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ส
วนที่ 1 เน้ือหา/องคGความรู	จากการเข	าร
วมโครงการ  
1.1 ท่ีมาหรือวัตถุประสงค&ของโครงการโดยย2อ  

การเปล่ียนแปลงโครงสร4างประชากรในแต2ละประเทศและภูมิภาคมีแนวโน4มแตกต2างกันไป ในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟ9ก ญ่ีปุ:น สิงคโปร& และสาธารณรัฐเกาหลี เป>นกลุ2มท่ีมีอายุขัยเฉล่ียสูงสุดและมีอัตราการเจริญพันธุ&ท่ีลดลงหมายความว2า
จํานวนประชากรวัยทํางานก็ลดลงตามไปด4วย อีกด4านหน่ึง ในอินเดีย อินโดนีเซีย และฟ9ลิปป9นส& แรงงานยังมีอายุน4อยและ
กําลังขยายตัว การมีข4อมูลประชากรท่ีดีเมื่อรวมกับปBจจัยต2างๆ ได4แก2 สุขภาพ แรงงาน การเงิน ทุนมนุษย& และนโยบายส2งเสริมการ
เจริญเติบโตท่ีเหมาะสมนําไปสู2ความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ อย2างไรก็ตามแรงกดดันด4านประชากรศาสตร& เช2น ประชากรสูงอายุและ
การมีส2วนร2วมของแรงงานท่ีลดน4อยลง อาจส2งผลเสียต2อการเติบโตทางเศรษฐกิจและผลิตภาพท่ัวโลก ซึ่งการวิเคราะห&และข4อมูล
เก่ียวกับแนวโน4มทางประชากรศาสตร&เชิงลึกจะช2วยในการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพ  

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค& (1) เพื่อตรวจสอบแนวโน4มและประเด็นปBญหาด4านประชากรของ
สมาชิก APO และนัยท่ีเก่ียวข4องกับผลผลิตและประสิทธิภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ (2) สํารวจความท4าทายและโอกาสของการ
เปล่ียนแปลงทางประชากรในระดับชาติและผลกระทบต2อตลาดแรงงานในระดับภูมิภาค และ (3) ให4ข4อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือ
จัดการกับความท4าทายและโอกาสท่ีมาพร4อมกับการเปล่ียนแปลงทางประชากรในสมาชิกของ APO โดยมีผู4เข4าร2วมการประชุม 
ประกอบด4วย นักวิจัย เจ4าหน4าท่ีภาครัฐ นักสถิติ นักวิเคราะห&นโยบาบและแผน จํานวน 41 คน จาก 12 ประเทศ ได4แก2 บังคลาเทศ 
กัมพูชา ฟ9จิ อินโดนีเซีย อิหร2าน เนปาล ฟ9ลิปป9นส& ปากีสถาน ไต4หวัน ศรีลังกา ไทย และตุรกี ในการหารือและร2วมแลกเปล่ียน
เรียนรู4เก่ียวกับข4อมูลประชากรในระดับชาติและภูมิภาค 

 

  



1.2 เนื้อหา/องค&ความรู4ท่ีได4จากกิจกรรมต2างๆ ประกอบด4วย 
 การบรรยาย แบ2งออกเป>น 8 หัวข4อ สรุปได4ดังนี้ 

1) บทบาทของประชากรศาสตร&ในการผลิต 
เซสช่ันนี้เน4นโครงสร4างของอายุท่ีส2งผลกระทบสําคัญต2อการผลิต คนงานท่ีอายุยังน4อยหรือกลุ2มผู4สูงอายุอาจส2งผล

เสียต2อประสิทธิภาพการทํางาน ในขณะท่ีคนทํางานกลุ2มใหญ2ในวัยทํางานมีผลกระทบเชิงบวก นอกจากนี้นโยบายครอบครัวและ
การย4ายถ่ินฐานก็มีส2วนสําคัญต2อผลผลิตด4วย ซ่ึง Dr. Robert Breunig ศาสตราจารย&ประจําคณะนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัย
แห2งชาติออสเตรเลีย ผู4บรรยาย ได4อธิบายถึงประชากรศาสตร&และผลผลิต โดยเริ่มจากประเด็นคําถาม 2 ข4อ คือ (1) การ
เปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตร&หมายถึงอะไรสําหรับผลิตภาพ และ (2) ประเทศสามารถทําอะไรได4บ4างเพื่อมีอิทธิพลต2อ
ความสัมพันธ&ระหว2างประชากรศาสตร&และผลิตภาพ ว2าทําไมเราถึงต4องสนใจเรื่องผลผลิตผลิตภาพและมีความสัมพันธ&อย2างไรกับ
ประชากรศาสตร& ดังภาพท่ี 1 และได4อธิบายเก่ียวกับสมการทางประชากรศาสตร& พารามิเตอร&ที่สําคัญ และนโยบายท่ีเก่ียวข4อง  

 
ภาพท่ี 1 ความสัมพันธ&ของประชากรและผลิตภาพ 

นอกจากนี้ ได4ยกตัวอย2างงานวิจัยด4านประชาการศาสตร& เพ่ือให4เห็นถึงการเปล่ียนแปลงโครงสร4างประชากรท่ีมี
ผลกระทบต2อผลผลิตในช2วงเวลาต2างๆ เช2น 

- Bloom and Williamson (1998) ได4พัฒนาแบบจําลองการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช4ตัวแปรทางประชากร
เพ่ือประเมินผลกระทบสัมพัทธ&ของการเปล่ียนแปลงทางประชากรในการเติบโตอย2างมหัศจรรย&ของเอเชีย
ตะวันออก ผลการศึกษาพบว2าการเปล่ียนแปลงทางประชากรในเอเชียนั้นเร็วกว2าในยุโรปมาก ช2องว2างระหว2าง
เวลาระหว2างการตายสูงและต่ํานั้นส้ัน เนื่องจากมีการถ2ายทอดเทคโนโลยีจากยุโรปสู2เอเชียหลังสงคราม  

- Bloom and Canning (2004) ศึกษาการเปล่ียนแปลงทางประชากรท่ัวโลก: มิติและความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
- Maestas et al. (2016) ศึกษาผลกระทบของประชากรสูงอายุต2อเศรษฐกิจการเติบโต กําลังแรงงาน และ

ผลผลิต 
- Liu and Westelius (2017) แสดงให4เห็นผลกระทบของประชากรต2อผลผลิตและอัตราเงินเฟhอในญ่ีปุ:น 
- Acemoglu and Restrepo (2022) ศึกษาเก่ียวกับข4อมูลประชากรและระบบอัตโนมัติ  โดยได4พัฒนา

