
บทที่ 7 
 

ประชากร 
 

ผศ.ดร.บงกชรัตน  เตชะไตรศักด์ิ 
 

1.  วัตถุประสงค 
 
  เม่ือศึกษาบทน้ีแลว นักศึกษาสามารถปฏิบัติไดดังนี้ 
  1.  บอกจํานวนและอัตราเพิ่มของประชากรในประเทศไทยได 
  2. อธิบายการกระจายและความหนาแนนของประชากรได 
  3. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของภาวะเจริญพันธุและโครงสรางอายุของประชากรได 
  4. วิเคราะหรูปแบบการยายถิ่นภายในประเทศได 
  5. ระบุปญหาเก่ียวกับประชากรได 
 
2. ความนํา 
 
  ประชากรเปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับความเขาใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมทางกายภาพ และความสัมพันธกับปรากฏการณทางเศรษฐกิจ – สังคม ประเด็น
หลักในการศึกษาประชากร คือการเปลี่ยนแปลงขนาด การกระจาย โครงสรางอายุ และการยาย
ถิ่น รวมท้ังปญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว แหลงขอมูลพื้นฐานของการศึกษา
วิเคราะหรูปแบบทางพ้ืนที่ของประชากร ไดแก สํามะโนประชากรและเคหะ รายงานตาง ๆ จาก
สํามะโน และรายงานการสํารวจซ่ึงดําเนินการโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ 
  การเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับประชากรของประเทศไทยในรูปของการทําสํามะโน
ประชากรไดจัดทําขึ้นเปนคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2452 แตแลวเสร็จใน พ.ศ. 2453 และตอมาใน พ.ศ. 
2462 พ.ศ. 2472 พ.ศ. 2480 และ พ.ศ. 2490 การทําสํามะโนในระยะแรก 5 คร้ังน้ี เรียกวา
สํามะโนครัว จัดทําโดยกระทรวงมหาดไทย ตอมาใน พ.ศ. 2503 สํานักงานสถิติกลาง สํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติไดดําเนินการจัดทําสํามะโนครั้งที่ 6 และเปลี่ยนชื่อเปนสํามะโน

บทที่ 7 
ประชากร 
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  ในการจัดทําสํามะโนประชากรและเคหะน้ัน สํานักงานสถิติแหงชาติรวบรวม วิเคราะห 
และรายงานผลโดยแบงภูมิภาคในประเทศไทยออกเปนกรุงเทพมหานครและอีก 4 ภูมิภาค
ไดแก ภาคกลาง (25 จังหวัด) ภาคเหนือ (17 จังหวัด) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 จังหวัด) 
และภาคใต (14 จังหวัด) (ดูรายชื่อจังหวัดในตารางที่ 7.4) การนําเสนอเกี่ยวกับประชากรในบท
นี้จึงยึดถือการแบงภูมิภาคตามสํานักงานสถิติแหงชาติ 
 
จํานวนและอัตราเพิ่มประชากร 3. 

 
  ใน พ.ศ. 2453 เม่ือมีการทําสํามะโนครัวคร้ังแรก พบวาประชากรของประเทศมีจํานวน 
8.26 ลานคน หลังจากน้ันจํานวนประชากรไดเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ จนถึง 60.91 ลานคนใน พ.ศ. 
2543 หรือประมาณ 7.4 เทาตัวภายในระยะเวลา 90 ป (ตารางที่ 7.1) จากหลักฐานการทะเบียน
ราษฎร กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 จํานวนราษฎรทั่วประเทศมีรวม
ทั้งสิ้น 63,079,765 ลานคน เปนชาย 31,255,350 คน และหญิง 31,824,415 คน 
 
ตารางที่ 7.1  จํานวนประชากรและอัตราเพิ่ม พ.ศ. 2453 – 2543 

ปสํามะโน จํานวนประชากร อัตราเพิ่ม (รอยละตอป) 
2453 8,266,408 - 
2462 9,207,355 1.22 
2472 11,506,207 2.23 
2480 14,464,105 2.86 
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ตารางที่ 7.1  (ตอ) 
ปสํามะโน จํานวนประชากร อัตราเพิ่ม (รอยละตอป) 

2490 17,442,689 1.87 

2503 26,257,916 3.15 

2513 34,397,374 2.70 

2523 44,824,540 2.65 

2533 54,548,530 1.96 

2543 60,916,441 1.10 

 ที่มา: 1.  อักขรานุกรมภูมิศาสตรไทย เลม 1, 2546, 379 
สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543     2.  

 
  เม่ือพิจารณาอัตราเพิ่มประชากรระหวางปสํามะโน จะเห็นวามีความแปรปรวนใน
ชวงเวลาตาง ๆ หลังจากมีการทําสํามะโนประชากรครั้งแรกระหวาง พ.ศ. 2453 – 2490 เปน
ชวงที่มีการเพ่ิมประชากรอยางชา ๆ คือใชเวลาเกือบ 40 ป จึงจะมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น 1 
เทาตัว เน่ืองจากสมัยนั้นประเทศไทยยังไมมีความเจริญทางการแพทยและสาธารณสุข ทําให
อัตราตายของประชากรสูงมาก และประชากรมักเสียชีวิตดวยโรคระบาดตาง ๆ เชน 
อหิวาตกโรค มาลาเรีย วัณโรค ไขเลือดออก เปนตน ระหวาง พ.ศ. 2453 – 2462 อัตราเพ่ิมเปน
เพียงรอยละ 1.22 ซึ่งต่ํามาก ในสองชวงปสํามะโนถัดมา อัตราเพ่ิมสูงขึ้นเปนรอยละ 2.23 และ 
2.86 ตามลําดับ ชวง พ.ศ. 2480 – 2490 อัตราเพิ่มลดลงเปนรอยละ 1.87 เน่ืองจากในขณะนั้นมี
สงครามมหาเอเชียบูรพาและสงครามโลกครั้งที่ 2 สภาพความเปนอยูของประชากรในสภาวะ
สงครามไมเปนปรกติทําใหอัตราเกิดลดลงมาก ในเวลาเดียวกันอัตราตายก็สูงขึ้นเนื่องจากการ
ขาดแคลนยารักษาโรคและบริการดานสาธารณสุข เม่ือสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง อัตราเพิ่ม
ของประชากรไดกลับสูงขึ้นอยางรวดเร็วจนถึงรอยละ 3.15 ในชวง พ.ศ. 2490 – 2503 ซึ่งเปน
อัตราเพ่ิมสูงที่สุดนับตั้งแตเร่ิมมีการทําสํามะโนมาจนถึงปจจุบัน  ในระยะเวลาเพียง 23 ป (พ.ศ. 
2490 – 2503) จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา สาเหตุสําคัญที่ทําใหจํานวนประชากรใน
ระยะนี้เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วมาก คือความเจริญและการบริการทางการแพทยและสาธารณสุข
กระจายไปในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วถึงมากขึ้น อัตราตายของประชากรจึงลดลง และในขณะเดียวกัน
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  อยางไรก็ตามการเพ่ิมของประชากรในอัตราที่สูงมากทําใหเกิดความวิตกกังวลวาอาจ
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศทางดานเศรษฐกิจและสังคมได โครงการศึกษาวิจัยทาง
ประชากรโดยหนวยงานตาง ๆ ชี้แนะวาควรมีการวางแผนครอบครัว นอกจากน้ีองคกรเอกชน
เริ่มรณรงคใหบริการวางแผนครอบครัวในเขตเมืองหลายแหงเพ่ือชะลออัตราเกิดใหลดลง คร้ังถึง 
พ.ศ. 2513 รัฐบาลไดประกาศนโยบายประชากรแหงชาติเปนคร้ังแรกสนับสนุนการวางแผน
ครอบครัวแบบสมัครใจ และไดบรรจุโครงการวางแผนครอบครัวไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 – 2519) จากการรวมมือของภาครัฐและเอกชนทําใหอัตราเพ่ิมของ
ประชากรคอย ๆ ลดลงตามลําดับ ในชวงเวลา 2 ทศวรรษระหวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3 – ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2515 – 2534) นโยบายของรัฐมุงลดอัตราการเพ่ิม
ประชากรรายปจากกวารอยละ 3 เปนประมาณรอยละ 1 โดยในชวงแรกเนนการควบคุมภาวะ
เจริญพันธุ ในชวงหลังเม่ืออัตราเพิ่มของประชากรเริ่มลดลงแลวไดเนนคุณภาพของประชากร
และการกระจายของการตั้งถิ่นฐานนอกเขตกรุงเทพมหานคร (Robinson and 
Rachapaetayakom 1993) กลาวโดยสรุป นโยบายของรัฐเปนปจจัยที่กอใหเกิดการเร่ิมตนลดลง
ของภาวะเจริญพันธุ และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศซึ่งเนนการเติบโต
ทางอุตสาหกรรมมากขึ้น มีผลตอความเร็วของการลดลงนั้น 
  อัตราเพ่ิมประชากรในชวง 10 ป ระหวางการทําสํามะโนตั้งแต พ.ศ. 2523 เปนตนมา
ลดลงจากรอยละ 2.65 (พ.ศ. 2523) เปนรอยละ 1.96 (พ.ศ. 2533) และรอยละ 1.10 (พ.ศ. 
2543) ซึ่งเปนอัตราเพ่ิมต่ําที่สุดนับตั้งแตการทําสํามะโนครั้งแรก เม่ือพิจารณาในระดับภาค 
(ตารางที่ 7.2) จะเห็นไดวาการลดลงของอัตราเพ่ิมของภาคตาง ๆ มีความมากนอยแตกตางกัน
อยางชัดเจน  กรุงเทพมหานครมีอัตราเพ่ิมของประชากรซ่ึงลดลงเร็วมากที่สุดจากรอยละ 4.23 
เปนรอยละ 0.77 ภาคกลางและภาคใตมีอัตราเพ่ิมทั้ง 3 ชวงปสํามะโนคลายคลึงกัน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราเพ่ิมของประชากรลดลงคอนขางเร็วระหวาง พ.ศ. 2533 – 2543 
สวนภาคเหนือซ่ึงมีอัตราเพิ่มต่ําที่สุด (รอยละ 1.92) ใน พ.ศ. 2523 นั้น อัตราเพ่ิมคอย ๆ ลดลง
อยางชา ๆ ทั้งน้ีภาวะเจริญพันธุของจังหวัดในภาคเหนือลดลงอยางรวดเร็วระหวางป พ.ศ. 2503 
– 2517 ผลการวิจัยเม่ือ พ.ศ. 2520 พบวา การเจริญพันธุของจังหวัดเชียงใหมและลําพูน (ซึ่ง
ไดรับการวางแผนครอบครัวกอนจังหวัดอ่ืน ๆ  ถึง 7 ป) ไดลดลงอยางรวดเร็วกวารอยละ 50 หลังจาก
การวางแผนครอบครัวไมถึง 15 ป (เตียง  ผาดไธสง 2540, 7)  
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ตารางที่ 7.2  อัตราเพิ่มของประชากรในชวง 10 ป จําแนกรายภาค พ.ศ. 2523 – 2543 

