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1.  ลักษณะทางประชากรของผูสูงอายุ 
1.1  สัดสวนของประชากรสงูอาย ุ

ผูสูงอายุ หมายถึงผูที่มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป  จากผล
สํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ 3  คร้ังที่ผานมา 
พบวาประเทศไทยมีจํานวนและสัดสวนของผูสูงอายุ
เพิ่มขึ้นอยางรวดเรว็และตอเนื่อง โดยในป 2537 มี
จํานวนผูสูงอายุ คิดเปนรอยละ 6.8 ของประชากรทั้ง
ประเทศ    ป 2545 เพิ่มขึ้นเปน รอยละ 9.4    ผลสํารวจ
คร้ังลาสุดป 2550 พบวาผูสูงอายเุพิ่มขึน้เปนรอยละ 10.7   
โดยเปนชายรอยละ 49.1 และเปนหญิงรอยละ 50.9 

เมื่อแบงผูสูงอายุออกเปน 3 กลุมตามชวงวัย 
คือ กลุมผูสูงอายุวยัตน (อาย ุ 60-69 ป) กลุมผูสูงอายุวัย
กลาง (อายุ 70-79 ป)  และกลุมผูสูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ป
ขึ้นไป) พบวามากกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 58.8)  เปน
ผูสูงอายุวัยตน รอยละ 31.7 เปนผูสูงอายุวยักลาง  และ
รอยละ 9.5 เปนผูสูงอายุวัยปลาย  ซ่ึงเปนวัยที่ตองพึ่งพาสูง 
 

แผนภูมิ  ก  รอยละของประชากรสูงอายุ จําแนกตามชวงวัย    
พ.ศ. 2550 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1.2.  สถานภาพสมรส 

ผูสูงอายุสวนใหญ (รอยละ 62.5) เปนผูที่สมรส  และ
รอยละ 60.1 ของผูสูงอายุที่สมรสเปนผูที่มีคูสมรสอยู
ดวยกันในครัวเรือน   มีเพยีงรอยละ 2.4 ทีไ่มมีคูสมรส 
อยูดวยกนั  มีผูสูงอายุที่เปนมาย หยา แยกกันอยู รอยละ 
34.8  และเปนโสดรอยละ 2.7   
 
แผนภูมิ  ข  รอยละของสถานภาพสมรสของผูสูงอายุ 

                    พ.ศ. 2550 

 
 
 
 

 

 

 

1.3  ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จ และการอานออกเขียนได 

ผูสูงอายุสวนใหญ (รอยละ 68.9) เรียนจบระดับประถม 
ศึกษา มีเพียงรอยละ 8.4 ที่จบสูงกวาระดับประถมศึกษา 
มีผูที่ไมไดรับการศึกษาหรือไมเคยเรยีนหนังสือและผูที่
จบต่ํากวาระดบัประถมศึกษาสูงถึงรอยละ 21.6    

ประมาณ 3 ใน 4 คน (รอยละ 76.1) ของ
ผูสูงอายุเปนผูที่อานออกเขยีนได   รอยละ 23.9 เปนผู     
ที่ไมสามารถอานและเขยีนหนังสือไดหรืออาจกลาววา
เปนผูทีไ่มรูหนังสือ  
 

ในเขต 

เทศบาล 

นอกเขต 

เทศบาล 

วัยตน (60 - 69 ป) วัยกลาง (70 - 79 ป) วัยปลาย (80 ปขึ้นไป)

31.7 % 

58.8 % 

9.5 %  ผูสูงอายุทั้งสิ้น 
7.02  ลานคน   

สมรสและคูสมรส 
อยูดวยในครัวเรือน  60.1 % 

โสด  2.7 % 
มาย หยา แยกกันอยู 34.8 % 

สมรสและคูสมรส 
ไมอยูดวยในครัวเรือน  2.4 % 



 

 

