ความสัมพันธระหวางประชากรกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย
ในรอบปที่ผานมานี้ (2510) มีเสียงแสดงความปริวิตกเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของประชา
กรชาวไทยอยางมากมาย หลายคนเกรงวา หากสถานการณทรงตัวอยูเชนนี้ นานไปอาหารจะผลิต
ไดไมเพียงพอแกการบริโภค ยิ่งเมื่อพิจารณาถึงแนวโนมของปริมาณอาหารที่โลกผลิตได ซึ่งนับวันแต
จะลดลงเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ก็ยิ่งแสดงใหเห็นวา เสียงปริวิตกดังกลาวมิได
ปราศจากมูลเสียเลยทีเดียว ในป พ.ศ.2508 ดร. ดี.อาร. เซน (D.R. Sen) ผูอํานวยการองคการอาหาร
และเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) บรรยายถึงสถานการณอันเลวรายดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรร
มาธิการประชากรแหงสหประชาชาติ (United Nations Population Commission) ความตอนหนึ่งวา
“…เปนที่ประจักษแลววา สันติภาพหรือความมั่นคงของโลกจะไมมีวันสิ้นสุดลงถาหากสามารถขจัด
ความหิวโหยและความตองการใหหมดสิ้นไป อันที่จริงอันตรายมิไดเกิดขึ้นเฉพาะแตสุขภาพอนามัย
และความสุขของปจเจกชนเทานั้น หากยังกระทบถึงพื้นฐานของสังคมเสรีประชาธิปไตยดวย ชวงเวลา
35 ปขางหนา ที่สุดแหงศตวรรษนี้ ในทัศนะของขาพเจา จะเปนชวงเวลาแหงวิกฤติการณในประวัติ
ศาสตรมนุษยชาติ เราจะตองใชมาตรการตางๆ อยางเต็มที่ ทั้งโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
และการรักษาอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรใหคงที่ มิฉะนั้นเราจะตองเผชิญกับความหายนะอันใหญ
หลวง อยางที่ไมเคยปรากฏมากอน เราตองพึงสําเหนียกวา ในสถานการณปจจุบัน ไมวาจะเปนความ
กาวหนาหรือความหายนะอันมีไมจํากัด มิไดเกิดขึ้นเฉพาะแตประเทศหนึ่งประเทศใดเทานั้น หากเกิด
แกโลกทั้งมวล…”(Berelson 1966 : 3) สําหรับประเทศไทยนั้น แมแตรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
คนปจจุบันก็ยังแสดงความหวงใยวา หากผลผลิตตอไรของเรายังไมสูงขึ้นอยางพอเพียง หรือหากยัง
ไมมีมาตรการใดๆที่จะใชลดอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรแลว ในอีก 25-30 ปขางหนา ประเทศไทย
จะไมสามารถสงขาวออกไปจําหนายตางประเทศ และที่สุดอาจประสบปญหาการขาดแคลนขาว
บริโภคดวย (พระประกาศสหกรณ 2510 : 3-6) นอกจากนี้การพัฒนาประเทศที่กําลังดําเนินอยูก็จะ
ประสบผลสําเร็จนอยกวาที่ควรจะเปน ดวยอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรที่สูงขึ้นนั้นจะมาถวงอัตรา
การเติบโต (Rate of Growth) ใหต่ําลงไปอีก ตั้งแตป พ.ศ. 2507 เปนตนมาอัตราการเติบโตเทากับ
7.8% ตอป ขณะเดียวกันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรเทากับ 3.2% ตอป (Buranasiri 1967) ทําให
รายไดตอบุคคล (Per Capita Income) สูงขึ้นปละ 4.6% แตถาหากอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรลดลง
แลว รายไดตอบุคคลจะเพิ่มสูงขึ้นในอัตราเร็วกวานี้ อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงระดับราคาที่สูงขึ้น
ดวยแลว รายไดตอบุคคลที่แทจริง (in real term) จะเพิ่มขึ้นในอัตราชากวานี้ เพราะเหตุวา นับแตปที่
ประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก (พ.ศ. 2504) เปนตนมา ระดับราคาไดเพิ่มสูงขึ้นทุกๆป
เหตุฉะนี้ ปญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรจึงนับเปนปญหาที่พึงพิจารณาอยางยิ่ง นักวิชาการเองยังมี
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ความเห็นแตกแยกออกเปนหลายฝกหลายฝาย และรัฐบาลก็ยังไมมีนโยบายที่แนนอนเกี่ยวกับเรื่องนี้
เมื่อเร็วๆนี้ นายเฮนรี่ เอฟ. แม็กคัสเกอร (Henry F. McCusker) ไดเขียนบทความเรื่อง “The
