


สถานการณ์และแนวโน้ม
สภาพการทำางานของผู้สูงอายุไทย:

การวิเคราะห์จากข้อมูลการสำารวจระดับประเทศ

Situations and Trend of Thai Older Persons’ Labour Force Participation: 

Analyses from Nationally Representative Household Surveys

เฉลิมพล แจ่มจันทร์   |   สุภรต์ จรัสสิทธิ์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล



สถานการณ์และแนวโน้มสภาพการทำางานของผู้สูงอายุไทย:
การวิเคราะห์จากข้อมูลการสำารวจระดับประเทศ
Situations and trend of Thai Older Persons’ Labour Force Participation:  
Analyses from Nationally Representative Household Surveys

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

สถานการณ์และแนวโน้มสภาพการทำางานของผู้สูงอายุไทย: การวิเคราะห์จากข้อมูลการ

สำารวจระดับประเทศ / เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และ สุภรต์ จรัสสิทธิ์. -- พิมพ์ครั้งที่ 1. -- 

นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัย

และพัฒนาผู้สูงอายุไทย และสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2564.

(เอกสารทางวิชาการ/ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; หมายเลข 535)

ISBN (E-book) : 978-616-443-551-3

1. ผู้สูงอายุ.  2. ผู้สูงอายุ – การจ้างงาน.  3. ผู้สูงอายุกับการทำางาน.  4. แรงงานนอกระบบ.  

5. แรงงานสูงอายุ. 6. อายุกับการจ้างงาน – ไทย.  7. ฐานข้อมูล.  I. เฉลิมพล แจ่มจันทร์.  

II. สุภรต์ จรัสสิทธิ์. III. มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. IV. มูลนิธิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. V. สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. VI. ชื่อชุด

 

HQ1061 ส179 2564



WORK

RETIRE

LEISURE

ที่ปรึกษา 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล

คณะผู้จัดทำา 

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์

นางสาวสุภรต์ จรัสสิทธิ์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

พิมพ์ครั้งที่ 1  เมษายน 2564

จัดพิมพ์ 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

999 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ถนนพุทธมณฑล 4 ตำาบลศาลายา

อำาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

สนับสนุนการวิจัย

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย(มส.ผส.)

สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ปก/รูปเล่ม พอตา บุนยตีรณะ

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Download ข้อมูล



กิตติกรรมประกาศ

 การศึกษานี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจำาปีงบประมาณ 2561 และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ในการ

ดำาเนินการศึกษา และข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำาฐานข้อมูลจากสำานักงานสถิติแห่งชาติ 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการอำานวยการ บรหิารจดัการโครงการวจัิยท้าทาย

ไทย กลุ่มเรื่อง Active and Productive Aging ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ 

ประสาทกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ รองศาสตราจารย์ ไตรรัตน์ จารุทัศน์ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย และ

แพทย์หญิงลัดดา ดำาริการเลิศ รวมทั้ง ดร.นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย ผู้จัดการแผนงาน

วจัิยบรหิารโครงการวจิยัทา้ทายไทย ทีใ่หข้อ้คดิเห็นทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การดำาเนนิการศกึษา 

ขอขอบคุณสำานักงานสถิติแห่งชาติ ที่ให้การอนุเคราะห์ข้อมูลดิบเพื่อนำามาวิเคราะห์และ 

จัดทำาฐานขอ้มูล ขอขอบคณุรองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา นาคะภากร และ คณุนนทนนัท ์

ศรจัีนทร ์ในการจดัทำา Dashboard แสดงผลขอ้มลูให้งา่ยตอ่การนำาขอ้มลูไปใชป้ระโยชน ์และ

ขอขอบคุณสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 

และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ที่เห็นความสำาคัญของประเด็น 

ผู้สูงอายุ และสนับสนุนให้มีการศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มการทำางานของผู้สูงอายุไทย 
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ทำางานของผู้สูงอายุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำาข้อมูลการศึกษานี้ไปใช้เพื่อการส่งเสริม

และพัฒนาการทำางานของผู้สูงอายุไทย

เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และ สุภรต์ จรัสสิทธิ์
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คำานำา

 การเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าของประเทศไทย ทำาให้การ

วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และผลกระทบจากสังคมสูงอายุมีความสำาคัญอย่างยิ่ง หลาย

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุจากฐานข้อมูลการสำารวจระดับประเทศ 

โดยเฉพาะสำานักงานสถิติแห่งชาติ ที่มีการดำาเนินการสำารวจข้อมูลระดับประเทศมาอย่าง

ต่อเนื่อง การศึกษานี้ ได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นข้อมูลระดับประเทศมาจัดการเป็นฐานข้อมูล 

(database) สภาพการทำางานของผู้สูงอายุไทย ในรูปแบบท่ีพร้อมสำาหรับการวิเคราะห์

สถานการณ์การทำางานของผู้สูงอายุในอดีตและปัจจุบัน และนำาเสนอตัวชี้วัดสำาคัญใน 

รูปแบบแผนที่ภูมิศาสตร์ รวมถึงผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทำาให้ได้ข้อเสนอแนะท่ีเป็น

ประโยชน์ในการส่งเสริมการทำางานของผู้สูงอายุไทย  

 การศึกษานี้ ใช้ข้อมูลการสำารวจระดับประเทศจากสำานักงานสถิติแห่งชาติจาก  

3 ชุดข้อมูล ได้แก่ 1) การสำารวจภาวะการทำางานของประชากร ระหว่างพ.ศ. 2547 – 2562 

(ไตรมาสที่ 3) 2) การสำารวจแรงงานนอกระบบ ระหว่างพ.ศ. 2547 – 2562 และ 3) การ

สำารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550, 2554, 2557, 2560 วิเคราะห์ผู้มีอายุ 

50 ปีขึน้ไป จำาแนกตามกลุม่อาย ุและลกัษณะทัว่ไปทางประชากร ไดแ้ก ่เพศ เขตทีอ่ยูอ่าศยั 

ภูมิภาค และจังหวัด 

 ฐานขอ้มูลสภาพการทำางานของผูส้งูอายไุทยทีไ่ดจ้ากการศกึษาน้ี จะเปน็ประโยชน์

อย่างแท้จริงต่อการวิเคราะห์ข้อมูลสภานภาพการทำางานของผู้สูงอายุ เพื่อประโยชน์ 

ในการวางแผนกำาหนดมาตรการและตดิตามนโยบายตา่งๆ เกีย่วกบัการขยายอายกุารทำางาน  

การส่งเสริมการทำางาน และสถานะการทำางาน

คณะผู้จัดทำา
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บทคัดย่อ
 จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มข้ึนของประเทศไทย การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี 

งานทำาและอยู่ในกำาลังแรงงานยาวนานขึ้น เป็นเรื่องท่ีควรส่งเสริม เป็นประโยชน์ต่อทั้ง

เศรษฐกจิภาพรวมของประเทศและตอ่ตวัผูส้งูอายรุวมถงึครวัเรอืน ทีผ่า่นมาประเทศไทยมกีาร

สำารวจทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทำางานของผูส้งูอายมุาอยา่งตอ่เนือ่ง อยา่งไรกต็ามการวเิคราะหแ์ละ 

เผยแพรข่อ้มลูท่ีผา่นมาสว่นใหญเ่ปน็การรายงานสถานการณใ์นภาพรวมยงัขาดการวเิคราะห์

ในรายละเอียดที่จำาแนกตามกลุ่มอายุย่อย และคุณลักษณะของผู้สูงอายุที่จะเป็นประโยชน์

ต่อความเขา้ใจสถานการณ์และแนวโน้มการทำางานของผูส้งูอายไุทยในปจัจบุนัและทีผ่่านมา

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำาฐานข้อมูลสภาพการทำางานของผู้สูงอายุไทย

จากการสำารวจระดับประเทศช่วงปี 2547 - 2562 โดยจำาแนกตามกลุ่มอายุและคุณลักษณะ

ทั่วไปของผู้สูงอายุด้านต่าง ๆ และเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มสภาพการทำางาน

ของผู้สูงอายุในมิติต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการกำาหนดนโยบายและมาตรการในการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการทำางานของผู้สูงอายุไทย โดยเป็นการศึกษาเชิงปริมาณใช้ข้อมูล

จากการสำารวจระดับประเทศโดยสำานักงานสถิติแห่งชาติ 3 ชุดข้อมูลหลัก ได้แก่ การสำารวจ

ภาวะการทำางานของประชากร (ไตรมาส 3) พ.ศ. 2547 - 2562 การสำารวจแรงงานนอกระบบ                    

พ.ศ. 2549 - 2562 และการสำารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 - 2560  

โดยจำาแนกผูส้งูอาย ุ(ต้ังแต่ 50 ปขีึน้ไป) เปน็ 7 กลุม่อายยุอ่ย พจิารณารว่มกับ ปจัจยัดา้นเพศ 

เขตที่อยู่อาศัย ภาคและจังหวัด ตัวช้ีวัดสภาพการทำางานและแนวโน้มท่ีวิเคราะห์ประกอบ

ด้วย การมีส่วนร่วมในกำาลังแรงงาน สถานภาพการทำางาน ภาคเศรษฐกิจ อาชีพ ชั่วโมงการ

ทำางาน รายได้จากการทำางาน การทำางานนอกระบบ และ เหตุผลในการไม่ทำางานหรือหยุด

ทำางานของผูส้งูอาย ุรวมถงึ ตวัชีว้ดัเกีย่วกบั ความเพยีงพอของรายได ้ความตอ้งการทำางาน 

สถานการณ์ทำางาน สถานะสุขภาพ และระดับความสุขของผู้สูงอายุ

 ผลการศึกษาโดยสรุป พบว่า ในปี 2562 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ท่ียังคงทำางานมี

ประมาณ 1 ใน 3  หรือร้อยละ 34.5 เพศชายสูงกว่าเพศหญิง เขตชนบทสูงกว่าในเขต

เมือง ภาคเหนือมีสัดส่วนสูงที่สุด ขณะที่กรุงเทพฯ มีสัดส่วนท่ีต่ำาที่สุด การทำางานของ 

ผู้สูงอายุลดลงอย่างมากในช่วงอายุ 60 - 64 ปี และ 65 - 69 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่ผู้สูงอายุ

จำานวนมากยังคงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ผู้สูงอายุที่ยังคงทำางานส่วนใหญ่มีสถานภาพ

เปน็การประกอบธุรกจิสว่นตวัโดยไม่มีลกูจา้ง และการชว่ยธรุกจิครวัเรือนโดยไมไ่ดร้บัคา่จา้ง  

การทำางานส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม (ร้อยละ 60.3) ภาคการบริการและการค้า  

(รอ้ยละ 32.1) และภาคการผลติรอ้ยละ 7.6 สว่นใหญเ่ปน็การทำางานในอาชพี ผูป้ฏบิตังิานที่

มีฝีมือในด้านการเกษตร (ร้อยละ 58.7) พนักงานบริการและผู้จำาหน่ายสินค้า (ร้อยละ 18.7)  
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ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 8.3) ผู้สูงอายุภาพรวมมีการทำางานเฉลี่ยต่อ

สัปดาห์ 40 ชั่วโมง รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 11,877 บาท และการทำางานของผู้สูงอายุถึง ร้อย

ละ 88.0 เป็นการทำางานนอกระบบ ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ทำางาน มากถึงร้อยละ  67.4 หรือ

กว่า 2 ใน 3 มีเหตุผลจาก “ชรา” อีกร้อยละ 15.4 และ 10.4 มีเหตุผลจาก “การทำางาน

บา้น” และ “การเกษยีณอายุหรอืพกัผอ่น” โดยในชว่งอายุ 60 - 64 ปทีีผู่ส้งูอายจุำานวนมาก

ยังคงแข็งแรง มากกว่า 1 ใน 3 ของผู้ที่ไม่ทำางานมีเหตุผลจากความ “ชรา” และอีก 1 ใน 5 

มีเหตุผลจาก “การเกษียณอายุหรือพักผ่อน” การมีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน สถานภาพ

การทำางาน ภาคเศรษฐกิจ อาชีพ รวมถึงตัวชี้วัดสภาพการทำางานของผู้สูงอายุอ่ืนๆ  

พบวา่ค่อนขา้งมีความแตกต่างเม่ือจำาแนกตามเพศ เขตทีอ่ยูอ่าศยั รวมถงึภมูภิาคและจงัหวัด

 สำาหรับแนวโน้ม ในช่วงปี 2547 - 2562 พบว่า อัตราการมีส่วนร่วมในกำาลัง

แรงงานมแีนวโนม้ลดลงในทกุช่วงอาย ุสถานภาพการทำางานมแีนวโนม้ไมเ่ปลีย่นแปลงมาก  

การทำางานในภาคเกษตรลดลงขณะที่การทำางาน  ภาคการบริการและการค้าเพ่ิมสูงขึ้น 

อาชีพพนักงานบริการและผู้จำาหน่ายสินค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน รายได้เฉลี่ยจากการ

ทำางานมีแนวโน้มสูงขึ้นตามเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่สูงขึ้น ขณะที่ชั่วโมงการทำางานมีแนว

โนม้ลดลง สดัสว่นแรงงานนอกระบบมีแนวโนม้ลดลงเพยีงเลก็นอ้ย เหตผุลในการไมท่ำางาน

ของผู้สูงอายุจากเหตุผลชรามีแนวโน้มลดลง ขณะที่เหตุผลเกษียณอายุหรือพักผ่อนมีแนว

โน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน (ทั้งในภาพรวมผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่มอายุ 60 - 64 ปี)

 ความเพียงพอของรายได้ ความต้องการทำางาน สถานะสุขภาพ ความสุข และ

แหล่งรายได้หลักของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นปัจจัยที่ควรนำามาพิจารณาร่วมในการ

กำาหนดแนวทางสนับสนุนและส่งเสริมการทำางานของผู้สูงอายุไทย

 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 4 ข้อท่ีสำาคัญ ได้แก่ ควรมีการกำาหนดตัวชี้วัดท่ี

ชัดเจนของประเทศเพ่ือติดตามและประเมินผลการเปล่ียนแปลงของสภาพการทำางานของ 

ผู้สูงอายุไทยอย่างต่อเนื่อง ในการส่งเสริมการทำางานควรมุ่งเน้นในกลุ่มอายุ 60-64 ปี  

เป็นกลุม่เป้าหมายหลกั การปรบัทัศนคตขิองคนไทยเกีย่วกบัความชรา การเกษยีณอายแุละ 

พักผ่อนซึ่งนำาไปสู่การหยุดทำางานในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป (โดยเฉพาะ 60 - 64 ปี) เป็นเรื่อง

ที่ควรให้ความสำาคัญและควรมีการพิจารณาขยายความครอบคลุมของระบบประกันสังคม 

และการให้ความคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มมากขึ้น จากที่ปัจจุบัน

มีแรงงานสูงอายุเพียงร้อยละ 12 เท่านั้นที่เป็นแรงงานในระบบ

คำาสำาคญั: การทำางานของผูส้งูอาย ุแรงงานนอกระบบ แรงงานสงูอาย ุแนวโนม้ ฐานขอ้มลู
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ABSTRACT
 As Thailand has become an aged society, old-age employment and staying 

longer in the labor force of older persons (OPs) should be promoted and supported to 

benefit both the country’s economy, the Ops themselves, and their household members. 

General national surveys relating to old-age labor force participation and employment 

have been conducted regularly in Thailand. Somehow, analyses and reports of the 

results were mostly done at the overall level, without appropriate disaggregation of the 

results by minor age-groups and characteristics of the OPs which would be important 

for in-depth understanding about the situations and trends.

 This study aimed at generating the database of Thai OP’s labor force  

participation by age-groups and key characteristics from relevant national surveys 

during 2004 - 2019, and to analyze the situations and trend in various aspects that 

would be useful for policy considerations and recommendations. The quantitative 

analyses employed the dataset of 3 key nationally representative household surveys 

conducted by the National Statistical Office (NSO) including the Labor Force Survey 

(Quarterly 3) 2004 - 2019, the Informal Employment Survey 2006 - 2019, and the 

Survey of Older Persons in Thailand 2007 - 2017. The OPs were classified by 5-year 

age groups, crossed with gender, area of residence, region and province. Analyzed 

indicators include labor force participation rate, working status, economic sector,  

occupation, working hour, labor income, informal employment and reasons of not 

working or retirement. Additional indicators that were also analyzed include income 

adequacy, demand for work, employment status, health status and happiness level 

of the OPs.  

 Results showed that in 2019, around one-third of OPs aged 60 and over 

were still participating in the labor force (34.5%). This proportion was higher among 

male OPs, OPs in urban area (compared to those in rural area), the highest in the 

northern region and lowest in Bangkok. The participation rate in labor force of OPs 

decrease significantly during age 60 - 64 years and 65 - 69 years, respectively, 

when most of the OPs were still in good health and active. Most of OP labors were  
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working as the self-employed without employee, and non-paid family business  

workers. The OPs workers were the largest in agricultural sector (60.3%), followed by 

service and commercial sector (32.1%) and manufacturing sector (7.6%), respectively.  

Main occupations of the OPs were skilled agricultural workers (58.7%), service staff and 

sellers (18.7%), craftsman and related workers (8.3%). On average, the OPs worked 

40 hours a week and earned 11,877 Baht a month. Out of the total, 88% of OPs 

workers were in informal sector. Among the OPs who retired or were not working, 

about two-third (67.4%) quit or retired from work with the reason “too old”, additional 

15.4% and 10.4% with the reasons “taking care of house” and “retirement/taking 

rest”, respectively. The reason “too old” and “retirement/taking rest” was reported 

among more than one-third and one-fifth of OPs age 60-64 who were not working, 

respectively. The OPs’ labor force participation rate, working status, economic sector, 

occupation and all other labor indicators were found different by characteristics (sex, 

area, region and province) of the OPs.

 Regarding to the trend during 2004 - 2019, labor force participation of the 

OPs was found decreasing at all age groups, while working status of the OP workers 

wat trivially changed. OP workers were working less in agricultural sector, but more 

in services and commercial sector. Larger proportion of OP workers was also found 

in the occupation as service staff and sellers. Average income of the OP workers 

increased along with the inflation and higher cost of living, while average working 

hour per week found slightly decreased. The proportion of OP workers in the informal 

sector decreased very slightly. Main reason of not working or retiring due to “too 

old” was found decreased, while “retirement/taking rest” was significantly increased” 

(both among the overall OPs, and OPs aged 60-64)

 Income adequacy, demand for work, health status and happiness level of the 

OPs were factors that should be taken into account when considering appropriate 

policy and measures to promote old-age employment and working.  

 There are four key policy recommendations from the analyses. Firstly,  

Thailand should develop and identify a concrete set of indicators to monitor and assess  

old-age labor force participation and trend regularly. Secondly, the policy and measures 
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to promote old-age employment should primarily target on OPs aged 60-64. Thirdly, 

the attitudes about oldness and retirement or time to take rest of people aged 60 and 

over (especially, aged 60-64) should be changed or adjusted among Thai population. 

Lastly, the coverage of social security and labor protection for OP workers should 

be extended as for now only 12 % of older workers were in the formal sector and 

covered by the social security system.

Keywords: old-age employment and working, informal employee, older workers, 

trends, database
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และจำาแนกตามเพศ พ.ศ. 2547-2562 (ไตรมาส 3) 28

3.12 ร้อยละของประชากรอายุ 60-64 ปีที่ทำางานภาพรวม  

และจำาแนกตามเพศ พ.ศ. 2547-2562 (ไตรมาส 3) 29
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3.13 ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ทำางาน  

จำาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2547-2562 (ไตรมาส 3) 30

3.14 ร้อยละของประชากรอายุ 60-64 ปีที่ทำางาน  

จำาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2547-2562 (ไตรมาส 3) 31

3.15 ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ทำางาน  

จำาแนกตามภูมิภาค พ.ศ. 2547-2562 (ไตรมาส 3) 32

3.16 ร้อยละของประชากรอายุ 60-64 ปีที่ทำางาน  

จำาแนกตามภูมิภาค พ.ศ. 2547-2562 (ไตรมาส 3) 33

3.17 ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ทำางาน  

จำาแนกเป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2547, 2552, 2557 และ 2562 (ไตรมาส 3) 34

3.18 ร้อยละของประชากรอายุ 60-64 ปีที่ทำางาน  

จำาแนกเป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2547, 2552, 2557 และ 2562 (ไตรมาส 3) 36

3.19 สถานภาพการทำางานของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) 

พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 38

3.20 สถานภาพการทำางานของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) 

จำาแนกรายกลุ่มอายุ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 40

3.21 ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) ในสถานภาพ 

การทำางานทสูงที่สุด 3 อันดับแรก จำาแนกตามกลุ่มอายุในภาพรวมและ

ตามเพศ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 41

3.22 ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) ในสถานภาพ 

การทำางานที่สูงที่สุด 3 อันดับแรก จำาแนกตามกลุ่มอายุ และตามเขต 

ที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 43

3.23 ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) ในสถานภาพ 

การทำางานที่สูงที่สุด 3 อันดับแรก จำาแนกตามกลุ่มอายุ และตามภูมิภาค 

พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 44

3.24 ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) ใน 4 สถานภาพ

การทำางานรายจังหวัด พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 46
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3.25 สถานภาพการทำางานของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) 

พ.ศ. 2547 ถึง 2562 (ไตรมาส 3) 49

3.26 ภาคเศรษฐกิจของการทำางานของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  

(เฉพาะผู้ที่ทำางาน) พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 50

3.27 ภาคเศรษฐกิจของการทำางานของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป  

(เฉพาะผู้ที่ทำางาน)  จำาแนกรายกลุ่มอายุ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 52

3.28 ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) ในแต่ละภาค

เศรษฐกิจของการทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุในภาพรวมและตามเพศ 

พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 53

3.29 ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) ในแต่ละภาค

เศรษฐกิจของการทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุ และตามเขตที่อยู่อาศัย 

พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 55

3.30 ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) ในแต่ละภาค

เศรษฐกิจของการทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุในภาพรวมและตามภูมิภาค 

พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 56

3.31 ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) ในแต่ละภาค

เศรษฐกิจของการทำางาน รายจังหวัด พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 58

3.32 ภาคเศรษฐกิจของการทำางานของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  

เฉพาะผู้ที่ทำางาน พ.ศ 2547-2562 (ไตรมาส 3) 60

3.33 อาชีพของประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) พ.ศ. 2562 

(ไตรมาส 3) 62

3.34 อาชีพของประชากรอายุ 50 ปี ขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน)  

จำาแนกรายกลุ่มอายุ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 64

3.35 ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปี ขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน)  

ในอาชีพที่มีสัดส่วนสูงที่สุด 3 อันดับแรก จำาแนกตามกลุ่มอายุ  

ในภาพรวมและตามเพศ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 65

ฎ



หน้้า

3.36 ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปี ขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน)  

ในอาชีพที่มีสัดส่วนสูงที่สุด 3 อันดับแรก จำาแนกตามกลุ่มอายุ  

และตามเขตที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 67

3.37 ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปี ขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน)  

ในอาชีพที่มีสัดส่วนสูงที่สุด 3 อันดับแรก จำาแนกตามกลุ่มอายุ  

และตามภูมิภาค พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 69

3.38 ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน)  

ใน 3 อาชีพที่มีสัดส่วนสูงที่สุด  รายจังหวัด พ. ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 71

3.39 อาชีพของประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) พ.ศ. 2547-2562 

(ไตรมาส 3) 73

3.40 ชั่วโมงทำางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  

(เฉพาะผู้ที่ทำางาน) พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 75

3.41 ชั่วโมงการทำางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ ของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป  

(เฉพาะผู้ที่ทำางาน) จำาแนกตามกลุ่มอายุ ในภาพรวมและตามเพศ  

พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 76

3.42 ชั่วโมงการทำางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ ของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป  

(เฉพาะผู้ที่ทำางาน) จำาแนกตามกลุ่มอายุ และตามเขตที่อยู่อาศัย  

พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 77

3.43 ชั่วโมงการทำางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ ของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป  

(เฉพาะผู้ที่ทำางาน) จำาแนกตามกลุ่มอายุ และตามภูมิภาค พ.ศ. 2562 

(ไตรมาส 3) 77

3.44 ชั่วโมงการทำางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  

(เฉพาะผู้ที่ทำางาน) รายจังหวัด  พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 78

3.45 ชั่วโมงการทำางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  

เฉพาะผู้ที่ทำางาน ในภาพรวมและจำาแนกตามเพศ พ.ศ 2547-2562 

(ไตรมาส 3) 79
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3.46 ชั่วโมงการทำางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  

เฉพาะผู้ที่ทำางาน จำาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย พ.ศ 2547-2562 (ไตรมาส 3) 80

3.47 ชั่วโมงการทำางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  

เฉพาะผู้ที่ทำางาน จำาแนกตามภูมิภาค พ.ศ 2547-2562 (ไตรมาส 3) 81

3.48 รายได้เฉลี่ยจากการทำางานต่อเดือน ของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 

(เฉพาะผู้ที่ทำางาน) พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 82

3.49 รายได้เฉลี่ยจากการทำางานต่อเดือนของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป  

(เฉพาะผู้ที่ทำางาน) จำาแนกตามกลุ่มอายุในภาพรวม และตามเพศ  

พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 83

3.50 รายได้เฉลี่ยจากการทำางานต่อเดือนของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป  

(เฉพาะผู้ที่ทำางาน) จำาแนกตามกลุ่มอายุและตามเขตที่อยู่อาศัย  

พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 84

3.51 รายได้เฉลี่ยจากการทำางานต่อเดือนของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป  

(เฉพาะผู้ที่ทำางาน) จำาแนกตามกลุ่มอายุและตามภูมิภาค พ.ศ. 2562 

(ไตรมาส 3) 85

3.52 รายได้เฉลี่ยจากการทำางานต่อเดือนของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  

(เฉพาะผู้ที่ทำางาน) รายจังหวัด พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 86

3.53 รายได้เฉลี่ยจากการทำางานต่อเดือนของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  

(เฉพาะผู้ที่ทำางาน) ในภาพรวมและจำาแนกตามเพศ พ.ศ 2547-2562 

(ไตรมาส 3) 87

3.54 รายได้เฉลี่ยจากการทำางานต่อเดือนของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 

(เฉพาะผู้ที่ทำางาน) จำาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2547-2562  

(ไตรมาส 3) 88

3.55 รายได้เฉลี่ยจากการทำางานต่อเดือนของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  

(เฉพาะผู้ที่ทำางาน) จำาแนกตามภูมิภาค พ.ศ. 2547-2562 (ไตรมาส 3) 89

3.56 สัดส่วนแรงงานนอกระบบ ในกลุ่มแรงงานอายุ 50-59 ปีและ 60 ปีขึ้นไป 

พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 90
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3.57 สัดส่วนแรงงานนอกระบบ ในกลุ่มแรงงานอายุ 50 ปีขึ้นไป  

จำาแนกตามกลุ่มอายุในภาพรวมและตามเพศ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 92

3.58 สัดส่วนแรงงานนอกระบบ ในกลุ่มแรงงานอายุ 50 ปีขึ้นไป  

จำาแนกตามกลุ่มอายุและเขตที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 93

3.59 สัดส่วนแรงงานนอกระบบ ในกลุ่มแรงงานอายุ 50 ปีขึ้นไป  

จำาแนกตามกลุ่มอายุและภูมิภาค พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 93

3.60 สัดส่วนแรงงานนอกระบบในกลุ่มแรงงานอายุ 60 ปีขึ้นไป  

รายจังหวัด พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 95

3.61 สัดส่วนแรงงานนอกระบบในกลุ่มแรงงานอายุ 50-59 ปี 60-69 ปี  

และ 70-79 ปี รายจังหวัด พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 96

3.62 สัดส่วนแรงงานนอกระบบ ในกลุ่มแรงงานอายุ 60 ปีขึ้นไป  

ในภาพรวมและจำาแนกตามเพศ พ.ศ. 2549-2562 (ไตรมาส 3) 97

3.63 สัดส่วนแรงงานนอกระบบ ในกลุ่มแรงงานอายุ 60 ปีขึ้นไป  

จำาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2549-2562 (ไตรมาส 3) 98

3.64 สัดส่วนแรงงานนอกระบบ ในกลุ่มแรงงานอายุ 60 ปีขึ้นไป  

จำาแนกตามภูมิภาค พ.ศ. 2549-2562 (ไตรมาส 3) 99

3.65 เหตุผลในการไม่ทำางานของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เฉพาะผู้ที่ไม่ทำางาน 

พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 100

3.66 เหตุผลในการไม่ทำางานของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป  

(เฉพาะผู้ที่ไม่ทำางาน) จำาแนกรายกลุ่มอายุ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 102

3.67 ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ไม่ทำางาน) ตามเหตุผล 

ในการไม่ทำางานที่สูงที่สุด 3 อันดับแรก จำาแนกตามกลุ่มอายุในภาพรวม

และตามเพศ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 103

3.68 ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ไม่ทำางาน) ตามเหตุผล 

ในการไม่ทำางานที่สูงที่สุด 3 อันดับแรก จำาแนกตามกลุ่มอายุ และตามเขต

ที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 105
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3.69 ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ไม่ทำางาน) ตามเหตุผล

ในการไม่ทำางานที่สูงที่สุด 3 อันดับแรก จำาแนกตามกลุ่มอายุ และตาม

ภูมิภาค พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 107

3.70 ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 60-64 ปี (เฉพาะผู้ท่ีไม่ทำางาน) 

ตามเหตุผลในการไม่ทำางานที่สูงที่สุด 3 อันดับแรก รายจังหวัด พ.ศ. 2562 

(ไตรมาส 3) 110

3.71 เหตุผลในการไม่ทำางานของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  

(เฉพาะผู้ที่ไม่ทำางาน) พ.ศ. 2547-2562 (ไตรมาส 3) 113

3.72 เหตุผลในการไม่ทำางานของประชากรอายุ 60-64 ปี (เฉพาะผู้ที่ไม่ทำางาน) 

พ.ศ. 2547-2562 (ไตรมาส 3) 114

3.73 ร้อยละของผู้สูงอายุ จำาแนกตามความเพียงพอของรายได้และ 

ความต้องการทำางาน ในแต่ละกลุ่มอายุ ปี 2560 115

3.74 ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำาแนกตามความเพียงพอของรายได ้

และความต้องการทำางาน พื้นที่อยู่อาศัย เพศ และภาค ปี 2560 116

3.75 ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 – 64 ปี จำาแนกตามความเพียงพอของรายได ้

และความต้องการทำางาน พื้นที่อยู่อาศัย เพศ และภาค ปี 2560 117

3.76 ร้อยละของผู้มีรายได้เพียงพอและต้องการทำางาน  

จำาแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ ปี 2560 117

3.77 ร้อยละของผู้มีรายได้เพียงพอและต้องการทำางาน  

จำาแนกตามกลุ่มอายุ และเขตที่อยู่อาศัย ปี 2560 118

3.78 ร้อยละของผู้มีรายได้เพียงพอและต้องการทำางาน  

จำาแนกตามกลุ่มอายุ และภาค ปี 2560 118

3.79 ร้อยละของผู้มีรายได้ไม่เพียงพอและต้องการทำางาน  

จำาแนกตามกลุ่มอายุ และเขตที่อยู่อาศัย ปี 2560 119

3.80 ร้อยละของผู้มีรายได้ไม่เพียงพอและต้องการทำางาน  

จำาแนกตามกลุ่มอายุ และภาค ปี 2560 120
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3.81 ร้อยละของผู้มีรายได้เพียงพอและต้องการทำางานของแต่ละกลุ่มอายุ 

จำาแนกตามจังหวัด ปี 2560 121

3.82 ร้อยละของผู้มีรายได้เพียงพอและต้องการทำางานของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

จำาแนกตามจังหวัด ปี 2560 122

3.83 ร้อยละของผู้มีรายได้เพียงพอและต้องการทำางาน  

จำาแนกตามกลุ่มอายุ ระหว่างปี 2550 - 2560 123

3.84 ร้อยละของความเพียงพอของรายได้และต้องการทำางาน  

จำาแนกตามเพศ ระหว่างปี 2550 - 2560 124

3.85 ร้อยละของความเพียงพอของรายได้และต้องการทำางาน  

จำาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย ระหว่างปี 2550 - 2560 124

3.86 ร้อยละของความเพียงพอของรายได้และต้องการทำางาน 

จำาแนกตามภูมิภาค ระหว่างปี 2550 - 2560 125

3.87 ร้อยละของความต้องการทำางานและสถานะการทำางาน 

จำาแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2560 126

3.88 ร้อยละของความต้องการทำางานและสถานภาพการทำางานของผู้สูงอายุ 

60 ปีขึ้นไป ปี 2560 127

3.89 ร้อยละขอผู้สูงอายุที่ต้องการทำางานและมีสถานะทำางาน  

จำาแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ ปี 2560 128

3.90 ร้อยละขอผู้สูงอายุที่ต้องการทำางานและมีสถานะทำางาน  

จำาแนกตามกลุ่มอายุ และเขตที่อยู่อาศัย ปี 2560 128

3.91 ร้อยละขอผู้สูงอายุที่ต้องการทำางานและมีสถานะทำางาน  

จำาแนกตามกลุ่มอายุ และภูมิภาค ปี 2560 129

3.92 ร้อยละขอผู้สูงอายุที่ต้องการทำางานและมีสถานะไม่ได้ทำางาน  

จำาแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ ปี 2560 130

3.93 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ต้องการทำางานแต่ไม่ได้ทำางาน  

จำาแนกตามกลุ่มอายุ และเขตที่อยู่อาศัย ปี 2560 131

3.94 ร้อยละขอผู้สูงอายุที่ต้องการทำางานและมีสถานะไม่ได้ทำางาน  

จำาแนกตามกลุ่มอายุ และภูมิภาค ปี 2560 131
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3.95 ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และอายุ 60 – 64 ปีที่ต้องการทำางาน 

และมีสถานะทำางาน จำาแนกตามจังหวัด ปี 2560 132

3.96 ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป อายุ 60 – 69 ปี อายุ 70 – 79 ปี และ 

80 ปีขึ้นไป ที่ต้องการทำางานและมีสถานะทำางาน จำาแนกตามจังหวัด  

ปี 2560 133

3.97 ร้อยละของผู้ที่ต้องการทำางานและมีงานทำา จำาแนกตามกลุ่มอายุ  

ระหว่างปี 2550 – 2560 134

3.98 ร้อยละของผู้ที่ต้องการทำางานแต่ไม่มีงานทำา จำาแนกตามกลุ่มอายุ  

ระหว่างปี 2550 - 2560 134

3.99 ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ต้องการทำางานและมีงานทำา  

จำาแนกตามเพศ ระหว่างปี 2550 - 2560 135

3.100 ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ต้องการทำางานและมีงานทำา  

จำาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย ปี 2550 – 2560 135

3.101 ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ต้องการทำางานและมีงานทำา  

จำาแนกตามภูมิภาค ปี 2550 – 2560 136

3.102 ร้อยละของสถานะสุขภาพและสถานะการทำางาน  

จำาแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2560 137

3.103 ร้อยละของสถานะสุขภาพและสถานะการทำางาน ของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

จำาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย เพศ และภูมิภาค ปี 2560 138

3.104 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีสถานะทำางาน  

จำาแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ ปี 2560 139

3.105 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีสถานะทำางาน  

จำาแนกตามกลุ่มอายุ และเขตที่อยู่อาศัย ปี 2560 139

3.106 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีสถานะทำางาน  

จำาแนกตามกลุ่มอายุ และภูมิภาค ปี 2560 140

3.107 ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพดีและสถานะทำางานของผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป 

และ 60 – 64 ปี จำาแนกตามจังหวัด ปี 2560 141
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3.108 ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพดีและมีสถานะทำางานในผู้สูงอายุ 50 – 59 ปี 

อายุ 60 – 69 ปี 70 – 79 ปี และ 80 ปีข้ึนไป จำาแนกตามจังหวัด ปี 2560 143

3.109 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีสถานะทำางาน  

จำาแนกตามกลุ่มอายุ ระหว่างปี 2550 – 2560 144

3.110 ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีสุขภาพดีและมีสถานะทำางาน  

จำาแนกตามเพศ ระหว่างปี 2550 – 2560 145

3.111 ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีสุขภาพดีและมีสถานะการทำางาน 

จำาแนกตามเขตที่อยู่อาศัยระหว่างปี 2550 – 2560 145

3.112 ร้อยละของผู้สูงอายุ60 ปีขึ้นไปที่มีสุขภาพดีและมีสถานะทำางาน  

จำาแนกตามภาค ระหว่างปี 2550 – 2560 146

3.113 ร้อยละของสถานะการทำางานและระดับความสุข  

จำาแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2560 147

3.114 ร้อยละของสถานะการทำางานและระดับความสุข  

จำาแนกตามกลุ่มอายุ เขตที่อยู่อาศัย เพศ และภาค ปี 2560 148

3.115 ร้อยละของสถานะทำางานและระดับความสุขของผู้สูงอายุ  

จำาแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ ปี 2560 149

3.116 ร้อยละของสถานะทำางานและระดับความสุข ของผู้สูงอายุ  

จำาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย และภูมิภาค ปี 2560 150

3.117 ร้อยละของสถานะทำางานและระดับความสุข ของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

จำาแนกตามจังหวัด ปี 2560 152

3.118 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสถานะทำางานและมีความสุขระดับสุข  

จำาแนกตามกลุ่มอายุระหว่างปี 2554 – 2560 154

3.119 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสถานะทำางานและมีความสุขระดับสุข  

จำาแนกตามเพศ ระหว่างปี 2554 – 2560 155

3.120 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสถานะทำางานและมีความสุขระดับสุข  

จำาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย ระหว่างปี 2554 – 2560 155

3.121 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสถานะทำางานและมีความสุขระดับสุข  

จำาแนกตามภูมิภาค ระหว่างปี 2554 – 2560 156

ต



หน้้า

3.122 ร้อยละของแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ จำาแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2560 157

3.123 ร้อยละของแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ จำาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย  

เพศ และภาค ปี 2560 158

3.124 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากการทำางาน  

จำาแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ ปี 2560 159

3.125 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากบุตร จำาแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ 

ปี 2560 159

3.126 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพ  

จำาแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ ปี 2560 160

3.127 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากการทำางาน  

จำาแนกตามกลุ่มอายุ และเขตที่อยู่อาศัย ปี 2560 160

3.128 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากบุตร จำาแนกตามกลุ่มอายุ และเขต

ที่อยู่อาศัย ปี 2560 161

3.129 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพ จำาแนกตามกลุ่มอายุ 

และเขตที่อยู่อาศัย ปี 2560 161

3.130 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากการทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุ 

และภาค ปี 2560 162

3.131 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากบุตร จำาแนกตามกลุ่มอายุ  

และภาค ปี 2560 162

3.132 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพ จำาแนกตามกลุ่มอายุ 

และภาค ปี 2560 162

3.133 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากการทำางานของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

จำาแนกตามจังหวัด ปี 2560 164

3.134 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากการทำางานของผู้สูงอายุแต่ละ 

กลุ่มอายุ จำาแนกตามจังหวัด ปี 2560 165

3.135 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากบุตรของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

จำาแนกตามจังหวัด ปี 2560 166
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3.136 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากบุตรของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

จำาแนกตามจังหวัด ปี 2560 167

3.137 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

จำาแนกตามจังหวัด ปี 2560 168

3.138 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพ ของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

จำาแนกตามจังหวัด ปี 2560 169

3.139 ร้อยละของแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  

ระหว่างปี 2550 – 2560 170

3.140 ร้อยละของแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ 60 – 64 ปี  

ระหว่างปี 2550 – 2560 171

3.141 ร้อยละของแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ จำาแนกตามเพศ  

ระหว่างปี 2550 – 2560 172

3.142 ร้อยละของแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ จำาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย 

ระหว่างปี 2550 – 2560 173

3.143 ร้อยละของแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ จำาแนกตามภาค  

ระหว่างปี 2550 – 2560 174
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1.1 ความสำาคัญและที่มาของปัญหา

 ภายใต้การเปลี่ยนผ่านทางประชากร สัดส่วนประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปใน

ประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีจำานวนผู้สูงอายุประมาณ 12 ล้าน

คน คิดเป็นร้อยละ 17 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นถึงร้อยละ 20 ในไม่อีก

กี่ปีข้างหน้า ทำาให้ประเทศไทยกลายเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์

 การกำาหนดแนวทางรบัมือและจดัการผลกระทบจากสภาพสงัคมสงูอาย ุเพือ่พฒันา

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และประชากรทุกช่วงวัย เป็นเรื่องที่มีความสำาคัญ ข้อกังวลหนึ่ง

เกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์สูงอายุ เป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

ของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในด้านการทำางานและรายได้ ในอดีตผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่ได้รับ

การเกือ้หนนุทางเศรษฐกจิจากบตุรหลาน หรอืสมาชกิในครอบครวั แตจ่ากการเปลีย่นแปลง

ของลักษณะและโครงสร้างครอบครัวไทย รวมถึงรูปแบบการอยู่อาศัยในปัจจุบัน การเกื้อ

หนุนภายในครอบครัวไทยมีแนวโน้มลดลง ในปี 2560 ผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากบุตรหรือ 

ลูกหลานมีสัดส่วนลดลงต่อเนื่องเหลือประมาณ 1 ใน 3 ขณะที่ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น พึ่งพิง

รายไดจ้ากเบ้ียยงัชพีซึง่เป็นสวัสดิการจากภาครฐัเปน็หลกั ในระยะยาว ทำาให้พอจะเห็นภาพ

ถงึภาระทางการคลงัทีจ่ะเพิม่สงูข้ึนของภาครฐัจากจำานวนผูส้งูอายทุีจ่ะเพิม่ขึน้ตอ่เนือ่ง การ

สนับสนุนให้ผู้สูงอายุทำางานได้ยาวนานขึ้น สามารถเก็บออมเงินและทรัพย์สินในระหว่างที่

ทำางานหรืออยู่ในช่วงวัยทำางาน เพื่อสามารถใช้เป็นแหล่งรายได้หลังเกษียณในยามชราเป็น

เรื่องที่ต้องเตรียมการ

 ปัจจุบันอายุเกษียณในภาครัฐของประเทศไทยกำาหนดที่อายุ 60 ปี ขณะที่ในภาค

เอกชนแม้ไม่ได้มีการกำาหนดอายุเกษียณท่ีชัดเจน การหยุดการทำางาน หรือการเลิกจ้าง

พนักงาน แต่จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าโดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุประมาณ 50-55 ปี 

จากการทีก่ารทำางานโดยสว่นใหญ่ของแรงงานไทยเปน็ลักษณะการจ้างงานในภาคนอกระบบ 

เมื่อเกษียณอายุหรือหยุดการทำางานแล้ว มีผู้สูงอายุเพียงจำานวนน้อยที่ได้รับสิทธิประโยชน์ 

กรณชีราภาพในลกัษณะบำาเหนจ็หรอืบำานาญจาก 2 กองทนุทีม่ใีนปจัจุบนั ซึง่ไดแ้ก ่กองทนุ

บำาเหน็จบำานาญข้าราชการและกองทุนประกันสังคม ข้อมูลจากการสำารวจผู้สูงอายุ พ.ศ. 

