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 บทความนี้ เกิดขึ้นจากการที่ผู้ เขียนได้รับทุนฝึกอบรมส าหรับผู้มี
ศักยภาพสูง (Talent Network) จากส านักงาน ก.พ. เพ่ือเดินทางไปฝึกอบรม
หลักสูตร Public Management and Leadership Training Program for 
High Potential Officials for the Thai Civil Service ณ National 
Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง
วันที่ 21 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 พร้อมเพ่ือนข้าราชการจาก
หลากหลายหน่วยงาน รวม 15 คน ซึ่งตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมนี้ 
ผู้ เขียนได้ เก็บเกี่ยวความรู้ เนื้อหาสาระที่ ได้รับจากการฟังบรรยาย 
ในห้องเรียนรวม 15 หัวข้อวิชา การศึกษาดูงานในหน่วยงานราชการและ
ภาคเอกชน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่น
เดียวกันและเจ้าหน้าที่จากภาครัฐและภาคเอกชนของญี่ปุ่น ซึ่งระหว่าง 
การฝึกอบรมผู้เขียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลาย        
ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและองค์กรได้ทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับ 
การน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ของแต่ละบุคคล  
 “สังคมสูงวัยกับแรงงานภาคการเกษตรไทย” ก็เป็นอีกมุมมองและ 
แง่คิดที่ผู้ เขียนได้เรียนรู้มาจากการแก้ไขสถานะการณ์สังคมสูงวัยของ



ประเทศญี่ปุ่นที่เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ก่อนประเทศไทยและประเทศ
อ่ืนในภูมิภาค แต่รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการวางระบบสวัสดิการและระบบ
บ านาญรองรับไว้เป็นอย่างดี ประกอบกับประชาชนชาวญี่ปุ่นมีอัตรา 
การออมและการลงทุนเพ่ืออนาคตสูงกว่าประเทศอ่ืน ๆ ดังนั้น การสูงวัย
ของญี่ปุ่นจึงเป็นการสูงวัยด้วยการมีหลักประกันทางสังคมและรายได้
รองรับอย่างม่ันคง ส าหรับประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุ (Aged 
Society) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 กล่าวคือ 1 ใน 10 ของประชากรไทยเป็น
ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และคาดว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัย
โดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ในปี พ.ศ. 2564 และเป็นสังคมสูงวัย
ระดับสุดยอด (Super Aged Society) ภายในปี พ.ศ.2578 โดยประมาณการว่า  
จะมีประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
ซึ่งถือเป็นสถานะการณ์ที่ใกล้ตัว   เข้ามาทุกขณะ นอกจากนี้ ธนาคารโลก 
(World Bank) ได้เสนอรายงานในปี พ.ศ.2558 และได้วิเคราะห์ไว้ว่า
สถานการณ์สังคมสูงวัยของภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยไทยเป็นหนึ่งใน
ประเทศที่ธนาคารโลกจับตามองเป็นพิเศษ เนื่องจากไทยมีอัตราการเพ่ิมขึ้น
ของประชากรสูงอายุประกอบกับเป็นประเทศที่มีการออมในรูปแบบต่าง ๆ      
ยังต่ าอยู่มากและเนื่องจากสังคมที่มีผู้สูงอายุเป็นจ านวนมากส่งผลต่อ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพราะมีก าลังแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยการผลิต 
ที่ส าคัญลดลง คนวัยท างานต้องแบกรับภาระการเลี้ยงดูผู้สูงอายุที่เพ่ิมมากขึ้น  
และในระยะยาวสังคมผู้สูงอายุจะมีภาวะการออมและการลงทุนลดลง 
เนื่องจากผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้จะต้องใช้จ่ายจากเงินออมซึ่งอาจไม่เพียงพอ
แก่การด ารงชีพ ดังนั้น ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลไทยจึงได้ด าเนินมาตรการ 



เพ่ือรองรับสถานการณ์ผู้สูงอายุที่จะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เช่น 
ด้านหลักประกันรายได้ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านสุขภาพ ด้านการประกอบ
อาชีพ 
 

 

 

 

 
ภาพ : อัตราส่วนของผูสู้งอายุต่อเด็กในประเทศไทย มีแนวโนม้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาอา้งอิง:http://service.nso.go.th และ http://fopdev.or.th/ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : อัตราส่วนของคนวัยท างานต่อผู้สูงอายุในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ

ที่คนในวัยท างานจะสามารถดูแลเกื้อหนุนผู้สูงอายุ 1 คน ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มลดต่ าลง

