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1  บทความนี้ถอดความองค์ปาฐกในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 ของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ณ 
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561

แปลโดย ทัศน์วรรณ จงเป็นสุขเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

สังคมสูงวัยของไทยกับญี่ปุ่น พินิจความร่วมมือ

ในรูปแบบใหม่

タイと日本の高齢化 ～新しい協力関係

を見据えて～

ただ今ご紹介いただきました大泉啓一郎です。

このたびは、このような場で発言できる機会を

いただきましたこと、大変光栄に存じます。ありが

とうございます。現在、私は、日本総合研究所調

査部で、アジアの研究に従事しています。
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さて、私がタイを初めて訪れたのは1986年のこと

ですから、すでに30年以上前のことになります。

最初に訪れたのが、ここコラートでした。そして

学生のころコンケンに半年ほど調査で滞在した

ことがあります。私にとって東北タイは第2の故郷

といってもよい場所なのです。今日は一生懸命、

お話ししたいと思います。

ผมเดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1986 
นับถึงปัจจุบันก็เป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว จังหวัดแรก
ที่มาคือโคราชครับ และผมเคยมาส�ารวจที่จังหวัด
ขอนแก่นประมาณคร่ึงปีขณะที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ 
ดงันัน้ส�าหรบัผมแล้วอาจพดูได้ว่าภาคอสีานของไทย
ถือเป็นบ้านเกิดแห่งที่ 2 ของผมเลย วันนี้ผมจะตั้งใจ
พูดอย่างเต็มที่ครับ 

日本総合研究所での仕事として、30年間タイの

経済社会を観察してきたのですが、その間にタイの

経済社会は大きく変化しました。たとえば、東北

タイでも、いたるところにコンビニエンスストア

ができましたね。

ผมเฝ้าสังเกตสภาพเศรษฐกิจของไทยมาเป็นระยะ
เวลา 30 ปี ในฐานะที่ท�างานอยู่ที่ The Japan 
Research Institute และพบว่าสภาพเศรษฐกจิของ
ไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก เช่น มีร้านสะดวกซื้อ
กระจายอยู่ทั่วทุกแห่งรวมทั้งภาคอีสานด้วย

また、日本とタイの関係も緊密化しています。日本

からタイへの観光客は年間200万人に達し、タイ

から日本への観光客は100万になりました。東京を

走る電車のなかでもタイ語を聞くことが多くなり

ました。日本ではトムヤムクンが人気で、それに

関連したお菓子もたくさんあります。

นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนับวัน
ยิง่มคีวามแน่นแฟ้นยิง่ขึน้ มนีกัท่องเทีย่วชาวญ่ีปุน่มา
เที่ยวประเทศไทยมากกว่า 2 ล้านคนต่อปี ในขณะที่
นักท่องเที่ยวชาวไทยก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นกว่า 1 ล้านคน 
บนรถไฟฟ้าที่วิ่งในโตเกียวก็ได้ยินภาษาไทยเพิ่มมาก
ขึ้น ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นต้มย�ากุ้งได้รับความนิยมมาก จนมี
ขนมรสต้มย�ากุ้งออกมาวางขายมากมาย
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本題に入ります。私は、15年ほど前から人口の

観点に立ったアジア経済社会論を研究の一つの柱に

してきました。その成果として、『老いてゆく

アジア』という本を出版しました（資料01）。英訳

は、パワーポイントのなかに示したアドレスで

ダウンロードできます。

ขอเข้าเรือ่งเลยนะครบั ผมเริม่ท�าวจิยัเกีย่วกบัทฤษฎี
สภาพเศรษฐกจิของเอเชยีจากมุมมองของประชากร
ตัง้แต่เมือ่ 15 ปีก่อน และได้เผยแพร่ผลการวิจัยเป็น
หนังสือชื่อ “เอเชียที่นับวันจะแก่ตัวลง” (เอกสาร
ประกอบ 01) สามารถดาวน์โหลดฉบบัภาษาองักฤษ
ได้ตามแอดเดรสที่ปรากฏในพาวเวอร์พอยท์ครับ

ここでのメッセージは、少子化と高齢化は、今や

アジア全体で起こる問題だということ、そして、

それに対処するためには、アジア全体での協力が

必要だということです。そこで、今日は、タイと

日本の少子化・高齢化について、そしてタイと日本

との新しい協力関係構築の視点についてお話し

してみたいと思います。

สิ่งที่ผมต้องการสื่อตอนนี้คือ สังคมสูงวัยกับสังคม
จ�านวนเดก็มน้ีอยนัน้เป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้ในเอเชยีโดย
รวมในปัจจุบันและประเทศในเอเชียจ�าเป็นต้องร่วม
มอืกันจดัการกบัปัญหานี ้ด้วยเหตนุี ้วนันีผ้มจงึอยาก
พูดเกี่ยวกับมุมมองเรื่องการสร้างความร่วมมือในรูป
แบบใหม่ระหว่างไทยกบัญีปุ่น่เกีย่วกบัสงัคมสงูวยักบั
สังคมจ�านวนเด็กมีน้อยทั้งของไทยและญี่ปุ่น

この30年間でタイの社会における大きな変化の

ひとつは、出生率の急速な低下といってよいと思い

ます。30年前に私が調査で尋ねた東北タイの農村

には、たくさんの子供がいました。しかし今、農村

でも子供の数が極端に少なくなっているような

気がします。

หนึง่ในการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ของสงัคมไทยตลอด
ระยะเวลา 30 ปี คือ อัตราการเกิดที่ลดลงอย่าง
รวดเร็ว ชนบทในภาคอีสานของไทยที่ผมมาส�ารวจ
เมือ่ 30 ปีก่อนมีเดก็อยูม่ากมาย แต่ปัจจบุนัรูส้กึได้ว่า
จ�านวนเด็ก ๆ ในหมู่บ้านมีอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

