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บทท่ี ๓ วรรณกรรมปริทัศน ์
 
งานศึกษาที่เก่ียวข้องกับการทํางานของผู้สูงอายุและนโยบายการดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นการศึกษา 

ในลักษณะการบูรณาการและให้ข้อเสนอทางนโยบาย แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มสําคัญ ได้แก่ ๑) การเปรียบเทียบนโยบาย
ผู้สูงอายุกับกรณีของต่างประเทศ ๒) กลุ่มงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการดูแลสวัสดิการของผู้สูงอายุในภาพรวม  
๓) กลุ่มนโยบายด้านแรงงานและการเสริมสร้างการจ้างงานรวมถึงแนวทางด้านกฎหมาย ๔) นโยบายการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมผู้สูงอายุ เช่น การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคสังคม นโยบายด้านการสร้าง
ความมั่นทางรายได้ เช่น การออมและการสร้างวัฒนธรรมการออม เป็นต้น  

ทั้งน้ีในงานศึกษานี้ในส่วนวรรณกรรมปริทัศน์จะสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายที่สําคัญจากงานศึกษาในช่วง  
๓ - ๕ ปีที่ผ่านมาจากหลากหลายองค์กร ซึ่งได้แก่ รายงานผลการสัมมนาไตรภาคีทางวิชาการเรื่อง เมื่อแรงงาน
สูงอายุต้องอยู่ได้ ด้วยความห่วงใยจากไตรภาคี โดย สภาที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งชาติ และกระทรวงแรงงาน 
(๒๕๔๙ก) โครงการศึกษาการสร้างและขยายโอกาสในการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมข้ันพ้ืนฐานสําหรับผู้สูงอายุ 
โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (๒๕๔๙ข) โครงการสร้างและขยายโอกาส 
ในการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมข้ันพ้ืนฐานสําหรับผู้สูงอายุ : เพ่ือศึกษาวิจัย เรื่อง การขยายกําหนดเกษียณอายุ
และการออมสําหรับวัยเกษียณอายุ โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (๒๕๕๑ก) 
โครงการนําร่องศึกษาความเหมาะสมในการทํางานของแรงงานหลังเกษียณอายุ โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (๒๕๕๑ข) โครงการศึกษาผลกระทบการขยายอายุการทํางานของภาคเอกชน  
โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (๒๕๕๓) โครงการศึกษาอาชีพและโอกาสท่ีจะ
ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม สอดคล้องกับผู้สูงอายุ โดย สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
(๒๕๕๓ก) โครงการศึกษาเพ่ือหารูปแบบการส่งเสริมการมีงานทําแก่ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ชนบท โดย สํานักเศรษฐกิจ
การแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (๒๕๕๓ข) โครงการศึกษาตลาดแรงงานเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
โดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๕๑ก) การศึกษาวิจัยแนวทางและมาตรการ
ส่งเสริมการมีงานทําในผู้สูงอายุ โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๕๑ข) 
การศึกษาแนวทางการดําเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (๒๕๕๑) 
โครงการวิจัยระบบการดูแลระยะยาวเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือวัยสูงอายุ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (๒๕๕๓) หลักประกันด้านรายได้สําหรับผู้สูงอายุไทย โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) (๒๕๕๑) และ โครงการวิเคราะห์เอกสารวิจัยเรื่อง นโยบายและทิศทางนโยบายด้านผู้สูงอายุ
ในอนาคต โดยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (๒๕๔๕) ซึ่งได้มีผลการศึกษา
และข้อเสนอเชิงนโยบาย ดังน้ี 
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๓.๑ งานศึกษาการจ้างงานผูสู้งอายุในต่างประเทศ 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (๒๕๔๙ข) ศึกษารูปแบบหลักประกัน

ทางสังคมฯ ของประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น และเกาหลี โดยได้ทบทวนเร่ืองหลักประกันรายได้ สุขภาพ การดูแล
ระยะยาวและที่อยู่อาศัย ปัญหา และอุปสรรคในขั้นตอนการให้บริการทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ และแผนการดําเนินงาน
เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุในอนาคต ในภาพรวมพบว่าประเทศเหล่าน้ีมีหลักประกันด้านรายได้เป็นพ้ืนฐาน
สําคัญ โดยใช้วิธีการออมในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (๒๕๕๑ข) ได้มีการศึกษาความเหมาะสมในการทํางานของแรงงาน
หลังการเกษียณอายุ โดยมีการพิจารณานโยบายของต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และ มาเลเซีย และ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
(๒๕๕๓) ได้ศึกษาตัวอย่างนโยบายการสร้างงานให้กับแรงงานสูงอายุ จากประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ 
สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ทั้งนี้ในงานศึกษานี้จะได้สรุปภาพรวมนโยบายของต่างประเทศที่มีต่อการจัดการ
แรงงานผู้สูงอายุ ดังน้ี 

ประเทศสิงคโปร์  มีสัดส่วนประชากรอายุ ๖๕ ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ ๗.๑ ในปี ๒๐๐๐ และเพิ่มเป็น 
ร้อยละ ๘.๓ ในปี ๒๐๐๖ คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๓๐.๔ ในปี ๒๐๕๐ ผู้ทํางานสูงวัยมักทํางานอิสระ มากกว่า 
ผู้ทํางานวัยอ่ืนๆ ในปี ๑๙๙๘ ผู้ทํางานอายุ ๕๕ ปีขึ้นไปร้อยละ ๒๘ ทํางานอิสระ ในขณะที่แรงงานอายุ ๑๕ - ๒๙ ปี 
และแรงงานอายุ ๓๐ - ๕๔ ปีทํางานอิสระร้อยละ ๓.๑ และร้อยละ ๑๖.๒ ตามลําดับ อายุเกษียณจะอยู่ที่ ๖๒ ปี 
(และจะเป็น ๖๕ ปี ในปี ๒๐๑๒) แนวคิดที่สําคัญของสิงคโปร์คือ แม้ว่าสิงคโปร์ขาดแคลนแรงงานแต่ไม่ต้องการจ้าง
แรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะแรงงานที่ไม่มีทักษะจึงหันมาใช้แรงงานสูงอายุมากขึ้น และอาชีพที่ผู้สูงอายุทําได้แก่ 
ผู้จัดการและผู้บริหาร เจ้าของกิจการ นักวิชาการ เสมียน พนักงานบริการและพนักงานขาย พนักงานด้านการผลิต 
ช่างฝีมือ ช่างควบคุมเคร่ืองจักรและประกอบช้ินส่วน พนักงานทําความสะอาด และพนักงานก่อสร้างเป็นต้น ส่วนใหญ่
ทํางานที่ไม่ใช้ทักษะสูง 

รัฐบาลของสิงคโปร์มีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการทํางานของผู้สูงอายุของประเทศ คือ ออกกฎหมาย
การจ้างงานใหม่ (re-employment legislation) ขยายเกษียณอายุเป็น ๖๕ ปี ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในปี ๒๐๑๒ และ 
รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เพ่ิมพูนความรู้และพัฒนา
ทักษะใหม่ๆที่จําเป็นต่อการทํางาน การกําหนดการจ้างงานแบบยืดหยุ่นโดยกลยุทธ์ work - Life Strategies ซึ่งเป็น
แนวปฏิบัติด้านการจัดการระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตครอบครัวให้ดําเนินไปอย่างราบร่ืน และมีมาตรการอ่ืนๆ 
ที่สําคัญ คือ 

๑. มาตรการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ รัฐบาลสิงคโปร์ได้ลดอัตราการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพกลาง (Central Provident Fund: CPF) ของนายจ้างสําหรับพนักงานอายุ ๕๕ ปีขึ้นไป และ
นายจ้างยังอาจลดค่าจ้างของแรงงานอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปได้ถึงร้อยละ ๑๐ เพื่อช่วยลดต้นทุนของการ
จ้างพนักงานสูงอายุ และเพ่ือส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ การลดค่าจ้างไม่ได้ขึ้นอยู่เฉพาะวัยที่สูงขึ้น 
แต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ความรับผิดชอบงานท่ีลดลง ผลผลิตที่ลดลงอีกด้วย (ในพระราชบัญญัติ
การเกษียณอายุ นายจ้างได้รับอนุญาตให้ตัดค่าจ้าง ของพนักงานได้ถึงร้อยละ ๑๐ เมื่ออายุครบ ๖๐ ปี 
ตามพระราชบัญญัติการเกษียณอายุ) 
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 ๒. มาตรการการขยายเกณฑ์บังคับการเกษียณอายุ การขาดแคลนแรงงานทําให้รัฐบาลสิงคโปร์ต้อง
ให้ความสําคัญกับแรงงานสูงอายุ ก่อนปี ๑๙๙๓ ประเทศสิงคโปร์ ไม่มีข้อบังคับเกณฑ์เกษียณอายุ 
บริษัท/เอกชน มักจะให้พนักงานเกษียณอายุที่ ๕๕ ปี ต่อมาในปี ๑๙๙๓ รัฐบาลสิงคโปร์ได้มีการบังคับ
ใช้เกณฑ์เกษียณอายุที่ ๖๐ ปี และได้ขยายเป็น ๖๒ ปี โดยมีผลต้ังแต่เดือนมกราคม ๑๙๙๙ เพ่ือส่งเสริม 
ให้แรงงานสูงอายุมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานนานขึ้น กฎหมายการจ้างงานใหม่ (Re - employment 
Legislation) กําหนดเกณฑ์อายุเกษียนทํางานเป็น ๖๕ ปี โดยมีผลบังคับใช้ในปี ๒๐๑๒ 

 ๓. มาตรการเงินอุดหนุนนายจ้าง สํานักพัฒนาแรงงาน ประเทศสิงคโปร์ (Singapore Workforce 
Development Agency) ได้ดําเนินโครงการ Advantage Scheme เพ่ือช่วยเหลือธุรกิจให้มีแรงจูงใจ
ในการเตรียมการปรับตัวก่อนกฎหมายการจ้างงานใหม่มีผลบังคับใช้ โดยเป็นโครงการเปิดกว้างสําหรับ
บริษัทที่จดทะเบียนหรือมีฐานธุรกิจอยู่ในประเทศสิงคโปร์ โครงการน้ีเสนอให้เงินช่วยเหลือบริษัทที่
เข้าร่วมโครงการเป็นจํานวนเงินถึง $๔๐๐,๐๐๐ ในการริเริ่มดําเนินการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล 
ทําการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางาน ปรับเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจและกระบวนการผลิตให้
เหมาะสมกับการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ การจ้างงานผู้สูงอายุให้นานขึ้น และการดําเนินการ 
จ้างงานผู้สูงอายุใหม่ 

 ๔. มาตรการทางกฎหมาย ปัญหาประชากรสูงอายุและการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ เป็นปัญหาสําคัญ 
ที่ประเทศสิงคโปร์เผชิญอยู่และพยายามหาทางแก้ไขบรรเทาปัญหา การจ้างงานผู้สูงอายุได้รับการ
คุ้มครองทางกฎหมาย โดยห้ามนายจ้างเลือกปฏิบัติ ปัจจุบันคณะกรรมการไตรภาคีการจ้างงานผู้สูงอายุ 
(Tripartite Committee on Employability of Older Workers) ประกอบด้วย รัฐบาล นายจ้าง 
และสหภาพแรงงานได้ริเริ่มนโยบายการจ้างงานใหม่ (Re - Employment) เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
โดยรัฐบาลสิงคโปร์จะออกกฎหมายบังคับให้นายจ้างจ้างผู้ทํางานอายุ ๖๒ ปี ต่ออีก ๓ ปีจนถึงอายุ 
๖๕ ปี โดยไม่จําเป็นต้องจ้างในตําแหน่งงานเดิมและเงินเดือนเดิม กฎหมายการจ้างงานใหม่จะมีผล
บังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ การจ้างงานใหม่จะส่งเสริมให้แรงงานสูงอายุคงทํางานอยู่ในตลาดแรงงาน
ได้นานข้ึน และมีการออมมากข้ึนสําหรับการเกษียน นอกจากน้ันมาตรการการจ้างงานใหม่จะช่วยให้
บริษัทมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการบริหารทรัพยากรบุคคล และลดต้นทุนการผลิตในระยะยาวได้ 

 ๕. มาตรการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ รัฐบาลสิงคโปร์ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่ โครงการฝึกอบรม
ผู้สูงอายุ เพ่ือจัดการฝึกอบรมผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เพ่ิมพูน ความรู้ และเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ 
ที่จําเป็นต่อการทํางาน 

 ๖. มาตรการปรับปรุงและจัดสภาพแวดล้อมการทํางาน รัฐบาลสิงคโปร์ได้กําหนดการจ้างงานแบบ
ยืดหยุ่นโดยใช้กลยุทธ์ Work - Life - Strategies เพ่ือบริหารจัดการทํางานและครอบครัว ให้ดําเนินไป
อย่างราบร่ืน กําหนดเวลาทํางานที่มีความยืดหยุ่น เช่น การทํางานบางเวลา และให้เงินอุดหนุนนายจ้าง
ที่ปรับสภาพแวดล้อมการทํางานให้เหมาะสมกับการทํางานของผู้สูงอายุ 

 ๗. มาตรการส่งเสริมความมั่นคงทางการเงิน รัฐบาลสิงคโปร์ได้กําหนดนโยบายให้ความช่วยเหลือเรื่อง
รายได้ภายหลังเกษียนแก่ผู้ทํางาน โดยการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพกลาง (Central Provident 
Fund : CPF) กองทุนน้ีเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการเพิ่มรายได้ให้ผู้ทํางานใน
รูปแบบของโครงการออมทรัพย์ โดยนําเงินสะสมที่ได้จากคนงานไปลงทุน และนําเงินสะสมพร้อม 
ผลกําไรคืนให้แก่ผู้ทํางานเมื่อเกษียน ซึ่งแรงงานสิงคโปร์ทุกคนต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนน้ี เพ่ือที่จะได้รับ
กระแสรายได้ตลอดชีวิตหลังจากอายุ ๖๕ ปี และไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 

 



บทท่ี ๓ – หน้า ๔ 
 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  ในปี ๒๐๐๕ ประชากรสูงอายุมีร้อยละ ๑๒.๔ ของประชากรทั้งหมด ในปี ๒๐๑๒ 
คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๑๔.๒ ของประชากรทั้งหมด ปี ๒๐๒๕ คาดว่าจะเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๘.๒ ของประชากร
ทั้งหมด และคาดว่าในปี ๒๐๕๐ จะเพิ่มเป็นร้อยละ ๒๐.๗ ของประชากรทั้งหมด โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทํางานที่ 
ไม่ต้องใช้พละกําลังกายมาก แต่ทํางานที่ใช้สมาธิมากขึ้น ทํางานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้น อัตราการมีส่วนร่วม
ในตลาดแรงงานของผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไปทั้งผู้หญิงและผู้ชายได้เพิ่มขึ้นระหว่างปี ๑๙๙๔ - ๒๐๐๕  
โดยเฉล่ียประมาณร้อยละ ๑๐ เดิมมีอายุเกษียณ คือ ๖๗ ปี ปัจจุบันได้ยกเลิกอายุเกษียณทางการ ทั้งน้ีสหรัฐอเมริกา
เป็นประเทศท่ีผู้สูงอายุทํางานมากที่สุด โดยที่การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบการ
ประกันสังคม การขยายอายุเกษียณ การแก้พระราชบัญญัติประกันสังคมที่ขยายอายุการรับผลประโยชน์เต็ม
จํานวนจากอายุ ๖๕ ปี เป็น ๖๗ ปี ซึ่งเริ่มใช้ในปี ๒๐๐๐ และประเด็นเรื่องของค่าใช้จ่ายเพ่ือการรักษาพยาบาล 
สูงมากเป็นเหตุผลหน่ึงที่ทําให้ต้องการทํางานเต็มเวลามากขึ้น และการขยายอายุการรับเงินสงเคราะห์สวัสดิการ
เต็มจํานวนจาก อายุ ๖๕ ปี เป็น ๖๗ ปี ทั้งน้ีอาชีพส่วนใหญ่ที่ผู้สูงอายุทําได้แก่ ลูกจ้างในไร่นา นักฟิสิกส์ นายหน้า
ขายอสังหาริมทรัพย์ เสมียน ผู้พิพากษา อัยการ นักจิตวิทยาคลินิก นักแนะแนวหรือนักจิตวิทยาประจําโรงเรียน 
พนักงานขับรถแท็กซี่ พนักงานขับรถโรงเรียน ทันตแพทย์ พนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้บริหาร โรงเรียนเอกชน 
เภสัชกร พนักงานซักแห้งด้วยเคร่ือง ตัวแทนขายประกัน บรรณรักษ์ ห้องสมุด พยาบาล ผู้บริหารโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคาร นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น 

นโยบายที่สําคัญ คือ สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่ให้ความสําคัญเรื่องการเลือกปฏิบัติด้านอายุเก่ียวกับ
การจ้างงาน ทั้งน้ีอาจเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการออกกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติ (The Age Discrimination Employment 
Act of ๑๙๖๗) ที่ห้ามเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีอายุ ๔๐ - ๖๕ ปี ภายหลังได้แก้เป็น ๔๐ - ๗๐ ปี ใน ค.ศ. ๑๙๘๖ 
ได้ยกเลิกเพดานสูงสุดซึ่งเท่ากับห้ามกําหนดอายุเกษียณในทุกอาชีพยกเว้นอาชีพที่ต้องคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัย 
เช่น อาชีพนักบิน พนักงานดับเพลิง เป็นต้น โครงการหรือมาตรการที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
 ๑. โครงการช่วยเหลือชุมชนเร่ืองงานผู้สูงอายุ (Senior Community Service Employment Program : 

SCSEP) มุ่งช่วยเหลือผู้ที่มีอายุ ๕๕ ปีขึ้นไปและมีรายได้ไม่เกินร้อยละ ๑๒๕ ของระดับรายได้ที่กําหนด
เส้นความยากจน (poverty line or level) ให้มีงานทํา โดยได้รับเงินสนับสนุนและการดําเนินงาน
ภายใต้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุชาวอมริกัน (Older American Act : OAA) โดยอยู่ภายใต้การดูแล
และบริหารจัดการโดยกระทรวงแรงงาน (Department of Labor) 

