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บทคัดย่อ
บทความนี ้เสนอผลการคาดประมาณจานวนครัวเรื อนที่อยูอ่ าศัยระหว่างพ.ศ. 2553-2563
ในภาพรวมของประเทศ และแบ่งเป็ นรายภาคโดยใช้ สามะโนประชากรและเคหะปี 2553 เป็ นปี ฐาน
และคาดประมาณครัวเรื อนที่อยู่อาศัยไปถึงปี 2563 ซึ่งเป็ นระยะเวลา10 ปี หลังจากการทาสามะโน
ประชากรและเคหะครัง้ ล่าสุด และเป็ นปี ที่กาหนดว่าจะมีการทาสามะโนเคหะครัง้ ต่อไป ในการศึกษา
ใช้ วิ ธี ก ารคาดประมาณที่ อ ยู่อ าศัย แบบอัต ราตัว แทนครั ว เรื อ น (household headship rate) ซึ่ง
จาแนกครัวเรื อนตามเพศและอายุของหัวหน้ าครัวเรื อน และครัวเรื อนตามประเภทที่อยูอ่ าศัย
จากการศึกษาพบว่า อายุของหัวหน้ าครัวเรื อนสูงขึ ้น ความต้ องการที่อยูอ่ าศัยในเขตเมืองที่
ใช้ พื ้นที่น้อยสาหรับครอบครัวขนาดเล็กจะเพิ่มสูงขึ ้น ผู้หญิ งและผู้สงู อายุมีสดั ส่วนการเป็ นหัวหน้ า
ครัวเรื อนเพิ่มขึ ้น ส่วนหนึง่ เกิดจากการที่ประชากรมีอายุยืนยาวขึ ้น และผู้หญิงมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชาย
และประชากรอาศัยอยู่ในครัวเรื อนขนาดเล็ก หรื อครัวเรื อนคนเดียวเพิ่มมากขึ ้น ปรากฏการณ์เช่นนี ้
กาลังดาเนินไปในสังคมสูงวัยของประเทศไทยอย่างเลีย่ งไม่ได้ ดังนัน้ นโยบายการสร้ างที่อยูอ่ าศัยจึง
ควรรองรับโครงสร้ างประชากรในอนาคต
คำสำคัญ: การคาดประมาณครัวเรื อนที่อยูอ่ าศัย อัตราตัวแทนครัวเรื อนหัวหน้ าครัวเรื อน ขนาดครัวเรื อน
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HOUSEHOLD PROJECTION OF THE THAI POPULATION DURING 2010-2020
Pramote Prasartkul1, Jongjit Rittirong2 and Sirinya Kaikeaw13

