
 
 

1 
 

บทสรุปผูบริหาร 

 

สภาพการทํางานของผูสูงอายุ พ.ศ. 2562  

 

- ผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไปท่ียังคงทํางานหรือมีงานทําคิดเปนประมาณ 1 ใน 3 หรือ รอยละ 34.5   

- เพศชายมีสัดสวนท่ียังคงทํางาน (รอยละ 44.9) สูงกวาเพศหญิง (รอยละ 26.1) 

- เขตชนบทมีสัดสวนท่ียังคงทํางานอยู สูงกวาในเขตเมือง (รอยละ 38.1 และ 29.4 ตามลําดับ)  

- ผูสูงอายุท่ียังคงทํางานมีสัดสวนสูงท่ีสุดในภาคเหนือ (รอยละ 38.8) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 

38.0) ภาคใต (รอยละ 37.0) และภาคกลาง (รอยละ 30.7) ขณะท่ีกรุงเทพฯ มีสัดสวนผูสูงอายุท่ียังคง

ทํางานเพียงรอยละ 21.1 หรือประมาณ 1 ใน 5 

- ตามชวงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน สัดสวนหรือรอยละของประชากรท่ียังทํางานมีแนวโนมลดลงจากรอยละ 82.7 

ในชวงอายุ 50 - 54 ป เปน 76.9 55.0 และ 41.4 ในชวงอาย ุ55 - 59 ป 60 - 64 ป และ 65 - 69 ป 

ตามลําดับ ซ่ึงเห็นไดวาในชวงระหวางอายุ 55 - 59 ป กับ 60 - 64 ป มีการลดลงของสัดสวนผูมีงาน

ทํามากถึงเกือบรอยละ 22 และ ระหวางอายุ 60 - 64 ปกับ 65 - 69 ป มากถึงรอยละ 13.6 

 

 เฉพาะผูสูงอายุท่ียังคงทํางาน 

- สวนใหญ (รอยละ 62.1) มีสถานภาพ “ประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง” ถัดมา (รอยละ 20.4) 

“ชวยธุรกิจครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง” และ (รอยละ 8.9) ลูกจางภาคเอกชน  

- ผูสูงอายุชาย ประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง ถึงรอยละ 70.8 ขณะท่ีเพศหญิง รอยละ 49.9 ซ่ึง

ต่ํากวา ในขณะท่ีสัดสวนของผูสูงอายุหญิงทํางาน ชวยธุรกิจครัวเรือนโดยไมไดรับคาจางสูงกวาเพศชาย  

- เขตชนบทมีผูประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจางและการชวยธุรกิจครัวเรือนโดยไมไดรับคาจางสูงกวา

เขตเมือง ขณะท่ีเขตเมืองมีลูกจางภาคเอกชนและลูกจางภาครัฐสูงกวาเขตชนบท  

- กรุงเทพฯ คอนขางแตกตางจากภูมิภาคอ่ืน มีสัดสวนลูกจางเอกชน (รอยละ 25.9) ลูกจางภาครัฐ 

(รอยละ 4.2) และนายจาง (รอยละ 9.8) สูงท่ีสุด  

- สวนใหญอยูในภาคเกษตรกรรม (รอยละ 60.3) ถัดมาคือภาคการบริการและการคา (รอยละ 32.1) 

และภาคการผลิต (รอยละ 7.6) 

- ผูสูงอายุชายทํางานในภาคการเกษตรมากกวาหญิง  

- เขตเมืองทํางานในภาคการบริการและการคามากถึงรอยละ 52.9 ขณะท่ีเขตชนบทสวนใหญอยูในภาค

เกษตรกรรมถึงรอยละ 73.2  
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- กรุงเทพฯ มากถึงรอยละ 88.5 ทํางานในภาคการบริการและการคา ภาคกลาง มากถึงเกือบครึ่งหรือ

รอยละ 49.2 ทํางานในภาคการบริการและการคา 

- ผูสูงอายุท่ีทํางานสวนใหญรอยละ 58.7 มีอาชีพ “ผูปฏิบัติงานท่ีมีฝมือในดานการเกษตรฯ” รอยละ 

