
1 
 

 

บทที่ 1 

ภาพรวมสถานการณ์ผู้สงูอายุ 

 

ปัจจุบัน ประเทศไทยถือเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ตามค านิยามขององค์การสหประชาชาติเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว นั่นคือ ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ โดยในปี 
พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุสูงกว่า 60 ปีสูงถึงร้อยละ 15.6 ของประชากรทั้งประเทศ หรือ 
10.42 ล้านคน และจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Completed Aged Society) เมื่อมีสัดส่วน
ผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด  
(Super Aged Society) ในปี พ.ศ. 2578 ซึ่งประชากรที่สูงอายุจะมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด 
นอกจากนี้ จากข้อมูลการส ารวจการท างานของผู้สูงอายุในประเทศไทยของส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558 
ยังพบว่า ผู้สูงอายุชาวไทยที่ท างานมีสัดส่วนอยูร่้อยละ 36.3 หรือคิดเป็นแรงงานสูงอายุ จ านวน 3.78 ล้านคน 

ในบทนี้จะกล่าวถึง ภาพรวมสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย อันประกอบด้วย ลักษณะทางประชากร 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ ภาวะการท างาน กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของของผู้สูงอายุที่ท างาน และสถานภาพ
การท างานของของผู้สูงอายุที่ท างาน 

 
1.1 ลักษณะทางประชากรของผู้สูงอาย ุ

ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดท าเอกสารการส ารวจ
ประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นการส ารวจข้อมูลระดับประเทศ โดยมีการจัดท ามาอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นประจ าทุก 3 ปี นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 รายงานฉบับล่าสุดนี้ ถือเป็นการส ารวจครั้งที่ 5 โดยมีการ
รวบรวมข้อมูลพร้อมกันทั่วประเทศ ช่วงมิถุนายน-สิงหาคม 2557 พบว่า ประชากรสูงอายุของประเทศไทยมี
จ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา อัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.8 ในปี พ.ศ. 2537 เป็น
ร้อยละ 14.9 ในปี พ.ศ. 2557 โดยตัวเลขการส ารวจในปี พ.ศ. 2557 มีผู้สูงอายุจ านวน 10,014,705 คน จ าแนก
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.9 หรือ 5,499,890 คน และเพศชาย ร้อยละ 45.1 หรือ 4,514,815 คน ดังแสดง
ในภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 : จ านวนประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2537-2557 

 

ที่มา: ดัดแปลงจาก การส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557, ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 
เมื่อจ าแนกผู้สูงอายุตามช่วงอายุ สามารถจ าแนกได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้วัยต้น (อายุ 60-69 ปี) กลุ่ม

ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) และกลุ่มวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป)  โดยในปี พ.ศ. 2557 พบว่า ประเทศไทยมี
มีผู้สูงอายุในกลุ่มวัยต้นสูงถึงร้อยละ 56.5 ส่วนประชากรสูงอายุในกลุ่มวัยปลายมีสัดส่วนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
13.6 ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 : สัดส่วนผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ จ าแนกตามช่วงอายุ ของประชากรสูงอายุในประเทศไทย ป ีพ.ศ. 2557 

 
ที่มา: ดัดแปลงจาก การส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557, ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
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เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของผู้สูงอายุตามเขตที่พักอาศัยในปี พ.ศ. 2557 พบว่า ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่ที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่มากที่สุด รองลงมาเป็นภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) 
ภาคเหนือ และภาคใต้ ตามล าดับ ขณะที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ร้อยละ 9.4 ดังภาพที่ 3 

 

ภาพที่ 3 : การกระจายตัวของผู้สูงอายุตามเขตที่พักอาศัย ในปี พ.ศ. 2557 

  
ที่มา: ดัดแปลงจาก การส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557, ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 
เมื่อพิจาณาจ านวนผู้สูงอายุในรายจังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) พบว่า จังหวัดนครราชสีมามี

ประชากรสูงอายุมากที่สุด คือ 423 ,934 คน ส่วนจังหวัดระนองมีจ านวนผู้สูงอายุน้อยที่สุด คือ 23 ,394 คน 
รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1: จังหวัดที่มีจ านวนผู้สูงอายุมากที่สุดและน้อยที่สุด 5 ล าดับแรก ในปี พ.ศ. 2557 

จังหวัดที่มีจ านวนผู้สูงอายุมากที่สุด 5 ล าดับแรก จังหวัดที่มีจ านวนผู้สูงอายุน้อยที่สุด 5 ล าดับแรก 
นครราชสีมา ระนอง 

ขอนแก่น แม่ฮ่องสอน 
เชียงใหม่ สตูล 

อุบลราชธานี พังงา 
นครศรีธรรมราช ตราด 

ที่มา: ดัดแปลงจาก การส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557, ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 
เมื่อพิจารณาอัตราผู้สูงอายุ หรืออัตราส่วนผู้สูงอายุต่อประชากร 100 คน พบว่า ชัยนาท เป็นจังหวัดที่มี

