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 จากรายงานผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรในประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยกําลังเข้าสู่ยุค
ที่อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรชะลอตัว ซึ่งเป็นผลให้จํานวนประชากรของประเทศลดลงในท่ีสุด โดยสาเหตุเป็นผล
มาจากภาวะเจริญพันธ์ุที่อยู่ในระดับตํ่ากว่าอัตราทดแทนตลอดช่วงเวลา ๒๐ ปีที่ผ่านมา จากจํานวนเด็กเกิดใหม่ที่
ลดลงนับต้ังแต่ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นต้นมา ได้นําไปสู่การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางอายุและเพศของประชากร เมื่อ
ประชากรวัยเด็กเหล่าน้ีเติบโตเข้าสู่วัยเจริญพันธ์ุจึงทําให้สัดส่วนของประชากรวัยเจริญพันธ์ุลดลงตามไปด้วย เมื่อ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงประชากรทางโครงสร้างอายุและผลกระทบ พบว่า การเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรในช่วง
ทศวรรษน้ีถึงแม้ว่าจะยังมีไม่มากนัก แต่การเปลี่ยนแปลงก็ได้แฝงเร้นนัยยะที่สําคัญด้านโครงสร้างประชากรในอนาคต
ได้อย่างชัดเจน โดยที่ประชากรท่ีมีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไปจะมีจํานวนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะตรงกันข้ามกับประชากรวัย
อ่ืนๆ โดยเฉพาะกลุ่มอายุแรกเกิดถึง ๑๔ ปีซึ่งกําลังเร่ิมลดจํานวนลง นับจากช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่มีจํานวนประชากร
วัยเด็กจํานวนมาก แต่หลังจากการคาดการณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๘๓ เป็นต้นไป การเพ่ิมขึ้นของประชากรจะเป็นกลุ่ม
ประชากรทึ่มีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไปเท่าน้ัน  
 ผลกระทบที่ ๑ แนวโน้มการเกิดลดลงอย่างต่อเน่ือง จํานวนเด็กเกิดใหม่ในแต่ละปีเริ่มลดลงอย่างต่อเน่ือง
ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ จากการคาดประมาณจํานวนประชากรขององค์การสหประชาชาติได้ประเมินจํานวนการเกิดในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ไว้ที่ ๙๗๐,๐๐๐ รายต่อปี ซึ่งสูงกว่าสถานการณ์ที่เป็นจริง ซึ่งมีจํานวนการเกิดไม่ถึง ๘๐๐,๐๐๐ รายต่อปี 
และจากผลการคาดประมาณยังช้ีให้เห็นจํานวนการเกิดในแต่ละปีมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไปเรื่อยๆ ด้วย ยกเว้นใน
กรณีที่อัตราการเจริญพันธ์ุจะเพ่ิมขึ้นสูงกว่าในระดับที่เป็นอยู่ 



๒ 
 

 ผลกระทบที่ ๒ ประชากรวัยทํางานลดลง ในปัจจุบันสัดส่วนของประชากรวัยทํางานเริ่มที่จะลดลงแล้ว  
ซึ่งช้ีให้เห็นถึงการเร่ิมปิด “หน้าต่างแห่งโอกาสทางประชากร” หรือ “โบนัสทางประชากร” ซึ่งเป็นสภาวะที่จะมีผลต่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้ ปรากฎการณ์น้ีช้ีให้เห็นถึงความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการพัฒนาทุนมนุษย์
ของแรงงานไทย เพ่ือที่จะให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวต่อไป ตัวช้ีวัดทางด้านการศึกษาก็
เช่นเดียวกันที่แม้จะมีการขยายโอกาสทางการศึกษา แต่ผลการทดสอบของเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษายังคงอยู่
ในระดับตํ่า อีกทั้งยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ําทางโอกาสเป็นอย่างมากจากทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ต่างพ้ืนที่ หรือทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมที่ต่างกัน 
 ผลกระทบที่ ๓ ประชากรมีอายุสูงวัยขึ้น ประเทศไทยมีจํานวนประชากรสูงวัยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของสมาชิกครอบครัว ต้ังแต่การดูแลผู้สูงอายุ การคงไว้ซึ่งรายได้
ผู้สูงอายุ ตลอดจนผลที่ก่อให้เกิดพลวัตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งอีกสิ่งหน่ึงที่สําคัญคือการอาศัยอยู่ในครัวเรือน
เดียวกันกับบุตรของผู้สูงอายุมีแนวโน้มลดลง และในอนาคตอาจจะลดลงมากไปกว่าเดิมอีก เน่ืองจากครอบครัวใน
อนาคตจะมีขนาดที่เล็กลง และจากการที่มีบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่จะลดจํานวนลง จึงเป็นผลที่ทําให้คนไทยต้องมีการ
เตรียมพร้อมก่อนถึงวัยชรา 
 การท่ีประเทศไทยมีผู้สูงวัยมากขึ้นมีนัยสําคัญต่อระบบการดูแลสุขภาพของประเทศ ดังน้ันจึงมีความ
จําเป็นต้องมุ่งเน้นให้ประชากรสามารถช่วยเหลือดูแลตนเองในยามสูงวัยให้ยาวนานมากท่ีสุดเท่าที่จะทําได้ รวมท้ังควร
ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และลดปัจจัยเสี่ยงสําคัญด้านสุขภาพจากการออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนการออกแบบชุมชนผังเมืองและการผนึกกําลังร่วมงาน
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม 
 เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงประชากรด้านการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์และผลกระทบ พบว่าความเป็น
เมืองของประเทศไทยกําลังขยายตัว ขณะที่ขนาดของจํานวนประชากรแทบจะคงที่ แสดงถึงนัยยะของการมีจํานวน
ของประชากรในชนบทที่ลดลง ส่งผลต่อจํานวนนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นและฐานจํานวนลูกค้าของร้านค้าในท้องถิ่น
ลดลงไปด้วย และยังมีคนไทยจํานวนมากท่ีเดินทางไปทํางานในต่างประเทศ แต่ก็ยังมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา



๓ 
 
ทํางานในประเทศไทยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงแรงงานจํานวนมากท่ีมีทักษะแรงงานตํ่า และทํางานอยู่ในภาค
เศรษฐกิจที่มีผลผลิตตํ่า 

ทั้งน้ี จึงควรมีการกําหนดนโยบายเพ่ือรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ดังน้ี 
๑. นโยบายเพ่ือรองรับแนวโน้มการเกิดที่ลดลง จากการท่ีมีจํานวนการเกิดลดลงจะส่งผลต่อการใช้บริการที่

โรงพยาบาลในการคลอดบุตรลดลงไปด้วย อย่างไรก็ตาม ร้อยละของการคลอดบุตรที่เกิดจากผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่า 
๒๐ ปีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น แต่ทั้งน้ี ยังไม่มีข้อมูลที่สามารถระบุได้ว่ามีผู้หญิงวัยรุ่นมากน้อยเพียงใดที่ต้องใช้ชีวิตคู่
เน่ืองจากการต้ังครรภ์ จึงจําเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายท่ีมีอยู่ในการกําหนดอายุการแต่งงานขั้นตํ่า (๑๗ ปี) ให้
เข้มงวดมากขึ้น และต้องทําควบคู่กับมาตรการเพ่ือลดการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นที่ยังไม่แต่งงาน พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษา เพ่ือให้วัยรุ่นเหล่าน้ีสามารถจัดการกับวิถีทางเพศของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

๒. นโยบายเพ่ือรองรับประชากรวัยทํางานที่ลดลง การลดลงของสัดส่วนประชากรวัยทํางาน จะเป็นแรง
กดดันให้ประเทศไทยต้องเพ่ิมผลผลิตของแรงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
ประเทศไทยจําเป็นต้องมีแรงงานหนุ่มสาวที่มีความรู้และทักษะจําเป็นที่ตอบสนองความต้องการในตลาด และสามารถ
เคลื่อนสู่ห่วงโซ่ของการสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยท่ีจะต้องลดความเหลื่อมล้ําทางด้านคุณภาพการศึกษา และเพ่ิมโอกาสให้
เข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

๓. นโยบายเพ่ือรองรับประชากรมีอายุสูงวัยขึ้น การที่ประเทศไทยมีประชากรสูงวัยเพ่ิมมากข้ึน จําเป็นจะต้อง
มีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจําเป็นทางกายภาพให้
ผู้สูงอายุ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาที่ผู้สูงอายุต้องพ่ึงพิงการดูแลโดยผู้อ่ืน อีกทั้งในส่วนของการมีสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นของ
ผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตร รัฐบาลอาจต้องสนองตอบด้วยมาตรการทางครอบครัว นอกจากน้ี รัฐบาลอาจส่งเสริมและกํากับ
ดูแลหน่วยงานภาคเอกชนเพ่ือจัดบริการให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล 