2560 จากจำานวนผู้สูงอายุกว่า 11 ล้านคน มีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์หรือมีรายได้จากกองทุน

บำาเหน็จบำานาญข้างต้นเพียงประมาณ ร้อยละ 8 หรือ ไม่ถึง 1 ใน 10 คน มาตรการแนวทาง

หนึง่ในการรบัมอืสงัคมสงูอายทุีค่วรพจิารณา จงึเปน็ในเรือ่งการพจิารณาขยายอายเุกษยีณ 

การสนบัสนนุการจา้งงานและสง่เสรมิการมีงานทำาในกลุม่ผูส้งูอาย ุเพือ่ใหผู้ส้งูอายสุามารถ

พึง่พาตัวเองในทางเศรษฐกจิได้ยาวนานขึน้ ซึง่จะชว่ยยกระดับคณุภาพชวีติ เป็นผลดตีอ่การ

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทั้งทางกายและจิตใจจากการได้มีโอกาสมีกิจกรรมและส่วนร่วมทั้ง

ทางเศรษฐกิจและสังคม
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 ที่ผ่านมา สำานักงานสถิติแห่งชาติได้มีการสำารวจและเผยแพร่ผล “การสำารวจ

ประชากรสูงอายใุนประเทศไทย” มาอยา่งตอ่เนือ่ง ตัง้แตป่ ี2545 ถงึลา่สดุในป ี2560 รวมถงึ

ไดม้กีารเผยแพร ่รายงานสรปุผลทีส่ำาคญัเกีย่วกบั “การทำางานของผูส้งูอายใุนประเทศไทย” 

ตั้งแต่ปี 2553 ถึงล่าสุดในปี 2561 ซึ่งทำาให้พอจะมีข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับการทำางาน

ของผู้สูงอายุในมิติต่างๆ จากข้อมูลเบื้องต้น ในปี 2561 พบว่า ในจำานวนผู้สูงอายุทั้งหมด 

11.8 ล้านคน มีสัดส่วนที่ยังคงทำางานและมีรายได้อยู่ที่ร้อยละ 36.9 คิดเป็นจำานวน 

ผู้สูงอายุ 4.36 ล้านคน อัตราการมีงานทำาของผู้สูงอายุเพศชายสูงกว่าเพศหญิง มีอัตรา 

สงูทีส่ดุในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื (รอ้ยละ 42.79) และต่ำาทีส่ดุในกรงุเทพฯ (รอ้ยละ 22.8) 

เม่ือจำาแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิประมาณ 3 ใน 5 ของผูส้งูอายท่ีุยงัคงทำางาน ทำางาน

อยู่ในภาคเกษตรกรรม อีกประมาณ 1 ใน 4 ทำางานในภาคการค้าและบริการ และเพียง 

ร้อยละ 14.6 เท่านั้น ที่ทำางานอยู่ในภาคการผลิต หากจำาแนกตามสถานภาพการทำางาน 

ส่วนใหญ่ประมาณ 3 ใน 5 ทำางานในลักษณะการประกอบธุรกิจส่วนตัว

 อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลจากการสำารวจที่ผ่านมา ส่วนใหญ่

มลีกัษณะเปน็การรายงานสถานการณ์ในภาพกวา้ง นำาเสนอขอ้มลูการทำางานของผูส้งูอายุ

ในภาพรวม ซ่ึงส่วนใหญ่จำาแนกเพียงตามปัจจัยในด้านเพศ ภูมิภาคท่ีอยู่อาศัย และภาค

การทำางานในระบบและภาคนอกระบบ (ในส่วนหลังนี้มีการวิเคราะห์และนำาเสนอเพียงใน 

บางป)ี1 ทำาใหภ้าพสถานการณ์ทีไ่ด้ ยงัขาดรายละเอยีดทีน่า่สนใจและไมส่ามารถใชเ้ปน็ขอ้มลู

พื้นฐานเพ่ือเข้าใจสถานการณ์การทำางานของผู้สูงอายุไทยในช่วงที่ผ่านมาและในปัจจุบัน 

รวมถึงใช้เป็นข้อมูลเพื่อการติดตามและประเมินผลการดำาเนินนโยบายและมาตรการ 

ในการขยายอายกุารทำางาน สง่เสรมิการทำางาน หรอืการมงีานทำาของผูส้งูอายไุทยในอนาคต

ได้ชัดเจนเท่าใดนัก

1 งานล่าสุดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ “โครงการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำาของผู้สูงอายุตามนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม 

(E6)” ศุภชัย ศรีสุชาติ แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล และอนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ (2561) ได้ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมใน

กำาลังแรงงาน และร้อยละการมีงานทำาของประชากรในกลุ่มอายุต่างๆ โดยในกลุ่มประชากรสูงอายุ เป็นการวิเคราะห์และ

นำาเสนอในภาพรวมของกลุ่มประชากรท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป ซึ่งทำาให้ไม่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพความแตกต่างในแต่ละ

กลุ่มย่อยของผู้สูงอายุตามกลุ่มอายุ ที่คาดว่ามีความแตกต่างกัน  นอกจากนี้ในการวิเคราะห์และนำาเสนอร้อยละการมีงาน

ทำาของแตล่ะกลุม่อายใุนการศกึษานี ้เปน็การเปรยีบเทยีบสดัสว่นต่อผู้มีงานทำารวมท้ังประเทศ ซึง่ทำาใหไ้ม่สามารถเหน็ภาพ

ทีช่ดัเจนได้วา่สดัสว่นของผูม้งีานทำาในประชากรแตล่ะกลุม่อายุเปน็อย่างไร หรือ มากนอ้ยในแตล่ะกลุม่อายุอย่างไร เช่นกนั 

การศกึษานีไ้ด้วิเคราะหแ์ละนำาเสนอขอ้มลูสถานภาพการทำางานของผูส้งูอายุ ความตอ้งการทำางานของผูส้งูอายุ จำาแนกตาม

เพศ ภูมิภาค และกลุ่มอายุผู้สูงอายุตอนต้น (60-69 ปี) ผู้สูงอายุตอนกลาง (70-79 ปี) และผู้สูงอายุตอนปลาย (80 ปีขึ้นไป) 

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์และนำาเสนอจัดทำาเป็นข้อมูลตัวเลขจำานวนคนในแต่ละกลุ่มอายุ ไม่ใช่สัดส่วนหรือร้อยละของ

ประชากรในแตล่ะกลุม่ซึง่จะมคีวามเหมาะสมกวา่ในการใชเ้ปน็ข้อมูลพ้ืนฐานเพือ่แสดงสถานการณ์การทำางานของผู้สงูอายุ

ในปัจจุบัน และใช้ในการติดตามประเมินสถานการณ์การทำางานและมีงานทำาของผู้สูงอายุในอนาคต
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1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อจัดทำาฐานข้อมูล (database) สภาพการทำางานของผู้สูงอายุไทย จากข้อมูลการ

สำารวจระดับประเทศ ป ี2547 - 2562 โดยจำาแนกตามกลุม่อาย ุและคณุลกัษณะทัว่ไป

ของผู้สูงอายุ ได้แก่ เพศ เขตที่อยู่อาศัย และภูมิภาค2

2) เพือ่นำาเสนอขอ้มลูสภาพการทำางานของผูส้งูอายไุทย ดว้ยตวัชีว้ดัทีส่ำาคญั โดยแสดง

เป็นภูมิภาค และ จังหวัดในรูปแบบแผนที่ภูมิศาสตร์3 

3) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มสภาพการทำางานของผู้สูงอายุไทย จากฐาน

ขอ้มลูทีจ่ดัทำาขึน้ และใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การพจิารณากำาหนดนโยบาย

และมาตรการในการขยายอายกุารทำางาน สนบัสนนุการทำางานหรอืการมงีานทำาของ

ผู้สูงอายุในประเทศไทย 

2 วัตถุประสงค์ตั้งต้นในข้อนี้ กำาหนดขอบเขตการวิเคราะห์เป็นระหว่างปี 2547-2561 แต่เนื่องด้วย การอนุเคราะห์ข้อมูลการ

สำารวจภาวะการทำางานของประชากร ปีล่าสุด พ.ศ. 2562 ทำาให้ การศึกษาสามารถขยายขอบเขตการวิเคราะห์ครอบคลุมได้

ถึง ปี 2562 โดยในการวิเคราะห์จำาแนกตามคุณลักษณะของผู้สูงอายุได้ลดในส่วนการวิเคราะห์ตามระดับการศึกษาลง เพื่อ

ให้กรบการวิเคราะห์มีความชัดเจนและกระชับขึ้น

3 อย่างไรก็ตาม การนำาเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์จำาแนกรายจังหวัด ยังคงมีข้อจำากัดเกี่ยวกับ การเป็นตัวแทนของข้อมูลใน

ระดับจังหวัด (representativeness) เนื่องจากการวิเคราะห์ในการศึกษานี้ ใช้ข้อมูลผลการสำารวจประชากรภาวะการทำางาน

ของประชากร ไตรมาส 3 ของการสำารวจแต่ละปี และการสำารวจแรงงานนอกระบบ ซึ่งขนาดกลุ่มตัวอย่างที่มีการเก็บข้อมูล

ในแต่ละจังหวัด  อาจไม่สามารถใช้เป็นตัวแทนข้อมูลในระดับจังหวัดได้อย่างมีระดับความเชื่อมั่นที่สูงในทางสถิติ เช่นเดียว

กับข้อมูลจากการสำารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย
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1.3  กรอบแนวความคิดตั้งต้น

 ในการจัดทำาฐานข้อมูล (database) สภาพการทำางานของผู้สูงอายุไทย กรอบแนว

ความคิดตั้งต้นของงานวิจัยแสดงเป็นแผนภูมิดังนี้

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอายุ

กลุ่มอายุ

คุณลักษณะทั่วไป (เช่น เพศ ระดับ

การศึกษา พื้นที่อยู่อาศัย (ภูมิภาค

และความเป็นเมือง))

ปัจจัยครอบครัว เช่น  

ระดับเศรษฐานะของ 

ครัวเรือน

สภาพการทำางานของผู้สูงอายุ (50 ปี ขึ้นไป)

การมีส่วน

ร่วมในกำาลัง

แรงงาน

สาเหตุในการ

ทำางาน/ 

ไม่ทำางาน

สถานภาพ/

อาชีพ/ภาค

เศรษฐกิจ

การได้รับ

คุ้มครอง

ชั่วโมงทำางาน/

รายได้/ 

ค่าตอบแทน

 การศึกษานี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (quantitative study) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ

จากการสำารวจระดับประเทศของสำานักงานสถิติแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการทำางานของ 

ผู้สูงอายุมาทำาการวิเคราะห์เพื่อจัดทำาเป็นชุดฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณากำาหนด

นโยบายและมาตรการในการขยายอายุการทำางาน สนับสนุนการทำางานหรือการมีงาน

ทำาของผู้สูงอายุในประเทศไทยที่เหมาะสม อีกท้ังใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อติดตามและ 

ประเมินผลที่มีต่อสภาพการทำางานของผู้สูงอายุในอนาคต 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 ฐานข้อมูล การนำาเสนอในรูปแบบแผนที่ภูมิศาสตร์ และรายงานวิเคราะห์

สถานการณ์และแนวโน้มสภาพการทำางานของผู้สูงอายุไทย จากการศึกษานี้ หน่วยงาน

นโยบายและที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการทำางานงานและมีงานทำาของผู้สูงอายุสามารถ

ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อเข้าใจสถานการณ์การทำางานของผู้สูงอายุไทยในช่วงท่ีผ่านมาและ

ในปัจจุบัน รวมถึง ใช้เป็นข้อมูลเพื่อการติดตามและประเมินผลการดำาเนินนโยบายและ

มาตรการในการขยายอายกุารทำางาน สง่เสรมิการทำางาน หรือการมงีานทำาของผูส้งูอายไุทย

ในอนาคตได้



ระเบียบวิธีการศึกษา

2
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 ภายใตว้ตัถปุระสงค์เพือ่จดัทำาฐานขอ้มูล (database) สภาพการทำางานของผูส้งูอายุ

ไทย โดยจำาแนกตามกลุม่อาย ุและคณุลกัษณะทัว่ไปของผูส้งูอายุ ไดแ้ก ่เพศ เขตทีอ่ยูอ่าศยั 

และภูมิภาค เพื่อนำาเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนท่ีภูมิศาสตร์ และเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์

และแนวโน้มสภาพการทำางานของผู้สูงอายุไทยจากฐานข้อมูลที่จัดทำาขึ้นที่สามารถใช้การ

ศึกษานี้ ได้กำาหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลจากการสำารวจระดับประเทศเป็นหลัก 

 เนื้อหาในบทนี้ นำาเสนอ 1) ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจากสำานักงานสถิติแห่งชาติจาก

การสำารวจระดับประเทศ  2) แนวทางและวิธีการที่ใช้ในการศึกษา และ 3) คำานิยามที่ใช้ใน

การศึกษา

2.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา

 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้มาจากการสำารวจระดับประเทศ โดยสำานักงานสถิติ 

แห่งชาติ ประกอบด้วยชุดข้อมูล 3 ด้าน คือ 

 1) การสำารวจภาวะการทำางานของประชากร ระหว่าง พ.ศ.2547 – 2562 ไตรมาส

ที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน)  (รวม 16 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคม

สูงอายุ โดยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด เป็นต้น

มา)

 สำานักงานสถิติแห่งชาติได้ดำาเนินการสำารวจภาวะการทำางานของประชากรอย่าง 

ตอ่เนือ่งทกุป ีทำาการสำารวจปลีะ 4 รอบเปน็รายไตรมาส สำารวจประชากรวยัทำางานอาย ุ15 ปี

ขึน้ไป เพือ่ทราบถงึภาวะการทำางานและการวา่งงานของประชากรไทย เกบ็ขอ้มลูในครวัเรอืน

สว่นบคุคลและครวัเรอืนกลุม่บคุคล โดยไมร่วมนกัเรยีนทีอ่ยูป่ระจำาทีโ่รงเรยีนหรอือยู่หอพกั

 แบบสอบถามในการสำารวจภาวะการทำางานของประชากร ประกอบด้วย 5 ตอน 

ได้แก่ 

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน

ตอนที่ 2 การศึกษา

ตอนที่ 3 การทำางาน

ตอนที่ 4 ความต้องการจะทำางานเพิ่ม

ตอนที่ 5 รายได้ของลูกจ้าง

 2) การสำารวจแรงงานนอกระบบ ระหว่าง พ.ศ. 2549 – 2562 ซึ่งเป็นข้อมูลแรงงาน

นอกระบบในไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) รวม 14 ปี 

 สำานักงานสถิติแห่งชาติดำาเนินการสำารวจแรงงานนอกระบบอย่างต่อเน่ืองทุกปี 

โดยทำาการสำารวจ เก็บข้อมูลพร้อมกับการสำารวจภาวะการทำางานของประชากร ไตรมาส 3  
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ในประชากรวัยแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไป ท่ีมีงานทำาแต่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่มี 

หลักประกันทางสังคมจากการทำางาน เก็บข้อมูลในครัวเรือนส่วนบุคคลและครัวเรือนกลุ่ม

บคุคล โดยไมร่วมนกัเรยีนทีอ่ยูป่ระจำาทีโ่รงเรยีนหรอือยูห่อพกั แบบสอบถามในการสำารวจ

แรงงานนอกระบบ ประกอบด้วย 5 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน

ตอนที่ 2 การศึกษา

ตอนที่ 3 การทำางาน

ตอนที่ 4 ความต้องการจะทำางานเพิ่ม

ตอนที่ 5 รายได้ของลูกจ้าง

ตอนที่ 6 แรงงานนอกระบบ

ตอนที่ 7 สถานที่ทำางาน/ลักษณะงาน

ตอนที่ 8 การได้รับบาดเจ็บ/ อุบัติเหตุ/ ปัญหาจากการทำางาน

ตอนที่ 9 การต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ

 3) การสำารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2550 – 2560 

ประกอบด้วยข้อมูล 4 ปีที่มีการสำารวจ ได้แก่ พ.ศ. 2550, 2554, 2557 และ 2560 โดย

สำานักงานสถิติแห่งชาติ เริ่มสำารวจประชากรผู้สูงอายุตั้งแต่ พ.ศ. 2537 เป็นครั้งแรก และ

ครั้งถัดไปใน พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2560 ข้อมูลสำารวจ

ประชากรตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคล แบบสอบถามในการ

สำารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย ประกอบด้วย 9 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานด้านประชากร

ตอนที่ 2 การมีบุตร

ตอนที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ

ตอนที่ 4 ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ

ตอนที่ 5 การเกื้อหนุนและการเยี่ยมเยียน ได้แก่ การได้รับเงิน/ อาหาร/ เสื้อผ้า

จากบุตร ความถี่ในการติดต่อและการเยี่ยมเยียนบุตร

ตอนที่ 6 ภาวะสุขภาพและการดูแลสุขภาพ

ตอนที่ 7 การเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรู้ข่าวสาร

ตอนที่ 8 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ดูแล

ตอนที่ 9 สภาพที่อยู่อาศัยและการเป็นเจ้าของทรัพย์สินเครื่องใช้ต่างๆ 

 ข้อมูลท่ีนำามาศึกษาจากสำานักงานสถิติแห่งชาติได้นำาค่าถ่วงน้ำาหนักมาใช้ในการ

วิเคราะห์ในทั้ง 3 ชุดข้อมูล
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2.2 แนวทางและวิธีการศึกษา

 การศึกษานี้ ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลในมิติสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับการทำางานของผู้สูงอายุ โดยวิเคราะห์ข้อมูลประชากรอายุ 50 ปีบริบูรณ์

ขึ้นไป ดังนั้น ในการศึกษานี้จะใช้ประชากรสูงอายุกำาหนดที่อายุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เพื่อให้

สามารถเห็นสถานการณ์การทำางานของกลุ่มประชากรในช่วงก่อนเข้าวัยสูงอายุ (อายุ 50 - 

59 ปี) ตามคำาจำากัดความที่อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปด้วยเช่นกัน

 หลังจากได้ทำาการทบทวนข้อมูลที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการ

ศึกษา จากชุดข้อมูลการสำารวจทั้ง 3 ชุดข้างต้น กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูลและ 

ตัวชี้วัดเกี่ยวกับสภาพการทำางานของผู้สูงอายุไทยที่ใช้ในการศึกษานี้แสดงได้ดังรูป 2.1

รูป 2.1 กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์ข้อมูล และตัวชี้วัด

การมีส่วนร่วมใน

กำาลังแรงงาน

สถานภาพการ

ทำางาน
ภาคเศรษฐกิจ

อาชีพ ชั่วโมงการทำางาน
รายได้จากการ

ทำางาน

ภาคการทำางาน (การ

ทำางานนอกระบบ)

เหตุผลในกาไม่

ทำางาน หยุดทำางาน 

ไม่ต้องการทำางาน

ความเพียงพอของ

รายได้
ความต้องการทำางาน

สถานะสุขภาพ

ตัวชี้วัดสภาพการทำางานและแนวโน้ม

ตัวชี้วัดจากการสำารวจประชากรผู้สูงอายุไทย

พ
.ศ

. 2
54

7 
- 

25
62

(ไ
ตร

มา
ส 

3)

พ
.ศ

. 2
55

0 
- 

25
60

เพศ เขตที่อยู่อาศัย

ภาค จังหวัดสถานะการทำางาน

ระดับความสุข

• 50-54

• 55-59

• 60-64

• 65-74

• 75-79

• 80 up

7 กลุ่มอายุ

• 50-59

• 60-69

• 70-79

• 80 up

4 กลุ่มอายุ

• 50-59

• 60 up

2 กลุ่มอายุ

จำาแนกตาม

ไขว้กับ
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 เพือ่ใหส้ะทอ้นสถานการณ์ของผูสู้งอายไุทยแตล่ะกลุ่มยอ่ยท่ีมบีรบิทเงือ่นไขแตกตา่ง

กนั การวเิคราะหแ์ละนำาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูแตล่ะเรือ่งขา้งตน้จะจำาแนกตาม กลุ่มอายุ

ของผู้สูงอายุ 7 กลุ่ม (อายุ 50-54 ปี 55-59 ปี 60-64 ปี 65-69 ปี 70-74 ปี 75-79 ปี และ  

80 ปีขึ้นไป) กลุ่มอายุของผู้สูงอายุ 4 กลุ่ม (อายุ 50 – 59 ปี 60 – 69 ปี 70 – 79 ปี และ  

80 ปีขึ้นไป) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป เพศ เขตที่อยู่อาศัย และภูมิภาค โดยในการนำาเสนอด้วย

แผนที่ภูมิศาสตร์ระดับจังหวัด นำาเสนอด้วยตัวชี้วัดหลักที่สำาคัญ

 ชุดตัวชี้วัดที่วิเคราะห์จากแต่ละชุดข้อมูลการสำารวจ แสดงดังรูป 2.2 

รูป 2.2 ชุดตัวชี้วัดจากชุดข้อมูลการสำารวจแต่ละชุด

	 (ก)	การสำารวจภาวะการทำางานของประชากร	และการสำารวจแรงงานนอกระบบ

การสำารวจภาวะการทำางานของประชากร + การสำารวจแรงงานนอกระบบ

ประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไปทั้งหมด เฉพะาผู้ที่ทำางาน/มีงานทำา เฉพาะผู้ที่ไม่ทำางาน

% ผู้มีงานทำา สถานภาพการทำางาน

ภาคเศรษฐกิจ

กลุ่มอาชีพ

ชั่วโมงการทำางาน

รายได้เฉลี่ย

% แรงงานนอกระบบ

เหตุผลในการไม่ทำางาน
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		 (ข)	การสำารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย

 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล จำาแนกตามกลุ่มอายุ และคุณลักษณะท่ัวไปของผู้สูง

อายุ ได้แก่ เพศ เขตที่อยู่อาศัย และภูมิภาค รวมถึงจังหวัด โดยนำาเสนอการวิเคราะห์เป็น 

2 ส่วน ดังนี้

1) สถานการณ์ปัจจุบัน นำาเสนอชุดข้อมูลที่มีการสำารวจล่าสุด 

2) แนวโนม้รายป ีนำาเสนอตวัชีว้ดัหลกัทีส่ำาคญัรายปตีามทีป่รากฏตามปทีีม่กีารสำารวจ 

การสำารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย

ความเพียงพอของรายได้ 

vs 

ความต้องการทำางาน

ความต้องการทำางาน 

vs 

การทำางาน

สถานะสุขภาพ

vs 

การทำางาน

ความสุข

vs 

การทำางาน

แหล่งรายได้หลักของ 

ผู้สูงอายุ (บุตร ทำางาน 

เบี้ยยังชีพ)
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2.3 นิยามตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

 การศึกษานีน้ำาเสนอตัวชีว้ดัทีม่าจากตวัแปรท่ีไดจ้ากการสำารวจขอ้มลูระดบัประเทศ 

3 ชุด ได้แก่ การสำารวจภาวะการทำางานของประชากร การสำารวจแรงงานนอกระบบ และ

การสำารวจประชากรผูส้งูอายใุนประเทศไทย โดยสำานกังานสถิตแิห่งชาต ิดำาเนนิการสำารวจ 

มีนิยามของการสำารวจตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้ 

ตาราง 2.1 นิยามตัวแปร (ตัวชี้วัด)

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา นิยามโดยสำานักงานสถิติแห่งชาติ

การมีส่วนร่วมในกำาลัง

แรงงาน (% ผู้ที่ทำางาน

หรือมีงานทำา)

สมัภาษณ์การมสีว่นรว่มในกำาลงัแรงงานในชว่งระหวา่ง 7 วนัของการสมัภาษณ์

1) มีงานทำา หมายความถึง ให้รวมทั้งผู้ท่ีทำางานมีรายได้และไม่มีรายได้ 

และผู้ที่ไม่ได้ทำางานแต่มีรายได้ที่เกิดจากงานหรือธุรกิจระหว่างท่ีไม่ได้

ทำางาน และรวมถึงผู้ที่ไม่มีรายได้แต่มีธุรกิจที่จะกลับไปทำา

2) ไม่มีงานทำา/แรงงานรอฤดูกาล หมายความถึง ผู้ที่ไม่มีงานประจำา แต่

ได้หางานทำารวมถึงผู้ที่ไม่ได้หางานทำา ผู้รอฤดูกาลที่เหมาะสมเพื่อที่

จะทำางาน และเป็นบุคคลที่ตามปกติจะทำางานที่ไม่ได้รับ สิ่งตอบแทน

ในไร่นาเกษตร หรือธุรกิจซึ่งทำากิจกรรมตามฤดูกาล โดยมีหัวหน้าครัว

เรือนหรือสมาชิกคนอื่นๆ ในครัวเรือนเป็นเจ้าของหรือผู้ดำาเนินการ

3) อยู่นอกกำาลังแรงงาน หมายความถึง ไม่ได้ทำางาน และไม่พร้อมที่จะ

ทำางานเนื่องจากเป็นผู้ที่ทำางานบ้าน หรือเป็นผู้สูงอายุมีอายุเกิน 60 ปี 

ไม่สามารถทำางานได้ เนื่องจากพิการทางร่างกายหรือจิตใจ หรือเจ็บ

ป่วยเรื้อรัง ไม่สมัครใจทำางาน ทำางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ผลกำาไร ส่วน

แบ่ง หรือสิ่งตอบแทนอื่นๆ ให้แก่บุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกในครัวเรือน

เดียวกันทำางานให้แก่องค์การ หรือสถาบันการกุศลต่างๆ โดยไม่ได้รับ

ค่าจ้างผลกำาไรส่วนแบ่ง หรือส่ิงตอบแทนอย่างใด และไม่พร้อมที่จะ

ทำางาน เนื่องจากเหตุผลอื่น

สถานภาพการทำางาน หมายความถึง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ นายจ้าง ประกอบธุรกิจส่วนตัว

โดยไม่มีลูกจ้าง ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ลูกจ้างรัฐบาล ลูกจ้าง

รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างเอกชน ผู้รับจ้างทำางานหลายเจ้า การรวมกลุ่ม 

ภาคเศรษฐกิจ หมายความถงึ อตุสาหกรรมของงานทีท่ำางานเกีย่วขอ้งในดา้นตอ่ไปนี ้การภาค

เกษตรกรรม ภาคการผลิต และภาคการบริการและการค้า

อาชีพ หมายความถงึ ลกัษณะอาชพีทีป่ฏบิตังิาน ไดแ้ก ่พนกังานบรกิารและผูจ้ำาหนา่ย

สินค้า ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร  

ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง และ 

อาชีพอื่นๆ
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา นิยามโดยสำานักงานสถิติแห่งชาติ

ชั่วโมงการทำางานเฉลี่ย หมายความถึง จำานวนชั่วโมงจากอาชีพหลัก รวม อาชีพเสริมทุกอาชีพ เฉลี่ย

ต่อสัปดาห์

รายได้เฉลี่ยจากการ

ทำางาน

หมายความถงึ รายไดจ้ากคา่จา้งรายเดือน รวมโบนสั คา่ลว่งเวลา คา่ตอบแทน

หรือสวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงิน และ รายได้อื่น รวมเฉลี่ยต่อเดือน

ภาคการทำางาน หมายความถงึ ผูท่ี้ทำางานในระบบ และ นอกระบบ โดยนำาเสนอเฉพาะ สดัสว่น

หรือร้อยละของแรงงานนอกระบบ

เหตุผลในการไม่ทำางาน หมายความถงึ เหตผุลตอ่ไปนี ้ไดแ้ก ่ทำางานบา้น ชรา ปว่ยหรอืพกิารจนทำางาน

ไม่ได้ เกษียณอายุหรือพักผ่อน และ อื่นๆ

ความเพียงพอของรายได้ หมายความถึง ความเพียงพอของรายได้ต่อการดำารงชีพ ได้แก่ มีเหลือเก็บ 

เพียงพอ เพียงพอเป็นบางครั้ง ไม่เพียงพอ ในการศึกษานี้ได้แบ่งกลุ่มความ

เพียงพอของรายได้เป็น 

1) เพียงพอ (มีเหลือเก็บ และ เพียงพอ) 

2) ไม่เพียงพอ (เพียงพอเป็นบางครั้ง และ ไม่เพียงพอ)

ความต้องการทำางาน หมายความถึง สถานะสุขภาพในรอบ 7 วันที่ผ่านมา ในการศึกษานี้ได้แบ่ง

สถานะสุขภาพ ดังนี้

1) สุขภาพดี คือ ผู้ที่ประเมินสุขภาพตนเองอยู่ในระดับดีมาก และ ดี

2) สขุภาพไมด่ ีผู้ท่ีประเมินสขุภาพตนเองอยูใ่นระดบั ปานกลาง ไมด่ ีและ

ไม่ดีมากๆ

สถานะการทำางาน หมายความถึง การทำางานในรอบ 7 วัน ได้แก่

1) ทำางาน คือ ผู้ที่กำาลังทำางานและผู้ที่รอฤดูกาล

2) ไม่ได้ทำางาน คือ ผู้ที่ไม่ได้ทำางาน

สถานะสุขภาพ หมายความถึง สถานะสุขภาพในรอบ 7 วันที่ผ่านมา ในการศึกษานี้ได้แบ่ง

สถานะสุขภาพ ดังนี้

1) สุขภาพดี คือ ผู้ที่ประเมินสุขภาพตนเองอยู่ในระดับดีมาก และ ดี

2) สขุภาพไมด่ ีผู้ท่ีประเมินสขุภาพตนเองอยูใ่นระดบั ปานกลาง ไมด่ ีและ

ไม่ดีมากๆ

ระดับความสุข หมายความถึง การประเมินความสุขด้วยตนเองในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่าน

มา จาก 0 คะแนน ถึง 10 คะแนน ในการศึกษานี้ได้แบ่งระดับความสุข ดังนี้ 

1) ความสุขในระดับมีความสุขมาก

2) ความสุขในระดับมีความสุข

3) ความสุขในระดับไม่มีความสุข

แหล่งรายได้หลักของ 

ผู้สูงอายุ

หมายความถงึ แหลง่รายไดท้ีส่ำาคญัในการดำารงชวีติ ได้แก ่แหลง่รายไดท้ีม่าจาก

การทำางาน บำาเหน็จ/บำานาญ เบี้ยยังชีพ บุตร คู่สมรส และอื่นๆ ได้แก่ กองทุน

ประกันสังคม เงินปันผล/เงินออม/ทรัพย์สิน และพี่น้อง/ญาติ



ผลการศึกษา

3
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 ในบทนี้เป็นการนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการทำางานของผู้สูงอายุไทย

ด้วยตัวชี้วัดที่สำาคัญต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาทั้ง 2 ข้อ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์

และจัดทำาฐานข้อมูล (database) ที่เกี่ยวข้องกับการทำางานของผู้สูงอายุไทยจากข้อมูลการ

สำารวจระดับประเทศของไทย

 ตัวช้ีวัดสำาคัญท่ีนำาเสนอประกอบด้วยท้ังส้ิน 13 ตัวช้ีวัด จากชุดข้อมูลการสำารวจระดับ

ประเทศท่ีสำาคัญ 3 ชุด ได้แก่ ข้อมูลการสำารวจภาวะการทำางานของประชากร (ไตรมาส 3)  

และการสำารวจแรงงานนอกระบบ โดยใช้ชุดข้อมูลในช่วงปี 2547 - 2562 และการสำารวจ

ประชากรสูงอายุในประเทศไทย โดยใช้ชุดข้อมูลในช่วงปี 2550-2560

1) การมีส่วนร่วมในกำาลังแรงงาน (ร้อยละของผู้ที่ทำางาน)

2) (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) สถานภาพการทำางาน

3) (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) ภาคเศรษฐกิจ

4) (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) อาชีพ

5) (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) ชั่วโมงการทำางานเฉลี่ย

6) (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) รายได้เฉลี่ยจากการทำางาน

7) (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) ภาคการทำางาน

8) (เฉพาะผู้ที่ไม่ทำางาน) เหตุผลในการไม่ทำางาน

9) ความเพียงพอของรายได้ และ ความต้องการทำางาน

10) ความต้องการทำางาน และ สถานะการทำางาน

11) สถานะสุขภาพ และ สถานะการทำางาน

12) สถานะการทำางาน และ ระดับความสุข

13) แหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ

 ในการศึกษานี้ การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสภาพการทำางานของผู้สูงอายุไทย ครอบคลุม

กลุ่มประชากรไทยอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป โดยจำาแนกตามกลุ่มอายุท่ีมีการจัดแบ่งใน  

3 ลักษณะ ได้แก่ 7 กลุ่มอายุ (50 - 54, 55 - 59, 60 - 64, 65 - 69, 70 - 74, 75 - 79 และ 

80 ปีขึ้นไป) 4 กลุ่มอายุ (50 - 59, 60 - 69, 70 - 79 และ 80 ปีขึ้นไป) และ 2 กลุ่มอายุ 

(50 - 59 และ 60 ปีขึ้นไป) จากนั้นจำาแนกตามคุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจสังคม 

และภูมิศาสตร์ ได้แก่ เพศ (เพศชายและเพศหญิง) เขตที่อยู่อาศัย (เขตเมืองและเขตชนบท) 

ภูมิภาค (กรุงเทพฯ กลาง เหนือ อีสาน ใต้) และจังหวัด
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 สำาหรับแต่ละตัวชี้วัด การนำาเสนอผลการวิเคราะห์ประกอบด้วย 2 ส่วนย่อย  

ส่วนที่ 1 เป็นการนำาเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันจากชุดข้อมูลการสำารวจปีล่าสุด (พ.ศ. 

2562 สำาหรับการสำารวจภาวะการทำางานของประชากรและการสำารวจแรงงานนอกระบบ 

และ พ.ศ. 2560 สำาหรับการสำารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย) โดยนำาเสนอเป็น

สถานการณ์ภาพรวมทั้งประเทศ และเม่ือจำาแนกตามเพศ เขตท่ีอยู่อาศัย และภูมิภาค 

(ครอบคลุมเฉพาะประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป) และเมื่อจำาแนกตามกลุ่มอายุของประชากร 

(ครอบคลมุประชากรอายุตัง้แต ่50 ปขีึน้ไป) รว่มกบัเพศ เขตทีอ่ยูอ่าศัย ภมูภิาค และจงัหวดั 

ตามลำาดบั สว่นที ่2 เปน็การนำาเสนอแนวโนม้การเปลีย่นแปลงของสถานการณจ์ากชดุขอ้มลู

ในอดีตจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2547 - 2562 สำาหรับการสำารวจภาวะการทำางานของประชากร

และการสำารวจแรงงานนอกระบบ และ พ.ศ. 2550, 2554, 2557 และ 2560 สำาหรับการ

สำารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย) โดยนำาเสนอเป็นแนวโน้มการเปล่ียนแปลงภาพ

รวมทั้งประเทศ โดยที่บางตัวชี้วัดมีการนำาเสนอจำาแนกตามเพศเขตท่ีอยู่อาศัย ภูมิภาค 

และจังหวัด

3.1 การมีส่วนร่วมในกำาลังแรงงาน (ร้อยละของผู้ที่ทำางาน)

 ส่วนนี้เป็นการนำาเสนอ “ร้อยละ (%) ของผู้ที่ทำางาน (หรือมีงานทำา)” ที่วิเคราะห์

จากชุดข้อมูลการสำารวจภาวะการทำางานของประชากรเก่ียวกับลักษณะการทำางาน (work 

characteristics) ของประชากรในช่วงระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์ ซึ่งสามารถแบ่งออก

ได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ หนึ่ง “ผู้ที่ทำางานหรือมีงานทำา” (ซึ่งถูกนำาเสนอเป็นตัวชี้วัดหลักเพื่อ

สะท้อนการมีส่วนร่วมในกำาลังแรงงานในส่วนนี้) สอง “ผู้ที่ไม่มีงานทำา” และ สาม “ผู้ที่อยู่

นอกกำาลังแรงงาน”

3.1.1  สถานการณ์ พ.ศ. 2562

	 ภาพรวมและจำาแนกตามกลุ่มอายุและเพศ

 จากข้อมูลการสำารวจล่าสุด พ.ศ. 2562 ในกลุ่มประชากรไทย หรือผู้สูงอายุ 60 ปี

ขึ้นไปทั้งหมด พบว่า มีผู้ที่ยังคงทำางานหรือมีงานทำาอยู่ คิดเป็นประมาณ 1 ใน 3 หรือร้อย

ละ 34.5 
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รูป 3.1 ลักษณะการทำางานของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

 เมือ่พจิารณาจำาแนกตามเพศ พบวา่ เพศชายมสีดัสว่นทีย่งัคงทำางานทีร่อ้ยละ 44.9 

สูงกว่าเมื่อเทียบกับเพศหญิงที่มีสัดส่วนผู้ที่ยังคงทำางานอยู่ท่ีร้อยละ 26.1 จำาแนกตามเขต

ที่อยู่อาศัย พบว่าประชากรในเขตชนบทมีสัดส่วนท่ียังคงทำางานอยู่ท่ีร้อยละ 38.1 สูงกว่า

ประชากรในเขตเมอืงทีมี่สดัสว่นผูท่ี้ยงัคงทำางานอยูท่ีร่อ้ยละ 29.4 เมือ่พิจารณาตามภมูภิาค 

พบว่า ร้อยละของผู้สูงอายุหรือประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ยังคงทำางานมีสัดส่วนสูงที่สุดใน

ภาคเหนือ (ร้อยละ 38.8) ในลำาดับถัดมา ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 38.0) 

ภาคใต้ (ร้อยละ 37.0) และภาคกลาง (ร้อยละ 30.7) ตามลำาดับ ขณะที่กรุงเทพฯ มีสัดส่วน

ผู้ที่ยังคงทำางานหรือมีงานทำาต่ำาที่สุดเพียงร้อยละ 21.1 หรือประมาณ 1 ใน 5 เท่านั้น

รูป 3.2 ลักษณะการทำางานของประชากรอายุ 60 - 64 ปี พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)
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 ภายใต้สถานการณ์ที่ประชากรไทยมีอายุคาดเฉลี่ยที่ยาวนานขึ้น ส่งผลให้สัดส่วน

ประชากรสูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวคิดในการส่งเสริม

การมีงานทำาและขยายอายุการทำางานของแรงงานสูงอายุให้อยู่ในกำาลังแรงงานยาวนาน

ขึ้นเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 60- 64 ปี  ซึ่งเป็นกลุ่มอายุเริ่มต้นของ

การเป็นผู้สูงอายุตามคำาจำากัดความที่ใช้ในปัจจุบันที่อายุ 60 ปี รวมถึง เป็นกลุ่มอายุแรก

หลังอายุเกษียณที่กำาหนดโดยภาครัฐสำาหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ ซึ่งในช่วงกลุ่ม

อายุนี้ มีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุ

ในอดีต และเป็นกลุ่มที่ควรมการสนับสนุนให้ความสำาคัญในการส่งเสริมให้มีงานทำาหรือมี

การทำางานเพิ่มมากขึ้น

 เมื่อพิจารณาเฉพาะประชากรในกลุ่มอายุ 60 - 64 ปี พบว่า สัดส่วนหรือร้อยละ

ของผู้ที่มีงานทำาหรือยังคงทำางานอยู่ คิดเป็นถึงมากกว่าครึ่ง ที่ร้อยละ 55.5 ของประชากร

กลุ่มอายุนี้ จำาแนกตามเพศและเขตที่อยู่อาศัย พบว่าประมาณ 2 ใน 3 ของเพศชายยังคง

ทำางานหรือมีงานทำา (ร้อยละ 67.1) สูงกว่าเพศหญิงซึ่งมีสัดส่วนไม่ถึงครึ่งท่ียังคงทำางาน

หรือมีงานทำา (ร้อยละ 44.5) ประชากรอายุ 60 - 64 ปี ในเขตชนบทถึงร้อยละ 60.8 ยังคง

ทำางานหรือมีงานทำาซึ่งสูงกว่าประชากรในเขตเมืองที่มีเพียงร้อยละ 46.9 

 หากพิจารณาตามภูมิภาค สัดส่วนผู้ที่ทำางานหรือมีงานทำาในช่วงอายุ 60 - 64 ปี 

มีระดับสูงที่สุดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามด้วย ภาคใต้ ภาคกลาง และ

ต่ำาที่สุดในกรุงเทพฯ ซึ่งมีประชากรอายุ 60 - 64 ปี ที่ยังคงทำางานหรือมีงานทำาอยู่เพียง

ประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 35.5) 

 ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า นโยบายและมาตรการส่งเสริมการทำางานหรือมีงาน

ทำาในกลุ่มผู้สูงอายุ ควรมุ่งเน้นและให้ความสำาคัญกับกลุ่มประชากรอายุ 60 - 64 ปีซึ่งเป็น 

กลุ่มท่ีสถานะสขุภาพสว่นใหญย่งัแขง็แรงและสามารถทำางานได้ แตจ่ำานวนมาก ถงึประมาณ

เกือบครึ่งในภาพรวมของประชากรทั้งหมด (ร้อยละ 45) ปัจจุบันไม่ได้ทำางาน ไม่มีงานทำา 

หรือหยุดทำางานแล้ว
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รูป 3.3 ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่ทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุ ในภาพรวม 

 และตามเพศ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

 เมือ่จำาแนกตามกลุม่อายุ 5 ป ีตัง้แตอ่าย ุ50 ปขีึน้ไป พบวา่ สดัสว่นหรอืรอ้ยละของ

ประชากรที่ทำางานหรือมีงานทำามีแนวโน้มลดลงตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 82.7 ใน

ช่วงอายุ 50 - 54 ปี ลดลงเป็นร้อยละ 76.9 55.0 และ 41.4 ตามลำาดับในช่วงอายุ 55 - 59 

ปี 60 - 64 ปี และ 65 - 69 ปี ตามลำาดับ เห็นได้ว่า ในช่วงระหว่างอายุ 55 - 59 ปี กับ 60 

- 64 ปี มีการลดลงของสัดส่วนผู้มีงานทำามากถึงเกือบร้อยละ 22 และระหว่างอายุ 60 - 64 

ปีกับ 65 - 69 ปีมากถึงร้อยละ 13.6

 ในทุกช่วงอายุ พบว่าประชากรเพศชายมีสัดส่วนผู้ที่ทำางานสูงกว่าเพศหญิง โดยใน

ช่วงระหว่างอายุ 55 - 59 ปีกับ 60 - 64 ปี เพศชายมีการลดลงในสัดส่วนผู้ที่ทำางานที่ร้อย

ละ 21 (จากร้อยละ 88.1 เป็น 67.1) ขณะที่เพศหญิงลดลงร้อยละ 22.5 (จากร้อยละ 67.0 

เป็น 44.5)
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 จำาแนกตามกลุ่มอายุและเขตที่อยู่

รูป 3.4 ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่ทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุ  

 และเขตที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

 เมื่อจำาแนกตามกลุ่มอายุ 5 ปี และเขตที่อยู่อาศัยของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป 

พบว่า ประชากรในเขตชนบทมีสัดส่วนหรือร้อยละของผู้ที่ทำางาน สูงกว่าประชากรในเขต

เมืองเกือบทุกช่วงอายุ ยกเว้นช่วงอายุ    80 ปีขึ้นไป โดยในช่วงระหว่างอายุ 55 - 59 ปี 

กับ 60 - 64 ปี ประชากรในเขตเมืองมีการลดลงของสัดส่วนผู้ที่ทำางานมากถึงร้อยละ 27.1 

(จากร้อยละ 74.0 เป็น 46.9) สูงกว่าประชากรในเขตชนบทซึ่งมีการลดลงที่ต่ำากว่าที่ร้อยละ 

18.3 (จากร้อยละ 79.1 เป็น 60.8)
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	 จำาแนกตามกลุ่มอายุและภูมิภาค

รูป 3.5 ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่ทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุและภูมิภาค  

 พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

 เมื่อจำาแนกตามกลุ่มอายุ 5 ปี และภูมิภาคของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป พบว่า 

ประชากรในกรุงเทพฯ มีสัดส่วนหรือร้อยละของผู้ที่ทำางานต่ำาที่สุด เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น

ในทกุช่วงอายจุนถงึชว่งอาย ุ80 ปขีึน้ไป โดยภูมิภาคท่ีประชากรมสีดัสว่นของผูท้ีย่งัคงทำางาน

ค่อนข้างต่ำาในลำาดับถัดมา ได้แก่ ภาคกลาง 

โดยในช่วงอายุระหว่าง 55 - 59 ปี กับ 60 - 64 ปี ประชากรในกรุงเทพฯ มีการลดลงของ 

สัดส่วนผู้ที่ทำางานมากที่สุดถึงร้อยละ 34.7 (จากร้อยละ 70.2 เป็น 35.5) ตามด้วยประชากร

ในภาคกลาง ที่มีการลดลงถึงร้อยละ 24.4 (จากร้อยละ 72.4 เป็น 48.0) ภาคใต้ลดลงร้อย

ละ 23.8 (จากร้อยละ 80.3 เป็น 56.5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 18.7 (จากร้อยละ 

80.5 เป็น 61.8) และภาคเหนือร้อยละ 17.7 (จากร้อยละ 70 9.6 เป็น 61.9) ตามลำาดับ
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	 จำาแนกตามกลุ่มอายุและจังหวัด

รูป 3.6 ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ทำางาน จำาแนกเป็นรายจังหวัด  

 พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3) 
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 เมือ่จำาแนกเปน็รายจงัหวดัทัว่ประเทศ พบว่า สดัสว่นหรอืรอ้ยละของประชากรอาย ุ

60 ปีขึน้ไป ทีย่งัคงทำางานหรอืมงีานทำา มคีา่อยูใ่นชว่งรอ้ยละ 18.0 (ต่ำาทีส่ดุ) ถงึรอ้ยละ 57.6 

(สงูทีส่ดุ) และคา่เฉลีย่ทีร่อ้ยละ 34.5 เมือ่พจิารณา 10 จงัหวดัแรกท่ีมสีดัสว่นหรอืรอ้ยละการ

ทำางานของประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ถึง 5 จังหวัด เป็นจังหวัดใน

ภมูภิาคตะวันออกเฉียงเหนอื ไดแ้ก ่ยโสธร บรุรีมัย ์สรุนิทร ์ศรสีะเกษ และรอ้ยเอด็ 2 จงัหวดั

ในภาคกลาง ได้แก่ จันทบุรีและอุทัยธานี 2 จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ ลำาพูน และเชียงใหม่ 

และ 1 จังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ พัทลุง ขณะที่จังหวัดที่มีสัดส่วนหรือร้อยละการทำางานของ

ประชากรสูงอายุต่ำาที่สุด 10 จังหวัดแรก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มจังหวัดในเขตปริมณฑล รวมถึง

กรุงเทพฯ และบางจังหวัดในภาคกลาง ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯ และ

สมุทรปราการ เป็นต้น

รูป 3.7 ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไปที่ทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุ  

 เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

Min. 67.1%

Max. 96.1%

Mean 79.9%

S.D. 5.5%

Min. 26.3%

Max. 78.7%

Mean 49.1%

S.D. 10.2%
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 เมื่อจำาแนกตามกลุ่มอายุ 10 ปี เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 50 - 59 ปี 60 - 69 ปี 70 - 79 

ปแีละ 80 ปขีึน้ไป เปน็รายจังหวดัทัว่ประเทศ พบวา่ สัดส่วนหรอืรอ้ยละของผูท่ี้ยงัคงทำางาน

หรอืมงีานทำาโดยเฉลีย่ทัว่ประเทศ ลดลงตามชว่งอายทุีเ่พิม่ขึน้จากรอ้ยละ 79.9 เปน็รอ้ยละ 

49.1 18.8 และ 3.9 ตามลำาดับ  เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด สัดส่วนนี้มีค่าต่ำาที่สุดและสูง

ที่สุด ในช่วงอายุ 50 - 59 ปี โดยอยู่ระหว่างร้อยละ 67.1 และ 96.1 ในช่วงอายุ 60 - 69 ปี 

ระหว่างร้อยละ 26.3 และ 78.7 ในช่วงอายุ 70 - 79 ปี ระหว่างร้อยละ 7.0 ถึง 39.8 และ

ในช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไประหว่างร้อยละ 0.0 ถึง 11.9

รูป 3.8 ร้อยละของประชากรอายุ 60 - 64 ปีที่ทำางาน จำาแนกเป็นรายจังหวัด  

 พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

Min. 7.0%

Max. 39.8%

Mean 18.8%

S.D. 7.4%

Min. 0.0%

Max. 11.9%

Mean 3.9%

S.D. 3.3%

Min. 30.9%

Max. 80.3%

Mean 55.0%

S.D. 10.8%
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 เมื่อพิจารณาเฉพาะประชากรกลุ่มอายุ 60 - 64 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ควรมีการส่งเสริม

ให้ทำางานหรือมีงานทำาเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับสังคมสูงอายุของประเทศไทยและเงื่อนไขที่

ประชากรส่วนใหญ่มีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีอายุคาดเฉล่ียยืนยาวข้ึน พบว่า สัดส่วนผู้ท่ียังคง

ทำางานหรอืมงีานทำาโดยเฉลีย่ทัว่ประเทศอยูท่ีร่อ้ยละ 55.0 จำาแนกเปน็รายจงัหวดัทัว่ประเทศ 

สัดส่วนนี้มีค่าต่ำาที่สุดและสูงที่สุดอยู่ระหว่างร้อยละ 30.9 และ 80.3 ตามลำาดับ โดยกลุ่ม

จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ยังคงทำางานในช่วงอายุ 60 - 64 ปีสูงท่ีสุด ส่วนใหญ่อยู่ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ยโสธร ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร และอุบลราชธานี 

เป็นต้น ส่วนกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ยังคงทำางานต่ำาที่สุด ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดในเขต

ปริมณฑล รวมถึงกรุงเทพฯ และจังหวัดในภาคกลาง ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี นนทบุรี 

ปทุมธานี และกรุงเทพฯ เป็นต้น

3.1.2  แนวโน้ม พ.ศ. 2547 - 2562

	 ภาพรวมและจำาแนกตามเพศ

รูป 3.9 ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่ทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุ  

 พ.ศ. 2547, 2552, 2557 และ 2562 (ไตรมาส 3)
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 จากการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะการทำางานของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไปใน

ประเทศไทยตามกลุ่มอายุ 5 ปี ในช่วงปี 2547 - 2562 ในภาพรวม พบว่า สัดส่วนหรือ 

ร้อยละของผู้ที่ทำางานหรือมีงานทำามีแนวโน้มลดลงในช่วงปี 2562 (รวมถึงปี 2557)  

โดยเฉพาะในกลุ่มอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (กลุ่มอายุ 60 - 64 ปี 65 - 69 ปี 70 - 74 ปี  

75 - 79 ปี และ 80 ปีขึ้นไป) สะท้อนให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมในกำาลังแรงงานของประชากร

สูงอายุไทยมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับในอดีต

รูป 3.10 ร้อยละของประชากรอายุ 50 - 54 ปี 55 - 59 ปี 60 - 64 ปี และ 65 - 69 ปี  

  ที่ทำางาน พ.ศ. 2547 - 2562 (ไตรมาส 3)

 เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายกลุ่มอายุ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอายุ 50 - 54 ปี 55 - 59 ปี 

60 - 64 ปี และ 65 - 69 ปี โดยนำาข้อมูลสัดส่วนหรือร้อยละของผู้ที่ทำางานหรือมีงานทำา 

ตั้งแต่ปี 2547 - 2562 มาเปรียบเทียบและแสดงผลในลักษณะแนวโน้มการเปล่ียนแปลง

ตามชว่งเวลา (time trend) พบวา่ ค่าสมัประสทิธิข์องการเปลีย่นแปลงตามชว่งเวลา สำาหรบั

