเมิื่อแรกเกิด พบว่า เพศชายจะ

มิีอายุคาดเฉลี่ยการมิีสุขภาพดีต่ำกว่าอายุคาดเฉล่ียเมิื่อแรกเกิด

ประมิาณ 4 ปี ขณะท่ีเพศห้ญิงจะมีิอายุคาดเฉลี่ยการมิีสุขภาพ

ดีต่ำกว่าอายุคาดเฉลี่ยเม่ืิอแรกเกิดประมิาณ 5 ปี สะท้อนให้้เห้็น 

ความิจำเปน็ทีป่ระเทศไทยตอ้งเรง่รดัดำเนนิการพฒันาระบบรองรับ 

การดูแลผู้สูงอายุที่มิีสุขภาพไมิ่แข็งแรง รวมิทั�งการสร้างเสริมิ 

สุขภาพตั�งแต่ช่วงต้นของชีวิตที่จะนำไปสู่การลดการเจ็บป่วย  

และภาวะพึ่งพิงเมิื่อสูงอายุ

ร่ปภาพที่ 26 จำานวนงบประมิาณด้านเบี�ยผู้สูงอายุ และรายจ่ายการให้้บริการด้านสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุ

ที่มา: บุษรา อุดมิประมิวล, 2560
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3.1.3  การขาดแคัลนแรงงานในอนาคัติส่ง
ผลกระทบติ่อภาคัอ่ติสาห่กรรมไทย

โครงสร้างประชากรวัยแรงงานจะลดลงกว่า 3 ล้านคนในทุก 10 ป ี

ขณะที่ความิต้องการแรงงานจะยังคงเพ่ิมิขึ�นห้ากแนวโน้มิ 

การดำเนินอุตสาห้กรรมิยังไมิ่มิีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีตมิาก 

โดยจะปรับเพิ่มิจาก 37.55 ล้านคน ในปี 2560 เป็น 44.71 ล้านคน 

ในป ี2580 ทั�งนี� ทางออกห้นึง่ที่ห้ลายประเทศที่ประสบปญัห้าเรือ่ง

โครงสร้างประชากรสูงวัยปรับใช้ คือ การใช้ระบบอัตโนมิัติในการ

ทดแทนแรงงานซึ่ึ่งจะทำให้้ผลผลิตเพิ่มิขึ�นได้โดยไมิ่จำเป็นต้องใช้

จำนวนแรงงานมิากเห้มืิอนในอดีต โดยคาดว่าการเพิ่มิผลิตภาพ

ร้อยละ 5 จะสามิารถลดความิต้องการแรงงานลงกว่า 2 ล้านคน

ร่ปภาพที่ 27 รายจ่ายการให้้บริการด้านสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 – 2559

ร่ปภาพที่ 28 กำาลังแรงงานและความิต้องการแรงงานของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2580

ที่มา: บุษรา อุดมิประมิวล, 2560

ส่วนที่ 3
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ที่มา:  จากการคำานวนโดยใช้แบบจำาลองและข้อมิูลจากรายงานการคาดประมิาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 (ฉบับปรับปรุง) 
(สศช., 2562ก)
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ร่ปภาพที่ 29 ความิต้องการแรงงานของประเทศ ในกรณีการเพิ่มิผลิตภาพแรงงาน พ.ศ. 2580

ร่ปภาพที่ 30  ผลการศึกษาโครงการจัดทำายุทธศาสตร์การเพิ่มิศักยภาพของอุตสาห้กรรมิไทย ด้วยระบบการผลิตแบบอัตโนมิัติ  
ปี 2558

อย่างไรก็ตามิ การปรับตัวไปใช้ระบบอัตโนมิัติในประเทศไทยยังมิี

ไมิ่มิากนัก โดยพบว่าผู้ประกอบการที่อยู่ในเกณฑ์์อุตสาห้กรรมิ 

4.070 มิีจำนวนเพียงร้อยละ 5 ของอุตสาห้กรรมิไทยทั�งห้มิด  

ในขณะที่โรงงานถึงร้อยละ 85 ยังต้องปรับปรุงกระบวนการผลิต

ให้้เป็นแบบระบบอัตโนมิัติและหุ้่นยนต์ โดยความิเป็นไปได้จะยัง

กระจุกตัวอยู่ท่ีบริษัทขนาดให้ญ่เท่านั�น จึงควรเน้นการส่งเสริมิ

และสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่มิขนาดกลางและขนาดเล็กให้ ้

เข้มิข้นยิ่งขึ�นในอนาคต71

70 อุตสาห้กรรมิ 4.0 ห้มิายถึง การพัฒนาเทคโนโลยีส่ือสารกับเครื่องจักรและระบบ ในลักษณะ Industrial Automation เพื่อผลิตสินค้าตามิความิต้องการของผู้บริโภค
รายบุคคล แต่ยังรักษาประสิทธิภาพการผลิตที่สูง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมิัยมิาประยุกต์ใช้ในการผลิต (ที่มิา: https://www.ftpi.or.th/2015/5199) 

71 บริษัท สุมิิพล คอร์ปอเรชั่น. https://www.sumipol.com/knowledge/ระบบอัตโนมิัติและหุ้่นยนต์/

ส่วนที่ 3

ที่มา:  จากการคำานวนโดยใช้แบบจำาลองและข้อมิูลจากรายงานการคาดประมิาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 (ฉบับปรับปรุง) 
(สศช., 2562ก)
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3.1.4  สัดส่วนผ่้ส่งอาย่ห่ญิงจะเพิ่มขึ�นเมื่อ
อาย่ยิ่งมากขึ�น

เม่ืิอพิจารณาอายุคาดเฉลี่ยของประชากรจำแนกตามิเพศ พบว่า 

เพศห้ญิงมิีอายุยืนยาวกว่าเพศชาย ทำให้้ผู้สูงอายุท่ีเป็นเพศห้ญิง

มิจีำนวนมิากกวา่เพศชาย โดยเดก็ท่ีเกดิมิาสว่นให้ญจ่ะเปน็เพศชาย 

มิากกว่าเพศห้ญิง และเม่ืิอเติบโตขึ�น อัตราเส่ียงต่อการดำเนิน

ชีวิตของเพศชายมีิสูงกว่าเพศห้ญิง ทำให้้วัยแรงงานเพศชายจะ 

มิีจำนวนน้อยกว่าเพศห้ญิง โดยมิีอัตราส่วนเพศชาย 96 คน ต่อ

เพศห้ญิง 100 คน และยิ่งน้อยลงในกลุ่มิผู้สูงอายุที่เป็นผลมิาจาก

การมิีอายุที่ยืนยาวของเพศห้ญิง ทั�งนี� ในระยะ 20 ปีข้างห้น้า 

อตัราสว่นเพศชายจะยิง่นอ้ยลงกวา่ปจัจุบนั โดยคาดวา่ในป ี2580 

จะมิีเพศชาย 92 คนต่อเพศห้ญิง 100 คน ซึ่ึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีิอายุ

มิากกว่า 80 ปี ที่เป็นเพศชายเพียง 41 คนต่อเพศห้ญิง 100 คน

ติารางที่ 5 อัตราส่วนเพศชายต่อเพศห้ญิงของประชากรไทย ปี 2560 - 2580

อาย่ 2560 2565 2570 2575 2580

วัยเด็ก (อาย่ 0–14 ปี) 105 105 105 105 105

วัยแรงงาน (อาย่ 15–59 ปี) 96 97 99 100 101

ผ่้ส่งอาย่ (60 ปีขึ�นไป) 74 72 72 76 71

อาย่ 60-69 ปี 83 82 83 84 86

อาย่ 70-79 ปี 69 66 66 66 68

อาย่ 80 ปีขึ�นไป 52 45 42 41 41

รวม 94 94 93 92 92

ที่มา: รายงานการคาดประมิาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 (ฉบับปรับปรุง), สศช.

ส่วนที่ 3
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ร่ปภาพที่ 31 สัดส่วนประชากรจำาแนกตามิช่วงอายุและระดับการศึกษา

ที่มา: ปรับจากวิเคราะห้์สถานการณ์ประชากรประเทศไทย 2564. UNFPA

3.1.6  อัติราการส่งวัย ในแติ่ละจังห่วัด 
ไม่เท่ากัน

จากข้อมิูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมิและความิมิั่นคงของ

มินุษย์ พบว่า ในแต่ละจังห้วัดของประเทศไทยจะเข้าสู่ระดับของ 

การสงูวยัทีต่า่งกนั โดยจงัห้วดัลำพนู ลำปาง และแพร ่จะเขา้สูส่งัคมิ 

สงูวยัระดบัสดุยอดเรว็กวา่จงัห้วดัอ่ืน ๆ  ห้ากพจิารณาเปน็ภูมิิภาค 

พบว่า ภาคเห้นือ จะมิีสัดส่วนของการสูงวัยที่มิากกว่าภาคอื่น ๆ 

ในขณะที่ภาคใต้จะเข้าสู่ระดับสังคมิสูงวัยระดับสมิบูรณ์และระดับ 

สุดยอดท่ีช้ากว่า ดังนั�น การวางแผนระดับพื�นที่เพื่อตั�งรับและ

จดัการกับความิทา้ทายตา่ง ๆ  จงึเปน็สิง่จำเปน็ รวมิถึงการกระจาย 

ความิเจริญ โดยเฉพาะในภาคการผลิตที่ต้องใช้แรงงานสูงไปยัง

พื�นที่ที่ยังมิีอัตราสูงวัยไมิ่มิากนัก

3.1.5  ผ่้ส่งอาย่จำนวนมากยังมีระดับการ
ศกึษาติำ่ ซีึง่จะนำไปส่ค่ัวามเปราะบาง
ในการเข้าส่่ติลาดงานในอนาคัติ

แนวโน้มิการใช้ระบบอัตโนมิัติที่เพิ่มิขึ�น เป็นสิ่งที่ห้ลีกเลี่ยงได้ยาก

ในอนาคต ทั�งนี� มีิการคาดการณ์ว่ากลุ่มิที่น่าจะได้รับผลกระทบ 

มิากที่สุดคือ แรงงานที่อายุค่อนข้างมิาก ซ่ึึ่งมีิอุปสรรคในการ 

ปรับทักษะ โดยเฉพาะด้านที่ เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี  ทั� งนี�  

ห้ากพิจารณาระดับการศึกษาผู้ที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุ ในปี 2570  

ห้รือเป็นแรงงานที่อายุใกล้เกษียณของไทย จะเห็้นได้ว่าในปี 2563  

แรงงานกลุ่มิท่ีมิีอายุ 45 ปีขึ�นไป มิากกว่าครึ่งมิีการศึกษาเพียง 

ชั�นประถมิศึกษา ซ่ึึ่งจะเป็นความิท้าทายสำคัญในการยกระดับ 

ทักษะแรงงานกลุ่มิดังกล่าวให้้ทันกับบริบทตลาดงานภายใต ้

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มิีความิรวดเร็ว

ส่วนที่ 3

ประชากรทั�งห้มิด 69.69 ล้านคน (พ.ศ. 2563) ต่ำากว่า 15 ปี ไมิ่มิีการศึกษา ประถมิ มิัธยมิ สูงกว่ามิัธยมิ

100+ 
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
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10-14

5-9
0-4

อา
ยุ

ช�ย หญ่ิง
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ร่ปภาพที่ 32 ระดับของการสูงวัยจำาแนกรายจังห้วัด

นอกจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรแล้ว ยังมีิมิิติรุ่น

อายุ (Cohort) และเจเนอเรชัน (Generation) ที่มีิความิสำคัญต่อ

ฉากทัศน์ในอนาคต โดยมิิติรุ่นอายุจะให้้ภาพของขนาดประชากร

ในแต่ละรุ่นอายุที่เคล่ือนไปในแต่ละห้้วงเวลา ส่วนมิิติเจเนอเรชัน

จะให้้ภาพในเชิงค่านิยมิ (Value) และพฤติกรรมิการดำรงชีวิต 

ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการตัดสินใจมิีครอบครัวและการมิีบุตร 

ซึ่ึ่งจะเป็นประโยชน์ในการออกแบบนโยบายทางประชากรให้้มีิ 

ความิสอดคล้องและเห้มิาะสมิสำห้รับแต่ละกลุ่มิคนได้อย่างมิี

ประสิทธิผลมิากยิ่งขึ�น

3.2.1  ภาพประชากรไทยในมิติิร่่ นอาย่ 
(Cohort)

จากผลการคาดประมิาณประชากรฯ พบวา่ ในป ี2580 จะมิปีระชากร 

รุ่นอายุในปี 2560 ที่รอดชีพและเห้ลืออยู่ 53.89 ล้านคน ห้รือ 

คิดเป็นร้อยละ 81.64 ของประชากรในปี 2560 โดยในปี 2580 จะมิี 

ประชากรรุ่นอายุให้มิ่ที่เกิดตั�งแต่ปี 2561 – 2580 เพิ่มิเข้ามิาและ 

รอดชีพ จนถึงปี 2580 จำนวน 12.29 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 

18.57 แบ่งเป็นวััยเดั็กร้อยละ 13.35 และเป็นวัยแรงงานตอนต้น

ร้อยละ 5.22 ของประชากรทั�งห้มิด ซึ่ึ่งในปี 2580 ประชากรวัยเด็ก 

จะเป็นประชากรรุ่นให้มิ่ทั�งห้มิด วัยแรงงาน เป็นประชากรวัยเด็ก 

ที่เคลื่อนจากรุ่นอายุในปี 2560 เป็นวััยแรงง�นตอนต้นจำนวน 

11.57 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17.49 และเป็นวัยเด็กท่ีเกิดตั�งแต ่

ช่วงปี 2561 – 2564 เคลื่อนเป็นวัยแรงงานจำนวน 3.45 ล้านคน 

ห้รอืรอ้ยละ 5.22 และวยัแรงงานตอนตน้ทีร่อดชพีเห้ลอือยู ่จำนวน 

22.56 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 34.09 ของประชากรทั�งห้มิด ขณะที ่

วััยสูงอ�ยุเป็นรุ่นอายุเดิมิที่ เป็นผู้สูงอายุเดิมิที่รอดชีพจาก 

ป ี2560 ซึ่ึง่เปน็กลุม่ิอาย ุ80 ปขีึ�นไป จำนวน 2.93 ลา้นคน คดิเปน็ 

ร้อยละ 4.43 และเป็นกลุ่มิวัยแรงงานท่ีเคล่ือนไปเป็นผู้สูงอายุ 

จำนวน 16.82 ล้านคน ร้อยละ 25.42 ของประชากรทั�งห้มิด 

ในปี 2580 นอกจากนี� ห้ากพิจารณาในเชิงปริมิาณ จะเห้็นได้ว่า

ในทุก 5 ปี จะมิีประชากรวัยแรงงานประมิาณ 5 ล้านคนที่เข้าสู่วัย 

ผู้สูงอายุ ดังนั�นการเตรียมิการเรื่องตลาดงานเพื่อรองรับ 

การทำงานห้ลังวัยเกษียณจึงต้องพิจารณาถึงความิเพียงพอและ

ความิครอบคลุมิของมิาตรการต่าง ๆ ว่าสามิารถรองรับในเชิง

ปริมิาณได้มิากน้อยเพียงใด

3.2  การฉายภาพประชากรไทยติามมิติิร่่นอาย่และเจเนอเรชัน

ส่วนที่ 3

ประมวลผลโดย: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมิและความิมิั่นคงของมินุษย์

ห่มายเห่ติ่:  ดัชนีการสูงวัย = ร้อยละของอัตราส่วนจำานวนประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ�นไป) ต่อจำานวนประชากรวัยเด็ก (ต่ำากว่า 15 ปี) 
(Index of Aqing-loA) = (P60/P16) x 100

สังคมิเยาว์วัย (young society) 
= ดัชนีต่ำากว่า 50

สังคมิสูงวัย (young society) 
= ดัชนี 50 - 119.9

สังคมิสูงวัยอย่างสมิบูรณ์  
(completed aged society) 
= ดัชนี 120 - 199.9

สังคมิสูงวัยระดับสุดยอด 
(super aged society) 
= ดัชนี 200 ขึ�นไป

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2573

แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 
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ที่มา: รายงานการคาดประมิาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 (ฉบับปรับปรุง), สศช.

ติารางที่ 6 จำนวนและสัดส่วนประชากรตามิรุ่นอายุ ปี 2560 – 2580 

ส่วนที่ 3

วัย/ปี
2560 2565 2570 2575 2580

จำนวน  
(คัน)

สัดส่วน 
(%)

จำนวน  
(คัน)

สัดส่วน 
(%)

จำนวน  
(คัน)

สัดส่วน 
(%)

จำนวน  
(คัน)

สัดส่วน 
(%)

จำนวน  
(คัน)

สัดส่วน 
(%)

วัยเด็ก

ประชากรที่
เกิดระห้ว่างปี 

61-65

ประชากรที่
เกิดระห้ว่างปี 

66-70

ประชากรที่
เกิดระห้ว่างปี 

71-75

ประชากรที่
เกิดระห้ว่างปี 

76-80

2,683,610
4.05

(0-4 ปี)

2,948,528 4.40 2,944,512
4.45

(0-4 ปี) (5-9 ปี)

3,214,312 4.78 3,209,412 4.79 3,207,439
4.85

(0-4 ปี) (5-9 ปี) (10-14 ปี)

3,463,175 5.18 3,457,152 5.15 3,454,779
5.16

(0-4 ปี) (5-9 ปี) (10-14 ปี)

11,640,775 17.63 7,510,862 11.24 3,682,608 5.48

(0-14 ปี) (5-14 ปี) (10-14 ปี)

วัยแรงงาน

3,451,952
5.22

(15-19 ปี)

3,679,247 5.49 3,674,117
5.55

(15-19 ปี) (20-24 ปี)

3,821,419 5.69 3,815,474 5.70 3,809,156
5.76

(15-19 ปี) (20-24 ปี) (25-59 ปี)

4,114,027 6.16 4,106,741 6.11 4,099,153 6.12 4,091,678
6.18

(15-19 ปี) (20-24 ปี) (25-59 ปี) (30-34 ปี)

43,627,182 66.09 38,721,697 57.96 33,296,554 49.57 27,800,096 41.50 22,562,222
34.09

(15-59 ปี) (20-59 ปี) (25-59 ปี) (30-59 ปี) (35-59 ปี)

ผ่้ส่งอาย่

4,884,062
7.38

(60-64 ปี)

5,076,795 7.58 4,784,607
7.23

(60-64 ปี) (65-69 ปี)

4,937,327 7.35 4,629,256 6.91 4,157,866
6.28

(60-64 ปี) (65-69 ปี) (70-74 ปี)

4,360,085 6.53 4,059,360 6.04 3,614,257 5.39 2,997,160
4.53

(60-64 ปี) (65-69 ปี) (70-74 ปี) (75-79 ปี)

10,744,087 16.28 8,639,101 12.93 6,601,005 9.83 4,669,038 6.97 2,933,023
4.43

(60 ปีขึ�นไป) (65 ปีขึ�นไป) (70 ปีขึ�นไป) (75 ปีขึ�นไป) (80 ปีขึ�นไป)

