
 
โครงสร้างครอบครัวไทย 

ยคุเกิดนอ้ย อายยุนื  

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ  
United Nations Population Fund - UNFPA 

4 เมษายน 2560 
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การคาดประมาณจ ำนวนกำรเกดิในแตล่ะปี (x 1,000) ค.ศ. 2015-2100 

2015-2020 2030-2035 2040-2045 2050-2055 2070-2075 2095-2100 

บรไูน 6 6 5 5 5 4 

กมัพชูา 371 337 332 306 274 237 

อนิโดนเีซยี 4908 4553 4387 4149 3770 3378 

ลาว 179 159 151 138 118 100 

มาเลเซยี 521 491 452 455 416 391 

พมา่ 940 909 825 768 695 619 

ฟิลปิปินส ์ 2378 2421 2395 2330 2138 1896 

สงิคโปร ์ 50 49 46 44 41 37 

ไทย 675 564 516 466 411 353 

เวยีดนาม 1551 1306 1326 1267 1176 1070 

การคาดประมาณจ ำนวนกำรตำยในแตล่ะปี (x 1,000) ค.ศ. 2015-2100 

2015-2020 2030-2035 2040-2045 2050-2055 2070-2075 2095-2100 

บรไูน 1 2 4 5 7 6 

กมัพชูา 94 108 129 155 223 266 

อนิโดนเีซยี 1909 2540 3091 3518 3839 3877 

ลาว 45 47 55 67 101 126 

มาเลเซยี 162 239 300 358 476 485 

พมา่ 461 597 698 776 859 799 

ฟิลปิปินส ์ 711 945 1135 1312 1645 1895 

สงิคโปร ์ 29 51 68 81 87 78 

ไทย 570 744 871 948 866 676 

เวยีดนาม 569 755 943 1126 1351 1255 

ทีม่า  UN Population Prospects, 2015 



ปัจจยัทางประชากร เศรษฐกิจ และสงัคม 
ท่ีส่งผลเปล่ียน 

โฉมหนา้ครอบครัวไทย 



จ ำนวนบตุรเฉล่ียต่อหญิงวยัเจริญพนัธ์ 

จ ำนวนเด็กเกิดใหม่  
490,000 คนต่อปี  

2558 

2583 
ชำย 75 ปี 
หญิง 82 ปี 



% ของประชำกรวยัก ำลงัแรงงำนตำมภำคกำรผลิต 

% ประชำกรรำยอำย ุ



เข้ำสูช่่วงเวลำของ 
เศรษฐกิจท่ีชรำ 

% ประชำกร (25-29 ปีจบปริญญำตรี 



รูปแบบครอบครัวไทย  
ยุคเกดิน้อย อายุยนื  

โฉมหน้าที่เปลีย่นไปในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา 



                       ลกัษณะ 2533 2543 2553 % แตกต่าง 
(2533-
2553) 

จ านวนประชากร (ล้านคน) 54.5 60.9 65.9 121 

จ านวนครัวเรือน (ล้านครัวเรือน) 12.3 15.9 20.3 167 

ขนาดเฉลีย่ของครัวเรือน 4.4 3.8 3.1 70 

ครัวเรือนทีเ่ป็นเจ้าของทีอ่ยู่อาศัย (%) 87.4 82.4 78.9 90 

ลกัษณะครัวเรือนไทย พ.ศ 2533-2553  

ท่ีมา: ส านกังานสถิติแห่งชาติ, ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2533-2553 



 ปี 2530-2556 
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     ครัวเรือนขยาย/ครอบครัวของคนสามวยั 

• เหตุท่ีครอบครัวของคนสามวยัมีเพิ่มข้ึน  
– ลกูวยัผูใ้หญ่ยา้ยกลบัไปดูแลพอ่แม่ท่ีชรา โดยผูเ้ป็นบุตรอยูใ่นวยั 40+ ปีเป็นคน

จากรุ่นท่ีเกิดในยคุท่ีพอ่แม่ยงัมีลูกมาก 4-5 คน 
– สมาชิกครอบครัวต่างวยักลบัไปอยูร่่วมกนั เพ่ือลดค่าใชจ่้ายการแยกครอบครัว 
– ไม่ใช่รูปแบบของครอบครัวขยายท่ีเป็นรูปแบบดั้งเดิม  แต่เป็นการมาอาศยัอยู่

