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สรุปสําหรบัผูบรหิาร 
 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการสรางโอกาสหรือทางเลือกในการทํางานของ
ผูสูงอายุในพ้ืนที่ชนบท และเพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินการที่เหมาะสมในพ้ืนที่ชนบทสําหรับดําเนินการ
สงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุที่มีความสามารถและตองการทํางานใหมีงานทําและมีรายได รวมท้ังเพ่ือใหได
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการดําเนินงานดานการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุในพ้ืนที่ชนบทในอนาคต  
 
วธิีดาํเนินการศึกษา มดีังตอไปน้ี 
 1).  การศึกษาเชิงปริมาณ เกบ็รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยกลุมตัวอยาง คือผูสูงอายุที่มี
อายุต้ังแต 55 ปข้ึนไปในพื้นท่ีชนบท 4 ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต 
สุมตัวอยางจังหวัดละ 250 คน จากท้ังหมด 8 จังหวัด ไดตัวอยางทั้งหมด 2,018 คน 
 2). การศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลโดยใชแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณระดับลึกและสนทนา
กลุมบุคคล/ตัวแทนหนวยงานที่เกีย่วของ 3 กลุม ไดแก 

2.1 หนวยงานภาครฐั ไดแก สํานักงานจัดหางานจังหวัด  ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด ศูนย
สงเสริมการศึกษานอกโรงเรียน พัฒนาชุมชนจังหวัด (ท่ีดูแลงานดาน OTOP)  สภาผูสูงอายุจังหวดัและสภาสาขา 
เกษตรจังหวดั/อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ศูนยการเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียง   

2.2  กลุมอาชีพ ไดแก กลุมอาชีพที่ทําอยูในชุมชน โดยอาจจะมีบุคคลหลายชวงวัยดาํเนินการ
และมีผูสูงอายทํุางานดวย ไดแก กลุมอาชีพ/ ชมรมผูสูงอายุ/ กลุม OTOP/วิสาหกิจชุมชน เชน กลุมทอผาและ
ยอมสีผา กลุมสานเส่ือ กลุมอาชีพเลี้ยงไก เลี้ยงปลา และกลุมผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนจากมูลนธิิพัฒนา
ผูสูงอายุ (Foundation for Older Persons’ Development_ FODEV) เปนตน  

2.3 ภาคเอกชน ไดแก ผูประกอบการโรงงาน อุตสาหกรรมจังหวดั และหอการคาจังหวดั เปนตน 
3). การจัดเวทีประชาคมเฉพาะพื้นท่ีท่ีเปนกรณีศึกษา เพ่ือหาความตองการของผูสูงอายุ และ

รูปแบบการสงเสริมการทํางานของผูสูงอายุ  
4).  การติดตามประเมินผลหลังการจัดเวทีประชาคม เพื่อสรุปผลความเปนไปไดของรูปแบบการ

สงเสริมการมีงานทําท่ีเหมาะสมของผูสูงอายุ ที่จะนําไปใชปฏิบัติจรงิในพ้ืนที่ชนบท  
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สรุปผลการศึกษา 
 1.  ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
 กลุมตัวอยางผูสูงอายุในการศึกษาครั้งนี้ สวนใหญเปนหญิงมากกวาชาย มีอายุเฉลี่ย 66 ป ยังอยูกับคู
สมรส จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และมีสถานภาพเปนหัวหนาครัวเรือน มีจํานวนสมาชิกในครวัเรือนเฉลี่ย
ประมาณ 4 คน โดยมีผูสูงอายุ (อายุ 60ปข้ึนไป) อาศัยอยูในครวัเรือนเฉลีย่ประมาณ 1 คน มีจํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนที่ทํางานประกอบอาชีพเฉลี่ยประมาณ 2 คน รายไดเฉลีย่ของผูสูงอายุเทากับ 3,013 บาทตอเดือน 
คาใชจายสวนตัวเพ่ือการอุปโภค-บริโภคเฉลี่ย 2,751 บาท เฉพาะคาอาหารและเครือ่งดื่มเฉลีย่ 2,381 บาทและ
คาใชจายเพื่อกจิกรรมทางสังคม เฉลี่ยประมาณ 8,862 บาท/ป กลุมตัวอยางเกือบรอยละ 40 มีหน้ีสิน เฉลีย่รวม 
40,179 บาทตอครัวเรือน สวนใหญกูเงินไปเพ่ือการประกอบอาชพี ดานสุขภาพ ผูสูงอายุสวนใหญมีโรค
ประจําตัวและความพิการ  
 

ผลการสํารวจผูสูงอายุ  
 ดานการทํางานและการประกอบอาชีพ  พบวา มากกวาครึ่ง (รอยละ 58) ยังทํางาน/ประกอบอาชีพ โดย
เหตุผลท่ีสําคัญที่สุดที่ตองทาํงานคือ เพื่อเลี้ยงชีพหรือหารายไดมาเลี้ยงครอบครวั หรือตองการตองการพึง่ตนเอง 
รองลงมาคือตองการใชเวลาวางใหเปนประโยชน และรางกายยังแข็งแรงพอทํางานไหว สวนกลุมตัวอยางท่ี
ไมไดทํางาน ใหเหตุผลวา สุขภาพไมแข็งแรง เจ็บปวย ทําไมไหว มีโรคประจําตัว ตองเลีย้งหลาน/เฝาบาน ชรา
ภาพ ลกูไมใหทํา และตองการพักผอน ตามลําดับ มีอาชีพหลักคือ ทําการเกษตร คาขาย ใหบริการ ผลิตของใช 
โดยสวนใหญมีสถานภาพเปนเจาของกจิการเอง 

ความคิดเห็นของผูสูงอายุตอการทํางานประกอบ สวนใหญ 2 ใน 3 มีความเห็นวาผูสูงอายุควรตอง
ทํางาน เพื่อเพิม่รายได/มีรายไดเสริม ตองการมีสังคม และเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยลักษณะงาน
ที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ คืองานท่ีทําเปนครั้งเปนคราว สามารถปรับเปลี่ยนเวลาในการทํางานได หรือเปนงานท่ี
ทําในลกัษณะของการรวมกลุม มีสถานที่ทํางานในหมูบานและชุมชนท่ีผูสูงอายุอาศัยอยู ประเภทงานที่
เหมาะสมกับผูสูงอายุ ไดแก งานท่ีเนนทักษะ ฝมือและประสบการณ งานที่เนนความสามารถเฉพาะดาน งานใน
ภาคเกษตร และงานทางดานการถายทอดภมิูปญญา ตามลําดับ  

ความคิดเห็นตอการเกษียณอายุการทํางาน สวนใหญเห็นวาอายุเกษยีณท่ี 60 ปมีความเหมาะสมแลว แต
ถาจะใหขยายก็อยากจะขยายไปจนถึงอาย ุ70 ป 
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 ความคิดเห็นดานสวัสดกิารและการคุมครองการทํางาน ผูสูงอายุสวนใหญมีความเห็นวาผูสูงอายุท่ี
ทํางานควรไดรับสวัสดกิารดานการรักษาพยาบาลมากทีสุ่ด และควรไดรับการคุมครองดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั รวมทั้งดานรายได  
 ความคิดเห็นดานแนวทางการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ ผูสูงอายุสวนใหญเห็นวาการสงเสริม
การมีงานทําสําหรับผูสูงอายมีุความจําเปนมาก และตองการใหหนวยงานของรัฐในระดับทองถิ่นเขามา
ดําเนินการโดยตรง  
  

2. ผลการศึกษาทางดานอุปสงค เชิงคุณภาพ  
 2.1 รูปแบบการมีงานทําของผูสูงอายุ มี 2 ลกัษณะ คือ 
           1). การทํางานในลักษณะสวนบุคคล สวนใหญเปนการทํางานนอกระบบ เชน งานในภาคเกษตรท่ี
ทําในรูปของเศรษฐกิจพอเพยีง และการประกอบอาชีพอิสระ สวนใหญเปนงานท่ีมีตนทุนตํ่า อาศัยเงินทุนจาก
เงินออมหรือเงนิทุนหมุนเวยีน ผลิตโดยใชเทคโนโลยีตํ่าหรือใชภูมิปญญาท่ีมีอยูดั้งเดิม มีตลาดแคบ สามารถ
บริหารจดัการไดงาย แตไดรบัความสนใจจากภาครัฐนอย  สวนผูสูงอายทุี่ทํางานในระบบ มีนอยมาก 
          2). การทํางานในลกัษณะของการรวมกลุม  สวนใหญทําผานองคกรท่ีมีอยูแลวในชนบท เชน 
ชมรมผูสูงอายุ กลุมอาชีพตางๆ  วิสาหกิจชุมชน โครงการ OTOP ซ่ึงกลุมที่ประสบความสําเรจ็และย่ังยืน จะมี
ผูนําท่ีมีศักยภาพในการบริหารจัดการ มีความเสียสละ การดําเนินงานประกอบดวยคนหลายวัย ไมคอยมีปญหา
ดานการตลาด มีหลายหนวยงานใหการสนบัสนุน สมาชิกมีรายไดประจําสมํ่าเสมอ  
 2.2 แบบจําลองการทํางานของผูสูงอายุรายภูมภิาค สวนใหญจะคลายคลึงกันในเร่ืองของงานใน
ลักษณะสวนบคุคล แตจะแตกตางกันในเรื่องของการรวมกลุม/กลุมอาชีพ ดังน้ี 
  ภาคเหนือ รูปแบบการมีงานทําของผูสูงอายุสวนใหญตอยอดจากชมรมผูสูงอายุ  โดยมุงเนนกจิกรรมเพ่ือ
สงเสริมสุขภาพและใหผูสูงอายุมีกลุมเพ่ือน ขณะเดยีวกันมีกจิกรรมสรางรายไดในรูปของกลุมอาชีพที่เกี่ยวกบั
สุขภาพและการแพทยทางเลอืก  รองลงมา ไดแก กจิกรรมเพื่อเสรมิรายได โดยการรวมกลุมเพื่อผลิตสินคา
พื้นบาน เชน ผาทอดวยมือและยอมสีธรรมชาติ  การผลิตขาวซอมมือ และของเลนพ้ืนเมือง ซ่ึงเนนการใช
ประโยชนจากภูมิปญญาและประสบการณที่ส่ังสมมาตลอดชวงชีวิต นอกจากน้ียังมีการรวมกลุมเพ่ือทํากิจกรรม
ที่เนนรายไดเปนหลัก ทั้งการสรางรายไดในระยะส้ัน ระยะกลาง  และระยะยาว  
 หลังการจัดเวทีประชาคม มีกิจกรรมสงเสริมการทํางานและพัฒนาทักษะในการผลิตสินคาประเภทจัก
สานใหแกผูสูงอายุในพื้นท่ี เชน การสานเขงปลาทู การสานตระกรา แตระยะเวลาในการจัดอบรมส้ันเกินไป ทาํ
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ใหผูสูงอายุไมสามารถผลิตสินคาไดอยางประณีต ตรงตามความตองการของตลาด จงึควรมกีารจัดอบรมทักษะ
เพ่ิมเติมในโอกาสตอไป   

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รูปแบบการมีงานทําของผูสูงอายุสวนใหญตอยอดจากกจิกรรมโครงการ 
OTOP ซ่ึงเปนนโยบายของรัฐบาล สามารถแบงเปนงานที่ทําแลวเกิดรายได มีความเพลดิเพลิน และเปนงานทีมี่
คุณคา สมาชิกสวนใหญของกลุมอาชีพ เปนคนท่ีอยูในวยัแรงงาน (ประมาณ 35-60 ป) มีผูสูงอายุอยูบางในแตละ
กลุมอาชีพ ลักษณะงานแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก งานที่ตองใชภมิูปญญา และงานอาชีพท่ีเกดิใหม โดยการ
เรยีนรูจากแหลงอ่ืนๆ เชน การเพาะเห็ด และการตัดเย็บเส้ือผาสําเร็จรปู เปนตน 

หลังการจัดเวทีประชาคม  มีการขับเคลื่อนการทํางานในตําบลอยางรวดเร็ว โดยการตอยอดงานท่ีเคยทํา
ในหมูบาน เชน การเพาะเห็ด (ไดเลิกทําไประยะหน่ึงแลว) และงานทอผาฯ ซ่ึงขับเคลื่อนโดยบุคลากรของ
หนวยงานทีเ่ขารวมเวทีประชาคม โดยเฉพาะนายอําเภอ โดยการรณรงคใหขาราชการในอําเภอสวมใสผาทีผ่ลิต
จากกลุมทอผาบานหนองควาย และนายกอบต. จัดสรรงบประมาณในการจัดอบรมอาชีพเพาะเห็ดใหกับกลุม
ผูสูงอายุทุกหมูบานในตําบล 

ภาคกลาง  การสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุภาคกลาง มีลักษณะทําผานองคกรที่มีอยูในพ้ืนที ่ โดย
ตอยอดจากโครงการ OTOP ที่เนนการสรางงานในหมูบานเปนหลักไดแก ขนมไทย กระยาสาทร ขนมโบราณ 
น้ําพรกิ และ ทอผา สวนกลุมอาชีพ เนนการรวมกลุมท่ีเกี่ยวของกับงานดานเกษตร เชน ปลูกเตย โรงสีชุมชน 
ผลิตปุย สวนการตอยอดจากชมรมผูสูงอายุ เนนกิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพ เชน พาผูสูงอายุไปไหวพระ
ปฏิบัติธรรม นวดเพื่อสุขภาพ เปนตน 

หลังการจัดเวทีประชาคม พบวา  กลุมทีมี่ศักยภาพในการเปนแหลงงานใหกับผูสูงอายุได เชน กลุมผลิต
สินคา OTOP ชมรมผูสูงอายุที่มีกิจกรรมดานสงเสริมอาชีพ วิสาหกิจชุมชนและโครงการโรงสีขาวชุมชนขนาด
เล็กของอบต. ท่ีเปดโอกาสใหผูสูงอายุทุกคนเขามาเปนสมาชิกของกลุม และเรียนรูกระบวนการทํางาน 
นอกจากนี้ อบต. ไดดําเนนิการสงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุ ไดแก การเพาะเห็ด สานตระกราจากตนกก และทํา
เตาเผาถานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยมวีิทยากรมาฝกอบรม และพาไปศึกษาดงูาน 

ภาคใต  การสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุภาคใต มีลักษณะทําผานองคกรที่มีอยูในพ้ืนที่  โดยตอ
ยอดจากวิสาหกิจชุมชน หรอืโครงการ OTOP ที่เนนการสรางงานในหมูบาน เพื่อยกระดับความเปนอยูที่ดีของ
คนในชุมชน รูปแบบท่ีเดนชัดของการทํางานเปนรูปแบบที่เช่ือมโยงกับการทองเที่ยว และเศรษฐกิจพอเพียง 
(เพาะและแปรรูปเห็ด) โดยมีผูสูงอายุเปนสมาชิกจํานวนมาก และมกีารแบงหนาทีก่ันอยางชัดเจน โดยจะให
ผูสูงอายุเปนผูถายทอดภูมิปญญาพ้ืนบาน เชน สานเส่ือ ทําหมวก ผลิตและแปรรูปเห็ด  
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หลังการจัดเวทีประชาคม พบวาเกิดการขยายเครือขายการดําเนนิงานของวิสาหกิจชุมชนศิษยพระดาบส 
ไปยังตําบลของพี่นองมุสลิมท่ีอยูใกลเคียงอีก 1 เครือขาย เพ่ือเปนแหลงงานใหกับแมบานและผูสูงอายุในชุมชน  

 
แนวทางการสรางโอกาสในการทํางานของผูสูงอายุในพืน้ท่ีชนบท 
 
 1. สรางความตระหนักในเรือ่งความสําคญัของการทํางานของผูสูงอายุ ซ่ึงจะเปนเครื่องมือนําไปสูความ
ม่ันคงของชีวติ ความมีศักดิศ์รี ลดความเส่ียงตอความยากจน และสรางคุณคาใหกับตัวผูสูงอายุเองและสังคม  

2. รณรงคสงเสริมการรวมกลุมในรูปแบบตางๆใหมากขึ้น เพื่อใหผูสูงอายุมีสวนรวมในกิจกรรมสราง
รายไดใหมากขึ้น เน่ืองจากปจจุบันการรวมกลุมสวนใหญยังอยูในลกัษณะของชมรมผูสูงอายุ ซ่ึงสวนใหญเนน
กิจกรรมดานสุขภาพ หรือดานสังคมและสวัสดิการมากกวากิจกรรมดานการมีงานทํา 

3. ถอดบทเรยีนดานการทํางานของผูสูงอายุท่ีประสบความสาํเรจ็ เพ่ือถายทอดความรู ทกัษะ และ
ประสบการณดานการทํางานของผูสูงอาย ุ 

4. จัดทําฐานขอมลูของผูสูงอายุในตาํบลและหมูบาน เพ่ือเปนฐานขอมูลเกี่ยวกับผูสูงอายุในชุมชน ทั้งที่
ทํางานและไมทํางาน  

5. ทดลองรูปแบบการสงเสริมการทํางานของผูสูงอายุ สงเสริมอบต. ใหดําเนินการทดลองหารปูแบบ
การสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุใหสอดคลองกับความตองการและบริบทของพื้นที่  

 
รูปแบบการดาํเนินการท่ีเหมาะสมในการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีชนบท 

 
 1  การดาํเนินการควรตอยอดจากชมรมผูสูงอายุ หรอืตอยอดจากลุมอาชพีท่ีมีอยูเดิม โดยการเสริม
ทักษะดานอาชีพที่ผูสูงอายุตองการ หรือพาไปศึกษาดูงานในชุมชนทีป่ระสบความสําเร็จ 

2 สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนจัดแนะแนวอาชีพ ตามภาระกิจของหนวยงาน เพ่ือใหเกิด
การศกึษาเรยีนรูตลอดชีวิต ทั้งผูที่อยูในวัยกอนเกษียณและวัยเกษยีณอายุ  

3 ขยายภาคีเครอืขายการทํางานสูสาขาสภาผูสูงอายจุังหวัด องคกรพัฒนาเอกชน (FOPDEV) และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอบต. โดยการจดัอบรมและเปนพ่ีเลีย้งในการทําแผนการสงเสริมการ
ทํางานของผูสูงอายุ  
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 4 บูรณาการการทํางานของหนวยงานภาครฐัและเอกชน ในการสรางงาน สรางอาชีพแกผูสูงอาย ุ ที่
เช่ือมโยงกับตลาดในพ้ืนที ่

5 ใหมีการสรางงานในจังหวัดแกผูสูงอายุรวมกับภาคเอกชน หนวยงานภาครัฐควรสนับสนนุให
ภาคเอกชนคัดสรรงานท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ เพ่ือใหผูสูงอายุมีโอกาสทํางานในสถานประกอบการตอไป หรือ
ใหรับงานไปทําท่ีบาน 

6  การสงเสริมผูสูงอายุท่ีประกอบอาชีพอิสระ หนวยงานภาครฐัและภาคีเครือขายตางๆควรสงเสริมให
มีการจัดฝกอบรมทักษะของการเปนผูประกอบการ การใชเทคโนโลยีเพ่ือการทาํธรุกิจ การบริหารจัดการ 
การตลาดและ สนับสนุนขอมูลขาวสารเพ่ือการประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการสนับสนุนใหผูสูงอายุสามารถ
เขาถึงแหลงทนุ เพื่อสรางแรงจูงใจแกธรุกจิใหมของผูสูงอายุ  
 7 จัดทําทําเนียบองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการสงเสรมิการทํางานของผูสูงอายุ  โดยการเกบ็
ขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประสบความสําเรจ็ ไวเปนตนแบบในการแลกเปลีย่นเรยีนรู  

 
ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 ดานนโยบาย 
                 1. นโยบายสรางโอกาสการมีงานทําของผูสูงอายุท้ังในระบบและนอกระบบ  
     ภาคในระบบ ใหมีการขยายอายุเกษียณแบบคอยเปนคอยไปและเปนไปตามความสมัครใจ  โดย
ภาครัฐ ใหขยายอายุเกษยีณจาก 60 ป เปน 63 ป และ 65 ป สวนภาคเอกชน สงเสริมใหผูประกอบการขยายอายุ
เกษยีณจาก 55 ป เปน 58 ป หรือ 60 ป (ยกเวนภาคเอกชนที่มีการขยายอายุการทํางานไปแลวมากกวาน้ี) โดย
นายจางจายเงินสมทบประกันสังคมดวย เพ่ือใหภาครัฐและภาคเอกชน รวมทัง้ตลาดแรงงานมีการปรับตัวใน
ระยะแรก แลวทําการประเมินผลกอนคอยดําเนนิการตอไป โดยภาครัฐบาล ขณะนี้มีคณะกรรมาธิการเศรษฐกจิ
และสังคม กําลังดาํเนินการรับฟงความคิดเห็นของนายจางและลกูจางเก่ียวกับการขยายอายเุกษียณ และการ
สงเสริมการทาํงานหลังเกษยีณ 
     ภาคนอกระบบ สงเสริมผูสูงอายุทั้งท่ีประกอบอาชีพอิสระ/รายบุคคลและท่ีรวมกลุม ใหสามารถ
เขาถึงแหลงทนุเพื่อการประกอบอาชีพ เชน กองทุนผูสูงอายุ ฯลฯ และเขาถึงการอบรมทักษะในการประกอบ
อาชีพ 
                    2. นโยบายสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ ท้ังกอนเปนผูสูงอายแุละท่ีเปนผูสูงอายุ ใหมีการ
เตรยีมการสูการเปนผูสูงวยั ทั้งดานอาชีพ การออม สุขภาพ และการศกึษาตอเนื่องของคนกอนเกษยีณ โดยการ
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สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดแนะแนวอาชีพแกขาราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ และลูกจางที่
กําลังจะเกษยีณอายุ (ประมาณ 1-2 ปกอนเกษียณ) เพ่ือใหผูที่กําลังเกษียณสามารถเลือก/เตรยีมตัวดานอาชีพการ
งานกอนการเกษียณอายุ และตัวผูสูงอายุเองจะไดมีการเตรียมการท้ังในดานการหาความรูเพ่ิมเติมในงานท่ีตนเอง
ต้ังใจจะทํา และการวางแผนการทํางานตอไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเง่ือนไขของแตละบุคคลและสถานทีท่ํางาน/
หนวยงานนั้นๆ  
                3. มีนโยบายสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุในรูปของการรวมกลุม เนื่องจากงานที่เหมาะสม กับ
ผูสูงอายุ  ควรเปนงานท่ีผูสูงอายุมีการรวมกลุมกันใหมากข้ึน (เชน วิสาหกิจชุมชน OTOP กลุมอาชีพ กลุม
สหกรณการเกษตร กลุมออมทรัพย) และควรสงเสรมิ/ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของจัดการอบรมเพ่ือเพิ่ม
ทักษะอาชีพ และมีการจัดการงานอาชีพผูสูงอายุโดยทองถิ่น (เชน อบต. อบจ. เทศบาล) ที่เช่ือมโยงกับอาชีพทีมี่
อยูแลวในทองถิ่น/ภูมิปญญาทองถิ่น และความตองการบรโิภคของคนในทองถิ่น เชน มีรานกวยเต๋ียวในทองถิน่ 
ก็มีการผลิตถั่วงอก/วัตถุดิบ/ปลูกผักบุง/ผักชีดวยกลุมผูสูงวัยในทองถิ่น หรือเตรียมวัตถดุิบ ลางชามโดยคนใน
ทองถิ่น เพ่ือเปนการสงเสริมหวงโซการผลติแบบครบวงจร 
 4.  การจดัตั้งกองทุนเพ่ือการพฒันาอาชีพผูสูงวยั (อาจเปนกองทุนใหมหรือรัฐสมทบเพ่ิมข้ึนในกองทุน
ผูสูงอายุที่มีอยูแลว) เพื่อสงเสริมใหมีการสรางงานในระดับภูมิภาค/จังหวัดเพ่ือคนสูงวัย ที่สอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม และทรัพยากรที่มีอยูในพื้นท่ี โดยจังหวัดสามารถขอเงินกองทุนเพ่ือไปดําเนนิการ เพื่อใหกลุม
ผูสูงอายุไดเขาถึงแหลงทนุในการประกอบอาชีพ  

 ดานกฎหมาย  
ควรมีกฎหมายคุมครองแรงงานสูงอายุ ท้ังในดานคาจาง สวัสดิการ ความปลอดภยัในการทํางาน และ

การเลือกปฏิบติัตอผูสูงอายุ  รวมท้ังกฎหมายการจางงานบางชวงเวลา (Part-time job) เพ่ือสงเสริมใหนายจางยืด
การจางแรงงานสูงอายุออกไป ทั้งงานในรปูแบบเต็มเวลาและบางชวงเวลา 

 ดานการปฏิบตั ิ
1. ดานนโยบายการขยายอายุเกษียณ สํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน และแรงงานจังหวัด ควรมีการจัด

ประชุมทําความเขาใจกับภาคเอกชนทุกฝาย ทั้งนายจาง และสหภาพแรงงานและลูกจาง ใหเห็นความจําเปนและ
ความสําคัญของการขยายอายุการทํางาน/เกษียณ (เชน การสงเสริมรายได การแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในบางตําแหนง การยดือายุกองทุนประกนัสังคม และการลดการพ่ึงพาลูกหลานของผูสูงอายุ เปนตน) และ
เตรยีมการในดานการประกนัสังคมเพื่อรองรับการขยายอายุเกษียณ 
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2. การบรูณาการการสงเสรมิการมีงานทําของผูสูงอายุภายในกระทรวงแรงงาน การบูรณาการอาจทําได
โดยใชแผนยุทธศาสตรของกระทรวงเปนตัวต้ัง ที่มีการกําหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่
จัดทําข้ึนสําหรับงบประมาณในแตละป และใหมีความตอเนื่อง ครอบคลุมระยะเวลาอยางนอย 3 ป ซ่ึงในการ
จัดทําแผนควรมีหนวยงานทกุหนวยเขามามีสวนรวม โดยเฉพาะหนวยงานในระดับกรม ไดแก สํานัก
ปลัดกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมการจดัหางาน กรมสวสัดิการและคุมครองแรงงาน 
สํานักงานประกันสังคม สํานักตรวจและประเมินผล  ดังนั้น แตละหนวยงานท่ีทาํงานเก่ียวของกับการสงเสรมิ
อาชีพเพื่อใหผูสูงอายุมีงานทํา มีรายได ควรจะคิดโครงการ/กิจกรรม และนําไปประกอบในแผนยุทธศาสตร 
เพ่ือใหเกิดการบูรณาการการทํางานรวมกนัทั้งในระดับกระทรวงและระดับจังหวัด โดยมีสํานักเศรษฐกิจการ
แรงงาน สํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน เปนหนวยงานกลางในการประสาน (Focal point) นโยบายและแผน
ยุทธศาสตรของกระทรวง เพือ่ใหเกิดการบรูณาการในระดับกระทรวง และขับเคลื่อนนโยบายสงเสริมการมีงาน
ทําของผูสูงอายุไปสูการปฏบัิติในระดับจังหวัดและระดบัพื้นที่ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลของการดาํเนินงาน ซ่ึงจะ
นําไปสูเปาหมาย (Goal) เดียวกัน  รวมท้ังการประสานงานและบรูณาการกับหนวยงานภายนอกที่เกีย่วของ  

3. หนวยงานที่เปนผูประสานงาน (สํานกัเศรษฐกจิการแรงงาน สํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน) ควร
หาชองทางในการบรูณาการการทํางานกับหนวยงานภายนอกท่ีเกีย่วของ ในการสงเสริมการมีงานทําของ
ผูสูงอายุที่เปนแรงงานนอกระบบ ในระดับจังหวัดและระดับทองถิ่น โดยการประสานงานกับกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อการขับเคลื่อนงานลงสูสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่
จังหวัด และอบต. ใหเปนไปอยางทั่วถึง 

4.  สํานักตรวจและประเมินผล สํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ควรมีการตดิตามประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม ท้ังในระดบัจังหวดัและระดับพ้ืนท่ี เพื่อนําไปปรับปรุงรูปแบบการสงเสริมการมีงานทาํของผูสูงอาย ุ
และแกไขอุปสรรค ปญหาที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงานของกลุมวาประสบความสําเร็จหรือไม อยางไร 

5.  ดานกฎหมาย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ควรมีการเพิ่มเติมประเด็นเรื่องการเลือกปฏิบัติตอ
ผูสูงอายุในพระราชบญัญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  และกฎหมายคุมครองแรงงานบางชวงเวลา ท้ังใน
ประเด็นเรื่องคาจางสวัสดิการ ความปลอดภัย และการเลือกปฏิบัติตอลูกจาง ซ่ึงมีการรางไวแลว และนํามา
ปรับปรุงใหครอบคลุมเรื่องการทํางานบางชวงเวลาของผูสูงอาย ุ
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Executive Summary 
 

This study aims to develop guidelines for creating jobs and alternative employment opportunities for 
the elderly, and also to figure out appropriate operational models in promoting employment of the elderly who 
still have potentials and are willing to work in the contexts of Thailand’s rural areas. Apart from these, 
relevant policy recommendations on employment promotion for the elderly in rural areas are another expected 
outcome to be drawn out. 
 

Methodology 
Methodologies employed in this study are as follows.    

1) Quantitative study: Quantitative data was collected from the elderly aged 55 years and over in 
rural areas of the four regions – North, Central, Northeast and South by using a structured questionnaire. 
Number of samples is 2,018 cases in total, 250 cases each from 8 provinces. 

2) Qualitative study: Qualitative data was collected by in-depth interviews and focus group 
discussions with key informants and representatives of relevant organizations in 3 groups including; 

2.1 Public organizations: These included the Provincial Employment Office, Provincial Skill 
Development Centre, Provincial Center for the Non-formal Education Promotion, Provincial Community 
Development (responsible for One Tambon One Product Project: OTOP), Provincial Elderly Council, 
Provincial Agricultural Extension Office, Local Governmental Organization, Provincial Social Development 
and Human Security Office, Provincial Public Health Office, and Learning Center for Sufficiency Economy. 

2.2   Occupational groups: These include organized groups in the community of which members 
might be only the elderly or also the non-elderly that are occupational groups, the elderly clubs, OTOP group, 
community enterprises. For examples, those interviewed occupational groups were textile weaving and dyeing 
groups, mat weaving groups, poultry feeding groups, fish feeding groups and the elderly groups which have 
been supported by the Foundation for Older Persons’ Development (FOPDEV). 
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2.3 Private organizations: These included, for example, Factory entrepreneurs, Provincial 
Federation of Thai Industries, Provincial Chamber of Commerce. 

 
3) Elderly People Forum in case study areas: People Forums were organized in 4 case study 

areas, each area for a region, to assess needs and demand for working of the elderly, as well as possible model 
for employment promotion of the elderly. 

4)  Post-evaluation of the Elderly People Forum: The evaluations were conducted to monitor 
performances of a model for employment promotion for the elderly in each case study area after the People 
Forum and to understand how those were implemented. 
 

Summary of Findings 
 

1. Findings from quantitative Study 
Proportionately, survey respondents are female more than male. Average age of the respondents is 66 

years. Majorly, the elderly are living with spouse, finished education at primary school level and having status 
as the head of household. By average, number of household members of the elderly is about 4, of which 
number of the elderly is 1 and working members is 2. Average monthly income of the elderly is 3,013 Baht. 
Average personal consumption expenditure is 2,751 Baht per month, of which 2,381 Baht is for food 
consumption expenditure. Expenditure on social activities counts for 8,862 Baht yearly. Nearly 40 percent of 
the elderly reported being indebted average about 40,180 Baht per household. Majorly, the debts were loaned 
for occupational purposes and health care. Most of the elderly have chronic diseases and some physical 
disabilities.  

 
Survey results 
Working conditions and Occupations: It is found that more than half (58 percent) of the elderly is 

still working. Reasons for working are; firstly, to earn income for living both of oneself and the household’s 
or to be economically independent; secondly, to utilize time beneficially; and thirdly, because their physical 
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conditions are still fine for working. For those who are not working, the main obstacles are of poor physical 
conditions, illness, physical weakness, chronic diseases, household burdens in taking care of the house and 
offspring, being too old, being not allowed by their children, and needs for rest and leisure. Main occupations 
are agricultural works, trading and grocery, providing personal services, and producing goods. Mostly, the 
elderly are working in owned business or small enterprise.   
 Opinions of the elderly towards working: Two-third of the respondent view that the elderly should 
keep on working to earn income, to have friend community, and to spend time worthily. Working conditions 
that suit for the elderly should be on part-time basis, flexible by working time, group-working, has workplace 
in the village or community that the elderly is living. Types of job for the elderly, in this regards, should be 
skills and experiences-intensive or requiring specific abilities (i.e. craft or weaving skills), works in 
agriculture, and works that represent local wisdoms, respectively.  
 Opinions of the elderly towards age at retirement: Mostly, the elderly view that retirement from 
works at age 60 years is already appropriate. If the retirement age to be extended, retirement from work at 70 
years old should be a good option.   
 Opinions of the elderly towards welfare and work protections: Most of the elderly express that 
welfare on health care and services are the most preferred to be provided. Protections in term of safety and 
sanitary of workplace and secured level of income/wage are viewed the most important. 
 Opinions of the elderly towards strategy to promote employment of the elderly: Most of the 
elderly express that employment promotion for the elderly is necessary. They view that local governments can 
be key movers in this regards.   
  

2. Findings from quantitative Study 
2.1 Working patterns of the elderly: There are 2 patterns as follows. 

1) Individual working: In this pattern, mostly, the individual elderly are working in informal 
sector- i.e. works in agricultural sector following the principle of sufficiency economy- and private or owned 
business. Most of private business/works are requiring small investment which the elderly can rely on their 
own saving or revolving fund, low technology but intensive in uses of local wisdom, limited market of 
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produced products, easily managed, but getting quite little attention for supporting from the governments/ 
public organizations. A few of the elderly are working in the formal sector. 

2) Group working/ Working as a group: In this pattern, most of the cases, the elderly are 
working as groups which already exist in the rural areas such as groups of the elderly club, community 
enterprises, OTOP groups. Important keys of success and sustainability of the elderly works as groups include 
a) the leader of the group who should be potential in managerial skills and self-devoting to communal 
benefits, b) members of the group those should be from inter-generation, c) well managed marketing, d) 
supported by a variety of organizations (GO and NGO), and e) able to secure a stable level of income to 
members. 

 
2.2 Models of working of the elderly by region There are similarities across the 4 regions of 

Thailand in term of individual working of the elderly, but varieties of model for working as a group. 
 Northern region In this region, groups of the elderly are mostly developed based on the elderly club 
which originally more focuses on health promotion and social activities of the elderly. Group working of the 
elderly basically involve the production of health and alternative health products, and local products which 
represent local wisdom and life-time experiences of the elderly such as hand-made textile weaving and 
dyeing, brown rice and local folk toys. In addition to these, to some extents, group working is also serving as 
income generating activities for the elderly in the short-term, middle-term and also the long-term. 
 According to post-evaluation of the Elderly People Forum, employment promotions implemented to 
the elderly in the study area include skill development and training in producing wickerwork products such as 
bamboo woven basket. Anyway, the duration of training was iterated too short and not enough for the elderly 
to get skillful in producing product with fine quality as required by the market. It is recommended that such 
training should be organized from time to time and added up to the trained elderly in next occasions. 
  
  Northeastern region In this region, groups of the elderly are mostly developed based on the OTOP 
activities which are originally supported by the government policy. Group activities are mainly income 
generating, at the same time, entertaining the elderly who are the member, and concentrating in producing 
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decent works. Apart from the elderly, group members comprises of those in working ages (around 35-60 years 
old).  Works of existing groups can be defined roughly into 2 types, first is based on the local wisdoms while 
another is on newly-learnt skills (such as mushroom farming and tailoring). 
 According to post-evaluation of the Elderly People Forum, some operational movements in 
employment promotion of the elderly are observed, for example, resurgence of mushroom farming and textile 
weaving in the study area. These movements are cooperated by organizations and key persons those attended 
the forum.  For example, the district governor initiates a campaign to promote wearing of dress made from 
hand woven textile by Baan-Nongkwai elderly group to the district officers, and the head of Tambon 
Administrative Office allocates budget to organize training session on mushroom farming for all elderly club 
members in the sub-district.  

 
Central region In this region, employment promotion of the elderly was implemented based on 

OTOP activities with supports from local organizations. These include, for example, establishment of groups 
producing Thai sweet, Krayasatr (rice and nuts caramel), traditional sweet, chili paste and textile weaving. 
Mostly, existing occupational groups in this region operate in agricultural sector - such as Teoy, a good smell 
leaves farming, community rice mill, and fertilizer producing. Activities that are extended operate by the 
elderly club are commonly focusing on health promotion among the elderly; for example, Buddhist tours, 
meditation courses and massage for health. 

According to post-evaluation of the Elderly People Forum, potential supply for works and jobs to the 
elderly in the study area include local goods-producing groups, the elderly club that has activities on income 
generating, community enterprises and a small-scale community rice mill which is being run by Tambon 
Administrative Office (TAO). Employment promotions those have been conducted by the TAO in the study 
area are skill development and training for the elderly on mushroom farming, basket weaving, and charcoal 
kilning following the King’s principle of sufficiency economy. In addition to skill development and training, 
study visits were also arranged for the elderly. 
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Southern region In this region, employment promotion of the elderly was implemented based on 
community enterprises and OTOP groups which already exist in the community, with supports from local 
government organizations, particularly the Provincial Community Development. This is with aims to elevate 
standard of living of people in the community. These activities are, in many cases, linked to tourism industries 
and the King’s principle of sufficiency economy (i.e. mushroom farming and processing). Many elderly 
participate in these activities in a clear division of labor. Mostly, the elderly get involved in activities those 
represent and utilize local wisdom of the elderly, i.e. basket and mat weaving, mushroom farming and 
processing.     

According to post-evaluation of the Elderly People Forum, it is found that Sitr  Phra Dabot (the King 
Foundation Alumni) Community Enterprise has expanded its network to a nearby Muslim community, 
supplying more job opportunity to housewives and the elderly. 

 

Guidelines for creating job and employment opportunity for the elderly in rural areas 
 
1. Building public awareness on the significance of working and employment of the 

elderly as a guarantee of life security and dignity, protections from poverty, and values to the elderly 
themselves and also to the society. 

2. Promoting group-gathering in a variety of patterns to support more participations of the 
elderly in income generating activities, apart from those which are mostly running based on the elderly club 
and focused more on health, social and welfare activities more than income generations. 

3. Extracting lessons learnt from successful cases of job creation and employment 
opportunity for the elderly to propagate knowledge, skills and experiences in relevant issues.   

4. Setting up database system of the elderly in sub-districts and villages both for those who 
are not working and still working. 

5. Supporting TAO to implement a pilot model in creating job and employment 
opportunity for the elderly which is consistent to the current needs of elderly and contexts of the 
community. 
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Operational strategy in promoting employment opportunity of the elderly in rural areas 
 

1. Adding on existing elderly clubs or occupational groups by supporting the elderly in terms of 
needed skill developments or study visits to those succeed communities in promoting job and employment of 
the elderly. 

2. Encouraging public and private organizations to provide occupational guidance and promote 
life-long learning to people both in the pre- and post-retirement age. 

3. Expanding cooperating networks to Provincial Elderly Council and Regional Elderly Council, 
NGOs (i.e. FOPDEV) and Local Administrative Organization (especially, TAO) by organizing training and 
mentoring system for these partners in setting up a plan in promoting working and employment of the elderly 

4. Integrating cooperation from public and private organizations in creating jobs and 
occupations for the elderly which are appropriate for the local market and contexts. 

5. Creating job for the elderly with cooperation from the private sector by advocating the private 
sector to recruit elderly workers in positions that suit with their conditions, either in-workplace or take-home 
jobs. 

6. Advocating independent jobs to the elderly by organizing skill development training for being 
an entrepreneur, business IT, management and marketing knowledge; providing necessary information, 
accessibility to sources of loan and supportive incentives for those who want to set up private business.  

7. Setting up an official residence of the best-practice Local Administrative Organizations in 
promoting working and employment of the elderly for lesson learnt and knowledge exchanges. 
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Recommendations  
On the policy:  

1. Policy on job opportunity creation and employment for the elderly in both formal and 
informal sectors   
 In formal sector: Support the extension of the retirement age on a voluntary basis (of both employers 
and employees) from 60 years old to 63 and then 65 years old for the public sector and from 55 years old to 58 
and then 60 years old for the private sector (except for workplaces where age of retirement is already at 60 
years or over). In this regards, employers still keep paying contribution to the social security fund for 
employees. There should be monitoring and evaluating mechanisms of this extension during the transition 
from phrase to phrase. Presently, public hearing from employers and employees on the extension of the 
retirement age and post-retirement employment promotion is being taken place by the National Economic and 
Social Development Board (NESDB). 
 For informal sector: Advocate occupational-group gathering of the elderly and accessibility to 
sources of loan for job creation/ occupation (i.e. the elderly fund etc.) and required occupational skill training. 
     

2. Policy to promote job creation and employment of the elderly (covering the pre-elderly and 
the elderly) 
 Encourage preparation for being an elderly of pre-retired people in terms of occupation/job 
opportunity, saving, health and life-long learning by supporting the public sector and private sector to provide 
occupational guidance to civil servants, staffs of public enterprises and private companies who are going to 
retire from work in 1 to 2 years in order to advocate them to prepare themselves for the post-retired life, job 
creation/employment plans and opportunity. 

 
3. Policy to promote working and employment of the elderly as group gathering 

 As jobs which suit preferences and conditions of the elderly are group working (i.e. community 
enterprises, OTOP groups, occupational groups, agricultural cooperatives, saving cooperative); occupational-
skill developments and training, management on the elderly occupational-group gathering by local 
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organizations (i.e. TAO, Provincial Administrative Organization, Municipality) should be supported and 
advocated. The supports should be consistent and linked to existing occupations, local wisdoms, local market 
demands and chain of production in the community.  
 

4. Policy to set up occupational development fund for the elderly 
 This fund can be a newly set up one, or a fund adding (by the government) on the existing elderly 
funds. It is to be set up with aims to promote job creations for the elderly in regional and provincial level, 
which are consistent to socio-economic contexts and available resources in the area. Each province can access 
to the fund and facilitate accessibility to sources of loan for occupational purposes of the elderly. 

 
On the legislations   
There should be specific labor protection laws for the elderly respecting wage, welfare, safety in 

works, anti-discriminations against the elderly workers; and laws on part-time job to promote extension of 
hiring elderly workers by the employers which can be on either full-time or part-time basis. 

 

 On the implementations: 

1. Extension of the retirement age 
 Office of Permanent Secretary, Ministry of Labor and Provincial Labor Offices should organize a 
meeting with entrepreneurs, employers, labor and employee unions in the private sector and the public to 
identify significance and necessity of extension of the retirement age (for example; reasons on income 
security, shortages of workforce in some specific positions, extended contribution to social security fund, less 
dependency on the offspring of the elderly, and etc). In addition, adjustments on social security system to 
serve the extended retirement age need to be also considered. 
 

2. Integrations within the Ministry of Labor on the employment promotion of the elderly  
 Integrations can be possible by using the Strategic Plans which is the guideline detailing working 
plans/ programs/projects/ activities of the ministry in each budget year and also in the middle term of 3-year  
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as the communal basis. Procedures in formulating these plans should get participation from all departments 
and units in the ministry; especially the Office of Permanent Secretary, Department of Skill Development, 
Department of Employment, Department of Labor Protection and Welfare, Social Security Office, and  
Bureau of Monitoring and Evaluation. Each department and unit that involves in employment promotion of 
the elderly should initiate programs/ projects/activities and propose them for the considerations in formulating 
strategic plans with other departments and units for the sake of integration of work within the ministry, and 
also from the ministerial level to the provincial level. In this regards, Bureau of Labor Economics, Office of 
Permanent Secretary can play roles as the “focal point” coordinating on policy and strategic plans of the 
ministry to ensure integration of works in the ministry, as well as integration and cooperation from external 
organizations, and effective implementation of employment promotion of the elderly in the provincial level 
and implemented areas. 
 

3. Integration of works with external organizations 
 The focal point (Bureau of Labor Economics, Office of Permanent Secretary) of the MOL should also 
attempt to elevate integration of work with external organizations in promoting working/job creation and 
employment of the elderly who are in the informal sector both in the provincial and local levels (districts and 
sub-districts). This might be done by getting coordination with the Department of Local Administration, 
Ministry of Interior for moving forward the policy implementations through the Office of Local 
Administration and TAO in all areas. 
 

4. Roles of Bureau of Monitoring and Evaluation, Office of Permanent Secretary 
 Bureau of Monitoring and Evaluation, Office of Permanent Secretary should closely monitor progress 
and evaluate performances of programs/projects which have been implemented at the provincial and area 
levels to figure out evidences from success and failures that can help improve models of employment 
promotion of the elderly and mitigate existing obstacles. 
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5. Legislations 
Department of Labour Protection and Welfare should consider emphasizing additional issues of 

discriminations against elderly workers into the Labour Protection Act B.E. 2541and Labour Protection Law 
for Part-time Work. The latter has already been drafted just needed some revisions to cover on part-time 
works of the elderly; respecting issues on wage and welfare, safety in work, and discriminations by 
employers.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ตามท่ีสํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ไดคัดเลือกใหสถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล เปนที่ปรกึษาโครงการศึกษาเพ่ือหารปูแบบการสงเสริมการมีงานทําแกผูสูงอายุ
ในพื้นท่ีชนบท  ซ่ึงศึกษาแนวทางการสรางโอกาสหรือทางเลือกในการทํางานของผูสูงอายุในพื้นที่ชนบท เพื่อให
ไดรูปแบบและวธิีดําเนินการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ  การศึกษาวิจัยในครัง้นี้ประสบความสําเร็จเปนไป
ตามข้ันตอนของกรอบขอตกลงในการทําวจัิยดวยดี  คณะที่ปรึกษาฯ ขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการทุกทาน
ที่เสียสละเวลาในการอาน ตรวจทาน ประสานงาน และใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมตอการเขียนรายงานใหมีความ
สมบูรณยิ่งข้ึน 

 
คณะที่ปรึกษาฯ ขอขอบคุณเจาหนาท่ีภาครัฐที่ดําเนินการเกี่ยวของกับการสงเสริมการทํางานของผูสูงอายุ 

ทุกภาคสวนในการเสียสละเวลาในการประสานงาน และใหขอมูล รวมทั้งเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลทุก
ทานที่ไดกรุณาชวยติดตอประสานงานในการลงพ้ืนท่ีและการทําเวทีประชาคม สุดทายนี้คณะท่ีปรึกษาฯ
ขอขอบคุณผูสูงอายุทุกทานที่ไมอาจเอยนามไดทั้งหมด  ท่ีไดเสียสละเวลาอันมีคาใหความรวมมือในการทําวิจัย
และจัดทําประชาคมเพ่ือขอความคิดเห็น 

 
 
 

คณะท่ีปรึกษาฯ 
พฤศจิกายน  2553 
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บทท่ี 1 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ประเทศไทยมีจํานวนประชากรสูงอายุมากข้ึนอยางไมเคยมีมากอน สัดสวนผูสูงอายุ
มากกวา 60 ป ไดเพิ่มมากข้ึนจากรอยละ 5.4  ในป พ.ศ. 2503 เปนรอยละ 10.3 ในป พ.ศ. 2548 
ซ่ึงใชเวลาประมาณ 45 ป และสัดสวนของประชากรสูงอายุจะเพ่ิมเปนเกือบ 2 เทา คือรอยละ 20 
ในป พ.ศ. 2568 โดยใชเวลาเพียง 20 ป นับวาอัตราการเขาสูภาวะประชากรสูงอายุเร็วมาก 
(รายงานสถานการณผูสูงอายไุทย, 2551)   เนื่องจากการลดลงของอัตราการตาย อันสงผลตอ
ความยืนยาวของชีวิต และการลดลงอยางรวดเร็วของภาวะเจริญพันธุหรืออัตราการเกิด ในขณะ
ท่ีประเทศท่ีพฒันาแลว เชน ประเทศสวีเดน ใชเวลา 85 ป ฝร่ังเศส  115 ป (ILO, 2009) 
 จากสัดสวนของผูสูงอายุท่ีเพิ่มมากข้ึน ทําใหอัตราสวนเกื้อหนนุท่ีคนวัยแรงงานจะตอง
ดูแลผูสูงอายุมีแนวโนมลดลงจากปพ.ศ. 2540 ท่ีคนวยัแรงงานจํานวน 8 คนจะดแูลอุปการะ
ผูสูงอายุ 1คน  ลดลงเหลือ 6 คน ในป พ.ศ. 2550 (สถานการณผูสูงอายุไทย, 2550) ขอมูล
ดังกลาวช้ีใหเห็นถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอผูสูงอายุในอนาคตอันใกล เนื่องจากโครงสราง
ประชากรของประเทศไทยท่ีเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว อัตราสวนระหวางคนในวยัแรงงาน
และผูสูงอายุท่ีจะตองรับภาระในการเล้ียงดูและดูแลไมสมดุลสอดคลองกัน กลาวคือ อัตราสวน
พึ่งพิงผูสูงอายุ ในป พ.ศ. 2540 เทากับ 48.3 ลดลงเหลือ 16.0 ในป พ.ศ. 2550  แสดงใหเห็นวามี
จํานวนผูท่ีตองพึ่งพิงมากเม่ือเทียบกับประชากรวัยแรงงาน (รายงานสถานการณผูสูงอายุไทย, 
2550) 

ผูสูงอายุในชนบท มักจะประสบปญหาความยากจน รอยละ 90 ของผูสูงอายุ ทํางาน
นอกระบบ โดยเฉพาะในชนบทของภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดสวนท่ีสูงมาก 
เกือบหน่ึงในสามเปนคนท่ีทํากิจการของตนเอง (หรืออาจเปนหุนสวนกับผูอ่ืน แตไมไดเปน
ลูกจาง)  ซ่ึงคิดเปนสองเทาของสัดสวนของผูทํางานท้ังหมด ผูสูงอายุรอยละ 14 ตกอยูในสภาพ
ความยากจน (ตํ่ากวาเสนความยากจนดานรายได) เม่ือเปรียบเทียบกับรอยละ 9.6 ของประชากร
ยากจนรวม แรงงานสูงอายุสวนใหญทํางานมากกวา 50 ช่ัวโมงตอสัปดาห ซ่ึงเทากับเวลาการ
ทํางานของแรงงานวยัแรงงาน (อายุ 25-59 ป) ในขณะท่ีไดคาจางตํ่ากวา (Fuyioka and 
Thangphet, 2009)   ปญหาเศรษฐกิจเปนปญหาหลักท่ีสําคัญของผูสูงอายุ  (สุธีรา  นุยจันทร, 
2530; นภาพร  ชโยวรรณ, มาลินี  วงษสิทธ์ิ  และจันทรเพ็ญ  แสงเทียนฉาย, 2535)  สาเหตุของ
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ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนผลมาจากการไมมีงานทํา  หรือไมสามารถทํางานไดเนื่องจากวยัท่ีสูงข้ึน  
การขาดการออม  การขาดแหลงรายไดท่ีม่ันคง  รายไดไมเพยีงพอกบัรายจาย    การไมมีเงิน
ออมสะสมไวใชในยามฉุกเฉินหรือในยามเจ็บปวย  ผูสูงอายุท่ีไมมีรายไดตองพึง่พาบุตรหลาน
ในดานการเงินและการกินอยู  โดยเฉพาะบุตรจะเปนบุคคลสําคัญท่ีทําหนาท่ีเล้ียงดบิูดามารดาท่ี
สูงอายุ  ประเพณีปฏิบัติเกีย่วกบัการดูแลผูสูงอายุของสังคมไทยท่ีมีมาแตเดิม คือคาดหวังวาบุตร
หรือครอบครัวจะเปนผูท่ีใหการดูแลเล้ียงดบิูดามารดาหรือญาติท่ีสูงอายุ (ศิริพร  เกื้อกูลนุรักษ, 
2540 : 2) 
 นอกจากนี้ผลของการพัฒนาประเทศในระยะท่ีผานมา ทําใหผูสูงอายุท่ีมีความ
เปราะบางอยูแลวไดรับผลกระทบมากข้ึน (ชํานาญ  แตงทอง, 2543)  โดยเฉพาะการดํารงชีพใน
ระบบเศรษฐกจิสมัยใหม  จําเปนตองอาศัยการมีรายไดเปนปจจัยสําคัญ   การทํางานของ
ผูสูงอายุเปนขอมูลท่ีแสดงใหเห็นถึงบทบาทของผูสูงอายุในปจจุบัน สะทอนใหเห็นถึงคุณคา
ของผูสูงอายุในสังคมไทย ท้ังดานแหลงท่ีมาของรายได การพึ่งพาตนเอง และการหาเล้ียง
ครอบครัว รวมถึงแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการดํารงชีวิตไมเปนภาระแกบุตรหลานและ
สังคม  
 แมวาประเทศไทยไดมีการพฒันาดานอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน แตผูสูงอายุสวนใหญ
ของประเทศยงัคงทํางานในดานเกษตรกรรม เม่ือแยกการทํางานของผูสูงอายุตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ  จากขอมูลในรอบ 6 ป (พ.ศ. 2546-2551) พบวาผูสูงอายุท่ีทํางานในภาคเกษตรกรรม 
(รอยละ 59.4) สูงกวานอกภาคเกษตรกรรม (รอยละ 40.6) ในป พ.ศ. 2551 แตแนวโนมในการ
ทํางานนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มสูงข้ึนจากรอยละ 39.6ในป พ.ศ. 2546 เปนรอยละ 40.6 ในป 
พ.ศ. 2551 อยางไรก็ตาม ผูสูงอายุสวนใหญยังคงทํางานในภาคเกษตรกรรม ท้ังนี้อาจเนือ่งมาจาก
งานในภาคเกษตรกรรมไมมีการกําหนดอายุเกษยีณ ผูท่ีเกษียณอายจุากงานประเภทอ่ืนท่ีเปนงาน
นอกภาคเกษตรกรรมบางสวนสามารถกลับเขามาทํางานในภาคเกษตรกรรมได 

จากการสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2549  (สํานกังานสถิติแหงชาติ, 2549) พบวา มี
ผูสูงอายุท่ีทํางานประมาณ 2,425,600 คน (รอยละ 6.8 ของผูมีงานทําท้ังหมด 35.8 ลานคน)  
โดยเปนแรงงานในระบบ 248,700 คน (รอยละ 1.8 ของแรงงานในระบบทั้งหมด 13.68 ลาน
คน) เปนเพศชาย รอยละ 2.1 เปนหญิง รอยละ 1.4  สวนท่ีเหลือเปนแรงงานนอกระบบ จํานวน 
2,176,800 คน (รอยละ 9.9 ของแรงงานนอกระบบท้ังหมด 21.8 ลานคน) เปนชาย รอยละ 11.1
เปนหญิง รอยละ 8.7  แสดงวาผูสูงอายุสวนใหญทํางานนอกระบบ และผูสูงอายุชายเขารวม
แรงงานมากกวาผูสูงอายุหญิงท้ังแรงงานในระบบและนอกระบบ 
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จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2550) พบวา 
จํานวนประชากรสูงอายุในป พ.ศ. 2550 มีจํานวน 7.02 ลานคน คิดเปนรอยละ 10.7 ของจํานวน
ประชากรทั้งหมด จําแนกเปนผูสูงอายุในเขตเทศบาล จํานวน 2 ลานคน และนอกเขตเทศบาล
จํานวน 5.02 ลานคน  ซ่ึงแสดงวาผูสูงอายุสวนใหญอาศัยอยูในพื้นท่ีชนบท ดังนั้นเพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมในการรองรับสถานการณผูสูงอายุในอนาคตดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
จํานวนผูสูงอายุท่ีจะเพิ่มมากข้ึนในพื้นท่ีชนบท จึงควรสงเสริมการมีงานทําและสรางรายได
ใหกับผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีชนบท ตามความตองการที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ 
และสถานการณตลาดแรงงานและสินคา ท้ังในดานอุปสงคและอุปทานในพื้นท่ีท่ีเปนภมิูลําเนาท่ี
อยูอาศัยของผูสูงอายุ โดยท่ีการมีงานทําของผูสูงอายุมิไดเนนท่ีคาจางอยางเดียว แตเนนท่ี
กิจกรรมดานหัตถอุสาหกรรมท่ีหลากหลายรูปแบบ ตามองคความรูของทองถ่ินท่ีสืบทอดกันมา 
โดยมีหนวยงานของรัฐและเอกชนใหการสนับสนุนในเร่ืองการจัดหาปจจัยการผลิต การบริหาร
จัดการ และการตลาด และท่ีสําคัญสามารถสงเสริมการมีงานทําผานองคกรท่ีมีอยูแลวในชนบท
หรือในเมือง คือสหกรณรูปแบบตางๆ หรือกลุมเกษตรกร กลุมเพื่อการพัฒนาการเกษตรรูปแบบ
อ่ืนๆ สามารถใชเครือขายสมาชิกท่ีมีอยูแลวท่ัวประเทศ เพื่อสนับสนุนใหเปนแหลงงานแก
ผูสูงอายุท่ีตองการมีงานทํา ในขณะท่ีสมรรถนะทางกายภาพของผูสูงอายุจะลดลงเม่ือายุมากข้ึน 
ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง อยางไรก็ตามผลิตภาพแรงงานสามารถเพ่ิมใหสูงข้ึนได
โดยการพัฒนาคุณภาพแรงงานท้ังทางตรงและทางออมโดยผานการศึกษา การฝกอบรม การสราง
แรงจูงใจและการบริหารจัดการท่ีดี 
 
1.2 วัตถุประสงค 
 1.2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการสรางโอกาสหรือทางเลือกในการทํางานของผูสูงอายุใน
พื้นท่ีชนบท 
 1.2.2 เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินการที่เหมาะสมในพ้ืนท่ีชนบทสําหรับดําเนินการ
สงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุท่ีมีความสามารถและตองการทํางานใหมีงานทําและมีรายได 
 1.2.3 เพื่อใหไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการดําเนินงานดานการสงเสริมการมีงาน
ทําของผูสูงอายุในพื้นท่ีชนบทในอนาคต 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 1.3.1 พื้นท่ีศึกษา 
 ไดแก พื้นท่ีชนบทใน 4 ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย เชียงใหม) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวดัอุดรธานี หนองคาย) ภาคกลาง (จังหวัดสระบุรี ฉะเชิงเทรา) และ
ภาคใต (จังหวัดสงขลา-สุราษฎรธานี) 
 1.3.2 เนื้อหาท่ีศึกษา 
 1). ศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบวิธีการดําเนินการและรูปแบบกิจกรรมขององคกร
ท่ีดําเนินการสงเสริมใหผูสูงอายุมีงานทํา เพื่อการมีรายไดตามความตองการของผูสูงอายุในพื้นท่ี
ชนบท เชน ชมรมผูสูงอายุ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
(OTOP), โครงการของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(สปก.) และการสงเสริมการรวมกลุมในรูปแบบตางๆ เปนตน โดยใชวิธีการทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
 2).  ศึกษาและวิเคราะหแนวทางหรือทางเลือกในการสงเสริมใหผูสูงอายุในพื้นท่ีชนบท
มีงานทําเพื่อหารายได โดยวิธีการนํารูปแบบตางๆ มาทดลองทํา  ติดตามประเมินผล เพื่อหา
ผลลัพธ ผลกระทบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ ไดแก ดานการ
ทํางาน แหลงรายได การพึ่งตนเอง การออม หรือทางดานสังคม ไดแก การรวมกลุม  
ความสัมพันธ ความไวเนื้อเช่ือใจ เครือขาย หรือดานสุขภาพ ไดแก สุขภาพกาย (การเจ็บปวย) 
สุขภาพจิต (ความไมเหงา มีเพื่อน)  ของผูสูงอายุวาสามารถเขาทํางานในแหลงงานรูปแบบตางๆ
ตามบริบทของแตละภูมิภาคหรือบริบทในภาพรวมของประเทศ 
 

1.4 นิยามศัพทปฏิบัติการ (Operational definition) 
พื้นท่ีชนบท ในการศึกษาคร้ังนี้ หมายถึง พืน้ท่ีนอกเขตเทศบาล (ตามขอมูลของ

สํานักงานสถิติ ท่ีไดสํารวจประชากรสูงอายุ จําแนกเปนในเขตและนอกเขตเทศบาล) 
 ผูสูงอายุ ในการศึกษาคร้ังนี้ หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุต้ังแต 55 ปข้ึนไป ไมวาจะเปนผูอยู
ในกําลังแรงงานหรือนอกกําลังแรงงาน ท่ีมีความตองการทํางาน 
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1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.5.1  ผูสูงอายุในท่ีชนบทไดรับการสงเสริมใหมีงานทําไดตามความตองการและ

เหมาะสมกับสถานภาพของผูสูงอายุนั้นๆ 
 1.5.2  องคกรมีแนวทางในการดําเนินการใหผูสูงอายุในพื้นท่ีชนบทไดมีงานทํา มีรายได
ตามตองการ 
 1.5.3  ไดรูปแบบ/การดําเนินการใหผูสูงอายุในพื้นท่ีชนบทมีงานทํา มีรายไดและความ
ม่ันคง 
 1.5.4  ไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายการดําเนินงานใหผูสูงอายุมีรายได มีงานทําไดตาม
ความตองการ 
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บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 
  
ในการศึกษาเพื่อหารูปแบบการสงเสริมการมีงานทําแกผูสูงอายุ ในพืน้ท่ีชนบท 

คณะผูวจิัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของในประเด็นท่ีเกี่ยวของดังนี ้
 
2.1 แนวคิดเกีย่วกับความเปนผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพ (Active Ageing) 
2.2 สถานการณการมีงานทําของผูสูงอายุในประเทศไทย 
2.3  รูปแบบและวิธีการดําเนนิการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุในตางประเทศ    
2.4  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
2.5  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความเปนผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพ (Active ageing) 
   
 ตามนิยามขององคการอนามัยโลก (WHO 2545) เกี่ยวกบัแนวคิดความเปนผูสูงอายุท่ี
มีศัยภาพ แนวคิดนี้เ เปนกระบวนการของโอกาสท่ีเหมาะสมสําหรับสุขภาพ และความม่ันคงใน
ชีวิตเพื่อท่ีจะยกระดับคุณภาพชีวิตตามอายขุองพลเมือง สามารถนําไปใชไดท้ังปจเจกและกลุม
ประชากร 
 ความเปนผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพทําใหประชาชนตระหนักถึงคุณภาพชีวติทางดานกาย 
จิต และ สังคมท่ียังมีศักยภาพของเขาตลอดชวงชีวิต รวมท้ังการมีสวนรวมในสังคม ในขณะท่ีมี
การจัดการปกปองสิทธิ ความม่ันคงในชีวติ และการดแูลรักษาอยางเพยีงพอเม่ือเขาตองการ   
 คําวา Active หมายถึง การมีสวนรวมอยางตอเนื่องในเร่ืองเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม จิตวิญญาณ และหนาท่ีความเปนพลเมือง ไมแตเพยีงการมคีวามวองไวกาย หรือการ
มีสวนรวมในแรงงาน ผูสูงอายุท่ีเกษยีณอายุ ท่ีเจบ็ปวยหรือมีชีวติอยูดวยความพิการยังคง
สามารถท่ีจะมีสวนชวยเหลืออยางแข็งขันตอครอบครัว เพื่อนฝูง ชุมชน และชาติ ความเปน
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ผูสูงอายุท่ีมีศัยภาพมุงท่ีจะขยายอายุคาดเฉล่ียท่ีมีสุขภาพสมบูรณ และคุณภาพชีวิตเม่ือพลเมือง
ท้ังหมดมีอายมุากข้ึน 

คําวาสุขภาพ  Health หมายถึง ภาวะความมีสุขภาพทางกายและจิตท่ีดี ตามท่ีองคการ
อนามัยโลกไดกลาวไวในนิยามของคําวา สุขภาพ  

การคงไวซ่ึงความมีเปนเอกเทศและความมีอิสระสําหรับพลเมืองสูงอายุจะตองเปน
เปาหมายหลักในกรอบนโยบายของ ความเปนผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพ 

ความมีอายุ (Ageing) เกิดข้ึนในบริบทของความเปนเพือ่น ผูรวมงาน เพื่อนบาน และ
สมาชิกในครอบครัว ส่ิงนี้คือเหตุผลท่ีวาทําไมจึงตองมีความอิสระซ่ึงกนัและกนั และความเปน
ปกแผนระหวางวัยตองเปนหลักการสําคัญของ ความเปนผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพ 
 

แนวคิดนี้ไดเกดิข้ึนมาประมาณป พ.ศ. 2533 ภายใตขอเสนอแนะขององคการอนามัย
โลก จึงเปนเร่ืองท่ีไมนาแปลกท่ีมีการใหความสําคัญเร่ืองระหวางกจิกรรมกับสุขภาพ และ
ความสําคัญของการเปนผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพด ี เปนท่ียอมรับกันในหลายประเทศในยุโรป และ
ออสเตรเลีย เปนตน ดังเชน ในสังคมยโุรปไดมุงเนนท่ีกิจกรรมตางๆ ท่ีหลากหลายมากกวา
กิจกรรมท่ีเกีย่วของกับการผลิต และตลาดแรงงาน และมุงเนนไปท่ีการมีสวนรวม นับรวม
ผูสูงอายุท่ีเปนพลเมืองโดยสมบูรณ แนวความคิดท่ีอยูเบ้ืองหลังแนวคิดใหมนี้ไดถูกหยิบยกข้ึน
มากลาวอยางชัดเจนในคําแถลงขององคการอนามัยโลก  ท่ีกลาววา “หลายปท่ีเพิ่มข้ึนของชีวิต; 
ณ บัดนีเ้ราตองเพ่ิมชีวิตของปท่ีเพิ่มข้ึนดวย” (Years have been added to life; now we must add 
life to years” ถอยแถลงนี้เสนอแนะยุทธศาสตรการดําเนินชีวิตในการถนอมสุขภาพทางกาย
และทางจิตตามอายุ มากกวาท่ีพยายามจะใหผูสูงอายุทํางานนานข้ึน ดังนั้น สาระสําคัญของการ
เกิดข้ึนของแนวคิดใหมนี้เปนการผสมผสานองคประกอบหลักของผูอยูในวัยแรงงานกับการให
ความสําคัญอยางมากกับคุณภาพชีวติ (quality of life) และภาวะความมีสุขภาพทางกายและจิตท่ี
ดี (well-being) 

 
หลักการสําหรับความเปนผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพ 
 ในขณะท่ีความเปนผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพยังไมมียุทธศาสตรท่ีสอดคลองกัน และ
บางคร้ังก็เปนเพียงคําขวัญ “slogan” ท่ีไดนํามาใชกนัเพือ่ใหครอบคลุมบางส่ิงบางอยางซ่ึงทําให
ดูเหมือนวาเหมาะสมแลว Walker (2002) ไดเสนอแนวคิดท่ีมีความสําคัญซ่ึงหลักการของ
แนวนโยบายที่จําเปนท่ีสามารถตอบสนองความทาทายของความเปนผูสูงอายุไดอยางดี โดย
เสนอใหมีการจัดยุทธศาสตรจากแนวคิดหลัก 7 ประการ ดังนี ้
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 1. กิจกรรม (activity) ควรประกอบดวยการงานหรืออาชีพท่ีมีความหมาย ซ่ึงอาจมีสวน
ชวยสนับสนนุคุณภาพชีวิตของตัวผูสูงอายุเอง หรือของครอบครัว ชุมชนทองถ่ินนัน้ หรือใน
สังคมท่ีกวางข้ึนกวานั้น และไมควรจะมุงแตเร่ืองแรงงานท่ีตองมีคาจาง หรือผลผลิตเทานั้น ส่ิง
นี้ไมไดลดความสําคัญของการจางงานลง ซ่ึงยังคงเปนวธีินําท่ีไดมาโดยรวมของส่ิงเหลานั้น แต
ตองทําดวยความตระหนักวา กิจกรรม มีความหมาย มากกวางานท่ีมีคาจาง 
 2. นับรวมพลเมืองสูงอายุท้ังหมด (encompass all older people) ความเปนผูสูงอายท่ีุ
มีศักยภาพตองนับรวมพลเมืองสูงอายุท้ังหมด หรือแมแตพลเมืองสูงอายุสูงอายุท่ีออนแอ และ
ตองพึ่งพิงผูอ่ืนก็ตองนับรวมดวย ท่ีเปนดังนี้เพราะวาถาหากเจาะจงเฉพาะ ผูสูงอายุวัยตน 
(young old) ไมนับรวม ผูสูงอายุวยัปลาย (old old) ซ่ึงในความเปนจริงแลวมีความสัมพันธกัน
ระหวาง กจิกรรม และสุขภาพ (รวมท้ังการกระตุนทางสมอง) ซ่ึงเปนตัวเกาะเกี่ยวท่ีดีท่ีจะให
ผูสูงอายุมีสุขภาพท่ีสมบูรณ 
 3. แนวคิดในการปองกัน (preventive concept) แนวคิดในการปองกนัควรเปนส่ิงท่ีมา
เปนลําดับตนๆ แนวคิดนี้ตองเกีย่วของกับทุกกลุมอายุในกระบวนการของการเปนผูสูงอายุท่ี
ยังคงคลองแคลวตลอดเสนทางชีวิต ซ่ึงไมไดหมายความวาการใชคําวา “วัยสูงอายุ (old 
generation) ยังจะมีความตองการการเยยีวยาไปอีกหลายปท่ีจะตองตามมา” แตจุดมุงหมายท่ี
สําคัญควรจะเปนการปองกนัการเจ็บไขไดปวย ความพิการ การพึ่งพงิ การสูญเสียทักษะ และ
อ่ืนๆ 
 4. ความเปนปกแผนระหวางวัย (intergenerational solidarity) ความเปนปกแผน
ระหวางวยัเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของแนวคิดใหมของผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพ ซ่ึงหมายถึงความ
เปนธรรมระหวางวยัรวมท้ังโอกาสท่ีจะพฒันากิจกรรมตางๆท่ีจะกาวขามไปสูวัยตางๆ ผูสูงอายุ
ท่ีมีศักยภาพ มีความเปนระหวางกันและกนั: ในเร่ืองเกีย่วกับอนาคต และไมแตเพยีงเกีย่วกับ
ความเปนผูสูงอายุ ผูสูงอายุยงัเปนผูมีสวนรวมท่ีมีความอุตสาหะ 
 5. สิทธิและหนาท่ี (rights and obligations) การปกปองสิทธิทางสังคม การฝกอบรม
และการเรียนรูตลอดชีวิต และส่ิงอ่ืนๆ อาจจะมาพรอมกบัหนาท่ีท่ีจะเปนผูไดรับประโยชนจาก
โอกาสในการฝกอบรมและการเรียนรู และอาจเปนวธีิการอ่ืนๆเพ่ือท่ียังคงใหมีความต่ืนตัวอยู
เสมอ ผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพไมควรที่จะปดบังท่ีจะทําใหสิทธิตนเองลดลง แตควรจะให
ความสําคัญกับหนาท่ีท่ีเปนสิทธิซ่ึงอาจหลีกเล่ียงไมไดท่ีควรจะไดรับ แนนอนความเส่ียงท่ีวา 
ยุทธศาสตรความเปนผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพจะเปนเชิงบีบบังคับ และยากสําหรับผูบริหารที่จะหา
สิทธิท่ีสมดุลยระหวาง สิทธิและหนาท่ี  
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 6. การมีสวนรวมและการสรางเสริมพลัง (participation and empowerment) ผูสูงอายุท่ี
มีศักยภาพตองมีสวนรวมและไดรับการสรางเสริมพลัง หรืออีกนัยหนึง่เปนการใชนโยบายจาก
ระดับบนสูระดับลาง (top down policy) ท่ีจะสนับสนุน และสรางแรงจูงใจในการเขารวม
กิจกรรม รวมทั้งการใหโอกาสกับพลเมืองในการที่จะมีการดําเนินการจากระดับลางสูระดับบน 
(bottom up policy) เชน การใหมีการกําหนดกิจกรรมของตนเอง เปนตน 

7. ใหความเคารพตอความหลากหลายในระดับชาตแิละวัฒนธรรม (respect national 
and cultural diversity) เชน การยอมรับความแตกตางของรูปแบบการมีสวนรวมระหวางภาค 
และยอมรับการตัดสินคุณคา (value judgements) เกี่ยวกบัรูปแบบของกิจกรรมท่ี “ดท่ีีสุด” ท่ีดู
วานาจะมีปญหา เปนตน 

หลักการตางๆท่ีไดกลาวมานีส้ามารถนํามาสรางเปนยุทธศาสตรแนวใหมสําหรับความ
เปนผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพ ซ่ึงตองอยูบนพื้นฐานของภาคีหุนสวน (partnership) ระหวางพลเมือง
และสังคม ในภาคีหุนสวนนีบ้ทบาทของรัฐคือ ทําใหเปนไปได เอ้ืออํานวย และสรางแรงจูงใจ
ใหกับพลเมือง และในสถานใดท่ีจาํเปน จัดการคุมครองทางสังคม (social protection) ท่ีมี
คุณภาพสูงใหนานท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได ซ่ึงส่ิงท้ังหลายเหลานี้ตองการยุทธศาสตรดานปจเจก
และสังคมท่ีมีความเช่ือมโยงซ่ึงกันและกนั  

 

2.2 สถานการณการมีงานทําของผูสูงอายุในประเทศไทย 
 
ขณะนี้ประชากรวัยสูงอายุมีสัดสวนเพิ่มสูงข้ึน แตประชากรวัยทํางานกลับมีสัดสวนลดลง 

ซ่ึงโครงสรางของประชากรไทยท่ีเปล่ียนแปลงไปนี้ สงผลกระทบตอการจางงานและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ  รวมท้ังปญหาภาระพ่ึงพิงของประชากรสูงอายุท่ีมีสัดสวนสูงข้ึน ซ่ึงเปนปญหา
ใหญท่ีรัฐบาลตองมีการเตรียมความพรอมในดานการสรางหลักประกนัทางรายไดเพื่อยามชราภาพ 
(มูลนิธิสถาบันวิจยัและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2551) 

 
 ขอมูลพื้นฐานของผูสูงอายุ  ในบริบทของประเทศไทย 
 แนวโนมของผูสูงอายุ ผูสูงอายุในประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องจากรอย
ละ 9.2 ในป พ.ศ. 2543 เพิ่มข้ึนถึงรอยละ 10.4 ในป พ.ศ. 2548 และคาดวาจะมีผูสูงอายุถึงรอยละ 
11.8 ในป พ.ศ. 2553 (สถาบันวิจยัประชากรและสังคม, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549)  ประชากร
สูงอายุท่ีเปนหญิงก็จะเพิ่มมากข้ึน คาดกนัวาอัตราผูสูงอายุหญิงตอชายจะเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 9.4 
ในป พ.ศ. 2543 เปนรอยละ 10.8 ในป พ.ศ. 2568 และรอยละ 11.8 ในป พ.ศ. 2593 นอกจากนี้
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ยังมีความแตกตางระหวางภมิูภาคตางๆ เชน ในภาคเหนอืและตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีจํานวน
ผูสูงอายุเพิ่มข้ึนมากท้ังนี้อาจเปนเพราะประชากรหนุมสาวยายไปทํางานในเมืองกันมาก ผลกระทบ
จาก HIV/AIDS และการเปล่ียนแปลงบทบาทของสถาบันครอบครัว (Fuyioka and Thangphet, 2009) 
 ระดับการศึกษาของผูสูงอาย ุ  ผูสูงอายุสวนใหญมีการศึกษาตํ่ากวาระดับประถมศึกษา 
(รอยละ 70.9)  รองลงมามีการศึกษาระดบัมัธยมศึกษา (รอยละ 3.4) ผูสูงอายุ 1 ใน 5 ท่ีไมมี
การศึกษา (รอยละ 18.8)  

ขอมูลดานการเขารวมแรงงาน 
ขอมูลจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ (สํานกังานสถิติแหงชาติ, 2543 และ 

2548) พบวา มีผูสูงอายุเปนจํานวนมากท่ียงัคงทํางานและเปนสวนหนึง่ของกําลังแรงงาน โดย
กําลังแรงงานท่ีเปนผูสูงอายุมีแนวโนมเพิม่ข้ึนจาก 1.9 ลานคน ในป พ.ศ. 2543 เปน 2.6 ลานคน
ในป พ.ศ. 2548  

ผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงานเพ่ิมข้ึนโดยตลอด กลาวคือ ในป พ.ศ. 2543 
ผูสูงอายุมีกําลังแรงงานรวมรอยละ 33.6 ของผูสูงอายุท้ังหมด และเพิม่เปนรอยละ 38.8 ในป   
พ.ศ.2548 เม่ือพิจารณาการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูสูงอายุตามเพศ พบวา ผูสูงอายุเพศ
ชายมีสวนรวมในกําลังแรงงานมากกวาเพศหญิงโดยตลอด กลาวคือ เพิม่จากรอยละ 45.8 ในป 
พ.ศ. 2543 เปนรอยละ 51.0 ในป พ.ศ. 2548 ในขณะท่ีผูสูงอายุหญิงเพิม่จาก รอยละ 23.1 เปน
รอยละ 28.1 ในชวงเวลาเดียวกัน  อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูสูงอายุชายมี
มากกวาหญิงท้ังในเขตและนอกเขตเทศบาล  รวมท้ังในทุกภาคของประเทศ โดยอัตราการมี
สวนรวมในกําลังแรงงานของผูสูงอายุชายเปนรอยละ 51 และหญิงรอยละ 28.8 และภาคใตมี
สัดสวนของผูสูงอายุท่ีเขารวมในกําลังแรงงานสูงท่ีสุด รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ และภาคกลาง ตามลําดับ  (ดูแผนภูมิท่ี 2.1,2.2 และ 2.3) 
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แผนภูมิท่ี 2.1 แนวโนมอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูสูงอาย ุจําแนกตามเพศ 
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ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2543-2548  
 

แผนภูมิท่ี 2.2  แนวโนมอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูสูงอาย ุ
จําแนกตามเพศและเขตการปกครอง 
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ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2543-2548  

 
 

รอยละ 
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แผนภูมิท่ี 2.3  แนวโนมอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูสูงอายุ จําแนกตามภาค 
 

36.1
40.237.8 40.0 42.2 41.1

45.4 43.5
46.3

18.720.021.3
18.922.519.3

34.434.533.632.631.131.3

40.6
35.434.634.5

46.145.645.8
42.3

38.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

2543 2544 2545 2546 2547 2548

กทม กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2543-2548  
 

ดานอาชีพของผูสูงอายุ พบวา ในปพ.ศ. 2548 ประมาณ 2 ใน 3 ของผูสูงอายุทํางานใน
ภาคเกษตรกรรม (รอยละ 65.2) และ ประมาณ 1 ใน 3 ผูสูงอายุทํางานนอกภาคเกษตรกรรม 
(รอยละ 34.8) ผูสูงอายุในเขตเทศบาลทํางานในภาคเกษตรกรรมนอยกวาผูสูงอายุนอกเขต
เทศบาล (รอยละ 28.3 และ รอยละ 74.8 ตามลําดับ) โดยท่ีผูสูงอายุเกือบทุกภาคสวนใหญ
ทํางานในภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะผูสูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทํางานในภาค
เกษตกรรมมากท่ีสุด (รอยละ 78.4) ขณะท่ีผูสูงอายใุนกรุงเทพมหานครทํางานในภาคเกษตกรรม
นอยท่ีสุด (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2549) 
 ดานสถานภาพการทํางานของผูสูงอายุ  พบวา ผูสูงอายุสวนใหญทํางานในภาคท่ีไม
เปนทางการ (Informal sector) คือ ในป พ.ศ. 2548 มีผูสูงอายุท่ีทํางาน 9 ใน 10 คนท่ีทํางานใน
ภาคที่ไมเปนทางการ กลาวคือ ป พ.ศ. 2548 ผูสูงอายุสวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวสูง
ถึงรอยละ 61.2  เปนรอยละ 62.0 ในป พ.ศ. 2550 รองลงมาคือชวยธุรกจิครัวเรือน (รอยละ 18.4
และเปนลูกจางเอกชน (รอยละ 13.0) ผูสูงอายุท่ีอยูในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีรูปแบบ
เชนเดยีวกับสถานภาพการทาํงานท่ัวราชอาณาจักร กลาวคือ ผูสูงอายุในเขตเทศบาลประกอบ 
ธุรกิจสวนตัวนอยกวาผูสูงอายุท่ีอยูนอกเขตเทศบาล  (รอยละ 7.6 และ รอยละ 4.3 ตามลําดับ) 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2549) 
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 ดานชั่วโมงการทํางานของผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุประมาณ 1 ใน 3 ทํางานมากกวา 7 
ช่ัวโมงตอวัน หรือมากกวา 58 ช่ัวโมงตอสัปดาห รองลงมาประมาณ 1 ใน 4 ทํางานประมาณ 6-
7 ช่ัวโมง หรือ 40-49 ช่ัวโมงตอสัปดาห (รอยละ 28.9) โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีอยูในเขตเมือง 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2549) 
 ดานรายไดหรือคาจางของผูสูงอายุ พบวา ในป พ.ศ. 2548 ผูสูงอายุ สวนใหญมีรายได
ตํ่ากวา 2,000 บาท/เดือน (รอยละ 42) รองลงมามีรายไดระหวาง 2,001-4,000 บาท/เดือน (รอย
ละ 29) เม่ือจาํแนกตามเพศพบวา ผูสูงอายุชายมีรายไดสูงกวาผูสูงอายุหญิง โดยผูสูงอายุชายมี
รายไดประมาณ 6,400 บาท/เดือน ในขณะท่ีผูสูงอายหุญิงมีรายไดประมาณ 3,900 บาท/เดือน 
นอกจากนี้ ผูสูงอายุหญิงท่ีมีรายไดตํ่ากวา 2,000 บาท/เดอืนมีสูงกวาผูสูงอายุชายชายเกือบ 2 เทา 
(ผูสูงอายุหญิง รอยละ 59 ผูสูงอายุชาย รอยละ 31) (สํานักงานสถิติแหงชาติ,2549) 

ความตัง้ใจทํางาน จากรายงานการสํารวจผูสูงอายุปพ.ศ. 2545 (สํานักงานงานสถิติ
แหงชาติ, 2545) พบวา ผูสูงอายุวยัตน (อายุ 60-64 ป) เกือบรอยละ 60 มีความต้ังใจอยากจะ
ทํางาน โดยเฉพาะผูสูงอายชุายและผูสูงอายุในชนบท ดวยเหตุผลวา อยากมีรายไดมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ อยากใหมีสุขภาพดี และอยากใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

ความพอเพียงของรายได จากรายงานการสํารวจผูสูงอายุ ป พ.ศ. 2545 พบวา ผูสูงอายุ
เกือบ 6 ใน 10 คน(รอยละ 58) มีรายไดไมเพียงพอ โดยเฉพาะผุสูงอายท่ีุอยูในเขตเมือง (2 ใน 3 
มีรายไดไมเพยีงพอ) มีเพยีง 1 ใน 3 (รอยละ 33) ท่ีมีรายไดเพยีงพอกับคาใชจาย นอกจากนี้ 
ผูสูงอายุในเขตเมืองและชนบท ยังมีสัดสวนของผูสูงอายุท่ียากจนแตกตางกัน โดยในป พ.ศ. 
2549 สัดสวนของผูสูงอายุท่ียากจนในเขตชนบท มีถึงรอยละ 17 ในขณะท่ีเขตเมืองมีเพียงรอย
ละ 7 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2549) 
 แหลงรายได ปจจุบันผูสูงอายุจํานวนมากยังคงทํางานเพื่อหารายไดเล้ียงดูตนเองและ
ครอบครัว  แมอายุจะเกนิวัยเกษียณไปแลวก็ตาม การท่ีผูสูงอายุมีสวนรวมในกาํลังแรงงาน
นับเปนส่ิงท่ีด ี ท่ีรัฐบาลและหนวยงานตางๆ ควรใหการสนับสนนุและสงเสริมผูสูงอายุให
ทํางานตอไป 
 จากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรในป พ.ศ. 2545-2550  (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ)  พบวารอยละของผูสูงอายุท่ีทํางาน มีแนวโนมเพิ่มข้ึนจาก รอยละ 32.3 ในป พ.ศ. 
2545 เปนรอยละ 35.1 ในป พ.ศ. 2550   อยางไรก็ตามยังมีประมาณรอยละ 35 ท่ียังทํางานอยู 
ในชวงป พ.ศ. 2547-2550 (ดแูผนภูมิท่ี    2.4) 
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แผนภูมิท่ี 2.4 การมีงานทําของผูสูงอาย ุ
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ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2545-2550.   
         อางจาก รายงานสถานการณผูสูงอายไุทย พ.ศ. 2550 
 
 จากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรในปพ.ศ. 2545-2550  พบวา ผูสูงอายุท่ี
ทํางานมีเพิ่มมากข้ึนท้ังเพศชายและเพศหญิง โดยท่ีสัดสวนการทํางานของเพศชายสูงกวาเพศ
หญิงเกือบเทาตัว (ชายรอยละ 48.2 และ หญิงรอยละ 26.8) ในป พ.ศ. 2550 ผูสูงอายุทุกภาคมี
สัดสวนการทาํงานเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีผูสูงอายุในกทม. มีสัดสวนการทํางานตํ่าท่ีสุด (รอยละ 20.3 
ในป พ.ศ. 2550) ตรงขามกับผูสูงอายุในภาคใตท่ีมีสัดสวนการทํางานสูงท่ีสุด (รอยละ 46.3) (ดู
แผนภูมิท่ี 2.5 และ 2.6) 

แผนภูมิท่ี 2.5  ภาวะการทํางานของผูสูงอายุ จําแนกตามเพศ 
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ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2545-2550.   
         อางจาก รายงานสถานการณผูสูงอายไุทย พ.ศ. 2550 



 

16 
 

แผนภูมิท่ี 2.6  รอยละของผูสูงอายุท่ีทํางาน จําแนกตามภาค 
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ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2545-2550.   
         อางจาก รายงานสถานการณผูสูงอายไุทย พ.ศ. 2550 
 
 รอยละของผูสูงอายุท่ีทํางาน จําแนกตามเขตการปกครอง พบวา ผูสูงอายุท่ีอาศัยนอก
เขตเทศบาลทํางานมากกวาผูสูงอายุท่ีอาศัยในเขตเทศบาล  อยางไรก็ตามผูสูงอายุท่ีอาศัยท้ังใน
เขตและนอกเขตเทศบาลมีแนวโนมการทํางานเพ่ิมข้ึนเล็กนอย (ดูแผนภูมิท่ี 2.7) 
 

 แผนภูมิท่ี 2.7  รอยละของผูอายุท่ีทํางาน จําแนกตามเขตการปกครอง 
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ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2545-2550.   
         อางจาก รายงานสถานการณผูสูงอายไุทย พ.ศ. 2550 
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จากการสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2549  (สํานกังานสถิติแหงชาติ, 2549) พบวา มี
ผูสูงอายุท่ีทํางานประมาณ 2,425,600 คน (รอยละ 6.8 ของผูมีงานทําท้ังหมด 35.8 ลานคน)  
โดยเปนแรงงานในระบบ 248,700 คน (รอยละ 1.8 ของแรงงานในระบบทั้งหมด 13.68 ลาน
คน) เปนเพศชาย รอยละ 2.1 เปนหญิง รอยละ 1.4  สวนท่ีเหลือเปนแรงงานนอกระบบ จํานวน 
2,176,800 คน (รอยละ 9.9 ของแรงงานนอกระบบท้ังหมด 21.8 ลานคน) เปนชาย รอยละ 11.1
เปนหญิง รอยละ 8.7  แสดงวาผูสูงอายุสวนใหญทํางานนอกระบบ และผูสูงอายุชายเขารวม
แรงงานมากกวาผูสูงอายุหญิงท้ังแรงงานในระบบและนอกระบบ 

ภาวะการทํางาน 
จากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรในป พ.ศ. 2546-2551 (สํานักงานสถิติ

แหงชาติ) พบวา ผูสูงอายุท่ีทํางานมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากรอยละ 33.9 ในป พ.ศ. 2546 เปนรอย
ละ 37.3 ในป พ.ศ. 2551 เม่ือพิจารณาแยกตามเพศ เขตการปกครอง และภาค   จะเหน็ไดวา
สัดสวนผูสูงอายุท่ีทํางานเพ่ิมข้ึนท้ังเพศชายและเพศหญิง แตสัดสวนการทํางานของเพศชายสูง 
กวาเพศหญิง (รอยละ 49.9 และ 27.2 ในป พ.ศ. 2551) ผูสูงอายุในทุกภาคมีสัดสวนการทํางานท่ี
เพิ่มข้ึน ผูสูงอายุในกทม. มีสัดสวนการทาํงานนอยท่ีสุดเม่ือเทียบกับภาคอ่ืนๆ (รอยละ 20.6 ใน
ป พ.ศ. 2551) ผูสูงอายุในภาคใตมีสัดสวนการทํางานสูงท่ีสุด (รอยละ 42.7)  ดูแผนภมิูท่ี 2.8 

 
แผนภูมิท่ี 2.8 แนวโนมอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูสูงอาย ุจําแนกตามเพศ 

ในรอบ 6 ป (พ.ศ. 2546-2551) 
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ท่ีมา:  การสํารวจภาวะการทาํงานของประชากร พ.ศ. 2546-2551 . สํานักงานสถิติแหงชาติ        
          (คํานวณจากคาเฉล่ียรายป) อางจากรายงานสถานการณผูสูงอายไุทย พ.ศ. 2551 

รอยละ 
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 แมวาประเทศไทยไดมีการพฒันาดานอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน แตผูสูงอายุสวนใหญ
ของประเทศยงัคงทํางานในดานเกษตรกรรม เม่ือแยกการทํางานของผูสูงอายุตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ  จากขอมูลในรอบ 6 ป (พ.ศ. 2546-2551) พบวาผูสูงอายุท่ีทํางานในภาคเกษตรกรรม 
(รอยละ 59.4) สูงกวานอกภาคเกษตรกรรม (รอยละ 40.6) ในป พ.ศ. 2551 แตแนวโนมในการ
ทํางานนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มสูงข้ึนจากรอยละ 39.6ในป พ.ศ. 2546 เปนรอยละ 40.6 ในป 
พ.ศ. 2551 อยางไรกต็ามผูสูงอายุสวนใหญยังคงทํางานในภาคเกษตรกรรม ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
งานในภาคเกษตรกรรมไมมีการกําหนดอายุเกษยีณ ผูท่ีเกษียณอายจุากงานประเภทอ่ืนท่ีเปนงาน
นอกภาคเกษตรกรรมบางสวนสามารถกลับเขามาทํางานในภาคเกษตรกรรมไดดแูผนภมิูท่ี 2.9 

 
 
แผนภูมิท่ี 2.9 แนวโนมของผูสูงอายยุท่ีทํางาน จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ในรอบ 6 ป (พ.ศ. 2546-2551) 
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ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2546-2551.  
          (คํานวณจากคาเฉล่ียรายป) อางจากรายงานสถานการณผูสูงอายไุทย พ.ศ. 2551 

 

 

รอยละ 
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2.3  รูปแบบและวิธีการดําเนินการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุในตางประเทศ    
  

2.3.1 ประเทศญ่ีปุน  
         ปจจบัุนสังคมญ่ีปุนเปนสังคมของคนสูงอายุ (Aging society) อยางเต็มรูปแบบคือมี
ผูสูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต 65 ป ข้ึนไปรอยละ 21.5 ของประชากรทั้งหมด 127.8 ลานคน มี
ประชากรในวยัแรงงาน (อายุ 15-64 ป) ประมาณรอยละ 67 ในอดีตญ่ีปุนมีการจางงานแบบ
ตลอดชีพ (Life-long employment system) ซ่ึงคอนขางแตกตางจากประเทศอ่ืนโดยเฉพาะใน
ธุรกิจขนาดใหญ แตในปจจบัุนรูปแบบการจางงานมีความหลากหลายมากข้ึน เชนมีการจางงาน
แบบบางชวงเวลา (Part-time Job) ซ่ึงเปนท่ีนิยมในหมูแรงงานสตรี เปนตน รูปแบบการจางงาน
มีความหลากหลายมากข้ึนมีผลตอชีวิตการทํางานของผูสูงอายุ โดยในในธุรกิจขนาดใหญ
นายจางจะเลือกลูกจางท่ีมีเงินเดือนสูง มีผลงานดีใหทํางานตอไปในบริษัทและพยายามจะรับ
คนท่ีจบใหมเงินเดือนนอย หรือกลุมวิชาชีพปานกลาง มาแทนคนที่เกษยีณอายุออกไป โดย
บริษัทสวนใหญมักจะใชระบบการจางงานใหม (Rehiring System) สําหรับแรงงานสูงอายุ ซ่ึงก็
หมายความวาในทางปฏิบัติ คนท่ีอายเุกนิ 60 ป อาจไดรับการจางใหทํางานตอไปในบริษัทโดย
การลดเงินเดือน และสิทธิประโยชนตางๆลงไป  อยางไรก็ตามประชากรสูงอายุถือเปน
ทรัพยากรแรงงานกลุมใหญท่ีมีอยูในระบบการจางงาน แตสถานการณทางเศรษฐกิจ และ
กฎเกณฑของสังคมทําใหภาคธุรกิจตองปรับตัวใหเขากับสถานการณใหม (Raisanen and Hori, 
2008) 
 
                สําหรับการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุในประเทศญ่ีปุน มีหลายรูปแบบ ดังนี ้

1). การมีกฎหมายสงเสริมการมีงานทํา (Fujimoto, 2008) 
                ญ่ีปุนมีกฎหมายสงเสริมการจางงานของคนวยักลางคนและผูสูงอายุท่ีเรียกวากฎหมาย
สงเสริมการจางงานของคนวยักลางคนและผูสูงอายุ (Act for Promoting Employment of 
Middle-aged and Older Persons) มาต้ังแตป พ.ศ. 2529 โดยกระทรวงแรงงาน (ปจจุบันเปน
กระทรวงสุขภาพ แรงงาน และสวัสดิการ) ไดกําหนดใหธุรกิจเอกชนกําหนดอายุเกษียณของ
ลูกจาง/พนกังานท่ีอายุ 60 ป อยางไรก็ตาม จากการสํารวจการจางงานในภาคธุรกจิเอกชน ในป
พ.ศ. 2547  มีธุรกิจเอกชนเพียง 3 ใน 4 ท่ีปฎิบัติตามกฎหมายน้ี ตอมาในปเดยีวกัน จึงไดมีการ
แกไขกฎหมายนี้และเปล่ียนช่ือเปน “กฎหมายความม่ันคงในการจางงานผูสูงอายุ พ.ศ. 2547” 
(Act Concerning Stabilization of Employment of Older Persons) ท่ีกําหนดใหภาคธุรกิจเอกชน 
ขยายอายเุกษียณเพ่ิมข้ึนจาก 60   ป  เปน 65 ป เพื่อใหแรงงานทุกคนท่ีประสงคจะทํางานตอจาก
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อายุเกษียณ 60   ป   มีโอกาสทํางานตอเนื่องไป เพราะถาจะใหออกไปหางานทําใหมก็คงจะยาก 
รวมท้ังทําใหเกิดความม่ันคงในการจางงาน แตท้ังนี้ก็ข้ึนกับความสมัครใจและความสามารถใน
การทํางานของผูสูงอายุ โดยกฎหมายนี้เร่ิมบังคับใชในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2549 โดยกําหนดให
ภาคธุรกิจเอกชนดําเนนิการตาม “มาตรการความม่ันคงในการจางงาน” (employment security 
measures) รวมท้ังรัฐจะเพิ่มอายุท่ีจะจายบํานาญพื้นฐาน (basic pension) ควบคูไปกบับํานาญท่ี
ไดจากการประกอบอาชีพ อยางเปนข้ันเปนตอน ดังตาราง 2.1 ขางลางนี้ : 
 
ตาราง 2.1 แผนการเพิ่มอายท่ีุเร่ิมจายบํานาญพื้นฐาน ควบคูกับบํานาญจากการประกอบอาชีพจากรัฐ 

บํานาญพื้นฐาน บํานาญจากอาชีพ 
2544                               61 2556                                    61 
2547                               62 2559                                    62 
2550                               63 2562                                    63 
2553                               64 2565                                    64 
2556                               65 2568                                    65 

                     หมายเหตุ อายท่ีุสามารถรับบํานาญของสตรีจะยดืออกไปอีก 5 ป จากแผนนี ้
 
                  มาตรการความม่ันคงในการจางงานตามกฎหมาย หมายถึง มาตรการใดมาตรการ
หนึ่งดังตอไปนี้ 
                  1. เพิ่มอายุเกษยีณตามกฎหมายโดยใหรับบํานาญตามอายท่ีุออกจากงาน (mandatory 
retirement age) 
                  2. ขยายการจางงานออกไปอยางตอเนื่อง  
                  3. ถาไมทําตามขอ 1 แตเพื่อใหมีการจางงานเปนไปอยางตอเนื่อง ภาคธุรกิจเอกชน 
อาจทําขอตกลงไวใน “ขอตกลงดานการจดัการแรงงาน” (labor-management agreement) โดย
กําหนดเกณฑมาตรฐานผูสูงอายุท่ีเขาขายการจางงานตอท่ีแนนอนไว (certain standard on the 
eligibility) แตถาขอตกลงของนายจางไมสามารถบรรลุได ภาคธุรกิจเอกชน ก็อาจกําหนด
เกณฑมาตรฐานคนท่ีเขาขายการจางงานตอไวใน กฎเกณฑการทํางาน (work rule) ในลักษณะ
เปนมาตรการพิเศษ ตามความเหมาะสมของธุรกิจแตละประเภทก็ได  
                   กฏหมายนี้ไดกําหนดใหธุรกิจขนาดใหญจะตองกําหนดมาตรฐานผูเขาขายการจาง
งานตอเนื่องใหเสร็จภายในส้ินเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กตองให
เสร็จภายในส้ินเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ในการกาํหนดมาตรฐานดังกลาว กระทรวงสุขภาพฯ
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ไดยกตัวอยางการกําหนดเกณฑ เชน อาจกําหนดเฉพาะคุณลักษณะของคนท่ีเหน็วามีความ
จําเปนตอบริษทั/ธุรกิจ หรือจะรับเฉพาะคนท่ีไดรับการเสนอแนะโดยหวัหนางาน/ผูมีตําแหนง
สูงกวา เปนตน โดยเกณฑท่ีกําหนดควรเปนไปในลักษณะท่ีสรางแรงจูงใจ และสามารถสนอง
ความตองการของบริษัท/ธุรกิจไปดวยในเวลาเดียวกนั 
                    ในป  พ.ศ. 2549 กระทรวงสุขภาพ แรงงาน และสวสัดิการ ไดทําการสํารวจ
บริษัท/ธุรกิจเอกชน พบวา กวารอยละ 90 ของธุรกิจและภาคการผลิตตางๆ มีการดําเนินการ
ตาม “มาตรการความม่ันคงในการจางงาน” โดยรอยละ 86 ไดดําเนินการตามมาตรการท่ี 2 คือ 
การขยายการจางงานออกไปอยางตอเนื่อง รอยละ 12 ไดดําเนินการตามมาตรการท่ี 1 คือ เพิ่ม
อายุเกษียณตามกฎหมายโดยใหรับบํานาญตามอายุท่ีออกจากงาน และมีเพียงรอยละ2 ท่ี
ดําเนินการตามมาตรการท่ี 3 สวนอายุเกษยีณ รอยละ 77.5 ของบริษัทท้ังหมด มีการกําหนดอายุ
เกษยีณไวท่ี 65 ปหรือสูงกวา (สูงกวาท่ีกฎหมายกําหนด) สําหรับบริษัทท่ีเลือกวิธีการจาง
แรงงานตอ (มาตรการท่ี 2) รอยละ 39 จางแรงงานท้ังหมดท่ีสมัครใจทํางานตอ และ รอยละ 61 
มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานสําหรับผูท่ีเขาขายไดรับการจางตอ ในจํานวนบริษัทท่ีมีการ
กําหนดเกณฑมาตรฐาน รอยละ 70 ทําโดยผานขอตกลงดานการจัดการแรงงาน (labor-
management agreement)  และ รอยละ 30 ทําผานกฎเกณฑการทํางาน (work rule) โดยเกณฑ
มาตรฐานสําหรับผูท่ีเขาขายไดรับการจางตอ คือ ไมมีปญหาสุขภาพ มากท่ีสุด รองลงมาไดแก 
มีความต้ังใจและมุงม่ันในการทํางาน มีทัศนคติท่ีดีตองานท่ีทํา มีผลการปฎิบัติงานตามระดับท่ี
กําหนด ยอมรับภาระงานตามท่ีบริษัทเสนอ และมีทักษะเฉพาะและมีประสบการณการทํางาน
จนเช่ียวชาญ ตามลําดับ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความตองการของแตละบริษัท  
                    สวนประเภทของสัญญาจางและระบบการกําหนดเวลาในการทํางานของลูกจางท่ี
ไดรับการจางงานตอหลังเกษยีณ พบวาใหมีสัญญาจางท่ีมีการกําหนดเวลาท่ีแนนอนมากท่ีสุด 
(รอยละ 83) เชนจางเพิ่มอีก 1/2 ป รองลงมาคือการจางแบบไมเต็มเวลา (Part-time 
Employment) เชนทํางานทุกวันแตมีช่ัวโมงการทํางานในแตละวนันอยกวา หรือทํางานนอยวัน
กวาคนท่ีทําเต็มเวลา เปนตน และ จางแบบปกติเต็มเวลา (Full-time regular employment) 
ตามลําดับ 
                      ดังนั้น จะเหน็ไดวาแนวโนมแบบแผนการทํางานของผูสูงอายุญ่ีปุนในอนาคตคือ 
การลดช่ัวโมงการทํางานลงหลังอายุ 60 ป และ 65 ป แตอายุเกษียณจากการทํางานจะเพ่ิมข้ึนไป
จนถึงอายุ 70 ป โดยกฎหมายญ่ีปุนใหสิทธินายจางญ่ีปุนเปนผูเลือกลูกจางสูงอายท่ีุสามารถ
ทํางานตอไปได แตการถายทอดทักษะไปยังแรงงานอายนุอย ยังเปนส่ิงท่ีทาทายสําหรับธุรกิจ
ในญ่ีปุนโดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีสาขาอยูตางจังหวดั การท่ีกฎหมายการสงเสริมการทํางานฯของ
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ญ่ีปุนท่ีมีการบังคับใชในปพ.ศ. 2547  ท่ีบังคับใหนายจางขยายอายุการทํางานใหแกลูกจางไป
จนถึงอายุ 65 ป ทําใหระบบบํานาญของคนเกษียณอายุถูกยืดออกไปดวย (แตในทางปฎิบัติก็ยัง
ไมคอยเปนไปตามกฎหมาย) ทําใหนักวชิาการแสดงความเปนหวงวาระบบบํานาญในอนาคต
อาจลมสลายลงเพราะมีปญหาภาระทางการเงิน (Williamson and Higo,2009) 
 
 2). การพัฒนาทักษะฝมือ (Skill Development) แรงงานสูงอายุ (Kajitani, 2008) 
                     จากการศึกษาเกีย่วกับแรงจูงใจในการทํางานหลังเกษียณของผูสูงอายุชายชาว
ญ่ีปุนของสํานักงานรัฐสภาญ่ีปุน เปรียบเทียบกับประเทศตางๆ ในป พศ. 2548 (อางใน Kajitani, 
2008) พบวา ประมาณรอยละ 33 ของผูสูงอายุชายชาวญ่ีปุนตองการทํางานไปจนอายุ 70 ป ซ่ึง
สูงกวาชาว อเมริกัน (รอยละ 14.4) ฝร่ังเศส (รอยละ 4.6) และ เยอรมัน (รอยละ 2.4) อยางไรก็
ตามผูสูงอายุญ่ีปุนจํานวนมากไมสามารถหางานทําไดทันทีหลังจากเกษยีณอายุตามกฎหมาย 
(mandatory retirement age) ดังนั้นผูสูงอายุญ่ีปุนจงึใหความสนใจกับการพัฒนาทักษะฝมือ 
(Skill Development) เพื่อปองกันมิใหมีการวางงานหลังเกษยีณเปนระยะเวลานาน การพัฒนา
ทักษะฝมือท่ีผูชายญ่ีปุนนยิม คือ การพัฒนาตนเองโดยการซ้ือหนังสือ/ตํารามาอานเอง หรือ
เรียนจากส่ือตางๆ เชนวิทยุ/โทรทัศน/อินเตอรเน็ตควบคูไปกับการทํางานกอนเกษยีณอายุ หรือ
กอนหมดสัญญาจาง และการสมัครเขารับการอบรมหลักสูตรท่ีเปนท่ีสนใจของตลาดแรงงาน 
เพื่อใหไดประกาศนียบัตรไปใชในการสมัครงาน  ดังนั้นผูสูงอายุชายญ่ีปุนผูท่ีตองการทํางานจะ
มีการวางแผนลวงหนาเกี่ยวกับงานท่ีตองการทําใหเร็วท่ีสุดกอนจะเกษียณ จากการศึกษาของ 
Kajitani (2008) พบวาการพัฒนาทักษะฝมือของแรงงานสูงอายุ ทําใหระยะเวลาในการวางงาน
หลังเกษยีณส้ันลง 
 
 3). การมีนโยบายตลาดแรงงานสําหรับผูสูงอาย ุ
                     นโยบายตลาดแรงงานสําหรับผูสูงอายุ มีหนาท่ีสงเสริมการทํางานของผูสูงอายุ
โดยการใหขอมูลขาวสารดานการจางงาน ใหคําแนะนาํเกี่ยวกบัแนวทางการหางาน และการ 
Matching งานท่ีเหมาะสมแกผูสูงอายุ ในเขตเมืองการยืดอายุการทํางานของผูสูงอายุออกไป แต
ใหทํางานนอยช่ัวโมงลงไป ก็เพื่อหลีกเล่ียงความคับค่ังของการจราจรในช่ัวโมงเรงดวนท่ี
คนงานตองการเดินทาง 
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4). การมีนโยบายการสรางงานในภูมิภาค 
               เนื่องจากการขยายตัวของความไมเทาเทียมกนัในภูมิภาค และความแตกตางของการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหวางเมืองใหญกับเมืองเล็ก รวมท้ังเมืองและชนบท ท่ีประมาณการ
จากภาคอุตสาหกรรม โดยชองวาง (gap) ดังกลาวกวางข้ึนเร่ือยๆ ดังนั้นรัฐบาลจึงมีความจําเปน
ท่ีตองมีการสงเสริมการสรางงาน (job creation) ในระดบัจังหวดั (Prefecture) ข้ึนมา เพราะท่ี
ผานมามีการสรางงานในระดับจังหวัดนอยมาก ชองวางดังกลาวเร่ิมมีมาต้ังแตป พ.ศ. 2545 ถา
รัฐบาลไมทําอะไรเลย ชองวางดังกลาวจะกวางข้ึนเร่ือยๆจนถึงป พ.ศ. 2563 หรือนานถึงเกือบ 
20 ป  
               สถาบันนโยบายแรงงานและการฝกอบรมของญ่ีปุน (Japan Institute for Labor Policy 
and Training, 2005) ใหขอมูลวา รัฐบาลญ่ีปุนมีนโยบายและมาตรการในการกระจายอํานาจ
บริหารจัดการมาต้ังแตป พ.ศ. 2543 รวมท้ังมีการผองถายความรับผิดชอบดานอุตสาหกรรมและ
การจางงาน โดยออกเปนกฏหมายการกระจายอํานาจ (Omnibus Decentralization) ท่ีมีมาตรา
ตางๆวาดวยการถายโอนอํานาจหนาท่ีของหนวยงานสวนกลางมาสูรัฐบาลทองถ่ิน และบทบาท
หนาท่ีในการบริหารจัดการของหนวยงานในทองถ่ินต้ังแตระดับจังหวดัลงไป รวมท้ังมีนโยบาย
การปรับเปล่ียนทิศทางดานอุตสาหกรรมและการจางงานคูขนานไปกบักับการกระจายอํานาจสู
ทองถ่ิน โดยมีการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณใหม ระหวางรัฐบาล/หนวยงาน
สวนกลางและหนวยงานสวนทองถ่ิน เชนการจัดสรรรายไดจากภาษี และการสนับสนุนตางๆ 
                ประเด็นเชิงนโยบายของรัฐบาลกลางในการสนบัสนุนรัฐบาลทองถ่ินท่ีสําคัญ ไดแก  
 1) การมีนโยบายลดการลงทุนในโครงการภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการที่ถูก
วิพากษวจิารณวาเปนโครงการท่ีสูญเปลา มาเพ่ิมงบประมาณใหแกรัฐบาลทองถ่ินท้ังในระดับ
จังหวดั เทศบาล จนถึงระดับชุมชน ในโครงการท่ีมีความจําเปน และเปนโครงการท่ีทองถ่ิน
เสนอเขามา /ออกแบบเอง เพือ่ลดปญหาดานการคลัง 
 2) การออก “กฎหมายพัฒนากลุมธุรกิจอุตสาหกรรมในภูมิภาค” โดยใหมีการสรางส่ิง
อํานวยความสะดวกตางๆในการพัฒนากลุมธุรกิจใหมและสงเสริมการใชทรัพยากรในภูมิภาค
สําหรับธุรกิจSME  
 3) การออกนโยบายสงเสริมการสรางงาน (Job creation) โดยใหภมิูภาคตางๆเสนอ
โครงการเพ่ือการสรางงานเขามา 
              แตส่ิงทาทายท่ีรัฐบาลทองถ่ินประสบในการดําเนินงานตามนโยบายสงเสริมการสราง
งานก็คือ การขาดแคลนบุคคลากรท่ีมีความรู/ประสบการณในการสรางอุตสาหกรรมและการ
จางงาน ดังนัน้รัฐบาลควรมีนโยบายการพฒันาทรัพยากรมนุษยในระดับทองถ่ิน นอกเหนือจาก
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การสนับสนนุดานงบประมาณ นอกจากน้ียังพบวารัฐบาลทองถ่ินท่ีไดมีการพฒันาอุตสาหกรรม/
ธุรกิจใหมๆโดยใชทรัพยากรในทองถ่ินและบุคคลากรในทองถ่ิน ยังมีไมมาก เนื่องจาก 
 1) สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังโครงสรางอุตสาหกรรมและ
โครงสรางประชากร (ปญหาการมีประชากรสูงอายุจํานวนมาก ขณะท่ีคนหนุมสาวยายเขาม
ทํางานในเมืองใหญ)  
 2) ความไมพอเพียงของเงินลงทุน ท้ังจากงบประมาณและรายไดของทองถ่ิน 
 3) การขาดแคลนทรัพยากรบุคคลท่ีใชในการขับเคล่ือนนโยบาย 
 4) ขาดองคความรูและประสบการณในดานการสรางงาน 
 5) ขาดขอมูลดานตลาดแรงงาน  
                ดังนัน้ ขอเสนอแนะเพ่ือการแกไขปญหาก็คือ ใหมีโครงการสงเสริมการสรางงานใน
ระดับภูมิภาค ในลักษณะโครงการสําเร็จรูปท่ีมาจากรัฐบาล แตแตกตางจากรูปแบบเดิมคือ 1) 
ใหรัฐบาลทองถ่ินทุกระดับเขามีสวนรวมในทุกข้ันตอน ต้ังแตการวางแผน การออกแบบ การ
ดําเนินโครงการและการบริหารจัดการ 2) มีการดําเนินโครงการภายใตความรวมมือของรัฐบาล
ทองถ่ินหลายๆแหง เพื่อใหรัฐบาลทองถ่ินท่ีมีขนาดเล็กท่ียากจะดําเนินการไดดวยตัวเอง 
สามารถดําเนินโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือทําในลักษณะของกลุมอุตสาหกรรม 3)ใช
ทรัพยากรในทองถ่ิน รวมท้ังทรัพยากรมนษุย โดยในดานทรัพยากรมนุษยท่ีคํานึงถึงท้ังดานดี
มานดและซัพพลายมาใช 4) ใหมีบุคคลากรหลักจากทองถ่ิน ซ่ึงเปนผูท่ีมีความสามารถ/
ประสพการณ และมีภาวะผูนาํ เขามาดําเนินโครงการต้ังแตแรก 5) สรางกระบวนการมสีวนรวม
ของประชาชน โดยมีหนวยงานภาครัฐตางๆเขามาสนับสนุน 6) สรางความรวมมือระหวาง
อุตสาหกรรม/ภาคธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา และรัฐบาลทุกระดับ  
               ตัวอยางของจังหวดั ท่ีประสพความสําเร็จไดแก  
 ก) จังหวัด คูมาโมโตะ (Kumamoto Prefecture) ท่ีสรางอุตสาหกรรม semi-conductor-
related ซ่ึงมีพื้นท่ีใกลสนามบิน ประสบความสําเร็จในการสรางงานในพ้ืนท่ี โดยเร่ิมจากการ
เชิญผูเช่ียวชาญและบริษัทท่ีมีความสนใจเขามาดําเนินการ จากนัน้ก็ทําการพัฒนาคนหนุมสาวท่ี
เปนแรงงานท่ีตองการของบริษัท โดยใหวิทยาลัยเทคโนโลยีในจังหวดั ปรับเปล่ียนหลักสูตร
และสรางวิชาใหมเพื่อสนองตอบตอความตองการ โดยบริษัทใหการสนับสนุนวิศวกรมาชวย
สอนรวมท้ัง ใหเคร่ืองจักรกล และอุปกรณตางๆท่ีจําเปนตอการเรียนการสอน   
 ข) จังหวัดคันไซ ท่ีพัฒนากลุมอุตสาหกรรม Kansai Science city ซ่ึงริเร่ิมโดยรัฐบาล
ถือเปนโครงการระดับชาติ ซ่ึงสามารถสรางงานและรายไดมากมาย โดยมีปจจยัท่ีกอใหเกดิ
ความสําเร็จไดแก มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณอยางเพียงพอ 
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เพราะเปนโครงการระดับชาติ มีหนวยงานระดับทองถ่ินท่ีกระตือรือรนในการสนับสนุน
สงเสริม มีการแบงงานกันทํา ไดรับความรวมมือจากรัฐบาลทองถ่ินและภาคเอกชนเปนอยางด ี
มีการพัฒนาดานการตลาด รวมท้ังการบริการหลังการขาย 
 
 สรุปรูปแบบการสงเสริมการทํางานของประเทศญ่ีปุน  

1.  การมีกฎหมายสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ (พ.ศ. 2549) การขยายอายุเกษยีน 
(จาก 60 ป เปน 65 ป) การขยายการจางงานอยางตอเนื่อง และการกําหนดเกณฑของผูสูงอายุท่ี
เขาขายการจางงานตอเนื่อง 

2. การพัฒนาทักษะฝมือของแรงงานสูงอาย ุ
3. การมีนโยบายตลาดแรงงานของผูสูงอายุ 
4.  การมีนโยบายสรางงานในภมิูภาค โดยการสนับสนุนของทองถ่ิน ท้ังทางดาน

งบประมาณ การสรางแรงจูงใจแกธุรกิจใหม การพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีขาดแคลน การ
สนับสนุนขอมูลขาวสาร และการพัฒนาตลาด รวมท้ังการสงเสริมการมีสวนวมของทองถ่ินใน
ทุกข้ันตอน ต้ังแตการวางแผนจนถึงการประเมินผล 
 

2.3.2 ประเทศฟนดแลนด  
 สถานการณประชากร 

สืบเนื่องจากประเทศฟนดแลนดเปนหนึ่งในบรรกลุมประเทศสหภาพประเทศยุโรปท่ี
เขาสูสังคมสูงอายุท่ีรวดเร็วมากกวาประเทศอื่นๆในกลุมเดียวกัน ฟนดแลนดในปจจุบันมี
ประชากรประมาณ 5.3 ลานคน (Statistics Finland 2551) จากการคาดประมาณประชากรป 
พ.ศ. 2550 - 2583 คร้ังลาสุด รายงานวาในป พ.ศ. 2553 ประเทศฟนดแลนดจะมีอัตราสวนของ
ประชากรท่ีมีอายุ 65 ปข้ึนไป จะเพิ่มข้ึนจาก รอยละ 18 เปนรอยละ 26 ในป พ.ศ. 2573 และ
ยังคงไมเปล่ียนแปลงจนถึงป พ.ศ. 2583 สัดสวนของประชากรกลุมอายุตํ่ากวา 15 ปจะลดลง
จากรอยละ 16 ในในป พ.ศ. 2553  เหลือรอยละ 15 ในป พ.ศ. 2583 (Statistics Finland Online 
2553) ขณะท่ีประชากรวัยสูงอายุมีสัดสวนเพิ่มสูงข้ึน แตประชากรวัยทํางานกลับมีสัดสวน
ลดลง ซ่ึงโครงสรางของประชากรท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากจะสงผลกระทบตอการจางงาน
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแลว ปญหาภาระพ่ึงพิงของประชากรสูงอายุท่ีมีสัดสวนสูงข้ึน
ยอมเปนปญหาใหญท่ีทุกรัฐบาลตองเผชิญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียมความพรอมในดานการ
สรางหลักประกันทางรายไดใหผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพในการดํารงชีวิต (active ageing)  
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ตารางท่ี 2.2 การคาดประมาณประชากรฟนแลนด ในระหวางป พ.ศ. 2553 - 2603    
 
กลุมประชากร หนวย

นับ 
2553 2563 

 
2573 

 
2583 

 
2593 

 
2603 

 1000 5,378 5,636 5,850 5,985 6,090 6,213 
0-14 ป % 16 17 16 15 16 15 
15-64 ป % 66 60 58 58 57 56 
65 ปข้ึนไป % 18 23 26 27 28 29 
แหลงขอมูล:  Statistics Finland. Demographic statistics พ.ศ. 2553. 
 

