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เกดิอย่างไร ประเทศไทยจึงจะมัน่คง 
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 ท่านอธิการบด ีมหาวทิยาลยัมหิดล และผู้เข้าร่วมประชุมประชากร
และสังคม    คร้ังที ่10 ทุกท่าน 
 ผมไดรั้บมอบหมายจากเพื่อนร่วมงานท่ีสถาบนัฯ ใหเ้ป็นผูแ้สดง
ปาฐกถานาํ ในการประชุมประจาํปีน้ี หวัขอ้ท่ีคณะกรรมการจดัการ
ประชุมฯไดก้าํหนดใหผ้มพดูคือ "เกดิอย่างไร ประเทศไทยจงึจะมั่นคง" 
ฟังดูแลว้ออกจะกินความกวา้งขวางมาก โดยเฉพาะวลีหลงัท่ีเก่ียวกบัความ
มัน่คงของประเทศ ดูเหมือนจะเก่ียวขอ้งกบัทั้งเร่ืองเศรษฐกิจ การเมือง 
สงัคม และวฒันธรรม และยากท่ีจะนึกไปถึงวา่การเกิดจะเก่ียวขอ้งกบั
ความมัน่คงของประเทศไดอ้ยา่งไร 
 ในฐานะท่ีผมเรียกตวัเองวา่เป็นนกัประชากรศาสตร์ คลุกคลีอยูก่บั
เร่ืองการเปล่ียนแปลงประชากร การเกิด ตาย ยา้ยถ่ิน มาตลอดชีวติการ
ทาํงาน ผมจึงขอเนน้เร่ืองท่ีผมจะพดูในวนัน้ีไปท่ีเร่ืองประชากร นัน่คือ
เนน้ไปท่ีคาํถามวา่ "ประชากรไทยควรมีการเกดิเป็นอย่างไร" จึงน่าจะ
นาํไปสู่ความมัน่คงในดา้นต่างๆ 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. 
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 ก่อนอ่ืน ผมใคร่ขอใหท่้านผูเ้ขา้ร่วมประชุมยอ้นนึกถึงภาพประชากร
ของประเทศไทยในอดีตสกันิด ยอ้นไปไม่ตอ้งไกล เอาแค่เม่ือสองร้อยกวา่
ปีก่อน เม่ือสมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์ มีบนัทึกของชาวต่างชาติประมาณวา่
ผูค้นท่ีอาศยัอยูบ่นแผน่ดินไทยมีอยูร่าว 4 ลา้นคน ปลายสมยัรัชกาลท่ี 5 
เม่ือสยามทาํสาํมะโนประชากรทัว่ราชอาณาจกัรสาํเร็จเป็นคร้ังแรก นบั
คนท่ีอาศยัอยูใ่นสยามได ้8 ลา้นคน สาํมะโนประชากรคร้ังล่าสุด ในปี 
2553 นบัจาํนวนประชากรในประเทศไทยไดป้ระมาณ 66 ลา้นคน เป็นคน
ไทยและคนต่างดา้วแต่มีช่ือในทะเบียน 64 ลา้นคน และแรงงานขา้มชาติ
อีกประมาณ 2 ลา้นคน ในปี 2557 น้ี ประมาณวา่มีประชากรอยูใ่นประเทศ
ไทยทั้งหมด รวมแรงงานขา้มชาติดว้ย 67 ลา้นคน 
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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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 ในรอบหน่ึงร้อยปีผา่นมาน้ี ประชากรในประเทศไทยมีขนาดเพิ่มข้ึน
มากกวา่ 8 เท่าตวั แต่ประเดน็ท่ีน่าสนใจคือ โครงสร้างอายขุองประชากร
ไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก จากท่ีเราเคยเป็นประชากรเยาวว์ยักลายเป็น
ประชากรสูงวยั เม่ือ 50 ปีก่อน มีเดก็คิดเป็นประมาณ 40 % และผูสู้งอาย ุ
60 ปีข้ึนไปมีไม่ถึง 5 % ของประชากรทั้งหมด เด๋ียวน้ี เรายอมรับอยา่งเตม็
ปากเตม็คาํแลว้วา่เราเป็นสงัคมสูงวยั มีเดก็อยูไ่ม่ถึง 20 % และมีคนอาย ุ60 
ปีข้ึนไปอยูม่ากถึง 16 % หรือคิดเป็นจาํนวนประมาณ 10 ลา้นคน 
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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. 