แบบจําลองและนําเสนอหลักฐานเชิงประจักษ&ว2าประชากรสูงอายุนําไปสู2การใช4หุ2นยนต&อย2างเข4มข4นและ
แพร2หลายมากข้ึน 

 



สําหรับประเทศออสเตรเลีย Productivity Commission (2013) คาดการณ&ว2าจะมีประชากรเพ่ิมข้ึนเป>น 38 ล4าน
คนในปm พ.ศ.2603 ประชากรท่ีมีอายุ 75 ปmข้ึนไป คาดว2าจะเพ่ิมข้ึน 4 ล4านคน และมีสัดส2วนประชากรสูงอายุเพ่ิมข้ึนจากปm พ.ศ.
2555 ถึงปm พ.ศ.2560 จาก 6.4% เป>น 14.4% ของประชากรท้ังหมดในประเทศ การเติบโตของผลิตภาพแรงงานโดยเฉล่ียคาดว2า
จะอยู2ที่ประมาณร4อยละ 1.5 ต2อปm ในช2วงปm พ.ศ.2555-2556 ซึ่งต่ํากว2าช2วงท่ีมีผลิตภาพสูงระหว2างปm พ.ศ.2531-32 ถึง พ.ศ.2546-
47 โดยรัฐบาลออสเตรเลียจะเผชิญกับแรงกดดันเก่ียวกับงบประมาณท่ีเติบโตข้ึนจากค2าใช4จ2ายด4านสุขภาพ การดูแลผู4สูงอายุ และ
เงินบํานาญผู4สูงอายุ จึงต4องมีการผลักดันเรื่องกองทุนบําเหน็จบํานาญท่ีมีช2วงอายุกว4างข้ึนเป>น 67 ปm ในปm พ.ศ.2566 และการลด
ต4นทุนด4านการบริการผู4สูงอายุให4ต่ําลง  

จากงานวิจัยทําให4เห็นว2าอัตราส2วนการพึ่งพามีส2วนสําคัญต2อผลิตภาพ ดังนั้น จะต4องมีการปรับตัวให4เข4ากับการ
เปล่ียนแปลงด4านประชากร รัฐบาลควรส2งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและกุญแจสําคัญคือ การสร4างสภาพแวดล4อมท่ีส2งเสริมการ
ผลิตเพ่ือความเป>นอยู2ท่ีดี ซึ่งผลผลิตท่ีดีจะข้ึนอยู2กับความแข็งแกร2งของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอัตราส2วนทุนหรือแรงงาน การ
ดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพของตลาด และเทคโนโลยี โดยมีลําดับช้ันของตัวกําหนดผลผลิตดังภาพท่ี 2 และมีนโยบายท่ีนําไปสู2การ
พัฒนาผลิตภาพแรงงาน ได4แก2 การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย& (Retraining and upskilling) ส2งเสริมการมีส2วนร2วมของพนักงาน
ผู4หญิงและผู4สูงอายุ นโยบายเก่ียวกับสุขภาพ การอพยพ และภาวะเจริญพันธุ& เป>นต4น 

 

 
ภาพท่ี 2 ลําดับข้ันของปBจจัยกําหนดผลผลิต 

 
2) การเปล่ียนแปลงทางประชากรและความท4าทายในเอเชีย 

การนําเสนออธิบายถึงความเหล่ือมลํ้าทางภูมิศาสตร& แนวโน4ม และรูปแบบทางประชากรศาสตร&ในเอเชีย รวมถึง
ความแตกต2างของอัตราการเติบโตของประชากร ระดับของความเป>นเมือง การอพยพ ภาวะเจริญพันธุ& และโครงสร4างประชากรท่ี
เปล่ียนแปลง โดย Dr. Grace Cruz ผู4อํานวยการสถาบันประชากรแห2งฟ9ลิปป9นส& ได4อธิบายถึงแนวโน4มและรูปแบบประชากรใน
เอเชียท่ีมีความเหล่ือมลํ้าทางภูมิศาสตร&ในมิติต2างๆ ซึ่งโลกกําลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ2ทางประชากรใน 3 องค&ประกอบ 
คือ การเปล่ียนแปลงของประชากร (การเติบโตหรือการลดลง) การเปล่ียนแปลงของภาวะเจริญพันธุ&และการตาย และการ
เปล่ียนแปลงโครงสร4างอายุของประชากร ดังภาพท่ี 3 และแสดงให4เห็นถึงความเหล่ือมลํ้าอย2างมากในอัตราการเติบโตของ
ประชากรในภูมิภาคเอเชีย ดังภาพท่ี 4 



 
ภาพท่ี 3 ประชากรโลกแบ2งตามกลุ2มอายุ 

 

 
ภาพท่ี 4 อัตราการเติบโตของประชากรในภูมิภาคเอเชีย 

 
ในเอเชียญ่ีปุ:นเป>นประเทศท่ีมีอัตราการเกิดต่ําและมีอายุเฉล่ียสูงสุดของภูมิภาค ส2วนไทยอยู2ในอันดับท่ี 6 รองจาก

ญ่ีปุ:น ฮ2องกง เกาหลีใต4 สิงคโปร& และไต4หวัน ตามลําดับ โดยมีแนวโน4มการเจริญพันธุ&ในภูมิภาคต2างๆ ของเอเชียลดลงดังภาพท่ี 5 
ซึ่งประเทศมีอัตราการเจริญพันธุ&ทั้งหมด 1.34 ในปm พ.ศ.2563 แต2มีการเจริญพันธุ&ในวัยรุ2นผู4หญิงอายุ 15-19 ต2อ 1,000 คน เท2ากับ 
40.30% สูงเป>นอันดับ 3 ของเอเชีย รองจากกัมพูชาและฟ9ลิปป9นส&  



 
ภาพท่ี 5 แนวโน4มการเจริญพันธุ&ในภูมิภาคต2างๆ ของเอเชีย 

 
สําหรับการตายและการเจ็บป:วย ในช2วงศตวรรษท่ี 19 ถึง 20 โรคติดเช้ือ (Infectious Diseases) เป>นสาเหตุหลัก

ของการเสียชีวิตในประเทศท่ีพัฒนาแล4ว และในช2วง พ.ศ.2563 COVID-19 เป>นโรคอุบัติใหม2ท่ีทําให4เกิดการเสียชีวิต โดยการ
เสียชีวิตส2วนใหญ2เกิดข้ึนในกลุ2มผู4สูงอายุ โดยมีแนวโน4มอายุขัยเมื่อแรกเกิดแบ2งตามประเทศในภาพท่ี 6 ซึ่งพบว2าทุกประเทศมี
แนวโน4มอายุขัยเฉล่ียเพิ่มข้ึนอย2างมีนัยสําคัญทางสถิติ ด4านการย4ายถ่ินฐานและการขยายตัวของเมือง พบว2า ประชากรท่ัวโลก
กลายเป>นสังคมเมืองมากข้ึน ดังภาพท่ี 7 

