
 
 

 
 

 

10 เมษายน 2561 
 

แถลงข่าว “สถิติบอกอะไร ผู้สูงวยัปัจจุบันและอนาคต”  

วนัท่ี10 เมษายน 2561 นายภุชพงค์ โนดไธสง ผูอ้  านวยการ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ แถลงข่าว “สถิติบอกอะไร ผู ้สูงว ัยปัจจุบัน 
และอนาคต” ณ บริเวณลานอเนกประสงค ์ชั้น 4 (ทิศเหนือ) ส านกังานสถิติแห่งชาติ 
ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภกัดี กรุงเทพฯ 
  นายภุชพงค์ โนดไธสง ผูอ้  านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 
กล่าววา่ ส านกังานสถิติแห่งชาติ ด าเนินการส ารวจประชากรสูงอายใุนประเทศไทย
คร้ังแรกในปี 2537 และด าเนินการส ารวจคร้ังต่อมาในปี 2545 2550 2554 2557 
และในปี 2560 เป็นการส ารวจ คร้ังท่ี 6 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะทาง
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ภาวะสุขภาพ การเก้ือหนุน ตลอดจนลกัษณะการอยู่
อาศยัของผูสู้งอาย ุโดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากครัวเรือนตวัอยา่งจ านวน 
83,880 ครัวเรือน ทุกจงัหวดัทัว่ประเทศทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 
ระหวา่งเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 โครงสร้างด้านประชากรของประเทศไทยเข้าสู่การเป็น “สังคมสูงวัย” (Aged society) ตั้งแต่ปี 2548 คือ มีสัดส่วนประชากรอาย ุ60 ปี
ข้ึนไป สูงถึงร้อยละ 10 และตามการคาดประมาณประชากรของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ในปี 2564 
ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวยัอย่างสมบูรณ์” (Complete aged society) เ ม่ือประชากรอายุ 60 ปี ข้ึนไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20  
ของประชากรทั้งหมด และในปี 2574 ประเทศไทยจะเขา้สู่ “สังคมสูงวยัระดบัสุดยอด” (Super aged society) เม่ือประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไป 
มีสดัส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด 

 ผลจากการส ารวจประชากรไทย มีจ านวน 67.6 ลา้นคน ในปี 2560 เป็นชาย 33 ลา้นคน และหญิง  34.6 ลา้นคน  มีประชากรอาย ุ60 ปี 
ข้ึนไป 11.3 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของประชากรทั้งหมด เป็นชาย 5.08 ลา้นคน (ร้อยละ 15.4) และหญิง 6.23 ลา้นคน (ร้อยละ 18.0)  เม่ือแบ่งกลุ่ม
ผูสู้งอายอุอกเป็น 3 ช่วงวยั คือ ผูสู้งอายวุยัตน้ (อาย ุ60-69 ปี) ผูสู้งอายวุยักลาง (อาย ุ70-79 ปี) และผูสู้งอายวุยัปลาย (อาย ุ80 ปีข้ึนไป) จะพบวา่ ผูสู้งอายุ
ของไทยส่วนใหญ่จะมีอายอุยูใ่นช่วงวยัตน้ ร้อยละ 57.4 ของผูสู้งอายทุั้งหมด เม่ือพิจารณาถึงแนวโนม้อตัราของผูสู้งอาย ุหมายถึง อตัราส่วน
ของผูสู้งอายตุ่อประชากรทั้งส้ิน 100 คน จะพบวา่ เพ่ิมข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั (จากร้อยละ 6.8 ในปี 2537 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 9.4 ในปี 2545  เป็นร้อยละ 
10.7 ในปี 2550  ร้อยละ 12.2 ในปี 2554  ร้อยละ 14.9 ในปี 2557 และเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 16.7 ในปี 2560) 

 ส าหรับการท างาน ในปี 2560 ผูสู้งอายุท่ีท างานมี 3.9 ลา้นคน หรือร้อยละ 35.1 โดยผูสู้งอายุชายท่ียงัคงท างานอยู่สูงกว่าหญิง 
ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ท างานในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวัโดยไม่มีลูกจ้าง ส าหรับอาชีพท่ีผูสู้งอายุส่วนใหญ่ท าอยู่ใน 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีฝีมือดา้นการเกษตร ผูป้ฏิบติังานบริการและจ าหน่ายสินคา้ ผูป้ระกอบอาชีพขั้นพ้ืนฐาน ช่างฝีมือและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง  
และผูป้ฏิบติังานดา้นเคร่ืองจกัรและดา้นการประกอบ โดยผูสู้งอายท่ีุยงัท างานอยูใ่หเ้หตุผลท่ียงัคงตอ้งท างานวา่ สุขภาพแขง็แรง ยงัมีแรงท างาน 
ตอ้งหารายไดเ้ล้ียงครอบครัวหรือตนเอง และเป็นอาชีพประจ าไม่มีผูดู้แลแทน 

 
 แหล่งรายได้หลกั... 

