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ลัก ณะ นังสอ
หนั งสือ “The Demographics of Innovation: Why
Demographic is a Key to the Innovation Race” เป็ นมุมมอง
ทีน่ ่าสนใจในเชิงของการกาหนดนโยบายสาธารณะและการ
จัดการกับสถานการณ์ ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงและส่งผล
กระทบกับ เศรษฐกิจของรัฐโดยรวม บุค คลหลายฝ่ ายยก
ย่ อ งให้ เ ป็ นหนั ง สื อ ที่ มี มุ ม มองใหม่ ประยุ ก ต์ ไ ด้ ก ั บ
สถานการณ์ ท่ีเกิด ขึ้น ในปั จ จุ บ ัน จึง มีอิท ธิพ ลอย่ า งมาก
โด ย เฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง เป็ น ก า ร เชื่ อ ม โ ย ง ร ะ ห ว่ า ง
ประชากรศาสตร์ อาทิ ขนาดของประชากรและโครงสร้าง
อายุกบั นวัตกรรม และเป็ นการประยุกต์ใช้ได้อย่างลึกซึ้ง
ส าหรับ การก าหนดนโยบายสาธารณะของรัฐ ในด้ า น
เศรษฐศาสตร์และสังคม

เนอ า
เริ่ม ด้ ว ยบทน าที่ เ กริ่น ถึ ง สถานการณ์ ท่ี ห ลาย
ประเทศมีการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม ผูเ้ ขียน
ยกตัวอย่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนทีม่ กี ารปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรม ประชากรมีรายได้สงู มังคั
่ งขึ
่ น้ ในช่วง 40 ปี ท่ี
ผ่ านมา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เปลี่ย นจาก
ประเทศล้าสมัยมาเป็ นประเทศทีม่ เี ศรษฐกิจใหญ่เป็ นลาดับ
ที่สองของโลก โดยส่งเสริมการทาวิจยั และพัฒ นาด้วยงบ
วิจยั จานวนมหาศาล นวัตกรรมก็ถูกนามาเป็ นเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้
ว่า ประเทศที่มีป ระชากรจานวนมากได้สร้างโอกาสทาง

214

บทวจาร หนั สือ

ธุรกิจกับการนานวัตกรรมมาใช้ และประสบผลสาเร็จโดย
เห็นได้ชดั จากประเทศทีม่ ปี ระชากรจานวนมากหรือมีเมือง
ขนาดใหญ่ จานวนมาก เช่น บริษัทยักษ์ใหญ่ อินเทอร์เน็ต
ของจีน คือ Alibaba ทีป่ ระสบความสาเร็จ จนทาให้ประเทศ
มหาอ านาจหลายประเทศถู ก จับ จ้ อ งว่ า สามารถสร้า ง
นวัต กรรมได้ท ัด เทีย มจีน และอิน เดีย หรือ ไม่ และบริษั ท
ทางด้านเทคโนโลยีต่าง ที่ประสบความสาเร็จนี้ มีปัจจัย
ส าคัญ ที่ ท าให้ ป ระสบผลส าเร็จ ก็ คื อ ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
กล่าวคือ เรื่องประชากรศาสตร์เป็ นปั จจัยทีส่ าคัญมากกว่า
สิง่ อื่น
การทาวิจยั เกีย่ วกับประชากรศาสตร์ทเ่ี ปลีย่ นแปลง
หรือสังคมสูงอายุกบั ผลกระทบยังมีค่อนข้างจากัด อาจเป็ น
เพราะยัง เป็ นปรากฏการณ์ ใ หม่ หลายคนมองว่ า สัง คม
ผู้สูงอายุเป็ นปั ญหาของการจัดการการคลังสาธารณะและ