18.7 “พนักงานบริการและผูจําหนายสินคา” และรอยละ 8.3 “ชางฝมือและผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ”  

- เพศชายทําอาชีพผูปฏิบัติงานท่ีมีฝมือในดานการเกษตร และผูจัดการ ขาราชการระดับอาวุโสและ     

ผูบัญญัติกฎหมายสูงกวาเพศหญิง ขณะท่ีเพศหญิงทํางานเปนพนักงานบริการและผูจําหนายสินคา 

รวมถึงผูประกอบอาชีพงานพ้ืนฐาน มากกวาเพศชาย  

- เขตชนบท สวนใหญทําอาชีพผูปฏิบัติงานท่ีมีฝมือในดานการเกษตรฯ ถึงรอยละ 71.3 ขณะท่ีเขตเมือง

มีลักษณะของอาชีพท่ีหลากหลายมากกวา  

- กรุงเทพฯ คอนขางแตกตางจากภูมิภาคอ่ืน การทํางานสวนใหญรอยละ 47.1 เปนพนักงานบริการและ

ผูจําหนายสินคา ในภูมิภาคอ่ืนๆ ท้ังภาคใต ภาคเหนือ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนใหญ

เปนผูปฏิบัติงานท่ีมีฝมือในดานการเกษตรฯ เปนหลักมากกวารอยละ 60 

- ผูสูงอายุทํางานเฉลี่ยสัปดาหละ 40 ชั่วโมง  ผูสูงอายุหญิงต่ํากวาเพศชายเล็กนอย เทากับ 39 และ 40 

ชั่วโมงตอสัปดาห เขตเมืองสูงกวาเขตชนบท เทากับ 43.0 และ 38.0 ชั่วโมงตอสัปดาห กรุงเทพฯ     

สูงกวาภูมิภาคอ่ืนอยางชัดเจน (48 ชั่วโมง) ตามดวยภาคกลาง (44 ชั่วโมง)  

- ชั่วโมงการทํางานเฉลี่ยตอสัปดาห ลดลงเล็กนอยตามชวงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน จาก 42.7 ชั่วโมงในอายุ 50 - 54 ป

เหลือ 40.7 ชั่วโมงในอายุ 60 - 64 ป และ 38.3 ชั่วโมงในอายุ 80 ปข้ึนไป 

- รายไดตอเดือนของผูสูงอายุ เฉลี่ย 11,877 บาท แรงงานสูงอายุชายสูงกวาหญิงเล็กนอย (12,273 บาท

และ 11,188 บาท ตามลําดับ) เขตเมืองสูงกวาเขตชนบท (14,313 บาท และ 9,723 บาท) กรุงเทพฯ 

สูงกวาภูมิภาคอ่ืนประมาณ 2 เทาหรือมากกวา  

- รายไดเฉลี่ยตอเดือนเพ่ิมข้ึน ในชวงอายุ 50 - 54 ป และ 55 - 59 ป (19,000 เปน 20,000 บาท) 

จากนั้นตั้งแตอายุ 60 ปข้ึนไป ลดลงตอเนื่อง จากประมาณ 13,000 บาท ในชวงอายุ 60 - 64 ป เหลือ

ประมาณหรือต่ํากวา 10,000 บาท ในชวงอายุ 65 ปข้ึนไป 

- การทํางานของประชากรอายุ 50-59 ป 2 ใน 3 (รอยละ 67.0) เปนในภาค “นอกระบบ” โดยสัดสวนนี้

เพ่ิมข้ึนชัดเจนโดยคิดเปนถึงรอยละ 88.0 ของแรงงานสูงอายุ 60 ปข้ึนไป 

- แรงงานสูงอายุนอกระบบ (60 ปข้ึนไป) สูงกวาในเพศหญิงเล็กนอยเม่ือเทียบกับเพศชาย (89.4 และ 

87.0 ตามลําดับ)  

- แรงงานสูงอายุนอกระบบเขตชนบทสูงกวาเขตเมือง (รอยละ 91.1 และ 82.4 ตามลําดับ)  