อัตราเพิ่มของประชากรในชวง 10 ป (%) 
ภาค 

2523 2533 2543 

ทั่วราชอาณาจักร 2.65 1.96 1.10 
 กรุงเทพมหานคร 4.23 2.25 0.77 
 ภาคกลาง (ไมรวม กทม.) 2.55 2.16 1.63 
 ภาคเหนือ 1.92 1.54 0.77 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.67 1.93 0.90 
 ภาคใต 2.76 2.13 1.49 

ที่มา: ตัวชี้วัดสําคัญทางดานประชากรและที่อยูอาศัยฯ 2545, 2 - 15   

   
  ถึงแมวา อัตราเพิ่มของประชากรโดยรวมของประเทศจะลดต่ําลงแลวในชวง พ.ศ. 2533 

– 2543 แตก็เห็นไดวาภาคกลางและภาคใตมีอัตราเพ่ิมสูงกวาภาคอ่ืน ๆ และหากพิจารณาเปน
รายจังหวัด พบวามีบางจังหวัดที่มีอัตราเพ่ิมสูงกวาอัตราเฉลี่ยของประเทศมาก ไดแก จังหวัดที่
เปนเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร คือ ปทุมธานี (รอยละ 4.84) นนทบุรี (รอยละ 3.43) 
สมุทรปราการ (รอยละ 2.76) สมุทรสาคร (รอยละ 3.54) และนครปฐม (รอยละ 2.51) นอกจากน้ี
ยังมีจังหวัดในภาคตาง ๆ ไดแก ตาก (รอยละ 3.68) ภูเก็ต (รอยละ 3.63) ระนอง (รอยละ 3.20) 
ตราด (รอยละ 2.94) และแมฮองสอน (รอยละ 2.77) สาเหตุที่อัตราเพ่ิมของประชากรในจังหวัด
ดังกลาวสูงมากเนื่องจากการยายถิ่นเขาของประชากรจากจังหวัดอ่ืน ๆ ดวยเหตุผลทาง
เศรษฐกิจ เชน การพัฒนาอุตสาหกรรมโรงงาน อุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมการประมง 
ซึ่งทําใหเกิดความตองการแรงงานเปนจํานวนมาก (อักขรานุกรมภูมิศาสตรไทย 2546, 379 – 
380) 
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การกระจายและความหนาแนนของประชากร 4. 
 

การกระจายของประชากร   4.1 

 
   4.1.1  การกระจายของประชากรในระดับภาค พบวาระหวาง พ.ศ. 2523 – 2543 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรอาศัยอยูมากท่ีสุด รองลงมาคือภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคใต และกรุงเทพมหานครตามลําดับ โดยเปนรูปแบบการกระจายที่ไมเปลี่ยนแปลง (ตารางที่ 
7.3) ในปพ.ศ. 2543 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากร 20.8 ลานคน (รอยละ 34.2) 
 
ตารางที่ 7.3  จํานวนและสัดสวนประชากรจําแนกตามภาค พ.ศ. 2523 – 2543 

หนวย : พันคน 
จํานวนประชากร (รอยละ) 

ภาค 
2523 2533 2543 

ทั่วราชอาณาจักร 44,824.5  (100.0) 54,548.5  (100.0) 60,916.4  (100.0) 
 กรุงเทพมหานคร 4,697.1   (10.5) 5,822.4   (10.8) 6,355.1  (10.4) 
 ภาคกลาง (ไมรวม กทม.) 9,726.3   (21.7) 12,076.7   (22.1) 14,215.5 (23.3) 
 ภาคเหนือ 9,074.1   (20.2) 10,584.4   (19.4) 11,433.1 (18.8) 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15,698.9  (35.0) 19,038.5  (34.9) 20,825.3 (34.2) 
 ภาคใต 5,628.2   (12.6) 6,966.5   (12.8) 8,087.5  (13.3) 

ที่มา: ตัวชี้วัดที่สําคัญทางดานประชากรและที่อยูอาศัยฯ 2545, 2 – 15  
 
ภาคกลาง 14.2 ลานคน (รอยละ 23.3) ภาคเหนือ 11.4 ลานคน (รอยละ 18.8) ภาคใต 8.0 ลาน
คน (รอยละ 13.3) และกรุงเทพมหานคร 6.3 ลานคน (รอยละ 10.4) ถาเปรียบเทียบกับสํามะโน
ประชากรป พ.ศ. 2533 เห็นไดวาสัดสวนของประชากรมีมากขึ้นในภาคกลางและภาคใต ในขณะ
ที่กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดสวนของประชากรลดลง
เล็กนอย 
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   4.1.2  การกระจายของประชากรในระดับจังหวัด ขอมูลจากสํามะโนประชากรและ
เคหะ พ.ศ. 2543 แสดงวา จังหวัดที่มีประชากรสูงที่สุด 10 อันดับแรก ไดแก กรุงเทพมหานคร 
(6.35 ลาน) นครราชสีมา (2.56 ลาน) ขอนแกน (1.73 ลาน) อุบลราชธานี (1.69 ลาน) 
นครศรีธรรมราช (1.52 ลาน) เชียงใหม (1.50 ลาน) บุรีรัมย (1.49 ลาน) อุดรธานี (1.47 ลาน) 
ศรีสะเกษ (1.40 ลาน) และสุรินทร (1.33 ลาน) หากพิจารณาจังหวัดที่มีประชากรเกินลานคน
ของทั้งประเทศ พบวามีรวมทั้งสิ้น 18 จังหวัด อีก 8 จังหวัด ไดแก รอยเอ็ด สงขลา เชียงราย 
ชัยภูมิ นครสวรรค สกลนคร ชลบุรี และสมุทรปราการตามลําดับ (ตารางที่ 7.4)  จังหวัดที่มี
ประชากรเกินลานคนสวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคอ่ืน ๆ มีเพียงภาคละ 2 – 3 
จังหวัดเทาน้ัน 
   สําหรับจังหวัดที่มีประชากรเปนจํานวนนอยไมเกิน 250,000 คน มีรวม 9 จังหวัด 
สวนใหญอยูในภาคใตและภาคกลาง เรียงลําดับจากนอยไปมาก ไดแก ระนอง สมุทรสงคราม 
แมฮองสอน ตราด สิงหบุรี พังงา นครนายก สตูล และภูเก็ต 
 
  4.2 ความหนาแนนของประชากร 
 
   ความหนาแนนของประชากรในประเทศไทยเพิ่มจาก 87.4 คนตอตารางกิโลเมตร 
(พ.ศ. 2523) เปน 106.3 คน (พ.ศ. 2533) และ 119.0 คน ในพ.ศ. 2543 กรุงเทพมหานครมี
ความหนาแนนของประชากรสูงมากที่สุดเพ่ิมขึ้นจาก 3,001.3 คน เปน 4,051.2 คนตอตาราง
กิโลเมตร ในระยะเวลา 20 ป ในทางตรงกันขาม ภาคเหนือมีความหนาแนนของประชากรต่ํา
ที่สุดและเพ่ิมขึ้นนอยมากนับตั้งแต พ.ศ. 2523 เปนตนมา (53.5 คน / 62.4 คน / 67.4 คน
ตามลําดับ) สําหรับภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตมีความหนาแนนใกลเคียง
กับตัวเลขเฉลี่ยของประเทศทั้ง 3 ชวงเวลา โดยใน พ.ศ. 2543 มีความหนาแนน 138.9 คน 
123.3 คน และ 114.4 คน ตามลําดับ 
   เม่ือพิจารณาเปนรายจังหวัดพบวาใน พ.ศ. 2543 (ตารางที่ 7.4 และภาพที่ 7.1) 
จังหวัดที่มีความหนาแนนสูงรองจากกรุงเทพมหานคร คือจังหวัดที่มีอาณาเขตติดตอกับ
กรุงเทพมหานคร ไดแก จังหวัดนนทบุรี และสมุทรปราการซึ่งมีความหนาแนนเกิน 1,000 คน
ตอตารางกิโลเมตร จังหวัดที่มีความหนาแนนของประชากรต่ําที่สุด คือ แมฮองสอนในภาคเหนือ
ซึ่งมีความหนาแนนของประชากรประมาณ 17 คนตอตารางกิโลเมตร จากภาพที่ 7.1 กลาว
โดยรวมไดวาภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตตอนลางมีจํานวนประชากรตอ
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ตารางท่ี 7.4  จํานวน ความหนาแนนของประชากร และประชากรในเขตเทศบาลเปนรายภาค1 
และรายจังหวัด พ.ศ. 2543 

ความ
หนาแนนตอ 

1 ตร.กม. 

