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บทสรุปผูบริหาร 

 

การจางงานผูสูงอายุเปนมาตรการที่สําคัญของประเทศที่เปนสังคมผูสูงอายุ เพราะจะทําใหประเทศ

สามารถรักษากําลังการผลิตในระยะยาว และเปนมาตรการทางสังคมเพ่ือเสริมสรางศักยภาพและศักด์ิศรี 

ของความเปนผูสูงอายุ รวมถึงเปนหลักประกันทางรายไดในกับผูสูงอายุและชวยบรรเทาการเพิ่มขึ้นของภาระ

งบประมาณภาครัฐในการดูแลผูสูงอายุในระยะยาว การจางงานผูสูงอายุมีวิธีการดําเนินการไดหลายรูปแบบ  

แตมาตรการหลักยังคงเปนไปตามกลไกของตลาดแรงงานและยังคงขึ้นกับความตองการของนายจางท่ีจะตัดสินใจ

จางงานผูสูงอายุหรือไมซึ่งในทางปฏิบัติมีจํานวนไมมากนักเนื่องจากระบบการเกษียณของภาคเอกชนสวนใหญ

กําหนดไวที่อายุ 55 ป สงผลใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีการเขามารวมกันในรูปแบบประชารัฐ

เพ่ือการจางงานผูสูงอายุอยางเปนระบบ  

ประเทศไทยเปนสังคมของผูสูงอายุ โดยในปจจุบันประเทศไทยเปนสังคมผูสูงอายุโดยมีประชากรท่ีอายุ

ตั้งแต 60 ปขึ้นไป ประมาณ 10,225,322 คน คิดเปนรอยละ 15.82 ของประชากรทั้งหมด และมีประชากร 

ที่อยูในชวงอายุ 50 - 59 ป ซึ่งเปนประชากรที่จะเคลื่อนไปเปนผูสูงอายุชวง 10 ปขางหนาอีกประมาณ 9.2 ลานคน 

คิดเปนรอยละ 14.23 ของจํานวนประชากรทั้งหมด และจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่มีอัตราการเกิด

ที่ลดลง โดยจากการคาดการณพบวา ในป พ.ศ.2562 ประเทศไทยจะมีประชากรอายุมากกวา 60 ปข้ึนไปมากกวา

ประชากรวัยเด็กที่อายุต่ํากวา 15 ป นอกจากนี้ ในการคาดการณยังพบวา ประเทศไทยจะเขาสูสังคมสูงอายุ 

อยางสมบูรณ (ประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 20 ของประชากรทั้งหมด) ในป พ.ศ.2564  

และในป พ.ศ.2574 ประเทศไทยจะเขาสูสังคมสูงวัยระดับสุดยอด คือ ประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมีสัดสวนสูงถึง 

รอยละ 28 ของประชากรทั้งหมด 

สําหรับในดานเศรษฐกิจของผูสูงอายุ พบวา ในป พ.ศ.2558 มีผูสูงอายุที่มีรายไดต่ํากวาเสนความยากจน

ถึงรอยละ 34.3 ของประชากรสูงอายุ  แหลงรายไดของผูสูงอายุที่สําคัญยังคงมาจากบุตรถึงรอยละ 37  

แตอัตราสวนนี้มีการปรับตัวลดลงจากรอยละ 52 ในป พ.ศ.2550 ในขณะที่แหลงรายไดจากการทํางานเปนแหลง 

ที่มีอัตราสวนที่สูงข้ึนจากรอยละ 29 ในป พ.ศ.2550 เปนรอยละ 34 ในป พ.ศ.2558 นอกจากนี้ ผูสูงอายุสวนใหญ

มีแหลงรายไดจาก บุตร และการทาํงาน และเบ้ียยังชีพจากทางราชการ การจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุมีแนวโนม

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามจํานวนผูสูงอายุที่เพ่ิมข้ึนและตามความครอบคลุมกลุมเปาหมายที่ประกอบดวยผูที่มีอายุ

ตั้งแต 60 ปขึ้นไป ยกเวนกลุมขาราชการบํานาญซึ่งมีรายไดจากเงินบํานาญที่รัฐไดจายเปนรายเดือน โดยในป  

พ.ศ.2560 มีจํานวนผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจํานวน 8,157,175 ราย คิดเปนงบประมาณ 64,770.36  

ลานบาทตอป และนอกเหนือจากเบี้ยยังชีพท่ีใหกับผูสูงอายุแลว ภาครัฐโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษยไดมีการอนุมัติเงินจากกองทุนผูสูงอายุเพื่อนําไปใชเพ่ือการประกอบอาชีพ โดยในป  

พ .ศ. 2560 มีผูสูงอายุที่ไดรับการอนุมัติจํานวน 9,385 ราย คิดเปนเงินอนุมัติ 258,721,400 บาท 
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ในดานการทํางานของผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุยังคงมีการทํางานอยูในระดับที่สูงโดยหากแบงตามชวงอายุ

ของผูสูงอายุจะพบวา ชวงอายุ 60 – 64 ป ผูสูงอายุยังคงทํางานถึงรอยละ 59 ของจํานวนประชากรผูสูงอายุ  

ชวงอายุ 65 – 69 ป มีผูสูงอายุทํางานถึงรอยละ 46 ของจํานวนประชากรผูสูงอายุ ชวงอายุ 70 – 74 ป มีผูสูงอายุ

ทํางานรอยละ 25 ของจํานวนประชากรผูสูงอายุ และชวงอายุตั้งแต 75 ปขึ้นไปยังมีผูสูงอายุทํางานอยูประมาณ

รอยละ 11 ของจํานวนประชากรผูสูงอายุ ทั้งนี้หากประเมินกําลังแรงงานในภาพรวมพบวา ในชวงตั้งแตป  

พ.ศ.2558 – 25560 อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของประชากรอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไปอยูประมาณรอยละ 

35 และอัตราคงตัวในระดับนี้ไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงมาก โดยอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูสูงอายุ

จําแนกตามเพศ พบวาเพศชายมีอัตราการมีสวนรวมประมาณรอยละ 47 และเพศหญิงมีอัตราการมีสวนรวม 

ในกําลังแรงงานประมาณรอยละ 26 นอกจากนี้ในการสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2560 ซึ่งเปนอีกแหลงขอมูล

หนึ่งที่มีการจําแนกการทํางานตามกลุมอายุและเพศ พบวา โดยเฉลี่ยทั้งประเทศ ผูสูงอายุมีงานทํารอยละ 10.79 

จากจํานวนผูมีงานทํารวมทั้งหมด โดยเปนเพศชายรอยละ 6.28 และเพศหญิงรอยละ 4.51 ทั้งนี้รูปแบบของการ

ทํางานจะเปนแรงงานนอกระบบถึงรอยละ 9.52 และเปนแรงงานในระบบเพียงรอยละ 1.27 ของจํานวนผูมีงานทํา 

นอกจากนี้ เ มื่ อ จํ าแนกตามภาคพบว าภาคที่ มี ผู สู งอายุ ทํ า งานตอจํ านวนผู มี ง านทํ าทั้ งหมด  พบว า  

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการทํางานของผูสูงอายุที่มากท่ีสุดที่รอยละ 15.03 รองลงมาคือภาคเหนือ  

รอยละ 14.73 และภาคใตรอยละ 10.53 ในขณะที่การพิจารณาดานรายไดของจากการทํางาน พบวา รายไดเฉลี่ย

ของผูมีงานทําอยูที่ประมาณเดือนละ 10,000 บาทข้ึนไป และคอยๆมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจนถึงชวงที่สูงสุด คือ  

อายุ 55 – 60 ป เฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทตอเดือนขึ้นไป และคาเฉลี่ยของรายไดเริ่มมีการปรับลดลงภายหลัง

อายุ 60 ปข้ึนไป อยางไรก็ตามการนําเสนอนี้ยังไมไดมีการควบคุมถึงผลท่ีเกิดจากการที่ผูสูงอายุที่มีงานทําอยูใน

อุตสาหกรรมและอาชีพที่แตกตางกัน รวมถึงปจจัยควบคุมอื่นๆ 

จากสถานการณของประเทศช้ีใหเห็นถึงความจําเปนของการจางงานผูสูงอายุ โดยในตางประเทศไดมี

นโยบายหรือมาตรการที่แตกตางกันข้ึนกับบริบทของแตละประเทศ โดยแนวทางท่ีสําคัญ คือ การขยายอายุ 

การเกษียณเพื่อใหผูสูงอายุมีรายไดอยางตอเนื่องและยังอยูในระบบการจางงาน รวมกับการปรับปรุงระบบ 

การบริหารจัดการระบบบําเหน็จบํานาญและการจัดระบบสวัสดิการสังคมอยางเหมาะสม ในขณะท่ีภาครัฐ 

มีการขยายการจางงานของภาครัฐเพ่ือรองรับการจางงานผูสูงอายุและเปนตัวอยางใหกับภาคเอกชนในการปฏิบัติ

ตาม และภาครัฐมีมาตรการสงเสริมใหเกิดการจางงานผูสูงอายุในภาคเอกชน เชน มาตรการการใหสิทธิประโยชน

ทางภาษี การสรางกองทุนเพ่ือการปรับระบบสภาพแวดลอมในการทํางาน การสรางทัศนคติและการตระหนักรู 

ในการอยูรวมกันของทุกคนในสังคมผูสูงอายุ ท้ังนี้ ในดานของการปรับตัวของผูสูงอายุใหเขากับระบบการทํางาน

สมัยใหม ภาครัฐและเอกชนมีการรวมมือในการใหความรูและยกระดับทักษะการทํางานของผูสูงอายุเพื่อใหมี 

ความพรอมตอการขยายอายุการทํางานและการจางงานใหม ทั้งนี้มาตรการเหลานี้อาจเปนตัวอยางของมาตรการ

เพ่ือใชสําหรับประเทศไทย 
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สําหรับนโยบายและมาตรการของตางประเทศที่เปนบทเรียนที่สําคัญเพ่ือนํามากําหนดเปนกลยุทธ 

การสงเสริมการจางงานโครงการสงเสริมการมีรายไดและการมีงานทําของผูสูงอายุตามนโยบายประชารัฐเพ่ือสังคม 

(E6) โดยมีประเด็นที่เกี่ยวของเชิงนโยบายที่มาจากการศึกษาของตางประเทศและนํามาประยุกตและสังเคราะห 

ใหเขากับสถานการณของการจางงานผูสูงอายุในประเทศไทย คือ ประเด็นการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวของ 

กับการจางงานผูสูงอายุและนโยบายดานการประกันสังคม การออกแบบระบบการจางงานรูปแบบใหม การสราง

ความรวมมือในตลาดแรงงานจากทุกภาคสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. การปฏิรูปกฎหมายที่เก่ียวของกับการจางงานผูสูงอายุและนโยบายดานการประกันสังคม  

เปนมาตรการทําใชในหลายประเทศเพ่ือสงเสริมการจางงาน โดยอาจเปนมาตรการเดียวหรือหลาย ๆ

มาตรการประกอบกัน ซึ่งสวนใหญเปนการปฏิรูปกฎหมายประกันสังคม การปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชนเพื่อให

สอดคลองกับการขยายอายุการทํางาน และการจัดต้ังกองทุนหรือใชมาตรการอํานวยความสะดวกทางการเงิน

เพ่ือใหเกิดการออมและการมีหลักประกันทางรายไดในยามเกษียณ 

1. การแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการขยายอายุการทํางานและการจางงานผูสูงอายุ ควรมีการ

ดําเนินการแบบคอยเปนคอยไป โดยอาศัยการรับฟงความคิดเห็นของภาคประชาชนและเปดโอกาสใหแรงงาน 

มีโอกาสแสดงทัศนะใหกับคณะกรรมการและนําขอมูลไปศึกษาตอ ตัวอยางจากประเทศญี่ปุน สิงคโปร เยอรมนี 

ฝรั่งเศส แคนาดา ฟนแลนดและอังกฤษ  

2. การปฏิรูประบบสวัสดิการควรมีการคํานึงถึงระบบบํานาญที่สอดคลองกับกลุมอาชีพและการขยายอายุ

เกษียณในระบบบํานาญ เชน ขาราชการ ลูกจางภาคเอกชนและภาครัฐ และแรงงานนอกระบบ เปนตน 

ตัวอยางเชน ประเทศญี่ปุน สิงคโปร อังกฤษ ฝรั่งเศส แคนาดา ฟนแลนดและเยอรมนี 

3. การจัดตั้งกองทุนเพื่อเปนหลักประกันยามเกษียณ และเปนการสงเสริมการออมเงิน ตัวอยางเชน 

กองทุน Central Provident Fund จากประเทศสิงคโปร 

สําหรับประเทศไทยมีความพยายามที่จะสงเสริมการปฏิรูประบบประกันสังคม โดยมาตรการขยายอายุ

การเกษียณของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยที่ภาครัฐจะมีการขยายอายุการเกษียณจาก 60 ป เปน 61 ป และ 63 ป

ตามลําดับ ซึ่งเปนการชวยทั้งระบบงบประมาณและยังคงสามารถใช ศักยภาพของขาราชการใหมากข้ึน  

(ซึ่งสวนหนึ่งตองยอมรับวา แมวาเงินเดือนของขาราชการจะนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับเอกชน แตความมั่นคง 

ในอาชีพ สวัสดิการเกื้อกูลอื่นๆ และระบบบํานาญของขาราชการมีมูลคาที่สูงมาก) ดังนั้น การขยายอายุการเกษียณ

ของขาราชการนอกจากจะเปนการสงสัญญาณของรูปแบบการทํางานของผูสูงอายุแลวยังมีผลเชิงการเงินการคลัง

มาประกอบดวย 

ในกรณีของภาคเอกชนมีการสงสัญญาณผานกฎหมายคุมครองแรงงานที่มีการแกไขใน พ.ศ.2560  

ที่ระบุถึงการเกษียณอายุของลูกจางในกรณีที่สัญญาการจางงานไมไดมีการระบุอายุการเกษียณ วาสามารถเกษียณ
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ในดานการทํางานของผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุยังคงมีการทํางานอยูในระดับที่สูงโดยหากแบงตามชวงอายุ

ของผูสูงอายุจะพบวา ชวงอายุ 60 – 64 ป ผูสูงอายุยังคงทํางานถึงรอยละ 59 ของจํานวนประชากรผูสูงอายุ  

ชวงอายุ 65 – 69 ป มีผูสูงอายุทํางานถึงรอยละ 46 ของจํานวนประชากรผูสูงอายุ ชวงอายุ 70 – 74 ป มีผูสูงอายุ

ทํางานรอยละ 25 ของจํานวนประชากรผูสูงอายุ และชวงอายุตั้งแต 75 ปขึ้นไปยังมีผูสูงอายุทํางานอยูประมาณ

รอยละ 11 ของจํานวนประชากรผูสูงอายุ ทั้งนี้หากประเมินกําลังแรงงานในภาพรวมพบวา ในชวงตั้งแตป  

พ.ศ.2558 – 25560 อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของประชากรอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไปอยูประมาณรอยละ 

35 และอัตราคงตัวในระดับนี้ไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงมาก โดยอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูสูงอายุ

จําแนกตามเพศ พบวาเพศชายมีอัตราการมีสวนรวมประมาณรอยละ 47 และเพศหญิงมีอัตราการมีสวนรวม 

ในกําลังแรงงานประมาณรอยละ 26 นอกจากนี้ในการสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2560 ซึ่งเปนอีกแหลงขอมูล

หนึ่งที่มีการจําแนกการทํางานตามกลุมอายุและเพศ พบวา โดยเฉลี่ยทั้งประเทศ ผูสูงอายุมีงานทํารอยละ 10.79 

จากจํานวนผูมีงานทํารวมทั้งหมด โดยเปนเพศชายรอยละ 6.28 และเพศหญิงรอยละ 4.51 ทั้งนี้รูปแบบของการ

ทํางานจะเปนแรงงานนอกระบบถึงรอยละ 9.52 และเปนแรงงานในระบบเพียงรอยละ 1.27 ของจํานวนผูมีงานทํา 

นอกจากนี้ เ มื่ อ จํ าแนกตามภาคพบว าภาคที่ มี ผู สู งอายุ ทํ า งานตอจํ านวนผู มี ง านทํ าทั้ งหมด  พบว า  

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการทํางานของผูสูงอายุที่มากท่ีสุดที่รอยละ 15.03 รองลงมาคือภาคเหนือ  

รอยละ 14.73 และภาคใตรอยละ 10.53 ในขณะที่การพิจารณาดานรายไดของจากการทํางาน พบวา รายไดเฉลี่ย

ของผูมีงานทําอยูที่ประมาณเดือนละ 10,000 บาทข้ึนไป และคอยๆมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจนถึงชวงที่สูงสุด คือ  

อายุ 55 – 60 ป เฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทตอเดือนขึ้นไป และคาเฉลี่ยของรายไดเริ่มมีการปรับลดลงภายหลัง

อายุ 60 ปข้ึนไป อยางไรก็ตามการนําเสนอนี้ยังไมไดมีการควบคุมถึงผลท่ีเกิดจากการที่ผูสูงอายุที่มีงานทําอยูใน

อุตสาหกรรมและอาชีพที่แตกตางกัน รวมถึงปจจัยควบคุมอื่นๆ 

จากสถานการณของประเทศชี้ใหเห็นถึงความจําเปนของการจางงานผูสูงอายุ โดยในตางประเทศไดมี

