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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

การเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของสภาพและการดำรงชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ที่ตามมาในช่วงชีวิตของแต่ละคน อย่างไรก็
ดี คุณลักษณะของการเกิดจะถูกกำหนดโดยปัจจัยต่าง ๆ ที่มีมาก่อนหน้านั้น ทั้งปัจจัยทางด้านพันธุกรรมของ
บรรพบุรุษ สถานะทางสังคมเศรษฐกิจของพ่อแม่และคนเลี้ยงดู ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เช่น สภาพสิ่งแวดล้อม 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการของเมืองที่อยู่ เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการตัดสินใจมีบุตรของผู้หญิง 
นอกจากนี้ ในปัจจุบันวิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไป ผู้คนอยู่อาศัยในพื้นที่เมืองมากขึ้น มีเทคโนโลยีที่เข้ามาใน
ชีวิตเพิ ่มมากขึ ้น ทำให้สภาพความเป็นอยู ่และวิถีชีวิตของมนุษย์เปลี ่ยนแปลงไปในทุกด้าน  แน่นอนว่า
สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ย่อมส่งผลต่อการเกิดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่าง
ปฏิเสธไม่ได้ ดังนั้น การทำความเข้าใจในภาพปัจจุบันและภาพอนาคตเกี่ยวกับการเกิดจึงมีความสำคัญ รวมถึง
การเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเมือง ซ่ึงจะทำให้เข้าใจภาพอนาคตของการเกิดในเมืองได้ดียิ่งขึ้น 

โครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพ่ือคาดการณ์ทางเลือกของภาพอนาคตของการเกิดในเมืองใน
อีก 20 ปีข้างหน้า โดยมีขอบเขตของงานคาดการณ์ คือ การเจริญพันธุ์และการตัดสินใจมีบุตรของคนเมือง ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการเกิดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในอดีตและอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต  โดย
การศึกษาในปีแรกนี้ จะศึกษาในขอบเขตพื้นที่มหานครกรุงเทพ ประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ปริมณฑล  

จากการกวาดสัญญาณ พบว่า มีสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการตัดสินใจใน
การมีบุตรของคนไทยในภาพรวมและของคนเมืองที่สำคัญ 13 ประการ ได้แก ่

แนวโน้มด้านอัตราการเกิดของประเทศไทย ในภาพรวม ภาคมหานครมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร
สูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นโดยรวมของประเทศไทย และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า 
ปริมณฑลมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และมีอัตราการเพิ่มของประชากรสูงกว่าในกรุงเทพฯ ชี้ให้เห็นถึง
ภาพการพัฒนาพื้นที่ชานเมืองในภาคมหานคร ซึ่งเป็นแนวโน้มสำคัญของการตั้งถิ ่นฐานของประชากรไทยใน
ปัจจุบัน  

สังคมสูงวัย มหานครกรุงเทพในปัจจุบันเกิดภาพสังคมสูงวัยทีช่ัดเจนมากขึ้น ซ่ึงจากบริบทด้านโครงสร้าง
ประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัยนั้น จะมีผลต่อแนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิด โดยเฉพาะข้อเสนอด้าน
นโยบายประชากรที่ต้องการเพ่ิมจำนวนการเกิดด้วยมาตรการส่งเสริมอัตราการเจริญพันธุ์ 

การเกิดที่น้อยลง ถือเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกและระดับมนุษยชาติ ประเทศส่วนใหญ่ในโลกมีอัตรา
การให้กำเนิดบุตรลดน้อยลง รวมถึงประเทศไทย โดยอัตราการเจริญพันธุ ์ของไทยอยู ่ในระดับต่ำมากเมื่ อ
เปรียบเทียบกับหลายประเทศในโลก นอกจากนี้ ในมหานครกรุงเทพยังพบว่า มีแนวโน้มของสัดส่วนการเกิดลดลง
อย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับการตาย  



ข 

อัตราการเจริญพันธุ์กลับมาเพิ่มได้ เม่ือประเทศพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง จากอัตราการเจริญพันธุ์ทั่วทั้งโลก
ทีม่ีแนวโน้มลดลง ซึ่งเกิดจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้มีการตัดสินใจมีบุตรช้าลงหรือไม่มีบุตร อย่างไร
ก็ดี เมื่อประเทศที่พัฒนาแล้วอยู่ในจุดที่มีอัตราการเกิดต่ำที่สุดแล้ว ประกอบกับปัจจัยที่รองรับความเป็นอยู่ของ
คนในประเทศมีความพร้อม ประชากรในประเทศนั้นจะกลับมามีการตัดสินใจมีบุตรอีกครั้งหนึ่งได้    

ประชากรคนต่างด้าวกับการเกิด จำนวนแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยเพิ่มสูงมากขึ้นและจำนวนมาก
ทำงานอยู่ในภาคบริการในพ้ืนที่เมือง แนวโน้มจำนวนคนต่างด้าวที่เพ่ิมขึ้นนี้จะมีผลต่อภาพอนาคตของการเกิดใน
ประเทศไทย ทั้งในด้านจำนวนและในด้านคุณภาพชีวิตของเด็กที่เกิดใหม่ รวมถึงคนอ่ืน ๆ ทีอ่ยู่รอบข้าง  

คนอยู่เป็นโสดมากขึ้น คนเมืองในกรุงเทพมหานครมีอัตราการจดทะเบียนที่ลดลง และเมือ่พิจารณาจาก
ขอบเขตเทศบาล พบว่า ในเขตเทศบาลมีจำนวนคนโสดมากกว่านอกเขตเทศบาล และหากพิจารณาเฉพาะ
กรุงเทพมหานคร พบว่า มีคนโสดอยู่ประมาณ 2.73 ล้านคน และคนที่เคยสมรสอยู่ 4.89 ล้านคน  

การแต่งงานช้าลง แต่มีลูกเร็วขึ้น คนไทยมีแนวโน้มการสมรสช้าลง โดยคนในพ้ืนที่เมืองมีอายุเฉลี่ยของ
การสมรสครั้งแรกสูงกว่าคนในพ้ืนที่ชนบท โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่มีอายุเฉลี่ยแรกสมรสสูงกว่าทุกพ้ืนที่  

คนหย่ามากขึ้น สถิติการจดทะเบียนสมรสลดลงทุกปี และตัดสินใจหย่าร้างเพิ่มสูงขึ้นทุกปีเช่นกัน โดย
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีอัตราการหย่าร้างเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 33 

รูปแบบครัวเรือนที่เปลี่ยนไปในภาพรวม ครัวเรือนในประเทศไทยมีขนาดเล็กลง แนวโน้มที่น่าสนใจของ
การเปลี่ยนแปลงของครัวเรือนไทยในช่วงที่ผ่านมา คือ ครอบครัวสามรุ ่นมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและเป็น
ครอบครัวประเภทหลักในปัจจุบัน โดยเฉพาะในเขตชนบท แต่ในทางกลับกัน ครอบครัวพ่อแม่ลูก ซึ่งเคยเป็น
ครอบครัวประเภทหลักกลับมีจำนวนลดลง 

การทำแท้งเพิ่มขึ้น แนวโน้มของการยุติการตั้งครรภ์ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และทำให้อัตราการเกิดหรือการ
ตัดสินใจที่จะมีบุตรลดน้อยลง  

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์พัฒนาและใช้แพร่หลายมากขึ้น วงการแพทย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วย
รักษาภาวะมีบุตรยากได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากวิธีการต่าง ๆ เช่น การผสมเทียม การทำเด็กหลอดแก้ว 
การทำกิ๊ฟท ์เป็นต้น สำหรับประเทศไทย แพทย์ได้นำเทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วยคู่สมรสที่อยู่ในภาวะมีบุตรยากมาก
ขึ้น รวมถึงยังมีการรับตั้งครรภ์แทน อย่างไรก็ด ีการรับตั้งครรภ์แทนหรือที่ “การอุ้มบุญ” ในประเทศไทยนั้นยังคง
มีปัญหาในเชิงปฏิบัติ 

นโยบายส่งเสริมการมีบุตร ในหลายประเทศที่ได้ประสบปัญหาสังคมสูงวัยพร้อมกับภาวการณ์มีบุตร
น้อย รัฐบาลได้ดำเนนินโยบายและมาตรการที่ส่งเสริมการมีบุตร เช่น ประเทศสวีเดน สิงคโปร์ และญี่ปุ่น  

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีการช่วยการเจริญพันธุ ์ทางการแพทย์ในต่างประเทศ  
พัฒนาการของเทคโนโลยีที ่เกี ่ยวข้องกับการเจริญพันธุ์ได้ทำให้รัฐบาลหลายประเทศต้องปรับเปลี่ยนกรอบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องมากขึ้นด้วย  
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จากแนวโน้มสำคัญที่มีผลต่อการมีบุตรหลายปัจจัยที่สอดคล้องและเกี่ยวข้องกัน สามารถประมวลเป็น
ปัจจัยขับเคลื่อนด้านการเกิดและการเจริญพันธุ์ โดยปัจจัยขับเคลื่อนที่ส่งผลต่อแนวโน้มสำคัญที่มีผลต่อการมีบุตร
ที่เห็นได้ชัด 5 ประการ คือ  

การเพิ่มพลังอำนาจของสตรี เมื่อผู้หญิงมีโอกาสทางการศึกษาสูงมากขึ้นและการเข้าสู่ตลาดแรงงานของ
สตรีมากขึ้น ทำให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการมีลูกเพ่ิมสูงขึ้นด้วย ส่งผลทำให้การตัดสินใจมีบุตรนั้นยากขึ้น  

สุขภาพและสถานะของเด็ก จากอัตราตายของเด็กลดลง ก็จะทำให้เพิ่มแรงจูงใจในการลงทุนในลูกหนึ่ง
คนให้มากที่สุด ทำให้ต้นทุนของการมีลูกแพงขึ้นไปด้วย จึงทำให้มีการตัดสินใจมีบุตรที่น้อยลง ประกอบกับความ
ต้องการที่จะมีลูกเพ่ือดูแลพ่อแม่ตอนแก่เฒ่าจึงลดลง ผู้ปกครองจึงตัดสินใจมีบุตรน้อยลง 

รายได้และความมั่งคั่ง เมื่อผู้หญิงมีรายได้และมั่งคั่งมากขึ้นจะตัดสินใจมีบุตรน้อยลง โดยผู้ที่มีรายได้สูง
กว่าสามารถเลือกวิถีชีวิตที่แตกต่างลงได้ ทำให้เกิดทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น รวมไปถึงการไม่จำเป็นต้องมี
บุตรเพ่ือสร้างคนเลือกดูตนในยามชรา เนื่องจากมีรายได้พอที่จะได้รับบริการการดูแลสุขภาพในยามชราได้  

วัฒนธรรมและบรรทัดฐานทางสังคม สังคมที่มีความเชื่อและศาสนาที่แตกต่างกันอาจส่งผลต่อการ
ตัดสินใจมีบุตรและมีผลต่ออัตราการเจริญพันธุ์  นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมยังส่งผลต่อการ
ตัดสินใจมีบุตรได้เช่นกัน เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมจากการเป็นสังคมที่รวมกลุ่มเป็นสังคมที่สามารถใช้
ชีวิตอยู่คนเดียวได้ ไม่จำเป็นต้องมีคู่หรือครอบครัว เป็นต้น  

ทัศนคติต่อการมีบุตรของคนเจเนอเรชันวาย กลุ่มคนเจเนอเรชันวายยังคงมีทัศนคติเป็นบวกต่อการมี
ครอบครัว ชีวิตคู่และการมีบุตร แต่อาจจะไม่แน่ใจในการตัดสินใจที่จะมีบุตร ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ใกล้ตัว เช่น ฐานะ
ทางการเงิน การก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การบรรลุเป้าหมายของชีวิตด้านต่าง ๆ หากการมีบุตรเหมาะสมและไม่
ขัดขวางต่อปัจจัยใกล้ตัวเหล่านั้น จึงจะตัดสินใจมีบุตร  

จากภาวการณ์ที่ผู ้หญิงไทยตัดสินใจมีบุตรน้อยลง ส่งผลให้อัตราการเกิดในประเทศลดลงอย่างมาก 
แนวโน้มการเกิดนี้คงจะไม่เปลี่ยนไปอีกนานด้วยสาเหตุด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ภาพอนาคตฐานเกี่ยวกับการเกิดในเมืองมีอยู่ 5 ภาพที่ไปในทิศทางเดยีวกัน คือ 

การเจริญพันธุ์น้อยลง: เมกะเทรนด์ระดับอารยธรรมมนุษย์ แนวโน้มอัตราการเกิดของประชากรโลกที่
ลดลงนี้เริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1950 และได้ลดลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยแนวโน้มนี้มีท่าทีว่าจะมีอยู่
ต่อไปอีกระยะเวลานาน แนวโน้มนี้น่าจะเป็นเมกะเทรนด์ระดับอารยธรรมมนุษย์ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะ
เป็นเช่นนี้ต่อไปอีก 20 ปีในระดับโลกและในระดับประเทศไทย 

ผู้ชาย: ตัวละครที่หายไปในเรื่องการเจริญพันธุ์ การตัดสินใจมีบุตรและการตั้งครรภ์มักจะมุ่งไปที่ฝ่าย
หญิงเป็นสำคัญ แต่หากพิจารณาภาระของการมีบุตรของฝ่ายหญิง โดยเฉพาะการเลี้ยงดู จะเห็นได้ว่า ฝ่ายชาย
สามารถช่วยแบ่งเบาภาระนั้นได้ เพราะฉะนั้นบทบาทของฝ่ายชายเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ฝ่ายหญิงตัดสินใจ



ง 

ที่จะมีบุตร ภาพอนาคตฐานตามแนวโน้มนี้ คือ การมีส่วนร่วมของผู้ชายในการเลี้ยงดูบุตรยังไม่เพิ่มขึ้นมาก หรือ
แม้เพ่ิมขึ้นบ้าง ก็ยังไม่เท่ากับภาระที่ตกอยู่กับฝ่ายหญิง  

ความเหลื่อมล้ำด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ แม้ว่าเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์จะช่วยเหลือให้มี
บุตรง่ายขึ้น แตเ่ทคโนโลยีนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ทำให้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายได้ เทคโนโลยีเหล่านี้จึงยังไม่ได้
ส่งผลต่ออัตราการเกิดโดยภาพรวมของโลกมากเท่าใดนัก ภาพอนาคตฐานที่เกิดขึ้นจากแนวโน้มนี้ คือ ครอบครัวที่
มีฐานะในประเทศไทยน่าจะมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากยิ่งขึ้น ในขณะที่คนที่ฐานะระดับกลางและรองลงมา
ยังคงเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น ๆ จึงเป็นความเหลื่อมล้ำอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ในอนาคต 

การเจริญพันธุ์ของแรงงานต่างด้าว การย้ายเข้าของแรงงานต่างด้าวและการเจริญพันธุ์ของแรงงานต่าง
ด้าว อาจมีผลต่อสถานการณ์การเกิดในอนาคตและมีผลต่อภาพอนาคตด้านประชากรของไทย ภาพอนาคตฐานที่
พัฒนาได้จากแนวโน้มปัจจุบัน คือ คนต่างด้าวไม่ได้มีสิทธิในการเป็นประชาชนในประเทศไทยและมีช่องทางที่
จำกัดในการได้มาซึ่งสัญชาติไทย เด็กที่เกิดมาในครอบครัวของคนต่างด้าวจึงไม่น่าจะเป็นคนไทยต่อได้  

เมืองกินเด็ก หลายครอบครัวตัดสินใจไม่มีบุตร เพราะสภาพสิ่งแวดล้อมในเมืองไม่เหมาะกับการเลี้ยงดู
เด็กอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ มีความเสี่ยงภัยหลายด้าน จากสภาพการพัฒนาเมืองของไทยที่ไม่ได้ดีกว่าเดิม
เท่าใดนัก ทำให้สภาพแวดล้อมในเมืองยังไม่เหมาะสมกับการเลี้ยงเด็ก ความกังวลและภาระในการเลี้ยงเด็กใน
สภาพแวดล้อมเหล่านี้ยิ่งทำให้คนไม่ต้องการมีลูกเช่นเดิม 

ในการสร้างฉากทัศน์อนาคตของการเกิดในเมือง ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และเลือกปัจจัยขับเคลื่อนจากกลุ่ม
ปัจจัยที ่กวาดสัญญาณมาก่อนหน้านี้  และได้เลือกปัจจัยสำคัญที ่มีผลกระทบสูงและความไม่แน่นอนสูง 
ประกอบด้วยปัจจัยขับเคลื่อน 2 ประการที่เลือกมาใช้เป็นตรรกะฉากทัศน์ (scenario logics) คือ 1) การใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเกิดและเลี้ยงดูเด็ก แบ่งเป็นสองขั้วด้วยกัน คือ ขั้วของการใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มที่ในทุก
กระบวนการของการตัดสินใจที่จะมีบุตร ตั้งแต่กระบวนการตั้งครรภ์และการคลอดไปจนถึงการเลี้ยงดูบุตรในทุก 
ๆ ด้าน และอีกขั้วหนึ่ง คือ การเจริญพันธุ์ การเกิด และการเลี้ยงดูเด็กที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยพึ่งเทคโนโลยี
น้อยที่สุด และ 2) ทัศนคติเกี่ยวกับการตัดสินใจในการมีบุตร แบ่งออกเป็นสองขั้วด้วยกัน คือ ขั้วแนวคิดเสรีนิยม 
(liberalism) ที่มีมุมมองว่า การเกิด การเจริญพันธุ์ และการตัดสินใจมีบุตรเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล โดยเฉพาะ
สิทธิของผู้หญิงในการตัดสินใจเกี่ยวกับร่างกายของตนเอง และมักไม่รวมไปถึงบุคคลอื่นในครอบครัวหรือสังคม
โดยรวม และอีกขั้วหนึ่ง คือ แนวคิดชุมชนนิยม (communitarianism) ที่มีมุมมองว่า การเกิดของเด็กคนหนึ่งมี
ความสำคัญไม่เฉพาะสำหรับตัวเขาเอง หรือพ่อแม่พ่ีน้อง แต่รวมไปถึงชุมชนและสังคมโดยรวม 

เมื่อนำแกนปัจจัยทั้งสองเมื่อไขว้กันแล้ว จะสามารถสร้างเป็นฉากทัศน์อนาคตของการเกิดในอนาคตได้ 4 
ฉาก แสดงดังรูปด้านล่างนี้ โดยแต่ละฉากมีรายละเอียด ดังนี้  



จ 

 

ครรภ์ออร์แกนิก (Organic wombs): การเกิดโดยธรรมชาติในกรอบค่านิยมเสรีนิยม เป็นภาพที่มหา
นครกรุงเทพมีการใช้เทคโนโลยีที่นำเข้าจากต่างประเทศมาช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตอย่างแพร่หลาย แต่
กระนั้นก็ยังคงเป็นเมืองที่พัฒนาอย่างไม่เป็นระบบ คนมีฐานะยังไม่แน่ใจในการใช้เทคโนโลยีในการช่วยในการ
เจริญพันธุ์ จึงพยายามหาช่องทางในการตั้งครรภ์และคลอดลูกด้วยวิธีการธรรมชาติที่สุด และเลี้ยงดูเด็กด้วย
วิธีการที่พ่ึงเทคโนโลยีน้อยที่สุด ในขณะคนมีรายได้น้อยก็ยังคงตั้งครรภ์และคลอดด้วยวิธีธรรมชาติ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น 
เนื่องจากเป็นคนเมืองและไม่ได้อยู่กับครอบครัวขยาย การตัดสินใจเกี่ยวกับการมีบุตรและการตั้งครรภ์จึงเกิดจาก
การหารือกันของคนสองคน โดยไม่ได้หารือกับพ่อแม่พ่ีน้องใด ๆ  

ครรภ์เลือกได้ (Eugenic wombs): การเกิดด้วยเทคโนโลยีเข้มข้นในกรอบค่านิยมเสรีนิยม เป็นภาพ
ที่มีการพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบ ทำให้กรุงเทพมหานครมีสภาพแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากล ผู้คนใช้ระบบ
ขนส่งมวลชนในการเดินทางเป็นส่วนใหญ่ รัฐส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมสวัสดิการพื้นฐาน เช่น สถานรับเลี้ยงเด็กใน
ระดับชุมชน โรงเรียนอนุบาลใกล้บ้าน โรงเรียนประถมในระยะการเดินทางโดยรถเมล์ เป็นต้น แต่รัฐจะไม่โอบอุ้ม
ในกรณีท่ีเหนือกว่าขั้นพ้ืนฐานและปล่อยให้เกิดการแข่งขันหรือช่องว่างตามโอกาสทางเศรษฐกิจ ในสภาพแวดล้อม
ของเมืองเช่นนี้ ผู้คนพร้อมจะมีบุตรกันตามทรัพยากรที่ตนเองมีโดยตัดสินใจมีบุตรง่ายขึ้น  

ครรภ์ชาตินิยม (Nationalist wombs): การเกิดด้วยเทคโนโลยีเข้มข้นในกรอบค่านิยมชุมชนนิยม 
เป็นภาพที่เศรษฐกิจของมหานครกรุงเทพเติบโตขึ้นมาก การพัฒนาเมืองตอบรับการเป็นศูนย์กลางการคมนาคม
ของภูมิภาค มีสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่พร้อมต่อการดำรงชีวิต ทำให้มีชาวต่างชาติมาทำงานและอยู่อาศัย
อย่างถาวรมากขึ้น เกิดการแข่งขันระหว่างประชากรไทยกับชาวต่างชาติ ทำให้กลายเป็นเมืองที่พลเมืองที่อยู่อาศัย
เกิดภาวะเครียดเนื่องจากต้องแข่งขันตลอดเวลา อัตราการเกิดของประชากรไทยสัญชาติไทยน้อยลงอย่างเห็นได้
ชัด รัฐจึงออกนโยบายต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการตั้งครรภ์ในหลากหลายมิติ รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญ

ครรภ์เลือกได้ 

ชุมชนนิยม 
(communitarianism) 

เสรีนิยม 
(liberalism) 

การเกิดและเลี้ยงดูโดยธรรมชาติ 
(natural bearing & rearing) 

การเกิดและเลี้ยงดูโดยเทคโนโลยี  

(Technological bearing & rearing) 

ครรภ์ออร์แกนิก ครรภ์ก้าวหน้า 

ครรภ์ชาตินิยม 

ค่านิยม       เกีย่วกับการมีบตุร 
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พันธุ์ทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม คนไทยยังมีค่านิยมว่าคนไทย คือ คนที่พ่อแม่เป็นคนไทยมาตั้งแต่เกิดเท่านั้น 
นโยบายของรัฐบาลจึงให้เฉพาะคนที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น   

ครรภ์ก้าวหน้า (Progressive wombs): การเกิดโดยธรรมชาติในกรอบค่านิยมแบบชุมชนนิยม ตาม
แผนพัฒนามหานครกรุงเทพให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาค รัฐได้มีนโยบายสนับสนุนทักษะการทำงาน
และคณุภาพศึกษา เพ่ือเตรียมพร้อมให้พลเมืองมีทักษะในการทำงานที่พร้อมในการแข่งขัน เกิดการย้ายเข้ามาของ
แรงงานชาวต่างชาติจำนวนมาก คนไทยในยุคนี้จึงสามารถสื่อสารได้หลายภาษาและมีความเป็นพลโลก (global 
citizen) มากขึ้น ในขณะที่พลเมืองที่อยู่อาศัยและทำงานในกรุงเทพฯ กลับมชีาวต่างชาติและชาวไทยในอัตราส่วน
ที่พอ ๆ กัน ดังนั้น เพื่อตอบรับกับความต้องการด้านแรงงาน รัฐบาลจึงมีแนวนโยบายสนับสนุนการเกิดของผู้ถือ
สัญชาติไทยให้มากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่กำเนิดในประเทศไทยสามารถเลือกถือสัญชาติไทยและได้สวัสดิการ
ของรัฐได ้แม้ว่าพ่อแม่ไม่ถอืสัญชาติไทย  

จากการที่ประเทศไทยและกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มที่จะมีอัตราการเกิดน้อยลง โดยเกิดจากปัจจัยทั้ง
ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจมีบุตร เมื่อทัศนคติของประชาชนเปลี่ยนไปและการมี
บุตรนั้นต้องมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมาก ทำให้การตัดสินใจมีบุตรนั้นจำเป็นต้องมีความรอบคอบขึ้น หากจะส่งเสริม
ให้เกิดการมีบุตรโดยเฉพาะในวัยทำงานแล้วนั้นอาจจะต้องมีนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้  

ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปการสำหรับการมีบุตร พัฒนาและสร้างสภาพแวดล้อมของเมืองทั้งด้านที่
อยู่อาศัย ชุมชนในย่านที่อยู่อาศัย การเดินทางที่สะดวกสบายและเหมาะสมกับคุณภาพชีวิตของบุตรที่จะเกิด
ขึ้นมา รวมถึงการส่งเสริมให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กที่ได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการ และสร้างความไว้ใจต่อผู้ปกครองกระจายตัวอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยหรือในย่านแหล่งงาน 

ด้านภาษีและการเงิน นโยบายด้านภาษีและการเงินสำหรับการส่งเสริมการมีบุตรมีได้หลากหลาย
รูปแบบ แต่ส่วนใหญ่แล้วมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรให้กับคู่สามีภรรยา เพื่อเป็น
แรงจูงใจในการมีบุตร 

ด้านการทำงานและสถานที่ทำงาน  การส่งเสริมให้สถานที่ทำงานมีพื้นที่สำหรับการเลี้ยงดูบุตรหรือ
อาคารสำนักงานต้องจัดให้มีสถานประกอบการสำหรับฝากเลี้ยงดูบุตรในอาคาร การส่งเสริมวันลาให้กับสามีใน
การช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตร ส่งเสริมบทบาทของเพศชาย 

ด้านการศึกษา คุณภาพของสถานศึกษาและการเรียนการสอนในแต่ละสถานศึกษาไม่ได้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน จึงทำให้เกิดการแข่งขันเพ่ือเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียง การสร้างมาตรฐานของการศึกษาซึ่งทำให้การแข่งขัน
หายไป จะทำให้ลดภาระและแรงกดดันในการสร้างโอกาสทางศึกษาให้กับบุตรได้  

ด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ การขยายขอบเขตให้บริษัทประกันชีวิตหรือระบบ
ประกันสังคมสามารถดูแลผู้เอาประกันหรือผู้ประกันตนในการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่
เหมาะสมกับแต่ละกรณีได้ จะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการมีบุตรให้กับประชาชนได้  
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บทคัดย่อ 

โครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อคาดการณ์ทางเลือกของภาพอนาคตของการเกิดในเมืองอีก 
20 ปีขา้งหน้า โดยเน้นการเจริญพันธุ์และการตัดสินใจมีบุตรของคนเมือง  

จากการกวาดสัญญานแนวโน้มและปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านนี้ พบว่า ปัจจัยขับเคลื่อน
ด้านการเกิดและการเจริญพันธุ์ โดยปัจจัยขับเคลื่อนที่ส่งผลต่อแนวโน้มสำคัญที่มีผลต่อการมีบุตรที่เห็นได้ชัด 5 
ประการ คือ (1) การเพิ่มพลังอำนาจของสตรี (2) สุขภาพและสถานะของเด็กดีขึ้น (3) รายได้และความมั่งคั่งของ
ผู้หญิงที่เพิ่มมากขึ้น (4) วัฒนธรรมและบรรทัดฐานทางสังคมเปลี่ยนไป และ (5) ทัศนคติต่อการมีบุตรของคนเจ
เนอเรชันวาย  

ภาพอนาคตฐานของการเกิดในเมืองตามแนวโน้มเดิมมีอยู่ 5 ภาพ ได้แก ่(1) การเจริญพันธุ์น้อยลงเป็นเม
กะเทรนด์ระดับอารยธรรมมนุษย์  (2) ผู้ชายเป็นตัวละครที่หายไปในเรื่องการเจริญพันธุ์  (3) ความเหลื่อมล้ำด้าน
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (4) การเจริญพันธุ์ของแรงงานต่างด้าว  และ (5) เมืองกินเด็ก  

ในการสร้างฉากทัศน์อนาคตของการเกิดในเมือง ปัจจัยขับเคลื่อน 2 ประการที่เลือกมาใช้เป็นตรรกะฉาก
ทัศน์ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกิดและเลี้ยงดูเด็ก และ ทัศนคติเกี่ยวกับการตัดสินใจในการมีบุตร เมื่อนำ
แกนปัจจัยทั้งสองเมื่อไขว้กันแล้ว จะสามารถสร้างเป็นฉากทัศน์อนาคตของการเกิดในอนาคตได้ 4 ฉาก ได้แก่ (1) 
ครรภ์ออร์แกนิก (Organic wombs): การเกิดโดยธรรมชาติในกรอบค่านิยมเสรีนิยม (2) ครรภ์เลือกได้ (Eugenic 
wombs): การเกิดด้วยเทคโนโลยีเข้มข้นในกรอบค่านิยมเสรีนิยม (3) ครรภ์ชาตินิยม (Nationalist wombs): การ
เกิดด้วยเทคโนโลยีเข้มข้นในกรอบค่านิยมชุมชนนิยม และ (4) ครรภ์ก้าวหน้า (Progressive wombs): การเกิด
โดยธรรมชาติในกรอบค่านิยมแบบชุมชนนิยม   

จากภาพอนาคตข้างต้น จึงได้ข้อเสนอเชิงนโยบายในด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปการสำหรับการมีบุตร 
ด้านภาษีและการเงิน ด้านการทำงานและสถานที่ทำงาน  ด้านการศึกษา และด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ทางการแพทย์  
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Abstract 

The main objective of this research is to explore alternative futures of urban birth in Bangkok 
in the next 20 years, with an emphasis on fertility and the decision to have children.  

The results from horizon scanning indicates that five key drivers are affecting birth and 
fertility, namely: (1) empowerment of women; (2) improved health and status of children; (3) 
increasing income and wealth of women; (4) culture and social norms have changed, and (5) 
attitudes towards child bearing and rearing of Gen Y people. 

The baseline future thus includes 5 trends: (1) Decreasing fertility in as the megatrend of 
human civilization; (2) Men are the missing actor in the fertility dialogue; (3) inequality in using 
assisted reproductive technology; (4) the fertility of foreign workers; and (5) child-devouring cities. 

In building future scenarios of urban birth in the Bangkok Metropolis, two driving factors 
that are chosen as the scenario logics, i.e., the use of technology for child bearing and rearing and 
the values underlying decisions on child bearing and rearing. Four future scenes are thus created, 
i.e., (1) Organic wombs: natural child bearing and rearing within the liberal value framework; (2) 
Eugenic wombs: Intensive use of technology in child bearing and rearing within the liberal value 
framework; (3) Nationalist wombs: Intensive use of technology in child bearing and rearing within 
the communitarian value framework; and (4) the progressive wombs: natural child bearing and 
rearing within the communitarian value framework. 

Several key aspects of policy options are suggested, based on the future scenarios, 
including creating better environment and public facilities for child bearing and rearing, tax and 
financial incentives, improving work and workplace conditions, providing education, and providing 
access to assisted reproductive technologies. 
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บทท่ี 1 บทนำ 

1.1 หลกัการและเหตุผล 

ด้วยการเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต การทำความเข้าใจชีวิตคนเมืองจึงต้องเริ่มต้นจากการเกิด เนื่องจากเป็น
จุดเริ่มต้นของสภาพและการดำรงชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ที่ตามมาในช่วงชีวิตของแต่ละคน แต่คำว่าการเกิดเองก็
มีหลายความหมายหลายนัย เช่น การเกิดในความหมายเชิงวิทยาศาสตร์หมายถึงจุดเริ่มต้นของมีชีวิต โดยการ
เกิดเป็นกลไกของระบบธรรมชาติที่ช่วยสืบทอดเผ่าพันธุ์และดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้น  ๆ การเกิดในความหมาย
ทางกฎหมายหมายถึงจุดเริ่มต้นของสภาพบุคคล ความเป็นพลเมืองและการมีสิทธิในด้านต่าง ๆ การเกิดยังมี
ความหมายในเชิงความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งมักแตกต่างกันออกไปตามแต่ละพื้นที่และแต่ละยุคสมัย 
อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม การเกิดมีความเดียวกัน คือ การเริ่มต้นของการมีชีวิต เป็นการเริ่มต้นของบุคคลที่จะ
เติบโต เรียนรู้ผ่านประสบการณ์หรือเรื่องราวต่าง ๆ ต่อมา  

แม้ว่าการเกิดเป็นเหมือนจุดเริ่มต้น แต่คุณลักษณะของการเกิดจะกำหนดโดยปัจจัยต่าง ๆ ที่มีมาก่อน
หน้านั้น นับตั้งแต่คุณลักษณะในระดับพันธุกรรมของพ่อแม่และบรรพบุรุษ สถานะทางสังคมเศรษฐกิจของพ่อแม่
และคนเลี้ยงดู ไปจนถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมของแม่ เช่น สภาพสิ่งแวดล้อม 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การให้กำเนิดหนึ่งชีวิตจึงมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปัจจัยทางด้านชีวภาพ
ต้องมีเซลล์สืบพันธุ์ของมนุษย์ทั้งเพศหญิงและชาย และต้องใช้เวลาฟักตัวและพัฒนาในครรภ์มารดาถึง 9 เดือน  
ปัจจัยด้านโครงสร้างและสภาพสังคมที่ต้องมีครอบครัวในการช่วยดูแลทารกและเด็กเป็นเวลาหลายปี ปัจจัยด้าน
กายภาพที่ต้องการพื้นที่ในการคลอดและการเลี้ยงดู นอกจากนี้ ในปัจจุบันวิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไป ผู้คนอยู่
อาศัยในพ้ืนที่เมืองมากขึ้น มีเทคโนโลยีที่เข้ามาในชีวิตเพ่ิมมากขึ้น ทำให้สภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของมนุษย์
เปลี่ยนแปลงไปในทุกด้าน แน่นอนว่าสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ย่อมส่งผลต่อการเกิดทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างปฏิเสธไม่ได้ ปัจจัยเหล่านี้ไม่เพียงมีผลต่อการตัดสินใจมีบุตรของผู้หญิงที่เป็นผู้
ตั้งครรภ์เท่านั้น แตย่ังรวมไปถึงคนอ่ืน ๆ ในครอบครัวอีกด้วย  

ในสมัยยุคเกษตรกรรม มนุษย์มีลูกอาจเพียงเพราะต้องการเพิ ่มแรงงานในครอบครัว ต้องการสร้าง
ครอบครัวที่ช่วยดูแลอันตรายที่จะเข้ามา ปัจจัยพื้นฐานที่ต้องการมีเพียงแค่พื้นที่อยู่อาศัย มีแหล่งน้ำและอาหารที่
เพียงพอ แตใ่นปัจจุบัน ด้วยวิถีชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันไม่ได้ต้องการแรงงานเหมือนเช่นในยุคอดีต การให้กำเนิด
บุตรจึงไม่ได้มีเพียงปัจจัยพื้นฐานดังเช่นเมื่อก่อน แต่ต้องการมากกว่าและหลากหลายมากขึ้น การตัดสินใจมีบุตร
อาจต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายและภาระที่จะตามมา การเตรียมความพร้อมในการดูแลบุตร รวมไปถึงทางเลือกอื่น ๆ 
ในชีวิตที่อาจสูญเสียไปเมื่อต้องดูแลเลี้ยงดูบุตร สาเหตุเหล่านี้ส่งผลให้อัตราการเกิดในปัจจุบันลดน้อยลงเรื่อยมา 
ดังที่สังคมจำนวนมากทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ 

ประเทศไทยเองก็มีการเปลี ่ยนแปลงด้านประชากรไปตามทฤษฎีการเปลี ่ยนผ่านทางประชากร 
(Demographic Transition theory) นั่นคือ เปลี่ยนจากประชากรที่มีอัตราการเกิดสูงและอัตราการตายสูง มาสู่
ภาวะที่อัตราการเกิดยังคงสูง ในขณะที่อัตราการตายลดต่ำลง จนในที่สุดมาสู่ภาวะที่ทั้งอัตราการเกิดและอัตราการ
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ตายต่ำ ดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การเปลี่ยนผ่านทางประชากรเช่นนี้เกิดขึ้นในประเทศอื่น ๆ เช่นกัน เพียงแต่
อัตราที่ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนั้นเร็วช้าต่างกันเท่านั้น ตามทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านทางประชากร ช่วงเวลาที่
อัตราการเกิดยังคงสูง ขณะที่อัตราการตายลดต่ำลง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อัตราการตายลดลงก่อนอัตราการเกิด อัตรา
การเพิ่มขึ้นของประชากรจะเพิ่มสูงขึ้น จำนวนประชากรจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับ
ประเทศไทยในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และเห็นเด่นชัดในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 25 จนกระทั่งต้องมีการ
จัดตั้งโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513 เพื่อลดอัตราเพิ่มของประชากร ในช่วง พ.ศ. 2506-
2526 ประเทศไทยมีจำนวนเด็กเกิดมากเกินกว่าล้านคนในแต่ละปี  แต่หลังจากนั้นในรอบ 20-30 ปีที่ผ่านมา 
ประเทศไทยมีอัตราการเกิดลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว จำนวนเด็กเกิดได้ลดลงจนเหลือเพียง 7.6 แสนราย ใน พ.ศ. 
2553 และมีแนวโน้มว่าจำนวนเด็กเกิดแต่ละปีอาจจะลดลงเหลือไม่ถึง 7 แสนคน ในอีก 20 ปีข้างหน้า  

อัตราการเกิดที่ลดลงเกี่ยวข้องโดยตรงกับอัตราการเจริญพันธุ์ของผู้หญิง ในอดีตเมื่อ 40-50 ปีก่อน ผู้
หญิงไทยคนหนึ่งมีบุตรเฉลี่ยตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตนมากถึง 6 คน จำนวนบุตรเฉลี่ยนี้ได้ลดลงอย่างรวดเร็วจนถึง
ปัจจุบันนี้ ผู ้หญิงไทยมีบุตรเฉลี่ยเพียงแค่ 1.6 คนเท่านั้น ซึ่งเป็นอัตราเจริญพันธุ์ที่ต่ำกว่า “ระดับทดแทน” 
กล่าวคือ สตรีคนหนึ่งมีบุตรเฉลี่ยตลอดวัยน้อยกว่า 2 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่จะทดแทนพ่อและแม่ อย่างไรก็ตาม แม้
อัตราเจริญพันธุ์รวมของผู้หญิงไทยได้ลดต่ำกว่าระดับทดแทนแล้ว แต่ประชากรไทยก็ยังเพ่ิมขึ้น โดยที่แต่ละปีมีเด็ก
เกิดไม่ถึง 8 แสนคน แต่ก็ยังมากกว่าจำนวนคนที่ตายไปปีละ 4 แสนกว่าคน (ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา 
ว่าพัฒนวงศ,์ 2554)  

สาเหตุที่ทำให้ภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทยลดลงมีอยู่หลายประการ แต่ละปัจจัยก็มีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน ได้แก ่สตรีไทยมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น เป็นอิสระมากขึ้น ทำงานนอกบ้านมากขึ้น ทำ
ให้อัตราส่วนของสตรีรุ่นใหม่ที่ไม่แต่งงานเพ่ิมสูงขึ้น แนวโน้มทีช่ัดเจน คือ คนรุ่นใหม่ไม่อยากแต่งงาน หรือแต่งงาน
ช้าลง ส่วนคู่สมรสที่แต่งงานแล้วในปัจจุบัน ก็มีความต้องการจำนวนบุตรที่น้อยลง การวางแผนครอบครัวเป็นเรื่อง
ที่ปฏิบัติกันทั่วไป ทั้งในด้านการควบคุมจำนวนบุตรให้น้อยลง และการเว้นระยะการมีบุตรตามที่ปรารถนา อีกทั้ง
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงยังส่งผลต่อโครงสร้างประชากร โดยเฉพาะในด้านการย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในพื้นที่เมือง
มากขึ้น การก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย รวมถึงการอยู่เป็นโสดไม่สมรสเพ่ิมมากขึ้น  

องค์ความรู ้ เก ี ่ยวกับการเปลี ่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรไทยได้ส ั ่งสมเร ื ่อยมา งานวิจัย
ประชากรศาสตร์ของไทยที่ผ่านมามีอยู่จำนวนมากและมีมาอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการคาดประมาณประชากร 
เนื่องจากเป็นข้อมูลและองค์ความรู้พื้นฐานสำคัญทั้งในด้านวิชาการและในด้านการวางแผนนโยบายสาธารณะ 
องค์กรด้านการวางแผนทั้งในระดับประเทศ เช่น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระดับ
เมือง เช่น กรุงเทพมหานคร หรือแม้แต่ในระดับชุมชน ล้วนแล้วแต่ต้องให้ความสำคัญกับการคาดประมาณ
ประชากร นอกจากนี้ กรอบแนวคิดและวิธีการคาดประมาณประชากรที่ใช้อยู่ก็เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ
ทั่วไป องค์ความรู้ในด้านประชากรศาสตร์ของไทยจึงถือว่าตกผลึกระดับหนึ่ง 

อย่างไรก็ตาม ในการมองภาพอนาคตด้านประชากร โดยเฉพาะด้านการเกิด มีวิธีการอ่ืนที่สามารถทดลอง
ใช้ได้ การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) มีส่วนที่แตกต่างจากการคาดประมาณ (projection) ใน
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ประเด็นที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยขับเคลื่อน (drivers) ที่มีความไม่แน่นอน แต่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต นับตั้งแต่ปัจจัยด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมือง/นโยบาย และคุณค่า (Social, 
Technological, Economic, Environmental, Political, Value: STEEPV) การวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านี้อย่างเป็น
ระบบ จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพอนาคตด้านประชากรได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในบริบทของโลก
ปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งทำให้ผลลัพธ์จากการคาด
ประมาณจำนวนประชากรเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับการวางแผนนโยบายสาธารณะ 

เป็นที่ทราบกันดีว่า แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำคัญด้านประชากรของไทยในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา คือ 
กระบวนการเป็นเมือง โดยประชากรได้ย้ายเข้าไปตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่เมืองมากขึ้น และเป็นแนวโน้มหลักท่ีคาดว่าจะ
ยังคงมีอยู่ต่อไปอีกหลายทศวรรษ ในขณะเดียวกัน รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในพ้ืนที่ชนบทก็มีความคล้ายคลึงกับ
คนที่ใช้ชีวิตในเมืองมากขึ้นเช่นกัน การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรจึงจำเป็นต้องให้
ความสนใจเกี่ยวกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านการตั้งถิ่นฐานไปพร้อมกัน   

สำหรับในศาสตร ์ด ้านการวางแผนกายภาพ ทั ้งการวางแผนภาคและเมือง การออกแบบเมือง 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และศาสตร์การออกแบบที่เกี ่ยวข้องอื่น ๆ แนวคิดพื้นฐานหนึ่งเชื ่อว่า คุณลักษณะทาง
กายภาพ โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (built environment) ที่มนุษย์สร้างขึ้นมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับ
รูปแบบการใช้ชีวิต ดังนั้น หากอนุมานจากทฤษฎีดังกล่าว ก็อาจตั้งเป็นสมมติฐานเบื้องต้นได้ว่า สภาพสิ่งแวดล้อม
ในเมืองย่อมมีความสัมพันธ์และอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจในการมีบุตรของคนในเมือง อนึ่ง 
งานวิจัยครั้งนี้ไม่ได้มุ่งไปที่การพิสูจน์สมมติฐานดังเช่นงานวิจัยด้านประชากรศาสตร์ทั่วไป แต่จะใช้สมมติฐานที่ตั้ง
ขึ้นมาวิเคราะห์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนในการคาดการณ์ภาพอนาคต 

ด้วยการเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิต และในทางกลับกันการใช้ชีวิตก็มีผลต่อการเกิด การทำความ
เข้าใจในภาพปัจจุบันและภาพอนาคตเกี่ยวกับการเกิดจึงเป็นส่วนสำคัญของการวิจัยเกี่ยวกับชีวิตคนเมืองใน
อนาคต พร้อมกันนี้ การเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของเมือง อาจทำให้เราเข้าใจภาพอนาคตของการเกิด
ในเมืองได้ดียิ่งขึ้น จากการทบทวนเบื้องต้น พบว่า ในประเทศไทยยังมีงานวิจัยเชิงประจักษ์อยู่น้อยมากที่ศึกษา
ปัจจัยด้านกายภาพและปัจจัยของเมืองในด้านอ่ืน ๆ ที่อาจสัมพันธ์กับประเด็นด้านการเกิด และแทบไม่มีงานศึกษา
ใดที่สร้างภาพอนาคตทางเลือกที่นอกเหนือไปจากการคาดประมาณประชากร จึงเป็นช่องว่างด้านความรู้ที่ควร
ศึกษาวิจัยต่อไป 

1.2 คำถามวิจัย 

1) สถานการณ์การเกิดของคนเมืองในประเทศไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร  
2) ภาพอนาคตทางเลือกของการเกิดของคนเมืองในประเทศไทยเป็นอย่างไร 
3) นโยบายสาธารณะอะไรบ้างที่จะส่งเสริมให้เกิดภาพอนาคตเกี่ยวกับการเกิดของคนเมืองที่พึงประสงค์ 
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1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย  