ABSTRACT
This study conducted a household projection of the Thai population during 2010 –
2020 by region and the whole kingdom. The 2010 Population and Housing Census is the
source of data for the projection of the number of Thai households in 2020. An estimate of
household “headship” rate was employed in this study, and the results were classified by
sex and age of household head and type of housing.
The study found that the age of household head increased during the projected
period (2010-2020). The demand in urban areas for small households is also increasing.
Women and older persons tend to increasingly be the household head because Thailand is
a rapidly ageing society and women tend to live longer than men on average. Moreover, the
number of households having fewer family members (than the previous generation) and
households with a sole occupant are increasing. Therefore, Thai housing policy should
consider these demographic changes in housing and household composition in the coming
years.
KEY WORDS: household projection, housing, household headship rate, household head,
household size
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บทนา
ที่ อ ยู่อ าศัย เป็ น หนึ่ง ในปั จ จัย สี่ นอกจากอาหาร เครื่ อ งนุ่ง ห่ม และยารั ก ษาโรคซึ่งเป็ น
สิ่งจาเป็ นต่อการดารงชีพของมนุษย์ คุณภาพชีวิตของคนในสังคมจะขึ ้นอยู่กับคุณภาพและความ
เพียงพอของที่อยู่อาศัยในสังคมนัน้ ดังนัน้ การพัฒนาทัง้ ปริ มาณและคุณภาพของที่อยู่อาศัยจึง
หมายถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรด้ วย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 3 (พ.ศ. 2510 - 2514) ได้ ก าหนดนโยบายให้ จัดตัง้ หน่วยงานที่รั บ ผิ ดชอบด้ า นที่ อ ยู่อ าศัยของ
ประเทศเรี ยกว่า การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ขึ ้นมาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 เพื่อทาหน้ าที่
ดูแลเรื่ องที่อยูอ่ าศัยของประชาชน
นอกจากการพัฒนาจัดสร้ างที่อยูอ่ าศัยให้ กบั ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้ น้อยแล้ ว กคช.
ยังทาหน้ าที่จดั เตรี ยมข้ อมูล เพื่อวางนโยบายและแผนเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัยของประชากรอีกด้ วย แต่ใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชากรด้ านที่อยู่อาศัยนัน้ จาเป็ นต้ องมีข้อมูลที่เชื่ อถือได้
ข้ อมูลด้ านที่อยู่อาศัยที่จาเป็ น มีอาทิ แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยในอดีต สถานการณ์
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยในปั จจุบนั และการฉายภาพที่อยู่อาศัยในอนาคต ในการเตรี ยมแผนพัฒนาที่อยู่
อาศัยในประเทศไทย
บทความนี ้เสนอผลการคาดประมาณ จานวนครัวเรื อนที่อยูอ่ าศัย เพื่อใช้ ในการวางแผนเชิง
นโยบายเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัยของคนไทย การคาดประมาณเพื่อใช้ เป็ นข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายได้ คาด
ประมาณถึงระดับจังหวัด แต่ในบทความนี ้จะเสนอการคาดประมาณในภาพรวมของประเทศ และ
แบ่งเป็ นรายภาคเท่านัน้ ในการศึกษาได้ จาแนกครัวเรื อนตามเพศและอายุของหัวหน้ าครัวเรื อน และ
ครัวเรื อนตามประเภทที่อยูอ่ าศัย โดยใช้ สามะโนประชากรและเคหะครัง้ ล่าสุดปี 2553 เป็ นปี ฐานและ
คาดประมาณครั วเรื อนที่อยู่อาศัยไปถึงปี 2563 ซึ่งเป็ นระยะเวลา 10 ปี หลังจากการทาสามะโน
ประชากรและเคหะครัง้ ล่าสุด และเป็ นปี ที่กาหนดว่าจะมีการทาสามะโนเคหะครัง้ ต่อไป
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ระเบียบวิธีวิจยั
งานวิจัยนี ้ใช้ ข้อมูลจากสามะโนประชากรและเคหะ และการคาดประมาณประชากรของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 โดยเลือกวิธีการคาดประมาณที่อยูอ่ าศัยแบบอัตราตัวแทนครัวเรื อน
(household headship rate) เพื่อใช้ ในการคาดประมาณที่อยูอ่ าศัย ซึง่ ได้ อธิบายตามลาดับ
ข้อมูลที่ใช้ในการคาดประมาณครัวเรือนที่อยู่อาศัย
ครั ว เรื อ นที่ อ ยู่อ าศัย ในการคาดประมาณครั ง้ นี จ้ ะหมายถึ ง ครั ว เรื อ นที่ เ ป็ น ที่ อ ยู่อ าศัย
สานักงานสถิติแห่งชาติได้ แบ่งครัวเรื อนออกเป็ น 2 ประเภท คือ ครัวเรื อนส่วนบุคคล และครัวเรื อน
กลุม่ บุคคล
"ครัวเรื อนส่วนบุคคล หมายถึง ครัวเรื อนของบุคคลทัว่ ไป ซึ่งอาจประกอบด้ วยบุคคลเดียว
หรื อหลายคน อาศัยอยูใ่ นบ้ านหรื อสถานที่อยูเ่ ดียวกัน หรื อในบริ เวณเดียวกัน จัดหาหรื อใช้ สงิ่ อุปโภค
บริ โภคอันจาเป็ นต่อการครองชีพร่วมกัน โดยบุคคลเหล่านีอ้ าจเป็ นญาติหรื อไม่เป็ นญาติกนั ก็ได้
ครัวเรื อนกลุม่ บุคคล หมายถึง ครัวเรื อนซึง่ ประกอบด้ วยบุคคลหลายคนประเภทเดียวกันมา
