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สศช. จัดทําการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยป 2543-2573 

 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จัดทํา “การคาด

ประมาณประชากรของประเทศไทย 2543-2573” พบวา ประชากรไทยเพ่ิมข้ึนในอัตราที่ลดลงจาก 

62.24 ลานคนในป 2543 เปน 70.65 ลานคนในป 2568 และเร่ิมลดลงเหลือ 70.63 ลานคนในป 2573 

เนื่องจากภาวะเจริญพันธุที่ลดลงจาก 1.81 ในป 2543 เปน 1.60 ในป 2549 และลดลงเหลือ 1.35 ในป 2573 

ดร.อําพน  กิตติอําพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ เปดเผย

วา การคาดประมาณประชากรไปในอนาคตเปนขอมูลสําคัญสําหรับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ ทั้งในระดับชาติ และการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด กลุมจังหวัด ซึ่งจําเปนตองใชขอมูล

ดานประชากรเปนฐานในการกําหนดนโยบายและมาตรการตางๆ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงประชากรมีผล

ทั้งทางตรงและทางออมตอการพัฒนา จึงตองจัดทําการคาดประมาณประชากรที่สามารถแสดงใหเห็นถึง

แนวโนมและขนาดของประชากรในอนาคตในชวง 20-30 ปขางหนา เพื่อชวยใหการกําหนดนโยบายเปนไป

ในทิศทางที่เหมาะสม  

การจัดทําการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ใชขอมูลจากสํามะโนประชากรและเคหะ    
ป 2543 ของสํานักงานสถิติแหงชาติเปนฐานของการคาดประมาณประชากร ซึ่งกอนหนานี้ ในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดมีการจัดทําการคาดประมาณประชากรในชวงป 2543-2568 ไป
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แลว แตเนื่องจากภาวะเจริญพันธุ ภาวะการตาย และการยายถิ่น ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการคาดประมาณ
ประชากรเปล่ียนแปลงไป สํานักงานฯ จึงจําเปนตองทบทวนและจัดทํา “การคาดประมาณประชากรของ
ประเทศไทย 2543-2573” ข้ึน เพื่อใชประโยชนในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
แผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของใหสอดรับกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง และเพื่อการเผยแพรเปนประโยชนตอ
สาธารณชน 

 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทยคร้ังนี้ไดจัดทําเปน 3 ระดับ คือ การคาดประมาณ

ประชากรระดับประเทศ พ.ศ. 2543-2573 ภายใตขอสมมติภาวะเจริญพันธุระดับปานกลางและระดับสูง 

และขอสมมติภาวะการตาย การคาดประมาณประชากรระดับภาค พ.ศ. 2543-2568 และการคาด

ประมาณประชากรระดับจังหวัด พ.ศ. 2543-2563  

 ผลการคาดประมาณประชากร ระดับประเทศ พ.ศ. 2543 - 2573 ภายใตขอสมมติดานภาวะเจริญ

พันธุระดับปานกลาง พบวาภาวะเจริญพันธุลดลงจาก 1.81 ในป พ.ศ. 2543 เหลือ 1.35 ในป พ.ศ. 2573 

สงผลใหประชากรทั่วราชอาณาจักรเพิ่มจํานวนข้ึนจาก 62.24 ลานคนในป พ.ศ. 2543 เปน 70.65 ลานคน 

ในป พ.ศ. 2568 และเร่ิมลดลงเหลือ 70.63 ในปพ.ศ. 2573  โดยระหวางป พ.ศ. 2543-2548   อัตราการ

เพิ่มของประชากรเปนรอยละ 0.92 ตอป หลังจากนั้น ประชากรมีการเพิ่มในอัตราที่ลดลง  คือรอยละ 0.68, 

0.50, 0.32, 0.16 และ -0.01 ในชวงป พ.ศ. 2548-2553, พ.ศ. 2553-2558, พ.ศ. 2558-2563, พ.ศ. 2563-

2568 และพ.ศ. 2568-2573 เปนผลจากภาวะเจริญพันธุที่ลดลงทําใหมีเด็กเกิดลดลง ในขณะที่ประชากรมี

อายุยืนยาวข้ึนทําใหมีผูสูงอายุเพิ่มข้ึน จนในชวง 5 ปสุดทายของการประมาณการมีเด็กเกิดนอยกวา

ประชากรที่ตาย ทําใหขนาดประชากรลดลง  

สําหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไทยในอนาคต พบวา ในชวงระยะเวลา 30 ป 

ระหวางป พ.ศ. 2543-2573 สัดสวนของประชากรวัยแรงงานเปลี่ยนแปลงไมมากนักคือ ลดลงประมาณรอย

ละ 4.54 ในขณะที่สัดสวนของประชากรวัยเด็กลดลงรอยละ 11.15 สวนสัดสวนของประชากรวัยสูงอายุ

เพิ่มข้ึนถึงประมาณรอยละ 15.69 โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากร ดังนี้ 

 ประชากรวัยเด็ก (อายุ 0-14 ป) มีสัดสวนลดลงจากรอยละ 24.65 ในป 2543 เปนรอยละ 22.81 

และรอยละ 20.51 ในป 2548 และป 2553 และลดลงเหลือรอยละ 13.50 ในป 2573  ประชากรวัย

แรงงาน (อายุ 15-59 ป) มีสัดสวนเพิ่มข้ึนจากรอยละ 65.92 ในป 2543 เปนรอยละ 66.81 ในป 2548 และ

เพิ่มข้ึนจนถึงป 2554 จากน้ันลดลงอยางตอเนื่องเหลือรอยละ 61.38 ในป 2573 ประชากรวัยสูงอายุ (อายุ 

60 ปข้ึนไป) มีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องจากรอยละ 9.43 ในป 2543 เปนรอยละ10.38 และรอยละ 11.90  

ในป 2548 และป 2553 และเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 25.12 ในป 2573  อัตราสวนภาระพึ่งพิง (Dependency 

Ratio) พบวา อัตราสวนพึ่งพิงของประชากรวัยเด็กลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 37.40 และรอยละ 

30.34 ในป 2543 และป 2553 เปนรอยละ 21.99 ในป 2573 ในขณะท่ีอัตราสวนพึ่งพิงของประชากร
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ผูสูงอายุเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องจากรอยละ 14.30 และรอยละ 17.61 ในป 2543 และป 2553 เปนรอยละ 

40.93 ในป 2573 

โครงสรางประชากรที่เปล่ียนไป จากสัดสวนประชากรเด็กที่ลดลง ผูสูงอายุเพิ่มข้ึน ในขณะที่วัย

แรงงานเพิ่มข้ึนในอัตราที่ลดลง จะสงผลใหในอนาคตประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุเร็วข้ึน วัยแรงงาน

จะตองรับภาระเล้ียงดูทั้งเด็กและผูสูงอายุมากข้ึน ดังนั้นจึงตองมีนโยบายและมาตรการตางๆ ในการพฒันา

คุณภาพประชากร ซึ่งขณะน้ี สศช. ไดนําผลการคาดประมาณประชากรดังกลาวมาประกอบการจัดทํา

แนวคิดการกําหนดนโยบายประชากรกับการพัฒนาประเทศในระยะตอไป 

ทั้งนี้ ผูสนใจสามารถดาวนโหลดเอกสาร ”การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 

2543-2573” ไดจากเวบไซตของ สศช. WWW.NESDB.GO.TH เมนูเศรษฐกิจและสังคม หัวขอสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

*********************************************** 

16 พฤษภาคม 2551 