このことを国連の統計で調べますと、驚くことが

判明しました（資料02）。

図表は合計特殊出生率、一人の女性が生涯に出産

する子供の数の変化をみたものです。1960年代

までタイの合計特殊出生率は6近くありました。つまり

女性は平均して6人の子供を出産していたことに

なります。ところが、1970年代以降出生率は急速

に低下し、現在は1.5という低水準にあります。この

水準は、世界で最も低水準にある日本の出生率と

ほとんど変わりません。言い換えれば、タイの

出生率は世界的に高い レベルから世界的に低い

レベルに急速に低下してきたのです。

เมือ่ตรวจสอบเรือ่งนีจ้ากสถติขิองสหประชาชาตยิิง่น่า
ประหลาดใจมาก (เอกสารประกอบ 02) แผนภาพตาราง
คอือตัราการเจรญิพนัธุท์ีแ่สดงให้เหน็ความเปลีย่นแปลง
ของจ�านวนบตุรทีค่ลอดจากผู้หญงิ 1 คน อตัราการเจรญิ
พนัธุร์วมของไทยนบัถงึปี 1960 อยูท่ีป่ระมาณ 6 กล่าว
คอืผู้หญงิ 1 คนให้ก�าเนดิบตุรเฉล่ีย 6 คน แต่นบัตัง้แต่ปี 
1970 เป็นต้นมา พบว่าตวัเลขลดลงอย่างรวดเรว็ ปัจจบุนั
อยูใ่นระดบัต�า่ท่ีต�า่มากเพยีง 1.5 ซ่ึงระดบันีแ้ทบจะไม่
ต่างจากญีปุ่น่ทีม่ตีวัเลขต�า่ทีสุ่ดในโลก สามารถกล่าวได้
ว่าอตัราการเกดิของไทยมกีารเปล่ียนแปลงจากขัน้สูงใน
ระดบัโลกมาสู่ขัน้ต�า่อย่างรวดเรว็มาก

子供が少ないのはバンコクだけではありません

ね。資料03は県ごとに出生率の水準によって色分

けしたものです。1980年には全国レベルで出生率

は3を超えていました。やはり、私が東北タイで

調査をしていたころは、子供の数が多かったの

です。ところが、2000年にはほとんどの県で２を下回

っていることがわかります。もはやタイにおいて

少子化は全国レベルで進む現象なのです。

เรือ่งทีจ่�านวนเดก็มน้ีอยไม่ได้เกดิขึน้เฉพาะในกรงุเทพ
เท่านัน้ ในเอกสารประกอบ 03 ได้ใช้สีแบ่งระดบัอตัรา
การเกดิแยกตามแต่ละจงัหวัด แสดงให้เหน็อตัราการเกดิ
ในระดบัประเทศปี 1980 เกนิกว่า 3 ซึง่แน่นอนว่าใน
พืน้ทีท่ีผ่มไปส�ารวจในภาคอีสานของไทยมเีดก็จ�านวน
มาก แต่ในปี 2000 พบว่าแทบทกุจังหวดัมค่ีาต�า่ลงมา
เหลือ 2 แสดงให้เหน็ว่าสังคมจ�านวนเด็กมน้ีอยของไทย
เป็นปรากฏการณ์ทีข่ยายตวัไปในระดบัประเทศ



3 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ฉบับพิเศษ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3  |  jsn Journal Special Edition Vol. 8 No. 3  2018

今後、どうなっていくのでしょうか。日本では、

出生率を引き上げるための対策（少子化対策）が

多く取られています。子供を育てるための手当て

を支給したり、保育所を増設したりしています。

しかし大した成果をあげていません。タイでも、

少子化対策が始まったと聞きました。しかし、日本

の経験からいえば、それに多くを期待してはい

けないと思います。なぜなら日本で少子化が進む

原因が、タイでもみられるからです。

ค�าถามคือจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร ที่ประเทศญี่ปุ่นมี
การแก้ไขเพือ่กระตุน้อตัราการเกดิให้เพิม่ขึน้หลายวธิี 
(เพื่อแก้ไขสังคมจ�านวนเด็กมีน้อย) เช่น ให้เงิน
สนับสนุนการเล้ียงดูบุตร, เพิ่มจ�านวนสถานอนุบาล
เด็ก แต่ก็ไม่ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจนัก ผมได้ยินว่า
ประเทศไทยก็เริ่มจัดการแก้ไขปัญหาสังคมจ�านวน
เด็กมีน้อยนี้แล้ว แต่หากมองจากประสบการณ์ของ
ญี่ปุ ่นแล้วคิดว่าไม่น่าจะคาดหวังอะไรได้มากนัก 
เพราะสาเหตุของการเกิดสภาพสังคมจ�านวนเด็กมี
น้อยของญี่ปุ่นก็พบได้ที่ประเทศไทยเช่นกัน 

