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เกิดอย่ างไร ประเทศไทยจึงจะมัน่ คง
How can births ensure Thailand’s security?
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President of Mahidol University, Participants at the 10th Population and Society
Conference:
I have been invited by the organizers to be the keynote speaker at this annual conference
and address the assigned topic: “How can births ensure Thailand’s security?” This is an
exceptionally broad topic which covers the economy, politics, the society and culture. It is also
hard to see how childbirth is related to national security.
In my capacity as a self-proclaimed demographer who understands population
dynamics, fertility, mortality and migration throughout my professional life, I will limit my
comments today to the topic of population, and address the question: “What is an appropriate
fertility level for Thailand?”
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เรียน ท่ านอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้เข้ าร่ วมประชุมประชากร
และสั งคม ครั้งที่ 10 ทุกท่ าน
ผมได้รับมอบหมายจากเพื่อนร่ วมงานที่สถาบันฯ ให้เป็ นผูแ้ สดง
ปาฐกถานํา ในการประชุมประจําปี นี้ หัวข้อที่คณะกรรมการจัดการ
ประชุมฯได้กาํ หนดให้ผมพูดคือ "เกิดอย่ างไร ประเทศไทยจึงจะมั่นคง"
ฟังดูแล้วออกจะกินความกว้างขวางมาก โดยเฉพาะวลีหลังที่เกี่ยวกับความ
มัน่ คงของประเทศ ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับทั้งเรื่ องเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม และวัฒนธรรม และยากที่จะนึกไปถึงว่าการเกิดจะเกี่ยวข้องกับ
ความมัน่ คงของประเทศได้อย่างไร
ในฐานะที่ผมเรี ยกตัวเองว่าเป็ นนักประชากรศาสตร์ คลุกคลีอยูก่ บั
เรื่ องการเปลี่ยนแปลงประชากร การเกิด ตาย ย้ายถิ่น มาตลอดชีวติ การ
ทํางาน ผมจึงขอเน้นเรื่ องที่ผมจะพูดในวันนี้ไปที่เรื่ องประชากร นัน่ คือ
เน้นไปที่คาํ ถามว่า "ประชากรไทยควรมีการเกิดเป็ นอย่ างไร" จึงน่าจะ
นําไปสู่ ความมัน่ คงในด้านต่างๆ ของประเทศ
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First, I would like to ask you to imagine what it was like here not so long in the past,
say, 200 years ago during the Rattanakosin Era. It has been estimated by some foreigners that
there were about four million residents of Thailand at that time. By the time of the first
national population census under the reign of King Rama V, the resident population had
increased to eight million. The most recent census was conducted in 2010 and enumerated a
total population of 66 million. Of these it is estimated that 64 million were Thai and non-Thai
registered residents while two million were cross-border migrant workers. At present, in 2014,
the population is estimated to have reached 67 million.
4

ก่อนอื่น ผมใคร่ ขอให้ท่านผูเ้ ข้าร่ วมประชุมย้อนนึกถึงภาพประชากร
ของประเทศไทยในอดีตสักนิด ย้อนไปไม่ตอ้ งไกล เอาแค่เมื่อสองร้อยกว่า
ปี ก่อน เมื่อสมัยต้นกรุ งรัตนโกสิ นทร์ มีบนั ทึกของชาวต่างชาติประมาณว่า
ผูค้ นที่อาศัยอยูบ่ นแผ่นดินไทยมีอยูร่ าว 4 ล้านคน ปลายสมัยรัชกาลที่ 5
เมื่อสยามทําสํามะโนประชากรทัว่ ราชอาณาจักรสําเร็ จเป็ นครั้งแรก นับ
คนที่อาศัยอยูใ่ นสยามได้ 8 ล้านคน สํามะโนประชากรครั้งล่าสุ ด ในปี
2553 นับจํานวนประชากรในประเทศไทยได้ประมาณ 66 ล้านคน เป็ นคน
ไทยและคนต่างด้าวแต่มีชื่อในทะเบียน 64 ล้านคน และแรงงานข้ามชาติ
อีกประมาณ 2 ล้านคน ในปี 2557 นี้ ประมาณว่ามีประชากรอยูใ่ นประเทศ
ไทยทั้งหมด รวมแรงงานข้ามชาติดว้ ย 67 ล้านคน
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The Thai population increased eight-fold over the past 100 years. But what is more
striking is how dramatically the age structure of the population has changed during that period.
From a “young” population structure, Thailand has become an “older” society. Fifty years ago,
approximately 40% of the Thai population was under age 15 years, while less than 5% was age
60 years or older. But now, it can be asserted without a doubt that Thailand is becoming a more
elderly society as the proportion of the population under age 15 has decreased by half to 20%
while the population age 60 or older has increased distinctly to 16% of the total, or
approximately ten million persons.
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ในรอบหนึ่งร้อยปี ผ่านมานี้ ประชากรในประเทศไทยมีขนาดเพิ่มขึ้น
มากกว่า 8 เท่าตัว แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือ โครงสร้างอายุของประชากร
ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากที่เราเคยเป็ นประชากรเยาว์วยั กลายเป็ น
ประชากรสูงวัย เมื่อ 50 ปี ก่อน มีเด็กคิดเป็ นประมาณ 40 % และผูส้ ู งอายุ
60 ปี ขึ้นไปมีไม่ถึง 5 % ของประชากรทั้งหมด เดี๋ยวนี้ เรายอมรับอย่างเต็ม
ปากเต็มคําแล้วว่าเราเป็ นสังคมสู งวัย มีเด็กอยูไ่ ม่ถึง 20 % และมีคนอายุ 60
ปี ขึ้นไปอยูม่ ากถึง 16 % หรื อคิดเป็ นจํานวนประมาณ 10 ล้านคน
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Over time, the population policy of Thailand has changed with the changing times
Over 100 years ago, the population policy of “Siam” was rather pro-natalist since the
land area seemed expansive and the population was still small in number. Also, historically,
“Siam” was tolerant of other nationalities who wanted to live and work in the Kingdom.
Current evidence of that multi-national immigration are the diverse ethnic communities of Lao
Phuan, Lao Wiang, Lao Song, Ban Khaek, Ban Mon, Ban Yuan, and the ubiquitous ethnic
Chinese throughout the country. In addition to encouraging immigration, Thailand policy also
contributed to population growth through reducing mortality by effective public health and
sanitation programs. It can be observed that, a century ago, when Thailand had only eight
million residents, the number of births was over 300,000 each year.
