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การศกึษานี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งอายุประชากรทีค่าดกว่า

จะเกดิขึน้ในประเทศไทยว่ามผีลกระทบต่อความอยู่ดกีนิของคนไทยหรอืไม่อย่างไร เนื่องด้วย
การเปลีย่นแปลงอตัราการเกดิและอตัราการเสยีชวีติจากระดบัสูงมาสู่ระดบัต ่า ท าใหส้ดัส่วนคน
วยัท างานลดลง สวนทางกบัจ านวนผูสู้งอายุทีเ่พิม่สูงขึน้ หมายถงึการมสีดัส่วนผูบ้รโิภคมากขึน้
เมื่อเทียบกบัคนวยัท างาน จงึเป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดงักล่าวจะมี
ผลกระทบต่อความอยู่ดกีนิดขีองคนไทย การศกึษานี้ได้ประยุกต์ตวัแบบแรมซยีเ์ขา้กบัตวัแปร
ดา้นประชากร และท าการจ าลองเหตุการณ์ว่าหากโครงสรา้งประชากรเปลี่ยนแปลงไปตามที่มี
การคาดการณ์ ความอยู่ดีกินดีซึ่งในที่นี้ใช้การบรโิภคต่อหวัเป็นตัวชี้วดั จะเปลี่ยนแปลงไป
อยา่งไร 

จากการจ าลองเหตุการณ์ระหว่าง พ.ศ. 2553-2643 รวม 90 ปี พบว่าหากใหต้อนเริม่ต้น
วเิคราะหเ์ป็นดุลยภาพเพื่อใชเ้ป็นตวัเปรยีบเทยีบ จะไดว้่าการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรที่
ท าให้มสีดัส่วนคนวยัเด็กและวยัท างานลดลง แต่คนชรามสีดัส่วนเพิม่ขึน้ จะท าให้การบรโิภค
เพิม่ขึน้เลก็น้อยในระยะสัน้แต่จะลดลงในระยะยาว โดยเมือ่ถงึ พ.ศ. 2643 การบรโิภคต่อหวัหรอื
ความอยู่ดกีินดขีองคนไทยจะลดลงระหว่างร้อยละ 18-26 เมื่อเทยีบกบัดุลยภาพตอนเริม่ต้น 
ขึน้อยู่กบัสมมตฐิานของตวัแปร นอกจากนี้จากการทดลองใหข้ยายอายุเกษยีณการท างานจาก
เดมิ 60 ปี เป็น 65 ปี การบรโิภคต่อหวัใน พ.ศ. 2643 จะลดลงรอ้ยละ16 ซึง่ลดลงน้อยกว่ากรณี
เกษียณอายุงานเมื่ออายุ 60 ปี หากใช้สมมตฐิานตวัแปรเหมอืนกนัอยู่ร้อยละ 10 ดงันัน้การ
ขยายอายุเกษยีณการท างานจะสามารถชดเชยผลกระทบได้บางส่วน งานศกึษานี้แสดงใหเ้หน็
ว่าหากครวัเรอืนเป็นคนทีก่ลวัความเสีย่งมาก เขาจะปรบัตวัโดยการออมใหม้ากขึน้ เพื่อให้การ
บรโิภคในแต่ละช่วงเวลาไมแ่ตกต่างกนัมากนกั ดงันัน้แรงงานนอกระบบ (สดัส่วนกว่ารอ้ยละ 60 
ของจ านวนแรงงานทัง้หมด) ซึง่เป็นกลุ่มทีม่คีวามเสี่ยงมาก เพราะว่าไม่มหีลกัประกนัรายไดใ้น
วยัเกษยีณ รฐัควรสนบัสนุนใหแ้รงงานนอกระบบตระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าวควบคู่กบัการใช้
นโยบายขจดัความยากจน เนื่องจากมคีรวัเรอืนจ านวนมากที่เป็นแรงงานนอกระบบและมรีายได้
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 Similar to most countries in the world, Thailand has the demographic change 

due to the transition from high to low level of fertility and mortality rate which leads 

to a reduction in working age population and growth in old age population. From a 

projection by the United Nation, a share of the old age people has been increasing 

from 5% to 33.3% between 1950-2100. While the share of the working age 

population has been declining from 66.6% in 2010 to 50.6% in 2100.  

 As the size of the labor force become smaller, relative to the dependency age 

(the young and old) one of many important questions related to demographic change 

arises: Is our standard of living in jeopardy? The objective this research is to study the 

effects of demographic change on well-being of Thai people. The Ramsey model was 

applied to simulate between 2010-2100. Demographic change, that is declining on 

share of younger and worker but share of the elder is rising, leads to slightly increase in 

per capita consumption or the well-being of Thai people in the short run (2012-2028) 

but decreasing about 18-26% in the long run (2100). Compare to the retirement at 60 

year, an extend a retirement age to 65 year can increase a per capita consumption about 

10% in the long run.  

 This research support the workers in the informal sector (about 60% of total 

workers) which mostly lack an income security in retirement age to aware their risk 

about poverty in the old age. Finally the government should give the sufficient 

incentive to the informal sector worker to joint and start saving for pension with the 

National Savings Fund. 



กิตติกรรมประกาศ 
 

 ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแมท่ีอ่ดทนอยา่งมากกบัการเลีย้งดขูา้พเจา้ทีแ่สนดือ้ จนเตบิโตมา
เป็นตัวข้าพเจ้าในทุกวนันี้ ท่านให้อิสระให้ข้าพเจ้าเลือกเรยีนและลงทุนในสิง่ที่เกี่ยวข้องกับ
การศกึษาให้ทนัทขีอเพยีงแค่ข้าพเจา้เอ่ยปากรอ้งขอ ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่รวมทัง้พี่ชายและ
น้องสาวของขา้พเจา้เป็นพเิศษกบัก าลงัใจทีม่ใีหต้ลอดช่วงการท าวทิยานิพนธฉ์บบัน้ี 
 ขอบคุณเรื่องราวต่างๆ ในชวีติทีน่ าพาขา้พเจา้ตดัสนิใจศกึษาต่อทีค่ณะพฒันาการ
เศรษฐกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ขอขอบคุณอาจารยท์ุกท่านที่อบรมให้ความรูแ้ก่
ขา้พเจา้ ชวีติขา้พเจา้เปลีย่นไปในทางที่ดขี ึน้มากจากหน้ามอืเป็นหลงัมอืหลงัจากได้ศกึษาในที่
แห่งนี้ ขอขอบคุณ ผศ.ดร. สุจติรา ช านิวกิยก์รณ์ อาจารยท์ีป่รกึษาหลกัวทิยานิพนธข์องขา้พเจา้ 
ทีอ่าจารยค์อยใหก้ าลงัใจ ใหอ้สิระในการคดิวเิคราะห ์ตรวจสอบงานขา้พเจา้อย่างละเอยีดและใส่
ใจ ตลอดจนใหค้ าปรกึษาและค าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อวทิยานิพนธแ์ละการด าเนินชวีติของ
ขา้พเจา้ ขอขอบคุณ ศ.ดร. ณฏัฐพงศ์ ทองภกัด ีทีใ่หโ้อกาสขา้พเจา้ไดฝึ้กฝนท างานกบัท่าน ซึง่
เป็นประสบการณ์ที่มคี่าอย่างมากส าหรบัข้าพเจ้า ขอขอบคุณ ศ.ดร.เมธี ครองแก้ว ที่เป็น
กรรมการสอบวทิยานิพนธข์องขา้พเจา้ นับว่าเป็นประสบการณ์ทีม่คี่าของขา้พเจา้เป็นอย่างมาก 
ขอขอบคุณอาจารย ์กติตพิฒัน์ แสนทวสีุข และอาจารย ์ดนัย พาหุยุทธ ์อาจารยข์องขา้พเจา้เมื่อ
ขา้พเจา้ยงัศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตร ีทีเ่คีย่วเขญ็และอบรมใหค้วามรูอ้ยา่งเขม้ขน้ ตลอดจนให้
โอกาสขา้พเจา้ฝึกฝนช่วยงานวจิยัของท่าน จนเป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัในการเรยีนระดบัปรญิญาโท 
 ขอบคุณเจ้าหน้าที่คณะพฒันาการเศรษฐกิจที่คอยอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานต่างๆ ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทัง้ในหลกัสูตรพฒันาการเศรษฐกิจ และ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ที่ข้าพเจา้ไม่อาจเอ่ยชื่อได้หมด ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข และให้ก าลงัใจในการ
เขียนวิทยานิพนธ์ สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกอุปสรรคที่ เข้ามาในชีวิต ที่เป็นแรงขับ
เคลื่อนทีส่ าคญัทีส่อนใหข้า้พเจา้มคีวามพยายามในการท าสิง่ใดสิง่หนึ่งใหส้ าเรจ็ 
 
        กฤษฎา วฒันเสาวลกัษณ์ 
                        ตุลาคม 2555 
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1.1  ท่ีมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 
ประชากรกับสภาพสังคมเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก เพราะสังคมและ

เศรษฐกจิเป็นผลมาจากกจิกรรมต่างๆทีเ่กดิจากการด ารงชวีติประจ าวนัของคนในสงัคม ไม่ว่าจะ
เป็น การผลติ การซื้อขายแลกเปลีย่น การบรโิภคสนิค้า การเจรจาต่อรอง การช่วยเหลอืคนใน
ชุมชนเดยีวกนัเป็นต้น เมื่อเราเหน็สภาพเศรษฐกจิสงัคมว่าเป็นอย่างไร เราสามารถคาดการณ์
อยา่งครา่วๆไดว้่าลกัษณะของคนหรอืประชากรในทีแ่ห่งนัน้มลีกัษณะอยา่งไร ในท านองเดยีวกนั
หากเราทราบลกัษณะของประชากรว่าเป็นอย่างไรแลว้ เราก็จะสามารถคาดการณ์อย่างคร่าวๆ
ไดว้่าลกัษณะสงัคมเศรษฐกจิจะเป็นเช่นใด ดงันัน้หากประชากรเกดิการเปลีย่นแปลงไม่ว่าจะใน
ดา้นปรมิาณหรอืคุณภาพกย็อ่มจะส่งผลต่อลกัษณะสงัคมและเศรษฐกจิอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ 
 ในดา้นปรมิาณ จากขอ้มลูจ านวนประชากรในงานศกึษาของ Kremer (1993: 682) ท า
ใหท้ราบว่าตัง้แต่ ค.ศ. 1-1800 ประชากรโลกเพิม่ขึน้จาก 170 ลา้นคน เป็น 900 ลา้นคน หรอื
เพิม่ขึน้ 730 ลา้นคน ในเวลา 1,800 ปี แต่เมื่อถงึ ค.ศ. 1990 จ านวนประชากรโลกเพิม่เป็น 
5,333 ลา้นคน หรอืเพิม่ขึน้ถงึ 4,433 ลา้นคนในระยะเวลาเพยีง 190 ปี เท่านัน้ (ตารางที ่ 1.1 
และภาพที ่1.1) กล่าวอกีอยา่งหนึ่งไดว้่าจ านวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็นี้เป็นเหตุการณ์
ใหม่ เพราะเพิง่เกดิขึน้เมื่อประมาณ 200 ปีทีผ่่านมานี้เอง และอย่างทีไ่ดก้ล่าวไปในขา้งต้น เมื่อ
จ านวนประชากรเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ กย็่อมมคีวามเป็นไปได้ทีอ่าจจะเกดิผลกระทบท าให้เกดิ
การเปลีย่นแปลงต่างๆตามมา ดงันัน้จงึมกีารศกึษาผลของอตัราเพิม่ประชากรในแง่มุมต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นผลกระทบต่อสงัคม ครอบครวั หรอืสิง่แวดลอ้ม โดยในดา้นการพฒันาเศรษฐกจิเอง กม็ี
การศกึษาเช่นกนั โดยมกัจะศกึษาในเรื่องอตัราการเตบิโตของประชากรว่ามผีลอย่างไรต่อการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ Bloom, Canning and Sevilla (2003: 1-20) ไดท้บทวนงานศกึษาที่
เกดิขึน้ และแบ่งแนวคดิทีเ่กดิจากการศกึษาประเดน็ดงักล่าวออกเป็น 3 กลุ่มคอื (1) อตัราการ
เตบิโตทีร่วดเรว็ของประชากรเป็นตวัขดัขวางการพฒันาเศรษฐกจิ (The Pessimistic Theory) 
(2) อตัราการเตบิโตทีร่วดเรว็ของประชากรช่วยส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิ (The Optimistic 
Theory) และ (3) อตัราการเตบิโตทีร่วดเรว็ของประชากรไม่มผีลต่อการพฒันาเศรษฐกจิ (The 
Neutralist Theory) อย่างไรกด็ใีนช่วงปลายทศวรรษ 1990s นักเศรษฐศาสตรห์ลายคนยอมรบั
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ว่าอตัราการเตบิโตประชากรไม่มผีลต่อการพฒันาเศรษฐกจิ (Bloom, Canning and Sevilla, 
2003: 17) 

ประเดน็การศกึษาจงึไดเ้ปลีย่นทศิทางมาเป็นการศกึษาผลการเปลีย่นแปลงจ านวนคนใน
แต่ละวยัหรอืทีเ่รยีกว่าโครงสรา้งอายุประชากรต่อสงัคมและเศรษฐกจิแทน เนื่องจากสงัเกตพบว่า
สดัส่วนของประชากรในกลุ่มอายุต่างๆ มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่าง พ.ศ. 
2493-2553 หรอื 60 ปีทีผ่่านมา ขอ้มลูจากองคก์ารสหประชาชาต ิ(United Nations) แสดงใหเ้หน็
ว่าสดัส่วนของประชากรโลกทีอ่ยู่ในวยัเดก็ (อายุ 0-14 ปี) ลดลงจากรอ้ยละ 34.3 ใน พ.ศ. 2493 
เหลอืรอ้ยละ 26.8 ใน พ.ศ. 2553 และคาดการณ์ว่าใน พ.ศ. 2643 หรอือกี 88 ปีขา้งหน้า จะ
ลดลงเหลอืร้อยละ 17.9 ด้านสดัส่วนของประชากรโลกที่อยู่ในวยัท างาน (15-59 ปี) มสีดัส่วน
เพิม่ขึน้ในระยะแรก และสดัส่วนดงักล่าวจะลดลงในระยะเวลาต่อมา กล่าวคอืจากทีเ่คยมสีดัส่วน
รอ้ยละ 57.6 ใน พ.ศ. 2493 จะเพิม่ขึน้สูงสุดทีร่อ้ยละ 62.2 ใน พ.ศ. 2553 และคาดการณ์ว่าใน 
พ.ศ. 2643 โลกจะมสีดัส่วนคนในวยัท างานลดลงเหลอืเพยีงรอ้ยละ 54.1 เท่านัน้ ซึง่ตรงขา้มกบั
สดัส่วนประชากรโลกทีอ่ยูใ่นวยัชรา (60ปีขึน้ไป) ทีเ่พิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่องจากรอ้ยละ 8.1 ใน พ.ศ. 
2493 เป็นรอ้ยละ 11 ใน พ.ศ. 2553 และคาดการณ์ว่าใน พ.ศ. 2643 หรอือกี 88 ปีขา้งหน้า โลก
จะมสีดัส่วนคนชราเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 28 (ตารางที ่1.2 และภาพที ่1.2) จะเหน็ไดว้่าสดัส่วนของ
คนชราจะมากขึน้เรื่อยๆ แสดงให้เหน็ว่าประชากรมอีายุยนืขึน้ เหน็ได้จากอายุคาดการณ์ของ
เดก็ทีเ่กดิใหม่ (Life Expectancy at Birth) โดยเฉลีย่ทัว่โลกเพิม่ขึน้จาก 47.7 ปี ในช่วง พ.ศ. 
2493-2498 เป็น 69.3 ปี ในปจัจบุนั (พ.ศ. 2553-2558) 

สาเหตุของการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งอายุประชากรทีไ่ดอ้ธบิายไปขา้งต้นคอื อตัราการ
เจรญิพนัธุ ์(Fertility Rate) และอตัราการเสยีชวีติ (Mortality Rate) ทีเ่คยอยู่ในระดบัสูง ไดล้ด
ต ่าลงมา โดยปจัจบุนัทัว่โลกมอีตัราการเสยีชวีติ เหลอื 8.3 คนต่อประชากร 1,000 คน จาก 19.5 
คน ในช่วง พ.ศ. 2493-2498 เช่นเดยีวกบัอตัราการเจรญิพนัธุ์ทีล่ดลงจาก 4.92 คน เหลอื
ประมาณครึ่งหนึ่งหรอื 2.49 คน ในช่วงเวลาเดยีวกนั องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าใน
อนาคตอกี 35 ปีขา้งหน้า หรอืระหว่าง พ.ศ. 2588-2593 อตัราการเจรญิพนัธุจ์ะลดลงเหลอื 2.02 
คน ซึ่งเป็นอตัราที่ต ่ากว่าอตัราการทดแทน (Replacement Rate) โดยอตัราการทดแทนคอื 
อตัราการเจรญิพนัธุท์ี่ท าใหจ้ านวนประชากรคงที ่กล่าวคอืหากไม่รวมผลของการยา้ยถิน่ทีม่ผีล
ต่อการเพิม่หรอืลดของประชากรแลว้ อตัราการเจรญิพนัธุ ์2.1 คน จะท าใหม้ปีระชากรเกดิใหม่
มาทดแทนประชากรทีเ่สยีชวีติลงไดพ้อด ีท าใหจ้ านวนประชากรคงที ่ดงันัน้หากอตัราการเกดิต ่า
กว่า 2.1 คน จะท าให้จ านวนประชากรลดลง (Clark, Burkhauser, Moon, Quinn and 
Smeeding, 2004: 13) ดงันัน้จะเหน็ได้ว่าภาพรวมของโครงสร้างประชากรและอตัราเพิม่
ประชากร จะมลีกัษณะตรงกันข้ามกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อในอดีต กล่าวคือจากที่เคยมีจ านวน
ประชากรเพิม่ขึ้น ในอนาคตประชากรก็จะเริม่ลดลง จากที่เคยมคีนวยัเด็กมากและคนวยัชรา
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น้อย กจ็ะเปลีย่นเป็นมคีนวยัเดก็น้อยแต่มคีนชรามากขึน้ และการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัอกีอย่าง
กค็อื สดัส่วนคนวยัท างานทีม่แีนวโน้มลดลงอนัเนื่องมาจากอตัราการเจรญิพนัธุท์ีล่ดต ่าลง 

 จากข้อมูลโครงสร้างประชากรในอดีตถึงปจัจุบัน ท าให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
โครงสรา้งอายุประชากรในลกัษณะที่ก าลงัเกดิขึน้อยู่ในปจัจุบนั ในแต่ละประเทศเองไม่เคยเกดิ
ขึน้มาก่อนในประวตัศิาสตร ์นัน่หมายความว่าแต่ละประเทศไม่สามารถใชเ้หตุการณ์ในอดตีของ
ประเทศตวัเองเป็นบทเรยีนในการคดิหาแนวทางบรรเทาปญัหาที่อาจจะเกดิขึน้ได้ อย่างไรก็ดี
เมือ่แบ่งประเทศต่างๆ ในโลกออกเป็นประเทศทีพ่ฒันาแลว้และประเทศก าลงัพฒันา กจ็ะพบว่า
แมก้ารเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งอายุประชากรจะมรีูปแบบเหมอืนกนั คอืมสีดัส่วนเด็กกบัคนวยั
ท างานลดลง และสดัส่วนคนชรามากขึน้ แต่ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงในแต่ละประเทศเกดิขึน้
ไมพ่รอ้มกนั จากภาพที ่1.3 และตารางที ่1.3 จะเหน็ว่าการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งอายุประชากร
นัน้ไดเ้ริม่เกดิขึน้กบัประเทศทีพ่ฒันาแลว้ก่อน ส่วนประเทศก าลงัพฒันาแมจ้ะเริม่เกดิขึน้ชา้กว่า 
แต่การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะเกดิขึน้ในอตัราที่รวดเรว็กว่าประเทศที่พฒันาแล้ว เห็นได้จาก 
พ.ศ. 2643 องคก์ารสหประชาชาตคิาดการณ์ว่าทัง้ในประเทศก าลงัพฒันาและพฒันาแล้วจะมี
สดัส่วนเดก็ คนวยัท างาน และคนชราใกลเ้คยีงกนั การศกึษาของ Horlacher and Mackellar 
(2003: 115) แสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรต่างๆ ทีบ่่งบอกถงึการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรใน
ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในช่วง ค.ศ. 2000-2050 ไม่ว่าจะเป็นอตัรา
เพิม่ประชากร อายุมธัยฐาน สดัส่วนผูสู้งอายุ อตัราการเจรญิพนัธุ ์อายุเฉลีย่ เป็นต้น จะมขีนาด
การเปลีย่นแปลงใกลเ้คยีงกบัทีเ่คยเกดิขึน้กบัประเทศญี่ปุ่นเมื่อ ค.ศ. 1950-2000 ดงันัน้ประเทศ
ก าลงัพฒันาสามารถศกึษาเหตุการณ์และผลกระทบที่เกดิขึน้ในประเทศพฒันาแลว้เพื่อมาเป็น
กรณศีกึษาในการด าเนินนโยบายรองรบัผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้ 

ตวัอยา่งของประเทศพฒันาแลว้ทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งอายุประชากรทีช่ดัเจน
คอืประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่มกีารเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งอายุประชากรมากที่สุดในโลก 
และมกัจะเป็นกรณตีวัอยา่งทีผู่ส้นใจดา้นการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรเลอืกท าการศกึษา 
จากฐานขอ้มลูขององค์การสหประชาชาต ิระบุว่าใน พ.ศ. 2553 อายุมธัยฐาน (Median Age) 
ของชาวญี่ปุ่นคอื 44.7 ปี มสีดัส่วนประชากรทีม่อีายุมากกว่า 60 ปี ถงึรอ้ยละ 30.5 ซึง่ถอืว่าสูง
ทีสุ่ดในโลก ระหว่าง พ.ศ. 2553-2558 ชายญี่ปุ่นมอีายุเฉลีย่ 80.1 ปี ขณะทีอ่ายุเฉลีย่หญงิญี่ปุ่น 
87.1 ปี อตัราการเจรญิพนัธุร์ะหว่าง พ.ศ. 2553-2558 คอื 1.42 คน และสดัส่วนคนวยัท างานจะ
ลดลงจากร้อยละ 56.2 เป็นรอ้ยละ 47.5 ใน พ.ศ. 2643 จากการทบทวนงานศกึษาผลกระทบ
ของการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากร ประเดน็ทีเ่ป็นทีก่งัวลมตีัง้แต่ ปรมิาณเงนิออมจะลดลง 
มีคนวัยท างานน้อยลงในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุที่จะเพิ่มมากขึ้น ปญัหาทางด้านงบประมาณ
โดยเฉพาะค่าใชจ้า่ยเรือ่งระบบประกนัสงัคมและการรกัษาพยาบาลผูส้งูอายุ รวมไปถงึผลกระทบ
ทีอ่าจเกดิขึน้กบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและความอยูด่กีนิดขีองคนในประเทศ  
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ในด้านผลกระทบต่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ แนวโน้มของอตัราการเกดิและการ
ตายทีไ่ดก้ล่าวมา คาดการณ์ไดว้่าในอนาคตอาจจะเกดิผลกระทบต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิได ้
แม้ว่าในทางทฤษฎีจะมีปจัจยัหลายตวัที่มคีวามส าคญักับการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่
โครงสรา้งประชากรก็ถือเป็นปจัจยัส าคญัของการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจเช่นกนั เนื่องจาก
แรงงานเป็นปจัจยัการผลติทีม่คีวามส าคญัที่สุด ในประเดน็ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างโครงสรา้ง
ประชากรกบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ Malmberg (1994: 279) ศกึษาผลของสดัส่วน
ประชากรในวยัต่างๆ กบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิในประเทศสวเีดน ระหว่าง ค.ศ. 1950 
ถงึ 1989 พบว่าหากสดัส่วนประชากรในวยัท างานคอื (1) ผูม้อีาย ุ30-39 ปี (2) ผูม้อีายุ 40-49 ปี 
(3) ผูม้อีายุ 50 -54 ปี เพิม่ขึน้และปจัจยัอื่นๆ คงที ่ระบบเศรษฐกจิจะเตบิโตขึน้ แต่หากสดัส่วน
ประชากรในช่วงวยัพึง่พงิคอื (1) ผูท้ีอ่ยูใ่นวยัเดก็อายุ 0-19 ปี (2) ผูท้ีอ่ยู่ในวยัท างานตอนต้นทีม่ ี
อายุ 20-24 ปี (3) ผู้ที่อยู่ในวยัชราอายุ 75 ปีขึน้ไปเพิม่ขึน้และปจัจยัอื่นๆ คงที ่จะท าให้ระบบ
เศรษฐกิจหดตัว ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาในกลุ่มประเทศองค์กรเพื่อความร่วมมอืทาง
เศรษฐกจิและการพฒันา (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) 
ของ Lindh and Malmberg (1999: 431) ทีพ่บว่าหากสดัส่วนประชากรในวยัท างานมากขึน้รายได้
ต่อหัวจะเติบโตขึ้น แต่หากสัดส่วนประชากรวัยพึ่งพิงมากขึ้นจะท าให้รายได้ต่อหัวหดตัวลง 
นอกจากนี้ Bloom, Canning, Fink and Finlay (2007: 3) ไดท้ดสอบน าโครงสรา้งประชากรเป็น
หนึ่งในตัวแปรที่จะใช้พยากรณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ เขาพบว่าการน าตัวแปรโครงสร้าง
ประชากรมาใชใ้นตวัแบบ จะช่วยใหต้วัแบบพยากรณ์การเตบิโตทางเศรษฐกจิได้ดขีึน้ ชี้ให้เหน็ว่า
โครงสรา้งประชากรมผีลต่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

การท าความเขา้ใจกลไกการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งอายุประชากรทีม่ผีลต่อการเตบิโต
ทางเศรษฐกจินัน้ Bloom, Canning and Fink (2008: 16) ไดอ้ธบิายถงึกลไกดงักล่าวโดยใช้
ทฤษฎีวงจรชีวิตเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ กล่าวคือคนวัยต่างกันจะมีการบริโภคและ
ความสามารถในการท างานต่างกนั คนในวยัเด็กหรอืคนชราจะเป็นวยัที่ไม่สามารถท างานได้
หรอืท างานไดไ้ม่เตม็ที่ ส่วนใหญ่แล้วเขาจะต้องพึ่งพาอาศยัการเลีย้งดูจากคนวยัท างาน กล่าว
อกีอย่างคอืในวยัเด็กและวยัชราสดัส่วนการบรโิภคต่อการผลติจะสูง แต่ในวยัท างานสดัส่วน
ดงักล่าวจะต ่า ดงันัน้จงึหมายความว่า จ านวนแรงงาน ผลติภาพแรงงาน รายได้ และการออม
โดยรวมในระบบเศรษฐกจิ ซึ่งเป็นตวัแปรที่ส าคญัทีท่ าใหเ้กดิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ จะ
เปลี่ยนแปลงไปตามสดัส่วนของคนวยัต่างๆ ในประเทศ  ซึ่งโดยทัว่ไปแล้วจ านวนชัว่โมงการ
ท างาน ผลติภาพแรงงาน ปรมิาณเงนิออมของคนวยัท างานจะมากกว่าคนวยัชราและคนวยัเดก็ 
Bloom, Canning and Fink จงึสรุปว่าหากปจัจยัอื่นๆ คงที่ การที่ประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศเป็นเดก็และคนชรา กจ็ะมแีนวโน้มว่าอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิจะน้อยกว่าในกรณีที่
คนส่วนใหญ่เป็นคนในวยัท างาน  
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ผลของโครงสร้างประชากรต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ได้กล่าวไปข้างต้น
สามารถอธิบายเพิ่มเติมให้เห็นภาพชัดเจนได้โดยการใช้สมการบัญชีการเติบโต (Growth 
Accounting) ที ่

                      
 
โดย     คอื อตัราการเตบิโตของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ 
          คอื อตัราการเตบิโตของแรงงาน 
          คอื อตัราการเตบิโตของสนิคา้ทุน (Capital Stock)  
            คอื สดัส่วนผลตอบแทนของสนิคา้ทุนต่อรายไดร้วม (Return Capital to GDP 

Ratio) 
         คอื อตัราการเตบิโตของระดบัเทคโนโลยหีรอืระดบัผลติภาพรวม (Growth 

Rate of Total Factor Productivity)  
จากสมการการเตบิโตขา้งต้นจะเหน็ได้ว่า หากปจัจยัอื่นๆ คงที ่การที่อตัราการเตบิโต

ของแรงงานลดลงจะท าใหผ้ลผลติมอีตัราการเตบิโตลดลง นัน่หมายความว่าหากปจัจยัอื่นๆ คงที ่
การเกดิสงัคมสูงวยัจะท าให้ระบบเศรษฐกจิหดตวัลง ตวัอย่างงานศกึษาในต่างประเทศได้แก่ 
Akihiko (2004) ใชต้วัแบบ R.F. Harrod and E.D. Domar พยากรณ์การเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิของประเทศญีปุ่น่พบว่า หากใชส้มมตฐิานทัง้จ านวนแรงงานลดลงและเวลาการท างาน
ลดลง รายได้ประชาชาต ิใน พ.ศ. 2543 ที่เท่ากบั 370.3 ล้านล้านเยน จะหดตวัเหลอืเพยีง 
314.6 ลา้นลา้นเยน ใน พ.ศ. 2573 หรอืลดลงถงึรอ้ยละ 15 จาก พ.ศ. 2543 

จะเหน็ไดว้่าการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรจะท าใหร้ะบบเศรษฐกจิหดตวัลง และ
อาจจะท าใหร้ายไดต่้อหวัหดตวัลง ซึง่หมายถงึความอยู่ดกีนิดีของคนในสงัคมจะลดลง ดงันัน้จงึ
ตอ้งมกีารศกึษาในประเดน็ การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรทีม่ผีลต่อความอยู่ดกีนิดขีองคน
ไทย เพราะประเทศไทยก็มกีารเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากรในลกัษณะเช่นเดยีวกบัที่เกิด
ขึ้นกบัประเทศอื่นๆ ทัว่โลก เห็นได้จากตารางที่ 1.4 คนไทยมอีายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 50.7 ปี 
ในช่วง พ.ศ. 2493-2498 เป็น 73.6 ปี ในช่วง พ.ศ. 2548-2553 หรอืในช่วง 60 ปีทีผ่่านมา คน
ไทยมอีายุยนืขึน้ 22.9 ปี ท าให้ประเทศไทยมจี านวนผู้สูงอายุ (60 ปีขึน้ไป) เพิม่มากขึน้จาก 
1.04 ล้านคน ใน พ.ศ. 2493 เป็น 8.9 ล้านคนใน พ.ศ. 2553 และคาดว่าจะเพิม่ขึ้นเป็น 17.8 
ลา้นคนใน พ.ศ. 2573 คดิเป็นสดัส่วนของประชากรทัง้หมดไดร้อ้ยละ 5, 12.9 และ 24.3 ตามล าดบั 
(ตารางที่ 1.5) ในขณะที่อตัราการเกิดหรอือตัราการเจรญิพนัธุ์ ลดลงจาก 6.14 คน ในช่วง พ.ศ. 
2493-2498 เหลอื 1.53 คนในช่วง พ.ศ. 2553-2558 (ตารางที ่1.4) เมื่อพจิารณาจากแนวโน้มของ
อตัราการเกดิทีล่ดลงอยา่งต่อเนื่อง ท าใหค้าดการณ์ไดว้่า ประเทศไทยจะเริม่มจี านวนก าลงัแรงงาน 
(Labor Force) น้อยลงหมายความว่ามคีนท างานหารายได้มาดูแลคนวยัพึง่พงิ (เดก็และคนชรา) 
น้อยลง เหน็ไดจ้ากอตัราส่วนเกื้อหนุนผูสู้งอายุ (Potential Support Ratio) หรอืสดัส่วนระหว่าง
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จ านวนคนวยัท างาน (อายุ 15-59 ปี) กบัจ านวนผูสู้งอายุ (60 ปีขึน้ไป) ลดจาก 8.6 คน ใน พ.ศ. 
2533 เหลอื 5.7 คน ใน พ.ศ. 2553 และคาดการณ์ว่าจะลดเหลอื 2.4 คนใน พ.ศ. 2573 (ตาราง
ที ่1.6) แสดงใหเ้หน็ว่าในปจัจุบนั มคีนทีอ่ยู่ในวยัแรงงานประมาณ 6 คน ทีจ่ะเลีย้งดูผูสู้งอายุ 1 
คน แต่ในอกีประมาณ 20 ปีข้างหน้า จะมคีนที่อยู่ในวยัแรงงานเพียง 2 คนเท่านัน้ในการดูแล
ผูสู้งอายุ 1 คน จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งอายุประชากรของไทยทีเ่กดิขึน้ดงัที่ได้กล่าวมา 
จงึมคีวามเป็นไปไดว้่าการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งอายุของประชากรไทย จะมผีลกระทบต่อการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและความอยู่ดกีนิดขีองคนไทย (ในการศกึษานี้ใช้การบรโิภคต่อหวั
เป็นตวัชีว้ดัความอยูด่กีนิด)ี อยา่งไรกด็ ีการสรปุว่าการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรจะท าให้
มผีลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยให้เหตุผลว่าอตัราส่วนการพึ่งพิง (Dependency Rate) 
เพิ่มขึ้นนัน้เป็นเหตุผลที่ยงัไม่มนี ้ าหนักมากนัก เพราะเป็นการพิจารณาเฉพาะตัวแปรทาง
ประชากรศาสตรเ์ท่านัน้ Guest and McDonald (2002: 3) ชีว้่าการพจิารณาเฉพาะตวัแปรทาง
ประชากรศาสตร์อาจจะท าให้การประเมินผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไม่
น่าเชื่อถือ เพราะมไิด้ค านึงผลทางด้านอื่นๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 
Guest and McDonald แนะน าว่าควรใชต้วัแบบทางเศรษฐศาสตรใ์นการวเิคราะหผ์ลกระทบ
รว่มกบัตวัแปรทางประชากรศาสตรจ์งึจะท าใหไ้ดร้บัค าตอบทีน่่าเชื่อถอืกว่า 

ค าถามของการศึกษานี้คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ก าลังเกิดขึ้นใน
ประเทศไทยจะส่งผลอย่างไรและมากน้อยแค่ไหนต่อความอยู่ดีกินดีของคนไทย ประเด็น
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลักคือ (1) ศึกษาแนวโน้มของการเปลี่ยนโครงสร้าง
ประชากรของประเทศไทย (2) ศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มผีลต่อ
คุณภาพชวีติของประชากร โดยใชต้วัแบบทางเศรษฐศาสตร ์

 
1.2  วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ  

 
 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิผลกระทบการเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง
ประชากรของไทย ทีม่ผีลต่อความอยูด่กีนิดขีองคนไทย  

