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ในปี 2527 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้ถือโอกาส
ท่ีประชากรไทยมีจํานวน ครบ 50 ล้านคน มาปลุกกระแส
ให้คนไทยสนใจเร่ืองประชากร โดยได้โยงจํานวนประชากร
50 ล้านคนไปยังประเด็นการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 

ในป ี2539 สถาบันฯ ใชจํ้านวนประชากรมาปลุกกระแสสงัคม
อีกครั้ง ด้วยการประกาศว่า ประเทศไทยจะมีประชากร ครบ
60 ล้านคน ในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2539 และได้โยงจํานวน 
60 ล้านคน ไปยงัเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม และสุขภาพ
อนามัยของคนไทย

สถาบันฯ ได้ติดตามศึกษาความยืนยาวของชีวิตของคนไทย
มาโดยตลอด เม่ือ 50 ปก่ีอน คนไทยมอีายุคาดเฉล่ียไมถึ่ง 60 ปี
ปัจ จุบันอายุคาดเฉ ล่ียของคนไทยเ พ่ิมขึ้ น เป็น  77  ปี
(ชาย 73.5 ปี หญิง 80.5 ปี)

สถาบันฯ มีการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศตวรรษิกชนคนร้อยปีใน
ประเทศไทย”  งานวิจัยนี้ ได้ประมาณว่า  ในปี  2558 มี  
“ศตวรรษิกชน” ท่ีเชื่อว่ามปีเีกิด(ตามทะเบียน)ท่ีถกูต้องจรงิ ๆ
อยู่ประมาณ 2 พันกว่าคน ในขณะท่ีมีคนร้อยปีตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยู่มากกว่า  3 หมื่ นคน  ซึ่ งชี้ ให้ เห็นถึง
ความไมส่มบูรณข์องขอ้มลูผูส้งูอายุกลุ่มนี ้การศกึษานีน้าํไปสู่
ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล
คนร้อยปีจากทะเบียนราษฎร

สถาบันฯ ได้ประดิษฐมิ์เตอรป์ระเทศไทย (Thailandometers)
เพ่ือดึงความสนใจให้คนท่ัวไปได้เหน็ถึงพลวัตของการเปล่ียนแปลง
ประชากร ด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แสดงตัวเลขจํานวน
ประชากรท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเวลาจริง และในเดือนกมุภาพันธ์
2564 มิเตอร์ประเทศไทยได้แสดงตัวเลขบนแผงไฟฟ้า
ว่าประเทศไทยมจํีานวนประชากรประมาณ 66.5 ล้านคน 

สถาบันฯ ได้ศึกษาเร่ือง “ประชากรท่ีเหมาะสมสําหรับ
ประเทศไทย” และได้ฉายภาพประชากรไปในอนาคต โดยได้
แสดงภาพว่า  ประชากรไทยกําลังเพ่ิมชา้ลงอยา่งมาก และจะ
เพิ่มถึงจํานวนสูงสุดท่ี 67 ล้านคนในอีกไม่เกิน 10 ปีข้างหน้า
หลังจากนัน้จํานวนประชากรของประเทศไทยจะค่อย ๆ ลดลง
จนอีก 100 ปีขา้งหน้า ประชากรไทยจะมีจํานวนไมถึ่ง 30 ล้านคน 

สถาบันฯ ได้ศึกษา ติดตาม การเปล่ียนแปลงประชากรของ
ประเทศไทย โดยแสดงข้อมูลให้เห็นว่า ประชากรไทยจะมี
จํานวนลดลง เนื่องจากอัตราเกิดท่ีลดลง และอัตราตายท่ีเพิม่สงูขึน้ 

จากสถิติการเกิดของกระทรวงมหาดไทย จํานวนเกิดในประเทศไทย
ได้ลดลงอยา่งต่อเนื่อง จากท่ีเคยเกิดเกินกว่าหน่ึงล้านคนต่อปี
ในชว่งระหว่างป ี2506 – 2526 (เรยีกว่า “ประชากรรุน่เกิดล้าน”) 
เหลือการเกิดเพยีง 5 แสน 8 หมื่นคนในปี 2563 และยงัมแีนวโนม้ว่า
จํานวนเกิดในแต่ละปีของประเทศไทยจะลดน้อยลงไปอีก 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได�ติดตาม
การเปล่ียนแปลงประชากรของประเทศไทย
มาโดยตลอด และได�ปรับเปล่ียนเหตุการณ�
ทางประชากร ให�เป�นจุดสนใจของสาธารณชน 

ขนาดประชากรไทยได�เปล่ียนแปลงไปอย�างมาก 

การติดตามการเปล่ียนแปลงประชากรไทย 



“ประชากรเยาว์วัย” มาเป็น “ประชากรสูงวัย”  สถาบันฯ ได้
กระตุ้นให้คนไทยต่ืนตัวและตระหนักว่า ประชากรไทยจะมี
อายุสงูขึน้อยา่งเรว็มาก จํานวนเด็กและคนวัยทํางานจะมีจํานวน
ลดน้อยลง ในขณะท่ีผูส้งูอายุวัยปลายจะมจํีานวนเพ่ิมมากขึ้น
ประเทศไทยจะกลายเป็น  “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” 
ในปี 2565 และจะเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” ในอีก
ไมเ่กิน 15 ปีขา้งหน้า ซึ่งจะมปีระชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากถึง
ร้อยละ 20 ของประชากรท้ังหมด