 

 
ภาพท่ี 6 แนวโน4มอายุขัยเมื่อแรกเกิด (e0) แบ2งตามประเทศ 

 



 
ภาพท่ี 7 แนวโน4มการขยายตัวของเมืองท่ัวโลก 

 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางประชากร มีผลต2อการลดลงของภาวะเจริญพันธุ& ทําให4ประชากรวัยทํางาน (15-

65 ปm) เพ่ิมข้ึน ภาวะเจริญพันธุ&ที่ลดลงสามารถกระตุ4นให4เกิดการพัฒนาด4านสุขภาพ การศึกษา การมีส2วนร2วมในตลาดแรงงานหญิง 
รวมท้ังการออมและการลงทุนของประเทศ ส2งผลให4เกิดโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ demographic dividend แต2การ
เติบโตน้ีไม2ได4เกิดข้ึนเองโดยอัตโนมัติ ต4องมีปBจจัยหลายอย2างท่ีเข4ามาเก่ียวข4อง ได4แก2 การลงทุนจํานวนมากในการพัฒนาทุนมนุษย& 
เช2น สุขภาพและการศึกษา สถาพแวดล4อมทางเศรษฐกิจท่ีเอ้ืออํานวย และธรรมาภิบาล ซึ่งได4ยกกรณีตัวอย2างของไทยว2าการ
เปล่ียนแปลงโครงสร4างประชากรท่ีเกิดจากการแทรกแซงของนโยบายภาครัฐ ทําให4ภาวะเจริญพันธุ&ลดลงอย2างมากซึ่งเกิดความ
รุนแรงต2อการเปล่ียนแปลงโครงสร4างอายุของประชากรในประเทศไปสู2สังคมผู4สูงอายุ ดังภาพท่ี 8 กล2าวคือ มีผู4ท่ีมีอายุมากกว2า 65 
ปmเพิ่มข้ึนทุกปm จากการประมาณการของ UNDESA ผู4สูงอายุคิดเป>น 9% ของประชากรเอเชียในปm พ.ศ. 2563 ซึ่งคาดว2าจะเพิ่มข้ึน
เป>นสองเท2าภายในปm พ.ศ.2603 โดยมากกว2าหน่ึงในส่ี (22%) ของผู4ใหญ2ในเอเชียมีอายุ 65 ปmข้ึนไป ในประเทศกําลังพัฒนา  
การเพิ่มข้ึนของอัตราส2วนการพ่ึงพาผู4สูงอายุมีแนวโน4มท่ีจะสร4างความท4าทายด4านนโยบายท่ีอาจส2งผลกระทบร4ายแรงต2อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ความยากจน ความเสมอภาคข4ามรุ2น และสวัสดิการสังคมในอีกหลายทศวรรษข4างหน4า โดยมีนโยบายด4านประชากร
และโครงการตอบสนองต2อความจําเป>นทางประชากรศาสตร& เช2น นโยบายประชากรท่ีต2อต4านการคลอดบุตรในสถานการณ&ท่ีมี
ภาวะเจริญพันธุ&สูง China’s One Child Policy ของประเทศจีน และนโยบายสนับสนุนการคลอดบุตรเพ่ือสร4างแรงจูงใจในการ
เพิ่มวัยเจริญพันธุ&ให4สูงข้ึน เช2น การเก็บภาษีเพ่ิมจากผู4ท่ีไม2ได4แต2งงาน เป>นต4น 

 

 
ภาพท่ี 8 การเปล่ียนแปลงโครงสร4างอายุของประเทศไทย 



3) การเปล่ียนแปลงของประชากร กําลังแรงงาน และการเพิ่มผลิตภาพในสาธารณรัฐเกาหลี 
เซสช่ันนี้ Dr. Chulhee Lee ศาสตราจารย&ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร& มหาวิทยาลัยแห2งชาติโซล ได4แสดงถึงการ

คาดการณ&ในระยะยาวว2าการเปล่ียนแปลงของประชากรในประเทศเกาหลีใต4 จะส2งผลต2อขนาดของกําลังแรงงานและผลิตภาพ
อย2างไร โดยดําเนินการวิเคราะห&สถานการณ&จําลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน และตรวจสอบความไม2สมดุลของตลาดแรงงานในส2วน
ต2างๆ ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของจํานวนประชากร  

 
ภาพท่ี 9 กราฟแสดงแนวโน4มการลดลงของประชากรวัยทํางาน (15-64) ตามสถานการณ& สูง กลาง ตํ่า ในปm พ.ศ.2563-2613 

 
ผลการพยากรณ&การเปล่ียนแปลงกําลังแรงงานในอนาคตของเกาหลีใต4 พบว2า ประชากรวัยทํางานจะลดลงอย2าง

รวดเร็วตามการเปล่ียนแปลงของประชากรในอนาคต หากอัตราการมีส2วนร2วมของกําลังแรงงานตามอายุ เพศ และการศึกษายังคง
ไม2เปล่ียนแปลง ขนาดของกําลังแรงงานจะลดลงช4ากว2าประชากรวัยทํางานมาก โดยอัตราการมีส2วนร2วมของกําลังแรงงานใน
ผู4สูงอายุค2อนข4างสูง ในขณะท่ีหนุ2มสาวนั้นค2อนข4างตํ่า ผู4สูงอายุในอนาคตจะไม2เหมือนกับผู4สูงอายุในปBจจุบัน คือ มีการศึกษาท่ีดีข้ึน
และมีสุขภาพท่ีดีข้ึน นอกจากน้ีได4อธิบายถึงผลกระทบบางประการท่ีเกิดจากนโยบายของประเทศอีกด4วย 

 

 
ภาพท่ี 10 การเปล่ียนแปลงขนาดการจ4างงานระหว2างปm 2556 ถึง 2561  

และการคาดการณ&การเปล่ียนแปลงในอนาคตของสัดส2วนพนักงานอายุต่ํากว2า 35 ปm ในแต2ละอุตสาหกรรม 
 
  



4) การปรับตัวอย2างของประชากรสูงอายุในเอเชีย 
Dr. Grace Cruz ได4อภิปรายโดยมุ2งเน4นไปท่ีการเพิ่มข้ึนของประชากรสูงอายุอย2างรวดเร็ว ซึ่งเป>นความท4าทายด4าน

