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การใชประโยชนจากขอมูลการ
สํารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร

โดย ผศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ

ในสัมมนา สสช.เชิงรุก ตอน “การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากรไทยในรอบ 10 ป”

5 เมษายน 2550
ณ หองกมลทิพย โรงแรมสยามซิตี้
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ขอมลูการสํารวจการเปลีย่นแปลงของ
ประชากร

คืออะไร?
ลักษณะของขอมูลเปนอยางไร?
ประโยชนที่ได ทําอยางไรจึงไดมา?
ตัวอยางผลการวิเคราะห
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ขอมลูการสํารวจการเปลีย่นแปลงของ
ประชากร: คืออะไร?

ขอมลูที่ไดจากการติดตามประชากรตัวอยางกลุมหนึ่ง 
ตอเนือ่ง เปนระยะเวลา 1 ป (ในอดตี เคยติดตาม 2 ป)

ติดตามการเปลีย่นแปลงของประชากร:
เด็กเกิดใหมเทาไร?
ใครบางที่เสียชีวติ?
มีใครยายเขา – ออก?

บันทกึขอมูลพืน้ฐานของประชากร และครัวเรือน
เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา การทํางาน จํานวนบุตร
เกิดรอด การคุมกําเนดิ ลักษณะของที่อยูอาศัย
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ขอมลูการสํารวจการเปลีย่นแปลงของ
ประชากร: คืออะไร? (ตอ)

มีขอมูลทีน่อกเหนอืจากขอมลูพื้นฐาน เชน
จดทะเบียนเกิด – ตาย หรือไม?
มีชือ่อยูในทะเบียนบานหลังที่อาศยัอยู หรอืไม?
ตายทีไ่หน? ดวยสาเหตุอะไร?
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ขอมูลการสํารวจการเปลีย่นแปลงของ
ประชากร : ลกัษณะของขอมูลเปนอยางไร?

อยูคนที่ 4

อยูคนที่ 3

อยูคนที่ 2 
(ตั้งครรภ)

อยูคนที่ 1

ก.ค.
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อยูคนที่ 4

อยูคนที่ 3

อยูคนที่ 2 
(ตั้งครรภ)

อยูคนที่ 1

ก.ค.

อยู

ออก

อยู

อยู

ต.ค.

ขอมูลการสํารวจการเปลีย่นแปลงของ
ประชากร : ลกัษณะของขอมูลเปนอยางไร?
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คนที่ 5

อยูคนที่ 4

อยูคนที่ 3

อยูคนที่ 2 
(ตั้งครรภ)

อยูคนที่ 1

ก.ค.

อยู

ออก

อยู

อยู

ต.ค.

เกิด

อยู

ออก

อยู

อยู

ม.ค.

ขอมูลการสํารวจการเปลีย่นแปลงของ
ประชากร : ลกัษณะของขอมูลเปนอยางไร?
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คนที่ 6

คนที่ 5

อยูคนที่ 4

อยูคนที่ 3

อยูคนที่ 2 
(ตั้งครรภ)

อยูคนที่ 1

ก.ค.

อยู

ออก

อยู

อยู

ต.ค.

เกิด

อยู

ออก

อยู

อยู

ม.ค.

เขา

อยู

อยู

ออก

อยู

ตาย

เม.ย.

ขอมูลการสํารวจการเปลีย่นแปลงของ
ประชากร : ลกัษณะของขอมูลเปนอยางไร?
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คนที่ 6

คนที่ 5

อยูคนที่ 4

อยูคนที่ 3

อยูคนที่ 2 
(ตั้งครรภ)

อยูคนที่ 1

ก.ค.

อยู

ออก

อยู

อยู

ต.ค.

เกิด

อยู

ออก

อยู

อยู

ม.ค.

เขา

อยู

อยู

ออก

อยู

ตาย

เม.ย.

อยู

อยู

อยู

ออก

อยู

ตาย

ก.ค.

ขอมูลการสํารวจการเปลีย่นแปลงของ
ประชากร : ลกัษณะของขอมูลเปนอยางไร?
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ขอมลูการสํารวจการเปลีย่นแปลงของ
ประชากร : ประโยชนที่ได?