1.4  ดัชนผีูสูงอายุ  

ดัชนีผูสูงอายุ หมายถึง อัตราสวนของจํานวนประชากร
สูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป)   ตอจํานวนประชากรวยัเดก็ 
(อายุ ต่ํากวา 15 ป)  100 คน    ถาดัชนีมีคาต่ํากวา 100  
แสดงวามีเด็กมากกวาผูสูงอายุ การที่ประเทศมีจํานวน
เด็กมากกวาผูสูงอายุนี้ จะสงผลใหในอนาคตเด็กๆ 
เหลานี้จะเติบโตขึ้นเปนกําลังแรงงานที่สําคัญในการที่
จะเลี้ยงดูผูสูงอายุ   

จากตารางที่  1   แสดงใหเห็นแนวโนมที่เพิ่มขึ้น
ของสัดสวนระหวางผูสูงอายุกับเด็ก จากเดิมในป 2537  
ประเทศไทยมปีระชากรวยัสูงอายุไมถึง  1 ใน 4  สวน
ของประชากรวัยเด็ก  ลาสุดในป 2550 ประเทศไทยมี
สัดสวนของประชากรวยัสูงอายุเพิ่มมากขึน้จนเกือบจะ
เปนครึ่งหนึ่งของประชากรวยัเดก็คือ 47.7 
 

ตารางที่  1  ดัชนีผูสูงอายุของประเทศไทย พ.ศ. 2537  2545      
และ 2550   

 

จํานวนประชากร 
(ลานคน) 

 
พ.ศ. 

วัยเด็ก 
(0 – 14 ป) 

วัยสูงอายุ 
( 60 ปขึ้นไป) 

ดัชนีผูสูงอายุ 
(ผูสูงอายุ / 
เด็ก 100 คน) 

2537 17.8 4.0 22.6 
2545 15.8 6.0 37.8 
2550 14.7 7.0 47.7 

 
1.5  อัตราสวนการเปนภาระวัยสูงอายุหรืออัตราการ

พึ่งพงิวัยสงูอายุ (Aging  Dependency Ratio) 
อัตราสวนการเปนภาระวัยสูงอายุหรืออัตราการพึ่งพิง
วัยสูงอาย ุ หมายถึง จํานวนผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) 
ตอผูที่อยูในวัยทํางาน (อายุ 15 - 59 ป) 100 คน แผนภูมิ ค 
แสดงแนวโนมที่เพิ่มขึ้นของอัตราสวนการเปนภาระวัย
สูงอายุ โดยป 2537 มีอัตราสวนการเปนภาระวัยสูงอายุ
เทากับ 10.7 เพิ่มขึ้นเปน 14.3 ในป 2545 เเละเพิ่มขึน้

เปน 16.0 ในป 2550 หมายความวาประชากรวัยกําลัง
แรงงาน 100 คนจะตองรับภาระในการเลี้ยงดูผูสูงอายุ 16 คน  
 

แผนภูมิ  ค  อัตราสวนการเปนภาระรวม ภาระวัยเด็ก   

และภาระวัยสูงอายุ พ.ศ. 2537  2545  และ 2550 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.6  อัตราสวนเกื้อหนุนผูสงูอาย ุ

อัตราสวนเกื้อหนุนผูสูงอาย ุ หมายถึง จํานวนคนในวัย
แรงงาน (อายุ 15 - 59 ป)  เทียบกับจํานวนผูสูงอายุ (อาย ุ
60 ปขึ้นไป)  แสดงใหเห็นถึงจํานวนคนในวัยแรงงาน
ที่มีศักยภาพทีจ่ะดแูลเกื้อหนนุผูสูงอายุหนึ่งคน แผนภูมิ ง 
แสดงอัตราสวนเกื้อหนุนผูสูงอายุที่มีแนวโนมลดลง   
ป 2537 มีอัตราสวนเกือ้หนุนผูสูงอายเุทากับ 9.3   ป 2545 
ลดลงมาเปน 7.0 และลาสุดป 2550  ลดลงมาเหลือ 6.3 
หมายความวามีคนที่อยูในวยัแรงงาน 6 คน ที่จะเลี้ยงดู
ผูสูงอายุ 1 คน อัตราสวนเกื้อหนุนผูสูงอายุที่ลดลดลง
อยางตอเนื่องดังกลาวจะสงผลกระทบโดยตรงตอผูสูงอายุ
ในอนาคตอันใกล สงผลถึงความมั่นคงของสังคม
โดยรวม กลาวคือผูอยูในวัยแรงงานจะตองรับภาระผู
สูงวัยเพิ่มมากขึ้น จะตองเสียคาใชจายในการดูแลผูสูง
วัยเพิ่มขึ้น และในที่สุดทั้งผูที่อยูในวัยแรงงานและผูสูง
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วัยจะอยูในสภาพออนแอทั้ง 2 ฝาย ไมสามารถเกือ้หนนุ
กันได หากทกุภาคสวนไมใหความสําคัญในการเตรยีม
ความพรอมทีจ่ะรองรับสถานการณนี้อยางจริงจัง 
  

