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บทคัดยอ 

งานศึกษานี้ไดวิเคราะหสถานการณสังคมผูสูงวัยตออัตราการเจริญเติบโตในระยะยาว โดยใชแบบจําลอง 

Ramsey-Cass-Koopmans Model with Effective Labor และแบบจําลอง  Endogenous Growth Model 

with human capital โดยอางอิงจากงานศึกษาของ Lucas (1988) ผลการศึกษาในท้ังสองแบบจําลอง แสดงถึง

การเพ่ิมจํานวนแรงงานสูงอายุ สงผลบวกตออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แตการลดลงของแรงงานวัยหนุม

สาว สงผลใหอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง อยางไรก็ตาม อัตราการเจริญเติบโตของประชากรมี

แนวโนมเขาใกลศูนย เนื่องจากอัตราการเกิดท่ีต่ําและอัตราการเสียชีวิตท่ีต่ํา ดังนั้น ทุนมนุษยจึงเปนตัวแปรท่ีมี

ความสําคัญในการทําใหเกิดการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจท่ียั่งยืน และนโยบายของรัฐควรใหความสําคัญกับ

การใชเวลาในการศึกษา ซ่ึงเปนท่ีมาของการสะสมทุนมนุษยท่ีเพ่ิมข้ึน และกอใหเกิดการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนใน

ระยะยาว  

 

คําสําคัญ: การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ทุนมนุษย สังคมสูงวัย 

 

Abstract 

We analyze the situation of ageing society on long-run economic growth using the 

Ramsey-Cass-Koopmans model with effective labor and the Endogenous Growth model with 

human capital based on Lucas (1988) model. The results show that in both models an increase 

in elderly workers improves economic growth but a decrease in young workers reduces 
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economic growth. However the population growth rate in long run tends to be close to zero 

due to a low mortality rate as well as a low birth rate, human capital instead should be the 

important variable to fulfill a sustainable growth of the economy. The policy implication should 

be concentrated on increasing in time allocation to schooling, which is a source of human 

capital accumulation and a sustainable economic growth in long run.  
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บทนํา 

โครงสรางประชากรของประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไมแตกตางจากประเทศตาง ๆในโลกนี้ซ่ึงมี

สัดสวนประชากรสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึนจนหลายประเทศไดกลายเปนสังคมสูงวัยไปแลว แมหลังจากป พ.ศ. 2513    

เปนตนมานั้น ภาวะการตายและภาวะเจริญพันธุในประเทศไทยมีการลดลงอยางรวดเร็ว สัดสวนประชากรวัยเด็ก 

(อายุตํ่ากวา 15 ป) ไดลดลง ประชากรวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปข้ึนไป) ไดมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ (ศุภเจตน จันทร

สาสน และ สมภูมิ แสวงกุล, 2555) จนกระท่ังป พ.ศ. 2548  ประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง

ประชากรท่ีสําคัญ คือมีสัดสวนของประชากรสูงอายุตอประชากรท้ังหมดสูงข้ึนถึงรอยละ 10.2 ทําใหประเทศไทย

กลายเปนสังคมสูงวัย (Ageing Society) ซ่ึงเปนลักษณะของสังคมท่ีมีประชากรสูงอายุสูงกวารอยละ10 ของ

ประชากรท้ังหมดโครงสราง  (มส.ผส., 2550) และในชวงนี้ประชากรวัยทํางาน (อายุ 15-59 ป)ก็มีสัดสวนเพ่ิมข้ึน

ดวย  แตหลังจากป พ.ศ 2553 เปนตนมา ในขณะท่ีสัดสวนประชากรสูงอายุท่ีไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องมาถึงปจจุบัน 

สัดสวนประชากรในวัยทํางานกลับลดลง (ดังแสดงในภาพท่ี 1)  ยิ่งไปกวานี้ การท่ีประชากรท้ังหมดมีการเพ่ิมข้ึนท่ี

ชาลงในขณะท่ีจํานวนประชากรสูงอายุกลับมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนดวยอัตราท่ีสูงนั้น นอกจากโครงสรางประชากรไทย  

ท่ีถูกคาดวาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยมีประชากรสูงอายุมากถึงรอยละ 20 ตอประชากรท้ังหมด  ในปพ.ศ. 2564 

ซ่ึงเรียกวาเปนสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ และเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดดวยสัดสวนผูสูงอายุตอประชากรท้ังหมด

เทากับรอยละ 28 ในปพ.ศ.  2574 (มส.ผส.,  2559 ) แลวยังมีการคาดวาจะมีแนวโนมการเพ่ิมสูงข้ึนของประชากร

สูงอายุและการลดลงของประชากรวัยทํางานอยางรวดเร็ว ภาพท่ี 2 แสดงใหเห็นการคาดการณถึงแนวโนมการ

ลดลงของสัดสวนประชากรวัยทํางานตอประชากรท่ีเปนผูใหญท้ังหมด ไมวาจะเปนการพิจารณาประชากรวัย

ทํางานในชวงอายุ 15-60 ป หรือ อายุ 15-64 ป โดยองคการสหประชาชาติมีการคาดวาสัดสวนประชากรสูงอายุ 

(อายุ 60 ปข้ึนไป) ตอประชากรท่ีเปนผูใหญท้ังหมดในประเทศไทยมีแนวโนมการเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ในขณะท่ี

ประชากรวัยทํางานท่ีอายุ 15-59 ปตอประชากรท่ีเปนผูใหญท้ังหมดแนวโนมการลดลง โดยคาดวาในป พ.ศ. 2573 

จะมีประชากรวัยทํางานไมถึงรอยละ 70 ของประชากรท่ีเปนผูใหญท้ังหมด   
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การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของสัดสวนประชากรสูงอายุและการลดลงของสัดสวน

ประชากรวัยทํางานนี้อาจนําไปสูการลดลงของการออมในระบบเศรษฐกิจ แบบจําลองการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจท่ีกําหนดใหแรงงานเปนเพียงปจจัยภายนอกนั้นอธิบายผลของการลดลงของท้ังแรงงานและปจจัยทุนยอม

นําไปสูการลดลงของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Romer, 1996) งานศึกษาของวิทยาลัยประชากรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2556) ท่ีอยูบนพ้ืนฐานของใชแบบจําลองการเจริญเติบทางเศรษฐกิจ Solow Growth 

Model โดยกําหนดใหแรงงานเปนเพียงปจจัยภายนอกจึงมีการคาดการณวาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร

ไทยท่ีจะเผชิญกับปญหาการลดลงของแรงงานวัยทํางานจะสงผลใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

ในในชวง พ.ศ. 2555-2573 เพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลง  

 

ภาพท่ี1 สัดสวนประชากรแตละวัยตอประชากรไทยท้ังหมด 

 

ท่ีมา: สรางจากขอมูลการคาดการณประชากรของ United Nations (2010) อางใน ศุภเจตน จันทรสาสน และ 

สมภูมิ แสวงกุล(2555)   
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ภาพท่ี 2 สัดสวนประชากรท่ีเปนผูใหญ 

  

 ท่ีมา: สรางจากขอมูลการคาดการณจํานวนประชากรตามอายุของ United Nations Department of 

Economic and Social Affairs, Population Division (2017) 

 

อยางไรก็ตาม แบบจําลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีกําหนดใหแรงงานเปนเพียงปจจัยภายนอกนั้น

ไมไดพิจารณาเก่ียวกับการจัดสรรเวลาของประชากรในการลงทุนในทุนมนุษย (Human Capital) ท้ังท่ีทุนมนุษยมี

ความสัมพันธตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนื่องจากทุนมนุษยชวยแปลงใหคนกลายเปนผู มีความรู 

(knowledge) ความชํานาญ (skill) ในการผลิต การพัฒนาทางเศรษฐกิจนั้นก็ข้ึนอยูกับความรูและความกาวหนา

ทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรซ่ึงตองอาศัยการสะสมทุนมนุษยนั่นเอง การลงทุนในทุนมนุษยจึงเปนแหลงสําคัญ

ในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Uzawa, 1965; Lucas, 1988) 

คําวา “ทุนมนุษย (Human capital)” ถูกนิยามโดย Goode (1959) ในฐานะท่ีเปนความรู (knowledge) 

ความชํานาญ (skill) ทัศนคติ (attitude) ความถนัด (aptitude) และสิ่งอ่ืนๆ ท่ีชวยในการผลิต ในขณะท่ี    

Shultz (1960) เริ่มเสนอใหพิจารณาการศึกษา (education) เปนการลงทุนในคนซ่ึงทําใหคนกลายรูปเปนปจจัย

ทุนอยางหนึ่งท่ีเรียกวา “ทุนมนุษย” เนื่องจากทุนมนุษยนี้จะชวยใหคนสรางมูลคาทางเศรษฐกิจนั่นก็คือจะชวยให

คนเพ่ิมรายไดและในท่ีสุดทําใหประเทศเพ่ิมรายไดประชาชาติ ((National Income) ข้ึนมาไดนั้น Becker (1962)  

นิยามความหมายของทุนมนุษยกวางออกไปอีก โดยทุนมนุษยเปนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอรายไดท่ีแทจริงของ

คนผานท้ังกิจกรรมในดานการศึกษา การฝกอบรมในการทํางาน การดูแลสุขภาพ การไดมาซ่ึงขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับการทํางานและระบบเศรษฐกิจ แมทุนมนุษยจะหมายถึงกิจกรรมประเภทตาง ๆ ท่ีปลุกฝงในตัวคนทําให

คนมีความรู ความชํานาญดีข้ึน แตท้ัง Shultz (1972) Becker (1964) และ Mincer(1962) ตางชี้ใหเห็น

ความสําคัญของการลงทุนในการศึกษาตอการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน นั่นคือ ความชํานาญของคนเปนแหลงท่ีทําให

ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมสูงข้ึนอันจะสงผลตอผลตอบแทนแรงงาน ดังนี้แลวจึงมีความเชื่อมโยงระหวางมูลคาทาง

เศรษฐกิจของการศึกษากับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเอง นอกจากนี้ Becker (2002) ไดอธิบายดวยวาการ
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ผลิตท่ีใชเพียงปจจัยทุน (physical capital) และปจจัยแรงงานท่ีไมมีความชํานาญก็ไมสามารถสรางความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได  

แบบจําลองความเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ Endogenous growth model ซ่ึงอธิบายใหเห็นบทบาท

สําคัญของทุนมนุษยตอความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นไดมีความชัดเจนมากข้ึนนับตั้งแต Lucas (1988) อธิบาย

ใหเห็นถึงผลประโยชนท่ีแพรสะพัด (Spill-over Benefits) ของทุนมนุษยตอความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ยิ่ง

ประชาชนแตละคนในประเทศมีทุนมนุษยเพ่ิมข้ึน ก็ยิ่งมีการลงทุนในทุนมนุษยและปจจัยทุนสงผลผลิตภาพแรงงาน

แตละคนเพ่ิมข้ึน และในสิ่งแวดลอมท่ีคนมีทุนมนุษยสูงจะชวยใหผูคนในระดับตาง ๆ เพ่ิมผลิตภาพสูงข้ึนได ดังนี้

แลวทุกคนในประเทศก็สามารถเพ่ิมรายไดสูงข้ึนอยางยั่งยืนตอไปได  ในการอธิบายผลของทุนมนุษยท่ีวัดดวยระดับ

การศึกษานั้น ระดับการศึกษาในโรงเรียน (schoolings) มักถูกนํามาใชเนื่องจากเปนตัวชี้วัดท่ีงายและเปนรูปธรรม               

ในแบบจําลองแบบ Endogenous growth model จึงชี้วา ระดับการศึกษาท่ีดีของคนในประเทศจึงสงผลใหความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงข้ึนตอไปได (Lucas, 1988; Barro, 1991) 

ท่ีผานมา มีงานศึกษาหลายชิ้นท่ีทดสอบผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรตอความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจโดยไมเพียงอาศัยแบบจําลองท่ีอยูบนพ้ืนฐานของการพิจารณาการตัดสินใจของบุคคลในแตละชวง

ชีวิตของเขาท้ังตอนท่ีเขาอายุนอยและมีอายุมากข้ึน นั่นคือถาพิจารณาคนในสังคมก็จะพบคนรุนอายุตาง ๆ ท้ังกลุม

อายุนอย กลุมคนสูงวัย นั่นคือแบบจําลองท่ีเรียกวา Overlapping Generation Model (OLG) แลว มีการ

พิจารณากรณีท่ีบุคคลมีการตัดสินใจจัดสรรเวลาในชีวิตในการสะสมทุนมนุษยดวย งานศึกษาเหลานั้นท่ีใช

แบบจําลอง OLG รวมดวยการพิจารณาการสะสมทุนมนุษยเปนตัวแปรภายในท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ (endogenous growth) มีแนวคิดวาบุคคลสามารถสะสมทุนมนุษยโดยใชเวลาในการเรียน และสวน

หนึ่งของการสะสมทุนมนุษยของเขานั้นสามารถสงผานไปยังรุนลูกได การสะสมทุนมนุษยของคนในสังคมจึงชวยให

สามารถเขาสูเสนทางการเจริญเติบโตแบบสมดุล (Balance growth path)ท่ียั่งยืนไดในระยะยาว  แบบจําลอง

แบบนี้จึงฉายภาพประชากรในสังคมท่ีมีคนรุนอายุตาง ๆ โดยมีท้ังกลุมคนท่ีมีอายุนอยท่ีจัดสรรเวลาหลักไปในการ

เรียน แตทํางานนอย เนื่องจากคนกลุมนี้ยังไมมีความรูความชํานาญ หากทํางานก็จะเปนผูท่ีมีผลิตภาพต่ํา กลุมคน

วัยกลางคนท่ีไดมีการสะสมทุนมนุษยเม่ือตอนอายุนอยแลว เม่ือพวกนี้จัดสรรเวลาหลักไปในการทํางาน พวกนี้เปน

กลุมท่ีมีผลิตภาพแรงงานสูงและเปนกลุมท่ีมีอุปทานแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ (effective labor supply) และเม่ือ

กลุมนี้ทํางานก็ไดรับผลตอบแทนจากการทํางานก็จะทําการออมซ่ึงเปนการสะสมปจจัยทุน (physical capital) 

นั่นเอง นอกจากนี้ในสังคมก็มีกลุมผูสูงอายุซ่ึงเปนพวกท่ีท้ังไมทํางานและไมทําการออม  เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางประชากรโดยมีสัดสวนประชากรสูงอายุมากข้ึน ในระยะสั้น การลดลงของอุปทานแรงงานอาจสงผลให

พบการลดลงของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แตผลของการสะสมทุนมนุษยท่ีทําใหมีการเพ่ิมอุปทานแรงงานท่ีมี

ประสิทธิภาพนั้นอาจสามารถกระตุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จนในระยะยาวอาจพบผลทางบวกของการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางสังคมนี้ตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังงานศึกษาของ Fougere and Merette (1999) 
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Fougere et al. (2009) และ Ludwig, Schelkle and Vogel (2007) ท่ีแสดงใหเห็นผลของการลงทุนในทุน

มนุษยในการชวยบรรเทาปญหาของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูการเปนสังคมสูงวัยตอความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุม OECD ท่ีกําลังเผชิญการเปนสังคมสูงวัย 

เม่ือพิจารณาการจัดสรรเวลาของประชากรไทยโดยแยกเปนเวลาในการเรียนรู เวลาทํางานซ่ึงในทีนี้เปน

การทํางานในระบบ และเวลาพักผอนท่ีเปนการรวมการเขาชมเหตุการณ/สถานท่ีทางดานวัฒนธรรม การบันเทิง 

และการกีฬา การดูแลและการดําเนินชีวิตสวนบุคคล ดังแสดงในภาพท่ี 3  ก็พบวาประชากรแตละวัยมีความ

แตกตางในการจัดสรรเวลาของตน โดยจะเห็นชัดเจนวานอกจากการพักผอนแลว คนอายุนอยใชเวลาวางสวนใหญ

ในการเรียน เม่ือเขาสูวัยกลางคนมีการแบงเวลาไปในการเรียนรูนอยลง แตใชเวลาสวนใหญไปในการทํางาน 

ประชากรอายุ 60ปข้ึนไปท่ียังคงมีการทํางานในระบบนั้นมีการจัดสรรเวลาการทํางานนอยลงแตมีการจัดสรรเวลา

สําหรับการเรียนรูมากข้ึน  

 

ภาพท่ี 3 สัดสวนการจัดสรรการใชเวลาของประชากรไทยโดยเฉลี่ย จําแนกตามกลุมอายุ พ.ศ. 2558 

 
ท่ีมา: สรางจากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2558) 

 

ยิ่งไปกวานั้น นับต้ังแตแผนการศึกษาแหงชาติ ปพ.ศ. 2475 ท่ีกําหนดการศึกษาของเด็กไทยเปน

ระยะเวลา 4 ป ก็มีการปรับปรุงนโยบายการศึกษาไทยเรื่อยมา จนกระท่ังป พ.ศ.2523 ประเทศไทยมี

พระราชบัญญัติประถมศึกษาท่ีใหผูปกครองสงเด็กซ่ึงมีอายุยางเขาปท่ีแปดเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา      

ผลของพระราชบัญญัติประถมศึกษาทําใหเด็กไทยโดยท่ัวไปสามารถเรียนจนมีความรูระดับประถมศึกษาปท่ีหก 

ตอมาป พ.ศ. 2545 ประเทศไทยไดมีพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับบัญญัติใหการศึกษาพ้ืนฐานของประเทศ

คือการศึกษาชั้นปท่ีหนึ่งถึงเกา สงผลใหเด็กไทยไดมีการเรียนสูงข้ึนอีกจนจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) และ

ปจจุบันรัฐมีการจัดการศึกษาใหเด็กตั้งแตกอนวัยเรียนคือในชั้นอนุบาลจนถึง ม.3 โดยไมคิดคาใชจาย นอกจากนี้
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แลว ดังนี้แลวเม่ือพิจารณาจํานวนปการศึกษาโดยเฉลี่ยของประชากรไทยในชวงป พ.ศ. 2545-2561ท่ีมีแนวโนม

สูงข้ึน (ดังแสดงในภาพท่ี 4) จะพบวาคนไทยมีแนวโนมลงทุนในทุนมนุษยโดยการศึกษามากข้ึน อยางไรก็ตาม 

พบวาคนรุนหนุมสาวในเวลานี้มีการศึกษาสูงกวาคนรุนหนุมสาวรุนกอนหนา โดยเฉลี่ยคนอายุนอย (อายุ 15-39 ป) 

ในปพ.ศ.2545 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม. 3) ในขณะท่ีคนวัยกลางคนข้ึนไป (อายุ 45-59 ป)       

มีการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษา แตในป พ.ศ.2561  คนอายุนอยคนข้ึนไปมีการศึกษามีระดับการศึกษาสูงกวา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยเทากับ10.8 ป) โดยคนวัยกลางคนข้ึนไปมีการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน (ม. 2) นอกจากนี้แลว แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ไดวางเปาหมายใหสัดสวน

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาตอประชากรกลุมอายุ 15-17 ปเพ่ิมข้ึน และวางเปาหมายใหประชากร

วัยแรงงาน (อายุ 15-59 ป)มีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน  ดวยเหตุท่ีประชากรมีการลงทุนในทุนมนุษยมากข้ึน 

แมประเทศไทยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรท่ีคาดวาประชากรวัยทํางานจะมีสัดสวนลดลง

ในอนาคตก็ตาม  แตในอนาคตแรงงานในวัยทํางานนาท่ีจะอุปทานแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

ภาพท่ี 4 จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยจําแนกตามกลุมอายุ 

 
ท่ีมา: สภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ (2562) 

 

เนื่องจาก การศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรอันทําใหจํานวนและ

สัดสวนของผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีจํานวนและสัดสวนของแรงงานวัยหนุมสาวลดลง ตลอดจนแนวโนมระดับ

การศึกษาท่ีสูงข้ึน ท่ีมีตอทิศทางและแนวโนมการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมและยั่งยืนนั้นจะ

สามารถนําไปใชเพ่ือเสนอแนวทางการเลือกใชนโยบายของรัฐบาลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายอัตราการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืนและมีเสถียรภาพตอไปได  งานศึกษานี้จึงมุงศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
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ประชากรตอความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และผลของทุนมนุษยตออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ในสวน

ถัดไปนอกจากจะนําเสนองานศึกษาท่ีเก่ียวของแลว จะทําการวิเคราะหผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสราง

ประชากรดวยแบบจําลองแสดงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในสังคมสูงวัยโดยการคํานึงถึงผลของการสะสมทุน

มนุษยของประชากร  

 

วรรณกรรมปริทัศน 

 ในสวนนี้จะกลาวถึงงานศึกษาท่ีผานมาเก่ียวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในสภาวะแวดลอมท่ีมีการ

เพ่ิมข้ึนของประชากรสูงอายุท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ โดยมีท้ังงานศึกษาท่ีวิเคราะหถึงผลิตภาพแรงงาน

และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ งานเชิงประจักษเพ่ือประมาณคาผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรตอ

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และงานวิเคราะหโดยใชแบบจําลองความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในสังคม 

สูงวัย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 -งานศึกษาเกี่ยวกับผลิตภาพแรงงานและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในสังคมสูงวัย 

จากการศึกษาขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย ศุภเจตน จันทรสาสน (2554) พบวาระหวางป      

พ.ศ. 2554- 2552 นั้น อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของแรงงานอายุนอยในประเทศไทยซ่ึงก็คือแรงงาน

กลุมอายุ 15-19 ป และกลุมอายุ 20-24 ป ไดมีการลดลง โดยในป พ.ศ. 2552 อัตราการมีสวนรวมใน          

กําลังแรงงานอายุนอยของแรงงานกลุมอายุ 15-19 ป และกลุมอายุ 20-24 ปมีคาเทากับรอยละ 26.42 และ 

70.23 ตามลําดับ ในขณะท่ีอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของแรงงานอายุมากไดเพ่ิมข้ึน นั่นคือ อัตราการมี

สวนรวมในกําลังแรงงานของแรงงานกลุมอายุ 25-29 ป, 30-34 ป, 35-39 ป, 40-49 ป, 50-59 ป และ 60 ปข้ึนไป        

ในป 2552 เทากับรอยละ 87.68, 90.10, 89.80, 82.22 และ 39.22 ตามลําดับ โดยใหเหตุผลวานาจะมาจาก

ประชากรอายุนอยเขารับการศึกษามากข้ึน และใชเวลาในการศึกษานานข้ึน ขณะท่ีประชากรวัยสูงอายุมีอายุยืน

ยาวมากข้ึน ทําใหประชากรวัยสูงอายุท่ีไมมีผูเลี้ยงดูตองทํางานจํานวนมากข้ึน  ศุภเจตน จันทรสาสน (2554) จึงได

ทําการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางกําลังแรงงานนี้ตอผลิตภาพแรงงานและอัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยไดทําการคํานวณดัชนีผลิตภาพแรงงาน ในทุกภาคการผลิตยอย 16 ภาค และ

คํานวณอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงาน  งานศึกษาไดคํานวณวามีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพ

แรงงานเฉลี่ยระหวางป พ.ศ. 2543-2552  ประมาณรอยละ 1.36 ตอป จากนั้นจึงนําไปวิเคราะหอิทธิพลของผลิต

ภาพแรงงานตออัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในภายประเทศท่ีแทจริงตอบุคคล  ในชวงเวลาตั้งแต  

ป 2505-2550  โดยใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติซ่ึงมีตัวแปรนําคืออัตราการเจริญเติบโตของสัดสวนประชากร    

วัยแรงงาน และอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงาน  ผลจากการวิเคราะหสมการถดถอยไดวา อัตราการ

เจริญเติบโตของสัดสวนประชากรวัยแรงงาน และอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานมีผลทางบวกตออัตรา
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การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอประชากรท่ีแทจริง โดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอย

เทากับ 1.468 และ 0.950 ตามลําดับ นั่นคือ ถาสัดสวนประชากรวัยแรงงานมีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึน     

รอยละ 1 จะทําใหอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอประชากร เพ่ิมข้ึนคิดเปน     

รอยละ 1.468 และถาอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึนรอยละ1 ทําใหผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศตอประชากรมีอัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.950 และงานศึกษาเสนอวา ถามีการลดลงของสัดสวน

ประชากรวัยทํางานลดลงรอยละ 1 จะตองทําใหอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานมากกวารอยละ 1.55  

จึงจะสามารถรักษาอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอประชากรได 

อยางไรก็ตาม งานศึกษาของศุภเจตน จันทรสาสน (2554) ไมไดพูดถึงการขยายเวลาทํางานของแรงงาน

วัยเกษียณ ไมไดพิจารณาปจจัยทุนท่ีเปนปจจัยสําคัญในฟงกชั่นการผลิตซ่ึงสามารถเพ่ิมข้ึนและมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึนไดจากเทคโนโลยีท่ีดีข้ึนในอนาคต และไมไดพูดถึงปจจัยท่ีมีผลตอผลิตภาพแรงงาน อีกท้ัง งานศึกษานี้ใชเพียง

ขอมูลผลิตภาพแรงงานในอดีตจนถึงปจจุบันทําการประมาณคาอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย โดยไมไดพิจารณาถึง 

ทุนมนุษยท่ีสะสมในแรงงานวัยทํางานซ่ึงจะทําใหผลิตภาพแรงงานและอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศตอประชากรเพ่ิมข้ึนได แมวาประเทศจะมีสัดสวนของประชากรในวัยทํางานลดลง  

จากการท่ีประเทศตาง ๆ หลายประเทศในยุโรปเขาสูสังคมสูงวัยแลว และคาดวาจะมีสัดสวนของ

ประชากรสูงอายุสูงข้ึนอีกอยางรวดเร็ว ประเทศเหลานี้จึงมีสัดสวนของแรงงานสูงอายุ (อายุ 55-65 ป)เพ่ิมข้ึนและ

คาดวาจะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วในอีกไมก่ีสิบปขางหนาดวย Aiyar, Ebeke, Shao, X. (2016) จึงไดทําการประมาณ

ผลกระทบของแรงงานสูงอายุตอผลิตภาพการผลิตโดยใชวิธี Ordinary Least Square (OLS) ผลท่ีไดคือ การ

เพ่ิมข้ึนของสัดสวนแรงงานสูงอายุสงผลทางลบตอการเจริญเติบโตของผลผลิตท่ีแทจริงตอประชากร โดยผาน

ชองทางหลักคือการทําใหผลิตภาพรวม(total factor productivity: TFP)ลดลง อยางไรก็ตาม เม่ือมีการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายในการปรบัปรุงหรือเพ่ิมทุนมนุษย การมีสวนรวมในแรงงานและนวัตกรรม (innovation) โดย

วิธีใหแรงงานสามารถเขาถึงบริการดานสุขภาพ ใหมีการฝกอบรมในตลาดแรงงาน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการ

คลัง และสงเสริมนวัตกรรม  ผานการเพ่ิมข้ึนของการวิจัยและพัฒนา (research and development: R&D) ก็จะ

ลดผลกระทบทางลบของแรงงานสูงอายุตออัตราการเติบโตของ TFP ได  

นอกจากนี้ ยังมีงานศึกษาเชิงประจักษโดยใชขอมูลของประเทศสหรัฐอเมริกาโดย Maestas, Mullen 

and Powell (2016) และ Ozimek, DeAntonio and Zandi (2018) ในการวิเคราะหความสัมพันธของ

ประชากรสูงอายุและผลิตภาพแรงงานแลวพบผลความสัมพันธดังกลาวในทางลบ  โดยMaestas, Mullen and 

Powell (2016) ไดใหอัตราการจางงาน และทุนมนุษยของแรงงานเปนปจจัยกําหนดประสิทธิภาพแรงงาน ท้ังนี้ 

ทุนมนุษยถูกกําหนดจากการรับรูและสุขภาพของแรงงาน การลงทุนในโรงเรียน และประสบการณในการทํางานซ่ึง

มีความแตกตางกันไปในแตละคน ชวงอายุ และครอบครัวของแรงงาน  Maestas, Mullen and Powell (2016) 

อธิบายวาความสัมพันธของอัตราการเติบโตของผลผลิตและอัตราการเติบโตของสัดสวนประชากรสูงอายุนั้นข้ึนอยู
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กับความยืดหยุนของการผลิตตอแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงเปนฟงกชั่นกับสตอกของทุนและเทคโนโลยี  สัดสวน

ของประชากรสูงอายุมีผลกระทบตออุปทานแรงงานผานการเปลี่ยนแปลงสัดสวนของประชากรท่ีทํางาน และมี

ผลกระทบตอผลิตภาพแรงงาน  ผลการศึกษาพบวา การเพ่ิมข้ึนของสัดสวนประชากรตัวอยางท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป

รอยละ 10 จะทําใหอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงรอยละ 8.3 ท้ังนี้ข้ึนอยูกับโครงสรางอายุของแรงงาน     

อุปสงคแรงงานท่ีมีทักษะในอุตสาหกรรมเฉพาะ หรืออุตสาหกรรมมีการสงออกหรือไมมีการสงออก หรือ

อุตสาหกรรมบริการ   โดยประชากรสูงอายุสงผลกระทบทางลบไดแก อุตสาหกรรมกอสราง การคาปลีก การคาสง 

การเงินการประกันภัยและการบริการ  สวนภาคท่ีไมสามารถสรุปผลคือ ภาคการเกษตร เหมืองแร การขนสงและ

สาธารณูปโภค และ Maestas, Mullen and Powell (2016) ยังไดขอสรุปดวยมีผลกระทบเพียงเล็กนอยของ

ประชากรสูงอายุตออัตราการเติบโตของการจางงานแรงงานวัยหนุมสาว แตมีผลลดลงอยางมากของอัตราการจาง

งานในแรงงานวัยสูงอายุ   

สําหรับ Ozimek, DeAntonio and Zandi (2018)  ท่ีไดวิเคราะหขอมูลภาคตัดขวางในอุตสาหกรรมและ

รัฐตางๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ 2000, 2005, 2010 และ 2015 ก็ไดพบความสัมพันธท่ีมีนัยสําคัญ

ระหวางการเพ่ิมข้ึนของสัดสวนแรงงานอายุ 65 ปและการลดลงผลิตภาพการผลิต งานศึกษานี้อธิบายเหตุผลท่ี

แรงงานสูงอายุมีผลตอผลิตภาพการผลิตแมวาในสถานประกอบการมีแรงงานเหลานี้ในสัดสวนท่ีนอยคือ แรงงาน