1) กวาดสัญญาณการเปลี่ยนแปลงด้านการเกิด โดยเฉพาะการมีครอบครัวและการมีบุตรในประเทศ

ไทยและในภาคมหานคร 

2) คาดการณ์ภาพอนาคต ทั้งอนาคตฐานและภาพอนาคตทางเลือกที่เป็นฉากทัศน์ของการเกิดของคน

เมืองในอนาคต 

3) ระบุช่องว่างเชิงนโยบายและเสนอทางเลือกนโยบายที่สอดคล้องกับภาพอนาคตที่พึงประสงค์ในด้าน

การเกิดของคนเมืองในภาคมหานคร 

 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตการศึกษาของงานวิจัยในเชิงประเด็นการศึกษา พื้นที่ศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และช่วงเวลา 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ขอบเขตเนื้อหา 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อคาดการณ์ว่าทางเลือกของภาพอนาคตของการเกิดในเมืองเป็น
อย่างไรบ้างในอีก 20 ปีข้างหน้า เพื่อเสนอแนะนโยบายมาตรการและเครื่องมือที่จะทำให้การเกิดของคนเมืองใน
ประเทศไทยที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของการเกิด เนื่องจากการเกิดเป็นผลของการ
ตัดสินใจมีบุตร ทั้งของผู้หญิงที่ตั ้งครรภ์และคนอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องในครอบครัว การเกิดจึงถือเป็นผลของการ
ตัดสินใจมีบุตร ด้วยเหตุนี้ ขอบเขตของงานคาดการณ์ในครั้งนี้ คือ การเจริญพันธุ์และการตัดสินใจมีบุตรของคน
เมือง ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการเกิดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในอดีตและอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต  

จากขอบเขตงานข้างต้น งานวิจัยนี้จึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก ่การวิจัยเมืองและการวิจัยอนาคต 

1) การวิจัยเมือง (urban research) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเกิดของคนเมืองในปัจจุบันหรือ “คน
เมือง 3.0” โดยเน้นประมวลภาพปรากฏการณ์เกี่ยวกับการเกิด โดยเฉพาะแนวโน้มและสาเหตุของ
การมีครอบครัวและการมีบุตรในช่วงเวลาปัจจุบัน  

2) การวิจัยอนาคต (futures research) หลังจากวิเคราะห์ปรากฏการณ์ด้านการเกิดในปัจจุบันแล้ว 
งานวิจัยส่วนต่อไป คือ การคาดการณ์ว่า การเกิดในเมืองจะเปลี่ยนไปอย่างไรในอนาคต วิธีการ
วิจัยในส่วนนี ้ผู ้วิจัยจะทดลองใช้กรอบแนวคิดและกระบวนการมองภาพอนาคตของการเกิด 
รวมถึงวิธีการศึกษาและเครื่องมือที่ใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มอนาคตศึกษา  
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ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา 

ตามขอบเขตโครงการวิจัยคนไทย 4.0 ในปีแรก จะวิเคราะห์อนาคตของการเกิดในเมืองในพื้นที่มหานคร
กรุงเทพ ซึ่งประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล  

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

วิธีการวิจัยหลักของงานนี้เป็นไปตามกระบวนการด้านการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ และไม่ได้ใช้เครื่องมือ
ทางสถิติศาสตร์ในการอนุมานจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากร การเลือกกลุ่มตัวอย่างจึงไม่มีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบตัวแทนประชากร อย่างไรก็ตาม ในการศึกษารูปแบบการเกิดผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย
ไว้โดยกว้างเป็น 4 กลุ่มที่สำคัญ โดยแบ่งตามช่วงวัยชีวิตที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการมีครอบครัวและการมี
บุตร ได้แก่ (1) กลุ่มวัยเรียนระดับมหาวิทยาลัย (อายุประมาณ 18-25 ปี) (2) กลุ่มวัยเริ่มทำงานได้ 1-5 ปี (อายุ
ประมาณ 26-30 ปี) (2) กลุ่มวัยมีประสบการณ์ทำงานปานกลาง 5-15 ปี (อายุประมาณ 31-40 ปี) และ (3) กลุ่ม
วัยมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ขึ้นไป (อายุประมาณ 41 ปีขึ้นไป) 

ขอบเขตด้านเวลา 

งานวิจัยส่วนแรกจะเน้นชีวิตคนเมืองในช่วงเวลาปัจจุบัน แต่อาจย้อนกลับไปดูอดีตบ้างในการวิเคราะห์
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง สำหรับภาพอนาคตจะเน้นช่วงเวลา 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี 

 

1.5 การดำเนินการวิจัย  

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กระบวนการและวิธีการวิจัยหลักของโครงการย่อยที่  1 เรื ่องอนาคตของการเกิดในเมืองเป็นไปตาม
กระบวนการและวิธีการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ตามกรอบของโครงการวิจัย “คนเมือง 4.0” โดยแบ่งได้ 8 
ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การกำหนดกรอบการวิจัยและการคาดการณ์ (scoping/framing) 
2) การกวาดสัญญาณสถานการณ์ปัจจุบัน (horizon scanning) 
3) การพยากรณ์ภาพอนาคตฐาน (baseline future) 
4) การพยากรณ์ภาพอนาคตทางเลือก (alternative futures) 
5) การกำหนดภาพอนาคตพึงประสงค ์(preferable future) 
6) การวิเคราะห์ความหมายและนัย (implications analysis) 
7) การวางแผน (planning) 
8) การสังเกตการณ์และติดตามสถานการณ์ (observing and monitoring) 
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งานวิจัยนี้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้น 12 เดือน มีข้ันตอนที่สำคัญ ดังนี้ 

1) การดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในคน (ระยะเวลา 2 เดือน) 
2) การกำหนดกรอบการวิจัยและการคาดการณ์ (ระยะเวลา 3 เดือน) 

2.1 รวบรวมข้อมูลสถิติ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในภาคมหานคร 
2.2 ประมวลผลงานวิจัยที่ผ่านมาทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยด้าน

อนาคตด้วยการคาดการณ์ 
2.3 ประมวลผลงานวิจัยที่ผ่านมาทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิดในเมือง 

3) การกวาดสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเกิด (ระยะเวลา 2 เดือน) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการเกิดจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลจากสำมะโนประชากรและเคหะ สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร เป็นต้น 

3.1 ระบุปัจจัยขับเคลื่อน (drivers of change) ที่คิดว่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเกิด 
คัดเลือกปัจจัยสำคัญจากการกวาดสัญญาณ 

3.2 วิเคราะห์ระบบของการเกิด (system dynamic mapping) 
3.3 จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 กับกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มข้างต้น พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญ ภาคี 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออนาคตการเกิด การมีครอบครัวและ
การมีบุตร 

4) การพยากรณ์ภาพอนาคตฐาน  (ระยะเวลา 1 เดือน) 
4.1 คาดการณ์ภาพอนาคตตามแนวโน้มที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

5) การพยากรณ์ภาพอนาคตทางเลือก (ระยะเวลา 1 เดือน) 
5.1 คาดการณ์แบบมีส่วนร่วม เพ่ือกำหนดปัจจัยหลักเพ่ือสร้างฉากทัศน์ในอนาคต 

6) การกำหนดภาพอนาคตพึง (ระยะเวลา 1 เดือน) 
6.1 คาดการณ์แบบมีส่วนร่วม เพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

อนึ่ง ขั้นตอนที่ 4-6 สามารถเรียกรวมเป็นขั้นตอนการพยากรณ์ (forecast) ภาพอนาคต ทั้งอนาคตฐาน 
อนาคตทางเลือกและอนาคตที่พึงประสงค์ เพื่อสร้างฉากทัศน์ของอนาคตการเกิดในเมืองอีก 20 ปีข้างหน้าต่อไป 
วิธีการหลักของกิจกรรมในส่วนนี้ คือ การจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่ม
ผู้มีส่วนร่วมในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ทั้งนี้ การเปิดให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมจะทำให้ภาพฉากทัศน์มี
ความหลากหลาย และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกด้วย ฉากทัศน์ของอนาคตที่พึงประสงค์จะ
แปลงออกมาเป็นวิสัยทัศน์ (vision) และเป้าหมายของนโยบาย เพื่อให้การเสนอนโยบายที่จะนำไปถึงอนาคต
เป้าหมายที่พึงประสงค์ต่อไปได้ ในขณะที่ฉากทัศน์อนาคตอื่น ๆ จะใช้เป็นเครื่องเตือนใจและเพื่อใช้ทดสอบว่า 
ข้อเสนอเชิงนโยบายนั้นใช้ได้ในหลายสถานการณ์ (robust) หรือไม ่อย่างไร 
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7) การวิเคราะห์ความหมายและนัยเชิงนโยบาย (ระยะเวลา 1 เดือน) 
7.1 วิเคราะห์หาความหมายและนัย โดยใช้วิธีการวงล้ออนาคต (Futures Wheel) และการ

พยากรณ์ย้อนกลับ (backcasting)  
7.2 จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 จะเน้นผู้เชี่ยวชาญ ภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วม

วิเคราะห์หาหนทางและกระบวนการที ่จะนำไปสู่ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ที ่ได้แปลง
ออกมาเป็นวิสัยทัศน์แล้วต่อไป แต่อาจมีจะมีตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มข้างต้นเข้าร่วม
บ้างเป็นบางคน 

8) การวางแผน การสังเกตการณ์และติดตามสถานการณ์  (ระยะเวลา 1 เดือน) 
9) การสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ระยะเวลา 2 เดือน) 
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บทท่ี 2 การกวาดสัญญาณ 

2.1 บทนำ 

การกวาดสัญญาณมุ่งเน้นไปที่การประมวลภาพของสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการ
ตัดสินใจในการมีบุตรของคนไทยในภาพรวมและของคนเมือง การกวาดสัญญาณในครั้งนี้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการ
ทบทวนเอกสารเป็นหลัก เนื้อหาในส่วนนี้นำเสนอผลลัพธ์ของการกวาดสัญญาณเบื้องต้น โดยในช่วงแรกเป็น
ภาพรวมด้านการเกิดของประเทศไทยและมหานครกรุงเทพ ส่วนที่สองเป็นแนวโน้มของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจในการมีบุตรของครอบครัวไทย  

แนวโน้มด้านอัตราการเกิดของประเทศไทย 

ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงด้านการเกิดสังเกตได้จากภาพรวมการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร เนื้อหาใน
ส่วนแรกนี้นำเสนอภาพการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรของประเทศไทยและในมหานครกรุงเทพ 

การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรของประเทศไทยในภาพรวมเป็นไปตามทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านทาง
ประชากร กล่าวคือ เปลี่ยนจากประชากรที่มีอัตราเกิดสูง และอัตราตายสูง1 มาสู่ภาวะที่อัตราเกิดยังคงสูง 
ขณะที่อัตราตายค่อย ๆ ลดต่ำลง จนในที่สุดมาสู่ภาวะที่ทั้งอัตราการเกิดและอัตราการตายต่ำ ดังเช่นที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน การเปลี่ยนผ่านทางประชากรเช่นนี้ เกิดขึ้นในประเทศอื่น ๆ เช่นกัน เพียงแต่ช่วงเวลาของการ
เกิดขึ้นนั้นเร็วช้าต่างกันเท่านั้น ตามทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านทางประชากร ในช่วงเวลาที่อัตราการเกิดยังคงสูง
ขณะที่อัตราการตายลดต่ำลง หรืออัตราการตายลดลงก่อนอัตราการเกิด อัตราการเพ่ิมของประชากรเพ่ิมสูงขึ้น 
และประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับประเทศไทยในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  
และเห็นเด่นชัดในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 25 จนกระทั่งต้องมีการจัดตั้งโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2513 เพ่ือลดอัตราการเพ่ิมของประชากร 

จำนวนประชากรของประเทศไทยตามการแจงนับในสำมะโนประชากรมีจำนวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ตามที่แสดงในตารางที่ 1 ประชากรทั่วราชอาณาจักรมีจำนวนประมาณ 26.5 ล้านคน เมื่อ พ.ศ. 2503 และ
เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 34.9 ล้านคน ใน พ.ศ. 2513 และต่อมา ใน พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2543 ได้
เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 44.8 ล้านคน 54.5 ล้านคน และ 60.9 ล้านคน ตามลำดับ จากสำมะโนประชากร พ.ศ. 
2553 ประเทศไทยมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 65.98 ล้านคน  

 

 

 

1 อัตราการเกดิ หมายถึง จำนวนการเกิดมีชีพในปีหนึ่งต่อประชากรกลางปีของปีนั้น 1,000 คน อัตราการตาย หมายถึง จำนวน

การตายทั้งหมดในปีหน่ึงต่อประชากรกลางปีของปีนั้น 1,000 คน 
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ตารางที่ 1 จำนวนประชากร ร้อยละการเปลีย่นแปลงประชากรต่อปี จำนวนครัวเรือนและขนาดครัวเรอืน พ.ศ. 2503-2553 

พ.ศ. 
จำนวนประชากร 

ประชากร 
สำมะโน-
ทะเบียน
ราษฎร 

ร้อยละการเปลี่ยนแปลง
ประชากรต่อป ี

จำนวน
ครัวเรือน
ส่วนบุคคล 

ขนาดครัวเรือน
เฉลี่ย  

(คน/ครัวเรือน) สำมะโน 
ทะเบียน
ราษฎร 

สำมะโน 
ทะเบียน
ราษฎร 

ประเทศไทย        
2503 26,527,916 26,384,380 143,536 N/A N/A 4,587,865 5.6 

2513 34,937,374 35,550,105 -612,731 3.17 3.47 5,908,473 5.7 

2523 44,824,540 46,961,338 -2,136,798 2.83 3.21 8,419,237 5.2 

2533 54,548,530 56,303,273 -1,754,743 2.17 1.99 12,317,752 4.4 

2543 60,916,441 61,878,746 -962,305 1.17 0.99 15,877,186 3.8 

2553 65,981,659 63,878,267 2,103,392 0.80 0.32 20,364,332 3.1 

กรุงเทพฯ        

2503 2,136,435 2,168,657 -32,222 N/A N/A 335,968 6.2 

2513 3,077,336 3,516,829 -439,493 4.40 6.22 498,632 6.0 

2523 4,697,071 5,153,902 -456,831 5.26 4.65 902,940 5.1 

2533 5,882,410 5,546,937 335,473 2.52 0.76 1.333.686 4.3 

2543 6,355,144 5,680,380 674,764 0.80 0.24 1,740,024 3.6 

2553 8,305,219 5,701,394 2,603,825 2.95 0.04 2,869,224 2.7 

ปริมณฑล        

2503 1,156,891 1,175,300 -18,409 N/A N/A 189,964 6.0 

2513 1,425,111 1,531,819 -106,708 2.32 3.03 241,339 5.8 

2523 1,947,354 2,073,877 -126,523 3.66 3.54 358,847 5.2 

2533 2,661,252 2,519,009 142,243 3.67 2.15 601,310 4.4 

2543 3,804,067 3,720,098 83,969 4.29 4.77 1,094,783 3.4 

2553 6,321,011 4,624,699 1,696,312 6.35 2.43 2,207,150 2.7 

ที่มา: สำมะโนประชากรและเคหะ, สำนักงานสถิติแห่งชาต ิและ ทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง 
หมายเหตุ:    1) สำมะโนประชากร พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2543 มีวันสำมะโนตรงกับ 1 เมษายน 

2) สำมะโนประชากร พ.ศ. 2553 มีวันสำมะโนตรงกับ 1 กันยายน 
3) ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร เป็นข้อมูล ณ 31 ธันวาคม  
4) ตัวเลขกรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. 2503 และ 2513 เป็นการรวมตัวเลขจังหวัดพระนครและธนบุรีเข้าด้วยกัน   
5) ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย เป็นข้อมูลจากสำมะโนประชากร ซ่ึงคิดจากครัวเรือนส่วนบุคคลเท่านั้น 
6) ข้อมูลของปริมณฑลในตารางนี้ เป็นข้อมูลของจังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร  
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ประชากรในกรุงเทพมหานครก็เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนประมาณ 2.1 ล้านคน ใน
พ.ศ. 2503 และเพิ่มขึ้นเป็น 3.1 ล้านคน 4.7 ล้านคน 5.9 ล้านคน 6.4 ล้านคน และ 8.3 ล้านคน ใน พ.ศ. 
2513 พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2553 ตามลำดับ พร้อมกันนี ้ประชากรในเขตปริมณฑลก็
มีจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยใน พ.ศ. 2503 มีจำนวนประชากรประมาณ 1.2 ล้านคน เพ่ิมข้ึนเป็น 1.4 ล้าน
คน 1.9 ล้านคน 2.6 ล้านคน 3.8 ล้านคน และ 6.3 ล้านคน ใน พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2543 
และ พ.ศ. 2553 ตามลำดับ  

ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องในระหว่าง พ.ศ. 
2503-2513 พ.ศ. 2513-2523 พ.ศ. 2523-2533 พ.ศ. 2533-2543 และ พ.ศ. 2543-2553 คิดเป็นร้อยละ 
2.74 ร้อยละ 2.68 ร้อยละ 1.98 ร้อยละ 1.11 และร้อยละ 0.80 ตามลำดับ นับเป็นผลมาจากภาวะเจริญพันธุ์ที่
ลดลงและประชากรมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้น กรุงเทพมหานครมีอัตราการเพ่ิมประชากรสูงขึ้นในช่วง พ.ศ. 2503–
2523 โดยที่อัตราเพิ่มในช่วง พ.ศ. 2503–2513 เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 3.17 ต่อปี และเพ่ิมเป็นร้อยละ 5.26 ต่อปี
ในช่วง พ.ศ. 2513–2523 จากนั้นจึงลดต่ำลงเป็นร้อยละ 2.17 และ 1.17 ต่อปีในระหว่าง พ.ศ. 2523–2533 
และ พ.ศ. 2533–2543 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม อัตราเพิ่มประชากรของกรุงเทพมหานครกลับเพิ่มอีกครั้งใน
ระหว่าง พ.ศ. 2543-2553 คิดเป็นร้อยละ 2.95 ต่อปี  

สำหรับจังหวัดในปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม มีอัตรา
การเพ่ิมประชากรอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงเวลาสำมะโนประชากรนับแต่ พ.ศ. 2503–2553 โดยเพ่ิมจากร้อยละ 
2.32 ต่อปี ในช่วง พ.ศ. 2503–2513 คิดเป็นร้อยละ 3.66 ร้อยละ 3.67 ร้อยละ 4.25 และร้อยละ 6.35 ต่อปี 
ในช่วง พ.ศ. 2513–2523 พ.ศ. 2523–2533 พ.ศ. 2533–2543 และ พ.ศ. 2543–2553 ตามลำดับ 

 
แผนภูมิที่ 1  แนวโน้มจำนวนประชากรของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2533–2553 ตามสำมะโนประชากร 

ที่มา: สำมะโนประชากรและการเคหะ 2533-2553 
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จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ภาคมหานครในภาพรวมมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงกว่า
อัตราการเพ่ิมขึ้นโดยรวมของประเทศไทย แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว สามารถ
สรุปได้ว่า พื้นที่ปริมณฑลมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราการเพิ่มของประชากรสูงกว่าใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวนประชากรมากที่สุดอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี ตามลำดับ 
ในขณะที่จังหวัดปทุมธานีและสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีอัตราเพิ่มประชากรสูงที่สุด ตัวเลขดังกล่าวแสดงถึงภาพ
การพัฒนาพื้นที่ชานเมือง (suburbanization) ในภาคมหานคร ซึ่งเป็นแนวโน้มสำคัญของการตั้งถิ่นฐานของ
ประชากรไทยในปัจจุบัน แนวโน้มการพัฒนาพื้นที่ชานเมืองนี้ถือเป็นแนวโน้มหลักในด้านโครงสร้างเมืองในช่วง
ประมาณ 30-40 ปีที่ผ่านมา และยังคงเป็นแนวโน้มสำคัญที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน แนวโน้มดังกล่าวแสดงได้โดย
ตัวชี้วัดด้านการย้ายถิ่นฐาน ตามเนื้อหาส่วนต่อไป 

สังคมสูงวัย: บริบทด้านโครงสร้างประชากรของการเกิด 

แม้ว่าปรากฏการณ์สังคมสูงวัยไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญพันธุ์และการเกิด แต่เป็นผลลัพธ์หนึ่ง
ของอัตราการเกิดที่ลดลง อย่างไรก็ตาม บริบทด้านโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย มีผลต่อแนวคิดและ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิด จึงจำเป็นต้องกล่าวถึงสังคมสูงวัยไว้โดยคร่าวในที่นี้ 

ตารางที่ 2 จำนวนประชากรทุกกลุ่มอายุ จำนวนและร้อยละประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สำมะโนประชากร พ.ศ. 2503-2553  

สำมะโนประชากร 
(พ.ศ.) 

จำนวนประชากร (พันคน) ร้อยละประชากร 
อายุ 60 ปีขึ้นไป ทุกกลุ่มอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป 

2503 26,248.8 1,210.3 4.6 

2513 34,427.4 1,683.2 4.9 

2523 44,824.8 2,445.6 5.5 

2533 54,545.5 4,017.0 7.4 

2543 60,916.4 5,793.0 9.5 

2553 65,981.7 8,508.2 12.8 

*2563 66,518.3 12,719.4 19.1 

*2573 66,533.6 17,713.2 26.6 

*2583 64,250.3 20,672.9 32.2 

หมายเหตุ: คำนวณจากรายงานสำมะโนประชากร พ.ศ. 2503-2513 และสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523-2553  
 จำนวนประชากรจากสำมะโนประชากร พ.ศ. 2553 ที่แสดงนี้ รวมชาวต่างชาติ 
 ประชากร พ.ศ. 2563-2583 จากการคาดประมาณประชากร ซึ่งยังไม่รวมชาวต่างชาติ 
 * คาดประมาณโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหดิล 
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ข้อมูลจากรายงานสำมะโนประชากร พ.ศ. 2503-2553 แสดงให้เห็นว่า การเพ่ิมขึ้นทั้งจำนวนและสัดส่วน
ของประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เพิ่มขึ้นเร็วมากในช่วง พ.ศ. 2533 ทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูง
วัยประมาณตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา จากสำมะโนประชากร พ.ศ. 2553 สัดส่วนประชากรสูงอายุคิดเป็นร้อย
ละ 12.8 เมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด และการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 ของ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแสดงให้เห็นว่า ในขณะที่ประชากรของประเทศ
ไทยกำลังเข้าสู่สภาพคงตัว ประชากรสูงอายุกลับเพิ่มขึ้นอย่างเร็วมาก ใน พ.ศ. 2558 ประชากรไทยมีอัตราเพิ่ม
ประมาณร้อยละ 0.5 และมีแนวโน้มว่าจะลดลงไปอีกจนมีอัตราเพิ่มเป็นศูนย์ในราว พ.ศ. 2570 หลังจาก พ.ศ. 
2573 อัตราการเพิ่มของจำนวนประชากรไทยจะลดลงไปอีกจนถึงขั้นติดลบ ในขณะเดียวกัน จำนวนประชากร
สูงอายุกลับเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนื่องด้วยอัตราที่สูงมาก ในช่วง พ.ศ. 2553-2583 ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจะเพ่ิมข้ึน
ด้วยอัตราร้อยละ 8.8 ต่อปี และประชากรอายุยิ่งสูงขึ้นไปก็ยิ่งเพิ่มด้วยอัตราที่เร็วขึ้น โดยจำนวนและสัดส่วนของ
ประชากรเด็กและวัยแรงงานก็ลดลง จากการคาดประมาณดังกล่าว ใน พ.ศ. 2583 ประเทศไทยจะมีจำนวน
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ราว 20.7 ล้านคน และอายุ 65 ปีขึ้นไปราว 16.1 ล้านคน (ไม่นับรวมชาวต่างชาติ) ซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 32 และร้อยละ 25 ตามลำดับ นั่นหมายถึงว่า ณ เวลานั้น ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัย
ระดับสุดยอดแล้ว (super aged society) 

รูปแบบและอัตราการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรอาจแตกต่างกันบ้างระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ภายในมหา
นครกรุงเทพ รวมถึงจังหวัดข้างเคียง คือ จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดนครนายก ซึ่งมีโอกาสได้รับการพัฒนา
กลายเป็นพ้ืนที่ส่วนหนึ่งของภาคมหานครในอีก 20 ปีข้างหน้า แต่ในภาพรวม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ในภาคมหานครสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศ ซึ่งมีภาวะการเจริญพันธุ์ที ่ลดลง และสัดส่วนของ
ผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น (แผนภูมิที ่2)  
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แผนภูมิที่ 2 พีระมดิประชากรของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2533-2553 
ที่มา: สำมะโนประชากร พ.ศ. 2533-2553 

 

นอกจากการแสดงด้วยพีระมิดประชากร (แผนภูมิที่ 2) แล้ว การคำนวณสัดส่วนประชากรในสามกลุ่ม
หลัก คือ ประชากรเด็ก (อายุ 0-14 ปี) ประชากรวัยทำงาน (อายุ 15-59 ปี) และประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้น
ไป) จะช่วยให้เห็นภาพการเข้าสู่สังคมสูงวัยของมหานครกรุงเทพได้ชัดเจนขึ้น ถึงแม้ว่าสำมะโนประชากร พ.ศ. 
2553 ได้ผ่านมาเกือบ 10 ปีแล้ว ข้อมูลจึงอาจไม่สะท้อนภาพปัจจุบันใน พ.ศ. 2563 ได้แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม 

 พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2553 
กรุงเทพมหานคร    

จังหวัดนนทบุร ี    

จังหวัดปทุมธาน ี
 

   

จังหวัดสมุทรปราการ    

จังหวัดสมุทรสาคร 
 

   

จังหวัดนครปฐม    

500,000 0 500,000

0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84

500,000 0 500,000

0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84

500,000 0 500,000

0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84

100,000 0 100,000

0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84

100,000 0 100,000

0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84

100,000 0 100,000

0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84

100,000 0 100,000

0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84

100,000 0 100,000

0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84

100,000 0 100,000

0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84

100,000 0 100,000

0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84

100,000 0 100,000

0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84

100,000 0 100,000

0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84

100,000 0 100,000

0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84

100,000 0 100,000

0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84

100,000 0 100,000

0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84

100,000 0 100,000

0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84

100,000 0 100,000

0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84

100,000 0 100,000

0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84
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ข้อมูลดังกล่าวก็แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างประชากรของกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล รวมถึงนครนายกและ
ฉะเชิงเทราที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในแต่ละกลุ่มอายุ
จะมีความแตกต่างกันบ้างก็ตาม 

ตารางที่ 3 ร้อยละประชากรกลุ่มอายุหลักของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2533-2553  

จังหวัด กลุ่มวัย 
ร้อยละประชากร 

พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2553 

กรุงเทพมหานคร วัยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) 21.5 17.5 12.8 

วัยทำงาน (อายุ 15-59 ปี) 72.5 74.5 77.6 

วัยสูงอายุ (อาย ุ60 ปีขึ้นไป) 6.0 7.9 9.6 

นนทบุร ี วัยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) 22.9 18.1 13.4 

วัยทำงาน (อายุ 15-59 ปี) 69.3 73.3 74.3 

วัยสูงอายุ (อาย ุ60 ปีขึ้นไป) 7.8 8.6 12.3 

ปทุมธาน ี วัยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) 25.0 20.1 13.9 

วัยทำงาน (อายุ 15-59 ปี) 68.1 72.9 76.9 

วัยสูงอายุ (อาย ุ60 ปีขึ้นไป) 6.9 7.0 9.2 

สมุทรปราการ วัยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) 23.3 17.5 14.2 

วัยทำงาน (อายุ 15-59 ปี) 70.7 76.4 76.1 

วัยสูงอายุ (อาย ุ60 ปีขึ้นไป) 6.0 6.1 9.7 

สมุทรสาคร วัยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) 24.5 19.4 14.4 

วัยทำงาน (อายุ 15-59 ปี) 68.9 73.6 77.3 

วัยสูงอายุ (อาย ุ60 ปีขึ้นไป) 6.7 7.0 8.3 

นครปฐม วัยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) 27.5 22.1 17.5 

วัยทำงาน (อายุ 15-59 ปี) 64.1 68.6 70.8 

วัยสูงอายุ (อาย ุ60 ปีขึ้นไป) 8.4 9.3 11.7 

ที่มา: คำนวณจากข้อมูลจากสำมะโนประชากร พ.ศ. 2533-2553  

 

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์พร้อมกับอีกหลายประเทศทั่วโลกที่กำลังเผชิญกับสังคม
สูงวัยเช่นเดียวกัน ประเทศที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมสูงวัยเร็วกว่าประเทศกำลังพัฒนา ประเทศในแถบ
ยุโรปส่วนใหญ่เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว ส่วนประเทศในเอเชีย ได้แก ่ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้และสิงคโปร์ รวมถึงประเทศไทย
ที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัว แนวโน้มสำคัญระดับโลกนี้ (megatrend) เป็นบริบทสำคัญในการถกเถียง
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เกี่ยวกับปัญหาอัตราการเกิดที่ต่ำอยู่ในปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากเป็นเงื ่อนไขของข้อเสนอด้านนโยบาย
ประชากรที่ต้องการเพ่ิมจำนวนการเกิดด้วยมาตรการส่งเสริมอัตราการเจริญพันธุ์ของสตรี  

การเกิดน้อยลง: แนวโน้มระดับมนุษยชาติ  

การเกิดที่น้อยลงไม่ได้เป็นเพียงแนวโน้มหลักของประเทศไทย แต่เป็นปรากฏการณ์ระดับโลกและระดับ
มนุษยชาติ กล่าวคือ ในปัจจุบัน ประเทศส่วนใหญ่ในโลกมีอัตราการให้กำเนิดบุตรลดน้อยลง ซึ่งสอดคล้องไปกับ
อัตราการเกิดในประเทศไทย แผนภาพข้างล่างแสดงให้เห็นถึงจำนวนเด็กต่อผู้หญิง 1 คนที่มีแนวโน้มลดลงทั้งโลก
นับตั้งแต่ ค.ศ. 1950 เป็นต้นมา โดยที่ค่าเฉลี่ยของอัตราการเจริญพันธุ์ในช่วง ค.ศ. 2005-2015 อยู่ที่อัตราเด็ก 
2.5 คนต่อผู้หญิง 1 คน ซึ่งน้อยกว่าเกือบครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับช่วงปี ค.ศ. 1950-1955 แผนภาพข้างล่างยังแสดง
ให้เห็นถึงตำแหน่งของประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก ตำแหน่งบนกราฟที่ลดต่ำลงแสดงว่า 
อัตราการเจริญพันธุ์ของไทยอยู่ในระดับต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศในโลก 

 
แผนภูมิที ่3 อัตราการเกิดทั่วโลก ค.ศ. 1950-2015 

ที่มา : https://ourworldindata.org/fertility-rate 
 

หากพิจารณาในระดับประเทศจะเห็นได้ว่า จำนวนเด็กเกิดของประเทศไทยในแต่ละปีในช่วง พ.ศ. 2493-
2498 สูงขึ้นจาก 0.969 ล้านคน เป็นปีละ 1.284 ล้านคนในช่วง พ.ศ. 2503-2508 โดยมีจำนวนสูงสุดถึงปีละ 
1.373 ล้านคนในช่วง พ.ศ. 2508-2513 ก่อนลดต่ำลงมาทุกช่วง 5 ปี ต่อมาจนกระทั่งเหลือต่ำกว่าล้านคน คือ 
0.980 ล้านคนในช่วง พ.ศ. 2543-2548 จากนั้นจำนวนเกิดลดต่ำลงอีกในทุกช่วง 5 ปีต่อมา ค่าตัวชี้วัดระดับการ
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เกิดล้วนแต่มีแนวโน้มลดต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งอัตราการเกิด (จำนวนการเกิดต่อประชากร 1,000 คนในปีหนึ่ง) 
อัตราเจริญพันธุ์ (จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่ง หรือ 1,000 คน ที่ให้กำเนิดตลอดวัยมีบุตรของตน) อัตรา
เจริญพันธุ์รวม (การวัดสรุปภาวะเจริญพันธุ์ทั้งหมดของสตรี โดยมีข้อสมมติว่าอัตราเจริญพันธุ์รายอายุของสตรีไม่
เปลี่ยนแปลง) และอัตราสืบทอดพันธุ์สุทธิ (จำนวนบุตรสาวเฉลี่ยมาคำนวณด้วย)  

ถ้ากำหนดให้ค่าดัชนีของตัวชี้วัดระดับการเกิดเหล่านี้ในช่วง พ.ศ. 2493-2498 เท่ากับ 100.0 ค่าดัชนี
ในช่วง พ.ศ. 2553-2558 ของอัตราเกิดเท่ากับ 32.3 ดัชนีของอัตราเจริญพันธุ์รวมเท่ากับ 29.1 และดัชนีของอัตรา
สืบทอดพันธุ์สุทธิเท่ากับ 37.8 ในทางทฤษฎี กลุ่มประชากรใดที่มีอัตราเจริญพันธุ์รวมต่ำกว่า 2.10 หรืออัตราสืบ
ทอดพันธุ์สุทธิต่ำกว่า 1 ถือว่าระดับการเกิดของกลุ่มประชากรนั้นอยู่ต่ำกว่าระดับทดแทนตนเอง กรณีของ
ประชากรไทย อัตราสืบทอดพันธุ์สุทธิเท่ากับ 0.96 ตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2533-2538 เป็นต้นมา หรือถ้าใช้อัตราการเกิด
หรืออัตราเจริญพันธุ์รวมเป็นตัวชี้วัด ระดับเจริญพันธุ์ของสตรีไทยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2513-
2518 แต่ถ้าใช้อัตราสืบทอดพันธุ์สุทธิเป็นตัวชี้วัด การลดลงอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้นประมาณ 5 ปีต่อมา คือ ช่วง 
พ.ศ. 2518-2523 จะเห็นได้ว่า จำนวนการเกิด อัตราการเกิด อัตราเจริญพันธุ ์รวม อัตราสืบทอดพันธุ์ส ุทธิ
โดยเฉพาะสตรีในประเทศไทยมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง (ตารางที ่4) 
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ตารางที่ 4 จำนวนการเกิด อัตราการเกิด อัตราเจริญพันธ์ุรวม อัตราสืบทอดพันธุ์สุทธิของประเทศไทย 

ที่มา: คำนวณจากข้อมูลจดทะเบียนเกิดและตาย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

 

แนวโน้มในระดับโลกและระดับประเทศก็เกิดขึ้นในระดับมหานครกรุงเทพเช่นกัน จำนวนการเกิดของ
ประชากรของกรุงเทพมหานครจากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ระหว่าง พ.ศ. 2533-2558 (ข้อมูลทุก 5 ปี) แสดง
แนวโน้มการเกิดลดลง โดยมีสัดส่วนการเกิดต่อการตาย 100 คน เท่ากับ 858 คน 685 คน 485 คน 377 คน 331 
คน และ 225 คน ตามลำดับ  

นอกจากนี้ จำนวนการเกิดของประชากรของปริมณฑลรวม จังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา (6 
อำเภอ) จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ระหว่าง พ.ศ. 2533-2558 (ข้อมูลทุก 5 ปี) แสดงแนวโน้มการเกิดลดลงเช่นกัน 
โดยจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีอัตราการเกิดต่อการตาย 100 คนมากที่สุด แต่มีแนวโน้มการเกิดลดลง 
เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครตั้งแต่ใน พ.ศ. 2533 เท่ากับ 438 คน และใน พ.ศ. 2558 ลดลงเหลือ 360 คน 
ในขณะที่จังหวัดสมุทรปราการและนนทบุรีเริ่มมีการเกิดลดลงใน พ.ศ. 2538 มีสัดส่วนการเกิดต่อการตาย 100 
คน เท่ากับ 325 คน และ 336 คน ลดลงใน พ.ศ. 2558 เหลือ 204 คน และ 141 คนตามลำดับ อีกทั้งจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (6 อำเภอ) นครนายก และนครปฐม เริ่มมีการเกิดลดลงใน พ.ศ. 2543 โดยมีสัดส่วนการเกิดต่อการ
ตาย 100 คน เท่ากับ 237 คน 181 คน และ 223 คน และลดลงใน พ.ศ. 2558 เหลือ 141 คน 160 คน และ 150 
คนตามลำดับ ลำดับสุดท้ายคือจังหวัดปทุมธานี เริ่มมีการเกิดลดลงใน พ.ศ. 2548 โดยมีสัดส่วนการเกิดต่อการ

ช่วง  พ.ศ. 
จำนวนการเกิดต่อป ี

(1,000 คน) 
อัตราการเกดิ 
ต่อ 1,000 คน 

อัตราเจริญพันธุ์รวม 
ต่อสตรี 1 คน 

อัตราสืบทอดพันธุ์สุทธิ
ต่อสตรี 1 คน 

2493-2498 969 43.6 6.35 2.3 

2503-2508 1,284 42.9 6.34 2.45 

2508-2513 1,373 39.6 5.99 2.41 

2513-2518 1,357 34.2 5.05 2.11 

2518-2523 1,292 28.9 3.92 1.7 

2523-2528 1,228 24.6 2.95 1.33 

2528-2533 1,137 20.8 23 1.06 

2533-2538 1,100 18.8 2.05 0.96 

2538-2543 1,009 16.5 1.86 0.87 

2543-2548 980 15.3 1.81 0.85 

2548-2553 977 14.6 1.81 0.85 

2553-2558 970 14.1 1.85 0.87 
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ตาย 100 คน เท่ากับ 272 คน ลดลงใน พ.ศ. 2558 เหลือ 177 คน จากข้อมูลการเกิดและตายของประชากร
กรุงเทพและปริมณฑลระหว่าง พ.ศ. 2533-2558 แสดงให้เห็นแนวโน้มสัดส่วนการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อ
เปรียบเทียบกับการตาย สอดคล้องกับแนวโน้มการก้าวสู่สังคมสูงวัยโดยมีผู้พึ่งพิงเพ่ิมขึ้น แต่มีวัยทำงานลดลง 

ตารางที่ 5 จำนวนประชากรเกิด-ตายของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามทะเบียนราษฎร์  

พ.ศ.  กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม 

2533 

เกิด 128,080 6,355 3,290 7,784 5,630 9,250 

ตาย 14,934 2,186 2,132 3,226 1,286 3,508 

เกิด:ตาย 100 คน 858 291 154 241 438 264 

2538 

เกิด 136,117 10,716 6,295 12,559 8,666 11,189 

ตาย 19,884 3,185 3,601 3,870 2,851 6,291 

เกิด:ตาย 100 คน 685 336 175 325 304 178 

2543 

เกิด 109,942 8,947 4,980 13,183 8,917 10,659 

ตาย 22,679 3,732 2,582 4,529 2,279 4,787 

เกิด:ตาย 100 คน 485 240 193 291 391 223 

2548 

เกิด 111,868 11,439 11,960 15,234 10,597 11,137 

ตาย 29,702 5,319 4,389 5,801 2,812 5,525 

เกิด:ตาย 100 คน 377 215 272 263 377 202 

2553 

เกิด 99,728 11,331 12,101 14,988 9,737 9,101 

ตาย 30,167 5,963 4,913 6,285 2,731 5,546 

เกิด:ตาย 100 คน 331 190 246 238 357 164 

2558 

เกิด 95,551 10,156 11,823 15,838 13,839 8,896 

ตาย 42,453 7,228 6,667 7,745 3,848 5,926 

เกิด:ตาย 100 คน 225 141 177 204 360 150 

ที่มา : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ทั้งนี้ การตัดสินใจมีบุตรยังมีผลต่ออัตราการเกิดโดยเกิดจากปัจจัยทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค ใน
ระดับมหภาคมีตั้งแต่ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ในสถานการณ์ที่ภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนและมีความตกต่ำลง 
ประชากรจะตัดสินใจมีบุตรน้อยลง (Sobotka, Skirbekk, & Philipov, 2010) ในด้านสังคม โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงของค่านิยมในการมีบุตร ทำให้คนหันไปให้ความสำคัญกับการมีชีวิตอิสระและการทำตามเป้าหมาย
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อ่ืนๆ ในชีวิตมากขึ้น (Surkyn & Lesthaeghe, 2004) รวมถึงความเสมอภาคทางเพศ กล่าวคือ ในประเทศไหนที่มี
ความเสมอภาคทางเพศในอัตราต่ำ ผู้หญิงจะตัดสินใจที่จะมีบุตรหรือสมรสน้อยลงเนื่องจากมีค่าเสียโอกาสที่สูง
มากกว่า เมื่อควบคุมปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมอ่ืน ๆ แล้ว 

ในขณะนี้ที่ปัจจัยที่มีผลต่อการมีบุตรในระดับจุลภาคมีหลายประเด็นด้วยกัน เช่น หากมีการศึกษาที่
สูงขึ้น ทำให้คนมีบุตรล่าช้าลง ทั้งในประชากรหญิงและประชากรชาย ในด้านอายุ เมื่อสตรีมีอายุสูงขึ้น ความตั้งใจ
จะสมรสและมีบุตรจะลดลง ลักษณะงานและรายได้ก็เช่นกัน หากมีลักษณะงานที่มั่นคง เช่น รับราชการหรือมี
รายได้มั่นคง จะตัดสินใจที่จะมีบุตรได้ง่ายขึ้น ในด้านที่อยู่อาศัย ปัจจัยนี้อาจไม่มีผลต่อการตัดสินใจสมรสอย่างมี
นัยสำคัญ แต่มีผลต่อการตัดสินใจมีบุตร ทั้งนี้ หากมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองหรือมั่นคงแล้ว จะตัดสินใจมีบุตรได้
ง่ายขึ้น นอกจากนี้ งานวิจัยหนึ่ง พบว่า ผู้อยู่อาศัยนอกเขตเมืองในประเทศไทย ซึ่งเทียบโดยใช้เขตเทศบาล 
ตัดสินใจสมรสมากกว่าผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมือง แต่หากมีการสมรสแล้ว การตัดสินใจมีบุตรในเขตเทศบาลหรือนอก
เทศบาลไม่ต่างกัน (เมทิณี แสงกระจ่าง, 2558) 

 จากการวิเคราะห์โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2560-2569) พบว่า ในภาพรวม ปัจจัยที่ทำให้อัตราการ
เกิดใหม่ในประเทศไทยลดลงมีอยู่หลายประการ ดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยด้านทัศนคติและรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มการครองโสดนานขึ้น 
และมีบุตรช้าลง เพราะให้ความสำคัญกับการศึกษาต่อ การทำงาน รวมถึงการซื้อรถและบ้านเป็น
อันดับต้น ๆ  

2. ปัจจัยด้านสุขภาพ จากการสำรวจมารดาและทารกแรกเกิดทั่วประเทศ ใน พ.ศ. 2551-2552 คู่
สมรสมีบุตรยากสูงถึงร้อยละ 11 ถึงแม้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นมาก แต่
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากระบบหลักประกันสุขภาพ 

3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ จากรายงานบัญชีกระแสการโอนประชาชาติของประเทศไทยใน พ.ศ. 2554 
พบว่า ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 20 ปี คิดเป็นเงิน 1 ล้านบาท นั่น
หมายความว่า พ่อแม่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนสำหรับบุตรอยู่ที่ 4 ,000 บาท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 15 
ของรายได้เฉลี่ยครัวเรือนไทย (25,194 บาทต่อเดือน) โดยไม่ได้รวมเงินส่วนที่รัฐบาลอุดหนุนหรือ
สนับสนุนด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือด้านการศึกษาและสุขภาพ ปัจจัยด้านต้นทุนนี้
ทำให้หลายครอบครัวตัดสินไม่มีบุตร 

4. ปัจจัยด้านสังคม ผู้หญิงไทยจบการศึกษาสูงขึ้น ทำงานนอกบ้านมากขึ้น ทำให้การแต่งงานและมี
บุตรช้าลง โดยจากรายงานประชากรไทย พ.ศ. 2558 ชี้ให้เห็นว่าสัดส่วนของครอบครัวเดี่ยวที่ไม่มี
บุตรเพิ่มขึ้น 3 เท่า จากการสำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. 2552 พบว่าผู้หญิงที่สมรสแล้ว
ต้องสละเวลาในชีวิตประจำวันของตนเพ่ือดูแลสมาชิกในครอบครัวมากกว่าผู้ชายที่สมรสแล้วถึง 2 
เท่า จึงเป็นค่าเสียโอกาสในการทำงานที่จะเกิดการสตรีหากต้องมีบุตร  
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อัตราการเจริญพันธุ์กลับมาเพิ่มได้ เมื่อประเทศพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง 

ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งมีความพร้อมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและภายภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อรายได้
ต่อหัวของประชากรที่สูงขึ้น อัตราการตายของเด็กต่ำลงจากระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพ และสตรีมีทางเลือกใน
การดำรงชีวิตที่เป็นอิสระมากขึ้น ประเทศเหล่านี้โดยมากมักมีอัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลง แนวโน้มดังกล่าวได้มีมา
ได้ระยะหนึ่ง จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมทำให้อัตราการเกิดลดลง 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลังเริ่มมีสถิติออกมาว่า ในช่วง ค.ศ. 2000-2014 ประเทศที่พัฒนาแล้วและมีดัชนี
การพัฒนามนุษย์ (Human Development Index) ที ่ส ูงมาก เริ่มมีแนวโน้มของอัตราการเกิดที ่เปลี ่ยนไป 
ประเทศเหล่านี้ต่างมีความพร้อมด้านสุขภาวะและระบบสาธารณสุขในระดับดีมาก อีกทั้งสวัสดิการทางสังคมที่ดี
มาก ยังเอ้ือให้การดำรงชีวิตและระดับการศึกษาของประชากรอยู่ในระดับที่สูงมากเช่นกัน ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
คือ ในประเทศทีดั่ชนีการพัฒนามนุษย์สูงมากเช่นนี้ กลับมีอัตราการเจริญพันธุ์เพ่ิมขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ (Myrskylä, 
Kohler & Billari, 2009)  

 
แผนภูมิที่ 4 จำนวนเด็กต่อผู้หญิงหนึ่งคนและดัชนีการพัฒนามนุษยใ์นแต่ละประเทศ ค.ศ. 1980 และ ค.ศ. 2000-2014 

ที่มา: https://ourworldindata.org/fertility-rate 

 

แผนภูมิที่ 4 แสดงจำนวนเด็กต่อผู้หญิงหนึ่งคนและดัชนีการพัฒนามนุษย์ในแต่ละประเทศ จะเห็นได้ว่า
ประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีดัชนีการพัฒนามนุษย์มากกว่า 0.85 หรือเกือบ 0.9 จะมีอัตราการเจริญพันธุ์ที่เพ่ิมขึ้นจุด
ผกผันนี้เกิดในจุดที่มีแนวโน้มการเจริญพันธุ์ที่ต่ำที่สุด ก่อนจะกลับมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อมีการพัฒนาสุขภาวะ 
การดำรงชีวิตและระดับการศึกษาที่เพ่ิมสูงขึ้น  

ข้อมูลเชิงประจักษ์ข้างบนแสดงให้เห็นว่า แม้อัตราการเจริญพันธุ์ทั่วทั้งโลกจะมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยมา
ทัง้ประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งเกิดจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ทำให้มีการตัดสินใจ
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มีบุตรที่ช้าลงหรือไม่มีบุตรเลย ประกอบกับปัจจัยอ่ืน ๆ อีกหลายประการ แต่เมื่อประเทศที่พัฒนาแล้วอยู่ในจุดที่มี
อัตราการเกิดหรือการเจริญพันธุ์ต่ำที่สุดแล้ว และเมื่อปัจจัยที่รองรับความเป็นอยู่ของคนในประเทศพร้อม
หมดแล้ว ประชากรในประเทศเหล่านั้นก็กลับมามีการตัดสินใจที่จะมีบุตรอีกครั้งหนึ่งได ้   

ประชากรคนต่างด้าวกับการเกิด 

ความท้าทายหนึ่งของประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย คือ ปัญหาภาวะขาดแคลนแรงงานที่
อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตของประเทศในภาพรวม และในการดำรงชีวิตหลายด้านที่ยังต้องพึ่งแรงงาน โดย
สัดส่วนและจำนวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างความต้องการแรงงานและจำนวนแรงงานคน
ไทยที่มีอยู่ภายในประเทศ ช่องว่างประชากรนี้ต้องอาศัยการทดแทนจากแรงงานย้ายถิ่น  

การวิเคราะห์ด้านประชากรไม่จำกัดอยู่เพียงประชากรที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น การทำความเข้าใจใน
คุณลักษณะด้านประชากรของคนต่างชาติ โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่จำนวนมากในประเทศไทย ถือเป็น
ประเด็นสำคัญอย่างยิ่งในการคาดการณ์ภาพอนาคตของการเกิดในประเทศไทย คำถามสำคัญในส่วนนี้  คือ 
จำนวนคนต่างชาติ โดยเฉพาะที่เป็นแรงงานต่างด้าว มีอยู่จำนวนเท่าใด มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างไร และ
อัตราการเกิดในกลุ่มคนต่างชาติและแรงงานต่างด้าวอยู่ในระดับใด  

แหล่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย คือ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว (สบต.)
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว โดย
จัดทำทะเบียนการทำงาน ควบคุมดูแล ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย คนต่างด้าวจะ
ทำงานได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางานหรือเจ้าพนักงานที่อธิบดีมอบหมายเท่านั้น คนต่าง
ด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 สามารถ
จำแนกได้ดังนี้ 

- คนต่างด้าวตลอดชีพ ได้แก่ คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่322 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 

- คนต่างด้าวมาตรา 9 ประเภททั่วไป คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตให้
เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้
เข้ามาในฐานะนักท่องเที ่ยว หรือผู ้เดินทางผ่าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที ่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

- คนต่างด้าวมาตรา 9 พิสูจน์สัญชาติ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่หลบหนีเข้า
เมืองได้รับการผ่อนผันให้ทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่ง
ได้ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและปรับสถานะการเข้าเมืองถูกกฎหมายเรียบร้อยแล้ว 

- คนต่างด้าวมาตรา 9 นำเข้าตาม MOU คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เข้ามา
ทำงานตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศต้นทาง 
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- คนต่างด้าวมาตรา 12 ประเภทส่งเสริมการลงทุน คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520) หรือ
กฎหมายอื ่น ได้แก่ พระราชบัญญัติน ิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2522 และ
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เช่น นักลงทุน ช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ ฯลฯ 

- คนต่างด้าวมาตรา 13 ประเภทชนกลุ่มน้อย คนต่างด้าวที่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วย
สัญชาติ และกระทรวงมหาดไทยได้ออกเอกสารเพ่ือรอพิสูจน์สถานะยื่นขอใบอนุญาตทำงาน 

- คนต่างด้าวมาตรา 14 ที่เข้ามาทำงานบริเวณชายแดนในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล คนต่าง
ด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทำงานบริเวณชายแดนในลักษณะไป-กลับ หรือ
ตามฤดูกาลในพื้นที่ความตกลงว่าด้วยการสัญจรข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศท่ี
ติดกับราชอาณาจักรไทย 

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่าแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นกำลัง
สำคัญสำหรับตลาดแรงงานระดับล่างของประเทศไทยในงานบางประเภท จากข้อมูลของสำนักบริหารแรงงานต่าง
ด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แสดงจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล รวมจังหวัดนครนายกและฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ได้มีการผ่อนปรนให้จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 
2549 มีจำนวนทั้งสิ้น 360,907 คน จำแนกเป็นแรงงานต่างด้าวในกรุงเทพมหานครจำนวน 178,415 คน และใน
ปริมณฑลจำนวน 182,492 คน ซึ ่งมีแนวโน้มค่อนข้างคงที ่ต่อเนื่องจนมาถึง พ.ศ. 2552 ที ่ประเทศไทยเริ่ม
ดําเนินการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding - MOU) ว่าด้วยความร่วมมือใน
การจ้างแรงงานกับประเทศเมียนมา ทำให้มีจำนวนแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นกว่า
เท่าตัวจาก พ.ศ. 2551 เช่นเดียวกับในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นจาก 373,187 คน เป็น 
747,919 คนใน พ.ศ. 2551-2552 และเพิ่มขึ้นสูงสุดใน พ.ศ. 2554 ที่ประเทศไทยมีจำนวนแรงงานต่างด้าวถึง 
1.95 ล้านคน กรุงเทพมหานครจำนวน 468,647 คน และปริมณฑลจำนวน 448,058 คน การที่จำนวนแรงงาน
ต่างด้าวเพิ่มขึ้นลงมากผิดปกติที่พบในช่วงนี้ เนื่องจากเป็นช่วงปีที่มีการผ่อนผันให้แรงงานใหม่ 3 สัญชาติ (เมียน
มา ลาว และกัมพูชา) เข้ามาทำการพิสูจน์สัญชาตินั่นเอง ครั้นเมื่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานที่ได้รับการ
ผ่อนผันสิ้นสุดลงเมื่อ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีจึง
ลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัด  

นอกจากนี้ ใน พ.ศ. 2555 รัฐบาลเมียนมาได้ปรับตัวให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น มีการเปิดประเทศและ
รับการลงทุนจากต่างชาติ จนได้รับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติ ทำให้ตลาดแรงงานในประเทศ
เมียนมามีความต้องการแรงงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แรงงานเมียนมาในไทยกว่าครึ่งได้ทยอยเดินทางกลับ 
ส่งผลให้ พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีจำนวนแรงงานต่างด้าวลดลงจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลที่ลดลงเหลือ 125,514 คน และ 243,322 คน ตามลำดับ หลังจากสถานการณ์เริ่มคงที่ จำนวนแรงงาน
ต่างด้าวเริ่มกลับมามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (กรกฎาคม พ.ศ. 2560) โดยมีแรงงานต่างด้าวใน
กรุงเทพมหานครจำนวน 249,665 คน และปริมณฑลจำนวน 629,909 คน ซึ่งจังหวัดที่มีจำนวนแรงงานต่างด้าว
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มากที่สุด คือ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 183,204 คน และจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 179,326 คน และน้อยที่สุด
ในจังหวัดนครนายก จำนวน 4,752 คน และจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน 15,520 คน จากประเภทต่าง ๆ ของ
แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 แรงงานต่างด้าวจึง
ประกอบด้วยแรงงานสัญชาติต่าง ๆ มากมาย อย่างไรก็ตาม แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะเมียนมา ลาว และกัมพูชา  

สรุปในภาพรวม จำนวนแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยเพิ่มสูงมากขึ้น และจำนวนมากทำงานอยู่ในภาค
บริการในพื้นที่เมือง ประเด็นสำคัญสำหรับการคาดการณ์อนาคตด้านการเกิดในประเทศไทย คือ คนต่างด้าว
เหล่านี้จะอยู่ในประเทศไทยต่อไปหรือไม่ในอีก 20 ปีข้างหน้า และถ้าหากอยู่ต่อไป อัตราการเจริญพันธุ์และการ
เกิดในหมู่คนต่างด้าวจะเป็นอย่างไรบ้าง จะสูงหรือต่ำกว่าคนไทย และจะมีผลอย่างไรต่อภาพอนาคตด้าน
ประชากรเมืองของไทย ข้อมูลเหล่านี้ยังไม่มีการเก็บอย่างเป็นระบบ จึงไม่สามารถนำมาเป็นพื้นฐานในการ
วิเคราะห์ภาพปัจจุบันได้  

ทั้งนี้ทั้งนั้น แนวโน้มจำนวนคนต่างด้าวที่เพิ่มขึ้นนี้น่าจะมีผลต่อภาพอนาคตของการเกิดในประเทศไทย 
ทั้งในด้านจำนวนและในด้านคุณภาพชีวิตของเด็กที่เกิดใหม่ รวมถึงคนอื่น ๆ ที่อยู่รอบข้าง งานศึกษาจำนวนหนึ่ง
ในหลายประเทศทั่วโลกแสดงตัวเลขว่า คนที่ย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง (rural-urban migrants) มักมีอัตราการ
เจริญพันธุ์ที่สูงกว่าคนที่อยู่มาแต่เดิม แม้ว่าเมื่อผ่านไประยะหนึ่งก็จะมีอัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดต่ำลง (Martine et 
al., 2013) หลักฐานประวัติศาสตร์ในหลายประเทศแสดงให้เห็นว่า อัตราการเจริญพันธุ์ของคนต่างด้าวที่อพยพ
ย้ายถิ่นเข้ามาในประเทศมักอยู่ในระดับสูงกว่าคนพ้ืนถิ่นที่อยู่มาแต่เดิม ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา (Klein, 2004: 
Graph 3.5, page 72; Camarota and Zeigler, 2019) และประเทศอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิกในองค์การเพื่อความ
ร ่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development) 
(OECD and European Union, 2015) งานวิจัยเหล่านี ้ก็ได้พบว่า แม้ว่าในช่วงแรกของการย้ายถิ ่นไปอยู ่ใน
ประเทศใหญ ่อัตราการเจริญพันธุ์ของผู้อพยพต่างด้าวจะสูงกว่าประชากรที่อยู่มาแต่เดิมก็ตาม แต่เมื่อเวลาผ่านไป
ระยะหนึ่ง อัตราเจริญพันธุ์ของผู้อพยพก็จะลดลง  

ตัวเลขและประสบการณ์ในประเทศเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า อนาคตด้านการเกิดและด้านประชากรใน
ภาพรวมของประเทศไทยอาจขึ้นอยู่กับจำนวนคนต่างด้าวและอัตราเจริญพันธุ์ของคนต่างด้าวในอนาคต 
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 ตารางที่ 6 จำนวนแรงงานต่างด้าวในกรุงเทพมหานคร ปรมิณฑล นครนายกและฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2549-2560 
หน่วย: คน 

เขตการปกครอง 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

กรุงเทพมหานคร   178,415    188,583    196,981  351,591  337,886  468,647  125,514  129,658  120,636  198,433  256,232  249,665  

นนทบุรี 15,694  15,075  13,616  41,168  36,704  56,130  46,110  53,063  57,261  62,223  74,986  88,432  

ปทุมธาน ี 22,915  21,067  20,277  52,718  39,731  80,870  62,877  92,318  117,933  138,373  165,299  183,204  

สมุทรปราการ 24,738  31,096  31,585  71,037  62,252  75,003  25,447  11,520  8,454  56,661  86,049  74,656  

สมุทรสาคร 93,367  81,305  83,351  166,024  124,849  172,251  37,300  14,545  146,070  147,296  138,697  179,326  

นครปฐม 18,044  19,442  18,693  43,569  30,847  31,928  47,086  28,216  36,966  53,058  66,486  84,019  

กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล 

353,173 356,568 364,503 726,107 632,269 884,829 344,334 329,320 487,320 656,044 787,749 859,302 

ที่มา: สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
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อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยเศรษฐกิจประเทศเมียนมามีแนวโน้มการพัฒนาที่ดีขึ้น เป็นผลให้คาดการณ์ได้ว่า
แรงงานชาวเมียนมามีโอกาสทยอยเดินทางกลับภูมิลําเนาในอนาคต ผลวิจัยจากองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการ
โยกย้ายถิ่นฐาน สรุปว่า กลุ่มตัวอย่างแรงงานชาวเมียนมาร้อยละ 79.9 ประสงค์กลับสู่ประเทศบ้านเกิดในวันใดวัน
หนึ่ง ในขณะที่อีกร้อยละ 20.1 ต้องการตั้งรกรากถาวรอยู่ในประเทศไทย โดยในกลุ่มแรงงานที่ตั้งใจเดินทางกลับ
ประเทศเมียนมาให้เหตุผลหลัก คือ ความต้องการกลับไปอาศัยอยู่กับครอบครัว เหตุผลรอง คือ ความมั่นคง 
ปลอดภัย และบริการที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นในประเทศเมียนมา และพบว่าสภาพความเป็นอยู่และสภาพการ
ทํางานที่ไม่พึงประสงค์ในประเทศไทยเป็นปัจจัยส่วนน้อยที่กระตุ้นให้กลุ่มตัวอย่างต้องการกลับประเทศ การ
ตัดสินใจของแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ ไม่เพียงมีผลกระทบต่อประเทศไทยด้านจำนวนประชากรโดยรวมและในด้าน
แรงงานเพื่อการผลิตและการบริการ แต่รวมไปถึงผลกระทบด้านการเกิดในอนาคตด้วยเช่นกัน ประเด็นสำคัญที่
ต้องศึกษาต่อไปในส่วนนี้ คือ อัตราเจริญพันธุ์ของชาวต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นอย่างไร และอนาคต
ของเด็กที่เกิดใหม่จะเป็นอย่างไร รวมถึงโอกาสที่คนต่างด้าวจะย้ายกลับประเทศของตนเองมีอยู่สูงต่ำเท่าใด ปัจจัย
เหล่านี้จะกำหนดภาพอนาคตด้านประชากรและด้านอ่ืน ๆ ของเมืองและวิถีชีวิตของคนเมืองในอนาคต 

คนอยูเ่ป็นโสดมากขึ้น 

การมีคู่ครองและการแต่งงานเป็นปัจจัยหนึ่งของการตัดสินใจมีบุตร แม้ว่าในปัจจุบันการมีคู่ครองและการ
แต่งงานอาจไม่เป็นเงื่อนไขตายตัวของการมีบุตรเหมือนแต่ก่อน โดยทีผู่้หญิงจำนวนหนึ่งตัดสินใจที่จะมีลูกโดยที่ไม่
แต่งงาน แต่กระนั้นก็ตาม การที่ผู้หญิงตัดสินใจเป็นโสดและไม่แต่งงานตลอดชีวิต หรือแต่งงานช้าลง ก็ย่อมมีผล
ต่ออัตราการเกิดในภาพรวม  

หากพิจารณาจำนวนการจดทะเบียนสมรส จะเห็นได้ว่าทั้งประเทศไทยมีอัตราการจดทะเบียนสมรสลดลง
อย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่กรุงเทพมหานครไม่ได้มีอัตราการจดทะเบียนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วง พ.ศ. 2547 -
2556 สูงสุดใน พ.ศ. 2549 มีการจดทะเบียนสมรสจำนวน 48,099 คู่และต่ำสุดใน พ.ศ. 2553 มีการจดทะเบียน
สมรสจำนวน 39,648 คู่ และถึงแม้จะมีอัตราการจดทะเบียนสมรสที่มีแนวโน้มลดลงอยู่แต่ก็อ ยู่ในช่วงประมาณ  

40,000 ถึง 50,000 คู ่ในช่วง พ.ศ. 2547 -2556 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงจำนวนจดทะเบยีนสมรสทั้งประเทศไทย พ.ศ. 2547-2556 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 

 
แผนภูมิที่ 6 จำนวนจดทะเบียนสมรสกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547-2556 

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 

 
แผนภูมิที่ 7 ประชากรอายุ 13  ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพสมรสและเขตการปกครอง พ.ศ. 2558 

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ
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ทั้งประเทศไทยมีประชากรอายุ 13 ปีขึ ้นไปที ่เคยสมรสมากกว่าโสดทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาล แต่หากพิจารณาเฉพาะจำนวนคนโสดทั้งประเทศแล้ว ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีคนโสดอยู่
ประมาณ 8.04 ล้านคน และประมาณ 7.89 ล้านคน ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในเขตเทศบาลนั้นมีจำนวนคนโสด
มากกว่านอกเขตเทศบาล และหากพิจารณาเฉพาะกรุงเทพมหานคร มีคนโสดอยู่ประมาณ 2.73 ล้านคน และคนที่
เคยสมรสอยู่ 4.89 ล้านคน ซึ่งหากคิดเป็นอัตราเปรียบเทียบ จะพบว่า ในกรุงเทพมหานครมีคนโสดต่อคนเคย
สมรสอยู่ที่ 0.558 ซึ่งมากกว่าของทั้งประเทศที่มีอัตราเปรียบเทียบของคนโสดต่อคนเคยสมรสอยู่ที่ 0.389  

การแต่งงานช้าลง แต่มีลูกเร็วขึ้น  

แนวโน้มการแต่งงานและการมีลูกในประเทศไทยพิจารณาได้จากอายุเฉลี่ยแรกสมรสและอายุเฉลี่ยเมื่อ
คลอดบุตรคนแรก จากการวิเคราะห์อายุเฉลี่ยแรกสมรสและมีบุตรโดยวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พบว่า คนไทยมีแนวโน้มที่จะแต่งงานในช่วงอายุที่มากขึ้นหรือแต่งงานช้าลง และเมื่อวิเคราะห์ตาม
เขตที่อยู่อาศัย ยังพบว่า ผู้ที่อยู่อาศัยในเขตชนบทมีอายุเฉลี่ยการสมรสใน พ.ศ. 2559 ทีอ่ายุ 21.9 ปี ผู้ที่อยู่อาศัย
ในเขตเมืองที ่ ไม ่รวมกร ุงเทพมหานครมีอาย ุเฉลี ่ยการสมรสครั ้งแรกใน พ.ศ. 2559 ที่อายุ 25 ปี และ
กรุงเทพมหานครมีอายุเฉลี่ยการสมรสครั้งแรกใน พ.ศ. 2559 ทีอ่ายุ 25.8 ปี แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับความเป็นเมืองกับการแต่งงานที่ช้าลง 

 

แผนภูมิที ่8 อายุเฉลี่ยเมื่อสมรสครั้งแรกแบ่งตามเขตที่อยู่อาศัย 
ที่มา: วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย ( https://data.cps.chula.ac.th/) 

 

เมื่อพิจารณาอายุเฉลี่ยมีบุตรคนแรกแบ่งตามเขตที่อยู่อาศัยใน พ.ศ. 2549 พบว่า ในเขตเทศบาลมีอายุ
เฉลี่ยมีบุตรคนแรกที ่25.4 ปี และนอกเขตเทศบาลที ่24.4 ปี โดยเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยใน พ.ศ. 2552 แตใ่น พ.ศ. 2559 
อายุเฉลี่ยมีบุตรคนแรกในเขตเทศบาลกลับลดลงมาที ่24.3 ปี และนอกเขตเทศบาลที ่23 ปี จะเห็นได้ว่า อายุเฉลี่ย
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ของคนไทยในการมีบุตรคนแรกทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลได้ลดต่ำลง ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2549-
2559 โดยในเขตเทศบาล ซึ่งถือเป็นเขตเมือง มีอายุเฉลี่ยในการมีบุตรคนแรกสูงกว่านอกเขตเทศบาล 

 
แผนภูมิที่ 9 อายุเฉลี่ยมีบตุรคนแรกแบ่งตามเขตที่อยู่อาศัย 

ที่มา: วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย https://data.cps.chula.ac.th/) 

 
สรุปได้ว่า คนไทยมีแนวโน้มการสมรสช้าลง โดยคนในพ้ืนที่เมืองมีอายุเฉลี่ยของการสมรสครั้งแรกสูงกว่า

คนในพื้นที่ชนบท โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่มีอายุเฉลี่ยแรกสมรสสูงกว่าทุกพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยของ
อายุที่มีบุตรเป็นคนแรกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมากลับมีแนวโน้มลดลง ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเทศบาล จึงเป็น
แนวโน้มที่น่าสนใจและต้องสังเกตการณ์และติดตามการเปลี่ยนแปลงต่อไป 

คนหย่ามากขึ้น 

ข้อมูลสถิติการสมรสและการหย่าร้างของประเทศไทยในรอบ 10 ปี จากสำนักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง ระบุว่า ในช่วง พ.ศ. 2549-2559 การจดทะเบียนสมรสลดลงทุกปี แต่ตัดสินใจหย่าร้างเพ่ิมสูงขึ้น
ทุกปีเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบการจดทะเบียนหย่าร้างใน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2559 จะพบว่า 
ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา อัตราการหย่าร้างเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 33  
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แผนภูมิที่ 10 จำนวนการหยา่ร้างทั้งประเทศไทย พ.ศ. 2549-2559 

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 

รูปแบบครัวเรือนที่เปลี่ยนไป 

รูปแบบครัวเรือนที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นทั้งผลลัพธ์และสาเหตุของอัตราเจริญพันธุ์ที่ลดต่ำลง ในภาพรวม 
ครัวเรือนในประเทศไทยมีขนาดเล็กลง จากจำนวนสมาชิกในครัวเรือน ครัวเรือนละ 4.4 คน ใน พ.ศ. 2533 ลดลง
เหลือ 3.1 คนต่อครัวเรือนใน พ.ศ. 2553 แต่แนวโน้มที่น่าสนใจของการเปลี่ยนแปลงของครัวเรือนไทยในช่วง 25 
ปีที่ผ่านมา ครอบครัวสามรุ่น ซึ่งหมายถึงครอบครัวที่มีรุ่นปู่ย่าตายาย พ่อแม่และบุตรอยู่ด้วยกัน มีจำนวนเพิ่มข้ึน
ต่อเนื่องและเป็นครอบครัวประเภทหลักในปัจจุบัน โดยเฉพาะในเขตชนบท ในทางกลับกัน ครอบครัวพ่อแม่ลูก 
ซึ่งเคยเป็นครอบครัวประเภทหลักกลับมีจำนวนลดลง ครอบครัวคู่สามีภรรยาและไม่มีลูกเพิ่มขึ้น 3 เท่า โดย
เพิ่มขึ้นในพื้นที่เขตชนบทมากกว่าในเขตเมือง ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมีสัดส่วนลดลงเล็กน้อย ครอบครัวข้ามรุ่น
เพ่ิมขึ้นและครัวเรือนคนเดียวเพ่ิมขึ้น 2 เท่า ในระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา (รายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ. 
2558)  
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แผนภูมิที่ 11 สัดส่วนครัวเรือนประเภทต่างๆของประเทศไทย  พ.ศ. 2556 

ที่มา : รายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ. 2558  กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

สัดส่วนครัวเรือนประเภทต่าง ๆ ของประเทศไทย (พ.ศ. 2556) มีครัวเรือนสามรุ่น ร้อยละ 33.6 ครัวเรือน
พ่อแม่และลูก ร้อยละ 26.6 ครัวเรือนคู่สามี-ภรรยา ไม่มีบุตร ร้อยละ 16.2 ครัวเรือนอยู่คนเดียว ร้อยละ 13.9 
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ร้อยละ 7.1 ครัวเรือนข้ามรุ่น ร้อยละ 2.1 และครัวเรือนที่ไม่ใช่ญาติ ร้อยละ 0.6 ตามลำดับ  

หากพิจารณาเปรียบเทียบจาก พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2556 จะเห็นได้ว่า ครัวเรือนที่เป็นคู่
สามีภรรยาและบุตร ซึ่งเคยเป็นประเภทครัวเรือนหลักของประเทศไทยนั้น มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด และใน 
พ.ศ. 2556 ครัวเรือนสามวัย ซึ่งประกอบไปด้วยรุ่นปู่ย่าตายาย พ่อแม่และบุตรนั้นมีสัดส่วนสูงที่สุด โดยครัวเรือน
สามวัยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตลอด เช่นเดียวกับครัวเรือนแบบคู่สามีภรรยาและครัวเรือนอยู่คนเดียว  

การตัดสินใจมีบุตรน่าจะเกี่ยวพันกับปัจจัยด้านความพร้อมในการเลี้ยงดูบุตร โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มี
ข้อจำกัดหลายประการในการเลี้ยงดูบุตร ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องมีคนรุ่นปู่ย่าตายายมาช่วยเลี้ยงดูบุตรหลาน ทำ
ให้ครัวเรือนสามวัยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและเป็นประเภทครัวเรือนหลัก ในขณะที่ครัวเรือนคู่สามีภรรยาและบุตร
กลับลดลง และครัวเรือนแบบคู่สามีภรรยาและครัวเรือนอยู่คนเดียวเพ่ิมขึ้น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ
ครัวเรือนนี้น่าจะสัมพันธ์กับการตัดสินใจมีบุตร รวมถึงอัตราการเกิดที่ลดลง 
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แผนภูมิที่ 12 ร้อยละของประเภทครัวเรือนจำแนกตามจำนวน ครัวเรือน พ.ศ. 2530-2556 
ที่มา: การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2530-2556, สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ

 

การทำแท้งเพิ่มข้ึน 

จากข้อมูลสํานักงานอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ใน พ.ศ. 2562 มีผู้หญิงตั้งครรภ์จำนวน 45,000 คน 
และตัดสินใจไม่ตั้งครรภ์ต่อจำนวน 13,000 คน โดยร้อยละ 47 ของสตรีที่ตัดสินใจไม่ตั้งครรภ์ต่อมีอายุต่ำกว่า 25 
ปี และร้อยละ 20 เป็นสตรีอายุต่ำกว่า 20 ปี สาเหตุสำคัญของการตัดสินใจไม่ตั้งครรภ์ต่อโดยเฉพาะอายุ 10-19 ปี
คือ การตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ คิดเป็นร้อยละ 92.6  

 

แผนภูมิที่ 13 จำนวนชุดการเบิกยายุติการตั้งครรภ์ พ.ศ. 2558-2562 
ที่มา : สํานักงานอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 
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หากพิจารณาจำนวนชุดการเบิกยายุติการตั้งครรภ์ พ.ศ. 2558-2562 ของข้อมูลสํานักงานอนามัยเจริญ
พันธุ์ กรมอนามัย จะเห็นได้ชัดเจนว่า การเบิกยายุติการตั้งครรภ์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสะท้อน
แนวโน้มของการยุติการตั้งครรภ์ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและทำให้อัตราการเกิดหรือการตัดสินใจที่จะมีบุตรลดน้อยลง  

อนึ่ง การยุติการตั้งครรภ์หรือการทำแท้งในประเทศไทยถือเป็นการทำผิดตามกฎหมายอาญาตามมาตรา 
301-304 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ทั้งกรณีที่หญิงยุติการตั้งครรภ์ด้วยตนเองหรือยินยอมให้ผู ้อื ่นยุติการ
ตั้งครรภ์ให้ และถ้าการยุติครรภ์เป็นเหตุให้หญิงเป็นอันตรายหรือถึงแก่ชีวิตและหากฝ่ายหญิงไม่ยินยอมให้ยุติการ
ตั้งครรภ์จะมีโทษหนักตามลำดับขึ้นไป และหากทำให้ฝ่ายหญิงถึงแก่ความตายจากการยุติการตั้งครรภ์ก็จะได้รับ
โทษสูงสุดจำคุกตั้งแต่ 5-20 ปี และปรับตั้งแต่ 1-4 หมื่นบาท จากความผิดทางอาญานี้ทำให้การยุติการตั้งครรภ์
ไม่ได้รับความแพร่หลายมากนัก  

ทั้งนี้มาตรา 305 ประมวลกฎหมายอาญาได้กำหนดข้อยกเว้นความผิดไว้ 2 กรณี คือ กรณีการทำแท้งมี
ความจำเป็นต้องกระทำเนื่องจากสุขภาพของหญิง และกรณีที่หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระทำความผิดอาญา
ตามที่กฎหมายกำหนด คือ ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา ความผิดฐานเป็นธุระจัดหาบุคคลไปเพื่อสนองความ
ใคร่ของผู้อ่ืน และความผิดฐานพาบุคคลไปเพ่ือการอนาจาร จากมาตรา 305 จะเห็นได้ว่า  กรณียกเว้นการยุติการ
ต้ังครรภ์ที่ไม่ผิดกฎหมายกรณีที่ 1 ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ เพราะจำเป็นต้องพิจารณาสุขภาพของฝ่าย
หญิง ส่วนกรณีที่ 2 คือ กรณีที่เกิดจากขมขื่น ซึ่งทั้ง 2 กรณีไม่ได้ครอบคลุมความผิดพลาดหรือการไม่ตั้งใจ ความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของช่วงวัยรุ่นหรือกรณีที่ไม่ได้เกิดการตั้งครรภ์ที่ตั้งใจ รวมไปถึงการถูกกระทำชำเราจากสามีด้วย
ความไม่ยินยอม ปัจจัยเหล่านี้เป็นอุปสรรคทางกฎหมายของการยุติการตั้งครรภ์ของประเทศไทย  

แม้การยุติการตั ้งครรภ์หรือการทำแท้งในประเทศไทยถือเป็นการทำผิดตามกฎหมายอาญาและมี
ข้อยกเว้นไว้เพียง 2 กรณีตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น แต่จำนวนการยุติการตั้งครรภ์ในประเทศไทยกลับมีจำนวนมาก
ขึ้น สะท้อนถึงความต้องการยุติการตั้งครรภ์มากขึ้น แนวโน้มดังกล่าวเป็นไปตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นในหลาย
ประเทศไทยทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศตะวันตกและประเทศที่มีความคิดแบบเสรีนิยมที่หลายแห่งมีกฎหมาย
รองรับการทำแท้งเสรี 

อนึ่ง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยประมวลกฎหมาย
อาญาเรื่องการทำแท้ง ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ เหตุชายหญิงมีสิทธิและเสรีภาพในร่างกาย และเห็นว่าเข้าข่าย
กฎหมายที่ไม่เท่าทันสภาพการณ์ และเห็นว่า สมควรปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 และ
มาตรา 305 การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายในอนาคตจะมีผลหรือไม่และอย่างไรต่อการตัดสินใจในการมีบุตรและ
การทำแท้งในอนาคต จึงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไป 
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เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์พัฒนาและใช้แพร่หลายมากขึ้น 

ข้อมูลจากองค์กรอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) พบว่า มีคู่สมรส 50–80 ล้านคู่ทั่ว
โลกอยู่ในภาวการณ์มีบุตรยากและส่งผลกระทบอย่างมากต่อลักษณะประชากรของโลก เทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์จึงเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือให้การมีบุตรนั้นง่ายขึ้น  

ในช่วงระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา วงการแพทย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยรักษาภาวะมีบุตรยากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (Assisted Reproductive Technology หรือ ART) มีเทคนิค
และกรรมวิธีใหม่ ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา ประเภทของเทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพันธุ์แบ่งออกไดด้ังนี้  

1. การผสมเทียม (Artificial insemination) มีหลากหลายวิธี แต่วิธีการที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุด คือ วิธีฉีดเข้าโพรงมดลูก (IUI) โดยเตรียมน้ำอสุจิที่ผ่านการคัดเลือกแล้วนำไปฉีดในโพรง
มดลูก การผสมเทียมจะทำให้มีโอกาสตั้งครรภ์มากกว่าโดยรอบธรรมชาติมากกว่า 2 เท่า  

2. การปฏิสนธินอกร่างกาย หรือการทำเด็กหลอดแก้ว ( In vitro fertilization) โดยแพทย์จะทำ
การเก็บไข่ผ่านช่องคลอดและนำมาผสมกับอสุจิในจานทดลองและทำการย้ายตัวอ่อนไปยัง
โพรงมดลูกของฝ่ายหญิง คู่สมรสที่ใช้วิธีการนี้มีโอกาสสำเร็จทำให้ตั้งครรภ์ได้ประมาณร้อยละ 
30-50 ของคู่สมรสที่ใช้วิธีการนี้ทั้งหมด  

3. การทำกิ๊ฟท์ (Gamete Intrafallopian Tranfer) เป็นการนำไข่และอสุจิมาผสมกันด้านนอก 
และใส่กลับเข้าไปในท่อนำไข่ของฝ่ายหญิง เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการปฏิสนธิในบริเวณท่อนำ
ไข่ ภายหลังจากการทำกิ๊ฟท์จะมีอัตราการตั้งครรภ์อยู่ประมาณร้อยละ 20-30 ซึ่งมีโอกาส
ตั้งครรภ์น้อยกว่าการทำเด็กหลอดแก้ว  

4. การทำซิฟท์ (Zygote Intrafallopain Tranfer) วิธีการนี้มีความคล้ายกับการทำกิ๊ฟท์แต่จะ
ต่างกันตรงที ่เม ื ่อมีการนำไข่และอสุจิมาผสมกันภายนอกแล้ว จะนำไปเพาะเลี ้ยงใน
ห้องปฏิบัติการจนเกิดการปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนในระยะที่เรียกว่า Zygote ก่อน แล้วจึงนำกลับ
เข้าไปใส่ในบริเวณท่อนำไข่ แต่วิธีการนี้จำเป็นต้องมีการเจาะผนังหน้าท้องจึงไม่ได้รับความ
นิยมในปัจจุบัน  
การรับตั้งครรภ์แทน (Surrogacy arrangement) ภาวะมีบุตรยากอย่างหนึ่งที่สำคัญ คือ การ
ที่ฝ่ายหญิงไม่สามารถตั้งครรภ์ได้โดยตนเอง วิธีการอย่างเดียวที่สามารถทำได้ คือ การให้หญิง
อื่นมารับตั้งครรภ์แทน ลักษณะทั่วไปของการรับตั้งครรภ์ คือ การตั้งครรภ์แทนที่  ทารกใน
หญิงที่รับตั้งครรภ์หรือหญิงอุ้มบุญจะไม่มีสารพันธุกรรมที่เกี ่ยวข้องกับทารกในครรภ์เลย 
กรรมวิธีในการรับตั ้งครรภ์แทนนั้นได้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันกับความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ โดยเฉพาะเทคนิคการผสมเทียมโดยการฉีดเชื้อและการปฏิสนธิ
นอกร่างกายเข้าไปในครรภ์ของหญิงที่รับตั้งครรภ์หรือหญิงอุ้มบุญ ในปัจจุบันการรับตั้งครรภ์
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แทนในต่างประเทศจึงเป็นไปอย่างกว้างขวาง ในบางประเทศได้มีการจัดตั้งองค์กรเพื่อจัดหา
หญิงที่ประสงค์จะรับตั้งครรภ์แทน ทั้งนี้ ยังคงมีการแสวงหาผลกำไรจากการรับตั้งครรภ์แทน 
ในบางประเทศจึงมกีารออกกฎหมายควบคุมการรับตั้งครรภ์แทนในบางประเภทด้วย  

ภาวะการมีบุตรยากจึงเป็นปัญหาครอบครัวที่เป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่ของครอบครัวและเป็นปัญหา
ทางด้านประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์อย่างหนึ่งที่มีแนวโน้มมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัญหาของทุกภูมิภาคท่ัว
โลก ในประเทศที่พัฒนาแล้วอัตราการมีบุตรยากอยู่ระหว่างร้อยละ 7-17 เช่น ประเทศนอร์เวย์ ร้อยละ 7 อเมริกา 
ร้อยละ 8.5 ฟินแลนด์ ร้อยละ15 และอังกฤษ ร้อยละ 17 เป็นต้น สำหรับประเทศไทยปัญหาการมีบุตรยากของ
สตรีวัยเจริญพันธุ์อายุระหว่าง 15-49 ปี พบร้อยละ 15 จากสถิติผู้รับบริการปัญหามีบุตรยากที่โรงพยาบาลศิริราช
มีแนวโน้มสูงขึ้นจาก 4,000 รายใน พ.ศ. 2545 เพ่ิมขึ้นเป็น 11,000 รายใน พ.ศ. 2552 ซึ่งมีจำนวนเกือบ 3 เท่าใน
ระยะ 7 ปี (จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล, 2555) และมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อไป แพทย์ทั่วโลกมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า
อัตราการมีบุตรยากมีแนวโน้มสูงขึ้นควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่เพ่ิมมากขึ้น 

สำหรับประเทศไทยนั้น แพทย์ได้นำเทคโนโลยีนี้มาช่วยคู่สมรสที่อยู่ในภาวะมีบุตรยากมากขึ้น ทั้งนี้ 
ภาวการณ์มีบุตรยากเป็นภาวะที่เกิดขึ้นกับคู่สมรสจำนวนมากในประเทศไทย โดยมีสาเหตุไม่แตกต่างไปจากใน
ต่างประเทศเท่าใดนัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสาเหตุทางการแพทย์ ปัจจุบันนั้นได้มีการรักษาโดยใช้เทคโนโลยีการช่วย
การเจริญพันธุ์ซึ่งรวมถึงการผสมเทียมด้วย ถึงแม้ว่าในหมู่แพทย์ส่วนใหญ่แล้วจะถือว่าการผสมเทียมนั้นปกติไม่
จัดเป็นเทคโนโลยีการช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ แต่การผสมเทียมนั้นถือว่า เป็นการรักษาภาวะมีบุตรยากที่
มีราคาถูกที่สุด แต่หากพิจารณาสาเหตุการมีบุตรยากในประเทศไทย อาจจะเกิดได้ทั้งฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิง ใน
ฝ่ายหญิง เช่น ภาวการณ์ไม่ตกไข่ ท่อรังไข่อุดตัน ส่วนในฝ่ายชายเช่น เชื้อน้อย เชื้ออ่อนแอ หรือมีรูปร่างผิดปกติ 
นอกจากนี้ยังพบว่ามีคู่สมรสที่มีบุตรยากในประเทศไทยจำนวนประมาณร้อยละ 15-20 ที่แม้จะตรวจวินิจฉัยแล้วก็
ไม่พบความผิดปกติอะไร กลุ่มนี้จัดเป็นกลุ่มที่มีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งเป็นปัญหาจากความสามารถในการ
เจริญพันธุ์ต่ำเองและจำเป็นต้องให้การรักษาเพ่ือช่วยให้เกิดการตั้งครรภ์  

นอกจากเทคโนโลยีการช่วยการเจริญพันธุ์ที่ได้กล่าวไปในข้างต้นแล้ว ประเทศไทยยังมีการรับตั้งครรภ์
แทน ซึ่งทำให้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีการช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
พ.ศ. 2558 นับเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องการกับเทคโนโลยีการช่วยการเจริญพันธุ์  แต่
เนื่องจากเกิดในช่วงการรับตั้งครรภ์แทนหรือที่ทั่วไปเรียกว่า “การอุ้มบุญ” ซึ่งการรับตั้งครรภ์ในประเทศไทยนั้น
ยังคงมีปัญหาในเชิงปฏิบัติ  

กรณีหนึ่งที่น่าสนใจ คือ เมื่อข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้แจ้งจำนวนบุตรเพื่อขอรับสิทธิเบิก
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร โดยแสดงหลักฐานของทางราชการว่าเด็กนั้นเป็น
บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ได้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันในมหาวิทยาลัยแห่งนั้นว่า ข้าราชการฝ่ายหญิงไม่ได้
ตั้งครรภ์เอง แต่ได้นำเชื้ออสุจิของฝ่ายชายมาผสมกับไข่แล้วนำไข่ที่ได้รับการผสมไปฝากครรภ์ไว้กับหญิงอ่ืน ดังนั้น
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มหาวิทยาลัยต้นสังกัดจึงได้หารือไปยังกรมบัญชีกลางว่า กรณีนี้ถือว่าเด็กที่เกิดมานั้นเป็นบุตรโดยชอบด้วย
กฎหมายของข้าราชการทั้งสองหรือไม่  

ต่อมากรมบัญชีกลางได้มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื ่อหารือปัญหาดังกล่าวซึ่ง
คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนและให้กำเนิดเด็กนั้นเป็นมารดาโดยชอบด้วย
กฎหมาย ส่วนข้าราชการหญิงซึ่งเป็นเจ้าของไข่ไม่อาจอ้างหลักการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ว่า 
ตนเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายทำนองเดียวกับข้าราชการฝ่ายชาย จะเห็นได้ว่า แม้มีการตราพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีการช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ในประเทศไทยแล้ว แต่ในบาง
กรณีโดยเฉพาะการรับตั้งครรภ์แทนหรือการอุ้มบุญ ยังคงมีอุปสรรคหรือหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างรอบด้าน 
กล่าวสรุปได้ว่า เทคโนโลยีการช่วยการเจริญพันธุ์ในประเทศไทยมีความก้าวหน้าไปมากทั้งทางด้านเทคโนโลยีและ
ในทางกฎหมาย แต่ยังมีปัญหาในเชิงปฏิบัติในหลายกรณี  

เทคโนโลยีที่ช่วยการเจริญพันธุ์คงพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ นักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มกำลังพัฒนาครรภ์เทียม 
(artificial womb) โดยคาดว่าภายในเวลาอีกไม่เกิน 10 ปีข้างหน้าจะสามารถพัฒนาครรภ์เทียมที่ช่วยรักษาชีวิต
ของเด็กคลอดก่อนกำหนดได้2 และอาจทำให้การตั้งครรภ์เป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับผู้หญิง เนื่องจากอาจช่วยลด
ภาระและผลกระทบต่อร่างกายของผู้หญิงจากการตั้งครรภ์ได้มาก อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากความไม่แน่นอน
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีแล้ว ยังมีประเด็นด้านจริยธรรมและกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่ง
ยังคงต้องถกเถียงกันอีกต่อไปในอนาคต 

ปัจจัยด้านนโยบายส่งเสริมการมีบุตร 

ในการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ แนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนด้านนโยบายถือเป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจาก
นักวิชาการและนักวางแผนนโยบายในแต่ละประเทศมีการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กันในระดับโลกและระดับภูมิภาค
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายที่เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ใน
โลกวิชาการและนโยบายก็มีกระแสความนิยมหรือแฟชั่ นของทฤษฎีและแนวคิดที ่เป็นพื ้นฐานของนโยบาย
สาธารณะอยู่ กระแสความนิยมด้านนโยบายก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนั้น ๆ 

ในหลายประเทศที่ได้ประสบปัญหาสังคมสูงวัยพร้อมกับภาวการณ์มีบุตรน้อย รัฐบาลได้ดำเนินนโยบาย
และมาตรการที่ส่งเสริมการมีบุตร เนื้อหาส่วนนี้ได้ทบทวนเกี่ยวกับตัวอย่างและแนวโน้มการใช้มาตรการด้าน
การคล้งเพื่อส่งเสริมการมีบุตรโดยคร่าว จากรายงานการศึกษามาตรการทางการคลังเพื่อส่งเสริมการมีบุตร: 
บทเรียนจากสวีเดน สิงคโปร์ และญี่ปุ่น โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้บทสรุปโดยคร่าว ดังนี้ 