จํานวน
ประชากร 

ที่ ภาค/จังหวัด 
ประชากรใน
เขตเทศบาล 

(รอยละ) 
กรุงเทพมหานคร  6,355,144 4,051 100.00 

 ภาคกลาง2 14,215,503 139 34.55 

1 กาญจนบุรี 734,394 38 23.47 
2 จันทบุร ี 480,064 76 32.80 
3 ฉะเชิงเทรา 635,153 119 21.02 
4 ชลบุร ี 1,040,865 239 54.46 
5 ชัยนาท 359,829 146 12.97 
6 ตราด 219,345 78 22.86 
7 นครนายก 241,081 114 12.61 
8 นครปฐม 815,122 376 27.00 
9 นนทบุร ี 816,614 1,312 66.07 
10 ปทุมธานี 677,649 444 46.78 
11 ประจวบคีรีขนัธ 449,467 71 36.38 
12 ปราจีนบุรี 406,732 85 16.84 
13 พระนครศรีอยุธยา 727,277 285 33.03 
14 เพชรบุร ี 435,377 70 36.57 
15 ระยอง 522,133 147 39.05 
16 ราชบุร ี 791,217 152 30.57 
17 ลพบุร ี 745,506 120 16.09 
18 สมุทรปราการ 1,028,401 1,024 63.05 
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ตาราง 7.4 (ตอ) 
ความ

หนาแนนตอ 
1 ตร.กม. 

จํานวน
ประชากร 

ที่ ภาค/จังหวัด 
ประชากรใน
เขตเทศบาล 

(รอยละ) 
19 สมุทรสงคราม 204,177 490 23.48 
20 สมุทรสาคร 466,281 535 42.01 
21 สระแกว 485,632 68 14.66 
22 สระบุร ี 575,053 161 39.11 
 ภาคเหนือ 11,433,061 67 20.65 

1 กําแพงเพชร 674,027 78 12.94 
2 เชียงราย 1,129,701 97 17.68 
3 เชียงใหม 1,500,127 75 26.54 
4 ตาก 486,146 30 24.25 
5 นาน 458,041 40 13.60 
6 นครสวรรค 1,090,379 114 21.12 
7 พะเยา 502,780 79 22.02 
8 พิจิตร 572,989 127 20.53 
9 พิษณุโลก 792,678 73 19.61 
10 เพชรบูรณ 965,784 76 16.51 
11 แพร 492,561 75 21.76 
12 แมฮองสอน 210,537 17 10.13 
13 ลําปาง 782,152 62 28.77 
14 ลําพูน 413,299 92 23.96 
15 สุโขทัย 593,264 90 19.56 
16 อุตรดิตถ 464,474 59 21.42 
17 อุทัยธาน ี 304,122 45 17.87 
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ตารางที่ 7.4  (ตอ) 
ความ

หนาแนนตอ 
1 ตร.กม. 

จํานวน
ประชากร 

ที่ ภาค/จังหวัด 
ประชากรใน
เขตเทศบาล 

(รอยละ) 
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

 
 

20,825,262 123 16.75 

1 กาฬสินธุ 921,366 133 20.43 
2 ขอนแกน 1,733,434 159 21.74 
3 ชัยภูมิ 1,095,360 86 16.17 
4 นครพนม 684,444 124 13.77 
5 นครราชสีมา 2,556,260 125 21.04 
6 บุรีรัมย 1,493,359 145 13.82 
7 มหาสารคาม 947,313 179 12.23 
8 มุกดาหาร 310,718 72 15.11 
9 ยโสธร 561,430 135 11.20 
10 รอยเอ็ด 1,256,458 151 12.17 
11 เลย 607,083 53 16.96 
12 ศรีสะเกษ 1,405,500 159 10.56 
13 สกลนคร 1,040,766 108 14.01 
14 สุรินทร 1,327,901 164 7.88 
15 หนองคาย 883,704 121 20.76 
16 หนองบัวลําภู 482,207 125 22.89 
17 อํานาจเจริญ 359,360 114 17.92 
18 อุดรธานี 1,467,158 125 27.24 
19 อุบลราชธาน ี 1,691,441 107 15.92 
 ภาคใต 8,087,471 114 22.95 

1 กระบี ่ 336,210 71 16.45 
2 ชุมพร 446,206 74 18.68 
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ตารางที่ 7.4  (ตอ) 
ความ

หนาแนนตอ 
1 ตร.กม. 

จํานวน
ประชากร 

ที่ ภาค/จังหวัด 
ประชากรใน
เขตเทศบาล 

(รอยละ) 
3 ตรัง 595,110 121 20.02 
4 นครศรีธรรมราช 1,519,811 153 17.08 
5 นราธิวาส 662,350 148 24.55 
6 ปตตาน ี 595,985 307 19.53 
7 พังงา 234,188 56 14.55 
8 พัทลุง 498,471 146 14.61 
9 ภูเก็ต 249,446 459 36.66 
10 ยะลา 415,537 92 27.64 
11 ระนอง 161,210 49 19.09 
12 สงขลา 1,255,662 170 32.45 
13 สตูล 247,875 100 16.14 
14 สุราษฎรธาน ี 869,410 67 30.90 

ทั่วราชอาณาจักร 60,916,441 119 31.14 

 
หมายเหตุ: 1/ แบงภาคตามสํามะโนประชากรและเคหะ ของสํานักงานสถิติแหงชาตโิดยไมรวม

กรุงเทพมหานครในภาคกลาง 
      2/ หากรวมกรุงเทพมหานคร ความหนาแนน = 198 คนตอ 1 ตร.กม. และประชากร

ในเขตเทศบาลเปนรอยละ 54.77 
ที่มา: คํานวณจากสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543, ตารางที่ 1 
 

ความเปนเมือง 4.3 

 
  การศึกษาการกระจายของประชากรอาจพิจารณาตามเขตที่อยูอาศัยโดยแบงเขตเปน
เมืองและชนบท  “เขตเมือง” หมายถึงกรุงเทพมหานครและเขตเทศบาลทุกระดับตั้งแตเขต
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  เม่ือพิจารณารอยละของประชากรในเขตเทศบาลในระดับภาคและระดับจังหวัด พ.ศ. 
2543 พบวาภาคกลางเปนภาคเดียวที่มีประชากรในเขตเมืองเกินกวาคาเฉลี่ยของประเทศ (รอย
ละ  34 .5 )  รองลงไปเปนภาคใต  (ร อยละ  22 .9 )  ภาคเหนือ  (ร อยละ  20 .6 )  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงเปนภาคที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศมีประชากรเมืองนอยที่สุด 
(รอยละ 16.7) ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกจังหวัดมีประชากรอาศัยอยูในเขต
เมืองต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ จังหวัดที่มีประชากรเมืองเปนอัตรารอยละสูงกวาคาเฉลี่ยของ
ประเทศ รวมทั้งหมด 14 จังหวัด กระจายอยูในภาคกลางและภาคใต (ตารางที่ 7.4) เรียงจาก
มากไปนอย ไดแก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร 
ระยอง สระบุรี ภูเก็ต เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี และสงขลา จังหวัดที่
มีอัตรารอยละประชากรเขตเมืองต่ําสุด คือ จังหวัดสุรินทร รอยละ 7.9 
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ภาพที่ 7.1  ความหนาแนนของประชากรรายจังหวัด พ.ศ. 2543 
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  ในการวิเคราะหการกระจายของประชากรในเขตเทศบาล นักภูมิศาสตรสามารถคํานวณ
คาผลหารที่ตั้ง (Location Quotient หรือ LQ) ซึ่งไดจากการนําสัดสวนของประชากรในเขต
เทศบาลของแตละจังหวัดมาหารดวยสัดสวนของประชากรในเขตเทศบาลของประเทศ คา LQ ที่
มากกวา 1 แสดงวาจังหวัดน้ันมีประชากรเมืองมากกวาโดยเฉลี่ยของประเทศ หากไดคา LQ 
นอยกวา 1 หมายถึงจังหวัดน้ันมีประชากรเมืองนอยกวาโดยเฉลี่ยของประเทศ จังหวัดทั้ง 14 
จังหวัดที่กลาวถึงแลวมีคา LQ มากกวา 1 เชน กรุงเทพมหานคร 3.21 สมุทรปราการ 2.02 
ระยอง 1.27 ภูเก็ต 1.18 สงขลา 1.04 เปนตน นอกจากการพิจารณาคา LQ แลว อาจจัดทําเปน
เสนโคงลอเรนซ (Lorenz curve) เพ่ือแสดงการกระจายของประชากรในเขตเทศบาลวา
สมํ่าเสมอทั่วประเทศหรือไม จากเสนโคงลอเรนซใน พ.ศ. 2543 (ภาพท่ี 7.2) แสดงวาการ
กระจายของประชากรเมืองพิจารณาจาก 76 จังหวัดไมสมํ่าเสมอเทาใดนัก เน่ืองจากเสนกราฟที่
สรางขึ้นโคงหางออกไปมากจากเสนทแยงมุมซ่ึงเปนเสนการกระจายที่สมํ่าเสมอทั่วประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละสะสมประชากรรวม 

ภาพที่ 7.2  การกระจายของประชากรในเขตเทศบาล พ.ศ. 2543 
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โครงสรางของประชากร 5. 
 