ประชากรศาสตร&ท่ีสําคัญในสังคมเอเชียหลายแห2ง มีหลายประเด็นโดยเฉพาะอย2างยิ่งเก่ียวกับสุขภาพและความเป>นอยู2ท่ีดีของ
ผู4สูงอายุท่ีเพิ่มจํานวนข้ึน รวมถึงการตอบสนองของรัฐบาล ซึ่งเน4นเป>นพิเศษท่ีญ่ีปุ:นในฐานะประเทศท่ีมีประชากรสูงอายุมากท่ีสุด
ของโลก เริ่มต4นจากการอธิบายเก่ียวกับนิยามของอายุประชากรแต2ละช2วงวัย ดังภาพท่ี 11 ปBจจุบันในเอเชียญ่ีปุ:นเป>นประเทศท่ีมี
ประชากรผู4สูงอายุมากท่ีสุด อยู2ในระดับ Hyper-ageing  คือ มีผู4สูงอายุ 60 ปmข้ึนไป 35.4% ของประชากรท้ังประเทศ ส2วนไทยอยู2
ในอันดับท่ี 6 คือ มีผู4สูงอายุ 60 ปmข้ึนไป 20.4% ของประชากรท้ังประเทศ  

 

  
ภาพท่ี 11 นิยามโครงสร4างประชากรท่ีมีอายุ 60 ปmข้ึนไป 

 

 
ภาพท่ี 12 โครงสร4างประชากรของประเทศเกาหลีใต4 

 

 
ภาพท่ี 13 โครงสร4างประชากรของประเทศญ่ีปุ:น 

 



 
ภาพท่ี 14 ปBจจัยขับเคล่ือนประชากรสูงอายุ: 

การเปล่ียนจากอัตราการเกิดท่ีสูงไปสู2อัตราการเกิดท่ีลดลงอย2างมากของแต2ละประเทศในเอเชีย 
 

ต4นทุนทางเศรษฐกิจของประชากรสูงวัย ในประเทศท่ีพัฒนาแล4ว เงินบํานาญและการโอนเงินสาธารณะ (เช2น การ
ดูแลสุขภาพและการดูแลระยะยาว) จะจ2ายเป>นภาษี ซึ่งการนําเสนอแสดงให4เห็นว2า ในหลายประเทศในเอเชียรวมถึงฟ9ลิปป9นส& 
ภาระการดูแลดังกล2าวมักตกเป>นภาระของสมาชิกหญิง (เช2น ภรรยา ลูกสาว ลูกสะใภ4) 

 

 
ภาพท่ี 15 กราฟแสดงค2าใช4จ2ายด4านสุขภาพโดยท่ัวไปจะเพิ่มข้ึนตามอาย ุ

 
นโยบายและโครงการเพ่ือตอบสนองต2อประชากรสูงวัย เช2น นโยบายสูงวัยอย2างมีสุขภาพ (พ.ศ. 2564–2573) ของ

สหประชาชาติ มีประเด็นสําคัญ 4 ข4อ ในการลดความไม2เท2าเทียมด4านสุขภาพและปรับปรุงชีวิตของผู4สูงอายุ ครอบครัว และชุมชน  
- เปล่ียนวิธีคิด ความรู4สึก และการกระทําของเราท่ีมีต2ออายุและวัยชรา 
- การพัฒนาชุมชนในลักษณะท่ีส2งเสริมความสามารถของผู4สูงวัย 
- การให4บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิแบบบูรณาการท่ีเน4นบุคคลเป>นศูนย&กลางท่ีตอบสนองต2อผู4สูงวัย 
- ให4ผู4สูงอายุเข4าถึงการดูแลระยะยาวท่ีมีคุณภาพ 

  



การตอบสนองนโยบายของญ่ีปุ:นต2อประชากรสูงวัย มีแนวคิดหลักดังนี้ 
- การสร4างสังคม "ไร4วัย" ท่ีคนทุกวัยสามารถใช4แรงจูงใจและความสามารถของตนตามความหวังของตน 
- การจ4างงานและรายได4 พัฒนาสภาพแวดล4อมเพื่อสร4างสังคมท่ีทุกคนสามารถทํางานได4โดยไม2คํานึงถึงอายุ 

รวมท้ังการแก4ไขกฎหมาย เช2น กําหนดให4นายจ4างพยายามรักษาการจ4างงานจนถึงอายุ 70 ปm และการให4
การสนับสนุนแก2บริษัทท่ีจ4างผู4สูงอายุหรือขยายอายุเกษียณ เพื่อเพิ่มโอกาสการจ4างงานให4กับผู4สูงอายุ  

- การส2งเสริมสุขภาพอย2างครบวงจร ในปm 2000 ญ่ีปุ:นเป9ดตัวประกันการดูแลระยะยาว (LCTI) ซ่ึงออกแบบ
มาเพ่ือให4ความคุ4มครองแก2ผู4ท่ีมีอายุ 65 ปmข้ึนไปตามความต4องการของพวกเขา โดยมีจุดประสงค&เพื่อลด
ภาระการดูแลของครอบครัว 

- เรื่องสุขภาพจิต ญ่ีปุ:นมองว2าความโดดเดี่ยวเป>นปBญหาทางสังคมและสุขภาพท่ียิ่งใหญ2ท่ีสุดท่ีผู4สูงอายุต4อง
เผชิญ จึงได4มีการจัดตั้ง Ministry of Loneliness ข้ึน โดยมุ2งเน4นไปท่ีความเหงาและความโดดเดี่ยวทาง
สังคมคือปBญหาสาธารณสุขท่ีต4องได4รับการดูแล ซึ่งญ่ีปุ:นเป>นประเทศท่ีสองท่ีจัดต้ังกระทรวงน้ีข้ึนต2อจาก
อังกฤษในปm พ.ศ.2561 

- ปรัชญา อิกิไก ของญ่ีปุ:น คือ แนวคิดการใช4ชีวิตอย2างมีความสุข ซึ่งช2วยให4คนมีอายุยืนข้ึนและมีสุขภาพดี
ข้ึน มีชีวิตและสัมพันธ&กับความเส่ียงท่ีลดลงของโรคหัวใจและหลอดเลือด การเสียชีวิต และความพิการ 

- การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อผู4สูงอายุอย2างมีสุขภาพดี โดยใช4หุ2นยนต&เพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงของ
ประชากร 
 

5) แบบจําลองความพร4อมในการผลิตโดยรวม 
Dr. Robert Breunig พูดถึงแบบจําลอง “ความพร4อมในการผลิต” ท่ีได4รับการพัฒนาให4สามารถใช4ในการประเมิน