กลุ่มอายุ 55 - 59 ปี มีค่าเป็นบวก (+) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนหรือร้อยละของผู้ที่ทำางาน

หรือมีงานทำาในกลุ่มอายุนี้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ท่ีประมาณร้อยละ 0.04 ต่อปี  

(ค่าสัมประสิทธิ์ 0.0004) ขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์สำาหรับกลุ่มอายุ 60 - 64 ปีและ 65 - 69 ปี 
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กลับมีค่าเป็นลบ (-) โดยสัดส่วนหรือร้อยละของผู้ที่ทำางานหรือมีงานทำาในสองกลุ่มอายุนี้  

มแีนวโนม้ลดลงเลก็นอ้ยทีป่ระมาณ รอ้ยละ 0.24 และ 0.26 ตอ่ป ีตามลำาดบั (คา่สมัประสทิธิ ์

-0.0024 และ -0.026 ตามลำาดับ) สอดคล้องกับข้อสังเกตข้างต้นที่พบว่าการมีส่วนร่วมใน

กำาลังแรงงานของประชากรสูงอายุของไทยในที่นี้ โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 60 - 69 ปี มีแนวโน้ม

ลดลงในปัจจุบัน

รูป 3.11 ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ทำางานภาพรวม และจำาแนกตามเพศ  

  พ.ศ. 2547 - 2562 (ไตรมาส 3)

 เมื่อพิจารณากลุ่มประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในภาพรวมทั้งประเทศ พบว่า สัดส่วน

หรือร้อยละของผู้ที่ทำางานหรือมีงานทำา ในระหว่างปี 2547 - 2562 มีแนวโน้มลดลงเฉลี่ย

อยู่ที่ ร้อยละ 0.2 ต่อปี (ค่าสัมประสิทธิ์ -0.002) โดยลดลงจากร้อยละ 38.9 ในปี 2547 เป็น

ร้อยละ 34.5 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดในปี 2562 

 หากจำาแนกตามเพศ พบว่าสัดส่วนหรือร้อยละของผู้ที่ทำางานหรือมีงานทำาใน

ประชากรสูงอายุมีแนวโน้มลดลงทั้งในกลุ่มประชากรสูงอายุชายและประชากรสูงอายุหญิง 

โดยเพศชายมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ย   ร้อยละ 0.35 ต่อปี ขณะที่เพศหญิงลดลงน้อยกว่าเฉลี่ย

อยู่ที่ร้อยละ 0.08 ต่อปี (ค่าสัมประสิทธิ์ -0.0035 และ -0.0008 ตามลำาดับ)
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รูป 3.12 ร้อยละของประชากรอายุ 60 - 64 ปีที่ทำางานภาพรวม และจำาแนกตามเพศ  

  พ.ศ. 2547 - 2562 (ไตรมาส 3)

 หากพิจารณา เฉพาะประชากรในกลุ่มอายุ 60- 64 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ควรมีการ 

ส่งเสริมให้มีการทำางานหรือมีงานทำามากขึ้น พบว่าในช่วงระหว่างปี 2547 - 2562 สัดส่วน

หรือร้อยละของผู้ที่ทำางานหรือมีงานทำาในกลุ่มอายุน้ี กลับมีแนวโน้มหรือทิศทางลดลง  

ในภาพรวมลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.24 ต่อปี (ค่าสัมประสิทธิ์ -0.0024) และเมื่อจำาแนกตาม

เพศมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.36 ต่อปีในเพศชาย และ 0.11 ต่อปี ในเพศหญิง  

(ค่าสัมประสิทธิ์ -0.0036 และ -0.0011 ตามลำาดับ)



30

	 จำาแนกตามเขตที่อยู่

รูป 3.13 ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ทำางาน จำาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย  

  พ.ศ. 2547 - 2562 (ไตรมาส 3)

 สำาหรับกลุ่มประชากรสูงอายุ 60 ปีข้ึนไป เม่ือจำาแนกตามเขตท่ีอยู่อาศัย พบว่า 

สัดส่วนหรือร้อยละของผู้ท่ีทำางานหรือมีงานทำาในเขตชนบท มีระดับท่ีสูงกว่าในเขตเมือง 

มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของสัดส่วนหรือร้อยละ 

ดังกล่าว พบว่า ผู้ท่ีทำางานหรือมีงานทำาในเขตชนบทกลับมีสัดส่วนหรือร้อยละท่ีลดลงในช่วง

ปี 2547 - 2562 เฉล่ียร้อยละ 0.22 ต่อปี ขณะท่ีสัดส่วนดังกล่าวมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในเขต

เมืองเฉล่ียร้อยละ 0.17 ต่อปี (ค่าสัมประสิทธ์ิ -0.0022 และ 0.0017 ตามลำาดับ) สะท้อนให้ 

เห็นว่าแม้ผู้สูงอายุในเขตชนบทมีการทำางานท่ีมากกว่าผู้สูงอายุในเขตเมือง แต่ในช่วงท่ี 

ผ่านมาการทำางานของผู้สูงอายุในเขตชนบทมีแนวโน้มลดลงขณะท่ีการทำางานของผู้สูงอายุใน

เขตเมืองกลับมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
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รูป 3.14 ร้อยละของประชากรอายุ 60 - 64 ปีที่ทำางาน จำาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย  

  พ.ศ. 2547 - 2562 (ไตรมาส 3)

 หากพิจารณาเฉพาะประชากรในกลุ่มอายุ 60- 64 ปี ทิศทางและแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงของสัดส่วนหรือร้อยละของผู้ที่ทำางานหรือมีงานทำาในกลุ่มอายุดังกล่าว  

มีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับข้อค้นพบเมื่อพิจารณาผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปทั้งหมดmโดยพบว่า 

ผู้สูงอายุ 60 - 64 ปี ในเขตชนบทมีสัดส่วนที่ทำางานสูงกว่าผู้สูงอายุในเขตเมือง แต่กลับ

มีแนวโน้มที่ลดลง (เฉลี่ยร้อยละ 0.22 ต่อปี) ขณะที่การทำางานของผู้สูงอายุ 60 - 64 ปี  

ในเขตเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ 0.25 ต่อปี)
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 จำาแนกตามภูมิภาค

รูป 3.15 ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ทำางาน จำาแนกตามภูมิภาค  

  พ.ศ. 2547 - 2562 (ไตรมาส 3)

 ในกลุ่มประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เมื่อจำาแนกตามภูมิภาค ทั้ง 5 ภูมิภาค พบว่า 

สัดส่วนหรือร้อยละของผู้ที่ทำางานหรือมีงานทำาในกรุงเทพฯ มีระดับท่ีต่ำาท่ีสุดเมื่อเทียบ

กับภูมิภาคอ่ืนมาโดยตลอด ในลำาดับถัดมา ได้แก่ ภาคกลาง และภาคเหนือ ในขณะที ่

ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการทำางานของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงที่สุด อย่างไร

ก็ตาม หากพิจารณาแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนหรือร้อยละดังกล่าว พบว่า 

ประชากรสงูอาย ุ60 ปขีึน้ไปในกรงุเทพฯ เปน็ภูมภิาคเดียวทีมี่แนวโนม้การทำางานทีเ่พิม่สงูขึน้  

โดยสดัสว่นหรือรอ้ยละของผูท้ีท่ำางานหรอืมีงานทำา ระหวา่งป ี2547- 2562 ปรบัเพิม่ขึน้เฉล่ีย

ร้อยละ 0.16 ต่อปี (ค่าสัมประสิทธิ์ 0.0016) ขณะที่ภูมิภาคอื่น กลับมีแนวโน้มการทำางาน

ของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ลดลง โดยภาคใต้มีการลดลงสูงที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 0.49 ต่อปี  

ตามด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ ตามลำาดับ (ร้อยละ 0.27 

0.18 และ 0.02 ต่อปีตามลำาดับ)
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รูป 3.16 ร้อยละของประชากรอายุ 60 - 64 ปีที่ทำางาน จำาแนกตามภูมิภาค  

  พ.ศ. 2547 - 2562 (ไตรมาส 3)

 เมื่อพิจารณาเฉพาะประชากรกลุ่มอายุ 60 - 64 ปี สถานการณ์ท่ีพบค่อนข้าง

คล้ายคลึงกับเมื่อพิจารณาประชากรกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปทั้งหมด โดยกรุงเทพฯ และภาค

กลางมีสถานการณ์การทำางานของผู้สูงอายุในกลุ่มอายุนี้ ที่ต่ำากว่าภูมิภาคอื่นมาโดยตลอด 

แต่เม่ือพจิารณาทศิทางและแนวโนม้การเปลีย่นแปลง (จากคา่สมัประสทิธิท์ีไ่ดจ้ากแนวโนม้

การเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา) พบว่าการทำางานของผู้สูงอายุในกลุ่มอายุนี้ในกรุงเทพฯ 

เพียงภมูภิาคเดียวเท่านัน้ทีมี่แนวโนม้เพิม่ขึน้ (คา่สมัประสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงตามชว่งเวลา    

เป็นบวก) ในขณะที่ในภูมิภาคอื่นรวมถึงภาคกลางกลับมีแนวโน้มลดลง
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	 จำาแนกตามจังหวัด

รูป 3.17 ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ทำางาน จำาแนกเป็นรายจังหวัด  

  พ.ศ. 2547, 2552, 2557 และ 2562 (ไตรมาส 3)

Min. 20.0%

Max. 56.9%

Mean 38.2%

S.D. 7.9%

Min. 18.0%

Max. 57.6%

Mean 34.5%

S.D. 7.4%

Min. 19.9%

Max. 57.1%

Mean 38.9%

S.D. 8.4%

Min. 17.0%

Max. 63.5%

Mean 39.9%

S.D. 9.6%
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 สำาหรับกลุ่มประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนร้อยละของ

ผู้ทีท่ำางานหรอืมงีานทำา ในระหวา่งป ี2547 และ 2562 ในภาพรวม เปน็ไปตามทีไ่ดน้ำาเสนอ

ไปก่อนหน้านี้ โดยสัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงปี 2547 และ 2552 (ร้อยละ 38.9 

และ 39.9 ตามลำาดับ) หลังจากนั้นลดลงต่อเนื่องในปี 2557 และ 2562 (ร้อยละ 38.2 และ 

34.5) ตามลำาดับ

 เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีสัดส่วนหรือร้อยละของผู้ที่ทำางาน

หรือมีงานทำาสูงที่สุดและค่อนข้างสูงต่อเนื่องในช่วงปี 2547 - 2562 ส่วนใหญ่เป็นจังหวัด

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ เป็นต้น รวมถึง 

บางจังหวัดในภาคเหนือ เช่น ลำาพูน หรือภาคใต้ เช่น พัทลุง เป็นต้น ในขณะที่จังหวัดที่มี

สัดส่วนหรือร้อยละดังกล่าวต่ำาท่ีสุดและค่อนข้างต่ำาต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นจังหวัด ในเขต

ปริมณฑล เช่น นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ  รวมถึงกรุงเทพมหานคร และบางจังหวัด

ในภาคกลาง เช่น พระนครศรีอยุธยา หรือในภาคใต้ เช่น ภูเก็ต เป็นต้น

ตาราง 3.1 จังหวัดที่มีร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ทำางาน สูงที่สุด  

     และต่ำาที่สุด ในปี 2547, 2552 2557 และ 2562 (ไตรมาส 3)

10 สูงสุด

2547 2552 2557 2562

1 ตาก มหาสารคาม ลำาพูน ยโสธร

2 นครศรีธรรมราช ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ จันทบุรี

3 ลำาพูน พัทลุง มหาสารคาม บุรีรัมย์

4 ชัยนาท ยโสธร พัทลุง สุรินทร์

5 สระแก้ว สุรินทร์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ

6 พัทลุง มุกดาหาร จันทบุรี ลำาพูน

7 ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช อำานาจเจริญ พัทลุง

8 ยโสธร น่าน ยโสธร อุทัยธานี

9 เชียงราย พะเยา ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

10 ศรีสะเกษ ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช เชียงใหม่
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10 ต่ำาสุด

2547 2552 2557 2562

1 กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นนทบุรี นนทบุรี

2 พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ ปทุมธานี

3 ชลบุรี ภูเก็ต กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา

4 สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา บึงกาฬ กรุงเทพมหานคร

5 สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ

6 นนทบุรี ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี

7 สิงห์บุรี สมุทรปราการ นครนายก สกลนคร

8 ปทุมธานี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ภูเก็ต

9 ภูเก็ต กระบี่ ภูเก็ต ระนอง

10 เพชรบูรณ์ สระบุรี อุดรธานี นครราชสีมา

รูป 3.18 ร้อยละของประชากรอายุ 60 - 64 ปีที่ทำางาน จำาแนกเป็นรายจังหวัด  

  พ.ศ. 2547, 2552, 2557 และ 2562 (ไตรมาส 3)

Min. 36.8%

Max. 86.7%

Mean 61.6%

S.D. 11.3%

Min. 23.5%

Max. 84.2%

Mean 62.3%

S.D. 11.8%
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 เมื่อพิจารณาเฉพาะประชากรในกลุ่มอายุ 60 - 64 ปี พบสัดส่วนร้อยละของ 

ผู้ที่ทำางานหรือมีงานทำา เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงปี 2547 และ 2552 จากร้อยละ 61.6 เป็น 

62.3 แต่กลับลดลงต่อเนื่องในช่วงปี 2557 และ 2562 เป็นร้อยละ 59.7 และ 55.00 ตาม

ลำาดบั โดยพืน้ทีท่ีมี่การทำางานของผูส้งูอายใุนกลุ่มอายนุีค้อ่นขา้งสูง ส่วนใหญอ่ยูใ่นภมูภิาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงบางจังหวัดในภาคเหนือและภาคใต้ ขณะที่พื้นที่ท่ีมีการ

ทำางานของผู้สูงอายุในกลุ่มอายุนี้ค่อนข้างต่ำา ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีเขตปริมณฑล รวมถึง

กรุงเทพมหานคร และบางจังหวัดในภาคกลาง

 

Min. 35.9%

Max. 83.1%

Mean 59.7%

S.D. 10.5%

Min. 30.9%

Max. 80.3%

Mean 55.0%

S.D. 10.8%
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3.2 (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) สถานภาพการทำางาน

 ในส่วนตัวชี้วัดนี้เป็นการนำาเสนอข้อมูล “สถานภาพการทำางาน” ของแรงงานใน

กลุ่มประชากรไทยอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่ได้จากการสำารวจภาวะการทำางานของประชากร  

โดยครอบคลุมเฉพาะกลุ่มประชากรที่มีลักษณะการทำางานเป็น “ผู้ท่ีทำางานหรือมีงานทำา” 

เท่านั้น ไม่รวมกลุ่มที่ไม่มีงานทำาหรืออยู่นอกกำาลังแรงงาน

 ในที่นี้สถานภาพการทำางาน ถูกจัดกลุ่มออกเป็น 6 ลักษณะย่อย ได้แก่ ช่วยธุรกิจ

ครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง นายจ้าง ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง ลูกจ้างภาครัฐ 

ลูกจ้างภาคเอกชน และสถานภาพอื่นๆ (เช่น ผู้รับจ้างทำางานหลายเจ้า หรือการทำางานใน

ลักษณะรวมกลุ่ม เป็นต้น)

3.2.1  สถานการณ์ พ.ศ. 2562

	 ภาพรวมและจำาแนกตามกลุ่มอายุและเพศ

 จากข้อมูลการสำารวจลา่สดุ พ.ศ. 2562 ในกลุ่มประชากรผูสู้งอายุ 60 ปขีึน้ไป เฉพาะ

ผู้ที่ยังคงทำางานหรือมีงานทำา ในภาพรวมทั้งประเทศ พบว่า โดยส่วนใหญ่และมากที่สุด  

ถึงร้อยละ 62.1 มีสถานภาพการทำางานเป็น “ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง”  

ในลำาดับที่ 2 “ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง” ร้อยละ 20.4 และลำาดับที่ 3 ลูกจ้าง

ภาคเอกชน ร้อยละ 8.9

รูป 3.19 สถานภาพการทำางานของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน)  

  พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)
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 เมื่อพิจารณาจำาแนกตามเพศ พบว่า สถานภาพการทำางานท่ีมากเป็นอันดับ 1  

ทั้งสำาหรับเพศชายและเพศหญิง ได้แก่ การประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง โดยเพศ

ชายคดิเปน็สดัสว่นมากสงูถงึรอ้ยละ 70.8 ของประชากรทีย่งัคงทำางานหรอืมงีานทำาทัง้หมด 

ขณะทีเ่พศหญงิ คิดเปน็ประมาณรอ้ยละ 49.9 ซึง่ต่ำากวา่ ในขณะท่ีสัดส่วนของผู้สูงอายหุญงิ

ที่ทำางานในสถานภาพการทำางาน ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง มีสัดส่วนที่สูงกว่า

ในเพศชายอยา่งเหน็ไดช้ดั (รอ้ยละ 35.8 และ 9.5 ตามลำาดบั) สว่นการทำางานในสถานภาพ

ลูกจ้างเอกชนคิดเป็นสัดส่วนสูงกว่าในแรงงานผู้สูงอายุเพศชายเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเพศ

หญิง (ร้อยละ 9.7 และ 7.8 ตามลำาดับ)

 จำาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย พบว่า สถานภาพการทำางานของแรงงานผู้สูงอายุ 

ทั้งในเขตชนบทและ เขตเมืองมีความแตกต่างกันในบางประเด็น ในเขตชนบท มีสัดส่วน

ของผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง และการช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 

ที่สูงกว่าในเขตเมือง (ร้อยละ 64.3 และ 58.0 ตามลำาดับ และ ร้อยละ 21.8 และ 18.0  

ตามลำาดับ) ในขณะที่ แรงงานผู้สูงอายุในเขตเมือง มีสถานภาพเป็นลูกจ้างภาคเอกชนและ

ลูกจ้างภาครัฐ ที่สูงกว่าแรงงานสูงอายุในเขตชนบท (ร้อยละ 12.99 และ 6.8 ตามลำาดับ 

และร้อยละ 3.1 และ 2.3 ตามลำาดับ)

 เมื่อพิจารณาตามภูมิภาค พบว่า สถานภาพการทำางานของแรงงานสูงอายุ

ในกรุงเทพฯ ค่อนข้างมีความแตกต่างจากในภูมิภาคอื่น โดยเป็นภูมิภาคที่มีสัดส่วน

แรงงานสูงอายุที่มีสถานภาพการทำางาน เป็นลูกจ้างเอกชน (ร้อยละ 25.9) ลูกจ้างภาครัฐ  

(รอ้ยละ 4.2) และนายจา้ง (รอ้ยละ 9.8) สงูทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัภมูภิาคอืน่  ในขณะทีมี่สดัสว่น

ที่เป็นการประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง (ร้อยละ 49.7) และช่วยธุรกิจครัวเรือนโดย

ไม่ได้รับค่าจ้าง (ร้อยละ 9.9) ต่ำาที่สุด ในทางตรงกันข้าม แรงงานสูงอายุในภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอืมสีดัสว่นทีม่สีถานภาพการทำางานเปน็ลกูจ้างเอกชน (รอ้ยละ 3.0) ลูกจา้งภาครฐั 

(ร้อยละ 2.0) และนายจ้าง (ร้อยละ 0.9) ต่ำาที่สุด ขณะที่มีสัดส่วนที่เป็นการประกอบธุรกิจ

ส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง (ร้อยละ 68.9) และช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง (ร้อยละ 

24.1) สูงที่สุด
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รูป 3.20 สถานภาพการทำางานของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน)  

  จำาแนกรายกลุ่มอายุ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

 เมื่อพิจารณาสถานภาพการทำางานของผู้ท่ีทำางานหรือมีงานทำาเป็นรายกลุ่มอายุ  

5 ปีตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป พบว่า ผู้ที่มีสถานภาพการทำางาน “ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดย

ไม่มีลูกจ้าง” คิดเป็นสัดส่วนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับสถานภาพการทำางานในลักษณะอื่น โดยม ี

แนวโนม้เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งตามอายทุีเ่พิม่ขึน้ของกลุม่ประชากร โดยคดิเปน็รอ้ยละ 42.2 

ของประชากรอาย ุ50 - 54 ปทีีท่ำางาน เพิม่ขึน้เปน็รอ้ยละ 58.7 67.1 และ 73.0 ของประชากร

อายุ 60 - 64 ปี 70 - 74 ปี และ 80 ปีขึ้นไปที่ทำางาน

 ในลักษณะเดียวกัน ผู้ที่ทำางานหรือยังมีงานทำา มีสัดส่วนที่มีสถานภาพการทำางาน

ในลักษณะ “ช่วยธุรกิจครอบครัวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง” เพิ่มขึ้นตามกลุ่มอายุที่เพิ่มขึ้น ก่อนที่

จะเริ่มลดลงในกลุ่มอายุ 75 ปีขึ้นไป  สถานภาพการทำางานในลักษณะ “นายจ้าง” แม้จะมี

สัดส่วนที่ไม่สูง แต่พบว่าเพิ่มขึ้นตามกลุ่มอายุที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

 ในทางตรงกันข้ามสภาพการทำางาน “ลูกจ้างภาคเอกชน” และ “ลูกจ้างภาครัฐ”  

กลับพบว่า คิดเป็นสัดส่วนของผู้ที่ยังคงทำางานหรือมีงานทำาลดลงเรื่อยๆ ตามกลุ่มอายุที่

เพิ่มขึ้น โดยในกลุ่มอายุ 60 - 64 ปี มีผู้ที่ยังคงทำางานในสถานภาพลูกจ้างภาคเอกชน และ

ลูกจ้างภาครัฐเพียงร้อยละ 10.6 และ 3.5 ตามลำาดับ
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รูป 3.21 ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) ในสถานภาพการ 

 ทำางานที่สูงที่สุด 3 อันดับแรก จำาแนกตามกลุ่มอายุ ในภาพรวมและตามเพศ  

 พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

 (ก)	ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง

 (ข)	ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง

 (ค)	ลูกจ้างภาคเอกชน	
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 เมื่อจำาแนกประชากรตามกลุ่มอายุ 5 ปีตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป พบว่า สัดส่วนของ

ผู้ที่ยังคงทำางานในสถานภาพการทำางานที่เป็น “การประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง” 

เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากร้อยละ 42.2 ในกลุ่มอายุ 50 - 54 ปี ถึงร้อยละ 73.0 ในกลุ่มอายุ  

80 ปีขึ้นไป ในเกือบทุกช่วงอายุ พบว่า ประชากรเพศชายที่ยังคงทำางาน มีสัดส่วนที่มี

สถานภาพการทำางานในรูปแบบนี้สูงกว่าเพศหญิง

 สำาหรับสถานภาพการทำางานในลักษณะ “การช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับ 

คา่จ้าง” พบวา่ คดิเปน็สดัสว่นในกลุม่ผูท้ีย่งัคงทำางานหรอืมงีานทำาเพิม่ขึน้ในชว่งอาย ุ50 ถงึ 

74 ปี จากร้อยละ 17.8 ในกลุ่มอายุ 50 - 54 ปี เป็นร้อยละ 21.1 ในกลุ่มอายุ 70 - 74 ปี 

ก่อนที่จะเริ่มลดลงจนเป็นร้อยละ 15.2 ในกลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไป เมื่อจำาแนกตามเพศ พบว่า  

ในทุกช่วงอายุ ประชากรเพศหญิงที่ยังคงทำางานมีสัดส่วนที่มีสถานภาพการทำางานใน 

รูปแบบนี้สูงกว่าเพศชาย

 สัดส่วนของผู้ที่ยังคงทำางานหรือมีงานทำา ในกลุ่มประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป ท่ีมี

สถานภาพเป็น “ลูกจ้างภาคเอกชน” มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตามกลุ่มอายุที่เพิ่มขึ้น 

จากรอ้ยละ 22.9 ในกลุม่อาย ุ55 - 54 ปี เปน็รอ้ยละ 2.5 ในกลุม่อาย ุ80 ปขีึน้ไป เมือ่เปรยีบ

เทียบระหว่างประชากรเพศชายและเพศหญิง พบว่า ในเกือบทุกช่วงอายุประชากรเพศชาย

ทีย่งัคงทำางานมีสดัสว่นทีมี่สภาพการทำางานเปน็ลกูจา้งภาคเอกชนทีส่งูกวา่เพศหญงิเลก็นอ้ย
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	 จำาแนกตามกลุ่มอายุและเขตที่อยู่

รูป 3.22 ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) ในสถานภาพการ 

 ทำางานที่สูงที่สุด 3 อันดับแรก จำาแนกตามกลุ่มอายุ และตามเขตที่อยู่อาศัย  

 พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

 (ก)	ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง

	 (ข)	ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง

	 (ค)	ลูกจ้างภาคเอกชน
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 เมื่อพิจารณาตามเขตที่อยู่อาศัย พบว่า สัดส่วนของผู้ท่ียังคงทำางานหรือมีงานทำา 

ในกลุ่มประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่มีสภาพการทำางานเป็น “การประกอบธุรกิจส่วนตัวโดย

ไม่มีลูกจ้าง” ในเขตชนบทสูงกว่าในเขตเมือง ในทุกช่วงกลุ่มอายุตั้งแต่อายุ 50 - 54 ปีจนถึง

อายุ 80 ปีขึ้นไป

 สำาหรับสถานภาพการทำางานในลักษณะ “การช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับ 

ค่าจ้าง” พบว่า ในเขตชนบท มีสัดส่วนในผู้ที่ยังคงทำางานหรือมีงานทำา ค่อนข้างสูงกว่าใน 

เขตเมอืง ในชว่งอายต้ัุงแต่ 50 ปจีนถงึ 74 ปี อยา่งไรกต็าม ตามชว่งอายท่ีุเพ่ิมขึน้ของประชากร  

พบว่า สัดส่วนของผู้ที่มีสถานภาพการทำางานเป็นธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง  

มีแนวโน้มลดลงในเขตชนบท ในขณะที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในเขตเมือง

 ในส่วนของสภาพการทำางานที่เป็น “ลูกจ้างภาคเอกชน” พบว่ามีแนวโน้มลดลง

ตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มประชากรทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง โดยในทุกช่วงกลุ่ม

อายุ สัดส่วนของผู้ที่ทำางานหรือมีงานทำาในสภาพการทำางานท่ีเป็นลูกจ้างเอกชน พบว่า  

ในเขตเมืองสูงกว่าเขตชนบทคนข้างชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงอายุ 50 - 59 ปี

 จำาแนกตามกลุ่มอายุและภูมิภาค

รูป 3.23 ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) ในสถานภาพการ 

  ทำางานที่สูงที่สุด 3 อันดับแรก จำาแนกตามกลุ่มอายุ และตามภูมิภาค  

  พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

	 (ก)	ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง
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	 (ข)	ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง

	 (ค)	ลูกจ้างภาคเอกชน

 เมื่อพิจารณาแยกตามภูมิภาค พบว่า สัดส่วนของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป  

ทีย่งัคงทำางานหรอืมีงานทำาโดยมสีถานภาพการทำางานเปน็ “ประกอบธรุกจิสว่นตวัโดยไมม่ี

ลูกจ้าง” มีระดับที่สูงที่สุดในทุกช่วงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเทียบกับภูมิภาค

อื่น ในขณะที่กรุงเทพฯ มีสัดส่วนต่ำาที่สุดในช่วงอายุ 50 ปีถึง 69 ปี ตามด้วยภาคกลาง 

ซึ่งมีสัดส่วนที่ต่ำาที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นในช่วงอายุ 70 - 79 ปี

 สำาหรับสถานภาพการทำางานในลักษณะ “การช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับ 

ค่าจ้าง” ในช่วงอายุ 50 ปีถึง 74 ปี พบว่า มีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงกว่าอย่างชัดเจนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืและภาคเหนอื ตามลำาดบั เมือ่เทียบกบัภมูภิาคอืน่ ขณะท่ีในกรงุเทพฯ 

มีสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ำาอยู่เพียงในช่วงร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 (อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำากัด

ของขนาดกลุม่ตวัอยา่ง ทีอ่าจมไีมม่ากเพยีงพอในบางภมูภิาครวมถงึกรงุเทพฯ เมือ่จำาแนก
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ตามภูมิภาค โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 75 ปีขึ้นไป  ส่งผลให้สัดส่วนของสถานภาพการทำางาน

ในช่วงอายุ 75 ปีขึ้นไปค่อนข้างมีความแปรปรวนสูง)

 สัดส่วนของผู้ท่ีทำางานหรือมีงานทำาในสถานภาพ “ลูกจ้างเอกชน” มีแนวโน้มลดลง 

ตามช่วงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนของประชากรในทุกภูมิภาค โดยเปรียบเทียบ สัดส่วนน้ีสูงท่ีสุดในกรุงเทพฯ 

ตามด้วยภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีมีสัดส่วนของ 

ผู้ท่ีทำางานในสถานภาพการทำางานเป็นลูกจ้างภาครัฐค่อนข้างต่ำากว่าในภูมิภาคอ่ืนๆ อย่าง

ชัดเจน

จำาแนกตามกลุ่มอายุและจังหวัด

รูป 3.24  ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน)  

  ใน 4 สถานภาพการทำางานรายจังหวัด พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

Min. 39.0%

Max. 80.6%

Mean 62.1%

S.D. 7.9%

Min. 1.4%

Max. 39.6%

Mean 20.4%

S.D. 6.6%
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ตาราง 3.2 จังหวัดที่มีร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) สูงที่สุด 

     และต่ำาที่สุด ในแต่ละสถานภาพการทำางาน พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

10 สูงสุด: พ.ศ. 2562

ประกอบธุรกิจส่วนตัวฯ ช่วยธุรกิจครัวเรือนฯ ลูกจ้างภาคเอกชน ลูกจ้างภาครัฐ

1 สุรินทร์ ยโสธร นราธิวาส สตูล

2 นครพนม อุบลราชธานี สมุทรปราการ ปราจีนบุรี

3 มหาสารคาม อุดรธานี นนทบุรี สระบุรี

4 ร้อยเอ็ด มุกดาหาร กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี

5 อำานาจเจริญ น่าน ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา

6 หนองบัวลำาภู ชัยภูมิ สมุทรสาคร ชัยนาท

7 ภูเก็ต กาฬสินธุ์ พระนครศรีอยุธยา สกลนคร

8 ชุมพร บึงกาฬ สระบุรี สระแก้ว 

9 กำาแพงเพชร แม่ฮ่องสอน ราชบุรี กรุงเทพมหานคร

10 นครราชสีมา ตาก ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี

Min. 0.2%

Max. 32.2%

Mean 8.9%

S.D. 7.4%

Min. 0.0%

Max. 8.9%

Mean 2.5%

S.D. 1.8%
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10 ต่ำาสุด: พ.ศ. 2562

ประกอบธุรกิจส่วนตัวฯ ช่วยธุรกิจครัวเรือนฯ ลูกจ้างภาคเอกชน ลูกจ้างภาครัฐ

1 ปราจีนบุรี ภูเก็ต หนองบัวลำาภู ยะลา

2 ปทุมธานี สมุทรปราการ ยโสธร อุบลราชธานี

3 สระบุรี นนทบุรี กาฬสินธุ์ มุกดาหาร

4 นราธิวาส ระนอง แม่ฮ่องสอน กระบี่

5 สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร มุกดาหาร ระนอง

6 กรุงเทพมหานคร พังงา อุบลราชธานี ราชบุรี

7 พระนครศรีอยุธยา สุราษฎร์ธานี มหาสารคาม นครสวรรค์

8 ตรัง กระบี่ กำาแพงเพชร สมุทรสาคร

9 กาญจนบุรี สตูล สกลนคร เชียงราย

10 นนทบุรี นครพนม ขอนแก่น นครปฐม

 เมื่อจำาแนกเป็นรายจังหวัดทั่วประเทศ พบว่า สัดส่วนของประชากรอายุ 60 ปีขึ้น

ไปที่ยังคงทำางาน โดยมีสภาพการทำางานเป็น “การประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง”  

มค่ีาอยูใ่นชว่งระหวา่งรอ้ยละ 39.0 และรอ้ยละ 80.6 โดยจงัหวดัทีม่สีดัสว่นสงูทีส่ดุ สว่นใหญ่

อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น สุรินทร์ นครพนมมหาสารคาม ร้อยเอ็ด อำานาจเจริญ 

และหนองบัวลำาภู เป็นต้น ขณะที่จังหวัดที่มีสัดส่วนต่ำาที่สุด ส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง เช่น 

ปราจีนบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดในเขตปริมณฑล รวมถึงกรุงเทพฯ

 สำาหรับสัดส่วนของแรงงานอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีสถานภาพการทำางานเป็นการ 

“ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง” พบว่ามีค่าอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 20.4 และ 

39.6 จังหวัดที่มีสัดส่วนนี้สูงที่สุด ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นกัน 

เช่น ยโสธร อุบลราชธานี อุดรธานี มุกดาหาร เป็นต้น ขณะที่จังหวัดที่มีสัดส่วนต่ำาที่สุด  

สว่นใหญเ่ปน็จงัหวดัในภาคใต้ เช่น ภูเกต็ ระนอง พงังา สุราษฎรธ์าน ีและกระบี ่และกรุงเทพฯ  

รวมถึงจังหวัดในเขตปริมณฑล เช่น สมุทรปราการ และนนทบุรี

 ในสว่นของการทำางานทีมี่สถานภาพเปน็ “ลูกจ้างภาคเอกชน” พบวา่ คดิเป็นสัดส่วน

ของแรงงานสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 0.2 และ 32.2 จังหวัดที่มีสัดส่วนที่

สูงที่สุด ได้แก่ นราธิวาส และจังหวัดในเขตปริมณฑล รวมถึงกรุงเทพฯ เช่น สมุทรปราการ 

นนทบรุ ีขณะทีจ่งัหวดัทีมี่สดัสว่นทีต่่ำาทีส่ดุ สว่นใหญเ่ปน็จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

เช่น หนองบัวลำาภู ยโสธร กาฬสินธุ์ เป็นต้น สัดส่วนของผู้ที่ทำางานในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

ที่มีสภาพการทำางานเป็น “ลูกจ้างภาครัฐ” คิดเป็นเพียงร้อยละ 2.5 ของผู้ที่ทำางานทั้งหมด 
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โดยในระดับจังหวัดมีสัดส่วนอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 0 และ 8.9 ในจังหวัดที่มีสัดส่วนสูง

ที่สุดได้แก่ สตูล ตามด้วย หลายจังหวัดในเขตภาคกลาง เช่น ปราจีนบุรี สระบุรี ปทุมธานี 

พระนครศรีอยุธยาและชัยนาท

3.2.2   แนวโน้ม พ.ศ. 2547 - 2562

รูป 3.25 สถานภาพการทำางานของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน)  

 พ.ศ. 2547 ถึง 2562 (ไตรมาส 3)

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพการทำางานของกลุ่มประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 

ที่ยังคงทำางานหรือมีงานทำา ในช่วงปี 2547 - 2562 พบว่า “การประกอบธุรกิจส่วนตัวโดย

ไมม่ลีกูจ้าง” มสีดัสว่นสงูทีส่ดุมาโดยตลอด โดยมสัีดส่วนทีไ่ม่เปลีย่นแปลงมากนกัอยูใ่นชว่ง

รอ้ยละ 60-63 ของแรงงานผูส้งูอายทุัง้หมด การทำางานในลกัษณะการ “ช่วยธรุกจิครวัเรอืน

โดยไม่ได้รับค่าจ้าง” มีสัดส่วนที่สูงมากเป็นอันดับ 2 มาโดยตลอด โดยมีการเปลี่ยนแปลง

ของสัดส่วนไม่มากเช่นกัน อยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 19-20 ของจำานวนแรงงานผู้สูงอายุ

 สำาหรับสภาพการทำางานที่เป็น “ลูกจ้างภาคเอกชน” ซึ่งมีสัดส่วนสูงเป็นอันดับ 3 

กลบัพบวา่มแีนวโนม้ลดลงจากประมาณรอ้ยละ 12-13 ในชว่งป ี2547-2552 เหลอืประมาณ

รอ้ยละ 9 ของแรงงานสงูอายทุัง้หมด ในช่วงปี 2556-2562 ในขณะทีส่ดัสว่นของแรงงานสงู

อายทุีม่สีถานภาพการทำางานเปน็ “นายจา้ง” ไมเ่ปลีย่นแปลงมากโดยอยูใ่นชว่งรอ้ยละ 3-5 

และสถานภาพการทำางาน “ลกูจา้งภาครฐั” มแีนวโนม้เพิม่ขึน้เลก็นอ้ยโดยอยูใ่นชว่งรอ้ยละ 

1.3 ถึง 2.5 ระหว่างปี 2547 - 2562
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3.3 (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) ภาคเศรษฐกิจ

 สำาหรบัตวัชีว้ดัที ่3 เปน็ขอ้มูลเกีย่วกบั “ภาคเศรษฐกจิ” ทีแ่รงงานตัง้แตอ่าย ุ50 ปขีึน้

ไปทำางานอยูซ่ึง่ได้จากการสำารวจภาวะการทำางานของประชากร โดยเปน็ตวัชีว้ดัทีค่รอบคลมุ

เฉพาะประชากรทีม่ลีกัษณะการทำางานเปน็ “ผูท้ีท่ำางานหรอืมงีานทำาเทา่นัน้” ไมร่วมผูท้ีไ่มม่ี

งานทำาอยู่นอกกำาลังแรงงาน

 ภาคเศรษฐกิจของการทำางานหรือมีงานทำานี้ แบ่งออกเป็น 3 ภาค ได้แก่ ภาค

เกษตรกรรม ภาคการผลิต และภาคการบริการและการค้า

3.3.1  สถานการณ์ พ.ศ. 2562

 ภาพรวมและจำาแนกตามกลุ่มอายุและเพศ

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสำารวจ พ.ศ. 2562 ในกลุ่มประชากรอายุ 60 ปีขึ้น

ไป เฉพาะผู้ที่ยังคงทำางานหรือมีงานทำา พบว่า ภาคเศรษฐกิจที่มีการทำางานของประชากร 

กลุ่มนี้มากที่สุด คือ ภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 60.3 ในลำาดับถัดมา คือ ภาคการบริการและ

การค้า ร้อยละ 32.1 และภาคการผลิต ร้อยละ 7.6 ตามลำาดับ

รูป 3.26 ภาคเศรษฐกิจของการทำางานของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน)  

  พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)
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 หากพิจารณาตามเพศ พบว่า ภาคเกษตรกรรมเป็นภาคเศรษฐกิจหลักที่ประชากร

สูงอายุส่วนใหญ่ทำางานหรือมีงานทำาอยู่ ในท้ังเพศชายและเพศหญิง (ร้อยละ 64.7 และ 

54.3 ตามลำาดับ) และในลำาดับถัดมาได้แก่ ภาคการบริการและการค้า และภาคการผลิต 

ตามลำาดับ แต่สังเกตได้ว่า ประชากรสูงอายุชายมีสัดส่วนที่ทำางานในภาคการเกษตรที่ 

สูงกว่าเพศหญิง ในขณะที่ประชากรสูงอายุหญิงมีสัดส่วนท่ีทำางานในภาคการบริการและ

การค้าและภาคการผลิตที่สูงกว่าเพศชาย

 จำาแนกตามเขตทีอ่ยูอ่าศัย พบวา่ ภาคเศรษฐกจิของการทำางานในประชากรสงูอายุ

เขตเมอืงและเขตชนบท คอ่นขา้งมคีวามแตกตา่งกนั โดยประชากรสงูอายเุขตเมอืงโดยสว่น

ใหญ่ ทำางานในภาคการบริการและการค้ามากถึงร้อยละ 52.9 ขณะที่ประชากรสูงอายุเขต

ชนบทส่วนใหญ่ ทำางานในภาคเกษตรกรรมถึง    ร้อยละ 73.2 นอกจากนี้ ประชากรสูงอายุ

เขตเมืองถึงร้อยละ 10.5 ทำางานในภาคการผลิต ขณะที่ในเขตชนบทมีเพียงร้อยละ 6.0

 เมื่อจำาแนกตามภูมิภาค พบว่า กรุงเทพฯ มีลักษณะการทำางานของประชากร 

สูงอายุ เมื่อพิจารณาจากภาคเศรษฐกิจท่ีค่อนข้างแตกต่างจากภูมิภาคอื่นอย่างชัดเจน  

โดยมากถงึรอ้ยละ 88.5 ของการทำางานในประชากรสงูอายุกรงุเทพฯ เปน็การทำางานในภาค

การบริการและการค้า และอีกร้อยละ 10.1 เป็นการทำางานในภาคการผลิต ภาคกลางเป็น

อกีภมูภิาคทีม่ลีกัษณะคอ่นขา้งแตกตา่งจากภมูภิาคอืน่ โดยประชากรสงูอายทุีย่งัคงทำางาน

ส่วนใหญ่มากถึงเกือบครึ่งหรือร้อยละ 49.2 ทำางานในภาคการบริการและการค้า ขณะที่ใน

ภมูภิาคอืน่ ประชากรสงูอายสุว่นใหญม่กีารทำางานในภาคเกษตรกรรมเปน็หลัก โดยเฉพาะ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีสัดส่วนมากถึง ร้อยละ 79.1
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รูป 3.27 ภาคเศรษฐกิจของการทำางานของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน)  

  จำาแนกรายกลุ่มอายุ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

 เมื่อพิจารณาภาคเศรษฐกิจของการทำางาน ของผู้ที่ทำางานหรือมีงานทำาเป็น 

รายกลุ่มอายุ 5 ปี ตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป พบว่า ในช่วงอายุ 50 - 54 ปี การทำางานส่วนใหญ่

เป็นการทำางานในภาคการบริการและการค้ามากถึงร้อยละ 47.3 ซึ่งสูงกว่าการทำางานใน 

ภาคเกษตรกรรม ที่มีสัดส่วนร้อยละ 10.3 ขณะที่ภาคการผลิตมีเพียงร้อยละ 11.4

 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุที่เพิ่มสูงขึ้น เห็นได้ว่าสัดส่วนของผู้ที่ทำางานในภาคการ

บริการและการค้ามีแนวโน้มลดต่ำาลงจนถึงกลุ่มอายุ 75 - 79 ปี ที่เริ่มมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น

ในกลุ่มผู้ที่ยังคงทำางาน ซึ่งตรงกันข้ามกับ การทำางานในภาคเกษตรกรรม ที่มีแนวโน้มเพิ่ม 

สูงขึ้นตามกลุ่มอายุ จนถึงอายุ 75 - 79 ปี ที่สัดส่วนเริ่มลดลงในกลุ่มผู้ที่ยังคงทำางาน สำาหรับ

สัดส่วนผู้ที่ทำางานในภาคการผลิต พบว่า มีแนวโน้มลดลงในช่วงอายุ 50 - 64 ปี และในกลุ่ม

ผู้ที่ยังคงทำางานตั้งแต่อายุ 65 ขึ้นไป พบว่า มีแนวโน้มของสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังค่อนข้าง 

ต่ำากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนผู้ที่ทำางานในภาคเกษตรกรรมและภาคการบริการและ

การค้า



53

รูป 3.28 ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) ในแต่ละภาคเศรษฐกิจ 

  ของการทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุในภาพรวมและตามเพศ พ.ศ. 2562   

  (ไตรมาส 3)

 (ก)	 ภาคเกษตรกรรม

	 (ข)	 ภาคการผลิต

	 (ค)	 ภาคการบริการและการค้า
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 จากการจำาแนกประชากรตามกลุ่มอายุ 5 ปีต้ังแต่อายุ 50 ปีข้ึนไป ภาพรวมพบว่า 

สัดส่วนของผู้ท่ีทำางานใน “ภาคเกษตรกรรม” เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 41.3 ในช่วงอายุ 50 - 54 ปี 

เป็นร้อยละ 62.7 ในช่วงอายุ 70 - 74 ปี และลดลงหลังจากช่วงอายุดังกล่าว จนเหลือเพียง

ร้อยละ 43.9 ในกลุ่มประชากรอายุ 80 ปีขึ้นไปที่ยังคงทำางานในทุกช่วงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปี

ขึ้นไป พบว่า ประชากรเพศชายที่ยังคงทำางาน มีสัดส่วนที่ทำางานในภาคเกษตรกรรมสูงกว่า

ประชากรเพศหญงิ โดยมีสดัสว่นทีแ่ตกต่างกนัระหวา่งเพศชายและเพศหญงิเพิม่ขึน้ตามกลุม่

อายุที่เพิ่มขึ้น

 สำาหรับการทำางานใน “ภาคการผลิต” พบว่ามีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 11.4 ในกลุ่ม

คนทำางานช่วงอายุ 50 - 54 ปี โดยมีสัดส่วนลดลงในช่วงอายุท่ีเพ่ิมขึ้นเหลือเพียงร้อยละ 

7.0 ในกลุ่มคนทำางานช่วงอายุ 60 - 64 ปี  หลังจากนั้น จึงมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นและคิดเป็น 

รอ้ยละ 17.3 ของกลุม่คนทำางานในชว่งอาย ุ80 ปขีึน้ไป เมือ่จำาแนกตามเพศ พบวา่ ประชากร

เพศหญงิทีย่งัคงทำางานมีสดัสว่นทีท่ำางานในภาคการผลิต สูงกวา่เพศชายในเกอืบทุกชว่งอายุ

ตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป (ยกเว้นกลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไป)

 ในส่วนของการทำางานใน “ภาคการบริการและการค้า” พบว่า คิดเป็นสัดส่วนที ่

ร้อยละ 47.3 ของกลุ่มคนทำางานในช่วงอายุ 50 - 54 ปี โดยมีสัดส่วนที่ลดลงต่อเนื่องตาม

อายุที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มคนทำางาน เหลือเพียงร้อยละ 29.4 ในกลุ่มคนทำางานอายุ 70 - 74 ปี

กอ่นทีจ่ะเพิม่ขึน้หลงัจากนัน้เปน็รอ้ยละ 38.8 ในกลุม่ผูท้ีท่ำางานอายุ 80 ปีขึน้ไป เมือ่เปรยีบ

เทียบระหว่างประชากรเพศชายและเพศหญิงที่ยังคงทำางาน พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีสัดส่วนที่

ทำางานในภาคการบริการและการค้า ไม่แตกต่างกันมากในช่วงอายุ 50 - 64 ปี แต่ตั้งแต่อายุ 

65 ปีขึ้นไป พบว่า มีสัดส่วนของประชากรเพศหญิงที่ทำางานในภาคการบริการและการค้าที่

สูงกว่าสัดส่วนของประชากรเพศชายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
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	 จำาแนกตามกลุ่มอายุและเขตที่อยู่

รูป 3.29  ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) ในแต่ละภาค 

   เศรษฐกิจของการทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุ และตามเขตที่อยู่อาศัย  

   พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

 (ก) ภาคเกษตรกรรม

 (ข) ภาคการผลิต

 (ค) ภาคการบริการและการค้า
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 เม่ือพิจารณาตามเขตท่ีอยู่อาศัย พบว่า สัดส่วนของผู้ท่ียังคงทำางานหรือมีงานทำา 

“ภาคเกษตรกรรม” ในกลุ่มประชากรอายุ 50 ปีข้ึนไป ในเขตชนบทสูงกว่าในเขตเมือง ในทุก

ช่วงกลุ่มอายุ โดยในเขตชนบทมีสัดส่วนท่ีทำางานในภาคเกษตรกรรมประมาณมากกว่าร้อยละ 

60  ในทุกช่วงอายุ ขณะท่ีในเขตเมืองมีสัดส่วนอยู่ระหว่างในช่วงร้อยละ 20-40

 ในส่วนของการทำางาน “ภาคการผลิต” พบความแตกต่างระหว่าง 2 เขตที่อยู่อาศัย

เชน่กนั โดยประชากรในเขตเมอืงทีย่งัคงทำางานมสีดัสว่นการทำางานในภาคการผลติทีส่งูกวา่

