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แถลงข่ าว “สถิติบอกอะไร ผู้สูงวัยปัจจุบันและอนาคต”
วันที่ 10 เมษายน 2561 นายภุชพงค์ โนดไธสง ผูอ้ านวยการ
ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ แถลงข่ า ว “สถิ ติ บ อกอะไร ผู ้สู ง วัย ปั จ จุ บั น
และอนาคต” ณ บริ เวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 4 (ทิศเหนือ) สานักงานสถิติแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี กรุ งเทพฯ
นายภุชพงค์ โนดไธสง ผูอ้ านวยการสานักงานสถิติแห่ งชาติ
กล่าวว่า สานักงานสถิติแห่งชาติ ดาเนินการสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย
ครั้งแรกในปี 2537 และดาเนิ นการสารวจครั้งต่อมาในปี 2545 2550 2554 2557
และในปี 2560 เป็ นการสารวจ ครั้ งที่ 6 เพื่ อเก็ บรวบรวมข้อมู ลลักษณะทาง
ประชากร เศรษฐกิ จ สังคม ภาวะสุ ขภาพ การเกื้ อหนุ น ตลอดจนลักษณะการอยู่
อาศัยของผูส้ ู งอายุ โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครัวเรื อนตัวอย่างจานวน
83,880 ครัวเรื อน ทุกจังหวัดทัว่ ประเทศทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิ งหาคม พ.ศ. 2560
โครงสร้ างด้ านประชากรของประเทศไทยเข้ าสู่ การเป็ น “สั งคมสู งวัย” (Aged society) ตั้งแต่ปี 2548 คือ มีสัดส่ วนประชากรอายุ 60 ปี
ขึ้นไป สู งถึงร้อยละ 10 และตามการคาดประมาณประชากรของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) ในปี 2564
ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สั งคมสู งวัยอย่างสมบู รณ์ ” (Complete aged society) เมื่ อ ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้ นไปมี สั ด ส่ ว นสู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 20
ของประชากรทั้งหมด และในปี 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสู งวัยระดับสุ ดยอด” (Super aged society) เมื่อประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป
มีสดั ส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด
ผลจากการสารวจประชากรไทย มีจานวน 67.6 ล้านคน ในปี 2560 เป็ นชาย 33 ล้านคน และหญิง 34.6 ล้านคน มีประชากรอายุ 60 ปี
ขึ้นไป 11.3 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 16.7 ของประชากรทั้งหมด เป็ นชาย 5.08 ล้านคน (ร้อยละ 15.4) และหญิง 6.23 ล้านคน (ร้อยละ 18.0) เมื่อแบ่งกลุ่ม
ผูส้ ูงอายุออกเป็ น 3 ช่วงวัย คือ ผูส้ ูงอายุวยั ต้น (อายุ 60-69 ปี ) ผูส้ ูงอายุวยั กลาง (อายุ 70-79 ปี ) และผูส้ ูงอายุวยั ปลาย (อายุ 80 ปี ขึ้นไป) จะพบว่า ผูส้ ูงอายุ
ของไทยส่ วนใหญ่จะมีอายุอยูใ่ นช่วงวัยต้น ร้อยละ 57.4 ของผูส้ ู งอายุท้ งั หมด เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มอัตราของผูส้ ูงอายุ หมายถึง อัตราส่ วน
ของผูส้ ูงอายุต่อประชากรทั้งสิ้น 100 คน จะพบว่า เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั (จากร้อยละ 6.8 ในปี 2537 เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 9.4 ในปี 2545 เป็ นร้อยละ
10.7 ในปี 2550 ร้อยละ 12.2 ในปี 2554 ร้อยละ 14.9 ในปี 2557 และเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 16.7 ในปี 2560)
สาหรั บการทางาน ในปี 2560 ผูส้ ู งอายุที่ทางานมี 3.9 ล้านคน หรื อร้อยละ 35.1 โดยผูส้ ู งอายุชายที่ ยงั คงทางานอยู่สูงกว่าหญิ ง
ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่ทางานในฐานะผูป้ ระกอบธุ รกิ จส่ วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง สาหรับอาชี พที่ ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่ทาอยู่ใน 5 อันดับแรก ได้แก่
ผูป้ ฏิ บตั ิงานที่ มีฝีมือด้านการเกษตร ผูป้ ฏิ บตั ิงานบริ การและจาหน่ายสิ นค้า ผูป้ ระกอบอาชี พขั้นพื้นฐาน ช่างฝี มือและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
และผูป้ ฏิบตั ิงานด้านเครื่ องจักรและด้านการประกอบ โดยผูส้ ูงอายุที่ยงั ทางานอยูใ่ ห้เหตุผลที่ยงั คงต้องทางานว่า สุขภาพแข็งแรง ยังมีแรงทางาน
ต้องหารายได้เลี้ยงครอบครัวหรื อตนเอง และเป็ นอาชีพประจาไม่มีผดู ้ ูแลแทน
แหล่ งรายได้ หลัก...

