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นักประชากรศาสตรแถวหนาคนหนึ่งของไทยคือ
ศาสตราจารย ดร.เก้ือ วงศบุญสิน แหงวิทยาลัย

ประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ช้ีใหเห็นส่ิงท่ี

เรียกวา Demographic Dividend ของไทยอยาง

นาสนใจ เพราะมีสวนอยางสําคัญในการสรางความกินดี

อยูดีของคนไทย  

 
Demographic Dividend (DD) หรือการปนผลทาง

ประชากร หมายถึงการไดประโยชนทางเศรษฐกิจจาก

การเปล่ียนแปลงทางประชากรของประเทศหนึ่งๆ ส่ิงท่ี

เนนก็คือ DD จะทําใหอัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจสูงข้ึน เม่ือมีสัดสวนของประชากรท่ีเปน

แรงงาน (วัย 15-65 ป โดยท่ัวไป สําหรับไทยคือ 15-
60 ป) สูงข้ึน 

 

ผลตอบแทน DD ดังกลาวมิใชจะเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติเม่ือ

มีการเปล่ียนแปลงทางประชากรเกิดข้ึนหากประเทศนั้น

จะตองมีนโยบายและการปฏิบัติท่ีเหมาะสมดวยเพื่อหา

ประโยชน นักวิชาการเช่ือวา DD จะเกิดข้ึนเพียงคร้ัง
เดียวเทานั้นในการเปล่ียนแปลงของโครงสรางประชากร 

(มีขอถกเถียงของนักประชากรศาสตรบางคนวา DD 

อาจเกิดไดมากกวาหนึ่งคร้ัง แตถูกตอบโตวาคร้ังท่ีสองก็

คือสวนหนึ่งของคร้ังแรก) 

 

ขอเขียนนี้ใชขอมูลจากบทความหลายช้ินของ
ศาสตราจารย ดร.แกว วงศบุญสิน ผูเปนนักวิชาการ-นัก

บริหาร (รองอธิการบดีของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

และอีกบางช้ินซ่ึงเขียนรวมกับ ดร.พัชรวลัย วงศบุญสิน 

แหงมหาวิทยาลัยเดียวกัน 

 

การเกิดข้ึนของ DD ลําดับไดดังนี ้เม่ืออัตราเจริญพันธุ
รวมยอด (Total Fertility Rate) ลดลง ก็จะทําให

สัดสวนของประชากรวัยแรงงานเพิ่มข้ึน (เปนการเพิ่มข้ึน

ในชวงระยะเวลาหนึ่งเทานั้น หลังจากนั้นสัดสวนของ

ประชากรวัยแรงงานจะลดลง) ซ่ึงทําใหสัดสวนของ 

 

 

 

 

ประชากรพึ่งพิงหรืออัตราสวนการพึ่งพิง (จํานวนผูอยูใน

วัยเกิน 65 ปข้ึนไปในกรณีของนานาชาติ หรือวัยเกิน 

60 ปข้ึนไปในกรณีของไทย) บวกจํานวนผูอยูในวัยตํ่า
กวา 15 ป และหารดวยจํานวนประชากรวัย 15-51 ป 

และคูณดวย 100) ลดลง 

 

หากประเทศมีนโยบายท่ีเหมาะสม เม่ือสัดสวนของ

ประชากรวัยแรงงานเพิ่มข้ึน ยอมหมายถึงการออมของ

ประเทศเพิ่มข้ึน (เนื่องจากมีรายไดเพิ่มข้ึนเพราะสัดสวนผู
อยูในวัยทํางานสูง) มีการลงทุนเพิ่มข้ึน และเม่ือพอแมมี

ลูกนอยลง คุณภาพของแรงงานก็สูงข้ึน ซ่ึงจะสงผลให 

ผลิตภาพ (productivity) ซ่ึงเปนหัวใจของการสรางความ

กินดีอยูดีของสังคมเพิ่มข้ึน 

 

มีหลักฐานจากงานวิจัยวา การพัฒนาเศรษฐกิจอยาง
รวดเร็วของประเทศเอเชียตะวันออก (เกิดเสือข้ึนหลาย

ตัวดังท่ีเรียกกันวา East Asian Tigers) นั้น เปนผลพวง

จาก DD ซ่ึงทําใหเกิดโอกาสของการสรางผลิตภาพของ

แรงงาน และภาครัฐของประเทศเหลานี้มีนโยบายท่ี

เหมาะสม จนหาประโยชนจาก DD ไดอยางดียิ่ง อีก

ประเทศหนึ่งท่ีมีการศึกษาวิจัยก็คือไอสแลนด (Celtic 
Tiger) ในยุคทศวรรษ 1990 ซ่ึงเศรษฐกิจพลิกผันอยาง

นาประทับใจ 

 

ไอสแลนดมีอัตราเจริญพันธุรวมยอดลดลงอันเปนผลจาก

การทําใหการคุมกําเนิดถูกกฎหมายในป 1979 (ถึงแม

จะเปนประเทศคริสตังท่ีหามการคุมกําเนิด) สงผลให
สัดสวนประชากรแรงงานสูง เกิดโอกาสจาก DD และ