สูงอายุกอใหเกิด negative productivity spillover คนงานสูงอายุอาจมีการปรับตัวรับเทคโนโลยีชา จากการท่ี

แรงงานสูงอายุท่ีทํางานจนถึงอายุเกษียณจึงมีเวลาทํางานเหลือนอยแลว ตนทุนในการเรียนรูของพวกเขาจึงสูง    

และผลประโยชนจากการเรียนรูก็มีความเปนไปไดท่ีจะมีคาต่ํา  ดังนั้น แรงงานสูงอายุจึงมีแนวโนมในการตอตาน

เทคโนโลยีใหมๆ ท่ีชวยเพ่ิมผลิตภาพในการผลิต  การตอตานเทคโนโลยีใหมของแรงงานสูงอายุนี้ จึงทําใหแรงงานท่ี

มีทักษะสูงท่ีทํางานในอุตสาหกรรมท่ีตองใชทักษะความชํานาญสูงตองสูญเสียผลิตภาพในการผลิตลง  

แมงานศึกษาขางตนจะชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธในทางลบของประชากรสูงอายุและผลิตภาพแรงงาน แต 

งานศึกษาของ Acemoglu and Retrepo (2017) ท่ีใชขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกจาก 

Penn World Table และขอมูลประชากรของสหประชาชาติในป ค.ศ 1990 ถึง 2015 มาประมาณการผลของ

ประชากรสูงอายุตอผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศดวยสมการถดถอยเชิงเสน OLS และ IV estimation         

กลับพบวา นอกจาก ความสัมพันธระหวางแรงงานสูงอายุและผลิตภาพการผลิตไมเปนลบแลวยังเปนคาบวกไดดวย  

นั่นคือ แมมีการเพ่ิมข้ึนของสัดสวนประชากรสูงอายุแตผลิตภาพการผลิตอันแสดงดวยผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว 

(GDP per capita) ยังมีการเพ่ิมข้ึนดวย โดยอธิบายวา การขาดแคลนแรงงานท่ีอายุนอย และอายุปานกลางทําใหมี

การปรับตัวในการผลิตโดยการนําเทคโนโลยีใหม (new automation technology) มาใช  ในปจจุบันนี้มีการ

ทดแทนแรงงานดวยการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีใชหุนยนต (robotics technology) และปญญาประดิษฐ 

(artificial intelligence) และการท่ีประเทศตาง ๆ ในโลกไดนําหุนยนตมาใชในอุตสาหกรรม การนําเทคโนโลยีใหม

นี้มาใชไดชวยสลายผลทางลบของการเพ่ิมข้ึนของสัดสวนประชากรสูงอายุและการขาดแคลนแรงงาน นอกจากนี้ 
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ยังอาจมีปจจัยอ่ืนท่ีเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางประชากร เชน การเคลื่อนยาย

แรงงาน การมีชีวิตท่ียืนยาวของคน เหลานี้อาจทําใหมีการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพการผลิต  

 -งานศึกษาเกี่ยวกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในสังคมสูงวัย 

Prskawetz et al. (2007) ไดศึกษาเชิงประจักษโดยไดทําการพยากรณขอมูลประชากรประเทศอินเดียถึง

ปค.ศ.2050 และประมาณการผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําให

ยืนยันวาการมีอายุยืนยาวมากข้ึนของประชากรแลวทําใหสัดสวนประชากรกลุมอายุ 65 ปข้ึนไปมีคาสูงข้ึนจะสงผล

กระทบทางลบตออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

ไมเพียงแตมีงานศึกษาเชิงประจักษเพ่ือประมาณคาผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรตออัตรา

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ยังมีงานท่ีศึกษาโดยทําการทดสอบแบบจําลองทางทฤษฎี และทดสอบโดยวิธี 

Simulation ความสัมพันธระหวางประชากรผูสูงอายุกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดวย 

สําหรับงานศึกษาในประเทศไทยโดยวิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2556) ท่ีมุง

ศึกษาผลกระทบของการขยายอายุเกษียณของลูกจางภาครัฐ  นโยบายการสงเสริมใหทํางานตอเนื่องของเอกชน 

นโยบายของรัฐในการสงเสริมการออม และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  ท่ีมีตออัตราการเจริญเติบโตของผลผลิต

และรายได การบริโภค การออมและการลงทุน  งานศึกษานี้ไดศึกษาการขยายอายุการทํางานจนถึงอายุ 65 ป

สําหรับลูกจางภาครัฐ และขยายอายุเปน 55 ปสําหรับลูกจางภาคเอกชน งานศึกษาใชแบบจําลอง Pooled 

regression Fixed Effect  และวิเคราะหผลกระทบตอเศรษฐกิจมหภาคโดยใชแบบจําลอง Solow growth 

model (exogenous model)  ประมาณการผลกระทบตออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ จากจํานวนแรงงานท่ี

เพ่ิมข้ึน โดยใชวิธี FIML โดยมีสมมติฐานวาการออมสวนเพ่ิม(Marginal propensity to saving: MPS) มากข้ึน

รอยละ 10 (การบริโภคสวนเพ่ิม (Marginal propensity to consume: MPC) ลดลงรอยละ 10) และกําหนดใหมี

อัตราการเติบโตของเทคโนโลยีรอยละ 0.5 ตอป  การศึกษามี 4 กรณี เปรียบเทียบกับกรณีฐาน (Based case) คือ

ประเทศประสบกับปญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรและการขาดแคลนแรงงานวัยทํางานโดยไมมี

มาตรการใด ๆ  ผลการศึกษาพบวา ในขณะท่ีไมมีมาตรการใด ๆ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะเพ่ิมข้ึนใน

อัตราท่ีลดลง แตหากมีการขยายอายุเกษียณเพ่ือเพ่ิมการมีสวนรวมของกําลังแรงงานท่ีมีอายุชวง 60-65 ตอปใน

กระบวนการผลิต จะทําใหผลผลิตรวมมีอัตราการเติบโตรอยละ 0.16-0.23 ตอป งานศึกษานี้จึงใหขอเสนอแนะ

ท่ีวามาตรการขยายเกษียณอายุไปจะชวยใหอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนแมประเทศไทยจะเผชิญการ

เพ่ิมข้ึนของสัดสวนประชากรสูงอายุก็ตาม 

งานของ Otsu and Shibayama(2016) เปนอีกงานศึกษาหนึ่งท่ีศึกษาประชากรสูงอายุและ ศักยภาพ

ของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในเอเชียโดยการใชแบบจําลอง Neoclassical growth model งานศึกษานี้ใช

แบบจําลอง dynamic general equilibrium model และประเมินผลกระทบของสัดสวนของประชากรอายุ    

65 ปข้ึนไปในผลผลิตในระยะยาว ในชวงป ค.ศ. 2015-2050 โดยใชวิธี simulation งานศึกษานี้แสดงใหเห็น
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แนวโนมการเพ่ิมข้ึนของสัดสวนประชากรสูงอายุ การเพ่ิมข้ึนของภาษีรายไดของแรงงานการลดลงของจํานวน

แรงงานวัยทํางาน อัตราการเติบโตของประชากร และผลิตภาพการผลิตในชวงเวลาดังกลาว และจากผลของการทํา 

simulation งานศึกษานี้จึงชี้วา เนื่องจากการลดลงของความมีสวนรวมในแรงงานและการสะสมทุน การเพ่ิมข้ึน

ของภาษีรายไดของแรงงาน และการลดลงของผลิตภาพรวม (total factor productivity) ดังนั้น การเพ่ิมข้ึนของ

ประชากรสูงอายุจะสงผลเสียตออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในเอเชีย   

อยางไรก็ตาม งานศึกษาโดยวิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2556) และ Otsu and 

Shibayama (2016) เปนเพียงงานศึกษาภายใตแบบจําลอง exogenous growth ในขณะท่ีงานศึกษาใน

ตางประเทศ เชน งานศึกษาของ Sadahiro (2000)  Shimasawa (2007) และ Kim and Hewings (2013) 

ศึกษาโดยใชแบบจําลองแบบ endogenous growth เพ่ืออธิบายถึงผลของการสะสมทุนมนุษยท่ีชวยการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศดังแนวคิดของ Uzawa (1965) และ Lucas (1988)  งานศึกษาของ 

Shimasawa (2007) และ Kim and Hewings (2013) ทําการ Simulation เปรียบเทียบผลการศึกษาของ

แบบจําลองท้ังท่ีเปน exogenous growth และ endogenous growth งานศึกษาท้ังสองตางพบอัตราการ

เจริญเติบโตท่ีสูงกวาในแบบจําลองแบบ endogenous growth เนื่องจากผลของการสะสมทุนมนุษยแมวาสังคม

จะไดรับผลกระทบจากการเพ่ิมข้ึนของประชากรสูงอายุก็ตาม  

งานศึกษา Sadahiro (2000) ศึกษาผลของการลดลงของอัตราการเติบโตของประชากรของประเทศญ่ีปุน  

โดยการใชแบบจําลอง Endogenous growth model ท้ังแบบจําลองท่ีศึกษาการเขาสูเสนทางการเจริญเติบโต

แบบสมดุล (balance growth path) และOverlapping Generations Model (OLG) โดยใหตัวแปรสําคัญใน

การสะสมทุนมนุษยของผูบริโภคคือการลงทุนในการศึกษาในโรงเรียน (school investment) นั่นคือ ผูบริโภคมี

การตัดสินใจเก่ียวกับการบริโภค  การลงทุนในการศึกษา และการตัดสินใจเก่ียวกับมรดกใหลูกหลาน งานศึกษานี้

ใชวิธีการ simulation และแสดงใหเห็นวาแมในชวงป ค.ศ. 2007-2050 อัตราการเติบโตของประชากรลดลง

ประมาณรอยละ 0.5 แตการลงทุนในทุนมนุษยมีความสําคัญในการทําใหระบบเศรษฐกิจมีอัตราการเติบโตท่ียั่งยืน  

โดยอัตราการเติบโตของทุนมนุษยจะชดเชยอัตราการเติบโตท่ีเปนลบของประชากรของญ่ีปุน และทําใหอัตราการ

เติบโตของผลผลิตเปนบวกเชนเดียวกับอัตราการเติบโตของผลผลิตตอประชากรท่ีเปนบวก นอกจากนี้งานศึกษา 