ระบบของการจัดสวัสดิการและผลประโยชน์ มีผูเ้ กษียณอายุ
จากงานจานวนมาก ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูผู้สูง
วัย จานวนมาก และค่ า ใช้จ่ ายที่สูง ขึ้น นี้ ก็ท าให้บุ ค คลวัย
ท างานถู ก เรีย กเก็ บ าษี อ ากรมากขึ้ น ยิ่ ง ไปกว่ า นั ้น
รายการค่าใช้จ่ายของผู้สูงวัยกับคนหนุ่ มสาวก็แตกต่าง ผู้
สูงวัยจะใช้จ่ายเกีย่ วกับบ้านและรถน้อยกว่า แต่ตอ้ งจ่ายค่า
รัก ษาพยาบาลและการท่ อ งเที่ ย วมากกว่ า สิ่ง ที่จ ะเกิด
ตามมาคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่าใช้จ่ายในระบบ
เศรษฐกิจและอุต สาหกรรมทัง้ หมด นัน่ คือ รายได้ต่ าแต่
อัตราการบริโ คสูง ตลาดทุนย่อมได้รบั ความเสียหาย
แต่ ปั ญหาต่ า ง ของผู้ สู ง วัย ดัง ที่ ก ล่ า วมานี้
ผูเ้ ขียนเชื่อมันว่
่ าเป็ นเรื่องเล็กและสามารถจัดการได้ ปั ญหา
ทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานและไม่สามารถแก้ไขได้ คือ ความอ่อนแอของ
การเป็ น เจ้าของธุรกิจและนวัตกรรมและการสูญ เสีย พลัง
ของประชากรใน าพรวม จะเห็นว่าคนวัยหนุ่มสาวนัน้ การ
มีอานาจทางการเมือง การมีตาแหน่ง มีทกั ษะด้อยกว่า การ
เข้าถึงแหล่ งเงิน ทุ น มีน้ อ ยกว่ าวัย สูง อายุ แม้ว่ าเขาจะมี
ร่างกายที่แข็งแรงกว่า เหล่ านี้ เรีย กว่ าเป็ น การหมดพลัง
การแสดงออกถึ ง ความเป็ นเจ้า ของธุ ร กิจ และการสร้า ง
นวัตกรรมจึงมีน้อย และจะกลายเป็ นปั ญหาของทุกประเทศ
ต่อไปในอนาคต
ในครึ่งแรกของหนังสือเล่มนี้ (บทที่ 1-5) บทท
เป็ นการวิเคราะห์ท ษ ีท่เี กี่ยวข้องและเหตุการณ์ ท่ไี ด้รบั
ผลกระทบจากอิท ธิพ ลของเรื่อ งประชากรศาสตร์ แ ละ
แนวโน้ ม แสดงให้เห็นอัตราการเกิด ของประเทศในทวีป

ต่าง และแนวโน้ มของการเป็ นสังคมผู้สูงวัยจากเหตุ ท่มี ี
อัตราการเกิดต่ า จานวนบุตรลดลง แต่มอี ายุขยั เฉลีย่ สูงขึน้
และจากท ษ กี ารพัฒนาเมืองทีก่ าจัดความเป็ นชนบทไป
การดารงชีวติ ของประชากรอยู่ในเมืองมหานครมีมากขึ้น
การมีจานวนบุตรลดลงเป็ นเพราะค่าครองชีพทีส่ ูงขึน้ สตรี
มี โ อกาสได้ ร ับ การศึ ก ษาสู ง ขึ้น ความกดดัน ในอาชี พ
ความต้องการประสบความสาเร็จในหน้ าที่การงานทาให้
สตรีค รองตนเป็ น โสด สิง่ บันเทิงรูป แบบใหม่ อาทิ เกมส์
คอมพิวเตอร์ได้กลายเป็ นของเล่นยามว่างของคนหนุ่ มสาว
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรศาสตร์เริม่ ขึน้ พร้อม
กับ เรื่อ งราวที่ค าดไม่ ถึงก าลังจะตามมาบทท เป็ น การ
อธิบ ายว่ าปั จจัย ทางด้านประชากรศาสตร์ 3 ด้าน ได้แ ก่