ประชากรในเขตชนบทในทุกกลุ่มอายุโดยเฉพาะในช่วงอายุตั้งแต่ 50 ปีถึง 74 ปี

 สำาหรับการทำางาน “ภาคการบริการและการค้า” เมื่อจำาแนกตามเขตท่ีอยู่อาศัย  

พบว่ามีลักษณะที่ตรงข้ามกับการทำางานในภาคเกษตรกรรม โดยมีสัดส่วนของประชากรท่ี

ยังคงทำางานอยู่ในภาคการบริการและการค้าในเขตเมืองที่สูง (ประมาณร้อยละ 50 ขึ้นไป

ในทกุชว่งอาย)ุ และสงูกว่าสดัสว่นของประชากรทีท่ำางานในเขตชนบทคอ่นขา้งชดัเจนตลอด

ทุกช่วงอายุ

 จำาแนกตามกลุ่มอายุและภูมิภาค

รูป 3.30 ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) ในแต่ละภาคเศรษฐกิจ 

   ของการทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุในภาพรวมและตามภูมิภาค พ.ศ. 2562  

  (ไตรมาส 3)

(ก)	 ภาคเกษตรกรรม



57

(ข)	 ภาคการผลิต

(ค)	 ภาคการบริการและการค้า

 เมื่อจำาแนกตามภูมิภาค สัดส่วนของผู้ท่ีทำางาน ”ภาคเกษตรกรรม” มีระดับท่ี 

สูงที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และต่ำาที่สุดหรือเกือบไม่มี

เลยในกรุงเทพฯ  ในภาคกลาง สัดส่วนของ  ผู้ที่ทำางานภาคเกษตรกรรมค่อนข้างต่ำาเช่นกัน

เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะภาคใต้ ภาคเหนือ รวมถึง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แต่มีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นตามช่วงอายุของประชากร
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 สำาหรับการทำางาน “ภาคการผลิต” ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะสำาหรับกรุงเทพฯ ทำาให้แบบแผนการเปลี่ยนแปลงของ

สัดส่วนของผู้ที่ทำางานในภาคการผลิตตาม  ช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นไม่ชัดเจน แต่หากพิจารณาใน

ช่วงอายุกอ่น 60 ปี จะเหน็ได้วา่การทำางานของประชากรใน กลุ่มอาย ุ50 - 59 ป ีในกรงุเทพฯ 

และภาคกลาง มสีดัสว่นทีท่ำางานในภาคการผลติ สูงกว่าภมูภิาคอืน่คอ่นขา้งชดัเจน  แตห่ลงั

จากอายุ 60 ปีขึ้นไป ความแตกต่างระหว่างภูมิภาคค่อนข้างไม่ชัดเจน

 ในส่วนของผู้ที่ทำางานใน “ภาคการบริการและการค้า” เห็นได้ชัดว่า คิดเป็นสัดส่วน

ที่สูงที่สุดในกรุงเทพฯ เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น โดยมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ตลอด 

ทุกช่วงอายุ ภูมิภาคที่มีสัดส่วนผู้ที่ทำางานในภาคการบริการค้าสูง เป็นอันดับถัดมา ได้แก่ 

ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำาดับ

	 จำาแนกตามกลุ่มอายุและจังหวัด

รูป 3.31 ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) ในแต่ละภาคเศรษฐกิจ 

  ของการทำางาน รายจังหวัด พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

(ก) ภาคเกษตรกรรม  (ข) ภาคการผลิต  (ค) ภาคการบรกิารและการคา้

Min. 1.5%

Max. 88.9%

Mean 60.3%

S.D. 20.3%

Min. 0.0%

Max. 20.8%

Mean 7.6%

S.D. 4.9%

Min. 8.6%

Max. 88.5%

Mean 32.1%

S.D. 17.9%
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ตาราง 3.3 จงัหวดัทีม่รีอ้ยละของประชากรอาย ุ60 ปขีึน้ไป (เฉพาะผูท้ีท่ำางาน) สงูทีส่ดุและ 

    ต่ำาที่สุด ในแต่ละภาคเศรษฐกิจของการทำางาน พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

10 สูงสุด: พ.ศ. 2562 10 ต่ำาสุด: พ.ศ. 2562

ภาคการผลิต ภาคเกษตรกรรม ภาคการบริการฯ ภาคการผลิต ภาคเกษตรกรรม ภาคการบริการฯ

1 สมุทรสาคร ศรีสะเกษ กรุงเทพมหานคร ยะลา กรุงเทพมหานคร ศรีสะเกษ

2 สมุทรสงคราม อำานาจเจริญ สมุทรปราการ อุดรธานี สมุทรปราการ อำานาจเจริญ

3 แพร่ ร้อยเอ็ด นนทบุรี นราธิวาส นนทบุรี ยโสธร

4 ชลบุรี บุรีรัมย์ ภูเก็ต อำานาจเจริญ ภูเก็ต บุรีรัมย์

5 พระนครศรีอยุธยา ยะลา ปทุมธานี สตูล ชลบุรี อุบลราชธานี

6 นครพนม ยโสธร ชลบุรี ร้อยเอ็ด ปทุมธานี ร้อยเอ็ด

7 เชียงใหม่ อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา พังงา พระนครศรีอยุธยา บึงกาฬ

8 ปทุมธานี บึงกาฬ สระบุรี หนองคาย สระบุรี มุกดาหาร

9 ราชบุรี มุกดาหาร ปราจีนบุรี ศรีสะเกษ สมุทรสาคร ยะลา

10 เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน ระยอง เลย สมุทรสงคราม กาฬสินธุ์

 หากพจิารณาขอ้มลูเปน็รายจงัหวดัทัว่ประเทศ ในกลุม่ประชากรอาย ุ60 ปทีีย่งัคง

ทำางานหรอืมงีานทำา พบวา่ การทำางาน “ภาคเกษตรกรรม” มสีดัสว่นท่ีสงูคอ่นขา้งชดัเจนใน

ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนการทำางานในภาคเกษตรกรรมสูงที่สุด 

8 ใน 10 จังหวัดแรก อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืไดแ้ก ่ศรสีะเกษ อำานาจเจรญิ รอ้ยเอด็ 

บุรีรัมย์ ยโสธร อุบลราชธานี บึงกาฬ มุกดาหาร ขณะที่จังหวัดที่มีสัดส่วนผู้ที่ทำางานใน 

ภาคเกษตรกรรมต่ำาที่สุด คือ กรุงเทพฯ และส่วนใหญ่เป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลและ 

ภาคกลาง เช่น สมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 

สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม เป็นต้น

 สำาหรับการทำางาน “ภาคการผลิต” จังหวัดที่มีผู้ที่ทำางานในภาคนี้ คิดเป็นสัดส่วน

ที่สูง ส่วนใหญ่อยู่ในเขตปริมณฑลและภาคกลาง เช่น สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี 

พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี เป็นต้น รวมถึงบางพ้ืนท่ีในภาคเหนือ เช่น แพร่ และ

เชียงใหม่ และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น นครพนม ขณะที่จังหวัดที่มีสัดส่วนการ

ทำางานในภาคการผลิตค่อนข้างต่ำา เป็นพื้นที่บางส่วนในภาคใต้ เช่น ยะลา นราธิวาส สตูล 

และพังงา เป็นต้น และบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เช่น อุดรธานี อำานาจเจริญ 

ร้อยเอ็ดหนองคาย และศรีสะเกษ เป็นต้น
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 ในส่วนของ “ภาคการบริการและการค้า” จังหวัดท่ีมีสัดส่วนการทำางานในภาคนี ้

สูงที่สุด ได้แก่กรุงเทพฯ และจังหวัดในเขตปริมณฑลและภาคกลาง เช่น สมุทรปราการ 

นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรีพระนครศรีอยุธยา และสระบุรี เป็นต้น และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็น

เมืองใหญ่และเมืองท่องเที่ยวหลักในภาคใต้

3.3.2   แนวโน้ม พ.ศ. 2547 - 2562

รูป 3.32 ภาคเศรษฐกิจของการทำางานของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเฉพาะผู้ที่ทำางาน  

  พ.ศ 2547 – 2562 (ไตรมาส 3)
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 จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาคเศรษฐกิจของการทำางานในกลุ่มประชากรอายุ 60 ปี

ขึ้นไป ที่ยังคงทำางานหรือมีงานทำา จากชุดข้อมูลการสำารวจภาวะการทำางานของประชากร

ปี 2547 - 2562 พบว่า การทำางาน “ภาคเกษตรกรรม” มีสัดส่วนของผู้ท่ีทำางานสูงท่ีสุด 

มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของผู้ท่ีทำางานในภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลง 

เล็กน้อย จากร้อยละ 64.3 ในปี 2547 เป็นร้อยละ 62.7 และ 61.7 ในปี 2552 และ 2557 

ตามลำาดับ และลดลงเหลือร้อยละ 63 ในปี 2562

 การทำางาน “ภาคการบริการและการค้า” มีสัดส่วนมากเป็นอันดับที่ 2 ในกลุ่ม

ประชากรสูงอายุที่ยังคงทำางาน รองจากภาคเกษตรกรรม โดยที่สัดส่วนของผู้ที่ทำางานใน

ภาคการบริการและการค้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด จากร้อยละ 27.6 ในปี 2547 

เป็นร้อยละ 28.0 และ 30.1 ในปี 2552 และ 2557 ตามลำาดับ และเพิ่มเป็นร้อยละ 32.1 

ล่าสุดในปี 2562

 สำาหรับการทำางานใน “ภาคการผลิต” มีสัดส่วนค่อนข้างทรงตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 

7 - 9 ของประชากรสูงอายุที่ยังคงทำางานมาโดยตลอด

 ในภาพรวมโดยสรุปจะเห็นได้ว่า ในช่วงที่ผ่านมาการทำางานของประชากรสูงอายุ

ไทย แม้ส่วนใหญ่จะยังคงอยู่ในภาคเกษตรกรรม แต่มีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอด ในขณะ

ที่สัดส่วนผู้ที่ทำางานในภาคการบริการและการค้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น



62

3.4 (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) อาชีพ

 ในส่วนนี้เป็นข้อมูลตัวชี้วัด “อาชีพ” ของกลุ่มประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่ยังคงมี

ลกัษณะการทำางานเปน็ “ผูท่ี้ทำางานหรอืมีงานทำา” โดยไมร่วมกลุม่ผูท้ีไ่มม่งีานทำาหรอือยูน่อก

กำาลังแรงงาน

 ในการนำาเสนอขอ้มูลอาชพีของผูท้ีย่งัคงทำางาน ซึง่ไดจ้ากขอ้มลูการสำารวจภาวะการ

ทำางานของประชากร ถูกจัดกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่มอาชีพย่อย ได้แก่ 1) ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติ

งานที่เกี่ยวข้อง 2) ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโสและผู้บัญญัติกฎหมาย 3) ผู้ปฏิบัติงานที่

มีฝีมือในด้านการเกษตร ป่าไม้และประมง      4) ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน 5) พนักงาน

บริการและผู้จำาหน่ายสินค้า และ 6) อาชีพในลักษณะอื่นๆ

3.4.1   สถานการณ์ พ.ศ. 2562

 ภาพรวมและจำาแนกตามกลุ่มอายุและเพศ

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสำารวจภาวะการทำางานของประชากร พ.ศ. 2562 

ในกลุ่มประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ยังคงทำางานหรือมีงานทำา ในภาพรวมท้ังประเทศ  

พบว่า ส่วนใหญ่โดยมีสัดส่วนสูงที่สุดถึงร้อยละ 58.7 ทำางานในลักษณะอาชีพ “ผู้ปฏิบัติงาน

ที่มีฝีมือในด้านการเกษตรฯ” ลำาดับที่ 2 เป็นการทำางานในลักษณะอาชีพ “พนักงานบริการ

และผู้จำาหน่ายสินค้า” ร้อยละ 18.7 และลำาดับที่ 3 ในลักษณะอาชีพ “ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติ

งานที่เกี่ยวข้อง” ร้อยละ 8.3

รูป 3.33 อาชีพของประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)
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 เมื่อจำาแนกตามเพศ พบว่า การทำางานของประชากรสูงอายุทั้งเพศชายและ

เพศหญิง ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอาชีพ “ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรฯ” เป็นหลัก 

ตามด้วยอาชีพ “พนักงานบริการและผู้จำาหน่ายสินค้า” และ “ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานท่ี

เกี่ยวข้อง” ตามลำาดับ อย่างไรก็ตาม สังเกตได้ว่าการทำางานของผู้สูงอายุเพศชายมีสัดส่วน

อยู่ในกลุม่อาชพีผูป้ฏิบติังานทีมี่ฝมืีอในด้านการเกษตร และผูจั้ดการ ข้าราชการระดบัอาวโุส

และผู้บัญญตักิฎหมายทีส่งูกวา่เพศหญงิ ในทางตรงกนัขา้มผูส้งูอายุเพศหญงิมสีดัสว่นของ

ผู้ที่ทำางานในกลุ่มอาชีพพนักงานบริการและผู้จำาหน่ายสินค้า รวมถึงผู้ประกอบอาชีพงาน

พื้นฐาน ที่สูงกว่าเพศชาย

 หากพิจารณาตามเขตที่อยู่อาศัย พบว่า ประชากรสูงอายุในเขตชนบท มีสัดส่วน

ของผู้ที่ทำางานในกลุ่มอาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรฯ ที่สูงมากถึงร้อยละ 

71.3 และสูงกว่าในเขตเมืองอย่างเห็นได้ชัด  ขณะที่ผู้สูงอายุในเขตเมืองมีลักษณะของการ

ประกอบอาชีพที่มีความหลากหลายมากกว่า โดยมีผู้ท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานท่ีมีฝีมือในด้าน

การเกษตรฯ เพียงร้อยละ 35.5 โดยที่อีกประมาณร้อยละ 32.0  เป็นพนักงานบริการและ

ผู้จำาหน่ายสินค้า ส่วนการทำางานในลักษณะอาชีพผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโสและ 

ผู้บัญญัติกฎหมาย ผู้ประกอบอาชีพพื้นฐาน รวมถึงช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง  

มีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงกว่าการทำางานในเขตชนบท

 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างภูมิภาคต่างๆ กรุงเทพฯ มีลักษณะอาชีพของการทำางาน

ในกลุ่มผู้สูงอายุที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่น การทำางานของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ร้อยละ 47.1 

เป็นในลกัษณะอาชพีพนกังานบรกิารและผูจ้ำาหนา่ยสนิคา้ ในลำาดบัถดัมารอ้ยละ 15.5 เปน็

ลกัษณะอาชพีผูจ้ดัการ ขา้ราชการระดับอาวโุส และผูบ้ญัญตักิฎหมาย ตามดว้ยรอ้ยละ 14.1 

ที่เป็นลักษณะอาชีพผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน ในภูมิภาคอ่ืนๆ ท้ังภาคใต้ ภาคเหนือ  

โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การทำางานของผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นการทำางาน

ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรฯ เป็นหลัก มากกว่าร้อยละ 60 ในขณะที ่

ภาคกลางมีสัดส่วนที่ต่ำากว่าอยู่ที่ร้อยละ 38.2 โดยที่มีการทำางานของผู้สูงอายุในอาชีพ

พนักงานบริการและผู้จำาหน่ายสินค้าถึงร้อยละ 28.9 ซึ่งสูงกว่าสัดส่วนการทำางานของ 

ผู้สูงอายุในภูมิภาคอื่นอย่างเห็นได้ชัด
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รูป 3.34 อาชีพของประชากรอายุ 50 ปี ขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) จำาแนกรายกลุ่มอายุ  

  พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

 เมื่อพิจารณาอาชีพของผู้ท่ีทำางานหรือมีงานทำา เป็นรายกลุ่มอายุ 5 ปีตั้งแต่อายุ 

50 ปีขึ้นไป พบว่าผู้ที่ทำางานในอาชีพ “ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร” มีสัดส่วน

ที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับอาชีพในลักษณะอื่นในทุกช่วงอายุ โดยสัดส่วนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 

ตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นของคนทำางาน ตั้งแต่ท่ีร้อยละ 39.4 ในช่วงอายุ 50 - 54 ปี  

จนเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 61.9 ในช่วงอายุ 70 - 74 ปี ก่อนที่จะลดลงในช่วงอายุหลังจากนั้น  

จนเหลือร้อยละ 43.9 ในช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไป

 สำาหรับอาชีพใน “พนักงานบริการและผู้จำาหน่ายสินค้า” พบว่า มีแนวโน้มที่ 

ลดลงตามอายุของคนทำางานที่เพิ่มสูงขึ้น จากที่สัดส่วนร้อยละ 19.1 ในช่วงอายุ 50 - 54 ปี  

เป็นร้อยละ 17.9 ในช่วงอายุ 60 - 64 ปี หลังจากนั้นเริ่มมีสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นตั้งแต่อายุ  

65 ปีขึ้นไป

 ในขณะท่ีการทำางานในอาชีพ “ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง” มีสัดส่วนที ่

ลดลงในช่วงอายุ 50 ปี ถึง 69 ปี จากร้อยละ 9.3 ในช่วงอายุ 50 - 54 ปี เป็นร้อยละ 7.7 

ในช่วงอายุ 65 - 69 ปี ก่อนที่จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงอายุหลังจากนั้นจนเป็นร้อยละ 18.8  

ในกลุ่มคนทำางานที่อายุ 80 ปีขึ้นไป 

 ในส่วนของลักษณะอาชีพอื่นโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน มีแนวโน้ม

ลดลงตามช่วงอายที่เพิ่มขึ้นของคนทำางานวัยสูงอายุ อาชีพผู้จัดการข้าราชการระดับอาวุโส

และผู้บัญญัติกฎหมาย พบว่าตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นมาไป มีสัดส่วนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดจาก

ประมาณร้อยละ 10 ในช่วงอายุ 55 - 59 ปี เหลือไม่ถึงร้อยละ 5 ของผู้ที่ยังคงทำางานตั้งแต่

อายุ 60 ปีขึ้นไป
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รูป 3.35 ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปี ขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) ในอาชีพที่มีสัดส่วน 

  สูงที่สุด 3 อันดับแรก จำาแนกตามกลุ่มอายุ ในภาพรวมและตามเพศ  

  พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

 (ก)	ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร

	 (ข)	พนักงานบริการและผู้จำาหน่ายสินค้า
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 เมื่อพิจารณาประชากรตามกลุ่มอายุ 5 ปีตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป จำาแนกตามเพศ  

พบว่าสัดส่วนของผู้ที่ยังคงทำางานหรือมีงานทำาในอาชีพ “ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีฝีมือในด้าน

การเกษตร” มีระดับที่สูงกว่าในเพศชายเมื่อเทียบกับเพศหญิง โดยเฉพาะในช่วงกลุ่มอายุ

ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นความแตกต่างของสัดส่วนระหว่างเพศชายและ

เพศหญิงเพิ่มมากขึ้น

 สำาหรับอาชีพ “พนักงานบริการและผู้จำาหน่ายสินค้า” พบสัดส่วนการทำางานของ

ประชากรเพศหญิงสูงกว่าเพศชายในทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะในช่วงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งพบ

ความแตกต่างของสัดส่วนระหว่างเพศหญิงและเพศชายที่เพิ่มขึ้น

 ในการทำางานอาชีพ “ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง” พบว่า ในช่วงอายุก่อน 

65 ปี มีสัดส่วนการทำางานในกลุ่มประชากรเพศชายที่สูงกว่าเพศหญิง โดยสัดส่วนดังกล่าว

ลดลงตามอายุที่เพิ่มข้ึนในเพศชาย ขณะที่เพิ่มขึ้นตามอายุท่ีเพ่ิมข้ึนในเพศหญิง ทำาให้ใน

ช่วงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนของประชากรเพศหญิงที่ทำางานในอาชีพช่างฝีมือและ

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสูงกว่าเพศชายเล็กน้อย

	 (ค)	ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
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 จำาแนกตามกลุ่มอายุและเขตที่อยู่

รูป 3.36 ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปี ขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) ในอาชีพที่มีสัดส่วน 

 สูงที่สุด 3 อันดับแรก จำาแนกตามกลุ่มอายุ และตามเขตที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562  

 (ไตรมาส 3)

	 (ก)	ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร

	 (ข)	พนักงานบริการและผู้จำาหน่ายสินค้า
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	 (ค)	ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

 เมื่อจำาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย สำาหรับอาชีพ “ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีฝีมือในด้าน

การเกษตร” พบว่ามีสัดส่วนที่สูงอยู่ในช่วงร้อยละ 60-80 ของผู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไปที่ยังคง

ทำางานหรือมีงานทำาในเขตชนบท ในขณะที่สัดส่วนดังกล่าวมีระดับที่ต่ำากว่าโดยอยู่ในช่วง

ร้อยละ 20-40 ในกลุ่มของผู้ที่ยังคงทำางานหรือมีงานทำาในเขตเมือง

 ในทางตรงกนัขา้ม สำาหรบัอาชพี “พนักงานบรกิารและผูจ้ำาหนา่ยสนิคา้” กลบัพบว่า 

มีสัดส่วนของผู้ที่ทำางานในเขตเมืองสูงกว่าผู้ที่ทำางานในเขตชนบทอย่างชัดเจน โดยสัดส่วน

ของผู้ทีท่ำางานในเขตเมืองทีเ่ปน็พนกังานบรกิารและผูจ้ำาหนา่ยสนิคา้อยูใ่นชว่งรอ้ยละ 25-40 

โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้น

 ในสว่นของอาชพี “ชา่งฝมืีอและผูป้ฏิบตังิานท่ีเกีย่วข้อง” พบว่ามสัีดส่วนการทำางาน

ในกลุ่มผู้ที่ยังคงทำางานหรือมีงานทำาในเขตเมืองสูงกว่าเขตชนบท ตลอดช่วงกลุ่มอายุตั้งแต่

อายุ 50 ปีขึ้นไป โดยสัดส่วนดังกล่าวทั้งในเขตเมืองและชนบทเปลี่ยนแปลงไม่มากในช่วง

อายุ 50 ปีถึง 74 ปี ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงอายุหลังจากนั้น
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 จำาแนกตามกลุ่มอายุและภูมิภาค

รูป 3.37 ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปี ขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) ในอาชีพที่มีสัดส่วน 

 สูงที่สุด 3 อันดับแรก จำาแนกตามกลุ่มอายุ และตามภูมิภาค พ.ศ. 2562  

 (ไตรมาส 3)

	 (ก)	ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร

	 (ข)	พนักงานบริการและผู้จำาหน่ายสินค้า
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 เมือ่จำาแนกตามภูมิภาค พบวา่ สดัสว่นของผูท้ีย่งัคงทำางานหรอืมงีานทำาในลกัษณะ

อาชีพ “ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร” มีระดับท่ีสูงท่ีสุด ในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือในเกือบทุกช่วงอายุ ตามด้วยภาคเหนือและภาคใต้ ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกันในช่วง

อายุ 50 - 74 ปี ภาคกลาง และต่ำาที่สุดในกรุงเทพฯ ซึ่งมีสัดส่วนของผู้ที่ทำางานในอาชีพ

ลักษณะนี้เพียงร้อยละ 1 - 3 ตรงกันข้ามกับสัดส่วนของผู้ที่ยังคงทำางานหรือมีงานทำาใน

ลกัษณะอาชพี “พนกังานบรกิารและผู้จำาหนา่ยสนิคา้” ซึง่พบวา่มรีะดับท่ีสูงท่ีสุดในกรงุเทพฯ 

โดยเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นของคนทำางาน ตามมาด้วย ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ 

และต่ำาที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำาหรับการทำางานในลักษณะอาชีพ “ช่างฝีมือ

และผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง” พบว่ามีสัดส่วนที่ต่ำาท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วง

อายุ 50 - 74 ปี

	 (ค)	ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
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 จำาแนกตามกลุ่มอายุและจังหวัด

รูป 3.38 ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) ใน 3 อาชีพที่ม ี

  สัดส่วนสูงที่สุด  รายจังหวัด พ. ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

Min. 1.5%

Max. 88.8%

Mean 58.7%

S.D. 20.6%

Min. 4.9%

Max. 47.1%

Mean 18.7%

S.D. 9.8%

Min. 0.4%

Max. 19.7%

Mean 8.3%

S.D. 4.3%
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ตาราง 3.4 จังหวดัทีม่รีอ้ยละของประชากรอาย ุ60 ปขีึน้ไป (เฉพาะผูท้ีท่ำางาน) สงูทีส่ดุและ 

    ต่ำาที่สุดในแต่ละอาชีพ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

10 สูงสุด: พ.ศ. 2562 10 ต่ำาสุด: พ.ศ. 2562

ผู้ปฏิบัติงานที่

มีฝีมือในด้าน

การเกษตร

พนักงานบริการ  

และผู้จำาหน่าย

สินค้า

ช่างฝีมือและ

ผู้ปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้อง

ผู้ปฏิบัติงานที่

มีฝีมือในด้าน

การเกษตร

พนักงาน

บริการ  และ

ผู้จำาหน่าย

สินค้า

ช่างฝีมือและ

ผู้ปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้อง

1 ศรีสะเกษ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร ศรีสะเกษ ยะลา

2 อำานาจเจริญ ชลบุรี นครพนม สมุทรปราการ อำานาจเจริญ อำานาจเจริญ

3 ร้อยเอ็ด สมุทรปราการ เชียงราย นนทบุรี สกลนคร นราธิวาส

4 ยะลา ปทุมธานี ชลบุรี ชลบุรี บึงกาฬ หนองคาย

5 ยโสธร นนทบุรี แพร่ ภูเก็ต ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

6 อุบลราชธานี สมุทรสาคร นครนายก ปทุมธานี บุรีรัมย์ สตูล

7 บุรีรัมย์ นครปฐม ลำาพูน พระนครศรีอยุธยา ยโสธร อุดรธานี

8 บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สุรินทร์ ชุมพร

9 มุกดาหาร พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ สระบุรี กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ

10 แม่ฮ่องสอน สระบุรี ราชบุรี ราชบุรี ขอนแก่น นครสวรรค์

 เมือ่จำาแนกเปน็รายจังหวัดท่ัวประเทศ พบวา่ สดัสว่นของประชากรอายุ 60 ปขีึน้ไป

ทีย่งัคงทำางานโดยมีอาชพีเปน็ “ผูป้ฏิบติังานทีมี่ฝมีอืในดา้นการเกษตร” ค่อนขา้งสงูในจงัหวดั

ส่วนใหญ่ทั่วประเทศ  โดยมีค่าเฉลี่ยสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 58.7 พิจารณาในระดับจังหวัด  

มคีา่อยูใ่นช่วงระหว่างรอ้ยละ 1.8 - 88.8 ใน 10 จงัหวดัทีม่สีดัสว่นสงูทีส่ดุ สว่นใหญห่รอืมาก

ถึง 8 จังหวัดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ศรีสะเกษ อำานาจเจริญ ร้อยเอ็ด ยโสธร 

อุบลราชธานี บุรีรัมย์ บึงกาฬ มุกดาหาร ขณะที่จังหวัดที่มีสัดส่วนต่ำาที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ 

และจังหวัดในเขตปริมณฑล รวมถึงภาคกลาง เช่น สมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี ปทุมธานี 

พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น รวมถึงจังหวัดภูเก็ตในภาคใต้

 ในสว่นของการทำางานเปน็ “พนักงานบรกิารและผูจ้ำาหนา่ยสนิคา้” คา่เฉลีย่สดัสว่น

ทั้งประเทศอยู่ที่ร้อยละ 18.7 พิจารณาในระดับจังหวัด มีค่าอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 4.9 

- 47.1 จังหวัดที่มีสัดส่วนการทำางานในลักษณะอาชีพนี้สูงท่ีสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ ตามมา

ด้วยจังหวัดในเขตปริมณฑลและภาคกลาง เช่น ชลบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี 



73

สมุทรสาคร และนครปฐม เป็นต้น ส่วนจังหวัดที่มีสัดส่วนต่ำาที่สุด 10 จังหวัดแรก ทั้งหมด

อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ศรีสะเกษ อำานาจเจริญ สกลนคร บึงกาฬ ร้อยเอ็ด 

บุรีรัมย์ และยโสธร เป็นต้น

 สำาหรับอาชีพ “ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง” ค่าเฉลี่ยส่วนของคนทำางาน

ทั่วประเทศเท่ากับร้อยละ 8.3 พิจารณาในระดับจังหวัด มีค่าอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 0.4 

- 19.7 จังหวัดที่มีสัดส่วนการทำางานในลักษณะอาชีพนี้สูงที่สุด 10 จังหวัดแรก กระจายอยู่

ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เช่น พระนครศรีอยุธยานครพนม เชียงราย ชลบุรี แพร่ และ

นครนายก เปน็ตน้ ขณะทีจ่งัหวัดทีมี่สดัสว่นการทำางานในลกัษณะอาชพีนีต้่ำาทีส่ดุ สว่นใหญ่

อยูใ่นภาคใต ้เชน่ ยะลา นราธิวาส สตลู ชมุพร และบางจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

เช่น อำานาจเจริญ หนองคาย ร้อยเอ็ด อุดรธานี ศรีสะเกษ เป็นต้น

3.4.2			 แนวโน้ม	พ.ศ.	2547	-	2562

รูป 3.39 อาชีพของประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) พ.ศ. 2547 - 2562  

 (ไตรมาส 3)
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 สำาหรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในช่วงปี 2547 - 2562 เกี่ยวกับ “อาชีพ” ใน

การทำางานของกลุ่มประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ซ่ึงได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำารวจ

ภาวะการทำางานของประชากร พบว่า การประกอบอาชีพในลักษณะ “ผู้ปฏิบัติงานที่มี

ฝีมือในด้านการเกษตร”  คิดเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในการทำางานของประชากรสูงอายุไทย 

มาโดยตลอด โดยมีค่าเฉลี่ยสัดส่วนทั่วประเทศอยู่ที่ในช่วงประมาณร้อยละ 58 - 62 โดยไม่

เห็นการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงที่ชัดเจนในช่วงที่ผ่านมา

 สำาหรับการทำางานในอาชีพ “พนักงานบริการและผู้จำาหน่ายสินค้า” พบว่า  

มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากประมาณร้อยละ 12 ในช่วงปี 2547 - 2549 เป็นประมาณร้อยละ 

17 - 20 นับตั้งแต่ประมาณปี 2551 เป็นต้นมา ขณะที่การทำางานในอาชีพ “ช่างฝีมือและ 

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง” มีสัดส่วนท่ีไม่เปลี่ยนแปลงมากนักโดยอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 

7 - 9 มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ที่น่าสนใจคือการทำางานในอาชีพ “ผู้จัดการ ข้าราชการ

ระดับอาวุโสและผู้บัญญัติกฎหมาย” ที่พบว่ามีสัดส่วนท่ีน้อยลงอยู่ในช่วงประมาณไม่เกิน

ร้อยละ 5 ตั้งแต่ในช่วงปี 2551 เป็นต้นมา
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3.5 (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) ชั่วโมงการทำางานเฉลี่ย

 ในส่วนนี้เป็นการนำาเสนอข้อมูลตัวชี้วัด “ชั่วโมงการทำางานเฉลี่ย” ต่อสัปดาห์

ของกลุ่มประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไปที่มีลักษณะการทำางานเป็น “ผู้ที่ทำางานหรือมีงานทำา”  

โดยไม่รวมกลุ่มที่ไม่มีงานทำาหรืออยู่นอกกำาลังแรงงาน ในที่นี้ชั่วโมงการทำางานเฉลี่ย

ต่อสัปดาห์ ครอบคลุมการทำางานในทุกลักษณะอาชีพ ทั้งงานหลักและงานรองอื่นๆ  

โดยคำานวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อสัปดาห์

3.5.1  สถานการณ์ พ.ศ. 2562

	 ภาพรวมและจำาแนกตามกลุ่มอายุและเพศ

รูป 3.40 ชั่วโมงทำางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) 

  พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

 จากขอ้มูลการสำารวจภาวะการทำางานของประชากร พ.ศ. 2562 พบวา่ ในภาพรวม

ของประเทศ ประชากรสงูอายทุีย่งัคงทำางานหรอืมงีานทำา มกีารทำางานโดยเฉลีย่สปัดาหล์ะ 

40 ชั่วโมง (หากคิดเป็นจำานวนวันทำางาน 5 วันต่อสัปดาห์ เฉลี่ยวันละ 8 ชั่วโมง ไม่แตกต่าง

จากการทำางานของกลุ่มประชากรในวัยอื่นโดยเฉลี่ย) เมื่อจำาแนกตามเพศ พบว่า จำานวน

ชั่วโมงการทำางานของประชากรสูงอายุหญิง ต่ำากว่าเพศชายเล็กน้อย โดยเท่ากับ 39 และ 

40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามลำาดับ 
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 จำาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย การทำางานของประชากรสูงอายุในเขตเมือง มีชั่วโมง

การทำางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่สูงกว่าการทำางานของผู้สูงอายุในเขตชนบท โดยเท่ากับ 43.0 

และ 38.0 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามลำาดับ หากพิจารณาตามภูมิภาค จะสังเกตได้ว่าชั่วโมงการ

ทำางานของผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ มีค่าเฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่สูงกว่าภูมิภาคอื่นอย่างชัดเจน (48 

ชั่วโมง) ตามด้วยภาคกลาง (44 ชั่วโมง) ภาคเหนือ (41 ชั่วโมง) ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 

(37 ชั่วโมง) และน้อยที่สุดในภาคใต้ (34 ชั่วโมง) ตามลำาดับ

รูป 3.41 ชั่วโมงการทำางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ ของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที ่

  ทำางาน) จำาแนกตามกลุ่มอายุ ในภาพรวมและตามเพศ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

 เมื่อพิจารณาเป็นช่วงกลุ่มอายุของประชากรตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป พบว่า ชั่วโมงการ

ทำางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ในภาพรวมของประเทศ ลดลงเล็กน้อยตามช่วงอายุท่ีเพ่ิมขึ้น จาก 

42.7 ชั่วโมงในช่วงอายุ 50 - 54 ปี ลดลงเหลือ 40.7 ชั่วโมงในช่วงอายุ 60 - 64 ปี และ 

38.3 ชั่วโมงในช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไป เปรียบเทียบระหว่างประชากรสูงอายุชายและหญิงท่ี

ยังคงทำางาน พบว่า ชั่วโมงการทำางานของเพศชายสูงกว่าเพศหญิงเล็กน้อยในช่วงอายุ 50 

ถึง 69 ปี โดยในช่วงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป พบว่า เพศหญิงมีชั่วโมงการทำางานโดยเฉลี่ยที ่

สูงกว่าเล็กน้อย
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 จำาแนกตามกลุ่มอายุและเขตที่อยู่

รูป 3.42 ชั่วโมงการทำางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ ของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที ่

  ทำางาน) จำาแนกตามกลุ่มอายุ และตามเขตที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

 เม่ือพิจารณาจำานวนชั่วโมงทำางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์จำาแนกตามเขตท่ีอยู่อาศัย  

พบว่า การทำางานของผูส้งูอายใุนเขตเมอืงมชีัว่โมงทำางานโดยเฉลีย่ทีส่งูกวา่การทำางานของ

ผู้สูงอายุในเขตชนบท ประมาณ 5 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ในทุกช่วงอายุ

 จำาแนกตามกลุ่มอายุและภูมิภาค

รูป 3.43 ชั่วโมงการทำางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ ของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที ่

  ทำางาน) จำาแนกตามกลุ่มอายุ และตามภูมิภาค พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

 เมื่อพิจารณาจำาแนกตามภูมิภาค ในทุกช่วงอายุตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป พบว่า การ

ทำางานของผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ มีชั่วโมงการทำางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์สูงที่สุดเมื่อเทียบกับ

ภมูภิาคอืน่ ในลำาดบัถดัมา ไดแ้ก ่ภาคกลาง ภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และนอ้ย

ที่สุดในภาคใต้ ตามลำาดับ ในทุกช่วงอายุ
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 จำาแนกตามกลุ่มอายุและจังหวัด

 เมื่อจำาแนกช่ัวโมงการทำางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  

เป็นรายจังหวัดทั่วประเทศ ค่าเฉลี่ยรวมทั้งประเทศอยู่ที่ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในระดับ

จงัหวดัมคีา่อยูใ่นชว่งระหวา่ง 26-50 ชัว่โมงตอ่สปัดาห ์ใน 10 จงัหวดัทีม่ชีัว่โมงทำางานเฉลีย่

ต่อสัปดาห์ของผู้สูงอายุสูงที่สุด ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดในเขตปริมณฑล รวมถึงกรุงเทพฯ และ

จังหวัดในภาคกลาง ซึ่งได้แก่ นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี ชลบุรี กรุงเทพฯ 

และพระนครศรอียธุยา ขณะทีจ่งัหวดัทีม่ชีัว่โมงทำางานเฉลีย่ตอ่สปัดาหข์องผูส้งูอายตุ่ำาทีส่ดุ 

ส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ ได้แก่ ยะลา สตูล สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง และนราธิวาส และบาง

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ร้อยเอ็ด นครพนม บุรีรัมย์ 

รูป 3.44 ชั่วโมงการทำางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที ่

  ทำางาน) รายจังหวัด พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

Min 26.0 ชั่วโมง Max. 50.0 ชั่วโมง

Mean: 40.0 ชั่วโมง S.D. 5.7 ชั่วโมง

10 ต่ำาสุด 10 สูงสุด

1 ยะลา นนทบุรี

2 สตูล สมุทรสาคร

3 ร้อยเอ็ด สมุทรปราการ

4 สุราษฎร์ธานี พะเยา

5 กระบี่ ปทุมธานี

6 ตรัง ชลบุรี

7 นราธิวาส ตาก

8 พิจิตร กรุงเทพมหานคร

9 นครพนม อุดรธานี

10 บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา
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3.5.2   แนวโน้ม พ.ศ. 2547 - 2562

	 ภาพรวมและจำาแนกตามเพศ

รูป 3.45 ชั่วโมงการทำางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเฉพาะผู้ที ่

  ทำางาน ในภาพรวมและจำาแนกตามเพศ พ.ศ 2547 - 2562 (ไตรมาส 3)

 ในระหว่างปี 2547 - 2562 จากการวิเคราะห์ชุดข้อมูลการสำารวจภาวะการทำางาน

ของประชากร ไตรมาส 3 พบว่า การทำางานของประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ในภาพรวม

ของประเทศ มีแนวโนม้ของจำานวนชัว่โมงทำางานเฉลีย่ตอ่สปัดาหท์ีล่ดลงตอ่เนือ่ง จากเฉลีย่ 

43 ชั่วโมงในปี 2547 และ 2552 เป็น 41 ชั่วโมง และ 40 ชั่วโมงในปี 2557 และ 2562 

ตามลำาดับ เมื่อพิจารณาเส้นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา (time trend) พบว่า  

ค่าสัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา มีค่าเป็นลบ (-) เท่ากับ -0.19 ซึ่งแสดงให้

เห็นว่า ชั่วโมงทำางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของแรงงานผู้สูงอายุมีแนวโน้มลดลง เฉลี่ยประมาณ

ปีละ 0.19 ชั่วโมง 

 หากจำาแนกตามเพศ พบวา่ ช่ัวโมงการทำางานเฉลีย่ตอ่สปัดาหข์องประชากรอาย ุ60 

ปขีึน้ไปทีย่งัคงทำางานหรอืมีงานทำาของเพศชาย สงูกวา่เพศหญงิมาโดยตลอด อยา่งไรกต็าม 

ชั่วโมงทำางานเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลงทั้งในประชากรเพศชายและเพศหญิง โดยประชากร

เพศชายมีแนวโน้มการลดลง เฉลี่ย 0.25 ชั่วโมงต่อปี  มากกว่าเพศหญิงที่ลดลงเฉลี่ย 0.15 

ชั่วโมงต่อปี



80

 จำาแนกตามเขตที่อยู่

รูป 3.46 ชั่วโมงการทำางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเฉพาะผู้ที่ทำางาน  

  จำาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย พ.ศ 2547 - 2562 (ไตรมาส 3)

 เมือ่พจิารณาตามเขตทีอ่ยูอ่าศยั พบว่า ชัว่โมงทำางานตอ่สปัดาห์ของประชากรอาย ุ

60 ปีขึ้นไปที่ยังคงทำางานหรือมีงานทำาในเขตเมือง มีค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่าชั่วโมงทำางานในเขต

ชนบทมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2547 ถึง 2562 ในทั้งสองพื้นที่เขตที่อยู่อาศัย ชั่วโมงทำางาน

เฉลี่ยต่อสัปดาห์มีแนวโน้มลดลง โดยในเขตเมืองมีการลดลงเฉลี่ย 0.32 ชั่วโมงต่อปี สูงกว่า

การลดลงในชนบท ที่ลดลงเฉลี่ย 0.23 ชั่วโมงต่อปี
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 จำาแนกตามภูมิภาค

รูป 3.47 ชั่วโมงการทำางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเฉพาะผู้ที ่

  ทำางาน จำาแนกตามภูมิภาค พ.ศ 2547 - 2562 (ไตรมาส 3)

 เมื่อจำาแนกตามภูมิภาค ชั่วโมงการทำางานของประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไปท่ียังคง

ทำางานหรอืมีงานทำามีค่าเฉลีย่ทีส่งูทีส่ดุในกรงุเทพฯ และต่ำาทีส่ดุในภาคใตม้าโดยตลอด โดย

ในทกุภมูภิาคชัว่โมงการทำางานเฉลีย่ตอ่สปัดาห์ของผูส้งูอายมุแีนวโนม้ลดลง พจิารณาจาก

คา่สมัประสทิธ์ิของเสน้แสดงแนวโนม้การเปลีย่นแปลงตามชว่งเวลา พบว่า กรงุเทพฯ มกีาร

ลดลงของชั่วโมงทำางาน ประมาณ 0.35 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งลดลงมากกว่าภูมิภาคอื่น 
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3.6 (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) รายได้เฉลี่ยจากการทำางาน

 ตัวชีว้ดัทีน่ำาเสนอในสว่นนี ้ได้แก ่“รายไดเ้ฉล่ียจากการทำางาน” (ตอ่เดอืน) ของกลุม่

ประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไปที่มีลักษณะการทำางานเป็น “ผู้ที่ทำางานหรือมีงานทำา” โดยไม่รวม 

กลุ่มที่ไม่มีงานทำาหรืออยู่นอกกำาลังแรงงาน

 ในที่นี้รายได้เฉลี่ยจากการทำางานที่นำาเสนอ คำานวณจากค่าจ้างท่ีได้รับจากการ

ทำางาน โบนสั คา่ลว่งเวลา และเงนิตอบแทนในลกัษณะอืน่ๆ รวมถงึคา่ตอบแทนในลกัษณะ

สิ่งของ เช่น อาหาร เสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย ที่อยู่อาศัย และสวัสดิการอื่นๆ โดยคำานวณ

เป็นมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือน

3.6.1  สถานการณ์ พ.ศ. 2562

	 ภาพรวมและจำาแนกตามกลุ่มอายุและเพศ

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำารวจภาวะการทำางานของประชากร ล่าสุดในปี 2562 

(ไตรมาส 3) พบว่า ในภาพรวมทั้งประเทศ รายได้ต่อเดือนของประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

ทีย่งัคงทำางานหรอืมงีานทำา มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 11,877 บาทตอ่เดอืน เมือ่จำาแนกตามเพศพบ

ว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของแรงงานสูงอายุเพศชายสูงกว่ารายได้เฉล่ียต่อเดือนของแรงงาน

สูงอายุเพศหญิงเล็กน้อย โดยเท่ากับ 12,273 บาทและ 11,188 บาทต่อเดือน ตามลำาดับ

รูป 3.48  รายได้เฉลี่ยจากการทำางานต่อเดือน ของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที ่

   ทำางาน) พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)
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 จำาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย รายได้ต่อเดือนของแรงงานสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปใน 

เขตเมือง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14,313 บาท ซึ่งสูงกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของแรงงานสูงอายุ

ในเขตชนบท ที่ 9,723 บาท ค่อนข้างมาก

 เมื่อพิจารณาตามภูมิภาค พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของแรงงานสูงอายุใน

กรุงเทพฯ สูงกว่ารายได้เฉลี่ยในภูมิภาคอื่นประมาณ 2 เท่าหรือมากกว่า โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 20,274 บาท ต่อเดือน ขณะที่ภาคใต้ แรงงานสูงอายุมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ี 

ต่ำาที่สุดเพียง 8,936 บาท

รูป 3.49 รายได้เฉลี่ยจากการทำางานต่อเดือนของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที ่

  ทำางาน) จำาแนกตามกลุ่มอายุในภาพรวม และตามเพศ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

 เมื่อพิจารณาเรียงตามช่วงอายุของประชากรตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป พบว่า รายได้

เฉลี่ยต่อเดือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงอายุ 50 ถึง 59 ปี จากประมาณ 19,000 บาทในช่วง

อายุ 50 - 54 ปี เป็น 20,000 บาทในช่วงอายุ 55 - 59 ปี จากนั้นตั้งแต่ช่วงอายุ 60 ปีขึ้น

ไป รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของแรงงานสูงอายุมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากที่ประมาณ 

13,000 บาทในช่วงอายุ 60 - 64 ปี ลดลงเหลือประมาณหรือต่ำากว่า 10,000 บาท ในช่วง

อายุ 65 ปีขึ้นไป

 หากเปรียบเทียบระหว่างแรงงานเพศชายและเพศหญิง เห็นได้ว่ารายได้เฉล่ียต่อ

เดือนของเพศชายไม่แตกต่างจากของเพศหญิงมากนัก โดยเฉพาะในช่วงอายุ 50 - 64 ปี 

หลังจากนั้น ในช่วงอายุ 65-74 ปี จะสูงกว่าเพศหญิงเล็กน้อย
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 จำาแนกตามกลุ่มอายุและเขตที่อยู่

รูป 3.50 รายได้เฉลี่ยจากการทำางานต่อเดือนของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที ่

  ทำางาน) จำาแนกตามกลุ่มอายุและตามเขตที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

 หากจำาแนกตามเขตทีอ่ยูอ่าศยั พบวา่ รายไดจ้ากการทำางานตอ่เดอืนของประชากร

อายุ 50 ปีขึ้นไปที่ยังคงทำางานหรือมีงานทำา มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าในเขตเมืองเมื่อเปรียบเทียบ

กบัเขตชนบทในทกุช่วงอาย ุโดยในทัง้สองเขตทีอ่ยูอ่าศยั รายไดเ้ฉล่ียจากการทำางานตอ่เดอืน 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงอายุ 50 - 54 ปีและ 55 - 59 ปี ก่อนที่จะลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วง

อายุ 60 ปีขึ้นไป

 จำาแนกตามกลุ่มอายุและภูมิภาค

 เมือ่จำาแนกตามภูมิภาค ในภาพรวมจะเหน็ได้วา่รายไดจ้ากการทำางานของประชากร

อายุ 50 ปีขึ้นไปมีค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดในกรุงเทพฯ และไม่แตกต่างกันมากนักในภูมิภาคอื่น ๆ 