รวม 66,012,044 100.00 66,808,947 100.00 61,176,478 100.00 66,996,035 100.00 66,181,405 100.00

ประชากรร่่นปี 
2560

66,012,044 100.00 63,345,773 95.96 60,505,015 91.66 57,383,316 86.93 53,893,893
81.64

(0 ปีขึ�นไป) (5 ปีขึ�นไป) (10 ปีขึ�นไป) (15 ปีขึ�นไป) (20 ปีขึ�นไป)

วัยเด็ก 11,640,775 17.63 10,974,037 16.43 10,354,072 15.41 9,612,719 14.35 8,835,561 13.35

วัยแรงงาน 43,627,182 66.09 42,835,724 64.12 41,224,714 61.37 39,393,970 58.8 37,589,125 56.8

วัยส่งอาย่ 10,744,087 16.28 12,999,187 19.46 15,597,693 23.22 17,989,346 26.85 19,756,719 29.85

รวม 66,012,044 100.00 66,808,947 100.00 61,176,478 100.00 66,996,035 100.00 66,181,405 100.00

แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 
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ร่ปภาพที่ 33 การจำแนกกลุ่มิประชากรตามิเจเนอเรชัน

3.2.2  ภาพประชากรไทยติามเจเนอเรชัน 
(Generation)

ตามิห้ลักทฤษฎีเจเนอเรชัน72 (Karl Mannheim, 1923) ประชากร

ห้ลากห้ลายรุ่นจะมิีพฤติกรรมิการดำรงชีวิตแตกต่างกัน ซึ่ึ่งได้รับ 

อิทธิพลจากบริบททางสังคมิและประวัติศาสตร์ คนในยุคห้นึ่ง ๆ 

ที่เกิดและเติบโตขึ�นท่ามิกลางเห้ตุการณ์ให้ญ่ๆ บางอย่างร่วมิกัน 

เช่น ประชากรห้นุ่มิสาวในปัจจุบันอาจมิีความิคิดที่ไมิ่เห้มิือนกับ

คนห้นุ่มิสาวในอดีต จากการเติบโตภายใต้บริบทเศรษฐกิจ สังคมิ 

วัฒนธรรมิและสิ่งแวดล้อมิ ท่ีมีิความิเฉพาะตัวในแต่ละยุค เป็น

ปัจจัยสำคัญที่ห้ล่อห้ลอมิให้้คนในแต่ละรุ่นมิีอุปนิสัย ทัศนคติ และ

วิธีคิดที่แตกต่างกัน เป็นต้น

ทั�งนี� ห้ากแบ่งเจเนอเรชันตามิ Pew research73 จะพบว่า ในปี 

2565 ประเทศไทยมิีประชากร 6 รุ่นเจเนอเรชันได้แก่ 1) รุ่นก่อนเบบี� 

บมูิเมิอร ์(Silent Generation) (อายุ 77 – 94 ป)ี 2) รุน่เบบี�บูมิเมิอร ์

(อายุ 58 – 76 ปี) 3) รุ่นเจเนอเรชันเอกซึ่์ (อายุ 42 – 57 ปี) 

4) รุ่นเจเนอเรชันวาย (อายุ 26 – 41 ปี) 5) รุ่นเจเนอเรชันซึ่ี (อายุ 

10 – 25 ปี) และ 6) รุ่นเจเนอเรชันอัลฟ่าและห้ลังจากนั�น (อายุต่ำ

กวา่ 10 ป)ี โดยพบวา่ คนรุน่เบเบี�บมูิเมิอรห์้รอืกอ่นห้นา้ (อาย ุ58 ปี 

ขึ�นไปในป ี2565) จะมิจีำนวนลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง จากรอ้ยละ 24.4 

เห้ลือร้อยละ 12.5 ในปี 2580 และคนกลุ่มใหญ่่ของประเทศจะเป็น 

กลุ่มเจเนอเรชันเอกซ์ี วั�ย และซีี โดัยที่มีกลุ่มเจเนอเรชันอัลฟ่่�

และหลังจ�กนั้นจะเข้�สู่โครงสร้�งประช�กรเพิ่มม�กขึ้นอย่�ง 

มนัียสำคญั่ โดยจะมีิสดัสว่นเทา่ ๆ  กบักลุม่ิเจเนอเรชนัเอกซึ่แ์ละวาย

ในอีก 10 – 15 ปีข้างห้น้า

72 Kal Mannheim, The Problem of Generations, 1923
73 Pew Research Center. Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/

where-millennials-end-and-generation-z-begins/

ส่วนที่ 3

* ไมิ่มิีการตั�งค่าจุดสิ�นสุดตามิลำาดับเวลาสำาห้รับกลุ่มินี� สำาห้รับการวิเคราะห้์นี� รุ่นเจเนอเรชันซึ่ี ห้มิายถึงช่วงอายุ 7 ถึง 22 ปี ในปี 2019

ที่มา: สถาบัน Pew research center 

ร่่นเจเนอเรชันซีี  
อายุ 10 – 25 ปี*

ร่่นเจเนอเรชันวาย  
อายุ 26 – 41 ปี

ร่่นเจเนอเรชันเอกซี์ 
อายุ 42 – 57 ปี

ร่่นเบบี�บ่มเมอร์  
อายุ 58 – 76 ปี 

ร่่นก่อนเบบี�บ่มเมอร์ 
อายุ 77 – 94 ปี

1920 1940 1960 1980 2000 2020

เกิด
1928-1945

เกิด
1946-1964

เกิด
1965-1980

เกิด
1981-1996

เกิด
1997-2012
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ร่ปภาพที่ 34 สัดส่วนประชากรแต่ละรุ่นเจเนอเรชันต่อจำานวนประชากรทั�งห้มิด ปี 2565 – 2580

ที่มา: ประมิวลโดย สศช. จากข้อมิูลการคาดประมิาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 (ฉบับปรับปรุง)

ทั�งนี� คุณลักษณะและแนวคิดการดำรงชีวิตของแต่ละเจเนอเรชัน

มิีความิแตกต่างกันค่อนข้างสูง โดยกลุ่มิเบบี�บูมิเมิอร์เกิดในยุคที่

มิีการขยายตัวของโทรทัศน์ทำให้้เริ่มิมีิการสื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ 

ส่วนกลุ่มิเจเนอเรชันเอกซึ่์ เกิดมิาพร้อมิกับคอมิพิวเตอร์ยุคแรก ๆ  

สำห้รับกลุ่มิเจเนอเรชันวายเกิดมิาในยุคที่อินเทอร์เน็ตกลายเป็น

ส่ิงพื�นฐาน เข้าสู่ตลาดแรงงานช่วงที่เศรษฐกิจห้ดตัว เป็นกลุ่มิที่

มิีทัศนคติและการใช้ชีวิตท่ีให้้ความิสำคัญกับการมิีการศึกษาสูง 

ทำให้เ้ริม่ิตน้ทำงานลา่ชา้ ให้ค้วามิสำคญักบัการสรา้งความิสมิดลุ

ระห้ว่างชีวิตการทำงานและครอบครัว มิีการใช้จ่ายค่อนข้างสูง 

การออมิต่ำ มิีแนวโน้มิแต่งงานช้าและชะลอการมีิบุตร 

คนแต่ละเจเนอเรชันยังมิีวิธีการรับรู้ข่าวสารที่แตกต่างกัน ดังนั�น 

ความิเร็ว ความิลึกและความิกว้างของข้อมูิลย่อมิแตกต่างกัน

ตามิแห้ล่งที่มิาและความิสามิารถในการใช้สื่อของแต่ละคน โดยคน 

กลุ่มิเจเนอเรชันเอกซึ่์ห้รือแก่กว่า ยังคงบริโภคข่าวสารจากสำนัก 

ขา่ว ขณะท่ีคนกลุม่ิเจเนอเรชันวายและซีึ่บริโภคผา่นสงัคมิออนไลน ์

ทั�งในรูปแบบแอปพลิเคชัน การส่งต่อจากสังคมิออนไลน์ รวมิถึง 

บญัชนีกัขา่ว74 นอกจากนี� เจเนอเรชนันี�และรุน่ถดั ๆ  มิา จะมิวีธิกีาร 

บริโภคสื่อในรูปแบบที่สามิารถเลือกได้ตามิความิต้องการของ

ตนเอง (On-demand) มิากขึ�น

74 สำนักงานคณะกรรมิการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมินาคมิแห้่งชาติ (กสทช.) ร่วมิกับทีมิวิจัยจาก สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มิห้าวิทยาลัย
ธรรมิศาสตร์ มิห้าวิทยาลัยมิหิ้ดล และจุฬาลงกรณ์มิห้าวิทยาลัย. https://www.brandbuffet.in.th/ 2019/11/thai-consumer-consumption-media-content-and-
platforms-in-2019/

ส่วนที่ 3
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ร่ปภาพที่ 35 ช่องทางการติดตามิข้อมิูลข่าวสาร จำาแนกตามิกลุ่มิเจเนอเรชัน

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมิการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมินาคมิแห้่งชาติ, 2562

ส่วนกลุ่มิเจเนอเรชันซึ่ี เกิดมิาพร้อมิกับโลกดิจิทัลโดยไมิ่ได้รับรู้ว่า

โลกก่อนที่ดิจิทัลจะแพร่ห้ลายอย่างทุกวันนี�เป็นอย่างไร เป็นยุคท่ี 

เห้็นว่าโทรศัพท์สามิารถทำได้ทุกอย่างตั�งแต่การโทร การดูทีว ี

การสื่อสารออนไลน์อื่น ๆ อีกทั�ง จากการสำรวจของ McKinsey 

เมิื่อปี ค.ศ. 2019 พบว่า แมิ้ว่าเจเนอเรชันซึ่ีจะใช้ชีวิตผ่านสังคมิ

ออนไลนค์อ่นขา้งมิาก แตพ่วกเขากม็ิคีวามิระวงัในการเลอืกบรโิภค

ส่ือเช่นกัน75 ในเรื่องของการทำงาน เจเนอเรชันซึ่ีบางส่วนเริ่มิเข้า

สู่ตลาดงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บางส่วนต้อง

เรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ และบางส่วนมิีส่วนร่วมิเรียกร้อง

ทางการเมิืองเช่นเดียวกับเจเนอเรชันวายโดยมิีการรับรู้และแลก

เปลี่ยนข้อมิูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง เรียกร้องรัฐบาลให้้ทำใน

สิง่ตา่ง ๆ  เพือ่ให้ป้ระเทศดขีึ�น76 รวมิทั�งกลุม่ิเจเนอเรชนันี�ยงัยอมิรบั

ในความิแตกต่างของความิห้ลากห้ลายทางเชื�อชาติมิากกว่า 

เจเนอเรชันก่อนห้น้าพวกเขา

สำห้รบักลุม่ิเจเนอเรชนัอลัฟา่และห้ลงัจากนั�น นบัวา่เปน็เจเนอเรชนั 

ที่ฉลาดที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่เกิดขึ�นมิาด้วยความิพร้อมิ

ของเทคโนโลยี จึงมิีทักษะทางเทคโนโลยีสูง คุ้นเคยกับการเปลี่ยน 

แปลงและกล้าเปลี่ยน มิีความิเป็นผู้ประกอบการค่อนข้างสูง77

กลุ่มิเจเนอเรชันนี�ใช้ชีวิตตามิ ความิปรารถนา ความิต้องการและ 

ความิสนใจของตน (passion) เนือ่งจากมีิความิรูค้วามิสามิารถที ่

เต็มิเปี�ยมิ ขณะเดียวกัน ยังมิีความิสนใจอยากเป็นส่วนห้นึ่งที ่

สร้างสรรค์ให้้โลกนี�ดีขึ�น78 แต่การอยู่กับเทคโนโลยีมิากเกินไป 

อาจทำให้้กลุ่มิเจเนอเรชันนี�ขาดปฏิสัมิพันธ์ที่ดีต่อกันห้รือต่อ 

คนอื่น ทำให้้เกิดความิเข้าใจระห้ว่างกันน้อยลง เกรงใจกันน้อยลง 

ไมิ่เคารพซ่ึึ่งกันและกัน79 อย่างไรก็ตามิ ยังมิีกลุ่มิเจเนอเรชันซึ่ีและ

กลุ่มิเจเนอเรชันอัลฟ่าและห้ลังจากนั�น ที่ขาดความิพร้อมิด้าน

โครงสร้างพื�นฐานด้านดิจิทัลและอาจทำให้้เกิดช่องว่างทางสังคมิ

จากความิเห้ลื่อมิล�ำของการเข้าถึงสารสนเทศ (Digital divide) 

ที่มิากกว่าประชากรรุ่นก่อนห้น้า

75 https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/what-makes-asia-pacifics-generation-z-different โดยสำรวจพฤตกิรรมิ 
ของคน Gen Z ใน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีึ่ย จีน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และเกาห้ลีใต้

76 https://www.pewresearch.org/social-trends/2020/05/14/on-the-cusp-of-adulthood-and-facing-an-uncertain-future-what-we-know-about-gen-z-
so-far-2/ (ถึงแมิ้จะเป็นการสำรวจในอเมิริกาแต่ก็ไมิ่ต่างจากกรณีของไทยดังสะท้อนได้จากเห้ตุการณ์เด็กนักเรียนชูสามินิ�ว)

77 7 คาแรคเตอร์ของเด็กเจนฯ อัลฟ่า https://thepotential.org/knowledge/gen-alpha-info/ วันที่ 3 มิกราคมิ 2563
78 เจาะเทรนด์ ‘เด็ก Gen Alpha’ เพียงพ่อแมิ่สนับสนุนก็ประสบความิสำเร็จในอนาคตได้. https://www.marketingoops.com/reports/gen-alpha-s26/

วันที่ 17 ธันวาคมิ 2561
79 เรียนรู้เจนเนอร์เรชั่นอัลฟา (Gen Alpha) เพื่อเตรียมิรับมิือกับตลาดแรงงานในอนาคต. https://th.hrnote.asia/tips/190805-generation-alpha/ 

วันที่ 5 สิงห้าคมิ 2562

ส่วนที่ 3
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กล่่มเจเนอเรชันซีี  
อายุน้อยกว่า 23 ปี

กล่่มเจเนอเรชันวาย  
อายุ 23 – 41 ปี

กล่่มเจเนอเรชันเอกซี์  
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อายุ 75 ปีขึ�นไป
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ส่วนที่ 3
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3.3  กระบวนทัศน์ที่ติ้องเปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนแปลงโคัรงสร้าง
ประชากร

 กระบวนทัศน์ที่ 1

ประเทศไทยในอีก 10 – 15 ปีข้างห้น้า ไมิ่สามิารถอยู่บนฐาน 

การผลิตที่ใช้แรงงานเป็นห้ลักได้ต่อไป โดยมิีสาเห้ตุจากการเป็น

สังคมิสูงวัยและโลกอุตสาห้กรรมิในอนาคตท่ีมิีความิก้าวห้น้า และ

การสร้างมิูลค่าเพิ่มิมิิได้อยู่บนฐานการใช้แรงงานทักษะต่ำจำนวน

มิากอีกต่อไป

 กระบวนทัศน์ที่ 2

ทักษะโลกยุคห้น้าจะแตกต่างจากทักษะที่เคยเรียนรู้มิาอย่างมิาก 

โดยต้องการระบบการเรียนรู้แบบให้มิ่ท่ีเห้มิาะกับคนทุกเจเนอเรชัน 

ที่เกิดมิาด้วยบริบทและทุนทางเทคโนโลยีที่ต่างกัน รวมิถึงการ 

เตรียมิตัวในการเรียนรู้และยกระดับทักษะแบบตลอดชีวิต

 กระบวนทัศน์ที่ 3

โลกของแรงงานข้ามิชาติในอนาคตจะมิิใช่เรื่องการบริห้ารจัดการ

เพียงกลุ่มิประเทศเมิียนมิา กัมิพูชา ลาว เวียดนามิ แต่ต้องปรับไป

สู่ความิสามิารถของรัฐในการบริห้ารจัดการแรงงาน การดึงดูด

แรงงานทักษะสูง และการเขา้มิาทำงานและอาศัยรว่มิกันกบัคนไทย

ภายใต้ความิห้ลากห้ลายทางวัฒนธรรมิ

 กระบวนทัศน์ที่ 4

เนื่องด้วยในอนาคตรูปแบบการบริโภคสื่อและการติดต่อสื่อสาร

จะดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลที่มีิความิก้าวห้น้า และอาจนำไปสู่

การควบคุมิการดำเนินชีวิตบนการทำงานของอัลกอริทึมิ ดังนั�น 

การติดตามิตรวจสอบทั�งของรัฐบาล สังคมิ ครอบครัวและปจัเจก 

ต้องมีิความิเท่าทันกับกลไกทางดิจิทัล โดยควรมีิการสร้าง

สมิรรถนะคนในทุกระดับให้้เข้าใจกระบวนการทำงานของระบบ

ดิจิทัล มิีความิสามิารถในการใช้งานระบบดิจิทัล และสามิารถ

จัดการกับภัยคุกคามิในโลกดิจิทัลอย่างเท่าทัน

เมิื่อพิจารณาจากบริบทการเปล่ียนแปลงเปรียบเทียบกับการดำเนินงานที่ผ่านมิา จะเห็้นได้ว่าแนวโน้มิการเปลี่ยนแปลงทั�งในปัจจุบัน

และในอนาคตห้ลายส่วน เป็นความิท้าทายสำคัญที่ต้องการการปรับกระบวนทัศน์แบบให้มิ่ในการกำห้นดทิศทางการพัฒนาด้าน

ประชากรในช่วงถัดไป ได้แก่

ส่วนที่ 3
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กรอบแนวทาง 
การพัฒนาประชากร

ส่วนที่ 4

80 ประเทศพัฒนาแล้วมิีระยะเวลาที่ใช้ในการเปล่ียนแปลงจากสังคมิสูงวัยไปสู่สังคมิสูงวัยอย่างสมิบูรณ์ค่อนข้างนานกว่าประเทศกำลังพัฒนา อาทิ ฝรัง่เศส (115 ปี) สวเีดน 
(85 ปี) อังกฤษ (46 ปี) ญี่ปุ่น (24 ปี) ขณะที่ประเทศไทยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาเพียง 20 ปี (ธนาคารแห้่งประเทศไทย, 2561)

การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรที่เป็นสังคมิสูงวัยเป็นปรากฏการณ์ทาง

ประชากรทีห่้ลายประเทศไดเ้ผชิญมิาแลว้ สำห้รับประเทศไทย แมิว้า่การลดลงของจำนวน

ประชากรยังไมิ่เห้็นการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงอย่างชัดเจนมิากนักในระยะ 20 ปีข้างห้น้า 

แต่ผลจากภาวะเจริญพันธุ์ท่ีลดลงจนต่ำกว่าระดับทดแทน และประชากรไทยที่มิีอายุ

ยืนยาวขึ�น ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วทางโครงสร้างอายุประชากรที่ประชากร

วัยเด็กและวัยแรงงานมิีจำนวนและสัดส่วนลดลง ขณะที่วัยผู้สูงอายุกลับเพิ่มิสูงขึ�นอย่าง