ขนาด การรวมกลุ่ม และโครงสร้างอายุ เป็ นสิง่ ขับเคลื่อนที่
สาคัญ ให้เกิดนวัตกรรมที่มีศ ักย าพ และความก้าวหน้ า
ของเทคโนโลยีกส็ ามารถสร้างรายได้ท่เี พิม่ ขึน้ ในระยะสัน้
มีก ารหยิบ ยกท ษ ี ข องนั ก เศรษฐศาสตร์ช าวอัง ก ษ
Thomas Malthus, Adam Smith, นั ก เศรษฐศาสตร์ ช าว
อเมริกนั คือ Paul Romer มาอธิบายปรากฏการณ์ ตรรกะ
เกี่ย วกับ ประชากรศาสตร์แ ละรายได้ไว้ด้ว ย นอกจากนี้
ยัง ได้ อ ธิ บ ายว่ า นวัต กรรมเป็ นสิ่ ง ที่ จ าเป็ น การผลิ ต
เครื่องมือใหม่ ทาให้แทนทีม่ นุษย์หรือมาแทนทีง่ านทีต่ อ้ ง
ทาประจาซ้า ได้ และมีความสาคัญกับประเทศทีม่ รี ายได้
ปานกลางเพื่อเปลี่ยนผ่านไปเป็ นประเทศที่มรี ายได้สูงได้
อธิ บ ายถึ ง นวั ต กรรมแนวหน้ าซึ่ ง ต้ อ งประกอบด้ ว ย
1) ท ษ ีเชิงวิชาการ 2) การพัฒนาที่สาคัญในกระบวนการ
และเทคโนโลยี 3) เทคโนโลยีและผลิต ณ
ั ใ์ หม่ 4) รูปแบบ
ธุรกิจหรือรูปแบบองค์การใหม่ 5) บริบ ทสร้างสรรค์ เช่ น
บทเพลง าพยนตร์ เกมส์ ทัง้ 5 นวัตกรรมทีแ่ ตกต่างกันนี้
ย่อมต้องการระบบเศรษฐกิจและระบบจูงใจที่แตกต่ างกัน
ระดับของนวัตกรรมอาจมีทงั ้ แบบสร้างใหม่ทงั ้ หมดหรือทา
ต่อเนื่องจากเดิมเช่นเดียวกัน ส าพสังคมที่เปลีย่ นแปลงก็
สามารถน าไปสู่น วัต กรรมใหม่ เช่ น การขนส่งแบบใหม่
เทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่เป็ นต้น บทท อ ิปรายว่า
มุมมองด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อัตราการเกิดต่ าหรือ
การสนั บ สนุ น ผู้สูงวัย มีผ ลกระทบกับ การคลังสาธารณะ
การว่างงาน ธุรกิจด้านสุข าพ ความไม่ เท่ าเทีย มกัน ใน
สังคม การอพยพย้ายถิน่ ฐาน และ าวะเงินเฟ้ อ ตัวอย่างเช่น
การขาดแคลนแรงงานทาให้เกิดนวัตกรรมหุ่นยนต์ ผูส้ งู วัย
บริโ คน้ อ ยท าให้ว งจรของการเติบ โตทางเศรษฐกิจ ต่ า
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เป็ นต้น บทท เป็ นการอธิบายถึงทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
พลังงานสะอาด (clean energy) การผลิตอาหารสู่ตลาดโลก
การขาดแคลนน้ า การอนุ รกั ษ์ทรัพยากร ความแออัดของ
ชุ ม ชน มล าวะ การสร้ า งเมกะซิ ต้ี ผลกระทบของ
ประชากรศาสตร์ในเชิงเศรษฐกิจ ได้แก่ การมีและการใช้
ทรัพ ยากรต่ าง รวมไปถึงผลกระทบที่มีต่อสิง่ แวดล้อม
บทท อ ปิ รายถึงนโยบายทีจ่ าเป็ นต้องนามาดาเนินการ
เพื่อรักษาพลังและสร้างนวัตกรรมจากคนวัยหนุ่ มสาวใน
สังคม ทางเลือกของนโยบายเหล่านี้ เช่น นโยบายการมี
บุตร นโยบายด้านการศึกษา และนโยบายการอพยพย้าย
ถิน่ ฐานแบบเปิ ด เป็ นต้น
ส่ ว นในตอนที่ ส องของหนั ง สื อ เป็ นการยก