อยูร่ วมกัน โดยมีกฎหรื อระเบียบข้ อบังคับระบุไว้ ให้ มาอยูร่ ่วมกัน แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ 1) ครัวเรื อน
ประเภทคนงาน หมายถึง คนงานที่อาศัยอยูร่ วมกันในบริ เวณโรงงานหรื อในสถานที่ที่นายจ้ างเป็ นคน
จัดหาที่พกั ให้ อยู่รวมกัน แยกต่างหากจากครัวเรื อนนายจ้ าง โดยไม่เสียค่าที่พกั และ 2) ครัวเรื อน
สถาบัน หมายถึง ครัวเรื อนที่อยู่รวมกันอย่างมีกฎระเบียบ เช่น วัด เรื อนจา กรมกองทหาร หอพัก
นักเรี ยนประจา หอพักในมหาวิทยาลัย" (สานักงานสถิติแห่งชาติ 2513, 2523, 2533, 2545, 2555)
การคาดประมาณที่อยูอ่ าศัยในการศึกษานี ้ จะรวมเฉพาะที่อยูอ่ าศัยตามปกติของประชากร
ซึง่ หมายถึงครัวเรื อนส่วนบุคคลเท่านัน้ ไม่รวมครัวเรื อนกลุม่ บุคคล ขอให้ ข้อสังเกตว่า ครัวเรื อนเป็ นที่
อยูอ่ าศัยตามปกติจริ งของแต่ละคน คนหนึง่ ณ ขณะเวลาหนึง่ จะอยูอ่ าศัยได้ ในครัวเรื อนเดียวเท่านัน้
ซึง่ จะแตกต่างจากคาว่าบ้ าน ที่คนๆ หนึง่ อาจมีหลายบ้ านในเวลาเดียวกัน ในการคาดประมาณครัง้ นี ้
จะนาข้ อมูลลักษณะทางประชากรพื ้นฐาน ได้ แก่ เพศ และอายุ มาใช้ ดังนัน้ จึงต้ องทาความเข้ าใจให้
ตรงกันว่า คนๆ หนึ่งจะเป็ นหัวหน้ า หรื อเป็ นตัวแทนครัวเรื อนได้ เพียงหน่วยครัวเรื อนเดียว ในขณะที่
คนๆ หนึ่งอาจเป็ นเจ้ าของบ้ านตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรได้ หลายหน่วย เช่น มีบ้านหรื อที่พกั
อาศัยประเภทอื่นไว้ ให้ ครัวเรื อนอื่นเช่า มีบ้านหรื อที่พกั ตากอากาศ มีบ้านหรื อที่อยู่อาศัยประเภทอื่นเป็ น
หลังที่สองและสาม เป็ นต้ น
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ในการคาดประมาณที่ อ ยู่อ าศัย ครั ง้ นี ไ้ ด้ ใ ช้ ข้ อ มูลจาก 2 แหล่ง สาคัญ คื อ 1) สามะโน
ประชากรและเคหะ ปี 2533 2543 และ 2553 และ 2) การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.
2553 - 2583
ข้ อมู ล ส าคัญ แหล่ ง แรก คื อ ส ามะโนประชากรและเคหะ (population and housing
census) ประเทศไทยมีการทาสามะโนประชากร (population census) เพื่อแจงนับคนที่อาศัยอยูใ่ น
ราชอาณาจั ก รมาตั ง้ แต่ ส มั ย รั ช กาลที่ 5 ส ามะโนประชากรที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก มณฑลในพระ
ราชอาณาจักรสยามทาสาเร็ จเป็ นครัง้ แรกเมื่อ พ.ศ. 2453 จากนัน้ ประเทศไทยมีการทาสามะโน
ประชากรทุกๆ ช่ ว งเวลา 10 ปี จนในปี 2503 ภารกิ จ ในการท าสามะโนประชากรได้ เ ปลี่ยนจาก
กระทรวงมหาดไทยมาเป็ นของสานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งได้ รับผิดชอบในการทาสามะโนประชากร
ของประเทศไทยตังแต่
้ ปีนนเป็
ั ้ นต้ นมา
ในการทาสามะโนประชากร พ.ศ. 2513 สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ เริ่ มการทาสามะโนเคหะ
(housing census) หรื อการแจงนับที่อยูอ่ าศัยของประชากร รวมเข้ าไว้ ในสามะโนประชากรด้ วย โดย
เรี ย กรวมว่า "สามะโนประชากรและเคหะ" และต่อ มา สานัก งานสถิ ติแ ห่งชาติ ก็ ได้ ท าสามะโน
ประชากรและเคหะเป็ นประจาทุก 10 ปี (ในปี คริ สตศักราชที่ลงท้ ายด้ วยเลขศูนย์ ตรงกับปี พทุ ธศักราช
ที่ลงท้ ายด้ วยสาม) จนครัง้ สุดท้ าย สามะโน 2553 นับว่าเป็ นสามะโนเคหะ ครัง้ ที่ 5 ของประเทศไทย
และเท่ากับว่าประเทศไทย มีการทาสามะโนเคหะมานานกว่า 40 ปี แล้ ว
ในการทาสามะโนเคหะ จะแจงนับครัวเรื อนที่อยู่อาศัย แบ่งเป็ นในและนอกเขตเทศบาล
ครัวเรื อน จาแนกตามเพศและอายุของหัวหน้ าครัวเรื อน จาแนกประเภทที่อยู่อาศัยเป็ นบ้ านเดี่ยว
บ้ านแฝด ทาวน์เฮ้ าส์ คอนโดมิเนียม แฟลต อพาร์ ทเม้ นต์ ฯลฯ แบ่งที่อยู่อาศัยออกตามประเภทของ
วัสดุที่ใช้ ว่า เป็ นวัสดุถาวร หรื อวัสดุไม่ถาวร การครอบครองที่อยู่อาศัยว่าเป็ นเจ้ าของ เช่าซื ้อ หรื อเช่าที่
อยูแ่ ห่งนัน้ การครอบครองที่ดินอันเป็ นที่ตงของที
ั้
่อยูอ่ าศัย จานวนห้ อง เชื ้อเพลิงที่ใช้ ในครัวเรื อน ส้ วม
น ้าดื่ม เครื่ องใช้ ในครัวเรื อน และตังแต่
้ สามะโนเคหะ ปี 2533 เป็ นต้ นมา ได้ มีรายการข้ อมูลจาแนก
ครัวเรื อนออกตามจานวนคนที่อยู่อาศัยในครัวเรื อนเพิ่มขึ ้นมาอีก นับได้ ว่าสามะโนเคหะทัง้ 5 ครัง้
ตังแต่
้ ปี 2513 เป็ นแหล่งข้ อมูลสาคัญที่จะทาให้ เห็นภาพพัฒนาการที่อยูอ่ าศัยในประเทศไทยได้ อย่าง
ชัดเจน
ข้ อมูลสาคัญแหล่งที่สองที่เป็ นหลักในการฉายภาพที่อยู่อาศัยของประเทศไทยในอนาคต
ได้ แก่ การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 ของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เนื่องจากการคาดประมาณที่อยู่อาศัยในโครงการ
ศึกษาฯนี ้มีข้อสมมุติฐานเบื ้องต้ นว่า จานวนครัวเรื อนที่อยู่อาศัยในพื ้นที่หนึ่งผันแปรโดยตรงไปตาม
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จานวนประชากร จึงจาเป็ น ต้ องมีตวั เลขจานวนประชากรคาดประมาณในอนาคตเป็ นหลัก ในการ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ สศช. จะเตรี ยมการคาดประมาณประชากรใน
อนาคตเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลฐาน การคาดประมาณประชากรของประเทศไทยจะใช้ ข้อมูลจากสามะโน
ประชากรครัง้ หลังสุดเป็ นฐาน สศช. จึงมีกาหนดการคาดประมาณประชากรทุก 10 ปี ตามระยะเวลา
ของสามะโน การคาดประมาณประชากรครัง้ ล่าสุดก็เช่นกันได้ จดั ทาขึ ้นหลังจากที่สามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2553 เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2556)
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2563 ให้ ตวั เลขคาดประมาณ
ประชากรจาแนกตามเพศและกลุ่มอายุ ตามพื ้นที่เป็ นรายจังหวัด ภาค และทัว่ ราชอาณาจักร ให้
ตัวเลขประชากรเป็ นรายปี สาหรั บจังหวัดและภาคแสดงตัวเลขตัง้ แต่ พ.ศ. 2553 - 2573 แต่ทั่ว
ราชอาณาจักรแสดงตัวเลขประชากรคาดประมาณ 30 ปี คือ พ.ศ. 2553 - 2583
วิธีการที่คณะทางานคาดประมาณประชากรของ สศช. ใช้ มาทุกครัง้ คือใช้ เทคนิควิธีทาง
ประชากรศาสตร์ ที่เรี ยกว่า "วิธีสว่ นประกอบรุ่ นอายุ" (Cohort component method) สาหรับการคาด
ประมาณประชากรในระดับประเทศและภาค และใช้ "วิธีอตั ราส่วน" (Ratio method) สาหรับการคาด
ประมาณประชากรในและนอกเขตเทศบาล ระดับภาค และจังหวัด วิธีสว่ นประกอบรุ่ นอายุเป็ นการ
คานวณจานวนประชากรแต่ละรุ่ นอายุที่เปลี่ยนไปแต่ละปี ตามส่วนประกอบของการเปลี่ยนแปลง
ประชากรอันได้ แก่ การเกิด การตาย และการย้ ายถิ่น ส่วนวิธีอตั ราส่วนที่ใช้ กบั ประชากรในหน่วยย่อย
ลงไปจากระดับประเทศและภาคนันเป็
้ นการกระจาย ประชากรที่ได้ จากการคาดประมาณระดับภาค
ออกไปตามสัดส่วนประชากรแต่ละจังหวัดที่จาแนกตามอายุ เพศ ในและนอกเขตเทศบาล การศึกษา
นี ้ได้ นาข้ อมูลการคาดประมาณประชากรรายจังหวัดของการคาดประมาณฯ ชุดนี ้ มาเป็ นตัวตังใน
้
การคาดประมาณครัวเรื อนที่อยู่อาศัยในอนาคต (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 2556)
วิธีการคาดประมาณครัวเรือนที่อยู่อาศัย
การศึกษานี ้มีข้อสมมุติฐานว่า จานวนที่อยู่อาศัยย่อมแปรผันตามจานวนครัวเรื อนที่อาศัย
อยูจ่ ริ ง เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อคาดประมาณจานวนครัวเรื อนตามความจาเป็ น ซึง่
ขึ ้นอยู่กบั จานวนและลักษณะทางประชากร ผลที่ได้ รับจากการศึกษาจะใช้ เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์
ในการพัฒนานโยบายที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้ างที่อยู่อาศัย อันเป็ น
สิ่งจาเป็ นขันพื
้ ้นฐานแก่ประชาชน กล่าวคือ งานวิจยั นี ้ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อคาดประมาณความ
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ต้ องการที่แปรผันตามตลาดอสังหาริ มทรัพย์ และภาวะเศรษฐกิจของครัวเรื อน เพราะฉะนัน้ แม้ ว่า
ครัวเรื อนหนึง่ จะสามารถเป็ นเจ้ าของที่อยูอ่ าศัยได้ มากกว่าหนึง่ แห่ง แต่ละครัวเรื อนจะอาศัยอยู่ ณ เวลา
หนึ่งได้ เพียงแห่งเดียว การคาดประมาณ ที่อยู่อาศัยในการศึกษานี ้ จึงเลือกใช้ วิธีการคาดประมาณ
จากอัตราตัวแทนครัวเรื อน
ผลลัพธ์ จากการคูณอัตราตัวแทนครัวเรื อน (household representative rate) กับประชากรคาด
ประมาณ (projected population) จะทาให้ ได้ จานวนตัวแทนครัวเรื อนที่มีสดั ส่วนความน่าจะเป็ น
ของครัวเรื อนทุกประเภทรวมกันไม่เกินหนึ่งในทุกปี ที่ทาการคาดประมาณ ผลลัพธ์ จากการคูณอัตรา
ตัวแทนครัวเรื อนนี ้ถือเป็ นจานวนครัวเรื อนที่อยู่อาศัยตามข้ อสมมุติฐานข้ างต้ น วิธีการคาดประมาณ
ด้ วยอัตราตัวแทนครั วเรื อนเป็ นวิธีได้ ใช้ ในการคาดประมาณจานวนครั วเรื อน หรื อที่อยู่อาศัยใน
ประเทศต่างๆ เช่น การฉายภาพจานวนครัวเรื อนจาแนกตามเพศ อายุ และสถานภาพสมรสของ
หัวหน้ าครั วเรื อน ในประเทศอังกฤษ (Department for communitites and local government 2010)
การคาดประมาณจ านวนและโครงสร้ างของครั ว เรื อ นของประเทศไทย พ .ศ. 2533 - 2558
(Poapongsakorn 1988; สานักงานสถิติแห่งชาติ ม.ป.ป.) และ โครงการการคาดประมาณจานวน
ครัวเรื อนภายใต้ โครงการ HOMES ในประเทศจีน อินโดนีเซีย ญี่ปนุ่ สาธารณรัฐเกาหลี ฟิ ลิบปิ นส์
และประเทศไทย (Mason & Racelis 1991)
การศึกษานี ้คาดประมาณครัวเรื อนจากระดับล่างสุด คือจังหวัด แล้ วจึงค่อยรวมขึ ้นมาเป็ น
ระดับภาค และประเทศ การคานวณจานวนครั วเรื อนของแต่ละพืน้ ที่ หรื อแต่ละจังหวัด ใช้ ข้อมูล
หัวหน้ าครัวเรื อนคนหนึ่งเป็ นตัวแทนของครัวเรื อนหน่วยหนึ่ง ด้ วยหลักการนี ้ เราสามารถคานวณ
"ความน่าจะเป็ น" (probability) ที่คนๆ หนึ่งจะเป็ นหัวหน้ า (หรื อตัวแทน) ครัวเรื อนในประชากรกลุม่
หนึ่ ง ได้ เราอาจเรี ย ก "ความน่ า จะเป็ น" ในกรณี นี ว้ ่ า "อั ต ราตั ว แทนครั ว เรื อ น" (Household
representative rate - HRR) ซึง่ อาจคานวณได้ ตามสมการ (1)
HRRi = HHi / Pi(1)
เมื่อ