- กรุงเทพฯ มีแรงงานสูงอายุนอกระบบต่ําท่ีสุดเม่ือเทียบกับภูมิภาคอ่ืน (รอยละ 63.4) ขณะท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือสูงท่ีสุด (รอยละ 94.9)  

 



 
 

3 
 

 เฉพาะผูสูงอายุท่ีไมทํางาน 

- สวนใหญรอยละ 67.4 มีเหตุผลจาก “ชรา” เปนหลัก ถัดมาเปนเหตุผล “ทํางานบาน” (รอยละ 15.4) 

และ เหตุผล “เกษียณอายุหรือพักผอน” (รอยละ 10.5)  

- “ชรา” ในเพศชายสูงกวาเพศหญิง (รอยละ 71.5 และ 64.9 ตามลําดับ) เหตุผลในลําดับถัดมา 

คอนขางแตกตางกันระหวางเพศ เพศชายมาจาก เกษียณอายุหรือตองการพักผอนมากกวาเพศหญิงท่ี

จํานวนมากมาจากการตองทํางานบาน  

- เขตชนบท เหตุผลหลักจาก “ชรา” ถัดมา ไดแก ทํางานบาน และปวยหรือพิการจนทํางาน

ไมได ตามลําดับ ขณะท่ีเขตเมืองเหตุผลคือเกษียณอายุหรือพักผอน และทํางานบาน ตามลําดับ  

- ในเกือบทุกภูมิภาค ยกเวนกรุงเทพฯ เหตุผลท่ีมากอันดับ 2 ไดแก ทํางานบาน ในขณะท่ีกรุงเทพฯ 

เปนเหตุผล เกษียณอายุหรือพักผอนซ่ึงมีผูสูงอายุท่ีไมทํางานดวยเหตุผลนี้มากถึงรอยละ 23.1 หรือ

ประมาณ 1 ใน 4  

- “ชรา” เริ่มตั้งแตอายุ 60 - 64 ปเปนตนมา ท่ีรอยละ 37.7 ของผูท่ีไมทํางานโดยเพ่ิมข้ึนตามกลุมอายุ

ท่ีมากข้ึน “ทํางานบาน” เปนเหตุผลหลักมากเปนอันดับ 1 ของกลุมผูท่ีไมทํางานในชวงกอนวัยสูงอายุ 

(รอยละ 73.4 และ 67.0 ในกลุมผู ท่ีไมทํางานในชวงอายุ 50 - 54 ปและ 55 - 59 ป ตามลําดับ) 

“เกษียณอายุหรือพักผอน” เริ่มเปนเหตุผลของการไมทํางานตั้งแตอายุ 50 ป เปนตนมา เพ่ิมจาก    

รอยละ 7.3 ในอายุ 50 - 54 ป เปนรอยละ 20.2 หรือ 1 ใน 5 ของผูท่ีอยูนอกกําลังแรงงานในชวงอายุ 

60 - 64 ป  

 

 ความเพียงพอของรายได ความตองการทํางาน สถานะสุขภาพ สถานะการทํางาน ความสุข และ

แหลงรายไดหลัก ป 2560 

- ผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป มากกวาครึ่งหนึ่งมีรายไดเพียงพอยกเวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูท่ีมีรายได

เพียงพอและตองการทํางานมีสัดสวนลดลงเม่ืออายุเพ่ิมข้ึน กรุงเทพฯ หรือเขตเมืองมีสัดสวนของการมี

รายไดเพียงพอและไมตองการทํางานสูงกวาเขตท่ีอยูอาศัยอ่ืน 

- เพศชายไมวาจะมีรายไดเพียงพอหรือไมเพียงพอจะมีความตองการทํางานสูงกวาเพศหญิง 

- เขตเมืองและชนบทมีสัดสวนของรายไดเพียงพอและตองการทํางานแตกตางกันเล็กนอยในแตละชวง

อายุ โดยตลอดชวงอายุ 50 ปข้ึนไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคท่ีมีผูท่ีมีรายไดไมเพียงพอและ