นโยบายและมาตรการรองรับหลักประกันทางรายไดผูสูงอาย ุ
เม่ือพิจารณานโยบายและมาตรการรองรับหลักประกันทางรายไดผูสูงอายุ เบ้ืองหลัง

นโยบายเกี่ยวกับผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพในการดํารงชีวิตในดานตลาดแรงงานและการจางงานของ
ประเทศฟนดแลนด มีท้ังสวนท่ีเปนโครงการหลัก และโครงการยอยหลายโครงการ ซ่ึงอาจ
แบงเปน 4 สวน ไดแก 1) โครงการผูสูงอายุแหงชาต ิ 2) การปฏิรูประบบบําเหน็จบํานาญท้ัง
ระบบ 3) การออกพระราชบัญญัติ 4) โครงการพัฒนาลักษณะพิเศษ 5) การขยายบริการตางๆ 
ของรัฐในเขตเทศบาลเมือง โครงการเหลานี้เปนมาตรการท่ีมีลักษณะท้ังขูและปลอบ (sticks 
and carrots) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1) โครงการผูสูงอายุแหงชาติ (2541 - 2545)  
โครงการผูสูงอายุแหงชาต ิ เปนโครงการท่ีเปนเปาหมายรวมของผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพ

ในการดํารงชีวิต โครงการนี้ไดดําเนินการศึกษาการจางงานแบบตัดขวาง ณ จุดหนึ่งของเวลา 
(cross-sectional) โดยมีกระทรวงและองคกรท่ีเกี่ยวของหลายแหงท่ีถูกดึงเขามารวมงานกนั 
โครงการนี้มีวตัถุประสงคเพื่อ ศึกษาการเปล่ียนแปลงทางประชากร ท่ีสงผลตอปญหาแรงงาน
ในอีกไมกี่ปขางหนา โดยผลจากโครงการศึกษาดังกลาวพบวาการเขาสูแรงงานของคนในกลุม
อายุ 15 – 49 ป ซ่ึงเปนกลุมท่ีเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานเปนสวนใหญ จะลดจํานวนลงไป
ถึง 150,000 คนในชวง 10 ปหลังนี้ ขณะท่ีจํานวนคนในกลุมอายุ 50 – 60 ป จะเพิม่ข้ึนจํานวน 
170,000 คน โครงการนี้ไดรวมแผนการปฏิรูปโครงสรางชีวิตการทํางาน (working life 
structures) และการออกกฎหมาย (legislations) พรอมดวยโครงการการสํารวจ โครงการ
ฝกอบรม และโครงการวิจยัแบบทดลอง ผลจากโครงการศึกษาตางๆ ดังกลาวชวยเรงใหมีการ
นําเอาเร่ืองดังกลาวมาอภิปรายกันในวงกวางมากข้ึนในประเด็นท่ีเกี่ยวกบัผูสูงอายุ และตอมาได
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มีการขยายโครงการออกไปเปนโครงการพัฒนาลักษณะพิเศษ 3 โครงการหลักท่ีมีบทบาทอยาง
สําคัญในการขับเคล่ือนการสงเสริมการจางงานของผูสูงอายุ ไดแก TYKES,  VETO, NOSTE 
ซ่ึงจะกลาวถึงในสวนตอไป 
 

2) การปฏิรูประบบบําเหน็จบํานาญท้ังระบบ  
 ประเทศฟนดแลนดมีการปฏิรูประบบบําเหน็จบํานาญท้ังระบบอยางชนิดถอนราก

ถอนโคนในป พ.ศ. 2548 โดยใหลูกจางแตละคนสามารถเลือกวาจะออกจากชีวิตการทํางานเพ่ือ
ไปรับบํานานเม่ือไร โดยรัฐกําหนดมาตรการเกี่ยวกับระบบการเกษียนอายุแบบยืดหยุน 
(flexible retirement age) คือใหอยูระหวาง 63 - 68 ป แทนระบบการเกษียนเดิมท่ีกําหนดไวท่ี
อายุ 65 ป รวมท้ังมีส่ิงจูงใจใหเกษียนอายุชาลง เชนลูกจางสูงอายุจะไดรับสิทธิประโยชนใน
อัตราท่ีสูงกวา ท้ังนี้ก็เพื่อท่ีจะใหคนสูงอายุอยูในอาชีพนั้นๆใหนานท่ีสุด โดยสาระสําคัญใน
สวนท่ีเกี่ยวกับอายุเกษียน (Retirement ages) ของผูสูงอายุ สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

มาตรการเกี่ยวกับระบบการเกษียนอายแุบบยืดหยุน ไดถูกนําเอามาใชเม่ือเดือน
มกราคม พ.ศ. 2548 มาตรการดังกลาวมีอยูในกฏหมายบําเหน็จบํานาญ (pension legislation) 
ลูกจางอาจเลือกท่ีจะเกษยีนอายุระหวาง 63 - 68 ป แมวาจะเปนการประกอบอาชีพท่ีม่ันคง (เชน 
ประกอบอาชีพในกองทัพ) ในกรณีท่ีจําเปนตองเกษยีนอายุตํ่ากวา 63 ปนั้น ลูกจางกมี็สิทธิท่ีจะ
เลือกอายุเกษียนของตนเอง อยางไรกต็าม ในทางปฏิบัติสัญญาการจางงานจะส้ินสุดตาม
กฎหมายโดยอัตโนมัติเม่ือลูกจางอายุครบ 68 ป ยกเวนเสียแตวานายจางและลูกจางจะเห็นพอง
ตองกันท่ีดําเนนิการจางตอไปมากกวาอายท่ีุกําหนดไว  มาตรการดังกลาวยงัไดนํามาใชกับ
ขาราชการพลเรือนดวย ตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน การลาออกจากราชการทําได
เม่ืออายุครบ 68 ป ในกรณีท่ีบางหนวยงานท่ีตําแหนงนั้นๆ ไมเปนท่ีตองการของหนวยงาน อายุ
ในการลาออกจากราชการอาจจะนอยกวา 68 ปก็ได 

อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีนายจางและลูกจาง มีความเห็นพองตองกันเกีย่วกับอายุเกษียน
ก็อาจมีการระบุไวในสัญญาการจางงาน ถาท้ังสองฝายเห็นดวยกับอายุเกษียนท่ีตํ่ากวา 68 ปก ็
สามารถระบุไวในสัญญาการจางงาน ในบางสถานการณอนุมาตรานีอ้าจเปนโมฆะ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกรณีท่ีลูกจางอายยุังนอยเม่ือเขามาทําสัญญาการจางงาน แตตอมาพบวาบําเหน็จ
บํานาญผูสูงอายุของลูกจางไมไปตามระดับของบําเหน็จบํานาญท่ีเขาคาดหวัง เนื่องจากอายกุาร
เกษยีนตามท่ีตกลงกันตํ่าไป ลูกจางก็สามารถขยายอายุเกษยีณไดโดยไมมีการกีดกนั 
(http://www.age discrimination.inf/ international/Pages/Finland.aspx) 
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3) การออกพระราชบัญญัติใหมเพื่อกระตุนการจางงานผูสูงอายุท่ีทํางานท่ีมีคาจางต่าํ  
ไดมีการออกพระราชบัญญัติใหมท่ีเรียกวา “การใหเงินชดเชยช่ัวคราว” (A temporary 

low-wage subsidy) แกนายจาง ในป พ.ศ. 2549 เพื่อเปนการกระตุนการจางงานผูสูงอายุท่ี
ทํางานท่ีมีคาจางตํ่า โดยนายจางจะไดรับเงินชดเชยก็ตอเม่ือมีการจางงานผูสูงอายุท่ีมีอายุ 54 ป
ข้ึนไป แบบเต็มเวลา (อยางนอย 140 ช่ัวโมงตอเดือน) โดยจะจายใหประมาณ 900-2,000 ยูโรตอ
เดือน เปนการช่ัวคราว     

4) โครงการพฒันาลักษณะพิเศษ (Special Development Programmes) 
ตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ไดมีการกําหนดใหมีโครงการพัฒนาพิเศษ 3 โครงการหลัก

ซ่ึงมีบทบาทอยางสําคัญในการขับเคล่ือนการสงเสริมการจางงานของผูสูงอายุ ในประเทศ
ฟนแลนด คือ 

4.1) โครงการพัฒนาสถานท่ีทํางาน (TYKES:  Workplace Development Program) 
โครงการพัฒนาสถานท่ีทํางาน (พ.ศ. 2547-2552) เกิดจากแนวคิดในการท่ีจะคนหา

และเผยแพรวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการแกไขชีวิตการทํางาน ถือเปนนวตกรรมใหม

ของความรวมมือกันและการส่ือสารอยางใกลชิด ระหวางบุคลากรในท่ีทํางาน นักวิจัย ท่ีปรึกษา 

ผูมีอํานาจหนาท่ีของรัฐ และ หุนสวนทางสังคม ความสามารถของหมูคณะท่ีแตกตางกันเม่ือ

มารวมมือกัน  ก็จะทําใหมีพลังอํานาจในการท่ีจะรับมือกับเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตน 

ความสําเร็จในเร่ืองการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน ทําใหเกิดการแขงขันกันในการ

ทําส่ิงใหมๆ เปนการเรียกรองใหมีนวตกรรมเกี่ยวกับสถานท่ีทํางานเพ่ิมข้ึน 

TYKES มีวตัถุประสงคเพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติในสถานท่ีทํางานของบริษัท และ

องคกรท่ีมีการจางงานอ่ืนๆ ใหใสใจกับการทําใหผลผลิตเพิ่มข้ึนพรอมๆไปกบัการพัฒนา

คุณภาพชีวิตในการทํางาน ซ่ึงเรียกวาการเจริญเติบโตของผลผลิตอยางยั่งยืนเชิงคุณภาพ การ

ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน ไดแกการปรับปรุงผลิตภาพในการทํางาน (productivity of work) 

คุณภาพของผลผลิตและบริการ คุณภาพของการปฏิบัติงาน การบริการลูกคา และความคลองตัวใน

การปฏิบัติงาน สวนการพัฒนาคุณภาพชีวติในการทํางาน ไดแก การปรับปรุงโอกาสของลูกจาง

ในการพัฒนางานของตนเอง การทุมเทแรงกายและแรงใจใหกับงาน สุขภาวะในท่ีทํางาน และ 

ความรวมมือและความไววางใจซ่ึงกันและกันในสถานท่ีทํางาน กิจกรรมในโครงการจะประสบ

ความสําเร็จหรือไม ข้ึนอยูกบัความรวมมือระหวางผูบริหารจัดการและผูปฏิบัติงานท่ีเกีย่วของทุก
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คนของสถานท่ีทํางาน ซ่ึงจะตองยอมรับตอเปาหมายของโครงการและดําเนนิการโครงการไป

พรอมๆกัน นอกจากนี้ TYKES ยังสงเสริมใหมีการเกบ็ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการ

การปฏิบัติงานในสถานท่ีทํางาน ขอมูลพื้นฐานนี้สามารถเขาถึงและมีการเผยแพรผลงานของ

โครงการพัฒนาสถานท่ีทํางานตอสาธารณะในระบบ internet  (eHR- system) อีกดวย  

4.2) โครงการสุขภาวะที่ดีในท่ีทํางานและการตออายุการทํางาน (VETO: Well-being 
at work and extending working life) 

โครงการสุขภาวะท่ีดีในท่ีทํางานและการตออายุการทํางานมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริม

และดํารงไวซ่ึงแรงจูงใจในการทํางาน และชีวิตการทํางานโดยการสงเสริมสนับสนุนการมีสุข

ภาวะท่ีดใีนท่ีทํางานและการตออายุการทาํงาน เปนโครงการระดับชาติท่ีมีการบูรณาการกับ

เปาหมายของรัฐบาล ในการเพิ่มอัตราการจางงานเปนรอยละ 75 รวมท้ังใหความสําคัญกับ

ช่ัวโมงการทํางานท่ีไดทํางานจริงๆ และลดจํานวนการขาดงาน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการเจ็บปวย 

โครงการ VETO ยังดําเนินโครงการอีกหลายโครงการท่ีอยูในระหวางพัฒนาชีวิตการ

ทํางานของชาวฟนแลนด เชน โครงการระดับชาติเพือ่คนงานสูงอายุ (โครงการประเมินผล

คนงานสูงอาย)ุ และ โครงการระดับชาติเกี่ยวกับคุณภาพชีวติในการทํางาน (การสรุปและ

ประเมินผล) VETO ไดเร่ิมดําเนินงานในป พ.ศ. 2546 และดําเนินตอมาจนถึงป พ.ศ. 2550 โดย

มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักของโครงการอยูท่ีกระทรวงกิจการสังคมและสาธารณสุ (Ministry 

of Social Affairs and Health) ประเดน็ท่ีเกี่ยวของกับโครงการจะถูกสงมายังกระทรวงแรงงาน

และอุตสาหกรรม 

 4.3) โครงการใหการศึกษาและอบรมประชากรวัยผูใหญ (NOSTE: Education and 
training of adult population) 

ในปพ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการของฟนแลนด ยกระดับการศึกษาและฝกอบรม

ประชากรวยัผูใหญ รวมกับกระทรวงแรงงานและหุนสวนทางสังคม (Ministry of Labour and 

Social Partners) โดยดําเนนิการระหวางป พ.ศ. 2546 – 2552 โครงการนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ

ยกระดับโอกาสในการประกอบอาชีพของแรงงานท่ีไรฝมือท่ีพึงพอใจที่จะทํางาน เพื่อลดภาระ

การขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากแรงงานท่ีอยูในกลุมอายหุลังสงครามกลุมใหญท่ีออกจาก
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ตลาดแรงงานและเปนการยกระดับอัตราการจางงาน การจัดการศึกษา และการอบรมใน

โครงการ NOSTE สวนใหญจัดใหกับกลุมท่ีอยูในวัยแรงงานท่ีมีอายุ 30 – 59 ป ซ่ึงไมไดรับ

การศึกษาหลังจากการศึกษาภาคบังคับ โครงการนี้ยังสนับสนุนคนซ่ึงกําลังอยูในระหวางศึกษา

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีมีอายุระหวาง 25 – 59 ป ซ่ึงมีคนจํานวน 350,000 คนเขารวมใน

โครงการ 

5) การขยายบริการตางๆ ของรัฐในเขตเทศบาลเมือง 
 ในประเทศฟนดแลนดเหมือนกับประเทศในแถบสแกนดิเนเวยี ท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีใน
ระดับภาคและระดับทองถ่ินมีบทบาทอยางสําคัญในการจัดระบบสวัสดิการ และบํารุงรักษา
บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ผูมีอํานาจหนาท่ีในระดบัทองถ่ินปฏิบัติหนาท่ีหลายอยาง และ
ชอบความอิสระคอนขางสูง อํานาจหนาท่ีดรับการคุมครองโดยรัฐธรรมนูญ รวมท้ังสิทธิท่ีจะ
จัดเก็บภาษี และมีการตัดสินใจอยางเปนอิสระ  ยังมีหนาท่ีตามกฏหมายอยูอยางกวางขวาง
พอสมควร และรับผิดชอบดานการเงินเปนสวนใหญเพื่อความมั่นคงทางดานสวัสดิการของ
ประชาชน และสาธารณูปโภคท่ีจําเปน บริการสวัสดิการสวนใหญจัดกิจกรรมบริการที่ไมใช
เชิงพาณิชยท่ีเปนของรัฐ การรวมกันมือกันผูมีอํานาจหนาท่ีในระดับทองถ่ินพรอมดวย
ภาคเอกชน ซ่ึงมีอยูจํานวน 348 เขตเทศบาล ขณะนี้กําลังมีการปรับปรุงโครงสรางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

การปรับโครงสราง และมาตรการกระตุนและสนับสนุนการจางงานในฟนแลนด 
 ความทาทายของการจางงานในชวงปศตวรรษท่ี 21 ในฟนแลนด เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงทางประชากรอยางรวดเร็วตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ประเด็นสําคัญๆท่ีจะตอง
นํามาพิจารณาไดแก 

1) การที่ประชากรผูสูงอายุเพิม่ข้ึน ยอมสงผลถึงการเพ่ิมข้ึนของจํานวนแรงงาน
ผูสูงอายุท่ีจะอยูในชีวิตการทํางาน 

 2) เกิดความเปล่ียนแปลงความตองการชีวิตการทํางาน เชนความไมม่ันคง และความ
กดดันในชีวิตการทํางานเพ่ิมข้ึน เกิดการจางงานในระยะส้ันและงานบางชวงเวลาเพ่ิมมากข้ึน 
เกิดความเหน่ือยยาก ความออนลาในการทํางาน เกิดความหดหูในการทํางาน ซ่ึงนํามาสู
โครงการตออายุการทํางาน และการลดคาใชจายในการใหบํานาญกอนวัยเกษียน 
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3) การวางงานในระยะยาวและการไมไดรับการดูแลทางดานสวัสดิการสังคมยังคงมีอยู 
แมวาการปรับปรุงในการจางงานเปนส่ิงท่ีคนนิยมชมชอบในชวงสิบปท่ีผานมา โดยอัตราการ
วางงานลดลงจากรอยละ 17 เหลือ รอยละ 7 

4) การทําใหโครงสรางของตลาดแรงงานในแตละภูมิภาคเปนไปทิศทางเดียวกันกับ
โครงสรางในระดับประเทศ 

5) ชองวางของทักษะระหวางความตองการแรงงานและแรงงานท่ีประสงคจะทํางาน 
เชน ความตองการใหมีการรวมท่ีมีความยดืหยุนระหวางผลกําไรและการมีรายได ความตองการ
วิธีการใหมๆ การบริหารจัดการเปนรายบุคคล การมีผูสอนงาน และการเพ่ิมโอกาสการจางงาน 
 กลาวโดยสรุป นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพในการดํารงชีวติ 
(Active ageing) เปนประเดน็หลักของโครงการศึกษาการจางงานแบบตัดขวางในชวงระยะเวลา
หนึ่ง (cross-sectional) ของประเทศฟนแลนด จุดมุงหมายหลักของโครงการ เพื่อท่ีจะชวยลด
การวางงานเนือ่งมาจากการเปล่ียนแปลงโครงสราง (Structural unemployment) และหา
มาตรการการปองกันการกดีกัน(prevent exclusions) แรงงานสูงอายุ เพื่อสรางความม่ันใจวามี
แรงงานท่ีมีฝมือ และสามารถจัดหาไดแรงงานเหลานี้ไดในยามท่ีขาดแคลนแรงงาน อัน
เนื่องจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางประชากร เพื่อท่ีจะยืดระยะเวลาผูสูงอายุเหลานีใ้น
ตลาดแรงงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน (productivity of labour) เพื่อปรับปรุงองคกร และ
ความพึงพอใจในการทํางาน โครงการการจางงานไดจัดทํา 4 โครงการยอย ไดแก 1)โครงการ
ปฏิรูปโครงสรางการบริการการจางงานของรัฐ 2) กระตุนการสนบัสนุนตลาดแรงงาน 3) 
มาตรการทางนโยบายทางดานแรงงานท่ีเปนปจจุบัน (active) และการพฒันาสมรรถนะ 4) ยืด
ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ 
 
 สรุปรูปแบบการสงเสริมการทํางานของประเทศฟนแลนด 
 

1.  โครงการผูสูงอายุแหงชาต ิ มีแผนปฏิรูปโครงสรางชีวิตการทํางาน (มีการสํารวจ
วิจัย ทดลองในรูปแบบการสงเสริมการทํางาน 

2. การปฏิรูประบบบํานาญ มีระบบการเกษียนอายุแบบยืดหยุนในชวงอายุ 63-68 ป 
3. ออก พรบ. การจายเงินชดเชยช่ัวคราวแกสถานประกอบการท่ีจางแรงงานสูงอายุท่ีมี

คาจางตํ่า 
4. โครงการพิเศษ โครงการพฒันาสถานท่ีทํางาน โครงการสงเสริมสุขภาวะท่ีดีในการ

ทํางาน และการยืดอายกุารทํางาน โครงการใหการศึกษาอบรมแกประชากรวัยผูใหญ 
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 2.3.3 ประเทศไตหวัน 
สถานการณผูสูงอายุและผลกระทบ 

ไตหวันเปนอีกหนึ่งประเทศที่กําลังประสบสภาวะสังคมท่ีเคล่ือนสู “สังคมผูสูงอายุ” 
ประชากรผูมีอายุมากกวา 65 ปมีจํานวน 2.3 ลานคน ซ่ึงคิดเปนสัดสวน รอยละ 9.9 ของ
ประชากรท้ังหมดในป พ.ศ. 2549 โดยจากการรายงานของกระทรวงมหาดไทย (Ministry of 
Interior)1 และสถิติแหงชาติไตหวัน (National Statistics Republic of China) ตัวเลขสัดสวนนี้ได
มีการคาดการณวาจะกาวถึงรอยละ 10 และปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนตอต้ังแตป พ.ศ. 2550 เปนตนไป  
โดยในป พ.ศ. 2595 ตัวเลขคาดการณของสัดสวนประชากรผูสูงอายุจะสูงถึงรอยละ 36.3 ของ
ประชากรในประเทศ ตามแสดงในตารางท่ี 2.3 

 
ตารางท่ี 2.3  ขอมูลประชากรไตหวัน ป พ..ศ. 2522-2595 
 
ขอมูลประชากรไตหวัน 2522 2532 2542 2551 2556 2565 2595 
จํานวนประชากรทั้งหมด (คน) 14,479,314 20,156,587 22,092,387 23,054,000 23,440,000 23,879,000 22,007,000 
สัดสวน: อายุ 0-14 ป (%) 32.7 27.5 21.4 17.0 14.5 12.7 10.0 
สัดสวน: อายุ 15-64 ป (%) 63.2 66.5 70.1 72.6 73.9 69.6 53.7 
สัดสวน: อายุ 65 ปข้ึนไป (%) 4.1 6.0 8.4 10.4 11.6 17.7 36.6 
อัตราสวนการพึ่งพิง (ทั้งหมด) 58 5.0 43 38 n.a. n.a. n.a. 
อัตราสวนการพึ่งพิง(เด็ก 0-14 ป) n.a. n.a. n.a. 23.4 19.6 18.2 18.6 
อัตราสวนการพึ่งพิง(ผูสูงอายุ 65 ป+)    14.4 15.6 25.5 67.7 
ดัชนีผูสูงอายุ (Ageing index) 12.7 21.7 39.4 61.5 n.a. n.a. n.a.
อายุมัธยฐาน (ป) 22.5 26.8 31.6 36.3 n.a. n.a. n.a.
* 2008-2052 เปนคาประมาณการณ 
ที่มา National Statistics Republic of China [online]: http://eng.stat.gov.tw/, accessed in April 2010 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ministry of Interior, Taiwan (2007); Annual Interior Report cited in http://www.moi.gov.tw 



 

33 
 

แผนภาพท่ี 2.10 อัตราการเกิด อัตราเจริญพนัธุ และอายุขัยเฉล่ียเม่ือแรกเกิดไตหวนั 
 ค.ศ. 2522-2551 

 
ที่มา National Statistics Republic of China [online]: http://eng.stat.gov.tw/, accessed in April 2010 
 

การเปล่ียนแปลงในโครงสรางประชากรของไตหวันท่ีสัดสวนประชากรสูงวัยปรับเพิ่ม
สูงข้ึนในขณะท่ีฐานประชากรซ่ึงเปนคนในวัยเด็กและหนุมสาวกลับคิดเปนสัดสวนท่ีลดลงนั้น
มีสาเหตุและปจจัยอธิบายหลักท่ีคลายคลึงกับสถานการณท่ีเกิดกับประเทศพัฒนาแลวและ
ประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆซ่ึงกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุเชนกัน นั่นคือ อัตราการเกิดของประชากร
ท่ีตํ่า (decreasing total fertility rate: โดยมีอัตราเทากับ 1.05 ป พ.ศ. 2551) อายุขัยเฉล่ียของ
ประชากรที่ยืนยาวข้ึน (longer life expectancy: อายุขัยเฉล่ียของไตหวันในป พ.ศ. 2551 คือ 75.5 
ปและ 82.0 ปสําหรับประชากรชายและหญิงตามลําดับ) โดยท่ีมาและเหตุผลอธิบายการเกิดข้ึน
ของสองปจจัยนี้ ประกอบดวย ก) การเปล่ียนแปลงในโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศจาก
สังคมเกษตรสูสังคมอุตสาหกรรมและภาคบริการ ซ่ึงเปนผลใหความตองการมีบุตรเพื่อใชเปน
กําลังแรงงานในภาคเกษตรของครัวเรือนลดนอยลง ข) การศึกษาที่สูงข้ึนและการเขามามี
บทบาทท่ีเพิ่มมากข้ึนในตลาดแรงงานของผูหญิงไตหวัน โดยสงผลตอการตัดสินใจแตงงาน
และการมีบุตรของประชากรผูหญิงและครอบครัวหลังแตงงานแลว ซ่ึงผลกระทบหนึ่งท่ีเห็นได
ในปจจุบันคือ การลดลงในอัตราการแตงงานในขณะท่ีอัตราการหยารางเพ่ิมสูงข้ึน และ ค) การ

2522 2527 2532 2537 2542 2547 2551 
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เปล่ียนแปลงในลักษณะครอบครัวไตหวันจากครอบครัวขยายสูครอบครัวท่ีมีขนาดเล็กลง ซ่ึง
สงผลตอการตัดสินใจในการมีบุตรของคูแตงงานหนุมสาวท่ีตองทํางานท้ังคู ง) การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ตาขายความม่ันคงทางสังคม (social safety net) การพัฒนาในเทคโนโลยีทาง
การแพทยและความสามารถในการเขาถึงบริการทางสุขภาพท่ีดีข้ึนของประชาชนไตหวัน ซ่ึง
สงตออายุท่ียืนยาวข้ึนของประชากรโดยเฉล่ีย 

ผลกระทบท่ีเกิดจากการเคล่ือนสู สังคมผู สูงอายุ  ซ่ึงได มีการตั้ งขอสังเกตไว 
ประกอบดวย ผลกระทบตอสถานการรทางการคลังของรัฐบาลไตหวัน อันเปนผลมาจาก 
รายไดจากการเก็บภาษีท่ีมีแนวโนมนอยลงจากสัดสวนจํานวนประชากรวัยทํางานท่ีลดลง 
แนวโนมการเพ่ิมข้ึนในคาใชจายในการรักษาพยาบาลของประชากรสูงวัยท่ีรัฐบาลตองรวม
รับผิดชอบ ความชวยเหลือทางสังคมและเบ้ียยังชีพท่ีจําเปนแกผูสูงอายุท่ีจะเปนภาระเพิ่มมาก
ข้ึนแกรัฐบาล และแรงกดดันในคาใชจายของกองทุนบํานาญหลังเกษียณท่ีเพิ่มสูงข้ึน  

ในสวนผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม จะเปนในรูปของการลดลงในสัดสวน
ประชากรวัยทํางานของประเทศและอัตราการพึ่งพิง (dependency ratio) ท่ีมีแนวโนมเปนภาระ
ท่ีสูงข้ึนแกประชากรวัยทํางานของประเทศท่ีมีลดลงนั้น ท่ีตองรับผิดชอบและแบกรับภาระทาง
เศรษฐกิจของประชากรในวัยท่ีไมไดทํางานซ่ึงเพิ่มสูงข้ึนอันไดแก ประชากรวัยเด็กและ
ประชากรวัยทํางาน เม่ือ อัตราการพึ่งพิงคํานวนจากสัดสวนของประชากรวัยทํางานตอจํานวน
ประชากรอายุนอยกวา 15 ปบวกดวยจํานวนประชากรอายุมากกวา 65 ป พบวาอัตราการพึ่งพิง
ในประเทศไตหวันมีคาอยูท่ี 39 ในป พ.ศ. 2549 ซ่ึงลดลงจาก 45 ในป พ.ศ. 2539 โดยคาดการณ
วามีแนวโนมท่ีลดลงโดยเหลือเพียง 15 ในป พ.ศ. 2594 
 

1. ผูสูงอายุกับการทํางานและความทาทาย 

อายุเกษียณโดยเฉล่ียของแรงงานไตหวันคือ 60 ป ยกเวนลูกจาง พนักงานและครู 
อาจารยในหนวยงานและโรงเรียนภาครัฐท่ีสามารถเกษียณการทํางานไดจนถึง ณ อายุประมาณ 
75 ป โดยในปจจุบันรัฐบาลไดมีแผนการขยายอายุการทํางานของแรงงานกลุมนี้เพิ่มข้ึนเปน 85 
ป เพื่อเปนการลดภาระคาใชจายและลดแรงกดดันตอฐานะทางการคลังท่ีเพิ่มมากข้ึนในรูปของ
เงินบํานาญท่ีตองจายใหกับแรงงานหลังเกษียณและคาใชจายเพิ่มเติมในการรับลูกจางและ
พนักงานใหมเพื่อทดแทน 

โดยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ อัตราการมีสวนรวมของแรงงานผูสูงอายุ (ageing 
labor participation rate) ในไตหวันนับไดวาอยูในระดับปานกลาง แตมีแนวโนมท่ีลดลงท้ังใน
กลุมแรงงานผูสูงอายุวัย 60-64 ป และกลุมแรงงานผูสูงอายุวัย 65 ปข้ึนไป โดยในป พ.ศ. 2546 
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อัตราการมีสวนรวมของแรงงานผูสูงอายุ วัย 60-64 ป และวัย 65 ปข้ึนไป คือ 41.6 และ 9.8 โดย
ปรับตัวลดลงเหลือเพียง 34.0 และ 7.8 ในป พ.ศ. 2546 ตามลําดับ โดยสาเหตุและปจจัยท่ีสงผล
ตอแนวโนมการทํางานหรือการมีงานทําท่ีลดลงของแรงงานผูสูงอายุอันเปนความทาทายซ่ึง
รัฐบาลไตหวันไดใหความสําคัญไดมีการตั้งขอสังเกตไวในหลายดวยกัน เชน แนวโนมการ
เกษียณการทํางานกอนอายุท่ีกําหนด (early retirement) ท่ีเพิ่มมากข้ึน และการกีดกันแบงแยก
แรงงานวัยกลางคนและผูสูงอายุจากการทํางาน (discriminations against the middle and older 
age employee) ท่ีมีอยูในสถานท่ีทํางานและสถานประกอบการบางแหง 

 
2. นโยบายสาธารณะในดานตางๆ เก่ียวกับประชากรผูสูงอายุ 

ท่ีผานมา รัฐบาลไตหวันไดดําเนินนโยบายท่ีเกี่ยวของกับการดูแลและคุมครอง
ประชากรผูสูงอายุของประเทศ ในหลายรูปแบบและหลายดานดวยกัน โดยหลักๆ ไดแก 
นโยบายดานสวัสดิการและบริการทางสุขภาพ นโยบายดานความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และ
นโยบายดานแรงงานหรือการมีงานทําของผูสูงอายุ โดยนอกจากน้ีรัฐบาลไตหวันยังไดให
ความสําคัญตอนโยบายทางดานประชากรของประเทศภายใตสถานการณของประเทศที่กําลัง
เคล่ือนตัวเขาสูสภาพสังคมผูสูงอายุดวย 

นโยบายในรูปของโครงการเกี่ยวกับสวัสดิการแกผูสูงอายุ ไดมีการดําเนินการท้ังจาก
ในสวน รัฐบาลกลาง และรัฐบาลทองถ่ิน โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

ในสวนรัฐบาลกลาง 
 การชวยเหลือคาครองชีพแกประชาชนอาวุโสท่ีมีรายไดนอยถึงปานกลาง 

 การชวยเหลือคาครองชีพแกประชาชนอาวุโสท่ีพิการและมีรายไดนอยถึงปาน

กลาง 

 การชวยเหลือคาครองชีพแกทหารผานศึก 

 การชวยเหลือสวัสดิการแกเกษตรกรผูสูงอายุ 

 การชวยเหลือคาครองชีพและสวัสดิการแกประชาชนผูสูงอายุ และ 

 การชวยเหลือคาครองชีพและสวัสดิการแกผูสูงอายุท่ียากจน 

ในสวนรัฐบาลทองถ่ิน การดําเนินการโครงการดานสวัสดิการแกผูสูงอายุมีดังนี้ 
 การชวยเหลือสวัสดิการพิเศษแกเกษตรกรผูสูงอายุ 

 การชวยเหลือสวัสดิการและคาครองชีพพิเศษแกเกษตรกรผูสูงอายุ 

 เงินทุนเทศกาลวันผูสูงอายุ (Elder Day Festival Grants) และ 
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 เงินทุนเทศกาลพิเศษ (Special Festival Grants) 

ในสวนของบริการทางสุขภาพ ผูสูงอายุไตหวันท้ังหมดไดรับความคุมครองภายใต
โครงการประกันสุขภาพแหงชาติ (National Health Insurance Program) รวมท้ังความชวยเหลือ
เพิ่มเติมในดานอ่ืนๆ จากรัฐบาล ประกอบดวย ก) เงินประกันสุขภาพท่ีจายสมทบชวยเหลือจาก
รัฐบาลแกผูสูงอายุอายุต้ังแต 70 ปข้ึนไปที่มีรายไดปานกลาง ข) การบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน 
ค) การบริการดูแลผูสูงอายุชวงเวลากลางวัน (day care) ง) การบริการดานอาหารแกผูสูงอายุ
รายไดนอยถึงปานกลาง จ) บริการใหความคุมครองแกผูสูงอายุท่ีพักอาศัยโดยลําพังและบริการ
เลขหมายฉุกเฉิน ฉ) ความชวยเหลือดานท่ีอยูอาศัยแกผูสูงอายุท่ีมีรายไดนอย นอกจากนี้ในแผน
นโยบายท่ีช่ือวา “White Paper on Population Policy” ท่ีมีการประกาศในป พ.ศ. 2551 ไดมีการ
บรรจุแผนการดําเนินการในการชวยเหลือผูสูงอายุในรูปแบบของการกอต้ังสถานดูแลระยะยาว
แกผูสูงอายุท่ีพิการและชวยเหลือตนเองไมได (long term care facilities for the disabled aged) 
ในพื้นท่ีตางๆ  

ในดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผูสุงอายุ (Economic security for elderly) 
นโยบายและโครงการท่ีเกี่ยวของซ่ึงมีการดําเนินการในไตหวันประกอบดวย 

 ระบบบํานาญแหงชาติ (National Pension Plan) 

 การปฏิรูประบบบํานาญแรงงานหลังเกษียณ 

 ความชวยเหลือหรือคาลดหยอนทางภาษีแกผูสูงอายุ คาลดหยอนคาบริการ

ทางการแพทย เงินสบทบประกันสุขภาพและคาการศึกษาของบุตรหลาน 

 คาลดหยอนทางภาษี กรณีการจายสมทบเขาสูกองทุนบํานาญแรงงานโดย

สมัครใจ และ 

 การชวยเหลือทางสังคม (social allowances) ในดานตางๆแกผูสูงอายุ 

นอกจากนี้ ในป  พ .ศ .  2549 ในระหวางการจัดงานประชุม  เ ร่ือง  “Sustainable 
Development Conference for Taiwan” โดยรัฐบาลไตหวัน ไดมีการประกาศ แผนข้ันท่ีหนึ่ง 
ของรัฐบาล ท่ีมีช่ือวา ‘Big Warm Social Welfare Package” ซ่ึงเปนอีกความพยายามหนึ่งในการ
ใหความคุมครองทางดานเศรษฐกิจแกประชากรผูสูงอายุอยางเทาเทียมท่ัวประเทศ โดยภายใต
แผนขางตน รัฐบาลไดอนุมัติเงินจํานวน 194 พันลานเหรียญไตหวันเพื่อใชในการลดชองวาง
ทางเศรษฐกิจระหวางผูสูงอายุในเขตเมืองและชนบทของประเทศในรูปของการปรับปรุงการ
กระจายรายได เสริมสรางความเขมแข็งของระบบการดูแลผูสูงอายุและบริการสุขภาพในเขต
ชนบท 
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ในสวนของนโยบายดานแรงงานและการมีงานทําของผูสูงอายุ รัฐบาลไตหวันโดยสภา
กิจการแรงงาน (Council of labor Affairs) ไดมีการออกแผนนโยบายท่ีช่ือวา “Labor Policy 
White Paper in an Ageing Society” ในป พ.ศ. 2550 ซ่ึงเปนแผนนโยบายท่ีมีวัตถุประสงคใน
การสงเสริมการมีงานทําและเพ่ิมโอกาสในการไดเขารวมในตลาดแรงงานของผูสูงอายุใน
ไตหวันในประเด็นดานตางๆ ตามแนวคิด “Active and Productive Ageing” ขององคการ
อนามัยโลก (WHO Policy Framework; 2002) โดยมีหลักการสําคัญในการดําเนินการ 3 ดาน
ดวยกันดังตอไปนี้ 

 การมุงเนนขจัดอุปสรรคในการเขาสูตลาดแรงงานของผูสูงอายุและชวยเหลือ

แรงงานผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพในหางานและการไดมีงานทํา 

 การมุงเนนชวยเหลือผูสูงอายุท่ีมีความตองการโดยสมัครใจในการทํางานการ

บริการสาธารณะ 

 การมุ ง เนนชวยเหลือในการเพิ่มศักยภาพ  ความรูความสามารถและ

ประสิทธิภาพการทํางานแกแรงงานวัยกลางคนและแรงงานผูสูงอายุ 

 
3. รูปแบบและวิธีการในการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ 

ตามท่ีกลาวในสวนท่ีแลว เปาหมาย (goals) ท่ีสําคัญของแผนนโยบาย “Labor Policy 
White Paper in an Ageing Society” โดยสภากจิการแรงงานไตหวัน คือ สังคมไตหวนัท่ีมี 
“active ageing” และ “productive ageing” เพื่อบรรลุเปาหมายน้ีกลยุทธและรูปแบบโครงการใน
การสงเสริมการทํางานและการมีงานทําของผูสูงอายุไตหวันไดถูกบรรจอุยูภายใตแผนนโยบาย
นี้ ท้ังส้ิน 4 กลยุทธ และ 11 แผนการหลัก ซ่ึงสรุปไดดังตอไปนี ้
กลยุทธท่ี 1:  กลยุทธเพื่อการปฏิรูประบบ (Strategies for system reform) 

แผนการ 1: สงเสริม ปรับแกไข ปรับปรุง และศึกษากฏหมาย ขอบังคับตางๆเพ่ือ
เปนรากฐานท่ีสําคัญตอการปฏิรูประบบตางๆ 

แผนการ 2:  ทบทวนระบบการเกษยีณการทํางานท่ีมีในปจจุบัน และจัดต้ังระบบ
การเกษยีณการทํางานแบบคอยเปนคอยไปและการเกษยีณอายุลาชา (gradual retirement system 
and delayed retirement system) 

แผนการ 3: ทบทวนระบบเงินรายไดรายป (annuity system) ท่ีมีในปจจุบันเพื่อ
สงเสริมความเทาเทียมเปนธรรมในสังคม (social fairness) 
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แผนการ 4:  ขจัดการกดีกันแบงแยกทางอายุเพื่อสรางบรรยากาศการทํางานท่ีเปน
มิตรแกผูสูงอาย ุ
กลยุทธท่ี 2:  กลยุทธเพื่อการสรางแรงจูงใจแกนายจางและตอบสนองความตองการแรงงาน 

(Strategies for employer incentives and meeting labor demand) 
 แผนการ 5: สรางแรงจูงใจเพื่อสงเสริมความต้ังใจในการจางงานอยางตอเนื่อง
ของนายจาง 
 แผนการ 6:  ชวยเหลือนายจางในดานตางๆเพื่อเพิ่มความตองการ ความเต็มใจใน
การจางงานแรงงานวยักลางคนและแรงงานสูงอาย ุ
กลยุทธท่ี 3:  กลยุทธเพื่อการสรางความรวมมือในการใหบริการระหวางภาครัฐและภาค
ประชาสังคม (Strategies for service cooperation between government and civil society) 
 แผนการ 7:  สนับสนุน สงเสริมหนวยงานหรือองคกรท่ีมีในปจจุบันซ่ึงทํางานใน
ดานการบริการการจางงานท้ังในภาครัฐและเอกชนเพ่ือพฒันากลไกการหางานและการให
คําปรึกษาเพกีย่วกับการจางงานท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
 แผนการท่ี 8:  จัดหาชองทางการฝกอบรมอาชีพท่ีหลากหลายเพ่ือเพิ่มศักยภาพใน
การทํางานแกแรงงานวยักลางคนและแรงงานสูงอาย ุ
กลยุทธท่ี 4:  กลยุทธเกี่ยวกบัอาชีพแรงงานและการตอบสนองความตองการการมีงานทํา 

 (Strategies for labor career and meeting employment demand) 
แผนการท่ี 9:  การสรางโอกาสทางการทํางานท่ียืดหยุนมีความหลากหลายท่ี

สอดคลองกับวิถีการดํารงชีวิตและความตองการของแรงงานวยักลางคนและแรงงานสูงอาย ุ
แผนการท่ี 10:  การสรางศูนยสงเสริมความสามารถประชากรผูสูงอายุในพื้นท่ีตางๆ

ท่ีเขาถึงไดงายและเปนแหลงรวบรวมขอมูลท่ีเปนประโยชนและสําคัญ 
แผนการท่ี 11:  การสงเสริมโครงการการศึกษาในรูปแบบของการเรียนรูตลอดชีวิต 

(life long learning) การวางแผนอาชีพ และการเตรียมตัวเขาสูชีวิตหลังเกษียณของแรงงาน 
 

4. แนวทางการปฏิรูปเพิ่มเติมเพื่อการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอาย ุ

แนวทางการดําเนินงานเพื่อสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุท่ียังคงอยูในชวงของการ
พิจารณาและไดมีการดําเนินการไปแลวบางสวน ตามที่ไดทบทวน จะเปนในสวนของความ
พยายามในการเล่ือนอายุเกษียณการทํางานในประเทศจากเดิมในปจจุบันท่ี 60 ปใหเปนในชวง
อายุท่ีสูงข้ึน ขอคิดเห็นในการเพิ่มเกณฑอายุท่ีสามารถเร่ิมรับสิทธิประโยชนจากระบบบํานาญ
ใหสูงข้ึนเพื่อปองกันและลดแรงจูงใจในการเกษียณการทํางานกอนอายุท่ีกําหนด (early 
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retirement) หรือแมแตการยกเลิกการเกษียณการทํางานกอนอายุท่ีกําหนด การสงเสริมใหมีการ
เกษียณการทํางานลาชาหรือภายหลังอายุท่ีกําหนด (delayed retirement) และการเกษียณการ
ทํางานอยางคอยเปนคอยไป (gradual retirement) 
 
 สรุปรูปแบบการสงเสริมการทํางานของประเทศไตหวัน 
 

1. การออกนโยบายแรงงานในสมุดปกขาวสําหรับสังคมผูสูงวัย โดยมีกลยุทธการ
ทํางาน 4 กลยทุธ คือ 

1.1  การปฏิรูประบบการเกษยีนอายุการทํางาน (แบบคอยเปนคอยไป การยืดอายุ
เกษยีน และการลดแรงจูงใจในการเกียนอายุกอนกําหนด 

1.2  การสรางแรงจูงใจแกนายจาง 
1.3  การสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคประชาสังคม 
1.4  การสรางโอกาสการทํางาน สรางงานท่ีมีความยดืหยุน หลากหลาย สนับสนุน

ขอมูลขาวสาร เพื่อการเขาถึงแหลงงาน และการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
 2.3.4 ประเทศเกาหลีใต 

สถานการณผูสูงอายุและผลกระทบ 

ประเทศเกาหลีใตเปนอีกหนึ่งประเทศซ่ึงกําลังประสบกับขอกังวลในดานการเปล่ียนแปลง
โครงสรางประชากร โดยเฉพาะในประเด็นการเคล่ือนตัวของประชากรภายในประเทศเขาสู
สภาวะ “สังคมผูสูงอายุ” ในป พ.ศ. 2548 ประเทศเกาหลีถือไดวายังเปนสังคมของหนุมสาววัย
ทํางาน สัดสวนประชากรผูสูงอายุ (อายุมากกวา 65 ปข้ึนไป) เทียบกบัจํานวนประชากรทั้งหมด
ของประเทศคิดเปนเพยีงรอยละ 9 ซ่ึงตํ่ากวาสัดสวนของผูสูงอายุในประเทศพัฒนาแลวสวน
ใหญซ่ึงคิดเปนประมาณรอยละ 15 (UN, 20042) ของประชากร อยางไรก็ตาม จากการประมาณ
การณการเปล่ียนแปลงประชากรที่ไดมีการศึกษา โดยสํานักงานสถิติแหงชาติประเทศเกาหลีใต 
(Korea National Statistical Office3) ตามท่ีแสดงไวในตารางท่ี 2.2 พบวาสัดสวนผสูงอายุนี้จะมี
การปรับตัวสูงข้ึนอยางรวดเร็วโดยในป พ.ศ. 2593 คาดการณวาจะคิดเปนกวา 1 ใน  3 ของ

                                                 
2 World Population Prospects: The 2004 Revision 2 (UN Population Division 2005) 

3Korean Statistical Information System (KOSIS); online:  http://www.kosis.kr/eng/index.html 
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ประชากรทั้งหมดของประเทศ (รอยละ 38) ซ่ึงเปนระดับท่ีสูงกวาสัดสวนประมาณการณของ
ประเทศพัฒนาแลวซ่ึงเฉล่ียอยูท่ีประมาณ รอยละ 27 ถึง 30 

สาเหตุการเพิ่มสัดสวนประชากรผูสูงอายุในประเทศเกาหลีใตอยางรวดเร็ว มีลักษณะท่ี
สามารถอธิบายไดคลายคลึงกับสถานการณท่ีกําลังเกดิข้ึนในประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะในกลุม
ประเทศท่ีพัฒนาแลว นัน้คือ จากการลดลงในอัตราการเกิดและอัตราเจริญพันธุ (lower crude 
birth rate: CBR and fertility rate) ของประชากร และการมีอายุขัยท่ียืนยาวข้ึนของประชากร 
(longer life expectation) (แผนภมิูท่ี 1.10) สาเหตุแรกนั้นเปนผลสืบเนื่องจากการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมหลายในหลายดานของประเทศ อาทิ เชน แนวโนมอายใุนการแตงงาน
และมีบุตรของคนหนุมสาวท่ีอยูในชวงอายุท่ีสูงข้ึน อันเปนผลจากการเปล่ียนแปลงของ
สถานภาพผูหญิงทางสังคมท่ีมีการทํางานนอกบานของผูหญิงจํานวนสูงมากและวฒันธรรมการ
หยุดทํางานหลังแตงงานของผูหญิงเพื่อการเปนแมบานท่ีนอยลง การเปล่ียนแปลงในรูปแบบ
ครอบครัวจากครอบครัวขยาย (extended family) เปนรูปแบบครอบครัวเดีย่ว (single family) ท่ี
ทําใหโอกาสในการไดรับการชวยเหลือในการชวยดูแลเล้ียงดูบุตรของคูหนุมสาวจากพอแม ก็
เปนอีกปจจัยหนึ่งในการตัดสินใจชะลอการมีบุตรและสงผลตอการลดลงในอัตราการเกิดของ
ประเทศ ในสวนสาเหตุท่ีสอง การมีอายุท่ียืนยาวข้ึนของประชากรนัน้เปนผลมาจากการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีทําใหประชาชนสวนใหญมีรายได ซ่ึงสะทอนถึงคุณภาพชีวิตใน
ดานตางๆสุขภาวะและความสามารถในการอุปโภคบริโภคท่ีดีข้ึน และพัฒนาการทางดาน
เทคโนโลยีสุขภาพท่ีกาวหนายิ่งข้ึนรวมถึงความสามารถในการเขาถึงบริการทางสุขภาพท่ี
จําเปนของประชาชนท่ีไดรับการปรับปรุงใหดีข้ึน 
 
ตารางท่ี 2.4 ขอมูลประชากร ประเทศเกาหลีใต ป พ.ศ. 2513 - 2593 
ขอมูลประชากร ประเทศเกาหลีใต 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

จํานวนประชากรท้ังหมด (คน) 32,240,827 38,123,775 42,869,283 47,008,111 48,874,539 49,325,689 48,634,571 46,343,017 42,342,769

สัดสวน: อายุ 0-14  ป (%) 42.5 34 25.6 21.1 16.2 12.4 11.4 10.3 8.9

สัดสวน: อายุ 15-64  ป (%) 54.4 62.2 69.3 71.7 72.9 72 64.4 57.2 53

สัดสวน: อายุ 65 ปข้ึนไป (%) 3.1 3.8 5.1 7.2 11 15.6 24.3 32.5 38.2

อตัราสวนการพ่ึงพิง (ท้ังหมด) 83.8 60.7 44.3 39.5 37.2 38.9 55.4 74.7 88.8

อตัราสวนการพ่ึงพิง (เด็ก 0-14 ป) 78.2 54.6 36.9 29.4 22.2 17.2 17.7 18 16.8

อตัราสวนการพ่ึงพิง (ผูสูงอาย ุ65 ปข้ึน 5.7 6.1 7.4 10.1 15 21.7 37.7 56.7 72

ดัชนีผูสูงอาย ุ(Ageing index) 7.2 11.2 20 34.3 67.7 125.9 213.8 314.8 429.3

อายุมัธยฐาน (ป) 18.5 21.8 27 31.8 38 43.8 49 53.4 56.7  
ท่ีมา: Korea National Statistical Office (KNSO): accessed in April 2010 

2513 2523 2533 2543 2553 2563 2573 2583 2593 
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แผนภูมิท่ี 2.11 อัตราการเกิด อัตราเจริญพนัธุและอายุขัยเฉล่ียเม่ือแรกเกิด ประเทศเกาหลีใต     
                  พ.ศ. 2513-2548  

 
ท่ีมา: Korea National Statistical Office (KNSO): accessed in April พ.ศ. 2553 
 

ผลกระทบจากการเคล่ือนเขาสูสภาพสังคมผูสูงอายุของประเทศเกาหลีใตอยางรวดเร็ว
นี้ท่ีไดมีการคาดการณและต้ังขอกังวล สามารถสรุปไดเปนประเด็นหลักๆจากการทบทวน
ดังตอไปนี ้

ทางดานผลกระทบตอตลาดแรงงานและการจางงาน มีการคาดการณวาในป พ.ศ. 2593
ประเทศจะประสบกับการลดลงของประชากรวัยทํางานหรืออุปทานแรงงาน (decreasing labor 
supply) อยางมากโดย สูญเสียประชากรในวัยทํางานสูงถึง 1 ใน 3 ท่ีมีอยูในปจจบัุนและกวา
คร่ึงหนึ่งของกาํลังแรงงานท่ีเหลืออยูจะอยุในชวงอายุท่ีมากกวา 50 ป ทางดานผลกระทบทาง
เศรษฐกิจของครัวเรือน พบวา อัตราการพึ่งพิงจะปรับตัวสูงข้ึนอยางมาก (higher dependency 
rate)  ซ่ึงสะทอนถึงภาวะภาระทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มมากข้ึนตอครอบครัวในการดแูลเกื้อหนนุ
ผูสูงอายุ โดยในป พ.ศ. 2593สัดสวนจํานวนผูสูงอายุตอเด็กท่ีมีในครอบครัวคิดเปน 3 ตอ 1 โดย
ประชากร 2 ใน 5 คนของประเทศเกาหลีใตจะเปนผูสูงอายุ โดยแรงงานเกาหลีหนึ่งคนจะตอง
แบกรับภาระหนาท่ีทางเศรษฐกิจในการดแูลผูสูงอายุหนึ่งคน หรือคิดเปนอัตรา 1 ตอ 1  

2513 2518 2523 2528 2533 2538 2543 2548 
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ในดานผลกระทบทางการคลังของประเทศ มีการคาดการณวาภาระทางการคลังของ
รัฐบาลจะสูงข้ึนอยางรวดเร็วโดยเฉพาะในสวนคาใชจายทางดานสวัสดกิารและคาใชจายทาง
สุขภาพแกกลุมผูสูงอายุ ในขณะท่ีความสามารถในการหารายไดกลับมีนอยลงเน่ืองมาจากการ
จัดเก็บภาษีท่ีไดนอยลงอันเปนผลจากการลดลงในสัดสวนประชากรวัยทํางานท่ีมีความสามารถ
ในการจายภาษี ภายใตสภาพการณท่ีเปนอยูในปจจุบัน (realistic scenario) ไดมีการประมาณ
การณและพบวา ภาระทางการคลังของรัฐบาลในการดแูลประชากรผูสูงอายุในประเทศเกาหลี
ใต จะคิดเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 25 ของ GDP ของประเทศ ในป พ.ศ. 2593 

ประเด็นผลกระทบและปญหาในดานอ่ืนๆ ท่ีมีความนาสนใจเชนกัน ไดแก ประเด็น
ความไมม่ันคงทางเศรษฐกิจ ทางรายไดและทางสังคมของผูสูงอายุ (economic/ income and 
social insecurity of the elderly) โดยในปจจุบันพบวา อัตราความยากจน (poverty rate) ของ
ผูสูงอายุอยูในระดับท่ีสูงกวาอัตราความยากจนของประชากรหนุมสาวหรือในวยัทํางานถึง 3 
เทา อีกท้ังในเชิงสังคม การเกื้อหนุนทางสังคมตอกลุมผูสูงอายุก็มีแนวโนมท่ีลดลงโดยพบวา 
สัดสวนผูสูงอายุท่ีพักอาศัยอยูกับลูกหลานมีการปรับตัวลดลงอยางมากจากรอยละ 81 ในป ค.ศ. 
1980  เหลือเพยีงรอยละ 44 ในป พ.ศ. 2548 
 

1. ผูสูงอายุกับการทํางานและความทาทาย 

เทียบกับประเทศพัฒนาแลวประเทศอื่น อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของ
ผูสูงอายุในประเทศเกาหลีใตถือวาอยูในระดับท่ีสูง แตอัตราน้ีมีแนวโนมท่ีลดตํ่าลงในอนาคต
โดยจุดเร่ิมของการเปล่ียนแปลงนับไดวาเปนผลกระทบตอเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจในป ค.ศ.
1997 และสาเหตุจากแนวโนมการเกษียณจากการทํางานในชวงอายุท่ีคอนขางตํ่าของแรงงาน
เกาหลีใต อายุเกษียณท่ีแนะนํา (recommended retirement age) โดยรัฐบาลตามพ.ร.บ.สงเสริม
การมีงานทําของแรงงาน (Worker Employment Promotion Act) นั้นอยูที่ต้ังแต 60 ปข้ึนไป แต
เนื่องจากไมไดมีการกําหนดในเชิงขอบังคับท่ีมีการกําหนดโทษ ทําใหในทางปฏิบัติ การเกษียณ
โดยท่ัวไปของแรงงานท่ีเกิดข้ึนนั้นอยูในชวงอายุท่ียังนอยโดย พบวา มัธยฐานของอายุเกษียณ
แรงงานอยูท่ีประมาณ 56 ป โดยแรงงานผูหญิง เปนกลุมท่ีมีอายุเกษียณโดยเฉล่ียท่ีตํ่ากวา
แรงงานชาย โดยอยูในชวงอายุ 40 ปตอนปลาย ถึง50 ปตอนตน 

 
จากการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศและ

แนวโนมขางตน ผลกระทบและความทาทายท่ีรัฐบาลและหนวยงานท่ีกํากับดูแลนโยบาย



 

43 
 

เกี่ยวกับผูสูงของประเทศใหความสําคัญและต้ังขอสังเกตเพื่อการเตรียมการรับมือปองกันไวใน
ดานตางๆ ประกอบดวย 

ความทาทายเชิงนโยบายในการดูแลสวัสดิการข้ันตํ่าของประชากรผูสูงอายุโดยท่ีตอง
ไมเปน ภาระท่ีสูงเกินความสามารถของรัฐบาลในระยะยาว  

ความทาทายในดานการเพิ่มพูนโอกาสในการไดมีงานทําท่ีมีคุณภาพของผูสูงอายุ ใน
ปจจุบันประสิทธิภาพการผลิตและการทํางานของผูสูงอายุเกาหลีใตถือวายังอยูในระดับท่ีตํ่า  
โดยงานท่ีผูสูงอายุไดรับการจางงานสวนใหญมีลักษณะเปนงาน non-standard job ซ่ึงให
ผลตอบแทนและคาแรงท่ีตํ่า โดยพบวา ในภาพรวมอัตราคาจางเฉล่ียท่ีผูสูงอายุไดรับคิดเปน
เพียงรอยละ 60 ของอัตราคาจางของการจางงานโดยท่ัวไป หรือการจางงานปกติ (regular 
employment) นอกจากนี้ จากการที่วัฒนธรรมการจางงานในประเทศเกาหลีใต ไมมีลักษณะ
ของการจางงานตลอดชีพ (lifetime employment) เหมือนท่ีมีในประเทศญ่ีปุน ทําใหความไม
ม่ันคงทางอาชีพตอแรงงานผูสูงอายุ (high risk of jobless) ถือวาอยูในระดับท่ีสูง  

ความทาทายในดานความจําเปนตอการปฏิรูปและปรับปรุง ระบบบํานาญแหงชาติ 
(National Pension System: NPS) เพื่อรับมือตอแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของประชากรผูสูงอายุและ
รองรับความตองการความชวยเหลือท่ีมากข้ึนของผูสูงอายุในประเทศ โดยในป พ.ศ. 2593 ไดมี
การคาดการณวา รายจายหรือตนทุนในการจายสิทธิประโยชนของ NPS จะสูงถึง รอยละ 7.3 
ของ GDP ประเทศ ในขณะท่ีปจจุบันคิดเปนเพียงประมาณ รอยละ 0.4 นอกจากนี้ภายใต
สถานการณท่ีเปนอยูระบบบํานาญแหงชาติยังพบวาไมครอบคลุมผูสูงอายุท้ังหมดโดยเฉพาะ
กลุมผูสูงอายุท่ีมีรายไดนอยและยากจนซ่ึงไมสามารถจายเบ้ียสมทบได อีกท้ัง ยังมีความไมเปน
ธรรมในบางมิติของสิทธิประโยชนท่ีไดมีการจัดสรร โดยพบวามีลักษณะ pro-rich คือมีความ
โนมเอียงไปทางกลุมแรงงานเกษียณและผูสูงอายุท่ีมีรายไดสูงมากกวากลุมท่ีมีรายไดนอย  

ความทาทายในดานวัฒนธรรมการทํางานในตลาดจางงานและองคกรในประเทศ
เกาหลีใตซ่ึงพบวาไมเอ้ือตอการมีงานทําหรือการจางงานในกลุมผูสูงอายุ และเปนปจจัยสาเหตุ
หนึ่งของการเกษียณจากการทํางานในชวงอายุท่ียังนอย (young age retirement) และการเกษียณ
กอนอายุเกษียณท่ีกําหนด (early retirement) ของแรงงานเกาหลีใต  
 

2. การปฏิรูปในเชิงนโยบาย (Policy reform) ในดานการมีงานทําของผูสูงอายุ 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ สามารถกลาวไดวา ประเทศเกาหลีใตไดให
ความสําคัญอยางตอเนื่องในระดับนโยบายตอประเด็นปญหา ขอกังวลและผลกระทบจากการ
เขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศเปนอยางมากในการเตรียมตัวรับมือและมาตรการท่ีจาํเปนเพื่อ
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รองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกดิข้ึน การมงีานทําและสภาพการทํางานของผูสูงถือเปนหัวขอ
หนึ่งซ่ึงไดรับความสนใจและลําดับความสนใจตนๆ  

นับต้ังแตตนทศวรรษ พ.ศ. 2513 รัฐบาลเร่ิมไดใหความสนใจในประเด็นผูสูงอายุ แม
ไมถึงในระดับท่ีมีการใหความตระหนกัอยางจริงจัง แตก็ไดมีการออกมาตรการนโยบายที่
เกี่ยวของในรูปแบบตางๆ เชน การใหความชวยเหลือดานการดูแลพยาบาล (nursing care) แก
กลุมประชาชนท่ีตองการความชวยเหลือ (assistance needing groups) โครงการประกันสุขภาพ
แกประชาชนทั่วไป และโครงการการใหความชวยเหลือสาธารณะแกประชาชนกลุมตางๆ ซ่ึง
รวมถึงกลุมผูสูงอายุดวย  

ชวงทศวรรษท่ี พ.ศ. 2523 ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับผูสูงอายุเร่ิมไดรับการตระหนกัถึง
อยางจริงจัง โดยเฉพาะในเร่ืองของความไมม่ันคงในรายไดหลังเกษียณของกลุมแรงงานและ
ประชากรผูสูงอายุ ซ่ึงเปนท่ีมาของการกอต้ัง “ระบบบํานาญแหงชาติ” (National Pension 
System) ข้ึนตาม “กฏหมายบํานาญแหงชาติ” (National Pension Law) ในป พ.ศ. 2531 โดย
ในชวงเวลาเดียวกัน มาตรการเกี่ยวกับการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุท่ีเปนรูปธรรมไดมี
การดําเนนิการข้ึนเปนคร้ังแรก โดยกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ (Ministry of Health 
and Welfare) ซ่ึงไดกอต้ัง “ธนาคารงานผูสูงอายุ” (Elderly Job Bank ซ่ึงไดเปล่ียนช่ือเปน  
“ศูนยการจางงานผูสูงอายุ” Elderly Employment Center ในป พ.ศ. 2520) และจัดทําโครงการ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแกผูสูงอายุ  (Elderly Workshop Programme) ซ่ึงเปนไปภายใต 
“กฏหมายสวสัดิการผูสูงอายุ” (Elderly Welfare Law) ในชวงเวลานี ้ไดเร่ิมมีการจดัต้ังสถาบัน
การดูแลผูสูงอายุ ในพืน้ท่ีตางๆของประเทศ  เชนกัน โดยเร่ิมจากการเนนใหการบริการและ
ความชวยเหลือโดยไมคิดคาใชจายแกกลุมผูสูงอายุท่ียากจนกอนในป พ.ศ. 2524 โดยไดขยาย
ขอบเขตไปยังกลุมผูสูงอายุท่ีมีรายไดปานกลางและรายไดสูง ซ่ึงเปนลักษณะท่ีมีการเรียกเก็บคา
รักษาพยาบาลและการดแูล ในป พ.ศ. 2532 และ พ.ศ. 2536 ตามลําดับ 

ภายใต NPS ท่ีไดกอต้ังข้ึนในป พ.ศ. 2531  Old Age Allowance หรือ OAA มีลักษณะ
เปนสวนกองทุนเพื่อการชวยเหลือดานคาครองชีพแกผูสูงอายุรายไดนอย ซ่ึงเร่ิมดําเนินการ
ต้ังแตป พ.ศ. 2534 โดยภายหลังในป พ.ศ. 2540 ไดมีการปรับเปล่ียนความชวยเหลือใหเปนใน
ลักษณะ กองทุนเพื่อชดเชยความไมเปนธรรมในการไดรับสิทธิประโยชนจากระบบบํานาญ
ของกลุมแรงงานเกษยีณบางกลุม ซ่ึงไดแก กลุมรายไดนอย และกลุมท่ีแมจะมีรายไดมากกวา
เสนความยากจน  (poverty line) แตตํ่ากวา รอยละ 65 ของ รายไดเฉล่ียตอเดือนของแรงงานใน
เขตเมืองของประเทศ   
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จากปญหาการกําหนดอายุเกษียณของสถานประกอบการตางๆ ในประเทศเปนในชวง
อายุท่ีคอนขางตํ่า โดยเฉล่ียอยูท่ี 55 ป ทําใหแรงงานที่มีอายุมากท่ียงัตองการทํางานอยูไดรับ
ผลกระทบในการใหถูกออกจากงานหรือไมงานทํา เพื่อเปนการสงเสริมและกระตุนใหเกิดการ
มีงานทําท่ีมากข้ึนในกลุมผูสูงอายุ ในป พ.ศ. 2534 ประเทศเกาหลีใตจึงไดมีการออก
พระราชบัญญัติ ฉบับหนึ่งช่ือวา “พ.ร.บ. วาดวยการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ” (Aged 
Employment Promotion Act: AEPA) ซ่ึงเปน พ.ร.บ. ท่ีมีจุดมุงหมายเพื่อสราง comprehensive 
framework รวมถึงมาตรการตางๆท่ีจําเปน โดยมาตรการท่ีไดมีการกําหนดออกมาประกอบดวย  

 มาตรการสงเสริมโอกาสในการมีงานทําของผูสูงอายุ โดยมุงเนนบทบาทของ

ภาครัฐและภาคีเครือขายทางสังคม 

 มาตรการการอุดหนุนทางดานคาจางแกแรงงานผูสูงอายุ  

 มาตรการระบบโควตาแบบสมัครใจสําหรับสถานประกอบการขนาดใหญใน

การจางงานแรงงานท่ีปนผูสูงอายุ  

 มาตรการสงเสริมการจางงานเฉพาะดาน (specialized employment) แก

ผูสูงอายุท่ีตองการมีงานทํา และ 

 การดําเนนิงานดานโครงการฝกอบรมอาชีพ ใหแกกลุมผูสูงอายุ  

 
นอกจากนี้ในพ.ร.บ. ฉบับนี้ยังไดมีการออกมาตรการและแนวทางในการ ปฏิรูประบบ

บํานาญแหงชาคิ หรือ NPS โดยมุงเนนในเร่ืองของ ความยั่งยืนทางการเงิน (financial 
sustainability) ของระบบภายใตแรงงกดดันจากการเพิม่ข้ึนของจํานวนผูสูงอายุ แรงงานหลัง
เกษยีณ และแรงงานท่ีเกษยีณกอนอายุเกษยีณท่ีกําหนด (mandatory retirement age) รวมถึง
คาใชจายหรือตนทุนการจดัสรรสิทธิประโยชนตอหวัท่ีมีแนวโนมเพิม่สูงมากข้ึนในอนาคต 

ในป พ.ศ. 2540 ไดมีการปรับปรุง “กฏหมายสวัสดกิารผูสูงอายุ” (Elderly Welfare 
Law) โดยไดใหความสําคัญเพิ่มเติมกับการอํานวยความสะดวกและการใหบริการสวัสดิการใน
ดานตางๆ แกผูสูงอายุ 4 ดานดวยกนั ประกอบดวย 

 การบริการสวสัดิการดานท่ีพักอาศัย (Housing welfare facilities) 

 การบริการสวสัดิการดานการดูแลรักษาพยาบาล (Health care facilities) 

 การบริการสวสัดิการดานการดูแลโดยชุมชน (Community care facilities) 

 การบริการดานการใชเวลาวาง (Leisure facilities) 
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ในชวงไมกี่ปท่ีผานมา The Presidential Committee on Ageing Society and Population 
Policy ไดจดัทําเอกสารเกีย่วกับการคาดการณสถานการณระยะยาวของประเทศ ท่ีมีช่ือวา 
“Vision 2020” หรือ “วิสัยทัศน 2020” ข้ึนโดยไดมีการรวมประเด็นและขอเสนอแนะเชิงกลุยทธ
ของประเทศเกีย่วกับสถานการณการทํางานและการมีงานทําของผูสูงอายุ สถานการณโครงสราง
ประชากรในสภาพสังคมผูอายุของประเทศ ไวดวย เชน การเพิ่มอายุเกษยีณใหนานข้ึน และ การ
เพิ่มอัตราการเกิดของประชากรในประเทศ โดยท่ีเปนการดําเนนิงานในเชิงรูปธรรมดาน
นโยบาย คือในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 ไดมีการจดัทํา “แผนผูสูงอายุระยะเวลา 5 ป” (5-year 
Ageing Plan) โดยภายใตแผนระยะเวลา 5 ปนี้ไดมีการกําหนดและออกมาตรการทีเ่กี่ยวของใน
หลายดานดวยกัน เพื่อจัดการและรองรับขอกังวลตาง ๆ ในประเดน็ซ่ึงเกี่ยวของกับผูสูงอายุ 
รวมถึงมาตการในดานการสงเสริมมีงานทํา และปรับปรุงสภาพการทํางานรวมถึงคุณภาพของ
ผูสูงอายุใหดีข้ึน มาตรการที่นาสนใจในประเด็นนี้ ประกอบดวยมาตรการการใหเงินอุดหนนุ 
(subsidies) แกสถานประกอบการ หรือบริษัทท่ีมีการจางงานผูสูงอายุ หรือ สนับสนุนการ
ทํางานตอไปของลูกจางซ่ึงเขาสูการเปนผูสูงอาย ุ มาตรการการปฏิรูประบบการเกษียณอายกุาร
ทํางาน (retirement system)และระบบบํานาญแหงชาติ (NPS)  มาตรการเสริมสรางความ
เขมแข็งในดาน safety net แกผูสูงอายุ มาตรการเกื้อหนุนในดานตางๆแกผูสูงอายุท่ีมีรายไดตํ่า 
มาตรการสงเสริมโครงการการดูแลระยะยาวแกผูสูงอายุ (long term care for the elderly) 
 

3. รูปแบบและวิธีการในการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ 

การสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ ถือเปนประเดน็สําคัญหนึ่งท่ีประเทศเกาหลีใตให

ความสําคัญในระดับนโยบาย โดยพบวามีการบรรจุมาตรการตางๆท่ีเกี่ยวของอยูภายใต

โครงการผูสูงอายุของประเทศท่ีเกี่ยวกับการรักษาระดับรายได (Income maintenance 

programmes) ซ่ึงเปน หนึง่ใน ส่ี โครงการหลักท่ีเกีย่วของกับผูสูงอายุท่ีมีในปจจบัุน โดยอีก

สามโครงการ ประกอบดวย โครงการดานการรักษาพยาบาล (Health care programmes) 

โครงการดานท่ีอยูอาศัย (Housing programmes) และโครงการดานบริการสังคม (Social service 

programmes) 

ภายใตโครงการการรักษาระดบัรายไดของผูสูงอายุ โครงการยอยหรือประเด็นแผนงาน

ในดานตางๆท่ีเกี่ยวของประกอบดวยท้ังส้ิน 6 ดานดวยกัน คือ 1) ระบบบํานาญสาธารณะ 

(Public pensions) 2) โครงการการใหควาชวยเหลือเกื้อกูลสาธารณะ (Public assistance 
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programme) 3) ระบบบํานาญเพ่ือผูสูงอายุโดยไมตองจายเงินสมทบ (Elder-respect Pension) 4) 

โครงการคาลดหยอนแกประชาชนอาวุโส (Senior discount programme) และ 5) โครงการการ

สงเสริมการจางงานผูสูงอายุ (Employment promotion programme) และ 6) โครงการสิทธิ

ประโยชนหลังการเกษยีณ (Retirement Benefit Programme)  

เม่ือพิจารณาทบทวนโครงการยอย/ แผนงานในการสรางและรักษาระดับรายไดของ

ผูสูงอายุดานท่ี 5) หรือดานการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ สามารถสรุปรูปแบบและวิธีการใน

การสงเสริมการมีงานทําท่ีไดมีการดําเนนิการท้ังส้ิน 5 ลักษณะดวยกัน โดย 2 ลักษณะอยูภายใต

การกาํกับดแูลของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ และ 3 ลักษณะภายใตการกํากับดูแล

ของกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้  

ภายใตการกํากับของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ 

1) การจัดต้ัง “ศูนยการจางงานผูสูงอายุ” (Elderly Employment Center) เปน

ลักษณะการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุโดยใชรูปแบบการสรางชองทางการติดตอกัน

ระหวางนายจางท่ีมีความยนิดีหรือความตองในการจางงานผูสูงอายุ และกลุมผูสูงอายุท่ีมีความ

ตองการในการทํางานหรือตองการมีงานทํา ผานสถานท่ีหรือส่ือกลางท่ีเปนศูนยการจางงาน

เฉพาะสําหรับแรงงานผูสูงอาย ุ

2) การดําเนนิงาน โครงการศูนยอบรมเชิงปฏิบัติการผูสูงอายุ (Elderly Workshop 

Programmes) เปนลักษณะการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุโดยการจดัต้ังศูนยอบรมเชิง

ปฏิบัติการใหเปนสถานท่ีอบรมเชิงปฏิบัติการหรือจุดศูนยกลางท่ีเปดโอกาสใหผูสูงอายุไดเขา

มามีสวนรวมในการทํางานรวมกันโดยไดรับผลตอบแทนในรูปคาจางหรือคาแรงจากการเขามา

ปฏิบัติงานดวย 

ภายใตการกํากับของกระทรวงแรงงาน ประกอบดวยรูปแบบการสงเสริมในสาม

ลักษณะดวยกนั ซ่ึงท้ังหมดเปผลตอเนื่องเชิงนโยบายท่ีเกิดจากการเร่ิมบังคับใช “กฏหมายการ

สงเสริมการจางงานแรงงานผูสูงอายุ” หรือ The Older Worker Employment Promotion Law 

ในป พ.ศ. 2535 เปนตนมา  

3) การจัดต้ัง “ธนาคารงานเพ่ือแรงงานผูสูงอายุ” (Older Worker Bank) เปน

ลักษณะการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุท่ีมีรูปแบบใกลเคียงกับ “ศูนยการจางงาน
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ผูสูงอายุ” (Elderly Employment Center) แตมุงเนนการสงเสริมในกลุมแรงงานท่ีมีอายุระหวาง 

55 ถึง 64 ป 

4) โครงการ “คัดสรรงานเพ่ือแรงงานผูสูงอายุ” (Older Worker’s Job Selection) 

เปนลักษณะการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุของรัฐบาลในรูปแบบของการกําหนดกรอบ

และเจาะจง (identify and focus) ลักษณะงานหรือประเภทของกลุมงานเฉพาะท่ีมีความ

เหมาะสมกับแรงงานผูสูงอายุและรัฐบาลจะทําการสงเสริมใหนายจางหรือสถานประกอบการ

ในประเทศจางงานกลุมผูสูงอายุเขาทํางาน 

5) โครงการ “โควตาการจางงานแรงงานผูสูงอายุ” (Older Worker Employment 

Quota) เปนลักษณะของการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุโดยการแนะนําและสรางแรงจูงใจ

ในเชิงสมัครใจ (voluntary base) แกสถานประกอบการท่ีมีขนาดลูกจางเต็มเวลามากกวา 300 

คน ใหทําการจางงานแรงงานท่ีเปนผูสูงอายุคิดเปนไมตํ่ากวารอยละ 3 ของแรงงานท้ังหมด โดย

มีการสรางแรงจูงใจในรูปแบบของการใหเงินอุดหนุนใหแกสถานประกอบการท่ีมีการจางงาน

แรงงานผูสูงอายุ  

 
4. แนวทางการปฏิรูปเพิ่มเติมเพื่อการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอาย ุ

แมประเทศเกาหลีใตจะไดมีการปฏิรูปนโยบายในระดับประเทศ รวมถึงการออก
มาตรการตางๆ เพื่อสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุในหลายรูปแบบดวยกันตามท่ีไดแสดงใน
สวนท่ีแลว ขอเสนอแนะและประเด็นเพิ่มเติมท่ียังคงมีการพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
แกไข รวมถึงความพยายามในการปฏิรูปท้ังในเชิงบริบทและเชิงโครงสรางในภาคตางๆ 
โดยเฉพาะภาคการจางงานซ่ึงมีบทบาทท่ีจําเปนตอโอกาสในการมีงานทําของผูสูงอายุท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต จากการทบทวนสามารถสรุปประเด็นหลักๆ ไดดังตอไปนี้ 

 การปฏิรูประบบบํานาญและการเตรียมพรอมความชวยเหลือทางดานรายได

แกผูสูงอายุ (reforming pensions and income support arrangements) 

 การปรับเปล่ียนทัศนคติของนายจางตอการจางงานแรงงานผูสูงอายุ (changing 

employer attitudes) 

 การเพิ่มพูน พฒันาความสามารถในการทํางานของแรงงานผูสูงอายุ 

(improving the employability of older workers) 
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 การสนับสนุนใหมีการขยายชวงอายใุนการเกษียณจากการทํางานและชวงชีวิต

ในการทํางานของแรงงานท่ียาวข้ึน (encouraging higher mandatory 

retirement age and longer work life of workers) 

  
 สรุปรูปแบบการสงเสริมการทํางานของประเทศเกาหลี  
 

1. การออกพรบ.การสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ ซ่ึงมีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวของกับ 
การสงเสริมบทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือขาย การอุดหนุนคาจางแกแรงงานสูงอายุ 
การกําหนดโควตาการจางแรงงานสูงอายุแบบสมัครใจของธุรกิจขนาดใหญ และการฝกอบรม
อาชีพแกแรงงานสูงอายุ  ภายใตการดําเนินงานของ 2 กระทรวงหลัก คือ 

1.1 กระทรวงสาธารณสุขลสวัสดิการ จัดต้ังศูนยการจางงานผูสูงอายุและฝกอบรม 
1.2 กระทรวงแรงงาน มีการจัดต้ัง ธนาคารแรงงานสูงอายุ ศูนยการจางงานศูนยอายุ 

โครงการคัดสรรงานสําหรับผูสูงอายุ โครงการโควตาการจางงานผูสูงอายุ (กําหนดไวท่ี 3%) โดย
ใหเงินอุดหนนุแกสถานประกอบการที่สมัครใจเขารวมโครงการ 
 
 2.3.5 ประเทศสิงคโปร 
 สถานการณผูสูงอายุ 

ประเทศสิงคโปรกําลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากร และไดกาวสู
สังคมผูสูงอายุ ดังจะเห็นไดจากการที่อัตราเจริญพันธุไดลดตํ่ากวาระดับทดแทนในชวงป พ.ศ. 
2518-2523 อัตราเจริญพันธุของประเทศสิงคโปรอยูท่ี 1.9 และในระหวางป พ.ศ. 2543-2548 ได
ลดลงมาท่ี 1.5 คาดวาจะลดลงเปน 1.28 คนในป พ.ศ. 2558 (สมรักษ รักษาทรัพย และคณะ, 
2553) สํานักงานสถิติของประเทศสิงคโปร รายงานวา โครงสรางอายุของประชากรสิงคโปรใน
ป พ.ศ. 2549 นั้นประกอบดวยประชากรอายุ 0-14 ป รอยละ 15.6, อายุ 15-64 ป รอยละ 76.1 
และอายุ 65 ปข้ึนไป มีรอยละ 8.3 ของประชากรสิงคโปรท้ังหมด ตามคํานิยามของ
สหประชาชาติประเทศสิงคโปรไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุต้ังแตป พ.ศ. 2549 เนื่องจากมีจํานวน
ประชากรอาย ุ 65  ปข้ึนไปเกินกวารอยละ 7 ของประชากรท้ังส้ินของประเทศ สัดสวน
ประชากรสูงอายุต้ังแต 65 ป ข้ึนไปไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว คาดวาจะเพิม่เปนรอยละ 30.4 ในป 
พ.ศ. 2593 ในขณะเดียวกนั อัตราการพึ่งพงิของผูสูงอายุไดเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ในป พ.ศ. 2549 
อัตราการพึ่งพงิของผูสูงอายุอยูท่ีรอยละ 18 คาดวาจะเพิม่เปนรอยละ 50 ในป พ.ศ. 2593 
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อัตราการเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วของประชากรสูงอายุนั้น เปนผลสืบเนื่องมาจากการ
ปรับปรุงระบบสุขภาพอนามัย เทคโนโลยีทางการแพทยท่ีทันสมัย และการสาธารณสุขท่ีดีข้ึน 
ตลอดจนมาตรฐานการครองชีพท่ีดีข้ึน สงผลใหอายุขัยเฉล่ียเม่ือแรกเกดิของประชากรสิงคโปร
ยาวข้ึน อายุขัยเฉล่ียเม่ือแรกเกิดของประชากรชายและหญิงไดเพิ่มข้ึนจาก 76 ป และ 79.4 ป ใน
ป พ.ศ. 2543 เปน 78 ป และ 82 ปในป พ.ศ. 2548 และ 79.4 ป และ 84.8 ป ในป พ.ศ. 2552
ตามลําดับ  

  กระทรวงกําลังคนของประเทศสิงคโปร รายงานวาประชากรของประเทศท่ีเปนกําลัง
แรงงานสวนใหญเขาสูวัยสูงอายุ โดยประมาณ 1 ใน 5 มีอายุ 65 ปและมากกวาในป พ.ศ. 2556  
ดังนั้นการท่ีจะทําใหประชากรโดยรวมของประเทศยังคงทํางานตอไปได วิธีหนึ่งท่ีจะชวยให
ผูสูงอายุทํางานตอไป คือใหผูสูงอายุไดรูถึงการเพ่ิมความม่ันคงทางการเงินในวัยชรา  โดย
กระทรวงกําลังคนของประเทศสิงคโปร ใหความสําคัญกับเศรษฐกิจและสังคมของแรงงาน
สูงอายุมาก เนื่องจากประชากรเหลานี้จะชวยประคองการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
เนื่องจากประเทศสิงคโปรขาดแคลนแรงงาน  อัตราจางประชากรสูงอายุวยัตน (55-64 ป) ของ
ประเทศมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องในชวง 5 ปท่ีผานมาคือเพิ่มจาก 45% ในป พ.ศ. 2546 
เปน 57% ในป พ.ศ. 2551 อยางไรก็ตามอัตราจางงานของประชากรสูงอายุของสิงคโปรยังคงตํ่า
กวาของประเทศสหรัฐอเมริกา (62%) ญ่ีปุน (66%) และสวีเดน (70%)  

 
รูปแบบและวิธีการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอาย ุ
รัฐบาลสิงคโปรไดตระหนักถึงความจําเปนท่ีจะตองดูแลใหผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลัง

แรงงานนานข้ึน จึงไดดําเนินมาตรการและนโยบายสงเสริมการจางงานผูสูงอายุหลายประการ 
ไดแก 

1. มาตราการสงเสริมการจางงานผูสูงอาย ุ รัฐบาลสิงคโปรไดลดอัตราการจายเงินสมทบ
เขากองทุนสํารองเล้ียงชีพกลาง (Central Provident Fund: CPF) ของนายจางสําหรับพนักงาน
อายุ 55 ปข้ึนไป และนายจางยังอาจลดคาจางของแรงงานอายุ 60 ปข้ึนไปไดถึงรอยละ 10 เพื่อ
ชวยลดตนทุนของการจางพนักงานสูงอาย ุ และเพื่อสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ การลดคาจาง
ไมไดข้ึนอยูเฉพาะวยัท่ีสูงข้ึน แตยังข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืนๆ เชน ความรับผิดชอบงานท่ีลดลง 
ผลผลิตท่ีลดลงอีกดวย (ในพระราชบัญญัติการเกษียนอายุ นายจางไดรับอนุญาติใหตัดคาจาง
ของพนักงานไดถึง 10 % เม่ืออายุครบ 60 ปตามพระราชบัญญัติการเกษียนอายุ) 

แตในทางปฏิบัตินายจางสวนใหญมักลังเลในการจางงานผูสูงอายุ รัฐบาลจึงไดพยายาม
ปรับเปล่ียนทัศนคติของนายจางตอการจางงานผูสูงอายุ 
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2. มาตราการการขยายเกณฑบังคับการเกษียนอายุ การขาดแคลนแรงงานทําใหรัฐบาล
สิงคโปรตองใหความสําคัฐกบัแรงงานสูงอายุ กอนป พ.ศ. 2536 ประเทศสิงคโปร ไมมี
ขอบังคับเกณฑเกษยีนอายุ บริษัท/เอกชน มักจะใหพนกังานเกษียนอายุท่ี 55 ป ตอมาในป พ.ศ. 
2536 รัฐบาลสิงคโปรไดมีการบังคับใชเกณฑเกษยีนอายุท่ี 60 ป และไดขยายเปน 62 ป โดยมี
ผลต้ังแตมกราคม พ.ศ. 2542 เพื่อสงเสริมใหแรงงานสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงานนานข้ึน 
กฎหมายการจางงานใหม (Re-employment Legislation)  กําหนดเกณฑอายุเกษียนทํางานเปน 
65 ป โดยมีผลบังคับใชในป พ.ศ. 2555 

3. มาตราการเงินอุดหนนุนายจาง สํานกัพฒันาแรงงาน ประเทศสิงคโปร (Singapore 
Workforce Development Agency) ไดดําเนนิโครงการ Advantage Scheme เพื่อชวยเหลือธุรกิจ
ใหมีแรงจูงใจในการเตรียมการปรับตัวกอนกฎหมายการจางงานใหมมีผลบังคับใช โดยเปน
โครงการเปดกวางสําหรับบริษัทท่ีจดทะเบียนหรือมีฐานธุรกิจอยูในประเทศสิงคโปร โครงการ
นี้เสนอใหเงินชวยเหลือบริษทัท่ีเขารวมโครงการเปนจํานวนเงินถึง $400,000 ในการริเร่ิม
ดําเนินการพัฒนาระบบทรัพยากบุคคล ทําการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน ปรับเปล่ียน
การดําเนนิธุรกิจและกระบวนการผลิตใหเหมาะสมกับการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ การจาง
งานผูสูงอายุใหนานข้ึน และการดําเนนิการจางงานผูสูงอายุใหม 

นอกจากนี้ประเทศสิงคโปรมีอัตราการจางงานพนักงานท่ีมีอายุ 55-64 ปในปจจุบันอยู
ท่ี 57% โดยต้ังเปาไววาจะเพิ่มการจางงานในประชากรกลุมนี้เปน 68% ภายในป พ.ศ. 2555 ซ่ึง
รัฐบาลไดวางมาตรการไวหลายมาตรการ เพื่อชวยเหลือประชาชนใหทํางานในองคกรไดนาน
ข้ึนไดแกการรางกฎหมาย Re-employment โดยรัฐบาลจะผานรางใหมีผลบังคับใชเปนกฎหมาย
ภายในปพ.ศ.2555  

ปพ.ศ. 2548 สิงคโปรใชแผน Advantage Scheme กระตุนบริษัทสิงคโปรกวา 1,200 
แหงใหจางงานกวา 5,300 ตําแหนง และรักษาพนกังานท่ีมีอายุมากข้ึนไวได 19,300 ตําแหนง 
และมีการรับพนักงานท่ีมีอายมุากข้ึนใหเขาทํางานไดจํานวน 8,800 ตําแหนง รวมท้ังสงเสริมให
ภาคเอกชนตระหนกัถึงทักษะ และประสบการณท่ีสะสมมานานของพนักงานท่ีมีอายมุากข้ึนวาจะ
สรางประโยชนใหกับองคกรไดเปนอยางมาก ขณะเดียวกันพนักงานท่ีมีอายุเหลานี้จะมีสวน
สําคัญอยางยิ่งในการเปล่ียนแปลงภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจในปจจบัุน เนื่องจากจํานวน
ประชากรผูสูงอายุจะมีมากข้ึนในอนาคต ภาคเอกชนจําเปนตองหาแนวทางบริหารจัดการดาน
การจางงานอยางยืดหยุนตอพนักงานท่ีมีอายุสูงข้ึน และควรขจัดคานยิมเลือกท่ีรักมักท่ีชังกับคน
สูงอายุ (ageism) ในการรับสมัครงาน (ขาวจากอินโฟเควสท แปลและเรียบเรียงโดย รัตนา พงศ
ทวิช/ปนยัดา วันพฤหัสท่ี 10 กันยายน 2552) 
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4.  มาตรการทางกฎหมาย ปญหาประชากรสูงอายแุละการขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะ 
เปนปญหาสําคัญท่ีประเทศสิงคโปรเผชิญอยู และพยายามหาทางแกไขบรรเทาปญหา การจาง
งานผูสูงอายุไดรับการคุมครองทางกฎหมาย โดยหามนายจางเลือกปฏิบัติ ปจจุบัน
คณะกรรมการไตรภาคีการจางงานผูสูงอายุ (Tripartite Committee on Employability of Older 
Workers) ประกอบดวย รัฐบาล นายจาง และสหภาพแรงงานไดริเร่ิมนโยบายการจางงานใหม 
(Re-Employment) เพื่อแกไขปญหาดังกลาว โดยรัฐบาลสิงคโปรจะออกกฎหมายบังคับให
นายจางจางผูทํางานอายุ 62 ป ตออีก 3 ปจนถึงอายุ 65 ป โดยไมจําเปนตองจางในตําแหนงงาน
เดิมและเงินเดอืนเดิม กฎหมายการจางงานใหมจะมีผลบังคับใชในปพ.ศ. 2555 การจางงานใหม
จะสงเสริมใหแรงงานสูงอายุคงทํางานอยูในตลาดแรงงานไดนานข้ึน และมีการออมมากข้ึน 
สําหรับการเกษียน นอกจากนั้นมาตราการการจางงานใหมจะชวยใหบริษัทมีความยืดหยุนมาก
ข้ึนในการบริหารทรัพยากรบุคคล และลดตนทุนการผลิตในระยะยาวได 

5. มาตรการฝกอบรมพัฒนาทักษะ รัฐบาลสิงคโปรไดมีการจัดสรรงบประมาณใหแก
โครงการฝกอบรมผูสูงอายุ เพื่อจัดการฝกอบรมผูสูงอายุ เปดโอกาสใหผูสูงอายุไดเพิ่มพูน
ความรู และเรียนรูทักษะใหมๆท่ีจําเปนตอการทํางาน 

6. มาตราการปรับปรุงและจัดสภาพแวดลอมการทํางาน รัฐบาลสิงคโปรไดกําหนดการจาง
งานแบบยดืหยุนโดยใชกลยทุธ Work-Life-Strategies เพื่อบริหารจัดการทํางานและครอบครัว
ใหดําเนินไปอยางราบร่ืน กําหนดเวลาทํางานท่ีมีความยดืหยุน เชน การทํางานบางเวลา และให
เงินอุดหนุนนายจางท่ีปรับสภาพแวดลอมการทํางานใหเหมาะสมกับการทํางานของผูสูงอายุ 

7.  มาตราการสงเสริมความม่ันคงทางการเงิน  รัฐบาลสิงคโปรไดกําหนดนโยบายให
ความชวยเหลือเร่ืองรายไดภายหลังเกษียนแกผูทํางาน โดยการจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
กลาง (Central Provident Fund : CPF) กองทุนนี้เปนโครงการใหความชวยเหลือและสนับสนุน
การเพิ่มรายไดใหผูทํางานในรูปแบบของโครงการออมทรัพย โดยนําเงินสะสมท่ีไดจากคนงาน
ไปลงทุน และนําเงินสะสมพรอมผลกําไรคืนใหแกผูทํางานเม่ือเกษียน ซ่ึงแรงงานสงิคโปรทุก
คนตองจายเงินเขากองทุนนี ้ เพื่อท่ีจะไดรับกระแสรายไดตลอดชีวิตหลังจากอายุ 65 ป และไม
รวมคาใชจายดานสุขภาพ 
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 สรุปรูปแบบการสงเสริมการทํางานของประเทศสิงคโปร 
 

ออกมาตรการสงเสริมการจางงานผูสูงอาย:ุ การลดเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม 
การลดคาจางแรงงานสูงอายุ การขยายอายุเกษียณ อยางเปนข้ันตอน (จากอายุ 60 ป เปน 62 ป 
และจะเปน 65 ป ในป 2012) การใหเงินอุดหนนุสถานประกอบการท่ีจางแรงงานสูงอายุ การ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะท่ีจําเปนตอการทํางาน การปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน 
และ การสงเสริมความม่ันคงดานการเงิน 

 
การออกกฎหมายคุมครองแรงงานสูงอาย ุ เพื่อปองกันการเลือกปฏิบัติ และใหนายจาง

ยืดการจางแรงงานสูงอายุออกไป โดยกฎหมายน้ีจะบังคับใชในป 2012  
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ตาราง  การวิเคราะหเปรียบเทียบวิธีดําเนินงานการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายใุนชนบท 
             ไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ  
 

ประเทศ นโยบาย/มาตรการ กฎหมาย โครงการที่เกี่ยวของ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ญ่ีปุน - มีนโยบายสรางงาน
ในภูมิภาค โดยการ
สนับสนุนของ
ทองถ่ิน 
-มีนโยบาย
ตลาดแรงงานของ
ผูสูงอายุ 

- มีกฎหมายสงเสริม
การมีงานทําของ
ผูสูงอายุ พ.ศ. 2549 
โดย 
 * การขยายอายุเกษียน
จาก 60 เปน 65 ป  
* การขยายการจางงาน
ตอเนื่อง  
* การกําหนดเกณฑ
ของผูสูงอายุท่ีเขาขาย
การจางงานตอเนื่อง 
 

- โครงการสงเสริมการ
สรางงานในระดับ
ภูมิภาค 
-โครงการสํารวจธุรกิจ
เอกชนวามีการ
ดําเนินการตามกฎหมาย 
- โครงการสราง
แรงจูงใจในการทํางาน
หลังเกษยีน เชน การ
ฝกอบรมทักษะฝมือ 
 

- กระทรวง
สุขภาพ แรงงาน
และสวัสดิการ 
- หนวยงาน
ระดับทองถ่ิน 
- ภาคเอกชน 

ฟนแลนด - นโยบายปฏิรูป
ระบบบํานาญ โดย
ใหมีการเกษียนอายุ
แบบยืดหยุนในชวง  
63-68 ป 
- มีนโยบาย
หลักประกนัทางดาน
รายไดผูสูงอาย ุ

- ออกพรบ.การจายเงิน
ชดเชยช่ัวคราวแก
สถานประกอบการที่
จางแรงงานสูงอายุท่ีมี
คาจางตํ่า 

-  โครงการผูสูงอายุ
แหงชาติใหการสํารวจ
ทดลองรูปแบบสงเสริม
การทํางานของผูสูงอายุ 
-  โครงการพัฒนา
สถานท่ีทํางาน 
- โครงการสงเสริมสุข
ภาวะท่ีดใีนท่ีทํางาน 
- โครงการใหการศึกษา 
และอบรมประชากรวยั
ผูใหญ 
 

- กระทรวง
กิจการสังคม
และสาธารณสุข 
- กระทรวง
แรงงานและ
อุตสาหกรรม 
- กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
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ตาราง  การวิเคราะหเปรียบเทียบวิธีดําเนินงานการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายใุนชนบท 
             ไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ  (ตอ) 
 
ประเทศ นโยบาย/มาตรการ กฎหมาย โครงการที่เกี่ยวของ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
ไตหวนั - การออกนโยบาย

แรงงานในสมดุปก
ขาวสําหรับสังคมผู 
สูงวัย 

- -โครงการประกันสุขภาพ
แหงชาติ 
-โครงการระบบบํานาญ
แหงชาติ 

- สภากิจการ
แรงงานไตหวนั 

เกาหลี -มาตรการสงเสริม
โอกาสการมีงานทํา
ของผูสูงอายุ 
-มาตรการอุดหนุน
ดานคาจางแกแรงงาน
สูงอายุ 
-มาตรการระบบ
โควตาแบบสมัครใจ
สําหรับสถาน
ประกอบการขนาด
ใหญในการจาง
แรงงานสูงอาย ุ
-มาตราการฝกอบรม
อาชีพแกผูสูงอายุ 
-มาตราการสงเสริม
การจางงานเฉพาะ
ดาน 

- พรบ.วาดวย
การสงเสริม
การมีงานทํา
ของผูสูงอายุ 
-กฎหมาย
บํานาญ
แหงชาติ 

*โครงการผูสูงอายุท่ีเกีย่วกบั
การรักษาระดบัรายได 6 ดาน 
1.ระบบบํานาญสาธารณะ 
2.โครงการใหความชวยเหลือ
เกื้อกูลสาธารณะ/เบ้ียยังชีพ 
ซ่ึงเปนระบบ 
บํานาญเพ่ือผูสูงอายุโดยไม
ตองจายเงินสมทบ 
3.โครงการคาลดหยอนแก
ประชาชนอาวโุส 
4.โครงการสงเสริมการจาง
งานผูสูงอายุ 
5.โครงการสิทธิประโยชน
หลังเกษยีน 
6. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผูสูงอายุในการ
สงเสริมการมีงานทํา โดยเปด
โอกาสใหผูสูงอายุเขามามี
สวนรวม 
*  โครงการใหเงินอุดหนุนแก
สถานประกอบการ 

- กระทรวง
สาธารณสุขและ
สวัสดิการ 
- กระทรวง
แรงงาน 
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ตาราง  การวิเคราะหเปรียบเทียบวิธีดําเนินงานการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายใุนชนบท 
             ไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ  (ตอ) 
 

ประเทศ นโยบาย/มาตรการ กฎหมาย โครงการที่
เกี่ยวของ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

สิงคโปร - มีมาตรการ
สงเสริมการจางงาน
ผูสูงอายุ 
- มาตรการขยาย
เกณฑบังคับการ
เกษยีฯอายจุาก 60 
ป เปน 62 ป ในป 
พ.ศ. 2542 และ 65 
ป ในป พ.ศ. 2555 
- มาตรการเงิน
อุดหนุนนายจางใน
การริเร่ิมดําเนนิการ
พัฒนาระบบ
ทรัพยากรบุคคล
และการปรับปรุง
สภาพแวดลอมการ
ทํางาน 
-มาตรการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะ
ใหแกผูสูงอาย ุ
 

- ออกกฎหมายคุมครอง
แรงงานสูงอายุ โดยหาม
นายจางเลือกปฏิบัติ 
และออกกฎหมายหาม
นายจางเลือกปฏิบัติ 
และออกกฎหมายให
นายจาง จางผูทํางาน
อายุ 62 ป ตอไปอีก 3 ป 
จนถึงอายุ 65 ป โดยไม
จําเปนตองจางใน
ตําแหนงงานเดิมและ
เงินเดือนเดิม 
 

- โครงการฝกอบรม
ผูสูงอายุ เพื่อเปด
โอกาสใหผูสูงอายุ
ไดเพิ่มพนูความรู 
และเรียนรูทักษะ
ใหมๆ ท่ีจําเปนตอ
การทํางาน 

- กระทรวงกําลัง
แรงงาน 
- สํานักพัฒนา
แรงงาน 
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ตาราง  การวิเคราะหเปรียบเทียบวิธีดําเนินงานการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายใุนชนบท 
             ไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ  (ตอ) 
 
 
ประเทศ นโยบาย/มาตรการ กฎหมาย โครงการที่เกี่ยวของ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
ไทย - แผนผูสูงอายุ

แหงชาติ ฉบับท่ี 1  
และ 2 มีการพดูถึง
หลักประกนัดาน
รายได และการ
ทํางานผูสูงอาย ุ
- มาตรการสงเสริม
การออม 
-การเตรียมตัวเขาสู
วัยสูงอาย ุ
 -แตไมไดพดูถึง
การสงเสริมการ
ทํางานของ
ผูสูงอายุท่ีชัดเจน 
 

-รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550  เนนการ
ออมเพ่ือชราภาพ 
-พรบ.ผูสูงอายุแหงชาติ 
พ.ศ. 2546 เนนการ
สงเคราะห/สวัสดิการ
ผูสูงอายุ/สิทธิ
ประโยชนตางๆ 
-ไมมีกฎหมายคุมครอง
แรงงานสูงอาย ุ
- ไมมีกฎหมายสงเสริม
การจางงานของ
ผูสูงอายุ  

-โครงการนํารองการ
จางแรงงานเกษียฯ
อายุทํางานดานการให
คําปรึกษา 
-โครงการอาสาสมัคร
ดูแลผูสูงอายุท่ีเนน
สุขภาพและสวัสดการ
ผูสูงอายุ 
-ยังไมมีโครงการ
สงเสริมการมีงานทํา/
การทํางานของ
ผูสูงอายุท่ีเปน
รูปธรรมชัดเจน 

ฯลฯ 

- กระทรวงแรงงาน 
 
 
 
-กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคง
ของมนุษย 
-กระทรวง
สาธารณสุข 

 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
นงนชุ สุนทรชวกานต และสายพิณ  ชนิตระกูลไทย, 2552 ทําการศึกษาเร่ืองการสราง

โอกาสการทํางานของผูสูงอายุ พบวา รอยละ 37.9 ของจาํนวนประชากรที่มีอายุต้ังแต 60 ปข้ึน
ไปยังอยูในกาํลังแรงงาน โดยประมาณการณแลวยังมีผูสูงอายุ 1 ใน 3 ท่ีตองยังชีพดวยการ
ทํางาน โดยรอยละ 70 ของกลุมผูสูงอายุชายอายุ 60-65 ป และรอยละ 65 ของกลุมผูสูงอายุชาย
อายุ 65 ปข้ึนไป ตองทํางานตอเนื่องเพราะเปนรายไดหลักของครอบครัว สวนกลุมผูสูงอายุเพศ
หญิง มีอยูรอยละ 60 นอกจากนี้ ยังมีผูสูงอายุอีกรอยละ 30 ท่ีตองการทํางานแตวางงานและยัง
พยายามหางานทําอยู  ท้ังนี้ อุตสาหกรรมท่ีท้ังแรงงานสูงอายุท้ังชายและหญิงกระจุกตัวมาก
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ท่ีสุด อันดับ 1 ไดแกอุตสาหกรรมการขายสง ขายปลีก ซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของ
ใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน 2.อุตสาหกรรมการผลิต 3.อุตสาหกรรมโรงแรมและ
ภัตตาคาร สวนลักษณะงานและอาชีพท่ีมีผูสูงอายุทํามากท่ีสุด อันดับ 1. คือ อาชีพการบริการ 2.
อาชีพพื้นฐาน และ 3.ความสามารถทางฝมือ 

อยางไรก็ตาม แนวโนมของกําลังแรงงานผูสูงอายุท่ีคาดวาจะเพิ่มข้ึนอยางมากในชวง  
10 ปขางหนา เม่ือเปรียบเทียบกับอัตราการเพ่ิมของความตองการจางแรงงานผูสูงอายุแลว 
พบวา ยังมีสวนตางนอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนผูสูงอายุท่ีจะเพ่ิมข้ึน เพราะจากการประมาณ
การความตองการจางแรงงานผูสูงอายุต้ังแตป 2552-2562 พบวา ความตองการจางแรงงาน
ผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไปเพิ่มข้ึนในอัตราเฉล่ียเพียงรอยละ 2.5 ตอป หรือเพิ่มข้ึนจาก 2.9 ลาน
คน เปน 3.7 ลานคน ขณะท่ีผูสูงอายุเพิ่มข้ึนเฉล่ียรอยละ 5.38 ตอป หรือจาก 3 ลานคน เปน 5.1 
ลานคนในป2562 

ดังนั้น การกาํหนดแนวทางเพ่ือเพิ่มโอกาสและการสรางงานใหกับผูสูงอายุ จึงถือวา
เปนส่ิงท่ีมีความจําเปนอยางยิง่ โดยเฉพาะในสาขาการผลิตท่ีคาดวามีความเปนไปไดท่ีจะ
สามารถรองรับการจางแรงงานผูสูงอายุไดมากท่ีสุดคือ ภาคการขายสง ขายปลีก การซอมแซม
อุปกรณตางๆ รองลงมาคือ ภาคโรงแรม ภตัตาคาร และภาคการผลิต รัฐบาลจึงควรมีแผนปฏิบัติ
งานท่ีชัดเจนในการสงเสริมสนับสนุนการมีงานทําท่ีสอดคลองกับสมรรถนะของผูสูงอายุ โดย
รัฐบาลตองมีมาตรการในการสรางโอกาสการทํางานของผูสูงอายุ คือ 1.สนับสนุนใหผูสูงอายุ
สามารถทํางานตอไปได 2.สนับสนุนใหผูสูงอายุไดทํางานท่ีเหมาะสม 3.การประชาสัมพันธ
ปรับเปล่ียนทัศนคติการหยดุทํางานเม่ืออายุ 60 ป 4.ควรสงเสริมและสนับสนุนใหนายจางจัด
เวลาทํางานของผูสูงอายุใหมีความยืดหยุน 5.ควรมีโปรแกรมการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแก
แรงงานสูงอายุเปนพเิศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางานของแรงงานสูงอายุ หรือเพื่อเปน
ทางเลือกใหผูสูงอายุสามารถเลือกอาชีพใหมหลังออกจากงานเดิม หรืออาจใหการจูงใจนายจาง
จัดอบรมเองแกแรงงานอายต้ัุงแต 50 ปข้ึนไปของตน ในดานกฎหมาย ควรมีการปรับปรุงแกไข
กฎหมาย ระเบียบท่ีเอ้ืออํานวยใหผูสูงอายสุามารถทํางานอยูได อาทิ 1.พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน 
2541 ไมใหมีการเลือกปฏิบัติตอผูสูงอายุ และลดจํานวนช่ัวโมงการทํางานตอหนึ่งวนัลง ใหมี
การพักในระหวางทํางาน เพื่อใหสามารถดูแลรักษาสุขภาพได 2.พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือน 
2551 ไมควรกําหนดเจาะจงอายุเกษียณ 60 ป แตใหขาราชการทํางานอยูตอไดตามความสมัคร
ใจเทาท่ีสมรรถภาพทางรางกายจะเอ้ืออํานวย และ 3.ควรมีการระบุประเภทอาชีพท่ีเหมาะสม
สําหรับผูสูงอายุใหไดรับความคุมครองสนับสนุน นอกจากนี้ ควรมีการปรับปรุงมาตรการดาน
ภาษี โดยใชนโยบายทางดานภาษเีพื่อจูงใจใหมีการจางงานผูสูงอายุมากข้ึน การสงเสริมให
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ผูสูงอายุมีงานทํา นอกจากจะสามารถชวยใหผูสูงอายุไดพัฒนาศักยภาพตอไปแลว ท่ีสําคัญคือ
จะชวยเพิม่ชวงเวลาการออมสําหรับใชในยามชราภาพและลดชวงเวลาการเปนภาระตอรัฐและ
ประชากรในวยัทํางาน รัฐบาลควรตองมีแผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจนในการสงเสริมสนับสนุนการมี
งานทําท่ีสอดคลองกับสมรรถนะของผูสูงอายุ. 