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 นโยบายประชากรของประเทศไทยไดเ้ปล่ียนทิศทางไปตามการ
เปล่ียนแปลงประชากร ในอดีตเม่ือร้อยกวา่ปีก่อน แผน่ดินสยามยงัมี
พลเมืองไม่มากนกั และยงัมีพื้นท่ีกวา้งขวาง นโยบายของสยามประเทศจึง
เป็นไปในทิศทางเพิ่มจาํนวนพลเมือง ประเทศไทยในอดีตเปิดใหผู้ค้นจาก
ดินแดนอ่ืนเขา้มาทาํมาหากินในราชอาณาจกัร ความหลาก หลายของผูค้น
ต่างชาติพนัธ์ุท่ีอยูอ่าศยัในแผน่ดินน้ีเป็นหลกัฐานพยานท่ีชดัเจน   เราเห็น
หมู่บา้นลาวพวน ลาวเวยีง ลาวโซ่ง บา้นแขก บา้นมอญ บา้นญวน คนจีน
ท่ีกระจดักระจายอยูท่ ัว่ไปตามหวัเมืองต่างๆ นอกจากการนาํเขา้ผูค้น
ต่างชาติต่างภาษาแลว้ ประเทศไทยยงัมีนโยบายเพิ่มพลเมืองดว้ยการลด
อตัราตาย ดว้ยมาตรการปรับปรุงการสุขาภิบาลและสาธารณสุข ขอตั้ง
ขอ้สงัเกตในตอนน้ีวา่ เม่ือร้อยปีก่อน ขณะท่ีประเทศไทยมีพลเมือง
ประมาณ 8 ลา้นคนนั้น มีเดก็เกิดปีละ 3 แสนกวา่คน 
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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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ประเทศไทยของเราเคยมนีโยบายส่งเสริมการมลูีก  
 เม่ือ 70 กวา่ปีก่อน รัฐบาลสมยั จอมพล ป. พิบูลสงคราม มีนโยบาย
เร่งเพิ่มจาํนวนประชากรดว้ยการส่งเสริมการแต่งงาน ส่งเสริมใหแ้ม่มีลูก
มากเพื่อช่วยประเทศชาติเพิ่มจาํนวนประชากร เช่น จดัพิธีสมรสหมู่     
เร่ิมจดังานวนัแม่ จดัประกวดแม่ลูกดก ประกาศใชพ้ระราชบญัญติั
สงเคราะห์ผูมี้บุตรมาก 
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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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แล้วต่อมานโยบายประชากรของประเทศไทยได้เปลีย่นเป็นการคุมกาํเนิด 
  เม่ือราวก่ึงพทุธกาลหรือพทุธทศวรรษ 2500 อตัราตายของ
ประชากรไทยไดล้ดลง ในขณะท่ีอตัราเกิดยงัสูงอยู ่เป็นผลใหอ้ตัราเพิ่ม
ประชากรเม่ือ 50 กวา่ปีก่อนสูงมาก สูงกวา่ 3 % ต่อปี  
 ในช่วง 20 ปีระหวา่งปี 2506 - 2526 มีเดก็เกิดในประเทศไทยและจด
ทะเบียนไวก้บักระทรวงมหาดไทยเกินกวา่ลา้นคน เดก็เกิดรุ่นน้ีเรียกวา่
เป็น "เบบ้ีบูม"ของเมืองไทย ผมเรียกคนรุ่นน้ีวา่ "ประชากรรุ่นเกิดลา้น"   
ปีน้ี ประชากรรุ่นเกิดลา้นอาย ุ31 ถึง 51 ปี กาํลงัเป็น "สึนามิประชากร"    
ท่ีกาํลงัถาโถมเขา้สู่ฝ่ังและจะกลายเป็นมวลมหาประชากรสูงอายใุนอีก  
ไม่ถึงสิบปีขา้งหนา้น้ี 
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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. 



15 

เกดิมากไปเคยเป็นปัญหาประชากรของประเทศไทย 
 การท่ีประชากรเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว เพราะมีเดก็เกิดปีละมากๆ การ
เกิดของประชากรไทยจึงไดก้ลายเป็นปัญหาข้ึนมา ประเดน็สาํคญัท่ีสรุป
ไดจ้ากการประชุมทางวชิาการหลายคร้ังในช่วงเวลานั้น คือการท่ีคนไทย 
มีลูกกนัมาก ทาํใหป้ระชากรเพิ่มเร็วเกินไป ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการพฒันา
ประเทศ ในท่ีสุด เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2513 ประเทศไทยจึงประกาศ
นโยบายประชากรดว้ยมติของท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีจอมพล ถนอม 
กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี สรุปความวา่ รัฐบาลมีนโยบายชะลออตัรา
เพิ่มประชากรโดยสนบัสนุนใหคู่้สมรสมีการวางแผนครอบครัวดว้ยระบบ
สมคัรใจ และดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ในช่วงเวลานั้น มีเดก็เกิดในประเทศ
ไทยมากจริงๆ เดก็เกิดมากกวา่ลา้นคนในแต่ละปี ปีก่อนท่ีจะประกาศ
นโยบายประชากร มีเดก็เกิดมากทาํสถิติจาํนวนเกิดสูงสุดเป็น
ประวติัการณ์ คือเกิดเป็นจาํนวนถึงหน่ึงลา้นสองแสนคนในปี 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.  