  5.1 การลดลงของภาวะเจริญพันธุ 
 
   ระดับภาวะเจริญพันธุของประเทศไทยในชวงตนทศวรรษ 2503 อยูที่ระดับสูงมาก 
จํานวนบุตรเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งมีตลอดชวงวัยเจริญพันธุหรืออัตราเจริญพันธุรวม (total fertility 
rate) ประมาณ 6 คน ซึ่งเปนผลมาจากนโยบายของรัฐที่สนับสนุนการมีบุตรมากในสมัยนั้น 
หลังจากมีการประกาศนโยบายประชากรแหงชาติขึ้นใน พ.ศ. 2513 เนนการลดอัตราเจริญพันธุ
ลงโดยใชกลยุทธดานบริการวางแผนครอบครัว ปรากฏวาไดผลเปนอยางดี ภาวะเจริญพันธุของ
ไทยไดลดลงอยางรวดเร็วมาก กลาวคือ อัตราเจริญพันธุลดลงต่ํากวาระดับการแทนที่ 
(replacement level หรืออัตราเจริญพันธุเทากับ 2.3 ตอสตรี 1 คน) ซึ่งหมายถึง โดยเฉลี่ยแลว
สตรีไทยจะมีบุตรไมเกิน 2 คน ตลอดวัยเจริญพันธุ จากตารางท่ี 7.5 เห็นไดวา จํานวนบุตรเกิด
รอดเฉลี่ยตอสตรีเคยสมรสอายุ 15 – 49 ป ลดลงจาก 3.34 คน ใน พ.ศ. 2523 เปน 2.36 คน 
(พ.ศ. 2533) และ 1.88 คน (พ.ศ. 2543) ประชากรในเขตเมืองและเขตชนบทมีระดับภาวะเจริญ
พันธุที่ไมแตกตางกันมากและขนาดครอบครัวที่ตองการใกลเคียงกันมากประมาณ 2 คน ทั้งนี้
เปนผลมาจากบริการคุมกําเนิดที่สะดวกและทั่วถึงทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท 
 

ตารางที่ 7.5  จํานวนบุตรเกิดรอดเฉลี่ยจําแนกตามภาค พ.ศ. 2523 – 2543   

 
ภาค พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2543 

ทั่วราชอาณาจักร 3.34 2.36 1.88 
 กรุงเทพมหานคร 2.65 1.84 1.51 
 ภาคกลาง (ไมรวม กทม.) 3.18 2.15 1.66 
 ภาคเหนือ 3.08 2.11 1.78 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.74 2.68 2.06 
 ภาคใต 3.48 2.66 2.17 

 
ที่มา: ตัวชี้วัดที่สําคัญทางดานประชากรฯ 2545, 2 – 15    
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เม่ือพิจารณาภาวะเจริญพันธุในระดับภาค พบวามีรูปแบบคลายคลึงกับระดับประเทศและมีความ
แตกตางกันเล็กนอยระหวางภาค กลาวคือ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคเหนือ อัตราเจริญ
พันธุรวมมีระดับต่ํากวาอัตราการแทนที่ สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตอยูในระดับ
ใกลเคียงกับอัตราการแทนที่ การลดลงของภาวะเจริญพันธุเกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ทําใหความตองการบุตรลดลง สัดสวนของสตรีที่ไมสมรสสูงขึ้นและแตงงานชาลง รวมทั้งการ
ใหบริการวางแผนครอบครัวที่ไดผล (กุศล  สุนทรธาดา 2538, 2) 
  การลดลงของภาวะเจริญพันธุอยางรวดเร็วสงผลถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานขนาด
ประชากร  นอกจากจะทําใหประชากรเพิ่มขึ้นชาลงแลว ยังสงผลใหสตรีที่อยูในวัยเจริญพันธุ 
(อายุ 15 – 49 ป) ลดลง ในป พ.ศ. 2543 สตรีในวัยเจริญพันธุมีรอยละ 29.3 ของประชากรทั้ง
ประเทศและจะลดลงไปอีกในอนาคตซึ่งจะสงผลกระทบใหอัตราเพิ่มประชากรลดลงดวย 
 
  5.2  พีระมิดประชากร 
 
  นอกจากการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากรแลว การลดลงของภาวะเจริญพันธุยังมีผลตอ
โครงสรางอายุของประชากรอีกดวย หากคงคาอัตราเจริญพันธุที่ระดับการแทนที่ หรือการเจริญ
พันธุที่มีบุตรพอจะทดแทนตนเองไดพอดีตลอดไปแลวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุเขา
สูสภาวะสมดุล หรืออัตราเกิดและอัตราการตายจะมีคาเทากันทําใหอัตราเพิ่มประชากรเปนศูนย 
ขนาดของประชากรก็จะคงตัว  แตสิ่งที่เกิดขึ้นคืออัตราเจริญพันธุที่มีคาไมถึง 2 ซึ่งทําใหสัดสวน
ของประชากรในวัยเด็กลดลง ในขณะที่สัดสวนของผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น 
  พีระมิดประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2503 – 2543 (ภาพที่ 7.3) สะทอนใหเห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุของประชากร โดยเฉพาะสัดสวนประชากรวัยเด็กซ่ึงมีอายุตั้งแต 
0 – 14 ป ใน พ.ศ. 2503 ประชากรกลุมน้ีมีรอยละ 43.1 และเพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ 45.1 ใน พ.ศ. 
2513 การที่ประชากรวัยเด็กมีสัดสวนสูงมาก เน่ืองจากอัตราเจริญพันธุรวมที่สูงมากในชวงเวลา
นั้น รูปพีระมิดประชากรจึงมีฐานกวางมาก ตอมาใน พ.ศ. 2523 ประชากรวัยเด็กมีสัดสวนลดลง
เหลือเพียงรอยละ 38.3 ประชากรวัยทํางาน (อายุ 15 – 59 ป) เพ่ิมจากรอยละ 49.1 ใน พ.ศ. 
2513 เปนรอยละ 56.2 สําหรับประชากรสูงอายุมีรอยละ 5.5  ภาวะเจริญพันธุที่ลดลงในชวง 
พ.ศ. 2513 – 2523 มีผลทําใหประชากรวัยเด็กมีนอยลง ในขณะเดียวกันประชากรที่เคยอยูในวัย
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2503 2513 

2523 2533 

2543 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7.3  พีระมิดประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2503 – 2543 
ที่มา: อักขรานุกรมภูมิศาสตรไทย เลม 1, 2545, 390 
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  การลดลงของสัดสวนประชากรวัยเด็กในชวงประมาณ 3 ทศวรรษที่ผานมา ทําใหเกิดผล
ดีในแงที่วาประชากรวัยทํางานมีสัดสวนสูงมากขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับประชากรในวัยเด็ก แตก็มี
ขอเสียคือหากภาวะเจริญพันธุยังคงต่ําอยูตอไปเชนน้ีเปนเวลานาน ในที่สุดสัดสวนของประชากร
วัยทํางานก็จะคอย ๆ ลดนอยลงกวาเดิม แตจะไปเพิ่มมากขึ้นในกลุมของประชากรวัยสูงอายุซึ่ง
เปนกลุมที่เปนภาระของประเทศ 
  เม่ือพิจารณาถึงอัตราสวนการเปนภาระ หรือการที่ประชากรวัยแรงงานอายุ 15 – 59 ป 
ตองรับภาระประชากรในวัยอ่ืน ๆ (ตารางที่ 7.6) พบวา อัตราสวนการเปนภาระรวมใน พ.ศ. 
2543 เทากับ 51.2 กลาวคือ ประชากรที่อยูในวัยทํางาน 100 คน ตองรับภาระเลี้ยงดูเด็กและ
คนชรา 51 คน อัตราสวนนี้มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2533 เล็กนอย เน่ืองจากการลดลงของ
ประชากรวัยเด็กและการเพ่ิมขึ้นของสัดสวนประชากรวัยทํางาน อยางไรก็ตามถาพิจารณาโดย
ละเอียดพบวา อัตราสวนการเปนภาระวัยชราสูงขึ้นกวาเดิมจาก 11.7 ใน พ.ศ. 2533 เปน 14.4 
ใน พ.ศ. 2543 นอกจากนี้มีความแตกตางระหวางเขตเมืองกับเขตชนบท และระหวางภาคตาง 
ๆ  กลาวคือ  อัตราสวนการเปนภาระในเขตเทศบาลต่ํ ากว านอกเขตเทศบาล  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตมีอัตราสวนการเปนภาระสูงกวาภาคอ่ืน ๆ มาโดยตลอด 
 
  5.3  ประชากรสูงอายุ 
 
  ในชวงระหวางปสํามะโน พ.ศ. 2503 – 2533 จํานวนประชากรทั้งประเทศมีเพ่ิมขึ้น
ประมาณ 2 เทา โดยเพ่ิมจาก 26.3 ลานคน เปน 54.5 ลานคน ในขณะท่ีผูสูงอายุในชวงเวลา
เดียวกันมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นเปน 3 เทา โดยเพ่ิมจาก 1.2 ลานคน เปนประมาณ 3.9 ลานคน 
จากการคาดคะเนประชากร พ.ศ. 2541 – 2568 พบวาประชากรสูงอายุจะมีสัดสวนเพ่ิมสูงเกิน
กวารอยละ 10 ของประชากรทั้งหมดของประเทศภายในป พ.ศ. 2553 (ตารางที่ 7.7) และเม่ือถึง 
พ.ศ. 2568 ประชากรสูงอายุจะมีประมาณ 13.8 ลานคนหรือรอยละ 20  สําหรับสัดสวน
ประชากรสูงอายุวัยปลาย (80 ปขึ้นไป) ตอประชากรทั้งหมดก็มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อย ๆ 
เชนเดียวกัน คือเพ่ิมจากรอยละ 0.6 ใน พ.ศ. 2541 เปนรอยละ 1.0 ใน พ.ศ. 2553 และรอยละ 
1.7 ใน พ.ศ. 2568 นอกจากน้ียังมีการคาดคะเนวาประชากรรุนเกิดลาน (หรือประชากรที่เกิด
ระหวาง พ.ศ. 2506 – 2526 ซึ่งมีจํานวนเกิดสูงเกินลานคน) จะเร่ิมเขาสูวัยสูงอายุใน พ.ศ. 2566 
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ตารางที่ 7.6  อัตรารอยละของประชากรจําแนกตามหมวดอายุและอัตราสวนการเปนภาระจําแนกตามภาค พ.ศ. 2533 – 2543 
 