 ๒. Workforce investment Act สร้างขึ้นในปี ๒๐๐๐ มีวัตถุประสงค์ที่ช่วยเหลือแรงงานสูงอายุให้มี
งานทํา โดยมีโครงการช่วยเหลือเรื่องการหางาน ให้เงินสนับสนุนฝึกอบรมแรงงานในการเตรียมตัว
เข้าสู่ตลาดแรงงาน เช่น ช่วยเหลือ SCSEP ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สัมภาษณ์ เขียนประวัติสมัครงาน 
เป็นต้น 

 ๓. Experience Work Inc. เป็นองค์การที่ไม่แสวงหากําไร ต้ังขึ้นในปี ๑๙๖๕ มีหน้าที่จัดการฝึกอบรม
การจ้างงาน และบริการหางานทําให้กับผู้สูงอายุมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุทํางาน โดยจัดให้มี 

  ๓.๑ Old - Age Survivor’s and disability Insurance 
  ๓.๒ การประกันการว่างงาน 
  ๓.๓ The State - based system of worker compensation 
  ๓.๔ โครงการสวัสดิการต่างๆ 
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ประเทศญี่ปุ่น  มีสัดส่วนประชากรอายุ ๖๕ ปีขึ้นไปเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๗ ของประชากรในปี ๑๙๗๐ เป็น
ร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๐๐๖ คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๓๕.๙ ในปี ๒๐๕๐ โดยผู้ทํางานสูงวัยมีสัดส่วนสูง สถานภาพ
การทํางานเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ รองลงมาเป็นแรงงานในครอบครัวในภาคเกษตรกรรม และเป็นผู้บริหารนอก
ภาคเกษตรกรรม โดยมีอายุเกษียณที่ ๖๕ ปี ทั้งน้ี รัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายส่งเสริมการจ้างแรงงานสูงอายุ เพราะการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรอย่างมากในระบบเศรษฐกิจของญี่ปุ่นทําให้จํานวนประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นมาก
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศญี่ปุ่นอย่างใหญ่หลวง เพ่ือบรรเทาผลกระทบดังกล่าว และแก้ปัญหา
ภาวะขาดแคลนแรงงานรัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ดําเนินนโยบายส่งเสริมการจ้างแรงงานสูงอายุขึ้น และผู้สูงอายุของญี่ปุ่น
ประกอบอาชีพ แรงงานสูงอายุร้อยละ ๖๕.๓ ทํางานในภาคเอกชน แรงงานสูงอายุทํางานทางด้านการผลิตมากที่สุด
ร้อยละ ๓๐.๙ รองลงมา คือ พนักงานระดับทั่วไป และพนักงานขายและบริการ และพนักงานรักษาความปลอดภัย
และบริการ ตามลําดับ ผู้สูงอายุไม่นิยมทําอาชีพเสมียน ช่างเทคนิค และผู้ช่วยวิชาชีพ 

นโยบายและมาตรการที่สําคัญของญี่ปุ่น คือ การให้เงินอุดหนุนแก่นายจ้างที่ขยายเกณฑ์อายุเกษียณมี
ระบบการจ้างแรงงานสูงอายุอย่างต่อเนื่อง หรือจ้างแรงงานที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป โดยในปี ๑๙๙๔ รัฐบาลขยาย
เกณฑ์เกษียณอายุจาก ๖๐ ปีเป็น ๖๕ ปีและเกณฑ์อายุสําหรับขอรับสิทธิประโยชน์จากโครงการประกันสังคมเป็น
อายุ ๖๕ ปีระหว่างปี ๒๐๑๓ - ๒๐๒๕ สําหรับผู้ทํางานชาย และระหว่างปี ๒๐๑๘ - ๒๐๓๐ สําหรับผู้ทํางานหญิง 
กระทรวงแรงงานของประเทศญี่ปุ่นกําหนดให้ทุกบริษัทในญี่ปุ่นต้องกําหนดอายุเกษียณของพนักงานไม่ตํ่ากว่าอายุ 
๖๐ ปี กรณีนายจ้างจ้างแรงงาน อายุ ๖๐ - ๖๔ ปี จากหน่วยจัดหางานของรัฐ บริษัทขนาดใหญ่จะได้รับเงินอุดหนุน 
๑/๔ ของค่าจ้าง บริษัทขนาดกลางและเล็กได้ ๑/๓ ของค่าจ้างเป็นเวลา ๑ ปี 

- กรณีนายจ้างจ้างแรงงานสูงอายุ ๔๕-๕๙ ปี เพ่ือการทดลองงาน นายจ้างจะได้รับเงินอุดหนุน ๑๐๐,๐๐๐ เยน
ต่อคนต่อเดือน ในช่วงทดลองงาน สูงสุดไม่เกิน ๓ เดือน 

- ในปี ๑๙๘๖ สภา Diet ได้ผ่านกฎหมายรักษาเสถียรภาพการจ้างงานผู้สูงอายุ เพ่ือขยายเกณฑ์อายุเป็น 
๖๐ ปี และได้ขยายเกณฑ์อายุเกษียณและการรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินบํานาญเป็น ๖๕ ปี 

- รัฐบาลส่งเสริมการจัดฝึกอบรมความรู้เพ่ือส่งเสริมให้ลูกจ้างสูงอายุได้คุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

- รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกจ้างสูงอายุได้คุ้นเคยกับการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยบริการ 

  
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  มีสัดส่วนประชากรอายุ ๖๕ ปีขึ้นไปเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๗.๔ ของประชากร

ในปี ๒๐๐๐ เป็นร้อยละ ๙.๕ ในปี ๒๐๐๖ และคาดว่าจะเพ่ิมขึ้น เป็นร้อยละ ๓๕.๑ ในปี ๒๐๕๐ โดยผู้ทํางานสูงวัย
มีสัดส่วนสูงในสถานภาพการทํางานเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระรองลงมาเป็นแรงงานในครอบครัว และเป็นลูกจ้าง
รายวัน มีการเกษียณอายุที่ ๖๐ ปี ทั้งน้ี ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมีประชากรและกําลังแรงงานเข้าสู่ภาวะสูงวัย
อย่างรวดเร็วและเผชิญกับการท้าทาย ๒ ประการ คือ การเลี้ยงดูประชากรสูงอายุ และการเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือรักษา
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความยากจนรัฐบาลจึงส่งเสริมการทํางานของผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุประกอบอาชีพที่ใช้ทักษะ ความรู้และประสบการณ์มากถึงร้อยละ ๓๙.๓ เช่น ประกอบอาชีพ นักกฎหมาย 
เจ้าหน้าที่อาวุโส และผู้จัดการ แต่จะไม่ถูกจ้างให้ทํางานในงานวิชาชีพ เช่น ช่างเทคนิค และงานเสมียน การประกอบ
อาชีพพ้ืนฐานที่ไม่ต้องการความรู้และทักษะ เช่น พนักงานทําความสะอาด คนเก็บขยะ คนงานก่อสร้างและคนทํางาน
ในไร่นา เป็นต้น 
 นโยบายหรือมาตรการที่สําคัญ ได้แก่ การที่รัฐบาลให้เงินอุดหนุนแก่นายจ้าง ๕ ปี ถ้าบริษัทรับประกันการ
จ้างงานจนเกษียณอายุ ขยายเกณฑ์อายุเกษียณ หรือ เสนอการจ้างงานแรงงานเกษียณให้กลับเข้ามาทํางานใหม่ 
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- รัฐบาลผลักดันมาตรการการขยายเกษียณจาก ๖๐ ปีไปอีก ๕ ปีเป็น ๖๕ ปี และยืดเกณฑ์อายุการรับ
สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินบํานาญของรัฐเป็น ๖๕ ปีภายในปี ๒๐๓๓ 

- รัฐบาลให้เงินอุดหนุนแก่แรงงานที่ถูกลดเงินเดือน เน่ืองจากบริษัทปรับเปลี่ยนตําแหน่งงานและประเภท
ของงานที่ทํา 

- ในปี ๑๙๙๑ รัฐบาลได้ออกกฎหมาย The Aged Employment Promotion Act ซึ่งส่งเสริมการมีงานทํา
ของผู้สูงอายุ ประกอบด้วยมาตรการขยายเกณฑ์เกษียณอายุ มาตรการจ้างงานใหม่ และมาตรการเงินอุดหนุนค่าจ้าง
ผู้สูงอายุ การจัดต้ังสํานักงานหางานสําหรับผู้สูงอายุ เปิดหลักสูตรฝึกอบรมผู้สูงอายุ และระบบโควตาการจ้างงาน
ผู้สูงอายุ 

- ในปี ๒๐๐๘ รัฐบาลได้ออกกฎหมายห้ามการกีดกันการจ้างแรงงานสูงอายุ มีผลบังคับใช้ในปี ๒๐๐๙ 
และห้ามการเลือกปฏิบัติผู้สูงอายุในเง่ือนไขเรื่องการทํางานเช่น ในเรื่องอัตราค่าจ้างและสวัสดิการ มีผลบังคับใช้ใน
ปี ๒๐๑๐ 

- รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดชีพแก่ผู้สูงอายุ 
เพ่ือฟ้ืนฟูและทักษะการทํางาน และเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมโอกาสการทํางานที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุ 

- รัฐบาลได้ส่งเสริมให้สถานประกอบการปรับปรุงและจัดสถานที่ทํางานให้เหมาะสมกับการทํางานของ
ผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น 

- รัฐมีการบริการและมีหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ๑) Public Employment Services (PES) เป็นการ
ให้บริการจัดหางานของภาครัฐ รัฐบาลได้ให้บริการจัดหางานให้แก่ผู้สูงอายุ บริการจัดหางานได้มีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วทั่วประเทศ ๒) Aged Services Centres and Manpower และ ๓) Bank for Older Workers ศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุและธนาคารกําลังแรงงาน สําหรับคนงานสูงอายุ เป็นสํานักงานพิเศษท่ีจัดต้ังขึ้นเพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุที่
มองหางานทําในบางอาชีพ 
  

งานศึกษาของ ศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๕๑) มีการรวบรวมข้อมูลมาตรการของ
ต่างประเทศในการส่งเสริมการมีงานทําของผู้สูงอายุในประเทศสหภาพยุโรป อังกฤษ ฝรั่งเศส ไต้หวัน สิงคโปร์ และ
ญี่ปุ่น ในงานศึกษาพบว่ามาตรการในส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุแบ่งเป็น 

ก. มาตรการจูงใจในการจ้างงาน ที่มีการกําหนดรูปแบบของการจ้างงานที่มีความยืดหยุ่น เช่น การทํางาน
ไม่เต็มเวลา การทํางานที่ช่ัวโมงการทํางานยืดหยุ่นได้ การแบ่งภาระงานกับบุคคลอ่ืน การลดจํานวน
วันทํางาน การทํางานด้วยสัญญาระยะสั้น และการจ้างงานในฐานะที่ปรึกษา (อังกฤษ ไต้หวัน) มีการ
ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ผลประโยชน์จากระบบประกันสังคม (สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น)  การเสริมสร้างทัศนคติ
ของนายจ้างที่มีต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ (สิงคโปร์) การยกเลิกการเก็บภาษีกับบริษัทที่มีการจ้างงาน
ผู้สูงอายุที่เกิน ๕๐ ปีขึ้นไป (ฝรั่งเศส) รวมถึง การปรับสภาพแวดล้อมในการทํางานและปรับองค์กร
การทํางาน (สหภาพยุโรป) 

ข. มาตรการด้านการฝึกอบรม การเรียนรู้ เป็นมาตรการที่มีการจัดฝึกอบรมให้ผู้สูงอายุได้มีการพัฒนา
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะ หรือความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยนโยบายเป็นนโยบายพ้ืนฐาน 
ที่มีการทําในทุกประเทศท่ีอยู่ในการศึกษา 

ค. มาตรการด้านการปรับปรุงและจัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยเป็นผลสืบเนื่องจากมาตรการ 
การจ้างงานท่ีมีความยืดหยุ่น ดังน้ันการจัดการระบบงานและสภาพแวดล้อมในการทํางานจึงมีลักษณะ
ที่มีการเปล่ียนแปลงไป และส่วนที่มีการจัดทําเพ่ิมเติมคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย
ต่อการทํางานมากข้ึน รวมถึงการตรวจสอบดูแลสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ 
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ง. มาตรการปฏิรูปการเกษียณอายุ เป็นมาตรการทางการเงินการคลังเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของการทํางาน โดยแนวนโยบายจะสอดคล้องกันในทุกประเทศที่ทําการศึกษา คือ ความพยายามใน
การขยายอายุการทํางานให้มากขึ้น 

จ. มาตรการการสนับสนุนอ่ืนๆโดยภาครัฐ เป็นมาตรการสนับสนุนหรือการจัดต้ังหน่วยงาน องค์กรเพ่ือ
การดูแลผู้สูงอายุ เช่น การให้คําปรึกษา การสมัครงาน การเตรียมตัวในการกลับเข้ามาทํางาน การจัด 
ระบบการจัดหางานแบบ One stop service รวมถึงการเปลี่ยนนิยามของผู้สูงอายุ เป็นต้น นอกจากน้ี 
รัฐยังมีมาตรการด้านสวัสดิการในเร่ืองของสุขภาพเป็นมาตรการเสริมให้กับผู้สูงอายุ 

ฉ. การแก้ไขกฎหมาย เป็นมาตรการเพ่ือการทบทวนข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจ้างงานผู้สูงอายุเพ่ือ
ไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ รวมถึงการออกกฎหมายการเกษียณอายุในประเด็นที่เก่ียวข้องกับอายุ
และเพศของแรงงาน เช่น การเปลี่ยนอายุเกษียณเป็น ๖๕ ปีเท่ากันในหญิงและชาย ซึ่งแต่ก่อนจะ
กําหนดให้ชายเกษียณที่ ๖๕ ปี และหญิงเกษียณที่ ๖๐ ปี (อังกฤษ) เป็นต้น  

งานศึกษาของ ศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์ (๒๕๕๑) มีการระบุถึงปัจจัยที่ทําให้เกิดความสําเร็จ ได้แก่ 
การแสวงหาวิธีการส่งเสริมการจ้างงานในผู้สูงอายุที่มีรูปแบบที่หลากหลายและได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ระบบ
เศรษฐกิจที่มีความแข็งแกร่ง การจัดสวัสดิการที่มีคุณภาพ มาตรการส่งเสริมให้นายจ้างจ้างแรงงานผู้สูงอายุด้วยความ
สมัครใจ การเพ่ิมพูนความรู้และการพัฒนาทักษะ และการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน 

 
การศึกษาของผู้วิจัยในกลุ่มประเทศ OECD (n.d.) จํานวน ๒๑ ประเทศ ที่มีการให้คําแนะนําต่อประเทศ

สมาชิกในช่วงปี ได้มีการนําเสนอกลุ่มของนโยบาย โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 
ก. การสร้างระบบการเงินการคลังของประเทศโดยเฉพาะระบบบําเหน็จบํานาญการประกันสังคม1ที่เอ้ือ

ต่อการจูงใจให้กับแรงงานสูงอายุในการทํางานต่อหรือกลับสู่การทํางาน 
ข. การส่งเสริมให้นายจ้างมีการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยในส่วนน้ีจัดเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนายจ้างใน

การรับผู้สูงอายุเข้าทํางานหรือทํางานต่อ 
ค. การลดอุปสรรคต่างๆท่ีเป็นอุปสรรคต่อการจ้างงานต่อหรือการรับกลับเข้ามาทํางานใหม่ภายหลังการ

เกษียณอายุ รวมถึงนโยบายในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้เกิดขึ้นกับการจ้างงานผู้สูงอายุ 
ซึ่งนโยบายในลักษณะน้ีจัดเป็นรูปแบบของการส่งเสริมของภาครัฐในการเข้ามาเพ่ิมโอกาสในการจ้างงาน
ผู้สูงอายุ 

ซึ่งการศึกษาของประเทศทั้ง ๒๑ ประเทศ มีการสรุปนโยบายตามตารางที่ ๓.๑ ไว้ดังน้ี  

                                                            
1 อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้ บริบทของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศท่ีมีการพัฒนาอาจมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะเร่ืองของ
โครงสร้างระบบบําเหน็จบํานาญและผลประโยชน์ เนื่องจากระบบเดิมของต่างประเทศจูงใจให้คนมีการเกษียณการทํางานเพื่อรับ
ผลตอบแทนเชิงเปรียบเทียบในระดับที่สูงกว่าการอยู่ในระบบการทํางาน รวมถึงจูงใจให้เกิดการเกษียณก่อนกําหนดหรือเป็น 
ผู้ว่างงาน 
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ตารางที่ ๓.๑ การสรุปนโยบายส่งเสริมโอกาสการจ้างงานผู้สูงอายุ 
 
ประเทศ/นโยบาย ระบบการเงินการคลัง การลดอุปสรรคต่างๆ การส่งเสริมด้านนายจ้าง 

Switzerland - การใช้นโยบายกระตุ้นเพื่อจูงใจให้มีการทาํงาน
ต่อและลดประโยชน์ที่จะได้รับจากการเกษียณ
ก่อนกําหนด 
- พิจารณาแรงจูงใจอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยที่ทําให ้
ไม่ยอมเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือยอมว่างงาน 
เพื่อประโยชน์ทดแทนและทาํให้เกิดการเกษียณ
ก่อนกําหนด 

- การเผยแพร่การปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างที่ดีของ
บริษัทต่างๆ ในการจ้างงาน 
 

- การเริ่มจ่ายประโยชน์จากรัฐและท้องถิ่นสําหรับ
ผู้สูงอายุที่ถูกเลิกจ้างมาเป็นเวลานาน 
- การให้สํานักงานแรงงานท้องถิ่นมีบทบาทต่อ 
การแก้ปัญหาการจ้างงานผู้สูงอายุ  
- การชักจูงการฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษาและ 
การให้การรับรองในความสามารถทางด้านอาชีพ
และด้านประสบการณ์ 

Spain 
 

- พิจารณาว่าการใช้นโยบายปัจจุบันอย่าง 
“flexible retirement” ช่วยยั้งการเกษียณ 
ก่อนกําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ทบทวนผลประโยชน์จากบํานาญ 
- ทบทวนร่วมกับภาคีอื่นๆในสังคมเพื่อพิจารณา
เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ “flexible 
retirement” 
- พิจารณาว่าระบบบํานาญภาคเอกชนไม่เป็น
ประโยชน์จูงใจในการเกษียณก่อนกําหนด  

- การให้เงินสนับสนุนเพื่อการจ้างงานผู้สูงอายุ
และการเก็บแรงงานสูงอายุไว้ในองค์กร 
- การทบทวนระเบียบการจ้างงานในปัจจุบัน
กับการทํางานแบบชั่วคราว  

- การพิจารณาเรื่องของประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ว่างงานสําหรับผู้สูงอายุ และการทบทวนบทบาท
ของการจ้างงานภาครัฐ 
- ปฏิรูประบบการฝึกอบรมในปัจจุบัน  



บทที่ ๓ – หน้า ๙ 
 

ประเทศ/นโยบาย ระบบการเงินการคลัง การลดอุปสรรคต่างๆ การส่งเสริมด้านนายจ้าง 
Luxembourg 

 
- ทําให้การเกษียณก่อนกําหนดไม่เป็นวัฒนธรรม
ที่ถูกต้องอีกต่อไป 
- ปฏิรูปเชิงสถาบันที่เกี่ยวกับด้านการเกษียณ
ก่อนกําหนด  

- การดําเนินการด้านการไม่เลือกปฏิบัติ 
ด้านอายุ 
- แนวทางปฏิบัติในการจ่ายตามอายุและ
ระยะเวลาการทํางาน 
- การปรับเงื่อนไขการทํางาน 
- การเผยแพร่การปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างที่ดีของ
บริษัทต่างๆในการจ้างงานที่มีการ update 
ผ่านเว็บไซต์ 

- การสร้างความตระหนักต่อภาครัฐในการจ้างงาน
ผู้สูงอายุและตระหนักต่อความต้องการของผูสู้งอายุ 
- การพัฒนาการจ้างงานไม่เต็มเวลา 
- การชักจูงการฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษาและ 
การให้การรับรองในความสามารถทางด้านอาชีพ
และด้านประสบการณ์ 
 

Belgium 
 

- ทําให้การเกษียณก่อนกําหนดไม่เป็นวัฒนธรรม
ที่ถูกต้องอีกต่อไป 
- ปฏิรูปเชิงสถาบันที่เกี่ยวกับด้านการเกษียณ
ก่อนกําหนด 

- การชักจูงให้เกิด professional training  
ในบริษัท 
- การปรับลําดับความสําคัญของ event of 
collective redundancies 
- หลีกเลี่ยงการประเมินที่อิงจากอายุเพียง
อย่างเดียว 
- การทบทวนระบบการจ่ายที่อิงกับอายุและ
ระยะเวลาการทํางาน 

- การปรับปรุงเงื่อนไขการทํางานของผู้สูงอายุ 
- การสร้างความตระหนักต่อภาครัฐในการจ้างงาน
ผู้สูงอายุและตระหนักต่อความต้องการของผูสู้งอายุ 
- การให้การรับรองในความสามารถทางด้านอาชีพ
และด้านประสบการณ์ 
- การเข้าถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการวัดที่จะ
เพิ่มการจ้างงาน 

Canada 
 

- การเพิ่มความยืดหยุ่นในการผสมผสานบํานาญ
กับรายได้จากการทํางาน 
- ระบบการช่วยให้ผู้มีบํานาญต่ํากลับเข้าสู่ 
ตลาดงาน 
- การสร้างระบบการวางแผนการออมเพื่อการ
เกษียณ แทนทีเ่ป็นเฉพาะการออมและประโยชน์
จากการเกษียณ 

- มุ่งมั่นสู่การยกเลิกการเกษียณภาคบังคับ  
- การ Update สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ทัศนคติและการรับรู้ของนายจ้าง 
 - การเผยแพร่การปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างที่ดี
ของบริษัทต่างๆในการจ้างงาน 
 

- การจัดให้มีการจ้างงานผู้ว่างงาน 
- การจัดการความรู้จากแรงงานสูงอายุจาก Older 
Workers Pilot Projects Initiative 
- อํานวยความสะดวกในการทํางานของตนเอง 
ของผู้สูงอายุเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการขยาย 
อายุการทํางาน 



บทที่ ๓ – หน้า ๑๐ 
 

ประเทศ/นโยบาย ระบบการเงินการคลัง การลดอุปสรรคต่างๆ การส่งเสริมด้านนายจ้าง 
United States 

 
- การเพิ่มอายุขั้นต่ําที่จะได้ประโยชน์จาก
ประกันสังคม 

- สนับสนุนให้เกิดระบบบํานาญแบบการจ่าย
สมทบอย่างกว้างขวาง 
- การติดตามผลกระทบจากระเบียบการต้าน
การเลือกปฏิบัติด้านอายุอย่างเคร่งครัด 
- การสนับสนุนธุรกิจที่มีการจ้างงานผู้สูงอายุ 

- การขยายโอกาสในการฝึกอบรมให้กับแรงงาน 
ไร้ทักษะและการฝึกแบบตรงความต้องการให้กับ
แรงงานสูงอายุ 
 - การประเมินผลสมัฤทธิ์ของการจัดการหางาน 
ให้แรงงานสูงอายุ 
- การแก้ปัญหาในการเกษียณก่อนกําหนดผ่าน 
การจ่ายสมทบของนายจ้าง 
- อํานวยความสะดวกในการทํางานของตนเอง 
ของผู้สูงอายุเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการขยาย 
อายุการทํางาน 
- การให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่
และความปลอดภัยจากการทํางาน 

United Kingdom 
 

- ลดเงินจ่ายสําหรับประโยชน์ disability -
related benefits 
- พัฒนาระบบเพื่อจัดการกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ผู้รับประโยชน์จากการไม่สามารถทํางานระยะสั้น
และระยะยาว  
- การวางแผนเพื่อการปฏิรูประบบบํานาญ 

- ใช้ระเบียบการต้านการเลือกปฏิบัติด้านอายุ
อย่างเคร่งครัด 
- การสนับสนุนการจ้างงานด้วยอายุ 
ที่หลากหลาย 
- การสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อม 
ที่ยืดหยุ่น 

- การปรับปรุงความร่วมมือเพื่อการยกระดับทักษะ
และข้อแนะนําในอาชีพแก่แรงงานสูงอายุ 
- พิจารณาการขยายความครอบคลุมของงาน 
ที่ต้องการประสบการณ์ 
- การสนับสนุนการทํางานของตนเองในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ 

Sweden 
 

- การปรับปรุงระบบสิทธิเพื่อการได้รับ
ประกันสังคม 
- การทบทวนระบบการตัดสินใจเกี่ยวกับ 
disability pensions และการลดจํานวนผู้ป่วย
ระยะยาว 

- ทบทวนระเบียบการคุ้มครองการจ้างงาน
โดยเฉพาะ the first-in-last-out rule  
- การมุ่งสู่ระเบียบที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ
ด้านอายุเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขของ EU 

- การให้หน่วยงานด้านการจ้างแรงงานเน้นที่
ผู้สูงอายุ 
- การยกระดับทักษะของแรงงานสูงอายุ 
- การสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานและองค์กร 



บทที่ ๓ – หน้า ๑๑ 
 

ประเทศ/นโยบาย ระบบการเงินการคลัง การลดอุปสรรคต่างๆ การส่งเสริมด้านนายจ้าง 
Norway 

 
- การทําให้ระบบเชื่อมโยงระหว่างการจ่ายสมทบ
กับรายการที่บํานาญจ่ายมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
- การเพิ่มความยืดหยุ่นกับการตัดสินใจเกษียณ  
- การจํากัดการเกษียณก่อนกําหนด 
- ลดระดับความยุ่งยากของ occupational 
pensions 
- แยกระหว่างประโยชน์จากการเป็นผู้พิการกับ
ประโยชน์จากการสูงอายุในระบบบํานาญ  
- ลดจํานวนของผู้ป่วยระยะยาวที่ได้รับประโยชน์
ทดแทน 
- มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการว่างงานสําหรับ
ผู้สูงอายุที่แตกต่างออกไป 

- การเจรจาข้อตกลงเกี่ยวกับ workplace 
after ๒๐๐๕ และเสนอเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น 
- การขึ้นชั่วโมงการทํางานเฉลี่ย 
- ทบทวนนโยบายการย้ายถิ่น 

- การปรับปรุงเงื่อนไขการทํางานของผู้สูงอายุ 



บทที่ ๓ – หน้า ๑๒ 
 

ประเทศ/นโยบาย ระบบการเงินการคลัง การลดอุปสรรคต่างๆ การส่งเสริมด้านนายจ้าง 
Netherlands 

 
- การปรับอายุเกษียณ 
- การกํากับดูแลแผน Life-Course Savings และ
ป้องกันการใช้เป็นช่องทางการเกษียณก่อน
กําหนด 
-การมีระบบช่วยผู้พิการใหมส่ําหรับอายุ  
๕๐-๕๕ ปี และการกํากับดูแลผลกระทบของ 
แผนช่วยผู้พิการใหม ่เพื่อไม่ให้เป็นช่องทาง 
ในการเกษียณก่อนกําหนด 
- หลีกเลี่ยงการประเมินประโยชน์ ภาระภาษี 
ที่อิงกับอายุ เช่น ค่าลดหย่อนของภาษีรายได้
สําหรับแรงงานผู้สูงอายุ 
- ปรับปรุงด้านความโปร่งใสของระบบบํานาญ 

- การติดตามผลกระทบจากระเบียบการต้าน
การเลือกปฏิบัติด้านอายุอย่างเคร่งครัด 
- การสนับสนุนแก่บริษัทในการจ้างงาน 
ตามอายุที่มีความหลากหลาย 
- การลดอุปสรรคในการทาํงานหลังอายุ ๖๕ ปี 
- การสนับสนุนหลักการเป็นกลางในด้านอายุ 
- การเผยแพร่การปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างที่ดี 
ของบริษัทต่างๆ ในการจ้างงาน 

- การสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- การพัฒนาเครื่องมือในการวัดทักษะของแรงงาน
ที่จะทํางาน 
- การปรับปรงุเงื่อนไขการทํางานของผู้สูงอายุ 
และแรงงานกลุ่มอื่นๆ 
- ปรับปรุงและประเมินการช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
ในการกลับเข้าสู่การทํางาน 

Korea 
 

- การเพิ่มความครอบคลุมทีม่ีประสิทธิภาพ 
ของระบบบํานาญ 
- การลดอัตราการทดแทน (replacement 
rates) ของระบบบํานาญภาครัฐ 
- การเปลี่ยนระบบ retirement allowances 
เป็น corporate pension scheme 

- การกําหนดการเกษียณภาคบังคับ 
- การปฏิรูประบบค่าจ้างตามอาวุโส 
- พิจารณาความสมเหตุผลของระบบ 
การช่วยเหลือค่าจ้างสําหรับแรงงานสูงอายุ 
- พิจารณาใช้ระบบ in-work benefit 
- การต่อต้านการเลือกปฏิบัติด้านอายุอย่าง
เข้มงวด 
- การให้คําแนะนําแก่บริษัทในการจ้างงาน
ตามอายุที่มีความหลากหลาย 

- การขยายโอกาสในการฝึกอบรมสําหรับแรงงาน
สูงอายุระหว่างช่วงอายุที่เหมาะสม 
- การปรับปรุงคุณภาพของ Public Employment 
Service (PES) และสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
บริษัทจัดหางานภาคเอกชน 
- การลดชั่วโมงการทํางานที่ยาวนาน 
- การปรับปรุงเงื่อนไขการทํางานของผู้สูงอายุ 
- การปรับปรุงความปลอดภัยในการทํางาน 



บทที่ ๓ – หน้า ๑๓ 
 

ประเทศ/นโยบาย ระบบการเงินการคลัง การลดอุปสรรคต่างๆ การส่งเสริมด้านนายจ้าง 
Japan 

 
- การพิจารณา specific provisions สําหรับ
ระบบบํานาญ 
- ทบทวนสิทธิในบํานาญของสตรี  

- การกําหนดการเกษียณภาคบังคับ  
- การทบทวนการให้ความคุม้ครอง
กฎระเบียบการจ้างงาน Review  
- การต่อต้านการเลือกปฏิบัติด้านอายุอย่าง
เข้มงวด 

- การจูงใจทางการเงินเพื่อการกลับไปทํางานใหม่
ของผู้สูงอายุที่หางาน 
- การสนับสนุนให้มีการทํางานรูปแบบที่ไมป่กติ 
- การลดชั่วโมงการทํางานที่ยาวนาน และ  
การปรับปรุงเงื่อนไขการทํางานของผู้สูงอายุ 

Italy 
 

- การเพิ่มแรงจูงใจเพื่อให้อยู่ในการทํางาน 
นานขึ้น 
- การกําจัดแรงจูงใจต่างๆที่ทําให้เกษียณ 
ก่อนกําหนด  
- การพิจารณาว่าประโยชน์จากการว่างงาน  
การพิการ และอื่นๆ ไม่ได้เป็นทางเลือก 
เพื่อช่วยในการเกษียณก่อนกําหนด 

- การระบุตัวอย่างที่ดีระหว่างบริษัทที่
เสริมสร้างโอกาสในการจ้างงานผู้สูงอายุ 

- การจูงใจในการเข้าสู่การเพิ่มระดับการศึกษา 
และการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนาระบบ 
การรับรองการประเมินประสบการณ์ 
- การเพิ่มทักษะของแรงงานและการฝึกอบรม 
- การทบทวนบทบาทของการจ้างงานภาครัฐ 



บทที่ ๓ – หน้า ๑๔ 
 

ประเทศ/นโยบาย ระบบการเงินการคลัง การลดอุปสรรคต่างๆ การส่งเสริมด้านนายจ้าง 
Ireland 

 
- การเพิ่มแรงจูงในให้เกษียณช้าลง 
- พิจารณาความเหมาะสมของระบบการจ่าย
สมทบในบํานาญภาครัฐ และรางวัลสําหรับ 
ผู้ทํางานถึงอายุ ๖๕ ปี 
- การจูงใจให้มกีารทํางานผ่านระบบบํานาญ 
แบบสมทบ 
- การเพิ่มความยืดหยุ่นในการผสมผสานบํานาญ
กับรายได้จากการทํางาน 
- การทบทวนกฎระเบียบเกี่ยวกับ occupational 
pension 
- การทําให้ระบบ job-search requirements 
สําหรับผู้มีอายุมากกว่า ๕๕ ปี มีความกระชับ 
และยกเลิกเงินชดเชยก่อนการเกษียณ 
- การเปลี่ยนจุดเน้นจากประโยชน์ของผู้พิการ 
เป็นความสามารถในการคงอยู่ในการงาน 

- การปรับปรุงด้านความตระหนักในเรื่องของ
สิทธิและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับ 
ข้อกฎหมายการเลือกปฏิบัติด้านอายุ 
- การชักจูงด้วยการจ้างงานที่มีความยืดหยุ่น
มากขึ้น 

- การเพิ่มทักษะของแรงงานและการฝึกอบรม 
- การทําให้การศึกษาตลอดชีวิตเป็นวาระสําคัญ 
ที่ต้องเดินหน้า  
- ปรับปรุงและสร้างกระบวนการรับผิดชอบ 
ในการให้เงินทนุ National Training Fund 
- การทําให้หน่วยงานด้านแรงงานมีประสิทธิภาพ 
ในการจัดหางานให้ผู้สูงอายุ 
- การพัฒนาข้อแนะนําเพื่อการปรับปรุงเงื่อนไข
การทํางานที่มีความแตกต่างด้านอายุ 
- ทําให้ระบบประเมินมีความชัดเจนเคร่งครัด 



บทที่ ๓ – หน้า ๑๕ 
 

ประเทศ/นโยบาย ระบบการเงินการคลัง การลดอุปสรรคต่างๆ การส่งเสริมด้านนายจ้าง 
Germany 

 
- การจัดเตรียมการขยายอายุเกษียณในกรณีที่
จําเป็น 
- การจัดอายุ ประโยชน์ รายการต่างใน first, 
second and third pillars 
- การทบทวนกฎระเบียบการเกษียณของพลเรือน 
– การป้องกันการเกษียณก่อนกําหนด  
- การยกเลิกเงินช่วยเหลือการทํางานไม่เต็มเวลา
ของผู้สูงอายุ  
- การปรับปรุงระบบการทํางานทดแทนผู้พิการ 

- การสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่าง age 
profiles of earnings และผลิตภาพ 
- การกํากับดูแลผลของกฎการต้านการเลือก
ปฏิบัติด้านอายุ และให้คําแนะนําเกี่ยวกับ 
วิธีปฏิบัติและตัวอย่างที่ดี 
- การสร้างความสมดุลในการให้ความ
คุ้มครองการจ้างงาน 
 

- การพิจารณาสิทธิในการได้รบัการประกันค่าจ้าง 
- กําหนดกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่เป็นเป้าหมาย
ทดแทนใน Public Employment Service (PES) 
และเน้นกลุ่มผูว้่างงานสูงอายุ 
- การประเมินความเหมาะสมของอุปกรณ์ 
การฝึกอบรม 
- ปรับปรุงความร่วมมือระหว่างระบบประกัน
สุขภาพและประกันสังคม 
- สนับสนุนการทํางานระยะยาวตามความสามารถ
ในทุกช่วงอายุ 

France 
 

- ลดความเป็นไปได้ในการเกษียณก่อนกําหนด
อย่างต่อเนื่อง  
- ปฏิรูประบบ exemption from looking  
for work  
- การปรับเปลี่ยนอายุการเกษียณ 
- การทําให้การเกษียณแบบปกติมีความน่าสนใจ
และเข้าถึงได้  
- การสนับสนุนการสร้างโอกาสในการได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) จากการทํางาน  

- การทบทวนระบบการจ่ายที่อิงกับอายุและ
ระยะเวลาการทํางาน  
- การเผยแพร่การปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างที่ดี 
ของบริษัทต่างๆ ในการจ้างงาน 
- การปฏิบัติตามรูปแบบที่ดีในการจ้างงาน
ผู้สูงอายุในภาครัฐ 
- เลิก Delalande contribution หรือสร้าง
ระบบ bonus/malus system  

- เน้นการฝึกอบรมแบบมืออาชีพสําหรับแรงงาน
ทุกคนและการกํากับในเชิงปริมาณต่อจํานวนผู้เข้า
อบรมโดยเป็นแรงงานที่อายุมากกว่า ๔๕ ปี  
- การเพิ่มระดับของ PES initiatives เพื่อช่วย 
ผู้หางานที่อายุมากกว่า ๕๐ ปี ในการกลับสู่ 
การทํางาน  
- การปรับปรุงเงื่อนไขการทํางานของผู้สูงอายุและ
แรงงานกลุ่มอื่นๆ 
- สนับสนุนทางการเงินในการทํางานไม่เต็มเวลา
สําหรับผู้สูงอายุรายได้น้อย  



บทที่ ๓ – หน้า ๑๖ 
 

ประเทศ/นโยบาย ระบบการเงินการคลัง การลดอุปสรรคต่างๆ การส่งเสริมด้านนายจ้าง 
Finland 

 
- การทบทวนข้อเสนอในการจะขยายเวลา 
การรับประโยชน์จากการว่างงาน 
- การทําให้ข้อกําหนดเกี่ยวกับการหางาน
เพื่อที่จะรับประโยชน์จากการว่างงานมีความ
ชัดเจนเข้มงวด 
- การยกเลิกเงินสนับสนุนจาก part-time 
pensions 

- การยกเลิกสว่นที่เกี่ยวข้องกับอายุในการ
จ่ายสมทบเข้าระบบประกันสังคมและทบทวน
ระบบการให้ความสําคัญกับประสบการณ์ 
- การให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมด้าน 
age-management และด้านข้อมูลข่าวสาร 
- การทบทวนด้านการดําเนินการเกี่ยวกับ
กฎระเบียบการเลือกปฏิบัติด้านอายุ 

- การจูงใจในการเข้าสู่การเพิ่มระดับการศึกษา 
และการศึกษาตลอดชีวิต 
- การฝึกอบรมในระหว่างการทํางานโดยมีการ 
พักงาน 

Denmark 
 

- ยกเลิกระบบการเกษียณก่อนกําหนดโดยความ
สมัครใจ 
- หลีกเลี่ยงผลประโยชน์จากการว่างงานที่จะ
นําไปสู่การเกษียณก่อนกําหนด 
- ลดข้อจํากัดเกี่ยวกับจํานวนชั่วโมงทํางาน 
เพื่อขยายแผนการรับบํานาญ  
- เชื่อมโยงระบบบํานาญกับ life expectancy 

- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของนายจ้าง
ต่อการจ้างงานผู้สูงอายุและกฎความตระหนัก
ด้านการเลือกปฏิบัติด้านอายุ 
- การเลิกการเกษียณภาคบังคับที่เป็นผล 
มาจากการรวบรวมข้อตกลงระหว่างทุกฝ่าย 

- การปรับการบังคับใช้แนวคิดประโยชน์ร่วมกัน
สําหรับแรงงานอายุ ๕๘ – ๖๐ ปี 
- การพิจารณาเรื่องของระยะเวลาผู้สูงอายุว่างงาน 
- การให้สิทธิผูท้ํางานในระบบการทํางานที่ยืดหยุ่น
ในการให้บริการเกี่ยวกับแรงงาน  

Czech Republic 
 

- การทําให้การเกษียณก่อนกําหนดไม่น่าสนใจ 
- การทําให้เกิดแรงจูงใจในการทํางาน 
- ทบทวนการคํานวณด้านอายุงานในสูตรบํานาญ 
- การปฏิรูปประโยชน์จารการป่วย  
- การกําหนดรายการต่างๆของการได้รับ
ประโยชน์จากการพิการ และการจูงใจให้เกิด 
การกลับมาทํางานในงานที่สามารถทําได้  
- ปฏิรูปผลประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ทํางานต้องจ่าย
เทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับ 

- การปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับความ
คุ้มครองการจ้างงานให้มีความทันสมัย 
- การทําให้กฎระเบียบเกี่ยวกับการต่อต้าน
การเลือกปฏิบัติด้านอายุมีผลบังคับใช้ 
อย่างจริงจัง  
- การปรับเงื่อนไขการจ้างงาน 

- การเพิ่มทรัพยากรให้กับหน่วยงานด้านแรงงาน
ภาครัฐ 
- การปรับปรุงกลยุทธ์ “activation”  
- การเสนอ in-work benefits สําหรับผู้ว่างงาน 
ที่จะทํางาน 
- การจัดให้มีการฝึกอบรม  



บทที่ ๓ – หน้า ๑๗ 
 

ประเทศ/นโยบาย ระบบการเงินการคลัง การลดอุปสรรคต่างๆ การส่งเสริมด้านนายจ้าง 
Austria 

 
- การกํากับดูแลเกี่ยวกับแรงจูงในเพื่อการเกษียณ 
- การปรับเปลี่ยนอายุการเกษียณ 
- การกํากับดูแลผลกระทบของระบบการทํางาน
ไม่เต็มเวลาของผู้สูงอายุ - การพัฒนาการเข้าสู่
การรักษาพยาบาลผู้สูงอายุเช่นเดียวกับการฝึกฝน
อบรมด้านงานอาชีวศึกษา 

- การปรับปรุงเป้าหมายของการลดภาษีจาก
รายได้ 
- การประเมินแผน bonus-malus scheme 
เพื่อการจ้างหรือไล่แรงงานผู้สงูอายุ 
- การกํากับดูแลผลของกฎการต้านการเลือก
ปฏิบัติด้านอายุ 
- สนับสนุนและกํากับดูแลโครงการ age 
diversity program 

- การสํารวจศกัยภาพของนโยบาย make-work-
pay 
- การเผยแพร่ข้อมูลใหม่ๆต่อแรงงานสูงอายุ- 
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- พัฒนาเครื่องมือในการวัดสมรรถนะของแรงงาน 
- Package ของการประเมินแรงงานสูงอายุ 
- การให้คําปรึกษาผู้สูงอายุ 
- การให้เงินสนับสนุน one-person companies 
- ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

Australia 
 

- การเพิ่มแรงจูงในให้เกษียณช้าลง 
- การปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
รายการประโยชน์ในอนาคต 
- การผูกประโยชน์ของผู้พิการกับระดับ
ความสามารถในการทํางานที่ลดลง 
- การทบทวนกระบวนการเข้าถึงประโยชน์ 
จากการพิการ 

- การเพิ่มความตระหนักของกฎการต่อต้าน
การเลือกปฏิบัติด้านอายุ และการจัดทํา
สํารวจความพอใจในการทํางานและ
สภาพแวดล้อมการทํางาน 
 

- การให้แรงจูงใจต่อบริษัทจัดหางานในการหางาน
ให้ผู้สูงอายุ 
- การมีระบบช่วยในการจัดการงานในทุกระดับ 
- การปรับปรุงระบบ Recognition of Prior 
Learning (RPL) 
- การให้สิทธิเพิ่มขึ้นแก่ Workplace 
Modification Scheme 
- การสํารวจความพึงพอใจในงานและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
- การปรับปรุงความร่วมมือของภาครัฐและกําหนด
เป้าหมายเชิงปริมาณของกลยุทธ์ในการจัดการ
สังคมผู้สูงอายุ  

 
ที่มา  รวบรวมจาก OECD (n.d.) โดยผู้วิจัย



บทท่ี ๓ – หน้า ๑๘ 
 

๓.๒ นโยบายทีเ่ก่ียวข้องกับผูสู้งอายุและการทาํงานของผู้สูงอายุในประเทศไทย 
 
 ๓.๒.๑ กลุ่มนโยบายด้านภาพรวมของการดูแลผู้สูงอายุและความต้องการของผู้สูงอายุ 
 

 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (๒๕๔๙ข) ศึกษาความต้องการหลักประกัน
ทางสังคมฯ สําหรับผู้สูงอายุ ใน ๓ จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม และนครราชสีมา พบว่าผู้สูงอายุที่อยู่ใน
สถานสงเคราะห์ของรัฐบาลมีความสุขกว่าเดิมและอยากให้รัฐขยายบริการเพิ่มเติมแก่ผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ สถาน
สงเคราะห์ขาดแคลนบุคลากรที่เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ผู้สูงอายุในชนบทส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสขุ 
ผู้สูงอายุกว่าร้อยละ ๕๐ ทั้งในเมืองและชนบทมีรายได้ไม่พอเพียงต่อการดํารงชีวิตและส่วนใหญ่ยังต้องการทํางาน 
เป็นต้น 
 งานศึกษาน้ีมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทาง/มาตรการในการสร้างและขยายโอกาสในการเข้าถึง
หลักประกันทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ อย่างน้อย ๔ มาตรการ ได้แก่ 
 ๑) การให้บริการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ ควรแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ 
รูปแบบที่เหมาะสมเป็นเร่ืองของการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อให้ผู้สูงอายุคงสุขภาพที่ดีไว้นานท่ีสุด  
(๒) ผู้สูงอายุที่สุขภาพไม่ดีและต้องการความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล เมื่อเจ็บป่วยควรเร่ิมรักษาพยาบาลใน
สถานีอนามัย ควรมีการจัดที่พักพิงให้เมื่อต้องการพักฟ้ืน เมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิตควรให้อยู่กับครอบครัว
หรือศูนย์ดูแลเฉพาะของชุมชน และจัดอาสาสมัครดูแลอย่างต่อเน่ือง 
 ๒) การดูแลผู้สูงอายุ รูปแบบที่ดีที่สุดคือการให้อยู่บ้านกับครอบครัว แต่หากเป็นผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง 
ก็ต้องมีการจัดสวัสดิการในรูปแบบของศูนย์สงเคราะห์คนชราฯ 
 ๓) การอยู่อาศัย ส่งเสริมลักษณะที่อยู่อาศัยเป็น ๕ ระดับคือ (๑) การอยู่อาศัยกับครอบครัวที่มีบุตรหลาน 
(๒) การอยู่อาศัยกับครอบครัวตามลําพัง โดยมีบุตรหลานเย่ียมเยียนดูแลอย่างสมํ่าเสมอ (๓) การอยู่ตามลําพัง โดยมี
อาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเยี่ยมเยียนอย่างสมํ่าเสมอ (๔) การอยู่สถานสงเคราะห์เอกชน (๕) การอยู่สถาน
สงเคราะห์ของรัฐและศูนย์อเนกประสงค์ 
 ๔) การมีงานทํา ภาครัฐควรส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุทํางานตามความต้องการ โดยผู้สูงอายุ 
ที่มีทักษะอยู่แล้วก็เป็นเรื่องการสร้างโอกาสในการทํางาน ส่วนผู้สูงอายุที่ไม่มีทักษะก็ควรจะมีเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
ไปให้ความรู้ถึงที่และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยการทํางานของผู้สูงอายุมิได้เน้นที่ค่าจ้างอย่างเดียวแต่เน้นที่กิจกรรม 
หัตถอุตสาหกรรมที่หลากหลายรูปแบบตามองค์ความรู้ของท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา 

 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๕๑ก) ศึกษาเพ่ิมโอกาสการทํางาน 
ที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุ โดยการขยายอายุเกษียณและยกเลิกข้อจํากัดเก่ียวกับอายุสําหรับการจ้างแรงงานใหม่ 
ส่งเสริมให้สาธารณชนเข้าใจถึงความจําเป็นที่จะต้องให้ผู้สูงอายุทํางาน กําหนดระบบที่เอ้ือให้องค์กรต่างๆ เสนอโอกาส
การทํางานให้กับผู้สูงอายุ จัดสถานที่ทํางานให้กับผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น การพัฒนาและเพ่ิมโอกาสการทํางานที่เหมาะสม
กับผู้สูงอายุ การขยายอายุเกษียณ การกําหนดมาตรการจูงใจให้นายจ้างจ้างงานผู้สูงอายุ 

 
 
 
 
 



บทท่ี ๓ – หน้า ๑๙ 
 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (๒๕๕๓) ได้นําเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับ
การดูแลผู้สูงอายุและการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ไว้ดังน้ี 

๑) ข้อเสนอแนะด้านการจัดบริการดูแลให้กับผู้สูงอายุ มีข้อเสนอเชิงมาตรการสําคัญ ๔ ข้อ คือ 
 (๑) รัฐบาลควรกําหนดกฎ กติกา หรือแนวทางอันจะเป็นมาตรฐานในการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุและ

ครอบครัวในฐานะผู้บริโภค และเพ่ือความเป็นธรรมต่อผู้ให้บริการ และอยู่บนพ้ืนฐานของการสนับสนุนและสร้าง
แรงจูงใจมากกว่าการลงโทษหรือจับผิด 

 (๒) การสนับสนุนภาคเอกชนให้มีบทบาทในการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุ เช่น ส่งเสริมการเพ่ิมสมรรถภาพ
ของผู้ดูแลผู้สูงอายุด้วยการฝึกอบรม และเพ่ิมความรู้ทางวิชาการให้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ส่งเสริมให้มี
สถานบริการดูแลผู้สูงอายุและขยายสมรรถนะในการให้บริการ 

 (๓) การสนับสนุนและให้แรงจูงใจทางด้านการเงินหรือภาษีอากรให้กับเอกชนเพ่ือเข้ามาจัดบริการ
ในรูปแบบต่างๆ ผลักดันให้องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร (Non Profit Organization) หรือธุรกิจเพ่ือสังคม (Social 
Enterprise) เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของผู้ให้บริการ และเป็นทางเลือกให้กับ
ผู้สูงอายุ/ครอบครัวโดยไม่เน้นรูปแบบสงเคราะห์ 

 (๔) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทในการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุ โดยให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีบทบาทในด้านการวางแผนในภาพรวมของจังหวัด และบทบาทด้านการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดบริการดูแลระยะยาวร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล) 

๒) ข้อเสนอแนะด้านการเงินการคลัง มีข้อเสนอเชิงมาตรการสําคัญ ๓ ข้อ คือ 
 (๑) รัฐบาลควรสนับสนุนให้เกิดการประกันดูแลระยะยาวภาคเอกชน เพ่ือเป็นการผ่อนคลายภาระทาง

การเงินของผู้สูงอายุเอง หรือครอบครัวที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการดูแลระยะยาวของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในรูปแบบประกัน
ควบคู่กับการประกันชีวิต 

 (๒) ประชาสัมพันธ์สิทธิของผู้สูงอายุที่จะได้รับจากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือเป็นการสนับสนุน
การใช้บริการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อันจะนําไปสู่การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดูแลของผู้สูงอายุและครอบครัว
ของผู้สูงอายุ 

 (๓) ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย ได้แก่ ออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือแนวทางที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ และการจัดการทรัพย์สินเงินทองของผู้สูงอายุ 

 
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (๒๕๔๕) กําหนดโจทย์สําคัญของ

การจัดการบริหารสังคมผู้สูงอายุ คือ ในระดับนโยบายเป้าหมายหลักคือต้องการให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่อย่างมีศักด์ิศรี 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเป็นที่ต้องการของครอบครัวและสังคม และมีความเข้าใจระหว่างคนต่างรุ่นในสังคม 
เพ่ือให้เกิดสิ่งเหล่าน้ีขึ้นผู้สูงอายุจําเป็นต้องมีหลักประกันในเรื่องการเงินและการเข้าถึงบริการที่จําเป็นต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงบริการด้านการรักษาพยาบาลและเรื่องที่อยู่อาศัย เน้นที่การให้ผู้สูงอายุช่วยตนเองก่อน แล้วจึงเป็นครอบครัว
และชุมชนตามลําดับ โดยรัฐจะเป็นแหล่งความช่วยเหลือสุดท้าย สรุปบทเรียนสําหรับประเทศไทยมีดังน้ี 

(๑) ควรเน้นหลักการให้ทุกคนรู้จักออมเพ่ือใช้ในอนาคตเมื่อตนเองต้องกลายเป็นผู้สูงอายุ ได้แก่ เรื่องการ
ประกันชราภาพรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการบํานาญหรือโครงการสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งต้องขยายขอบข่ายให้
กว้างขวางขึ้นและครอบคลุมทุกคน โดยต้องปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการสามารถเป็น
หลักประกันด้านรายได้ของผู้สูงอายุได้ตลอดชีวิต นอกจากน้ีในโครงการประกันชราภาพสําหรับลูกจ้างน้ันยังมีระดับ
บํานาญที่ตํ่ามากซึ่งไม่น่าจะเพียงพอสําหรับการครองชีพสําหรับผู้สูงอายุ 



บทท่ี ๓ – หน้า ๒๐ 
 

(๒) การที่ผู้สูงอายุคงทํางานนานข้ึนน้ันมีประโยชน์ทั้งด้านการคงรายได้ของผู้สูงอายุ และด้านความรู้สึก
ว่าตนเองยังมีคุณค่า อีกทั้งยังช่วยเพ่ิมความม่ันคงให้กับกองทุนชราภาพอีกด้วย ดังน้ันจึงควรส่งเสริมให้ผู้มีอายุ
ระหว่าง ๕๕-๖๔ ปี มีอัตราการเข้าสู่ตลาดแรงงานสูงขึ้น มาตรการมีต้ังแต่การยกอายุเกษียณตามปกติขึ้นไปจนถึง
การส่งเสริมให้คงอยู่ในตลาดแรงงานโดยความสมัครใจ ทั้งน้ี การศึกษาความมั่นคงของกองทุนประกันชราภาพให้
ข้อเสนอแนะว่าควรเพ่ิมอายุผู้มีสิทธิรับบํานาญน้ีจาก ๕๕ เป็น ๖๐ ปี อย่างตํ่า แต่ข้อโต้แย้งของลูกจ้างคือผู้ที่มีอายุ
ครบ ๕๕ ปีแล้วมีโอกาสจะถูกให้ออกจากงานสูงซึ่งจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ลูกจ้างเหล่าน้ีหากไม่มีสิทธิได้รับ
บํานาญ ปัญหานี้จึงเป็นอีกปัญหาหน่ึงที่สมควรได้รับการแก้ไข 

(๓) ควรมีการออกกฎหมายให้บุตรมีหน้าที่ต้องดูแลบุพการีของตนเองและของคู่สมรส และก็ควรมีมาตรการ
ช่วยเหลือครอบครัวที่ต้องดูแลผู้สูงอายุด้วย เช่น การให้ผู้ดูแลสามารถนํารายจ่ายของผู้สูงอายุบางส่วนไปหักลดหย่อน
ภาษีเงินได้ 

(๔) สําหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยตนเองและครอบครัวก็ม่สามารถช่วยเหลือได้แล้ว ควรพิจารณาให้
การอุดหนุนผ่านเครือข่ายชุมชนถ้าชุมชนมีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ ส่วนโครงการสงเคราะห์ที่ให้เบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอายุคนละ ๓๐๐ บาทต่อเดือนน้ันควรปรับปรุงระบบการคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการสนับสนุนอย่าง
โปร่งใสและยุติธรรม เพ่ือจะได้มีความแม่นยําในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น (ปัจจุบันจ่ายเบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
คนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน และเป็นขั้นบันไดไปจนถึง ๑,๐๐๐ บาท ต่อเดือน) 

(๕) ในเรื่องการเข้าถึงบริการจําเป็นพ้ืนฐานต่างๆ น้ัน ผู้สูงอายุไทยในอนาคตจะเป็นผู้มีการศึกษาสูงและ 
มีฐานะดีขึ้นเช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆ ดังน้ันความคาดหวังในคุณภาพของบริการก็ต้องสูงขึ้นตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น
บริการด้านรักษาพยาบาลหรือเรื่องที่อยู่อาศัย บริการที่รัฐเคยจัดให้ โดยเน้นที่กลุ่มคนยากจนจะไม่ตรงกับความ
ต้องการของผู้สูงอายุในอนาคต จึงควรมีการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนในการจัดบริการด้วย เพ่ือจะได้มีบริการ
ที่มีคุณภาพหลากหลาย ตามความต้องการของผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ ทั้งน้ีผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการจ่ายก็ต้องมี
การจ่ายร่วมสําหรับบริการเหล่าน้ีด้วย 

(๖) ควรส่งเสริมวัฒนธรรมครอบครัวใหญ่ที่มีคนหลายรุ่นอาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาของผู้สูงอายุ
หลายด้านไปพร้อมๆ กัน 

(๗) นักการเมืองและข้าราชการทั่วไปยังไม่เห็นว่าปัญหาผู้สูงอายุเป็นปัญหาที่เร่งด่วน ดังน้ันระดับการ
ดําเนินการจึงยังอยู่ในขั้นของการขยายบริการตามความจําเป็นโดยใช้โครงสร้างการบริหารเดิม ทําให้ขาดการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานเท่าที่ควร นอกจากน้ี แม้มีนโยบายและแผนงานที่ดีแต่หากขาดแผนปฏิบัติที่ชัดเจน 
ขาดงบประมาณสนับสนุน ก็จะทําให้แผนที่ดีไม่มีโอกาสได้ดําเนินการจริง  
 
 ๓.๒.๒ กลุ่มนโยบายด้านแรงงานและการเสริมสร้างการจ้างงานรวมถึงแนวทางด้านกฎหมาย 
  การศึกษาในกลุ่มน้ีเป็นการศึกษาในเรื่องการสร้างนโยบายหรือมาตรการในด้านแรงงาน โดยเฉพาะการหา
อาชีพที่เหมาะสมเพ่ือรองรับความต้องการของผู้สูงอายุและการปรับตัวสู่สังคมผู้สูงอายุ การศึกษาอาจมีการแบ่งงาน
ที่มีความเหมาะสม เป็นแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ รวมถึงมาตรการในการจ้างงานและสภาพการจ้างงาน
รวมถึงสวัสดิการของแรงงานผู้สูงอายุ นอกจากน้ี มาตรการหน่ึงที่มีการนําเสนอ คือ การขยายการเกษียณอายุของ
แรงงาน เพ่ือประโยชน์ในด้านรายได้ของผู้สูงอายุตลอดจนการสร้างความมั่นคงของกองทุนประกันสังคม ซึ่งนโยบาย
จากงานศึกษาต่างๆ ได้แก่ 

 
 



บทท่ี ๓ – หน้า ๒๑ 
 

สภาท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติและกระทรวงแรงงาน (๒๕๔๙ก) เสนอมาตรการที่เก่ียวข้อง
กับการจ้างงานผู้สูงอายุ คือ 

(๑) ควรดูแลผู้ใช้แรงงานในเร่ืองสวัสดิการ สภาพการจ้าง และเร่ืองความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
การทํางาน โดยมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับโรคที่เกิดขึ้นอันเน่ือง มาจากการทํางานอย่างจริงจัง รวมทั้ง
หามาตรการในการป้องกัน 

(๒) ปรับยุทธศาสตร์การทํางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานและด้าน
โครงสร้างประชากร โดยทบทวนนโยบายเรื่องการจ้างงาน การสร้างงาน และโอกาสในการจ้างงาน
ผู้สูงอายุ 

(๓) ทบทวนการจัดระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเร่งพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ 

(๔) ส่งเสริมการทํางานแบบไม่เต็มเวลา หรือไม่ต้องมาทํางานทุกวันให้แก่ผู้สูงอายุ โดยให้ผลตอบแทน
ลดหลั่นจากการทํางานตามปกติ 

(๕) พิจารณาเลื่อนระยะเวลาการเกษียณอายุทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยอาจแยกตามประเภทของงาน 
หรือตามความสามารถของบุคคล 

 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (๒๕๕๑ก) ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

รูปแบบการบริหารจัดการในการกําหนดการขยายเกษียณอายุ คือ 
(๑) ต้องประเมินสถานการณ์ตลาดแรงงานของบุคลากรภาครัฐและตลาดแรงงานโดยทั่วไปตามสาขา

อาชีพว่า ขาดแคลนบุคลากรในระดับ/ตําแหน่งใดก่อน 
(๒) ปรับปรุงพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้อง เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรของภาครัฐในตําแหน่งสาขาอาชีพที่

ขาดแคลนได้ขยายอายุการทํางานต่อไป 
(๓) การจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อทําหน้าที่ประเมินความพร้อมของบุคลากรที่ประสงค์จะทํางานหลัง

เกษียณอายุทุกคน 
(๔) กําหนดขอบเขต และ/หรือลักษณะงานของบุคลากรหลังเกษียณที่ผ่านการประเมินความพร้อมแล้ว

ให้เหมาะสม กล่าวคือไม่สามารถเป็นผู้บริหารได้อีกต่อไป แต่ให้ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือลักษณะงาน
ที่ใช้ประสบการณ์เป็นหลัก โดยลักษณะงานอาจจะให้เต็มเวลา และ/หรือบางช่วงเวลา (Part - time)
โดยคิดค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม (แบบยืดหยุ่น) ซึ่งอาจจะต้องประเมินความสามารถและ
ค่าตอบแทนให้สอดคล้องกัน (Competency - based payment) 

(๕) จัดทําฐานข้อมูลบุคลากรสูงอายุที่ประสงค์จะทํางานเพ่ือหารายได้และ/หรือเพ่ือสังคม โดยมีประวัติ 
ความรู้ ประสบการณ์อย่างละเอียดพอควร เพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนๆ สามารถย่ืนข้อเสนอในการจัดจ้างหรือ
ชักชวนเข้าร่วมทํากิจกรรมเพ่ือสังคมร่วมกันได้โดยตรง โดยจะต้องมีเจ้าภาพในการบริหารฐานข้อมูล 
ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

 
นอกจากนี้งานศึกษานี้มีข้อเสนอแนะการบริหารจัดการในการกําหนดการขยายอายุเกษียณของลูกจ้าง 

ในระบบ ดังน้ี 
(๑) ถ้าจะใช้วิธีการบังคับด้วยกฎหมาย ควรประเมินสถานการณ์ตลาดแรงงานว่าขาดแคลนบุคลากรใน

อาชีพอะไร หรืออุตสาหกรรมหรือบริการอะไรเสียก่อน เพ่ือนํามาใช้เป็นข้อมูลในการขยายอายุเกษียณ
ว่าจะขยายกับลูกจ้างเอกชนทุกอาชีพหรือเฉพาะบางอาชีพ 
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(๒) การขยายเกษียณอายุของภาคเอกชนควรอยู่บนพ้ืนฐานของความสมัครใจ 
(๓) เพ่ือความเสมอภาคและความม่ันคงของแรงงาน โดยเฉพาะลูกจ้างเอกชนในระบบ ทางสํานักงาน

ประกันสังคมจะต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษเพ่ือชักจูงใจให้บุคคลกลุ่มน้ีได้รับความม่ันคงในบ้ันปลาย
ของชีวิต 

(๔) ควรส่งเสริมให้แรงงานในระบบมีสัญญาจ้างซึ่งระบุกําหนดอายุเกษียณ และมีโครงสร้างเงินเดือน
อย่างชัดเจน และควรประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายกับนายจ้างที่ไม่นําผู้ประกันตน
มาเข้าระบบ ซึ่งจะช่วยให้ในบ้ันปลายของชีวิตแรงงานมีความมั่นคง (Old - age security) 

(๕) ควรนําระบบการออมประเภทใดประเภทหน่ึงมาครอบคลุมกลุ่มแรงงานนอกระบบเพ่ือให้มี
หลักประกันรายได้ในยามสูงอายุ ปัจจุบันแรงงานกลุ่มน้ีสามารถรับการรักษาพยาบาลเมื่อยาม
เจ็บป่วยได้ฟรีจากนโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal coverage) แต่ไม่มีสิทธิประโยชน์
ด้านการชดเชยรายได้เมื่อเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการทํางาน ไม่มีการประกันชราภาพ ไม่มีการ
ประกันการว่างงาน เป็นต้น ดังน้ันจึงควรวางระบบประกันสังคมเพ่ือแรงงานนอกระบบโดยไม่เป็น
การทําลายระบบเดิม แต่จะเป็นการสร้างทางเลือกให้กับแรงงานนอกระบบเพื่อช่วยเหลือตนเองเมื่อ
ยามชราภาพได้ 

(๖) ไม่ว่ารูปแบบในการกําหนดอายุเกษียณของผู้สูงอายุภาคเอกชนจะออกมาในรูปแบบใดก็ตาม จะต้อง
ทําควบคู่กันไประหว่างระบบบังคับ (โดยใช้กฎหมาย) และการเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจ (ใช้แรงจูงใจ
เป็นแรงผลักดัน) 

 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (๒๕๕๑ข) มีข้อเสนอที่สําคัญเก่ียวกับ

การจ้างงานผู้สูงอายุ ได้แก่ 
(๑) การตัดสินใจของนายจ้างว่าจะจ้างผู้สูงอายุหรือไม่ขึ้นอยู่กับนโยบาย โครงสร้างการผลิต ภาวะเศรษฐกิจ 

ทัศนคติของนายจ้างต่อผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันการมีงานทําของผู้สูงอายุก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติของ
นายจ้างต่อการทํางานของผู้สูงอายุ ความรู้ความสามารถในด้านอาชีพ ความรู้ความสามารถในการ
ปรับตัวของผู้สูงอายุ สุขภาพของผู้สูงอายุ สภาวะเศรษฐกิจ กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน 

(๒) เพ่ือสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีงานทําที่เหมาะสมหลังเกษียณ จําเป็นต้องมีการร่วมกันหลายหน่วยงาน 
ทั้งความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของภาครัฐบาล และหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน และ
เพ่ือสนับสนุนการมีงานทําที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ มาตรการที่สําคัญ คือ 

 ก. ภาครัฐควรดําเนินการ คือประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้สังคมนายจ้างรู้ถึงคุณค่าของแรงงาน
ผู้สูงอายุ การปรับอายุเกษียณ ส่งเสริมการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะ 

 ข. การเสริมสร้างโอกาสการมีงานทําที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุด้วยการใช้มาตรการสนับสนุน 
ให้ผู้สูงอายุได้ทํางานแบบยืดหยุ่น การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดตลาดแรงงานท่ียืดหยุ่น  
การช่วยเหลือผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพอิสระ กระตุ้นนายจ้างให้จัดหางานท่ีเหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ 

 ค. การจัดตลาดนัดแรงงานสําหรับผู้สูงอายุ การพัฒนากฎระเบียบเพ่ือเอ้ือต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ 
การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ มาตรการการให้เงินอุดหนุนค่าจ้างในการจ้างงาน
ผู้สูงอายุ 

 ง. มาตรการโควตาแรงงานสูงอายุ การสร้างศูนย์บริการข้อมูลและศูนย์ติดตามและประเมินผล 
การทํางาน ซึ่งมาตรการเหล่าน้ีบางมาตรการต้องรับผิดชอบร่วมกันหลายหน่วยงาน เช่น การ
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ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้สังคมนายจ้างรู้ถึงคุณค่าของแรงงานผู้สูงอายุ การปรับอายุเกษียณ  
ส่งเสริมการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความรู้และทักษะ การพัฒนากฎระเบียบเพ่ือเอ้ือต่อการจ้างงาน
ผู้สูงอายุ 

 จ. การสนับสนุนการสร้างเครือข่าย มาตรการให้เงินอุดหนุนค่าจ้างในการจ้างงานผู้สูงอายุ และ
มาตรการโควตาแรงงานสูงอายุ นอกจากนั้นบางมาตรการอาจต้องร่วมกับภาคเอกชน เช่น การปรับ
อายุเกษียณ  

 (๓) เพ่ือให้การช่วยเหลือการมีงานทําของผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีระบบและเกิดประสิทธิภาพ ควรศึกษาวิจัย
ในประเด็นต่อไปน้ี เช่น การสร้างความยืดหยุ่นในตลาดแรงงานเพ่ือการทํางานของผู้สูงอายุ การศึกษาลักษณะงาน
บางประเภทที่เหมาะสมกับการทํางานของผู้สูงอายุจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ การพัฒนากฎหมายเพ่ือเอ้ือต่อการ
จ้างงานผู้สูงอายุ ความสําเร็จของการประกอบอาชีพอิสระของผู้สูงอายุ และ การช่วยเหลือการทํางานของผู้สูงอายุ
ที่ทํางานนอกระบบ เช่น ผู้ทํางานในภาคเกษตรกรรม และผู้ทํางานอิสระ เป็นต้น 
 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (๒๕๕๓) นําเสนอรูปแบบของการขยาย
อายุการทํางานของภาคเอกชน โดยแบ่งเป็น ๔ รูปแบบ ได้แก่  

รูปแบบที่ ๑ ขยายอายุการทํางานด้วยการดูแลให้แรงงานในระบบ (ประกันสังคม) ได้รับการคุ้มครอง
ค่าจ้าง และสวัสดิการที่เหมาะสมถ้วนหน้า โดยมีข้อเสนอแนะ คือ เพ่ือให้แรงงานในระบบจํานวน ๙.๒๓ ล้านคน 
เกิดแรงจูงใจอยู่ทํางานนานขึ้น โดยเฉพาะแรงงานในสาขาอุตสาหกรรมและสาขาบริการ จึงเสนอให้มีการยกระดับ
มาตรฐานการดูแลแรงงานในระบบเหล่าน้ีให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานโดยถ้วนหน้า และควรพิจารณา
เพ่ิมเติมสิทธิประโยชน์ให้กับแรงงานในระบบประกันสังคมโดยไม่เพ่ิมเงินสมทบ โดยการบริหารจัดการกองทุนอย่าง
ชาญฉลาดและอย่างมืออาชีพ 

รูปแบบที่ ๒ ขยายอายุการทํางานด้วยการนําแรงงานที่ยังตกค้างอยู่นอกระบบประกันสังคมเข้าระบบ 
โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ๑) การให้ความรู้และความเข้าใจกับแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
ที่มีอายุน้อยและยังเป็นโสด ๒) การเคลื่อนย้ายแรงงานนอกภาคเกษตร เพ่ิมโอกาสให้แรงงานเข้ามาอยู่ในระบบ
มากขึ้น ทําให้แรงงานมีความมั่นคงมากข้ึน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๓) การให้ความสนใจกับแรงงานในระดับล่างและ
ระดับกลาง ซึ่งมีแนวโน้มในการที่จะเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากกว่ากลุ่มผู้บริหาร ๔) พิจารณาให้ต้นทุนของการ
เข้าสู่ระบบประกันสังคม (Contributions) มีความสมเหตุสมผลสําหรับพนักงานระดับกลางและระดับล่าง เน่ืองจาก
การศึกษาพบว่าถ้ารายได้ต่อเดือนสูงขึ้น โอกาสท่ีแรงงานจะเข้าสู่ระบบจะมีมากขึ้น  

รูปแบบที่ ๓ การขยายอายุเกิดสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพของแรงงานในระบบประกันสังคม จาก ๕๕ ปี 
เป็น ๖๐ ปี โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ๑) การขยายอายุการทํางานควรเริ่มที่สถานประกอบการขนาดใหญ่ก่อน เน่ืองจาก
มีความมั่นคงทางด้านผลตอบแทน และมีการออมเพื่อเกษียณอายุ โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายจากกลุ่มลูกจ้างที่มี 
เงินออมไม่เพียงพอ มีรายได้น้อย และมิได้ทํางานในภาคอุตสาหกรรม ๒) ปรับแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ เพ่ือขยายอายุเกิดสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ จาก ๕๕ ปี เป็น ๖๐ ปี ๓) ผู้มีอายุ ๕๕ ปี และยังคง
ทํางานอยู่ต่อไปอาจจะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษ หรือควรได้รับการอุดหนุนค่าจ้างให้แก่สถาน
ประกอบการที่ว่าจ้างแรงงานสูงอายุต่อไป (แก้กฎหมาย) 

รูปแบบที่ ๔ การขยายอายุการทํางานด้วยการขยายประกันสังคมสู่ผู้ทํางานนอกระบบ โดยมีข้อเสนอแนะ 
คือ ๑) การปรับรูปแบบมาตรา ๔๐ ในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๔๐ คือ ปรับรูปแบบเงินสมทบใหม่ 
ในมาตรา ๔๐ โดยให้มีการสมทบร่วมกันระหว่างผู้ประกันตน (แทนนายจ้างและลูกจ้าง) และรัฐบาลร่วมสมทบ 
และปรับปรุงรูปแบบสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมทุกประการ เช่นเดียวกับมาตรา ๓๓  ยกเว้นการประกันการว่างงาน 



บทท่ี ๓ – หน้า ๒๔ 
 

๒) การปรับแก้พระราชกฤษฎีกากําหนดลูกจ้างตามมาตรา ๔ (๖) ซึ่งระบุว่า “กิจการหรือลูกจ้างอ่ืนตามที่ได้กําหนด 
ในพระราชกฤษฎีกา” ไม่ให้ใช้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ บังคับ (โดยจะยกเลิกไปทั้งหมดก็ได้)  
 

สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (๒๕๕๓ก) เสนอข้อเสนอด้านนโยบายและ
มาตรการต่างๆ ได้แก่  

๑) ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ประกอบการ ได้แก่ งานที่ผู้ประกอบการควรมอบให้กับผู้สูงอายุทํา ควรเป็นงาน 
ที่มีความยืดหยุ่นทั้งเวลาทํางานและภาระงาน ควรปรับสภาพแวดล้อมการทํางานให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ควรให้
โอกาสผู้สูงอายุได้รับการฝึกอบรมเหมือนพนักงานทั่วไป 

๒) ข้อเสนอแนะสําหรับพนักงานสูงอายุ เพ่ือที่ผู้สูงอายุจะมีโอกาสอยู่ในชีวิตการทํางานยาวข้ึน ผู้สูงอายุ
ต้องฝึกฝนตนเองให้มีทักษะที่ทันสมัยเสมอ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลาต้ังแต่อยู่ในวัยทํางาน พนักงานทุกคนต้องดูแล
สุขภาพต้ังแต่อยู่ในวัยทํางานให้แข็งแรง ปราศจากโรคเรื้อรังที่คอยบ่ันทอนชีวิตการทํางาน รับประทานอาหารถูก
สุขลักษณะและออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ 

๓) ข้อเสนอต่อรัฐบาล ได้แก่ 
 (๑) รัฐบาลควรกําหนดนโยบายและมาตรการเก่ียวกับการส่งเสริมสนับสนุนการทํางานของผู้สูงอายุ

ให้เป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการทํางานของผู้สูงอายุและลดภาระการคลังของรัฐบาลเก่ียวกับการ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ อันจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

 (๒) การออกกฎหมายขยายอายุการทํางานในระบบ โดยในส่วนของราชการและรัฐวิสาหกิจ รัฐบาล
ควรแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการเกษียณอายุของราชการ ให้ขยายอายุการเกษียณทางการออกไปเป็น ๖๔ ปี 

 (๓) สําหรับอาชีพหรือตําแหน่งงานท่ีต้องใช้แรงงาน หรือต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของคน
จํานวนมาก อาจให้เลือกอายุเกษียณของตนเองได้โดยการพิจารณาเร่ืองของสุขภาพ ภาระงาน ความรับผิดชอบ 
ประกอบกัน ถ้าให้คนกลุ่มน้ีเกษียณก่อนพนักงานกลุ่มอ่ืนๆ ก็อาจต้องให้เงินบําเหน็จมากกว่าคนกลุ่มอ่ืนๆ เพ่ือเป็น
การชดเชย 

 (๔) ผู้ที่จะทํางานต่อหลังอายุ ๖๐ ปี จะได้รับเงินเดือนสูงสุดไม่เกินเดือนสุดท้ายของที่เคยได้รับก่อน
อายุ ๖๐ ปี แต่ต้องไม่ตํ่ากว่าค่ากลางระหว่างเงินเดือนเริ่มต้นและเงินเดือนสูงสุดของตําแหน่งน้ันๆ 

 (๕) การออกกฎหมายเก่ียวกับการห้ามเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม 
โดยเน้ือหาของกฎหมายฉบับน้ีควรครอบคลุมการห้ามใช้อายุเป็นเกณฑ์ในการจ้างงาน รัฐบาลต้องสนับสนุนให้สังคม
ยอมรับว่าทุกคนในสังคมมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องการศึกษาและการเข้ารับการฝึกอบรม และบทลงโทษสําหรับ
การจ้างงานที่เลือกปฏิบัติ 

 (๖) รัฐบาลควรให้เงินอุดหนุนแก่สถานประกอบการที่จ้างงานผู้สูงอายุหรือลดหย่อนภาษีแก่สถาน
ประกอบการที่จ้างแรงงานผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการจ้างผู้สูงอายุทํางานต่อ หรือรับ
พนักงานสูงอายุเข้าทํางานใหม่ 

 (๗) รัฐบาลต้องประกาศให้สังคมรับรู้เกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม ที่มี
ผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม เพ่ือทุกคนจะได้เข้าใจสถานการณ์และเต็มใจที่จะปฏิบัติตามนโยบายของ
รัฐบาล หน่วยธุรกิจจะได้เตรียมตัววางแผนกําลังคนใหม่ และจะได้ตระหนักถึงภาระที่ทุกคนต้องรับผิดชอบผู้สูงอายุ
ร่วมกัน 

 (๘) รัฐบาลต้องทําให้ผู้ประกอบการรู้ว่า ผู้ทํางานสูงอายุมีโอกาสเจ็บป่วยสูง และผู้สูงอายุบางคนมี
โรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ เพ่ือว่าผู้ประกอบการจะได้จัดบริการด้านสาธารณสุขเบ้ืองต้นประจําองค์กร จัดเตรียม
สวัสดิการด้านอ่ืนๆ สําหรับผู้สูงอายุ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทํางาน 



บทท่ี ๓ – หน้า ๒๕ 
 

 (๙) ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยขยายสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ
จาก ๕๕ ปี เป็น ๖๐ ปี หรือมากกว่า ข้อดีคือเป็นการจูงใจแรงงานที่อยู่ในระบบให้ทํางานยาวขึ้น รายได้ที่จะได้รับ
หลังเกษียณเพ่ิมขึ้นเพียงพอต่อการดํารงชีวิตช่วงหลังเกษียณ ขณะเดียวกันการที่แรงงานสูงอายุยังอยู่ในระบบ
ประกันสังคม แรงงานเหล่าน้ีจะยังได้รับการคุ้มครองในกรณีเจ็บป่วย ประสบอันตราย เงินสงเคราะห์กรณีหยุดงาน 
ค่าทําศพและเงินสงเคราะห์ทายาท ได้รับการคุ้มครองถ้าว่างงาน ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระด้านสวัสดิการของภาครัฐลง 
 

สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (๒๕๕๓ข) เสนอแนวทางในการสร้างโอกาส
การมีงานทําของผู้สูงอายุในด้านนโยบาย กฎหมาย และการปฏิบัติ ดังน้ี 

๑) ด้านนโยบาย 
 (๑) นโยบายสร้างโอกาสการมีงานทําของผู้สูงอายุทั้งในระบบและนอกระบบ คือ 
  ภาคในระบบ - ให้มีการขยายอายุเกษียณแบบค่อยเป็นค่อยไปและเป็นไปตามความสมัครใจ 

โดยภาครัฐให้ขยายอายุเกษียณจาก ๖๐ ปี เป็น ๖๓ ปี และ ๖๕ ปี ส่วนภาคเอกชน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขยาย
อายุเกษียณจาก ๕๕ ปี เป็น ๕๘ ปี หรือ ๖๐ ปี (ยกเว้นภาคเอกชนท่ีมีการขยายอายุการทํางานไปแล้วมากกว่าน้ี) 
โดยนายจ้างจ่ายเงินสมทบประกันสังคมด้วย เพ่ือให้ภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งตลาดแรงงานมีการปรับตัวใน
ระยะแรก แล้วทําการประเมินผลก่อนค่อยดําเนินการต่อไป โดยภาครัฐบาลขณะน้ีมีคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและ
สังคมกําลังดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของนายจ้างและลูกจ้างเก่ียวกับการขยายอายุเกษียณ และการส่งเสริม
การทํางานหลังเกษียณ 

  ภาคนอกระบบ - ส่งเสริมผู้สูงอายุทั้งที่ประกอบอาชีพอิสระ/รายบุคคล และที่รวมกลุ่ม ให้สามารถ
เข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ เช่น กองทุนผู้สูงอายุ ฯลฯ และเข้าถึงการอบรมทักษะในการประกอบอาชีพ 

 (๒) นโยบายส่งเสริมการมีงานทําของผู้สูงอายุ ทั้งก่อนเป็นผู้สูงอายุและที่เป็นผู้สูงอายุ ให้มีการ
เตรียมการสู่การเป็นผู้สูงวัย ทั้งด้านอาชีพ การออม สุขภาพ และการศึกษาต่อเน่ืองของคนก่อนเกษียณ โดยการ
ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดแนะแนวอาชีพแก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และลูกจ้างที่กําลัง
จะเกษียณอายุ (ประมาณ ๑ - ๒ ปีก่อนเกษียณ) เพ่ือให้ผู้ที่กําลังเกษียณสามารถเลือก/เตรียมตัว ด้านอาชีพการงาน
ก่อนการเกษียณอายุ และตัวผู้สูงอายุจะได้มีการเตรียมการท้ังในด้านการหาความรู้เพ่ิมเติมในงานที่ตนเองต้ังใจจะทํา 
และการวางแผนการทํางานต่อไป ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของแต่ละบุคคลและสถานที่ทํางาน/หน่วยงานน้ันๆ 

 (๓) มีนโยบายส่งเสริมการมีงานทําของผู้สูงอายุในรูปของการรวมกลุ่ม เน่ืองจากงานที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ ควรเป็นงานที่ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มกันให้มากขึ้น (เช่น วิสาหกิจชุมชน OTOP กลุ่มอาชีพ กลุ่มสหกรณ์
การเกษตร กลุ่มออมทรัพย์) และควรส่งเสริม/ประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะอาชีพ 
และมีการจัดการงานอาชีพผู้สูงอายุโดยท้องถิ่น (เช่น อบต. อบจ. เทศบาล) ที่เช่ือมโยงกับอาชีพที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความต้องการบริโภคของคนในท้องถิ่น 

 (๔) การจัดต้ังกองทุนเพ่ือการพัฒนาอาชีพผู้สูงวัย (อาจเป็นกองทุนใหม่หรือรัฐสมทบเพ่ิมขึ้นในกองทุน
ผู้สูงอายุที่มีอยู่แล้ว) เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างงานในระดับภูมิภาค/จังหวัดเพื่อคนสูงวัย ที่สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ - สังคม และทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่ โดยจังหวัดสามารถขอเงินกองทุนเพ่ือไปดําเนินการ เพ่ือให้กลุ่ม
ผู้สูงอายุได้เข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ 

๒) ด้านกฎหมายควรมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานสูงอายุ ทั้งในด้านค่าจ้าง สวัสดิการ ความปลอดภัยใน
การทํางาน และการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ รวมท้ังกฎหมายการจ้างงานบางช่วงเวลา (Part - time job) เพ่ือส่งเสริม
ให้นายจ้างยืดการจ้างแรงงานสูงอายุออกไป ทั้งงานในรูปแบบเต็มเวลาและบางช่วงเวลา 
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๓) ด้านการปฏิบัติ 
 (๑) ด้านนโยบายการขยายอายุเกษียณ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และแรงงานจังหวัด ควรมี

การจัดประชุมทําความเข้าใจกับภาคเอกชนทุกฝ่าย ทั้งนายจ้าง  สหภาพแรงงานและลูกจ้าง ให้เห็นความจําเป็น
และความสําคัญของการขยายอายุการทํางาน/เกษียณ (เช่น การส่งเสริมรายได้ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แรงงานในบางตําแหน่ง การยืดอายุกองทุนประกันสังคม และการลดการพ่ึงพาลูกหลานของผู้สูงอายุ เป็นต้น) และ
เตรียมการในด้านการประกันสังคมเพ่ือรองรับการขยายอายุเกษียณ 

 (๒) การบูรณาการส่งเสริมการมีงานทําของผู้สูงอายุในกระทรวงแรงงาน การบูรณาการอาจทําได้โดย
ใช้แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงเป็นตัวต้ัง ที่มีการกําหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จัดทําขึ้น
สําหรับงบประมาณในแต่ละปี  และให้มีความต่อเน่ือง ครอบคลุมระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี ซึ่งในการจัดทําแผน
ควรมีหน่วยงานทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะหน่วยงานในระดับกรม ได้แก่ สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สํานักงานประกันสังคม 
สํานักตรวจและประเมินผล  ดังน้ัน แต่ละหน่วยงานที่ทํางานเก่ียวข้องกับการส่งเสริมอาชีพเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีงานทํา  
มีรายได้ ควรจะคิดโครงการ/กิจกรรม และนําไปประกอบในแผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการทํางาน
ร่วมกันทั้งในระดับกระทรวงและระดับจังหวัด โดยมีสํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
เป็นหน่วยงานกลาง ในการประสาน (Focal point) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง เพื่อให้เกิดการ 
บูรณาการในระดับกระทรวง และขับเคล่ือนนโยบายส่งเสริมการมีงานทําของผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด
และระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ซึ่งจะนําไปสู่เป้าหมายเดียวกัน รวมทั้งการประสานงาน
และบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 

 (๓) หน่วยงานที่เป็นผู้ประสานงาน (สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) 
ควรหาช่องทางในการบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง ในการส่งเสริมการมีงานทําของ
ผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบ ในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น โดยการประสานงานกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพ่ือการขับเคลื่อนงานลงสู่สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด 
และ อบต. ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง 

 (๔) สํานักตรวจและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ควรมีการติดตามประเมินผล
โครงการ/กิจกรรม ทั้งในระดับจังหวัดและระดับพ้ืนที่ เพ่ือนําไปปรับปรุงรูปแบบการส่งเสริมการมีงานทําของผู้สูงอายุ 
และแก้ไขอุปสรรค ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของกลุ่มว่าประสบความสําเร็จหรือไม่ อย่างไร 

 (๕) ด้านกฎหมาย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ควรมีการเพ่ิมเติมประเด็นเรื่องการเลือกปฏิบัติ
ต่อผู้สูงอายุในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายคุ้มครองแรงงานบางช่วงเวลา ทั้งใน
ประเด็นเรื่องค่าจ้าง สวัสดิการ ความปลอดภัย และการเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้าง ซึ่งมีการร่างไว้แล้ว และนํามาปรับปรุง
ให้ครอบคลุมเรื่องการทํางานบางช่วงเวลาของผู้สูงอายุ 
 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๕๑ข) ศึกษาแนวทางการส่งเสริม
การมีงานทําของผู้สูงอายุ โดย มีแนวทางการส่งเสริมการมีงานทําในผู้สูงอายุ ดังน้ี 

๑) การจัดทําข้อมูลผู้สูงอายุ เป็นมาตรการเร่งด่วนที่จําเป็นต้องดําเนินการเป็นลําดับแรก เน่ืองจากข้อมูล 
ที่ได้จะเป็นส่วนสําคัญย่ิงต่อการวางแผนกําหนดนโยบายส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพต่อไป โดยภาครัฐ
ควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บควรเป็นข้อมูลที่สามารถ
สะท้อนถึงศักยภาพของผู้สูงอายุแต่ละราย โดยควรจําแนกข้อมูลดังกล่าวออกเป็น ๓ กลุ่มสูงอายุ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ
ที่มีศักยภาพ กลุ่มที่พอช่วยเหลือตนเองได้ และกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ นอกจากน้ี ต้องรวบรวมข้อมูลให้อยู่
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ในรูปฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้งานได้ทันที พร้อมทั้งต้องมีการปรับปรุงฐานข้อมูลเป็นระยะๆ เพ่ือความ
สมบูรณ์ถูกต้อง 

๒) การทบทวนเกณฑ์การเกษียณอายุ เป็นมาตรการเร่งด่วนลําดับที่สองที่ต้องดําเนินการ เน่ืองจากปัจจุบัน
ประชากรไทยมีค่าอายุขัยเฉลี่ยที่ยาวนานขึ้น ประกอบกับงานบางประเภทเป็นงานที่เน้นความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ ดังน้ันการทบทวนเกณฑ์การเกษียณอายุจึงเป็นเรื่องจําเป็น ช่วงแรกอาจกําหนดเป็นโครงการขยาย
เกณฑ์อายุเกษียณตามความสมัครใจ เพ่ือให้หน่วยงานที่มีผู้สูงอายุทํางานอยู่ได้มีโอกาสในการปรับตัว และกําหนด
ระยะเวลาการขยายเกณฑ์อายุเกษียณเป็นช่วงเวลาสั้นๆ เพ่ือสามารถประเมินความเหมาะสมและผลกระทบ หาก
การขยายเกณฑ์อายุเกษียณประสบปัญหา อุปสรรค จําเป็นต้องหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพ่ือนําไปสู่การกําหนด
เกณฑ์การเกษียณอายุที่เหมาะสมมากที่สุดต่อไป 

๓) การกําหนดลักษณะบางประเภทของงานและอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมเป็นมาตรการที่ต้องดําเนินการ
ควบคู่ไปกับการทบทวนเกณฑ์การเกษียณอายุ เน่ืองจากผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการทํางานน้อยกว่าแรงงาน
ปกติ ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย และด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ดังน้ันภาครัฐจําเป็นต้องกําหนดลักษณะประเภท
ของงานและอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมสําหรับการจ้างงานผู้สูงอายุ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาคการผลิตในระบบ
เศรษฐกิจ และภาครัฐอาจกําหนดประเภทของงานที่สงวนไว้ส่วนหน่ึงเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุ อาทิ งานบริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขนอกเวลาราชการ งานท่ีปรึกษาในหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ งานบริการด้าน
ภาษาในสนามบิน งานวิทยากรในสถานศึกษา พิพิธภัณฑ์ และสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ งานนิเทศ งานติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น ทั้งน้ี อัตราค่าจ้างที่เหมาะสมต่อการจ้างงานผู้สูงอายุควรกําหนดขึ้นใหม่ โดยคณะทํางานซึ่งอาจ
ประกอบด้วยตัวแทน ๓ ฝ่าย ได้แก่ ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ตัวแทนฝ่ายแรงงานสูงอายุ และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือกําหนดอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับ โดยในเบื้องต้นคณะทํางานฯ อาจพิจารณา
กําหนดค่าจ้างจากปัจจัยลักษณะหรือประเภทงาน รูปแบบการทํางาน และคุณวุฒิ คุณสมบัติ  ความสามารถ และ
ประสบการณ์ 