มิาก และจะยิ่งทวีความิรุนแรงมิากขึ�น เมิื่อประชากรที่เกิดในช่วงปี 2506 – 2526 ห้รือ

มิีอายุปัจจุบันอยู่ระห้ว่าง 35 – 55 ปี ที่เรียกว่าประชากรรุ่นเกิดล้านทยอยเข้าสู่การเป็น

ผู้สูงอายุ ทำให้้ในอีก 20 ปีข้างห้น้า คาดการณ์ว่าจะมีิจำนวนผู้สูงอายุมิากกว่าวัยเด็ก

ประมิาณ 10.9 ล้านคน ซ่ึึ่งประเทศไทยมีิระยะเวลาของการเปลี่ยนผ่านจากสังคมิสูงวัย

ไปสู่สังคมิสูงวัยอย่างสมิบูรณ์ค่อนข้างเร็ว เมิื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว80 

ขณะท่ีประชากรไทยยังมิีการเตรียมิพร้อมิรับมิือค่อนข้างน้อย ทั�งนี� การเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างประชากรจะส่งผลกระทบทั�งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมิ อาทิ การชะลอตัว

ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากขนาดประชากรวัยแรงงานที่ลดลง ความิเสี่ยง

ทางการคลังจากการจัดสวัสดิการให้้กับวัยผู้สูงอายุท่ีมิีมิากขึ�น ห้ากไมิ่มิีการดำเนิน

การได้อย่างเห้มิาะสมิและทันท่วงที

4.1   คัวามสอดคัล้องกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศ

การเตรียมิความิพร้อมิเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรของประเทศ 

ไทยมิีความิสอดคล้องกับเป้าห้มิายการพัฒนาที่ยั่งยืน และแผนการพัฒนาประเทศระดับ

ต่าง ๆ  ตั�งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแมิ่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมิแห้่งชาติ ดังนี�

แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 
(พ.ศ. 2565 – 2580)
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ร่ปภาพที่ 36 ความิสอดคล้องของแผนพัฒนาประชากรฯ กับแนวทางการพัฒนาประเทศ

ส่วนที่ 4

เป้าห่มายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (SDGs)

ย่ธศาสติร์ชาติิ
(พ.ศ. 2561-2580)

แผนแม่บทภายใติ้
ย่ทธศาสติร์ชาติิ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคัมแห่่งชาติิฉบับที่ 12

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคัมแห่่งชาติิ  
ฉบับท่ี 13

เป้าห่มาย 3 มีส่ขภาพ 
และคัวามเป็นอย่่ที่ดี

•  ลดอัตราการตายก่อนวัยอันควร
จากโรคไมิ่ติดต่อผ่านการป้องกันและ
รักษา รวมิถึงส่งเสริมิสุขภาพจิตและ
ความิเป็นอยู่ที่ดี

ด้านการสร้างโอกาสและคัวามเสมอ
ภาคัทางสังคัม

มิุ่งเตรียมิความิพร้อมิตั�งแต่ก่อนเข้า
สู่วัยสูงอายุในทุกมิิติ ทั�งเศรษฐกิจ 
สังคมิ สุขภาพ สภาพแวดล้อมิ

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ท่นมน่ษย์

วางรากฐานการพัฒนาคนให้้มิีความิ
สมิบูรณ์ การเตรียมิพร้อมิและ 
เสริมิสร้างศักยภาพในทุกกลุ่มิวัย 
ตลอดจนการพัฒนาระบบการดูแล 
และสร้างสภาพแวดล้อมิที่เห้มิาะสมิ

คันไทยท่กช่วงวัยได้รับการพัฒนา
ในท่กมิติิ

พัฒนาเด็กช่วงตั�งครรภ์ถึงปฐมิวัย 
ให้้มิีพัฒนาการรอบด้าน มิีอุปนิสัย 
ที่ดี พัฒนาผู้เรียนในทุกระดับที่จำาเป็น
ต่อการเรียนรู้ การดำารงชีวิต  
และการประกอบอาชีพ พัฒนาผู้สูงอายุ
ให้้เป็นพลเมิืองมิีคุณค่าของสังคมิ

ศักยภาพคันติลอดช่วงชีวิติ

มิุ่งสร้างสภาพแวดล้อมิที่เอื�อต่อการ
พัฒนาและเสริมิสร้างศักยภาพมินุษย์
ทุกช่วงวัย

การวิจัยและนวัติกรรม

ให้้ความิสำาคัญกับการวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมิที่เป็นเครื่องมิือในการขับ
เคลื่อนสังคมิ เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มิ

เป้าห่มาย 4 การศึกษา 
ที่มีคั่ณ์ภาพ

•  เด็กทุกคนเข้าถึงการพัฒนาและ 
การดูแลเด็กปฐมิวัย

ด้านการพัฒนาและ 
เสริมสร้างทรัพยากรมน่ษย์

ให้้ความิสำาคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิตในทุกช่วงวัยตั�งแต่
วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน และ 
วัยผู้สูงอายุ

การสร้างคัวามเป็นธรรมและ 
ลดคัวามเห่ลื่อมล�ำาในสังคัม

พัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มิเด็ก เยาวชน 
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมิให้้มิีรายได้
ตามิศักยภาพและความิเห้มิาะสมิของ
แต่ละบุคคล รณรงค์ให้้แรงงานนอก
ระบบตระห้นักถึงประโยชน์และเข้าสู่
ระบบห้ลักประกันมิากขึ�น

การพัฒนากำาลังคันสมรรถนะส่ง

สอดคล้องกับความิต้องการของ 
ภาคการผลิตเป้าห้มิาย และสามิารถ
สร้างงานอนาคต รวมิถึงการ 
สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะที่มิ ี
ความิสามิารถในการสร้างและ 
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมิ

การเสริมสร้างให่้คันไทยมีส่ขภาวะที่ดี

มิุ่งสร้างความิรอบรู้ด้านสุขภาวะและ
การป้องกันควบคุมิปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ

พื�นที่และเมืองน่าอย่่อัจฉริยะ 

รองรับกิจกรรมิทางเศรษฐกิจเป็นที่อยู่
อาศัย ลดความิเห้ลื่อมิล�ำาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื�นที่
ทุกกลุ่มิ

เป้าห่มาย 8 การมีงาน 
ที่เห่มาะสมและการเจริญ
เติิบโติทางเศรษฐกิจที่ทั่วถึง

•  ส่งเสริมินโยบายการพัฒนาที่มิุ่งเน้น
กิจกรรมิที่มิีผลิตภาพ การสร้าง 
การจ้างงานที่เห้มิาะสมิ

•  บรรลุการจ้างงานเต็มิที่และมิีผลิต
ภาพ และการมิีงานที่เห้มิาะสมิสำาห้รับ
ห้ญิงและชายทุกคน

ด้านการสร้างคัวามสามารถ 
ในการแข่งขัน

โดยการพัฒนาอุตสาห้กรรมิและบริการ
การแพทย์ครบวงจร รองรับความิ
ต้องการใช้บริการการแพทย์ที่เพิ่มิขึ�น
จากสังคมิสูงวัย

การสร้างคัวามเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

มิุ่งขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน  
และพัฒนานวัตกรรมิทางการเงิน 
รูปแบบให้มิ่ให้้สอดคล้องกับ 
ความิต้องการของแต่ละกลุ่มิ รวมิถึง 
สร้างความิรอบรู้ทางการเงินให้้
ประชาชนรู้เท่าทันและมิีทักษะใน 
การบริห้ารจัดการเงินส่วนบุคคล

การส่งเสริมการเรียนร่้ติลอดชีวิติ

พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู ้
ตลอดชีวิต โดยส่งเสริมิภาคส่วนต่าง ๆ  
ในการสร้างและพัฒนาสื่อ มิีกลไก 
credit bank รวมิถึงมิาตรการจูงใจให้้
ประชาชนพัฒนาตนเอง พัฒนา 
ทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู ้
สำาห้รับผู้ที่ไมิ่สามิารถเรียนในระบบ 
การศึกษาปกติ

คัวามเสมอภาคัและห่ลักประกัน 
ทางสังคัม

มิุ่งขยายความิคุ้มิครองทางสังคมิ
ขั�นต่ำาให้้ทุกชีวิตสามิารถดำารงชีวิตได้
อย่างสมิกับความิเป็นมินุษย์

แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 
(พ.ศ. 2565 – 2580)
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4.2 กรอบการพัฒนาประชากร

แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประ เทศในระยะยาว  

(พ.ศ. 2565 – 2580) เป็นแผนยทุธศาสตร์ทีม่ิุง่เสรมิิสร้างความิมิัน่คง 

ทางประชากร ตั�งแต่แรกเกิด จนกระทั่งเสียชีวิต โดยจะเห็้นได้ว่า 

มิิติประชากรด้านการเกิด การตาย และการย้ายถิ่น ล้วนส่งผล 

ต่อการพัฒนาประเทศ ทั�งในมิิติเศรษฐกิจ สังคมิ และส่ิงแวดล้อมิ 

โดยการเกิดที่มีิคุณภาพจะเป็นฐานสำคัญในการส่งต่อปริมิาณ

และคุณภาพประชากรในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ ดังนั�น 

จึงควรมิีการสร้างแนวคิดแบบให้มิ่ในระดับชาติท่ีจะนำไปสู่การ 

ออกแบบนโยบายและการดำเนินการท่ีเปล่ียนรูปแบบไปจากเดิมิ 

โดยมิีแนวคิดว่า เด็กที่เกิดมิาทุกคนเป็นเด็กของประเทศ และเป็น 

ห้น้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแล อันจะนำไปสู่ผลสัมิฤทธิ�ของ

การพัฒนาประชากรที่มีิประสิทธิผล ซ่ึึ่งนอกจากการเกิดที่มีิ 

คุณภาพแล้ว ต้องมิีการสร้างความิมิั่นคงของชีวิตในบั�นปลาย 

โดยจำเป็นต้องออกแบบระบบนิเวศทั�งด้านการเรียนรู้และการใช้

ชีวิต เพื่อให้้ประชากรไทยมีิสมิรรถนะสูงและมีิสุขภาพที่ดีในการ

ประกอบอาชีพ สามิารถสร้างรายได้ที่ดีและนำไปสู่ความิม่ัินคง

ในชีวิต ทั�งนี� ต้องมิีระบบสนับสนุนการพัฒนาคนทุกกลุ่มิ ทุกวัย 

ให้้สามิารถใช้ศักยภาพได้อย่างสูงสุด ซึ่ึ่งระบบการศึกษาและ

ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตถือเป็นกลไกสำคัญ โดยระบบการ

ศกึษาตอ้งสามิารถสรา้งเสรมิิให้ป้ระชากรไทยมีิสมิรรถนะสำห้รับ 

โลกศตวรรษที่ 21 อย่างรอบด้าน สามิารถให้้การสนับสนุน

ตามิความิสามิารถ และ ศักยภาพ ตั�งแต่ร ะบบคัดกรอง 

และบ่มิ เพาะผู้มิีความิสามิารถพิ เศษ การพัฒนาผู้ เรียน 

ในภาพรวมิและการสนับสนุนการเรียนรู้ ในกลุ่มิเปราะบาง  

การสร้างความิเสมิอภาคในการเข้าถึงเทคโนโลยี ตลอดจนต้อง

มิีการบริห้ารจัดการการเคลื่อนย้ายแรงงานระห้ว่างประเทศ 

เพื่อดึงดูดแรงงานคุณภาพสูงทั�งคนไทยและคนต่างชาติ ให้้มิี 

ส่วนร่วมิในการพฒันาประเทศ ซึ่ึง่จะเป็นประเดน็สำคญัในการยกระดบั 

การพัฒนาประเทศไปสู่ภาคการผลิตที่มิีมิูลค่าสูง และเมิื่อ 

การดำเนินชีวิตมิาถึงช่วงปลาย ควรต้องมิีระบบดูแลรองรับใน

บั�นปลายชีวิตอย่างเห้มิาะสมิ

ทั�งนี� การพัฒนาในระยะถัดไปจำเปน็ตอ้งมีิการพัฒนาบนฐานของ

กระบวนทัศน์ให้มิ่โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี สังคมิออนไลน์ และ 

เจเนอเรชนั ท่ีจะสง่ผลให้ก้ารดำรงชวีติของประชากรในประเทศไทย 

เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมิาก โดยบางมิาตรการต้องมีิการ

ดำเนินการแบบพลิกโฉมิจึงจำเปน็ตอ้งเปดิโอกาสให้ภ้าคสว่นตา่ง ๆ  

โดยเฉพาะภาคประชาชนห้รือวิสาห้กิจเพื่อสังคมิเข้ามิามีิส่วนร่วมิ 

ในการดำเนินงานเพื่อให้้สามิารถเร่งการพัฒนาให้้ทันกับการ 

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้ รวมิถึงห้ากสภาวการณ์ด้านสุขภาวะ 

และระบบเกื�อห้นุนทางสังคมิของผู้สูงอายุท่ียังมิีความิเปราะบาง 

ภาระการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทยจะเพิ่มิสูงขึ�นอย่างมิาก 

ดังนั�น การใช้ทรัพยากรร่วมิกันระห้ว่างห้น่วยงานต่าง ๆ 

ทั�งของรัฐและเอกชน จะก่อให้้เกิดประสิทธิภาพทางงบประมิาณ

สูงสุด อีกทั�ง ความิรวดเร็วของการเป็นสังคมิสูงวัยและบริบท

การพฒันาทีม่ิคีวามิแตกตา่งกนัตามิแตล่ะพื�นที ่ทอ้งถิน่จงึควรได้

รับการพัฒนาศักยภาพให้้มิีความิสามิารถในการบริห้ารจัดการ

การพัฒนาในพื�นที่ รวมิทั�งการส่งเสริมิระบบสวัสดิการแบบร่วมิ

จ่าย เพื่อลดภาระการคลังภาครัฐในอนาคต โดยองค์ประกอบ

สำคัญในการพัฒนาประชากร มีิดังนี�

ส่วนที่ 4
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ร่ปภาพที่ 37 องค์ประกอบสำาคัญต่อการพัฒนาประชากร

ที่มา: ประมิวลโดย สศช.

ส่วนที่ 4

ระบบก�รดัูแล 
ในระยะย�วั และ 

ช่วังท้�ยของชีวัิต

ก�รใช้ทรัพย�กรร่วัมกัน
ระหวั่�ง 

รัฐและเอกชน

วัิสัยทัศน์และ 
commitment เชิงนโยบ�ย

ทั้งระดัับช�ติและท้องถิ่ิ่น

ก�รช่วัยเหล่อ 
บนหลักควั�มเสมอภ�ค  
และให้โอก�ศคนทุกกลุ่ม

ฐ�นข้อมูลและ
ระบบส่งต่อข้อมูล

กฎระเบียบ

การสนับสน่นเชิงโคัรงสร้าง

Ge
ne

ra
tio

ns
Social m

edia

Digital technology 

ก�รสร้�งครอบครัวั 
ที่มีคุณภ�พ

ระบบที่เอ่้อต่อก�รมีและเลี้ยงดัูบุตร: 
ระบบก�รทำ�ง�น/มีเส้นท�งควั�มก้�วัหน้�
ก�รกระจ�ยควั�มเจริญ่เพ่่อก�รคงอยู่ในพ่้นที่

ก�รเปิดัโอก�สให ้
ภ�คประช�ชน/วัิส�หกิจ 
เพ่่อสังคม เป็นผู้ดัำ�เนิน

โครงก�ร โดัยรัฐกำ�กับติดัต�ม

พัฒน�ศักยภ�พ 
ให้ท้องถิ่ิ่น เพ่่อให้ส�ม�รถิ่

จัดัก�รในพ่้นที่ไดั ้
อย่�งมีประสิทธิผล

ก�รส่งเสริมระบบ
สวััสดัิก�รร่วัมจ่�ย  

เพ่่อลดัภ�ระก�รคลัง 
ภ�ครัฐในอน�คต

การแก่และติายอย่างมีคั่ณ์ภาพ

การอย่่อย่างมีคั่ณ์ภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

การเกิดที่มีคั่ณ์ภาพ

ก�รบริห�รจัดัก�รก�รย้�ยถิ่ิ่น 
ระหวั่�งประเทศ (โดัยเฉพ�ะแรงง�นทักษะสูง)

ระบบก�รศึกษ� 
ที่สร้�งสมรรถิ่นะคน 

ให้เต็มศักยภ�พ 
ไดั้อย่�งรอบดั้�น

ระบบ 
ก�รเรียนรู ้
ตลอดัชีวัิต

ระบบส่งเสริม 
ควั�มมั่นคง 
ท�งก�รเงิน

สภ�พแวัดัล้อม 
ที่เอ่้อต่อก�รดัำ�รง
ชีวัิตและมีสุขภ�พดัี

แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 
(พ.ศ. 2565 – 2580)

53



วิสัยทัศน์ เป้าประสงคั์  
ประเด็นการพัฒนา

ส่วนที่ 5

จากกรอบการพัฒนาในการรองรับโจทย์ประเด็นท้าทายในอนาคต นำไปสู่การกำห้นด

วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และแนวทางการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้้ห้น่วยงานและทุกภาค

ส่วนร่วมิขับเคลื่อนแผนพัฒนาประชากรฯ ดังนี�

5.1 วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีประช�กรที่เกิดัและ 
เติบโตอย่�งมีคุณภ�พ มีคุณภ�พ
ชีวัิตท่ีดีั มีศักยภ�พในก�รร่วัมยก
ระดัับก�รพัฒน�ประเทศ

5.2 เป้าประสงคั์

(1) ประชากรไทยไดร้บัการพัฒนาตามิศกัยภาพสูงสุด และมีิคณุภาพสอดรับกับบริบท

การพัฒนาประเทศ บนพื�นฐานของการมิีทักษะที่สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21

(2) ประชากรไทยมีิความิมิั่นคงทางรายได้และทรัพย์สินเพียงพอตลอดช่วงชีวิต

(3) มิีระบบคุ้มิครองทางสังคมิที่สร้างความิมิั่นคงในชีวิต และไมิ่ส่งผลกระทบต่อ 

ความิยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว

แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 
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5.3 ติัวชี�วัด

ดััชนีควั�มก้�วัหน้�ของคน (HAI)  
เพิ่มเป็น 0.7756 ภ�ยในปี 2580

5.4 ย่ทธศาสติร์การพัฒนา

แบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์ห้ลัก ได้แก่

ส่วนที่ 5

ก�รสร้�งเสริมสุขภ�วัะเพ่่อลดั 
ก�รต�ยก่อนวััยอันควัร และมีระบบ
ดัูแลระยะย�วัและช่วังท้�ยของชีวัิต

ก�รสร้�งครอบครัวัที่มีคุณภ�พ 
และพัฒน�ระบบที่เอ่้อต่อ 
ก�รมีและเลี้ยงบุตร

ก�รสร้�งสภ�พแวัดัล้อมที่เอ้่อ 
ต่อก�รดัำรงชีวัิต อย่�งมีคุณภ�พ 
กับทุกกลุ่มวััย

ก�รพัฒน�ยกระดัับผลิตภ�พ 
ประช�กร

ก�รยกระดัับ 
ควั�มมั่นคงท�งก�รเงิน

ก�รบริห�รจัดัก�รดั้�นก�รย้�ยถ่ิิ่น

แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 
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5.4.1 การสร้างคัรอบคัรัวที่มีค่ัณ์ภาพ และพัฒนาระบบที่เอื�อติ่อการมีและเลี�ยงบ่ติร