 

ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติฯ อาคารรฐัประศาสนภกัด ีช ัน้ ๒ ถนนแจง้วฒันะ เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ ๑๐๒๑๐ www.nso.go.th 
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 แหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่มาจากบุตร (ร้อยละ 34.7) มากท่ีสุด รองลงมาคือ จากการท างานของผูสู้งอายุเอง  
(ร้อยละ 31) และไดรั้บจากเบ้ียยงัชีพของทางราชการ ไดแ้ก่ เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุเบ้ียยงัชีพผูพิ้การ (ร้อยละ 20) โดยผูสู้งอายชุายมีรายไดเ้ฉล่ียต่อปี 
สูงกว่าหญิง และความเพียงพอของรายได ้ท่ีไดรั้บโดยให้ผูสู้งอายุประเมินความรู้สึกของตนเองโดยไม่ใชจ้ านวนเงินมาเป็นเกณฑ์วดั พบว่า 
เกินกวา่คร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 50.3) ผูสู้งอายตุอบวา่มีรายไดเ้พียงพอ และมีร้อยละ 18.5 ท่ีตอบวา่มีรายไดไ้ม่เพียงพอในการด ารงชีพ 

 สุขภาพโดยรวมของผู้สูงอายุ (จากการให้ผูสู้งอายุประเมินสุขภาพตนเอง) ส่วนใหญ่ตอบว่าตนเองมีสุขภาพปานกลาง 
หรือเป็นปกติ (ร้อยละ 43.2) และเกือบร้อยละ 40 ประเมินว่าตนเองมีสุขภาพดี ผูสู้งอายุไทยยงัคงไดรั้บสิทธิในสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล  
(ร้อยละ 99.2) ซ่ึงสิทธิในสวสัดิการรักษาพยาบาลหลกัท่ีไดรั้บส่วนใหญ่ เป็นสิทธิมาจากบตัรประกันสุขภาพถว้นหน้า สิทธิขา้ราชการหรือ
ขา้ราชการบ านาญ และสิทธิประกนัสังคมหรือกองทุนเงินทดแทน มีเพียงร้อยละ 0.8 ของผูสู้งอายเุท่านั้นท่ีไม่มีสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลหลกั 
ผูสู้งอายุไทยท่ีอยู่ล  าพงัคนเดียวหรืออยู่กบัคู่สมรสเท่านั้นมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยผูสู้งอายุท่ีอยู่คนเดียวเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 6.3 ในปี 2545  
เป็นร้อยละ 10.8 ในปี 2560 ในขณะที่ผูสู้งอายท่ีุอยูต่ามล าพงักบัคู่สมรสเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 17 ในปี 2545 เป็นร้อยละ 23.3 ในปี 2560  
ซ่ึงหากผูสู้งอายท่ีุอยูต่ามล าพงัคนเดียวหรืออยูก่บัคู่สมรสเท่านั้นมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนไปอีก ก็จะมีผลต่อการดูแลผูสู้งอายใุนระยะยาว 

 หากพิจารณาอัตราการพึ่งพิง ในปี 2560 ซ่ึงหมายถึง ประชากรวยัท างาน 100 คน จะตอ้งรับภาระประชากรสูงอายุและ 
วยัเด็ก 51 คน และคาดว่าเพ่ิมเป็น 64 คน ในปี 2570 สังคมไทยควรจะมีการเตรียมรับมือกบัสถานการณ์เหล่าน้ีอย่างไรในอนาคต เช่น 
ผูสู้งอายตุอ้งมีการดูแลสุขภาพทั้งกายและการกินอยู ่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัการส่งเสริมการท าอาชีพเสริมและกิจกรรมทางสงัคม การปรับ
สภาพแวดลอ้ม ท่ีพกัอาศัยและจัดบริการสาธารณะให้มีความเหมาะสม รวมทั้ งการขยายอายุการท างานให้มากกว่าอายุ 60 ปี เป็นตน้ 
การเตรียมรับมือสังคมสูงอายท่ีุน่าสนใจอีกอย่างหน่ึง คือ Pre-aging (ผูท่ี้มีอาย ุ50 - 59 ปี) เตรียมความพร้อมให้กบัตนเองก่อนเป็นผูสู้งวยั 
ในอนาคตเพ่ือไม่ให้เป็นภาระกบัลูกหลาน ถึงแมว้า่ในอีก 20 ปีขา้งหนา้จะเกิดปรากฏการณ์สูงวยัเต็มเมือง ก็เป็นสูงวยัเต็มเมืองท่ีมีความสุข 
และในขณะเดียวกนัก็ควรจะมีการดูแลประชากรวยัเด็ก เพ่ือใหเ้ป็นประชากรท่ีมีคุณภาพในอนาคตดว้ย 
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