อัตราผู้สูงอายุมากที่สุด หรือร้อยละ 21.7 ในขณะที่จังหวัดสมุทรสาครมีอยู่ร้อยละ 7.2 ดังแสดงในตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2: จังหวัดที่มีอัตราผู้สูงอายุมากที่สุดและน้อยที่สุด 5 ล าดับแรกในปี พ.ศ. 2557 

จังหวัดที่มีอัตราผู้สูงอายมุากที่สุด 5 ล าดับแรก จังหวัดที่มีอัตราผู้สูงอายนุ้อยที่สุด 5 ล าดับแรก 
ชัยนาท สมุทรสาคร 
แพร่ ภูเก็ต 

อุตรดิตถ์ ระนอง 
พิจิตร ระยอง 
สิงห์บุร ี ชลบุร ี

ที่มา: ดัดแปลงจาก การส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557, ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 

1.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจของผู้สูงอาย ุ

เมื่อพิจารณาข้อมูลลักษณะทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่า ร้อยละ 38.4 ของผู้สูงอายุที่
ท าการส ารวจยังคงท างานอยู่ โดยผู้สูงอายุชายมีสัดส่วนการท างานที่สูงกว่าเพศหญิง กล่าวคือ ผู้สูงอายุชายที่
ท างาน คิดเป็นร้อยละ 49.4 ส่วนผู้สูงอายุหญิงที่ท างาน คิดเป็นร้อยละ 29.4 ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4: ร้อยละของผู้สูงอายุที่ท างาน จ าแนกตามเพศ พ.ศ. 2557 

  
ที่มา: ดัดแปลงจาก การส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557, ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 
นอกจากนี ้ยังพบว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุที่ท างานจะอาศัยนอกเขตเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 42.7 ซึ่งสูงกว่า

ผู้สูงอายุที่ท างานจะอาศัยในเขตเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 32.3 ดังภาพที่ 5  
 
ภาพที่ 5: สัดส่วนผู้สูงอายุที่ท างานจะอาศัยนอกเขตเทศบาลและในเขตเทศบาล พ.ศ. 2557 

  
ที่มา: ดัดแปลงจาก การส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557, ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
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เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุพบว่า ผู้สูงอายุในกลุ่มผู้วัยต้น (อายุ 60-69 ปี) ท างานอยู่ในสัดส่วนสูงสุดเมื่อ
เทยีบกับช่วงอายุอื่น ดังภาพที่ 6 
 
ภาพที่ 6 :ร้อยละของผู้สูงอายุที่ท างานจ าแนกตามช่วงอายุ พ.ศ. 2557 

  
ที่มา: ดัดแปลงจาก การส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557, ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 

1.3 ภาวะการท างานของผู้สูงอายุ 

เมื่อพิจารณาภาวะการท างานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่า ร้อยละ 36.3 ของผู้สูงอายุในประเทศ
ไทยยังท างานอยู่ หรือคิดเป็นแรงงานในกลุ่มสูงอายุ จ านวน 3.78 ล้านคน โดยแบ่งเป็นผู้สูงอายุชาย จ านวน 2.23 
ล้านคน หรือร้อยละ 59 ของผู้สูงอายุที่ท างาน และผู้สูงอายุหญิง จ านวน 1.55 ล้านคน หรือร้อยละ 41             
ดังภาพที่ 7   
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ภาพที่ 7: สัดส่วนผู้สูงอายุที่ท างานในประเทศไทย ปี 2558 

 
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลในเอกสารสรุปผลที่ส าคัญการท างานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2558, ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 
 เมื่อพิจารณาจ านวนประชากรสูงอายุที่ท างานในช่วงปี พ.ศ. 2555-2558 พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี 
กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่ท างาน มีจ านวน 3.78 ล้านคนในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ซึ่งมีประชากรสูงอายุที่ท างาน 
3.27 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 5 แสนคนในช่วงระยะเวลา 3 ปี และเมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า ผู้สูงอายุที่ท างานทั้ง
เพศชายและเพศหญิงมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ต่อเนื่อง ดังภาพที่ 8 
 

ภาพที่ 8: จ านวนประชากรสูงอายุที่ท างานของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2558 

  
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลในเอกสารสรุปผลที่ส าคัญการท างานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2558, ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
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1.4 กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของผู้สูงอายุที่ท างาน 

เมื่อพิจารณาลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของผู้สูงอายุที่ท างาน สามารถจ าแนกได้เป็น 3 กลุ่ม
ใหญ่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรรม กลุ่มการค้าและบริการ และกลุ่มการผลิต 