ติัวชี�วัด (1) มิาตรฐานครอบครัวเข้มิแข็ง เพิ่มิขึ�นร้อยละ 96 ภายในปี 2580

 (2) ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย ในมิิติพลังครอบครัว เพิ่มิขึ�นร้อยละ 3 ทุก 5 ปี

แนวัท�งก�รพัฒน� 

ประเด็นการพัฒนา แนวทาง ห่น่วยงานรับผิดชอบ

1. ผลักดันประเด็น 
การพัฒนา
คัรอบคัรัว 
เป็นวาระสำคััญ 
ของประเทศ

1.1 พัฒน�แนวัคิดัและทัศนคติ (Ideology) ในการพัฒนาทรัพยากร
มินุษย์ว่าเป็นห้น้าที่ของทุกคนในประเทศ ที่ต้องช่วยกันดูแลเด็ก 
ทุกคนที่เกิดมิาให้้ได้รับการเลี�ยงดูอย่างมิีคุณภาพ

1.2 ส่งเสริมให้ครอบครัวัเห็นถิ่ึงควั�มสำคัญ่ในก�รปลูกฝัังคุณธรรม 
จริยธรรม ทัศนคติ/ค่�นิยมที่ดัี ตั�งแต่วัยเยาว์ อาทิ ความิซึ่ื่อสัตย์ 
การมิีวินัย การรักชาติและวัฒนธรรมิของไทย การใฝ่ห้าความิรู้  
และการเสริมิสร้างค่านิยมิ การยอมิรับความิเห้็นต่าง การดำรง
ชีวิตตามิห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมิทั�งค่านิยมิ
ประชาธิปไตย (Democratic value) และการเป็นพลเมิืองตื่นรู้ 
(Active citizen)

• กระทรวงการพัฒนา
สังคมิและความิมิั่นคง 
ของมินุษย์  
(กรมิกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว)

• สำนักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและ
สังคมิแห้่งชาติ

2. เสริมสร้างคัวามร่้
คัวามเข้าใจ สำห่รับ 
การมีบ่ติร และ 
การด่แลคัรอบคัรัว

2.1 สร้�งควั�มรู้ควั�มเข้�ใจและทักษะในก�รมีครอบครัวั ก�รมีบุตร 
และเลี้ยงดัูบุตร โดยจัดบริการให้้คำปรึกษาด้านการวางแผน 
ชีวิตครอบครัวในทุกระยะให้้ครอบคลุมิทุกพื�นที่ ตั�งแต่เริ่มิเข้าสู่ 
วัยเจริญพันธุ์ เผยแพร่ความิรู้และเสริมิสร้างทักษะในการเลี�ยงดูบุตร 
ที่เห้มิาะสมิและถูกต้องบนพื�นฐานห้ลักวิชาการ อาทิ ทักษะการ
สื่อสาร การกำห้นดกติกาของครอบครัว การแสดงความิรัก  
ความิไว้วางใจเพื่อให้้บุตรรู้จักการเผชิญกับปัญห้าอุปสรรค

2.2 ส่งเสริมควั�มรู้และพัฒน�ทักษะบุคล�กรส�ธ�รณสุข ที่ครอบคลุมิ
ความิรู้ทางสุขภาพ (Health literacy) ความิรอบรู้ทางดิจิทัล 
(Digital literacy) และพฤติกรรมิศาสตร์ ให้้สามิารถจัดบริการ 
ให้้คำปรึกษาด้านการวางแผนชีวิตครอบครัวที่เห้มิาะสมิ 
กับกลุ่มิเป้าห้มิาย

2.3 จัดัให้มีระบบพี่เลี้ยงในชุมชน โดยการพัฒนาแกนนำในพื�นที่  
เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญห้าให้้กับแต่ละครอบครัวได้อย่างตรงจุดและ
สอดรับกับบริบทครอบครัวที่มิีความิห้ลากห้ลาย และความิท้าทาย 
ที่แตกต่างกัน รวมิถึงเพิ่มิบทบาทของ นักวิชาชีพต่าง ๆ ในชุมิชน 
อาทิ นักสังคมิสงเคราะห้์/นักจิตวิทยา

2.4 พัฒน�และเผยแพร่ข้อมูลประกอบก�รตัดัสินใจในก�รมีบุตรและ
เลี้ยงดัูบุตร โดยเฉพาะข้อมิูลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ 
การเลี�ยงดูบุตร ซึ่ึ่งจะช่วยให้้สามิารถประเมิินความิพร้อมิของตนเอง
และครอบครัวในการมิีบุตร และเลี�ยงดูบุตรได้อย่างมิีคุณภาพ

• กระทรวงการพัฒนา
สังคมิและความิมิั่นคง 
ของมินุษย์  
(กรมิกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว)

• กระทรวงสาธารณสุข 
(กรมิอนามิัย)

•  กระทรวงมิห้าดไทย 
(องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น)

ส่วนที่ 5
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ประเด็นการพัฒนา แนวทาง ห่น่วยงานรับผิดชอบ

3. สนับสน่นให่ ้
ห่น่วยงานภาคัรัฐ 
และเอกชนสร้าง
คัวามสมด่ลระห่ว่าง
การทำงานและ 
การด่แลคัรอบคัรัว 
รวมถึงระบบ
สนับสน่นคัรอบคัรัว
ห่ลากห่ลายร่ปแบบ

3.1  กำหนดัรูปแบบก�รทำง�นที่หล�กหล�ยและย่ดัหยุ่น อาทิ  
การทำงานที่บ้าน (Work from Home) การทำงานแบบทุกที่ 
ทุกเวลา

3.2  สนับสนุนวัันล�เพ่่อก�รดัูแลครอบครัวั โดยกำห้นดห้รือ 
ขยายวันลาสำห้รับผู้ชายในการดูแลบุตรและภรรยาห้ลังคลอด  
การมิีระบบสะสมิวันลา สามิารถลาเป็นช่วงได้ โดยไมิ่จำกัดเฉพาะคู ่
ที่จดทะเบียนสมิรสเท่านั�น รวมิทั�งการขยายจำนวนวันลาสำห้รับ
ห้ญิงตั�งครรภ์ตามิอนุสัญญาองค์การแรงงานระห้ว่างประเทศที่
กำห้นดวันลาคลอดไว้อย่างน้อย 14 สัปดาห้์ ห้รือระยะเวลา 6 เดือน
ห้ลังคลอดห้ากต้องการเลี�ยงลูกด้วยนมิแมิ่ ทั�งนี� ให้้ได้รับค่าจ้าง
ครอบคลุมิในช่วงของการเตรียมิตัวคลอดและการพักฟ้�นห้ลังคลอด 
ตลอดจนการเพิ่มิประเภทของการลาเพื่อดูแลบุตรและบิดามิารดาสูง
อายุในกรณีที่เจ็บป่วย นอกเห้นือจากการลากิจ ลาป่วย

3.3  ส่งเสริมสถิ่�นประกอบก�รให้มีส่วันร่วัมในก�รจัดัระบบสนับสนุน
ครอบครัวั โดยพัฒนาค่านิยมิในการจัดสวัสดิการที่เอื�อต่อการดูแล
เด็ก เยาวชน และชีวิตความิเป็นอยู่ของสมิาชิกในครอบครัวของ
พนกังาน อาทิ การจัดให้้มีิมิมุินมิแม่ิ ศนูย์เดก็เลก็ในสถานประกอบการ 
มิีพื�นที่เล่นที่ปลอดภัย/พื�นที่เรียนรู้สำห้รับลูกห้ลานพนักงาน 
ห้ลังเลิกเรียนระห้ว่างรอพ่อแมิ่กลับบ้านและในช่วงปิดเทอมิ เพื่อให้ ้
คนวัยแรงงานสามิารถดูแลครอบครัวได้อย่างมิีคุณภาพ รวมิทั�ง 
การปรับกฎระเบียบให้้เอื�อต่อครอบครัวในการได้รับสิทธิต่าง ๆ  
อย่างเท่าเทียมิกัน

3.4  กำหนดัควั�มคุ้มครองไม่ให้ก�รตั้งครรภ์หร่อมีบุตร เป็นอุปสรรค
สำหรับก�รทำง�นและควั�มก้�วัหน้�ในอ�ชีพของทั้งผู้หญ่ิง
และผู้ช�ย รวมิถึงคุ้มิครองไมิ่ให้้นายจ้างเลือกปฏิบัติต่อผู้ห้ญิง
ในที่ทำงานห้รือการบีบบังคับให้้ผู้ห้ญิงออกจากงานโดยไมิ่เต็มิใจ
เนื่องจากตั�งครรภ์ห้รือมิีบุตร

•  กระทรวงแรงงาน 
(กรมิสวัสดิการและ
คุ้มิครองแรงงาน)

•  สำนักงาน ก.พ.

•  สำนักงาน ก.พ.ร.

•  สภาอุตสาห้กรรมิ 
แห้่งประเทศไทย

•  ห้อการค้าไทยและ 
สภาห้อการค้า 
แห้่งประเทศไทย

4.  จัดห่าสิทธิประโยชน ์
ในการจ่งใจและ 
ลดภาระจากการ 
มีบ่ติร

4.1  สนับสนุนให้บุคคลที่มีร�ยไดั้น้อยมีที่อยู่อ�ศัยเป็นของตนเอง  
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างครอบครัว อาทิ การให้้สิทธิเงินกู้
ดอกเบี�ยต่ำ

4.2  จัดัทำกลุ่มสิทธิประโยชน์สำหรับครอบครัวัที่คลอดับุตร 
(Welcoming newborn package) ที่ครอบคลุมิทั�งด้านการเงิน  
และบริการการดูแลบุตร

4.3  จัดัตั้งกองทุนภ�คสมัครใจสำหรับแบ่งเบ�ภ�ระในก�รดัูแลสม�ชิก
ในครอบครัวั โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ โดยสมิาชิกจ่ายเงินสะสมิ 
และรัฐร่วมิสมิทบในบางส่วน ตามิความิเห้มิาะสมิ อาทิ เงินช่วยเห้ลือ
ในการจ้างผู้ดูแลเด็ก เงินกู้ฉุกเฉินยามิจำเป็น

•  กระทรวงการพัฒนา
สังคมิและ 
ความิมิั่นคงของ
มินุษย์ (กรมิกิจการ
สตรีและสถาบัน
ครอบครัว การเคห้ะ
แห้่งชาติ)

•  ธนาคาร 
แห้่งประเทศไทย

•  กระทรวงแรงงาน 
(สำนักงาน 
ประกันสังคมิ)

ส่วนที่ 5
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5.  ส่งเสริมการมีบ่ติร  
ในกล่่มประชากร 
ที่ติ้องการมีบ่ติรห่รือ
กล่่มผ่้มีบ่ติรยาก

5.1  ส่งเสริมและให้สิทธิในก�รลดัหย่อนค่�ใช้จ่�ยนอกเห้นือจากสิทธิ
สวัสดิการพื�นฐานสำห้รับการพัฒนาเทคโนโลยีช่วยอนามิัย 
การเจริญพันธุ์ให้้ผู้มิีบุตรยากสามิารถเข้าถึงได้โดยสะดวก

5.2  กำหนดัให้ก�รมีบุตรไม่ไดั้ดั้วัยตนเองหร่อผู้มีบุตรย�ก  
เป็นภาวะโรคห้รือภาวะทุพพลภาพที่ต้องได้รับการแก้ไข ให้้สามิารถใช้
สิทธิสวัสดิการพื�นฐานต่าง ๆ อาทิ สิทธิในการให้้คำปรึกษาและ 
การตรวจรักษาที่นำไปสู่การใช้เทคโนโลยีช่วยอนามิัยการเจริญพันธุ์ 
และสิทธิในการลาเพื่อการรักษาภาวะการมิีบุตรยาก

5.3  ปรับแก้ไขกฎหม�ยเอ่้อให้ครอบครัวัหล�กหล�ยรูปแบบ  
มีควั�มพร้อมและส�ม�รถิ่มีบุตร โดยเฉพาะครอบครัวเพศเดียวกัน  
ที่ต้องการรับบุตรบุญธรรมิ ห้รือต้องการมิีบุตร

•  กระทรวงสาธารณสุข 
(สำนักงานห้ลัก
ประกันสุขภาพ 
แห้่งชาติ)

•  กระทรวงการคลัง 
(กรมิสรรพากร)

•  กระทรวงการพัฒนา
สังคมิและความิมิั่นคง 
ของมินุษย์  
(กรมิกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว)

6.  การสร้างสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
และศ่นย์ด่แล และ
พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่มีคั่ณ์ภาพ

6.1  สร้�งและพัฒน�สถิ่�นพัฒน�เดั็กปฐมวััย และศูนย์ดัูแลและพัฒน�
เดั็กเล็ก (0 – 2 ปี) ครอบคลุมทุกพ่้นที่ โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นและ
บริเวณใกล้กับสถานประกอบการและชุมิชนที่อยู่อาศัยให้้มิีคุณภาพ
และได้มิาตรฐาน รวมิทั�งส่งเสริมิให้้เกิดการพัฒนาสถานพัฒนา 
เด็กปฐมิวัยแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Network learning)

6.2  ยกระดัับศูนย์ดัูแลเดั็กและสถิ่�นพัฒน�เดั็กปฐมวััยที่มีศักยภ�พสูง
ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ มิีครูพี่เลี�ยงที่มิีใบอนุญาตในการประกอบอาชีพ
และเชี่ยวชาญ เพื่อให้้สามิารถจัดกิจกรรมิส่งเสริมิพัฒนาการเด็ก
ทุกประเภทได้อย่างเห้มิาะสมิ และส่งเสริมิให้้ครอบครัวมิีส่วนร่วมิ 
(Family engagement) 

6.3  กำห้นดให้้มิีองค์กรกำกับและรับผิดชอบบริห้ารจัดการอย่างเป็น
เอกภาพ รวมิทั�งมิีระบบติดตามิการดำเนินงานของสถานพัฒนา 
เด็กปฐมิวัยทุกแห้่ง

•  กระทรวงมิห้าดไทย 
(องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น)

•  กระทรวงการพัฒนา
สังคมิและความิมิั่นคง 
ของมินุษย์  
(กรมิกิจการเด็ก 
และเยาวชน)

•  กระทรวงศึกษาธิการ 
(สำนักงาน 
คณะกรรมิการ 
การศึกษาขั�นพื�นฐาน  
สำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา)

•  องค์การทุนเพื่อเด็ก
แห้่งสห้ประชาชาติ 
(UNICEF)

ส่วนที่ 5
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5.4.2 การพัฒนายกระดับผลิติภาพประชากร

ติัวชี�วัด ผลิตภาพแรงงานไมิ่ต่ำกว่าร้อยละ 4 ต่อปี

แนวัท�งก�รพัฒน� 

ประเด็นการพัฒนา แนวทาง ห่น่วยงานรับผิดชอบ

1. ยกระดับระบบ 
การศึกษา 
ให่้มีคั่ณ์ภาพ

1.1 ส่งเสริมก�รจัดัก�รเรียนก�รสอนให้มีก�รบูรณ�ก�รองค์ควั�มรู้
ข้�มศ�สตร์และเอ่้อให้คนมีสมรรถิ่นะพ่้นฐ�นสำหรับศตวัรรษที่ 21 
โดยเฉพาะทักษะทางภาษา ทักษะแห้่งอนาคต สมิรรถนะที่ตอบโจทย์
ความิต้องการแรงงานของอุตสาห้กรรมิเป้าห้มิาย ความิสามิารถ 
ในการทำงานร่วมิกับเทคโนโลยี การสร้างคุณลักษณะ 
ความิเป็นผู้เรียนรู้แบบนำตนเอง (Self-directed learner) ทัศนคติ
ด้านการเติบโต (Growth mindset) และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
(Learning skill) เพื่อให้้พร้อมิเรียนรู้สิ่งให้มิ่ ๆ รวมิถึงทักษะชีวิต 
ในด้านต่าง ๆ 

1.2 พัฒน�ระบบก�รติดัต�มข้อมูลนักเรียนเป็นร�ยบุคคล เพื่อนำไป 
วางแนวทางการพัฒนาและการประเมิินสมิรรถนะที่สอดรับกับ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล

1.3 ขย�ยควั�มครอบคลุมดั้�นอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ต เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ทางออนไลน์อย่างเห้มิาะสมิบนพื�นฐานของการสร้าง
ความิเสมิอภาค ในการเข้าถึงเทคโนโลยีพร้อมิความิเท่าทันในการใช้
เทคโนโลยี รวมิถึงพัฒนาระบบการจัดการความิรู้ที่ดีเพื่อสร้างโอกาส
การเข้าถึงการเรียนรู้ในประชากรทุกกลุ่มิ

• กระทรวงศึกษาธิการ 
(สำนักงาน 
คณะกรรมิการ 
การศึกษาขั�นพื�นฐาน  
สำนักงานคณะ
กรรมิการการ
อาชีวศึกษา)

• กระทรวง 
การอุดมิศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมิ (สถาบัน
อุดมิศึกษา)

• กระทรวงมิห้าดไทย 
(องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น)

• กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและ
สงัคมิ (สำนกังานปลดั 
กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคมิ)

• สำนักงาน กสทช.

