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ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดท าการส ารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากรเป็นประจ าทุกระยะ ๑๐ ป ี
ในช่วงก่ึงกลางระหว่างปีที่มีการจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะ การส ารวจครั้งนี้เป็นการส ารวจครั้งที่ ๗ ได้
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ๕ รอบ แต่ละรอบห่างกัน ๓ เดือน การส ารวจตอบที่ ๑ เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลประชากรฐาน (base population)  ส่วนรอบที่ ๒-๕ เป็นการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเรื่อง การ
เกิดการตายของประชากรในครัวเรือนที่ได้สัมภาษณ์ในรอบท่ี ๑ 

กำรส ำรวจกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกร พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๔๙ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 ๑. เพ่ือหาระดับอัตราเกิด อัตราตาย อัตราเพิ่มของประชากร และอัตราเจริญพันธุ์ต่าง ๆ 
 ๒. เพ่ือทราบข้อมูลที่ส าคัญทางประชากรด้านภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะการตาย การวางแผนครอบครัว 
และอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 
 ๓. เพ่ือทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะและโครงสร้างของประชากร เช่น จ านวนประชากรตาม
หมวดอายุและเพศ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ เป็นต้น 
 ๔. เพ่ือใช้ประเมินอัตราเพ่ิมของประชากรในช่วงปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๙ 
(พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙) และใช้ในการปรับปรังการคาดประมาณประชากรครั้งต่อไป 

 รายงานฉบับนี้เสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของประชากรเน้นเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการเกิดและกาย
ตายเท่านั้น ส่วนข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างและแนวโน้มของประชากรในช่วงกึ่งกลางระหว่างปี
ที่ท าส ามะโนประชากรได้น าเสนอในรายงานลักษณะของประชากรจากการส ารวจการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากร พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๔๙ ซึ่งได้จัดพิมพ์รายงานเรียบร้อยแล้ว 

 การส ารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๔๙ เป็นการส ารวจด้วยวิธีตัวอย่างทุก
จังหวัด ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล โดยเขตแจงนับในเขตเทศบาลเลือกเป็นชุมรุมอาคารตัวอย่าง 
และเขตแจงนับนอกเขตเทศบาล เลือกเป็นหมู่บ้านตัวอย่าง โดยมีจ านวนชุมรุมอาคาร/หมู่บ้านตัวอย่างทั้งสิ้น
ประมาณ ๒,๐๕๐ เขต และครัวเรือนที่อยู่ในขอบข่ายการส ารวจ คือครัวเรือนส่วนบุคคลและครัวเรือนพิเศษที่
ถูกเลือกเป็นครัวเรือนตัวอย่างทุกครัวเรือนในชุมรุมอาคาร/หมู่บ้านตัวอย่าง โดยมีจ านวนครัวเรือนส่วนบุคคล
ตัวอย่างทั้งสิ้นประมาณ ๘๒,๐๐๐ ครัวเรือน 

 ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น ๕ รอบ แต่ละรอบห่างกัน ๓ เดือน ดังนี้ รอบที่ ๑  ๑๐-๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๔๘  รอบที่ ๒  ๑๐-๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๘  รอบที่ ๓ ๑๐-๒๔ มกราคม ๒๕๔๙ รอบที่ ๔ ๑๐-
๒๔ เมษายน ๒๕๔๙ และ รอบท่ี ๕  ๑๐-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙  ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจการเปลี่ยนแปลง
ของประชากร พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๔๙ สามาถน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาลักษณะโครวงสร้างและแนวโน้ม
ของประชากรเพ่ือวางแผนก าหนดนโยบาย ทิศทางในการพัฒนาประชากร เศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้  



๒ 
 
ใช้ในการประเมินอัตราเพิ่มของประชากรในช่วงปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๙ (พ.ศ.
๒๕๔๕-๒๕๔๙) และใช้ในการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรของประเทศ อีกทั้งใช้ในการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัยของหน่วยงาน สถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจต่อไป 