17 

ประเทศไทยใช้การวางแผนครอบครัวเป็นมาตรการสําคญัในการชะลอ
อตัราเพิม่ประชากร 
 มีการตั้งคณะกรรมการวางแผนครอบครัวแห่งชาติข้ึนประกอบดว้ย
ผูแ้ทนจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆ องคก์รพฒันาเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานวางแผนครอบครัว นกัวชิาการจากมหาวทิยาลยั มีกระทรวง
สาธารณสุขทาํหนา้ท่ีเป็นแกนหลกัในการประสานงาน งานของโครงการ
วางแผนครอบครัวแห่งชาติของประเทศไทยประสบความสาํเร็จอยา่งดียิง่ 
จนเป็นท่ียอมรับกนัทัว่โลก อตัราคุมกาํเนิด หรือร้อยละของสตรีวยัเจริญ
พนัธ์ุหรือคู่สมรสท่ีกาํลงัใชว้ิธีคุมกาํเนิดสมยัใหม่ไดเ้พิ่มสูงข้ึนอยา่ง
รวดเร็ว จากอตัราคุมกาํเนิดท่ีตํ่ากวา่ 15 % ก่อนมีโครงการ เพิ่มข้ึนถึง 50 
% ในอีกเพียง 6-7 ปี หลงัจากเร่ิมโครงการฯ  ปัจจุบนั อตัราคุมกาํเนิดใน
หมู่คู่สมรสชาวไทยอยูใ่นระดบัท่ีสูงมาก คือไม่ตํ่ากวา่ 70 % ของผูห้ญิงใน
วยัมีบุตรและยงัอยูกิ่นกบัสามีกาํลงัใชว้ธีิคุมกาํเนิดสมยัใหม่ชนิดใดชนิด
หน่ึงอยู ่
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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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โครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาตไิด้ทาํให้ภาวะเจริญพนัธ์ุของสตรีไทย
ลดลงอย่างมากและรวดเร็ว  

 ถา้วดัภาวะเจริญพนัธ์ุดว้ยตวัช้ีวดัท่ีเรียกวา่ "อัตราเจริญพนัธ์ุรวม" 
ซ่ึงหมายถึงจาํนวนบุตรเฉล่ียท่ีสตรีคนหน่ึงจะมีตลอดวยัมีบุตรของตน 
อตัราน้ีลดลงจากผูห้ญิงคนหน่ึงมีลูกเฉล่ียมากกวา่ 5 คนก่อนมีโครงการฯ 
เหลือเพียงเฉล่ีย 2 คนในราวปี 2540 หรือเม่ือเกือบ 20 ปีมาแลว้ และเหลือ
เพียง 1.6 คนในปัจจุบนั 
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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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โครงการวางแผนครอบครัวของประเทศไทยป้องกนัเดก็เกดิได้ประมาณ 
25 ล้านราย  
 ผมขอเอาขอ้มูลประชากรของประเทศฟิลิปปินส์มาเปรียบเทียบกบั
ของเรา ท่ีเลือกประเทศฟิลิปปินส์ เพราะเม่ือผมเร่ิมทาํงานประชากร กเ็ห็น
วา่ประเทศน้ีมีขนาดประชากรเหมือนคู่แฝดของประเทศไทย พ.ศ. 2513 
เรามีประชากร 35 ลา้น ฟิลิปปินส์กมี็ประมาณน้ี ท่ีจริงเม่ือดูขอ้มูล
ยอ้นหลงัไปลึกๆ เม่ือร้อยปีก่อน ฟิลิปปินส์กบัไทยกมี็ประชากรราว         
8 ลา้นคนพอๆกนั เม่ือเราเร่ิมโครงการวางแผนครอบครัวไดส้กัพกั 
ประชากรของไทยกเ็พิ่มชา้ลง ในขณะท่ีชาวฟิลิปปินส์ไม่นิยมการ
คุมกาํเนิด ปัจจุบนั ฟิลิปปินส์มีประชากรเพิ่มข้ึนไปถึง 90 ลา้นคนแลว้ 
ขณะท่ีไทยมีประชากรเพียง 65 ลา้นคนและเพิ่มชา้ลงเร่ือยๆ จาํนวน       
25 ลา้นคนท่ีเขามีมากกวา่เรานั้น ผมนบัวา่เป็นผลสาํเร็จของงานวางแผน
ครอบครัวและการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย 
 ทุกวนัน้ี มีเดก็เกิดในฟิลิปปินส์ปีละสองลา้นกวา่คน 
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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. 
