
แนวความคดิเกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์บญเดมิ พนัรอบุ  

การจดัการบริการจาํเป็นต้องใช้ข้อมลู จากการเกบ็
ข้อมลด้านขนาด  จาํนวนประชากร การกระจายตัวของู
ประชากรในระยะต่างๆ เพือ่สามารถนําไปจัดทาํโครงการ
บริการได้เหมาะสม นักประชากรศาสตร์ได้เสนอผลการ
ศึกษาวจิัยประชากรสรปเป็นทฤษฎปีระชากรทีสํ่าคญัคอืุ  

 
ทฤษฎปีระชากรทีเ่หมาะสม 

นักปรัชญาสังคมสมยักรีซตอนต้น เช่น พลาโต 
(Plato) และอริสโตเตลิ (Aristotle) เสนอแนวความคดิไว้ใน
ทฤษฎปีระชากรทีเ่หมาะสม (Optimum Population 
Theory) โดยกาํหนดขนาดประชากรทีเ่หมาะสมสําหรับนคร
รัฐ (City States) เชิงเศรษฐกจิพลาโตกล่าวว่าประชากรทีม่ี
จาํนวนเหมาะสมสําหรับการจดัเกบ็ภาษี และการใช้
ประโยชน์จากที่ดนิ และการป้องกนัประเทศ ทฤษฎี
ประชากรทีเ่หมาะสมเสนอแนวคดิทีสํ่าคญัคอื 
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เพลโต (Plato 427 - 347  B.C.) 

 
อริสโตเตลิ(Aristotle 384 BC – 322 BC) 



 3 

แผนภมิู แสดงรปแบบทฤษฎปีระชากรทีเ่หมาะสมสมยักรีซู  
 

                                                                                   

 
                                                                                                    
                                                                                                                      

ประการแรก ประชากรทีเ่หมาะสมในทัศนะนัก
เศรษฐศาสตร์ หมายถงึการใช้แรงงานของผ้ทีอ่ย่ในวยัู ู
แรงงานให้หมดจนไม่มีผ้ว่างงานหรือมอีตัราการว่างงานตํู่
ทีส่ด ประชากรวยัแรงงานทกคนทาํประโยชน์สงสด และุ ุ ู ุ
เป็นไปอย่างเต็มที ่ เพือ่ให้ได้มาซ่ึงผลผลติแต่ละหน่วยที่มี
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ราคาถกทีส่ด คอืกู ุ ารใช้ประชากรวยัแรงงานให้มี
ประสิทธิภาพสงสด ู ุ  
แผนภมิู แสดงรปแบบทฤษฎปีระชากรทีเ่หมาะสมทศันะด้านู
เศรษฐศาสตร์ 

 
 
ประการทีส่อง ประชากรทีเ่หมาะสมในทัศนะของนัก

สังคมศาสตร์ หมายถึงขนาดและองค์ประกอบของประชากร
ทีเ่หมาะสม กบัการนําเอาทรัพยากรธรรมชาตมิาใช้ได้อย่าง
เตม็ที่  โดยเฉพาะทรัพยากรทีม่คีณค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ เช่น ุ
ป่าไม้ แร่ธาต นํา้ เป็นต้น มกีารใชุ้  
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ทรัพยากรอย่างเหมาะสมกบัเทคโนโลยวีฒันธรรมของสังคม
ได้มากทีส่ด ุ  

 
แผนภมิู แสดงรปแบบประชากรทีเ่หมาะสมทศันะนักู
สังคมศาสตร์ 
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ประการทีส่าม ทศันะอืน่ๆเช่น ทศันะทีว่่าประชากรที่
เหมาะสมอาจหาได้จากความร้สึกของประชากรเอง ถ้าู
ประชากรอย่ในระดบัไม่เหมาะสมแล้วจะต้องมกีารควบคมู ุ
ประชากรให้เหมาะสมกบัจาํนวนพืน้ที ่ประชากรทีเ่หมาะสม
เป็นสาระสําคญัอย่างหน่ึงของประเทศ เมือ่ไรกต็ามที่
ประเทศมคีวามจําเป็นจะต้องกาํหนดนโยบายระดบัชาต ิ
เกีย่วกบัขนาดของประชา-กร กรณทีีสั่งคมเลอืกจะเน้นโย
บายการลดประชากร เมื่อน้ันแสดงว่าจาํนวนประชากรไม่ได้
อย่ในขนาดทีพ่อเหมาะ ระบบสังคมนิยมทีส่มบรณ์ จาํนวนู ู
ประชากรมแีนวโน้มจะเข้าส่ขนาดในอดมการณ์เสมอ แตู่ ุ
เมือ่ไรกต็ามถ้าจํานวนประชากรเบ่ียงเบนไปจากขนาดที่
เหมาะสมประชากรจะแสดงความเห็นในเร่ืองการกาํหนด
หน้าทีข่องประชากรบางกล่ม เช่น กล่มสตรีไว้อย่างชัดเจนุ ุ  
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แผนภมิู  แสดงรปแบบประชากรทีเ่หมาะสมทศันะอืนู่  

 

 
ทฤษฎปีระชากรทีเ่หมาะสมพจิารณาได้ทั้งจาํนวน

ประชากรทีเ่หมาะสม และอตัราการเพิม่ประชากรที่
เหมาะสม ทาํให้เกดิปัญหาทีสํ่าคญัคอื ประชากรทีเ่หมาะสม
คอือะไร เพือ่อะไร ประชากรทีเ่หมาะสมในจดม่งหมายหน่ึง ุ ุ
อาจไม่เหมาะสมกบัจดม่งหมายอืน่กไ็ด้ อกีประการหน่ึง แมุ้ ุ
จะกาํหนดประชากรทีเ่หมาะสมในปัจจบันได้ กเ็ป็นการยากุ
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ทีจ่ะกาํหนดประชากรทีเ่หมาะสมสําหรับอนาคต ทั้งนีเ้พราะ
การพยากรณ์ประชากรทีเ่หมาะสมสําหรับประชากรต้อง
อาศัยข้อสมมตฐิานทีสํ่าคญั เช่น ทรัพยากรธรรมชาต ิ และุ
ผลสําเร็จต่างๆ ตลอดจนปัจจยัอืน่จะต้องคงทีไ่ม่
เปลีย่นแปลง รวมทั้งระดบัเทคโนโลยแีละความร้ทกด้านในู ุ
สังคมด้วย แต่ในความเป็นจริงแล้ว สภาพการทางเศรษฐกจิ 
สังคม การเมอืง เทคโนโลยต่ีางๆ เปลีย่นแปลงอย่ตลอดเวลาู
และเป็นไปอย่างรวดเร็ว การวางแผนประชากรสําหรับ
อนาคตกไ็ม่สามารถกาํหนดได้เช่นเดยีวกนั 