 
1.3  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
  
 ทราบถงึระดบัของปญัหาและแนวโน้มในอนาคตของการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งอายุ
ประชากรในประเทศไทย พรอ้มทัง้ทราบผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในแง่ของมาตรฐานการครองชพีโดย
มทีฤษฎทีางเศรษฐศาสตรร์องรบั และทราบแนวทางการรองรบัสถานการณ์ดงักล่าว 
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1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 
  
 ศกึษาผลของการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากร ระหว่าง พ.ศ. 2553-2643 ต่อความ
อยู่ดกีนิดขีองคนไทยซึง่ใชก้ารบรโิภคต่อหวัเป็นตวัชีว้ดั โดยประยุกต์ตวัแบบแรมซยี์ (Ramsey 
Model) เขา้กบัตวัแปรดา้นประชากรทีพ่ยากรณ์โดยองคก์ารสหประชาชาต ิ(United Nation) 
 
ตำงรำงท่ี 1.1  จ านวนประชากรโลกตัง้แต่ 1 ลา้นปีก่อนครสิตกาล ถงึ ค.ศ.1990 
 

ครสิตศ์กัราช 
จ านวน 

ประชากรโลก 
(ลา้นคน) 

อตัราเพิม่ 
(รอ้ยละ) 

ครสิตศ์กัราช 
จ านวน 

ประชากรโลก 
(ลา้นคน) 

อตัราเพิม่ 
(รอ้ยละ) 

-1,000,000 0.125 0.0003 1300 360 -0.0282 
-300,000 1 0.0004 1400 350 0.1942 
-25,000 3.34 0.0031 1500 425 0.2487 
-10,000 4 0.0045 1600 545 0.0000 
-5,000 5 0.0336 1650 545 0.2253 
-4,000 7 0.0693 1700 610 0.3316 
-3,000 14 0.0657 1750 720 0.4463 
-2,000 27 0.0616 1800 900 0.5754 
-1,000 50 0.1386 1850 1200 0.3964 
-500 100 0.1352 1875 1325 0.8164 
-200 150 0.0623 1900 1625 0.8306 

1 170 0.0559 1920 1813 0.9164 
200 190 0.000 1930 1987 1.0772 
400 190 0.0256 1940 2213 1.2832 
600 200 0.0477 1950 2516 1.8226 
800 220 0.0931 1960 3019 2.0151 
1000 265 0.1886 1970 3693 1.8646 
1100 320 0.1178 1980 4450 1.8101 
1200 360 0.000 1990 5333 - 

  

แหล่งท่ีมำ: Kremer, 1993: 683. 
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ตำรำงท่ี 1.2  สดัส่วนคนวยัต่างๆของประชากรโลก พ.ศ. 2493-2643 
 

 สดัสว่นของประชากรทัง้หมด 
พ.ศ. 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึน้ไป 
2493 34.3 57.6 8.1 
2498 35.7 56.4 7.9 
2503 37.1 55.0 7.9 
2508 37.8 54.2 8.0 
2513 37.8 54.3 8.3 
2518 36.7 54.7 8.5 
2523 35.3 56.1 8.6 
2528 33.8 57.3 8.9 
2533 32.7 58.0 9.2 
2538 31.8 58.7 9.5 
2543 30.2 59.8 10.0 
2548 28.2 61.5 10.3 
2553 26.8 62.2 11.0 
2558 25.8 62.0 12.3 
2563 24.9 61.5 13.5 
2568 23.9 61.1 15.0 
2573 22.9 60.5 16.6 
2578 22.1 59.9 18.0 
2583 21.4 59.4 19.2 
2588 20.9 58.6 20.4 
2593 20.5 57.7 21.8 
2598 20.1 57.0 22.9 
2603 19.7 56.6 23.7 
2608 19.4 56.3 24.3 
2613 19.1 55.9 25.0 
2618 18.9 55.5 25.6 
2623 18.7 55.1 26.2 
2628 18.5 54.8 26.7 
2633 18.3 54.6 27.0 
2638 18.1 54.4 27.5 
2643 17.9 54.1 28.0 

 
แหล่งท่ีมำ: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population  
           Division, 2011. 
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ตำรำงท่ี 1.3  สดัส่วนของประชากรวยัต่างๆ ในประเทศพฒันาแลว้และประเทศก าลงั 
         พฒันา พ.ศ. 2493-2643   
           

 ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ ประเทศทีก่ าลงัพฒันา 
พ.ศ. 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึน้ไป 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึน้ไป 
2493 27.3 60.9 11.7 39.2 55.0 5.8 
2498 27.3 60.5 12.1 40.2 54.3 5.5 
2503 28.1 59.2 12.7 41.6 52.9 5.5 
2508 27.4 59.0 13.5 42.8 51.7 5.5 
2513 26.0 59.4 14.6 42.7 51.7 5.6 
2518 24.2 60.3 15.5 42.1 52.2 5.7 
2523 22.5 62.0 15.6 41.1 53.1 5.8 
2528 21.5 62.1 16.5 40.3 53.8 5.9 
2533 20.6 61.8 17.7 39.3 54.6 6.1 
2538 19.6 62.0 18.4 37.8 55.8 6.4 
2543 18.3 62.2 19.5 35.8 57.5 6.7 
2548 16.9 63.0 20.1 33.8 59.0 7.0 
2553 16.5 61.8 21.7 32.1 60.4 7.5 
2558 16.7 59.8 23.5 30.7 61.0 8.3 
2563 16.8 57.8 25.4 29.3 61.3 9.4 
2568 16.6 56.2 27.2 28.0 61.5 10.5 
2573 16.3 55.1 28.6 26.6 61.7 11.8 
2578 16.1 54.2 29.8 25.3 61.6 13.0 
2583 16.1 53.3 30.6 24.3 61.3 14.4 
2588 16.4 52.3 31.4 23.4 60.7 15.9 
2593 16.6 51.5 31.9 22.7 59.9 17.4 
2598 16.8 51.3 31.9 22.0 59.3 18.8 
2603 16.8 51.6 31.5 21.3 58.7 20.0 
2608 16.8 51.9 31.3 20.7 58.3 21.0 
2613 16.9 51.8 31.3 20.3 57.7 22.0 
2618 17.0 51.5 31.5 19.9 57.2 22.9 
2623 17.1 51.2 31.7 19.5 56.7 23.8 
2628 17.1 51.0 31.8 19.2 56.3 24.6 
2633 17.1 50.9 32.0 18.9 55.9 25.2 
2638 17.0 50.8 32.2 18.6 55.6 25.8 
2643 16.9 50.6 32.4 18.3 55.2 26.4 

 
แหล่งท่ีมำ: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population  
       Division, 2011. 
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ตำรำงท่ี 1.4  อายเุฉลีย่ของประชากรไทยและอตัราการเกดิ 
 

ปี 
(พ.ศ.) 

อายุเฉลีย่ )ปี(  อตัราการเจรญิพนัธุ ์
)จ านวนบุตรต่อมารดา(  

2493-2498 50.7 6.14 
2498-2503 53.8 6.14 
2503-2508 56.6 6.13 
2508-2513 58.7 5.99 
2513-2518 61.0 5.05 
2518-2523 63.6 3.92 
2523-2528 67.6 2.95 
2528-2533 72.0 2.30 
2533-2538 72.3 1.99 
2538-2543 72.2 1.77 
2543-2548 72.9 1.68 
2548-2553 73.6 1.63 
2553-2558 74.4 1.53 
2558-2563 75.2 1.46 
2563-2568 76.1 1.44 
2568-2573 76.8 1.47 
2573-2578 77.6 1.53 
2578-2583 78.3 1.59 
2583-2588 78.9 1.65 
2588-2593 79.5 1.70 
2593-2598 80.1 1.75 
2598-2603 80.6 1.79 
2603-2608 81.1 1.83 
2608-2613 81.7 1.86 
2613-2618 82.1 1.89 
2618-2623 82.6 1.92 
2623-2628 83.1 1.94 
2628-2633 83.6 1.96 
2633-2638 84.0 1.98 
2638-2643 84.5 1.99 

 
แหล่งท่ีมำ: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population  
       Division, 2011. 
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ตำรำงท่ี 1.5  จ านวนและสดัส่วนคนชราของประเทศไทย 
 

ปี 
(พ.ศ.) 

จ านวน 
(พนัคน) 

สดัสว่นต่อประชากร
ทัง้หมด (รอ้ยละ) 

2493 1,041 5.0 
2498 1,197 5.1 
2503 1,430 5.2 
2508 1,688 5.3 
2513 1,972 5.3 
2518 2,269 5.4 
2523 2,625 5.5 
2528 3,181 6.1 
2533 4,176 7.3 
2538 5,247 8.8 
2543 6,487 10.3 
2548 7,594 11.4 
2553 8,902 12.9 
2558 10,842 15.3 
2563 13,207 18.3 
2568 15,529 21.3 
2573 17,810 24.3 
2578 19,648 26.8 
2583 21,022 28.8 
2588 22,004 30.5 
2593 22,620 31.8 
2598 23,001 33.0 
2603 23,123 33.9 
2608 23,084 34.6 
2613 22,789 34.9 
2618 22,271 34.8 
2623 21,594 34.5 
2628 20,896 34.1 
2633 20,278 33.7 
2638 19,771 33.5 
2643 19,364 33.3 

 
แหล่งท่ีมำ: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population  
       Division, 2011. 
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ตำรำงท่ี 1.6  ตวัชีว้ดัสงัคมผูส้งูอายใุนประเทศไทย 
 

 
พ.ศ. 

จ านวนประชากร
ทัง้หมด (พนัคน) 

ประชากรทีม่อีายุเกนิ 60ปี ดชันีชีว้ดัสงัคม
ผูส้งูอาย ุ

[(60+)/(0-14)] 

อายุมธัยฐาน
ของประชากร 

อตัราสว่น
เกือ้หนุนผูส้งูอายุ 
[(15-59)/(60+)] 

จ านวน  
(พนัคน) 

% ของ 
ประชากร 

2503 26,258 1,210 4.6 0.1 18.6 11.3 
2513 34,397 1,683 4.9 0.1 17.1 10.2 
2523 44,825 2,445 5.5 0.1 19.8 10.3 
2533 54,549 4,017 7.4 0.3 25.1 8.6 
2543 62,236 5,867 9.4 0.4 29.4 7.0 
2553 67,313 8,011 11.9 0.6 33.8 5.7 
2563 70,100 12,272 17.5 1.1 38.3 3.8 
2573 70,629 17,744 25.1 1.9 42.9 2.4 

 
แหล่งท่ีมำ: Thai Population Censuses 1960-1990, NESDB 2007 Population  projections 
       อา้งถงึใน Knodel and Chayovan, 2009: 5. 
 
 

 

 
ภำพท่ี 1.1  จ านวนประชากรโลกตัง้แต่ 1 ลา้นปีก่อนครสิตกาล ถงึ ค.ศ.1990 
แหล่งท่ีมำ: ดดัแปลงจาก Kremer, 1993: 683. 
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ภำพท่ี 1.2  สดัส่วนคนวยัต่างๆ ของประชากรโลก พ.ศ. 2493-2643 
แหล่งท่ีมำ: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population  

        Division, 2011. 
 
 

 
 
ภำพท่ี 1.3  สดัส่วนของประชากรในวยัต่างๆ ในประเทศพฒันาแลว้และประเทศก าลงัพฒันา
แหล่งท่ีมำ: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population  
       Division, 2011. 
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บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม  
 
การศกึษาเกี่ยวกบัการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งอายุประชากรนัน้เป็นการศกึษาทีต่่อยอด

มาจากการศกึษาผลกระทบของอตัราเพิม่ประชากรต่อการพฒันาเศรษฐกจิ เนื่องจากในขณะที่
ผลการศึกษาเรื่องอัตราเพิ่มประชากรกับการพฒันาเศรษฐกิจที่ผ่านมาสรุปได้ว่า อตัราการ
เตบิโตของประชากรไม่มผีลกบัการพฒันาเศรษฐกจิ (Bloom, Canning and Sevilla 2003: 17)
แต่การเปลีย่นแปลงของอตัราการเกดิและอตัราการเสยีชวีติซึง่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
อตัราเพิม่ประชากรนัน้ท าให้อตัราการ “เกดิ แก่ เจบ็ ตาย” เปลี่ยนแปลงไป เป็นผลให้สดัส่วน
ประชากรในวยัเดก็ และวยัท างานลดลงเรื่อยๆ ในขณะที่สดัส่วนคนในวยัสูงอายุกลบัเพิม่ขึ้น
เรื่อยๆ ประกอบกบัการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากรมผีลข้างเคยีงที่ท าให้อตัราเพิม่
ประชากรลดลง ความส าคญัของประเด็นด้านผลของอตัราเพิม่ประชากรที่สูงอย่างต่อเนื่องจงึ
คลายความส าคัญลงไป ดงันัน้ในช่วงระยะหลงั การศึกษาเกี่ยวกับประชากรกับการพฒันา
เศรษฐกิจจึงเปลี่ยนจากการศึกษาผลของอัตราเพิ่ม มาเป็นศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลง
โครงสรา้งอายปุระชากรต่อการพฒันาเศรษฐกจิแทน 
 
2.1  สาเหตขุองการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร 

 
การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากร มสีาเหตุมาจากอตัราการเสยีชวีติ (Mortality Rate) 

และอตัราการเจรญิพนัธุ ์(Fertility Rate) ทีเ่คยสงูลดลงมาอยู่ในระดบัต ่าซึง่จะกล่าวในรายละเอยีด
ดงันี้ 

 
2.1.1 การเปล่ียนแปลงอตัราการเสียชีวิต (Mortality Transition) 
Weil (2009: 101) อธบิายว่าโครงสรา้งประชากรเริม่มกีารเปลีย่นแปลงเมื่อประมาณ 

200 ปีทีผ่่านมา หลงัจากประเทศต่างๆ มอีตัราการเสยีชวีติของประชากรในแต่ละวยัลดลง โดยมี
สาเหตุหลกัอยู่ 3 สาเหตุคอื (1) การได้รบัประทานอาหารที่มปีรมิาณและคุณภาพมากขึน้ (2) 
สาธารณะสุขดขีึน้ มนี ้าและอาหารสะอาดใหบ้รโิภคมากขึน้ รวมไปถงึการก าจดัแหล่งเพาะพนัธุ์
ยุงที่เป็นพาหะน าโรค (3) การรกัษาพยาบาลมปีระสทิธภิาพมากขึ้น จากฐานข้อมูลประชากร
องค์การสหประชาชาตชิี้ว่า ปจัจุบนัอตัราการเสยีชวีติ (Mortality Rate หรอื Crude Death 
Rate) คอื 8.2 คนต่อประชากร 1,000 คน ลดลงจากจาก 18.7 คนในช่วง พ.ศ. 2493-2498 การ



15 

 

ที่อตัราการเสยีชวีติลดลง มผีลท าให้โครงสร้างประชากรเปลี่ยนไปโดยท าให้สดัส่วนผู้สูงอายุ
เพิม่ขึน้ 

อตัราการเสยีชวีติมกัจะมคีวามสมัพนัธ์กบัอายุเฉลีย่ (Life Expectancy at Birth) ซึ่ง
หมายถงึ อายขุยัโดยเฉลีย่ของเดก็ทารกทีเ่กดิใหม ่โดยในช่วงก่อนศตวรรษที ่18 (ซึง่ตรงกบัช่วง
ทีอ่ตัราเพิม่ประชากรยงัไม่มากนัก) อายุขยัเฉลี่ยของประชากรโลกยงัต ่าและค่อนขา้งคงที่หรอื
เพิม่ขึ้นอย่างช้าๆ แต่ตัง้แต่ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา (ซึ่งตรงกับช่วงที่จ านวนประชากรโลก
เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็) อายขุยัเฉลีย่ของประชากรไดเ้พิม่สูงขึน้อย่างรวดเรว็และต่อเนื่อง และจาก
ฐานข้อมูลประชากรขององค์การสหประชาชาติแสดงให้เห็นว่า ในช่วง พ.ศ. 2493-2498 
ประชากรในประเทศพฒันาแล้วมอีายุเฉลี่ย 65.9 ปี ช่วง พ.ศ. 2548-2553 เพิม่ขึน้เป็น 76.9 ปี 
และคาดว่าในช่วง พ.ศ. 2638-2643 อายุเฉลีย่จะเพิม่เป็น 88.2 ปี หรอืกล่าวอกีอย่างคอืคนใน
ประเทศพฒันาแลว้จะมอีายุยนืขึน้ 22.3 ปีในช่วง พ.ศ. 2493-2643 (150 ปี) เปรยีบเทยีบกบั
ประเทศก าลงัพฒันาที่มอีายุเฉลีย่ 42.3 ปี, 67.5 ปี และ 80.1 ปีในช่วงเวลาเดยีวกนั หรอืกล่าว
อกีอยา่งคอืคนในประเทศก าลงัพฒันามอีายุยนืขึน้ถงึ 37.8 ปี ในช่วง พ.ศ. 2493-2643 (150 ปี) 
จงึส่งผลใหส้ดัส่วนผูสู้งอายุต่อจ านวนประชากรเพิม่ขึน้ เหน็ไดจ้ากสดัส่วนประชากรโลกทีอ่ยู่ใน
วยัชรา (60 ปีขึน้ไป) เพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ร้อยละ 8.1 ใน พ.ศ. 2493 เป็นรอ้ยละ 11 ใน 
พ.ศ. 2553 และคาดการณ์ว่าใน พ.ศ. 2643 จะเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 28 
  
 2.1.2 การเปล่ียนแปลงของการเจริญพนัธุ ์(Fertility Transition) 

อตัราการเจรญิพนัธุ ์(Fertility Rate) คอื จ านวนบุตรทีค่าดว่าผูห้ญงิจะสามารถใหก้ าเนิด
ไดใ้นช่วงชวีติของเขา จากขอ้มลูขององคก์ารสหประชาชาตริะบุว่าอตัราการเจรญิพนัธุใ์นประเทศ
ส่วนใหญ่ลดลงตลอดช่วง พ.ศ. 2493-2643 กล่าวคอืประเทศทีพ่ฒันาแลว้ อตัราการเจรญิพนัธุใ์น 
พ.ศ. 2493-2498 คอื 2.81 คน จากนัน้ลดลงเหลอื 1.66 คนในช่วง พ.ศ. 2548-2553 และคาดว่า
จะเพิม่ขึน้เลก็น้อยเป็น 2.07 คนในช่วง พ.ศ. 2638-2643 (อย่างไรกด็รีะดบัดงักล่าวกต็ ่ากว่า 2.1 
คน ซึ่งเป็นระดบัของอัตราการเจริญพันธุ์ที่ท าให้มีจ านวนประชากรเท่าเดิมเหมือนเก่า นัน่
หมายถึง หากอัตราการเจรญิพนัธุ์ต ่ากว่า 2.1 คน จ านวนประชากรจะลดลง) เช่นเดยีวกบัใน
ประเทศก าลงัพฒันาที่อตัราการเจรญิพนัธุ์ลดลงจาก 6.07 คนในช่วง พ.ศ. 2493-2498 ต่อมา
เหลอื 2.67 คนใน พ.ศ. 2548-2553 และคาดว่าจะลดลงเหลอื 2.02 คนใน พ.ศ. 2638-2643 นัน่
หมายถงึการมปีระชากรเกดิใหมล่ดน้อยลงเรือ่ยๆ 

การลดลงของอตัราการเจรญิพนัธุ์มสี่วนท าให้โครงสรา้งประชากรเปลี่ยนแปลงไป โดย
หากอตัราการเจรญิพนัธุ์ลดลงจะท าให้ประชากรจะมอีตัราเพิม่ลดลง สดัส่วนเดก็ลดลง สดัส่วน
คนชราเพิม่ขึ้น และนอกจากนี้การที่มจี านวนเด็กเกิดใหม่ลดลงนัน่หมายความว่าในระยะสัน้
สดัส่วนคนวยัท างานจะเพิม่ขึน้ แต่ในระยะเวลาอกีประมาณ 15-20 ปีถดัมา สดัส่วนของคนวยั
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ผลผลติมวลรวมใน
ประเทศต่อหวั (ดอลลาร์

สหรฐัฯปี2000) 

อตัราการเจรญิพนัธุ ์(คน) 

ท างานจะลดลง จะเหน็ไดว้่าการทีอ่ตัราการเจรญิพนัธุล์ดลงมผีลต่อการเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง
ประชากรค่อนขา้งซบัซอ้นกว่ากรณทีีอ่ตัราการเสยีชวีติลดลง 
 
 2.1.3 สาเหตท่ีุอตัราการเจริญพนัธุล์ดลง 

เหตุผลที่อธิบายการลดลงของอตัราการเจรญิพนัธุ์ จะค่อนข้างซบัซ้อนกว่าเหตุผลที่
อธบิายการลดลงของอตัราการเสยีชวีติ เนื่องจากในทางเศรษฐศาสตรจ์ะวเิคราะห์ไวว้่าลูกจดัอยู่
ในประเภทสนิค้าปกติ กล่าวคอืจ านวนการมลีูกจะขึน้อยู่กบัรายได้ หากมรีายไดม้าก ก็จะมลีูก
มาก หากมรีายไดน้้อย ก็จะมลีูกน้อย อย่างไรกด็เีมื่อระบบเศรษฐกจิมกีารพฒันาและเตบิโตขึน้ 
ประชากรมรีายได้มากขึ้น ในความเป็นจรงิกลบัพบว่าโดยภาพรวมแล้วจ านวนการมลีูกกลบั
ลดลง (ภาพที ่2.1)  

สาเหตุทีท่ าใหอ้ตัราการเจรญิพนัธุล์ดลงเมือ่มรีายไดม้ากขึน้ไดแ้ก่ 
1) ผลของการทดแทน (Substitution Effect) มากกว่าผลของรายได ้(Income Effect) 
Todaro and Smith (2006: 282) อธบิายดว้ยการใชท้ฤษฎกีารบรโิภคในจุลเศรษฐศาสตร ์

โดยมสีมมตฐิานว่าจากลกัษณะรสนิยมของผูบ้รโิภค และเงนิได้ทีม่ ีครวัเรอืนพยายามทีจ่ะได้รบั
ความพอใจจากการบรโิภคใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้และใชส้มมตฐิานว่า “ลูก” คอืสนิคา้ชนิดหนึ่ง
ทีจ่ะตอ้งบรโิภค หรอืม ีการวเิคราะหแ์สดงไดด้งัภาพที ่2.2 

 
 

 
ภาพท่ี 2.1  อตัราการเจรญิพนัธุแ์ละรายได ้พ.ศ. 2503-2553 
แหล่งท่ีมา: World Development Indicator (WDI) & Global Development Finance (GDF), 
       World Bank  
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ในภาพที ่2.2 แกนนอนคอืจ านวนลูกทีพ่งึประสงค ์แกนตัง้คอืจ านวนสนิคา้ชนิดอื่นๆ ที่
พ่อแม่บรโิภค ให้ตอนแรกพวกเขามเีงนิที่ใช้บรโิภคสนิค้าและบรกิารจ านวนหนึ่ง หากน าเงนิ
ทัง้หมดนัน้มาใชใ้นการมลีกู และสนิคา้ชนิดอื่นๆ จะไดคู้่อนัดบัสนิคา้อื่นๆ และลูกทีเ่ป็นไปได ้ดงั
เสน้งบประมาณ    ซึง่จะสมัผสัเสน้ความพอใจเท่ากนั   ไดดุ้ลยภาพเป็นกลุ่มสนิคา้   จะได้
ว่าเขาพงึประสงคม์ลีกู    คน และบรโิภคสนิคา้ชนิดอื่นๆ   หน่วย  

หากครอบครวัน้ีมรีายไดม้ากขึน้ในขณะทีป่จัจยัอื่นๆคงที ่ผลของรายไดจ้ะท าใหส้ามารถ
บรโิภคทัง้สนิคา้อื่นๆ และมลีูกไดม้ากขึน้ จะท าใหเ้สน้งบประมาณเปลีย่นจากเสน้    เป็นเส้น 
     จะสมัผสักบัเส้นความพอใจเท่ากนั    ได้ดุลยภาพกลุ่มสนิค้า   จะได้ว่าการที่เขามี
รายไดม้ากขึน้จะท าใหเ้ขามลีกูไดม้ากขึน้และบรโิภคสนิคา้ชนิดอื่นๆ ไดม้ากขึน้ 

หากตน้ทุนของการมลีูกเพิม่ขึน้ แต่ใหป้จัจยัอื่นๆ คงที ่เช่น การทีผู่ห้ญงิมโีอกาสในการ
ท างานมากขึน้ ท าใหม้คี่าเสยีโอกาสในการเลีย้งดลูกูมากขึน้ จะท าใหเ้สน้งบประมาณเปลีย่นจาก 
   เป็น     สมัผสัเสน้ความพอใจเท่ากนั    ที่กลุ่มสนิคา้   จะไดว้่าครอบครวันี้จะมบีุตรที่
พงึประสงคน้์อยลงเหลอื    คนและบรโิภคสนิคา้ชนิดอื่นๆน้อยลงเหลอื    หน่วย 

 
 

 
ภาพท่ี 2.2  การตดัสนิใจมบีุตรน้อยลงเมือ่มรีายไดม้ากขึน้  
แหล่งท่ีมา: Todaro and Smith, 2006: 284. 
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ปจัจุบนัเมื่อเศรษฐกจิเตบิโตขึน้ ทัง้ชายและหญงิต่างมรีายไดม้ากขึน้ ท าใหร้ายได้ของ
ครอบครวัมมีากขึน้ แต่อตัราการเจรญิพนัธุก์ลบัลดลง ซึง่ขดัแยง้กบัทฤษฎกีารบรโิภคทีแ่สดงไป
ในขา้งต้น (ที่อธบิายไดว้่าหากรายไดข้องครอบครวัเพิม่ขึน้และปจัจยัอื่นๆ คงที่ ครอบครวันี้จะ
พงึประสงคม์ลีกูมากขึน้และบรโิภคสนิคา้ชนิดอื่นๆ มากขึน้) สาเหตุทีเ่ป็นเช่นนัน้คอื ปจัจยัอื่นๆ 
ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจมลีูกไม่คงที ่ซึง่ปจัจยันัน้ก็คอื ต้นทุนของการมบีุตรเพิม่ขึน้ เพราะในการ
เลีย้งดบูุตรตอ้งใชเ้วลามาก หากสามหีรอืภรรยาคนใดคนหนึ่งหรอืทัง้ 2 คนไม่ท างานและโดยท า
หน้าเลีย้งลูกเพยีงอย่างเดยีว จะท าใหเ้กดิค่าเสยีโอกาสจากการยอมสละรายไดจ้ากการท างาน 
ดงันัน้หากสามหีรอืภรรยามรีายได้จากการท างานมากขึ้น ต้นทุนในการเลี้ยงดูบุตรจะมากขึ้น
ตาม ประกอบกบัในปจัจุบนัผูห้ญงิ (ทีม่กัจะเป็นฝ่ายเลี้ยงดูลูก) ไดร้บัการศกึษามากขึ้น ท าให้มี
โอกาสในการท างานมากขึน้ การมบีุตรท าใหเ้กดิค่าเสยีโอกาสจากรายไดใ้นการท างาน (ระหว่าง
ตัง้ครรภเ์ป็นอย่างน้อย) ดงันัน้การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิจะมผีลต่ออุปสงคข์องการมบีุตร 2 
ทางคอื 

    (1) ผลของรายได ้(Income Effect) เมื่อมรีายไดม้ากขึน้ จะพงึประสงคม์ลีูกมากขึน้
และบรโิภคสนิคา้อื่นๆ มากขึน้ 

    (2) ผลของการทดแทน (Substitution Effect) หากต้นทุนการมลีูกเมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัต้นทุนสนิคา้ชนิดอื่นๆ เพิม่ขึน้ ผูบ้รโิภคจะหนัไปบรโิภคสนิคา้อื่นๆ มากขึน้ และพงึประสงค์
มลีกูน้อยลง 

จากภาพที ่2.2 หากราคาสมัพทัธ์ของการมลีูกเมื่อเปรยีบเทยีบกบัสนิค้าอื่นๆ เพิม่ขึน้
พร้อมๆ กับรายได้ที่มีมากขึ้นจะท าให้ เส้นงบประมาณเปลี่ยนจาก    เป็น    ด้วยเส้น
งบประมาณใหม่นี้ หากครอบครวันี้ตดัสนิใจไม่มลีูก รายได้ทัง้หมดที่มจีะสามารถน ามาบรโิภค
สนิคา้ไดเ้พิม่เป็น   หน่วย ในทางตรงกนัขา้มหากครอบครวันี้ไม่บรโิภคสนิคา้เลย และน ารายได้
ทัง้หมดมาใช้ในการเลี้ยงดูลูก จ านวนลูกทีพ่งึประสงค์ของครอบครวันี้จะเพิม่เป็น   คน เส้น
งบประมาณ    สมัผสักบัเสน้ความพอใจเท่ากนั    ไดดุ้ลยภาพทีก่ลุ่มสนิคา้   จะไดว้่าเมื่อ
เศรษฐกิจพฒันาขึ้น ครวัเรอืนมรีายได้มากขึ้น ครวัเรอืนจะมคีวามพอใจมากขึ้น  จากการลด
จ านวนมลีกูทีพ่งึประสงคล์งจาก    คนเป็น    คนและบรโิภคสนิคา้ชนิดอื่นๆ มากขึน้แทน จะ
ไดว้่าผลของการแทนจะท าใหม้บีุตรน้อยลงเท่ากบั    ลบดว้ย    คน และผลของรายไดจ้ะท า
ใหม้บีุตรเพิม่ขึน้เท่ากบั    ลบดว้ย    คน ดงันัน้ผลสุทธริะหว่างผลของรายไดแ้ละผลของการ
ทดแทนคอื มบีุตรน้อยลงเท่ากบั    ลบดว้ย    คน  

2) ผลขา้งเคยีงจากการลดลงของอตัราการเสยีชวีติ 
เมื่อเศรษฐกจิพฒันาขึน้ อตัราการเสยีชวีติจะลดลง เนื่องจากระบบสาธารณะสุขดขีึน้ ก็

เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้อัตราการเจริญพันธุ์ลดลง เพราะเมื่ออัตราการเสียชีวิตลดลง
หมายความว่าลูกๆ ที่เกดิมานัน้มคีวามเป็นไปไดสู้งที่จะมชีวีติรอด และเตบิโตขึน้มาดูแลพ่อแม่
ยามแก่เฒ่าได้ ครวัเรอืนจงึไม่จ าเป็นต้องมลีูกมากกจ็ะสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของการมลีูก
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ดงักล่าวได ้ซึง่ผลจะตรงกนัขา้มหากอตัราการเสยีชวีติยงัอยู่ในระดบัสูง ทีใ่นกรณีนี้จะมคีวามไม่
แน่นอนว่าลูกๆ ที่เกิดมาจะมชีวีิตรอดและเติบโตขึ้นมาหรอืไม่ ครวัเรอืนจงึเลอืกที่จะมลีูกใน
จ านวนที่สูงกว่าที่พงึประสงค์เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง การที่อตัราการเสยีชวีิตต ่าท าให้
ครวัเรอืนกล้าที่มลีูกจ านวนน้อยลง และกล้าใช้ทรพัยากรในการเลี้ยงดูลูกมากขึ้น เช่นเรื่อง
การศึกษา สุขภาพ เป็นต้น เนื่องจากมัน่ใจว่าลูกๆ จะเติบใหญ่ขึ้นมาได้โดยไม่เสียชีวิตไป
เสยีก่อน ดงันัน้การทีอ่ตัราเสยีชวีติลดลง จงึมผีลท าใหค้รวัเรอืนเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมเกี่ยวกบั
การมลีูก จากมลีูกมากเป็นมลีูกน้อยลงและลงทุนเพิม่คุณภาพของลูกแทน (Bloom, Canning 
and Sevilla, 2003: 28; Weil, 2009: 111) 

3) อตัราการเกดิลดลงเพราะประโยชน์ของการมลีกูลดลง 
Weil (2009: 113) อธบิายว่าสงัคมในอดตีเมื่อระบบเศรษฐกจิยงัไม่พฒันา การมลีูกถอื

ว่าเป็นหลกัประกนัของพ่อแม่ว่าเมื่อแก่ตวัลงจะมคีนที่คอยเลี้ยงดูให้มคีุณภาพชวีติที่ด ีแต่เมื่อ
ระบบเศรษฐกจิพฒันามากขึน้ เมื่อตลาดเงนิตลาดทุนมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ท าใหค้นวยัท างาน
มทีางเลอืกในการออมเงนิมาก ประโยชน์โดยเปรยีบเทยีบของการมลีูกจงึลดลง เพราะว่าคนวยั
ท างานจะมหีลายทางเลอืกในการที่จะออมเงนิที่หามาได้ในวยัท างานเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายในวยั
เกษยีณ ประกอบกบัประเทศทีพ่ฒันาแลว้มกัจะมรีะบบประกนัสงัคม และสวสัดกิารสงัคมต่างๆ  
ท าใหค้วามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งพึง่พาลกูหลานในการเลีย้งดูในยามเกษยีณลดลงไป ดงันัน้มผีลท าให้
อตัราการเจรญิพนัธุล์ดลง 

4) ผลจากการเปลีย่นเป็นสงัคมเมอืงมากขึน้ (Urbanization) 
สภาพสงัคมที่เปลี่ยนแปลงจากสงัคมชนบททีเ่ศรษฐกจิขบัเคลื่อนด้วยการเกษตร เป็น

สงัคมเมอืงทีม่กีารผลติแบบอุตสาหกรรมมากขึน้ มผีลท าใหอ้ตัราการเจรญิพนัธุล์ดลง เพราะใน
สงัคมชนบท ครวัเรอืนจะประกอบอาชพีทีใ่ชแ้รงงานเขม้ขน้ ครวัเรอืนจะนิยมมลีูกมาก เพื่อใชลู้ก
เป็นแรงงานใหก้บัครอบครวั ซึง่โดยทัว่ไปเมื่อเขา้สู่วยัรุ่นลูกๆ กจ็ะสามารถท างานไดแ้ลว้ ดงันัน้
สงัคมชนบทจงึนิยมมลีกูมาก และลกูๆ มกัมกีารศกึษาไม่สูงมากนักเนื่องจากหากศกึษาต่อจะท า
ให้เกดิค่าเสยีโอกาสจากรายได้จากการท างานไป เมื่อโครงสรา้งเศรษฐกจิเปลี่ยนแปลงไปเป็น
สงัคมเมอืงมากขึน้ ลูกจะไม่ถอืว่าเป็นแรงงานของครวัเรอืน เพราะครวัเรอืนมกัประกอบอาชพีที่
ไม่ใช้แรงงานเขม้ขน้ ดงันัน้จงึเป็นแรงจูงใจใหม้ลีูกน้อยลง ประกอบกบัค่าเสยีโอกาสที่เกดิจาก
การศึกษาของลูกลดลง ท าให้เมื่อเป็นสังคมเมือง ครวัเรือนจะมีลูกน้อยลงและลูกจะได้รบั
การศกึษามากขึน้ (Bloom, Canning and Sevilla, 2003: 28)  