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ทาํไมเดก็จงึเกดิน้อยลง 
 การท่ีเดก็เกิดนอ้ยลงในประเทศไทยนั้นเป็นผลมาจากสาเหตุสาํคญั
หลายประการ  
คนรุ่นใหม่อยูเ่ป็นโสดกนัมากข้ึน ขอ้มูลจากสาํมะโนประชากร ปี 2553 
แสดงวา่คนไทยอาย ุ30-39 ปี ผูช้ายยงัเป็นโสด 30% และผูห้ญิงโสด 19%  
 คนรุ่นใหม่แต่งงานชา้ลง ขอ้มูลสาํมะโนปี 2553 แสดงวา่ผูช้ายไทยมี
อายแุรกสมรสท่ี 29 ปี และผูห้ญิงท่ี 25 ปี และอาจเป็นเพราะผูห้ญิงไทยมี
สถานภาพท่ีสูงข้ึน เห็นไดจ้ากระดบัการศึกษาของผูห้ญิงท่ีเคยตํ่ากวา่ของ
ผูช้ายเม่ือ 40 ปีก่อน กลบัสูงกวา่การศึกษาของผูช้ายในปัจจุบนั สาํมะโน
ประชากรปี 2553 ในประชากรอาย ุ25-29 ปี ผูห้ญิงจบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีข้ึนไปถึง 54% ในขณะท่ีผูช้ายอาย ุ25-29 ปี จบปริญญาตรีข้ึน
ไปเพียง 34% 
 ปัจจุบนั ความคิดเร่ืองการวางแผนครอบครัวแพร่หลายแลว้ใน
เมืองไทย การคุมกาํเนิดเป็นความรู้ธรรมดาสาํหรับคนทัว่ไป เคร่ืองมือ
คุมกาํเนิดชนิดต่างๆหาไดง่้าย บริการวางแผนครอบครัวกเ็ขา้ถึงไดไ้ม่ยาก 
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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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เมือ่เดก็เกดิน้อยลง ประชากรไทยกสู็งวยัขึน้  
 การท่ีเดก็เกิดนอ้ยลง และอายคุาดเฉล่ียท่ียนืยาวข้ึน เป็นสาเหตุท่ีทาํ
ใหป้ระชากรไทยมีอายสูุงข้ึน ประเดน็ประชากรเร่ืองสงัคมสูงอายท่ีุเราพดู
ถึงกนัมากทุกวนัน้ี แทจ้ริงแลว้มีสาเหตุหลกัมาจากการท่ีมีเดก็เกิดนอ้ยลง
นัน่เอง ประเทศอ่ืนๆท่ีมีปัญหาเร่ืองสงัคมสูงอายกุล็ว้นเน่ืองมาจากภาวะ
เจริญพนัธ์ุท่ีลดตํ่าลงทั้งส้ิน ไม่วา่จะเป็น ญ่ีปุ่น ไตห้วนั เกาหลีใต ้รวมทั้ง
สิงคโปร์ เพื่อนบา้นอาเซียนของเรา 
 ปัจจุบนัน้ี ประเทศไทยมีเดก็เกิดใหม่ท่ีมาจดทะเบียนปีละประมาณ 
8 แสนราย เม่ือปีท่ีแลว้ ปี 2556 มีเดก็เกิด 782,129 ราย ถา้เราเอาจาํนวน
เกิดในช่วงสิบปีท่ีผา่นมาน้ีไปเปรียบเทียบกบัจาํนวนเกิดในช่วงเบบ้ีบู
มของไทย คือระหวา่งปี 2506-2526 ท่ีเกิดกนัปีละลา้นกวา่คนแลว้ กต็อ้ง
นบัวา่เด๋ียวน้ีประเทศไทยมีเดก็เกิดนอ้ยลงมาก นอ้ยลงเกือบ 30% ของ
จาํนวนเกิดเม่ือ 50 ปีก่อน แต่จะนอ้ยเกินไปจนจะทาํใหเ้กิดปัญหาใน
อนาคตนั้นเป็นประเดน็ท่ีผมจะพดูต่อไป 
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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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มคีาํถามว่าทุกวนันีเ้รามเีดก็เกดิน้อยเกนิไปหรือเปล่า  
 ในระยะเวลา 4-5 ปีท่ีผา่นมาน้ี ไดเ้กิดประเดน็ปัญหาประชากรใหม่
ข้ึนมา การท่ีมีเดก็เกิดนอ้ยลงจนเหลือเพียงปีละไม่ถึง 8 แสนคน จะนบัวา่
นอ้ยเกินไปหรือเปล่า เดก็เกิดนอ้ยลง ต่อไปประชากรของประเทศไทยจะ
ลดจาํนวนลงหรือเปล่า มีนกัวชิาการบางคนพดูวา่ เดก็เกิดนอ้ยลงจะทาํให้
โครงสร้างอายปุระชากรไม่สมดุล คือจะทาํใหเ้กิดการขาดแคลนแรงงาน 
ขาดกาํลงัคนในวยัทาํงานท่ีจะสร้างผลิตผลและเสียภาษีใหเ้พียงพอท่ีรัฐจะ