ดว้ยกนัของสมาชิกครอบครัวของต่างวยัเพ่ือการเก้ือกลูกนั 

• แนวโนม้การเพิ่มข้ึนของคนสามวยัจะอยูใ่นช่วงเวลาสั้นๆ เน่ืองจาก
จ านวนบุตรของคนในรุ่นถดัไปมีจ านวนนอ้ยลง   

• รูปแบบครอบครัวลกัษณะอ่ืนๆ จะมีความหลากหลายมากข้ึน    

 



คนไทยยงัมจี านวนบุตรน้อยกว่าทีต้่องการจะมจีริง  1 ใน 5 ของผู้หญงิต้องการมบุีตรเพิม่ 
จ านวนบุตรเฉล่ียท่ีตอ้งการ = 1.93 คน 

จ านวนบุตรท่ีมีจริง = 1.67 คน 

การป็นแม่ในวยัรุ่นยงัคงอยู่ในระดบัสูง หญงิอายุต ่ากว่า 20 ปีจ านวนมากแต่งงานหรืออยู่กนิกบัคู่ 

ครอบครัวเดีย่ว 



ครอบครัวเดีย่วที่ไม่มีบุตร  
 

• สมคัรใจท่ีจะใชชี้วิตคู่โดยไม่มีบุตร (DOUBLE INCOMES NO KID – DINK) 
• ทศันคติเปล่ียนไป คนรุ่นใหม่มองการมีลกูเป็นภาระ 
• ภาระค่าใชจ่้ายในการเล้ียงบุตร 
• ผูห้ญิงท างานตอ้งเลือกระหวา่งการมีท างานกบัมีครอบครัว/มีบุตร 
• ดา้นการเล้ียงดูบุตร ขาดการสนบัสนุนจากฝ่ายชาย คุณภาพและจ านวนสถานบริการเล้ียงเดก็ในท่ีท างานมี

จ ากดั 

ค่าใช้จ่ายสะสมในการเลีย้งดูบุตร  

ท่ีมำ สศช ประมวลผลจำกรำยงำนบญัชีกระแสกำรโอนประชำชำติ 

เวลาที่ใช้โดยเฉล่ียชาย-หญิง 
ผู้หญิง > ผู้ชาย 2 เท่า เพื่อดูแลสมาชิกครอบครัวและงานบ้าน 

ท่ีมำ สสช ส ำรวจกำรใช้เวลำของประชำกร 2552 



ครอบครัวเดีย่วท่ีไม่มีบุตร  - มีบุตรยาก 
15.4% ของหญิงวยัเจิญพนัธ์มีบุตรยาก 
 

ครอบครัวเพศเดียวกนั 
มีมากนอ้ย? 
การรับรองสถานภาพทางกฎหมาย? 
การรับรองใหมี้บุตร? 



ครอบครัวเลีย้งเดีย่ว 

• ครอบครัวท่ีมีพอ่หรือแม่เล้ียงเด่ียวมีจ านวนเพิ่มข้ึน  แต่เม่ือคิดเป็นร้อยละ
ของประเภทครัวเรือนทั้งหมดกลบัลดลงเลก็นอ้ยในช่วง 26 ปี เน่ืองจาก
จ านวนครัวเรือนทั้งหมดมีเพ่ิมข้ึน 

• ไม่มีความแตกต่างระดบัภมิูภาคหรือระหวา่งเมือง ชนบท 
• ครอบครัวแม่เล้ียงเด่ียวมีมากกวา่ครอบครัวพอ่เล้ียงเด่ียวหา้เท่า 

จ านวนและร้อยละของครอบครัวเล้ียงเด่ียวมีบุตรอาย ุ< 18 ปี 



อยู่กบัใครเมือ่สูงวยั 
สถานภาพสมรสในวยัทองและวยัสูงอาย ุ

ในวยั 50 ปี  
ราว 7-8% ของชายและหญิงเป็นโสด 

20% ของผูห้ญิงและ 10% ของผูช้าย หมา้ย/หยา่/แยก 
 

ในวยั 60 ปี  
ผูห้ญิง: 6% เป็นโสด - 45%หมา้ย/หยา่แยก -  49% ใชชี้วิตคู่ 
ผูช้าย: 5% เป็นโสด - 20%หมา้ย/หยา่แยก -  75% ใชชี้วิตคู่ 