 
ลทัธิพาณชิย์นิยม 

ลทัธิพาณชิย์นิยม (Mercantalism) เป็นลทัธิทีเ่กดิขึน้
ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 สมยัการล่าอาณานิคม 
ถ้าประเทศใดมอีาณานิคมมาก ประเทศน้ันจะส่งสินค้าออก
ขายได้มาก มตีลาดการค้าเพิม่มากขึน้ พวกพาณชิย์นิยมจึง
ศึกษาประชากรในด้านประโยชน์เศรษฐกจิ การเมือง และ
การทหาร เน้นประโยชน์ทีไ่ด้จากการมจีาํนวนประชากรมาก
ทีส่ด เพราะถ้ามจีาํนวนประชากรมากที่สุ ุด ในขณะทีย่งัมี
ทีว่่างในเขตอาณานิคมจาํนวนมาก การทีม่จีาํนวนประชากร
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เพิม่มากขึน้แรงงานกจ็ะทวจีาํนวนมากขึน้ตามไปด้วย 
จาํนวนแรงงานหรือกรรมกรเพิม่มากขึน้ทาํให้ค่าจ้างแรงงาน
ถกลง ทําให้ต้นทนในการผลติตํา่ ู ุ  

ด้วยเหตผลดงักล่าว พวกพาณชิย์นิยมจึงส่งเสริมการุ
สมรส ส่งเสริมการมบีตรจาํนวนมากเกนิความต้องการ พวกุ
ลทัธิพาณชิย์นิยมกจ็ะเสนอให้แก้ปัญหาประชากร ด้วยการ
จดัส่งประชากรออกไปอย่ยงัประเทศอาณานิคม ไปบกเบิกู ุ
สร้างประเทศใหม่ 
 แผนภมิู  แสดงรปแบบประชากรลทัธิพาณชิย์นิยมู  
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ทฤษฎปีระชากรของมลัธัส 

 
โทมสั โรเบิร์ต มลัทสั (Thomas Robert Malthus (13 

February 1766 – 23 December 1834) 
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แนวความคดิของมลัธัส (Malthus Population 

Theory) เรียกร้องให้มกีารจาํกดัขนาดของครอบครัว เพือ่
แก้ปัญหาสังคมอนัเกดิจากจาํนวนประชากรมากเกนิไป ซ่ึง
จะทาํให้เกดิปัญหาอืน่ตามมา ผลงานทีม่ช่ืีอเสียงของมสัธัส 
คอื Principle of population ในปี ค.ศ.1798 เป็นคร้ังแรก
และพมิพ์คร้ังที ่ 6 ในปี ค.ศ. 1826 ส่วนใหญ่จะเป็น
แนวความคดิคดัค้านแนวความคดิของนักพาณชิย์นิยม 
แนวความคดิของมสัธัสในการพมิพ์คร้ังแรกได้สรปสาระุ
ประเดน็ทีสํ่าคญัคอื 
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1.  อาหารเป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับมนษย์และุ  
2.  ความร้สึกในเพศตรงข้ามเป็นส่ิงทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้ ู

และจะยงัคงมอีย่ในสถานภาพปัจจู ุบันเสมอ 
               เมือ่มกีารแก้ไขปรับปรงแนวความคดิสําหรับการุ
พมิพ์เผยแพร่คร้ังสดท้าย มลัธัสได้เสนอแนวความคดิุ
เพิม่เตมิทีสํ่าคญัคอื 

1.  ประชากรขึน้อย่กบัเคร่ืองยงัชีพ ู  
2.  ประชากรจะเพิม่ขึน้ เมือ่เคร่ืองยงัชีพเพิม่ขึน้ 

เว้นเสียแต่ว่าจะมีส่ิงหน่ึงส่ิงใดมาควบคมส่ิุ งทีถ่อืว่าจะเป็น
เคร่ืองควบคมน้ันคอืุ  

2.1ข้อห้ามทางศีลธรรม (Moral restraint) เช่นการยดื
ระยะเวลาแต่งงานออกไปหรือให้มีการควบคมเร่ืองแต่งงาน ุ
การควบคมการเพิม่ประชากรด้วยวธีิใช้ข้อห้ามทางศีลธรรมุ
มลัธัสเรียกว่า การควบคมแบบป้องกนั ุ (Preventive check) 
หรือการควบคมแบบลบ ุ (Negative check) 

2.2ความเส่ือมและ ความยากแค้น (Vice and misery) 
ตวัอย่างของการควบคมความเส่ือมได้แก่การร่วมเพศแบบุ
สําส่อน ส่วนตวัอย่างของความยากแค้น ได้แก่ การเกดิ
สงคราม โรคระบาด นํา้ท่วม  แผ่นดนิไหว  ความยากจน  ควา
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แร้นแค้น การฆ่าทารกเป็นต้น  การควบคมุ แบบความเส่ือม 
เป็นการควบคมแบบป้องกนั หรือการควบคมทางลบส่วนุ ุ
การควบคมแบบเพิม่ประชากรด้วยวธีิความยากแค้น มลัธัสุ
เรียกว่าเป็นการควบคมบวก ุ (Positive check)  

นอกจากข้อเสนอดงักล่าว มัลธัสยงัได้เสนอความ
คดิเห็นเกีย่วกบัการเพิม่ประชากรทีสั่มพนัธ์กบัอาหารและ
เคร่ืองยงัชีพ เป็นแนวความคดิทีสํ่าคญัมากทีส่ดประการหน่ึงุ
ในปัจจบันนีไ้ด้รับการวพิากษ์วจิารณ์มากคอืุ  
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1.การเพิม่ประชากร จะเพิม่ทวเีป็นอตัราส่วนสงมาก ู
เรียกว่าเป็นอตัราเรขาคณติ  จาก 1,2,4,8,16,32,64,128,256--- 