その一つは学歴社会の浸透です。資料04は、大学

を含む高等教育への進学率をみたものですが、タイ

は急速に上昇しています。1997年の20％から

2017年には50％を超えてきました。たしかに、

大学の数は急増していますね。このことは子育ての

コストが急速に上昇していることを示しています。

アジアでは進学率のもっとも高いのは韓国で

80％から90％といいます。韓国では大学を卒業し

ていないと、コンビニエンスストアでのバイトも

できないという話です。そして、韓国の合計特殊

出生率は、なんと昨年ついに１を下回りました。

สาเหตุประการแรก คือ การตกอยู่ในภาวะสังคมที่
เน้นประวัติการศึกษา จากเอกสารประกอบ 04 พบ
ว่าอัตราการเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับ
สูงรวมทั้งระดับมหาวิทยาลัยของไทยเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว จากร้อยละ 20 ในปี 1997 เพิ่มเป็นมากกว่า
ร้อยละ 50 ในปี 2017 ซึ่งแน่นอนว่าจ�านวนของ
มหาวิทยาลัยได้เพิ่มขึ้นมากด้วย ส่ิงน้ีสะท้อนถึง
ต้นทนุการเล้ียงดบูตุรทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ประเทศ
ที่มีอัตราการเข้าศึกษาต่อสูงที่สุดในเอเชีย คือ 
ประเทศเกาหลีใต้ มีถึงร้อยละ 80 ถึงร้อยละ 90 ว่า
กันว่าที่ประเทศเกาหลีใต้ หากไม่จบมหาวิทยาลัยก็
ไม่สามารถท�างานพิเศษในร้านสะดวกซื้อได้ และ
อตัราการเจรญิพันธุโ์ดยรวมของเกาหลีใต้เมือ่ปีทีแ่ล้ว
ลดต�่าลงเหลือเพียง 1 เท่านั้น

第二は、結婚をしたい人が少なくなったことです。

日本の驚くべき統計を紹介しましょう（資料

05）。これは50歳時点で結婚をしたことがない人

の割合です。これには、離婚や死別を含みません。

1 9 8 0 年 以 降 、 そ の 比 率 は 上 昇 傾 向 を 示

し、2010年には男性が20％を超えました。

つまり50歳時点で男性の5人に一人が結婚した経験

がないのです。

สาเหตุประการที่สอง คือ จ�านวนผู้ที่อยากแต่งงานมี
น้อยลง ขอแสดงสถิติที่น่าตกใจของประเทศญี่ปุ่น 
(เอกสารประกอบ 05) น่ีคือสัดส่วนของคนที่ไม่เคย
แต่งงาน ณ อายุ 50 ปี ตัวเลขนี้ไม่รวมผู้ที่หย่าร้าง 
และคู่สมรสเสียชีวิต อัตราส่วนนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นนับ
ตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมา ปี 2010 พบว่ามีผู้ชาย
มากกว่าร้อยละ 20 ทีไ่ม่เคยแต่งงาน กล่าวคอื มผู้ีชาย 
1 ใน 5 คนที่ไม่เคยแต่งงาน ณ อายุ 50 ปี
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このように出生率が低水準にありつづけると、人口

構成は大きく歪みます。人口ピラミッドとは、

若い人から順に人口規模を積み上げたものです

が、資料06は日本の人口ピラミッドですが、2015

年のそれは、すでにピラミッドという形態ではあり

ませんね。タイも同様です（資料07）。

หากอัตราการเกิดยังคงอยู่ในระดับต�่าเช่นนี้ต่อไป 
โครงสร้างประชากรจะได้รบัผลเสยีหายอย่างมาก ใน
โครงสร้างปิรามิดประชากรจะเห็นการทับซ้อนสเกล
ประชากรจากประชากรที่อายุน้อยเป็นฐาน เอกสาร
ประกอบ 06 เป็นโครงสร้างปิรามิดประชากรของ
ญี่ปุ ่น พบว่าป ี 2015 ไม ่เป ็นทรงปิรามิดเลย 
ประเทศไทยก็เป็นในลักษณะเดียวกัน (เอกสาร
ประกอบ 07)

急速な出生率の低下は、ベビーブーム世代を形成

します。もちろん、タイのベビーブーム世代は日本

の人口ピラミッドより若く、40歳後半から50歳

前半に当たります。私は今年55歳になりました

が、タイのベビーブーム世代の先端はほぼ私と同

年齢なのです。このベビーブーム世代が高齢者に

なる過程で高齢化は加速するのです。

การลดลงของอตัราการเกดิอย่างรวดเรว็ท�าให้เกดิยคุ
ที่เรียกว่า Baby Boom แน่นอนว่ายุค Baby Boom 
ของไทยมีช ่วงอายุน ้อยกว ่าโครงสร ้างป ิรามิด
ประชากรของญี่ปุ่น ของไทยจะอยู่ในช่วงอายุ 40 ปี
ปลาย ๆ ถึง 50 ปีต้น ๆ ปีนี้ผมอายุ 55 ปี เห็นได้ว่า
ช่วงปลายของยุค Baby Boom ในไทยใกล้เคียงกับ
อายุของผมพอดี ยุค Baby Boom นี้เป็นกระบวน
การให้เกิดสังคมสูงวัย ท�าให้มีการเปลี่ยนไปสู่สังคม
สูงวัยอย่างรวดเร็ว

日本は世界一速く高齢化が進んだといわれます

が、タイの高齢化のスピードはそれよりも速いも

のと予測されています。このことを倍加年数という

ものを使ってみてみましょう。資料08は高齢化

率が７％を超えた時点から14％を超えるのに何年

かかったかを示したものです。

ญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่สังคมสูงวัยมีการเติบโต
ขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นอันดับหน่ึงของโลก แต่มีการ
พยากรณ์ว่าไทยจะมีการเติบโตของสังคมสูงวัยที่เร็ว
ยิ่งกว่า เรื่องน้ีสามารถพิจารณาได้จากจ�านวนปีที่
สังคมสูงวัยได้เติบโตขึ้น เอกสารประกอบ 08 แสดง
ให้เห็นว่าใช้ระยะเวลาหลายปีที่อัตราการเติบโตของ
สังคมสูงวัยเพิ่มจากมากกว่าร้อยละ 7 เป็นมากกว่า
ร้อยละ 14