• กองทุน 
เพื่อความิเสมิอภาค
ทางการศึกษา 

ส่วนที่ 5
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2. พัฒนาร่ปแบบของ
ระบบการเรียนร่้
ติลอดชีวิติ 
ที่เห่มาะสมกับ 
คันท่กกล่่ม

2.1 ออกแบบระบบก�รเรียนรู้ บนฐานของการคำนึงถึงกลุ่มิอายุ  
กลุ่มิอาชีพ ระดับสมิรรถนะเดิมิของแรงงาน รวมิถึงบูรณาการ 
รูปแบบการเรียนรู้/ฝึกอบรมิร่วมิกันทั�งภาครัฐและเอกชน ของทั�งใน
และต่างประเทศ ตลอดจนจัดให้้มิีการแปลห้ลักสูตรออนไลน์ดี ๆ  
จากต่างประเทศ รวมิทั�งการจัดการระบบข้อมิูลองค์ความิรู้ที่ดี  
เพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ที่เห้มิาะสมิกับความิห้ลากห้ลายของผู้เรียน 

2.2 เพิ่มบทบ�ทของอุดัมศึกษ�ต่อก�รสร้�งก�รเรียนรู้ต่อเน่่อง 
ตลอดัชีวัิต โดยพัฒนาระบบการศึกษาที่มิิได้มิุ่งสู่ปริญญาแต่เป็น
ลักษณะของระบบรับรองและพัฒนาความิสามิารถที่เฉพาะเจาะจง 
(Micro credential) รวมิถึงระบบการศึกษาที่เปิดโอกาสให้้กลุ่มิ 
คนเปราะบางโดยเฉพาะคนพิการได้เข้าเรียนเพิ่มิขึ�น และการพัฒนา 
และยกระดับทักษะเพื่อการทำงาน การดำรงชีวิต และการรองรับ 
ผู้เรียนนอกวัยเรียน รวมิทั�งทบทวนกฎระเบียบให้้เอื�อต่อการ 
จัดการศึกษารูปแบบให้มิ่

2.3 พัฒน�ระบบข้อมูลและก�รจัดัทำกลุ่มทักษะ (Skill clusters) 
สำห้รับกลุ่มิอาชีพต่าง ๆ ที่ชัดเจน รวมิถึงมิีระบบให้้คำปรึกษาและ
วิเคราะห้์ความิต้องการเฉพาะของแรงงานแต่ละกลุ่มิ เพื่อเป็นข้อมิูล 
ในการพัฒนาทักษะแรงงานให้้ตรงจุดยิ่งขึ�น ตลอดจนการจัดทำ 
ฐานข้อมิูลตลาดงานและการวิเคราะห้์อาชีพจำเป็นให้มิ่ ๆ ทั�งอาชีพ 
ในภาคธุรกิจและอาชีพในระดับพื�นที่ 

2.4 เสริมสร้�งควั�มเข้มแข็งให้ระบบธน�ค�รเครดัิต (Credit Bank)81 
เพื่อเป็นกลไกการสะสมิการเรียนรู้ รวมิทั�งมิีระบบสนับสนุน 
การฝึกอบรมิ โดยพิจารณาให้้มิีค่าฝึกอบรมิขั�นต่ำให้้กับแรงงาน 
ทุกคน (Training credit) พร้อมิกับสร้างสภาพแวดล้อมิที่สนับสนุน
การพัฒนาทักษะและเพิ่มิผลิตภาพแรงงาน อาทิ กฎเกณฑ์์ด้าน 
การลาเพื่อการฝึกอบรมิที่ยืดห้ยุ่น 

2.5 พัฒน�ระบบนิเวัศที่เอ่้อต่อก�รเรียนรู้ตลอดัชีวัิต โดยบูรณาการ
โครงสร้างพื�นฐานด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตของห้น่วยงานต่าง ๆ 
อาทิ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน สถาบันพัฒนาฝีมิือแรงงาน 
ศูนย์การเรียนรู้ในชุมิชน รวมิถึงพื�นที่การเรียนรู้ของภาคเอกชนและ
ชุมิชน เพื่อให้้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมิกันสูงสุด รวมิถึงพิจารณา
การนำดิจิทัลมิาใช้เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้

• กระทรวงศึกษาธิการ 
(สำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา 
สำนักงาน 
คณะกรรมิการ 
การอาชีวศึกษา)

• กระทรวงแรงงาน 
(กรมิพัฒนา 
ฝีมิือแรงงาน  
กรมิสวัสดิการและ
คุ้มิครองแรงงาน)

• กระทรวง 
การอุดมิศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย  
และนวัตกรรมิ 
(สถาบันอุดมิศึกษา)

• สถาบัน 
คุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมิห้าชน)

• สำนักงานบริห้าร 
และพัฒนาองค์ความิรู้ 
(องค์การมิห้าชน)

• องค์กรแรงงาน
ระห้ว่างประเทศ (ILO) 

81 ธนาคารเครดิต (Credit Bank) ห้มิายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ให้้ผู้เรียนสามิารถนำาผลการเรียนที่ได้จากการศึกษาในระบบ และผลการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามิอัธยาศัย และจากประสบการณ์ของบุคคล มิาเก็บสะสมิไว้ในธนาคารห้น่วยกิต เพื่อรับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร สัมิฤทธิบัตร อนุปริญญา 
ห้รือปริญญาตรี ตามิห้ลักสูตรของสถาบันอุดมิศึกษา โดยไมิ่จำากัดอายุของผู้เรียน คุณวุฒิผู้เรียน ระยะเวลาในการสะสมิห้น่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน

ส่วนที่ 5
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ประเด็นการพัฒนา แนวทาง ห่น่วยงานรับผิดชอบ

3. เพิ่มกำลังแรงงาน 
ในติลาดงาน 
โดยเฉพาะประชากร
กล่่มเปราะบาง82

3.1 ปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมให้ลดัก�รตีตร�กลุ่มประช�กร 
เปร�ะบ�ง โดยสร้างความิเข้าใจ การยอมิรับ และการเห้็นคุณค่าของ
การจ้างงานประชากรกลุ่มิเปราะบาง รวมิถึงการกลับเข้าสู่ระบบ 
การศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่ห้ลากห้ลายและเห้มิาะสมิ

3.2 ส่งเสริมก�รจ้�งง�นต�มสมรรถิ่นะ เพื่อลดข้อจำกัดของกลุ่มิ 
คนเปราะบาง และอคติด้านอายุ (Age discrimination) ทั�งกลุ่มิเด็ก 
(อายุ 15 ปีขึ�นไป) กลุ่มิผู้สูงอายุ กลุ่มิคนพิการ กลุ่มิ NEETs  
กลุ่มิผู้พ้นโทษ โดยจัดให้้มิีรูปแบบการทำงานที่ห้ลากห้ลาย ยืดห้ยุ่น 
และสอดคล้องกับความิต้องการ รวมิถึงการจัดทำฐานข้อมิูล
ประชากรกลุ่มิเปราะบางที่มิีการบูรณาการระห้ว่างภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้้ง่ายต่อการระบุเป้าห้มิายในการให้้ความิช่วยเห้ลือ 

3.3 ขย�ยช่วังอ�ยุก�รทำง�นของประช�กร ให้้เห้มิาะสมิกับสาขาอาชีพ
และการผลิตที่มิีความิจำเป็นและขาดแคลน ตลอดจนสอดคล้องกับ
ความิต้องการของตลาดแรงงาน 

3.4 พัฒน�และบูรณ�ก�รรูปแบบก�รฝัึกอบรมและพัฒน�ทักษะ ที่รวมิ
มิาตรการในห้ลายมิิติเข้าด้วยกัน (Comprehensive package)  
เพื่อตอบโจทย์กลุ่มิเป้าห้มิายที่รอบด้าน อาทิ การฝึกอบรมิ  
การสร้างพลัง (Empowerment) การปรับทัศนคติต่อการใช้ชีวิต 
เงินทุนสนับสนุนเบื�องต้น ตลอดจนกำห้นดมิาตรการจูงใจ 
เพื่อสนับสนุนการยกระดับและระบบรับรองทักษะแรงงาน โดยอยู่บน
ฐานการศึกษาความิต้องการที่ห้ลากห้ลายในแต่ละกลุ่มิและบริบท
ของแต่ละพื�นที่ รวมิถึงออกแบบโดยคำนึงถึงมิิติครัวเรือนมิากกว่า
การให้้การช่วยเห้ลือแบบรายคน 

3.5 ส่งเสริมก�รรวัมตัวัเพ่่อเสริมสร้�งอำน�จในก�รเจรจ�ต่อรอง
สำหรับแรงง�นทุกกลุ่ม เพื่อให้้เกิดเป็นช่องทางสะท้อนปัญห้า 
และความิท้าทายของแรงงานแต่ละกลุ่มิ และนำไปสู่การแก้ปัญห้า 
ได้อย่างตรงจุด

• กระทรวงศึกษาธิการ 
(สำนักงาน 
คณะกรรมิการการ
ศึกษาขั�นพื�นฐาน 
สำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ)

• กระทรวง 
การพัฒนาสังคมิ 
และความิมิั่นคง 
ของมินุษย์  
(กรมิกิจการเด็ก 
และเยาวชน)

• กระทรวงแรงงาน 
(กรมิจัดห้างาน  
กรมิพัฒนา 
ฝีมิือแรงงาน)

• กระทรวงมิห้าดไทย 
(องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น)

• กระทรวงยุติธรรมิ 
(กรมิราชทัณฑ์์  
กรมิพินิจและคุ้มิครอง
เด็กและเยาวชน) 

• กองทุน 
เพื่อความิเสมิอภาค
ทางการศึกษา

82 อาทิ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ที่เคยกระทำความิผิด ผู้ห้ญิงที่มีิภาระในการดูแลครอบครัว ตลอดจนผู้ว่างงาน เด็กและเยาวชนกลุ่มิ NEETs

ส่วนที่ 5
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4. สนับสน่นให่้กล่่ม 
ผ่้มีคัวามสามารถ
พิเศษ (Talent)  
เข้ามาร่วมทำงาน 
ให่้กับประเทศ

4.1 สร้�งระบบให้คำปรึกษ� ในเร่่องก�รทำง�น วััฒนธรรมองค์กร  
และลักษณะง�น แก่นักเรียนไทยในต่างประเทศ เพื่อเตรียมิ 
ความิพร้อมิก่อนกลับมิาทำงาน และให้้เกิดการใช้ความิรู ้
ความิสามิารถของนักเรียนทุนให้้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ 

4.2 พัฒน�รูปแบบและโครงสร้�งก�รทำง�น ที่เอ่้อต่อก�รทำง�น 
ข้�มพรมแดันกับสถิ่�บันชั้นนำทั้งภ�ครัฐและเอกชนในระดัับโลก 
รวมิถึงการพัฒนาโครงสร้างการบริห้ารจัดการในการใช้ประโยชน์
กลุ่มิผู้มิีความิสามิารถพิเศษที่เป็นรูปธรรมิ

4.3 สนับสนุนให้มีก�รรวัมกลุ่มของนักเรียนทุนรัฐบ�ล และกลุ่ม 
ผู้มีควั�มส�ม�รถิ่พิเศษอ่่น ๆ เพื่อทำโจทย์การพัฒนาให้้กับประเทศ 
โดยสนับสนุนแห้ล่งทุนในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมิและสตาร์ทอัพ 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ รวมิถึงเปิดโอกาสให้้เข้ามิาดำเนิน
โครงการของรัฐ บนฐานของการสร้างวัฒนธรรมิการทำงาน 
แบบมิืออาชีพและเป็นสากล

4.4 พัฒน�ระบบเช่่อมต่อคนไทยที่มีควั�มส�ม�รถิ่พิเศษในต่�งประเทศ 
ได้มิีโอกาสเข้ามิามิีส่วนร่วมิในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การให้้คำปรึกษา 
การเป็นพี่เลี�ยงให้้กับกลุ่มิคนที่มิีศักยภาพในภาครัฐ และจัดทำ 
ฐานข้อมิูลกลุ่มิผู้มิีความิสามิารถพิเศษ และกลุ่มิแรงงานผู้เชี่ยวชาญ
แรงงานทักษะสูง ทั�งที่อยู่ภายในและภายนอกประเทศ โดยใช้เครือข่าย
การทำงานระห้ว่างรัฐ เอกชน และมิห้าวิทยาลัย

• กระทรวง 
การอุดมิศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย  
และนวัตกรรมิ 
(สำนักงาน
สภานโยบาย
การอุดมิศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมิ)

• สำนักงาน ก.พ.

• กระทรวง
อุตสาห้กรรมิ

• กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคมิ

5. การศึกษา 
คัวามติ้องการ
แรงงาน 
ในเชิงปริมาณ์ 
ที่จะส่งผลกระทบติ่อ
การพัฒนาประเทศ
ในอนาคัติ

5.1 การวิเคราะห้์ปริมิาณความิต้องการแรงงานในภาคการผลิตและ
บริการต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคส่วนที่มิีสัดส่วนการใช้แรงงานมิาก 
และห้าแนวทางเพื่อทดแทนจำนวนแรงงานที่จะลดลงภายใต้บริบท
สังคมิสูงวัย รวมิถึงพัฒนาแนวนโยบายด้านการย้ายถิ่นเพื่อทดแทน
ประชากร (replacement migration) ที่มิีความิชัดเจน ตลอดจน
วิเคราะห้์โอกาสและความิต้องการแรงงานจากเศรษฐกิจผู้สูงวัย 
(Silver economy) เพื่อรองรับการสร้างงาน สร้างอาชีพ  
และการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป

• กระทรวง
อุตสาห้กรรมิ 
(สำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาห้กรรมิ)

• กระทรวงแรงงาน 
(สำนักงานปลัด 
กระทรวงแรงงาน)

• สำนักงาน 
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมิ
แห้่งชาติ

• สภาอุตสาห้กรรมิ 
แห้่งประเทศไทย

• ห้อการค้าไทยและ 
สภาห้อการค้า 
แห้่งประเทศไทย
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5.4.3 การยกระดับคัวามมั่นคังทางการเงิน

ติัวชี�วัด เงินออมิเฉลี่ยของครัวเรือนที่มิีรายได้ต่อคนสูงกว่าค่าจ้างขั�นต่ำ เพิ่มิขึ�นร้อยละ 5 ทุก 5 ปี

แนวัท�งก�รพัฒน� 

ประเด็นการพัฒนา แนวทาง ห่น่วยงานรับผิดชอบ

1. ส่งเสริมให่้ประชากร
มีคัวามมั่นคัง
ทางการเงิน

1.1 ส่งเสริมให้ประช�กรมีควั�มรอบรู้ท�งก�รเงิน ทั�งในเรื่อง 
การบริห้ารจัดการการวางแผนการเงินที่ครอบคลุมิตลอดช่วงชีวิต  
โดยเริ่มิปลูกฝังตั�งแต่เยาว์วัย ผ่านห้ลักสูตรความิรู้ด้านการเงิน 
(Financial literacy) อาทิ ภาษีอากร การลงทุน เทคโนโลยี 
ด้านการเงิน ในระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมิทั�งควรออกแบบ
ระบบลดห้ย่อนภาษีสำห้รับการออมิเพื่อบุตร รวมิถึงให้้ความิรู้
ด้านการลงทุนในแห้ล่งทุนให้มิ่ ๆ โดยเฉพาะสกุลเงินดิจิทัล (Digital 
Currency) 

1.2 ส่งเสริมก�รออมและนวััตกรรมท�งก�รเงิน ที่ตอบสนอง 
กับพฤติกรรมิและความิต้องการของประชากรทุกกลุ่มิในรูปแบบ
ที่มิีความิห้ลากห้ลาย อาทิ กลุ่มิผู้สูงอายุที่ต้องการห้ลักประกัน
การดำรงชีวิตห้ลังเกษียณ กลุ่มิวัยทำงานที่ต้องการผลตอบแทน
จากการลงทุนสูงและสามิารถรับความิเสี่ยงได้ รวมิทั�งออกแบบ
ผลิตภัณฑ์์ทางการเงินที่ส่งเสริมิการออมิระยะยาวให้้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมิการออมิของผู้มิีรายได้ระดับปานกลางและรายได้น้อย

1.3 รณรงค์ เผยแพร่ ประช�สัมพันธ์ กระตุ้นก�รออม เพื่อปลูกฝัง
ทัศนคติและสภาพแวดล้อมิที่จูงใจให้้เกิดการออมิ มิากกว่าการใช้จ่าย
ห้รือการสร้างห้นี� รวมิถึงการพัฒนาโครงการที่เข้าถึงประชากร 
ทุกกลุ่มิอายุ ผลิต เผยแพร่ความิรู้ทางการเงิน และบริการ 
ให้้คำปรึกษาในการวางแผนการเงินและการลงทุนที่เห้มิาะสมิกับ
ประชากรในแต่ละช่วงวัย 

1.4 จัดัทำระบบก�รออมภ�คบังคับ เพื่อเป็นห้ลักประกันทางการเงิน 
ยามิชราภาพ โดยเพิ่มิการจัดเก็บภาษีมิูลค่าเพิ่มิและห้ักส่วน 
ที่เพิ่มิเข้าบัญชีการออมิของผู้บริโภคเพื่อสะสมิเป็นเงินออมิ 
ในยามิสูงวัย และขยายระบบการออมิให้้ครอบคลุมิประชากรทุกกลุ่มิ 

1.5 สร้�งควั�มเข้มแข็งและยั่งย่นของกองทุนสวััสดัิก�รชุมชน อาทิ 
ปรับลดสิทธิประโยชน์บางอย่างที่ซึ่�ำซึ่้อนกับสวัสดิการของภาครัฐ 
กำห้นดแนวทางในการห้ารายได้เพิ่มิ ยกระดับกองทุนที่มิีศักยภาพ
ให้้มิีฐานะทางกฎห้มิาย และจัดเก็บ/เชื่อมิโยงข้อมิูลของกองทุน
สวัสดิการชุมิชนทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ 

1.6 ปรับปรุงโครงสร้�งภ�ษีให้สอดัคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้�งประช�กร ที่แรงงานในระบบจะลดลงอย่างมิีนัยสำคัญ 
โดยเฉพาะภาษีเงินได้

• กระทรวงการคลัง 
(กรมิสรรพากร 
สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กองทุน
บำเห้น็จบำนาญ
ข้าราชการ กองทุน
การออมิแห้่งชาติ)

• กระทรวงศึกษาธิการ 
(สำนักงานคณะ
กรรมิการการศึกษา
ขั�นพื�นฐาน) 

• ธนาคารแห้่ง
ประเทศไทย  
(สถาบันการเงิน)

• ตลาดห้ลักทรัพย์แห้่ง
ประเทศไทย

ส่วนที่ 5

แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 
(พ.ศ. 2565 – 2580)
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ประเด็นการพัฒนา แนวทาง ห่น่วยงานรับผิดชอบ

2. การแก้ปัญห่า 
ห่นี�คัรัวเรือน

2.1 พัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลที่เช่่อมโยงข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม 
ร�ยบุคคล สำห้รับการสืบค้น และระบุกลุ่มิเป้าห้มิายได้อย่าง 
เป็นรูปธรรมิ 

2.2 วั�งกลไกก�รให้คำแนะนำและช่วัยเหล่อครัวัเร่อนที่มีปัญ่ห�หนี้
อย่างเป็นระบบและมิีประสิทธิภาพ รวมิทั�งมิีเครื่องมิือประกันภัย 
พื�นฐานในการพยุงระดับรายได้ของครัวเรือน เมิื่อประสบปัญห้า
ตกงาน เจ็บป่วย และเห้ตุสุดวิสัยอื่น ๆ

• ธนาคาร 
แห้่งประเทศไทย

• กระทรวงมิห้าดไทย 
(กรมิการปกครอง 
กรมิพัฒนาชุมิชน)

• กระทรวงการคลัง 
(สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง)

• กระทรวงการพัฒนา
สังคมิและความิมิั่นคง
ของมินุษย์ (สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมิชน 
(องค์การมิห้าชน))

ส่วนที่ 5

แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 
(พ.ศ. 2565 – 2580)
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5.4.4  การสรา้งเสรมิสข่ภาวะเพือ่ลดการติายกอ่นวัยอันคัวร และมรีะบบการดแ่ลระยะยาว 
และช่วงท้ายของชีวิติ

ติัวชี�วัด (1) อายุคาดเฉลี่ยของการมิีสุขภาพดีไมิ่น้อยกว่า 75 ปี ภายในปี 2580

 (2) ดัชนีคุณภาพภาวะประชากรสูงอายุ ไมิ่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ภายในปี 2580