2533 2538 2543 

หมวดอายุ1 หมวดอายุ หมวดอายุ 
ภาค 

0-14 
ป 

15-59
ป 

60 ป
ขึ้นไป 

อัตราสวน
การเปน
ภาระ2 

0-14 
ป 

15-59
ป 

60 ป
ขึ้นไป 

อัตราสวน
การเปน
ภาระ 

0-14 
ป 

15-59
ป 

60 ป
ขึ้นไป 

อัตราสวน
การเปน
ภาระ 

ทั่วราชอาณาจักร 29.2 63.4 7.4 57.7 27.9 64.0 8.1 56.2 24.4 66.1 9.5 51.2 
 ในเขตเทศบาล 23.3 70.3 6.4 42.2 24.5 68.1 7.4 46.9 20.3 70.7 9.0 41.4 
 นอกเขตเทศบาล 30.6 61.8 7.6 61.8 28.7 63.0 8.3 58.7 25.9 64.5 9.6 55.0 
กรุงเทพมหานคร 21.5 72.5 6.0 37.9 21.8 71.6 6.6 39.7 17.5 74.1 8.4 34.9 
ภาคกลาง (ไมรวม กทม.) 27.0 64.4 8.6 55.4 25.3 65.4 9.3 52.9 22.1 68.0 9.9 47.0 
ภาคเหนือ 26.8 64.8 8.4 54.4 25.5 65.0 9.5 53.8 23.0 66.2 10.8 51.0 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33.1 60.5 6.4 65.2 31.1 61.7 7.2 62.1 26.9 64.6 8.5 54.7 
ภาคใต 32.5 60.0 7.5 66.9 32.4 59.8 7.8 67.2 27.3 63.0 9.7 58.7 

   หมายเหตุ:  1/ หมวดอายุ 3 หมวด รวมเปนรอยละ 100.0 
      2/ ตอประชากรอายุ 15 – 59 ป 100 คน 
   ที่มา: 1. รายงานลักษณะประชากรจากการสํารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2538 – 2539, 10 
      2. ตัวชี้วัดที่สําคัญทางดานประชากรและที่อยูอาศัยฯ 2545, 2 – 15  
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ตารางที่ 7.7  จํานวนและสัดสวนของประชากรสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) และประชากรสูงอายุวัย

ปลาย (80 ปขึ้นไป) จากการคาดคะเนประชากร พ.ศ. 2541 – 2568 
หนวย : พันคน 

60 ป ข้ึนไป 80 ป ข้ึนไป 
พ.ศ. ประชากรทัง้หมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
2541 60,757.0 5,240.9 8.6 345.8 0.6 
2543 62,056.2 5,558.7 9.0 361.6 0.6 
2548 64,845.2 6,348.0 9.8 482.0 0.7 
2553 67,004.1 7,441.0 11.1 675.6 1.0 
2558 68,645.9 9,127.1 13.3 868.9 1.3 
2563 69,901.0 11,308.8 16.2 1,026.2 1.5 
2568 70,767.9 13,890.9 19.6 1,195.1 1.7 

ที่มา: ดัดแปลงจากปราโมทย ประสาทกุล และคณะ 2542, 51 
 
และชวงเวลา 2 – 3 ทศวรรษหลังจากน้ันสังคมไทยจะเปนสังคมผูสูงอายุอยางแทจริง (ปราโมทย  

ประสาทกุล และคณะ 2548, 18) 
 
  จากสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 ประเทศไทยมีจํานวนผูสูงอายุถึง 5.8 ลาน
คน จํานวนผูสูงอายุที่เปนหญิงมีมากกวาผูสูงอายุชาย อาจเปนเพราะผูสูงอายุที่เปนหญิงมีความ
ยืนยาวของชวีิตมากกวาผูสูงอายุชาย อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดของชายและหญงิ คือ 69.97 
และ 74.99 ป ตามลําดับ  สวนอายุคาดเฉลี่ยเม่ืออายุ 60 ปของชายคือ 20.29 ของหญิงคือ 
23.89 ป (สถิติสาธารณสขุ พ.ศ. 2544, 22) เม่ือพิจารณาการกระจายรายภาค พบวาภาคเหนือ
เปนภาคที่มีผูสูงอายุสูงสุด คือรอยละ 10.8 และกรุงเทพมหานครมีสัดสวนของผูสงูอายุต่ําสุดคือ
รอยละ 8.4 (ตารางที่ 7.7)
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  การศึกษาลักษณะทางสังคมของผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุสวนใหญอยูในครัวเรือนที่มี
สมาชิก 2 – 3 คน แตมีผูสูงอายุที่อาศัยอยูคนเดียวประมาณรอยละ 5.5 ผูสูงอายุที่เปนหัวหนา
ครัวเรือนมีรอยละ 60.2 โดยผูสูงอายุชายมีสัดสวนการเปนหัวหนาครัวเรือนสูงกวาหญิง 2 เทา 
ดานสถานภาพสมรส ผูสูงอายุสวนใหญยังคงอยูกับคูสมรส (รอยละ 60) ขณะที่กวา 1 ใน 3 เปน
หมาย (รอยละ 35.3) มีเพียงรอยละ 2.4 ที่เปนโสด ในดานการศึกษา ประมาณรอยละ 63 ของ
ผูสูงอายุมีการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษา โดยผูสูงอายุชายมีสัดสวนสูงกวาหญิงในเกือบทุก
ระดับการศึกษา 
  ลักษณะทางเศรษฐกิจของผูสูงอายุ พบวา รอยละ 33.6 ของผูสูงอายุเปนผูมีงานทําโดย
ผูสูงอายุชายมีงานทํามากกวาหญิงเกือบ 2 เทา งานที่ผูสูงอายุทําสวนใหญเปนงานในภาค
เกษตรกรรม (รอยละ 66.1) เน่ืองจากรูปแบบการประกอบอาชีพของประชากรไทยยังคงเปน
อาชีพเกษตรกรรม งานนอกภาคเกษตรกรรมที่ผูสูงอายุทําน้ันสวนใหญเปนงานดานพาณิชยก
รรมและการผลิต ผูสูงอายุที่มีงานทําสวนใหญเปนผูประกอบธุรกิจสวนตัว และมีผูสูงอายุไมนอย
ที่มีสถานภาพการทํางานเปนลูกจางเอกชน สําหรับรายไดเฉลี่ยของผูมีงานทําสวนใหญไมเกิน 
2,000 บาท ในกลุมรายไดต่ํามีสัดสวนผูหญิงมากกวา แตในกลุมรายไดตั้งแต 4,000 บาทขึ้นไป 
มีสัดสวนผูชายมากกวา   
  ผลการศึกษาภาวะสุขภาพของผูสูงอายุใน พ.ศ. 2544 พบวารอยละ 35.5 มีการเจ็บปวย
โดยผูสูงอายุหญิงมีแนวโนมของการเจ็บปวยสูงกวาชาย กลุมโรคที่ผูสูงอายุเปนมากที่สุด คือ 
โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบกลามเน้ือ เสนเอ็น กระดูก และโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งทั้ง
ผูสูงอายุชายและหญิงมีรูปแบบไมแตกตางกัน สําหรับคารักษาพยาบาลผูสูงอายุสวนใหญ (รอย
ละ 80) ไดรับสวัสดิการคารักษาพยาบาลจากบัตรสงเคราะห บัตรประกันสุขภาพ และสวัสดิการ
ขาราชการหรือขาราชการบํานาญ 
 
6.   การยายถิ่น 
 
  การย ายถิ่ น เป นตั วแปรสํ าคัญในการศึกษาการกระจายของประชากรและ
กระบวนการพัฒนาประเทศ ในปจจุบันอัตราการเพ่ิมของประชากรไทยลดลงมากแลว การยายถิ่น
ของประชากรจึงมีความสําคัญตอความแตกตางของการเพิ่มของประชากร ระหวางเขตเมืองและ
เขตชนบท ระหวางจังหวัด และระหวางภาคในประเทศ ขอมูลเกี่ยวกับการยายถิ่นซ่ึงสํารวจโดย
สํานักงานสถิติแหงชาติแบงออกเปนการยายถิ่นในชวง 5 ป กอนวันสํามะโน (อายุตั้งแต 5 ปขึ้นไป) 
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  6.1  จํานวนผูยายถ่ิน 
 