そして2015年にはこの数字は25％に達しています。

このようなことが今後、タイに起こらないと

はいえません。実際に起こっていると思います。

みなさんの学生に、こう尋ねてみてください。

YouTubeが見られなくなるのと、彼女・彼氏がいな

くなるのとどっちがさびしいかと。そこから、

結婚の価値観が変わってきたことを感じること

ができると思います。

และในปี 2015 ตัวเลขนี้อยู่ที่ร้อยละ 25 เราไม่
สามารถบอกได้ว่าสถานการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นกับ
เมอืงไทยในอนาคต ผมคิดว่าสิง่นีไ้ด้เกดิขึน้จรงิๆแล้ว
ในตอนนี้ ขอให้ลองถามนักศึกษาของทุกท่านด้วย
ค�าถามที่ว่า ระหว่าง “การดู YouTube ไม่ได้” กับ 
“การไม่มแีฟน” อย่างไหนทีแ่ย่กว่ากนั คดิว่าค�าตอบ
ที่ได้รับจะท�าให้รับรู้ถึงมุมมองเรื่องคุณค่าของการ
แต่งงานที่เปลี่ยนไปได้
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次に大切なことは、高齢化については、どこで

起こるのかということです。これには人口移動が

大きな影響を及ぼします。日本は、国全体でみる

と人口は減少していますが、今でも東京や神奈川県

は人口が増加しています。その結果、日本では地方

の人口が急減し、地方経済が立ち行かなくなる

ことが議論されています（資料10）。

เรื่องส�าคัญในอันดับถัดไป คือ สังคมสูงวัยจะเกิดขึ้น
ที่ใด พบว่าการเคลื่อนย้ายของประชากรส่งผลกระ
ทบอย่างมากต่อเรื่องนี้ หากดูประชากรโดยรวมของ
ญีปุ่น่จะพบว่า มจี�านวนลดลง แต่ประชากรในโตเกยีว
และ คะนะงะวะ กลับเพิ่มมากขึ้น ผลคือมีการถก
เถียงกันเรื่องประชากรในเขตภูมิภาคของญี่ปุ่นที่ลด
ลงอย่างรวดเรว็ท�าให้เศรษฐกจิในภมูภิาคไม่สามารถ
พัฒนาต่อไปได้

タイはどうでしょう。日本と同じようにバンコク

周辺に向けた人の流れは加速し続けていますが、

タイには、日本の高齢化と違った問題を抱えること

になります。それは農村で高齢化が加速して進む

ということです。

แล้วประเทศไทยเป็นอย่างไรครับ คนที่เคลื่อนย้าย
เข้าสู่กรุงเทพและปริมณฑลมีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ วและต ่อ เนื่ อง เหมือนกับที่ญี่ ปุ ่ น  แต ่
ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับปัญหาที่แตกต่างจาก
สังคมสูงวัยของญี่ปุ่นเพราะสังคมสูงวัยของไทยจะ
เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในชนบท

日本の場合は、1971年に高齢化率が７％を超え、

1995年に14％を超えましたから、その間24年

かかったことになります。これはフランスの115

年、スウェーデンの85年、イギリスの47年、ドイツ

の44年に比べて、相当に短いことがわかります。

このことから、日本は、世界でも例外的に高

齢化が早くすすんだ国と言われてきました。しか

しタイは、それよりももっと早い20年だと予測

されているのです。

กรณีของญี่ปุ่นนั้น อัตราการเติบโตของสังคมสูงวัยมี
มากกว่าร้อยละ 7 ในปี 1971 และเพิ่มเป็นมากกว่า
ร้อยละ 14 ในปี 1995 ซึ่งใช้เวลา 24 ปี ถือว่าเป็น
ระยะเวลาอนัสัน้เม่ือเปรยีบเทียบกับประเทศฝรัง่เศส 
115 ปี, สวีเดน 85 ปี, อังกฤษ 47 ปี และเยอรมัน 
44 ปี จากข้อมูลนี้ ญี่ปุ่นจึงได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่
สังคมสูงวัยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษในโลก 
ส่วนประเทศไทยนั้น พยากรณ์ว่าจะยิ่งเร็วขึ้นไปอีก 
คือเพียงแค่ 20 ปี

資料09は、日本とタイの高齢化率の変化を比べた

ものです。図には、65歳以上の高齢化比率と60歳

以上の高齢化比率の変化を示していますが、これ

から急速に高齢化が進む時期に入ることがわかり

ます。タイでは60歳以上を高齢者と定義してい

ますね。この定義を用いると、ベビーブーム世代が

高齢者となる2025年頃から急速に高齢化が進みます。

その速度は日本の高齢化を大きく上回ります。

そんな遠い話ではありません。今から、それ

に準備しておく必要があります。

เอกสารประกอบ 09 แสดงการเปรียบเทียบความ
เปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตของสังคมสูงวัยใน
ไทยกับญี่ปุ่น แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราการเติบโตของสังคมสูงวัยที่ระดับอายุมากกว่า 
65 และมากกว่า 60 ปี อาจกล่าวได้ว่า จากนี้ไปเรา
จะเริ่มเข้าสู ่ช่วงการเติบโตของสังคมสูงวัยอย่าง
รวดเรว็ ประเทศไทยก�าหนดเกณฑ์อายขุองผูส้งูวยัว่า 
คอืผูม้อีายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปใช่ไหมครบั หากใช้เกณฑ์
นี้ แสดงว่าตั้งแต่ราวปี 2025 ซึ่งเป็นปีที่มีผู้สูงวัยจาก
ยุค Baby Boom จะเป็นปีที่สังคมสูงวัยเติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็ว ความรวดเร็วที่ว่านี้จะเร็วยิ่งกว่าสังคม
สูงวัยของญี่ปุ่นเสียอีก เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ยังอีกนาน 
เราจ�าเป็นต้องเตรียมตัวกันเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้ 
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資料１１はバンコクと東北タイの人口ピラミッド