8

นโยบายประชากรของประเทศไทยได้เปลี่ยนทิศทางไปตามการ
เปลี่ยนแปลงประชากร ในอดีตเมื่อร้อยกว่าปี ก่อน แผ่นดินสยามยังมี
พลเมืองไม่มากนัก และยังมีพ้นื ที่กว้างขวาง นโยบายของสยามประเทศจึง
เป็ นไปในทิศทางเพิม่ จํานวนพลเมือง ประเทศไทยในอดีตเปิ ดให้ผคู ้ นจาก
ดินแดนอื่นเข้ามาทํามาหากินในราชอาณาจักร ความหลาก หลายของผูค้ น
ต่างชาติพนั ธุ์ที่อยูอ่ าศัยในแผ่นดินนี้เป็ นหลักฐานพยานที่ชดั เจน เราเห็น
หมู่บา้ นลาวพวน ลาวเวียง ลาวโซ่ง บ้านแขก บ้านมอญ บ้านญวน คนจีน
ที่กระจัดกระจายอยูท่ วั่ ไปตามหัวเมืองต่างๆ นอกจากการนําเข้าผูค้ น
ต่างชาติต่างภาษาแล้ว ประเทศไทยยังมีนโยบายเพิ่มพลเมืองด้วยการลด
อัตราตาย ด้วยมาตรการปรับปรุ งการสุ ขาภิบาลและสาธารณสุ ข ขอตั้ง
ข้อสังเกตในตอนนี้วา่ เมื่อร้อยปี ก่อน ขณะที่ประเทศไทยมีพลเมือง
ประมาณ 8 ล้านคนนั้น มีเด็กเกิดปี ละ 3 แสนกว่าคน
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Thailand had a pro-natalist policy in the past.
Seventy years ago, the government of General Por. Pibulsongkram promoted a policy to
speed the growth of the population by promoting marriage and large numbers of children
families as a means to increase the size of the population. For example, there was the
arrangement of mass weddings and annual “Mother’s Day” awards for women with many
children, and welfare subsidies for families with a large number of children.
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ประเทศไทยของเราเคยมีนโยบายส่ งเสริมการมีลูก
เมื่อ 70 กว่าปี ก่อน รัฐบาลสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม มีนโยบาย
เร่ งเพิ่มจํานวนประชากรด้วยการส่ งเสริ มการแต่งงาน ส่ งเสริ มให้แม่มีลูก
มากเพื่อช่วยประเทศชาติเพิ่มจํานวนประชากร เช่น จัดพิธีสมรสหมู่
เริ่ มจัดงานวันแม่ จัดประกวดแม่ลูกดก ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
สงเคราะห์ผมู ้ ีบุตรมาก
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Then Thailand’s population policy shifted toward contraception.
During 1950's Thailand’s death rate was declining, though the birth rate was still high,
resulting in a high population growth rate of 3% per year, 50 years ago. During the 20 years
from 1963 and 1983, over one million live births were registered with the Ministry of Interior
each year. I refer to this Thai ‘baby boom’ as the ‘Million Birth Cohort’. As of this year, the
Million Birth Cohort age 31 to 51 years is a ‘Population Tsunami’ that is approaching the shore
and represents an enormous population of elderly persons ten years from now.
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แล้วต่ อมานโยบายประชากรของประเทศไทยได้ เปลีย่ นเป็ นการคุมกําเนิด
เมื่อราวกึ่งพุทธกาลหรื อพุทธทศวรรษ 2500 อัตราตายของ
ประชากรไทยได้ลดลง ในขณะที่อตั ราเกิดยังสูงอยู่ เป็ นผลให้อตั ราเพิ่ม
ประชากรเมื่อ 50 กว่าปี ก่อนสู งมาก สูงกว่า 3 % ต่อปี
ในช่วง 20 ปี ระหว่างปี 2506 - 2526 มีเด็กเกิดในประเทศไทยและจด
ทะเบียนไว้กบั กระทรวงมหาดไทยเกินกว่าล้านคน เด็กเกิดรุ่ นนี้เรี ยกว่า
เป็ น "เบบี้บูม"ของเมืองไทย ผมเรี ยกคนรุ่ นนี้วา่ "ประชากรรุ่ นเกิดล้าน"
ปี นี้ ประชากรรุ่ นเกิดล้านอายุ 31 ถึง 51 ปี กําลังเป็ น "สึ นามิประชากร"
ที่กาํ ลังถาโถมเข้าสู่ ฝั่งและจะกลายเป็ นมวลมหาประชากรสูงอายุในอีก
ไม่ถึงสิ บปี ข้างหน้านี้
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Thailand used to have a problem of too many births.
The rapid increase of the population due to the large number of births each year began
to represent a problem of too many births for the nation. The conclusion from many
conferences during that period was that the large number of births was causing too rapid
population growth and presented an obstacle to national development. Eventually, on March
17, 1970, Thailand announced a population policy as per a resolution of the cabinet, of which
General Thanom Kittikachorn was the prime minister. In sum, the government adopted a
policy to slow the population growth rate by encouraging married couples to practice voluntary
family planning. And, as noted earlier, there were many births during that period, more than
one million per year. Before the population policy, there were so many births that a record was
broken for number of births in one year when there were 1,200,000 births in 1969.