๔) การเพ่ิมโอกาสในการทํางานแก่ผู้สูงอายุ เป็นมาตรการเสริมเพ่ือสร้างช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม
ในตลาดแรงงานของผู้สูงอายุ โดยการทํางานของผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นการทํางานนอกระบบที่มีหลากหลายรูปแบบ 
อีกทั้งผู้สูงอายุมีความพร้อมที่แตกต่างกันต่อการทํางาน ดังน้ันภาครัฐอาจกําหนดมาตรการเพ่ิมโอกาสในการทํางาน
แก่ผู้สูงอายุ ในหลากหลายแนวทาง อาทิ การทํางานแบบบางเวลา (Part - time working) ที่กําหนดช่ัวโมงการทํางาน
ที่ยืดหยุ่น (Flexible hours) การแบ่งภาระงานกับบุคคลอ่ืน (Job sharing) การทํางานช่ัวคราว (Temporary work) 
หรือการทํางานแบบสัญญาระยะสั้น (Short - term Contracts) การจ้างงานใหม่ในฐานะที่ปรึกษา 

 
 ๓.๒.๓ นโยบายการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมผู้สูงอายุ 
 นโยบายในกลุ่มนี้เป็นนโยบายสนับสนุนรองรับกับการสร้างสภาพแวดล้อมให้กับการจ้างงานผู้สูงอายุ
การสร้างและการเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานผู้สูงอายุ และการวางแผนรายได้ สวัสดิการของผู้สูงอายุ รวมถึง
การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สังคม ในการบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีงานศึกษาดังน้ี 

 
 สภาท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ และกระทรวงแรงงาน (๒๕๔๙ก) ได้พิจารณามุมมองของรายได้
ของผู้สูงอายุ โดยเน้นที่ระบบกองทุน ภาษี และการสร้างระบบการออม คือ ๑) พิจารณายกเลิกเก็บภาษีเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการและเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของลูกจ้าง ๒) ทบทวนระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ
ว่าสามารถรองรับและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีเกิดขึ้นได้หรือไม่ ๓) สร้างระบบการออม
ให้กับผู้ใช้แรงงานเพ่ือมีเงินไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุ และให้มีการทบทวนระบบประกันสังคมกรณีชราภาพให้มีการบริหาร
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จัดการและจ่ายเงินทดแทนที่เหมาะสม ๔) รณรงค์ให้คนมีนิสัยรักการออมและรักษาสุขภาพอนามัยต้ังแต่วัยหนุ่มสาว
เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุจะได้มีเงินไว้ใช้จ่ายและมีสุขภาพดี และ ๕) สร้างทัศนคติของผู้สูงอายุให้เห็นคุณค่าของตนเอง 
พร้อมที่จะทํางานและนําประสบการณ์มาทําประโยชน์ให้ครอบครัว สังคม และประเทศ 

 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (๒๕๕๑ก) เสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบ

การออมสําหรับวัยเกษียณ คือ ๑) สําหรับผู้ที่ทํางานในภาครัฐ ควรเป็นการออมแบบหลายช้ัน (Multi pillar) เพ่ือ
ส่งเสริมให้มีหลักประกันรายได้ และเป็นเคร่ืองมือระดมเงินออมเพ่ือความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ ควรจัดรูปแบบการ
ออมเพ่ือเกษียณนอกเหนือจากเงินบํานาญจากงบประมาณ และควรให้แรงจูงใจหลายด้านโดยเฉพาะการลดหย่อน
ภาษี เพ่ือจูงใจให้ผู้ที่มีเงินเหลือจากการใช้จ่าย นําไปลงทุนเพ่ือเป็นเงินออมสะสมไว้ใช้จ่ายยามสูงอายุ ๒) ปัจจุบันผู้
ที่ทํางานภาคเอกชนในระบบมีการออมขั้นพ้ืนฐาน เป็นการออมภาคบังคับตามกฎหมายและบริหารโดยรัฐบาล 
ส่วนการออมชั้นที่ ๓ เป็นการออมเพื่อเกษียณอายุโดยสมัครใจ เช่น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident fund) 
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และประกันชีวิตแบบเงินได้ประจํา ซึ่งการออม
ในรูปแบบเหล่านี้ที่มีอยู่แล้วต้องสนับสนุนให้มีอยู่ต่อไป ๓) ควรพิจารณาขยายกําหนดอายุเกษียณของกองทุน
ประกันสังคม (กรณีชราภาพ) ออกไปจนถึง ๖๐ ปี เพ่ือความย่ังยืนของกองทุน ๔) ควรพยายามเพ่ิมประโยชน์ทดแทน
จากกองทุนประกันสังคม (กรณีชราภาพ) โดยการส่งเสริมให้ลูกจ้างภาคเอกชนในระบบทํางานต่อไปในช่วงที่อายุยัง
ไม่ถึง ๕๕ ปี (ช่วงรอรับผลประโยชน์) ๕) พิจารณาเพ่ิมอัตราเงินสมทบ เพ่ิมเพดานการคํานวณเงินสมทบจากฐานของ
ค่าจ้างขั้นสูงโดยสมัครใจ 
 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๕๑ก) ได้เสนอนโยบายในการสร้าง
บทบาทขององค์กรเอกชนในการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ 

๑) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมมากย่ิงขึ้น โดยเปิดโอกาสให้กับผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนที่อาศัยในการทํากิจกรรมกับผู้สูงอายุ เน้นกระบวนการให้ผู้สูงอายุมีความสุข ต้องมีการ
วิเคราะห์ถึงรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่มีความแตกต่างกัน เช่น รูปแบบของผู้สูงอายุในเมืองกับผู้สูงอายุ
ในชนบท 

๒) เตรียมความพร้อมของตลาดแรงงานเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ เพ่ือรองรับจํานวนผู้สูงอายุที่จะเพ่ิมขึ้น
ในอนาคต รัฐควรมีการเตรียมความพร้อมบุคลากรในส่วนที่ทําหน้าที่เอ้ืออํานวยให้กลุ่มผู้สูงอายุมีกิจกรรมมากกว่า
การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในส่วนของงานสังคมสงเคราะห์ เน่ืองจากการทํางานพบว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคล 
ที่ยังมีศักยภาพในการดูแลตนเอง และยังสามารถช่วยเหลือบุคคลอ่ืนได้ อีกทั้งยังมีความรู้ที่ได้สะสมจากประสบการณ์
ชีวิต ดังน้ันการจัดให้มีบุคลากรทําหน้าที่เอ้ืออํานวยให้เกิดพ้ืนที่สําหรับผู้สูงอายุจึงมีความจําเป็นมากในอนาคต 

๓) รัฐควรสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ 
โดยการเตรียมบุคลากรที่มีความชํานาญเป็นพิเศษกับกลุ่มผู้สูงอายุ การกําหนดแผนการทํางานที่จะพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ โดยมีการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินรายโครงการและรายปีต่อเนื่องแทนเงินบริจาคจาก
ต่างประเทศ งบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ส่วนกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่นในปัจจุบัน
ด้านผู้สูงอายุมีน้อยมาก 

๔) การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการทํางานองค์กรพัฒนาเอกชนในฐานะของอาสาสมัครที่จะทํางาน
พัฒนาร่วมกันและมีค่าตอบแทนเป็นแบบอาสาสมัคร และต้องการผู้สูงอายุที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะ
จากภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
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๕) การเตรียมความพร้อมของชุมชนในการที่จะช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุเน่ืองจากในชุมชนจะประกอบด้วย
กลุ่มผู้สูงอายุที่มีลักษณะแตกต่างกัน ผู้สูงอายุบางลักษณะก็จําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษ
จากชุมชน เช่น ในกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลําพังหรืออยู่เฉพาะคู่ของผู้สูงอายุเอง โดยองค์กรพัฒนาเอกชนส่วนใหญ่ 
ไม่เห็นด้วยที่จะนําเอาผู้สูงอายุมารวมกันในลักษณะบ้านพักคนชรา เน่ืองจากมองว่าการที่เอาผู้สูงอายุออกจากชุมชน 
ที่เคยอยู่มานานจะยิ่งทําให้ผู้สูงอายุมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตมากกว่ายังคงอาศัยอยู่ในชุมชน แต่การที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนและมีผู้ทําหน้าที่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจะเป็นการทํางานที่เหมาะสมมากกว่า 

๖) เตรียมความพร้อมของบุคลากร นักพัฒนาชุมชนที่เข้าใจถึงบริบทของชุมชน นักวิชาการ (นักวิจัย) ที่จะ
ทําหน้าที่เสริมความรู้หรือทักษะให้กลุ่มแกนนําของผู้สูงอายุได้มีความรู้ที่จะสามารถถอดบทเรียนหรือองค์ความรู้ที่มีอยู่
ได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดหรือเผยแพร่ความรู้ได้ นักสังคมสงเคราะห์หรืออาสาสมัครสังคมสงเคราะห์
ในระดับชุมชน เพ่ือทําหน้าที่ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลําพังในชุมชนหรืออาศัย
อยู่เป็นคู่ การเสริมศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่แล้วในชุมชนหรือพ้ืนที่ ให้มีทักษะเพ่ิมเติมในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ
งานพัฒนาผู้สูงอายุ เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาจารย์ในสถานศึกษา เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๕๑ข) มีข้อเสนอเกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมด้านสุขภาพ สภาพแวดล้อมในที่ทํางาน และการให้บริการต่างๆ ได้แก่ 

๑) มาตรการด้านสุขภาพ การดูแลสุขภาพให้แก่แรงงานผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่จําเป็น เน่ืองจากความพร้อม
ด้านสุขภาพนับเป็นส่วนสําคัญต่อการทํางานของผู้สูงอายุ ดังน้ันภาครัฐอาจมีมาตรการสนับสนุนการจัดโครงการ
บริการด้านการรักษาสุขภาพ และการรักษาพยาบาลแก่แรงงานผู้สูงอายุในหน่วยงาน/สถานประกอบการ เช่น การ
ให้บริการตรวจสุขภาพประจําปี เป็นต้น 

๒) มาตรการด้านสภาพแวดล้อมในที่ทํางาน การป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในที่ทํางาน
เป็นอีกสิ่งหน่ึงที่จําเป็นต้องคํานึงถึง เพราะการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมของที่ทํางานให้มีความปลอดภัยจะทําให้
ผู้สูงอายุสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการสนับสนุนมาตรการดังกล่าว ภาครัฐอาจจัดต้ังหรือมอบหมาย
ให้หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงรับผิดชอบในการให้คําปรึกษา แนะนํา และตรวจสอบด้านความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการที่มีการจ้างแรงงานสูงอายุ โดยออกกฎและจัดทําคู่มือการจัดสภาพแวดล้อมในที่ทํางานสําหรับผู้สูงอา
ยูที่ชัดเจน กล่าวคือ  สถานที่ทํางานของผู้สูงอายุควรเป็นสถานท่ีซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกเฉพาะแก่ผู้สูงอายุ เช่น ห้องนํ้า ทางเดิน และแสงสว่าง เป็นต้น 

๓) มาตรการด้านการให้บริการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง การเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานผู้สูงอายุในด้านต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับด้านแรงงาน จะเป็นส่วนสําคัญที่สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีโอกาสคงอยู่ในตลาดแรงงาน ซึ่งบริการดังกล่าว 
ได้แก่ 

 - การบริการด้านการคมนาคม ภาครัฐควรดําเนินการจัดบริการการคมนาคมที่อํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะมากย่ิงขึ้น 

 - การสนับสนุนทางการเงิน ภาครัฐอาจพิจารณาจัดต้ังกองทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุเพ่ือเป็นแหล่งทุน
ในการประกอบธุรกิจ 

 - การสนับสนุนทางการตลาด ภาครัฐควรดําเนินการมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสนับสนุน
ช่องทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ผู้สูงอายุได้ผลิตขึ้น อาทิ การพัฒนาเว็บไซด์สําหรับการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 
การจัดงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้สูงอายุ เป็นต้น 

๔) การจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคม มาตรการจัดต้ังศูนย์บริการทางสังคมเป็นมาตรการที่จําเป็นเน่ืองจาก
ประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้น้ี แต่ในปัจจุบันน้ียังไม่มีหน่วยงานใดที่ทําหน้าที่หรือรับผิดชอบ
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ดําเนินการด้านผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ ดังน้ัน การจัดต้ังศูนย์บริการทางสังคมจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพของไทย อีกทั้งเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือให้ประชากร
ผู้สูงอายุสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ อน่ึง การจัดต้ังศูนย์บริการทางสังคมน้ีควรมีลักษณะเป็นศูนย์บริการ
ครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งให้ทั้งบริการและความช่วยเหลือครอบคลุมทุกด้านสําหรับประชากร
ผู้สูงอายุ อาทิ ด้านการทํางานของผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ด้านการกระตุ้นการรับรู้สิทธิประโยชน์ และ
บริการสําหรับผู้สูงอายุ 

๕) การปรับเปลี่ยนทัศนคติการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ ภาครัฐจําเป็นต้องมีมาตรการต่างๆ เพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของนายจ้างและเพ่ือส่งเสริมไม่ให้นายจ้างเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ เน่ืองจากทัศนคติของนายจ้าง
ต่อแรงงานผู้สูงอายุเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจ้างงานประชากรผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจ้างงาน
ในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มักเห็นว่า การจ้างแรงงานผู้สูงอายุจะทําให้องค์กรมีต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
แรงงานเพ่ิมสูงขึ้น  ซึ่งมาตรการดังกล่าวควรจะคลอบคลุมขั้นตอนการพิจารณาจ้างงานท้ังหมด ขณะเดียวกันจะต้อง
ดําเนินมาตรการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ครอบครัวและสังคมต่อ
การส่งเสริมการทํางานในผู้สูงอายุ 

๖) การสร้างมาตรการเพ่ือจูงใจให้ประชากรผู้สูงอายุมีความต้องการทํางานต่อไป เป็นมาตรการที่ต้องกระทํา
ควบคู่กับการสร้างมาตรการเพ่ือจูงใจให้ผู้ประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสนับสนุนให้มีการจ้างงาน
ประชากรผู้สูงอายุ ซึ่งรูปแบบการสร้างแรงจูงใจอาจเป็นไปในลักษณะ ดังน้ี 

 ก. มาตรการสร้างแรงจูงใจสําหรับผู้สูงอายุ ผลประโยชน์ทางการเงินเป็นปัจจัยหน่ึงที่สามารถสร้าง
แรงจูงใจสําหรับแรงงานผู้สูงอายุในการตัดสินใจที่จะทํางานต่อไปซึ่งสามรถกําหนดได้ในหลาย
แนวทาง อาทิ การยกเว้นภาษีเงินได้จากผลตอบแทนท่ีแรงงานผู้สูงอายุได้รับจากการทํางาน  
การยกเว้นเบ้ียประกันสังคมสําหรับแรงงานผู้สูงอายุ และผลประโยชน์ด้านสวัสดิการสําหรับ
แรงงานผู้สูงอายุ อาทิ การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 ข. มาตรการสร้างแรงจูงใจสําหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผลประโยชน์ทางการเงินที่ให้
สําหรับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีมีการจ้างงานประชากรผู้สูงอายุ อาทิ การให้สิทธิ
ลดหย่อนภาษีสําหรับสถานประกอบการที่จ้างแรงงานผู้สูงอายุ การลดเบ้ียประกันสังคมในส่วนที่
นายจ้างจะต้องจ่ายสบทบให้แก่ลูกจ้างที่เป็นแรงงานผู้สูงอายุ และการให้รางวัลแก่สถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่ส่งเสริมการจ้างแรงงานประชากรผู้สูงอายุ 

๗) การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ 
 ก. มาตรการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ มาตรการน้ีมีความสําคัญ เน่ืองด้วยในปัจจุบันแรงงานผู้สูงอายุ 

มีโอกาสเข้ารับการเพ่ิมพูนความรู้ในด้านต่างๆ น้อยกว่าแรงงานในวัยอ่ืนๆ อีกทั้งประสิทธิภาพใน
การทํางานของผู้สูงอายุอาจไม่ได้ลดหย่อนไปตามอายุที่เพ่ิมขึ้น การส่งเสริมให้มีการจัดหลักสูตร
การเรียนรู้ตลอดชีพจะช่วยให้แรงงานผู้สูงอายุมีโอกาสฟ้ืนฟูและพัฒนาทักษะที่มีอยู่ ควบคู่กับการ
เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่จําเป็นต่อการทํางานในสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ดังน้ันภาครัฐควรส่งเสริมให้
มีการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะให้แก่แรงงานผู้สูงอายุและผู้ที่กําลังจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ด้วยการจัด
หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong Learning) ซึ่งการเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาทักษะสามารถ
กระทําได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การจัดการฝึกปฏิบัติเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ การจัดทัศนศึกษาเพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน์ เป็นต้น 

 ข. มาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ อาจทําได้โดยการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดต้ังเป็นกองทุนในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน และ
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กระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขสําหรับผู้ที่ต้องการรับเงินสนับสนุน อาทิ 
๑) หลักสูตรที่ต้องการเรียนจะต้องเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทํางานในปัจจุบันและ/หรือ 
ในอนาคต ๒) เหตุผลในการเรียนหรืออบรม และ ๓) สถานภาพของผู้รับการสนับสนุน เช่น เป็นผู้ที่
กําลังหางานทํา เป็นผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น 