ภาครัฐก็ควาไวได อยางไรก็ดีในปจจุบันเศรษฐกิจไอส

แลนดถูกกระทบจากวิกฤตโลกอยางหนัก ซ่ึงมีสาเหตุจาก

การเปดเสรีทางการเงินและการคาอยางรวดเร็วเกินไป 

และเม่ือเศรษฐกิจโลกผันผวนจึงถูกกระทบอยางหนัก 

 
ในกรณีของไทย การมีนโยบายประชากรอยางเปน

ทางการในป 2513 ทําใหมีการดําเนินงานดานวางแผน

ครอบครัวอยางตอเนื่องและไดผล กอรปกับตนทุนของ

การมีลูกสูงข้ึนมาก อัตราเจริญพันธุรวมยอดจึงลดลง

จาก 6.3 คน ในชวงป 2507-2508 เปน 1.82 คน 



ในชวงป 2543-2548  

 

การลดลงของอัตราการเกิดอยางมากและรวดเร็วเชนนี้

ทําใหสัดสวนของประชากรวัยแรงงานเปล่ียนแปลงไป

ดวย โดยเร่ิมจากรอยละ 55.6 ในป 2523/ เปน 66.7 
ในป 2533/ 65.9 ในป 2543/ และ 67.1 ในป 

2552 โดยคาดวาหลังจากนี้จะลดลงเร่ือยๆ จนเปนรอย

ละ 62.1 ในป 2568  

 

ซ่ึงมีนัยยะวาโอกาสสําหรับการหาประโยชนจาก DD จะ

มีตอไปอีกระยะหนึ่ง 
 

ประเด็นพึงพิจารณาก็คือ ภาครัฐจะตองทําอยางไรเพื่อ

หาประโยชนอยางเต็มท่ีจาก DD ซ่ึงเปนโอกาสสําคัญ

เพียงโอกาสเดียวท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนแปลงโครงสราง

ประชากรไทย 

 
เปาหมายสําคัญก็คือการเพิ่มผลิตภาพของแรงงานซ่ึงมี

สวนอยางสําคัญในการเพิ่มรายไดท่ีแทจริงหรือผลผลิต

ตอหัวตอปของประชากรซ่ึงเปนตัวช้ีความกินดีอยูดีของ

ประชาชน หากประเทศไมสามารถหาโอกาสจาก DD ได

แลว "โอกาสท่ีดีก็จะแปรสภาพเปนสถานการณคุกคาม"  

 
กลาวคือเม่ือสัดสวนแรงงาน (ซ่ึงไมมีคุณภาพสูงเพราะไม

อาจควาประโยชนจาก DD ได) ลดตํ่าลง สัดสวน

ประชากรสูงอายุเร่ิมเพิ่มมากข้ึน (อัตราเจริญพันธุรวม

ยอดก็จะไมเพิ่มข้ึนเพราะประชากรสูงอายุยอมไมมีน้ํายา) 

ก็ทําใหอัตราสวนการพึ่งพิงสูงข้ึน ซ่ึงหมายถึงวาคนอายุ

นอยตองทํางานเล้ียงคนแกและเด็กในสังคมหนักข้ึน 
 

การเสียโอกาสในการเพิ่มผลิตภาพของแรงงานในขณะท่ีมี

สัดสวนแรงงานสูง จึงมีผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวม

เปนเวลายาวนาน เพราะเม่ือผลิตภาพตํ่าก็ยอมนําไปสู

รายไดท่ีตํ่า การออมท่ีตํ่าและการลงทุนท่ีตํ่าตามไปดวย 

กอใหเกิดศักยภาพในการผลิตของเศรษฐกิจท่ีตํ่าซ่ึงเปน
ปญหาท่ีรายแรง 

 

งานวิจัยช้ีวาไทยมีโอกาสหาประโยชนจาก DD จนถึงป 

2558 หรืออีก 6 ปจากปจจุบัน และสําหรับเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตจํานวนประชากรในวัยแรงงานจะ

เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว โดยเร็วกวาการเพิ่มของจํานวนผูท่ี
เปนภาระพึ่งพิง (อายุนอยกวา 15 และอายุมากกวา 65 

ข้ึนไป) ถึง 5 เทาตัว 

 

การจะเก็บเก่ียวผลประโยชนจาก DD จําเปนตองมีตลาด

ท่ีเปดและมีนโยบายแรงงานท่ียืดหยุนเพื่อสรางงาน และ

มีนโยบายเศรษฐกิจท่ีเอ้ือตอการลงทุนและการออม อีก

ท้ังลงทุนในดานการศึกษาอยางสําคัญเชนเดียวกับการ

ลงทุนในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนมี

ระบบบํานาญ ระบบสุขภาพท่ีดีสําหรับผูเกษียณอายุ ส่ิง
สําคัญก็คือจะตองใชประชากรวัยแรงงานใหเกิดประโยชน

อยางเต็มท่ี และเตรียมทรัพยากรใหพอสําหรับอนาคตอัน

ไมไกลท่ีสัดสวนประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มข้ึน งาน

ท้ังหมดนี้ตองรีบดําเนินการกอนท่ีจะสูญเสียโอกาสอัน

สําคัญไป 

 
การลงทุนคร้ังใหญของรัฐบาลผานการกูเงินกอน

มหาศาลถือไดวาสอดคลองกับการหาประโยชนจาก DD 

โดยตองดําเนินการโดยไมใหมีการร่ัวไหลทามกลาง 

"ทัศนอุบาทว" ของคนไทยท่ีวา "โกงไดถามีผลงาน"  

 

อยาลืมวาท้ังหมดนี้คือโอกาสดีท่ีไมอาจปลอยใหหลุดลอย

ไปได 