อย่างไรก็ตาม อาจเป็นด้วยข้อจำากัดของจำานวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสำารวจที่มีน้อย 

โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ในช่วงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ทำาให้ค่าเฉลี่ยรายได้จากการทำางาน

ต่อเดือนของผู้สูงอายุมีความแปรปรวนสูง
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รูป 3.51 รายได้เฉลี่ยจากการทำางานต่อเดือนของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที ่

  ทำางาน) จำาแนกตามกลุ่มอายุและตามภูมิภาค  พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

 จำาแนกตามกลุ่มอายุและจังหวัด

 จากการวิเคราะห์รายได้เฉลี่ยจากการทำางานต่อเดือนของประชากรอายุ 60 ปีขึ้น

ไปที่ยังคงทำางานหรือมีงานทำา พบค่าเฉลี่ยรวมทั้งประเทศอยู่ที่ 11,876 บาท เมื่อพิจารณา

เป็นระดับรายจังหวัด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่าง 4,607 บาท ถึง 57,497 บาท ซึ่งจะ

เห็นได้ว่ามีความแตกต่างระหว่างจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำาที่สุด กับจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ย 

สูงที่สุดค่อนข้างมาก

 จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงที่สุด ส่วนใหญ่ถึง 7 จังหวัด เป็นจังหวัดในภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื ไดแ้ก ่ยโสธร มหาสารคาม หนองบวัลำาภ ูชยัภมู ิหนองคายอำานาจเจรญิ 

และอุบลราชธานี และอีก 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต และนนทบุรี สำาหรับจังหวัดที่ม ี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของแรงงานสูงอายุต่ำาที่สุด พบว่า   3 จังหวัดแรกเป็นจังหวัดในภาค

ใต้ ได้แก่ ยะลา นราธิวาส และตรัง ในลำาดับถัดมา จำานวนหนึ่งเป็นจังหวัดในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ ได้แก่ บึงกาฬ ขอนแก่น มุกดาหาร และร้อยเอ็ด และจังหวัดในภาคเหนือ  

รวมถึงภาคกลางตอนบน ได้แก่ แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ ลำาพูน
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รูป 3.52 รายได้เฉลี่ยจากการทำางานต่อเดือนของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที ่

  ทำางาน) รายจังหวัด พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

Min 4,607 บาท Max. 57,497 บาท

Mean: 11,876 บาท S.D. 7,006 บาท

10 ต่ำาสุด 10 สูงสุด

1 ยะลา ยโสธร

2 นราธิวาส มหาสารคาม

3 ตรัง หนองบัวลำาภู

4 บึงกาฬ ชัยภูมิ

5 ขอนแก่น หนองคาย

6 แม่ฮ่องสอน กรุงเทพมหานคร

7 มุกดาหาร ภูเก็ต

8 นครสวรรค์ อำานาจเจริญ

9 ลำาพูน นนทบุรี

10 ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี
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3.6.2 แนวโน้ม พ.ศ. 2547 - 2562

 ภาพรวมและจำาแนกตามเพศ

รูป 3.53 รายได้เฉลี่ยจากการทำางานต่อเดือนของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที ่

  ทำางาน) ในภาพรวมและจำาแนกตามเพศ พ.ศ 2547 - 2562 (ไตรมาส 3)

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำารวจภาวการณ์ทำางานของประชากร ไตรมาส 3 ใน

ชว่งปี 2547 - 2562 ในภาพรวมทัง้ประเทศ เมือ่พจิารณาจากเสน้แนวโนม้การเปลีย่นแปลง

ตามช่วงเวลา (time trend) พบว่ารายได้เฉลีย่จากการทำางานตอ่เดอืน ของประชากรอายุ 60 

ปข้ึีนไปทียั่งคงทำางานหรอืมีงานทำาในประเทศไทย มแีนวโนม้ท่ีเพิม่ขึน้ในแตล่ะปท่ีีประมาณ 

497 บาทต่อปี (ค่าสัมประสิทธิ์ 497.43) เมื่อจำาแนกตามเพศ สังเกตได้ว่ารายได้ต่อเดือน

ของแรงงานสงูอายเุพศชาย มคีา่เฉลีย่ทีส่งูกวา่เพศหญงิมาโดยตลอด รายได้เฉลีย่ตอ่เดอืน

ของแรงงานทัง้สองเพศมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ตามชว่งเวลา โดยรายไดต้อ่เดอืนของแรงงานเพศ

หญงิมกีารเพิม่ขึน้เฉลีย่ตอ่ปปีระมาณ 536 บาท สงูกวา่แรงงานเพศชายทีม่กีารเพิม่ขึน้ของ

รายได้ต่อเดือน เฉลี่ยต่อปีที่ประมาณ 458 บาท
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 จำาแนกตามเขตที่อยู่

รูป 3.54 รายได้เฉลี่ยจากการทำางานต่อเดือนของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  

  (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) จำาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2547 - 2562 (ไตรมาส 3)

 เมื่อจำาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย พบว่า รายได้ต่อเดือนของแรงงานสูงอายุ 60 ปีขึ้น

ไปในเขตเมืองมีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่ารายได้ของแรงงานในเขตชนบทมาโดยตลอด โดยมีแนว

โน้มเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาในทั้งสองพื้นที่เขตที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ของแรงงานสูงอายุในเขตชนบท มีการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 462 บาทต่อปี สูงกว่าเมื่อเทียบกับการ 

เพิ่มขึ้นของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของแรงงานสูงอายุในเขตเมืองซึ่งเฉลี่ยที่ 247 บาทต่อปี
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 จำาแนกตามภูมิภาค

รูป 3.55 รายได้เฉลี่ยจากการทำางานต่อเดือนของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  

  (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) จำาแนกตามภูมิภาค พ.ศ. 2547 - 2562 (ไตรมาส 3)

 เมื่อพิจารณาจำาแนกตามภูมิภาค รายได้จากการทำางานของแรงงานสูงอายุในเขต

กรุงเทพฯ มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าแรงงานสูงอายุในภูมิภาคอ่ืนอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม 

เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในกรุงเทพฯ ในระหว่างปี 

2547 - 2562 (ไตรมาส 3) พบว่าค่อนข้างต่ำากว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ในภูมิภาคอื่นๆ 
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3.7  (เฉพาะผู้ที่ทำางาน) ภาคการทำางาน

 สำาหรับตัวชี้วัดในส่วนนี้ เป็นข้อมูล “ภาคการทำางาน” ของประชากรกลุ่มอายุ  

50 ปีขึ้นไปที่มีลักษณะการทำางานเป็น “ผู้ที่ทำางานหรือมีงานทำา” โดยไม่รวมกลุ่มที่ไม่มีงาน

ทำาหรืออยู่นอกกำาลังแรงงาน

 “ภาคการทำางาน” ในที่นี้จำาแนกเป็นการทำางานภาค “ในระบบ” และภาค “นอก

ระบบ” ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำารวจแรงงานนอกระบบ โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติ  

ในชว่งป ี2549- 2562  โดยการทำางาน “นอกระบบ” หมายถงึลกัษณะการทำางานของผูม้งีาน

ทำา ท่ีไม่ได้รับความคุ้มครองหรอืไม่มีหลกัประกนัทางสังคมจากการทำางาน ขณะท่ีการทำางาน 

“ในระบบ” หมายถึงลักษณะการทำางานที่ผู้ทำางานได้รับการคุ้มครอง หรือหลักประกันทาง

สังคมจากการทำางาน เช่น กลุ่มข้าราชการ ลูกจ้างประจำาของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

และทอ้งถิน่ ลกูจา้งรฐัวสิาหกจิ ครโูรงเรยีนเอกชน ลกูจา้งทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมาย

แรงงาน และผู้ประกันตนตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม มาตรา 33, 39 และ 40

 การนำาเสนอตัวชี้วัดภาคการทำางานในส่วนนี้ เน้นนำาเสนอสักส่วนการทำางาน 

ในภาค “นอกระบบ” เป็นหลัก

3.7.1 สถานการณ์ พ.ศ. 2562

	 ภาพรวมและจำาแนกตามกลุ่มอายุและเพศ

รูป 3.56  สัดส่วนแรงงานนอกระบบ ในกลุ่มแรงงานอายุ 50 - 59 ปีและ 60 ปีขึ้นไป  

   พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)
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 จากข้อมูลการสำารวจแรงงานนอกระบบล่าสุด ในปี 2562 เฉพาะในกลุ่มแรงงาน

อายุ 50 ปีขึ้นไป (ประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป “ที่ทำางานหรือมีงานทำา”) ในภาพรวมประเทศ 

พบว่า การทำางานของประชากรในช่วงอายุ 50 - 59 ปี ประมาณ 2 ใน 3 (ร้อยละ 67.0) 

เป็นการทำางานในภาค “นอกระบบ” โดยสัดส่วนนี้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในกลุ่มแรงงานอายุ 

60 ปีขึ้นไป โดยคิดเป็นถึงร้อยละ 88.0 ของแรงงานสูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป

 เม่ือจำาแนกตามเพศ พบวา่ สดัสว่นการทำางานในภาคนอกระบบ มสีดัสว่นทีส่งูกวา่

ในเพศหญิงเมื่อเปรียบเทียบกับเพศชาย ทั้งในช่วงอายุ 50 - 59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป โดย

แรงงานเพศชายและเพศหญิง อายุ 50 - 59 ปี ทำางานนอกระบบที่ร้อยละ 64.7 และ 69.8 

ตามลำาดับ โดยสัดส่วนแรงงานนอกระบบเพิ่มสูงขึ้นในแรงงานอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็น 87.0 

และ 89.4 ตามลำาดับ

 หากพิจารณาตามเขตที่อยู่อาศัย จะสังเกตได้ว่า สัดส่วนแรงงานนอกระบบใน 

ทั้ง 2 กลุ่มอายุในเขตชนบทสูงกว่าเขตเมือง ในกลุ่มอายุ 50- 59 ปี สัดส่วนแรงงานนอก

ระบบคิดเป็นร้อยละ 76.1 และ 54.9 ในเขตชนบทและเขตเมือง ตามลำาดับ โดยเพิ่มขึ้นใน

กลุ่มแรงงานอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นร้อยละ 91.1 และ 82.4 ตามลำาดับ 

 เมื่อจำาแนกตามภูมิภาค การทำางานของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป ในกรุงเทพฯ  

มีสัดส่วนอยู่ในภาคนอกระบบต่ำาที่สุด เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น (ร้อยละ 35.4 และ 63.4  

ในกลุ่มแรงงานอายุ 50 - 59 ปีและ 60 ปีขึ้นไปตามลำาดับ) ขณะที่ สัดส่วนแรงงานนอก

ระบบในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป พบว่า สูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 82.4 

และ 94.9 ในกลุ่มแรงงานอายุ 50 - 59 ปีและ 60 ปีขึ้นไป ตามลำาดับ)
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รูป 3.57 สัดส่วนแรงงานนอกระบบ ในกลุ่มแรงงานอายุ 50 ปีขึ้นไป จำาแนกตามกลุ่มอายุ  

  ในภาพรวมและตามเพศ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

 เมือ่พจิารณาเรยีงตามกลุม่อายขุองประชากรอาย ุ50 ปขีึน้ไป ในภาพรวมทัง้ประเทศ 

พบว่า สดัสว่นแรงงานนอกระบบ มีแนวโนม้เพิม่ข้ึนตามกลุ่มอายท่ีุสูงขึน้ของแรงงาน โดยการ

ทำางานของประชากรในช่วงอายุ 50 - 54 ปี มีสัดส่วนที่เป็นการทำางานในภาคนอกระบบ ที่

ร้อยละ 64.8 โดยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85.4 ในการทำางานของกลุ่มประชากรอายุ 60 - 64 ปี 

และร้อยละ 93.8 ในกลุ่มอายุ 70 - 74 ปีตามลำาดับ

 หากจำาแนกตามเพศ พบวา่ สดัสว่นแรงงานนอกระบบของแรงงานชายแตกตา่งจาก

ของแรงงานหญิง โดยต่ำากว่าเพียงเล็กน้อย ในเกือบทุกช่วงอายุ
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 จำาแนกตามกลุ่มอายุและเขตที่อยู่

รูป 3.58 สัดส่วนแรงงานนอกระบบ ในกลุ่มแรงงานอายุ 50 ปีขึ้นไป จำาแนกตามกลุ่มอายุ  

  และเขตที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

 เมื่อจำาแนกตามเขตท่ีอยู่อาศัย พบว่า ในเกือบทุกช่วงอายุ ยกเว้น 75 - 79 ปี 

สัดส่วนแรงงานนอกระบบในเขตชนบทสูงกว่าสัดส่วนในเขตเมือง โดยในทั้งสองเขตที่อยู่

อาศัย สัดส่วนแรงงานนอกระบบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามช่วงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น

ของแรงงาน

 จำาแนกตามกลุ่มอายุและภูมิภาค

รูป 3.59 สัดส่วนแรงงานนอกระบบ ในกลุ่มแรงงานอายุ 50 ปีขึ้นไป จำาแนกตามกลุ่ม 

  อายุและภูมิภาค พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายภูมิภาค พบความแตกต่างระหว่างภูมิภาคค่อนข้างชัดเจน  

ในช่วงอายุ 50 ถึง 74 ปี โดยกรุงเทพฯ มีสัดส่วนของแรงงานนอกระบบในช่วงอายุ 50 ปี

ขึ้นไป ที่ต่ำากว่าภูมิภาคอื่นค่อนข้างมาก  ภูมิภาคที่มีสัดส่วนแรงงานนอกระบบต่ำาเป็นลำาดับ

ถัดมา ได้แก่ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือ ตามลำาดับ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี

สัดส่วนของแรงงานนอกระบบที่สูงที่สุด

 จำาแนกตามกลุ่มอายุและจังหวัด

 หากพิจารณาเฉพาะแรงงานอายุ 60 ปีขึ้นไป จำาแนกเป็นรายจังหวัดท่ัวประเทศ 

พบว่า สัดส่วนของแรงงานที่ทำางานในภาคนอกระบบ มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 63.4 ถึง 

ร้อยละ 98.9 ใน 10 จังหวัดที่มีสัดส่วนแรงงานนอกระบบสูงที่สุด ส่วนใหญ่ถึง 7 จังหวัด 

อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 

มุกดาหาร และกาฬสินธุ์ และอีก 3 จังหวัดอยู่ในภาคเหนือ ได้แก่ เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน 

และพะเยา ส่วนจังหวัดที่มีสัดส่วนแรงงานนอกระบบต่ำาที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ นราธิวาส 

และจงัหวดัอืน่ๆ ซึง่สว่นใหญอ่ยูใ่นเขตปรมิณฑลและภาคกลาง เชน่ สมทุรปราการ นนทบรุ ี

ชลบุรี สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และปทุมธานี

 เมื่อจำาแนกเป็นกลุ่มอายุ ก่อนวัยสูงอายุ 50 - 59 ปี วัยสูงอายุตอนต้น 60 - 69 

ปี และวัยสูงอายุตอนกลาง 70 - 79 ปี แสดงโดยกราฟแผนที่รายจังหวัดทั่วประเทศ พบว่า 

สัดส่วนแรงงานนอกระบบเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 67.0 เป็น 86.8 และ 94.0 ตามลำาดับ จังหวัด

ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เป็นพื้นที่ที่มีสัดส่วนของแรงงานนอกระบบ

สงูในทกุชว่งอาย ุเมือ่เปรยีบเทยีบกบัภูมิภาคอืน่โดยเฉพาะภาคกลาง กรงุเทพฯ และจงัหวดั

ปริมณฑล
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รูป 3.60 สัดส่วนแรงงานนอกระบบในกลุ่มแรงงานอายุ 60 ปีขึ้นไป รายจังหวัด  

  พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

10 ต่ำาสุด 10 สูงสุด

1 กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี

2 นราธิวาส ยโสธร

3 สมุทรปราการ บึงกาฬ

4 นนทบุรี มหาสารคาม

5 ชลบุรี ร้อยเอ็ด

6 สมุทรสาคร เพชรบูรณ์

7 พระนครศรีอยุธยา มุกดาหาร

8 สระบุรี แม่ฮ่องสอน

9 ปทุมธานี กาฬสินธุ์

10 สตูล พะเยา
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รูป 3.61 สัดส่วนแรงงานนอกระบบในกลุ่มแรงงานอายุ 50 - 59 ปี 60 - 69 ปี และ  

  70 - 79 ปีรายจังหวัด พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

Min. 29.6%

Max. 91.9%

Mean 67.0%

S.D. 14.1%

Min. 60.9%

Max. 98.8%

Mean 86.8%

S.D. 9.1%

Min. 69.5%

Max. 100%

Mean 94.1%

S.D. 6.4%
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3.7.2 แนวโน้ม พ.ศ. 2547 - 2562

 ภาพรวมและจำาแนกตามเพศ

รูป 3.62 สัดส่วนแรงงานนอกระบบ ในกลุ่มแรงงานอายุ 60 ปีขึ้นไป ในภาพรวมและ 

  จำาแนกตามเพศ พ.ศ. 2549-2562 (ไตรมาส 3)

 จากการวิเคราะห์ ภาคการทำางานของแรงงานสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะ

ภาค “นอกระบบ” จากชุดการสำารวจแรงงานนอกระบบ โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติ  

ในช่วงปี 2549-2562 ในภาพรวมประเทศ พบว่า สัดส่วนแรงงานสูงอายุในภาคนอกระบบ  

มแีนวโนม้ลดลงเพยีงเลก็นอ้ย จากในชว่งประมาณรอ้ยละ 89-91 ในระหวา่งป ี2549 ถงึ 2559 

เป็นประมาณร้อยละ 88 ตั้งแต่ในช่วงปี 2560 เป็นต้นมาจนถึงปี 2562 เมื่อพิจารณาจาก 

คา่สมัประสทิธ์ิของเสน้แนวโนม้การเปลีย่นแปลงตามช่วงเวลา (time trend) สดัสว่นแรงงาน 

สูงอายุนอกระบบลดลงเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.2 ต่อปี ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งนับว่า

น้อยมาก 

 หากเปรียบเทยีบระหวา่งแรงงานสูงอายชุายและสูงอายหุญงิ พบวา่ สัดส่วนแรงงาน

นอกระบบในเพศหญิงสูงกว่าในเพศชายประมาณร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 3 มาโดยตลอด  

โดยมแีนวโนม้ลดลงในชว่ง 10 กวา่ปท่ีีผา่นมาเฉล่ียรอ้ยละ 0.16 และ 0.25 ตอ่ป ีตามลำาดบั
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 จำาแนกตามเขตที่อยู่

รูป 3.63 สัดส่วนแรงงานนอกระบบ ในกลุ่มแรงงานอายุ 60 ปีขึ้นไป จำาแนกตามเขต 

  ที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2549-2562 (ไตรมาส 3)

 เมื่อพิจารณาจำาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย แรงงานสูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบมี

สดัสว่นทีสู่งกวา่ในเขตชนบทเม่ือเปรยีบเทยีบกับในเขตเมอืง โดยในเขตชนบทคดิเปน็สดัสว่น

ที่ประมาณร้อยละ 90-95 ขณะที่ในเขตเมืองเป็นสัดส่วนอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 80-85 

 ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา (ปี 2549- 2562) สัดส่วนแรงงานสูงอายุนอกระบบ  

มีแนวโน้มลดลงในเขตชนบทเฉลี่ยร้อยละ 0.13 ต่อปี ในทางตรงกันข้ามกับมีแนวโน้ม 

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเขตเมืองเฉลี่ยร้อยละ 0.03 ต่อปี
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 จำาแนกตามภูมิภาค

รูป 3.64 สัดส่วนแรงงานนอกระบบ ในกลุ่มแรงงานอายุ 60 ปีขึ้นไป จำาแนกตามภูมิภาค  

  พ.ศ. 2549-2562 (ไตรมาส 3)

 เมื่อจำาแนกตามภูมิภาค พบว่า แรงงานสูงอายุนอกระบบคิดเป็นสัดส่วนในกลุ่ม

แรงงานสูงอายุสูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ (มากกว่าร้อยละ 90 

ของแรงงานสูงอายุ) ในลำาดับถัดมา คือ ภาคใต้ และภาคกลาง ตามลำาดับ (อยู่ในช่วง 

ร้อยละ 80-90 ของแรงงานสูงอายุ) โดยกรุงเทพฯ มีสัดส่วนแรงงานสูงอายุนอกระบบที่ 

ต่ำาที่สุด โดยเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 60-70 ของแรงงานสูงอายุ ในทุกภูมิภาคพบว่า สัดส่วน

แรงงานสูงอายุนอกระบบมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา (ปี 2547 - 

2562)
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3.8 (เฉพาะผู้ที่ไม่ทำางาน) เหตุผลในการไม่ทำางาน

 สำาหรับตัวชี้วัดนี้ เป็นการนำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ “สาเหตุหรือเหตุผลในการไม่

ทำางาน” หรือการไม่อยู่ในกำาลังแรงงานของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็น “กลุ่มที่ไม่ได้

ทำางาน ไม่ต้องการ หรือไม่พร้อมที่จะทำางาน” ที่วิเคราะห์จากข้อมูลการสำารวจภาวการณ์

ทำางานของประชากรในช่วงปี 2547 - 2562

 “เหตุผลในการไม่ทำางาน” ของผู้อยู่นอกกำาลังแรงงานที่นำาเสนอนี้ จัดกลุ่มออกเป็น 

5 เหตุผลหลัก ได้แก่ 1) เกษียณอายุ หรือ (ต้องการ) พักผ่อน 2) ชรา 3) ทำางานบ้าน 4) ป่วย

หรือพิการจนทำางานไม่ได้ และ 5) เหตุผลอื่น ๆ

3.8.1 สถานการณ์ พ.ศ. 2562

	 ภาพรวมและจำาแนกตามกลุ่มอายุและเพศ

 จากข้อมูลการสำารวจภาวะการทำางานของประชากร พ.ศ. 2562 ในกลุ่มประชากร 

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  “ที่ไม่ได้ทำางานและไม่อยู่ในกำาลังแรงงาน” ในภาพรวมทั้งประเทศ  

พบว่า โดยส่วนใหญ่และเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุด ที่ร้อยละ 67.4 ไม่ทำางานเนื่องจากเหตุผล 

“ชรา” เป็นหลัก ในลำาดับที่ 2 เหตุผล “ทำางานบ้าน” ร้อยละ 15.4 และลำาดับที่ 3 เหตุผล 

“เกษียณอายุหรือพักผ่อน” ร้อยละ 10.5

รูป 3.65 เหตุผลในการไม่ทำางานของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เฉพาะผู้ที่ไม่ทำางาน  

  พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)
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 เมื่อจำาแนกตามเพศ พบว่า เหตุผลของการไม่ทำางานในประชากรสูงอายุ ทั้งเพศ

ชายและเพศหญิง คือเหตุผลชรา โดยมีสัดส่วนในเพศชายสูงกว่าเพศหญิง ที่ร้อยละ 71.5 

และ 64.99 ตามลำาดับ สำาหรับเพศชาย ในลำาดับที่ 2 คือ เหตุผลเกษียณอายุหรือพักผ่อน 

ร้อยละ 17.6 ในขณะที่สำาหรับเพศหญิงเป็นเหตุผลทำางานบ้าน ถึงร้อยละ 23.6 ซึ่งแสดง

ให้เห็นว่า เหตุผลในการไม่ทำางานค่อนข้างมีความแตกต่างกันระหว่างเพศของผู้สูงอายุ  

เพศชายมาจากการเหตุผลการเกษียณอายุจากการทำางาน หรือต้องการพักผ่อน มากกว่า

เพศหญิงที่จำานวนมากมีเหตุผลมาจากการต้องทำางานบ้าน

 พิจารณาตามเขตท่ีอยู่อาศัย พบว่า ในท้ังสองพ้ืนท่ีเหตุผลหลักในการไม่ทำางานของ

ผู้สูงอายุยังคงเป็นเหตุผลชรา โดยมีสัดส่วนในเขตชนบทท่ีสูงกว่าในเขตเมือง ท่ีร้อยละ 70.7 

และ 63.3 ตามลำาดับ สำาหรับในเขตชนบท เหตุผลท่ีมีสัดส่วนมากเป็นลำาดับถัดมา ได้แก่ 

เหตุผล ทำางานบ้าน และป่วยหรือพิการจนทำางานไม่ได้   ร้อยละ 16.1 และ 7.4 ตามลำาดับ 

ขณะท่ีในเขตเมืองเป็นเหตุผลเกษียณอายุหรือพักผ่อน และทำางานบ้าน ร้อยละ 16.6 และ 

14.7 ตามลำาดับ

 เมื่อจำาแนกตามภูมิภาค พบว่า เหตุผลหลักในการไม่ทำางานของผู้สูงอายุใน 

ทุกภูมิภาค คือ เหตุผลชรา โดยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุที่ไม่ทำางานด้วยเหตุผลนี้ต่ำาที่สุดใน

กรุงเทพฯ และสูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 60.4 และ 72.8 ตามลำาดับ)  

ในเกือบทุกภูมิภาค ยกเว้นกรุงเทพฯ เหตุผลท่ีมีสัดส่วนมากเป็นอันดับ 2 ได้แก่ เหตุผล

ทำางานบ้าน ในขณะทีส่ำาหรบักรงุเทพฯ เปน็เหตผุลเกษยีณอายหุรอืพกัผอ่น ซึง่มผีูส้งูอายทุี่

ไมท่ำางานดว้ยเหตผุลนี ้มากถึงรอ้ยละ 23.1 หรอืประมาณ 1 ใน 4 ของผูส้งูอายใุนกรงุเทพฯ 

ทั้งหมดที่ไม่ทำางาน  ซึ่งสูงกว่าภูมิภาคอ่ืนอย่างชัดเจน รวมถึงภาคกลางท่ีมีผู้สูงอายุที่ไม่

ทำางานด้วยเหตุผลนี้ ที่ร้อยละ 13.1

 เมื่อพิจารณาเหตุผลในการไม่ทำางานของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป เรียงเป็นราย

กลุ่มอายุ 5 ปี พบว่า สัดส่วนของผู้ที่ไม่ทำางานด้วยเหตุผล “ชรา” เริ่มมีตั้งแต่ในกลุ่มอายุ 

60 - 64 ปีเป็นต้นมา ที่ร้อยละ 37.7 หรือมากกว่าหนึ่งในสามของผู้ที่ไม่ทำางานในกลุ่มอายุ

นี้ โดยเพิ่มขึ้นตามกลุ่มอายุที่มากขึ้น เป็นร้อยละ 77.3 และ 91.0 ในช่วงอายุ 70 - 74 ปี

และ 80 ปีขึ้นไป

 ในสว่นของการไม่ทำางานด้วยเหตผุล “ทำางานบา้น” พบวา่เปน็เหตผุลหลักมากเปน็

อันดับ 1 ของกลุ่มผู้ที่ไม่ทำางานในช่วงก่อนวัยสูงอายุ (ร้อยละ 73.4 และ 67.0 ในกลุ่มผู้ที่

ไม่ทำางานในช่วงอายุ 50 - 54 ปีและ 55 - 59 ปี ตามลำาดับ) ก่อนที่จะมีสัดส่วนลดลงอย่าง
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ชัดเจนในกลุ่มที่ไม่ทำางานในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ร้อยละ 32.9 ในช่วงอายุ 60 - 64 ปี เป็น 

9.7 และ 2.0 ในช่วงอายุ 70 - 74 ปีและ 80 ปีขึ้นไป ตามลำาดับ

 สำาหรับเหตุผล “เกษียณอายุหรือพักผ่อน” พบว่า เร่ิมเป็นเหตุผลของการไม่ทำางาน

ต้ังแต่ประชากรในกลุ่มอายุ 50 เป็นต้นมา โดยเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 7.3 ในกลุ่มอายุ 50 - 54 ปี 

เป็นร้อยละ 20.2 หรือ ประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ท่ีอยู่นอกกำาลังแรงงานในกลุ่มอายุ 60 - 64 ปี 

และลดลงในช่วงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน ในช่วงอายุ 50 - 59 ปี ถึงประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ท่ีไม่ทำางาน 

มีเหตุผลมาจาก “การป่วยพิการจนทำางานไม่ได้”

รูป 3.66 เหตุผลในการไม่ทำางานของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ไม่ทำางาน)  

  จำาแนกรายกลุ่มอายุ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)
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รูป 3.67 ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ไม่ทำางาน) ตามเหตุผลในการ 

  ไม่ทำางานที่สูงที่สุด 3 อันดับแรก จำาแนกตามกลุ่มอายุ ในภาพรวมและตามเพศ  

  พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

	 (ก)	ชรา

	 (ข)	ทำางานบ้าน
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	 (ค)	เกษียณอายุหรือพักผ่อน

 เมื่อจำาแนกประชากรตามกลุ่มอายุ 5 ปี ตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป พบว่า สัดส่วนของ 

ผู้ที่ไม่อยู่ในกำาลังแรงงานด้วยเหตุผล “ชรา” เกิดขึ้นในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป และสูงขึ้นตาม

ช่วงอายุที่เพ่ิมขึ้น เปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ไม่อยู่ในกำาลังแรงงานเพศชายและเพศหญิง  

พบวา่ มสีดัสว่นของเพศชายทีไ่ม่ทำางานด้วยเหตผุลนีส้งูกวา่เพศหญงิในชว่งอาย ุ60 ถงึ 74 ปี

 สำาหรับการไม่ทำางานหรืออยู่นอกกำาลังแรงงานด้วยเหตุผล “ทำางานบ้าน” ในภาพ

รวม พบวา่ ลดลงตามชว่งอายท่ีุเพิม่ขึน้ โดยคดิเป็นสดัสว่นทีส่งูมากเมือ่พจิารณาในกลุม่ผูท้ี่

ไม่ทำางานเพศหญิง โดยเฉพาะในช่วงอายุ 50 - 59 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ที่ไม่ทำางาน

เพศชาย

 สัดส่วนของผู้ที่ไม่ทำางานด้วยเหตุผล “เกษียณอายุหรือพักผ่อน” มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ในช่วงอายุ 50 - 64 ปีและลดลงหลังจากนั้นในช่วงอายุที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง

เพศชายและเพศหญิง พบว่า เพศชายที่ไม่ทำางาน โดยมีเหตุผลมาจากการเกษียณอายุหรือ

พักผ่อน มีสัดส่วนที่สูงกว่าเพศหญิงมาก โดยเฉพาะในช่วงอายุตั้งแต่ 50 ปีถึง 69 ปี
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 จำาแนกตามกลุ่มอายุและเขตที่อยู่

รูป 3.68 ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ไม่ทำางาน) ตามเหตุผล 

  ในการไม่ทำางานที่สูงที่สุด 3 อันดับแรก จำาแนกตามกลุ่มอายุ และตามเขต 

  ที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

	 (ก)	ชรา

	 (ข)	ทำางานบ้าน



106

	 (ค)	เกษียณอายุหรือพักผ่อน

 เมื่อพิจารณาตามเขตที่อยู่อาศัย พบว่า สัดส่วนของผู้ที่ไม่ทำางานในช่วงอายุ 60 ปี

ขึ้นไป ด้วยเหตุผล “ชรา” มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยระหว่างเขตชนบทและเขตเมือง 

โดยมีสัดส่วนที่สูงกว่าเล็กน้อยในเขตชนบท เช่นเดียวกับเหตุผล “ทำางานบ้าน” ที่มีสัดส่วน

สูงกว่าเล็กน้อยในเขตชนบท (โดยเหตุผลชรา มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามอายุของประชากรท่ี 

ไม่ทำางาน ขณะที่เหตุผลทำางานบ้านลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น) 

 ในส่วนของเหตุผล “เกษียณอายุหรือพักผ่อน” พบว่า คิดเป็นสัดส่วนในกลุ่มผู้ที ่

ไม่ทำางานในเขตเมืองที่สูงกว่ากลุ่มผู้ที่ไม่ทำางานในเขตชนบททุกช่วงอายุ โดยเฉพาะในช่วง

อายุ 60 - 64 ปี ที่คิดเป็นสัดส่วนสูงเกือบร้อยละ 30 ของผู้ที่ไม่ทำางานในเขตเมือง
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 จำาแนกตามกลุ่มอายุและภูมิภาค

รูป 3.69 ร้อยละของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ไม่ทำางาน) ตามเหตุผลในการ 

  ไม่ทำางานที่สูงที่สุด 3 อันดับแรก จำาแนกตามกลุ่มอายุ และตามภูมิภาค  

   พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

	 (ก)	ชรา

	 (ข)	ทำางานบ้าน
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	 (ค)	เกษียณอายุหรือพักผ่อน

 เมื่อพิจารณาเป็นรายภูมิภาค พบว่า การไม่ทำางานของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป 

ด้วยเหตุผล “ชรา” คิดเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่ในภาคใต้

และกรุงเทพฯ มีสัดส่วนค่อนข้างต่ำากว่าภูมิภาคอื่น สำาหรับเหตุผล “ทำางานบ้าน” ภาคใต้มี

สัดส่วนค่อนข้างสูงกว่าภูมิภาคอื่น และกรุงเทพฯ ค่อนข้างต่ำากว่าภูมิภาคอื่น

 การไม่ทำางานด้วยเหตุผล “เกษียณอายุหรือพักผ่อน” คิดเป็นสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดใน

กรุงเทพฯ โดยสูงกว่าสัดส่วนที่พบในภูมิภาคอื่นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงอายุ 60 - 64 

ปี ที่ผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ ที่ไม่ทำางาน ถึงกว่า 1 ใน 3 มีเหตุผลมาจากเกษียณอายุหรือพัก

ผ่อน ภาคกลางเปน็อีกหนึง่ภูมภิาคท่ีมสีดัสว่นของผูท้ีไ่มท่ำางานดว้ยเหตผุลนีส้งูเปน็อนัดบั 2 

รองจากกรุงเทพฯ ในทุกช่วงอายุ



109

 จำาแนกตามกลุ่มอายุและจังหวัด

 เมือ่จำาแนกเปน็รายจงัหวดัทัว่ประเทศ ในกลุม่ประชากรสงูอาย ุ60 ปข้ึีนไปทัง้หมด

ที่ไม่ทำางานหรืออยู่นอกกำาลังแรงงาน พบว่า มีสัดส่วนที่มีเหตุผลมาจาก “ชรา” เฉลี่ยที่ร้อย

ละ 67.4 โดยในระดับจังหวัดมีสัดส่วนอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 49.5 และ 83.1 ขณะที่  

การไม่ทำางานหรืออยู่นอกกำาลังแรงงานด้วยเหตุผล “ทำางานบ้าน” มีสัดส่วนเฉลี่ยที่ร้อยละ 

15.4 โดยอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 3.3 และ 32.6 และด้วยเหตุผล “เกษียณอายุหรือพัก

ผ่อน” ที่เฉลี่ยร้อยละ 10.5 โดยอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 1.5 และ 24.7

 เหตุผลของการไม่ทำางาน หรืออยู่นอกกำาลังแรงงานของประชากรสูงอายุ ท่ีควร

มีการวิเคราะห์และติดตาม ได้แก่ เหตุผลของการไม่ทำางานในกลุ่มประชากรอายุ 60 - 64 

ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่จำานวนมากยังมีสุขภาพแข็งแรง และเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ประเทศไทยควร 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำางานและอยู่ในกำาลังแรงงานยาวนานขึ้น

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะกลุ่มอายุ 60 - 64 ปี พบว่า สาเหตุหลักของการไม่

ทำางานของประชากรกลุ่มอายุนี้ ประมาณ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 37.7 มาจากเหตุผล “ชรา” 

อกีประมาณ หนึง่ในสาม หรอืรอ้ยละ 32.9 มาจากเหตผุล “ทำางานบา้น” และอกีรอ้ยละ 20.2 

หรอืประมาณ 1 ใน 5 มาจากเหตผุล “เกษยีณอายหุรอืพกัผอ่น” ดว้ยเหตุผลท่ีประชากรไทย

มีอายุยืนยาวนานขึ้น และประชากรกลุ่มอายุ 60 - 64 ปี ส่วนใหญ่มีสุขภาพที่แข็งแรงดีกว่า

ประชากรในช่วงอายุเดียวกันในอดีต การหยุดทำางาน ไม่ทำางาน หรืออยู่นอกกำาลังแรงงาน

ด้วยเหตุผล “ชรา” และ “เกษียณอายุหรือพักผ่อน” ซึ่งพบเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าในเพศชาย

เมื่อเทียบกับเพศหญิง เป็นประเด็นที่หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ควรต้องพิจารณาเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติ หรือมุมมองของประชากรไทยเกี่ยวกับความชรา และความคิดเกี่ยว

กับการเกษียณอายุ และหยุดทำางานเพื่อพักผ่อนเมื่ออายุ 60 ปีขึ้นไป
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รูป 3.70 ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 60 - 64 ปี (เฉพาะผู้ที่ไม่ทำางาน)  

  ตามเหตุผลในการไม่ทำางานที่สูงที่สุด 3 อันดับแรก รายจังหวัด พ.ศ. 2562  

  (ไตรมาส 3)

	 (ก)	ชรา

Min. 49.5%

Max. 83.1%

Mean 67.4%

S.D. 8.3%

Min. 8.8%

Max. 73.4%

Mean 37.7%

S.D. 14.7%
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	 (ข)	ทำางานบ้าน

	 (ค)	เกษียณอายุหรือพักผ่อน

Min. 3.3%

Max. 32.6%

Mean 15.4%

S.D. 6.4%

Min. 10.9%

Max. 59.3%

Mean 32.9%

S.D. 10.8%

Min. 1.5%

Max. 24.7%

Mean 10.5%

S.D. 4.2%

Min. 2.5%

Max. 38.7%

Mean 20.2%

S.D. 8.4%
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ตาราง 3.5 จังหวัดที่มีร้อยละของประชากรอายุ 60 - 64 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ไม่ทำางาน) 

     สูงที่สุดและต่ำาที่สุด ในแต่ละเหตุผลการไม่ทำางาน พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3)

10 สูงสุด: พ.ศ. 2562 10 ต่ำาสุด: พ.ศ. 2562

ชรา ทำางานบ้าน เกษียณอายุฯ ชรา ทำางานบ้าน เกษียณอายุฯ

1 ศรีสะเกษ กำาแพงเพชร ยโสธร พัทลุง ภูเก็ต ศรีสะเกษ

2 ภูเก็ต สมุทรสงคราม ปราจีนบุรี ตรัง นครพนม หนองบัวลำาภู

3 นราธิวาส ตรัง สระบุรี อุทัยธานี ยโสธร กำาแพงเพชร

4 นครพนม สุราษฎร์ธานี นนทบุรี น่าน ราชบุรี นราธิวาส

5 อุบลราชธานี ปัตตานี ลพบุรี ปราจีนบุรี มหาสารคาม สมุทรสาคร

6 ยะลา พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร ลพบุรี ชลบุรี ปัตตานี

7 นครปฐม ชุมพร สิงห์บุรี พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน มหาสารคาม

8 มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ปทุมธานี ชุมพร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี

9 เลย พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พระนครศรีอยุธยา นครปฐม พิจิตร

10 แม่ฮ่องสอน ชัยภูมิ กาญจนบุรี สมุทรสงคราม เพชรบูรณ์ นครพนม

 ใน 10 จังหวัดที่พบสัดส่วนของการไม่ทำางานในประชากรอายุ 60 - 64 ปี  

ดว้ยเหตผุล “ชรา” สงูทีส่ดุ พบวา่ หลายจังหวดัอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื เชน่ ศรสีะเกษ 

นครพนม อุบลราชธานี มหาสารคาม และเลย ในภาคใต้ เช่น ภูเก็ต นราธิวาส และยะลา 

และในภาคอื่นๆ เช่น นครปฐม และแม่ฮ่องสอน 

 การไม่ทำางานของประชากรอายุ 60 - 64 ด้วยเหตุผล “ทำางานบ้าน” สูงท่ีสุด  

ในจังหวัดกำาแพงเพชร  ตามมาด้วย สมุทรสงคราม และกลุ่มจังหวัดในภาคใต้ เช่น ตรัง 

สุราษฎร์ธานี และปัตตานี ขณะที่จังหวัดที่มีสัดส่วนผู้ที่ไม่ทำางานในช่วงอายุ 60 - 64 ปี ด้วย

เหตุผล “เกษียณอายุหรือพักผ่อน” พบว่า สูงที่สุดในยโสธร  และจังหวัดในภาคกลาง เช่น 

ปราจีนบุรี สระบุรี ลพบุรี และสิงห์บุรี รวมถึงกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑลเช่น นนทบุรี 

และปทุมธานี
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3.8.2 แนวโน้ม พ.ศ. 2547 - 2562

รูป 3.71 เหตุผลในการไม่ทำางานของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ไม่ทำางาน)  

  พ.ศ. 2547 - 2562 (ไตรมาส 3)

 จากการวิเคราะห์เหตุผลในการไม่ทำางานหรืออยู่นอกกำาลังแรงงาน ของกลุ่ม

ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในช่วงปี 2547 - 2562 พบว่า แม้เหตุผล “ชรา” จะยังคงเป็น

เหตุผลหลักแต่สัดส่วนของผู้ที่ไม่ทำางานด้วยเหตุผลนี้มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 73.9  

ในปี 2547 เป็นร้อยละ 69.9 ในปี 2552 และล่าสุดร้อยละ 67.4 ในปี 2562 สำาหรับเหตุผล 

“ทำางานบ้าน” พบว่า มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 - 16 ของผู้ที่ไม่ทำางานด้วยเหตุผลนี้  

โดยเปลี่ยนแปลงไม่มากนักในช่วงเวลาปี 2547 - 2562 ที่น่าสนใจคือสัดส่วนของผู้ที่ 

ไมท่ำางานดว้ยเหตผุล “เกษยีณอายหุรอืพกัผอ่น” ซึง่พบวา่มแีนวโนม้เพิม่สงูขึน้อยา่งชดัเจน

จากร้อยละ 4.6 ในปี 2547 เป็นร้อยละ 6.6 ในปี 2552 และเป็นร้อยละ 10.1 และ 10.5 

ในปี 2557 และ 2562 ตามลำาดับ ซ่ึงเห็นได้ว่ามีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า ในระหว่าง 

ปี 2547 และ 2562

 ในจำานวนผู้ท่ีไม่ทำางานในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมาพบว่า

ประมาณร้อยละ 5 - 8 มีเหตุผลมาจากป่วยหรือพิการจนทำางานไม่ได้
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รูป 3.72 เหตุผลในการไม่ทำางานของประชากรอายุ 60 - 64 ปี (เฉพาะผู้ที่ไม่ทำางาน)  

  พ.ศ. 2547 - 2562 (ไตรมาส 3)

 ในกลุ่มประชากรอายุ 60 - 64 ปี ที่ไม่ทำางานหรืออยู่นอกกำาลังแรงงาน พบว่า 

เหตุผล “ชรา” เป็นเหตุผลหลักเช่นเดียวกัน แต่มีสัดส่วนที่ลดลงจากปี 2547 ที่ร้อยละ 45.4 

เหลือร้อยละ 37.7 ในปี 2562 เช่นเดียวกับเหตุผล “ทำางานบ้าน” ท่ีมีสัดส่วนลดลงเป็น 

ร้อยละ 32.9 ในปี 2562 อย่างไรก็ตาม การไม่ทำางาน การหยุดทำางาน หรือออกจากกำาลัง

แรงงานของประชากรในกลุม่อาย ุ60 - 64 ป ีกลบัพบวา่ กำาลังมสีาเหตมุาจากเหตผุล “เกษียณ

อายุหรือพักผ่อน” เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตามลำาดับ จากในอดีตช่วงปี 2547 - 2550 ที่อยู่ใน

ช่วงไม่เกินร้อยละ 10 ของผู้ที่ไม่ทำางาน เพิ่มเป็นร้อยละ 19-20 หรือเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบ

กับในอดีต ในช่วงปี 2559 - 2562

 ข้อมูลการวิเคราะห์ความเพียงพอของรายได้และความต้องการทำางาน ความ

ต้องการทำางานและสถานะการทำางาน สถานะสุขภาพและสถานะการทำางาน สถานการณ์

ทำางานและระดับความสุข และแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ ใช้ข้อมูลจากการสำารวจ

ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2550 2554 2557 และ 2560 ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่

สำานักงานสถิติแห่งชาติมีการดำาเนินการสำารวจ 
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3.9 ความเพียงพอของรายได้และความต้องการทำางาน

 เป็นที่ทราบกันว่า เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ โอกาสของรายได้จากการทำางานมีแนวโน้ม

จะลดลงเนื่องจากข้อจำากัดการทำางานในวัยสูงอายุ หรือการเข้าสู่ช่วงอายุเกษียณจากการ

ทำางาน การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการทำางานในช่วงวัยสูงอายุมีผลต่อความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจและสังคม ในผู้สูงอายุบางกลุ่มต้องการทำางานเพื่อมีรายได้เพียงพอ และแม้ว่า

ผู้สูงอายุที่มีรายได้เพียงพอบางกลุ่มก็อาจจะต้องการทำางาน ในหัวข้อนี้ จะนำาเสนอความ

เพียงพอของรายได้และความตอ้งการทำางานของผูสู้งอายวุา่ยงัคงตอ้งการทำางานแมว้า่จะมี

รายได้เพียงพอหรือไม่ก็ตาม โดยตัวชี้วัดที่ทำาการวิเคราะห์ คือ 1) กลุ่มที่มีรายได้เพียงพอ

และต้องการทำางาน 2) กลุ่มที่มีรายได้เพียงพอและไม่ต้องการทำางาน 3) กลุ่มที่มีรายได้ไม่

เพียงพอและต้องการทำางาน และ 4) กลุ่มที่มีรายได้ไม่เพียงพอและไม่ต้องการทำางาน

3.9.1 สถานการณ์ ปี 2560

 ความเพียงพอของรายได้ผู้สูงอายุเป็นประเด็นสำาคัญด้านความมั่นคงทางการ

เงิน พบว่า ผู้ที่มีรายได้เพียงพอและต้องการทำางานมีสัดส่วนลดลงเมื่ออายุเพ่ิมขึ้น  

โดยเฉพาะช่วงอายุ 70 ปีขึน้ไป มีความต้องการทำางานลดลงท้ังในกลุ่มท่ีมรีายไดเ้พียงพอและ 

ไม่เพียงพอ 

รูป 3.73 ร้อยละของผู้สูงอายุ จำาแนกตามความเพียงพอของรายได้และความต้องการ 

  ทำางาน ในแต่ละกลุ่มอายุ ปี 2560
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 สัดส่วนของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ท่ีมีรายได้เพียงพอและไม่ต้องการทำางาน 

มสีดัสว่นทีส่งูทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบกบัความเพยีงพอของรายได้และความตอ้งการทำางานใน 

กลุ่มอื่น โดยผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ หรือ ในเขตเมือง มีสัดส่วนของการ 

มีรายได้เพียงพอและไม่ต้องการทำางานสูงกว่าเขตที่อยู่อาศัยอ่ืน ในภาพรวมของผู้สูงอายุ 

60 ปีขึ้นไป สัดส่วนของผู้มีรายได้เพียงพอและต้องการทำางานมีสัดส่วนที่ต่ำา ยกเว้นใน 

ผู้สูงอายุเพศชายที่มีสัดส่วนสูงประมาณร้อยละ 21 

รูป 3.74 ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำาแนกตามความเพียงพอของรายได้และ 

