


รายงานสถานการณ์ทางสังคมกลุ่มจังหวดั กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ไตรมาส 2 ปี 62 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ที่อยู่ 172/9 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Website : tpso3.m-society.go.th 

โทร 038-240938-9 

จ านวนประชากร
83.94

จ านวนผู้สูงอายุ
16.06

31,690 คน 

37,935 คน 
41,337 คน 

 
 
 
 
 

 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบสถิติการจดทะเบียน กรมการปกครอง ณ 31 ธ.ค. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แรงงานที่มีอายุ 60 ปขีึ้นไป ปี 2561 
ที่มา:  การส ารวจแรงงานนอกระบบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มารูปภาพ : http://www.bltbangkok.com/News/  

 

 
 
 
 
 

 
❖ สถานการณ์เด่นทางสังคม 

สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยปี 2561 พบว่า 
ประเทศไทยมีจ านวนประชากรทั้งหมด 66,413,979 คน มีประชากร
ผู้สูงอายุ จ านวน 10,666,803 คน ร้อยละ 16.06 ในปี พ.ศ.2564 
และในปี พ.ศ.2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด 
คือ ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดสวนสูงถึงร้อยละ 28 ของ
ประชากรทัง้หมด (โครงการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานท าของผู้สูงอายุ 

ตามนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม (E6) : กรมกิจการผู้สูงอายุ) 

แรงงานท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ท่ีท างานในระบบและนอกระบบ 
พบว่า ผู้สูงอายุใน 3 จังหวัด เป็นแรงงานนอกระบบมากกว่าแรงงาน
ในระบบ โดยในช่วง 3 ปี จังหวัดระยอง มีแรงงานผู้สูงอายุนอกระบบ
เพิ่มขึ้นปี 2559 จ านวน 27,620 คน ปี 2560 จ านวน 30,793 คน 
และปี 2561 จ านวน 32,667 คน ส่วนจังหวัดชลบุรีและจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบมีอัตราลดลง ในขณะที่
ความน่าจะเป็นคาดประมาณของสถานภาพการท างานนอกระบบ 
แม้จะมีแนวโน้มลดลงตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้น แต่มีลักษณะหรืออัตรา
การลดต่ าลงที่ค่อนข้างคงที่เรื่อย ๆ จนถึงช่วงอายุที่ประมาณ 70 ปี 
(แรงงานสูงวัยและการคาดการณ์ ผลกระทบจากการขยายก าหนดเกษียณอายุ : 
เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และสวรัย บุณยมานนท์) 
 

❖ แนวโน้มสถานการณ์และผลกระทบ 
ข้อมูลผู้สูงอายุที่ท างานจ าแนกเป็นแรงงานในระบบและ

แรงงานนอกระบบของ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง พบว่า ปี 2561 ผู้สูงอายุเป็นแรงงานใน
ระบบ จ านวน 20,172 คน ผู้สูงอายุเป็นแรงงานนอกระบบ จ านวน 
90,790 คน โดยจังหวัดระยอง มีผู้สูงอายุเป็นแรงงานนอกระบบมาก
ที่สุด รองลงมาจังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามล าดับ จาก
ข้อมูลดังกล่าว มีแนวโน้มว่าผู้สูงอายุของ 3 จังหวัดนี้ จะเข้าไม่ถึง
หลักประกันทางสังคม อัตราการเป็นภาระที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และ
สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอาจมีผลกระทบกับก าลังแรงงาน
ในภาคเศรษฐกิจ 

 
 

ข้อมูลประชากร
ประเทศไทย 

ชาย หญิง รวม 

จ านวนประชากร 32,556,271 33,857,708 66,413,979 
จ านวนผู้สูงอายุ 4,715,598 5,951,205 10,666,803 
คิดเป็นร้อยละ 14.48 17.58 16.06 

ปีที ่1 ฉบับท่ี 2 เดือนมิถุนายน 2562 

รายงานสถานการณ์ทางสังคมกลุม่จังหวัด ไตรมาส 2 ปี 2562 
กลุ่มจังหวัดตะวันออก 1 

(จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง) 
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❖ แนวทางการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 
1. การพัฒนาระบบข้อมูลผู้สูงอายุ เพื่อเป็นฐานเชื่อมโยงข้อมูล