2.การเพิม่ของอาหารและเคร่ืองยงัชีพจะเพิม่ทวใีน
อตัราเลขคณติ(Arithmetical progression) จาก
1,2,3,4,5,6,7,8,9,-------- 
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แผนภมิู แสดงอตัราการเพิม่ประชากรกบัอาหารและเคร่ืองยงั
ชีพ 

 
 

มลัธัสยงักล่าวต่อไปอกีด้วยว่าในช่วงระยะเวลา 2 
ศตวรรษ หรือ 200 ปีอตัราส่วนของประชากรต่ออาหารและ
เคร่ืองยงัชีพจะเป็น 256:9  จะต้องใช้เวลา 25 ปีในแต่ละช่วง
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การเพิม่ประชากร หรืออาหารและเคร่ืองยงัชีพ เช่น การเพิม่
ประชากรจาก 1 เป็น2 กต้็องใช้เวลา 25 ปี และการเพิม่อาหาร
และเคร่ืองยงัชีพจาก 1 เป็น 2 กต้็องใช้เวลา 25 ปี ด้วย เป็น
ต้น 

ข้อมลทีม่ัู ลธัสใช้ประกอบแนวความคดิคอื ข้อมลการู
เพิม่ประชากรของประเทศอเมริกาโดยมลัธัสไม่ได้คาํนึงถึง
การอพยพ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบสําคญัประการหน่ึงของ
ประชากร ทาํให้ประชากรเพิม่ขึน้อย่างรวดเร็วในระยะแรก 
มลัธัสใช้สภาวะทางเศรษฐกจิขององักฤษเป็นข้อมลอธิบายู
เหตของความยากลาํบาก ยุ ุคสมัยทีอ่งักฤษกาํลงัต่อต้านการ
ใช้เคร่ืองจกัรแทนแรงงานคน ทาํให้สามารถสรปข้อพร่องุ
แนวความคดิของมลัธัสได้คอื 

1.  วธีิการคาํนวณและการใช้ข้อมลอาจผดิพลาด ู
โดยเฉพาะอย่างยิง่การคาํนวณศตวรรษจนทราบได้ว่าการทวี
ประชากรกบัอาหารและเคร่ืองยงัชีพในแต่ละขั้น ซ่ึงใช้เวลา
ประมาณ 25 ปี ต้องคาํนึงถึงวธีิการคาํนวณและการใช้ข้อมลู
ทีถ่กต้องเทีย่งตรงู  

2.  มลัธัสเป็นว่า ปริมาณผลติอาหารถกจาํกดัโดยพืน้ที่ ู
ถ้าประชากรใช้วธีิเพิม่อาหารให้กบัดนิ  เพือ่ให้ดนิมคีณภาพด ีุ
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ผลทีไ่ด้กจ็ะไม่ค้มกบัทนทีล่งไปแต่ในปัจจบันมนษย์มคีวามรุ้ ุ ุ ุ ู
ทางวทิยาศาสตร์ ช่วยปรับปรงุ เกษตรกรรม พนัธ์พชื สัตว์ ุ
และป๋ย รวมทั้งปลกพชืหมนเวยีนต่อไป ส่ิงเหล่านีท้ําใหุ้ ู ุ
ประมาณการผลติอาหารไม่ถกจาํกดัโดยพืน้ทีู่  

3.  มลัธัสไม่ได้คดิถงึการปรับปรงมาตรฐานชีวติ และุ
ความเป็นอย่ในสังคมเมอืงอตสาหกรรม ซ่ึงจะมอีตัราการู ุ
เกดิตํา่กว่าสังคมเกษตรกรรมในชนบท  มนษย์จุ ะใช
เทคโนโลยสีมยัใหม่ช่วยลดอตัราการเพิม่ประชากรลงได้ 

4.  มลัธัสไม่ได้พจิารณาปัจจัยด้านการขนส่งทรัพยากร
และวตัถดบิแบบสมยัใหม่ ทาํให้อาหารและเคร่ืองยงัชีพไมุ่
ถกจาํกดัู  

5.  แนวความคดิของมลัธัสผ้เป็นนักบวชนิกายคาทอลกิ ู
เป็นปฏิปักษ์การคมกาํเนิดเพราะการคมกาํเนิดจะนํามาซ่ึงุ ุ
ความเส่ือมทางด้านศีลธรรม ทาํให้มองข้ามความสําคญัของ
การวางแผนครอบครัวและการคมกาํเนิดซ่ึงมบีทบาทสําคญัุ
มากในปัจจบันุ  
 
ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงประชากร 
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ทฤษฎกีารเปลีย่นประชากร(Theory of Demographic 
Transition) เป็นทฤษฎทีีส่ร้างขึน้โดยอาศัยข้อมลเกีย่วกบัู
การเกดิ และการตายของประเทศในยโรป ช่วงระยะสามุ
ศตวรรษก่อน ทฤษฎไีด้บรรยาย อธิบาย และพยากรณ์การ
เปลีย่นแปลงประชากรเป็นสําคญั จากการศึกษาประวตักิาร
เปลีย่นแปลงประชากรของประเทศต่างๆ ทาํให้สามารถ
คาดคะเนได้ว่า อตัราการเพิม่ประชากรตามธรรมชาติจะมี
อตัราสงขึน้ ถ้าประเทศน้ันกาํลงัจะแปรสภาู พจาก “ดลยภาพุ
เก่า” (Old balance) มาส่ ู “ดลยภาพแบบใหมุ่ ” (New 
balance)  