  ความต้องการทำางาน พื้นที่อยู่อาศัย เพศ และภาค ปี 2560

 ขณะที่เมื่อพิจารณาในกลุ่มอายุ 60 – 64 ปี พบว่าสัดส่วนของผู้ที่มีรายได้เพียงพอ

และต้องการทำางานมีสัดส่วนที่สูงขึ้นทั้งในเขตเมืองและชนบท ในทุกภาคการอยู่อาศัย และ

เพิ่มขึ้นท้ังในเพศชายและหญิง แสดงให้เห็นว่าในผู้สูงอายุตอนต้น 60 -64 ปี ยังมีความ

ต้องการทำางานถึงแม้ว่าจะมีรายได้เพียงพอแล้วก็ตาม โดยเฉพาะผู้ท่ีมีรายได้ไม่เพียงพอมี

ความต้องการทำางานสูงในผู้สูงอายุตอนต้นเช่นกัน 
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รูป 3.75 ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 – 64 ปี จำาแนกตามความเพียงพอของรายได้และ 

  ความต้องการทำางาน พื้นที่อยู่อาศัย เพศ และภาค ปี 2560

 เมื่อพิจารณาความเพียงพอของรายได้และความต้องการทำางาน พบว่า เพศชาย

ไม่ว่าจะมีรายได้เพียงพอหรือไม่เพียงพอ จะมีความต้องการทำางานสูงกว่าเพศหญิง และ

แนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าสู่อายุ 70 ปี ทั้งในเพศชายและหญิง   

รูป 3.76 ร้อยละของผู้มีรายได้เพียงพอและต้องการทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุ และ 

  เพศ ปี 2560
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 ผูส้งูอายใุนเขตพืน้ทีเ่มืองและชนบทมีสัดส่วนของรายไดเ้พียงพอและตอ้งการทำางาน

แตกต่างกันเล็กน้อย ในแต่ละช่วงอายุ โดยในช่วงอายุ 65 – 74 ปี ผู้สูงอายุในเขตชนบทมี

สัดส่วนการมีรายได้เพียงพอและต้องการทำางานสูงกว่าผู้ที่อยู่ในเขตเมือง 

รูป 3.77 ร้อยละของผู้มีรายได้เพียงพอและต้องการทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุ  

  และเขตที่อยู่อาศัย ปี 2560

 ช่วงอายุ 60 – 74 ปี ผู้มีรายได้เพียงพอและต้องการทำางานมีสัดส่วนแตกต่างกัน

ในแต่ละภาค โดยเฉพาะภาคใต้ เหนือ และกลาง มีผู้สูงอายุที่มีรายได้เพียงพอและต้องการ

ทำางานในสัดส่วนใกล้เคียงกันในช่วงอายุ 60 -74 ปี กรุงเทพฯ ยังคงเป็นภาคที่มีผู้ที่มีรายได้

เพียงพอและต้องการทำางานน้อยกว่าภาคอื่น 

รูป 3.78 ร้อยละของผู้มีรายได้เพียงพอและต้องการทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุ และภาค  

  ปี 2560
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 โดยสรุปผู้สูงอายุมากกว่าครึ่งหน่ึงมีรายได้เพียงพอ ส่วนใหญ่ร้อยละ 19 – 36  

อยู่ในกลุ่มอายุ 50 – 69 ปี ที่มีรายได้เพียงพอและต้องการทำางาน แม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงอายุ

เกษียณการทำางานแล้วคือ 60 ปี พบว่าผู้สูงอายุยังคงต้องการทำางาน แต่ค่อยๆ ลดลงเมื่อ

อายุเพิ่มสูงขึ้น ผู้สูงอายุที่มีรายได้เพียงพอและต้องการทำางานเป็นเพศชายมากกว่าเพศ

หญิง อยู่ในเขตชนบทมากกว่าเขตเมือง และส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้และภาคเหนือ อย่างไร

ก็ตาม สัดส่วนความต้องการทำางานของผู้สูงอายุที่มีรายได้เพียงพอในแต่ละภาคยังต่ำาและ

กรุงเทพฯ มีสัดส่วนของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีรายได้เพียงพอและต้องการทำางานต่ำาที่สุด 

 ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอและต้องการทำางานพบในผู้อยู่ใน 

เขตชนบทสูงกว่าเขตเมืองในทุกช่วงอายุ แสดงให้เห็นช่องว่างระหว่างเขตเมืองและ 

เขตชนบท ในเรื่องความพอพียงของรายได้และความต้องการทำางาน เม่ือพิจารณาความ

แตกต่างในแต่ละภาคโดยเฉพาะช่วงอายุ 50 – 74 ปี พบว่าโดยตลอดช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอและต้องการทำางานสูงกว่า

ภาคอื่น รองลงมาคือภาคเหนือ ขณะที่กรุงเทพฯ ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีผู้มีรายได้ไม่เพียงพอ

และไม่ต้องการทำางานต่ำาที่สุด ช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไป ความต้องการทำางานของผู้มีรายได้ 

ไม่เพียงพอลดลงอยู่ระหว่างร้อยละ 1 – 3

รูป 3.79 ร้อยละของผู้มีรายได้ไม่เพียงพอและต้องการทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุ  

  และเขตที่อยู่อาศัย ปี 2560
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รูป 3.80 ร้อยละของผู้มีรายได้ไม่เพียงพอและต้องการทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุ  

  และภาค ปี 2560

 การมีรายได้เพียงพอและความต้องการทำางานของผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ในปี 2560 

พบว่า สัดส่วนการมีรายได้เพียงพอและความต้องการทำางานสูงในช่วงก่อนเข้าสู่อายุ 60 ปี 

และภาพรวมในระดับจังหวัดพบว่ามีรูปแบบใกล้เคียงกันคือ เมื่ออายุเพิ่มขึ้นความต้องการ

ทำางานของผู้มรีายได้เพยีงพอลดลง โดยเฉพาะชว่งอาย ุ80 ปีขึน้ไปเหลอืคา่เฉลีย่ของผูม้รีาย

ได้เพียงพอและต้องการทำางานเพียงร้อยละ 3.1 ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงอายุ 60 ปี

ขึ้นไป คือ ร้อยละ 17.4 และจังหวัดที่มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีรายได้เพียงพอและต้องการ

ทำางานสูงที่สุด คือ พัทลุง ร้อยละ 30.6 ขณะที่จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้มีรายได้เพียงพอและ

ต้องการทำางานนอ้ยทีส่ดุคือ นนทบรุ ีรอ้ยละ 4.8 รองลงมาสว่นใหญเ่ปน็จงัหวดัในพืน้ท่ีภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื ทีมี่สดัสว่นของผูมี้รายได้เพยีงพอและตอ้งการทำางานต่ำากวา่จงัหวดัใน

ภูมิภาคอื่น
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รูป 3.81 ร้อยละของผู้มีรายได้เพียงพอและต้องการทำางานของแต่ละกลุ่มอายุ  

  จำาแนกตามจังหวัด ปี 2560

Min. 12.7%

Max. 61.4%

Mean 36.5%

S.D. 10.8%

Min. 6.5%

Max. 40.3%

Min. 1.3%

Max. 33.4%

Mean 11.1%

S.D. 5.9%

Min. 0%

Max. 16.7%

Mean 3.1%

S.D. 3.0%
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รูป 3.82 ร้อยละของผู้มีรายได้เพียงพอและต้องการทำางานของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  

  จำาแนกตามจังหวัด ปี 2560

Min 4.8%  Max 30.6%

Mean 17.4% S.D. 5.9%

10 ต่ำาสุด 10 สูงสุด

1 นนทบุรี พัทลุง

2 บึงกาฬ ลำาพูน

3 สระแก้ว สมุทรสงคราม

4 เลย ตราด

5 อุดรธานี ปราจีนบุรี

6 พะเยา พิษณุโลก

7 ฉะเชิงเทรา จันทบุรี

8 สกลนคร อุตรดิตถ์

9 หนองคาย ตรัง

10 สุรินทร์ ยโสธร
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3.9.2  แนวโน้มของความเพียงพอของรายได้และความต้องการทำางาน  

 ระหว่างปี 2550 – 2560

 แนวโน้มของผู้มีรายได้เพียงพอและต้องการทำางานมีรูปแบบเดียวกันในระหว่าง 

ปี 2550 – 2560 คือ การมีรายได้เพียงพอและความต้องการทำางานมีสัดส่วนลดลงเมื่อ

อายุเพิ่มขึ้น พบว่าช่วงปี 2550 ผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอและต้องการทำางานมีสัดส่วนสูง

ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 – 2560 ในปี 2560 สัดส่วนของผู้มีรายได้เพียงพอและ

ตอ้งการทำางานเพิม่สงูขึน้อยา่งมากจากป ี2554 – 2557 ในทกุกลุม่อาย ุยกเวน้เมือ่เข้าสู่อาย ุ 

80 ปี สัดส่วนของผู้มีรายได้เพียงพอและต้องการทำางาน เริ่มมีสัดส่วนใกล้เคียงกันในทุกปี 

อยู่ระหว่างร้อยละ 1 – 5

 ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอและต้องการทำางานมีสัดส่วนลดลงเม่ืออายุ 

เพิม่ขึน้  ทัง้นีใ้นชว่งป ี2550 และ 2560 มสีดัสว่นของผูม้รีายไดไ้มเ่พยีงพอและตอ้งการทำางาน 

สูงกว่าปี 2554 และ 2557 ค่อนข้างมากโดยสถานการณ์ของผู้มีรายได้ไม่เพียงพอและ

ต้องการทำางานของผู้สูงอายุ 50 – 54 ปี มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 37 ในปี 2550 เป็น

ร้อยละ 32 ในปี 2560

รูป 3.83 ร้อยละของผู้มีรายได้เพียงพอและต้องการทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุ  

  ระหว่างปี 2550 - 2560

รายได้เพียงพอและต้องการทำางาน รายได้ไม่เพียงพอและต้องการทำางาน

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เพศชายต้องการทำางานสูงกว่า 

ผู้สูงอายุหญิงมาตั้งแต่ปี 2550 – 2560 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี 2554 ทั้งในผู้ที่มี

รายได้เพียงพอและไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในปี 2560 ที่สัดส่วนของผู้สูงอายุชายที่มีรายได้

ไม่เพียงพอและต้องการทำางาน สูงขึ้นจากร้อยละ 9 ในปี 2554 เป็น 17 ในปี 2560 ยกเว้น

ปี 2550 ที่มีสัดส่วนของผู้มีรายได้ไม่เพียงพอและต้องการทำางานสูงที่สุด
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รูป 3.84 ร้อยละของความเพียงพอของรายได้และต้องการทำางาน จำาแนกตามเพศ  

  ระหว่างปี 2550 - 2560

รายได้เพียงพอและต้องการทำางาน รายได้ไม่เพียงพอและต้องการทำางาน

 แนวโน้มของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีรายได้เพียงพอและต้องการทำางานมีความ 

แตกต่างเล็กน้อยระหว่างเขตเมืองและชนบท ในระหว่างปี 2550 – 2560 พบว่าสัดส่วนของ 

ผู้สูงอายุในเขตชนบทท่ีมีรายได้เพียงพอและต้องการทำางานอยู่ในระดับร้อยละ 17 – 21  

ขณะที่ผู้สูงอายุในเขตเมืองมีรายได้เพียงพอและต้องการทำางานมีร้อยละ 15 – 19  

 สัดส่วนของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เพียงพอและต้องการทำางานกลับมี

สดัสว่นนอ้ยกว่าการมรีายไดเ้พยีงพอและตอ้งการทำางาน ซึง่เขตชนบทพบผูส้งูอาย ุ60 ปขีึน้

ไปที่มีรายได้ไม่เพียงพอและต้องการทำางานร้อยละ 15 -20 ในระหว่างปี 2550 – 2560 เช่น

เดยีวกนักับผู้สงูอายุ 60 ปีขึน้ไปในเขตเมอืงทีม่รีายได้ไมเ่พยีงพอและตอ้งการทำางานรอ้ยละ 

10 – 11

รูป 3.85 ร้อยละของความเพียงพอของรายได้และต้องการทำางาน  

รายได้เพียงพอและต้องการทำางาน รายได้ไม่เพียงพอและต้องการทำางาน
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  จำาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย ระหว่างปี 2550 - 2560

 สำาหรับสัดส่วนของความพอเพียงของรายได้และความต้องการทำางานในแต่ละ

ภูมิภาค พบว่า ในระหว่างปี 2550 – 2554 สัดส่วนของผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไปที่มีรายได้ 

เพยีงพอและต้องการทำางานในภาคใต้สงูกว่าภาคอืน่ๆ และกลับมามสัีดส่วนใกล้เคยีงกนักบั

ภาคอื่น ในปี 2557 – 2560 ยกเว้นแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพฯ มีสัดส่วน

ลดลงจากภาคอื่นเล็กน้อย

 สัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอและต้องการทำางานลดลงในทุกภูมิภาค

ต้ังแต่ป ี2550 – 2560 ยกเวน้กรงุเทพฯ ทีมี่สัดส่วนเพิม่ขึน้เล็กนอ้ย เมือ่เปรยีบเทียบระหวา่ง

ภมูภิาคพบวา่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและภาคเหนอืมผีูสู้งอายทุีม่รีายไดไ้มเ่พยีงพอและ

ต้องการทำางานสูงกว่าภาคอื่นมาโดยตลอด 

รูป 3.86 ร้อยละของความเพียงพอของรายได้และต้องการทำางาน  
รายได้เพียงพอและต้องการทำางาน รายได้ไม่เพียงพอและต้องการทำางาน

  จำาแนกตามภูมิภาค ระหว่างปี 2550 - 2560

 โดยสรุป แนวโน้มของผู้มีรายได้เพียงพอและต้องการทำางานเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2554 

เป็นต้นมาผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในภาคใต้มีเกือบร้อยละ 60 ท่ีมีรายได้เพียง

พอและต้องการทำางานสูงกว่าภาคอื่นถึงเกือบร้อยละ 32 ในปี 2550 และจะเห็นว่าช่วง 

ปี 2554 – 2557 สัดส่วนของผู้มีรายได้ไม่เพียงพอและต้องการทำางานมีสัดส่วนที่ลดลงจาก 

ป ี2550 และเพิม่ขึน้มาในป ี2560 อยา่งไรกต็าม การมรีายไดไ้มเ่พยีงพอและตอ้งการทำางาน

ของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปในปี 2560 ยังต่ำากว่าปี 2550
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3.10 ความต้องการทำางานและสถานการณ์ทำางาน

 ปัจจุบันผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำางานส่วนหนึ่งเกิดจากความสมัครใจไม่ทำางาน เนื่อง

ด้วยปัญหาด้านสุขภาพ ภาวะชรา หรือตามเกณฑ์เกษียณอายุการทำางาน อย่างไรก็ตาม  

ผู้สูงอายุยังคงมีศักยภาพในการทำางานและส่วนหนึ่งมีความต้องการทำางาน ทั้งเพื่อสร้าง

คุณค่าให้ตนเองหรือเพื่อเหตุผลด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ดังนั้น จึงยังเห็นว่ามีผู้สูงอายุ

ที่ยังคงสถานะมีงานทำา 

 ข้อมูลด้านความต้องการทำางานและสถานภาพการทำางานของผู้สูงอายุ ใช้ข้อมูลจาก

รายงานการสำารวจประชากรสูงอายุไทย ท่ีมีการสำารวจ 4 คร้ัง ในระหว่างปี 2550 – 2560  

นำาเสนอตัวช้ีวัด 4 ตัว ได้แก่ ความต้องการทำางานและมีงานทำา ความต้องการทำางานแต่ไม่มี

งานทำา ไม่ต้องการทำางานแต่ทำางาน และไม่ต้องการทำางานและไม่ได้ทำางาน แสดงตัวช้ีวัดให้

เห็นสถานการณ์และแนวโน้ม จำาแนกตามคุณลักษณะท่ัวไป ได้แก่ เพศ และเขตท่ีอยู่อาศัย 

ได้แก่ เขตเมืองและชนบท ภูมิภาค และจังหวัด โดยนำาเสนอข้อมูลรายจังหวัดด้วยแผนท่ี

ภูมิศาสตร์ 

 3.10.1  สถานการณ์ พ.ศ. 2560

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสำารวจรายงานผูส้งูอายุ ปี 2560 พบวา่ สดัสว่นของ

ผู้ที่ต้องการทำางานและทำางานลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับสัดส่วนของผู้ที่ไม่ต้องการ

ทำางานแต่ทำางานมีเพิ่มขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 65 ปีขึ้นไป พบว่า มีมากกว่า

ครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่มอายุไม่ต้องการทำางานและไม่ได้ทำางาน 

รูป 3.87 ร้อยละของความต้องการทำางานและสถานะการทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2560
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 มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่ถึงครึ่งที่กำาลังทำางาน โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งไม่ได้ทำางาน

และไม่ต้องการทำางาน รองลงมาคือ ร้อยละ 26.6 กำาลังทำางานและต้องการทำางาน และยัง

มีผู้สูงอายุส่วนน้อยที่ไม่ได้ทำางานแต่ต้องการทำางาน ประมาณร้อยละ 3 

รูป 3.88 ร้อยละของความต้องการทำางานและสถานภาพการทำางานของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  

  ปี 2560

 เมือ่พจิารณาตามกลุม่อายแุละเพศ โดยแบ่งเปน็ 7 ชว่งอายดัุงนี ้ชว่งอาย ุ50 – 54 

ปี 55 – 59 ปี 60 – 64 ปี 65 – 69 ปี 70 – 74 ปี 75 – 79 ปี และ 80 ปีขึ้นไป พบว่าเพศ

ชายมคีวามตอ้งการทำางานและกำาลงัทำางานสงูกวา่เพศหญงิมากในทกุชว่งอาย ุในชว่งอาย ุ

60 - 64 ปี ความต้องการทำางานและกำาลังทำางานอยู่ของเพศชายลดลงอย่างรวดเร็ว จาก

ร้อยละ 42.3 เป็นร้อยละ 23.1 ในช่วงอายุ 65 – 69 ปี และช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไปทั้งในเพศ

ชายและหญิงมีความต้องการทำางานและกำาลังทำางานต่ำาที่สุดคือเพียงร้อยละ 5.9 และ 1.3 

ตามลำาดับ 
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รูป 3.89 ร้อยละขอผู้สูงอายุที่ต้องการทำางานและมีสถานะทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุ  

  และเพศ ปี 2560

 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเขตเมืองและชนบท ช่วงอายุ 60 – 69 ปี ความต้องการ

ทำางานและกำาลังทำางานมีความแตกต่างกันสูงมากระหว่างผู้อาศัยในพื้นท่ีเขตเมืองและ

ชนบท โดยพบว่าผู้อาศัยอยู่ในเขตชนบทมีความต้องการทำางานและได้ทำางานสูงกว่าใน 

เขตเมือง กรุงเทพฯ มีสัดส่วนของผู้ต้องการทำางานและมีงานทำาต่ำาท่ีสุด ความแตกต่าง

ระหว่างภาคพบสูงมากในพื้นที่กรุงเทพฯ และภาคอื่น ดังเช่นช่วงอายุ 60 – 64 ปี กรุงเทพฯ 

พบผู้ต้องการทำางานและมีสถานภาพทำางานอยู่ที่ร้อยละ 25.4 ขณะที่ในภาคอื่นมีสัดส่วน

ร้อยละ 40 ขึ้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ทุกภาคมีสัดส่วนความต้องการทำางาน

และมีงานทำาไม่ถึงร้อยละ 50 

รูป 3.90 ร้อยละขอผู้สูงอายุที่ต้องการทำางานและมีสถานะทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุ  

  และเขตที่อยู่อาศัย ปี 2560
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รูป 3.91 ร้อยละขอผู้สูงอายุที่ต้องการทำางานและมีสถานะทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุ  

  และภูมิภาค ปี 2560

 โดยสรุปสัดส่วนของผู้ที่ต้องการทำางานและได้ทำางานมีสัดส่วนลดลงเมื่ออายุ 

เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่อายุ 60 ปี สัดส่วนของผู้ที่ต้องการทำางานและได้ทำางานมี

ไม่ถึงร้อยละ 50 เพศชายยังคงมีความต้องการทำางานและได้ทำางานสูงกว่าเพศหญิงมาก

คือ ร้อยละ 35.2 และ 19.6 ตามลำาดับ ภาคเหนือมีสัดส่วนของผู้ที่ต้องการทำางานและ

ได้ทำางานสูงที่สุด รองลงมาภาคต่างๆ มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ยกเว้นกรุงเทพฯ มีความ

ต้องการทำางานและได้ทำางานต่ำาที่สุด และพื้นที่ในเขตชนบทมีความต้องการทำางานและ

ได้ทำางานสูงกว่าเขตเมือง 

 ตัวชี้วัดความต้องการทำางาน แต่ไม่ได้ทำางานมีสัดส่วนไม่มาก และแสดงให้เห็น

ว่ายังมีความต้องการทำางานในผู้สูงอายุกลุ่มนี้ แม้ว่าภาพรวมจะมีไม่ถึงร้อยละ 5 และมี

แนวโน้มลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น จากรูป 3.92 พบว่า เพศหญิงมีความต้องการทำางานแต่ไม่

ได้ทำางานสูงกว่าเพศชายตั้งแต่ช่วงอายุ 50 – 64 ปี และสัดส่วนเริ่มลดลงตั้งแต่อายุ 65 ปี 

โดยเพศชายกลับมามีความต้องการทำางานแต่ไม่มีงานทำาสูงกว่าเพศหญิงเล็กน้อยตั้งแต่

ช่วงอายุ 65 ปี เป็นต้นไป
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รูป 3.92 ร้อยละขอผู้สูงอายุที่ต้องการทำางานและมีสถานะไม่ได้ทำางาน จำาแนกตามกลุ่ม 

  อายุ และเพศ ปี 2560

 สำาหรบัในเขตเมืองและชนบทพบความแตกตา่งเพยีงเลก็นอ้ยของผูท้ีต่อ้งการทำางาน

แต่ไม่มีงานทำา โดยผู้ที่ต้องการทำางานแต่ไม่ได้ทำางานอยู่ในพ้ืนท่ีชนบทสูงกว่าเขตเมืองเล็ก

น้อย

 เมื่อเปรียบเทียบการกระจายตัวใน 5 ภาคที่อยู่อาศัย ได้แก่ กรุงเทพฯ ภาคกลาง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ พบว่าผู้สูงอายุในภาคเหนือ ตะวันออก

เฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง มีความต้องการทำางานแต่ไม่มีงานทำาสูงกว่ากรุงเทพฯ 

มาก โดยกรุงเทพฯ มีร้อยละของผู้ที่ต้องการทำางานแต่ไม่ได้ทำางานต่ำาท่ีสุดในเกือบทุกช่วง

อายุ ซึ่งอาจแสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงแหล่งงานได้มากกว่าในภูมิภาคอื่น อย่างไรก็ตาม  

ในช่วงอายุ 50 – 69 ปี มีสัดส่วนผู้ที่ต้องการทำางานแต่ไม่ได้ทำางานในสัดส่วนที่สูงในทุกภาค

ของประเทศไทย 
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รูป 3.93 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ต้องการทำางานแต่ไม่ได้ทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุ  

  และเขตที่อยู่อาศัย ปี 2560

รูป 3.94 ร้อยละขอผู้สูงอายุที่ต้องการทำางานและมีสถานะไม่ได้ทำางาน จำาแนกตามกลุ่ม 

  อายุ และภูมิภาค ปี 2560

 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ต้องการทำางานและมีสถานภาพทำางาน ปี 2560 มีค่าเฉลี่ย

อยู่ที่ร้อยละ 27.5 จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีสัดส่วนผู้สูงอายุ

ที่ต้องการทำางานและได้ทำางานสูง โดยยโสธรเป็นจังหวัดท่ีพบสัดส่วนสูงท่ีสุดคือ ร้อยละ 

45.3 ขณะที่จังหวัดที่พบสัดส่วนต่ำาที่สุดคือ จังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 7.3 และจังหวัดท่ีมี

การพัฒนาความเป็นเมืองสูง เช่น กรุงเทพฯ ภูเก็ต เป็นต้น ความต้องการทำางานและการ

มีงานทำาพบในสัดส่วนที่สูงในผู้สูงอายุตอนต้นคือ ช่วงอายุ 60 – 64 ปี จะพบว่าส่วนใหญ่

แทบทุกจังหวัดมีสัดส่วนของผู้ที่ต้องการทำางานและมีงานทำาสูง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 44.2 

ในขณะที่ค่าสูงสุดคือร้อยละ 67.5 จังหวัดอุทัยธานี
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 เมื่อเปรียบเทียบช่วงอายุ 50 – 59 ปี 60 – 69 ปี 70 – 79 ปี และ 80 ปีขึ้นไป  

พบว่า ช่วงอายุ 50 – 69 ปี มีสัดส่วนความต้องการทำางานและมีงานทำาสูงในภาพรวมระดับ

จังหวัด ขณะที่สัดส่วนลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่ช่วงอายุ 70 ปีขึ้นไป 

รูป 3.95 ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และอายุ 60 – 64 ปีที่ต้องการทำางานและ 

  มีสถานะทำางาน จำาแนกตามจังหวัด ปี 2560 

 ก)	อายุ	60	ปีขึ้นไป

	 ข)	อายุ	60	–	64	ปี
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รูป 3.96 ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป อายุ 60 – 69 ปี อายุ 70 – 79 ปี และ  

  80 ปีขึ้นไป ที่ต้องการทำางานและมีสถานะทำางาน จำาแนกตามจังหวัด ปี 2560

Min. 29.4%

Max. 88.9%

Mean 62.4%

S.D. 11.6%

Min. 10.0%

Max. 62.1%

Mean 39.9%

S.D. 10.7%

Min. 1.0%

Max. 36.6%

Mean 15.0%

S.D. 6.8%

Min. 0%

Max. 13.5%

Mean 3.1%

S.D. 2.9%
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3.10.2 แนวโน้มของผู้ที่ต้องการทำางานและมีงานทำา ระหว่างปี 2550 – 2560

 แนวโน้มความต้องการทำางานและมีงานทำาลดลงในช่วงปี 2550 – 2557 และกลับ

มาเพ่ิมสูงขึ้นในปี 2560 รูปแบบเดียวกันในทุกช่วงอายุ เมื่อเข้าสู่ช่วงเกษียณอายุ 60 ปี  

พบว่าสัดส่วนของผู้ที่ต้องการทำางานและมีงานทำาลดลงจากช่วงอายุ 50 – 59 ปี ค่อนข้าง

สูงในทุกปี 

 สำาหรบัผูท้ีต้่องการทำางานแตไ่ม่มงีานทำาพบวา่มแีนวโนม้ลดลงจากป ี2550 – 2557 

และกลับมาสูงขึ้นในปี 2560 ตลอดทุกกลุ่มอายุ และในปี 2557 ผู้ที่ต้องการทำางานแต่ไม่มี

งานทำาในกลุ่มอายุ 75 – 79 ปี และ 80 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงขึ้นเท่ากับปี 2560 

รูป 3.97 ร้อยละของผู้ที่ต้องการทำางานและมีงานทำา จำาแนกตามกลุ่มอายุ ระหว่างปี 2550 – 2560

รูป 3.98 ร้อยละของผู้ที่ต้องการทำางานแต่ไม่มีงานทำา  จำาแนกตามกลุ่มอายุ ระหว่างปี 2550 - 2560
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 สัดส่วนของความต้องการทำางานและมีงานทำาของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ในเพศ

ชายสูงกว่าเพศหญิงมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2550 – 2560 ในปี 2560 สัดส่วนของผู้ต้องการ

ทำางานและมีงานทำาคือรอ้ยละ 35 ในเพศชาย และในเพศหญงิมสีดัสว่นนอ้ยกวา่คอืรอ้ยละ 

20 แนวโน้มของความต้องการทำางานและมีงานทำาทั้งในเพศชายและหญิงลดลงในปี 2554 

หลังจากนั้นกลับมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึงปี 2560

รูป 3.99 ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ต้องการทำางานและมีงานทำา จำาแนกตามเพศ  

  ระหว่างปี 2550 - 2560

 เมื่อเปรียบเทียบเขตที่อยู่อาศัยระหว่างเมืองและชนบท สัดส่วนของผู้สูงอายุ 60 

ปีขึ้นไปที่ต้องการทำางานและมีงานทำาในเขตชนบทสูงกว่าเขตเมืองในทุกปี แนวโน้มท้ังใน

เขตชนบทและเขตเมืองมีรูปแบบเดียวกันคือ ในปี 2554 ลดลงจากปี 2550 และมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นจนถึงปี 2560 

รูป 3.100 ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ต้องการทำางานและมีงานทำา จำาแนกตามเขต 

    ที่อยู่อาศัย ปี 2550 – 2560
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 แนวโน้มของสดัสว่นผูต้้องการทำางานและมงีานทำาในแตล่ะภมูภิาคมีรปูแบบเดยีวกนั

คือ ในปี 2554 มีสัดส่วนลดลงจากปี 2550 และกลับมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 

เกือบทุกภูมิภาคมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ยกเว้นกรุงเทพฯ ท่ีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

จาก ร้อยละ 15 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 16 ในปี 2560

  โดยสรุปข้อมูลระหว่างปี 2550 – 2560 พบว่า แนวโน้มของความต้องการทำางาน

และได้ทำางานลดลงจากปี 2550 จากร้อยละ 31.6 เป็น 17.0 ในปี 2554 และค่อยขยับขึ้น

จนเป็นร้อยละ 26.6 ในปี 2560 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการทำางานและมีงานทำา

ค่อยๆ เพิ่มขึ้น โดยแนวโน้มในเขตเมืองและเขตชนบทมีความแตกต่างไม่มากนัก รวมถึง 

แนวโนม้การเพิม่ขึน้ในแต่ละภูมิภาค ยกเวน้กรงุเทพฯ ท่ีมแีนวโนม้เพิม่ขึน้แตร่อ้ยละของความ

ต้องการทำางานและได้ทำางานมีสัดส่วนต่ำากว่าทุกภาคมาตั้งแต่ปี 2550 – 2560

รูป 3.101 ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ต้องการทำางานและมีงานทำา จำาแนกตามภูมิภาค 

    ปี 2550 – 2560
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3.11 สถานะสุขภาพและสถานการณ์ทำางาน

 ภาวะสขุภาพของผูส้งูอายมีุแนวโนม้เส่ือมถอยลงเมือ่อายเุพิม่ขึน้ จากการประเมนิ

สขุภาพตนเองของผูส้งูอาย ุทีป่ระเมนิสขุภาพตนเองวา่อยูใ่นระดบัดมีาก ดี ปานกลาง ไมด่ ี

และ ไมด่มีากๆ นำามาวเิคราะหร์ว่มกบัสถานะการทำางานของผูส้งูอาย ุจะไดต้วัชีว้ดัทีส่ำาคญั

แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของสถานะสุขภาพและการทำางานในผู้สูงอายุ

 เมื่อพิจารณาภาวะสุขภาพกับสถานะการทำางาน โดยแบ่งเป็น 4 ตัวช้ีวัด ได้แก่  

ผู้ที่มีสุขภาพดีและทำางาน ผู้มีสุขภาพดีและไม่ทำางาน ผู้มีสุขภาพไม่ดีและทำางาน และ 

ผู้มีสุขภาพไม่ดีและไม่ทำางาน

3.11.1 สถานการณ์ ปี 2560

แนวโน้มของผู้ที่สุขภาพดีและยังคงทำางานค่อยๆ ลดลง เมื่ออายุเพิ่มสูงขึ้น ในผู้สูงอายุ

ที่สุขภาพดีและทำางานมีสัดส่วนลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าสู่อายุ 60 ปี จากร้อยละ 61  

ในผู้สูงอายุ 50 – 54 ปี ลดลงเป็นร้อยละ 35 เมื่ออายุ 60 – 64 ปี และลดลงเหลือร้อยละ 2 

เมื่อเข้าสู่อายุ 80 ปีขึ้นไป 

รูป 3.102 ร้อยละของสถานะสุขภาพและสถานะการทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2560

 หากพิจารณาในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป พบว่า 1 ใน 5 ของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

รายงานว่ามีสุขภาพดีและยังคงทำางานอยู่ ผู้สูงอายุชายมีสุขภาพดีและทำางานสูงกว่า 

ผู้สูงอายุหญิง เกือบ 2 เท่า คือ ร้อยละ 27 และ 14 ตามลำาดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 

เขตที่อยู่อาศัยในชนบทและเขตเมืองพบว่า 2 ใน 5 ของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท 

ยงัคงทำางานแมว้า่จะมสีขุภาพดหีรอืไมด่กีต็าม ในระดบัภมูภิาคพบวา่ผูส้งูอายใุนกรงุเทพฯ 

มีการทำางานน้อยท่ีสุดคือ สุขภาพดีและทำางานร้อยละ 13 และสุขภาพไม่ดีและทำางาน 

ร้อยละ 11 
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รูป 3.103 ร้อยละของสถานะสุขภาพและสถานะการทำางาน ของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  

    จำาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย เพศ และภูมิภาค ปี 2560

 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ เปรียบเทียบระหว่างเพศชายและหญิง เพศชายมี

สุขภาพดีและยังคงทำางานสูงกว่าเพศหญิง แม้จะอยู่ในวัย 80 ปีข้ึนไป ยังพบเพศชาย 

ร้อยละ 3 ที่มีสุขภาพดีและยังคงทำางาน ขณะท่ีเพศหญิงพบไม่ถึงร้อยละ 1 ท่ีมีสุขภาพดี

และยังทำางาน

 ผู้สงูอายทุีอ่ยูอ่าศัยในเขตเมอืงและชนบทพบวา่ ผู้สงูอายทุีม่สีขุภาพดแีละมงีานทำา

ในเขตเมืองมีสัดส่วนลดลงเร็วกว่าในเขตชนบท โดยเฉพาะในช่วงอายุ 60 – 75 ปี หลังจาก

นั้น สัดส่วนของการมีสุขภาพดีและยังคงทำางานลดมาที่สัดส่วนไม่แตกต่างกันมากระหว่าง

เขตเมืองและชนบท  

 สำาหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในกรุงเทพฯ และภาคกลาง มีสัดส่วนของการมีสุขภาพดีและ

มีสถานะทำางานต่ำากว่าภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ในช่วงอายุ  

60 – 64 ปี มีไม่ถึง 1 ใน 4 ที่มีสุขภาพดีและทำางาน ขณะที่ภูมิภาคอื่นมีถึงร้อยละ 40 ที่มี

สุขภาพดีและมีสถานะทำางาน โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคท่ีมีสัดส่วนผู้สูงอายุมี

สุขภาพดีและทำางานสูงที่สุด
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รูป 3.104 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีสถานะทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุ  

    และเพศ ปี 2560

รูป 3.105 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีสถานะทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุ  

    และเขตที่อยู่อาศัย ปี 2560
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รูป 3.106 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีสถานะทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุ  

    และภูมิภาค ปี 2560

 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีสุขภาพดีและกำาลังทำางานกระจายอยู่ในแต่ละจังหวัด

เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 20.1 โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและกำาลังทำางาน  

10 จังหวัดแรกอยู่ในภาคเหนือมากที่สุด ได้แก่ ลำาพูน แพร่ พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน ลำาปาง 

เมือ่เปรยีบเทยีบระหวา่งชว่งอาย ุ60 – 64 ป ีจะพบวา่มสีดัสว่นของการมสีขุภาพดแีละกำาลงั

ทำางานค่อนข้างสูงในจังหวัดที่อยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ 

ตามลำาดับ โดย 10 จังหวัดแรกที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุ 60 -6 4 ปีขึ้นไปที่มีสุขภาพดีและยัง

ทำางานยังคงอยู่ในภาคเหนือมากที่สุด โดยลำาพูนมีสัดส่วนสูงที่สุดคือ ร้อยละ 56.0 จังหวัด

ที่มีสัดส่วนต่ำาที่สุดคือ จังหวัดสระแก้ว ร้อยละ 13.8 

 เมื่อพิจารณาตาม 4 ช่วงอายุ ได้แก่ ช่วงอายุ 50 -59 ปี 60 – 69 ปี 70 – 79 ปี 

และ 80 ปีขึ้นไป พบว่า สัดส่วนของผู้มีสุขภาพดีและทำางานมีแนวโน้มลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น 

และลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ 70 ปีขึ้นไป จากร้อยละ 30. 2 ในช่วงอายุ 60 – 69 

ปี เป็นร้อยละ 9.0 และ 1.6 ในช่วงอายุ 70 – 79 ปี และ 80 ปีข้ึนไป ตามลำาดับ
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รูป 3.107 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและสถานะทำางาน ของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  

    และ 60 – 64 ปี จำาแนกตามจังหวัด ปี 2560

	 ก)	อายุ	60	ปีขึ้นไป
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	 ข)	อายุ	60	–	64	ปี
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รูป 3.108 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีสถานะทำางาน ในผู้สูงอายุ 50 – 59 ปี  

    อายุ 60 – 69 ปี 70 – 79 ปี และ 80 ปีขึ้นไป จำาแนกตามจังหวัด ปี 2560

Min. 28.0%

Max. 81.3%

Mean 57.0%

S.D. 10.3%

Min. 12.3%

Max. 53.2%

Mean 30.2%

S.D. 8.9%

Min. 1.1%

Max. 20.9%

Mean 9.0%

S.D. 4.2%

Min. 0%

Max. 6.0%

Mean 1.6%

S.D. 1.7%



144

3.11.2  แนวโน้มของสถานะสุขภาพและสถานะการทำางาน ระหว่างปี 2550 - 2560

 เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มสัดส่วนของผู้มีสุขภาพดีและมีสถานภาพทำางานตั้งแต่ 

ปี 2550 – 2560 พบว่าตลอดช่วงอายุตั้งแต่ 50 ปีไปจนถึง 80 ปีขึ้นไป พบว่า มีสัดส่วนใกล้

เคียงกันมาตลอด อย่างไรก็ดี ในช่วงปี 2557 เป็นปีที่มีสัดส่วนของผู้มีสุขภาพดีและต้องการ

ทำางานสูงกว่าปีอื่นๆ ในทุกกลุ่มอายุ พบว่าช่วงอายุ 50 – 54 ปี มีสัดส่วนของผู้มีสุขภาพ

ดีและต้องการทำางานในปี 2557 ร้อยละ 63 สูงกว่าในปี 2550 และ 2560 คือ ร้อยละ 56 

และ 61 ตามลำาดับ

รูป 3.109 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีสถานะทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุ  

    ระหว่างปี 2550 – 2560

 สำาหรับความแตกต่างระหว่างเพศชายและหญิงพบว่า ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  

เพศชายมีสุขภาพดีและทำางานสูงกว่าเพศหญิง ตลอดปี 2550 – 2560 พบสัดส่วนผู้สูงอายุ 

60 ปีขึ้นไปเพศชายที่มีสุขภาพดีและทำางานอยู่ระหว่างร้อยละ 27 – 31 ขณะท่ีเพศหญิง

ร้อยละ 14 – 16
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รูป 3.110 ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีสุขภาพดีและมีสถานะทำางาน  

   จำาแนกตามเพศ ระหว่างปี 2550 – 2560 

 จากการเปรียบเทยีบเขตพืน้ทีอ่ยู่อาศยัระหวา่งเขตเมืองและชนบท และตามภมูภิาค 

ระหว่างปี 2550 – 2560 พบว่า ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนการมีสุขภาพดีและทำางานใน

เขตชนบทสงูกวา่เขตเมือง คอื ในเขตชนบท พบมากกวา่รอ้ยละ 20 ทีม่สีขุภาพดแีละทำางาน 

ขณะที่เขตเมืองพบเพียงร้อยละ 17 – 20 โดยในปี 2557 เป็นปีที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น

ไปมีสุขภาพดีและทำางานสูงที่สุด คือ ร้อยละ 25 ในเขตชนบท และร้อยละ 20 ในเขตเมือง 

 สำาหรบัแนวโนม้ความแตกตา่งของแตล่ะภมูภิาคในระหว่างป ี2550 – 2560 พบวา่

กรุงเทพฯ และภาคกลางมีแนวโน้มของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีสุขภาพดีและทำางานtน้อย

กว่าภูมิภาคอื่นมาโดยตลอด ขณะที่บางภูมิภาคมีแนวโน้มสูงขึ้นจากปี 2550 และเริ่มลดลง

ในปี 2560 เช่น ภาคเหนือ เป็นต้น

รูป 3.111 ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีสุขภาพดีและมีสถานะการทำางาน  

    จำาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย ระหว่างปี 2550 – 2560
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รูป 3.112 ร้อยละของผู้สูงอายุ60 ปีขึ้นไปที่มีสุขภาพดีและมีสถานะทำางาน จำาแนกตามภาค  

    ระหว่างปี 2550 – 2560
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3.12 สถานการณ์ทำางานและระดับความสุข

 การทำางานส่งผลต่อระดับความสุขในผู้สูงอายุได้ เพราะเป็นการสร้างคุณค่าให้ 

ผู้สงูอายทุีมี่ศกัยภาพในการทำางาน สงัคมไทยมกีารขยายโอกาสการทำางานในกลุม่ผูส้งูอายุ

ที่ต้องการทำางานมากขึ้น ในหัวข้อนี้ จะทำาการศึกษาตัวชี้วัดสถานะการทำางานและระดับ

ความสุข โดยแบ่งเป็น ผู้ที่ทำางานและมีสุขระดับมาก ผู้ที่ทำางานและมีความสุขระดับสุข  

ผู้ทีท่ำางานและไม่มีความสขุ ผูท้ีไ่ม่ทำางานและมคีวามสุขระดบัมาก ผูท่ี้ไมท่ำางานและมคีวาม

สุขระดับสุข และผู้ที่ไม่ทำางานและไม่มีความสุข จำาแนกตามคุณลักษณะทั่วไป ได้แก่ เพศ 

เขตที่อยู่อาศัย และภูมิภาค

3.12.1 สถานการณ์ ปี 2560

รูป 3.113 ร้อยละของสถานะการทำางานและระดับความสุข จำาแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2560

 ผู้สูงอายุท่ีได้ทำางานและมีความสุขในระดับสุขและสุขมาก พบสัดส่วนสูงในกลุ่ม

อายุ 50 - 59 ปี และเมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ยังคงมีการทำางานและมีความสุขอยู่

ในร้อยละ 35 และเมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ 70 – 74 ปี มีสัดส่วนของการทำางานและมีความสุข 

ในระดับสุขและสุขมากลดลงเหลือเพียงร้อยละ 23 และสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือ

เพียงร้อยละ 4 เม่ือเข้าสู่ช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ระดับความสุขมากและสุข  

มีความแตกต่างกันคือ ช่วงก่อนอายุ 60 ปี คือ 50 – 59 ปี สัดส่วนของการทำางานและ 

มีความสุขในระดับสุขมากจะสูงที่สุด แต่เมื่อเข้าสู่อายุ 60 ปีขึ้นไปแล้ว ภาวะการงานและ 

มีความสุขในระดับสุขจะมีสัดส่วนสูงกว่าผู้ที่ทำางานและมีความสุขในระดับสุขมาก



148

 ทัง้นีใ้นกลุม่ผูท้ีมี่อาย ุ60 ปขีึน้ไป พบสดัส่วนของผูท่ี้ไมท่ำางานและมคีวามสุขสูงท่ีสดุ 

คือ ร้อยละ 40.9 รองลงมาคือ ไม่ทำางานและมีความสุขมาก โดยเฉพาะในช่วงอายุ 75 ปี

ขึ้นไป มากกว่าครึ่งที่ไม่ทำางานและมีความสุข และเกือบ 1 ใน 4 ของช่วงอายุนี้ที่ไม่ทำางาน

และมคีวามสขุมาก การกระจายตวัของผูท้ีไ่ด้ทำางานและมคีวามสขุในระดบัสขุและสขุมากมี

สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 อยู่ในช่วงอายุ 50 – 69 ปี ขณะที่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มทำางานและไม่มี

ความสุข พบเป็นสัดส่วนน้อยที่สุดในทุกช่วงอายุ

รูป 3.114 ร้อยละของสถานะการทำางานและระดับความสุข จำาแนกตามกลุ่มอายุ  

    เขตที่อยู่อาศัย เพศ และภาค ปี 2560

 เมื่อวิเคราะห์เฉพาะตัวชี้วัดการทำางานและมีความสุขในระดับสุขและสุขมาก 

พบว่าผู้สูงอายุตลอดทุกช่วงอายุ ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เพศชายมีสถานภาพทำางานและมีความ

สุขในระดับสุขมากและสุข สูงกว่าเพศหญิง โดยเฉพาะช่วงอายุ 50 – 64 ปี ในเพศชายมีการ

ทำางานและมคีวามสขุในระดบัสขุมากอยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 30 – 49 และทำางานและมคีวามสขุ

ในระดับสุขร้อยละ 38 – 40 ในขณะที่ผู้สูงอายุหญิงในช่วงอายุ 50 – 64 ปี มีสัดส่วนของ

การทำางานและมีความสุขในระดับสุขมากร้อยละ 24 – 42 และสัดส่วนการทำางานและมี 

ความสุขในระดับสุขร้อยละ 27 – 36 และเมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุทั้งชายและ

หญิงที่มีการทำางานและมีความสุขในระดับสุขและสุขมากมีไม่ถึงร้อยละ 10 
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รูป 3.115 ร้อยละของสถานะทำางานและระดับความสุขของผู้สูงอายุ จำาแนกตามกลุ่มอายุ  

    และเพศ ปี 2560

ทำางานและมีความสุขระดับสุขมาก

ทำางานและมีความสุขระดับสุข

 สำาหรับผู้สูงอายุในทุกช่วงอายุที่ทำางานและมีความสุขในระดับสุขมากมีสัดส่วน 

ใกล้เคียงกันทั้งในชนบทและเขตเมือง ขณะที่การทำางานและมีความสุขในระดับสุขพบ

สดัสว่นในเขตชนบทสงูกวา่เขตเมืองอยา่งชดัเจนตัง้แตช่ว่งอาย ุ50 – 74 ป ีสำาหรบัการเปรยีบ

เทียบในระดับภูมิภาค พบว่า กรุงเทพฯ มีผู้สูงอายุที่ทำางานและมีความสุขในระดับสุขและ

สุขมาก น้อยที่สุด รองลงมาคือภาคกลาง โดยภาคใต้พบสัดส่วนของผู้สูงอายุที่ทำางานและ

มีสุขในระดับสุขมากสูงที่สุดตลอดทุกช่วงอายุ 
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รูป 3.116 ร้อยละของสถานะทำางานและระดับความสุข ของผู้สูงอายุ จำาแนกตาม  

   เขตที่อยู่อาศัย และภูมิภาค ปี 2560

ทำางานและมีความสุขระดับสุขมาก

ทำางานและมีความสุขระดับสุข
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ทำางานและมีความสุขระดับสุขมาก

ทำางานและมีความสุขระดับสุข

 เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบว่า ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีงานทำาและมีความสุขใน

ระดบัสขุมากโดยเฉลีย่รอ้ยละ 15 พบใน 3 จงัหวดัแรกทีม่สีดัสว่นสงู คือ พทัลงุ ราชบรุ ีและ

บรุรีมัย์ และการทำางานและมีความสขุในระดับสขุโดยเฉลีย่ภาพรวมทัง้ประเทศอยูท่ีร่อ้ยละ 

20.1 โดย 10 จังหวัดที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุที่มีงานทำาและมีความสุขในระดับสุขพบในจังหวัด

ที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึง 6 จังหวัดจาก 10 จังหวัด 
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รูป 3.117 ร้อยละของสถานะทำางานและระดับความสุข ของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  