นโยบายหรือมาตรการท่ีแตกตางกันข้ึนกับบริบทของแตละประเทศ โดยแนวทางที่สําคัญ คือ การขยายอายุ 

การเกษียณเพื่อใหผูสูงอายุมีรายไดอยางตอเนื่องและยังอยูในระบบการจางงาน รวมกับการปรับปรุงระบบ 

การบริหารจัดการระบบบําเหน็จบํานาญและการจัดระบบสวัสดิการสังคมอยางเหมาะสม ในขณะท่ีภาครัฐ 

มีการขยายการจางงานของภาครัฐเพ่ือรองรับการจางงานผูสูงอายุและเปนตัวอยางใหกับภาคเอกชนในการปฏิบัติ

ตาม และภาครัฐมีมาตรการสงเสริมใหเกิดการจางงานผูสูงอายุในภาคเอกชน เชน มาตรการการใหสิทธิประโยชน

ทางภาษี การสรางกองทุนเพ่ือการปรับระบบสภาพแวดลอมในการทํางาน การสรางทัศนคติและการตระหนักรู 

ในการอยูรวมกันของทุกคนในสังคมผูสูงอายุ ท้ังนี้ ในดานของการปรับตัวของผูสูงอายุใหเขากับระบบการทํางาน

สมัยใหม ภาครัฐและเอกชนมีการรวมมือในการใหความรูและยกระดับทักษะการทํางานของผูสูงอายุเพื่อใหมี 

ความพรอมตอการขยายอายุการทํางานและการจางงานใหม ทั้งนี้มาตรการเหลานี้อาจเปนตัวอยางของมาตรการ

เพ่ือใชสําหรับประเทศไทย 
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สําหรับนโยบายและมาตรการของตางประเทศท่ีเปนบทเรียนท่ีสําคัญเพ่ือนํามากําหนดเปนกลยุทธ 

การสงเสริมการจางงานโครงการสงเสริมการมีรายไดและการมีงานทําของผูสูงอายุตามนโยบายประชารัฐเพ่ือสังคม 

(E6) โดยมีประเด็นที่เกี่ยวของเชิงนโยบายที่มาจากการศึกษาของตางประเทศและนํามาประยุกตและสังเคราะห 
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เปนมาตรการทําใชในหลายประเทศเพ่ือสงเสริมการจางงาน โดยอาจเปนมาตรการเดียวหรือหลาย ๆ

มาตรการประกอบกัน ซึ่งสวนใหญเปนการปฏิรูปกฎหมายประกันสังคม การปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชนเพื่อให

สอดคลองกับการขยายอายุการทํางาน และการจัดตั้งกองทุนหรือใชมาตรการอํานวยความสะดวกทางการเงิน
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1. การแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการขยายอายุการทํางานและการจางงานผูสูงอายุ ควรมีการ
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ตามลําดับ ซึ่งเปนการชวยทั้งระบบงบประมาณและยังคงสามารถใชศักยภาพของขาราชการใหมากข้ึน  

(ซึ่งสวนหนึ่งตองยอมรับวา แมวาเงินเดือนของขาราชการจะนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับเอกชน แตความมั่นคง 

ในอาชีพ สวัสดิการเกื้อกูลอื่นๆ และระบบบํานาญของขาราชการมีมูลคาที่สูงมาก) ดังนั้น การขยายอายุการเกษียณ

ของขาราชการนอกจากจะเปนการสงสัญญาณของรูปแบบการทํางานของผูสูงอายุแลวยังมีผลเชิงการเงินการคลัง

มาประกอบดวย 

ในกรณีของภาคเอกชนมีการสงสัญญาณผานกฎหมายคุมครองแรงงานที่มีการแกไขใน พ.ศ.2560  
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ที่อายุ 60 ปและถือวาเปนการเลิกจางของสถานประกอบการ และลูกจางจะไดรับคาชดเชยเชนเดียวกับ 

การที่นายจางบอกเลิกจาง และมีกลไกที่ทําใหเกิดการจางงานตอของผูที่เกษียณอายุ รวมถึงความพยายามที่จะ

ขยายอายุที่จะรับสิทธิประโยชนชราภาพของกองทุนประกันสังคม นอกจากนี้ในดานการสงเสริมการมีหลักประกัน

ทางรายไดใหกับลูกจางสูงอายุ คือ การสงเสริมใหสถานประกอบกิจการมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับ

พนักงานที่อาจยังไมไดรับการตอบรับเทาที่ควรและการบังคับใชกฎหมายอาจทาํไดยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากเปน

ตนทุนของสถานการประกอบกิจการ 

 ในกรณีของกลุมแรงงานนอกระบบ ภาครัฐมีการสงเสริมให เขาสูการประกันตนแบบสมัครใจ 

ตามมาตรา 40 ซึ่งเปนการใหสิทธิประโยชนแกผูประกันตนและมีการจัดตั้งกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.)  

ซึ่งจะเปนเครื่องมือที่ชวยใหประชากรมีหลักประกันทางรายไดที่ดีขึ้น อยางไรก็ตาม สําหรับประเทศไทย 

สิทธิและสวัสดิการทางสังคมอาจไมไดข้ึนกับอุตสาหกรรมและอาชีพเหมือนกับบางประเทศ แตสิทธิประโยชน

จําแนกมาจากมาตรา 33 ที่เปนการจางงานแบบมีนายจางและนายจางและลูกจางเปนผูสมทบเงินเขาสูกองทุน

ประกันสังคม มาตรา 39 ที่เปนลูกจางที่เคยมีนายจางและสงเงินสมทบประกันตนเองเขาสูกองทุนประกันสังคม 

และมาตรา 40 ที่เปนการประกันตนโดยความสมัครใจ ซึ่งแรงงานสูงอายุสวนมากจะเปนแรงงานนอกระบบ  

(ไมไดเปนผูประกันตนตามมาตรา 33) จะไดรับความคุมครองที่นอยกวากรณีของมาตรา 33 และ มาตรา 39  

และแรงงานนอกระบบสวนมากเปนแรงงานภาคเกษตรและไมไดเปนผูประกันตนตามมาตรา ดังน้ันการมี

หลักประกันทางรายไดจึงมีความจําเปนสําหรับแรงงานในกลุมนี้  

 

2. การออกแบบระบบการจางงานรูปแบบใหม 

มาตรการกลุมนี้จะเปนการสรางระบบการจางงานที่มีรูปแบบใหม หรือ แนวทางในการสงเสริม 

การจางงานที่เปนระบบ โดยอาจเปนมาตรการท่ีเปนมาตรการเชิงจูงใจใหผูประกอบการ แตในบางประเทศ 

มีมาตรการเหลานี้เปนเพียงการอํานวยความสะดวกไมไดเปนการใหแรงจูงใจโดยตรง ซึ่งตัวอยางของมาตรการ 

มีดังนี้ 

1. มาตรการ  Wage Peak System จากประเทศ เกาหลี ใต  เป นระบบการลดอัตรา เ งิน เดือน 

ของแรงงานผูสูงอายุลง เพ่ือแลกกับความมั่นคงในการจางงาน ระบบนี้เปดชองใหนายจางและสหภาพแรงงาน

สามารถเจรจาและกําหนดจุดสูงสุดของคาจางข้ันสูงซึ่งเปนอัตราที่จะเริ่มเจรจาลดอัตราคาจางลง เพื่อใหแรงงาน

หรือผูทํางานสูงอายุไดทํางานในสถานประกอบการเดิมอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นมีการกําหนดระบบแรงจูงใจ

เพ่ือใหบริษัทจางแรงงานสูงอายุ (Aged Employment Incentive) โดยมีเงินอุดหนุนสนับสนุนการจางแรงงาน

สูงอายุ เงินอุดหนุนสําหรับการจางงานเกินระยะเวลาอายุเกษียณ (Extension of Retirement Age) เงินอุดหนุน

สําหรับการจางผูเกษียณตอเนื่อง (Continued Employment of Retirees Incentive) และเงินอุดหนุนสําหรับ

การประกันการตกงานของผูสูงอายุ 
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ที่อายุ 60 ปและถือวาเปนการเลิกจางของสถานประกอบการ และลูกจางจะไดรับคาชดเชยเชนเดียวกับ 

การที่นายจางบอกเลิกจาง และมีกลไกที่ทําใหเกิดการจางงานตอของผูที่เกษียณอายุ รวมถึงความพยายามที่จะ

ขยายอายุที่จะรับสิทธิประโยชนชราภาพของกองทุนประกันสังคม นอกจากนี้ในดานการสงเสริมการมีหลักประกัน

ทางรายไดใหกับลูกจางสูงอายุ คือ การสงเสริมใหสถานประกอบกิจการมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับ

พนักงานที่อาจยังไมไดรับการตอบรับเทาที่ควรและการบังคับใชกฎหมายอาจทาํไดยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากเปน
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ซึ่งจะเปนเครื่องมือที่ชวยใหประชากรมีหลักประกันทางรายไดที่ดีขึ้น อยางไรก็ตาม สําหรับประเทศไทย 

สิทธิและสวัสดิการทางสังคมอาจไมไดขึ้นกับอุตสาหกรรมและอาชีพเหมือนกับบางประเทศ แตสิทธิประโยชน

จําแนกมาจากมาตรา 33 ที่เปนการจางงานแบบมีนายจางและนายจางและลูกจางเปนผูสมทบเงินเขาสูกองทุน

ประกันสังคม มาตรา 39 ที่เปนลูกจางที่เคยมีนายจางและสงเงินสมทบประกันตนเองเขาสูกองทุนประกันสังคม 

และมาตรา 40 ที่เปนการประกันตนโดยความสมัครใจ ซึ่งแรงงานสูงอายุสวนมากจะเปนแรงงานนอกระบบ  

(ไมไดเปนผูประกันตนตามมาตรา 33) จะไดรับความคุมครองที่นอยกวากรณีของมาตรา 33 และ มาตรา 39  

และแรงงานนอกระบบสวนมากเปนแรงงานภาคเกษตรและไมไดเปนผูประกันตนตามมาตรา ดังนั้นการมี

หลักประกันทางรายไดจึงมีความจําเปนสําหรับแรงงานในกลุมนี้  

 

2. การออกแบบระบบการจางงานรูปแบบใหม 

มาตรการกลุมนี้จะเปนการสรางระบบการจางงานที่มีรูปแบบใหม หรือ แนวทางในการสงเสริม 

การจางงานท่ีเปนระบบ โดยอาจเปนมาตรการท่ีเปนมาตรการเชิงจูงใจใหผูประกอบการ แตในบางประเทศ 

มีมาตรการเหลานี้เปนเพียงการอํานวยความสะดวกไมไดเปนการใหแรงจูงใจโดยตรง ซึ่งตัวอยางของมาตรการ 

มีดังนี้ 

1. มาตรการ  Wage Peak System จากประเทศ เกาหลี ใต  เป นระบบการลดอัตรา เ งิน เดือน 

ของแรงงานผูสูงอายุลง เพ่ือแลกกับความมั่นคงในการจางงาน ระบบนี้เปดชองใหนายจางและสหภาพแรงงาน

สามารถเจรจาและกําหนดจุดสูงสุดของคาจางข้ันสูงซึ่งเปนอัตราที่จะเริ่มเจรจาลดอัตราคาจางลง เพื่อใหแรงงาน

หรือผูทํางานสูงอายุไดทํางานในสถานประกอบการเดิมอยางตอเน่ือง นอกจากน้ันมีการกําหนดระบบแรงจูงใจ
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สําหรับการจางผูเกษียณตอเนื่อง (Continued Employment of Retirees Incentive) และเงินอุดหนุนสําหรับ
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2. มาตรการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ประเทศเกาหลีใตมีการสงเสริมและเพ่ิมสัดสวน 

ของการประกอบอาชีพอิสระสําหรับแรงงานในประเทศเกาหลีใตจึงเปนนโยบายทางเลือกท่ีรัฐบาลเกาหลีใต 

ใหความสนใจ ซึ่ งเปนตลาดงานที่สามารถรองรับแรงงานผูสูงอายุ  ภาครัฐมีบทบาทในการใหความรู 

แกผูประกอบการ มีการสงเสริมแหลงเงินทุนและการขยายระบบสวัสดิการใหครอบคลุมผูทํางานในกลุมนี้ 

3. ระบบแรงจูงใจ เชน เงินสนับสนุนการจางแรงงานสูงอายุ (Aged Employment Incentive) สําหรับ

ผูประกอบการที่จางแรงงานอายุ 55 ปข้ึนไปใหอยูกับสถานประกอบการหรือบริษัท เงินสนับสนุนสําหรับการจาง

งานเกินระยะเวลาอายุเกษียณ (Extension of Retirement Age Incentive) สําหรับผูประกอบการหรือบริษัท 

ที่จางงานแรงงานเกษียณไวตอเนื่องอีก 18 เดือน โดยมีขอแมวาตองเปนสถานประกอบการหรือบริษัทที่มี 

การกําหนดอายุเกษียณที่ 56 ปขึ้นไป เงินสนับสนุนการจางผูเกษียณอายุตอเนื่อง (Continued Employment of 

Retirees Incentive) โดยเปนการสนับสนุนตอจากการจางงานเกินระยะเวลาอายุเกษียณ 18 เดือน โดยรัฐบาล

สนับสนุนใหผูประกอบการหรือบริษัทจางงานแรงงานที่ทํางานเกินระยะเวลาเกษียณ 18 เดือน ภายในระยะ 

เวลา 3 เดือน เพ่ือไมใหแรงงานออกนอกระบบจางงาน  

4. ความยืดหยุนของชั่วโมงการทํางาน ตัวอยาง ประเทศฟนแลนด และฝรั่งเศส โดยใหมีชั่วโมง 

การทํางานของแรงงานที่นอยกวาแรงงานในชวงวัยปกติ 

 

3. การสรางความรวมมือในตลาดแรงงานจากทุกภาคสวน 

ในมาตรการกลุมนี้ เปนแนวทางที่ ให เปนการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐบาล ภาคเอกชน  

และภาคประชาสังคมในการเสริมสรางโอกาสในการการทํางานของผูสูงอายุ โดยอาจเปนมาตรการเตรียม 

ความพรอมในการเปลี่ยนสภาพการทํางาน การรองรับแรงงานที่จะออกจากระบบการจางงานไปสูการประกอบ

อาชีพอิสระ การดําเนินการวิสาหกิจเพื่อสังคม และมีแนวทางหรือกลไกใหการจางงานผูสูงอายุเปนไปดวย 

ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมาตรการกลุมนี้ประกอบดวย 

1. มาตรการการชวยเหลือการสมัครงานใหม เปนการมาตรการเพ่ือชวยใหแรงงานท่ีออกจากระบบ 

ที่จะตองการเปนแรงงานใหมไดรับการอํานวยความสะดวกในการหางาน ตัวอยางจากประเทศญ่ีปุน  

เมื่อแรงงานอายุตั้งแต 45 ปข้ึนไปตองการออกจากงาน ผูประกอบการมีหนาท่ีตองชวยเหลือแรงงานไดรับ 

ความสะดวกสบายและอํานวยความสะดวกในการหางานใหม รวมถึงการออกหนังสือชวยเหลือการหางาน 

ตามที่แรงงานที่ลาออกนั้นตองการ  

2. การใหความรวมมือระหวางภาคเอกชนและภาครัฐ ตัวอยางจากประเทศญี่ปุนที่ มีการกําหนด 

ใหผูประกอบการตองออกหนังสือชี้แจงในกรณีมีการเลิกจางพนักงานจํานวนมาก และในกรณีที่ผูประกอบการ 

ทําใหแรงงานอายุระหวาง 45 - 65 ป จํานวนมากตองออกจากงาน ผูประกอบการจะตองยื่นหนังสือชี้แจง 

ตอสํานักงานเพ่ือความมั่นคงทางอาชีพใหรับทราบสถานการณ เพ่ือเปนการเตรียมการใหความชวยเหลือแรงงาน
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เหลานั้นดวยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งมาตรการนี้จะทําใหภาครับสามารถเตรียมการรับมือไดอยางทันทวงที  

และเปนการแสดงถึงกระบวนการสรางความรับผิดชอบของผูประกอบการที่มีตอแรงงานและสังคม 

3. การจัดตั้งศูนยทรัพยากรผูสูงอายุ โดยศูนยทรัพยากรผูสูงอายุทําหนาที่ประสานงานกันในแตละจังหวัด 

และใหตั้งหนวยงานยอยข้ึนมาติดตามและดูแลผูสูงอายุในทองถิ่น ใหความชวยเหลือเรื่องการทํางาน 

ทั้ ง ในระยะสั้นและระยะยาว การฝกทักษะงานที่ตองการทักษะฝมือระดับต่ํ า ไปจนถึงทักษะขั้นสู ง 

เพ่ือตอบสนองความตองการของแรงงานสูงอายุใหไดมากที่สุด เนื่องจากพบวาผูสูงอายุที่ออกจากงานประจํา 

บางรายไมตองการงานที่มีการใชทักษะขั้นสูงหรือตองอาศัยการตัดสินใจมากหรืองานที่มีความเครียด 

และกดดันสูง ศูนยทรัพยากรผูสูงอายุจึงตองจัดสรรงานทุกประเภทใหกับแรงงานสูงวัยดวย  

4. การจัดทําฐานขอมูลคลังสมองอาวุโส (Senior Talent Bank) เพื่อเปนฐานขอมูลในการสรางโอกาส