๑. กำรเกิด กำรตำย และกำรเพิ่มของประชำกร 

 แนวโน้มอัตราเกิดของประเทศไทยลดลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในทุก ๆ ๑๐ ปีที่ได้ท าการส ารวจ
การเปลี่ยนแปลงของประชากร พบว่า ในปี ๒๕๑๗-๒๕๑๙ มีอัตราเกิด ๓๕.๖ ต่อประชากรพันคน  ปี 
๒๕๒๘-๒๕๒๙ อัตราเกิดลดลงเป็น ๒๓.๙ ต่อประชากรพันคน และลดลงเป็น ๑๗.๙ และ ๑๐.๙  ในปี 
๒๕๓๘-๒๕๓๙ และ ๒๕๔๘-๒๕๔๙ ในขณะที่อัตราตายก็ลดลง แต่เป็นการลดลงค่อนข้างช้า ดังจะเห็นได้ว่า 
ในปี ๒๕๑๗-๒๕๑๙ มีอัตราตาย ๘.๖ ต่อประชากรพันคน ลดลงเป็น ๖.๔ ต่อประชากรพันคน  ในปี ๒๕๒๘-
๒๕๒๙ และลดลงเป็น ๖.๐ ต่อประชากรพันคน  ในปี ๒๕๓๘-๒๕๓๙ และ ในปี ๒๕๔๘-๒๕๔๙ อัตราตาย
เพ่ิมขึ้นเป็น ๖.๘ ต่อประชากรพันคน จากผลต่างของอัตราเกิดและอัตราตายท าให้ทราบอัตราเพ่ิมตาม
ธรรมชาติในปี ๒๕๑๗-๒๕๑๙ ร้อยละ ๒.๗๐ ต่อปี ในปี ๒๕๒๘-๒๕๒๙ ร้อยละ ๑.๗๕  ในปี ๒๕๓๘-๒๕๓๙ 
ร้อยละ ๑.๑๙ และในปี ๒๕๔๘-๒๕๔๙ ลดลงเป็นร้อยละ ๐.๔๑  

๒. กำรเกิดระหว่ำงภำค 

 ในช่วงการส ารวจตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘ – กรกฎาคม ๒๕๔๙ ประมาณการเกิดมีจ านวน 
๗.๐๕ แสนคน เป็นเด็กชาย ๓.๖๔ แสนคน และเด็กหญิง ๓.๔๑ แสนคน คิดเป็นอัตราเกิด ๑๐.๘๕ ต่อ
ประชากรพันคน อัตราเกิดในเขตเทศบาลต่ ากว่านอกเขตเทศบาล  

 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาค พบว่า กรุงเทพมหานครมีอัตราเกิดต่ าสุด ๘.๖. ต่อประชากรพันคน 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราเกิดสูงสุด ๑๒.๒๔ ต่อประชากรพันคน ส่วนภาคกลาง และภาคเหนือ มี
อัตราเกิดใกล้เคียงกัน คือ ๑๐.๑๓ และ ๙.๗๘ ส่วนภาคใต้ มีอัตราเกิดเท่ากับ ๑๑.๗๘ ต่อประชากรพันคน 

๓. กำรเกิดตำมหมวดอำยุของมำรดำ 

 เมื่อพิจารณาการเกิดตามหมวดอายุของมารดา พบว่า ทารกเกือบทั้งหมดเกิดจากมารดาที่อยู่ในวัย
เจริญพันธุ์อายุ ๑๕.๔๙ ปี มีเพียงร้อยละ ๐.๕ เกิดจากมารดาที่มีอายุ ๑๐-๑๔ ปี ร้อยละ ๐.๐๖ เกิดจาก
มารดาที่มีอายุ ๕๐-๖๐ ปี และทารกส่วนใหญ่ ร้อยละ ๗๒.๗ เกิดจากมารดาที่มีอายุ ๒๐-๓๔ ปี ซึ่งเป็นวัยที่
เหมาะสมในการมีบุตร 