ยังพบวามีแรงจูงใจของผูบริโภคในการจัดสรรเวลาในโรงเรียนเพ่ือสะสมทุนมนุษยในชวงท่ีอัตราการเติบโตของ

ประชากรลดลง  และพบวามีความสัมพันธทางลบระหวางอัตราเติบโตของอุปทานของแรงงานและทุนมนุษย  

Sadahiro (2000) จึงใหขอเสนอแนะวา เพ่ือท่ีจะทําใหอัตราการเติบโตมีความยั่งยืน รัฐจะตองมีนโยบายท่ีมากข้ึน

เก่ียวกับกิจกรรมของโรงเรียน การฝกอบรมแรงงานซ่ึงนํามาสูการเพ่ิมข้ึนของระดับทุนมนุษยนั่นเอง  

Shimasawa (2007) ไดศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการจัดการกับประชากรผูสูงอายุ

และเปรียบเทียบผลในระยะยาวของแบบจําลอง Endogenous growth OLG กับ Exogenous growth โดยใน

แบบจําลอง Endogenous growth OLG เขาใชการจัดสรรเวลาเพ่ือการศึกษาเปนการสะสมทุนมนุษย (human 
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capital) ของคน ในแบบจําลองนั้นกําหนดใหแตละคนมีอายุสูงสุด 80 ป และเริ่มทํางานอายุ 21 ป และเกษียณ

เม่ืออายุ 64 ป และคนจะไดรับเงินบํานาญ (pension) เม่ืออายุครบ 65 ปบริบูรณ ดังนั้น ผูบริโภคในแบบจําลอง

ซ่ึงมีการลงทุนในการศึกษาจึงมีการจัดสรรเวลาในการศึกษาและการทํางาน งานศึกษานี้สนใจเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐซ่ึงเปนนโยบายเก่ียวกับบํานาญ และนโยบายการคลังแบบรัดเข็มขัด สนใจตัวแปรทาง

เศรษฐกิจอันไดแก อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราภาษีรายได อัตราการจัดสรรสําหรับเงินบํานาญ อัตราการ

ออมของประเทศ อัตราดอกเบี้ย และทุนมนุษย งานศึกษาพบวา การเปลี่ยนแปลงนโยบายเก่ียวกับบํานาญ 

มาตรการรัดเข็มขัดทางการคลัง อันทําใหอัตราภาษีเงินไดลดลง อัตราภาระของเงินบํานาญลดลง (pension 

contribution rate) จะสงผลใหมีการออมเพ่ิมข้ึน และเพ่ิมแรงจูงใจใหคนมีการลงทุนในทุนมนุษยเพ่ิมข้ึน จึงทําให

มีการสะสมทุนมนุษยเพ่ิมข้ึนและกระตุนใหมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน อีกท้ังยังพบวาการเปลี่ยนแปลง

นโยบายรัฐในแบบจําลอง Endogenous growth OLG ในระยะยาวมีการสะสมทุนมนุษยและมีอัตราการเติบโต

ทางเศรษฐกิจสูงกวาในแบบจําลอง Exogenous growth OLG  

Fougère et al. (2009) ศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรในประเทศแคนาดาโดยใช

แบบจําลอง Endogenous time-allocation decision ซ่ึงมีการพิจารณาแบบจําลอง Overlapping 

Generations Model (OLG)  ในแบบจําลองนี้ แรงงานมีการลงทุนในทุนมนุษย ประสิทธิภาพของแรงงาน   

ข้ึนอยูกับเวลาท่ีใชในการศึกษาและการฝกอบรม งานศึกษานี้ ทําการ calibration หรือประมาณคาพารามิเตอร

และใชวิธี simulation เปรียบเทียบกับแบบจําลอง Dynamic  applied general equilibrium model with 

OLG ซ่ึงการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรเวลาของคนเปนปจจัยภายนอก (exogenous variable) การเปลี่ยนแปลง

ในผลตอบแทนของการทํางานจึงไมมีผลตออุปทานแรงงาน และการตัดสินใจในการเรียนของแตละคน งานศึกษานี้

พบวาเม่ือเวลาผานไป ภายใตแบบจําลองท่ีใหการตัดสินใจจัดสรรเวลาและทํางานเปนปจจัยภายนอกนั้น         

การเพ่ิมข้ึนของประชากรสูงอายุจะทําใหผลิตภัณฑมวลรวมท่ีแทจริงตอประชากรมีคาลดลง ในขณะท่ี              

ในแบบจําลองท่ีใหคนหนุมสาวมีสวนในการตัดสินใจในการเรียน  โดยทํางานนอยในตอนหนุมสาวและใชเวลา    

ในการศึกษานั้น หลังจาก ป ค.ศ. 2030 ผลิตภัณฑมวลรวมท่ีแทจริงตอประชากรมีคาลดลงนอยกวามาก 

Kim and Hewings (2013) ไดใชแบบจําลอง Endogenous growth ในระบบเศรษฐกิจท่ีมีประชากร

สูงอายุ ในแบบจําลองนี้ การมีประชากรสูงอายุอาจสงผลกระทบทางลบตอเศรษฐกิจ นั่นคือ ทําใหผลผลิตตอ

ประชากรลดลง และสวัสดิการทางเศรษฐกิจลดลงอันเนื่องจากการลดลงของอุปทานของแรงงาน และอัตรา     

การออม  การลดของการออม (dissaving) ของผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนนี้ทําใหเกิดการลดทอนการออมของหนุมสาว   

งานศึกษานี้ทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของนโยบายรัฐดวยแบบจําลอง endogenous growth OLG  ท่ีมี

การลงทุนในทุนมนุษยและแบบจําลอง Exogenous growth OLG  โดยมี 2 ภาคการผลิต คือ ภาคสินคาทุน       

(physical goods sector) และภาคทุนมนุษย (human capital sector) ท้ังนี้ สินคาทุนมีสวนชวยในการผลิต  

ทุนมนุษย และมีอัตราคาเสื่อมของสตอกของทุนมนุษย  งานศึกษามีการใชวิธี calibration เพ่ือหาคาพารามิเตอร 
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และทํา simulation แบบจําลอง โดยชี้ใหเห็นถึงการเติบโตของผลผลิตตอประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกา

ภายใตแบบจําลอง Endogenous growth model ซ่ึงตรงขามกับภายใตแบบจําลอง Exogenous growth 

model  ท่ีมีผลผลิตตอประชากรสูงกวาในชวงแรกๆ แตลดลงในชวง ค.ศ. 2010 และมีคาเปนศูนย เนื่องจากใน

แบบจําลอง Endogenous model  แรงงานแตละคนไมไดใชเวลาในการทํางานอยางเดียว แตใชเวลาในการศึกษา

ดวย  ดังนั้นผลิตภาพการผลิตจะเพ่ิมข้ึนและนําการมีสวนรวมในการทํางานท่ีตํ่า งานศึกษานี้ไดเสนอแนะวา 

นโยบายของรัฐท่ีมีประสิทธิภาพในการกําจัดผลกระทบของประชากรสูงอายุ ควรเปนการเนนท่ีนโยบายภาษีและ

การโอน  เชน การใหการศึกษาแกประชาชน (education transfer)  แมในระยะสั้น ระบบการโอน ทําให        

ลดแรงจูงใจในการทํางาน ผลผลิตตอประชากรจึงลดลง แตอยางไรก็ตาม ระบบการโอนของรัฐอาจกระตุนระบบ

เศรษฐกิจในระยะยาวเนื่องจากผลกระทบทางบวกของการใหการศึกษาแกประชาชน  นอกจากนี้ การใหการศึกษา

แกประชาชนทําใหเพ่ิมสวัสดิการสังคมอยางมีนัยสําคัญ ขณะท่ีการใหเงินแกประชาชน (money transfer) มีผล

นอยมากเม่ือเทียบกับขนาดของเงินโอน  

การวิเคราะหดวยแบบจําลอง 

จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2560) พบวากําลังแรงงานรวมระหวางป 2554-2560 มี       

อัตราลดลง จากป 2554 เทากับ 38.92 ลานคน ลดเหลือเทากับ 38.09 ลานคนในป 2560 โดยเม่ือจําแนกตาม

ชวงอายุของกําลังแรงงานรวม พบวา จํานวนแรงงานชวงอายุ 15-49 ป ในป 2558, 2559 และ 2560  เทากับ 

27.11 ลานคน, 26.66 ลานคน และ 26.26 ลานคน ตามลําดับ  มีจํานวนลดลงตลอดชวงเวลา ขณะท่ีจํานวน

แรงงานชวงอายุ 50-59 และอายุ 60 ปข้ึนไปมีจํานวนเพ่ิมข้ึน โดยในป 2558, 2559 และ 2560  มีจํานวนแรงงาน

เทากับ 11.43 ลานคน, 11.59 ลานคนและ 11.83 ลานคน ตามลําดับ อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาดัชนีผลิตภาพ

แรงงานตอคนในระหวางป 2556-2560 (ปฐานป 2556) มีอัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ  14.79 หรือเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 

3.69 ตอป สําหรับแรงงานภาคเกษตร และมีอัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 11.15 หรือเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 2.78 ตอป 

สําหรับแรงงานนอกภาคเกษตร  ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพการผลิตจากคุณภาพแรงงานประเทศไทยโดยปจจัยบงชี้

คุณภาพแรงงาน  ไดแก ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน และผลิตภาพแรงงาน เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับ

ขอมูลระดับการศึกษาของประชากร  โดยจํานวนประชากรท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป ระหวางป 2554-2560  พบวา

จํานวนผูท่ีเสร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ิมข้ึน รอยละ 19.48 หรือเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 3.24 ตอปและ

ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมข้ึนรอยละ 24.72 หรือเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 4.12 ตอป  จากขอมูลดังกลาวขางตนจะเห็นถึง

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันระหวางระดับการศึกษาของประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน และผลิตภาพการผลิตของแรงงาน  

งานศึกษานี้จะทําการเปรียบเทียบ 2 แบบจําลองในการอธิบายระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดย

แบบจําลองแรกคือ แบบจําลอง Optimal Growth Model หรือ Ramsey-Cass-Koopmans Model with 

Effective  Labor โดยกําหนดอัตราการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีข้ึนอยูกับปจจัยภายนอกระบบเศรษฐกิจหรือถูก
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กําหนดใหคงท่ีและมีคามากกวาศูนยเทากับ ϕ  และแบบจําลองท่ีสองคือ Endogenous Growth Model with 

human capital โดยอัตราการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีข้ึนอยูกับทุนมนุษย และการสะสมทุนมนุษยข้ึนอยูกับ

เวลาท่ีใชในการศึกษาในโรงเรียน   

เพ่ือพิจารณาถึงการเขาสูสังคมสูงวัยและอัตราการเกิดของประชากรท่ีลดลง อันทําใหจํานวนแรงงานใหมมี

นอยลง  งานศึกษานี้จึงกําหนดใหอัตราการเกิดของประชากรเทากับ n และอัตราการเสียชีวิตของประชากรเทากับ 

z  นั่นคืออัตราการเจริญเติบโตของประชากรเทากับ n-z  ซ่ึงจะนํามาพิจารณาเปรียบเทียบกรณีท่ีอัตราการเจริญ

พันธุลดลงและอัตราการเสียชีวิตลดลง ซ่ึงพิจารณาไดกรณีอัตราการเกิด (n) ลดลง และกรณีอัตราการเสียชีวิต (z)  

ลดลง ซ่ึงแสดงถึงการเขาสูสังคมสูงวัย และกรณีอัตราการเจริญเติบโตของประชากร (n-z) เทากับศูนย ซ่ึงเปน

แนวโนมโครงสรางประชากรในอนาคต งานศึกษานี้มุงเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรตออัตรา

การเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ ณ ดุลยภาพ หรือ เสนทางการเจริญเติบโตแบบสมดุล (balance growth 

path) ของการบริโภค ปจจัยทุน ทุนมนุษยและผลผลิตในท้ังสองแบบจําลอง นอกจากนี้ ยังพิจารณาปจจัยทุน

มนุษย และผลของการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือผลิตภาพของการศึกษาตอเสนทางการเจริญเติบโตแบบสมดุลของการ

บริโภค ปจจัยทุน ทุนมนุษยและผลผลิต   

แบบจําลอง Ramsey-Cass-Koopmans Model with Effective Labor 

พิจารณาแบบจําลองท่ีเทคโนโลยีเปน Exogenous variable  และแรงงานเปนแรงงานท่ีประสิทธิภาพ 

(Effective labor) โดยใหอัตราการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีเทากับ ϕ   โดยฟงกชันการผลิตคือ  

   1( )Y K ALα α−= ,  0 1α< <     (1) 

โดยท่ี  L̂ AL=  หรือเรียกวา แรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective labor) โดยให A = ระดับเทคโนโลยีและมี

อัตราการเจริญเติบโตเทากับ ϕ  

ระบบเศรษฐกิจตัดสินใจปญหาดังนี้ (Planner Problem) 

 Max   
(1 )

( )

0

1( ) . .
1

t n z t CU C e e dt
θ

ρ

θ

∞ −
− −  −

=  − 
∫       (2) 

Subject to: 

 1( )K K AL C Kα α δ−= − −         (3) 

เขียนอยูในรูป Present Value Hamiltonian ไดคือ 

 ( ) 1( ). . ( )t n z tH U C e e K AL C Kρ α αn δ− − − = + − −       (4) 
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ทําการ First Order Condition (FOC) ไดดังนี้ 

( ). . 0t n z t
CH e e Cρ θ n− − −= − =         (5) 

1 1( )KH K ALα αn α δ n− − = − = −          (6)  

จากสมการท่ี (5) และ (6) สามารถเขียนสมการอัตราการเจริญเติบโตของการบริโภคไดเปน 

1 11 ( )C K AL n z
C

α αα δ ρ
θ

− − = − − + − 


      (7) 

ณ Steady state ปจจัยทุน (K)  แรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ (effective labor, AL) และการบริโภค (C)มีอัตราการ

เจริญเติบโตเทากัน จากความสัมพันธดังกลาว สามารถคํานวณอัตราการเจริญเติบโตของการบริโภค ปจจัยทุน 

และรายได ณ Steady state หรือ เสนทางการเจริญเติบโตแบบสมดุล (balance growth path)  ของการบริโภค 

ปจจัยทุนและรายได ( )γ  เทากับ 

 ** n zγ ϕ= + −           (8) 

 จากสมการ (8) ระบบเศรษฐกิจมีอัตราการเจริญเติบโตข้ึนอยูกับอัตราการเจริญเติบโตของเทคโนโลยี ( )ϕ  

และอัตราการเจริญเติบโตของประชากร (n-z) อยางไรก็ตาม แบบจําลองนี้กําหนดใหอัตราการเจริญเติบโตของ

เทคโนโลยีเปนปจจัยภายนอก หรือ  exogenous variable และกําหนดใหคงท่ี อันเปนขอจํากัดของแบบจําลองนี้ 

และจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรของประเทศไทยมีแนวโนมท่ีอัตราการเจริญเติบโตของประชากร

จะคงท่ีและเขาใกลศูนย จะทําใหอัตราการเจริญเติบโต ณ ดุลยภาพ จะเทากับ ϕ   สงผลใหอัตราการเจริญเติบโต

ของระบบเศรษฐกิจในระยะยาวข้ึนอยูกับอัตราการเจริญเติบโตของเทคโนโลยี ซ่ึงไมสามารถใชประยุกตใชนโยบาย

ของรัฐบาลเพ่ือทําใหอัตราการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงได 

Preposition 1: อัตราการเสียชีวิตลดลง ทําใหเสนทางการเจริญเติบโตแบบสมดุล (balance growth path) ของ

การบริโภค ปจจัยทุน ทุนมนุษยและผลผลิตเพ่ิมข้ึน  

Proof: ทําการโดยทําการ partial difference สมการ (8) with respect to z ไดดังนี้ 

**

1 0
z
γ∂

= − <
∂

          (9) 

นั่นคือ  จํานวนผูสูงอายุในตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึนหรืออัตราการเสียชีวิตลดลง สงผลใหอัตราการเจริญเติบโตของการ

บริโภค ทุน ทุนมนุษยและผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
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Preposition 2: อัตราการเจริญพันธุท่ีลดลง ทําใหเสนทางการเจริญเติบโตแบบสมดุล (balance growth path)  

ของการบริโภค ปจจัยทุน ทุนมนุษยและผลผลิตลดลง 

Proof: ทําการโดยทําการ partial difference สมการ (8) with respect to n ไดดังนี้ 

**

1 0
n
γ∂

= >
∂

         (10) 

นั่นคือ  อัตราการเกิดหรือจํานวนแรงงานหนุมสาวในตลาดแรงงานท่ีลดลง  สงผลใหอัตราการเจริญเติบโตของการ

บริโภค ปจจัยทุน ทุนมนุษยและผลผลิตลดลง 

แบบจําลอง Endogenous Growth Model with human capital 

พิจารณาแบบจําลอง Endogenous Growth Model with Education อางอิงจาก Barro and Sala-i-

Martin (2004) ท่ีไดพัฒนาแบบจําลองมาจากงานศึกษาของ Uzawa (1965) และ Lucas (1988) โดยกําหนดให

ระบบเศรษฐกิจประกอบดวยผูบริโภคตัวแทน (representative agent)  ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกันทุกประการกับ

ประชากรคนอ่ืนในระบบเศรษฐกิจ (Homogenous agents)  มีอายุขัยเทากับ ∞ และทํางานตลอดอายุขัย 

กําหนดให จํานวนประชากรในระบบเศรษฐกิจมีอัตราการเกิดเทากับ n  และมีอัตราการเสียชีวิตเทากับ z  และ

โดยการตัดสินใจของครัวเรือนจะเลือกการบริโภคท่ีทําใหอรรถประโยชนตลอดชวงอายุท่ีสูงท่ีสุดคือ 

   
(1 )

( )

0

1( ) . .
1

t n z t CU C e e dt
θ

ρ

θ

∞ −
− −  −

=  − 
∫       (11) 

โดยท่ี   ρ  คืออัตราคิดลด (discount factor) หรือ ความพอใจระหวางการบริโภคแตละชวงเวลา (rate of time 

preference) , 0ρ >  ,  ( )n zρ > −  และ 0θ >  

 กําหนดใหฟงกชันอรรถประโยชนเปน constant intertemporal elasticity of substitution (CIES) 

โดยท่ี 0θ >  และความยืดหยุนของการทดแทน (elasticity of substitution), 1/σ θ=   ยิ่งคาθ  มีคามากจะ

ทําใหคนจัดสรรการบริโภคในอนาคตหรือบริโภคขามชวงเวลานอย 

สวนฟงกชันการผลิตเปนฟงกชัน Cobb-Douglas Production function โดยปจจัยการผลิต

ประกอบดวยปจจัยทุน (physical capital, K) และทุนมนุษย (human  capital, H)  ซ่ึงทุนมนุษยประกอบดวย 

ปริมาณแรงงาน (L) คูณดวยคุณภาพของแรงงานหรือทุนมนุษยตอแรงงาน (h)  กําหนดใหแรงงานมีอัตราการเกิด

เทากับอัตราการเกิดของประชากร n  และมีอัตราการเสียชีวิตเทากับ  z และแรงงานจัดสรรเวลาในการทํางาน u  

และเวลาท่ีเหลือใชในการศึกษาเลาเรียน  1 u−  โดยฟงกชันการผลิตแสดงดังสมการ 

  1 1( ) ( )Y AK uH AK uhLα α α α− −= =    , 0 1α< < , 0 1u< <  (12)  
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มีการสะสมสตอกของทุน (K) และสตอกทุนมนุษยตอแรงงาน (h) เปนดังสมการ 

  KK I Kδ= −          (13) 

  (1 )h B u h hδ= − −         (14) 

โดยท่ี   A  =  คาคงท่ีและมากกวาศูนย 

         B  = ผลผลิตสวนเพ่ิมของทุนมนุษยตอแรงงาน หรือผลิตภาพการผลิตของการศึกษาหรือการเรียนใน

โรงเรียน (productivity of schooling) กําหนดใหมีคาคงท่ีและมากกวาศูนย  

        u  = สัดสวนเวลาท่ีใชในการทํางาน โดยท่ี 0 1u< <  

        δ  = อัตราคาเสื่อมของปจจัยทุน ( K ) และทุนมนุษยตอแรงงาน ( h ) โดยท่ี 0 1δ< <  

ระบบเศรษฐกิจตัดสินใจปญหาดังนี้ (Planner Problem) 