สําหรับผูสูงอายุ จากตัวอยางของประเทศเกาหลีใตซึ่งไดจัดทําเปนโครงการ New Start Program for Elderly  

ซึ่งเปนโครงการที่จัดรูปแบบการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุอยางครบวงจรตั้งแตการอบรมทักษะฝมือ ฝกอบรม

ระหวางปฏิบัติงาน (On- the job training) การใหคําปรึกษา และมีการริเริ่มโครงการ New Workplace 

Adaptation Support for Worker Aged 50+ เพื่อใหความชวยเหลือและฝกอบรมแกแรงงานสูงอายุ โดยใหมี

โอกาสฝกงานในสถานประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็กเปนเวลานานสามเดือน จากนั้นชวยในการหางานทํา

และสนับสนุนการกลับเขาทํางาน มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลกับภาคเอกชนเพ่ือชวยในการแสวงหางาน 

ที่เหมาะสม 

5. การมีสวนรวมของภาคเอกชนและภาคการศึกษา สถานประกอบการขนาดใหญของญ่ีปุน เกาหลีใต 

สิงคโปร เยอรมนี แคนาดา ฟนแลนดและฝรั่งเศส ในหลากหลายอุตสาหกรรมพยายามเขามามีบทบาท 

และรวมวางแผนนโยบายดานแรงงานสูงอายุ โดยเปนการนําความสามารถของแตละภาคสวนมาสนับสนุน 

การจางงานของแรงงานสูงอายุ โดยเฉพาะการใหอุตสาหกรรมขนาดใหญเปนฐานในการจางงานผูสูงอายุ 

 

มาตรการใหความชวยเหลือจากทุกภาคสวนนี้ เปนมาตรการที่ตองทําเปนระยะยาวและตอเนื่อง 

เ พ่ือให เกิดการจางงานแบบรุนตอรุนอยางยั่ง ยืน ในทางปฏิบัติสถานประกอบการอาจมีตนทุนที่สูงขึ้น 

ในการเขารวมจัดทําตามมาตรการตาง ๆ ซึ่งภาครัฐอาจเขามาสงเสริมใหการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางออม 

รวมถึงการทําใหสังคมตระหนักถึงการจางงานผูสูงอายุ นอกจากนี้ การพัฒนาระบบสวัสดิการของผูสูงอายุ 

โดยมีการสรางระบบการรวมรับผิดชอบในการดูแลผูสูงอายุ กลาวคือ ระบบของการออมและการลงทุน 

เพื่อการเกษียณตองมีลักษณะที่รัฐ เอกชน และผูสูงอายุ (ในฐานะแรงงาน ณ กอนเกษียณ) ตองรับผิดชอบรวมกัน

ในสัดสวนที่มีความเหมาะสม และสิทธิในการไดมาซึ่งสวัสดิการเหลานี้ไปผูกกับระยะเวลาที่จะเกิดการเกษียณ  

โดยในการดําเนินการตองทําอยางคอยเปนคอยไป   
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ในการดําเนินการของแตละประเทศมีขอที่นาสังเกต คือ การขยายอายุการทํางาน อาจเกิดจากปจจัย

สงเสริมที่สําคัญ คือ การขาดแคลนแรงงานที่มีความรูความสามารถเฉพาะตัว จนทําใหเกิดการขยายอายุ 

การทํางานใหกับแรงงานสูงอายุที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สถานประกอบการตองการ ในทางกลับกัน ปจจัยที่ 

อาจขัดขวางการขยายอายุการเกษียณ คือ การทดแทนแรงงานดวยเทคโนโลยีและการนําแรงงานขามชาติ 

เขามาทดแทนการทํางาน ซึ่งในตางประเทศก็มีการจัดระบบสวัสดิการแรงงานใหมีความสอดคลองกับ 

การใชแรงงานประเภทตาง ๆ ที่หลากหลายทั้งเต็มเวลาทํางานและทํางานเปนชวงเวลา รวมถึงการที่

สถาบันการศึกษามีบทบาทที่สําคัญในการขยายอายุการทํางานผานกระบวนการที่ทําผูสูงอายุมีฐานความรูที่

เพียงพอตอการออกไปทํางาน มีการวิจัยและพัฒนาอุปกรณและเครื่องมือเพ่ือชวยในการทํางานของผูสูงอายุ 

รวมถึงการศึกษาวิจัยและการรวบรวมขอมูลเพื่อการวิเคราะหความตองการทํางานของผูสูงอายุ การทําฐานขอมูล

ดานผูประกอบการในการแสดงความตองการจางงานผูสูงอายุ  

จากการศึกษาในงานศึกษาตางประเทศบงชี้ถึงแนวทางที่สําคัญในการขยายอายุการทํางาน 

ของผูสูงอายุทั้งภาครัฐและเอกชน โดยประเด็นที่สําคัญ คือ การปฏิรูประบบการเงินการคลัง ระบบบําเหน็จ

บํานาญ ใหมีความสอดคลองกับการขยายอายุการทํางาน และแมวานโยบายหรือมาตรการการขยายอายุจะเริ่ม

จากภาคสมัครใจเพราะเปนเงื่อนไขที่ตองตกลงรวมกันระหวางภาคเอกชนในฐานะนายจางกับผูสูงอายุในฐานะ

ลูกจางในการขยายอายุการทํางาน แตทายสุดการดําเนินการตองเปนมาตรการบังคับเพ่ือใหมีผลบังคับ 

ใชกับสังคมทั้งระบบ ทั้งนี้ ความแตกตางของประเทศไทยกับงานศึกษาในตางประเทศ คือ การที่ผูสูงอายุ 

ในประเทศไทยทํางานอยูนอกระบบในสัดสวนที่สูง คือ การไมมีนายจางแบบสถานประกอบการ ไมไดอยูในระบบ

ประกันสังคม สงผลใหผูสูงอายุไมไดรับหลักประกันทางรายได เชน การประกันสังคม และไดรับเฉพาะเบี้ยผูสูงอายุ  

ซึ่งอาจไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต และแหลงรายไดของผูสูงอายุแมวาจะมาจากบุตร แตสถานการณนี้มีแนวโนม 

ที่ลดลง ดังนั้น ผูสูงอายุจึงทํางานเพ่ิมมากขึ้น  

ทั้งนี้ ในการดําเนินการของภาครัฐเพื่อการขยายอายุการทํางานของผูสูงอายุในตางประเทศแมไมได 

ใชคําวาเปน “ประชารัฐ” โดยตรง แตเปนการรวมมือทํางานของทุกภาคสวนในสังคม โดยเฉพาะการนํารัฐบาล 

สวนทองถ่ิน (Local government) (ในบางประเทศมีลักษณะเปนการปกครองแบบรัฐบาลทองถิ่นรวมกับรัฐบาล

กลาง) เขามามีบทบาท โดยบทบาทที่สําคัญของรัฐบาลทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเขามามีสวนเสริม

ใหวิสาหกิจที่ เ กิดข้ึนมีความเขมแข็งและมีบริบทของพื้นที่ เขามาเปนสวนประกอบในการดําเนินธุรกิจ  

เชน ความมีเอกลักษณของผลิตภัณฑ การเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมภายในพ้ืนที่ การใชความไดเปรียบของพ้ืนที่ 

มาประกอบในผลิตภันฑหรือบริการของผูสูงอายุ รวมถึงผลิตภัณฑที่มีสิ่งบงชี้ทางภูมศิาสตร เปนตน  

 

 

8 รายงานสรุปส�าหรับผู้บริหาร Executive Summary
โครงการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานท�าของผู้สูงอายุ ตามนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม (E6)
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เหลานั้นดวยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งมาตรการนี้จะทําใหภาครับสามารถเตรียมการรับมือไดอยางทันทวงที  

และเปนการแสดงถึงกระบวนการสรางความรับผิดชอบของผูประกอบการที่มีตอแรงงานและสังคม 

3. การจัดตั้งศูนยทรัพยากรผูสูงอายุ โดยศูนยทรัพยากรผูสูงอายุทําหนาที่ประสานงานกันในแตละจังหวัด 

และใหตั้งหนวยงานยอยข้ึนมาติดตามและดูแลผูสูงอายุในทองถิ่น ใหความชวยเหลือเรื่องการทํางาน 

ทั้ ง ในระยะสั้นและระยะยาว การฝกทักษะงานที่ตองการทักษะฝมือระดับต่ํ า ไปจนถึงทักษะขั้นสู ง 

เพ่ือตอบสนองความตองการของแรงงานสูงอายุใหไดมากที่สุด เนื่องจากพบวาผูสูงอายุที่ออกจากงานประจํา 

บางรายไมตองการงานที่มีการใชทักษะขั้นสูงหรือตองอาศัยการตัดสินใจมากหรืองานที่มีความเครียด 

และกดดันสูง ศูนยทรัพยากรผูสูงอายุจึงตองจัดสรรงานทุกประเภทใหกับแรงงานสูงวัยดวย  

4. การจัดทําฐานขอมูลคลังสมองอาวุโส (Senior Talent Bank) เพื่อเปนฐานขอมูลในการสรางโอกาส

สําหรับผูสูงอายุ จากตัวอยางของประเทศเกาหลีใตซึ่งไดจัดทําเปนโครงการ New Start Program for Elderly  

ซึ่งเปนโครงการที่จัดรูปแบบการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุอยางครบวงจรตั้งแตการอบรมทักษะฝมือ ฝกอบรม

ระหวางปฏิบัติงาน (On- the job training) การใหคําปรึกษา และมีการริเริ่มโครงการ New Workplace 

Adaptation Support for Worker Aged 50+ เพื่อใหความชวยเหลือและฝกอบรมแกแรงงานสูงอายุ โดยใหมี

โอกาสฝกงานในสถานประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็กเปนเวลานานสามเดือน จากนั้นชวยในการหางานทํา

และสนับสนุนการกลับเขาทํางาน มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลกับภาคเอกชนเพ่ือชวยในการแสวงหางาน 

ที่เหมาะสม 

5. การมีสวนรวมของภาคเอกชนและภาคการศึกษา สถานประกอบการขนาดใหญของญี่ปุน เกาหลีใต 

สิงคโปร เยอรมนี แคนาดา ฟนแลนดและฝรั่งเศส ในหลากหลายอุตสาหกรรมพยายามเขามามีบทบาท 

และรวมวางแผนนโยบายดานแรงงานสูงอายุ โดยเปนการนําความสามารถของแตละภาคสวนมาสนับสนุน 

การจางงานของแรงงานสูงอายุ โดยเฉพาะการใหอุตสาหกรรมขนาดใหญเปนฐานในการจางงานผูสูงอายุ 

 

มาตรการใหความชวยเหลือจากทุกภาคสวนนี้ เปนมาตรการที่ตองทําเปนระยะยาวและตอเนื่อง 

เ พ่ือให เกิดการจางงานแบบรุนตอรุนอยางยั่ง ยืน ในทางปฏิบัติสถานประกอบการอาจมีตนทุนที่สูงขึ้น 

ในการเขารวมจัดทําตามมาตรการตาง ๆ ซึ่งภาครัฐอาจเขามาสงเสริมใหการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางออม 

รวมถึงการทําใหสังคมตระหนักถึงการจางงานผูสูงอายุ นอกจากนี้ การพัฒนาระบบสวัสดิการของผูสูงอายุ 

โดยมีการสรางระบบการรวมรับผิดชอบในการดูแลผูสูงอายุ กลาวคือ ระบบของการออมและการลงทุน 

เพื่อการเกษียณตองมีลักษณะที่รัฐ เอกชน และผูสูงอายุ (ในฐานะแรงงาน ณ กอนเกษียณ) ตองรับผิดชอบรวมกัน

ในสัดสวนที่มีความเหมาะสม และสิทธิในการไดมาซึ่งสวัสดิการเหลานี้ไปผูกกับระยะเวลาที่จะเกิดการเกษียณ  

โดยในการดําเนินการตองทําอยางคอยเปนคอยไป   
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ในการดําเนินการของแตละประเทศมีขอที่นาสังเกต คือ การขยายอายุการทํางาน อาจเกิดจากปจจัย

สงเสริมที่สําคัญ คือ การขาดแคลนแรงงานท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะตัว จนทําใหเกิดการขยายอายุ 

การทํางานใหกับแรงงานสูงอายุที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามท่ีสถานประกอบการตองการ ในทางกลับกัน ปจจัยที่ 

อาจขัดขวางการขยายอายุการเกษียณ คือ การทดแทนแรงงานดวยเทคโนโลยีและการนําแรงงานขามชาติ 

เขามาทดแทนการทํางาน ซึ่งในตางประเทศก็มีการจัดระบบสวัสดิการแรงงานใหมีความสอดคลองกับ 

การใชแรงงานประเภทตาง ๆ ที่หลากหลายทั้งเต็มเวลาทํางานและทํางานเปนชวงเวลา รวมถึงการที่

สถาบันการศึกษามีบทบาทที่สําคัญในการขยายอายุการทํางานผานกระบวนการที่ทําผูสูงอายุมีฐานความรูที่

เพียงพอตอการออกไปทํางาน มีการวิจัยและพัฒนาอุปกรณและเครื่องมือเพ่ือชวยในการทํางานของผูสูงอายุ 

รวมถึงการศึกษาวิจัยและการรวบรวมขอมูลเพื่อการวิเคราะหความตองการทํางานของผูสูงอายุ การทําฐานขอมูล

ดานผูประกอบการในการแสดงความตองการจางงานผูสูงอายุ  

จากการศึกษาในงานศึกษาตางประเทศบงชี้ถึงแนวทางที่สําคัญในการขยายอายุการทํางาน 

ของผูสูงอายุทั้งภาครัฐและเอกชน โดยประเด็นที่สําคัญ คือ การปฏิรูประบบการเงินการคลัง ระบบบําเหน็จ

บํานาญ ใหมีความสอดคลองกับการขยายอายุการทํางาน และแมวานโยบายหรือมาตรการการขยายอายุจะเริ่ม

จากภาคสมัครใจเพราะเปนเงื่อนไขที่ตองตกลงรวมกันระหวางภาคเอกชนในฐานะนายจางกับผูสูงอายุในฐานะ

ลูกจางในการขยายอายุการทํางาน แตทายสุดการดําเนินการตองเปนมาตรการบังคับเพ่ือใหมีผลบังคับ 

ใชกับสังคมทั้งระบบ ทั้งนี้ ความแตกตางของประเทศไทยกับงานศึกษาในตางประเทศ คือ การที่ผูสูงอายุ 

ในประเทศไทยทํางานอยูนอกระบบในสัดสวนที่สูง คือ การไมมีนายจางแบบสถานประกอบการ ไมไดอยูในระบบ

ประกันสังคม สงผลใหผูสูงอายุไมไดรับหลักประกันทางรายได เชน การประกันสังคม และไดรับเฉพาะเบี้ยผูสูงอายุ  

ซึ่งอาจไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต และแหลงรายไดของผูสูงอายุแมวาจะมาจากบุตร แตสถานการณนี้มีแนวโนม 

ที่ลดลง ดังนั้น ผูสูงอายุจึงทํางานเพ่ิมมากขึ้น  

ทั้งนี้ ในการดําเนินการของภาครัฐเพื่อการขยายอายุการทํางานของผูสูงอายุในตางประเทศแมไมได 

ใชคําวาเปน “ประชารัฐ” โดยตรง แตเปนการรวมมือทํางานของทุกภาคสวนในสังคม โดยเฉพาะการนํารัฐบาล 

สวนทองถ่ิน (Local government) (ในบางประเทศมีลักษณะเปนการปกครองแบบรัฐบาลทองถิ่นรวมกับรัฐบาล

กลาง) เขามามีบทบาท โดยบทบาทที่สําคัญของรัฐบาลทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเขามามีสวนเสริม

ใหวิสาหกิจที่ เ กิดข้ึนมีความเขมแข็งและมีบริบทของพื้นที่ เขามาเปนสวนประกอบในการดําเนินธุรกิจ  

เชน ความมีเอกลักษณของผลิตภัณฑ การเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมภายในพ้ืนที่ การใชความไดเปรียบของพ้ืนที่ 

มาประกอบในผลิตภันฑหรือบริการของผูสูงอายุ รวมถึงผลิตภัณฑที่มีสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร เปนตน  

 

 

9รายงานสรุปส�าหรับผู้บริหาร Executive Summary
โครงการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานท�าของผู้สูงอายุ ตามนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม (E6)
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นอกเหนือจากการใชขอมูลเพ่ือแสดงความตองการทํางาน และการทํางานของผูสูงอายุ รวมถึง 

การพิจารณาขอมูลการจางงานผูสูงอายุ นโยบายและมาตรการการจางงานผูสูงอายุท้ังในและตางประเทศ  

ในการศึกษานี้มีการสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการที่ใหความสนใจกับการขยายอายุการทํางานของผูสูงอายุ และ

การลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือระดมสมองรวมกับผูแทนของผูสูงอายุ หนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนท่ีเก่ียวของ 

ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด คือ เชียงใหม พระนครศรีอยุธยา ขอนแกน และภูเก็ต จังหวัดละ 50 ทาน และมีการศึกษาดูงาน

ที่บริษัทผึ้งนอยเบเกอรี จังหวัดเชียงใหม และศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จังหวัดภูเก็ต โดยมีขอสรุปที่สําคัญ 