อยา่งไรกด็ ีการลดลงของอตัราการเสยีชวีติและอตัราการเจรญิพนัธุท์ีไ่ดก้ล่าวไปแลว้นัน้ 
ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นพร้อมกนัแต่อย่างใด โดยอตัราการเสยีชวีติได้ลดลงมาก่อนเป็นเวลา
หลายสบิปี แล้วอตัราการเจรญิพนัธุ์จงึได้ลดลงตามมา เหตุการณ์ดงักล่าวเรยีกว่าการเปลี่ยน
ผ่านทางประชากร (Demographic Transition) 
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2.2  การเปล่ียนผา่นทางประชากร (The Demographic Transition) 
 
Todaro and Smith (2006: 275) อธบิายว่าการเปลีย่นผ่านทางประชากร คอืกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงอตัราการเติบโตของจ านวนประชากร จากในอดตีที่จ านวนประชากรค่อนข้างคงที ่
ต่อมาจ านวนประชากรได้เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ และท้ายทีสุ่ดจ านวนประชากรกก็ลบัมาคงที่หรอื
เตบิโตเพยีงเลก็น้อยอกีครัง้ ประเทศต่างๆ จะต้องเผชญิกบัการเปลี่ยนผ่านทางประชากร ซึ่ง
โดยทัว่ไปจะเกดิขึน้กบัประเทศทีพ่ฒันาแลว้ก่อนประเทศก าลงัพฒันา การเปลีย่นผ่านประชากร
ประกอบไปดว้ย 3 ขัน้ตอนคอื (1) ประชากรมจี านวนคงที่หรอืมอีตัราเพิม่ไม่มากนัก เพราะ
ในช่วงเวลาดงักล่าว ทัง้อตัราการเสยีชวีติและอตัราการเจรญิพนัธุ์อยู่ในระดบัสูงทัง้คู่ และมอีตัรา
ใกล้เคยีงกนั (2) ประชากรเพิม่จ านวนขึน้อย่างรวดเรว็ เนื่องจากในระยะนี้อตัราการเสยีชีวติ
ลดลง เพราะการรกัษาพยาบาล สาธารณะสุขดขีึน้ตามการพฒันาเศรษฐกจิ ในขณะทีอ่ตัราการ
เจรญิพนัธุย์งัคงอยู่ในระดบัสูงเช่นเดมิ และ (3) จ านวนประชากรกลบัมาคงที่อกีครัง้ เนื่องจาก
อตัราการเจรญิพนัธุ์ไดล้ดลงมาจนใกล้เคยีงกบัอตัราการเสยีชวีติอกีครัง้หนึ่ง  การเปลี่ยนผ่าน
ทางประชากรแสดงไดด้งัภาพที ่2.3 และ 2.4 

ภาพที่ 2.3 แสดงการเปลี่ยนผ่านทางประชากรของประเทศยุโรปตะวนัตก (ซึ่งเป็น
ประเทศทีพ่ฒันาแลว้) และภาพที ่2.4 แสดงเหตุการณ์เดยีวกนัในกรณีของประเทศก าลงัพฒันา 
จะเหน็ได้ว่าลกัษณะต่างๆ ของการเปลี่ยนผ่านทางประชากรในประเทศพฒันาแล้วและก าลงั
พฒันามลีกัษณะคล้ายคลึงกัน แต่เกิดขึ้นไม่พร้อมกัน กล่าวคือในประเทศที่พฒันาแล้วการ
เปลีย่นผ่านทางประชากรจะเริม่ขึน้ประมาณ ค.ศ. 1850 และสิน้สุดประมาณ ค.ศ.2000 ในขณะ
ทีป่ระเทศก าลงัพฒันาส่วนใหญ่จะเริม่ขึน้ในช่วง ค.ศ. 1950 หรอื 100 ปีหลงัจากทีป่ระเทศพฒันา
แลว้เริม่เกดิการเปลีย่นผ่านทางประชากร โดยในกรณีของประเทศก าลงัพฒันานัน้จะแบ่งออกเป็น 
2 กรณีตามขนาดการเปลี่ยนแปลง กรณีที ่1 จะมขีนาดการเปลี่ยนแปลงอตัราเกดิและอตัราการ
เสียชีวิตที่มากกว่ากรณีที่ 2 ประเทศในกรณีที่ 1 เช่น ไทย ไต้หวนั เกาหลีใต้ จนี มาเลเซีย 
อนิโดนีเซยี บราซลิเป็นตน้ ในขณะทีก่รณทีี ่2 ไดแ้ก่ประเทศส่วนใหญ่ในทวปีแอฟรกิา   

ผลจากการเปลีย่นผ่านทางประชากร ท าใหเ้กดิผลโดยตรงต่อโครงสรา้งประชากร ท าให้
สดัส่วนของคนในวยัต่างๆ เปลี่ยนไป กล่าวคอืมสีดัส่วนคนวยัเด็กและวยัท างานน้อยลง แต่
สดัส่วนคนสูงอายุเพิม่ขึน้ ซึ่งโดยทัว่ไปแล้วหากประเทศใดมสีดัส่วนคนสูงอายุมากกว่ารอ้ยละ 
10 จะเรยีกประเทศนัน้ว่าเป็นสงัคมผูสู้งวยั (Aging Society) ในปจัจุบนัหลายประเทศกเ็ป็น
สังคมสูงวัยไปแล้ว และหลายประเทศก าลังเปลี่ยนแปลงสู่ ส ังคมผู้สูงอายุ ด้วยเหตุนี้จึงมี
การศกึษาเกีย่วกบัผลกระทบ และแนวทางแกไ้ขปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้อยูเ่ป็นจ านวนมาก 
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ภาพท่ี 2.3  การส่งผ่านทางประชากร ในประเทศยโุรปตะวนัตก 
แหล่งท่ีมา: Todaro and Smith, 2006: 275. 
 

 
 
ภาพท่ี 2.4  การส่งผ่านทางประชากร ในประเทศก าลงัพฒันา 
แหล่งท่ีมา: Todaro and Smith, 2006: 276. 
 
 

พ.ศ. 
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2.3  ภาระของคนวยัท างานจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร 
 
การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรทีท่ าใหม้สีดัส่วนผูสู้งอายุมากขึน้ โดยหากประเทศ

ใดมสีดัส่วนผู้สูงอายุมากกว่ารอ้ยละ 10 จะเรยีกว่าประเทศนัน้อยู่ในสภาพของสงัคมผูสู้งอาย ุ
(Aging Society) สงัคมผูสู้งอายุถูกมองว่าจะท าใหเ้กดิภาระกบัคนในวยัท างาน เพราะว่าจะมี
ผูส้งูอายมุากขึน้แต่มคีนวยัท างานน้อยลง ท าใหค้นวยัท างานจะต้องรบัภาระในการดูแลผูสู้งอายุ
เพิม่มากขึน้ ในระดบัจุลภาค ภาระของคนวยัท างานในสงัคมผู้สูงอายุถูกมองว่าจะสูงขึน้ไปอีก
หากคนวยัท างานนัน้จะต้องดูแลคนชราซึ่งเป็นพ่อแม่และลูกของตวัเองในเวลาเดยีวกนั โดยคนวยั
ท างานทีจ่ะต้องดูแลคนทัง้ 2 วยัในเวลาเดยีวกนันี้จะเรยีกว่าคนรุ่นแซนวชิ (Sandwich Generation) 
ซึง่ Norzareen and Nobaya (2010: 172) ใหค้วามหมายของคนรุ่นแซนวชิว่า หมายถงึคนในวยั
ท างานทีม่หีน้าทีท่ างานหารายได ้ดูแลบุตรและผูสู้งอายุในครอบครวัในเวลาเดยีวกนั ทีผ่่านมามงีาน
ศกึษาทีเ่กี่ยวขอ้งหลายชิน้ เช่น Norzareen and Nobaya (2010: 171) ทีศ่กึษาสวสัดกิารของคนรุ่น
แซนวิช ที่เป็นผู้หญิงในประเทศมาเลเซีย การศึกษาพบว่าผู้หญิงมาเลเซียอยู่ในสถานการณ์ที่
ล าบาก (Dilemma) เพราะจะต้องท าหน้าที่เลี้ยงดูทัง้บุตรและพ่อแม่ ท างานบ้าน และท างานหา
รายไดเ้ลีย้งดคูรอบครวัและตวัเองในเวลาเดยีวกนั ท าใหเ้กดิความเครยีดและคุณภาพชวีติลดต ่าลง 

Williams (2005: 16) ศกึษาคนรุ่นแซนวชิ ในประเทศแคนาดาพบว่าใน พ.ศ. 2545 มี
ชาวแคนาดาประมาณ 712,000 คน ทีเ่ขา้ข่ายว่าเป็นคนรุ่นแซนวชิ โดยมอีายุระหว่าง 45-64 ปี 
ทีท่ างาน ดแูลบุตรและพ่อแม่ในเวลาเดยีวกนั การศกึษาพบว่าสถานการณ์ดงักล่าวมผีลต่อคนรุ่น
แซนวชิทีแ่ตกต่างกนัไป กล่าวคอืรอ้ยละ 15 ตอ้งลดเวลาการท างานลง ในขณะที่รอ้ยละ 20 ต้อง
เปลี่ยนแปลงตารางการท างานใหม่ให้สอดคล้องกับบทบาทคนรุ่นแซนวิช  และร้อยละ 10 
รายงานว่ามผีลท าให้เขามรีายได้น้อยลง การศึกษาที่เกี่ยวข้องกบัคนรุ่นแซนวิชอื่นๆ ได้แก่ 
Nichols and Junk (1997), Nallétamby (2002), Künemund (2006) เป็นตน้ 

มงีานศกึษาหลายชิ้นที่วดัภาระของคนวยัท างานโดยพจิารณาจากอตัราส่วนการพึง่พงิ
รวม (Total Dependency Ratio) หรอืจ านวนผูสู้งอายุ (60 ปีขึน้ไป) และคนวยัเดก็ (อายุน้อย
กว่า 15 ปี) ต่อจ านวนคนในวยัท างาน (15-59 ปี) ทีม่แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ ซึง่หมายความว่าคนวยั
ท างานจะตอ้งรบัภาระในการดแูลเดก็และผูสู้งอายุมากขึน้ อย่างไรกด็กีารสรุปว่าภาระของคนวยั
ท างานเพิม่ขึ้นโดยพจิารณาจากอตัราส่วนการพึ่งพงิรวม เป็นการพจิารณาเฉพาะตวัแปรทาง
ประชากรศาสตรเ์ท่านัน้ Guest and McDonald (2002: 3) ชีว้่าการพจิารณาเฉพาะตวัแปรทาง
ประชากรศาสตร์อาจจะท าให้การประเมินผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรต่อ
มาตรฐานความเป็นอยู ่(Living Standard) ของคนในสงัคมไมน่่าเชื่อถอื ควรใชต้วัแบบทาง 
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เศรษฐศาสตร์ในการวเิคราะห์ผลกระทบร่วมกบัตวัแปรทางประชากรศาสตร์จงึจะท าให้ได้รบั
ค าตอบทีน่่าเชื่อถอืกว่า  

การศกึษาที่ใช้ตวัแปรทางเศรษฐกิจวดัภาระทางเศรษฐกิจของการเกดิสงัคมผู้สูงอายุมี
หลายชิน้ เช่น Friedlander and Klinnov - Malul (1980: 49) ศกึษาภาระทางเศรษฐกจิของการ
เกดิสงัคมผูสู้งอายุ โดยใชส้มมตฐิานทีส่ าคญัคอือรรถประโยชน์ของแต่ละคนจะมาจากการบรโิภค 
โดยได้เสนอการวดัภาระทางเศรษฐกจิของสงัคมผู้สูงอายุ ว่าวดัจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
ปจัจุบนัของการบรโิภคตลอดชวีติ (Present Value of Life - Time per Capita Consumption) 
แบบจ าลองแสดงไดด้งันี้ 

  
  

      
 

 
    

    

    
 
 

 
  

โดย   คอืช่วงเวลาที ่  

  คอื จ านวนประชากร 
   คอื จ านวนก าลงัแรงงานทีม่งีานท า  
  คอื มลูค่าทุนทีม่ใีนระบบเศรษฐกจิ (Stock of Capital) 
  คอื มลูค่าการบรโิภค 

             คอื อตัราการสกึหรอของทุน 
    คอื อตัราการเตบิโตของก าลงัแรงงาน 

   คอื สดัส่วนแรงงานต่อประชากร หรอื    
  

  
 โดยที ่   

          

  
 

 จากแบบจ าลองดงักล่าวจะได้ว่าถ้าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มี

แรงงานต่อประชากรลดลงจะท าใหก้ารบรโิภคต่อหวั (Consumption per Capita:   
  

) ลดลง ซึง่

แสดงได้ด้วยการหาอนุพนัธ์ล าดบัที่ 1 ของสมการแบบจ าลองเทยีบกบัสดัส่วนแรงงานต่อ
ประชากร      แสดงไดด้งันี้ 

      
 
  

   
    
     

 
  

  
   

 สมการนี้หมายความว่าหากสดัส่วนของแรงงานต่อประชากรเพิม่ขึน้ การบรโิภคต่อหวั
จะเพิ่มขึ้น ดังนัน้หากสัดส่วนของแรงงานต่อประชากรลดลงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสรา้งประชากร จะท าใหก้ารบรโิภคต่อหวัลดลง 

อกีทางหนึ่งการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากร ทีเ่กดิจากอตัราการเจรญิพนัธุล์ดลงท า
ให้อตัราเพิม่แรงงาน      ลดลง ผลจากการลดลงของอตัราเพิม่แรงงานต่อการบริโภคต่อหวั
แสดงได้โดยการหาอนุพนัธ์ล าดบัที่ 1 ของสมการแบบจ าลองเทยีบกบัอตัราเพิม่แรงงาน     
แสดงไดด้งันี้ 
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จะไดว้่าหากอตัราเพิม่แรงงานลดลง จะท าใหก้ารบรโิภคต่อหวัเพิม่ขึ้น Friedlander and 
Klinnov - Malul ไดส้รา้งเหตุการณ์จ าลองโดยแบ่งออกเป็น 3 เหตุการณ์คอื (1) อตัราการเกดิ
ลดลง แต่ใหอ้ตัราการเสยีชวีติคงที ่(2) อตัราการเสยีชวีติลดลง แต่ใหอ้ตัราการเกดิคงที่ และ (3) 
ใหอ้ตัราการเกดิและอตัราการเสยีชวีติลดลงพรอ้มกนั ผลปรากฏว่ามเีพยีงเหตุการณ์แรกทีท่ าให้
มกีารบรโิภคต่อหวัเพิม่ขึ้น ในขณะที่เหตุการณ์ที่ 2 และ 3 ท าให้มกีารบรโิภคต่อหวัลดลง 
หมายความว่าหากอตัราการเสยีชวีติลดลงแล้ว จะท าให้เกิดภาระทางเศรษฐกิจ  เพราะท าให้
มลูค่าปจัจบุนัของการบรโิภคต่อหวัลดลง 

ในท านองเดยีวกบั Guest (2008: 99) ใชว้ธิวีดัภาระทีเ่กดิขึน้จากสงัคมผูสู้งอายุในประเทศ
ออสเตรเลยี ดว้ยการวดัมาตรฐานการครองชพีเฉลีย่ของคนทัง้ประเทศ โดยวดัจากการบรโิภคเฉลีย่
แบบจ าลองทีใ่ชศ้กึษามดีงัต่อไปนี้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
โดย    คอื การบรโิภค (ทัง้ภาครฐัและเอกชน) 

  คอื ผลติภณัฑม์วลรวมประชาต ิ(GDP) 
  คอื จ านวนประชากร 

จะไดว้่า 
 

 
  คอืการบรโิภคต่อหวั (Consumption per Capita) ซึง่เป็นตวัทีส่ะทอ้นมาตรฐาน

การครองชพีโดยเฉลีย่ของคนทัง้ประเทศ ส่วน 
 

 
 คอืสดัส่วนของการบรโิภคต่อผลติภณัฑม์วลรวม

ประชาติ  
 

 
 คอืผลติภาพโดยเฉลี่ยของแรงงาน และ 

 

 
 คอืสดัส่วนของคนวยัท างานต่อจ านวน

ประชากรทัง้หมด หรอือตัราเกื้อหนุน (Support Ratio) โดยอตัราเกื้อหนุนรายปีมวีธิกีารค านวณ
ดงันี้ 

 

 
  

          
 
   

    
 

โดย   คอืจ านวนกลุ่มที่เกิดจากการแบ่งคนออกเป็นกลุ่มอายุต่างๆ ตามอายุ (Age 
Group),    คอืตวัถ่วงน ้าหนักของผลติภาพ (Productivity Weight) แรงงานอายุ  ,       
คอือตัราการมสี่วนร่วมในก าลงัแรงงาน (Labour Force Participation Rate) ของแรงงานกลุ่ม
อาย ุ  และ    คอืจ านวนประชากรในกลุ่มอาย ุ   

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร จะท าให้มีจ านวนคนวัยท างานลดลง ท าให้
อตัราส่วนสนับสนุนลดลง ดงันัน้หากสดัส่วนของการบรโิภคต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาต ิ
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  และผลติภาพโดยเฉลีย่ของแรงงาน  

 

 
  คงทีแ่ลว้ การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากร

จะท าให้การบรโิภคต่อหวั 
 

 
  ลดลง ซึ่งหมายความว่าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ประชากรและปจัจยัอื่นๆ คงที่ จะท าให้มาตรฐานการครองชีพของคนในประเทศลดลง โดย
มาตรฐานการครองชีพที่ลดลงถือว่าเป็นภาระทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสรา้งประชากร Guest ศกึษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากรที่เกดิขึน้ในช่วง 
พ.ศ. 2549 ถงึ พ.ศ. 2593 จะมภีาระทีส่ะทอ้นออกมาอยู่ในรปูของมาตรฐานการครองชพีของชาว
ออสเตรเลยีลดลงรอ้ยละ 15   

การวดัภาระที่เกดิขึน้ในสงัคมผู้สูงอายุยงัปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่องในการศกึษาเกี่ยวกบั
สงัคมผูสู้งอายุ เช่น Jackson and Howe (2003) ไดส้รา้งดชันีความอ่อนไหวของสงัคมผูสู้งอายุ 
(Aging Vulnerability Index) ของประเทศทีพ่ฒันาแลว้ทีเ่ขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ 12 ประเทศ ไดแ้ก่
ประเทศออสเตรยี สหราชอาณาจกัร สหรฐัอเมรกิา แคนาดา สวเีดน ญี่ปุ่น เยอรมนี เนเธอรแ์ลนด ์
เบลเยยีม ฝรัง่เศส อิตาล ีและสเปน ดชันีดงักล่าวประกอบด้วยตวัชี้วดัต่างๆ  หลายชนิด โดย 
Jackson and Howe ไดส้รา้งเหตุการณ์จ าลอง ตัง้แต่ พ.ศ. 2543-2583 และใชแ้นวโน้มของขอ้มลู
ในอดตีของตวัแปรต่างๆ มาใช้ในการพยากรณ์ ซึ่งตวัชี้วดัที่เป็นส่วนส าคญัที่สุดของดชันีความ
อ่อนไหว คอืส่วนทีว่ดัภาระทีเ่กดิขึน้จากสงัคมผูส้งูอาย ุไดแ้ก่ (1) สดัส่วนของมลูค่าสวสัดกิารทีร่ฐั
มอบให้ผู้สูงอายุต่อผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศใน พ.ศ. 2583 (2) อตัราการเติบโตของ
มลูค่าสวสัดกิารทีร่ฐัมอบใหผู้ส้งูอายตุ่อผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศตัง้แต่ พ.ศ. 2543-2583 
(3) มูลค่าสวสัดกิารที่รฐัมอบให้ผู้สูงอายุต่อรายได้ของคนในวยัแรงงาน (4) รายรบัจากภาษีต่อ
ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศใน พ.ศ. 2583 และ (5) สดัส่วนมลูค่าสวสัดกิารทีร่ฐัมอบใหผู้สู้งอายุ
ต่อรายจา่ยทัง้หมดของรฐัใน พ.ศ. 2583 

 
2.4  แรงงานนอกระบบกบัสงัคมผูส้งูอายุ 

 
(สมภูม ิแสวงกุล, 2553: 63) อธบิายว่าแรงงานนอกระบบมคีวามส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิ

ไทยเหน็ไดจ้ากรายงานของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) 
ทีศ่กึษาสถานการณ์เศรษฐกจินอกระบบโดยรวมของประเทศไทยใน พ.ศ. 2544 พบว่ากจิกรรมของ
เศรษฐกจินอกระบบ (ไม่รวมสิง่ผดิกฎหมาย) มมีูลค่าประมาณ 2.33 ล้านล้านบาท หรอืคดิเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 45.6 ของผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิและในขณะเดยีวกนัเมื่อเศรษฐกจิไทยได้
หดตวัอย่างรุนแรงระหว่าง พ.ศ. 2539-2541 อตัราการเตบิโตของทุนและแรงงานในระบบลดลง
อย่างรวดเรว็ แต่เศรษฐกจินอกระบบมกีารจา้งงานมากขึน้ สะทอ้นใหเ้หน็ว่าระบบเศรษฐกจินอก
ระบบเป็นแหล่งรองรบัผลกระทบของการเกดิวกิฤตกิารณ์กบัเศรษฐกจิในระบบไดเ้ป็นอยา่งด ี 
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ประเทศไทยเริม่ท าการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกบัแรงงานนอกระบบใน พ.ศ. 2548 โดย
ส านักงานสถิติแห่งชาติให้ความหมายของแรงงานนอกระบบว่า ผู้ที่มงีานท าที่ไม่ได้รบัความ
คุม้ครองและไม่มหีลกัประกนัทางสงัคมจากการท างาน จากขอ้มูลการส ารวจแรงงานนอกระบบ
ของส านักงานสถติแิห่งชาติ พ.ศ. 2554 พบว่าไทยมแีรงงานนอกระบบ 24.6 ลา้นคน คดิเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 62.6 ของผูม้งีานท าทัง้หมด ในจ านวนนี้รอ้ยละ 65.1 มกีารศกึษาตัง้แต่ระดบั
ประถมศกึษาลงมา และส่วนใหญ่แรงงานนอกระบบจะท างานอยู่ในภาคเกษตรกรรม (รอ้ยละ 
61.4) โดยแรงงานทีม่อีายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปทีย่งัคงท างานอยู่มถีงึรอ้ยละ 11.9 ของแรงงานนอก
ระบบ แรงงานนอกระบบเป็นกลุ่มทีม่รีายไดน้้อย โดยเฉพาะเมือ่เปรยีบเทยีบกบัแรงงานในระบบ 
โดยแรงงานนอกระบบที่มสีถานภาพการท างานเป็นลูกจ้างได้รบัค่าจ้างเฉลี่ยเดอืนละ 4,525  
บาท ในขณะที่แรงงานในระบบที่มสีถานภาพเป็นลูกจา้งเหมอืนกนั ไดร้บัค่าจา้งเฉลี่ยมากกว่า
ประมาณ 2.5 เท่า หรอืเดอืนละ 11,223 บาท เมื่อแรงงานนอกระบบมรีายไดน้้อย ประกอบกบั
ไม่มหีลกัประกันทางสงัคมจากการท างาน ท าให้เมื่อเขาเข้าสู่วยัชรา เขาจะต้องพึ่ งพาอาศัย
ลกูหลานในการดแูล หรอืตอ้งท างานหาเลีย้งชพี 

ในประเด็นดงักล่าว กุศล สุนทรธาดา (2553) ศึกษาข้อมูลผู้สูงอายุไทยในช่วงปี พ.ศ. 
2546-2552 พบว่าผูส้งูอายไุทยมแีนวโน้มท างานมากขึน้จากรอ้ยละ 33.9 ใน พ.ศ. 2546 เป็นรอ้ย
ละ 37.2 ใน พ.ศ. 2552 ซึง่ปจัจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการท างานของผูสู้งอายุ ไดแ้ก่ อายุ การไม่ไดร้บั
เงนิบ านาญและเงนิสนับสนุนจากบุตร การมหีนี้สนิ ความสามารถในการท ากิจกรรมประจ าวนั 
และจ านวนโรคเรือ้รงั โดยผู้สูงอายุที่ท างานประมาณร้อยละ 75 มรีายได้ส่วนใหญ่มาจากการ
ท างาน ส่วนรายได้จากการช่วยเหลอืจากบุตรมสีดัส่วนค่อนข้างน้อยเพยีงร้อยละ 18 ส่วน
ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ท างาน กว่าร้อยละ 75 ด ารงชีพด้วยการพึ่งพาลูกหลานหรอืคนในครอบครวั 
รองลงมาคอื อาศยัรายไดจ้ากคู่สมรส จากบ าเหน็จหรอืบ านาญ และจากเบีย้ยงัชพีเท่ากบัรอ้ยละ
8.4, 6.1 และ 4.4 ตามล าดบั ซึง่สอดคลอ้งกบังานศกึษาของ Knodel and Chayovan (2008: 21) 
ทีว่่าบุตรหลานคอืแหล่งรายไดห้ลกัของผูส้งูอายุส่วนใหญ่ 

 ดว้ยแนวโน้มของอตัราเพิม่ของผู้สูงอายุ และการลดลงของอตัราการเจรญิพนัธุ์ ท าให้
คาดการณ์ว่าในอนาคต ประเทศไทยจะมจี านวนผู้สูงอายุที่จะไม่มหีลกัประกนัทางด้านรายได้
มากขึ้น เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่ยงัเป็นแรงงานนอกระบบ การขยายหลกัประกนัรายได้ให้
ครอบคลุมแรงงานทัง้ในระบบและนอกระบบจะช่วยให้สามารถแก้ไขปญัหาความยากจนของ
ผูส้งูอาย ุรวมทัง้แบ่งเบาภาระของคนในวยัท างานและภาครฐัได ้
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2.5  ระบบประกนัรายได้ในวยัเกษียณ 
  
 Suwanrada (2009) ศกึษาพบว่าประเทศไทยมคีนวยัท างานที่มหีลกัประกนัรายได้
หลงัวยัเกษียณเพยีง 1 ใน 3 เท่านัน้ ขณะที่อกี 2 ใน 3 ส่วนใหญ่ท างานนอกระบบซึ่งจะไม่มี
หลกัประกนัรายได้ในวยัเกษียณ จงึเสนอเชงินโยบายให้ (1) ขยายเงนิสงเคราะห์คนชราให้
ครอบคลุมมากขึน้ (2) ก่อตัง้กองทุนบ าเหน็จบ านาญระดบัชาตเิพื่อให้ครอบคลุมประชาชนที่
ยงัไม่มหีลกัประกนัรายได้วยัเกษียณ และ (3) ยกระดบักองทุนสวสัดกิารระดบัชุมชน 
(Community-based Social Welfare Fund) 
 ประเด็นการพฒันากองทุนระดบัชุมชนเป็นประเด็นที่น่าสนใจในแง่การเป็นทางเลอืก
หนึ่งในการขยายความครอบคลุมหลกัประกันรายได้ในวยัเกษียณ เนื่องจากมกีองทุนระดบั
ชุมชนหลายแห่งสามารถด าเนินการไดด้ี เช่น กลุ่มสจัจะวนัละหนึ่งบาทเพื่อจดัสวสัดกิารชุมชน 
ต าบลน ้าขาว อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา เป็นต้น หากแต่อาจจะมปีญัหาในด้านยัง่ยนืของ
กองทุนในระยะยาว เนื่องจากผู้ที่เข้าร่วมมกัจะเป็นผู้ที่อายุมากแล้ว ในขณะที่คนที่อยู่ในวยั
ท างานช่วงต้นมกัจะไม่เขา้ร่วมกบักองทุน ท าให้อตัราผลตอบแทนไม่เพยีงพอส าหรบัการด ารง
ชพีเมื่อแก่ตวัลง ดงันัน้หากรฐับาลเขา้มาส่งเสรมิกองทุนระดบัชุมชนโดยการสมทบเงนิออมใน
ระดบัทีเ่หมาะสม กจ็ะท าใหแ้รงงานนอกระบบสามารถมแีหล่งออมเงนิเพื่อรองรบัวยัเกษยีณของ
ตวัเองได ้ในประเดน็ดงักล่าว ดเิรก ปทัมสริวิฒัน์ (2550) ไดเ้สนอการวเิคราะหน์โยบายการคลงั
เพื่อขยายการคุ้มครองทางสงัคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ โดยใช้ข้อมูลจากการส ารวจ
ครวัเรอืน พ.ศ.2547 และท าการจ าลองเหตุการณ์ (Simulation) โดยใชส้มมตฐิานว่า (1) มกีาร
ตัง้ระบบประกนัสงัคมภาคประชาชนในรปูแบบกลุ่มสจัจะออมทรพัยแ์ละสวสัดกิารภาคประชาชน
ในเขตชนบทและระบบบ านาญตามอาชพีในเขตเมอืง (2) สมทบเงนิออมเขา้กองทุนฯในอตัรา
รอ้ยละ 3 ของรายได ้เพื่อทดสอบว่ากองทุนสามารถใหบ้ านาญแก่สมาชกิเพยีงพอส าหรบัการ
ด ารงชวีติถงึ 80 ปีหรอืไม ่ผลการศกึษาพบว่าการสะสมเงนิออมเขา้กองทุนฯมแีนวโน้มพอเพยีง
ส าหรับการด ารงชีวิตอยู่ถึงแค่อายุ 74 ปีเท่านัน้ ซึ่งส่อปญัหาความไม่ยัง่ยืนของกองทุน
ประกนัสงัคมของภาคประชาชน โดยเงนิสมทบขัน้ต ่าของรฐัทีจ่ะท าใหก้องทุนฯดงักล่าวด ารงได้
และให้บ านาญสมาชกิจนถึงอายุ 80 ปี คอืรฐัต้องสนับสนุนให้กับสมาชกิคนละ 120 บาทต่อ
เดอืนในระหว่างวยัท างาน คดิเป็นภาระทางการคลงัประมาณ 31,392 ลา้นบาทต่อปี ซึง่น้อยกว่า
รอ้ยละ 2 ของงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
 กรกรณัย ์ชวีะตระกุลพงษ์ และ จนัทรท์พิย ์บุญประกายแก้ว (2554) ใช้ตวัแบบจ าลอง
เหลื่อมรุ่น (Overlapping Generation Model) ศกึษาพบว่าหากสดัส่วนเงนิทีป่ระชากรวยัท างาน
ใช้เลี้ยงดูคนวยัชราเพิม่มากขึ้น จะท าให้ผลผลติต่อหวัและสนิค้าทุนลดลง ดงันัน้เพื่อเป็นการ
ส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิเพื่อรองรบัการเกดิการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากร 
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ไทยควรจะมรีะบบบ านาญภาคบงัคบัที่จดัการโดยรฐัร่วมกบัการออมส่วนบุคคล เพราะจะเป็น
การส่งเสรมิให้คนวยัท างานมกีารออมเพื่อใช้จ่ายในวยัชราได้มากที่สุด (เมื่อเทียบกับระบบ
บ านาญแบบอื่น) ท าให้ระบบเศรษฐกิจมีสนิค้าทุนและทุนมนุษย์มากขึ้นจากการที่รฐัน าเงนิที่
จดัเก็บเขา้ระบบบ านาญไปลงทุนเพื่อพฒันาทุนมนุษย ์มผีลใหเ้ศรษฐกจิไทยมกีารเจรญิเตบิโต
มากกว่าระบบบ านาญแบบอื่นๆ 
 
2.6  ความยัง่ยืนของระบบประกนัสงัคม 

 
ประเทศอุตสาหกรรมเกอืบทุกประเทศมีสดัส่วนผู้สูงอายุจ านวนมาก การเปลี่ยนแปลง

โครงสรา้งประชากรเช่นน้ีจะท าใหเ้กดิปญัหาเรื่องความยัง่ยนืกบัระบบประกนัสงัคมเพราะจะมผีู้
ที่ได้รบัผลประโยชน์จากระบบมากขึน้ ในขณะที่คนในวยัแรงงานที่จะเป็นผู้จ่ายเงนิสมทบเข้า
ระบบมน้ีอยลง นอกจากนี้คนวยัท างานมแีนวโน้มว่าจะเกษียณการท างานก่อนเกณฑ์ (Early 
Retirement) Stephenson and Scobie (2002) ศกึษาขอ้มลูในประเทศนิวซแีลนด์ พบว่าอายุ
เฉลี่ยของชายและหญงิที่เกษยีณอายุใน พ.ศ. 2538 คอื 62 และ 58.6 ปี ลดลงจากพ.ศ. 2493 
จ านวน 2.8 ปี และ 2.6 ปีตามล าดบั สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะการตดัสนิใจท างานต่อจนถึงอายุ
เกษยีณโดยทัว่ไปนัน้ ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากระบบประกนัสงัคมจะน้อยกว่าเมื่อเทยีบกบัตดัสนิใจ
เกษียณอายุการท างานก่อนก าหนด เปรยีบกบัเสมอืนว่ารฐัเก็บภาษีกบักลุ่มแรงงานที่ท างาน
จนถงึอายุเกษยีณทีก่ าหนดไว ้(Implicit Tax) จงึเป็นแรงจงูใจใหเ้กษยีณการท างานก่อนเกณฑ์ 
Gurber and Wise (1998) ศกึษาแรงจงูใจของระบบประกนัสงัคมทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจท างาน 
โดยไดอ้ธบิายว่า ระบบประกนัสงัคมมปีจัจยั 2 ตวัทีม่ผีลต่อแรงจงูใจในการตดัสนิใจท างาน คอื 
(1) อายขุึน้ต ่าทีม่สีทิธิไ์ดร้บัประโยชน์ (Early-Retirement Age)  (2) รปูแบบการสะสมประโยชน์
ทีจ่ะไดร้บั (Pattern of Benefit Accrual) จากการศกึษาระบบประกนัสงัคมและปจัจยัทัง้ 2 ตวั 
พบว่าการเกษียณจากงานก่อนเกณฑจ์ะท าให้ได้รบัประโยชน์จากระบบประกนัสงัคมมากกว่า
การเกษยีณจากงานตามปกต ิจงึเป็นแรงจงูใจท าให้คนในวยัแรงงานตดัสนิใจเกษียณงานก่อน
เกณฑ ์ซึ่งสอดคล้องกบังานศกึษาของ Burkhauser and Turner (1982) ทีศ่กึษาพบว่า ระบบ
ประกันสงัคมและบ านาญมผีลต่อการตดัสินใจลดการท างานของแรงงานที่มอีายุใกล้เกษียณ 
(Almost Old) เพราะการเกษียณงานก่อนเกณฑ์จะได้รบัประโยชน์จากระบบประกนัสงัคม
มากกว่าการตดัสนิใจท างานต่อและเกษียณงานตามปกต ิ นอกจากนี้สงัคมผู้สูงอายุยงัท าให้มี
แรงงานบางส่วนตัดสินใจไม่ท างานในระบบเนื่องจากต้องคอยดูแลผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ด้วย 
Marenzi and Pagani (2004) ศกึษาการมสี่วนร่วมในตลาดแรงงานของผูห้ญงิในประเทศอติาล ี
พบว่าการมผีูสู้งอายุอาศยัอยู่ในครวัเรอืน จะมผีลท าใหผู้ห้ญงิลดการมสี่วนร่วมในตลาดแรงงาน 
เพราะตอ้งดแูลผูสู้งอายุ (Informal Care for the Elderly) ท าใหโ้ดยรวมแลว้สงัคมผูสู้งอายุจะท า
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ให้มกี าลงัแรงงานในระบบเศรษฐกจิลดลง แรงงานที่จะจ่ายเงนิสมทบกองทุนจงึลดลง จนอาจ
เกดิปญัหาความยัง่ยนืของกองทุนต่างๆในระบบประกนัสงัคม 

