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    ชาย	 หญิง	 รวม

 1.	จำานวนประชากรทั้งประเทศ	(หน่วยเป็นพัน) 31,785		 34,209	 65,994

 2.	จำานวนประชากรแยกตามที่อยู่อาศัย	(หน่วยเป็นพัน)    

   เขตเมือง (ประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาล และเมืองทุกประเภท) 19,353 20,860 40,213 

   เขตชนบท (ประชากรที่อยู่นอกเขตเมือง) 12,432 13,349 25,781 

 3.	จำานวนประชากรแยกตามภาค	(หน่วยเป็นพัน)    

   กรุงเทพมหานคร 3,997 4,330 8,327 

   ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) 9,544 10,229 19,773 

   ภาคเหนือ 5,161 5,613 10,774 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8,598 9,295 17,893 

   ภาคใต้ 4,485 4,742 9,227 

	 4.	จำานวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ	(หน่วยเป็นพัน)    

   ประชากรวัยเด็ก (ต่ำากว่า 15 ปี) 5,185 4,938 10,123 

   ประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) 20,947 21,466 42,413 

   ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 5,653 7,805 13,458 

   ประชากรสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) 3,602 5,386 8,988 

   ประชากรก่อนวัยเรียน (0 - 5 ปี)  1,768 1,678 3,446 

   ประชากรวัยเรียน  (6 - 21 ปี)   6,339 6,059 12,398 

   สตรีวัยเจริญพันธุ์ (15 - 49 ปี)  16,129

 5.	อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (จำานวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตต่อไปอีกกี่ปี) ชาย 71.9 ปี หญิง 79.9 ปี  

 6.	อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ	60	ป ี (จำานวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 60 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี) ชาย 17.5 ปี หญิง 23.0 ปี 

 7.	อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ	80	ป ี (จำานวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 80 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี) ชาย 5.8 ปี หญิง 8.3 ปี

 8.	อัตราชีพ

      อัตราเกิด (ต่อประชากรพันคน)  7.2 

   อัตราตาย (ต่อประชากรพันคน)  8.9

      อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ)  -0.2

      อัตราตายทารก (ต่อการเกิดมีชีพพันราย)  7.4

      อัตราตายเด็กต่ำากว่า 5 ปี (ต่อการเกิดมีชีพพันราย)  10.7

 9.	อัตราเจริญพันธุ์รวม (จำานวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน)  1.06

	10.		อัตราคุมกำาเนิด (ร้อยละ)  73.0

	11.	ผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลแต่ยังไม่สัมฤทธิ์	(ร้อยละ) 5.1 5.7 4.5
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c ประชากรในรายการ 1-4 : ประชากรสัญชาติไทย และประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทยแต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
c อัตราเกิด (ต่อประชากรพันคน) : จำานวนเกิดท้ังหมดในปีหนึ่ง หารด้วยจำานวนประชากรท้ังหมดเม่ือกลางปีนั้น 
 คูณด้วย 1,000
c อัตราตาย (ต่อประชากรพันคน) : จำานวนตายท้ังหมดในปีหน่ึง หารด้วยจำานวนประชากรท้ังหมดเม่ือกลางปีน้ัน 
 คูณด้วย 1,000
c อัตราเพ่ิมตามธรรมชาติ (ร้อยละ) : จำานวนเกิดลบด้วยจำานวนตาย หารด้วยจำานวนประชากรท้ังหมดเม่ือกลางปี  
 คูณด้วย 100
c อัตราตายทารก (ต่อเด็กเกิดมีชีพพันราย) : จำานวนทารกตายเม่ืออายุต่ำากว่า 1 ปีในปีหนึ่ง หารด้วย 
 จำานวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในปีนั้น คูณด้วย 1,000
c อัตราตายเด็กต่ำากว่า 5 ปี (ต่อเด็กเกิดมีชีพพันราย) : จำานวนเด็กตายเม่ืออายุต่ำากว่า 5 ปีในปีหนึ่ง  
 หารด้วยจำานวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในปีนั้น คูณด้วย 1,000
c อัตราเจริญพันธุ์รวม : จำานวนบุตรโดยเฉลี่ยท่ีสตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน คำานวณได้จากการ 
 รวมอัตราเกิดรายอายุของสตรีตลอดวัยเจริญพันธุ์
c อัตราคุมกำาเนิด : ร้อยละของสตรีอายุ 15-49 ปี ท่ีแต่งงานแล้วและยังอยู่กินกับสามีท่ีกำาลังใช้วิธีคุมกำาเนิด 
 ชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่
c ผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลแต่ยังไม่สัมฤทธิ์ : ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ต้องการผู้ดูแลในการทำากิจวัตรประจำาวัน 
 แต่ไม่ได้มีผู้ดูแล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดพิมพ์ “สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล” ในเดือนมกราคมของทุกปี  
ท้ังฉบับภาษาไทยและอังกฤษ เพ่ือเผยแพร่ดัชนีทางประชากร โดยใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่ล่าสุดนำามาคาดประมาณ
ประชากรของแต่ละปี ดังนั้น จึงไม่ควรนำาตัวเลขคาดประมาณจาก	 “สารประชากร	 มหาวิทยาลัยมหิดล”	 ปีต่างๆ	
ไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มทางประชากร

c การสำารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 สำานักงานสถิติแห่งชาติและองค์การยูนิเซฟ 
c สำามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 สำานักงานสถิติแห่งชาติ
c การสำารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564 สำานักงานสถิติแห่งชาติ
c รายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 (ฉบับปรับปรุง) 
  สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติิ
c สำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการคาดประมาณ

คำาอธิบายข้อมูล