ดลยภาพแบบเก่าเป็นดลยภาพทีเ่กดิจากอตัราการเกดิุ ุ
และอตัราการตายของประชากรสง ทาํให้การเพิม่ประชากรตํ่าู
ความยนืยาวชีวติประชากรน้อย ธรรมชาตแิละ
สภาพแวดล้อมมีอทิธิพลต่อประชากรมาก ดลยภาพแบบุ
ใหม่ หมายถงึดลยภาพทีม่นษย์ประสบความสําเร็จในด้านุ ุ
ระดบัความเป็นอย่ สขภาพอนามัย และคณภาพชีวติ ทาํใหู้ ุ ุ
อตัราการเกดิและอตัราการตายตํ่า  เน่ืองจากการพฒันาด้า
อตสาหกรรม การแพทย์ และการสาธารณสขได้สําเร็จุ ุ  
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รปแบบการเปลีย่นแปลงประชากรตามธรรมชาต ิ ตามู
แนวความคดิของนักประชากรศาสตร์ทีสํ่าคญัม ี4 แบบ คอื 

1.  อตัราเกดิสง อตัราตายสง ในสังคมป่าดั้งเดมิ ไม่มีู ู
การคมกาํเนิดมกีารเกดิสง ขณะเดยีวกนัอตัราการตายกส็งุ ู ู
ด้วย ทาํให้อตัราเพิม่ประชากรน้อย 

2.  อตัราเกดิสง อตัราตายตํ่า  เน่ืองจากสามารถลดอตัรู
การตายทีเ่กดิจากโรคภัยไข้เจบ็  อตัราการตายของเดก็ลด
ตํา่ลง ทาํให้อตัราเพิม่ตามธรรมชาตสิงู  

3.  อตัราเกดิตํา่  อตัราตายตํ่ า ด้วยการคมก ําเนิ ด กุ
วางแผนครอบครัว สามารถเลอืกกาํหนดเพศของบตร มกีารุ
ทาํแท้งเสรี ส่วนการตายกม็ลีกัษณะคงทีเ่น่ืองจากการแพทย์
มคีวามเจริญก้าวหน้า 

4.  อตัราเกดิตํา่  อตัราตายสง  เป็นรปแบบทีพ่บได้น้อยู ู
อาจเกดิจากภัยพบัิต ิ การระบาด ของโรคภัยไข้เจ็บมีมาก 
รัฐบาลจะต้องแก้ไขปัญหาประชากรโดยเน้นนโยบายการ
อพยพเข้า ทาํให้ประชากรมเีพิม่มากขึน้ เน่ืองจากอตัราการ
เพิม่ตามธรรมชาตขิองประชากรตํา่ลงมากอย่างเห็นได
ชัดเจน 
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รปแบบการเปลีย่นแปลงประชากรพบมากทีส่ดตามู ุ
แนวความคดิของทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงประชากรคอื แบบ
ที ่1,2 และแบบที ่3 

 ส่วนแบบที ่4 อตัราเกดิตํา่ อตัราตายสงพบน้อยหรือหู
ได้ยากมาก สามารถสรปผลการศึกษาของทฤษฎกีารเลีย่นุ
แปลงประชากรในระยะต่างๆ คอื  

1.  ระยะดลยภาพแบบเก่า หรือยคทีม่อีตัราเกดิสง และุ ุ ู
อตัราตายสง ู (High potential growth ) เทยีบได้กบัยคก่อนุ
อตสาหกรรมของยโรป ในยคน้ันธรรมชาติและุ ุ ุ
สภาพแวดล้อม 
 
แผนภมิู แสดงทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงประชากร 
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มอีทิธิพลทาํให้อตัราการเกดิอย่ในระดบัค่อนข้างสงส่วนู ู
หน่ึงมสีาเหตมาจากค่านิยมและบรรทดัฐานของสังคม เช่น ุ
การนิยมแต่งงานของสตรีตั้งแต่วยัเดก็ ซ่ึงมส่ีวนทําให้อตัรา
เกดิสง นอกจากนีบ้างส่วนมีสาเหตมาจากภาวะเศรษฐกจิู ุ
ตกตํา่  ข้อจาํกดัเกีย่วกบัเทคนิคด้านการแพทย์  และกา
สาธารณสข ตลอดจนภัยพบัิตติามธรรมชาติ นํา้ท่วมุ
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แผ่นดนิไหว และสงคราม อายขยัหรือความยนืยาวชีวติุ
มนษย์ในขณะน้ันประมาณ ุ 35 ปี องค์ประกอบเหล่านีท้าํให้
อตัราตายสงมาก ประชากรจงึนิยมมลีกมาก เพือ่ทดแทนู ู
จาํนวนบตรทีต้่องสญหายตายจากไปเมื่ออายยงัน้อยุ ู ุ  

เมือ่อตัราเกดิสง และอตัราตายสงด้วยเหตผลดงักล่าวู ู ุ
ข้างต้น ทาํให้อตัราเพิม่ตามธรรมชาตอิย่ในระดบัตํา่  ประเทู
ทีย่งัอย่ในยคนี ้ คอืประเทศกล่มแอฟริกา เช่น องัโกลา ชาด ู ุ ุ
และคองโกเป็นต้น 

2.  ระหว่างช่วงการเปลีย่นแปลงดลยภาพ หรือยคทีม่ีุ ุ
อตัราการเกดิสง และอตัราตายตํา่ ู (Transitional growth) 
เป็นช่วงทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงจากดลยภาพแบบเก่าเพือ่เข้าสุ่ ู
ดลยภาพแบบใหม่ เทยีบได้กบัยคตะวนัตกตอนต้น ยคนีุ้ ุ ุ
อตัราเพิม่ตามธรรมชาตสิงมาก เรียกว่าการประชากรู
ประชากรล้นโลก เพราะยงัไม่มกีารวางแผนครอบครัว ไม่มี
การควบคมอตัราการเกดิ ทาํให้อตัราเกดิอย่ในระดบัสงไมุ่ ู ู ลด
ตํา่ลง  อตัราตายได้ลดตํ่าลงบ้า ง เพราะผลของการปฏวิั
อตสาหกรรม เป็นสาเหตทาํให้ประชากรได้รับการกนิดอีย่ด ีุ ุ ู
มมีาตรฐานชีวติ และฐานะทางเศรษฐกจิดขีึน้กว่าเดมิ 
ประชากรมคีวามร้ด้านการแพทย์ และการสาธารณสขู ุ
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สมยัใหม่ มคีณภาพชีวติสงขึน้ เป็นองค์ประกอบสําคญั ทาํุ ู
ให้สามารถลดอตัราตายให้ตํา่ลง  ประเทศทีอ่ย่ในระยะที ู่ 2 
ได้แก่กล่มประเทศลาตนิอเมริกาคอืประเทศเอลซัลวาดอร์ ุ
เมก็ซิโก และประเทศในเอเชียอาคเนย์ มีประเทศไทยและ
ประเทศศรีลงักาเป็นต้น 