をみたものですが、バンコクが東北タイの若者を

引き付けて、若い構成を維持しているのに対して、

東北タイの人口構成は若者が少ないものになって

います。注意したいのはタイのベビーブーム世代

が東北タイにとどまり続けていることです。

เอกสารประกอบ 11 แสดงโครงสร้างปิรามิด
ประชากรในภาคอีสานของไทยกับกรุงเทพ กรุงเทพ
ดึงคนหนุ ่มสาวจากภาคอีสานไปท�าให ้รักษา
โครงสร้างวัยหนุ่มสาวไว้ได้ แต่โครงสร้างประชากร
ของภาคอีสานกลับมีคนหนุ่มสาวจ�านวนน้อย ส่ิงที่
อยากให้พิจารณาเป็นพิเศษ คือ ยุค Baby Boom 
ของไทยยังคงมีอยู่ในภาคอีสานของไทย

つまり、タイでは地方や農村で高齢化が急速に進

むことになります。これに対して日本の高齢化

は、ベビーブーム世代が都市に移り住んだため、

東京や大阪で高齢化が進みます。つまり日本の経験

はあまり役に立たないのです。

กล่าวคือ สังคมสูงวัยในเขตภูมิภาคและชนบทของ
ไทยยงัคงเตบิโตขึน้อย่างรวดเรว็ ส่วนสงัคมสงูวยัของ
ญี่ปุ ่นน้ันเติบโตในโตเกียวและโอซาก้าเพราะยุค 
Baby Boom ได้ย้ายไปเกิดขึ้นในเขตเมือง ดังนั้น
ประสบการณ์ของญีปุ่น่จงึไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าใด
นักกับประเทศไทย

これからタイが豊かな高齢社会を迎えるためにどう

すればいいのでしょうか。日本との新しい協力

関係を含めて、社会保障、貢献、共同体の３つの

観点から考えてみましょう（資料１２）。

จากนีไ้ปประเทศไทยจะต้องท�าอย่างไรเพือ่รบัมอืกบั
สังคมสูงวัยที่เจริญเติบโตขึ้น อยากให้ลองพิจารณา
จาก 3 ประเด็นเหล่านี้ ได้แก่ การประกันสังคม การ
สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม การอยู่ร่วมกันของคนใน
ชุมชน รวมถึงความร่วมมือรูปแบบใหม่กับประเทศ
ญี่ปุ่น (เอกสารประกอบ 12)

まず社会保障制度では、どのように持続的で、公平

な社会保障制度を作るかということです。この

点では、日本の社会保障制度の経験は参考になり

ません。なぜなら、日本は高齢化の進展とともに

社会保障費がかさみ、国の借金は一貫して増加し

ていました。現在、国の借金は国の所得であるGDP

の2.5倍になっています（資料１３）。これは債務

危機に陥ったギリシアよりも多いのです。

เริม่จากประเดน็แรกคอื เรือ่งของระบบประกนัสงัคม 
ต้องคิดว่าจะท�าอย่างไรให้มีการสร้างระบบประกัน
สงัคมทีเ่สมอภาคและยัง่ยนื ประเดน็นีไ้ม่สามารถน�า
ประสบการณ์ของระบบประกันสังคมที่ญี่ปุ่นมาเป็น
ตัวอย่างได้ เพราะเงินที่ใช้ไปกับประกันสังคมของ
ญีปุ่น่ได้เพิม่สูงข้ึนพร้อมกบัการเตบิโตของสังคมสูงวยั 
และเงินกู้ยืมของญ่ีปุ ่นก็เพิ่มสูงขึ้นไปด้วยเช่นกัน 
ปัจจบุนั เงนิกูย้มืของญีปุ่น่เป็น 2.5 เท่าของ GDP ซึง่
เป็นรายได้ของประเทศ (เอกสารประกอบ 13) ค่านี้
สูงว่าของประเทศกรีซที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤตทางหนี้
สินเสียอีก
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つまり、タイは日本の社会保障制度をそのまま導入

することはできません。しかし、タイの財政規

模がまだ小さいこと、政府の借金（債務）も少ない

ことを考えると、国が社会保障制度を通じてできる

ことはまだ多いと思います。日本の例を反面教師

として、持続的な社会保障制度を作ることが肝心

です。そして、タイが日本の高齢医療の技術や介

護の経験を取り入れながらも、適切な財政レベル

を維持した社会保障制度を構築できれば、反対

に日本が学ぶことになるでしょう。

กล่าวคือ ประเทศไทยไม่สามารถน�าระบบประกัน
สังคมของญี่ปุ ่นมาใช้แบบเต็มรูปแบบได้ แต่หาก
พิจารณาถึงสภาพเงินกู้ของรัฐบาล (หนี้สิน) และ
ภาระด้านการคลังของไทยที่ยังมีน้อยอยู ่ คิดว่า
ประเทศไทยยังสามารถจัดการเร่ืองประกันสังคมได้
หลายวิธี ประเทศญี่ปุ ่นถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี 
ประเทศไทยจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างระบบ
ประกันสังคมที่ยั่งยืน โดยอาจน�าประสบการณ์ด้าน
การพยาบาลหรือเทคนิคทางการแพทย์ผู้สูงวัยของ
ญี่ปุ ่นมาใช้ ในขณะเดียวกันก็ต้องท�าให้สถานะ
ทางการเงินของประเทศอยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วย 
หากประเทศไทยท�าเช่นนีไ้ด้ ประเทศญ่ีปุน่กอ็าจต้อง
มาเรียนรู้จากไทยก็เป็นได้