Relationship Between Population and the Economic and Social Development of Thailand”1 ผูเขียน
เห็นวามีสาระนาสนใจ จึงเก็บความนํามาเลาสูกันฟง เพื่อชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางการเติบโต
และโครงสรางของประชากรกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่จริงแลวไมเฉพาะแตการเปลี่ยน
แปลงดานประชากรเทานั้นที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาประเทศ หากทวาการพัฒนาประเทศก็มีอิทธิพล
ตอสภาวการณดานประชากรดวย อยางไรก็ตาม บทความนี้จะกลาวเนนถึงผลกระทบของการเพิ่มขึ้น
ของประชากรที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพราะเหตุวา เปนผลที่เกิดขึ้นโดยตรง และเกิดขึ้น
มากกวาผลในทางกลับกัน
แนวความคิดเกี่ยวกับปญหาประชากรมีมาตั้งแตคริสตวรรษที่ 18 นักเศรษฐศาสตร
สํานักคลาสสิก (Classical Economists) โดยเฉพาะโธมัส โรเบิรต มัลธัส (T.R. Malthus) และ เดวิด
ริคารโด (David ricardo) มีความเห็นวา ประชากรจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกวาการเพิ่มขึ้นของอาหาร
ซึ่งยังผลใหอัตราการตายสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากประชากรพากันอดตายและเปนโรคขาดอาหาร การที่
อัตราการตายสูงขึ้นนั้นยอมทําใหจํานวนประชากรลดลง อาหารที่บุคคลหนึ่งๆ จะมีบริโภคก็จะมีมาก
ขึ้น ความบริบูรณดานอาหารการกินจะทําใหจํานวนประชากรเริ่มเพิ่มขึ้น และในไมชาจะเพิ่มขึ้นสูง
กวาการเพิ่มขึ้นของอาหารอีกครั้งหนึ่ง ตามนัยนี้ ทรัพยากรธรรมชาติจึงเปนเครื่องกําหนดดุลยภาพของ
ประชากร คําทํานายของมัลธัสและริคารโดในกรณีของยุโรปนั้น ประสบความผิดพลาดดวยเหตุผล 2
ประการ คือ ประการแรก ในศตวรรษที่ 19 และ 20 ชาวยุโรปไดอพยพไปยังสวนอื่นๆ ของโลก ทําให
แรงกดดันดานประชากรของยุโรปลดลง และประการที่สอง การประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ อันเนื่องมา
จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมไดยังผลใหเทคโนโลยี และประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น อยางไรก็ตาม
แมทฤษฎีของมัลธัสและริคารโดจะใชไมไดสําหรับประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแลว แตก็ยังใชไดดี
สําหรับประเทศดอยพัฒนาที่มีประชากรอยางลนหลาม
นายแมคคัสเกอรกลาวถึง Optimum Population Theory วาเปนทฤษฎีที่พยายามแสวง
หาขนาดประชากรที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ยัง
ไมกาวหนาเทาที่ควร ทั้งทฤษฎีนี้ก็เปนการวิเคราะหในสภาวะนิ่ง (Static) มิไดคํานึงถึงสภาวะที่กําลัง
เคลื่อนไหว (Dynamic) การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิด
หรืออัตราการตาย หรือทั้งสองอยาง และในบางกรณีตองพิจารณาอัตราการอพยพดวย อัตราการเพิ่ม
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ตีพิมพในวารสาร สังคมศาสตรปริทัศน ปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน – สิงหาคม 2510) หนา 19-38 และ
ตอมาใน วารสารเศรษฐศาสตร ปที่ 2 เลมที่ 1 (2510) หนา 132-152 ฉบับหลังมีรายละเอียดพิสดารกวาฉบับแรกใน
บางตอนและดอยกวาในบางตอน
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ขึ้ น ของประชากรเป น เรื่ อ งสําคั ญ ในการพิ จ ารณาว า จะต อ งอาศั ย การลงทุ น เพิ่ ม ขึ้ น อี ก เท า ใด
จึงจะทําใหสามารถรักษาระดับรายไดตอบุคคลตามเปาหมายที่กําหนดไว เพราะเหตุวา หากประชากร
เพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วยิ่งขึ้นเทาใด ก็ยิ่งตองการทรัพยากรในการลงทุนมากขึ้นเทานั้น ซึ่งก็หมายความวา
จะตองลดการบริโภคและเพิ่มการออม ในประเทศดอยพัฒนาซึ่งรายไดตอบุคคลอยูในระดับต่ํา การ
ลดการบริโภคและการเพิ่มการออมจะทําไดยากยิ่ง โดยเฉพาะในกรณีที่รายไดสวนใหญใชไปในการ