๔. สถำนที่เกิด  และกำรแจ้งเกิด 

 ทารกส่วนใหญ่ ร้อยละ ๙๖.๒ เกิดที่โรงพยาบาล เป็นโรงพยาบาลของรัฐบาล ร้อยละ ๘๙.๕ และ
โรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ ๖.๗  ที่เหลือเกิดที่สถานีอนามัย/ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือศูนย์สุขภาพชุมชน 
ร้อยละ ๑.๒ ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก ร้อยละ ๑.๒ และมีเพียงร้อยละ ๐.๗ เกิดท่ีบ้าน  ร้อยละ ๐.๑ เกิดบนรถ
หรือเรือ ในภาพรวมร้อยละของทารกที่อยู่ในเขตเทศบาลเกิดที่โรงพยาบาลในสัดส่วนที่มากกว่านอกเขต
เทศบาล (ร้อยละ ๙๗.๖ และร้อยละ ๙๕.๘) และสัดส่วนทารกในเขตเทศบาลที่เกิดในโรงพยาบาลเอกชน



๓ 
 
มากกว่าทารกนอกเขตเทศบาลกว่าสามเท่า และสัดส่วนทารกนอกเขตเทศบาลเกิดที่บ้านมากกว่าในเขต
เทศบาลประมาณ ๙๐ เท่า นอกจากนี้ พบว่าสัดส่วนสถานที่เกิดของทารกเพศหญิงและเพศชาย ส่วนใหญ่
ร้อยละ ๙๖.๗ ได้รับใบสูติบัตรแล้ว 

 จากจ านวนทารกที่เกิดทั้งสิ้น มีการแจ้งเกิดแล้ว ร้อยละ ๙๘.๔ ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๖.๗ ได้รับใบ
สูติบัตรแล้ว มีเพียงร้อยละ ๑.๗ ที่ยังไม่ได้รับใบสูติบัตร ทารกที่เกิดนอกเขตเทศบาลมีสัดส่วนการแจ้งเกิดสูง
กว่าในเขตเทศบาล (ร้อยละ ๙๗.๒ และร้อยละ ๙๕.๑) และทารกเพศหญิงมีสัดส่วนการแจ้งเกิดใกล้เคียงกับ
เพศชาย (ร้อยละ ๙๖.๘ และร้อยละ ๙๖.๕) 

 เมื่อพิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของการแจ้งเกิดระหว่างภาค พบว่า กรุงเทพมหานคร มีสัดส่วน
การแจ้งเกิดสูงสุด ร้อยละ ๙๙.๑ และภาคเหนือ มีสัดส่วนการแจ้งเกิดต่ าสุด ร้อยละ ๙๗.๖ และแนวโน้มการ
แจ้งเกิดสูงข้ึนทกุภาค ซึ่งเปรียบเทียบโดยไม่ค านึงถึงการแจ้งเกิดและได้รับใบสูติบัตรแล้วหรือยัง 

๕. กำรตำยระหว่ำงภำค 

 จากการส ารวจได้ประมาณจ านวนคนตายมีจ านวน ๔.๔๐ แสนคน เป็นชาย ๒.๔๓ แสนคน และเป็น
หญิง ๑.๙๗ แสนคน คิดเป็นอัตราตาย ๖.๗๖ ต่อประชากรพันคน อัตราตายในเขตเทศบาลต่ ากว่านอกเขต
เทศบาล (๕.๐๙ และ ๗.๔๘ ต่อประชากรพันคน) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาค พบว่า กรุงเทพมหานครมี
อัตราตายต่ าสุด ๔.๒๓ ต่อประชากรพันคน ในขณะที่ภาคเหนือมีอัตราตายสูงสุด ๑๐.๒๘ ต่อประชากรพันคน
ส่วนภาคกลางและภาคใต้มีอัตราตายใกล้เคียงกัน คือ ๕.๕๗ และ ๕.๗๒ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
อัตราตาย ๖.๙๕ ต่อประชากรพันคน 