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เกิดมากไปเคยเป็ นปัญหาประชากรของประเทศไทย
การที่ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว เพราะมีเด็กเกิดปี ละมากๆ การ
เกิดของประชากรไทยจึงได้กลายเป็ นปั ญหาขึ้นมา ประเด็นสําคัญที่สรุ ป
ได้จากการประชุมทางวิชาการหลายครั้งในช่วงเวลานั้น คือการที่คนไทย
มีลูกกันมาก ทําให้ประชากรเพิ่มเร็ วเกินไป ซึ่งเป็ นอุปสรรคในการพัฒนา
ประเทศ ในที่สุด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2513 ประเทศไทยจึงประกาศ
นโยบายประชากรด้วยมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีจอมพล ถนอม
กิตติขจร เป็ นนายกรัฐมนตรี สรุ ปความว่า รัฐบาลมีนโยบายชะลออัตรา
เพิ่มประชากรโดยสนับสนุนให้คู่สมรสมีการวางแผนครอบครัวด้วยระบบ
สมัครใจ และดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ในช่วงเวลานั้น มีเด็กเกิดในประเทศ
ไทยมากจริ งๆ เด็กเกิดมากกว่าล้านคนในแต่ละปี ปี ก่อนที่จะประกาศ
นโยบายประชากร มีเด็กเกิดมากทําสถิติจาํ นวนเกิดสู งสุ ดเป็ น
ประวัติการณ์ คือเกิดเป็ นจํานวนถึงหนึ่งล้านสองแสนคนในปี 2512
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Thailand used family planning as an important measure to slow the population growth
rate
A National Family Planning Committee was formed with representation from
ministries, bureaus, departments, family planning non-governmental organizations, and
academic experts, with the Ministry of Public Health being the coordination focal point. The
National Family Planning Program (NFPP) was very successful and became famous around the
world. The contraceptive prevalence rate, or the percent of women of reproductive age or their
spouses using modern contraception, increased rapidly from a contraceptive prevalence of
under 15% before the NFPP to 50% in 6 – 7 years after the launch of the NFPP. At present, the
contraceptive prevalence among Thai married couples is very high, that is, not less than 70% of
women of childbearing age who are living with their husband, and using at least one modern
method of contraception.
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ประเทศไทยใช้ การวางแผนครอบครัวเป็ นมาตรการสํ าคัญในการชะลอ
อัตราเพิม่ ประชากร
มีการตั้งคณะกรรมการวางแผนครอบครัวแห่งชาติข้ ึนประกอบด้วย
ผูแ้ ทนจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆ องค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
งานวางแผนครอบครัว นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย มีกระทรวง
สาธารณสุ ขทําหน้าที่เป็ นแกนหลักในการประสานงาน งานของโครงการ
วางแผนครอบครัวแห่งชาติของประเทศไทยประสบความสําเร็ จอย่างดียงิ่
จนเป็ นที่ยอมรับกันทัว่ โลก อัตราคุมกําเนิด หรื อร้อยละของสตรี วยั เจริ ญ
พันธุ์หรื อคู่สมรสที่กาํ ลังใช้วิธีคุมกําเนิดสมัยใหม่ได้เพิม่ สูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว จากอัตราคุมกําเนิดที่ต่าํ กว่า 15 % ก่อนมีโครงการ เพิม่ ขึ้นถึง 50
% ในอีกเพียง 6-7 ปี หลังจากเริ่ มโครงการฯ ปั จจุบนั อัตราคุมกําเนิดใน
หมู่คู่สมรสชาวไทยอยูใ่ นระดับที่สูงมาก คือไม่ต่าํ กว่า 70 % ของผูห้ ญิงใน
วัยมีบุตรและยังอยูก่ ินกับสามีกาํ ลังใช้วธิ ีคุมกําเนิดสมัยใหม่ชนิดใดชนิด
หนึ่งอยู่

17

The National Family Planning Program caused the fertility of Thai women to decline
greatly and fast
When considering the level of fertility by the “total fertility rate” measure, which
means the number of births a woman has over her reproductive life, this rate declined from over
five births on average before the NFPP to an average of 2 by 1997, or nearly 20 years ago, and
only 1.6 as of today.
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โครงการวางแผนครอบครัวแห่ งชาติได้ ทาํ ให้ ภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทย
ลดลงอย่ างมากและรวดเร็ว
ถ้าวัดภาวะเจริ ญพันธุ์ดว้ ยตัวชี้วดั ที่เรี ยกว่า "อัตราเจริ ญพันธุ์รวม"
ซึ่งหมายถึงจํานวนบุตรเฉลี่ยที่สตรี คนหนึ่งจะมีตลอดวัยมีบุตรของตน
อัตรานี้ลดลงจากผูห้ ญิงคนหนึ่งมีลูกเฉลี่ยมากกว่า 5 คนก่อนมีโครงการฯ
เหลือเพียงเฉลี่ย 2 คนในราวปี 2540 หรื อเมื่อเกือบ 20 ปี มาแล้ว และเหลือ
เพียง 1.6 คนในปัจจุบนั

19

Thailand’s National Family Planning Program has prevented approximately 25 million
births
I would like to compare the population data for the Philippines with that of Thailand.
The reason for choosing the Philippines is that, when I started to work in population, I noticed
that this country had a population that was almost a twin of Thailand’s. In 1970, we had a
population of 35 million, and the Philippines had about the same. When looking back 100
years, the Philippines and Thailand each had about 8 million persons. After launching the
NFPP, the Thai population growth rate began to slow down, while the Filipinos did not prefer
contraception. At present, the population of the Philippines has increased to 90 million
compared to only 65 million in Thailand, and is slowing down, for a difference of 25 million
more in the Philippines. I consider this a success of family planning, economic and social
development of Thailand. At present, there are more than two million births per year in the
Philippines.
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โครงการวางแผนครอบครัวของประเทศไทยป้ องกันเด็กเกิดได้ ประมาณ
25 ล้านราย
ผมขอเอาข้อมูลประชากรของประเทศฟิ ลิปปิ นส์มาเปรี ยบเทียบกับ
ของเรา ที่เลือกประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพราะเมื่อผมเริ่ มทํางานประชากร ก็เห็น
ว่าประเทศนี้มีขนาดประชากรเหมือนคู่แฝดของประเทศไทย พ.ศ. 2513
เรามีประชากร 35 ล้าน ฟิ ลิปปิ นส์กม็ ีประมาณนี้ ที่จริ งเมื่อดูขอ้ มูล
ย้อนหลังไปลึกๆ เมื่อร้อยปี ก่อน ฟิ ลิปปิ นส์กบั ไทยก็มีประชากรราว
8 ล้านคนพอๆกัน เมื่อเราเริ่ มโครงการวางแผนครอบครัวได้สกั พัก
ประชากรของไทยก็เพิม่ ช้าลง ในขณะที่ชาวฟิ ลิปปิ นส์ไม่นิยมการ
คุมกําเนิด ปัจจุบนั ฟิ ลิปปิ นส์มีประชากรเพิม่ ขึ้นไปถึง 90 ล้านคนแล้ว
ขณะที่ไทยมีประชากรเพียง 65 ล้านคนและเพิ่มช้าลงเรื่ อยๆ จํานวน
25 ล้านคนที่เขามีมากกว่าเรานั้น ผมนับว่าเป็ นผลสําเร็ จของงานวางแผน
ครอบครัวและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
ทุกวันนี้ มีเด็กเกิดในฟิ ลิปปิ นส์ปีละสองล้านกว่าคน
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Why has there been a decline in the number of births?