เมื่อ

อัตราตัวแทนครัวเรื อน ของประชากรกลุม่ i
= จานวนหัวหน้ าครัวเรื อน (household headship) ในประชากรกลุม
่ i
ซึง่ เท่ากับจานวนครัวเรื อน
Pi = จานวนประชากรกลุม่ i
HRRi เป็ น"ความน่าจะเป็ น" (probability) จึงมีคา่ อยูใ่ นพิสยั ระหว่าง 0 ถึง 1
HRRi
HHi

=
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สาหรับประชากรกลุ่มย่อย (i) นัน้ เราได้ แบ่งประชากรออกตามเพศ (sex) และกลุ่มอายุ
(age) แล้ วคานวณอัตราตัวแทนครัวเรื อนเฉพาะกลุ่มอายุและเพศ (HRRs,a) โดยใช้ ข้อมูลสามะโน
เคหะ พ.ศ. 2533, 2543, 2553 ได้ ตามสมการ (2)
เมื่อ

HRRs,a= HHs,a/ Ps,a(2)
s
= เพศ (sex) คือชายและหญิง
a
= อายุ (age) แบ่งออกเป็ น 8 กลุม
่ อายุ คือ ต่ากว่า 20, 20 - 29, 30 - 39,
40 - 49, 50 - 59, 60 - 69, 70 - 79 และ 80 ปี ขึ ้นไป

จากนันน
้ าอัตราตัวแทนครัวเรื อนเฉพาะกลุม่ อายุและเพศ ใน (2) มาหาแนวโน้ มอัตรานี ้ในปี
2554 - 2564 โดยสมมุติให้ แนวโน้ มเปลีย่ นไปตามเส้ นโค้ งลอจิสติค (logistic curve) เนื่องจากความ
น่าจะเป็ นของอัตราตัวแทนครัวเรื อนมีค่าอยู่ระหว่าง 0 - 1 (low asymptote = 0, upper asymptote = 1)
ค่าความน่าจะเป็ นของอัตราตัวแทนครัวเรื อนแปรผันตามจานวนประชากรของกลุ่มอายุและเพศ
(HRR s,a) และแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด รูป 1 แสดงตัวอย่างแนวโน้ มอัตราตัวแทนครัวเรื อนของ
จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างปี 2011 - 2110 ที่ทานายด้ วยเส้ นโค้ งลอจิ สติค ด้ วยข้ อมูลสามะโน
ประชากรและเคหะปี 1990, 2000 และ 2010 เป็ นข้ อมูลฐาน

รูปที่ 1 แนวโน้ มอัตราตัวแทนครัวเรื อนของจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง ค.ศ. 2011 - 2110
(พ.ศ. 2554-2653)
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จานวนครัวเรื อน (H)ในแต่ละจังหวัด ในปี 2563 สามารถคานวณได้ โดยการรวมจานวน
หัวหน้ า (ตัวแทน) ครัวเรื อนของประชากรกลุม่ ย่อยทุกกลุม่ ด้ วยสมการ (3) ต่อไปนี ้
H2563 = ∑∑HRR2563 s,a* P2563 s,a(3)
ในบทความนี ้ ได้ นาเสนอการคาดประมาณจานวนครัวเรื อนจาแนกตามประเภทที่อยู่อาศัย
ในปี 2563 ไว้ ด้วย สมการที่ใช้ เป็ นดังนี ้
Ht2563= H2563 * Tt
เมื่อ

Ht = จานวนครัวเรื อนจาแนกตามประเภท (type - t)
H
= จานวนครัวเรื อนทังหมด
้
Tt
= สัดส่วนของที่อยู่อาศัยแต่ละประเภท (t) แบ่งออกเป็ น 5 ประเภท ได้ แก่
1) บ้ านเดี่ยว (บ้ านโดด) 2) ทาวน์เฮ้ าส์/บ้ านแฝด/ทาวน์โฮม 3) คอนโดมิเนียม/แมนชัน่ /แฟลต/อพาร์ ทเม้ นท์/
หอพัก 4) ตึกแถว/ห้ องแถว/เรื อนแถว 5) อื่นๆ
สัดส่วนประเภทที่อยู่อาศัยของปี 2563 ได้ จากการการคาดประมาณแนวโน้ มสัดส่วนที่อยู่
อาศัยประเภทต่างๆ จากข้ อมูลสามะโนเคหะปี 2533 2543 และ 2553 โดยใช้ สมการเส้ นตรง รู ป 2
แสดงตัวอย่างแนวโน้ มสัดส่วนประเภทที่อยู่อาศัยแบบคอนโดมิเนียม/แมนชัน่ /แฟลต/อพาร์ ทเม้ นท์/
หอพัก ของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งสัดส่วนที่อยู่อาศัยแบบคอนโดฯ ในปี 2563 ซึ่งนาเสนอด้ วย
สมการเส้ นตรงที่มีคา่ R2 = 0.98 ซึ่งหมายว่าสมการเส้ นตรงนี ้สามารถแสดงแนวโน้ มได้ สอดคล้ องกับ
ข้ อมูลสูงถึงร้ อยละ 98
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คอนโดมิเนียม/ แมนชัน่ แฟลต/อพาร์ ทเม้ นท์/หอพัก
40