ข้อมูลในช่วง พ.ศ. 2555-2558 พบว่า ผู้สูงอายุในประเทศไทยส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพในกลุ่ม
เกษตรกรรม ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลงทุกป ีกล่าวคือ ในปี 2558 ผู้สูงอายปุระกอบอาชีพเกษตรกรรมคิดเป็นร้อย
ละ 57.6 ของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งหมด ลดลงจากปี 2555 ที่มีผู้สูงอายุที่ท างานเกษตรกรรมสูงถึงร้อยละ 61 หรือลดลง
ร้อยละ 3.4 ในช่วงระยะเวลา 4 ปี  

ขณะที่สัดส่วนของผู้สูงอายุในกลุ่มการค้าและบริการ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย กล่าวคือ ในปี 2558 มี
ผู้สูงอายุในกลุ่มการค้าและบริการร้อยละ 30.3 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีผู้สูงอายุในกลุ่มดังกล่าวที่ร้อยละ 27.5 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8  

ส าหรับภาคการผลิต คงมีผู้สูงอายุท างานในสัดส่วนค่อนข้างคงที่ ดังภาพที่ 9  
 

ภาพที่ 9: ร้อยละของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของผู้สูงอายุที่ท างาน 

  
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลในเอกสารสรุปผลที่ส าคัญการท างานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2558, ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 
 เมื่อพิจารณาถึงกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่ผู้สูงอายุท างานใน 5 อุตสาหกรรม ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรรม 
กลุ่มขายส่งและขายปลีก กลุ่มการผลิต กลุ่มที่พักแรมและบริการด้านอาหาร และกลุ่มก่อสร้าง พบว่า ข้อมูลในปี 
2558 มีผู้สูงอายุที่ท างานอยู่ในกลุ่มเกษตรกรรม (ประกอบด้วย เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง) มากที่สุด 
2.18 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 57.6 รองลงมา คือ กลุ่มขายส่งขายปลีก ร้อยละ 15.6 จ านวน 5.88 แสนคน 
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กลุ่มการผลิต ร้อยละ 8.6 จ านวน 3.26 แสนคน กลุ่มที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ร้อยละ 5.5 จ านวน 2.06 
แสนคน กลุ่มก่อสร้าง ร้อยละ 3.3 จ านวน 1.26 แสนคน และกระจายอยู่ในกลุ่มอื่นๆ อีกร้อยละ 9.4 ตามล าดับ ดัง
แสดงในภาพที่ 10 
 
ภาพที่ 10: สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ท างานในอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆ ในป ีพ.ศ. 2558 

  
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลในเอกสารสรุปผลที่ส าคัญการท างานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2558, ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 
1.5 สถานภาพการท างานของผูสู้งอายุที่ท างาน 

เมื่อพิจารณาถึงสถานภาพการท างานของผู้สูงอายุที่ท างาน สามารถจ าแนกได้เป็น 6 ประเภทหลัก 
ประกอบด้วย นายจ้าง ประกอบธุรกิจส่วนตัว ช่วยธุรกิจครัวเรือน ลูกจ้างรัฐบาล ลูกจ้างเอกชน และการรวมกลุ่ม1 
พบว่า ในปี 2558 ผู้สูงอายุที่ท างาน จะประกอบธุรกิจส่วนตัว ในสัดส่วนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.1 ของผู้สูงอายุ
ที่ท างาน รองลงมา คือ ช่วยธุรกิจในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 18.2 ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 12.8 นายจ้าง ร้อยละ 
3.8 ลูกจ้างรฐับาล ร้อยละ 1.9 และการรวมกลุ่ม ร้อยละ 0.2 ตามล าดับ ดังภาพที่ 11 
 

 

 
                                                            
1 การรวมกลุม่ (Member of Producers’ Cooperative) หมายถงึ กลุม่คนที่มาร่วมกนัท างานโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพึง่ตนเอง และช่วยเหลือซึง่กนัและกนั สมาชิก
แตล่ะคนมีความเท่าเทียมกนัในการก าหนดการท างานทกุขัน้ตอน ไมว่่าจะเป็นการลงทนุ การขาย งานอื่นๆ ของกิจการที่ท า ตลอดจนการแบ่งรายได้ให้แก่สมาชิก 
ตามท่ีตกลงกนั การรวมกลุม่ดงักลา่วอาจจดทะเบียนจดัตัง้ในรูปของสหกรณ์หรือไมก่็ได้ 
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ภาพที่ 11: สถานภาพการท างานของผู้สูงอายุที่ท างาน 

  
ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลในเอกสารสรุปผลที่ส าคัญการท างานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2558, ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 

ในบทต่อไป จะเป็นการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักการและแนวทางด้านผู้สูงอายุและแรงงาน
ผู้สูงอายุ อาทิ หลักการขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ แผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาลด้านผู้สูงอาย ุและแผนกลยุทธ์กรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2560 - 2564 

 