สถาบนัฯ ได้ติดตามศกึษาการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอายุของ
ประชากรไทย อันเนื่องมาจากการเกิดท่ีลดน้อยลง และอายุ
ของคนไทยท่ียืนยาวข้ึน โครงสร้างประชากรได้เปล่ียนจาก 

สถาบันฯ ได้มีโครงการศึกษา “รูปแบบการอยู่อาศัยของ
ผู้สูงอายุไทยในเขตเมือง เพื่ อสนับสนุนการมีท่ีอยู่อาศัย
และการดูแลท่ีเหมาะสม” ซึ่งพบว่า ในปี 2561 ครัวเรือนท่ีมี
เฉพาะผู้สงูอายุมอียูป่ระมาณรอ้ยละ 13 ของครวัเรอืนท้ังหมด
และครัวเรือนท่ีมีผู้สูงอายุอย่างน้อยหนึ่งคนอาศัยอยู่ด้วย
มากเกือบถึงครึ่งหน่ึงของครัวเรือนท้ังหมด

สถาบันฯ ได้ช้ีให้เห็นว่า การอยู่อาศัยในครอบครัวท่ีเล็กลง 
และครอบครวัผูส้งูอายุท่ีจะมีมากขึน้ นา่จะทําใหบ้ทบาทครอบครัว
ในการดูแลผู้สูงอายุท่ีอยูใ่นภาวะพึ่งพิงลดน้อยลงในอนาคต

เมื่อจํานวนผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุวัยปลายมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนอย่างเร็วมาก ส่ิงท่ีตามมาก็คือ หากไม่ทําให้ผู้สูงอายุ
ยงัคงมสีขุภาพดีและดํารงชีวิตอยูไ่ด้อยา่งอิสระ ก็จะเพิม่ภาระ
ใหกั้บครอบครัว ชุมชน และภาครัฐ ในการจัดสวัสดิการทางสงัคม 

โครงสร�างอายุประชากรของประเทศไทย
ได�เปล่ียนไปอย�างมาก 

พีระมิดประชากรไทย

แหล�งท่ีมา:    พีระมิดประชากร พ.ศ.2523 และ 2543 สร�างจากข�อมูลประชากรในสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2523 2543, สํานักงานสถิติแห�งชาติ 
     พีระมิดประชากร พ.ศ.2563 สร�างจาก ข�อมูลประชากรในการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583 (ฉบับปรับปรุง), สศช. 
                พีระมิดประชากร พ.ศ.2650 สร�างจาก Regional West Model Life Table, United Nations Population Division, World Population Prospects: 
                The 2017 Revision. จากโครงการ “ศึกษาประชากรท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย”, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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เรือ่งสงัคมสงูวยัระดับสุดยอดเป�นเรือ่งของคนรุ�นใหม� 

“คนรุ�นใหม� ได�เตรียมตัวทีจ่ะเป�นผู�สูงอายุ
ที่มีพลังและยังประโยชน�ในสังคมสูงวัย
ระดับสุดยอดในอนาคตแล�วหรือยัง?

เน้นเรื่อง “คุณภาพ” ของประชากร แทนเร่ือง
 “ปริมาณ” ของประชากร

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า มาทดแทนแรงงาน
ท่ีลดจํานวนลง 

ทําให้ผู้สูงอายุคงอยูใ่น“กําลังแรงงาน” และสามารถ
ดํารงชีวิตได้ด้วยตนเองอยา่งอิสระต่อไปให้นานท่ีสุด
(Independent living)

นําเข้าแรงงานในสาขาท่ีขาดแคลนจากต่างประเทศ

เปล่ียนทิศทางจากนโยบายคุมกําเนิด มาเป็นนโยบาย
สง่เสริมการเกิด 

ทิศทางนโยบายประชากรสําหรับสังคมสงูวยั
ระดับสุดยอด

1

2

3

4
5



แหล�งข�อมูล:
1. มิเตอร์ประเทศไทย. จํานวนประชากรไทย. เข้าถึงได้ท่ี http://www.thailandometers.mahidol.ac.th/

2. ข้อมูลจํานวนเกิดจาก สํานักบริหารการทะเบียน ทะเบียนราษฎร

3. ข้อมูลจากโครงการ “การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583 (ฉบับปรับปรุง)”.(2562). 
 กรุงเทพฯ : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 

4. ข้อมูลจากโครงการ “ศึกษาประชากรท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย”.(2561).
 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

5. ข้อมูลจากโครงการ “การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย”.(2559).
 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

6. ข้อมูลจากโครงการ “รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในเขตเมือง เพื่อสนับสนุนการมีท่ีอยู่อาศัย
 และการดูแลท่ีเหมาะสม”.(2563). สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

7. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. (2564). สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล. นครปฐม:
 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล