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและกลุ่มเป้าหมาย โดยกรม
กิจการผู้สูงอายุเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแรงงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเพิ่ม
ทักษะและมูลค่าของแรงงานสูงอายุ เช่น ก าหนดคุณสมบัติทาง
ทักษะของก าลังแรงงาน และระบบการจ้างงานตามทักษะ ให้ความ
ช่วยเหลือแรงงานสูงอายุ ส าหรับผู้ที่ยังหางานไม่ได้ มุ่งเน้นส่งเสริม
ความสามารถในการจ้างงานผู้สูงอายุให้มากขึ้น เป็นต้น 
 2. ศึกษาข้อมูลรูปแบบการประชาสัมพันธ์กองทุนออม
แห่งชาติให้กับกลุ่มวัยแรงงานซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบเพื่อเข้าถึง
หลักประกันทางสังคม  
 3. มาตรการกลไกทางภาษีหรือออกแบบระบบที่สามารถ
จัดเก็บจากรายได้ของประชาชนตั้งแต่ช่วงวัยแรงงานเพื่อให้มีการ
ออมเงิน และมีหลักประกันทางสังคม 

4. ปรับเปลี่ยนระบบกองทุนออมแห่งชาติ ให้มีระบบตอบ
แทนเพิ่มเติม เช่น การปันผลประจ าปี คืนเงินเป็นร้อยละ 5 – 10 
ของเงินฝาก หรือรางวัลประจ าปี 
 5. ผลักดันให้ผู้สูงอายุที่ไม่ได้อยู่ในกองทุนใด ๆ เข้ากองทุน
สวัสดิการชุมชน เพื่อให้มีหลักประกันด้านสวัสดิการของตนเอง เช่น 
การเจ็บป่วยรักษาพยาบาล เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มารูปภาพ : https://siamrath.co.th/n/13750 
 

 
ที่มารูปภาพ : 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/798803 
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ขอขอบคุณ 

ภาพจาก  
https://www.salika.co/2018/06/08/eec-for-the-future/ 

 
แผนภูมิภาพที่ 1 

สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย ปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิภาพที่ 2 
สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย ปี 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถานการณ์เด่นทางสังคม 

ตาม ที่ รั ฐบ าล ได้ เห็ น ชอบ ให้  จั งห วั ด ช ลบุ รี 
ฉะเชิงเทรา และระยอง เป็นพ้ืนที่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิ เศษภาคตะวันออก EEC  ซึ่ งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งที่
ส าคัญ ได้แก่ การศึกษาระบบราง เพ่ือเชื่อมโยง 3 สนามบิน 
ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง อู่ตะเภา และมีการพัฒนา
ท่าเรือน้ าลึกหลัก 3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3            
ท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 และท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ทั้งยัง
มีการพัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมโยง และพัฒนาระบบการ
จัดการขนส่งแบบบูรณาการ ทั้งรถไฟและท่าเรือแบบไร้
รอยต่อ  (ที่มา https://www.eeco.or.th) 

ตารางที่ 1 สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย ปี 2561 
ข้อมูลประชากร

ประเทศไทย 
ชาย หญิง รวม 

จ านวนประชากร 32,556,271 33,857,708 66,413,979 
จ านวนผู้สูงอายุ 4,715,598 5,951,205 10,666,803 
คิดเป็นร้อยละ 14.48 17.58 16.06 
ที่มา : ข้อมูลจากระบบสถิติการจดทะเบียน กรมการปกครอง ณ 31 ธ.ค. 2561 

จากตารางที่  1  สัดส่ วนประชากรผู้สู งอายุ ใน
ประเทศไทย  ปี 2561 พบว่า ประเทศไทยมีประชากร
ทั้งหมด 66,413,979 คน มีประชากรผู้สูงอายุ  จ านวน 
10,666,803 คน ร้อยละ 16.06 ซึ่งเป็นสัดส่วนประชากร
ผู้สูงอายุที่ก าลังเปลี่ยนผ่านจากสังคมสูงวัย (Aging society) 
ไปยังสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (Aged society) สอดคล้องกับ
การคาดการณ์ที่พบว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุ
อย่างสมบูรณ์ (ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึง 
ร้อยละ 20  ของประชากรทั้งหมด) ในปี พ.ศ.2564 และ      
ในปี  พ.ศ.2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับ        
สุดยอด คือ ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 
28 ของประชากรทั้งหมด (โครงการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงาน

ท าของผู้สูงอายุ ตามนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม (E6) : กรมกิจการผู้สูงอายุ) 
 
 
 

https://www.eeco.or.th/
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แผนภูมิภาพที่ 3 จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดตะวันออก 1 

 
ตารางที่ 2 จ านวนประชากรผู้สูงอายุในพื้นที่ 

กลุ่มจังหวัดตะวันออก 1 

จังหวัด 
ปชก.

ทั้งหมด 
ปชก.

ผู้สูงอายุ 
ชาย หญิง ร้อยละ 

ฉะเชิงเทรา 709,889 116,342 50,606 53,736 16.27 
ชลบุร ี 1,535,455 194,605 82,931 111,674 12.67 
ระยอง 723,316 90,316 39,426 50,890 12.49 

ที่มา : ระบบสถิติการจดทะเบียน กรมการปกครอง ณ 31 ธ.ค. 2561 

จากตารางที่ 2 จ านวนประชากรผู้สูงอายุในพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัดตะวันออก 1 พบว่า จังหวัดฉะเชิงเทรามีสัดส่วน
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 16.27 ซึ่งสูงกว่า
ระดับประเทศ รองลงมาจังหวัดชลบุรีมีสัดส่วนจ านวน
ประชากรผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 12.67 และจังหวัดระยอง
มีสัดส่วนจ านวนประชากรผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 12.49 

ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่ท างาน  
จ าแนกตามเพศ และภาค พ.ศ. 2560 – 2561 

 
ที่มา : การส ารวจการท างานของผู้สูงอายุในประเทศไทย ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

จากตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่
ท างานจ าแนกตามเพศและภาค พ.ศ. 2560 – 2561 พบว่า 
ปี 2560 มีผู้สูงอายุท างาน จ านวน 4,063,076 คน ปี 2561 
มีผู้สูงอายุท างาน จ านวน 4,361,331 คน ซึ่งมีแนวโน้มว่า
ผู้สูงอายุท างานมากขึ้นเพ่ิมขี้น โดยเป็นเพศชายมากว่า       
เพศหญิง 

ตารางที่ 4 แรงงานที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  
ที่ท างานในระบบและนอกระบบ 

 จังหวัด  แรงงาน ปี 59 ปี 60 ปี 61 

ชลบุร ี
ในระบบ 10,493 13,129 10,625 

นอกระบบ 42,689 30,080 30,712 

ระยอง 
ในระบบ 2,363 3,710 5,268 

นอกระบบ 27,620 30,793 32,667 

ฉะเชิงเทรา 
ในระบบ 4,117 3,656 4,279 

นอกระบบ 28,215 28,343 27,411 
ที่มา:  การส ารวจแรงงานนอกระบบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ  

        กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 

จากตารางที่  4 แรงงานที่มีอายุ  60 ปีขึ้นไป ที่
ท างานในระบบและนอกระบบ พบว่า ผู้สูงอายุใน 3 จังหวัด 
เป็นแรงงานนอกระบบมากกว่าแรงงานในระบบ โดยในช่วง 
3 ปี จังหวัดระยอง มีแรงงานผู้สูงอายุนอกระบบเพ่ิมขึ้น          
ปี 2559 จ านวน 27,620 คน ปี 2560 จ านวน 30,793 คน 
และปี 2561 จ านวน 32,667 คน ส่วนจังหวัดชลบุรีและ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบมีอัตรา
ลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่า สถานภาพการท างาน
ในระบบ มีความน่าจะเป็นคาดประมาณที่ลดลงอย่างมากใน
กลุ่มประชากรช่วงอายุ 55 ปี และ 60 ปี ซึ่งเป็นผลจาก
ก าหนดเกษยีณอายของกลุ่มแรงงานที่ท างานในภาครัฐหรือ
ราชการ และการเกษียณอายขุองแรงงานภาคเอกชน ในช่วง
อายุ 55 - 60 ปี ที่คาดว่าจะมีสัดส่วนที่สูง ในขณะที่ความ
น่าจะเป็นคาดประมาณของสถานภาพ การท าางานนอก
ระบบ แม้จะมีแนวโน้มลดลงตามช่วงอายุที่ เพ่ิมขึ้น แต่         
มีลักษณะหรืออัตราการลดต่ าลง ที่ค่อนข้างคงที่เรื่อย ๆ 
จนถึงช่วงอายุที่ประมาณ 70 ปี ซึ่งคาดว่าเป็นช่วงอายุที่
แรงงานสูงวัยส่วนใหญ่ในภาค การท างานนอกระบบ จะหยุด
ท างานด้วยข้อจ ากัดทางด้านร่างกายและสุขภาพ  
(แรงงานสูงวัยและการคาดการณ์ ผลกระทบจากการขยายก าหนดเกษียณอายุ : 
เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และสวรัย บุณยมานนท์) 

 
 
 
 
 

0

2,000,000

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

ปชก.ทั้งหมด ปชก.ผู้สูงอายุ ชาย หญิง

รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ

ท่ัวราชอาณาจักร 4,063,076 2,365,606 1,697,470 4,361,331 2,547,354 1,813,977

กรุงเทพมหานคร 250,321 139,165 111,156 261,567 148,552 113,015

ภาคกลาง 908,232 516,632 391,600 959,446 547,161 412,285

ภาคเหนือ 920,019 543,530 376,489 998,942 585,467 413,475

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,453,784 864,095 589,689 1,586,943 939,996 646,947

ภาคใต ้ 530,720 302,184 228,536 554,433 326,178 228,255

2560 2561
ภาค
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สาเหตุ/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ 
 สถานการณ์การท างานของผู้สูงอายุในพ้ืนที่การ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก EEC พบว่า 
สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง
สมบูรณ์ ทั้งนี้ใน 3 จังหวัด มีผู้สูงอายุเป็นแรงงานในระบบ
และแรงงานนอกระบบ  ในอัตราส่วนที่แตกต่างกันโดย
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ ปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลให้ด้านแรงงานผู้สูงอายุเป็นแรงงานนอกระบบ ด้าน
การศึกษาของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมีการศึกษาต่ ากว่า
ประถมศึกษามากที่สุด ตามตารางที่ 5 ด้านอัตราการเป็น
ภาระ แรงงาน มีภาระดูแลเด็กและผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ตาม
ตารางที่ 6 ด้านสุขภาพ พบว่า ผู้สูงอายุมีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์
ปานกลางมากทีสุ่ด ตามตารางท่ี 7 
 
ตารางที่  5 จ านวนผู้สูงอายุจ าแนกตามระดับการศึกษาท่ีส าเร็จ  

ปี พ.ศ. 2560 

 
ที่มา : รายงานการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย  

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

จากตารางที่ 5 จ านวนผู้สูงอายุจ าแนกตามระดับ
การศึกษาที่ส าเร็จ ปี พ.ศ. 2560 พบว่า ผู้สูงอายุมีทั้งหมด 
11,312,857 คน ระดับการศึกษาที่ส าเร็จมากที่สุด คือ        
ต่ ากว่าประถมศึกษา จ านวน  7,770,093 คน คิดเป็น         
ร้อยละ 68.68 รองลงมา ไม่มีการศึกษา จ านวน 1,109,857 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.81 และ ประถมศึกษา จ านวน 
846,900 คน คิดเป็นร้อยละ 7.48 

 
ตารางที่ 6 ดัชนีการสูงอายุ และอัตราการเป็นภาระ 

ปี พ.ศ. 2550, 2554, 2557 และ 2560 

ภาวะสูงอาย ุ
ปี 

2550 2554 2557 2560 

ดัชนีการสูงอาย ุ 47.7 60.8 82.6 97 
อัตราการเป็นภาระ 16 18.1 22.3 25.3 

 
ที่มา : การส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

หมายเหตุ : 1. ดัชนีการสูงอายุ แสดงการเปรียบเทียบโครงสร้างการทดแทนกัน
ของประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)กับกลุ่มวัยเด็ก (ต่ ากว่า 15 ปี) หากค่า
เกินกว่า 100 หมายถึง จ านวนประชากรสูงอายุมีมากกว่าประชากรเด็ก 
   2.อัตราการเป็นภาระ การค านวณอัตราส่วนการเป็นภาระจึงใช้ 
ข้อมูลอายุแทน  โดย ใช้จ านวนประชากรวัยเด็กในกลุ่มอายุ 0 – 14 ปี บวกกับ
วัยสูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป แล้วหารด้วยประชากรวัยก าลังแรงงาน อายุ 15 – 59 ปี 

จากตารางที่ 6 ดัชนีการผู้สูงอายุ และอัตราการเป็น
ภาระ ในระหว่างปี พ.ศ.2550 – 2560 พบว่า  ปี 2550  
ดัชนีผู้สูงอายุ สัดส่วนผู้สูงอายุ 47.7 คน ต่อเด็ก 100 คน 
และอัตราการเป็นภาระ แรงงาน 100 คน มีภาระดูแล
ผู้สูงอายุและเด็ก 16 คน และในปี 2560 ดัชนีผู้สูงอายุ 
สัดส่วนผู้สูงอายุ 97 คน ต่อเด็ก 100 คน และอัตราเป็น
ภาระ แรงงาน 100 คน มีภาระดูและผู้สูงอายุและเด็ก 25.3 
คน  แสดงว่าในช่วง 10 ปี ครอบครัวมีภาระที่ดูแลเด็กและ
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น   
 
ตารางที่ 7  จ านวนผู้สุงอายุจ าแนกตามการประเมินสุขภาพตนเอง

และเพศ ปี พ.ศ. 2560 
การประเมิน ปี 2560 

สุขภาพตนเอง รวม ชาย หญิง 
ยอดรวม 11,312,447 5,083,681 6,228,766 
ดีมาก 267,812 156,759 111,053 

ดี 4,439,419 2,199,906 2,239,513 
ปานกลาง 4,879,396 2,040,554 2,838,843 

ไม่ดี 1,518,324 591,933 926,391 
ไม่ดีมาก ๆ 180,943 77,333 103,610 
ไม่ทราบ 26,553 17,197 9,356 

ที่มา : รายงานการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย  
ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 
 

รวม 11,312,447

ได้ 9,469,440

ไม่ได้ 1,837,739

ไม่ทราบ 5,268

รวม 11,312,447

ไม่ทราบ 4,477

ไม่มีการศึกษา 1,109,857

ต า่กวา่ประถมศึกษา 7,770,093

ประถมศึกษา 846,900

มธัยมศึกษาตอนต้น 372,757

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 455,522

ปวส./ปวท./อนุปริญญา 147,287

ปริญญาตรีและสงูกวา่ 602,098

การศึกษาอ่ืนๆ 3,455

การอ่านออกเขียนได้

ระดบัการศึกษาท่ีส าเรจ็
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จากตารางที่  7  จ านวนผู้ สู งอายุจ าแนกตาม        

การประเมินสุขภาพตนเองและเพศ ปี พ.ศ. 2560 พบว่า 
การประเมินสุขภาพตนเองของผู้สู งอายุ  ณ  วันที่ เก็บ
แบบสอบถามความคิดเห็น ผู้สูงอายุให้ข้อมูลว่า มีสุขภาพอยู่
ในเกณฑ์ปานกลาง มากที่สุด จ านวน 4,879,396 คน 
รองลงมา  สุขภาพดี จ านวน 4,439,419 คน และ สุขภาพ
ไม่ดี จ านวน 1,518,324 คน 

จากการศึกษาสถานการณ์ความต้องการแรงงาน
ตามระดับการศึกษา ช่วงไตรมาส 1 ปี 62 ใน 3 จังหวัด 
(จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง) พบว่า 
ต าแหน่งงานที่ต้องการตามระดับการศึกษา พบว่าระดับ
การศึกษาที่ต้องการสูงสุด คือ ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งระดับ
การศึกษาของผู้สูงอายุส่วนใหญ่จบการศึกษาต่ ากว่าระดับ
ประถมศึกษา เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้สูงอายุท างานเป็นแรงงาน
นอกระบบ ประกอบกับมีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ไม่
สามารถไปท างานไกลบ้าน และในครอบครัวมีลูก หลาน ที่
พ่อ-แม่วัยแรงงาน ให้ผู้สูงอายุดูแล จากข้อมูลสัดส่วนในปี 
2560 ที่พบว่า แรงงาน 100 คน มีภาระดูแลผู้สูงอายุและ
เด็ก 25.3 คน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในระดับจุลภาค 
พบว่า ปัจจัยส าคัญที่ก าหนดการตัดสินใจเลือกท างานใน/
นอกระบบ คือ ระดับการศึกษาของผู้มีงานท าเอง มิใช่อายุ
ของแรงงาน (สังคมสูงวัยกับความท้าทายของตลาดแรงงานไทย : ธนาคาร

แห่งประเทศไทย เดือน กรกฎาคม 2561 หน้า 21)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แนวโน้มของสถานการณ์และผลกระทบ 

ข้อมูลผู้สูงอายุที่ท างานจ าแนกเป็นแรงงานในระบบ
และแรงงานนอกระบบของ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง พบว่า ปี 2561 ผู้สูงอายุ
เป็นแรงงานในระบบ จ านวน 20,172 คน ผู้สูงอายุเป็น
แรงงานนอกระบบ จ านวน 90,790 คน โดยจังหวัดระยอง 
มีผู้สูงอายุเป็นแรงงานนอกระบบมากที่สุด รองลงมาจังหวัด
ชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามล าดับ สอดคล้องกับ
ข้อมูล การท างานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2561 ที่
ส ารวจโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ  พบว่าผู้สูงอายุที่ เป็น
แรงงานนอกระบบหรือผู้ท างานที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง
หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการท างาน จ านวน 3.85 
ล้านคน หรือร้อยละ 88.2 โดยเป็นเพศชาย 2.22 ล้านคน 
(ร้อยละ 57.7) และเพศหญิง 1.63 ล้านคน(ร้อยละ 42.3) 
และเป็นแรงงานในระบบซึ่งหมายถึงผู้ท างานที่ได้รับความ
คุ้มครองหรือมีหลักประกันทางสังคมจากการท างาน มี
จ านวน 5.14 แสนคน หรือร้อยละ 11.8  จากข้อมูลดังกล่าว 
มีแนวโน้ มว่ าผู้ สู งอายุ ของ 3  จั งหวัด  ที่ จ ะเข้ า ไม่ ถึ ง
หลักประกันทางสังคม โดยหลักประกันทางสังคมตาม
กฎหมาย เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ครู ลูกจ้างตาม
กฎหมายแรงงาน และผู้ที่ท างานและประกันตน ตาม พ.ร.บ.
ประกันสังคม ตามตารางที่ 8  ส่วนด้านสถานการณ์การออม
เงินของผู้สูงอายุในช่วงระยะเวลา 10 ปี พบว่า ผู้สูงอายุมี
สัดส่วนไม่ออมเงิน ปี 2550 จ านวน 2,194,946 คน ปี 
2560 จ านวน 2,821,525 คน เพ่ิมขึ้น 626,579 คน ตาม
ตารางที่ 9 ซึ่งมีผลกระทบต่อวัยแรงงานที่ต้องหารายได้เพ่ิม
เพ่ือเป็นหลักประกันในการดูแลผู้สูงอายุและเด็ก จากข้อมูล
อัตราการเป็นภาระที่ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  และสัดส่ วน
ประชากรผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอาจมีผลกระทบกับก าลังแรงงาน
ในภาคเศรษฐกิจ 
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ตารางที่ 8 กองทุนเพ่ือการสร้างหลักประกนัด้านรายได้ 

ส าหรับผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2560

 
ที่มา :  รายงานประจ าปี ส านักงานประกันสังคม 

จากตารางที่ 8 กองทุนเพ่ือการสร้างหลักประกัน
รายได้ส าหรับผู้สูงอายุ ปี 2560 กองทุนที่มีสมาชิกมากที่สุด 
คือ  กองทุนประกันสั งคม  จ านวน  14,674,101 คน 
รองลงมา กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ จ านวน 2,965,961 คน 
และกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ จ านวน 1,028,961 
คน  