The declining number of births in Thailand is the result of a number of factors. More of
the younger cohorts of Thais are single. According to the 2010 census, 30% of males and 19%
of females age 30–39 years were single.
The younger cohorts are marrying later. Data from 2010 show that age at first marriage
has increased to 29 years for males and 25 years for
females. This could be the result of
higher status of Thai women, as reflected by educational attainment. Forty years ago, women
had lower educational attainment than men, but now they have more. The 2010 census found
that, among the population age 25-29 years, 54% of women had bachelor’s degrees compared
to only 34% of men.
At present, family planning is widely known throughout Thailand, and contraception is
considered common knowledge among the general population. There is a wide array of
contraceptive options and access to services is not inconvenient.
22

ทําไมเด็กจึงเกิดน้ อยลง
การที่เด็กเกิดน้อยลงในประเทศไทยนั้นเป็ นผลมาจากสาเหตุสาํ คัญ
หลายประการ
คนรุ่ นใหม่อยูเ่ ป็ นโสดกันมากขึ้น ข้อมูลจากสํามะโนประชากร ปี 2553
แสดงว่าคนไทยอายุ 30-39 ปี ผูช้ ายยังเป็ นโสด 30% และผูห้ ญิงโสด 19%
คนรุ่ นใหม่แต่งงานช้าลง ข้อมูลสํามะโนปี 2553 แสดงว่าผูช้ ายไทยมี
อายุแรกสมรสที่ 29 ปี และผูห้ ญิงที่ 25 ปี และอาจเป็ นเพราะผูห้ ญิงไทยมี
สถานภาพที่สูงขึ้น เห็นได้จากระดับการศึกษาของผูห้ ญิงที่เคยตํ่ากว่าของ
ผูช้ ายเมื่อ 40 ปี ก่อน กลับสูงกว่าการศึกษาของผูช้ ายในปั จจุบนั สํามะโน
ประชากรปี 2553 ในประชากรอายุ 25-29 ปี ผูห้ ญิงจบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ข้ ึนไปถึง 54% ในขณะที่ผชู ้ ายอายุ 25-29 ปี จบปริ ญญาตรี ข้ ึน
ไปเพียง 34%
ปัจจุบนั ความคิดเรื่ องการวางแผนครอบครัวแพร่ หลายแล้วใน
เมืองไทย การคุมกําเนิดเป็ นความรู ้ธรรมดาสําหรับคนทัว่ ไป เครื่ องมือ
คุมกําเนิดชนิดต่างๆหาได้ง่าย บริ การวางแผนครอบครัวก็เข้าถึงได้ไม่ยาก
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With a declining number of births, the Thai population becomes older
The declining birth rate and increased life expectancy is causing the Thai population to
age. The population dimension of an elderly society is actively being discussed these days.
The principle cause is the decline in births. The countries that are experiencing aging
populations have all experienced declining fertility, such as Japan, Taiwan, South Korea,
Singapore, and our ASEAN neighbors.
At present about 800,000 births are registered in Thailand each year. In 2013 the
number of registered births was 782,129. If we compare the number of births in the past ten
years with the number during the “baby boom” years of 1963-1983 during which there were
over one million births a year, it can be seen that there has been a big decline in number of
births, or about 30% less than 50 years ago. Whether this decline will present problems for
Thailand is a topic I would like to turn to next.
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เมือ่ เด็กเกิดน้ อยลง ประชากรไทยก็สูงวัยขึน้
การที่เด็กเกิดน้อยลง และอายุคาดเฉลี่ยที่ยนื ยาวขึ้น เป็ นสาเหตุที่ทาํ
ให้ประชากรไทยมีอายุสูงขึ้น ประเด็นประชากรเรื่ องสังคมสูงอายุที่เราพูด
ถึงกันมากทุกวันนี้ แท้จริ งแล้วมีสาเหตุหลักมาจากการที่มีเด็กเกิดน้อยลง
นัน่ เอง ประเทศอื่นๆที่มีปัญหาเรื่ องสังคมสู งอายุกล็ ว้ นเนื่องมาจากภาวะ
เจริ ญพันธุ์ที่ลดตํ่าลงทั้งสิ้ น ไม่วา่ จะเป็ น ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ รวมทั้ง
สิ งคโปร์ เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา
ปัจจุบนั นี้ ประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ที่มาจดทะเบียนปี ละประมาณ
8 แสนราย เมื่อปี ที่แล้ว ปี 2556 มีเด็กเกิด 782,129 ราย ถ้าเราเอาจํานวน
เกิดในช่วงสิ บปี ที่ผา่ นมานี้ไปเปรี ยบเทียบกับจํานวนเกิดในช่วงเบบี้บู
มของไทย คือระหว่างปี 2506-2526 ที่เกิดกันปี ละล้านกว่าคนแล้ว ก็ตอ้ ง
นับว่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีเด็กเกิดน้อยลงมาก น้อยลงเกือบ 30% ของ
จํานวนเกิดเมื่อ 50 ปี ก่อน แต่จะน้อยเกินไปจนจะทําให้เกิดปั ญหาใน
อนาคตนั้นเป็ นประเด็นที่ผมจะพูดต่อไป
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It is being questioned whether there are too few births these days.
In the past 4 – 5 years a new population issue has arisen. Is the decline in births to
fewer than 800,000 births too few? As births decline, will the Thai population decline? Some
academics have said that the declining number of births will cause an imbalance in the age
structure of the population, resulting in labor shortages and shortage of the working-age
population who produce and pay taxes which the government can use to pay welfare for the
elderly, whose numbers and proportion are increasing steadily. Some have wondered whether
the decline in births could cause Thailand’s population pyramid to flip. Regarding, this latter
question about the flipping of the pyramid, I would like to say that this is highly unlikely. The
point at which Thais would choose not to marry or have children is not possible within the next
2 – 3 hundred years.