-๒แหล่ งรายได้ หลักของผู้สูงอายุ ส่ วนใหญ่มาจากบุตร (ร้อยละ 34.7) มากที่สุด รองลงมาคือ จากการทางานของผูส้ ู งอายุเอง
(ร้อยละ 31) และได้รับจากเบี้ยยังชีพของทางราชการ ได้แก่ เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ เบี้ยยังชีพผูพ้ ิการ (ร้อยละ 20) โดยผูส้ ู งอายุชายมีรายได้เฉลี่ยต่อปี
สู งกว่าหญิ ง และความเพียงพอของรายได้ ที่ ได้รับโดยให้ผูส้ ู งอายุประเมินความรู ้ สึกของตนเองโดยไม่ใช้จานวนเงิ นมาเป็ นเกณฑ์วดั พบว่า
เกินกว่าครึ่ งหนึ่ง (ร้อยละ 50.3) ผูส้ ูงอายุตอบว่ามีรายได้เพียงพอ และมีร้อยละ 18.5 ที่ตอบว่ามีรายได้ไม่เพียงพอในการดารงชีพ
สุ ขภาพโดยรวมของผู้สูงอายุ (จากการให้ผูส้ ู งอายุประเมิ นสุ ขภาพตนเอง) ส่ วนใหญ่ตอบว่าตนเองมี สุขภาพปานกลาง
หรื อเป็ นปกติ (ร้ อยละ 43.2) และเกื อบร้อยละ 40 ประเมิ นว่าตนเองมี สุขภาพดี ผูส้ ู งอายุไทยยังคงได้รับสิ ทธิ ในสวัสดิ การค่ารั กษาพยาบาล
(ร้ อยละ 99.2) ซึ่ งสิ ทธิ ในสวัสดิ การรั กษาพยาบาลหลักที่ ได้รับส่ วนใหญ่ เป็ นสิ ทธิ มาจากบัตรประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า สิ ทธิ ขา้ ราชการหรื อ
ข้าราชการบานาญ และสิ ทธิ ประกันสังคมหรื อกองทุนเงินทดแทน มีเพียงร้อยละ 0.8 ของผูส้ ู งอายุเท่านั้นที่ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลัก
ผูส้ ู งอายุไทยที่ อยู่ลาพังคนเดี ยวหรื ออยู่กบั คู่สมรสเท่านั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยผูส้ ู งอายุที่อยู่คนเดี ยวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.3 ในปี 2545
เป็ นร้อยละ 10.8 ในปี 2560 ในขณะที่ผูส้ ู งอายุที่อยูต่ ามลาพังกับคู่สมรสเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17 ในปี 2545 เป็ นร้อยละ 23.3 ในปี 2560
ซึ่ งหากผูส้ ูงอายุที่อยูต่ ามลาพังคนเดียวหรื ออยูก่ บั คู่สมรสเท่านั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปอีก ก็จะมีผลต่อการดูแลผูส้ ูงอายุในระยะยาว
หากพิจารณาอัตราการพึ่งพิง ในปี 2560 ซึ่ งหมายถึ ง ประชากรวัยทางาน 100 คน จะต้องรับภาระประชากรสู งอายุและ
วัยเด็ก 51 คน และคาดว่าเพิ่มเป็ น 64 คน ในปี 2570 สังคมไทยควรจะมีการเตรี ยมรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ อย่างไรในอนาคต เช่น
ผูส้ ูงอายุตอ้ งมีการดูแลสุขภาพทั้งกายและการกินอยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการส่ งเสริ มการทาอาชีพเสริ มและกิจกรรมทางสังคม การปรับ
สภาพแวดล้อม ที่ พกั อาศัยและจัดบริ การสาธารณะให้มีความเหมาะสม รวมทั้งการขยายอายุการทางานให้มากกว่าอายุ 60 ปี เป็ นต้น
การเตรี ยมรับมือสังคมสู งอายุที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ ง คือ Pre-aging (ผูท้ ี่มีอายุ 50 - 59 ปี ) เตรี ยมความพร้อมให้กบั ตนเองก่อนเป็ นผูส้ ู งวัย
ในอนาคตเพื่อไม่ให้เป็ นภาระกับลูกหลาน ถึงแม้วา่ ในอีก 20 ปี ข้างหน้าจะเกิดปรากฏการณ์สูงวัยเต็มเมือง ก็เป็ นสู งวัยเต็มเมืองที่มีความสุข
และในขณะเดียวกันก็ควรจะมีการดูแลประชากรวัยเด็ก เพื่อให้เป็ นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคตด้วย
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