การเกิดสงัคมผู้สูงอายุจะท าให้ภาครฐัมรีายจ่ายในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น Profeta 
(2002) ศกึษาขอ้มลูระบบประกนัสงัคม การเกษียณอายุท างาน และตวัแปรทางด้านประชากร
จาก 139 ประเทศทัว่โลก เพื่อศึกษาผลกระทบของสงัคมผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่าเมื่อมี
จ านวนผูส้งูอายมุากขึน้ จะท าใหม้รีะยะเวลาการท างาน (Working Life) ลดลงและมชี่วงเวลาการ
ใช้ชีวิตหลงัปลดเกษียณมากขึ้น นอกจากนี้จ านวนผู้สูงอายุที่มากขึ้น มผีลท ารฐัมคี่าใช้จ่าย
ทางด้านประกันสงัคมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีทางด้านเศรษฐกิจการเมอืง (Political 
Economy Theories) ทีพ่ยากรณ์ความสมัพนัธร์ะหว่าง สดัส่วนผูสู้งอายุ และระบบประกนัสงัคม
ไวว้่า เมื่อผูสู้งอายุมจี านวนมากขึน้ พวกเขาจะมอี านาจทางการเมอืง (Political Power) มากขึน้ 
ท าให้พวกเขาสนับสนุนนโยบายที่จะท าให้ได้รบัประโยชน์จากระบบประกันสงัคมสูงขึ้น (a 
Larger Social Security Transfer) สอดคล้องกบั Costa (1998) ที่ศกึษาพบว่าเมื่อจ านวน
ผู้สูงอายุมากขึ้น เขาจะมอี านาจทางการเมอืง และสนับสนุนให้มกีารขยายโครงการที่เกี่ยวกบั
สวสัดกิารในวยัเกษยีณ ซึ่งจะท าใหค้นรุ่นหลงัทีอ่ยู่ในวยัท างานมภีาระมากขึน้จากการสนับสนุน
โครงการดงักล่าว  
 
2.7 โครงสร้างประชากรกบัผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการบริโภค 
 
 2.7.1 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรกบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

จากการทบทวนงานศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างโครงสรา้งประชากรกบัการเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกิจ พบว่าโครงสร้างประชากรมผีลต่อการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ เห็นได้จาก 
Malmberg (1994) ทีศ่กึษาผลของประชากรในช่วงวยัต่างๆในประเทศสวเีดนกบัการเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกจิระหว่าง พ.ศ. 2493-2532 พบว่าหากสดัส่วนประชากรในวยัท างานระหว่าง 30-54 
ปีเพิม่ขึน้ และใหป้จัจยัอื่นๆ คงที ่ระบบเศรษฐกจิจะเตบิโตขึน้ แต่หากสดัส่วนประชากรในช่วงวยั
เดก็ตัง้แต่แรกเกดิไปจนถงึช่วงต้นของวยัท างาน หรอืมอีายุระหว่าง  0-24 ปี และวยัชราทีม่อีายุ 
75 ปีขึน้ไปเพิม่ขึน้ โดยที่ปจัจยัอื่นๆ คงที ่จะท าใหร้ะบบเศรษฐกจิหดตวัลง เช่นเดยีวกบังาน
ศกึษาของ Lindh and Malmberg (1999) ทีศ่กึษาขอ้มลูของกลุ่มประเทศ OECD ระหว่าง พ.ศ. 
2493-2533 พบว่าหากสดัส่วนประชากรทีอ่ายุ 30-64 ปีเพิม่ขึน้ หากปจัจยัอื่นๆ คงที ่ผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศต่อหวัจะเตบิโตขึน้ แต่หากสดัส่วนประชากรที่ในวยัพึ่งพา (วยัเด็กและวยั
ชรา) เพิม่ขึ้นโดยที่ปจัจยัอื่นๆ คงที่ จะท าให้ผลติภณัฑ์มวลรวมต่อหวัหดตวัลง ในกรณีของ
ประเทศก าลงัพฒันา Nguyen Thi Minh (2009) ศกึษาขอ้มลูรายจงัหวดัของประเทศเวยีดนาม
ระหว่าง พ.ศ. 2545-2549 รวม 57 ขอ้มลูพบว่าหากสดัส่วนคนวยัท างานต่อจ านวนประชากร 
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(อาย ุ15-65 ปีต่อจ านวนประชากร) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 จะท าใหร้ายไดต่้อหวัของเวยีดนามเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 0.93 ในขณะที ่ศุภเจตน์ จนัทรส์าสน์ (2552) วเิคราะหข์อ้มลูจาก 131 ประเทศใน พ.ศ. 
2513-2548 พบว่าอตัราการเตบิโตของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศต่อบุคคลแปรผนัตาม
อตัราการเจรญิเตบิโตของสดัส่วนประชากรวยัแรงงาน นอกจากนี้ Bloom, Canning, Fink and 
Finlay (2007) ไดท้ดสอบน าโครงสรา้งประชากรเป็นหนึ่งในตวัแปรทีจ่ะใชพ้ยากรณ์การเตบิโต
ทางเศรษฐกจิ เขาพบว่าการน าตวัแปรโครงสรา้งประชากรมาใช้ในตวัแบบ จะช่วยให้ตวัแบบ
พยากรณ์การเตบิโตทางเศรษฐกจิไดด้ขีึน้ 

อย่างไรก็ด ีคนวยัท างานในช่วงอายุต่างๆ มผีลต่อการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจไม่
เท่ากนั เพราะว่าคนในแต่ละช่วงอายุ จะมปีระสบการณ์การท างาน ทกัษะ ทุนมนุษยท์ีไ่ม่เท่ากนั 
ในประเดน็นี้ Malmberg (1994) ศกึษาพบว่าคนในวยั 50-64 ปี ซึง่เป็นช่วงปลายสุดของชวีติ
การท างานจะมผีลต่อการเจรญิเตบิของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหวัของประเทศสวเีดน
มากกกว่าคนวยัท างานอายอุื่นๆ สาเหตุเป็นเพราะว่าคนทีม่อีายุประมาณ 50 ปี จะเป็นวยัทีม่ทีุน
มนุษยแ์ละปรมิาณเงนิออมมาก  
 ในกรณีของไทย ศุภเจตน์ จนัทร์สาส์น (2553) ศึกษาขอ้มูลในช่วง พ.ศ. 2505-2550 
พบว่าหากสดัส่วนคนวยัท างานมากขึ้นร้อยละ 1 จะท าให้ผลผลิตต่อหวัเพิม่ขึ้นร้อยละ 1.471 
ในขณะที ่ธนะพงษ์ โพธปิิต ิและ กริยิา กุลกลการ (2553) ใชต้วัแบบการเจรญิเตบิโตของโซโลว์
แบบเหลื่อมรุ่น (Overlapping Generation) และตวัแบบการเจรญิเตบิโตของแรมซยีท์ าการจ าลอง
เหตุการณ์ โดยน าแรงงานต่างดา้วมาเป็นตวัแปรหน่ึงในฟงัก์ชัน่การผลติของประเทศไทย เริม่ต้น
จ าลองเหตุการณ์ใน พ.ศ. 2550 และสิน้สุดใน พ.ศ. 2593 รวม 43 ปี ผูศ้กึษาพบว่าในตวัแบบ
โซโลว ์เมือ่เทยีบกบักรณทีีโ่ครงสรา้งประชากรไมเ่ปลีย่นแปลงแลว้ ใน พ.ศ. 2573 ผลติภณัฑม์วล
รวมในประเทศต่อหวัลดลงรอ้ยละ 6.87 และ พ.ศ. 2593 จะลดลงรอ้ยละ 14.1 ส่วนในกรณีตวัแบบ
แรมซยีพ์บว่า ใน พ.ศ. 2573 ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหวัจะลดลงรอ้ยละ 6.95 เหน็ไดว้่า
มหีลกัฐานอยูพ่อสมควรทีช่ีว้่าโครงสรา้งประชากรมผีลต่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
  
 2.7.2 ทฤษฎีพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงระหว่างโครงสร้างประชากรและระบบเศรษฐกิจ 

จากการทบทวนงานศึกษาพบว่า ทฤษฎพีื้นฐานหลกัที่ใช้เป็นหลกัในการวเิคราะห์ผล
ของคนในแต่ละช่วงอายหุรอืแต่ละวยัต่อระบบเศรษฐกจิ คอืหรอืทฤษฎวีงจรชวีติ 
          2.7.2.1 ทฤษฎบีรโิภคตามวงจรชวีติ (Life-Cycle of Consumption Theory) 
          ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์  ผลของการเปลี่ยนแปลง
โครงสรา้งอายุประชากร คอืทฤษฎีการบรโิภคตามวงจรชวีติ (Life-Cycle of Consumption 
Theory) ของ Franco Modigliani ที่อธบิายวงจรชวีติของคนในสงัคม ที่เกี่ยวขอ้งกบักจิกรรม
ทางเศรษฐกิจ ตัง้แต่เกิด ท างาน ชรา จนกระทัง่เสียชีวิต ทฤษฎีใช้สมมติฐานว่าไม่มมีรดก 
ดงันัน้รายไดแ้ต่ละคนใชใ้นการบรโิภคจะมาจากการท างานเท่านัน้ ทฤษฎอีธบิายว่าเมื่ออยู่ในวยั
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เดก็ ซึ่งเป็นวยัที่อยู่ในวยัศกึษาเล่าเรยีน ยงัไม่ได้ท างาน เงนิที่จะน ามาใช้ในการบรโิภคสนิค้า
และบรกิารจะมาจากการกูย้มื พอโตขึน้เขา้สู่วยัท างาน จะมรีายไดม้ากกว่ารายจ่าย ดงันัน้คนวยั
ท างานจงึมเีงนิออม และเงนิออมดงักล่าวจะถูกน ามาใช้คนืเงนิทีกู่้ยมืมาในวยัเดก็ และออมเพื่อ
ไวใ้ชใ้นวยัเกษยีณ เมื่ออยู่ในวยัเกษยีณ คนวยัดงักล่าวจะน าเงนิออมทีส่ะสมไวต้ัง้แต่วยัท างาน
ในการใช้จ่าย ท าให้เขาสามารถบรโิภคสินค้าและบริการได้ในระดบัเดยีวกับเมื่อยงัอยู่ในวยั
ท างาน (Smoothing Consumption) เงนิออมจะทยอยถูกน าออกมาใชจ้นหมดเมื่อเขาเสยีชวีติลง
พอด ีอย่างไรกด็แีมจ้ะเปลีย่นสมมตฐิานและเพิม่รายละเอยีดต่างๆ ใหต้รงกบัความเป็นจรงิมาก
ขึน้ แต่ทศิทางของค าพยากรณ์ของทฤษฎกีจ็ะยงัคงเป็นในลกัษณะเดมิ (Clark et al., 2004:  
99) และรปูแบบการออมของคนในช่วงอายุต่างๆของไทยกล็กัษณะทีส่อดคลอ้งกบัทฤษฎวีงจร
ชวีติ (ดเิรก ปทัมสริวิฒัน์, 2551: 22) 

การศึกษาที่ใช้แนวทางการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีวงจรชีวิตเป็นพื้นฐานได้แก่ 
Malmberg (1994), Lindh and Malmberg (1999), Bloom, Canning and Fink (2008) และ 
Bloom, Canning and Fink (2011) ทีค่นในแต่ละวยัจะมกีารบรโิภคและความสามารถในการ
ผลติทีต่่างกนั ท าใหส้ดัส่วนระหว่างการบรโิภคและการผลติจะสูงในวยัเดก็และวยัชรา และจะต ่า
ในคนวยัท างาน ดงันัน้จงึหมายความว่า จ านวนแรงงาน ผลติภาพแรงงาน รายได ้และ การออม
โดยรวมในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส าคัญในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จะ
เปลี่ยนแปลงไปตามสดัส่วนของคนวยัต่างๆ ซึ่งโดยทัว่ไปแล้ว จ านวนชัว่โมงการท างาน เงนิ
ออม ของคนวยัท างานจะมากกว่าคนชราและคนวยัเดก็ หากปจัจยัอื่นๆคงที ่หากประชากรส่วน
ใหญ่เป็นเดก็และคนชรา กจ็ะมแีนวโน้มว่าอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิจะน้อยกว่าในกรณีทีค่น
ส่วนใหญ่เป็นคนในวยัท างาน 

ในประเดน็ผลติภาพแรงงานนัน้ เมื่อแรงงานมอีายุมากขึน้เป็นธรรมดาทีร่่างกายจะต้อง
มกีารเปลีย่นแปลง รา่งกายอาจจะไม่แขง็แรงเหมอืนเดมิ อาจจะท าใหไ้ม่สามารถท างานได้ดเีท่า
เดมิ ซึง่เป็นขอ้วติกกงัวลทีว่่าเมื่อเกดิการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรและแรงงานส่วนใหญ่
มอีายุมากขึ้นจะท าให้ผลิตภาพแรงงานลดลง อย่างไรก็ดีในอีกด้านหนึ่ง ประสบการณ์การ
ท างานจะเพิม่ขึน้เมือ่ท างานมากขึน้ ดงันัน้การทีแ่รงงานมอีายุมากขึน้กอ็าจจะท าใหผ้ลผลติภาพ
แรงงานเพิ่มเพิ่มขึ้นได้เพราะว่ามีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการท างานมากขึ้น 
Sharpe (2011) ทบทวนงานวจิยัเกี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างสงัคมผูสู้งอายุกบัผลผลติภาพ
ของแรงงาน ไดข้อ้สรุปว่าค่อนขา้งยากที่จะระบุความสมัพนัธ์ระหว่างอายุกบัผลติภาพแรงงาน 
เพราะว่ามหีลายปจัจยัที่ส่งผลต่อผลติภาพ ผลติภาพจะมากขึน้หรอืน้อยลงเมื่ออายุมากขึน้นัน้ 
ต้องพิจารณาด้วยว่าลกัษณะงานที่ท าเป็นอย่างไร หากเป็นงานที่ต้องใช้ความแข็งแรงของ
รา่งกาย ความคล่องแคล่ว ผลผลติภาพในการท างานกจ็ะลดลงเมื่อมอีายุมากขึน้ แต่ถ้าหากเป็น
งานที่ใช้ความคดิ ประสบการณ์ ความสุขุม ในการท างานก็จะได้ว่าผลติภาพของแรงงานก็จะ
เพิ่มขึ้นหากมีอายุมากขึ้น นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับผลิตภาพแรงงานยั ง
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เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะหากเทคโนโลยเีครื่องจกัรอัตโนมตัิพฒันามากขึ้น ความ
ตอ้งการใชแ้รงงานระดบัปฏบิตังิานจะน้อยลง เพราะจะหนัมาใชแ้รงงานทีม่ปีระสบการณ์ ทกัษะ
ในการคดิค านวณ ในการควบคุมเครื่องจกัรแทน Sharpe สรุปว่าผลของอายุกับผลิตภาพ
แรงงานในภาพรวม (Aggregate Level) นัน้ค่อนขา้งน้อยเมื่อเทยีบกบัปจัจยัอื่นๆทีม่ผีลต่อผลติ
ภาพแรงงาน และความสมัพนัธด์งักล่าวจะค่อยๆลดลง เพราะเทคโนโลยเีครือ่งจกัรแบบอตัโนมตัิ
ในอนาคตจะมมีากขึน้ สุขภาพรา่งกายของแรงงานดขีึน้กว่าในอดตี 
          2.7.2.2 การปนัผลทางประชากร (Demographic Dividend) 

        งานศกึษาทีเ่น้นความส าคญัของโครงสรา้งประชากรกบัการเจรญิเตบิทาง
เศรษฐกจิ มกัจะกล่าวถงึ การปนัผลทางประชากร (Demographic Dividend) ที่เกดิจากการ
เปลีย่นผ่านทางประชากร (Demographic Transitions) โดยการเปลีย่นผ่านทางประชากร คอื
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจรงิของทุกประเทศทัว่โลกที่อัตราการเจริญพนัธุ์และอัตราการเสียชีวิต 
เปลีย่นจากระดบัสูงมาสู่ระดบัต ่า เนื่องจากการพฒันาเศรษฐกจิท าใหม้รีะบบการรกัษาพยาบาล
ทีด่ขี ึน้ ท าใหป้ระชากรมอีายุยนืยาวขึน้ อย่างไรกต็ามการลดลงของอตัราการเสยีชวีติจะเกดิขึน้
ก่อนการลดลงของอตัราการเจรญิพนัธุ ์เป็นผลท าใหป้ระเทศทีเ่กดิเหตุการณ์ดงักล่าว ในช่วงแรก
จะมอีตัราการเตบิโตของประชากรเพิม่ขึน้ และมสีดัส่วนคนในวัยท างานต่อประชากรสูง หากมี
นโยบายเศรษฐกจิทีด่มีารองรบั จะท าใหป้ระเทศนัน้ๆมอีตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีสู่งได ้จงึ
ได้ชื่อว่าเป็นการปนัผลทางประชากร (Demographic Dividends) Bloom and Williamson 
(1998) ศกึษาพบว่าการเปลีย่นผ่านทางประชากรทีเ่กดิขึน้ ทีเ่กดิขึน้ในช่วง ค.ศ. 1965-1990 มี
ส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของความมหศัจรรยใ์นการพฒันาเศรษฐกจิ (Miracle Economic) ในกลุ่ม
ประเทศในเอเชยีตะวนัออก เนื่องจากประเทศเหล่านี้ม ีสถาบนัทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม 
และมนีโยบายทีเ่หมาะสมท าใหส้ามารถฉวยโอกาสทีด่จีากการเปลีย่นผ่านทางประชากรมาได ้ 

อย่างไรก็ดกีารปนัผลทางประชากรเป็นเพยีงเหตุการณ์ที่เกิดขึน้เพยีงชัว่คราวเท่านัน้ 
และประเทศทีม่ลีกัษณะของการปนัผลทางประชากรมไิดห้มายความว่าระบบเศรษฐกจิจะเตบิโต
ขึน้มาเอง เพราะการปนัผลทางประชากรเป็นเพยีงเงื่อนไขที่จ าเป็นแต่ไม่ใช่เงื่อนไขที่พอเพยีง
ส าหรบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ การฉวยโอกาสใช้ประโยชน์จากการปนัผลทางประชากร
จะต้องมกีารวางแผนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ดังกล่าวอย่าง
ทนัท่วงท ี(Mason, 2005: 97)  

Mason (2005: 97) อธบิายว่าการปนัผลทางประชากรของแต่ละประเทศจะเกดิขึน้ 2 
ครัง้ โดยครัง้ที ่1 จะเกดิขึน้เมื่อการเปลีย่นผ่านทางประชากรท าใหส้ดัส่วนคนวยัแรงงานมากขึน้ 
และครัง้ที่ 2 จะเกดิขึน้เมื่อผู้บรโิภคและผู้ด าเนินนโยบายรูว้่าประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสรา้งประชากรขึน้ และรบัรูผ้ลของการเปลีย่นแปลงดงักล่าว ผูบ้รโิภคจะลดการบรโิภค และ
เพิม่การออมขึน้เพื่อไวใ้ชจ้่ายในยามแก่ชรา การมเีงนิออมมากขึน้ท าใหม้กีารลงทุนมากขึน้ เป็น
ผลดีต่อการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการปนัผลทางประชากรครัง้ที่ 1 นัน้เป็นเพียง
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เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้เพยีงชัว่คราวเท่านัน้ ยกตวัอย่างเช่นประเทศอุตสาหกรรมจะไดร้บัการปนัผล
ทางประชากรประมาณ 30 ปี (เริม่ประมาณทศวรรษ 1970s สิน้สุดประมาณ ค.ศ. 2000) ประเทศ
ในแถบเอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ จะได้รบัการปนัผลทางประชากร 47 ปี 
(เริม่ต้นช่วงปลายทศวรรษ 1970s สิน้สุดกลางทศวรรษ 2020s) ประเทศในทวปีอเมรกิาใต้ไดร้บั
การปนัผลทางประชากร 48 ปี (เริม่ต้นกลางทศวรรษ1970s และสิน้สุดประมาณ ค.ศ. 2020) เป็น
ต้น ในขณะทีข่นาดและระยะเวลาของการปนัผลทางประชากรรอบที ่2 นัน้จะขึน้อยู่กบัการสะสม
ทุนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากร  

สาเหตุทีก่ารปนัผลทางประชากรมสี่วนช่วยใหเ้กดิลกัษณะทีเ่อื้อต่อการเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจินัน้ Bloom, Canning and Sevilla (2003) อธบิายว่าจะส่งผ่านทาง (1) จ านวนแรงงาน 
(Labor Supply) ทีจ่ะมากขึน้หากคนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นคนทีอ่ยู่ในวยัแรงงาน และการที่
ผูห้ญงิมสี่วนรว่มในกองก าลงัแรงงานมากขึน้ ท าใหผ้ลติสนิคา้และบรกิารไดม้ากขึน้ (2) ปรมิาณ
เงนิออม (Savings) ทีม่แีนวโน้มว่าจะมากขึน้หากคนส่วนใหญ่ในประเทศอยู่ในวยัแรงงาน (3) 
ทุนมนุษย ์(Human Capital) ทีจ่ะเพิม่ขึน้เพราะการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรทีอ่ตัราการ
เสยีชวีติลดลง ท าให้ครวัเรอืนมลีูกน้อยลงแต่จะลงทุนในคุณภาพของลูก เช่นการศึกษาหรอื
สุขภาพ มากขึน้แทน ประกอบกบัคนในวยัแรงงานโดยทัว่ไปจะเป็นวยัทีม่ทีุนมนุษยม์ากกว่าวยั
อื่นๆ 

 
 2.7.3 ผลการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรต่อความอยู่ดีกินดี 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท าให้อธิบายได้ว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรนัน้มผีลต่อการบรโิภคต่อหวัหรอืความอยู่ดกีนิดขีองคนในสงัคม Cutler, Poterba, 
Sheiner and Summers (1990: 17) อธบิายว่าการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรจะมผีลต่อ
ปรมิาณการบรโิภค เพราะ (1) เมื่อสดัส่วนคนวยัพึง่พา (เดก็และคนชรา) มากขึน้ สดัส่วนคนวยั
ท างานจะลดลง ท าใหโ้ดยเปรยีบเทยีบแลว้มแีรงงานทีจ่ะท าหน้าที่ผลติสนิค้าและบรกิารน้อยลง
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัจ านวนประชากร กรณีนี้จะท าให้ผลผลติต่อหวัลดลง เป็นผลให้การบรโิภค
ต่อหวัลดลง ผลในส่วนนี้เรยีกว่าผลของการพึง่พา (Dependency Effects) (2) การทีอ่ตัราการ
เติบโตของแรงงานลดลง ท าให้การลงทุนที่จะท าให้ทุนต่อแรงงานคงที่  (Investment 
Requirements) ลดลง ท าใหต้อ้งใชเ้งนิออมน้อยลง จงึเหลอืทรพัยากรไว้บรโิภคมากขึน้ มผีลท า
ใหก้ารบรโิภคต่อหวัเพิม่ขึน้ ผลในส่วนนี้เรยีกว่าผลของโซโลว ์(Solow Effect) จะเหน็ไดว้่าผล
ของการบรโิภคต่อหวัทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรจะเป็นมากขึน้หรอืลดลง จะ
ขึน้อยูก่บัผลสุทธขิองผลของการพึง่พาและผลของโซโลว์ 
 Cutler et al. (1990) จ าลองเหตุการณ์ (Simulation) โดยใชต้วัแบบการเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิของแรมซยี ์พบว่าหากใช้ ค.ศ. 1990 เป็นปีฐานในการเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลง
การบรโิภค จะไดว้่าในระยะสัน้ การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรในสหรฐัอเมรกิาจะท าใหก้าร
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บรโิภคต่อหวัจะเพิม่ขึน้โดย ค.ศ. 2010 การบรโิภคต่อหวัสูงกว่า ค.ศ. 1990 ประมาณรอ้ยละ 3.4-
6.3 เพราะในระยะสัน้ผลของโซโลวจ์ะมากกว่าผลของการพึง่พา แต่หลงัจากนัน้เป็นต้นไป ผลของ
การพึ่งพาจะมากกว่ากว่าผลของโซโลว์ มผีลให้การบรโิภคต่อหวัต ่ากว่าปีฐาน โดยปีสุดท้ายที่
จ าลองเหตุการณ์คอื ค.ศ. 2065 การบรโิภคต่อหวัจะต ่ากว่าระดบัปีฐานระหว่างรอ้ยละ 4.2-9.4 ตวั
แบบแรมซยีม์กัจะถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการศกึษาผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากร
ต่อการบรโิภค เช่นงานศกึษาของ Guest, Bryant and Scobie (2003) ทีใ่ชศ้กึษาพบว่าในกรณี
ของประเทศนิวซแีลนด์การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากรจะท าให้การบรโิภคต่อหวัใน ค.ศ. 
2101 ลดลงรอ้ยละ 16 เมื่อเทยีบกบัดุลยภาพเดมิใน ค.ศ. 2001 Elmendorf and Sheiner (2000) 
ศึกษาในกรณีของประเทศอเมรกิา พบว่าดุลยภาพใหม่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรจะท าใหก้ารบรโิภคต่อหวัลดลงระหว่างรอ้ยละ 9.3-12.4  
 อย่างไรก็ดกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรในแต่ละประเทศจะมผีลต่อการบรโิภค
ไม่เหมอืนกนั ขึน้อยู่กบัโครงสรา้งประชากรเดมิก่อนเกดิการเปลี่ยนแปลงและหลงัจากเกดิการ
เปลีย่นแปลง Guest and McDonald (2002) ศกึษาพบว่าการบรโิภคต่อหวัของออสเตรเลยี 
หากเกดิการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรตามที่คาดการณ์ การบรโิภคต่อหวัใน ค.ศ. 2050 
เมื่อเทยีบกบั ค.ศ. 1999 จะเปลี่ยนแปลงไม่มากนักเมื่อเทยีบกรณีทีโ่ครงสรา้งประชากรคงที ่
กล่าวคอืหากไมเ่กดิการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากร ค.ศ. 2050 การบรโิภคต่อหวัจะสูงกว่า 
ค.ศ. 1999 รอ้ยละ 84 แต่หากอตัราเจรญิพนัธุล์ดลงจาก 1.75 คนเหลอื 1.3 คนในช่วง ค.ศ.  
2009-2050 การบรโิภคต่อหวัใน ค.ศ. 2050 จะสูงกว่า ค.ศ. 1999 รอ้ยละ 89 จะเหน็ไดว้่าการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากรในประเทศออสเตรเลยีจะท าให้การบรโิภคต่อหวัเพิม่ขึน้ แต่ 
Guest and McDonald ใหค้วามเหน็ว่าเป็นการเปลีย่นแปลงเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ Stiller (2000) 
ใชต้วัแบบแรมซยีใ์นการจ าลองเหตุการณ์ในประเทศเยอรมนี เพื่อเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของ
นโยบายระหว่างการเพิม่ปรมิาณการน าเขา้แรงงาน และการเพิม่อตัราการเกดิ ในการบรรเทา
ผลกระทบต่อการบรโิภค โดยศกึษาพบว่าหากเริม่ใชน้โยบายใน ค.ศ.1995 นโยบายเพิม่การ
น าเขา้แรงงานจะมผีลท าใหก้ารบรโิภคต่อหวัของคนในประเทศในช่วง ค.ศ. 1996-2050 สูงกว่า 
เนื่องจากการน าเขา้แรงงานจะมผีลต่อท าให้สดัส่วนแรงงานต่อประชากรทัง้หมดสูงขึน้ทนัท ีจงึ
ผลติสนิค้าและบรกิารได้มากขึ้น ในขณะที่นโยบายส่งเสรมิให้ประชาชนมลีูก จะท าให้สดัส่วน
แรงงานต่อประชากรลดลงในระยะสัน้ และตอ้งใชเ้วลาประมาณ 20 ปีในการเลีย้งด ู 
 ในประเด็นเรื่องการน าเข้าแรงงานจากต่างประเทศเพื่อบรรเทาผลกระทบทางด้าน
แรงงานจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากรนัน้  ธนะพงษ์ โพธปิิติ และ กริยิา กุลกลการ 
(2553) อธบิายไวว้่าการน าเขา้แรงงานมผีลท าใหท้ัง้ผลผลติต่อหวัในประเทศเจา้บา้นเพิม่ขึน้และ
ลดลง โดยผลผลติต่อหวัจะเพิม่ขึน้จากการน าเขา้แรงงานจะท าใหส้ดัส่วนแรงงานต่อประชากรใน
ประเทศเจา้บ้านเพิม่ขึน้ทนัท ีท าใหผ้ลติสนิค้าและบรกิารได้มากขึน้ ในทางตรงกนัขา้มผลผลติ
ต่อหวัจะลดลงหากแรงงานที่น าเข้ามคีวามสามารถในการผลติสนิค้าต ่ากว่าแรงงานเดมิของ
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ประเทศเจา้บ้าน ดงันัน้การน าเขา้แรงงานต่างด้าวจะช่วยให้ผลผลติต่อหวัในประเทศเจ้าบ้าน
เพิม่ขึ้นได้หรอืไม่ จงึขึ้นอยู่กบัผลสุทธิของผลดงักล่าวข้างต้น ดงันัน้ ธนะพงษ์ โพธปิิติ และ 
กริยิา กุลกลการ จงึท าการประเมนิถงึความเป็นไปไดว้่าไทยจะสามารถแก้ปญัหาการลดลงของ
ผลผลติที่เกดิขึน้จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโดยการน าเขา้แรงงานจากประเทศ
เพื่อนบา้น (พมา่ ลาว และกมัพชูา) ไดห้รอืไม ่ผูศ้กึษาพบว่าประเทศเพื่อนบา้นมกี าลงัอยู่ในช่วง
ได้ผลประโยชน์จากการปนัผลทางประชากร หรอืกล่าวคือประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในช่วงที่มี
สดัส่วนคนวยัแรงงานมาก เป็นโอกาสทีไ่ทยจะน าเขา้มาท างานทีป่ระเทศไทยได ้อย่างไรกด็เีมื่อ
พจิารณาจ านวนแรงงานของประเทศเพื่อนบา้นทีม่จี านวนไม่มากนัก ประกอบกบัประเทศเพื่อน
บ้านเองก็ต้องการใช้แรงงานมากขึ้นเพื่อรองรบัเศรษฐกิจของประเทศที่ก าลงัเติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ดงันัน้การน าเขา้แรงงานต่างดา้วจงึอาจจะท าไดใ้นปรมิาณทีจ่ ากดั นอกจากนี้ผูศ้กึษายงั
ท าการจ าลองเหตุการณ์โดยใชแ้บบจ าลองการเตบิโตของโซโลวแ์ละตวัแบบการเจรญิเตบิโตของ
แรมซยี ์โดยพบว่าในระหว่าง พ.ศ. 2550-2593 ไม่ว่าไทยจะน าเขา้แรงงานจากประเทศเพื่อน
บ้านมากเพียงใด ก็ไม่สามารถช่วยให้ผลผลิตต่อหัวอยู่ในระดับเดียวกับกรณีที่ไม่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากรได ้ดงันัน้ไทยจงึไม่สามารถใชน้โยบายน าเขา้แรงงานต่างดา้ว
เพื่อชดเชยการขาดแคลนแรงงานจากการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรได ้

 
  
  



บทท่ี 3 
 

ตวัแบบท่ีใช้ในการศึกษา 
 
การศกึษานี้ใชว้ธิกีารศกึษาผลของการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรทีม่ต่ีอการบรโิภค

ต่อหวัซึง่จะใชเ้ป็นตวัชีว้ดัความอยู่ดกีนิดขีองคนในประเทศ โดยการน าตวัแปรทีส่ามารถสะทอ้น
ไดว้่ามกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรเกดิขึน้ ทีเ่รยีกว่าอตัราเกื้อหนุน (Supportive Ratio) 
ไปประยุกต์กบัตวัแบบการเจรญิเตบิโตของแรมซยี ์(Ramsey Growth Model) นับไดว้่าเป็นการ
เพิม่ความสามารถของตวัแบบแรมซยี ์ ใหส้ามารถอธบิายผลกระทบต่อการผลติ การบรโิภคและ
การออม ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ซึ่ง เป็นเป็นวิธีการศึกษาเดียวกับที ่
Cutler et al. (1990), Elmendorf and Sheiner (2000) ใชศ้กึษาในผลของการเปลีย่นแปลง
โครงสร้างประชากรต่อการบรโิภคและการออมในประเทศสหรฐัอเมรกิา และอย่างเดียวกับที ่
Stiller (2000) ศกึษาประเทศเยอรมนี    
 ในบทนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะอธบิายทฤษฎตีวัแบบการเจรญิเตบิโต
ของแรมซยี ์โดยเป็นการผสมผสานเนื้อหาจาก Barro and Sala - i - Martin (2004: 85-139), 
Romer (2006: 48-76) ส่วนทีส่องเป็นการแสดงการประยกุตท์ีน่ าอตัราส่วนสนับสนุนมาใชก้บัตวั
แบบแรมซยี ์
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3.1  ตวัแบบการเจริญเติบโตของแรมซีย ์
  
 ตวัแบบแรมซยีใ์นบางต าราจะเรยีกว่า ตวัแบบแรมซยี ์- คาส - คพูมนั (Ramsey - Cass 
- Koopmans Model) หรอืตวัแบบอาซเีค (RCK Model) ตามชื่อของแฟรง์ แรมซยี ์(Frank 
Ramsey) นกัเศรษฐศาสตรแ์ละนกัคณติศาสตรซ์ึง่เป็นผูค้ดิคน้ตวัแบบ เดวดิ คาส (David Cass) 
และยารงิ คูพมนั (Tjalling Koopmans) ซึง่เป็นผูพ้ฒันาตวัแบบ ตวัแบบแรมซยีต่์างจากต้วแบบ
โซโลว์ที่ ตวัแบบโซโลว์จะให้อตัราการออมเป็นตวัแปรภายนอก และสดัส่วนที่คงที่กบัรายได ้
ในขณะที่ตวัแบบแรมซยี์จะให้การออมเป็นตวัแปรภายใน โดยเป็นตดัสนิใจจากครวัเรอืน ที่มี
พื้นฐานจากจุลเศรษฐศาสตร์ ที่ครวัเรอืนจะท าการแลกได้แลกเสยี (Trade-off) ระหว่างการ
บรโิภค และการออมโดยค านึงถงึขอ้จ ากดั เพื่อให้มอีรรถประโยชน์สูงสุด ในขณะที่หน่วยการ
ผลติจะมเีป้าหมายเพื่อแสวงหาก าไรสูงสุด ดงันัน้อตัราการออมทีค่รวัเรอืนออมจะเป็นอตัราการ
ออมทีม่คีวามเหมาะสม (Optimal) และอตัราการออมในแต่เวลาสามารถเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่
กบัปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 3.1.1 ฟังกช์ัน่การผลิตของตวัแบบแรมซีย ์

สมมตฐิานทีใ่ชใ้นตวัแบบแรมซยี ์คอืให้ระบบเศรษฐกจิเป็นแบบตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ มี
หน่วยการผลติเป็นจ านวนมาก ผลติสนิคา้เพยีงชนิดเดยีว และมวีธิกีารผลติสนิคา้นัน้เหมอืนกนั 
ใชป้จัจยัการผลติเหมอืนกนัและใชเ้ป็นจ านวนทีเ่ท่ากนัในการผลติสนิคา้ มผีลตอบแทนต่อขนาด
คงที ่(Constant Returns to Scale หรอื Homogeneous of Degree One) ฟงัก์ชัน่การผลติของ
หน่วยการผลติทุกหน่วยในรปูแบบของสมการทัว่ไปคอื 

 
                                                                                                                

 
   คอื รายไดห้รอืมลูค่าผลผลติในช่วงเวลา   
   คอื จ านวนทุน (Capital) ในช่วงเวลา   
   คอื จ านวนชัว่โมงแรงงานทีใ่ชใ้นการผลติ (Labor) ในช่วงเวลา   
   คอื ระดบัของเทคโนโลยใีนช่วงเวลา   
ฟงัก์ชัน่การผลติขา้งต้นหมายความว่า ผลผลติของแต่ละหน่วยการผลติจะขึน้อยู่กบัทุน 

และแรงงานประสทิธภิาพ      ทีใ่ช ้ เน่ืองจากมสีมมตฐิานว่าหน่วยการผลติใชป้จัจยัการผลติ
เหมือนกันและใช้จ านวนเท่ากันในการผลิตสินค้า ดังนัน้ เมื่อรวมการใช้ทุนและแรงงาน
ประสทิธภิาพของหน่วยการผลติทุกหน่วยในระบบเศรษฐกจิเขา้ดว้ยกนัแล้ว จะไดผ้ลผลติของ
ระบบเศรษฐกจิทัง้ระบบ ดงันัน้การศกึษาหน่วยการผลติเพยีงหน่วยเดยีว ก็จะไดผ้ลเหมอืนกบั
การไดศ้กึษาหน่วยการผลติทัง้หมดในระบบเศรษฐกจิ สมมตฐิานอื่นๆ ทีส่ าคญัของฟงัก์ชัน่การ
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ผลติได้แก่ (1) หน่วยผลติจะจา้งแรงงานและขายผลผลติในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ (2) ใหร้ะดบั
เทคโนโลย ี    เป็นปจัจยัภายนอกโดยมอีตัราการเตบิโตคงทีร่อ้ยละ   ต่อปีและ (3) หน่วย
การผลติมพีฤตกิรรมแสวงหาก าไรสงูสุด โดยทีค่รวัเรอืนเป็นเจา้ของหน่วยการผลติ  
 ดว้ยคุณสมบตัผิลตอบแทนต่อขนาดคงทีท่ าใหฟ้งัก์ชัน่การผลติเขยีนใหอ้ยู่ในรปูของต่อ
แรงงานประสทิธภิาพ (Per Effective Labor) ไดด้งันี้ 

 
                                                                                                                      
 

 โดย    คอื ผลผลติต่อแรงงานประสทิธภิาพ   

  
  

                   คอื ปรมิาณสนิคา้ทุนต่อแรงงานประสทิธภิาพ   

  
  

 
 3.1.2 ครวัเรือนในตวัแบบของแรมซีย ์

สมมตใิห้ครวัเรอืนในระบบเศรษฐกจิแต่ละแห่งมฟีงัก์ชัน่อรรถประโยชน์ที่ขึน้อยู่กบัการ
บรโิภคเหมอืนกนั จ านวนครวัเรอืนจะเตบิโตในอตัราคงทีร่อ้ยละ   ต่อปี ใหต้อนเริม่ต้นของการ

วเิคราะห์       ครวัเรอืนมีจ านวนทุนเฉลี่ยเท่ากับ  
    

 
 โดย      คอืจ านวนทุนใน

ตอนเริม่แรกของการวเิคราะห ์และ   คอืจ านวนครวัเรอืนในระบบเศรษฐกจิ และใช้สมมตฐิาน
ว่าทุนไมม่กีารเสื่อมมลูค่า 

ครวัเรอืนจะมรีายไดจ้าก 2 แหล่งคอื (1) ผลตอบแทนจากทุนและ (2) ค่าจา้งจากการ
ท างานใหก้บัหน่วยผลติ โดยครวัเรอืนจะแบ่งรายไดใ้นแต่ละช่วงเวลาออกเป็น 2 ส่วนคอื บรโิภค
และออม การบรโิภคในปจัจุบนัจะท าใหไ้ดร้บัอรรถประโยชน์ทนัท ีแต่การออมจะเป็นการชะลอ
หรือลดการบริโภคในปจัจุบัน เพื่อน าไปลงทุนสร้างสินค้าทุน การออมท าให้ไม่ได้ร ับ
อรรถประโยชน์หรือได้รบัอรรถประโยชน์ในปจัจุบนัน้อยลง เพื่อแลกกับการบรโิภคและได้
อรรถประโยชน์ในอนาคตมากขึน้ เพราะการออมเพื่อลงทุนสรา้งสนิคา้ทุนท าใหร้ะบบเศรษฐกจิมี
สนิค้าทุนเพิม่ขึน้ท าให้ผลติสนิค้าและบรกิารได้มากขึน้ ดงันัน้จากฟงัก์ชัน่การผลติในสมการที ่
      จะมคี่าเท่ากบั 

 

                                                 
   

  
                                 

 
โดย    คอื ปรมิารการบรโิภคในช่วงเวลา   

    
   

  
 คอื การเปลีย่นแปลงปรมิาณสนิคา้ทุนในแต่ละปี  
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ครวัเรอืนจะชัง่น ้าหนักต้นทุนและประโยชน์จากการบรโิภคในแต่ละช่วงเวลา เพื่อใช้
ตดัสนิใจว่าจะบรโิภค และออมในแต่ละช่วงเวลาเป็นปรมิาณเท่าใด เพื่อให้ไดร้บัอรรถประโยชน์
ตลอดชวีติสูงสุด (Maximum Lifetime Utility) นัน่คอืครวัเรอืนจะต้องท าการแลกได้แลกเสยี 
(Trade-off) ระหว่างการบรโิภคและการออม ดงันัน้ระดบัอรรถประโยชน์ตลอดชวีิตจงึเป็น
ฟงักช์ัน่เป้าหมาย (Objective Function) ของครวัเรอืนซึง่สามารถค านวณจากสมการต่อไปนี้ 

 

                                                         
  

 
                                          

 

   

 

                        คอื มลูค่าปจัจุบนัของอรรถประโยชน์ตลอดชวีติ 
           คอื ระดบัการบรโิภคต่อแรงงานของครวัเรอืน ในช่วงเวลา    
        คอื ฟงักช์ัน่อรรถประโยชน์ทีข่ ึน้อยูก่บัระดบัการบรโิภคต่อหวัของครวัเรอืน

       (Instantaneous Utility Function) 
          คอื จ านวนครวัเรอืนในระบบเศรษฐกจิ 

           คอื จ านวนประชากรทัง้หมดของระบบเศรษฐกจิ ดงันัน้ 
  

 
 คอืจ านวนสมาชกิ   

              เฉลีย่ใน  แต่ละครวัเรอืน 

     
  

 
 คอื อรรถประโยชน์ของแต่ละครวัเรอืนในช่วงเวลา    

                คอื อตัราคดิลด (Discount Rate or Time Preference) 
 
ฟงัก์ชัน่อรรถประโยชน์ทีเ่รยีกว่า Instantaneous Utility Function ในฟงัก์ชัน่เป้าหมาย 

เป็นฟงัก์ชัน่ที่บอกว่าการบรโิภคในช่วงเวลา   จะท าให้ได้รบัอรรถประโยชน์ในช่วงเวลาที่   
ทนัท ีโดยทัว่ไปแล้วในตวัแบบการเจรญิเตบิโตของแรมซยีม์กัจะใช้ฟงัก์ชัน่อรรถประโยชน์ที่มี
ลกัษณะดงันี้ 

                                                               
  
   

   
                                             

โดย     
  คอืสมัประสทิธิก์ารหลกีเลีย่งความเสีย่ง (Coefficient of Risk Aversion) ซึง่เป็น

สมัประสทิธิท์ีบ่่งบอกว่าอรรถประโยชน์ส่วนเพิม่จากการบรโิภคจะเปลีย่นแปลงมากน้อยเพยีงใด 
เมื่อปรมิาณการบรโิภคเปลี่ยนแปลงไป หากอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเปลี่ยนแปลงมากก็จะ
หมายความว่าเป็นคนที่กลวัความเสี่ยง แต่หากอรรถประโยชน์ส่วนเพิม่เปลี่ยนแปลงน้อยก็จะ
หมายความว่าเป็นคนทีไ่มก่ลวัความเสีย่ง ซึง่สมัประสทิธิก์ารหลกีเลีย่งความเสีย่งค านวณโดยใช้
ความรูเ้กี่ยวกบัเรื่องความยดืหยุ่น ซึ่งจะมคี่าเท่ากบัความยดืหยุ่นของอรรถประโยชน์ส่วนเพิม่
ต่อปรมิาณการบรโิภคหรอื 
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จากสมการที ่      จะเหน็ไดว้่าเมื่อค านวณสมัประสทิธิก์ารหลกีเลีย่งความเสีย่ง ตาม

สมการที่       แล้วจะมคี่าคงที่เท่ากบั   เสมอ ดงันัน้จงึมชีื่อเรยีกว่าสมัประสทิธิข์องการ
หลกีเลีย่งความเสีย่งโดยเปรยีบเทยีบคงที ่(Constant of Relative Risk Aversion, CRRA)  

สมัประสทิธิห์ลกีเลี่ยงความเสี่ยงเป็นส่วนกลบักบัความยดืหยุ่นของการบรโิภค  
 

 
  

โดยหากเป็นคนที่กลวัความเสี่ยงจะท าให้มคีวามยดืหยุ่นของการบรโิภคต ่ า จึงท าให้มีการ
พยายามจดัสรรปรมิาณการบรโิภคในแต่ช่วงเวลาไม่ให้แตกต่างกนัมาก เพราะหากมรีะดบัการ
บรโิภคเปลีย่นแปลงไปอรรถประโยชน์ส่วนเพิม่จะเปลีย่นแปลงมาก อรรถประโยชน์ทีไ่ด้รบัจะมี
ความไม่แน่นอน ในทางตรงกนัขา้มหากเป็นที่ไม่กลวัความเสี่ยงจะท าให้มคีวามหยุ่นของการ
บรโิภคสูง กรณีนี้ผู้บรโิภคจะยอมให้ระดบัการบรโิภคในแต่ละช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงได้มาก 
เพราะอรรถประโยชน์ส่วนเพิม่จะเปลีย่นแปลงไปไมม่ากนกั 
 

 3.1.3 หน่วยการผลิต  
หน่วยการผลติมเีป้าหมายคอืการได้รบัก าไรสูงสุด เขาจะจา้งแรงงานและใช้สนิค้าทุน

จากตลาดปจัจยัที่แข่งขนัสมบรูณ์ และขายสินค้าและบรกิารในตลาดสนิค้าที่แข่งขนัสมบูรณ์ 
หน่วยการผลติจะจ่ายค่าตอบแทนแก่ปจัจยัการผลติทัง้ 2 ตวัเท่ากบัผลผลติส่วนเพิม่ของปจัจยั

การผลตินัน้ ผลผลติส่วนเพิม่ของสนิคา้ทุน (Marginal Product of Capital) คอื 
        

  
  

หรอื       และเนื่องจากไม่มคี่าเสื่อม จะท าใหค้่าตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของทุน     ในช่วงเวลา 
  คอื 

    
                                                                                                          

                                                                  

เช่นเดยีวกนักบัผลผลติส่วนเพิม่ของแรงงาน(Marginal Product of Labor) คอื 
        

  
 หรอื

เท่ากบั             
        ดงันัน้อตัราค่าจา้งในช่วงเวลา   คอื 

                                                           
                                         

จะไดว้่าอตัราค่าจา้งทีแ่ทจ้รงิต่อแรงงานประสทิธภิาพ (Effective Labor) คอื 
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 3.1.4 ข้อจ ากดัทางด้านงบประมาณของครวัเรือน  
ขอ้จ ากดัด้านงบประมาณ (Budget Constraint) คอืรายได้ทัง้หมดที่ครวัเรอืนม ีโดย

มูลค่าการบรโิภคที่เกดิขึ้นจะต้องไม่เกินรายได้ที่มอียู่ กล่าวอกีอย่างคอืมูลค่าปจัจุบนัของการ
บรโิภคตลอดชวีติ จะไม่เกนิสนิทรพัยต์อนเริม่ต้น (Initial Wealth) และมลูค่าปจัจุบนัของรายได้
ตลอดชวีติ สามารถเขยีนเป็นสมการคณติศาสตรไ์ดด้งันี้  

 

                         
  

 
   

    

 
          

  

 
                       

 

   

 

   

 

 
ทางซ้ายมอืของสมการคือมูลค่าปจัจุบนัของการบรโิภคของครวัเรอืน พจน์แรกของ

สมการทางขวามอืคอืสนิทรพัยต์ัง้ต้นแต่แรก และพจน์ที ่2 ของทางขวามอืของสมการคอืมลูค่า
ปจัจบุนัของรายไดต้ลอดชวีติของครวัเรอืน  
 
 3.1.5 อรรถประโยชน์สงูสดุของครวัเรือน (Households’ Maximization Problem) 

เป้าหมายของครวัเรอืนคอื การได้รบัอรรถประโยชน์ตลอดชวีติสูงสุด แต่ค่าใช้จ่ายใน
การบรโิภคจะต้องไมเ่กนิงบประมาณคอืเงนิได้ทีม่อีย่างจ ากดัดงัแสดงไปแลว้ขา้งต้น ในตวัแบบ
แรมซีย์ จะแสดงตวัแปรให้อยู่ในรูปของต่อแรงงานประสทิธภิาพ (Per Effective Labor) 
เช่นเดยีวกบัตวัแบบของโซโลว ์ ในทีน่ี้จะให ้    คอื การบรโิภคต่อแรงงาน และ     เป็นการ
บรโิภคต่อแรงงานประสทิธภิาพ ซึง่    จะมคี่าเท่ากบั       จากสมการ       ในช่วงต้นจะได้
ว่า 

  
   

   
 

       
   

   
 

                                              
         

   
   
   

   
 

                                                                
   

   
                                     

 
จาก            และน าสมการที ่       ไปแทนในสมการ       และ       

จะได ้
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โดย   
            

 
  และ              และใชส้มมตฐิานว่า

      
สมการที่        เป็นฟงัก์ชัน่เป้าหมายของครวัเรอืนที่อยู่ในรูปของการบรโิภคต่อ

แรงงานประสทิธภิาพ สิง่ทีจ่ะท าต่อไปจากนี้คอืการเปลีย่นขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณในสมการที ่
       ให้อยู่ในรูปต่อแรงงานประสทิธภิาพ โดยการใช้ความสมัพนัธ์ที่ว่า การบรโิภครวมใน

ช่วงเวลา   คอื 
    

 
  จะเท่ากบั 

       

 
  ในท านองเดยีวกนั ค่าจา้งรวมของช่วงเวลา   คอื 

    

 
   จะเท่ากบั 

      

 
  และใหแ้ต่ละครวัเรอืนมทีุนตอนเริม่ต้นต่อแรงงานประสทิธภิาพ 

เท่ากบั 
            

 
  จะสามารถเขยีนสมการ        ไดใ้หมด่งันี้ 

 

         
    

 
       

        

 
        

    

 
  

 

   

 

   

 

 

 แทน                      และหารทัง้สองข้างของสมการด้วย 
        

 
  

จะไดส้มการขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณทีม่ตีวัแปรเป็นการบรโิภคต่อแรงงานประสทิธภิาพดงันี้ 

                         

 

   

                     
                                    

 
 3.1.6 พฤติกรรมการบริโภคของครวัเรือน (Household Behavior) 

จากฟงัก์ชัน่เป้าหมายและข้อจ ากดัด้านงบประมาณ จะสร้างเป็นสมการลากรานซ ์
(Lagrange) เพื่อหาระดบัการบรโิภคในแต่ละช่วงเวลา ทีจ่ะท าใหไ้ดร้บัอรรถประโยชน์ตลอดชวีติ
สงูสุดจากงบประมาณทีม่จี ากดั ไดด้งันี้ 

        
   
   

   
                        

 

   

                    

 

   

 

 

   

 

หาอนุพนัธข์องสมการลากรานซเ์ทยีบกบัเวลา   จะได ้
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จดัใหอ้ยูใ่นเงือ่นไขทีห่นึ่งทีท่ าใหส้มการทีใ่หค้่าสงูสุด (First Order Condition) โดยให้

   
  

  

  
 

    
    จะได ้

        
                

หาค่าลอ็ก (Log) ทัง้ 2 ขา้งของสมการ จะได ้
                            

หาค่าอนุพนัธข์องสมการทัง้ 2 ขา้งเมือ่เทยีบกบัเวลา     คอื 

    
    
   

           

เมือ่ยา้ยตวัแปรใหส้มการทางซา้ยมอืเหลอืเฉพาะ 
    

   
 เพื่อดพูฤตกิรรมการของอตัราการ

เปลีย่นแปลงของการบรโิภคต่อแรงงานประสทิธภิาพว่าขึน้อยูก่บัปจัจยัอะไรบา้ง จะไดว้่า 
    
   

  
        

 
 

แทน              จะได ้                  

                                                 
    
   

 
       

 
                                               

ปรบัสมการที ่       จากอตัราการเตบิโตของการบรโิภคต่อแรงงานประสทิธภิาพ ให้
เป็นการบรโิภคต่อแรงงาน โดยใชค้วามสมัพนัธ์    เท่ากบั       จะไดว้่า อตัราการเตบิโตของ
การบรโิภคต่อหวัคอื 

   

  
  

  
 

  
 

    
   

 

                        
       

 
 

                                                    

 
                                                         

 
สมการที่        แสดงให้เห็นว่าการบริโภคต่อแรงงาน จะเพิ่มขึ้นหาก อัตรา

ผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ (Real Rate of Return) มากกว่าอตัราคดิลดของครวัเรอืน หรอืกล่าวอกี
อย่างหนึ่งกค็อื หากอตัราผลตอบแทนที่แทจ้รงิมากกว่าผลตอบแทนทีค่รวัเรอืนต้องการ เขาจะ
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ลดการบรโิภคในปจัจุบนัลงและลงทุนมากขึน้ท าให้ผลติสนิคา้และบรกิารได้มากขึน้ การบรโิภค
ต่อแรงงานในอนาคตจะมากขึน้ ในทางตรงกนัข้ามการบรโิภคต่อแรงงานจะลดลง หากอตัรา
ผลตอบแทนที่แท้จรงิน้อยกว่าอตัราคดิลดของครวัเรอืน เพราะครวัเรอืนจะเพิม่การบรโิภคใน
ปจัจุบนัและลดการลงทุน ท าใหผ้ลติสนิค้าและบรกิารในอนาคตไดน้้อยลง นอกจากนี้หากคนใน
สงัคมเป็นคนไม่กลวัความเสี่ยง นัน่คอื   จะมคี่าน้อย ท าให้การบรโิภคต่อแรงงานมอีตัราการ
เปลี่ยนแปลงมาก เพราะเขาจะเต็มใจให้การบรโิภคในแต่ละช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงได้ เพราะ
อรรถประโยชน์จะเปลีย่นไปไม่มากหากการบรโิภคเปลีย่นแปลงไป ตรงกนัขา้มหากคนในสงัคม
เป็นคนที่กลัวความเสี่ยง หรือ    มีค่ามาก จะท าให้การบริโภคต่อแรงงานมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงน้อย เพราะเขาจะไม่เต็มใจให้การบรโิภคในแต่ละช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงไป เพราะ
จะท าใหอ้รรถประโยชน์ส่วนเพิม่เปลีย่นแปลงมาก  

 
 3.1.7 พลวตัของระบบเศรษฐกิจ  

แมว้่าสมการที ่       จะเป็นสมการทีแ่สดงแค่ในระดบัครวัเรอืนแต่ละหลงัเท่านัน้ แต่
เนื่องจากมสีมมติฐานว่าให้ครวัเรอืนทัง้หมดมฟีงัก์ชัน่การบรโิภคเหมอืนกัน ดงันัน้สมการที ่
       จงึสามารถอธบิายการบรโิภคของทัง้ระบบเศรษฐกิจได้ เพราะพฤติกรรมของระบบ
เศรษฐกจิเหมอืนกบัพฤตกิรรมของครวัเรอืน 

จาก            จะเขยีนสมการที ่       ใหม่ไดด้งันี้ 
 

                                               
    
   

 
            

 
                                        

 

จะเห็นว่าการบรโิภคต่อแรงงานประสทิธภิาพจะไม่เติบโตหรอื 
    

   
 เท่ากบั 0 ก็ต่อเมื่อ

ผลตอบแทนของสนิค้าทุนเท่ากบัอตัราคดิลดสุทธ ิ              หากให้ระดบัทุนต่อ
แรงงานประสทิธภิาพที่ท าให้              คอื   

 ดงันัน้ทุนต่อแรงงานประสทิธภิาพที่
มากกว่า    จะท าให้ผลผลติส่วนเพิม่ของสนิค้าทุน น้อยกว่าอตัราคดิลดสุทธ ิ         

    ท าใหก้ารบรโิภคต่อแรงงานประสทิธภิาพน้อยลงหรอื 
      

     
 น้อยกว่า 0 ตรงกนัขา้มหากทุน

ต่อแรงงานประสทิธภิาพในระบบเศรษฐกิจน้อยกว่า     จะท าให้ผลผลติส่วนเพิม่จากสนิค้าทุน
มากกว่าอตัราคดิลดสุทธ ิ             ท าใหก้ารบรโิภคต่อแรงงานประสทิธภิาพมาก

ขึน้ หรอื 
      

     
 มากกว่า 0 แสดงไดด้งัภาพที ่3.1 
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ภาพท่ี 3.1 การเปลีย่นแปลงการบรโิภคต่อแรงงานประสทิธภิาพ ทีร่ะดบัทุนต่อแรงงาน      
     ประสทิธภิาพต่างๆ (The Dynamics of Consumption) 
แหล่งท่ีมา: Romer, 2006: 57. 

 
เมื่อครวัเรอืนมรีายได้จากผลตอบแทนจากสนิทรพัย์          และจากค่าจ้าง 

    เขาจะแบ่งรายไดอ้อกเป็น 2 ส่วน คอืบรโิภค     และลงทุนสะสมสนิทรพัยห์รอื 

                                      
         

  
                                         

ให ้   คอื การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยต่์อแรงงานประสทิธภิาพ ซึง่จะมคี่าเท่ากบั 

                     
  

      
  

 

  
  

 

  
   

         

  
                          

 
น าสมการที ่       ไปแทนในสมการที ่       จะได ้

                                                                                             

ใชส้มมตฐิานทีว่่าใหเ้ป็นประเทศทีไ่ม่คา้ขายระหว่างประเทศ (Closed Economy) ดงันัน้
ปรมิาณสนิทรพัย ์    จะเท่ากบัปรมิาณสนิคา้ทุน     แทน      ,          และ   

               จะได ้
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สมการที ่       หมายความว่า การเปลีย่นแปลงของทุนต่อแรงงานประสทิธภิาพ จะ
เท่ากบัการลงทุนลบดว้ยการลงทุนเพื่อชดเชยส่วนทีส่กึหรอและเพื่อรองรบัแรงงานทีเ่พิม่เขา้มา
ใหม่เพื่อใหทุ้นต่อแรงงานประสทิธภิาพคงที ่(Break-Even Investment) และเนื่องจากในทีน่ี้ใช้
สมมติฐานว่าทุนไม่มกีารสกึหรอ ดงันัน้การลงทุนที่ท าให้ทุนต่อแรงงานประสทิธภิาพคงที่จะ
เหลอืแค่          

ในดุลยภาพ ทุนต่อแรงงานประสทิธภิาพคงที่หรอื        มูลค่าการบรโิภคจะต้อง
เท่ากบั รายได้ที่เหลอืจากการลงทุนที่ท าให้ทุนต่อแรงงานประสทิธภิาพคงที่หรอื    จะต้อง
เท่ากบั               หากทุนต่อแรงงานประสทิธภิาพน้อย ผลผลติส่วนเพิม่ของสนิคา้
ทุน (Marginal Product of Capital:    ) จะมากกว่าผลรวมของอตัราการเตบิโตของแรงงาน
และอตัราการเติบโตของเทคโนโลย ี               ท าให้               มี

ค่ามาก ดงันัน้เพื่อให ้      การบรโิภคต่อแรงงานประสทิธภิาพจะต้องเพิม่ขึน้ตาม ดงันัน้
ความสมัพนัธร์ะหว่างการบรโิภคต่อแรงงานประสทิธภิาพและทุนต่อแรงงานประสทิธภิาพในช่วง
ที ่          จงึเป็นไปในทางบวกหรอืในทศิทางเดยีวกนัไปจนกระทัง่ถงึระดบัทีทุ่น
ต่อแรงงานประสทิธภิาพเท่ากบัระดบัทีท่ าใหผ้ลผลติส่วนเพิม่เท่ากบัผลรวมของอตัราการเตบิโต
แรงงานและอตัราการเตบิโตของเทคโนโลย ีหรอืทีร่ะดบัสนิคา้ทุนทีท่ าให้              
ซึ่งเป็นระดบัทุนต่อแรงงานประสิทธภิาพที่ท าให้เกิดดุลยภาพที่มรีะดบัการบรโิภคต่อแรงงาน
ประสทิธภิาพสูงสุด (Golden Rule) เมื่อทุนต่อแรงงานประสทิธภิาพเลยระดบันี้ไปแลว้ ผลผลติ
ส่วนเพิม่ของสนิคา้ทุนจะน้อยลง ท าให ้              มคี่าน้อย ดงันัน้หากต้องการให้
อยู่ในดุลยภาพ         การบริโภคต่อแรงงานประสิทธิภาพจะต้องลดลง สรุปได้ว่า
ความสมัพนัธ์ระหว่างทุนต่อแรงงานประสทิธิภาพกับการบรโิภคต่อแรงงานประสิทธภิาพใน
ช่วงแรกจะเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัจนกระทัง้ไปถงึระดบัทีเ่รยีกว่า Golden Rule พอพน้จาก
ระดบันี้ไปแลว้ ความสมัพนัธร์ะหว่าง 2 ตวัแปรดงักล่าวจะเป็นในทศิทางทีต่รงขา้มกนั แสดงได้
ดงัภาพที ่3.2 

หากการบรโิภคต่อแรงงานประสทิธภิาพน้อยกว่าระดบัที่ท าให้ระดบัของทุนต่อแรงงาน
ประสทิธภิาพคงที ่แสดงว่าระบบเศรษฐกจิจะมเีงนิออมเหลอืเพื่อทีจ่ะไปลงทุนเพิม่เตมิ ท าใหร้ะบบ
มทีุนต่อแรงงานประสทิธภิาพมากขึ้นหรอื                    มคี่ามากกว่า 0 หรอื 

      ในทางตรงกนัขา้ม หากการบรโิภคต่อแรงงานประสทิธภิาพมากกว่าระดบัทีท่ าใหร้ะดบัทุน
ต่อแรงงานประสทิธภิาพคงที ่แสดงว่าระบบเศรษฐกจิจะมเีงนิเหลอืจากบรโิภคไม่เพยีงพอ ทีน่ าไป
ลงทุนเพื่อให้ทุนต่อแรงงานประสทิธภิาพคงที่หรอื                     น้อยกว่า 0 

หรอื        แสดงผลดงัภาพที ่3.2 
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ภาพที ่3.3 เป็นการรวมผลของภาพที ่3.1 และ 3.2 เขา้ดว้ยกนั ลูกศรแสดงทศิทางการ
เคลื่อนไหวของการบรโิภคและทุนต่อแรงงานประสทิธภิาพดงัที่ได้อธบิายไปแล้ว คู่อนัดบัการ
บรโิภคต่อแรงงานประสทิธภิาพและทุนต่อแรงงานประสทิธภิาพที่ตรงกบัจุด E การบรโิภคต่อ

แรงงานประสทิธภิาพ       และทุนต่อแรงงานประสทิธภิาพ       จะไม่มกีารเปลี่ยนแปลง 
ดงันัน้ ณ จุด E นี้ จะเรยีกว่าระบบเศรษฐกจิจะเขา้สู่ดุลยภาพระยะยาว (Steady State) หาก
ระบบเศรษฐกจิอยู่ในดุลยภาพระยะยาวแล้ว มาตรฐานการครองชพี (ซึ่งมกัวดัจากการบรโิภค
เฉลีย่) จะคงทีไ่มเ่ตบิโต (หรอืเตบิโตเท่ากบัเทคโนโลย ี    หากตวัแบบน าเทคโนโลยมีาเป็นตวั
แปรในการวิเคราะห์) และการบริโภครวมของระบบเศรษฐกิจจะเติบโตเท่ากับอัตราเพิ่ม
ประชากร     รวมกบัอตัราเพิม่ของเทคโนโลย ี    

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.2 พลวตัของทุนต่อแรงงานประสทิธภิาพ (The Dynamics of Capital) 
แหล่งท่ีมา: Romer, 2006: 58. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

      

      

      

 

0 
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ภาพท่ี 3.3 ภาพแสดงผลรวมของการเปลีย่นแปลงการบรโิภคต่อแรงงานประสทิธภิาพ ทีร่ะดบั
     ทุนต่อแรงงานประสทิธภิาพต่างๆ และพลวตัของทุนต่อแรงงานประสทิธภิาพ  
แหล่งท่ีมา: Romer, 2006: 59. 