 

2 The world's first artificial womb for humans. BBC News. 16 October 2019. 

https://www.bbc.com/news/av/health-50056405/the-world-s-first-artificial-womb-for-humans 
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สวีเดน อนุญาตให้ลูกจ้างที่มีบุตรสามารถเลือกหยุดงานเพ่ือดูแลบุตรได้ และได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเวลา 
450 วัน โดยได้รับเงินไม่เกิน 289,500 โครนสวีเดนต่อปี (1 โครนสวีเดน = 3.94 บาท อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) สำหรับผู้ที่ไม่มีรายได้จะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 180 โครนสวีเดนต่อวันในช่วง 390 
วัน และในช่วงการลาอีก 90 วันจะได้รับเงินวันละ 60 โครนสวีเดน การขอรับเงินช่วยเหลือมีความยืดหยุ่น โดย
สามารถเลือกขอรับเต็มจำนวนครั้งเดียวหรือแบ่งขอรับเป็นส่วน นอกจากนี้มีเงินอุดหนุนการดูแลที่บ้าน (Home 
care allowance) ประมาณ 3,000 โครนสวีเดนต่อเดือน หรือประมาณ 12,000 บาท ให้แก่ผู้ปกครองที่ต้องการ
ขยายเวลาการดูแลบุตรที่บ้านหลังจากที่ใช้สิทธิการลาเพ่ือดูแลบุตรหมดไปแล้ว 

นอกจากนี้ ผู้มีบุตรจะได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจนถึงอายุ 16 ปี จำนวน 1,050 โครนสวีเดน
ต่อเดือน หากมีบุตรตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกในการช่วยเลี้ยงดูบุตร และหลังจากบุตรอายุ 
16 ปีแต่ยังคงศึกษาต่อ สามารถรับเงินช่วยเหลือต่อไปอีกจนกระทั้งบุตรอายุไม่เกิน 23 ปี ในกรณีบุตรที่อยู่กับบิดา
หรือมารดาที่แยกกันอยู่ จะได้รับเงินช่วยเหลือเพ่ิมอีกไม่เกิน 1,173 โครนสวีเดนต่อเดือน นอกจากนี้ หากบุตรอายุ
ไม่เกิน 19 ปีหรือยังศึกษาต่อ สามารถขอความช่วยเหลือทางการเงินด้านที่พักได้อีกด้วย 

อีกหนึ่งนโยบายที่โดดเด่นของสวีเดน คือ Gender equality bonus ที่สร้างแรงจูงใจให้แก่ทั้งสามีและ
ภรรยาให้ใช้สิทธิการลาเพื่อดูแลบุตรร่วมกันอย่างเท่าเทียมกัน โดยคู่สามีภรรยาที่ใช้สิทธิการลาที่เท่ากันจะได้รับ
การลดหย่อนภาษี 100 โครนสวีเดนต่อวัน และครอบครัวหนึ่งสามารถได้รับการลดหย่อนสูงสุดถึง 13,500 โครน
สวีเดน 

ญี่ปุ่น ประสบกับปัญหาอัตราการเกิดต่ำรุนแรงที่สุดประเทศหนึ่งของโลก จึงมีมาตรการทางการคลังเพ่ือ
ส่งเสริมการมีบุตรค่อนข้างหลากหลาย เช่น การให้เงินอุดหนุนแก่ครอบครัวที่มีเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ซึ่งเป็น
นโยบายแบบถ้วนหน้า (universal child allowance) โดยอัตราของเงินอุดหนุนแบ่งตามระดับรายได้ของ
ครัวเรือนและอายุของเด็ก เช่น ผู้เลี้ยงดูบุตรมีรายได้ต่ำกว่าระดับรายได้ที่กำหนด เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ 
15,000 เยน (100 เยน เท่ากับ 32.76 บาท อัตราการแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) ขณะที่เด็ก
อายุ 3 ป ีถึงระดับปฐมศึกษา หากเป็นบุตรคนแรกและบุตรคนที่สองจะได้ 10,000 เยน และลูกคนที่สามขึ้นไปจะ
ได ้15,000 เยน ส่วนเด็กที่อยู่ระดับมัธยมตอนต้นได้รับเงิน 10,000 เยน และกรณีผู้ดูแลเด็กมีรายได้มากกว่าระดับ
ที่กำหนดจะได้รับ 5,000 เยน เท่ากันทุกช่วงอายุ 

นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ ่นได้ให้เงินช่วยเหลือผู้ดูแลเด็กเพียงคนเดียว (child rearing allowance for 
single-parent households) สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี โดยเป็นเงินอุดหนุนรายเดือน เดือนละ 41,430 เยน 
สำหรับเด็กหนึ่งคน และจะเพิ่มอีก 5,000 เยน สำหรับเด็กคนที่สอง ส่วนเด็กคนที่สามเป็นต้นไปจะเพิ่มอีกคนละ 
3,000 เยน โดยที่จะกำหนดรายได้ของผู้ได้รับสิทธิตามจำนวนเด็กในครอบครัว อีกทั้งยังมีเงินอุดหนุนผู้ดูแลเด็ก
พิการที่บ้าน โดยที่ต้องเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดือนละ 50,400 เยน สำหรับความพิการระดับหนึ่ง และ 33,570 
เยน สำหรับความพิการระดับสอง ขณะที่เด็กอายุ 20 ปีขึ้นไป จะมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนจากสวัสดิการผู้พิการ
แห่งชาต ิ
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ไม่เพียงแต่การจ่ายเงินอุดหนุนโดยตรงแล้ว ญ่ีปุ่นยังให้สิทธิในการลดหย่อนภาษีสำหรับบุตรด้วย โดยผู้
ยื่นภาษีสามารถลดหย่อนภาษีสำหรับบุตรต้องเป็นบุตรที่อยู่ร่วมกัน โดยค่าลดหย่อนบุตรคนละ 380,000 เยน ใน
กรณีท่ีบุตรอายุ 19-22 ปี ค่าลดหย่อนบุตรเพ่ิมขึ้น 630,000 เยน และหากเป็นผู้พิการจะได้รับค่าลดหย่อนเพ่ิมอีก 

สิงคโปร์ ดำเนินมาตรการทางการคลังเพ่ือส่งเสริมการมีบุตรใน 3 ด้านหลัก ได้แก ่ 

1) นโยบายให้เงินช่วยเหลือการตั้งครรภ์และการเลี้ยงดูบุตร ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย The Children 
Development Co-Savings Act กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้รัฐบาลจ่ายเงินช่วยเหลือการตั้งครรภ์
และการเลี้ยงดูบุตร ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 9 ถึง 12 ให้แก่ลูกจ้างแต่ไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (1 
ดอลลาร์สิงคโปร์ เท่ากับ 25.86 บาท อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2559) สำหรับการ
คลอดบุตรคนที่ 1 และ 2 ในขณะที่สัปดาห์ที่ 1-8 นายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินระหว่างลาคลอดตาม
กฎหมาย The Employment Act  สำหรับการคลอดบุตรคนที่ 3-4 รัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือ
การตั้งครรภ์และการมีบุตรเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อการ
คลอดบุตร 1 คน 

2) การให้เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการฝากลูกในสถานเลี้ยงเด็ก หรือ Infant Care Subsidy ซึ่งเป็น
เงินช่วยเหลือพ่อแม่ในการเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่ 2 เดือน ถึง 7 ปี ทั้งที่ทำงานและไม่มีงานทำ เงิน
อุดหนุนดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือในรูปแบบของเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสำหรับการฝากลูกใน
สถานเลี้ยงเด็ก โดยผู้ที ่ทำงานจะได้รับเงินช่วยเหลือมากกว่าผู้ที่ไม่ทำงาน ทั้งนี้อัตราการเงิน
อุดหนุนค่าธรรมเนียมการฝากลูกในสถานเลี้ยงเด็กนั้น ผู้ปกครองสามารถใช้สิทธิ์การฝากบุตร
ตั้งแต่คนที ่1-4 และจำนวนเงินอุดหนุนนั้นจะได้รับแตกต่างกันขึ้นอยู่รับอายุของเด็กและระยะการ
เข้าใช้บริการในสถานเลี้ยงเด็ก 

3) นโยบาย Working Mother’s Child Relief เป็นนโยบายที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้หญิง
ที่มีบุตรในตลาดแรงงาน นโยบายดังกล่าวเริ่มมีผลใช้บังคับเมื่อปี ค.ศ. 2005 โดยอัตราการรับ
ผลประโยชน์ของบุตรในแต่ละคนไม่เท่ากัน เงื่อนไขสำคัญ คือ บุตรต้องเป็นพลเมืองสิงคโปร์ อาจ
เป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมก็ได้ อายุไม่เกิน 16 ปี ยังไม่สมรสและมีรายได้ไม่
เกิน 2,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ นอกจากนโยบายให้เงินอุดหนุนแล้ว รัฐบาลสิงคโปร์ยังให้สิทธิ
ลดหย่อนภาษีเพ่ือช่วยเหลือผู้มีบุตร (Parental Tax Rebate) ด้วย 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีการช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ในต่างประเทศ  

พัฒนาการของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเจริญพันธุ์ได้ทำให้รัฐบาลหลายประเทศต้องปรับเปลี่ยน
กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาในส่วนนี้ทบทวนนโยบายและมาตรการด้านมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ในต่างประเทศ เพื่อเป็นจุดอ้างอิงสำหรับการกวาดสัญญาณของ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเกิด โดยสรุปจากงานศึกษาของธานี วรภัทร์ และคณะ (2561) ได้ดังนี้ 
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สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไม่มีบทบัญญัติที่รองรับการใช้เทคโนโลยีการช่วยการเจริญพันธุ์โดยวิธีการ
ตั้งครรภ์แทน และไม่ยอมรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้  จึงทำให้ไม่สามารถขอรับการบริการจากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการช่วยการเจริญพันธุ์ชนิดนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หรือ
บุคคลใดก็ตาม แต่ยังเปิดช่องให้กับการผสมเทียมในคู่สมรสและคู่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแต่อยู่กิน
กันอย่างสามีภรรยา แตก็่มีเงื่อนไขบางประการ 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส มีการพัฒนาเทคโนโลยีการช่วยการเจริญพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ซึ่งมี
เทคโนโลยีการช่วยการเจริญพันธุ์จำนวนมาก แต่การกระทำตั้งครรภ์แทนในสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั้นผิดกฎหมายจึง
ไม่อาจจะได้รับการรับรองโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยคำพิพากษาศาลฎีกา ไม่ว่าสามีและภรรยาที่ชอบด้วย
กฎหมายหรือชายหญิงที่อยู่กินฉันสามีภรรยาก็ไม่ได้รับการบริการเช่นเดียวกัน เว้นแต่ไม่มีประโยชน์ทางพาณิชย์
หรือคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อย่างไรก็ดี กรณีการรับตั้งครรภ์แทนยังไม่ได้มีบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะ ส่วน
การผสมเทียมนั้น กฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เปิดช่องให้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันทั้งคู่สมรสที่จดทะเบียน
สมรสและชายหญิงที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา เพียงแต่คู่รักที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยานั้นต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่า
อยู่กินร่วมกันมาเป็นระยะ 2 ปี และยังมีโทษทางอาญาอีกด้วยหากเป็นการหลอกหลวง  

สหราชอาณาจักร มีการพัฒนาเทคโนโลยีการช่วยการเจริญพันธุ์มากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง แต่ความคิดที่
ริเริ่มออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีการช่วยการเจริญพันธุ์เริ่มมีขึ้นอย่างจริงจังหลังจากความสำเร็จ
ของการให้กำเนิดมนุษย์ด้วยการปฏิสนธินอกร่างการเมื่อ ค.ศ. 1997 โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง
เรียกว่า The Committee of Inquiry into Human Fertilisation and Embryology โดยได้ข้อสรุปว่า การ
จัดการให้มีการรับตั้งครรภ์แทนเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว คณะกรรมการชุดนี้ยังเสนอให้การกระทำของผู้
ประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์หรือทนายความซึ่งให้ความช่วยเหลือแก่คู่สมรสในการรับตั้งครรภ์แทนเป็นการกระทำ
ที่ผิดกฎหมายด้วย อย่างไรก็ตามคณะกรรมการกลับเห็นว่า การกระทำของคู่สมรสที่ว่าจ้างให้มีการตั้งครรภ์แทน
ไม่ควรถือเป็นเป็นความผิดทางอาญา ด้วยเหตุผลที่ว่าเด็กเกิดจากการรับตั้งครรภ์แทนไม่ควรที่จะถูกถือว่าเป็น
ผลผลิตของการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้มีการพิจารณาการรับตั้งครรภ์โดย
ใช้เทคโนโลยีการช่วยการเจริญพันธุ์เข้าช่วยซึ่งนับเป็นการบำบัดรักษาภาวะมีบุตรยากเป็นสิทธิตามกฎหมาย จึงมี
การพิจารณาร่วมกับศาลเป็นกรณีไป โดยเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและคู่รักร่วมเพศสามารถ
ได้รับการรักษาภาวะมีบุตรยากโดยการรับการตั้งครรภ์โดยใช้เทคโนโลยีการช่วยการเจริญพันธุ์เข้าช่วย ส่วนการ
รับการตั้งครรภ์แทนโดยวิธีการอ่ืน เช่น การฉีดน้ำเชื้อด้วยตนเองย่อมไม่ถูกควบคุมด้วยกฎหมาย  

สาธารณรัฐอินเดีย จากกฎหมายของอินเดีย จะพบว่า สิทธิของผู้ป่วยหรือเข้ารับการบริการในเทคโนโลยี
การช่วยการเจริญพันธุ์นั้นจะเป็นคู่สมรสหรือคู่รักชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ได้ แต่ต้องอยู่กินกันฉันสามี
ภรรยา ถึงแม้ประเทศอินเดียในปัจจุบันไม่ได้มีกฎหมายออกมาบังคับอย่างจริงจังในทางเกี่ยวกับเทคโนโลยีการ
ช่วยการเจริญพันธุ์ แต่ยังมีแนวทางการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีการช่วยการเจริญพันธุ์ที่เป็นธรรม
ในการให้บริการแก่ผู้มีภาวะมีบุตรยาก 
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สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการช่วยการเจริญพันธุ์ โดยกฎหมายไม่ได้จำกัด
สิทธิและหน้าที่กับคู่รักที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือคู่รักชายหญิงที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาแต่อย่างใด โดย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการช่วยการเจริญพันธุ์ของสิงคโปร์ไม่เปิดช่องให้กระทำการตั้งครรภ์แทนตาม
กฎหมาย ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จึงได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาของสถานะเด็กที่เกิดเทคโนโลยีการช่วยการเจริญพันธุ์
ประเภทอ่ืน ๆ ยกเว้นการตั้งครรภ์แทน  

 

2.2 ปจัจัยการขับเคลื่อน 

จากการทบทวนงานวิจัยและบทความที่เกี ่ยวข้องกับแนวโน้มสำคัญที่มีผลต่อการมีบุตรมีหลายปัจจัยที่
สอดคล้องและเกี่ยวข้องกัน สามารถประมวลเป็นปัจจัยขับเคลื่อนด้านการเกิดและการเจริญพันธุ์ โดยใช้กรอบ
แนวคิด STEEP(V) ได้ตามตารางข้างล่างนี้ 

ตารางที่ 7 ปัจจัยในการขับเคลื่อนในการมีบุตร 
Society Technology Economy Environment Politic 

ขนาดครัวเรือน การผสมเทียม ภาวะเศรษฐกิจ 
การมีบ้านเป็นของ
ตัวเอง 

การเพิ่มพลังอำนาจ
ของสตร ี

ค่านิยมด้านการ
แต่งงานและหย่าร้าง 

การปฏสินธินอก
ร่างกาย 

รายได้และความมั่งคั่ง
ของครอบครัว 

ขนาดที่อยู่อาศัย 
กฎหมายด้าน
เทคโนโลยีเจริญพันธุ ์

การศึกษาของผู้หญิง การทำกิ๊ฟท์ ซิฟท์ ตลาดแรงงานของสตร ี
สุขภาพและสถานะ
ของลูก 

ความเสมอภาคทาง
เพศ 

ค่านิยมในการมลีูก ครรภเ์ทียม   
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ระยะเวลาการอยู่กิน การรับตั้งครรภ์แทน   การส่งเสริมการมีบตุร 

ความเชื่อทางศาสนา 
การวางแผน
ครอบครัว 

   

 

 ทั้งนี้ ปัจจัยขับเคลื่อนที่ส่งผลต่อแนวโน้มสำคัญที่มีผลต่อการมีบุตรที่เห็นได้ชัด คือ การเพิ่มพลังอำนาจ
ของสตรี สุขภาพและสถานะของเด็ก รายได้และความมั่งคั่ง วัฒนธรรมและบรรทัดฐานทางสังคม และทัศนคติต่อ
การมีบุตรของคนเจเนอเรชันวาย ตามรายละเอียดดังนี้  

การเพิ่มพลังอำนาจของสตรี (women empowerment) 

 เมื่อผู้หญิงมีโอกาสทางการศึกษาสูงมากขึ้น การศึกษาของแม่ที่ดีขึ้นทำให้สุขภาพของลูกดีขึ้น ยิ่งเพ่ิม
ต้นทุนโอกาสของการมีลูก เมื่อต้นทุนมีมากขึ้นแล้วย่อมทำให้การตัดสินใจมีบุตรนั้นยากขึ้นไปด้วย  อีกทั้ง
การศึกษายังเพิ่มความรู้และความสามารถในการคุมกำเนิดนั้น หมายถึง การศึกษาของผู้หญิงนั้นสัมพันธ์กับ
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การวางแผนครอบครัว เมื่อการศึกษาของลูกดีขึ้นหรือการศึกษาของผู้หญิงที่ดีขึ้น จึงมีผลกระทบต่อการเกิดทั้ง
ภายในช่วงวัยและข้ามช่วงวัย เนื่องจากการศึกษาเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านบรรทัดฐานทางสังคมที่มี
ผลต่อการตัดสินใจมีลูกในแต่ละสังคม   

 
แผนภูมิที่ 14   สัดส่วนสตรีที่ได้รับการศึกษากับจำนวนของเด็กต่อผูห้ญิง ค.ศ. 1950-2010 

ที่มา : https://ourworldindata.org/fertility-rate 

 

การเพิ่มพลังอำนาจของสตรีในด้านการศึกษายังส่งผลต่ออัตราการเจริญพันธุ์ทั้งในระดับมหภาคและ
ระดับจุลภาค ในระดับมหภาคประเทศหรือภูมิภาคที่ผู ้หญิงมีการศึกษาสูงกว่ามักมีจำนวนลูกน้อยกว่าซึ่ง
สอดคล้องกับระดับจุลภาค กล่าวคือ เมื่อผู้หญิงที่มีการศึกษาสูงกว่ามักมีลูกจำนวนน้อยกว่า (แผนภูมิที ่14) 

ปัจจัยด้านการศึกษาทั้งของผู้หญิงและผู้ชายยังส่งผลโดยตรงต่ออัตราการเจริญพันธุ์เนื ่องจากมีการ
วางแผนครอบครัวที่ชัดเจนมากขึ้น คำนึงถึงอนาคตและขีดความสามารถของตนในการเลี้ยงดูบุตรมากขึ้น ซึ่งส่งผล
โดยตรงที่ทำให้อัตราการเจริญพันธุ์ลดลง (แผนภูมิที ่15)  

 
แผนภูมิที่ 15 ความสมัพันธ์ระหวา่งการเจรญิพันธ์ุและการวางแผนครอบครัวแตล่ะประเทศ ค .ศ. 2016 

ที่มา: https://ourworldindata.org/fertility-rate 
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แผนภูมิที่ 16 ความสมัพันธ์ระหวา่งการเจรญิพันธ์ุและการเข้าสู่ตลาดแรงงานของสตรี ค.ศ. 1960-2015 

ที่มา : https://ourworldindata.org/fertility-rate 

 

การเข้าสู่ตลาดแรงงานของสตรีก็เป็นอีกปัจจัยขับเคลื่อนหนึ่งในส่วนของการเพ่ิมพลังอำนาจของสตรีเมื่อ
สตรีเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น ต้นทุนโอกาสการมีลูกเพิ่มสูงขึ้นด้วย ซึ่งคล้ายกับด้านการศึกษาที่จะให้สตรี
ตัดสินใจมีบุตรน้อยลง ซึ่งการเข้าสู่ตลลาดแรงงานของสตรีนั้นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจ การศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของขนาดประชากร 

แผนภูมิที่ 16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญพันธุ์และการเข้าสู่ตลาดแรงงานของสตรี ค.ศ. 1960-
2015 จะเห็นได้ว่า แนวโน้มส่วนใหญ่ของทั้งโลกเมื่อมีโอกาสในการทำงานหรือตลาดแรงงานมากขึ้น ทำให้มีบุตร
น้อยลง อย่างไรก็ดี หากพิจารณาเฉพาะประเทศไทยกลับมีทิศทางในทางตรงข้ามนั้น หมายถึงว่า อาจจะมีปัจจัย
ขับเคลื่อนอ่ืนที่ทำให้เกิดการตัดสินใจมีบุตรที่แตกต่างออกไป  

สุขภาพและสถานะของเด็ก  

ปัจจัยเกี่ยวกับสุขภาพและสถานะของเด็กมีผลเช่นกันต่อการตัดสินใจมีบุตร ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น คือ 
ในประเทศและภูมิภาคท่ีมีอัตราการตายของเด็กสูง ผู้หญิงจะมีลูกมากกว่า เพื่อเผื่อไว้ในกรณีที่ต้องสูญเสียลูก 
(child replacement, child hoarding) ดังนั้น เมื่ออัตราตายของเด็กลดลง ก็จะทำให้เพิ่มแรงจูงใจในการลงทุน
ในลูกมากขึ้น จึงทำให้มีการตัดสินใจมีบุตรที่น้อยลง เลือกลงทุนให้กับเด็กหนึ่งคนให้มากที่สุด  
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แผนภูมิที่ 17 การเปรียบเทียบระหว่างอัตราการเจรญิพันธ์ุและอตัราการตายของเด็ก ค.ศ. 2015 

ที่มา : https://ourworldindata.org/fertility-rate 
 

ปัจจัยขับเคลื่อนในด้านสุขภาพและสถานะของเด็กยังความสัมพันธ์กับเรื่องการตัดสินใจมีบุตรในอีก
หลายแง่มุม เมื่อมีการใช้แรงงานเด็กที่ลดลงในประเทศนั้น ก็จะมีอัตราการเกิดที่ลดลงด้วย เมื่อต้องการให้บุตรมี
ชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีมากขึ้น ผู้ปกครองจึงจำเป็นต้องยกระดับการศึกษาของลูกที่ให้เพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนของการมี
ลูกแพงขึ้นไปด้วย เห็นได้จากสถานการณ์ในครอบครัวของประเทศไทยที่นอกจากต้องให้บุตรเข้าเรียนในโรงเรียนที่
มีคุณภาพแล้ว ยังจำเป็นต้องส่งบุตรเรียนพิเศษเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมทักษะทั้งทางวิชาการ ตลอดจนศิลปะ ดนตรี การ
กีฬา และกิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ เมื ่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและ
โครงสร้างเศรษฐกิจยิ่งเพิ่มความสำคัญของการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับบุตร ซึ่งยิ่งทำให้ต้นทุนของการมีลูก
เพิ่มขึ้นอีก ทำให้พ่อแม่ใช้เวลาในการดูแลลูกเพิ่มขึ้นตาม แนวโน้มนี้เกิดขึ้นแทบทั่วโลก ข้อมูลหนึ่งที่รายงานโดย
นิตยสาร The Economist ระบุว่า พ่อแม่ในประเทศพัฒนาแล้ว 11 แห่งในสมัยนี้ใช้เวลากับลูกมากกว่าเดิมกว่า
สองเท่า คือ ใน ค.ศ. 1965 ใช้เวลากับลูกเฉลี่ย 54 นาที แต่เพิ่มเป็น 104 นาที ใน ค.ศ. 2012 แม้ว่าผู้ชายใน
ภาพรวมยังใช้เวลาน้อยกว่าผู้หญิงในการเลี้ยงลูก แต่ก็เพิ่มขึ้นจาก 16 นาทีเป็น 59 นาทีในช่วงเวลาเดียวกัน3  
อย่างไรก็ตาม ในกรณีของประเทศไทย การสำรวจโดย Amarin Baby & Kids Poll พบว่า พ่อแม่ยุคใหม่ที่มีลูก
อายุ 0-12 ปี ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 1,041 คน สัดส่วนของพ่อแม่ร้อยละ 30 มีเวลาอยู่
กับลูกเพียงวันละ 4 ชั่วโมง เนื่องจากต้องต้องทำงานนอกบ้าน ที่เหลือเป็นหน้าที่ของปู่ย่าตายาย หรือพ่ีเลี้ยง4  

 

3 https://www.economist.com/graphic-detail/2017/11/27/parents-now-spend-twice-as-much-time-with-
their-children-as-50-years-ago 
4 https://www.thairath.co.th/content/631352 

https://ourworldindata.org/fertility-rate
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ทั้งนี้ทั้งนั้น เมื่อระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและรายได้เพิ่มสูงขึ้น พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีและโครงสร้างเศรษฐกิจ ความต้องการที่จะมีลูกเพื่อดูแลพ่อแม่ตอนแก่เฒ่าจึงลดลง ผู้ปกครองจึง
ตัดสินใจมีบุตรน้อยลง กล่าวโดยสรุป คือ เมื่อสุขภาพและสถานะของเด็กมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น สามี
ภรรยาตัดสินใจมีบุตรน้อยลงและลงทุนทั้งในด้านการเงินและการใส่ใจของบุตรตัวเองมากขึ้น  

รายได้และความม่ังคั่ง  

 ปัจจัยขับเคลื่อนด้านรายได้และความมั่งคั่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อัตราการเจริญพันธุ์และการเกิด
ลดลงเกือบทั่วโลก เมื่อผู้หญิงมีรายได้และมั่งคั่งมากขึ้นจะตัดสินใจมีบุตรน้อยลง นักเศรษฐศาสตร์หลายคน
เสนอสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการเกิดที่ลดลงว่ามีความสัมพันธ์กับที่รายได้ที่เพิ่มขึ้น จากข้อมูลจากหลาย
ประเทศจะเห็นว่า เมื่อค่าเฉลี่ยของรายได้ต่อหัวประชากรสูงขึ้น และเมื่อเวลาผ่านไป อัตราการเจริญพันธุ์มักลด
ต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญ 

 
แผนภูมิที่ 18 การเปรียบเทียบระหว่างอัตราการเจรญิพันธ์ุและรายได้ต่อประชากรเฉลี่ยในแตล่ะประเทศ ค.ศ. 2013 

ที่มา : https://ourworldindata.org/fertility-rate 

 

ปัจจัยขับเคลื่อนด้านรายได้และความมั่งคั่งสัมพันธ์อย่างมากกับการมีสุขภาพที่ดีและการศึกษาที่ดี ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่ออัตราการเจริญพันธุ์ที่ต่ำลง จึงไม่ได้หมายความว่า รายได้ที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียวได้
ทำให้อัตราการเจริญพันธุ์ที่ต่ำลง ผู้ที่มีรายได้สูงกว่าสามารถเลือกวิถีชีวิตที่แตกต่างลงได้ ทำให้เกิดทางเลือกที่
หลากหลายมากขึ้น รวมไปถึงการไม่จำเป็นต้องมีบุตรเพื่อสร้างคนเลือกดูตนในยามชรา เนื่องจากมีรายได้พอที่จะ
ได้รับบริการการดูแลสุขภาพในยามชราได้  

วัฒนธรรมและบรรทัดฐานทางสังคม 

ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในด้านวัฒนธรรมและบรรทัดฐานทางสังคมที่มีต่อการเจริญพันธุ์และการเกิดมีอยู่
สองปัจจัยหลัก คือ ศาสนาและการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม สังคมที่มีความเชื่อและศาสนาที่แตกต่างกันอาจ

https://ourworldindata.org/fertility-rate
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ส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรและมีผลต่ออัตราการเจริญพันธุ์ จากแผนภูมิที่ 19 จะเห็นได้ว่าประเทศที่นับถือ
ศาสนาพุทธในภูมิภาคเอเชียมีอัตราการเจริญพันธุ์ที่ต่ำ  

 
แผนภูมิที่ 19 การเปรียบเทียบระหว่างอัตราการเจรญิพันธ์ุและการนับถือศาสนาในแต่ละประเทศ ค.ศ. 2015 

ที่มา : https://ourworldindata.org/fertility-rate 

 

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมยังส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรได้เช่นกัน เช่น การเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม ซึ่งนำมาสู่สังคมแบบเศรษฐกิจทุน
นิยม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย่างมาก ตัวอย่างที่สำคัญและมักถูกยกมาเป็นตัวอย่างของอัตรา
การเจริญพันธุ์ที่ต่ำเป็นอย่างมาก คือ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมจากการ
เป็นสังคมที่รวมกลุ ่มเป็นสังคมที่สามารถใช้ชีวิตอยู ่คนเดียวได้  ไม่จำเป็นต้องมีคู ่หรือครอบครัว ที่เรียกว่า 
Ohitorisama มีวิถีชีวิตที่หาความบันเทิงให้กับชีวิตตัวคนเดียว เช่น กินข้าวคนเดียว ออกไปนั่งดื่มคนเดียว ไปคา
เฟ่คนเดียว และไลฟ์สไตล์ตัวคนเดียว สามารถสร้างความสุขให้กับชีวิตได้เช่นกัน เมื่อบริบทของสังคมเปลี่ยนแปลง
ไป ผู้คนในสังคมย่อมมีการสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมในที่สุดและส่งผลต่อ
การมีครอบครัวและอัตราการเจริญพันธุ์เช่นเดียวกัน  

ทัศนคติต่อการมีบุตรของคนเจเนอเรชันวาย 

การเจริญพันธุ์และการตัดสินใจมีบุตรเกี่ยวกับโดยตรงกับอายุของผู้หญิง เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านเวลา
ตามธรรมชาติของร่างกาย ดังนั้น ทัศนคติของคนรุ่นใหม ่โดยเฉพาะผู้หญิงในรุ่นเจเนอเรชันวายที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 
2533–2540 หรือผู้มีอายุระหว่าง 22-29 ปี จึงมีผลอย่างยิ่งต่อภาพอนาคตของการเจริญพันธุ์ การตัดสินใจในการ
มีบุตร และการเกิดของคนไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า 

https://ourworldindata.org/fertility-rate
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จากการศึกษาของภูเบศร์ สมุทรจักร และนิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ (2557) เกี่ยวกับไลฟสไตล์ 
แผนการดำเนินชีวิตกับแนวคิดการมีบุตรของคนเจเนอเรชันวาย พบว่า คนเจนวายมีแนวโน้มที่จะประวิงเวลาการ
มีบุตรไปจนเลยอายุ 35 ปี โดยจะให้ความสำคัญกับการเรียนต่อ การซื้อรถและบ้าน ก่อนที่จะตัดสินใจมีบุตร 
แสดงให้เห็นว่าค่านิยมเกี่ยวกับการศึกษา ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และการสะสมทรัพย์สินมีความสำคัญ
อย่างยิ่งต่อการสร้างครอบครัวท่ีสมบูรณ์และเร่งด่วนกว่าการมีลูก คนกลุ่มนี้มองว่า การประวิงเวลาการมีลูกก็เพ่ือ
สร้างความพร้อม และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับลูกที่จะเกิดมา  

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง การเตรียมความพร้อมมีบุตรต้องใช้เวลาพอสมควร และมักเป็นช่วงเวลา
แห่งการเจริญพันธุ์ โดยเฉพาะในสตรีซึ่งเป็นเพศที่รับภาระในการตั้งครรภ์ เมื่อล่วงเข้าอายุ 30 กว่าปีและมีความ
พร้อมที่จะมีลูก กลับประสบปัญหาการตั้งครรภ์ที่เริ่มยากขึ้น หลายคนเมื่อพร้อมมีบุตร แต่ก็ไม่สามารถมีได้ จึง
ต้องหันไปพึ่งคลินิกสำหรับคนมีบุตรยากเพื่อทำกิ๊ฟท์ รวมทั้งขอคำปรึกษาต่าง ๆ เพ่ือให้มีบุตร คลินิกและแพทย์
เฉพาะทางในด้านนี้จึงมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น และมีค่าใช้จ่ายสูง 

นอกจากนี้ คนเจเนอเรชันวายอีกกลุ่มหนึ่งตั้งใจที่จะไม่มีลูก ส่วนหนึ่งเห็นว่าเป็นภาระที่หนักเกินไป ทั้งใน
แง่ของค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต้องทุ่มเทให้ ซึ่งจะทำให้ลดความเป็นอิสระในการใช้ชีวิตคู่และความทุ่มเทให้กับอาชีพ
การงาน เนื ่องจากความสำคัญต่อการมีชีวิตที ่อิสระและมีความยืดหยุ ่น รวมทั้งการมีเวลาให้ตัวเอง เป็น
ลักษณะเฉพาะสำคัญของคนเจเนอเรชันวาย งานศึกษาดังกล่าวยังพบว่า ผู้หญิงเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะประวิง
การมีลูกมากกว่าผู้ชาย เนื่องจากการตั้งครรภ์ การคลอดลูก และการเลี้ยงดู เป็นภาระที่จะตกอยู่กับฝ่ายหญิง
มากกว่าฝ่ายชาย ในขณะที่ผู้หญิงเจเนอเรชันวายมีความสามารถในการประกอบอาชีพ และอยากก้าวหน้าในอาชีพ
มากขึ้น การมีลูกซึ่งครั้งหนึ่งเป็นเหมือนกันมีทรัพย์สินอันมีค่าหรือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ของสามีภรรยา 
จึงกลายมาเป็นภาระอันหนักอึ้งที่คนกลุ่มนี้ไม่อยากแบกไว้ อีกส่วนหนึ่งมีความคิดว่า สังคมปัจจุบันอยู่ในสภาพที่
ไม่เหมาะกับการเลี้ยงดูเด็กอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ มีความเสี่ยงภัยไม่เหมือนกับสังคมในอดีต ทำให้คนกลุ่มนี้
ระแวงระวังและวิตกกังวลจนไม่อยากมีลูก ทั้งนี้ ยังไม่นับความสัมพันธ์ของเพศทางเลือกที่ส่วนใหญ่จะไม่มีลูก 

ในประเด็นนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้สำรวจการศึกษาทัศนคติและปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการมีบุตรในกลุ่มประชากรเจเนอเรชั่นวายอายุ 18-38 ปี ภายใต้โครงการสำรวจ
และศึกษาเพ่ือการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ใน พ.ศ. 2561 โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวนมากและมีข้อมูล
ที่ละเอียดในการแสดงทัศนคติต่อการมีบุตรของคนเจเนอเรชันวายได้เป็นอย่างดี  

ข้อมูลชุดแรกที่น่าสนใจ คือ ความคิดเห็นด้านสังคมของชีวิตคู่/ครอบครัวและการมีลูก ร้อยละ 48.4 
ค่อนข้างเห็นด้วย และร้อยละ 36.5 เห็นด้วยว่า การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวช่วยให้มีคนช่วยคิด ดูแลกันในยามเจ็บป่วย 
ยามแก่ชรา ในขณะที่ร้อยละ 50.6 ค่อนข้างเห็นด้วย และร้อยละ 26.0 เห็นด้วยว่า เป็นองค์ประกอบสำคัญของ
ชีวิต นอกจากนี้ ร้อยละ 41.5 ค่อนข้างเห็นด้วย และร้อยละ 31.5 เห็นด้วยต่อการการมีลูกช่วยให้มีคนดูแลยาม
บั้นปลายชีวิต (ยามแก่ชรา ดูแลตัวเองไม่ได้)   
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แผนภูมิที่ 20 ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับการมีคู่ชีวิต/ครอบครัวและการมลีูก ด้านสังคม/วัฒนธรรม 
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, 2561 

 

แม้ว่าในภาพรวม กลุ่มประชากรเจเนอเรชันวายมีทัศนคติเป็นบวกต่อการมีครอบครัวและการมีบุตร แต่
ประเด็นความคิดเห็นต่อการมีลูกช่วยให้มีคนดูแลยามบั้นปลายชีวิตนั้นเป็นประเด็นที่มีการตอบว่าไม่เห็นด้วยและ
ไม่แน่ใจมากกว่าเป็นอื่น คือ ร้อยละ 4.5 (ไม่เห็นด้วย) และร้อยละ 18.3 (ไม่แน่ใจ) ซึ่งอาจแสดงสัญญาณของ
สังคมไทยที่มีการมองคุณค่าของบุตรเปลี่ยนไปจากเดิม  

สำหรับความคิดเห็นต่อการมีบุตร พบว่า ความคิดเห็นต่อการมีลูกเป็นการเพิ่มภาระในชีวิต โดยเฉพาะ
เรื่องค่าใช้จ่ายทำให้ชีวิตเหนื่อยขึ้น มีสัดส่วนที่ค่อนข้างไม่เห็นด้วยอยู่ร้อยละ 26.9 ไม่แน่ใจร้อยละ 23.1 ค่อนข้าง
เห็นด้วยร้อยละ 22.5 และเห็นด้วยร้อยละ 10.7 ถึงแม้ว่าจะค่อนข้างไม่เห็นด้วยมากที่สุด แต่จำนวนผู้ที่ตอบไม่
แน่ใจ ค่อนข้างเห็นด้วย และเห็นด้วยรวมสัดส่วนแล้ว ทำให้การสำรวจมีบทสรุปว่า ความคิดเห็นต่อการมีลูกเป็น
การเพ่ิมภาระในชีวิตในด้านค่าใช้จ่ายทำให้ชีวิตเหนื่อยขึ้น  
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การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวช่วยให้มีคนช่วยคิด ดูแลกันในยามเจ็บป่วย ยามแก่ชรา

การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวเป็นองค์ประกอบสาคัญของชีวิต ช่วยเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์

การมีลูกช่วยให้มีคนดูแลยามบั้นปลายชีวติ (ยามแก่ชรา ดูแลตัวเองไม่ได้)
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แผนภูมิที่ 21 ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับการมีคู่ชีวิต/ครอบครัวและการมลีูก ด้านทำงาน 
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (2561) 

 

สรุปได้ว่า คนเจเนอเรชันวายไม่แน่ใจในประเด็นที่ว่า การมีลูกเป็นการเพิ่มภาระในชีวิต โดยเฉพาะเรื่อง
ค่าใช้จ่ายทำให้ชีวิตเหนื่อยขึ้น และการมีลูกเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน (ทุ่มเทกับงานได้
น้อยลง) สัดส่วนรวมที่ไม่ต่างกันมากระหว่างความเห็นที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย สะท้อนมุมมองต่อการมีบุตรของ
คนทำงานว่า เริ่มมองการมีบุตรเป็นภาระและอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในอาชีพ  
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การมีลูกทําให้ชีวิตมีเป้าหมายชัดเจน

การมีลูกเป็นการเพิ่มภาระในชีวิต โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่าย ทาให้ชีวิตเหนื่อยขึ้น

การมีลูกเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในอาชีพ การงาน (ทุ่มเทกับงานได้น้อยลง)
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แผนภูมิที่ 22 ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับการมีคู่ชีวิต/ครอบครัวและการมลีูก เฉพาะผู้ที่ยังไมม่ีลูก 
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (2561) 

 

เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเฉพาะผู้ที่ยังไม่มีลูกจำนวนสองคำถาม คือ หากเลือกได้ต้องการมีคู ่ชีวิต/
ครอบครัว และหากเลือกได้ต้องการมีลูก แม้จะมีการตอบเชิงบวกในลักษณะที่เห็นด้วยและค่อนข้างเห็นด้วย
มากกว่า แตห่ากพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นการตอบไม่เห็นด้วย ไม่ค่อยเห็นด้วยและไม่แน่ใจ จะเห็นว่าหากเลือก
ได้ ต้องการมีลูกได้รับการตอบในลักษณะเชิงลบ คือ ค่อนข้างไม่เห็นด้วยในการเลือกที่จะมีลูก ทั้งนี้จากการแปล
ผลการสำรวจยังได้รับคำตอบว่า ไม่แน่ใจในส่วนของคำถามว่าหากเลือกต้องการมีลูก ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าคนใน
เจนเนอเรชันวายเห็นด้วยการมีคู่ชีวิตและครอบครัว แต่เริ่มลังเลหรือไม่แน่ใจต่อการตัดสินใจมีบุตร  

ส่วนเหตุผลที่ไม่ต้องการมีบุตรของกลุ่มที่ไม่มีครอบครัวนั้นได้ผลการจากสำรวจ 5 อันดับแรกของเหตุผล
ที่ไม่ต้องการมีบุตร อันดับหนึ่ง คือ ต้องการอิสระในการใช้ชีวิต ร้อยละ 30 อันดับรองลงมา คือ ให้ความสำคัญกับ
การทำงานมากกว่าการมีลูก ร้อยละ 16.5 พอใจในชีวิตปัจจุบัน ร้อยละ 14.4 ฐานะการเงินไม่พร้อม และคิดว่า
การมีลูกจะทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมมากขึ้น ต้องทำงานหนักขึ้นร้อยละ 10.6 และถ้ามีลูกจะไม่สามารถทำตาม
เป้าหมายได้ ร้อยละ 6 ผลสำรวจยังพบว่า ทั้งเพศชายและหญิงให้เหตุผลไปในแนวทางเดียวกัน โดยเหตุผลที่มี
น้ำหนักมาก คือ ต้องการอิสระในการใช้ชีวิต เช่น การทำงาน การเงิน และการมีเวลาส่วนตัว   
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แผนภูมิที่ 23 ผลสำรวจเหตผุลที่ไม่มีลูกของกลุ่มคนท่ีไมม่ีครอบครัว 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (2561) 

 

จากผลสำรวจจะเห็นได้ว่า กลุ่มคนที่ยังไม่มีครอบครัวให้เหตุผลที่ไม่ต้องการมีบุตรเป็นเรื ่องเกี่ยวกับ
มุมมองของการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป คือ ต้องการมีอิสระในการใช้ชีวิตอย่างที่เป็นอยู่และพอใจในชีวิตปัจจุบัน 
รวมถึงมีเรื่องของการทำงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ส่วนกลุ่มคนที่ยังไม่มีลูกให้เหตุผลถึงการให้ความสำคัญกับงาน 
ฐานะทางการเงินที่ต้องทำงานหนักมากกว่าขึ้นเพ่ือหาเงินในการเลี้ยงดูบุตร รวมไปถึงการมีบุตรอาจจะเป็นส่วนใน
การขัดขวางไม่ให้ไม่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้ ทั้งนี้หมายถึงการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน เช่น การมีเงิน
ลงทุนในกองทุนต่าง ๆ การมีอสังหาริมทรัพย์ของตน หรือการมีรถยนต์ส่วนบุคคล รวมไปถึงการพักผ่อนหย่อนใจ
และการท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่า กลุ่มคนที่ยังไม่มีลูก มองการมีลูกในลักษณะที่เป็นภาระมากกว่าการมองเป็น
เครื่องเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังมีหตุผลอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ เช่น การมีบุตรเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถ
ใช้เวลาร่วมกับคู่สมรสได้เต็มที่ แสดงว่า คนรุ่นนี้หากเลือกได้ต้องการมีคู่ชีวิต/ครอบครัว แต่ไม่แน่ใจเรื่องการมีลูก 
อีกเหตุผลที่น่าสนใจ คือ ไม่ต้องการให้ลูกเกิดมาในสภาพสังคมในปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยทั้งด้านสิ่งแวดล้อม 
การเมืองที่ทำให้เกิดสภาพสังคมที่ไม่เหมาะสม หรือเหตุผลอื่นที่เห็นว่าไม่เหมาะสมให้บุตรต้องเกิดมาเผชิญกับ
สภาพสังคมในปัจจุบัน  
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สาเหตุการตัดสินใจไม่มีลูกที่สำคัญ คือ การทำงาน กล่าวคือ ฐานะการเงินที่ไม่พร้อมเป็นสาเหตุของการ
ตัดสินใจไม่มีลูก จากผลสำรวจความคิดเห็นด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มเจเนอเรชันวายมีความเห็นว่าหากมีลูก 
1 คน ต้องมีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 22,646 บาท แต่หากมีลูก 2 คน จำเป็นต้องรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนเพ่ิมเป็น 36,931 บาทสูงกว่ามีลูก 1 คนค่อนข้างมาก คือ ประมาณ 14,000 บาท 

ตารางที่ 8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวที่คาดการณ์ว่าเพียงพอต่อการใช้จ่ายเลีย้งดูลูก (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีลูก) 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว 
ที่ต้องมี (หากมีลูก) 

ลูก 1 คน  
(ร้อยละ) 

ลูก 2 คน  
(ร้อยละ) 

ไม่เกิน 15,000 บาท 40.4 4.8 
15,001 – 25,000 บาท 33.8 39.7 
25,001 – 35,000 บาท 15.0 21.9 
35,001 – 50,000 บาท 8.6 19.5 