   จำาแนกตามจังหวัด ปี 2560

	 ก)	ทำางานและมีความสุขมาก
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	 ข)	ทำางานและมีความสุข
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3.12.2  แนวโน้มสถานการทำางานและระดับความสุข ระหว่างปี 2550 - 2560

 การสำารวจความสขุในการสำารวจประชากรสงูอายเุริม่มกีารสำารวจในป ี2554 ดงันัน้ 

ในการเปรียบเทียบระหว่างปีจึงเริ่มต้นที่ปี 2554, 2557 และ 2560 พบว่า การทำางานและ

มีความสุขในระดับสุขในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18 ในปี 2554 

เป็นร้อยละ 20 ในปี 2560 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของผู้สูงอายุที่ทำางานและมีความสุขใน

ระดับสุขมีสัดส่วนลดลงตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นรูปแบบเดียวกันตั้งแต่ปี 2554 – 2560 

รูป 3.118 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสถานะทำางานและมีความสุขระดับสุข จำาแนกตามกลุ่มอายุ  

    ระหว่างปี 2554 – 2560

 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเพศชาย มีสัดส่วนของการทำางานและมีความสุขสูงกว่า 

เพศหญิงค่อนข้างมาก ตลอดทั้ง 3 ปีที่มีการสำารวจ โดยสัดส่วนของการทำางานและมี 

ความสุขในทั้งชายและหญิงไม่แตกต่างกันระหว่างปี 2554 และ 2557 และมาเพิ่มขึ้นมา 

ในปี 2560 ทั้งในเพศชายและหญิง 
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รูป 3.119 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสถานะทำางานและมีความสุขระดับสุข จำาแนกตามเพศ  

    ระหว่างปี 2554 – 2560

 สำาหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อยู่อาศัยในเขตชนบทมีสถานภาพทำางานและมี 

ความสุขพบสูงกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง โดยในปี 2554 – 2557 มีสัดส่วนใกล้เคียง

กันและเพิ่มขึ้นในปี 2560 โดยในเขตชนบทจากร้อยละ 20 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 22  

ในปี 2560 และเขตเมืองจากร้อยละ 14 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 17 ในปี 2560

รูป 3.120 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสถานะทำางานและมีความสุขระดับสุข  

   จำาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย ระหว่างปี 2554 – 2560

 เมื่อพิจารณารายภูมิภาค พบว่า ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในภูมิภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือมีการทำางานและมีความสุขระดับสุขสูงที่สุดมาตั้งแต่ปี 2554 – 2560  

จากร้อยละ 20 ในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24 ในปี 2560 ขณะที่กรุงเทพฯ มีผู้สูงอายุ 

60 ปีขึ้นไป ที่มีการทำางานและมีความสุขในระดับสุขสัดส่วนต่ำากว่าภาคอื่นอย่างชัดเจนคือ 

อยู่ระหว่างร้อยละ 11 – 15 
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รูป 3.121 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสถานะทำางานและมีความสุขระดับสุข จำาแนกตาม

ภูมิภาค ระหว่างปี 2554 – 2560
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3.13 แหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ

 ผู้สูงอายุมีรายได้จากหลายแหล่ง ได้แก่ การทำางาน บุตร หลาน คู่สมรส และ 

เบ้ียยังชีพตา่งๆ โดยในระหวา่งป ี2550 – 2560 พบวา่ แหล่งรายไดห้ลักของผู้สูงอายเุปล่ียน

ไป การไดร้บัการเก้ือหนนุทางเศรษฐกจิมีแนวโนม้ลดลง ผูส้งูอายุมรีายไดห้ลกัจากการไดร้บั

เบ้ียยงัชีพเปน็สดัสว่นเพิม่ขึน้ทุกป ีตวัชีว้ดัแหลง่รายไดห้ลักของผู้สงูอายจุะเปน็ฐานขอ้มลูที่

ทำาให้เข้าใจสถานภาพทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้น

3.13.1  สถานการณ์ปี 2560 

 แหล่งรายได้สำาคัญของผู้สูงอายุ ได้แก่ รายได้จากบุตร บำาเหน็จ/บำานาญ คู่สมรส 

การทำางาน เบี้ยยังชีพ และอื่นๆ โดยในปี 2560 สัดส่วนที่พบสูงที่สุดในผู้มีอายุ 50 ปีขึ้น

ไป คือ รายได้จากบุตรประมาณร้อยละ 35 เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า รายได้จาก

การทำางานมีสัดส่วนที่สูงในช่วงอายุ 50 – 69 ปี แหล่งรายได้จากบุตร เป็นอีกแหล่งรายได้

สำาคัญของผู้สูงอายุ พบว่า เป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อผู้สูงอายุมีอายุเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7 

ในช่วงอายุ 50 – 54 ปี เป็นร้อยละ 50 ในช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไป จึงเห็นได้ว่า เมื่ออายุมาก

ขึ้น รายได้หลักของผู้สูงอายุมาจากบุตร ขณะเดียวกันเบี้ยยังชีพสำาหรับผู้สูงอายุเป็นแหล่ง

รายไดส้ำาคญัแหลง่หน่ึงเชน่กนั พบวา่ รายไดส้ำาคญัทีม่าจากเบีย้ยงัชพี พบสดัสว่นทีเ่พิม่ขึน้

จากร้อยละ 8.7 ในช่วงอายุ 60 – 64 ปี เป็นร้อยละ 38.4 ในช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไป

รูป 3.122 ร้อยละของแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ จำาแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2560
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 เมื่อเปรียบเทียบแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พบว่า การเกื้อหนุน

ภายในครอบครัวที่มาจากบุตรและคู่สมรสมีมากที่สุด คือร้อยละ 39 ซึ่งรายได้หลักมาจาก

บุตรร้อยละ 35 รองลงมาคือ รายได้จากการทำางานร้อยละ 31 และการพ่ึงพิงรายได้จาก

เบี้ยยังชีพพบสัดส่วนถึงร้อยละ 20 

 ในเพศชายและหญิง พบว่า เพศหญิงพึ่งพารายได้จากบุตรมากกว่าเพศชาย คือ 

รอ้ยละ 40. 9 และ 21.5 ตามลำาดับ ขณะทีเ่พศชายรายไดห้ลกัจะมาจากการทำางานมากกว่า 

คือร้อยละ 41.9 เพศหญิงมีเพียงร้อยละ 21.9 ในภาพรวมรายได้จากบุตรเป็นแหล่งรายได้

สำาคัญของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชนบท พบว่า แหล่งราย

ได้สำาคัญมาจากบุตรในสัดส่วนใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 36.1 และ 34.0  สำาหรับผู้สูงอายุ  

60 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ และภาคเหนือ พบว่า สัดส่วนรายได้สำาคัญมาจากการ

ทำางานสูงกว่าบุตร

รูป 3.123 ร้อยละของแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ จำาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย เพศ และภาค  

    ปี 2560

 สัดส่วนของรายได้จากการทำางานค่อยๆ ลดลงตามอายุที่เพิ่มข้ึน เนื่องจาก 

ข้อจำากัดด้านโอกาสในการทำางานของผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเพศ

ชายและเพศหญิงพบว่า เพศชายมีสดัสว่นรายได้จากการทำางานสูงกวา่เพศหญงิมาโดยตลอด 

ทกุชว่งอาย ุตัง้แต่ 50 ปขีึน้ไป โดยสดัสว่นรายได้จากการทำางานในเพศชายลดลงอย่างรวดเรว็ 

เมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ 70 ปีขึ้นไป จากเกือบร้อยละ 50 ในช่วงอายุ 65 – 69 ปี เหลือร้อยละ 26 

ในช่วงอายุ 70 – 74 ปี และลดลงมาเหลือร้อยละ 6 ในช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไป
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รูป 3.124 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากการทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ  

    ปี 2560

 ผู้สงูอาย ุ60 ปขีึน้ไปเพศหญงิมีรายไดจ้ากบุตรในสดัสว่นทีส่งูกวา่ผูส้งูอายชุายเลก็

น้อย และเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้นต่อเนื่องตลอดช่วงอายุ ในช่วงอายุ 60 – 64 ปี ผู้สูงอายุหญิง

มีรายได้จากบุตร ร้อยละ 29 และเพิ่มเป็นร้อยละ 50 เมื่ออายุ 80 ปีขึ้นไป ขณะที่เพศชาย

มีรายได้จากบุตรเมื่อช่วงอายุ 60 – 64 ปี เป็นร้อยละ 14 และเพิ่มเป็นร้อยละ 46 เมื่อเข้า

สู่ช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไป 

 สำาหรับสวัสดิการจากภาครัฐที่กลายมาเป็นแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ คือ  

เบ้ียยังชีพ พบว่าผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมีรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพในสัดส่วนใกล้เคียง

กนั เพศหญงิมสัีดสว่นรายไดจ้ากเบีย้ยังชพีสงูกวา่เพศชายเลก็นอ้ย เมือ่เขา้สูช่ว่งอาย ุ80 ป ี

ขึน้ไป พบวา่ 1 ใน 3 ของรายได้สำาคัญของผูส้งูอายมุาจากเบีย้ยงัชพีทัง้ในเพศชายและหญงิ

รูป 3.125 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากบุตร จำาแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ  

    ปี 2560
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รูป 3.126 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพ จำาแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ  

    ปี 2560

 การพึ่งพาตัวเองในทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุท่ีอยู่อาศัยในเขตชนบทและเมือง 

พบว่า ผู้สูงอายุในเขตชนบทมีรายได้จากการทำางานสูงกว่าในเขตเมือง โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่

อาย ุ60 ปขีึน้ไป สดัสว่นของรายไดจ้ากการทำางานในเขตชนบทสงูกวา่เขตเมอืงเพิม่ขึน้ และ

มีสัดส่วนใกล้เคียงกันเมื่อเข้าสู่อายุ 75 ปีขึ้นไป

รูป 3.127 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากการทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุ  

    และเขตที่อยู่อาศัย ปี 2560

 รายไดจ้ากบตุรยงัคงเป็นแหลง่รายได้สำาคญัทีท่ัง้ผูส้งูอายใุนเขตเมอืงและเขตชนบท

มีการพึ่งพิงรายได้จากบุตรในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน จากร้อยละ 6 – 8 ของผู้สูงอายุในช่วง

อายุ 50 – 54 ปี เป็นร้อยละ 48 – 53 เมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไป
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 เบี้ยยังชีพเป็นแหล่งรายได้สำาคัญอีกแหล่งที่ผู้สูงอายุในเขตชนบทพึ่งพาแหล่งราย

ไดน้ีส้งูกวา่ในเขตเมอืง โดยเฉพาะเมือ่อายมุากข้ึน การพึง่พงิรายไดจ้ากเบีย้ยงัชพีพบสงูขึน้

ในเขตชนบทมากขึ้น ช่วงอายุ 60 – 64 ปี เขตชนบทพึ่งพิงรายได้จากเบี้ยยังชีพร้อยละ 10 

เขตเมืองร้อยละ 7 และเมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไป สัดส่วนการพึ่งพิงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 

45 และ 29 ในเขตชนบทและเมือง ตามลำาดับ 

รูป 3.128 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากบุตร จำาแนกตามกลุ่มอายุ  

    และเขตที่อยู่อาศัย ปี 2560

รูป 3.129 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพ จำาแนกตามกลุ่มอายุ  

    และเขตที่อยู่อาศัย ปี 2560

 เมื่อพิจารณาตามภูมิภาค พบว่า รูปแบบสัดส่วนของแหล่งรายได้จากการทำางาน

ลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่ออายุเพิ่มสูงขึ้น โดยผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี ท่ีอาศัยในกรุงเทพฯ  

มีรายได้จากการทำางานน้อยกว่าผู้สูงอายุในภาคอื่นค่อนข้างชัดเจน รวมถึงรายได้จากเบี้ย

ยังชีพที่ผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ มีสัดส่วนของรายได้จากเบี้ยยังชีพต่ำากว่าภาคอ่ืนมาตลอด

ช่วงอายุ ขณะที่ผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ และภาคกลาง พึ่งพิงรายได้จากบุตรสูงกว่าภาคอื่น 
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รูป 3.130 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากการทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุ และภาค ปี 2560

รปู 3.131 รอ้ยละของผูส้งูอายทุีมี่รายได้หลกัจากบตุร จำาแนกตามกลุม่อาย ุและภาค ป ี2560

รูป 3.132 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพ จำาแนกตามกลุ่มอายุ และภาค ปี 2560
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รูป 3.130 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากการทำางาน จำาแนกตามกลุ่มอายุ และภาค ปี 2560  ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปในปี 2560 มีสัดส่วนเฉล่ียท่ีมาจากรายได้จากการทำางาน 

รอ้ยละ 32 ใน 10 จงัหวดัทีมี่สัดสว่นรายได้จากการทำางานสงูทีส่ดุ สว่นใหญเ่ปน็จงัหวดัทีม่า

จากภาคใต้ ได้แก่ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ และยะลา และจังหวัดที ่

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนรายได้จากการทำางานต่ำาที่สุดใน 10 จังหวัดแรก พบว่า  

สว่นใหญ่อยูใ่นภาคกลางและกรงุเทพฯ ไดแ้ก ่กรงุเทพฯ นนทบรุ ีสมทุรปราการ ฉะเชงิเทรา 

และอยุธยา

 โดยสรุป ปี 2560 แหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ มาจากแหล่งรายได้หลัก 3 แหล่ง

ที่สำาคัญ ได้แก่ รายได้จากการทำางาน บุตร และเบี้ยยังชีพ ซึ่งในแต่ละช่วงอายุมีแหล่ง 

รายได้หลักแตกต่างกัน คือ 

1) ช่วงอายุ 60 – 69 ปี พึ่งพิงแหล่งรายได้หลักจากการทำางานมากกว่าแหล่งราย

ได้อื่น อย่างไรก็ตามสัดส่วนของรายได้จากการทำางานยังคงอยู่ในระดับสูงคือ 

ร้อยละ 51.6 ของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

2) ช่วงอายุ 70 – 79 ปี  พึ่งพิงรายได้จากบุตรมากขึ้น มีสัดส่วนรายได้จากบุตร

ร้อยละ 43 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 49 ในผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป

3) ชว่งอาย ุ80 ปขีึน้ไป แหลง่รายไดจ้ากเบีย้ยงัชพีมสีดัสว่นเพิม่ขึน้ในแตล่ะป ีทำาให้

การกระจายของแหลง่รายไดอ้ืน่ลดลง ทัง้รายไดจ้ากการทำางานและรายไดจ้าก

บุตร รายได้จากการทำางานลดลงเหลือเพียงร้อยละ 3.2 ขณะที่เบี้ยยังชีพเป็น

แหล่งรายได้สำาคัญของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 40 

 ทั้งนี้ ในปี 2560 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่พึ่งพิงรายได้จากเบี้ยยังชีพเฉลี่ยร้อยละ 21 

เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 ในผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป และกระจุกตัวอยู่ในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือและภาคเหนือมากที่สุด สำาหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทและ

เมืองมีรูปแบบการพึ่งพิงรายได้จากบุตรไม่แตกต่างจากในเขตเมือง อย่างไรก็ตาม รายได้

จากการทำางานและเบีย้ยงัชพี พบในชนบทสงูกว่าในเขตเมอืง ในด้านความแตกตา่งระหวา่ง 

แหล่งรายได้ของเพศชายและหญิงคือ ผู้สูงอายุชาย 60 ปีขึ้นไป มีรายได้จากการทำางาน 

สูงกว่าเพศหญิงคือ 0.3 – 0.7 เท่า
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รูป 3.133 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากการทำางานของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  

   จำาแนกตามจังหวัด ปี 2560

 เมื่อพิจารณาตาม 4 ช่วงอายุ คือ 50 – 59 ปี 60 – 69 ปี 70 – 79 ปี และ 80 ปี

ขึ้นไป ช่วงก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุคือ 50 – 59 ปี พบสัดส่วนรายได้จากการทำางานสูงท่ีสุด

โดยเฉลี่ยแต่ละจังหวัดมากกว่าร้อยละ 50 มีรายได้จากการทำางาน และลดลงมาเป็นเกือบ 

ร้อยละ 50 ในช่วงอายุ 60 – 69 และเมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ 70 – 79 ปี สัดส่วนของการมีรายได้

จากการทำางานลดลงเหลือเฉลี่ยร้อยละ 16.5 และเหลือร้อยละ 3.2 เมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ 80 ปี

ขึ้นไป ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีการกระจายของสัดส่วนรายได้จากการทำางานอยู่ระหว่างไม่มีรายได้

จากการทำางานจนถึงมีเพียงร้อยละ 10  ที่มีรายได้จากการทำางาน 
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รูป 3.134 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากการทำางานของผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มอายุ  

    จำาแนกตามจังหวัด ปี 2560

 รายไดท้ีม่าจากบตุรเฉลีย่ในผูส้งูอาย ุ60 ปีขึน้ไป พบรอ้ยละ 34 โดยจงัหวดัในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนอืและภาคกลางพึง่พงิรายไดจ้ากบุตรสูงท่ีสุด เมือ่พจิารณาใน 10 จังหวดั

แรกที่มีสัดส่วนการพึ่งพิงรายได้จากบุตรสูงที่สุด โดยหนองคายมีสัดส่วนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น

ไปพึง่พงิรายไดจ้ากบตุรถงึรอ้ยละ 53 ขณะทีจ่งัหวดัสตลูมกีารพึง่พงิรายได้จากบตุรต่ำาทีส่ดุ

คือร้อยละ 16 
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รูป 3.135 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากบุตรของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  

   จำาแนกตามจังหวัด ปี 2560

 เมื่อพิจารณาตาม 4 ช่วงอายุ พบว่า ช่วงอายุ 70 ปีขึ้นไป สัดส่วนการพ่ึงพิง 

รายได้จากบุตรสูงขึ้นมากจากเฉลี่ยร้อยละ 26 ในช่วงอายุ 60 -69 ปี เป็นร้อยละ 43 และ 

49 ในช่วงอายุ 70 – 79 ปี และ 80 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ช่วงอายุ 70 – 79 ปี และ  

80 ปีขึ้นไป มีการกระจายของสัดส่วนค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงอายุอื่น เนื่องมา

จากบางจังหวัดมีการพึ่งพิงรายได้จากบุตรสูงถึงมากกว่าร้อยละ 70 และในบางจังหวัดก็มี

สัดส่วนพึ่งพิงรายได้จากบุตรต่ำา
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รูป 3.136 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากบุตรของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  

    จำาแนกตามจังหวัด ปี 2560

 รายไดจ้ากเบีย้ยงัชพีเปน็รายไดห้ลกัของผูส้งูอาย ุ60 ปขีึน้ไป ในป ี2560 โดยเฉลีย่

อยู่ที่ร้อยละ 20 โดยจังหวัดที่พึ่งพิงรายได้จากเบี้ยยังชีพสูงติด 10 ลำาดับแรก ส่วนใหญ่เป็น

จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ได้แก ่อำานาจเจรญิ สุรินทร ์ศรสีะเกษ เลย รอ้ยเอด็ และ

บงึกาฬ และ 10 จงัหวัดแรกทีม่สีดัสว่นรายไดจ้ากเบีย้ยงัชพีต่ำาทีส่ดุ สว่นใหญเ่ปน็จงัหวดัใน

ภาคกลาง ได้แก่ ชลบุรี ปทุมธานี สมุทรสงคราม สมุทรปราการ กรุงเทพฯ นนทบุรี จันทบุรี 

และลพบุรี 
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รูป 3.137 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  

    จำาแนกตามจังหวัด ปี 2560

 รายได้จากเบ้ียยงัชพี พบสดัสว่นสงูขึน้ในชว่งวยัสูงอายตุอนปลาย ชว่งอาย ุ60 – 69 

ปี การกระจายของสัดส่วนแหล่งรายได้จากเบี้ยยังชีพยังมีการกระจายตัวในแต่ละจังหวัดต่ำา 

และการกระจายของสัดส่วนรายได้จากเบี้ยยังชีพในแต่ละจังหวัดเริ่มสูงขึ้นในช่วงอายุ 70 – 

79 ปี และ 80 ปีขึน้ไป มีสัดสว่นเพิม่สงูขึน้ของจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือและเหนอื 

ขณะที่ภาคอื่นมีสัดส่วนของรายได้จากเบี้ยยังชีพต่ำา
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รูป 3.138 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพ ของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  

    จำาแนกตามจังหวัด ปี 2560
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3.13.2  แนวโน้มแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ ระหว่างปี 2550 - 2560

 แนวโน้มแหล่งรายได้จากบุตรของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ลดลงจากร้อยละ 52.3 ในปี 

2550 เป็น 34.9 ในปี 2560 ขณะที่แหล่งรายได้จากการทำางานเพิ่มขึ้นคือจากร้อยละ 28.9 

ในปี 2550 เป็น 30.9 ในปี 2560 และการพึ่งพิงเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.8 ในปี 2550 

เป็นร้อยละ 19.9 ในปี 2560 แหล่งรายได้อื่น เช่น จากบำาเหน็จ/บำานาญ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

เลก็นอ้ย สดัสว่นรายไดจ้ากคูส่มรสลดลงในแตล่ะปอีนัเนือ่งมาจากการกระจายแหลง่รายได้

ไปยังเบี้ยยังชีพที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นชัดเจน

รูป 3.139 ร้อยละของแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ระหว่างปี 2550 – 2560 

 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเฉพาะช่วงอายุ 60 – 64 ปี ซึ่งเป็นช่วงสูงอายุตอนต้น 

พบว่า การพึง่พงิรายไดจ้ากบตุรลดลง แตเ่ปน็การพึง่พงิรายไดจ้ากการทำางานและเบีย้ยงัชพี

แทน ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้จากการทำางานเป็นแหล่งรายได้หลักโดยมีสัดส่วนของรายได้จาก

การทำางานมากกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับรายได้จากแหล่งอื่น ยกเว้นปี 2550 ที่รายได้จาก

การทำางานมีร้อยละ 45.7
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รูป 3.140 ร้อยละของแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ 60 - 64 ปี ระหว่างปี 2550 – 2560

 แหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เพศชายและหญิง ระหว่างปี 2550 – 

2560 พบว่า แนวโนม้ของแหลง่รายได้หลกัจากการทำางานในชายและหญงิมรีปูแบบเดียวกนั

คือ ค่อนข้างคงที่จากร้อยละ 41 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 42 ในปี 2560 ในเพศชาย และ

เพศหญิงจากร้อยละ 19 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 22 ในปี 2560 

 นอกจากนี้ แหล่งรายได้หลักที่มีแนวโน้มค่อยๆ ลดลงทั้งในผู้สูงอายุชายและหญิง

คือ แหล่งรายได้จากบุตร  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปี 2550 ผู้สูงอายุชาย 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 62 

มรีายไดม้าจากบตุรลดลงเหลอืรอ้ยละ 47 ในป ี2554 เชน่เดยีวกบัผูส้งูอายหุญงิทีม่สีดัสว่น

รายได้จากบุตรลดลงอย่างรวดเร็วในระหว่างปี 2550 และ 2554 จากร้อยละ 41 ลดลง

เป็นร้อยละ 31 ซึ่งพบว่าแหล่งรายได้หลักที่กลับมามีความสำาคัญกับผู้สูงอายุคือเบี้ยยังชีพ  

ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี จากร้อยละ 3 ในปี 2550 ของทั้งเพศชายและหญิง เป็น

ร้อยละ 17 และ 23 ตามลำาดับ ในปี 2560  
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รูป 3.141 ร้อยละของแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ จำาแนกตามเพศ ระหว่างปี 2550 – 2560

 ในเขตเมืองและชนบท แนวโน้มแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุที่ลดลงในช่วง 10 ปี

ที่ผ่านมาคือ แหล่งรายได้จากการทำางานและบุตร ขณะที่แหล่งรายได้จากเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้น

มา 7 เท่าในเขตชนบทจากร้อยละ 3 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2560 และ 10 เท่า 

ในเขตเมือง จากร้อยละ 1 ในปี 2550 เป็น     ร้อยละ 15 ในปี 2560 ทั้งนี้ในช่วง 10 ปีที่

ผา่นมา ผูส้งูอายท้ัุงในเขตเมอืงและชนบทมกีารพึง่พงิรายไดจ้ากบตุรในสดัสว่นใกลเ้คยีงกนั

ในทุกปีและมีแนวโน้มลดลงในทุกปีในทั้งเขตเมืองและชนบทเช่นกัน  

การทำางาน

บุตร

เบี้ยยังชีพ
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รูป 3.142 ร้อยละของแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ จำาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย  

    ระหว่างปี 2550 – 2560

 แหลง่รายได้หลกัของผูสู้งอายเุม่ือพิจารณาเปรยีบเทียบระหวา่งภมิูภาค ในระหวา่ง

ป ี2550 – 2560 พบวา่ ผูส้งูอาย ุ60 ปขีึน้ไปในกรงุเทพฯ มรีายไดห้ลกัจากการทำางานสดัส่วน

น้อยที่สุด แต่พึ่งพิงรายได้จากบุตรสูงที่สุด ขณะที่ภูมิภาคอื่น ยังคงพึ่งพิงรายได้ทั้งจากการ

ทำางานและบุตรสูง ในด้านสวัสดิการของภาครัฐที่มีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุทุกคน 

ทำาให้แนวโน้มของผู้สูงอายุท่ีพ่ึงพิงรายได้จากเบี้ยยังชีพมีเพ่ิมข้ึนในทุกปีและในทุกภูมิภาค 

ซึ่งผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ ยังคงพึ่งพิงรายได้จากเบี้ยยังชีพน้อยกว่าภูมิภาคอ่ืนมาต้ังแต ่

ป ี2550 – 2560 ผูส้งูอายใุนภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนอืพึง่พงิรายไดจ้ากเบีย้ยงัชพี

สูงกว่าภูมิภาคอื่นมาตั้งแต่ปี 2550 เช่นกัน

การทำางาน บุตร

เบี้ยยังชีพ
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รูป 3.143 ร้อยละของแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ จำาแนกตามภาค ระหว่างปี 2550 – 2560

 โดยสรุปผูส้งูอาย ุ60 ปขีึน้ไป สว่นใหญม่รีายไดห้ลกัทัง้จากการการทำางานและบตุร

เป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 80 ในปี 2550 และลดลงเหลือร้อยละ 66 ในปี 2560 ในกลุ่มอายุ 

60 – 64 ปี มีรายได้จากการทำางานเป็นหลักมากที่สุดแต่เริ่มมีแนวโน้มลดลงจากปี 2554  

ร้อยละ 57 เป็นร้อยละ 52 ในปี 2560 ทั้งนี้แหล่งรายได้ของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ถูกกระจาย

ไปอยู่ในการได้รับเบี้ยยังชีพ ที่มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี คือร้อยละ 3 ในปี 2550 และเพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็วเป็นร้อยละ 20 ในปี 2560 

การทำางาน บุตร

เบี้ยยังชีพ



สรุปผลและข้อเสนอแนะ

4
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 ในบทนีเ้ปน็การสรปุผลการวเิคราะหข์อ้มลู เกีย่วกบัสถานการณแ์ละแนวโนม้สภาพ

การทำางานของผู้สูงอายุไทยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำารวจสำาหรับประเทศ ได้แก่ 

การสำารวจภาวะการทำางานของประชากร พ.ศ. 2547 – 2562  (ไตรมาส 3) และการสำารวจ

ประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 2554 2557 และ 2560 ตามที่ได้แสดงในบท

ที่ 4 และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อส่งเสริมการทำางานและขยายอายุการทำางานของ 

ผู้สูงอายุไทย

4.1 สรุปผลการศึกษา

4.1.1 สภาพการทำางานของผู้สูงอายุ พ.ศ. 2562

	 การมีส่วนร่วมในกำาลังแรงงาน	(ร้อยละของผู้ที่ทำางาน)	ปี	2562

 จากข้อมูลการสำารวจภาวะการทำางานของประชากรล่าสุด พ.ศ. 2562 ในผู้สูงอายุ 

60 ปีขึ้นไปทั้งหมด พบว่า มีผู้ที่ยังคงทำางานหรือมีงานทำาอยู่ คิดเป็นประมาณ 1 ใน 3 หรือ

รอ้ยละ 34.5  โดยเพศชายมสีดัสว่นทีย่งัคงทำางานทีร่อ้ยละ 44.9 สงูกวา่เพศหญงิทีม่สีดัสว่น

ผู้ที่ยังคงทำางานที่ร้อยละ 26.1 ในเขตชนบทมีสัดส่วนที่ยังคงทำางานอยู่สูงกว่าในเขตเมืองที่

ร้อยละ 38.1 และ 29.4 ตามลำาดับ ผู้สูงอายุท่ียังคงทำางานมีสัดส่วนสูงท่ีสุดในภาคเหนือ 

(ร้อยละ 38.8) รองลงมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 38.0) ภาคใต้ (ร้อยละ 37.0)  

และภาคกลาง (ร้อยละ 30.7) ตามลำาดับ ขณะที่กรุงเทพฯ มีสัดส่วนผู้สูงอายุที่ยังคงทำางาน

เพียงร้อยละ 21.1 หรือประมาณ 1 ใน 5

 ในกลุ่มอายุ 60 – 64 ปี ร้อยละของผู้ที่มีงานทำาหรือยังคงทำางานอยู่ อยู่ที่ร้อยละ 

55.5 ประมาณ 2 ใน 3 ของเพศชายยังคงทำางาน (ร้อยละ 67.1) สูงกว่าเพศหญิงซึ่งมีสัดส่วน

ไม่ถึงครึ่งที่ยังคงทำางาน (ร้อยละ 44.5) ประชากรอายุ 60 – 64 ปี ในเขตชนบทถึงร้อยละ 

60.8 ยังคงทำางานซึ่งสูงกว่าประชากรในเขตเมืองท่ีมีเพียงร้อยละ 46.9 สัดส่วนผู้ท่ีทำางาน

ในช่วงอายุ 60 – 64 ปี มีระดับสูงที่สุดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามด้วย  

ภาคใต้ ภาคกลาง และต่ำาที่สุดในกรุงเทพฯ ซึ่งมีประชากรอายุ 60 – 64 ปี ที่ยังคงทำางาน

หรือมีงานทำาอยู่เพียงประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 35.5)

 พิจารณาตามช่วงอายุที่เพ่ิมขึ้น สัดส่วนหรือร้อยละของประชากรที่ยังทำางานมี 

แนวโนม้ลดลงตามชว่งอายทุีเ่พิม่ขึน้จากรอ้ยละ 82.7 ในชว่งอาย ุ50 – 54 ป ีเปน็ 76.9 55.0 

และ 41.4 ในช่วงอายุ 55 – 59 ปี 60 – 64  ปี และ 65 – 69 ปี ตามลำาดับ ซึ่งเห็นได้ว่าใน

ช่วงระหว่างอายุ 55 – 59 ปี กับ 60 – 64  ปี มีการลดลงของสัดส่วนผู้มีงานทำามากถึงเกือบ

ร้อยละ 22 และระหว่างอายุ 60 – 64 ปี กับ 65 – 69 ปี มากถึงร้อยละ 13.6
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 ใน 10 จังหวัดแรกที่มีสัดส่วนหรือร้อยละการทำางานของประชากรสูงอายุ 60 ป ี

ข้ึนไปสูงที่สุดพบว่า ส่วนใหญ่ถึง 5 จังหวัด เป็นจังหวัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ส่วนจังหวัดท่ีมีสัดส่วนหรือร้อยละการทำางานของประชากรสูงอายุต่ำาท่ีสุด ส่วนใหญ่เป็น 

กลุ่มจังหวัดในเขตปริมณฑล รวมถึงกรุงเทพฯ และบางจังหวัดในภาคกลาง

	 (เฉพาะผู้ที่ทำางาน)	สถานภาพการทำางาน	ปี	2562

 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ข้ึนไป เฉพาะผู้ที่ยังคงทำางานพบว่าโดยส่วนใหญ่  

ถึงร้อยละ 62.1 มีสถานภาพการทำางานเป็น “ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง”  

ในลำาดับที่ 2 “ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง” ร้อยละ 20.4 และลำาดับที่ 3 ลูกจ้าง

ภาคเอกชน ร้อยละ 8.9 ผู้สูงอายุเพศชายที่ยังคงทำางานมีการประกอบธุรกิจส่วนตัว  

โดยไม่มีลูกจ้าง เป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 70.8 ขณะที่เพศหญิง คิดเป็นประมาณร้อยละ 49.9       

ซึ่งต่ำากว่า ในขณะที่สัดส่วนของผู้สูงอายุหญิงที่ทำางานในสถานภาพการทำางาน ช่วยธุรกิจ

ครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง มีสัดส่วนที่สูงกว่าในเพศชายอย่างเห็นได้ชัด ในเขตชนบทมี

สัดส่วนของผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง และการช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้

รับค่าจ้างสูงกว่าในเขตเมือง ในขณะที่ในเขตเมืองมีสถานภาพเป็นลูกจ้างภาคเอกชนและ

ลูกจ้างภาครัฐ สูงกว่าแรงงานสูงอายุในเขตชนบท กรุงเทพฯ ค่อนข้างมีความแตกต่างจาก

ในภมูภิาคอ่ืน โดยเปน็ภูมิภาคท่ีมีสดัสว่นแรงงานสูงอายท่ีุมสีถานภาพการทำางานเปน็ลูกจ้าง

เอกชน (ร้อยละ 25.9) ลูกจ้างภาครัฐ (ร้อยละ 4.2) และนายจ้าง (ร้อยละ 9.8) สูงที่สุดเมื่อ

เทียบกับภูมิภาคอื่น  

 การ “ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง” (โดยเฉพาะในผู้สูงอายุชาย) และ 

“ช่วยธุรกิจครอบครัวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง” (โดยเฉพาะในผู้สูงอายุหญิง) มีแนวโน้มเพิ่ม

ขึ้นอย่างต่อเนื่องตามอายุที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มประชากร “นายจ้าง” แม้จะมีสัดส่วนที่ไม่สูง  

แต่พบวา่เพิม่ขึน้ตามกลุม่อายุทีเ่พิม่ขึน้ “ลกูจ้างภาคเอกชน” รวมถงึ “ลูกจ้างภาครฐั” มสัีดส่วน 

ลดลงเรื่อยๆ ตามกลุ่มอายุที่เพิ่มขึ้น เพศชายที่ยังคงทำางานมีสัดส่วนที่มีสภาพการทำางาน

เป็นลูกจ้างภาคเอกชนที่สูงกว่าเพศหญิงเล็กน้อย 
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 (เฉพาะผู้ที่ทำางาน)	ภาคเศรษฐกิจ	ปี	2562

 ภาคเศรษฐกิจที่มีการทำางานของผู้สูงอายุมากที่สุด คือ ภาคเกษตรกรรม  

ร้อยละ 60.3 ในลำาดับถัดมา คือ ภาคการบริการและการค้า ร้อยละ 32.1 และภาคการผลิต  

ร้อยละ 7.6 ตามลำาดับ ภาคเกษตรกรรมเป็นภาคเศรษฐกิจหลักท่ีประชากรสูงอายุส่วน

ใหญ่ทำางานหรือมีงานทำาอยู่ ในทั้งเพศชายและเพศหญิง ผู้สูงอายุชายมีสัดส่วนที่ทำางานใน 

ภาคการเกษตรที่สูงกว่าเพศหญิง ในเขตเมืองมีการทำางานในภาคการบริการและการค้า

มากถึงร้อยละ 52.9 ขณะที่ในเขตชนบทส่วนใหญ่เป็นการทำางานในภาคเกษตรกรรมถึงร้อย

ละ 73.2 สำาหรับกรุงเทพฯ มากถึงร้อยละ 88.5 ของผู้สูงอายุที่ทำางานเป็นการทำางานใน 

ภาคการบริการและการค้า ภาคกลางเป็นอีกภูมิภาคที่มีลักษณะค่อนข้างแตกต่างจาก

ภมูภิาคอืน่ โดยผูส้งูอายทุีย่งัคงทำางานสว่นใหญม่ากถงึเกอืบครึง่หรอืรอ้ยละ 49.2 ทำางานใน 

ภาคการบริการและการค้า

 การทำางานในภาคเกษตรกรรม ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามกลุ่มอายุ จนถึงอายุ  

75–79 ปี ในภาคการบริการและการค้ามีแนวโน้มลดต่ำาลงจนถึงกลุ่มอายุ 75–79 ปี ในภาค

การผลิต พบว่ามีแนวโน้มลดลงในช่วงอายุ 50–64 ปี และในกลุ่มผู้ที่ยังคงทำางานตั้งแต่อายุ 

65 ปีขึ้นไป พบว่ามีแนวโน้มของสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น 

 (เฉพาะผู้ที่ทำางาน)	อาชีพ	ปี	2562

 ผู้สูงอายุที่ยังคงทำางานถึงร้อยละ 58.7 มีอาชีพ “ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีฝีมือในด้านการ

เกษตรฯ” รอ้ยละ 18.7 “พนกังานบรกิารและผู้จำาหนา่ยสินคา้” และรอ้ยละ 8.3 “ช่างฝมีอืและ

ผู้ปฏบิติังานทีเ่ก่ียวขอ้ง” เพศชายมสีดัสว่นทีท่ำาอาชพีผูป้ฏบัิตงิานทีม่ฝีมีอืในดา้นการเกษตร 

และผู้จัดการ ขา้ราชการระดับอาวโุสและผูบ้ญัญตักิฎหมายสงูกวา่เพศหญงิ ขณะทีเ่พศหญงิ

มสีดัสว่นของผู้ทำางานเป็นพนกังานบรกิารและผูจ้ำาหนา่ยสนิคา้ รวมถงึผูป้ระกอบอาชพีงาน

พื้นฐานที่สูงกว่าเพศชาย ในเขตชนบทมีสัดส่วนของผู้ท่ีทำางานในกลุ่มอาชีพผู้ปฏิบัติงาน

ที่มีฝีมือในด้านการเกษตรฯ สูงมากถึงร้อยละ 71.3 ขณะที่ในเขตเมืองมีลักษณะของการ

ประกอบอาชีพที่หลากหลายมากกว่า กรุงเทพฯ มีลักษณะอาชีพของการทำางานในกลุ่ม 

ผู้สงูอายทุีแ่ตกตา่งจากภมูภิาคอืน่ การทำางานของผูสู้งอายสุ่วนใหญร่อ้ยละ 47.1 เปน็พนกังาน

บริการและผู้จำาหนา่ยสนิค้า ในภูมิภาคอ่ืน ๆ  ทัง้ภาคใต ้ภาคเหนอื โดยเฉพาะภาคตะวนัออก 

เฉยีงเหนอื การทำางานของผูส้งูอายสุว่นใหญเ่ปน็การทำางานในอาชพีผูป้ฏบิตังิานทีม่ฝีมีอืใน

ด้านการเกษตรฯ เป็นหลักมากกว่าร้อยละ 60
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 “ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร” มีสัดส่วนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับอาชีพใน

ลักษณะอื่นในทุกช่วงอายุ โดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามช่วงอายุที่เพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุ 

“พนกังานบรกิารและผูจ้ำาหนา่ยสนิค้า” มีแนวโนม้ทีล่ดลงตามอายขุองคนทำางานทีเ่พิม่สงูขึน้ 

“ช่างฝีมอืและผูป้ฏิบตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง” มีสดัสว่นท่ีลดลงในช่วงอาย ุ50 ป ีถงึ 69 ป ีกอ่นท่ีจะ

เพิ่มสูงขึ้นในช่วงอายุหลังจากนั้น ในช่วงอายุก่อน 65 ปี ในส่วนของลักษณะอาชีพอื่นโดย

เฉพาะผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน  มีแนวโน้มลดลงตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นของคนทำางาน

วัยสูงอายุ อาชีพผู้จัดการข้าราชการระดับอาวุโสและผู้บัญญัติกฎหมาย พบว่า ตั้งแต่อายุ 

60 ปีขึ้นมาไป มีสัดส่วนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

 (เฉพาะผู้ที่ทำางาน)	ชั่วโมงการทำางานเฉลี่ย	ปี	2562

 ในภาพรวมของประเทศ ผู้สูงอายุที่ยังคงทำางาน มีการทำางานโดยเฉลี่ยสัปดาห์

ละ 40 ช่ัวโมง (หากคิดเป็นจำานวนวันทำางาน 5 วันต่อสัปดาห์เฉล่ียวันละ 8 ชั่วโมง  

ไม่แตกต่างจากการทำางานของกลุ่มประชากรในวัยอื่นโดยเฉลี่ย) จำานวนชั่วโมงการทำางาน

ของผู้สงูอายหุญงิ ต่ำากวา่เพศชายเลก็นอ้ย โดยเทา่กบั 39 และ 40 ชัว่โมงตอ่สปัดาห ์ในเขตเมอืง  

มีช่ัวโมงการทำางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่สูงกว่าการทำางานในเขตชนบทเท่ากับ 43.0 และ 

38.0 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในกรุงเทพฯ มีค่าเฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่สูงกว่าภูมิภาคอื่นอย่างชัดเจน  

(48 ชั่วโมง) ตามด้วยภาคกลาง (44 ชั่วโมง) ชั่วโมงการทำางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ในภาพรวม

ของประเทศ ลดลงเล็กน้อยตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้น จาก 42.7 ชั่วโมงในช่วงอายุ 50–54 ปี 

ลงเหลือ 40.7 ชั่วโมงในช่วงอายุ 60 – 64 ปี และ 38.3 ชั่วโมงในช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไป

	 (เฉพาะผู้ที่ทำางาน)	รายได้เฉลี่ยจากการทำางาน	ปี	2562

 รายได้ต่อเดือนของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ยังคงทำางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11,877 

บาท ต่อเดือนในปี 2562 แรงงานสูงอายุชาย มีรายได้สูงกว่าแรงงานสูงอายุหญิงเล็กน้อย 

(12,273 บาทและ 11,188 บาทต่อเดือน ตามลำาดับ) ในเขตเมือง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14,313 

บาท สูงกว่าในเขตชนบท ท่ี 9,723 บาท ค่อนข้างมากในกรุงเทพฯ ผู้สูงอายุท่ีทำางานม ี

รายได้สูงกว่าในภูมิภาคอื่นประมาณ 2 เท่าหรือมากกว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นในช่วงอายุ 50 ถึง 59 ปี จากประมาณ 19,000 บาทในช่วงอายุ 50–54 ปี เป็น 

20,000 บาทในช่วงอายุ 55 – 59 ปี จากนั้นตั้งแต่ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ของแรงงานสูงอายุมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากที่ประมาณ 13,000 บาทในช่วงอายุ  

60 – 64  ปี ลดลงเหลือประมาณหรือต่ำากว่า 10,000 บาท ในช่วงอายุ 65 ปีขึ้นไป
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	 (เฉพาะผู้ที่ทำางาน)	ภาคการทำางาน	(แรงงานนอกระบบ)	ปี	2562

 ในภาพรวม การทำางานของประชากรไทยในช่วงอายุ 50–59 ปี ประมาณ 2 ใน 3 

(ร้อยละ 67.0) เปน็การทำางานในภาค “นอกระบบ” โดยสดัสว่นนีเ้พิม่ขึ้นอย่างชัดเจนในกลุม่

แรงงานอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยคิดเป็นถึงร้อยละ 88.0 ของแรงงานสูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป

 สัดส่วนแรงงานนอกระบบมีสัดส่วนที่สูงกว่าในเพศหญิงเมื่อเทียบกับเพศชาย 

ทั้งในช่วงอายุ 50 – 59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป โดยแรงงานเพศชายและเพศหญิง อายุ 50–59 

ปี ทำางานนอกระบบที่ร้อยละ 64.7 และ 69.8 ตามลำาดับ โดยสัดส่วนแรงงานนอกระบบ 

เพิ่มสูงขึ้นในแรงงานอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็น 87.0 และ 89.4 ตามลำาดับสัดส่วนแรงงานสูงอายุ

นอกระบบในเขตชนบทสูงกว่าเขตเมือง (ร้อยละ 91.1 และ 82.4 ตามลำาดับ) ในกรุงเทพฯ 

มีสัดส่วนแรงงานสูงอายุนอกระบบต่ำาที่สุด เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น (ร้อยละ 63.4) สูงที่สุด

ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (รอ้ยละ 94.9) 10 จงัหวัดทีม่สีดัส่วนแรงงานนอกระบบสงูทีส่ดุ 

สว่นใหญถ่งึ 7 จงัหวดั อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื สว่นจังหวดัทีม่สีัดสว่นต่ำาทีส่ดุ ไดแ้ก ่

กรุงเทพฯ นราธิวาส และจังหวัดอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตปริมณฑลและภาคกลาง เช่น 

สมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี

	 (เฉพาะผู้ที่ไม่ทำางาน)	เหตุผลในการไม่ทำางาน	ปี	2562

 ในกลุ่มผู้สูงอายุ “ที่ไม่ได้ทำางานและไม่อยู่ในกำาลังแรงงาน” ในภาพรวม พบว่า  

ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 67.4 ไม่ทำางานเนื่องจากเหตุผล “ชรา” เป็นหลัก ในลำาดับที่ 2 เหตุผล 

“ทำางานบ้าน” ร้อยละ 15.4 และลำาดับที่ 3 เหตุผล “เกษียณอายุหรือพักผ่อน” ร้อยละ 10.5 

 เหตุผล “ชรา” มีสัดส่วนในเพศชายสูงกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 71.5 และ 64.9  

ตามลำาดับ) เหตผุลในการไม่ทำางานลำาดับถดัมา คอ่นข้างมคีวามแตกตา่งกนัระหวา่งเพศของ

ผู้สูงอายุ เพศชายมาจากการเหตุผลการเกษียณอายุจากการทำางาน หรือต้องการพักผ่อน

มากกว่าเพศหญิงท่ีจำานวนมากมีเหตุผลมาจากการต้องทำางานบ้านในเขตชนบท เหตุผล

หลักในการไม่ทำางานยังคงเป็นเหตุผล ชรา ลำาดับถัดมา ได้แก่ เหตุผลทำางานบ้าน และ

ป่วยหรือพิการจนทำางานไม่ได้ ตามลำาดับ ขณะที่ในเขตเมืองเป็นเหตุผล เกษียณอายุหรือ 

พักผ่อนและทำางานบ้านในเกือบทุกภูมิภาค ยกเว้นกรุงเทพฯ เหตุผลที่มีสัดส่วนมากเป็น

อันดับ 2 ได้แก่ เหตุผลทำางานบ้าน ในขณะที่สำาหรับกรุงเทพฯ เป็นเหตุผลเกษียณอายุหรือ

พกัผ่อนซึง่มผู้ีสงูอายุทีไ่ม่ทำางานด้วยเหตผุลนีม้ากถึงรอ้ยละ 23.1 หรอืประมาณ 1 ใน 4 ของ 

ผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ ทั้งหมดที่ไม่ทำางาน  
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 “ชรา” เริ่มมีตั้งแต่ในกลุ่มอายุ 60 – 64  ปีเป็นต้นมา ที่ร้อยละ 37.7 หรือมากกว่า

หนึ่งในสามของผู้ที่ไม่ทำางานในกลุ่มอายุนี้ โดยเพิ่มขึ้นตามกลุ่มอายุที่มากข้ึน “ทำางาน

บ้าน” พบว่าเป็นเหตุผลหลักมากเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มผู้ที่ไม่ทำางานในช่วงก่อนวัยสูงอายุ  