そこで注目したいのは、税収をベースにした社会

保障制度、ベーシックインカムです。すでにタイ

で は 高 齢 者 手 当 、 そ し て 福 祉 カ ー ド

（Welfare　Card）として、そのようなものが出現

しています。これをいかに充実したものにしてい

くかが重要になるでしょう。これは、実は日本が

参考にすべき制度なのです。

ดังนั้น สิ่งที่อยากให้พิจารณาเป็นพิเศษ คือ ระบบ
ประกันสังคมที่ค�านึงถึงรายรับจากภาษี และรายได้
พื้นฐาน ประเทศไทยมีเงินสนับสนุนผู้สูงวัย, บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ (Welfare Card) และอื่น ๆ แล้ว 
ส่ิงส�าคัญคือจะท�าอย่างไรเพื่อให้สมบูรณ์และพัฒนา
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ความจริงแล้ว สิ่งนี้จะเป็นระบบที่ญี่ปุ่น
ควรน�าไปเป็นต้นแบบ

次に高齢者が貢献できる社会の形成です。これ

は、いつまでも元気な高齢者を維持することです。

実は、高齢者の定義について、世界で共通した

見解はありません。日本では一般的には65歳以上

を高齢者としていますが、タイでは60歳以上です。

そして、どの国も平均寿命が延びるなかで元気

な高齢者が増えています。

ประเดน็ต่อไปคอืรปูแบบของสงัคมทีผู่ส้งูวยัสามารถ
ท�างานสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้ เรือ่งนี ้หมายถึง 
การด�ารงไว้ซึ่งผู้สูงวัยท่ีมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป 
ความจรงิแล้ว ค�านยิามของผูส้งูวยันัน้ทัว่โลกมคีวาม
เห็นที่ไม่ตรงกัน ประเทศญี่ปุ่นก�าหนดว่าผู้สูงวัยคือผู้
ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ส่วนประเทศไทยก�าหนดไว้ที่
อายุมากกว่า 60 ปี ผู้สูงวัยที่มีสุขภาพแข็งแรงในทุก
ประเทศมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นไปพร้อมกับอายุขัย
เฉลี่ยที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

たとえば、日本では、2017年初めに高齢社会を専門

とする学者たちが高齢者の定義を75歳以上に

引き上げるべきだと提言しました。元気な高齢者

は、支えられる存在ではなく、社会を支える貢献

者だと考えたのです。そうならば、日本もタイも

元気な高齢者を増やすよう努力すべきです。

เช่น ในญี่ปุ่นเมื่อต้นปี 2017 บรรดานักวิชาการท่ี
เชีย่วชาญด้านสงัคมผูส้งูวยัได้เสนอให้นยิามเกีย่วกบั
ผู้สูงวัยใหม่ โดยเพิ่มอายุมากขึ้นเป็นตั้งแต่อายุ 75 ปี 
เพราะว่าผู้สูงวัยที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นไม่ได้อยู่ใน
ฐานะเป็นฝ่ายได้รับความช่วยเหลือ แต่เป็นผู้ที่
สามารถท�างานสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้ หาก
เป็นเช่นนัน้ ทัง้ไทยและญีปุ่น่ควรพยายามเพิม่จ�านวน
ผู้สูงวัยที่มีสุขภาพแข็งแรง
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このように元気な高齢者が増えればどうなるで

しょうか。このことを生産年齢人口という指標を使

って考えてみましょう。生産年齢人口は一般的に

15～64歳と定義されることが多いのですが、15

～69歳、20～69歳、あるいは20～74歳として再計

算してみました。その結果が資料14です。社会の

見え方が大きく変わることがわかります。

หากสามารถเพิม่จ�านวนผูส้งูวยัทีม่สุีขภาพแขง็แรงได้
แล้วจะเป็นอย่างไร มาลองพิจารณาโดยใช้ดัชนี
ประชากรวัยท�างาน โดยทั่วไป ดัชนีประชากรวัย
ท�างานส่วนใหญ่นิยามว่าหมายถึงบุคคลที่มีอายุ
ระหว่าง 15-64 ปี ผมลองค�านวณใหม่โดยใช้ช่วงอายุ 
15-69 ปี, 20-69 ปี และ 20-74 ปี ได้ผลปรากฏดัง
เอกสารประกอบ 14 พบว่ามมุมองเกีย่วกบัสงัคมนัน้
เปลี่ยนแปลงไปมาก

20～74歳としますと、日本は現在でも社会貢献

できる人の数は3分の2を超えているのです。まだ

まだ日本は老いていないといえます。実際にタイ

にも元気な日本の高齢者が旅行に来ているでしょう。

資料１５に示したのはタイのケースです。タイ

はもっと若くなります。2050年まで生産年齢人口

が3分の2を上回るのです。高齢者の能力を生か

すことが、豊かな高齢社会になる条件です。

หากเป็นช่วงอายุ 20-74 ปี จะพบว่า ปัจจุบันที่ญี่ปุ่น
จะมจี�านวนผู้ทีส่ามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้
มากกว่า 2 ใน 3 ส่วน อาจกล่าวได้ว่าญี่ปุ่นยังไม่แก่ 
ซึ่งจริง ๆ แล้วเราก็เห็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพแข็งแรง
ชาวญี่ปุ่นเดินทางมาท่องเที่ยวท่ีประเทศไทยจ�านวน
มาก เอกสารประกอบ 15 แสดงกรณขีองประเทศไทย
ว่าประเทศไทยยิ่งอายุน้อยขึ้นไปอีก ประชากรวัย
ท�างานนับถึงปี 2050 จะเพิ่มขึ้น 2 ใน 3 ส่วน การน�า
ความสามารถของผู้สูงวัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็น
เงื่อนไขที่จะน�าไปสู่สังคมผู้สูงวัยที่รุ่งเรือง