บริโภคอาหาร และในขณะที่ทุนไมอาจเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกับการเพิ่มขึ้นของประชากรแลว ยอมตอง
นําทุนที่มีอยูไปใชในการผลิตสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ นับแตโรงเรียน โรงพยาบาล บริการชุมชน
และสถาบันเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมอื่นๆ
นอกจากขนาดของประชากรและอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรแลว ลักษณะการ
กระจายอายุประชากร (Age Distribution) ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพราะจะชวยใหทราบถึง “อัตราสวนการพึ่งพาอาศัยกัน” (Dependency Ratio) ซึ่งแสดงใหเห็น
ความสัมพันธระหวางจํานวนคนไมทํางานกับจํานวนคนทํางานในประเทศดอยพัฒนาทั่วไป ผูที่
ไมทํางาน ไดแก เด็กอายุต่ํากวา 15 ป และผูมีวัยสูงกวา 60 ป ยิ่งเมื่อมีอัตราการเกิดอยูในระดับสูงถึง
40-45 คน ตอประชากร 1000 คนเชนนี้ ก็ยิ่งเปนเหตุใหจํานวนเด็กที่ยังไมอยูในวัยทํางานมีเปนจํานวน
มาก และยิ่งอัตราการตายลดลง จํานวนผูที่มีอายุเกินกวา 60 ปก็ยิ่งมีมากขึ้น ผลก็คือ อัตราสวนระหวาง
แรงงานในการผลิตตอประชากรทั้งสิ้นจะอยูในระดับต่ํา หรืออีกนัยหนึ่ง มีผูบริโภคจํานวนมาก แตมีผู
ผลิตจํานวนนอย อัตราสวนดังกลาวนี้จะสูงขึ้นถาหากลดอัตราการเกิดใหต่ําลง
อยางไรก็ตาม มีผูที่เห็นไปในทางที่ดี (Optimistic) วา แนวโนมของประชากรโลกใน
ปจจุบันเปนไปในทางที่สนับสนุนวา การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจะชวยลดอัตราการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรใหต่ําลง ดังปรากฏในประเทศดอยพัฒนาหลายประเทศ ในประเทศกําลังพัฒนาอัตราการ
ตายลดลง ทั้งนี้เนื่องจากความกาวหนาทางดานสาธารณสุขและการแพทย ในเวลาตอมาอัตราการเกิด
ก็ลดลงดวย แตเปนไปอยางเชื่องชา เพราะตองอาศัยการปรับตัวดานวัฒนธรรม สังคม และทัศนคติ
ซึ่งกินเวลานาน
สําหรับประเทศไทย จากการสํามะโนประชากรในป พ.ศ.2503 ปรากฏวามีประชากร
ทั้งสิ้น 26.9 ลานคน และประมาณวาเพิ่มขึ้นเปน 28.8 ลานคนในป พ.ศ.2506 และ 33.2 ลานคนในป
พ.ศ.2510 เทียบกับจํานวนประชากร 5-6 ลานคนในป พ.ศ.2393 8.3 ลานคนในป พ.ศ. 2454 ซึ่งเปน
ปแรกที่มีการสํามะโนประชากร และ 17.4 ลานคนในป พ.ศ.2490
ในจํานวนประชากรทั้งสิ้น อาศัยอยูในชนบทถึง 90% สวนอีก 10% อาศัยอยูตามศูนย
ชุมนุมชนสําคัญๆ สามในสี่อาศัยอยูในกรุงเทพฯ และธนบุรี การสรางบานแปงเมือง (Unbanization)
เปนไปอยางรวดเร็วระหวางป พ.ศ.2490-2503 จํานวนประชากรในพระนคร-ธนบุรี เพิ่มขึ้นถึง 118%
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ในขณะที่ประชากรทั่วราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นเพียง 50% การขยายตัวของเมืองอยางรวดเร็วเชนนี้ยอม
กอใหเกิดปญหาดานการขนสง สุขาภิบาล ที่อยูอาศัย และการศึกษาในอนาคตโดยมิพักตองสงสัย2
จํานวนประชากรในป พ.ศ.2503 จําแนกตามเพศ เปนเพศชาย 13.5 ลานคน และเพศ
หญิง 13.5 ลานคน ซึ่งเปนอัตราสวนตามปกติ แตที่นาสังเกตก็คือ ประชากรที่มีวัยต่ํากวา 15 ป มีอัตรา
สวนสูงถึง 45% ของประชากรทั้งสิ้น (12.1 ลานคน จาก 26.9 ลานคน) ซึ่งสูงกวาอัตราสวนในอินเดีย
(40%) ทั้งนี้เปนผลเนื่องจากอัตราภาวะเจริญพันธุ (Fertility Rate) สูง และอัตราการตายของทารก
(Infant Mortality) ต่ํา ประกอบกับการศึกษาและสวัสดิภาพสังคมที่ดีขึ้น สําหรับประชากรที่มีอายุสูง
กวา 60 ปนั้นมีถึง 1.2 ลานคน รวมแลวมีจํานวนผูที่ไมทํางานถึง 13.3 ลานคน สวนผูที่ทํางาน (อายุ
15-59 ป) มีเพียง 13.6 ลานคน เพราะฉะนั้นอัตราสวนการพึ่งพาอาศัยกัน (Dependency Ratio) ระหวาง
ผูไมทํางานกับผูทํางานจึงเปน 0.98 แสดงวา โดยเฉลี่ยแลว คนที่ทํางาน 1 คน จะตองเลี้ยงดูคน