แผนภูมิที่ 4  จ านวนผู้สูงอายุจ าแนกตามการออม  
ปี พ.ศ. 2550 - 2560 

 
ที่มา : รายงานการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย  

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

จากแผนภูมิที่ 4 จ านวนผู้สูงอายุจ าแนกตามการ
ออม ปี พ.ศ.2550 – 2560 พบว่า ปี 2560 ผู้สูงอายุทั้งหมด 
11,312,857 คน มีการออมเงิน จ านวน 8,265,870 คน         
คิดเป็นร้อยละ 73.06 ไม่ออมเงิน จ านวน 2,821,525 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.94 และไม่ทราบ จ านวน 225,052 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2  

 
แนวทางการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 
 จากข้อมูลสถานการณ์แรงงานผู้สูงอายุในพ้ืนที่
ตะวันออก 1 พบว่า มีแรงงานผู้สูงอายุนอกระบบมากกว่า
แรงงานผู้สูงอายุในระบบทั้ง 3 จังหวัด ในปี 2561 จังหวัด
ชลบุรี แรงงานผู้สู งอายุทั้ งหมด 41,337 คน แบ่งเป็น 
แรงงานในระบบ 10,625 คน คิดเป็นร้อยละ 25.70 แรงงาน
นอกระบบ 30,712 คน คิดเป็นร้อยละ 74.30 จังหวัด
ระยอง แรงงานผู้สูงอายุทั้ งหมด 37,935 คน แบ่งเป็น 
แรงงานในระบบ 5,268 คน คิดเป็นร้อยละ 13.89 แรงงาน
นอกระบบ 32,667 คน คิดเป็นร้อยละ 86.11 และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา แรงงานผู้สูงอายุทั้งหมด 31,680 คน แรงงาน
ในระบบ 4,279 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 แรงงานนอก
ระบบ 27,411 คน คิดเป็นร้อยละ 86.50 ทั้งนี้ เมื่อน าข้อมูล
แรงงานผู้สูงอายุนอกระบบ รวมทั้ง 3 จังหวัด มีจ านวน
ทั้งสิ้น 90,790 คน ซึ่งเป็นแรงงานที่ไม่มีหลักประกันทาง
สังคมตามกฎหมาย เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่เสี่ยงจะอยู่ในภาวะ
ยากล าบากเมื่อชราภาพ เมื่อหยุดท างานขาดหลักประกัน
รายได้เพ่ือใช้จ่ายดูแลตนเอง ปัจจุบันรัฐบาลได้ประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือ
ส่งเสริมสร้างวินัยการออม และมีระบบการออม เพ่ือการ
ด ารงชีพในยามชราภาพที่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะประชากรภาคแรงงานส่วนใหญ่  ของประเทศ       
ที่เป็นแรงงานนอกระบบยังไม่ได้รับความคุ้มครองเพ่ือการ
ชราภาพอย่างทั่วถึง ตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2558 - วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 พบว่า มีสมาชิกกองทุนออมแห่งชาติ 
จ านวน 530,417 คน โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมออม
เพียงร้อยละ 15 (ที่มา:รายงานประจ าปี 2560 กองทุนออมแห่งชาติ) 
ดังนั้น แรงงานผู้สูงอายุนอกระบบ บางส่วนเสี่ยงที่จะไม่รับ
ความคุ้มครองเมื่อชราภาพ จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

2560

-  จ านวนสมาชิก (คน) 14,647,101

-  เงินกองทุน (ล้านบาท) 1,762,095

-  จ านวนสมาชิก (คน) 1,028,961

-  เงินกองทุน (ล้านบาท) 834,161

-  จ านวนสมาชิก (คน) 2,965,961

-  เงินกองทุน (ล้านบาท) 1,082,619

-  จ านวนสมาชิก (คน) 89,941

-  เงินกองทุน (ล้านบาท) 20,046

-  จ านวนกองทุน (กองทุน) 180

-  เงินกองทุน (ล้านบาท) 251,440

-  จ านวนกองทุน (กองทุน) 83

-  เงินกองทุน (ล้านบาท) 397,130

-  จ านวนสมาชิก (ล้านคน) 5.33

-  เงินกองทุน (ล้านบาท) 13,283.01

1. กองทุนประกนัสงัคม

2. กองทุนบ าเหน็จบ านาญ 

ข้าราชการการ (กบข.)

3. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ

4. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ

ส าหรบัลกูจ้างประจ าของ

6. กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียง

ชีพ (RMF)

7. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

(LTF)

8. กองทุนสวสัดิการชมุชน

4,826,013 

2,194,946 

-

7,620,274 

2,394,430 

-

8,265,870 

2,821,525 

225,052 

ออม

ไม่ออม

ไม่ทราบ

ปี 2560 ปี 2557 ปี 2550
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 1. การพัฒนาระบบข้อมูลผู้ สู งอายุ  เพ่ื อ เป็ น       
ฐานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
และกลุ่มเป้าหมาย โดยกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นเจ้าภาพหลัก 
ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กรม
ส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้ องถิ่น  ใน การเพ่ิมทั กษะ         
และมูลค่าของแรงงานสูงอายุ เช่น ก าหนดคุณสมบัติทาง
ทักษะของก าลังแรงงาน และระบบการจ้างงานตามทักษะ 
ให้ความช่วยเหลือแรงงานสูงอายุ ส าหรับผู้ที่ยังหางานไม่ได้ 
มุ่งเน้นส่งเสริมความสามารถในการจ้างงานผู้สูงอายุให้          
มากขึ้น เป็นต้น 
 2. ศึกษาข้อมูลรูปแบบการประชาสัมพันธ์กองทุน
ออมแห่งชาติให้กับกลุ่มวัยแรงงานซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ
เพ่ือเข้าถึงหลักประกันทางสังคม  
 3.มาตรการกลไกทางภาษีหรือออกแบบระบบที่
สามารถจัดเก็บจากรายได้ของประชาชนตั้ งแต่ช่วงวัย
แรงงานเพ่ือให้มีการออมเงิน และมีหลักประกันทางสังคม 

4. ปรับเปลี่ยนระบบกองทุนออมแห่งชาติ ให้มี
ระบบตอบแทนเพ่ิมเติม เช่น การปันผลประจ าปี คืนเงินเป็น
ร้อยละ 5 – 10 ของเงินฝาก หรือรางวัลประจ าปี 
 5. ผลักดันให้ผู้สูงอายุที่ไม่ได้อยู่ในกองทุนใด ๆ  เข้า
กองทุนสวัสดิการชุมชน เพ่ือให้มีหลักประกันด้านสวัสดิการ
ของตนเอง เช่น การเจ็บป่วยรักษาพยาบาล เป็นต้น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มาข้อมูลภาพ : http://thaihealthycommunity.org/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มาข้อมูลภาพ : https://40plus.posttoday.com/lifestyle/22838/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://thaihealthycommunity.org/
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   เอกสารอ้างอิง 
 
ทางเว็บไซต์ 
 https://www.eeco.or.th  
  - โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 
 https://www.dopa.go.th/news/cate1/view3800 

- ข้อมูลระบบสถิติการจดทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ 31 ธ.ค. 2561 
  - จ านวนประชากรผู้สูงอายุ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ 31 ธ.ค. 2561 
 http://www.dop.go.th/download/knowledge/th1550211728-152_0.pdf  
 - รายงานฉบับสมบูรณ์ (final Report) (โครงการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานท าของผู้สูงอายุ  
                       ตามนโยบายประชารัฐเพ่ือสังคม (E6) : กรมกิจการผู้สูงอายุ 
          http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/index.aspx  
 - การส ารวจการท างานของผู้สูงอายุในประเทศไทย ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
                     - การส ารวจแรงงานนอกระบบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
 - รายงานการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
           http://www.thaicentenarian.mahidol.ac.th/TECIC 
 - แรงงานสูงวัยและการคาดการณ์ ผลกระทบจากการขยายก าหนดเกษียณอายุ :  
                       เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และสวรัย บุณยมานนท์ 
           https://www.sso.go.th 
 - รายงานประจ าปี 2560 ส านักงานประกันสังคม  
           https://www.nsf.or.th 
                    - รายงานประจ าปี 2560 กองทุนออมแห่งชาติ 
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