ตองการทํางานสูงกวาภาคอ่ืน  

- สัดสวนของผู “ตองการทํางานและไดทํางาน” ลดลงเม่ืออายุเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะเม่ือเขาสูอายุ 60 ป 

ในผูสูงอายุ 60 ปข้ึน เฉลี่ยท่ัวประเทศอยูท่ีรอยละ 27.5 ภาคเหนือพบสูงท่ีสุด กรุงเทพฯ ต่ําท่ีสุด   

เขตชนบทสูงกวาเขตเมือง เพศชายสูงกวาเพศหญิงมากคือ รอยละ 35.2 และ 19.6 ตามลําดับ  
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- “ตองการทํางานแตไมไดทํางาน” พบภาคเหนือสูงท่ีสุดรอยละ 3.2 ขณะท่ีกรุงเทพฯ ต่ําท่ีสุดรอยละ 

1.7 ซ่ึงใหเห็นถึงการเขาถึงแหลงงานไดมากกวาในภูมิภาคอ่ืน 

- 1 ใน 5 ของผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไปรายงานวามีสุขภาพดีและยังคงทํางานอยูโดยสัดสวนของเขตชนบท

สูงกวาเขตเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคท่ีมีสัดสวนสูงท่ีสุดและเพศชายมีสัดสวนสูงกวาเพศ

หญิงรอยละ 27.3 และ 13.5 ตามลําดับ  

- “ทํางานและมีความสุขในระดับสุขมากและระดับสุข” พบมากในชวงกอนเขาสูวัยสูงอายุและเม่ือเขาสู

วัยสูงอายุแลวยังคงมีสัดสวนสูงมากกวา 1 ใน 5 และเริ่มลดลงมาไมถึงรอยละ 10 เม่ือเขาสูอายุ 70 ป  

ข้ึนไป 

- ผูสูงอายุ 60 – 64 ป ท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพฯ มีสัดสวนสูงท่ีสุดอยูในกลุมไมทํางานและมีความสุข       

ผูท่ีทํางานและมีความสุขในระดับสุขมากและสุขพบสัดสวนนอยท่ีสุดในกรุงเทพฯ  

- เพศชายมีสถานภาพ “ทํางานและมีความสุข” ในระดับสุขมากและสุขสูงกวาเพศหญิง  

- เขตเมืองและชนบทพบวามีสัดสวนท่ีทํางานและมีความสุขในระดับสุขมากใกลเคียงกันตลอดชวงอายุ 

โดยผูทํางานและมีความสุขในระดับสุข พบในเขตชนบทสูงกวาเขตเมืองชัดเจน  

- ในอายุ 60 – 69 ป แหลงรายไดหลักยังคงมาจากการทํางาน และมีแนวโนมลดลงเม่ือเขาสูอายุ 70 ป

ข้ึนไป 

- สัดสวนของรายไดจากการทํางานยังคงอยูในระดับสูงคือรอยละ 51.6 ของผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป  

- ความแตกตางระหวางแหลงรายไดของเพศชายและหญิงคือผูสูงอายุชายมีสัดสวนท่ีพ่ึงพิงรายไดจาก

การทํางานสูงกวาเพศหญิงคือ 0.3 – 0.7 เทา 

- ผูสูงอายุพ่ึงพิงรายไดจากบุตรมากข้ึนเม่ืออายุสูงข้ึน โดยในผูสูงอายุ 70 – 79 ป มีสัดสวนรายไดจาก

บุตรรอยละ 43 และเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 49 ในผูสูงอายุ 80 ปข้ึนไป  

- แหลงรายไดจากเบี้ยยังชีพมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนในแตละป ทําใหการกระจายของแหลงรายไดอ่ืนลดลง  

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือพ่ึงพิงรายไดจากเบี้ยยังชีพสูงกวาภาคอ่ืนโดยในชวงอายุ     

70 – 74 ป มีสัดสวนรายไดจากเบี้ยยังชีพเปนรอยละ 32.2 และ 31.5 ตามลําดับ และเพ่ิมเปนรอยละ 

51.6 และ 46.7 ในชวงอายุ 80 ปข้ึนไป  

- เขตชนบทพ่ึงพิงรายไดจากบุตรไมแตกตางจากในเขตเมือง อยางไรก็ตามรายไดจากการทํางานและ