 Max   
(1 )

( )

0

1( ) . .
1

t n z t CU C e e dt
θ

ρ

θ

∞ −
− −  −

=  − 
∫       (15) 

Subject to: 

 1( )K AK uhL C Kα α δ−= − −         (16) 

(1 )h B u h hδ= − −          (17) 

เขียนอยูในรูป Present Value Hamiltonian ไดคือ 

 [ ]( ) 1( ). . ( ) (1 )t n z tJ U C e e AK uhL C K B u h hρ α αn δ λ δ− − − = + − − + − −    (18) 

ทําการ First Order Condition (FOC) ไดดังนี้ 

( ). . 0t n z t
CJ e e Cρ θ n− − −= − =         (19) 

(1 ) ( ) 0uJ AK uhL hL Bhα αn α λ−= − − =       (20)  

1 1( )KJ AK uhLα αn α δ n− − = − = −          (21) 

( )(1 ) ( ) (1 )hJ AK uhL hL B uα αn α λ δ λ− = − + − − = − 
      (22) 

กําหนดให ,K C
H K

ω χ≡ ≡  และจากสมการ (16),(17) เขียนสมการอัตราการเจริญเติบโตของ K , h, ,ω χ ไดคือ 

1 (1 )K Au
K

α αω χ δ− − −= − −


        (23) 

18 

 



(1 )h B u
h

δ= − −


         (24) 

K h L
K h L

ω
ω

 
= − + 

 


 



         (25) 

C K
C K

χ
χ
= −
 



          (26) 

สมการท่ี (19) เขียนใหอยูในรูปอัตราการเจริญเติบโต โดยทําการ take natural log และ differentiate with 

respect to t ไดอัตราการเจริญเติบโตของการบริโภคเปนดังสมการ 

1C n z
C

nρ
θ n
 = − + − −  





        (27) 

จากสมการท่ี (20) ได 

 
(1 ) ( )A u L

B

α αλ α ω
n

− −
=  
 

        (28) 

แทนคา  /λ n ในสมการท่ี (22) และจัดรูปไดสมการอัตราการเจริญเติบโตของราคาเงา (shadow price) ของทุน

มนุษยตอแรงงานคือ 

[ ]
1(1 ) (1 )Au L B u
α αλ n α ω δ

λ λ

− − −
= − − − 
 



      (29) 

จากผลลัพธในสมการท่ี (21) จัดรูปไดใหมโดยแทนคา /K Hω ≡  ได้สมการ 

1 (1 )Au α αn α ω δ
n

− − −= − +


        (30) 

แทนคา 
n
n


 ในสมการ (27) ไดสมการอัตราการเจริญเติบโตของการบริโภคคือ 

1 (1 )1C n z Au
C

α αρ α ω δ
θ

− − − = − + − + − 


      (31) 

ณ Steady state อัตราการเจริญเติบโตของการบริโภค
C
C

 
 
 



คงท่ีและเทากับอัตราการเจริญเติบโตของปจจัยทุน 

K
K

 
 
 



อัตราการเจริญเติบโตของทุนมนุษย 
H
H

 
 
 



 และอัตราการเจริญเติบโตของผลผลิต  
Y
Y
 
 
 



 ซ่ึงจากสมการท่ี 

(31) จะไดวา ณ Steady state สัดสวนของเวลาท่ีใชในการทํางาน (u ) จะคงท่ี และสัดสวนของทุนตอทุนมนุษย 
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( )/K Hω ≡  คงท่ี  หรือ 0u
u
=


และ 0ω
ω
=


 โดยคํานวณจากความสัมพันธในสมการ (28) จัดรูปใหอยูในรูป

อัตราการเจริญเติบโต จะได 

1u n z
u

ω λ nα
α ω λ n
 

= − + + − 
 



 

       (32) 

จากเง่ือนไขขางตนสามารถคํานวณสัดสวนเวลาในการทํางานท่ีเหมาะสม ณ Steady state เทากับ  

[ ]( 1)*u B n z
B

θψ
θ
−

= + + −        (33) 

โดยท่ี  [ ]1 (1 ) n z
B

ψ θ δ ρ
θ

= − + − +  

จะไดสัดสวนเวลาท่ีใชในการเรียนท่ีเหมาะสม ณ Steady state เทากับ 

[ ]( 1)1 * 1u B n z
B

θψ
θ
−

− = − − + −       (34) 

และสามารถหาการบริโภคตอทุน ณ Steady state  ดังนี้ 

[ ] [ ](1 ) 1* B n z B n z
B
ψ θ αχ

θ α
− −

= − + − + + −     (35)  

และอัตราการเจริญเติบโตของการบริโภค ปจจัยทุน ทุนมนุษยและรายได ณ Steady state  หรือ เสนทางการ

เจริญเติบโตแบบสมดุล (balance growth path)  ของการบริโภค ปจจัยทุน ทุนมนุษย และรายไดเทากับ 

[ ]1* 2( )B n zγ δ ρ
θ

= − − + −        (36) 

ในแบบจําลอง Endogenous model with education นี้จะเห็นไดวาอัตราการเจริญเติบโตของทุนมนุษยมี

ความสําคัญตออัตราการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ ดังแสดงในสมการท่ี (38) ท่ีเขียนข้ึนจากสมการฟงกชัน

การผลิตสมการท่ี (12) ใหอยูในรูปอัตราการเจริญเติบโตไดดังนี้  

1Y A K u h L
Y A K u h L

α α
 

= + + − + + 
 

  



 

⇒        Y hg g n z= + −         (38) 

อัตราการเจริญเติบโตของทุนมนุษย (gh ) จะเปนกลไกขับเคลื่อนใหไดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ(gY )ใน

ระยะยาวดังนั้น ในระบบเศรษฐกิจท่ีรัฐกําหนดหรือ Social Planner problem อาจตัดสินใจในการเลือกสัดสวน

เวลาในการทํางานท่ีเหมาะสม ( *)u  ท่ีทําใหอัตราการเจริญเติบโตของทุนมนุษยมีคาสูงสุดดังสมการท่ี (39)  จะได
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สัดสวนเวลาท่ีใชในการศึกษาท่ีเหมาะสมเทากับ *1 u−   โดยอัตราการเจริญเติบโตของทุนมนุษย ณ ดุลยภาพ

เทากับ 

*(1 )hg B u δ= − −        (39) 

จึงพบวาคา B ซ่ึงหมายถึงผลผลิตสวนเพ่ิมของทุนมนุษย หรือผลิตภาพการผลิตของการศึกษา หรือการเรียนใน

โรงเรียนจะมีความสําคัญอยางมากตออัตราการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจนั่นเอง 

 สําหรับกรณีท่ีโครงสรางประชากรจะมีแนวโนมท่ีอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเขาใกลศูนย หรือ

อัตราการเกิดลดลงและอัตราการเสียชีวิตลดลง หรือเหมือนการวิเคราะหกรณีประชากรคงท่ี จะทําใหเสนทางการ

เจริญเติบโตแบบสมดุล (balance growth path) ของการบริโภค ปจจัยทุน ทุนมนุษยและผลผลิต ในสมการท่ี 

(36) จะเปลี่ยนเปน 

[ ]1* Bγ δ ρ
θ

= − −       (40) 

 ดังนั้น ระบบเศรษฐกิจควรพิจารณาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออัตราการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจท่ียั่งยืน

คืออัตราการเจริญเติบโตของทุนมนุษย ซ่ึงในแบบจําลองนี้คืออัตราการเจริญเติบโตของทุนมนุษยตอแรงงาน 

( )/h h  โดยข้ึนอยูกับเวลาท่ีใชในการเรียนในโรงเรียนและผลิตภาพการผลิตของการศึกษาหรือโรงเรียน 

(Productivity of schooling) โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือผลิตภาพของการศึกษาจะมีผลใหอัตราการ

เจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนนั่นคือ 

    [ ]* 1 12( ) 0B n z
B
γ δ ρ

θ θ
∂

= − − + − = >
∂

    (41) 

พิจารณาผลของการมีแรงงานผูสูงอายุตออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ณ ดุลยภาพ จากสมการท่ี 

(33)  โดยทําการวิเคราะหผลของการมีแรงงานผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน หรืออัตราการเสียชีวิตของประชากรลดลง โดยทํา

การ partial difference with respect to z  

   * 2u
z B

θ
θ

∂ −
=

∂
        (42) 

ผลลัพธท่ีไดไมสามารถสรุปไดข้ึนอยูกับคา θ     โดยท่ี 

ถา 2θ >   การมีจํานวนแรงงานผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน จะทําใหแรงงานใชเวลาในการทํางานมากข้ึนและใชเวลาในการ

เรียนในโรงเรียนลดลง 

และถา 2θ <   การมีจํานวนแรงงานผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน จะทําใหแรงงานใชเวลาในการทํางานนอยลง หรือใชเวลาใน

การเรียนในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน  

21 

 



และทําการวิเคราะหผลของการมีแรงงานอายุนอยลดลงหรืออัตราการเกิดลดลง ตอเวลาท่ีใชในการทํางาน     

ไดผลดังนี้ 

* 2u
n B

θ
θ

∂ −
=

∂
        (43) 

ผลลัพธท่ีไดไมสามารถสรุปไดข้ึนอยูกับคา θ     โดยท่ี 

ถา  2θ >     อัตราการเกิดลดลงหรือจํานวนแรงงานอายุนอยลดลง จะทําใหเวลาท่ีใชในการทํางานลดลง และใช

เวลาในการเรียนในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 

และถา 2θ <   อัตราการเกิดลดลงหรือจํานวนแรงงานอายุนอยลดลง จะทําใหแรงงานใชเวลาในการทํางาน

เพ่ิมข้ึน หรือใชเวลาในการเรียนในโรงเรียนลดลง 

Preposition 1: อัตราการเสียชีวิตลดลง ทําใหเสนทางการเจริญเติบโตแบบสมดุล (balance growth path) ของ

การบริโภค ปจจัยทุน ทุนมนุษยและผลผลิตเพ่ิมข้ึน  

Proof: ทําการโดยทําการ partial difference สมการ (36) with respect to z ไดดังนี้ 

* 2 0
z
γ

θ
∂ −

= <
∂

 

นั่นคือ  จํานวนแรงงานผูสูงอายุในตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึนหรืออัตราการเสียชีวิตลดลง สงผลใหอัตราการเจริญเติบโต