 
 สมรักษ รักษาทรัพย และคณะ, 2553 ทําการศึกษาโครงการศึกษาอาชีพและโอกาสที่จะ
ไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมสอดคลองกับผูสูงอายุ พบวา  
 ลักษณะอาชีพ ตําแหนงงานและลักษณะงานท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ ท่ีสามารถ
ดําเนินการสงเสริมใหผูสูงอายุสามารถประกอบอาชีพเหลานี้ไดทันที ไดแก งานเชิงรุกท่ีสุขภาพ
ของผูสูงอายุไมเปนอุปสรรคตอการทํางาน ไดแก เจาหนาท่ีวจิัยดานสังคมศาสตร เจาหนาท่ี
ประชาสัมพันธ เจาหนาท่ีแปลและลาม พนักงานสืบสวนเอกชน และงานเชิงรับท่ีสุขภาพของ
ผูสูงอายุไมเปนอุปสรรคตอการทํางาน ไดแก พนกังานจัดซ้ือ พนักงานพัสดุ บัญชี เจาหนาท่ี
พิมพดีด คอมพิวเตอร พนกังานสมุหบัญชี เจาหนาท่ีคลังสินคา แคชเชียร ลูกจางในสวนปาลม 
(พนักงานแทงทะลายปาลม) ลูกจางในสวนยาง (พนักงานกรีดยาง) พนกังานดูแลศพ (สัปเหรอ) 
ฯ แตควรรณรงคใหประชาชนไดดแูลสุขภาพต้ังแตอยูในวัยทํางานทุกดาน ต้ังแตเร่ืองอาหาร 
การออกกําลังกาย การตรวจสุขภาพและการดูแลสุขภาพในดานอ่ืนๆ 
 สําหรับอาชีพงานเชิงรุกท่ีสุขภาพของผูสูงอายุอาจเปนปญหาอุปสรรคตอการทํางาน 
ไดแก ผูบริหารงานบุคคล เจาหนาท่ีสถาปนิกออกแบบอาคาร เจาหนาท่ีวิจยัดานเภสัชศาสตร 
นักวิชาการสาธารณสุข ผูปฏิบัติงานสอนในระดับอุดมศึกษา ผูตรวจสอบบัญชี เจาหนาท่ี
วิเคราะหนโยบายและแผน นักสังคมสงเคราะหศาสตรฯ และ งานเชิงรับท่ีสุขภาพของผูสูงอายุ
อาจจะเปนอุปสรรคตอการทํางาน ไดแก เจาหนาท่ีบรรณารักษ เจาหนาท่ีธุรการ ลูกจาง
ประกอบอาหาร ลูกจางคัดพลอย ลูกจางรานเสริมสวย ลูกจางซักรีด รวมท้ังงานท่ีมีความตึง
เครียดตํ่าท่ีสุขภาพของผูสูงอายุไมเปนอุปสรรคตอการทํางาน ไดแก  ผูปฏิบัติการสอนในระดับ
มัธยมศึกษา พนักงานขับแท็กซ่ี พนักงานขายตรง แตตองรณรงคใหผูสูงอายุเขาใจถึงอันตราย
ของสุขภาพตอการทํางาน และตอสุขภาพของผูสูงอายุเอง ผูสูงอายุท่ีทํางานในอาชีพหรือ
ตําแหนงเหลานี้ ตองเอาใจใสสุขภาพมากขึ้น และตองจัดเวลาทํางานและภาระงานใหสามารถ
ยืดหยุนได เพือ่ไมสรางความเครียดอันจะเปนผลรายตอสุขภาพ 
 สําหรับการกําหนดคาจางท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุท่ีทํางานไมควรเปนคาจางสูงสุด
ของตําแหนงนั้นๆ เพราะสุขภาพของผูสูงอายุเส่ือมถอยลงตามอายุท่ีเพิ่มข้ึน ทําใหประสิทธิภาพ
ของการทํางานลดลง ขณะเดียวกันก็ไมควรเปนคาจางตํ่าสุดของตําแหนงนั้นๆ เพราะผูสูงอายุ
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เปนผูท่ีมีประสบการณ คาจางของผูสูงอายุควรตองบวกคาประสบการณไวในคาจางสําหรับ
ผูสูงอายุ นั่นคือคาจางสําหรับผูสูงอายุควรเปนคาท่ีอยูระหวางคาจางสูงสุดของตําแหนงนัน้ๆ 
แตจะอยู ณ ระดับใดข้ึนอยูกบัตลาดแรงงานผูสูงอายุและสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นๆ 
 สําหรับโอกาสท่ีผูสูงอายุจะไดรับการจางงานมีนอยมาก เนื่องจากผูบริหารสวนใหญ
เห็นวายังไมเหน็ความจําเปนท่ีตองใชแรงงานสูงอายุ ท้ังนี้อาจเปนเพราะยังมองไมเห็นปญหา
การขาดแคลนแรงงานในสังคมไทย และถาสถานประกอบการขาดแคลนแรงงานไรฝมือก็
สามารถจางแรงงานตางชาติได เพราะกฎหมายเปดโอกาสให แตถาขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะ 
มีความรูและประสบการณ สถานประกอบการจะจางผูสูงอายุท่ีทํางานกับสถานประกอบการ
กอนเกษียนแลวใหทํางานตอ และถาผูท่ีมีทักษะ มีประสบการณจากหนวยงานหรือองคกรอ่ืน
มาแลวมาสมัครงานใหม โอกาสท่ีจะไดรับการจางมีนอยมาก ยกเวนในสถานประกอบการ
ขนาดใหญอาจเห็นความจําเปนตองจางขาราชการท่ีเคยมีตําแหนงสูงๆในมาทําหนาท่ีเปนท่ี
ปรึกษาองคกรเทานั้น 
 สําหรับขอเสนอแนะในคร้ังนี้แบงออกเปน 3 สวน ไดแก  
 1. ขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการ ไดแก ผูประกอบการควรมอบงานใหกับ
ผูสูงอายุทํา ควรเปนงานท่ีมีความยืดหยุนท้ังเวลาทํางานและภาระงาน ควรปรับสภาพแวดลอม
ในการทํางานใหเหมาะสมกบัผูสูงอายุ และควรใหผูสูงอายุไดรับการฝกอบรมเหมือนพนักงาน
ท่ัวไป 
 2.  ขอเสนอแนะสําหรับพนกังานสูงอายุ ไดแก  ผูสูงอายุตองฝกฝนตนเองใหมีทักษะที่
ทันสมัยเสมอ เรียนรูส่ิงใหมๆ  ตลอดเวลาต้ังแตอยูในวยัทํางาน พนักงานทุกคนตองดแูลสุขภาพ
ต้ังแตอยูในวัยทํางานใหแข็งแรง 
 3.  ขอเสนอแนะตอรัฐบาล ไดแก ควรออกกฎหมายขยายอายุการทํางานในระบบ ออก
กฎหมายเกีย่วกับการหามเลือกปฏิบัติตอผูสูงอายุไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  ควรสราง
แรงจูงใจใหสถานประกอบการจางแรงงานสูงอายุเขาทํางานตอหรือรับผูสูงอายุเขาทํางานใหม 
ควรใหเงินอุดหนุนแกสถานประกอบการที่จางแรงงานสูงอายุ 
 
 ศศิเพ็ญ  พวงสายใจ และคณะ,  2551  ทําการศึกษาความเปนไปไดในการสงเสริมและ
สรางแนวทางการมีงานทําเพื่อการมีรายไดของผูสูงอายุในพื้นท่ีนํารองจังหวดัลําปาง กรณีศึกษา 
ตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง พบวา ผูสูงอายุสวนใหญสามารถทํางานไดถึงอาย ุ
65 ปข้ึนไป   สวนใหญมีรายไดหลังเกษยีนจากการทํางาน รอยละ 44.2 รายไดสวนใหญมาจาก
ลูก/หลาน รายไดท่ีเพยีงพอตอการยังชีพ 2,000-4,000 บาทตอคนตอเดอืน 
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 ความตองการทํางานของผูสูงอายุหลังเกษยีนจากการทํางาน และความตองการแรงงาน
สูงอายุของสถานประกอบการ  พบวา  มีตําแหนงงานหรืออาชีพท่ีมีความสอดคลอง จํานวน 2 
อาชีพ คือรับจางท่ัวไปและรับจางการเกษตร ในขณะที่อาชีพดานการเกษตร ธุรกิจสวนตัว 
(คาขาย) รับจางดานงานจักรสาน และรับจางทํางานในโรงงาน สอนหนังสือ และตองการเปน
ผูนําชุมชน เปนตําแหนง/อาชีพท่ีไมมีความสอดคลองกับตําแหนงงาน/อาชีพท่ีสถานประกอบการ
ตองการ ซ่ึงมีอยู 10 อาชีพ ไดแก พนกังานขายของ แมบาน ชางไม ชางฝมือ งานหตัถกรรมใน
ดานชางวาดเขียนลายเซรามิค งานประดิษฐดอกไมและผลิตภัณฑจากกะลามะพราว พอครัว/แม
ครัว ชางกลึง พนักงานลางจาน ยามรักษาความปลอดภยั ชางตัดเย็บ และผลิตยาสมุนไพร 
  สําหรับผูสูงอายุท่ีมีตําแหนงงานรองรับ พบวาแนวทางที่เหมาะสมและควรท่ีจะ
สงเสริมอาชีพและรายไดใหแกผูสูงอายุ คือการพัฒนาฝมือและความรูทางดานการเกษตร เพื่อ
เพิ่มศักยภาพดานความรูและทักษะใหแกผูสูงอายุ 
 สําหรับผูสูงอายุท่ีไมมีตําแหนงงานรองรับ สํานักงานแรงงานจังหวัดจะเปนหนวยงาน
หลักท่ีดําเนนิการสงเสริมและพัฒนากลุมผูสูงอายุ ไดแก 1. จัดฝกอบรมเสริมทักษะฝมือในดาน
การเกษตร เชน การเพาะเหด็ งานหัตถกรรมจกัรสาน งานลวดลายเซรามิค งานประดิษฐดอกไม 
และงานประดษิฐจากกะลามะพราว 2.  สงเสริมใหมีการรวมกลุมในชุมชน เพื่อสรางงานอาชีพ
เพิ่มศักยภาพในการทํางานใหแกผูสูงอาย ุ เนื่องจากผูสูงอายุบางรายไมมีความสามารถหรือมี
เงินทุนมากพอท่ีจะมีธุรกิจเปนของตนเอง ดังนั้นการรวมกลุม จึงเปนวธีิและแนวทางท่ี
เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุท่ีตองการประกอบธุรกิจ โดยจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการรวมกลุม 
การบริหารงาน และความรูดานการตลาด  3.  การสงเสริมใหมีการประกอบธุรกจิสวนตัว ใน
กรณีท่ีผูสูงอายุบางราย มีเงินทุนมากพอท่ีจะประกอบธุรกิจสวนตัวได โดยการจดัอบรมให
ความรูเกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจ และความรูดานการตลาด  
 ขอเสนอแนะท่ีสําคัญในคร้ังนี้คือ 1.  ควรมีการตั้งชมรมผูสูงอายุภายใตการดูแลของ
สํานักงานสวสัดิการและคุมครองแรงงาน และองคการบริหารสวนตําบล เพื่อขับเคล่ือน
กิจกรรมตางๆ ของผูสูงอายุ เชน กิจกรรมดานสุขภาพ ดานการมสีวนรวมในชุมชน และดาน
การสรางรายไดใหกับผูสูงอายุ เปนตน 2. ในการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการสรางรายไดใหผูสูงอายุ 
ควรสรางเครือขายการทํางานรวมกนัระหวางหนวยงานภาครัฐในพื้นท่ี เพื่อใหมีแผนและการ
พัฒนาผูสูงอายุอยางเปนระบบ โดยมีสํานักงานแรงงานจังหวัดเปนหนวยงานหลักในการ
ดําเนินการ 3.  เนื่องจากผูสูงอายุในพื้นท่ีชนบท เปนผูสูงอายุท่ีเปนแรงงานระดับลาง เชน อาชีพ
ทางการเกษตร อาชีพรับจาง ดังนัน้ จึงมีขอจํากดัในเร่ืองของอาชีพท่ีจะทําเม่ือเกษยีนอายุ ดงันัน้
แนวทางการสรางอาชีพในลักษณะท่ีสามารถนํางานกลับมาทําท่ีบานหรืออาชีพทางดาน
การเกษตร ท่ีไมไดใชกําลังแรงงานมากเกินไป จงึเปนแนวทางท่ีหนวยงานภาครัฐควรใหการ
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สงเสริม และสรางอาชีพแกผูสูงอาย ุ เชน งานหัตถกรรม การปลูกพชืผักสวนครัว การดแูลเดก็ 
ฯลฯ 

สมรักษ  รักษาทรัพย, 2551   ทําโครงการนํารอง เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการ
ทํางานของแรงงานหลังเกษยีนอายุ พบวา 
 ดานอุปสงคตอแรงงานผูสูงอาย ุความตองการจางงานผูสูงอายุ สถานประกอบการสวน
ใหญ ไมรับผูสูงอายุเขาทํางาน เหตุผลท่ีสถานประกอบการไมรับผูสูงอายุเขาทํางาน คือ 
ผูสูงอายุทํางานชา  ไมสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณใหมๆ สถานประกอบการตอง
รับผิดชอบปญหาสุขภาพของผูสูงอายุ และผูสูงอายุมักจะดื้อ นอกจากนีส้ถานประกอบการสวน
ใหญไมมีงานท่ีเหมาะสมกบัผูสูงอายุ เนื่องจากงานสวนใหญเปนงานท่ีตองการผูท่ีมีกําลังกายท่ี
เขมแข็ง เปนงานท่ีตองการผูท่ีมีสายตาดี ไมมีปญหาเร่ืองการฟง เปนงานท่ีตองใชเทคโนโลยีสูง 
สําหรับเหตุผลท่ีสถานประกอบการจางงานผูสูงอายุ ไดแก  มีความรับผิดชอบสูง  มี
ประสบการณการทํางาน ท้ังดานความรูและทักษะ  โดยมีเง่ือนไขคือ 1. เวลาทํางานสวนใหญ
ของพนักงานสูงอายุตองเหมือนผูทํางานท่ัวไป  ตองทํางานเปนรายช่ัวโมง และตองทํางานเปน
รายวัน 2. คาจางของผูสูงอายุตองเปนรายวัน  รองลงมา ตองรับคาจางตามช้ิน และตองรับคาจาง
เปนรายช่ัวโมง 3. ตองไมเปนผูท่ีมีปญหาเร่ืองสุขภาพ และ 4.งานท่ีรับผิดชอบ  ผูสูงอายุควร
ทํางานท่ีไดรับมอบหมายเปนงานๆ ไป ตองสามารถเรียนรูทักษะใหมๆได และตองรับงานไป
ทําท่ีบาน 
 ดานอุปทานตอแรงงานสูงอายุ จากการศึกษาความตองการทํางาน พบวา หลังเกษยีน 
ผูสูงอายุสวนใหญตองการทาํงาน โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 1.  ปจจัยสวนบุคคล ผูสูงอายุสวนใหญ ใหเหตุผลวา ตนยังสามารถทํางานได ตองการ
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน ตองการชวยตนเอง และรูสึกเบ่ือเม่ืออยูเฉยๆ 
 2.  ปจจัยดานเศรษฐกิจ ผูสูงอายุสวนใหญใหเหตุผลวา ตองการหารายได และยงัมี
หนี้สินอยู ไมมีเงินออมไวใชตอนแก รายไดหลังเกษยีนไมพอใช และไมมีสิทธิไดรับรายได
อ่ืนๆ 
 3.  ปจจัยดานสังคม ผูสูงอายุสวนใหญ ใหเหตุผลวา ไมตองการเปนภาระของบุคคลอ่ืน 
ตองการรักษาสถานภาพทางสังคมไว และตองการเงินไปทําบุญ 
 สวนเหตุผลท่ีไมตองการทํางานหลังเกษียน ไดแก 
 1.  ปจจัยสวนบุคคล ผูสูงอายุสวนใหญใหเหตุผลวา ตนตองการพกัผอน อายุมาก มี
ปญหาสุขภาพ เบ่ือท่ีจะตองทํางาน ตองการไปปฏิบัติธรรม และไมมีเงินลงทุนทํางานอิสระ 
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 2.  ปญหาดานเศรษฐกิจ ผูสูงอายุสวนใหญใหเหตุผลวา ไมมีปญหาเร่ืองการเงิน มีสิทธิ
ไดรับเงินบํานาญ และมีสิทธิไดรับเงินอ่ืนๆ 
 3.  ปจจัยดานสังคม ผูสูงอายุสวนใหญใหเหตุผลวา ตองการใชชีวิตกับครอบครัว 
ตองการดูแลครอบครัวหรือคูสมรส ลูกหลานใหหยดุทํางาน หยดุทํางานตามกติกาของสังคม 
ตองการมีเวลาใหกับเพื่อน และตองการไปทํางานอาสาสมัครเพ่ือสังคม 
 ปญหาและอุปสรรคของการทํางาของผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีปญหา
เกี่ยวกับสุขภาพ ไมสามารถปรับทักษะใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีใหมๆ การเดินทางไปทํางาน
ของผูสูงอายุ การออกกฏระเบียบท่ีเขมงวดเกินไปไมเหมาะสมกับผูสูงอายุ การไดรับการปฏิบัติ
อยางไมเทาเทียมกันกับผูท่ียงัไมเกษยีน และเวลาทํางานท่ีไมมีความยดืหยุน 
 เง่ือนไขท่ีตองการเสนอตอนายจาง ไดแก 
 1.  เง่ือนไขเร่ืองเวลา โดยตองมีการกําหนดเวลาของผูสูงอายุใหยืดหยุนได การหยดุ
งานเพ่ือไปพบแพทยตองไมถือเปนวันลา เวลาเขาทํางานของผูสูงอายุตองมีความยดืหยุน และ
เวลาเลิกงานตองมีความยืดหยุน 
 2.  เง่ือนไขการดูแลสุขภาพ ตองจัดใหมีแพทยประจําสํานักงาน จัดใหมีหองปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน จัดหองพกัผอนใหกับผูสูงอายุ จัดเตรียมอุปกรณการแพทย เพื่ออํานวยความ
สะดวกสําหรับผูสูงอายุ 
 3.  เง่ือนไขอ่ืนๆ ผูสูงอายุตองไดรับคาจางท่ีเปนธรรม และตองไดรับการปฏิบัติ
เชนเดยีวกับผูทํางานอ่ืนๆ 
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2.5 กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ดานอุปสงค : ผูสูงอายุ 55 ปขึ้นไป 
จํานวน 2,018 คน ในพ้ืนที่ชนบท 4 
ภูมิภาค 8 จังหวัด (ศึกษาเชิง
ปริมาณ) 

ดานอุปทาน : ผูสนับสนุน ไดแก 
ชมรม/สภาผูสูงอายุ อปท. 
หนวยงาน/องคกร และภาคเอกชน 
จํานวน 10 หนวยงาน/ภาค (ศึกษา
เชิงคุณภาพ) 

ศึกษาสภาพขอเท็จจริงดานอุปสงคและอุปทาน เพ่ือทํา
ความเขาใจสถานการณการทํางาน/การจางงานผูสูงอายุ 

ศึกษารูปแบบการมีงานทําของผูสูงอายุในตางประเทศ 
(ไดแก เกาหลี ญี่ปุน ไตหวัน สิงคโปร และฟนแลนด) 

วิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบและวิธีการดําเนินงาน
สงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุกับประเทศไทย 

สรางแบบจําลองการสงเสริมการมีงานทําที่เหมาะสม
ใหแกผูสูงอายุในพ้ืนที่ชนบท ภาคละ 1 รูปแบบ 

ขั้นปฏิบัติการ : 
นํารูปแบบไปทดลองดําเนินการในพ้ืนที่ชนบท 4 ภูมิภาค 
ติดตามประเมินผลแบบจําลอง เพ่ือสรุปผลของความ

เปนไปไดในรูปของผลลัพธ 

รูปแบบการมีงานทําที่เหมาะสมของ
ผูสูงอายุ 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาในคร้ังนี้ เปนการศึกษาแนวทางการสรางโอกาสหรือทางเลือกในการทํางาน

ของผูสูงอายุในพื้นท่ีชนบท เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินการท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีชนบท ในดาน
การสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุท่ีมีความสามารถ และตองการทํางานมีรายไดเปน
การศึกษาท้ังเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ
ศึกษาท้ังดานอุปสงคและอุปทาน 

 
3.1 แหลงขอมูลและกลุมตัวอยาง 
 3.1.1 พื้นท่ีดําเนินการ 
 พื้นท่ีดําเนินการ ไดแก พื้นท่ีชนบทใน 4 ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย 
เชียงใหม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุดรธานี หนองคาย) ภาคกลาง (จังหวัดสระบุรี
ฉะเชิงเทรา) และภาคใต (จังหวัดสงขลา-สุราษฎรธานี) 
 3.1.2 ขอมูลและกลุมตัวอยาง  ขอมูลท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ แบงออกเปน 2 ลักษณะคือ 
 1).  ขอมูลเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยกลุมตัวอยาง  
คือผูสูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต 55 ปข้ึนไปในพ้ืนท่ีชนบท 4 ภูมิภาค สุมตัวอยางจังหวัดละ 240 คน จาก
ท้ังหมด 8 จังหวัด ไดตัวอยางท้ังหมด 2,018 คน (รายละเอียดตามแผนการสุมตัวอยาง)  
 2). ขอมูลเชงิคุณภาพ ศึกษาโดยใชวิธีทําการสัมภาษณระดับลึกและสนทนากลุม
บุคคล/ตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ 3 กลุม ไดแก 

2.1.1 หนวยงานภาครัฐ ไดแก สํานักงานจัดหางานจังหวัด  ศูนยพัฒนาฝมือ
แรงงานจังหวดั ศูนยสงเสริมการศึกษานอกโรงเรียน พัฒนาชุมชนจงัหวัด (ท่ีดูแลงานดาน 
OTOP)  สภาผูสูงอายุจังหวดัและสภาสาขา เกษตรจังหวดั/อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด สํานกังานสาธารณสุขจังหวดั ศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง   

2.1.2  กลุมอาชีพ ไดแก กลุมอาชีพท่ีทําอยูในชุมชน โดยอาจจะมีบุคคลหลาย
ชวงวยัดําเนินการและมีผูสูงอายุทํางานดวย ไดแก กลุมอาชีพ/ ชมรมผูสูงอายุ/ กลุม OTOP/
วิสาหกิจชุมชน เชน กลุมทอผา สานเส่ือ ท่ีไดรับการสนับสนุนจากศูนยสามวยัสายใยรัก กลุม
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อาชีพเล้ียงไก เล้ียงปลา ยอมสีผา และกลุมผูสูงอายท่ีุไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิพัฒนา
ผูสูงอายุ (Foundation for Older Persons’ Development_ FODEV) เปนตน  

2.1.3 ภาคเอกชน ไดแก ผูประกอบการโรงงาน อุตสาหกรรมจังหวัด หอการคา
จังหวดั องคกรเอกชน และองคกรพฒันาเอกชน  ท่ีมีบทบาทในการดําเนินการสงเสริมการมีงาน
ทําของผูสูงอายุ เปนตน 

 
3). การทําประชาคมเฉพาะพื้นท่ีท่ีเปนกรณีศึกษา เพื่อหาความตองการของ

ผูสูงอายุ และความเปนไปไดในการสนับสนุนสงเสริมจากหนวยงานภาครัฐ และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังขอมูลขาวสารตางๆ เกี่ยวกับการสงเสริมการทํางานและความ
เปนอยูท่ีดีผูสูงอายุ 

4).  การติดตามประเมินผลหลังการทําประชาคม 
 

กลุมตัวอยาง 
 สนทนากลุม/สัมภาษณระดบัลึก หนวยงานภาครัฐ และเอกชน  จังหวัดละ 10 
หนวยงานหรือมากกวา 10 หนวยงานในกรณีท่ีในจังหวัดนั้นมีจาํนวนกลุมตัวอยางหนวยงาน/
องคกรท่ีศึกษาในพื้นท่ีมากกวา 10 หนวยงาน เพื่อศึกษาวามีหนวยงาน/องคกร/สถานประกอบการ
ใดบางท่ีตองการ/มีการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ เชน การจางงานผูสูงอายุ หรืออบรมดาน
ตางๆใหแกผูสูงอายุ เปนตน รวมท้ังทัศนคติตอการจางงานผูสูงอายุ และสภาพการ/มาตรการ/การ
สนับสนนุในการจางงานผูสูงอายุ เชน การใหเงินอุดหนนุคาจาง หรือการจางงานบางชวงเวลา 
หรือการอดุหนุนการฝกอบรมระหวางการทํางาน (on the job training) เปนตน 
 สนทนากลุม/สัมภาษณระดบัลึก กลุมอาชีพท่ีมีผูสูงอายุทํางานอยางนอยตําบลละ 1 
กลุม/case/จังหวัด 
 

3). แผนการสุมตัวอยาง 
 แผนการสุมตัวอยางท่ีใชเปนแบบ Stratified Multi-stage Sampling โดยมีภาคเปน    
สตราตัม (Stratum) จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน ครัวเรือน และสมาชิกในครัวเรือนเปนหนวย
ตัวอยางข้ันท่ีหนึ่ง สอง สาม และส่ี ตามลําดับ 
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 การจัดสตราตมั 
 ภาคเปน สตราตัม มี 4 สตราตัม ไดแก   กลาง เหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ และใต 
 ขั้นตอนการสุมตัวอยาง 
 1.  เลือก 2  จังหวัดจากแตละภาคดวยวิธีการสุมแบบงาย  
 2.  เลือก 2 อําเภอจากแตละจงัหวัดตัวอยาง ดวยวิธีการสุมแบบงาย 
 3.  เลือก  2 ตําบล จากแตละอําเภอตัวอยาง โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย 
 4.  เลือก 2 หมูบาน ในแตละตําบล  โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย 
 5.  เลือก 15 ครัวเรือนตัวอยางจากครัวเรือนสวนบุคคลท้ังส้ินในบัญชีรายช่ือครัวเรือน 
ซ่ึงไดจากการนับจดในแตละหมูบานตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบมีระบบ  รวม 960 ครัวเรือน 
 6.  สัมภาษณสมาชิกของครัวเรือนตัวอยางท่ีมีอายุ 55 ปข้ึนไป เพศชาย 1 คน และ/หรือ
เพศหญิง 1 คน (ดแูผนภูมิการสุมตัวอยาง) ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 1,920 คน (โดยประมาณ) 

 

แผนภูมิการสุมตัวอยางแบบ Stratified Multi-stage sampling (จังหวัดนอกเขต กทม.) 
 

ภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน ครัวเรือน จํานวนตัวอยาง 
   

เหนือ 2 2 x 2  =  4 2 x 4  =8 2 x 8 =16 16 x 15  = 240 240 x 2 = 480 
อิสาน 2 2 x 2  =  4 2 x 4  =8 2 x 8 =16 16 x 15  = 240 240 x 2 = 480 
กลาง 2 2 x 2  =  4 2 x 4  =8 2 x 8 =16 16 x 15  = 240 240 x 2 = 480 
ใต 2 2 x 2  =  4 2 x 4  =8 2 x 8 =16 16 x 15  = 240 240 x 2 = 480 

รวม 8 16 32 64 960  ครัวเรือน 1,920 คน 

รวมทั้งหมด     1,920 คน 
 

 
3.2 เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม จําแนกตามวิธีการเกบ็รวบรวมขอมูล กลาวคือ 
             ก. การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมีท้ังหมด 7 ตอน 

ไดแก 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป มีจํานวน  6 ขอ 

ตอนท่ี 2  สถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม มี 10 ขอ 
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ตอนท่ี 3 สถานการณสุขภาพ อนามัยและสวัสดิการ มี 7 ขอ 

ตอนท่ี 4 การทาํงาน/ประกอบอาชีพ มี 7 ขอ 

ตอนท่ี 5 ความตองการและขอคิดเห็นตอการมีงานทําของผูสูงอายุ (อายุ 55 ข้ึนไป) 
    ตอนท่ี 5 ก) ถามผูสูงอายุทุกคน มี 9 ขอ 
    ตอนท่ี 5 ข) ถามเฉพาะ ผูสูงอายุท่ีไมไดทํางาน/ประกอบอาชีพในปจจุบัน มี 5 ขอ 

ตอนท่ี 6  ความตองการการสงเสริมการมีงานทํา มี 6 ขอ 
ตอนท่ี 7 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะท่ัวไป มี 4 ขอ 

 
               ข. การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ใชแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณกลุม/สัมภาษณ
รายบุคคล โดยแนวคําถาม ประกอบดวยแนวคําถามสําหรับหนวยงาน และแนวคําถามสําหรับ
กลุมอาชีพ  

แนวคําถามสําหรับหนวยงาน ประกอบดวยรายละเอียดเกีย่วกับบทบาท/ภารกิจของ
หนวยงาน กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกบัการสงเสริมการทํางาน/การมงีานทําของผูสูงอายุของ
หนวยงานเอง หรือท่ีรวมกบัหนวยงานอ่ืน ผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมการทํางาน/
การมงีานทําของผูสูงอาย ุ การปรับเปล่ียนกฎหมายประกันสังคม รูปแบบการสงเสริมการทํางาน/
การมงีานทําของผูสูงอายุ ทัศนคติ/คานยิมในการทํางานของผูสูงอายุในสังคมไทย เปนตน 

แนวคําถามสําหรับกลุมอาชีพ ประกอบดวยรายละเอียดเกี่ยวกับการเขารวมเปนสมาชิก
กลุม ใดบาง (เชน กลุมอาชีพผูสูงอายุ กลุมสหกรณ กลุมเกษตรกร กลุมสตรีอาสาพัฒนา) 
สินคา/ผลผลิต/บริการ นําไปขายท่ีไหน ใครเปนผูหาตลาดสินคา/บริการ มีรายไดเพิ่มข้ึน
หรือไม เดือนละเทาไร ความรู/ประสบการณในการประกอบอาชีพนี้ ประสบการณในการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับการทําอาชีพนี้ การไดรับการสนับสนุนจากองคกรเอกชนหรือหนวยงานของ
รัฐ บทบาท หนาท่ีและศักยภาพ ขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ตอการพัฒนาอาชีพของ
กลุมผูสูงอายุ การนําภูมิปญญาทองถ่ินของผูสูงอายุมาสงเสริม ตอยอดดานการประกอบอาชีพ 
ฯลฯ 
 

3.3 วิธีการวิเคราะหขอมลู 
 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ นําขอมูลมาเช็คความถูกตองและทําการลงรหัส ตรวจ
รหัส บรรณาธิกรณ แลวนํามาประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows Version 
11.5 เพื่อวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับความตองการทํางานของผูสูงอายุ 
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 (1) สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) ไดแก ความถ่ี รอยละ และตารางไขวเพื่อ
บรรยายลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง (ไดแก เพศ อายุ การศกึษา อาชีพ จํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน รูปแบบการสงเสริมการมีงานทําฯ)    
 (2) ขอมูลเชิงคุณภาพ ทําการวิเคราะหขอมูลดานการสนบัสนุนการทํางานของผูสูงอายุ 
ของหนวยงานและกลุมอาชีพ โดยใชการวิเคราะหขอมูลแบบ Domain analysis (ภาณี วงษเอก, 
2551) แลวนําความรูท่ีเดนชัดมาจัดระบบ และประกอบเช่ือมโยง ตามประเด็นในวัตถุประสงค 
และนําเสนอขอมูลในรูปแบบใหม ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ คือ  
  2.1  จําแนกส่ิงท่ีเปนแกนหลัก ท่ีหยิบยกข้ึนมา อาจเปนความคิด การกระทํา พฤตกิรรม 
หรือส่ิงท่ีบอกเลา 
 2.2  สรางแกนหลักจากประเด็นยอย  (Theme) เม่ือไดส่ิงท่ีเปนแกนหลักแลว หัวขอยอย
ก็จะถูกนิยามหรือใหความหมายภายใตประเด็นยอย ในข้ันตอนนี้จะเร่ิมเขียนบรรยาย
ปรากฎการณหรือเหตุการณจริงๆในส่ิงท่ีเปนแกนหลักเบ้ืองตน โดยวิธีจดักลุมขอมูลเดียวกัน
เขาไวดวยกัน แลวใหคํานยิามหรือความหมายของประเด็นยอยๆ เพือ่เปนการรวมเอาถอยคําท่ี
เปนคําพูดท่ีไดจากถอยคําของผูใหขอมูลโดยตรง 
  2.3  การจําแนกองคประกอบ ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนสําคัญของเน้ือหาสาระท่ีจะตอง
สังเคราะหและแยกแยะความเหมือนหรือความตาง รวมท้ังจุดเดนของประเด็นท่ีตองการศึกษา
ดวยวธีิการลดทอน และยุบรวมวลีท้ังหลาย หรือการเขียนเร่ืองเลาภายใตประเด็นยอยๆ ตางๆ  
 2.4  การเชื่อมโยงส่ิงท่ีเปนแกนหลัก  เปนการแยกแยะความสัมพันธระหวางประเด็น
ยอยตางๆท่ีอยูภายใตส่ิงท่ีเปนแกนหลักเบ้ืองตน เพื่อสรางภาพรวมของการศึกษา และนํามา
เช่ือมโยงกับงานศึกษาวิจยัท่ีไดทบทวนมา เพื่อหายทุธศาสตรท่ีมีความเปนไปไดในการหา
รูปแบบการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ 
 3.  เขียนรายงานการวิเคราะห   นาํขอมูลท่ีเปนรายละเอียด มาสรุปประเด็นสําคัญ และ
ความเช่ือมโยง  รวมท้ังสรุปผลการวิเคราะหขอมูล     แลวนํามาประกอบการอภปิรายขอมูลเชิง
ปริมาณ                           
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บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะหขอมลู 

 
 บทนี้เปนการนําเสนอผลการศึกษาการทํางานของผูสูงอายุ แนวทางการสรางโอกาสหรือทางเลือก
ในการทํางานของผูสูงอายุ และรูปแบบการดําเนนิงานท่ีเหมาะสม สําหรับดําเนินการสงเสริมการมีงานทํา
ของผูสูงอายุในพื้นท่ีชนบท  การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาท้ังเชิงปริมาณ (Quantitative study) และเชิงคุณภาพ 
(Qualitative study) โดยผลการศึกษาจะนําเสนอเปน 3 สวน สวนท่ี 1 นําเสนอผลการศึกษาเชิงปริมาณดาน      
อุปสงคของผูสูงอายุในภาพรวม ซ่ึงประกอบดวย 1). ขอมูลท่ัวไป 2). สถานการณทางดานเศรษฐกิจ-สังคม   
3). สุขภาพอนามัยและสวสัดิการดานสุขภาพของผูสูงอายุ 4). การทํางานและการประกอบอาชีพของ
ผูสูงอายุ 5). ความคิดเหน็ของผูสูงอายุตอการทํางาน 6). ความตองการการมีงานทําของผูสูงอายุท่ีไมได
ทํางานและลักษณะงาน 7). ความคิดเหน็ตอแนวทางการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ 8). ขอมูลการ
ทํางานของผูสูงอายุตามกลุมอายุและรายภาค สวนท่ี 2 นําเสนอผลการศึกษาเชิงคุณภาพดานอุปทานของ
ผูสูงอายุ  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

4.1  การศึกษาทางดานอุปสงค 

 การศึกษาทางดานอุปสงค หมายถึง การศึกษาความตองการมีงานทําของผูสูงอายุ ไดแก ขอมูลจาก
แบบสอบถาม 

 4.1.1  ขอมูลท่ัวไป ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ความสัมพันธกบั
หัวหนาครัวเรือน และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

 จากผลการสํารวจสภาพการทํางานของผูสูงอายุ ใน 4 ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต พบวา กลุมตัวอยางผูสูงอายุโดยภาพรวมสวนใหญเปนหญิงมากกวาชาย 
(หญิงรอยละ 66.9, ชายรอยละ 33.1) มี มีอายุระหวาง 65-69 ป อายุเฉล่ีย 65.8 ป  สวนใหญยังอยูกับคูสมรส 
(รอยละ 46.2) รองลงมามีสถานภาพหมาย, ยังโสด/ไมไดสมรส, หยา และแยกกันอยู ตามลําดับ (รอยละ 
35.9, 12.8, 3.2 และ 1.9) กลุมตัวอยางผูสูงอายุเกือบท้ังหมด จบการศกึษาระดับประถมศึกษา (รอยละ 81.3)  
รองลงมาคือ จบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปริญญาตรี ตํ่ากวาประถมศึกษา ไมไดเรียน และมัธยมศึกษาตอนตน 
ตามลําดับ (รอยละ 5.7, 4.6, 4.0, 3.0 และ 1.4) สถานภาพในครัวเรือน กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนหัวหนา
ครัวเรือน (รอยละ 63.4) รองลงมา มีความสัมพันธกับหัวหนาครัวเรือนในฐานะเปนสามี-ภรรยา, บิดา-
มารดา, พี่นอง ตามลําดับ จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ียประมาณ 4 คน โดยเปนสมาชิกท่ีอายุตํ่ากวา 15 ป 
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นอยกวา 1 คน, อายุมากกวา 55 ป และ อายุมากกวา 60 ป เฉล่ียประมาณ 1 คน และจํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนท่ีทํางานประกอบอาชีพ เฉล่ียประมาณ 2 คน (ดูตารางท่ี 4.1 และแผนภาพที่ 4.1) 

 4.1.2  สถานการณทางดานเศรษฐกิจ-สังคม ประกอบดวย รายไดเฉล่ียตอเดือน รายจายเฉล่ียตอ
เดือน มูลคาทรัพยสิน (บาท) หนี้สิน การกูยืม การไดรับเบ้ียยังชีพ 

 สถานการณดานรายได (ตอเดือน) พบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีรายไดเฉล่ีย 3,013 บาท/เดือน โดยเปน
รายไดจากการประกอบอาชีพเฉล่ีย 2,548 บาท รายไดจากบําเน็จ-บํานาญเฉล่ีย 1,781 บาท รายไดจากคูสมรส
เฉล่ีย 44 บาท รายไดจากบุตร-หลานเฉล่ีย 1,702 บาท รายไดจากพี-่นองเฉล่ีย 172 บาท และรายไดอ่ืนๆ เฉล่ีย 
323 บาท แสดงวาแหลงรายไดของผูสูงอายุมาจากหลายแหลง แตแหลงรายไดหลักมาจากการประกอบอาชีพ 
รองลงมา ก็มาจากสวัสดกิารบําเน็จ-บํานาญ และจากบุตร-หลาน ตามลําดับ 

 ดานรายจาย (ตอเดือน) พบวา ผูสูงอายุมีคาใชจายสวนตัวเพื่อการอุปโภค-บริโภคเฉล่ีย 2,751 บาท/
เดือน เฉพาะคาอาหารและเคร่ืองดื่มเฉล่ีย 2,381 บาท/เดือน ถาพิจารณารายจายท้ังป พบวา มีคาใชจายเพ่ือ
กิจกรรมทางสังคมเชน ทําบุญ คาฌาปณกิจ เปนตน มากท่ีสุด เฉล่ีย 8,862 บาท/ป และมีคาใชจายเพื่อ
สุขภาพ/รักษาพยาบาลเฉล่ีย 1,785 บาท/ป  สะทอนใหเห็นวาสถานการณดานรายจายของผูสูงอายุตอเดือน
คอนขางสูงเม่ือเปรียบเทียบกับรายได  

 ดานมูลคาทรัพยสิน พบวา กลุมตัวอยางเฉพาะท่ีมีทรัพยสิน มีมูลคาทรัพยสินเฉล่ียตอคนประมาณ 1 
ลานบาท (1,098,651 บาท) โดยทรัพยสินสวนใหญไดมาจากการตีมูลคาบาน ท่ีดินและส่ิงปลูกสรางมากท่ีสุด 
คือ ประมาณ 7 แสนบาท (699,700 บาท) (การตีราคาดังกลาวอาจไมถูกตองแมนยํา เนื่องจากเปนการตีมูลคา
ท่ีดินตามราคาประเมิน สวนบานก็เปนไปตามท่ีผูสูงอายุประเมินให ซ่ึงอาจสูงหรือตํ่ากวาราคาตลาด/ราคา
จริง) รองลงมาคือ ทรัพยสินท่ีเปนเงิน มีมูลคา ประมาณ 3 แสนบาท (339,338 บาท)  อยางไรก็ตาม ผูสูงอายุ 
3 ใน 5 ไมมีหนี้สิน (รอยละ 60.2) ท่ีเหลือมีหนี้สิน(รอยละ 39.8) โดยมีจํานวนหนี้สินเฉล่ียรวม 40,179 บาท 
ซ่ึงเปนหนี้สินในระบบมากกวาหนี้สินนอกระบบ (หนีสิ้นในระบบ 37,606 บาท, หนี้สินนอกระบบ 2,573 
บาท) กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 64.8) กูเงินไปเพื่อการประกอบอาชีพ รองลงมา กูเงินไปเพื่อเปน
คาใชจายในการอุปโภค-บริโภค (รอยละ 30.3) ท่ีอยูอาศัย (รอยละ 7.5) และกูเพื่อการศึกษาบุตร (รอยละ 5.8) 
ตามลําดับ ผูสูงอายุท่ีเปนกลุมตัวอยาง สวนใหญ เกือบ 2 ใน 3 (รอยละ 64.5) ยังไมไดรับเบ้ียยังชีพ เนื่องจาก
อายุยังไมครบ 60 ป (ดูตารางที่ 4.2) 

 4.1.3  สุขภาพอนามัยและสวัสดิการดานสุขภาพของผูสูงอายุ ประกอบดวย การมีโรคประจําตัวและ
ความพิการ สวัสดิการทางดานสุขภาพท่ีไดรับในปจจุบัน 
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 ผูสูงอายุท่ีเปนกลุมตัวอยาง  4 ใน 5 มีโรคประจําตัวและความพกิาร (รอยละ 79.7) โดยโรค
ประจําตัวท่ีเปนมากท่ีสุดไดแก ความดันโลหิต (รอยละ 65.7) รองลงมา คือ เบาหวาน และโรคหัวใจ 
ตามลําดับ (รอยละ 24.3 และ 10.1) ความพิการที่เปนมากท่ีสุด ไดแก หตึูง หูหนวก (รอยละ 35.6) รองลงมา 
ไดแก ตาฟาง แขนขาลีบเพราะเคยเปนโปลิโอ และตอเนือ้/ ตอหิน ตามลําดับ (รอยละ 33.8, 30.1 และ 0.5) 
สวนสวัสดิการดานสุขภาพอนามัยท่ีไดรับ พบวา ผูสูงอายุสวนใหญใชสิทธิบัตรทอง รองลงมาคือสวัสดิการ 
และการรักษาพยาบาลขาราชการ (รอยละ 70.9 และ 27.9) (ดูตารางท่ี 4.3 และ แผนภาพท่ี 4.2) 

 4.1.4  การทํางานและการประกอบอาชพีของผูสูงอาย ุ ประกอบดวย สาเหตุท่ียังคงทํางาน/ไมได
ทํางาน อาชีพหลัก/อาชีพรองของผูสูงอายุ สถานภาพของผูสูงอายุท่ียังคงทํางาน ประเภทงานของผูสูงอายุท่ี
ยังคงทํางาน  รายไดเฉล่ียตอเดือนจากอาชีพหลัก/อาชีพรอง 

 กลุมตัวอยางผูสูงอายุมากกวาคร่ึงทํางาน/ประกอบอาชีพ (รอยละ 58.3) โดยมีเหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุด
คือ ตองทํางานเพ่ือเล้ียงชีพ หรือหารายไดเล้ียงครอบครัว หรือตองการพึ่งตนเอง (รอยละ 77.5) รองลงมา ใช
เวลาวางใหเปนประโยชน ไมอยากอยูเฉยๆ (รอยละ 6.1) รางกายยังแข็งแรง ยังทําไหว (รอยละ 5.9) และเปน
รายไดเสริม (รอยละ 3.0) ตามลําดับ  สําหรับกลุมตัวอยางผูสูงอายุท่ีไมไดทํางาน มากกวาคร่ึง (รอยละ 56.2) 
ใหเหตุผลวา สุขภาพไมแข็งแรง/ เจ็บปวย/ ทําไมไหว/ มีโรคประจําตัว รองลงมาคือ ตองเล้ียงหลาน/ เฝาบาน 
(รอยละ 16.2) ชราภาพ (รอยละ 8.6) ลูกไมใหทํางาน (รอยละ 7.7) และตองการพักผอน (รอยละ 6.2) 
ตามลําดับ 

 อาชีพของผูสูงอายุ พบวา กลุมตัวอยางท่ีทํางานมีอาชีพหลักสวนใหญ (รอยละ 48.7) คือ ทํา
การเกษตร รองลงมาคือ คาขาย (รอยละ 20.9) ใหบริการ (รอยละ 11.9) ผลิตของใช (รอยละ 9.0) และธุรกิจ
สวนตัว (รอยละ 4.1) ตามลําดับ มากกวาคร่ึง (รอยละ 54.0)  มีสถานภาพเปนเจาของธุรกิจเอง รองลงมาคือ 
รับจาง (เชนรับจางทํานา) เปนนายจาง, เปนสมาชิกกลุมอาชีพ และขาราชการ ตามลําดับ (รอยละ 14.1, 13.4, 
9.9 และ 8.3)  ภาคเศรษฐกิจ มากกวาคร่ึง ทํางานในภาคบริการ (รอยละ 52.7)  รองลงมาคือ ภาคเกษตร (รอย
ละ 32.3) ภาครัฐ (รอยละ 11.5) และภาคอุตสาหกรรม (รอยละ 3.4) ตามลําดับ  โดยผูสูงอายุท่ีทํางานมีรายได
เฉล่ียตอเดือนจากอาชีพหลักประมาณ 4,271 บาท/เดือน  สวนกลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพรอง (มีรอยละ 27.5) 
สวนใหญทําสวน (รอยละ 6.6) ปลูกผัก ทําขนมขาย ทํานา และรับจาง ตามลําดับ โดยมีสถานภาพเปนธุรกิจ
สวนตัว สมาชิกกลุม รับจาง และชวยงานในครัวเรือน ตามลําดับ มีรายไดเฉล่ียตอเดือนจากอาชีพรอง 3,485 
บาท อยางไรกต็าม กลุมตัวอยางผูสูงอายุท่ีทํางานท้ังอาชีพหลักและอาชีพรอง มีช่ัวโมงการทํางานตอสัปดาห
เพียง 24 ช่ัวโมง หรือมีช่ัวโมงทํางานเฉล่ียตํ่ากวาท่ีกฎหมายกําหนดประมาณคร่ึงหนึ่ง (กฎหมายแรงงาน
กําหนดวาทํางานไมเกนิสัปดาหละ 48 ช่ัวโมง) แตท่ีนาสนใจคือ กวา 3 ใน 4 (รอยละ 76.4) มีรายไดเพียงพอ
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ตอการดํารงชีพ และรอยละ 4.7 มีเงินเหลือเก็บเฉล่ีย 3,283 บาทตอเดือน สวนกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดไม
เพียงพอ มีรอยละ 8.6 (ดูตารางท่ี 4.4 และแผนภาพท่ี 4.3) 

 4.1.5  ความคดิเห็นของผูสูงอายุตอการทํางานประกอบอาชีพ ประกอบดวย ความคิดเห็นเกีย่วกับ
ความตองการการทํางานของผูสูงอายุ/เหตุผล ลักษณะงานท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ สถานท่ีทํางาน ประเภท
ของงานท่ีตองการ (ใชทักษะ/ไมใชทักษะ) ประเภทของงาน/อุตสาหกรรมท่ีตองการ (เปนทางการ/ไมเปน 
 ทางการ) ความเหมาะสมของอายุเกษยีน สวัสดิการที่จาํเปน การไดรับความคุมครอง ปจจัยท่ีสงผลตอการ
ทํางาน 

 เม่ือถามความคิดเห็นของผูสูงอายุเกีย่วกับ การทํางานและความตองการทํางาน โดยถามวาผูสูงอายุ
ท่ัวไปควรตองทํางานประกอบอาชีพหรือไม พบวา กลุมตัวอยาง 2 ใน 3 (รอยละ 65.7) เหน็วาผูสูงอายุควร
ตองทํางาน และเม่ือถามตัวผูสูงอายุเองวามีความตองการท่ีจะทํางานหรือไม พบวา ผูสูงอายุสวนใหญเกือบ 4 
ใน 5 (รอยละ 79.4) ตองการทํางาน โดยใหเหตุผลวา อยากเพิ่มรายไดมากท่ีสุด (รอยละ 46.4) รองลงมาคือ 
ตองการ มีสังคม และใชเวลาวางใหเปนประโยชน รวมท้ังตองเล้ียงดสูมาชิกในครัวเรือน (รอยละ 24.0, 23.1 
และ 4.3)  ตามลําดับ เม่ือถามถึงลักษณะงานท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ พบวา กลุมตัวอยางผูสูงอายสุวนใหญ
เห็นวางานท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ คืองานท่ีทําเปนคร้ังคราว และงานประจําแตปรับเปล่ียนเวลาทํางาน
ได (มีเวลาทํางานท่ียืดหยุน) ในสัดสวนใกลท่ีเคียงกัน (รอยละ 42.4 และ 40.3) รองลงมาคือ งานประจําท่ีมี
เวลาแนนอน และงานท่ีทําเปนกลุม  (รอยละ 11.4 และ 5.8) ตามลําดับ โดยสถานท่ีทํางานท่ีเหมาะสม คือใน
หมูบาน/ชุมชน และ ท่ีบานของผูสูงอายุเอง (รอยละ 49.8 และรอยละ 48.8) สําหรับประเภทงานท่ีเหมาะสม
กับผูสูงอายุ กลุมตัวอยางสวนใหญ เห็นวางานท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ ไดแก งานท่ีเนนทักษะ ฝมือ และ
ประสบการณ (รอยละ 38.8) รองลงมา ไดแก งานท่ีใชแรงงานหรืองานในภาคเกษตร (รอยละ 30.7) งานดาน
ภูมิปญญา (รอยละ 16.3)  งานบริการ (รอยละ 11.0)  และ งานบริหารจัดการ (รอยละ 3.2) ตามลําดับ โดย
กลุมตัวอยางผูสูงอายุเกือบท้ังหมด เห็นวาประเภทอุตสาหกรรม ท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุไดแก งานในภาคท่ี
ไมเปนทางการ (รอยละ 91.6)  สวนอายุเกษียนท่ีเหมาะสม พบวา กลุมตัวอยางผูสูงอายุ 2 ใน 3 (รอยละ 66.0)  
เห็นวาอายุเกษยีน 60 ปเหมาะสมแลว แตเม่ือถามวาถาจะใหขยายอายุเกษียนออกไปจากเดิมอีก พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญ เกือบ 2 ใน 3  (รอยละ 65.6) เห็นวา ใหขยายไปจนถึงอายุ 70 ป 

 เม่ือถามถึงสวัสดิการและการคุมครองดานการทํางาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 63.4) 
เห็นวาผูสูงอายุท่ีทํางานควรไดรับสวัสดิการเร่ืองคารักษาพยาบาลมากที่สุด  รองลงมา เห็นวาควรไดรับ
สวัสดิการเงินกูดอกเบ้ียตํ่า (รอยละ 28.4) และ ควรไดรับสวัสดิการเร่ืองวันหยุด วนัลา (รอยละ 7.7)  สวน
ดานการคุมครองการทํางาน พบวา กลุมตัวอยางมากกวาคร่ึง เห็นวาผูสูงอายุท่ีทํางาน ควรไดรับการคุมครอง
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ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (รอยละ 55)  รองลงมา เห็นวาควรไดรับการคุมครองดานคาแรงหรือ
รายได (รอยละ 31.8) และการคุมครองดูแลดานอิริยาบทการทํางาน/ ทาทางการทํางาน (Ergonomy)  (รอยละ 
12.6)  

 อยางไรก็ตาม เม่ือถามถึงปจจัยท่ีสงผลตอการทํางานของผูสูงอาย ุ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) พบวา 
รายได/คาตอบแทนจากการทาํงานเปนปจจยัท่ีสําคัญท่ีสุด (รอยละ 93.1) รองลงมา ระยะทางระหวางท่ี
ทํางานกับท่ีพกั เพื่อนรวมงาน สวัสดิการและการคุมครองการทํางาน ลักษณะงาน ความยดืหยุนของการ
ทํางาน ความม่ันคงในการทํางาน และจํานวนบุตรท่ีสนบัสนุนดานการเงิน (รอยละ 77.4, 76.5, 71.6, 68.0, 
67.0, 64.4, 63.6, และ 55.2) ตามลําดับ (ดูตารางท่ี 4.5) 

 4.1.6  ความตองการมีงานทําของผูสูงอายุ ท่ีไมไดทํางานและลักษณะงาน ประกอบดวย ความ
ตองการการมีงานทํา/เหตุผลท่ียังตองการทาํงาน ลักษณะงานท่ีผูสูงอายุตองการทํา สถานท่ีทํางาน ประเภท
ของงานท่ีตองการ (ใชทักษะ/ไมใชทักษะ) ประเภทของงาน/อุตสาหกรรมท่ีตองการ (เปนทางการ/ไมเปน
ทางการ) 
 
 เม่ือสอบถามความคิดเห็นของผูสูงอายุท่ีปจจุบันไมไดทํางาน พบวา กลุมตัวอยางผูสูงอายุสวนใหญ 
2 ใน 3 (รอยละ 66.3) มีความตองการท่ีจะทํางาน โดยใหเหตุผลวา อยากใชเวลาวางใหเปนประโยชน (รอย
ละ 36.4) รองลงมาคือ อยากมีรายได หรือรายไดเสริม (รอยละ 34.2)  และอยากมีสังคม/ จะไดไมเหงา (รอย
ละ 23.3)  ตามลําดับ สําหรับลักษณะงานท่ีตองการ พบวา ตองการมีงานประจําแตปรับเปล่ียนเวลาทํางานได 
และงานท่ีมีลักษณะช่ัวคร้ังช่ัวคราว (รอยละ 38.8 และ 37.1) สวนสถานท่ีทํางาน กลุมตัวอยางมากกวาคร่ึง
ตองการทํางานท่ีบานตัวเอง และประเภทงานท่ีผูสูงอายุตองการสวนใหญ เปนงานท่ีไมใชฝมือ (รอยละ 
40.7)  รองลงมาคือ งานท่ีเนนทักษะ ความสามารถเฉพาะดาน (รอยละ 29) งานท่ีใชแรงงาน (รอยละ 18)  
และ งานการบริการ (รอยละ 12.3) ตามลําดบั โดยฉพาะงานในภาคท่ีไมเปนทางการ (รอยละ 83.6)  (ดูตาราง
ท่ี 4.6 และ แผนภาพท่ี 4.4) 
 4.1.7  ความคิดเห็นตอแนวทางการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอาย ุ ประกอบดวย ความคิดเหน็
เร่ืองขอจํากัดของผูสูงอายุตอการทํางาน อุปสรรคตอการทํางานของผูสูงอายุท่ีตองการทํางาน ความจําเปน
ในการสงเสริมการมีงานทํา บทบาทของหนวยงานในการสงเสริมอาชีพ การดําเนนิการสงเสริมการมีงานทํา
ท่ีเหมาะสมแกผูสูงอายุ 
 ความตองการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ สวนใหญมีความคิดเห็นในเร่ืองขอจํากัดของ
ผูสูงอายุตอการทํางาน โดยที่กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 82) เห็นวา ความเส่ือมถอยดานรางกาย/สุขภาพ 
เปนขอจํากดัของผูสูงอายุตอการทํางานมาก รองลงมา (รอยละ 12.6) ความเส่ือมถอยทางดานสมอง (รอยละ 
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5.4) และเปนเร่ืองของทัศนคติของตัวผูสูงอายุเองท่ีไมตองการทํางาน ตามลําดับ เม่ือถามถึงอุปสรรคตอการ
ทํางานของผูสูงอายุท่ีตองการทํางาน สวนใหญ (รอยละ 67) เห็นวา ทัศนคติของสังคมตอการใหผูสูงอายุ
ทํางาน เปนอุปสรรคท่ีสําคัญของผูสูงอายุท่ีตองการทํางาน เนื่องจากสังคมตองการจางแรงงานในวยัแรงงาน 
รองลงมา (รอยละ 13.8) เปนเร่ืองการกีดกันไมใหผูสูงอายุทํางาน (รอยละ 6.2) กลัวพลาดพล้ัง และ (รอยละ 
5.3) การเอารัดเอาเปรียบ ตามลําดับ เม่ือถามถึงเร่ืองการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุมีความจําเปน
หรือไม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 81.1) เห็นวาการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุมีความ
จําเปน และ (รอยละ 83.9) ตองการการสงเสริมการมีงานทํา โดยหนวยงานท่ีควรเขามามีบทบาทโดยตรง 
ไดแก หนวยงานในระดับทองถ่ิน (รอยละ 66.5) รองลงมา (รอยละ 29.5) เปนกลุมอาชีพในทองถ่ิน 
ตามลําดับ 
 ในเร่ืองการดําเนินการสงเสริมการมีงานทําท่ีเหมาะสมกบัผูสูงอายุควรมีลักษณะใดบาง พบวา ตอง
มีการดําเนนิการใหผูสูงอายุเขาไปมีสวนรวมทุกข้ันตอน มีการอบรมเพิ่มพูนความรู ทักษะ และ
ประสบการณ และมีการติดตามผลกิจกรรมอยางตอเนื่อง โดยกลุมตัวอยางท่ีตอบมีสัดสวนใกลเคียงกัน (รอย
ละ 96.9, 96.9 และ 96.8) รองลงมา (รอยละ 92.1) ตองมีการดําเนนิการจัดใหมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง (รอยละ 
88.5) ตองมีการสอบถามความตองการของผูสูงอายุ ตามลําดับ กลุมตัวอยางมากกวาคร่ึงเห็นวากิจกรรมท่ีจัด
ควรจัดในรูปแบบของการศึกษา ดูงาน พาไปทัศนศึกษา เพื่อนําส่ิงท่ีไดรับมาปรับใช รองลงมา (รอยละ 36.3) 
ควรจัดในรูปของการอบรมเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และประสบการณ ตามลําดับ (ดูตารางท่ี 4.7 และแผนภาพ
ท่ี 4.4) 
 

4.1.8   ขอมูลการทํางานของผูสูงอายุรายภาคและกลุมอายุ ประกอบดวย  ขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุ 
จําแนกตามภาคและกลุมอาย ุ
 ผลการสํารวจขอมูลการทํางานของผูสูงอายุ จําแนกตามภาค พบวา สวนใหญมีอายุระหวาง 65-69 ป 
อาศัยอยูในภาคใตมากท่ีสุด (รอยละ 22) รองลงมาอาศัยอยูในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตามลําดับ (รอยละ 18.3, 11.7 และ 11.2)  กลุมตัวอยางผูสูงอายุในภาคกลาง และ
ภาคใต ทํางานมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับภาคอ่ืนๆ  โดยท่ีกลุมตัวอยางผูสูงอายุทุกภาคใหเหตุผลท่ีทํางาน
วาเพื่อเล้ียงชีพ เล้ียงครอบครัว กลุมตัวอยางผูสูงอายุทุกภาคมีอาชีพหลักและอาชีพรอง สวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงไมแตกตางกันในภาคเหนือและอิสาน (รอยละ 52.5) รองลงมาคือภาคกลางและภาคใต 
ตามลําดับ และคาขายมีสัดสวนไมแตกตางกันในทุกภาค (รอยละ 20.0-21.0)  สวนอาชีพงานบริการ และการ
ผลิตของใช มีสัดสวนสูงสุดในภาคกลาง  กลุมตัวอยางสวนใหญ มีรายไดเพยีงพอตอการดํารงชีพ มีสัดสวน
สูงสุดในภาคใต (รอยละ 81.3)  ในขณะท่ีกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดไมเพยีงพอตอการดาํรงชีพ มีสัดสวนสูงสุด
ในภาคกลาง (รอยละ 9.8)  อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางผูสูงอายใุนภาคเหนือเหน็วาผูสูงอายุท่ัวไปควรตอง
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ทํางาน ในสัดสวนสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับภาคอืน่ๆ (รอยละ 67.8) โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายใุนภาคเหนือ 
มีความตองการทํางานในสัดสวนสูงท่ีสุด (ดูตารางท่ี 4.8) 

ผลการสํารวจขอมูลการทํางานของผูสูงอายุ จําแนกตามอายุ พบวา ผูสูงอายุท่ีทํางานสวนใหญ (รอย
ละ 67.5) มีอายุระหวาง 60-64  ป รองลงมา (รอยละ 63.6) มีอายุ 55-59 ป กลุมตัวอยางผูสูงอายุท่ีทํางานเกือบ
คร่ึงมีอายุระหวาง 65-69 ป โดยใหเหตุผลท่ีตองทํางาน เนื่องจากเพื่อเล้ียงชีพ หารายไดเล้ียงครอบครัว มี
สัดสวนสูงสุดในกลุมอายุ 60-64 ป และสัดสวนตํ่าสุดในกลุมอายุ 70-74 ป สําหรับผูสูงอายุท่ีอายุ 75 ปข้ึนไป
ท่ีทํางาน ท้ังหมดใหเหตุผลวาเพราะรางกายยังแข็งแรง/ยังไหว นอกจากนี้ในกลุมตัวอยางอายุ 70-74 ป ให
เหตุผลท่ีทํางานวา หาเล้ียงครอบครัว และชาวบานมีมติใหทํา/ทําเพือ่กลุม ช้ีใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุ
มาก สวนใหญจะทํางานในลักษณะเปนการรวมกลุม สําหรับกลุมตัวอยางท่ีตองการทํางานเพ่ือเปนรายได
เสริมคือกลุมท่ีมีอายุระหวาง 55-59 ป, 65-69 ป และ 60-64 ป ตามลําดับ 

กลุมตัวอยางท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรเปนอาชีพหลัก มีสัดสวนสูงสุดในกลุมอายุ 70-74 ป  
รองลงมา อายุ 55-59 ป, 65-69 ป และ 60-64 ป ตามลําดบั ยกเวนกลุมอายุ 75 ปข้ึนไป ท่ีไมทําอาชีพเกษตร
เปนอาชีพหลัก สวนกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 60-64 ป และ  70-74 ป ประกอบอาชีพคาขาย สัดสวนใกลเคียงกัน  
การผลิตของใช สัดสวนสูงในกลุมอายุ 60-64 ป และ 65-69 ป อาชีพการบริการ มีสัดสวนสูงสุดในกลุมอายุ  
70-74 ป   กลุมตัวอยางอายุ 70-74 ป เห็นวาผูสูงอายุควรตองทํางานสัดสวนสูงท่ีสุด (รอยละ 77.9) และกลุม
ตัวอยางอายุ 65-69 ป เห็นวาตัวผูสูงอายุเองมีความตองการทํางานสัดสวนสูงท่ีสุด (รอยละ 88.3) ในกรณีท่ี
ผูสูงอายุท่ีไมไดทํางาน พบวา  กลุมตัวอยางอายุ 70-74 ป และ 60-64 ป มีความตองการทํางานในสัดสวน
สูงสุด (รอยละ 78 และ รอยละ 75.7 ตามลําดับ) ดูตารางท่ี 4.9 
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แผนภาพท่ี 4. 1  ขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุ 

                                          เพศ                                                                                              อายุ 
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16.1

29.0 33.5

21.4

0

5

10

15

20

25

30

35

50‐59 ป 60‐64 ป 65‐69 ป 70 ป+

 

33.1

66.9

0

10

20

30

40

50

60

70

ชาย หญิง

 

12.8

46.2

35.9

3.2
1.9

0

10

20

30

40

50

โสด สมรส หมาย หยา แยก

 

7.0

81.3

7.1 4.6

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

ตํ่ากวาประถม ประถม มัธยม ป.ตรี

 



79 

 

แผนภาพท่ี 4.1  ขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุ (ตอ) 

                               ความสัมพันธกับหนาครัวเรือน                                                           การไดรับเบี้ยยังชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 4.2  การมีโรคประจําตัวของผูสูงอาย ุ
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แผนภาพท่ี 4.3  การทํางานและการประกอบอาชีพของผูสูงอายุ 

ปจจุบันทํางานหรือไม 
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แผนภาพท่ี 4.3  การทํางานและการประกอบอาชีพของผูสูงอายุ (ตอ) 

สาเหตุท่ีไมไดทํางาน 
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แผนภาพท่ี 4.3  การทํางานและการประกอบอาชีพของผูสูงอายุ (ตอ) 

สถานภาพของผูสูงอายุท่ีทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทงานของผูสูงอายุท่ียังคงทํางาน 
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แผนภาพท่ี 4.3  การทํางานและการประกอบอาชีพของผูสูงอายุ (ตอ) 

ความพอเพียงของรายได 
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แผนภาพท่ี 4.4  ความคิดเหน็ของผูสูงอายุตอการทํางาน 
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แผนภาพท่ี 4.4  ความคิดเหน็ของผูสูงอายุตอการทํางาน (ตอ) 

ลักษณะงานท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

สถานท่ีทํางาน 
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แผนภาพท่ี 4.4  ความคิดเหน็ของผูสูงอายุตอการทํางาน (ตอ) 

ประเภทงานท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ 
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แผนภาพท่ี 4.4  ความคิดเหน็ของผูสูงอายุตอการทํางาน (ตอ) 

ความเหมาะสมของอายุเกษยีนท่ี 60 ป 
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แผนภาพท่ี 4.4  ความคิดเหน็ของผูสูงอายุตอการทํางาน (ตอ) 

ผูสูงอายุท่ีทํางาน ควรไดรับสวัสดิการอะไรบาง 

 

 

 

 

 

 

 

ผูสูงอายุท่ีทํางาน ควรไดรับการคุมครองอะไรบาง 
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แผนภาพท่ี 4.4  ความคิดเหน็ของผูสูงอายุตอการทํางาน (ตอ) 

การสงเสริมการทํางานของผูสูงอายุมีความจําเปนหรือไม 
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แผนภาพท่ี 4.4  ความคิดเหน็ของผูสูงอายุตอการทํางาน (ตอ) 

หนวยงานใดควรเขามาดําเนนิการสงเสริมอาชีพใหแกผูสูงอายุ 
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 4.2  การศึกษาทางดานอุปทาน 
 การศึกษาอุปทาน หมายถึง การศึกษาความตองการการจางงานผูสูงอายุ งานที่มีใหผูสูงอายุทํา กลุมอาชีพ 
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 

ในการศึกษาครั้งน้ีไดมีการคัดเลือกรูปแบบของกลุมอาชีพจากกลุมสมาชิกหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
(OTOP) โครงการของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ (สปก.) และการ
รวมกลุมอาชีพในรูปแบบตางๆ รวมทั้งกลุมอาชีพที่ไดรับการสนับสนุนจาก NGO สําหรับการศึกษาคร้ังนี้จะเนน
เฉพาะกลุมอาชีพในเขตชนบทเทานั้น โดยเฉพาะในบางกลุมอาชีพมีผูสูงอายุเขารวมกลุมอยูดวย จากการศึกษา
หากพบรูปแบบของกลุมอาชีพนาสนใจ อาจนํามาปรับใช หรือขยายผลเพื่อสงเสริมการมีงานทําของกลุมผูสูงอายุ
ได  
 การนําเสนอขอมูลและผลการศึกษาเชิงคุณภาพไดแบงการนําเสนอออกเปน 2 สวน  
 4.2.1) การนําเสนอภาพรวมท้ัง 4 ภาค โดยแบงเปน 3 ประเด็นหลัก ดังน้ี 1) รูปแบบการมีงานทํา/ การ
ทํางานของผูสูงอายุ 2) ปจจัยความสําเร็จของการรวมกลุมเพ่ือการมีงานทํา/ การทํางานของผูสูงอายุ 3) การ
สนับสนุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือสงเสริมการมีงานทํา/ การทํางานของผูสูงอายุ  
 4.2.2)  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยแบงเปน  2 ประเด็น ไดแก  1) หนวยงาน
ภาครัฐ รวมผูประกอบการ และ 2) กลุมอาชีพ   
 

4.2.1  การนําเสนอภาพรวมท้ัง 4 ภาค โดยแบงเปน 3 ประเด็นหลัก 
1) รูปแบบการมีงานทํา/ การทํางานของผูสูงอายุ/กลุมอาชีพ  
จากการลงเก็บขอมูลในพื้นท่ีการศึกษา พบวา ในพื้นที่ชนบทของท้ัง 4 ภาค กลุมอาชีพ ท่ียังคงทํางาน 

หรือมีงานทํา รูปแบบของการทํางานแบงเปน 2 ลักษณะ คือ ทํางานสวนบุคคล และการรวมกลุม (ดูภาพที่ 4.5) 
การทํางานสวนบุคคลของผูสูงอายุ อาจแบงยอยเปน กลุมที่มีงานทําในระบบ หรือในหนวยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน  และกลุมที่มีการทํางานนอกระบบซ่ึงถือเปนกลุมท่ีใหญกวาเม่ือเทียบกับกลุมแรก โดยงานท่ีทําสวน
ใหญเปนลักษณะงานในภาคการเกษตร การคาขาย งานรับจางทั่วไป และการรับงานไปทําที่บาน  
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แผนภาพท่ี 4.5 รูปแบบการมีงานทํา/ การทํางานของกลุมอาชีพในพื้นท่ีชนบท (ภาพรวม) 

 

 
 
 
 อยางไรก็ตามรูปแบบการทํางานของผูสูงอายุทั้ง 2 รูปแบบ มีความแตกตางกันไปตามบริบท

ของพื้นที่ โดยเฉพาะรูปแบบท่ีเปนงานในลักษณะของการรวมกลุม สวนรูปแบบของงานในลักษณะสวนบุคคล
จะมีรูปแบบคลายๆ กนัในเกือบทุกภูมิภาค ซ่ึงเหตุผลทีผู่สูงอายุยังคงทํางาน เนื่องจากอยากมีรายได ใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน และมีสังคม รูปแบบการทํางานของผูสูงอายุ จําแนกตามภูมิภาค มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

ก. รูปแบบการทํางานของผูสูงอายุในภาคเหนอื 
ลักษณะการทํางานของผูสูงอายุในพ้ืนที่ชนบท ภาคเหนือ มีการทํางานใน 2 ลกัษณะ คือ 
งานในลักษณะสวนบุคคลหรอืการประกอบอาชีพอิสระ  
จะทําในรูปของเศรษฐกิจพอเพียง ทําเพื่อมีกินมีใช ถาเหลือก็แบงจําหนายเพื่อลดรายจายเพ่ิมรายได เชน 

งานดานการเกษตร ปญหาและอุปสรรคทีพ่บ ไดแก การไมมีที่ดินทํากนิเปนของตนเอง หนี้สิน และราคาผลผลิต
ตกตํ่า สวนการประกอบอาชีพอิสระ เชน คาขาย ผลติของกิน ของใช  สวนใหญเปนงานที่ตนทุนตํ่า อาศัยเงินทุน
จากเงินที่ออมมาไดหรือเงินทุนหมุนเวยีน ผลิตโดยใชเทคโนโลยีตํ่า หรือภูมิปญญาท่ีมีอยูดั้งเดมิ ตลาดแคบ 
เพราะตองหาตลาดเอง ซ่ึงสวนใหญเปนตลาดท่ีอยูในชุมชนหรือพื้นที่ใกลเคียง สามารถจัดการไดงาย ไดรับ

ลักษณะการมีงานทํา/ การทํางานของกลุมอาชพีในพื้นท่ีชนบท  

การมีงานทํา/ การทํางานใน

ลักษณะสวนบุคคล 

การมีงานทํา/ การทํางานในลักษณะการรวมกลุม 

(กลุมอาชีพ/ วิสาหกิจชุมชน/ OTOP) 

การทํางานในระบบ  

(ภาครัฐ และ ภาคเอกชน)  

การทํางานนอกระบบ (เชน งานใน

ภาคการเกษตร คาขาย รับจางและ

การรับงานไปทําท่ีบาน)  
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ความสนใจหรอืการสนับสนนุจากภาครฐันอย  เชน หนวยงานดานการเกษตรท่ีไปสงเสรมิเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง และการทําปุย เพ่ือลดตนทนุการผลิต  

 
งานในลักษณะของการรวมกลุม  
ภาคเหนือ รปูแบบการมีงานทําของผูสูงอายุสวนใหญตอยอดจากชมรมผูสูงอายุ  ซ่ึงเปนองคกรที่มี

ศักยภาพและมีจํานวนผูสูงอายุที่แนนอน สวนใหญมุงเนนในเรื่องของกิจกรรมเพื่อสงเสรมิสุขภาพและให
ผูสูงอายุมีกลุมเพื่อน ขณะเดียวกนัก็อาจจะมีกิจกรรมสรางรายไดในรูปของกลุมอาชีพที่เกี่ยวกบัสุขภาพและ
การแพทยทางเลือก เชน นวด ทําลูกประคบ สมุนไพร หมอนใบชา เปนตน โดยมีแนวคิดเพื่อสงเสริมการใชเวลา
วางใหเปนประโยชน และปรับพฤติกรรมการบรโิภคของผูสูงอายุ โดยการสงเสริมการปลูกผักสวนครัว รัว้กนิ
ได  รองลงมา ไดแก กิจกรรมเพื่อเสริมรายได โดยการรวมกลุมเพื่อผลิตสินคาพ้ืนบาน เชน ผาทอดวยมือและ
ยอมสีธรรมชาติ  การผลติขาวซอมมือ และของเลนพ้ืนเมือง ซ่ึงเนนการใชประโยชนจากภูมิปญญาและ
ประสบการณท่ีส่ังสมมาตลอดชวงชีวิต เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางผูสูงอายุกับคนวัยอืน่ในชุมชน โดยไดรบั
การสนับสนนุจากสถานีอนามัยรวมกับภาคีอ่ืนๆ เชน อบต. สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
จังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เปนตน  นอกจากน้ียังมีการรวมกลุมเพ่ือทํากจิกรรมทีเ่นนรายไดเปนหลัก 
ทั้งการสรางรายไดในระยะส้ัน (เชน เลีย้งปลา เลีย้งไก)  ระยะกลาง  (เชน ทอผา ทําดอกไม จกัสานไมไผ) และ
ระยะยาว (เชน เลีย้งววั เลีย้งหมู) โดยไดรับการสนับสนุนจากองคกรพัฒนาเอกชน (Foundation for Older 
Persons’ Development: FOPDEV) ซ่ึงทํางานดานการสงเสริมอาชีพของผูสูงอายุเปนหลัก และมีรูปแบบการ
ทํางานที่เนนการพึ่งพาตนเองของกลุม รวมทั้งมีการถายทอดความรู ประสบการณใหแกคนรุนใหม และขยาย
เครือขายไปยังตําบลอ่ืนๆ (ดภูาพที่ 4.6) 
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แผนภาพท่ี  4.6 รูปแบบการทํางานของผูสูงอายุในภาคเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอยอดกิจกรรมจากชมรมผูสูงอายุ 

รายได สุขภาพ การสืบทอดภูมิปญญา 

การสรางรายไดในระยะสั้น 

เชน เลี้ยงไก เลี้ยงปลา 

การสรางรายไดในระยะ

กลาง เชน ทอผา ทําดอกไม 

จักสาน 

การสรางรายไดในระยะยาว

เชน เลี้ยงวัว เลี้ยงหมู 

โดยไดรับการสนับสนุนจาก

องคกรพัฒนาเอกชนเปน

หลัก (FOPDEV) 

กิจกรรมดานสุขภาพอนามัย การออกกาํลัง

กาย สวดมนต ฟงธรรม ทําสมาธิ การดูแล

ผูสูงอายุโดยอผส. (300 บ/ด) 

กิจกรรมสรางรายได เปนกิจกรรมในรูปกลุม

อาชีพที่เกี่ยวกับสุขภาพ การแพทยทางเลือก 

เชน นวด ทําลูกประคบ สมุนไพร หมอนใบ

ชา โดยมีแนวคิดการใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

บริโภคของผูสูงอายุ โดยการปลกูผกัสวนครัว 

ร้ัวกินได 

โดยไดรับการสนับสนุนจากภาคีผูสูงอายุตําบล 

ไดแก สถานีอนามัย อบต. พมจ. โครงการ 

OTOP 

เนนการใชประโยชนจาก

ประสบการณทีส่ั่งสมมาตลอดชวง

ชีวิต เพ่ือสรางความสัมพันธระหวาง

ผูสูงอายกุับเดก็ในชุมชน 

กิจกรรมดานรายไดเปนผลพลอยได
จากการรวมกลุมของผูสูงอายุเพื่อ
ผลิตสินคาพ้ืนบาน เชน ผาทอมือยอม
สีธรรมชาติ ขาวซอมมือ ของเลน
พ้ืนเมือง 

โดยไดรับการสนับสนุนจากภาคี

เครือขาย โครงการ OTOP แตไม

ตอเน่ือง 

ปจจัยความสําเร็จ : ผูนํามีความสามารถในการบริหารจดัการกลุม มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ การไดรับการ

สนับสนุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยางตอเน่ือง 
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ข. รูปแบบการทํางานของผูสูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ลักษณะการทํางานของผูสูงอายุในพ้ืนที่ชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการทํางานใน 2 ลักษณะ คือ 
งานในลักษณะสวนบุคคลหรอืการประกอบอาชีพอิสระ  
สวนใหญเปนงานที่มีตนทุนตํ่า เชน ทําไร ทํานา เลี้ยงสัตว คาขาย ผลิตของกิน ของใช อาศัยเงินทุนจาก

เงินที่ออมมาไดหรือเงินทุนหมุนเวียน ผลติโดยใชเทคโนโลยีตํ่า หรือใชภูมิปญญาทีมี่อยูดั้งเดิม ตลาดแคบ เพราะ
ตองหาตลาดเอง ซ่ึงสวนใหญเปนตลาดท่ีอยูในชุมชนหรือพื้นที่ใกลเคียง สามารถจัดการไดงาย ซ่ึงงานตางๆ 
เหลานี้เปนงานที่มีความยดืหยุน ปรับเวลาได มีอิสระในการทํางาน แตรายไดไมแนนอน และทําไมไดถาสุขภาพ
ไมเอ้ืออํานวย ไดรับความสนใจหรือสนับสนุนจากภาครฐันอย  เชน หนวยงานดานการเกษตรที่ไปสงเสริมเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง และการทําปุย เพ่ือลดตนทุนการผลิต  

งานในลักษณะของการรวมกลุม  
รูปแบบการมีงานทําของผูสูงอายุสวนใหญตอยอดจากกิจกรรมโครงการ OTOP ซ่ึงเปนนโยบายของ

รัฐบาล สามารถแบงเปนงานท่ีทําแลวเกดิรายได มีความเพลิดเพลนิ และเปนงานที่มีคุณคา สมาชิกสวนใหญของ
กลุมอาชีพ เปนคนท่ีอยูในวยัแรงงาน (ประมาณ 35-60 ป) มีผูสูงอายอุยูบางในแตละกลุมอาชีพ ลกัษณะงานแบง
ออกเปน 2 ประเภท ไดแก งานท่ีตองใชภูมิปญญา และใชการยอมสีธรรมชาติ ซ่ึงเปนงานที่เคยมีในหมูบาน  
ไดแก การทอผา การจักสาน การผลติเครื่องปนดนิเผา เปนตน  และเปนอาชีพท่ีเกิดใหม โดยการเรยีนรูจาก
แหลงอ่ืนๆ ไดแก การรอยมาลัยดอกมะลสิด การเพาะเห็ด และการตัดเย็บเส้ือผาสําเร็จรูป เปนตน ปญหาและ
ขาดศูนยรวมของหมูบานในการดําเนนิกิจกรรมกลุม  แมวาการตลาดของผลิตภณัฑจากไหมหรือฝายอยูในระดบั
ดี แตขาดแคลนวัตถุดิบท่ีใชจากสีธรรมชาติ นอกจากนี้การตลาดของเครื่องจักสาน ยังมีปญหาอยู  (ดภูาพที่ 4.7) 
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แผนภาพท่ี 4.7 รูปแบบการทํางานของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ค. รูปแบบการทํางานของผูสูงอายุในภาคกลาง 

 ลักษณะการทํางานของผูสูงอายุในพ้ืนที่ชนบท ภาคกลาง มีการทํางานใน 2 ลกัษณะ คือ 
งานในลักษณะสวนบุคคลหรอืการประกอบอาชีพอิสระ  
จะทําในรูปของเศรษฐกิจพอเพียง ทําเพื่อมีกินมีใช ถาเหลือก็แบงจําหนายเพ่ือลดรายจายเพ่ิมรายได เชน 

งานดานการเกษตร  ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ ไดแก การไมมีที่ดนิทํากินเปนของตนเอง หนี้สิน และราคา
ผลผลิตตกตํ่า สวนการประกอบอาชีพอิสระ เชน คาขาย ผลิตของกิน ของใช  สวนใหญเปนงานที่ตนทุนตํ่า อาศัย
เงินทุนจากเงินที่ออมมาไดหรือเงินทนุหมุนเวยีน ผลิตโดยใชเทคโนโลยีตํ่า หรือภมิูปญญาที่มีอยูดั้งเดิม ตลาด

ตอยอดกิจกรรมโครงการ OTOP 

เนนการสรางรายได 
สุขภาพและความเพลิดเพลิน 

กลุมอาชีพ 

อาชีพภูมิปญญาที่เคยมีในหมูบาน อาชีพที่เกดิใหมโดยการเรียนรูจากแหลงอื่น 

เครื่องปนดินเผา รอยมาลัยดอกมะลิสด ทอผา 

ปญหาและอุปสรรค ไมมีจุดศูนยรวมของหมูบานในการทํากจิกรรมกลุม ผลิตภณัฑจากผาไหมหรือผาฝาย การตลาดอยู 

                                ในระดับดี แตขาดแคลนวัตถดุิบที่ใชสีธรรมชาต ิ

จักสาน จักสาน ตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป 
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แคบ เพราะตองหาตลาดเอง ซ่ึงสวนใหญเปนตลาดท่ีอยูในชุมชนหรือพื้นที่ใกลเคียง สามารถจัดการไดงาย 
ไดรับความสนใจหรือการสนับสนุนจากภาครัฐนอย  เชน หนวยงานดานการเกษตรท่ีไปสงเสรมิเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง และการทําปุย เพ่ือลดตนทนุการผลิต ปจจุบนังานดานการเกษตรและขายของชํา กําลังถูกรุก โดยธุรกิจ
ใหญสายปานยาว  

 
งานในลักษณะของการรวมกลุม  
การสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุภาคกลาง มีลักษณะทําผานองคกรที่มีอยูในพ้ืนที่ ท่ีดําเนินการมา

นาน และมีความยั่งยืน โดยตอยอดจากโครงการ OTOP ท่ีเนนการสรางงานในหมูบานเปนหลักไดแก ขนมไทย 
กระยาสาทร ขนมกงโบราณ น้ําพริก ทอผา กลุมอาชพี เนนการรวมกลุมเพ่ือการประกอบอาชพี เชน กลุมปลูก
เตย กลุมโรงสีชุมชน ผลิตปุย และชมรมผูสูงอายุ เนนกจิกรรมดานการสงเสริมสุขภาพ เชน พาผูสูงอายุไปไหว
พระปฏิบัติธรรม นวดเพ่ือสุขภาพ สมาชิกกลุมท่ีเปนผูสูงอายุมีสถานภาพเปนท้ังสมาชิกกลุมอาชีพและชมรม
ผูสูงอายุในขณะเดียวกนั   

ลกัษณะงานทีผู่สูงอายุทํา เปนงานที่ผูสูงอายุสามารถทําได เชน นําสินคา OTOP ในตําบลไปขายใหกับ
นักทองเที่ยวตามวัด หรือสถานท่ีทองเที่ยวของจังหวัด การบรรจุขาวสารลงถุง การขายขาวสาร ขาวกลอง แกลบ 
รํา และปลายขาว ปลกูตนเตย ตัดเตย แลวนํามาใสถุง ๆ ละ 100 ตน ปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญคือ ผูสูงอายทุี่
เขาเปนสมาชิกกลุม มีจํานวนนอย เนื่องจากผูสูงอายุยงัไมตระหนักในเรื่องความสําคัญของการทาํงาน ทําใหมี
ความตองการทํางานตํ่า สุขภาพและความแข็งแรงลดลงซ่ึงเปนธรรมชาติของผูสูงอายุ รวมท้ังลกูไมสงเสริมให
ทํา ทําใหผูสูงอายุสวนใหญ มีกิจกรรมหรือมีสวนรวมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมลดลง ทําใหผูสูงอายุ
รูสึกวาคุณคาของตัวเองลดลง (ดภูาพที่ 4.8) 
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แผนภาพท่ี 4.8  รูปแบบการทํางานของผูสูงอายภุาคกลาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ OTOP  ชมรมผูสูงอาย ุ

เนนการสรางงานและรายได เนนกิจกรรมดานการสงเสริมสขุภาพ 

ประกอบดวยคนหลายวัย สมาชกิไมไดเปนผูสูงอายุทั้งหมด สมาชกิเปนผูสูงอายุทั้งหมด 

การผลิตสินคา OTOP 

กระยาสาทร 

งานสรางรายไดจากเศรษฐกิจพอเพียง ลด

รายจาย เพ่ิมรายได 

นํ้าพริก โรงสีชุมชน 

ปลูกตนเตย ขนมไทย 

กลุมอาชีพในหมูบาน 

เปนกิจกรรมทีต่อยอดจาก  

เนนการรวมกลุมเพ่ือการประกอบอาชีพ 

ทอผา 

งานสรางรายได มีสวนนอย 

ผลิตปุย นวดเพ่ือสุขภาพ 

เปนรายไดเสริม 

ขาวกลอง ขาวกลอง 

ทําดอกไมจันทน 

พาผูสูงอายุไปไหวพระ ปฏิบัติธรรม 
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ง. รูปแบบการทํางานของผูสูงอายุในภาคใต 
ลักษณะการทํางานของผูสูงอายุในพ้ืนที่ชนบท ภาคใต มีการทํางานใน 2 ลักษณะ คือ 
งานในลักษณะสวนบุคคลหรอืการประกอบอาชีพอิสระ สวนใหญเปนงานที่ตนทุนตํ่า อาศัยเงินทุนจาก

เงินที่ออมมาไดหรือเงินทุนหมุนเวียน ผลติโดยใชเทคโนโลยีต่ํา หรือภูมิปญญาที่มีอยูดั้งเดิม ตลาดแคบ เพราะ
ตองหาตลาดเอง ซ่ึงสวนใหญเปนตลาดท่ีอยูในชุมชนหรือพ้ืนทีใ่กลเคยีง สามารถจัดการไดงาย แตถาตลาดกวาง
ข้ึนก็บริหารจัดการเองไมเปน เชน ทําสวนปาลม สวนยาง ประมง คาขาย ผลิตของกิน ของใช  ซ่ึงงานตางๆ 
เหลานี้เปนงานที่มีความยดืหยุน ปรับเวลาได มีอิสระในการทํางาน แตรายไดไมแนนอน และทําไมไดถาสุขภาพ
ไมเอ้ืออํานวย ไดรับความสนใจหรือสนับสนุนจากภาครฐันอย  เชน หนวยงานดานการเกษตรที่ไปสงเสริมเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง และการทําปุย เพื่อลดตนทุนการผลิต ปจจุบันงานดานการเกษตรและขายของชํา กําลังถูกรกุ 
โดยธรุกิจใหญสายปานยาว   

 
งานในลักษณะของการรวมกลุม  
การสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุภาคใต มีลักษณะทาํผานองคกรทีมี่อยูในพ้ืนที่ ที่ดําเนินการมานาน 

และมีความย่ังยืน โดยตอยอดจากวิสาหกิจชุมชน หรือโครงการ OTOP ที่เนนการสรางงานในหมูบาน เพ่ือ
ยกระดับความเปนอยูที่ดีของคนในชุมชน รูปแบบท่ีเดนชัดของการทํางานเปนรูปแบบที่เช่ือมโยงกับการ
ทองเที่ยว และเศรษฐกิจพอเพียง (เพาะและแปรรูปเห็ด)โดยมีผูสูงอายุเปนสมาชิกจํานวนมาก และท่ีสําคัญมีการ
แบงหนาท่ีกันอยางชัดเจน โดยจะใหผูสูงอายุเปนผูถายทอดภูมิปญญาพื้นบานในเรื่องงานจักสาน ผูสูงอายุคน
ไหนถนัดอะไรก็ทําอยางน้ัน เชน สานเส่ือ ข้ึนรูปกระเปาถักเปย ทําหมวก ทํากอนเห็ด และขายกอนเห็ด ช่ัง
น้ําหนักกอนเห็ด และแปรรูปเห็ด ซ่ึงมีข้ันตอนการดแูลรักษางายและเวลาในการผลิตท่ีส้ัน ผูนํากลุมเปนผูที่มี
ศักยภาพสูง เปนผูมีความรู ทักษะ และประสบการณในการไปดูงานในตางประเทศบอยๆ มีตําแหนงในชุมชน
หลายตําแหนง เปนผูที่มีความเสียสละ ใชประโยชนของกลุมเปนทีต้ั่ง ไดแก วสิาหกิจชุมชนจักสานกระจูด 
วิสาหกิจชุมชนศิษยพระดาบส สําหรับวสิาหกิจชุมชนปลาดุกรา วิสาหกิจชุมชนแมบานเกษตกร และวิสาหกิจ
ชุมชนขนมไทย ผูนํา/ประธานกลุมกําลังพฒันาไปดูงานในตางประเทศ (ดภูาพที่ 4.9) 
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แผนภาพท่ี 4.9 รูปแบบการทํางานของผูสูงอายภุาคใต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอยอดจากวิสาหกิจชุมชนหรือโครงการ 

OTOP  

เนนการสรางอาชีพในชุมชน  สุขภาพและความเพลิดเพลิน ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

สมาชกิไมใชผูสงูอายุทั้งหมด : 
 กลุมอาชีพ 

ลักษณะงานท่ีเหมาะสม คือใชภมิูปญญาทองถิ่น ผสมกับความรู ทักษะสมัยใหม จนผลติภัณฑเปนที่ยอมรับและสงออกตางประเทศ 

จักสานกระจูด ทําปลาดุกรา ทําขนมไทยพ้ืนบาน สานเสื่อ หมวก เพาะและปรรูปเห็ด 

ผูสูงอายุทาํหนาที่เปนผูถายทอดภูมิปญญาพ้ืนบาน คนในวัยแรงงานทําหนาที่นําเอา

ความรูสมัยใหมมาผสมกัน จนเกดิผลติภัณฑ 

ไดรับการสงเสรมิจากภาครัฐครอบคลุมทกุดานทั้งคุณภาพการผลิต  บริหารจดัการ เงินทุน การตลาดและบรรจุภณัฑ 

ผูสูงอายุมีรายไดเสริม ประจําและตอเน่ือง  



101 

 

2)  ปจจัยความสําเร็จของการรวมกลุมเพื่อการมีงานทํา/ การทํางาน 
จากพ้ืนท่ีศึกษาของทั้ง 4 ภาค พบวา กลุมอาชีพตางๆ ในพื้นที่ศึกษาเกือบท้ังหมดจะเปนกลุมอายทุี่อยูในวัย

แรงงาน เฉพาะกลุมผูสูงอาย ุในบางจังหวดั เชน เชียงใหม เชียงราย สวนภาคอื่นๆ ประกอบไปดวยผูสูงอายแุละ
คนหลายวัย จากผลการศึกษาอาจกลาวไดวา ปจจยัที่กอใหเกิดความสําเร็จในการรวมกลุมเพ่ือการมีงานทํา/ การ
ทํางาน แบงเปน 2 ปจจัยหลกั ไดแก ปจจัยภายในกลุม และปจจัยภายนอกกลุม  

 
ปจจัยภายในกลุม ประกอบดวย 
o ลักษณะและคุณสมบัติของผูนํากลุม 
o ความสามารถในการบริหารจัดการของกลุม: ดานกจิกรรมกลุม, การตลาดและการเงิน 
o ทักษะการผลติ/ ทักษะการทํางานของกลุม 
o “ทุนทางสังคม” ภายในกลุม เชน การใชภูมิปญญญาทองถิ่น การมีเครือขาย การใชวัตถุดิบใน

ทองถิ่น เปนตน 
o ความหลากลายของผลิตภณัฑ/ การดําเนินงานภายในกลุม 

 
ปจจัยภายนอกกลุม ประกอบดวย 
o การไดรับการสนับสนุนทั้งทางเทคนิคและทางการเงินจากหนวยงานทีเ่กี่ยวของท้ังสวนกลางและ

สวนภูมิภาค (ภาครฐั องคการพัฒนาเอกชนหรือ NGOs และภาคเอกชน) 
o ลักษณะและสถานการณทางการ “ตลาด” ของผลิตภณัฑทีก่ลุมผลติ/ ทํางาน 
o นโยบายสาธารณะของภาครฐั เชน โครงการ OTOP เบี้ยยงีชีพผูสูงอายุ โคลานตัว เปนตน 
o ปจจัยเชิงพ้ืนที ่และเศรษฐกิจของชุมชน 

 
กลาวโดยสรุป ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการรวมกลุมและการดําเนินงานของกลุมอยางมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืนนับวามีความสําคัญอยางย่ิง ดังนั้น ควรนําปจจัยนี้มาพิจารณาหากตองมีการสงเสริมการมี
งานทําของผูสูงอายุในพื้นที่ชนบทในลักษณะการรวมกลุมอาชีพ วิสาหกิจ หรือ กลุม OTOP (ดูภาพที่ 4.10)  
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แผนภาพท่ี 4.10 ปจจัยความสําเร็จของการรวมกลุมเพือ่การมีงานทํา/ การทํางาน 
 

 
 
 
3)  การสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือสงเสริมการมีงานทํา/ การทํางาน 

การสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพือ่สงเสริมการมีงานทํา/ การทํางาน จากพืน้ท่ีศึกษา 4 ภาคแบงเปน 
3 ดาน คือ  

การสนบัสนุนทางเทคนิค ไดแก การอบรมฝกอาชีพ/ ความรูและทกัษะการบริหารจัดการดานตางๆ การ
จัดการศึกษาดงูาน การดําเนนิงาน/ประสานงานในลกัษณะพีเ่ลีย้งและใหคําปรึกษาแกผุสูงอายุ/ กลุมหรือ ชมรม
ผูสูงอายุ ดาน “แหลงงาน” “แหลงวัตถุดิบ” และชองทางการ “ตลาด” 

การสนบัสนุนทางการเงิน ไดแก การเปนแหลงเงินกูยืม  การกูยืมสวนบุคคล และการกูยืมในรูปกลุม 
หรือการใหเงินสนับสนุนแบบใหเปลา การกอต้ังกลุม/ การดําเนินงานกลุม เชน การลงทุนในวัสดอุุปกรณ และ
สถานที่ดําเนินงาน 

ปจจัยความสําเร็จของการรวมกลุม 

ปจจัยภายในกลุม:  
o ลักษณะและคุณสมบัติของผูนาํกลุม 
o ความสามารถในการบริหารจดัการของกลุม: 

ดานกิจกรรมกลุม, การตลาดและการเงิน 
o ทักษะการผลติ/ ทักษะการทํางานของกลุม 
o “ทุนทางสังคม” ภายในกลุม 
o อ่ืนๆ เชน ความหลากลายของผลติภัณฑ/ 

งานที่กลุมดําเนินการ 
 

ปจจัยภายนอกกลุม: 
o การไดรับการสนับสนุนทั้ง ทางเทคนิค และ 

ทางการเงิน จากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
สวนกลางและสวนภูมิภาค (ภาครัฐ องคการ
พัฒนาเอกชนหรือ NGOs และภาคเอกชน) 

o ลักษณะและสถานการณทางการ “ตลาด” 
ของผลติภัณฑที่กลุมผลติ/ ทํางาน 

o นโยบายสาธารณะของภาครัฐ เชน โครงการ 
OTOP เบี้ยยีงชีพ ผูสูงอายุ โคลานตัว 

o อ่ืนๆ เชน ปจจัยเชงิพ้ืนที่ เศรษฐกิจของชุมชน 
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การสนบัสนุนดานกฏหมาย ระเบียบและนโยบายท่ีเกีย่วของ ไดแก การปฏิบติัตามกฏหมาย พระ
ราชบญัญติ กฏกระทรวงท่ีสงเสริมการทาํงานของผูสูงอายุ โดยเฉพาะการคุมครองดานการจางงาน ความ
ปลอดภัย และสวัสดิการ “ความชัดเจนและรูปธรรม”  ของ “นโยบายและแผนงาน” ของหนวยงานในแตละ
ระดับในการสนับสนุน สงเสริมการมีงานทาํของผูสูงอายุ นโยบาย/ โครงการการพัฒนาประเทศ ที่มีมิติสงเสริม
การมีงานทําหรือมิติทางเศรษฐกิจของผูสูงอายุ 

กลาวโดยสรุป ลักษณะของการมีงานทําของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีชนบท ทั้งในลักษณะสวนบุคคล และ
ลักษณะการรวมกลุม (กลุมอาชีพ/ วิสาหกิจ/ OTOP) บทบาท หนาท่ีในการสนับสนุนเพื่อสงเสริมการมีงานทํา
และการทํางานของผูสูงอายุในพื้นท่ีชนบทของหนวยงานในภาคสวนตางๆท่ีเกี่ยวของ ท้ังใน ภาครัฐ ภาคเอกชน 
องคการพัฒนาเอกชนหรือ NGO และภาคีเครือขายชุมชนกลุมตางๆ นั้น (ดูภาพที่ 4.11) 
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แผนภาพท่ี 4.11  การสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อสงเสริมการมีงานทํา/ การทํางานของ
ผูสูงอายุ

 

การสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเกีย่วของเพ่ือสงเสริม

การมีงานทํา/ การทํางานของผูสูงอาย ุ

ในพื้นท่ีชนบท 

หนวยงานภาคเอกชนและ
องคการพัฒนาเอกชนหรือ NGOs 

การสนับสนุนทางเทคนิค เชน 

o ดานบุคลากร ไดแก การอบรม

ฝกอาชพี/ ความรูและทักษะ

การบริหารจัดการดานตาง 
o การจัดการศึกษาดูงาน 
o ดานการติดตอประสานงาน 

ไดแก การดําเนินงาน/

ประสานงานในลักษณะพี่เลี้ยง

และใหคําปรึกษาแกผุสูงอาย/ุ 

กลุมหรือ ชมรมผูสงูอาย ุ
o ดานขอมูลขาวสาร ไดแก ดาน 

“แหลงงาน” “แหลงวตัถุดิบ” 

และชองทางการ “ตลาด” 
o ดานวัสดุอุปกรณ 
o ดานการใหคําแนะนําปรึกษา 
o ดานกําลังใจ 
 

การสนับสนุนทางการเงนิ เชน 

o แหลงเงินกูยืม - การกูยืมสวน

บุคคล และการกูยมืในรูปกลุม 
o เงินสนับสนุนใหเปลา - การ

กอต้ังกลุม/ การดําเนินงาน

กลุม เชน การลงทุนในวัสดุ

อุปกรณและสถานที่

ดําเนินงาน 

การสนับสนุนดานกฏหมาย ขอระเบยีบและ

นโยบายท่ีเกี่ยวของ เชน 

o กฏหมาย พ.ร.บ. กฏระทรวงที่สงเสริมการ

ทํางานของผูสงูอายุ โดยเฉพาะการคุมครอง

ดานการจางงาน ความปลอดภัย และ

สวัสดิการ 
o  “ความชัดเจนและรูปธรรม”  ของ “นโยบาย

และแผนงาน” ของหนวยงานในแตละระดับใน

การสนับสนุน สงเสริมการมีงานทาํของ

ผูสูงอาย ุ
o นโยบาย/ โครงการการพัฒนาประเทศ ที่มีมิติ

สงเสริมการมีงานทาํหรือมิติทางเศรษฐกิจของ

ผูสูงอาย ุ

หนวยงานภาครัฐ 

สวนกลาง/ สวนภูมิภาค/ สวน

ทองถิ่น 

ภาคีเครือขายทางสังคมใน

ชุมชน เชน   

ผูนําชุมชน อสม.และ อสผ.  
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4.2.2 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพซ่ึงไดจากการลงเก็บในพ้ืนท่ีศึกษาดวยวิธีการสนทนากลุม จะนําเสนอ
ในสวนนี้ ใน 2 สวนยอยดวยกัน ประกอบดวย ขอมูลเชิงคุณภาพจากหนวยงานภาครัฐและผูประกอบการ และ 
ขอมูลเชิงคุณภาพจากกลุมอาชีพและชมรมผูสูงอายุในพ้ืนที่ 
 

4.2.2.1  หนวยงานภาครัฐและผูประกอบการ 
4.2.2.1.ก ภาคเหนือ 
 
จากการศึกษาเชิงคุณภาพ ดวยวิธีการสนทนากลุม (focus-group) ในเขตภาคเหนือพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม

และเชียงราย การนําเสนอในสวนแรกเปนขอมูลและผลการศึกษาในหนวยงานระดับจังหวัด (ภาครัฐ เอกชน 
และองคกรที่เกี่ยวของในระดับจังหวัด ) ภาพรวมของแผนงานและกิจกรรมของหนวยงานในการสนับสนุนและ
สงเสริมการทํางาน/มีงานทําของผูสูงอายุ  ผลการดําเนินงานที่ผานมาของหนวยงาน ความสําเร็จ ปญหาและ
อุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะและมุมมองตอแผนงานและกิจกรรมในอนาคต การนําเสนอในสวนที่สองเปน
ขอมูลและผลการศึกษาเกี่ยวกับชมรมและกลุมอาชีพท่ีผูสูงอายุในพ้ืนที่มีสวนรวม 

 
4.2.2.1.ก.1 จังหวัดเชยีงใหม 
สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
ไดมีการดําเนินงานดาน “การฝกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง” แกแรงงานที่วางงาน ซ่ึงกลุมเปาหมายแมจะมี

อายุระหวาง 18-60 ป เปาหมายปละ 80 คนแตพบวา สวนใหญมากกวาครึ่งจะมีอายุในชวง 55- 60 ป เปนลักษณะ
ของการอบรมอาชีพ ในเชิงปฏิบัติการ และมีการพาไปศึกษาดูงาน เชนท่ีผานมาเปนการดูงานการสรางผลิตภัณฑ
จากกลวย การเลี้ยงปลา นอกจากนี้ ก็มี “โครงการการจางงานเรงดวน” ซ่ึงดําเนินงานมาเปนระยะเวลา 2 ปแลว 
เปนลักษณะของการชวยเหลือเฉพาะหนาแกผูที่ตองการมีงานทํา อายุไมเกิน 60 ป จะเห็นไดวา การดําเนินงาน 
ไมมุงเนนในสวนแรงงานท่ีมีอายุต้ังแต 60 ปข้ึนไป จะมีกลุมท่ีคาบเก่ียวเพียงในชวงอายุ 55-60 ป 
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สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
ไดมีการดําเนิน “โครงการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ” มาหลายป มีลักษณะเปนการใหการอบรม

ดวยวิทยากรท่ีจัดหาให เนนในดานการสงเสริมงานดานภูมิปญญา เชน การอบรมตัดตุง ทําโคม ทําบายศรี ฯลฯ 
โดยกลุมผูสูงอายุอาจเสนอขอสนับสนุนเขามา หรือการประสานงานผานหนวยงานในทองท่ี ใน 1 ป ต้ัง
กลุมเปาหมายไว 2 รุน (หรือ 2 พ้ืนที่อําเภอ) รุนละ 20 คน รวมปละ 40 คน โดยยืนยันวาพยายามมุงเนนใหเกิด
ลักษณะการสงเสริมที่ตอเนื่อง มีการพิจารณาศักยภาพกอนและหลังอบรม มีการติดตามผล ซ่ึงตัวอยางที่ประสบ
ความสําเร็จ เชน ท่ี อําเภอสันทราย ที่ไดรับอบรมทําพิมเสนน้ํา ยาหมอง น้ําอีเอ็ม ซ่ึงปจจุบันก็ยังคงมีการ
ดําเนินการผลิตอยู นอกจากน้ีกรมการจัดหางานก็มี “โครงการจางงานผูสูงอายุ” เพ่ือทํางานที่กรมการจัดหางาน 
ดวยแตคอนขางเปนลักษณะเจาะจงเฉพาะผูสูงอายุที่มีประสบการณในการใหคําแนะนําทางอาชีพ 

 
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
ในดานการคุมครองและสวัสดิการ ยังไมมีแผนนโยบายเกี่ยวกับแรงงานผูสูงอายุที่ชัดเจน มีเพียง กฏ

กระทรวง คุมครองแรงงานในภาคการเกษตร และรบังานไปทําทีบ่าน โดยมุงเนนในดานสภาพการจางงาน 
ความเปนธรรมของสัญญาจางงาน เกี่ยวกบั จํานวนช่ัวโมงในการทํางาน คาตอบแทน สถานที่ทํางาน อิริยาบถใน
การทํางานและความปลอดภัย แตมีลกัษณะในเชิงรับมากกวา ทีจ่ะเปนในเชิงรกุ  

 
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชยีงใหม 
 ทางศูนยไดมีการจัดอบรมอาชีพผูสูงอายุเปนประจําทกุป โดยสนับสนุนคาวัสดุอุปกรณและวิทยากรให 

ในปนี้จะจดัใหทั้งส้ิน 3 รุน (รุนละประมาณ 16-20 คน หลักสูตร 9 ช่ัวโมง)  แตการอบรมมีลกัษณะสําเรจ็รูป 
โดยผูทีจ่ะอบรมตองเลือกหลักสูตรที่จะอบรมไดจากท้ังส้ิน 11 หลักสูตรที่ทางศูนยมีจัดให โดยกําหนดมาจาก
หนวยงานในสวนกลาง เชน อบรมจัดดอกไม เย็บตุกตาผา เทียนแฟนซี เครื่องหอม ฯลฯ  อยางไรก็ตาม 
หนวยงานแจงวา หลักสูตรที่จะอบรมสามารถปรับเปล่ียนไดตามพ้ืนที่และความตองการ แตก็ข้ึนอยูกับความ
เปนไปไดในการจัดหาวิทยากร 
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สํานกังานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม 
 ไดมีการถายโอนภารกิจทางตรงในดานทีเ่กี่ยวของกับผูสูงอายุไปยังองคกรปกครองสวนทองถิน่ โดย

ภารกิจในปจจบัุนจะเปนในทางออมสวนใหญ เชน งานทางดาน OTOP กองทุนหมูบาน กองทุนแกไขความ
ยากจน การสงเสริมกลุมอาชีพ ซ่ึงเกี่ยวของกับทุกชวงวยั มุงเนนการสรางความเขมแข็งในหมูบาน สรางทนุทาง
สังคม หรือ ทุนชุมชน ทําใหงานบางดานโดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับ การสงเสริม ถายทอดภูมิปญญาจะเปนงานที่
เกี่ยวของกับผูสูงอายุ ต้ังแตป พ.ศ. 2549 เปนตนมามีการจัดอบรมการจัดทําแผนธรุกิจ ระยะเวลา 3 วัน ใหแก
กลุมอาชีพ เชน กลุม OTOP  ซ่ึงเปดกวางใหกับประชาชนทุกวยั แตพบวาสวนใหญกจ็ะเปนประชากรผูสูงอายุ
เปนหลัก แตหลักสูตรที่จัดใหเปนการกําหนดมาจากสวนกลาง ไมไดมีการประเมินความตองการของ
กลุมเปาหมายที่ตองการจัดอบรมใหกอน (training need assessment) 

 
สํานกังานเกษตรจังหวัดเชียงใหม 
ปจจุบันไดถายโอนภารกิจพรอมงบประมาณหลายดานทัง้ส้ิน 11 ดาน ไปยัง อปท. แลว โดยแผนงาน 

กิจกรรมสวนใหญของสํานักงานฯ ไมไดแบงกลุมเปาหมายตามกลุมอายุ แตตามกลุมตางๆ ภาคเกษตรกรรม 
ประกอบดวย กลุมเกษตรกร กลุมแมบานอายุ 25-60 ป กลุมยุวเกษตร กลุมวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงกลุมผูสูงอายุจะ
แทรกอยูมากในลักษณะของกลุมวิสาหกิจชุมชนเปนสวนใหญ โดยกิจกรรมที่ลงใหแกกลุมน้ี สวนใหญเปน
ลักษณะของการจัดอบรม เชน อบรมการแปรรูปผลผลิต การถนอมอาหาร การใหความรูดานปศุสัตว ดาน
การเกษตร ภายใต “โครงการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน” โดยมีการประเมินความตองการ (need assessment) 
ผานประชาคมดวยการประสานงานจาก อปท. กอน อยางไรก็ตามงบประมาณในการดําเนินงานมีคอนขางจํากัด 
เชน ในการอบรมกลุม กลุมละ 10 คน สามารถจัดสรรงบดําเนินงานไดเพยีง 2,000 บาท จําเปนตองไดรับการ
สนับสนุนจาก อปท. นอกจากนี้ สํานักงานเกษตรจังหวดัเชียงใหม ยังไดดําเนินงานในสวนการจัดหาตลาดใหแก
วิสาหกิจชุมชนดวย 

 
สํานกังานสาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม 
ไดดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุสวนใหญในดานงานสงเสริมสุขภาพ คัดกรองและปองกนัโรค  

โดยมีการตั้ง “ชมรมผูสูงอาย”ุ ข้ึนในแตละพื้นที่ (ระดับตําบล) ซ่ึงบางชมรมก็มีกิจกรรมทางดานอาชพี เชน งาน
จักสานดวย โดยสวนใหญมี “วัด” เปนสถานท่ีรวมกลุม นอกจากน้ีก็มีงานบางสวนท่ีไดประสานการดําเนินงาน
รวมกับสํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงไดแก “โครงการปลูกผกัปลอดสารพษิ” ของชมรมผูสูงอายุ และ
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ในสวนที่ประสานกับ อปท. คือการจัดต้ัง “กองทุนสุขภาพชุมชน” ซ่ึงนาที่จะสามารถนําไปใชในการตอยอดเพ่ือ
เปนแหลงทุนสําหรับการประกอบอาชีพได แตปจจุบันโดยสวนใหญ เปนไปเพื่อกิจกรรมทางการสงเสรมิ
สุขภาพ เชนการออกกาํลังกายเปนหลกั  

 
สํานกังานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
ในปจจุบนัไมมีแผนหรือนโยบายเฉพาะในดานผูสูงอายุ แตงานที่อาจเกี่ยวของอาจเปนในดานของการ

จายบําเหน็จ หรือบํานาญชราภาพ ซ่ึงจะเริ่มมีกําหนดครบจายในป พ.ศ. 2557 สําหรับแรงงานที่มีอายุ 55 ปข้ึนไป 
(แรงงานท่ีจายสมทบครบกําหนด และมีอายุครบ 55 ป ที่ฐานเงินเดือน 15,000 บาทจะไดเงินบําเหน็จประมาณ 
130,000 บาท) ในสวนของแรงงานผูสูงอายุ โดยเฉพาะในภาคชนบทที่อาจจะเกี่ยวของ จะเปนงานตามพ.ร.บ. 
ประกันสังคม มาตรา 39 และ 40 เปดพื้นท่ีการเขารวมกองทุนฯ สําหรับกลุม “แรงงานนอกระบบ” แตก็นับเปน
กลุมที่เขารวมกองทุนในสัดสวนท่ีนอยมากเมื่อเทียบกับ “แรงงานในระบบ” ซ่ึงสวนใหญอาศัยในเขตเมืองและมี
อายุตํ่ากวา 60 ป หรือ ในทางปฏิบัติตํ่ากวา 50 ป  

 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
ไดหยิบยกประเด็นการขาดแคลนแรงงานในระดับปฏิบัติการ (blue collar) ในพื้นท่ีจังหวัด ท้ังๆที่

จํานวนผูตกงานในจังหวัดยังถือวาสูง สาเหตุหลักเกิดจากแรงงานสวนใหญมีระดับการศึกษาหรือวุฒิที่สูงกวา
หรือไมตรงตามความตองการแรงงานของผูประกอบการ ซ่ึงสวนใหญตองการแรงงานทางวิชาชีพในระดับ
ปฏิบัติการ ซ่ึงปญหาในสวนน้ี ก็คงเปนการยากที่แรงงานผูสูงอายุจะอุดชองโหวได  โดยใหความเห็นวา ผูสูงอายุ
นาจะเหมาะกับงานในลักษณะของการรับไปทําที่บานมากกวา และในภาคเอกชนสวนใหญอายุเกษียณของ
แรงงานก็อยูที่ประมาณ 55 ป นอกจากในระดับหัวหนางานที่อาจมีการขยายอายุเกษียณที่ยาวข้ึน  

 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
ท่ีผานมามีการดําเนินงานในสวน “โครงการสงเสริมสวัสดิการสังคม” ที่มีการต้ัง “กองทุนสวัสดิการ

สังคมจังหวัด” และ “กองทุนผูสูงอายุจังหวัด” โดยในดานการสงเสริมอาชีพ มีการสนับสนุนเงินทุนแกกลุม
ผูสูงอายุในระดับตําบลซ่ึงตองผานแผนของ อปท. และมีการเขียนโครงการเขามา (เชน กลุมปลูกพืชสมุนไพร 
จักสาน ฯลฯ) โดยใหการสนับสนุน หมูบานละประมาณ 100,000 บาท ในดานสวัสดิการ ใหการสนับสนุนเงิน
กูยืมแก บุคคลและกลุมอาชีพของผูสูงอายุ (สมาชิกทุกคนตองมีอายุต้ังแต 60 ปข้ึนไป) โดยสามารถกูเงินปลอด
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ดอกเบี้ยในชวง 3 ป ไดสูงสุด 30,000 บาทและ 100,000 บาทตามลําดับ มีบุตรหรือเครือญาติเปนผูคํ้าประกันได 
โดยมีขอกําหนดในการจายสมทบรอยละ 25 กลาวคือ หากกูได 100,000 บาท ตองมีการสมทบกลับคืน 25,000 
บาท ปจจุบัน คําขอเพ่ือกูยังนอยกวาจํานวนทั้งหมดท่ีสํานักงานฯ สามารถปลอยใหได (เชน ในสวนรายบุคคล 
สามารถปลอยกูไดทั้งส้ิน 300 ราย แตปลอยไปแลวเพียง 200 ราย) คําขอท่ีเขามาบางครั้งไมตรงตามวัตถุประสงค
หรือจํานวนที่ตองการก็ไมเปนไปตามหลักการ  

 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นท่ี 
องคกรบริหารสวนตําบล (อบต.) มีการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุท่ีสําคัญไดแก โครงการเบ้ียยัง

ชีพ กิจกรรมวันผูสูงอายุ (รดน้ําดําหัว สืบสานประเพณี ผูสูงอายุดีเดน แขงกีฬา) สงเสริมกิจกรรมชมรม/กลุม
ผูสูงอายุ (เชน ออกกําลังกาย กลุมสะลอซอซึง การจักสาน ฌาปนกิจ) กิจกรรมการออกเยี่ยมบานผูสูงอายุ (เชน 
ผูสูงอายุที่พิการ) โดยหนวยงานรัฐที่ประสานงานรวมกับ อบต. และมีบทบาทเกี่ยวกับผูสูงอายุในพื้นที่ที่สําคัญ
คือ สถานีอนามัย 

อบต. โปงแยง มีการสนับสนุนในดานการทําอาชีพ ในรูปแบบเงินอุดหนุน (เชนเพ่ือซ้ือเครื่องจักรสาน) 
การจัดอบรม การพาไปศึกษาดูงาน โดยเนนใหเกิดการเรียนรูแกสมาชิกในทองถิ่นและเพ่ือการพัฒนาตอยอด
หากเกิดความสนใจทางอบต. ก็จะสนับสนุนในดานเงินทุนในเบื้องตน และอาจชวยเหลือในดานการหาตลาด 
โดยมุงเนนใหกลุมทําการผลิตที่นาจะเหมาะสมกับความตองการในทองถิ่นกอน เชน การจักสาน 

อบต. ดอนแกว มีการดําเนินงานดาน “ศูนยฟนฟูผูสูงอายุและผูพิการ”ในดานอาชีพมีการสนับสนุนใน
ดานการอบรมอาชีพ และดานงบประมาณชวยเหลือ ซ่ึงมีลักษณะของการสอบถามถึงความตองการในพ้ืนที่ดวย  
โดยในการทํางานเกี่ยวกับผูสูงอายุในพ้ืนที่ไดมีการประสานความรวมมือกับหนวยงานรัฐอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในแต
ละดาน เชน สถานีอนามัย พัฒนาชุมชน นอกจากนี้ก็มี “กลุมนักพัฒนาอาวุโส” ซ่ึงเปนการรวมตัวของขาราชการ 
อาจารยมหาวิทยาลัยหลังเกษียณซ่ึงมีการจดทะเบียนในนาม “มูลนิธิบุญญาภรณ” ชวยในการใหคําปรึกษางาน
ทางดานผูสูงอายุจากอบต. ดวย กลุมอาชีพในพื้นท่ีตําบลมีอยูหลายกลุมดวยกัน เชนกลุมผลิตน้ําพริกตาแดง 
หมอนดอก ดอกไมจันทน พวงหรีด ฯลฯ ซ่ึงในหลายกลุมมีรูปแบบการงานแบบรายวัน คิอ ลงช่ือเขาทํางานและ
รับคาตอบแทนตามวันที่มาทํางานโดยปนสวนเม่ือส้ินเดือน อบต. มีการชวยเหลือในดานเงินลงทุนต้ังตน โดย
เม่ือกลุมไดกําไรก็ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือดําเนินงานตอ 
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อบต. สะเมิงเหนือ มีการสนับสนุนดานเงินทุนใหแกกลุมอาชีพในพื้นท่ีหลายกลุมเพ่ือเปนการกระตุน
เศรษฐกิจ แตไมไดเฉพาะเจาะจงวาตองเปนผูสูงอายุ กลุมละ 50,000 บาท โดยบางกลุมอาชีพมีการดําเนินงานใน
ลักษณะของ Credit Union หรือ สหกรณ โดยเปนตนแบบใหเกิดการดําเนินงานในรูปแบบกองทุนฌาปนกิจกับ
กลุมผูสูงอายุในพ้ืนที่ กลุมอาชีพของผูสูงอายุที่มีในพ้ืนท่ีประกอบดวย กลุมจักสาน ผลิตแหนม นํ้าพริกตาแดง 
ไขค็ม ไมกวาด ขาวเกรียบ งานแกะสลัก อยางไรก็ตาม สวนใหญผูสูงอายุยังคงทํางานเกษตรกรรม เลี้ยงวัว 
โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีลูกหลานไปทํางานในเมือง อายุเฉลี่ยประมาณ 70 ปที่จะเริ่มทํางานไมไหว  

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ดําเนินการตามพ.ร.บ. อบจ. และตามแนวทางหลักจากนายกอบจ. 
โดยในปจจุบันยังไมมีนโยบาย แผนงานที่ชัดเจนดานการสงเสริมอาชีพของผูสูงอายุ และยังไมไดมีการ
ประสานงานเพื่อความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของในพื้นที่เกี่ยวกับงานในดานผูสูงอายุของจังหวัด
เทาใดนัก โดยใหความเห็นวายังเปนวาระที่ไมเรงดวนในบริบทของจังหวัดในปจจุบัน แตไดมีการจัดสรร
งบประมาณ 1 ลานบาท ในโครงการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัด โดย
กิจกรรมหลักเปนกิจกรรมที่จัดข้ึนในวันผูสูงอายุประจําป ซ่ึงมีในสวนการจัดการอบรมตามความตองการของ
ผูสูงอายุในแตละปดวย อยางไรก็ตาม คาดวา ในอนาคตอบจ.อาจจะมีแผนงานในดานการสงเสริมอาชีพแก
ผูสูงอายุ แตคงเปนในลักษณะมุงเนนงานดานภูมิปญญา เชน โครงการสงเสริมการถายทอดภูมิปญญา อุยสอน
หลาน หรือการจัดฝกอบรมใหแกผูสูงอายุ ซ่ึงในอดีตไดเคยดําเนินการเชนกัน แตขาดการติดตามประเมินผล  

 
FOPDEV Thailand (Foundation for Older Persons’ Development (FOPDEV) 
เปนองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) ที่มีการดําเนินงานดานการสงเสริมอาชีพของผูสูงอายุในจังหวัด

เชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง โดยในจังหวัดเชียงใหมไดมีการดําเนินงานตนแบบท่ีหมูบานน้ํารินและกองขาก
นอย ต. สะเมิงใต และกลุมผูสูงอายุในอําเภอสันทราย โดยเนนการดําเนินงานในพ้ืนท่ีหรือกลุมขนาดเล็กแลวจึง
คอยขยายขอบเขตออกไป เนนกิจกรรม การดําเนินงานในลักษณะ problem-based และตามความตองการ need-
based ตามบริบทของผูสูงอายุในพ้ืนที่ ใหความชวยเหลือทั้งในเชิงเทคนิคการประกอบอาชีพ การอบรมศึกษาดู
งาน การบริหารจัดการและ เงินทุนในเบ้ืองตนแกกลุม มุงเนนใหเกิดการพ่ึงตนเองของกลุม เกิด social network 
อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน หรืออยางนอยใหชุมชนเกิดการรวมกลุมข้ึนมาเปนรูปธรรมเพ่ือไดรับการ
ชวยเหลือหรือสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐในขั้นตอไป โดยการดําเนินงานของ องคการในชวงเริ่มตนมักทํา
ในรูปของการตอยอดจากกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุที่มักมีอยูแลวในแตละหมูบาน 
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HelpAge  
เปนองคกรพัฒนาเอกชนในระดับนานาชาติที่มีการดําเนินงาน “โครงการเตรียมความพรอมสูสังคม

ผูสูงอายุ” ซ่ึงมีโครงการยอย ในเชิงการวิจัยอยางมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) ในพื้นที่ดาน
การสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุรวมอยูดวย การดําเนินงานในพื้นที่เชียงใหมในดานกิจกรรมการสราง
รายไดหรือ IGA (Income Generation Activities) จะเปนในรูปแบบการสนับสนุนการดําเนินงานของ FopDev 
ในดานการสงเสริมการมีงานทําหรือการทํางานของผูสูงอายุ โดย HelpAge มีมุมมองวา ผูสูงอายุควรท่ีจะ
สามารถชวยเหลือ ตนเองและครอบครัวในดานรายไดได โดยเนนหลักการรูปแบบท่ีสอดคลองกับบริบทในแต
ละทองท่ี เนนการมีสวนรวมของผูสูงอายุ การทํางานเชิงกลุม การสรางความสัมพันธในชุมชน สงเสริม
กระบวนการการเรียนรู การสรางความเขมแข็งพัฒนากลไกการบริหารจัดการและดานการตลาด โดยมีแนวคิด
ในการตอยอดโครงการเงินเบ้ียยังชีพแกผูสูงอายุและกิจกรรม IGA เขาสูระบบการสรางสวัสดิการในชุมชน จาก
การปนสวนรายไดหรือเบี้ยยังชีพจํานวนหนึ่งเพ่ือการสรางสวัสดิการแกผูสูงอายุในชุมชน ซ่ึงในอนาคต มี
ความคิดวาจําเปนตองมีการทํางานรวมและประสานความรวมมือกับเครือขายองคกรภาครัฐ โดยเฉพาะอปท. 
มากย่ิงข้ึน 

 
4.2.2.1.ก.2  จังหวัดเชียงราย 
สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย 
การดําเนินงานสวนใหญอยูในรูปของการประสานงานและวางแผนระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

มากกวาที่จะดําเนินการเอง โดยประชากรกลุมเปาหมายของการดําเนินงาน คือ กลุมแรงงานเปนหลักท่ีมีอายุตํ่า
กวา 60 ป และสวนใหญมีอายุระหวาง 15-45 ป อยางไรก็ตามในปจจุบันไดเริ่มมีการเล็งเห็นความสําคัญเพิ่มมาก
ข้ึนของแรงงานผูสูงอายุที่มีอายุต้ังแต 60 ปข้ึนไป  

 
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงราย 
มีการดําเนินงานใน 4 ลักษณะดวยกัน คือสงเสริมการมีงานทําของผูวางงานและตองการทํางาน สงเสริม

พัฒนาฝมือและทักษะแรงงานในสถานประกอบการ ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และดําเนินงานตามพ.ร.บ. 
สงเสริมการมีงานทํา พ.ศ. 2545 ในสวนของผูสูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต 60 ปข้ึนไป ในปที่แลวไดมีการจัดฝกอาชีพให 
เชนหลักสูตรการทอผาทอมือ ซ่ึงเปนหลักสูตร 10 วัน 60 ช.ม. โดยมีการติดตามการประกอบอาชีพและ
ชวยเหลือเพิ่มเติมในดานการจัดหาตลาดให เชนที่ตลาด Night bazar ของจังหวัด และสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่ม
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ใหแกผลิตภัณฑดวย กลุมผูสูงอายุที่ไดชวยเหลือไปแลว เชนที่ ต. ตับเตา ภูช้ีฟา กลุมท่ีอ. เวียงปาเปา ในป พ.ศ. 
2553 ไดต้ังเปาหมายการอบรมฝกหัดอาชีพ 2 รุน รุนละประมาณ 32 คน โดยอบรมรุนละ 2 อาชีพ (เชน จักสาน 
ทําไมกวาด) แตมีงบประมาณในการดําเนินงานเพียง คนละ 500 บาท ซ่ึงคอนขางจํากัด โดยในป พ.ศ. 2554 
งบประมาณที่ไดรับในงานดานการอบรมไดนอยลงกวาเดิม โดยจากขอเสนอ 80 คน ไดรับอนุมัติงบประมาณ
เพียง 32 คน  ในการเลือกกลุมผูสูงอายุเขาอบรมและการติดตามผลจะเปนลักษณะการประสานงานบูรณาการ
รวมกับทองที่ในการเสนอรายชื่อเขามา โดยหากเปนกลุมอาชีพที่กําลังเริ่มกอต้ัง ทางศูนยจะเขาไปพิจารณาและ
ชวยเพิ่มศักยภาพของกลุมใหสามารถดําเนินงานได ในการชวยเหลือดานตลาดไดมีการจัดทําเวบไซตเพื่อ
ประชาสัมพันธขอมูลผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชนและกลุมอาชีพในจังหวัด ท่ี www.dst.go.th  

 
สภาผูสูงอายุจังหวัดเชียงราย 
มีบทบาทหลักตองานเกี่ยวกับผูสูงอายุในจังหวัดใน 3 ดานดวยกันประกอบดวย ดานสุขภาพ ดานอาชีพ 

ดานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญา ในสวนงานดานอาชีพของผูสูงอายุจากเงินงบประมาณมิยาซาวา 1 ลาน
บาทที่ทางสภาไดรับมาในชวง 10 กวาปท่ีแลวไดนํามาใชในการดําเนิน “โครงการเงินกูเพื่อการประกอบอาชีพ
แกผูสูงอายุ” โดยรับขอเสนอโครงการจากผูสูงอายุทั้งในลักษณะบุคคลและกลุมที่เสนอเขามาท่ีสภา ผานตัวแทน
ของสภาท่ีรับผิดชอบในระดับเขตและอําเภอ วงเงินไมจํากัดแตตามความเหมาะสมระยะเวลา 1 ปแตสามารถตอ
ชวงเวลาการกูยืมเปน 2-3 ปได อัตราดอกเบี้ยที่รอยละ 1 บาท/ ป อาชีพของผูสูงอายุเทาที่มีการเสนอเขามา เชน 
อาชีพจักสาน ปลูกผัก เลี้ยงวัวควายเปดไก และคาขาย โดยทางสภามีกระบวนการติดตามประเมินผลใหผูกูจัดทํา
และสงรายงานผลประกอบการเขามาเปนระยะ ปจจุบันวงเงินท่ีปลอยกูไปแลวอยูที่ประมาณ 8 แสนบาท 
นอกจากโครงการเงินกูแลว สภาก็มีบทบาทในการชวยเหลือผูสูงอายุท่ีตองการประกอบอาชีพในเชิงเทคนิค
เชนกัน ในรูปแบบการชวยเหลือในการเขียนโครงการในการขอกูยืมเงินเพื่อการลงทุน ประกอบอาชีพหรือ
กิจกรรมของผูสูงอายุจากหนวยงานตางๆ เชน จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
สมาคมผูสูงอายุแหงประเทศไทย อปท./อบต. จาก “กองทุนสนับสนุนผูสูงอายุจังหวัด” ภายใตการดูแลของ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังชวยเหลือในการติดตอชองทางตลาด
และการจําหนายแกกลุมผูสูงอายุ ที่มีการรวมกลุมผลิตสินคา ในการดําเนินงานของสภาเกี่ยวกับผูสูงอายุใน
จังหวัด มีการแบงผูสูงอายุออกเปน 4 กลุมดวยกัน คือ กลุมท่ีแข็งแรงไมเจ็บปวยชวยตนเองได กลุมที่เจ็บปวยแต
ยังชวยเหลือตนเองและชวยเหลือสังคมได กลุมท่ีเจ็บปวยยังชวยเหลือตนเองแตไมสามารถชวยเหลือสังคมได 
และกลุมสุดทายกลุมท่ีเจ็บปวยชวยเหลือตนเองและชวยเหลือสังคมไมได 
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สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษยจังหวัดเชียงราย 
มีบทบาทหลักในการดูแลดานสวัสดิการแกผูสูงอายุ โดยมี ก) โครงการอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อผส.) 

ที่กําลังดําเนินการอบรมและผลิตอาสาสมัครเพ่ือการดูแลผูสูงไดครอบคลุมทั้งจังหวัดในป พ.ศ. 2556 โ ดย
หลังจากน้ัน 2 ปจึงถายโอนตอไปยังการกํากับดูแลของ อบต. โครงการ อพส. มีลักษณะที่คลายคลึงกับ
อาสาสมัคร”โครงการเพ่ือนชวยเพ่ือน” ที่สภาผูสูงอายุมีเชนกันเพียงแตของสภาผูสูงอายุอาสาสมัครจะมีอายุ
ระหวาง 49-60 ปในขณะที่อผส.ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษยจังหวัดเชียงราย ไมจํากัดอายุ
แตสวนใหญมีอายุต้ังแต 60 ปข้ึนไปและไดรับเงินสนับสนุนเดือนละ 300 บาท ในดานการสงเสริมอาชีพ ก็ไดมี
การจัดต้ัง ข) “กองทุนสนับสนุนผูสูงอายุจังหวัด” เพื่อการกูยืมปลอดดอกเบี้ยวงเงินไมเกิน 30,000 บาทสําหรับ
บุคคล และ 100,000บาทสําหรับกลุม ไปประกอบอาชีพของผูสูงอายุในจังหวัด ปจจุบันมีการปลอยกูเพียง 10 
รายแมจะมีคําขอเขามาบางแตสวนใหญไมตรงตามวัตถุประสงคของการใหกู เชน ผูสูงอายุท่ีขอกูมีรายไดเกิน
เกณฑ หรือไมสามารถหาผูคํ้าประกันได อีกปจจัยคือ ผูสูงอายุสวนใหญไมตองการมีภาระหนี้สินในชวงอายุบั้น
ปลาย นอกจากน้ี มีการสนับสนุน ค) เงินอุดหนุนโครงการ แกชมรมผูสูงอายุในการทํากิจกรรมของผูสูงอายุใน
ดานตางๆ เชน การอบรมใหความรู การออกกําลงักาย การถายทอดภูมิปญญา หรือการสรางอาชีพใหแกผูสูงอายุ 
โดยไมจํากัดวงเงินข้ึนอยูกับความเหมาะสม แตชมรมหรือกลุมผูสูงอายุน้ันตองเปนชมรมหรือกลุมท่ีไดจด
ทะเบียนเทานั้น ความชวยเหลือแกผูสูงอายุในจังหวัดอีกสองรูปแบบหนึ่ง เปน ง) เงินฌาปนกิจรายละ 2,000 
บาท และ จ) เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ การดําเนินงานในบางพ้ืนท่ีนํารองเชนที่ต. ยางฮอม จังหวัดเชียงรายไดรับ
ความชวยเหลือและรวมมือสวนหน่ึงจากหนวยงานญี่ปุน (JICA) ในการดําเนินงานดานชุมชนแกกลุมผูสูงอายุ 

 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นท่ี 
เทศบาลตําบลยางฮอม มีการดําเนินงานเก่ียวกับผูสูงอายุในหลายดานดวยกันรวมถึงในดานการสงเสริม

การประกอบอาชีพและกิจกรรมกลุมของผูสูงอายุ โดยสนับสนุนงบประมาณ 30,000 บาทใหแกชมรมผูสูงอายุ
ในตําบล โดยเฉลี่ยแตละกลุมยอย (สวนใหญเปนลักษณะ หมูบานท่ีอยูในตําบล ซ่ึงบางกลุมอาจขยายครอบคลุม
มากกวา 1 หมู) ประมาณกลุมละ 5,000 บาทข้ึนอยูกับจํานวนสมาชิกในกลุมและกิจกรรมที่ทํา การประกอบ
อาชีพของผูสูงอายุท่ีมีในตําบล เชน หัตถกรรมจักสาน ดอกไมประดิษฐ ไมกวาด เลี้ยงไก  

เทศบาลตําบลสันมะคา มีการดําเนินงานรวมกับ ศูนยพัฒนาสังคมหนวยท่ี 12 (ศพส. 12) ในการ
อุดหนุนทางการเงินแกกลุมอาชีพในตําบลโดยมีลักษณะเปนการเปดรับขอเสนอโครงการ ที่ผานมาไดอุดหนุน 2 
กลุมอาชีพ คือ กลุมจักสาน และกลุมทอผา (ไมใชเฉพาะกลุมผูสูงอายุ) ทางเทศบาลมีแผนทองถิ่นในการพัฒนา
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ผูสูงอายุ ซ่ึงเปนแผนการพัฒนาจากสวนกลาง การขอการสนับสนุนทางการเงินมายังเทศบาล หากในบางครั้งไม
ตรงกับแนวทางท่ีเทศบาลกําหนดไวก็จําเปนตองปฏเสธ หรือหากเกินความสามารถของเทศบาลก็อาจทําเรื่องตอ
เพ่ือขอรับการสนับสนุนจาก พ.ม.จ. ตอไป 

เทศบาลตําบลปาออดอนชัย ดําเนินการสงเสริมอาชีพตามลักษณะผูสูงอายุใน 3 กลุมดวยกัน คือ ก) กลุม
ที่แข็งแรงไมเจ็บปวยทํางานหนักได – เนนการสงเสริมอาชีพในงานดานการเกษตร ไรนา เลี้ยงวัวควาย อุดหนุน
ทางดานการอบรมใหคําแนะนํา/วิทยากร  และการอุดหนุนดานงบประมาณ ข) กลุมที่แข็งแรงหรือเจ็บปวย
เล็กนอยแตทํางานหนักไมได – เนนสงเสริมงานดานหัตถกรรม เชนทอผา จักสาน แปรรูปอาหาร นํ้าพริก 
ชวยเหลือในการจดทะเบียนเปนรัฐวิสาหกิจชุมชน และ  ค) กลุมที่เจ็บปวยชวยเหลือตนเองไมได – เปนกลุมที่
ทางเทศบาลตองจับตาเพ่ือใหการดูแลที่จําเปน กิจกรรมท่ีจัดใหเชน โครงการ อผส. ดูแลเย่ียมบาน ทางเทศบาล
ในอดีตใหการสนับสนุนแกกลุมอาชีพเปนหลักในรูปเงินทุนอุดหนุน แตจากการที่ไมสามารถเขาติดตาม
ตรวจสอบการใชเงินทุนที่สนับสนุนไปได ในปพ.ศ. 2553 จึงมุงเนนใหการสนับสนุนในรูปแบบการจัดการ
อบรม หาวิทยากรใหความรูแกกลุมอาชีพแทน โดยทางกลุมสามารถเสนอหลักสูตรท่ีตองการมายังเทศบาลเพื่อ
จัดใหได นอกจากน้ีในตําบลไดมีการดําเนินงานในรูปแบบ “กองทุนสวัสดิการชุมชนออมทรัพยวันละ 1 บาท” 
ดวย และการจัดต้ัง “รานคาชุมชน” เพ่ือเปนแหลงตลาดหน่ึงของผลิตภัณฑที่มีการผลิตในตําบล 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย มีลักษณะเปนหนวยงานสนับสนุนในงานดานผูสูงอายุในจังหวัด 
โดยมีสภาวัฒนธรรมจังหวัด (สภาวัฒนธรรมในระดับอําเภอ) และ คณะกรรมการผูสูงอายุ (สภาผูสูงอายุ) เปน
หนวยงานหลักในดานการดูแลใหการสนับสนุนกิจกรรมของผูสูงอายุ อยางไรก็ตาม จากแผนการดําเนินงาน 
“ศูนยสุขภาวะชุมชน” ในจังหวัด ผูสูงอายุเปนกลุมเปาหมายหลักสําคัญกลุมหน่ึงของการดําเนินงาน โดย
มอบหมายใหชมรมผูสูงอายุเปนผูดูแลในสวนนี้ อําเภอละหนึ่งศูนย มีลักษณะคลาย ศูนยสุขภาพชุมชน แตมี
ความเปนอเนกประสงคมากกวา นอกจากกิจกรรมดานสุขภาพ (เชน โครงการ “ผูสูงอายุ ใสใจสุขภาพ”) ศาสนา 
วัฒนธรรมแลว งานที่เกี่ยวของกับการทํางานของผูสูงอายุที่ทางอบจ. ไดดําเนินการก็มี เชน การสาธิตการทํางาน
ฝมือ ทําไมกวาด ทําสมุนไพร การนวดลูกประคบ การสงเสริมอาชีพจักสาน โดยไมไดมุงเนนไปในดานการทํา
เปนอาชีพของผูสูงอายุ แตเปนการสงเสริม “การอยูอยางมีคุณคา” “การพึ่งตนเองไดและไมเปนภาระในการดูแล
ของลูกหลาน”  ของผูสูงอายุมากกวา อบจ. ไดใหการสนับสนุนกิจกรรมของผูสูงอายุ เชนท่ีผานมาเปนการ
สนับสนุนดานสถานที่ใหแกกลุม “สภาหมอเมือง หรือ หมอพื้นบาน” ซ่ึงเปนกลุมที่รวมตัวโดยผูสูงอายุในการ
ทํากิจกรรมเผยแพรขอมูลความรูแพทยทางเลือก เชน หมอลูกประคบ หมอเหยียบ สมุนไพร หมอเสน หมอ
กระดูก ซ่ึงเปนกลุมท่ีไดทํา ขอตกลงความเขาใจ (MOU) ในเรื่อง “สมัชชาสุขภาพ” กับ อบจ.  นอกจากนี้ อบจ. ก็
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ไดดําเนินงานในดานการจัดหา ตลาดใหแกกลุมอาชีพในจังหวัดดวย เชนการจัดงานแสดงสินคา OTOP ของ
จังหวัด งานของดีเมืองเชียงราย งานดอกไมงานประจําป หรือการแจกจายผาหมใหแกผูสูงอายุในวันผูสูงอายุ ซ่ึง
ก็เปนผาหมท่ีผลิตโดยกลุมอาชีพผูสูงอายุภายในจังหวัด 

 
4.2.2.1.ก.3 ผลสรุปจากการสนทนากลุมหนวยงานภาครัฐและเอกชน จังหวัดเชียงใหมและเชียงราย 
 
ในแผนงานของหนวยงานราชการ ผูสูงอายุของ คือ กลุมประชาชนท่ีมีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป ลกัษณะ

การทํางานของผูสูงอายุในชนบท มีความแตกตางจากบริบทในเขตเมือง โดยสวนใหญอยูในภาคเกษตรกรรม 
การรวมกลุมอาชีพ ท้ังทํางานที่กลุมฯ หรอืรับไปทําท่ีบาน ถือไดวาสวนใหญเปน “แรงงานนอกระบบ” เพราะ
แรงงานในระบบสวนใหญในภาคเอกชนของจังหวัด จะมีอายุในการรบัเขาทํางานทีม่ากท่ีสุดอยูทีป่ระมาณ 45 ป 

มุมมองในสวนภาครัฐมองวา “แรงงานผูสูงอายุ” เปนแรงงานท่ีมีความเส่ียงและตองการการคุมครองใน
ดานสวัสดิการและความปลอดภัยมากกวาแรงงานกลุมอ่ืน  หนวยงานภาครัฐสวนใหญเห็นดวยวาประเด็น
เกี่ยวกับผูสูงอายุกับการทํางาน/มีงานทําเปนประเด็นที่มีความสําคัญในอนาคตแตในปจจุบันยังติดขัดในดานของ
งบประมาณสนับสนุน 

มุมมองจากองคกรปกครองสวนทองถิน่ในพ้ืนท่ีทั้งอบจ.และ อบต. ช้ีใหเห็นวา ในภาพรวมหากไมมี
ความขัดสนในดานการเงิน หรือการขาดคนดูแล (ซ่ึงมักไมเปนปญหาในเขตชนบทที่ยังมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอ
กันและความเหนียวแนนของกลุมญาติทียั่งคงมีสูง) ผูสูงอายุควรที่จะอยูดูแลบานมากกวาออกมาทาํงานภายนอก 
หรืออาจทํางานในลักษณะของการบําเพ็ญประโยชน (เชน อสม. ดูแลสงเสริมสุขภาพ) การถายทอดภูมิปญญาแก
ลูกหลาน งานทางดานวัฒนธรรมมากกวา อีกท้ังตามลกัษณะของวฒันธรรมหรือธรรมเนียมปฏิบติัในภาคเหนือ 
ลูกหลานสวนใหญก็คงไมตองการใหผูสูงอายุยังคงตองทํางานหนักและไมไดมองเปนภาระแตอยางใด จาก
บริบทของพื้นท่ีงานของชาวบานสวนใหญเปนงานทางการเกษตร ซ่ึงหากจะใหชาวบานเม่ือเขาสูวยัผูสูงอายุมา
ทํางานดานฝมือ ทอผาก็คงลาํบาก ในดานหน่ึง หากผูสูงอายุจําเปนทีย่งัตองทํางานจริงๆ ลกัษณะงานท่ีเหมาะสม
กับผูสูงอายุสวนใหญ ควรเปนงานท่ีไมใชกําลังแรงงานทางกายภาพมาก มีเวลางานท่ีปรับเปลีย่นไดและไมควร
เกิน 6 ช.ม. ตอวัน และนาที่จะสามารถนํากลับมาทําท่ีบานได  

ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมมี องคการพัฒนาเอกชน (NGO) ที่ทํางานในดานผูสูงอายุโดยเฉพาะดานการ
สงเสริมอาชีพที่โดดเดนคือ Foundation for Older Persons’ Development (FovDep), Thailand และ HelpAge 
สํานักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟค ซ่ึงมีที่ทําการอยูในจังหวัดเชียงใหม โดยองคกรพัฒนาเอกชนเหลานี้มีมุมมองวา
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แมในบริบทภาคเหนือหลายพื้นที่จะมีทัศนคติที่ไมอยากใหผูสูงอายุตองทํางาน แตการทํางานและประกอบอาชีพ
ที่เหมาะสมกับผูสูงอายุจะทําใหผูสูงอายุมีคุณคาเปนท่ีพึ่งไดทั้งของตนเองและของครอบครัว โดยการทํางานแม
ในบางครั้งอาจไมไดเพิ่มพูนรายไดแตอยางนอยก็นาที่จะสามารถลดรายจายของครัวเรือนได  

จากขอคิดเห็นในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย การรวมกลุมอาชีพของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีชนบทมีลักษณะเปนงาน
หรืออาชีพหลักมากกวาจะเปนเพียงงานหรืออาชีพเสริม จากมุมมองของผูสูงอายุที่เปนสมาชิกสภาผูสูงอายุ
จังหวัดและอบจ. หากผูสูงอายุไมทํางานก็จะเปนภาระแกลูกหลานในการเลี้ยงดู การทํางาน เปนการสรางคุณคา
และลดการพ่ึงพาบุคคลอ่ืนใหแกผูสูงอายุ แตการทํางานในเชิงเดี่ยวคอนขางเปนการยากแกผูสูงอายุ ควรตองมี
ลักษณะของการทํางานเปนกลุมทําใหเปนระบบระยะยาวมีมาตรฐาน  หากพิจารณาในมุมมองท่ัวไป หากไมไดมี
ความจําเปนทางดานการเงินมาก ลูกหลานไมอยากที่จะใหผูสูงอายุยังคงตองทํางาน (หนัก) หากทํางานก็ควรเปน
งานเบาๆ แกเหงา อายุเกษียณที่ 60 ป จึงคอนขางที่จะเหมาะสมแลว แตอาจขยายชวงปไดในกรณีเปนงานที่เนน
การใชประสบการณความรู 

บทบาทหนาที่ของหนวยงานในระดับจังหวัดที่ทํางานเก่ียวกับผูสูงอายุ 
การดําเนินงานเกี่ยวกับผูสูงอายุในพื้นท่ีของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การจดัการฝกอบรมอาชีพแก

ผูสูงอายุ ยังคงขาดการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเน่ืองและกิจกรรมท่ีลงสูผูสูงอายุก็ขาดความตอเนื่อง
เชนกัน ซ่ึงเปนผลจากขอจํากัดในดานบุคคลากรท่ีดําเนินงานและงบประมาณในแตละป 

การประสานงานดําเนินงานเชิงบูรณาการ กระจายขอมูลดานกิจกรรมแผนงานและกิจกรรม ระหวาง
หนวยงานภาครัฐและท่ีเกีย่วของ พบวา มีคอนขางตํ่า การดําเนินงานเปนในลักษณะแยกสวนและขาดการ
ประสานตอยอด เชน ในกรณีเงนิกูยืมเพ่ือการประกอบอาชีพของสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษยจังหวัดที่ยังสามารถปลอยกูเพิ่มเติมไดอีก ท่ีหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ เพ่ิงที่จะรับทราบวามีการดําเนนิงาน
และสนับสนุนกลุมอาชีพของผูสูงอายุในลักษณะนี้ในระหวางการสนทนากลุมรวมกัน 

ปญหาหลักสําคัญท่ีกลุมอาชพีในจังหวดัซ่ึงรวมถึงกลุมอาชีพผูสูงอายุ กําลังประสบอยู คือปญหา “การ
หาตลาด” จากคําบอกกลาวของกรมการจัดหางานและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด งานในภาคทางการที่ตองการ
แรงงานผูสูงอายุ (อาจจะต้ังแต 50 ปข้ึนไป) และเหมาะสมกับผูสูงอายุ ถือไดวามีนอยมาก  

ขอจํากัดที่สําคัญของหนวยงานที่ดําเนนิงานเกี่ยวกับผูสูงอายุในจังหวัด คือ งบประมาณชวยเหลือในการ
ดําเนินงาน คาตอบแทนแกผูปฏิบัติงานทีจ่าํกัด แมแตในระดับ อบต. ก็มีขอเสนอวาควรตองไดรับความรวมมือ
และการประสานความชวยเหลือในรูปของงบประมาณจากหนวยงานอ่ืนท่ีเกีย่วของดวย รวมถึงในสวนของงาน
บริหารจดัการดวย กลาวคือ ภารกิจท่ีทางอบต. รับถายโอนมาน้ันมีความครอบคลุมในเกือบทกุรอบดาน แต
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โครงสรางอบต.เอง ในปจจุบนันั้นยังมีโครงสรางหนวยงานรับผิดชอบท่ีไมครบในทุกดานเหมือนกับโครงสรางการ
บริหารจดัการในระดบัอําเภอ ทําใหการดําเนินงานยังมีขอจํากัด บุคลากรหนึ่งสวนงานตองดูแลและดําเนินงานท่ี
เกี่ยวของกับพืน้ท่ีในหลายๆ ดาน 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษยจังหวัด มี“กองทุนสนับสนุนผูสูงอายุจังหวัด” เพื่อการ
กูยืมประกอบอาชีพ แตปญหาหน่ึงที่พบคือ กลุมผูสูงอายุที่ประสงคจะกูเงนิยังขาดทักษะในการเขียนโครงการ
และแผนธรุกิจซ่ึงจําเปนตองไดรับความชวยเหลือเชิงเทคนิคในการอบรมใหความรู  

ปญหาเกี่ยวกับ “ตลาด” ในการจําหนายผลิตภณัฑทีก่ลุมผูสูงอายผุลิตออกมาเปนขอกังวลท่ี อปท. ใน
หลายพื้นทีไ่ดแสดงความคิดเห็น และการสงเสรมิใหมีการจางงานแรงงานผูสูงอายุในระบบอาจทําไดยาก 
เน่ืองจากนายจางสวนใหญมีการกําหนดอายุสูงสุดที่จะเขาทํางานโดยเฉพาะงานที่ตองใชแรงงาน (สวนใหญ ไม
เกิน 50 ป) 

 
4.2.2.1.ก.4 ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัต ิ
1) หนวยงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดและภาครัฐท่ีเกี่ยวของมีขอจํากัดทางดานบุคลากรและ

งบประมาณ ดังนั้นการดําเนินงานในดานตางๆที่เกี่ยวของกับการทํางาน/มีงานทําของผูสูงอายุในดานการ
สงเสริม สนับสนุน รวมถึงการคุมครองดานสวัสดิการและความปลอดภัย ซ่ึงจําเปนตองพึ่งพิงการประสานงาน
และรวมมือของ “เครือขาย” อันประกอบดวย ผูนําในชุมชน เครือขายในชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(อบต./ เทศบาล เปนส่ือกลางในการประสานความรวมมือในระดับทองถิ่น) กลุมสหกรณ อาสาสมัครแรงงาน 
บุคคลากรดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัย สถานพยาบาลในระดับตางๆ   

2) การประสานความรวมมือกับ “เครือขาย” โดยเฉพาะ อปท. อาจเปนท้ังในสวนของการดําเนิน
กิจกรรมและงบประมาณ (ในสวน งบประมาณ เชน เพื่อการจัดการอบรมที่สามารถทําไดหลากหลายกวา และ
ตรงกับความตองการและบริบทของทองที่ หนวยงานทองถิ่น สามารถมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึนได) 

3) การสงเสริมการทํางาน/มีงานทําหรือรวมกลุมอาชีพของผูสูงอายุน้ัน ภาครัฐและหนวยงานที่
เกี่ยวของ ควรมีการวางแผนโดยพิจารณาในเชิงระบบภาพรวมที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ต้ังแต การเนน
การใชวัตถุดิบในทองถิ่น การหาตลาดให (สํานักงานพาณิชยจังหวัดและอปท.) การพัฒนาอบรมใหความรู
สงเสริมการรวมกลุม (พช.)  การพัฒนาศักยภาพและแนวทางในการเพ่ิมมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑและภูมิปญญา
ทั้งในเชิงบุคคลและชุมชน อีกทั้งตองมีความตอเน่ืองของการดําเนินงานและการติดตามประเมินผล และควรมี
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กระบวนการสนับสนุนในการเรียนรูแนวทางจาก กรณีตัวอยางท่ีประสบความสําเร็จในดานการสงเสริมการ
ทํางาน/มีงานทําและการคุมครองการทํางานแกผูสูงอายุในกรณีศึกษาตางๆ 

4) การประสานงาน ดําเนินงานเชิงบูรณาการ กระจายขอมูลดานกิจกรรมแผนงานและกิจกรรม 
ระหวางหนวยงานภาครัฐและที่เกี่ยวของถือวามีความสําคัญอยางย่ิง เชน ในสวนเงินกูยืมเพ่ือการประกอบอาชีพ
ของผูสูงอายุจากกองทุนผูสูงอายุจังหวัดของสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด สมควรที่
จะมีการประสานงานรวมกับหนวยงานอื่นเชน ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานท่ีมีการจัดการอบรมอาชีพใหแกกลุม
ผูสูงอายุเพ่ือใหเกิดการตอยอดและตอเน่ืองของการสนับสนุนจากภาครัฐแกกลุมอาชีพ ปจจุบันการดําเนินงานใน
รูปแบบบูรณาการเกิดขึ้นเพียงในระดับทองถิ่น แตยังไมชัดเจนในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ (ต้ังแตระดับสํานักงาน ถึงกระทรวงฯ ทั้งในสวนกลางมายังสวนภูมิภาค) การแบงงานตามภารกิจที่
เกี่ยวของของแตละหนวยงาน อยางเช่ือมโยงนับวามีความสําคัญอยางยิ่ง โดยในระดับจังหวัด “ยุทธศาสตร
จังหวัดที่สอดคลองกับแผนงบประมาณพัฒนาจังหวัด” ที่จะเปนแผนทิศทางของจังหวัดในระยะกลาง เชน 5 ป 
ไมใช ปตอป ในการดําเนินงานในดานนี้ท่ีเช่ือมโยงและตอยอดภารกิจหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของใหไดนับวามี
ความสําคัญอยางยิ่ง 

5) ในกลุมสนทนาไดมีการแสดงความเห็นวา ผูสูงอายุเปนกลุมท่ีมีและส่ังสมภูมิปญญา แตยัง
ไมไดถูกดึงหรือสนับสนุนใหสามารถใชออกมาไดอยางเหมาะสม บางครั้งหนวยงานที่เกี่ยวของที่ดําเนินงาน
ดานการสนับสนุนก็มีลักษณะช้ีนํามากเกินไป และไมเหมาะกับบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นที่มี ยกตัวอยาง
เชน งาน OTOP ท่ีมีการสนับสนุนใหทอผา หรือจักสานในกลุมผูสูงอายุ ซ่ึงเปนภูมิปญญาหลักที่ผูสูงอายุมีและ
ทําได แตบางครั้งก็กลับไปสงเสริมใหตองหาตลาดเอง ทําการตลาดและบริหารจัดการเอง ซ่ึงผูสูงอายุไมมีความรู
หรือถนัดซ่ึงสุดทายก็ดําเนินตอไปไมได จากตรงนี้ช้ีใหเห็นวา กลุมผูสูงอายุอาจเหมาะและมีความชํานาญในงาน
ทางดานภูมิปญญา แตเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนและมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานก็จําเปนตองมีการเขามามีสวน
รวมจากคนในวยัอ่ืนเชนกัน โดยเฉพาะในดานการบริหารจัดการ การตลาด 

6) งานดานผูสูงอายุ ไมควรถูกขีดเสนแยกออกจากงานและกิจกรรมของคนในวัยอ่ืนๆ แตควรตอง
ดําเนินไปควบคูกัน และในภาคชนบท “บวร หรือ บาน วัด โรงเรียน” ยังถือไดวามีบทบาทท่ีสําคัญตอกิจกรรม
ในพื้นท่ีเกือบทุกดาน นอกจากนี้ วิธีการดําเนินงานในเชิงสนับสนุนและสงเสรมิจากภาครัฐไมควรมีลักษณะของ
การ “อุม” หรือ “ปอน” ควรเปนลักษณะสงเสริมศักยภาพและมีสวนรวม สอดคลองกับบริบทและความตองการ
ของแตละกลุมแตละพื้นท่ี 
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7) จากมุมมองของหนวยงานในภาคเอกชนและ NGO โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม ใหมุมมอง
วา การดําเนินงานของภาครัฐที่ผานมักมีลักษณะ แบบ “ปกธง” หรือมี “พิมพเขียว”มาจากสวนกลางไมได
สะทอนตาม “ปญหาและความตองการ” ในพ้ืนที่ และขาดการสงเสริมการมีสวนรวม คิดเอง ทําเอง ของผูสูงอายุ
ในพื้นที่ ซ่ึงเปนอุปสรรคความยั่งยืนของการรวมกลุมหรือกิจกรรมผูสูงอายุในพ้ืนที่ในระยะยาว หนวยงาน
ภาครัฐควรมีบทบาทมากข้ึนในการใหความชวยเหลือแกกลุมอาชีพผูสูงอายุที่เกิดข้ึนแลวในดานเทคนิค วิชาการ 
และไมควรทํางานในลักษณะแขงหรือแยงพื้นที่กับหนวยงานภาคเอกชนหรือ NGO ปจจัยที่มีสวนตอการทํางาน
ของผูสูงอายุ ประกอบดวย ทัศนคติตอการทํางานของตัวผูสูงอายุ ของลูกหลาน ของนายจาง (ซ่ึงอาจมองวา การ
ทํางานของผูสูงอายุไมคุมคาแรงที่จายไป) และบริบทปจจัยที่เอ้ืออํานวยตอการทํางานของผูสูงอายุที่มีลักษณะ
เง่ือนไขเฉพาะ 

8) ในการสงเสริมอาชีพ หรอืการรวมกลุมเพื่อผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑจําหนายโดยผูสูงอายุ ส่ิงที่
ตองคํานึงเปนอันดับตนๆ จากหนวยงานระดับทองถิ่นและศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด คือ “ตลาด” โดยควร
เริ่มจากตลาดและความตองการในทองถิ่นแลวคอยขยายออกไปในพ้ืนที่ใกลเคียงอีกท้ังความรูและทักษะทางการ
ตลาดก็มีความสําคัญ และสามารถดําเนินการในรูปแบบความรวมมือในระดับ “เครือขาย” หมูบานใกลเคียง 
ตําบล อําเภอ หรือจังหวัด ในการรวมกลุมเพ่ือไปแสดงสินคา ผลิตภัณฑในงานตางๆ ในระดับภาคระดับประเทศ
ได 

9) มุมมองจากสภาผูสูงอายุจังหวัดเชียงราย ช้ีใหเห็นวากิจกรรมอบรมใหความรูและเดินทางไป
ศึกษาดูงานที่ตรงกับความสนใจและความตองการของกลุมผูสูงอายุ เปนกิจกรรมท่ีควรสงเสริมและเปน
ประโยชนในดานการใหแนวคิด ความรูและทักษะตอยอดตอกลุมผูสูงอายุ และลักษณะงานที่เหมาะสมแก
ผูสูงอายุและเปนประโยชนตอสังคม ควรเปนงานในดานการอนุรักษและถายทอดภูมิปญญา เชน ในเร่ือง
สมุนไพรพ้ืนบาน พิธีกรรมทางความเช่ือ ศาสนา (ผีหมอนึ่ง) 

10) ในการดําเนินงานดานสงเสริมอาชีพ หนวยงานท่ีเกี่ยวของจําเปนตองจัดกลุมผูสูงอายุในพ้ืนที่ 
เปน ก) กลุมท่ีแข็งแรงไมเจ็บปวยชวยตนเองได ข) กลุมที่เจ็บปวยแตยังชวยเหลือตนเองและชวยเหลือสังคมได 
ค) กลุมท่ีเจ็บปวยยังชวยเหลือตนเองแตไมสามารถชวยเหลือสังคมได และ ง) กลุมสุดทายกลุมที่เจ็บปวย
ชวยเหลือตนเองและชวยเหลือสังคมไมได กลุมที่ควรมุงเนนทําการสงเสริมในการมีงานทําได นาที่จะมุงเปาไป
ยังผูสูงอายุใน 2 กลุมแรก 

11) เบ้ียยังชีพแกผูสูงอายุที่ชวยเหลือเทาเทียมกันทุกคน 500 บาทน้ัน ไดรับมุมมองจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของโดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุวาไมเพียงพอตอความจําเปนของผูสูงอายุที่มีรายไดตํ่า การชวยเหลือควรมี
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ลักษณะเจาะจงเฉพาะผูมีรายไดตํ่า โดยเพิ่มจํานวนเงินท่ีให หรือ อาจมีลักษณะเปนข้ันบันไดตามชวงอายุ เชน 
อายุ 60-69 ป รับ 500 บาท อายุ 70-79 ป รับ 800 บาทและ อายุ 80ปข้ึนไป รับ 1,000 บาท จุดนี้เปนประเด็นหนึ่ง
ที่หนวยงานภาครัฐคววรพจิารณา 

12) ในมุมมองของอบจ. เชียงราย การริเริ่มจัดทํา “ศูนยสุขภาวะชุมชน” ของอบจ.ในทุกอําเภอ 
สามารถใชเปนแหลงพบปะ แลกเปลี่ยนพูดคุย ระหวางผูสูงอายุ ซ่ึงนาจะเปนกาวที่ควรไดรับตอยอดตอไปใน
การดําเนินงานดานการสงเสริมอาชีพหรือการมีงานทําของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีตอไปได นอกจากนี้ “วัด” ยัง
สามารถมีบทบาทท่ีสําคัญโดยเฉพาะในดานสถานท่ีการรวมกลุมของผูสูงอายุในเขตชนบทไดดี ลักษณะงานของ
ผูสูงอายุควรเปนงานที่เหมาะสมกับสภาพรางกาย เนนการใชสมองมากกวากําลังแรงงาน ไมจําเปนตองมุงเนน
ในดานการหารายได แตเปนเพื่อประโยชนทางจิตใจของผูสูงอายุ ใหไมเหงามีโอกาสไดใชประโยชนจาก
ประสบการณและภูมิปญญาท่ีมี ตัวอยางที่ชัดเจน เชน การดําเนินงานของ “กลุมคนเฒาคนแก” บานปาแดด อ. 
แมสรวย การทํางานของผูสูงอายุ ควรตองเร่ิมจาก “ความพรอม” “ความจําเปน” และ “ความตองการ” ของตัว
หรือกลุมผูสูงอายุ ในมุมมองสวนตัวของรองนายกอบจ. ไมสนับสนุนการทํางานในเชิงอาชีพหารายไดของ
ผูสูงอายุ แตตองการสงเสริมงานในลักษณะการใชประโยชนและถายทอดภูมิปญญามากกวา เชน กลุมผูสูงอายุ
บานสันกอง ต. แมไร ในอําเภอแมจันท่ีมีการดําเนินงานในดานการทํางาน ผลิตสินคาควบคูกับการจัดทําเปน 
“ศูนยการเรียนรูบานสันกอง”  
 

4.2.2.1.ข  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ในสวนน้ีเปนการนําเสนอขอมูลและผลการศึกษาเชิงคุณภาพ จังหวัดหนองคายและอุดรธานี โดย

แบงเปนสองสวน สวนแรกเปนการนําเสนอขอมูลและผลการศึกษาในหนวยงานระดับจังหวัด (ภาครัฐ เอกชน 
และองคกรที่เกี่ยวของในระดับจังหวัด ) ภาพรวมของแผนงานและกิจกรรมของหนวยงานในการสนับสนุนและ
สงเสริมการทํางาน/มีงานทําของผูสูงอายุ  ผลการดําเนินงานที่ผานมาของหนวยงาน ความสําเร็จ ปญหาและ
อุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะและมุมมองตอแผนงานและกิจกรรมในอนาคต และสวนที่สองเปนการนําเสนอ
ขอมูลและผลการศึกษาในกลุมอาชีพโดย แบงเปน ความเปนมาของกลุม วิธีการบริหารจัดการ และการตลาด 
ตลอดจนปญหาและอุปสรรค  
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4.2.2.1.ข.1  จังหวัดหนองคาย 
 
สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย     

 บทบาทหนาที่ของสํานักงาน คือ สงเสริมอาชีพทางดานการเกษตร กับครอบครัวเกษตรกร เนนการ
ถายทอดเทคโนโลย่ีทางดานการเกษตรพ้ืนฐาน แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสงเสริมกลุมอาชีพใหแก
ครอบครัวเกษตรกร ซ่ึงไมเนนหนักกลุมผูสูงอายุ กลุมที่อยูในความรับผิดชอบ 3 กลุมหลัก ไดแก กลุมพอบาน/
แมบานเกษตรกร กลุมยุวเกษตรกร สําหรับการสงเสริมอาชีพท่ีกลุมแมบาน ไดแกการสงเสริมการทอผา ฝาย 
ไหม กลุมแปรรูปพืชผัก ผลไม ตางๆ เชน การแปรรูปกลวย กลวยตาก กลวยทอด หรือผลผลิตทางดาน
การเกษตรจําพวกถั่ว ถั่วคั่ว ถั่วตัด ถั่วตม ตางๆ กลุมแปรรูปไผ จักสานไมไผ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เชน 
แปรรูป ขาว เน้ือสัตว ปลา การถายทอดเทคโนโลยี เชน การผลิตปุยชีวภาพ เลี้ยงสัตว และประมง นอกจากนั้น 
ถากลุมใดมีความพรอมจะแนะนําใหมาจดทะเบียนเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน ที่สํานักงานเกษตรอําเภอ ผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา 3-5 ป มีกลุมตางๆ ที่เกิดข้ึนใน 17 อําเภอ ขณะน้ีมีวิสาหกิจชุมชนที่ข้ึนทะเบียนทั้งหมด
ประมาณ 700 กวากลุม  

การเตรียมการของหนวยงานในอนาคต เกี่ยวกับผูสูงอายุ ในเบ้ืองตนยังไมไดเนนกลุมผูสูงอายุ สวน
ใหญผูสูงอายุมีปะปนอยูในกลุมเกษตรกรเหลาน้ันอยูแลว ท้ังน้ีข้ึนอยูกับกลุมในชุมชนท่ีจะตองเปนผูเสนอ
โครงการขอรับการสนับสนุนเขามา สําหรับการสงเสริมการประกอบอาชีพ  มีความคิดเห็นวากลุมอาชีพหนึ่งๆ 
อาจจะมีหลายหนวยงานจัดสรรงบประมาณเขาไปดําเนินการ 

 
องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) หนองคาย 
บทบาทและหนาที่ท่ีเกี่ยวกับผูสูงอายุโดยตรง ไดแก การจายเงินเบ้ียยังชีพ และบทบาทในการสนับสนุน

กิจกรรมของผูสูงอายุ เชนการรวมจัดงานวันผูสูงอายุ และวันมุทิตาจิต เปนตน สําหรับ อบจ. หนองคาย มีการ
จายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ เม่ือเดือนเมษาป 2552 กอนที่รัฐบาลจะจาย โดย อบจ.เก็บตกผูสูงอายุจากองคการ
บริหารสวนตําบล และเทศบาลมาจายประมาณ 7000 รายทั้งจังหวัด โดยการต้ังงบประมาณเปนโครงการ
ประจําป ประมาณปละ 15 ลานบาท สวนการสนับสนุนกิจกรรมของผูสูงอายุ ไดแก การสนับสนุนกิจกรรมวัน
มุทิตาจิต จัดงานวันมุทิตาจิตในเดือนเมษายน สําหรับ ในปนี้ (ป 2553) ชวงนี้ 1-15 จะออกเยี่ยมผูสูงอายุทุกตําบล
ในจังหวัดหนองคาย ประมาณ 18,000 กวาราย โดยจัดของชํารวยออกเยี่ยม นําโดยนายกอบจ. เปนผูนําทีมออก
เย่ียม 
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 อบจ. ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกลุมอาชีพ โดยการจายสมทบในการตอยอดโครงการหนวยงาน
อ่ืนๆ โดยกลุมผูสูงอายุสามารถทําโครงการ โดยการขอสนับสนุนงบประมาณ ไดในวงเงินกลุมละ 500,000 – 
100,000 บาท ท้ังนี้งบประมาณสามารถปรับลดไดตามความเหมาะสม โดยในป 2553 น้ี ทางอบจ. หนองคายได
จัดสรรงบประมาณไว 300  ลานบาท เชน การจัดต้ังกองทุนการฝกอบรม “อาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุ” (อผช.) 
โครงการ 100,000 บาท โดยบูรณาการกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) และ 
ในป 2553 นี้เตรียมโครงการจัดต้ังชมรมผูสูงอายุ โดยขอความรวมมือจากสํานักงานสาธารณสุข ตอไป โดย
การบูรณาการกับทุกภาคสวนของจังหวัดหนองคาย โดยหากงบประมาณไมเพียงพอ อบจ.สามารถสนับสนุน
งบประมาณสวนน้ีได  

สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดหนองคาย 
 บทบาทและภารกิจงานของสํานักงานเก่ียวกับการคุมครองดูแลสิทธิประโยชน ความปลอดภัยในการ
ทํางานแกผูใชแรงงาน ทั้งในและนอกระบบ ในระบบก็คือลูกจางในสถานประกอบการ นอกระบบเปนเรื่องของ
งานที่รับไปทําที่บาน และงานดานการเกษตร ซ่ึงสวนใหญจะเปนผูสูงอายุจะอยูในกลุมที่สองงานนอกระบบ  
  การสงเสริมดานความเปนอยูที่ดีของลูกจาง โดยการสงเสริมสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด 
สวนใหญจะเปนในเรื่องของกฎหมายคุมครองดูแลสิทธิประโยชนผูใชแรงงาน ทางสํานักงาน ดําเนินแผนงาน
กิจกรรมโครงการ  โดยมีการทบทวนงานในสถานประกอบการ โดยการออกตรวจ และ รับเรื่องรองทุกข สิทธิ
ประโยชนตามท่ีกฎหมายกําหนด และอบรมใหความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชนใหแกแรงงานทั้งในและนอก
ระบบ  

 สําหรับแรงงานนอกระบบ ใชกฎหมายคุมครองแรงงาน ในการดูแลสิทธิประโยชนของผูใชแรงงาน ซ่ึง
สวนใหญจะมีผูสูงอายุอยูดวย เชน เรื่องคาจาง มีสิทธิที่จะมารองทุกขกับทางสํานักงานได ซ่ึงกฎหมายกําหนดให
มีการดูแล ตอมาในป 2547 ไดออกเปนกฏกระทรวง เม่ือกอนป 2547 จะมารองทุกขเจาหนาท่ียังไมได เน่ืองจาก
ยังไมมีกฎหมายบังคับใช ซ่ึงผูเสียหายตองฟองคดีเอง แตขณะน้ีทางกรมสวัสดิการแรงงานไดขยายการคุมครอง
ไปสูแรงงานนอกระบบ ในเรื่องของคาจางข้ันตํ่าของแรงงานนอกระบบเปนเรื่องที่นายจางกับลูกจางจะตกลง
กันเอง ซ่ึงสวนใหญแรงงานนอกระบบจะไดรับคาจางนอกระบบมากกวาคาจางข้ันตํ่า เชน การดํานา เกี่ยวขาว 
หัวละ 200 – 250 คาจางข้ันต่ําเราตอนนี้ 159 บาท ที่หนองคายสิทธิประโยชนในเรื่องของคาจางไมนามีปญหา จะ
มีปญหาการขาดแคลนแรงงาน นายจางกลัวลูกจางไมมาทํางาน เอาเงินไปมัดจําไว แลวลูกจางไมมาทํางาน 
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สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) หนองคาย 
  บทบาทหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุนการศึกษาสายสามัญ สายอาชีพ ตามอัธยาศัย ในสวนของงาน
สายอาชีพ งานโครงการนั้นทั้ง 17 อําเภอ ในแตละปมีการจัดทําแผนงานโครงการที่เกี่ยวกับผูสูงอายุทุกอําเภอ 
อําเภอละ 1-2 กลุม การจัดงบประมาณใหกับผูสูงอายุดานอาชีพซ่ึงสวนใหญจะอยูกับบานเลี้ยงหลาน โดยทาง
อําเภอจะสํารวจจํานวนผูสูงอายุในหมูบานท่ีสนใจจะฝกอาชีพ เชน กลุมจักรสาน เขงปลาทู การฝกทําแหนมหอ
ใบตอง ซ่ึงในสวนน้ีก็จะเปนรายไดของตนเอง หลังจากท่ีสงแบบติดตามประเมินผล ผูสูงอายุกลาววามีคุณคาใน
ตนเอง บางครั้งเงินเล็กๆ นอยๆ ก็สามารถหามาไดดวยตนเอง ไมตองมาขอลูกขอหลาน  

 ในสวนการมีงานทํา ไดสนับสนุนกลุม โดยเจาหนาที่ชวยกันวิเคราะหกลุม รวมท้ังอาจจะเปนกลุมที่
หนวยงานอ่ืนดําเนินการไวแลว โดยการไปตอยอด กลุมซ่ึงมีการรวมตัวกันอยูแลว ต้ังแต 20 คนข้ึนไป มี
ประธานกลุม  และทํางานในรูปคณะกรรมการ  แตปญหาคือกลุมทํางานไมตอเนื่อง การจัดอบรมวิชาชีพระยะ
ส้ัน 50 ช่ัวโมง หรือ 100 ช่ัวโมง เม่ือจบหลักสูตรแลว ไมมีการนําไปทําแบบตอเน่ือง เพราะขาดเงินงบประมาณท่ี
จะสนับสนุนการดําเนินงาน บางครั้งอาจมีการผลิต เม่ือผลิตภัณฑขายไดแลว และแบงเงินกันจึงไมสามารถ
ดําเนินการตอไปได ในอนาคตอยากจะสงเสริมสนับสนุนใหกลุมเขมแข็ง และคงอยูตอไปอยางย่ังยืน “ใหเคายืน
ไดดวยขาของเคาเอง” ในชวงเดือนเมษายนไดรวมจัดกิจกรรมใหกับผูสูงอายุ  
 

ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดหนองคาย  
“สงเสริมการทํางาน กับการมีงานทํา มันคืออะไร” การทําแลวมันไดเงินไหม มีเงินไหม หรือมีรายได 

แตสงเสริมการทํางานหมายถึง ทํางานอาจจะสนุกก็ได ไมไดตางกัน  
 ฝกประเภทแรก คือสงเสริมการทํางาน เขามารวมฝกอาชีพ และไดมีโอกาสมาพูดคุยกัน เปนเครือขาย
ของผูสูงอายุ แตวาไมมีรายได สวนการมีงานทําก็อีกประเภทหน่ึง ตองจัดใหกิจกรรมรวมกันระหวางกลุม ถาจะ
ทํากิจกรรมผูสูงอายุอยางเดียว บางเวลาผูสูงอายุอยากทํางาน ทํากิจกรรม กับเด็กเลย คือหลายชวงช้ัน กิจกรรมคน
สูงอายุมีความหลากหลายปนกันอยู เพราะวาเปนกิจกรรมที่ผสมระหวางคนตางอายุในสังคมน้ัน  
 ขณะนี้ทางศูนยกําลังฝกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร โดยมีจุดประสงคตองการใหผูเขาอบรมไดทํางาน 
และน่ังคุยกัน มีผูเขารวมการอบรม 10 คน อายุระหวา 40-80 ป หลักสูตร 5 วัน วันละ 3 ช่ัวโมง เลี้ยงอาหารวาง 
สอนใหปด/เปดเครื่องเปน ลงทะเบียน email ได  แลวไดใหเบอร email ไวสงให อยากหาความรู search ได อนึ่ง
ในบางหมูบานในจังหวัดมีลูกหลานไปทํางานตางประเทศจะไดรับความสะดวก 
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 ในขณะเดียวกันใหการอบรมกลุมชาวบาน ใชเวลอบรม 5 วัน เปนโอกาสดี ที่จะคุยกับชาวบานจะได
เครือขายผูสูงอายุ  ท่ีหนองคายรวมกลุมคอนขางแนนหนา  
 มีนโยบายชัดเจนที่จะทํากิจกรรมกลุมผูสูงอายุ  เปนเครือขายหลายระดับ เครือขายอายุ เครือขายฐานะ 
และเครือขายความรู ปะปนอยูในกลุมเดียวกัน สวนความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ไดประสานงานกับ
สํานักงานเกษตรจังหวัด เพื่อไดเขาไปรวมกันทํางาน  
    สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดหนองคาย 
 บทบาทหนาท่ี ดูแลผูสูงอายุทั้งท่ีอยูกับครอบครัว และผูสูงอายุที่ถูกทอดท้ิง ถูกทารุณกรรม เราก็จะมี
เงินกองทุนสําหรับชวยเหลือในเบื้องตน ในเรื่องของการประกอบอาชีพของผูสูงอายุ ก็จะมีเงินทุนใหสําหรับ
ผูสูงอายุกูยืมไปเพ่ือประกอบอาชีพ วงเงินสูงสุดไมเกิน 3 หม่ืนบาท/คน โดยที่กองทุนตรงปลอดดอกเบ้ีย ใหกูยืม 
และใชคืนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เปนการชวยเหลือผูสูงอายุที่ยังสามารถทํางานได แลวก็ตองการท่ีจะนําไป
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัว  
 นอกจากนี้ในเร่ืองของการดูแลผูสูงอายุมีการจัดอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อผช.) เพ่ือสงเสริมให
อาสาสมัครเหลาน้ีเปนตัวแทนของคนในครอบครัวชุมชน ชวยดูแลผูสูงอายุท่ีอาจจะไมไดรับการดูแลเทาที่ควร 
และผูสูงอายุท่ีประสบปญหาดานสุขภาพ ความเปนอยู การดูแลรักษาตนเอง หรือจัดสวัสดิการตางๆ การจัด
อบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ รวมกับ อบต. โดยให อบต.คัดเลือกผูสูงอายุ และจัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานการ
ดูแลผูสูงอายุ อาสาสมัครหนึ่งคน ดูแลผูสูงอายุ 5 คน 5 บาน ก็ดูแลทุกอยาง โดยมีคาตอบแทนสําหรับ
อาสาสมัครใหเดือนละ 300 บาท โดยใหการสนับสนุน 1 ป และมอบหมายใหทาง อบต.นําไปดําเนินการตอใน
เขตพ้ืนที่ของตนเอง โดย อบต.ต้ังงบประมาณเพื่อจัดสรรใหอาสาสมัครโดยตรง โดยคาดวาในป 2556 จะตองมี
ครบทุกตําบล นอกจากนี้ การดูแลผูสูงอายุที่มีที่อยูอาศัยทรุดโทรม โดยการซอมแซมท่ีอยูอาศัยใหไมเกินคนละ 1 
หม่ืนบาท  และเรื่องของการเผยแพรภูมิปญญาผูสูงอายุ  โดยการสืบคน ผูสูงอายุที่มีภูมิปญญาในดานตางๆ เพ่ือ
จะไดรวบรวมเปนขอมูลของจังหวัด เม่ือรวบรวมเสร็จจัดเกบ็เปนขอมูลของจังหวัด โดยจะนําทะเบียนเหลาน้ีไป
จัดพิมพเผยแพรใหในแตละ อบต.และในจังหวัดดวย เพื่อใชเปนแหลงขอมูลในกรณีที่ตองการใชภูมิปญญา
ผูสูงอายุในการถายทอดใหกับลูกหลานเชน ในอนาคตถาผูสูงอายุไดรับเชิญเปนวิทยากรสอนในดานใดดานหนึ่ง
ที่ถนัด อาจไดรับคาตอบแทนในการใชเวลาใหเปนประโยชนดวยและอาจเปนการสงเสริมการมีงานทําใหกับ
ผูสูงอายุได  
 ในเรื่องของการสงเสริมสนับสนุนการจัดงานผูสูงอายุแหงชาติ ในทุกปมีการจัดงานรวมกัน โดยบูรณา
การรวมกับโรงพยาบาล และสาขาสมาคมผูสูงอายุแหงประเทศไทยจังหวัดหนองคาย โดยการสงเสริมให
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ผูสูงอายุไดแสดงความสามารถ และในงานน้ีผูสูงอายุไดรับบริการตางๆ ของหนวยงานราชการ นอกจากนี้ในปที่
ผานมาไดสงเสริมใหการสรางกลุมเสริมสรางสุขภาพผูสูงอายุโดยการอบรมใหความรูเรื่องของการออกกําลัง
กาย เชน ไมพลอง ยางยืด ผลท่ีได คือการมีการสรางเสริมสุขภาพ 
 การเตรียมงานในอนาคตของผูสูงอายุ เนนในเรื่องของโครงสราง ความรู ความสามารถ ภูมิปญญาของ
ผูสูงอายุ และสงเสริมใหมีการดูแลผูสูงอายุ โดยใชอาสาสมัครที่สรางข้ึนมาเปนส่ือกลางในประสานงานในเรื่อง
การรับบริการสวัสดิการ เรื่องของชีวิตประจําวัน คาครองชีพ หรือวาการมีงานทํา เพ่ือใหครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 
 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย 
 จัดทําโครงการในการสงเสริมการอํานวยการสงเสริมใหมีอาชีพรายไดท่ีเหมาะสม โดยการฝกอาชีพให
ผูสูงอายุที่รวมกลุมกัน ดําเนินงานมาประมาณ 5 ป โดยมีงบประมาณในการดําเนินการ ปละประมาณ 2 รุน 
ประมาณ 2 หม่ืนบาท เน่ืองจากงบประมาณมีอยูอยางจํากัดทําใหการตอยอด และการติดตามและประเมินผล
เปนไปไดยาก ส่ิงสําคัญอีกประการหน่ึงคือการตลาดเปนปจจัยหลัก ทางสํานักงานพยายามพูดคุยกันใน
หนวยงานที่เกี่ยวของโดย เนนเรื่องการใชวัสดุในพื้นที่เปนหลักในการสงเสริมการประกอบอาชีพ ถาไปซ้ือ
อุปกรณที่อ่ืนก็ตองลงทุนสูง การรวมกลุมหลังจากอบรมมักจะรวมกลุมกันไมคอยได ไดมีความพยายามที่จะตอ
ยอดกันอยู และไดเสนอทางกรมการจัดหางานวา โครงการลักษณะนี้ควรมีงบประมาณอุดหนุนใหมากกวานี้  
เพ่ือชวยในการดําเนินการชวยเหลือผูสูงอายุใหมีรายไดท่ีเหมาะสม  
 สวนอีกประการหน่ึงของกรมการจัดหางานที่มีในการสงเสริมผูสูงอายุใหมีงานทํา เชน การรับสมัครครู 
อาจารยท่ีเกษียนอายุแลว มาเปนเจาหนาที่ประจําสํานักงานงาน ขณะนี้ประมาณ 30 จังหวัดแลว เนื่องจากวา
งบประมาณมีอยูจํากัด เชน การใหมาเปนที่ปรึกษาตามความเช่ียวชาญ เชน ดานการแนะแนวอาชีพ หรือสงเสริม
การประกอบอาชีพเปนตน ไดดําเนินการ มาประมาณ 3 ปแลว แตยังไมครอบคลุมท่ัวประเทศ  
 ในเรื่องของการฝกอาชีพ ไดจัดหลักสูตรการฝกอบรม 3 วัน ปละ 2 รุน มีการประชาสัมพันธตามวิทยุ 
โดยไดแจงขาวไปทางกํานัน ผูใหญบาน และทําเอกสารแจกจายไป ใหผูสูงอายุที่รวมกลุมกันได สามารถติดตอ 
หรือแจงทางโทรศัพท เจาหนาท่ีจะออกไปสอบถามความตองการในการรวมกลุม และดูความเปนไปไดใน
ความสามารถประกอบอาชีพไดย่ังยืนโดยเนนการใชวัสดุในพ้ืนท่ี และสามารถจําหนายได เชน ฝกการทําลูก
ประคบ นวดแผนโบราณ โดยทางสํานักงานจัดวิทยากรมาบรรยาย เปนลักษณะการสาธิตใหผูเขาอบรมรูวาการ
ฝกอาชีพแบบนี้ เพื่อเปนการจุดประกายใหผูเขารับการอบรมนําไปทําตอหรือวาเปลี่ยนเปนอาชีพอ่ืน เพ่ือให
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สามารถอยูไดอยางยั่งยืน ซ่ึงข้ึนอยูกับความตองการของกลุมโดยดูความจําเปนเรงดวน อาจจะเปนหลักสูตรเดียว 
หรือตางหลักสูตรในแตละรุน โดยดูความตองการของกลุมเปนหลัก 
  ถาหลักสูตรจัดในหมูบานยืดหยุนไปตามการวิเคราะห และเขียนหลักสูตร โดยดูตามพ้ืนท่ี และปริมาณ
งาน เชน หลักสูตรมัดหม่ี จํานวน 10 วัน 60 ช่ัวโมง จึงเขียนหลักสูตรเฉพาะไดเลย การสงเสริมอาชีพ การตลาด
เปนเรื่องสําคัญ การรวมกลุมชวยเสริมการมีงานทํา เพ่ือใหมีรายได 
 

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย 
 ภารกิจหลักดูแลคุมครองในเรื่องของกรณีเจ็บปวย ทุพลภาพ วางงาน ชราภาพ ข้ึนทะเบียนผูประกันตน
กับสํานักงาน ขณะน้ีกําลังจัดทํานโยบาย มาตรา 40  ใหผูท่ีมีอาชีพอิสระสามารถท่ีจะเขาสมัครเขามาเปนสมาชิก
กับสํานักงานได  กรณีบํานาญชราภาพ จะเริ่มมีผูท่ีไดรับบํานาญชราภาพในป 2557 คนที่ไมมีสิทธิที่ไดรับ
บํานาญชราภาพจะไดรับเงินบําเหน็จ โดยมีเง่ือนไขวาผูที่จะไดรับบํานาญชราภาพสงเงินมา 180 เดือน ประมาณ 
15 ป อายุ 55 ป ไมไดทํางานอะไร ถาอายุ 55 ป แตวายังทํางานอยู ก็ยังไมจาย สวนคนที่อายุ 55 ป แตสงเงินยังไม
ครบ 180 เดือน และไมไดทํางาน จะไดรับเงินบําเหน็จไป สวนเงินท่ีสงมาก็จะไดรับคืนไป เม่ืออายุครบ 55 
พรอม ดอกเบี้ย 

  ในกรณีที่จายเบ้ียสมทบตอนอายุ 45 อายุ 55 ป ยังไมครบ 180 เดือน แตไมไดทํางานแลว ก็ตองสมัคร
เปนผูประกันตนตาม มาตรา 39 คือสงเงินเอง สามารถจายเพ่ิมจนถึงอายุ 60 เพื่อที่จะไดบํานาญครบ 15 ป หรือ
อาจไดจนถึงอายุ 70 ถายังทํางาน มีชีวิตอยู สงไปเรื่อยๆ ขณะเดียวกัน คนที่เริ่มตนทํางานต้ังแตอายุ 20 ป สงมา 
15 ป อายุเพิ่ง 35 ป ตองสงไปอีกจนถึงอายุ 55 ป รายรับไดจะตางกับคนที่สงในระยะเวลาสั้น คนที่สงระยะเวลา
ยาว ถาสํานักงานใหรอยละ 15 จะตองเอาคาเฉลี่ยของเดือนสุดทายมาหาเฉลี่ยแลวคิดให 20% ของเงินเดือน
สุดทาย คนที่สงมาระยะยาว ถาจาย ครบ 15 ปตอนอายุ 35 สงอีก 10 ป จะเพิ่มใหปละ 1% เพราะฉะน้ันเงิน
ทดแทนที่จะไดรับเงินบํานาญตรงนี้จะมากกวาคนท่ีสงในระยะเวลาส้ัน แตจะไมมีขอจํากัด อาจสงตอเรื่อยจน
อายุ 70-80 ปได  
 การขยายการทํางานของภาคเอกชน ข้ึนอยูกับลักษณะการทํางานของธุรกิจประเภทน้ันๆ บางอยาง
ผูสูงอายุจะทําตอได บางอยางก็ทําไมได ตองใหโอกาสภาคเอกชนดวย เพราะวาบางอยางก็ไมสามารถท่ีจะจาง
ได และข้ึนอยูกับผลกิจการมีผลกําไร และมีความม่ันคง อาจจะขยายอายุการทํางานไมได แตถาธุรกิจไมม่ันคงให
เกษียนอายุ 55 ป ก็สามารถจางคนรุนใหมเขามาไดแทน 3-4 คน และคุณภาพจะสูงกวาดวย ไมไดข้ึนอยูกับ
กฎหมายบังคับใช ในสังคมผูสูงอายุตอไปขางหนา  
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สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 
 บทบาทของหนวยงาน ในการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนา ผูประกอบการอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ 
ชุมชน ใหสามารถพัฒนาตนเองเพื่อความยั่งยืน แผนงานโครงการจะเกี่ยวของกับผูสูงอายุ ในทางออม โดยการ
ฝกอาชีพใหกับกลุมที่มีอยูแลว อาจจะเปนกลุมของทางพัฒนาชุมชน หรือวากลุมของทางเกษตรจังหวัด เปนกลุม
ที่มีวัยท่ีหลากหลาย อาจจะมีอายุระหวาง 35 ปข้ึนไป แลวก็ผลของการดําเนินงานก็จะเปนเรื่องของการฝกอาชีพ 
เปนการพัฒนาทักษะของการผลิต มีหลายหลักสูตร เชน การยอมสีมัดหม่ี การออกแบบลายผา การพัฒนา
ผลิตภัณฑ  การยอมสี จะเปนการพัฒนาจากภูมิปญญาดั้งเดิมที่มีอยูแลว ปกติการยอมสีจะใชนํ้าเยอะ สีเยอะ ตม
กวาจะเดือด และยอมสีใดสีหนึ่งแลวตองเปลี่ยนน้ําใหม วิทยากรที่เขาไปสอนก็จะสอนเทคนิควิธีการใหมๆ ให
ใชนํ้านอย จะไมเปลืองสี และเปนการลดตนทุน ซ่ึงบางคนก็อาจจะมองไมเห็นสวนนี้ และใหเนนสีที่ตลาด
ตองการ เชน ที่อําเภอเฝาไร อําเภอบานนาคํา หรือการสงเสริมความรูดานการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ ซ่ึงเปน
การเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑใหกลุม สําหรับแผนงานในอนาคตก็เปนเรื่องของการฝกอาชีพเพิ่มทักษะการผลิต 
โดยทางกลุมจะมีหนังสือเขามา ที่อุตสาหกรรมจังหวัด โดยแสดงความตองการการอบรมทางเจาหนาที่จะเขาไป
ดูที่กลุมวาคุณภาพมีเพียงพอท่ีจะเขาไปพัฒนา 
  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
 สาธารณสุขเนนดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ แตกอนสงเสริมดาน 3 อ.คือ ออกกําลังกาย อาหาร 
และอารมณ นโยบายสาธารณะของจังหวัดหนองคาย  ประกาศเม่ือป 2542 ใหสํานักงานสาธารณสุข จัดต้ังกลุม
ผูสูงอายุ คือจะใหทําในรูปของการรวมกลุม ไปข้ึนทะเบียนกับสมาคมผูสูงอายุสาขาหนองคาย โดยหนวยงาน
ของสาธารณสุขทุกแหง ตองมีแผนและโครงการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ สําหรับสวนของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดจะมีหนาท่ีติดตามงานวาแตละพื้นท่ีไดทํากิจกรรมของชมรมผูสูงอายุในพื้นที่ เชน การ
ประกวดชมรมผูสูงอายุ และ ขณะนี้ สํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)ใหงบประมาณสนับสนุนใน
การสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุดวย  
  

หอการคาจังหวัดหนองคาย 
 การจะพัฒนาตองมองท้ังระบบ สมมติเรารูวาคุณภาพชีวิตของประชากรตอไปจะเอาหัวสามเหลี่ยมลง
ขางลาง เอาฐานข้ึนขางบน รูอยูแลววาปญหาของผูสูงอายุคอนขางที่จะมีภาระแนนอน มองกลุมอายุดูวาจากกลุม
แรก ถึง 20 ป กลุมน้ีจะตองมีทั้งคุณภาพชีวิต มีทั้งความรู ความสามารถที่จะกาวไปสูวัยแรงงานท่ีมีคุณภาพ กลุม



128 

 

ที่สอง 21-55 ป กลุมนี้ถือวาเปนวัยแรงงานท่ีมีคุณภาพ คือตอไปการทํางานจะตองสามารถเล้ียงดู และในสวน
หน่ึงตองแบงภาระสวนหนึ่งเปนภาษี เพื่อท่ีจะมาเปนงบประมาณของประเทศ เราทําอยางไรที่จะใหกลุมแรงงาน
นี้มีคุณภาพได  กลุม 56-60 ป กลุมนี้ตองเตรียมความพรอมเพ่ือสูวัยผูสูงอายุ ทําอยางไรที่จะใหกลุมนี้เตรียม
ความพรอม เชน มีงานอะไรที่สามารถจะทําหลังจากเกษียนแลว ตอไปกลุม  61 ปขึ้นไป ทําอยางไรจึงจะไมเปน
ภาระของลูก สามารถเลี้ยงตนเองได สามารถมีความสุข และเห็นดวยที่จะเนนในสวนที่ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน 
บอกวาผูสูงอายุ มีการพบปะพูดคุย การทํางานก็คือแลกเปลี่ยน บางทานอาจจะเหงา ถาไมไดเตรียมความพรอม 
บางทีอาจจะเหงา  
 บทบาทของหอการคา ไมเนนเดนชัดเกี่ยวกับผูสูงอายุ สวนมากจะเปนโดยออม ก็คือสนับสนุน
หนวยงานภาครัฐท่ีรองขอ จะเขาไปสนับสนุนในสวนน้ันได เชน เรื่องการตลาด ไมวาจะเปนการสงเสริมอาชีพ 
เรื่องการตลาด ตองมองวาหอการคา ก็คือการคา ประการแรก มีการลงทุน จะตองไดคืนทุนและมีกําไรบาง และ
ในการตลาดนั้นตองดูวา demand และ supply เปนอยางไร เคยลงไปดูงานพบตัวอยาง เชน หมูบานผลิตน้ํายาลาง
จาน ทุกหมูบานผลิตนายาลางจานหมด และจะขายใหใคร ประการที่สองคุณภาพเปนอยางไร ประการที่สาม การ
แขงขันเรื่องราคา ราคาเทาไหร ถายกมาต้ังที่หางสรรพสินคาจะแขงกันไดไหม ทําไมไมคิดการแบงโซน โซนนี้
เปนน้ํายาลางจาน ไปตําบลนี้น้ํายาสระผม โดยแยกกัน ต้ังรานคาขายในชุมชน คิดเปนระบบแบบน้ี  
 เรื่องการตลาด ควรดู demand และ supply อยากใหคนควาวิจัยวาสินคาอะไร คุณภาพและความตองการ
ของตลาดเปนอยางไร ไมใชวานึกอยากจะสงเสริมก็สงเสริม ทําแลวแทนที่จะดีกลับเปนภาระหนัก เพราะวาบาง
ทีลงทุนไปแลว ไมไดกลับมายิ่งเปนภาระ ในการสงเสริมอาชีพ หอการคา หรือโรงงาน ลงทุนจางผลิต เพื่อ
จําหนาย เพราะวาการคาตองมีการแขงขัน ความรวดเร็ว คุณภาพ ความคุมคาในสิ่งเหลาน้ี จะตองจางแรงงานที่มี
คุณภาพ ถามีผูสูงอายุมาทํางานทานจะตองมีการสังสรร เพลิดเพลิน มีการพบปะในสังคม ดังนั้น ลักษณะสินคาที่
ผลิตอาจเปนของขวัญ หรือวาเปนอะไรก็แลวแต สวนราชการมีการจัดคลายอยางนี้ ตัวอยางเชน การจัดงานวัน
ผูสูงอายุ ภาคราชการใหผูสูงอายุผลิต  และรับซ้ือมาและนํามาแจกผูสูงอายุ เปนการหมุนเวียน หรือสวนราชการ
ที่มีการอบรมตางๆ ของที่จะมาแจกในงานนั้นนาจะมาจากกลุมเหลานี้ ถือวาเปนสวัสดิการจากภาครัฐ เปนเงิน
สวนหนึ่งใหกับผูสูงอายุ    
 ตองมีแนวคิดเปนเชิงระบบ แตละรุนอายุ และควรจะมีการมองภาพที่เช่ือมโยงและเตรียมความพรอม
ต้ังแตกอนที่จะเปนผูสูงอายุ ไมใชมาดูตอนท่ีเปนผูสูงอายุแลว และถาจะทําเปนระบบ ตองฟงเสียงชาวบาน 
ยกตัวอยาง ผูสูงอายุในเมืองที่มีความเปนเมืองสูง สมมติวา ตั้งตนดวยเบี้ยยังชีพ  500 บาทเหมือนกัน ไมมีเงิน
บํานาญหรือวาบําเหน็จ ถามีลูกหลานไดจากลูกหลานสงเสีย ถามาดูระหวางพ้ืนที่เมือง/ชนบท ผูสูงอายุในชนบท
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มีขาวเหนียว มีขาวเจา แตผูสูงอายุในเมืองออกนอกบานเสียคาใชจาย ดังนั้นตองฟงเสียงสะทอนจากแตละกลุม 
ผูสูงอายุในเมืองหนองคาย อาจมีวิธีคิด และความตองการไมเหมือนกับชนบทขางนอก มากนอยตางกัน แตถาใน
เมือง สังเกตวาแหลงท่ีจะบริการสุขภาพในเขตเมืองมีมากกวาในชนบท ผูสูงอายุ อายุ 90 กวาป หรือวา 100 อยู
ชนบท ประเด็นความเปนอยูของผูสูงอายุตองสะทอนความตองการดวย  

  คําถามสําหรับผูสูงอายุ จะทํารายไดไปทําไมระหวางสรางรายได กับการมีความสุขเห็นหนาลูกหลาน
วันสงกรานตมากินกันเต็มบาน คิดวาผูสูงอายุเลือกเหมือนกันวาจะไปบังคับเคาใหสรางรายได ก็จะเปนคําถาม
ทั้งระบบ ซ่ึงคําถามตอไป คือ จะใหผูสูงอายุทําอาชีพอะไร ถาคาขายคงลําบาก ถาทานเกิดใจดีใหไปลมเหลว 
การคาขายตองยอมรับวาตองกําไร มีการคิดตนทุน ก็ตองมีการคิดท้ังระบบเหมือนกัน แลววาระอยางนี้ คิดวา
จังหวะตองถือเปนหลัก ตรงไหนสุขภาพ ตรงไหนอาชีพ ตรงไหนไปเสริมตรงนั้น จริงๆ อาชีพทอผาทาง
หอการคา ไดเคยไปเช่ือมโยงตอกันทั้งระบบ ตองเปนวาระสําคัญ ไมใชมองวาแคผูสูงอายุ ตองมองทุกชวงอายุมี
ชวงช้ัน ไมมีการแยกกัน ในตางจังหวัด แมการเลี้ยงหลานใหลูกที่มาอยูในกรุงเทพฯ ก็เปนอาชีพหน่ึงเหมือนกัน 
เปนตน ตองฟงผูสูงอายุวาตองการอะไร สําคัญกวากฎหมาย ซ่ึงกวาตองผานกระบวนการนาน เพราะฉะน้ันตอง
เปนวาระแหงชาติ จะตองทําอยางไร  หนวยไหนจะทํากันอยางไร และขอฟงเสียงผูสูงอายุ คิดวาผูสูงอายุรุนนี้ 
มองเผื่อรุนหนา สําคัญที่จะใหผูสูงอายุมองวาทานจะทําอะไร โดยมองทั้งระบบ สวนราชการทุกภาคสวนตอง
รวมมือกัน 

  ในอีกมุมมองหน่ึงของหอการคาจังหวัด เรื่องการสงเสริมการทํางานผูสูงอายุในภาคเอกชน อาจไม
สามารถตอบโจทยนี้ได เพราะถาจะเอาผูสูงอายุมาประกอบอาชีพ อาจจะละเลยเรื่องของคุณภาพชีวิต เนื่องจาก
การจางแรงงานผูสูงอายุอาจตองเก่ียวของกับกฏหมายคุมครองแรงงาน และกฎหมายประกันสังคม อีกดวย 

 
  4.2.2.1.ข.2  จังหวัดอุดรธานี 
 

ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอดุรธาน ี

นอกจากไดดําเนินงานตามภาระกิจหลกัแลวไดมีการฝกอาชีพเพ่ิมเติมใหแกผูสูงอายุ โครงการมาจาก

สวนกลาง เปนการจัดการฝกอบรม “9 ช่ัวโมง 9 อาชีพ” ซ่ึงแลวแตพืน้ที่จะดําเนินการ สําหรับจังหวัดอุดรธานีจัด

อบรมหลักสูตรการนวด โดยจัดฝกอบรมโดยเชญิวิทยากรมาอบรมที่กลุมอาชีพนี้ที่ หนองประจักษ โดยมผีูที่

ไดรับการคัดเลือกมาอบรมเปนกลุมมาจากอําเภอตางๆจาํนวน 234 คน 
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สํานกังานแรงงานจังหวดัอุดรธาน ี

 สํานักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ไมมีภารกจิโดยตรง มีสวนรวมกับสวนราชการอื่นๆ ในการจัด

กิจกรรมวนัผูสูงอายุ นอกจากนี้มีการสํารวจสภาพปญหาทีเ่กีย่วของกับแรงงานในสวนนีมี้ผูสูงอายรุวมอยูดวย 

สํานกังานประกันสังคม จังหวัดอดุรธาน ี

 สํานักงานใหการดแูลลูกจางผูประกนัตน ใหความคุมครองดูแลในกรณีชราภาพตามมาตรา 39 เม่ือ

เกษยีนอายุ 55 ป และไมทํางาน สํานักงานจะจายบําเหนจ็ชราภาพคืน และในป 2557 จะจายบํานาญชราภาพเม่ือ

ครบ 150 เดือน 

สํานกังานเกษตรจังหวัดอุดรธาน ี

 บทบาทหนาที่ของสํานักงาน คือ สงเสริมอาชีพทางดานการเกษตร กับครอบครัวเกษตรกร เนนการ
ถายทอดเทคโนโลยีทางดานการเกษตรพ้ืนฐาน แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสงเสริมกลุมอาชีพใหแก
ครอบครัวเกษตรกร ซ่ึงไมเนนหนักกลุมผูสูงอายุ หากเกินความสามารถจะประสานงานใหหนวยงานอ่ืนๆ เขามา
ชวย กลุมที่อยูในความรับผิดชอบ 3 กลุมหลัก ไดแก กลุมพอบาน/แมบานเกษตรกร กลุมยุวเกษตรกร สําหรับ
การสงเสริมอาชีพท่ีกลุมแมบาน และกลุมวิสาหกิจชุมชน สํานักงานสามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหได
หากกลุมเสนอผานมาทางองคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาล สวนใหญจะมีการของบประมาณแปรรูป
ผลผลิต เชน ขาวนึ่ง การสีขาว การตากขาว การผลิตปุยชีวภาพ การถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว และประมง 
เปนตน  

การเตรียมการของหนวยงานในอนาคต เกี่ยวกับผูสูงอายุยังไมชัดเจน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับกลุมในชุมชนที่
จะตองเปนผูเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเขามา  
 

หอการคาจังหวัดอุดรธานี 
 การจางแรงงานผูสูงอายุเกิน 60 ป ไมสามารถทําประกันสังคมได ในมุมมองของธุรกิจ การที่จะให

ผูสูงอายุมีงานทํา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี อาจมีขอจํากัดทางดานการลงทุน เพราะตองมีการลงทุนสูง หากมีเงินลงทุน
ใหผูสูงอายุ ถาจะเอาผูสูงอายุมาฝกหัดทํางาน จะไมตอบโจทย เพราะจะตองละเลยการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
นอกจากนี้ ยังตองเกี่ยวของกับเรื่องทางดานกฎหมายอีกดวย 
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 สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี 
 มีโครงการท่ีเกี่ยวของกับผูสูงอายุ 2 โครงการ ไดแก  
1) โครงการเพ่ิมศักยภาพผูสูงอายุในการมีงานทํา เปน 1 ใน 20 จังหวัดของโครงการนํารอง โดยการจางผูสูงอายุ
ที่เกษียนอายุราชการแลวมาทํางาน โดยมีหลักเกณฑ คือ ผูสูงอายุตองจบปริญญาตรี และมีประสบการณการ
ทํางานดานการบริหารงานบุคคล การแนะแนว โดยใหทํางานสัปดาหละ 3 วันๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท ไดมี
การประชาสัมพันธท่ัวไป ปญหาคือ ไมมีผูมาสมัคร จึงตองติดตอกับองคกรขาราชการท่ีเกษียน จึงไดมีผูสูงอายุ
มาสมัครแตก็ยังไมใชผูที่มีคุณสมบัติที่ตองการ 
 2) โครงการสงเสริมการมีงานทําแกผูสูงอายุ โดยในป พ.ศ. 2549 เริ่มทําในเขตเทศบาล โดยการประสานงานกับ
เทศบาล และ World Forest สํานักงานไดจัดสรรเงินงบประมาณในการฝกอาชีพใหแกผูสูงอายุ ไดมีการสอบถาม
ความตองการจากชุมชน เนื่องจากผูสูงอายุในเมืองอยากมีงานทํา อยากมีรายได ไดจัดอบรมการทําดอกไม 
ระยะเวลา 2- 3 วัน และทางกลุมรับงานไปทําที่บาน ในรุนน้ันมีผูเขารับการฝกอบรมทั้งหมด 20 คน มีเพียง 3- 4 
คนท่ีสามารถทํางานได ตอมาในป พ.ศ. 2550 ไดประสานงานกับสถานีอนามัยใหรวมกลุมผูสูงอายุ(สวนใหญ
เปนผูที่มีฝมือในการประกอบอาหารอยูแลว)  ใหการอบรมการแปรรูปอาหารเพ่ือเขากลุมการคัดสรรระดับดาว
ของ OTOP แตไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากผูสูงอายุท่ีผานการฝกอบรมบางรายมีปญหาเรื่องสุขภาพ บางราย
ตองดูแลหลาน  
 

สภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยสาขาจังหวัดอุดรธานี 
 มีชมรมผูสูงอายุอยูในสังกัด 400 ชมรม จาก 20 อําเภอ รวม 45,000 คน ปญหาโดยรวมของผูสูงอายุ คือ 
การวางงาน ไมมีผูดูแล มีรายไดนอย ขอมูลจากการสํารวจพบวา 
 ผูสูงอายุ รอยละ 60 อยากมีรายได สําหรับอาชีพที่ตองการทํา คืออาชีพที่ไมตองใชแรงงานมาก เปน
อาชีพที่ยึดทรัพยากรและใชภูมิปญญาทองถิ่นเปนหลัก เชน อําเภอศรีธาตุมีไมไผ อาจทําเครื่องจักสาน ตองทํา
การเกษตรแบบพอเพียง และตองการปลูกพืชท่ีขายไดราคาดี แตขาดความรู นอกจากน้ียังขาดความรูทางดาน
กฎหมายที่เกี่ยวกับผูสูงอายุ ตอมาไดจัดการอบรมดานกฎหมายใหผูสูงอายุประมาณ 600 คน 
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
 จัดต้ังชมรมผูสูงอายุทุกตําบล เนนกิจกรรมการออกกําลังกาย เพ่ือนเย่ียมเพื่อน โดยใชวัดเปนศูนยกลาง 
จัดคลินิค และทางดวนสําหรับผูสูงอายุ นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุทุกๆ ป  แผนงานกิจกรรม
ผูสูงอายุในอนาคต จะจัดใหมีการดูแลผูปวยระยะยาว (Long term care) โดยใหครอบครัวผูสูงอายุดูแลกันเอง  
 

สํานักงานคุมครองแรงงาน และศูนยความปลอดภัยแรงงานจังหวัดอุดรธานี 
 ท้ังสองหนวยงานขณะนี้ไมมีบทบาทเก่ียวของโดยตรง 
 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดอุดรธานี 
 สํานักงานมีการทํางานเก่ียวของกับกฎหมายหลายฉบับ ผูสูงอายุท่ีอายุ 60 ปข้ึนไปจะไดรับการดูแลจาก
สํานักงาน แตขณะนี้กําลังผลักดันภารกิจไปสูระดับทองถิ่นใหมากข้ึน โดยใหทองถิ่นจัดทําแผนรองรับ เชน การ
จายเงินเบี้ยยังชีพ นอกจากนี้ มีการจัดอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ เตรียมขยายไปทุกๆ ตําบล ทางสํานักงานไดจัด
กองทุนใหกูยืมสําหรับผูสูงอายุ วงเงินไมเกิน 30000 บาท ผอนชําระ 5 ป โดยมีผูคํ้าประกัน โดยผูสูงอายุสวน
ใหญสามารถผอนชําระคืนให 
 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
กระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหหนวยงานของสาธารณสุขทุกแหง ตองมีแผนและโครงการสงเสริม

สุขภาพของผูสูงอายุ เพ่ือเปนการรวมกลุม/ชมรมผูสูงอายุ โดยการเนนกิจกรรมเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพเปน
หลัก รวมท้ังกิจกรรมเพื่อสรางเสริมคุณคาและกําลังใจใหผูสูงอายุ เชน กิจกรรมในวันผูสูงอายุ เปนตน กลุม/
ชมรมผูสูงอายุตองจดทะเบียนกับสมาคมผูสูงอายุตามสาขาจังหวัด โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะมีหนาที่
ติดตามงานวาแตละพื้นที่ไดทํากิจกรรมของชมรมผูสูงอายุในพื้นท่ี เชน การประกวดชมรมผูสูงอายุ  

นอกจากน้ี สํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)ใหงบประมาณสนับสนุนในการสงเสริมสุขภาพ
ของผูสูงอายุดวย 

 
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดอุดรธานี 

  บทบาทหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุนการศึกษาสายสามัญ สายอาชีพ ตามอัธยาศัย ในสวนของงาน
สายอาชีพ งานโครงการทั้ง 17 อําเภอ ในแตละปมีการจัดทําแผนงานโครงการที่เกี่ยวกับผูสูงอายุทุกอําเภอ 
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อําเภอละ 1-2 กลุม การจัดงบประมาณใหกับผูสูงอายุดานอาชีพซ่ึงสวนใหญจะอยูกับบานเลี้ยงหลาน โดยทาง
อําเภอจะสํารวจจํานวนผูสูงอายุในหมูบานที่สนใจจะฝกอาชีพ เชน กลุมจักสานเขงปลาทู การฝกทําแหนมหอ
ใบตอง ซ่ึงในสวนนี้ก็จะเปนรายไดของตนเอง หลังจากท่ีติดตามประเมินผล พบวาผูสูงอายุกลาววามีคุณคาใน
ตนเอง บางครั้งเงินเล็กๆ นอยๆ ก็สามารถหามาไดดวยตนเอง ไมตองมาขอลูกขอหลาน นอกจากน้ียังพบวา 
แมวาผูสูงอายุมีประธานกลุม  และทํางานในรูปคณะกรรมการ  แตปญหาคือกลุมทํางานไมตอเนื่อง การจัด
อบรมวิชาชีพระยะส้ัน 50 ช่ัวโมง หรือ 100 ช่ัวโมง เม่ือจบหลักสูตรแลว ไมมีการนําไปทําแบบตอเน่ือง เพราะ
ขาดเงินงบประมาณท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงาน ตลอดจนการบริหารจัดการกลุม ในบางครั้งอาจมีการผลิต 
เม่ือขายผลิตภัณฑได นําเงินมาแบงกัน ไมมีการออมไวลงทุน  จึงทําใหไมสามารถดําเนินการตอไปได ใน
อนาคตอยากจะสงเสริมสนับสนุนใหกลุมเขมแข็ง และคงอยูตอไปอยางยั่งยืน “ใหยืนไดดวยขาของตัวเอง” 

 
มุมมองของภาคธุรกิจ หอการคา จังหวัดอุดรธานี 
ในการสงเสริมอาชีพ หอการคา หรือโรงงาน ลงทุนจางผลิต เพ่ือจําหนาย เพราะวาการคาตองมีการ

แขงขัน ความรวดเร็ว คุณภาพ ความคุมคาในสิ่งเหลานี้ จะตองจางแรงงานที่มีคุณภาพ ถามีผูสูงอายุมางจะตองมี
การสังสรร เพลิดเพลิน มีการพบปะในสังคมลักษณะสินคาที่ผลิตอาจเปนเปนของขวัญ หรือวาเปนอะไรก็
แลวแต สวนราชการมีการจัดคลายอยางน้ี ยกตัวอยาง การจัดงานวันผูสูงอายุ ภาคราชการใหผูสูงอายุผลิต  และ
รับซ้ือมาและนํามาแจกผูสูงอายุ เปนการหมุนเวียน หรือสวนราชการที่มีการอบรมตางๆ ของที่จะมาแจกในงาน
นั้นนาจะมาจากกลุมเหลานี้ ถือวาเปนสวัสดิการจากภาครัฐ เปนเงินสวนหนึ่งใหกบัผูสูงอายุ    

ในมุมมองของธุรกิจ การที่จะใหผูสูงอายุมีงานทํา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี อาจมีขอจํากัดทางดานการลงทุน 
เพราะตองมีการลงทุนสูง  หากมีเงินลงทุนใหผูสูงอายุ ถาจะเอาผูสูงอายุมาฝกหัดทํางาน จะไมตอบโจทย เพราะ
จะตองละเลยการมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากน้ี ยังตองเก่ียวของกับเรื่องทางดานกฎหมายอีกดวย  

 
4.2.2.1.ข.3 ผลสรุปจากการสนทนากลุมหนวยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดหนองคายและอดุรธานี 
ผลการศึกษาจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนของท้ัง 2 จังหวัด พบวา บทบาทหนาที่ของหนวยงาน

ตางๆ ในระดับจังหวัดที่ทํางานเก่ียวของกับผูสูงอายุ มีทั้งหนวยงานท่ีมีนโยบายท่ีชัดเจน และหนวยงานท่ียังไมมี
นโยบายชัดเจน แตเม่ือพิจารณาจถึงรูปแบบการจัดสรรงบประมาณจะครอบคลุมทุกกลุมอายุไมเนนเฉพาะกลุม
อายุผูสูงอายุ  หากพิจารณาเฉพาะการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกลุมผูสูงอายุของหนวยงานตางๆ อาจพอ
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สรุปรูปของการจัดสรรงบประมาณได 5 รูปแบบหลัก จากขอคนพบนี้นํามาสูขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติใหกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 
บทบาทหนาที่ของหนวยงานตางๆ ในระดับจังหวัดท่ีทํางานเก่ียวของกับผูสูงอายุ 
เพื่อใหไดขอสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของหนวยงานตางๆ ในระดับจังหวัดท่ีทํางานเก่ียวของ

กับผูสูงอายุ ในการนําเสนอครั้งนี้ ไดแบงหนวยภาครัฐ และเอกชนที่รวมสนทนากลุมออกเปน 2 ประเภท คือ 1) 
หนวยงานท่ีมีนโยบาย/แผนงานท่ีชัดเจนเกี่ยวกับผูสูงอายุโดยตรง ไดแก ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
หนองคาย สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (กศน.)2) 
หนวยงานยังไมมีนโยบาย/แผนงานท่ีชัดเจนเก่ียวกับผูสูงอายุ ไดแก สํานักงานเกษตรจังหวัด อบจ.หนองคาย 
และหอการคาจังหวัด 

 
1) หนวยงานท่ีมีนโยบาย/แผนงานท่ีชัดเจนเกี่ยวกับผูสูงอายุโดยตรง 
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดหนองคาย มีนโยบายชัดเจนทีจ่ะจัดกิจกรรมใหกลุมผูสูงอายุ  เปน

เครือขายหลายระดับ เครือขายอายุ เครือขายฐานะ และเครือขายความรู ปะปนอยูในกลุมเดยีวกัน สวนความ
รวมมือกับหนวยงานตางๆ ไดประสานงานกับสํานักงานเกษตรจังหวดั เพื่อไดเขารวมกันทํางาน  

สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด  ดูแลผูสูงอายุท้ังที่อยูกับครอบครัว และ
ผูสูงอายุทีถู่กทอดทิ้ง ถกูทารุณกรรม มีการเตรียมงานในอนาคตของผูสูงอายุ เนนในเรื่องของโครงสราง ความรู 
ความสามารถ ภูมิปญญาของผูสูงอายุ และสงเสริมใหมีการดูแลผูสูงอายุ โดยใชอาสาสมัครที่สรางข้ึนมาเปน
ส่ือกลางในการประสานงานในเรื่องการรับบริการสวัสดกิาร เรื่องของชีวิตประจําวัน คาครองชีพ หรือวาการมี
งานทํา เพื่อใหครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 
 สํานักงาน ฯ มีการทํางานเก่ียวของกับกฎหมายหลายฉบับ ผูสูงอายุท่ีอายุ 60 ปข้ึนไปจะไดรับการดแูล
จากสํานักงาน แตขณะนี้กําลังผลักดันภารกิจไปสูระดับทองถิ่นใหมากข้ึน โดยใหทองถิ่นจัดทําแผนรองรับ เชน 
การจายเงินเบีย้ยังชีพ นอกจากนี้ มีการจัดอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ เตรยีมขยายไปทุกๆ ตําบล ทางสํานักงานได
จัดกองทุนใหกูยืมสําหรับผูสูงอายุ วงเงินไมเกิน 30000 บาท ผอนชําระ 5 ป โดยมีผูคํ้าประกนั โดยผูสูงอายุสวน
ใหญสามารถผอนชําระคืนให 
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 นอกจากน้ีในเรื่องของการดแูลผูสูงอายุ สํานักงาน ฯ ไดจัดสรรงบประมาณ รวมทั้ง จัดการอบรม
อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อผช.) เพ่ือสงเสรมิใหอาสาสมัครเหลานีเ้ปนตัวแทนของคนในครอบครวัชุมชน  

สํานักงานจดัหางานจังหวัดอุดรธานี ไดจัดทําโครงการนํารอง 2 โครงการ ไดแก1) โครงการเพ่ิม
ศักยภาพผูสูงอายุในการมีงาน อุดรธานเีปนหน่ึงในจังหวัดของโครงการนํารอง โดยการจางผูสูงอายุท่ีเกษยีนอายุ
ราชการแลวเขามาทํางาน  2) โครงการสงเสริมการมีงานทําแกผูสูงอายุ โดยในป พ.ศ. 2549 เริ่มทําในเขต
เทศบาล โดยการประสานงานกับเทศบาล และ World Forest สํานักงานไดจัดสรรเงินงบประมาณในการฝก
อาชีพใหแกผูสูงอายุ ใหการอบรมการแปรรูปอาหารเพ่ือเขากลุมการคัดสรรระดับดาวของ OTOP แตทั้ง 2 
โครงการยังไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากโครงการแรกไมสามารถหาผูสูงอายุที่เหมาะสมกับตําแหนงงานที่มีอยู
ได และโครงการที่สอง พบวาผูสูงอายท่ีุผานการฝกอบรมไมไดทํางานตามท่ีไดฝกอบรมเนื่องจาก บางรายมี
ปญหาเรื่องสุขภาพ บางรายตองดูแลหลาน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทําแผนและโครงการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ เพื่อเปนการ
รวมกลุม/ชมรมผูสูงอายุ โดยการเนนกิจกรรมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพเปนหลัก รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสรางเสริม
คุณคาและกําลังใจใหผูสูงอายุ และมีหนาท่ีติดตามงานวาแตละพ้ืนที่ไดทํากิจกรรมของชมรมผูสูงอายุในพ้ืนที่ 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (กศน.) มีการจัดทําแผนงาน
โครงการท่ีเกี่ยวกับผูสูงอายุรายป ในทุกอําเภอ อําเภอละ 1-2 กลุม การจัดงบประมาณใหกับผูสูงอายุฝกอาชีพ 
(ซ่ึงสวนใหญจะอยูกับบานเลี้ยงหลาน) โดยทางอําเภอจะสํารวจจํานวนผูสูงอายุในหมูบานท่ีสนใจจะฝกอาชีพ 
เชน กลุมจักสานเขงปลาทู การฝกทําแหนมหอใบตอง ซ่ึงในสวนนี้ก็จะเปนรายไดของตนเอง หลังจากที่สงแบบ
ติดตามประเมินผล ผูสูงอายุกลาววามีคุณคาในตนเอง บางครั้งเงินเล็กๆ นอยๆ ก็สามารถหามาไดดวยตนเอง ไม
ตองมาขอลูกขอหลาน  
 

2) หนวยงานยังไมมีนโยบาย/แผนงานท่ีชัดเจนเกี่ยวกับผูสูงอายุ  
สํานักงานเกษตรจังหวัด ในเบื้องตนไมเนนเฉพาะกลุมผูสูงอายุ สวนใหญผูสูงอายุเปนสวนหนึ่งในกลุม

เกษตรกรอยูแลว กลุมเกษตรกรในชุมชนจะตองเปนผูเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากสํานักงาน ฯ เพื่อ
สงเสริมการประกอบอาชีพ  ทางสํานักงาน ฯ มีความคิดเห็นวากลุมอาชีพหน่ึงๆ อาจจะมีหลายหนวยงานจัดสรร
งบประมาณเขาไปดําเนินการ 
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อบจ.หนองคายเตรียมโครงการจัดต้ังชมรมผูสูงอายุ โดยขอความรวมมือจากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ตอไป โดยการบูรณาการกับทุกภาคสวนของจังหวัดหนองคาย หากงบประมาณไมเพียงพอ อบจ.
สามารถจะสนับสนุนงบประมาณสวนน้ีได  

หอการคาจังหวัด ไมเนนเดนชัดเกี่ยวกับผูสูงอายุ สวนมากจะเปนโดยออม ก็คือสนับสนุนหนวยงาน
ภาครัฐที่รองขอ จะเขาไปสนับสนุนในสวนน้ันได เรื่องการสงเสริมการทํางานผูสูงอายุในภาคเอกชน อาจไม
สามารถตอบโจทยนี้ได เพราะถาจะเอาผูสูงอายุมาประกอบอาชีพ อาจจะละเลยเรื่องของคุณภาพชีวิต เนื่องจาก
การจางแรงงานผูสูงอายุอาจตองเก่ียวของกับกฏหมายคุมครองแรงงาน และกฎหมายประกันสังคม อีกดวย  
 

รูปแบบการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนกลุมผูสูงอายุ 
หากพิจารณาจากการจัดสรรงบประมาณจะครอบคลุมทุกกลุมอายุไมเนนเฉพาะกลุมอายุผูสูงอายุ  

อยางไรก็ตามมีหลายหนวยงานที่สามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกลุมผูสูงอายุ อาจพอสรุปรูปของการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกลุมผูสูงอายุได 5 รูปแบบหลัก ดังตอไปนี้  

1) จัดสรรงบประมาณโดยตรง เปนหนวยงานที่มีนโยบายและไดรับมอบหมายใหจัดสรรงบประมาณ
โดยตรง เชน สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด จัดการจายเงินเบี้ยยังชีพ ดูแลผูสูงอายุทั้ง
ที่อยูกับครอบครัว และผูสูงอายุท่ีถูกทอดทิ้ง ถูกกระทําทารุณกรรม ซ่ึงจะมีเงินกองทุนสําหรับการชวยเหลือใน
เบ้ืองตน การจัดสรรเงินทุนใหสําหรับผูสูงอายุกูยืมไปเพื่อประกอบอาชีพ   

2) จัดสรรงบประมาณเพ่ือสมทบในการตอยอดโครงการของหนวยงานอื่นๆ เชน จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนกลุมอาชีพของ อบจ. เปนตน  ในสวนการมีงานทํา กศน. ไดสนับสนุนกลุม ท่ีหนวยงานอ่ืนดําเนินการ
ไวแลว โดยการไปตอยอด กลุมซ่ึงมีการรวมตัวกันอยูแลว ต้ังแต 20 คนข้ึนไป โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สมทบในการตอยอดใหกับกลุมผูสูงอายุที่มีการรวมกลุมอยูแลวในชุมชน  

3) จัดสรรงบประมาณสมทบเพื่อดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับผูสูงอายุ โดยการบูรณาการกับหนวยงานอ่ืนๆ 
เชน อบจ. จัดต้ังกองทุนการฝกอบรม “อาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุ” (อผช.) โดยบูรณาการกับสํานักงานพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) และ เตรียมโครงการจัดต้ังชมรมผูสูงอายุ โดยขอความรวมมือ
จากสํานักงานสาธารณสุข จัดกิจกรรมวันมุทิตาจิต 
 4) จัดสรรงบประมาณเพ่ือการอบรมเพื่อพูนศักยภาพแกผูสูงอายุ เชน กศน. ทําแผนงานโครงการที่
เกี่ยวกับผูสูงอายุทุกอําเภอ อําเภอละ 1-2 กลุม พรอมจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดฝกอบรมตางๆ โดยทาง
อําเภอจะสํารวจจํานวนผูสูงอายุในหมูบานที่สนใจจะฝกอาชีพ เชน กลุมจักสาน เขงปลาทู การฝกทําแหนมหอ
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ใบตอง ซ่ึงในสวนน้ีก็จะเปนรายไดของตนเอง หลังจากที่สงแบบติดตามประเมินผล พบวาผูสูงอายุรูสึกวาตนเอง
มีคุณคา บางครั้งเงินเล็กๆ นอยๆ สามารถหามาไดดวยตนเอง ไมตองมาขอลูกขอหลาน   

5) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดฝกอบรมอาชีพใหกลุมกลุมผูสูงอายุ พรอมทั้งการจัดหา
วิทยากรสําหรับการฝกอบรม เชน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เนนการพัฒนาทักษะของการผลิตสําหรับกลุม
ที่มีศักยภาพในการผลิต โดยจัดเปนหลักสูตรหลายหลักสูตร เชน การยอมสีมัดหม่ี การออกแบบลายผา การ
พัฒนาผลิตภัณฑ  การยอมสี จะเปนการพัฒนาจากภูมิปญญาดั้งเดิมที่มีอยูแลว สอนเทคนิควิธีการใหมๆ ท่ี
ประหยัด และลดตนทุนการผลิต รวมท้ังเนนสีท่ีตลาดตองการ ซ่ึงเปนการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑให 

 
4.2.2.1.ข.4  ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ  
 
ผลจากการท่ีทีมวิจัยไดจัดการสนทนทกลุมโดยเชิญหนวยงานภาครัฐ และเอกชนในระดับจังหวัดที่

ทํางานเกี่ยวของกับผูสูงอายุ พบวา ในแตละหนวยงานในระดับจังหวัดไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและ
กันทําใหรับทราบรายละเอียดในการปฏิบติงานที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ ซ่ึงอาจเปนการจุดประกายใหมีการบูรณา
การในแนวราบในระดับจังหวัดไดในระดับหนึ่ง แตหากไดมีการบูรณาการของแตละหนวยงานท่ีเปน
ผูรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการมีงานทําของผูสูงอายุในสวนกลางอาจจะชวยเสริมพลังซ่ึงกันและกัน (Synergy) ใน
การขับเคล่ือนนโยบายการสงเสริมการมีงานทําไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น  

 
1) ควรตองมีการบูรณาการแผนงานที่เกีย่วกบัผูสูงอายุเขาดวยกัน โดยหนวยงานในระดับจังหวดั

ตองเปน Focal point เพื่อปองกันการใชงบประมาณที่ซํ้าซอนและไมเกดิประโยชนอยางจริงจัง โดยจัดทาํ
โครงการนํารองในจังหวดั โดยการจดัสรรงบประมาณลงสูสภาตําบล ซ่ึงเปนหนวยที่ใกลชิดกับกลุมอาชีพหรอื
ผูสูงอายุโดยตรง  

2) การจัดระบบงานเก่ียวกับผูสูงอายุ ควรมองความเชื่อมโยงของกลุมอายุเพ่ือเตรียมความพรอม
ต้ังแตกอนวัยสูงอายุ และสิ่งสําคัญท่ีสุด คือ ตองฟงประเด็นที่เปนเสียงสะทอนความตองการจากผูสูงอายุ 

3) การเตรียมการจัดการฝกอบรมของหนวยงานในอนาคต สําหรับผูสูงอายุ ไมควรเนนไปที่
ผูสูงอายุอยางเดียว ควรรวมกลุมอ่ืนๆ เขามาดวยเพื่อเปดโอกาสใหผูสูงอายุไดแลกเปลี่ยนกับกลุมอ่ืนๆ ดวย 

4) ควรตองมีการติดตามประเมินผลโครงการท่ีไดจัดอบรมไปแลว รวมท้ังคนหาปญหา และ
อุปสรรค เพื่อหนวยงานที่รับผิดชอบจะสามารถปรับกลยุทธในการทํางานที่จะเกิดประโยชนอยางสูงสุดตอไป 
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5) การสงเสริมการมีงานทําแกผูสูงอายุในพ้ืนที่ชนบทควรเปนลักษณะของการเขารวมกับกลุม
อาชีพที่มีอยูแลว โดยอาจตองมีการเสริมความรูดานทักษะในการประกอบอาชีพที่ผูสูงอายุมีอยูแลว และท้ังนี้
ตองเปนไปตามความตองการและความสามารถของผูสูงอายุ  

6) การจัดระบบเช่ือมโยงการตลาด และจะตองจัดทําใหเปนวาระสําคัญของหนวยงานท่ีตอง
รับผิดชอบ หากการสงเสริมอาชีพเนนที่การสรางรายไดใหกับกลุมผูสูงอายุ การตลาดของอาชีพที่สงเสริมเปนส่ิง
สําคัญมาก  

7) จัดทําเวทีประชาคมกับกลุมอาชีพที่มีศักยภาพท่ีไดรับการคัดเลือกมาใชเปนรูปแบบการ
สงเสริมการมีงานทําแกผูสูงอายุในพื้นท่ีชนบท โดยมีวัตถุประสงเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนากลุม
อาชีพใหผูสูงอายุ ไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมกลุมท่ีมีอยูแลว และเพ่ือทราบปญหา-อุปสรรคและความ
ตองการ การสนับสนุน ในการดําเนินการของกลุม เพื่อจะนําผลการทําประชาคมมาดําเนินการตอไป 

8) ติดตามประเมินผลเพ่ือปรับรูปแบบ ใหมีความเหมาะสมท่ีสามารถนาํไปใชปฏิบติัจริงไดใน
พื้นที่ชนบท  

 
4.2.2.1 ค ภาคกลาง 
4.2.2.1.ค  จังหวัดสระบรุ ี
ในสวนน้ีเปนการนําเสนอขอมูลและผลการศึกษาเชิงคุณภาพ จังหวดัสระบรุแีละฉะเชิงเทรา โดยผล

การศกึษา แบงออกเปน 3 สวน ไดแก สวนแรกเปนการนําเสนอขอมูลและผลการศกึษาในหนวยงานระดับ
จังหวัด (ภาครฐั เอกชน และองคกรที่เกี่ยวของ) สวนท่ี 2 ผลสรุปจากการสนทนากลุมหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนของจังหวัดสระบรุีและฉะเชิงเทรา และสวนที่ 3 เปนขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

 
สภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ ของสมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ประจําจังหวัดสระบุรี มีบทบาทหนาที่ประสานกับผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุใน 13 อําเภอ ปจจุบันนี้มีชมรม
ผูสูงอายุที่อยูในเครื่อขายท้ังหมด 61 ชมรม ท่ีสมัครเขามาอยูในเครือขายสภาผูสูงอายุ มีอยูในอําเภอเมือง 7 
ชมรม อําเภอแกงคอย 3 ชมรม อําเภอหนองแคน 9 ชมรม อําเภอวิหารแดง 3 ชมรม อําเภอเสาไหและอําเภอ
หนองแคมีมากหนอย   14 ชมรม  อําเภอดอนพุทธ 2 ชมรม อําเภอเฉลิมพระเกียรติยังไมเขามาสักชมรม   12 
อําเภอเขามาหมดยกเวนอําเภอเฉลิมพระเกีรยติ แตชมรมผูสูงอายุที่ต้ังข้ึนมาและไมไดเขามาอยูในเครือขายของ
สาขาก็มีมาก จํานวนสมาชิกรรวมทั้งส้ิน 9,622 คน ชมรมผูสูงอายุที่จัดต้ังข้ึน แบงออกเปน 3 ประเภทคือ 1) 
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สมาชิกสามัญคือ ผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป 2) สมาชิกวิสามัญนั้นมีอายุต้ังแต 45-59 ป และ 3) สมาชิก
สมทบ มีอายุต้ังแต 35-45 ป  มีวัตถุประสงคเพ่ือใหคนวัยหนุมสาวมารวมทํางานดวย กิจกรรมที่ชมรมผูสูงอายุที่
จะทําอยูประจําก็คือ ออกเยี่ยม ติดตอประสานงานกับชมรมผูสูงอายุแตละอําเภอ ปหนึ่งกําหนดวาจะออกเยี่ยม 4 
ครั้ง  นอกจากน้ันทําหนาที่ติดตอประสานงานกับหนวยราชการท่ีเกี่ยวของกับผูสูงอายุ องคกรท่ีเกี่ยวของกับ
เยาวชนและผูสูงอายุ โดยจะไปแนะนําเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัย การออกกําลังกาย นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องที่
ตองสงเสริมใหผูสูงอายุมีอาชีพเสริมมาทําในยามวาง เพ่ือใหไดผอนคลาย หรือคลายเหงา อีกอันหนึ่งคือใหเคา
ไดพักผอนโดยการฝกเลนดนตรี หรือเตนรํา  

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสระบุรี บทบาทภารกิจหลักของการสงเสริม
การมีงานทําของผูสูงอายุ คือการสงเสริมใหผูสูงอายุมีสวนรวมทางสังคม สงเสริมบทบาทความเขมแข็งของ
ครอบครัว การเสริมสรางกลุมองคกรของผูสูงอายุ ใหเขมแข็งเพื่อใหองคกรในชุมชนเกิดเปนพลังชุมชน แลวก็
การคุมครองสิทธิของผูสูงอายุตาม พรบ.ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 และฉบับแกไขเพิ่มเติมฉบับ พ.ศ.2550  ลักษณะ
กิจกรรมท่ีดําเนินการอยูจะจัดในเชิงวิชาการ วาจะจัดอบรมใหความรูตางๆกับผูสูงอายุ ในกลุมผูสูงอายุใหมี
ความรูความเขาใจในดานสวัสดิการสังคม บทบาทและภาระกิจตางๆของกระทรวง อยางเชน เงินกองทุน เรื่อง
การกูเงินตางๆ ก็จะไดสิทธิตางๆ เชน  ใหผูสูงอายุไดใชภูมิปญญาทางสังคม นําผูสูงอายุในชุมชนสังคมตางๆที่มี
ภูมิความรูตางๆเปนปราชญชาวบาน รวบรวมเอาขอมูลขาวสารตางๆท่ีแตละคนมีความรูความสามารถมาทําเปน
รูปเลม สําหรับหารจัดสวัสดิการสังคม เชน การจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณีรายละ 2,000 บาทเสียชีวิตต้ังแต 
60 ปขึนไป เดิมจะใชเฉพาะผูสูงอายุที่ยากจนแตปจจุบันใหทุกรายที่มีอายุ 60 ปข้ึนไป ที่มายื่นขอท่ี อบต. 
เทศบาล นอกจากน้ันสงเคราะหผูประสบปญหาในกรณีฉุกเฉิน ยากจน มีเงินชวยเหลือสวนหน่ึงเปนเงิน 2,000 
บาท ปหน่ึงไมเกิน 3 ครั้ง เงินพาผูสูงอายุไปพบแพทยรายละ 500 บาท อาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุท่ีบานซ่ึง
จังหวัดสระบุรีเองก็เปนจังหวัดนํารอง 23 ตําบล ดําเนินการจัดอบรมใหความรูแกอาสามสมัคร คาตอบแทนอา
สามสมัคร 300 บาท/เดือน ปจจุบันมี 155 คน และเงินกูผูสูงอายุรายละไมเกิน 15,000 บาท แตผูสูงอายุมีรายได
ไมเกิน 7,000 บาท ขณะนี้มีผูสูงอายุมากูกันมาก แตมีปญหาในการคํ้าประกัน ดานการคุมครองสิทธิผูสูงอายุ 
ดานรางกาย จิตใจ มีนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะหเขาไปใหชวยเหลือ มีการประสานงานระบบในโรงพยาบาล
ในการตรวจสายตา ผูสูงอายุท่ีอยากจนก็ใหความชวยเหลือ การประชาสัมพันธดานประกันสังคมใหกับผูสูงอายุ  
เชน อายุ 60 ปข้ึนไปรถของขนสงหรือเดินทางก็เสียคาบริการ 50% เขาสวนสัตว 50% บางเดือนก็อาจจะมีฟรีเชน 
เมษายน  ประสานหนวยงานองคกรท่ีเกี่ยวกับผูสูงอายุ เชน การเขียนโครงการของเงินทุน เปนตน  
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี งานของกระทรวงสาธารณสุข สวนใหญเปนงานตามนโยบายตาม
โครงการ ภาระกิจหลักคือการสํารวจผูสูงอายุ จากพ้ืนท่ี โดยใหสถานีอนามัยเปนผูสํารวจ กิจกรรมหลักก็คือ มี
การจัดต้ังชมรมผูสูงอายุ กิจกรรมก็มีการตรวจสุขภาพ การออกกําลังกาย การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลซ่ึงกัน
และกันในแตละอนามัยแตละพ้ืนที่ ทางจังหวัดก็ประสาน มีนโยบายสงเสริมกิจกรรมในแตละพ้ืนที่ การติดตาม
ประเมินผลของแตละกิจกรรม  

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี รับผิดชอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในพื้นท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหลัก โดยเฉพาะงานดานสังคม สําหรับบทบาทในเร่ืองของการดูแล
ผูสูงอายุที่ชัดเจนคือในเรื่องของปากทอง การดูแลการสงเสริมสุขภาพอนามัย สวนในเรื่องของการสงเสริมอาชีพ
ก็มีบางแตไมคอยเสถียร เชน การใหเบี้ยผูสูงอายุ การดูแลผูสูงอายุในพ้ืนที่ ดูแลสุขภาพ เชน การทํางานรวมกับ
อนามัย สาธารณสุขในการลงพื้นที่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพซ่ึงปกติก็ทําเปนประจํา ซ่ึงเปนเรื่องที่ อปท.ให
ความสําคัญมาก สวนภาระกิจในสวนราชการอ่ืนๆในเรื่องกําหนดโครงสรางของ อปท.เพื่อใหในอนาคตมี
บุคลากรมาดูแลผูสูงอายุ งบประมาณ  สภาพของกิจกรรมรอบนอกท่ีอยูหางไกลก็มีรายไดนอย อาจจะดูแลใน
เรื่องของผูสูงอายุมากนอยตางกัน ยิ่งในปน้ีแลวดวยงบประมาณลดลงจากเดิมประมาณ 30% ซ่ึงยอดรวมของผูสูง
อายของจ.สระบุรีก็ประมาณ 70,000 คน ตอนนี้ อปท.ก็รับภาระไดหมดแลว  

ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสระบุรี เปนหนวยงานเอกชนทําหนาท่ีในการอบรมเกษตรกร 
ในดานการเกษตร ปราชญชาวบาน ต้ังอยูในอ.หมวกเหล็ก ทําหนาที่ในการอบรมใหความรู ทุกครั้งในการให
การเรียนรูจะมีผูคนอายุที่หลากหลาย โดยเนนในดานภูมิปญญา ในการถายทอดความรูซ่ึงกันและกันโดยมีคน
อายุ 60 70 ป ทําหนาท่ีในการถายทอดความรู และหลักๆคือเนนใหคนทําหนาที่ของตนเองใหได เรียนรูแลวทํา
ใหได โดยมีการไปติดตามเยี่ยมชมอยูตลอดตามที่ไดอบรมไป เชน การแปรรูปสินคา แนะนําอาชีพ ดาน
การเกษตร หลายอาชีพผูสูงอายุก็สามารถทําได  

สํานักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ภารกิจกลักๆคือเปนหนวยประสานและก็เปนหนวยดูแลหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน ขาวสารงานทางดานแรงงาน มีแกนนําระดับอําเภอที่มีประชุมทุกเดือน และดูแลในเรื่อง
ของงบประมาณบางสวน ในเร่ืองอายุที่เหมาะสมในการเกษียณ ผูสูงอายุท่ีทํางานในบริษัทถามีลูกจาง 10 คนข้ึน
ไป จะกําหนดอายุเกษียณของผูสูงอายุไวท่ี 55 ป หรือ 60 ป แลวแตบริษัทที่จะจางตอได ไดคาชดเชยตาม
กฎหมายไปกอน พอเขามาเริ่มงานใหมก็นับใหมตามปไป บางบริษัทก็ทําสัญญาจางเปนปๆไป สําหรับบุคลที่เคา
มีตําแหนง หรือผูที่มีความสามารถ บางบริษัทก็ไมมีการกําหนดการเชน สหธัญพืช ลูกจางคนไหนที่ทํางานไม
ไหวก็ออกไปเลย ก็เลี้ยงไป 60- 70 ปทํางานจนกวาจะลาอกไปเอง คนเหลานี้ยังอยูในระบบของประกันสังคม ส่ิง
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ที่ไดรับจากกกฎหมายตามไปดวย ถือวายังเปนลูกจางกับนายจางอยู ทั้งนี้เงินที่ไดรับก็ข้ึนอยูกับการสงตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติตามนโยบายของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  ใน
โครงการการสงเสริมการมีงานทําใหกับผูสูงอายุ เนนในเร่ืองของการจัดหางาน การหาตําแหนงงานวางสําหรับ
ผูสูงอายุ มีนโยบายจางผูสูงอายุไว 1 ทาน จบปริญญาตรีเพื่อทําหนาที่ในการใหคําปรึกษาแนะนํากับผูที่มาหางาน
ที่สํานักงานฯ สงเสริมจัดสรรงบประมาณในการประกอบอาชีพอิสระสําหรับผูสูงอายุทุกป ในหน่ึงป จะจัด
อบรมใหกับผูสูงอายุ 2 รุนโดยท่ีผูสูงอายุไมเสียคาใชจายใดๆเลย โดยการรวมกลุมผูสูงอายุใหครบ 20 ทาน มีการ
จัดประชุมกลุมในการประกอบอาชีพ แลวไปสอบถามผูสูงอายุในพ้ืนท่ีวาจะประกอบอาชีพอะไร ในปนี้ทาง
สํานักงานไดสงเสริมครบไปแลว 2 รุน โดยรุนแรกเปนการฝกอบรมการทําดอกไมจัน และรุนท่ีสองเปนการ
อบรมการทําอาหารคาว-หวาน แลวก็มีการติดตามประเมินผลดวยวาผูสูงอายุที่ผานการอบรมแลวหลังจากฝก
อาชีพประมาณ 3 เดือน ลงพื้นที่ดูวาผลเปนอยางไรบาง ในการศึกษาดูงานน้ันยังไมมี เพราะผูสูงอายุมีขอจํากัด
ในเรื่องของการเดินทางเพราะบางคนอายุ 70 บาง 80 บาง เดินทางไมคอยสะดวก  

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี มีบทบาทในการสงเสริมอาชีพ ปจจุบันไดรับงบประมาณจาก
จังหวัดใหฝกอาชีพกับประชาชนทั่วไป ก็จะมีกลุมทําขนมเปยะ ผาทอ หินออน ดอกไมประดิษฐ มีการฝกอาชีพ
และสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น เข าไปสงเสริมให โดยการติดตอกับกลุมที่ทําอยูแลวใหมาฝกกับกลุมเปาหมาย
ประชาชนทั่วไป ไมไดลงเฉพาะผูสูงอายุ มีพัฒนากรของอําเภอและอบต.ประสานการทํางานรวมกัน และมี
โครงการจากการสํารวจ จปฐ.วากลุมคนมีความตองการอาชีพอะไร ก็จะมีหนวยงานใหงบมาชวยสนับสนุนใน
แตละพื้นที่ โดยท่ีทางอําเภอและทองถิ่นจะทํางานรวมกัน ในเรื่องของผลิตภัณฑ การสงเสริมใหต้ังแตต้ังกลุม 
การรับรองมาตรฐาน การพัฒนาคัดสรรในแตละดาวนั้นจะมีเปนข้ันไปตามระดับ 1-3 และ 3-5  

องคการบริหารสวนตําบลบานยาง (อบต.บานยาง)  อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี อบต.จะมีผูสูงอายุอยู
ประมาณ 495 คน ขณะนี้มีกิจกรรมที่มีงบประมาณสนับสนุนอยูประมาณ 2 แสนกวาบาท ในดานสวัสดิการ
สังคม โดยจะมีการประชุมประจําเดือน แจกเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ดูแลสุขภาพโดยมีเจาหนาท่ีสาธารณสุข มีการ
บริการตัดผมใหผูสูงอายุ นวดเพ่ือสุขภาพ แจกเบี้ยผัก วัดสายตา มีกิจกรรมสันทนาการ แลวก็จะมีอาหารใหทาน
ตอนเท่ียงหลังจากที่รับเบ้ียยังชีพแลว มีผูสูงอายุมารวมประมาณ 180-200 คน คนไหนที่ไมไดมา นายก ก็ให
พนักงานไปแจกเงินใหถึงบาน แลวจะมีโครงการสงเสริมคุณภาพผูสูงอายุโดยพาผูสูงอายุไปไหวพระ โครงการ
นี้เปนโครงการที่ผุสูงอายุชอบมาก ลูกหลานพาไปเที่ยวไมไปจะไปกับ อบต. ในเรื่องของการออกเยี่ยมบานเย่ียม
ใจของผูสูงอายุ พัฒนาชุมชนและผูบริหาร อสม.จะลงไปในพ้ืนท่ี โดยการไปวัดความดัน ชางน้ําหนัก จะมีสมุด
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ตรวจวาแตละคนจะมีโรคประจําตัวอะไรบาง โดยแยกผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัวออกจากกัน นอกจากนั้นก็มีใน
เรื่องของพาผูสูงอายุพาไปปฏิบัติธรรม ในชวงการรดน้ําผูสูงอายุ ทางอบต.ก็จะมีของท่ีระลึกไปแจกให มี
กิจกรรมการแสดง รํากลองยาว รําวง ในเรื่องของการนวด ไดจัดโครงการนวด ผูสูงอายุทานใดจะมาเรียนนวดก็
สงเสริมอาชีพให  โดยมีกิจกรรมนวดประจําเดือนของแตละหมู ท่ีหมูบานจะเปนพื้นที่สีเขียว ผูสูงอายุก็ยัง
แข็งแรง อบต.จะจัดรถรับสงพยาบาลใหในการพาไปโรงพยาบาล ผลสําเร็จระหวางเยาวชนกับผุสูงอายุ ผูสูงอายุ
จะประสบความสําเร็จเสมอ ถาทํางานเปนกลุมเคาจะชวยกันทํางานอยางเต็มท่ี 

สรุป การทํางานดานการสงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุ สวนใหญมีหลายหนวยงาน ซ่ึงหนวยงานแตละ

หนวยงานจะมีการทํางานบูรณาการกันโดยใชแผน 3 ปของอบต. ซ่ึงมีการจัดทําแผนเศรษฐกิจและสังคม ที่

ผูสูงอายุตองไปเขารวมดวย เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรที่กําหนดมาในแผน โดยที่ทุก อบต.ก็จะจัดทําแผน

ชุมชน  แตผูสูงอายุตองต้ังกลุมกอน โดยจัดต้ังตามแผนของชุมชน แตละกลุมก็จะมีการจัดทําแผนอยูแลว ก็เสนอ

ไปที่แผนชุมชนกอน เพราะมีการปรับแผนชุมชนทุกป ชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับอบต. 

4.2.2.1.ค2.  จงัหวัดฉะเชิงเทรา 
 
สํานกังานสาธารณสุขจังหวดัฉะเชิงเทรา มีหนาที่ในการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ มีชมรมผูสูงอายุท่ี

อยูในพืน้ที่ที่เจาหนาที่สาธารณสุขไดไปใหการสนับสนนุอยูแลว มีการจัดต้ังคลินกิผูสูงอายุในโรงพยาบาลทุก
แหงมี 10 โรงพยาบาลของรัฐ มีโครงการฟนเทียมพระราชทานทีใ่สฟนเทียมเขาปาก สนับสนุนผูสูงอายุใหนํา
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเรื่องสมุนไพรหรือเรื่องการบรโิภคอาหารที่ปลอดภัย สําหรับในเรื่อง
การตออายุ  

สภาสาขาผูสูงอายุจังหวัดฉะเชิงเทรา สวนใหญจะดูแล ชมรมผูสูงอายุ ที่มีอยูในเครือขายของจังหวัด
ประมาณ 50 ชมรม และยังมีอีกเปนจํานวนมาก ที่ยังไมไดเขารวมกับสภาผูสูงอายุ ในสภาผูสูงอายุมีการดําเนิน
กิจกรรมหรือโครงการตางๆ ที่หลากหลาย เชน กิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี แลวก็มีกิจกรรมการ
ออกกําลังกายในผูสูงอายุ กิจกรรมเก่ียวกับสินคาตางๆท่ีแตละชุมชน รวมถึงการผลิตยาสมุนไพร และมี
การศึกษาดูงานรวมดวย มีการผลิตสินคาตางๆบาง แต ไมมีการสงเสริมทางดานการตลาด  

ภาคเอกชน  จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาคธุรกิจ จําเปนตองเนนความรวดเร็ว ความคลองตัว บางอยางตอง
มีการแขงขัน มิใชวาผูสูงอายุจะทํางานเช่ืองชา ในบางหนาที่ก็มีการจางหลังจากที่ผูสูงอายุเกษียณเพราะตอง
อาศัยประสบการณของบุคคลแตละบุคคลแตละหนาท่ี สําหรับภาคบริการก็จะเนนในเรื่องของประสบการณ
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เรื่องของการตลาด ความเช่ือถือ ความม่ันใจในการประสานงาน  ขณะที่ในบางกิจกรรมก็ไมจําเปน การจาง
ผูสูงอายุ 1 คนอาจจางแรงงานอ่ืนไดถึง 2 คน ภาคธุรกิจก็เนนถึงตนทุนในการประกอบการดวย คือไมไดทิ้ง
ผูสูงอายุเลย แตบางครั้งอาจจางเปนจ็อบช่ัวคราวดวย  

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ในเร่ืองการสงเสรมิการทํางานแกผูสูงอายุ การจางงานผูสูงอายุ ไม
สามารถทําได เพราะแรงงานที่ตองการเปนแรงงานท่ีไมตองการทักษะ มีอายุอยูระหวาง 18 -25 ปเปนหลัก การ
ขยายอายุนั้นข้ึนอยูกับแตละแนวคิดขององคกร ทางสภาอุตสาหกรรมยังไมไดทําอยางชัดเจนวาเปอรเซ็นตของ
บริษัทท่ีเกษียน 55 หรือ 60 มีซักเทาไหร ปจจุบันในเรื่องของสุขภาพ การออกกําลังกาย ก็สงผลใหผูสูงอายุก็ยังดู
แข็งแรง สําหรับบริษัทในภาคเอกชน มีนโยบายในการขยายอายุปตอป บางครั้งองคกรตองมีการประสม
ประสานระหวางคนรุนใหมกับคนท่ีมีประสบการณ สัดสวนของผูสูงอายุยังคงมีประโยชน เพียงแตวาองคกรแต
ละองคกรจะจัดและใหความสําคัญในสวนนั้นไวอยางไร  

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา มีบทบาทหลักในเรื่องการสงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุ
ใหแตละทองถิ่น ถาในชุมชนหมูบานสามารถรวมกลุมกันได เปนกลุมที่ ม่ันคง  สามารถที่จะขอเงินท่ีจะ
สนับสนุนโดยใหเปลาไปประกอบอาชีพ เปนงบประมาณของทองถิ่นตามความตองการของชุมชน การกูยืมก็
ตองใชคืน สวนของทองถิ่นมีงบประมาณใหอยูแลว กลุมตองเขียนโครงการวาจะทําอะไร กรรมการก็ตรวจสอบ
วาทําจริงหรือไม เปนลักษณะของกองทุนหมุนเวียน วงเงินข้ึนอยูกับศักยภาพของแตละทองถิ่น  

สําหรับผูสูงอายุที่มีคุณคาในสวนของทองถิ่น จะทํางานในคณะกรรมการตางๆไดโดยการเชิญมาเปน
คณะกรรมการตางๆ มีเงินคาประชุมเปนครั้งคราวไป เชน ใหผูสูงอายุไดแสดงความคิดเห็น ใหคําปรึกษา  

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา พัฒนาชุมชน มีบทบาทหลักในการสงเสริมอาชีพตาม
โครงการหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ เชน กลุมจักสานที่ อ.แปลงยาว กลุมสหกรณทําขาวเกรียบของอ.บางคลา มี
ผูสูงอายุท่ีทําผลิตภัณฑไดอยางมีคุณคา แลวก็ไปนําขาย  ปญหามีอยูวาพอไปเจอคนหมูมากแลวเราไปเดินแขง
กับเคาไมไดดวยวัย ผูสูงอายุยังมีประสิทธิภาพที่ทํางานได ชาวบานเหน่ือยมาก 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีบทบาทหลักในดานสวัสดิการ
ผูสูงอายุในเรื่องของเบ้ียยังชีพ กองทุนผูสูงอายุ สงเสริมอาชีพเพ่ือเสริมรายได การออม และอีกอยางหน่ึงที่
ดําเนินการอยูคือ อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในชุมชน สงเสริมใหผูสูงอายุที่แข็งแรงอยูดูแลผูสูงอายุท่ีออนแอกวา 
หรือลูกหลานที่อยูในชุมชมมาฝกอบรมกัน ในเรื่องของโภชนาการ กายภาพบําบัด สันทนาการตางๆ แตวาเปน
โครงการที่เพ่ิงเริ่มตน ยังไมครบตามเปาท่ีหมายที่กําหนดไว   
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สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการไปสงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุ  ใชอาสาสมัครแรงงาน  
โดยที่อาสาสมัครแรงงานเปนของสํานักงานแรงงานจังหวัด ก็จะประสานวาจะเขาไปฝกอาชีพใหกับผูสูงอายุทาง
อาสาสมัครแรงงานจะหาครูให แลวก็นัดประชุม เพ่ือสอบถามความตองการของผูสูงอายุ วาจะใหไปสงเสริม
อาชีพอะไร จากนั้นแลวจะถามเรื่องการตลาด ทําแลวมีตลาดรองรับไหม สวนใหญที่ทางสํานักงานเขาไป
สงเสริมอาชีพ เม่ือเราเขาไปสงเสริม จะรวมเปนกลุม ไมใชลักษณะตางคนตางขายแตใชในลักษณะท่ีวาถาใน
หมูบานมีงานที่เปนเทศกาลก็จะทํา เชน ทําขนม จะเอาไปขายในนามของกลุม เม่ือมีรายไดมาก็เฉลี่ยเปนคนไป 
กลุมอาชีพท่ีประสบความสําเร็จก็จะมีหลายกลุม เชน ที่ตําบลหนองแหน อ.พนมสารคาม ที่นี่ผูสูงอายุจะรวมกัน
ไดมาก ประมาณพันกวาคน ทางจัดหางานก็ไปสงเสริมการทําดอกไมจันทน ไมไดทําขายแตทําเพื่อสมาชิกใน
กลุม พอเสียชีวิตก็จะมาซ้ือของกลุม 

สรุป  ในการสงเสริมการมีงานทําของผูสุงอายุ หนวยงานมีมุมมองรวมกันวาใหมองผูสูงอายุเปนเชิงรุก 
และใชเปนศูนยกลาง คืออยางมองในเชิงรับและใชหนวยงานเปนศูนยกลางอยางเดียว ใหผูสูงอายุเปนศูนยกลาง 
ซ่ึงสามารถทํางานรวมกับแรงงานวัยอ่ืนๆได เชน เยาวชน และแรงงานวัยกลางคน หนวยงานท่ีเกี่ยวของตอง
ทํางานในเชิงรุก และแบงผูสูงอายุออกเปนกลุมๆเชน ดนตรีพ้ืนบาน ใหผูสูงอายุและเยาวชนทํางานรวมกัน ทํา
ใหบานของผูสูงอายุกลายเปนแหลงเรียนรู  ในขณะเดียวกันไดมีการนําภูมิปญญทองถิ่นมาใช เชนการทําเครื่อง
ดนตรีไทยหรือวาการละเลนพ้ืนบาน ของเลนเด็กจากไม  เปนตน 

 
4.2.2.1.ค.3 ผลสรุปจากการสนทนากลุมหนวยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดสระบุรีและฉะเชิงเทรา 
ผลการศึกษาการสนทนากลุมหนวยงานภาครัฐและเอกชนของทั้ง 2 จังหวัด พบวา บทบาทหนาที่ของ

หนวยงานตางๆในการสงเสริมการทํางานของผูสูงอายุ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
1). หนวยงานท่ีเขาไปสงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุโดยตรง ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)  

ซ่ึงมีการสงเสริมใหแตละทองถิ่นไปสงเสริมผูสูงอายุตามพื้นที่ โดยการใหชุมชน/หมูบานรวมกลุมกัน เพ่ือที่จะ
สามารถขอเงินที่จะสนับสนุนแบบใหเปลาไปประกอบอาชีพตามความตองการของชุมชน โดยที่กลุมจะตอง
เขียนโครงการเขาไปวาจะทําอะไร หรือจะขอกูยืมเปนเงินกองทุนหมุนเวียนก็มีงบประมาณให สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด มีนโยบายของกรมการจัดหางานในโครงการสงเสริมการมีงานทําใหกับผูสูงอายุ เนนในเรื่องการ
จัดหางาน จัดหาตําแหนงวางสําหรับผูสูงอายุ  โดยใชอาสาสมัครแรงงาน ซ่ึงเปนของสํานักงานแรงงานจังหวัด
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และมีนโยบายจางผูสูงอายุที่จบปริญญาตรี 1 ทาน ทําหนาท่ีในการใหคําแนะนําปรึกษากับผูที่มาหางานท่ี
สํานักงาน ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด                                                                                                                                           

2). หนวยงานท่ีเขาไปสงเสริมใหกับกลุมอาชีพตางๆสําหรับคนทุกลุมไดแก สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด/อําเภอ (พช.) เปนโครงการสงเสริมอาชีพตามโครงการหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) สํานักงาน
สงเสริมการเกษตรจังหวัด/อําเภอ ดูแลในเรื่องวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงใหความรูในเรื่องการจดทะเบียนตามพรบ.
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ทําหนาที่ในการอบรมใหความรูในดานการเกษตกร 
ปราชญชาวบาน โดยเนนในดานการถายทอดภูมิปญญา 
 3).  หนวยงานท่ีดําเนินการเกี่ยวของกับผูสูงอายุ ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/อําเภอ (สสจ./
สสอ.) สวนใหญเปนงานตามนโยบายของกระทรวงฯ โดยเนนกิจกรรมเพ่ือสรางเสริมสุขภาพเปนหลัก การ
จัดต้ังชมรมผูสูงอายุ กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี จึงมีผูสูงอายุที่แนนอน สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.)สงเสริมใหผูสูงอายุมีสวนรวมทางสังคม สงเสริมการสรางกลุมองคกร
ผูสูงอายุ และคุมครองสิทธิของผูสูงอายุตามพรบ.ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 
 4). หนวยงานเอกชน ไดแก  บริษัทเอกชน มีการจางงานผูสูงอายุแบบเปนจ็อบช่ัวคราว เน่ืองจากในภาค
ธุรกิจเนนความรวดเร็วคลองตัว สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ยังไมไดทําอยางชัดเจน มีนโยบายขยายอายุปตอป ไม
วาตําแหนงงานใด แลวแตจะเปนประโยชน เน่ืองจากองคกรตองมีการผสมผสานระหวางคนรุนใหมกับคนที่มี
ประสบการณ สัดสวนของผูสูงอายุยังมีประโยชน ข้ึนอยูกับองคกรจะใหความสําคัญอยางไร และผูที่เปนลูกจาง
ในโรงงานจะทําอยางไรใหองคกรเห็นคุณคา บางบริษัทมีการจางตอ  บางบริษัทก็ทําสัญญาจางเปนปๆ ไป 
สําหรับบุคคลที่มีตําแหนงหรือมีความสามารถบางบริษัทไมมีการกําหนดอายุเกษียน เชน สหธัญพืช ใหทํางาน
จนกวาจะลาออกไปเอง 
 
 งบประมาณในการสนับสนุนผูสูงอายุ  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

สํานักงานจัดหางานจังหวัด สงเสริมการจัดสรรงบประมาณในการประกอบอาชีพอิสระสําหรับผูสูงอายุ
ทุกป โดยจัดอบรมใหกับผูสูงอายุ 2 รุน รุนละ 20 คน รุนแรกเปนการฝกอบรมดอกไมจันทน รุนที่สองเปนการ
อบรมทําอาหารคาวหวาน 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) สนับสนุนเบี้ยยังชีพ การจัดสรร
เงินทุนสําหรับประกอบอาชีพ การจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี รายละ 2,000 บาท สงเคราะหผูประสบปญหา
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ยากจนกรณีฉุกเฉิน 2,000 บาท ปหนึ่งไมเกิน 3 ครั้ง เงินพาผูสูงอายุไปพบแพทยรายละ 500 บาท คาตอบแทน
อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน 300 บาท/เดือน เงินกูผูสูงอายุรายละ 15,000 บาท 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบต.เทศบาล) สนับสนุนเงินกูเพ่ือการประกอบอาชีพ เงินใหเปลา มี
กิจกรรมที่มีงบสนับสนุนดานสวัสดิการสังคม ประมาณ 2 แสนกวาบาท โดยมีการประชุมประจําเดือนแจกเบี้ย
ยังชีพ ดูแลสุขภาพ บริการตัดผมใหผูสูงอายุ นวดเพ่ือสุขภาพ แจกเบี้ยผัก วัดสายตา 
 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (พช.) ไดรับงบประมาณจากจังหวัด ในการสนับสนุนการฝกอาชีพ
ใหกับประชาชนทั่วไป เชน กลุมทําขนมเปยะ ผาทอ หินออน ดอกไมประดิษฐ  
  

การดําเนินงานเชิงบูรณาการหนวยงานในการสนับสนุนการมีงานทําของผูสูงอายุ มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้  หนวยงานท่ีดําเนินการเกี่ยวของกับการมีงานทําของผูสูงอายุ ดําเนินการบูรณาการโดยใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  มีลักษณะเปน
การกําหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซ่ึงมีความตอเนื่อง 
ครอบคลุมระยะเวลา 3 ป  ขณะที่การจัดทําแผนพัฒนา ไมสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น เนื่องจาก
ผูสูงอายุไมเขาไปมีสวนรวม และประชาชนไมใหความสําคัญ และไมสนใจ 

 
ขอคนพบท่ีนาสนใจในการทาํงานดานการสงเสริมการทาํงานของผูสูงอายุในชุมชน  บอยครัง้จะมี

หนวยงานตางๆ ลงไปทําในรูปแบบตางๆ ท้ังการจัดประชุม ระดมความคิดเห็น คนหาปญหา หรือเอาโครงการ/
กิจกรรมตางๆ มาใหมากมาย วธิีการทํางานของหนวยงานตาง  ๆ บางทีเกิดความซํ้าซอนในกิจกรรมและกลุมเปาหมาย 
ส่ิงตางๆ เหลานี้จะลดนอยลง ถาหากมีการบรูณาการในกระบวนการทํางานของภาคีตางๆท่ีลงสูชุมชน โดยให
ชุมชนเปนตัวต้ัง และหนวยงานตางๆ เขาไปสนับสนุน ดังนั้นการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆที่เกีย่วของกบั
การสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ ควรมีการปรับเปลี่ยนวธิีการทํางาน เพื่อใหเกิดการบรูณาการเชิงพ้ืนที ่
(area based) โดยมีหนวยงานในระดับจังหวัดเปนแกนกลาง ประสานความรวมมือกับภาคีตางๆ  และควรมีกลไก
การบรูณาการแผนงานโครงการ และงบประมาณในระดบัพื้นที่ควบคูกนัไปดวย ซ่ึงกลไกขับเคลื่อนดังกลาวน้ีก็
คือ ระบบแผนพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนทองถิ่นที่ตองเช่ือมโยงกับแผนชุมชนที่เกิดจากพ้ืนท่ีและชุมชนและ
มองเปนองครวม โดยท่ีตองมีคนในชุมชน/ผูสูงอายุ เขามามีสวนรวม เปนการบรูณาการการทํางานรวมกนัท้ังใน
แนวดิ่งและแนวราบ จึงจะเกิดผลเปนรูปธรรมข้ึนมาได 
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4.2.2.1.ค.4  ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 
1. การปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ ควรมี

การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน เพื่อใหเกิดการบูรณาการเชิงพื้นที่ (area based) โดยมีหนวยงานในระดับ
จังหวัดเปนแกนกลาง ประสานความรวมมือกับภาคีตางๆ 

2.  ควรมีกลไกขับเคลื่อนการบูรณาการแผนงานโครงการ และงบประมาณในระดับพ้ืนท่ีควบคู
กันไปดวย ซ่ึงกลไกดังกลาวน้ีก็คือ ระบบแผนพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนทองถิ่นที่ตองเชื่อมโยงกับ
แผนชุมชนท่ีเกิดจากพ้ืนที่และชุมชนและมองเปนองครวม โดยท่ีตองมีคนในชุมชน/ผูสูงอายุ เขามามี
สวนรวม เปนการบูรณาการการทํางานรวมกันทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ 
 
4.2.2.1.ง ภาคใต 
 
ในสวนน้ีเปนการนําเสนอขอมูลและผลการศึกษาเชิงคุณภาพ จังหวัดสุราษฎรธานีและสงขลา  โดยผล

การศกึษา จํานําเสนอ 3 สวน ไดแก สวนแรกเปนการนําเสนอขอมูลและผลการศึกษาในหนวยงานระดับจังหวดั 
(ภาครัฐ เอกชน และองคกรท่ีเกี่ยวของ) สวนที่ 2 ผลสรปุจากการสนทนากลุมหนวยงานภาครัฐและเอกชนของ
จังหวัดสุราษฎรธานีและสงขลา และสวนที ่3 เปนขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

 
จังหวดัสงขลา 

                สํานกังานสงเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวัด (กศน.)  เนื่องจากสมาชิก

ชมรมผูสูงอายุของจังหวัดสงขลาท่ีกศน. ไปทํางานดวยสวนใหญ เปนขาราชการบํานาญ จึงมีการรวมกลุมกันทํา

ของชํารวย ดอกไมจันทน พวงหรีด โดยกศน.ไปจัดอบรมให เม่ือสมาชิกผลิตออกมาแลวก็มาขายใหชมรมฯ แลว

แบงกําไรบางสวนเขาชมรม อยางไรกต็าม การรวมกลุมกันทํากจิกรรมเสริมรายไดก็มักจะเปนคนเดิมๆ คนทีท่ํา

ก็ทําอยู สวนคนที่ไมทําก็ไมเขามารวม ทําใหกลุมไมมีการขยายสมาชิก   ท้ังๆท่ีมีชมรมผูสูงอายุกวา 200 ชมรม 

ผูสูงอายุสวนใหญยังใหความสนใจกับการทําอาชีพเสรมิในลกัษณะเปนกลุมนอย ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากตองดูแล

บานหรือสวนผลไมที่มีอยูแลว โดยสวนตัวคิดวาผูสูงอายุนาจะคิดทํากจิกรรมทางสังคมบาง ไมเนนแตกจิกรรมที่

ตองมีรายได เพราะผูสูงอายุสวนใหญก็มีฐานะดีอยูแลว กศน.อยากใหผูสูงอายทุํา แลวเอาไปสอนตอเปน

วิทยาทาน หรือเปนที่ปรกึษาในการทํากจิกรรมแกกลุมอ่ืน รวมทั้งทํางานอาสาสมัครที่เกีย่วของกับครอบครวั
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เขมแข็ง เชนการปฐมนิเทศนคูสมรสใหม การเปนอาสาสมัครดูแลเด็กๆในชุมชน สอนคุณธรรม-จรยิธรรม 

ปลูกฝงส่ิงที่ดงีามใหแกเดก็ๆ  เพื่อใหเดก็ที่เติบโตมาเปนคนดี 

              สํานกังานจัดหางานจังหวดัสงขลา เคยทําการสํารวจผูสูงอายุที่สนใจจะรบังานไปทําทีบ่าน ก็พบวาไมมี

กลุมไหนสนใจที่จะทํางาน จัดหางานเคยจัดอบรมดานอาชีพเสริมใหแกผูสูงวยั เชนการทําดอกไมจนัทร ของ

ชํารวย เปนตน อบรมไป 2 รุนๆละ 20 คนก็พอดีงบประมาณหมด แตก็มีปญหาดานการตลาด จึงไดเปลี่ยนเปน

ทําขนมพื้นบาน แตก็ขายไดเฉพาะในชุมชน การจัดอบรมอาชีพใหมีแตผูสนเขาอบรม แตเนนการหาเพ่ือน และ

นันทนาการ พอกลับไปก็ไมคอยมีคนลงมือทําหรือตอยอด สวนการทํางานในสถานประกอบการอาหารทะเลท่ีมี

ความตองการแรงงานเพิ่มข้ึนโดยไมไดจํากัดอายุ เพราะปจจุบันใชแรงงานตางดาวอยู ก็พบวาไมมีผูสนใจทํางาน

คนหนุมสาวกมั็กจะไปทํางานกันท่ีมาเลเซีย ผูสูงอายุจึงตองรับภาระในการดูแลบาน หรือกิจกรรมที่ครอบครวั

ทําอยูแลว เชน สวนยาง สวนผลไม แพปลา งานเกษตรและรานอาหาร 

                 สํานักงานคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา และสํานักงานประกันสังคม สวนใหญจะเนนภารกิจ

โดยตรงของหนวยงาน 

                 สํานักงานเทศบาลเมืองสงขลา งานดานผูสูงอายุสวนใหญจะเนนการจายเบ้ียยงัชีพแกผูสูงอายุ 

นอกจากนี้ก็มีโครงการข่ีสามลอชมเมืองเพื่อบริการนักทองเท่ียว (จากเดิมมี 80 คัน ปจจุบันก็มีคนสนใจลดลง

เหลือเพียง 50 คันเทาน้ัน) เพ่ือชวยคนที่ดอยโอกาส โดยเก็บไว 10 บาท เปนสวัสดกิารดานการรักษาพยาบาล 

และโครงการเศรษฐกิจพอเพยีง ซ่ึงมีการดาํเนินการใน 33 ชุมชน อยางไรก็ตาม อยากใหมีการบูรณาการการ

ทํางานของหนวยงานตางๆ ทีจ่ะลงไปทํางานกับกลุมผูสูงอายุ โดยฉพาะกลุมที่ดอยโอกาสจริงๆ ใหเปนโครงการ

ที่มีความชัดเจน และควรมกีารประเมินความสําเร็จของโครงการดวย 

                สํานกังานพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุยจังหวัดสงขลา มีการทํางานกับผูสูงอายุใน 2 

ลักษณะ คือ ผูสูงอายุที่ตองการความชวยเหลือ ก็มีโครงการเกีย่วกับอาสมัครผูสูงอาย ุ (อผส.) ไปดูแล เย่ียมเยือน

ที่บาน กรณทีี่ยากจนมากขาดลูกหลานดูแลก็มีเงินสงเคราะหครอบครัวไปมอบให สวนผูสูงอายุที่ไมตองการ
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ความชวยเหลอืมาก ก็จะมีเงนิกูเพื่อการประกอบอาชีพใหในวงเงินไมเกิน 30,000 บาท โดยไมคิดดอกเบ้ีย เชน

กลุมแกะหนังตลุงอําเภอระโนด กลุมดนตรีไทย เปนตน ท่ีมีการทํางานรวมกันหลายหนวยงาน  

                   สภาสาขาผูสูงอายุจังหวัดสงขลา คลังปญญาผูสูงอายุ และธนาคารสมอง โดยมีศึกษานิเทศนที่

เกษยีณอายุมาเปนตัวแทนมีหนาท่ีดูแลชมรมผูสูงอายุ ประมาณ 170 ชมรมในจังหวดัสงขลา มีการทํากจิกรรมทุก

สองเดือนโดยไปคนหาและใหการชวยเหลือผูสูงอายท่ีุถูกทอดทิ้ง และทําโครงการสงเสริมอาชีพ ในส่ีอําเภอ 

(เทพา สะบายอย จะนะ นาทวี) โดยไดงบประมาณมาจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน รวมกับองคการบริหาร

สวนจังหวัดสงขลา และสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด เพื่อฝกอาชีพใหตามความ

ตองการของผูสูงอายุ เชน การทําผาบาติก นวดแผนไทย ทําดอกไมจันทน ทําขนมไทยโบราณ แปรรปู

กะลามะพราว จัดดอกไมในงานพธิี และจัดเวทีสําหรบังานแตงงาน เปนตน โดยกําไรบางสวนแบงเขาชมรม

ผูสูงอายุ นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุในการเขียนโครงการ และการออกเยี่ยมบานผูสูงอายุ 

เปนที่นาสังเกตวาปจจยัที่ทําใหชมรมผูสูงอายุมีความเขมแข็ง และมีกิจกรรมตอเน่ือง ไดแก การมีขาราชการ

เกษยีณอายุท่ีเขมแข็ง มีงบประมาณ/มีผูสนับสนุน สมาชิกมีเวลา มีเจาหนาที่สถานีอนามัยมาสนับสนุนอยาง

ใกลชิด และมีการพาไปศึกษาดูงานท่ีสอดคลองกบัความตองการของผูสูงอาย ุ เพื่อใหเกิดความรูและ

ประสพการณ 

                    สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา มีการจัดต้ังสถาบันเกษตรกร โดยทํางานรวมกับกลุมเกษตรกร กลุม

แมบานเกษตรกร ซ่ึงสวนใหญจะมีอายุ 50 ป ข้ึนไป และกลุมยวุเกษตรกร และผูสูงอายุ โดยมีการดําเนินการ

ถายทอดความรูเกีย่วกับ การทําปลาดุกรา และทํานํ้าพริกที่อําเภอระโนด ทําดอกไมจากยางพารา แปรรูป

ผลิตภณัฑเกษตร เชนขาว ปาลม เปนตน โดยเนนพื้นท่ีดําเนินการในส่ีอําเภอชายแดน (เทพา สะบายอย จะนะ 

และนาทวี) และมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดงันี้:  

       1) การทาํเวทีประชาคม เพื่อหาความตองการของชาวบาน มีเจาหนาที่เกษตรในพ้ืนท่ีเปนคนดําเนนิงาน

ตางๆ เชน การนดัประชุมชาวบาน   ข้ึนทะเบียนภูมิปญญาชาวบาน กอนนําไปถายทอดตอใหแกเด็กและเยาวชน 

และสอบถามความตองการในการเสริมทักษะ เพื่อเสริมพลังความสามารถ (Empower) ใหแกชาวบาน 
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       2) จัดทําแผนการฝกอบรม มีเจาหนาที่เกษตรในพ้ืนท่ีเปนคนดําเนินการทําแผนรวมกับชาวบาน โดยชวยกัน

คิดกับชาวบานวาจะทําแบบธรรมดาหรือใชเทคโนโลยี สถาบันเกษตรกรใหสนับสนุนอุปกรณ/ปจจัยในการผลิต 

จัดอบรมข้ันตอนการผลิต โดยเนนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และลดตนทุนการผลิต  

       3)   ทําการบรูณาการกับหนวยงานอ่ืน เชน พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด การศึกษา

นอกโรงเรยีน (กศน.)  มีสอบต. ใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานในพืน้ที่ และกศน. ให

งบประมาณในการจัดทําศูนยการเรียนรูตําบล พัฒนาชุมชนชวยหาตลาดให เชนใหไปขายที่ตลาดสินคาเกษตรที่

หาดใหญ งานโอทอป ที่เมืองทองธานี เปนตน 

        4) มีกิจกรรมเสริมตางๆ ไดแก การใหคําแนะนําปรึกษาในการการจดทะเบียนกลุม (ซ่ึงสมาชิกกลุมตองมี

การลงหุนกัน) จดทะเบียนวสิาหกิจชุมชน เพ่ือใหสามารถกูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณได จัดต้ัง

กองทุนหมุนเวียน เพ่ือใหมีการบริหารจดัการที่โปรงใส มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ

กองทุน มีการจัดสรรเงินบางสวนเพื่อจัดสวัสดิการแกสมาชิกและผูสูงอายุท่ีดอยโอกาสในชุมชน รวมท้ังมีการ

จัดตั้งกลุมออมทรัพยเพ่ือการระดมทุน การจัดสรรกําไรแกสมาชิก และการจัดสวัสดกิารตางๆ ตามความตองการ

ของสมาชิก 

        5) การประเมินผลการดําเนินงาน มีการประเมินผลโดยใชตัวช้ีวดัในการดําเนนิงาน มีการติดตามกลุมอาชีพ 
โดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน 
 
 4.2.2.1.ง.2  จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
 จากการสนทนากลุมของหนวยงานตางๆในจังหวดัสุราษฎรธาน ี  หลายหนวยงาน ทั้งภาครฐัและเอกชน 
ไดแก สํานักงานพัฒนชุมชน จังหวัด สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ภาค 11 สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด สํานักงานคุมครองแรงงาน สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษยจังหวัด สาขาสภา
ผูสูงอายุ สํานักงานประกันสังคม โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง อบต. ทาทองใหม และภาคเอกชน (ไดแก 
หอการคาจังหวัด และตัวแทนบรษิัทวงคภทัรพัฒนจํากดั) พบวา   
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            สภาสาขาผูสูงอายจุังหวัดสุราษฎรธานี มีภารกจิหลัก คือ  
1) การสงเสริม สนับสนุน แนะแนว และจัดหาโครงการที่เกีย่วของกับผูสูงอายุ ที่ผานมาไดมี 

การจัดประชุมรวมกับชมรมผูสูงอายุ ในอําเภอตางๆ และจัดอบรม เรือ่งการออกกําลังกายที่ถกูตอง จัดกิจกรรม
วันผูสูงอายุ หาพิธีกรมาฝกอบรมอาชีพเสรมิแกกลุมผูสูงอายุ เชน การทําผาบาติคท่ีตําบลเขาควาย ทําพวงหรดี 
และแทงหยวกสลักลวดลาย ท่ีอําเภอทาฉาง เปนตน 

2) ดําเนินโครงการที่เกีย่วของกับผูสูงอาย ุ ไดแก โครงการเพื่อนชวยเพือ่น ใน 7 ชุมชน โดยสภา
ผูสูงอายุรวมกบัชุมชน โดยใชงบประมาณจากสสส. เพื่อรณรงคการงดสูบบุหรี่ 
            สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี เปนหนวยงานที่มีกระบวนการทํางานโดยสงเสริมการมี
สวนรวมของผูนํากลุม องคกรเครือขายตางๆเพ่ือใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง และการสรางอาชีพ แกกลุมแมบาน/
สตรี เชน หัตถกรรม ซ่ึงระยะหลังๆนีโ้อทอป (OTOP) มีความสําคัญลดลง เนือ่งจากปญหาดานคุณภาพและ
การตลาด ในสวนของผูสูงอายุก็ไดมีการจัดทําทะเบยีนผูสูงอายุและผูมีความรูดานภูมิปญญาดานตางๆ ให
ผูสูงอายุเขามามีสวนรวมในการจัดทําประวัติชุมชน ถายทอดภูมิปญญาสูคนรุนใหม ทําเพลงกลอมเด็ก 
การละเลนตางๆ และรวบรวมพืชสมุนไพร รวมท้ังการจัดทําแผนชุมชน เพื่อออกความคิดเห็นในการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาชุมชน โดยการจัดเวทีประชาคม เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสพการณ สวนการ
ดําเนินโครงการที่เกีย่วของกับการสงเสรมิการทํางานของผูสูงอายโุดยตรงยังไมไดมีการดําเนนิการอยางจริงจัง  
            อยางไรก็ตาม การรวมกลุมของคนผูสูงอายุภาคใต ก็มีอุปสรรคหลายอยาง กลาวคือ 1) ผูสูงอายุสวนใหญ
ยังมีอาชีพหลกั เชนการทําสวนยาง ทําสวนผลไม และสวนปาลม ซ่ึงมีรายไดสูง พอมาสงเสริมใหมีการรวมกลุม
กันเพื่อสรางรายไดเสริมจากการผลิตภณัฑตางๆ จึงมีคนสนใจแตจะเอาสวนแบง/ผลประโยชน แตหาคนที่จะมา
ลงแรงจริงนอยมาก 2) คนสวนใหญมีความคิดอิสระ ไมคอยรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ใจรอน ถาทําแลวไม
เห็นผล ก็จะไมอดทน/รอคอย/คิดปรับปรงุแกไขใหดีข้ึน รวมท้ังไมคอยเขาใจกระบวนการกลุม วาตองมีการ
ประสานประโยชนของคนทุกฝาย เสียสละ มีพันธสัญญา รวมแรงรวมใจ และโปรงใส แตกลุมท่ีประสบ
ความสําเรจ็กมี็ เชนกลุมผลตินํ้าตาลแวนท่ีตําบลชุมพล แตกลุมก็มีกฎเกณฑท่ีเปนขอตกลงเบื้องตน เชน คนทีจ่ะ
มาเขากลุมจะตองไดรับความยินยอมจากครอบครวั มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย เสียสละ และตองมีสวนรวมใน
การปรึกษาหารือ สําหรับกลุมโอทอป (OTOP) ที่ประสบความสําเร็จมีนอย และที่ประสบความสําเร็จมักเปน
ผูประกอบการรายเดียว เพราะลกัษณะของสินคามีความโดดเดน/มีเอกลักษณของตนเอง มีเครือขายการทํางาน 
ทั้งวัตถดุิบ การผลิต และการจําหนาย มีการบริหารจัดการทีด่ี/ทันสมัย สินคาไดรบัการรับรองมาตรฐาน เชน 
กลุมกระจูด ที่ตําบลทาสะทอน อําเภอพุนพิน กเ็ปนตัวอยางของโอทอปที่มีการเช่ือมตอกับผูสูงอายุ โดยมีคน
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หนุมสาว/วัยแรงงานเปนผูไปตัดกระจูด/จัดหาวัตถดุิบ ผูสูงอายุเปนคนสาน กระจูด แลวสงตอไปยอมสี และทํา
ผลิตภณัฑตางๆ เชนกระเปา  ภาชนะตางๆ ซ่ึงชวยใหผูสูงอายุมีรายไดเปนกอบเปนกํา ขณะเดยีวกันกร็ักษาวถิี
ชีวิต และ ภมิูปญญาดั้งเดมิเอาไว  แตก็มีขอดีที่เกดิข้ึนกับกลุมตางๆ ไดแก ทุกกลุมที่ต้ังข้ึนมา จะมีกลุมออม
ทรัพยมารองรบั นอกเหนือจากกองทุนอ่ืนๆ เชน กองทุนหมูบาน และ กองทุน กขคจ. ที่ใหแตละครวัเรือนมี
แหลงสะสมเงนิออม และแหลงกูยืมเงิน รวมทั้งมีหลักประกันใหแกผูสูงอายุ 
             มีขอเสนอแนะจากเจาหนาที่ ที่นาสนใจ คือ การนําโรงเรยีนที่ปดตัวมานาน เพราะไมมีเด็กเรยีนมาทํา
เปนบานพกัคนชรา เพื่อใหผูสูงอายุที่ไมมีใครดูแลมาพักอาศัย มีคณะบุคคลมาบริหาร และใหผูสูงอายุใชชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง และรัฐบาลนาจะใหขาราชการท่ีเกษียณอายรุาชการกอนเวลาท่ีเคยมีประสพการณการ
ทํางานในชุมชน สามารถเสนอโครงการทางสังคม ที่จะดําเนินการเกี่ยวกับผูสูงอายุในชุมชน และใหมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานดวย      
             สํานักงานพัฒนาสังคมและความ่ันคงของมนษุยจังหวดัสุราษฎรธานี มีหนาที่ในการจัดสวัสดิการและ
พิทักษสิทธผิูสูงอายุ ตามพรบ. ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 รวมท้ังคุมครองชวยเหลือผูสูงอายุใหสามารถอยูในสังคมได
อยางปกติสุข และมีศักดศรี (เชนการจัดการงานศพ และชวยเหลือผูสูงอายุที่เดือดรอนในการไปโรงพยาบาล เปน
ตน) มีบทบาทในการ 1) ดําเนินโครงการอาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อผส.) ในชุมชน โดยเริ่มจากอําเภอกาญจนดษิฐ
แลวขยายผลไปยังองคกรปกครองทองถิน่อ่ืนๆ ปจจุบันมี อผส.ประมาณ 80 คน และในป พ.ศ. 2553 ก็ไดมีการ
ขยายพืน้ที่ตอไปอีก 29 พ้ืนที่ ทําใหผูสูงอายุรับรูเรื่องสิทธิตางๆมากข้ึน 2) เปนพื้นท่ีทดลองโครงการพัฒนา
รูปแบบการบริการสุขภาพ และจัดสวัสดกิารสังคมเชิงบูรณาการ (CTOP) โดยมีโรงพยาบาลและองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ รวมมือกันในการดูแลสุขภาพและจัดกิจกรรมทางสังคมใหแกผูสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุเกือบรอยละ 
80 ไดเขามามีสวนรวมในกจิกรรมตางๆมากข้ึน นอกจากน้ี  3) ยังมีโครงการคลังปญญาผูสูงอาย ุ (โดยให 137 
อปท. ทําทะเบียนคลังปญญาได 227 คน)  และการจัดงานวันผูสูงอายุ สําหรับการดําเนินโครงการที่เกีย่วของกับ
การสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ ก็ไดมีการดําเนินการโดยการสงเสริมดานการจัดหาแหลงทุน เพื่อนําไประ
กอบอาชีพ โดยใหเสนอโครงการไปยังกองทุนผูสูงอาย ุ
               สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัสุราษฎรธานี มีบทบาทหนาที่ในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุท้ังสุขภาพ กาย 
จิต และสังคมโดยแบงผูสูงอายุเปน 3 กลุม คือ กลุมท่ี 1 ชวยตัวเองได ชวยผูอ่ืนได กลุมที ่2 ชวยเหลือตนเองใน
การทํากิจวัตรประจําวนัไดบาง กลุมที ่ 3 กลุมที่ชวยเหลอืตนเองไมไดเย นอนติดเตียง (เชนอัมพฤกษ อัมพาต) 
และพิการ โดยมีกิจกรรมตามกลุม ดังน้ี กลุมที่ 1 ใหมีการรวมตัวกนัปนชมรม ปจจุบันจังหวัดสุราษฎรมีชมรม
ผูสูงอายุ 100% ทํากิจกรรมตางๆ เชนการสงเสริมสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา และการสงเสริมอาชีพ โดย
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สาธารณสุขจะประสานงานกับหนวยงานตางๆเพ่ือขอการสนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรมของผูสูงอายุ 
กลุมที่ 2 ชวยเหลือตัวเองไดบาง แตไปไหนไมได สาธารณสุขจังหวัดก็มีโครงการอบรม อผส. เพื่อใหไป
ชวยเหลือผูสูงอายุท่ีบาน งานใดท่ีชวยผูสูงอายุไมไดก็ใหแจงเจาหนาท่ี กลุมท่ี 3 กลุมที่ชวยตัวเองไมไดก็มี
พยาบาลไปดแูล สอนคนในครอบครวัหรอืญาติ ใหสามารถดูแลกจิวัตรประจําวันใหแกผูสูงอาย ุ นอกจากน้ียังมี
โครงการฟนเทียมเพื่อผูสูงอายุ จัดการแขงขันกีฬาผูสูงอายุ สนับสนุนโครงการวัดสงเสริมสุขภาพ มีคลีนิค
ผูสูงอายุอําเภอละ 1 คลีนิคตรวจทุกวันทที ่ 16 ของเดือน และเปนที่ปรกึษาในการเขียนโครงการ แผนงานและ
กิจกรรมตางทีต่องของบประมาณจากหนวยงาน สวนในดานการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ ก็ไมไดมีการ
ดําเนินการอยางจริงจัง จึงอยากใหทางแรงงานจังหวัดเขามาดําเนินการ อาจทําผานชมรมผูสูงอายุกไ็ด โดยทาง
สาธารณสุขจะเปนตัวกลางในการประสานชมรมผูสูงอายใุห 
               สถาบันพัฒนาฝมอืแรงงาน ภาค 11 สุราษฎธานี มีบทบาทหนาท่ีในการสงเสริมสนับสนุนการฝก
อาชีพใหแกเยาวชนและบุคคลทั่วไป ทีผ่านมาไดมีโครงการสงเสริมการฝกอาชีพแกผูสูงอายุตามอัธยาศัยถวาย
แดพอหลวงในวันผูสูงอายุแหงชาติ ไดแก การทํานํ้ามันหอมระเหยจากพรรณไมไทย การประกอบอาหารวาง 
และการทําผลติภัณฑจากผา เปนตน โดยไดรับงบประมาณจากรัฐ และบูรณาการ กับ อบจ. และ อบต.ที่รวมมือ
กัน มีเปาหมายปงบประมาณละ 60 คน 
                สํานกังานจัดหางานจังหวดัสุราษฎรธาน ี มีบทบาทหนาที่ในการจัดหางานทั้งในและตางประเทศ 
รวมทั้งจัดทําขอมูลตลาดแรงงาน สําหรับโครงการที่เกี่ยวกับผูสูงอายุ ก็มีโครงการสงเสริมการมีงานทําแก
ผูสูงอายุ ปละ2 รุน 40 คน โดยเนนการแนะแนวการประกอบอาชีพอิสระใหแกผูสูงอายุ ใหความรูดานการตลาด 
และแหลงเงินทุน เพื่อใหผูสูงอายุไดใชเวลาใหเปนประโยชน ผลการดําเนนิงานสวนใหญมีการดําเนินงาน
ตอเนื่อง แตจํานวนสมาชิกลดลงเรื่อยๆ และเปลี่ยนจากกิจกรรมสรางรายไดมาเปนกิจกรรมที่ทําใหสังคมแทน 
เชนการจัดดอกไมงานศพ ทาํพวงหรดี เปนตน นอกจากน้ียังมีโครงการอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ซ่ึงทําหนาที่
ประเมินความตองการ เพื่อขับเคลื่อนงานดานการสงเสริมการจางงาน และโครงการจางงานผูสูงอายุ เพ่ือเพิม่
ประสิทธิภาพการบรรจุงานผูสูงอายุท่ีมีประสพการณ มีเปาหมาย 1 คน มาทําหนาที่แนะแนวการสรางอาชีพแก
ผูสูงอายุ แตไดรับคาจางคอนขางสูงเม่ือเทียบกับลูกจางในสํานักงานทีทํ่างานมากกวา ซ่ึงสรางความเหลื่อมล้ําใน
การจางงาน 
              สํานกังานเกษตรจงัหวัดสุราษฎรธานี มีบทบาทหลักในการสงเสริมการดําเนินงานของกลุมแมบาน
เกษตรกรโดยเนนบทบาทชายหญิง และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหมีศักยภาพ เพ่ือสรางรายไดใหแกครอบครวัและ
สรางความเขมแข็งแกชุมชน รวมท้ังพัฒนาแกนนําเกษตรกร มีกิจกรรม/โครงการท่ีเกีย่วกับผูสูงอายุโดยตรง
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ไดแก การสงเสริมผูสูงอายุท่ีเปนปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาดานการเกษตร ใหมาเปนวิทยากรถายทอดความรู
ใหแกเกษตรกรรุนหลัง และการจัดการความรู รวมท้ังการใหผูสูงอายุเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
เกษตรกรในระดับชุมชน และสงเสริมอาชีพแกแมบานเกษตรกรทุกรุนทกุวยั โดยลักษณะการทํางานจะเปน
ความรวมมือและการเกื้อกลูกันระหวางผูสูงวัยกับคนวัยกลางคนและลกูหลาน ซ่ึงมีความรูดานการตลาด การทํา
บัญชี และการจัดเก็บขอมูล เพ่ือนําไปประยุกตใชในไรนาตอไป ดังนัน้ในการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ควรเนน
กิจกรรมทางสังคมมากกวาดานอ่ืน เนื่องจากผูสูงอายุเปนบุคคลที่คนในชุมชนใหความเคารพ เช่ือถือ ศรัทธาใน
ฐานะที่เปนผูที่มีประสพการณสูง 
                โรงเรียนเศรษฐกจิพอเพียง บานคลองเรอื จงัหวัดสุราษฎรธานี มีบทบาทหนาที่ในดานการพัฒนา
อาชีพแบบพอเพียง เปดเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูรวมกันเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบพอเพียง เพ่ือสรางกระบวนทัศนในการ
ขับเคลื่อนแนวคิดดังกลาวเขาสูครัวเรือนอยางเปนรูปธรรม โดยการสงเสรมิการมีสวนรวมของผูสูงอาย ุ
โดยเฉพาะการรวมกลุมกันพูดคุยประเด็นของชุมชน นําความรูที่มีอยู (tacit knowledge) ของผูสูงอายุในการ
ประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการดํารงชีพทีพ่อเพียงไมเดือดรอน มาสืบทอดใหแกคนรุน
ใหมไดเรียนรูจากชีวิตจริง  เพื่อใหเกิดการกินดีอยูดี และครอบครวัมีความอบอุน กิจกรรมที่ทําไดแก การจัดเวที
ประชาคมระดับหมูบาน เพื่อทําแผนงานพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การจัดอบรมโครงการ
อาชีพ เชนจักสาน งานฝมือตามท่ีกลุมถนัด การเลี้ยงสัตวพื้นบาน เลี้ยงปลา ปลูกผัก ซ่ึงเปนงานทีผู่สูงอายุพอทํา
ได ทําใหผูสูงอายุไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนแกตนเอง และครอบครัว รวมทั้งชุมชน ลดการวางงานของ
ผูสูงอายุ โดยไดรับการสนับสนุนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธกส) 
                    ภาคเอกชน จังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก สถานประกอบการดานอุตสาหกรรมยาง เพื่อการสงออก ซ่ึง
พนักงานมีการเกษยีณอายุท่ี 55 ป มีการดาํเนินงานทีเ่กี่ยวของกับผูสูงอายุโดยตรงไดแก การจางพนักงานที่อายุ
เกินเกษยีณทํางานตอในบางตําแหนง เชน พนักงานทําความสะอาด เพ่ือชวยใหผูสูงอายุมีรายไดตอไป สวน
กิจกรรมโดยออมไดแกการรวมกับหนวยงานราชการและชุมชน ในการมอบส่ิงของ อุปกรณใหแกผูสูงอายุใน
ชุมชน ตามหลักการทําธรุกจิเพื่อสังคม (CSR) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดก็มาเขารวมเสวนาคร้ังน้ีดวย แตไมมี
บทบาทใดๆที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุเลย 
                   องคการบริหารสวนตําบลทาทองใหม จังหวัดสุรษฎรธานี มีบทบาทในการอุดหนุนชมรมผูสูงอายุ 
จัดทําโครงการอบต.ทาทองใหมหวงใยผูสูงอายุ โครงการเบีย้ยังชีพผูสูงอายุ และประสานงานกับหนวยงานพมจ. 
เกี่ยวกับเงนิสงเคราะหครอบครัวและเงินฌาปนกิจใหแกผูสูงอายุที่ยากจน รวมท้ัแนะนําชมรมผูสูงอายุในการ
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เขียนโครงการขอเงินสนับสนุนจากหนวยงานเพ่ือการประกอบอาชีพ จัดกจิกรรมใหผูสูงอายุไดมาพบปะ
สังสรรค แลกเปลี่ยนเรียนรู มารับเบ้ียยังชีพ และจดัพิธีรดน้ําดําหัวในวนัสงกรานต  
                 
 4.2.2.1.ง.3 ผลสรุปจากการสนทนากลุมหนวยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดสงขลาและสรุาษฎรธาน ี
 ผลการศึกษาจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนของท้ัง 2 จังหวัด พบวา บทบาทหนาท่ีของหนวยงาน
ตางๆ ในระดับจังหวดัท่ีดําเนินงานเกี่ยวของกับผูสูงอายุมีทั้งหนวยงานท่ีเขาไปสงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุ
โดยตรง และโดยออม   ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
 หนวยงานท่ีเขาไปดําเนนิงานสงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุโดยตรง ไดแก  
 

สํานกังานจดัหางานจังหวดั มีโครงการสงเสริมการมีงานทําแกผูสูงอายุปละ 2 รุน ประมาณ 40 คน โดย
เนนการแนะแนวการประกอบอาชีพอิสระใหแกผูสูงอายุ ใหความรูดานการตลาด และแหลงเงนิทุน เพื่อให
ผูสูงอายุไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 
ภาคเอกชน  ไดแก สถานประกอบการดานอุตสาหกรรมยาง เพื่อการสงออก ซ่ึงพนักงานจะเกษียนอายุที่ 

55 ป มีการดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับผูสูงอายุโดยตรง ไดแก การจางพนักงงานที่อายเุกิน 55 ป ใหทํางานตอใน
บางตําแหนง เชน ตําแหนงพนักงานทําความสะอาด เพ่ือชวยใหผูสูงอายุมีรายไดตอไป 

 
 หนวยงานท่ีเขาไปดําเนนิงานสงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุโดยออม ไดแก   

โรงเรียนเศรษฐกจิพอเพียง บานคลองเรอื  มีการจัดอบรมโครงการอาชีพ เชน จักสาน งานฝมือตามที่
กลุมถนัด การเลี้ยงสัตวพ้ืนบาน เลี้ยงปลา ปลูกผัก ซ่ึงเปนงงานที่ผูสูงอายุพอทําได ทาํใหผูสูงอายุไดใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน 
 สํานกังานพัฒนาชุมชนจังหวัด เปนหนวยงานที่สงเสริมการมีสวนรวมของกลุมอาชีพภายใตโครงการ 
OTOP ซ่ึงเนนกลุมแมบาน กลุมสตรี เปนหลัก ในขณะท่ีผูสูงอายุสามารถทํารวมกบักลุมตางๆ ได ในสวนของ
ผูสูงอายุ มีบทบาทเขามาถายทอดภูมิปญญาสูคนรุนใหม ทําเพลงกลอมเด็ก การละเลนตางๆ และรวบรวมพืช
สมุนไพร เปนตน  
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 สํานกังานเกษตรจังหวัด มีบทบาทหลักในการสงเสริมอาชีพของกลุมแมบานเกษตรกร และ การพฒันา
วิสาหกิจชุมชนใหมีศักยภาพ มีโครงการท่ีเกีย่วกับผูสูงอายุโดยตรง ไดแก การสงเสริมผูสูงอายุที่เปนปราชญ
ชาวบาน/ภูมิปญญาดานการเกษตร ใหมาเปนวิทยากรถายทอดความรูใหแกเกษตรกรรุนหลัง สงเสริมอาชีพแก
แมบานเกษตรกรทุกรุนทุกวยั โดยลักษณะการทํางานจะเปนความรวมมือและการเกื้อกูลระหวางผูสูงอายุกับคน
วัยกลางคนและลกูหลาน ซ่ึงมีความรูดานการตลาด การทําบัญชี 
 
 4.2.2.1.ง.4  ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 
  

1. หนวยงานภาครัฐควรตองมีการบูรณาการแผนงานท่ีเกีย่วของกับผูสูงอายุเขาดวยกัน โดยให
หนวยงานในระดับจังหวดัเปนผูรับผิดชอบหลัก (เจาภาพหลัก)  

2. หนวยงานภาครัฐควรตองมีการติดตามประเมินผลโครงการที่ไดจัดอบรมไปแลว รวมทั้งคนหา
ปญหาอุปสรรค เพ่ือการปรบัปรุงการปฏบัิติงาน 