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มีคาํ ถามว่ าทุกวันนีเ้ รามีเด็กเกิดน้ อยเกินไปหรือเปล่า
ในระยะเวลา 4-5 ปี ที่ผา่ นมานี้ ได้เกิดประเด็นปัญหาประชากรใหม่
ขึ้นมา การที่มีเด็กเกิดน้อยลงจนเหลือเพียงปี ละไม่ถึง 8 แสนคน จะนับว่า
น้อยเกินไปหรื อเปล่า เด็กเกิดน้อยลง ต่อไปประชากรของประเทศไทยจะ
ลดจํานวนลงหรื อเปล่า มีนกั วิชาการบางคนพูดว่า เด็กเกิดน้อยลงจะทําให้
โครงสร้างอายุประชากรไม่สมดุล คือจะทําให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน
ขาดกําลังคนในวัยทํางานที่จะสร้างผลิตผลและเสี ยภาษีให้เพียงพอที่รัฐจะ
นําเป็ นค่าใช้จ่ายในการให้สวัสดิการแก่ผสู ้ ู งอายุที่มีจาํ นวนและสัดส่ วน
เพิ่มสูงขึ้นเรื่ อยๆ
บางคนถึงกับตั้งคําถามว่า เด็กเกิดน้อยลงๆอย่างนี้ พีระมิดประชากร
จะถึงขั้นหัวกลับหรื อเปล่า คําถามหลังสุ ดเรื่ องพีระมิดหัวกลับนี้ ผมขอรี บ
ตอบเสี ยตอนนี้เลยว่าเป็ นไปได้ยากมาก คนไทยจะถึงขั้นไม่แต่งงานและ
ไม่ยอมมีลูกกันเลยนั้น ผมยังมองไม่เห็นทางที่จะเป็ นไปได้ในระยะเวลา
2-3 ร้อยปี นับจากนี้
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Thai women are having fewer than an average of two children, which is not enough to
replace the father and mother
There is a concern that when Thai women have an average number of children that is
below the level to replace the father and mother such as this, over the long-term, the number of
the Thai population will decline. In fact, the total fertility rate of Thai women declined below
replacement of 2.1 starting in 1997. But the Thai population continues to increase. At present,
Thai women have an average of 1.6 children, while there are 800,000 births per year and over
400,000 deaths per year. That means the population increases by over 300,000 each year, or a
rate of 0.5% per year. The Thai population is not declining yet.
Twenty to 30 years in the future, the Thai population growth rate could become
negative, and this could cause some decline in the population. By 2040, it is projected that the
Thai population will decline to 64 million, which is not much lower than at present.
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ผู้หญิงไทยมีลูกเฉลีย่ น้ อยกว่ าสองคน ไม่ เพียงพอทีจ่ ะทดแทนพ่ อและแม่
มีความกังวลว่าเมื่อผูห้ ญิงไทยมีลูกเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับทดแทนพ่อแม่
เช่นนี้ ในระยะยาวจะทําให้จาํ นวนประชากรของประเทศไทยลดลง ที่จริ ง
แล้ว อัตราเจริ ญพันธุ์รวมของผูห้ ญิงไทยได้ต่าํ กว่าระดับทดแทน ที่ 2.1 มา
ตั้งแต่ปี 2540 แล้ว แต่ประชากรไทยก็ยงั เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ปั จจุบนั ผูห้ ญิงไทย
มีลูกเฉลี่ยคนละ 1.6 คน ในขณะที่มีเด็กเกิดปี ละ 8 แสนราย มีคนตายปี ละ
4 แสนกว่าคน เท่ากับมีคนเพิ่มปี ละ 3 แสนกว่าคน หรื อเพิ่มประมาณ
0.5 % ต่อปี ประชากรไทยยังไม่ได้ลดจํานวนลง
ในอนาคตอีก 20-30 ปี ข้างหน้า อัตราเพิ่มประชากรไทยอาจติดลบ
ซึ่ งจะทําให้จาํ นวนประชากรลดลงบ้าง ในปี 2583 คาดประมาณว่า
ประชากรไทยจะลดลงเหลือ 64 ล้านคน ซึ่งก็ไม่นอ้ ยกว่าจํานวน ณ
ปัจจุบนั มาก
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The declining number of births at present is causing concern that Thailand will have
labor shortages in the future
For sure, the fewer number of births in the recent period will result in fewer numbers of
the labor force, especially when comparing the number of the work force at present who were
born during the Thai ‘baby boom.’
At present, the working-age population of 15-59 year-olds is about 43 million. In more
than ten years from now, when the ‘baby boomers’ start to enter the elderly ages, the workingage population will decline to 39 million by 2030 and 35 million 30 years from now.
Quantitatively, it would not be difficult to increase the number of the Thai labor force.
All that is needed is to increase the working age to retain those over 60 years in the labor force.
The population age 60-64 years is about 4-5 million. If the working age is extended an
additional five years, the labor force who are age 15-64 years in the coming 20-30 years would
total 40 million persons, a number which is not much less than the current labor force.
30

การทีม่ เี ด็กเกิดน้ อยลงในปัจจุบัน จึงเกรงกันว่ าประเทศไทยจะขาดแคลน
แรงงานในอนาคต
แน่นอนว่าการที่เด็กเกิดน้อยลงในระยะหลังๆนี้จะทําให้จาํ นวน
แรงงานในอนาคตลดน้อยลง โดยเฉพาะเมื่อเปรี ยบเทียบกับจํานวน
แรงงานในปั จจุบนั ที่เกิดในยุคเบบี้บูมของเมืองไทย
ปัจจุบนั ประชากรวัยแรงงาน อายุ 15-59 ปี มีอยูป่ ระมาณ 43 ล้านคน
ในอนาคตอีกสิ บกว่าปี ข้างหน้า เมื่อประชากรรุ่ นเกิดล้านทยอยเข้าสู่
วัยสูงอายุแล้ว ประชากรวัยแรงงานก็จะลดจํานวนลง เหลือประมาณ 39
ล้านคนในปี 2573 และเหลือ 35 ล้านคนในอีก 30 ปี ข้างหน้า
ในเชิงปริ มาณ เราอาจเพิม่ จํานวนแรงงานของประเทศไทยได้ไม่ยาก
เพียงขยายอายุแรงงานออกไป เก็บรักษาให้คนอายุเกิน 60 ปี ยังคงอยูใ่ น
กําลังแรงงาน ประชากรอายุ 60-64 ปี มีจาํ นวนถึง 4-5 ล้านคน ถ้าขยายอายุ
การทํางานออกไปอีก 5 ปี แรงงานอายุ 15-64 ปี ในอีก 20-30 ปี ข้างหน้าก็
จะมีจาํ นวนประมาณ 40 ล้านคน ไม่นอ้ ยกว่าจํานวนแรงงานที่มีอยูใ่ น
ปัจจุบนั มากนัก
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To solve the problem of labor shortages in the future, the elderly population could be
retained in the labor force as long as possible through various measures which should be
initiated at present. We must increase the retirement age from 60 to at least 65 years. We must
change the view in society about the definition of ‘elderly’ from, formerly, one who is 60 years
or older to the view that age 60 is not old and still productive for society. We need to
eradicate the "agism" or bias toward marginalizing the elderly to an insignificant part of
society, and we must cherish the labor of the younger generations and the mid-career laborers to
keep them in the labor force for a long time, even as they become elderly.