พื้นท่ีในประเทศต2างๆ สามารถปรับปรุงสภาพแวดล4อมท่ีทําให4ผลผลิตเพ่ิมข้ึนได4 แบบจําลองมุ2งเน4นไปท่ีปBจจัยสําคัญส่ีประการ 
ประกอบด4วย แรงจูงใจ ความมั่นคง ประสิทธิภาพของตลาด และความสามารถ ซึ่งประเทศสมาชิก APO สามารถนําแบบจําลองนี้
ไปปรับปรุงนโยบายเก่ียวกับผลิตภาพได4 โดยประสิทธิภาพการทํางานเป>นศูนย&กลางของมาตรฐานการครองชีพในทุกประเทศ 
ประเทศท่ีมีรายได4น4อยจะต4องเพิ่มผลิตภาพเพื่อความเป>นอยู2ท่ีดีข้ึน ขณะเดียวกันผลิตภาพท่ียั่งยืนเป>นกุญแจสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งการพัฒนาตัวบ2งช้ีความพร4อมในการผลิต หรือ Productivity Readiness Index (PRI) จะช2วยในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในแต2ละประเทศ  

โดยแบบจําลองผลกระทบของ PRI ในผลิตภาพ มีสมการการถดถอยแบบผลกระทบคงท่ีเป>น ดังสมการท่ี (1) และ
สามารถประเมินการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานดังสมการท่ี (2)  

∆TFPj,t+1 = β1 + β2PRIj,t + β3ln (TFP) j,t + αj + λt + ϵj,t+1   (1)  
∆TFPj,t+1 = ln (TFP) j,t+1 − ln (TFP) j,t . 
α are country fixed effects and λ are time dummies. 
∆LPj,t+1 = β1 + β2PRIj,t + β3KPj,t + αj + λt + ϵj,t+1   (2) 
α are country fixed effects and λ are time dummies 
  
แม4ว2าปBจจัยตามสมการท่ีประกอบด4วย แรงจูงใจ ความมั่นคง ประสิทธิภาพของตลาด และความสามารถ มีผลต2อ

ผลิตภาพ แต2ปBจจัยของการควบคุมคุณภาพ ประสิทธิผลของรัฐบาล กฎหมาย การลงทุนจากต2างประเทศ และโครงสร4างพื้นฐาน  
ก็มีควาสําคัญต2อความพร4อมในด4านการผลิตเช2นกัน  



 
ภาพท่ี 16 แบบจําลองความพร4อมในการผลิตของประเทศสมาชิก APO 

  
ผลการประเมิน พบว2า ประเทศสมาชิก APO มักจะมีความพร4อมในการผลิตล4าหลังประเทศในกลุ2ม OECD แต2ก็ยัง

ก4าวหน4ากว2าประเทศท่ีไม2ใช2 APO และ OECD ซึ่งผู4 ท่ีสนใจสามารถเข4าไปอ2านรายละเอียดเพิ่มเติมได4ท่ี APO Productivity 
Readiness 2020 https://www.apo-tokyo.org/wp-content/uploads/2021/11/APO-Productivity-Readiness-2020.pdf  

 
6) การเปล่ียนแปลงทางประชากรและนโยบายประชากรในสาธารณรัฐเกาหลี 

การเปล่ียนแปลงของประชากรในเกาหลีใต4 มีความโดดเด2นในกลุ2มประเทศ OECD ในแง2ของขนาด ความเร็ว และ
ระยะเวลา การเปล่ียนแปลงของประชากรในสาธารณรัฐเกาหลีส2งผลกระทบต2อกําลังแรงงานและผลิตภาพ เซสช่ันนี้ Dr. So-Young 
Lee นักวิจัย จากสถาบันสุขภาพและกิจการสังคมแห2งเกาหลี กล2าวถึงการเปล่ียนแปลงของประชากรและสาเหตุของการ
เปล่ียนแปลงโครงสร4างประชากร พร4อมท้ังได4แสดงวิวัฒนาการของนโยบายประชารัฐโดยย2อ  

การวิจัยได4แสดงให4เห็นถึงการเปล่ียนแปลงโครงสร4างอายุของประชาในเกาหลีใต4ท่ีมีอายุขัยเฉล่ียเพิ่มข้ึนจาก  
62.3 ปm ในปm พ.ศ.2513 เป>น 85.5 ปm ในปm พ.ศ.2563 มีอายุขัยเฉล่ียมากกว2ากลุ2มประเทศ OECD จํานวน 2 ปm และมีอัตราการ
แต2งงานลดลง 9.8% ในปm พ.ศ.2563 โดยมีอายุเฉล่ียของผู4ชายเกาหลีใต4 33.4 ปm และเพศหญิง 31.1 ปm ในปm พ.ศ.2564 ทําให4มี
อัตราการเกิดและวัยเจริญพันธุ&ลดลง ดังภาพท่ี 17 และคาดว2าในอีก 28 ปmข4างหน4า เกาหลีใต4จะมีโครงสร4างอายุประชากรเป>น
รูปทรงระฆังควํ่า คือ มีผู4สูงอายุ 65 ปmข้ึนไป มากกว2าประชากรวัยทํางาน ภาพท่ี 18 ปรากฎการณ&นี้มีสาเหตุมาจากจํานวนประชากร
ผู4หญิงลดลง การแต2งงานช4า เน่ืองจากค2าใช4จ2ายในการแต2งงานท่ีสูงข้ึน การคํานึงถึงคุณภาพของการแต2งงานเพ่ิมข้ึน และปBจจัย
ความเท2าเทียมทางเพศ รวมท้ังอัตราการเกิดท่ีลดลง  

 



 
ภาพท่ี 17 กราฟแสดงภาวะเจริญพันธุ&ตํ่าของประเทศเกาหลีใต4 

 

 
ภาพท่ี 18 กราฟพีระมิดแสดงโครงสร4างอายุประชากรในเกาหลีใต4  

 
นโยบายเก่ียวกับประชากรของเกาหลีใต4 แบ2งเป>น 3 ช2วง ได4แก2  (1) นโยบายการควบคุมประชากร (พ.ศ.2505-