ของการบริโภค ปจจัยทุน ทุนมนุษยและผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

Preposition 2: อัตราการเกิดท่ีลดลง ทําใหเสนทางการเจริญเติบโตแบบสมดุล (balance growth path) ของ

การบริโภค ปจจัยทุน ทุนมนุษยและผลผลิตลดลง 

Proof: ทําการโดยทําการ partial difference สมการ (36) with respect to n ไดดังนี้ 

* 2 0
n
γ

θ
∂

= >
∂

 

นั่นคือ  อัตราการเกิดลดลง ยอมทําใหจํานวนแรงงานหนุมสาวในตลาดแรงงานท่ีลดลง  สงผลใหอัตราการ

เจริญเติบโตของการบริโภค ปจจัยทุน ทุนมนุษยและผลผลิตลดลง 

 จากผลลัพธท่ีไดจากแบบจําลอง พบวาสถานการณสังคมสูงวัยอันแสดงไดจากอัตราการเสียชีวิตท่ีลดลง 

จะสงผลใหเสนทางการเจริญเติบโตแบบสมดุล (balance growth path) ของการบริโภค ปจจัยทุน ทุนมนุษยและ

ผลผลิตเพ่ิมข้ึน แตสถานการณของประเทศไทย พบวาจํานวนแรงงานหนุมสาวมีจํานวนลดลง ซ่ึงสงผลตอเสนทาง

การเจริญเติบโตแบบสมดุล (balance growth path) ของการบริโภค ปจจัยทุน ทุนมนุษยและผลผลิตในทาง

ตรงกันขาม สวนผลของสถานการณสังคมสูงวัย และการมีจํานวนแรงงานหนุมสาวท่ีลดลง ตอเวลาท่ีใชในการ

22 

 



ทํางานและเวลาท่ีใชในการเรียนในโรงเรียนยังไมสามารถสรุปไดชัดเจน ข้ึนอยูกับคาพารามิเตอรของประเทศไทย

ในปจจุบัน ซ่ึงมีผลตอการเปลี่ยนผาน (transition) สูดุลยภาพระยะยาวหรือ Steady state ของประเทศไทย  

แมวาการเพ่ิมข้ึนของแรงงานสังคมผูสูงอายุในตลาดแรงงาน จะสงผลใหตออัตราการเจริญเติบโตของ

ระบบเศรษฐกิจในทางบวก  แตอัตราการเกิดและอัตราการเสียชีวิตของประชากรประเทศไทยถูกกําหนดจากปจจัย

ดานการเจริญทางการแพทยคานิยมเก่ียวกับการมีบุตร ความเชื่อม่ันในระบบเศรษฐกิจในอนาคต อยางไรก็ตาม  

จากขอมูลในอดีตจนถึงปจจุบันโครงสรางประชากรของไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางท่ีมีแนวโนมท่ีอัตราการเกิด

ของประชากรลดลง และอัตราการเสียชีวิตลดลง ซ่ึงทําใหอัตราการเจริญเติบโตของประชากรอาจคงท่ี และเขาใกล

ศูนย 

ดังนั้น ระบบเศรษฐกิจควรพิจารณาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออัตราการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจท่ียั่งยืน

คืออัตราการเจริญเติบโตของทุนมนุษย ซ่ึงในแบบจําลองนี้คืออัตราการเจริญเติบโตของทุนมนุษยตอแรงงาน โดย

ข้ึนอยูกับเวลาท่ีใชในการเรียนในโรงเรียนและผลิตภาพการผลิตของการศึกษาหรือโรงเรียน (Productivity of 

schooling)  ถารัฐบาลใหความสําคัญกับการศึกษาท่ีเพ่ิมทุนมนุษยหรือศักยภาพของแรงงาน เพ่ือทําใหมีอัตราการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืน โดยเลือกเวลาท่ีใชในการเรียนในโรงเรียนท่ีเหมาะสม เพ่ือใหอรรถประโยชนของ

การบริโภคตลอดชวงอายุขัยสูงท่ีสุด  และนําไปสูเสนทางการเจริญเติบโตแบบสมดุล (balance growth path) 

ของผลผลิตท่ียั่งยืน และรัฐบาลควรใหความสําคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือผลิตภาพของการศึกษา ซ่ึงจะมีผล

ใหอัตราการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนและเขาสูเสนทางการเจริญเติบโตแบบสมดุล (balance 

growth path) ของผลผลิตท่ีสูงข้ึนในระยะยาว 

 

บทสรุป 

ประเทศไทยในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรเขาสูการเปนสังคมสูงวัยแลว และมีการ

คาดการณถึงแนวโนมท่ีเพ่ิมสูงข้ึนของประชากรสูงอายุและมีการลดลงของแรงงานวัยทํางานในตลาดแรงงาน 

อยางไรก็ตาม แรงงานวัยทํางานรุนใหมในประเทศไทยมีระดับการศึกษาสูงกวารุนกอนหนา จากการท่ีการศึกษา

เปนวิธีการหนึ่งท่ีชวยใหแรงงานสามารถสะสมทุนมนุษยซ่ึงชวยในการผลิตเนื่องจากการลงทุนในการศึกษาตอการ

เพ่ิมผลิตภาพแรงงาน (Shultz, 1972; Becker, 1964); Mincer,1962) และมีขอมูลเชิงประจักษในประเทศไทย

แสดงความสัมพันธในทิศทางเดียวกันระหวางระดับการศึกษาของประชากรและเวลาท่ีใชในการศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน 

และผลิตภาพการผลิตของแรงงาน  อีกท้ังมีแนวคิดท่ีอธิบายวาการลงทุนในทุนมนุษยเปนแหลงสําคัญในการสราง

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Uzawa, 1965; Lucas, 1988) ประกอบกับมีงานศึกษาในตางประเทศแสดงให

เห็นวาผลของการสะสมทุนมนุษยกลับชวยไมใหอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดรับความเสียหายจากการ

เพ่ิมข้ึนของประชากรสูงอายุ  งานศึกษานี้จึงไดใชแบบจําลอง Ramsey-Cass-Koopmans Model with 
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Effective Labor  และแบบจําลอง Endogenous Growth Model with Education ศึกษาผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไทยท่ีมีจํานวนประชากรผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนและจํานวนแรงงานหนุมสาวใน

ตลาดแรงงานท่ีลดลงตอเสนทางการเจริญเติบโตแบบสมดุล (balance growth path) ของการบริโภค ปจจัยทุน 

ทุนมนุษยและผลผลิต  โดยใชอัตราการเสียชีวิตท่ีลดลงเปนตัวแปรท่ีแสดงถึงจํานวนประชากรผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนใน

ตลาดแรงงาน และอัตราการเกิดท่ีลดลงแสดงถึงจํานวนแรงงานหนุมสาวท่ีลดลงในตลาดแรงงานโดยใชแบบจําลอง 

Endogenous Growth Model with human capital  และแบบจําลอง Ramsey-Cass-Koopmans Model 

with Effective Labor   ผลท่ีไดในท้ังสองแบบจําลองใหขอสรุปวาจํานวนผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนในตลาดแรงงานสงผล

ตออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีจํานวนแรงงานในวัยหนุมสาวท่ีลดลงสงผลตออัตราการ

เจริญเติบโตในทิศทางตรงขาม ขณะท่ีแบบจําลอง Ramsey-Cass-Koopmans Model with Effective Labor 

พบวาอัตราการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีมีผลกระทบทางบวกตอเสนทางการเจริญเติบโตแบบสมดุล (balance 

growth path) ของการบริโภค ทุน ทุนมนุษยและผลผลิต แตแบบจําลองนี้มีขอจํากัดในเรื่องการประยุกตใช

นโยบายของรัฐ เนื่องจากกําหนดใหอัตราการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีเปนปจจัยภายนอก หรือ  exogenous 

variable และกําหนดใหคงท่ี ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรของประเทศไทยมีแนวโนมท่ีอัตรา

การเจริญเติบโตของประชากรจะคงท่ีและเขาใกลศูนย  แมในแบบจําลอง Endogenous Growth Model with 

human capital ผลกระทบตอเวลาท่ีใชในการทํางานและเวลาท่ีใชในการเรียนในโรงเรียน ไมสามารถสรุปได

ข้ึนอยูกับคาพารามิเตอรของประเทศไทย แตแบบจําลองนี้เสนอวาทุนมนุษย และผลิตภาพการผลิตของทุนมนุษย 

สงใหระบบเศรษฐกิจมีอัตราการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจท่ียั่งยืนหรือเพ่ิมข้ึนในระยะยาว  

การวิเคราะหดวยแบบจําลองทําใหเห็นวาสังคมท่ีมีการเปลี่ยนโครงสรางทางประชากรเกิดข้ึนนั้น การ

คาดหวังใหมีการเพ่ิมข้ึนของประชากรหรือการเพ่ิมข้ึนของปจจัยแรงงานเพ่ือการผลิตไมนาท่ีจะมีความจําเปนอีก

ตอไป แตการพัฒนาทางดานทุนมนุษยจึงเปนปจจัยท่ีเหมาะสมตอการผลิตท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตท่ียั่งยืน  ดังนั้น 

แบบจําลอง Endogenous Growth Model with human capital จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใชศึกษากรณี

ของประเทศไทย เพ่ือใหมีอัตราการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจท่ียั่งยืน รัฐบาลควรใหความสําคัญกับการเพ่ิม

ประสิทธิภาพหรือผลิตภาพของการศึกษา หรือสนับสนุนใหประชากรใชเวลาในการศึกษาเพ่ือเพ่ิมทุนมนุษยหรือ

ศักยภาพของแรงงานอันสงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว โดยงานศึกษาตอไปในอนาคตควรทํา

การประมาณคาพารามิเตอรของตัวแปรทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (Calibration) เพ่ือคํานวณหาตอเสนทาง

การเจริญเติบโตแบบสมดุล (balance growth path) ของผลผลิต และทําการ Simulation แบบจําลองเพ่ือด ู 

ทิศทางการปรับตัวของตัวแปรทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนผาน (transition) ของตัวแปรทางเศรษฐกิจไดแก       

การบริโภค ปจจัยทุน ทุนมนุษย และผลผลิตของประเทศไทย เขาสูดุลยภาพระยะยาวหรือ Steady state ของ

ประเทศไทย  
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