50,001 บาทขึ้นไป 2.2 14.1 
รวม 100.0 100.0 

เฉลี่ย  22,646 บาทต่อเดือน 36,931 บาทต่อเดือน 
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (2561) 
 

ตารางที ่8 แสดงผลสำรวจความคิดเห็นในด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวท่ีคาดการณ์ว่าเพียงพอ
ต่อการใช้จ่ายเลี้ยงดูลูก (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีลูก) นั้นจากลูก 1 คน ที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 40 ให้คำตอบรายได้ไม่เกิน
ค่าแรงขั้นต่ำของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คือ 15,000 บาทต่อเดือน เมื่อมีลูก 2 คน ความคิดเห็นส่วนใหญ่
เปลี่ยนไป สะท้อนให้เห็นกลุ่มตัวอย่างมองการมีบุตร 2 คนเป็นเรื่องที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมาก ตัวเลขดังกล่าวอาจ
หมายความว่า หากกลุ่มเจเนอเรชันวายจะตัดสินใจมีบุตร จะตัดสินใจมีบุตรแค่คนเดียว ด้วยสาเหตุเรื่องฐานะ
ทางการที่ไม่พร้อม ถึงแมจ้ะพร้อมก็จะพร้อมมีลูกได้เพียง 1 คนเท่านั้น  

การสำรวจการรับรู้สภาวะการไม่มีลูกของคนไทยในปัจจุบัน ที่กำลังส่งผลต่อปัญหาโครงสร้างประชากร
ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะการขาดแคลนแรงงาน ผู้ที่ยังไม่มีลูกของในกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเจเนเรชันวาย
นั้น รอ้ยละ 66.1 รับรู้ว่าอัตราการเกิดที่ลดต่ำว่าลงนั้นมีผลต่อโครงสร้างประชากรและการขาดแคลนแรงงาน และ
ไม่ทราบ ร้อยละ 33.9 นั้นอาจจะสะท้อนว่าถึงแม้กลุ่มตัวอย่างจะรับทราบถึงการมีปัญหาในระดับมหภาคที่ส่งผล
ต่อสังคมและประเทศ แต่การตัดสินใจมีบุตรหรือการมีคู่ชีวิตยังคงขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ใกล้ตัวมากกว่านั้นตามที่ได้
กล่าวมาในข้างต้น  
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ตารางที่ 9 การรับรูต้่อสภาวะการไม่มลีูกของคนไทยในปัจจุบัน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีลูก) 

การรับรู้ต่อสภาวะการไม่มีลูกของคนไทยในปัจจุบนั ที่กำลังส่งผลต่อปัญหาโครงสร้าง
ประชากรในอนาคต โดยเฉพาะอย่างย่ิง สภาวะการขาดแคลนแรงงาน 

ร้อยละ 

ทราบ 66.1 
ไม่ทราบ 33.9 

รวม 100.0 
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (2561) 

 

ในประเด็นคำถามว่า หากมีการรณรงค์ให้คนไทยมีลูกจากเหตุผลที่ว่าคนไทยมีลูกน้อยลง ส่งผลต่อปัญหา
โครงสร้างประชากรในอนาคตและการขาดแคลนแรงงาน จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความคิดการมีลูกของคน
ไทยหรือไม่ กลุ่มตัวอย่างให้คำตอบว่า ส่งผลปานกลางถึงร้อยละ 40 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แม้การรณรงค์จะมีผลแต่
ปัจจัยที่ใกล้ตัว เช่น ฐานะทางการเงิน การทำงาน ครอบครัวส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรอย่างมาก 

ตารางที่ 10 ผลการเปลีย่นแปลงความคิดการมีลูกของคนไทยหากมกีารรณรงค์ให้คนไทยมีลูก (เฉพาะผู้ที่ยังไมม่ีลูก) 

การรณรงค์ให้คนไทยมีลูก จากเหตุผลที่ว่า “คนไทยมีลูกน้อยลง ส่งผลต่อปัญหาโครงสร้าง
ประชากรในอนาคต และการขาดแคลนแรงงาน” 

ร้อยละ 

ไม่มผีล 7.4 
น้อย 23.4 

ปานกลาง 40.0 
มาก 24.9 
มากที่สุด 4.3 

รวม 100.0 
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (2561) 

 

คำตอบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยใกล้ตัวส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรมากกว่าการรับรู้ถึงผลกระทบ
ต่อสังคมในวงกว้างจากการที่ประชากรแต่ละคนตัดสินมีบุตรน้อยลง สาเหตุอาจเป็นเพราะการเลี้ยงดูบุตรเป็น
ความรับผิดชอบหรือภาระที่แต่ละบุคคลจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง แต่ในฐานะภาครัฐจำเป็นที่จะต้องลดปัญหา
โครงสร้างประชากรและภาวะการขาดแคลนแรงงาน จึงมีการสำรวจถึงเงื ่อนไขและมาตรการที่จูงใจให้กลุ่ม
ตัวอย่างให้ตัดสินใจมีลูก 
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ตารางที่ 11 เงื่อนไข มาตรการที่จงูใจให้มีลูก จำแนกตามกลุ่มที่ยังไม่มีครอบครัว 

เง่ือนไข มาตรการที่จูงใจให้มีลูก 
ร้อยละ (ถ่วงน้ำหนกั) 

ไม่มีครอบครัว 
สวัสดิการและสิทธิพิเศษสำหรับผู้มีบุตร 35.6 

ภาครัฐจดัทำประกันคุ้มครองให้กับครอบครัวที่มีบตุร 5.8 
การขยายระยะเวลาในลาคลอดบตุรสาหรับผู้หญิงจากเดิม 3 เดือน เป็น 6 เดือนโดยไดร้ับ
ค่าจ้าง 

5.4 

การออกมาตรการให้ผู้ชายลาเพื่อช่วยภรรยาดูแลบตุรหลังคลอดได้ 5.1 
สิทธิในการกู้ยืมเงินโดยไม่คดิดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยต่ำ (แบบจากัดปี) เฉพาะครอบครัวที่มีบุตร 5.1 

สนับสนุนใหส้ถานประกอบการ และภาครัฐ ตั้งศูนยร์ับเลี้ยงเด็ก เพือ่เป็นสวัสดิการของ
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

3.8 

สนับสนุนใหส้ถานประกอบการ องค์กร มีแนวทางการทำงานท่ียืดหยุ่นกรณมีีบุตรอายุต่ำกว่า 
5 ปี เช่น เลือกเวลาทำงานได้ ทำงานท่ีบ้านได้ เป็นต้น 

3.1 

เบี้ยชราภาพสาหรับผู้มบีุตรเป็นพิเศษเฉพาะคนวัยเกษียณที่มลีูก และสามารถเลี้ยงดูให้เป็นคน
ที่มีคุณภาพ (เช่น ไม่มีประวัติอาชญากรรม มีงานทำมั่นคง) 

2.9 

สิทธิพิเศษด้านท่ีอยู่อาศัยกับพนักงานท่ีมีลูก เช่น บ้านพักฟรี / ค่าเช่าต่ำ เงินกู้ยืมเพื่อที่พัก
อาศัย ฯลฯ 

2.5 

เพิ่มรูปแบบสิทธิในการลาเพื่อดูแลบุตร เพิ่มเติมจากเดมิที่มีเฉพาะ ลากิจ ลาป่วย 2.3 
มาตรการด้านการเงินและภาษี 34.6 

ภาครัฐให้เงินก้อนตั้งต้น เพ่ือช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลีย้งดูบตุรเกิดใหม่ 12.2 
มาตรการลดหย่อนภาษี (ค่าเลี้ยงดบูุตร) จากเดมิคนที่ 1 ลดหย่อนภาษีเป็น 30,000 บาท/ปี 
บุตรคนท่ี 2 ขึ้นไปสามารถลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาทต่อปี 

9.5 

สามารถนาค่าฝากครรภ์ และค่าคลอดบุตร มาลดหย่อนภาษีไดต้ามที่จ่ายจริงไม่เกิน 60,000 

บาทต่อการตั้งครรภ์แต่ละครั้ง (เฉพาะผู้ที่ไม่ไดเ้บิกค่าใช้จ่ายจากแหล่งอื่น) 

6.9 

ภาครัฐเพิม่เงินอุดหนุน / เงินเลี้ยงดูบุตรสาหรับครอบครัวที่ยากจน (หมายถึงครอบครัวที่ มี

รายได้ทั้งหมดเมื่อหารจานวนสมาชิกในครอบครัวแล้ว (เหลือไมเ่กินคนละ 3,000 ต่อเดือน) 

6.0 

มาตรการสนับสนนุด้านการเลี้ยงดูและพัฒนาบุตรในระยะยาว 28.3 
มีการจัดตั้งกองทุน เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเลีย้งดูบุตร 9.0 
รัฐสนับสนุนเป็นเงินสมทบเมื่อมีการเปิดบญัชีเงินฝากเพื่อการพัฒนาเด็ก 6.4 

พัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้เหมาะสมกับการพัฒนาเด็ก เชน่ สนามเด็กเล่น 
สนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็ก ๆ 

3.9 

ปรับปรุงระบบตรวจสอบสิทธิพื้นฐานให้มีคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็ก ๆ จะได้รับสิทธิต่าง ๆ 
ครบถ้วน เช่น การฉีดวัคซีน โครงการอาหารกลางวัน 

3.4 

ปรับปรุงกฎหมายความรับผิดชอบด้านค่าเลี้ยงดูบุตร กรณีมีการหย่าร้าง 2.8 

จัดตั้งศูนย์ปรึกษาปัญหาและให้คาแนะนาในการเลี้ยงดูบุตร 2.8 
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เง่ือนไข มาตรการที่จูงใจให้มีลูก 
ร้อยละ (ถ่วงน้ำหนกั) 

ไม่มีครอบครัว 
อื่นๆ 1.5 

รัฐให้บริการทำงเทคนิคแก่ผู้มีบตุรยาก 1.4 
อื่นๆ เช่นเศรษฐกิจดีขึ้น การศึกษาที่มีคุณภาพ อาชญากรรมลดน้อยลง 0.1 

รวมท้ังสิ้น 100.0 
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (2561) 

 

ในการสำรวจความเห็นว่า ภาครัฐควรมีมาตรการด้านใดบ้างในเรื่องนี้ มาตรการลำดับที่หนึ่ง คือ ด้าน
สวัสดิการและสิทธิพิเศษสำหรับผู้มีบุตร ประกอบด้วยมาตรการที่ภาครัฐจัดทำประกันคุ้มครองให้กับครอบครัวที่มี
บุตร ภาครัฐขอความร่วมมือหรือบังคับให้มีการขยายระยะเวลาในการลาคลอดบุตรสำหรับผู้หญิงจากเดิม 3 เดือน 
เป็น 6 เดือนโดยได้รับค่าจ้างจากผู้ประกอบการ และการออกมาตรการให้ผู้ชายสามารถลาเพื่อช่วยภรรยาดูแล
บุตรหลังคลอดได้ มาตรการลำดับที่สอง คือ ด้านการเงินและภาษี ประกอบด้วย มาตรการให้เงินก้อนตั้งต้น เพ่ือ
ช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเกิดใหม่ มาตรการลดหย่อนภาษี (ค่าเลี้ยงดูบุตร) มาตรการในการนำค่า
ฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรมาลดหย่อนภาษี มาตรการลำดับที่สาม คือ การสนับสนุนด้านการเลี้ยงดูและพัฒนา
บุตรในระยะยาว ประกอบด้วย การจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร รัฐสนับสนุนเป็นเงิน
สมทบเมื่อมีการเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อการพัฒนาเด็กและพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เหมาะสมกับการ
พัฒนาเด็ก เช่น สนามเด็กเล่น สนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็ก ๆ  

แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะคำนึงถึงปัจจัยที่ใกล้ตัวมากกว่าการส่งผลต่อปัญหาโครงสร้างประชากรและภาวะ
ขาดแคลนแรงงานของประเทศ เนื่องจากการตัดสินใจมีบุตรเป็นภาระการรับผิดชอบของตนเองโดยตรง แต่หาก
ภาครัฐมีนโยบายที่เหมาะสมต่อการทำให้การมีบุตรไม่เป็นภาระมากนัก และสามารถเพิ่มคุณภาพของชีวิตเด็กได้ 
ทั้งการช่วยเหลือตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงเด็กเติบโตขึ้น มาตรการเหล่านี้น่าจะส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจมีบุตรได้
ง่ายขึ้น  

กลุ่มคนเจเนอเรชันวายเป็นกลุ่มช่วงวัยที่สำคัญของโครงสร้างประชากรในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวัย
แรงงานและวัยเจริญพันธุ์ การสำรวจความคิดเห็นของคนกลุ่มนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเป็นข้อต่อสำคัญในการ
วางแผนโครงสร้างประชากรและแรงงานในอนาคต ผลการสำรวจข้างต้น สรุปผลได้ว่า กลุ่มคนเจเนอเรชันวายมี
ทัศนคติที่ยังคงเป็นบวกต่อการมีครอบครัว ชีวิตคู่และการมีบุตร แต่การมีบุตรนั้นอาจมีความไม่แน่ใจในการ
ตัดสินใจที่จะมีตามปัจจัยที่ใกล้ตัว เช่น ฐานะทางการเงิน การก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การบรรลุเป้าหมายของ
ชีวิตด้านต่าง ๆ หากการมีบุตรเหมาะสมและไม่ขัดขวางต่อปัจจัยใกล้ตัวเหล่านั้นจึงจะตัดสินใจมีบุตร โดยที่มุมมอง
ต่อการมีบุตรนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมจากการมองเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่จำเป็นต้องมี กลายเป็นภาระหนึ่งที่ต้องคิด
ให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจ  
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สรุป 

เนื้อหาในบทนี้ได้ประมวลแนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนด้านต่าง ๆ ที่คาดว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการ
เจริญพันธุ์และการตัดสินใจมีบุตร เนื่องด้วยการเจริญพันธุ์มีช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องโดยตรงวัย
ของผู้หญิงและครอบครัว การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านการเจริญพันธุ์และการตัดสินใจมีบุตรในอนาคต
จึงต้องเข้าใจถึงทัศนคติของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน ผลการสำรวจของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สรุปไปข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้คนรุ่นเจเนอเรชันวายจะทราบว่าการมีบุตร
ลดลงส่งผลต่อโครงการสร้างประชากรและปัญหาภาวะขาดแคลนแรงงาน แม้จะมีการรณรงค์ก็อาจจะช่วยได้
เพียงปานกลางเท่านั้น แต่หากภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือ ทั้งด้านสวัสดิการและสิทธิพิเศษสำหรับผู้มีบุตรใน
ด้านต่างๆ ทั้งที่ดำเนินการมาอยู่แล้ว และมาตรการใหม่ๆ เช่น มาตรการส่งเสริมบทบาทของผู้ชายในการชว่ย
เลี้ยงดูบุตร เช่น มาตรการให้ผู้ชายลาเพื่อช่วยภรรยาดูแลบุตรหลังคลอดได้ ด้านการเงินและภาษี เช่น ภาครัฐ
ให้เงินก้อนตั้งต้น เพื่อช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเกิดใหม่ ด้านการสนับสนุนด้านการเลี้ยงดูและ
พัฒนาบุตรในระยะยาว รวมไปถึงมาตรการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เหมาะสมกับการพัฒนา
เด็ก เช่น สนามเด็กเล่น สนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็ก ๆ ความคิดเห็นดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า 
ความคิดเห็นต่อการมีบุตรของกลุ่มคนเจเนอเรชันวายไม่จำกัดอยู่เพียงสภาพแวดล้อมภายในบ้าน  แต่คำนึง
สภาพแวดล้อมภายนอกบ้านที่สนับสนุนการมีบุตรด้วยเช่นกัน  
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บทท่ี 3 การคาดการณ์ภาพอนาคต 

3.1 การฉายภาพอนาคต 

จากการกวาดสัญญาณด้วยการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ประชุมกลุ่มย่อยภายในกลุ่มนักวิจัยและภาคีท่ีเกี่ยวข้อง สามารถนำปัจจัยต่าง ๆ ที่ประมวลได้มาสร้างเป็นภาพ
อนาคตได้ทั้งภาพอนาคตฐาน  และภาพอนาคตทางเลือกในรูปแบบฉากทัศน์ (scenarios) ภาพอนาคตฐานคือ
ภาพที่เป็นไปตามแนวโน้มที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากในอีก 20 ปีข้างหน้า ในขณะที่ภาพอนาคต
ทางเลือกเกิดการวิเคราะห์ปัจจัย STEEPV คาดว่าจะมีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และนำสอง
ปัจจัยมาไขว้กันเพ่ือให้เกิดภาพอนาคต 4 ฉาก รายละเอียดของภาพอนาคตทั้งสองแบบมีดังต่อไปนี้ 

 

3.2 ภาพอนาคตฐาน 

จากที่ผู้หญิงไทยตัดสินใจมีบุตรน้อยลง ส่งผลให้อัตราการเกิดในประเทศลดลงอย่างมาก แนวโน้มการเกิดนี้คง
จะไม่เปลี่ยนไปอีกนานด้วยสาเหตุด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ภาพอนาคตฐาน
เกี่ยวกับการเกิดในเมืองมีอยู่ 5 ภาพที่ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

การเจริญพันธุ์น้อยลง: เมกะเทรนด์ระดับอารยธรรมมนุษย์ 

อัตราการเกิดของประชากรทั่วโลกมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในปัจจุบันอัตราการเกิดของประชากร
โลกลดลงไปอยู่ที่เฉลี่ย 2.5 คนต่อผู้หญิง 1 คน จาก ค.ศ. 1965 ที่มีอัตราการเกิดมากกว่า 5 คนต่อผู้หญิง 1 คน 
ทั้งนี้ พื้นที่ร้อยละ 80 ของโลกที่มีประชากรอาศัยอยู่มีอัตราการเกิดของประชากรต่ำกว่า 3 คนต่อผู้หญิง 1 คน 
และมีบางส่วนของโลกเท่านั้นประมาณร้อยละ 10 ที่มีอัตราการเกิดมากกว่า 5 คนต่อผู้หญิง 1 คน แนวโน้มอัตรา
การเกิดของประชากรโลกที่ลดลงนี้เริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1950 และได้ลดลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แนวโน้ม
นี้มีท่าทีว่าจะมีอยู่ต่อไปอีกระยะเวลานาน 

อัตราการเกิดที่ลดลงนี้เกิดจากปัจจัยหลายประการ ปัจจัยในระดับมหภาค เช่น ในสถานการณ์ที่ภาวะ
เศรษฐกิจมีความผันผวนและตกต่ำลง ประชากรจะตัดสินใจมีบุตรน้อยลง ในด้านสังคม ค่านิยมในการมีบุตร
เปลี่ยนแปลงไป คนหันไปให้ความสำคัญกับการมีชีวิตอิสระและการทำตามเป้าหมายอื่นในชีวิตมากขึ้น ในด้าน
ความเสมอภาคทางเพศ ในประเทศที่มีความเสมอภาคทางเพศต่ำ ผู้หญิงมักตัดสินใจมีบุตรหรือสมรสน้อยลง 
เนื่องจากมีค่าเสียโอกาสสูงมากขึ้น ในขณะที่ปัจจัยที่มีผลต่อการมีบุตรในระดับจุลภาคมีหลายประเด็น เช่น 
การศึกษาที่สูงขึ้นทำให้คนมีบุตรล่าช้าลง ในด้านอายุ เมื่อสตรีมีอายุสูงขึ้น ความตั้งใจที่จะสมรสและมีบุตรมัก
ลดลง นอกจากนี้ หากมีงานที่มั่นคง เช่น รับราชการหรือมีรายได้มั่นคง จะตัดสินใจที่จะมีบุตรได้ง่ายขึ้น ในด้านที่
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อยู่อาศัยก็อาจมีผลต่อการตัดสินใจมีบุตร หากมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองหรือมั่นคงแล้ว จะตัดสินใจมีบุตรได้ง่าย
ขึ้น  

แนวโน้มการเจริญพันธุ์ที่ลดลงนี้น่าจะเป็นเมกะเทรนด์ระดับอารยธรรมมนุษย์ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมาก
ที่จะเป็นเช่นนี้ต่อไปอีก 20 ปีในระดับโลกและในระดับประเทศไทย อีกทั้งในอีก 20 ปีข้างหน้า มีโอกาสน้อยที่
ประเทศไทยจะพัฒนาระดับเศรษฐกิจ สังคมและสวัสดิการสำหรับประชาชนไปได้ถึงขั้นที่ดัชนีการพัฒนามนุษย์อยู่
ในขั้นสูงมาก ซึ่งอาจทำให้คนกลับมามีลูกมากขึ้นอีก ดังในกรณีของประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ดังนั้น ภาพอนาคต
ของการเจริญพันธุ์และการเกิดของไทยจึงไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันมากนักในเชิงปริมาณ 

ผู้ชาย: ตัวละครที่หายไปในเรื่องการเจริญพันธุ์  

ในปัจจุบันที่ความเท่าเทียมทางเพศของชายและหญิงมีเพ่ิมมากขึ้น ผู้หญิงมีการศึกษาและความม่ันคงใน
อาชีพการงานที่เพิ่มขึ้น แต่การมีบุตรทั้งการตั้งครรภ์ การคลอดลูก และการเลี้ยงดู เป็นภาระที่จะตกอยู่กับฝ่าย
หญิงมากกว่าฝ่ายชาย การมีบุตรจึงทำให้ฝ่ายหญิงมีค่าเสียโอกาสที่สูงมากกว่า ในปัจจุบันผู้หญิงมีความสามารถใน
การประกอบอาชีพ และอยากก้าวหน้าในอาชีพมากขึ้น การมีลูกซึ่งครั้งหนึ่งเป็นเหมือนกับมีทรัพย์สินอันมีค่า 
(value of children) หรือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ของสามีภรรยา จึงกลายมาเป็นภาระอันหนักอ้ึง 
(burden of children) ที่ฝ่ายหญิงต้องแบกรับมากกว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ก็มักจะกล่าวในทำนองเดียวกันและ
มุ่งเน้นไปที่ฝ่ายหญิงเป็นสำคัญในการตัดสินใจมีบุตร แต่หากพิจารณาภาระของการมีบุตรของฝ่ายหญิง โดยเฉพาะ
การเลี้ยงดูจะเห็นได้ว่า ฝ่ายชายสามารถช่วยแบ่งเบาภาระนั้นได้ เพราะฉะนั้นบทบาทของฝ่ายชายเป็นอีกปัจจัย
สำคัญที่จะทำให้ฝ่ายหญิงตัดสินใจที่จะมีบุตร  

ดังนั้น หากนโยบายสาธารณะไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมบทบาทเพศชายในการช่วยเลี้ยงดูบุตร และองค์กรไม่
มีนโยบายให้ผู้ชายสามารถลางานเพื่อช่วยเลี้ยงดูบุตรได้ ก็จะลดบทบาทของฝ่ายชายในการเลี้ยงดูลูก ดังนั้น แม้
ความเท่าเทียมทางเพศในการทำงานของทั้งชายและหญิงมีมากขึ้น แต่การตัดสินใจมบีุตรทำให้ฝ่ายหญิงเสียโอกาส
ในการทำงานและมีภาระจากการมีบุตรเพิ่มขึ้น ทำให้ฝ่ายหญิงตัดสินใจมีบุตรน้อยลง ภาครัฐของบางประเทศได้
เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ชายในการตัดสินใจมีบุตร จึงออกนโยบายการลาคลอดและการลาเลี้ยงดูบุตรของฝ่าย
ชาย เช่น ประเทศแถบสแกนดิเนเวียที่ให้สิทธิฝ่ายชายในการลาเพ่ือช่วยฝ่ายหญิงดูแลบุตรตั้งแต่ช่วงเวลาคลอดไป
จนถึงหลังคลอด โดยได้ให้สิทธิเทียบเท่ากับฝ่ายหญิง ขณะเดียวกันก็ยังได้รับเงินค่าจ้างในระหว่างนั้น  

ผลงานวิจัยในช่วงหลังแสดงให้เห็นว่า ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียมีแนวโน้มอัตราการเกิดที่เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยและเป็นกลุ่มประเทศเดียวของโลกที่มีแนวโน้มอัตราการเกิดที่เพิ่มขึ้นหลังจากมีแนวโน้มที่ลดลงมาโดย
ตลอด บทบาทของเพศชายและนโยบายที่ส่งเสริมบทบาทของเพศชายในการเลี้ยงดูบุตรนั้นอาจเป็นปัจจัยที่สำคัญ
ต่ออัตราการเจริญพันธุ์กลับเพ่ิมขึ้นมาได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น การที่อัตราการเกิดได้กลับมาเพ่ิมขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
เงื่อนไขสำคัญส่วนหนึ่งคือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดังนั้น หากประเทศไทยยังไม่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม
และระบบสวัสดิการที่ดีมาก มาตรการที่เอื้อให้ผู้ชายเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในการเลี้ยงดูเด็ก อาจไม่ประสบ
ผลสำเร็จในการเพ่ิมอัตราการเกิดก็เป็นได้ ภาพอนาคตฐานตามแนวโน้มนี้คือ การมีส่วนร่วมของผู้ชายในการเลี้ยง
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ดูบุตรยังไม่เพิ่มขึ้นมาก หรือแม้เพิ่มขึ้นบ้าง ก็ยังไม่เท่ากับภาระที่ตกอยู่กับฝ่ายหญิง ดังนั้น ภาพอนาคตที่เกิดขึ้น
คือ อัตราการเกิดก็คงยังต่ำอยู่เช่นเดิม  

ความเหลื่อมล้ำด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกพบว่า คู่สมรส 50-80 ล้านคู่ทั ่วโลกอยู่ในภาวการณ์มีบุตรยากและส่ง
ผลกระทบอย่างมากต่อลักษณะประชากรของโลก เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์จึงเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือ
ให้มีบุตรง่ายขึ้น ในช่วงระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา วงการแพทย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยรักษาภาวะมีบุตรยากได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง แม้ในหลายประเทศจะถือ
ว่าภาวการณ์มีบุตรยากเป็นโรคประเภทหนึ่งที่ควรจะอยู่ในขอบเขตของการช่วยเหลือของรัฐ แต่ก็ไม่สามารถ
ส่งเสริมเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์จำนวนมากหรือแพร่หลายได้  ด้วยปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายนี้เองจึงทำให้
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ไม่ได้ส่งผลต่ออัตราการเกิดโดยภาพรวมของโลกมากเท่าใดนัก หากเทียบกับปัจจัย
ด้านอื่น เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หรือนโยบายต่าง ๆ ของรัฐอาจจะส่งผลต่ออัตราการเกิดใน
ภาพรวมมากกว่าด้านเทคโนโลยี  

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ก้าวหน้ามาโดยตลอด อาทิ ธนาคารสเปิร์ม และการรับตั้งครรภ์แทนหรือ
การอุ้มบุญ  ในปัจจุบัน นักวิจัยในญี่ปุ่นได้ค้นพบวิธีใช้สารเคมีหน่วงให้สเปิร์มที่มีโครโมโซมเพศหญิงว่ายช้าลง จน
สามารถคัดแยกสเปิร์มเพ่ือให้ได้เพศทารกตามที่พ่อแม่ต้องการอย่างแม่นยำถึงร้อยละ 90 ธนาคารสเปิร์มเปิดให้มี
การเลือกสเปิร์มจากบุคคลที่ฝ่ายหญิงคิดว่าจะมีพันธุกรรมที่มีคุณภาพส่งผลต่อสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ของบุตร 
รวมไปถึงการคัดเลือกเพศ หากเทคโนโลยีเหล่านี้แพร่หลายไปทั่ว ก็อาจทำให้ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
ประชากรโลกลดลง เทคโนโลยีดังกล่าวอาจจะกลายเป็นการกลับมาของสุพันธุศาสตร์ (Eugenics) ซึ่งเป็นความ
เชื่อในการคัดเลือกเฉพาะพันธุกรรมที่ดีของมนุษย์ และเป็นประเด็นโต้แย้งด้านศีลธรรมและจริยธรรมเรื่อยมา 

ภาพอนาคตฐานที่เกิดขึ้นจากแนวโน้มนี้คือ ครอบครัวที่มีฐานะในประเทศไทยน่าจะมีโอกาสเข้าถึง
เทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมการเจริญพันธุ์ได้มากยิ่งขึ้น ในขณะที่คนที่ฐานะระดับกลางและรองลงมายังคงเข้าไม่ถึง
เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น ๆ จึงเป็นความเหลื่อมล้ำอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ในอนาคต 

การเจริญพันธุ์ของแรงงานต่างด้าว 

อัตราการเกิดในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง จนเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานในหลายสาขาเศรษฐกิจ 
แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านจึงกลายเป็นกำลังสำคัญสำหรับตลาดแรงงานหลายสาขา แรงงานต่างด้าว
เหล่านี้เข้ามาทำงานในประเทศไทยเพราะมีรายได้ที่มั ่นคงกว่า การเข้ามาทำงานในประเทศไทยมีการสร้าง
ครอบครัวขึ้นที่นี้หรือย้ายครอบครัวเข้ามาในช่วงระยะเวลาทำงานด้วย ด้วยเหตุนี้ การย้ายเข้าของแรงงานต่างด้าว
และการเจริญพันธุ์ของแรงงานต่างด้าวอาจมีผลต่อสถานการณ์การเกิดของประเทศไทยในอนาคต นโยบายต่อ
สถานภาพของบุตรที่เกิดจากแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย จึงเป็นปัจจัยพลิกผันที่อาจส่งผลต่ออัตรา
การเกิดของประชากรในประเทศ หรืออาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคต ดังนั้น การ
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เจริญพันธุ์ของแรงงานต่างด้าวจึงเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นโยบายด้านประชากรต้องคำนึงถึงในปัจจุบัน เพราะมีผล
ต่อภาพอนาคตด้านประชากรของไทย 

อย่างไรก็ตาม ภาพอนาคตฐานที่พัฒนาได้จากแนวโน้มปัจจุบันคือ คนต่างด้าวไม่ได้มีสิทธิในการเป็น
ประชาชนในประเทศไทยและมีช่องทางที่จำกัดในการได้มาซึ่งสัญชาติไทย เด็กที่เกิดมาในครอบครัวของคนต่าง
ด้าวจึงไม่น่าจะเป็นคนไทยต่อได้ การเจริญพันธุ์และการเกิดของคนต่างด้าวจึงไม่น่าจะมีนัยสำคัญในด้านประชากร
ของประเทศ และไม่น่าจะมีแรงจูงใจให้คนต่างด้าวมีบุตรในประเทศไทย 

เมืองกินเด็ก 

หลายครอบครัวตัดสินใจไม่มีบุตร เพราะสภาพสิ่งแวดล้อมในเมืองไม่เหมาะกับการเลี้ยงดูเด็กอย่าง
ปลอดภัยและมีคุณภาพ มีความเสี่ยงภัยหลายด้าน ทำให้เกิดความระแวงระวังและวิตกกังวลจนไม่อยากมีลูก  
สภาพแวดล้อมของการอยู่อาศัยเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตร กรุงเทพมหานครเป็นภาพที่ชัดเจน
ของการมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ือต่อการมีบุตรและเลี้ยงดู การเดินทางที่ไม่สะดวกและปลอดภัย สตรีที่ตั้งครรภ์ไม่
สามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางได้อย่างปลอดภัยเพื่อไปโรงพยาบาลหรือที่ทำงานที่ใกล้กับที่อยู่อาศัย 
ในด้านสาธารณูปการของกรุงเทพมหานครที่รองรับการมีบุตร ทั้งโรงพยาบาลและโรงเรียน ก็มีจำนวนที่ไม่
ครอบคลุมต่อการให้บริการทั่วทั้งเมือง และที่มีอยู่ก็อาจมีคุณภาพที่ไม่น่าเชื่อถือได้ การตั้งครรภ์ก็มีความลำบาก 
และเมื่อคลอดออกมาแล้ว ก็มีความลำบากในการเลี้ยงดูบุตร โดยเฉพาะปัญหาเรื่องโรงเรียนที่มีคุณภาพและตั้งอยู่
ใกล้กับแหล่งที่อยู่อาศัยมีอยู่จำกัด จึงเกิดความไม่เท่าเทียมด้านการศึกษา ทำให้หลายครอบครัวต้องพ่ึงทางเลือกที่
แพงกว่าหรือไกลกว่า ปัญหาด้านสาธารณูปการทำให้มหานครกรุงเทพเป็นเมืองที่มีต้นทุนสูงในการเลี้ยงดูบุตร ทำ
ให้การตัดสินใจมีบุตรนั้นยากขึ้นไปอีก ปัญหาด้านมลพิษโดยเฉพาะด้านอากาศมีผลโดยตรงต่อเด็ก ดังในกรณีของ
ปัญหาฝุ่น PM 2.5 มลพิษเหล่านี้น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจของคนที่ต้องการมีลูก แต่ไม่อยากให้ลูกตนเองต้อง
ประสบกับภาวะมลพิษดังกล่าว ปัจจัยดังกล่าวอาจมีหรือไม่มีผลต่อการตัดสินใจมีลูก แต่ก็เป็นประเด็นสำคัญที่
ควรติดตามและสังเกตการณ์ต่อไป 

ภาพอนาคตฐานตามแนวโน้มนี ้คือ สภาพการพัฒนาเมืองของไทยไม่ได้ดีกว่าเดิมเท่าใดนัก ทำให้
สภาพแวดล้อมในเมืองยังไม่เหมาะสมกับการเลี้ยงเด็ก ความกังวลและภาระในการเลี้ยงเด็กในสภาพแวดล้อม
เหล่านี้ยิ่งทำให้คนไม่ต้องการมีลูกเช่นเดิม 

 

3.3 อนาคตทางเลือก: ฉากทัศน์  

ในการสร้างฉากทัศน์อนาคตของการเกิดในพ้ืนที่มหานครกรุงเทพ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และเลือกปัจจัยขับเคลื่อน
จากกลุ่มปัจจัยที่กวาดสัญญาณมาก่อนหน้านี้ และได้เลือกปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบสูงและความไม่แน่นอนสูง 
โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเจริญพันธุ์และประชากรศาสตร์  ปัจจัยขับเคลื่อน 2 ประการที่เลือกมาใช้เป็น
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ตรรกะฉากทัศน์ (scenario logics) คือ 1) การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกิดและเลี้ยงดูเด็ก และ 2) ทัศนคติ
เกี่ยวกับการตัดสินใจในการมีบุตร มีรายละเอียดของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อน ดังนี้ 

เทคโนโลยีเพื่อการเกิดและการเลี้ยงดูเด็ก (child bearing & rearing) 

ปัจจัยหลักที่จะมีผลอย่างมากต่อการเกิดในอนาคต คือ เทคโนโลยีที่ช่วยด้านการเจริญพันธุ์และการเกิด 
ทิศทางของแนวโน้มที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ เทคโนโลยีที่ช่วยในการมีบุตรจะพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ นับตั้งแต่การ
ผสมเทียม การปฏิสนธินอกร่างกาย การทำกิฟท์ การทำซิฟท์ การรับตั้งครรภ์แทนและการพัฒนาครรภ์เทียม ไป
จนถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสารสนเทศและข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจที่จะมีบุตรและ
กระบวนการตั้งครรภ์ ไม่เพียงแค่นั้น เทคโนโลยีและบริการต่าง ๆ ที่ช่วยในการเลี้ยงดูบุตรให้มีความสะดวกสบาย
มากยิ่งขึ้นก็จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยอาจรวมไปถึงการใช้หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ใน
การช่วยเลี้ยงดูเด็ก เทคโนโลยีเหล่านี้พัฒนาขึ้นเพ่ือลดภาระของผู้หญิงในกระบวนการมีบุตร นับตั้งแต่การตั้งครรภ์
ไปจนถึงการคลอด และภาระของผู้หญิงและครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรให้เติบใหญ่ไปได้ตามที่พึงประสงค์  

แกนฉากทัศน์ด้านเทคโนโลยีนี้แบ่งเป็นสองขั้วด้วยกัน คือ ขั้วของการใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มที่ในทุก
กระบวนการของการตัดสินใจที่จะมีบุตร ในกระบวนการตั้งครรภ์และการคลอดไปจนถึงการเลี้ยงดูบุตรในทุก ๆ 
ด้าน อีกขั้วหนึ่งของแกนเดียวกันคือการเจริญพันธุ์ การเกิด และการเลี้ยงดูเด็กที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยพึ่ง
เทคโนโลยีน้อยที่สุด การตัดสินใจมีบุตรในขั้วนี้มีสาเหตุสองกลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มแรกเป็นสาเหตุของต้นทุนในการ
ใช้เทคโนโลยี ซึ่งมักแพงเกินกว่าความสามารถของคนทั่วไป ซึ่งเป็นกลุ่มมวลชน (mass) และกลุ่มคนชายขอบหรือ
ด้อยโอกาสในสังคม (marginal) อีกสาเหตุหนึ่งเป็นเรื่องความเชื่อที่ไม่ต้องการให้มีเทคโนโลยีเข้ามายุ่งเกี่ยวมาก
เกินไปในชีวิต กลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่อาจเรียกได้ว่าเป็นคนล้ำสมัยหรือนอกรีต (mavericks) เชื ่อในปรัชญาที่
ต่อต้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย กลุ่มนี้มีชื่อเรียกว่ากลุ่มนีโอลัดไดท์ (Neo-luddites) ซึ่งสืบย้อนประวัติศาสตร์
ไปถึงกลุ่มลัดไดท์ในอังกฤษในช่วง ค.ศ. 1811-1816 ซึ่งต่อต้านการใช้เทคโนโลยีในการใช้ชีวิต แนวคิดกลุ่มนี้เชื่อ
ในการลดการใช้เทคโนโลยี สนับสนุนการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย และเชื่อในธรรมชาตินิยมหรือนิเวศวิทยาแนวลึก 
(deep ecology) เนื่องจากเป็นห่วงว่า เทคโนโลยีส่งผลต่อมนุษย์ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชนและระดับ
สิ่งแวดล้อมโดยรวม อีกทั้งยังเป็นห่วงต่อผลกระทบจากเทคโนโลยีที่อาจเกิดได้แต่ยังไม่เป็นที่รู้กัน แนวคิดกลุ่มนี้จึง
ต้องการให้เทคโนโลยีได้รับการพิสูจน์ ยืนยันและประกันได้ว่าปลอดภัยสำหรับมนุษย์ก่อน จึงยอมใช้เทคโนโลยี
ดังกล่าว 

ค่านิยมเกี่ยวกับการมีบุตร 

ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อการเจริญพันธุ์และการตัดสินใจมีบุตร คือ ทัศนคติและค่านิยม
เกี่ยวกับการมีบุตร ทั้งของผู้หญิง คู่ชีวิต และคน ๆ อ่ืนในครอบครัวและในสังคม จากที่ได้ทบทวนวรรณกรรมและ
กวาดสัญญาณมาข้างต้น เห็นได้ชัดว่า การตัดสินใจในการมีบุตรมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจส่วนบุคคล
ของผู้หญิงเองและของครอบครัว และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมรอบข้างที่ย้อนกลับมามีผล
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ต่อการตัดสินใจที่จะมีบุตร ดังนั้น ทัศนคติ ค่านิยมและความเชื่อเกี่ยวกับการมีบุตรจึงเป็นปัจจัยเชิงลึกที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงระยะยาวที่มีผลทั้งกับปริมาณและคุณภาพของเด็กที่จะเกิดมาและเติบโตต่อไป 

แกนค่านิยมเกี่ยวกับการมีบุตรนี้สามารถแบ่งออกเป็นสองขั้วหลักด้วยกัน คือ ขั้วแรกเป็นแนวคิดเสรีนิยม 
(liberalism) ซึ่งเป็นปรัชญาทางสังคมที่โดยพ้ืนฐานเชื่อว่า การปกป้องเสรีภาพส่วนบุคคลสำคัญกว่าการตอบสนอง
ความจำเป็นและความต้องการของสังคม ในมุมมองนี้ การเกิด การเจริญพันธุ์ และการตัดสินใจมีบุตรเป็นเรื่องของ
ปัจเจกบุคคล โดยเฉพาะสิทธิของผู้หญิงในการตัดสินใจเกี่ยวกับร่างกายของตนเอง นับตั้งแต่การตัดสินใจว่าจะมี
บุตร การตั้งครรภ์ การยุติการตั้งครรภ์ ไปจนถึงการคลอดและการเลี้ยงดูเด็ก ค่านิยมเชิงเสรีนิยมนี้ให้ความสำคัญ
กับการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลเป็นหลัก แต่อาจรวมถึงการตัดสินร่วมกันกับสามีหรือคู่ชีวิต และมักไม่รวมไปถึง
บุคคลอ่ืนในครอบครัวหรือสังคมโดยรวม 

อีกขั ้วหนึ ่งคือแนวคิดชุมชนนิยม (communitarianism) ซึ ่งเป็นปรัชญาการเมืองและสังคมที ่เน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกกับชุมชน แนวคิดนี้เชื่อว่า อัตลักษณ์และอุปนิสัยของคนแต่ละคนส่วนใหญ่ถูกหล่อ
หลอมขึ้นมาจากความสัมพันธ์ในชุมชนและสังคม และมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่เกิดจากพัฒนาการของแต่ละคนเอง 
คำว่าชุมชน (community) ในที่นี ้อาจหมายถึงกลุ ่มย่อยที่สุดสังคม คือ ครัวเรือน แต่โดยมากใช้เพื ่อสื ่อถึง
ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่เดียวกัน หรือมีความสนใจและประโยชน์ร่วมกัน  
แนวคิดชุมชนนิยมเน้นประโยชน์และเสถียรภาพของชุมชนและสังคมโดยรวมเป็นหลัก จึงปฏิเสธแนวคิดปัจเจก
นิยมสุดขั้วที่เป็นพื้นฐานของเสรีนิยมบางกลุ่ม ในด้านการตัดสินใจมีบุตร การเกิด และการเลี้ยงดูเด็กนั้น แนวคิด
ชุมชนนิยมสื่อถึงการตัดสินใจที่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม นัยหนึ่ง คือ การเกิดของเด็กคนหนึ่งมีความสำคัญไม่
เฉพาะสำหรับตัวเขาเอง หรือพ่อแม่พี่น้อง แต่รวมไปถึงชุมชนและสังคมโดยรวมอีกด้วย ในมุมกลับ หากการเกิด
ของเด็กคนหนึ่งมีความสำคัญเช่นนั้น ย่อมหมายถึงบทบาทของชุมชนและสังคมในการให้การเกื้อหนุนและ
สนับสนุนการเกิดและการเลี้ยงดูเด็กคนนั้นด้วย   

แกนปัจจัยทั้งสองเมื่อไขว้กันแล้ว สามารถสร้างเป็นฉากทัศน์อนาคตของการเกิดในอนาคตได้ 4 ภาพ 
ได้แก ่

1) ครรภ์ออร์แกนิก (Organic wombs) คือ การเกิดโดยธรรมชาติในกรอบค่านิยมเสรีนิยม 
2) ครรภ์เลือกได้ (Eugenic wombs) คือ การเกิดด้วยเทคโนโลยีเข้มข้นในกรอบค่านิยมเสรีนิยม 
3) ครรภ์ชาตินิยม (Nationalist wombs) คือ การเกิดด้วยเทคโนโลยีเข้มข้นในกรอบค่านิยมชุมชน

นิยม 
4) ครรภ์ก้าวหน้า (Progressive wombs) คือ การเกิดโดยธรรมชาติในกรอบค่านิยมแบบชุมชนนิยม 

ในแต่ละฉากทัศน์มีรายละเอียดที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 24  ฉากทัศน์อนาคตการเกิดในพื้นที่เมืองในอนาคต 

 

ฉากทัศน์ 1: ครรภ์ออร์แกนิก 

มหานครกรุงเทพมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่นำเข้าจากต่างประเทศมาช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิต
อย่างแพร่หลาย แต่กระนั้นก็ยังคงเป็นเมืองที่พัฒนาอย่างไม่เป็นระบบ ภาครัฐทั้งในระดับส่วนกลางและระดับ
ท้องถิ่นไม่ได้ทำงานบูรณาการสอดคล้องกัน การพัฒนาเมืองจึงไม่มีทิศทาง ภาคเอกชนพัฒนาตามการตลาดภาค
อสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปการต่าง ๆ ซึ่งดูแลภายใต้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่แตกต่างกันต่างทำงานอย่างไม่
ประสานสอดคล้อง มหานครกรุงเทพจึงเป็นเมืองที่เกือบจะได้มาตรฐาน มีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สะดวกสบาย แต่
ยังไม่ถึงมาตรฐานเสียที มีการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า แต่กลับไม่มีพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจรที่มีรถเมล์
หลายสายพาคนจากสถานีไปยังพื้นที่ย่านโดยรอบสถานี โดยเฉพาะย่านที่อยู่อาศัยที่ไม่สามารถเดินจากสถานี
รถไฟฟ้าได ้ที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมสร้างประชิดติดสถานีรถไฟฟ้า  

ครรภ์เลือกได ้

ชุมชนนิยม 
(communitarianism) 

เสรีนิยม 
(liberalism) 

การเกิดและเลี้ยงดูโดยธรรมชาติ 
(natural bearing & rearing) 