y = 10.31x - 8.9279
R² = 0.9812

30

20.7

20
10
0

32.3

14.3
0.1
2533

2543

2553

2563

รูปที่ 2 แนวโน้ มสัดส่วนประเภทที่อยูอ่ าศัยแบบคอนโดมิเนียม/แมนชัน่ /แฟลต/อพาร์ ทเม้ นท์/หอพัก
ของจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2533 - 2563
ผลการคาดประมาณจานวนครัวเรือนในรอบสิบปี ระหว่างปี 2553 - 2563
จำนวนครัวเรือนที่เพิ่มขึน้ ระหว่ ำงปี 2553 - 2556
การศึกษานี ้ได้ ทาการคาดประมาณครัวเรื อนในปี ต่างๆ ต่อจากสามะโนเคหะ พ.ศ. 2553
โดยเริ่ มจากหน่วยบริ หารการปกครองระดับล่างสุด คือจังหวัด แล้ วรวมเป็ นลาดับขึ ้นมาเป็ น ภาค
จนถึงรวมทัว่ ราชอาณาจักร ในปี 2563 คาดประมาณว่าประเทศไทยจะมีครัวเรื อนเป็ นจานวน 23.3 ล้ าน
หน่วย เทียบกับครัวเรื อนจานวน 20.1 ล้ านหน่วยในปี 2553 เท่ากับว่าในช่วงเวลา 10 ปี ระหว่างปี
2553 - 2563 ครัวเรื อนในประเทศไทยจะเพิ่มขึ ้น 2.5 ล้ านหน่วย คิดเป็ นเพิ่มร้ อยละ 12.0 หรื อเพิ่ม
เฉลีย่ ปี ละ 2 แสน 5 หมื่นหน่วย (ตารางที่ 1)
ครัวเรื อนในประเทศไทยมีขนาดเฉลีย่ เล็กลง ในปี 2563 ประชากรของประเทศไทยจากคาด
ประมาณมีจานวน 66.0 ล้ านคน ขณะที่จานวนครัวเรื อนมีประมาณ 23.3 ล้ านหน่วย ขนาดครัวเรื อน
เฉลีย่ จึงเท่ากับ 2.8 คนต่อครัวเรื อน ซึง่ เล็กลงกว่าขนาดเฉลีย่ 3.1 คนในปี 2553
เมื่อดูเป็ นรายภาค กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลมีจานวนครัวเรื อนเพิ่มในช่วง 10 ปี ที่
ศึกษามากที่สดุ คือ 1.3 ล้ านหน่วย และอัตราเพิ่มครัวเรื อนก็มากที่สดุ ด้ วยเช่นกัน คือครัวเรื อนเพิ่มคิด
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เป็ นร้ อยละ 25.0 ภาคที่มีจานวนครัวเรื อนเพิ่ม รองลงมาตามลาดับ ได้ แก่ ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.
และปริ มณฑล) เพิ่ม 6.3 แสนหน่วย คิดเป็ นเพิ่มร้ อยละ 17.0 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ 3.3 แสน
หน่วย (เพิ่มร้ อยละ 5.9) ภาคใต้ 2.5 แสนหน่วย (เพิ่มร้ อยละ 9.8) และภาคเหนือมีครั วเรื อนเพิ่ม
ในช่ ว ง 10 ปี นี ้ 2.4 แสนหน่ว ย (เพิ่ ม ร้ อยละ 6.4) เห็ น ได้ ว่าภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ มีอัต ราเพิ่ม
ครัวเรื อนในรอบสิบปี นี ้ต่าสุด
ตำรำงที่ 1 จานวนและอัตราส่วนร้ อยของครัวเรื อนในประเทศไทยที่เพิม่ ขึ ้น จาแนกตามภูมิภาค พ.ศ.
2553 และ 2563
ภูมิภำค
ทัว่ ราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
ปริ มณฑล
ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.
และปริ มณฑล)
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

จำนวนครัวเรือน
ปี 2553
ปี 2563
20,788,632 23,273,839
2,914,809
3,239,440
2,157,136
2,858,364
3,855,006
4,493,591
3,757,290
5,551,033
2,553,358

3,998,494
5,880,256
2,803,693

จำนวนที่
เพิ่มขึน้
2,485,207
324,631
701,228
638,585

% กำร
เพิ่มขึน้
12.0
11.1
32.5
16.6

241,204
329,223
250,335

6.4
5.9
9.8

จำนวนครัวเรือนคำดประมำณจำแนกตำมเพศ และอำยุ องหัวหน้ ำครัวเรือน
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและสัดส่วนครัวเรื อนในปี 2553 และ 2563 จาแนกตามเพศ และ
อายุของหัวหน้ าครัวเรื อน เมื่อพิจารณาเรื่ องเพศของหัวหน้ าครัวเรื อน คาดประมาณว่าจะมีหวั หน้ า
ครัวเรื อนที่เป็ นหญิ งคิดเป็ นอัตราส่วนที่เพิ่มสูงขึ ้น ในปี 2553 มีผ้ หู ญิ งเป็ นหัวหน้ าครัวเรื อนร้ อยละ
34.8 แต่ได้ เพิ่มเป็ นร้ อยละ 59.8 ในปี 2563 เท่ากับคาดประมาณว่า ผู้หญิงจะเป็ นหัวหน้ าครัวเรื อน
มากกว่าผู้ชายในอีกสิบปี ข้างหน้ า
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ตำรำงที่ 2 จานวนและอัตราส่วนร้ อยของครั วเรื อนในประเทศไทย จาแนกตามเพศของหัวหน้ า
ครัวเรื อน พ.ศ. 2553 และ 2563
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จำนวน
ปี 2553
ปี 2563
13,553,925
12,981,962
7,234,707
10,291,877
20,788,632
23,273,839