3.  ระยะดลยภาพแบบใหม่ หรือยคทีม่อีตัราเกดิ และุ ุ
อตัราตายตํา่ (Incipient decline) หมายถงึ ช่วงทีเ่ข้าส่ดลยู ุ
ภาพแบบใหม่ เปรียบเทียบได้กบัยคตะวนัตกสมัยใหม่ ยคนีุ้ ุ
จะมอีตัราเกดิตํ่า  และอตัราการตายตํ่ า สาเหตส ําคญัทีท่าใุ ํ

สามารถลดอตัราเกดิและอตัราตาย คอืระบบเศรษฐกจิแบบ
อตสาหกรรม การขยายตวัและความเจริญของเมืองรวมทั้งุ
ความเจริญด้านการแพทย์ การสาธารณสขสมยัใหมุ่  และการ
วางแผนครอบครัวทกรปแบบปัจจัยต่างๆ เหล่านีม้ีส่วนช่วยุ ู
สร้างค่านิยมด้านประชากรเกีย่วกบัการมีบตรจํานวนลงุ
ขนาดครอบครัวเลก็ลง ขณะเดยีวกนัประชากรมอีายขยัโดยุ
เฉลีย่สงขึน้เน่ืองจากอตัราตายตํา่ลงด้วย  ประเทศทีไ่ด้เข้าสู ู
ดลยุ -ภาพแบบใหม่นีแ้ล้ว คอืกล่มประเทศทาุ งยโรปตะวนัตกุ
อเมริกาเหนือและออสเตรเลยีเป็นต้น 
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 นักประชากรศาสตร์ได้วจิารณ์แนวความคดิของทฤษฎี
การเปลีย่นแปลงประชากรประเดน็ต่างๆที่สําคญัดงันีค้อื 

1.  ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงประชากร ศึกษาการ
เปลีย่นแปลงประชากรของประเทศต่างๆ ในยโรปช่วงสามุ
ศตวรรษทีผ่่านมา จงึไม่สามารถนํามาใช้เป็นรปแบบอธิบายู
การเปลีย่นแปลงประชากรสังคมทัว่ไปได้ โดยเฉพาะกบักล่มุ
ประเทศโลกทีส่ามในปัจจบัน เช่นกล่มประเทศลาตนิเมริกา ุ ุ
กล่มประเทศแอฟริกา และกล่มประเทศเอเชียปัจจบัน ยกเว้นุ ุ ุ
ประเทศญีป่่น ความแตกต่างอกีประการหน่ึงคอื ก่อนการุ
ปฏวิตัอิตสาหกรรม กล่มประเทุ ุ ศในยโรปยงัมพีืน้ทีเ่พยีงพอุ
สําหรับการขยายจาํนวนประชากรทาํให้อตัราเกดิของ
ประชากรกล่มประเทศยโรปตํา่กว่าประเทศโลกทีส่ามใุ ุ
ปัจจบันนีุ้  

2.  ไม่สามารถกาํหนดลงไปได้แน่ชัดเกีย่วกบัช่วงระยะ
การเปลีย่นแปลงประชากรจากยคหน่ึงเข้าส่ อกียคหน่ึง ทาํใหุ้ ู ุ
ไม่สามารถอธิบายภาพประชากรได้เด่นชัดนัก 

3.  แต่ละสังคมมรีปแบบการเปลีย่นแปลงประชากรในู
แต่ละช่วงเวลา แต่ละยคไม่เท่ากนั เป็นการยากทีจ่ะุ
กาํหนดเวลาในแต่ละช่วงยคต่างๆ ได้แน่นอน ทาํให้ไมุ่
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สามารถเปรียบเทียบการเปลีย่นแปลงประชากรแต่ละสังคม
ได้ 

4.  การลดอตัราการตายของกล่มประเทศโลกทีส่าม ุ
อาศัยการนําความรู้ด้านการแพทย์ และการสาธารณสขจากุ
กล่มประเทศอตสาหกรรมมาใช้ จึงสามารถลดอตัราการตายุ ุ
และเพิม่อายขยัเฉลีย่ของประชากรได้รวดเร็ว ในระยะเวลาุ
ส้ันกว่า ในขณะทีป่ระเทศทางยโรปตะวนัตกมกีารลดอตัราุ
ตายแบบค่อยเป็นค่อยไป ใช้ระยะเวลาต่างกนั ทั้งนีเ้พราะใน
ยโรปตะวนัตกขณะน้ันุ ความร้ทางด้านการแพทย์และการู
สาธารณสขยงัมีจํากดั และยงัอย่ในระหว่างการศึกษาวจิยัุ ู  

5.  การเปลีย่นแปลงประชากรในแต่ละยค และแต่ละช่วงุ
ของกล่มประเทศยโรปในอดตี มลีกัษณะเป็นไปตามลาํดบัุ ุ
ขั้นของระดบัพฒันาเศรษฐกจิ สังคม อตสาหกรรมและุ
ววิฒันาการของวทิยาการ เทคโนโลยสีมัยใหม่ ตรงกบัข้าม 
การเปลีย่นแปลงประชากรของกล่มประเทศโลกทีส่ามได้รับุ
อทิธิพลและปัจจัยสาเหตส่วนใหญ่มาจากความเจริญุ
ทางด้านการแพทย์ และสาธารณสข ส่วนใหญ่เรียนร้รับเข้าุ ู
มาจากประเทศในยโรปุ  
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ทฤษฎปีระชากรด้านคณติศาสตร์ 
 