๖. สถำนที่ตำยและกำรแจ้งตำย 

 เมื่อพิจารณาสถานที่ตาย พบว่า คนตายส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๑.๗ ตายที่บ้าน รองลงมาตายที่
โรงพยาบาลของรัฐ ร้อยละ ๓๕.๖ โรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ ๓.๙ ตายระหว่างทาง ร้อยละ ๔.๐ ตายในน้ า 
ร้อยละ ๑.๑ ตายที่อ่ืน ๆ ร้อยละ ๓.๔ และท่ีน่าสังเกตคือ สัดส่วนผู้สูงอายุตายที่บ้านสูงกว่าวัยอ่ืน ๆ และเด็ก
อายุ ๕-๙ ปี ตายในน้ า ในสัดส่วนที่มากกว่าตายที่โรงพยาบาล ที่บ้าน และตายระหว่างทาง ในขณะเดียวกัน
สัดส่วนเด็กอายุ ๕-๙ ปี ที่ตายในน้ า มีสัดส่วนมากกว่าวัยอื่น ๆ 

 จากจ านวนคนตายทั้งสิ้น มีการแจ้งตาย ร้อยละ ๙๘.๔ ซึ่งได้รับใบมรณะบัตร ร้อยละ ๙๕.๒ ที่เหลือ
ร้อยละ ๓.๒ ยังไม่ได้รับในมรณะบัตร นอกจากนี้ พบว่า สัดส่วนการแจ้งตายในเขตเทศบาลใกล้เคียงกับนอก
เขตเทศบาล (ร้อยละ ๙๘.๕ และร้อยละ ๙๘.๔) และสัดส่วนการแจ้งตายของคนตายที่เป็นเพศชายและเพศ
หญิงใกล้เคียงกันทั้งในภาพรวมประเทศและนอกเขตเทศบาล แต่ในเขตเทศบาลสัดส่วนการแจ้งตายของคน
ตายที่เป็นเพศชายสูงกว่าเพศหญิงเล็กน้อย (ร้อยละ ๙๙.๑ และร้อยละ ๙๗.๖) 

 จากผลการส ารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากรที่ ๒๕๓๘-๒๕๓๙ และปี ๒๕๔๘-๒๕๔๙ ซึ่ง
เปรียบเทียบการแจ้งตายโดยไม่ค านึงถึงว่าจะได้รับใบมรณะบัตรหรือยัง พบว่า แนวโน้มการแจ้งตายระหว่าง
ภาคเพ่ิมข้ึนทุกภาค โดยเฉพาะภาคใต้เพ่ิมข้ึนในสัดส่วนที่มากกว่าภาคอ่ืน ๆ จากร้อยละ ๘๗.๙ ในปี ๒๕๓๘-



๔ 
 
๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๙๘.๑ ในปี ๒๕๔๘-๒๕๔๙ นอกจากนี้ จะเห็นว่าอัตราส่วนร้อยละของความครบถ้วน
สมบูรณ์ของการจดทะเบียนการแจ้งตายของกรุคงเทพมหานครครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐.๐ 

๗. สำเหตุกำรตำย 

 โดยภาพรวมแล้วคนตายส่วนใหญ่ร้อยละ ๑๖.๒๑ มีสาเหตุการตายจากโรคไม่ติดเชื้อ (โรคมะเร็ง) 
เป็นอันดับหนึ่ง (ไม่นับการตายด้วยสาเหตุชราภาพที่มีถึงร้อยละ ๒๓.๕) ซึ่งใกล้เคียงกับการตายด้วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือดประมาณร้อยละ ๑๖.๑๙ รองลงมา เป็นการตายจากการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ ร้อยละ ๗.๙ 
จากโรคติดเชื้อ ร้อยละ ๗.๗ 

