
โฉมหน้าครอบครัวไทย                     ยุคเกิดน้อย – อายุยืน

* หมายเหตุ
 ข้อมูลปี 2556 

7 
ปัจจยัส�าคญัท่ีมี
อทิธพิลต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ครอบครัว

รูปแบบต่างๆ ของครอบครัวไทย

ปี 2553ปี 2533
12.3 ล้านครัวเรือน

สมาชิก 4.4 คน
ต่อหลัง

20.3 ล้าน
ครัวเรือน

สมาชิก 
3.1 คน
ต่อหลัง

	 วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป
 คนไทยแต่งงานช้าลง

	 เกิดน้อย	
 คนไทยมีลูกน้อยลง

	 การย้ายถิ่น
 คนหนุ่มสาวท�าการเกษตร

น้อยลง ย้ายถิ่นเข้าสู่เมืองมากขึ้น

	 ผู้หญิงเรียนสูงขึ้น		
	 เข้าสู่ตลาดแรงงาน
มากขึ้น	ผู้หญิงมากกว่าครึ่งจบ

ปริญญาตรี และท�างาน

	 หนี้ครัวเรือนสูงขึ้น

1

4 5 6 7

	 อายุยืน
 โดยเฉพาะผู้หญิง

2
	 โครงสร้างประชากร	
	 เปลี่ยน
วัยเด็กลดลง ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

วัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง 

3

จ�านวนครัวเรือนใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น แต่สมาชิกในครัวเรือนลดลง

ครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว 

(7.1%)

ครัวเรือน
อยู่คนเดียว 

(13.9%) 

ครอบครัว 
พ่อ+แม่+ลูก 

(26.6%)

ครอบครัว
สามรุ่น 

(33.6%)

คู่สามี-
ภรรยา ไม่มี
ลูก (16.2%)

ครัวเรือน
ข้ามรุ่น 
(2.1%)

ครัวเรือนที่
ไม่ใช่ญาติ 

(0.6%)

ปี 2507
6 คน

ปี 2557
1-2 คน

ปี 2507
ปี 2523 ปี 2583 (คาดประมาณ)

56 ปี

62 ปี

72 ปี

78 ปี

75 ปี

82 ปี

ปี 2557 ปี 2583
(คาด

ประมาณ)

อายุเฉลี่ยคนไทย

25ปี 28ปี22ปี 23ปี

ปี 2533
59%

ปี 2553
44%

ปี 2557
81%

ปี 2503 ปี 2553

6%
32%

66%

52%

38% 16%



ความท้าทายของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 
โดยเฉพาะแม่เลี้ยงเดี่ยว
• ความยากจน
• ไม่สามารถท�างานในระบบได้เพราะต้องเลี้ยงลูก
• ขาดที่อยู่อาศัย 
• เครียด ซึมเศร้า 
• ขาดความช่วยเหลือ ด้านบริการดูแลเด็กเล็ก 
 การส่งเสริมการจ้างงาน บริการให้ค�าปรึกษา
 และสนับสนุนทางจิตใจ

ส่วนใหญ่เป็น
ครอบครัว 
แม่เลี้ยงเดี่ยว

จ�านวนครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยวเพิ่มขึ้น
จ�านวนครอบครัวของครอบครัว

เลี้ยงเดี่ยวเพิ่มขึ้น จาก 0.97 

เป็น 1.4 ล้านครัวเรือน

การหย่าร้าง 
แยกทาง เป็นหม้าย 
น�าไปสู่ครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว

ครัวเรือน
อยู่คนเดียว

ครอบครัว
ข้ามรุ่น

ครอบครัว
เดี่ยว

ผู้หญิงส่วนใหญ่มีลูก
น้อยลง แต่แม่วัยรุ่นและ
การแต่งงานอยู่กินกัน
ก่อนอายุ 18 ปีเพิ่มสูงขึ้น

ครอบครัวปู่ย่าตา
ยายที่อยู่กับหลาน
ตามล�าพังมากขึ้น

หัวหน้าครอบครัว
ข้ามรุ่น กว่าครึ่ง
เป็นผู้สูงอายุและ
ส่วนใหญ่เป็นย่า
หรือยาย

ครอบครัวข้ามรุ่น
3 ใน 4 อยู่ในชนบท

ปัจจัยที่ท�าให้เกิดครอบครัวข้ามรุ่น

คนไทย 2.7 ล้านคน
ก�าลังอยู่คนเดียวและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

คนอยู่คนเดียวส่วน
ใหญ่เป็นวัยแรงงาน

ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง

ใครอยู่คนเดียว
• คนโสด

• คู่ที่ท�างานต่างที่

• คนที่หย่าร้าง แยกทาง

• ผู้สูงอายุที่เป็นหม้าย

• วัยรุ่นที่เรียนไกลบ้าน

  แหล่งรายได้
• เงินส่งมาจากลูก 

 (พ่อหรือแม่ของหลาน)