นาํเป็นค่าใชจ่้ายในการใหส้วสัดิการแก่ผูสู้งอายท่ีุมีจาํนวนและสดัส่วน
เพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ 
 บางคนถึงกบัตั้งคาํถามวา่ เดก็เกิดนอ้ยลงๆอยา่งน้ี พีระมิดประชากร
จะถึงขั้นหวักลบัหรือเปล่า คาํถามหลงัสุดเร่ืองพีระมิดหวักลบัน้ี ผมขอรีบ
ตอบเสียตอนน้ีเลยวา่เป็นไปไดย้ากมาก คนไทยจะถึงขั้นไม่แต่งงานและ
ไม่ยอมมีลูกกนัเลยนั้น ผมยงัมองไม่เห็นทางท่ีจะเป็นไปไดใ้นระยะเวลา  
2-3 ร้อยปีนบัจากน้ี  
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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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ผู้หญงิไทยมลูีกเฉลีย่น้อยกว่าสองคน ไม่เพยีงพอทีจ่ะทดแทนพ่อและแม่  
 มีความกงัวลวา่เม่ือผูห้ญิงไทยมีลูกเฉล่ียตํ่ากวา่ระดบัทดแทนพอ่แม่
เช่นน้ี ในระยะยาวจะทาํใหจ้าํนวนประชากรของประเทศไทยลดลง ท่ีจริง
แลว้ อตัราเจริญพนัธ์ุรวมของผูห้ญิงไทยไดต้ ํ่ากวา่ระดบัทดแทน ท่ี 2.1 มา
ตั้งแต่ปี 2540 แลว้ แต่ประชากรไทยกย็งัเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ปัจจุบนั ผูห้ญิงไทย
มีลูกเฉล่ียคนละ 1.6 คน ในขณะท่ีมีเดก็เกิดปีละ 8 แสนราย มีคนตายปีละ 
4 แสนกวา่คน เท่ากบัมีคนเพ่ิมปีละ 3 แสนกวา่คน หรือเพิ่มประมาณ     
0.5 % ต่อปี ประชากรไทยยงัไม่ไดล้ดจาํนวนลง 
 ในอนาคตอีก 20-30 ปีขา้งหนา้ อตัราเพิ่มประชากรไทยอาจติดลบ 
ซ่ึงจะทาํใหจ้าํนวนประชากรลดลงบา้ง ในปี 2583 คาดประมาณวา่
ประชากรไทยจะลดลงเหลือ 64 ลา้นคน ซ่ึงกไ็ม่นอ้ยกวา่จาํนวน ณ 
ปัจจุบนัมาก 
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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 working-
age 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. 
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การทีม่เีดก็เกดิน้อยลงในปัจจุบัน จงึเกรงกนัว่าประเทศไทยจะขาดแคลน
แรงงานในอนาคต 
 แน่นอนวา่การท่ีเดก็เกิดนอ้ยลงในระยะหลงัๆน้ีจะทาํใหจ้าํนวน
แรงงานในอนาคตลดนอ้ยลง โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกบัจาํนวน
แรงงานในปัจจุบนั ท่ีเกิดในยคุเบบ้ีบูมของเมืองไทย 
 ปัจจุบนั ประชากรวยัแรงงาน อาย ุ15-59 ปีมีอยูป่ระมาณ 43 ลา้นคน 
ในอนาคตอีกสิบกวา่ปีขา้งหนา้ เม่ือประชากรรุ่นเกิดลา้นทยอยเขา้สู่       
วยัสูงอายแุลว้ ประชากรวยัแรงงานกจ็ะลดจาํนวนลง เหลือประมาณ 39 
ลา้นคนในปี 2573 และเหลือ 35 ลา้นคนในอีก 30 ปีขา้งหนา้ 
 ในเชิงปริมาณ เราอาจเพิม่จาํนวนแรงงานของประเทศไทยไดไ้ม่ยาก 
เพียงขยายอายแุรงงานออกไป เกบ็รักษาใหค้นอายเุกิน 60 ปียงัคงอยูใ่น
กาํลงัแรงงาน ประชากรอาย ุ60-64 ปีมีจาํนวนถึง 4-5 ลา้นคน ถา้ขยายอายุ
การทาํงานออกไปอีก 5 ปี แรงงานอาย ุ15-64 ปีในอีก 20-30 ปีขา้งหนา้ก็
จะมีจาํนวนประมาณ 40 ลา้นคน ไม่นอ้ยกวา่จาํนวนแรงงานท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนัมากนกั  
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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. 