 
3.2 การประยกุตต์วัแบบการเจริญเติบโตของแรมซีย ์

 
ในงานศกึษาของ Cutler et al. (1990), Elmendorf and Sheiner (2000) และ Stiller 

(2000) ไดน้ าตวัแบบแรมซยี ์มาใชศ้กึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรต่อ
การออมและการบรโิภค โดยเพิม่ตวัแปรตวัหนึ่งเขา้มาในตวัแบบ ตวัแปรดงักล่าวเป็นตวัแปรที่
บ่งชี้ถงึการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรว่ามกีารเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ท าใหต้วัแบบแรม
ซยี ์สามารถอธบิายผลกระทบที่เกดิขึน้กบัระบบเศรษฐกจิจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งของ
ประชากรได ้ตวัแปรดงักล่าวคอือตัราเกือ้หนุน (Supportive Ratio) 

 
 3.2.1 อตัราส่วนสนับสนุน  

Cutler et al. (1990) อธบิายว่าอตัราเกื้อหนุน คอืสดัส่วนทีเ่ปรยีบเทยีบใหเ้หน็ว่ามจี านวน
ประชากรที่ท างานหารายได้มาเลี้ยงดูตวัเอง ลูกและคนชรามากน้อยเพยีงใดเมื่อเทยีบกบัจ านวน
ประชากรทัง้หมด ดงันัน้อตัราเกื้อหนุน      จงึเท่ากบัขุมแรงงานประสทิธภิาพ (Effective 
Labor Force: LF) หารดว้ยผูบ้รโิภค (Effective Number of Consumers: CON)  

                                                               
   

    
                                                  

E 

   

 

      

0 
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                       คอื อตัราเกือ้หนุนในเวลาที ่  
                  คอื จ านวนแรงงานประสทิธภิาพในเวลาที ่  
                คอื ผูบ้รโิภคในเวลาที ่  
 

อตัราเกือ้หนุนจะมวีธิกีารวดัในแบบต่างๆ ตามสมมตฐิานของการวดัจ านวนแรงงานและ
การวดัปรมิาณการบรโิภค ไดแ้ก่ 

1) หากการบรโิภคของประชากรในกลุ่มอายุต่างๆ มลีกัษณะเหมอืนกนัหรอืคนวยัเดก็ 
วยัแรงงาน และวยัชรามปีรมิาณการบรโิภคเท่ากนั กจ็ะไดว้่าการบรโิภคประสทิธภิาพ (Effective 
Consumption) ในกรณีนี้แทนด้วยสญัลกัษณ์      จะเท่ากบัจ านวนประชากรในประเทศ
นัน่เอง แสดงไดด้งัสมการ 

                                                            

  

   

                                                

 
โดย   คอื จ านวนประชากรในกลุ่มอาย ุ   
2) หากประชากรในวยัเด็ก วยัแรงงาน และวยัชรา มปีรมิาณการบรโิภคมากน้อย

แตกต่างกนัโดยค่าใชจ้่ายดา้นการบรโิภคทีส่ าคญัแบ่งออกเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ (1) ค่าใชจ้่ายที่
ไม่ใช่ค่ารกัษาพยาบาล (Nonmedical Expenses) (2) ค่าศกึษาเล่าเรยีน (Public Education 
Expense) ของคนทีอ่ยู่ในวยัศกึษาเล่าเรยีน หรอืมอีายุประมาณ 7-22 ปี จะมคี่าศกึษาเล่าเรยีน
สูงกว่าคนในช่วงอายุอื่นๆ (3) ค่ารกัษาพยาบาล (Medical Expense) ผูสู้งอายุจะมคี่าใชจ้่ายใน
ส่วนน้ีสงูกว่าคนในวยัอื่นๆ หากใหค้่าสมัประสทิธิก์ารบรโิภคโดยเปรยีบเทยีบของคนวยัท างานมี
ค่าเท่ากบั 1 แลว้ จากขอ้มลูในสหรฐัอเมรกิา Cutler et al. (1990) ค านวณไดว้่าสมัประสทิธิก์าร
บรโิภคของคนวยัเดก็และวยัชรา คอื 0.72 และ 1.27 ตามล าดบั เช่นเดยีวกบัและ Elmendorf 
and Sheiner (2000) ทีค่ านวณไดว้่าสมัประสทิธิก์ารบรโิภคของคนวยัเดก็และวยัชราคอื 0.62 
และ 1.37 ตามล าดบั จะเหน็ไดว้่าโดยเปรยีบเทยีบแลว้เดก็จะมกีารบรโิภคน้อยกว่าคนวยัท างาน 
แต่คนชราจะมลูค่าการบรโิภคมากกว่าคนวยัท างาน แนวคดิสมัประสทิธิก์ารบรโิภคถูกน ามาใช้
ในงานศกึษาในประเดน็เดยีวกนัในช่วงหลงัเช่น  Guest and McDonald (2004) ศกึษาผลของ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร โดยได้น าแนวคิดสมัประสิทธิก์ารบรโิภคมาใช้ โดยใช้
ตวัเลขสมัประสทิธิเ์ดยีวกบัของ Cutler et al. (1990) โดยใหเ้หตุผลว่ามงีานศกึษาทีร่ะบุว่าค่า
สมัประสทิธิก์ารบรโิภคในประเทศต่างๆนัน้มคี่าใกลเ้คยีงกนั ดงันัน้การบรโิภคในกรณนีี้คอื 
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            คอืจ านวนประชากรในกลุ่มอาย ุ  
             คอืสมัประสทิธิก์ารบรโิภคของประชากรในกลุ่มอาย ุ  

นอกจากการบรโิภคจะมกีารวดัทีแ่ตกต่างกนัตามสมมตฐิานดงัทีไ่ดแ้สดงไดไ้ปแลว้ การ
วดัขมุแรงงานประสทิธภิาพกม็วีธิกีารวดัทีแ่ตกต่างกนัตามสมมตฐิานอกีเช่นกนั คอื 

1) สมมตใิหป้ระชากรทีอ่ยูใ่นวยัแรงงานหรอืคนทีม่อีายุในช่วง 20 – 64 ปี ท างานทุกคน 
ดงันัน้ ขุมแรงงานประสทิธิภาพในสมมติฐานนี้จะเท่ากับจ านวนคนที่อยู่ในวยัแรงงานนัน่เอง 
เขยีนเป็นสมการคณติศาสตรไ์ดว้่า 

                                                                                                             

  

    

 

           
        คอืจ านวนประชากรในกลุ่มอาย ุ  
 2) ประชากรวยัท างานในช่วงอายตุ่างๆจะมอีตัราการมสี่วนรว่มในก าลงัแรงงานและผลติ
ภาพทีแ่ตกต่างกนัดงันัน้ ขุมแรงงานประสทิธภิาพ ตามสมมตฐิานนี้หรอื LF2 คอื 
 

                                                                                                     

  

    

 

      
           คอืค่าจา้งของแรงงานอาย ุ   
          คอือตัราการมสี่วนรว่มในก าลงัแรงงานของคนอาย ุ   
 
จะไดว้่า       คอืจ านวนคนทีม่อีายุ   ทีม่งีานท า ดงันัน้         คอื รายไดร้วม

ของคนทีท่ างานทีม่อีาย ุ  หรอื ความสามารถในการหาเงนิเลีย้งชพี (Earning Capacity) นัน่เอง 
ดงันัน้อตัราเกื้อหนุนจะสามารถวดัได้ 4 แบบ สลบักนัระหว่างความหมายของการ

บรโิภคและขมุก าลงัแรงงาน ว่าจะมกีารถ่วงน ้าหนกัหรอืไม ่อย่างไรกด็เีนื่องจากขาดแคลนขอ้มลู
อตัราการมสี่วนรว่มในก าลงัแรงงาน และอตัราค่าจา้ง ในทีน่ี้อตัราเกื้อหนุทีน่ ามาประยุกต์เขา้กบั
ตวัแบบของแรมซยี์ คอื (1) อตัราเกื้อหนุนที่ทัง้ตวัแปรแรงงานและผู้บรโิภคไม่ถูกถ่วงน ้าหนัก 

   
   

    
  ซึ่งจะมคีวามหมายเดยีวกบัสดัส่วนระหว่างประชากรในวยัแรงงานต่อจ านวน

ประชากร และ (2) อตัราเกื้อหนุนที่แรงงานไม่ถูกถ่วงน ้าหนักแต่ผูบ้รโิภคถูกถ่วงน ้าหนักดว้ย

สมัประสทิธิก์ารบรโิภค   
   

    
  จากการศกึษาของ Cutler et al. (1990) พบว่าผลของการ

เปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรต่อการบรโิภคจะอ่อนไหวต่อการถ่วงน ้าหนักการบรโิภคมากกว่า
การถ่วงน ้าหนกัแรงงาน ดงันัน้การใชอ้ตัราเกือ้หนุนเพยีง 2 ตวัขา้งตน้ จงึยอมรบัไดใ้นระดบัหนึ่ง 
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 3.2.2 อตัราเก้ือหนุนในตวัแบบการเติบโตของแรมซีย ์
 ในส่วนนี้เป็นการอธบิายเชงิทฤษฎเีพื่อให้เหน็ผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งอย่าง
ชดัเจน จงึใช้สมมติฐานไม่น าตวัแปรเทคโนโลยมีาพจิารณา อีกทัง้ไม่มกีารซื้อขายสนิค้าและ
บรกิารระหว่างประเทศ (Closed Economy) 

ใหฟ้งักช์ัน่การผลติคอื 
                                                 

   
                                                  

โดย    คอืผลผลติในปีที ่   
   คอื สต๊อกสนิคา้ทุนในปีที ่  
   คอื จ านวนแรงงานในปีที ่  
   คอื ความยดืหยุ่นของผลผลติต่อสนิคา้ทุน  
ผู้ผลติจะจ่ายค่าตอบแทนจากการใช้ปจัจยัการผลติเท่ากบัผลผลติส่วนเพิม่จากปจัจยั

การผลิตนั ้นๆ โดยผลผลิตที่ผลิตได้นั ้นผู้บริโภคจะน ามาบริโภค      เพื่อที่จะได้ร ับ
อรรถประโยชน์ในปจัจุบนั หรอืไม่ทางผูผ้ลติกจ็ะน าไปลงทุน      เพื่อเพิม่จ านวนสนิคา้ทุน ท า
ใหส้ามารถผลติสนิคา้และบรกิารในอนาคตไดม้ากขึน้ อนัจะมผีลท าใหส้ามารถบรโิภคไดม้ากขึน้
ตามไปดว้ย ฟงักช์ัน่การผลติทีใ่ชแ้สดงไปแลว้ในขา้งต้นจะเป็นฟงัก์ชัน่การผลติแบบคอบดกัลาส 
(Cobb - Drouglas Production Function) ทีม่คีุณสมบตัติามฟงัก์ชัน่การผลติของนีโอคลาสคิ
ไดแ้ก่  

1) ผลไดต่้อขนาดคงที ่(Constant Returns to Scale) การเพิม่ปจัจยัการผลติทัง้ 2 ชนิด 
เป็นจ านวน   เท่าของจ านวนเดมิ จะท าใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้เป็นจ านวน   เท่าเช่นกนั หรอืเขยีน
เป็นสมการคณติศาสตรไ์ดว้่า 

ฟงัก์ชัน่การผลติคอื          หากเพิม่ปจัจยัการผลติจ านวน   เท่าของปจัจยัการ
ผลติจะได ้                      โดย     

2) ผลผลติส่วนเพิม่ของปจัจยัการผลติแต่ละตวัมคี่ามากกว่า 0 แต่จะลดลงเมื่อใชป้จัจยัการ
ผลติมากขึน้ (Positive and Diminishing Returns to Private Inputs) หาก     และ     

เขยีนเป็นสมการคณติศาสตรไ์ดว้่า 
  

  
   

   

      และ 
  

  
   

   

      
3) ฟงัก์ชัน่การผลติมลีกัษณะส าคญัตามที ่ Inada (1963) คน้พบ (หรอืเรยีกว่า Inada 

Conditions) คอืลกัษณะฟงัก์ชัน่การผลติทีผ่ลผลติส่วนเพิม่ของแต่ละปจัจยัการผลติจะเขา้ใกล้
อสงไขย (Infinity) หากใชป้จัจยัการผลติน้อยจนเกอืบไม่ไดใ้ช ้(เขา้ใกล ้0) และผลผลติส่วนเพิม่
ของแต่ละปจัจยัการผลติจะน้อยจนเกอืบจะไม่ม ี(เขา้ใกล ้0) หากใชป้จัจยัการผลติจ านวนมาก
จนเขา้ใกลอ้สงไขย หรอื 

   
   

 
  

  
     

   
 
  

  
    



52 

 

   
   

 
  

  
     

   
 
  

  
    

 
 3.2.3 ครวัเรือน 

ใชส้มมตฐิานว่าแต่ละบุคคลแสวงหาอรรถประโยชน์ตลอดชวีติสงูสุด โดยการบรโิภคเป็น
เพยีงแหล่งอรรถประโยชน์เดยีว ดงันัน้ฟงักช์ัน่เป้าหมายคอื 
                                        

                                                          

 

   

                                           

 
          คอื มลูค่าปจัจุบนัของผลรวมอรรถประโยชน์ทีเ่กดิจากการบรโิภคในทุกช่วงเวลา 
           คอื อตัราคดิลดของสงัคม (Social Discount Rate หรอื Social Time Preference) 
           คอื มลูค่าการบรโิภคต่อหวั (Consumption Per Capita) ในช่วงเวลา    
        คอื ฟงักช์ัน่อรรถประโยชน์ทีม่กีารบรโิภคต่อหวัเป็นตวัแปร 
           คอื จ านวนประชากรในช่วงเวลา    
           คอื จ านวนแรงงานในช่วงเวลา   และ    มอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ   ต่อปี 
           คอื อตัราส่วนสนบัสนุนในช่วงเวลา   
 

ฟงัก์ชัน่เป้าหมายในสมการที ่       คอื การน าอรรถประโยชน์ทีเ่กดิจากการบรโิภค
ต่อหวัมาคูณกบัจ านวนประชากร จะได้อรรถประโยชน์รวมของทัง้ระบบเศรษฐกจิ แล้วคดิลด
อรรถประโยชน์รวมทีไ่ดจ้ากการบรโิภคในแต่ละช่วงเวลาใหก้ลบัมาเป็นมลูค่าปจัจบุนั 

ให ้      ทีอ่ยู่ในฟงัก์ชัน่เป้าหมายคอื Instantaneous Utility Function ทีม่ลีกัษณะ
ดงันี้ 

      
  

   

   
 

 
โดย   คอืค่าสมัประสทิธิข์องการหลกีเลีย่งความเสีย่งโดยเปรยีบเทยีบ (Coefficient of 

Relative Risk Aversion) โดย     จะไดฟ้งักช์ัน่เป้าหมายดงัน้ี 
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 3.2.4 ข้อจ ากดัด้านงบประมาณ 
 ข้อจ ากดัด้านงบประมาณคอื ค่าใช้จ่ายด้านการบรโิภคจะต้องไม่เกินสนิทรพัย์ที่มอียู่
แสดงไดด้งัสมการ 
                       

                                                       

 

   

 

   

                  

 
         คอือตัราผลตอบแทนของสนิคา้ทุน (Return of Capital)  
      คอืการถอืครองทุน (Capital) เริม่ต้นแต่แรก       

          คอืจ านวนแรงงานในช่วงเวลา   

          คอืค่าจา้งต่อแรงงาน 1 คน 
 

ทางซา้ยมอืของสมการ        คอืมลูค่าปจัจุบนัของการบรโิภคในแต่ละช่วงเวลาของ
ทุกคนในสงัคมรวมกัน พจน์แรกของทางขวามอืคอืสนิทรพัย์ตัง้ต้นแต่แรกทัง้หมดของระบบ
เศรษฐกจิ พจน์ที ่2 ทางดา้นขวามอืคอื มลูค่าปจัจุบนัของรายไดต้ลอดชวีติของคนในวยัท างาน 
ดงันัน้สมการขอ้จ ากดัทางด้านงบประมาณของระบบเศรษฐกิจนี้จงึหมายความว่าการที่มูลค่า
ปจัจบุนัของการบรโิภคตลอดชวีติของคนในสงัคม จะตอ้งไมเ่กนิสนิทรพัย ์ณ ตอนเริม่ต้น (Initial 
Wealth) รวมกบั มลูค่าปจัจบุนัของรายไดต้ลอดชวีติของคนวยัท างาน  

 
 3.2.5 พฤติกรรมการบริโภคของครวัเรือน  

จากฟงัก์ชัน่เป้าหมายในสมการ        และข้อจ ากัดด้านงบประมาณในสมการ 
       สามารถสรา้งเป็นสมการลากรานซ ์(Lagrange) เพื่อหาระดบัการบรโิภคทีเ่หมาะสมใน
แต่ละช่วงเวลาทีจ่ะท าใหไ้ดร้บัอรรถประโยชน์ตลอดชวีติสงูสุดจากเงนิไดท้ีม่จี ากดั ไดด้งันี้ 

 

         

  
   

   
  

 

   

                     

 

   

              

 

   

  

 
หาอนุพนัธข์องสมการลากรานซเ์ทยีบกบัเวลา   จะได ้
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จดัใหอ้ยูใ่นเงือ่นไขทีห่นึ่งทีท่ าใหส้มการทีใ่หค้่าสงูสุด (First Order Condition) โดยให ้ 
  

  

  
 

     
    จะได ้

        
             

 
หาค่าลอ็ก (Log) ทัง้ 2 ขา้งของสมการ จะได ้

                           

                               

 

   

 

หาค่าอนุพนัธเ์ทยีบกบัเวลา   (Differentiating with Respect to Time) จะได ้

   
   
  

  
   
  

 
   
  

      

   
  

 
      

 
 

แทน               จะได ้
                                                   

                                                   
   
  

 
          

 
                                       

 
 3.2.6 พลวตัของระบบเศรษฐกิจ 

เมือ่ระบบเศรษฐกจิเป็นดุลยภาพระยะยาวแลว้นัน้ การบรโิภคต่อหวัจะคงที ่จากสมการ 
       ที่ดุลยภาพระยะยาวจะได้ว่า            ถ้าให้    เป็นระดบัของทุนต่อ
แรงงานที่เป็นดุลยภาพระยะยาว ดังนัน้จากฟงัก์ชัน่การผลิตในสมการที่        จะได้ว่า
ผลผลติต่อแรงงาน      คอื   

  ดงันัน้ทุนต่อแรงงานทีเ่ป็นดุลยภาพระยะยาวคอื 
 

                                                          
   

 
 
       

                                    

  
 สมการที ่       แสดงใหเ้หน็ว่าการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรไม่มผีลต่อระดบั
ของทุนต่อแรงงานในระยะยาว หากทุนต่อแรงงานมากกว่าระดบัที่เป็นดุลยภาพ        
ผลผลติส่วนเพิม่ของสนิคา้ทุน (Marginal Product of Capital) จะน้อยกว่าอตัราคดิลดและอตัรา
ค่าเสื่อมมลูค่า              การบรโิภคต่อหวัจะหดตวัลง ในทางตรงกนัขา้มหากทุน
ต่อแรงงานประสทิธภิาพน้อยกว่าระดบัทีเ่ป็นดุลยภาพ        กจ็ะท าใหผ้ลผลติส่วนเพิม่
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ของสนิค้าทุนมากกว่าอตัราคดิลดและอตัราค่าเสื่อมมูลค่า              การบรโิภค
ต่อหวัจะเตบิโตขึน้ แสดงไดด้งัภาพที ่3.4  
 
 

. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 3.4  การเปลีย่นแปลงการบรโิภคต่อหวั ทีร่ะดบัทุนต่อแรงงานต่างๆ 
 
 3.2.7 พลวตัของทุนต่อแรงงานประสิทธิภาพ 
 เมือ่เวลาผ่านไป 1 ช่วงเวลาการเปลีย่นแปลงของทุนต่อแรงงานคอื 

   
        

  
 

    
    

  
 
  

  
 

  

 
 

   
  

 
 

 

 
 
    

 
 

                                                      
  

 
                                                         

 หากระยะเวลาผ่านไป 1 ช่วงเวลาจ านวนสนิคา้ทุนในระบบเศรษฐกจิจะเพิม่ขึน้เท่ากบั
การลงทุนทีเ่กดิขึน้หกัลบดว้ยปรมิาณการเสื่อมมลูค่าของสนิคา้ทุน หรอื 

               
 หารดว้ยจ านวนแรงงาน     ทัง้ 2 ขา้งของสมการจะได ้

                                                   
  

 
   

 

 
                                                  

0 

การบรโิภคต่อหวั 

ทุนต่อแรงงาน 
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 น าสมการที ่       ไปแทนในสมการที ่       จะได ้  

                                                        
 

 
                                        

สมการที่        เป็นสมการส าคญัของตัวแบบที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของทุนต่อ
แรงงาน แต่ยงัไม่มตีวัแปรที่แสดงถงึการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (ซึ่งในที่นี้ใช้อตัรา
เกื้อหนุน) ดงันัน้จะต้องท าใหม้ตีวัแปรอตัราเกื้อหนุอยู่ แต่ยงัคงความหมายเดมิ โดยการน าการ

บรโิภคต่อแรงงานคณูดว้ย 
 

 
 จะได ้

                                                   
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
                                                   

 จากสมการที่        จะไดว้่าการบรโิภคต่อแรงงานคอืการน าการบรโิภคต่อหวั     
มาหารดว้ยอตัราเกือ้หนุน     น าสมการที ่       ไปแทนในสมการที ่       จะได ้

                                                 
 

 
                                            

 เหน็ไดว้่า หากประชากร     และแรงงาน     เป็นคนๆเดยีวกนั หรอืมจี านวนเท่ากนั 
หรอืมสีมมตฐิานว่าระบบเศรษฐกจิมเีฉพาะคนวยัแรงงานเท่านัน้ เหมอืนตวัแบบเศรษฐศาสตรม์ห
ภาคทัว่ไป กจ็ะไดว้่า     หรอื   มคี่าเท่ากบั 1 จะไดว้่า สมการที ่       กจ็ะยอ้นกลบัไป
เหมอืนกบัสมการที ่        
 ทีดุ่ลยภาพระยะยาวนัน้ ทุนต่อแรงงานจะคงที ่       ซึง่จะเกดิขึน้ไดก้ต่็อเมือ่การ
บรโิภคต่อแรงงาน เท่ากบัส่วนต่างระหว่างผลผลติและการลงทุนเพื่อใหทุ้นต่อแรงงานคงที่ 
(Require Investment) หรอื  

 

 
               

ดงันัน้การบรโิภคต่อหวัคอื 
 
                                                                                                  
  
 ในช่วงที่ทุนต่อแรงงานประสทิธภิาพยงัไม่มาก ผลผลติส่วนเพิม่จะมากกว่าอตัราอตัรา
เพิม่ของแรงงานและอตัราค่าเสื่อมมลูค่าหรอื           จะท าใหก้ารบรโิภคต่อหวัแปร
ผนัตามระดบัทุนต่อแรงงาน     เพื่อรกัษาเงื่อนไข                    การ
บรโิภคต่อแรงงานจะแปรผนัตามกนัไปจนกระทัง่ถงึระดบัทุนต่อแรงงานทีท่ าใหผ้ลผลติส่วนเพิม่
เท่ากบัอตัราเพิม่ของแรงงานและอตัราค่าเสื่อมมลูค่า              หากทุนต่อแรงงาน
มากกว่านี้ผลผลติส่วนเพิม่ของสนิค้าทุนจะน้อยกว่าอตัราเพิม่ของแรงงานและอตัราค่าเสื่อม 
            จะท าใหก้ารบรโิภคต่อหวัแปรผกผนักบัทุนต่อแรงงาน เพื่อรกัษาเงื่อนไข
                    แสดงไดด้งัภาพที ่3.5 
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ภาพท่ี 3.5  พลวตัของทุนต่อแรงงาน 
 
 จากสมการที ่       ที ่                   จะเหน็ว่าเมื่ออตัราเกื้อหนุน
ลดลงจะท าให้การบรโิภคต่อหวัลดลงทุกๆระดบัทุนต่อแรงงาน ดงันัน้เส้นที่แสดงความสมัพนัธ์
ระหว่างการบรโิภคต่อหวักับทุนต่อแรงงานในดุลยภาพจะเลื่อนลง ท าให้ได้ดุลยภาพใหม่ที่การ
บรโิภคต่อหวัลดลง แสดงไดด้งัภาพที ่3.6 

ภาพที่ 3.6 สามารถแสดงให้อยู่ในรูปของสมการคณิตศาสตร์ได้ดงันี้ จากสมการที ่
       ที ่                   จะไดว้่า 

 

                                            
  

  
                                             

 
ซึง่จะมคี่ามากกว่า 0 เสมอ หาก    น้อยกว่าทุนต่อแรงงานทีเ่ป็นระดบั Golden Rule 

และจากทุนต่อแรงงานทีเ่ป็นระดบั Golden Rule คอืระดบัทีท่ าใหผ้ลผลติส่วนเพิม่ของสนิคา้ทุน
เท่ากับผลรวมของอัตราเพิ่มแรงงานกับอัตราค่าเสื่อมมูลค่า              แต่จาก
สมการที่        จะเห็นได้ว่า ในดุลยภาพระยะยาวผลผลิตส่วนเพิ่มของสินค้าทุนจะมคี่า
เท่ากับผลรวมระหว่างอัตราค่าเสื่อมมูลค่ากับอัตราคิดลด             และจาก
สมมตฐิานทีไ่ด้แสดงไปในส่วนที่ 1 ที่                 ดงันัน้จะได้ว่า     
แสดงว่าทุนต่อแรงงานในดุลยภาพน้อยกว่าระดบัทีเ่ป็น Golden Rule เสมอ 
 

การบรโิภคต่อหวั 

 

ทุนต่อแรงงาน 
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ภาพท่ี 3.6 ผลของอตัราส่วนสนบัสนุนลดลงต่อการบรโิภคต่อหวั 
แหล่งท่ีมา: Cutler et al., 1990: 21. 
 
นอกจากนี้การทีอ่ตัราการเจรญิพนัธุล์ดลง มผีลท าใหต้้องการการลงทุนน้อยลงเพื่อใหม้ทีุน

ต่อแรงงานคงที่หรือ        มีค่าน้อยลง จากสมการที่        ที ่          

         จะไดว้่าหากอตัราการเตบิโตของแรงงานลดลงจะท าใหก้ารบรโิภคต่อหวัเพิม่ขึน้ใน
ทุกๆระดับทุนต่อแรงงาน ดงันัน้เส้นที่แสดงความสมัพันธ์ระหว่างการบรโิภคต่อหวักับทุนต่อ
แรงงานในดุลยภาพจะเลื่อนขึน้ ท าใหไ้ดดุ้ลยภาพใหม่ทีก่ารบรโิภคต่อหวัเพิม่ขึน้ แสดงเป็นสมการ
คณติศาสตรไ์ดด้งันี้ 

 

                                                       
  

  
                                                    

อย่างไรก็ดีการที่อัตราเพิ่มแรงงานลดลง มผีลท าให้การบริโภคสูงสุดในดุลยภาพที่
เป็นไปไดห้รอื Golden Rule เปลีย่นแปลงไป กล่าวคอืจากเดมิระดบัทุนทีท่ าใหอ้ยู่ในดุลยภาพ
แบบ Golden Rule คอื           เมื่ออตัราเพิม่แรงงานลดลง ระดบัทุนต่อแรงงานจงึ
ต้องเพิม่ขึน้เพื่อใหผ้ลผลติส่วนเพิม่ของสนิคา้ทุนลดลงมาเท่ากบัอตัราเพิม่แรงงานและอตัราค่า
เสื่อมมลูค่าอกีครัง้หนึ่ง  

โดยสรุปในทางทฤษฎีแล้ว การบรโิภคต่อหวัจะเป็นอย่างไรเมื่อโครงสร้างประชากร
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจงึขึน้อยู่กบัผลสุทธริะหว่างผลทีเ่กดิจากอตัรเกื้อหนุนลดลงและผลจาก
อตัราเพิม่แรงงานลดลง 

 

  
ทุนต่อแรงงาน 

 

     

การบรโิภคต่อหวั 

   

 

     

ดุลยภาพเดมิ 

ดุลยภาพใหม ่



บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
 
4.1 โครงสร้างประชากรกบัการอยู่ดีกินดีของคนไทย วิเคราะหด้์วยสมการ
ถดถอย 

 
ก่อนทีจ่ะวเิคราะหผ์ลของการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรทีม่ผีลต่อความอยู่ดกีนิดี

ตามกรอบทฤษฎขีองตวัแบบการเจรญิเตบิโตของแรมซยี ์ควรจะมกีารศกึษาขอ้มูลในอดตีก่อน
ว่า ในกรณีของประเทศไทย โครงสรา้งประชากรนัน้มผีลต่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิจรงิ
หรอืไม ่แนวคดิพืน้ฐานทีใ่ชเ้ป็นกรอบการวเิคราะห์และตัง้สมมตฐิานเกี่ยวกบัผลของคนวยัต่างๆ
กบัความอยู่ดกีนิดกี็คอืทฤษฎีวงจรชวีติ ที่คนวยัต่างกนั จะมีพฤตกิรรมทางเศรษฐกจิ บรโิภค
และความสามารถในการท างานต่างกนั Bloom, Canning and Fink (2008: 16) วเิคราะหไ์วว้่า
คนในวยัเดก็และวยัชราจะเป็นวยัไม่สามารถท างานได้หรอืท างานไดไ้ม่เตม็ที่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว
จะต้องพึ่งพาอาศยัการเลี้ยงดูจากคนวยัท างาน หากปจัจยัอื่นๆคงที่ จ านวนชัว่โมงการท างาน 
ผลติภาพแรงงาน ทุนมนุษย ์ปรมิาณเงนิออม ซึ่งล้วนแต่เป็นปจัจยัส าคญัของการเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกจิของประเทศทีม่สีดัส่วนคนวยัท างานมาก จะมแีนวโน้มว่าจะมอีตัราการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิมากกว่ากรณีทีม่สีดัส่วนคนวยัท างานน้อย ดงันัน้สมมตฐิานในส่วนนี้คอื หากสดัส่วน
คนวยัเดก็และสดัส่วนคนวยัชราเพิม่มากขึน้จะท าให้การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิลดลง ในทาง
ตรงกนัขา้มหากสดัส่วนคนวยัท างานเพิม่มากขึน้จะท าใหก้ารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิเพิม่ขึน้ 

 
4.1.1 ตวัแบบและข้อมลูท่ีใช้ในการวิเคราะห ์
ในทีน่ี้จะวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างสดัส่วนของคนวยัเดก็ ท างาน และชรา กบัอตัรา

การเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยสมการถดถอยแบบวธิกี าลงัสองน้อยสุด (Ordinary Least 
Square: OLS) ด้วยขอ้มูลอนุกรมเวลาระหว่าง พ.ศ. 2504-2553 โดยใช้อตัราการเตบิโตของ
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ผลติภณัฑม์วลรวมต่อหวัทีแ่ทจ้รงิ ราคา พ.ศ.2543 เป็นปีฐาน (Real per capita GDP 2000 
Prices) เป็นตวัแปรตาม ตวัแปรต้นไดแ้ก่ สดัส่วนคนวยัเดก็ (0 -14 ปี) สดัส่วนคนวยัท างาน (15-
64 ปี) และสดัส่วนคนวยัชรา (65 ปีขึน้ไป) โดยขอ้มลูทัง้หมดน ามาจากฐานขอ้มลูของธนาคารโลก 

เนื่องจากสดัส่วนของประชากรจะรวมกนัไดเ้ท่ากบั 1 เสมอ เพราะหากสดัส่วนคนวยั
หนึ่งเพิม่ขึน้ สดัส่วนคนวยัอื่นๆ จะต้องลดลง ดงันัน้ตวัแปรต้นทัง้สามนัน้จะมคีวามสมัพนัธ์กนั
อยา่งมาก เป็นผลใหไ้ม่สามารถค านวณสมัประสทิธิข์องตวัแปรต้นแต่ละตวัออกมาได้ เนื่องจาก
ตวัแบบทีใ่ชเ้กดิปญัหาทีเ่รยีกว่า ตวัแปรตน้มคีวามสมัพนัธอ์ย่างสมบูรณ์ (Perfect Collinear) ใน
การแก้ปญัหาดงักล่าวจะต้องตดัตวัแปรต้นตวัใดตวัหนึ่งที่มคีวามสมัพนัธ์กนัออก อย่างไรก็ดี
จุดประสงค์ของการศกึษาในส่วนนี้คอืการศึกษาว่าคนในแต่ละวยัมผีลต่อการเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิอย่างไร ดงันัน้ในที่น้ีจะคงตวัแปรต้นทัง้หมดไว้ แต่จะแก้ไขปญัหาขา้งต้นตามวธิกีาร
ของ Malmberg (1994) และ Lindh (1999: 265) ทีค่งตวัแปรตน้ทัง้หมดไว ้แต่ตดัสมัประสทิธิต์ ัง้
ตน้ (Intercept Term) ออกจากตวัแบบแทน 

นอกจากน้ีเพื่อหลกีเลีย่งปญัหาสหสมัพนัธข์องตวัคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทีอ่าจจะ
เกิดขึ้นจากการไม่น าตวัแปรที่มคีวามส าคญักบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจมาเป็นตวัแปรต้น 
(Omitted Variable Problem) ซึง่จะท าให้สมัประสทิธิท์ี่ประมาณการณ์ได้มคีวามคลาดเคลื่อนสูง 
ในทีน่ี้จงึเพิม่ตวัแปรอตัราการเตบิโตของการลงทุนคงที ่(Gross Fixed Capital Formation) เขา้มา
เป็นอกี 1 ตวัแปรตน้  

ตวัแบบทีใ่ชใ้นการวเิคราะหเ์ขยีนไดด้งัสมการ 
 

                                                                                           
 

โดย      คอื อตัราการเตบิโตของผลติภณัฑม์วลรวมทีแ่ทจ้รงิ ในปีที ่  
            คอื สดัส่วนประชากรในวยัเดก็ (0-14 ปี) ในปีที ่  
           คอื สดัสว่นประชากรในวยัท างาน (15-64 ปี) ในปีที ่  
            คอื สดัส่วนประชากรในวยัชรา (65 ปีขึน้ไป) ในปีที ่  
            คอื อตัราการเตบิโตของการลงทุนคงที่ (Gross fixed capital formation) ในปีที ่  
และ             คอืสมัประสทิธิข์องสดัส่วนประชากรในวยัเดก็ วยัท างาน วยัชรา และ
อตัราการเตบิโตของการลงทุนคงที ่ผลการประมาณสมการที ่      แสดงไดด้งัตารางที ่4.1 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างโครงสรา้งประชากรและการเจรญิเตบิโตทาง
       เศรษฐกจิ 
 

ตวัแปรตาม: อตัราการ
เตบิโตของจดีพีต่ีอหวัที่
แทจ้รงิ 

 
สมัประสิทธ์ิ 

 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 
P – Value 

สดัส่วนประชากรวยั 
เดก็ (0-14 ปี) 

- 0.1065*** 0.0365 0.0055 

สดัส่วนประชากรวยั
ท างาน (15-64 ปี) 

0.1695*** 0.0449 0.0005 

สดัส่วนประชากรวยั 
ชรา (65 ปีขึน้ไป) 

- 0.8988*** 0.3303 0.0092 

อตัราการเตบิโตของ
การลงทุนคงที ่

0.2736*** 0.0210 0.0000 

จ านวนตวัอยา่ง 50   
Adjusted R-squared 0.7922   
Durbin-Watson stat 1.9446   

 
 หมายเหตุ: *** หมายความว่ามนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 

 
จากตารางที ่4.1 จะเหน็ไดว้่าทุกตวัแปรมผีลต่ออตัราการเตบิโตของผลติภณัฑม์วลรวม

ในประเทศต่อหวั และผลของคนในวยัต่างๆ นัน้สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ได้ตัง้ไว้ กล่าวคอืใน
ระหว่าง พ.ศ. 2503-2553 หากสดัส่วนประชากรวยัเดก็มากขึน้มากขึน้ 1 หน่วย (เช่นจาก
สดัส่วนรอ้ยละ 20 เป็นรอ้ยละ 21) หากปจัจยัอื่นๆ คงทีจ่ะท าให้อตัราการเตบิโตของผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศต่อหวัลดลง 0.1 หน่วย (เช่นจากรอ้ยละ 4.0 เหลอืรอ้ยละ 3.9) ในขณะทีห่าก
สดัส่วนคนวยัท างานมากขึน้ 1 หน่วย (เช่นจากสดัส่วนรอ้ยละ 60 เป็นรอ้ยละ 61) หากปจัจยั
อื่นๆ คงที่จะท าให้อตัราการเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อหวัเตบิโตขึ้น 0.169 
หน่วย (เช่นจากรอ้ยละ 4.0 เป็นรอ้ยละ 4.169) และหากสดัส่วนคนวยัชราเพิม่ขึน้ 1 หน่วย (เช่น
จากรอ้ยละ 20 เป็นรอ้ยละ 21) หากปจัจยัอื่นๆ คงที ่จะท าให้อตัราการเตบิโตของผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศต่อหวัลดลง 0.9 หน่วย (เช่นจากรอ้ยละ 4.0 เหลอืรอ้ยละ 3.1) 

การวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนนี้มไิดม้จีุดประสงคเ์พื่อการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต แต่
เพื่อตอ้งการทราบว่า สดัส่วนประชากรในวยัต่างๆ หรอืโครงสรา้งประชากร มผีลต่อการอยู่ดกีนิ
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ดตีรงกบัสมมติฐานหรอืไม่เท่านัน้ ค าตอบที่ได้จากการวเิคราะห์ในส่วนนี้นับว่าสอดคล้องกบั
การศกึษาของ Malmberg (1994) ทีศ่กึษาในประเดน็เดยีวกนัน้ีในประเทศสวเีดน, Lindh (1999) 
และ Lindh and Malmberg (1999) กรณีประเทศในกลุ่ม OECD, Nguyen Thi Minh (2009) ใน
กรณีประเทศเวยีดนาม และ ศุภเจตน์ จนัทรส์าสน์ (2553) ในกรณีของประเทศไทย ทีศ่กึษา
พบว่าตวัสดัส่วนของคนวยัต่างๆ มผีลต่อการเตบิโตทางเศรษฐกิจเหมอืนอย่างที่ทฤษฎีวงจร
ชวีติกล่าวไว ้