ไมทํางาน 1 คน ในประเทศที่พัฒนาแลว อัตราสวนดังกลาวจะต่ํากวานี้
จากการสํามะโนประชากรในป พ.ศ.2503 อัตราการเกิดอยางคราวๆ เทากับ 43 คน
ตอประชากร 1,000 คน ซึ่งต่ํากวาป พ.ศ.2473 และป พ.ศ.2493 แตสูงกวาในระยะเวลาระหวาง
สงครามโลกครั้งที่สอง นายแมคคัสเกอรกลาววา ในปจจุบันไมมีทีทาวา อัตราการเกิดดังกลาวนี้จะ
ลดลง สําหรับอัตราการตายนั้นประมาณวา 13 คนตอประชากร 1,000 คน แตขณะนี้ (พ.ศ.2510) ลดลง
เหลือเพียง 10 คนตอประชากร 1,000 คน เดิมในป พ.ศ.2473 อัตราการตายเทากับ 31 คนตอประชากร
1,000 คน และลดลงเหลือ 22 คนตอประชากร 1,000 คนในป พ.ศ.2493 การที่อัตราการตายลดลงนั้น
ก็เนื่องจากความกาวหนาทางสาธารณสุขและสุขาภิบาล สวนอัตราการอพยพนั้นอยูในระดับต่ํามาก
และไมสูมีความสําคัญนัก เพราะฉะนั้นอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรซึ่งพิจารณาจากอัตราการเกิด
และอัตราการตายจึงเทากับ 3.3% ตอป นับวาเปนอัตราสูงสุดในอาเซีย และคาดวา หากประชากรยังคง
เพิ่มขึ้นในอัตรานี้ ภายใน 20 ป ประชากรจะเพิ่มขึ้นเปนสองเทา สําหรับปญหาในดานการรวบรวม
ขอมูลนั้นจะไมกลาวถึงในบทความนี้
เมื่อพิจารณาสถานการณดานประชากรในอดีต จะเห็นไดวา ในป พ.ศ.2393 ประเทศ
ไทยมีประชากรเพียง 6 ลานคน และเพิ่มขึ้นเปน 8 ลานคนในป พ.ศ.2454 ซึ่งเปนปแรกที่มีการ
สํามะโนประชากร จนถึงป พ.ศ.2490 ประชากรไดเพิ่มขึ้นกวา 2 เทา และในปจจุบันประชากรจํานวน
33 ลานคน เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2490 เกือบสองเทา ถาหากอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรยังคงสูงเชนนี้
ในป พ.ศ.2529 จํานวนประชากรทั้งสิ้นจะเทากับ 64 ลานคน และเทากับ 103 ลานคนในป พ.ศ.2543
2

ขณะนี้ (2511) รัฐบาลกําลังดําเนินโครงการเกี่ยวกับ Greater Bangkok เพื่อจัดการวางผังเมืองใหม และ
กําหนดประชากรสูงสุดไวเพียง 7 ลานคน เพื่อความเหมาะสมในการจัดสรรบริการสาธารณูปโภคและสวัสดิภาพ
สังคม… ผูเขียน
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แตถาหากเราลดอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรลง 10% ทุกระยะเวลา 5 ป ระหวางป พ.ศ.2513
ถึง พ.ศ.2543 แลว อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรจะลดลงจาก 3.3 % เหลือ 1.8% กลาวคือ ลดลงถึง
53% ในระยะเวลา 30 ป ขอสมมติฐานนี้ขึ้นอยูกับเปาหมายในการลดอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร
โดยอาศัยโครงการวางแผนครอบครัว (Family Planning) วาจะประสบผลสําเร็จเพียงใด ถาหาก
สามารถลดการเพิ่มขึ้นของประชากรตามเปาหมายดังกลาวไดแลว จํานวนประชากรในป พ.ศ.2543 จะ
ลดลงเหลือเพียง 80 ลานคนเศษ แทนที่จะเปน 103 ลานคน
ผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของประชากรที่มีตอการพัฒนาสังคมไทยอาจพิจารณาได
ดังนี้
1. ผลที่มีตอกําลังแรงงาน (Labour Force)
คําวา “กําลังแรงงาน” นี้ นายแมคคัสเกอรหมายถึงผูที่อยูในวันทํางานระหวางอายุ
15-59 ป นิยามศัพทดังกลาวนี้แตกตางกับนิยามของสํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งถือเอาผูที่มีอายุ 11 ป
ขึ้นไปเปนกําลังแรงงาน เพราะเด็กในวันนี้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และอาจออกสูตลาด
แรงงานไดแลว (พร อุดมพงษ และคณะ 2506 : 143-165) นอกจากนี้ คํานิยามของนายแมคคัสเกอรยัง
มิไดพิจารณาถึงจํานวนผูทุพพลภาพ และผูที่สามารถทํางานได แตไมประสงคจะทํางานอีกดวย
ตามนัยของนายแมคคัสเกอร กําลังแรงงานของประเทศในป พ.ศ.2503 มีอยูเพียง
13.6 ลานคน (50.6 % ของประชากรทั้งสิ้น) และเพิ่มขึ้นเปน 44 ลานคน ในป พ.ศ.2543 (คิดเปน
42.7% ของประชากรทั้งสิ้น) แสดงใหเห็นวา อัตราสวนของกําลังแรงงานไดลดลง ซึ่งเทากับอัตรา