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 ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคตอาจแกไ้ดโ้ดยการรักษา
ประชากรสูงอายใุหอ้ยูใ่นกาํลงัแรงงานใหน้านท่ีสุด มาตรการหลายอยา่ง
ท่ีน่าจะเร่ิมกนัตั้งแต่บดัน้ี เราตอ้งขยายอายเุกษียณจาก 60 ปีเป็นอยา่งนอ้ย 
65 ปี เราตอ้งปรับเปล่ียนมโนทศัน์ของคนในสงัคมเร่ืองนิยามผูสู้งอาย ุ
จากเดิม ผูสู้งอายคืุอผูมี้อาย ุ60 ปีข้ึนไปเป็นวา่อาย ุ60 ปียงัไม่แก่ ยงัทาํงาน
มีผลผลิตใหก้บัสงัคมได ้เราตอ้งขจดั "วยาคติ" หรือ อคติต่อวยัสูงอายใุห้
เหลือนอ้ยท่ีสุดในสงัคม และเราตอ้งใชแ้รงงานวยัหนุ่มสาวและ             
วยักลางคนอยา่งทะนุถนอมเพื่อแรงงานรุ่นใหม่จะคงอยูใ่นกาํลงัแรงงาน
ไดต่้อไปอีกนานแมจ้ะสูงวยัแลว้กต็าม 
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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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 ขอยอ้นกลบัมาถามคาํถามเดิมวา่ต่อไปประเทศไทยจะขาดแคลน
แรงงานหรือไม่ กต็อ้งถามกลบัวา่ "เราจะขาดแคลนแรงงานประเภทใด" 
เราอาจขาดแคลนแรงงานบางประเภท  ซ่ึงแมก้ระทัง่ทุกวนัน้ีท่ีเรามี
จาํนวนแรงงานมากถึง 42-43 ลา้นคน เรากย็งัขาดแคลนแรงงานบาง
ประเภท เช่นแรงงานประเภท สามดี dangerous งานอนัตราย dirty       
งานสกปรก และ difficult งานยาก และยงัอาจขาดแคลนแรงงานฝีมือ   
บางประเภทอีกดว้ย 
 วธีิการท่ีจะเป็นไปไดห้ากประเทศไทยในอนาคตขาดแรงงาน      
บางประเภท คือการเพิ่มจาํนวนดว้ยการนาํเขา้แรงงานเฉพาะประเภทท่ี
ขาดแคลน โลกเราทุกวนัน้ีเปิดมากข้ึน การเคล่ือนยา้ยแรงงานระหวา่ง
ประเทศคล่องตวัมากข้ึน ถา้เรามีระบบบริหารจดัการแรงงานต่างชาติท่ีมี
ประสิทธิภาพกน่็าจะแกปั้ญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีเราวติกกงัวล
ในตอนน้ีได ้
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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. 
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 หากคนไทยมีลูกกนันอ้ยลงจะทาํใหป้ระเทศไทยมีแรงงานนอ้ยลง
ในอนาคต เช่ือแน่วา่ประเทศไทยจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนวธีิการผลิต 
จะตอ้งนาํเทคโนโลยแีละเคร่ืองจกัรกลมาแทนการใชแ้รงงานมากข้ึน 
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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. 
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 ปัจจุบนัน้ี ประเทศไทยมีแรงงานขา้มชาติจาํนวนมากถึง 2-3 ลา้นคน 
แรงงานขา้มชาติเหล่าน้ีเกือบทั้งหมดอยูใ่นวยัเจริญพนัธ์ุ  แมจ้ะมี
กฎระเบียบของประเทศไทยหลายประการท่ีไม่เอ้ือใหแ้รงงานขา้มชาติมี
ลูกและใหลู้กอยูถ่าวรในประเทศไทย แต่กมี็เดก็เกิดจากแรงงานเหล่าน้ีปี
ละหลายพนัคน อนาคตเดก็ๆลูกของแรงงานขา้มชาติเหล่าน้ีอาจตอ้งอยูก่บั
เราไปอีกนาน และอาจนบัไดว้า่เป็นการเพิ่มปริมาณทรัพยากรมนุษย์
ใหก้บัประเทศไทย ชดเชยการมีลูกนอ้ยลงของคนไทยไดส่้วนหน่ึง ดงันั้น
เราตอ้งใหค้วามสาํคญัในการพฒันาคุณภาพของเดก็ๆลูกของแรงงานขา้ม
ชาติเหล่าน้ี ทั้งในดา้นการดูแลสุขภาพ และใหก้ารศึกษา 
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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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ประเทศไทยควรมีเดก็เกดิปีละเท่าไรจึงจะด ี 
 มีนกัศึกษาประชากรศาสตร์คนหน่ึงถามผมในชัว่โมงวา่ดว้ยโครงสร้าง
อายปุระชากรวา่ "พรีะมิดประชากรรูปร่างอย่างไรจึงจะดทีีสุ่ด" ผมไดต้อบ
ไปวา่ พีระมิดหรือโครงสร้างอายปุระชากรท่ีดีท่ีสุดน่าจะไม่ใช่รูปทรง
พีระมิด หากแต่น่าจะเป็นรูปแท่ง ยอดมน ประชากรมีขนาดพอๆกนัตั้งแต่
ส่วนฐานเร่ือยไปจนถึงส่วนยอด หมายความวา่ ประชากรทุกวยัมีขนาด
พอๆกนั 