2538) ตั้งแต2ปm พ.ศ. 2505 รัฐบาลกําหนดให4การวางแผนครอบครัวเป>นวาระแห2งชาติ เพื่อควบคุมอัตราการเกิดพร4อมกับการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในพื้นท่ีชนบทมีการวางแผนครอบครัวและคุมกําเนิดโดยการบริการของเจ4าหน4าท่ี มีการจัดตั้ง
โครงการ the FP-Mothers' Club (2) นโยบายพัฒนาคุณภาพและสวัสดิการประชากร (พ.ศ.2539-2546) เพ่ือรักษาอัตราการ
เจริญพันธุ&และการตายให4อยู2ในระดับท่ีจําเป>นสําหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ียั่งยืน ส2งเสริมสุขภาพและสวัสดิการของ
ครอบครัว ปรับสมดุลอัตราสัดส2วนเพศแรกเกิด ส2งเสริมการมีส2วนร2วมของแรงงานสตรี สุขภาพและสวัสดิการของผู4สูงอายุ เพ่ือให4
เกิดการกระจายตัวของประชากรอย2างสมดุลท่ัวประเทศ และ (3) นโยบายส2งเสริมการเจริญพันธุ& (2547 ถึงปBจจุบัน) แม4จะมีการ
ยกเลิกนโยบายควบคุมประชากรในปm พ.ศ.2539 แต2อัตราการเจริญพันธุ&ทั้งหมดก็ลดลงอย2างต2อเนื่องเป>น 1.08 ในปm พ.ศ. 2548 ซึ่ง
ต่ําท่ีสุดในโลก เนื่องจากภาวะเจริญพันธุ&ท่ีลดลงและการเพิ่มข้ึนอย2างรวดเร็วของประชากรสูงอายุ คาดว2าจะส2งผลกระทบอย2าง
ร4ายแรงต2อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต รัฐบาลเกาหลีใต4จึงได4มีการทําแผนพ้ืนฐานสําหรับภาวะเจริญพันธุ&
ต่ําและสังคมสูงวัยมาตั้งแต2ปm พ.ศ.2548 เพื่อแก4ไขปBญหาวัยเจริญพันธุ&ที่ลดลงอย2างรวดเร็ว 



7) การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี และแรงงานท่ีมีอายุมากข้ึน 
การนําเสนอของ Dr. Chulhee Lee เริ่มจากการตั้งคําถามเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีในปBจจุบัน เช2น 

ปBญญาประดิษฐ& (AI) ระบบอัตโนมัติ และการเปล่ียนแปลงโครงสร4างอุตสาหกรรม จะส2งผลต2อการจ4างงานผู4สูงอายุอย2างไร ซ่ึงมีการ
ถกเถียงกันอย2างต2อเนื่องว2าเครื่องจักรท่ีประดิษฐ&ข้ึนใหม2จะเข4ามาแทนท่ีแรงงานมนุษย&อย2างส้ินเชิงหรือไม2 และงานประเภทใดท่ีอาจ
เส่ียงต2อผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอาจแตกต2างกันไปตาม
ประเภทของคนงาน โดยเฉพาะแรงงานท่ีมีอายุมากอาจได4รับผลกระทบรุนแรง  

 

 
ภาพท่ี 19 กราฟแสดงอัตราการมีส2วนร2วมของแรงงานชายอายุ 60 ปmข้ึนไปในเกาหลีใต4 

 
การศึกษาแสดงให4เห็นหลักฐานว2าการเปล่ียนแปลงอย2างรวดเร็วของโครงสร4างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการผลิต 

ส2งผลต2อการจ4างงานและการเกษียณอายุของแรงงานสูงอายุ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริการะหว2างปm พ.ศ.2423 ถึง พ.ศ.2483 และใน
เกาหลีใต4ระหว2างปm พ.ศ.2503 ถึง พ.ศ.2560 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจมีแนวโน4มท่ีจะส2งผลเสียต2อการจ4างงานผู4สูงอายุ 
ผลกระทบของการลงทุนในระบบอัตโนมัติและ IT ในเกาหลีใต4เพิ่มความเส่ียงในการจ4างงานผู4ท่ีมีอายุมากเมื่อเทียบกับพนักงานท่ี
อายุน4อยกว2า ดังนั้น การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีนี้น2าจะสร4างความท4าทายเพิ่มเติมสําหรับสังคมผู4สูงอายุที่เพิ่มข้ึนอย2างรวดเร็ว 
 

  
ภาพท่ี 20 ค2าสัมประสิทธ์ิโดยประมาณสําหรับการโต4ตอบระหว2างแรงงานสูงวัยกับระบบอัตโนมัติใหม2และ IT 

 
  



8) การเปล่ียนแปลงนโยบายตอบสนองต2อภาวะเจริญพันธุ&ตํ่าและประชากรสูงอายุในสาธารณรัฐเกาหลี 
รัฐบาลเกาหลีได4ดําเนินนโยบายประชากร (แผนพื้นฐานสําหรับการเจริญพันธุ&ต่ําและสังคมสูงวัย) เพ่ือตอบสนองต2อ

ภาวะเจริญพันธุ&ต่ําและประชากรสูงอายุตั้งแต2ปm 2548 เซสชันนี้ Dr. So-Young Lee นําเสนอนโยบายประชากรเหล2านี้ โดยเน4นท่ี
การเปล่ียนแปลงล2าสุดในกรอบนโยบายประชากร และแผนพื้นฐานฉบับท่ี 4 ว2าด4วยภาวะเจริญพันธุ&ตํ่าและสังคมสูงวัย ซึ่งรัฐบาล
เกาหลีใต4นํามาใช4ในปm พ.ศ.2564 โดยมุ2งเน4นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มการสนับสนุนครอบครัวและนวัตกรรมโครงสร4างทางสังคม 
รับประกันสิทธิส2วนบุคคลเพ่ือตอบสนองต2อการเปล่ียนแปลงของประชากร การพัฒนาความสามารถของประเทศชาติและสังคมใน
การตอบสนองต2อการเปล่ียนแปลงทางประชากร แบ2งเป>น 4 กลยุทธ& ประกอบด4วย (1) สังคมของคนท่ีห2วงใยกันและทํางานร2วมกัน 
(2)  สังคมสูงวัยท่ีแข็งแรงและกระฉับกระเฉง (3) สังคมท่ีทุกคนแสดงความสามารถอย2างเต็มท่ี และ (4) การปรับตัวต2อการ
เปล่ียนแปลงทางประชากร โดยแผนพื้นฐานฉบับท่ี 4 มีวิสัยทัศน&ของการสร4าง “สังคมท่ียั่งยืนซึ่งคนทุกรุ2นอยู2ร2วมกันอย2างมี
ความสุข” โดยยอมรับว2าอัตราการเกิดในปBจจุบันและปรากฏการณ&ทางประชากรเป>นผลมาจากการเลือกและการปรับตัวของแต2ละ
คน ไม2ใช2ข4อบังคับและการควบคุมของรัฐบาล แผนนี้ระบุชัดเจนว2าจุดเน4นจะนําไปสู2การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร4างในระดับบุคคล 
ครอบครัว ภูมิภาค และสังคม รวมท้ังได4เสนอแนะทิศทางของนโยบายประชากรในอนาคตและการตอบสนองนโยบายทางสังคมต2อ
การเปล่ียนแปลงของประชากรในสาธารณรัฐเกาหลี 