เบี้ยยังชีพพบในเขตชนบทสูงกวาเขตเมือง  
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แนวโนมของสถานภาพการทํางานของผูสูงอายุ ป 2547 - 2562  

 

- การมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูสูงอายุไทยมีแนวโนมลดลงเม่ือเทียบกับในอดีต รอยละผูสูงอายุท่ี

ทํางานมีแนวโนมลดลงทุกกลุมอายุ 60 - 64 ป 65 - 69 ป 70 - 74 ป 75 - 79 ป และ 80 ปข้ึนไป  

ในภาพรวมรอยละของผูสูงอายุท่ียังทํางานในระหวางป 2547 - 2562 ลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.2 ตอป 

- กลุมอายุ 60 - 64 ป พบวาในชวงระหวางป 2547 - 2562 สัดสวนหรือรอยละของผูท่ียังทํางาน       มี

แนวโนมลดลงเชนกันเฉลี่ยรอยละ 0.24 ตอป 

- ในเขตชนบทการทํางานมีแนวโนม ขณะท่ีเขตเมืองมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ในกรุงเทพฯ เปนภูมิภาคเดียวท่ี

มีแนวโนมการทํางานของผูสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน 

  

 เฉพาะผูสูงอายุท่ียังคงทํางาน 

- “การประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง” มีสัดสวนท่ีไมเปลี่ยนแปลงมากนักอยูในชวงรอยละ      

60 - 63 ของแรงงานสูงอายุ “ชวยธุรกิจครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง” มีการเปลี่ยนแปลงของสัดสวน

ไมมากเชนกันท่ีประมาณรอยละ 19 - 20 ของจํานวนแรงงานผูสูงอายุ ขณะท่ี “ลูกจางภาคเอกชน” มี

แนวโนมลดลงจากประมาณรอยละ 12 - 13 ในชวงป 2547 - 2562 เหลือประมาณรอยละ 9 ของ

แรงงานสูงอายุ 

- การทํางานของผูสูงอายุไทยในภาคเกษตรกรรมมีแนวโนมลดลง (จากรอยละ 64.3 ในป 2547     

เหลือรอยละ 63 ในป 2562) ขณะท่ีสัดสวนผูท่ีทํางานในภาคการบริการและการคามีแนวโนมเพ่ิม

สูงข้ึน (จากรอยละ 27.6 ในป 2547 เปนรอยละ 32.1 ในป 2562) “ภาคการผลิต” ทรงตัวในชวงรอยละ 

7 - 9  

- “ผูปฏิบัติงานท่ีมีฝมือในดานการเกษตร” มีสัดสวนท่ัวประเทศอยูท่ีในชวงรอยละ 58 - 62 โดยไมเห็น

การเปลี่ยนแปลงแนวโนมเพ่ิมข้ึนหรือลดลงท่ีชัดเจนในชวงท่ีผานมา “พนักงานบริการและผูจําหนาย

สินคา” มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนจากรอยละ 12 ชวงป 2547 - 2549 เปนรอยละ 17 - 20 ตั้งแตป 2551 

เปนตนมา “ชางฝมือและผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ” มีสัดสวนไมเปลี่ยนแปลงมากนักในชวงรอยละ      

7 - 9 มาโดยตลอด 

- ชั่วโมงทํางานของผูสูงอายุ มีแนวโนมลดลงตอเนื่อง จากเฉลี่ย 43 ชั่วโมงตอสัปดาหในป 2547 และ 

2552 เปน 41 ชั่วโมง และ 40 ชั่วโมงในป 2557 และ 2562 ตามลําดับ ผูสูงอายุชายมีแนวโนมลดลง

มากกวาผูสูงอายุหญิง เขตเมืองลดลงสูงกวาเขตชนบท กรุงเทพฯ ลดลงมากกวาภูมิภาคอ่ืน  

- รายไดเฉลี่ยจากการทํางานตอเดือนของผูสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนประมาณ 497 บาทตอป       