แนวัท�งก�รพัฒน� 

ประเด็นการพัฒนา แนวทาง ห่น่วยงานรับผิดชอบ

1. ยกระดับศักยภาพ 
ให่้คันท่กกล่่มท่กวัย 
มีคัวามรอบร่ ้
ด้านส่ขภาวะ 
สามารถป้องกันและ
คัวบคั่มปัจจัยเสี่ยง 
ที่คั่กคัามติ่อส่ขภาวะ

1.1 กำหนดัวัิสัยทัศน์เร่่องก�รลดัปัจจัยเสี่ยงดั้�นสุขภ�วัะที่ชัดัเจน 
ในนโยบายต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ การจำกัด 
การดื่มิแอลกอฮอล์ การสูบบุห้รี่ สุขภาพจากการทำงานและ 
สิ่งแวดล้อมิ

1.2 ปรับปรุงหลักสูตรก�รเรียนก�รสอนของสถิ่�นศึกษ�/ 
สถิ่�นพัฒน�เดั็กปฐมวััยทุกแห่ง ให้้ครอบคลุมิการสร้างความิรอบรู้
ด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ โรคไมิ่ติดต่อเรื�อรัง ปัจจัยเสี่ยง
ทางสังคมิที่ส่งผลต่อสุขภาพทั�งสุขภาพกายและใจ สภาพแวดล้อมิ 
ที่เห้มิาะสมิกับการสร้างเสริมิสุขภาพและป้องกันโรค รวมิถึงการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมิให้้เห้มิาะสมิต่อการสร้างสุขภาวะที่ดี 

1.3 ใช้เศรษฐศ�สตร์เชิงพฤติกรรมและนวััตกรรมที่เกี่ยวัข้อง 
ในก�รดัูแลสุขภ�พ โดยสนับสนุนกิจกรรมิทางกาย และการสร้าง
ความิตระห้นักและชักจูงให้้ประชาชนมิีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมิ 
ไปสู่การมิีพฤติกรรมิสุขภาพที่เห้มิาะสมิ เพื่อลดการเจ็บป่วยด้วยโรค
ที่สามิารถป้องกันได้ รวมิถึงสนับสนุนการตรวจสุขภาพประจำปีและ
นำมิาเป็นข้อมิูลในการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง 

1.4 ส่งเสริมก�รพัฒน�ทักษะชีวัิตและทักษะก�รเอ�ตัวัรอดั 
ในภ�วัะวัิกฤตฉุกเฉิน เพื่อลดอัตราการตายก่อนวัยอันควร 
ที่ครอบคลุมิทุกสถานการณ์ที่เป็นภัยถึงแก่ชีวิต อาทิ  
การส่งเสริมิให้้เด็กไทยว่ายน�ำเป็น การปฏิบัติตัวเมิื่อต้องเผชิญห้น้า
กับผู้ร้าย การเอาตัวรอดเมิื่อประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

1.5 พัฒน�ส่่อเพ่่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ควั�มรู้ดั้�นสุขภ�วัะ 
ที่ถิู่กต้องเหม�ะสม สอดคล้องกับคนแต่ละกลุ่มิวัย และมิีช่องทาง 
การเผยแพร่ที่เห้มิาะสมิกับกลุ่มิเป้าห้มิาย ตลอดจนติดตามิ/ 
ตรวจสอบองค์ความิรู้ด้านสุขภาวะที่เผยแพร่ในสังคมิออนไลน์ และ
ตอบโต้ข้อมิูลสุขภาพที่ไมิ่เป็นความิจริง

1.6 พัฒน�กลไกก�รมีส่วันร่วัมของชุมชน โดยพัฒนาศักยภาพ
ประชาชน แกนนำ อาสาสมิัคร และกลไกที่เกี่ยวข้องในการห้นุนเสริมิ
ให้้เกิดการดำเนินงานด้านสุขภาพแบบมิีส่วนร่วมิ ตลอดจนมิีกลไก
ช่วยเห้ลือ ดูแล เฝ้าระวังในพื�นที่ที่เสี่ยงต่อความิสูญเสียทางสุขภาวะ

• กระทรวงสาธารณสุข 
(กรมิอนามิัย  
กรมิสนับสนุน 
บริการสุขภาพ  
กรมิควบคุมิโรค  
กรมิสุขภาพจิต)

• กระทรวงศึกษาธิการ 
(สำนักงาน 
คณะกรรมิการ  
การศึกษาขั�นฐาน)

• กระทรวงมิห้าดไทย 
(องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น)

• กระทรวงการคลัง 
(กรมิสรรพากร  
กรมิสรรพสามิิต)

• สำนักงาน 
คณะกรรมิการ 
สุขภาพแห้่งชาติ

• สำนักงาน 
กองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมิสุขภาพ

ส่วนที่ 5

แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 
(พ.ศ. 2565 – 2580)
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ประเด็นการพัฒนา แนวทาง ห่น่วยงานรับผิดชอบ

2. พัฒนาระบบการด่แล
และคั่้มคัรอง 
ผ่้ส่งอาย่

2.1 พัฒน�ระบบก�รดัูแลผู้สูงอ�ยุ และผู้ป่วัยในระยะท้�ยของชีวัิต  
ที่สอดรับกับบริบทของพื�นที่เมิืองและชนบท ในกลุ่มิผู้สูงอายุ  
ทั�งผู้สูงอายุที่ติดสังคมิ ติดบ้าน ติดเตียง รวมิถึงพัฒนาระบบ 
การดูแลระยะกลางและระยะยาว ตลอดจนการดูแลแบบประคับ
ประคองและการดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิตที่เชื่อมิโยงการบริการ 
ทางด้านสังคมิและบริการทางการแพทย์

2.2 สนับสนุนก�รวั�งแผนดัูแลสุขภ�พทั้งก�ยและใจในกลุ่มผู้สูงอ�ยุ 
รวมิถึงผู้สูงอายุไร้ญาติ อยู่บ้านคนเดียว โดยส่งเสริมิ 
การเตรียมิความิพร้อมิสำห้รับผู้ที่ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ และส่งเสริมิ
ให้้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมิร่วมิกัน ตลอดจนส่งเสริมิการประกันสุขภาพ
แบบไม่ิให้้ความิคุม้ิครองทนัท ีแต่จะเริม่ิต้นคุ้มิครองในวยัเกษยีณอายุ 
(Deferred health insurance)

2.3 พัฒน�ระบบก�รคุ้มครองผู้สูงอ�ยุในช่วังท้�ยของชีวัิต อาทิ  
การพัฒนาระบบพิทักษ์ทรัพย์สินผู้สูงอายุ การป้องกัน 
การถูกห้ลอกลวง การช่วยเห้ลือทางด้านทรัพย์สินแก่ผู้สูงอายุและ
การทำพินัยกรรมิ รวมิถึงการแสดงเจตนารมิณ์ในการรับการรักษา 
พยาบาลช่วงท้ายชีวิตให้้ชัดเจน

• กระทรวงสาธารณสุข 
(กรมิอนามิัย  
กรมิการแพทย์ 
สำนักงานปลัด  
กระทรวงสาธารณสขุ)

• กระทรวงมิห้าดไทย 
(องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น)

• กระทรวง 
การพัฒนาสังคมิ 
และความิมิั่นคง 
ของมินุษย์  
(กรมิกิจการ 
ผู้สูงอายุ)

ส่วนที่ 5

แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 
(พ.ศ. 2565 – 2580)
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5.4.5 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื�อติ่อการดำรงชีวิติอย่างมีคั่ณ์ภาพกับท่กกล่่มวัย

ติัวชี�วัด เมิืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนมิีจำนวนเพิ่มิขึ�น

แนวัท�งก�รพัฒน�  

ประเด็นการพัฒนา แนวทาง ห่น่วยงานรับผิดชอบ

1. พัฒนา 
สภาพแวดล้อม 
ที่เป็นมิติรและ 
เห่มาะสมกับ 
คันท่กกล่่ม 

1.1 พัฒน�สภ�พแวัดัล้อมและออกแบบชุมชนที่เป็นมิตรกับคนทุกกลุ่ม 
เพ่่อสร้�งก�รเข้�ถิ่ึงอย่�งเท่�เทียม โดยเน้นการพัฒนาพื�นที ่
ห้นุนเสริมิการเลี�ยงดูบุตรให้้มิีคุณภาพและการสร้างพัฒนาการ 
ในเด็ก รองรับการมิีกิจกรรมิทางกายของผู้สูงอายุ การสร้างพื�นที่
การเรียนรู้ที่ห้ลากห้ลายเห้มิาะสมิกับบริบทชุมิชนและท้องถิ่น รวมิถึง
การจัดระบบบริการสาธารณะและการออกแบบโครงสร้างพื�นฐาน 
ที่สนับสนุนการใช้ชีวิตที่เป็นมิิตรกับสิ่งแวดล้อมิ และให้้ทุกคน
สามิารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมิ 

1.2 ส่งเสริมและจูงใจให้องค์กรภ�คส่วันต่�ง ๆ ดัำเนินก�รเพิ่มและ
กระจ�ยพ่้นที่ส�ธ�รณะและพ่้นที่สีเขียวั เพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมิ
ให้้มิีความิทันสมิัย เอื�อให้้เกิดการมิีพฤติกรรมิทางกาย และการมิี
ปฏิสัมิพันธ์ของบุคคลมิากยิ่งขึ�น อาทิ การพัฒนาพื�นที่รกร้าง 

1.3 ส่งเสริมก�รมีปฏิิสัมพันธ์ระหวั่�งบุคคลและระหวั่�งช่วังวััย  
โดยเฉพาะการพัฒนาพื�นฐานทางจิตใจที่มิีการเคารพซึ่ึ่งกันและกัน 
(Respectful mind) การสร้างปฏิสัมิพันธ์ระห้ว่างกันเมิื่อต้องทำงาน
ในลักษณะการทำงานจากที่บ้าน (Work from home) ห้รือ 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน

• กระทรวงมิห้าดไทย 
(กรมิโยธาธิการและ
ผังเมิือง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)

• กระทรวงสาธารณสุข 
(กรมิอนามิัย)

• สำนักงานกองทุน
สนับสนุน 
การสร้างเสริมิสุขภาพ

ส่วนที่ 5

แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 
(พ.ศ. 2565 – 2580)
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ประเด็นการพัฒนา แนวทาง ห่น่วยงานรับผิดชอบ

2. พัฒนาช่มชน 
เป็นพื�นที่ที่เอื�อ 
ให่้คันมีคั่ณ์ภาพ 
ชีวิติที่ดี

2.1 สร้�งพ่้นที่แห่งก�รเรียนรู้ในระดัับตำบล ทั�งในมิิติด้านสภาพ
แวดล้อมิ (Green & Healthy) มิิติด้านความิเสมิอภาค (Inclusive & 
Equitable) และมิิติการส่งเสริมิการทำงานและการเป็นผู้ประกอบการ
ที่ดี (Decent work & Entrepreneurship) สร้างชุมิชนน่าอยู ่
มิีงานทำ เพื่อลดการอพยพย้ายถิ่น รวมิถึงการพัฒนาให้้เกิดเป็น 
Moral City ตลอดจนนำกลไกให้มิ่ ๆ มิาใช้เพื่อให้้เกิดผลเป็นรูปธรรมิ 
อาทิ ระบบเครดิตสังคมิ (Social credit system) 

2.2 จัดัก�รสภ�พแวัดัล้อมในชุมชนให้เอ่้อต่อก�รปรับเปลี่ยนและส่ง
เสริมพฤติกรรมสุขภ�พที่ดัีอย่�งต่อเน่่องให้้เป็นวิถีชีวิตของสมิาชิก
และชุมิชน ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมิพันธ์ให้้สมิาชิกได้รับรู้
สถานการณ์ด้านสุขภาวะของพื�นที่ รวมิถึงการพัฒนาโครงสร้าง 
พื�นฐานภายในชุมิชนที่ส่งเสริมิต่อการมิีกิจกรรมิทางกายและ 
มิีความิปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน อาทิ การสร้าง/พัฒนา 
สวนสาธารณะและลานกจิกรรมิทีป่ลอดภยัและเป็นมิิตรกบัคนทกุกลุม่ิ
ทุกวัย การสร้างโครงข่ายทางเท้าที่เอื�อต่อการเดิน การลดและกำจัด
มิลพิษทางน�ำ อากาศ เสียง และมิลพิษอื่น ๆ

2.3 ส่งเสริมกลไกชุมชนประส�นก�รดัำเนินง�นในก�รสร้�งเสริม 
สุขภ�พ เฝ้าระวัง ป้องกันโรค ตลอดจนการดูแลให้้ทุกครัวเรือน 
ในชุมิชนมิีสภาพความิเป็นอยู่ที่เห้มิาะสมิกับการมิีสุขภาวะที่ดี และ 
มิีกลไกช่วยเห้ลือดูแล เฝ้าระวัง ในพื�นที่เสี่ยงต่อความิสูญเสียทาง 
สุขภาวะ รวมิทั�งส่งเสริมิให้้ชุมิชนร่วมิเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมิ โดยอยู่บนพื�นฐานชุมิชนที่เป็นมิิตรกับสิ่งแวดล้อมิ  
(Eco Community / Green Community / Smart Community)

2.4 ส่งเสริมกลไกควั�มร่วัมม่อภ�ครัฐ เอกชน ประช�ชน และ 
ประช�สังคมเพ่่อพัฒน�ชุมชนให้มีสภ�พแวัดัล้อมที่ดัี โดยให้้ทุก 
ภาคส่วนเข้ามิามิีส่วนร่วมิในการกำห้นดห้ลักเกณฑ์์ แนวทาง 
วิธีการในการกำกับดูแล ตรวจสอบ เพื่อควบคุมิและป้องกันปัญห้า
มิลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมิ

• กระทรวงมิห้าดไทย 
(องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น)

• กระทรวงสาธารณสุข  
(กรมิอนามิัย 
สำนักงานปลัด  
กระทรวงสาธารณสขุ)

• กระทรวงการพัฒนา
สังคมิและความิมิั่นคง
ของมินุษย์ (สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมิชน 
(องค์การมิห้าชน))

• ศูนย์คุณธรรมิ 
(องค์การมิห้าชน)

ส่วนที่ 5
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5.4.6  การบริห่ารจัดการด้านการย้ายถิ่น

ติัวชี�วัด (1) สัดส่วนแรงงานต่างชาติทักษะสูงในอุตสาห้กรรมิเป้าห้มิายเพิ่มิขึ�นอย่างต่อเนื่อง

 (2) สัดส่วนผู้มิีงานทำในแต่ละภูมิิภาคเพิ่มิสูงขึ�น

แนวัท�งก�รพัฒน� 

ประเด็นการพัฒนา แนวทาง ห่น่วยงานรับผิดชอบ

1. เสริมสร้าง 
สภาพแวดล้อม 
เพื่อสนับสน่น 
การทำงานในพื�นที่

1.1 มีแนวัท�งก�รกระจ�ยควั�มเจริญ่สู่ภูมิภ�คต่�ง ๆ อย่�งสมดัุล 
โดัยก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจในภ�คต่�ง ๆ ที่มิุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้าน ทั�งด้านสังคมิ เศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อมิ และการมิีสุขภาวะที่ดี รวมิถึงการจัดให้้มิีบริการ 
ทางสังคมิและโครงสร้างพื�นฐานที่มิีคุณภาพและทั่วถึง อาทิ  
การให้้บริการด้านสาธารณสุข การศึกษา ความิคุ้มิครองทางสังคมิ 
และการพัฒนาแห้ล่งงานรองรับที่เพียงพอ 

1.2 กระจ�ยอำน�จดั้�นก�รบริห�รไปสู่องค์กรปกครองส่วันท้องถิ่ิ่น
เพิ่มขึ้น โดยจัดให้้มิีบริการสาธารณะที่สนองตอบกับความิต้องการ
ของประชากรแต่ละกลุ่มิในพื�นที่ได้อย่างมิีประสิทธิภาพ ควบคู่กับ
การจัดสรรงบประมิาณที่สอดคล้องกับบริบทของพื�นที่ และการเพิ่มิ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้้สามิารถกำห้นดอัตราภาษี และวิธีการจัดเก็บที่เห้มิาะสมิกับ 
สภาพปัญห้าและความิต้องการเชิงพื�นที่

1.3 เสริมสร้�งควั�มร่วัมม่อกับภ�คส่วันที่เกี่ยวัข้องให้เกิดัก�รสร้�ง
ง�นในพ่้นที่ อาทิ การสนับสนุนให้้สถาบันอุดมิศึกษาจัดทำห้ลักสูตร
ในการยกระดับและพัฒนาทักษะฝีมิือแรงงานให้้สอดคล้องกับบริบท 
ในพื�นที่ การสนับสนุนการวิจัยให้้เกิดการพัฒนาต่อยอดและ 
สร้างงานให้มิ่ ๆ ในพื�นที่ ตลอดจนการส่งเสริมิมิาตรการจูงใจให้้แก่
ภาคเอกชนในการจัดตั�งและพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมิที่สอดรับกับ 
ความิต้องการและลักษณะงานให้้ครอบคลุมิทั่วทุกพื�นที่

• สำนักนายกรัฐมินตรี 
(สำนักงาน 
คณะกรรมิการ 
การกระจายอำนาจ
ให้้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)

• กระทรวงมิห้าดไทย 
(องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น)

• กระทรวง 
การอุดมิศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย  
และนวัตกรรมิ 
(สถาบันอุดมิศึกษา)

ส่วนที่ 5

แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 
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ประเด็นการพัฒนา แนวทาง ห่น่วยงานรับผิดชอบ

2. การดึงด่ด 
แรงงานไทย 
ในติ่างประเทศและ
แรงงานติ่างชาติิ 
ที่มีทักษะส่งให่้เข้ามา
ทำงานในประเทศ

2.1 ปรับปรุงกฎระเบยีบท่ีเกีย่วักบัก�รเข้�ม�ตัง้ถ่ิิ่นฐ�น สร้�งครอบครวัั 
และก�รทำง�นในประเทศไทยของประช�กรต่�งช�ติ อาทิ

(1) กำห้นดนโยบายวีซึ่่าที่เห้มิาะสมิและยืดห้ยุ่น โดยครอบคลุมิถึง
แรงงานต่างชาติทักษะสูงที่ทำงานแบบยืดห้ยุ่น และไมิ่มิีนายจ้าง 
อาทิ Freelance, Consultant, Digital Normads เพิ่มิประเภท
วีซึ่่าสำห้รับแรงงานต่างชาติทักษะสูงที่ทำงานในประเทศไทยและ
ต้องการวีซึ่่าระยะยาว ห้รือต้องการนำครอบครัวมิาอยู่ด้วย  
โดยกำห้นดคุณสมิบัติ และห้ลักเกณฑ์์ที่ชัดเจนตามิลำดับ 
ความิสำคัญของแรงงานต่างชาติทักษะสูงแต่ละประเภท 

(2) กำห้นดใบอนุญาตทำงานพิเศษ โดยอนุญาตให้้แรงงานต่างชาติ
ที่มิีทักษะ สามิารถทำงานในประเทศไทยได้ยาวนานกว่าแรงงาน
ประเภทอื่น

(3) ปรับแก้กฎระเบียบให้้นักศึกษาต่างชาติที่มิีความิสามิารถสูง
สามิารถทำงานในประเทศไทยได้ห้ลังสำเร็จการศึกษา 

(4) กำห้นดระยะเวลาการทำงานและโควตาการนำเข้าแรงงาน 
ต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มิทักษะต่ำและทักษะปานกลาง ให้้เห้มิาะสมิ
และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

2.2 สร้�งสภ�พแวัดัล้อมที่เอ่้อต่อก�รอยู่อ�ศัยของประช�กรต่�งช�ติ
ทักษะสูง โดยเฉพาะนักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ชั�นนำจาก
ทั่วโลกให้้เข้าสู่สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยในการร่วมิพัฒนา
ขีดความิสามิารถทางด้านนวัตกรรมิ อาทิ มิาตรการจูงใจด้านที่อยู่
อาศัย การศึกษา ค่าเดินทาง และทุนวิจัย รวมิทั�งสวัสดิการและ 
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

2.3 จูงใจแรงง�นไทยทักษะสูงให้ย้�ยถิ่ิ่นกลับม�ทำง�นในประเทศ  
โดยปรับปรุงกฎระเบียบให้้เอื�อต่อการประกอบธุรกิจสมิัยให้มิ่  
ทำการตลาดเชิงรุกในการสรรห้าคนเก่ง (Active recruitment 
strategies) อาทิ การประชาสัมิพันธ์โอกาสการทำงานในประเทศไทย
ในกลุ่มิชุมิชนคนไทยในต่างประเทศห้รือตามิมิห้าวิทยาลัยชื่อดัง 
ที่นักเรียนไทยเรียนอยู่ 

• สำนักงาน 
คณะกรรมิการ 
ส่งเสริมิการลงทุน

• สำนักงาน 
ตำรวจแห้่งชาติ 
(สำนักงาน 
ตรวจคนเข้าเมิือง)

• กระทรวง 
การต่างประเทศ 
(สำนักงานปลัด
กระทรวง 
การต่างประเทศ  
กรมิการกงศุล)

• สำนักงาน ก.พ.