(ร้อยละ 73.4 และ 67.0 ในกลุ่มผู้ที่ไม่ทำางานในช่วงอายุ 50 – 54 ปี และ 55 – 59 ปี  

ตามลำาดับ) ก่อนที่จะมีสัดส่วนลดลงอย่างชัดเจนในกลุ่มที่ไม่ทำางานในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

“เกษียณอายุหรือพักผ่อน” พบว่าเริ่มเป็นเหตุผลของการไม่ทำางานตั้งแต่ประชากรในกลุ่ม

อายุ 50 เป็นต้นมา    โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.3 ในกลุ่มอายุ 50 – 54 ปี เป็นร้อยละ 20.2 

หรือ ประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ที่อยู่นอกกำาลังแรงงานในกลุ่มอายุ 60 – 64  ปี 

	 ความเพียงพอของรายได้และความต้องการทำางาน	ปี	2560

 จากข้อมูลการสำารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ผู้สูงอายุ 60 

ปีขึ้นไป มากกว่าครึ่งหนึ่งมีรายได้เพียงพอ ยกเว้นผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ผู้ท่ีมีรายได้เพียงพอและต้องการทำางานมีสัดส่วนลดลงเม่ืออายุเพ่ิมขึ้น  

โดยเฉพาะช่วงอายุ 70 ปีขึ้นไป มีความต้องการทำางานลดลงทั้งในกลุ่มที่มีรายได้เพียงพอ

และไม่เพียงพอ ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ หรือในเขตเมืองมีสัดส่วนของการมีรายได้เพียงพอ

และไม่ต้องการทำางานสูงกว่าเขตที่อยู่อาศัยอื่น

 การมีรายได้เพียงพอและความต้องการทำางานของผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ในปี 2560 

พบว่า สัดส่วนการมีรายได้เพียงพอและความต้องการทำางานสูงในช่วงก่อนเข้าสู่อายุ  

60 ปี ในภาพรวมของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สัดส่วนของผู้มีรายได้เพียงพอและต้องการ

ทำางานมีสัดส่วนที่ต่ำา ยกเว้นในผู้สูงอายุเพศชายที่มีสัดส่วนสูงประมาณร้อยละ 21 ในกลุ่ม

อายุ 60 – 64 ปี พบว่าสัดส่วนของผู้ที่มีรายได้เพียงพอและต้องการทำางานมีสัดส่วนที่ 

สงูขึน้ทัง้ในเขตเมอืงและชนบท ในทกุภาคการอยูอ่าศยั และเพิม่ขึน้ทัง้ในเพศชายและหญงิ

แสดงใหเ้หน็วา่ในผูส้งูอายตุอนตน้ 60 – 64 ป ียงัมคีวามตอ้งการทำางานถงึแมว่้าจะมรีายได้

เพียงพอแล้วก็ตาม โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอมีความต้องการทำางานสูงในผู้สูงอายุ

ตอนต้นเช่นกนั เพศชายไม่วา่จะมีรายได้เพยีงพอหรอืไมเ่พยีงพอ จะมคีวามตอ้งการทำางาน 

สูงกว่าเพศหญิง ในเขตพื้นที่เมืองและชนบทมีสัดส่วนของรายได้เพียงพอและต้องการ

ทำางานแตกตา่งกนัเลก็นอ้ย ในแตล่ะชว่งอาย ุโดยตลอดช่วงอายุ 50 ปีขึน้ไป ภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือเป็นภาคที่มีผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอและต้องการทำางานสูงกว่าภาคอื่น 
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 ความต้องการทำางานและสถานะการทำางาน	ปี	2560

 ในภาพรวมของผู้สงูอาย ุ60 ปข้ึีนไป สว่นใหญ ่“ไมต่อ้งการทำางานและไมไ่ดท้ำางาน” 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแยกตามช่วงอายุ จะพบว่ามีความแตกต่างคือสัดส่วนของผู้ท่ี 

“ต้องการทำางานและได้ทำางาน” มีสัดส่วนลดลงเมื่ออายุเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่อายุ  

60 ปี สัดส่วนของผู้ที่ต้องการทำางานและได้ทำางานมีไม่ถึงร้อยละ 50 สัดส่วนของผู้ที่  

“ไม่ต้องการทำางานและไม่ได้ทำางาน” มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่

อายุ 65 ปี สัดส่วนของผู้ที่ไม่ต้องการทำางานและไม่ได้ทำางานอยู่ มีมากกว่าร้อยละ 50 

 ความต้องการทำางานและได้ทำางานของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ภาคเหนือพบสูงที่สุด 

รองลงมาภาคต่างๆ มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ยกเว้นกรุงเทพฯ มีความ “ต้องการทำางานและได้

ทำางาน” ต่ำาทีส่ดุ และพืน้ทีใ่นเขตชนบทมคีวามตอ้งการทำางานและไดท้ำางานสงูกวา่เขตเมอืง 

เพศชายยงัคงมคีวามตอ้งการทำางานและได้ทำางานสงูกวา่เพศหญิงมากคอื รอ้ยละ 35.2 และ 

19.6 ตามลำาดับ ความต้องการทำางานและได้ทำางานในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นในแต่ละจังหวัด 

พบค่าเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ร้อยละ 27.5 

 สำาหรบัช่วงวัยสงูอายตุอนต้น 60 – 64 ป ีพบวา่ยงัมคีวามตอ้งการทำางานสูง กระจาย

อยู่ในเกือบทุกจังหวัด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 44.2 ในขณะที่ค่าสูงสุดคือร้อยละ 67.5 

ช่วงวัยสูงอายุตอนต้น 60 – 64 ปี      ที่ “ต้องการทำางานแต่ไม่ได้ทำางาน” พบในภาคเหนือ

สูงที่สุด คือร้อยละ 4.2 หลังจากนั้น ค่อยลดลงมามีแนวโน้มใกล้เคียงกับภูมิภาคอื่น ขณะที่

กรุงเทพฯ ยังคงเป็นภูมิภาคที่มี “ผู้ต้องการทำางาน” แต่ไม่ได้ทำางานต่ำาที่สุดซึ่งอาจแสดงให้

เห็นถึงการเข้าถึงแหล่งงานได้มากกว่าในภูมิภาคอื่น

	 สถานะสุขภาพและสถานะการทำางาน	ปี	2560

 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันระหว่างสถานะสุขภาพ คือ ดี และไม่ดี ร่วมกับ

สถานการณ์ทำางาน คือ กำาลังทำางาน และไม่ได้ทำางาน พบว่า 1 ใน 5 ของผู้สูงอายุ 60 ปี

ขึ้นไปรายงานว่ามีสุขภาพดีและยังคงทำางานอยู่ โดยสัดส่วนของเขตชนบทสูงกว่าเขตเมือง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีสัดส่วนสูงที่สุดและเพศชายมีสัดส่วนสูงกว่าเพศหญิง 

คือ ร้อยละ 27.3 และ 13.5 ตามลำาดับ 
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 สถานะการทำางานและระดับความสุข	ปี	2560

 กลุ่มที่ได้ “ทำางานและมีความสุขในระดับสุขมาก และระดับสุข” พบมากในช่วง

ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ และเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วยังคงมีสัดส่วนสูงมากกว่า 1 ใน 5 และเริ่ม 

ลดลงมาไม่ถึงร้อยละ 10 เมื่อเข้าสู่อายุ 70 ปี ข้ึนไปในกลุ่มท่ีมีความสุขในระดับสุขมาก 

ขณะที่กลุ่มที่มีความสุขในระดับสุขเริ่มมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 10 เมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ 75 ปีขึ้น

ไป เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุ สัดส่วนของการที่ “ไม่ได้ทำางานและมีความสุข” พบเป็นสัดส่วน 

สูงที่สุด คือ ร้อยละ 40.9 แต่เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่าในช่วงอายุ 60 – 64 ปี  

มีการกระจายสัดส่วนไปยังกลุ่มที่ได้ “ทำางานและมีความสุขสูงที่สุด”

 ผู้สูงอายุ 60 – 64 ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ มีสัดส่วนสูงที่สุดอยู่ในกลุ่มไม่ทำางาน

และมีความสุข ผู้ที่ทำางานและมีความสุขในระดับสุขมากและสุข พบสัดส่วนน้อยท่ีสุดใน

กรุงเทพฯ และมีรูปแบบเดียวกันตลอดทุกช่วงอายุ ตลอดทุกช่วงอายุ ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 

เพศชายมีสถานภาพ “ทำางานและมีความสุข” ในระดับสุขมากและสุข สูงกว่าเพศหญิง 

แมว้า่สดัสว่นของกลุม่ทีไ่ด้ “ทำางานและมคีวามสขุในระดบัสขุมากและสขุ” จะสงูในช่วงอาย ุ 

50 – 59 ปี แต่เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สัดส่วนของการทำางานและมีความสุขอยู่ใน

กลุ่มที่มีความสุขระดับสุขสูงกว่ากลุ่มสุขมากตลอดช่วงอายุ ช่วงอายุ 70 ปีขึ้นไป สัดส่วน

ของการทำางานและมีความสุขลดลงอย่างชัดเจน

 ในเขตเมืองและชนบทพบว่ามีสัดส่วนที่ทำางานและมีความสุขในระดับสุขมาก

ใกล้เคียงกันตลอดช่วงอายุ โดยผู้ทำางานและมีความสุขในระดับสุขจะพบในเขตชนบท 

สงูกว่าเขตเมืองชัดเจน ภาคใตพ้บสดัสว่นของผูสู้งอาย ุ60 ปขีึน้ไปท่ีทำางานและมสุีขในระดับ 

สขุมากสงูทีส่ดุตลอดทกุชว่งอาย ุขณะทีใ่นระดบัสขุพบในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืสงูทีส่ดุ

ในช่วงอายุ 50 – 74 ปี หลังจากนั้นมีสัดส่วนใกล้เคียงกับภาคอื่น 

	 แหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ	ปี	2560

 ในช่วงอายุ 60 – 69 ปี แหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุยังคงมาจากการทำางาน 

และมีแนวโน้มลดลงเมื่อ   เข้าสู่อายุ 70 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของรายได้จากการ

ทำางานยังคงอยู่ในระดับสูง คือ ร้อยละ 51.6 ของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ในปี 2560 ผู้สูงอายุ

พึง่พงิรายไดจ้ากบตุรมากขึน้เมือ่อายสุงูขึน้ โดยในผูส้งูอาย ุ70 – 79 ป ีมสีดัสว่นรายไดจ้าก

บุตรร้อยละ 43 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 49 ในผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป แหล่งรายได้จากเบี้ย

ยงัชีพมสีดัสว่นเพิม่ขึน้ในแตล่ะป ีทำาให้การกระจายของแหลง่รายไดอ้ืน่ลดลง ทัง้รายไดจ้าก

การทำางานและรายได้จากบุตร เม่ือผู้สูงอายุมีแหล่งพ่ึงพิงรายได้เพ่ิมขึ้นคือจากเบี้ยยังชีพ  
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โดยเฉพาะผูส้งูอาย ุ80 ปขีึน้ไปทีร่ายได้จากการทำางานลดลงเหลือเพยีงรอ้ยละ 3.2 ในปี 2560 

ขณะที่เบี้ยยังชีพเป็นแหล่งรายได้สำาคัญของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 40 ในปี 2560

 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปในตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือพ่ึงพิงรายได้จาก 

เบี้ยยังชีพสูงกว่าภาคอื่น โดยในช่วงอายุ 70 – 74 ปี มีสัดส่วนรายได้จากเบี้ยยังชีพเป็นร้อย

ละ 32.2 และ 31.5 ตามลำาดับ และเพิ่มเป็นร้อยละ 51.6 และ 46.7 ในช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไป 

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทมีรูปแบบการพ่ึงพิงรายได้จากบุตรไม่แตกต่าง

จากในเขตเมือง อย่างไรก็ตาม รายได้จากการทำางานและเบี้ยยังชีพ พบในชนบทสูงกว่าใน

เขตเมอืงความแตกตา่งระหว่างแหลง่รายไดข้องเพศชายและหญงิคอื ผูส้งูอายชุาย 60 ปขีึน้

ไป มีรายได้จากการทำางานสูงกว่าเพศหญิงคือ 0.3 – 0.7 เท่า

4.1.2 แนวโน้มของสถานภาพการทำางานของผู้สูงอายุ

	 การมีส่วนร่วมในกำาลังแรงงาน	(ร้อยละของผู้ที่ทำางาน)	ปี	2547	–	2562	

 สัดส่วนหรือร้อยละของผู้ที่ทำางาน หรือมีงานทำามีแนวโน้มลดลงในช่วงปี 2562  

(รวมถึงปี 2557) โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (ทุกกลุ่มอายุ 60 – 64 ปี  

65 – 69 ปี 70 – 74 ปี 75–79 ปี และ 80 ปีขึ้นไป) สะท้อนให้เห็นว่า การมีส่วนร่วม

ในกำาลังแรงงานของประชากรสูงอายุไทยมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับในอดีต ในภาพ

รวมสัดส่วนหรือร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ยังทำางานในระหว่างปี 2547 – 2562  

มีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยที่ร้อยละ 0.2 ต่อปี

 สำาหรบัประชากรกลุม่อาย ุ60– 64 ป ีซึง่เปน็กลุม่ทีค่วรมีการสง่เสรมิใหมี้การทำางาน

หรือมีงานทำามากขึ้น พบว่าในช่วงระหว่างปี 2547 – 2562 สัดส่วนหรือร้อยละของผู้ที่ยัง

ทำางาน มีแนวโน้มหรือทิศทางลดลงเช่นกันในภาพรวมลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.24 ต่อปี

 สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ทำางานในชนบท มีระดับที่สูงกว่าในเขตเมืองมาโดยตลอด 

อย่างไรก็ตาม สัดส่วนผู้สูงอายุที่ทำางานในเขตชนบทมีแนวโน้มลดลงในช่วงปี 2547 – 

2562 ขณะที่สัดส่วนดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในเขตเมือง สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ทำางาน

ในกรุงเทพฯ มีระดับที่ต่ำาที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นมาโดยตลอด แต่กรุงเทพฯ กลับเป็น

ภูมิภาคเดียวที่มีแนวโน้มการทำางานที่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่าจังหวัด

ที่มีสัดส่วนหรือร้อยละของผู้ที่ทำางานหรือมีงานทำาสูงท่ีสุดและค่อนข้างสูงต่อเนื่องในช่วง

ปี 2547 – 2562 ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ยโสธร สุรินทร์ 

รอ้ยเอด็ และศรสีะเกษ เปน็ต้น จงัหวดัท่ีมีสดัสว่นหรอืรอ้ยละดังกลา่วต่ำาท่ีสดุและคอ่นขา้งต่ำา 
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ต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดในเขตปริมณฑล เช่น นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ  

รวมถึง กรุงเทพมหานคร และบางจังหวัดในภาคกลาง เช่น พระนครศรีอยุธยา หรือใน 

ภาคใต้ เช่น ภูเก็ต เป็นต้น

	 (เฉพาะผู้ที่ทำางาน)	สถานภาพการทำางาน	ปี	2547	–	2562	

 “การประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง” มีสัดส่วนสูงท่ีสุดมาโดยตลอด โดยมี

สัดส่วนที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักอยู่ในช่วงร้อยละ 60 – 63 ของแรงงานผู้สูงอายุทั้งหมด 

“ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง” มีสัดส่วนท่ีสูงมากเป็นอันดับ 2 มาโดยตลอด  

โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนไม่มากเช่นกันที่ประมาณร้อยละ 19 – 20 ของจำานวน

แรงงานผู้สูงอายุ และ “ลูกจ้างภาคเอกชน” ซึ่งมีสัดส่วนสูงเป็นอันดับ 3 กลับพบว่ามีแนว

โน้มลดลงจากประมาณร้อยละ 12 – 13 ในช่วงปี 2547 – 2562 เหลือประมาณร้อยละ 9 

ของแรงงานสูงอายุทั้งหมด

	 (เฉพาะผู้ที่ทำางาน)	ภาคเศรษฐกิจ	ปี	2547	–	2562	

 ในชว่งทีผ่า่นมาการทำางานของประชากรสงูอายไุทยแมส้ว่นใหญจ่ะยงัคงอยูใ่นภาค

เกษตรกรรม แตม่แีนวโนม้ลดลงมาโดยตลอด ในขณะทีส่ดัสว่นผูท้ีท่ำางานในภาคการบรกิาร

และการค้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนในกลุ่มประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สัดส่วนของผู้ที่ทำางาน 

“ภาคเกษตรกรรม” มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย จากร้อยละ 64.3 ในปี 2547 ลดลงเหลือ 

ร้อยละ 63 ในปี 2562  “ภาคการบริการและการค้า” มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอดจาก

ร้อยละ 27.6 ในปี 2547 เพิ่มเป็นร้อยละ 32.1 ล่าสุดในปี 2562  “ภาคการผลิต” มีสัดส่วน

ค่อนข้างทรงตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 7 – 9 ของประชากรสูงอายุที่ยังคงทำางานมาโดยตลอด

	 (เฉพาะผู้ที่ทำางาน)	อาชีพ	ปี	2547	–	2562	

 “ผูป้ฏิบตังิานทีมี่ฝมืีอในด้านการเกษตร” คดิเปน็สดัสว่นทีส่งูทีส่ดุในการทำางานของ

ประชากรสูงอายุไทยมาโดยตลอด โดยมีค่าเฉลี่ยสัดส่วนทั่วประเทศอยู่ที่ในช่วงประมาณ

ร้อยละ 58 – 62 โดยไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงที่ชัดเจนในช่วงที่

ผา่นมา “พนักงานบรกิารและผูจ้ำาหนา่ยสนิคา้” มแีนวโนม้เพ่ิมสงูขึน้จากประมาณรอ้ยละ 12 

ในช่วงปี 2547 – 2549 เป็นประมาณร้อยละ 17 – 20 นับตั้งแต่ประมาณปี 2551 เป็นต้น

มา “ชา่งฝมีอืและผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง” มสีดัส่วนทีไ่มเ่ปลีย่นแปลงมากนกัโดยอยูใ่นชว่ง

ระหว่างร้อยละ 7 – 9 มาโดยตลอด
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	 (เฉพาะผู้ที่ทำางาน)	ชั่วโมงการทำางานเฉลี่ย	ปี	2547	–	2562	

 การทำางานของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มของจำานวนชั่วโมงทำางานเฉลี่ยต่อ

สัปดาห์ที่ลดลงต่อเนื่องจากเฉลี่ย 43 ชั่วโมงในปี 2547 และ 2552 เป็น 41 ชั่วโมง และ  

40 ชั่วโมงในปี 2557 และ 2562 ตามลำาดับ ผู้สูงอายุชายมีแนวโน้มการลดลงของชั่วโมง

ทำางานมากกว่าผู้สูงอายุหญิง ในเขตเมืองมีการลดลงสูงกว่าการลดลงในชนบท กรุงเทพฯ 

มีการลดลงของชั่วโมงทำางานโดยเปรียบเทียบที่มากกว่าภูมิภาคอ่ืน 

 (เฉพาะผู้ที่ทำางาน)	รายได้เฉลี่ยจากการทำางาน	ปี	2547	–	2562	

 รายได้เฉลี่ยจากการทำางานต่อเดือนของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ยังคงทำางาน  

มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีที่ประมาณ 497 บาทต่อปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของแรงงาน 

ทั้งสองเพศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลา โดยรายได้ต่อเดือนของแรงงานสูงอายุเพศหญิง

มีการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยต่อปีที่สูงกว่าแรงงานเพศชาย รายได้เฉล่ียต่อเดือนของแรงงานสูงอายุ

ในเขตชนบท มีการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปีท่ีสูงกว่าเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนของแรงงานสูงอายุในเขตเมือง เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของรายได้เฉล่ีย

ต่อเดือนในกรุงเทพฯ ในระหว่างปี 2547 – 2562 พบว่า ค่อนข้างต่ำากว่าการเพิ่มขึ้นของ 

รายได้แรงงานผู้สูงอายุในภูมิภาคอื่นๆ 

 (เฉพาะผู้ที่ทำางาน)	ภาคการทำางาน	(นอกระบบ)	ปี	2549	–	2562

 สดัสว่นแรงงานสงูอายใุนภาคนอกระบบ มแีนวโนม้ลดลงเพยีงเลก็นอ้ย จากในชว่ง

ประมาณร้อยละ 89 –91 ในระหว่างปี 2549 ถึง 2559 เป็นประมาณร้อยละ 88 ตั้งแต่ในช่วง

ปี 2560 เป็นต้นมาจนถึงปี 2562 สัดส่วนแรงงานสูงอายุนอกระบบของเพศหญิงสูงกว่าใน

เพศชายประมาณร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 3 มาโดยตลอด โดยมีแนวโน้มลดลงในช่วง 10 กว่า 

ปีทีผ่่านมา แรงงานสงูอายท่ีุเปน็แรงงานนอกระบบมสัีดส่วนท่ีสูงกวา่ในเขตชนบทเมือ่เปรยีบ

เทียบกับในเขตเมือง โดยในเขตชนบทคิดเป็นสัดส่วนที่ประมาณร้อยละ 90 – 95 ขณะที่ใน

เขตเมอืงเปน็สดัส่วนอยูใ่นช่วงประมาณรอ้ยละ 80 – 85 ในทกุภมิูภาคพบวา่สดัสว่นแรงงาน

สงูอายนุอกระบบมแีนวโนม้ลดลงเพยีงเลก็นอ้ยในชว่ง 10 กว่าปทีีผ่า่นมา (ป ี2547 – 2562 )
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 (เฉพาะผู้ที่ไม่ทำางาน)	เหตุผลในการไม่ทำางาน	ปี	2547	–	2562	

 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  แม้เหตุผล “ชรา” จะยังคงเป็นเหตุผลหลัก แต่สัดส่วน

ของผูท้ีไ่มท่ำางานด้วยเหตุผลนีม้แีนวโนม้ลดลง จากรอ้ยละ 73.9 ในป ี2547 เปน็รอ้ยละ 67.4 

ในปี 2562 “ทำางานบ้าน”   พบว่ามีสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 – 16 ของผู้ที่ไม่ทำางานด้วย

เหตุผลนี ้โดยเปลีย่นแปลงไมม่ากนกัในชว่งเวลาป ี2547 – 2562  สำาหรบั “เกษยีณอายหุรือ

พักผ่อน” พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน จากร้อยละ 4.6 ในปี 2547 เป็นร้อยละ 

10.5 ในปี 2562 ในจำานวนผู้ที่ไม่ทำางานในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา

พบว่าประมาณร้อยละ 5 – 8 มีเหตุผลมาจากป่วยหรือพิการจนทำางานไม่ได้

 ในกลุม่ประชากรอาย ุ60 – 64  ป ี“เกษียณอายหุรอืพักผอ่น” เปน็สดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้

ตามลำาดับจากในอดีตช่วงปี 2547 – 2550 ที่อยู่ในช่วงไม่เกินร้อยละ 10 ของผู้ที่ไม่ทำางาน

เพิ่มเป็นร้อยละ 19 – 20 หรือเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับในอดีต

	 ความเพียงพอของรายได้และความต้องการทำางาน	ปี	2550–2560

 จากข้อมูลการสำารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี 2550 2554 2557 และ 

2560 พบว่า “มีรายได้เพียงพอและความต้องการทำางาน” มีแนวโน้มลดลง โดยพบว่าช่วง

ป ี2550 ผูส้งูอายมุรีายไดเ้พยีงพอและตอ้งการทำางานมสีดัสว่นสงูทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบกบั 

ปี 2554 – 2560 แนวโน้มของความต้องการทำางานมีเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะมีรายได้เพียงพอหรือ

ไมก่ต็าม พบวา่ทัง้ในผูสู้งอายุชายและหญงิมคีวามตอ้งการทำางานเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะตัง้แต ่

ป ี2554 เป็นตน้มา ทัง้ในผูท้ีมี่รายได้เพยีงพอและไมเ่พยีงพอ โดยผูสู้งอายุชายมคีวามความ

ต้องการทำางานสูงกว่าผู้สูงอายุหญิงมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2550 – 2560 

 สดัสว่นของผูส้งูอายุท่ีมี “รายได้ไม่เพียงพอและตอ้งการทำางาน” ลดลงในทุกภูมภิาค

ต้ังแต่ป ี2550 – 2560 ยกเวน้กรงุเทพฯ ทีมี่สัดส่วนเพิม่ขึน้เล็กนอ้ย เมือ่เปรยีบเทียบระหวา่ง

ภมูภิาคพบวา่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืและภาคเหนอืมผีูส้งูอายทุีม่รีายได้ไมเ่พยีงพอและ

ต้องการทำางานสูงกว่าภาคอื่นมาโดยตลอด
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	 ความต้องการทำางานและสถานะการทำางาน	ปี	2550–2560

 ข้อมูลระหว่างปี 2550 – 2560 พบว่า แนวโน้มของ “ต้องการทำางานและได้ทำางาน” 

ลดลงจากปี 2550 จากร้อยละ 31.6 เป็น 17.0 ในปี 2554 และค่อยขยับขึ้นจนเป็นร้อยละ 

26.6 ในปี 2560 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการทำางานและมีงานทำาค่อยๆ เพิ่มขึ้น 

โดยแนวโนม้ในเขตเมืองและเขตชนบทมคีวามแตกต่างไมม่ากนกัรวมถงึแนวโนม้การเพิม่ขึน้

ในแต่ละภูมิภาค ยกเว้นกรุงเทพฯ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ร้อยละของความต้องการทำางาน

และได้ทำางานมีสัดส่วนต่ำากว่าทุกภาคมาตั้งแต่ปี 2550 – 2560

	 สถานะสุขภาพและสถานะการทำางาน	ปี	2550–2560

 แนวโน้มของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เพศชายที่มี “สุขภาพดีและยังคงทำางาน” ค่อยๆ 

ลดลงจากปี 2550 ร้อยละ 30.8 เป็นร้อยละ 20.3 ในปี 2560 ตั้งแต่ปี 2550 – 2560  

พบผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปในเขตชนบท มากกว่าร้อยละ 20 ที่มี “สุขภาพดีและยังคงทำางาน” 

ขณะที่เขตเมืองพบเพียงร้อยละ 17 – 20 

 กรุงเทพฯ และภาคกลาง มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีแนวโน้ม “สุขภาพดีและยังคง

ทำางาน” น้อยกว่าภาคอื่นมาตลอดตั้งแต่ปี 2550 – 2560 

	 สถานะการทำางานและระดับความสุข	ปี	2550–2560

 แนวโน้มของการ “ทำางานและมีความสุข” พบลดลงมาตั้งแต่ปี 2554 จากร้อยละ 

20.1 เหลือ 14.3 ในปี 2560 แนวโน้มการ “ทำางานและมีความสุข” เมื่อเปรียบเทียบในระดับ

ภาค พบวา่ภาคทีมี่สดัสว่นของการทำางานและมีความสขุ คอ่ยๆ ลดลงในแตล่ะปทีีส่ำารวจ คอื 

ภาคใต้ และกรุงเทพฯ ขณะในที่ภาคอื่นมีรูปแบบเดียวกันคือเพิ่มขึ้นในปี 2557 และกลับมา

ลดลงจนต่ำากว่าปี 2550 ในปี 2560 

	 แหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ	ปี	2550	–	2560

 แนวโน้มแหล่งรายได้จากบุตรของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ลดลงจากร้อยละ 52.3  

ในปี 2550 เป็น 34.9 ในปี 2560 ขณะที่แหล่งรายได้จากการทำางานเพิ่มขึ้นคือจาก 

ร้อยละ 28.9 ในปี 2550 เป็น 30.9 ในปี 2560 (แต่ลดลงจากปี 2554 และ 2557) และการ

พึ่งพิงเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.8 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 19.9 ในปี 2560 แหล่ง 

รายได้อื่น เช่น จากบำาเหน็จ/บำานาญ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สัดส่วนรายได้จากคู่สมรส

ลดลงในแต่ละปีอันเนื่องมาจากการกระจายแหล่งรายได้ไปยังเบี้ยยังชีพท่ีมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น

ชัดเจน
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 เม่ือพิจารณาเฉพาะช่วงอายุ 60 – 64 ปี ซึ่งเป็นช่วงสูงอายุตอนต้น พบว่า  

การพึ่งพิงรายได้จากบุตรลดลง แต่เป็นการพึ่งพิงรายได้จากการทำางานและเบี้ยยังชีพแทน 

ทั้งนี้สัดส่วนรายได้จากการทำางานเป็นแหล่งรายได้หลักโดยมีสัดส่วนของรายได้จากการ

ทำางานมากกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับรายได้จากแหล่งอื่นยกเว้นปี 2550 ที่รายได้จากการ

ทำางานมีร้อยละ 45.7

 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบระหวา่งภมูภิาค ในระหวา่งป ี2550 – 2560 ผูส้งูอาย ุ60 

ปขีึน้ไปในกรงุเทพฯ มรีายไดห้ลกัจากการทำางานสดัสว่นน้อยทีส่ดุ แตพ่ึง่พงิรายได้จากบตุร

สงูทีส่ดุ ขณะทีภู่มภิาคอ่ืน ยังคงพึง่พงิรายไดท้ัง้จากการทำางานและบตุรสงูในด้านสวสัดกิาร

ของภาครฐัทีมี่การจา่ยเบ้ียยงัชีพใหแ้กผู่ส้งูอายุทุกคนทำาให้แนวโนม้ของผูสู้งอายท่ีุพึง่พงิราย

ไดจ้ากเบ้ียยังชพีมเีพิม่ขึน้ในทกุปแีละในทกุภมูภิาคซึง่ผูส้งูอายใุนกรงุเทพฯ ยงัคงพึง่พงิราย

ได้จากเบี้ยยังชีพน้อยกว่าภูมิภาคอื่น

4.2 ข้อเสนอแนะ

 จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มสถานะการทำางานของผู้สูงอายุไทย 

ในช่วงปี 2547 – 2562 ดังที่ได้สรุปผลในส่วนที่แล้ว นำามาสู่ข้อเสนอแนะที่สำาคัญ 4 ข้อ 

ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณานโยบาย หรือมาตรการที่เหมาะสมในการส่งเสริมการ

ทำางานหรือการมีงานทำารวมถึงการขยายอายุการทำางานของผู้สูงอายุไทยในอนาคต ตาม

รายละเอียดดังนี้

 หนึ่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการกำาหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน	 เพื่อใช้ติดตาม

และประเมินผลการเปลี่ยนแปลง	 เก่ียวกับสถานะการทำางานของผู้สูงอายุไทยอย่าง

ต่อเน่ือง ทีผ่า่นมาประเทศไทยมีแนวคดิ รวมถงึมแีผนและการดำาเนนิกจิกรรมในดา้นตา่งๆ 

ทีห่ลากหลายในการสง่เสรมิการทำางานหรอืมงีานทำาของผูส้งูอายุ อยา่งไรกต็าม เปา้หมาย

และตัวช้ีวัดเพือ่ใชใ้นการตดิตามและประเมนิผลยังขาดความชดัเจนสำานกังานสถติแิห่งชาติ

ได้ดำาเนินการสำารวจข้อมูลภาวะการทำางานของประชากร และจัดทำาผลการวิเคราะห์ภาวะ

การทำางานของประชากรสงูอายมุาอยา่งตอ่เนือ่ง โดยข้อมลูจากการสำารวจเหลา่นีม้กัถกูนำา

มาใช้เพียงเพื่อสะท้อนสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำางานของผู้สูงอายุในแต่ละปี แต่ยัง

ไม่ได้ถูกนำามาใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของประเทศในการส่งเสริม

การทำางานและมีงานทำาของผู้สูงอายุเท่าใดนัก เนื่องจากยังขาดการกำาหนดเป้าหมายและ

ตัวชี้วัด รวมถึงกรอบแนวคิดในการดำาเนินการที่ชัดเจน ด้วยสภาพการทำางานของผู้สูงอายุ

ไทยที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านสถานภาพการทำางาน ภาคเศรษฐกิจ ภาคการจ้างงาน        
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(ในระบบและนอกระบบ) กลุ่มอาชีพซึ่งมีความสัมพันธ์กับชั่วโมงในการทำางาน ค่าตอบแทน

และการคุ้มครองแรงงานผุ้สูงอายุที่ได้รับ และยังมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มประชากร

สูงอายุค่อนข้างมาก ทั้งตามกลุ่มอายุของผู้สูงอายุ (เช่น กลุ่มอายุ 60 – 64 ปี 65 – 69 

ปี หรือกลุ่มอายุ 70 ปีขึ้นไป) ตามเพศ เขตที่อยู่อาศัย หรือภูมิภาค (ดังสรุปในตาราง 4.1)  

ดังนั้น การพิจารณาหรือใช้เพียงตัวชี้วัด “ร้อยละของผู้สูงอายุท่ียังคงทำางานหรือมีงานทำา” 

เพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอที่จะทำาให้เห็นภาพของสถานการณ์ท่ีชัดเจน รวมถึงแนวทาง

นโยบายและมาตรการในการส่งเสริมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มได้  การกำาหนดตัว

ชีวั้ดเพือ่ใชใ้นการตดิตามและประเมนิผล จงึควรเปน็มคีวามเฉพาะเจาะจงกบัผูส้งูอายแุตล่ะ

กลุ่มแต่ละสภาพการทำางานและแต่ละพื้นที่ 

ตาราง 4.1 สรุปสถานการณ์ทำางานของผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ในประชากรแต่ละกลุ่มจำาแนกตาม 

เพศ เขตที่อยู่ และภูมิภาค พ.ศ. 2562

เพศ เขตที่อยู่ ภูมิภาค

ชาย หญิง เมือง ขนบท กรุงเทพฯ กลาง เหนือ
ตะวันออก

เฉียงเหนือ
ใต้

ข้อมูล พ.ศ. 2562

1.ร้อยละผู้ที่ทำางาน/มีงานทำา

อายุ 60 ปีขึ้นไป (รวม 34.5%) 44.9% 26.1% 29.4% 38.1% 21.1% 30.7% 38.8% 38.0% 37.0%

อายุ 60 – 64  ปี (รวม 55.0%) 67.1% 44.5% 46.9% 60.8% 35.5% 48.0% 61.9% 61.8% 56.5%

2.สถานภาพการทำางาน (X – มีสัดส่วนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมของประเทศ)

ช่วยธุรกิจครัวเรือนไม่ได้รับค่าจ้าง X X X X

นายจ้าง X X X X X

ประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่มีลูกจ้าง X X X

ลูกจ้างภาครัฐ X X X X X

ลูกจ้างภาคเอกชน X X X X X

อื่นๆ (รวมกลุ่ม รับจ้างหลายเจ้า) X X X X

3.ภาคเศรษฐกิจ (X – มีสัดส่วนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมของประเทศ)

ภาคเกษตรกรรม X X X X X

ภาคการผลิต X X X X X

การการบริการและการค้า X X X X

4.อาชีพ (X – มีสัดส่วนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมของประเทศ)

ช่างฝีมือ/ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง X X X X
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เพศ เขตที่อยู่ ภูมิภาค

ชาย หญิง เมือง ขนบท กรุงเทพฯ กลาง เหนือ
ตะวันออก

เฉียงเหนือ
ใต้

ผู้จัดการ ข้าราชการอาวุโส ฯ X X X X

ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านเกษตรฯ X X X X X

ผู้ประกอบกาชีพงานพื้นฐาน X X X X X

พนักงานบริการ/จำาหน่ายสินค้า X X X X

อื่น ๆ X X X X

5. ชั่วโมงทำางานต่อสัปดาห์

เฉลี่ยชั่วโมง ต่อสัปดาห์ (รวม 40.0 

ชม.)
40.0 39.0 43.0 38.0 48.0 44.0 41.0 37.0 34.0

6.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

รายได้รวมเฉลี่ยบาทต่อเดือน (รวม 

11,877 บาท)
12,273 11,888 14,313 9,273 20,274 10,960 9,059 13,587 8,936

7.ภาคการทำางาน

ร้อยละของแรงงานนอกระบบ (รวม 

88.0%)
87.0% 89.4% 82.4% 91.1% 63.4% 82.2% 91.8% 94.9% 84.3%

8.เหตุผลการไม่ทำางาน (X – มีสัดส่วนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมของประเทศ)

เกษียณอายุหรือพักผ่อน X X X X

ชรา X X X

ทำางานบ้าน X X X X

ป่วย/พิการจนทำางานไม่ได้ X X X X X

ข้อมูล พ.ศ. 2560

9. ความเพียงพอรายได้และความต้องการทำางาน (X – มีสัดส่วนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมของประเทศ)

เพียงพอแต่ต้องการทำางาน X X X X X

เพียงพอและไม่ต้องการทำางาน X X X X X

ไม่เพียงพอและต้องการทำางาน X X X X

ไม่เพียงพอแต่ไม่ต้องการทำางาน X X X

10.ความต้องการทำางานและสถานะการทำางาน (X – มีสัดส่วนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมของประเทศ)

ต้องการทำางานและทำางาน X X X X X

ไม่ต้องการทำางานแต่ทำางาน X X X

ต้องการทำางานแต่ไม่ทำางาน X X X

ไม่ต้องการทำางานและไม่ทำางาน X X X X X
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เพศ เขตที่อยู่ ภูมิภาค

ชาย หญิง เมือง ขนบท กรุงเทพฯ กลาง เหนือ
ตะวันออก

เฉียงเหนือ
ใต้

11. สถานสุขภาพ และสถานะการทำางาน (X – มีสัดส่วนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมของประเทศ)

สุขภาพไม่ดีแต่ทำางาน X X X X

สุขภาพไม่ดีและไม่ทำางาน X X X X

สุขภาพดีและทำางาน X X X X X

สุขภาพดีแต่ไม่ทำางาน X X X X

12. สถานะการทำางานและระดับความสุข (X – มีสัดส่วนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมของประเทศ)

ทำางานแต่ไม่มีความสุข X X X X

ไม่ทำางานและไม่มีความสุข X X X X X

ทำางานและมีความสุข X X X X X

ไม่ทำางานแต่มีความสุข X X X X X

ทำางานและมีความสุขมาก X X X X X

ไม่ทำางานแต่มีความสุขมาก X X X X

13. แหล่งรายได้หลัก (X – มีสัดส่วนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมของประเทศ)

การทำางาน X X X X X

คู่สมรส X X X X X

บำาเหน็จบำานาญ X X X X

บุตร X X X X

เบี้ยยังชีพ X X X X

อื่นๆ X X X X

    

 สอง การดำาเนนิงานสง่เสรมิการทำางานหรอืมงีานทำาในผูส้งูอาย	ุควรมุง่เนน้ให้

ความสำาคัญกับกลุ่มประชากรอายุ	60	–	64		ป ีจำานวนมากเป็นกลุ่มที่ยังมีสถานะสุขภาพ

ทีแ่ขง็แรง และมขีอ้จำากัดดา้นสุขภาพคอ่นขา้งนอ้ยเมือ่เทยีบกบัผูส้งูอายใุนกลุม่อายทุีส่งูขึน้ 

แต่กลับพบว่าจำานวนมากไม่ทำางาน หยุดการทำางาน หรืออยู่นอกกำาลังแรงงานด้วยเหตุผล 

เกษียณอายุหรือต้องการพักผ่อน และชรา  นอกจากนี้ ผลการสำารวจภาวะการทำางานของ

ประชากร พ. ศ. 2547 – 2562 สะท้อนให้เห็นแนวโน้มการลดลงของร้อยละผู้ที่ทำางาน หรือ

มีงานทำาในกลุ่มประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 38.9 ในปี 2547 

เป็นร้อยละ 34.5 ในปี 2562 ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งอาจมาจากการที่ประชากรสูงอายุของไทย

มีสัดส่วนในกลุ่มอายุท่ีสูงเพิ่มมากข้ึน (เช่น กลุ่มผู้สูงอายุตอนกลางและตอนปลาย ท่ีมีข้อ
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จำากัดในการทำางานและปัญหาด้านสุขภาพ) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาข้อมูลเฉพาะในปี 

2562 สัดส่วนหรือร้อยละผู้ที่ยังทำางานหรือมีงานทำาในประชากรสูงอายุ พบว่า มีการลดลง

มากที่สุดในช่วงเปลี่ยนผ่านอายุ 55 – 59 ปี เป็น 60 – 64  ปี มากถึงร้อยละ 21.9 (จาก

ร้อยละ 76.9 ในช่วงอายุ 55 – 59 ปี เหลือ ร้อยละ 55.0 ช่วงอายุ 60 – 64  ปี) ดังนั้นหาก

สามารถเพิ่มการทำางานหรือมีงานทำาในกลุ่มประชากรอายุ 60 – 64 ปี ให้สูงขึ้น หรือชะลอ

การออกจากกำาลังแรงงานของประชากรในช่วงที่เข้าสู่อายุ 60 ปีได้ ก็จะทำาให้สัดส่วนการ

ทำางานหรือมีงานทำาของผู้สูงอายุในภาพรวมเพิ่มขึ้นได้ กลุ่มเป้าหมายที่ควรพิจารณาเป็น

พิเศษ ได้แก่ ผู้สูงอายุ อายุ 60 – 64  ปี ในกรุงเทพฯ และภาคกลางที่มีสัดส่วนผู้ที่ยังคง

ทำางานหรือมีงานทำาเพียงร้อยละ 35.5   (1 ใน 3) และร้อยละ 48.0 (1 ใน 2) ตามลำาดับ 

โดยที่จำานวนมากคิดเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืนท่ีให้เหตุผลในการ

ไม่ทำางานมาจากการเกษียณอายุหรือต้องการพักผ่อน

 สาม การปรับทัศนคติของคนไทยที่มีต่อการทำางานในช่วงหลังอายุ	60	ปีขึ้น

ไป	และการดูแลแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มที่มีความเปราะบาง	ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ

สุขภาพ	 เป็นเรื่องท่ีควรส่งเสริมและได้รับความสำาคัญ จากข้อมูลการสำารวจประชากร

สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560 เม่ือนำาสถานะสุขภาพและสถานการณ์ทำางานของ 

ผู้สูงอายุมาพิจารณาร่วมกัน ในกลุ่มอายุ 60 – 64 ปี พบว่ามีสัดส่วนของผู้ที่มีสุขภาพดีแต่

ไม่ทำางาน มากถึงร้อยละ 20.1 หรือประมาณ 1 ใน 5 ของผู้สูงอายุในกลุ่มอายุนี้ทั้งหมด  

ซึ่งเมื่อนำาไปพิจารณาร่วมกับข้อมูลเหตุผลในการไม่ทำางานที่ได้จากการสำารวจภาวะการ

ทำางานของประชากร พ.ศ 2562 ที่พบว่ามากถึง ร้อยละ 20.2 และ 37.7 (รวมกันเกือบ

ร้อยละ 60) ของผู้ที่อยู่นอกกำาลังแรงงานในกลุ่มอายุนี้ มีสาเหตุมาจาก “เกษียณอายุหรือ

พักผ่อน” และ “ชรา” ตามลำาดับ สะท้อนให้เห็นว่าทัศนคติและมุมมองของคนไทยยังค่อน

ข้างยึดติดกับแนวคิดท่ีว่าอายุหลัง 60 ปี เป็นช่วงวัยของความชรา การสูงอายุ การหยุด 

พกัผอ่นหรือหยดุการทำางานค่อนขา้งมาก ท้ังท่ีในความเปน็จริง สถานะสุขภาพและศกัยภาพ

ทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ที่มีอายุ 60 – 64 ปี มีแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงอายุ

คาดเฉลี่ยหลังอายุ 60 ปี ของคนไทยมีแนวโน้มยาวนานขึ้น ดังนั้นทัศนคติและมุมมองใน

ลักษณะนี้จึงเป็นเรื่องที่ควรมีการปรับเปลี่ยนให้ผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุ่มอายุ 60 – 64  ปี 

รวมถึงครอบครัวเห็นความจำาเป็น คุณค่า และประโยชน์ของการทำางานในช่วงหลังอายุ  

60 ปีมากขึ้น

 ในขณะเดยีวกนัจากข้อมูลทีพ่บวา่ผู้สูงอายจุำานวนมากที่ยังคงทำางานอยู่มสีัดส่วน

จำานวนหนึ่งที่มีสุขภาพไม่ดี มีรายได้ไม่เพียงพอ หรือไม่ต้องการทำางาน (แต่ต้องทำาด้วย
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ความจำาเปน็จากเหตผุลต่าง ๆ ) เชน่ จากการสำารวจประชากรผูส้งูอายไุทย พ.ศ. 2560 พบวา่  

ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 – 64  ปี มีสัดส่วนของผู้ที่ “ต้องการทำางานแต่ไม่ได้ทำางาน” (ร้อยละ 

3.3) ขณะที่บางกลุ่ม “ยังคงทำางานแต่ไม่ต้องการทำางาน” ร้อยละ 13.8 (โดยที่สัดส่วนของ

กลุ่มนี้ในช่วงอายุ 65 – 69 ปีและ 70 – 74 ปียังมีมากถึงร้อยละ 9.6 และ 5.8 ตามลำาดับ)  

“รายได้ไม่เพียงพอและต้องการทำางาน”  ร้อยละ 21.6 (ในกลุ่มอายุ 65 – 69 ปีและ  

70 – 74 ปี ยังมีมากถึงร้อยละ 16.2 และ 77.0 ตามลำาดับ)  “สุขภาพไม่ดีแต่ยังคงทำางาน” 

ร้อยละ 22.2 (ในกลุ่มอายุ 65 – 69 ปีและ 70 – 74 ปี ยังมีมากถึงร้อยละ 18.8 และ 12.1 

ตามลำาดับ) ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางทางสุขภาพหรือทางรายได้  

ทีเ่ปน็สาเหตสุำาคัญทำาใหย้งัคงต้องทำางาน  แม้จะตอ้งการหรอืไมต่อ้งการทำางานโดยเปน็กลุม่

ทีค่วรไดร้บัการดแูลในดา้นสวสัดกิารการสนบัสนนุและคุม้ครองแรงงานในทำางานเปน็พเิศษ

 สี่ ควรพิจารณารูปแบบหรือแนวทาง	 และมาตรการที่เหมาะสมในการขยาย

ความครอบคลุมของระบบประกันสังคมเพื่อคุ้มครองการทำางานให้กับแรงงานสูงอายุ	

60	ปข้ึีนไป	ซึง่ในป	ี2562	มเีพยีงรอ้ยละ	12	เทา่นัน้ทีเ่ปน็แรงงานในระบบ หากพจิารณา

สัดส่วนแรงงานนอกระบบตั้งแต่ปี 2549 จนถึง 2562 จะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก 

โดยมสีดัสว่นแรงงานอาย ุ60 ปขีึน้ไปทีเ่ปน็แรงงานนอกระบบอยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 90 ของ

แรงงานผู้สงูอายท้ัุงหมด ถา้พจิารณาจากสถานภาพในการทำางานของผูสู้งอายท่ีุยงัคงทำางาน

ในปี 2562 แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุท่ีประกอบธุรกิจส่วนตัวโดย

ไมม่ีลูกจ้าง (รอ้ยละ 62.1 ของผู้สงูอายุทีย่ังคงทำางานทัง้หมด) กลุ่มทีช่่วยธุรกจิครวัเรือนโดย 

ไม่ได้รับค่าจ้าง (ร้อยละ 20.4) และกลุ่มที่มีสถานภาพการทำางานเป็นผู้รับจ้างทำางาน 

หลายเจ้า และการรวมกลุ่ม (ร้อยละ 2.3) โดยสถานภาพการทำางานในลักษณะนี้คิดเป็น

สัดส่วนที่ค่อนข้างสูงในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ รวมถึงภาคใต้
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