 

 
ภาพท่ี 21 การตอบสนองนโยบายต2อภาวะเจริญพันธุ&ต่ําจนถึงปBจจุบันของเกาหลีใต4 

 
 การเข	าร
วมกิจกรรมกลุ
ม (Group Discussion)  

กิจกรรมกลุ2มได4มีการจัดกลุ2มสําหรับหารือและแลกเปล่ียนเรียนรู4ระหว2างประเทศสมาชิก APO โดยมี
ประเด็นคําถามแบ2งเป>น 3 หัวข4อ ได4แก2 (1) อะไรคือความท4าทายด4านประชากรศาสตร&ที่สําคัญในประเทศของคุณ (2) ความท4าทาย
ด4านประชากรศาสตร&เหล2านี้ส2งผลกระทบต2อการพัฒนาประเทศของคุณและต2อๆ ไปอย2างไร โดยเฉพาะอย2างย่ิงในภูมิภาคเอเชีย 
และ (3) รัฐบาลของคุณตอบสนองต2อความจําเป>นทางประชากรเหล2าน้ีในแง2ของโครงการและนโยบายอย2างไร และแนวทางปฏิบัติ
ท่ีดีที่สุดในแง2ของการแทรกแซงของรัฐบาลในประเทศของคุณมีอะไรบ4าง ซึ่งสามารถสรุปได4ดังนี้ 
  



ประเทศ ความท	าทาย การตอบสนองของรัฐบาล แนวปฏิบัติท่ีดี 
1. ฟ9ลิปป9นส& - อัตราการเจริญพัน ธุ& สูง  (การ

ต้ังครรภ&ในวัยรุ2นสูง) 
- อายุขัยตํ่า (ปBญหาการเข4าถึงการ

รักษาพยาบาล) 
- การย4ายถ่ินฐานในชนบท-เมือง 

การย4ายสาขา (เกษตรกรรมสู2
อุตสาหกรรมและภาคบริการ) 

- การเติบโตของประชากรอย2าง
รวดเร็ว  

- ก า ร เ ค ล่ื อ น ย4 า น แ ร ง ง า น ไ ป
ต2างประเทศ 

- อั ต ร า ก า ร สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษาตํ่า 

- นโยบายความรับผิดชอบของ
ความเป>นพ2อแม2และอนามัย
การเจริญพันธุ& 

- นโยบายเก่ียวกับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาและอาชีวะ 

- โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล 

- หลักประกันสุขภาพถ4วนหน4า 
- โครงการเรียนฟรี โดยรัฐบาล

พยายามดึงเยาวชนให4กลับเข4า
โรงเรียน 

- การสร4างทีมระหว2างหน2วยงาน
ระดับภูมิภาคเพ่ือปรับปรุงการ
ให4บริการทางสังคมข้ันพื้นฐาน 

2. ตุรกี - การ มีส2 วนร2 วมของ ผู4 ห ญิ ง ใน
ภาคอุตสาหกรรมต่ํา 

- การเพ่ิมข้ึนของประชากร 

การสร4างสถานรับเล้ียงเด็ก และ
การแทรกแซงทางการเมืองเพื่อ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง
ประชากร 

การมีส2วนร2วมท่ีเพิ่มข้ึนของสตรีใน
ภาค อุ ต ส าห ก ร ร ม เ น่ื อ ง จ าก
นโยบายของรั ฐบาลและก าร
ส นั บ ส นุ น อ ย2 า ง แ ข็ ง ขั น ข อ ง
ภาคเอกชน 

3. ไต4หวัน อัตราการเจริญพันธุ&โดยรวมต่ําใน
ไต4หวัน ซ่ึงอาจส2งผลให4ขาดแคลน
แรงงานในปm พ.ศ.2583 

- สนับสนุนการย4ายถ่ินฐานจาก
ประเทศอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุน
แรงงาน  

- ส2งเสริมให4สตรีมีส2วนร2วมใน
กําลังแรงงาน 

 

4. อิหร2าน - การเคล่ือนย4ายแรงงาน 
- สังคมสูงวัย 
- ผู4หญิงมีส2วนร2วมในกําลังแรงงาน

น4อยกว2า 20% 

- นโยบายเก่ียวกับชาตินิยม 
- ส2งเสริมให4ครอบครัวมีบุตร

เพิ่ ม ข้ึนด4 วยเ งินช2 วย เห ลือ
ค2าใช4จ2ายในครอบครัว 

 

5. กัมพูชา - การว2างงานของเยาวชน 
- ระดับการศึกษาต่ํา  
- การเคล่ือนย4านแรงงานจากชนบท

สู2เมือง 

รัฐบาลให4เงินอุดหนุน  

6. อินโดนีเชีย - อัตราการเจริญพันธุ&ต่ําท่ี 2% 
- คุณภาพมนุษย&ต่ํา (การศึกษา) 

นโยบายของรัฐบาล การเพิ่มเงินปBนผลทางประชากรให4
สูงสุด 

7. ไทย - การเข4าสู2สังคมสูงวัย 
- การขาดแคลนแรงงาน 

รัฐบาลไทยสนับสนุนงานวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือผู4สูงอายุ เช2น 
การสูงวัย การเรียนรู4ตลอดชีวิต 
ครอบครัวข4ามรุ2น ชุมชนอัจฉริยะ 

หลักประกันสุขภาพถ4วนหน4า 



ประเทศ ความท	าทาย การตอบสนองของรัฐบาล แนวปฏิบัติท่ีดี 
หรือเทคโนโลยีสําหรับผู4สูงอายุ
และผู4พิการ 

8. ฟ9จิ การอพยพของแรงงานโดยเฉพาะ
แรงงานฝmมือไปยังต2างประเทศ เช2น 
ออสเตรเลีย เป>นต4น 

พัฒนาโปรแกรมการยกระดับ
ทักษะของแรงงานท4องถ่ิน และ
จัดอบรมฟรีให4กับประชาชนใน
ชนบท 

 

9. บังคลาเทศ - คนหนุ2มสาวส2วนใหญ2ไม2สนใจท่ีจะ
ทําการเกษตร 

  

10. ศรีลังกา - การมีส2วนร2วมของแรงงานหญิงต่ํา 
- การเคล่ือนย4ายของแรงงานมีฝmมือ

และก่ึงฝmมือ 

นโยบายมุ2 ง เน4นการแบ2 ง เบา
ภาระสามประการของสตรี  
ได4แก2 การไม2มีสถานรับเล้ียงเด็ก
หรือสถานดูแลผู4สูงอายุท่ีมีการ
ควบคุมและมีราคาย2อมเยา  
การไม2มีการเตรียมการในการ
ทํางานท่ียืดหยุ2น และการขาด
ระบบขนส2งมวลชนท่ีเช่ือถือได4
และปลอดภัย 