3. การสงเสริมการมีงานทําแกผูสูงอายุในชนบท ควรเปนลักษณะของการเขารวมกับกลุมอาชีพที่
ดําเนินการเปนวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากผูสูงอายุจะไดมีรายไดตอเน่ือง และควรเขาไปดําเนินการสงเสริมงานที่
เปนลกัษณะสวนบุคคล เน่ืองจาก เปนงานท่ีใชเทคโนโลยีต่ํา ตนทุนตํ่า และตลาดไมกวาง ผูสูงอายุสามารถ
บริหารจดัการได และเปนงานท่ีสอดคลองกับความตองการของผูสูงอาย ุ
 
 4.2.2.2 การนําเสนอขอมลูเชิงคุณภาพกลุมอาชีพ 
 
 ในสวนน้ีเปนการนําเสนอขอมูลและผลการศึกษาเชิงคุณภาพดวยวธิีสัมภาษณระดับลึก และการสนทนา
กลุมของกลุมอาชีพและชมรมผูสูงอายุในพื้นท่ี โดยนําเสนอเปนรายภาค และจังหวดั รายละเอยีดมีดังตอไปนี ้

 
4.2.2.2.ก ภาคเหนือ 
 
เปนการนําเสนอขอมูลของกลุมอาชีพและชมรมผูสูงอายุในพื้นท่ี  จังหวัดเชียงใหม และเชียงรายตาม

รายละเอียด ไดแก ความเปนมา การบริหารจัดการและการตลาด อภปิรายผลการศกึษารูปแบบของกลุมอาชีพใน
เขตชนบทของภาคเหนือ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และกลุมอาชีพที่นํามาเปนรูปแบบในการสงเสริมการมีงานทํา  
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4.2.2.2.ก.1 จังหวดัเชียงใหม 
ในภาพรวมสถานการณการทํางานของผูสูงอายุ พบวา โดยสวนใหญ ผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมในเชิง

อาชีพของกลุมตางๆ จะมีปจจัยเริ่มตนจากการมีปญหาสวนตัว โดยเฉพาะการขัดสนทางการเงิน การขาดผูดูแล 
และความเหงาจากการท่ีลูกหลานเขาไปทํางานในเมืองเปนหลัก โดยมีลักษณะของการขยายตัวของกลุมจากการ
บอกตอๆกนัหรือการไดเห็นผลประโยชนและความสําเรจ็ที่เปนรูปธรรมจากการเขารวมกิจกรรมของกลุม เชน 
การมีเพ่ือน มีรายได ไมเหงาและเปนหนทางในการคลายเครยีดอยางหน่ึง 

 
1) กลุมอาชพี สตรีบานน้ํารนิ ต. สะเมิงใต อ. สะเมิง 

ความเปนมา 
กลุมอาชีพผูสูงอายุบานนํ้ารนิ กอต้ังข้ึนภายใตโครงการผูสูงอายุบานนํ้าริน สนับสนุนโดย โครงการ

ผูสูงอายุในชุมชนโดยชุมชน (Support a Grandparent Project)ของ HelpAge และ FopDev ปจจุบันจากผูสงอายุ
ทั้งส้ิน 251 คน ใน 3 หมูบาน (บานนํ้ารนิ กองขากนอย และปากลวย) มีผูสูงอายุที่เขารวมในการดาํเนินกจิกรรม 
51 คน  โดยภายในกลุมมีกจิกรรมประกอบดวย กิจกรรมสรางรายไดในระยะส้ัน (คือการเลีย้งไกไข เลี้ยงปลา 
การเปดรานคาชุมชน) สรางรายไดในระยะกลาง (คือ การทอผา ทําดอกไม จกัสานตะกรา) และสรางรายไดใน
ระยะยาว (คือ การเลี้ยงววั) โดยมีลกัษณะของการขยายรูปแบบผลิตภัณฑที่ผลิตข้ึนเรื่อยๆ โดยแรกเริ่มจากการ
ทอผา แลวจึงเริ่มทําดอกไมประดิษฐ ตอเนื่องไป 

 
การบริหารจัดการและการตลาด 
มีลักษณะของการสอนและฝกอบรมกันเองภายในกลุมแกสมาชิกผูเขามาใหมโดยมีการใหแรงจูงใจ 

(incentive) เพ่ิมเติมใหแกสมาชิกที่เปนผูอบรมให มีการสรางเครือขายกลุมอาชีพผูสูงอายุในหมูบานใกลเคียง คือ 
บานกองขากนอย บานปากลวย บานปอกดวย ในดานของแหลงเงินทุน เปนลกัษณะของการระดมหุน (หุนละ 
10 บาท ทั้งส้ินประมาณ 600 หุน) การกูยืมเงินลงทนุจากพาณิชยจังหวัด (30,000 บาท เพ่ือการลงทุนและ
หมุนเวียนในการดําเนินงานของรานคาชุมชน เงินสนับสนุนจาก FopDev และเงนิชวยเหลือชมรมผูสูงอายุจาก
ภาครฐัปละ 10,000 บาทตอหมูบาน กิจกรรมการเลีย้งไขไกมีขอตกลงในการแจกจายไขแกสมาชิกวันละหนึ่ง
ฟอง ซ่ึงสามารถแลกเปล่ียนเปนตัวเงนิไดตามความสมัครใจ เงินกําไรที่ไดจากการดําเนินงานและจากเงิน
อุดหนุนชมรมผูสูงอายุมีการนํามาปลอยกูเพ่ือผูสูงอายุในชุมชน ดอกเบ้ียรอยละ 2 บาทตอเดือน และมีการจาย
ปนผลประจําปจากผลกําไร ในดานการบริหารจดัการการเงินภายในกลุม  แบงออกเปน 50: 30: 20 คือ ปนผล
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รายไดใหแกกลุมที่ดําเนินกจิกรรมนัน้ๆ: เปนเงินกองทนุชวยเหลือกลุมผูสูงอายุเปาหมาย (ดอยโอกาส พิการ 
ชวยตนเองไมได) : เงินปนเขาสูกองทุนหมุนเวียน โดยการจายเงนิแกผูท่ีเขารวมทํากิจกรรมยดึตามจํานวนวนั 
(9.00 น. – 17.00 น.)/ช่ัวโมงที่มีการลงชื่อเขาทํางาน หรอืงานบางลักษณะเชนทอผา หรือดอกไมใยบัว ก็สามารถ
รับกลับไปทําที่บานได โดยรายไดตอวันเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 50 บาท ซ่ึงหากเขารวมทํากิจกรรมทุกวันตอสมาชิก
หน่ึงคนก็จะสรางรายไดข้ันตํ่าไดอยางนอย 1,500 บาทตอเดือน ผลิตภัณฑของกลุมมีการจําหนายในนาม OTOP 
จากการส่ังทําของผูจัดจําหนาย (dealer) หรือจากการส่ังทําของภาครัฐเพ่ือนําไปใชเปนของขวัญ ของชํารวย และ
มีการดําเนนิงานในดานการหาตลาดภายนอกของผูนํากลุมเชนกัน 

กลุมบานนํ้ารนิไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐประกอบดวย เงินอุดหนุนชมรมผูสุงอายุปละ 
10,000 บาทตอหมูบาน เงินเบี้ยยังชีพทีผู่สูงอายุแตละคนไดรับ เงนิชวยเหลือจากพ.ม. ในรุปเงินฌาปนกิจ 3,000 
บาทตอหัวสมาชิก (พ.ม. ไดมีการติดอขอใหกลุมบานนํ้ารินเปนกลุมอาชีพนํารอง โดยนอกจากเงนิฌาปนกจิจะ
ไดมีการสนับสนุนเงินประมาณ 20,000 บาท เพื่อการฝกอบรมอาชีพใหแกกลุม) ความชวยเหลอืเชิงเทคนิคใน
ดานการบริหารจัดการ การอบรมดูงาน การฝกอาชีพ รวมถึงเงินทนุชวยเหลือทั้งสวนของกิจกรรมกลุม การ
ซอมแซมบานผูสูงอายุ ทางกลุมไดรับความชวยเหลือต้ังแตเริ่มมีการรวมกลุมเปนหลักจาก FopDev และ 
HelpAge นอกจากน้ีในบางครั้งกลุมก็ไดรบัการสนับสนุนในแงการสนับสนุนรถ พาหนะในการไปศึกษาดูงาน 
จากเทศบาลสะเมิงใต (แตคาใชจายอ่ืนตองรับผิดชอบเอง) ในชวงเริ่มตน กศน. ก็เปนอีกหนวยงานที่เขามาให
คําแนะนําและสนับสนุนดานการฝกอาชีพใหแกกลุม 

กลุมบานนํ้ารนิเปนตัวอยางความสําเรจ็ของกลุมอาชีพผูสูงอายุท่ีมีปจจัยสําคัญ คือ “ตัวผูนํากลุม” ซ่ึง
ตองเปนบุคคลที่มีวิสัยทัศน ความเสียสละ ความเข็มแข็ง มีความรูและทกัษะในการบรหิารจัดการทั้งในเรื่องของ
คน กิจกรรมและเงินทนุภายในกลุมใหเกดิการงอกเงย  ความเสียสละของผูนําเปนตัวชวยที่สําคัญในการดึงให
สมาชิกกลุมตางๆใดเขารวมมาทํากิจกรรม นอกจากน้ี ปจจัยที่สําคัญอีกปจจัยหนึ่ง คือการสนับสนนุและใหความ
ชวยเหลือจาก องคการพัฒนาเอกชนภายนอก คือ FovDep และ HelpAge ที่มีรูปแบบการดําเนินงานชวยเหลือที่
ยืดหยุนไมยึดติดระเบยีบราชการซ่ึงตางจากหนวยงานในภาครัฐ ผูนาํกลุมไดใหขอแนะนําวา การจะทําใหกลุม
อาชีพของผูสูงอายุมีความย่ังยืน จะตองมีการพยายามถายทอดกิจกรรม ภูมิปญญาในดานตางๆ เชน การทอผา 
และดึงใหคนในรุนถดัไปไดเขามามีสวนรวมดวย 

การบริหารจัดการทางการเงนิ ทางผลิตภณัฑทีผ่ลิตอออกมา ทางการตลาด นับวาเปนปจจัยสําคัญของ
ความสําเรจ็ในการรวมกลุมอาชีพ และการรวมกลุมท่ีดแีละจะประสบความสําเรจ็ ควรตองเปนในลักษณะ 
Problem-based กลาวคือ มีจุดมุงหมายหลักของการรวมกลุมและกจิกรรมเพื่อแกปญหาท่ีพบในกลุมผูสูงอายุใน
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ชุมชน เชน หากปญหาคือ ผูสูงอายุยังหิว เปาหมายก็ตองเปนวาทําอยางไรผูสูงอายุถึงจะอ่ิม และอ่ิมอยางยั่งยืน 
นอกจากนี้ แรงจูงใจทางธรุกจิ ในการประกอบอาชีพและสรางรายไดของผูนํากลุมถือเปนอีกปจจยัสําคัญหน่ึงใน
การดําเนนิงานและความสําเร็จของกลุม 

กลุมบานนํ้ารนิ ประสบปญหาหลักในเรื่องของการหา “ตลาด” ใหแกผลิตภณัฑที่มีการผลิตออกมาของ
กลุม เชน สินคาผาทอ ที่บางครั้งยังไมสามารถขายได แตผูสูงอายุทีท่ออกมาเสร็จแลว ถาเปนไปไดก็อยากที่จะ
ไดรับเงินตอบแทนซึ่งในสวนนี้ทางกลุมกต็องมีการบริหารจัดการในแงของการรับซ้ือและหมุนเวยีนเงินภายใน
กอน การดําเนินงานของกลุมอาชีพในบางหมูบาน พบวา ยังไมมีบทบาทท่ีชัดเจนของอปท. และผูนําชุมชนใน
การชวยเหลือ 

เงินสนับสนุนชมรมผูสูงอายุ (ปละ 10,000 บาทตอหมูบาน) ในบางหมูบานไมไดนํามาใชประโยชนใน
ดานการประกอบอาชีพ เพียงฝากธนาคารไว ซ่ึงทางกลุมผสุงอายุบานน้ํารินเห็นวาเปนการเสียโอกาสของการใช
ประโยชนจากเงินทุนนั้น เชนเดียวกับเงินเบี้ยยังชีพที่ผูสูงอายุแตละคนไดรับซ่ึงสวนใหญถูกใชจายเพ่ือการ
บริโภคท่ีใชแลวหมดไปไมงอกเงย 

 
2) กลุมอาชพี สตรีบานกองขากนอย และบานปากลวย ต. สะเมิงใต อ. สะเมิง 

ความเปนมา 
กลุมอาชีพผูสูงอายุบานกองขากนอย เปนเสมือนกลุมเครือขายที่ขยายตอเน่ืองออกมาจากกกลุมอาชีพ

ผูสูงอายุบานน้าํริน ในหมูบานใกลเคียง โดยมีผูนํากลุมของบานเปนผูประสานงานรวมกับผูนํากลุมบานนํ้าริน มี
สมาชิกประมาณ 37 คน ดําเนินกจิกรรมในการทอผา เชนผาขาวมา ผาถุงเปนหลกั ซ่ึงเขามาแทนที่อาชีพหลัก
ของสมาชิกผูสูงอายุในอดีตซ่ึงเปนในรูปของการชวยเหลือครอบครัวในการทําไรทํานา  

กลุมผูสูงอายุบานปากลวยเปนอีกกลุมที่เปนเครือขายขยายตัว ผานกระบวนการเรียนรูมาจากกลุมบาน
น้ํารนิ มีสมาชิกประมาณ 10 คน จากผสูงอายุ ประมาณ 50 คนในหมูบาน ดําเนินงานโดยสมาชิกผูสูงอายุหญิงใน
การทํายาสมุนไพรและการอบสมุนไพรดวยวธิีดั้งเดิม ภมิูปญญาพื้นบาน สวนสมาชิกผูสูงอายุชาย ทํากิจกรรม
ดานการจักสานเปนหลัก 

 
การบริหารจัดการและการตลาด 
การทอผาในกลุมอาชีพผูสูงอายุบานกองขากนอยสรางรายไดเมตรละ 35 บาทซ่ึงในหนึ่งวนัผูสูงอายุ

สามารถทําโดยเฉลี่ยไดประมาณหน่ึงเมตรกวาซ่ึงคิดโดยเฉลี่ยเปนเงินประมาณ 50 บาทตอวัน รปูแบบทํางาน
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เปนการทอผา โดยใชเครื่องทอเปนกี่เหลก็ซ่ึงต้ังอยูท่ีบานหัวหนากลุม มีการอบรมฝกกันเองภายในกลุม โดยมี
การฝกทอผาใหแกเด็กๆ อายุประมาณ 10 ปข้ึนไปในหมูบานดวย  

การบริหารเงนิกําไรของกลุมมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมบานน้ําริน คือ 50: 30 20 รายไดแกผูดาํเนิน
กิจกรรมน้ันฯ: เงินทุนเพื่อชวยเหลือผูสูงอายุดอยโอกาส พิการในหมูบาน: เงินทุนหมุนเวยีนภายในกลุม อยางไร
ก็ตามกิจกรรมสวนนี้ของกลุมถือเปนเพียงอาชีพเสริมและสรางความเพลิดเพลินแกผูสูงอายุเปนหลกั 

กลุมบานกองขากนอย ไดรบัสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุในหมูบาน (เงนิสนับสนุนชมรมผูสูงอายุ) ป
ละประมาณ 1,000-2,000 บาท ไดรับการสนับสนุนกี่เหลก็เพื่อการทอผา 4 ตัวจาก เทศบาลตําบลสะเมิงใต 

บานกองขากนอย เชนเดยีวกับกลุมบานน้ํารนิ ประสบปญหาหลักในเรื่องของการหา “ตลาด” ใหแก
ผลิตภณัฑท่ีมีการผลิตออกมาของกลุม การดําเนินงานของของกลุมอาชีพในบางหมูบาน พบวา ยังไมมีบทบาทที่
ชัดเจนของอปท. และผูนําชุมชนในการชวยเหลือ ที่บานกองขากนอย การกระจายหรือกระจุกตัวของบานเรือน
สมาชิกในหมูบาน ถือเปนปจจัยเชิงภูมิศาสตรที่มีผลตอความสําเรจ็ในการรวมกลุมอาชีพ ซ่ึงมีการกระจายตัว
ของบานเรือนคอนขางมากทําใหเกิดความยากลําบากในการเดินทางมารวมกิจกรรมของกลุมอาชีพในหมูบาน 

 
3) กลุมอาชพี สตรีบานปอก บานโปงกวาว ต. สะเมิงเหนือ อ. สะเมิง 

ความเปนมา 
กลุมแปรรูปอาหารจากเนื้อหมู บานปอกและบานโปงกวาว (จดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน) มีการ

รวมกลุมต้ังแตปพ.ศ. 2550ดวยคําแนะนําและเงินลงทุนจากการกูยืมอบต. ในเริ่มแรกเปนการผลติแหนมแบบ
พื้นบานในเชิงสวนตัวของผูนํากลุม ตอมาไดมีพัฒนาชุมชนเขามาใหความรูและอบรมการทําแหนมท่ีถูกลักษณะ 
ซ่ึงในปจจุบนัทางกลุมก็มีแนวคิดท่ีจะขยายการผลิตไปสูการผลิตแคปหมูโดยทางพฒันาชุมชนก็ไดรับปากท่ีจะ
เขามาใหการอบรมแกกลุม ปจจุบันมีสมาชิกประมาณ 10 คน ครึ่งหนึ่งเปนผูสูงอายุ ทําการผลิต แหนมหรือจ้ิ
นสมหมูเพ่ือการจําหนายเปนหลัก รูปแบบการทํางานของสมาชิกมีลักษณะยดืหยุนในเรื่องของเวลาการทํางาน
ตามความสะดวกของสมาชิกแตละคน ซ่ึงสวนใหญจะอยูในชวงเวลาระหวาง 8.00-17.00 น. คาตอบแทนวันละ 
100 บาท และคาลวงเวลาช่ัวโมมงละ 12.50 บาท  

 
การบริหารจัดการและการตลาด 
ชองทางการตลาดของกลุมเปนในรูปของการฝากขายผานรถสองแถวประจําทางลงไปยังตัวเมืองอําเภอ 

วันละประมาณ 200 แทงโดยปกตินอกเสียจากจะมีคําส่ังซ้ือเพิ่มเติม เน่ืองจากหมูบานอยูในพื้นที่เขา การเดนิทาง
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ไปขายเองนับวาไมสะดวก ในการฝากขายรถสองแถวจะไดสวนแบงรอยละ 30 จากราคาขายในตัวเมืองอําเภอ 
(จากราคาแหนมแทงละ 8 บาท) สถานที่รวมกลุมทําอาชีพคือบานของผูนํากลุม โดยมีการวางตัวผูนํารุนตอไป
เปนนองสาวของผูนําในปจจุบัน โดยในหมูบานนอกจากจะมีกลุมทาํแหนมแลวกย็งัมีกลุมอาชีพในลักษณะอ่ืน 
เชนกลุมผลิตนํ้าพรกิตาแดง ดวย การทําแหนมหรือนํ้าพริกตาแดงมีลักษณะเปนเพียงอาชีพเสริมจากการทําไร ทํา
นา ทําถัว่ ขาวไร มะเขือมวง 

 
4.2.2.2.ก.2 จังหวดัเชียงราย 

1) กลุมคนเฒาคนแก บานปาแดด อ. แมสรวย 
ความเปนมา 
“กลุมคนเฒาคนแก” มีมุมมองวา การทํางานเปนสวนประกอบหนึ่งในหลายมิติของสุขภาวะผูสูงอายุ ใน

ดานสุภาพจิต การรูสึกมีคุณคา การถายทอดภูมิปญญา การใชประโยชนจากประสบการณที่ส่ังสมมาตลอดชวง
ชีวิต เปนกลุมตนแบบของกจิกรรมผูสูงอายุในชุมชนท่ีมีการแพรขยายผานกระบวนการเรยีนรูไปยงักลุมผูสูงอายุ
ทั้งในพ้ืนทีใ่กลเคียง และพืน้ที่ตางจังหวัดที่ไดเดนิทางมาศึกษาดูงาน วัตถุประสงคของการทํากิจกรรมไมใชเพ่ือ
การสรางรายไดเปนหลัก แตเพื่อความเพลดิเพลนิ การสืบทอดภูมิปญญา การสรางความสัมพันธระหวางผูสูงอายุ
และเดก็ในชุมชนท้ังในเชิงสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม กจิกรรมสรางรายไดถือเปนผลพลอยไดจากการ
ทํางานผลิตสินคาพ้ืนบานของผูสูงอายุ เชน ผาทอมือยอมสีธรรมชาติ ขาวซอมมือ และของเลนพืน้เมือง มีการ
บริหารจดัการในดานการตลาดและการรวมกลุมในรูปแบบของการจัดต้ัง “ศูนยการศึกษาและพัฒนาตลาด
ทางเลือกชุมชน” จากการระดมหุนในกลุมสมาชิก (หุนละ 20 บาท) และ “ศูนยวัฒนธรรมชุมชน” “พิพิธภณัฑ
เลนได” (เปดในป พ.ศ. 2546) โดยมี คณะกรรมการบริหารศูนยกํากับดแูล  

ภาครัฐเคยไดเขามาสงเสริมกลุมอาชีพของผูสูงอายุในลักษณะของการดําเนินงานโครงการ OTOP ใน
พื้นที่ตําบลปาแดด  อบต. ปาแดด ไดเคยใหงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมแกกลุมคนเฒาคนแก เม่ือมีการเสนอ
โครงการหรือแผนกิจกรรมเขาไป เชน กิจกรรมเดินปา การฝกอบรมใหแกเด็กเยาวชนโดยคนเฒาคนแก  

 
การบริหารจดัการและการตลาด 
ผลิตภณัฑที่ไดจากกลุมจะสงจําหนายตลาดภายนอกและจําหนายที่ศูนยฯ เปนสัดสวนครึ่งตอครึ่ง 

ภายในกลุมมีกจิกรรมหลายอยางท่ีผูสูงอายุไดทํารวมกับลกูหลานเชน การสอนเขียนอานคําเมือง การฝกยุว
มัคคุเทศน หรือกิจกรรมเดนิปา ในดานของรายไดที่เกดิจากการดําเนนิกิจกรรมโดยเฉลี่ยประมาณ 3,000-4,000 
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บาทตอเดือนสําหรับสมาชิกผูสูงอายุซ่ึงเปนแกนหลักในการดําเนินงาน ทางกลุมใหความสําคัญตอประเด็น 
“ความยั่งยืน” ในการรวมกลุม และ “การพ่ึงตนเองได” ตลาดภายนอกที่สําคัญของกลุมจะเปนลักษณะตลาด
วัฒนธรรม เชนท่ีตลาด 100 ปสามชุก ตลาดน้ําอัมพวา หรือ ศูนยวัฒนธรรมแหงชาติ 

การบริหารจัดการ ท่ีมีประสิทธิภาพมีความโปรงใส เนนการมีสวนรวม พึ่งตนเองและไมใช “เงนิหรือ
รายได” เปนตัวต้ัง โดยมีความเช่ือใจและความเขาใจท่ีตรงกนัของสมาชิกเกีย่วกับวัตถุประสงค เปาหมายในการ
ดําเนินกิจกรรม เปนปจจัยทีสํ่าคัญตอ “ความยั่งยืน” ในการรวมกลุมของ กลุมคนเฒาคนแก การชวยเหลือจาก
ภาครฐัสวนใหญมีลักษณะอยางฉาบฉวย ไมตอเนื่อง มีงบประมาณเปนตัวตั้ง ไมไดมุงตอบโจทยและปญหาใน
ทองท่ีเปนสาเหตุหนึ่งของความลมเหลวทีผ่านมาของการรวมกลุมผูสูงอายุในพื้นท่ีอ่ืนๆ 

 
ขอคดิเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดรับจากลุมอาชีพ 
ขอคิดเห็นที่นาสนใจซ่ึงไดรบัจากกลุมคนเฒาคนแก คือ การดําเนินงานของภาครัฐที่เขามาใหการ

สนับสนุนมักมีลักษณะฉาบฉวย ไมตอเนือ่ง มีงบประมาณเปนตัวต้ัง ไมไดมุงตอบโจทยและปญหาในทองท่ีเคย
สงผลกระทบในดานความแตกแยกและการแตกกระจายของกลุมอาชีพผูสูงอายุท่ีมีอยูเดิมเชนกัน เชนจากการ
ดําเนินโครงการ OTOP ซ่ึงภาครฐัปูพรมลงดําเนนิงานตามพื้นท่ีตามเขตการปกครองตําบล สงเสริมและ
สนับสนุนเปนกลุมๆ ตามพืน้ท่ีและผลติภณัฑ แยกกันไปทั้งในกระบวนการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ
การเงนิ การขนสงสินคา ทั้งที่การรวมมือระหวางกลุมในรูปเครือขายที่มีอยูเดิมนั้นอาจจะดีอยูแลว ซ่ึงเม่ือ
โครงการหมดระยะเวลา งบประมาณหมด การสงเสริมไมตอเนื่องแตละกลุมก็ออนแอ พ่ึงตนเองไมได และเกดิ
รอยราวระหวางกลุมที่เคยดมีากอน 

การรวมกลุมของผูสูงอายุ ตองไดรับความเขาใจจากผูสูงอายุกลุมอ่ืนๆที่ไมไดเปนสมาชิกที่อยูในพ้ืนที่
ดวย เพื่อปองกันความขัดแยงที่อาจเกิดข้ึนในดานการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานหรือองคกรในพ้ืนท่ี เชน 
อบต. หรือเทศบาลท่ีอาจดเูหมือนไมเทาเทียมเปนธรรม 

สินคาหรือผลติภัณฑจากกลุมผูสูงอายุ บางครั้งถกูลอกเลียนแบบและนําช่ือกลุมไปใชในการหากนิโดย
พอคาแมคาภายนอก (เคยเกิดขึ้นกับกลุมคนเฒานคนแก โดยพอคาแมคาจากกรุงเทพฯ ท่ีตลาดนัดสวนจตจุักร) 

การรวมกลุมของผูสูงอายุจะเริ่มมีความยากลําบากในดานการบริหารจัดการเม่ือมีจํานวนสมาชิกมากกวา 
30 คนข้ึนไป  

ในดานของผลตอบแทน คาแรงตอวนัประมาณ 40-50 บาทหากมองในแงทางเศรษฐกิจไมสามารถสราง
แรงจูงใจใหผูสูงอายุเขามารวมกลุมได โดยเฉพาะเม่ือมองในมุมของการไดรับการสนับสนุนจากลูกหลาน 
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เน่ืองจาก “ความไมเขาใจ” หรือทัศนคติในดานลบตอการทํางานของผูสูงอายุบางครั้งก็เปนอุปสรรคตอการ
ทํางานและการรวมกลุมของผูสูงอายุ หากมองจากตัวผูสูงอายุเองแลว ผลไดจากการทํางานหรือทํากิจกรรมนั้นมี
มากกวาตัวเงิน แตยังได เพื่อน ไดสังคมและ เปนการคลายเครียดในขณะเดียวกัน 

ปญหาหนึ่งในดานความยั่งยนืของการรวมกลุมผูสูงอายุ คือ การขาดคนในรุนถัดๆ ไปท่ีจะเขามามีสวน
รวมและสืบทอดตอไป 

ตามแนวคิด “สังคมควรเปนของคนทกุวยั” งานผูสูงอายุไมควรแยกออกมาจากคนในรุนวยัอ่ืนแต
เกื้อหนุนซ่ึงกนัและกนั “กลุมคนเฒาคนแก” บานปาแดดเปนกลุมการดําเนินงานของผูสูงอายุที่พยายามเดินตาม
กรอบแนวคิดน้ี เนนการปฏิสัมพันธระหวางผูสูงอายุและเด็ก และสมาชิกในวัยอ่ืนๆ  ในลักษณะ “อุยสอน
หลาน” ผาน ภมิูปญญาทองถิน่ “เครื่องเลนพ้ืนบาน” ท่ีถายทอดจากรุนผูเฒาสูรุนลูกหลาน 

การดําเนินงานสนับสนุนของภาครัฐในดานนี้ควรมีการวางแผนและพิจารณาในเชิงโครงสรางเปน
ระบบภาพรวมไมใชแยกสวน เหมือนที่เปนมา 

งานดานผูสูงอายุจําเปนตองคํานึงปจจยัทางดาน “สุขภาพกายและใจ” และ “การเงิน/เศรษฐกิจ/ อาชีพ” 
ไปดวยกนั รวมถึง ความแตกตางในมุมมอง วิธีคิดของบุคคลในแตละวัยก็เปนปจจัยที่ตองคํานึงถึงและตอง
พยายามปรับใหเขากันได เชน จากมมุมองของลูกหลาน บางครัง้บางคราวก็ไมอยากหรือไมสนับสนุนให
ผูสูงอายุไดออกมาทํางานกลุมโดยเฉพาะในเชิงของการทํางาน ซ่ึงกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหคนตางรุนวัยได
ทํางานรวมกนันับวามีความสําคัญ เชนในกลุมคนเฒาคนแก บานปาแดดทีใ่ชของเลนพื้นบานเปนเหมือน
ส่ือกลางระหวางเด็กเยาวชนและผูสูงอายุ หรือ โครงการ “อุยสอนหลาน”  

 
2) ชมรมผูสูงอาย ุต. แมพรกิ อ. แมสรวย 

ความเปนมา 
ชมรมผูสูงอายุตําบลแมพรกิ มีลักษณะของการประสานความรวมมือของเครือขายในพื้นทีใ่นรูปของ 

“ภาคีผูสูงอายตํุาบล” จากภาคสวนตางๆ เชน สถานีอนามัย อบต. ผูนําชุมชนในทองที่ และหนวยงานภายนอก 
เชน พ.ม.จ. ในการดําเนินกจิกรรมทีเ่กีย่วกับผูสูงอายุ ทัง้ในดานสุขภาพ การปองกนัโรค ทางสังคมและเศรษฐกจิ 
โดยกิจกรรมต้ังตนสวนใหญจะเปนงานในดานสุขภาพอนามัย ดานคุณภาพชีวิต การรวมทํากิจกรรมกลุม เชน 
กิจกรรมออกกาํลังกาย สวดมนต ฟงธรรมะทําสมาธิ ทําอาหาร การแพทยทางเลอืก สมุนไพร และการดแูล
ผูสูงอายุดวยอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อผส) ในตําบล ซ่ึงไดรับคาตอบแทนเปนสินน้าํใจเดือนละ 300 บาท  
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ภาครัฐเคยไดเขามาสงเสริมกลุมอาชีพของผูสูงอายุในลักษณะของการดําเนินงานโครงการ OTOP ใน
พื้นที่ตําบลแมพริกและการสนับสนุนกองทุนวันละบาทของกลุมผูสูงอายุบานแมพริกในรูปเงินสมทบ เปนเงิน
กอนประมาณ 10,000บาท นอกจากนี้ กลุมผูสูงอายุตําบลแมพริกไดรับความชวยเหลือทั้งในเชิงงบประมาณและ
เชิงเทคนิคจาก อบต. โรงพยาบาลอําเภอ สถานีอนามัย กศน. 
 

การบริหารจัดการและการตลาด 
การดําเนินงานของกลุมผูสูงอายุในบางดานก็ประสานเปนเครือขายกับกลุมผูสูงอายุ หรือกลุมคนเฒาคน

แกในตําบลปาแดด เปนบางสวนโดยเฉพาะกิจกรรมทางดานภูมิปญญาและวัฒนธรรม กิจกรรมทางดานการ
สรางรายไดในรูปกลุมอาชีพท่ีมี ยกตัวอยางเชน ก) การเพาะเห็ดฟาง เห็ดนางฟา ซ่ึงเพิ่งเริ่มมาไดไมนานและเกิด
จากแนวคิดการใชเวลาวางใหเปนประโยชนของผูสูงอาย ุ และหารายไดเพ่ิมเติมจากการรับเบ้ียยังชีพจากรัฐบาล
เทานั้น ข) กลุมปลกูผกัสวนครัวซ่ึงขายเพื่อการบรโิภคโดยผูสูงอายุดวยกันเองในชุมชนเปนหลักโดยมี
จุดมุงหมายเช่ือมโยงไปถึงความพยายามในการเปลี่ยนพฤติกรรมการบรโิภคของผูสูงอายุดวย ค) กลุมผูสูงอายุ
ทําลูกประคบสมุนไพร เพื่อจัดสงสปาในเมืองและโรงพยาบาลในตัวอําเภอรวมถึงสถานีอนามัย มีสมาชิก
ประมาณ 20 คน รายไดประมาณวันละ 40 บาท ไดรับการอบรมการทําลูกประคบในตอนเริ่มตนจาก กศน. 
หลังจากน้ันไดรับการดูแลควบคุมและรับรองคุณภาพโดยเภสัชกรจากโรงพยาบาล ง) กลุมจักสานชะลอม เพ่ือ
สงขายไปยังตลาดไทในกรุงเทพฯ จ) กลุมเก็บใบชาซ่ึงเปนผูสูงอาย ุกิจกรรมหลายอยางของผูสูงอายุท่ีมีในตําบล
ไดรับการสนบัสนุนและคําแนะนําจากอบต. เชนแนวคิดในการเพาะเห็ด เลี้ยงไกพื้นเมือง ซ่ึงอบต. สนับสนุนใน
การซ้ือลูกไกใหซ่ึงเม่ือเลี้ยงโตและจําหนายไดทางกลุมผูสูงอายุจึงคอยนํามาชําระคืน นอกจากน้ีตําบลแมพรกิก็
เปนตําบลแรกในอําเภอแมสรวยที่มีการต้ัง “กองทุนวันละบาท” ข้ึน (ในป พ.ศ. 2551) โดยใชในเชิงการ
ชวยเหลือสวัสดิการใหแกสมาชิกเม่ือเจ็บปวย และเสียชีวติ 

ขอคิดเห็นหนึ่งท่ีนาสนใจซ่ึงไดรับจากกลุมผูสูงอายุตําบลแมพริก คือ ศักยภาพ ประสบการณและความ
รวมมือรวมใจของ “ผูนํา (ในงานแตละดาน)” และ “ภาคีเครือขายในชุมชน” เปนปจจัยความสําเรจ็ที่สําคัญของ
การดําเนนิกิจกรรมกลุมผูสูงอายุในตําบลแมพริก นอกจากน้ี การใหความสําคัญแกงานดานผูสูงอายุ โดยเฉพาะ
จากหนวยงานในพื้นที ่ เชน อบต. ถือเปนปจจยัสําคัญอยางยิ่งตอการเริ่มดําเนินการ และความยั่งยืนของการ
รวมกลุม 
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4.2.2.2.ก.3 อภิปรายผลการศึกษารูปแบบของกลุมอาชพีในเขตชนบทภาคเหนือ  
 
รูปแบบการรวมกลุมเพื่อการมีงานทําของผูสูงอายุในพื้นที่ชนบทภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม เชียงราย 

สามารถสรุปในเชิงของการอภิปรายไดตามกรอบแนวคิดแสดงในภาพท่ี 8 ใน 4 รูปแบบดวยกัน โดยเปนการ
จําแนกตามลักษณะของ  7 องคประกอบของการรวมกลุม  ซ่ึงประกอบดวย  การเกิดกลุม  ผูนํากลุม / 
กรรมการบริหาร สมาชิกของกลุม ผลิตภัณฑ/ งานท่ีกลุมดําเนินงาน สถานท่ี/ เวลาทํางาน ตลาด/ ชองทางการ
จําหนาย และ การไดรับสนุนจากภายนอก (หนวยงานที่เกี่ยวของ)  
 
 รูปแบบท่ี 1  

ไดแก กลุมคนเฒาคนแก ต.ปาแดด อ. แมสรวย จ. เชียงราย และกลุมผูสูงอายุศูนยการเรียนรูบานสันกอง 
ต. แมไร อ. แมจัน จ. เชียงราย มีลักษณะการรวมกลุมที่เปนการกอต้ังข้ึนมาใหมหรืออาจตอยอดกิจกรรมการ
ทํางานของกลุมจากชมรมผูสูงอายุหรือกลุมผูสูงอายุท่ีมีอยูเดิม มีผูนํากลุมและสมาชิกกรรมการบริหารจัดการ
กลุมที่มาจากชวงวัยอ่ืนที่ไมใชผูสูงอายุ แตสมาชิกทั่วไปของกลุมจะเปนผูสูงอายุเทานั้น (หรือเปนสวนใหญ) 
ผลิตภัณฑที่ทําการผลิตหรือกิจกรรมการทํางานกลุมสวนใหญ มิได มุงเนนในเชิงพาณิชยเปนหลัก การทํางาน
หรือกิจกรรมกลุมเปนไดทั้งท่ีสํานักงาน สถานที่รวมกลุมหรืออาจรับไปทําท่ีบานได ซ่ึงเวลาการทํางานมีความ
ยืดหยุนและปรับเปลี่ยนได ตลาดและการจําหนายผลิตภัณฑกลุมอยูในชุมชน พ้ืนที่ใกลเคียงและพ้ืนท่ีตลาดใน
ภูมิภาคอื่นดวย และการดําเนินงานกิจกรรมกลุมไดรับการ สนับสนุนในดานตางๆจากองคการพัฒนาเอกชนหรือ 
NGO เปนหลัก 

 
 รูปแบบท่ี 2  

ไดแก กลุมผูสูงอายุบานน้ําริน ต.สะเมิงใต อ.สะเมิง จ. เชียงใหม มีลักษณะการรวมกลุมที่เปนการตอ
ยอดกิจกรรมการทํางานของกลุมจากชมรมผูสูงอายุหรือกลุมผูสูงอายุที่มีอยูเดิม มีผูนํากลุมและสมาชิก
กรรมการบริหารจัดการกลุมที่มาจากชวงวัยอ่ืนที่ไมใชผูสูงอายุ แตสมาชิกทั่วไปของกลุมจะเปนผูสูงอายุเทานั้น 
โดยผลิตภัณฑที่ทําการผลิตหรือกิจกรรมการทํางานกลุมสวนใหญมุงเนนในเชิงพาณิชยเพ่ือการสรางรายไดแก
ผูสูงอายุเปนหลัก การทํางานหรือกิจกรรมกลุมเปนไดทั้งที่สํานักงาน สถานที่รวมกลุมหรืออาจรับไปทําท่ีบาน
ได ซ่ึงเวลาการทํางานมีความยืดหยุนและปรับเปลี่ยนได ตลาดและการจําหนายผลิตภัณฑกลุมอยูในชุมชน พ้ืนที่
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ใกลเคียงเปนสวนใหญ และการดําเนินงานกิจกรรมกลุมไดรับการสนับสนุนในดานตางๆจากองคการพัฒนา
เอกชนหรือ NGO เปนหลัก 

 
รูปแบบท่ี 3 
ไดแก กลุมผูสูงอายุกลุมบานกองขากนอย ต.สะเมิงใต อ.สะเมิง จ. เชียงใหม และกลุมผูสูงอายุตําบลแม

พริก อ. แมสรวย จ. เชียงราย ซ่ึงมีลักษณะการรวมกลุมที่เปนการตอยอดกิจกรรมการทํางานของกลุมจาก “ชมรม
ผูสูงอายุหรือกลุมผูสูงอายุที่มีอยูเดิม” โดยท้ังสองกลุมในรูปแบบน้ี มีผูนํากลุมและสมาชิกกรรมการบริหาร
จัดการกลุมท่ีมาจากชวงวัยอ่ืนที่ไมใชผูสูงอายุ แตสมาชิกทั่วไปของกลุมจะเปนผูสูงอายุเทาน้ัน โดยผลิตภัณฑที่
ทําการผลิตหรือกิจกรรมการทํางานกลุมสวนใหญมุงเนนในเชิงพาณิชยเพ่ือการสรางรายไดแกผูสูงอายุเปนหลัก 
การทํางานหรือกิจกรรมกลุมเปนไดทั้งที่สํานักงาน สถานที่รวมกลุมหรืออาจรับไปทําที่บานได ซ่ึงเวลาการ
ทํางานมีความยืดหยุนและปรับเปล่ียนได ตลาดและการจําหนายผลิตภัณฑกลุมอยูในชุมชนพ้ืนท่ีใกลเคียงเปน
สวนใหญ การดําเนินงานกิจกรรมกลุมสําหรับกลุมผูสูงอายุบานกอกขากนอยไดรับการสนับสนุนในดานตางๆ
จากองคการพัฒนาเอกชน (NGO) เปนหลัก และสําหรับกลุมผูสูงอายุตําบลแมพริกไดรับการสนับสนุนในดาน
ตางๆจากหนวยงานภาครัฐเปนหลัก 

 
รูปแบบท่ี 4  
ไดแก กลุมอาชีพ/วิสาหกิจชุมชนบานปอก บานโปงกวาว ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ. เชียงใหม มี

ลักษณะการรวมกลุมที่เปนการตอยอดจาก “กิจการสวนบุคคล” ของหัวหนากลุมหรือสมาชิกคนใดคนหน่ึงที่มี
อยูเดิม มีผูนํากลุม สมาชิกกรรมการบริหารจัดการกลุมและสมาชิกทั่วไปของกลุมที่มาจากชวงวัยอ่ืนที่ไมใช
ผูสูงอายุเทานั้น โดยผลิตภัณฑที่ทําการผลิตหรือกิจกรรมการทํางานกลุมสวนใหญมุงเนนในเชิงพาณิชยเพ่ือการ
สรางรายไดแกผูสูงอายุเปนหลัก การทํางานหรือกิจกรรมกลุมสวนใหญเปนหลักที่สํานักงาน สถานท่ีรวมกลุม มี
เวลาการทํางานที่คอนขางแนนอน ตลาดและการจําหนายผลิตภัณฑกลุมอยูในชุมชน พื้นที่ใกลเคียงเปนสวน
ใหญ และการดําเนินงานกิจกรรมกลุมไดรับการสนับสนุนในดานตางๆจากภาครัฐเปนหลัก 

 
กรณีศึกษา/ กลุมอาชีพท่ีนํามาเปนตนแบบการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอาย ุ

จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การทํางานของผูสูงอายุในเขตพื้นที่ศึกษาภาคเหนือ สวนใหญเปน

ลักษณะของการรวมกลุมอาชีพ หรือ กลุมกิจกรรมการทํางานของผูสูงอายุซ่ึงตอยอดมาจาก “ชมรมผูสูงอายุ” 
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มากกวาที่จะเปนในลักษณะของการทํางานเชิงเดี่ยว หรือ กิจการสวนบุคคล โดยกรณีศึกษาท่ีจะใชเปนตนแบบ

ในการศึกษารูปแบบการสงเสริมการมีงานทําแกผูสูงอายุในพื้นที่ชนบท ภาคเหนือ ในครั้งนี้ ไดแก “ชมรม

ผูสูงอายุ ตําบลแมพริก อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย” โดยมีเหตุผลในการเลือกจากลักษณะการรวมกลุมท่ีตอ

ยอดมาจากชมรมผูสูงอายุที่มีอยูเดิมในพ้ืนท่ี  มีกิจกรรมภายในกลุมทั้งในเชิงของการทํางานของผูสูงอายุเพื่อ

สรางรายไดจากการผลิตสินคาและผลิตภัณฑหลากหลายชนิด และกิจกรรมของผูสูงอายุในดานอื่นๆ ที่เปน

ประโยชนแกทั้งสังคม ชุมชนและตัวผูสูงอายุเอง โดยไดรับการสนับสนุนและประสานงานจากหนวยงานภาครัฐ

ที่เกี่ยวของในพื้นที่ เชน องคการบริหารสวนตําบลและโรงพยาบาลชุมชน เปนอยางดี ทําใหเปนกรณีศึกษาที่มี

ศักยภาพในการตอยอดการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ อีกท้ังสามารถนํารูปแบบของการทํางานและการ

รวมกลุมไปประยุกตใชเพ่ือสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุในพื้นท่ีอ่ืนๆ ได 
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ภาพที่ 8 กรอบแนวคิด 
รูปแบบการรวมกลุมเพ่ือ 
การมีงานทําของผูสูงอายุใน
พ้ืนที่ชนบท จาํแนกตาม
องคประกอบของการ
รวมกลุมจากตัวอยาง
การศึกษาในพืน้ท่ีจังหวัด
เชียงใหม เชียงราย 

องคประกอบของการรวมกลุม (เพ่ือการมี
งานทําของผสงอายในภาคชนบท) 

กลุมอาชีพ/ วิสาหลักษณะองคประกอบของการรวมกลุม 

1. การเกิดกลุม 

2. ผูนํากลุม/ กรรมการบริหาร

4. ผลิตภัณฑ/ งานท่ีกลุมดําเนินงาน 

7. การไดรับสนับสนุนจากภายนอก 

(หนวยงานท่ีเก่ียวของ) 

3. สมาชิกของกลุม 

1.2 ตอยอดจาก “ชมรมผูสูงอายุ” หรือกลุม/ 
กิจกรรมผูสูงอายุท่ีมีอยูเดิม 

1.3 ตอยอดจาก “กิจการสวนบุคคล”ของหัวหนา
กลุมหรือสมาชิกคนใดคนหนึ่งท่ีมีอยูเดิม  

1.1 กอต้ังกลุมข้ึนมาใหม 

2.1 เปนผูสูงอายุท้ังหมด (หรอืสวนใหญ) 

2.2 ไมไดเปนผูสูงอายท้ัุงหมด  

6. ตลาด/ ชองทางการจําหนาย 

5. สถานท่ี/ เวลาการทํางาน 

4.1 ผลิตภัณฑ/ งานในเชิงพาณิชยเปนหลัก  

4.2 ผลิตภัณฑ/งานท่ีไมใชในเชิงพาณิชยเปนหลัก 

3.1 เปนผูสูงอายุท้ังหมด  

3.2 ไมไดเปนผูสูงอายท้ัุงหมด  

5.1ท่ีสํานักงาน/สถานท่ีรวมกลุมเปนหลักเและ
เปนเวลาแนนอน 

5.2ท่ีสํานักงาน/สถานท่ีรวมกลุมหรือรับไปทําท่ี
บาน ปรับเปลี่ยนเวลาได 

6.1ในชุมชน/ พ้ืนท่ีใกลเคียงเปนสวนใหญ 

6.2ในชุมชน/ พ้ืนท่ีใกลเคียง และ พ้ืนท่ีตลาดใน
ภูมิภาคอื่นดวย เชน กทม. 

7.1จาก องคการพัฒนาเอกชน (NGOs)/ 
หนวยงานเอกชนเปนหลัก 

7.2จากหนวยงานภาครัฐ เปนหลัก 

รูปแบบการรวมกลุม 1 
องคประกอบ 

1.1 หรือ 1.2/ 2.2/ 3.1/ 
4.2/ 5.2/ 6.2/ 7.1  

รูปแบบการรวมกลุม 2 
องคประกอบ 

 1.2/ 2.2/ 3.1/ 4.1/ 5.2/ 
6.1/ 7.1 

 

รูปแบบการรวมกลุม 3 
องคประกอบ  

1.2/ 2.2/ 3.1/ 4.1/ 5.2/ 
6.1/ 7.1 หรือ 7.2 (แม

พริก) 

รูปแบบการรวมกลุม 4 
องคประกอบ 

1.3/ 2.2/ 3.2/ 4.1/ 5.1/ 6.1/ 
7.2  
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4.2.2.2.ข ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
เปนการนําเสนอขอมูลของกลุมอาชีพและชมรมผูสูงอายุในพื้นท่ี  จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย

รายละเอียด ไดแก ความเปนมา การบริหารจัดการและการตลาด อภปิรายผลการศกึษารูปแบบของกลุมอาชีพใน
เขตชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และกลุมอาชีพที่นํามาเปนรูปแบบในการ
สงเสริมการมีงานทํา  

 
4.2.2.2.ข.1  จังหวดัอุดรธานี 
1). กลุมเครื่องปนดินเผาลายบานเชียง ตาํบลบานเชียง อําเภอหนองหาน 

 ความเปนมา 
เครื่องปนดินเผาลายเขียนสีบานเชียงเปนแหลงอารยธรรมมรดกโลก เม่ือ 5000 ปมาแลว กลุมเริ่ม

ดําเนินการในป พ.ศ. 2510 โดยทางกลุมผลิตเครื่องปนดนิเผาท้ังออกแบบใหม และทําเลียนแบบของเกา เปนการ
ดําเนินการในลักษณะกองทนุเพื่อชวยเหลอืเด็กและเยาวชนในหมูบานที่มีปญหาเกีย่วกับยาเสพติด ตอมาในป 
พ.ศ. 2546 ไดเขาจดทะเบียนเปนสินคา OTOP ปจจุบันเปนกลุม วิสาหกิจชุมชน และทางกรมการพัฒนาชุมชน 
ไดพยายามเขาชวยพัฒนาคุณภาพของงานหัตถกรรมในทองถิ่นใหมีคุณภาพ ตรงกับความตองการของตลาด 
เน่ืองจากเปนกลุมที่ต้ังอยูในแหลงอารยธรรมมรดกโลก กลุมจึงไดเปนหนึ่งในสินคาบงช้ีทางภูมิศาสตร 
(Geographical Indication) เครื่องปนดนิเผา บานเชียง พอตเตอรี  
 

การบริหารจัดการ และการตลาด 
กลุมเครื่องปนดินเผาบานเชียงและของที่ระลึก แบงลายเขียนบานเชียง ออกเปน 2 ลาย คือ ลายเขียน

ตะขอ และลายกนหอย สีท่ีวาดลวดลายบนเครื่องปนดินเผาบานเชียงเดิมเปนดินสีแดงท่ีอยูลึกลงไปใตดนิ
ประมาณ 3- 4 เมตร นําดินมาละลายน้ําผสมกาว แตในปจจุบันเทคโนโลยีการผลิตสีฝุนมีความกาวหนามากจึงใช
สีฝุนผสมลงในซีเมนตแทนสีจากดิน ไดสีคุณภาพออกมาเชนเดยีวกัน เสนหของเครื่องปนดินเผาบานเชียง อยูท่ี
การเขียนลายโดยไมรางเสนเอาไวกอน หรอืฟรีแฮนด ผูวาดลวดลายจะมีเพียงพูกนั ละสีลากเสนลายตะขอและ
ลายกนหอย ดนิเหนียวที่ใชปนเปนดนิเหนียวสีดําจากแหลงดินในสกลนคร เอามาผสมกับหัวเช้ือ ปนข้ึนรูปแลว
เผาใหสุก จึงนาํมาเขียนสี กลุมเครื่องปนดินเผาใชเทคนิคการปนทั้งแบบใชมือ และใชเครื่อง เพ่ืออนุรักษการปน
แบบดั้งเดิม ผลิตภณัฑหลกัไดแก โอง แจกัน โดยการทาํเลียนแบบลวดลายวัตถโุบราณ สมาชิกในกลุมบานเชียง  
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สวนใหญจะเปนรุนลกู และหลานท่ีทําสืบทอดกันมาจากรุนพอ และแม อายุตํ่ากวา 40 ป มีผูสูงอายุอยูบาง กลุม
สามารถทํารายไดไดตลอดป  ราคาขายมีต้ังแต 10 บาท ถึง 20,000 บาท หากมีการส่ังซ้ือเขามาในชวงฤดูการทาํ
นามีความจําเปนตองจางแรงงานมาทํานาแทน  
 

2). กลุมทอผามัดหม่ียอมคราม บานทาหลกับิน  
ความเปนมา 

  เริ่มดําเนินการในป พ.ศ. 2530 เดิมผลิตภัณฑของกลุมไดมาจากการทอผาจากบานสมาชิกแตละคน มี
ผูสูงอายุบางสวนยงัทอผาอยูในกลุมนี้ ภายหลังมีการจัดต้ังเปนกลุมทอผา ปจจุบันมีสมาชิกกลุมจํานวน 63 คน 
จดทะเบียนเปนกลุม OTOP ไดระดับ 4 ดาว หลังจากน้ันมีการจัดต้ังคณะกรรมการในการบริหารจัดการ
กลุม จัดแบงเปนฝายตางๆ เชนฝายผลติ ฝายตรวจสอบคุณภาพ และคณะกรรมการดานการตลาดการตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภณัฑเดมิตรวจสอบคุณภาพกนัเองภายในกลุมโดยใชภูมิปญญาดั้งเดิม ตอมาไดพัฒนารูปแบบ
ผลิตภณัฑจากผามัดหม่ียอมครามมาเปนผามัดหม่ีโคลนสี ไดมีการพัฒนาดานคุณภาพและกระบวนการพฒันา
ผลิตภณัฑ โดยไดสงผลิตภณัฑของกลุมเขาสงตรวจสอบคุณภาพ เพื่อขอมาตรฐานการผลิต (มผช.) ได
ผาน มผช. เม่ือป 2546 จากอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธาน ี ในปจจุบนัทางกลุมไดสงสินคาออกขายประเทศญี่ปุน
ตามการส่ังซ้ือ โดยทางกลุมจะไมรับผดิชอบบริหารจัดการเพื่อสงสินคาออก โดยใหผูส่ังซ้ือสินคาจากกลุม
จัดการเอง เนือ่งจากเปนข้ันตอนท่ียุงยากทางกลุมไมสามารถหาคนมาดําเนินการเองได นอกจากนีท้างกลุมยังไม
นิยมแปรรูปผลิตภณัฑผา เพราะการแปรรูปสินคาเส่ียงตอการเกิดสินคาลาสมัย หากอยูในรูปผายังคงรักษาราคา
มาตรฐานที่ขายได อนึ่ง ในปจจุบันในกลุมอาชีพนี้  สมาชิกกลุมนํากลับไปผลิตเองที่บานจะไดจํานวนช้ินงาน
มากกวาที่มาผลิตอยูท่ีศนูยรวม เนื่องจากผลิตที่บานทํางานไดตลอดเวลา 
 

การบริหารจัดการ และการตลาด 
ความตองการของตลาดชวงป พ. ศ. 2545 ถึงปจจุบัน ผาจากบานทาหลักดินมีช่ือเสียงเปนทีรู่จัก และ

เปนที่ตองการของตลาดมากจึงมีปญหาดานการผลิตไมเพียงพอตอความตองการ ทางกลุมไดแกไขปญหาโดย
การขยายการผลิตไปสูหมูบานอ่ืน หรือตําบลอ่ืนที่ใกลเคียง เพื่อใหไดผลิตภณัฑที่มีความเปนมาตรฐานของบาน
ทาหลักดินดานสีสัน ลวดลาย คณะกรรมการกลุมซ่ึงมีหนาที่ควบคุมคุณภาพการผลิตไดมีการสอนงานใหกับ
กลุมเครือขายที่จะรับงานไปทําท่ีบาน เนื่องจากความตองการดานการตลาดมีสูง และมีคําส่ังการผลิตมากกลุมจึง
มีปญหาดานทนุดําเนนิการ การแกไขปญหาของกลุมไดมีการระดมทุน/หุนจากสมาชิกเพ่ิมและไดประสานขอ
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งบประมาณในการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลนาบัว นอกจากน้ียังมีสวนราชการอ่ืนใหความ
ชวยเหลือ ในเรื่องการบริหารจัดการทางกลุมมีการจดัทําแผนการดําเนินงาน/แผนธรุกิจ 
 

3). กลุมรอยมาลัยดอกมะลิ และดอกพุด บานนาบวั อาํเภอเพ็ญ 
ความเปนมา 
อาชีพเสริมดั้งเดิมของชาวบานยางซอง คือการยอมผามัดหม่ีสีคราม (สีธรรมชาติ) ทํางานเปนเครือขาย

รวมกับบานทาหลักบิน และบานนาขา ในปจจุบันนี้ยังมีชาวบานประมาณ 20 ครัวเรือนยังคงยึดอาชีพทอผา 
ตอมาชาวบานในหมูบานน้ีไดชองทางในการประกอบอาชีพใหม คือการรอยพวงมาลยัดอกมะลิสด และดอกพุด
สด ซ่ึงสามารถสรางรายไดอยางถาวรใหกับชาวบานในปจจุบัน 

กลุมรอยมาลยัดอกมะลิและดอกพุดเริ่มตนจากผูใหญบานไดเคยไปทํางานท่ีจังหวัดชลบุร ี และได
สังเกตเห็นวาอาชีพรอยพวงมาลัยขายนาจะเปนอาชีพทีร่ายไดดี จึงไดนํามาเผยแพรใหชาวบานทราบ ชาวบานจงึ
รวมมือกันเริ่มงานประมาณป พ.ศ. 2537 โดยการเร่ิมปลูกดอกมะลิ ดอกจําป ดอกพุด และดอกดาวเรือง ซ่ึงเปน
วัตถดุิบในการผลิตหมูบานเพื่อลดตนทุน และไดประกอบอาชีพน้ีทํากนัอยางจริงจังเม่ือป พ.ศ. 2538 โดยมีเนื้อที่
เพาะปลูกในหมูบาน โดยจํานวนเนื้อที่เพาะปลกูเฉลีย่ตามจํานวนผูรอยพวงมาลยั โดยปกติ ผูรอยพวงมาลยั
ประมาณ 3 – 4 คน ใชเนื้อที่เพาะปลูกจาํนวน 1 - 2 งาน เพ่ือใหรอยพวงมาลยัใหไดพอดี ไมมีผลผลิตเสียหาย
เน่ืองจากดอกมะล/ิดอกพดุบาน มีเน้ือที่เพาะปลูกรวมทั้งหมูบานประมาณ 15 ไร 
 

การบริหารจัดการและการตลาด 
 การรอยพวงมาลัยในทุกครวัเรือนจะมีระบบการจัดการภายในครัวเรือนโดยการจายคาจางใหทุกคนท่ี
เก็บดอกมะลิ หรือดอกพุด เชน คาจางเก็บดอกมะลริาคา 30 บาทตอ 1 กโิลกรัม ดอกพุดราคา 25 บาทตอ 1 
กิโลกรัม เน่ืองจากดอกพุดมีน้ําหนักมากกวา สวนคาจางรอยพวงมาลยั โดยคิดราคาตามจํานวนพวงมาลยั ราคา
ขายพวงมาลยัพวงละ 20 บาท ในภาวะปกติครวัเรือนมีรายไดจากอาชีพนี้ประมาณ ครัวเรือนละ 8000 – 10000 
บาท ตอเดือน อาจมีรายเพ่ิมมากข้ึนในชวงเทศกาลพิเศษที่มีการใชพวงมาลัยมาก สวน ในชวงเดือน พฤศจิกายน 
ถึงเดือนธนัวาคม เปนชวงระยะเวลา 3 เดือนที่ไมมีผลผลติเน่ืองจากเปนฤดูหนาว 
 ตลาดพวงมาลยัดอกมะลิ และดอกพดุทุกครัวเรือนท่ีรอยพวงมาลัยอาจมีการนําไปสงใหผูคาพวงมาลัย
ตามส่ีแยกไฟแดงภายในจังหวัด หรือจังหวัดใกลเคียง หรืออาจนําออกมาขายเอง 
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4.2.2.2.ข.2 จังหวดัหนองคาย 
1). กลุมทอผาบานหนองควาย ตําบลวังหลวง อาํเภอเฝาไร 
ความเปนมา 

 กลุมเริ่มการทอผาจากการท่ีไดมีโอกาสเขารวมงานเปด กลุมทอผาไหมและผาฝายศูนยศิลปาชีพบาน
โชคอํานวย ตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ในป พ.ศ. 2539 เม่ือกลับมาจึงไดรวมกลุมกันเพ่ือ
ปรึกษาหารือ และไดขอสรปุวาเนื่องจากในหมูบานมีผูทีมี่ฝมือในการทอผาเชนเดียวกัน จึงไดมีการรวมกลุมกัน
จดทะเบียนจัดต้ังเปนกลุมทอผาไหมลายขิดบานหนองควาย  ในป พ.ศ. 2542 มีสมาชิกเม่ือแรกต้ังจํานวน 101 
คน มีสมาชิกทอผาประมาณ 20 คน สมาชิกที่ทอผาเปนผูสูงอายุประมาณครึ่งหนึ่ง ภายในกลุมมีสมาชิก 15 ราย
ทอผาสงที่สวนจิตรลดา และบางสวนสงใหที่กลุมทอผาไหมและผาฝายศูนยศิลปาชีพบานโชคอํานวย สินคาของ
กลุมไดรับรางวัล OTOP ระดับ 5 ดาว ประเภทผาและเครื่องแตงกาย (ผาขิด) ในป พ.ศ. 2549 นอกจากน้ี
ผลิตภณัฑของกลุมยังไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑผาไหมไทยชนิด Thai Silk (ตรานกยูง) เปนตรา
เครื่องหมาย นกยูงสีน้ําเงิน 
 

การบริหารจัดการกลุมและการตลาด 
 การดําเนินกิจกรรมของกลุมไดรับความชวยเหลือจากกรมการพฒันาชุมชน สํานักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม สหกรณจังหวดั สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัจงัหวัด (กศน.) 
โดยหนวยงานเหลาน้ีไดรวมมือกันเขามาใหการอบรมสมาชิก เรื่องการปรับปรุงลวดลาย การยอมสี (สีไมตก)  
นอกจากนี้ ภายในกลุมมีผูมีภูมิปญญา ไดมีการถายทอดความรูใหกับผูท่ีเขามารวมใหมอยางเต็มใจ 
 การกูยืมเงนิเพือ่ซ้ือเสนไหม ไดจากองคการบริหารสวนตําบลเปนเงินกูปลอดดอกเบี้ย กูในนามกลุมได
เงินมาจํานวน 100,000 บาท โดยการผอนใช 5 ป เปนจํานวนเงิน 20,000 บาทตอป  เสนไหมอีกสวนไดมาจาก
การนําตัวไหมจากศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติขอนแกน มาเล้ียงท่ีบานสมาชิกเสนไหมทั้งหมดรวมอยูท่ีกลุม 
สมาชิกกลุมรบัเสนไหมไปทอ จายคาทอเปนรายเมตร เม่ือสมาชิกทอผาเสรจ็นําผามาสงจึงจะหักคาเสนไหม 
ผูสูงอายุสามารถรวมงานไดตราบเทาที่ตองการ เนื่องจากการทอผามีลักษณะงานหลายอยางท่ีผูสูงอายุยังอาจทํา
ไดโดยไมเปนปญหา เชนการเลี้ยงไหม สาวไหม การปนเสนไหม เปนตน ผาไหมของกลุมทอตามการส่ังซ้ือ 
ผลิตไมทันขายสามารถสรางรายไดหลกัใหแกสมาชิกกลุมบางราย 
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2). กลุมทอผาฝายยอมสีธรรมชาติ บานโนนแสงทอง ตําบลวังหลวง อาํเภอเฝาไร 
ความเปนมา 

 กลุมแมบานในหมูบานนี้มีภมิูปญญาดานการทอผาฝายยอมสีธรรมชาติอยูแลว ทางกลุมเริ่มดาํเนินการ
ทอผาฝายยอมสีธรรมชาติกนัอยางจริงจังมาต้ังแตป พ.ศ. 2543 เนื่องจากกรมการพฒันาชุมชนไดเขามาแนะนําให
ไปศึกษาดูงานการยอมสีธรรมชาติที่จังหวดัหนองบัวลําภู กลุมแมบานเห็นวานาจะเปนชองทางใหมีรายไดเสรมิ
จึงไดไปศึกษาและดูงานการยอมฝายสีธรรมชาติ โดยมีสมาชิกกลุมแมบานไดรวมตัวกัน 7 คน เอาเงินมาจากการ
ขายขาวของตนเอง นํามาเปนคาใชจายในการไปศึกษา และดูงานในครั้งนัน้ โดยเสียคาใชจายคนละประมาณ 
300 บาท หลังจากไดไปศกึษาดูงานไดนาํมาใชปรับปรงุคุณภาพ และลดตนทุนการผลิต สินคาของกลุมไดรบั
รางวัล OTOP ระดับ 5 ดาว ประเภทผลิตภณัฑผาและเครือ่งแตงกาย (ฝายยอมสีธรรมชาติ) ในป พ.ศ. 2546 และ 
ในป พ.ศ. 2547 ไดรับรางวลั OTOP เชนเดยีวกัน 
 

การบริหารจัดการกลุมและการตลาด 
หลังจากกลับจากศึกษาและดงูานไดจัดต้ังกลุมและจดทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน ช่ือกลุม ทอผา

ฝายยอมสีธรรมชาติ มีสมาชิกประมาณ 50 ราย มีหุนทั้งหมด 440 หุน ราคาหุนละ 100 บาท ป 2552 มีรายได
ประมาณ  1,000 กวาบาท ไดจายคืนใหสมาชิกหุนละ 23 บาท กลุมมีสมาชิกสวนใหญอยูในวยัสูงอายุ โดยมี
สมาชิกอายุมากท่ีสุดประมาณ 46  ป และอายุมากท่ีสุดประมาณ 67 ป ทางกลุมไดรับเงินสนบัสนุนจากทาง
องคการบริหารสวนตําบลซ่ึงเปนเงินท่ีมอบใหกลุมจํานวน 30,000 บาท เพ่ือมาซ้ือวัตถุดิบ และทางกลุมเคยยมื
เงินทางองคการบริหารสวนจังหวัดมาใชในการลงทุนขณะนี้ใชคนืเงินจาํนวนดังกลาวหมดแลว ทางกลุมเปน
สถานที่ศึกษาและดูงานของเด็กนักเรียนในเรื่องการยอมผาฝายสีธรรมชาติ และสมาชิกกลุมบางรายไดรับเชิญไป
เปนวิทยากร โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง วธิีการมัดยอมผาสีธรรมชาติ  โดยไดสอนในเรื่องทางเทคนคิทําอยางไรสี
จะติดทน ทําอยางไรจึงจะประหยดัสีเพื่อลดตนทนุการผลิต สวนใหญผูเขามาเรียนรูเปนผูทอผาไดอยูแลว ใน
ดานการตลาดทาง ผาทอของกลุมผลติเปนผาทอ มือดวยความปราณีต ผลิตไมพอขาย มีคนมารับซ้ือผาทอจาก
กลุม และนําไปแปรรูป และนําไปขายตางประเทศอีกดวย 
 

ปญหาและอุปสรรค 
ผาทอของกลุมผลิตไมพอขาย เนื่องจากมีขาดวัตถุดิบเนื่องจากวัตถดุิบทีมี่คุณภาพท่ีเปนฝายแทๆ   ไมมี

ขายในทองถิ่น มีแตฝายผสม ดังนั้นจึงตองส่ังวัตถุดิบจากกรุงเทพฯ ซ่ึงตองเสียคาใชจายสูงมาก โดยทางบริษัทท่ี
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กรุงเทพ ฯ จะกําหนดจัดการสงใหตามปรมิาณการส่ังซ้ือจํานวนมากๆ เทานั้น ทางกลุมไมมีเงนิทุนเพียงพอท่ีจะ
ส่ังซ้ือวัตถุดิบจํานวนมากมาใชในการผลิตไดจึงทําใหการผลิตไมอาจทําไดอยางตอเน่ือง ทางกลุมยังขาดความ
ม่ันใจในการกูยืมเงินจาํนวนมากมาลงทุน ไมแนใจวากลุมจะมีความสามารถในการบริหารจดัการที่ทําใหม่ันใจ
ไดวาสามารถสงคืนเงินใหกบัแหลงเงินกูได เนื่องจากเงินจํานวนมากไมมีคนกลาทีจ่ะรับผดิชอบ จึงทําใหไม
สามารถตัดสินใจเรื่องการกูยืมเงินมาลงทุนได 

 
3). กลุมวิสาหกจิชุมชนตดัเย็บเส้ือผาสําเรจ็รูป บานโคกคอน อําเภอทาบอ 
ความเปนมา 
กลุมตัดเย็บเส้ือผาสําเรจ็รูป เริ่มในป พ.ศ. 2543 เปนกลุมอาชีพเย็บกางเกงสงที่อุดรธานีและกรุงเทพ ฯ มี

สมาชิกกลุมเปนแมบานประมาณ 30 คน งานของกลุมเปนการรับจางเย็บกางเกง ใหกับโรงงานท่ีเปนเจาของ
กิจการ โดยทางโรงงานสงผาที่ตัดเปนกางเกงเรยีบรอยแลวนํามาเย็บในหมูบาน สมาชิกกลุมมีผูทีอ่ายุ 55 – 58 ป 
ประมาณ 10 – 15 คน อายุประมาณใกลๆ 60 ป อาจตองหยุดเพราะตามองดายไมคอยเห็น  
 

การบริหารจัดการ และการตลาด 
 กลุมน้ีเริ่มจากผูที่อยูในหมูบานเคยไปเย็บผาอยูที่บรษิัท เปนคนมีฝมือในการเย็บผา เม่ือลาออกเพ่ือ
กลับมาอยูบาน  ทางเจาของบริษัทไดติดตอขอใหนําผามาเย็บที่บานจึงไดเริ่มดําเนินกิจการ ในระยะแรกทางกลุม
ไดเริ่มทําเพยีงหมูบานเดียว ตอมาไดขยายออกไปอีกประมาณ 4 – 5 หมูบานในตําบล โดยเลือกผูที่เปนญาติ หรือ
คนรูจกักนัที่มีฝมือดีมาชวยกนัทํา โดยสมาชิกมารับผาจากทางกลุมไปเย็บที่บานของสมาชิกแตละราย (กางเกง 1 
ตัว ประกอบดวย ผาตัดเปนกางเกงสําเร็จรปู ช้ินสวนท่ีเปนกระเปา และซิป เปนของบริษัท สวนตะขอ ปายบอก
ขนาด ดาย ผาอัดแข็งใสขอบ ผูเย็บจะตองจัดซ้ือเอง) โดยผูเย็บไดคาจางเย็บกางเกงตัวละ  10 บาท สําหรับกางเกง
สําเร็จรูปท่ีเย็บแลว ประธานกลุมเปนผูจัดการรับ และสงใหบริษัทโดยรถทัวร ทุกๆ สัปดาห สัปดาหละประมาณ 
900 ตัว โดยประธานกลุมจะไดรับคาบรหิารจัดการตัวละประมาณ 3 บาท รวมทั้งรับจางเย็บผาดวย สวนใหญ
สมาชิกกลุมเย็บผาเปนอาชีพเสริม มีรายไดประมาณเดือนละ 2000 – 3000 บาท แตบางรายมีเวลาเยบ็ไดมากอาจ
ไดถึงเดือนละประมาณ 7000 บาท งานของกลุมทําไดตลอดป คําส่ังซ้ือข้ึนอยูกับทางบริษัท  ทางกระทรวง
อุตสาหกรรมไดใหการสนับสนุนโดยการยืมจักรเย็บผามาใชฟรี แตถาจกัรเสียทางผูเย็บผาตองจายคาซอมแซมเอง 
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4). กลุมสตรีบานหนองกก ตาํบลบานถอน อําเภอทาบอ 
 ความเปนมา และการบริหารจัดการการตลาด 
 กลุมสตรีบานหนองกกรวมตัวกันจัดต้ังกลุมเม่ือป พ.ศ. 2546 เปนกลุมท่ีทํางานตามการส่ังซ้ือไมถักไว
กอนเน่ืองจากสินคาอาจไมเปนไปตามสมยันิยม มีสมาชิกกลุมประมาณ 20 คน การถกัโคเชรเปนงานท่ีสามารถ
ทําไดทุกๆที่ ทางกลุมไมมีสมาชิกที่เปนผูสูงอายุ ผลิตภณัฑของกลุมไดรับรางวัล OTOP ระดับ 2 ดาว 
 

5). กลุมจักสานเขงปลาทู บานดอนเมือง ตาํบลโคกคอน 
ความเปนมา  
กลุมจักสานเขงปลาทูผลิตภณัฑจักสานเขงปลาท ูฝมือประณีต สวยงาม แข็งแรง สะอาด ไมข้ึนรา กลุม

นี้ประกอบอาชีพสานเขงประมาณป พ. ศ. 2530 เม่ือป พ. ศ. 2546 ไดจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน เปนสินคา 
OTOP  ทางกลุมมีสมาชิกประมาณ 20 คน ที่ผลิตสินคาใหกลุมเปนประจํา สมาชิกกลุมมีทุกเพศ และทกุวยัโดยมี
ผูสูงอายุอยูบาง  
 

การบริหารจัดการการตลาด 
สําหรับคนท่ีเปนสมาชิกหากขายของยังไมไดเงินในทันทีแตมีความจําเปนในการใชเงินสามารถยืมเงิน

จากประธานกลุมนําไปใชกอน และนํามาใชเม่ือขายสินคาไดเงินแลว วัตถุดิบ (ไมไผ) สามารถตัดไดจากใน
หมูบานหรือบานใกลเคียง ราคาขายตามขนาดของเขง เขงใหญราคา 1 บาท  เขงเล็กราคา 60 สตางค  มีพอคา
ประจํามารับซ้ือถึงในหมูบาน สมาชิกแตละคนทําเขงเฉลีย่วันละไมเกิน 200 เขง มีรายไดเดือนละประมาณ 2,000 
– 3,000 บาท ราคาเขงเปนเชนน้ีมาเปนระยะเวลานานหลายปแลว สําหรับการตอรองเพ่ือขอข้ึนราคา ทางกลุม
เคยมีการรองขอพอคาขอข้ึนราคาแตไมเปนผลสําเรจ็ เน่ืองจากพอคาเห็นวาถาทางกลุมข้ึนราคาจะไปรับสินคา
จากที่อ่ืน แตอยางไรก็ตามอาชีพจักสานเขงนับวาเปนรายไดเสริมของคนในหมูบาน     
 

4.2.2.2.ข.3 อภิปรายผลผลการศึกษา  
 ผลจากการศึกษารูปแบบของกลุมอาชีพในเขตชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี และ
หนองคาย  โดยเฉพาะในบางกลุมอาชีพมผูีสูงอายุเขารวมกลุมอยูดวย พบวาบางกลุมอาชีพมีรูปแบบท่ีนาสนใจ 
ซ่ึงอาจนํามาปรับใช หรือขยายผลเพื่อสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ ในกลุมอาชีพของโครงการ OTOP ได ผล
จากการวิเคราะหขอมูลกลุมอาชีพทั้ง 2 จังหวัด มีประเด็นตางๆท่ีนาสนใจ ดังตอไปนี้ 
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1) กลุมอาชีพที่จดทะเบียน 
การรวมตัวของกลุมอาชีพทกุๆ กลุมที่จดทะเบียน ดําเนนิงานโดยคณะกรรมการบริหารกลุม สามารถใช

สิทธิบางอยางในฐานะกลุม เชน การกูเงิน หรือการขอรบัการสนับสนุนบางอยางจากหนวยงานภาครัฐ เชนการ
อบรม ทําการตลาด ประธานกลุมสามารถใหรายละเอียดเรื่องการบรหิารจัดการของกลุม เชนจํานวนสมาชิก 
แหลงกูยืมเงินมาลงทุนในกลุม สวนใหญหนวยราชการตางๆมาแนะนําใหเสนอขอความชวยเหลือในนามกลุม
อาชีพ  

2) ความเชื่อม่ันในการบริหารจัดการกลุม 
ในบางกลุมอาชีพขาดความเชื่อม่ันในการบริหารจัดการกลุม โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องการเงิน เพราะ

เห็นวาเปนเรื่องที่เกินความสามารถ และไมอยากรับผดิชอบในดานการบริหารจัดการทางดานการเงนิ สาเหตุที่
ทางกลุมไมกลายืมเงินในนามกลุม เพราะกลัวไมมีความสามารถใชหนี้การกูยืมได และไมมีสมาชิกในกลุมคนใด
ที่จะรับผดิชอบเร่ืองการกูยมืเงิน 

3) การเขารับการฝกอบรม/ การดูงาน 
กลุมอาชีพทีไ่ดสัมภาษณจะมีหนวยงานภาครัฐเขาไปแนะนํา หรือเสนอการฝกอบรมใหแกกลุม การ

ฝกอบรม แบงไดเปน 2 รูปแบบไดแก การฝกอบรมสําหรับหมูบานท่ียังไมมีการจัดต้ังกลุมอาชีพ และการ
ฝกอบรมฟนฟูสําหรับกลุมอาชีพท่ีจัดต้ังแลว  

3.1) การฝกอบรมสําหรับหมูบานท่ียังไมมีการจัดต้ังกลุม  
การฝกอบรมดงักลาวเปนการจัดฝกอบรมของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ เชน 

หนวยงานระดบักรมตางๆ ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน เม่ือผูเขา
รับการอบรมจบหลักสูตรการอบรม ผูเขารับการอบรมรวมตัวกันการจัดต้ังกลุมอาชีพอยางเปนทางการเพ่ือรับ
สิทธิ และประโยชนในฐานะของกลุมอาชีพ สวนการดาํเนินงานของกลุมข้ึนอยูกับความสามารถในการบริหาร
จัดการ และภาวะผูนําของประธานกลุม และการมีสวนรวมของสมาชิกกลุม ในบางกลุมอาจมีสมาชิกเม่ือแรกต้ัง
มาก แตเม่ือกาลเวลาผานไปอาจเหลือเพียงสมาชิกเพยีงจํานวนหน่ึงเปนสมาชิกที่ยังคงทํางานอยูกับกลุมอาชีพ
หลังจากผานการอบรมแลว อยางไรก็ตามจากการพดูคุยกับบางกลุม พบวาในแตละกลุมจะมีการบริหารจัดการ
ภายในกลุมเพ่ือแบงงานใหสมาชิกโดยอาจอยูในรูปของการแบงงานกลบัไปทําท่ีบาน และนําผลผลิตกลับมา
สงคืนที่ประธานกลุม วิธนีี้ใชในกรณีกลุมอาชีพทอผา หรือตัดเส้ือผา อีกวธิีหน่ึงคือการไดมาทํารวมกัน ณ จุด
ศูนยรวมของกลุม ซ่ึงสวนใหญเปนบานของประธานกลุมอาชีพนั้นๆ 
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3.2) การฝกอบรมฟนฟูสําหรับกลุมอาชีพท่ีจัดต้ังแลว  
การฝกอบรมฟนฟูสวนใหญเปนท่ีนิยมกนัในหนวยงานภาครัฐทุกๆหนวยงาน โดยในแตละ

ปงบประมาณหนวยงานตางๆ จัดสรรงบประมาณตามภารกจิหลักใหกลุมอาชีพตางๆ ไดเขารับการอบรมโดยใช
งบประมาณของแตละหนวยงาน โดยมีรปูแบบเดียวกนัทุกๆ หนวยงานตาง ๆ มอบหมายใหทางชุมชนรวบรวมผู
ที่สนใจเขาอบรมตามจํานวนเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรในแตรุน และแตละป จัดการอบรม ณ สถานที่ใด
ที่หนึ่งอาจเปนในโรงแรม หรือท่ีศูนยถายทอดเทคโนโลยี ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร มีระยะเวลา
ต้ังแต 1 – 3 วัน ท้ังนี้ แลวแตหลักสูตร เม่ือจบการอบรม ผูเขารับการอบรมรับวุฒิบัตรผานหลกัสูตรการอบรม 
โดยสวนใหญไมมีการติดตามผล รวมท้ังรับฟงปญหาและอุปสรรคเพื่อการปรับปรุงในครั้งตอไป นอกจากนี้ 
การไดศึกษาดงูานในพ้ืนที่ท่ีเปนแหลงผลิตโดยตรงเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกกลุมอาชีพไดแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนทั้งสองฝาย 

4) ผลิตภณัฑของกลุมไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ 
การทีก่ลุมอาชีพไดรับมาตรฐานรองรับผลิตภัณฑ เชน มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) หรือตรา

เครื่องหมาย นกยูงสีน้ําเงิน ทําใหทางกลุมมีความม่ันใจในผลิตภัณฑของตนเองมากข้ึน อยางไรกต็าม ปญหาที่
มักพบเสมอในกลุมอาชีพทอผาที่มีมีมาตรฐาน คือการขาดวัตถดุิบในการทอ ทาํใหไมสามารถทํางานอยาง
ตอเนื่องไดตอเน่ือง  

5) สมาชิกกลุมเปนหญิงมากกวาชาย 
สมาชิกกลุมอาชีพสวนใหญเปนผูอยูในกลุมแมบานมากอน สมาชิกกลุมจึงประกอบดวยเปนหญิงที่มี

ครอบครวัเปนสวนใหญและ อายรุะหวาง 30 – 60 ป กลุมอาชีพทอผาสมาชิกกลุมมักเปนหญิง สวนกลุมอาชีพจัก
สานมีทั้งชาย และหญิง ผูสูงอายุสวนใหญอยูในกลุมทอผา   

6). ปจจยัเอ้ือตอความสําเร็จในการดําเนินการของกลุมอาชีพ 
กลาวโดยสรุป จะเห็นไดวาในทุกกลุมอาชีพมีปจจัยหลักตางๆ ที่เอื้อใหประสบผลสําเร็จในการ

ดําเนินการ ไดแก การผลิตผลิตภณัฑทีแ่สดงถึงการใชภมิูปญญาไทย การใชวัตถุดิบจากทองถิ่นทําผลิตภณัฑ การ
ไดมีโอกาสศึกษาดูงาน เพ่ิมพูนทักษะ การรวมตวัเปนกลุมอาชีพ การบริหารจัดการ และเครือขาย ผลิตภณัฑ
ไดรับการรับรองมาตรฐาน และ การตลาดของผลิตภณัฑ ดังรายละเอียดตอไปนี ้
  6.1) การใชภูมิปญญาไทย และการใชวตัถุดิบจากทองถิน่ 
ผลิตภณัฑมีการใชภูมิปญญาไทย การใชวตัถุดิบจากทองถิ่นทําผลติภณัฑ ใชองคความรู ความสามารถ และ
ทักษะอันเกดิจากการส่ังสมประสบการณืทีผ่านกระบวนการเรยีนรู เลอืกสรร ปรุงแตง พัฒนา และถายทอดสืบ
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กันมา ซ่ึงอาจเปนที่มาขององคความรูที่เกิดข้ึนใหมท่ีใชในการผลิตเพื่อใหผลิตภณัฑท่ีไดมีคุณภาพ และไดรับ
การรับรองมาตรฐาน  

6.2) การศึกษาดูงาน  
การไดมีโอกาสศึกษาดูงานทําใหไดเรียนรูเทคนิคใหมๆ ทําใหลดตนทุนในการผลติ และยังทําใหเกิด

ความคิดที่เปนแรงบันดาลใจ ประกอบกับความต้ังใจทํางานอยางเต็มที่ของสมาชิกกลุมทุกๆคนที่ชวยผลักดนั
งานของกลุมใหกาวหนาตอไป 

6.3) การรวมตัวเปนกลุมอาชีพ การบริหารจัดการ และเครือขาย 
การรวมตัวเปนกลุมอาชีพ โดยการจดทะเบียนทําใหกลุมสามารถใชสิทธิบางอยางในฐานะกลุม เชน 

การกูยืมเงินตามหลักเกณฑทีห่นวยงานภาครัฐไดกําหนดไว การบริหารจัดการท่ีเปนระบบ ทําใหมีโอกาสในการ
ของบประมาณ ดําเนนิการในนามกลุม และไดรับการจัดการฝกอบรมเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ  และการ
มีเครือขายของกลุมอาชีพทําใหสามารถทําการผลิตเพ่ือรองรับการส่ังซ้ือไดมากข้ึน นอกจากนี้  ในหลายกลุม
อาชีพคิดวาเดมิทางกลุมคิดวาทํางานกลุมเปนอาชีพเสริม แตในปจจุบนัน้ีสมาชิกกลุมมีการผลิตกนัอยูตลอดเวลา
ตามการส่ังซ้ือจนไมมีเวลาวาง ณ ปจจุบันคิดวาเปนอาชีพหลักเพราะมีรายไดจากการขายผลิตภณัฑ มากกวา
รายไดจากการทํานา 

6.4) ผลิตภณัฑไดรับการรบัรองเปนสินคามาตรฐาน 
การทีผ่ลิตภณัฑไดรับการรบัรองมาตรฐาน เชน ผลิตภณัฑผาไหม ตรานกยูงสีนํ้าเงนิ เครื่องหมาย

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) ท่ีผลิตโดยชุมชนเพื่อชวยพัฒนาและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑชุมชน 
ตามโครงการหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภณัฑของรัฐบาล สามารถเปนใบเบิกทางไปสูการตลาดท่ีกวางข้ึนถึง
ระดับประเทศ และตางประเทศ 

                                                 
 
                                  ตรานกยูงสีนํ้าเงิน                 เครือ่งหมายมาตรฐานผลิตภัณฑชมุชน (มผช.) 
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6.5) การตลาดของผลิตภณัฑ 
การมีแหลงรับซ้ือท่ีแนนอน มีการวางแผนการผลิตสินคาที่มาตรฐานกอนการแปรรูป ทําใหสามารถ

รักษาราคาท่ีเปนมาตรฐานไวได แมวาตลาดในการแปรรูปเปลี่ยนแปลงไปผลิตภณัฑยงัคงขายไดในราคาท่ีเปน
มาตรฐาน เชน กรณผีาไหม รวมทั้ง การผลักดันสินคาท่ีมีมาตรฐานออกสูตลาดอยางจริงจงั โดยการใชกลุม
อาชีพเปนศูนยกลางในการตลาดทําใหสามารถทราบปริมาณการผลิต และการจําหนาย ทําใหการจัดการ
การตลาดเปนไปไดงายข้ึน 
  
กลุมอาชพีท่ีนาํมาเปนรูปแบบในการสงเสรมิการมีงานทํา 
 

จากผลการวิเคราะหขอมูลทําใหสามารถเลอืกกลุมอาชีพที่สามารถนํามาเปนรูปแบบในการสงเสริมการ
มีงานทําท่ีสอดคลองกับโครงการศกึษาเพือ่หารูปแบบการสงเสริมการมีงานทําแกผูสูงอายุในชนบท ตาม
วัตถุประสงค 3 ขอ ของโครงการ ดังตอไปนี้ 

1.  เพ่ือศึกษาแนวทางการสรางโอกาสหรือทางเลือกในการทํางานของผูสูงอายุในพื้นที่ชนบท 
 2. เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินการที่เหมาะสมในพ้ืนที่ชนบทสําหรับดําเนินการสงเสริมการมีงานทํา
ของผูสูงอายุที่มีความสามารถและตองการทํางานใหมีงานทําและมีรายได 
  3. เพื่อใหไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการดําเนินงานดานการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุใน
พื้นที่ชนบทในอนาคต 
 
กลุมท่ีไดรับการคดัเลอืกจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
กลุมอาชีพท่ีไดรบัการคัดเลอืกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 2 กลุม ไดแก  
1. กลุมทอผาไหมลายขิดบานหนองควาย หมู 2 บานหนองควาย เปนกลุมที่มีศักยภาพในการใชเปนรูปแบบการ
สงเสริมการมีงานทําแกผูสูงอายุในพ้ืนท่ีชนบท  
2. กลุมทอผาฝายยอมสีธรรมชาติ หมู 13 บานโนนแสงทอง  
ผลสรุปจากการจัดเทีประชาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ไดนําเสนอในหัวขอ 5.2  ข. 
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 4.2.2.ค ภาคกลาง 
 

เปนการนําเสนอขอมูลของกลุมอาชีพและชมรมผูสูงอายุในพื้นท่ี  จังหวัดสระบุรี และฉะเชิงเทรา
รายละเอียด ไดแก ความเปนมา การบริหารจัดการและการตลาด อภปิรายผลการศกึษารูปแบบของกลุมอาชีพใน
เขตชนบทของภาคกลาง ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และกลุมอาชีพท่ีนํามาเปนรูปแบบในการสงเสริมการมีงานทํา  

 
4.2.2.ค.1 จังหวัดสระบุร ี
จากการเก็บขอมูลชิงคุณภาพ พบวา ผูสูงอายุในพ้ืนทีช่นบทท่ียังคงทํางานใน 2 ลักษณะดวยกนั ทั้ง

ลักษณะสวนบคุคล และลักษณะการของรวมกลุม ไดแก 
 1.1  การทํางานในลักษณะสวนบคุคล ไดแก การประกอบธรุกิจสวนตวั/ทํากจิการของตวัเอง มีผูสูงอายุ
จํานวนหน่ึงทีป่ระกอบธรุกจิสวนตัว/ทํากิจการของตัวเอง เชน เปดรานขายของชํา ทําขนม ทํานา ทําสวน ทําไร 
เปนตน ท้ังที่ทําดวยตนเองหรือมีสมาชิกในครวัเรือนใหการสนับสนนุ  
 ยายมา (นามสมมุติ) อําเภอเสาให จังหวัดสระบรุี  มาคุยกับทีมวิจัยท่ีอบต.แหงหนึ่งในอําเภอเสาไห 
 ทํางานเปนเจาของรานขายของชําเล็กๆ ในหมูบาน จนตอนน้ีอายุ 82 ป ก็ยังไมเลิก มีลูกเปนคนซ้ือของเขาราน
ให ยายพรจะเปนคนขาย โดยเฉพาะตอนกลางวนัที่ลกูสาวไปทํางาน เธอบอกวา  
  “ไมรูสึกวาการเปดรานขายขอไมงเปนการทํางาน แตรูสึกวาเปนการพักผอนมากกวา เพราะถาไมมี
ลูกคากน็อนพักผอน พอลูกคามาก็ลุกข้ึนมาขาย ไดบรหิารจิตและสมองไปในตัว  ถาหมอนัด ไปเอายาความดนั
โลหิต ก็ปดรานไปโรงพยาบาล” ยายมาบอกตอวาถารางกายทําไมไหวใหลูกทําตอหลังลกูเกษียณอายุ 
 ลุงชิ้น (นามสมมุติ) ต.พระยาทด อําเภอเสาไห ทําอาชีพแทงหยวก ใชในงานศพไมมีรายได แนนอน มี
งานศพจึงไดทํา โดยเจาของงานจะใหครั้งละ 1,000 บาท ลุงเลาใหฟงวาอยากมีลกูหลานมาสืบทอดการแทง
หยวก แตลกูหลานก็ไมสนใจ เพราะเปนอาชีพโบราณ ขณะน้ีลุงแกมากแลว กําลังไมดีแลว 
 คุณปาจรัส (นามสมมุติ) ต.ชะอม อ.แกงคอย จ.สระบุรี อายุ 66 ป มีอาชีพหลักคือคาขายของชํา มีรายได
หักคาใชจายแลว ไดกําไรวนัละ 300 บาท ขายมา 10 กวาปแลว อาชีพเสริมคือผลิตไมกวาดออน ซ่ึงจะหาซ้ือวัสถุ
ดิบในทองถิ่น คือดอกหญาจากบนเขา กโิลกรัมละ 10 บาท เอามาตากใหแหง แลวมาฟาดดอกหญาทิ้งไป คอย
นํามาถักเปนไมกวาด โดย 1 อัน ใชเวลาทาํประมาณ 30 นาที นํามาวางขายในรานขายของชําตัวเอง ลูกคากเ็ปน
คนในหมูบาน เม่ือเขารูเขากจ็ะมาซ้ืออีก 
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 1.2  การทํางานในลักษณะของการรวมกลุม ไดแก  
1.2.1 การรวมกลุมอาชีพ 

             มีการทํางานในลักษณะการรวมกลุมอาชีพมากมายในชุมชนหรือหมูบาน โดยมีหนวยงานภาครัฐมาให
การสนับสนุนเชนพัฒนาชุมชน การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ซ่ึงจะมาชวยสอนในดานอาชีพตางๆ มี
อุตสาหกรรมจังหวัดมาใหคําแนะนําในดานการจัดต้ังโรงงาน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดย
สาธารณสุขจังหวัด มาใหการรับรองในดานคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร หนวยราชการตางๆท่ีกลาวขางตน รวมทั้ง
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด มาชวยแนะนํา/หาตลาดให สํานักงานเกษตรจังหวัด 
ใหคําแนะนําเรื่องจดทะเบียน การทําบัญชีครัวเรือน การบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังมี รูปแบบการสนับสนุน
สงเสริมในหลายรูปแบบเชนการศึกษา ดูงาน การเชิญวิทยากรมาใหการอบรม การรวบรวมองคความรูมาไวที่
ศูนยเรียนรูหรือการถอดบทเรียนรูปแบบ  เปนตน   การรวมกลุมตางๆ ในหมูบาน ไดแก 
 

กลุมนํ้าพริกสตรีรวมใจ ต.ตาลเดี่ยว อ.แกงคอย   
ความเปนมา 
 เริ่มกอต้ังในป พ.ศ. 2549 โดยต้ังเปนกลุมสตรี ปลูกกระชายมากอน ทํา 1 ไร ไดผลลผิตเพียง 2 งาน จึง

ไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากมีวัชพืชมาก ไมมีใครมาถอนหญา ขุดดิน  จากนั้นเขารับการอบรมทําน้ําพริก
นรก จากสํานักงานสหกรณจังหวัด แตขายไมดี เนื่องจากชาวบานไมนิยม เพราะพริกเผ็ดเกิน จึงคิดสูตรเอง  มี
ผลิตภัณฑคือน้ําพริกลาบ น้ําพริกแกงกะทิ นํ้าพริกแกงปา  ทําท่ีบานวันละ 6-7 ช่ัวโมง ทําครั้งละ 10 กก. 3 อยาง 
30 กก. มีสมาชิก จํานวน 17 คน ระดมทุนแรกเริ่มได 50 หุน หุนละ 100 บาท มีการจัดต้ังคณะกรรมการกลุม ที่
ประกอบไปดวยฝายตางๆ ไดแก ฝายการตลาด ฝายหาวัตถุดิบ ฝายบัญชี ทํามาประมาณ 4 ป เปนภูมิปญญาสืบ
ทอดมา ยังไมไดเขา OTOP เน่ืองจากวาประธานกลุมใสหมวกหลายใบ และอยูหลายกลุม โดยอยูกลุมโรงสี
ชุมชนดวย ไดงบอยูดีมีสุข มาทําโรงสี ไดผลิตภัณฑเปนขาวหอมมะลิ นอกจากนี้ยังเปนประธานกองทุนเงินลาน 
ประธานกขคง. และประธาน อสม. ทําใหมีหลายงาน มาก มีสหกรณจังหวัดมาสนับสนุนดานซ้ือวัตถุดิบ การทํา
โรงเรือน ผลิตภัณฑขายดีข้ึนเรื่อยๆ อบต.จึงสนับสนุนเครื่องบดพริก และอุปกรณในการปรุงอีกหลายอยาง อยาก
ถายทอดภูมิปญญาดานการทํานํ้าพริกแตไมมีนักเรียนมาเรียน หรือไมมีใครมาเรียนรู เน่ืองจากเปนงานท่ีเหน่ือย 
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การบริหารจัดการและการตลาด 
ประธานกลุมเปนผูบริหารจัดการ มีฝายทําบัญชีที่เปนลายลักษณอักษร โปรงใส ตรวจสอบได  ใชความ

จริงใจในการบริหาร มีฝายการตลาดในการหาตลาด ใชแนวคิดลูกคาเปนแขกท่ีดีของเรา สินคาสวนใหญนําไป
ขายตามรานอาหาร รานคาของชํา สถานที่จัดโตะจีน งานบวช งานแตง รายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 12,000-
15,000 บาท ผูสูงอายุทําหนาที่สับตระไคร กก.ละ 5 บาท ขา กก.ละ 20 บาท  ปอกหอมกก.ละ 10 บาท รายได
ของผูสูงอายุวันละประมาณ 80-100 บาท/คน ใชวัตถุดิบในทองถิ่น ผูนํามีศักยภาพ กลุมจึงยั่งยืนและเติบโตได 

 
กลุมทอผา ต.ตาลเดี่ยว  อ.แกงคอย  
ความเปนมา 
กอต้ังกลุมในป พ.ศ. 2537 จดทะเบียนเปนสินคา OTOP ในป พ.ศ. 2544  มีสมาชิกประจําทั้งหมด 10 

คน  เปนผูสูงอายุทั้งหมด ท่ีเหลือเขาๆ ออก ไมแนนอน ทําเปนอาชีพเสริม อาชีพหลักคือทํานา รายไดหลักจึงมา
จากการทํานา เพราะอาชีพเสริมไมสามารถเลี้ยงชีพได พอวางจากการทํานา รุนปา ๆ ก็จะอยูบานเฉยๆ จึง
รวมกลุมกันทอผาขาวมา นําไปขายตามงานท่ีจังหวัด อําเภอ งานที่มีสินคา OTOP นัดมาก็จะนําไปขาย นําการตัด
เย็บเขามาผสมดวย แตรสนิยมคนในหมูบานนิยมซ้ือผาช้ิน ไมนิยมผาถุง คาตัดชุดจะแพง เด็กรุนใหมไปซ้ือ
สินคาตามหาง ผลิตภัณฑมีทั้งผาถุง ผาขาวมา และทอผาพ้ืนขาย  ประธานเคยไปดูงานที่บานหม่ี จังหวัดลพบุรี 
ชัยภูมิมาแลว โดยอบต.ใหการสนับสนุนงบประมาณ คนในครอบครัวก็ไมใหการสนับสนุน เนื่องจากผูสูงอายุมี
บทบาทเปนแมบาน บางคนเลี้ยงหลาน จึงมีงานหลายอยาง ไมสะดวก ทําต้ังแต 3 โมงเชา-5โมงเย็น ถางานเรงก็
ทําถึงกลางคืน พอถึงฤดูทํานาก็หยุดกิจกรรมตรงน้ีไปเลย เก็บเกี่ยวเสร็จคอยมาทํา เด็กในหมูบานที่ไมไดเรียนก็
เขากลุมมาทําตรงน้ีดวย 
 

การบริหารจัดการและการตลาด 
ปจจุบันยังไมมีฝายการตลาด ผลิตแลวไมรูจะนําไปขายท่ีไหน ทําใหขายไดบางนิดๆ หนอยๆ เพราะคน

ไมคอยนิยม  มีศูนยทอผาของราน ในการนําสินคามาวางจําหนาย รายไดตนทุนเก็บไว กําไรนํามาแบงกัน  กลุม
ไมโต ทําใหสมาชิกยอทอ เพราะคิดวาสวนแบงมีนอย สมัครงานโรงงานดีกวา ความยั่งยืนของกลุมก็จะมีอยู
ตอไป แตกลุมจะไมโตข้ึน 
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กลุมปลูกตนเตย ต.บานยาง อ.เสาไห  
ความเปนมา 
ไดรับงบประมาณจากโครงการอยูดีมีสุขของรัฐบาล ในป พ.ศ. 2550  โดยมีสมาชิกของหมู 14 ครัวเรือน

ละ 1 คนเปนสมาชิก รวมประมาณ 30 คน เปนคนหลายวัยรวมกัน ใชที่ดินที่เปนของสมาชิกใชเชาปลูกประมาณ 
2 ไร คาเชาปละ 2,000 บาท ประธานกลุมเปนผูสูงอายุ  ผลิตภัณฑ นําเตยมาทําดอกไม ทําขนม ทําเตยแหง ใช
เวลาทําวันละประมาณ 2 ช่ัวโมง 2 วันตัดตนเตย 1 ครั้ง นํามาใสถุง ๆ ละ 100 ตน เปนเงิน 40 บาท อาทิตยละ 
3,000 ตน เทากับ 30 ถุง ตอ 1 วันพระ ในชวงเทศกาลจะขายดี การกําเตยไมยุงยาก ใชเวลาไมมาก กลุมมีรายได
ประจํา สมํ่าเสมอ และตอเนื่อง 

สวัสดิการ สมาชิกมีหุนทุกหลังคาเรือนไมเกิน 5 หุน คาแรง จายเดือนละคร้ังข้ึนอยูกับวาจะขายไดเทาไร 
ทําเปนรายไดเสริม  

หนวยงานท่ีสนับสนุน ในป พ.ศ. 2551 พัฒนาชุมชน สํานักงานเกษตรอําเภอ/จังหวัด มาอบรมเกี่ยวกับ
การปลูกพืชเศรษฐกิจ ตนเตย อบต.บานยาง พาไปทัศนศึกษาปละครั้ง สนับสนุนงบประมาณ แจกเบี้ยยังชีพ 
ทําอาหารเลี้ยง ออกกําลังกาย ตรวจสุขภาพ แนะนําใหปลูกพืชสวนครัว ทําตนกลามาแจก 

 
การบริหารจัดการและการตลาด 
มีคณะกรรมการกลุม ประกอบดวยประธาน รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ ฝายการตลาด ผูควบคุม

และตรวจสอบ ตัวแทนของประชาชน จัดทําบัญชี จัดซ้ือจัดจาง ควบคุมและตรวจผลงาน และกรรมการอีก 7 คน 
ฝายการตลาดจะนําผลิตภัณฑไปสงตามรานดอกไมที่บูชาพระ มีรถไปสงบริเวณรอบ ๆ ตําบลและตําบล
ใกลเคียง วิธีการจัดหาตลาด ตอนแรกมีปญหา เนื่องจากสินคายังไมมีคุณภาพ ฝายการตลาดเปนผูท่ีมีความรูและ
ประสบการณในการปลูกเตยมากอนและ เคยไปดูงานในหมูบานขางๆ การตลาด ใชหลัก มีคุณภาพ ตรงตอเวลา 

 
กลุมโรงสีขาว ต.บานยาง อ.เสาให 
ความเปนมา 
กอตั้งในป พ.ศ. 2551  มีสมาชิก 10 คน เปนผูสูงอายุ 3 คน ไดรับงบประมาณจากโครงการ SML 

100,000 บาท ซ้ือเครื่องสี เครื่องตัด ผลิตภัณฑ เปนขาวมันปู ขาวหอมมะลิ ขาวชัยนาท บรรจุถุงใหญ 5 กก. ถุง
เล็ก 1 กก. ขาวมันปู ถุงใหญ 100 บาท ถุงเล็ก  40 บาท ขาวชัยนาท ถุงใหญ  380 บาท ถุงเล็ก  40 บาท ขาวหอม
มะล ถุงใหญ 400 บาท ไมมีถุงเล็ก  ใชเงลาทําวันละ 4-5 ช่ัวโมง อาทิตยหน่ึงพัก 1 ครั้ง วัตถุดิบ ไปซ้ือขาวที่เขา
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ทํานามาจางตาก แลวใสกระสอบเก็บ ถึงเวลานํามาสี  ไดคัดเลือกเปนหมูบานดีเดนและผูใหญบานดีเดนดานการ
อนุรักษทองถิ่น ทําโรงสี 

หนวยงานท่ีใหการสนับสนุน อบต. พาไปดูงานที่สุพรรณ  และวิหารแดง ดูโรงสี ดูสวน ท่ีไปดูงานมาก็
ลองมาทําดู  

 
การบริหารจัดการและการตลาด 
ชวยกันหมด ใครอยู ใครขาย มีรายไดเพ่ิมข้ึนบางแตไมมาก ไดมาก็เขากลุม สมาชิกลงหุนคนละ 10 บาท  

มีอบต.บานยางใหการสงเสริมตลอด 
 
4.2.2.2.ค.2 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จากการเก็บขอมูลชิงคุณภาพ พบวา ผูสูงอายุในพ้ืนทีช่นบทท่ียังคงทํางานใน 2 ลักษณะดวยกนั ทั้ง

ลักษณะสวนบคุคล และลักษณะการของรวมกลุม ไดแก 
 
การทํางานในลักษณะสวนบุคคล 
ลุงสมชาย (นามสมมุติ) อยูอําเภอราชสาสน อายุ 72 ป ทํานา 30 ไร สาเหตุที่ตองทํานามาจนถึงปจจุบันนี้

ก็เพราะเสียดายไมอยากท้ิงนาใหรกรางวางเปลา เคยแปลงที่นาเปนสวนมะมวง ในชวงมะมวงเขียวเสวยราคาดี 
พอมะมวงมีคนปลูกเยอะราคาตก ตนแกใหผลผลิตนอย ก็เลยโคนมะมวงเปนนาอีกในชวงที่ขาวราคาดี ลุง
สมชายบอกวาปจจุบันทํานาไมยาก เพราะเปนสมาชิกกลุมเกษตกร การทํานาสวนใหญจะจางคนที่มีเครื่องจักร
มาทําต้ังแตการไถ หวานขาว และเก็บเกี่ยว สวนการใหปุย ดูแลวัชพืช ลุงสมชายจะทําเอง พอถึงฤดูเก็บเกี่ยว ก็
จางรถเกี่ยวขาวมาเกี่ยวและสีขาวให  มีพอคามารับซ้ือเลย โดยไมตองมียุงฉางเก็บขาวใหยุงยาก ปไหนขาว
ไดผลดีก็มีเงินเหลือเก็บ แตถาปไหนไดผลนอยก็อาจขาดทุน เปนหนี้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) 
แตก็พอใจในอาชีพนี้ 
 
 ปาพร (นามสมมุติ) อายุ 63 ป อยูอําเภอบางน้ําเปรี้ยว ทําขนมไทยพ้ืนบานทุกชนิดขาย เชน ขนมใสไส 
ขนมกลวย และขาวเหนยีวมะมวง มาต้ังแตหลังแตงงาน เริ่มจากการขายใหคนในหมูบานจนมีช่ือเสียง ลองเพิ่ม
ประเภทขนมและปรับใหตรงตามความตองการของตลาด จนกระท่ังทําขาวเหนียวมะมวงซ่ึงจังหวัดฉะเชิงเทรามี
ช่ือเสียงในการปลกูมะมวงอยูแลว และทําน้ําปลาหวานจนมีช่ือเสียงโดงดัง จากการไดรับรางวลัในการประกวด
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ระดับจังหวดัและภาค มีลกูสาวท่ีมาเรียนในมหาวิทยาลัยดังในกรุงเทพชวยหาตลาดให ทําใหนํ้าปลาหวานมี
ตลาดคอนขางกวางสงมาขายถึงกรุงเทพ ลกูคาที่เพิ่มข้ึนจะเปนลักษณะปากตอปาก ปจจุบันปาพรยังทําอยูโดยมี
สามีเปนกําลังสําคัญในการหาวัตถุดิบ ประชาสัมพันธ และขับรถนําสินคาไปสงตลาด/ลูกคา สวนลูกๆไปเรยีน
หนังสือตางจังหวัดหมด จึงขาดแรงงานในครัวเรือนไป ปาพรบอกวา “ตอนน้ีทําไมมากเหมือนแตกอน เพราะ
ลูกๆเรียนจบเกือบหมดแลวหมดแลว” 
 

1.2.1 การทําธุรกิจขนาดเล็ก ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ําเปรี้ยว 
 ปาศรี (นามสมมุติ) เจาของธุรกิจ “เกร็ดน้ําสมโชกุน” เดิมก็รับหวานเย็นบรรจุถุงขายตามโรงเรียนมา
กอน พอรัฐบาลสงเสริมธุรกิจ SME จึงไดรับเงินกูมาซ้ือเครื่องจักร ทําโรงงานเล็กๆ ในหมูบาน ไดรับอนุญาต
จากอุตสาหกรรมจังหวัด และผานการรับรองจาก อย. ผลิตเกร็ดน้ําสมโชกุน โดยใชวัตถุดิบ (สม) จากที่อื่น เดิม
เคยวิ่งรถไปซ้ือที่ตลาดไทย ในกรุงเทพฯ ปจจุบันมีหางใหญในจังหวัด ก็เลยส่ังจากท่ีนี่ กระบวนการผลิตท้ังหมด
ในการค้ันน้ําสมปนน้ําสมกับน้ําแข็งใหเปนเกร็ด จนกระทั่งบรรจุลงในแกว พลาสติค ทุกข้ันตอนใชเครื่องจักร
หมด สวนการขนสงไปสูผูบริโภค เชน โรงเรียน รานคาทั้งในและนอกหมูบานใชแรงงานของลูกๆ และหลาน 
แรงงานท่ีเปนคนในหมูบาน ปจจุบันก็ผองถายงานไปใหลูก เพราะอายุมากแลว คือเกือบ 70 ป ลูกอยากให
พักผอนแลว 

 
1.2.2 กลุมอาชพี 
กลุมเขาสัตวแกะสลกั ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ําเปรี้ยว  
ความเปนมา 
กลุมเกิดข้ึนจากรุนพอแมท่ีถายทอดภูมิปญญาดานการแกะสลักและเพ่ิมคุณคาใหกับวสัดุที่เหลือใช มาสู

รุนลูก  ประธานกลุมเลาใหฟงวา 
“เห็นมาต้ังแตเกิด ซึมซับมาต้ังแตเดก็จนอยูในใจ” 
ปจจุบันมีสมาชิกกลุม 9 คน มีผูสูงอายุ 3 คน  มีความสัมพันธเปนเครือญาติกนัหมด กลุมจดทะเบียนเปน

สินคา OTOP 3 ดาว ในป 2549 ประเภทของตกแตง โชว จากการนําวัตถุดิบจาก ทองถิ่นมารวมกับประสบการณ
จากภูมิปญญาชาวบาน ทองถิ่น มีความสวยงาม ลวดลาย หลากหลายรปูแบบ เชน ปลาโลมา นกฮูก นกคุม วัว 
กระทิง นกอินทรีย ยรีาฟ นกพีรี ปลาเงินปลาทอง ประธานกลุมเลาใหฟงวา 
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“เขาสัตวเปนวัสดุที่เหลือใช นํามาใชประโยชนเพื่อใหเกดิความสวยงาม เปนการใชภมิูปญญาในการ
แกะสลักเพื่อใหเกิดงานท่ีสวยและสามารถสรางเปนรายไดใหกับชุมชนได” 

หนวยงานท่ีใหการสนับสนนุ  ธกส.  ชวยเงินทุนหมุนเวยีน สํานักงานพัฒนาชุมชนชวยขายของ  
ออกบูธ อบต. ไมคอยมีบทบาทเทาไร ความตองการการสนับสนุนจากภาครฐั ดานทนุ และดานการตลาด  เงินกู
เพ่ือการประกอบอาชีพ เชน ซ้ือมอเตอร มีตนทุนสูง ปจจุบันใชเงนิทุนหมุนเวียนของการสงงาน 

ประธานกลุมและสมาชิกลุมผัดเปลี่ยนกันเขารับการอบรมเก่ียวกับเรื่องการผลิต การจัดการทุน การตลาด 
การวางแผน และไปดูงานของกลุมทํามีดทีอ่รญัญกิ อยุธยา เพื่อที่จะนําเรื่องการบริหารจัดการมาปรบัใชในกลุม  
มีการพฒันาศักยภาพกลุม โดยจัดไปดูงานปละ 2-3 ครั้ง ดานการขยายกลุม เปนงานยาก เพราะเคยมีคนมาศึกษา
แลวก็หยดุ ไมมีใครจะมาอีก เปนงานทีล่ะเอียด พิถีพถิันมาก หลายข้ันตอน   เปนอาชีพที่คนทําตองมีใจรัก เปน
งานที่ตองใชความอดทนมาก 

 
การบริหารจัดการและการตลาด 
ประธานเปนคนหาตลาดเอง มีคนแนะนํามาก็ติดตอเขาไป มีเครือขายกบัรานประจําท่ีกรุงเทพฯ  

พยายามหาตลาดไปเรื่อยๆ โดยการเพิ่มผลติภัณฑเปนพวกเครื่องลาง ของขลัง  ทําใหมี Order มาก ทําไมทัน 
บทบาทหนาที่ แตละคนทําหนาท่ีไมเหมือนกัน เหมากันคนละช้ิน รายไดแตละคนเฉลี่ยตอเดือน 7,000-8,000 
บาท/คน แลวแตหนาท่ี งานเบาหนอยกร็องลงมา ประมาณ 3,000-4,500 บาท เปนรายไดท่ีสมํ่าเสมอ   จึงทําเปน
อาชีพหลัก 

กลุมลูกประคบ ต. ทาไข อ.เมือง (อยูในเขตชนบท) 
ความเปนมา 
กลุมต้ังมาประมาณ 7 ป  สมาชิกกลุม  15 คน  เปนผูสูงอายุ 5 คน ประเภทสินคา ไดแก ลูกประคบ

สมุนไพรอบ บํารุงผิว อบไอน้ํา กลุมเกิดโดยเปนความคิดของลูกชาย  ซ่ึงเรียนทางดานน้ี เห็นคนคลอดบุตรใชอยู
แลว จึงนํามาเพิ่มเติมทําใหแหง มีสวนผสม ไดแก ไพร ตระไคร ผวิมะกรูด ใบมะขาม การบูร และเกลือ ตอมา
กลุมจดทะเบียนไดมาตรฐานผลิตภณัฑชุมชน (มผช.) ประมาณ 5 ป เปนสินคา OTOP 2 ดาว หนวยงานที่
สนับสนุน อบต. สนับสนุนตูอบสมุนไพร พัฒนาการอําเภอ มาสนับสนุนเรื่องการเขา OTOP แตไมหาตลาดให 
เอาไปวางขายเอง อบต. สนับสนุนเรื่องการสงเสริมอาชีพที่เปนกลุม เชน กลุมแมบาน ปญหาและอุปสรรค ไดแก 
เรื่องการตลาด 
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การบริหารจัดการและการตลาด 
สงไปขายทีก่ระทรวงสาธารณสุข โดยลูกชายเปน แพทยแผนไทย แพทยทางเลือกทีก่ระทรวงสาธารณสุข 

อยูนนทบุรี เอาไปวางทีร่าน  รายได ไมสมํ่าเสมอ ไมไดทุกเดือน หมดเรว็ก็ส่ังเร็ว ส่ังทีละ 40 ชุด บางทีก็เวนไป 
3 เดือน แลววาจะขายหมด อยากใหหนวยงานชวยเหลือเรื่องการตลาด  

 
กลุมทําน้ําปลา ต.ดงนอย อ.ราชสาสน  
ความเปนมา 
กอต้ังมาต้ังแตป พ.ศ. 2550 ไดงบโครงการอยูดีมีสุขดานอาชีพการทําน้ําปลา  เดิมทีไมมีความรูเรื่องทํา

น้ําปลาเลย หมักแลวตองทิ้งไปเลย ใชปลากระตัก หมัก 2 ป  ลมลุกคลกุคลานมาตลอด  สมาชิกกลุม 15 คน เปน
ผูสูงอายุ 5 คน วัยแรงงาน 10 คน หนวยงานที่ใหการสนับสนุน สํานักงานปลัดอําเภอ ใหงบยุทธศาสตรอยูดีมีสุข 
จัดสรรให 3 ปท่ีผานมา ประมาณ 60,000 บาท นํามาซ้ือโอง ซ้ือปลา ทําโรงเรือน  ปจจุบันไดไปซ้ือสูตรน้ําปลา
จากโรงงานประมาณ 2 0,000 บาท นํามาปรับปรุงกับหัวน้ําปลาจากระยองมาผสมกัน  ไดรสชาดกลมกล่ิมมีกลิน่
หอม เปนสูตรของเราเอง นําไปขายในพ้ืนที่ นอกพื้นที่ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) รานคาชุมชน
ในหมูบาน ขณะนี้การผลิตนํ้าปลายังไมมีเครื่องจกัร ทําดวยมือ แต Order เยอะมาก ผลิตไมทนั ทําเปนอาชีพ
เสริม ประธานกลุมเลาถึงรายไดวา 

“เปนอาชีพท่ีมีรายไดสมํ่าเสมอ ใครๆกต็องกิน ขายไดตลอด ม่ันคงมาก” นํ้าปลาเปนอาหารหลักของ
คนไทย” 

ปญหาและอุปสรรค 
ในการดําเนินงาน เดิมทีใชขวดแกว มีปญหาเรื่องงบประมาณ จึงเปลี่ยนไปใชขวดพลาสติก  แตตองซ้ือ

ทีละจํานวนหมื่นใบข้ึนไป ทางกลุมไมมีงบประมาณ อบต.ตอยอดโดยการใหงบสนบัสนุน กําลังขอโรงเรือน 
ขออย. ดูแลเรือ่งการตลาด ใหสิทธิพิเศษแกกลุมท่ีผลิตนํ้าปลาในการนาํไปขายที่อบต. คิดราคาถูก หรือไปน่ังขาย
ฟรี นอกจากน้ียังมีปญหาเรือ่งวัตถดุิบ เพราะต.ดงนอย. ไมไดอยูติดกบัทะเล ตองไปซ้ือปลากระตักจากแพบาง
ประกงอยูไกล 

 
การบริหารจัดการและการตลาด 
ประธานกลุมเปนคนหาตลาด ลงทุนโฆษณาทางวิทยุและส่ิงพิมพ ไดรับการอบรมเกี่ยวกับโครงการทํา

บัญชี แผนการตลาด การบริหารเชิงธรุกจิ บรรจภุัณฑ โครงการตามแนวพระราชดาํริ เศรษฐกิจพอเพียง โดย
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ในชวง 1 ป เขารับการอบรมประมาณ 40-50 ครั้ง นอกจากนี้ อบต.ดงนอยชวยสงเสริมดานการตลาด โดยให
สิทธิพิเศษแกกลุมในการนําสินคาไปขายในสถานท่ีของอบต. 