ดว้ยขอ้จ ากดัของขอ้มลูงานศกึษานี้จงึไม่สามารถแยกคนในวยัท างานออกเป็นช่วงอายุ
ต่างๆ เพื่อวเิคราะหผ์ลของคนอายตุ่างๆ ในวยัท างานมต่ีอการเตบิโตทางเศรษฐกจิว่าเหมอืนกนั
หรอืไม่อย่างไรได ้ซึง่โดยทัว่ไปแล้วปรมิาณเงนิออม และทุนมนุษยซ์ึ่งเป็นปจัจยัส าคญัของการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิจะมมีากในคนวยัท างาน และจะมากขึน้ตามอายุงาน ดงันัน้ผลของคน
อายุต่างๆ ในวยัท างานจงึน่าจะมผีลต่อการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจไม่เท่ากัน Malmberg 
(1994) ศกึษาพบว่าคนอายุระหว่าง 50-64 ปีเป็นกลุ่มคนวยัท างานที่มผีลต่อการเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกจิมากทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัคนท างานอายุอื่นๆ โดยหากสดัส่วนคนกลุ่มดงักล่าวเพิม่ขึน้ 
1 หน่วย (เช่นจาก รอ้ยละ 10 เป็นรอ้ยละ 11) จะท าใหอ้ตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.48 (เช่นจากรอ้ยละ 5 เป็นรอ้ยละ 5.42) ในขณะทีห่ากสดัส่วนคนอายุระหว่าง 
30-39 ปี และระหว่าง 40-49 ปี หากเพิม่ขึ้น 1 หน่วย จะมผีลท าให้อตัราการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิเพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 2.85 และ 5.53 ตามล าดบั (เช่นจากรอ้ยละ 5 เป็นรอ้ยละ 5.14 
และจากรอ้ยละ 5 เป็นรอ้ยละ 5.27 ตามล าดบั) จะเหน็ได้ว่าคนในวยัท างานที่ใกล้ถงึอายุที่
จะต้องเกษียณการท างาน เป็นกลุ่มคนทีม่สี่วนท าใหเ้ศรษฐกจิเตบิโตมากกว่าคนท างานในช่วง
อายอุื่นๆ ในกรณขีองไทย ดเิรก ปทัมสริวิฒัน์ (2551) ศกึษาพบว่าการออมของครวัเรอืนไทยจะ
สูงขึ้นตามอายุของหวัหน้าครอบครวั และจะออมสูงสุดเมื่อหวัหน้าครอบครวัมอีายุ 50-60 ปี 
(ครวัเรอืนละ 6,408.8 บาทต่อเดอืน) ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าในกรณีของประเทศไทย คนทีอ่ยู่ในช่วง
ปลายของชวีติการท างานจะมปีรมิารเงนิออมซึ่งเป็นหนึ่งในปจัจยัส าคญัต่อการเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิมากกว่าคนในอายอุื่นๆ 
 
4.2 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร และอตัราเก้ือหนุน 

 
การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรของไทยทีก่ าลงัเกดิขึน้ในปจัจุบนัและคาดการณ์ว่า

จะเกดิขึน้ในอนาคต สามารถพจิารณาได้จากการคาดประมาณจ านวนประชากรระหว่าง พ.ศ. 
2493-2643 ทีอ่งคก์ารสหประชาชาตจิดัท าขึน้จากตารางที ่4.2 และภาพที่ 4.1 จะเหน็ได้ว่าใน
พ.ศ. 2493 ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเดก็ (รอ้ยละ 42) และคนในวยัท างาน (รอ้ยละ 
53) ต่อมาสดัส่วนคนวยัเดก็ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจนใน พ.ศ. 2643 หรอือกี 90 ขา้งหน้า
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คาดการณ์ว่าจะมสีดัส่วนเพยีงรอ้ยละ 16 เท่านัน้ ในขณะทีค่นวยัแรงงานจะเพิม่ขึน้โดยจะสูงสุด
ใน พ.ศ. 2553 ทีส่ดัส่วนรอ้ยละ 67 จากนัน้คนวยัแรงงานจะลดลงเรื่อยจนกระทัง่ พ.ศ. 2643 จะ
มสีดัส่วนแรงงงานประมาณรอ้ยละ 50 เท่านัน้ ในขณะที่สดัส่วนคนวยัเดก็และวยัท างานลดลง 
แต่สดัส่วนผูส้งูอายุกลบัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง เหน็ไดจ้ากใน พ.ศ. 2493 มสีดัส่วนผูสู้งอายุเพยีง
ร้อยละ 5 เท่านัน้ แต่ใน พ.ศ. 2643 คาดการณ์ว่าจะมสีดัส่วนสูงถึงร้อยละ 33 จะเห็นได้ว่า
โครงสรา้งประชากรจะประกอบไปดว้ยผูส้งูอายมุากขึน้ และจะมเีดก็และคนวยัท างานน้อยลง 
 ขอ้มลูดา้นประชากรขา้งต้น จ าเป็นในการน ามาค านวณอตัราเกื้อหนุน ซึง่ในบทที ่3 ได้
อธบิายไปแลว้ว่าอตัราเกื้อหนุนนัน้ม ี4 ชนิด ขึน้อยู่กบัการเลอืกถ่วงน ้าหนักตวัแปรที่ใชใ้นการ
ค านวณ ซึง่สรปุไดด้งัตาราง 4.3 อยา่งไรกต็ามดว้ยขอ้จ ากดัของขอ้มลูผลติภาพของแรงงานอายุ
ต่างๆ และอตัราการมสี่วนร่วมในก าลงัแรงงาน (Labor Force Participation Rate) ของแรงงาน
อายตุ่างๆ จงึท าใหไ้มส่ามารถค านวณอตัราเกื้อหนุนชนิดที ่3 และ 4 ได ้ดงันัน้ในการศกึษานี้จะ
ใชเ้ฉพาะอตัราเกื้อหนุนแบบไม่ถ่วงน ้าหนักการบรโิภค และแบบถ่วงน ้าหนักการบรโิภคเท่านัน้ 
โดยไม่มกีารถ่วงน ้าหนักให้กบัแรงงานแต่อย่างใด เป็นการใช้สมมตฐิานที่ว่าทุกคนที่อยู่ในวยั
แรงงาน (15-59 ปี) ท างานเพื่อผลติสนิค้าและบรกิารครบทุกคน อย่างไรก็ดกีารถ่วงน ้าหนัก
แรงงานหรอืไมน่ัน้ จะไมม่ผีลกระทบต่อผลการวเิคราะห์มากนัก โดยผลการวเิคราะหจ์ะอ่อนไหว
ต่อการถ่วงน ้าหนักการบรโิภคมากกว่า (Cutler et al., 1990: 12) ดงันัน้การเลอืกใชอ้ตัรา
เกือ้หนุนเฉพาะชนิดที ่3 และ 4 จงึถอืว่ายอมรบัไดใ้นระดบัหนึ่ง  
 

 
 
ภาพท่ี 4.1 สดัส่วนประชากรในวยัต่างๆ ระหว่าง พ.ศ. 2493-2643 
แหล่งท่ีมา: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population  
           Division, 2011. 
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ตารางท่ี 4.2  จ านวนประชากรไทย พ.ศ.2493-2643 
 

 วยัเดก็ (0-14 ปี) วยัแรงงาน(15-59 ปี) วยัชรา (60 ปีขึน้ไป) 
ปี จ านวน 

(พนัคน) 
สดัสว่นต่อ 

ประชากร(%) 
จ านวน 
(พนัคน) 

สดัสว่นต่อ 
ประชากร (%) 

จ านวน 
(พนัคน) 

สดัสว่นต่อ 
ประชากร(%) 

2493 8,683 42.13 10,884 52.81 1,041 5.05 
2498 9,804 41.56 12,588 53.36 1,197 5.07 
2503 11,653 42.66 14,230 52.10 1,430 5.24 
2508 13,873 43.64 16,232 51.06 1,688 5.31 
2513 16,263 44.06 18,680 50.60 1,972 5.34 
2518 18,006 42.47 22,124 52.18 2,269 5.35 
2523 18,706 39.40 26,152 55.08 2,625 5.53 
2528 18,152 34.69 30,996 59.23 3,181 6.08 
2533 17,173 30.09 35,723 62.59 4,176 7.32 
2538 16,198 27.16 38,205 64.05 5,247 8.80 
2543 15,148 23.99 41,520 65.74 6,487 10.27 
2548 14,920 22.37 44,185 66.25 7,594 11.39 
2553 14,194 20.53 46,026 66.59 8,902 12.88 
2558 13,325 18.80 46,709 65.90 10,842 15.30 
2563 12,360 17.14 46,524 64.54 13,207 18.32 
2568 11,593 15.91 45,763 62.79 15,529 21.31 
2573 11,093 15.13 44,419 60.58 17,810 24.29 
2578 10,831 14.76 42,900 58.46 19,648 26.78 
2583 10,644 14.58 41,327 56.62 21,022 28.80 
2588 10,436 14.46 39,742 55.06 22,004 30.48 
2593 10,204 14.36 38,212 53.79 22,620 31.84 
2598 10,020 14.38 36,681 52.63 23,001 33.00 
2603 9,900 14.50 35,239 51.62 23,123 33.87 
2608 9,834 14.72 33,875 50.72 23,084 34.56 
2613 9,780 14.97 32,771 50.15 22,789 34.88 
2618 9,710 15.19 31,936 49.96 22,271 34.84 
2623 9,627 15.39 31,326 50.08 21,594 34.52 
2628 9,550 15.59 30,815 50.30 20,896 34.11 
2633 9,492 15.80 30,323 50.46 20,278 33.74 
2638 9,444 15.99 29,843 50.53 19,771 33.48 
2643 9,393 16.15 29,408 50.56 19,364 33.29 

 
แหล่งท่ีมา: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population  
           Division, 2011. 
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ตารางท่ี 4.3  อตัราเกือ้หนุนชนิดต่างๆ 
 

 
อตัราเก้ือหนุน 

ชนิดท่ี 

จ านวนแรงงาน จ านวนผูบ้ริโภค 
ผลผลิตภาพของ 
แรงงานอายุ

ต่างๆ 

อตัราการมีส่วนรว่มใน 
ก าลงัแรงงานของ 
แรงงานอายุต่างๆ 

สมัประสิทธ์ิการ 
บริโภคของคน 
ในวยัต่างๆ 

1 ไม่ถ่วงน ้าหนกั ไม่ถ่วงน ้าหนกั ไม่ถ่วงน ้าหนกั 
2 ไม่ถ่วงน ้าหนกั ไม่ถ่วงน ้าหนกั ถ่วงน ้าหนกั 
3 ถ่วงน ้าหนกั ถ่วงน ้าหนกั ไม่ถ่วงน ้าหนกั 
4 ถ่วงน ้าหนกั ถ่วงน ้าหนกั ถ่วงน ้าหนกั 

  
แหล่งท่ีมา: Cutler et al., 1990. 
  

แนวคดิการถ่วงน ้าหนักด้วยสมัประสิทธิก์ารบรโิภคให้กบัคนในวยัต่างๆ นัน้มาจาก
ขอ้เทจ็จรงิทีว่่าคนในแต่ละวยัจะมมีลูค่าการบรโิภคไม่เท่ากนั ขึน้อยู่กบัความจ าเป็นของวยันัน้ๆ  
โดยทัว่ไปวยัเดก็เป็นวยัทีม่คี่าใชจ้่ายในการศกึษาเล่าเรยีนสูง ในขณะที่วยัชราจะมคี่าใช้จ่ายใน
ส่วนของการรกัษาพยาบาลสูง ดงันัน้จ านวนผู้บริโภคที่ใช้ค านวณอตัราเกื้อหนุน จงึต้องถ่วง
น ้ าหนักเพื่อให้สะท้อนมูลค่าการบริโภคที่แท้จริง สิ่งที่จะน ามาถ่วงน ้ าหนักการบริโภคคือ
สมัประสทิธิก์ารบรโิภค จากขอ้มลูในสหรฐัอเมรกิา Cutler et al. (1990: 9) ค านวณว่าคนวยัเดก็
และวยัชราจะมมีลูค่าการบรโิภคเป็นรอ้ยละ 72 และ 127 ตามล าดบั เมื่อเทยีบมลูค่าการบรโิภค
ของคนในวยัแรงงาน ดงันัน้หากสมัประสทิธิก์ารบรโิภคของคนวยัแรงงานคอื 1 แลว้ สมัประสทิธิ ์
การบรโิภคของคนวยัเดก็และชราคอื 0.72 และ 1.27 ตามล าดบั ซึง่มคี่าใกลเ้คยีงกบั Elmendorf 
and Sheiner (2000) ทีค่ านวณไดว้่าสมัประสทิธิก์ารบรโิภคของคนวยัเดก็และวยัชราคอื 0.62 
และ 1.37 ตามล าดบั สมมตฐิานที่ว่าคนวยัเดก็จะมมีลูค่าการบรโิภคน้อยกว่าคนในวยัแรงงาน 
และคนสงูอายจุะมมีลูค่าการบรโิภคมากกว่าคนวยัแรงงานนัน้เป็นทีย่อมรบัในระดบัหนึ่ง เหน็ได้
จาก Guest and McDonald (2004) น าตวัเลขสมัประสทิธิก์ารบรโิภคของ Cutler et al. (1990) 
มาใช้ศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรต่อการออมในประเทศฟิลิปปินส ์
มาเลเซยี สงิคโปร ์และฮ่องกง โดย Guest and McDonald ระบุเหตุผลว่ามงีานศกึษาทีพ่บว่าค่า
สมัประสทิธิก์ารบรโิภคในประเทศต่างๆ นัน้จะมคี่าใกลเ้คยีงกนั ดงันัน้ในการศกึษานี้จะน าตวัเลข
สมัประสทิธิก์ารบรโิภคของ Cutler et al. (1990) มาใชใ้นการค านวณอตัราเกื้อหนุน กล่าวคอื คน
วยัเดก็ วยัท างาน และวยัชรา มสีมัประสทิธิก์ารบรโิภคเท่ากบั 0.72, 1 และ 1.27 ตามล าดบั ผล
การค านวณอตัราเกือ้หนุนแสดงไดด้งัตารางที ่4.4 และภาพที ่4.2 
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 เห็นได้ว่าอตัราเกื้อหนุนทัง้ 2 ชนิด เพิม่ขึ้นในช่วง พ.ศ. 2493-2553 เนื่องจากในช่วง
ระยะเวลาดงักล่าวเป็นช่วงทีส่ดัส่วนคนในวยัแรงงานเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 53 เป็นรอ้ยละ 67 ประกอบ
กบัสดัส่วนคนวยัเดก็ไดล้ดลงเรื่อยๆ และสดัส่วนผูสู้งอายุยงัไม่เพิม่ขึน้มากนัก อย่างไรกด็ตีัง้แต่ 
พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป คาดการณ์ว่าอตัราเกื้อหนุนจะลดลง เนื่องจากในช่วงดงักล่าวสดัส่วนคน
วยัแรงงานลดลงซึง่สวนทางกบัสดัส่วนผูสู้งอายุทีเ่พิม่สูงขึน้อย่างรวดเรว็ๆ (ในขณะทีส่ดัส่วนคน
วยัเดก็ค่อนขา้งคงที ่ที่ประมาณรอ้ยละ 15-16) จะสงัเกตเหน็ไดว้่าในช่วงทีอ่ตัราเกื้อหนุนลดลง
นัน้ อตัราเกื้อหนุนที่ถ่วงน ้าหนักการบรโิภคจะลดลงมากกว่าอตัราเกื้อหนุนที่ไม่ได้ถ่วงน ้าหนัก
การบรโิภค ทัง้น้ีเน่ืองจากในช่วงดงักล่าวมสีดัส่วนผู้สูงอายุมาก การใช้สมัประสทิธิก์ารบรโิภค 
(1.27) จะท าให้ปรมิาณผู้บรโิภคสูงกว่ากรณีที่ไม่ได้ถ่วงน ้าหนัก อย่างที่ได้อธบิายไปในบทที่ 3 
การทีอ่ตัราเกือ้หนุนเพิม่ขึน้หมายความว่ามสีดัส่วนประชากรวยัท างานสูงขึน้ ซึง่เป็นภาวะทีเ่อื้อ
ต่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ เพราะคนในวยัท างานมกัจะมจี านวนชัว่โมงการท างาน (Labor 
Supply) ทุนมนุษย ์เงนิออม มากกว่าคนในวยัอื่นๆ ดงันัน้ระบบเศรษฐกจิจะมกีารเตบิโต หรอื
เรยีกไดว้่าประเทศนัน้ก าลงัมลีกัษณะทีไ่ดป้ระโยชน์จากการปนัผลทางประชากร (Demographic 
Dividend) อย่างไรกด็กีารปนัผลทางประชากรนัน้เป็นเพยีงเงื่อนไขทีจ่ าเป็นแต่ไม่ใช่เงื่อนไขที่
พอเพยีงของการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะล าพงัการเกิดการปนัผลทางประชากร ไม่
สามารถท าให้เกดิการเตบิโตทางเศรษฐกจิได ้การใชป้ระโยชน์จากการปนัผลทางประชากรนัน้ 
จะต้องมลีกัษณะอื่นๆที่เอื้อต่อการพฒันาด้วย เช่นการมสีถาบนัทางเศรษฐกิจ การเมอืงและ
สงัคมที่มนีโยบายเศรษฐกิจที่เหมาะสมเป็นต้น จงึจะเพียงพอที่จะท าให้เกิดการเติบโตทาง
เศรษฐกจิได้ อกีทัง้การปนัผลทางประชากรเป็นเหตุการณ์ที่เกดิขัน้เพยีงชัว่คราวเท่านัน้ ดงันัน้
จะเหน็ไดว้่าในขณะน้ีการปนัผลทางประชากรทีป่ระเทศไทยไดร้บัไดห้มดลงแลว้ เนื่องจากอตัรา
เกือ้หนุนจะเริม่ลดลงตัง้แต่ประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป  
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ตารางท่ี 4.4  อตัราเกือ้หนุน พ.ศ. 2493-2643 
 

พ.ศ. ไม่ถ่วงน ้าหนักการ
บริโภค 

ถ่วงน ้าหนักการ
บริโภค 

พ.ศ.  ไม่ถ่วงน ้าหนักการ
บริโภค 

ถ่วงน ้าหนักการ
บริโภค 

2493 0.5281 0.5897 2573 0.6058 0.5921 
2498 0.5336 0.5947 2578 0.5846 0.5671 
2503 0.5210 0.5823 2583 0.5662 0.5460 
2508 0.5106 0.5723 2588 0.5506 0.5285 
2513 0.5060 0.5679 2593 0.5379 0.5144 
2518 0.5218 0.5827 2598 0.5263 0.5017 
2523 0.5508 0.6088 2603 0.5162 0.4913 
2528 0.5923 0.6443 2608 0.5072 0.4821 
2533 0.6259 0.6691 2613 0.5015 0.4766 
2538 0.6405 0.6758 2618 0.4996 0.4752 
2543 0.6574 0.6844 2623 0.5008 0.4769 
2548 0.6625 0.6843 2628 0.5030 0.4798 
2553 0.6659 0.6813 2633 0.5046 0.4820 
2558 0.6590 0.6666 2638 0.5053 0.4833 
2563 0.6454 0.6444 2643 0.5056 0.4840 
2568 0.6279 0.6198    

   

 

 
  
ภาพท่ี 4.2 อตัราเกือ้หนุน พ.ศ. 2493-2643 
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อตัราเกือ้หนุน 

พ.ศ. 
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4.3 โครงสร้างประชากรกบัการอยู่ดีกินดีของคนไทย จ าลองเหตกุารณ์ด้วยตวั
แบบแรมซีย ์ 

 
จากแนวทฤษฎกีารวเิคราะหผ์ลการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากร โดยประยุกต์ใชต้วั

แบบแรมซยีต์ามแนวทางการวเิคราะหข์อง Cutler et al. (1990) ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไปแลว้ในบทที ่3  
จะไดว้่าการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรมผีลต่อการบรโิภค 2 อย่างคอื (1) การทีอ่ตัราการ
เติบโตของแรงงาน      ลดลง จะท าให้ต้องลงทุนเพื่อรกัษาปรมิาณทุนต่อแรงงานให้คงที ่
(Require Investment) น้อยลง ท าใหม้เีหลอืทรพัยากรไวบ้รโิภคมากขึน้ เรยีกผลในส่วนนี้ว่าผล
ของโซโลว ์(Solow Effect) (2) การทีอ่ตัราเกื้อหนุนลดลง แสดงถงึการมจี านวนแรงงานน้อยลง
เมื่อเทยีบกบัจ านวนคนที่อยู่ในวยัพึง่พงิ (เดก็และคนชรา) นัน่คอืโดยเปรยีบเทยีบแลว้มผีู้ผลติ
น้อยลงเมือ่เทยีบกบัผูบ้รโิภค เป็นผลใหก้ารบรโิภคโดยเฉลีย่จะลดลง เรยีกผลในส่วนนี้ว่าผลของ
การพึง่พงิ (Dependency Effect) ผลของการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรต่อการบรโิภคที่
สวนทางกนันี้ ท าให้ในทางทฤษฎไีม่สามารถบอกได้อย่างชดัเจนว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้ง
ประชากรทีเ่กดิขึน้จะท าใหก้ารบรโิภคเพิม่ขึน้หรอืลดลง ดงันัน้จงึจ าเป็นต้องท าการวเิคราะหเ์ชงิ
ปรมิาณโดยการจ าลองเหตุการณ์ (Simulation) เพื่อใหไ้ดค้ าตอบทีช่ดัเจนว่าการบรโิภคทีใ่ชเ้ป็น
ตวัแทนความอยูด่กีนิดขีองคนไทยจะเปลีย่นไปอยา่งไร 
  
 4.3.1 ฟังกช์ัน่การผลิต 

ในการจ าลองเหตุการณ์จะสมมตใิหป้ระเทศไทยไม่คา้ขายกบัต่างประเทศ คอืเป็นระบบ
เศรษฐกจิแบบปิด (Close Economy) มฟีงัก์ชัน่การผลติแบบคอ็บดกักลาส (Cobb-Douglas) 
และเทคโนโลยมีผีลท าใหแ้รงงานมปีระสทิธภิาพมากขึน้ (Labor Augmenting Technology) คอื 

 
                                                     

       
                                                   

 
โดย    คอื ผลผลติในปีที ่  
    คอื สต๊อกทุนในปีที ่   
    คอื ระดบัเทคโนโลยใีนปีที ่  มอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ   ต่อปี ใหต้อนเริม่ตน้การ

วเิคราะหม์คี่าเท่ากบั 1 
    คอื จ านวนแรงงานในปีที ่  มอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ   ต่อปี 
     คอื ความยดืหยุ่นของผลผลติต่อสนิคา้ทุน  
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ท าให้ฟงัก์ชัน่การผลิตข้างต้นอยู่ในรูปของต่อหน่วยแรงงานประสทิธภิาพ (Effective 
Labor: AL) โดยการหารสมการที ่      ดว้ย      ทัง้ 2 ขา้งของสมการจะได ้

 
                                                                                                                           
  

 โดย    คอื ผลผลติต่อแรงงานประสทิธภิาพ   

  
  

         คอื คอืสนิคา้ทุนต่อแรงงานประสทิธภิาพ   

  
  

ฟงักช์ัน่การผลติขา้งต้นมสีมบตัติรงตามลกัษณะฟงัก์ชัน่การผลติของนีโอคลาสสคิ  
 
 4.3.2 ฟังกช์ัน่อรรถประโยชน์และฟังชัน่เป้าหมาย  
 ในทีน่ี้ใชส้มมตฐิานว่าอรรถประโยชน์ของคนในสงัคมจะขึน้อยูก่บัการบรโิภคเท่านัน้ โดย
มฟีงักช์ัน่อรรถประโยชน์ลกัษณะดงันี้ 
 

                                                       
  
   

   
                                                     

  
โดย    คอื การบรโิภคต่อหวัในช่วงเวลา   
  คอื ค่าสมัประสทิธิข์องการหลกีเลีย่งความเสีย่ง (Coefficient of Relative Risk 

Aversion)  
ฟงัก์ชัน่เป้าหมาย (Objective Function) คอืมลูค่าปจัจุบนัของอรรถประโยชน์ทีเ่กดิจาก

การบรโิภค แสดงไดด้งัสมการ 
 

                                           
  

     

   
                                            

 

   

 

 
   คอื มลูค่าปจัจบุนัของอรรถประโยชน์  
   คอื อตัราคดิลด  
   คอื จ านวนประชากรในช่วงเวลา   
ผูบ้รโิภคในสงัคมจะตดัสนิใจเลอืกปรมิาณการบรโิภคสนิคา้และบรกิารในช่วงเวลาต่างๆ 

โดยจะต้องแลกไดแ้ลกเสยี (Trade-off) ระหว่างการบรโิภคการออมเพื่อใหม้รีะดบัอรรถประโยชน์
รวมตลอดชวีติสงูสุด โดยจะตอ้งไมเ่กนิงบประมาณทีม่อียู่ 
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 4.3.3 ข้อจ ากดัด้านงบประมาณ   
ขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณคอื มลูค่าการบรโิภคจะตอ้งไมเ่กนิมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่อียูแ่สดง

ไดด้งัสมการ 
 

                                                                          

 

   

 

   

 

   
       คอื อตัราผลตอบแทนของสนิคา้ทุน (Return of Capital)  
      คอื การถอืครองทุน (Capital) เริม่ต้นแต่แรก      
         คอื จ านวนแรงงานในช่วงเวลา    
        คอื ค่าจา้งต่อแรงงาน 1 คน  
 

 4.3.4 การเปล่ียนแปลงการบริโภค และการเปล่ียนแปลงของทุน 
จากฟงัก์ชัน่เป้าหมายในสมการ       และขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณในสมการ       

สามารถสร้างเป็นสมการลากรานซ์ (Lagrange) เพื่อหาระดบัการบรโิภคที่เหมาะสมในแต่ละ
ช่วงเวลาทีจ่ะท าใหไ้ดร้บัอรรถประโยชน์ตลอดชวีติสงูสุดจากงบประมาณทีม่ดีงันี้ 

                

  
   

   
  

 

   

                     

 

   

              

 

   

                    

 
ท าการแก้สมการตามทีไ่ดแ้สดงไปในบทที ่3 จะไดว้่า พฤตกิรรมการบรโิภคทีจ่ะท าให้

ไดร้บัความพอใจตลอดอายสุงูสุด คอื  
 

                                           
    
   

 
              

 
                                      

  

โดย    คอื การบรโิภคต่อแรงงานประสทิธภิาพ (Consumption per Effective Worker) หรอื  

  
 

 สมการที ่      แสดงใหเ้หน็ว่า หากผลตอบแทนสุทธขิองสนิคา้ทุน             
มากกว่าอตัราคดิลดสุทธ ิ       จะท าให้การบรโิภคจะเพิม่ขึน้เพราะครวัเรอืนจะเหน็ว่า
ผลตอบแทนของการออมทีไ่ดร้บัจะท าใหม้อีรรถประโยชน์รวมตลอดชวีติสูงกว่า ดงันัน้ในกรณีนี้
เขาจะเสยีสละการบรโิภคในปจัจุบนัลงบางส่วน เพื่อออมและลงทุนเพิม่ขึน้และผลตอบแทนนัน้
จะท าใหค้รวัเรอืนบรโิภคไดม้ากขึน้ในอนาคต ในทางตรงกนัขา้มหากผลตอบแทนสุทธขิองสนิคา้
ทุนน้อยกว่าอัตราคิดลดสุทธิ ครัวเรือนจะเห็นว่าผลตอบแทนการออมเพิ่มขึ้นจะไม่ท าให้
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อรรถประโยชน์เพิม่ขึน้ ดงันัน้เขาจะไม่สละการบรโิภคในปจัจุบนัลง มกีารออมและลงทุนน้อยท า
ให้อตัราการเตบิโตของการบรโิภคลดลง จะเหน็ได้ว่าโครงสรา้งประชากรไม่มผีลต่อเกณฑก์าร
ตดัสนิใจของครวัเรอืนว่าจะบรโิภคเพิม่หรอืลดลงเปลี่ยนแปลงไป ดงันัน้การเปลี่ยนแปลงการ
บริโภคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรน่าจะส่งผ่านมาทางเงื่อนไขการ
เปลีย่นแปลงของสนิคา้ทุนในแต่ละช่วงเวลา 

การเปลีย่นแปลงของสนิคา้ทุนในแต่ละช่วงเวลา คอื 
 

                                                                                                
 
โดย    คอื จ านวนทุนต่อแรงงานประสทิธภิาพ หรอื  

  
 

 คณูดว้ย  
 
 กบัพจน์ที ่2 ทางขวามอืของสมการที ่      จะไดว้่า 

            
 

  
 
 

 
            

                                               
  

 
 
 

 
                                    

 โดย   คอือตัราเกือ้หนุน  
 

 
  

 จากสมการที่        จะเห็นได้ว่า อัตราเกื้อหนุนมีผลต่อกระบวนการสะสมทุน
เนื่องจากมบีทบาทท าให้ การบรโิภคต่อแรงงานประสทิธภิาพเปลี่ยนแปลงไป โดยหากอตัรา
เกื้อหนุนมากขึน้จะท าให้การบรโิภคต่อแรงงานประสทิธภิาพลดลง ท าให้สะสมทุนได้มากขึ้น 
ในทางตรงกนัขา้มหากอตัราเกื้อหนุนลดลง จะท าใหก้ารบรโิภคต่อแรงงานประสทิธภิาพมากขึน้ 
ท าใหร้ะบบสะสมทุนไดน้้อยลง หรอือาจจะถงึขัน้ทีท่ าใหทุ้นในระบบเศรษฐกจิลดลงได้ หากอตัรา
เกื้อหนุนลดลงมาก จนท าให้มกีารบรโิภคต่อแรงงานประสทิธภิาพมากกว่า ผลสุทธริะหว่าง
ผลผลติ         กบัการลงทุนเพื่อรองรบัแรงงานประสทิธภิาพทีจ่ะเพิม่ขึน้           และ
ส่วนทีส่กึหรอ        
 อย่างไรก็ดหีากอตัราเพิม่แรงงานลดลง จากสมการที่        แสดงให้เห็นว่าจะต้อง
สละทรพัยากรน้อยลงเพื่อลงทุนให้แรงงานใหม่แต่ละคนมทีุนเท่ากบัแรงงานคนอื่น (Required 
Investment) ดงันัน้จงึเหลอืทรพัยากรไปลงทุนเพื่อเพิม่ปรมิาณทุนระบบเศรษฐกจิไดม้ากขึน้ 
 
  
 
 
 



72 

 

 4.3.5 ผลของการโครงสร้างประชากรต่อดลุยภาพระยะยาว 
ในการศกึษานี้จะสมมตใิหต้อนเริม่ต้นวเิคราะห์       ระบบเศรษฐกจิเป็นดุลยภาพ

ระยะยาว (Steady State) ดงันัน้การบรโิภคต่อแรงงานประสทิธภิาพจะคงที ่หรอือตัราการเตบิโต
ของการบรโิภคต่อแรงงานประสทิธภิาพในสมการที ่      เท่ากบั 0 ดงันัน้จะไดว้่า 

  
                                                                                                       
 

จากสมการที ่      ที ่       จะไดว้่า               น าไปแทนในสมการที ่
       จะได ้

              
ดงันัน้สนิคา้ทุนในตอนเริม่การวเิคราะห ์หรอืทีดุ่ลยภาพระยะยาว       จะมคี่าเท่ากบั 

                                                   
      

 
 

 
   

                                        

 
 จะเห็นได้ว่าโครงสร้างประชากรไม่มผีลต่อปรมิาณทุนในดุลยภาพระยะยาว เพราะ
ปรมิาณสนิค้าทุนในดุลยภาพระยะยาวขึ้นอยู่กบัสมัประสทิธิอ์ื่นๆ ซึ่งในการศกึษานี้สมมตใิห้มี
ค่าคงทีต่ลอดช่วงการวเิคราะห ์ 
 และในท านองเดยีวกนั ในดุลยภาพระยะยาว สนิคา้ทุนต่อแรงงานประสทิธภิาพจะคงที ่
หรอืการเปลี่ยนแปลงสนิค้าทุนในสมการที่        มอีตัราการเติบโตเท่ากบั 0 ดงันัน้การ
บรโิภคต่อแรงงานประสทิธภิาพตอนเริม่วเิคราะหค์อื 
 

                                   
  

  
 
 

 
                                                  

และการบรโิภคต่อหวัในตอนเริม่วเิคราะหค์อื 
      
                                     

                                                     
  

สมการที่        หมายความว่าการบรโิภคต่อหวัจะลดลงหากอัตราส่วนสนับสนุน
ลดลง (Dependency Effect) แต่การบรโิภคต่อหวัจะเพิม่ขึน้หากอตัราการเตบิโตของแรงงาน
ลดลง (Solow Effect) 
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 4.3.6 การจ าลองเหตุการณ์ 
จากสมการที่       และ        ซึ่งเป็นสมการส าคญัของตวัแบบที่แสดงให้เหน็ว่า

การบรโิภคและปรมิาณทุนในแต่ละช่วงเวลามกีารเปลีย่นแปลงอยา่งไร และสมการดงักล่าวจะถูก
น าไปใชใ้นการค านวณเพื่อจ าลองเหตุการณ์ดว้ย ซึง่จะเหน็ว่าสมัประสทิธิท์ี่จ าเป็นต้องใช้ไดแ้ก่ 
อตัราการเสื่อมมูลค่า    , อตัราคดิลดของสงัคม    , สมัประสทิธิข์องการหลกีเลี่ยงความ
เสี่ยง    , อตัราการเตบิโตของเทคโนโลย ี   , สดัส่วนผลตอบแทนของทุนต่อผลผลติรวม 
   , อัตราส่วนสนับสนุน     และอัตราการเติบโตของแรงงาน     ดงันัน้จงึต้องท าการ
ก าหนดค่าสมัประสทิธิเ์หล่าน้ีเสยีก่อน โดยค่าสมัประสทิธิท์ี่น ามาใช้งานศกึษาน้ีจะอ้างองิจาก
เอกสารงานวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่สรปุไดด้งัตารางที ่4.5  

ในการศกึษานี้จะท าการจ าลองเหตุการณ์รายปีระหว่าง พ.ศ. 2553-2643 รวมทัง้สิน้ 90 
ปี โดยให้ตอนเริม่ต้นการวเิคราะห์ (พ.ศ. 2553) ระบบเศรษฐกิจอยู่ในภาวะดุลยภาพ โดยให้
โครงสร้างประชากรเริม่เปลี่ยนแปลงตัง้แต่ พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ซึ่งโครงสร้างประชากรจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามการคาดการณ์จ านวนประชากรจากองค์การสหประชาชาติ และสมมตใิห้
โครงสรา้งประชากรหยุดเปลีย่นแปลงในปีสุดทา้ยของการพยากรณ์ (2643) เนื่องจากขอ้มลูของ
องคก์ารสหประชาชาตเิป็นการพยากรณ์ราย 5 ปี ดงันัน้ในทีน่ี้จงึต้องประมาณขอ้มลูประชากรใน
ปีอื่นๆ แบบเสน้ตรง (Linear Interpolation) เพื่อปรบัขอ้มลูใหเ้ป็นรายปี นอกจากนี้เนื่องจากค่า
สมัประสทิธิก์ารหลกีเลีย่งความเสีย่งจะมคี่าอยูร่ะหว่าง 1 และ 4 (Valentim and Prado, 2008:8) 
ดงันัน้จะท าการจ าลองเหตุการณ์ 2 กรณีคอื กรณีที ่1 ค่าสมัประสทิธิก์ารหลกีเลีย่งความเสีย่งมี
ค่าเท่ากบั 1 ส่วนกรณีที่ 2 ค่าสมัประสทิธิข์องการหลกีเลี่ยงความเสี่ยงมคี่าเท่ากบั 4 เพื่อให้
ทราบช่วงของผลที่อาจเกดิขึน้ (Range of Result) จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากร 
โดยทัง้ 2 เหตุการณ์จะแบ่งยอ่ยออกเป็น 2 กรณ ีคอืกรณทีีใ่ชอ้ตัราเกื้อหนุนแบบถ่วงน ้าหนักการ
บรโิภคและแบบทีไ่มถ่่วงน ้าหนกัการบรโิภค รวมทัง้สิน้จะมกีารจ าลองเหตุการณ์ทัง้หมด 4 กรณ ี
โดยทุกกรณีจะใช้สมมติฐานว่าไม่มีการเติบโตของเทคโนโลยีเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
ปรมิาณการบรโิภคได้อย่างชดัเจน ภาพรวมการจ าลองเหตุการณ์สรุปได้ดงัภาพที่ 4.3 และผล
การจ าลองเหตุการณ์แสดงในภาพที ่4.4 และตารางที ่4.6 
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ตารางท่ี 4.5 สมัประสทิธิท์ีใ่ชใ้นการศกึษา 
 

ตวัแปร ค่าของตวัแปร อ้างอิง 
1. สมัประสทิธิก์ารหลกีเลีย่ง
ความเสีย่ง     

มคี่าอยู่ระหว่าง 1 
และ 4 

Valentim and Prado,2008: 8. 