ไดแก 

ก. ปจจุบันนโยบายสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ เชน การหักลดหยอนภาษี ยังมีความยุงยากและยังไมมี

แรงจูงใจที่เพียงพอทําใหการจางงานผูสูงอายุไมเพิ่มขึ้นมากเทาใดนัก สวนใหญเปนการดําเนินงาน 

ของบริษัทเองโดยไมไดหวังพึ่งนโยบายลดหยอนภาษี จึงอยากใหมีนโยบายที่มีแรงจูงใจที่มากขึ้น รัฐฯตอง

มีความชัดเจนเชิงนโยบาย ตั้งเปา มีระบบการติดตามประเมินผล เพื่อใหภาคเอกชนสามารถดําเนินการ 

ใหบรรลุเปาหมาย เนื่องจากเอกชนเปนผูตองแบกรับตนทุนในการดําเนินการจางผูสูงอายุ ท้ังนี้การให

ลดหยอนแกกิจการที่มีการจางงานผูสูงอายุมีขอจํากัดในทางปฏิบัติ เชน การกําหนดเงินเดือนขั้นสูง  

การกําหนดรอยละขั้นสูงของแรงงานสูงอายุที่จะสามารถลดหยอนได รวมถึงการกําหนดคุณสมบัติ 

ของแรงงานในประเภทงานที่ทําวาตองไมไดดํารงตําแหนงบริหารหรือเปนผูถือหุนของกิจการ เปนตน  

ซึ่งขอจํากัดเหลานี้เปนสวนหนึ่งที่ทําใหสถานประกอบการไมไดใชสิทธิตามมาตรการนี้มากเทาที่ควร 

ข. ปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามาแทนท่ีแรงงานเพ่ิมมากขึ้น แรงงานในวัยงานก็มีความเสี่ยงในการถูกเลิกจาง 

ในอนาคต จนอาจทําใหเกิดอุปทานแรงงานสวนเกิน ความพยายามในการจางแรงงานผูสูงอายุเพ่ิมเติมอีก

อาจเปนไปไดยาก เวนเสียวาแรงงานสูงอายุท่ีมีทักษะท่ีตองการของบริษัทอยูแลว และแรงงานสูงอายุ

สามารถปรับตัวใหเขากับเทคโนโลยีและสภาพแวดลอมในการทํางานได ในกลุมแรงงานในระบบมักเปน

ระบบการจางงานพนักงานของตนเองตอภายหลังการเกษียณ ไมไดมีการรับแรงงานสูงอายุใหมเขามา

ทํางาน แตเปนการใชแรงงานเดิมท่ีมีประสบการณและเขาใจวัฒนธรรมการทํางานขององคกรมาทํางาน 

ค. ขอเสนอแนะรูปแบบการจางงานผูสูงอายุมีความเปนไปได แตตองมีการพัฒนาทักษะของผูสูงอายุควบคู

กันไปดวย เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูการทํางาน และที่สําคัญ คือ การพัฒนาและเตรียมความพรอม

ทางดานการเงินในวัยเกษียณ (Financial literacy) โดยการสรางวัฒนธรรมการออมและการลงทุน 

ตั้งแตชวงตนของวัยแรงงาน  

ง. มาตรการทางดานการเงินหรือการใหการสนับสนุนของภาครัฐ ควรมีการพิจารณาประเด็น 

ที่ทําใหเกิดการปฏิบัติไดจริง และการดําเนินการของภาคเอกชนมีการจางงานผูสูงอายุอยูแลว รัฐจึงตอง

สงเสริมการสรางสภาพแวดลอมในการทํางานของผูสูงอายุ การอุดหนุนสถานประกอบการที่มีการปรับ
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สภาพแวดลอมในการทํางานเพ่ือรองรับแรงงานสูงอายุ และการทําใหสังคมตระหนักถึงปญหา 

และการแกไขปญหาของสังคมผูสูงอายุรวมกันเปนระบบ 

จ. กองทุนประกันสังคมควรมีการปรับกฎระเบียบในเรื่องสิทธิประโยชนชราภาพ เพื่อใหเกิดการขยายอายุ

การทํางานของแรงงาน เชน การขยายอายุการรับสิทธิประโยชน การจํากัดอายุของคนที่จะเขาสูระบบ

ประกันสังคม การสงเสริมกองทุนทางเลือกอื่นๆ เปนตน 

ในประเด็นขอคิดเห็นที่มาจากการสัมมนาในภู มิภาค 4 จังหวัด มีผลสรุปที่ ใกล เคียงกัน โดยประเด็น 

ที่มีการกลาวถึง ไดแก  

ฉ. ภาครัฐและภาคประชาสังคมสามารถรวมกันเพ่ิมศักยภาพใหกับผูสูงอายุได ผานระบบชมรมผูสูงอายุ 

หรือโรงเรียนผูสูงอายุ และควรใหสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน จัดทําโรงเรียนผูสูงอายุ เพ่ือเตรียม 

ความพรอมผูสูงอายุในการใชชีวิตประจําวัน วางแผนทางการเงิน และเพ่ิมทักษะในการทํางาน อีกทั้งยัง

สามารถเปนแหลงจางงานผูสูงอายุทีมีทักษะ ใหเขามาเปนพ่ีเลี้ยง/วิทยากรในโรงเรียนผูสูงอายุอีกดวย 

ช. ผู สู งอายุใน พ้ืนที่ มีปญหาในดานการตลาด โดยแมว าแตละกลุมผูสู งอายุจะมีการรวมตั ว กัน 

เพ่ือผลิตสินคาและบริการใหกับกลุม แตการรวมตัวยังมีขอจํากัดทั้งในดานความรู งบประมาณ ความรู 

และทักษะในดานการบริหารจัดการ และที่สําคัญคือความรูดานการตลาด โดยเฉพาะตลาดสินคาออนไลน 

หรือใชสื่อ Social media ซึ่งทําใหผูสูงอายุไมสามารถขยายตลาดไดอยางเต็มที่  

ซ. การพัฒนาสินคาของผูสูงอายุและการทําการตลาดอยางครบวงจรจะเปนการชวยเหลือผูสูงอายุใหมีอาชีพ

และมีรายได โดยภาครัฐควรลง Platform ในการซื้อขายเพื่อใหมีตลาดสินคาที่ผลิตโดยผูสูงอายุ  

ซึ่งประเด็นนี้เปนแนวทางหนึ่งที่มีการดําเนินการโดยกรมกิจการผูสูงอายุ ใหมีชองทางการตลาด 

ฌ. การพัฒนาตลาดสินคาให ผูสูงอายุสามารถดําเนินการ ไดในทุกระดับ คือ ตลาดสินคาโดยปกต ิ

ซึ่งภาคเอกชนควรใหการสนับสนุนเปดพื้นที่ของตลาดปกติใหมีสวนของผูสูงอายุ ในขณะเดียวกันการสราง

ตลาดที่เปนชองทางใหมๆที่เขาถึงลูกคาก็จะเปนสวนหนึ่งที่ชวยเสริมสรางการมีอาชีพและการมีรายได 

ของผูสูงอายุ  

ญ. สําหรับนโยบายประชารัฐที่มีการดําเนินการ แมวามีการพัฒนาไปแตในทางปฏิบัติการดําเนินการยังขาด

การประชาสัมพันธ และบุคคลภายนอกยังมีความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบายนี้ที่ยังไมดีพอ และมีปญหา

จากขอจํากัดจากกฏระเบียบของภาครัฐ  

ฎ. รัฐควรมีมาตรการเพ่ือการเพ่ิมสวัสดิการผูสูงอายุ เชน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ รวมถึงการประชาสัมพันธ
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อาจยังไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพอยางเหมาะสม รวมถึงการที่ภาครัฐควรมี 

การเปดอัตราการจางงานผูสูงอายุเปนระบบ โดยเปนงานที่ไมซับซอน อยูในพื้นที่ โดยอาจผานการจางงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน 
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นอกเหนือจากการใชขอมูลเพ่ือแสดงความตองการทํางาน และการทํางานของผูสูงอายุ รวมถึง 

การพิจารณาขอมูลการจางงานผูสูงอายุ นโยบายและมาตรการการจางงานผูสูงอายุทั้งในและตางประเทศ  

ในการศึกษานี้มีการสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการที่ใหความสนใจกับการขยายอายุการทํางานของผูสูงอายุ และ

การลงพ้ืนท่ีภาคสนามเพื่อระดมสมองรวมกับผูแทนของผูสูงอายุ หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เก่ียวของ 

ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด คือ เชียงใหม พระนครศรีอยุธยา ขอนแกน และภูเก็ต จังหวัดละ 50 ทาน และมีการศึกษาดูงาน

ที่บริษัทผึ้งนอยเบเกอรี จังหวัดเชียงใหม และศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จังหวัดภูเก็ต โดยมีขอสรุปที่สําคัญ 

ไดแก 

ก. ปจจุบันนโยบายสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ เชน การหักลดหยอนภาษี ยังมีความยุงยากและยังไมมี

แรงจูงใจที่เพียงพอทําใหการจางงานผูสูงอายุไมเพิ่มขึ้นมากเทาใดนัก สวนใหญเปนการดําเนินงาน 

ของบริษัทเองโดยไมไดหวังพึ่งนโยบายลดหยอนภาษี จึงอยากใหมีนโยบายที่มีแรงจูงใจที่มากขึ้น รัฐฯตอง

มีความชัดเจนเชิงนโยบาย ตั้งเปา มีระบบการติดตามประเมินผล เพื่อใหภาคเอกชนสามารถดําเนินการ 

ใหบรรลุเปาหมาย เนื่องจากเอกชนเปนผูตองแบกรับตนทุนในการดําเนินการจางผูสูงอายุ ท้ังนี้การให

ลดหยอนแกกิจการท่ีมีการจางงานผูสูงอายุมีขอจํากัดในทางปฏิบัติ เชน การกําหนดเงินเดือนขั้นสูง  

การกําหนดรอยละขั้นสูงของแรงงานสูงอายุที่จะสามารถลดหยอนได รวมถึงการกําหนดคุณสมบัติ 

ของแรงงานในประเภทงานที่ทําวาตองไมไดดํารงตําแหนงบริหารหรือเปนผูถือหุนของกิจการ เปนตน  

ซึ่งขอจํากัดเหลานี้เปนสวนหนึ่งที่ทําใหสถานประกอบการไมไดใชสิทธิตามมาตรการนี้มากเทาที่ควร 

ข. ปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามาแทนท่ีแรงงานเพ่ิมมากขึ้น แรงงานในวัยงานก็มีความเส่ียงในการถูกเลิกจาง 

ในอนาคต จนอาจทําใหเกิดอุปทานแรงงานสวนเกิน ความพยายามในการจางแรงงานผูสูงอายุเพ่ิมเติมอีก

อาจเปนไปไดยาก เวนเสียวาแรงงานสูงอายุท่ีมีทักษะท่ีตองการของบริษัทอยูแลว และแรงงานสูงอายุ

สามารถปรับตัวใหเขากับเทคโนโลยีและสภาพแวดลอมในการทํางานได ในกลุมแรงงานในระบบมักเปน

ระบบการจางงานพนักงานของตนเองตอภายหลังการเกษียณ ไมไดมีการรับแรงงานสูงอายุใหมเขามา

ทํางาน แตเปนการใชแรงงานเดิมท่ีมีประสบการณและเขาใจวัฒนธรรมการทํางานขององคกรมาทํางาน 

ค. ขอเสนอแนะรูปแบบการจางงานผูสูงอายุมีความเปนไปได แตตองมีการพัฒนาทักษะของผูสูงอายุควบคู

กันไปดวย เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูการทํางาน และที่สําคัญ คือ การพัฒนาและเตรียมความพรอม

ทางดานการเงินในวัยเกษียณ (Financial literacy) โดยการสรางวัฒนธรรมการออมและการลงทุน 

ตั้งแตชวงตนของวัยแรงงาน  

ง. มาตรการทางดานการเงินหรือการใหการสนับสนุนของภาครัฐ ควรมีการพิจารณาประเด็น 

ที่ทําใหเกิดการปฏิบัติไดจริง และการดําเนินการของภาคเอกชนมีการจางงานผูสูงอายุอยูแลว รัฐจึงตอง

สงเสริมการสรางสภาพแวดลอมในการทํางานของผูสูงอายุ การอุดหนุนสถานประกอบการที่มีการปรับ
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สภาพแวดลอมในการทํางานเพ่ือรองรับแรงงานสูงอายุ และการทําใหสังคมตระหนักถึงปญหา 

และการแกไขปญหาของสังคมผูสูงอายุรวมกันเปนระบบ 

จ. กองทุนประกันสังคมควรมีการปรับกฎระเบียบในเรื่องสิทธิประโยชนชราภาพ เพื่อใหเกิดการขยายอายุ

การทํางานของแรงงาน เชน การขยายอายุการรับสิทธิประโยชน การจํากัดอายุของคนที่จะเขาสูระบบ

ประกันสังคม การสงเสริมกองทุนทางเลือกอื่นๆ เปนตน 

ในประเด็นขอคิดเห็นที่มาจากการสัมมนาในภูมิภาค 4 จังหวัด มีผลสรุปที่ ใกล เคียงกัน โดยประเด็น 

ที่มีการกลาวถึง ไดแก  

ฉ. ภาครัฐและภาคประชาสังคมสามารถรวมกันเพ่ิมศักยภาพใหกับผูสูงอายุได ผานระบบชมรมผูสูงอายุ 

หรือโรงเรียนผูสูงอายุ และควรใหสถาบันการศึกษาในทองถิ่น จัดทําโรงเรียนผูสูงอายุ เพ่ือเตรียม 

ความพรอมผูสูงอายุในการใชชีวิตประจําวัน วางแผนทางการเงิน และเพ่ิมทักษะในการทํางาน อีกทั้งยัง

สามารถเปนแหลงจางงานผูสูงอายุทีมีทักษะ ใหเขามาเปนพ่ีเลี้ยง/วิทยากรในโรงเรียนผูสูงอายุอีกดวย 

ช. ผูสู งอายุใน พ้ืนที่มีปญหาในดานการตลาด โดยแมว าแตละกลุมผูสู งอายุจะมีการรวมตั ว กัน 

เพ่ือผลิตสินคาและบริการใหกับกลุม แตการรวมตัวยังมีขอจํากัดทั้งในดานความรู งบประมาณ ความรู 

และทักษะในดานการบริหารจัดการ และที่สําคัญคือความรูดานการตลาด โดยเฉพาะตลาดสินคาออนไลน 

หรือใชสื่อ Social media ซึ่งทําใหผูสูงอายุไมสามารถขยายตลาดไดอยางเต็มที่  

ซ. การพัฒนาสินคาของผูสูงอายุและการทําการตลาดอยางครบวงจรจะเปนการชวยเหลือผูสูงอายุใหมีอาชีพ

และมีรายได โดยภาครัฐควรลง Platform ในการซื้อขายเพื่อใหมีตลาดสินคาที่ผลิตโดยผูสูงอายุ  

ซึ่งประเด็นนี้เปนแนวทางหนึ่งที่มีการดําเนินการโดยกรมกิจการผูสูงอายุ ใหมีชองทางการตลาด 

ฌ. การพัฒนาตลาดสินคาให ผูสูงอายุสามารถดําเนินการ ไดในทุกระดับ คือ ตลาดสินคาโดยปกติ 

ซึ่งภาคเอกชนควรใหการสนับสนุนเปดพื้นที่ของตลาดปกติใหมีสวนของผูสูงอายุ ในขณะเดียวกันการสราง

ตลาดที่เปนชองทางใหมๆที่เขาถึงลูกคาก็จะเปนสวนหนึ่งที่ชวยเสริมสรางการมีอาชีพและการมีรายได 

ของผูสูงอายุ  

ญ. สําหรับนโยบายประชารัฐที่มีการดําเนินการ แมวามีการพัฒนาไปแตในทางปฏิบัติการดําเนินการยังขาด

การประชาสัมพันธ และบุคคลภายนอกยังมีความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบายนี้ที่ยังไมดีพอ และมีปญหา

จากขอจํากัดจากกฏระเบียบของภาครัฐ  

ฎ. รัฐควรมีมาตรการเพ่ือการเพ่ิมสวัสดิการผูสูงอายุ เชน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ รวมถึงการประชาสัมพันธ

เกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการประกอบอาชีพของผูสูงอายุยังมีอยูจํากัด ทําใหผูสูงอายุที่ตองการประกอบอาชีพ

อาจยังไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพอยางเหมาะสม รวมถึงการที่ภาครัฐควรมี 

การเปดอัตราการจางงานผูสูงอายุเปนระบบ โดยเปนงานที่ไมซับซอน อยูในพื้นที่ โดยอาจผานการจางงาน
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จากการศึกษาทั้งการทบทวนเอกสาร สถานการณการจางงานผูสูงอายุ การประชุมกลุมยอยเพ่ือระดม

ความคิด และการสัมภาษณเชิงลึก ไดขอเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้ 

สําหรับประเทศไทย การจางงานผูสูงอายุอาจแบงไดเปน 2 ระบบ คือ การจางงานแรงงานสูงอายุ 

ในระบบและนอกระบบ  (กลุมราชการอาจเปนขอยกเวนในกรณีนี้ เนื่องจากขาราชการบํานาญมีเงินบํานาญ 