• กระทรวงมิห้าดไทย 
(กรมิการปกครอง) 

3. เสริมสร้าง 
การอย่่ร่วมกัน 
ภายใติ้สังคัม 
พห่่วัฒนธรรม

3.1 เสริมสร้�งทัศนคติเชิงบวักต่อผู้ย้�ยถิ่ิ่น โดยสนับสนุนกระบวนการ
จัดการวัฒนธรรมิที่ห้ลากห้ลายอย่างสร้างสรรค์ อาทิ  
การให้้ความิรู้ด้านภาษา การเพิ่มิพื�นที่ทางสังคมิให้้กลุ่มิชนต่าง ๆ 
สามิารถแสดงอัตลักษณ์ได้โดยเสรีภายใต้ขอบเขตของกฎห้มิายไทย 
การผลิตสื่อสร้างสรรค์สาธารณะที่สามิารถเข้าถึงประชากรกลุ่มิ
ต่าง ๆ ที่ห้ลากห้ลายทางวัฒนธรรมิเพื่อรณรงค์ให้้ประชากรไทยและ
ประชากรต่างชาติเข้าใจ/ยอมิรับในความิแตกต่างทางวัฒนธรรมิ 

3.2 ศึกษ�ปัญ่ห�และผลกระทบที่เกิดัจ�กก�รโยกย้�ยถิ่ิ่นฐ�น 
เฉพ�ะพ่้นที่ เพื่อสร้างความิเข้าใจอันดีระห้ว่างกัน ยอมิรับ 
ในความิแตกต่าง เพื่อให้้อยู่ร่วมิกันในสังคมิได้อย่างสงบสุข

• กระทรวงมิห้าดไทย 
(กรมิการปกครอง 
กรมิส่งเสริมิ 
การปกครองท้องถิ่น)

• กระทรวงสาธารณสุข 
(สำนักงานปลัด  
กระทรวงสาธารณสขุ)

• กระทรวงแรงงาน 
(กรมิการจัดห้างาน)

• กระทรวงวัฒนธรรมิ 
(สำนักงานปลัด 
กระทรวงวัฒนธรรมิ 
กองทุนพัฒนาสื่อ 
ปลอดภัยและ
สร้างสรรค์)

ส่วนที่ 5

แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 
(พ.ศ. 2565 – 2580)

70



ประเด็นการพัฒนา แนวทาง ห่น่วยงานรับผิดชอบ

4. ปรับปร่งระบบ
บริห่ารจัดการ
แรงงานติ่างชาติ ิ
ให่้มีประสิทธิภาพ

4.1 พฒัน�ระบบฐ�นข้อมูลกล�งของแรงง�นต่�งช�ตใิห้มีก�ร 
บรูณ�ก�รระหว่ั�งหน่วัยง�นทีเ่ก่ียวัข้อง เพื่อให้้สามิารถบริห้าร
จัดการแรงงานต่างชาติได้ในทุกมิิติทั�งการทำงานในภาคธุรกิจ 
การพัฒนาทักษะฝีมิือ โดยลดอุปสรรคการดำเนินการในการนำเข้า
แรงงานต่างชาติ ทั�งในส่วนของระยะเวลาและค่าใช้จ่ายใน 
การดำเนินการ และการจัดสวัสดิการพื�นฐานทั�งด้านสังคมิ สุขภาพ 
และการศึกษาให้้แรงงานสามิารถเข้าถึงได้อย่างเป็นธรรมิ 

4.2 ร่วัมมอ่กับประเทศเพ่่อนบ้�นทีเ่ป็นประเทศต้นท�งให้ตระหนักถิ่งึ 
ผลกระทบของก�รลกัลอบเข้�ม�ทำง�น เพื่อลดการเข้ามิาของ
แรงงานที่ผิดกฎห้มิาย

• กระทรวงแรงงาน 
(กรมิการจัดห้างาน 
กรมิพัฒนาฝีมิือ
แรงงาน)

• กระทรวง
อุตสาห้กรรมิ 
(สำนักงานปลัด  
กระทรวง
อุตสาห้กรรมิ)

• กระทรวงสาธารณสุข 
(สำนักงานปลัด  
กระทรวงสาธารณสขุ)

5.5 การจัดลำดับคัวามสำคััญในการดำเนินการ

ในสถานการณท์ีป่ระเทศไทยจะเขา้สูส่งัคมิสงูวยัระดบัสมิบรูณใ์นป ี

พ.ศ. 2566 และสังคมิสูงวัยระดับสุดยอดในปี พ.ศ. 2577 ที่จะทำให้้ 

จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มิขึ�นเป็นจำนวนมิาก ซึ่ึ่งการกำห้นดแนวทาง

การพัฒนา จำเป็นต้องพิจารณาจากทั�งการแก้ปัญห้าเร่งด่วน 

แล ะการวางราก ฐ า น สู่ ก า ร พัฒนา ปร ะ เ ทศ ใน ร ะย ะยาว  

โดยในปัจจุบันมิีความิท้าทายในมิิติเชิงคุณภาพของผู้สูงอายุไทย 

ที ่‘แกก่อ่นรวย’ และ ‘เจบ็กอ่นแก’่ อกีทั�ง สถานการณก์ารแพรร่ะบาด 

ของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้้ประชากร

ห้ลายกลุ่มิตกอยู่ในสภาวะความิเปราะบางมิากยิ่งขึ�น ทั�งเด็กที่

ได้รับผลกระทบจากคุณภาพและความิไมิ่พร้อมิต่อการเรียนรู้

แบบออนไลน์ ครอบครัวท่ีมิีความิกดดันจากรายได้ และปัญห้า

ความิรุนแรงที่เพิ่มิขึ�น แรงงานที่ตกงานสูงขึ�นและขาดตลาดงาน

รองรับเป็นระยะเวลาที่นาน ส่งผลต่อระดับเงินออมิและปัญห้า

อื่น ๆ ตามิมิา ซ่ึึ่งต้องมิีวิธีการจัดการกับปัญห้าท่ีตรงจุดตามิ

ความิต้องการของประชากรแต่ละกลุ่มิยิ่งขึ�น เพ่ือให้้เด็กได้เรียนรู้ 

อย่างเต็มิที่ ครอบครัวที่เปราะบางได้รับการเยียวยา คนตกงาน

ได้งานเพื่อสร้างความิมิั่นคงในชีวิตอีกครั�ง และผู้สูงอายุได้รับ 

ความิช่วยเห้ลืออย่างเห้มิาะสมิทั�งทางการเงินและสุขภาพ  

โดยแนวทางดังกล่าวกำห้นดให้้เป็นการดำเนินการระยะเร่งด่วน 

ในปี 2565 – 2566 

สำห้รับระยะยาว ต้องเน้นที่การสร้างจุดเริ่มิต้นสำคัญ คือ 

ครอบครัวคุณภาพ ซึ่ึ่งจะช่วยทั�งการพัฒนาประชากรรุ่นถัดไป

ให้้มิีคุณภาพ และการเสริมิความิเข้มิแข็งของระบบการดูแลคน

รุ่นพ่อแมิ่เมิื่อเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ รวมิถึงยังลดปัญห้าทาง

สังคมิที่เกิดจากครอบครัว ปัจจัยที่สอง คือ ระบบการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีิคุณภาพสูง เพื่อให้้สามิารถสร้าง

รายได้อย่างมิั่นคงต่อเนื่อง อีกปัจจัยห้นึ่งที่จะสร้างผลกระทบใน

ระดับสูง คือ การสร้างชุมิชนน่าอยู่ สุขภาวะดี มิีงานทำ เพื่อให้้มิี 

พื�นที่ในการพัฒนาสุขภาวะของประชากรในทุกช่วงวัย อันนำไปสู่ 

การลดภาระด้านค่าใช้จ่ายสุขภาพในอนาคต สำห้รับการมิี

งานทำในพื�นที่จะช่วยลดการอพยพย้ายถิ่นที่จะให้้ผลดีต่อการ

สร้างครอบครัวที่อบอุ่นและลดความิแออัดโดยเฉพาะพื�นที ่

เขตเมืิอง อีกทั�ง ยังเป็นกลไกที่จะดึงดูดแรงงานทักษะสูงรุ่นให้มิ ่

นำไปสู่การสร้างรายได้ในพื�นที่  นอกจากนี�  ยังต้องมีิระบบ

สวัสดิการโดยเฉพาะรายได้ห้ลังเกษียณให้้มิีความิเพียงพอ 

และ ไมิ่สร้างภาระทางการคลังของภาครัฐมิากจนเกินไป  

จึงจำเป็นต้องมิีการพัฒนาระบบการออมิภาคบังคับแก่ประชาชน

ทุกกลุ่มิตั�งแต่ช่วงวัยเด็ก ซึ่ึ่งประเด็นการพัฒนาดังกล่าวจะนำไป

สู่การพัฒนาประชากรท่ีมีิคุณภาพสำห้รับการพัฒนาประเทศใน

ระยะต่อไป ทั�งนี� จุดเน้นดังกล่าวสามิารถแบ่งตามิช่วงระยะเวลา

ดำเนินการ ดังนี�

ส่วนที่ 5

แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 
(พ.ศ. 2565 – 2580)

71



ช่วงที่ 1 :  
ปี 2565 – 2566

ช่วงที่ 2 :  
ปี 2566 – 2570

ช่วงที่ 3 :  
ปี 2571 – 2575

ช่วงที่ 4 :  
ปี 2576 – 2580

1. การจัดการกับ
ปัญห่าเร่งด่วน 
ที่เป็นผลกระทบ 
จากสถานการณ์์
การแพร่ระบาด
ของโรคัโคัวิด-19 
(COVID – 19 
Reponse and 
Recovery)

•  สนับสนุนอุปกรณ์และ
อินเทอร์เน็ตกับเด็กยากจน 
เพื่อส่งเสริมิการเรียนรู้  
ให้้ต่อเนื่องมิากที่สุด ป้องกัน
การห้ลุดจากระบบการศึกษา 
รวมิถึงพัฒนาระบบ 
การเรียนเสริมิ ที่เห้มิาะสมิ 
ห้ลังสถานการณ์คลี่คลาย

•  การสร้างงานให้มิ่ในท้องถิ่น 
รองรับกลุ่มิคนที่ย้ายกลับ
ภูมิิลำเนาในช่วงโควิด-19  
เพื่อใช้โอกาสดังกล่าว 
ลดการย้ายถิ่นมิาทำงาน 
ในเมิืองให้ญ่

•  สำรวจแรงงานที่ยังได้รับ
ผลกระทบ พร้อมิกับนำเข้า 
สู่กระบวนการยกระดับทักษะ
ในลักษณะจ้างอบรมิ และ 
จับคู่งานอย่างตรงจุด 
บนฐานการมิีข้อมิูล 
แห้ล่งงานทดแทน ทั�งงาน 
ในภาคธุรกิจและงานในชุมิชน 
เพื่อนำไปสู่การจ้างงาน  
ได้อย่างแท้จริง

•  สำรวจและให้้ความิช่วยเห้ลือ
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง

•  แก้ปัญห้าห้นี�ครัวเรือน

ส่วนที่ 5
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ช่วงที่ 1 :  
ปี 2565 – 2566

ช่วงที่ 2 :  
ปี 2566 – 2570

ช่วงที่ 3 :  
ปี 2571 – 2575

ช่วงที่ 4 :  
ปี 2576 – 2580

2. มาติรการ  
ที่ก่อให่้เกิด 
ผลกระทบส่งและ
เป็นมาติรการ 
ที่เป็นคัานงัด 
ที่จะส่งผลกระทบ 
ในวงกว้าง  
(Big Impact)

•  สร้างทักษะที่นำไปสู่ 
การมิีครอบครัวคุณภาพ

•  ปรับระบบการศึกษาและ
พัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่เป็นรูปธรรมิ 
โดยบูรณาการทรัพยากร 
ที่มิีอยู่ ทั�งจากภาครัฐและ
เอกชน

•  พัฒนากรอบและแนวทาง 
ที่ชัดเจนเรื่องงานสำห้รับ 
คนที่มิีทักษะไมิ่สูงและ 
มิีโอกาสที่จะถูกทดแทน 
จากระบบอัตโนมิัติ

•  นำร่องพื�นที่การเรียนรู้ 
ระดับตำบล พร้อมิการสร้าง
ชุมิชนน่าอยู่

•  การพัฒนากองทุน
สนับสนุนพัฒนาสมิรรถนะ
แรงงานในด้านต่าง ๆ

•  การส่งเสริมิการออมิ 
ภาคบังคับโดยห้ักภาษ ี
มิูลค่าเพิ่มิเข้าบัญชี เงินออมิ 
ยามิสูงวัย

•  ขยายผลการดำเนินงาน  
ให้้ครอบคลุมิทั่วประเทศ  
พร้อมิการประเมิินผลและ 
สรุปบทเรียนเป็นระยะ

3. มาติรการที่เป็น 
การเปลี่ยนแปลง 
ในระดับ
โคัรงสร้างสังคัม  
ซีึ่งส่งผลกระทบ 
ผ่้มีส่วนได้เสีย
จำนวนมาก ห่รือ
ระดับจิติสำนึก/
กระบวนทัศน์
ของคันในสังคัม 
(Structural 
Reform)

•  การกำห้นดรูปแบบการทำงานที่ห้ลากห้ลาย ยืดห้ยุ่น ให้้เห้มิาะสมิกับบริบทวิถีชีวิตให้มิ่ อาทิ  
การทำงานท่ีบ้าน (work from home) ทีเ่อื�อต่อการเลี�ยงดบูตุรห้รอืผูส้งูอาย ุรวมิถงึการปรบักฎห้มิาย 
ที่เกี่ยวข้อง

•  การปรับทัศนคติของสังคมิ ครอบครัว และผู้ชายให้้ตระห้นักและเข้าใจถึงความิสำคัญในบทบาทของบิดา 
ต่อการดูแลบุตรและครอบครัว

•  การเพิ่มิระบบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเป็นระบบต่อเนื่องตลอดชีวิต

•  การมิีกรอบคิดในการนำชาวต่างชาติให้้เป็นส่วนห้นึ่งของการพัฒนาประเทศ โดยมิีระบบที่เอื�อต่อ 
การดึงดูดและระบบในการสร้างคุณประโยชน์ให้้กับประเทศไทย รวมิถึงระบบสวัสดิการรองรับที่เป็นธรรมิ

•  การพัฒนาระบบดำเนินการร่วมิรัฐ-เอกชน/ประชาสังคมิที่มิีศักยภาพในการดำเนินการบางเรื่องแทน
ภาครัฐ บนฐานการมิีระบบประเมิินผลที่น่าเชื่อถือ รวมิถึงการพัฒนาและบูรณาการรูปแบบการฝึกอบรมิ
และพัฒนาทักษะที่รวมิมิาตรการในห้ลายมิิติเข้าด้วยกัน (Comprehensive package) เพื่อให้้สามิารถ
ทำงาน ตามิความิจำเป็นที่ห้ลากห้ลายของแต่ละกลุ่มิได้อย่างมิีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 5
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แนวทางการขับเคัลื่อนแผน 
ไปส่่การปฏิิบัติิ

ส่วนที่ 6

แผนพัฒนาประชากรฯ มีิสาระสำคัญครอบคลุมิการดำเนินงานของห้ลายภาคสว่น ความิ

สำเร็จของการขับเคลือ่นแผนดังกลา่ว จงึตอ้งอาศัยการบูรณาการเชือ่มิโยงการทำงาน

ร่วมิกันระห้ว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั�งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 

และภาคประชาสังคมิ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ดังนี�

6.1  กลไกบ่รณ์าการในระดับนโยบายและแผน 
การพัฒนาที่สำคััญ

1) ประสานการบูรณาการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญผ่านกลไกการพิจารณาแผน 

ระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้้เกิดการจัดทำแผนงานห้รือโครงการภายใต้แผน

ระดับที่ 3 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

2) วิเคราะห้์ความิเชื่อมิโยงยุทธศาสตร์ และแนวทางการขับเคลื่อนในแผนพัฒนา 

ประชากรฯ กับแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง และเปรียบเทียบกับโครงการสำคัญของ

กระทรวงในระบบติดตามิและประเมิินผลแห้่งชาติ (eMEMSCR) เพื่อวิเคราะห้์ห้า

ช่องว่างการดำเนินงาน และผลักดันให้้เกิดการจัดทำแผนงานห้รือโครงการระดับ

กระทรวง ในประเด็นการพัฒนาที่สำคัญที่ยังคงมิีช่องว่างในการดำเนินงาน

3) นำร่องการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ โดยมิีห้ลักเกณฑ์์คือ (1) ยังไมิ่มีิ

ห้นว่ยงานในการดำเนนิงาน ห้รอืมิชีอ่งวา่งในการดำเนนิงานและสามิารถพฒันาการ

ดำเนินงานให้้มิีประสิทธิภาพได้ (2) มิีห้น่วยงานที่พร้อมิเป็นเจ้าภาพในการเป็นภาคี 

ห้ลักเพื่อขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว และ (3) เป็นประเด็นคานงัดที่สำคัญมิี 

ความิสำคัญเร่งด่วนและมีิผลกระทบสูง (Big impact) อาทิ การมีิบุตร ในกลุ่มิ

ประชากรที่มิีความิพร้อมิและต้องการมิีบุตร การออกแบบกลไกการออมิให้้มิี

ประสิทธิภาพสำห้รับการมีิห้ลักประกันที่เพียงพอ และการออกแบบระบบการดูแล 

ระยะยาวที่รองรับผู้ป่วยอัลไซึ่เมิอร์และภาวะสมิองเสื่อมิ

แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 
(พ.ศ. 2565 – 2580)

74



ร่ปภาพที่ 38 ความิเชื่อมิโยงระห้ว่างแผนพัฒนาประชากรฯ กับแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: ประมิวลโดย สศช.