2. อตัราคดิลดของสงัคม     รอ้ยละ 3 Asafu – Adjaye and Tapsuwan, 
2008: 1129.  

3. อตัราการเสื่อมมลูค่า     รอ้ยละ 2.5  Cook and Devereux, 2004: 14. 
4. สดัส่วนผลตอบแทนของทุน
ต่อผลผลติรวม     

รอ้ยละ 27.4 Pholphirul, 2005. 

 
 

 
ภาพท่ี 4.3 การจ าลองเหตุการณ์ในกรณต่ีางๆ 

 
 
 

การจ าลอง
เหตุการณ์ 

สมัประสทิธิ ์
หลกีเลีย่งความ
เสีย่ง เท่ากบั 1 

อตัราเกือ้หนุนไม่
ถ่วงน ้าหนกัการ

บรโิภค 

อตัราเกือ้หนุนถ่วง
น ้าหนกัการบรโิภค 

สมัประสทิธิ ์
หลกีเลีย่งความ
เสีย่ง เท่ากบั 4 

อตัราเกือ้หนุนไม่
ถ่วงน ้าหนกัการ

บรโิภค 

อตัราเกือ้หนุนถ่วง
น ้าหนกัการบรโิภค 



75 

 

 
 
ภาพท่ี 4.4 การบรโิภคต่อหวัจากการจ าลองเหตุการณ์ในกรณต่ีางๆ 
หมายเหต ุ1. ใหก้ารบรโิภคต่อหวัใน พ.ศ. 2553 เป็นปีฐาน และมคี่าเท่ากบั 100 
      2. ผลการจ าลองเป็นรายปีระหว่างพ.ศ. 2553-2643 แสดงในภาคผนวก 

 
 จากตาราง 4.6 และภาพที ่4.4 หากใหก้ารบรโิภคต่อหวัใน พ.ศ.2553 เป็นปีฐาน และมี
ค่าเท่ากบั 100 แลว้จะเหน็ว่าหากปจัจยัอื่นๆ คงที ่และโครงสรา้งประชากรเกดิการเปลีย่นแปลง
ตามการพยากรณ์แลว้ การบรโิภคต่อหวัทีเ่หมาะสม (Optimal) จะมแีนวโน้มลดลง จนถงึ พ.ศ.  
2643 หรอือกี 90 ปีขา้งหน้า การบรโิภคต่อหวัจะน้อยกว่าปีฐานระหว่างรอ้ยละ 18-26 ขึน้อยู่กบั
สมมตฐิานในแต่ละกรณี การบรโิภคต่อหวัในพ.ศ. 2643 หรอืปีสุดทา้ยของการจ าลองเหตุการณ์
นัน้จะลดลงจนใกลเ้คยีงกบัดุลยภาพระยะยาว (Steady State) ซึง่ทีดุ่ลยภาพระยะยาว การบรโิภค
ต่อหัวจะลดลงระหว่างร้อยละ 20-26 ทัง้นี้เป็นเพราะตัง้แต่ พ.ศ. 2608 เป็นต้นไปโครงสร้าง
ประชากรจะมกีารเปลี่ยนแปลงน้อยจนเกอืบคงที่ เป็นทีน่่าสงัเกตว่าในระยะสัน้การบรโิภต่อหวั
จะเพิม่ขึน้เลก็น้อย คอืในระหว่าง พ.ศ. 2555-2571 ยงัมบีางกรณีทีก่ารบรโิภคต่อหวัมากกว่าปี
ฐาน ทัง้นี้เป็นเพราะการบรโิภคที่เพิม่ขึ้นเพราะลงทุนน้อยลงเพื่อให้แรงงานใหม่มทีุนเท่ากับ
แรงงานเดมิ (ผลของโซโลว์) นัน้มากกว่าการลดลงของการบรโิภคที่เกิดจากอตัราเกื้อหนุนที่
เพิม่ขึน้ (ผลการพึง่พา) แต่ภายหลงั พ.ศ. 2571 เป็นต้นไป การบรโิภคต่อหวัจะลดลงต ่ากว่าปี
ฐานในทุกกรณี เพราะอตัราเกื้อหนุนจะลดลงตลอดช่วงระยะเวลาดงักล่าวและผลของการพึง่พา
มากกว่าผลของโซโลว ์ 
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ไมถ่่วงน ำ้หนกักำรบริโภคและสมัประสิทธ์ิหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง=1 

ถ่วงน ำ้หนกักำรบริโภคและสมัประสิทธ์ิหลีกเลีย่งควำมเสี่ยง=1 

ไมถ่่วงน ำ้หนกักำรบริโภคและสมัประสิทธ์ิหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง=4 

ถ่วงน ำ้หนกักำรบริโภคและสมัประสิทธ์ิหลีกเลีย่งควำมเสี่ยง=4 

พ.ศ. 

การบรโิภคต่อหวั  
ปี2553 มคี่าเท่ากบั 100 
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ตารางท่ี 4.6 การบรโิภคต่อหวัจากการจ าลองเหตุการณ์ในกรณต่ีางๆ 
 

 
 

พ.ศ. 

สมัประสิทธ์ิของการหลีกเล่ียง 
ความเส่ียง       

สมัประสิทธ์ิของการหลีกเล่ียง 
ความเส่ียง       

ไม่ถ่วงน ำ้หนัก
กำรบริโภค 

ถ่วงน ำ้หนกักำร
บริโภค 

ไม่ถ่วงน ำ้หนัก
กำรบริโภค 

ถ่วงน ำ้หนกักำร
บริโภค 

2553 100.00 100.00 100.00 100.00 
2560 101.15 100.50 100.54 100.23 
2565 101.30 99.62 100.66 99.80 
2570 100.54 97.74 100.29 98.76 
2575 98.31 94.53 99.01 96.78 
2580 95.63 91.11 97.26 94.39 
2585 93.01 87.95 95.35 91.91 
2590 90.57 85.12 93.35 89.45 
2595 88.57 82.83 91.58 87.26 
2600 86.55 80.65 89.67 85.02 
2605 84.78 78.81 87.88 83.00 
2610 82.86 76.90 85.87 80.82 
2615 81.45 75.58 84.24 79.14 
2620 80.69 74.92 83.18 78.05 
2625 80.64 74.96 82.80 77.67 
2630 80.88 75.29 82.74 77.62 
2635 81.04 75.54 82.65 77.55 
2640 80.99 75.57 82.40 77.31 
2643 80.02 74.70 81.30 76.27 

ดุลยภาพใหม ่ 79.98 74.66 79.98 74.66 

 
หมายเหต ุ1. ใหก้ารบรโิภคต่อหวัใน พ.ศ. 2553 เป็นปีฐาน และมคี่าเท่ากบั 100 
     2. ผลการจ าลองเป็นรายปีระหว่าง พ.ศ. 2553-2643 แสดงในภาคผนวก 
 
 ผลของการพึง่พาและผลของโซโลวท์ีท่ าใหก้ารบรโิภคเปลีย่นแปลงสามารถเหน็ไดอ้ย่าง
ชดัเจนโดยการพิจารณาจากการบรโิภคในดุลยภาพที่เกิดจากโครงสร้างประชากรในปีนัน้ๆ 
กล่าวคอืหากให้อตัราเกื้อหนุนและอตัราเพิม่แรงงานคงที่เท่ากบัปีนัน้ๆ และให้ระบบเศรษฐกจิ
ปรบัตวัจนเขา้สู่ดุลยภาพ จากตารางที่ 4.7 ซึ่งเป็นการเปรยีบเทยีบปรมิาณการบรโิภคในดุลย
ภาพในปีนัน้ๆ กบั พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นปีฐาน จะเห็นได้ว่าตารางแบ่งผลการเปลี่ยนแปลงการ
บรโิภคออกเป็น 2 กรณีคอื กรณีใช้อตัราเกื้อหนุนที่ถ่วงน ้าหนักการบรโิภค และกรณีที่ไม่ถ่วง
น ้าหนักการบรโิภค ในแต่ละกรณีผลการเปลี่ยนแปลงการบรโิภคจะเกดิจากผลสุทธริะหว่างผล
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ของการพึ่งพาและผลของโซโลว์ ซึ่งจะเห็นว่าผลของโซโลว์จะเพิม่ขึน้ตลอดช่วงการวเิคราะห ์
เนื่องจากอัตราเพิม่แรงงานลดลงตลอดช่วง ท าให้ระบบเศรษฐกิจใช้ทรพัยากรเพื่อลงทุนให้
แรงงานใหมม่ทีุนเท่ากบัแรงงานเดมิน้อยลง จงึเหลอืทรพัยากรไวบ้รโิภคไดม้ากขึน้ ในขณะทีผ่ล
ของการพึ่งพา (เท่ากับอตัราการเปลี่ยนแปลงของอตัราเกื้อหนุน) จะท าให้การบรโิภคลดลง
เรือ่ยๆตลอดช่วงการวเิคราะหเ์มือ่เทยีบกบัปีฐาน  

การตอบสนองต่อความเสี่ยงมผีลพฤตกิรรมการปรบัตวัในการบรโิภค โดยจากตาราง 
4.6 และภาพที่ 4.4 จะเหน็ได้ว่ากรณีที่ใชส้มัประสทิธิห์ลกีเลี่ยงความเสี่ยงเท่ากบั 4 หรอืโดย
เปรียบเทียบแล้วเป็นการสมมติให้ครวัเรือนเป็นคนที่กลัวความเสี่ยง การบริโภคจะมีการ
เปลีย่นแปลงน้อยกว่ากรณีใชส้มัประสทิธิห์ลกีเลีย่งความเสีย่งเท่ากบั 1 หรอืครวัเรอืนทีไ่ม่กลวั
ความเสี่ยง (โดยเปรยีบเทยีบ) เสมอ เพราะผู้ที่มพีฤติกรรมกลวัความเสี่ยง เมื่อปรมิาณการ
บรโิภคเปลีย่นแปลงไป อรรถประโยชน์ประโยชน์ส่วนเพิม่จะเปลีย่นแปลงมาก ดงันัน้เขาจะมกีาร
วางแผนการบรโิภคและการออมเพื่อใหป้รมิาณการบรโิภคในแต่ละช่วงเวลามคีวามใกลเ้คยีงกนั 
เพื่อไมใ่หอ้รรถประโยชน์ส่วนเพิม่เปลีย่นแปลงมากเกนิไป 

ภาพที ่4.5 แสดงเสน้ทางการปรบัตวัของความสมัพนัธร์ะหว่างการบรโิภคต่อหวัและทุน
ต่อแรงงาน จากดุลยภาพเดมิไปยงัดุลยภาพใหม่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงแรกที่โครงสร้าง
ประชากรเปลี่ยนแปลงและผลของโซโลว์มากกว่าผลของการพึ่งพา ทุนต่อแรงงานในระบบ
เศรษฐกจิจะลดลง หลงัจากนัน้การบรโิภคต่อหวัและทุนต่อแรงงานจะเพิม่ขึ้น จนกระทัง่ถงึพ.ศ.
2572 เป็นต้นไป ที่ผลของการพึ่งพาจะมากกว่าผลของโซโลว์ เป็นผลให้การบรโิภคต่อหัว
ปรบัตวัลดลงเมื่อเทยีบกบัดุลยภาพเดมิ จนเขา้สู่ดุลยภาพใหม่ทีก่ารบรโิภคต่อหวัจะต ่ากว่าดุลย
ภาพเดมิประมาณรอ้ยละ 24 ในขณะทีทุ่นต่อแรงงานจะเพิม่ขึน้จนเกนิระดบัดุลยภาพไป แต่เมื่อ
ถงึระดบัที่ผลของการพึง่พาสูงมาก จะท าใหก้ารบรโิภคต่อแรงงานมากขึน้ จงึท าใหท้รพัยากรที่
ผลติได้ในแต่ละปีมไีม่เพยีงพอต่อการบรโิภคและการลงทุนเพื่อชดเชยส่วนที่สกึหรอและเพื่อ
ชดเชยแรงงานใหม่ ดงันัน้ทุนต่อแรงงานจะลดลงเขา้สู่ดุลยภาพใหม่ซึง่มปีรมิาณทุนต่อแรงงาน

เท่ากบัดุลยภาพเดมิ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมการที ่       ที ่      
      

 
 

 

    ซึง่แสดงให้
เหน็ว่าการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรไมม่ผีลต่อทุนต่อแรงงานในระยะยาว 
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ตารางท่ี 4.7 ผลของการพึง่พาและผลของโซโลวท์ีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงการบรโิภค 
 

 
 

พ.ศ. 

ไม่ถ่วงน ้าหนกัการบรโิภค ถ่วงน ้าหนกัการบรโิภค 
ผลการ 
พึง่พา 
(รอ้ยละ) 

ผลของ 
โซโลว ์
(รอ้ยละ) 

การ
เปลีย่นแปลง 
การบรโิภค  
(รอ้ยละ) 

ผลการ 
พึง่พา 
(รอ้ยละ) 

ผลของ 
โซโลว ์
(รอ้ยละ) 

การ
เปลีย่นแปลง 
การบรโิภค  
(รอ้ยละ) 

2553 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2554 -0.08 3.00 2.92 -0.54 2.98 2.44 
2555 -0.29 3.00 2.71 -0.98 2.98 2.00 
2556 -0.49 3.00 2.50 -1.41 2.97 1.55 
2557 -0.70 2.99 2.30 -1.84 2.96 1.12 
2558 -0.90 2.99 2.10 -2.26 2.95 0.69 
2559 -1.32 5.17 3.86 -2.93 5.09 2.16 
2560 -1.73 5.15 3.42 -3.58 5.05 1.47 
2561 -2.14 5.13 2.99 -4.23 5.02 0.79 
2562 -2.55 5.11 2.56 -4.88 4.99 0.11 
2563 -2.95 5.09 2.13 -5.51 4.95 -0.56 
... ... ... ... ... ... ... 

2573 -8.9 7.61 -1.29 -13.19 7.25 -5.93 
2583 -14.86 7.9 -6.96 -19.94 7.42 -12.51 
2593 -19.11 7.69 -11.42 -24.58 7.17 -17.41 
2603 -22.37 7.46 -14.91 -27.97 6.92 -21.05 
2613 -24.58 6.61 -17.97 -30.11 6.12 -23.99 
2623 -24.69 5.33 -19.35 -30.07 4.95 -25.12 
2633 -24.12 5.08 -19.04 -29.32 4.73 -24.59 
2643 -23.88 3.86 -20.02 -28.95 3.60 -25.34 
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ภาพท่ี 4.5 การเปลีย่นแปลงดุลยภาพระยะยาวของการบรโิภคต่อหวัและทุนต่อแรงงาน ทีเ่กดิ  
     จากการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากร 
หมายเหตุ  เป็นกรณทีีส่มัประสทิธิห์ลกีเลีย่งความเสีย่งเท่ากบั 1 และอตัราเกือ้หนุนไม่        
      ถ่วงน ้าหนกัการบรโิภค กรณอีื่นๆ แสดงในภาคผนวก 
 

การเปลี่ยนแปลงปริมาณบริโภคที่เหมาะสมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ าง
ประชากรที่อธบิายไปแล้วนัน้ มคีวามสมัพนัธก์บัอตัราการออมที่เหมาะสม (Optimal Saving) 
จากภาพที ่ 4.6 จะเหน็ว่าอตัราการออมทีเ่หมาะสมจะลดลงจากดุลยภาพเดมิที่รอ้ยละ 16.4 ใน 
พ.ศ. 2553 เป็นรอ้ยละ 12.27 ใน พ.ศ. 2554 และจะลดลงจนเหลอืเพยีงรอ้ยละ 8.8 ใน พ.ศ. 
2588 ซึ่งเป็นอตัราที่ต ่าที่สุดในช่วงของการจ าลองเหตุการณ์ โดยหลงัจากนัน้เป็นต้นไป อตัรา
การออมทีเ่หมาะสมจะเพิม่ขึน้ จนถงึ พ.ศ. 2643 อตัราการออมจะเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 12.22 
ใกล้เคยีงกบัอตัราการออมในดุลยภาพใหม่ (ร้อยละ 12.20) ซึ่งเป็นอตัราการออมที่ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับอัตราการออมในดุลยภาพเดิม ดังนัน้อัตราการออมที่เหมาะสมกับลักษณะ
โครงสรา้งประชากรในช่วง พ.ศ. 2553-2643 คอือตัราการออมทีล่ดต ่าลง 
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ภาพท่ี 4.6 อตัราการออมทีเ่หมาะสม 
หมายเหตุ เป็นกรณีทีส่มัประสทิธิห์ลกีเลีย่งความเสีย่งเท่ากบั 1 และอตัราเกือ้หนุนไม่        
      ถ่วงน ้าหนกัการบรโิภค กรณอีื่นๆ แสดงในภาคผนวก 

 
อยา่งไรกด็ใีนเรือ่งอตัราการออมทีเ่หมาะสมนี้ จะต้องพจิารณาเพิม่เตมิและต้องใชค้วาม

ระมดัระวงัในการสรุปผล เพราะว่าแมว้่าผลการศกึษาจะชี้ว่าอตัราการออมที่เหมาะสมกบัการ
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ระหว่าง พ.ศ. 2554 - 2643 คอือตัราการออม
ทีต่ ่าลง แต่การทีจ่ะสรุปว่าประเทศไทยควรลดอตัราการเงนิออมใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง
โครงสรา้งประชากรเพื่อใหม้อีรรถประโยชน์สูงสุดนัน้อาจจะไม่ถูกต้อง ในประเดน็น้ี จอรจ์ อเคอร์
ลอฟ (George Akerlof) อภปิรายประเดน็เดยีวกนัน้ีในผลการศกึษาของ Cutler et al. (1990) ว่า
แมว้่าอตัราการออมที่เหมาะสมในช่วงที่อตัราการเกิดลดลง คอือตัราการออมที่ต ่าลง เนื่องจาก
จะต้องใช้เงินออมน้อยลงในการลงทุนสร้างสินค้าทุนให้กับแรงงานใหม่ให้มีปริมาณทุนต่อ
แรงงานเท่าเดมิ แต่หากช่วงเวลาก่อนหน้านัน้ ที่อตัราเกดิสูง (ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องการอตัราการ
ออมทีส่งูขึน้เพื่อรองรบัแรงงานใหม ่เพื่อลงทุนใหป้รมิาณสนิคา้ทุนต่อจ านวนแรงงานคงที)่ อตัรา
การออมไม่ได้สูงเพยีงพอแล้ว การแนะน าให้ลดอตัราการออมในเวลาถดัมาเมื่ออตัราการเกิด
ลดลงนัน้อาจจะเป็นการซ ้าเตมิปญัหาการขาดแคลนเงนิออม ดงันัน้การทีจ่ะสรุปไดว้่าเฉพาะการ
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรประเทศไทยควรจะลดหรอืเพิม่อตัราการออมนัน้ ต้องพจิารณา
ว่าในช่วงก่อน พ.ศ. 2553 นัน้มปีรมิาณเงนิออมเพยีงพอหรอืไม่ ซึ่งจากขอ้มลูของส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิชีใ้หเ้หน็ว่าตัง้แต่ พ.ศ. 2533-2540 ไทย
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ปรมิาณเงนิออมน้อยกว่ามลูค่าการลงทุนมาโดยตลอด และแมว้่า พ.ศ. 2541-2547 ปรมิาณการ
ออมจะมากกว่ามูลค่าการลงทุน แต่ก็เป็นเพราะว่าช่วงดงักล่าวอยู่ในช่วงเศรษฐกิจตกต ่าการ
ลงทุนต่างๆจงึเกดิขึน้น้อยกว่าปกติ ใน พ.ศ. 2548 ปรมิาณการออมกลบัมาน้อยกว่ามลูค่าอกี
ครัง้หนึ่ง อยา่งไรกด็ใีนช่วง พ.ศ. 2549-2552 ไทยปรมิาณการออมมมีากกว่าการลงทุน ดงันัน้จะ
เหน็ว่าในอดตีที่ผ่านมาไทยมปีรมิาณเงนิออมไม่เพยีงพอต่อความต้องการประกอบกบัแรงงาน
กว่ารอ้ยละ 60 เป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่มหีลกัประกนัรายไดใ้นวยัชรา ดงันัน้การแนะน าให้
เพิม่อตัราการออมจงึสมเหตุสมผลมากกว่า 
 การศกึษานี้มอีตัราเกือ้หนุนเป็นตวัแปรส าคญัทีใ่ชบ้่งบอกถงึการเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง
ประชากร โดยค านวณจากสดัส่วนคนวยัแรงงานต่อประชากรทัง้หมด โดยวยัแรงงานจะหมายถงึ
คนทีม่อีายรุะหว่าง 15-60 ปี ดงันัน้จงึเป็นการใชส้มมตฐิานโดยนัยว่าแรงงานจะหยุดท างานทนัที
เมื่อมอีายุ 60 ปีขึน้ไป แต่ในความเป็นจรงิแลว้ยงัมผีู้สูงอายุจ านวนมากทีย่งัท างานอยู่ และยงั
สามารถท างานไดด้ ีจากการส ารวจของส านักงานสถติแิห่งชาตพิบว่า ใน พ.ศ. 2552 มผีูสู้งอาย ุ
(60 ปีขึน้ไป) กว่ารอ้ยละ 37.2 ยงัคงท างานอยู่ โดยเฉพาะผูสู้งอายุชายทีย่งัท างานอยู่สูงถงึรอ้ย
ละ 49.4 ดงันัน้ปรมิาณการบรโิภคหรอืความอยู่ดกีนิดขีองคนไทยที่ศกึษาพบจงึอาจจะลดลง
มากกว่าเหตุการณ์ที่เกดิขึน้จรงิ ซึ่งจากการทดลองใหผู้้สูงอายุยงัคงท างานอยู่ โดยการเปลี่ยน
อายุเกษยีณจาก 60 เป็น 65 ปี พบว่าหากใหป้รมิาณการบรโิภคในดุลยภาพแรก (พ.ศ. 2553) 
ของกรณีเกษยีณเมื่ออายุ 60 ปีเป็นกรณีฐานส าหรบัเปรยีบเทยีบแล้ว การบรโิภคต่อหวัในช่วง  
พ.ศ. 2554-2583 จะมากกว่ากรณฐีาน จากนัน้การบรโิภคจะลดลงจนถงึ พ.ศ. 2643 การบรโิภค
ต่อหวัจะต ่ากว่ากรณฐีานรอ้ยละ 16 ซึง่ลดลงน้อยกว่าเมือ่ใชอ้ายเุกษยีณ 60 ปี (ลดลงรอ้ยละ 26) 
ผลในส่วนนี้แบ่งขอ้สรุปไดอ้อกเป็น 2 ขอ้คอื (1) การบรโิภคต่อหวัหรอืความอยู่ดกีนิดจีะลดลง
น้อยกว่า หากรวมผลของแรงงานผู้สูงอายุที่ท างานนอกระบบ (2) การขยายอายุเกษียณการ
ท างานจาก 60 เป็น 65 ปีสามารถบรรเทาผลกระทบต่อความอยูด่กีนิดไีดบ้างส่วน (ภาพที ่4.7)  
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ภาพท่ี 4.7 การบรโิภคต่อหวักรณทีีเ่กษยีณการท างานเมือ่อาย ุ65 ปี 

หมายเหต ุ1.ดุลยภาพใน พ.ศ. 2553 กรณใีชอ้ายเุกษยีณ 60 ปี มคี่าเท่ากบั 100  
      2.เป็นกรณสีมัประสทิธิห์ลกีเลีย่งความเสีย่งเท่ากบั 1 และถ่วงน ้าหนกัการบรโิภค 
  
 โดยสรปุแลว้ งานศกึษานี้ใชป้รมิาณการบรโิภคต่อหวัเป็นตวัชีว้ดัอย่างง่ายของความอยู่
ดีกินดีของคนไทย ดังนัน้จากผลการศึกษาจึงชี้ว่าหากปจัจยัอื่นๆ คงที่ การเปลี่ยนแปลง
โครงสรา้งประชากรทีเ่กดิขึน้ จะท าใหค้วามอยู่ดกีินดขีองคนไทยเมื่อเทยีบกบั พ.ศ. 2553 ดขีึน้
เลก็น้อยในระยะสัน้หรอืระหว่าง พ.ศ. 2555-2571 แต่หลงัจากนัน้เป็นต้นไปความอยู่ดกีนิดขีอง
คนไทยจะลดลงทุกปี จนกระทัง่ถึง พ.ศ. 2643 หรอื 90 ปีให้หลงั การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้ง
ประชากรจะท าให้ความอยู่ดกีนิดขีองคนไทยลดลงประมาณรอ้ยละ 16-25 เมื่อเทยีบกบั พ.ศ. 
2553 และหากรวมผลบางส่วนทีเ่กดิจากแรงงานนอกระบบยงัคงท างานอยู่แมว้่าจะมอีายุเกนิ 60 
ปีไปแลว้พบว่าความอยูด่กีนิดจีะลดลงต ่ากว่า 
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การบรโิภคต่อหวั 
พ.ศ.2553 เท่ากบั 100 



บทท่ี 5 
 

สรปุผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรปุผลการศึกษา 
  
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรจากสังคมที่มคีนวัยเด็กและวยัท างานมาก มี
คนชราน้อย เป็นมสีดัส่วนคนชรามาก และมสี่วนเดก็และคนวยัท างานน้อย เป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิ
ขึน้กบัทุกประเทศทัว่โลก ประเทศที่พฒันาแล้วมกัจะเกดิการเปลี่ยนแปลงนี้ไปแล้ว ในขณะที่
ประเทศก าลงัพฒันาส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงที่ก าลงัเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว การเปลี่ยนแปลง
โครงสรา้งประชากรมสีาเหตุมาจากการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ทีม่ผีลท าใหอ้ตัราการเกดิและ
อตัราการเสยีชวีติ (ซึง่เป็น 2 ปจัจยัส าคญัทีส่่งผลต่อโครงสรา้งประชากร) เปลีย่นแปลงจากอตัรา
สงูมาสู่อตัราทีต่ ่าลง เป็นเหตุใหส้ดัส่วนเดก็และคนวยัท างานลดลง และมสีดัส่วนผูสู้งอายุเพิม่ขึน้ 
หากมสีดัส่วนผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 จะเรยีกว่าสงัคมผู้สูงอายุ ดงันัน้การเปลี่ยนแปลง
โครงสรา้งประชากรบางครัง้จะเรยีกว่าการเกดิสงัคมผูส้งูอาย ุ 
 ปจัจุบนัประเทศอยู่ระหว่างการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากร โดยในอดตี เช่น พ.ศ. 
2503 ไทยมสีดัส่วนคนวยัเดก็สูงถงึรอ้ยละ 42 ปรบัลดลงเหลอืรอ้ยละ 20 ใน พ.ศ. 2553 คนวยั
ชราเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 5 เป็น รอ้ยละ 13 ในช่วงเวลาเดยีวกนั และคนวยัท างานเพิม่ขึน้จากรอ้ย
ละ 52 เป็นรอ้ยละ 67 อย่างไรกด็ ีคาดการณ์ว่าใน พ.ศ. 2463 คนวยัเดก็ วยัท างานและวยัชรา
จะมสีดัส่วนรอ้ยละ 16, 51 และ 33 ตามล าดบั เมื่อสดัส่วนคนวยัแรงงานซึง่เป็นปจัจยัการผลติที่
ส าคญัลดลง หมายความว่ามคีนทีท่ าหน้าทีเ่ป็นแรงงานในการผลติสนิคา้และบรกิารน้อยลงเมื่อ
เทยีบกบัจ านวนผูบ้รโิภค จงึท าให้เกดิค าถามขึน้ว่า การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรจะท า
ให้ความอยู่ดกีนิดขีองคนไทย (ในการศกึษานี้ใช้การบรโิภคต่อหวัเป็นตวัชี้วดัความอยู่ดกีนิดี) 
ลดลงหรอืไม่ หรอืการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งระชากรท าให้เกดิค่าเสยีโอกาสขึน้ในรปูของความ
อยู่ดกีนิดทีี่ต ่าลงหรอืไม่ การศกึษานี้จงึประยุกต์ใช้แบบจ าลองของแรมซยี ์(Ramsey Model) 
จ าลองเหตุการณ์เพื่อตอบค าถามดงักล่าว 
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 ผลการจ าลองเหตุการณ์พบว่าหากให้ พ.ศ. 2553 เป็นปีฐาน หากปจัจยัอื่นๆ คงที ่การ
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรจะท าใหก้ารบรโิภคต่อหวัเพิม่ขึน้เลก็น้อยในระยะสัน้ หรอืช่วง
พ.ศ. 2555-2571 แต่จะลดลงในระยะยาว โดยใน พ.ศ. 2643 ความอยู่ดกีนิดขีองคนไทยจะน้อย
กว่าปีฐานอยู่ประมาณรอ้ยละ 18-26 (ขึน้อยู่กบัสมมตฐิานของตวัแปร) อย่างไรก็ดแีรงงานของ
ไทยส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบที่ส่วนใหญ่แลว้จะยงัคงท างานต่อไปแมว้่าจะมอีายุเกนิ 60 
ไปแลว้ ดงันัน้จงึทดลองใชผู้ส้งูอายทุ างานจนถงึ 65 ปี พบว่าใน พ.ศ. 2643 การบรโิภคต่อหวัจะ
น้อยกว่าปีฐานรอ้ยละ 16 ซึ่งลดลงน้อยกว่าการเกษียณการท างานที่อายุ 60 ปี (ลดลงรอ้ยละ 
26) ผลในส่วนนี้แบ่งขอ้สรุปไดอ้อกเป็น 2 ขอ้คอื (1) การบรโิภคต่อหวัหรอืความอยู่ดกีนิดจีะ
ลดลงน้อยกว่า หากรวมผลของแรงงานผูสู้งอายุทีท่ างานนอกระบบ (2) การขยายอายุเกษยีณ
การท างานจาก 60 เป็น 65 ปีสามารถบรรเทาผลกระทบต่อความอยูด่กีนิดไีดบ้างส่วน  
 กล่าวโดยสรุป การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรจะท าใหค้วามอยูด่กีนิดขีองคนไทย
ลดลงในระยะยาว กล่าวคอืใน พ.ศ. 2643 ความอยูด่กีนิดจีะน้อยกว่า พ.ศ. 2553 ประมาณรอ้ย
ละ 18-26 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 
จากการจ าลองเหตุการณ์ท าให้เห็นว่าพฤติกรรมที่เหมาะสมที่ท าให้มอีรรถประโยชน์

สูงสุดของคนที่กลวัความเสี่ยงมากกว่า คอืมกีารออมเงนิที่มากกว่าโดยยอมให้การบรโิภคใน
ช่วงแรกของการจ าลองเหตุการณ์น้อยกว่ากรณีทีไ่ม่กลวัความเสีย่งเพื่อแลกกบัระดบัการบรโิภค
ทีส่ม ่าเสมอ ท าใหโ้ดยเฉลีย่การบรโิภคในแต่ละช่วงเวลาจะลดลงน้อยกว่ากรณีการออมเงนิน้อย 
การที่แรงงานส่วนใหญ่ของไทยเป็นแรงงานนอกระบบ (กว่าร้อยละ 60 ของแรงงานทัง้หมด) 
แรงงานเหล่านี้จงึมคีวามเสี่ยงสูงเพราะว่าไม่มหีลกัประกนัรายได้ในวยัเกษียณ ซึง่ตามตวัแบบ
แรมซยีท์ีแ่สดงไปแล้วแรงงานนอกระบบเหล่านี้ควรตระหนักถงึความเสี่ยงดงักล่าวและปรบัตวั
โดยการออมตัง้แต่ต้นหรอืตัง้แต่เริม่มรีายไดเ้พื่อไวใ้ชจ้่ายในการบรโิภคเมื่อเขา้สู่วยัชราทีอ่าจจะ
ไม่มรีายได ้แต่ทีผ่่านมาแรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่ยงัไม่ไดอ้อมเงนิเพื่อรองรบัความเสีย่งดงักล่าว 
ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นเพราะปญัหาความยากจนจงึไม่มีเงนิออม และอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่มี
ช่องทางในการออม ดงันัน้จงึควรส่งเสรมิให้แรงงานนอกระบบเหล่านี้ตระหนักถึงความเสี่ยง
ดงักล่าวและ ส่งเสรมิใหม้กีารออมเพื่อใหม้รีายไดเ้พยีงพอส าหรบัการด ารงชวีติในวยัเกษยีณ ซึง่
ที่ผ่านมาส านักงานเศรษฐกิจการคลงัจงึได้ออกร่างพระราชบญัญตัิกองทุนการออมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2554 ขึน้ โดยใหแ้รงงานทีย่งัไม่มหีลกัประกนัรายไดใ้นวยัเกษยีณเขา้ร่วมเป็นสมาชกิกองทุน
ตามความสมคัรใจ โดยสมาชิกผู้เข้าร่วมจะต้องจ่ายเงนิสะสมและรฐับาลจะจ่ายเงนิสมทบตาม
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อตัราส่วนกบัเงนิสะสม อย่างไรก็ดใีนปจัจุบนักองทุนการออมดงักล่าวยงัไม่ไดเ้ริม่ด าเนินการ โดย
อยูใ่นช่วงระหว่างทบทวนรายละเอยีดต่างๆ 
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4.กรณสีมัประสทิธิห์ลกีเลีย่งความเสีย่งเท่ากบั 4 และอตัราส่วนสนบัสนุนแบบถ่วงน ้าหนกัการ
บรโิภค 
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อตัราการออมท่ีเหมาะสม 
1. กรณสีมัประสทิธิห์ลกีเลีย่งความเสีย่งเท่ากบั 1 และอตัราส่วนสนับสนุนไมถ่่วงน ้าหนกัการ
บรโิภค 

 
2. กรณสีมัประสทิธิห์ลกีเลีย่งความเสีย่งเท่ากบั 1 และอตัราส่วนสนับสนุนแบบถ่วงน ้าหนกัการ
บรโิภค 
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3. กรณสีมัประสทิธิห์ลกีเลีย่งความเสีย่งเท่ากบั 4 และอตัราส่วนสนับสนุนไมถ่่วงน ้าหนกัการ
บรโิภค 

 
4.กรณสีมัประสทิธิห์ลกีเลีย่งความเสีย่งเท่ากบั 4 และอตัราส่วนสนบัสนุนแบบถ่วงน ้าหนกัการ
บรโิภค 
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