กรณีศกึ ษาของประชากรศาสตร์และนวัตกรรมของประเทศ
ต่าง เช่น บทท ประเทศญี่ป่ ุน เป็ นประเทศแรกในโลก
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเป็ นสังคมผูส้ งู วัย ข้อคิดที่สาคัญ
ของบทนี้ คือ การมีบทบาทมากของผู้สูงวัยในประเทศที่
เป็ นสังคมผูส้ งู วัย เมื่อผูส้ งู วัยมีจานวนมากส่งผลให้คนหนุ่ ม
สาวลดบทบาท ลดความสาคัญ ของตนเอง เพราะความ
ด้อยกว่าในหลายด้านเมื่อเปรียบเทียบกับผูส้ ูงวัย จึงทาให้
ญี่ป่านเป็ นสังคมที่หมดพลังและจะส่งผลให้เศรษฐกิจหรือ
การมีค วามก้ า วหน้ า ทางธุ ร กิจ ด้ อ ยลงบทท ประเทศ
สาธารรัฐประชาชนจีน จัดเป็ นประเทศทีม่ กี ารเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมสูงและก้าวหน้ ามากจนมีบทบาท
สาคัญในโลก มีการผลิตเทคโนโลยีท่ลี ้าสมัย มีการลงทุน
สาหรับ การวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรม แต่ ยิ่งเจริญ ก้าวหน้ า
มากเท่ าใดก็จะพบความสัม พัน ธ์กบั ความเหลี่ยมล้าหรือ
ช่องว่างระหว่างรายได้ของประชากรด้วยนอกจากปั ญหาที่
กล่าวมา จีนก็มผี ลกระทบอันเนื่องมาจากประชากรศาสตร์
อีก ก็คอื มีความเสีย่ งกับการปฏิรปู โครงสร้างทางการเมือง
ความเสี่ย งกับ การใช้ ท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละปั ญหา
สิ่ง แวดล้อ ม ในบทนี้ ผู้ เขีย นให้ มุ ม มองของการคัด ค้ า น
นโยบายมีบุตรหนึ่งคนของรัฐบาลโดยเสนอให้มบี ุตรเพิม่ ขึน้
อันเนื่องมาจากการลดจานวนประชากรมาก จะมีผลกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและได้แสดงสถิติแนวโน้มของปั ญหา
ดังกล่าว บทท สหรัฐอเมริกา ในประเทศสหรัฐอเมริกา
พบว่ามีปัญ หาของการอพยพย้ายถิ่นฐานมากและปั ญ หา
ความไม่ เสมอ าคเท่ า เที ย มเป็ นประเทศที่ แ ข่ ง ขัน กับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในเรื่องการเป็ นผูน้ าทางเศรษฐกิจ
และการเป็ นตลาดสินค้าและแรงงาน มีความได้เปรียบใน
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เรื่องของการอพยพของผูค้ นจากแหล่งต่าง มาอาศัย ถือ
ว่ามีแรงงานทีด่ ี มีความได้เปรียบในการใช้ าษาอังก ษมี
าวะการมีบุตรมากกว่าจีน ทาให้มปี ระชากรวัยแรงงานที่
ได้เปรียบบทท ยุโรป ซึง่ ถูกจัดว่าเป็ นกลุ่มประเทศสาคัญ
ทีเ่ ป็ นตลาดขนาดใหญ่สาหรับสินค้าและแรงงาน และบทท
อินเดีย จัดว่าเป็ นประเทศทีม่ ปี ระชากรมากและมีทรัพยากร
มนุ ษ ย์ท่ี มีศ ัก ย าพ เนื่ อ งจากเศรษฐกิจ ที่เติ บ โตท าให้
นัก ศึก ษาอิน เดีย ได้มีโอกาสเรีย นมากขึ้น ประกอบกับ ใช้
าษาอังก ษได้ดี ถือว่าเป็ นจุดที่ได้เปรียบ อินเดียมีการ