ส่วนที่ 6

แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย (1), แผนปฏิิบัติิการด้านคัรอบคัรัว (2), แผนพัฒนา
เด็กและเยาวชน (3)

•  การให้้ความิรู้ และพัฒนาทักษะ เพื่อ เตรียมิความิพร้อมิในการเป็นพ่อแมิ่  
จัดสวัสดิการสำห้รับครอบครัวที่ตั� งครรภ์ ไมิ่พร้อมิ/ไมิ่มิีความิพร้อมิ 
ในการดูแลบุตร ส่งเสริมิให้้สมิาชิกในครอบครัวมิีสุขภาวะที่ดีในทุกด้าน (1, 2, 3)

•  ส่งเสริมิพ่อแมิ่และผู้ปกครองให้้มิีการเลี�ยงดูบุตรให้้เติบโต สมิวัย (2)

•  สร้างสมิดุลระห้ว่างชีวิต การทำงาน และครอบครัว เอื�อให้้เกิดความิพร้อมิ 
ในการสร้างครอบครัวและการเกิดอย่างมีิคุณภาพ (2)

•  พัฒนาเด็กปฐมิวัยอย่างรอบด้าน มิีสถานพัฒนาเด็กปฐมิวัยที่มีิมิาตรฐาน (1)

•  เสริมิสร้างความิเข้มิแข็งของสถาบันครอบครัวให้้เป็นพื�นที่ปลอดภัย (3)

แผนการศึกษาแห่่งชาติิ (1), แผน talent (2), แผนอ่ดมฯ (3), แผนพัฒนา
ศักยภาพกำลังคันภาคัรัฐ (4), แผนกลย่ทธ์การพัฒนาบ่คัลากรวิจัย/
นวัติกรรม (5), แผนปฏิิบัติิการด้านแรงงาน (6), แผนแรงงานนอกระบบ (7), 
แผนผ่้ส่งอาย่ (8), แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน (9), แผนสิทธิมน่ษยชน (10)

•  การพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีิสมิรรถนะท่ีตรงต่อ
ความิต้องการของตลาดงาน (1) 

•  การส่งเสริมิการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต และการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ผ่าน 
ช่องทางที่ห้ลากห้ลาย (1, 3, 8, 9, 10)

•  วางแผนการผลิต/พัฒนากำลังคน  ส่งเสริมิความิร่วมิมืิอระห้ว่างสถาบัน
อุดมิศึกษาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการผลิตแรงงานที่มีิทักษะคุณภาพสูง
รองรับความิต้องการอุตสาห้กรรมิเป้าห้มิาย (2, 3, 7)

•  พัฒนาและยกระดับทักษะฝีมิือแรงงาน และมิีการศึกษาวิเคราะห้์ ประมิาณการ
ความิต้องการแรงงานของประเทศในแต่ละระดับ บูรณาการข้อมูิลด้านแรงงาน
ที่ทันสมิัยและเข้าถึงได้ (6)

•  มิีการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน และส่งเสริมิการศึกษาระบบธนาคาร
ห้น่วยกิต (5)

•  มิีมิาตรการจูงใจให้้ภาคเอกชนพัฒนาบุคลากรต้านการวิจัยและพัฒนา  
เพื่อร่วมิสร้างขีดความิสามิารถในการแข่งขัน (5) / ตระห้นักถึงความิสมิดุลของ
ชีวิตกับการทำงาน (4)

•  พัฒนาระบบห้ลักประกันสังคมิที่เห้มิาะสมิ ครอบคลุมิ (7)

แผนผ่้ส่งอาย่ (1), แผนปฏิิบัติิการด้านคัรอบคัรัว (2), แผนพัฒนาศักยภาพ
กำลังคันภาคัรัฐให่้พร้อมเข้าส่่สังคัมส่งอาย่ (3), แผนสิทธิมน่ษยชน (4)

•  เตรยีมิความิพรอ้มิกอ่นวยัสงูอายุ โดยให้ค้วามิรูก้ารวางแผนทางการเงิน สรา้งวนิยั 
การออมิ พัฒนาระบบบำนาญแห้่งชาติ/ระบบการออมิภาคบังคับ/สมิัครใจ  
(1, 3, 4)

•  เสริมิสร้างความิมิั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว ผ่านการส่งเสริมิ 
การวางแผนด้านการเงินของครอบครัว (2)

•  สนับสนุนให้้มีิมิาตรการเพื่อแก้ปัญห้าห้นี�สินภาคครัวเรือน (4)

แผนปฏิิบัติิการด้านระบบส่ขภาพปฐมภ่มิ (1) , แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน 
(2), แผนพัฒนาศักยภาพกำลังคันภาคัรัฐ (3) , แผนสิทธิมน่ษยชน (4),  
แผนปฏิิบัติิการด้านคัรอบคัรัว (5), แผนผ่้ส่งอาย่ (6)

•  การเสริมิสร้างความิรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมิที่เอื�อต่อการมิีสุขภาวะ 
ที่ดี รวมิทั�งพัฒนาสภาพแวดล้อมิในพื�นที่ให้้เอื�อต่อการส่งเสริมิสุขภาพ (1, 2, 3)

•  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่มีิคุณภาพมิาตรฐาน สามิารถเข้าถึงได้ (1, 4)

•  มิุ่งเน้นการจัดระบบบริการสุขภาพปฐมิภูมิิให้้สอดคล้องกับบริบทของพื�นท่ี (1)

•  กำห้นดมิาตรการเพื่อ ให้้คนมีิพฤติกรรมิสุขภาพที่ พึงประสงค์  สมิาชิก 
ในครอบครัวมิีสุขภาวะที่ ดี พัฒนาระบบสุขภาพรองรับสังคมิสูงวัยเชิงรุก  
รวมิถึงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง (5, 6)

นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาค่ัณ์ภาพสิ่งแวดล้อมแห่่งชาติิ (1),  
แ ผ น  B C G  ( 2 ) ,  แ ผ น แ ม่ บ ท ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม ท า ง ก า ย  ( 3 ) ,  
แผนด้านวิทยาศาสติร์ วิจัย/นวัติกรรม (4), แผนผ่้ส่งอาย่ (5), แผนปฏิิบัติิการ
ด้านคัรอบคัรัว (6), แผนสิทธิมน่ษยชน (7) 

•  พัฒนาสภาพแวดล้อมิที่ เห้มิาะสมิ และจัดบริการสาธารณะที่ เอื�อต่อคน 
ทุกกลุ่มิวัย (3, 5, 6, 7)

•  ให้้ความิสำคัญกับการจัดการพื�นท่ีสีเขียว โดยรักษาและเพ่ิมิพื�นที่สี เ ขียว 
ในเมิืองและชนบท ส่งเสริมิและสนับสนุนการพัฒนาเมิืองในรูปแบบท่ีเป็นมิิตรกับ
สิ่งแวดล้อมิ (1)

•  ให้้ความิสำคัญกับการพัฒนา โครงสร้ าง พื�นฐานของ เมิือง ให้้ รองรับ 
กับความิต้องการและการดำเนินชีวิตของประชาชน สร้างสภาพแวดล้อมิ 
ท่ีมิีความิปลอดภัยแก่ครอบครัว (2 ,6)

•  มิุ่งเน้นการพัฒนาเมิืองน่าอยู่ ท่ีเช่ือมิโยงกับการพัฒนาชุมิชน/ท้องถิ่น และ
กระจายความิเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมิสู่ภูมิิภาค คำนึงถึงการจัดการ
ทรัพยากรบนความิห้ลากห้ลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมิ (2 ,4)

แผนปฏิิบัติิการด้านแรงงาน (1), แผนกลย่ทธ์การพัฒนาบ่คัลากรวิจัย/
นวัติกรรม (2)

•  การบริห้ารจัดการแรงงานต่างด้าว ส่งเสริมิความิร่วมิมืิอระห้ว่างประเทศ 
ด้านแรงงาน บูรณาการทำงานร่วมิกันระห้ว่างห้น่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง  
การพัฒนาระบบโครงสร้างและกลไกในการบริห้ารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างมิี 
ประสิทธิภาพ (1)

•  ดึงดูดคนรุ่นให้มิ่ผู้มิีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมิจาก 
ต่างประเทศเข้ามิาปฏิบัติงานในประเทศไทย (2)

1
2
3 4 5

6

การสร้าง
คัรอบคัรัวที่มี
คั่ณ์ภาพ และ

พัฒนาระบบที่
เอื�อติ่อการมีและ

เลี�ยงบ่ติร

การพัฒนา 
ยกระดับผลิติภาพ

ประชากร

การยกระดับ
คัวามมั่นคัง
ทางการเงิน

การสร้างสภาพ
แวดล้อมที่เอื�อติ่อ
การดำารงชีวิติ 
อย่างมีคั่ณ์ภาพ 
กับท่กกล่่มวัย

การบริห่ารจัดการ
ด้านการย้ายถิ่น

คัวามเชื่อมโยง
ระห่ว่างแผน 
พัฒนาประชากรฯ  
กับแผนระดับ 
ที่ 3 อื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง

การสร้าง
เสริมส่ขภาวะ

เพื่อลดการติาย
ก่อนวัยอันคัวร 
มีระบบด่แลระยะ
ยาวและช่วงท้าย

ของชีวิติ
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ร่ปภาพที่ 39  กลไกการขับเคลื่อนแผนระดับนโยบายสู่การปฏิบัติและกลไกการขับเคลื่อนทางสังคมิ (Social Movement)

ส่วนที่ 6

ที่มา: ประมิวลโดย สศช.

1.  สร้างการรับร่้และ 
ให่้เห่็นคัวามสำาคััญ 
ในวงกว้างเกี่ยวกับ
ประเด็นพัฒนาใน 
แผนประชากร โดยการ
จัดประชุมิเชิงปฏิบัติการ
ในระดับภาค

1.  ประสานการบูรณาการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญผ่านกลไกการพิจารณา 
แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให่้เกิดการจัดทำแผนงาน/โคัรงการ
ภายใติ้แผนระดับที่ 3 เพ่ือนำไปส่่การปฏิิบัติิ

2.  วิเคราะห้์ความิเชื่อมิโยงยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคล่ือนในแผนพัฒนา
ประชากรฯ เปรียบเทียบกับแผนระดับท่ี 3 ท่ีเก่ียวข้อง และโครงการสำคัญ 
ของกระทรวง เพ่ือวิเคัราะห่์ห่าช่องว่างการดำเนินงาน และผลักดันให่้เกิด
การจัดทำแผนงาน/โคัรงการระดับกระทรวง

3.  นำร่องการดำเนินการขับเคัลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สำคััญ อาทิ  
การมีิบุตรในกลุ่มิประชากรท่ีมีิความิพร้อมิและต้องการมีิบุตร การออกแบบ
กลไก การออมิให้้มีิประสิทธิภาพสำห้รับการมีิห้ลักประกันที่ เ พียงพอ  
และการออกแบบระบบการดูแลระยะยาวที่รองรับผู้ป่วยอัลไซึ่เมิอร์และ 
ภาวะสมิองเสื่อมิ 

2.  วิเคัราะห่์ประเด็นสำาคััญ (Critical Issue)  
ด้านประชากรในระดับภาคั และร่วมแลกเปลี่ยน 
คัวามเห่็นในลักษณ์ะการสร้างภาคัีเคัรือข่าย 
คัวามร่วมมือ (Consortium) กับห้น่วยงานระดับ
ภูมิิภาค ห้น่วยงานภาคีเชิงการสร้างกระบวนการ 
ขับเคลื่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมิชน  
ภาคประชาสังคมิ (อาทิ วุฒิอาสา) สถาบันการศึกษา 
ในพื�นที่ ในการเลือกประเด็นในการขับเคลื่อน

3.  เลือกพื�นที่นำาร่อง 
เพื่อทำา pilot projects 
โดยมีการติิดติาม 
ประเมินผล ในการ 
นำาบทเรียนดังกล่าว 
ขยายผลส่่พื�นที่อื่น 
ติ่อไป

4.  ประสานการขับเคัลื่อนการดำาเนินงาน
ในระดับจังห่วัดผ่านภาคีเครือข่าย  
โดยนำาประเด็นสำาคัญที่ยังเป็นช่องว่าง 
ในการขับเคลื่อนแผนในระดับภูมิิภาค  
นำาไปวิเคัราะห่์ประเด็นการขับเคัลื่อน 
ในระดับจังห่วัด เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
จัดทำาแผนการดำาเนินงานในระดับ
จังห่วัด

กลไกการขับเคัลื่อนผ่านการเคัลื่อนไห่วทางสังคัม

กลไกการขับเคัลื่อนแผนระดับนโยบายส่่การปฏิิบัติิ

นำาประเด็นนำาร่องในการขับเคัลื่อน 
ไปร่วมระดมคัวามเห่็นภาคัีเคัรือข่าย  

เพื่อเลือกพื�นที่ในการนำาร่องการขับเคัลื่อนติ่อไป

1. 3.
2.

1. 3.
2.

4.

Social movement

Formal mechanism

สร้างภาคี เครือข่ายการมีิส่วนร่วมิในการขับเคลื่อนแผนผ่านกลไก 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมิในระดับพื�นท่ี ท่ีมิีพลังและบทบาท
สำคัญในการขับเคลื่อนแผนผ่านกระบวนการลงมิือทำและเรียนรู้ร่วมิกัน 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมิและยั่งยืน
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6.3 กลไกสนับสน่นการดำเนินการ

1)  ประชาสัมิพันธ์และเผยแพร่แผนพัฒนาประชากรฯ เพื่อสร้าง

ความิรู้ความิเข้าใจให้้ทุกภาคส่วนตระห้นักถึงความิสำคัญ 

และพรอ้มิเขา้มีิสว่นรว่มิในการขบัเคลือ่นการพฒันาประชากร

อย่างบูรณาการ โดยการจัดทำแนวทางการสื่อสาร และ

ประชาสัมิพันธท์ีส่ามิารถเขา้ถึงในแตล่ะกลุม่ิเปา้ห้มิายไดอ้ยา่ง

มิีประสิทธิภาพ อาทิ การสื่อสารผ่านทางบุคคล สื่อมิวลชน 

กิจกรรมิ และสื่อสมัิยให้มิ่

2) ศึกษาวิจัยสร้างองค์ความิรู้ และกระบวนการเรียนรู้เพื่อห้นุน

เสริมิการขับเคลื่อนแผนพัฒนาประชากรฯ ไปสู่การปฏิบัติ  

โดยรว่มิมิอืกบักองทนุประชากรแห้ง่สห้ประชาชาต ิสถาบนัการ 

ศกึษา และสถาบนัวิจยั ในการพฒันาองคค์วามิรู ้และงานวจิยั 

ที่จะช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้และการเผยแพร่ขยายผล

ให้้เกิดประโยชน์ ทั�งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมิถึง

สร้างเครือข่ายของนักวิชาการและผู้กำห้นดนโยบาย ทั�งใน

ระดบัทอ้งถิน่ ระดับประเทศ และระดบันานาชาติ ให้เ้กดิการแลก 

เปลี่ยนเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนนโยบายจากฐานข้อมูิลและ

ความิรู้เชิงประจักษ์

6.4 กลไกการติิดติามประเมินผล

การติดตามิความิก้าวห้น้าและการประเมิินผลการพัฒนาผ่าน

การรายงานผลการดำเนินงานตามิแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง 

และโครงการสำคัญของกระทรวงในระบบติดตามิและประเมิิน

ผลแห้่งชาติ (eMEMSCR) รวมิทั�งติดตามิความิก้าวห้น้าผ่าน

รายงานการดำเนนิงานของกลไกภาคเีครอืข่าย โดยจะดำเนินการ

ประเมิินความิก้าวห้น้า การประเมิินผลสัมิฤทธิ�ตามิเป้าห้มิาย 

ของการดำเนินงานในแต่ละระยะตามิกรอบการพัฒนา รวมิทั�ง 

ปรับปรุ งปร ะ เด็นแล ะ แนวทางการพัฒนา ให้้สอดรับ กับ 

การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรและบริบทการพัฒนา

ประเทศต่อไป

ส่วนที่ 6

6.2 กลไกการขับเคัลื่อนในระดับการปฏิิบัติิ

สร้างการเคลื่อนไห้วทางสังคมิ (Social Movement) โดยสร้าง

การมิีส่วนร่วมิกับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนแผนผ่านกลไก

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมิในระดับพื�นที่ที่มิีพลัง

และบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนแผนผ่านกระบวนการลงมืิอ

ทำและเรียนรู้ร่วมิกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็น

รูปธรรมิและยั่งยืน ดังนี�

1) สร้างการรับรู้และให้้เห้็นความิสำคัญในวงกว้าง เกี่ยวกับ

ประเด็นพัฒนาในแผนประชากร โดยการจัดประชุมิเชิงปฏิบัติ

การในระดับภาค

2) การวิเคราะห้์ประเด็นสำคัญ (Critical issue) ด้านประชากร

ในระดับภาค และร่วมิแลกเปล่ียนความิเห็้นในลักษณะการ

สร้างภาคีเครือข่ายความิร่วมิมิือ (Consortium) กับห้น่วย

งานระดับภูมิิภาค ห้น่วยงานภาคีเชิงการสร้างกระบวนขับ

เคล่ือน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ชมุิชน ภาคประชาสงัคมิ 

(อาทิ วุฒิอาสา) สถาบันการศึกษาในพื�นที ่ในการเลอืกประเดน็ 

การขับเคลือ่น

3) เลอืกพื�นทีน่ำรอ่งในการขบัเคลือ่นประเดน็ทีเ่ปน็คานงดัสำคญั 

โดยมิกีารตดิตามิ ประเมินิผล ในการนำบทเรยีนดังกลา่วขยาย 

ผลสู่พื�นที่อื่นต่อไป

4) ประสานการขับเคล่ือนการดำเนินงานในระดับจังห้วัดผ่าน

ภาคีเครือข่าย โดยนำประเด็นสำคัญที่ยังคงเป็นช่องว่างใน

การขับเคลื่อนในระดับภูมิิภาค นำไปวิเคราะห้์ประเด็นการขับ

เคลื่อนในระดับจังห้วัด เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการ

ดำเนินงานในระดับจังห้วัดต่อไป

แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 
(พ.ศ. 2565 – 2580)
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