แรงงานสูงอายุเพศหญิงมีการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยตอปสูงกวาแรงงานเพศชาย เขตชนบทเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยตอปสูง
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กวาเขตเมือง การเพ่ิมข้ึนในกรุงเทพฯ คอนขางต่ํากวาการเพ่ิมข้ึนของรายไดแรงงานผูสูงอายุใน

ภูมิภาคอ่ืนๆ  

- สัดสวนแรงงานสูงอายุนอกระบบ มีแนวโนมลดลงเพียงเล็กนอยจากประมาณรอยละ 89 - 91    

ในชวงป 2549 ถึง 2559 เปนประมาณรอยละ 88 ตั้งแตในชวงป 2560 เปนตนมาจนถึงป 2562 

แรงงานสูงอายุนอกระบบเพศหญิงสูงกวาเพศชายประมาณรอยละ 1 ถึงรอยละ 3 มาโดยตลอด 

แรงงานสูงอายุนอกระบบมีเขตชนบทสูงกวาเขตเมือง (รอยละ 90 - 95 และ รอยละ 80 - 85 

ตามลําดับ)  

 

 เฉพาะผูสูงอายุท่ีไมทํางาน 

- แมเหตุผล “ชรา” จะยังคงเปนเหตุผลหลักในการไมทํางานแตสัดสวนมีแนวโนมลดลงจากรอยละ 73.9 

ในป 2547 เปนรอยละ 67.4 ในป 2562 “ทํางานบาน” พบวา มีสัดสวนประมาณรอยละ 15 - 16 ของ  

ผูท่ีไมทํางานดวยเหตุผลนี้ โดยเปลี่ยนแปลงไมมากนักในชวงเวลาป 2549 - 2562 ขณะท่ี “เกษียณอายุ

หรือพักผอน” มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนอยางชัดเจน จากรอยละ 4.6 ในป 2547 เปนรอยละ 10.5 ในป 

2562 ตลอดชวงเวลาท่ีผานมาพบวาประมาณรอยละ 5 - 8 มีเหตุผลมาจากปวยหรือพิการจนทํางาน

ไมได 

- ในกลุมอายุ 60 - 64 ป “เกษียณอายุหรือพักผอน” เปนสัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึนตามลําดับจากชวงป       

2547 - 2550 ท่ีอยูในชวงไมเกินรอยละ 10 ของผูท่ีไมทํางาน เพ่ิมเปนรอยละ 19 - 20 หรือเกือบเทาตัว

ในป 2562 

 

 ความเพียงพอของรายได ความตองการทํางาน สถานะสุขภาพ สถานะการทํางาน ความสุข และ

แหลงรายไดหลัก ป 2550 - 2560 

- สัดสวนผูสูงอายุท่ีมี “รายไดเพียงพอและความตองการทํางาน” มีแนวโนมลดลง  

- แนวโนมของความตองการทํางานมีเพ่ิมข้ึนไมวาจะมีรายไดเพียงพอหรือไมก็ตามพบวาท้ังในผูสูงอายุ

ชายและหญิงมีความตองการทํางานเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะตั้งแตป 2554 เปนตนมา ผูสูงอายุชายมีความ

ตองการทํางานสูงกวาผูสูงอายุหญิงมาโดยตลอดตั้งแตป 2550 – 2560   

- สัดสวนผูสูงอายุ ท่ี มี “รายไดไม เพียงพอและตองการทํางาน” ลดลงในทุกภู มิภาคตั้ งแตป              

2550 – 2560 ยกเวนกรุงเทพฯ ท่ี มีสัดสวนเพ่ิมข้ึนเล็กนอย เปรียบเทียบระหว างภู มิภาค                     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีผูสูงอายุท่ีมีรายไดไมเพียงพอและตองการทํางานสูงกวาภาค

อ่ืนมาโดยตลอด 

- แนวโนมของ “ตองการทํางานและไดทํางาน” ลดลงจากป 2550 จากรอยละ 31.6 เปน 17.0         

ในป 2554 และคอยขยับข้ึนจนเปนรอยละ 26.6 ในป 2560 เขตเมืองและเขตชนบทแตกตางกันไม

มากนัก 
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- สัดสวนผูสูงอายุชายท่ี “สุขภาพดีและยังคงทํางาน” ลดลงจากป 2550 รอยละ 30.8 เปนรอยละ 20.3 