สวนการพึ่งพาอาศัยกัน (Dependency Ratio) ไดสูงขึ้น กําลังแรงงานแตละหนวยจะตองมีภาระเลี้ยงดูผู
ที่ไมทํางานมากขึ้น แตถาหากเราสามารถลดอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรแลว ในป พ.ศ.2543 จะมี
กําลังแรงงานเพียง 34 ลานคน แสดงวาจะตองมีการจางงานเพิ่มขึ้นเพียงอีก 18 ลานคน แทนที่จะเปน
28 ลานคน ในกรณีที่อตั ราการเพิ่มขึ้นของประชากรมิไดลดลง ซึ่งเปนภาระอันใหญหลวงของระบบ
เศรษฐกิจเมืองไทย เนื่องจากภาคอุตสาหกรรม (Industrial Sector) ไมใหญพอที่จะจางกําลังแรงงานที่
เพิ่มขึ้นไดหมด ทั้งลักษณะการลงทุนดานอุตสาหกรรมก็เนนหนักทางดานทุน (Capital–Intensive)
มากกวาดานแรงงาน ถาหากภาคอุตสาหกรรมไมอาจจัดสรรงานในอัตราที่เร็วเทา หรือเร็วกวาอัตรา
การเพิ่มขึ้นของประชากรแลว กําลังแรงงานที่เหลือจะตองหันไปทํางานในภาคเกษตรกรรมหรือภาค
บริการ ซึ่งประสิทธิภาพในการผลิตต่ําและการทํางานมิไดเปนไปอยางเต็มที่
นายแมคคัสเกอรมิไดวิเคราะหองคประกอบของกําลังแรงงาน ตลอดจนกําลังคน
เชิงยุทธศาสตร (Strategic Manpower) ซึ่งหมายถึงคนงานที่มีฝมือ นักวิชาการ และผูสําเร็จจาก
มหาวิทยาลัยทุกแขนง ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2510-2514) คาดวาจะมี
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การจางงานในป พ.ศ.2514 เพียง 16.76 ลานคน3 แตเรามีกําลังแรงงานถึง 19 ลานคน ถาอัตราการเพิ่ม
ขึ้นของประชากรยังคงเทาเดิม แสดงวาจะมีคนวางงานถึง 3.24 ลานคน ขณะเดียวกันแรงงานที่ไดรับ
การฝกอบรมในระหวางระยะเวลาที่ประกาศใชแผนฯนี้กลับมีเพียง 92,320 คน ทั้งที่มีความตองการถึง
118,300 คน แสดงวา เราประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีฝมือและมีการศึกษาถึง 25,980 คน7
ถาหากอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรยังสูงเชนนี้ แรงงานที่มีฝมืออาจเพิ่มตามขึ้นไมทัน
2. ผลที่มีตอการศึกษา
ถาหากอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรยังคงเทาเดิม จํานวนผูที่ตองการไดรับการ
ศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาในป พ.ศ.2543 จะมีมากกวาป พ.ศ. 2503 ถึง 4 เทา กลาว
คือ ในป พ.ศ.2503 ประชากรที่กําลังไดรับการศึกษาในทุกระดับมีเพียง 4.3 ลานคน และเพิ่มขึ้นเปน
17.0 ลานคนในป พ.ศ.2543 แตถามาตรการในการลดอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรไดผล จะเพิ่มขึ้น
เปน 13.6 ลานคนเทานั้น ในขณะที่อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงเชนนี้ ยอมทําใหอัตราสวน
ระหวางประชากรในวัยศึกษาตอประชากรทั้งสิ้นสูงขึ้น ยังผลใหมีความตองการอาคารเรียน ครู และ
อุปกรณการสอนมากขึ้นดวย ในทัศนะของผูเขียน ในภาวการณเชนนี้ยอมเปนการยากที่จะเพิ่มพูน
คุณภาพของการศึกษา ยิ่งถาหากงบประมาณดานการศึกษายังคงเพิ่มขึ้นในอัตราเทาเดิม ก็ยิ่งแสดงให
เห็นวา งบประมาณสวนที่เพิ่มขึ้นนั้นจะนําไปใชจายดานการศึกษาภาคบังคับของประชากรที่เพิ่มขึ้น
เทานั้น สวนการใหการศึกษาในระดับสูงยอมจะตองลดลง เวนแตวาจะลดคุณภาพของการศึกษาลง
เทานั้น จึงจะสามารถใหบริการการศึกษาในระดับนี้ใหเทาเดิม หรือมากขึ้นได สําหรับในดานจํานวน
ผูไดรับการศึกษานั้น ปรากฏตามสถิติในป พ.ศ.2507 วา ผูที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษามี
เพียง 8% และ 0.9% ของผูที่เขาเรียนในชั้นประถมศึกษา องคการ ECAFE ไดกําหนดอัตราสวน
มาตรฐานสําหรับประเทศตางๆในอาเซียไววา จํานวนนักเรียนที่เรียนตอในชั้นมัธยมศึกษาและอุดม
ศึกษาควรเปน 26% และ 2% ของผูที่เรียนในชั้นประถมศึกษา (ปวย อึ๊งภากรณ 2508 : 8-27) แสดงให
เห็นวา จํานวนผูไดรับการศึกษาในประเทศไทยยังอยูในระดับต่ํามาก และถาหากอัตราการใหบริการ
การศึกษาเพิ่มขึ้นไมทันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรแลว ในอนาคตอัตราสวนจํานวนผูไดรับการ