การเกิดและเลี้ยงดูโดยเทคโนโลยี 
(Technological bearing & rearing) 

ครรภ์ออร์แกนิก ครรภ์ก้าวหน้า 

ครรภ์ชาตินิยม 

ค่านิยม   เกี่ยวกับการมีบุตร 
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ในเมืองที่มีการใช้ชีวิตเกือบจะสะดวกสบาย การแต่งงานเป็นเรื่องที่ไม่ยากลำบากมากนักในการใช้ชีวิตคู่ 
แต่หากคิดที่จะมีบุตรในสภาพแวดล้อมของเมืองเช่นนี้ การตัดสินใจต้องรอบคอบมากขึ้น คนมีฐานะจำนวนหนึ่ง
เริ่มไม่แน่ใจในการใช้เทคโนโลยีในการช่วยในการเจริญพันธุ์ จึงพยายามหาช่องทางในการตั้งครรภ์และคลอดลูก
ด้วยวิธีการธรรมชาติที่สุด และพยายามเลี่ยงการคลอดด้วยการผ่าตัด เมื่อคลอดแล้วก็เลี้ยงดูเด็กด้วยวิธีการที่พ่ึง
เทคโนโลยีน้อยที่สุด คนอีกกลุ่มหนึ่งที่กระบวนการตั้งครรภ์และการคลอดเป็นธรรมชาติ ไม่ได้พึ่งเทคโนโลยีด้าน
การเจริญพันธุ์ใด ๆ คือ คนมีรายได้น้อย เนื่องจากเทคโนโลยีด้านการเจริญพันธุ์และการคลอดมีราคาแพง แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้น เนื่องจากเป็นคนเมืองและไม่ได้อยู่กับครอบครัวขยาย การตัดสินใจเกี่ยวกับการมีบุตรและการตั้งครรภ์จึง
เกิดจากการหารือกันของคนสองคน โดยไม่ได้หารือกับพ่อแม่พ่ีน้องใด ๆ  

  ในด้านสภาพแวดล้อมนั้น ภาครัฐไม่สามารถพัฒนาเมืองอย่างมีทิศทาง สาธารณูปการต่าง ๆ ตั้งแต่การ
ดูแลครรภ์ คือ สถานพยาบาล ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง ในเมืองที่ยังพึ่งพารถยนต์เช่นนี้จึงยังได้ยินการประกาศตาม
เครือข่ายวิทยุทางจราจรต่าง ๆ ที่ขอความช่วยเหลือให้กับมารดาผู้ใกล้คลอด ในขณะที่สามีขับรถยนต์ส่วนบุคคล
ติดอยู่ในการจราจรที่ติดขัด  

ส่วนหลังการคลอดนั้นก็ไม่มีสถานรับเลี้ยงดูเด็กที่มีคุณภาพ คนเป็นแม่ย่อมจำเป็นต้องลางาน เพ่ือเลี้ยงดู
ลูก จึงมีคนจำนวนไม่มากที่สามารถลางานมาได้ บางคนจึงต้องออกจากงานมาเลี้ยงดูบุตร ทำให้สามีต้องทำงาน
หนักเป็น 3 เท่าเพื่อหารายได้จุนเจือสมาชิกที่เกิดขึ้น เมื่อบุตรโตแล้วยังมีอะไรอีกมากที่ต้องพยายามให้บุตรได้รับ
โอกาส โดยเฉพาะโอกาสทางการศึกษา ซึ่งภาครัฐไม่สามารถสร้างมาตรฐานโรงเรียนของรัฐให้เท่าเทียม จึง
จำเป็นต้องจ่ายมากกว่าเพื่อให้ได้โรงเรียนที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือภาคเอกชน ทั้งนี้ เพราะรัฐบาล
มองว่า เรื่องการตัดสินใจมีบุตรและการเจริญพันธุ์เป็นเรื่องส่วนบุคคล รัฐไม่ได้มีบทบาทใด ๆ ในการเกื้อหนุนหรือ
สนับสนุนการมีลูกเป็นพิเศษไปมากกว่าปัจจัยด้านการแพทย์พ้ืนฐานทั่วไป 

ตัวเอกของเราในเรื่องนี้ คือ วี (กลุ่มมวลชน) ซึ่งเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งอายุ 31 ปีทำงานมา
ได้ 7-8 ปีเงินเดือนประมาณ 70,000-100,000 บาทต่อเดือน วีจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งแถวชานเมือง
ของกรุงเทพมหานคร ในช่วงมหาวิทยาลัย วีมีความหวังเหมือนกับคนอื่น ๆ ที่อยากจะมีคนรู้ใจ เพื่อคบหาดูใจกัน
ในช่วงวัยเรียน แต่วีก็มุ่งมั่นที่จะจบการศึกษาในเกรดสูง เพ่ือสร้างโอกาสในการทำงานที่ดี จึงไม่ได้คบหากับใครใน
ช่วงแรก ๆ ต่อมาในช่วงปีสุดท้ายของการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย วีเริ่มพอมีเวลาบ้าง จึงเริ่มพบเพื่อนร่วมกลุ่ม
จากต่างคณะที่มาลงเรียนในวิชาเลือกด้วยกัน เธอชื่อเตย (กลุ่มมวลชน) ทั้งคู่เริ่มคบหาดูใจกันและไม่ได้วางแผน
หรือคาดหวังว่าจะเกิดการแต่งงานและไม่ต้องนับไปถึงการมีบุตรด้วย  

หลังจากจบมหาวิทยาลัยทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปทำงานในอยู่บริษัทเอกชนคนละแห่งกัน แต่ทั้งคู่ก็ทำงาน
และมีความก้าวหน้าการทำงานและมีเงินเดือนพอ ๆ กันมาเรื่อย ๆ ตามลำดับ ทั้งคู่มีตัดสินใจผ่อนคอนโดมิเนียม
แบบสตูดิโอ ซึ่งมีทำเลที่ตั้งอยู่ในย่านบางจากที่ไม่ไกลจากที่ทำงาน สามารถเดินทางไปมาด้วยบีทีเอสและรถไฟใต้
ดินได้ ในปีนี้ ทั้งคู่คบหากันมา 7 ปีและทำงานมาแล้วเป็นระยะเวลานาน แต่ทั้งคู่ไม่ได้คิดจะตัดสินใจแต่งงานกัน  
แต่ครอบครัวของทั้ง 2 ฝ่ายเริ่มพูดถึงการแต่งงานซึ่งเป็นการกดดันทั้งสองฝ่ายมากขึ้น ทั้งสองฝ่ายจึงตัดสินใจ
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แต่งงานกัน ทั้งคู่เริ่มคำนวณเงินเก็บที่ทั้งคู่มีเพื่อวางแผนการแต่งงานและการใช้ชีวิตคู่  ทั้งคู่วางแผนจัดการงาน
แต่งงานที่เรียบร้อย ขายคอนโดมิเนียมของทั้งคู่และซื้อคอนโดมิเนียมแบบสองห้องนอนในย่านรัชดาภิเษกแทน 
เมื่อพิจารณาเงินเดือนประกอบการภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งคู่ไม่ได้ตัดสินใจมีบุตรในทันที แต่ออมเงินเตรียมพร้อม
ไว้ก่อน หลังจากที่แต่งงานไป 3 ปี ครอบครัวของทั้งคู่เริ่มกระบวนการกดดันอีกครั้ง เนื่องจากยังคงเป็นคนยุค
ก่อนที่ยังอยากมีทายาทสืบสกุลหรือสืบทอดพันธุกรรม จึงพยายามบอกกล่าวให้ทั้งคู่มีบุตร แต่กล่าวกับทัง้คู่ว่าการ
มีบุตรจะทำให้ทั้งคู่มีสายสัมพันธ์ของครอบครัวที่แน่นแฟ้นขึ้น ทั้งคู่ไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่ดี 
และไม่ได้คิดว่าไม่มีลูกแล้วจะเลิกกัน ก็คงอยู่ใช้ชีวิตร่วมกันในลักษณะนี้ไปตลอดชีวิต จนเกือบ 5 ปีหลังแต่งงาน 
ทั้งคู่ออมเงินไว้สำหรับทั้งการทำคลอดและหลังคลอด เช่น ค่าเรียนต่าง ๆ และค่าประกันชีวิตต่าง ๆ ของบุตรพอ
สำหรับการมีบุตรเพียงหนึ่งคน หลังจากนั้นจึงไม่ได้ป้องกันการมีบุตรและปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ  

ทั้งคู่ตัดสินใจทำหมัน เนื่องจากคิดว่าควรมีบุตรเพียงแค่คนเดียว แม้ภาครัฐจะมีการช่วยเหลือในด้านภาษี
และการเงินอยู่บ้างเล็กน้อย แต่ทั้งคู่ยังคิดต้องรับผิดชอบต่อบุตรที่เกิดมาอย่างเต็มที่ และด้วยทรัพยากรที่มีอยู่
จำกัด ทั้งคู่จึงคิดว่าควรมีลูกเพียงคนเดียวเท่านั้น ทั้งคู่ยังต้องสลับกันเลี้ยงดูลูกในวันหยุด เนื่องจากวีสามารถลา
งานไดง้่ายกว่า จึงทำหน้าที่ในการดูแลลูกเป็นหลัก ในขณะที่เตยจำเป็นต้องลางาน เพ่ือเลี้ยงดูลูกเฉพาะช่วงเวลาที่
ลูกไม่สบาย โชคดีที่บริษัทของเตยมีนโยบายหากบุตรป่วยสามารถนับเป็นวันลากิจได้ หลายปีผ่านไปท้ังคู่พยายาม
ทุ่มเทกับบุตรคนนี้ทั้งการศึกษาและเวลาในการเลี้ยงดูและคาดหวังว่าจะทำให้บุตรที่เกิดมานี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ที่สุด และเมื่อบุตรเติบโตจนสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ ทั้งคู่พยายามให้บุตรสร้างรายได้และเริ่มรับผิดชอบต่อชีวิต
ของตนเองมากขึ้น เนื่องจากทรัพยากรที่ทั้งคู่มีในตอนนี้อาจจะเพียงพอต่อแค่ชีวิตทั้งคู่ไปจนถึงบั้นปลายของชีวิต
เท่านั้น  

ฉากทัศน์ 2: ครรภ์เลือกได้ 

การพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาหลายสิบปี ทำให้กรุงเทพมหานครมีสภาพแวดล้อมที่ได้
มาตรฐานสากล ผู้คนใช้ระบบขนส่งมวลชนในการเดินทางเป็นส่วนใหญ่ ทั้งระบบรถเมล์ซึ่งพาผู้คนจากละแวกบ้าน
มายังสถานีรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกสบาย หรือการเดินทางทางน้ำ ซึ่งปลอดภัยและสะดวกสบายไม่แพ้ระบบขนส่ง
มวลชนทางราง ทุกระบบการเดินทางอำนวยความสะดวกต่อทั้งคนที่กำลังตั้งครรภ์ เด็กเล็กไปจนถึงเด็กโต และ
ผู้สูงอายุทั้งหลายต่างเดินทางได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังมีสวนสาธารณะทั้งระดับเมือง ระดับย่านและระดับชุมชน
หรือละแวกบ้านจำนวนมาก ซึ่งมีขนาดใหญ่พอให้ออกกำลังกายในนั้น มีสนามเด็กเล่นเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
ของเด็ก ๆ และผู้ปกครอง สวนสาธารณะหรือพื้นที่สาธารณะเหล่านี้ ยังเป็นพื้นที่รับน้ำของชุมชนหรือย่านเพ่ือ
ชะลอหรือกักเก็บน้ำฝน เพ่ือบรรเทาหรือแก้ไขน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร 

พื้นที่สวนสาธารณะในลักษณะที่ใกล้กับชุมชนเหล่านี้ยังสามารถปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับคนในละแวก
บ้าน ซึ่งผู้ปกครองสามารถใช้เวลาว่างร่วมกับบุตรหลานได้เช่นกัน ทั้งนี้รัฐส่วนท้องถิ่นยังจัดเตรียมสถานรับเลี้ยง
เด็กในระดับชุมชน โรงเรียนอนุบาลใกล้บ้าน โรงเรียนประถมในระยะการเดินทางโดยรถเมล์ โรงเรียนมัธยม แม้จะ
ไกลจากบ้านแต่ไม่เกิน 2 ป้ายสถานีรถไฟฟ้า และดูแลโดยภาครัฐส่วนกลาง ผู้คนเดินเท้าปั่นจักรยานในเมืองเป็น
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เรื่องปกต ิการเดินทางไปยังโรงพยาบาลใกล้บ้านในกรณีฉุกเฉินโดยรถพยาบาลที่จะมาถึงภายในไม่ก่ีนาทีและไปส่ง
โรงพยาบาลอย่างทันท่วงทีจากการที่การจราจรบนท้องถนนไม่หนาแน่นและแออัดนั้น ทำให้ผู้คนไม่กังวลต่อกรณี
ฉุกเฉินทางด้านสุขภาพ รวมไปถึงการตั้งครรภ์และการนำส่งโรงพยาบาลในการคลอด รัฐทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น
ทำงานประสานสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ  

แม้เมืองนี้จะมีความสะดวกสบายและสวัสดิการของรัฐที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตในหลายด้านเพ่ือ
สร้างโอกาสขั้นพื้นฐานของชีวิตที่เท่าเทียม แต่รัฐจะไม่โอบอุ้มในกรณีที่เหนือกว่าขั้นพื้นฐานและปล่อยให้เกิดการ
แข่งขันหรือช่องว่างตามโอกาสจากการแข่งขันนั้น ทั้งในด้านธุรกิจและการทำงาน ในสภาพแวดล้อมของเมือง
เช่นนี้ ผู้คนพร้อมจะมีบุตรกันตามทรัพยากรที่ตนเองมีโดยตัดสินใจมีบุตรง่ายขึ้น รัฐยังมีสวัสดิการขั้นพื้นฐานใน
การดูแลบุตร โดยเฉพาะบุตรคนแรกตั้งแต่ตั้งครรภ์จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก แต่รัฐยังถือว่าเป็นสิ่งที่เหนือขั้นพื้นฐานที่รัฐจำเป็นต้องดูแล รัฐจึงมีการแก้ไข 
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 หลาย
ต่อหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อให้ทันการพัฒนาเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ โดยรัฐได้เปิดโอกาสให้
บริษัทประกันชีวิตสามารถทำประกันในลักษณะที่ครอบคลุมเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ได้  

เมื่อรัฐเปิดโอกาสให้บริษัทประกันสุขภาพสามารถดำเนินการด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ผู้ที่มีฐานะดีกว่าย่อมสร้างโอกาสในการมีบุตรที่มีคุณภาพกว่าได้ ผู้หญิงจำนวนมาก
ที่มีอายุมากกว่า 45 ปี สามารถมีลูกได้อย่างไม่มีปัญหาเหมือนเมื่อก่อน เนื่องจากเทคโนโลยีได้พัฒนาไปมาก 
ผู้หญิงเหล่านี้มีทั้งที่เป็นโสดและที่แต่งงานแล้ว และไม่เคยมีลูกมาก่อน แต่เมื่อหน้าที่การงานประสบความสำเร็จ
แล้ว จึงตัดสินใจที่จะมีลูกเป็นของตนเอง โดยใช้บริการประกันสุขภาพที่ซื้อไว้นานก่อนหน้านั้น 

ตัวอย่างชีวิตของคนเมืองในฉากทัศน์นี้  คือ แพท (กลุ ่มล้ำสมัย) เป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารและ
เครื่องดื่มหลายแห่ง ซึ่งแต่งงานกับแพร (กลุ่มล้ำสมัย) ซึ่งเป็นลูกสาวของครอบครัวโรงงานทำป้ายเหล็ก หลังจาก
แต่งงานทำคู่ตัดสินใจทำประกันชีวิตที่มีการครอบคลุมถึงการมีบุตร ทั้งการกำเนิดบุตรด้วยการใช้เทคโนโลยีช่วย
การเจริญพันธุ์และการดูแลครรภ์ที่ทำให้บุตรมีคุณภาพ เพราะทั้งคู่มีทัศนคติเดียวกันกับผู้คนในสังคมในสมัยนี้
โดยทั่วไปว่า เมื่อมีการสมรสควรมีบุตรด้วยกัน หลังจากแต่งงาน 10 ปีทั้งคู่ตัดสินใจขอให้ประกันออกค่าใช้จ่ายใน
การมีบุตร โดยทั้งคู่ตัดสินใจมีบุตรสองคนเป็นลูกแฝดเพศชายและหญิง และมีลักษณะที่ดีของทั้งคู่ผสมกันจากการ
ใช้เทคโนโลยีการคัดเลือกพันธุกรรม ทำให้บุตรได้รับพันธุกรรมที่เด่นมาจากทางแพทและแพร โดยเฉพาะลักษณะ
พันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางธุรกิจ เช่น พันธุกรรมของแพทและแพรที่ส่งเสริมทักษะในการคำนวณ 
การวางแผนและการเจรจา ซึ่งทั้งคู่ต้องการให้ลูกได้รับพันธุกรรมเหล่านี้เพื่อสืบทอดกิจการทางธุรกิจของตนรวม
ไปถึงคัดเลือกตัดพันธุกรรมที่จะก่อให้เกิดความผิดปกติทางการร่างกายต่าง ๆ ออกไป  

ชีวิตอีกมุมหนึ่ง คือ ยุ้ย (กลุ่มมวลชน) เป็นพนักงานในโรงงานของครอบครัวแพร ยุ้ยแต่งงานกับพง (กลุ่ม
มวลชน) ซึ่งเป็นคนขับรถให้บิดาของแพร เนื่องจากทั้งคู่มีงานประจำและได้รับสวัสดิการพ้ืนฐานของรัฐ จึงเป็นคน
ส่วนใหญ่ของสังคมที ่มีความเป็นอยู ่ในฐานะปานกลาง ด้วยประเทศไทยได้กลายเป็นรัฐสวัสดิการและ
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สภาพแวดล้อมในเมืองได้พัฒนาจนมีคุณภาพ และความเหลื่อมล้ำลดลงไปจากเดิมมากในหลายมิติ แต่กระนั้นก็
ตาม ในด้านการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์เป็นสิ่งที่รัฐไม่ได้ดูแล ทั้งคู่จึงตัดสินใจมีบุตรตาม
ธรรมชาติ แต่เนื่องจากทั้งคู่ไม่สามารถทำประกันได้จากค่าใช้จ่ายที่สูง บุตรที่เกิดมานั้นจึงเกิดจากคัดสรรโดย
ธรรมชาติเมื่อใกล้คลอดแพทย์ได้พบความผิดปกติของห้องหัวใจของบุตรที่กำลังจะเกิดขึ้น แม้ไม่ได้เป็นอันตรายถึง
ชีวิต แต่เด็กที่เกิดมานั้นจะไม่แข็งแรงมากนัก และอาจมีการป่วยบ่อยครั้งกว่าเด็กที่ผ่านการคัดสรรมาแล้วด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า  

ภาครัฐได้พยายามพัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองที่เพียบพร้อมต่อการดำรงชีวิต ซึ่งทำให้ผู้คนในสังคม
ตัดสินใจมีบุตรได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังมีสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐที่ช่วยดูแลบุตรหรือประชากรที่เกิดขึ้นมาใหม่ โดยให้
โอกาสอย่างเท่าเทียมก่อนจะเริ่มชีวิตการทำงาน มาตรการเหล่านี้มุ่งส่งเสริมให้คนในสังคมตัดสินใจมีบุตรได้ง่าย
ขึ้น กระนั้นก็ตาม ในท้ายที่สุด ก็ยังคงเกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นได้ในด้านเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ ผู้คนที่มีทรัพยากร
มากกว่าจะสามารถเลือกสรรได้  

ฉากทัศน์ 3: ครรภ์ชาตินิยม 

ในช่วงที่ผ่านมา เศรษฐกิจของมหานครกรุงเทพเติบโตขึ้นมาก ในช่วง 10 ปีแรกนั้นมีชาวต่างชาติย้ายมา
ทำงานและอยู่อาศัยระยะยาวมากขึ้น รวมไปถึงแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานในสาขาการบริการ
และก่อสร้างจำนวนหลายล้านคน แม้ว่ากรุงเทพมหานครยังคงพึ่งพาการท่องเที่ยวอยู่ แต่สัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้น
มากจากภาคการบริการ ค้าขาย การประกอบธุรกิจ/การทำงานในสำนักงานและภาคการผลิตในพ้ืนที่อุตสาหกรรม
ชานเมืองและจังหวัดปริมณฑล ทั้งจากการพัฒนาเมือง การก่อสร้างอาคารสำนักงานเพื่อรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาค ทำให้มีแรงงานหลั่งไหลเข้ามาทำงานในภาคการก่อสร้าง
เพิ ่มมากขึ ้น ในช่วง 10 ปีต่อมา การพัฒนาเมืองตอบรับการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาค มี
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่พร้อมต่อการดำรงชีวิต ไม่ต่างจากศูนย์กลางธุรกิจของภูมิภาคอย่างสิงคโปร์มากนัก 
ทำให้มีชาวต่างชาติมาทำงานและอยู่อาศัยอย่างถาวรมากขึ้น การแข่งขันระหว่างประชากรไทยกับชาวต่างชาติ
เกิดขึ้นยังเห็นได้ชัดในทุกระดับ ทั้งระดับผู้บริหารจนถึงระดับงานบริการและแรงงาน   

กรุงเทพมหานครกลายเป็นเมืองที่มีการแข่งขันทางโอกาสในการใช้ชีวิตเพิ่มสูงมากขึ้น รัฐมีนโยบาย
ส่งเสริมการศึกษา ทักษะการทำงานในทุกระดับให้คนไทยเพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันนี้  แม้จะไม่เสียเปรียบ
ชาวต่างชาติในการแข่งขันนี้  แต่กรุงเทพมหานครกลายเป็นเมืองที่พลเมืองที ่อยู่อาศัยเกิดภาวะเครียดและ
จำเป็นต้องเกิดการแข่งขันตลอดเวลา อัตราการเกิดของประชากรไทยหรือผู้ที่มีสัญชาติไทยน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด 
แม้จะมีการย้ายเข้ามาในกรุงเทพมหานคร แต่ก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้แนวโน้มนี้ เปลี่ยนแปลงไป รัฐจึงออก
นโยบายต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการตั้งครรภ์ในหลากหลายมิติ รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย์  

สภาพแวดล้อมของมหานครกรุงเทพได้พัฒนาอย่าง ต่อเนื่องและค่อนข้างดีทั้งในด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ไม่ต่างจากฉากทัศน์ที่ 2 แต่สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ ค่านิยมทั่วไปของสังคมเกี่ยวกับการมี
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บุตร รวมถึงมาตรการและนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการมีบุตรและการเลี้ยงดูบุตร สาเหตุสำคัญของนโยบายที่
สนับสนุนการเจริญพันธุ์ของคนไทย คือ รัฐต้องการพัฒนามหานครกรุงเทพให้เป็นเมืองระดับโลก แต่จำนวนคน
ไทยที่น้อยลงและยังประสบกับการแข่งขันที่สูงกับคนต่างชาติ จึงเกิดความกังวลในกลุ่มนักวางแผนนโยบายว่า  
สัดส่วนของคนไทยที่มีสัญชาติและเชื้อชาติไทยจะน้อยจำนวนลงไปเรื่อย ๆ ดังนั้น ถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมเมืองได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้นมากแล้ว แต่ก็ได้เพียงแค่สำหรับการดำรงชีวิตให้ผ่อนคลายต่อภาวการณ์แข่งขันที่สูง
เท่านั้น การมีบุตรในเมืองที่แข่งขันสูงเช่นนี้เป็นไปได้ยาก รัฐจึงมองว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้คน
ไทยมีลูก โดยเห็นว่า เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์จะสามารถช่วยเหลือในเรื่องนี้ได้ และเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่รัฐ
สามารถให้เป็นสวัสดิการกับประชาชนได้ 

ในฉากทัศน์นี้ รัฐบาลเห็นถึงความมั่นคงของชาติที่จำเป็นต้องเพ่ิมจำนวนเด็กในประเทศ ถึงแม้ว่าจะรู้ดีว่า
อัตราการเจริญพันธุ์รวม (total fertility rate) หรือจำนวนบุตรโดยเฉลี่ยต่อสตรีหนึ่งคนจะไม่สามารถเพิ่มไปได้
มากถึง 2.5-3 คนได้อีกต่อไป แต่ก็มุ่งหวังว่าจะเพ่ิมอัตราการเจริญพันธุ์ให้ได้ถึงระดับอัตราทดแทนประชากรที่ 2.1 
คนให้ได ้จึงได้ออกมาตรการมามากมาย เพ่ือสนับสนุนให้คนรุ่นต่าง ๆ ตัดสินใจมีลูก ไม่เฉพาะคนที่มีอายุน้อย แต่
รวมไปถึงผู้หญิงที่มีความก้าวหน้าในการทำงานแล้ว เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถช่วยขยายระยะเวลาการเจริญ
พันธุ์ของผู้หญิงที่มีอายุเกิน 50 ปีขึ้นไปมากขึ้น ถึงแม้ว่ามีราคาแพง แต่รัฐบาลก็ทุ่มงบประมาณไปในส่วนนี้ เพ่ือให้
คนทั่วไปสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ การสนับสนุนของรัฐบาลในเทคโนโลยีเพื่อการเกิด ไม่เฉพาะสำหรับ
การตั้งครรภ์และการคลอดเท่านั้น แต่รวมไปถึงการเลี้ยงดูเด็กด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย นับตั้งแต่การใช้หุ่นยนต์พ่ี
เลี้ยง และเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ในการเลือกและคัดสรรอาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็ก เป็นต้น  
อย่างไรก็ตาม คนไทยยังมีค่านิยมว่าคนไทย คือ คนที่พ่อแม่เป็นคนไทยมาตั้งแต่เกิดเท่านั้น นโยบายของรัฐบาลจึง
ให้เฉพาะคนที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น   

นุ้ย (กลุ่มมวลชน) และหลุย (กลุ่มมวลชน) เป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งมีเงินเดือนระดับเฉลี่ย
ของคนในกรุงเทพมหานคร แต่หากเปรียบเทียบกับเมืองศูนย์กลางภูมิภาคหรือเมืองรองของประเทศไทย ทั้งคู่ถือ
ว่ามีรายได้ที่ค่อนข้างสูง แต่ทั้งคู่ก็มีวิถีชีวิตที่อยู่ในภาวะการแข่งขันที่สูงตามเช่นเดียวกัน ทั้งคู่ตัดสินใจแต่งงานกัน
และตัดสินใจมีบุตรในทันที เนื่องจากทราบว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการมีบุตรในลักษณะต่าง ๆ แต่ทั้งคู่
ประสบปัญหาการมีบุตรยาก เนื่องจากภาวะความเครียดของการแข่งขันในการทำงาน เมื่อรัฐมีนโยบายส่งเสริม
การมีบุตรให้ผู้ที่มีสัญชาติไทย ทั้งคู่จึงเข้าโครงการนี้ในสถานพยาบาลใกล้บ้าน สถานพยาบาลนี้จะดูแลตั้งแต่การ
ทำให้เกิดภาวะที่ผ่อนคลายจนเกิดการภาวะที่เหมาะสมต่อการมีบุตร คู่ชีวิตที่เข้าโครงการนี้จะได้รับการดูแลตั้งแต่
การใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ที่ทำให้ทั้งคู่มีบุตรได้ เมื่อไม่สามารถใช้วิธีปกติได้ สถานพยาบาลจะใช้เทคโนโลยี
การเจริญพันธุ์อื่น ๆ เข้ามาช่วยเหลือ แต่ไม่สามารถไปถึงขั้นการออกแบบบุตรของตนได้ ทั้งคู่เลือกวิธีการการฉีด
อสุจิเพียงหนึ่งตัวเข้าไปในเซลล์ไข่หรืออ๊ิกซี่ (Intracytoplasmic Sperm Injection: ICSI)  

หลังจากนั้น ทั้งคู่ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรหนึ่งคน เมื่อคลอดออกมาแล้วรัฐจะดูแลตั้งแต่การเลี้ยงดู เช่น 
สนับสนุนค่านมบุตรและอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงดูบุตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเลี้ยงดูบุตรสามารถเป็นส่วนหนึ่ง
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ของลดหย่อนภาษีได้ เมื่อบุตรเติบโตขึ้นจะเริ่มดูแลตั้งแต่การศึกษาและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คือ ระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับอาชีวศึกษา นุ้ยและหลุยไม่จำเป็นต้องมีเงินเดือนที่สูงหรือการวาง
แผนการมีบุตรมากอีกต่อไป เช่น การออมเงินอย่างยาวนาน เพียงแค่ทั้งคู่มีสัญชาติไทย รัฐจะสนับสนุนและดูแล
บุตรตั้งแต่การทำให้มีบุตรจนบุตรเติบโต 

ฉากทัศน์ 4: ครรภ์ก้าวหน้า 

การดำเนินงานตามแผนพัฒนามหานครกรุงเทพให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รัฐได้มีนโยบายสนับสนุนทักษะการทำงานและคุณภาพศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมให้พลเมืองมี
การศึกษาและทักษะในการทำงานที่พร้อมในการแข่งขัน การพัฒนาทางกายภาพของเมืองตามแผนที่มุ่งเน้นให้ไปสู่
การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคได้ค่อย ๆ พัฒนามาตามลำดับ แม้มีช่วงหยุดชะงักจากการแข่งขันทาง
การเมืองที่ค่อนข้างรุนแรงเป็นระยะ แต่นโยบายสนับสนุนทักษะการทำงานและคุณภาพศึกษาเพื่อส่งเสริมการ
แข่งขันในตลาดแรงงานยังคงทำได้อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้คนไทยส่วนหนึ่งเดินทางออกไปทำงานในต่างประเทศ
มากขึ้น 

เมื่อกรุงเทพมหานครได้พัฒนาเมืองจนกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาค เกิดการถ่ายเท
แรงงานในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับแรงงานจากการเป็นศูนย์กลางของคมนาคมที่เป็นเมืองเชื่อมต่อ
และเดินทางได้สะดวก จึงเกิดการย้ายเข้ามาของแรงงานชาวต่างชาติจำนวนมาก รัฐมีนโยบายสนับสนุนทักษะการ
ทำงานและคุณภาพศึกษาและมีการทำงานกับชาวต่างชาติในทุกระดับ ทั้งระดับบริหารจนไปถึงระดับงานบริการ
และแรงงาน คนไทยในยุคนี้จึงสามารถสื่อสารได้หลายภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีน ทำให้คน
กรุงเทพมีความเข้าใจต่อโลกและความหลากหลายของประเทศมากขึ้น มีการย้ายการทำงานไปมาเป็นระยะหลาย
ประเทศ จนอาจเรียกได้ว่า มีความเป็นพลโลก (global citizen) มากขึ้น  

เมื่อกรุงเทพมหานครกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคและมีเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นมาแล้ว
กลายเป็นว่าพลเมืองที่อยู่อาศัยและทำงานในกรุงเทพมหานครกลับมีชาวต่างชาติและชาวไทยในอัตราส่วนที่พอ ๆ 
กัน ประกอบกับทั้งโลกในเวลานั้นมีการเคลื่อนตัวของแรงงานในระดับต่าง ๆ มากขึ้นตามกระแสของโลกาภิวัตน์ 
ดังนั้น เพ่ือตอบรับกับความต้องการด้านแรงงาน รัฐบาลจึงมีแนวนโยบายสนับสนุนการเกิดของผู้ถือสัญชาติไทยให้
มากขึ้น แต่กลับไม่เป็นผลเนื่องจากการเข้ามาของชาวต่างชาติจำนวนมาก ในขณะที่คนไทยก็เดินทางไปทำงานใน
ต่างประเทศมากขึ้น อีกทั้งยังมีการโยกย้ายการทำงานไปต่างประเทศเป็นระยะ นโยบายการสนับสนุนการเกิดของ
ผู้ถือสัญชาติไทยจึงไม่สามารถตอบสนองต่อโครงสร้างประชากรที่มีปัญหาได้  

ด้วยปัญหาสังคมสูงวัยระดับสุดยอด และแรงงานต่างด้าวจำนวนมากได้กลับประเทศของตนไปแล้วก่อน
หน้านี้ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศตนเองดีขึ้น จึงเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรง รัฐบาลจึงตัดสินใจ
ให้เกิดการลงประชามติในการออกกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่กำเนิดในประเทศไทยสามารถเลือกถือสัญชาติไทย
และได้สวัสดิการของรัฐได้ แม้ว่าพ่อแม่ไม่ถือสัญชาติไทย ผลปรากฏว่า คนไทยส่วนใหญ่ยอมรับในข้อเสนอให้มี
กฎหมายที่ยอมให้เด็กที่ถือกำเนิดในประเทศทุกคนสามารถเลือกถือสัญชาติไทยเป็นสัญชาติที่สองหรือสัญชาติ
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เดียวได้ จากผลประชามติดังกล่าว รัฐบาลจึงได้เปลี ่ยนแปลงนโยบายและกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง เพื่อเอื ้อให้
ชาวต่างชาติที่มีบุตรสามารถให้บุตรถือสัญชาติไทยและกลายเป็นพลเมืองของประเทศนี้ได้ ตามแนวคิด “เกิดใต้ธง
ไทยนั้น ปวงชนทุกคนคือไทย” 

ตัวอย่างชีวิตคนเมืองในฉากทัศน์นี้ คือ ขิ่น (กลุ่มชายขอบ) และ สุ (กลุ่มชายขอบ) เป็นคนเมียนมาที่
เดินทางมาทำงานใช้แรงงานในประเทศไทยยาวนานกว่า 15 ปี เนื่องจากแรงงานคนไทยในโรงงานหายากมาก เป็น
ผลมาจากคนไทยโดยมากได้ขยับไปสู่แรงงานที่ต้องใช้ทักษะหรือระดับการศึกษามากขึ้น ขิ่นและสุตัดสินใจ
แต่งงานกัน เนื่องจากนายจ้างให้สัญญาการทำงานระยะยาวสิบปี เมื่อนายจ้างได้ให้สัญญาระยะยาว ทั้งคู่สามารถ
อยู่ทำงานในระยะยาวมากขึ้น ทั้งคู่จึงตัดสินใจแต่งงงานและมีบุตรในทันท ีโดยประกันสังคมที่นายจ้างและโรงงาน
ทำให้นั้นมีค่าดูแล ตั้งแต่การช่วยให้ตั้งครรภ์ และมีการสนับสนุนค่านมบุตรและอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงดูบุตรต่าง ๆ 
โดยบุตรที่เกิดผ่านระบบของประกันสังคมนี้จะได้สัญชาติไทยและได้รับสวัสดิการทางการศึกษาเหมือนกับเด็กที่มี
พ่อแม่เป็นคนสัญชาติไทย 

แม้จะมีประชากรที่เป็นคนไทยที่มีลักษณะมีความเป็นไทยตามนิยามเดิม เช่น พูดภาษาไทยได้ ลดลงไป
แต่กลับมีประชากรที่เกิดขึ้นมาในประเทศไทย แต่มาจากชาติพันธุ์หรือสัญชาติอื ่นกลายเป็นคนไทยมากขึ้น 
ทัศนคติต่อความเป็นคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าจะมีเชื้อชาติหรือสัญชาติเดิมเป็นอย่างไร หากเกิดในประเทศ
ไทย ใช้ภาษาไทยเป็นหนึ่งในภาษาที่ใช้ในการสื่อสารทั้งทางการและไม่ทางการ เนื่องจากรัฐได้สนับสนุนให้คนไทย
สามารถสื่อสารได้อย่างน้อยสามภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน และอยู่อาศัยในประเทศไทยและ
อาจจะมีความผูกพันต่อประเทศไทยก็อาจจะกลายเป็นคนไทยได้เช่นกัน สภาวการณ์นี้อาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วใน
ประวัติศาสตร์ชาติไทย หากย้อนกลับไปจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีคนหลากหลายเชื้อชาติและชาติพันธุ์ ทั้งย้าย
มาอยู่อาศัยในแผ่นดินอยุธยาโดยการสมัครใจจากการที่เป็นเมืองท่าและแหล่งการค้าสำคัญของภูมิภาคและจาก
การเกณฑ์ผู้คนจากประเทศเพื่อนบ้านมาอยู่อาศัยหรือการหนีภัยสงครามในประเทศของตนมาอาศัยในประเทศ
ไทย ความหลากหลายของชาติพันธุ์นั้นหลอมหลวมกลายเป็นชาวสยามในที่สุด รวมถึงการย้ายอพยพเข้ามาของ
คนจีนขนานใหญ่ที่เดินทางย้ายจากจีนแผ่นดินใหญ่มายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่ง
ในประเทศที่มีคนจีนอพยพมาจำนวนมาก จนเกิดเป็นคนไทยเชื ้อสายจีนขึ ้นในประเทศไทย การยอมรับ
ชาวต่างชาติให้กลายมาเป็นคนไทยนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนักหากจะเกิดขึ้นอีก ฉากทัศน์ครรภ์ก้าวหน้านี้ จึงเป็นทั้ง
ภาพอนาคตและภาพอดีตของประเทศไทยไปพร้อมกัน 
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บทท่ี 4 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์

4.1 นโยบายด้านครอบครัวและการมีบุตรในประเทศไทย 

ประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายที่ส่งเสริมการมีครอบครัวและการมีบุตรตั้งแต่  พ.ศ. 2540 
โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้บรรจุประเด็นนี้ไว้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่8 พ.ศ. 2540-2544 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัวฉบับแรก
ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540 หลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัตินโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2547-2556 และประเทศไทยยังได้มีการผ่านกฎหมายหรือ
แก้ไขกฎหมาย รวมทั้งมีการออกนโยบายสนับสนุนครอบครัวในด้านต่างๆ ได้แก่ สุขภาพ ที่ทำงาน การศึกษา 
การอุดหนุน ทางการเงิน การดูแลและพัฒนาเด็ก และมาตรการทางกฎหมายเพื่อรับมือกับภาวะมีบุตรยากหรือ
ส่งเสริมการซึ่งได้สรุปไว้ในตารางที ่12  

ตารางที่ 12 สรุปนโยบายด้านครอบครัวและการมีบุตรในประเทศไทย 

เง่ือนไข มาตรการที่จูงใจให้มีลูก กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
สุขภาพ 
การวางแผนครอบครัว • สิทธิประโยชน์ด้านบริการวางแผนครอบครัวสำหรับทุกคน และตั้งแต่เดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ได้มีนโยบายให้บริการห่วงอนามัยและยาฝังคุมกำเนิด
แก่ผู้หญิงอายุตำ่กว่า 20 ปี เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ (หลักประกนัสุขภาพ
ถ้วนหน้า) 

• สิทธิประโยชน์ในการทำหมันชายและทำหมันหญิงของผู้ประกันตน (สิทธิ
ประกันสังคม) 

การดูแลมารดา • ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับการฝากครรภ์ การคลอดบุตรไมเ่กิน 2 ครั้ง 
และการดูแลสุขภาพทารกแรกเกดิ (หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า) 

• ผู้ประกันตนมสีิทธิไดร้ับเงินกรณีคลอดบุตรเหมาจ่าย ครั้งละ 13,000 บาท ไม่
ว่าจะเป็นฝาแฝดหรือไม่ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง (พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558) 

• นโยบายบัตรสุขภาพแม่และเด็กเพือ่ส่งเสรมิสุขภาพที่ดีของแม่และเดก็ไม่ว่าจะ
ใช้สิทธิรักษาพยาบาลใด (นโยบายกระทรวงสาธารณสุข, มผีลบังคับใช้เมื่อ 14 
สิงหาคม พ.ศ. 2556) 

ที่ทำงาน 
สภาพการทำงานท่ีดตี่อ 
สุขภาพของหญิงตั้งครรภ ์
และมารดา 

• ห้ามมิให้นายจา้งให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทำงานล่วงเวลาหรือทำงานใน
ลักษณะอันตราย และบทบญัญัติให้มีสภาพการทำงานท่ีเหมาะสมสำหรับ
ลูกจ้างหญิงก่อนและหลังคลอดบุตร (มาตรา 39 และ 42, พ.ร.บ. คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541) 
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การจ้างงานหญิงตั้งครรภ ์ • ห้ามมิให้นายจา้งเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์ (มาตรา43, 
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541) 

การลาคลอด • ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงตั้งครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่งได้ไมเ่กิน90 
วัน (มาตรา 41, พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541) 

• ผู้ประกันตนมสีิทธิรับเงินสงเคราะห์การคลอดบุตรเป็นระยะเวลา 90 วัน 
(พ.ร.บ.ประกันสังคม) 

• ผู้ประกันตนนอกระบบมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การคลอดบตุรในอัตราเงินเดือน
คงที่ 4,800 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 90 วัน 

• ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตรมสีิทธิไดร้ับเงินเดือนระหว่างลาครั้งหนึ่ง
ติดต่อกันได้ไม่เกิน 90 วัน (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ. 2555) 

การลาไปช่วยเหลือภรยิาที ่
คลอดบตุร 

• ข้าราชการมสีิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 
15 วัน โดยได้รับค่าจ้าง (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ. 2555) 

การดูแลเด็กและการพัฒนาเด็ก 

การสนับสนุนทางการเงิน 
แก่เด็ก 

• ผู้ประกันตนมสีิทธิไดร้ับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 600 บาทต่อบุตร
หนึ่งคน สำหรับบตุรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุแรกเกดิจนถึง 6 ปี
บริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวไม่
รวมถึงบุตรบญุธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น 
(พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับแก้ไขเพิม่เติม พ.ศ. 2558) 

• การจัดสรรเงินเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด 600 บาท/คน/เดือน เปน็เวลา 3 ปี 
ให้แก่เด็กแรกเกดิในครอบครัวท่ีสมาชิกในครัวเรือนมรีายได้เฉลี่ยตำ่กว่า 
3,000 บาท/คน/เดือน (มติคณะรฐัมนตรี, 22 มีนาคม พ.ศ. 2559) 

• มารดาประชารัฐ โครงการทีร่ัฐจะเข้ามาช่วยดูแลคา่ใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร
ตั้งแต่ตั้งครรภไ์ปจนถึงคลอด และต่อเนื่องไปถึงอายุ 6 ขวบ เพื่อช่วย
พัฒนาการเจรญิเติบโตของเด็กใหด้ีและมีคุณภาพ (มติคณะรัฐมนตร,ี 26 
มีนาคม พ.ศ. 2562) 

สุขภาพเด็ก • สิทธิประโยชน์ด้านบริการที่เกี่ยวกบัสุขภาพเด็ก การพัฒนาเด็ก และ
โภชนาการ รวมทั้งการฉีดวัคซีน ตามโครงการสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรคแห่งชาติ 
(หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า) 

การพัฒนาเด็ก • การส่งเสริมเวลาของครอบครัวในการดูแลเด็ก สนบัสนุนสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้ออำนวยและส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมสำหรับครอบครัวและ
ระบบสนบัสนุนเพื่อให้บริการแก่ครอบครัวที่เผชิญกับปัญหา (แผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์) 
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• การเพิ่มคณุภาพสถานพัฒนาเด็กและสถานบริการการศึกษาสำหรบัเด็ก
ปฐมวัย (นโยบายและยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเด็กปฐมวยั พ.ศ. 2550-2559, 
กระทรวงศึกษาธิการ) 

ภาษี 

การยกเว้นภาษีเงินไดส้่วน 

บุคคล 

• สามีหรือภรยิาของผู้มีเงินได้มสีิทธิหักลดหย่อนได้ 30,000 บาท 
• สามีหรือภรยิาของผู้มีเงินได้มสีิทธิหักลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมายได้คนละ 

15,000 บาท หรือ 17,000 บาท หากยังศึกษาอยู่ (ในช้ันอุดมศึกษา) แต่
รวมกันต้องไมเ่กิน 3 คน (ให้หักไดเ้ฉพาะบุตรซึ่งมีอายไุม่เกิน 25 ปี และยัง
ศึกษาอยู่ ในสถาบันอุดมศึกษา หรอืเป็นผู้เยาว์ หรือศาลสั่งให้เป็นคนไร้
ความสามารถหรือเสมือนไรค้วามสามารถ) 

• คู่สมรสมสีิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบดิามารดาได้คนละ 30,000 บาท 
บิดามารดาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งมีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อการเลีย้งชีพหรือต่ำ
กว่า 30,000 บาทต่อปี สามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้มสีิทธิหักลดหย่อน
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามจำนวนเงินท่ีได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท กรณี
สามีภริยาร่วมกันกู้ยืม แต่ละฝ่ายมสีิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้ไม่เกิน 
50,000 บาท 

การศึกษา 
ปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษา • เรียนฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาลถึงมัธยมศึกษา รวมค่าเล่าเรียน (ไม่มี

ค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนรัฐบาล และเงินอุดหนุนบางส่วนสำหรับโรงเรียน
เอกชน) หนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอน นมโรงเรยีนและอาหาร 
เครื่องแบบนักเรยีน และรายการอื่น ๆ 

ทางเลือกสำหรับการมีบุตรยาก 
การตั้งครรภ์แทน • สิทธิความเป็นพ่อและแม่ของเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนแก่บิดามารดา