  ระดับการยายถิ่นในประเทศไทยโดยสวนรวมคอนขางต่ํา ประชากรที่มีอายุตั้งแต 5 ป
ขึ้นไปและยายถิ่นอยางนอยหน่ึงคร้ังในชวงเวลา 5 ปกอนสํามะโน พ.ศ. 2533 ทั้งประเทศรวม 
4,026,100 คน หรือรอยละ 8.0 ของประชากรรวมอายุ 5 ปขึ้นไป อัตรารอยละของผูยายถิ่น
จําแนกตามภาคสูงสุดอยูที่กรุงเทพมหานคร (รอยละ 13.3) รองลงไปไดแก ภาคกลาง (รอยละ 
11.7) ภาคใต (รอยละ 7.5) ภาคเหนือ (รอยละ 6.6) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 5.0) 
  ตอมาใน พ.ศ. 2543 จากสํามะโนประชากรและเคหะพบวา ประชากรที่ยายถิ่นภายใน
เวลา 5 ป รวมทั้งสิ้น 3,823,840 คน หรือรอยละ 6.2 ของประชากรทั้งหมด เม่ือพิจารณาจํานวน
ผูยายถิ่นแยกรายภาคพบวา ภาคกลางมีสัดสวนผูยายถิ่นสูงสุด คือรอยละ 11.5 รองลงมาคือ 
กรุงเทพมหานคร (รอยละ 8.2) ภาคใต (รอยละ 6.4) ภาคเหนือ (รอยละ 4.3) และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 3.1) 
  จากอัตรารอยละของผูยายถิ่นในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคอ่ืน ๆ จะเห็นไดวา
ก รุง เทพมหานครและภาคกลางมีผู ย ายถิ่น เปน สัดสวนสู งกว าภาค อ่ืน  ๆ  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีผูยายถิ่นต่ําที่สุดทั้งใน พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2543 นอกจากนี้ยังมี
แนวโนมการลดลงของสัดสวนผูยายถิ่นในทุกภูมิภาค 
 

ประเภทและทิศทางการยายถ่ิน   6.2 

 
6.2.1 สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2533 

 
   ใน พ.ศ. 2533 พิจารณาจากภาคท่ีอยูปจจุบันของผูยายถิ่น (ตารางที่ 7.8) พบวาใน
ระดับประเทศรอยละ 31.3 ยายภายในจังหวัดที่อยู รอยละ 19.1 ยายภายในภาคเดียวกัน รอย
ละ 37.7 ยายระหวางภาค และรอยละ 11.9 ยายจากตางประเทศและไมทราบสถานที่อยูกอน
ยาย ในระดับภาค ภาคกลางมีผูยายระหวางภาคมากกวาแบบอ่ืน ๆ (รอยละ 42.6) ในขณะที่
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   สําหรับการยายระหวางภาคซึ่งเปนประเภทของการยายถิ่นที่มีสัดสวนสูงสุด 
กรุงเทพมหานครมีผูยายถิ่นมากที่สุดและมาจากทุกภาค โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคกลาง จุดหมายปลายทางที่สําคัญรองลงมาคือ ภาคกลางซึ่งมีผูยายถิ่นเขามาจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานครมากกวาภาคอ่ืน ภาคเหนือรับผูยายถิ่นจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมากกวาภาคกลางและกรุงเทพมหานครเล็กนอย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีประชากรจากกรุงเทพมหานครและภาคกลางยายเขาไปอยูมาก สวนภาคใตผูยายถิ่นเขาสวน
ใหญมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร 
   กรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางรับผูยายถิ่นสุทธิ (ผูยายถิ่นเขา – ผูยายถิ่นออก) 
จากทุกภาค กลาวคือ แมวากรุงเทพมหานครรับผูยายถิ่นเขาจากภาคอ่ืน ๆ มาก แตก็มีปริมาณ
การยายออกจากกรุงเทพมหานครมากเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการยายเขาสูภาคกลาง ภาค
กลางรับผูยายถิ่นสุทธิมากเปนอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร สวนใหญเปนการยายมาจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ
ภาคใตมีการยายถิ่นสุทธิเปนลบ (ผูยายถิ่นออกมากกวาผูยายถิ่นเขา) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปนภาคที่มีปญหาเก่ียวกับเศรษฐกิจมากที่สุดและเปนภาคที่ดึงดูดใจผูยายถิ่นนอยที่สุด จึงทําให
มีผูยายถิ่นออกมากที่สุด โดยเฉพาะการยายไปสูกรุงเทพมหานครและภาคกลาง ภาคเหนือ
สูญเสียผูยายถิ่นออกสุทธิใหทุกภาค ยกเวนรับผูยายถิ่นสุทธิจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใตสูญเสียผูยายถิ่นใหแกกรุงเทพมหานครและภาคกลางมากกวาการรับผูยายถิ่นสุทธิจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ (รายงานเชิงวิเคราะห ฉบับที่ 1, 2533) 
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ตารางที่ 7.8  อัตรารอยละของผูยายถิ่น จําแนกตามสภาพการยายถิ่นและภาคที่อยูปจจุบัน  
พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2540 

 

จํานวนผู ยายภายใน
จังหวัดท่ีอยู 

ยายภายใน
ภาคเดียวกัน 

ยายระหวาง
ภาค ภาคที่อยูในปจจบุัน 

ยายถ่ิน 

ยายจาก
ตางประเทศ
และไมทราบ 

พ.ศ. 2533      
 ทั่วราชอาณาจักร 4,026,100 31.3 19.1 37.7 11.9 
  กรุงเทพมหานคร 732,300 - - 87.2 12.8 
  ภาคกลาง (ไมรวม กทม.) 1,313,500 29.2 19.2 42.6 9.0 
  ภาคเหนือ 642,000 40.4 20.2 19.9 19.5 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 863,200 47.9 31.0 12.6 8.5 
  ภาคใต 475,100 42.7 25.4 17.6 14.3 
พ.ศ. 2540      

 ทั่วราชอาณาจักร 3,159,069 34.9 16.6 46.7 1.8 
  กรุงเทพมหานคร 196,838 - - 96.5 3.5 
  ภาคกลาง (ไมรวม กทม.) 1,082,539 44.8 14.5 40.2 0.5 
  ภาคเหนือ 407,551 36.4 19.7 41.7 2.2 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,042,556 22.2 16.0 59.2 2.6 
  ภาคใต 429,579 55.5 28.0 14.6 1.8 

 
ที่มา: 1.  รายงานเชิงวิเคราะหฉบับที่ 1 การยายถิ่น สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2533, 14 

รายงานผลการสํารวจการยายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2540, 16    2.  

 
  ปฏิสัมพันธระหวางภาคอาจพิจารณาจากกระแสการยายถิ่นระหวางภาคดังกลาวขางตน 
ปรากฏวากระแสการย ายถิ่ นระหว างภาคที่ ใหญที่ สุดคือกรุ ง เทพมหานครกับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร
กับภาคกลาง เน่ืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ การคาและการคมนาคมระหวางภาคกลางและ
ภาคอ่ืนๆ ซึ่งสะดวก มีสวนสําคัญทําใหแรงงานและทรัพยากรจากภาคตาง ๆ หลั่งไหลเขาสู
กรุงเทพมหานครและภาคกลางมากกวาภาคอ่ืนๆ  ระยะทางนับวามีความสําคัญตอกระแสการ
ยายถิ่น เห็นไดจากกระแสการยายถิ่นระหวางภาคใตกับภาคเหนือ และภาคใตกับภาค
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  การยายถิ่นใน พ.ศ. 2533 เปนการยายถิ่นเขาสูเขตเมืองรอยละ 36.0 และเขาสูเขตชนบท
รอยละ 64.0 ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เพ่ิมขึ้นในเขตเมืองทําใหกระแสการยายถิ่น
เขาสูเขตเมืองเพ่ิมขึ้นจากเดิม (รอยละ 23.0 และรอยละ 34.8 ใน พ.ศ. 2513 และ 2523) ในทาง
กลับกันกระแสการยายถิ่นเขาเขตชนบทมีแนวโนมลดลงจากรอยละ 77.0 ใน พ.ศ. 2513 และรอย
ละ 65.2 ใน พ.ศ. 2523 การยายถิ่นเขาสูเขตเมืองมีตนทางจากเขตชนบทมากกวาจากเขตเมือง
เล็กนอย (รอยละ 18.4 และ 13.5 ตามลําดับ) สําหรับการยายถิ่นเขาสูเขตชนบทสวนมากเปนการ
ยายระหวางเขตชนบท (รอยละ 40.9) แมวามีแนวโนมลดลงเรื่อย ๆ และเปนตนทางจากเขตเมือง
มากขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2513 
 

6.2.2 การสํารวจการยายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2540 
   ผลการสํารวจการยายถิ่นของประชากรในชวง 2 ป กอนการสํารวจเม่ือ พ.ศ. 2540 
พบวามีผูยายถิ่น จํานวน 3,159,069 คน ภาคกลางมีสัดสวนของผูยายถิ่นสูงสุดในขณะที่
กรุงเทพมหานครมีสัดสวนของผูยายถิ่นต่ําสุด เม่ือพิจารณาประเภทการยายถิ่น มีการยายถิ่น
ระหวางภาครอยละ 46.7 ยายภายในจังหวัดเดียวกับที่อยูรอยละ 34.9 และยายระหวางจังหวัด
ภายในภาคเดียวกันรอยละ 16.6 (ตารางที่ 7.8) 
   กรุงเทพมหานครมีผูยายถิ่นระหวางภาคสูงสุด (รอยละ 96.5) ภาคกลางมีผูยายถิ่น
ภายในจังหวัด และยายถิ่นระหวางภาคในสัดสวนใกลเคียงกัน ภาคเหนือก็มีรูปแบบคลายกับ
ภาคกลาง ผูยายถิ่นที่อาศัยอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยายถิ่นระหวางภาคเปนอัตรารอยละ
สูงสุด (รอยละ 59.2) ในทางกลับกันภาคใตมีการยายถิ่นภายในจังหวัดที่อยูรอยละ 55.5 ซึ่งสูง
กวาภาคอ่ืน ๆ  
   กระแสการยายถิ่นระหวางภาคจากการสํารวจใน พ.ศ. 2540 มีความคลายคลึงกับ
กระแสการยายถิ่นในสํามะโน พ.ศ. 2533 กลาวคือ กระแสที่ใหญที่สุดคือระหวาง
กรุ ง เทพมหานครกับภาคตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อ  รองลงมาคื อภาคกลาง กับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานครกับภาคกลาง เม่ือพิจารณาการยายถิ่นสุทธิของแตละ
ภาค พบวาการยายถิ่นสุทธิของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือมีผลเปน
บวก แตกรุงเทพมหานครและภาคใตมีผลเปนลบ ซึ่งนาจะมีสาเหตุมาจากการอพยพจากภาค
ตาง ๆ มายังกรุงเทพมหานครเพ่ือหางานทําในชวงหนาแลง แตเม่ือถึงฤดูทํานา ซึ่งเปนชวงที่ทํา