ศึกษาในระดับตางๆ เมื่อเทียบกับจํานวนผูไดรับการศึกษาชั้นประถมหรือเทียบกับจํานวนประชากรทั้ง
สิ้นยิ่งจะลดนอยลงไปอีก เด็กที่อยูในวัยศึกษาหากยังไมมีโอกาสไดรับการศึกษาแลว ยอมมีโอกาสกอ
ปญหาตางๆ ใหสังคมไดมากขึ้น ปญหาเกี่ยวกับเยาวชนจะเรื้อรังไปอีกนาน
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3. ผลที่มีตอคาใชจายดานสวัสดิการสังคม
ถาหากประชากรมีมากขึ้น คาใชจายเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกดานสาธารณสุข
และการแพทย สถาบันการศึกษา และบริการชุมชนยอมจะเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว ถาหากโครงการลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรประสบผลสําเร็จ ในป พ.ศ.2543 เราจะสามารถประหยัดรายจายดานนี้
ถึง 2.8 พันลานบาท และอาจนําไปลงทุนในดานอื่นที่กอใหเกิดผลิตผลไดมากกวาอีกดวย ทั้งนี้โดย
กําหนดใหคาใชจายดานสวัสดิการสังคมตอประชากรคนหนึ่งๆ เทากับ 120 บาท และเปนอัตราคงที่
ระหวางป พ.ศ.2513-2543
4. ผลที่มีตอการสงขาวออก
ถาอัตราการบริโภคขาวตอบุคคลในปหนึ่งๆ เทากับขาวเปลือก 235 กิโลกรัม และ
เปนอัตราคงที่ตลอดระยะเวลาระหวางป พ.ศ.2510-2543 แลว คาดวาประมาณป พ.ศ.2533 ประเทศ
ไทยจําตองซื้อขาวจากตางประเทศเพื่อการบริโภคภายใน ทั้งนี้เพราะการผลิตขาวเพิ่มขึ้นเพียงปละ 2%
แตประชากรเพิ่มขึ้นปละ 3.3% เวนแตจะมีการใชปุยมากขึ้น การทํานาปละ 2 ครั้ง การปรับปรุงเมล็ด
พันธุขาว และอื่นๆ อยางไรก็ตาม ในระยะยาวปริมาณขาวที่สงออกยอมจะตองไดรับความกระทบ
กระเทือน
มีผูเห็นวา ประเทศไทยจะตองกลายเปนผูซื้อขาวภายใน 26 ปขางหนา และถาเปน
ดังนั้น ประเทศใดเลาจะเปนประเทศผูสงขาวออก แนนอนทีเดียว ประเทศผูสงขาวออกในอนาคตจะ
ตองเปนประเทศผูเคยซื้อขาวและประสบผลสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตขาว และการลด
อัตราเพิ่มขึ้นของประชากรตลอดระยะเวลาอันยาวนาน และถาประเทศไทยกลายเปนประเทศผูซื้อขาว
แลว ก็จําเปนตองหาทางสงพืชอื่นหรือสินคาอุตสาหกรรมออกไปขายตางประเทศแทนขาว เพื่อจะไดมี
เงินตราตางประเทศสําหรับซื้อสินคาเขา ซึ่งคาดวาในป พ.ศ.2543 เราจะตองการเงินตราตางประเทศ
เพิ่มขึ้นเปน 2 เทาของป พ.ศ.2510 และถาอัตราสวนการซื้อสินคาตางประเทศตอบุคคลในป พ.ศ.2543
เทากับป พ.ศ.2510 แลว ราคาขาวเปลือกที่สงออกจะตองเพิ่มขึ้นเปนสองเทาเมื่อเทียบกับราคาสินคา
ขาเขา จึงจะมีเงินตราตางประเทศมากพอแกการสั่งซื้อสินคาเขา ทั้งนี้กําหนดใหปริมาณการสงขาวออก
คงที่ (Gray 1966: 58-76)
5. ผลที่มีตอพื้นที่ในการเพาะปลูกตอชาวนา 1 คน
ประมาณวา 82% ของกําลังแรงงานเปนชาวนาผูอาศัยอยูตามหมูบานในชนบทและ
เมืองเล็กๆ ถาหากประชากรยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราสูงเชนนี้ ภาคอุตสาหกรรมจะไมสามารถจัดสรรงาน
ใหทําไดหมด ยังผลใหจํานวนกําลังแรงงานในภาคเกษตรกรรมมีมากขึ้น แรงงานในชนบทซึ่งขณะนี้มี
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เพียง 12 ลานคน (82% ของ 13.6 ลานคน) จะเพิ่มขึ้นเปน 30 ลานคนในป พ.ศ. 2543 แตถาสามารถลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรตามเปาหมายแลว จะเหลือเพียง 23 ลานคน โดยเหตุที่จํานวนที่ดินเพื่อ
การเกษตรมีอยูจํากัด การที่แรงงานการเกษตรมีมากขึ้น ยอมทําใหจํานวนพื้นที่เพาะปลูกตอชาวนา
1 คนลดลง ในป พ.ศ.2508 ชาวนาคนหนึ่งๆ มีที่ดินสําหรับเพาะปลูกโดยเฉลี่ย 5.5 ไร แตในป
พ.ศ.2543 จะลดลงเหลือ 2.8 ไร หรือ 3.6 ไร ถาสามารถลดอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร
6. ผลที่มีตอรายไดตอบุคคล (Per Capita Income)
ดังที่ผูเขียนไดกลาวในตอนตนแลววา ถาหากอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรยังคงสูง
ขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่อัตราการเติบโตของรายไดประชาชาติคอนขางคงตัวเชนนี้ ยอมทําใหอัตราการ
เติบโตของรายไดตอบุคคลเพิ่มขึ้นชากวาที่ควรจะเปน และยิ่งพิจารณาถึงระดับราคาที่สูงขึ้นดวยแลว
บางปรายไดตอบุคคลอาจลดลงมาเสียอีก (ประพฤติ ราชูภิมล 2510 : 9-29 และ พร อุดมพงษ 2506 :
144) จากการศึกษาของนายแมคคัสเกอร ปรากฏวา ถาหากสามารถลดการเพิ่มขึ้นของประชากรตาม
เปาหมายที่ไดกลาวมาขางตนแลว ในป พ.ศ.2543 รายไดตอบุคคลจะสูงขึ้นกวากรณีที่ปลอยใหเปนไป
ตามอัตราในปจจุบันถึงกวา 2,000 บาท
ในตอนท า ยของบทความ นายแม็ ก คั ส เกอร ก ล า วถึ ง โครงการด า นประชากร
ในประเทศไทยและบริการการวางแผนครอบครัว ซึ่งเริ่มดําเนินการที่อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เมื่อกลางป พ.ศ.2507 การคุมกําเนิดโดยใชหวงวงแหวนพลาสติก (Inter-Uterine Device) และการทํา
หมัน เปนไปอยางไดผล สะทอนใหเห็นทัศนคติของประชาชนที่มีตอบริการการวางแผนครอบครัวไป
ในทางที่ดีอยูบาง อยางไรก็ตาม ยังมีผูคัดคานการวางแผนครอบครัวอยูเปนอันมาก ทั้งนี้โดยอางเหตุ
ผลตางๆ กันดังนี้
(1) ชาวไทยยังไมตองการการคุมกําเนิด และยังเกรงกลัวตอภัยที่เกิดจากการคุม
กําเนิด
แตจากการสํารวจทัศนคติของประชาชนไมปรากฏผลดังที่กลาวนี้ ขอคัดคานที่วา
การวางแผนครอบครัวขัดกับหลักพุทธศาสนานั้นไมใชสิ่งถูกตองนัก ตามทัศนะของผูเขียน การวาง
แผนครอบครัวมิไดขัดกับหลักพุทธศาสนาแตประการใด ตรงกันขาม กลับสอดคลองกับหลักพุทธ
ศาสนา เพราะพุทธศาสนาถือวา การเกิดหรือวาการเวียนวายในสังสารวัฏเปนทุกข ฉะนั้นการคุม
กําเนิดจึงเปนการดับทุกขโดยปริยาย
(2) การคุมกําเนิดจะทําใหขนาดครอบครัวคนไทยเล็กลง ขณะเดียวกัน ครอบครัว
คนจีนจะมีขนาดใหญขึ้น
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แตจากผลการวิจัยปรากฏวา คนจีนนิยมการวางแผนครอบครัวมากขึ้นๆไมนอยกวา
คนไทย และจากสถิติหญิงที่ทําหมันในป 2505 ปรากฏวา 19% เปนคนจีน นับวายังมีอัตราสวนสูงกวา
อัตราสวนระหวางคนจีนตอประชากรทั้งหมดในประเทศไทยเสียอีก
(3) ประเทศไทยจําเปนตองรักษาอัตราสวนจํานวนประชากรตอประชากรในอาเชีย
ทั้งหมดใหเทาเดิมหรือเพิ่มขึ้น
ขอคัดคานดังกลาวนี้ ดูประหนึ่งวา การลดอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรจะทําให
ฐานอํานาจของประเทศไทยในอาเซียลดลงดวย ตามสถิติในป พ.ศ. 2508 จํานวนประชากรของ
ประเทศที่มีพลเมืองลนหลาม 10 ประเทศในอาเซียเทากับ 1.643 พันลานคน ไทยมี 31.8 ลานคน คิด
เปน 1.94% ในป พ.ศ.2523 จํานวนประชากรในประเทศตางๆ ดังกลาวเพิ่มขึ้นเปน 2.199 พันลานคน
ไทยเพิ่มขึ้นเปน 53 ลานคน (อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร = 3.3% ตอป) คิดเปนรอยละ 2.41 แสดง
วา เราอาจจะลดประชากรลงไดอีก 0.5% ของจํานวนประชากรใน 10 ประเทศ
(4) ประเทศไทยยังตองการคนหนุมที่อยูในวัยรับราชการทหารอีกมาก
การวางแผนครอบครัวยอมทําใหคนหนุมที่มีอายุระหวาง 20-35 ปมีนอยลง แตนาย
แมคคัสเกอรกลับเห็นวา ขอคานนี้ฟงไมขึ้น เพราะแมแตในขณะนี้ คนหนุมที่อยูในวัยรับราชการทหาร
ไดยังมีมากกวาความตองการกําลังคนทางทหารอีกมาก ผูแทนกองทัพไทยในการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่องประชากรของประเทศไทยครั้งที่สองเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2508 ยังกลาววา กองทัพสมัยใหมนี้
ตองการชางเทคนิคที่สามารถและตองการคุณภาพยิ่งกวาปริมาณ
(5) ประเทศไทยยังมีประชากรนอยเกินไป (Under Population) เนื่องจากมีพื้นที่
ทํามาหากินเหลืออีกเปนจํานวนมาก
แมวาจะมีที่ดินวางเปลาเปนจํานวนมาก แตที่ดินเหลานี้สวนใหญขาดปุยและทําการ
เพาะปลูกไมไดผล และเปนที่ดินที่ชาวนาไดละทิ้งไปบุกเบิกหาที่ดินเพาะปลูกแหงใหม ยิ่งถาหาก
ตองการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตดานเกษตรดวยแลว ก็ยิ่งตองเพิ่มการลงทุนตอคนงาน 1 คน
รวมทั้งการเพิ่มขนาดการยึดครองที่ดินโดยเฉลี่ย งานดังกลาวนี้จะประสบความยุงยากยิ่งขึ้น ถาหาก
ประชากรในภาคเกษตรกรรมมีมากขึ้น
กลาวโดยสรุป นายแม็กคัสเกอรเห็นวา ขณะนี้อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรไทยอยู
ในระดับสูงเกินไป กอใหเกิดผลเสียดานกําลังแรงงาน การศึกษา คาใชจายดานสวัสดิการสังคม การ
สงขาวออก จํานวนที่ดินที่ชาวนาคนหนึ่งๆ ถือครอง และรายไดตอบุคคล จึงเห็นควรสนับสนุนใหมี
โครงการเกี่ยวกับประชากรและการวางแผนครอบครัว ซึ่งเรื่องนี้ผูเขียนเห็นดวยอยางยิ่ง เพราะการวาง
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แผนครอบครัวนั้น กวาจะไดผลตองอาศัยระยะเวลาอันยาวนาน หากไมมีมาตรการใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้
มิชามินานประเทศไทยจะตองประสบปญหาการมีประชากรอยางลนหลาม (Population Explosion)
ผลเสียจากปญหาดังกลาวไดกลาวมาบางแลวในบทความนี้ ถาหากอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร
สูงกวาอัตราการเติบโตของรายไดประชาชาติแลว ประเทศไทยก็ตองตกอยูใน กับดักประชากร
(Population Trap) โดยมิพักตองสงสัย (ตรีรัตน พรหมศิริ 2511: 58-62) เวนแตวาจะมีความพยายาม
ขั้นต่ําสุดที่จะทําใหรายไดตอบุคคลเพิ่มขึ้นในขนาดที่จะทําใหหลุดพนจากกับดักนั้นตามทฤษฎีของ
ฮารวีย เลเบนสไตน (Harvey Leibenstein : The Critical Minimum Effort Thesis) (Leibenstein 1962 :
94-111) อยางไรก็ตาม ประเทศดอยพัฒนามักจะไมยอมวางแผนครอบครัว ทั้งนี้โดยอางวา ประเทศ
พัฒนาแลวซึ่งไมมีการคุมกําเนิด แตเหตุไฉนจึงมาแนะนําใหประเทศดอยพัฒนาดําเนินการคุมกําเนิด
ขอสงสัยดังกลาวดูปราศจากเหตุผลอยางยิ่ง ประเทศที่ไมยอมดําเนินการคุมกําเนิดหรือชะลอการเกิด
อยางเด็ดขาดนั้นเห็นจะมีแตประเทศคอมมิวนิสตเทานั้น เพราะตองการกําลังคนทางทหาร (Military
Manpower) ทั้งยังอางวา การเพิ่มขึ้นของประชากรจะทําใหการผลิตเพิ่มขึ้น ทั้งนี้โดยมิไดพิจารณาถึง
ผลของความต อ งการในการบริ โ ภคที่เพิ่มขึ้น ความเห็นเชน นี้ยอมเปน ที่เ ขาใจไดสําหรับระบบ
เศรษฐกิจที่ใชอํานาจเบ็ดเสร็จ (Totalitarian Economy) ซึ่งอาจบังคับใหการบริโภคตอบุคคลลดลงได
(Alpert 1963 : 95-98) สําหรับกรณีประเทศไทยนั้น การวางแผนครอบครัวควรจะปลอยใหประชาชน
มีเสรีภาพในการเลือกวาจะทําเชนนั้นหรือไม มิใชใชอํานาจกฎหมายบังคับ สวนการที่จะหวังใหอัตรา
การเพิ่มขึ้นของประชากรลดลงโดยการใหการศึกษาแกประชาชนมากขึ้น ตามความเห็นของทาน
ผูอํานวยการวางแผนกําลังคน สภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาตินั้น4 ออกจะเปนความหวังที่เลื่อนลอย
เต็มทน เพราะจํานวนประชากรที่ไดรับการศึกษาในขณะนี้มีอัตราสวนต่ํามากเมื่อเทียบกับจํานวน
ประชากรทั้งสิ้น แมวางบประมาณรายจายเพื่อพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับที่ 2 จะกําหนดไวถึง 11.5% ของงบพัฒนาทั้งสิ้น (ฉบับแรกกําหนดไวเพียง 7.4%) แตงบประมาณ
สวนใหญใชไปในดานการศึกษาภาคบังคับและการมัธยมศึกษา ทั้งยังคาดไมไดวา การศึกษาระดับใด
จึงจะทําใหประชากรรูจักชะลอการเกิดดวยตนเอง เหตุฉะนี้ มาตรการดานการวางแผนครอบครัวจึง
เปนสิ่งจําเปนสําหรับสถานการณในปจจุบัน

หมายเหตุ
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ตีพิมพครั้งแรกในวารสารสังคมศาสตรปริทัศน (ฉบับนิสิตนักศึกษา) ฉบับที่ 5
กุมภาพันธ 2511 หนา 65-76.

นันต สายวรินทร “ใคร อะไร ที่ไหน” สยามรัฐ ฉบับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2510 คาดวา อัตราการเพิ่มขึ้น
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