32

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคตอาจแก้ได้โดยการรักษา
ประชากรสู งอายุให้อยูใ่ นกําลังแรงงานให้นานที่สุด มาตรการหลายอย่าง
ที่น่าจะเริ่ มกันตั้งแต่บดั นี้ เราต้องขยายอายุเกษียณจาก 60 ปี เป็ นอย่างน้อย
65 ปี เราต้องปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของคนในสังคมเรื่ องนิยามผูส้ ู งอายุ
จากเดิม ผูส้ ูงอายุคือผูม้ ีอายุ 60 ปี ขึ้นไปเป็ นว่าอายุ 60 ปี ยังไม่แก่ ยังทํางาน
มีผลผลิตให้กบั สังคมได้ เราต้องขจัด "วยาคติ" หรื อ อคติต่อวัยสูงอายุให้
เหลือน้อยที่สุดในสังคม และเราต้องใช้แรงงานวัยหนุ่มสาวและ
วัยกลางคนอย่างทะนุถนอมเพื่อแรงงานรุ่ นใหม่จะคงอยูใ่ นกําลังแรงงาน
ได้ต่อไปอีกนานแม้จะสูงวัยแล้วก็ตาม
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I would like to return to the question about whether Thailand will have a labor shortage
in the future. A related question is “What kind of labor will be in short supply?” We might
have a shortage for some types of labor; even though, at present, we have 42-43 million persons
in the labor force, we still have shortages for some types of labor such as the “3D” jobs:
‘dangerous’, ‘dirty’ and ‘difficult.’ We also might have some shortages of skilled laborers.
One way to address future Thai labor shortages of different types is to import just those
types of workers to fill the gaps. The world is becoming more open, and there is increased
international movement and flexibility of workers. If we can efficiently manage foreign labor
we should be able to solve the problems of labor shortages that we worry about today.
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ขอย้อนกลับมาถามคําถามเดิมว่าต่อไปประเทศไทยจะขาดแคลน
แรงงานหรื อไม่ ก็ตอ้ งถามกลับว่า "เราจะขาดแคลนแรงงานประเภทใด"
เราอาจขาดแคลนแรงงานบางประเภท ซึ่งแม้กระทัง่ ทุกวันนี้ที่เรามี
จํานวนแรงงานมากถึง 42-43 ล้านคน เราก็ยงั ขาดแคลนแรงงานบาง
ประเภท เช่นแรงงานประเภท สามดี dangerous งานอันตราย dirty
งานสกปรก และ difficult งานยาก และยังอาจขาดแคลนแรงงานฝี มือ
บางประเภทอีกด้วย
วิธีการที่จะเป็ นไปได้หากประเทศไทยในอนาคตขาดแรงงาน
บางประเภท คือการเพิม่ จํานวนด้วยการนําเข้าแรงงานเฉพาะประเภทที่
ขาดแคลน โลกเราทุกวันนี้เปิ ดมากขึ้น การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่าง
ประเทศคล่องตัวมากขึ้น ถ้าเรามีระบบบริ หารจัดการแรงงานต่างชาติที่มี
ประสิ ทธิภาพก็น่าจะแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่เราวิตกกังวล
ในตอนนี้ได้
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If Thais have fewer births, Thailand will have fewer laborers in the future. It is certain
that Thailand will have to adapt and change methods of production, using technology and
machines to replace human labor more than at present.
36

หากคนไทยมีลูกกันน้อยลงจะทําให้ประเทศไทยมีแรงงานน้อยลง
ในอนาคต เชื่อแน่วา่ ประเทศไทยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต
จะต้องนําเทคโนโลยีและเครื่ องจักรกลมาแทนการใช้แรงงานมากขึ้น
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Currently, Thailand has about 2-3 million cross-border migrant workers and most of
these are in the reproductive ages. Even though Thailand has many regulations which
discourage these migrant workers from having children and keeping their children in Thailand
indefinitely, still many thousands of these migrants give birth in Thailand each year. It is
possible that these children will be with us for many years in the future and could be viewed as
a quantitative addition to Thailand’s human resources and a partial substitute for the declining
births among Thais. Thus, we should give importance to developing the quality of these
children of migrants both in terms of health care and education.
38

ปัจจุบนั นี้ ประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติจาํ นวนมากถึง 2-3 ล้านคน
แรงงานข้ามชาติเหล่านี้เกือบทั้งหมดอยูใ่ นวัยเจริ ญพันธุ์ แม้จะมี
กฎระเบียบของประเทศไทยหลายประการที่ไม่เอื้อให้แรงงานข้ามชาติมี
ลูกและให้ลูกอยูถ่ าวรในประเทศไทย แต่กม็ ีเด็กเกิดจากแรงงานเหล่านี้ปี
ละหลายพันคน อนาคตเด็กๆลูกของแรงงานข้ามชาติเหล่านี้อาจต้องอยูก่ บั
เราไปอีกนาน และอาจนับได้วา่ เป็ นการเพิ่มปริ มาณทรัพยากรมนุษย์
ให้กบั ประเทศไทย ชดเชยการมีลูกน้อยลงของคนไทยได้ส่วนหนึ่ง ดังนั้น
เราต้องให้ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของเด็กๆลูกของแรงงานข้าม
ชาติเหล่านี้ ทั้งในด้านการดูแลสุ ขภาพ และให้การศึกษา
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What is the optimal number of Thai births per year?