それをどのように具体化すればいいのかは、わか

っているわけではありまぜん。ただし、日本とタ

イが豊かな高齢社会を築くためには、ベビーブー

ム世代を、支える側ではなく、貢献する側として

いくことが大事だというのは確かなのです。それ

に知恵を出し合う協力は価値があると思います。

ไม่ใช่ว่าจะรูแ้ล้วว่าต้องท�าอย่างจงึจะท�าให้สิง่นีก้ลาย
เป็นรูปธรรมขึ้นมาได้ ต้องเข้าใจร่วมกันว่าสิ่งส�าคัญ
ของการสร้างสงัคมผู้สูงวยัทีรุ่่งเรอืงของไทยและญีปุ่น่ 
ไม่ใช่การให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัย แต่เป็นการน�า
ประชากรยุค Baby Boom มาท�างานเพื่อให้เป็น
ประโยชน์แก่สังคม และการให้ความร่วมมือในการ
แลกเปลี่ยนภูมิปัญญานับเป็นสิ่งที่มีค่ามาก ๆ 

第３は地域コミュニティの活用です。この観点で

はタイの方が多くの知恵を持っているかもしれま

せん。タイの高齢者ケア・ボランティアは実に300

万人に達すると聞きます。日本の専門家はびっく

りしています。このようなタイにある地域での助

け合いの精神について、日本は謙虚に学ぶ必要が

あると考えています。

ประเด็นที่ 3 คือการใช้ประโยชน์จากชุมชนที่ช่วย
เหลือเกื้อกูลกัน ประเด็นน้ีไทยอาจมีภูมิปัญญา
มากกว่าญี่ปุ่น ได้ยินว่าอาสาสมัครดูแลผู้สูงวัยของ
ไทยมีมากกว่า 3 ล้านคน ผู้เชี่ยวชาญของญี่ปุ่นเห็น
ตัวเลขน้ีแล้วรู้สึกตกใจมาก ญี่ปุ่นจ�าเป็นต้องเรียนรู้
ด้วยความนบัถอืในจติส�านกึการช่วยเหลอืกนัและกนั
ในภูมิภาคของไทย
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最後に、このような豊かな高齢社会を築くため

に、デジタル技術は大変役に立つツールであること

について述べておきたいと思います。ここ10年

で携帯電話は世界中で普及しました。資料１７で

示したように、一人当たりの携帯電話の契約件数

は、右肩上がりで急増してきました。2017年の時点

でみると、タイの方が日本よりも多いのです。

そして、この3年で、その携帯電話はスマートフォン

に置き換わりました。

สุดท้ายน้ี ผมอยากจะพูดเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลซ่ึง
เป็นเครือ่งมอืส�าคญัอย่างมากในการสร้างสงัคมสงูวัย
ทีรุ่ง่เรอืง โทรศพัท์มอืถอืได้รบัความนยิมไปทัว่โลกใน
ช่วง 10 ปีมานี้ จ�านวนการท�าสัญญาโทรศัพท์มือถือ
ต่อ 1 คนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หากดูข้อมูลของปี 
2017 จะพบว่าประเทศไทยมีจ�านวนมากกว่าญี่ปุ่น 
และในช่วง 3 ปีนี้ ก็ได้มีการเปลี่ยนจากโทรศัพท์มือ
ถือไปใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้น

このスマートフォンを活用すれば、新しい豊かな

高齢社会を作れる可能性が出てきたのです。いま

や私たちはどこに住んでいようと、距離に関係なく、

動画を通じてお互いに情報交換ができるようにな

ったのです。都会にいても、田舎のおじいさん、

おばあさんの生活の状況を細かく知ることが

できるようになりました。距離が離れていても、

家族や親族というような伝統的な社会関係が維持

できる可能性が出てきたと指摘する人もいます。

มคีวามเป็นไปได้ทีก่ารใช้สมาร์ทโฟน จะสามารถสร้าง
สังคมสูงวัยที่รุ่งเรืองในรูปแบบใหม่ได้ ตอนนี้ไม่ว่า
พวกเราจะอยู่ท่ีไหนก็ตาม เราสามารถแลกเปลี่ยน
ข่าวสารซ่ึงกันและกันผ่านภาพเคล่ือนไหว โดยไม่มี
ข้อจ�ากัดเรื่องระยะทางที่ห่างกัน แม้จะอยู่ในเมืองก็
สามารถรู้สภาพความเป็นอยู่ของคุณตาคุณยายใน
ชนบทได้โดยละเอียด มีคนที่กล่าวว่า แม้จะอยู่ห่าง
ไกลกัน แต่ยังสามารถรักษาความสัมพันธ์ทางสังคม
ตามวิถีที่เคยปฏิบัติกับครอบครัวหรือเครือญาติได้ 

そして、あなたが医者ならスマートフォンを使っ

て、簡単な診断であれば、それも顔を見ながら

できます。いずれ、ドローンは、道路が未整備な

遠い場所にもモノを確実に届けられることになる

はずです。デジタル技術の活用は高齢社会を支え

るコストを抑制することに役立ちます。

และถ้าคุณเป็นหมอ คุณจะสามารถใช้สมาร์ทโฟนดู
หน้าคนไข้และวนิจิฉัยโรคได้ หากเป็นโรคพืน้ฐานง่าย ๆ  
อีกทั้ง ดูเหมือนว่า เครื่องโดรน (drone) ยังสามารถ
ส่งของไปยังสถานที่ห่างไกลที่ถนนหนทางยังไม่
เรียบร้อยได้ การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลจึงมีประโยชน์
ต่อการควบคมุต้นทนุของการสนบัสนนุสงัคมผูส้งูวยั