นักคณติศาสตร์ให้ความสนใจเกีย่วกบัเร่ืองของ

ประชากรเหมอืนกบันักวชิาการสาขาอืน่ ๆ พยายามใช้ความรู้
ด้านคณติศาสตร์มาคาํนวณอตัราเพิม่ประชากร หลงัจากน้ัน
กม็ผ้ีพยายามนําความร้ด้านพชีคณติและเรขาคณติ เข้ามาู ู
ศึกษาข้อมลประชากร ในปี คู .ศ. 1838 เวอร์ฮลสท์ ุ
(Verhulst) ได้เสนอว่าเส้นกราฟรปโค้งเหมอืนตัวเอส ู S 
เหยยีดซ่ึงเป็นกราฟชนิดหน่ึงในตระกลของ ู Sigmoid  curve 
สามารถนํามาใช้ประมาณการเพิม่ประชากรได้ เรียกว่า
Logjstic curve มีลกัษณะทีสํ่าคญัคอื 
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เวอร์ฮลุ สท์ (Pierre François Verhulst 28 October 1804, 
Brussels, Belgium – 15 February 1849, Brussels, 
Belgium) 

ประการแรก ในช่วงแรกประชากรจะเพิม่อย่างช้า 
เส้นกราฟจะมคีวามโน้มเอยีงคล้ายกบัส่วนล่างของตวัเอส S 

ประการทีส่อง หลงัจากน้ันกจ็ะเพิม่อย่างรวดเร็ว 
เส้นกราฟจะมคีวามโน้มเอยีงคล้ายกบัส่วนกลางของตวัเอส 
S 

ประการทีส่าม จนกระทัง่ไปถงึจดหน่ึง อตัราการเพิมุ่
ประชากรจะลดลงส่ระดบัคงทีู่ ตามลกัษณะศักยภาพการ
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บรรจ ุ (Capacity carrying) คอืความสามารถของพืน้ทีซ่ึ่ง
สามารถบรรจส่ิงมชีีวติในพืน้ทีห่น่ึงไดุ้  ซ่ึงเป็นจดทีุ่
ประชากรมเีสถยีรภาพ(Population stabilizes)  ดงัแผนภมิู  

ในช่วงปี ค.ศ.1920-1930 เรย์มอนด์ เฟิร์ล (Raymond 
Pearl) และรีด (Lowell J. Reed) ได้พยายามใช้กราฟรปโค้งู
คล้ายตวัเอส S เหยยีดนีม้าศึกษาประชากรอย่างจริงจัง และ
นํามาเป็นเคร่ืองมอืสําหรับคาํนวณค่าประชากรในอนาคต 
ศึกษาการเพิม่ประชากร โดยอาศัยประสบการณ์ทดลองกบั
สัตว์ เช่น จากการทดลองเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงจาํนวน
แมลงกนิผลไม้    มลีกัษณะคล้ายแมลงวนั   เป็นแมลงทีใ่ช้ใน
การศึกษา     เน่ืองจากมวีงจรชีวติส้ันเป็น      
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 แผนภมิที ู่ 4.17 แสดง Logistic Curve 
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แมลงกนิผลไม้อาศัยอย่ในส่ิงแวดล้อม และพืน้ทีอ่นัจาํกดั ู
พยายามจดัส่ิงแวดล้อมให้คล้ายสภาพความเป็นจริงมาก
ทีส่ด แมลงวนักนิผลไม้นีจ้ะเพิม่จาํนวนอย่างช้าๆ ในุ
ระยะแรก และเพิม่ขึน้อย่างรวดเร็วหลงัจากผ่านช่วงแรกไป
แล้ว ต่อจากน้ัน จาํนวนแมลงวนักนิผลไม้กเ็ร่ิมลดจํานวนลง
ตามส่วนของเนือ้ทีว่่างทีเ่หลอื  
 การเพิม่ประชากรในลกัษณะทีก่ล่าวมานีเ้ป็นความจริง 
เมือ่ทดลองกบัปลา ผึง้ ไก่ฟ้า และเห็ดรา ทั้งเฟิร์ล และรีด จึง
สรปว่า ข้อสมมตฐิานทางคณติศาสตร์เกีย่วกบั ุ ุ Logistic 
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Curve สามารถนํามาใช้ศึกษาการเพิม่ประชากรมนษย์ไดุ้
โดยให้ข้อสมมติฐานว่า สภาพส่ิงแวดล้อมเช่น พืน้ที ่ สภาพุ
การทางเศรษฐกจิ และการเมอืง ตลอดจนระดบัวทิยาการ
ต่าง ๆ มกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างช้า ๆ ไม่รวดเร็วนัก แต่
ความเป็นจริงแล้วสังคมมนษย์ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที ุ่ 20 
เป็นต้นมาได้มกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว แม้ว่ามนษย์จะุ
เป็นส่ิงมีชีวติชนิดหน่ึงในระบบนิเวศวทิยาเหมอืนกบัพชืและ
สัตว์ แต่กม็คีวามแตกต่างกบัพชืและสัตว์โดยส้ินเชิง 
 นักประชากรศาสตร์และนักสังคมศาสตร์ได้เสนอ
แนวคดิเกีย่วกบัข้อจาํกดัของทฤษฎนีี ้สามารถสรปุ
สาระสําคญัได้ดงันี ้คอื 

1.  ทฤษฎนีีนํ้าผลการศึกษามาจากการทดลองกบัพชืและ
สัตว์ จงึไม่อาจมาใช้กบัมนษย์ได้ เน่ืองจากมนษย์เป็นุ ุ
ส่ิงมชีีวติทีแ่ตกต่างกบัพชืและสัตว์ แม้ว่าจะอย่ในระบบู
นิเวศวทิยาเดยีวกนั แต่มนษย์มคีวามร้สึกนึกคดิ มีุ ู
วฒันธรรมทีท่าํให้มนษย์แตกต่างกบัพชืและสัตว์ุ  

2.  สังคมประชากรมนษย์มีการเปลีย่นุ แปลงอย่าง
รวดเร็วตลอดเวลา แตกต่างกบัสภาพแวดล้อมของสัตว์และ
พชืจงึไม่สามารถนํามาเปรียบเทยีบกนัได้  



 34 

3.  ไม่สามารถกาํหนดอตัราการเพิม่ หรือการลด
ประชากรแต่ละช่วงได้แน่นอนชัดเจนจนทําให้เห็นความ
แตกต่างน้ันได้ 
 