A student once asked me in my class on the age structure of the population: “What is
the best population pyramid?” I answered that the best pyramid or age structure of the
population would not be the shape of a pyramid, but should be a cylinder. The population
would have just enough people from the base all the way up to the top, in other words, the
population would be the same at each age group.
I would like to say that the population structure of cylinder such as this is an ideal age
structure of the population and can occur under the assumption that the number of births each
year is the same over a long period of time, and that the number of births each year is the same
as the number of deaths. This means that, in such a population, the births in each year will age
together all the way through their life span at 90 or 100 years, without any premature deaths,
such as death as infants, children, adolescents, working age, or early or middle elderly.
If Thailand is to have an age structure of the population or population pyramid that
approximates the ideal shape, we should have a number of births of about 750,000 per year
indefinitely, and these births should grow with health, absent of illness or disease, or fatal
accident before reaching their life span. If this happens over a long period of time, the age
structure of the population will take the shape of cylinder shape, in my ideal concept.
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ประเทศไทยควรมีเด็กเกิดปี ละเท่ าไรจึงจะดี
มีนกั ศึกษาประชากรศาสตร์คนหนึ่งถามผมในชัว่ โมงว่าด้วยโครงสร้าง
อายุประชากรว่า "พีระมิดประชากรรูปร่ างอย่ างไรจึงจะดีทสี่ ุ ด" ผมได้ตอบ
ไปว่า พีระมิดหรื อโครงสร้างอายุประชากรที่ดีที่สุดน่าจะไม่ใช่รูปทรง
พีระมิด หากแต่น่าจะเป็ นรู ปแท่ง ยอดมน ประชากรมีขนาดพอๆกันตั้งแต่
ส่ วนฐานเรื่ อยไปจนถึงส่ วนยอด หมายความว่า ประชากรทุกวัยมีขนาด
พอๆกัน
ผมอยากจะบอกว่าโครงสร้างประชากรรู ปแท่งยอดมนเช่นนี้เป็ น
โครงสร้างอายุประชากรในอุดมคติ เกิดขึ้นได้ภายใต้ขอ้ สมมุติวา่ การเกิดแต่
ละปี มีจาํ นวนพอๆกันเป็ นระยะเวลานาน และจํานวนเกิดแต่ละปี นั้นพอๆ กับ
จํานวนคนตาย หมายความว่า ในประชากรนี้ คนเกิดใหม่พร้อมๆกันในแต่ละ
ปี จะมีชีวิตอยูไ่ ปด้วยกันจนกระทัง่ สิ้ นอายุขยั เช่นเมื่อมีอายุถึง 90 หรื อ 100 ปี
ไม่มีการตายก่อนวัยอันสมควร เช่นตายตั้งแต่ยงั เป็ นทารก วัยเด็ก วัยรุ่ น
วัยแรงงาน หรื อแม้กระทัง่ ตายเมื่อเป็ นผูส้ ูงอายุวยั ต้นหรื อวัยกลาง
อย่างประเทศไทย ถ้าจะให้มีโครงสร้างอายุหรื อพีระมิดประชากรเข้า
ใกล้รูปทรงในอุดมคติ เราก็ควรมีเด็กเกิดแต่ละปี เป็ นจํานวนพอๆ กัน เช่น
ประมาณ 7 แสน 5 หมื่นคนต่อไปเรื่ อยๆ และเด็กที่เกิดพร้อมกันแต่ละปี
เหล่านี้กค็ วรมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่ วย เป็ นโรค หรื อเกิดอุบตั ิเหตุเสี ยชีวติ ก่อน
สิ้ นอายุขยั ถ้าเป็ นอย่างนี้นานๆไป โครงสร้างอายุของประชากรไทยก็จะเข้า
ใกล้รูปแท่งเหลี่ยมยอดมนในอุดมคติของผม
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The question presented to me was “What kind of births creates security for Thailand?”
National security is a very broad topic and encompasses various dimensions of security
such as economic, social, political, administrative, and cultural. For a country to develop,
progress and be secure depends on many factors, with a principle factor being management of
human resources of the country. Human resources and a quality population are an important
source of capital for building the security of a nation.
A quality population begins with quality births. With a quality birth, nurturing,
education, training, and quality of socialization, combined with good governance in public
health, social welfare, employment opportunities, safety of life and property, and equality, that
country will certainly be secure.
42

โจทย์ ทตี่ ้งั ไว้ ให้ ผมคิดหาคําตอบคือ "เกิดอย่ างไร ประเทศไทยจึงจะ
มัน่ คง"
ความมัน่ คงของประเทศมีความหมายกว้างขวางมาก น่าจะ
ครอบคลุมความมัน่ คงในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง และวัฒนธรรม ประเทศหนึ่งจะพัฒนาก้าวหน้าและมัน่ คงได้
ย่อมขึ้นอยูก่ บั หลายปัจจัย อย่างน้อยก็มีปัจจัยหลักคือการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนั้น ทรัพยากรมนุษย์หรื อประชากรที่มี
คุณภาพน่าจะเป็ นต้นทุนสําคัญสําหรับการสร้างความมัน่ คงให้กบั
ประเทศ
ประชากรที่มีคุณภาพต้องเริ่ มตั้งแต่การเกิดที่มีคุณภาพ เมื่อการเกิดมี
คุณภาพแล้วต่อด้วยการเลี้ยงดู การให้การศึกษาฝึ กอบรม และการขัดเกลา
ทางสังคมที่มีคุณภาพ ประกอบกับการบริ หารจัดการที่ดี ทั้งในด้านการ
สาธารณสุ ข สวัสดิการสังคม การมีงานทํา ความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน และความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ประเทศนั้นย่อมมีความมัน่ คง
อย่างแน่นอน
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In the past century, Thailand’s population policy has evolved with the development of the
country
Thailand’s population policy began with the import of labor and reduction of mortality a
century ago. There were pro-natalist policies after that, followed by policies to reduce the birth
rate to slow the increase of the population starting 50 years ago up to the present. The
population plan of the 12th National Economic and Social Development Plan for the period of
2017-2021 clearly specifies the need to develop the quality of births and each age group of the
population, with sustained welfare for the elderly population. It is clear that the Thai population
policy has evolved from one that focused on quantity to one that focuses on quality of the
population, especially the change from reducing the birth rate to promoting the quality of births.