คํานวณมาตรวัดทางประชากร ****(ทางตรง):
มาตรวัดภาวะเจริญพันธุ
มาตรวัดภาวะการตาย
มาตรวัดการยายถิน่

แฟคเตอรที่ใชปรับความสมบูรณของการจด
ทะเบียนเกิด-ตาย ****

ประมาณมาตรวัดทางประชากร โดยใชเทคนิควิธี
ทางออม 

ประโยชนในเชงิงานวิจัย

ขอมูลพื้นฐานที่สําคัญ 
สําหรับการตั้งขอสมมุติ
ในการฉายภาพประชากร

ขอมูลพื้นฐานที่สําคัญขอมูลพื้นฐานที่สําคัญ  
สําหรับการตั้งขอสมมุติสําหรับการตั้งขอสมมุติ
ในการฉายภาพประชากรในการฉายภาพประชากร
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ขอมูลจากการสํารวจการเปลีย่นแปลง
ของประชากรนําไปคาํนวณมาตรวัด
ทางประชากรอะไร? ไดอยางไร?
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อัตราเกิด (Crude birth rate: CBR)
อัตราเจริญพันธุรายอายุ (Age-specific fertility rate: ASFR)
อัตราเจริญพันธุรวม (Total fertility rate: TFR)

อัตราเจริญพันธุทั่วไป (General fertility rate: GFR)
อัตราเจริญพันธุทั่วไปของสตรีที่สมรส (General marital fertility rate: 
GMFR)
อัตราสืบทอดพันธุรวม (Gross reproductive rate: GRR)
อัตราสืบทอดพันธุสุทธิ (Net reproductive rate: NRR)

มาตรวัดภาวะเจริญพันธุ

• รูจํานวนเกิด, จํานวนประชากรทั้งหมด

• รูจํานวนเกิดจําแนกตามกลุมอายุสตรีวัยเจริญพันธุ,
สตรีวัยเจริญพันธุจําแนกตามกลุมอายุ

•• รูจํานวนเกิดรูจํานวนเกิด,,  จํานวนประชากรทั้งหมดจํานวนประชากรทั้งหมด

•• รูจํานวนเกิดจําแนกตามกลุมอายุสตรีวัยเจริญพันธุรูจํานวนเกิดจําแนกตามกลุมอายุสตรีวัยเจริญพันธุ,,
สตรีวัยเจริญพันธุจําแนกตามกลุมอายุสตรีวัยเจริญพันธุจําแนกตามกลุมอายุ
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อัตราตาย (Crude death rate: CDR)
แสดงภาวะการตายของประชากรในภาพรวม

อัตราตายรายอายุ (Age-specific death rate: ASDR)
แสดงแบบแผนการตาย

อัตราตายทารก (Infant mortality rate: IMR) 

อัตราตายเด็กต่ํากวา 5 ป (Under-five mortality rate: U5MR)

มาตรวัดภาวะการตาย

• รูจํานวนตาย, จํานวนประชากรทั้งหมด

• รูจํานวนตายรายอายุ, จํานวนประชากรจําแนกตาม
กลุมอายุ

•• รูจํานวนตายรูจํานวนตาย,,  จํานวนประชากรทั้งหมดจํานวนประชากรทั้งหมด

•• รูจํานวนตายรายอายุรูจํานวนตายรายอายุ,,  จํานวนประชากรจําแนกตามจํานวนประชากรจําแนกตาม
กลุมอายุกลุมอายุ
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ตารางชีพและฟงกชั่นสําคัญจากตารางชีพ
สรุปการตายของประชากรกลุมหนึ่งออกมาอยูในรูปของดัชนีตัวเดียว คือ 
อายุคาดเฉลี่ย

สรางตามขั้นตอนตาง ๆ เริ่มจาก อัตราตายรายอายุ

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด

อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 60 ป

มาตรวัดภาวะการตาย (ตอ)

• รูจํานวนตายรายอายุ,
• จํานวนประชากรจําแนกตามกลุมอายุ
•• รูจํานวนตายรายอายุรูจํานวนตายรายอายุ,,
•• จํานวนประชากรจําแนกตามกลุมอายุจํานวนประชากรจําแนกตามกลุมอายุ
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อัตราการยายถิ่นเขา

อัตราการยายถิ่นออก

อัตราการยายถิ่นสุทธิ

อัตรายายถิ่นรวม

มาตรวัดการยายถิ่น

• รูจํานวนคนที่ยายเขา / ออก 

• รูจํานวนประชากรทั้งหมด

•• รูจํานวนคนที่ยายเขารูจํานวนคนที่ยายเขา  //  ออกออก  

•• รูจํานวนประชากรทั้งหมดรูจํานวนประชากรทั้งหมด
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ตัวอยางผลการวิเคราะหขอมูลการ
สํารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร

การตาย และรายละเอียดของการตาย
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การกระจายรอยละของการตายจําแนก
ตามกลุมอายุและเพศ

2,2001,1001,100จํานวน

100.0100.0100.0รวม

74.782.866.660 ปขึ้นไป

22.515.329.815 – 59 ป

2.71.93.6ต่ํากวา 15 ป

รวมหญงิชายกลุมอายุ

แหลงที่มา: คํานวณจากขอมูลการสํารวจการเปลีย่นแปลงของประชากร พ.ศ. 2548 – 2549
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สถานพยาบาล
39.3%

บาน
54.7%

อื่น ๆ
5.4%

ไมทราบ
0.6%

การกระจายรอยละของการตายจาํแนกตาม
สถานที่ตาย

แหลงที่มา: คํานวณจากขอมูลการสํารวจการเปลีย่นแปลงของประชากร พ.ศ. 2548 – 2549
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โรคติดเชื้อ
11.9%

โรคไมติดเชื้อ
44.6%

สาเหตุภายนอก
7.7%

ไมทราบสาเหตุ
35.8%

การกระจายรอยละของการตายจาํแนกตาม
สาเหตขุองการตาย

แหลงที่มา: คํานวณจากขอมูลการสํารวจการเปลีย่นแปลงของประชากร พ.ศ. 2548 – 2549
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การกระจายรอยละของการตายจําแนก
ตามสถานที่ตายและสาเหตุการตาย

1.01.20.30.4ไมทราบ

170

100.0

44.1

18.2

36.5

สาเหตุ
ภายนอก

787981262จํานวน

100.0100.0100.0รวม

1.82.71.5อืน่ ๆ

83.642.537.0บาน

13.654.561.1สถานพยาบาล

ไมทราบ
สาเหตุ

โรคไมติด
เชื้อ

โรคติด
เชื้อ

สถานที่ตาย

แหลงที่มา: คํานวณจากขอมูลการสํารวจการเปลีย่นแปลงของประชากร พ.ศ. 2548 – 2549
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การกระจายรอยละของการตายจําแนก
ตามสาเหตุการตายและเพศ

แหลงที่มา: คํานวณจากขอมูลการสํารวจการเปลีย่นแปลงของประชากร พ.ศ. 2548 – 2549
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แหลงที่มา: คํานวณจากขอมูลการสํารวจการเปลีย่นแปลงของประชากร พ.ศ. 2548 – 2549



สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล             Institute for Population and Social Research, Mahidol University

0.
00

0.
25

0.
50

0.
75

1.
00

S
ur

vi
va

l

0 500 1000 1500
Age in months

Male Female

Kaplan-Meier survival estimates, by sex

แหลงที่มา: คํานวณจากขอมูลการสํารวจการเปลีย่นแปลงของประชากร พ.ศ. 2548 – 2549



สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล             Institute for Population and Social Research, Mahidol University

ตัวอยางผลการวิเคราะหขอมูลการ
สํารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร

ความไมเทาเทียมกันทางสังคม สุขภาพ
และประชากร
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ความไมเทาเทียมกันดานเศรษฐกิจ

สรางดัชนแีสดงระดบัความมั่งคั่งของครัวเรือน ดวย 
DiHOPIT model จาก
สินทรพัยทีม่ี :
ลักษณะที่อยูอาศัย :

แบงระดับความมัง่คั่งของครัวเรือนออกเปน 5 ระดับ 
(รวยที่สุด รวย ปานกลาง จน จนทีสุ่ด)
สมาชกิแตละคนในครวัเรอืน มรีะดับความมั่งคั่งเทากนั

ดัชนีวัดความไมเทาเทียมกัน
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100.0100.0100.0100.0100.0รวม

10.820.124.527.021.6ใต

11.512.512.924.342.0ตะวันออกเฉียงเหนือ

14.415.317.422.020.7เหนือ

17.422.623.219.014.5กลาง

45.829.422.07.61.3กทม.

รวยที่สุดรวยปานกลางจนจนที่สุดภาค

การกระจายรอยละของประชากรจําแนกตาม
ภาคและระดับความมั่งคั่งของครัวเรือน
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การรอดชีพของคนรวยสูงกวาคนจน 
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สรุป

SPC ใหประโยชนมากมาย
ขอมูลสําคัญ สําหรับการฉายภาพประชากร

ลักษณะของขอมูลที่ใชประโยชนได
เอกสารเผยแพรโดย สสช.
วิเคราะหเอง

ผูใชควรทําความเขาใจกับขอมูล SPC