 
4.2.2.ค.3  อภปิรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษากลุมอาชีพเขตชนบทในภาคกลาง จังหวดัสระบรุี และฉะเชิงเทรา พบวา ผูสูงอายุภาค
กลางโดยเฉพาะผูสูงอายุชายท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรามีการประกอบอาชีพอิสระการทํางานในลักษณะสวนบุคคลคือ
การทํานา/งานในภาคการเกษตรเปนสวนใหญ เนื่องจากจังหวัดสระบุร ี และฉะเชิงเทราเปนพ้ืนที่ปลูกขาวที่ใกล
กรุงเทพที่สุด ทั้งในลกัษณะท่ีเปนเจาของที่นาเองหรือนาเชา หรือทั้งสองแบบกรณีท่ีพื้นที่นามีนอย รวมทั้งนาใน
เขตพื้นที่ปฎิรปูท่ีดิน (สปก.) ซ่ึงมีหนวยงานภาครัฐคอยใหการสนับสนุนสงเสริม เชน สํานักงานปฎิรูปท่ีดนิเพ่ือ
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณเชนที่อําเภอบางนํ้าเปรีย้ว จะมีศูนยเรยีนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอยู
หลายแหงท้ังในชุมชนและนอกชุมชน (กองพล 11) เปนตน ดานการตลาดของขาวกมี็มากมายทั้งโรงสีในพ้ืนที่ 
ธุรกิจคาปลีกจากกทม. และผูผลิตขาย/หาตลาดเอง ทําใหผูสูงอายุสามารถทาํงานไปจนกวารางกายจะทําไมไหว  
         สวนผูสูงอายสุตรีก็มีการทํางานในลักษณะของการรวมกลุมผูสูงอายุ หรือรวมกบัคนในวัยอ่ืนมากมาย

หลายรูปแบบ เชนกลุมทําขนมเปยะ ตําบลพระยาทด และกลุมขนมไทย ตําบลบานยาง อําเภอเสาไห จ.สระบรุี 

ซ่ึงมีการดําเนินการในลักษณะของวิสาหกิจชุมชน ภายใตโครงการหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ (OTOP) ที่มีการ

ระดมทุนจากสมาชิกและมีเงินปนผลทุกป สวนตลาดก็มีทั้งที่ขายในชุมชนและนอกชุมชน เปนกลุมท่ีตอยอดจาก

ความรู ความชํานาญที่มีมานาน สวนกลุมท่ีมีอนาคตไมแนนอน ไดแกกลุมผสูงอายุที่ทําดอกไมจนัทร โดยบาง

แหงก็ประสบผลสําเร็จ เชนที่ตําบลพระยาทดท่ีผลิตดอกไมจันทรขายงานศพทั้งในและนอกหมูบาน แตบางแหง

ก็ถูกตอตานจากคนในชุมชน และเลิกไปในที่สุด 

 ดานรูปแบบการทํางานของผูสูงอายุในพ้ืนที่ชนบทภาคกลาง พบวารูปแบบการทํางานในลักษณะสวน
บุคคลในภาคเกษตร จะทําในรูปของเศรษฐกิจพอเพียง ทําเพ่ือมีกินมีใช ถาเหลือก็แบงจําหนายเพือ่ลดรายจาย
เพ่ิมรายได ปญหาและอุปสรรคที่พบ ไดแก การไมมีทีด่ินทํากนิเปนของตนเอง หน้ีสินและราคาผลผลิตตกตํ่า 
สวนงานในภาคบริการ เชน คาขาย เปนการทํางานเด่ียว ไมมีหนวยงานไหนมาใหการสนับสนนุ ผูสูงอายุที่
ทํางานในลักษณะสวนบุคคล (ทั้งในภาคเกษตรและภาคบริการ) และลักษณะของการรวมกลุม สวนใหญเปนผู
ทํางานนอกระบบ ไมไดรับการคุมครองทางกฎหมาย ดงันั้นภาครัฐควรจะมีกฎหมายคุมครองผูสูงอายุที่อยูนอก
ระบบดวย สวนงานในลกัษณะของการรวมกลุม เชน กลุมอาชีพตางๆ พบวา สวนใหญเปนอาชีพพ้ืนๆ ท่ีไมใช
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เทคโนโลยีมากนัก มีลักษณะการทํางานที่มีเวลายืดหยุนได  มีหลายหนวยงานใหการสนับสนนุ ในขณะท่ี
หนวยงานที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการสงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุในชนบทภาคกลาง มีหลายหนวยงาน 
ไดแก องคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงเปนองคกรในพื้นที่ ชมรมผูสูงอายุ ซ่ึงมีจํานวนผูสูงอายุทีแ่นนอน และมีใน
ทุกระดับ (ตําบล จังหวัด และสวนกลาง)  สํานักงานพฒันาชุมชน มีนโยบายดานสงเสริมอาชีพใหกับกลุมตางๆ 
และมีอยูในทุกระดับ ดังน้ันหนวยงานของกระทรวงแรงงาน ซ่ึงไมมีทุกระดับ ควรทําหนาทีเ่พยีงการประสาน
การดําเนนิงานท่ีทําใหการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกฝาย บรรลุวัตถุประสงคอยางเดียวกัน  
 ในขณะท่ีกลุมผูสูงอายุที่ไมไดทํางาน สวนใหญยังไมตระหนกัถึงความสําคัญของการทํางาน ทําใหมี
ความตองการทํางานตํ่า โดยเฉพาะผูสูงอายุที่เปนหญิง ซ่ึงมีมากกวาผูสูงอายุชาย เพราะตองรบัภาระงานบาน 
ดูแลหลาน มีโรคประจําตัว ลูกหลานใหการสนับสนนุดานการเงนิ และลกูไมใหทํางาน  ในขณะท่ีผูสูงอายทุี่
ทํางาน ใหเหตุผลท่ีตองการทํางานวา ตองการเพ่ิมรายได  ตองการมีกลุมเพื่อน มีสังคม และใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน รวมทั้งทําใหมีสุขภาพดี ดังนั้นหนวยงานภาครฐัควรปรบัยุทธศาสตรในการทํางานดานการสงเสรมิ
การมีงานทําของผูสูงอายุจากท่ีเปนอยู โดยใหการสนับสนุนงานในลกัษณะสวนบุคคล  ทั้งทางดานเทคนิค และ
งบประมาณ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุ และเปนงานมีตนทุนตํ่า  ใชเทคโนโลยีต่ํา  สามารถ
บริหารจดัการไดงาย เนื่องจากเปนธรุกิจสวนตัว ในขณะท่ีงานในลกัษณะกลุมอาชีพตางๆ เปนการสรางโอกาส
ในการทํางานใหกับผูสูงอาย ุ เน่ืองจากสวนใหญทํารวมกับคนหลายวัย  ไมไดทําทุกวัน การทํางานในลักษณะ
กลุมอาชีพสวนใหญประสบปญหาความไมยั่งยืนของกลุม เน่ืองจากผลิตมาแลวไมมีตลาด ดังนั้นหนวยงาน
ภาครฐัควรสรางความรวมมือกับกลุมอาชีพในพ้ืนที ่ เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุเขามามีบทบาทในการทํางานที่
เหมาะสมรวมกับคนในวยัอ่ืนๆ และควรมีการติดตามประเมินผลกลุมอาชีพที่ต้ังข้ึนมา วาประสบความสําเรจ็ 
หรือลมเหลวอยางไร 
  
 ขอเสนอแนะในระดับนโยบาย 
 

1. หนวยงานภาครัฐควรปรับยุทธศาสตรในการทํางานดานการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ โดยให
การการสนับสนุนงานในลักษณะสวนบุคคล  ท้ังทางดานเทคนิค และงบประมาณ เพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูสูงอายุ 

2. หนวยงานภาครัฐควรสรางความรวมมือกับกลุมอาชีพในพื้นที่ เพ่ือใหผูสูงอายุมีบทบาทในการ
ทํางานที่เหมาะสมรวมกับคนในวัยอ่ืนๆ 
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3. หนวยงานภาครัฐควรมีการติดตามประเมินผลกลุมอาชีพท่ีต้ังข้ึนมาวาการดําเนินงานประสบ
ความสําเรจ็ หรือลมเหลวอยางไร 
 

กลุมอาชพีท่ีนาํมาเปนรูปแบบในการสงเสรมิการมีงานทํา 
 จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา แนวทางในการดําเนนิการสงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุในชนบทภาค
กลาง เปนงานในลักษณะของการรวมกลุมอาชีพ และกลุมที่ไดรับการคัดเลือกจากภาคกลาง มี 3 กลุม ไดแก 

1.  กลุมน้ําพรกิสตรรีวมใจ ต.ตาลเดีย่ว อ.แกงคอย เปนกลุมท่ีใชวัตถุดิบในทองถิน่ ผูนํามีศักยภาพ ทํา
ใหกลุมยั่งยืนและเติบโต ที่สําคัญเปนกลุมที่มีผูสูงอายุเขารวมทํางานและสรางรายไดที่แนนอน 

2. กลุมปลูกตนเตย ต.บานยาง อ.เสาไห เปนกลุมทีมี่ศักยภาพ มีการบริหารในรูปคณะกรรมการกลุม 
ฝายการตลาดมีวิสัยทัศน สามารถหาตลาดไดตลอด สมาชิกกลุมมีรายไดประจํา ตอเน่ือง เปนงานท่ีไมยุงยาก 
ผูสูงอายุสามารถทาํได และกลุมมีความยั่งยืน 

3. กลุมโรงสีขาว ต.บานยาง อ.เสาไห ผูนํากลุมไดรับคัดเลือกใหเปนผูใหญบานดีเดนและหมูบานดเีดน
ดานการอนรุักษทองถิ่นในการทําโรงสีขาว ท่ีสําคัญคือ อบต. ใหการสนับสนุน โดยทําโครงการทําขาวกลอง 
เพ่ือใหประชาชนบรโิภคขาวกลอง และอบต.กําลังจะสรางความรวมมือกับเอกชน เชน โรงสีขาวในทองถิน่ ใน
การจางงงานผูสูงอายุ (ผลจากการจัดเวทีประชาคม จะนําเสนอในตอนตอไป) 

 
4.2.2.2.ง ภาคใต 
 
เปนการนําเสนอขอมูลของกลุมอาชีพและชมรมผูสูงอายุในพื้นท่ี  จังหวัดสงขลา และสุรษฎรธานี ตาม

รายละเอียด ไดแก ความเปนมา การบริหารจัดการและการตลาด อภปิรายผลการศกึษารูปแบบของกลุมอาชีพใน
เขตชนบทของภาคใต ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และกลุมอาชีพทีน่ํามาเปนรปูแบบในการสงเสริมการมงีานทํา  

 
4.2.2.2.ง.1 สงขลา 
 

 1.1 การทํางานในลกัษณะสวนบุคคล 
 การประกอบอาชีพอิสระ  
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 กรณีตัวอยาง ลุงไหว (นามสมมุติ) อายุ 65 ป เปดรานขายของชํามาต้ังแตอาย ุ 45 ป กับภรรยา จนลกู
แตงงานมีครอบครัว บางคนแยกไปมีครอบครัวท่ีอืน่นอกหมูบาน และบางคนแยกไปมีครอบครวัแตยังอาศัยอยู
ในหมูบาน ลงุไหว จึงอยูกนัเฉพาะสามี-ภรรยา มีอาชีพหลักคือ เปดรานขายของชําในหมูบาน และดูแลสวน
ยางพาราที่อยูใกลบาน แตจางเหมาแรงงานจากนอกหมูบานมากรีดยาง ในการทํางานรานขายของชํา ลุงไหวจะ
ทําหนาท่ีเปนผูจัดซ้ือของจากหางในเมืองมาเขาราน ในขณะทีภ่รรยามีหนาที่ขายของหนาราน เปดรานจนถึงทุม-
สองทุม ตอนเย็นจะมีลูกคาเยอะมาก บางวันลูกสาวที่อาศัยในหมูบานและทํางานราชการมักจะพาหลานมาชวย
ขายของ รานขายของชําสามารถสรางรายไดใหแกลุงไหวกวาเดือนละ10,000 บาท   
 
 1.2  การทํางานในลักษณะรวมกลุม 
 1.2.1  การรวมกลุมในรูปวิสาหกิจชุมชน 
 วิสาหกจิชุมชนปลาดุกรา ต.ระโนด อ.ระโนด 
 ความเปนมา 

เอาภูมิปญญามาตอยอดทางดานเศรษฐกิจ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตรบานหัวปา ตําบลบานขาว อําเภอระ

โนด จังหวัดสงขลา เปนชุมชนซ่ึงต้ังอยูใกลทะเลสาบและมีอาณาบริเวณเปนทีลุ่ม  อยูใกลปาพร ุ มีหนองนํ้ามี

ปลานํ้าจดือาศัยอยูมาก ทําใหชุมชนบานหัวปา  มีอาชีพทํานาเปนอาชีพหลัก และอาชีพประมง หาปลาเปนอาชีพ

เสริมรายไดใหกับครอบครวั  และยังมีการคิดคนการถนอมอาหารเพ่ือเก็บไวสําหรบับรโิภค และจําหนาย ซ่ึงเกิด

จากภูมิปญญาทองถิ่นของคนในชุมชน เม่ือหาปลาดุกมาไดจะจําหนายเปนปลาสด  และสวนหนึ่งจัดทําปลาดกุ

ราเพื่อเพ่ิมมูลคาของปลา  จงึมีการแปรรูปเปนปลาดุกราซ่ึงเปนการอนรุักษภูมิปญญาทองถิ่นของการถนอม

อาหารการทําปลาดุกราของชุมชน        

วิสาหกจิชุมชนแมบานเกษตกรบานชะแม  ต. ดีหลวง อ.สะทิงพระ  
ความเปนมาและการบริหารจัดการตลาด 
ผลิตภณัฑเปนขนมพ้ืนบาน  เพราะอยากอนุรกัษขนมพ้ืนบาน กลวัเด็กรุนใหมไมรูจัก เริ่มแรกชวน

ชาวบานท่ีวางจากการเก็บเกีย่วมาทําขนมโก ซ่ึงเปนขนมมงคล หนุมสาวแตงงานเอาไปจัดขันหมาก ขนมงาดํา 
งาขาว ขนมขาวพองน้ําแตงโม นางเล็ด ขนมรากรอบ ราน่ิม (ทําเฉพาะเทศกาลเดือนสิบ) ซ่ึงทางกลุมนํามาแปร
รูปเปนขนมรากรอบแหง เริม่แรกขายในหมูบานบาง ฝากขายตามงานเทศกาลบาง โดยฝากพอคา แมคาที่ไปขาย
ของตามงานเทศกาล  กลุมมีสามชิก 12 คน ผูสูงอายุ 7 คน ทําเปนอาชีพเสริม รายไดข้ันตํ่า ทําเปนกลุม คิดตนทุน 
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กําไรหารกนั ผูสูงอายุเฉลี่ยแลวมีรายไดประมาณ 2,000-2,500 บาท/คน/เดือน ถาวยัแรงงานประมาณ 3,000 บาท/
คน/เดือน บทบาทของผูสูงอายุ จะทําหนาท่ีใสถุง แพคของ ทําไดไมเยอะ ทําบาง หยุดบาง สุขภาพไมดีก็หยุด 
ความรูในการประกอบอาชีพน้ี การทําขนมโก ใชภมิูปญญาชาวบาน ขนมพื้นบาน สืบทอดมาจากพอแม 
หนวยงานทีใ่หการสนับสนุน พัฒนาชุมชนอําเภอ สนับสนุนวิทยากร ใหความรู ความรูในการแปรรูปขนม 
เกษตรอําเภอ ใหงบประมาณ 50,000 บาท งบมิยาซาวา   นําไปซื้อวัสดุอุปกรณ พัฒนาชุมชน 25,000 บาท กศน. 
ใหทั้งงบประมาณและความรู ปญหาอุปสรรค เรื่องการตลาด มันไมแนนอน ข้ึนๆ ลงๆ สง seven ตลาดไมนิ่ง ไม
ยั่งยืน จดทะเบยีนเปนวิสาหกิจชุมชน ในป 2549  ช่ือวาวิสาหกิจชุมชนแมบานเกษตกรบานชะแม   

 
 1.2.2 การรวมกลุมอาชพี 

กลุมปุยหมัก   หมู 1 บานหัวปลา ต.บานขาว อ.ระโนด  
 ความเปนมา 
 เปนศูนยการเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรอําเภอเปนหนวยงานหลักที่ใหการสนับสนุนโดยจะ
สนับสนุน วัตถุดิบ เมล็ดพนัธุผกั ปุย พันธุปลานลิ  พมจ.  และอบต. ใหการสนับสนนุเงินทุน   สมาชิกมีหุนคน
ละ 100 บาท ปนผลปละครัง้   จัดสวัสดิการเงินกู รอยละ 2 บาท รายได แลวแตใครถนัดอะไร สมาชิกคนใดถนัด
อะไร นํามาปลูกเปนผกั เปนพรกิ นํามาทําสวนตัว พอไปเรียนรูมามีรายไดเพิม่ข้ึนบาง พออยูได อยูแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ทําเปนอาชีพเสริม อาชีพหลักคือทํานา ทําประมง เพราะอยูติดกับทะเลสาบสงขลา ทําวันละ 
1-2 ช่ัวโมง บทบาทหนาท่ีผูสูงอายุ ไปชวยผสมใบไมทาํปุย ใบกระถนิ มะขามหวาน จามจุรี แกลบ ข้ีววั รําขาว 
ตะไครครบ ไปหาวัตถุดิบ ขลุยมะพราว แกลบดํา  ข้ีววั ข้ันตอน ผลดัเปลี่ยนกันมาทาํ ทําปุยหมักประมาณ 15 วัน 
จะนัดกันมาทํา เขาเครื่องบด เครื่องโม ปูยท่ีไดมีลกัษณะเปนผง ทําเสรจ็แลวใชเอง เปนอีกรปูแบบหนึ่ง อยูที่การ
ตกลงรวมกัน  
 การบริหารจัดการและการตลาด 
 ไมไดเนนการขาย แตเนนการเรียนรู ใชกนัเองในหมูบาน ใชกันเองภายในกลุม ทําเอง ใชเอง 
 

กลุมทําดอกไมจันทน  ม. 1 บานหัวปลา ต. บานขาว อ.ระโนด   
ความเปนมา 
มีจํานวนสมาชิก 9 คน  เปนผูสูงอาย ุ 7 คน จะแบงใหไปทําท่ีบาน  แลวแตความตองการของสมาชิก 

กอต้ังมาต้ังแตป 2541 ได 13 ปแลว ก็ยังทํากันเหมือนเดิม เคย รายได  คนไหนทํามากไดมาก คนไหนทํานอยได
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นอย รายไดเฉลี่ยเดือนละ 2,000 บาท/คน แตตอนนี้ขายออกยากแลว เนื่องจากมีความชวยเหลือเขามาในหมูบาน 
พอเห็นกลุมแข็งแรง เดินไดเอง ก็จะทําดอกไมจันทนกนัทุกหมูบาน บางกลุมก็อยูรอด บางกลุมก็อยูไมรอด กลุม
ที่อยูได ทําได ก็เพราะความอดทน สมัยกอน bloom มาก ทําไมทัน เดี๋ยวน้ีซบเซาแลว มีทําเกือบทุกหมูบาน มี
หนวยงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงานของอําเภอรตัภูมิมาสนับสนุน มาอบรมอาชีพการทําดอกไมจัน 1 ช่ัวโมง  
แจกใหลองทํากันคนละดอก ที่ไปอบรมในหมู 1 มี 10 กวาคน ทําไดแค 2 คน  ปญหาอุปสรรคการดําเนนิงาน
ของกลุม มีการทําดอกไมจนักันหลายกลุม งานศพสวนมากกจั็ดดอกไมสดกนั ดอกไมเผาเขากส่ั็งนอย ขายยาก 
แกปญหาก็คือทํากันนอยลง  

 
การบริหารจัดการและการตลาด 
ประธานกลุม ทําหนาท่ีบริหารจัดการ โดยมีการทําบัญชีรับจายแสดงใหเห็นในแตละวนั สรุปเปนเดือน

จําหนายในหมูบาน และตําบลใกลเคียง อ.ใกลเคียง และผูทํากิจการโรงศพ  ติดตอทางโทรศัพท บริการตลอด 24 
ช่ัวโมง ดานการตลาดยังไมกวาง 
 
 กลุมทํากระเปา  ต.ดีหลวง อ.สะทิงพระ 
 ความเปนมา 
 เปนกลุมท่ีแตกออกมาจากกลุมสตรี  กอต้ังในป พ.ศ. 2549  แตดําเนินการโดยผูสูงอายุ ในขณะนั้น
องคการยูนิเซพ ใหเงินกูสงเสริมอาชีพ 20,000 บาท ดอกเบี้ยรอยละ 1 บาท/เดือนนํามาเลี้ยงหมู  ใชไปแลวบาง
คนก็สงเงินคืน บางคนก็สงไมครบ เปนเรื่องยุงยากก็ตองสงเงินคืนโดยการโอนเขาบัญชี เลยคิดที่จะมาทํากระเปา 
เน่ืองจากกอนที่จะมาต้ังกลุมมีเคยทําอาชีพตัดเย็บเส้ือผามากอนต้ังแตอายุ 20 ป จนกระท่ัง 60 ป เริ่มมาเยบ็
กระเปา ทําเปนรายไดเสริม เปนอาชีพท่ีมีรายไดไมแนนอน รายไดข้ันตํ่า 500 บาท/คน/เดือน รายไดหลัก ทํานา 
ยาสูบ ปลูกพรกิ สินคาที่ขายก็มีกระเปาผาไหม กระเปาผาธรรมดา  สถานที่ทํางาน อยูที่ศาลเอนกประสงค หมู 4 
สนับสนุนงบประมาณโดยองคการบริหารสวนตําบลดหีลวง บทบาทของผูสูงอายุ สามารถเย็บกระเปาเองได คิด
ลายเองได ผลติเองได ผูสูงอายุท่ีเย็บไมไดจะมาน่ังแพคกระเปา 1 วนัทําประมาณ 5 ช่ัวโมง ขายไดเทาไรหัก
ตนทุนไว นํากําไรมาแบงกนั ความม่ันคงของกลุม คิดวาม่ันคง จะไมลม ไปไดเรื่อยๆ เพราะวาสินคาดี มีหลาย
กลุมที่มาเลยีนแบบ แตคณุภาพไมเหมือนกนั สินคาเปนเอกลักษณ ผูนําเขมแข็ง และสมาชิกกลุมมีความสามัคคี 
มีความไวเนื้อเช่ือใจกัน รวมทั้ง อุปกรณหาไมยาก ผลิตจากเศษผาที่เขาท้ิงแลว ช้ินเล็กช้ินนอย ไดแคไหนก็เอาแค
นั้น  และสมาชิกไมมีหนวยงานใหการสนับสนุน 
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การบริหารจัดการ และการตลาด 
 ประธานซ่ึงมีอายุ 65 ป เปนผูหาตลาดเอง ตลาดยังไมกวาง นําไปขายในหมูบาน ตามงานวัด ตาม
โรงเรียน ขายตามตลาดนัด  ขอดีของกลุมคือสมาชิกพรอม ตลาดพรอม ปจจุบันยังไมมีการทําบญัชีรับ-จาย 
ปญหาอุปสรรคที่สําคัญคือ ไมมีอุปกรณ (จักร) บางครั้งนาํเงินเบ้ียยังชีพไปซ้ืออุปกรณ  ขาดแคลนวิทยากร ขาด
เงินทุนสนับสนุน 
 

4.2.2.ง.2  จังหวัดสุราษฎรธานี 
1.1  การทํางานในลักษณะสวนบคุคล 
การทํางานในลักษณะสวนบคุคล ผูสูงอายุ สวนใหญ ทําสวนปาลม สวนยาง เนื่องจากวา ทําไดเรื่อยๆ  

เม่ือปาลมโตแลวก็ไมตองดแูลมาก นอกจากนี้มีการทําเกษตรพอเพียงในครัวเรือน โดยเลีย้งปลา ปลกูผกั เพื่อกนิ
ใชในครัวเรือนดวย  

“คุณลุงโสภณ (นามสมมุติ) อายุ 73 ป อาชีพหลัก ทําสวนยาง 15 ไร อาชีพรองคาขายของชํา ทําเปน
ธุรกิจสวนตัว รายไดเฉลี่ยวนัละ 10,000 บาท ไมหักรายจาย ไมมีกําไร ทําตามท่ีเคยทํามา ถาไมทาํไมรูจะไปทํา
อะไร ปจจุบันการคาขายไปไมคอยรอด ขายยาก คนขายกันเยอะ ตองเอารายไดในสวนยางมาถัวเฉลี่ยกนั เวลา
ขายตั้งแต 6 โมงเชาถึง 6 โมงเย็น ขายบาง หยุดบางผลดักันกับคูสมรส  ทําสวนยางไดรับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนสวนยาง กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ 5,000 บาท  ไมมีหนวยงานไหนมาใหความรูเรื่องการทําสวน
ยางเลย”  
 1.2  การทํางานในลักษณะการรวมกลุม 
 1.2.1 การรวมกลุมในรูปวิสาหกิจชุมชน 
 วิสาหกจิชุมชนจักสานกระจูด ต.ทาสะทอน อ.พนุพิน  
 ความเปนมา 

การรวมกลุมทาํเครื่องจักสานจากกระจดู เชน เส่ือ หรือเครื่องใชตางๆ ท่ีใชในชีวิตประจําวนั เปนการนํา
ภูมิปญญาทองถิ่นท่ีมีมาต้ังแตบรรพบรุษุ มาตอยอดในการสรางรายได ในขณะเดียวกันยังเปนการสืบสานภมิู
ปญญาดั้งเดิมไมใหสูญหายไป   ผูดแูลกลุมเลาเรื่องกระจดูใหฟงวา 

“กระจูดเปนภมิูปญญาของบรรพบรุุษ คนสมัยกอนทุกคนจะรูจักกระจูด ตนกระจูดทีน่ํามาเปนวัสดใุน
การจักสานนัน้ สามารถหาไดจากปาพร ุซ่ึงเปนปาสาธารณะของชุมชนที่สงวนไว มีเนื้อที่กวา 1,000 ไร กระจูด
คือพืชตระกลูเดียวกับกก ลําตนสีเขียวออนมีลักษณะกลมกลวง มีขอปลองภายในคลายลําไผ ตนที่นาํมาใชตองมี
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อายุประมาณ 3 ปข้ึนไป โดยลําตนที่จะนํามาจักสานควรมีเสนผาศูนยกลางขนาดประมาณ 5-16 นิ้ว และสูงของ
ลําตนจะอยูประมาณ 1-3 เมตร” 

กลุมผลติภณัฑจักสานกระจูด กอต้ังในป พ.ศ. 2538 พัฒนามาจากกลุมสตรอีาสาพัฒนา และกลุมอาชีพ
จักสานจากเสนใยพืช (กระจูด) โดยกลุมนํางานตัดเย็บเขามาผสมผสานกับงานจักสาน จนเปนท่ียอมรับของคน
ทั่วไป จึงไดรบัการคัดเลือกเปนสินคา OTOP ในป พ.ศ. 2547 และในป พ.ศ. 2549 ไดรับการคัดสรรเปนระดับ 5 
ดาว เริ่มกอต้ังเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนจกัสานกระจูดข้ึนในป พ.ศ. 2549 การดําเนนิงานในระยะแรกๆ ประสบ
ปญหาเนื่องจากยังไมเปนระบบ ตอมานําแนวคิดในดําเนินการโดยยึดหลัก 3 ก. คือ 

ก. แรกก็คือ กรรมการ คอยดูแลเพ่ือใหการดําเนินงานของกลุมลลุวงตามวัตถุประสงค เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานมากท่ีสุด  

ก.ที่สองคือ กองทุน มีการระดมทุนเริ่มตนในการดําเนินการ รวมทั้งมีการจัดทําบญัชีรายรับรายจาย  
“เรื่องหุน  สมาชิก 1 คน สามารถมีหุนได 100 หุน ๆ ละ 100 บาท= 1,000 บาท สวนใหญไมมีใครถงึ 

100 หุน กูรอยละ 1 บาท/เดือน ถาใครมีเงินออมเทาไรกูไดเทาน้ัน ไมตองมีคนคํ้าประกัน แตถาเงินออมไมถึง ให
สมาชิกคํ้าประกัน 3 คน โดยกูไดในวงเงินไมเกิน 10,000 บาท ปนผลทุกป” 

ก.สุดทายก็คือ กิจกรรม มีการระดมความคิดจากสมาชิกกลุมโดยยึดหลักการมีสวนรวม เพื่อชวยพฒันา
ผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และจากแนวคิดนี้จึงทําใหมีการพัฒนารูปแบบการจักสาน
กระจูดไดหลากหลายมากข้ึน สินคาท่ีไดจากกระจูดจะมีทั้ง หมวก กระเปา ตะกรา กรอบรูป เมนูอาหารฯ เปน
ตน  ผูดูแลกลุมเลาใหฟงอยางภาคภูมิใจวา 
 “วันน้ีผลิตภณัฑฝมือชาวบานไมเพียงสรางรายไดอยางเปนกอบเปนกาํใหสมาชิกเทาน้ัน แตยังเปนที่
ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศอีกดวย สินคาที่สงออกโดยสวนใหญจะเปนของใช ของตกแตงบาน 
เชน ตะกราผา กรอบรูปติดผนัง ในแตละเดือนกลุมสามารถผลิตไดมากกวา 1,000 ช้ิน ทําใหมีรายไดเขากลุม
เดือนละ 2-3 หม่ืนบาท ยิ่งถาเดือนไหนมีการส่ังสินคามาก กลุมก็จะมีรายไดเปนหลักแสนตอเดือนเลยทีเดียว” 
 บทบาทของผูสูงอายุ มีการแบงหนาทีก่นัอยางชัดเจน โดยจะใหผูสูงอายุเปนผูถายทอดภูมิปญญา
พื้นบานในเรื่องงานจักสาน  สวนเรื่องรายไดจากการจําหนายผลิตภณัฑ จะแบงตามจํานวนช้ินงานที่ทํา ผูดแูล
เลาเรื่องรายไดของผูสูงอายุวา 

“ผูสูงอายุทําเปนช้ินงานมา รายไดข้ันตํ่า 4,500-10,000 บาท/คน/เดือน ผูสูงอายุทํางานกันวันละ 3 
ช่ัวโมง สวนใหญทําเปนอาชีพเสริม (อาชีพหลัก ทําสวนยาง สวนปาลม) กลุมรับ Order ทีละ 10,000 ช้ิน 
ผูสูงอายุคนไหน ถนัดอะไร อยางไร ก็ใหทําอยางน้ัน เชน สานเส่ือ ข้ึนรปูกระเปา ถักเปย ทําหมวก”  
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การบริหารจัดการและการตลาด 
ปจจุบันไดดําเนินเปนธรุกจิดานการตลาด ประสานงานกับหนวยราชการ เอกชน นําผลิตภัณฑ

ออกจําหนายตามงานนิทรรศการท่ีจัดขึ้นและจําหนายตามรานตางๆ โดยการสรางเครือขาย OTOP ในระดับ
ตางๆ จนไดรับคัดเลือกจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปนหมูบานอุตสาหกรรมในป 
2545 และไดรับคัดเลือกเปนหมูบานระดบัภาค จังหวัดสุราษฎรธาน ี ในป 2549 นอกจากนียั้งได OTOP 
Champion Village ที่นําเอาการทองเท่ียวกบั OTOP มาเชื่อมโยงกัน นอกจากน้ีผูดูแลกลุมกลาวถึงโอกาสในการ
พัฒนากลุมวา 

“ในชุมชนมีแหลงทองเท่ียวของจังหวัด ไดแก มีนํ้าพรุอนหางจากหมูบาน 1 กโิลเมตร มีการทํา Home-
stay มีนักทองเที่ยว ใชวิถีชีวติของคนในชุมชน เปนจุดขายผลิตภัณฑ ก็มีคนมามากขึ้น” 

ปญหาอุปสรรคในการดําเนนิงาน มี Order มาก กลุมผลิตไมทันไมทนั วิธกีารแกปญหา โดยการสราง
เครือขายในการทํางาน งานสานกระจดูเปนงานท่ีมีความประณีต ชา รายไดนอย สวนใหญมีทําเฉพาะคนสูงอายุ 
และทําเปนอาชีพเสริมไมใชอาชีพหลัก ดงัน้ันผลิตภัณฑไมพอสงออก จึงมีการเช่ือมโยงเครือขาย วัตถุดิบตน
กระจูดจาก หมู 1 บานนาคอ และกลุมจักสานจากพื้นทีใ่กลเคียง หมู 2 บานบอกรงั, บานทาเรือ และบานทรัพย
ทวี อ.บานนาเดิม รวมทั้งเครอืขายตางพื้นทีผ่ลิตภณัฑกระจูด พัทลุง นครศรีธรรมราช นราธิวาส  

 
วิสาหกจิชุมชนศิษยพระดาบส  ต.บางเดอืน อ.พุนพิน 
ความเปนมา 
จดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนในป พ.ศ. 2552 เปนโครงการท่ีโนมนําแนวพระราชดําริมาใช ซ่ึง

เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล ระมัดระวัง 
และความมีคุณธรรม ไมเบียดเบียนกนั  โดยการนําความรูเขามาปรบัปรุงหมูบานและชุมชนในชนบท ใหกลุม
ประชากรสามารถเพิ่มรายได เปนอาชีพเสริม และเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการสรางอาชีพที่ม่ันคงถาวร โดยการ
สรางงานของชุมชน และจางแรงงานในชุมชน  ดําเนินการผลิตเห็ดสายพันธุตางๆ เพื่อจําหนายและแปรรูปเปน
ผลิตภณัฑออกสูตลาด โดยนําหลักความรู ความเขาใจ การเขาถึงปญหาเพ่ือการรวมตัวกัน สรางสรรคงานเพ่ือ
ชุมชน เปนการพัฒนาแบบสงเสริมความแข็งแรงสูรากหญา คือทําใหชาวบานในชุมชนแข็งแกรงดานเศรษฐกจิ 
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การบริหารจัดการและการตลาด 
ดําเนินการผลติเห็ดสายพันธุตางๆ เพื่อจําหนายและแปรรปูเปนผลิตภัณฑออกสูตลาด โดยเปนโครงการ

ที่ผานการประกวดแผน SMEs ไดรับรางวลัอันดับ 1 ในป พ.ศ. 2549 จากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจรายยอย 
(สสว.) 
 
 1.2.2 การรวมกลุมในรูปกลุมอาชีพ 
 กลุมผูเลี้ยงสัตวชางขวาพันธมิตร ต.ชางขวา อ.กาญจนดิษฐ 
 ความเปนมา 
 สืบเน่ืองจากปพ.ศ. 2547-2548 เกษตกรผูเลี้ยงโค หมู 1 ต.ชางขวา อ.กาญจนดษิฐ ประสบปญหาโรค
ระบาดปากเปอย เทาเปอย และโรคพยาธใิบไมในตับ ทําใหโคเสียชีวิตหลายตัว สรางความเสียหายแกเกษตรกรผู
เลี้ยงโค เนื่องจากเกษตกรไมมีความรูเรื่องการปองกันและดูแลรักษาสัตว เลี้ยงกันแบบตามมีตามเกิด ประกอบ
กับสํานักงานปศุสัตว จะเขามาดูแลชวงทีเ่กิดโรคระบาดแลวเทาน้ัน จนกระท่ังปลายป 2548 ไดตั้งกลุมผูเลี้ยง
สัตวข้ึน ซ่ึงกไ็ดรับความอนุเคราะห กํานัน ผูใหญบาน ต.ชางขวา ตลอดจน สมาชิก นายกอบต. อบต.ชางขวา  
เชิญประธานกลุมผูเลีย้งสัตวต.ชางชาย ประธานกลุมผูเลีย้งสัตวต.พลายวาส มาเปนวทิยากรเปนพี่เลี้ยง ใหความรู 
และคําแนะนําในการต้ังกลุมข้ึนมา มีเกษตกรผูเลี้ยงโคสมัครเปนสมาชกิครั้งแรก จํานวน 27 คน  
 

การบริหารจัดการและการตลาด 
 มีการลงหุนกนั ๆ ๆละ 50 บาท แตไมเกินคนละ 30 หุน สํานักงานปศุสัตวอําเภอ เจาหนาท่ีเกษตร

อําเภอ พัฒนากรอําเภอ มาประชุมใหความรูความเขาใจในการดูแลรกัษาสัตว เจาหนาที่ทางธนาคารออมสินมา
ใหความรูกับเจาหนาที่ในการจัดทําสมุดเงนิฝากสัจจะสะสม จึงเขียนโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากอบต.ชาง
ขวา ในการจดัทําแปลงหญา ซ้ือยารักษาโรคมาจําหนายแกสมาชิกราคาถูก ตอมากไ็ดรับเงินสนับสนุนโครงการ
จากอบต.ชางขวาเปนเงนิ 150,000 บาท ในการกอสรางท่ีทําการกลุมข้ึนมาใหม  ผลกําไรสวนหน่ึงแบงเขากลุม 
สวนอีกสวนหนึ่งไวปนผลตอนส้ินป มีการซ้ืออาหารสัตวมาจําหนายใหแกสมาชิกราคาถูกกวาทองตลาด  
 ปญหาอุปสรรค สถานที่คับแคบ เจาของที่มาเอาไปทําสวนปาลม แกปญหาโดยลดจํานวนวัวใหนอยลง 
สมาชิกเคยเลี้ยง 20 ตัวตองลดลงเหลือไมเกิน 5 ตัว รายได เปนอาชีพเสริม ทําชวงเชา เยน็ 1 ป: 1 ตัว=12,000 
บาท/คน/ป อาชีพหลัก กรีดยาง ตัดยาง 
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 หนวยงานท่ีสนับสนุน 
 1.  ปศุสัตวอําเภอ ใหความรูเกี่ยวกับการดูแลรกัษาสัตว โรคสัตว 
 2.  เกษตรอําเภอ แนะนําการทําบัญชีกลุม เงินออมกลุม ใหความรู 
 3.  ศูนยวจัิยการทําอาหารสัตว กระทรวงแรงงาน มาใหความรูเรื่องการทําแปลงหญา ปลูกหญา 
 4.  พัฒนาชุมชน ข้ึนทะเบียนกลุม ตอใบอนญุาต 
 5. อบต.งบประมาณ เขามาดแูลเยี่ยมเยยีน 
 
 กลุมกลองยาว ต.ชางขวา อ.กาญจนดิษฐ 
 ความเปนมา 
 มีสมาชิก 10 คน เปนผูสูงอายุ 4 คน กอต้ังมา 30 กวาปแลว กลุมย่ังยนื มีรายไดตอเน่ือง  เปนกลุมที่ใช
ภูมิปญญาทองถิ่นหรือใชทุนทางวัฒนธรรมมาตอยอดสรางคุณคาทางดานเศรษฐกิจ ประธานกลุม มีรายได 
60,000 บาท/ป อาชีพหลักทําสวนยาง 40 ไร อุปกรณซ้ือดวยเงินสวนตัว คียบอรด 1 ตัว ฉ่ิง ฉาบ โหมง ต้ังเปนวง
ใหญ ใชในพธิีการทางศาสนา บทบาทของผูสูงอายุทําไดทุกอยาง ตีฉ่ิง ฉาบ กลอง โหมง รําวง รองเพลง 
ผูสูงอายุชอบสนุก ศักยภาพผูนํา (นายหัว) เปนอสม. ประธานชมรมผูสูงอายุ ประธานกลุมกลองยาว และสมาชิก
กลุมเลีย้งววั 
 
 การบริหารจัดการและการตลาด 

งานนาค ขันหมาก งานพิธีการทางศาสนา งานมงคล 500 บาท/คน/งาน ต้ังแตเดือน พฤศจิกายน-
เมษายน ประมาณ 29 งาน ใน1 ปรับไมตํ่ากวา 30 งานทุกป 1 งานเทากับ 9,000 บาท ดังนั้น 1 ป สมาชิกมีรายได 
15,000 บาท/คน/เดือน ไมมีการลงหุน คาตัวจายงานตองาน ไมมีปญหาอุปสรรคอะไร เปนขอตกลงกันในกลุม 
ความม่ันคงของกลุม มีรายไดตอเน่ือง และมีการถายทอดสืบสานตอรุนตอรุน 

 
 ศูนยการเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียง ต.ชางขวา อ.กาญจนดิษฐ  
 ความเปนมา และการบริหารจัดการและการตลาด 
 เปนกลุมท่ีกอต้ังมาเพื่อรวมกลุมกันทํานา 900  ไร มีสมาชิก 52 คน ผูสูงอายุ 20 คน วัตถุประสงคหลัก 
คือทําไวเพื่อบรโิภค ไมไดขาย รายได ทําปละครั้ง 15,000-20,000 บาท/คน/ป ข้ึนอยูกับทํากีไ่ร กอต้ังมาต้ังแตป 
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พ.ศ. 2545 กิจกรรมของกลุม การเลีย้งไก เลี้ยงปลา หนวยงานที่ใหการสนับสนุน กศน.  กรมพัฒนาท่ีดิน .อบรม
ใหความรูดานการทําการเกษตรทฤษฎีใหม เศรษฐกิจพอเพียง การเล้ียงสัตวตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 
  
 4.2.2.2.ง.3 อภปิรายผลการศึกษา 
 ผลจากการศึกษารูปแบบการทํางานของผูสูงอายุในเขตชนบทภาคใต จังหวัดสงขลาและสุราษฎรธานี 
 พบวา ผูสูงอายุภาคใต สวนใหญประกอบอาชีพอิสระ เชน ทําสวนปาลม สวนยาง และประมง คาขายของชํา 
ผลิตของกินของใช ซ่ึงมีเวลายืดหยุนได ทาํไปไดเรื่อยๆ ทําใหผูสูงอายสุามารถทํางานไปจนกวารางกายจะทําไม
ไหว โดยมีสถานภาพเปนธรุกจิสวนตัวและชวยธรุกจิของครัวเรือน   ในขณะท่ีผูสูงอายุที่ทํางานในรูปของการ
รวมกลุม มีรูปแบบของการรวมกลุมกันผานกลุมอาชีพๆ และผานวิสาหกิจชุมชน 
                    สวนผูสูงอายุท่ีทํางานในลักษณะของการรวมกลุม  หรือรวมกับคนในวัยอ่ืนมากมายหลายรูปแบบ 

เชน กลุมกลองยาว ศูนยการเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพียง กลุมผูเลี้ยงสัตวชางขวาพันธมิตร นอกจากยังมีการจด

ทะเบียนเปนวสิาหกิจชุมชน ซ่ึงมีการดําเนินการในลักษณะของวิสาหกิจชุมชน ภายใตโครงการหน่ึงตําบลหนึ่ง

ผลิตภณัฑ (OTOP) ท่ีมีการระดมทุนจากสมาชิกและมีเงินปนผลทุกป สวนตลาดก็มีทั้งที่ขายในชมุชนและนอก

ชุมชน รวมทั้งตลาดท่ีเปนเครือขายโครงการ OTOP ทุกระดับ 

 ดานรูปแบบการทํางานของผูสูงอายุในพ้ืนที่ชนบทภาคใต พบวารูปแบบการทํางานในลักษณะสวน
บุคคลในภาคเกษตร  หนวยงานใหการสนับสนุนคอนขางนอย ผูสูงอายุที่ทํางานในลักษณะสวนบุคคล สวน
ใหญเปนผูทํางานนอกระบบ ไมไดรับการคุมครองทางกฎหมาย ดังน้ันภาครัฐควรจะมีกฎหมายคุมครองผูสูงอายุ
ที่อยูนอกระบบดวย สวนงานในลักษณะของการรวมกลุม เชน กลุมอาชีพตางๆ พบวา สวนใหญเปนอาชีพพื้นๆ 
ที่ไมใชเทคโนโลยีมากนัก มีลักษณะการทํางานท่ีมีเวลายืดหยุนได  มีหลายหนวยงานใหการสนับสนุน 
 
 ในขณะท่ีกลุมผูสูงอายุที่ไมไดทํางาน สวนใหญยังไมตระหนกัถึงความสําคัญของการทํางาน ทําใหมี
ความตองการทํางานตํ่า โดยเฉพาะผูสูงอายุหญิง ซ่ึงมีมากกวาชาย เพราะตองรับภาระงานบาน ดูแลหลาน มีโรค
ประจําตัว ลกูหลานใหการสนับสนุนดานการเงิน และลกูไมใหทํางาน  ในขณะท่ีผูสูงอายุท่ีทํางาน ใหเหตุผลที่
ตองการทํางานวา ตองการเพิ่มรายได  ตองการมีกลุมเพ่ือน มีสังคม และใชเวลาวางใหเปนประโยชน รวมท้ังทาํ
ใหมีสุขภาพด ี ดังนั้นหนวยงานภาครัฐควรปรับยทุธศาสตรในการทํางานดานการสงเสริมการมีงานทําของ
ผูสูงอายุจากท่ีเปนอยู โดยการสนับสนุนใหผูสูงอายุประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมในรูปของการฝกอบรมอาชีพ
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ใหกับผูสูงอายุตามอัธยาศรยั เชน การประกอบอาชีพอิสระตางๆ เชน การทําขนม อาหาร  เพ่ือใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูสูงอายุ และเปนงานมีตนทุนตํ่า  ใชเทคโนโลยีตํ่า  สามารถบริหารจัดการไดงาย เน่ืองจาก
เปนธรุกจิสวนตัว ในขณะท่ีงานในลักษณะกลุมอาชีพตางๆ เปนการสรางโอกาสในการทํางานใหกับผูสูงอาย ุ
เน่ืองจากสวนใหญทํารวมกบัคนหลายวัย  ไมไดทําทุกวัน ดังนัน้หนวยงานภาครัฐควรสรางความรวมมือกับ
วิสาหกิจชุมชนในพืน้ที่ เพือ่เปนแหลงงานใหกับผูสูงอายุ และสงเสริมใหผูสูงอายเุขามามีบทบาทในการทํางาน
ที่เหมาะสมรวมกับคนในวยัอ่ืนๆ และควรมีการติดตามประเมินผลกลุมอาชีพที่ต้ังข้ึนมา วาประสบความสําเรจ็ 
หรือลมเหลวอยางไร 
  
 ขอเสนอแนะในระดับนโยบาย 
 

1. หนวยงานภาครัฐควรปรับยุทธศาสตรในการทํางานดานการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ โดยให
การการสนับสนุนงานในลักษณะสวนบุคคล  ท้ังทางดานเทคนิค และงบประมาณ เพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูสูงอายุ 
 2. หนวยงานภาครัฐควรสรางความรวมมือกับกลุมอาชีพในพ้ืนที ่เพื่อใหผูสูงอายุมีบทบาทในการทํางาน
ที่เหมาะสมรวมกับคนในวยัอ่ืนๆ 
 3. หนวยงานภาครฐัมีการติดตามประเมินผลกลุมอาชีพท่ีต้ังข้ึนมา วาประสบความสําเร็จ หรือลมเหลว
อยางไร 

กลุมอาชพีท่ีนาํมาเปนรูปแบบในการสงเสรมิการมีงานทํา 
 จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา แนวทางในการดําเนินการสงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุในชนบท
ภาคใต เปนงานในลักษณะของการรวมกลุมอาชีพในรูปของวิสาหกิจชุมชน และกลุมที่ไดรับการคัดเลือกจาก
ภาคกลาง มี 2 กลุม ไดแก 

1.  กลุมวิสาหกิจชุมชนศิษยพระดาบส ต.บางเดือน  เปนกลุมท่ีใชวัตถุดิบในทองถิน่ ผูนํามีศักยภาพ ทาํ
ใหกลุมยั่งยืนและเติบโต ที่สําคัญเปนกลุมที่มีผูสูงอายุเขารวมทํางานและสรางรายไดที่แนนอน 

2. กลุมวิสาหกิจชุมชนจักสานกระจูดบานหวยลึก ต. ทาสะทอน เปนกลุมท่ีมีศักยภาพ มีการบริหารใน
รูปคณะกรรมการกลุม ฝายการตลาดมีวิสัยทัศน สามารถหาตลาดท้ังในและตางประเทศ สมาชิกกลุมมีรายได
ประจํา ตอเน่ือง ผูสูงอายุสามารถทําได และกลุมมีความยั่งยืน 
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 4.2.2.3 ผลการสํารวจองคกรและกลุมอาชพี ท่ีมีความสามารถดาํเนินการสงเสริมการมีงานทํา เพ่ือการมี
รายไดของผูสูงอายุในพื้นท่ีชนบท มีความแตกตางกันตามบริบทของพืน้ที่ ไดแก 
 ภาคเหนอื    
 สาขาสภาผูสูงอาย ุ (ชมรมผูสูงอายุ)  ซ่ึงมีบทบาทหลัก 3 ดาน ดังน้ี 1). ดานสุขภาพ 2). ดานการ
ประกอบอาชีพ และ 3). ดานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญา โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
สงเสริมอาชีพจากมิยาซาวา ประมาณ 1 ลานบาท ต้ังแตป พ.ศ. 2543 โดยนํามาดําเนินการโครงการเงินกูเพ่ือ
ประกอบอาชีพแกผูสูงอายุ อัตราดอกเบ้ียรอยละ 1 บาท/ป นอกจากน้ีมีการชวยเหลือในเรื่องการเขียนโครงการ
ในการขอกูเงนิเพื่อนํามาลงทุน ภายใตการดูแลของสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด 
(พมจ.) ชวยในเรื่องชองทางการตลาดแกกลุมผูสูงอายุที่มีการรวมกลุมกันผลิตสินคา นอกจากน้ีสาขาสภา
ผูสูงอายุยังเปนองคกรทีเ่ขมแข็งในเรื่องการทํากจิกรรมของชมรมผูสูงอายุท้ัง 3 ดานอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
อยางตอเนื่อง ทั้งกิจกรรมทีส่งเสริมสุขภาพและกจิกรรมท่ีสรางรายได 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท. รวม เทศบาล อบต.) เปนหนวยงานที่ใหการสนับสนุนในดาน
การทําอาชีพในรูปแบบเงินอุดหนุน เพ่ือซ้ือเครื่องจักร จัดอบรม พาไปศึกษาดูงาน โดยใหเกดิการเรียนรูแก
ผูสูงอายุในทองถิ่น นอกจากนี้ยังชวยเหลอืในดานการหาตลาด โดยมุงเนนใหกลุมทําการผลิตที่เหมาะสมกับ
ความตองการในทองถิน่ เชน การจักสาน กลุมผลิตน้ําพริกตาแดง หมอนดอก ดอกไมจันทน เปนตน ไดแก 
อบต.โปงแยง อบต.ดอนแกว อบต.สะเมิงเหนือ  สะเมิงใต เทศบาลตําบลยางฮอม เปนตน 

องคกรพัฒนาเอกชน เปนองคกรที่ดาํเนินงานในพืน้ที่ดานการสงเสรมิการมีงานทําของผูสูงอายุ ท้ังใน
เชิงเทคนิคการประกอบอาชีพ การอบรม การศึกษาดูงาน การบริหารจัดการ เงินทนุในเบื้องตน โดยมุงเนนให
เกิดการพึ่งตนเองของกลุม แลวจึงขยายเครอืขายจนเกิด Social network ขยายไปอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
เชน FopDev Thailand เปนตน 

 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
กลุมอาชพีภายใตโครงการหนึ่งตําบลหน่ึงผลติภณัฑ เชน กลุมทอผาบานหนองควาย กลุมทอผาฝายยอม

สีธรรมชาติ  ฯ มีผูสูงอายุประมาณครึ่งหนึง่เปนสมาชิก สินคาของกลุมไดรับรางวลั OTOP 5 ดาว เปนองคกรที่มี
ศักยภาพในการดําเนินการจางงานแกผูสูงอายุได เนื่องจากสมาชิกกลุม สามารถนําตัวไหมมาเลีย้งที่บานสมาชิก 
ได โดยที่ผูสูงอายุสามารถทาํได เชน การเล้ียงไหม สาวไหม ปนไหม ผาไหมของกลุมสามารถสรางรายไดใหกับ
สมาชิกอยางตอเนื่อง นอกจากนี้การดําเนินงานโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภณัฑ เปนการดําเนินงานตาม
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นโยบายของรัฐบาลที่มุงแกไขปญหาความยากจน โดยเนนไปท่ีการสรางงานสรางรายไดแกทองถิน่เปนหลัก จึง
มีหนวยงานหลายหนวยงานใหการดแูล สนับสนุนอยางตอเนื่อง 

หนวยงานภาครัฐ ไดแก สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวดั  สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด ซ่ึงเปน
หนวยงานทีใ่หการสนับสนุนในดานความรู ฝกอาชีพ การบริหารจัดการ การหาตลาด อยางตอเนื่องทําใหกลุมมี
ความยั่งยืน มีรายไดสมํ่าเสมอ มีการรณรงคใหใสผาไหม 1 วันใน 1 สัปดาห เพ่ือสงเสริมการขาย บุคลากรท่ี
ดําเนินงานมีความกระตือรือรนในการปฏบิัติงาน ใหความเอาใจใสในทุกข้ันตอน 

 
ภาคกลาง 
องคการบริหารสวนตําบลบานยาง  เปนองคกรท่ีผูบริหารใหความสนใจดานการสงเสริมการมีงานทํา

แกผูสูงอายุ มีโครงการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาอาชีพใหแกกลุมตางๆ ในตําบลบานยาง ไดแก กลุม
อาชีพ 10 กลุม กลุมออมทรัพย 5 กลุม มีการทําโครงการโรงสีผลิตขาวกลอง เนื่องจากประชากรสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตกรรมเปนอาชีพหลัก  นอกจากนีผู้บริหารองคกรยังมีการสรางความรวมมือกบัภาคเอกชน
ในพื้นท่ี ไดแก โรงสี 3 แหง ไดแก โรงสีชัยวัฒนา ต้ังอยูหมูท่ี 5 โรงสี ส.ประเสรฐิชัย ต้ังอยูหมูท่ี 2 และ ชุมนุม
สหกรณจังหวดัสระบุร ี  ตั้งอยูหมูที่ 5  เพือ่สงเสริมการจางงานใหกับผูสูงอายุในชุมชน แตโรงสีทัง้ 3 แหง เปน
โรงสีขนาดใหญท่ีมีสายปานการบริหารจัดการทีย่าวไกล และไมตองการจางงานผูสูงอายุ เนื่องจากวาใชแรงงาน
ตางดาว 

กลุมอาชพี ไดแก  
กลุมปลูกตนเตย ต.บานยาง อ.เสาไห  มีรูปแบบการดําเนินงานทีย่ืดหยุน สมาชิกประกอบไปดวยคน

หลายวัย  ไมมีปญหาดานการตลาด กลุมจึงมีความย่ังยืน สมาชิกกลุมมีรายไดสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ลกัษณะงาน
ที่ผูสูงอายุทําคอืการกําเตย ตัดตนเตย นํามาใสถุง ๆ ละ 100 ตน  

กลุมนํ้าพริกสตรรีวมใจ ต. ตาลเดีย่ว อ.แกงคอย สมาชิกประกอบไปดวยคนหลายวยั ไมมีปญหาดาน
การตลาดเชนเดียวกัน  เปนงานทางดานภมูิปญญาท่ีสืบทอดกันมา บทบาทของผูสูงอายุคือสับตะไคร ขา ปอก
หอม ผูสูงอายุมีรายไดวันละประมาณ 80-100 บาท/คน 

ชมรมผูสูงอายตํุาบลพระยาทด ซ่ึงมีผูสูงอายุที่แนนอน มีกิจกรรมที่ทาํอยางตอเน่ือง มีการดําเนินการ
สงเสริมอาชีพ เชน การทําดอกไมจันทน ใหกับผูสูงอายุ  
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ภาคใต 
กลุมอาชพี ไดแก วิสาหกจิชุมชนจักสานกระจูดบานหวยลกึ ต.ทาสะทอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธาน ี 

เปนการนําภูมิปญญาทองถิน่มาตอยอดในการสรางรายได โดยบทบาทของผูสูงอายุมีการแบงหนาที่กันอยาง
ชัดเจน โดยผูสูงอายุทําหนาท่ีสานเส่ือ ข้ึนรูปกระเปา ถกัเปย ทําหมวก เปนตน 

กลุมกลองยาว ต.ชางขวา อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี เปนกลุมท่ีใชทุนทางวัฒนธรรมมาตอยอดสราง
คุณคาทางดานเศรษฐกิจ สมาชิกกลุมมีรายไดประจํา ตอเนื่อง  บทบาทของผูสูงอาย ุ ทําไดทุกอยาง ตีฉ่ิง ฉาบ 
โหมง กลอง ราํวง เปนงานทีผู่สูงอายุชอบ มีความสนุกสนานเพลิดเพลนิ 

กลุมปุยหมัก ต.บานขาว อ.ระโนด จ.สงขลา  เปนศูนยการเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพียง ที่หนวยงานทางดาน
การเกษตรใหการสนับสนุนหลัก รวมกับ พมจ. และอบต. บทบาทของผูสูงอายุ ชวยผสมใบไมทําปุย หาวัตถดุบิ 
รายไดพออยูได สมาชิกบางคนนํามาปลกูผักกินเอง เพื่อลดรายจาย เนนการพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

จะเห็นไดวากลุมอาชีพที่มีศักยภาพในการดําเนินการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในพ้ืนที่ชนบท ไดแก 
กลุมอาชีพท่ีมีความยั่งยืน ทํามานาน ไมมีปญหาดานการตลาด สวนใหญประกอบไปดวยคนหลายวยัโดยมี
ผูสูงอายุรวมดวย ลกัษณะงานเปนงานทียื่ดหยุน ไมไดทําทุกวัน  สามารถทาํท่ีบานหรือในชุมชนได สมาชิกกลุม
มีความไวเนื้อเช่ือใจกัน  ผูนํามีศักยภาพ โดยมีหนวยงานภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนในเรื่องการจัดหา
ปจจัยการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด อยางตอเนื่อง 
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บทที ่ 5 
การศึกษารูปแบบการสงเสริมการมีงานทํา 

แกผูสูงอายุในพ้ืนทีช่นบท 
 

การเสนอแนะเพื่อหารูปแบบจําลองการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุในพื้นที่ชนบท มีเปาหมายเพ่ือ

ตองการสงเสรมิการมีงานทําใหแกผูสูงอาย ุ ซ่ึงมีความหมายแตกตางจากการสงเสริมการทํางาน กลาวคือ การ

สงเสริมการมงีานทํา หมายถึง การหาแนวทางหรือการสรางโอกาสในการทํางานใหแกผูสูงอายุในพ้ืนท่ีชนบท 

ในขณะทีก่ารสงเสริมการทํางาน หมายความวา การเพิ่มศักยภาพในการทํางานใหกับผูสูงอายซ่ึุงทํางานอยูแลว 

แตในการศึกษาครั้งนี้การนําเสนอรูปแบบจาํลองตองนําท้ัง 2 ประเด็นมารวมกัน เพราะการสรางโอกาสในการ

ทํางานใหกับผูสูงอายุเพียงอยางเดียวคงไมพอ ถาไมเพ่ิมศักยภาพในการทํางานใหกับผูสูงอายุไปพรอมกันดวย 

ดังน้ันรูปแบบจําลองการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุในพืน้ท่ีชนบท ขัน้ตอนแรกก็คือการจัดเวทีประชาคม 

เน่ืองจากเปนกระบวนการทีป่ระกอบไปดวยหลากหลายวิธกีาร เพื่อใหไดมาซ่ึงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ทั้ง

ขอสังเกต ขอสรุปของผูสูงอายุหรือคนทีมี่สวนไดสวนเสียตอเรื่องการหาแนวทางการสรางโอกาสในการทํางาน

ใหกับผูสูงอายุ ส่ิงสําคัญของการจัดเวทปีระชาคมในครั้งน้ี เพื่อเปดโอกาสใหผูสูงอายุทุกคนทั้งที่ทํางานและ

ไมไดทํางาน เขามามีสวนรวมแสดงความรูสึก ความคิดเห็นอยางเสรี และเปนการพฒันาเครือขายความรวมมือ

ระหวางผูสูงอายุหรือกลุมอาชีพท่ีมีความคดิเห็นรวมกัน จากผลการวิเคราะหขอมูลทําใหสามารถเลอืกกลุมอาชีพ

ที่สามารถนํามาเปนรูปแบบในการสงเสริมการมีงานทํา เพ่ือหารายได โดยวธิีการนํารูปแบบตางๆ มาทดลองทํา

โดยการจัดเวทีประชาคมรูปแบบการสงเสริมการมีงานทําแกผูสูงอายุในชนบท  ใน 4 ภูมิภาค  

เวทีประชาคม (Civil Society Forum) หมายถึง สถานทีร่วมตัวพบปะกัน ซ่ึงมีลักษณะพหุภาคีเปนสําคัญ 
เปนวิธีการท่ีกระตุนในเกดิการเรียนรูอยางมีสวนรวมระหวงคนที่มีประเด็นหรือปญหารวมกนั โดยใชเวทีในการ
ส่ือสาร เพ่ือการรับรู และเขาใจในประเด็น/ปญหา และชวยกันผลักดนั เพื่อหาขอสรุปเปนแนวทางแกไขประเด็น
ปญหานั้นๆ 
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5.1 องคประกอบของการจัดทําเวทีประชาคม 
 
1.  ประเด็น  แนวทางการสรางโอกาสและการเพ่ิมศักยภาพในการทํางานใหแกผูสูงอายุ ซ่ึงเปนประเด็น
ท่ีผูสูงอายุมีการรับรูรวมกนัมากอน ที่จะจัดเวทีประชาคม 
1. วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาหารปูแบบการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุในชนบทที่มีประสิทธิผล 
2. มีกระบวนการ ข้ันตอน และวิธกีารในการขับเคลื่อนประเด็นไปสูวัตถปุระสงคที่ตองการ โดยใหทุก

คนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ 
3.  ผูเขารวมประชาคม สามารถแสดงความคดิเห็นและความรูสึกไดอยางเปนอิสระ ไมถูกครอบงํา และ

เปนไปอยางเทาเทียมกนั ผูเขารวมเปนผูมีสวนไดสวนเสีย หรือผูเกีย่วของโดยตรง โดยเปนตัวแทนทีแ่ทจริงของ
ชุมชน และเขาใจประเด็นหรอืปญหาท่ีพูดคุย รวมทั้งผูแทนหรือผูมีหนาท่ีในการใหบรกิารหรือสงเสริมการจาง
งานในชุมชน  

4. วิทยากรกระบวนการ (Facilitator/Moderator) เปนผูท่ีมีทกัษะและประสบการณในการจดัการกลุม 
โดยการต้ังและถามคําถาม  มีทักษะในการฟง วิเคราะห และสรุปประเด็นหรือขอคิดเห็นจากกลุม รูจักเลือก
วิธกีารท่ีเหมาะสมสําหรับคนแตละกลุม 

5. มีบรรยากาศทีด่ี มีบรรยากาศในการเรยีนรูรวมกัน และสมานฉันท เปดโอกาสใหผูสูงอายุไดแสดง
ความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา มีสถานทีท่ี่เอื้ออํานวยตอการจัดเวทีประชาคม 

6. มีระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
7. มีขอสรุปที่เกดิข้ึนในการทําเวทีประชาคม วาผูสูงอายุคิดอยางไรกับประเด็นนั้นๆ และแนวทางใน

อนาคตจะรวมกันอยางไร เพ่ือแกไขหรือผลักดนัประเด็นดังกลาว มีขอเสนอแนะใดท่ีนาสนใจ และนําไปขยาย
ตอ 

8. มีส่ือและอุปกรณการส่ือสาร เชน มีการฉาย powerpoint มีการใชแผนพลิก (Flip chart) 
9.  มีการประสานงานลวงหนา เพ่ือใหผูท่ีจะมาเขารวมเวทีมีเวลาเตรียมขอมูล และความคิดที่นํามา

เสนอ หากเนื้อหามีความซับซอน อาจจําเปนตองสงขอมูลใหศึกษาลวงหนา 
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5.2 ข้ันตอนการดําเนินงานการจัดเวทปีระชาคม  
 

5.2.1 การเตรียมการจัดเวทีประชาคม 

1. คณะที่ปรึกษาไดประสานงานกับกลุมงานเศรษฐกจิแรงงานมหภาค สํานักงานเศรษฐกิจการแรงงาน 

ใหประสานงานไปยังจังหวัดหนองคายเพื่อเชิญหนวยงานภาครฐั ไดแก เจาหนาท่ีจากสํานักงานปลัดกระทรวง

แรงงาน แรงงานจังหวัด พัฒนาการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด สาขาสภาผูสูงอายุ

จังหวัด และหนวยงานภาครฐัท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังภาคเอกชน ไดเขารวมเวทีประชาคมในในวนัท่ีนัดหมาย 

2. คณะที่ปรึกษาขอความอนุเคราะหให อบต. ชวยประสานงานกับกลุมอาชีพ และกลุมผูสูงอายุ รวมทั้ง 

จัดสถานท่ี พรอมอาหารกลางวันแกผูเขารวมประชาคม  

3. นัดหมายการจัดเวทีประชาคม โดยทาง อบต. นัดหมาย ประธาน และสมาชิกกลุมอาชีพท่ีคัดเลือกมา

เปนรูปแบบการสงเสริมการมีงานทําใหกับผูสูงอายุ ประมาณ 20 คน โดยใชเวลาการทําเวทีประชาคมประมาณ  

3 ช่ัวโมง  

 4. คณะท่ีปรกึษาเขาพบนายกอบต. และประธาน/ผูแทนกลุมผูเขารวมเวทีประชาคมลวงหนา 1 วนั เพ่ือ
ประชุม และวางแผน และซักซอมข้ันตอนของกระบวนการระหวางทมีท่ีปรึกษา เกีย่วกับบทบาทของแตละฝาย 
พรอมมอบหมาย 6 ประเดน็หลัก ในการพูดคุยเกีย่วกบั “รูปแบบการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุในพ้ืนที่
ชนบท” เชน 1. งานที่ทํา/ความตองการทํางาน 2. ลักษณะ/ งานที่ตองการสําหรับผูสูงอายุ 3. เหตุผลท่ีผูสูงอายุยัง
ตองการทํางาน 4. ขอจํากัดและอุปสรรคในการทํางาน 5. ความชวยเหลือ การสนับสนุน และการสงเสรมิที่
ตองการ เปนตน พรอมท้ังเปดโอกาสใหประธาน/ผูแทนกลุมผูเขารวมเวทีประชาคมซักถามเก่ียวกับประเด็น
เหลานั้นเพื่อความชัดเจน  

 

5.2.2 กระบวนการจัดเวทีประชาคม 

 1. ท่ีปรึกษา 1 คน ทําหนาที่วิทยากรกระบวนการหลกั (Key Facilitator) มีหนาที่ขับเคลื่อนการมีสวน

รวมเวทีประชาคมทั้งกระบวน เปนผูถามคําถามตามประเด็นหลักท่ีไดมอบใหกลุมผูเขารวมฯ ไวลวงหนา 
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รวมทั้งการถามซัก (Probe) เพื่อทําความเขาใจในการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวม ฯ และทําหนาที่สรุป

เน้ือหาที่กลุมผูเขารวม ฯ ไดนําเสนอในเวทีประชาคม ใสลงในแผนพลิก (Flip Chart) และ 

2 ท่ีปรึกษาอีก 1 คน ทําหนาที่วิทยากรกระบวนการรอง มีหนาที่ถามเพ่ิมเติมในเวทีเพ่ือทําใหประเด็น

ตางๆ สมบูรณมากยิ่งข้ึน รวมท้ังเปนผูเชิญใหผูแทนหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกีย่วของ แสดงความ

คิดเห็นและตอบคําถามท่ีเกดิข้ึนในเวทีประชาคม รวมทั้งความสามารถของหนวยงานในการใหการสนับสนุนใน

บางเรื่องที่มีการรองขอ นอกจากนี้ยังตองสังเกตลักษณะการอภิปรายและบรรยากาศภายในกลุมเพื่อที่จะชวยให

การอภิปรายเปนไปอยางตอเน่ือง  

  

 5.2.3 รายละเอยีดเกี่ยวกับการจัดเวทีประชาคมในแตละภมูิภาค 
 
 ในการจดัเวทปีระชาคมในแตละภูมิภาค มีรายละเอียด ดงัตอไปนี ้
 

ภาคเหนือ  จัดท่ี องคการบรหิารสวนตําบลแมพรกิ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  ในวนัศุกรที่ 9 
กรกฎาคม 2553 ระหวาง เวลา 8.30-12.00 น. 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ องคการบริหารสวนตําบล วังหลวง อ.เฝาไร จ.หนองคาย ใน วันท่ี 13 
กรกฎาคม 2553  ระหวางเวลา 8.30-12.00 น. 
 

ภาคกลาง จัดท่ี องคการบรหิารสวนตําบลบานยาง อําเภอ เสาให จ. สระบรุี ในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2553 
ระหวาง เวลา 9.00 – 15.00 น 
 
 ภาคใตจดัท่ี โรงเรียนบางเดอืนสถิตย ตําบลบางเดือน อ. พุนพิน จ. สุราษฎรธานี ในวนัที่ 15 กรกฎาคม 
2553  ระหวาง เวลา 9.00 – 16.00 น. 
 
 
 



211 

 

5.3 ผลของการจัดเวทีประชาคม (ในมมุมองของผูสูงอาย/ุกลุมอาชีพ) ในแตละภูมิภาค มีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 
 
 

ประเด็น ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคกลาง ภาคใต 

1. งานท่ีทาํ/ความ
ตองการทาํงาน 

1. งานดานการเกษตร 
2.  งานดานจักสาน 

1. งานท่ีตองการทาํเปนงานท่ี
เคยมีอยูในหมูบานอยูแลว 
2. งานท่ีเคยไดรับการ
สงเสริมทาํมาแตปจจุบันได
ทําแลว  
 

1.  งานดานการเกษตร 
2.  งานกลุมอาชพีภายใต
โครงการ OTOP 
3.  งานทางดานภูมปิญญา 

1. งานท่ีจดทะเบียนเปน
วิสาหกิจชุมชนหรอืกลุม 
2.  งานกลุมอาชีพภายใต
โครงการ OTOP 
3. งานทางดานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ลักษณะ/ งานที่
ตองการสาํหรับ
ผูสูงอาย ุ

1. เปนการทาํงานในรม 
และการทํางานเปนกลุม 
2. งานดานการผลิต เชน จัก
สาน 

1. การทําผลิตภัณฑจากไม /
ไมไผ 
2. การทําผลิตภัณฑเครือ่ง
ดนตร ี
3. การผลิตปุยชวีภาพ 

1. งานดานเกษตรกรรม งาน
ในไรนา สวน 
2.  งานแมบาน เลี้ยงหลาน 

1. งานกลุมอาชีพภายใต
โครงการ OTOP 
2. งานในลักษณะสวนบคุคล 
เชน ทําขนมไทยแหงๆ จักสาน 
3. งานดานเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เหตุผลที่ผูสูงอายยุัง
ตองการทาํงาน 

1. เพลิดเพลิน และรูสึกสนุก 
แกเหงา 
2. ลดรายจาย เพิ่มรายได 
3. เกิดความสามัคค ี

1. เพลิดเพลิน และรูสึกสนุก 
แกเหงา 
2. ลดรายจาย เพิ่มรายได 

1.  เพลิดเพลนิและ
สนุกสนาน 
2.  เพิ่มรายได 
3. สุขภาพ 
4 . มีกลุมเพือ่น 

1. เพลิดเพลิน สนุกสนาน 
2.  เพิ่มรายได 
3. สุขภาพ 
4.  มีกลุมเพือ่น 

4. ขอจํากัดและ
อุปสรรคในการ
ทํางาน 

1. มีปญหาทางดาน
การตลาด 
2. ขาดเงินทุน 
3. ขาดปจจัยทางโครงสราง
พืน้ฐาน เชน ไฟฟาแรงสูง 

1.ไมมีจุดศูนยรวมของ
ผูสูงอาย ุ
2. ขาดแคลนวัตถุดบิ 
3. มีปญหาทางการตลาด 
4. ขาดเงินทนุ 

1. ขาดงบประมาณ 
2. ขาดวิทยากร 
3.  ปญหาการตลาด 
4.  ปญหาดานสขุภาพของ
ผูสูงอาย ุ

1.  ปญหาการตลาด 
2.  ปญหาเรื่องการเขาถึงขอมูล
ขาวสารของหนวยงานภาครฐั 
3. ปญหาดานงบประมาณ 

5. ความชวยเหลือ การ
สนับสนนุ และการ
สงเสริมที่ตองการ 
 

1. การสงเสริมการตลาด 
2. ทุน งบประมาณ วัตถุดิบ  
3. ความชวยเหลือไม
สอดคลองกับความตองการ
ของผูสูงอายุ 

1. เงินกูดอกเบ้ียต่าํ/เงินให
เปลา 
2. การฝกอบรม 
3. การสงเสริมการตลาด 

1.  การสนับสนนุดาน
งบประมาณ 
2.  การสงเสริมดาน
การตลาด 
3.  การฝกอบรม 
 4.  วิทยากรในการฝกอาชพี 

1. การสงเสริมดานการตลาด 
2.  ดานการตั้งกลุม การจด
ทะเบียน 
3. ดานบรรจุภณัฑ การขอ อย.  
การทํา packageing  

6. ประเดน็อืน่ๆ 1.  ผูสูงอายุจัดการอบรม
ผลิตสมุนไพรกันเอง 
2. ยังไมมีกลุมอาชีพหรอื
การผลิตของผูสูงอายุ 

- - 1. กลุมอาชพีตางๆ สวนใหญ
ระดมทุนกันเอง 
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ผลของการจัดเวทีประชาคม ในมุมองของผูสูงอาย/ุกลุมอาชีพ 
 

5.3.ก ผลสรุปจากเวทปีระชาคมภาคเหนือ 
 
5.3.ก.1 ประเด็นจากการมีสวนรวมเวทีประชาคมของผูสูงอายุและผูแทนกลุมอาชีพ 
1) งานที่ทํา ความตองการทํางาน 
โดยสรุปภาพรวม ผูสูงอายุสวนใหญคิดวาผูสูงอายุทุกคนตองการทํางาน แมผูสูงอายุจะตองการการ

พักผอนและเวลาเพื่อไปวัดมากข้ึน แตก็ยังคงตองการทํางาน เพื่อใหมีรายได ไมเปนภาระแกลูกหลาน มีเงินไว
สําหรับรายจาย คาใชจายท่ีจําเปนสวนตัว หรือเพื่อทําบุญ อยางไรก็ตามขอจํากัดสําคัญของการทํางานเปนปจจัย
ทางดานรางกาย และสุขภาพ  ในพื้นที่ชนบท ผูสูงอายุ ทํานาทําไร ไมมีบํานาญ เพราะฉะน้ันแมอายุจะมากข้ึนก็
ยังคงตองทํางาน โดยในปจจุบัน งานสําหรับผูสูงอายุที่มีในพื้นที่ ไดแก จักสานตะกรา ผลิตขาวกลอง ลูกประคบ
สมุนไพร  ดอกไมจันทน เย็บผา ทําไมกวาด ผลิตหมวก หมอน ทําน้ํายาลางจาน น้ําพริกตาแดง นํ้ายา
เอนกประสงค ทําไร ทําสวน  

 
2) ลกัษณะงาน และงานท่ีตองการสําหรับผูสูงอาย ุ
ลักษณะงานท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุควรเปนงานในรม เชน การทําจักสาน เฟอรนิเจอร การทําขาวกลอง 

ขาวซอมมือ เปนงานในลักษณะของการการผลิตสินคาที่มีวัตถุดิบในพ้ืนท่ี เนนการใชภูมิปญญาทองถิ่น เปน
สินคาที่มีตลาดรองรับ และเนนคุณภาพ 

ผูสูงอายุในพ้ืนที่มีความตองการผลิตหมวกสาน หรืองานจักสานและผลิตภัณฑท่ีมีความหลากหลายข้ึน 
โดยตองการทํางานในลักษณะ เปนกลุม เปนกอน ซ่ึงในการรวมกลุมผลิตสินคา ตองเปนสินคาท่ีมีตลาดรองรับ
แนนอน ไดมีโอกาสหอขาวมากินรวมกัน และคิดวา การทํางานในลักษณะกลุม ชวยใหการบริหารจัดการในการ
ผลิตและจําหนายสินคาไดดีกวาการผลิตและจําหนายในเชิงบุคคล หรือเชิงเดี่ยว 

 
3) เหตุผลท่ีผูสูงอายุยังตองการทํางาน 
โดยสวนใหญ เหตุผลในการตองการทํางานของผูสูงอายุเปนไปเพื่อมีรายไดแกตนเองและครอบครวั 

(อาจเปนลกัษณะของรายไดเสริม) ไมตองพึ่งพิงหรือลําบากลกูหลาน เพื่อคลายเครยีด มีเพื่อน ไมเหงา ซ่ึงจะทํา
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ใหลืมโรคภัยไขเจ็บ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง และเกิดความสามัคคีในพ้ืนที่ และเพื่อเปนการใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน  

 
4) ขอจํากัดและอปุสรรคการทํางาน 
ปญหาและอุปสรรคหลักของการทํางานในลักษณะของการรวมกลุมของผูสูงอายุ คือในเรื่องของการมี 

“ตลาดรองรับ” ยกตัวอยาง งานที่มีในปจจุบัน เชน จักสาน สมุนไพร ขาวกลอง บางทีก็มีปญหาในดานการตลาด 
นอกจากนี้ ในบางครั้งก็ประสบกับการขาดทุน ขาดอุปกรณเสริมในการทํางานและในการผลิตหรือการขยายการ
ผลิตที่ไมเพียงพอ  

ในพ้ืนที่ ไมมีไฟฟาแรงสูง ซ่ึงสงผลตอการจํากัดในการทํางานของกลุมผูสูงอายุ 
หนวยงานภาครัฐ ไดเคยเขามาสงเสริมการจักสานใหแกผูสูงอายุ มีจัดไปอบรมทําขาวกลอง ดอกไม

ใยบัว อยางไรก็ตามปญหาท่ีประสบคือ ไมมี ตลาด คําส่ังซ้ือ (order) หรือ คนซ้ือ ที่จะระบายสินคา 
ขอจํากัดในดานการพัฒนาคุณภาพของสินคาและงานท่ีผูสูงอายุผลิต เพื่อยกระดับตลาดของผลิตภัณฑ 

เชนในกรณีของการผลิตน้ําพริกตาแดง ซ่ึงตองได อ.ย. 
 

5) ความชวยเหลอื การสนับสนนุ และการสงเสริมท่ีตองการ 
ดานการตลาด ในการชวยประสานงานในการหาตลาด ขอมูลความตองการของตลาด เพื่อใหกลุม

ผูสูงอายุสามารถผลิตสินคาและผลิตภัณฑไดตรงตามความตองการ (demand) ของตลาด 
การสนับสนุนในดาน ทุน และ งบประมาณ วัตถุดิบ และอุปกรณ เทคนิคการผลิต (เชน นํ้าขาวกลอง) 
การสนับสนุนในดานวิทยากรหรือผูเช่ียวชาญดูแลใหคําแนะนําเรื่อง คุณภาพผลิตภัณฑ การพาไปอบรม 

ดูงาน อยางไรก็ตาม พบวา การจัดพาไปดูงาน ฝกอบรม  ที่ผานมาบางคร้ังไมตรงความตองการของผูสูงอายุ 
ในปจจุบนั กลุมผูสูงอายุในพืน้ที่ไดรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแมสรวยในการรับซ้ือผลิตภณัฑที่

ผูสูงอายุผลิตและการเขามาชวยกํากับดแูล ใหความรูในดานคุณภาพ เชนน้ํายาลางจาน สมุนไพร ดอกไมจันทน  
การสงเสริมและเขามาดูแล การทํางานที่มีอยูแลวในพ้ืนที่ เปนไปในลักษณะการสงเสริมดานเทคนิค

กระบวนการการผลิต คุณภาพสินคา ผลิตภณัฑ และการพัฒนาฝมือการผลิต 
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6) ประเด็นอืน่ๆ 
ในพ้ืนท่ี ผูสูงอายุมีการจัดการอบรมการผลิตสมุนไพรใหกันเอง (ในกลุม อาสมัครดูแลผูสุงอายุ) จาก

จํานวน 13 หมูบานในพ้ืนที่ตําบลแมพริก มีประมาณ 5 หมูบาน (หมู 4, 5, 6, 11 และ 13) ที่ยังไมมีกลุมอาชีพหรือ
การผลิตของผูสูงอายุ 

กิจกรรมหรือกลุมกิจกรรมของผูสุงอายุท่ีมีในตําบล ในปจจุบันประกกอบดวย ศูนย 3 วัย กลุมกองทุน
แมของแผนดิน สายใยรัก กลุมสะลอซอซึง อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ 
(อผส.) กลุมการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย กลุมผูสูงอายุทํากิจกรรมรวมกับทางโรงพยาบาลแมสรวย 

 

5.3.ก.2 ประเด็นจากการมีสวนรวมเวทีประชาคมของผูแทนหนวยงานและภาคสวนท่ีเกี่ยวของ 
 

สํานักสงเสริมการมีงานทํา กระทรวงแรงงาน 
สํานักสงเสริมการมีงานทํา มีการสงเสริม งานอิสระ งานนอกระบบซ่ึงผูสูงอายุนับเปนกลุมเปาหมาย

หน่ึงของการดําเนินงาน การดําเนินงานของสํานักฯ มีลักษณะเปนการทํางานประสานรวมกับสํานักงานพัฒนา
สังคมและความ่ันคงของมนุษย ในระดับจังหวัด 

เนนการสงเสริมงานท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ เพื่อใหพ่ึงตนเองได มีคุณคาและแข็งแรง โดยในการ
สงเสริมการทํางานของผูสูงอายุ ไดแบง ออกเปน 3 กลุม แรงงานไมมีทักษะ แรงงานมีทักษะบาง แรงงานทักษะ
สูงและถายทอดทักษะแกผูอ่ืนได (เชนปราชญชาวบาน) ซ่ึงในกลุมท่ี 3 ซ่ึงจะเนนในการอบรม สงเสริมเพ่ือให
เปนตัวแทนในการถายทอดองคความรูตอไป นอกจากนี้ มีการจัดการฝกอบรมเพื่อผลิตสินคาให โดยการทํางาน
ของผูสูงอายุที่สงเสริมอาจมีลักษณะเปนการรวมกลุมกับลูกหลานก็ได 

เนนสงเสริมงานในลักษณะที่เหมาะกับผูสูงอายุ เปนงานเบาแตสรางรายได เชนงานทาํความสะอาดบาน 
ดูแลบาน งานเก็บใบไมใบหญา การแสดงดนตรี 

ในเรื่องการสนับสนุนดานทุน มี “กองทุนเพื่อการรับงานไปทําท่ีบาน” ปลอยกู 50,000 บาท (ปจจุบัน
กําลังพยายามเพ่ิมเปน 100,000 บาท) แกกลุมที่มีสมาชิก 5 คน เงือนไขคือ การผลิตของกลุมตองมีคําส่ังซ้ือ กลุม
ตองมีการจดทะเบียนมาอยางนอย 3 เดือนดอกเบี้ย รอยละ 3 ตอป สามารถติดตอ สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ 
053 152051-4 ตอ 212 หรืออาจติดตอผาน อาสาสมัครแรงงานได 

สําหรับการสนับสนุนในดาน การตลาด ของผลิตภัณฑ สํานักฯ สามารถชวยเหลือไดโดยประสานผาน
หนวยงานของกระทรวงพาณิชย 
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ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงราย 
ทางศูนยฯ ไดใหขอสังเกต เกี่ยวกับปญหาดาน “ตลาด” วามีการตองพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑและ

สินคาที่ผูสูงอายุดําเนินการผลิต ใหไดมาตรฐานเปนข้ันที่หน่ึงกอน  
การฝกอบรมทางดานอาชีพของศูนยฯ มีท้ังส้ิน 2 รุน ตอป ประมาณ 36 คน โดยปท่ีแลวมีการอบรม การ

ผลิตเขงปลาทู ดอกไมจจันทน พวงหรีด จัดดอกไม กระเปาผา โดยในปจจุบันกอนท่ีศูนยจะจัดการฝกอบรม
อาชีพให ทางกลุมที่จะเขารับการฝกนั้นตองสามารถระบุตลาดของสินคาและผลิตภัณฑที่จะผลิตใหไดเสียกอน 

การฝกอบรม อาจเปน 2 วัน 7 วัน หรือ 10 วัน โดยทางศูนยฯ มีที่พัก หอพักใหแกผูเขาอบรมฟรี ซ่ึงทาง
อบต. อาจชวยสนับสนุนในดานวัสดุอุปกรณใหอกกลุมอีกทางหนึ่งได 

กลุมอาชีพฯ ที่สนใจเขาอบรมสามารถติดตอไดตลอดป ตราบเทาที่งบประมาณยังคงเพียงพอโดยใน
สวนของผูสูงอายุ สามารถสมัครไดทั้งในฐานะผูเขาอบรม หรืออาจเปนวิทยากรใหการอบรมก็ได โดยสามารถ
ติดตอไดที่ 086-9146414 
 

สํานกังานเกษตรอาํเภอ/ จังหวัดเชยีงราย 
มีการดําเนินการสงเสริมงานกลุมอาชีพ วิสาหกิจชุมชน ซ่ึงรวมถึงกลุมผูสูงอายุดวย อยางไรก็ตาม ใน

การรวมกลุมนัน้ กลุมตองไดรับการจดทะเบียน รับรองเสียกอน  
มีการดําเนินงานในดานโอทอป เกี่ยวกับการคัดสรรและการพัฒนาคุณภาพ โดยสํานักงานฯ มีบทบาท

ในการชวยในการขอเคร่ืองหมาย อย. มอผช. และมาตรฐานพืชผักสด ใหแกผลิตภัณฑและสินคาทีผ่ลิตโดยกลุม 
ทางสํานักงานมุงเนนสงเสรมิ  การทํา หรอืผลิตสินคาของกลุมอาชีพ ที่มีวัตถดุิบและตลาดในชุมชน 

เชน การเพาะเห็ด เพาะไมพ้ืนเมือง น้ําพรกิ แกงพ้ืนเมือง ผาปก เหลาเสรี เนนสินคา ผลิตภณัฑ ที่ทาํงายใชเวลา
ไมมาก ขายไดเรว็ การทําจักสาน สําหรับผูสูงอายุนั้น บางทีใชเวลานานและการขายก็ใชเวลาเชนกนั 

ในดานการตลาดนั้น ปจจัยทีเ่กี่ยวของหนึ่งก็คือ กําลังการผลิตของกลุม ทักษะการบริหารจัดการและการ
ทํางานของกลุม สามารถติดตอสํานักงานฯ ไดที่ 053 786095 

 
สํานกังานจดัหางาน จังหวดัเชียงราย 
สํานักงานฯ มุงเนนการชวยเหลือกลุมอาชีพ ในชวงเริ่มตนของการรวมกลุม ประกอบอาชีพ ในสวนของ

การตลาดสําหรับผลิตภัณฑและสินคาที่ผลิตโดยกลุมผูสูงอายุน้ัน ทางสํานักงานสามารถประสานใหตอไปยัง
หนวยงานที่เกี่ยวของได ซ่ึงในท่ีนี้ คือ สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงราย 
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ในแตละป สํานักงานจัดหางานใหการสนับสนุนโครงการดานอาชีพ ทั้งส้ิน 4 โครงการ แบงยอยเปน
กลุม กลุมละ 20 คน ในการขอรับการสนับสนุน ทางกลุมอาชีพของผูสูงอายุ สามารถประสานผานอบต.  