ในป 2560 ท้ังนี้ ตั้งแตป 2550 – 2560 พบผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป ในเขตชนบทมากกวารอยละ 20 ท่ีมี 

“สุขภาพดีและยังคงทํางาน” ขณะท่ีเขตเมืองพบเพียงรอยละ 17 – 20 กรุงเทพฯ และภาคกลางมี

ผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไปท่ีมีแนวโนม “สุขภาพดีและยังคงทํางาน” นอยกวาภาคอ่ืนมาตลอด  

- การ “ทํางานและมีความสุข” พบลดลงมาตั้งแตป 2554 จากรอยละ 20.1 เหลือ 14.3 ในป 2560 

ภาคท่ีมีสัดสวนของการทํางานและมีความสุขคอยๆ ลดลงในแตละปท่ีสํารวจคือ ภาคใตและกรุงเทพฯ 

ขณะท่ีในภาคอ่ืนมีรูปแบบเดียวกันคือเพ่ิมข้ึนในป 2557 และกลับมาลดลงจนต่ํากวาป 2550  

- แหลงรายไดจากบุตรของผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป ลดลงจากรอยละ 52.3 ของผูสูงอายุ ในป 2550      

เปน 34.9 ในป 2560 ขณะท่ีแหลงรายไดจากการทํางานเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 28.9 เปน 30.9 ในป 

2560 (แตลดลงจากป 2554 และ 2557) การพ่ึงพิงเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 2.8 ในป 2550 เปน

รอยละ 19.9 ในป 2560  

- เฉพาะชวงอายุ 60 – 64 ป พบวาการพ่ึงพิงรายไดจากบุตรลดลง แตเปนการพ่ึงพิงรายไดจากการ

ทํางานและเบี้ยยังชีพแทน  

- ในระหวางป 2550 – 2560 ผูสูงอายุในกรุงเทพฯ มีรายไดหลักจากการทํางานสัดสวนนอยท่ีสุดแต

พ่ึงพิงรายไดจากบุตรสูง ท่ีสุด ขณะท่ีภูมิภาคอ่ืนพ่ึงพิงรายได ท้ังจากการทํางานและบุตรสูง        

แนวโนมของผูสูงอายุท่ีพ่ึงพิงรายไดจากเบี้ยยังชีพมีเพ่ิมข้ึนในทุกปและในทุกภูมิภาคแตในกรุงเทพฯ 

ผูสูงอายุยังคงพ่ึงพิงรายไดจากเบี้ยยังชีพนอยกวาภูมิภาคอ่ืน 

 

ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา  

 

- หนึ่ง  หนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีชัดเจน เพ่ือใชติดตามและประเมินผลการ 

  เปลี่ยนแปลง เก่ียวกับ สถานะการทํางานของผูสูงอายุไทยอยางตอเนื่อง  

- สอง  การดําเนินงานสงเสริมการทํางานหรือมีงานทําในผูสูงอายุ ควรมุงเนนใหความสําคัญกับกลุม 

 ประชากรอายุ 60 - 64 ป  

- สาม  การปรับทัศนคติของคนไทยท่ีมีตอการทํางานในชวงหลังอายุ 60 ปข้ึนไป และการดูแลแรงงาน 

ผูสูงอายุกลุมท่ีมีความเปราะบาง ท้ังทางดานเศรษฐกิจและสุขภาพเปนเรื่องท่ีควรสงเสริมและ

ไดรับความสําคัญ  

- ส่ี  ควรพิจารณารูปแบบหรือแนวทาง และมาตรการท่ีเหมาะสมในการขยายความครอบคลุมของ 

ระบบประกันสังคมเพ่ือคุมครองการทํางานใหกับแรงงานสูงอายุ 60 ปข้ึนไป ซ่ึงในป 2562 มีเพียง

รอยละ 12 เทานั้นท่ีเปนแรงงานในระบบ  