 ผมอยากจะบอกวา่โครงสร้างประชากรรูปแท่งยอดมนเช่นน้ีเป็น
โครงสร้างอายปุระชากรในอุดมคติ เกิดข้ึนไดภ้ายใตข้อ้สมมุติวา่การเกิดแต่
ละปีมีจาํนวนพอๆกนัเป็นระยะเวลานาน และจาํนวนเกิดแต่ละปีนั้นพอๆ กบั
จาํนวนคนตาย หมายความวา่ ในประชากรน้ี คนเกิดใหม่พร้อมๆกนัในแต่ละ
ปีจะมีชีวิตอยูไ่ปดว้ยกนัจนกระทัง่ส้ินอายขุยั เช่นเม่ือมีอายถึุง 90 หรือ 100 ปี 
ไม่มีการตายก่อนวยัอนัสมควร เช่นตายตั้งแต่ยงัเป็นทารก วยัเดก็ วยัรุ่น      
วยัแรงงาน หรือแมก้ระทัง่ตายเม่ือเป็นผูสู้งอายวุยัตน้หรือวยักลาง 
 อยา่งประเทศไทย ถา้จะใหมี้โครงสร้างอายหุรือพีระมิดประชากรเขา้
ใกลรู้ปทรงในอุดมคติ เราก็ควรมีเดก็เกิดแต่ละปีเป็นจาํนวนพอๆ กนั เช่น
ประมาณ 7 แสน 5 หม่ืนคนต่อไปเร่ือยๆ และเดก็ท่ีเกิดพร้อมกนัแต่ละปี
เหล่าน้ีกค็วรมีสุขภาพดี ไม่เจบ็ป่วย เป็นโรค หรือเกิดอุบติัเหตุเสียชีวติก่อน
ส้ินอายขุยั ถา้เป็นอยา่งน้ีนานๆไป โครงสร้างอายขุองประชากรไทยกจ็ะเขา้
ใกลรู้ปแท่งเหล่ียมยอดมนในอุดมคติของผม 
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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. 
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โจทย์ทีต่ั้งไว้ให้ผมคดิหาคาํตอบคอื "เกดิอย่างไร ประเทศไทยจงึจะ
มัน่คง" 
 ความมัน่คงของประเทศมีความหมายกวา้งขวางมาก น่าจะ
ครอบคลุมความมัน่คงในมิติต่างๆ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง    
การปกครอง และวฒันธรรม ประเทศหน่ึงจะพฒันากา้วหนา้และมัน่คงได้
ยอ่มข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั อยา่งนอ้ยกมี็ปัจจยัหลกัคือการบริหารจดัการ
ทรัพยากรมนุษยข์องประเทศนั้น ทรัพยากรมนุษยห์รือประชากรท่ีมี
คุณภาพน่าจะเป็นตน้ทุนสาํคญัสาํหรับการสร้างความมัน่คงใหก้บั
ประเทศ 
 ประชากรท่ีมีคุณภาพตอ้งเร่ิมตั้งแต่การเกิดท่ีมีคุณภาพ เม่ือการเกิดมี
คุณภาพแลว้ต่อดว้ยการเล้ียงดู การใหก้ารศึกษาฝึกอบรม และการขดัเกลา
ทางสงัคมท่ีมีคุณภาพ ประกอบกบัการบริหารจดัการท่ีดี ทั้งในดา้นการ
สาธารณสุข สวสัดิการสงัคม การมีงานทาํ ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์น และความเสมอภาคเท่าเทียมกนั ประเทศนั้นยอ่มมีความมัน่คง
อยา่งแน่นอน 
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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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ในรอบศตวรรษทีผ่่านมานี ้นโยบายประชากรของประเทศไทยได้
เปลีย่นไปตามทศิทางการพฒันาประเทศ  
 นโยบายประชากรของประเทศไทยเร่ิมจากการนาํเขา้แรงงานและ
ลดอตัราตายเม่ือร้อยปีก่อน แลว้กมี็นโยบายส่งเสริมการเกิดในเวลาต่อมา 
เปล่ียนมาเป็นการลดอตัราเกิดเพื่อชะลออตัราเพิ่มประชากรเม่ือ 50 ปีก่อน 
มาถึงปัจจุบนัน้ี สภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติมีแผนประชากรท่ี
กาํหนดไวช้ดัเจนในแผนพฒันาฯฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 วา่จะมุ่ง
พฒันาคุณภาพของการเกิด พฒันาคุณภาพประชากรทุกกลุ่มวยั และใหมี้
สวสัดิการท่ีย ัง่ยนืสาํหรับสงัคมสูงวยั จึงเป็นท่ีชดัเจนแลว้วา่นโยบาย
ประชากรของประเทศไทยไดเ้ปล่ียนจากการเนน้ท่ีปริมาณมาเนน้ท่ี
คุณภาพของประชากร โดยเฉพาะการเปล่ียนจากการลดอตัราเกิดมาเนน้ท่ี
การส่งเสริมการเกิดท่ีมีคุณภาพ 
 ขณะน้ีเรากาํลงัจะมีนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาอนามยัการ
เจริญพนัธ์ุแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2557-2562) วา่ดว้ยการเกิดท่ีมีคุณภาพ 
ซ่ึงการเกิดท่ีมีคุณภาพตามนโยบายและยทุธศาสตร์ฯ ฉบบัน้ี หมายถึงการ
เกิดจากแม่ท่ีตั้งใจ มีความพร้อม มีการวางแผน และอยูใ่นวยัอนัสมควร  
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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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คุณภาพและคุณค่าของการเกดิเป็นเร่ืองสําคญักว่าปริมาณ  