พัฒนาบริษทั รับจ้างเหมาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระดับชัน้ นาของโลกทาให้ยกระดับรายได้สงู ขึน้ อย่างมาก
มีความเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจที่นักวิชาการคาดว่าจะ
เติบโตร้อยละ 7 ยาวนานไปอีก 15 ปี ในอนาคต และจะมีรายได้
ของประชากรสูงถึง US$8,000 ในปี 2030

บทวิ จารณ์
Liang มีมุมมองว่าประชากรศาสตร์มบี ทบาทสาคัญ
อย่ า งมากที่ มีอิท ธิพ ลต่ อ เศรษฐกิจ และนวัต กรรม การ
แข่งขันทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ มีลกั ษณะแตกต่างจากทีเ่ คย
เป็ น ในอดีต ในอดีต นั น้ ประเทศต่ าง แก่ งแย่ ง ดิน แดน
หรือ ไม่ ก็ท รัพ ยากรธรรมชาติ บ่ อ ยครัง้ ก็น าไปสู่ก ารท า
สงครามแย่งชิง แต่ปัจจุบ ันเป็ นการแข่งขันด้านนวัตกรรม
และทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ผลประโยชน์ ข องนวัต กรรมไม่
เพีย งแต่ ส่งผลถึงเจ้าของนวัต กรรมเท่ านั น้ แต่ ย ังกระทบ
กับ ส่ว นอื่น ของโลก ปั จ จุ บ ัน เป็ น การสร้างทุ น มนุ ษ ย์
การส่งเสริม การศึก ษา และเป็ น การแข่งขัน ด้านปฏิ าณ
สติปัญญา ในช่วงทศวรรษทีผ่ ่านมา ชุมชนเมืองมีเพิม่ มากขึน้
มีก ารปรับ เปลี่ย นจากสัง คมเกษตรกรรมมาเป็ นสัง คม
อุตสาหกรรม ความเจริญทางวัตถุ มีมากแต่ ขณะเดียวกัน
จานวนบุตรก็ลดลง สิง่ เหล่านี้นาไปสู่ปัญหาสังคมรูปแบบ
ใหม่ท่สี ่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชดั คือ ปั ญ หาขาดแคลน
แรงงาน ในแง่ของประชากรมีอยู่ 3 ประเด็นสาคัญ คือ ขนาด
การรวมกลุ่มกัน และโครงสร้างอายุ โดยขนาดส่งผลกระทบ
ต่ อ การจัด หาและความต้ อ งการ (demand and supply)
รวมถึงตลาดสินค้า ประเทศที่มปี ระชากรมากก็เป็ นแหล่ง
ตลาดที่ใ หญ่ ก ว่ า ประเทศที่มีข นาดเล็ก กว่ า พลวัต ของ
ประชากร ความเป็ นเมืองและชนบท เงื่อนไขในปั จจุบนั และ
อนาคต ย่ อ มส่งผลกระทบอย่ างใหญ่ ห ลวงต่ อ เศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง รวมถึงเรื่องอื่น ส่วนการรวมกลุ่มกัน
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ก็หมายถึงขนาด ชุมชนทีห่ นาแน่ น ก็เป็ นประโยชน์ต่อห่วง
โซ่อุปทานทีส่ ร้างสรรค์ความคิดใหม่ นอกจากนัน้ ในหมวด
สุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ยงั ได้นาตัวอย่างเฉพาะด้านและ

การนาแนวคิดนี้ไปใช้ในประเทศที่มสี งั คมขนาดใหญ่ เช่น
สหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน ญีป่ ่ นุ และอินเดีย
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