๘. แนวโน้มอัตรำตำยของทำรกและเด็ก 

 ในอดีตที่ผ่านมา ความเจริญด้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศยังไม่ดีพอ ส่งผลให้
อัตราตายของทารกค่อนข้างสูง จากผลการส ารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากรทุก ๑๐ ปี พบว่า อัตราตาย
ของทารกสูงถึง ๘๔.๓ ต่อเด็กเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ หมายความว่า ในจ านวนเด็กเกิด 
๑,๐๐๐ คน จะมีเด็กทารกตายประมาณ ๘๔ คน และผลการส ารวจครั้งต่อมาอัตราตายของทารกลดลงเป็น 
๕๑.๘, ๔๐.๗, ๒๖.๑ และปีล่าสุดที่ส ารวจคือปี ๒๕๔๘-๒๕๔๙ อัตราตายของทารกลดลงอย่างมากเหลือ 
๑๑.๓ ต่อเด็กเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คน และพบว่า อัตราตายของทารกในเขตเทศบาลต่ ากว่านอกเขตเทศบาล 
(๗.๙ และ ๑๒.๔ ต่อเด็กเกิดมีชีพ ๑,๐๐ คน) นอกจากนี้ อัตราตายของเด็กอายุต่ ากว่า ๕ ปี มีแนวโน้มลดลง
เช่นเดียวกัน โดยปี ๒๕๔๘-๒๕๔๙ มีอัตราตายของเด็กเท่ากับ ๑๕.๗ ต่อเด็กเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คน 

สรุปภำพรวม 

 โดยรวมแล้ว ผลการส ารวจเปลี่ยนแปลงของประชากรท าให้ทราบว่าในปี ๒๕๔๘-๒๕๔๙ ประเทศ
ไทยมีอัตราเกิด ๑๐.๙ ต่อประชากรพันคน และอัตราตาย ๖.๘ ต่อประชากรพันคน ท าให้อัตราเพ่ิมตาม
ธรรมชาติเท่ากับร้อยละ ๐.๔๑ ต่อปี และแนวโน้มอัตราเกิดลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงที่มีการ
รณรงค์เรื่องการวางแผนครอบครัว ตามนโยบายประชากรในปี ๒๕๑๓ ท าให้อัตราเกิดลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
ในช่วงปี ๒๕๑๗-๒๕๑๙ ถึงปี ๒๕๒๘-๒๕๒๙ และอัตราตายลดลงเช่นกัน แต่เป็นการลดลงอย่างช้า ๆ ในช่วง
ปี ๒๕๒๘-๒๕๒๙ ถึงปี ๒๕๓๘-๒๕๓๙ และกลับเพ่ิมข้ึนในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๔๙ จากการที่มีจ านวนทารกเกิด
ลดน้อยลง จนอัตราเจริญพันธุ์ต่ ากว่าระดับทดแทน ย่อมส่งผลถึงโครงสร้างประชากรของประเทศที่เข้าสู่
โครงสร้าง ประชากรผู้สูงอายุ คือ ประเทศจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ พบว่าอัตราตายของ
ทารกเท่ากับ ๑๑.๓ ซึ่งลดต่ าลงมาก เนื่องจากการแพทย์เจริญก้าวหน้ามากขึ้น รวมถึงการสาธารณสุข
กระจายทั่วถึง มารดาที่ตั้งครรภ์ได้รับการปากครรภ์และดูแลครรภ์จากแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มาก
ขึ้นถึงร้อยละ ๙๘.๙ โดยส่วนใหญ่ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล (รายงานการส ารวจอนามัยเจริญพันธุ์ พ.ศ.๒๕๔๙) 
อีกท้ังทารกส่วนใหญ่เกิดจากมารดาที่อยู่ในวัยที่เหมาะสมจะมีบุตร คือ วัยเจริญพันธุ์อายุ ๑๕-๔๙ ปี และส่วน
ใหญ่ร้อยละ ๙๖.๒ คลอดที่โรงพยาบาลโดยอยู่ในความดูแลของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ท าให้
ทารกท่ีคลอดมามีสุขภาพแข็งแรงอยู่รอดมากข้ึน 

-------------------- 