อัตรำส่ วนร้ อย
ปี 2553
ปี 2563
65.20
55.78
34.80
44.22
100.00
100.00

ตารางที่ 3 แสดงจานวนและอัตราส่วนร้ อยของครัวเรื อนในประเทศไทย จาแนกตามกลุม่
อายุของหัวหน้ าครัวเรื อน พ.ศ. 2553 และ 2563 ในปี 2553 หัวหน้ าครัวเรื อนที่มีอายุ 50 ปี ขึ ้นไปมี
สัดส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 46.5 ของครัวเรื อนทังหมด
้
สัดส่วนหัวหน้ าครัวเรื อนอายุ 50 ปี ขึ ้นไปได้ เพิ่มขึ ้น
เป็ นร้ อยละ 55.2 ในปี 2563 ถ้ าคิดอายุมธั ยฐานของหัวหน้ าครัวเรื อน ซึง่ หมายถึงอายุที่แบ่งครัวเรื อน
ออกเป็ นสองครึ่ ง ครึ่งหนึง่ หัวหน้ าครัวเรื อนมีอายุสงู กว่า และอีกครึ่งหนึง่ มีอายุต่ากว่าอายุมธั ยฐานนี ้
ในปี 2553 อายุมธั ยฐานของหัวหน้ าครัวเรื อนจะเท่ากับ 48 ปี และจะเพิ่มสูงขึ ้นเป็ น 52 ปี ในปี 2563
ครัวเรื อนที่มีอายุ 60 ปี ขึ ้นไปจะมีสดั ส่วนเพิ่มสูงขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั จากร้ อยละ 25.2 ในปี
2553 เป็ น 33.1 ในปี 2563 สะท้ อนให้ เห็นความต้ องการที่อยูอ่ าศัยที่เอื ้อต่อการใช้ ชีวติ ของผู้สงู อายุที่
จะเพิ่มสูงขึ ้นในอนาคต ความต้ องการที่อยูอ่ าศัยสาหรับผู้สงู อายุนา่ จะเพิ่มสูงขึ ้น เนื่องจากประชากร
ของประเทศไทยกาลังสูงวัยขึ ้นอย่างรวดเร็ ว การออกแบบและการก่อสร้ างที่อยู่อาศัยในปั จจุบนั และ
อนาคตจึงจาเป็ นต้ องให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับการเข้ าสูส่ งั คมสูงวัยของประชากรไทยด้ วย
ตำรำงที่ 3 จานวนและอัตราส่วนร้ อยของครั วเรื อนในประเทศไทย จาแนกตามกลุ่มอายุของหัวหน้ า
ครัวเรื อน พ.ศ. 2553 และ 2563
อำยุ
ต่ากว่า 20 ปี
20-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
60-69 ปี
70-79 ปี
80 ปี ขึ ้นไป
รวม

จำนวน
ปี 2553
ปี 2563
278,578
571,373
2,046,794
2,289,576
3,757,497
3,133,193
5,037,256
4,429,904
4,435,338
5,157,081
2,820,857
4,196,440
1,722,501
2,366,409
689,811
1,129,862
20,788,632
23,273,839

อัตรำส่ วนร้ อย
ปี 2553
ปี 2563
1.34
2.46
9.8
9.8
18.1
13.5
24.2
19.0
21.3
22.2
13.6
18.0
8.3
10.2
3.3
4.9
100.0
100.0
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จำนวนครัวเรือนจำแนกตำมประเภทของที่อยู่อำศัย
การศึกษานี ้ได้ ทาการคาดประมาณจานวนครัวเรื อนในปี 2563 จาแนกตามประเภทของที่
อยู่อาศัย ผลการคาดประมาณแสดงไว้ ในตารางที่ 4 ที่อยู่อาศัยได้ จาแนกออกเป็ น 5 ประเภท คือ
1) บ้ านเดี่ยว 2) ทาวน์ เฮ้ าส์ /บ้ านแฝด/ทาวน์ โฮม 3) คอนโดมิเนียม/แมนชั่น/แฟลต/อพาร์ ทเม้ นต์
4) ตึกแถว/ห้ องแถว/เรื อนแถว 5) อื่นๆ
ที่อยู่อาศัยที่เป็ นบ้ านเดี่ยว แม้ จะเป็ นส่วนใหญ่ของที่อยู่อาศัยทังหมด
้
แต่ก็จะมีสดั ส่วนที่
ลดลง คาดว่าประเทศไทยจะมีที่อยู่อาศัยประเภทบ้ านเดี่ยวคือคิดเป็ นร้ อยละ 78.3 ของทังหมดใน
้
ปี 2563 ซึ่งลดลงจากร้ อยละ 82.4 ในปี 2553 ที่อยู่อาศัยที่ใช้ พื ้นที่น้อย เช่น ทาวน์เฮ้ าส์ เพิ่มขึ ้นจาก
ร้ อยละ 3.8 ในปี 2553 เป็ น 4.9 ในปี 2563 คอนโดมิเนียม แฟลต อพาร์ ทเม้ นท์ เพิ่มจากร้ อยละ 4.1
เป็ นร้ อยละ 6.0 ที่อยู่อาศัยที่ใช้ พื น้ ที่น้อยเหล่านีเ้ ป็ นประเภทที่อยู่ในเขตเมือง และน่าจะเป็ นที่อยู่
อาศัยของครอบครัวขนาดเล็กหรื อแม้ แต่เป็ นครัวเรื อนที่อยู่โดยลาพังคนเดียว ในอนาคตที่อยู่อาศัย
ประเภทที่ใช้ พื ้นที่น้อยสาหรับครัวเรื อนขนาดเล็กในเขตเมืองน่าจะเป็ นความต้ องการที่เพิ่มขึ ้น
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ตำรำงที่ 4 จานวนและอัตราส่วนร้ อยของครัวเรื อนในประเทศไทย จาแนกตามประเภทที่อยูอ่ าศัย พ.ศ .
2553 และ 2563
ประเภทที่อยู่อำศัย
บ้ านเดี่ยว
ทาวน์เฮาส์ /บ้ านแฝด/ทาวน์โฮม
คอนโดมิเนียม/แมนชัน่ /แฟลต/อพาร์ ทเม้ น
ตึกแถว/ห้ องแถว/เรื อนแถว
อื่นๆ
รวม