ทฤษฎทีางด้านชีววทิยา 
 ทฤษฎปีระชากรด้านชีววทิยา  หรือทฤษฎกีฎธรรมชาติ  
เสนอแนวความคดิเห็นขดัแย้งกบัมัลธัส เช่น แนวความคดิ
ของแซดเลอร์ (Michael Thomas Sadler 1780-1835)  
 

 



 35 

แซดเลอร์ (Michael Thomas Sadler 3 January 1780 - 
1835) 

นักปฏิรปสังคมและนักเศรษฐศาสตร์ชาวองักฤษ คดัค้านู
แนวความคดิชองมลัธัสว่า 
 ประการแรก การเพิม่ประชากร ย่อมช่วยให้ปริมาณ
อาหารและเคร่ืองยงัชีพเพิม่ขึน้เรียกว่าเป็นกฎแห่ง
ความก้าวหน้าของมนษย์ เป็นไปไม่ได้ที่ว่าจาํนวนประชากรุ
จะถกจาํกดัด้วยอาหารแู ละเคร่ืองยงัชีพ 
 ประการทีส่อง ประชากรสตรีทีอ่ย่ในระหว่างช่วงอาย ู ุ
15-50 ปีเท่าน้ันจึงจะมโีอกาสให้กาํเนิดบตรได้ แนวความคดิุ
ของมลัธัสทีว่่าการเพิม่ประชากรจะเป็นอตัราทวคีณจงึไมู่
จริงสําหรับคนทกกล่มุ ุ  
 ประการสดท้าย มลัธัสไม่ได้นําข้อมลเกีย่วกบัการย้ายุ ู
ถิน่เข้าของประชากรในสหรัฐอเมริกามาพจิารณา ทั้งทีก่าร
ย้ายถิ่นเป็นองค์ประกอบทีสํ่าคญัทาํให้ประชากรเพิม่จาํนวน
ขึน้ในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เร่ิมแรก แนวความคดิทีสํ่าคญัของ
แซดเลอร์ภาวะเจริญพนัธ์ จะผนัแปรเป็นปฏภิาคกลบั กบัุ
ความหนาแน่นของประชากร กล่าวคอืถ้ามภีาวะเจริญพนัธ์ตําุ่
ความหนาแน่นของประชากรจะสงขึน้ เป็นต้นู  
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1.  อตัราตายและอตัราเกดิ จะผนัแปรตามกนั กล่าวคอื 
ถ้าพืน้ทีใ่ดมอีตัราตายสง กจ็ะมอีตัราเกดิสง และถ้าพืน้ทีใ่ดมีู ู
อตัราตายตํา่ กจ็ะมอีตัราเกดิตํา่ตามไปด้วย 
 กฎเกีย่วกบัประชากรของแซดเลอร์ ไม่ได้ระบลงไปุ
แน่นอนว่า ความหนาแน่นของประชากรต่อหน่วยพืน้ที่
ลกัษณะใด หมายถงึพืน้ทีอ่นัอดมสมบรณ์ หรือพืน้ทีซ่ึ่งไมุ่ ู
สามารถนํามาเป็นทีอ่ย่อาศัย หรือทาํการเพาะปลกไดู้ ู
แนวความคดิของแซดเลอร์ได้ใช้ขบวนการทางด้านชีววทิยา
เป็นมลฐานเข้าส่การศึกษาประชากร เน่ืองจากพจิารณาการู ู
เพิม่ประชากรกบัพืน้ที ่
 แนวความคดิของ ดบัเบิล้เดย์ (Thomas A. Doubleday) 
นักเศรษฐศาสตร์และนักปรัชญาสังคมชาวองักฤษ อธิบายว่า
อตัราเกดิของประชากรในกล่มผ้มรีายได้น้อยหรือคนจนมีุ ู
บตรมาก เพราะมีความเป็นอย่ขาดแคลน ต้องต่อส้ตลอดเวลา ุ ู ู
จาํนวนการเพิม่ประชากรเป็นปฏภิาคกลบักบัจาํนวนของ
บตร ดบัเบิล้เดย์ุ อ้างว่าได้แนวความคดินีม้าจากการทดลอง
กบัพชืกล่าวคอื ถ้าใส่ป๋ยลงไปในพชืมากจนถึงขนาดหน่ึง ุ
เปรียบเทยีบได้กบัความร่ํารวย  พชืจะเฉาหรือตายไป
เปรียบเทยีบได้กบัการมีบตรมาก นอกจากนีย้งัมีผ้สนับสนนุ ู ุ
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ความคดิของดบัเบิล้เดย์ โดยการทดลองกบัประชากรสัตว์ 
จาํพวกม้า และหน กู ารทดลองให้อาหารประเภทโปรตนีกบั
ม้าและหนให้อ้วนจนถึงขนาดแล้ว ปรากฏว่าสัตว์เหล่านีจ้ะู
กลายเป็นหมนั ตรงกนัข้ามถ้าให้ม้าและหนลดอาหารโดยู
ปล่อยให้สัตว์เหล่านีอ้ดอยากพอสมควร อตัราการแพร่พนัธุ์
ของสัตว์เหล่านีจ้ะสงขึนู้  

 
เฮอร์เบร์ิต สเปนเซอร์ 

 แนวความคดิของสเปนเซอร์ (Herbert Spencer 1820-
1903) นักปรัชญาชาวองักฤษผ้มช่ืีอเสียง พยายามอธิบายู
พฒันาการทางด้านสังคมและชีววทิยา โดยใช้กฏตาม
ธรรมชาต ิ และได้ตั้งกฎเกีย่วกบัประชากรสามารถสรปได้ว่า ุ