 

11. เนปาล - การอพยพจากชนบทสู2เมือง 
- การว2างงานในชนบท 
- การจ4างแรงงานงานต2างชาติ  
- แรงงานกลุ2มเยาวชนไร4ฝmมือ 

รัฐบาลเริ่ม โครงการจ4างงาน
เยาวชนโดยเน4นภาคการเกษตร 

 

 
ส
วนที่ 2  ประโยชนGท่ีได	รับและการขยายผลจากการเข	าร
วมโครงการ  
 ประโยชน&ท่ีได4รับจากการเข4าร2วมโครงการ แบ2งเป>น 

 ประโยชน&ต2อตนเอง  
ส่ิงท่ีได4เรียนรู4จากการเข4าร2วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ทําให4มีความรู4และความเข4าใจเก่ียวกับ

สถานการณ&การเปล่ียนแปลงโครงการประชากรในภูมิภาคเอเชีย การเรียนรู4เก่ียวกับแบบจําลองทางประชากรศาสตร& การเรียนรู4
ประสบการณ&จากกรณีตัวอย2าง เช2น ญ่ีปุ:นและเกาหลีใต4 ซึ่งปBจจุบันกลายเป>นประเทศท่ีเข4าสู2สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ&เช2นเดียวกับ
ประเทศไทย และทําให4ทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการลดลงของวัยเจริญพันธุ&ท่ีมีผลต2อผลิตภาพและการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ รวมท้ังได4แลกเปล่ียนความรู4ผ2านกิจกรรมกลุ2มในเรื่องความท4าทายท่ีเกิดจากโครงสร4างประชากร และนโยบายท่ีจะเป>น
ประโยชน&ต2อการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศต2างๆ  

 ประโยชน&ต2อหน2วยงานต4นสังกัด  
มีแนวทางในการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงโครงสร4างประชากรในโครงการพัฒนา

พื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวง 44 แห2ง ครอบคลุมชุมชน 616 กลุ2มบ4าน ในพ้ืนท่ี 92 ตําบลของ 8 จังหวัด ประกอบด4วย แม2ฮ2องสอน 
น2าน ตาก เชียงราย เชียงใหม2 เพชรบูรณ& กําแพงเพชร และกาญจนบุรี ซึ่งเป>นพื้นท่ีส2งเสริมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
(องค&การมหาชน) ซึ่งจะเป>นประโยชน&ในการวางแผนและกําหนดทิศทางการพัฒนาอาชีพของชุมชนบนพื้นท่ีสูงท่ีสอดคล4องกับ
โครงสร4างประชากร เช2น การพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมกับผู4สูงอายุ และการพัฒนาทักษะการเรียนรู4ของเกษตรกรรุ2นใหม2 รวมท้ังการ
พัฒนาสภาพแวดล4อมท่ีเอ้ือต2อการเรียนรู4ของเกษตรกรบนพื้นท่ีสูงให4สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได4 



 
 ประโยชน&ต2อสายงานหรือวงการวิชาชีพในหัวข4อนั้นๆ  

เอกสารท้ังหมดท่ีได4รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะใช4ในการเผยแพร2ไปยังกลุ2มเกษตรกรและ
เจ4าหน4าท่ีของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องค&การมหาชน) รวมท้ังความรู4ท่ีได4รับจะถูกนํามาเป>นหลักคิดและแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยเพื่อเสริมสร4างความเข4มแข็งของชุมชนบนพื้นท่ีสูงให4สามารถดํารงชีพได4อย2างยั่งยืน 

 กิจกรรมการขยายผลท่ีได4ดําเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท4ายของโครงการ  
แลกเปล่ียนเรียนรู4ร2วมกับหัวหน4าและเพื่อนร2วมงานในกลุ2มงานวิจัยด4านสังคมของสถาบันวิจัยและพัฒนา

พื้นท่ีสูง เพ่ือเป>นแนวทางในการศึกษาการเปล่ียนแปลงโครงสร4างประชากรในโครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวง ซึ่งจะเป>น
ข4อมูลพื้นฐานท่ีจะนําไปใช4ในการประกอบการวางแผนการพัฒนางานบนพื้นท่ีสูง การคาดการณ&แนวโน4มโครงสร4างประชากรใน
อนาคต ซึ่งจะทําให4เกิดการพัฒนาบนพื้นท่ีสูงแบบแม2นยํามากข้ึน โดยเร่ิมดําเนินการเก็บข4อมูลโครงสร4างประชากรไปแล4วบางส2วน 
ดังภาพท่ี 22 นอกจากนี้จะมีการสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ2ายทอดประสบการณ&และความรู4ท่ีได4รับให4แก2เจ4าหน4าท่ี
สํานักวิจัย เบื้องต4นมีกําหนดการนําเสนอในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2565 ณ ห4องประชุมช้ัน 1 อาคารสํานักวิจัย สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค&การมหาชน) 

  
ภาพท่ี 22 การสํารวจข4อมูลประชากรในโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง 

 
 กิจกรรมการขยายผลท่ีจะดําเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข4าร2วมโครงการ  

การพัฒนาระบบฐานข4อมูลประชากรบนพื้นท่ีสูง เพื่อการรวบรวมข4อมูลประชากร การสืบค4นข4อมูลท่ี
เจ4าหน4าท่ีและชุมชนสามารถเข4าถึงได4ง2าย และการพยากรณ&ข4อมูลประชากรในอนาคตโดยการประยุกต&ใช4แบบจําลองทาง
ประชากรศาสตร& ซึ่งข4อมูลท่ีได4จะนําไปประกอบการตัดสินใจและการวางแผนการพัฒนาพื้นท่ีสูงของหน2วยงานและเจ4าหน4าท่ี
ส2งเสริมในอนาคต โดยจะดําเนินการอย2างมีส2วนร2วมในการพัฒนาระบบฐานข4อมูลกับนักวิชาการคอมพิวเตอร& ซึ่งมีกําหนดการแล4ว
เสร็จในปmงบประมาณ พ.ศ.2566   
 
ส
วนที่ 3 เอกสารแนบ  

 รายช่ือผู4เข4าร2วมโครงการและประเทศท่ีเข4าร2วมโครงการ (เอกสารแนบ 1) 
 กําหนดการฉบับล2าสุด (เอกสารแนบ 2) 
 เอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแนบ 3) 

 
_______________________________________ 

 