รายเดือนรวมกับการมีสิทธิประโยชนในดานการรักษาพยาบาลที่คุมครองในยามเกษียณ กลุมราชการ ซึ่งมีบํานาญ

จากภาครัฐและการไดรับสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล โดยกลุมนี้มีนโยบายที่ชัดเจนจากการปฏิรูประบราชการ

ภาครัฐไดมขีอเสนอในการขยายอายุราชการ โดยมีการขยับเปนขั้นบันไดจาก 60 ป เปน 61 ป ถึง 63 ป และสงผล

ใหเกิดการขยายเวลาในการรับเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานายขาราชการ และการจายบํานาญ) สําหรับกรณี 

ของแรงงานในระบบมีมาตรการของภาครัฐเพื่อการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ เชน การออกกฎหมายคุมครอง

แรงงานเพื่อใหเกิดการจางงานใหมที่สัญญาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดที่แตกตางจากการจางงานกอนเกษียณ  

เชน การลดชั่วโมงการทํางานจางงาน การเปลี่ยนประเภทงาน และการปรับเปลี่ยนคาจาง ในขณะท่ีภาครัฐ 

มีการสงเสริมการจางงานแรงงานสูงอายุระบบดวยการจัดทําอัตราคาจางรายชั่วโมงสําหรับผูสูงอายุ เปนตน 

สําหรับภาคเอกชนไดมีการจัดทําแนวทางการจางงานผูสูงอายุตามที่เสนอมากอนหนา 

กลุมแรกเปนแรงงานในระบบ ซึ่งประกอบดวย กลุมผูบริหาร และกลุมปฏิบัติการ ซึ่งการจางงาน 

อาจมีความแตกตางกันในทางปฏิบัติ ซึ่งในกลุมนี้เมื่อเกษียณอายุและอายุเกิน 55 ป ไมไดเปนผูประกันตน 

ก็จะไดรับสิทธิประโยชนชราภาพจากกงอทุนประดันสังคมในรูปแบบบําเหน็จ (กรณีสงเงินสมทบนอยกวา 180 

เดือน) หรือบํานาญ (กรณีสงเงินสมทบตั้งแต 180 เดือนขึ้นไป) รวมถึงคาชดเชยการเลิกจาง และอาจมีเงิน 

จากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยการขยายอายุการทํางานของกลุมผูบริหารจะมีระบบที่ชัดเจนกวาการขยายอายุ 

การทํางานของกลุมปฏิบัติการ ดังนั้น การขยายอายุการเกษียณของกลุมน้ีจึงตองเพ่ิมจาก 55 ปข้ึนไป (ตาม

กฎหมายคุมครองแรงงาน กําหนดให กรณีที่สถานประกอบกิจการไมไดมีการกําหนดอายุการเกษียณ ใหถือวาอายุ 

60 ปเปนอายุการเกษียณ และการเกษียณถือวาเปนการเลิกจาง ซึ่งตองไดรับเงินชดเชยตามกฎหมาย) 

กลุมสองคือแรงงานนอกระบบ ซึงไมมีหลักประกันทางรายไดอยางกลุมแรก และมีประเภทงาน 

ที่มีความหลากหลายทั้งอยูในภาคการเกษตรและภาคบริการ ซึ่งกลุมนี้มักมีการทํางานโดยไมมีการเกษียณเนื่องจาก

เปนกิจการของตนเอง มีการดํา เนินการที่บ าน หรือ ไม ไดมีนายจาง ดั งนั้นการดํา เนินการสง เสริม 

การมีงานทําของผูสูงอายุจึงมีความสอดคลองกับกลุมนี้มากที่สุด กรณีของแรงงานสูงอายุนอกระบบ  

การสงเสริมการจางงานทําในรูปแบบของการใหผูสูงอายุมีการรวมกลุมทํางานและสงเสริมงานที่เปนอิสระนาจะทํา

ใหเกิดขึ้นไดงายกวาการเสริมสรางการจางงานใหเขามาสูในระบบ ซึ่งประเทศไทยมีสัดสวนการประกอบอาชีพ

อิสระสูงคลายกับประเทศเกาหลีใต ดังนั้นการเสริมสรางใหผูสูงอายุมีโอกาสในการทํางานจึงเปนสวนหนึ่ง 
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ของมาตรการกลุมนี้ งานศึกษาที่ผานมาจึงเนนการสรางงานใหมีการเขากับบริบทและวิถีชีวิตของคนในแตละพื้นที่ 

และมีการขยายระบบสวัสดิการการประกันสังคมใหแรงงานกลุมนี้สามารถเขาถึงได 

นโยบายประชารัฐ โดยการจัดต้ังบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จํากัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) เปนหนึ่งใน

แนวทางของการจางงานผูสูงอายุที่มีความเก่ียวของทั้งในดานการดําเนินธุรกิจ การสรางการมีสวนรวม  

และการใชความสามารถของแตละภาคสวนเขามาประสานกันเปนรูปแบบหน่ึงของการดําเนินการ  

มีการออกแบบระบบการจางงานรูปแบบใหม ๆ และการสรางการมีสวนรวมในตลาดแรงงานจากทุกภาคสวน  

โดยใหเปนรูปแบบของภาคเอกชนและมีความเปนวิสาหกิจเพ่ือสังคม ดังนั้นแนวทางของการดําเนินการ 

แบบประชารัฐ จึงมีชองทางของการจางงานผูสูงอายุในหลากหลายรูปแบบ โดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด

ทั้ง 77 บริษัท ยังดําเนินการอยูอยางตอเนื่อง ซึ่งขอมูลผลการดําเนินงานถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ทุกจังหวัด 

(77 บริษัท) มีการพัฒนากลุมเปาหมาย 3,685 กลุม สรางรายไดรวม 1,653,130,058 บาท ผูไดรับประโยชน 

มีจํานวน 614,180 คน แบงเปน 3 กลุมงาน ดังนี้ ดานการเกษตร 955 กลุม เกิดรายได 656,628,008 บาท  

แปรรูป 1,898 กลุม เกิดรายได 752,510,153 บาท ทองเท่ียวโดยชุมชน 832 กลุม เกิดรายได 243,991,897 บาท 

(ประชาชาติธุรกิจ, พัฒนาชุมชนแจง บ.ประชารัฐ 77 จังหวัดไรปญหา, 14 พฤษภาคม พ.ศ.2561)  

รูปแบบของการดําเนินการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จํากัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) อาจมีหลายรูปแบบ 

โดยในภาพที่ 1 เปนรูปแบบโครงรางการทํางานในรูปแบบประชารัฐที่คณะผูวิจัยไดมีการเสนอ โดยในภาพนี้จะมี

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีของแตละจังหวัดเปนแกนกลางและมีธุรกิจในความดูแลที่เกี่ยวของซึ่งอาจมีมากกวา 1 

ธุรกิจหรือ 1 โครงการตอจังหวัดและการสนับสนุนทางการเงินนอกเหนือจากการประกอบธุรกิจแลวอาจมีการ

สนับสนุนทางการเงินในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ไดรับที่นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจ เชน การมีกองทุนเพ่ือสงเสริม

หรือสนับสนุนการดําเนินงานตามรูปแบบประชารัฐ และ/หรือ การรับบริจาคจากบุคคลหรือองคกรตาง ๆ เปนตน 

ในดานการดําเนินการอาจมีการขายสินคาตรงตอลูกคาและผานระบบตลาดสินคา เชน ตลาดสินคาประชารัฐ  

ในดานของกระบวนการผลิต บริษัทอาจไดรับการสนับสนุนจากผูสงวัตถุดิบและผูเปนพันธมิตรทางธุรกิจ 

(Suppliers) นอกจากนี้บริษัทยังอาจทํากิจกรรมเพ่ือสังคมอ่ืน ๆ ไดโดยตรงที่นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจ

ตามปกติ  
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จากการศึกษาทั้งการทบทวนเอกสาร สถานการณการจางงานผูสูงอายุ การประชุมกลุมยอยเพ่ือระดม

ความคิด และการสัมภาษณเชิงลึก ไดขอเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้ 

สําหรับประเทศไทย การจางงานผูสูงอายุอาจแบงไดเปน 2 ระบบ คือ การจางงานแรงงานสูงอายุ 

ในระบบและนอกระบบ  (กลุมราชการอาจเปนขอยกเวนในกรณีน้ี เน่ืองจากขาราชการบํานาญมีเงินบํานาญ 

รายเดือนรวมกับการมีสิทธิประโยชนในดานการรักษาพยาบาลที่คุมครองในยามเกษียณ กลุมราชการ ซึ่งมีบํานาญ

จากภาครัฐและการไดรับสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล โดยกลุมนี้มีนโยบายที่ชัดเจนจากการปฏิรูประบราชการ

ภาครัฐไดมขีอเสนอในการขยายอายุราชการ โดยมีการขยับเปนขั้นบันไดจาก 60 ป เปน 61 ป ถึง 63 ป และสงผล

ใหเกิดการขยายเวลาในการรับเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานายขาราชการ และการจายบํานาญ) สําหรับกรณี 

ของแรงงานในระบบมีมาตรการของภาครัฐเพื่อการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ เชน การออกกฎหมายคุมครอง

แรงงานเพื่อใหเกิดการจางงานใหมที่สัญญาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดที่แตกตางจากการจางงานกอนเกษียณ  

เชน การลดชั่วโมงการทํางานจางงาน การเปลี่ยนประเภทงาน และการปรับเปลี่ยนคาจาง ในขณะท่ีภาครัฐ 

มีการสงเสริมการจางงานแรงงานสูงอายุระบบดวยการจัดทําอัตราคาจางรายชั่วโมงสําหรับผูสูงอายุ เปนตน 

สําหรับภาคเอกชนไดมีการจัดทําแนวทางการจางงานผูสูงอายุตามที่เสนอมากอนหนา 

กลุมแรกเปนแรงงานในระบบ ซึ่งประกอบดวย กลุมผูบริหาร และกลุมปฏิบัติการ ซึ่งการจางงาน 

อาจมีความแตกตางกันในทางปฏิบัติ ซึ่งในกลุมนี้เมื่อเกษียณอายุและอายุเกิน 55 ป ไมไดเปนผูประกันตน 

ก็จะไดรับสิทธิประโยชนชราภาพจากกงอทุนประดันสังคมในรูปแบบบําเหน็จ (กรณีสงเงินสมทบนอยกวา 180 

เดือน) หรือบํานาญ (กรณีสงเงินสมทบตั้งแต 180 เดือนขึ้นไป) รวมถึงคาชดเชยการเลิกจาง และอาจมีเงิน 

จากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยการขยายอายุการทํางานของกลุมผูบริหารจะมีระบบที่ชัดเจนกวาการขยายอายุ 

การทํางานของกลุมปฏิบัติการ ดังน้ัน การขยายอายุการเกษียณของกลุมนี้จึงตองเพ่ิมจาก 55 ปข้ึนไป (ตาม

กฎหมายคุมครองแรงงาน กําหนดให กรณีที่สถานประกอบกิจการไมไดมีการกําหนดอายุการเกษียณ ใหถือวาอายุ 

60 ปเปนอายุการเกษียณ และการเกษียณถือวาเปนการเลิกจาง ซึ่งตองไดรับเงินชดเชยตามกฎหมาย) 

กลุมสองคือแรงงานนอกระบบ ซึงไมมีหลักประกันทางรายไดอยางกลุมแรก และมีประเภทงาน 

ที่มีความหลากหลายทั้งอยูในภาคการเกษตรและภาคบริการ ซึ่งกลุมนี้มักมีการทํางานโดยไมมีการเกษียณเนื่องจาก

เปนกิจการของตนเอง มีการดํา เนินการที่บ าน หรือ ไม ไดมีนายจาง ดั งนั้นการดํา เนินการสง เสริม 

การมีงานทําของผูสูงอายุจึงมีความสอดคลองกับกลุมนี้มากที่ สุด กรณีของแรงงานสูงอายุนอกระบบ  

การสงเสริมการจางงานทําในรูปแบบของการใหผูสูงอายุมีการรวมกลุมทํางานและสงเสริมงานที่เปนอิสระนาจะทํา

ใหเกิดขึ้นไดงายกวาการเสริมสรางการจางงานใหเขามาสูในระบบ ซึ่งประเทศไทยมีสัดสวนการประกอบอาชีพ

อิสระสูงคลายกับประเทศเกาหลีใต ดังนั้นการเสริมสรางใหผูสูงอายุมีโอกาสในการทํางานจึงเปนสวนหนึ่ง 
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ของมาตรการกลุมนี้ งานศึกษาที่ผานมาจึงเนนการสรางงานใหมีการเขากับบริบทและวิถีชีวิตของคนในแตละพื้นที่ 

และมีการขยายระบบสวัสดิการการประกันสังคมใหแรงงานกลุมนี้สามารถเขาถึงได 

นโยบายประชารัฐ โดยการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จํากัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) เปนหนึ่งใน

แนวทางของการจางงานผูสูงอายุที่มีความเก่ียวของทั้งในดานการดําเนินธุรกิจ การสรางการมีสวนรวม  

และการใชความสามารถของแตละภาคสวนเขามาประสานกันเปนรูปแบบหนึ่ งของการดําเนินการ  

มีการออกแบบระบบการจางงานรูปแบบใหม ๆ และการสรางการมีสวนรวมในตลาดแรงงานจากทุกภาคสวน  

โดยใหเปนรูปแบบของภาคเอกชนและมีความเปนวิสาหกิจเพ่ือสังคม ดังนั้นแนวทางของการดําเนินการ 

แบบประชารัฐ จึงมีชองทางของการจางงานผูสูงอายุในหลากหลายรูปแบบ โดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด

ทั้ง 77 บริษัท ยังดําเนินการอยูอยางตอเนื่อง ซึ่งขอมูลผลการดําเนินงานถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ทุกจังหวัด 

(77 บริษัท) มีการพัฒนากลุมเปาหมาย 3,685 กลุม สรางรายไดรวม 1,653,130,058 บาท ผูไดรับประโยชน 

มีจํานวน 614,180 คน แบงเปน 3 กลุมงาน ดังนี้ ดานการเกษตร 955 กลุม เกิดรายได 656,628,008 บาท  

แปรรูป 1,898 กลุม เกิดรายได 752,510,153 บาท ทองเท่ียวโดยชุมชน 832 กลุม เกิดรายได 243,991,897 บาท 

(ประชาชาติธุรกิจ, พัฒนาชุมชนแจง บ.ประชารัฐ 77 จังหวัดไรปญหา, 14 พฤษภาคม พ.ศ.2561)  

รูปแบบของการดําเนินการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จํากัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) อาจมีหลายรูปแบบ 

โดยในภาพที่ 1 เปนรูปแบบโครงรางการทํางานในรูปแบบประชารัฐที่คณะผูวิจัยไดมีการเสนอ โดยในภาพนี้จะมี

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีของแตละจังหวัดเปนแกนกลางและมีธุรกิจในความดูแลที่เกี่ยวของซึ่งอาจมีมากกวา 1 

ธุรกิจหรือ 1 โครงการตอจังหวัดและการสนับสนุนทางการเงินนอกเหนือจากการประกอบธุรกิจแลวอาจมีการ

สนับสนุนทางการเงินในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ไดรับที่นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจ เชน การมีกองทุนเพ่ือสงเสริม
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ภาพที่ 1 รูปแบบของการดําเนินการตามแนวทางประชารัฐรักสามัคคี 

 

 
 

จากภาพดังกลาวจะสามารถสงเสริมการจางงานผูสูงอายุได 3 ชองทาง คือ ชองทางท่ี 1 การจางงานตาม

ระบบปกติคือการจางงานในธุรกิจยอยของบริษัทที่เปนการขยายอายุการเกษียณหรือการจางงานกลับมาใหม เปน

การเสริมสรางการจางงานตามระบบการจางงานปกติ ซึ่งสามารถใชรูปแบบของการขยายอายุ การทํางานงาน 

ของภาคเอกชนมาใชประกอบได ชองทางที่ 2 ผานระบบของ Supplier หรือการสรางตลาดใหกับผูสูงอายุผาน

ระบบของการทํางานตามความรับผิดชอบเพ่ือสังคม และระบบการจางงานไมเต็มเวลา (Part – time job)  

และชองทางที่ 3 คือ การใชระบบ CSR รวมถึงมาตรการอ่ืน ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1. ตัวแบบการทํางานประชารัฐรูปแบบที่ 1 

ทั้ งนี้ ตามแนวทางของประชารัฐ เพื่ อการเสริมสรางการทํางานของผู สู งอายุอาจมีรูปแบบ 

ของการจางงานในระบบตามปกติผานการดําเนินการของบริษัทหรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม ในกรณีของกลุมแรงงาน 

ในระบบ การเสริมสรางการทํางานของผูสูงอายุอาจเทียบเคียงไดกับการสรางระบบการขยายอายุการเกษียณ  

ซึ่งงานศึกษาของ แกวขวัญ ตั้งติพงศกูล, ศุภชัย ศรีสุชาติ และอนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ (2560) ไดเสนอรูปแบบ 

ของการขยายอายุการทํางานไว 3 รูปแบบ โดยภาครัฐสามารถเสริมการทํางานดวยการสนับสนุนผานการแกไข

เงื่อนไขการจายสิทธิประโยชนชราภาพของระบบเงินบํานาญประกันสังคมและการมีกองทุนเพ่ือสนับสนุน 

ใหผูประกอบการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานสําหรับผูสูงอายุ รวมถึงมีระบบสนับสนุนทางดานสิทธิ

ประโยชนทางภาษีที่ เหมาะสมสําหรับผูประกอบการ โดยทั้ ง 3 รูปแบบของการขยายอายุการทํางาน 

ของแรงงานในระบบ ประกอบดวย 
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รูปแบบที่ 1: การขยายอายุการเกษียณ (รายบุคคล) จากเดิม 55 ปบริบูรณ โดยมีการขยายสัญญาอยาง

นอย 1 ป หรือเปนสัญญาแบบปตอป และผานเกณฑประเมินที่บริษัทกําหนด  

- รูปแบบนี้ลูกจางยังอยูในระบบประกันสังคมจึงยังไมไดรับสิทธิประโยชนชราภาพ คือ บํานาญหรือ

บําเหน็จ ลูกจางและนายจางยังคงสงเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมไดจนกระท่ังครบ 

การเกษียณอีกครั้งและไดรับการคุมครองการประกันสังคมเหมือนเดิม  

- เงินเดือนและสวัสดิการตางๆ ยังคงไดรับเหมือนเดิม และมีสิทธิปรับข้ึนในแตละป รวมถึง 

การสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ถามี) ยังเปนการดําเนินการตามปกติ 

- เนื่องจากเปนการขยายอายุเกษียณ ลูกจางยังไมไดลาออกหรือถูกเลิกจางสงผลใหยังไมไดรับ

คาชดเชยหลังการเลิกจาง  

- รูปแบบการจางงานในกรณีนี้จะไมกอใหเกิดปญหาเรื่องสิทธิที่ลูกจางพึงไดในระบบประกันสังคม 

เงินชดเชยการออกจากงาน แตอยางไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจะปรับเปลี่ยนใหพนักงานทั้งบริษัทขยาย

การเกษียณอายุทั้งหมด บริษัทควรใหสิทธิแกลูกจางในการตัดสินใจวาตองการขยายอายุการทํางานของ

ตนเองตอไปหรือไม เนื่องจากหากสัญญาจางงานมีมากอนตองไดรับความเห็นชอบจากสหภาพหรือการ

ประชุมตามเงื่อนไขของกฎหมายคุมครองแรงงานในการเปลี่ยนขอตกลง (อันเปนสาระสําคัญ) ของการ

จางงาน และบุคคลที่ไมยินยอม ก็จะใชเงื่อนไขเดิม  

- ขั้นตอนการดํา เนินการ คือ 1)  ใหลูกจางที่มีความประสงคจะขยายอายุการทํ า งาน 

ยื่นเจตจํานงตอหัวหนางาน 2) หัวหนางานเซ็นรับรองและสงเรื่องไปยังฝายทรัพยากรบุคคล และ  

3) มีคณะกรรมการรวมพิจารณาผลการขยายอายุการเกษียณ มีเกณฑการประเมินที่ชัดเจน เชน  

ผลการทํางานยอนหลัง เกณฑดานสุขภาพ เปนตน และ 4) การประกาศผล 
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ภาพที่ 2 รูปแบบการจางงานหลังเกษียณรูปแบบที่ 1 

 

      ที่มา: คณะผูวิจัย 

 

รูปแบบที่ 2: การจางงานกลับเขามาใหม (รายบุคคล) เปนการจางงานแรงงานสูงวัยเดิมที่ลูกจางตองการ

ทํางานตอใหออกจากงานอันเนื่องจากการเกษียณอายุตามที่บริษัทกําหนด และผานเกณฑที่บริษัทกําหนด  

สัญญาจางแบบใหมซึ่งมีอายุอยางนอย 1 ป ใหสิทธิทั้งสองฝายในการบอกเลิกสัญญา  

- โดยลูกจางจะไดรับสิทธิประโยชน หรือเงินชดเชยตางๆจากการลาออกทั้งหมด เชน คาชดเชย 

การเลิกจาง เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สิทธิชราภาพจากประกันสังคมแบบบําเหน็จ ไดรับสิทธิในเงิน

บําเหน็จ บํานาญเปนที่เรียบรอยแลว แตอยางไรก็ตามการกลับเขามาทํางานในระบบใหมลูกจางจะตอง

สมัครเขาระบบประกันสังคมอีกครั้ง โดยเริ่มนับระยะเวลาการสงเงินสมทบเขาประกันสังคมใหม  

(และเมื่อมีสถานะการเปนผูประกันตน ก็จะไมรับสิทธิของบํานาญ) 

- สําหรับการจางงานกลับเขามาใหมอาจจะมีรูปแบบการจางงานเปนตําแหนงเดิม หรือตําแหนง

งานใหมก็ได ขึ้นอยูกับการตกลงรวมกันระหวางฝายนายจางและลูกจาง รวมถึงคาตอบแทน สวัสดิการ

ตางๆ ดวย  

- การกําหนดคาตอบแทนอาจตองคํานึงถึงคาชดเชยตามสิทธิท่ีแรงงานพึงจะไดรับตาม พ.ร.บ.

คุมครองแรงงาน สําหรับเงื่อนไขดุลภาพที่เหมาะสมสําหรับการจายเงินชดเชยหลังเกษียณครั้งที่สอง

อาจจะตองพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมกันตอไป ทั้งนี้ คณะวิจัยไดเสนอใหคํานวณคาจาง สวัสดิการ  
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และโบนัสตางๆ ตามสัญญาการจางงานใหม เทากับ คาตอบแทนของทั้งหมดที่ลูกจางผูนั้นจะไดตลอด

การจางใหมคาํนวณเปนมูลคาปจจุบัน (Present Value) ตองวด หักลบกับเงินคาชดเชยการออกจากงาน

ที่ลูกจางพึงไดรับในการเกษียณครั้งท่ี 2  

- บริษัทควรมี ข้ันตอนการรับสมัครพนักงานกลับเขามาทํางานใหมที่เหมาะสม มีการแจง 

เปนนโยบายหรือมาตรการรวมไปถึงเกณฑการพิจารณาลวงหนาเพ่ือใหพนักงานไดเตรียมตัวใหพรอม 

- ขั้นตอนการดําเนินการ คือ 1) ใหลูกจางท่ีมีความประสงคจะขยายอายุการทํางานยื่นเจตจํานงตอ

หัวหนางาน 2) หัวหนางานเซ็นรับรองและสงเรื่องไปยังฝายทรัพยากรบุคคล และ 3) มีคณะกรรมการ

รวมพิจารณาผลการจางงานใหม เกณฑการประเมินที่ชัดเจน เชน ผลการทํางานยอนหลัง เกณฑดาน

สุขภาพ เปนตน และ 4) การประกาศผล 

- รูปแบบที่สามารถผันแปรเพิ่มเติมจากรูปแบบนี้คือ ในกรณีที่นายจางและลูกจางมีการตกลง

รูปแบบของการจางงานใหม เชน ใหอยูในรูปแบบของการจางที่ปรึกษา การรับจางทํางานรายชิ้นหรือราย

โครงการตามสัญญาการจาง โดยแรงงานที่กลับเขามาไม ไดมีสถานะเปนลูกจางของบริษัท 

แตเปนคูสัญญาในการการทํางาน ซึ่งก็อยูในวิสัยที่กระทําได ซึ่งแรงงานกลุมนี้จะไดรับสิทธิประโยชน 

ชราภาพจากประกันสังคม แตไมไดอยูในรูปแบบของลูกจางอีกตอไป ดังนั้นสวัสดิการของลูกจาง 

ตามการจางงานปกติจึงไมได 

 

ภาพที่ 3 รูปแบบการจางงานหลังเกษียณรูปแบบที่ 2 

 

       ที่มา: คณะผูวิจัย 
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ภาพที่ 2 รูปแบบการจางงานหลังเกษียณรูปแบบที่ 1 

 

      ที่มา: คณะผูวิจัย 
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รูปแบบที่ 3: การกําหนดอายุเกษียณเปน 60 ปบริบูรณ เปนการขยายอายุเกษียณเปนการทั่วไป 

ของบริษัท โดยกําหนดอายุการเกษียณที่อายุมากกวา 55 ปสําหรับการรับเขาพนักงานใหมหรือสําหรับพนักงาน

เดิม  

- เปนการกําหนดเง่ือนไขในการทํางานใหม โดยใหการเกษียณมากกวาอายุ 55 ป โดยอาจมีการ

คอยๆขยับอายุการเกษียณสําหรับแรงงานที่อายุยังไมมากแบบคลื่นกระทบฝง เพ่ือลดผลกระทบจาก 

การวางแผนของแรงงานในแตละชวงวัย เชน หากเปนแรงงานใหมอาจกําหนดอายุการเกษียณไวที่อายุ 60 

ป ในขณะที่แรงงานที่ใกลเกษียณอาจกําหนดอายุการเกษียณที่ 57 ป เปนตน  

- ในกรณีที่ตองการกําหนดอายุการเกษียณไวแคอายุเดียว จําเปนตองไดรับความยินยอมจาก

แรงงานหรือสหภาพ ซึ่งตองเปนไปตามกฎระเบียบของการคุมครองแรงงาน ในขณะที่แรงงานที่ไมประสงค

จะเปลี่ยนอายุการเกษียณก็จะเปนไปตามเงื่อนไขสภาพการจางงานเดิม 

- กรณีแรงงานใหมสามารถกําหนดอายุการเกษียณใหมในเงื่อนไขสภาพการจางงานไดตั้งแตตน  

ใหเปนไปตามอายุเกษียณที่บริษัทกําหนด แตกรณีแรงงานเกา ใหเปนไปตามความสมัครใจของแรงงาน  

- สิทธิประโยชนที่จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในการเกษียณเพียงครั้งเดียว ซึ่ งทําใหไมมีปญหา 

ในขอกฎหมายเก่ียวกับสิทธิประโยชนของประกันสังคมและการชดเชยการเลิกจางจากการเกษียณ 

- แนวทางการทํางานควรใชหลักการมีสวนรวมของแรงงานท้ังหมดของสถานประกอบการ 

ในการชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการทํางาน และนํามาซึ่งการเปลี่ยนเงื่อนไขของการเกษียณอายุ 

ขององคกร  

ทั้งนี้จากทั้ง 3 รูปแบบตางมีขอดีขอเสีย และวิธีการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุผลที่อาจแตกตางกัน  

โดยรูปแบบที่ พึงประสงคที่ควรมีการสงเสริม คือ รูปแบบที่  3 ที่ กําหนดอายุเกษียณเปน 60 ปบริบูรณ 

หรือมากกวา และเปนการขยายอายุเกษียณเปนการทั่วไปของบริษัท ซึ่งรูปแบบนี้จะไมมีปญหาดานขอกฎหมาย

และการรับสิทธิประโยชนตาง ๆ รวมถึงการแกไขปญหาเรื่องของคาชดเชยท่ีตองจายสองรอบของรูปแบบที่ 2 

เพื่อใหเปนไปตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน นอกจากนี้ในทั้ง 3 รูปแบบ การจางงานผูสูงอายุที่เกิน 60 ป บริษัทจะ

ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีตามมาตรการของกระทรวงการคลัง ซึ่งทําใหตนทุนของสถานประกอบการลดลง 
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ภาพที่ 4 รูปแบบการจางงานหลังเกษียณรูปแบบที่ 3 

 

ที่มา: คณะผูวิจัย 

 จากทั้งสามรูปแบบ เมื่อนํามาประยุกตกับกรณีของการจางงานในรูปแบบประชารัฐ จะพบวาอาจทําได

ยากเนื่องจากเปนงานที่อยูในระบบ และจํานวนแรงงานสูงอายุในระบบมีสัดสวนที่ไมมากเมื่อเทียบกับแรงงาน

สูงอายุที่เปนแรงงานนอกระบบ และในทางปฏิบัติ การเกษียณอายุของบริษัทเอกชนมักกําหนดไวที่อายุ 55 ป  

และสิทธิประโยชนชราภาพของประกันสังคมก็เริ่มมีการใหสิทธิตั้งแตอายุ 55 ป ดังนั้นจึงอาจเปนการยากเพื่อจูงใจ

ใหแรงงานทํางานตอ ในขณะที่สถานประกอบการที่จะไดสิทธิประโยชนในดานการลดหยอนภาษีรอยละ 200  

มีขอกําหนดในการจางแรงงานท่ีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ซึ่งทําใหการขยายอายุการทํางานในเงื่อนไขกลุมนี้มีขอจํากัด 

 

2. ตัวแบบการทํางานประชารัฐรูปแบบที่ 2 

ในรูปแบบนี้เปนการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุผานระบบการกระตุนผานคูคาและระบบตลาด 

ที่เก่ียวของกับบริษัทประชารัฐ โดยเปนการใหบริษัททําหนาที่สงเสริมทางออมผานใหบริษัทคูคาหรือผูสงวัตถุดิบ

หันมาการใชแรงงานสูงอายุมากขึ้น ซึ่งจะมีความสอดคลองกับการจางงานในกลุมแรงงานนอกระบบและแรงงาน

อิสระ เชน การใชผูสูงอายุคัดสรร จัดเก็บวัตถุดิบ หรือผลิตสินคาข้ันตน หรือประกอบธุรกิจเพ่ือการสงเสริม 

การจางงานผูสูงอายุ รวมถึงการใหบริการของบริษัท ดังนั้น การจางแรงงานกลุมนี้จะมีลักษณะที่มีความยืดหยุน 

คือ สามารถจางงานในรายวัน และในอนาคตสามารถจางเปนรายชั่วโมง (สอดคลองกับนโยบายการกําหนดอัตรา
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รูปแบบที่ 3: การกําหนดอายุเกษียณเปน 60 ปบริบูรณ เปนการขยายอายุเกษียณเปนการทั่วไป 

ของบริษัท โดยกําหนดอายุการเกษียณที่อายุมากกวา 55 ปสําหรับการรับเขาพนักงานใหมหรือสําหรับพนักงาน

เดิม  

- เปนการกําหนดเงื่อนไขในการทํางานใหม โดยใหการเกษียณมากกวาอายุ 55 ป โดยอาจมีการ

คอยๆขยับอายุการเกษียณสําหรับแรงงานที่อายุยังไมมากแบบคลื่นกระทบฝง เพ่ือลดผลกระทบจาก 

การวางแผนของแรงงานในแตละชวงวัย เชน หากเปนแรงงานใหมอาจกําหนดอายุการเกษียณไวที่อายุ 60 

ป ในขณะที่แรงงานที่ใกลเกษียณอาจกําหนดอายุการเกษียณที่ 57 ป เปนตน  

- ในกรณีท่ีตองการกําหนดอายุการเกษียณไวแคอายุเดียว จําเปนตองไดรับความยินยอมจาก

แรงงานหรือสหภาพ ซึ่งตองเปนไปตามกฎระเบียบของการคุมครองแรงงาน ในขณะที่แรงงานที่ไมประสงค

จะเปลี่ยนอายุการเกษียณก็จะเปนไปตามเงื่อนไขสภาพการจางงานเดิม 

- กรณีแรงงานใหมสามารถกําหนดอายุการเกษียณใหมในเงื่อนไขสภาพการจางงานไดตั้งแตตน  

ใหเปนไปตามอายุเกษียณที่บริษัทกําหนด แตกรณีแรงงานเกา ใหเปนไปตามความสมัครใจของแรงงาน  

- สิทธิประโยชนที่จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในการเกษียณเพียงครั้งเดียว ซึ่ งทําใหไมมีปญหา 

ในขอกฎหมายเก่ียวกับสิทธิประโยชนของประกันสังคมและการชดเชยการเลิกจางจากการเกษียณ 

- แนวทางการทํางานควรใชหลักการมีสวนรวมของแรงงานท้ังหมดของสถานประกอบการ 

ในการชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการทํางาน และนํามาซึ่งการเปลี่ยนเงื่อนไขของการเกษียณอายุ 

ขององคกร  

ทั้งนี้จากทั้ง 3 รูปแบบตางมีขอดีขอเสีย และวิธีการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุผลที่อาจแตกตางกัน  

โดยรูปแบบที่ พึงประสงคที่ควรมีการสงเสริม คือ รูปแบบที่  3 ที่ กําหนดอายุเกษียณเปน 60 ปบริบูรณ 

หรือมากกวา และเปนการขยายอายุเกษียณเปนการทั่วไปของบริษัท ซึ่งรูปแบบนี้จะไมมีปญหาดานขอกฎหมาย

และการรับสิทธิประโยชนตาง ๆ รวมถึงการแกไขปญหาเรื่องของคาชดเชยที่ตองจายสองรอบของรูปแบบที่ 2 

เพื่อใหเปนไปตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน นอกจากนี้ในทั้ง 3 รูปแบบ การจางงานผูสูงอายุที่เกิน 60 ป บริษัทจะ

ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีตามมาตรการของกระทรวงการคลัง ซึ่งทําใหตนทุนของสถานประกอบการลดลง 
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ภาพที่ 4 รูปแบบการจางงานหลังเกษียณรูปแบบที่ 3 

 

ที่มา: คณะผูวิจัย 

 จากทั้งสามรูปแบบ เมื่อนํามาประยุกตกับกรณีของการจางงานในรูปแบบประชารัฐ จะพบวาอาจทําได

ยากเนื่องจากเปนงานที่อยูในระบบ และจํานวนแรงงานสูงอายุในระบบมีสัดสวนที่ไมมากเมื่อเทียบกับแรงงาน