もちろん日本にも助け合いの慣習は失われてしまっ

たわけではありません。たとえば、日本は近年、

大規模な地震や台風など自然災害の被害を多く

受けていますが、復興に向けて最も力を発揮した

のは、実は政府ではなく、地域であり、その助け

合いだったといわれています。それは、人々の心

のつながり、日本語では「絆」（きずな）と呼ば

れていますが、近年重視されています（資料16）

。タイ語ではなんというのでしょうか？。きっと

あると思います。

แน่นอนว่าคนญีปุ่น่ไม่ได้ขาดนสัิยทีจ่ะช่วยเหลอืซึง่กนั
และกนั เช่น ระยะหลังนี ้ประเทศญีปุ่น่ได้รบัความเสยี
หายจากภยัพบิติัทางธรรมชาต ิไม่ว่าจะเป็นพายไุต้ฝุน่ 
หรอืแผ่นดนิไหวขนาดใหญ่ แต่ว่ากนัว่า การแสดงพลัง
ทีย่ิง่ใหญ่เพือ่ฟ้ืนฟปูระเทศน้ันไม่ได้มาจากรฐับาล แต่
เป็นความช่วยเหลอืซึง่กันและกนัในส่วนภมูภิาค สาย
สมัพนัธ์ทีป่ระสานใจของผู้คนไว้ด้วยกนันี ้ภาษาญีปุ่่น
เราเรยีกว่า “kizuna” ซ่ึงระยะหลงันีค้�าๆนีไ้ด้รบัการ
จับตามองเป็นอย่างมาก (เอกสารประกอบ 16) ใน
ภาษาไทยใช้ค�าว่าอะไรครบั ผมคดิว่าภาษาไทยกต้็อง
มคี�าน้ีเหมอืนกันแน่ๆ



10Keiichiro Oizumi  |  The Japan Research Institute

私は、アジアにおける高齢化は、新しい国際協力

関係を築くスタートとして捉えるべきだと考えて

います。とくに、タイと日本が協力することで、

豊かな高齢社会を実現するだけでなく、高齢社会

のイメージを変えるような活動を期待しているの

です。タイと日本が目指すのは、デジタル・ディ

ビデンドと活用した「エイジングソサエティ・

ディビデンド」の発見と共有だと思うのです。

ผมคิดว่าสังคมสูงวัยในเอเชียควรเริ่มสร้างความร่วม
มือระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ความร่วมมอืระหว่างไทยกบัญีปุ่น่ ซ่ึงไม่ใช่เพยีงแค่
ท�าให้สังคมสูงวัยมีความรุ่งเรืองเท่านั้น แต่คาดหวัง
ว่าจะเป็นกจิกรรมทีช่่วยเปล่ียนแปลงภาพลักษณ์ของ
สังคมสูงวัยด้วย คิดว่าเป้าหมายของไทยกับญี่ปุ่นคือ
การค้นพบและน�ามาใช้ร่วมกันของ “เอจจิง โซไซตี้ 
ดิวิเดน” (Aging Society Dividend) อันเกิดจาก
การน�า “ดิจิตอล ดิวิเดน (Digital Dividend)” มาใช้
ให้เกิดประโยชน์  

社会保障制度、高齢者の能力維持と活用、地域

コミュニティの活性化、そしてデジタル技術の

活用、タイの日本の新しい研究課題にしてはいかが

でしょうか。

วันนี้ที่ผมได้มีการน�าเสนอโจทย์วิจัยใหม่ของไทยกับ
ญี่ปุ่นในประเด็นต่าง ๆ คือ ระบบประกันสังคม การ
ท�าให้ความสามารถของผู้สูงวัยยังคงอยู่และน�ามาใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่สงัคม การใช้ประโยชน์จากชมุชน
ที่ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และการใช้เทคโนโลยี
ดิจิตอล ไม่ทราบว่าทุกท่านมีความเห็นในเรื่องนี้
อย่างไรกันบ้างครับ

ご清聴ありがとうございました。 ขอขอบคุณที่ทุกท่านตั้งใจฟังครับ

このようなデジタル時代の新しい動きを、世界銀

行は、デジタル・ディビデンドと名づけました

（資料18）。ディビデンドとは、株式の配当のこ

とです。デジタル・ディビデンドはデジタル技術

の恩恵と言い換えてもいいと思います。つい5年前まで

はインターネットにアクセスできる人とできない

人の格差をいかに埋めるか、というデジタル・

デバイドが議論されていましたが、近年の携帯電

話・スマートフォンの急速な普及を背景に、これ

を活用して社会問題を解決できる可能性が広がっ

たのです。デジタルの技術を効果的に用いること

によって高齢社会のあり方は変わる可能性が高ま

ったのです。

ธนาคารโลกได้ตั้งชื่อการขับเคล่ือนในรูปแบบใหม่
ของยุคดิจิตอลน้ีว่า “ดิจิตอล ดิวิเดน (Digital 
Dividend)” (เอกสารประกอบ 18) ดิ วิ เดน 
(Dividend) คือผลตอบแทนของมูลค่าหุ้น คิดว่าเรา
อาจเรียก “ดิจิตอล ดิวิเดน” ในอีกชื่อหนึ่งว่า “ผล
ตอบแทนของเทคโนโลยดีจิติอล” ซึง่ได้มกีารถกเถยีง
กันมาตลอดจนกระทั่งเม่ือ 5 ปีที่แล้วว่าจะสามารถ
ลดความแตกต่างระหว่างจ�านวนผู้สามารถเข้าถงึและ
ไม่สามารถเข้าถึงอนิเตอร์เนต็ได้หรอืไม่ แต่จากสภาพ
ปัจจุบันที่โทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟนแพร่หลาย
มากขึ้นอย่างรวดเร็ว มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถ
ใช้ส่ิงเหล่าน้ีมาแก้ไขปัญหาสังคมได้ ผลจากการใช้
เทคโนโลยีดิจิตอลอย่างมีประสิทธิภาพ จะยิ่งเพิ่ม
ความเป็นไปได้ของการเปล่ียนแปลงสภาพของสังคม
สูงวัยให้ดีขึ้น
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