แผนภูมิ ง  อัตราสวนเกื้อหนุนผูสูงอายุ  พ.ศ. 2537  2545        
และ 2550 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

2.  การทํางาน 

ปจจุบันผูสูงอายุมีแนวโนมทีจ่ะเขามามีสวนรวมในกําลัง
แรงงานเพิ่มกวาเมื่อกอน โดยเพิ่มขึน้จากรอยละ 31.9 
ในป 2537 เปนรอยละ 32.2 ในป 2545 และเพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 35.7 ในป 2550 งานสวนใหญที่ผูสูงอายุทําเปน
งานในภาคเกษตรกรรม (รอยละ 57.6) ที่เหลือทํางานใน
นอกภาคเกษตรกรรม (รอยละ 42.4)  
 
แผนภูมิ  จ  รอยละของผูสูงอายุที่มีสวนรวมในกําลังแรงงาน   

พ.ศ. 2537  2545  และ 2550 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.  ลักษณะการอยูอาศัยของผูสูงอายุ (ครอบครัว) 

แผนภูมิ ฉ แสดงสัดสวนของผูสูงอายุที่อยูคนเดยีวตาม
ลําพังในครัวเรือนมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น โดยป 2537 มี
ผูสูงอายุที่อยูคนเดียวรอยละ 3.6 ป 2545 เพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 6.3   ลาสุดป 2550 มีผูสูงอายุอยูคนเดยีวตาม
ลําพังรอยละ 7.7 ไมไดอยูคนเดียวในครัวเรือนรอยละ 92.3    

รอยละ 56.7  ของผูสูงอายุที่อยูคนเดียวตาม
ลําพังในครัวเรือนสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยไมมีปญหา  
ที่เหลือรอยละ 43.3 มีปญหา      รอยละของปญหาที่พบ
มากที่สุดคือรูสึกเหงาคิดเปนรอยละ 51.2 ของผูสูงอายุ
ที่อยูคนเดียว    ไมมีคนดูแลเมื่อเจ็บปวย  รอยละ 27.5
ตองเลี้ยงชีพดวยตนเอง/มีปญหาทางการเงิน ไมมีคน
ชวยทํางานบาน และอื่นๆ (รอยละ 15.7 รอยละ 5.2 
และ รอยละ 0.4   ตามลําดับ)  
 
แผนภูมิ  ฉ  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามลกัษณะการอยู

อาศัยในครัวเรอืน  พ.ศ. 2537  2545  2550  
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4.  ภาวะสุขภาพ 

จากการใหผูสูงอายุประเมินภาวะสุขภาพทั่วๆ ไปโดยรวม
ของตนเองในระหวาง 7 วันกอนวันสัมภาษณ พบวาไมถึง
คร่ึงหนึ่ง (รอยละ 43.0) ของผูสูงอายุประเมินวาตนเอง 
มีสุขภาพดี รอยละ 28.9 ประเมินวาตนเองมีสุขภาพ
ปานกลาง   รอยละ 21.5 ประเมินวาตนเองมีสุขภาพ  
ไมดี   รอยละ 2.8 ประเมินวาตนเองมีสุขภาพไมดีมากๆ        
มีเพียงรอยละ 3.8 ที่ประเมินวาตนเองมสุีขภาพดีมาก  
และมีผูสูงอายุเปนโรคความดนัโลหติสูงถึงรอยละ 31.7  
เปนโรคเบาหวานรอยละ 13.3  โรคหัวใจรอยละ 7.0  
โรคมะเร็งรอยละ 0.5    โรคหลอดเลือดในสมองตีบ
รอยละ 1.6  และเปนโรคอัมพาต/อัมพฤกษ รอยละ 2.5 
 