๔. นโยบายเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงประชากรด้านการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ แรงงานข้ามชาติมีส่วน
สําคัญที่ช่วยให้ตลาดแรงงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น แต่แรงงานเหล่าน้ีมีแนวโน้มที่จะมาอยู่อาศัยระยะยาวทําให้
กลายเป็นแรงงานถาวรเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงในงานที่มีความเสี่ยง ดังน้ันจึงมีความจําเป็นที่จะต้องยกระดับ
ทักษะของคนงานเหล่าน้ี โดยการวางนโยบายที่มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงของการไม่มีหลักแหล่งถาวรของ
แรงงาน อีกทั้งควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลของแรงงานเหล่าน้ีให้เกิดประสิทธิภาพ และกําหนดนโยบายเชิงรุกเพ่ือให้
สามารถดึงดูดแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงเข้ามาทํางานในประเทศ 

นอกจากน้ี จากการที่การดําเนินนโยบายทางประชากรที่ผ่านมาซึ่งได้เน้นที่การลดอัตราการเกิด โดยได้เริ่มต้น
มานับต้ังแต่ปี พ.ศ.  ๒๕๑๓ เป็นต้นมา ส่งผลให้ในปัจจุบัน ครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลง และสามารถป้องกันปัญหา
ต่างๆ อันเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของประชากรอย่างรวดเร็วได้ จนกระทั่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ และ ๑๐ ได้
ระบุว่าให้รักษาอัตราการเจริญพันธ์ุให้อยู่ในระดับทดแทนที่ ๒.๑ เพ่ือรักษาขนาดของประชากรให้คงที่ อย่างไรก็ตาม 
เน่ืองจากระยะเวลาที่ผ่านมา อัตราการเจริญพันธ์ุรวมของประเทศไทยได้ลดลงถึงระดับ ๑.๕ หากภาวะเจริญพันธ์ุ
ยังคงอยู่ในระดับน้ีหรือตํ่าลง ในที่สุดสถานการณ์ก็จะถึงจุดที่จํานวนประชากรแต่ละรุ่นจะมีขนาดเล็กลง ยกเว้นจะมี
การอพยพเข้ามาของประชากรจากประเทศอ่ืน ดังน้ัน ประเทศไทยจึงควรวางแนวทางกําหนดนโยบายสนับสนุนภาวะ
เจริญพันธ์ุ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของครอบครัวไปด้วยพร้อมกัน 

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายการเจริญพันธ์ุ อาทิ การจ่ายเงินทดแทนเมื่อลาคลอด และกําหนดให้รับ
ผลประโยชน์ด้านการเงินอย่างน้อยสองในสามก่อนลาคลอด หรือประกันรายได้เป็นเวลา ๑๔ สัปดาห์ การให้บิดา
สามารถลาหยุดงานเพ่ือเลี้ยงดูบุตรได้ การมีช่ัวโมงทํางานที่ยืดหยุ่น เพ่ือช่วยให้พ่อแม่สามารถใช้เวลาอยู่กับครอบครัว



๔ 
 
ได้ในยามจําเป็น การดูแลผู้สูงอายุควรมีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพ่ิมขึ้น การสร้างระบบดูแลผู้สูงอายุ และการลาหยุด
เพ่ือดูแลผู้สูงอายุ การปรับปรุงเงินอุดหนุนเพ่ือการดูแลเด็ก และการกําหนดแรงจูงใจทางภาษี หรือเงินโบนัสทารก 
โดยให้ได้รับเงินในอัตราที่เหมาะสมเพ่ือชดเชยค่าใช้จ่ายบางส่วนในการดูแลบุตร ทั้งน้ี เป้าหมายของมาตรการเหล่าน้ี 
ควรอยู่ที่การพัฒนานโยบายตลอดจนมาตรการที่ เสริมสร้างสายสัมพันธ์และความเป็นอยู่ที่ ดีของครอบครัว 
ขณะเดียวกัน ควรสนับสนุนนโยบายอนามัยการเจริญพันธ์ุ เพ่ือหลีกเลี่ยงการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยต้องให้
คําแนะนําเรื่องการวางแผนครอบครัวและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสําหรับผู้ที่ไม่พร้อมต่อการต้ังครรภ์ 
 
 ทั้งนี้ สําหรับผู้ที่สนใจ รายงานสรุปผลข้อมูลสถานการณ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรของประเทศไทย ฉบับเต็ม สามารถเข้าไปศึกษาและดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ของ 
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ที่http://countryoffice.unfpa.org/thailand/ 
 

 
 