 ในขณะท่ีเราเนน้คุณภาพของการเกิด มิไดห้มายความวา่เราจะไม่
สนใจเร่ืองปริมาณของการเกิดเสียเลย เราจะตอ้งส่งเสริมคุณค่าของ      
การเกิด รณรงคใ์หส้งัคมตระหนกัวา่การมีลูกคือการผลิตทรัพยากรมนุษย์
อนัมีค่าใหก้บัประเทศชาติ การมีลูกถือเป็นการช่วยชาติ ใครพร้อมตอ้ง
สนบัสนุนใหมี้ลูก ใครอยากมีลูก แต่มีไดย้าก รัฐตอ้งสนบัสนุนช่วยเหลือ 
ดีท่ีสุดถา้เราไดท้ั้งปริมาณและคุณภาพของการเกิด แต่ ณ วนัน้ี ขอให้
คุณภาพมาก่อนปริมาณ  
 ผมเช่ือมัน่วา่เราทาํได ้ปัจจุบนัน้ี ประเทศไทยมีการเกิดไม่มากนกั 
เพียงประมาณ ปีละไม่ถึง 8 แสนรายเท่านั้น เรามีเป้าหมายท่ีจะทาํใหก้าร
เกิดทุกรายมีคุณภาพ สาํหรับผม การเกิดท่ีมีคุณภาพคือการเกิดจากแม่ท่ี
ตั้งใจ พร้อม และวางแผน ต่อไปน้ี เราจะตอ้งทาํใหส้งัคมเห็นคุณค่าของ
การเกิดทุกรายในประเทศไทย  
 เราตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการเกิดท่ีมีคุณภาพ แลว้ตามดว้ยการศึกษาและ
การขดัเกลาทางสงัคมท่ีมีคุณภาพ เพือ่ใหส้มาชิกใหม่เหล่าน้ีพฒันาไป
อยา่งมีคุณภาพ กระบวนการน้ีจะเป็นพื้นฐานท่ีจะนาํไปสู่คุณภาพชีวติท่ีดี
ของประชากรสืบไป 
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Quality and value of every birth are the foundation of nation’s security.  

คุณภาพและคุณค่าของการเกดิทุกรายคอืความมัน่คงของประเทศครับ..... 
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 ความรู้ ความคิด และขอ้มูลท่ีใชใ้นการบรรยายคร้ังน้ี เป็นผลของโครงการศึกษาการ
เปล่ียนแปลงประชากรและครอบครัว ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากสาํนกังานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาติ และโครงการการเฝ้าระวงัทางประชากร เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม  และการดูแล   
ระยะยาว เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะของผูสู้งอายไุทย ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากโครงการส่งเสริม
การวจิยัในอุดมศึกษาและพฒันามหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ   
 ขอขอบคุณทั้งสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติและโครงการส่งเสริมการวจิยัใน
อุดมศึกษาและพฒันามหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ  ท่ีใหก้ารสนบัสนุนสถาบนัฯ อยา่งต่อเน่ือง 
 ขอบคุณรองศาสตราจารยสุ์รียพ์ร พนัพ่ึง และรองศาสตราจารยปั์ทมา วา่พฒันวงศ ์ท่ีให้
ขอ้มูลและคาํแนะนาํ เพ่ือเตรียมบทบรรยายคร้ังน้ี 
 ขอบคุณอาจารยจ์งจิตต ์ฤทธิรงค ์ท่ีช่วยเตรียมภาพประกอบคาํอธิบายท่ีใชใ้นการนาํเสนอ
และจดัเตรียมตน้ฉบบัเพ่ือพิมพเ์ป็นเอกสารฉบบัน้ี  

      ปราโมทย ์  ประสาทกลุ 

 Knowledge, ideas and information presented in this lecture were resulted from the Population and 

Family Change - PFC supported by the National Research Council of Thailand (NRCT) and the Demographic, 

Socioeconomic, Cultural, Surveillance and Long Term Care for the Well-Being of Thai Elderly supported by the 
National Research Universities (NRU).  
 Thank the National Research Council and National Research Universities for their continuous     
support to IPSR.  
 Thank Associate Professor Sureeporn Punpuing and Associate Professor Patama  Vapattanawong 
for their information and suggestion during my preparation of this lecture.  
 Thank Lecturer Jongjit Rittirong for her assistance in preparing the powerpoints and draft of this 
pamphlet.  

 Pramote Prasartkul 
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