ผู้ให้กำเนิดตามกฎหมายลักษณะครอบครัวและมรดก (พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กท่ี
เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์ พ.ศ. 2558) 

การรับเด็กเป็นบตุรบุญธรรม • ผู้ใดประสงค์จะขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ให้ยื่นคำขอพร้อมทั้งหนงัสือแสดง
ความยินยอมของบุคคลผู้มีอำนาจให้ความยินยอมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญ
ธรรมตามกฎหมาย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกำหนดใน
กฎกระทรวง (พ.ร.บ. การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522) 

ที่มา: รายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ. 2558  โฉมหน้าครอบครัวไทยยุคเกิดน้อย อายุยืน 
 กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 

ประเทศไทยมีความรุดหน้าในนโยบายที่ส่งเสริมการมีครอบครัวและการมีบุตรหลายประการ  เช่น 
ระเบียบที่อนุญาตให้ข้าราชการชายลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 
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2555 ระบุว่าข้าราชการที่ประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยลาได้ภายใน 90 วันนับแต่
วันที่คลอดบุตร และลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ โดยยังคงได้รับ
ค่าจ้างระหว่างลา และในเมื่อปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยยังได้จัดทำมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น
เป็นเพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ นโยบายที่สำคัญอย่างมากต่อการดูแลครรภ์ คือ 
โครงการ “ฝากทอ้งทุกที่ฟรีทุกสิทธิ ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก” ซึ่งเริ่มต้นใน พ.ศ. 2556  

นโยบายนี้จะให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ทุกคนไม่ว่าจะใช้สิทธิรักษาพยาบาลใด ทั้งหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
ประกันสังคม หรือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ จะได้รับบัตรสุขภาพเพื่อเข้ารับบริการฝากครรภ์จาก
โรงพยาบาลของรัฐและใน พ.ศ. 2558 ยังได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม โดยครอบคลุม
ผู้ประกันตนมีสิทธิประโยชน์ในการคุมกำเนิดประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากการทำหมันชายและการทำหมันหญิง
และยังให้ผู้ประกันตนรับเงินสงเคราะห์กรณีคลอดบุตรเหมาจ่ายครั้งละ 13,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ซึ่ง
ก่อนหน้านี้มีการจำกัดจำนวนอยู่ ในปีนี้เองยังมีออกพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วย
การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 หรือที่เรียกว่า พ.ร.บ. อุ้มบุญ ซึ่งถือกฎหมายสำคัญในการทั้งควบคุมและ
เปิดโอกาสในการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ในประเทศไทย  

ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายที่สนับสนุนการมีบุตรที่สำคัญ คือ โครงการมารดาประชารัฐ ซึ่งโครงการที่
รัฐจะเข้ามาช่วยดูแลค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงคลอดและต่อเนื่องไปถึงอายุ 6 ขวบ เพ่ือ
ช่วยพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กให้ดีและมีคุณภาพตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยจะ
เปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าร่วมโครงการก่อน โดยจะมีการสนับสนุนเงินให้การเลี้ยงดูบุตรในด้านต่างๆ รวม 
181,000 บาท ต่อบุตร 1 คน โดยแยกออกเป็นการสนับสนุนระหว่างตั้งครรภ์โดยรับเงินช่วยเหลือเดือนละ 3,000 
บาท เป็นเวลา 9 เดือน (รวมเป็นเงินสูงสุด 27,000 บาท) เงินค่าคลอดบุตร 10,000 บาท ซึ่งเพียงจ่ายครั้งเดียว
และค่าเลี้ยงดูบุตร 2,000 บาทต่อเดือน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ   

ประเทศไทยมีวิวัฒนาการของนโยบายด้านครอบครัวและการมีบุตรในประเทศไทยมาโดยตลอด เพ่ือ
ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและการมีบุตร โดยการตระหนักถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และภาวการณ์เกิดที่ถดถอยจน
ส่งผลต่อโครงสร้างประชากรและภาวะแรงงานในอนาคต ประเทศไทยยังได้ออกนโยบายและกฎหมายที่มีความ
ทันสมัย เช่น ด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ รวมไปถึงนโยบายด้านอื่น ๆ เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบันทั้งของโลกและในประเทศไทยเอง  

ประเทศไทยและกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มที่จะมีอัตราการเกิดน้อยลง โดยเกิดจากปัจจัยทั้งด้าน
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจมีบุตร เมื่อทัศนคติของประชาชนเปลี่ยนไปและการมีบุตร
นั้นต้องมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมาก ทำให้การตัดสินใจมีบุตรนั้นจำเป็นต้องมีความรอบคอบขึ้น หากจะส่งเสริมให้
เกิดการมีบุตรโดยเฉพาะในวัยทำงานแล้วนั้นอาจจะต้องมีนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้  
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ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปการสำหรับการมีบุตร 

การพัฒนาและสร้างสภาพแวดล้อมของเมืองทั้งด้านที่อยู่อาศัย ชุมชนในย่านที่อยู่อาศัย การเดินทางที่
สะดวกสบายและเหมาะสมกับคุณภาพชีวิตของบุตรที่จะเกิดขึ้นมา ซึ่งจะช่วยให้เกิดการตัดสินใจมีบุตรได้ง่าย หาก
กรุงเทพมหานครยังมีสภาพแวดล้อมและการเดินทางที่ไม่สะดวกสบายอย่างที่เป็นในปัจจุบัน พลเมืองในวัยทำงาน
ย่อมมีการตัดสินใจมีบุตรยากขึ้น โดยอาจจะปรับปรุงไปทีละชุมชนหรือย่านที่อยู่อาศัย  

การส่งเสริมให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กทั้งของภาครัฐและเอกชนที่ได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบจากกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ และสร้างความไว้ใจต่อผู้ปกครองกระจายตัวอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยหรือในย่าน
แหล่งงาน ซึ่งผู้ปกครองสามารถนำบุตรมาฝากไว้ในช่วงเวลาทำงานได้ 

ด้านภาษีและการเงิน  

การช่วยเหลือด้านการเงินหรือภาษีนั ้นมีหลากหลายรูปแบบ ทั ้งที ่เป็นนโยบายของรัฐไทยและใน
ต่างประเทศ ซึ่งมักจะใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศนั้น ๆ หรือช่วงเวลานั้น สำหรับประเทศไทย เคย
มีนโยบายด้านการเงินผ่านผู้ประกันตน คือ ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 600 
บาทต่อบุตรหนึ่งคน สำหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 
3 คน การจัดสรรเงินเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3 ปี ให้แก่เด็กแรกเกิดใน
ครอบครัวที่สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 22 
มีนาคม พ.ศ. 2559  

นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีนโยบายมารดาประชารัฐ ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐจะเข้ามาช่วยดูแลค่าใช้จ่ายใน
การเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงคลอด และต่อเนื่องไปถึงอายุ 6 ขวบ ส่วนด้านภาษีนั้นมีการยกเว้นการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ส่วนบุคคลตามเงื่อนไขต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า นโยบายด้านภาษีและการเงินสำหรับการส่งเสริมการ
มีบุตรมีได้หลากหลายรูปแบบ แต่ส่วนใหญ่แล้วมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรให้กับคู่สามี
ภรรยา เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการมีบุตร  

ด้านการทำงานและสถานที่ทำงาน  

การส่งเสริมให้สถานที่ทำงานมีพื้นที่สำหรับการเลี้ยงดูบุตรหรืออาคารสำนักงานต้องจัดให้มีสถาน
ประกอบการสำหรับฝากเลี้ยงดูบุตรในอาคาร การส่งเสริมวันลาให้กับสามีในการช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตร ส่งเสริม
บทบาทของเพศชาย ซึ่งประเทศไทยนั้นข้าราชการมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่
เกิน 15 วัน โดยได้รับค่าจ้าง โดยลาได้ภายใน 90 วันนับแต่วันที่คลอดบุตร ทั้งนี้อาจจะส่งเสริมไปยังภาคเอกชน
เพ่ือส่งเสริมบทบาทของเพศชายในการช่วยเลี้ยงดูบุตร  
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ด้านการศึกษา  

แม้ในประเทศไทยจะมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา รวมค่าเล่าเรียน ซึ่ง
ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนรัฐบาล และเงินอุดหนุนบางส่วนสำหรับโรงเรียนเอกชน แต่คุณภาพของสถานศึกษา
และการเรียนการสอนในแต่ละสถานศึกษาไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงทำให้เกิดการแข่งขันเพ่ือเข้าโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียง การสร้างมาตรฐานของการศึกษาซึ่งทำให้การแข่งขันหายไป จะทำให้ลดภาระและแรงกดดันในการสร้าง
โอกาสทางศึกษาให้กับบุตรได้  

ด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  

ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในเรื่องเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์จากการที่มีการออก
กฎหมาย คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 
ซึ่งเป็นการควบคุมการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ หากมีการขยายขอบเขตให้บริษัทประกัน
ชีวิตหรือระบบประกันสังคมสามารถดูแลผู้เอาประกันหรือผู้ประกันตนในการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย์ที่เหมาะสมกับแต่ละกรณีได้ จะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการมีบุตรให้กับประชาชนได้  

ทัศนคติต่อการมีบุตรที่เปลี่ยนไปทำให้การมีบุตรนั้นกลายเป็นการตัดสินใจที่จำเป็นต้องรอบคอบมากขึ้น
เนื่องจากมีความรับผิดชอบและภาระในหลายด้านในการมีบุตร หากรัฐสามารถมีนโยบายที่ลดภาระต่าง ๆ ต่อการ
มีบุตรได้ตามนโยบายที่กล่าวมาในข้างต้น น่าจะมีส่วนเพิ่มแรงจูงใจหรือสนับสนุนการมีบุตรในกรุงเทพมหานคร
หรือในประเทศไทยได ้
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ภาคผนวก ก บทสรุปเชิงนโยบาย 

การเกิดของคนไทย 

อภิวัฒน์  รัตนวราหะ  
  

1.  ที่มาและความสำคัญ  

จำนวนประชากรของประเทศไทยตามการแจงนับในสำมะโนประชากรมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามที่
ประชากรทั่วราชอาณาจักรมีจำนวนประมาณ 26.5 ล้านคนเมื่อ พ.ศ. 2503 เพ่ิมข้ึนเป็นประมาณ 34.9 ล้านคน
ใน พ.ศ. 2513 และต่อมาใน พ.ศ. 2523, 2533 และ 2543 ได้เพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 44.8 ล้านคน 54.5 ล้านคน 
และ 60.9 ล้านคนตามลำดับ จากสำมะโนประชากร พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีจำนวนประชากรทั ้งสิ้น 
65,981,659 คน  

การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ .ศ . 2553 -2583 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแสดงให้เห็นว่า ในขณะที่ประชากรของประเทศไทยกำลังเข้าสู่สภาพคงตัว ประชากร
สูงอายุกลับเพิ่มขึ้นอย่างเร็วมาก ใน พ .ศ . 2558 ประชากรไทยมีอัตราเพิ่มประมาณร้อยละ 0.5 และมีแนวโน้มว่า
จะลดลงไปอีกจนมีอัตราเพิ่มเป็นศูนย์ในราว พ .ศ . 2570 หลังจาก พ .ศ . 2573 อัตราเพิ่มประชากรไทยจะลดลงไป
อีกจนถึงขั้นติดลบ การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรของประเทศไทยในภาพรวมเป็นไปตามทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน
ทางประชากร กล่าวคือ เปลี่ยนจากประชากรที่มีอัตราเกิดสูง และอัตราตายสูง5 มาสู่ภาวะที่อัตราเกิดยังคงสูง 
ขณะที่อัตราตายค่อยๆ ลดต่ำลง จนในที่สุดมาสู่ภาวะที่ทั้งอัตราเกิดและอัตราตายต่ำ ดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
การเปลี่ยนผ่านทางประชากรเช่นนี้ เกิดขึ้นในประเทศอื่นๆ เช่นกัน เพียงแต่ช่วงเวลาของการเกิดขึ้นนั้นเร็วช้า
ต่างกันเท่านั้น ตามทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านทางประชากร ในช่วงเวลาที่อัตราเกิดยังคงสูงขณะที่อัตราตายลดต่ำลง 
หรืออัตราตายลดลงก่อนอัตราเกิด อัตราการเพิ่มของประชากรเพิ่มสูงขึ้น และประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับประเทศไทยในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และเห็นเด่นชัดในช่วงต้นพุทธศตวรรษ
ที่ 25 จนกระทั่งต้องมีการจัดตั้งโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513  เพื่อลดอัตราเพิ่มของ
ประชากร 

ประชากรในกรุงเทพมหานครก็เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนประมาณ 2.1 ล้านคน ใน พ.ศ. 
2503 และเพิ่มขึ้นเป็น 8.3 ล้านคน ใน พ.ศ. 2553 พร้อมกันนี้ ประชากรในเขตปริมณฑลก็มีจำนวนเพิ่มขึ้น

 

5 อัตราเกิด หมายถึง จำนวนเกิดมชีีพในปีหนึ่งต่อประชากรกลางปีของปีนั้น 1,000 คน อัตราตาย หมายถึง จำนวนตาย
ทั้งหมดในปีหนึ่งต่อประชากรกลางปีของปีนั้น 1,000 คน 
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เช่นเดียวกัน โดยในปี พ.ศ. 2503 มีจำนวนประชากรประมาณ 1.2 ล้านคน เพิ่มขึ้นเป็น  6.3 ล้านคน ในปี พ.ศ. 
2553   

สำหรับจังหวัดในปริมณฑล ซึ่งได้แก ่นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม มีอัตรา
การเพิ่มประชากรอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงเวลาสำมะโนประชากรนับแต่ พ.ศ. 2503–2553 โดยเพิ่มจากร้อยละ 
2.32 ต่อปีในช่วง พ.ศ. 2503–2513 เป็นร้อยละ 3.66, 3.67, 4.25 และ 6.35 ต่อปี ในช่วง พ.ศ. 2513–2523, 
พ.ศ. 2523–2533, พ.ศ. 2533–2543 และ พ.ศ. 2543–2553 ตามลำดับ 

จากข้อมูลสถิติย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 สามารถสรุปได้ว่า ภาคมหานครในภาพรวมมีอัตราการ
เพิ ่มขึ ้นของประชากรสูงกว่าอ ัตราการเพิ ่มขึ ้นโดยรวมของประเทศไทย  แต่เมื ่อเปรียบเทียบระหว ่าง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว สามารถสรุปได้ว่า พื้นที่ปริมณฑลมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และมีอัตราการเพิ ่มของประชากรสูงกว่าในกรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวนประชากรมากที่สุดอยู่ที ่จังหวัด
สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี ตามลำดับ ในขณะที่จังหวัดปทุมธานีและสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีอัตรา
เพ่ิมประชากรสูงที่สุด ตัวเลขดังกล่าวแสดงถึงภาพการพัฒนาพ้ืนที่ชานเมือง (suburbanization) ในภาคมหานคร 
ซึ่งถือเป็นแนวโน้มสำคัญของการตั้งถิ่นฐานของประชากรไทยในปัจจุบัน  แนวโน้มการพัฒนาพื้นที่ชานเมืองนี้ถือ
เป็นแนวโน้มหลักในด้านโครงสร้างเมืองในช่วงประมาณ 30-40 ปีที่ผ่านมา และยังคงเป็นแนวโน้มสำคัญที่เกิด
ขึน้อยู่ในปัจจุบัน   

2.  การกวาดสัญญาณ   

สังคมสูงวัย ในช่วง พ.ศ.2553-2583 ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นด้วยอัตราร้อยละ 8.8 ต่อปี 
และประชากรอายุยิ่งสูงขึ้นไปก็ยิ่งเพ่ิมด้วยอัตราที่เร็วข้ึน โดยจำนวนและสัดส่วนของประชากรเด็กและวัยแรงงาน
ก็ลดลง จากการคาดประมาณดังกล่าว ใน พ .ศ .2583 ประเทศไทยจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ราว 20.7 ล้าน
คน และ 65 ปีขึ้นไปราว 16.1 ล้านคน  (ไม่นับรวมชาวต่างชาติ) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ32 และ 25 ตามลำดับ นั่น
หมายถึงว่า ณ เวลานั้น ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดแล้ว  

การเกิดที่น้อยลง การเกิดน้อยลงไม่ได้เป็นเพียงแนวโน้มหลักของประเทศไทย แต่เป็นปรากฏการณ์
ระดับโลกและระดับมนุษยชาติ หากพิจารณาในระดับประเทศจะเห็นได้ว่าจำนวนเด็กเกิดของประเทศไทยในแต่ละ
ปีตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2493-2498 จะสูงขึ้นจาก 0.969 ล้านคน เป็นปีละ 1.284 ล้านคนในช่วง พ.ศ.2503-2508 โดย
มีจำนวนสูงสุดถึงปีละ 1.373 ล้านคนในช่วง พ.ศ. 2508-2513 ก่อนที่จะค่อยๆ ลดต่ำลงมาทุกช่วง 5 ปี ต่อมา
จนกระทั่งเหลือต่ำกว่าล้านคือ 0.980 ล้านคนในช่วง พ.ศ.2543-2548 และจำนวนเกิดลดต่ำลงอีกในทุกช่วง 5 ปี
ต่อมา ค่าตัวชี้วัดระดับการเกิดเช่น อัตราเกิด (จำนวนการเกิดต่อประชากร 1,000 คนในปีหนึ่ง) หรืออัตราเจริญ
พันธุ์รวม (จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่ง หรือ 1,000 คน) ให้กำเนิดตลอดวัยมีบุตรของตน อัตราเจริญพันธุ์
รวมเป็นการวัดสรุปภาวะเจริญพันธุ ์ทั ้งหมดของสตรีโดยมีข้อสมมติว่า อัตราเจริญพันธุ์รายอายุของสตรีไม่
เปลี่ยนแปลง) หรืออัตราสืบทอดพันธุ์สุทธิ (จำนวนบุตรสาวเฉลี่ยมาคำนวณด้วย) ล้วนแต่มีแนวโน้มลดต่ำลงอย่าง
มีนัยสำคัญ ถ้าเราจะกำหนดให้ค่าดัชนีของตัวชี้วัดระดับการเกิดเหล่านี้ในช่วง พ.ศ. 2493-2498 เท่ากับ 100 ค่า
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ดัชนีในช่วง พ.ศ. 2553-2558 ของอัตราเกิดเท่ากับ 32.3 ของอัตราเจริญพันธุ์รวมเท่ากับ 29.1 และของอัตราสืบ
ทอดพันธุ์สุทธิเท่ากับ 37.8 ในทางทฤษฎีกลุ่มประชากรใดที่มีอัตราเจริญพันธุ์รวมต่ำกว่า 2.10 หรืออัตราสืบทอด
พันธุ์สุทธิต่ำกว่า 1 ถือว่าระดับการเกิดของกลุ่มประชากรนั้นอยู่ต่ำกว่าระดับทดแทนตนเอง เช่น  กรณีของ
ประชากรไทยอัตราสืบทอดพันธุ์สุทธิเท่ากับ 0.96 ตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2533-2538 เป็นต้นมาหรือถ้าใช้อัตราเกิดหรือ
อัตราเจริญพันธุ์รวมเป็นตัวชี้วัดระดับเจริญพันธุ์ของสตรีไทยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2513-2518 
แต่ถ้าใช้อัตราสืบทอดพันธุ์สุทธิเป็นตัวชี้วัดการลดลงอย่างมีนัยสำคัญจะเกิดขึ้นประมาณ 5 ปีต่อมาคือ ช่วง พ.ศ. 
2518-2523 จะเห็นได้ว่าจำนวนเกิด อัตราเกิด อัตราเจริญพันธุ์รวม อัตราสืบทอดพันธุ์สุทธิโดยเฉพาะสตรีใน
ประเทศไทยมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ประชากรคนต่างด้าวมากขึ้น จำนวนแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยเพิ่มสูงมากขึ้น และจำนวนมาก
ทำงานอยู่ในภาคบริการในพื้นที่เมือง ประเด็นสำคัญสำหรับการคาดการณ์อนาคตด้านการเกิดในประเทศไทยคือ 
คนต่างด้าวเหล่านี้จะอยู่ในประเทศไทยต่อไปหรือไม่ในอีก 20 ปีข้างหน้า และถ้าหากอยู่ต่อไป อัตราการเจริญพันธุ์
และการเกิดในหมู่คนต่างด้าวจะเป็นอย่างไรบ้าง จะสูงหรือต่ำกว่าคนไทย และจะมีผลอย่างไรต่อภาพอนาคตด้าน
ประชากรเมืองของไทย ข้อมูลเหล่านี้ยังไม่มีการเก็บอย่างเป็นระบบ จึงไม่สามารถนำมาเป็นพื้นฐานในการ
วิเคราะห์ภาพปัจจุบันได้ แต่ตัวเลขและประสบการณ์ในประเทศพัฒนาแล้วน้อยแสดงให้เห็นว่า อนาคตด้านการ
เกิดและด้านประชากรในภาพรวมของประเทศไทยอาจขึ้นอยู่กับจำนวนคนต่างด้าวและอัตราเจริญพันธุ์ของคนต่าง
ด้าวในอนาคต 

3.  การคาดการณ์ภาพอนาคต: ภาพอนาคตฐาน 

จากที่ผู้หญิงไทยตัดสินใจมีบุตรน้อยลง ส่งผลให้อัตราการเกิดในประเทศลดลงอย่างมาก แนวโน้มการเกิดนี้คง
จะไม่เปลี่ยนไปอีกนานด้วยสาเหตุด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ภาพอนาคตฐาน
เกี่ยวกับการเกิดในเมืองมีอยู่ 5 ภาพที่ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

การเจริญพันธุ์น้อยลง - เมกะเทรนด์ระดับอารยธรรมมนุษย์ 

อัตราการเกิดของประชากรทั่วโลกมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในปัจจุบันอัตราการเกิดของประชากร
โลกลดลงไปอยู่ที่เฉลี่ย 2.5 คนต่อผู้หญิง 1 คน จากปี ค.ศ. 1965 ที่มีอัตราการเกิดมากกว่า 5 คนที่ผู้หญิง 1 คน 
ทั้งนี้พ้ืนที่ร้อยละ 80 ของโลกที่มีประชากรอาศัยอยู่มีอัตราการเกิดของประชากรต่ำกว่า 3 คนต่อผู้หญิง 1 คน 
และมีบางส่วนของโลกเท่านั้นประมาณร้อยละ 10 ของที่มีอัตราการเกิดมากกว่า 5 คนต่อผู้หญิง 1 คน  แนวโน้ม
อัตราการเกิดของประชากรโลกที่ลดลงนี้เริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1950 และได้ลดลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
แนวโน้มนี้มีท่าทีว่าจะมีอยู่ต่อไปอีกระยะเวลานาน 

อัตราการเกิดที่ลดลงนี้เกิดจากปัจจัยหลายประการ ในระดับมหภาค ในสถานการณ์ที่ภาวะเศรษฐกิจมี
ความผันผวนและตกต่ำลง ประชากรจะตัดสินใจมีบุตรน้อยลง ในด้านสังคมค่านิยมในการมีบุตรเปลี่ยนแปลงไป 
คนหันไปให้ความสำคัญกับการมีชีวิตอิสระและการทำตามเป้าหมายอ่ืนในชีวิตมากขึ้น ในด้านความเสมอภาคทาง
เพศ ในประเทศที่มีความเสมอภาคทางเพศต่ำ ผู้หญิงมักตัดสินใจมีบุตรหรือสมรสน้อยลง เนื่องจากค่าเสียโอกาส
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สูงมากขึ้น ในขณะที่ปัจจัยที่มีผลต่อการมีบุตรในระดับจุลภาคมีหลายประเด็น เช่น การศึกษาที่สูงขึ้นทำให้คนมี
บุตรล่าช้าลง ในด้านอายุ เมื่อสตรีมีอายุสูงขึ้น ความตั้งใจที่จะสมรสและมีบุตรมักลดลง นอกจากนี้ หากมีงานที่
มั่นคง เช่น รับราชการหรือมีรายได้มั่นคง จะตัดสินใจที่จะมีบุตรได้ง่ายขึ้น ในด้านที่อยู่อาศัยก็อาจมีผลต่อการ
ตัดสินใจมีบุตร หากมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองหรือมั่นคงแล้ว จะตัดสินใจมีบุตรได้ง่ายขึ้น  

แนวโน้มการเจริญพันธุ์ที่ลดลงนี้น่าจะเป็นเมกะเทรนด์ระดับอารยธรรมมนุษย์ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมาก
ที่จะเป็นเช่นนี้ต่อไปอีก 20 ปีในระดับโลกและในระดับประเทศไทย อีกท้ังในอีก 20 ปีข้างหน้า มีโอกาสน้อยที่
ประเทศไทยจะพัฒนาระดับเศรษฐกิจ สังคมและสวัสดิการสำหรับประชาชนไปได้ถึงขั้นที่ดัชนีการพัฒนามนุษย์อยู่
ในขั้นสูงมาก ซึ่งอาจทำให้คนกลับมามีลูกมากขึ้นอีกดังในกรณีของประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ดังนั้น ภาพอนาคต
ของการเจริญพันธุ์และการเกิดของไทยจึงไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันมากนักในเชิงปริมาณ 

ผู้ชาย: ตัวละครที่หายไปในนโยบายการเจริญพันธุ์  

ในปัจจุบันที่ความเท่าเทียมทางเพศของชายและหญิงมีเพ่ิมมากขึ้น ผู้หญิงมีการศึกษาและความม่ันคงใน
อาชีพการงานที่เพิ่มขึ้น แต่การมีบุตรทั้งการตั้งครรภ์ การคลอดลูก และการเลี้ยงดู เป็นภาระที่จะตกอยู่กับฝ่าย
หญิงมากกว่าฝ่ายชาย การมีบุตรจึงทำให้ฝ่ายหญิงมีค่าเสียโอกาสที่สูงมากกว่า ในปัจจุบันผู้หญิงมีความสามารถใน
การประกอบอาชีพ และอยากก้าวหน้าในอาชีพมากขึ้น การมีลูกซึ่งครั้งหนึ่งเป็นเหมือนกับมีทรัพย์สินอันมีค่า 
(Value of Children) หรือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ของสามีภรรยา จึงกลายมาเป็นภาระอันหนักอ้ึง 
(Burden of Children) ที่ฝ่ายหญิงต้องแบกรับมากกว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ก็มักจะกล่าวในทำนองเดียวกันและ
มุ่งเน้นไปที่ฝ่ายหญิงเป็นสำคัญในการตัดสินใจมีบุตร แต่หากพิจารณาภาระของการมีบุตรของฝ่ายหญิง โดยเฉพาะ
การเลี้ยงดูจะเห็นได้ว่า ฝ่ายชายสามารถช่วยแบ่งเบาภาระนั้นได้ เพราะฉะนั้นบทบาทของฝ่ายชายเป็นอีกปัจจัย
สำคัญที่จะทำให้ฝ่ายหญิงตัดสินใจที่จะมีบุตร  

ดังนั้น หากนโยบายสาธารณะไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมบทบาทเพศชายในการช่วยเลี้ยงดูบุตร และองค์กรไม่
มีนโยบายให้ผู้ชายสามารถลางานเพื่อช่วยเลี้ยงดูบุตรได้ ก็จะลดบทบาทของฝ่ายชายในการเลี้ยงดูลูก ดังนั้น แม้
ความเท่าเทียมทางเพศในการทำงานของทั้งชายและหญิงมีมากขึ้น แต่การตัดสินใจมีบุตรทำให้ฝ่ายหญิงเสียโอกาส
ในการทำงานและมีภาระจากการมีบุตรเพิ่มขึ้น ทำให้ฝ่ายหญิงตัดสินใจมีบุตรน้อยลง ภาครัฐของบางประเทศได้
เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ชายในการตัดสินใจมีบุตรจึงออกนโยบายการลาคลอดและการลาเลี้ยงดูบุตรของฝ่าย
ชาย เช่น ประเทศแถบสแกนดิเนเวียที่ให้สิทธิฝ่ายชายในการลาเพ่ือช่วยฝ่ายหญิงดูแลบุตรตั้งแต่ช่วงเวลาคลอดไป
จนถึงหลังคลอด โดยได้ให้สิทธิเทียบเท่ากับฝ่ายหญิง ขณะเดียวกันก็ยังได้รับเงินค่าจ้างในระหว่างนั้น  

ผลงานวิจัยในช่วงหลังแสดงให้เห็นว่า ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียมีแนวโน้มอัตราการเกิดที่เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยและเป็นกลุ่มประเทศเดียวของโลกที่มีแนวโน้มอัตราการเกิดที่เพิ่มขึ้นหลังจากมีแนวโน้มที่ลดลงมาโดย
ตลอด บทบาทของเพศชายและนโยบายที่ส่งเสริมบทบาทของเพศชายในการเลี้ยงดูบุตรนั้นอาจเป็นปัจจัยที่สำคัญ
ต่ออัตราการเจริญพันธุ์กลับเพ่ิมขึ้นมาได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น การที่อัตราการเกิดได้กลับมาเพ่ิมขึ้นในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
เงื่อนไขสำคัญส่วนหนึ่งอาจคือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดังนั้น หากประเทศไทยยังไม่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
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สังคมและระบบสวัสดิการที่ดีมาก มาตรการที่เอ้ือให้ผู้ชายเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในการเลี้ยงดูเด็ก อาจไม่ประสบ
ผลสำเร็จในการเพ่ิมอัตราการเกิดก็เป็นได้ ภาพอนาคตฐานตามแนวโน้มนี้คือ การมีส่วนร่วมของผู้ชายในการเลี้ยง
ดูบุตรยังไม่เพิ่มขึ้นมาก หรือแม้เพิ่มขึ้นบ้าง ก็ยังไม่เท่ากับภาระที่ตกอยู่กับฝ่ายหญิง ดังนั้น ภาพอนาคตที่เกิดขึ้น
คืออัตราการเกิดก็คงยังต่ำอยู่เช่นเดิม  

ความเหลื่อมล้ำด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกพบว่า คู่สมรส 50-80 ล้านคู่ทั ่วโลกอยู่ในภาวการณ์มีบุตรยากและส่ง
ผลกระทบอย่างมากต่อลักษณะประชากรของโลก เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์จึงเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือ
ให้มีบุตรง่ายขึ้น ในช่วงระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา วงการแพทย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยรักษาภาวะมีบุตรยากได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง แม้ในหลายประเทศจะถือ
ว่าภาวการณ์มีบุตรยากเป็นโรคประเภทหนึ่งที่ควรจะอยู่ในขอบเขตของการช่วยเหลือของรัฐ แต่ก็ไม่สามารถ
ส่งเสริมเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์จำนวนมากหรือแพร่หลายได้  ด้วยปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายนี้เองจึงทำให้
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ไม่ได้ส่งผลต่ออัตราการเกิดโดยภาพรวมของโลกมากเท่าใดนัก หากเทียบกับปัจจัย
ด้านอื่น เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หรือนโยบายต่าง ๆ ของรัฐอาจจะส่งผลต่ออัตราการเกิดใน
ภาพรวมมากกว่าด้านเทคโนโลยี  

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ก้าวหน้ามาโดยตลอด อาทิ ธนาคารสเปิร์ม และการรับตั้งครรภ์แทนหรือ
การอุ้มบุญ  ในปัจจุบัน นักวิจัยในญี่ปุ่นได้ค้นพบวิธีใช้สารเคมีหน่วงให้สเปิร์มที่มีโครโมโซมเพศหญิงว่ายช้าลง จน
สามารถคัดแยกสเปิร์มเพ่ือให้ได้เพศทารกตามที่พ่อแม่ต้องการอย่างแม่นยำถึงร้อยละ 90 ธนาคารสเปิร์มเปิดให้มี
การเลือกสเปิร์มจากบุคคลที่ฝ่ายหญิงคิดว่าจะมีพันธุกรรมที่มีคุณภาพส่งผลต่อสมรรถภาพด้านต่างๆ ของบุตร 
รวมไปถึงการคัดเลือกเพศ หากเทคโนโลยีเหล่านี้แพร่หลายไปทั่วก็อาจทำให้ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
ประชากรโลกลดลง เทคโนโลยีดังกล่าวอาจจะกลายเป็นการกลับมาของสุพันธุศาสตร์ (Eugenics) ซึ่งเป็นความ
เชื่อในการคัดเลือกเฉพาะพันธุกรรมที่ดีของมนุษย์ และเป็นประเด็นโต้แย้งด้านศีลธรรมและจริยธรรมเรื่อยมา 

ภาพอนาคตฐานที่เกิดขึ้นจากแนวโน้มนี้คือ ครอบครัวที่มีฐานะในประเทศไทยน่าจะมีโอกาสเข้าถึง
เทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมการเจริญพันธุ์ได้มากยิ่งขึ้น ในขณะที่คนที่ฐานะระดับกลางและรองลงมายังคงเข้าไม่ถึง
เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นๆ จึงเป็นความเหลื่อมล้ำอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ในอนาคต 

การเจริญพันธุ์ของแรงงานต่างด้าว 

อัตราการเกิดในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง จนเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานในหลายสาขาเศรษฐกิจ 
แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านจึงกลายเป็นกำลังสำคัญสำหรับตลาดแรงงานหลายสาขา แรงงานต่างด้าว
เหล่านี้เข้ามาทำงานในประเทศไทยเพราะมีรายได้ที่มั ่นคงกว่า การเข้ามาทำงานในประเทศไทยมีการสร้าง
ครอบครัวขึ้นที่นี้หรือย้ายครอบครัวเข้ามาในช่วงระยะเวลาทำงานด้วย ด้วยเหตุนี้ การย้ายเข้าของแรงงานต่างด้าว
และการเจริญพันธุ์ของแรงงานต่างด้าวอาจมีผลต่อสถานการณ์การเกิดของประเทศไทยในอนาคต นโยบายต่อ
สถานภาพของบุตรที่เกิดจากแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย จึงเป็นปัจจัยพลิกผันที่ทำให้อาจส่งผลต่อ
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อัตราการเกิดของประชากรในประเทศ หรืออาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคต ดังนั้น 
การเจริญพันธุ์ของแรงงานต่างด้าวจึงเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นโยบายด้านประชากรต้องคำนึงถึงในปัจจุบัน เพราะมี
ผลต่อภาพอนาคตด้านประชากรของไทย 

อย่างไรก็ตาม ภาพอนาคตฐานที่พัฒนาได้จากแนวโน้มปัจจุบันคือ คนต่างด้าวไม่ได้มีสิทธิในการเป็น
ประชาชนในประเทศไทยและมีช่องทางที่จำกัดในการได้มาซึ่งสัญชาติไทย เด็กที่เกิดมาในครอบครัวของคนต่าง
ด้าวจึงไม่น่าจะเป็นคนไทยต่อได้ การเจริญพันธุ์และการเกิดของคนต่างด้าวจึงไม่น่าจะมีนัยสำคัญในด้านประชากร
ของประเทศ และไม่น่าจะมีแรงจูงใจให้คนต่างด้าวมีบุตรในประเทศไทย 

เมืองกินเด็ก 

หลายครอบครัวตัดสินใจไม่มีบุตร เพราะสภาพสิ่งแวดล้อมในเมืองไม่เหมาะกับการเลี้ยงดูเด็กอย่าง
ปลอดภัยและมีคุณภาพ มีความเสี่ยงภัยหลายด้าน ทำให้เกิดความระแวงระวังและวิตกกังวลจนไม่อยากมีลูก  
สภาพแวดล้อมของการอยู่อาศัยเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตร กรุงเทพมหานครเป็นภาพที่ชัดเจน
ของการมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ือต่อการมีบุตรและเลี้ยงดู การเดินทางที่ไม่สะดวกและปลอดภัย สตรีที่ตั้งครรภ์ไม่
สามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางได้อย่างปลอดภัยเพื่อไปโรงพยาบาลหรือที่ทำงานที่ใกล้กับที่อยู่อาศัย 
ในด้านสาธารณูปการของกรุงเทพมหานครที่รองรับการมีบุตร ทั้งโรงพยาบาลและโรงเรียน ก็มีจำนวนที่ไม่
ครอบคลุมต่อการบริการทั่วทั้งเมือง และที่มีอยู่ก็อาจมีคุณภาพที่ไม่น่าเชื่อถือได้ การตั้งครรภ์ก็มีความลำบาก และ
เมื่อคลอดออกมาแล้ว ก็มีความลำบากในการเลี้ยงดูบุตร  โดยเฉพาะปัญหาเรื่องโรงเรียนที่มีคุณภาพและตั้งอยู่กับ
กับแหล่งที่อยู่อาศัยมีอยู่จำกัด จึงเกิดความไม่เท่าเทียมด้านการศึกษา ทำให้หลายครอบครัวต้องพึ่งทางเลือกที่
แพงกว่าหรือไกลกว่า ปัญหาด้านสาธารณูปการทำให้มหานครกรุงเทพเป็นเมืองที่มีต้นทุนสูงในการเลี้ยงดูบุตร ทำ
ให้การตัดสินใจมีบุตรนั้นยากขึ้นไปอีก ปัญหาด้านมลพิษโดยเฉพาะด้านอากาศมีผลโดยตรงต่อเด็ก ดังในกรณีของ
ปัญหาฝุ่น PM 2.5 มลพิษเหล่านี้น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจของคนที่ต้องการมีลูก แต่ไม่อยากให้ลูกตนเองต้อง
ประสบกับภาวะมลพิษดังกล่าว ปัจจัยดังกล่าวอาจมีหรือไม่มีผลต่อการตัดสินใจมีลูก แต่ก็เป็นประเด็นสำคัญที่
ควรติดตามและสังเกตการณ์ต่อไป 

ภาพอนาคตฐานตามแนวโน้มนี้คือสภาพการพัฒนาเมืองของไทยไม่ได้ดีกว่าในปัจจุบันเท่าใดนัก ทำให้
สภาพแวดล้อมในเมืองยังไม่เหมาะสมกับการเลี้ยงเด็ก ความกังวลและภาระในการเลี้ยงเด็กในสภาพแวดล้อม
เหล่านี้ยิ่งทำให้คนไม่ต้องการมีลูกเช่นเดิม 

4.  อนาคตทางเลือก: ฉากทัศน์ 

ในการสร้างฉากทัศน์อนาคตของการเกิดในพื้นที่มหานครกรุงเทพ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และเลือกปัจจัย
ขับเคลื ่อนจากกลุ ่มปัจจัยที ่กวาดสัญญาณมาก่อนหน้านี้  โดยปรึกษาผู ้เชี ่ยวชาญด้านการเจริญพันธุ์และ
ประชากรศาสตร์ ปัจจัยขับเคลื่อน 2 ประการที่เลือกมาใช้เป็นตรรกะฉากทัศน์ (Scenario logics) คือการใช้
เทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์  โดยมีสองขั ้วคือ การเกิดที ่เป็นไปตามธรรมชาติและการเกิดที ่เน้นการใช้
เทคโนโลยี ส่วนอีกแกนหนึ่งนั้นเป็นเรื่องเป้าหมายของการส่งเสริมด้านการเกิด ขั้วหนึ่งเป็นการเกิดที่คำนึงถึง
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คุณภาพของเด็กและทุกคนที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก อีกขั้วหนึ่งคือการเกิดที่คำนึงถึงจำนวนการเกิดเป็นหลัก จากการ
ไขว้แกนทั้งสอง สามารถสร้างฉากทัศน์อนาคตได้ 4 ฉากทัศน์ดังนี้  

5) ครรภ์ออร์แกนิก (Organic Wombs) 
6) ครรภ์เลือกได้ (Eugenic Wombs) 
7) ครรภ์ชาตินิยม (Patriotic Wombs) 
8) ครรภ์ก้าวหน้า (Progressive Wombs) 

แผนภูมิที่ 1 ฉากทัศน์อนาคตการเกิดในพ้ืนที่เมืองในอนาคต  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉากทัศน์ 1: ครรภ์ออร์แกนิก 

มหานครกรุงเทพยังคงเป็นเมืองที่พัฒนาอย่างไม่เป็นระบบ ภาครัฐทั้งในระดับส่วนกลางและระดับ
ท้องถิ่นไม่ได้ทำงานบูรณาการสอดคล้องกัน การพัฒนาเมืองจึงไม่มีทิศทาง ภาคเอกชนพัฒนาตามการตลาดภาค
อสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปการต่าง ๆ ซึ่งดูแลภายใต้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่แตกต่างกันต่างทำงานอย่างไม่
ประสานสอดคล้อง เราจึงเห็นเมืองที่เกือบจะได้มาตรฐาน สร้างสิ่งแวดล้อมที่สะดวกสบายแต่ยังไม่ถึงมาตรฐาน
เสียที รอบสถานีรถไฟฟ้ากลับไม่มีพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจรที่มีป้ายรถเมล์หลายสายที่พาคนจากสถานีรถไฟฟ้า
ไปยังพ้ืนที่ย่านโดยรอบสถานีโดยเฉพาะย่านที่อยู่อาศัยที่ไม่สามารถเดินจากสถานีรถไฟฟ้าได้ ที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะ
คอนโดมิเนียมสร้างประชิดติดสถานีรถไฟฟ้า  

ในเมืองที่การใช้ชีวิตอยู่เกือบจะสะดวกสบาย การแต่งงานเป็นเรื่องที่ไม่ยากลำบากมากนักในการใช้ชีวิตคู่
ในเมืองแห่งนี้ แต่กลับเริ ่มเป็นการตัดสินใจที่ต้องรอบคอบขึ้นหากจะมีบุตรในสภาพแวดล้อมของเมืองเช่นนี้  

ครรภเ์ลือกได้ 

Birth Quantity Birth Quality 

Natural Birth 

Technological Birth  

ครรภอ์อรแ์กนิก ครรภก้์าวหน้า 

ครรภช์าตินิยม 
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นอกจากภาครัฐไม่สามารถพัฒนาเมืองอย่างมีทิศทางแล้ว สาธารณูปการต่างๆ ตั ้งแต่การดูแลครรภ์ คือ 
สถานพยาบาล ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง เมืองที่ยังพึ่งพารถยนต์และเรายังได้ยินการประกาศขอความช่วยเหลือ 
มารดาผู้ใกล้คลอดที่สามีขับรถยนต์ส่วนบุคคลอยู่บนการจราจรที่ติดขัดตามเครือข่ายวิทยุทางจราจรต่างๆ ส่วน
หลังการคลอดนั้นก็ไม่มีสถานรับเลี้ยงดูเด็กที่มีคุณภาพ ผู้เป็นมารดาย่อมจำเป็นต้องลางานเพื่อมาเลี้ยงดูลูก ซึ่ง
อาจจะต้องลาออกจากงานและบีบบังคับสามีให้ทำงานหนักขึ้นเพื่อหารายได้มาจุนเจือสมาชิกที่เกิดขึ้นมารวมถึง
มารดาผู้ต้องลาออกจากงาน เมื่อบุตรโตแล้วยังมีอะไรอีกมากที่คุณต้องพยายามให้บุตรได้รับโอกาสโดยเฉพาะ
โอกาสทางการศึกษาซึ่งภาครัฐไม่สามารถสร้างมาตรฐานโรงเรียนของรัฐให้เท่าเทียม บิดามารดาจำเป็นต้องจ่าย
มากกว่าเพ่ือให้ได้โรงเรียนที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือภาคเอกชน เมืองที่เกือบจะสะดวกสบาย เมืองที่
เราปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามวาระแห่งกรรมโดยไม่มีทิศทางตั้งแต่อดีตจนเกิดภาพนี้ เมืองที่เกือบจะสะดวกสบาย
นี้เอง การตัดสินใจมีชีวิตคู่เป็นเรื่องง่าย แต่การตัดสินใจมีอีกหนึ่งชีวิตที่กำเนิดมากลับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดจึงเป็น
การรอบคอบกว่าหากจะชะลอไว้และตัดสินใจให้ถี่ถ้วน  