                   ครอบครัวข้ามรุ่น/แหว่งกลาง 

• เพิ่มข้ึนเท่าตวัจาก 107,000 เป็น 405,000 ครัวเรือน (2530-2556) 
• 76% อยูใ่นชนบท 50% ของครัวเรือนประเภทน้ีอยูใ่นอีสาน  
• 90% ของหวัหนา้ครัวเรือนเป็นหญิง  มากกวา่คร่ึงเป็นหญิงอาย ุ60+ ปี  
• หวัหนา้ครัวเรือนท่ีเป็นหญิงอาย ุ80+ ปีเพิ่มข้ึนจาก 4% เป็น 8 (2530-

56) 
• หวัหนา้ครัวเรือนขา้มรุ่นส่วนใหญ่ยงัคงท างาน โดยมากอยูใ่นภาค

การเกษตร 
• 16% ของหวัหนา้ครัวเรือนขา้มรุ่นสุขภาพไม่แขง็แรง 
• 1 ใน 5 ของผูสู้งอายใุนครอบครัวขา้มรุ่นรายไดต้  ่ากวา่ความยากจน 
• รายไดห้ลกัมาจากเงินท่ีบุตรส่งให ้ ยงัคงท างานหรือ พึ่งเบ้ียยงัชีพ 



ครัวเรือนอยู่คนเดยีว 
• เพิ่มข้ึนจาก 6% เป็น 14%  หรือจาก 0.7 ลา้นครัวเรือน เป็น 2.7 ลา้นครัวเรือน (2530-2556) 
• ในเมืองมากกวา่ในชนบท (19% & 11%)  
• ในภาคกลางมากกวา่กรุงเทพ (17% & 15%) 
• คาดวา่อีก 20 ปีขา้งหนา้ 1 ใน 5 ของครัวเรือนทั้งหมดเป็นครัวเรือนอยูค่นเดียว 

 
คนสูงอายุทีอ่ยู่คนเดียวมน้ีอยลง 
 
% คนอยู่คนเดียวรายอาย ุ

% คนอายุ 15-59 ปีอยู่คนเดียว ตามเพศ 
 

วยัท างาน ชายอยู่คนเดียว >  หญิง 

ยามสูงวยั หญิงอยู่คนเดียว > ชาย 
 

% คนอายุ 60+ ปีอยู่คนเดียว ตามเพศ 



ครัวเรือนอยู่คนเดยีว 

% ครัวเรือนอยู่คนเดียวอายุ 25-59 ปี ตามระดับการศึกษา 
 

ผูห้ญิงท่ีเรียนหนงัสือนอ้ยและผูห้ญิงท่ีเรียนหนงัสือ
สูงอยูค่นเดียวมากกวา่ผูช้าย 

เป็นผูท่ี้มีทางเลือก & ไม่มีทางเลือก 
 
 

การอยู่คนเดยีวของคนที่ท างานในภาคเกษตรกรรม 
เพิม่ขึน้ตามอายุ 

% ภาคการท างานของครัวเรือนอยูค่นเดียว 
ตามอาย ุ



ปัจจยัผลกัดนัและผลกระทบของการอาศยัอยูค่นเดียว 

สมัครใจ 

• ต้องกำรเป็นอิสระ 

• ย้ำยถ่ินฐำนเพรำะงำน 

• กำรเงินพร้อม 

• ท่ีอยูอ่ำศยัพร้อม 

• สขุภำพแข็งแรง 

• มีเครือขำ่ยสงัคมพึง่พำ
ได้ 

 

ไม่สมัครใจ 

• หยำ่ แยก หม้ำย ไม่
แตง่งำน 

• ไม่มีบตุรหรือบตุร
ไม่ได้อยูด้่วย 

• ขำดคนอำศยัร่วม
ด้วย 

 

ผลกระทบ 

• คำ่ใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ 
มีปัญหำกำรเงิน 

• ควำมปลอดภยัใส
กำรอยูอ่ำศยั 

• ขำดกำรสนบัสนนุ
ทำงสงัคม 

 