GE253 205 



   การยายถิ่นระหวางเขตเมืองและเขตชนบทใน พ.ศ. 2540 สวนใหญ เปนการยาย
เขาสูเขตชนบท (รอยละ 78.7) โดยการยายระหวางชนบทดวยกันและจากเขตเมืองสูเขตชนบท
มีสัดสวนใกลเคียงกัน คือรอยละ 39.5 และ 37.2 ตามลําดับ สวนการยายถิ่นเขาสูเขตเมืองมีตน
ทางจากเขตชนบทสูงเกือบ 2 เทาของการยายระหวางเขตเมืองดวยกัน (รอยละ 13.4 และ 7.2 
ตามลําดับ) รูปแบบการยายระหวางเขตเมืองและเขตชนบทเชนนี้แตกตางไปจากที่พบใน พ.ศ. 
2533  

 
   6.2.3  สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543  
   จากสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 ผูยายถิ่นเขาสูภาคกลางมีจํานวน
มากกวาภาคอ่ืน ๆ อยางเห็นไดชัด สวนผูยายถิ่นออกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวน
สูงสุด จากภาพที่ 7.4 ซึ่งแสดงจํานวนผูยายถิ่นเขาและออกรายภาค แสดงวา ภาคกลาง 
กรุงเทพมหานครและภาคใตมีการยายถิ่นสุทธิเปนบวก หรือ ผูยายถิ่นเขามากกวาผูยายถิ่นออก 
สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีการยายถิ่นสุทธิเปนลบ เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบวาจังหวัดในภาคกลางที่มีปริมาณการยายถิ่นสุทธิมากและเปนบวก คือ จังหวัดที่
เปนเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร เชน ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร เปน
ตน ในภาคใตจังหวัดที่มีการยายถิ่นสุทธิมากไดแก ภูเก็ต สงขลา และสุราษฎรธานี สวน
นครศรีธรรมราชและพัทลุงมีการยายถิ่นออกมากกวายายถิ่นเขา ภาคเหนือแมวาโดยรวมมีการ
ยายถิ่นสุทธิเปนลบ แตมีอยู 4 จังหวัดที่ จํานวนผูยายถิ่นเขามากกวาผูยายถิ่นออกเรียง
ตามลําดับ ไดแก เชียงใหม ตาก แมฮองสอนและลําพูน ตารางที่ 7.9 แสดงจังหวัดที่มีผูยายถิ่น
เขาและออกสูงสุด 10 อันดับโดยไมรวมกรุงเทพมหานคร สําหรับจังหวัดที่มีผูยายถิ่นเขามาก
สวนใหญอยูในภาคกลาง ในขณะที่ จังหวัดที่มีผูยายถิ่นออกมากเกือบทั้งหมดอยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ภาพที่ 7.4   จํานวนผูยายถิ่นเขาและผูยายถิ่นออก ทั่วราชอาณาจักร กรุงเทพมหานครและภาค        
   พ.ศ. 2543  
ที่มา: รายงานสรุปขอมูลการยายถิ่นของประชากรไทยรายจังหวัดจากสํามะโนประชากรและ

เคหะ พ.ศ. 2543, แผนภูมิที่ 1 

   
  ถึงแมวายังไมมีรายงานวิเคราะหประเภทและทิศทางของการยายถิ่นจากสํามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 จากการคํานวณเบื้องตนพบวา การยายถิ่นภายในจังหวัดที่อยู
ปจจุบันโดยรวมทั้งประเทศคิดเปนรอยละ 24.1 ผูยายถิ่นระหวางภาคมีสัดสวนใกลเคียงกับที่พบ
ใน พ.ศ. 2533 กลาวคือ กรุงเทพมหานครรอยละ 87.3 ภาคกลางรอยละ 48.7 ภาคเหนือรอยละ 
22.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอยละ 20.3 และภาคใตรอยละ 19.6 กระแสการยายถิ่นหลัก
เปลี่ยนแปลงจากเดิมเล็กนอย กระแสหลักคือระหวางกรุงเทพมหานครและภาคกลาง รองลงมา
คือระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคกลางและระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ
กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 7.9 ผูยายถิ่น เขา – ออก 10 จังหวัดสูงสุดจากสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543     
(ไมรวมกรุงเทพมหานคร) 

 

ผูยายถ่ินเขา1 ผูยายถ่ินออก2 

อันดับ 
จังหวัด จํานวน จังหวัด จํานวน 

สมุทรปราการ  1 175,178 นครราชสีมา 84,319 
 2 ปทุมธานี 167,357 ขอนแกน 68,376 
 3 นนทบุร ี 152,318 อุบลราชธาน ี 62,213 
 4 ชลบุร ี 136,645 นครศรีธรรมราช 61,829 
 5 สมุทรสาคร 91,653 อุดรธานี 59,187 
 6 นครปฐม 78,360 บุรีรัมย 56,907 
 7 เชียงใหม 68,831 รอยเอ็ด 54,848 
 8 นครราชสีมา 68,098 สุรินทร 52,730 
 9 ระยอง 64,782 ศรีสะเกษ 48,070 
 10 พระนครศรีอยุธยา 58,895 นครสวรรค 46,110 

 
หมายเหตุ: 1/ รวมผูยายถิ่นระหวางจังหวัดภายในภาคเดียวกัน ผูที่ไมทราบสถานที่อยูกอนยาย 

และผูที่ยายมาจากตางประเทศ 
ไมรวมผูยายถิ่นออกไปตางประเทศ        2/ 

ที่มา: รายงานสรุปขอมูลการยายถิ่นของประชากรไทยรายจังหวัดจากสํามะโนประชากรและ
เคหะ พ.ศ. 2543, 5 - 8  

 
  6.3  ลักษณะของผูยายถ่ินและเหตุผลที่ยายถ่ิน 
 
  ผูยายถิ่นในระหวาง พ.ศ. 2528 – 2533 สวนใหญอยูในวัยหนุมสาว โดยอัตราการยาย
ถิ่นสูงสุดในหมวดอายุ 20 – 24 ป แลวลดลงเม่ืออายุสูงขึ้น สวนผูยายถิ่นเขากรุงเทพมหานคร
สวนใหญมีอายุระหวาง 15 – 24 ป กรุงเทพมหานครและภาคเหนือ เปนแหลงดึงดูดใจผูยายถิ่น
หญิงมากกวาชาย ในขณะที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตจะเปนผูยายถิ่นชาย
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  การสํารวจการยายถิ่นของประชากรใน พ.ศ. 2540 พบวารอยละ 71.9 ของผูยายถิ่น
ทั้งหมดมีอายุระหวาง 15 – 39 ป โดยผูมีอายุระหวาง 20 – 24 ป และ 30 – 39 ป มีสัดสวน
ใกลเคียงกัน สัดสวนของผูยายถิ่นลดลงเมื่ออายุสูงขึ้น ผูยายถิ่นเขากรุงเพมหานครสวนใหญมี
อายุ 15 – 24  ป เชนเดียวกับที่พบในสํามะโน พ.ศ. 2533 ภาคใตและกรุงเทพมหานครมีผูหญิง
ยายเขามากกวาผูชาย อยางไรก็ตามผูที่เคยอยูภาคใตที่ยายเขาสูกรุงเทพมหานครเปนเพศชาย
มากกวาเพศหญิง ในทุกภาคยกเวนกรุงเทพมหานครสัดสวนของผูสมรสสูงกวาผูเปนโสดซึ่งตรง
ขามกับ พ.ศ. 2533 ผูยายถิ่นสวนใหญเปนผูที่ทํางานในเชิงเศรษฐกิจโดยเฉพาะอาชีพชางหรือ
ผูปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตและกรรมกร และอาชีพเกษตรกรรมและการประมง ผูยายถิ่นที่
ปจจุบันอาศัยอยูในเมืองมีเหตุผลเพื่อหางานทําและติดตามครอบครัวเปนสัดสวนเทากัน สําหรับ
เหตุผลสําคัญที่สุดของผูที่ยายเขาเขตชนบทเปนเหตุผลทางครอบครัวโดยสวนใหญยายเพ่ือ
ติดตามครอบครัว และยายกลับภูมิลําเนา การหางานทําเปนเหตุผลสําคัญของผูที่ยายถิ่นเขา
กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 7.5) ในขณะที่การกลับภูมิลําเนาเปนเหตุผลสําคัญของผูยายถิ่นสูภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ภาพที่ 7.5  อัตรารอยละของผูยายถิ่น จําแนกตามเหตุผลที่ยายถิ่นและภาคที่อยูในปจจุบัน 
ที่มา: รายงานผลการสํารวจการยายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2540, แผนภูมิที่ 4 
 