สูงอายุที่เปนแรงงานนอกระบบ และในทางปฏิบัติ การเกษียณอายุของบริษัทเอกชนมักกําหนดไวท่ีอายุ 55 ป  

และสิทธิประโยชนชราภาพของประกันสังคมก็เริ่มมีการใหสิทธิตั้งแตอายุ 55 ป ดังนั้นจึงอาจเปนการยากเพื่อจูงใจ

ใหแรงงานทํางานตอ ในขณะที่สถานประกอบการที่จะไดสิทธิประโยชนในดานการลดหยอนภาษีรอยละ 200  

มีขอกําหนดในการจางแรงงานท่ีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ซึ่งทําใหการขยายอายุการทํางานในเงื่อนไขกลุมนี้มีขอจํากัด 

 

2. ตัวแบบการทํางานประชารัฐรูปแบบที่ 2 

ในรูปแบบนี้เปนการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุผานระบบการกระตุนผานคูคาและระบบตลาด 

ที่เก่ียวของกับบริษัทประชารัฐ โดยเปนการใหบริษัททําหนาที่สงเสริมทางออมผานใหบริษัทคูคาหรือผูสงวัตถุดิบ

หันมาการใชแรงงานสูงอายุมากขึ้น ซึ่งจะมีความสอดคลองกับการจางงานในกลุมแรงงานนอกระบบและแรงงาน

อิสระ เชน การใชผูสูงอายุคัดสรร จัดเก็บวัตถุดิบ หรือผลิตสินคาขั้นตน หรือประกอบธุรกิจเพ่ือการสงเสริม 

การจางงานผูสูงอายุ รวมถึงการใหบริการของบริษัท ดังนั้น การจางแรงงานกลุมนี้จะมีลักษณะที่มีความยืดหยุน 

คือ สามารถจางงานในรายวัน และในอนาคตสามารถจางเปนรายชั่วโมง (สอดคลองกับนโยบายการกําหนดอัตรา
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คาจางผูสูงอายุรายชั่วโมงของกระทรวงแรงงานซึ่งกําลังอยูในระหวางขั้นตอนการทําประชาพิจารณ1) และในกลุม

ของแรงงานนอกระบบที่เปนการทํางานของงานประชารัฐโดยตรง การเสริมสรางการทํางานจะทําผานกระบวนการ

จางงานเพื่อการผลิตและการใหบริการ โดยใหบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ในแตละจังหวัดเปนแกนกลางในการ

ขับเคลื่อน และนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับตาง ๆ มาเปนหนวยงานสนับสนุน และมีการดําเนินงานให

เขากับบริบทของพ้ืนที่  

การจางงานของสถานประกอบกิจการขนาดใหญที่มีตําแหนงงานจํานวนมากในพ้ืนที่อาจใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน เชน การจัดกิจกรรมรวมกับองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น การจางงานกลุมเปาหมายเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการนําผลกําไรท่ีไดจาก 

การผลิตการขายสินคาบริการ การใหคําปรึกษามาคืนกลับสูทองถ่ิน นอกจากนี้ในการดําเนินการอาจรวมกับ

สถาบันการศึกษาเพ่ือใชองคความรูจากสถาบันการศึกษามารวมในการพัฒนาการบริหารจัดการบริษัท 

ประชารัฐรักสามัคคีที่มีอยูในแตละพ้ืนที่ และการดําเนินการอาจนําไปสูการจางงานหรือการรับงานมาทําที่บาน 

ของกลุมผูสูงอายุ โดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมารวมดูแล 

ในรูปแบบที่สองนี้ ยังอาจครอบคลุมการประกอบอาชีพอิสระ เชน การคาขาย ซึ่งบริษัทประชารัฐ 

รักสามัคคีอาจรวมกับหนวยงานภาครัฐในการหาพื้นท่ีหรือตลาดใหกับผูประกอบการที่เปนผูสูงอายุ โดยอาจเปน

ตลาดอยูตามพ้ืนที่ตาง ๆ เชน มีการขอความรวมมือจากเจาของตลาดหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ

กําหนดพ้ืนที่ที่ชัดเจนใหกับผูสูงอายุในการนําสินคามาขาย โดยมีตนทุนที่ต่ํากวาปกติหรือไมคิดตนทุน 

ในการวางขาย หรือตลาดที่อยูบน Internet เ พ่ือใหผูสูงอายุมีชองทางการจําหนายสินคาและบริการ 

ที่เพ่ิมมากขึ้น  

การสงเสริมการจางงานในรูปแบบนี้ยังครอบคลุมถึงการจางงานไมเต็มเวลาโดยใหมีการจางแรงงาน

สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน โดยมีลักษณะของงานที่ ไมซับซอน เปนงานที่ไม ไดใชกําลังมาก และมีความยืดหยุน 

ในดานระยะเวลาในการทํางาน ตัวอยางของงานประเภทน้ีไดแก งานขายของ งานแสดงผลิตภัณฑหนาราน  

งานสงเสริมการขายเฉพาะกลุม (เชน ผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑภูมิปญญา เครื่องดื่ม เปนตน) ซึ่งการจางงาน

ผูสูงอายุกลุมนี้จะมีเงื่อนไขสงเสริมในอนาคต คือ การมีอัตราคาจางผูสูงอายุแบบรายชั่วโมง ซึ่งเปนงานที่ไมได

ทํางานแบบเต็มเวลาและผูสูงอายุและนายจางสามารถตกลงชั่วโมงการทํางานได รวมถึงยังไดรับการคุมครอง

แรงงานเหมือนกับการจางงานแรงงานในระบบ 

 

 

 

 

                                                      
1 ขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 
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ภาพที่ 5 กลุมเปาหมายในการเสริมสรางงานผูสูงอายุรูปแบบที่ 2 

 

 

 

3. ตัวแบบการทํางานประชารัฐรูปแบบที่ 3 

แมวาการจางงานประจําและการจางงานแบบไมเต็มแวลาที่ เปนลักษณะของงานประจําจะเปน 

การจางงานผูสูงอายุที่พึงประสงค แตในทางปฏิบัติอาจทําไดยากโดยเฉพาะกลุมแรงงานนอกระบบ และกลุมของ

การจางงานใหมที่ไมไดมีประสบการณที่เกี่ยวของกับสถานประกอบการมากอน สงผลใหการที่จะทําใหระบบ 

การจางงานในรูปแบบ 1 และ 2 เกิดข้ึนเปนจํานวนมากสําหรับผูสูงอายุจึงอาจทําไดยาก2  ดังนั้น ในรูปแบบ 

ที่สามจึงอาจตองออกแบบเพ่ือใหเกิดความยืดหยุนและเปนงานตามความสามารถของผูสูงอายุ โดยมีบริษัท 

ประชารัฐ หนวยงานภาครัฐและเอกชนอ่ืน ๆ มาเขารวม เชน การออกแบบกิจกรรมเพ่ือสังคมหรือกิจกรรมแบบ 

Corporate Social Responsibility (CSR) โดยมีการใหผูสูงอายุมีสวรวมในกิจกรรมและมีรายไดจากการเขารวม

กิจกรรม ซึ่งงานเหลานี้อาจมีลักษณะเปนงานครั้งคราว ไมไดเปนงานประจํา เปนงานตามวาระของการดําเนิน

กิจกรรมเพ่ือสังคมของสถานประกอบการและหนวยงานที่เก่ียวของ 

การกําหนดรูปแบบนี้จะเปนการสงเสริมใหกิจการและสถานประกอบการที่ เปนกลุมเปาหมาย  

มีการเปลี่ยนรูปแบบของการใชงบประมาณเพ่ือการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม มาเปนการใชงบประมาณสวนนี ้

                                                      
2 การจางงานในรูปแบบที่ 1 เหมาะสําหรับการจางงานแรงงานที่ทํางานมาในระบบเดิม เพราะเปนรูปแบบของการขยายอายุ 

การเกษียณ สําหรับรูปแบบที่สอง ความสามารถในการทํางานจะข้ึนกับประเภทงานที่มีการสงเสริมซึ่งหากมีงานประเภทนี้ 

เปนจํานวนมากก็จะทําใหผูสูงอายุกลับเขามาทํางานในรูปแบบไมเต็มเวลานี้ไดมากขึ้น อยางไรก็ตามทั้งสองรูปแบบอาจตองการ

ทักษะเฉพาะบางอยางของผูสูงอายุในการที่จะเขามารวมงาน  
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คาจางผูสูงอายุรายชั่วโมงของกระทรวงแรงงานซึ่งกําลังอยูในระหวางขั้นตอนการทําประชาพิจารณ1) และในกลุม

ของแรงงานนอกระบบที่เปนการทํางานของงานประชารัฐโดยตรง การเสริมสรางการทํางานจะทําผานกระบวนการ

จางงานเพื่อการผลิตและการใหบริการ โดยใหบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ในแตละจังหวัดเปนแกนกลางในการ

ขับเคลื่อน และนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับตาง ๆ มาเปนหนวยงานสนับสนุน และมีการดําเนินงานให

เขากับบริบทของพ้ืนที่  

การจางงานของสถานประกอบกิจการขนาดใหญที่มีตําแหนงงานจํานวนมากในพ้ืนที่อาจใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน เชน การจัดกิจกรรมรวมกับองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น การจางงานกลุมเปาหมายเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการนําผลกําไรท่ีไดจาก 

การผลิตการขายสินคาบริการ การใหคําปรึกษามาคืนกลับสูทองถ่ิน นอกจากนี้ในการดําเนินการอาจรวมกับ

สถาบันการศึกษาเพ่ือใชองคความรูจากสถาบันการศึกษามารวมในการพัฒนาการบริหารจัดการบริษัท 

ประชารัฐรักสามัคคีที่มีอยูในแตละพ้ืนที่ และการดําเนินการอาจนําไปสูการจางงานหรือการรับงานมาทําที่บาน 

ของกลุมผูสูงอายุ โดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมารวมดูแล 

ในรูปแบบท่ีสองนี้ ยังอาจครอบคลุมการประกอบอาชีพอิสระ เชน การคาขาย ซึ่งบริษัทประชารัฐ 

รักสามัคคีอาจรวมกับหนวยงานภาครัฐในการหาพื้นท่ีหรือตลาดใหกับผูประกอบการที่เปนผูสูงอายุ โดยอาจเปน

ตลาดอยูตามพ้ืนท่ีตาง ๆ เชน มีการขอความรวมมือจากเจาของตลาดหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ

กําหนดพ้ืนที่ที่ชัดเจนใหกับผูสูงอายุในการนําสินคามาขาย โดยมีตนทุนที่ต่ํากวาปกติหรือไมคิดตนทุน 

ในการวางขาย หรือตลาดที่อยูบน Internet เ พ่ือใหผูสูงอายุมีชองทางการจําหนายสินคาและบริการ 

ที่เพ่ิมมากขึ้น  

การสงเสริมการจางงานในรูปแบบนี้ยังครอบคลุมถึงการจางงานไมเต็มเวลาโดยใหมีการจางแรงงาน

สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น โดยมีลักษณะของงานที่ ไมซับซอน เปนงานที่ไม ไดใชกําลังมาก และมีความยืดหยุน 

ในดานระยะเวลาในการทํางาน ตัวอยางของงานประเภทน้ีไดแก งานขายของ งานแสดงผลิตภัณฑหนาราน  

งานสงเสริมการขายเฉพาะกลุม (เชน ผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑภูมิปญญา เครื่องดื่ม เปนตน) ซึ่งการจางงาน

ผูสูงอายุกลุมนี้จะมีเงื่อนไขสงเสริมในอนาคต คือ การมีอัตราคาจางผูสูงอายุแบบรายชั่วโมง ซึ่งเปนงานที่ไมได

ทํางานแบบเต็มเวลาและผูสูงอายุและนายจางสามารถตกลงชั่วโมงการทํางานได รวมถึงยังไดรับการคุมครอง

แรงงานเหมือนกับการจางงานแรงงานในระบบ 

 

 

 

 

                                                      
1 ขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 
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ภาพที่ 5 กลุมเปาหมายในการเสริมสรางงานผูสูงอายุรูปแบบที่ 2 

 

 

 

3. ตัวแบบการทํางานประชารัฐรูปแบบที่ 3 

แมวาการจางงานประจําและการจางงานแบบไมเต็มแวลาที่ เปนลักษณะของงานประจําจะเปน 

การจางงานผูสูงอายุที่พึงประสงค แตในทางปฏิบัติอาจทําไดยากโดยเฉพาะกลุมแรงงานนอกระบบ และกลุมของ

การจางงานใหมที่ไมไดมีประสบการณที่เกี่ยวของกับสถานประกอบการมากอน สงผลใหการที่จะทําใหระบบ 

การจางงานในรูปแบบ 1 และ 2 เกิดข้ึนเปนจํานวนมากสําหรับผูสูงอายุจึงอาจทําไดยาก2  ดังนั้น ในรูปแบบ 

ท่ีสามจึงอาจตองออกแบบเพ่ือใหเกิดความยืดหยุนและเปนงานตามความสามารถของผูสูงอายุ โดยมีบริษัท 

ประชารัฐ หนวยงานภาครัฐและเอกชนอ่ืน ๆ มาเขารวม เชน การออกแบบกิจกรรมเพ่ือสังคมหรือกิจกรรมแบบ 

Corporate Social Responsibility (CSR) โดยมีการใหผูสูงอายุมีสวรวมในกิจกรรมและมีรายไดจากการเขารวม

กิจกรรม ซึ่งงานเหลาน้ีอาจมีลักษณะเปนงานครั้งคราว ไมไดเปนงานประจํา เปนงานตามวาระของการดําเนิน

กิจกรรมเพ่ือสังคมของสถานประกอบการและหนวยงานที่เก่ียวของ 

การกําหนดรูปแบบนี้จะเปนการสงเสริมใหกิจการและสถานประกอบการที่ เปนกลุมเปาหมาย  

มีการเปลี่ยนรูปแบบของการใชงบประมาณเพ่ือการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม มาเปนการใชงบประมาณสวนนี ้

                                                      
2 การจางงานในรูปแบบที่ 1 เหมาะสําหรับการจางงานแรงงานที่ทํางานมาในระบบเดิม เพราะเปนรูปแบบของการขยายอายุ 

การเกษียณ สําหรับรูปแบบที่สอง ความสามารถในการทํางานจะข้ึนกับประเภทงานที่มีการสงเสริมซึ่งหากมีงานประเภทนี้ 

เปนจํานวนมากก็จะทําใหผูสูงอายุกลับเขามาทํางานในรูปแบบไมเต็มเวลานี้ไดมากขึ้น อยางไรก็ตามทั้งสองรูปแบบอาจตองการ

ทักษะเฉพาะบางอยางของผูสูงอายุในการที่จะเขามารวมงาน  

21รายงานสรุปส�าหรับผู้บริหาร Executive Summary
โครงการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานท�าของผู้สูงอายุ ตามนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม (E6)
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เพื่อการดําเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจางงานของผูสูงอายุ ตัวอยางเขน หากในกิจกรรม CSR ตองใช

งบประมาณเพ่ือการประชาสัมพันธก็อาจนํามาใหผูสูงอายุท่ีมาชวยงานดานการประชาสัมพันธหรือการสงเสริม

ภาพลักษณของกิจการแทน หรือแมแตการเปนสวนหนึ่งของกระบวนการดําเนินการดาน CSR และเมื่อจบกิจกรรม 

การจางงานผูสูงอายุสวนนี้ก็จบลง ซึ่งความชุกของกิจกรรมที่สถานประกอบการตาง ๆ จะดําเนินการจัดกิจกรรม

เชิงพื้นที่จะเปนตัวกําหนดความตองการจางงานของผูสูงอายุ ตัวอยาง เชน หากกิจการตองการประชาสัมพันธโดย

การใชแผนพับ ใบปลิว ก็อาจจัดสรรงานนี้มาใหกับกลุมของผูสูงอายุ ในการจัดเรียงเอกสาร แจกเอกสารเพ่ือการ

ประชาสัมพันธในพ้ืนที่เฉพาะ และเมื่อกิจกรรมนี้จบลงการจางงานในตําแหนงนี้ก็จบลงไป  

ความแตกตางของการดําเนินการในรูปแบบนี้กับการบริจาคเพ่ือการกุศล คือ การทํากิจกรรม CSR และ

ใหผูสูงอายุมารวมอาจมีหลากหลายวิธี และอยูบนพื้นฐานของการที่ผูสูงอายุยังคงมีโอกาสในการทํางาน  

มีการเขารวมในการคิด พัฒนางานใหดีขึ้น แตการบริจาคเปนการใหโดยไมมี เงื่อนไขของการทํางาน 

หรือใชศักยภาพที่มีอยูของผูสูงอายุอยางเต็มที่ ทั้งนี้หากมีศูนยรวมขอมูลความตองการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม 

ที่ตองการใหผูสูงอายุมีสวนรวม ก็จะทําใหความตองการของสถานประกอบการและผูสูงอายุที่ตองการทํางานมาพบ

กันไดงายขึ้น นอกจากนี้ภาครัฐอาจมีการสงเสริมและสรางการตระหนักใหกับสถานประกอบการในการจัดระบบ 

CSR เพ่ือสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ แมจะทําไดไมมากแตก็เปนกระบวนการสรางจิตสํานึกและเปนแนวทาง 

ที่มีความยืดหยุนและมีการดําเนินการในตางประเทศ 

 