• รายได้จากการท�างานของตนเอง 

 (ส่วนใหญ่การเกษตร) 

• เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ค่าใช้จ่ายของ  
ครอบครัวข้ามรุ่น
12,058 บาท 
ต่อเดือน

ครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว  80%

0.97	ล้าน
ครัวเรือน

1.4	ล้าน
ครัวเรือน

1	แสนคู่หย่าร้าง

47.9	ต่อหญิง
15-19	ปีพันคน
ปี	2557

1

4

53

62

1 2 3

6%
14%

20%

ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูก
จนอายุ	20	ปี

ลูกเป็นภาระ 
ขาดอิสระ ต้อง

ท�างานหนักขึ้น

งาน	vs.	ลูก

ผู้หญิงท�างานบ้าน
เลี้ยงดูลูกมากกว่าผู้ชาย	2	เท่า

สถานดูแลเด็กเล็ก
ไม่เพียงพอ

แต่งงานช้า	อายุ
มากขึ้น	มีบุตรยาก

ปัจจัยที่ท�าให้คนไม่มีลูก

รูปแบบครอบครัว
ที่เปลี่ยนแปลงไป

52%

1.92 ล้านบาท

ปี 2530 ปี 2556

ปี 2558

4	แสน
ครัวเรือน

1	แสน
ครัวเรือน

ปี 2556

ปี 2556

ปี 2530

90%

พ่อแม่เด็กย้าย
เข้าไปท�างาน
ในเมือง

ขาดความช่วย
เหลือในเมือง	จึง
ส่งลูกให้ปู่ย่า
ตายายเลี้ยง

ค่าครองชีพใน
เมืองสูง	รายได้
ไม่พอเลี้ยงลูก

ปี 2556 ปี 2576 (ประมาณ)ปี 2530

66%

75%

หัวหน้าครัวเรือน
มากกว่าครึ่งเป็น

ผู้หญิง

ปี 2556

ปี 2556
16%

ปี 2530
6%

ครัวเรือนคู่
สามี–ภรรยา
ที่ไม่มีลูกเพิ่มขึ้น

3 เท่า

52%



ด้านสภาพแวดล้อมในที่ท�างาน 

• ส่งเสริมชั่วโมงท�างานที่มีความยืดหยุ่น 

• เพิ่มจ�านวนวันลาคลอดที่ได้รับค่าจ้าง 

• สนับสนุนวันลาหยุดเพื่อเยี่ยมลูกส�าหรับพ่อแม่ที่ 

ย้ายถิ่น

ส่งเสริมให้ผู้ชายเลี้ยงดูลูก และดูแลงานบ้านมากขึ้น

ด้านการวางแผนครอบครัวและการเลี้ยงดูบุตร 

• ส่งเสริมบริการคุมก�าเนิดที่เหมาะกับความต้องการ 

ของคู่

• ให้ค�าปรึกษาและรักษา

 ผู้ที่มีบุตรยากใน

 ราคาเหมาะสม 

• ปรับปรุงคุณภาพ

 สถานดูแลเด็กเล็ก

 และจัดบริการดูแล

 เด็กต�่ากว่า 2 ปี

ก�าหนดนโยบายท่ีตอบสนองต่อความต้องการของครอบครวั

ที่มีความเปราะบาง 

ครอบครัวข้ามรุ่นที่ผู้สูงอายุยากจน 

 หรือพิการเลี้ยงดูหลานตามล�าพัง

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว

ครัวเรือนที่มีฐานะยากจน

ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้ศักยภาพดูแลตนเองและเก้ือกูล

ครอบครัวได้ 

ส่งเสริมสายใยครอบครัว

ส่งเสริมให้เด็กทุกคนเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ

 และสนับสนุนการเรียนต่อของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์

ส่งเสริมให้คนหนุ่มสาวมีทักษะเฉพาะที่จ�าเป็น

ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการแต่งงานกันก่อน 18 ปี

จดัท�ำโดย

อ่ำนรำยละเอยีดได้ที่
Website: Thailand.UNFPA.org 
Facebook: www.facebook.com/UnfpaThailand
Twitter: Twitter.com/UNFPA_Thailand

ข้อเสนอแนะ

ส่งเสริมการเกือ้กลู
กันของคนทุกวัย
ในครอบครัว

ให้ความส�าคัญกับ
ครอบครัวที่มี
ความต้องการ
เฉพาะ

สร้างสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อให้
คนมคีรอบครวัและ
มีลูกโดยสมัครใจ

ลงทุนกับเด็ก
และเยาวชน

1

3

2

4