ฉากทัศน์ 2: ครรภ์เลือกได้ 

การพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาหลายสิบปี ทำให้กรุงเทพมหานครมีสภาพแวดล้อมที่ได้
มาตรฐานสากล ผู้คนใช้ระบบขนส่งมวลชนในการเดินทางเป็นส่วนใหญ่ทั้งระบบรถเมล์ซึ่งพาผู้คนจากละแวกบ้าน
มายังสถานีรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกสบาย หรือการเดินทางทางน้ำซึ่งปลอดภัยและสะดวกสบายไม่แพ้ระบบขนส่ง
มวลชนทางราง ทุกระบบการเดินทางอำนวยความสะดวกต่อทั้งคนที่กำลังตั้งครรภ์ เด็กเล็กไปจนถึงเด็กโต และ
ผู้สูงอายุทั้งหลายต่างเดินทางได้อย่างสะดวก เรายังมีสวนสาธารณะทั้งระดับเมือง ระดับย่านและระดับชุมชนหรือ
ละแวกบ้านจำนวนมากซึ่งมีขนาดพอให้ออกกำลังกายในนั้นสนามเด็กเล่นเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของเด็กๆและ
ผู้ปกครอง สวนสาธารณะหรือพื้นที่สาธารณะเหล่านี้ยังเป็นพื้นที่รับน้ำของชุมชนหรือย่านเพื่อชะลอหรือกักเก็บ
น้ำฝนเพ่ือบรรเทาหรือแก้ไขน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครพ้ืนที่สวนสาธารณะในลักษณะนี้ที่ใกล้กับชุมชนเหล่านี้ยัง
สามารถปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับคนในละแวกบ้านซึ่งผู้ปกครองใช้เวลาว่างร่วมกับบุตรหลานได้เช่นกัน ทั้งนี้รัฐ
ส่วนท้องถิ่นยังจัดเตรียมสถานรับเลี้ยงเด็กในระดับชุมชน โรงเรียนอนุบาลใกล้บ้าน โรงเรียนประถมในระยะการ
เดินทางโดยรถเมล์ โรงเรียนมัธยมแม้ไกลจากบ้านหน่อยแต่ไม่เกิน ป้ายสถานีรถไฟฟ้าและดูแลโดยภาครัฐ 2
ส่วนกลาง ผู้คนเดินเท้าปั่นจักรยานในเมืองเป็นเร่ืองปกติ การเดินทางไปยังโรงพยาบาลใกล้บ้านในกรณีฉุกเฉินโดย
รถพยาบาลที่จะมาถึงภายในไม่กี่นาทีและไปส่งโรงพยาบาลอย่างทันท่วงทีจากการที่การจราจรบนท้องถนนไม่
หนาแน่นและแออัดนั้นทำให้ผู้คนไม่กังวลต่อกรณีฉุกเฉินทางด้านสุขภาพรวมไปถึงการตั้งครรภ์และการนำส่ง
โรงพยาบาลในการคลอด รัฐทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นทำงานประสานสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ  

แม้เมืองนี้จะมีความสะดวกสบายและสวัสดิการของรัฐที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตในหลายด้านเพ่ือ
สร้างโอกาสขั้นพื้นฐานของชีวิตที่เท่าเทียม แต่รัฐจะไม่โอบอุ้มในกรณีที่เหนือกว่าขั้นพื้นฐานและปล่อยให้เกิดการ
แข่งขันหรือช่องว่างตามโอกาสจากการแข่งขันนั้น ทั้งในด้านธุรกิจและการทำงาน ในสภาพแวดล้อมของเมือง
เช่นนี้ผู้คนพร้อมจะมีบุตรกันตามทรัพยากรที่ตนเองมีโดยตัดสินใจมีบุตรง่ายขึ้น รัฐยังมีสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานในการ
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ดูแลบุตรโดยเฉพาะบุตรคนแรกตั้งแต่ตั้งครรภ์จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ที่
ก้าวหน้าเป็นอย่างมากแต่รัฐยังถือว่าเป็นสิ่งที่เหนือขั้นพื้นฐานที่รัฐจำเป็นต้องดูแล รัฐจึงมีการแก้ไข เพิ่มเติม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ ศ.2558 .หลายต่อหลาย
ครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อให้ทันการพัฒนาเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์  โดยรัฐได้เปิดโอกาสให้บริษัท
ประกันชีวิตสามารถทำประกันในลักษณะที่ครอบคลุมเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ได้  

เมื ่อรัฐเปิดโอกาสให้บริษัทประกันชีวิตในการดำเนินการด้านธุรกิจที ่เกี ่ยวข้ องกับการดูแลการใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ให้กับผู้เอาประกัน ผู้ที่มีทรัพยากรมากกว่าหรือฐานะดีกว่าย่อมสร้างโอกาสในการมี
บุตรที่มีคุณภาพกว่า ครอบครัวฐานะดีสามารถทำประกันชีวิตที่มีการครอบคลุมถึงการมีบุตร ทั้งการกำเนิดบุตร
ด้วยการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์และการดูแลครรภ์ที่ทำให้บุตรมีคุณภาพ โดยเอาเอาลักษณะที่ดีของทั้ง
บิดามารดาผสมกันจากการใช้เทคโนโลยีการคัดเลือกพันธุกรรม  

ฉากทัศน์ 3: ครรภ์ชาตินิยม 

กรุงเทพมหานครได้รับผลจากการพัฒนาทั้งประเทศอย่างเป็นระบบมีการวางแผนและการพัฒนาตาม
แผนเป็นระยะๆ จนในท้ายที่สุดกรุงเทพมหานครกลายเป็นศูนย์กลางคมนาคมของภูมิภาคตามที่ได้ตั้งใจไว้ มีการ
พัฒนาและประสานสอดคล้องกับศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างเป็นประเทศสิงคโปร์ แม้สำนักงานใหญ่
ของบริษัททั่วโลกและสถาบันการเงินหลักจะอยู่ที่ประเทศหรือเมืองสิงคโปร์แต่จะมีสำนักงานย่อยของบริษัท
เหล่านั้นมาตั้งสำนักงานในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันเพื่อใกล้กับแหล่งผลิตทั้งในประเทศไทยและในประเทศ
เพื่อนบ้าน กรุงเทพมหานครพัฒนาไปอย่างมากทั้งในด้านกายภาพมีพื้นที่ศูนย์กลางพาณิชยกรรมของเมืองที่มี
ความหนาแน่นและมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผสมผสานในพ้ืนที่ย่านถนนพระรามที ่4 สีลมและสาธร ทั้งนี้ยังมีพ้ืนที่
ศูนย์กลางพาณิชยกรรมรองที่กระจายตัวออกไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นกลาง เช่น ย่านสถานีกลางบางซื่อ 
ย่านพระราม 9 ย่านวงเวียนใหญ่  

ในช่วงที่ผ่านมา เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครเติบโตขึ้นมาก ในช่วง 10 ปีแรกนั้นมีชาวต่างชาติย้ายมา
ทำงานและอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครเป็นระยะยาวมากขึ้นหรือไปที่เรียกว่า expat  รวมไปถึงชาวต่างชาติที่เป็น
แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาทำงานในสาขาการบริการและก่อสร้างในบางส่วน เนื่องจากกรุงเทพมหานคร
ไม่ได้พึ่งพาการท่องเที่ยวอีกต่อไป แต่รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคการบริการ ค้าขาย การประกอบธุรกิจ/การ
ทำงานในสำนักงานและภาคการผลิตในพื้นที่ย่านอุตสาหกรรมชานเมืองและจังหวัดปริมณฑล ทั้งจากการพัฒนา
เมือง การก่อสร้างอาคารสำนักงานเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของ
ภูมิภาคทำให้มีแรงงานหลังไหลเข้ามาทำงานในภาคการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น ในช่วง 10 ปีต่อมากายภาพของ
กรุงเทพมหานครตอบรับการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาค มีสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่พร้อมต่อ
การดำรงชีวิตและอยู่อาศัยไม่ต่างจากศูนย์กลางทางธุรกิจของภูมิภาคอย่างสิงคโปร์มากนักทำให้มีชาวต่างชาติมา
ทำงานในระดับต่างๆและอยู่อาศัยเพิ่มสูงมากขึ้น การแข่งขันระหว่างประชากรไทยกับชาวต่างชาติเกิดขึ้นยังเห็น
ได้ชัดในทุกระดับทั้งระดับผู้บริหารจนถึงระดับงานบริการและแรงงาน   
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กรุงเทพมหานครกลายเป็นเมืองที่มีการแข่งขันทางโอกาสในการชีวิตเพ่ิมสูงมากขึ้น รัฐมีนโยบายส่งเสริม
การศึกษา ทักษะการทำงานในทุกระดับให้คนไทยเพ่ือตอบสนองต่อการแข่งขันนี้ แม้จะไม่เสียเปรียบชาวต่างชาติ
ในการแข่งขันนี้แต่กรุงเทพมหานครกลายเป็นเมืองที่พลเมืองที่อยู่อาศัยเกิดภาวะเครียดและจำเป็นต้องเกิดการ
แข่งขันตลอดเวลา อัตราการเกิดของประชากรไทยหรือผู้ที่มีสัญชาติไทยน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด แม้จะมีการย้าย
เข้ามาในกรุงเทพมหานครแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้ที่จะทำให้แนวโน้มนี่เปลี่ยนแปลง รัฐจึงออกนโยบายต่างๆ
เพ่ือส่งเสริมการตั้งครรภ์ในหลากหลายมิติรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  

รัฐจะสนับสนุนการรักษาไว้ซึ่งสัญชาติหรือชาติพันธุ์ไทยที่กำลังลดน้อยลงไปทุกที่ทั้งอัตราการเกิดของทั้ง
ประเทศโดยเฉพาะคนไทยที่ลดลง และเห็นได้ชัดในกรุงเทพมหานครซึ่งมีการแข่งขันที่ค่อนข้องสูง พลเมืองของ
กรุงเทพมหานครกลายเป็นเครื ่องจักรทางเศรษฐกิจที ่สำคัญ ถึงแม้กายภาพหรือสิ ่งแวดล้อมของเมืองจะมี
มาตรฐานมีการพัฒนาให้มีคุณภาพแล้ว แต่ก็เพียงพอต่อการดำรงชีวิตให้ผ่อนคลายต่อภาวการณ์แข่งขันที่สูงของ
เมืองเพียงเท่านั้น การมีบุตรในเมืองแบบนี้จึงเกิดขึ้นได้ยาก รัฐจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้คนไทยมีลูกโดย
ไม่มีมองว่าเทคโนโลยีการเจริญพันธ์เป็นการช่วยเหลือที่เกินกว่าขั้นพ้ืนฐานที่รัฐต้องดูแล 

ฉากทัศน์ 4: ครรภ์ก้าวหน้า 

ในระหว่างที่รัฐบาลกำลังดำเนินงานตามแผนที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของ
ภูมิภาค รัฐได้มีนโยบายสนับสนุนทักษะการทำงานและคุณภาพศึกษาเพื ่อเตรียมพร้อมให้พลเมืองของ
กรุงเทพมหานครและคนไทยมีการศึกษาและทักษะในการทำงานที่พร้อมในการแข่งขัน การพัฒนาทางกายภาพ
ของเมืองตามแผนให้ไปสู่ศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคค่อยพัฒนาๆมาตามลำดับแต่มีช่วงหยุดชะงักจากการ
แข่งขันทางการเมืองที่ค่อนข้างรุนแรงเป็นระยะ แต่นโยบายสนับสนุนทักษะการทำงานและคุณภาพศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมการแข่งขันในตลาดแรงงานยังคงทำอย่างต่อเนื่องจึงทำให้คนไทยส่วนหนึ่งเดินทางออกไปทำงานใน
ต่างประเทศ และเมื่อกรุงเทพมหานครในพัฒนาเมืองจนกลายเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาค 
เกิดการถ่ายเทแรงงานในทุกระดับตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับแรงงานจากการเป็นศูนย์กลางของคมนาคมที่เป็น
เมืองเชื่อมต่อและเดินทางได้สะดวกจึงเกิดการย้ายเข้ามาของแรงงานชาวต่างชาติจำนวนมาก คนไทยเองซึ่งรัฐมี
นโยบายสนับสนุนทักษะการทำงานและคุณภาพศึกษาและมีการทำงานกับชาวต่างชาติในทุกระดับทั้งระดับ
บริหารจนไปถึงระดับงานบริการและแรงงาน มีการสื่อสารได้หลายภาษาโดยเฉพาะภาษาหลักอย่างภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทำให้ประชากรไทยและพลเมืองของกรุงเทพมหานครมีความ
เข้าใจต่อโลกและหลายประเทศมากขึ้น มีการย้ายการทำงานไปมาเป็นระยะในแต่ละประเทศจนอาจเรียกได้ว่ามี
ความเป็นพลโลก (Global Citizen) มากขึ้น 

เมื่อกรุงเทพมหานครกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคและมีเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นมาแล้ว
กลายเป็นว่าพลเมืองที่อยู่อาศัยและทำงานในกรุงเทพมหานครนั้นกลับมีทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยในอัตราส่วนที่
พอๆกัน ประกอบกับทั ้งโลกในเวลานั ้นมีการเคลื ่อนตัวของแรงงานในระดับต่างๆมากขึ ้นตามกระแสของ
โลกาภิวัฒน์ รัฐบาลซึ่งสนับสนุนทักษะการทำงานและคุณภาพศึกษาจึงเริ่มปรับเปลี่ยนแนวนโยบายให้สนับสนุน
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การเกิดของผู้ถือสัญชาติไทยมากขึ้น แต่กลับไม่เป็นผลเนื่องจากการเข้ามาของชาวต่างชาติจำนวนมากและการ
ย้ายออกของผู้มีสัญชาติไทยไปทำงานในต่างประเทศรวมไปถึงการโยกย้ายการทำงานเป็นระยะ นโยบายการ
สนับสนุนการเกิดของผู ้ถือสัญชาติไทยไม่สามารถตอบสนองต่อโครงสร้างประชากรที ่มีปัญหาได้  และจาก
สถานการณ์ในช่วงนี้อาจจะเกิดปัญหาภาวะขาดแคลนแรงงานกับประเทศขึ้นมาอีกครั้ง รัฐจึงมีการทำประชามติ
เปิดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงประชามติในการเปิดให้ผู้ที่กำเนิดในราชอาณาจักรไทยสามารถเลือกถือสัญชาติไทยและ
ได้สวัสดิการของรัฐต่างๆได้ ผลปรากฏว่าคนไทยส่วนใหญ่ยอมรับให้เด็กที่ถือกำเนินในประเทศทุกคนสามารถเลือก
การถือสัญชาติไทยเป็นสัญชาติที่สองหรือสัญชาติเดียวได้ รัฐจึงมีนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมองชาวต่างชาติใน
ทุกระดับว่าหากมีบุตรก็ควรทำให้ถือสัญชาติไทยและกลายเป็นพลเมืองของประเทศนี้  จึงออกนโยบายเรื ่อง
สัญชาติและส่งเสริมหรือดึงดูดให้ชาวต่างชาติอยากที่จะมาถือสัญชาติไทยมากขึ้น  

แม้มีประชากรที่เป็นคนไทยที่มีลักษณะมีความเป็นไทยตามนิยามเดิม เช่น พูดภาษาไทยได้ ลดลงไป แต่
กลับมีประชากรที่เกิดขึ้นมาในประเทศไทย ที่มาจากชาติพันธ์หรือสัญชาติอ่ืนกลายเป็นคนไทยมากขึ้นทัศนคติต่อ
ความเป็นคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าจะมีเชื้อชาติหรือสัญชาติเดิมจะเป็นอย่างไร หากเกิดในประเทศไทย ใช้
ภาษาไทยเป็นหนึ่งในภาษาที่ใช้ในการสื่อสารทั้งเป็นทางการและไม่ทางการ เนื่องจากรัฐได้สนับสนุนให้คนไทย
สามารถสื่อสารได้อย่างน้อยสามภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน มีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทย
และอาจจะมีความผูกพันต่อประเทศไทยก็อาจจะกลายเป็นคนไทยได้เช่นกัน สภาวการณ์นี้อาจจะเคยเกิดขึ้นแล้ว
ในประวัติศาสตร์ชาติไทย หากย้อนกลับไปจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีคนหลากหลายเชื้อชาติ ชาติพันธ์ที่ย้ายมา
อยู่อาศัยในแผ่นดินอยุธยาโดยการสมัครใจจากการที่เป็นเมืองท่าและแหล่งการค้าสำคัญของภูมิภาค และจากการ
เกณฑ์ผู้คนจากประเทศเพื่อนบ้านมาอยู่อาศัยหรือการหนีภัยสงครามในประเทศของตนมาอาศัยในประเทศไทย  
ความหลากหลายของชาติพันธ์นั้นหลอมหลวมกลายเป็นชาวสยามในที่สุด รวมถึงการอพยพโยกย้ายของคนจีน
อย่างขนานใหญ่ที่เดินทางจากจีนแผ่นดินใหญ่มายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งใน
ประเทศที่คนจีนอพยพมาจำนวนมาก จนเกิดเป็นคนไทยเชื้อสายจีนขึ้นในประเทศไทย การยอมรับชาวต่างชาติให้
กลายมาเป็นคนไทยนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนักหากจะเกิดขึ้นอีก 

5.  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

ประเทศไทยและกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มที่จะมีอัตราการเกิดน้อยลง โดยเกิดจากปัจจัยทั้งด้านสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจมีบุตร เมื่อทัศนคติของประชาชนเปลี่ยนไปและการมีบุตรนั้นต้องมี
ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ทำให้การตัดสินใจมีบุตรนั้นต้องมีความรอบคอบมากขึ้น  หากจะส่งเสริมให้เกิดการมี
บุตรโดยเฉพาะในวัยทำงานแล้วนั้นอาจจะต้องมีนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้  

ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปการสำหรับการมีบุตร 

การพัฒนาและสร้างสภาพแวดล้อมของเมืองทั้งด้านที่อยู่อาศัย ชุมชนในย่านที่อยู่อาศัย การเดินทางที่
สะดวกสบายและเหมาะสมกับคุณภาพชีวิตของบุตรที่จะเกิดขึ้นมา จะช่วยให้การตัดสินใจมีบุตรง่ายขึ้น แต่หาก
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กรุงเทพมหานครยังมีสภาพแวดล้อมและการเดินทางที่ไม่สะดวกสบายอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน พลเมืองในวัย
ทำงานย่อมตัดสินใจมีบุตรยากขึ้น ภาครัฐจึงควรเริ่มต้นด้วยการปรับปรุงไปทีละชุมชนหรือย่านที่อยู่อาศัย  

การส่งเสริมให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กทั้งของภาครัฐและเอกชนที่ได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบจากกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ และสร้างความไว้ใจต่อผู้ปกครอง โดยสถานรับเลี้ยงเด็กนี้ต้องกระจายตัวอยู่
ในย่านที่อยู่อาศัยหรือในย่านแหล่งงานซึ่งผู้ปกครองสามารถนำบุตรมาฝากไว้ในช่วงเวลาทำงานได้ 

ด้านภาษีและการเงิน  

การช่วยเหลือด้านการเงินหรือภาษีนั ้นมีหลากหลายรูปแบบ ทั ้งที ่เป็นนโยบายของรัฐไทยและใน
ต่างประเทศ ซึ่งมักจะใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศนั้นๆ หรือช่วงเวลานั้น สำหรับประเทศไทยเคยมี
นโยบายด้านการเงินผ่านผู้ประกันตน กล่าวคือ ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 400 
บาทต่อบุตรหนึ่งคน สำหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 
3 คน การจัดสรรเงินเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท  คน/เดือน เป็นเวลา /3 ปี ให้แก่เด็กแรกเกิดในครอบครัว
ที่สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาท คน/เดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ/22 มีนาคม พ.ศ. 
2559 

นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีนโยบายมารดาประชารัฐ ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐจะเข้ามาช่วยดูแลค่าใช้จ่ายใน
การเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงคลอด และต่อเนื่องไปถึงอายุ 6 ขวบ ส่วนด้านภาษีนั้นมีการยกเว้นการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ส่วนบุคคลตามเงื่อนไขต่างๆ จะเห็นได้ว่า นโยบายด้านภาษีและการเงินสำหรับการส่งเสริมการมี
บุตรมีได้หลากหลายรูปแบบแต่ส่วนใหญ่แล้วมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรให้กับคู่สามี
ภรรยาเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการมีบุตร  

ด้านการทำงานและสถานที่ทำงาน  

การส่งเสริมให้สถานที่ทำงานมีพื้นที่สำหรับการเลี้ ยงดูบุตรหรืออาคารสำนักงานต้องจัดให้มีสถาน
ประกอบการสำหรับฝากเลี้ยงดูบุตรในอาคาร การส่งเสริมวันลาให้กับสามีเพื่อช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตร ส่งเสริม
บทบาทของเพศชาย ซึ่งประเทศไทยนั้นข้าราชการมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่
เกิน 15 วัน โดยได้รับค่าจ้าง โดยลาได้ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ภรรยาคลอดบุตร ทั้งนี้อาจจะส่งเสริมไปยัง
ภาคเอกชนเพ่ือส่งเสริมบทบาทของเพศชายในการช่วยเลี้ยงดูบุตร  

ด้านการศึกษา  

แม้ในประเทศไทยจะมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา รวมค่าเล่าเรียนซึ่ง
ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนรัฐบาล และเงินอุดหนุนบางส่วนสำหรับโรงเรียนเอกชน แต่คุณภาพของสถานศึกษา
และการเรียนการสอนในแต่ละสถานศึกษาไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันจึงทำให้เกิดการแข่งขันเพ่ือเข้าโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียง การสร้างมาตรฐานของการศึกษาซึ่งทำให้การแข่งขันหายไปจะทำให้ลดภาระและแรงกดดันในการสร้าง
โอกาสทางศึกษาให้กับบุตรได้  
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ด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  

ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในเรื่องเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์จากการที่มีการออก
กฎหมายคือ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 
ซึ่งเป็นการควบคุมการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ หากมีการขยายขอบเขตให้บริษัทประกัน
ชีวิตหรือระบบประกันสังคมสามารถดูแลผู้เอาประกันหรือผู้ประกันตนในการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย์ที่เหมาะสมกับแต่ละกรณีได้ จะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการมีบุตรให้กับประชาชนได้  

ทัศนคติต่อการมีบุตรที่เปลี่ยนไปทำให้การมีบุตรนั้นกลายเป็นการตัดสินใจที่จำเป็นต้องรอบคอบมากขึ้น
เนื่องจากมีความรับผิดชอบและภาระในหลายด้านในการมีบุตร หากรัฐสามารถมีนโยบายที่ลดภาระต่างๆ ต่อการ
มีบุตรได้ตามนโยบายที่กล่าวมาในข้างต้น น่าจะมีส่วนเพิ่มแรงจูงใจหรือสนับสนุนการมีบุตรในกรุงเทพมหานคร
หรือในประเทศไทยได ้
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ภาคผนวก ข จำนวนประชากรและการเปลี่ยนแปลงประชากรระดับเขตในกรุงเทพมหานคร 

จำนวนประชากรและการเปลี่ยนแปลงประชากรระดับเขตในกรุงเทพมหานคร 2533, 2543 และ 2553 

เขตการปกครอง/ชุมชน 
ประชากร )คน( อัตราการเปลี่ยนแปลง (%ต่อปี) 

2533 2543 2553 2533 - 2543 2543 - 2553 

1 กรุงเทพมหานคร 5,882,410 6,355,144 8,305,219 0.776 2.712 

 

กลุ่มเขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และส่งเสริมการท่องเที่ยว   

1,320,467 1,153,320 897,081 -1.344 -2.481 

 
1.1 เขตพระนคร 103,835 92,636 56,715 -1.135 -4.788 

 
1.2 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 82,350 85,857 42,262 0.418 -6.843 

 
1.3 เขตสัมพันธวงศ์ 39,781 42,255 20,765 0.605 -6.858 

 
1.4 เขตดุสิต 272,465 175,658 102,656 -4.295 -5.230 

 
1.5 เขตธนบุรี 272,344 210,653 155,583 -2.536 -2.985 

 
1.6 เขตคลองสาน 124,523 127,152 96,784 0.209 -2.692 

 
1.7 เขตบางกอกใหญ่ 96,242 100,393 89,508 0.423 -1.141 

 
1.8 เขตบางกอกน้อย 164,319 181,372 158,533 0.992 -1.337 

 
1.9 เขตบางพลัด 164,608 137,344 174,275 -1.794 2.410 

 

กล ุ ่มเขตศ ูนย ์กลางธ ุรก ิจและ
พาณิชยกรรม  

1,950,079 1,675,720 1,966,226 -1.505 1.612 

 1.10 เขตบางซื่อ 301,611 180,598 132,948 -4.999 -3.017 

 1.11 เขตจตุจักร 205,872 190,578 332,877 -0.769 5.736 

 1.12 เขตพญาไท 219,767 102,652 127,799 -7.330 2.215 

 1.13 เขตดินแดง N/A 186,319 158,289 N/A -1.617 

 1.14 เขตห้วยขวาง 255,207 90,185 168,585 -9.879 6.456 

 1.15 เขตราชเทว ี 97,493 119,574 108,851 2.063 -0.935 

 1.16 เขตปทุมวัน 150,218 116,401 84,356 -2.518 -3.169 

 1.17 เขตบางรัก 79,567 72,670 50,729 -0.903 -3.531 

 1.18 เขตสาทร 130,170 124,902 138,490 -0.412 1.038 

 1.19 เขตบางคอแหลม 130,333 135,388 130,138 0.381 -0.395 

 1.20 เขตยานนาวา 102,349 105,330 182,621 0.288 5.657 

 1.21 เขตคลองเตย 277,492 159,527 179,394 -5.385 1.181 

 1.22 เขตวัฒนา N/A 91,596 171,150 N/A 6.451 
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เขตการปกครอง/ชุมชน 
ประชากร )คน( อัตราการเปลี่ยนแปลง (%ต่อปี) 

2533 2543 2553 2533 - 2543 2543 - 2553 

 
กลุ่มเขตที่อยู่อาศัย  1,428,862 1,842,968 2,747,514 2.578 4.074 

 1.23 เขตหลักสี่ N/A 131,766 167,415 N/A 2.423 

 1.24 เขตดอนเมือง 199,891 160,444 214,970 -2.174 2.969 

 1.25 เขตสายไหม N/A 158,839 212,560 N/A 2.956 

 1.26 เขตบางเขน 202,117 187,662 245,310 -0.739 2.715 

 1.27 เขตลาดพร้าว 122,457 119,838 165,220 -0.216 3.263 

 1.28 เขตวังทองหลาง N/A 120,907 224,013 N/A 6.361 

 1.29 เขตบางกะป ิ 295,396 159,014 355,591 -6.005 8.381 

 1.30 เขตบึงกุ่ม 181,417 152,562 135,671 -1.717 -1.167 

 1.31 เขตคันนายาว N/A 85,576 126,856 N/A 4.015 

 1.32 เขตสะพานสูง N/A 80,082 120,165 N/A 4.142 

 1.33 เขตสวนหลวง N/A 126,970 235,063 N/A 6.353 

 1.34 เขตประเวศ 228,385 134,189 220,197 -5.179 5.077 

 1.35 เขตพระโขนง 199,199 111,720 142,859 -5.619 2.489 

 1.36 เขตบางนา N/A 113,399 181,625 N/A 4.823 

 

กลุ่มเขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและ
เกษตรกรรมฝั่งตะวันออก  

237,222 436,509 913,463 6.288 7.664 

 1.37 เขตคลองสามวา N/A 99,352 220,339 N/A 8.291 

 1.38 เขตหนองจอก 56,461 98,407 167,896 5.713 5.488 

 1.39 เขตมีนบุรี 103,403 110,551 225,452 0.671 7.386 

 1.40 เขตลาดกระบัง 77,358 128,199 299,775 5.181 8.866 

 

กลุ่มเขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและ
เกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนบน 

450,850 643,526 907,591 3.622 3.498 

 1.41 เขตตลิ่งชัน 110,004 111,878 136,546 0.169 2.013 

 1.42 เขตทวีวัฒนา N/A 58,255 90,218 N/A 4.471 

 1.43 เขตภาษีเจริญ 256,450 158,827 197,426 -4.678 2.199 

 1.44 เขตบางแค N/A 192,504 290,911 N/A 4.215 

 1.45 เขตหนองแขม 84,396 122,062 192,489 3.759 4.660 
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เขตการปกครอง/ชุมชน 
ประชากร )คน( อัตราการเปลี่ยนแปลง (%ต่อปี) 

2533 2543 2553 2533 - 2543 2543 - 2553 

 

กลุ่มเขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและ
เกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนล่าง   

494,930 603,101 873,344 1.996 3.772 

 1.46 เขตราษฎร์บูรณะ 183,069 107,080 110,391 -5.222 0.305 

 1.47 เขตทุ่งครุ N/A 97,818 150,358 N/A 4.393 

 1.48 เขตจอมทอง 166,626 195,602 197,409 1.616 0.092 

 1.49 เขตบางบอน N/A 82,585 138,698 N/A 5.321 

 1.50 เขตบางขุนเทียน 145,235 120,016 276,488 -1.889 8.704 

  
ปริมณฑล รวมจ.นครนายก  

และจ.ฉะเชิงเทรา (6 อำเภอ) 
3,295,931 4,451,011 7,047,035 3.050 4.702 

2 จังหวัดนนทบุรี  574,702 816,614 1,334,082 3.576 5.031 

 
2.1 อำเภอเมืองนนทบุร ี 256,588 332,388 481,487 2.622 3.775 

 
2.2 อำเภอบางกรวย 66,200 81,900 111,630 2.151 3.145 

 
2.3 อำเภอบางใหญ ่ 34,953 55,228 129,594 4.681 8.904 

 
2.4 อำเภอบางบัวทอง 54,057 130,076 256,290 9.178 7.017 

 
2.5 อำเภอไทรน้อย 29,423 39,740 60,858 3.051 4.354 

 
2.6 อำเภอปากเกร็ด 133,481 177,282 294,223 2.878 5.196 

3 จังหวัดปทุมธานี  412,407 677,649 1,327,148 5.092 6.953 

 
3.1 อำเภอเมืองปทุมธานี 80,016 129,649 220,155 4.944 5.438 

 
3.2 อำเภอคลองหลวง 86,375 150,871 420,212 5.736 10.786 

 
3.3 อำเภอหนองเสือ 33,353 46,565 56,955 3.393 2.034 

 
3.4 อำเภอลาดหลุมแก้ว 30,089 43,014 74,970 3.638 5.713 

 
3.5 อำเภอลำลูกกา 75,604 139,456 265,870 6.314 6.665 

 
3.6 อำเภอสามโคก 30,751 44,712 61,288 3.814 3.204 

 
3.7 อำเภอธัญบุรี 76,219 123,382 227,699 4.935 6.319 

4 จังหวัดสมุทรปราการ  769,822 1,028,401 1,828,695 2.938 5.925 

 4.1 อำเภอเมืองสมุทรปราการ 306,347 435,122 794,867 3.571 6.211 

 4.2 อำเภอบางบ่อ 79,593 85,208 105,743 0.684 2.183 

 4.3 อำเภอบางพลี 86,060 141,688 326,114 5.112 8.694 

 4.4 อำเภอพระประแดง 181,586 212,027 282,244 1.562 2.902 
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เขตการปกครอง/ชุมชน 
ประชากร )คน( อัตราการเปลี่ยนแปลง (%ต่อปี) 

2533 2543 2553 2533 - 2543 2543 - 2553 

 4.5 อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 70,025 84,840 118,102 1.938 3.363 

 4.6 อำเภอบางเสาธง 46,211 69,516 201,625 4.168 11.236 

5 จังหวัดสมุทรสาคร  320,959 466,281 887,191 3.805 6.644 

 5.1 อำเภอเมืองสมุทรสาคร 155,029 218,115 536,323 3.473 9.414 

 5.2 อำเภอกระทุ่มแบน 98,942 152,642 264,206 4.431 5.640 

 5.3 อำเภอบ้านแพ้ว 66,988 95,524 86,663 3.612 -0.969 

6 จังหวัดนครปฐม  629,573 815,122 943,894 2.617 1.478 

 6.1 อำเภอเมืองนครปฐม 216,885 271,391 269,208 2.267 -0.081 

 6.2 อำเภอกำแพงแสน 99,786 124,715 117,839 2.255 -0.566 

 6.3 อำเภอนครชัยศรี 94,625 100,783 114,233 0.632 1.261 

 6.4 อำเภอดอนตูม 36,257 46,494 44,614 2.518 -0.412 

 6.5 อำเภอบางเลน 78,705 91,676 93,031 1.537 0.147 

 6.6 อำเภอสามพราน 103,315 158,015 256,130 4.341 4.948 

 6.7 อำเภอพุทธมณฑล N/A 22,048 48,840 N/A 8.278 

7 จังหวัดนครนายก  221,706 241,081 246,868 0.841 0.237 

 7.1 อำเภอเมืองนครนายก 88,341 97,016 95,965 0.941 -0.109 

 7.2 อำเภอปากพลี 25,785 25,420 22,515 -0.142 -1.206 

 7.3 อำเภอบ้านนา 60,338 65,365 64,323 0.803 -0.161 

 7.4 อำเภอองครักษ ์ 47,242 53,280 64,065 1.210 1.860 

8 จังหวัดฉะเชิงเทรา (6 อำเภอ) 366,762 405,863 479,156 1.018 1.674 

 8.1 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 125,675 141,924 184,922 1.223 2.682 

 8.2 อำเภอบางคล้า 59,178 46,539 45,394 -2.374 -0.249 

 8.3 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 68,747 80,055 77,252 1.534 -0.356 

 8.4 อำเภอบางปะกง 69,996 78,067 115,534 1.097 3.998 

 8.5 อำเภอบ้านโพธ์ิ 43,166 45,477 45,252 0.523 -0.050 

 8.6 อำเภอคลองเขื่อน N/A 13,801 10,802 N/A -2.420 

  
กทม. และปริมณฑล รวมจ.นครนายก 
และฉะเชิงเทรา (6 อำเภอ) 

9,178,341 10,806,155 15,352,253 1.646 3.574 
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ภาคผนวก ค ประเด็นจากการสัมภาษณ์/แบบสอบถาม กลุม่ตัวอย่างทัง้ 4 กลุ่ม   

ประเด็นจากการสัมภาษณ์/แบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างทั้ง 4 กลุม่  

1. กลุ่มวัยเรียนระดับมหาวิทยาลัย (อายุประมาณ 18-25 ปี)  

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มนี้มองว่าการมีบุตรและการสมรสหรือการแฟนในลักษณะต่างๆ
แยกออกจากกันกล่าวคือ อาจจะมีแฟนหรือการคบหาดูใจจนสามารถสมรสกันได้แต่การตัดสินใจมีบุตรต้อง
พิจารณาความพร้อมหลังจากการสมรสไปแล้วซึ่งหากไม่พร้อมก็ไม่จำเป็นต้องมีบุตร ทั้งนี้ยังมองอีกว่าการแต่งงาน
หรือการใช้ชีวิตที่มีข้อผูกมัดอาจจะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดเป็นปัจจัยด้านเศรษฐกิจ จาก
การมองว่าการมีบุตรนั้นเป็นภาระ จำเป็นต้องมีความรับผิดชอบอย่างมากซึ่งในขณะนี้ยังเรียนหนังสืออยู่จึงคิด
เรื่องการหางานทำมาก่อนการตัดสินใจมีบุตร สิ่งแวดล้อมของเมืองเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนกลุ่มนี้มีทัศนคติต่อ
การมีบุตรที่ไม่อยากให้มี คือ ตอนนี้การดำรงชีวิตของตนในเมืองไม่ได้สะดวกสบายจึงไม่อยากให้บุตรลำบากหรือ
เพ่ิมความลำบากให้กับตนหรือชีวิตคู่ของตนเองในอนาคต  

2. กลุ่มวัยเริ่มทำงานได้ 1-5 ปี (อายุประมาณ 26-30 ปี)  

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มนี้มองว่าการมีบุตรและการสมรสเป็นเรื่องทีแยกกันเช่นเดียวกับ
กลุ่มตัวอย่างแรก แต่ในกลุ่มนี้มุ่งเน้นการทำงานหาเลี้ยงชีพและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากกว่า มีการ
พิจารณาถึงการสร้างทรัพย์สินของตนเอง โดยเฉพาะการซื้อที่อยู่อาศัยที่อยู่ในตอนนี้อาจจะพิจารณาอยู่คนเดียว
และมีการซื้อที่อยู่อาศัยใหม่และขายที่อยู่อาศัยเดิมหากกรณีมีครอบครัวซึ่งจำเป็นต้องมีการขยายที่อยู่อาศัย 
อย่างไรก็ดีการขยายที่อยู่อาศัยอาจจะไม่ได้ขยายเพื่อรองรับการมีลูกแต่ขยายเพียงเพื่อรองรับการอยู่ร่วมกัน การ
ตัดสินใจเรียนต่อไปสร้างความก้าวหน้าทางการงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่คนกลุ่มนี้คิดทั้งการเรียนต่อในต่างประเทศ
และในประเทศจึงเป็นอีกปัจจัยในการที่ทำให้ตัดสินใจสมรสช้าลง และทำให้การตัดสินใจมีบุตรช้าลงไปอีก  

3. กลุ่มวัยมีประสบการณ์ทำงานปานกลาง (อายุประมาณ 31-40 ปี)  

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มนี้มองว่าการมีบุตรเป็นเรื่องเดียวกับการแต่งงาน สำหรับคนที่
ตัดสินใจมีบุตรเนื่องจากมีการตัดสินใจแต่งงานและหลังจากตัดสินใจแต่งงานไม่นานจะตัดสินใจมีบุตร ส่วนผู้ที่ไม่มี
บุตรส่วนใหญ่คิดว่าการดำรงตนเป็นโสดทำให้เกิดอิสระในการใช้ชีวิตที่มากกว่า และเมื่อมาจุดที่หน้าที่การงานมี
ความมั่นคงพอจะแต่งงานแล้ว โดยส่วนใหญ่จะมีอายุเกินที่จะแต่งงานหรือมีบุตรแต่อาจจะแต่งงานหรืออยู่กิน
ร่วมกันโดยที่ไม่มีบุตร ทั้งนี้กลุ่มนี้มีความคิดเห็นว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการมีบุตรนั้นผู้ปกครองสามารถ
สร้างขึ้นมาได้โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมภายในบ้านหรือชุมชนละแวกบ้านซึ่งสามารถเลือกสรรได้  รวมไปถึง
สถานศึกษาต่างๆของบุตร ปัจจัยที่สำคัญคือปัจจัยทางด้านการเงินหรือด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมี
บุตรของคนในกลุ่มนี้  

 



 

98 

4. กลุ่มวัยมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป (อายุประมาณ 41 ปี ขึ้นไป)  

จากการสัมภาษณ์กลุ่มนี้มีทัศนคติต่อการมีบุตรและการสมรสเป็นเรื่องเดียวกัน แม้คนทั้งยังโสดก็มีความ
คิดเห็นไปในทางเดียวกันโดยมองว่าเมื่อตัดสินใจมีชีวิตคู่จำเป็นต้องมีบุตรแม้ว่าจะต้องใช้เทคโนโลยีในการช่วยการ
เจริญพันธ์ก็ตาม แต่ทั้งปัจจัยในด้านฐานะและการเงิน รวมไปถึงภาวะเศรษฐกิจไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจมีบุตร
มากนัก กล่าวคือเมื่อสมรสแล้วจำเป็นต้องมีบุตรและเลี้ยงดูบุตรให้เต็มความสามารถไม่ว่าบริบทของตนจะเป็น
อย่างไร นั้นหมายรวมไปถึงสภาพแวดล้อมซึ่งสามารถสร้างหรือเลือกสรรให้ดีกับการมีบุตรของตนได ้ทัศคติของคน
กลุ่มนี้ที่ชัดเจนคือการมีบุตรนั้นเป็นความรับผิดชอบของตนทั้งหมดและปัจจัยภายนอก เช่นสภาพแวดล้อมเมือง
หรือการบริหารงานของรัฐบาลไม่ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตร  

 

 
ตัวอย่างการสมัภาษณ์และทำแบบสอบถามของกลุ่มตัวอยา่ง 

หมายเหตุ : หากเป็นการสัมภาษณ์รายบุคคลหรือรายครอบครัวจะไม่มีการบันทึกภาพและบันทึกเสียงเนื่องจากเป็นคำถามที่

ค่อนข้างละเอียดอ่อน มีเพียงการจดบันทึกเท่านั้น  
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ตัวอย่างแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม 

แบบสอบถามการสัมมานาเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัย 

 (ภาษาไทย)  คนเมือง 4.0: อนาคตการเกิดของคนเมืองในประเทศไทย 

(ภาษาอังกฤษ)  Urbanites 4.0: Futures of Urban Birth in Thailand 

กลุ่มวัยเรียนระดับมหาวิทยาลัย (อายุประมาณ 18-25 ปี) 

1. ข้อมูลส่วนบุคคุล 

เพศ ....................................................................  อายุ ................................................................ 

อาชีพ ..................................................................  .....................................ทำงานอายุการ  

สถานะ .................................................................  มีบุตร.....................จำนวน ....................... 

2. คำถาม ช่วงที่ 1  

คุณคิดว่าจะแต่งงานหรือไม่ หากคิดจะแต่งงานจะแต่งเมื่อไหร่  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การแต่งงานกับการมีบุตรเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ จำเป็นต้องแต่งงานแล้วถึงจะมีบุตรหรือไม่  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ปัจจัยอะไรที่ทำให้คุณคิดว่าคุณจะแต่งงาน หรือ มีบุตรได ้ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  ท่านคิดว่ามีอะไรบ้างที่จะส่งผลต่อการเกิด การสมรส และการแต่งงานในปัจจุบันและอนาคต 

 )ตอบได้มากกว่า  1 ข้อ( 

สังคม-ประชากร   เทคโนโลยี  

สิ่งแวดล้อม    เศรษฐกิจ  

การเมือง/นโยบาย   คุณค่า 
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4. ในปัจจัยเหล่านี้ ท่านคิดว่าปัจจัยที่มีผลต่ออนาคตการเกิดมากที่สุด  อันดับแรก มีอะไรบ้าง 

1……………………………………………………………………………………………………(สูง กลาง ต่ำ) 

2……………………………………………………………………………………………………(สูง กลาง ต่ำ) 

3……………………………………………………………………………………………………(สูง กลาง ต่ำ) 

4……………………………………………………………………………………………………(สูง กลาง ต่ำ) 

5……………………………………………………………………………………………………(สูง กลาง ต่ำ) 

.ในปัจจัยที่ได้เลือกมา ผลกระทบของแต่ละปัจจัยอยู่ในระดับใด  ) สูง กลาง ต่ำ( 

.ในปัจจัยที่ได้เลือกมา ความไม่แน่นอนที่ปัจจัยนั้นจะเกิดข้ึนอยู่ในระดับใด )สูง กลาง ต่ำ( 

.คำถามช่วงที่ 2  

สิ่งแวดล้อม       

หากในเมือง )กรุงเทพมหานคร (มีสิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึน คุณจะตัดสินใจมีบุตรหรือไม่        

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ในความคิดเห็นของคุณสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมกับการตัดสินใจมีบุตร ควรประกอบไปด้วยอะไรบ้างและ.มี
ลักษณะอย่างไร 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ทีอ่ยู่อาศัย ขนาด/ทำเลที่ตั้ง/ราคา มีผลต่อการตัดสินใจมีคู่สมรสและการมีบุตรหรือไม่ เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การเดินทาง ที่สะดวกสบายขี้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาตั้งครรภ์มีผลต่อการตัดสินใจมีคู่สมรสและการมีบุตร

หรือไม่เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

การเข้าสังคม สภาพแวดล้อมของเมืองในปัจจุบันทำให้เกิดการพบปะและการเข้าสังคมได้ง่ายหรือยากข้ึน 

อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สังคม-ประชากร  
หากสังคมมีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นท่านจะตัดสินใจมีบุตรหรือไม่ เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หากค่านิยมในการมีบุตรเปลี่ยนแปลงไป เช่น ไม่จำเป็นต้องมีทายาทสืบสกุลแล้ว ท่านจะตัดสินใจมีบุตรหรือไม่
เพราะเหตุใด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

บทบาทของเพศชายหรือคู่สมรสในการเลี้ยงดูบุตร มีผลต่อการตัดสินใจมีบุตรหรือไม่ เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เมื่อประชากรลดต่ำลง ท่านคิดอย่างไรกับการให้คนต่างชาติมาอยู่เมืองไทยมากขึ้นและท้ายที่สุดกลายเป็นคน
ไทย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เทคโนโลยี      
หากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์มีคุณภาพมากข้ึนและค่าใช้จ่ายสามารถเข้าถึงได้ท่านจะตัดสินใจมีบุตรหรือไม่  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
เศรษฐกิจ       
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีผลต่อการตัดสินใจมีบุตรของคุณหรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หากมีจะเป็นสถานการณ์เศรษฐกิจลักษณะอย่างไรที่มีผลต่อการตัดสินใจมีบุตร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การเมือง/นโยบาย  
สถานการณ์ทางการเมืองมีผลต่อการตัดสินใจมีบุตรของคุณหรือไม่ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..............  
หากมีจะเป็นสถานการณ์การเมืองลักษณะอย่างไรที่มีผลต่อการตัดสินใจมีบุตร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หากรัฐมีนโยบายสนับสนุนการมีบุตรหรือการดูแลเยาวชนจะมีผลต่อการตัดสินใจมีบุตรหรือไม่ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คุณค่า   
ในปัจจุบัน คุณมองการมีบุตรให้คุณค่าให้คุณอย่างไร และการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลต่อการตัดสินใจมีบุตร
หรือไม ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
คำถามช่วงท่ี  3  
1.ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ เหตุการณ์ อะไรบ้างที่จะทำให้สามารถบรรลุภาพอนาคตท่ีพึงประสงค์ได้ 
    เช่น ถ้าในอนาคต ช่วงเวลา 5 ปี 10 ปี 20 ปี อัตราการเกิดลดลงมากกว่าปัจจุบันมาก ท่านคิดว่าเราต้องมี 
นโยบายอะไรบ้างในปัจจุบันถ้าต้องการให้มีประชากรเพ่ิมข้ึน 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง  ไฟล์นำเสนอความก้าวหน้า 
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