 
      “ส่งสริมการพฒันาทีย่ัง่ยนื สร้างความเท่าเทียม ไม่ทิง้ใครไว้เบือ้งหลงั” 
 
ก าหนดนโยบายท่ีใหล้  าดบัความส าคญักบัครอบครัวท่ีมีความเปราะบางมากท่ีสุด   โดยใหก้าร
คุม้ครองดูแลตามความตอ้งการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ  โดยมีการช่วยเหลือดูแลอยา่งเป็นระบบ  มีความ
ต่อเน่ืองและติดตามประเมินผลเพื่อพฒันาศกัยภาพครอบครัวใหส้ามารถดูแลตนเองไดใ้นท่ีสุด   
อาทิ เช่น  
  -   เดก็ท่ีอาศยัในครอบครัวขา้มรุ่นท่ีผูดู้แลเป็นผูสู้งอายท่ีุมีความพิการดูแลตนเองไม่ได ้
  -   ครอบครัวเล้ียงเด่ียวท่ีเป็นแม่วยัรุ่น 
  -   ผูท่ี้อาศยัอยูต่ามล าพงัเพราะมีฐานะยากจน   
 -    เดก็ท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนท่ีมีแนวโนม้ไม่ไดอ้าศยัอยูก่บัทั้งพอ่และแม่ 
 
 
 



“สร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการสร้างครอบครัวและการมบุีตร” 
• สร้างสภาพการท างานท่ียดืหยุน่ เก้ือกลูต่อการชีวิตครอบครัวและมีบุตรโดยเฉพาะสร้าง

สมดุลยข์องผูห้ญิงระหวา่งบทบาทการท างานกบัชีวิตครอบครัว  
• สร้างสมดุลยข์องบทบาทหญิงชายในครอบครัว  มีความเท่าเทียมทางเพศ ส่งเสริมให้

ผูช้ายมีบทบาทหนา้ท่ีในการเล้ียงบุตร ดูแลสมาชิกครอบครัว การจดัการงานบา้นมาก
ข้ึน 

• ส่งเสริมสุขอนามยั เก้ือกลูและสร้างทศันคติทางบวกต่อผูห้ญิงท างานท่ีตั้งครรภ ์
• เพ่ิมการเขา้ถึงบริการการคุมก าเนิดท่ีช่วยใหผู้ห้ญิงตดัสินใจไดด้ว้ยตนเองเร่ืองการมีบุตร

เม่ือมีความพร้อม 
• เพ่ิมความครอบคลุมและปรับปรุงคุณภาพสถานเล้ียงเดก็เลก็ใหเ้ขา้ถึงง่าย มีราคา

เหมาะสม   
• มีมาตรการลดหยอ่นภาษีเพ่ือสร้างแรงจูงใจใหน้ายจา้งจดับริการเล้ียงดูเดก็ใหก้บัลูกจา้ง 
• จดับริการใหค้  าปรึกษาและรักษาผูมี้บุตรยาก ราคาเหมาะสม 



“พฒันาคุณภาพประชากรนับตั้งแต่วยัเด็กและเยาวชน” 

• ลดการแต่งงาน/อยูกิ่นก่อนวยัเดก็ (<18 ปี) และลดการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น 
ซ่ึงพบมากข้ึนในผูมี้ฐานะยากจน 

• เดก็ทุกคนตอ้งเรียนจบภาคบงัคบั หากตั้งครรภต์อ้งไดเ้รียนต่อ  แม่วยัรุ่น
มีแนวโนม้กลายเป็นแม่เล้ียงเด่ียวควรป้องกนัการตั้งทอ้งซ ้าในวยัรุ่น 

• สนบัสนุนใหเ้ดก็ผูช้ายไดรั้บการศึกษาสูงข้ึน สร้างสมดุลยข์องการศึกษา
ท่ีมากข้ึนของเดก็ผูห้ญิง 

• พอ่แม่ท่ียา้ยถ่ินฐานมาท างานโดยไม่ไดน้ าบุตรของตนมาอาศยัอยูด่ว้ยกนั  
นายจา้งควรพิจารณาใหล้าหยดุไปเยีย่มลูกและครอบครัวได ้ 