7. ปญหาเก่ียวกับประชากร 
 
  ปญหาประชากรของประเทศไทยเปนปญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากร อันเน่ืองมาจากการวางแผนครอบครัวซ่ึงสงผลใหเกิดการลดลงของอัตราเจริญพันธุสู
ระดับต่ํากวาการทดแทนตนเองอยางรวดเร็ว ดังที่พบจากงานวิจัยในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีการ
วางแผนครอบครัวกอนที่รัฐบาลจะประกาศนโยบายประชากรแหงชาติ (เตียง  ผาดไธสง 2540) 
นอกจากนี้ยังเปนผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศซึ่งดําเนินการไปอยาง
รวดเร็ว ในระยะหลังรัฐบาลไดมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชากร ปญหาเก่ียวกับประชากรซึ่งมีความสําคัญตอการวางนโยบายมีดังนี้ 
 
  7.1 คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดังที่ไดกลาวมาแลววาขนาดและสัดสวนของประชากร
สูงอายุไดเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องจากอดีตจนถึงปจจุบัน นอกจากน้ีอัตราสวนการเปนภาระวัยชรา
ก็เพ่ิมสูงขึ้นดวย หมายความวาประชากรซ่ึงมีอายุระหวาง 15 – 59 ป หรือวัยแรงงานจะตองมี
ภาระในการเลี้ยงดูผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น และภาระที่เพ่ิมสูงขึ้นน้ีจะมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ
สวนรวมในรูปของผลกระทบตอการออมและการลงทุนในระดับประเทศ ซึ่งรัฐบาลจะตองแกไข
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  7.2 การขาดแคลนแรงงาน ภายใตเศรษฐกิจที่เติบโตในอัตราสูงทําใหมีความตองการ
แรงงานเพิ่มขึ้น ความตองการแรงงานทั้งในเมืองและในเขตอุตสาหกรรมในทศวรรษ 2533 
ดึงดูดแรงงานมาจากทุกสวนของประเทศ ปญหาสําคัญคือการขาดแคลนแรงงานไรฝมือในอาชีพ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมประมงและกอสรางในบางพื้นที่อันเนื่องมาจากการลดลงของอัตราการ
เพ่ิมประชากรวัยแรงงาน ซึ่งสงผลใหอัตราคาจางสูงขึ้น (แมวาเพ่ิมขึ้นนอยมากเม่ือเทียบกับ
สาขาเศรษฐกิจอ่ืน) และมีการลักลอบจางแรงงานตางชาติจากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งแตเดิมเคย
ใชแรงงานอพยพจากภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือ  สถาบันวิ จัยประชากรและ สังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล ไดทําการสํารวจและคาดประมาณเม่ือพฤษภาคม 2540 สรุปวามีแรงงาน
ตางชาติที่ลักลอบเขาเมืองทํางานอยูในประเทศไทยรวม 970,903 คน ในจํานวนนี้เปนแรงงาน
จากประเทศพมาไมต่ํากวา 775,000 คน (กฤตยา  อาชวนิจกุล 2543, 5) การใชแรงงานตางชาติ
ทําใหเกิดตนทุนอันเน่ืองมาจากปญหาสังคมตาง ๆ เชน ปญหาอาชญากรรมและปญหาสิทธิ
มนุษยชน เปนตน 
  การยายถิ่นของแรงงานชาย – หญิง เปนสาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหการเจริญ

พันธุที่อยูในระดับต่ําอยูแลวลดลงไปอีก เพราะทําใหสามี – ภรรยาแยกกันอยู นอกจากนั้นการ
ยายถิ่นยังเปนเหตุทําใหผูสูงอายุในชนบทถูกทอดทิ้งใหเปนภาระของสังคมมากยิ่งขึ้น           
(เตียง ผาดไธสง 2540, 55) 
 
  7.3 การแพรกระจายของโรคเอดส โรคเอดสไดแพรกระจายในประเทศไทยมาตั้งแต 
พ.ศ. 2527 จํานวนผูติดเช้ือ HIV ผูปวยเอดสและผูเสียชีวิตไดเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว จํานวนผูปวย
เอดสและผูเสียชีวิตในวัยแรงงานนับถึง พ.ศ. 2546 คือ 222,383 คนและ 61,219 คน ตามลําดับ 
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สรุป 8. 

 
  ในชวงเวลา 30 กวาปที่ผานมา ประเทศไทยมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นในอัตราเพิ่มที่
ลดลง นโยบายประชากรแหงชาติ พ.ศ. 2513 ใชกลยุทธการวางแผนครอบครัวเพื่อลดภาวะ
เจริญพันธุ และไดผลดีเกินเปาหมาย เห็นไดจากอัตราเจริญพันธุที่ต่ํากวาอัตราการแทนที่แลว 
อัตราเพิ่มของประชากรในประเทศมีความแตกตางกันระหวางพ้ืนที่ ภาคกลางและภาคใตมีอัตรา
เพ่ิมสูงกวาภาคอ่ืน ๆ จังหวัดในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีอัตราเพ่ิมเฉลี่ยสูงกวา
อัตราของประเทศ 
  เม่ือพิจารณาการกระจายของประชากร พบวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรเปน
จํานวนมากที่สุด และมีจังหวัดที่มีประชากรเกินลานคนอยูถึง 10 จังหวัด ภาคใตมีประชากรนอย
ที่สุด จังหวัดที่มีจํานวนประชากรนอยสวนใหญอยูในภาคใตและภาคกลาง สําหรับการกระจาย
ของประชากรในเขตเมืองของประเทศไทยโดยเฉลี่ยยังไมมากนัก ความเปนเมืองคิดเปนรอยละ 
31.1 ซึ่งสูงจากเดิมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคํานิยาม การกระจายของประชากรในเขตเมืองไม
สมํ่าเสมอทั่วประเทศ กลาวคือกระจุกตัวอยูในภาคกลางเปนสวนใหญ นอกจากพิจารณาการ
กระจายแลว ควรพิจารณาความหนาแนนของประชากรควบคูไปดวย จังหวัดในภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตตอนลางมีความหนาแนนของประชากรสูง จังหวัดที่มีความ
หนาแนนสูง รองจากกรุงเทพมหานครคือจังหวัดที่มีอาณาเขตติดตอกับกรุงเทพมหานครโดยมี
ความหนาแนนเกิน     1,000 คนตอตารางกิโลเมตร 
  ระดับภาระเจริญพันธุที่ลดลงอยางรวดเร็วและต่ํากวาอัตราการแทนที่ในปจจุบัน มี
ผลกระทบตอโครงสรางอายุของประชากร เห็นไดชัดวาสัดสวนประชากรวัยเด็กลดลง ประชากร
วัยทํางานมีสัดสวนเพ่ิมขึ้นเนื่องจากอัตราเพ่ิมของประชากรวัยเด็กในชวงกอนหนาน้ัน สําหรับ
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  การยายถิ่นอาจมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากรในพื้นที่หน่ึง 
ถึงแมวาระดับการยายถิ่นภายในประเทศโดยสวนรวมยังคอนขางต่ํา ผูยายถิ่นสวนใหญอยูในวัย
แรงงาน ประเภทของการยายถิ่นเปนการยายถิ่นระหวางจังหวัดในภาคเดียวกันกับที่อยูใน
ปจจุบัน และยายถิ่นระหวางภาคมากกวาการยายภายในจังหวัด  กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคที่ มีปฏิสัมพันธกันมากในดานการยายถิ่น อาจ
เนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจ และระยะทางที่ใกล กรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางดึงดูดผู
ยายถิ่นจากภาคตาง ๆ เพ่ือหางานทํา การยายถิ่นระหวางเขตเมืองและเขตชนบทสวนใหญเปน
การยายเขาสูเขตชนบท 
  การลดลงของภาวะเจริญพันธุที่ผานมามีผลตอขนาดประชากร โครงสรางอายุและอัตรา
เพ่ิมของประชากร ปญหาที่สําคัญในการวางนโยบายและแผนของรัฐบาล คือการดูแลประชากร
สูงอายุ การขาดแคลนแรงงานไรฝมือ และการยายถิ่นอันเน่ืองมาจากการขาดแคลนนั้น 
ตลอดจนการแพรกระจายของโรคเอดส ปญหาเหลาน้ีลวนเปนปญหาที่สงผลกระทบตอประชากร
ในวัยแรงงานทั้งสิ้น 
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แนวขอสอบ 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด 

รัฐบาลประกาศนโยบายประชากรเปนคร้ังแรกในป พ.ศ. ใด 1. 
 (1) พ.ศ. 2490  (2) พ.ศ. 2503 
 (3) พ.ศ. 2513  (3) พ.ศ. 2523 

ขอใดเปนลักษณะของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. 
 (1) จํานวนประชากรมากกวาภาคอ่ืน 
 (2) มีจังหวัดประชากรเกินลานอยูนอย 
 (3) อัตรารอยละของผูยายถิ่นต่ําสุด 
 (4) ความหนาแนนของประชากรต่ํากวาประเทศ 

ภาคใดมีจํานวนบุตรเกิดรอดเฉลี่ยสูงกวาโดยรวมของประเทศ 3. 
 (1) ภาคกลางและภาคใต 
 (2) ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 (3) กรุงเทพมหานครและภาคกลาง 
 (4) กรุงเทพมหานครและภาคเหนือ 

ขอความใดถูกตองเก่ียวกับโครงสรางอายุของประเทศไทย 4. 
 (1) ประชากรสูงอายุมีเพียงรอยละ 5 ของประชากรรวม 
 (2) พีระมิดประชากรมีฐานแคบและปองตรงกลาง 
 (3) อัตราสวนการเปนภาระมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 
 (4) อัตราสวนการเปนภาระในเขตเมืองสูงกวาเขตชนบท 

การยายถิ่นเขาสูเขตชนบทสวนใหญมีเหตุผลใด 5. 
 (1) หางานทํา     (2) การศึกษา 
 (3) ติดตามครอบครัว   (4) ยายหนาที่การงาน 
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