5.  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

ผูสูงอายุไมถึงครึ่งหนึ่ง (รอยละ 41.1) ออกกําลังกายเปน
ประจํา (อยางนอย 3 คร้ัง/สัปดาห) ผูสูงอายุรอยละ 63.1 
รับประทานผักสดและผลไมสดเปนประจํา รอยละ 48.3
ไดรับการตรวจสุขภาพในรอบป และเปนที่นาวิตกวา  
มีผูสูงอายุกลุมหนึ่งที่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการที่จะเปน 
ผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไมไดในอนาคต โดย รอยละ  
12.6 สูบบุหร่ีเปนประจํา  รอยละ 3.0  ดืม่สุราเปนประจาํ  
รอยละ 16.5 เคี้ยวหมากเปนประจํา  
 

แผนภูมิ  ช  รอยละของผูสูงอายุที่มีพฤตกิรรมที่เสีย่งตอการ
เปนผูสูงอายุทีช่วยเหลือตนเองไมไดในอนาคต 
พ.ศ. 2550 

 
 
 
 
 
 
 

สรุปประเดน็ปญหา 

จากการที่สัดสวนของผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 
สงผลใหลักษณะการพึ่งพาทางเศรษฐกิจและการเกื้อหนุน
ทางสังคมระหวางประชากรวัยตางๆ เปลี่ยนแปลงไป 
ศักยภาพของวยัแรงงานในการสนับสนุนผูสูงวัยลดลง  
ในสวนของผูสูงวัยเองก็มีแตภาวะเสื่อมถอยทั้งทางรางกาย 
และจิตใจ และยิ่งมีอายยุืนยาวมากขึ้น ความเสื่อมถอยยิ่งมี
มากขึ้นเปนลําดับ โอกาสการเผชิญกับภาวะการเจ็บปวย
และการชวยเหลือตัวเองไดนอยลงมีมากขึ้นกวาวัยอ่ืนๆ 
 

รายละเอียดของโครงการ 

สํานักงานสถิติแหงชาต ิไดดาํเนนิการจดัทาํการ
สํารวจประชากรสูงอายใุนประเทศไทยมาแลว 2 คร้ัง 
คร้ังแรกเมื่อป พ.ศ. 2537 และครั้งที ่ 2 ในป 2545   การ
สํารวจครั้งนีเ้ปนครั้งที ่3  โดยเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง
เดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2550  จากจํานวน
ครัวเรือนทัง้สิ้น 79,560 ครัวเรือน ทั้งในเขตเทศบาลและ
นอกเขตเทศบาล ทั่วทัง้ประเทศ 
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สถิติผูสูงอายุที่สําคัญ 
 

 

รายการ 
 

พ.ศ. 2537 
 

พ.ศ. 2545 
 

พ.ศ. 2550 

ลักษณะทั่วไปของประชากรสูงอายุ 

จํานวนและรอยละของผูสูงอายุ    

รวม 4,011,854 

(100.0) 

5,969,030 

(100.0) 

7,020.959 

(100.0) 
 

ชาย 

 

1,801,780 

(44.9) 

 

 

2,729,095 

(45.7) 

 

3,130,736 

(44.6) 

 

หญิง 

 

2,210,074 
(55.1) 

 

 

3,239,935 
(54.3) 

 

3,890,223 
(55.4) 

รอยละของผูสูงอายุ 6.8 9.4 10.7 

เขตที่อยูอาศัย 100.0 100.0 100.0 

ในเขตเทศบาล (เขตเมือง) 18.9 31.0 28.0 

นอกเขตเทศบาล (เขตชนบท) 81.1 69.0 71.4 

 ภาค 100.0 100.0 100.0 

กรุงเทพมหานคร 10.8 10.4 9.2 

กลาง (ไมรวมกรุงเทพมหานคร) 25.0 25.7 23.6 

เหนือ 22.0 21.0 20.9 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 29.9 30.6 33.6 