อย่างต่อเนื่อง 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาอา้งอิง:http://service.nso.go.th และ http://fopdev.or.th/ 

http://service.nso.go.th/
http://fopdev.or.th/
http://service.nso.go.th/
http://fopdev.or.th/


 ส่วนด้านแรงงานภาคการเกษตรซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตทาง
การเกษตร โดยในปีเพาะปลูก 56/57 ประเทศไทยมีประชากรแรงงาน 
ภาคการเกษตรที่มีอายุระหว่าง 15 - 64 ปี จ านวน 16.10 ล้านคน และ
จากสถิติพบว่าประชากรแรงงานภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลง 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557 ก, น.4)  โดยสัดส่วนประชากร 
ในภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 57.71 ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  8 เป็นร้อยละ 36.30 ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่  10  ( ส า น ัก ง าน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2557, น.12 - 
2) เนื่องจากแรงงานภาคการเกษตรมีการเคลื่อนย้ายสู่ภาคอุตสาหกรรม 
และแรงงานภาคการเกษตรที่มีอยู่ในปัจจุบันเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557ข, น.124) รวมถึงการขาดสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2554, น.7) มีรายได้ 
ไม่แน่นอน เป็นงานหนัก และล าบาก ท าให้คนรุ่นใหม่  ขาดแรงจูงใจ 
ในการเข้าสู่ภาคการเกษตร ส่งผลท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
ภาคการเกษตรเกิดข้ึน (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556, น.86) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพ : ประชากรแรงงานภาคการเกษตรอายุ 15 - 64 ปี (ล้านคน) ระหว่าง พ.ศ 
53/54 – 56/57 (ปีเพาะปลูก) 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาอา้งอิง: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557ก 
 

  จากข้อมูลสถานการณ์สั งคมสู งวั ยและแนว โน้ มแรงงงาน 
ภาคการเกษตรของไทยข้างต้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า การเข้าสู่สังคมสูงวัยของไทย
อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพแรงงาน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เสถียรภาพด้านการคลังของภาครัฐและที่ส าคัญความม่ันคงทางอาหารของ
ไทยในอนาคต เนื่องจากการเริ่มเข้าสู่ความเป็นสังคมผู้สูงวัยของไทย ท าให้
เป็นที่คาดการณ์ว่าโครงสร้างประชากรในภาคเกษตรกรรมที่ส าคัญความ
มั่นคงในการผลิตอาหารของประเทศไทยในระยะกลางและระยะยาว  
มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เมื่อค านึงถึงข้อเท็จจริงว่าประชากรในภาคเกษตรกรรมมีความยืดหยุ่น 
ในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในระดับ 
ที่ต่ ากว่าประชากรนอกภาคเกษตรกรรม ทั้งนี้เพราะการศึกษาและทักษะ



ความสามารถของเกษตรกรในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเทคนิค 
ที่ทันสมัยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยังอยู่ในระดับต่ า 
 ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเองก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันนี้ในช่วงหลายปี 
ที่ผ่านมาจึงได้มีการพัฒนาและน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
ในภาคการเกษตรและแรงงานผู้สูงอายุ รวมถึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน 
Artificial Intelligence Research Center ขึ้นเมื่อ 3 ปีก่อน เพ่ือท าการวิจัย 
พัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม AI มาใช้ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งวิทยากร
ในหลักสูตรได้น าตัวอย่าง AI ในภาคการเกษตรมาเป็นตัวอย่างในห้องเรียน 
ดังภาพข้างล่างนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพ : การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยในภาคการเกษตรและแรงงานผู้สูงอายุ 

ของประเทศญี่ปุ่น 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาอา้งอิง: 2018PMLTP Lecture Material of Mr. Kabuta Fumihiro 



 ข้อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลง 
 ส าหรับประเทศไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมรับมือกับปัญหา
ดังกล่าวโดยการเตรียมความพร้อมส าหรับแรงงานสูงวัยในภาคการเกษตร
ของไทยอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือรักษา
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร
ของประเทศ ผ่านการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชและ
เทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเป็นแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ให้ความส าคัญและด าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยประการส าคัญ คือ 
การมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถน าวิทยาการและเทคโนโลยีมา
ประยุกต์เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการเพาะปลูกใหม่ ๆ การจูงใจให้คน
รุ่นใหม่หันมาให้ความส าคัญกับภาคการเกษตรเนื่องจากคนกลุ่มนี้มีทักษะ
ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเทคนิคที่ทันสมัยเพ่ือน ามา
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได้ดี รวมถึงการส่งเสริมการออมเงินเพ่ือเพียงพอ
ต่อการด ารงชีพในอนาคต 