   ๘) การส่งเสริมการมีงานทําแบบมีส่วนร่วมเป็นมาตรการที่เปิดโอกาสให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทต่อการสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุ เน่ืองจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่นอกเขตเมือง 
ดังน้ัน หน่วยงานระดับท้องถิ่นจะสามารถเข้าถึงและรับทราบความต้องการของประชากรผู้สูงอายุในพ้ืนที่ได้ดีกว่า
หน่วยงานในระดับภูมิภาคและส่วนกลาง สามารถกําหนดแนวทางในการสร้างอาชีพร่วมกันของคนในชุมชน ซึ่งรูปแบบ
การส่งเสริมการมีงานทําแบบมีส่วนร่วมน้ี อาจเป็นกระบวนการสร้างงานให้แก่ประชากรผู้สูงอายุโดยอาศัยกระบวนการ
สหกรณ์ระบบวิสาหกิจชุมชน และเน้นบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างงาน
ในชุมชนให้มากขึ้น 
 ๙) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจ้างงานผู้สูงอายุเป็นอีกมาตรการที่สําคัญ 
แต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ เน่ืองจากปัจจุบันกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองแรงงานและ
สวัสดิการ อาทิ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ให้ความสําคัญกับการคุ้มครองแรงงานใน ๒ กลุ่ม
คือ แรงงานเด็ก และแรงงานผู้หญิง ขณะที่แรงงานกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีข้อจํากัดในการทํางาน เช่นเดียวกับแรงงานใน 
๒ กลุ่มดังกล่าว ยังไม่มีบทบัญญัติที่กําหนดการคุ้มครองเก่ียวกับการจ้างงานเป็นการเฉพาะ ดังน้ัน การกําหนดมาตรการ
ส่งเสริมการจ้างงานในผู้สูงอายุ ภาครัฐจําเป็นต้องปรับปรุงกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองแรงงานและ
สวัสดิการให้แก่แรงงานผู้สูงอายุเช่นเดียวกัน 
 ๑๐) จุดเน้นของมาตรการส่งเสริมการมีงานทําในผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่ม การเสนอแนวทางและมาตรการ
ส่งเสริมการมีงานทําในผู้สูงอายุข้างต้นเป็นมาตรการที่ใช้ได้กับผู้สูงอายุในทุกกลุ่ม แต่เมื่อพิจารณาผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ กลุ่มผู้สูงอายุที่พอช่วยเหลือตัวเองได้ และกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือน้ัน
จะพบว่า ความพร้อมของการทํางานแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน ดังน้ัน ในการดําเนินมาตรการสําหรับผู้สูงอายุ
ในแต่ละกลุ่ม ควรมีจุดเน้น ดังน้ี 
  - แนวทางและมาตรการสําหรับผู้สูงอายุกลุ่มที่มีศักยภาพ ควรมีจุดเน้นที่การทบทวนเกณฑ์การ
เกษียณอายุ ควบคู่ไปกับการกําหนดลักษณะประเภทของงานและอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม 
  - แนวทางและมาตรการสําหรับผู้สูงอายุกลุ่มที่พอช่วยเหลือตัวเองได้ ควรมีจุดเน้นในการเพ่ิมโอกาส 
ในการทํางานแก่ผู้สูงอายุ และการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ สภาพแวดล้อมในการทํางาน และการให้บริการ
ต่างๆ ที่เอ้ือให้ผู้สูงอายุกลุ่มน้ีสามารถทํางานได้ดีขึ้น 
  - แนวทางและมาตรการสําหรับผู้สูงอายุกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ ควรมีจุดเน้นที่การส่งเสริม
การมีงานทําแบบมีส่วนร่วมที่ให้ชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทต่อการสนับสนุนการจ้างงาน 
 ๑๑) การศึกษาวิจัยในเชิงลึกของประเด็นต่างๆท่ีเก่ียวข้อง นอกเหนือจากมาตรการส่งเสริมการจ้างงาน
ผู้สูงอายุที่กล่าวมา ภาครัฐจําเป็น ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกของประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการนําไปใช้เพ่ือวางแผนกําหนดนโยบายการส่งเสริมการจ้างงานประชากรผู้สูงอายุ
ในระยะต่อไป ซึ่งการศึกษาวิจัยในเชิงลึกของประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีหลากหลายประเด็น อาทิ 
  -  การประเมินผลความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ (และที่แก้ไขเพ้ิมเติม) 
  - รูปแบบและแนวทางการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ 
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  - การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดต้ังศูนย์บริการทางสังคมในชุมชน 
  - บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมการมีงานทําในผู้สูงอายุ 

 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (๒๕๕๑) มีข้อเสนอแนะในการดําเนินงานกองทุน

ผู้สูงอายุใน ๒ มิติ คือ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการทํางานกองทุนผู้สูงอายุ และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
บุคลากรในกลุ่มงานกองทุนผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดของข้อเสนอ คือ 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการทํางานกองทุนผู้สูงอายุ คือ ๑) คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ
ควรผลักดันให้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานเป็นองค์หลักและองค์แรกท่ีผู้สูงอายุมาใช้บริการเมื่อประสบปัญหา 
รวมท้ังให้การยอมรับและมั่นใจในบริการ ๒) คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุควรพิจารณาทบทวนกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อกําหนดต่างๆ ที่เป็นข้อจํากัดในการให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุ และให้มีการแก้ไขเพื่อให้ทันกับสภาพ
การเปล่ียนแปลงของสังคมและความต้องการของผู้สูงอายุ ๓) กองทุนผู้สูงอายุควรเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน
กองทุนผู้สูงอายุในส่วนภูมิภาคด้วยการจัดสรรอัตรากําลังให้แก่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  
๔) กองทุนผู้สูงอายุควรมีการประสานความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสวงหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ๕) กองทุนผู้สูงอายุควรสนับสนุนงบประมาณ
การดําเนินงานแก่สาขาสภาผู้สูงอายุเพ่ือทําหน้าที่ในการประสานงานระหว่างผู้สูงอายุ กลุ่ม ชมรมผู้สูงอายุและ
องค์กรต่างๆ ๖) กองทุนผู้สูงอายุควรทําความตกลงร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาคให้เข้ามาทําหน้าที่เป็น
พ่ีเลี้ยงให้กับผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุในการเขียนโครงการ ๗) กองทุนผู้สูงอายุควรสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสาธารณประโยชน์ให้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการดําเนินงานผู้สูงอายุ ๘) คณะกรรมการ
บริหารกองทุนผู้สูงอายุควรสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์กองทุนผู้สูงอายุ รวมทั้งทบทวนการทําความตกลงกับ
สภาผู้สูงอายุแห่งชาติเพื่อให้มีการกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปสู่ผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและครบถ้วน ๙) ควรมี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกองทุนผู้สูงอายุเพ่ือให้ทราบความสําเร็จตลอดจนแนวทาง 
การพัฒนาการดําเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ ๑๐) คณะอนุกรรมการระดมทุนควรจัดทําแผนการระดมทุนเข้าสู่กองทุน
ผู้สูงอายุ และสร้างความเข้าใจกับสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลและพัฒนาผู้สูงอายุมากขึ้นใน
รูปแบบต่างๆ ที่ไม่ใช่เป็นการบริจาคเงินเท่าน้ัน เช่น วิธีการจัดสรรเงินภาษีผลิตภัณฑ์ยาและภาษีผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง
กับการดูแลระยะยาวสมทบเป็นเงินทุนสําหรับผู้สูงอายุ 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มงานกองทุนผู้สูงอายุ ได้แก่ ๑) ควรมีการกําหนดตําแหน่งอัตรา 
กําลังทั้งข้าราชการและลูกจ้าง และการปฏิบัติงานตามตําแหน่งอย่างชัดเจน ๒) จัดทําแผนอัตรากําลังและแผน 
พัฒนาบุคลากรท้ังด้านการพัฒนาและด้านสวัสดิการ ๓) มีระเบียบรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรท้ังระเบียบ
การปฏิบัติงานและระเบียบสวัสดิการ โดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้างในกองทุนผู้สูงอายุ ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
เข้ารับการอบรม/สัมมนาความรู้ใหม่ๆ เก่ียวกับผู้สูงอายุ และความรู้ทางเทคนิคเฉพาะเพ่ือการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง 

 
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) (๒๕๕๑) เสนอแนวทางการบริหารจัดการ

สังคมผู้สูงอายุ โดยมีการเสนอแนวทางในประเด็นต่อไปน้ี คือ ๑) ต้องมีการจัดต้ังกองทุนบํานาญระดับชาติให้เป็น 
องค์กรใหม่ เป็นนิติบุคคลที่มีระบบและระเบียบการบริหารจัดการที่ชัดเจน และโปร่งใส มีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนระดับมืออาชีพเพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนทุกคนบทบาทของแต่ละบุคคลและองค์กร ๒) ประชาชน
วัยทํางานทุกคนต้องออมผ่านองค์กร เช่น ลูกจ้างจะถูกหักเงินออมเช่นเดียวกับภาษีรายได้บุคคลธรรมดา โดยลูกจ้าง
จะต้องออมแทนคู่สมรสและบุตร (วัยทํางาน) ที่ไม่มีรายได้ด้วย ส่วนประชากรวัยทํางานที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างต้องออม
ผ่าน อปท. ทุกคนที่ออมจะมีบัญชีการออมของตนและสามารถตรวจสอบยอดการออมได้ ๓) อบต. เทศบาล และเขต 
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ทําหน้าที่เก็บเงินออมของประชากรวัยทํางานในเขตของตน และจัดระบบข้อมูลและการย้ายถิ่นของประชากรในเขต
การปกครอง ๔) กองทุนฯ ประสานกับภาครัฐ เพ่ือรับการสนับสนุนด้านงบประมาณรายจ่าย ๑ ใน ๓ ของบํานาญ
ในแต่ละปี ๕) กองทุนฯ ประสานกับสรรพากร เพ่ือให้กรมสรรพากรจัดเก็บเงินออมแก่ลูกจ้างที่รับเงินเดือน และส่งต่อ
เงินออมให้แก่กองทุน โดยที่ลูกจ้างจะต้องส่งเงินออมของตนพร้อมกับคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ทํางานด้วย ๖) กองทุนฯ 
ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําหน้าที่รวบรวมเงินออมจากผู้ที่ทํางาน
แบบไม่มีเงินเดือน (ทํางานในภาคไม่เป็นทางการ) และทําหน้าที่จ่ายเงินบํานาญ โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องคาดประมาณจํานวนผู้ที่จะรับบํานาญในเขตความรับผิดชอบของตน และประมาณจํานวนผู้ออมและจํานวนเงิน
ในแต่ละปี เพ่ือที่จะส่งยอดออมเข้าสู่กองทุน หรือรับเงินเพ่ิมจากกองทุนในกรณีที่เงินจ่ายบํานาญในเขตความ
รับผิดชอบมีมากกว่าเงินออมที่เก็บได้ การรวบรวมเงินท้องถิ่นน้ันค่อนข้างยาก ด้วยเหตุว่าประเทศไทยยังไม่เคยมี
โครงการใดที่สามารถเก็บเงินจากประชากรทุกคนได้ อย่างไรก็ดี โครงการบํานาญแบบถ้วนหน้าเป็นผลประโยชน์ของ
ประชาชนทุกคน และประชาชนที่ออมจะได้ผลประโยชน์สูงกว่าจํานวนเงินที่ตนออมได้เอง จึงอาจทําให้ประชาชน
ยินดีจะจ่ายเงินเพ่ืออนาคต 
 
 ๓.๒.๔ งานศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการสํารวจการจ้างงานผูสู้งอายุ 
 การศึกษาของศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๕๑) มีการศึกษาเก่ียวกับการทํางานของ
ผู้สูงอายุ โดยมีการจําแนกผู้สูงอายุเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (๖๐ - ๖๙ ปี) กลุ่มผู้สูงอายุที่พอ
ช่วยเหลือตนเองได้ (๗๐ - ๗๙ ปี) และกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ (๘๐ ปีขึ้นไป) โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่
ทํางานอยู่นอกระบบ สําหรับภาคการผลิตที่มีผู้สูงอายุกลุ่มที่มีศักยภาพที่มีแนวโน้นเพ่ิมขึ้นในการทํางาน คือ ภาค
เกษตรกรรม ภาคการผลิต ภาคพาณิชยกรรมและการขนส่ง และภาคกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยการศึกษา
ส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุจะเป็นผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและตํ่ากว่า และแนวโน้มของการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ 
มีข้อสรุปที่สําคัญของงานศึกษานี้ คือ ลักษณะงานนอกระบบประเภทการประกอบธุรกิจส่วนตัว มีความสอดคล้อง
กับการทํางานของผู้สูงอายุเน่ืองจากเป็นงานที่มีความยืดหยุ่นสูง และไม่มีข้อจํากัดด้านวุฒิการศึกษา ทั้งน้ีหากภาครัฐ
ต้องการสนับสนุน ภาครัฐต้องให้ความสําคัญกับปัจจัยสนับสนุนการประกอบธุรกิจส่วนตัว ในขณะท่ีแรงงานผู้สูงอายุ
ในระบบจะถูกจ้างโดยภาคราชการเป็นส่วนมากแต่จะมีข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา และรูปแบบของการจ้างงาน
จะไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลา สถานที่ ค่าตอบแทนและประเภทของงาน ตัวอย่างงานท่ีสําคัญของกลุ่มน้ี
คือ งานที่ปรึกษาและงานวิชาการ 

 
 สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (๒๕๕๓ก) ศึกษาอาชีพและโอกาสที่จะ
ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม สอดคล้องกับผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ (๑) เพื่อให้ได้ลักษณะอาชีพ 
ตําแหน่งงาน และลักษณะงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ (๒) เพ่ือให้ได้แนวทางการจ้างงาน อัตราค่าจ้าง ผลประโยชน์
ตอบแทน สวัสดิการและเง่ือนไขการทํางานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ (๓) เพื่อทราบโอกาสของผู้สูงอายุที่ได้รับการ
จ้างงาน และได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะงานของผู้สูงอายุ (๔) เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายสําหรับการจ้างงานผู้สูงอายุ 

 
 
 

 



บทท่ี ๓ – หน้า ๓๔ 
 

สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (๒๕๕๓ข) ศึกษาการรูปแบบการส่งเสริม
การมีงานทําแก่ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ชนบท โดยใช้การสํารวจภาคสนามผู้สูงอายุ และการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มที่เก่ียวข้อง
กับการทํางานของผู้สูงอายุ การศึกษา พบว่า ด้านการทํางานและการประกอบอาชีพ พบว่า มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ ๕๘) 
ยังทํางาน/ประกอบอาชีพ โดยเหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ต้องทํางานคือ เพ่ือเลี้ยงชีพหรือหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว หรือ
ต้องการพ่ึงตนเอง รองลงมาคือต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และร่างกายยังแข็งแรงพอทํางานไหว ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ได้ทํางาน ให้เหตุผลว่า สุขภาพไม่แข็งแรง เจ็บป่วย ทําไม่ไหว มีโรคประจําตัว ต้องเลี้ยงหลาน/เฝ้าบ้าน 
ชราภาพ ลูกไม่ให้ทํา และต้องการพักผ่อน ตามลําดับ มีอาชีพหลักคือ ทําการเกษตร ค้าขาย ให้บริการ ผลิตของใช้
โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นเจ้าของกิจการเอง 

งานศึกษานี้ระบุรูปแบบการมีงานทําของผู้สูงอายุ มี ๒ ลักษณะ คือ กลุ่มที่ ๑ คือ การทํางานในลักษณะ
ส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นการทํางานนอกระบบ เช่น งานในภาคเกษตรที่ทําในรูปของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ประกอบอาชีพอิสระ ส่วนใหญ่เป็นงานที่มีต้นทุนตํ่า อาศัยเงินทุนจากเงินออมหรือเงินทุนหมุนเวียน ผลิตโดยใช้
เทคโนโลยีตํ่าหรือใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ดั้งเดิม มีตลาดแคบ สามารถบริหารจัดการได้ง่าย แต่ได้รับความสนใจจาก
ภาครัฐน้อย ส่วนผู้สูงอายุที่ทํางานในระบบ มีน้อยมาก กลุ่มที่ ๒ คือ การทํางานในลักษณะของการรวมกลุ่ม ส่วนใหญ่
ทําผ่านองค์กรที่มีอยู่แล้วในชนบท เช่น ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพต่างๆ วิสาหกิจชุมชน โครงการ OTOP ซึ่งกลุ่มที่
ประสบความสําเร็จและย่ังยืน จะมีผู้นําที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการ มีความเสียสละ การดําเนินงานประกอบด้วย
คนหลายวัย ไม่ค่อยมีปัญหาด้านการตลาด มีหลายหน่วยงานให้การสนับสนุน สมาชิกมีรายได้ประจําสม่ําเสมอ 

แนวทางการสร้างโอกาสในการทํางานของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ชนบท ได้แก่ การสร้างความตระหนักในเรื่อง
ความสําคัญของการทํางานของผู้สูงอายุ รณรงค์ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆให้มากขึ้น ถอดบทเรียนด้าน
การทํางานของผู้สูงอายุที่ประสบความสําเร็จ จัดทําฐานข้อมูลของผู้สูงอายุในตําบลและหมู่บ้าน ทดลองรูปแบบ
การส่งเสริมการทํางานของผู้สูงอายุ ส่งเสริม อบต. ให้ดําเนินการทดลองหารูปแบบการส่งเสริมการมีงานทําของ
ผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของพ้ืนที่ 

รูปแบบการดําเนินการที่เหมาะสมในการส่งเสริมการมีงานทําของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ชนบท ได้แก่ การ
ดําเนินการควรต่อยอดจากชมรมผู้สูงอายุหรือต่อยอดจากลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิมโดยการเสริมทักษะด้านอาชีพที่
ผู้สูงอายุต้องการ การส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดแนะแนวอาชีพ การขยายภาคีเครือข่ายการทํางาน
สู่สาขาสภาผู้สูงอายุจังหวัด องค์กรพัฒนาเอกชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการบูรณาการของ
การทํางานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสร้างงาน การสร้างงานในจังหวัดแก่ผู้สูงอายุร่วมกับภาคเอกชน 
การส่งเสริมผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพอิสระ การจัดทําทําเนียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการส่งเสริมการทํางาน
ของผู้สูงอายุ  
 