ปี 2553
17,129,832
789,968
852,334
1,933,343
83,155
20,788,632

จำนวน
ปี 2563
18,224,119
1,131,036
1,391,461
2,290,761
236,462
23,273,839

อัตรำส่ วนร้ อย
ปี 2553 ปี 2563
82.4
78.3
3.8
4.9
4.1
6.0
9.3
9.8
0.4
1.0
100.0 100.0

สรุปและอภิปรายผล
บทความนี ้ได้ แสดงผลการคาดประมาณครัวเรื อนในปี 2563 ซึง่ เป็ นระยะเวลา 10 ปี หลังจาก
สามะโนเคหะครั ง้ สุดท้ ายเมื่ อปี 2553 การคาดประมาณใช้ ข้ อมูลหัวหน้ าครั วเรื อนจากส ามะโนเคหะ
มาคานวณหาอัตราตัวแทน (หัวหน้ า) ครัวเรื อนของกลุม่ ประชากรที่จาแนกออกตามอายุและเพศใน
แต่ละจังหวัด นาอัตราในอดีตมาหาแนวโน้ มหลังจากปี 2553 เป็ นต้ นมา แล้ วนาอัตราตัวแทนเฉพาะ
กลุ่มเพศและอายุ ปี 2563 ไปคูณประชากรคาดประมาณปี 2563 ในกลุ่มเพศและอายุที่สอดคล้ องกัน
ผลรวมของจานวนครัวเรื อนรายกลุ่มเพศและอายุทงหมดเป็
ั้
นจานวนครัวเรื อนคาดประมาณในปี
2563
การคาดประมาณครัวเรื อนวิธีนี ้ใช้ อยูใ่ นประเทศอังกฤษ และสามารถนามาประยุกต์กบั การ
คาดประมาณครัวเรื อนในสังคมไทยได้ ประเทศไทยควรใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลสามะโนเคหะ ซึ่ง
ดาเนินการทุกๆ สิบปี ไปพร้ อมๆ กับสามะโนประชากร ข้ อมูลการเคหะจากสามะโนประชากรและเคหะของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ ประกอบกับวิธีการคาดประมาณครั วเรื อนอย่างที่นาเสนอในบทความนี ้
จะช่วยให้ เราสามารถคาดประมาณครัวเรื อนที่อยู่อาศัยในประเทศไทยได้ ไม่ยาก ที่จริ งแล้ วควรมีการ
คาดประมาณครัวเรื อนของประเทศ พร้ อมๆ กับการคาดประมาณประชากรโดยใช้ สามะโนประชากร
และเคหะเป็ นฐาน โดยทาทุกๆ สิบปี เมื่อได้ ประมวลผลข้ อมูลจากการสารวจสามะโนประชากรและ
เคหะและออกเป็ นรายงานแล้ ว
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างเพศและอายุประชากร ทาให้ โครงสร้ างของครัวเรื อนเปลี่ยนไป
ด้ วยเช่นกัน ผู้หญิ งและผู้สงู อายุมีสดั ส่วนการเป็ นหัวหน้ าครัวเรื อนเพิ่มขึ ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่
ประชากรมีอายุยืนยาวขึ ้น และผู้หญิ งมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชาย และประชากรอาศัยอยู่ในครัวเรื อน
ขนาดเล็กหรื อครัวเรื อนคนเดียวเพิ่มมากขึ ้น ปรากฏการณ์ เช่นนี ้กาลังดาเนินไปในสังคมสูงวัยของ
ประเทศไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้ ดังนัน้ นโยบายการสร้ างที่อยู่อาศัยจึงควรรองรับโครงสร้ างประชากรใน
อนาคต
ข้ อมูลการคาดประมาณครัวเรื อนในอนาคตจะเป็ นประโยชน์ในการวางแผนและนโยบายที่
เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาที่อยูอ่ าศัยของประชากร ตัวเลขการคาดประมาณครัวเรื อนแสดงจานวนครัว
เรื อนที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต ตัวเลขนี ้จะสะท้ อนให้ เห็นความต้ องการที่อยูอ่ าศัยที่เกิดขึ ้นและได้ รับการ
สนองตอบแล้ วในช่วงเวลาที่คาดประมาณนัน้ ตัวอย่างเช่นในการคาดประมาณครัวเรื อนที่นามา
แสดงในบทความนี ้ เราจะเห็นพื ้นที่ที่จะมีครัวเรื อนเพิ่มขึ ้นอย่างมากในอนาคต พื ้นที่ที่มีจานวนครัวเรื อน
ลดลงหรื อเรี ยกได้ วา่ มีครัวเรื อนที่อยูอ่ าศัยเกินกว่าความต้ องการ เราได้ เห็นอายุของหัวหน้ าครัวเรื อน
ที่สงู ขึ ้นที่เป็ นไปตามสถานการณ์ การสูงวัยของประชากรไทย และความต้ องการที่อยู่อาศัยในเขตเมือง
ที่ใช้ พืน้ ที่น้อยสาหรั บครอบครั วขนาดเล็กจะเพิ่ม สูงขึน้ ข้ อมูลการคาดประมาณเช่นนีน้ ่าจะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาที่อยูอ่ าศัยของประเทศไทยต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
บทความนีใ้ ช้ ข้อมูลบางส่วนจาก "โครงการศึกษาและคาดประมาณความต้ องการที่อยู่
อาศัยในประเทศไทย ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
ซึ่งได้ รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากการเคหะแห่งชาติ ที่มอบหมายให้ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นหน่วยงานดาเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงกันยายน 2557
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วำรสำรประชำกร ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 (กันยำยน 2559)
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