At present, we currently have the 2nd National Policy and Strategy for Improving
Reproductive Health (2017-21) which promotes quality births which, according to this plan,
refer to wanted births to parents who are prepared and have planned to care for the birth, and
are of an appropriate age to have a child.
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ในรอบศตวรรษทีผ่ ่ านมานี้ นโยบายประชากรของประเทศไทยได้
เปลีย่ นไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศ
นโยบายประชากรของประเทศไทยเริ่ มจากการนําเข้าแรงงานและ
ลดอัตราตายเมื่อร้อยปี ก่อน แล้วก็มีนโยบายส่ งเสริ มการเกิดในเวลาต่อมา
เปลี่ยนมาเป็ นการลดอัตราเกิดเพื่อชะลออัตราเพิ่มประชากรเมื่อ 50 ปี ก่อน
มาถึงปัจจุบนั นี้ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีแผนประชากรที่
กําหนดไว้ชดั เจนในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ว่าจะมุ่ง
พัฒนาคุณภาพของการเกิด พัฒนาคุณภาพประชากรทุกกลุ่มวัย และให้มี
สวัสดิการที่ยงั่ ยืนสําหรับสังคมสู งวัย จึงเป็ นที่ชดั เจนแล้วว่านโยบาย
ประชากรของประเทศไทยได้เปลี่ยนจากการเน้นที่ปริ มาณมาเน้นที่
คุณภาพของประชากร โดยเฉพาะการเปลี่ยนจากการลดอัตราเกิดมาเน้นที่
การส่ งเสริ มการเกิดที่มีคุณภาพ
ขณะนี้เรากําลังจะมีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการ
เจริ ญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2557-2562) ว่าด้วยการเกิดที่มีคุณภาพ
ซึ่ งการเกิดที่มีคุณภาพตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ หมายถึงการ
เกิดจากแม่ที่ต้ งั ใจ มีความพร้อม มีการวางแผน และอยูใ่ นวัยอันสมควร
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The quality and value of births is more important than the number
Emphasizing the quality of births does not mean we are not interested at all in the
number of births. We have to promote the value of births through campaigns to encourage
society to be mindful that having a child means producing a valuable human resource for the
nation. Having a child benefits the nation. Whoever is ready should support child-bearing.
Whoever wants to have a child but is experiencing infertility should be helped by the
government to achieve their fertility goals. Overall, when considering the quantity and quality
of births, quality comes before quantity.
I believe that we can achieve this. At present, Thailand does not have that many births;
only about 800,000 per year. We have a target of having each birth be a quality birth. For me,
quality births are births to women who want the birth, are prepared, and have planned. Looking
ahead, we must encourage society to see the value of every birth in Thailand.
We must begin with good quality of birth followed by good quality of education and
socialization to ensure that new members of society develop well. This process is the
foundation that leads to good quality of life for population as it ages.
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คุณภาพและคุณค่ าของการเกิดเป็ นเรื่องสํ าคัญกว่ าปริมาณ
ในขณะที่เราเน้นคุณภาพของการเกิด มิได้หมายความว่าเราจะไม่
สนใจเรื่ องปริ มาณของการเกิดเสี ยเลย เราจะต้องส่ งเสริ มคุณค่าของ
การเกิด รณรงค์ให้สงั คมตระหนักว่าการมีลูกคือการผลิตทรัพยากรมนุษย์
อันมีค่าให้กบั ประเทศชาติ การมีลูกถือเป็ นการช่วยชาติ ใครพร้อมต้อง
สนับสนุนให้มีลูก ใครอยากมีลูก แต่มีได้ยาก รัฐต้องสนับสนุนช่วยเหลือ
ดีที่สุดถ้าเราได้ท้ งั ปริ มาณและคุณภาพของการเกิด แต่ ณ วันนี้ ขอให้
คุณภาพมาก่อนปริ มาณ
ผมเชื่อมัน่ ว่าเราทําได้ ปัจจุบนั นี้ ประเทศไทยมีการเกิดไม่มากนัก
เพียงประมาณ ปี ละไม่ถึง 8 แสนรายเท่านั้น เรามีเป้ าหมายที่จะทําให้การ
เกิดทุกรายมีคุณภาพ สําหรับผม การเกิดที่มีคุณภาพคือการเกิดจากแม่ที่
ตั้งใจ พร้อม และวางแผน ต่อไปนี้ เราจะต้องทําให้สงั คมเห็นคุณค่าของ
การเกิดทุกรายในประเทศไทย
เราต้องเริ่ มต้นด้วยการเกิดที่มีคุณภาพ แล้วตามด้วยการศึกษาและ
การขัดเกลาทางสังคมที่มีคุณภาพ เพือ่ ให้สมาชิกใหม่เหล่านี้พฒั นาไป
อย่างมีคุณภาพ กระบวนการนี้จะเป็ นพื้นฐานที่จะนําไปสู่ คุณภาพชีวติ ที่ดี
ของประชากรสื บไป
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คุณภาพและคุณค่ าของการเกิดทุกรายคือความมัน่ คงของประเทศครับ.....

Quality and value of every birth are the foundation of nation’s security.
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ความรู้ ความคิด และข้อมูลที่ใช้ในการบรรยายครั้งนี้ เป็ นผลของโครงการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงประชากรและครอบครัว ซึ่ งได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ และโครงการการเฝ้ าระวังทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการดูแล
ระยะยาว เพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาวะของผูส้ ูงอายุไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการส่ งเสริ ม
การวิจยั ในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ
ขอขอบคุณทั้งสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติและโครงการส่ งเสริ มการวิจยั ใน
อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุนสถาบันฯ อย่างต่อเนื่ อง
ขอบคุณรองศาสตราจารย์สุรียพ์ ร พันพึ่ง และรองศาสตราจารย์ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ ที่ให้
ข้อมูลและคําแนะนํา เพื่อเตรี ยมบทบรรยายครั้งนี้
ขอบคุณอาจารย์จงจิตต์ ฤทธิรงค์ ที่ช่วยเตรี ยมภาพประกอบคําอธิ บายที่ใช้ในการนําเสนอ
และจัดเตรี ยมต้นฉบับเพื่อพิมพ์เป็ นเอกสารฉบับนี้
ปราโมทย์ ประสาทกุล
Knowledge, ideas and information presented in this lecture were resulted from the Population and
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National Research Universities (NRU).
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for their information and suggestion during my preparation of this lecture.
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