 38 

อตัราการเพิม่ทวขีองมนษย์ย่อมเป็นไปตามุ กฎแห่งการดาํรง
รักษาเผ่าพนัธ์ของตน ซ่ึงกระทําได้ด้วยการป้องกนัตนเอง ุ
กล่าวคอืส่ิงทีม่ชีีวติทั้งหลายต่างกต้็องการดาํรงเผ่าพนัธ์ของุ
ตนเอง เมือ่จาํนวนสมาชิกประชากรมมีากขึน้ จนเห็นว่าอาจ
เป็นอนัตรายกจ็ะหันมาป้องกนัตนเองด้วยการชะงกัการแพร่
พนัธ์เสียุ  
 สเปนเซอร์แสดงแนวความคดิทีข่ดัแย้งกบัมลัธัส โดย
กล่าวว่าการเพิม่ประชากรเป็นตวัการสําคญั จะช่วยทาํให้เกดิ
การผลติอาหารและเคร่ืองยงัชีพเพิม่ขึน้ นอกจากน้ันการเพิม่
ประชากรยงัเป็นบ่อเกดิของอารยธรรม และความเจริญต่างๆ 
มนษย์จะใช้หุ ลกัการป้องกนัตนเอง เมือ่เห็นว่าจาํนวน
ประชากรมมีากจนเป็นอนัตราย ตวัอย่างเช่น การทีค่นรวยมี
บตรน้อยกเ็พราะต้องการจะรักษาและเลือ่นสถานภาพทางุ
สังคมของวงศ์ตระกลตน การทีค่นรวยมบีตรน้อยทาํให้มีู ุ
โอกาสสงมากพอจะอบรมส่ังสอน และให้บตรมกีารศึกษาทาํู ุ
ให้บตรมีคณภาพชีวติสุ ุ ูงขึน้กว่าทีเ่ป็นอยู่ 
 
ทฤษฎวีฒันธรรม 
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 ทฤษฎวีฒันธรรม หรือทฤษฎปีระชากรสังคม  เป็น
แนวความคดิทีอ่าศัยปัจจัยด้านวฒันธรรมและสังคม เป็น
พืน้ฐานอธิบายการกาํจดัอตัราเกดิ กล่าวคอื การจาํกดัอตัรา
เกดิขึน้อย่กบัความคดิทางด้านจติวทิยามากกว่าสาเหตทางู ุ
เศรษฐศาสตร์ ดมอนท์ ู (Domont) นักปรัชญาสังคมชาว
ฝร่ังเศส เสนอแนวความคดิว่า การเลือ่นช้ันทางสังคมอปมาุ
อปมยัเหมอืนกบัระดบันํา้ในหลอดแก้ว เมือ่นําหลอดแก้วทีม่รีุ
กลวงจ่มลงในถ้วยทีบ่รรจนํา้  นํา้จะขึน้มาตามหลอดแกุ ุ
หลอดแก้วทีม่รีเลก็ จะมีระดบันํา้ขึน้ได้สงกว่าหลอดแก้วทีม่รีู ู
ใหญ่ ดงัน้ันบุคลทีต้่องการจะเลือ่นฐานะชนช้ันทางสังคม 
หรือต้องการจะแสวงหาช่ือเสียง เกยีรตยิศ จงึควรอย่เป็นโสด ู
หรือไม่ควรมบีตร หรือควรมขีนาดครอบครัวเลก็ทีส่ด เพือุ่ ุ
จะได้เกดิความคล่องตวั ไม่มภีาระกงัวลเมือ่ต้องการแสวงหา
ช่ือเสียงเกยีรตยิศ ตวัอย่างเช่น ประเทศฝร่ังเศสขณะน้ันชาว
ฝร่ังเศสส่วนใหญ่รับราชการ ผ้ทีจ่ะมตีาํแหน่งต่าง ๆ สงขึน้ ู ู
และมคีวามก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานได้มกัต้องถกโยกย้ายู
บ่อย ๆ คนโสดจึงมคีวามคล่องตวัมากกว่า      เพราะไม่ต้อง
กงัวลเกีย่วกบัการหาสถานทีเ่รียนของบตร และสถานทีุ่
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ทาํงานของภรรยา แนวความคดินีม้ข้ีอจาํกดัในสังคมปิด  
เช่น ประชาชนไม่สามารถเลือ่นช้ันได้เลย 
 แนวความคดิของเบรนตาโน (Brentano) เช่ือว่าการเพิม่
หรือลดลงอย่กบัจติใจมนษย์เป็นสําคญั โดยปกตมินษย์ทกคนู ุ ุ ุ
นิยมต้องการแสวงหาความสข ความสําราญประกอบกบัคนุ
รวยและคนช้ันสงมเีงนิ มีสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจมากกว่าู
คนจนหรือชนช้ันตํา่ดงัน้ันโอกาสทีจ่ะมบีตรจงึน้อยลง ส่วุ
กรรมกรเหมอืงแร่ต้องทาํงานอย่ในทีม่ดืตลอดวนั ตั้งแต่เช้าู
จนถึงตอนคํา่มืด จึงมทีางออกแต่เฉพาะเร่ืองเพศ ทาํให้มบีตุ
มาก 
 สเทร์ินเบิร์ก (Ungern Sternberg) เห็นว่าชนช้ันสงมีู
บตรน้อย เพราะชนช้ันสงต้องการสร้างความเจริุ ู ญมั่งคัง่
ให้กบัครอบครัวและสังคม ส่วนคนช้ันตํา่บางหม่อาจมบีตู ุ
น้อยได้ เช่น กล่มชาวนาในชนบทผ้ทีย้่ายถิ่นเข้าเมอืงมาุ ู
ประกอบอาชีพเป็นลกจ้างให้กบัโรงงานอตสาหกรรม ชาวนาู ุ
กล่มนีเ้ป็นผ้ทีต้่องการสร้างความเจริญมัง่คัง่ให้กบัตนเองและุ ู
ครอบครัว จึงพยายามจาํกดัขนาดครอบครัวลง  
 ทฤษฎวีฒันธรรมมข้ีอบกพร่องตรงทีว่่า ความหมาย
ของคาํว่าวฒันธรรมมลีกัษณะกว้างมาก ไม่สามารถกาํหนด
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ขอบเขตแน่นอนได้ ไม่สามารถศึกษาปัจจยัที่ครอบคลมุ
ความหมายวฒันธรรมทีส่่งผลกระทบต่อวฒันธรรม และ
ความร้สึกของประชากรได้อย่างสมบรณ์ ถกต้องตามู ู ู
ความหมายทีแ่ท้จริงได้ 
 

 
 