      ใต 12.3 12.3 12.7 

ดัชนีผูสูงอายุ * / 22.6 37.8 47.7 

อัตราสวนพ่ึงพิงวัยสูงอายุ * */ 10.7 14.3 16.0 

อัตราสวนเกื้อหนุน * * */ 9.3 7.0 6.3 

    

 
 
 

* /  ดัชนีผูสูงอาย ุ หมายถึง  อัตราสวนของจํานวนประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปข้ึนไป) ตอจํานวนประชากรวัยเด็ก (อายุตํ่ากวา 15 ป) 100 คน 
* */  อัตราสวนพ่ึงพิงวัยสูงอายุ  หมายถึง  จํานวนผูสูงอายุ (อายุ 60 ปข้ึนไป) ตอผูที่อยูในวัยทํางาน (อายุ 15 – 59 ป) 100 คน 
* * */  อัตราสวนเก้ือหนุน  หมายถึง  จํานวนคนในวัยทํางาน (อาย ุ15 – 59 ป) เทียบกับจํานวนผูสูงอายุ (อายุ 60 ปข้ึนไป) 
 



สถิติผูสูงอายุที่สําคัญ (ตอ) 
 

 

รายการ 
 

พ.ศ. 2537 
 

พ.ศ. 2545 
 

พ.ศ. 2550 

ลักษณะการอยูอาศัย 100.0 100.0 100.0 

อยูคนเดียว 3.6 6.3 7.7 

อยูหลายคน 96.4 93.7 92.3 

รอยละของผูสูงอายุที่เปนโสด 2.2 2.7 2.7 

รอยละของผูสูงอายุที่เปนมาย หยา แยกกันอยู 33.4 32.6 34.8 

ระดับการศึกษาที่สําเร็จ 100.0 100.0 100.0 

ไมไดรับการศึกษา 31.4 20.7 16.4 

ตํ่ากวาประถมศึกษา 10.2 8.3 5.3 

ประถมศึกษา 
51.4 61.8 68.9 

จบสูงกวาประถมศึกษา 
7.0 9.2 9.4 

รอยละของผูสูงอายุที่อานออกเขียนได * * 76.1 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

ภาวะการทํางานในระหวาง 7 วัน                   
กอนวันสัมภาษณ 

100.0 100.0 100.0 

ทํางาน 31.9 32.2 35.7 

ไมทํางาน 68.1 67.8 64.3 

ประเภทอุตสาหกรรม 100.0 100.0 100.0 

ทํางานในภาคเกษตรกรรม 56.1 56.9 57.6 

ทํางานนอกภาคเกษตรกรรม 43.9 43.1 42.4 

รอยละของผูสูงอายุที่มีการออม * * 68.7 

รอยละของผูสูงอายุวัยตน (อายุ 60 – 69 ป)     
ที่มีความตองการที่จะทํางาน 

* * 50.0 

รอยละผูสูงอายุที่มีหนี้สิน * * 22.0 

 
 
 



สถิติผูสูงอายุที่สําคัญ (ตอ) 
 

 

รายการ 
 

พ.ศ. 2537 
 

พ.ศ. 2545 
 

พ.ศ. 2550 

ภาวะสุขภาพ 

รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการตรวจสุขภาพ
รางกายในระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ 

* 35.2 48.1 

ภาวะสุขภาพรางกายโดยรวมในระหวาง 7 วัน 
กอนวันสัมภาษณ 

100.0 100.0 100.0 

ดีมาก 6.9 5.8 3.8 

ดี 31.4 39.9 43.0 

ปานกลาง 35.8 30.0 28.9 

ไมดี 23.0 22.1 21.5 

ไมดีมากๆ 2.9 2.2 2.8 

รอยละของผูสูงอายุที่เปนโรคเรื้อรัง 1/    

โรคความดันโลหิตสูง 25.0 20.0 31.7 

โรคเบาหวาน 5.0 8.3 13.3 

โรคหัวใจ 9.2 7.2 7.0 

โรคมะเร็ง 0.5 0.5 0.5 

โรคเสนเลือดในสมองตีบ * * 1.6 

โรคอัมพาต/อัมพฤกษ 3.8 2.4 2.5 

รอยละของผูสูงอายุที่เคยเจ็บปวยในระหวาง       
5 ป กอนวันสัมภาษณ 

* * 63.5 

รอยละของผูสูงอายุที่มีฟนแทนอยกวา 20 ซี่ * * 51.4 

รอยละของการใสฟนเทียม.ในผูสูงอายุ        
ที่มีฟนแทนอยกวา 20 ซี่ 

* * 100.0 

     - ใสฟนเทียม * * 36.0 

     - ไมใสฟนเทียม * * 64.0 

ผูสูงอายุที่เคยหกลมในระหวาง 6 เดือน            
กอนวันสัมภาษณ 

* * 10.3 

    



สถิติผูสูงอายุที่สําคัญ (ตอ) 
 

 

รายการ 
 

พ.ศ. 2537 
 

พ.ศ. 2545 
 

พ.ศ. 2550 

รอยละของผูสูงอายุที่มีพฤติกรรมเสี่ยง    

สูบบุหรี่เปนประจํา * * 12.6 

ดื่มสุราเปนประจํา * * 3.0 

เคี้ยวหมากเปนประจํา * * 16.5 

สูบบุหรี่ & ดื่มสุราเปนประจํา * * 1.8 

สูบบุหรี่ & ดื่มสุรา & เคี้ยวหมากเปนประจํา * * 0.3 

รอยละของผูสูงอายุที่มีพฤติกรรมที่สงเสริม
สุขภาพ 

   

ออกกําลังกายเปนประจํา * * 41.2 

รับประทานผักสดและผลไมสดเปนประจํา * * 63.1 

ดื่มน้ําสะอาดอยางเพียงพอเปนประจํา  * * 57.0 

ความมั่นคงในชีวิต 

ผูสูงอายุที่เปนเจาของบานที่อยูอาศัย 63.9 75.8 80.1 
(รวมคูสมรส) 

รอยละของสถานะของผูสูงอายุในครัวเรือน 100.0 100.0 100.0 

เปนหัวหนาครัวเรือน 58.0 39.5 59.8 

สามี / ภรรยาของหัวหนาครัวเรือน 23.7 36.6 23.5 

บิดา/มารดาของหัวหนาครัวเรือน 15.0 18.2 12.3 

ญาต ิ 3.2 3.76 2.6 

ผูอาศัย 0.1 2.0 1.9 

การรับรูขอมูลขาวสาร และการมีสวนรวมในสังคม 

รอยละของผูสูงอายุที่รับรูเรื่องสิทธิประโยชน
ตางๆ ของผูสูงอายุ 

   

ชองทางพิเศษในโรงพยาบาล * * 17.8 

คลินิกเฉพาะสําหรับผูสูงอายุ * * 12.3 

    



สถิติผูสูงอายุที่สําคัญ (ตอ) 
 

 

รายการ 
 

พ.ศ. 2537 
 

พ.ศ. 2545 
 

พ.ศ. 2550 

สวนลดคาโดยสาร * * 15.6 

หนวยงานใหคําปรึกษาขอกฎหมาย /         
คดีความ 

 

* 
 

* 
4.5 

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ * * 72.0 

กองทุนผูสูงอายุ * * 22.4 

รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับขอมูลขาวสารดาน
ผูสูงอายุหรือที่เปนประโยชนตอผูสูงอายุ           
ในระหวาง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ 

* * 81.0 

รอยละของผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมกลุม/ชมรม 
ในระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ 1/ 2/ 

   

กลุม / ชมรมผูสูงอายุ * * 21.1 

กลุมฌาปนกิจสงเคราะห * * 39.8 

กลุมอาชีพ * * 1.9 

กลุมแมบาน * * 3.7 

กลุมสหกรณ / กลุมออมทรัพย * * 15.0 

กลุมลูกเสือชาวบาน * * 2.1 

รอยละของผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมของ
หมูบาน / ชุมชน ในระหวาง 12 เดือน              
กอนวันสัมภาษณ 

* * 71.8 

 

หมายเหตุ        *   :   ไมมีขอถามในปนั้น   
1/   :   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ      
2/   :   ไมรวมไมทราบ และกลุมไมไดจัดกิจกรรม 