จากทั้งสามรูปแบบมีความแตกตางทั้งระดับรายได ความมั่นคง ระยะเวลาในการทํางาน โดยรูปแบบแรก

เหมาะสําหรับแรงงานที่อยูในระบบและมีการขยายอายุการทํางาน แตอุปสรรคคอืสิทธิประโยชนชราภาพเริ่มท่ีอายุ 

55 ป และสถานประกอบการสวนมากมีการกําหนดอายุการเกษียณที่ 55 ป ทําใหอายุการเกษียณกับนิยาม 

ของผูสูงอายุไมตรงกันมีชองวางประมาณ 5 ป สงผลใหแมวาจะมีการขยายอายุการเกษียณมา 5 ป แตเมื่อถึง 

อายุตามนิยามของผูสูงอายุที่ 60 ป ก็จะเปนการเกษียณจริง การตออายุการทํางานจึงทําไดยากขึ้น ดังนั้นภาครัฐ

อาจตองคํานึงถึงการขยายอายุการรับสิทธิประโยชนชราภาพใหขยายออกดวยวิธีการที่เหมาะสม ในรูปแบบที่สอง

เหมาะสําหรับงานอิสระที่มีความยืดหยุนในการทํางาน สามารถกําหนดเวลาของการทํางานได ซึ่งอาจเกิดจากการ

เจรจาระหวางลูกจางและนายจาง ดังนั้น การจางงานในรูปแบบที่สองจะขึ้นกับประเภทของงานและชวงเวลาของ

การทํางานเปนสําคัญ และรูปแบบที่สามเปนการมุงผลของการสรางความตระหนักใหกับสถานประกอบการและ

สังคมในการเขามามีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมและเปนการชวยการสรางรายไดใหกับผูสูงอายุบางสวน 
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4. มาตรการเสริมอ่ืนๆ  

นอกจากนี้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สามารถรวมกันดําเนินมาตรการอื่น ๆ ที่สามารถ

นํามาใชรวมกับการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ ตัวอยางเชน  

1. การขอความรวมมือใหสถานประกอบการเปดตําแหนงงานเพื่อผู สู งอายุ โดยมีการประเมิน 

ถึงตําแหนงงาน คําเรียกชื่องาน เงื่อนไขการทํางานตาง ๆ ใหเหมาะสม และตองมีการคุมครองแรงงาน 

ดานอัตราคาตอบแทน สวัสดิการ ความปลอดภัยในการทํางานสําหรับแรงงานผูสูงอายุอยางเหมาะสม 

โดยอาจมีการกําหนดเปนเงื่อนไขเบื้องตนวาหากเปนงานที่ผูสูงอายุสามารถทําได ควรมีการเปดโอกาส

ใหกับแรงงานสูงอายุกอนแรงงานประเภทอื่น ๆ ในการรับเขาทํางาน  

2. บริษัทประชารัฐรักสามัคคีทั้ง 77 จังหวัดอาจรวมกันจัดตั้งกองทุนเพ่ือการจางงานผูสูงอายุ โดยเปน 

การกันผลกําไรจากการดําเนินการสวนหนึ่งสมทบเขากองทุนโดยอัตโนมัติและมีหนวยงานกลาง 

ในการบริหารจัดการกองทุน และนํากองทุนนี้มาพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย และสงเสริมการจางงาน 

เพ่ือผูสูงอายุและอาจใชเปนกลไกในการสนับสนุนหนวยงานภาคราชการ ภาคสังคม ในการดําเนินงาน 

ดานการจางงานผูสูงอายุ  

3. การพัฒนาระบบขอมูลความตองการแรงงานสูงอายุและการจับคูงาน โดยเปนระบบที่จัดทําโดยภาครัฐ 

ที่ใหสถานประกอบการผูตองแรงงานสูงอายุ รวมถึงหนวยงานภาครัฐ และแรงงานสูงอายุที่ตองการทํางาน 

สามารถเขาสู ระบบการจับคู งาน และมีการปรับปรุ งขอมูลให มีความทันสมัยอยูตลอดเวลา  

และการแสดงผลควรระบุไดทั้งในเชิงพ้ืนที่ อุตสาหกรรม และอาชีพที่ตองการ 

4. เงื่อนไขของการรับสิทธิประโยชนชราภาพในดานอายุและสภาพการทํางานเปนอุปสรรคและ 

อาจไมสอดคลองกับเงื่อนไขสิทธิประโยชนทางภาษีที่รัฐใหกับผูประกอบการ ดังนั้น การปรับปรุงระบบ

สิทธิประโยชนใหมีความสอดคลองกันจะชวยใหทิศทางของการจางงานผูสูงอายุชัดเจนขึ้น รวมถึง 

การบริหารจัดการแหลงรายไดของผู สูงอายุเพื่อใหผสมผสานไดอยางมีเ พียงพอใชงบประมาณ 

อยางมีประสิทธิภาพ เชน รายไดจากเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เงินบํานาญจากระบบประกันสังคมบางสวน (อาจ

ไมจําเปนตองมีการจายทั้งหมดตามสิทธิประโยชนชราภาพ) และรายไดจากการทํางาน (โดยนายจางอาจมี

เงื่อนไขใหมในการจางงานที่ใหผลตอบแทนนอยกวาเดิมตามเงื่อนไขการทํางาน) ซึ่งเมื่อรวมประโยชน

ทั้งหมดที่ผูสูงอายุไดรับยังมีคาสูงพอท่ีจะจูงใจใหผูสูงอายุยังคงทํางาน และในขณะเดียวกันยังเปนแรงจูงใจ

ใหกับนายจางในการจายคาตอบแทนตามศักยภาพเพ่ือการจางงานผูสูงอายุ ซึ่งการใหสิทธิประกันสังคม

เกิดข้ึนบางสวนทําใหนายจางและลูกจางมีชองทางในการเจรจารูปแบบงานภายใตเงื่อนไขใหมที่ยังรักษา

ระดับรายไดผูสูงอายุ  

5. ภาครัฐมีมาตรการใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐที่เปนเงินโอนแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer 

หรือ CCT) สามารถทําใหรัฐทราบถึงขอมูลความตองการของผูลงทะเบียนที่มีรายไดนอยระดับตาง ๆ  
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เพื่อการดําเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจางงานของผูสูงอายุ ตัวอยางเขน หากในกิจกรรม CSR ตองใช

งบประมาณเพ่ือการประชาสัมพันธก็อาจนํามาใหผูสูงอายุท่ีมาชวยงานดานการประชาสัมพันธหรือการสงเสริม

ภาพลักษณของกิจการแทน หรือแมแตการเปนสวนหนึ่งของกระบวนการดําเนินการดาน CSR และเมื่อจบกิจกรรม 

การจางงานผูสูงอายุสวนนี้ก็จบลง ซึ่งความชุกของกิจกรรมที่สถานประกอบการตาง ๆ จะดําเนินการจัดกิจกรรม

เชิงพื้นที่จะเปนตัวกําหนดความตองการจางงานของผูสูงอายุ ตัวอยาง เชน หากกิจการตองการประชาสัมพันธโดย

การใชแผนพับ ใบปลิว ก็อาจจัดสรรงานนี้มาใหกับกลุมของผูสูงอายุ ในการจัดเรียงเอกสาร แจกเอกสารเพ่ือการ

ประชาสัมพันธในพ้ืนที่เฉพาะ และเมื่อกิจกรรมนี้จบลงการจางงานในตําแหนงนี้ก็จบลงไป  

ความแตกตางของการดําเนินการในรูปแบบนี้กับการบริจาคเพ่ือการกุศล คือ การทํากิจกรรม CSR และ

ใหผูสูงอายุมารวมอาจมีหลากหลายวิธี และอยูบนพื้นฐานของการที่ผูสูงอายุยังคงมีโอกาสในการทํางาน  

มีการเขารวมในการคิด พัฒนางานใหดีขึ้น แตการบริจาคเปนการใหโดยไมมี เงื่อนไขของการทํางาน 

หรือใชศักยภาพที่มีอยูของผูสูงอายุอยางเต็มที่ ทั้งนี้หากมีศูนยรวมขอมูลความตองการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม 

ที่ตองการใหผูสูงอายุมีสวนรวม ก็จะทําใหความตองการของสถานประกอบการและผูสูงอายุที่ตองการทํางานมาพบ

กันไดงายขึ้น นอกจากนี้ภาครัฐอาจมีการสงเสริมและสรางการตระหนักใหกับสถานประกอบการในการจัดระบบ 

CSR เพ่ือสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ แมจะทําไดไมมากแตก็เปนกระบวนการสรางจิตสํานึกและเปนแนวทาง 

ที่มีความยืดหยุนและมีการดําเนินการในตางประเทศ 

 

จากทั้งสามรูปแบบมีความแตกตางทั้งระดับรายได ความมั่นคง ระยะเวลาในการทํางาน โดยรูปแบบแรก

เหมาะสําหรับแรงงานที่อยูในระบบและมีการขยายอายุการทํางาน แตอุปสรรคคอืสิทธิประโยชนชราภาพเริ่มท่ีอายุ 

55 ป และสถานประกอบการสวนมากมีการกําหนดอายุการเกษียณที่ 55 ป ทําใหอายุการเกษียณกับนิยาม 

ของผูสูงอายุไมตรงกันมีชองวางประมาณ 5 ป สงผลใหแมวาจะมีการขยายอายุการเกษียณมา 5 ป แตเมื่อถึง 

อายุตามนิยามของผูสูงอายุที่ 60 ป ก็จะเปนการเกษียณจริง การตออายุการทํางานจึงทําไดยากขึ้น ดังนั้นภาครัฐ

อาจตองคํานึงถึงการขยายอายุการรับสิทธิประโยชนชราภาพใหขยายออกดวยวิธีการที่เหมาะสม ในรูปแบบที่สอง

เหมาะสําหรับงานอิสระที่มีความยืดหยุนในการทํางาน สามารถกําหนดเวลาของการทํางานได ซึ่งอาจเกิดจากการ

เจรจาระหวางลูกจางและนายจาง ดังนั้น การจางงานในรูปแบบที่สองจะขึ้นกับประเภทของงานและชวงเวลาของ

การทํางานเปนสําคัญ และรูปแบบที่สามเปนการมุงผลของการสรางความตระหนักใหกับสถานประกอบการและ

สังคมในการเขามามีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมและเปนการชวยการสรางรายไดใหกับผูสูงอายุบางสวน 
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4. มาตรการเสริมอ่ืนๆ  

นอกจากนี้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สามารถรวมกันดําเนินมาตรการอื่น ๆ ที่สามารถ

นํามาใชรวมกับการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ ตัวอยางเชน  

1. การขอความรวมมือใหสถานประกอบการเปดตําแหนงงานเพื่อผู สู งอายุ โดยมีการประเมิน 

ถึงตําแหนงงาน คําเรียกชื่องาน เง่ือนไขการทํางานตาง ๆ ใหเหมาะสม และตองมีการคุมครองแรงงาน 

ดานอัตราคาตอบแทน สวัสดิการ ความปลอดภัยในการทํางานสําหรับแรงงานผูสูงอายุอยางเหมาะสม 

โดยอาจมีการกําหนดเปนเงื่อนไขเบื้องตนวาหากเปนงานที่ผูสูงอายุสามารถทําได ควรมีการเปดโอกาส

ใหกับแรงงานสูงอายุกอนแรงงานประเภทอื่น ๆ ในการรับเขาทํางาน  

2. บริษัทประชารัฐรักสามัคคีทั้ง 77 จังหวัดอาจรวมกันจัดตั้งกองทุนเพ่ือการจางงานผูสูงอายุ โดยเปน 

การกันผลกําไรจากการดําเนินการสวนหนึ่งสมทบเขากองทุนโดยอัตโนมัติและมีหนวยงานกลาง 

ในการบริหารจัดการกองทุน และนํากองทุนนี้มาพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย และสงเสริมการจางงาน 

เพ่ือผูสูงอายุและอาจใชเปนกลไกในการสนับสนุนหนวยงานภาคราชการ ภาคสังคม ในการดําเนินงาน 

ดานการจางงานผูสูงอายุ  

3. การพัฒนาระบบขอมูลความตองการแรงงานสูงอายุและการจับคูงาน โดยเปนระบบที่จัดทําโดยภาครัฐ 

ที่ใหสถานประกอบการผูตองแรงงานสูงอายุ รวมถึงหนวยงานภาครัฐ และแรงงานสูงอายุที่ตองการทํางาน 

สามารถเขาสู ระบบการจับคู งาน และมีการปรับปรุ งขอมูลใหมีความทันสมัยอยูตลอดเวลา  

และการแสดงผลควรระบุไดทั้งในเชิงพ้ืนที่ อุตสาหกรรม และอาชีพที่ตองการ 

4. เงื่อนไขของการรับสิทธิประโยชนชราภาพในดานอายุและสภาพการทํางานเปนอุปสรรคและ 

อาจไมสอดคลองกับเงื่อนไขสิทธิประโยชนทางภาษีที่รัฐใหกับผูประกอบการ ดังนั้น การปรับปรุงระบบ

สิทธิประโยชนใหมีความสอดคลองกันจะชวยใหทิศทางของการจางงานผูสูงอายุชัดเจนขึ้น รวมถึง 

การบริหารจัดการแหลงรายไดของผูสูงอายุเพื่อใหผสมผสานไดอยางมีเ พียงพอใชงบประมาณ 

อยางมีประสิทธิภาพ เชน รายไดจากเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เงินบํานาญจากระบบประกันสังคมบางสวน (อาจ

ไมจําเปนตองมีการจายทั้งหมดตามสิทธิประโยชนชราภาพ) และรายไดจากการทํางาน (โดยนายจางอาจมี

เงื่อนไขใหมในการจางงานที่ใหผลตอบแทนนอยกวาเดิมตามเงื่อนไขการทํางาน) ซึ่งเมื่อรวมประโยชน

ทั้งหมดที่ผูสูงอายุไดรับยังมีคาสูงพอท่ีจะจูงใจใหผูสูงอายุยังคงทํางาน และในขณะเดียวกันยังเปนแรงจูงใจ

ใหกับนายจางในการจายคาตอบแทนตามศักยภาพเพ่ือการจางงานผูสูงอายุ ซึ่งการใหสิทธิประกันสังคม

เกิดข้ึนบางสวนทําใหนายจางและลูกจางมีชองทางในการเจรจารูปแบบงานภายใตเงื่อนไขใหมที่ยังรักษา

ระดับรายไดผูสูงอายุ  

5. ภาครัฐมีมาตรการใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐที่เปนเงินโอนแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer 

หรือ CCT) สามารถทําใหรัฐทราบถึงขอมูลความตองการของผูลงทะเบียนท่ีมีรายไดนอยระดับตาง ๆ  
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ซึ่งมีความตองการที่แตกตางกัน สงผลใหรัฐสามารถวางแผนการใหการสนับสนุนโดยเฉพาะในกลุม

ผูสูงอายุที่ตองการประกอบอาชีพ ซึ่งรัฐสามารถกําหนดเงื่อนไขในการเขาฝกอาชีพ มีการติดตาม 

ประเมินผลอยางเปนระบบ เพ่ือใหกลุมเปาหมายมีอาชีพและมีงานทํา   

6. ภาครัฐและเอกชนควรรวมมือกันศึกษาและสรางรูปแบบของอาชีพงานที่มีความเหมาะสมกับผูสูงอายุ 

รวมถึงโครงสรางของคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อเปนแนวทางใหสถานประกอบการ 

และผูสูงอายุใชเปนแนวทางในการจางงานในอนาคต 

7. ภาครัฐควรมีการสนับสนุนใหภาคเอกชนมีการจางงานผูสูงอายุมากขึ้นโดยการใชมาตรการจูงใจ 

ในดานภาษีและเงินทุนสนับสนุเพื่อการปรับสภาพแวดลอมในสถานประกอบการเพื่อใหมีความปลอดภัย 

เหมาะสมกับการทํางานของผูสูงอายุและแรงงานกลุมอ่ืน ๆ รวมถึงภาครัฐควรมีการใหรางวัลเพื่อเปน 

แรงจู ง ในใหกับสถานประกอบการตนแบบที่ มีการจ างแรงงานผู สู งอา ยุ เพื่ อ ใหภาคเอกชน 

เกิดความตระหนักและเปนการเผยแพรตนแบบที่ดีในการจางงานผูสูงอายุ และเสริมสรางความรู 

ความเขาใจตอสถานประกอบการในการจางงานผูสูงอายุ 

8. การสรางความรูความเขาใจและทัศนคติที่ ถูกตองในดานการทํางานของผูสูงอายุ รวมถึงแนวคิด 

ของการอยูรวมกันในที่ทํางานของคนตางวัย ใหเกิดขึ้นในวงกวางเพ่ือใหสังคมเกิดความตระหนัก 

และเขาใจ ไมมีทัศนคติที่ เปนอุปสรรคตอการจางงานผูสู งอายุ และควรมีหลักสูตรเกี่ ยว กับ 

การอยูรวมกันในสังคมผูสูงอายุในสถานศึกษาตั้งแตระดับประถมที่มีการสอดแทรกการสรางทัศนคติที่

ถูกตองในการทํางานของผูสูงอายุ การอยูรวมกัน และการวางแผนดานตาง ๆ ในสังคมผูสูงอายุ เพ่ือใหเกิด

ความยั่งยืนในอนาคต 
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