ในการสนับสนุนอาชีพของสํานักงานฯ จะเนนในกลุมอาชีพผลิตสินคาที่ใชวัสดุ หรือวัตถุดิบท่ีหาไดใน
ทองถิ่น นอกจากน้ี มีการดําเนินงาน “โครงการสรางอาชีพใหผูวางงาน” ใหแกผูท่ีวางงาน อยางไรก็ตามภายใต
โครงการนี้ ผูสูงอายุ อาจไมใชกลุมเปาหมายหลักของการดําเนินการ 
 

สภาผูสูงอายุจงัหวัดเชียงราย 
ทางสภาผูสูงอายุ มุงเนนการสงเสริมการทาํงานของผูสูงอายุในลักษณะงานที่ใชฝมือ ภูมิปญญา (เชน

งานเขียน ภาพทองถิ่น) โดยมีสํานักงานผูสูงอายุอําเภออยูที่ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
 

5.3.ก.3 อภิปรายผลเวทีประชาคม 
หลังจากการหารือรวมกันในรูปแบบเวทีประชาคมระหวางกลุมอาชีพผูสูงอายุ ตัวแทนชมรมผูสูงอายุ 

และหนวยงานภาคสวนที่เกี่ยวของในงานดานผูสูงอายุและการมีงานทําของผูสูงอายุ ในพื้นที่ตําบลแมพริก 
อําเภอแมสรวย ประเด็นการอภิปรายและขอเสนอแนะที่นาสนใจซ่ึงไดจากการพูดคุยหารือนั้นสามารถสรุปได
ดังตอไปนี้ 

1) กระบวนการ ข้ันตอน ระเบียบวิธีการ ในขอรับการสนุบสนุนและสงเสริมการทํางานหรือมีงาน
ทําสําหรับผูสูงอายุ จากหนวยงานภาครัฐและภาคสวนท่ีเกี่ยวของควรมี หลักเกณฑที่ไมซับซอน ยืดหยุน มีระบบ
ใหคําแนะนําและจุดในการเขาถึงในลักษณะ one-stop service ที่เขาใจงาย และสะดวกแกผูสูงอายุ หากเปนไปได 
อาจมีการจัดทําเปน หนังสือคูมือ (Manual หรือ Guideline) ในการเขาถึงบริการหรือการสนับสนุนจากหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคสวนที่เกี่ยวของ ใหแกผูสูงอายุได 

2) ภายใตบริบททั่วไป องคการบริหารสวนตําบล ถือไดวาเปนหนวยงานที่เหมาะสมและสามารถ
เปนเจาภาพหลัก ในลักษณะของจุดเช่ือมตอ (Focal point) ระหวางตัวบุคคลหรือกลุมผูสูงอายุ กับ หนวยงาน
ภาครัฐและภาคสวนท่ีมีการดําเนินงานในการสนับสนุนและสงเสริมการทํางานของผูสูงอายุ อยางไรก็ตาม 
ข้ึนอยูกับความพรอมบริบทและความสัมพันธของ อบต. ในชุมชนเชนกัน 

3) การวางแผนดําเนินงาน หรือ โครงการใดจากหนวยงานภาครัฐและภาคสวนที่เกี่ยวของ ควรได
มีการประเมินสถานการณในพื้นที่เกี่ยวกับการตระหนักถึงความสําคัญในการทํางานและมีงานทําของผูสูงอายุ 
ความตองการในการมีงานทําของผูสูงอายุ รวมถึง บริบทของชุมชนและทองถิ่นที่เปนปจจัยเอ้ือหรืออุปสรรคตอ
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การมีงานทําของผูสูงอายุ เพ่ือให แผนงานหรือโครงการสนับสนุนเหลานั้นมีความเหมาะสมและตรงตามความ
ตองการในแตละชุมชน และทองถิ่น 

4) ปจจัยทางภูมิศาสตร หรือความหางไกลของชุมชนถือเปนปจจัยหนึ่งที่หนวยงานตองคํานึงถึง
ในการใหการสนับสนุนและสงเสริมการทํางานของผูสูงอายุ หรือ กลุมผูสูงอายุ โดยเฉพาะตอการหาวัตถุดิบใน
การผลิต และตลาดเพื่อจําหนายสินคาหรอืผลิตภณัฑ 

 

5.3.ข ผลสรุปจากเวทปีระชาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
5.3.ข.1 ประเด็นจากการมีสวนรวมเวทีประชาคมของผูสูงอายุและผูแทนกลุมอาชีพ 

 1. งานท่ีทํา/ความตองการทํางาน 
 ผูสูงอายุยังมีความตองการทํางาน งานท่ีตองการทําเปนงานท่ีเคยมีอยูในหมูบานอยูแลว สวนหนึง่เปน
งานที่มีลกัษณะเปนภูมิปญญาชาวบานอยูแลว เชน การทอผา การทอเส่ือ การจักสาน การปลกูพืชผักสมุนไพร 
และการทําลูกประคบ สวนงานท่ีเคยไดรบัการสงเสริมทํามาแตปจจุบนัไดทําแลว ไดแก การเพาะเห็ด และงาน
กําลังทําอยูในปจจุบัน เชนการปลูกยาง 
 ปญหา และอุปสรรค คือ ขาดเงินลงทุน และทักษะในการบริหารจัดการ 
 
 2. ลกัษณะ/ งานท่ีตองการสําหรับผูสูงอายุ 
 การทําผลิตภณัฑจากไมไผ เชน การทําเคร่ืองจักสาน หมวก  กระบุง ไซ  กระดง ของ เปนตน โดยมี
วัตถดุิบในพ้ืนที่อยูแลว  
 การทําผลิตภณัฑจากไม เชน การทําไม นมสาว ไมนวด 

การทําผลิตภณัฑเครื่องดนตรี เชน พิณ แคน ซอ งานที่ทําแลวไดออกกําลังกายไปดวยเขากับบริบทของ
ทองถิ่น 

การผลิตปุยชวีภาพนําไปใชในการเพาะปลกูของตนเอง ยงัสามารถขายไดดวย 
การทํางานเปนกลุมระดับหมูบาน อาจเปนการเช่ือมโยงผูสูงอายุท่ีเขากับลูกหลานไดดวย เชน การทํา

เรื่อง “อาหารการกิน” เชน การเพาะเห็ดขายภายในชุมชน กลุมจักสาน กลุมวงดนตรีพ้ืนบาน หากเปนกลุมผลติ
สินคาตองมีความหลากหลายไมซํ้ากันมากเกินไป 
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3. เหตุผลท่ีผูสูงอายุยังตองการทํางาน 
 มีงานบางชนิดท่ีเปนงานท่ีทําแลวเพลิดเพลนิ และรูสึกสนุก “มวน” เชน การทําซอ พิณ แคน นอกจากนี้
ยังเปนงานท่ีสืบสานประเพณีไปดวย ถาขายไดอาจเปนอาชีพเสริมได 
 ถาเปนผูสูงอายุท่ีอยูคนเดียว บางครั้งการไดทํางานเปนกลุม ทําใหหายเหงา การผลิตของบางอยางไวใช
เองก็อาจเปนการลดรายจาย เชน การผลิตปุยชีวภาพ การสานหมวก หรือไซ ไวใชเอง ถามีพอเหลอืขายเปนการ
เพ่ิมรายไดอาจเปนอาชีพเสรมิได 
 

4. ขอจํากัดและอุปสรรคในการทํางาน 
 ไมมีจุดศูนยรวมของผูสูงอายุทําใหการประสานงานเปนไปไดยาก 
 กลุมอาชีพทอผาบานหนองควาย ขาดศูนยรวมของหมูบานในการทอผาของกลุม ขณะนี้ต้ังกีท่อผา
ประมาณ  7 กี่ ที่บานประธานกลุม 
 ขาดแคลนวัตถุดิบ เชน ฝายยอมสีธรรมชาติ ปจจุบันจึงรบัผลิตตามใบส่ังซ้ือ ขาดเครือ่งทุนแรง ในกลุม
จักสาน เชนเครื่องจักตอก/รดีตอก กี่ทอผา 
 มีปญหาทางการตลาดเคร่ืองจักสาน ปจจุบนัแกปญหาโดยการเดนิเรขายตามหมูบานตาง ๆ 
 กลุมขาดเงินเปนทุนในการสั่งวัตถุดิบในการผลิต  
 

5. ความชวยเหลอื การสนับสนุน และการสงเสริมท่ีตองการ 
 การสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยตํ่า หรือถาเปนไปไดเปนเงนิใหเปลา เพื่อนําไปซ้ือวัตถดุิบในการผลิต (เสน
ไหม) หรือเครือ่งทุนแรง 
 การฝกอบรมทางดานดนตรพ้ืีนบาน เชน การทําเครื่องดนตรี การเลนดนตรี การจักสานหมวก การทํา
หมอนสมุนไพร ในกรณีทีผู่สูงอายุเปนผูที่มีความเช่ียวชาญอยูแลว เชน การทอผา ผูมีภูมิปญญาทางดานการทํา
ปุยชีวภาพ ตองการฝกการเปนวิทยากร หรือผูมีภมิูปญญาทองถิน่ในเรื่องการรักษาโรคทางสมุนไพร ตองการมี
ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ  

การสงเสริมทางดานการตลาด สําหรับสินคาที่มีอยูแลวอยูแลวใหขายไดมากข้ึน เชน หมวก สวนการ
ฝกอบรมอื่นๆ เม่ือมาฝกแลวอยากใหมีการสงเสริมการตลาดดวย เพราะมีผลิตภณัฑบางอยางผลติใชเองไดแลว 
อยากขายภายในชุมชนดวย 
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5.3.ข.2 ประเด็นจากการมีสวนรวมเวทีประชาคมของผูแทนหนวยงานภาครฐั 
 

ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดหนองคาย 
 
 ศูนย ฯ เนนการทํางานเพื่อ “พออยูพอกิน” และการทํางานเปนกลุม สวนในเรื่องการผลิตตองคํานึงถึง
วัตถดุิบที่มีในทองถิ่น และการตลาดอาจตองแบงเปน 2 ระดับ ตลาดบนเปนสินคาทีมี่วัตถดุิบอยูในเกรดดี ฝมือ
ปราณตี ขายสินคาไดราคาสูง สวนตลาดลางวัตถดุิบเกรดตํ่ากวา ฝมือไมคอยปราณตี ราคาสินคาอาจตํ่ากวา ซ่ึงมี
ตลาดกวางกวาจะขายสินคาไดจํานวนมากกวา เชน ในขณะน้ีทาง ศูนย ฯ กําลงัติดตอขายผาฝายทอมือ สี
ธรรมชาติ (เพ่ิงไดรับรางวลัชมเชยจากการประกวดผาพ้ืนเมือง ในงานแสดงสินคาคุณภาพลุมน้ําโขง และบริการ
ทองเที่ยว จังหวัดหนองคาย เม่ือเดือนพฤษภาคม 2553) ของกลุมทอผาไหมลายขิดบานหนองควาย โดยไดติดตอ
ขายใหกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบคายทหารเพ่ือชวยกระจายสินคาออกไป เปนตน 
 

การฝกอาชีพ 
 ศูนย ฯ มีโครงการฝกอาชีพให เชน การทอผา  ขณะนี้มีแผนงานจะพากลุมอาชีพทอผาไปดูงานท่ี กลุม
ทอผาไหมและผาฝายศูนยศลิปาชีพบานโชคอํานวย นอกจากนี้ทางศูนย ฯ สามารถติดตอแหลงเลี้ยงไหม (ปลอด
สารเคม)ี จากอําเภอสังคมได สวน “ฟม” สามารถส่ังซ้ือไดจากจังหวดัมหาสารคาม ราคาประมาณ 2000 บาท 
สวนการเปนวทิยากรบรรยายของผูเช่ียวชาญในการทอผา ในขณะนี้ ทางศูนย ฯ ไดมีการเชิญประธานกลุมทอผา
ใหไปบรรยายในตางหมูบาน 

การเกษตร เชน การเพาะเห็ดฟาง การทําปุยชีวภาพ ซ่ึงทางศูนย ฯ สามารถประสานงานกับทางเกษตร
จังหวัดได  

การกอสราง เชน ชางไม ชางปูน ชางเช่ือม  การเลนดนตรี  การฝกทําเครื่องเลนดนตรีควรมีพ้ืนฐาน
ทางดานชางไมมากอน 

สําหรับความตองการสนับสนุนจากภาครฐัของเวทีประชาคมในเรื่องการต้ังศูนยทอผาบานหนองควาย 
ณ ที่บริเวณท่ีบานหนองควายซ่ึงเคยเปนศูนยเพาะเห็ด ทางศูนย ฯ จะรบัไปดําเนินการตอในโครงการฝกชางปูน
ของศูนย ขณะนี้กําลังรับสมัครผูเขารับการอบรมชางปูน โดยจะใหลงมาฝกปฏิบัติงานจรงิในหมูบานหนองควาย
เพ่ือที่จะชวยสนับสนุนใหไดศูนยทอผาบานหนองควาย เพื่อใชดําเนนิกิจการของกลุมอาชีพทอผาตอไป สวน
ความตองการศูนยรวมของผูสูงอายุระดับตําบลทางศูนยไดรับเรื่องไวพจิารณา  
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สวนเรื่องอุปกรณในการผลติทางศูนย ฯ ไมมีนโยบายแจกให จะใชวธิกีารฝกอบรม 
 

สํานกังานแรงงานจังหวดัหนองคาย 
 มีมุมมองเรื่องอาชีพแบงเปน 2 แบบ ไดแก อาชีพเดิม เปนอาชีพที่มีองคความรู และมีทักษะอยูแลว และ
อาชีพใหม ยังขาดองคความรู ทักษะ ทนุ และอุปกรณ ที่ผานมามีการดําเนินงานของรัฐ 2 โครงการที่เกี่ยวกับ
เรื่องการสรางงาน ไดแก โครงการแกไขปญหาความยากจน และโครงการอยูดีมีสุข แตกลับพบวาการนําเงินไป
ใชไมตรงประเด็นในการสรางอาชีพ 
 ในการรวมกลุมการผลิต ควรใชวัตถุดิบในทองถิ่น เพราะทําใหสามารถลดตนทนุในการผลิตได ราคา
สินคาจะถูกลง และการตลาดเชนเดยีวกัน การที่จะทําใหสินคาราคาสูงข้ึนจะตองมีฝมือปราณตี และบรรจภุัณฑ
จะตองดดีวย   

สวนเรื่องเงินทุนตองอาศัยการรวมกลุมของผูสูงอายุ และระดมเงินออมกันเองกอน โดยอาจไดรบัการ
สนับสนุนจาก อบต. บางสวน หรือเงินกองทุนในหมูบานเอง และอาจมีการผลักดนัเรื่องนี้เขาในแผนชุมชน เพ่ือ
จะไดรับการสนับสนุนจากประชาคม  
 

สํานกังานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย 
 มีมุมมองวาการผลิต การฝกอาชีพ ตองเปนไปตามความตองการของคนในพ้ืนท่ี และตองมีภูมิปญญา 
และมีความเฉพาะตวั ไมควรทําแบบ “ไฟไหมฟาง” สําหรับเรื่องเงินทุน อาจมีการเก็บเงิน และระดมทุนในพ้ืนที่
กอน โดยอาจจัดเปนการทอดผาปา หรือการทําบุญ เนนที่ “ความพอด”ี “พอเพียง“ “มีเหตุผล” “เหมาะกับวยั”  
และอาจเสริมการทําการประกันสังคม สําหรับลูกหลานที่ทํางานนอกระบบ เชน ทํางานกรีดยาง โดยผูสูงอายุ 
อาจทํางานในลักษณะ “งานตอเนื่อง” จากลูกหลาน หรือการทํางานของกลุม OTOP ในพื้นท่ีได 
 

กองสงเสริมการมีงานทาํ กรมการจัดหางาน จังหวดัหนองคาย 
 มีโครงการหลัก 2 โครงการ ไดแก 

1. โครงการดานภูมิปญญา ปราชญชาวบานระดับผูนํากลุม ตองมีการรวมกลุม 20 คน สามารถขอ
งบประมาณสนับสนุนการฝกอบรมได โดยเนนการฝกอบรมเพ่ือนํามาถายทอดใหหลูกหลาน หรือการอบรมเพ่ือ
การเปนวิทยากร เชน การทอผา การทําลายผา การจักสาน การอบรมดนตรี การเตนราํแบบพื้นบาน  
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2. โครงการกองทุนเพ่ือผูรับงานไปทําท่ีบาน ตองมีการรวมกลุม 5 คน ต้ังแต 3 เดือนข้ึนไป สามารถขอ
งบประมาณสนับสนุนโดยจายดอกเบีย้รอยละ 3 ตอป เพ่ือใชในการซ้ือวัสดุ อุปกรณ เพ่ือมาทํางานที่บาน (ตามที่
มีใบส่ังซ้ือ) 
 

สํานกังานจดัหางานจังหวดัหนองคาย 
โครงการสงเสริมการมีงานทาํของผูสูงอายุ มีการฝกอาชีพใหผูสูงอายุปละ 2 รุน/ป 
 ปญหาท่ีพบจากกลุมอาชีพ คือ วัตถุดิบราคาแพง และไมมีในทองถิน่ มีปญหาเรื่องการบริหารจัดการ 

การทําบญัชี การตลาด  
 เคยมีการซ้ือเครื่องจักรให 20  เครื่อง แตเปนเพราะทางกลุมไมมีความเขมแข็งจึงทาํใหกลุมลมไปใน
ที่สุด โดยไดใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติมวาผูสูงอายุไมชอบการกูเงิน ดังนัน้ทาง อบต. อาจชวยสนับสนนุเงินแบบให
เปลา 
 

สํานกังานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย 
 สํานักงาน ฯ มีศูนยฝกอบรมการทอผาอยูที่ ตําบลคายบกหวาน อําเภอเมือง จังหวดัหนองคาย และทาง
สํานักงานพัฒนาชุมชน มีการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาองคความรูของกลุมอาชีพ โดยสามารถติดตอผานทาง อบต. 
และนายอําเภอได นอกจากนี้ ทางสํานักงาน ฯ สามารถชวยประสานงานฝากผลิตภณัฑของทางกลุมอาชีพไปขาย
ไดในงาน OTOP ของจังหวัด หรือหรือภาคตางๆ หรือแมแตตางประเทศได  
 

องคการบริหารสวนตําบลวังหลวง อําเภอเฝาไร จังหวดัหนองคาย 
 การรวมกลุมมีความสําคัญมาก ผูนํากลุมตองเปนผูท่ีมีความเสียสละอยางมาก  
 ถาหากมีการรวมหุน หรือการระดมทุนในพ้ืนท่ีได จะสามารถลดการพึง่พาทุนจากภายนอกได ทางพ้ืนที่
มีภูมิปญญาในทองถิ่น และมีวัตถดุิบในการผลิตอยู 
 ทางอบต. มีเงินจากโครงการเศรษฐกิจชุมชน 100,000 บาท สามารถใหยืมไดประมาณ 60,000 – 70,000 
บาท  

นอกจากน้ียังมีโครงการสงเสริมอาชีพ ที่สามารถใหยืมได โดยผูสนใจจะตองรวมเปนกลุม และเสนอขอ
เขามาพรอมดวยแผนงาน 
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5.3.ข.3 อภิปรายผลเวทีประชาคม แบงเปน 3 ประเดน็หลักไดแก 
 1. การฝกอบรม 
 จากการจัดเวทีประชาคมในระดับตําบล พบวาแตละหนวยงาน ท้ังจากสวนกลาง จากจังหวัด และอบต. 
ตางมีงบประมาณสนับสนุนการฝกอาชีพที่คลายคลึงกัน และมีการจัดการฝกอาชีพที่ดูซํ้าซอนกันในพื้นท่ี โดยใน
แตละหนวยงานไดจัดสรรงบประมาณมาตามภารกิจของหนวยงาน แตหากพิจารณาในระดับพื้นที่ โดยเปาหมาย
ในเขตตําบล ควรมีการประสานงานในแนวราบในระดับพื้นโดยเฉพาะอยางยิ่งประสานงานกับองคการบริหาร
สวนตําบล อาจกอใหเกิดประโยชนกับแตละโครงการของแตละหนวยงานอยางเต็มท่ี  เชน ในการฝกอาชีพ
บางอยางทางกระทรวงแรงงานอาจเปนผูจัด และประสานงานกับหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง อบต. ใน
พื้นที่เพ่ือขอความรวมมือในการจัดการฝกอบรมอาจเปนทั้งกําลังคน หรอืกําลังเงิน หรือทั้งสองอยาง เปนตน 

ถาหากทางกระทรวงแรงงานตองการที่จัดใหมีตําบลตนแบบของ “โครงการการสงเสริมการมีงานทําแก
ผูสูงอายุในชนบท” ควรจัดการในเชิงบูรณาการในองคกรระดับลางซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลตาม
แผนงานและโครงการ โดยการประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบล ที่ตําบลใด ตําบลหนึ่งท่ีทางโครงการ
ไดลงไปจัดทําเวทีประชาคมแลว เม่ือเจาะลงลึกในระดับพื้นท่ีตําบล มีขอมูลพื้นฐานที่เปนรายละเอียดของกลุม
อาชีพ ตลอดจนความตองการการทํางานของผูสูงอายุ/การมีงานทําของผูสูงอายุ รวมทั้งปญหา/อุปสรรค ท่ีทาง
หนวยงานที่รับผิดชอบสามารถสนับสนุน/ชวยเหลือได อาจชวยใหทราบทิศทางท่ีชัดเจนในการดําเนินโครงการ
ตอไป 
 2. การรวมกลุมเพ่ือขอการสนับสนุนจากภาครัฐ คือ หลักเกณฑสําคัญในการของบประมาณ หรือขอรับ
การฝกอาชีพ ผูสูงอายุตองมีการรวมกลุม แตละหนวยงานจึงสามารถจัดสรรงบประมาณฝกอบรม หรือขอกูเงิน
ในนามกลุม จากการสนทนากลุมในระดับจังหวัดพบวา หลักเกณฑสําคัญที่ถือปฏิบัติกันทุกหนวยงานในภาครัฐ 
ต้ังแตสวนกลาง สวนจังหวัด สวนอําเภอ และสวนตําบล อยางไรก็ตาม ยังขาดการส่ือสารใหผูไดรับประโยชน
เขาใจถึงหลักเกณฑเหลาน้ี และแมวาจะเขาใจในกฎเกณฑเหลาน้ี กระบวนการในการดําเนินการการขอ
งบประมาณสนับสนุนอาจเปนส่ิงที่ยากในการดําเนินการโดยกลุมผูสูงอายุเอง เชน  การกรอกแบบฟอรมในการ
เขียนขอโครงการ ดังนั้นควรมีเจาหนาที่ชวยช้ีแนะในเรื่องเหลาน้ีหากกลุมผูสูงอายุยังไมเคยเขียนโครงการมากอน 
 3. การติดตามประเมินผลโครงการ เปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งสําหรับการดําเนินโครงการเหลาน้ี อาจตองมี

กําหนดเวลาในการติดตามผลเปนชวงเวลา เชนทุกๆ 3 เพ่ือดูความกาวหนา/ผลสัมฤทธิข์องโครงการ และปญหา/

อุปสรรค เพื่อหาแนวทางแกไข เปนขอมูลเพ่ือชวยในการตัดสินใจแกผูบริหารทุกระดบัและขอมูลจากการ

ติดตามสามารถนํามาใชประโยชนในการวางแผนการบรหิาร และการจัดสรรงบประมาณตอไป  
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5.3.ค ผลสรุปจากเวทปีระชาคมภาคกลาง 
 
5.3.ค.1 ประเด็นจากการมีสวนรวมเวทีประชาคมของผูสูงอายุและผูแทนกลุมอาชีพ 
1. งานที่ทํา/ความตองการการทํางาน  ผูสูงอายุท่ีทํางานในลกัษณะสวนบุคคล สวนใหญประกอบอาชีพ

อิสระ เชน ทาํงานในภาคเกษตร คาขาย รบัจาง และรับงานไปทําที่บาน สวนใหญไมแสดงความคิดเห็นในการ
ทําเวทีประชาคม เนื่องจากเปนการประกอบอาชีพที่ทําเปนวถิีชีวติหรือทําในชีวิตประจําวนัอยูแลว ในขณะที่
ผูสูงอายุที่ไมไดทํางาน เกือบทั้งหมดไมแสดงความคิดเห็นในเรื่องการสงเสริมการมีงานทํา เนื่องมาจากเหตุผล
หลายๆ อยาง เชน ไมตองการทํางาน ตองเลี้ยงลูกเลีย้งหลาน เฝาบาน เปนแมบาน ลูกหลานไมใหทํา ตองการ
พักผอน หรือแกแลวรางกายทําไมไหว เปนตน  

ผูสูงอายุท่ีทํางานในลักษณะการรวมกลุม (กลุมอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน/OTOP) พบวา สวนใหญเปนกลุม
ที่ทํารวมกับคนหลายวัย ไมไดทําทุกวัน ทํายามวาง เปนรายไดเสรมิ มีปญหาอุปสรรคในเรื่องการตลาด การ
บริหารจดัการ กลุมไมยั่งยืน   กลุมอาชีพตางๆ ตองการการสนับสนุนทางเทคนิคจากหนวยงานของรฐับาลท้ังใน
ระดับสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น เชน มาอบรมใหความรูในเรื่องการแปรรูปสินคาตางๆ ข้ันตอนที่
จะเปนสินคา OTOP การหาตลาด มาตรฐานสินคา เปนตน 

2.  ลกัณะงาน/งานทีต่องการสําหรับผูสูงอายุ ผูสูงอายุสวนใหญทํางานในภาคเกษตรกรรม ไดแก การทํานา 
ทําไร และทําสวน สวนผูสูงอายุทีไ่มไดทํางาน สวนใหญเนื่องจากตองทํางานบาน เปนแมบาน ตองดูแลหลาน เปน
ตน 

3.  เหตผุลทีผู่สูงอายุยังคงตองการทํางาน ไดแก เพ่ือความเพลดิเพลิน และสนุก แกเหงา ไดเขากลุม มี
โอกาสพบปะสังสรรกันเปนประจํา นอกจากน้ียังตองการเพิ่มรายไดใหกับตนเองและครอบครัว รวมท้ังการทํางาน
ทําใหมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ 

4. ขอจาํกัดและอปุสรรคในการทํางาน การทํางานของผูสูงอายุสวนใหญประสบปญหาดานงบประมาณ
ในการลงทุน ขาดวิทยากรท่ีจะมาใหความรู ปญหาดานการตลาด ผลติออกมาแลวไมรูวาจะนําไปขายท่ีไหน กลุม
ผลิตสินคาคลายๆ กนั บางกลุมก็ลมไป ไมเกิดความยั่งยืน นอกจากนี้ปญหาเรื่องสุขภาพ การมีโรคประจาํตัว ทําให
เปนอุปสรรคตอการทาํงานของผูสูงอายุเปนอยางมาก 

5.  ความชวยเหลือ การสนับสนุนและการสงเสริมท่ีตองการ  การทํางานเพื่อมีรายไดของผูสูงอายุใน
พื้นที่ ยังตองการการสนับสนุนดานงบประมาณจากหนวยงานภาครัฐ ตองการการสงเสริมดานการตลาด  การใน
การอบรม ดูงาน เพื่อนํามาปรับใชกับกลุมของตัวเอง และวิทยากรในการฝกอาชีพ นอกจากนี้กลุมยังตองการให
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มีหนวยงานมาเปนพี่เลี้ยง ใหคําแนะนําปรึกษา และมาติดตามประเมินผลดวยวาทีม่าฝกอาชีพใหแลว หลังจาก
นั้นผลจะเปนอยางไร กลุมอยูไดหรือไม 

 
5.3.ค.2 ประเด็นจากการมีสวนรวมเวทีประชาคมของผูแทนหนวยงานและภาคสวนท่ีเกี่ยวของ 
 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั ใหความรูในเรื่องสุขภาพ ผูสูงอายุที่ตําบลบานยาง สวนใหญเปน

โรคเบาหวานมาก จึงใหความรูในเรื่องของการปองกันและการรักษาสุขภาพ ใหความรูในเรื่องอาหารการกิน ยงั
ไมไดพดูถึงประเด็นของการสงเสริมการทํางานของผูสูงอาย ุ

 
กรมสงเสริมการมีงานทํา  มีโครงการสงเสริมภูมิปญญาของผูสูงอายุ  งานที่ดําเนินการไปแลว ไดแก 

การฝกอาชีพ ไดแก การทําดอกไมจันทน การทําอาหารคาวหวาน  ซ่ึงเปนอาชีพงายๆ เหมาะสําหรับกลุมอาชีพ
ในทองถิน่ ผูสูงอายุสามารถทําเปนกลุมและทําเปนงานสวนบุคคล 

สํานักงานจดัหางานจังหวัด  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ใหฝกอบรมอาชีพการสงเสริมอาชีพ 10 คน
ตอ 1 กลุม โดยหลักสูตรทีอ่บรมจะเนนที่อาหารเพื่อสุขภาพ เชน การทําสลดั กวยเต๋ียวลุยสวน เปนตน แตถา
รวมกันแลวไมถึง 10 คนก็สามารถติดตอเขาไปท่ีสํานักงานได   นอกจากน้ียังมีบริการสูตรอาหาร สําหรับ
ผูสูงอายุ/กลุมอาชีพท่ีสนใจ 

 
ชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลจงัหวัดสระบุร ี  ใหความรูดานการใหขอมูลขาวสารดานตางๆ ของผูสูงอาย ุ 

เชน เงินสงเคราะหศพใหกับผูสูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปข้ึนไป จองแจงภายใน 30 วัน  ศพละ 2,000 บาท ลูกที่
อุปการะผูสูงอายุ สามารถนําไปหักภาษีได 20,000 บาท 

 
สํานักงานพัฒนาชุมชน   แนะนําโอกาสหรืองานท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ ตําบานยาง ไดแก งานขาย

สินคา OTOP เปนการสงเสรมิการทองเท่ียว ของอําเภอเสาไห ที่มีแมนํ้าปาสักไหลผาน มีธรรมชาติสองฝงท่ีอุดม
สมบูรณ เปนโอกาสท่ีผูสูงอายุจะมานั่งขาย เชน กระยาสาทร ขนมกง เปนตน โดยมีแหลงผลติในชุมชนและ
ชุมชนใกลเคียง อีกงานไดแก งานลดรายจายของครอบครัว สรางเสรมิรายได มีลกูหลานไปทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมกันมาก มีพืชผกัสวนครัวในบริเวณ ใหผูสูงอายุทําไวใหลูกหลานกิน ไมตองไปซ้ือ 
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สํานักงานประกันสังคม  ดูแลเกีย่วกับกลุมผูใชแรงงานอายุ 15-60 ป ดูแลในเรื่องสิทธิประโยชนตางๆ 
 

5.3.ค.3 อภิปรายผลเวทีประชาคม สําหรับความคิดเห็นของหนวยงานทีด่ําเนินงานเกี่ยวของกับ
การสงเสริมการมีงานทํา พบวา งานทีด่ําเนินการไปแลวสวนใหญ หนวยงานมีการสนับสนุนการฝกอาชีพงายๆ 
ใหกับผูสูงอายุ เชน การทําขนมดอกจอก หอหมก ขนมช้ัน ขนมปุยฝาย ทองหยิบ ทองหยอด กวยเต๋ียว ขาวมันไก 
ขาวหมูแดง โดยแตละคนมคีวามถนัดไมเหมือนกัน บางคนก็ทําขายท่ีบานตัวเอง  สําหรับงานอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม
กับผูสูงอายุ ไดแก งานขายสินคา OTOP โดยการใหผูสูงอายุนําสินคา OTOP ที่ผลิตในตําบล/หมูบานไปขาย 
เปนการสงเสรมิการทองเท่ียว อําเภอเสาไห มีแมนํ้าปาสัก มีธรรมชาติของท้ังสองฝงท่ีอุดมสมบูรณ ทีต่อง
อนุรักษ จึงเปนโอกาสทีผู่สูงอายุนาจะคาขายได อําเภอเสาไห มีสินคา OTOP มากมาย เชน กระยาสารท ขนมกง 
นําไปขายตามทาวัดที่มีนักทองเท่ียวที่มาไหวพระ    

 
ดานการบูรณาการการทํางานของหนวยงาน (การบูรณาการ หมายถึง การผสมผสานการพัฒนาในพ้ืนที ่

โดยกระบวนการประสานความรวมมือของภาคีการพัฒนาที่เกีย่วของในดานแผนงาน แผนเงิน บุคลากรและการ
ปฏิบัติตามแผนรวมกันในพืน้ที่เปาหมายหรือกลุมเปาหมายที่กําหนด ตามภารกิจหนาท่ี ความรับผิดชอบของทุกภาคี
เครือขาย เพ่ือนําไปสูผลสําเร็จตามวัตถปุระสงคและเปาหมายการพัฒนาที่วางไว) โดยพบวา ตําบลบานยาง 
อําเภอเสาไห มีหลายหนวยงานท่ีดําเนนิเกี่ยวของกับการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ ไดแก สํานักงาน
แรงงานจังหวดั สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/อําเภอ สํานักงานเกษตรจังหวดั/อําเภอ สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด/อําเภอ สํานักงานพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด ศูนยสงเสริมการศึกษานอกโรงเรยีน
จังหวัด โดยแตละหนวยงานทํางานบรูณาการกันโดยใชแผน 3 ปขององคการบริหารสวนตําบลบานยาง มี
ลักษณะเปนการกําหนดรายละเอยีดของแผนงาน โครงการพฒันา ที่จัดข้ึนสําหรบัปงบประมาณแตละป ซ่ึงมี
ลักษณะตอเนือ่งและเปนแผนกาวหนา ครอบคลุมในระยะเวลา 3 ป โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจาํ
ทุกป แผนพฒันาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบติั โดยหนวยงานท่ีจะมาทํางาน
ดานการสงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุจะบรรจุกิจกรรม/โครงการลงในแผน 3 ปขององคการบริหารสสวนตําบล
บานยาง ในขณะท่ีแผนปฏบิัติงาน หนวยงานตางๆยึดยทุธศาสตรตามภารกิจหลกัของหนวยงาน  

 
ขอคนพบจากการทําประชาคม พบวาผูสูงอายุสวนใหญยังไมมีความตระหนกัรูในเรื่องทําไมตอง

สงเสริมใหผูสูงอายุทํางาน ซ่ึงธรรมชาติของผูสูงอายุ รวมท้ังความคาดหวังของคนในครอบครัว ทําใหผูสูงอายุ
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สวนใหญมีกิจกรรมหรือมีสวนรวมทางสังคมลดลง และสังคมก็ยอมรับและใหโอกาสในการเขารวมกิจกรรม

ของผูสูงอายุ การมีกิจกรรมนอยลง ทําใหผูสูงอายุมีความรูสึกในคุณคาของตนเองลดลง ผูสูงอายุที่มีการออก

กําลังกายหรือผูสูงอายุท่ีทํางาน จะมีมวลของกลามเน้ือและมวลกระดูกมากกวาผูสูงอายุที่ขาดการเคลื่อนไหว 

ผูสูงอายุที่ทํางาน/ออกกําลังกายเสมอมีอัตราเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนอยกวาผูสูงอายุที่ไม

ทํางาน/ออกกําลังกายถึง 5 เทา (กายภาพบําบัดกับผูสูงอายุ ตอนท่ี 1 ใน www.thaihealthy.org) นอกจากนี้การ

ทํางาน/การออกกําลังกายยังชวยบริหารสมอง สงผลใหการทํางานของสมอง และสารส่ือประสาทในสมอง

ทํางานไดด ี

ดังนั้นกอนที่จะไปสงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุหรือหาแนวทางสรางโอกาสหรือทางเลือกการมีงานทํา 

และการมีรายได ใหกับผูสูงอายุ จึงควรตองสรางความตระหนกัรูในเรื่องการกระตุนใหสังคมและผูสูงอายไุดรบั

รู ถึงความรู ความสามารถ และศักยภาพของผูสูงอายุ ในเรื่องการทํางาน หรือการทํากิจกรรมตางๆ เนื่องจากการ

ทํางานหรือการทํากจิกรรมตางๆ เปนส่ิงที่ทําใหสุขภาพของผูสูงอายุดทีั้งรางกายและจิตใจ ทําใหผูสูงอายุมีความ

พึงพอใจในชีวติ ทั้งน้ีเพราะการทีผู่สูงอายุไดทํางานหรอืมีกิจกรรมใดๆ ก็ตาม กห็มายถึงผูสูงอายุน้ัน ไดมี

สถานภาพและบทบาทอยูในระดับหน่ึงของสังคม ทําใหผูสูงอายุมีความรูสึกวาตนเองยังเปนบุคคลท่ีมีคุณคาและ

เปนที่ยอมรับจากสังคม ข้ันตอนตอไปเม่ือไปสรางความตระหนักรูในเรือ่งดังกลาวแลวจึงคอยมกีิจกรรมลงไป 

 

5.3.ง ผลสรุปจากเวทปีระชาคมภาคใต 
 
5.3.ง.1 ประเด็นจากการมีสวนรวมเวทีประชาคมของผูสูงอายุและผูแทนกลุมอาชีพ 
 
1. งานที่ทํา/ความตองการทํางาน ผูสูงอายสุวนใหญยังคงทํางานในลักษณะสวนบุคคล เชน งานใน

ภาคเกษตร คาขาย รับจาง ในสวนยาง สวนปาลม  รวมทั้งทํางานในลักษณะของการรวมกลุมเปนกลุมอาชีพ
ตางๆ ในหมูบาน เพ่ือใหมีรายไดเสริม   มีกลุมเพื่อน และคลายเครยีด โดยประเภทของงานหรือชนิดของงานท่ี
ผูสูงอายุตองการทํา มีรูปแบบท้ังงานที่ทําเดี่ยวและทําเปนกลุม ไดแก  
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2. ลักษณะงานท่ีตองการสําหรบัผูสูงอายุ ไดแก งานกลุมอาชีพภายใตโครงการ OTOP เชน กลุมทําผา
บาติก เปนงานที่ทําเปนกลุม ทําลายดอกบัวผดุ ซ่ึงเปนดอกไมประจําจังหวัด มีการออกแบบลายตามที่ตองการ
หรือตามที่ส่ังทํา ผานการคัดสรร OTOP ระดับ 5 ดาว กลุมทํามา 8 ปแลว คอนขางเขมแข็ง ตลาดมีอยูแลว ส่ิงที่
ตองการตอไปคือตองการพฒันานําสินคาไปขายในตลาดตางประเทศ โดยภาครัฐนําเสนอชิ้นงาน และหาตลาด 

งานดานเศรษฐกิจพอเพียง กลุมพัฒนาสตรีตําบลบางเดือน มีผลิตภณัฑ 4 อยาง ไดแก น้ํายาลางจาน 
ผงซักฟอก น้ํายาปรับผานุม  และเจลอาบน้ํา เดิมทําเปนกลุม แตในปจจุบันไดสลายกลุมมาทําใชกนัเองเปนสวน
บุคคล โดยทําท่ีบานของตนเอง ปจจุบันในหมูบานมีทํากันประมาณ 10 คน ตองสรางความตระหนกัรูใหคนใน
ตําบลบางเดือนหันมาใช ปญหาอุปสรรค  ตองการการสนับสนนุจากหนวยงานทั้งภาครฐัและเอกชนในดาน
คําแนะนําป 

กลุมเศรษฐกจิพอเพียง  ตองการใหเกษตกรลดการใชปุยเคมี หันมาใชเศรษฐกิจพอเพยีง แตยังขาดเครื่อง
ผสมปุย ซ่ึงมีราคาแพงมาก 

กลุมทําขนมไทยแหงๆ เก็บไดสักประมาณ 2-3 วัน ไดแก ขนมช้ัน ขนมวุน เปนงานท่ีทําในลักษณะของ
การรวมกลุม งานจักสาน ตอนนี้ยังไมไดต้ังกลุม และขาดวิทยากรที่จะมาใหความรู และสงเสริมอาชีพ ให รึกษา 
เชน การทํา Packaging ใหมีรูปแบบของบรรจภุัณฑที่นาสนใจ 

อาชีพจักสาน  ตอนนีย้ังไมไดต้ังกลุม ทําเปนสวนตัว ถาต้ังกลุมอยากเพ่ิมการทําดอกไมจนัทนดวย 
ตองการการสนับสนุนทางดานการเงินจากหนวยงานทีเ่กีย่วของท้ังภาครัฐและเอกชน โดยอยากไดเครื่องอัดกลีบ 
และวิทยากรมาอบรมใหความรู เน่ืองจากวาปจจุบันทําไมสวย  

กลุมนํ้าพริกมารียะ มีสมาชกิ 22 คน เปนกลุมแมบานทีร่ะดมทุนหุนละ 100 บาท  เนื่องจากวัสดทุี่จะทํา

น้ําพรกิแพงมาก จึงตองซ้ือนอย ลงทุนนอย ปญหาอุปสรรคที่สําคัญคือตองการการสนับสนุนทั้งดานการเงิน 

และดานเทคนคิ ในเรื่องขอ อย. โดยการทาํ อย. ตองมีเจาหนาที่มาใหคําแนะนํา 

กลุมดอกไมประดิษฐ เปนกลุมอาชีพ ต้ังมาได 8 ป แลว แตไมมีหนวยงงานไหนเขามาดูแลอยางจริงจงั 
ขณะน้ียังไมไดดาว เนื่องจากบรรจภุณัฑทาํมาจากดนิ 

3. เหตุผลทีผู่สูงอายุยังตองการทํางาน  ไดแก เพ่ือความสนุกสนาน เพลิดเพลิน แกเหงา ไดเขากลุม
เพ่ือน และมีรายไดใหกับตัวเองและคนในครอบครวั รวมทั้งการมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง   

4. ขอจํากัดและอุปสรรคในการทํางาน  ปญหาที่พบและเปนขอจํากัดในดานการทํางานของผูสูงอายทุี่
เกือบจะเหมือนกันทกุภูมิภาค ไดแก ปญหาดานการตลาด  การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ ใหเปนท่ีตองการของ
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ตลาด  ปญหาดานบรรจภุณัฑ Packaging การขออย.  รวมท้ังปญหาเรื่องการเขาไมถึงขอมูลขาวสารของ
หนวยงานภาครัฐในเรื่องตางๆ เชน การต้ังกลุมเพื่อจดทะเบียนเปนกลุมอาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน  เปนตน 

5. ความชวยเหลอื การสนับสนนุและการสงเสริมที่ตองการ ตองการความชวยเหลือดานการตลาด การ
ใหขอมูลขาวสารดานการตัง้กลุม  

 
5.3.ง.2 ประเด็นจากการมีสวนรวมเวทีประชาคมของผูแทนหนวยงานและภาคสวนท่ีเกี่ยวของ 
 
สําหรับประเดน็มุมมองของหนวยงานภาครัฐที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมการทาํงาน/การมีงานทํา

ของผูสูงอายุ สํานักงานสงเสริมการเกษตรจังหวัด/อําเภอ ซ่ึงดแูลวิสาหกิจชุมชน ไดใหความรูเรื่องการจด
ทะเบียนตามพรบ.วิสาหกิจชุมชน 2548 ซ่ึงกลุมที่จดทะเบียนกับสํานกังานการเกษตร จะมีพรบ.วิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. 2548 รองรับ สําหรบักลุมอิสระหนวยงานยนิดีชวยเหลือ ปญหาอุปสรรคกค็ือเรื่องการนําเสนอขาวสาร
ขอมูลการประชาสัมพันธตางๆ ยังเขาไมถึงผูสูงอายุในชนบท ชาวบานไมรับรู วาการต้ังกลุมกันจะทําอยางไร 
กลุมทียั่งไมจดทะเบียน อาจไมไดรับความชวยเหลือหรือดแูล 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั/อําเภอ โดยปกติทําเรื่องการสงเสริมสุขภาพ จะมีผูสูงอายุแนนอน เปน
ระบบ ไดแก มีชมรมผูสูงอายุ ท่ีมีกจิกรรมทุกเดือนในเรื่องวัฒนธรรมประเพณี การมีสวนรวม กิจกรรมดาน
สังคม หรือผูสูงอายุติดบาน คือผูสูงอายุทีช่วยเหลือตัวเองไดบาง ผูสูงอายุติดเตียง คือผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเอง
ไมไดเลย จึงอยากใหหนวยงานท่ีดําเนนิงานเกีย่วของกบัการสงเสริมการมีงานทํา/การทํางานของผูสูงอายุ ทั้ง
สํานักงานสงเสริมการเกษตร สํานักงานพฒันาชุมชน เขามาประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุข โดยเอาวาระ
เขามารวมดวย เพื่อกระจายขาวดานการสงเสริมอาชีพ 
 
 5.3.ง.3 อภิปรายผลเวทีประชาคม 

ขอคนพบจากการทําเวทีประชาคม พบวาการทํางานดานการสงเสริมการมีงานทําของหนวยงานภาครัฐ 

มีการบรูณาการกนัโดยการประสานงานกนัระหวางหนวยงานในระดับจังหวัด สวนหนวยงานในระดับทองถิ่นมี

การบรูณาการกันนอย  เนื่องจากหนวยงานตางๆ ปฏิบัติงานท่ียึดตามภารกิจของหนวยงานเปนหลกั ไมไดยึดที่

ผูสูงอายุเปนหลัก  ขอเสนอแนะในครั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ควรตองบูรณาการการทํางานดานการสงเสริมอาชีพ

ใหกับผูสูงอายุในพ้ืนที่ชนบท ของหนวยงานภายในกระทรวงแรงงานกอน โดยนํารูปแบบการบูรณาการของ

กระทรวงแรงงาน ซ่ึงอาจจะบูรณาการกนัโดยใชแผนปฏิบัติงานหรอืงบประมาณไปทดลองในภูมิภาคใดภมิูภาค
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หน่ึงกอน ใหเปนรูปแบบของกระทรวงแรงงาน แลวคอยขยายผลทําในภูมิภาคอืน่ๆ  นอกจากน้ีกระทรวง

แรงงานควรสรางความรวมมือกับหนวยงานระดับกระทรวง เชน การทํา MOU ระหวางกระทรวงแรงงานกบั

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม 

เพ่ือใหการดําเนินงานดานการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุในพ้ืนที่ชนบทเปนรปูธรรมชดัเจน  ในดานการ

ขับเคลื่อนการสรางโอกาสหรือแนวทางในการสงเสริมใหผูสูงอายุทํางานน้ัน กระทรวงแรงงานควรสรางกลไก

ขับเคลื่อนในระดับพ้ืนท่ี เชน อาสาสมัครแรงงานใหมีทุกหมูบาน/ชุมชน  เพื่อทําหนาที่ประสานงานไปยัง

หนวยงานในระดับจังหวดั และเปนพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาใหกับผูสูงอายท่ีุตองการทํางาน 

5.4 การติดตามประเมินผลรูปแบบการสงเสรมิการมงีานทําแกผูสูงอายุในพ้ืนที่ชนบท 
 

การเสนอแนะเพื่อหารูปแบบจําลองการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุในพื้นที่ชนบท มีเปาหมายเพ่ือ

ตองการสงเสรมิการมีงานทําใหแกผูสูงอาย ุ จากผลการวิเคราะหขอมูลทําใหสามารถเลือกกลุมอาชีพท่ีสามารถ

นํามาเปนรูปแบบในการสงเสริมการมีงานทํา เพื่อหารายได โดยวิธกีารนํารูปแบบตางๆ มาทดลองทําโดยการจัด

เวทีประชาคมรูปแบบการสงเสริมการมีงานทําแกผูสูงอายุในชนบท  ใน 4 ภูมิภาค หลังจากนั้นมีการติดตาม

ประเมินผลวาหลังจากสํารวจความตองการของผูสูงอายุแลว หนวยงานมีการดําเนินการอยางไร กลุมอาชีพ/ชมรม

ผูสูงอายุ มีการดําเนินการอยางไรบาง เพื่อดําเนินการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ ผลการติดตามมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

5.4.1 ภาคเหนือ 
ในพ้ืนที่การศึกษาภาคเหนือ การจัดเวทีประชาคมเพื่อเปนการหารือระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ

ทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่น  กับ กลุมอาชีพและชมรมผูสูงอายุในพ้ืนที่ ในประเด็นหัวขอเกี่ยวกับรูปแบบที่
เหมาะสมของการสงเสริมการมีงานทํา และความตองการมีงานทํา รวมถึงการไดรับการสงเสริมที่จําเปนของ
ผูสูงอายุ ไดมีการดําเนินการ ในพ้ืนท่ีตําบลแมพริก อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เม่ือวันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 
2553 โดยประเด็นขอสรุปหลักซ่ึงไดจากการประชาคม พอที่จะสรุปอีกครั้งดังนี้ 

ในภาพรวม ผูสูงอายุสวนใหญยังคงตองการทํางาน เพื่อสรางรายไดแกตนเองและครอบครัว เพ่ือคลาย
เครียด มีสังคม มีเพ่ือน ไมเหงา โดยลักษณะงานท่ีเหมาะสมควรเปนงานในรม เปนการทํางานในลักษณะกลุม 
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หากเปนลักษณะการผลิตสินคา ควรเปนสินคาที่มีวัตถุดิบในพื้นท่ี มีตลาดรองรับ เนนการใชภูมิปญญา ในพ้ืนที่ 
ผูสูงอายุมีความตองการผลิตหมวกสาน หรืองานจักสาน และผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายข้ึน  

 
อยางไรก็ตาม ขอจํากัดและอุปสรรคที่สําคัญตอการทํางานในปจจุบันของกลุมผูสูงอายุ คือเรื่องของการ

มี “ตลาดรองรับ” สินคาที่ทําการผลิต ปญหาเรื่องเงินทุน การขาดอุปกรณเสริมในการทํางานและในการผลิต 
และขอจํากัดในการพัฒนาคุณภาพสินคาท่ีทําการผลิตใหพัฒนาดีย่ิงข้ึน ที่ผานมา แมหนวยงานภาครัฐหลาย
หนวยงาน ไดมีการจัดกิจกรรมหรือรูปแบบเพ่ือการสงเสริมการทํางานของผูสูงอายุในหลายลักษณะ แตผูสูงอายุ
ในพื้นท่ีมียังมีขอจํากัดในการเขาถึงความชวยเหลือและการสงเสริมท่ีเปนประโยชนเหลาน้ัน จากขอจํากัดในการ
รับทราบขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและการสงเสริมท่ีมี ความไมสอดคลองของกิจกรรมและการสงเสริมท่ีภาครัฐจัด
ให กับความตองการของตัวหรือกลุมผูสูงอายุ และ ขอจํากัดในดานระเบียบขั้นตอน วิธีท่ีอาจมีเง่ือนไขยุงยาก
และซับซอนในมุมมองของผูสูงอายุ  

การจัดเวทีประชาคม ที่ผานมานับวามีความนาสนใจและเปนประโยชนตอกลุมผูสูงอายุในการไดรับ
ทราบขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและการสงเสริมในลักษณะตางๆ ที่ภาครัฐจัดใหเปนประจํา หนวยงานภาครัฐที่เขา
รวมก็นับวาไดประโยชนเชนเดียวกัน กลาวคือ ไดรับทราบความตองการ มุมมองและขอคิดเห็นของผูสูงอายุ ที่
จะเปนประโยชนตอการวางแผนงานดําเนินการกิจกรรมสงเสริมการมีงานทําท่ีตรงตามความเรงดวนและความ
ตองการของผูสูงอายุ  

 
5.4.1.ก  ผลการตดิตาม 
จากการติดตามประเมินผลการจัดเวทีประชาคม โดยการสัมภาษณและสอบถามโดยหลัก จาก นายก

องคการบริหารสวนตําบลแมพริก รวมดวยตัวแทนผูสูงอายุในพ้ืนท่ีจํานวนหนึ่งเกี่ยวกับความคืบหนา และ
สถานการณความเปนไปของการดําเนินกจิกรรมที่สืบเนือ่งจากการจัดเวทีประชาคมท่ีผานมา สามารถสรุปเปน
ประเด็นทีน่าสนใจ ไดดังตอไปนี ้

 
1. ความคิดเห็นและความพึงพอใจตอการจัดเวทีประชาคมในพ้ืนท่ี 
จากการติดตาม พบวา กลุมผูสูงอายุรวมถึงหนวยงานท่ีกี่ยวของในพื้นที่ ซ่ึงในที่น้ี โดยหลักไดแก 

องคการบริหารสวนตําบลแมพริก นั้นมีความพึงพอใจ และ มีความคิดเห็นวาการจัดเวทีประชาคมเพ่ือพูดคุยใน
ลักษณะนี้ นับวามีประโยชนอยางย่ิง สามารถใชเปนกิจกรรมในลักษณะ “นํารอง” ของหนวยงานภาครัฐตางๆใน
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การเขามามีบทบาทในการดูแล ใหความชวยเหลือ สงเสริมการทํางานและการมีงานทําของผูสูงอายุในพื้นที่ได
อยางตรงจุด และเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน เปนจุดเริ่มตนของการดําเนินงานเชิงรุกของหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงแตกตาง
จากรูปแบบการทํางานเดิม มีลักษณะในเชิงรับเสียมากกวา กลาวคือ  กลุมผูสูงอายุหรือทองถิ่นที่ตองการไดรับ
การชวยเหลือหรือการสงเสริมตองเปนฝายเขาหาหรือทําเรื่องเพ่ือรองขอกันเอง ซ่ึงคอนขางมีความซับซอนและ
ผานกระบวนการหลายข้ันตอน 

เวทีประชาคมที่จัดข้ึน นับเปนเวทีที่เปดโอกาสใหเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองที่ดีและเปนประโยชน
ระหวางผูที่จะใหการชวยเหลือสงเสริม กับ ผูซ่ึงเปนกลุมเปาหมายในการไดรับความชวยเหลือและการสงเสริม
นั้น ซ่ึงในท่ีนี้ไดแก กลุมและชมรมผูสูงอายุ นอกจากนี้ ยังเปนการกระตุนในภาคสวนตางๆ ท้ังสวนกลาง สวน
ทองถิ่น (อบต.) และตัวผูสูงอายุเองใหเห็นความสําคัญ และมีความต่ืนตัวตอการสงเสริมใหเกิดการมีงานทําแก
ผูสูงอายุ ในพื้นที่ 

จากคําบอกเลาของนายกอบต. กลุมหรือชมรมผูสูงอายุในพ้ืนท่ีตําบลแมพริก นับวา มีลักษณะของการ
จัดตั้งกลุมที่มีความชัดเจนในแตละหมูบาน ใหความรวมมือในการดําเนินงานกิจกรรมตางๆท่ีผานมาอยางสมัคร
สมานเปนอยางดี อยางไรก็ตาม ในเชิงของการทํางานหรือกิจกรรมกลุมอาชีพของผูสูงอายุ ที่มี กลุมอาชีพของ
ผูสูงอายุในการทําผลิตภัณฑสมุนไพร ทําไมกวาด การจักสาน น้ัน ยังขาดการประสานงานการทํางาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางกลุม ซ่ึงนาท่ีจะเปนประโยชนตอกลุมอาชีพทุกๆกลุมในการรวมกันแกปญหา
ที่มี ในดานเงินทุน วัตถุดิบ และปญหในการขาดตลาดรองรับสินคาที่ไดมีการจัดทํา ในท่ีนี้ การจัดเวทีประชาคม
เพ่ือหารือรวมกันนับวาเปนประโยชนอยางย่ิง ในการกระตุนใหเกิดการเห็นความสําคัญของการทํางาน เกิดการ
ริเริ่มข้ึนมาจากภายในกลุมผูสูงอายุดวยกันเอง กอนที่จะมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู หาทางแกปญหาที่ยังคงติดขัด 
กําหนดวิสัยทัศนการทํางานรวมกันที่เปนรูปธรรมระหวางกลุมผูสูงอายุที่มีท้ังหมดในตําบล โดยมี อบต. ซ่ึงเปน
หนวยงานทองถิ่นทําหนาที่ในการประสานงาน ใหความชวยเหลือ รวมถึงคําช้ีแนะที่จําเปน 

 
2. ความกาวหนาเกี่ยวกับการมีงานทําและกิจกรรมการทํางานของผูสูงอายุในพ้ืนที ่
หลังจากเวทีประชาคมท่ีจัดข้ึนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 พบวา ในเดือนถัดมา หรือเดือนสิงหาคม 

ในพื้นท่ีไดมีการจัดกิจกรรมการสงเสริมการทํางานของกลุมและชมรมผูสูงอายุข้ึน โดยไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐในนามตัวแทนสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดเชียงราย ในการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาฝมือและ
ทักษะในการจักสานใหแกผูสูงอายุ เชน การสานเขงปลาทู การสานตะกราท่ีตอยอดจากการสานในรูปแบบ
ดั้งเดิม (เปนการจัดควบคูไปกับกิจกรรมการอบรมเพื่อใหความรูในดานอ่ืนๆ) โดยในการเกิดข้ึนของกิจกรรมนี้ 
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องคการบริหารสวนตําบลแมพริก นับเปนหนวยงานกลางในการประสานงานระหวางผูสูงอายุในพ้ืนท่ีและ
หนวยงานผูใหการสนับสนุนที่สําคัญ อยางไรก็ตาม จากการติดตาม พบวา การอบรมในระยะเวลาสั้น ยังไมเพียง
พอที่จะทําใหผูสูงอายุสามารถผลิตสินคาจักสานไดอยางมีทักษะและปราณีตเพียงพอ ซ่ึงทําใหผลิตภัณฑที่
ผูสูงอายุไดลองผลิตออกมายังไมไดตามเกณฑมาตรฐานความตองการของตลาดหรือผูซ้ือ ซ่ึงยังคงจําเปนตอง
ไดรับการอบรมหรือฝกทักษะเพิ่มเติมตอไป 

 
3. แผนงานและกจิกรรมในอนาคตท่ีมี 
นอกจากกิจกรรมการอบรมทักษะการจักสานที่ไดมีการดําเนินการไปแลว องคการบริหารสวนตําบลแม

พริก ไดแสดงมุมมองตอแผนงานและกิจกรรมในการสงเสริมการมีงานทําองผูสูงอายุไวอยางนาสนใจวา 
กิจกรรมการเย่ียมบานผูสูงอายุในพื้นที่โดยกลุมที่เรียกวา “อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ หรือ อผส.” ซ่ึงเปนกิจกรรม
ที่กรมพัฒนาชุมชนไดเคยดําเนินการไวมาเปนระยะเวลาประมาณ 2-3 ป และปจจุบันไดถายโอนภารกิจมายัง 
อบต. แลวนั้น เปนกิจกรรมท่ีดีกิจกรรมหนึ่งในการใหผูสูงอายุที่ยังคงมีแรงทํางานได ไดมีงานทําในลักษณะของ
การดูแลผูสูงอายุที่อาจมีปญหาทางสุขภาพหรือในดานอ่ืนๆ ดวยกันเอง โดยมีคาตอบแทนตอเดือน เดือนละ 300 
บาทซ่ึงจะเปนประโยชนตอตัวผูสูงอายุทั้งสองกลุม กระตุนใหเกิดการปฏิสัมพันธและการทํากิจกรรมรวมกัน
ระหวางผูสูงอายุมากข้ึน อยางไรก็ตาม จากการถายโอนภารกิจของกรมพัฒนาชุมชนมายัง อบต. ที่คอนขาง
กระทันหัน ในขณะท่ี อบต. ยังไมมีความพรอมเต็มท่ี อีกท้ังไมมีกฏหมายรองรับภารกิจที่ชัดเจน ทําใหใน
ปจจุบันอบต.ยังไมสามารถดําเนินโครงการนี้ไดอยางเต็มที่  

 
4. ปญหาและอุปสรรคท่ียังมีอยู 
ในการกระตุนและสงเสริมใหเกิดการทํางานและการมีงานทําของผูสูงอายุ แมเวทีประชาคมที่จัดข้ึนจะ

เปนประโยชนและเกิดผลดีดงัที่ไดกลาวในสวนที่แลว ปญหาและอุปสรรคที่ยังคงมีอยูในพื้นท่ี ตําบลแมพรกิ 
ไดแก 

การขาดผูนํากลุมที่มีวิสัยทัศนชัดเจนและผูประสานงานระหวางกลุมอาชีพหรือชมรมผูสูงอายุที่มีใน
ตําบล ในการที่จะประชุมหารือรวมกัน กาํหนดแผนงานหรือขับเคลือ่นกิจกรรมในลําดับข้ันตอไปในการพัฒนา
และสรางโอกาสการทํางานของผูสูงอายุใหดีย่ิงๆ ขึ้นไป จากขอจํากดัในสวนนี้ ทําใหประเดน็ มุมมองและ
ขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชนซ่ึงไดรับจากการทําเวทีประชาคมที่ผานมายังไมไดมีการขับเคลื่อนตอยอด 
หรือ ดําเนินการตอไปในกลุมผูสูงอายุอยางชัดเจนและเปนรูปธรรมตามท่ีคาดหวังไว 



233 

 

เกี่ยวกับภารภิจของอบต. ที่มีความครอบคลุมในหลายดาน เกือบทุกดานที่เกี่ยวของในทองท่ี ไมใช
เพียงแตการสงเสริมการมีงานทําหรือดูแลผูสูงอายุเทานั้นทําใหอบต. สามารถทําหนาที่ในการเปนไดเพียงผู
ประสานงาน ใหคําแนะนํา ใหความชวยเหลือ สนับสนุน แตไมสามารถท่ีจะดําเนินการเองในฐานะ “เจาภาพ” 
ไดในทุกเรื่อง ในขอจํากัดนี้ การริเริ่ม การขับเคลื่อนและการตอยอดในการสงเสริมหรือพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานและการมีงานทําของผูสูงอายุ จําเปนตองมาจากตัวหรือกลุมผูสูงอายุเอง โดยตองมีหนวยงานภายนอกท่ี
รับผิดชอบหรือมีบทบาทในการดูแลและสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุเขามารวมในการใหการสนับสนุน ทั้ง
ในเชิงเทคนิคและทางงบประมาณดวย  

อยางไรก็ดี การเขามาใหการสนับสนุนและความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกที่ผานมา ก็ยังมี
ขอบกพรองที่ยังคงไมสอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุและความเหมาะสมกับบริบทเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมในพ้ืนที่ เชน ในการสงเสริมอาชีพหรือการพัฒนาทักษะการผลิต ที่ยังไมสอดคลองกับวัตถุดิบและลักษณะ
ตลาดรองรับท่ีมีในพ้ืนท่ี รวมถึง ทักษะหรือความสามารถพ้ืนฐานที่ผูสูงอายุมีอยูแตดั้งเดิม 
 

5.4.1.ข  สรุปและอภิปรายผลการติดตาม 
 จากการติดตามผลการจัดทําเวทีประชาคมในพ้ืนที่ตําบลแมพริก อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ที่ผาน
มา พบวา มีประโยชนอยางย่ิงในการแลกเปลี่ยนมุมมอง และขอมูลท่ีเปนประโยชนแกทุกกลุมที่เขารวมทั้งใน
สวนของผูสูงอายุในพื้นที่ หนวยงานที่เกี่ยวของในระดับทองท่ี ซ่ึงหลักๆ ไดแก องคการปกครองสวนทองถิ่น 
และหนวยงานที่เกี่ยวของและมีบทบาทในงานดานผูสูงอายุทั้งในระดับจังหวัดและสวนกลาง เปนกิจกรรมที่มี
ความเปนรูปธรรมในการกระตุนใหเกิดการตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานหรือการมีงานทําของผูสูงอายุ
ในทุกฝาย โดยในพ้ืนที่ตําบลแมพริก ภายหลังการจัดเวทีประชาคมประมาณ 1 เดือนพบวา มีการดําเนินกิจกรรม
ในการสงเสริมการทํางานและพัฒนาทักษะในการผลิตสินคา ประเภทจักสานใหแกผูสูงอายุในพ้ืนท่ี โดยไดรับ
การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐภายนอก และการประสานงานจากอบต. ในพื้นท่ีเปนหลัก อาจไมสามารถ
กลาวไดทั้งหมดวา นี้เปนผลสําเร็จที่เกิดจากการจัดใหมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนในเวทีประชาคม เนื่องจากผูสูงอายุ
ในพื้นที่ตําบลแมพริกน้ัน มีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องมาแตเดิมอยูแลว อยางไรก็ตาม จากการ
ติดตามผลจากผูท่ีเกี่ยวของ เวทีประชาคมถือไดวาเปนตัวกระตุนหน่ึงที่สําคัญในการกอใหเกิดการตระหนักและ
เห็นความสําคัญของการทํางานหรือการมีงานทําของผูสูงอายุ การทํางานรวมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรูของ
ผูสูงอายุท้ังในและระหวางกลุมตางๆท่ีมีในตําบล จากแตเดิมที่ การดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ มักเปนเพียง
ภายในกลุมหรือภายในแตละหมูบานที่ยังขาดการเช่ือมโยงและประสานงานกันระหวางกลุมตางๆ  
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5.4.1.ค ขอเสนอแนะ 
จากการติดตามผลการจัดเวทีประชาคม หนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบงานดานผูสูงอายุในระดับทองถิ่น

ไดใหขอคิดเห็นวา การทําเวทีประชาคม รวมกับหนวยงานสวนกลางที่รับผิดชอบและเกี่ยวของในงานดานการ
สงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุน้ันมีประโยชนอยางยิ่งตอหนวยงานสวนกลางเอง โดยฉพาะหนวยงานใน
ระดับจังหวัด ในการกําหนดแผนงานและกิจกรรมตางๆท่ีจะมีความเหมาะสมตามขอคิดเห็นและสอดคลองตาม
ความตองการท่ีพบในระดับทองถิ่นแตละพื้นที่ ดังนั้น เปนการดีหากหนวยงานในระดับจังหวัด สามารถที่จะจัด
ใหมีการประชุมหรือการพบปะในลักษณะเวทีประชาคมในจังหวัดอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยเรียกหนวยงานที่
รับผิดชอบในระดับทองถิ่นทุกพื้นท่ี เขาช้ีแจง ใหขอมูลและหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการกําหนดแผน
และกิจกรรมที่จะชวยสงเสริมการทํางานและการมีงานทําของผูสูงอายุตามบริบทแตละพื้นที่  

ในสวนของกิจกรรมที่หนวยงานตางๆ ไดมีการดําเนินการไปแลวในการ ฝกอบรม ใหความรู เพิ่มทักษะ
การประกอบอาชีพ สรางรายไดแกผูสูงอายุน้ัน หรือ รวมถึงแมกระท่ังการจัดเวทีประชาคม เพื่อแลกเปลี่ยน
มุมมองและขอคิดเห็นน้ัน  “ความตอเนื่อง” ของกิจกรรมเหลานี้นับวามีความสําคัญอยางยิ่งในการที่จะกอใหเกิด
ผลจริงอยางเปนรูปธรรมและย่ังยืนตอกลุมผูสูงอายุ  
 

 5.4.2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในภาคตะวันออกเหนือคณะที่ปรึกษาไดจดัเวทีประชาคม ณ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) วังหลวง 

อําเภอเฝาไร โดยมีผูเขารวมเวทีประชาคมประกอบดวย สมาชิกกลุมอาชีพทอผา และตัวแทนผูสูงอายุ ประมาณ 

120 คน จากทกุหมูบานในตําบลวังหลวงรวม 15 หมูบาน 

 การจัดเวทีประชาคมในวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 โดยประเด็นหลกัท่ีไดนําเสนอ คือ ผูเขารวมเวที

ประชาคมยังคงตองการทํางาน และงานทีท่ําเปนงานท่ีเคยมีอยูในหมูบานแลว เชน การเพาะเห็ด หรืองานที่มี

ลักษณะงานเปนภูมิปญญาชาวบานอยูแลว เชน การทอผา การจักสาน การทําเครื่องดนตรพีื้นบาน เปนตน 

นอกจากนี้ยังในเวทีประชาคมยังไดนําเสนอการทํางานเปนกลุมในระดับหมูบาน และอยากไดความชวยเหลือใน

เรื่องการฝกอบรม และใหมีการสงเสริมทางดานการตลาดใหมีชองทางการจําหนายสินคาที่ผลิตข้ึนมาได 
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5.4.2.ก ผลการตดิตาม 

 จากการติดตามประเมินผลการจัดเวทีประชาคม ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังหลวง โดยการ

สัมภาษณจากตัวแทนประธานกลุมอาชีพทอผา ปลดัอบต. และนักพัฒนาชุมชน องคการบรหิารสวนตําบลวัง

หลวง ผูอํานวยการศูนยพฒันาฝมือแรงงานจังหวัดหนองคาย มีการขับเคล่ือนใน 3 ประเด็นหลักท่ีนาสนใจ 

ดังตอไปนี ้

 1. กลุมอาชพีทอผา ประธานกลุมอาชีพทอผาไหมลายขิดบานหนองควายไดบอกคณะปรึกษาไดทราบ

ถึงความคืบหนาจากการจัดประชาคม โดยแจงใหทราบวานายอําเภอวังหลวงมนีโยบายใหขาราชการในอําเภอ

สวมใสเส้ือผาลวดลายที่ทางกลุมไดรับรางวัลชมเชย จากทางจังหวัดหนองคายในป พ.ศ. 2553 (งานหนองคาย 

Best) เขารวมประชุมที่อําเภอ โดยมีคําส่ังซ้ือผาฝายลวดลายไดรับรางวัลชมเชยของทางกลุมจํานวน 400 เมตร 

นอกจากนี้ยังมีคําส่ังซ้ือผาฝายมัดหม่ีจากทางกลุมอีก 500 เมตร โดยใหทางกลุมทอผาฝายมัดหม่ีลวดลายของ

หมูบานอ่ืนที่สงเขาประกวดไดรับรางวัลชนะเลิศของจังหวัด ทางประธานกลุมไดแจกจายใหสมาชิกทําไปทอ

ตามใบสั่งซ้ือ 

 2. อาชีพเพาะเห็ด เปนอาชีพซ่ึงเคยมีอยูในหมูบาน หลังจากท่ีไดจัดเวทีประชาคมเสร็จเรียบรอยแลว 

ทางอบต. วังหลวงไดจัดสรรงบประมาณ โดยจัดทําโครงการสงเสริมอาชีพผูสูงวยั (อบรมเพาะเห็ด : รายละเอียด

ตามภาคผนวก) ซ่ึงโครงการน้ีมีวัตถุประสงค ใหผูสูงอายุไดเรยีนรูการเพาะเห็ดมีอาชีพที่เหมาะสมกับวยั ใชเวลา

วางใหเกดิประโยชนและเพิม่รายได และเพื่อเพ่ือนําวิธกีารทําการเกษตรแบบพอเพยีงสูการปฏิบติั  มีเปาหมาย 

เพาะเห็ดนางฟา เฉลี่ยเดือนละ 30 กิโลกรัม ดําเนินการในระหวางวันที่ 22 – 24 กนัยายน 2553 โดยคัดเลือก

ผูสูงอายุหมูบานละ 10 คน จาก 15 หมูบาน โดยมีหลักสูตรการอบรมท้ังภาคทฤษฎี และปฏิบัติ รวม 3 วัน โดยใช

วิทยากรภายในทองถิ่น ซ่ึงเปนสมาชิกอบต. และ/หรือผูที่มีอาชีพเพาะเห็ดภายในตําบลวังหลวง หลังจากจัด

อบรมเสรจ็จะประเมินผลการอบรม หลังจากปใหมวางแผนจะอบรมเรือ่ง การเพาะเห็ดฟาง 

 3. การจัดตั้งศูนยทอผาประจาํตําบลวังหลวง หรอืศูนยสําหรบัผูสูงอาย ุ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือ

แรงงานกําลังดูแลเรื่องนี้อยู แมในวันทีทํ่าประชาคมในที่ประชุมไดพิจารณาสถานท่ีที่เคยเปนศนูยเพาะเห็ดเดมิ
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ซ่ึงต้ังอยูที่บานหนองควาย หากจะมีการดําเนินการจัดต้ังศูนยทอผาจัดต้ังศูนยทอผาประจําตําบลวังหลวง หรือ

ศูนยสําหรับผูสูงอายุจัดต้ังศูนยทอผาประจําตําบลวังหลวง หรือศูนยสําหรับผูสูงอาย ุ หรือศูนยสําหรับผูสูงอาย ุ

ทางศูนยพัฒนาฝมือแรงงานตองมีการออกไปเตรยีมการตามข้ันตอนอีกครั้งเพื่อใหแนใจวาเปนท่ีดนิที่สามารถ

นํามาใชจดัต้ังศูนยได 

5.4.2.ข  สรุปและอภิปรายผลการติดตาม 
 การจัดเวทีประชาคมสามารถกระตุนใหเกดิความรวมมือ นอกจากน้ี การมีสวนรวมของหลายภาคสวนที่
เกี่ยวของ ชวยทําใหประชาคมท่ีมีปญหารวมกันไดนําเสนอความตองการ ลกัษณะของงานที่ตองการ เหตุผลที่
ยังคงตองทํางาน ขอจํากัดและอุปสรรคในการทํางาน รวมทั้งความตองการความชวยเหลือ การสนับสนุน และ
การสงเสริมทีต่องการ อาจสรุปไดวาในการจัดเวทีประชาคมทําใหเกิดการมีสวนรวม 5 ข้ันตอน ไดแก  

1. ขั้นตอนท่ีหนึ่ง การใหขอมูลเพื่อเปดประเด็นท่ีเกีย่วของกับความตองการและปญหาของทุกๆฝาย 
ผูเขารวมในเวทีประชาคมทกุฝายจะไดรับขอมูลวามีประเด็นปญหาอะไร ผูเขารวมอาจฟงและซักถามขอสงสัยที่
ไมเขาใจในเวทีประชาคม โอกาสในการนําเสนอปญหาในเวทีประชาคมในระดับตําบลซ่ึงเปนกลุมไมใหญมาก
นัก ชวยทําใหผูเขารวมจากหนวยงานทีมี่สวนเกีย่วของหลายภาคสวนไดรับทราบขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย
โดยตรง 

2.  ขั้นตอนท่ีสอง มีการใหคําปรึกษาและนําเสนอแนวคดิตางๆ ที่จะชวยในการแกไขปญหาขางตน และ
รับฟงความคิดเห็นจากผูเขารวมวามีแนวคิดอยางไร ในขั้นตอนนี้เปนข้ันตอนที่สามารถนําไปสูการมีสวนรวม
อยางสูงสุดในข้ันตอนตอไป ข้ันตอนน้ีตองอาศัยทักษะของวิทยากรกระบวนการที่จะตองเปนผูชวยกระตุนการมี
สวนรวมของหนวยงานตางๆ เชน กระทรวงแรงงาน พัฒนาชุมชน อบต. และหนวยงานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของไดมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นตอประเด็นปญหาดังกลาว 

3.  ขั้นตอนท่ีสาม การตัดสินใจรวมกนั โดยวิทยากรกระบวนการกระตุนใหผูเขารวมเวทีประชาคม
เสนอความคิดเห็นของตนเองมากข้ึน และอยางทั่วถึง มีการเสนอแนวทางแกไขปญหาอยางเปนรปูธรรมในเวที
ประชาคม  

4.  ขั้นตอนท่ีส่ี ผูเขารวมเวทีสามารถเสนอความตองการการทํางานในอนาคตอยางเปนรูปธรรม โดย 
เน่ืองจากเปนผูที่ใชภูมิปญญาทองถิน่ และเปนผูมีศักยภาพอยูแลว โดยขอใหทมีงานจากภายนอกมาชวยเสริม
ทักษะ หรือเขามามีบทบาทในการขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ที่ไดเสนอไว 
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5.  ขั้นตอนท่ีหา การใหความสนับสนุนความคิดริเริ่ม ผูเขารวมเวทีมีบทบาทเปนผูจดัทํากิจกรรมตางๆ 
ที่ไดอาจรับการสนับสนุนในฐานะเปนเจาของกิจกรรม/กลุมอาชีพ ซ่ึงอาจผลักดันเปนประเด็นปญหาสูการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน ในข้ันตอนนี ้ ทีมงานจากภายนอกอาจมีบทบาทในการวางแผนสนับสนุนตามการรองขอจากเวที
ประชาคม ภายใตภารกิจ และอํานาจหนาทีข่องตน หลังจากท่ีไดเขารวมเวทีประชาคม 

จาก 5 ข้ันตอนของการมีสวนรวมโดยการจัดเวทีประชาคม พบวามี 2 ประเดน็หลักที่ไดนําเสนอในเวที
ประชาคม ไดแก เรื่องการทํางาน ซ่ึงเปนงานที่เคยมีอยูในหมูบาน เชนการเพาะเห็ด และงานท่ีมีลกัษณะงานเปน
ภูมิปญญาชาวบาน เชน การทอผา ไดถูกหยิบยกข้ึนมาขับเคลื่อนอยางทันทีทันใด จากหนวยงานที่เขารวมเวที
ประชาคมในระดับทองถิ่นเน่ืองจากเปนขอเสนอที่สามารถทําไดภายในบริบทของผูมีอํานาจหนาที่ ไมวาจะเปน
กําลังเงิน และกําลังบุคลากรในการที่จะใหความชวยเหลอื ดังกรณีตัวอยาง  
  กรณีท่ี 1. นายอําเภอเฝาไร ไดมีการรณรงคใหขาราชการท่ีอําเภอสวมใสเส้ือผาลวดลายท่ีกลุมทอผาบาน
หนองควายไดรับรางวลัชมเชยเขาประชุมหัวหนาสวนราชการท่ีอําเภอ เปนตน 

กรณีท่ี 2. นายกอบต. จัดสรรงบประมาณอบต. เพ่ือจัดการอบรมการเพาะเห็ดใหกับกลุมผูสูงอายุ
หมูบานละ 10 คน ทุกหมูบานทั่วทั้งตําบล และวางแผนท่ีจะจดัการอบรมตอไป (รายละเอียดภาคผนวก จ) 

จะเห็นไดวาการจัดเวทีประชาคมโดยนําเอารูปแบบจําลองการสงเสรมิการมีงานทําของพื้นที่ชนบท โดย
วิธกีารจัดเวทีประชาคมกับกลุมอาชีพท่ีมีอยูแลวในระดับตําบล โดยการประสานงานกับอบต. เม่ือเจาะลงลกึใน
ระดับพ้ืนที่ตําบล ประกอบกับการมีขอมูลพื้นฐานท่ีเปนรายละเอียดของกลุมอาชีพ ความตองการการทํางานของ
ผูสูงอายุ/การมีงานทําของผูสูงอายุ รวมท้ังปญหา/อุปสรรค ที่ทางหนวยงานท่ีรบัผิดชอบสามารถสนับสนุน/
ชวยเหลือได ชวยใหอบต.ไดทราบทิศทางท่ีชัดเจนในการดําเนินโครงการ จึงสามารถนํามาขับเคลือ่นตามภารกจิ
ไดตรงประเดน็และเปนไปตามความตองการของประชาชนสวนใหญในทองถิน่ของตนเอง 
 

5.4.2.ค ขอเสนอแนะ 
 1. การบรูณาการของหนวยงานที่เขารวมในเวทีประชาคม อาจทําไดโดยจัดการประชุมรวมกันระหวาง
หนวยงาน ณ ที่ทําการ อบต. ปละ 2 ครั้ง หรือตามความสะดวกเพื่อประเมินผลงานทีแ่ตละสวนงานไดเขาไปมี
สวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรมใหกบัชุมชน 
 2. การติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของแตละหนวยงาน เปนส่ิงสําคัญสําหรับการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมเหลาน้ี แตละหนวยงานอาจตองมีกําหนดเวลาในการตดิตามผล เพ่ือประเมินความกาวหนา/
ผลสัมฤทธิ์ และปญหา/อุปสรรค และเพื่อเปนขอมูลที่ชวยในการตัดสินใจแกผูบริหารทุกระดับ นอกจากน้ีขอมูล
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จากการติดตามประเมินผลสามารถนํามาใชประโยชนในการวางแผนการบริหาร และการจัดสรรงบประมาณ
ตอไป 
  

 5.4.3  ภาคกลาง 
 ในพ้ืนทีก่ารศึกษาภาคกลาง การศึกษารปูแบบการสงเสริมการมีงานทํา โดยการจัดเวทีประชาคม
ระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของท้ังสวนกลาง และทองถิ่น กับกลุมอาชีพ ชมรมผูสูงอายุ และผูสูงอายุทัว่ไป 
ในประเด็นเกีย่วกับรูปแบบที่เหมาะสมของการสงเสริมการมีงานทํา ความตองการมีงานทํา และการไดรับการ
สงเสริมที่จําเปนของผูสูงอายุในพ้ืนที่ตําบลบานยาง อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี พบวา ผูสูงอายุสวนใหญยังคง
ตองการทํางาน เพื่อเพ่ิมรายไดใหกับตนเองและครอบครัว โดยผูสูงอายุสวนใหญทํางานในภาคการเกษตร 
รวมทั้งงานในลักษณะสวนบคุคลเปนอาชีพหลัก และงานในลักษณะรวมกลุมเปนอาชีพรอง ผูสูงอายุที่ไมได
ทํางาน เนื่องจากตองทํางานบาน เปนแมบาน ตองดูแลหลาน และสุขภาพไมเอ้ือํานวย ปญหาและอุปสรรคใน
การทํางานสวนใหญประสบปญหาดานงบประมาณในการลงทุน ปญหาเรื่องการตลาด  ปญหาการมีโรค
ประจําตัว  
 5.4.3.ก  ผลการตดิตาม 
 จากการติดตามประเมินผลการจดัเวทีประชาคม ณ วัดซัน ต.บานยาง อ.เสาไห จ.สระบุรี โดยกลุม
อาชีพท่ีนํามาเปนรูปแบบในการสงเสริมการมีงานทํา ไดแก กลุมปลูกตนเตย กลุมน้าํพริกสตรรีวมใจ และชมรม
ผูสูงอายุตําบลพระยาทด ซ่ึงคัดเลือกจากความย่ังยืนของกลุม การท่ีกลุมมีกิจกรรมทําอยางตอเนื่อง ลักษณะงานท่ี
ผูสูงอายุทํามีความยืดหยุน  ไมไดทําทุกวนั และสามารถนํากลับมาทําที่บานได  การติดตามการจัดเวทีประชาคม
สามารถสรุปผลไดดังน้ี 
 กลุมอาชพี 
 กลุมปลกูตนเตย เปนรูปแบบที่ดีและสามารถเปนแหลงงานใหกับผูสูงอายุในหมูบานได เน่ืองจากมี
สมาชิกของกลุมคือสมาชิกทุกหลังคาเรือนของหมูบาน ประกอบดวยคนหลายวัย เขามามีสวนรวมในการเก็บเตย 
บํารุงรักษาตนเตย ถอนหญา บํารุงปุย บํารงุดิน โดยบทบาทของผูสูงอายุที่ชัดเจนไดแก เก็บขาย ตัดเตย ลางเตย 
กําเตย บรรจุใสถุง  ไมมีปญหาดานการตลาด กลุมจึงมีความยั่งยืน และทําใหสมาชิกมีรายไดประจาํและตอเนื่อง 
นอกจากนีผู้รับผิดชอบกลุมเปนผูท่ีมีความรู ทักษะ และประสบการณในการทําเตยและเรื่องการตลาด เขารวม
อบรมกับหนวยงานภาครัฐเปนระจํา ทําใหมีวิสัยทัศนกวางไกล หลังจากการทําเวทปีระชาคมผานไป มีแนวคิด
ในการแปรรูปตนเตยใหเปนชาใบเตย เพ่ือสงเสริมการทํางานของผูสูงอายุในหมูบานโดยนําเอาภูมิปญญา



239 

 

ทองถิ่นเรื่องสมุนไพรใบเตยมาผสมกับการแปรรูปใบเตย แตยังมีปญหาอุปสรรคในเรื่องไมมีวทิยากรท่ีมาให
คําแนะนํา  และงบประมาณในการซ้ือเครื่องจักร อยางไรก็ควรมีการถอดบทเรยีนดานการทํางานของกลุม เพ่ือ
ถายทอดความรูและประสบการณดานการทํางานของผูสูงอายุใหกับผูสนใจ 
 กลุมนํ้าพริกสตรรีวมใจ  สามารถเปนแหลงงานใหกบัผูสูงอายุในหมูบานได เนื่องจากเปนงานภูมิ
ปญญาดานอาหารไทย อาหารทองถิ่นทีสื่บทอดกันมาจากบรรพบุรษุ ผูสูงอายุสามารถมีรายไดประจํา แตผูนํา
กลุมมีบทบาทหลายบทบาท ทั้งเปนประธานกลุม เปนผูใหญบาน เปนอสม. จึงทําใหไมมีเวลามาบริหารจัดการ 
นํากลุมเขาโครงการ OTOP ในการท่ีจะสรางตราสินคาเพ่ือเพิ่มมูลคาใหกับสินคาได จึงทําใหตลาดแคบ ขาย
เฉพาะในหมูบานและหมูบานใกลเคียง หลังจากการทําเวทีประชาคมผานไป กลุมยังไมมีความกาวหนาไป
กวาเดิม ดังนัน้หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ดานการสงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุควรมีบทบาทในการประสานตอยอด
กลุมเหลานี้ใหมีความยั่งยืน และเกดิการพฒันาตอไปในการเขารับการคัดสรรใหเปนสินคา OTOP หาดาว   
 ชมรมผูสูงอายุตําบลพระยาทด สามารถเปนแหลงงานใหกับผูสูงอายุในหมูบานไดเชนกัน แต
เน่ืองจากบทบาทหรือภารกิจหลักของชมรมผูสูงอายุคือดาํเนินกจิกรรมดานการสงเสริมสุขภาพเปนหลัก งาน
ดานการสงเสริมอาชีพจึงเปนเพียงใหผูสูงอายุมาพบกนัอาทิตยละครั้งเพื่อทําดอกไมจันทร  ทําใหผูสูงอายุมี
รายไดไมประจํา และมรีายไดนอยมากหรือรายไดที่ไดรับเปนเพียงสินนํ้าใจเทาน้ัน นอกจากน้ีการตลาดก็ยังไม
กวาง ทําขายเฉพาะในหมูบานและหมูบานใกลเคียง   
 อยางไรก็ตาม หลังจากการทําเวทีประชาคมผานไป ทาํใหพบวา โครงการโรงสีชุมชนขนาดเล็ก ท่ี
ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการ SML สามารถสรางงานสรางอาชีพใหกับผูสูงอายุได เน่ืองจาก
ชาวบานในตําบลบานยางประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก พอถงึฤดูเก็บเกีย่วกต็องนําขาวเปลือกไปสีเปน
ขาวสาร ซ่ึงมีคาใชจายคอนขางแพง การมีโรงสีขาวชุมชนขนาดเลก็จะทําใหชาวบานสีขาวไดถกูลง ชวยลด
รายจายท่ีไมจําเปน นอกจากนี้ยังเปนแหลงจําหนายขาวสารใหกับผูบรโิภคในชุมชนและชุมชนใกลเคียงไดใน
ราคาถูกกวาทองตลาดท่ัวไป ปจจุบันมีการจางแรงงานสูงอายุเพียง  3 คน มาทําหนาที่สีขาว ไดคาแรงถังละ 10 
บาท 1 วนัผูสูงอายุสีขาวได 20 ถัง ไดคาแรงวนัละ 200 บาท แตเปนงานท่ีไมไดทําประจํา อาทิตยละ 2-3 วนั ทํา
ใหมีรายไดไมประจําและไมตอเนื่อง  อยางไรก็ตามโครงการเปดโอกาสใหผูสูงอายุทุกคนในตําบลบานยางและ
ตําบลใกลเคียงมาเรยีนรูกระบวนการผลิตโดยใชเครื่องจักร กระบวนการทําการผลติแบบครบวงจร เน่ืองจาก
ตองเรียนรูกอนคอยรบัเขาทาํงาน แตยังไมมีผูสูงอายุเขามาสมัครหรือแจงความจํานงค 
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 หนวยงานภาครัฐระดับทองถ่ิน 
 องคการบริหารสวนตําบลบานยาง อ.เสาไห จ.สระบุร ี มีกิจกรรมทีท่ําเปนประจําและตอเนื่องทุก
เดือน ดานสวสัดิการสังคม ไดแก แจกเบ้ียยังชีพ บริการตัดผม นวดเพ่ือสุขภาพ แจกเบีย้ผกั วัดสายตา มีอาหาร
ใหทานตอนเที่ยงรวมกนั นอกจากนี้มีวิทยากรมาใหความรูดานการสงเสริมสุขภาพ  การเสริมสรางสุขภาวะ ดาน
การปรับทัศนคติในการดําเนินชีวิต ดานเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน หลังจากเวทีประชาคมผานไปมีการสงเสริม
อาชีพใหกับผูสูงอายุอีก 2 อาชีพ ไดแก การสานตระกราจากตนกก และการทําเตาเผาถาน โดยมีกจิกรรมคือการ
ใหวิทยากรมาอบรมใหความรูในเรื่องการสานตระกราจากตนกก โดยใหผูสูงอายุถือไปทําที่บาน หลังจากนัน้
ภายในหนึ่งสัปดาหจะมาประเมินผลวาทําไดหรือไม  มีปญหาและอุปสรรคในการทํางานอยางไร และจะจัดต้ัง
เปนกลุมอาชีพให กิจกรรมตอมาคือพาผูสูงอายุไปดูงานการทําเตาเผาถานตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง ที่ต.หนอง
โน จังหวัดสระบรุี เพ่ือใหผูสูงอายุไดเรยีนรูการทําเตาเผาถาน และสามารถนํากลับมากประยุตกใชในกลุม 
สําหรับแผนงานและกิจกรรมดานการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ในอนาคต สวนใหญจะทําตอยอดจากอาชีพเดมิ
เพ่ือใหกลุมเขมแข็งสามารถบริหารจัดการกลุมได และกลุมมีความย่ังยืนกอน จึงขยายผลตอไป 

  
5.4.3.ข  สรุปและอภิปรายผลการติดตาม 
การจัดเวทีประชาคมเปนกิจกรรมที่มีความเปนรูปธรรมในการกระตุนใหเกิดการตระหนักถึงความสําคัญ

ของการทํางานของผูสูงอายุ กอใหเกิดความรวมมือของหลายภาคสวนที่เกี่ยวของ จึงมีประโยชนอยางยิ่งในการ

แลกเปลี่ยน มุมมองและขอมูลที่เปนประโยชนแกทุกกลุมที่เขารวมทุกฝาย 

ผูสูงอายุสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรเปนอาชีพหลัก ทําใหไมมีเวลามารวมกลุมเพื่อทําอาชีพเสริม 

ถึงแมวากลุมอาชีพในหมูบาน เปดโอกาสใหผูสูงอายุเขามามีสวนรวมเปนกําลังกําลังแรงงานรวมกับคนในวัยอ่ืน 

โดยการเขามาเรียนรูกระบวนการทํางาน แตยังมีผูสูงอายุสมัครใจเขามาทําจํานวนนอยมาก ซ่ึงเปนปญหาและ

อุปสรรคที่สําคัญตอการดําเนินการสงเสริมการมีงานทํา เนื่องจากการขับเคลื่อนและการสงเสริมการมีงานทํา

จําเปนตองมาจากผูสูงอายุรับผิดชอบหรือมีบทบาทรวมกนั  ดังนั้นหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของจึงตองเรงสราง

ความตระหนักรูในเรื่องความสําคัญของการทํางานของผูสูงอายุ โดยเฉพาะสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/อําเภอ ที่

มีบทบาททางดานการสงเสริมสุขภาพ เน่ืองจากการทํางานของผูสูงอายุมีความสัมพันธกับสุขภาพ รวมกับ

สํานักงานแรงงานจังหวัด ซ่ึงมีบทบาทโดยตรง นอกจากนี้หนวยงานภาครัฐในระดับพ้ืนที่ เชน อบต.ควรมีการ
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รณรงค สงเสริมการรวมกลุมในรูปแบบตางๆใหมากข้ึน เชน กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย กลุมสหกรณ OTOP 

เพ่ือใหผูสูงอายุมีสวนรวมในกิจกรรมทั้งกิจกรรมที่สรางรายได และกจิกรรมทางดานสังคม ใหมากข้ึน 

นอกจากน้ีการดําเนินการดานการสงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุในชนบทท่ีผานมา พบวา การทํางานของ

กลุมอาชีพหรอืหนวยงานภาครัฐ ยังไมมีการสรางเครือขายการเรียนรูรวมกับชุมชนอืน่ ดังนั้นจึงควรมีการสราง

เครือขายการเรียนรูรวมกับชุมชนอ่ืน เชน กลุมจักสานตระกรา กลุมปลูกตนเตย ควรมีการสรางความรวมมือกับ

โครงการ OTOP ในตําบลอ่ืน เพื่อเปนชองทางการจัดจําหนายสินคา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรยีนรูท่ีเปน

ประโยชนตอการพัฒนากลุม 

5.4.3.ค.  ขอเสนอแนะในระดบัปฏิบัติ 
1.  หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรสรางความตระหนักรูในเรื่องความสําคัญของการทํางานของผูสูงอายุ 

โดยเฉพาะสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/อําเภอ ที่มีบทบาททางดานการสงเสริมสุขภาพ เน่ืองจากการทํางานของ
ผูสูงอายุมีความสัมพันธกับกบัสุขภาพ 

2. หนวยงานภาครัฐในระดับพ้ืนที่ เชน อบต.ควรมีการรณรงค สงเสรมิการรวมกลุมในรูปแบบตางๆให
มากข้ึน เชน กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย กลุมสหกรณ OTOP เพื่อใหผูสูงอายุมีสวนรวมในกจิกรรมทั้งกิจกรรมที่
สรางรายได และกิจกรรมทางดานสังคม ใหมากข้ึน 

3. ควรมีการสรางเครือขายการเรียนรูรวมกบัชุมชนอ่ืน เชน กลุมจักสานตระกรา กลุมปลูกตนเตย ควรมี
การสรางความรวมมือกับโครงการ OTOP ในตําบลอ่ืน เพื่อเปนชองทางการจัดจําหนายสินคา รวมท้ังการ
แลกเปลีย่นเรียนรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนากลุม 
 4. กลุมอาชีพควรมีการถอดบทเรยีนดานการทํางานของกลุม เพ่ือถายทอดความรูและประสบการณดาน
การทํางานของผูสูงอายุใหกบัผูสนใจ 

 

5.4.4  ภาคใต 
 ในพ้ืนทีก่ารศึกษาภาคใต การศึกษารูปแบบการสงเสริมการมีงานทํา โดยการจัดเวทีประชาคม
ระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของทั้งสวนกลาง และทองถิ่น กับกลุมอาชีพ ชมรมผูสูงอายุ และผูสูงอายุทัว่ไป 
ในประเด็นเกีย่วกับรูปแบบที่เหมาะสมของการสงเสริมการมีงานทํา ความตองการมีงานทํา และการไดรับการ
สงเสริมที่จําเปนของผูสูงอายใุนพ้ืนที่ตําบลบางเดือน อําเภอพุนพนิ จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ผูสูงอายุสวน
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ใหญยังคงตองการทํางาน เพ่ือความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เขากลุม ไมเหงา และเพ่ิมรายไดใหกบัตนเองและ
ครอบครวั โดยผูสูงอายุสวนใหญทํางานในภาคการเกษตร เชน งานในสวนยาง สวนปาลม เปนอาชีพหลัก 
รวมทั้งงานในลักษณะสวนบคุคล เชน การคาขาย และงานในลักษณะรวมกลุมเปนอาชีพรอง การทํางานสวน
ใหญประสบปญหาดานงบประมาณในการลงทุน ปญหาเรื่องการตลาด  การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ  ผูสูงอายุ
บางคนทํางานในสวนยาง สวนปาลม และคาขายดวย จึงทําใหไมคอยมีเวลาในการเขากลุม ถึงแมวาตนเองก็
สมัครเปนสมาชิกกลุมดวย เพ่ือจะไดรบัสวัสดิการจากลุม 

 
5.4.4.ก  ผลการติดตาม 

 จากการติดตามประเมินผลการจดัเวทีประชาคม ณ โรงเรียนบางเดือนสถิตย ต.บางเดือน อ.พุนพนิ จ.
สุราษฎรธานี โดยกลุมอาชพีที่นํามาเปนรปูแบบในการสงเสริมการมีงานทํา ไดแก กลุมวิสาหกิจชุมชนศิษยพระ
ดาบส ต.บางเดือน และกลุมวิสาหกิจชุมชนจักสานกระจูดบานหวยลกึ ต.ทาสะทอน  ซ่ึงคัดเลือกจากความยั่งยนื
ของกลุม สมาชิกสวนใหญของกลุมเปนผูสูงอายุ การท่ีกลุมมีกิจกรรมทําอยางตอเน่ือง ทําใหมีรายไดประจํา 
ลักษณะงานท่ีผูสูงอายุทํามีความยดืหยุน  ผูสูงอายุสามารถทาํได ผูนํากลุมมีความสามารถ  การติดตามการจัดเวที
ประชาคมสามารถสรุปผลไดดังนี ้
 
 กลุมอาชพี 
 กลุมวิสาหกิจชุมชนศิษยพระดาบส เปนรูปแบบที่ดแีละสามารถเปนแหลงงานใหกับผูสูงอายุใน
หมูบานได เนื่องจากสมาชิกของกลุม ประกอบดวยคนหลายวัย โดยเฉพาะมีผูสูงอายุเปนสมาชิกกวาครึ่ง โดย
บทบาทของผูสูงอายุท่ีชัดเจนไดแก การทํากอนเห็ด การขายกอนเห็ด การช่ังกิโลกอนเห็ด การดูแลกอนเห็ด ซ่ึงมี
ข้ันตอนการดูแลรักษางายและเวลาในการผลิตส้ัน นอกจากน้ีผูสูงอายุที่สนใจเพาะเห็ด ทางโครงการก็มีการสอน
และฝกอบรมอาชีพให เพ่ือสามารถนาํไปทําขายหรือทําเพ่ือไวกินในครวัเรือนก็ได ไมมีปญหาดานการตลาด 
เน่ืองจากทางกลุมจะรับซ้ือเห็ดที่เกษตรกร หรือกลุมแมบาน กลุมสตรี หรือกลุมผูสูงอายุไวทั้งหมด เพราะตองนํา
เห็ดมาทําการแปรรูปเพ่ือสงออก  กลุมจึงมีความยั่งยืน และทําใหสมาชิกมีรายไดประจําและตอเนือ่ง นอกจากน้ี
ผูรบัผดิชอบกลุมเปนผูท่ีมีความรู ทักษะ และประสบการณ เขารวมอบรมกับหนวยงานภาครัฐเปนระจํา ทําใหมี
วิสัยทัศนกวางไกล หลังจากการทําเวทีประชาคมผานไป  1 เดือน กลุมก็ขยายผลตอยอดไปทําท่ีต.ทาสะทอน อ.
พุนพิน อีกสถานท่ีหนึ่ง อยางไรกต็ามควรมีการจัดการความรู ถอดบทเรยีนดานการทํางานของกลุม เพื่อถายทอด
ความรูและประสบการณดานการทํางานของผูสูงอายุใหกับผูสนใจ 
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กลุมวิสาหิกจชุมชนจกัสานกระจดูบานหวยลกึ ต.ทาสะทอน  เปนรูปแบบที่ดีและสามารถเปนแหลงงาน
ใหกับผูสูงอายุได เนื่องจากสมาชิกของกลุมสวนใหญเปนผูสูงอายุ  และงานของกลุมเหมาะสมกับผูสูงอายุ เปน
การนําภูมิปญญาทองถิน่ดานการจักสานมาผสมผสานกับงานตัดเย็บ ทําใหสรางรายไดใหกับทองถิ่น โดย
บทบาทของผูสูงอายุจะเปนผูถายทอดภูมิปญญาพื้นบานดานการจักสาน เชน ถักเปย ข้ึนรูปหมวก กระเปา เส่ือ 
เปนตน โดยผูสูงอายุสวนใหญเม่ือวางจากงานในสวนยาง สวนปาลม ก็จะมาทํางานท่ีนี่เพ่ือเปนอาชีพเสริมใน
ขณะท่ีผูสูงอายุบางคนนํากลบัไปทําท่ีบาน นอกจากนี้ยังมีสถานที่ทองเที่ยวคือน้ําพุรอน ที่ดึงดูดนักทองเท่ียวทั้ง
ชาวไทยและตางประเทศใหมาแชน้ําอุนเพือ่สุขภาพที่ดี ทําใหเปนโอกาสในการขายสินคาอีกทางหน่ึง หลังจาก
การทําเวทีประชาคมผานไป การดําเนินงานของกลุมยังคงเหมือนเดิม เนื่องจากวาเวลานอย เพียง 1 เดือน จึงยัง
ไมไดดําเนินการอะไร ประกอบกับมี order มาก ตองมาบริหารจัดการเรือ่งการผลิตสินคาสงใหทันกับ order ทาง
กลุมก็เปดโอกาสใหผูสูงอายุท่ีวางจากงานหลักเขามาทําตลอดเวลา แตยังไมมีผูสูงอายุ สมัครเขามาเพิ่ม อยางไรก็
ตามควรมีการถอดบทเรยีนดานการทํางานของกลุม เพื่อถายทอดความรูและประสบการณดานการทํางานของ
ผูสูงอายุใหกับผูสนใจ 

เปนท่ีนาสังเกตุวานอกจากลุมอาชีพที่กลาวมาสามารถเปนแหลงงานใหกับผูสูงอายุในชุมชนได พบวา
กลุมกลองยาว ต.ชางขวา อ.กาญจนดิษฐ  ท่ีใชทุนทางวัฒนธรรมมาตอยอดสรางรายไดใหกับชุมชน เปนอีกกลุม
ซ่ึงลักษณะงานผูสูงอายุทําได เนื่องจากเปนงานท่ีทําแลวสนุก ผูสูงอายุสวนใหญก็ชอบสนุก จึงเหมาะสมกับการ
เปนแหลงงานใหกับผูสูงอายุได บทบาทของผูสูงอายุมีท้ังตีฉ่ิง ฉาบ กลอง โหมง รําวง รองเพลง ที่สําคัญสมาชิก
ของกลุมมีรายไดคอนขางสูง คือ 500 บาท/งาน/คน ซ่ึงใน 1 เดือนก็มีประมาณ 4-5 งาน เปนอยางนอย (เดินสาย
แสดงในภาคใตทุกจังหวัดท่ีติดตอมา) 

 
5.4.4.ข  สรุปและอภิปรายผล 
การจัดเวทีประชาคมเปนกิจกรรมที่มีความเปนรูปธรรมในการกระตุนใหเกิดการตระหนักถงึความสําคัญ

ของการทํางานของผูสูงอายุ กอใหเกิดความรวมมือของหลายภาคสวนที่เกี่ยวของ จึงมีประโยชนอยางยิ่งในการ

แลกเปลี่ยน มุมมองและขอมูลที่เปนประโยชนแกทุกกลุมที่เขารวมทุกฝาย 

ผูสูงอายุสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรเปนอาชีพหลัก ทําใหไมมีเวลามารวมกลุมเพื่อทําอาชีพเสริม 

ถึงแมวากลุมอาชีพในหมูบาน เปดโอกาสใหผูสูงอายุเขามามีสวนรวมเปนกําลังกําลังแรงงานรวมกับคนในวัยอ่ืน 

โดยการเขามาเรียนรูกระบวนการทํางาน แตยังมีผูสูงอายุสมัครใจเขามาทําจํานวนนอยมาก ซ่ึงเปนปญหาและ
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อุปสรรคที่สําคัญตอการดําเนินการสงเสริมการมีงานทํา เนื่องจากการขับเคลื่อนและการสงเสริมการมีงานทํา

จําเปนตองมาจากผูสูงอายุรับผิดชอบหรือมีบทบาทรวมกนั  ดังนั้นหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของจึงตองเรงสราง

ความตระหนักรูในเรื่องความสําคัญของการทํางานของผูสูงอายุ โดยเฉพาะสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/อําเภอ ที่

มีบทบาททางดานการสงเสริมสุขภาพ เน่ืองจากการทํางานของผูสูงอายุมีความสัมพันธกับสุขภาพ รวมกับ

สํานักงานแรงงานจังหวัด ซ่ึงมีบทบาทโดยตรง นอกจากนี้หนวยงานภาครัฐในระดับพ้ืนที่ เชน อบต.ควรมีการ

รณรงค สงเสริมการรวมกลุมในรูปแบบตางๆใหมากข้ึน เชน กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย กลุมสหกรณ OTOP 

เพ่ือใหผูสูงอายุมีสวนรวมในกิจกรรมทั้งกิจกรรมที่สรางรายได และกจิกรรมทางดานสังคม ใหมากข้ึน  

นอกจากน้ีการดําเนินการดานการสงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุในชนบทท่ีผานมา พบวา กลุมอาชีพ ยัง

เขาไมถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานภาครัฐ เชน การเขากลุม การจดทะเบียนกลุม จะทําใหกลุมไดรับสิทธิ

ประโยชนจากการจดทะเบียนหรือเขากลุม ดังนั้นหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอบต.จึงควรมีการควรมีการจัด

อบต.เคลื่อนที ่ เพื่อใหความรูหรือประชาสัมพันธเรื่องการสงเสริมการจางงานใหกับผูสูงอายุท่ีอยูไกล เรื่องสิทธิ

ประโยชนของการเขากลุม รวมท้ังเรื่องอ่ืนๆท่ีเกีย่วของ เพื่อใหผูสูงอายุเขาถึงขอมูลขาวสารใหมากข้ึน 

นอกจากนี้การทํางานในลักษณะสวนบุคคลเชน การขายของชํา ยังประสบปญหาขายไมดี คนไมคอยมาซ้ือ 

เน่ืองจากคนจะไปซ้ือตามรานสะดวกซ้ือ เชน seven eleven บิกซี โลตัส หรือ มินิมารท ซ่ึงอยูไมไกลมากนัก แต

มีสินคาใหเลือกใหมๆ สด และหลากหลาย ทําใหผูสูงอายุท่ีขายอยูในราน ขายไมดี 

5.4.4.ค  ขอเสนอแนะ 
 
1. หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของจึงตองเรงสรางความตระหนักรูในเรื่องความสําคัญของการทํางานของ

ผูสูงอายุ โดยเฉพาะสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/อําเภอ ที่มีบทบาททางดานการสงเสริมสุขภาพ เน่ืองจากการ
ทํางานของผูสูงอายุมีความสัมพันธกับสุขภาพ รวมกับสํานักงานแรงงานจังหวัด ซ่ึงมีบทบาทโดยตรง นอกจากนี้
หนวยงานภาครัฐในระดับพ้ืนที่ เชน อบต.ควรมีการรณรงค สงเสริมการรวมกลุมในรปูแบบตางๆใหมากข้ึน เชน 
กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย กลุมสหกรณ OTOP เพื่อใหผูสูงอายุมีสวนรวมในกิจกรรมท้ังกจิกรรมท่ีสรางรายได 
และกิจกรรมทางดานสังคม ใหมากข้ึน  
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2. หนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอบต.จึงควรมีการควรมีการจัดอบต.เคลื่อนที่ เพ่ือใหความรูหรือ
ประชาสัมพนัธเรื่องการสงเสริมการจางงานใหกับผูสูงอายุท่ีอยูไกล เรือ่งสิทธิประโยชนของการเขากลุม รวมทั้ง
เรื่องอ่ืนๆท่ีเกีย่วของ เพ่ือใหผูสูงอายุเขาถึงขอมูลขาวสารใหมากข้ึน 
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บทที ่ 6 
สรุป และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการสรางโอกาสหรือทางเลือกในการทํางานของ
ผูสูงอายุในพ้ืนที่ชนบท และเพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินการที่เหมาะสมในพ้ืนที่ชนบทสําหรับดําเนินการ
สงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุที่มีความสามารถ และตองการทํางานใหมีงานทําและมีรายได รวมท้ังเพ่ือใหได
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการดําเนินงานดานการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุในพ้ืนที่ชนบทในอนาคต  
วิธดีําเนินการศึกษา มีดังตอไปน้ี 
 
 1).  การศึกษาเชิงปริมาณ เกบ็รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยกลุมตัวอยาง คือผูสูงอายุที่มี
อายุต้ังแต 55 ปข้ึนไปในพ้ืนที่ชนบท 4 ภูมิภาค สุมตัวอยางจังหวัดละ 250 คน จากทั้งหมด 8 จังหวัด ไดตัวอยาง
ทั้งหมด 2,018 คน 
 
 2). การศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลโดยใชแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณระดับลึกและสนทนา
กลุมบุคคล/ตัวแทนหนวยงานที่เกีย่วของ 3 กลุม ไดแก 

2.1.1 หนวยงานภาครัฐ ไดแก สํานักงานจดัหางานจังหวดั  ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจงัหวัด ศูนย
สงเสริมการศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (ที่ดแูลงานดาน OTOP)  สภาผูสูงอายุจังหวัด
และสภาสาขา สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยจังหวดั สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนยการเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพียง   

2.1.2  กลุมอาชีพ/ ชมรมผูสูงอายุ ไดแก กลุมอาชีพที่ทําอยูในชุมชน โดยอาจจะมีบุคคลหลาย
ชวงวยัดําเนินการและมีผูสูงอายุทํางานดวย รวมท้ังกลุม OTOP/วิสาหกิจชุมชน เชน กลุมทอผาและยอมสีผา 
กลุมสานเส่ือ กลุมอาชีพเลี้ยงไก เลีย้งปลา และกลุมผูสูงอายุท่ีไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธพิัฒนาผูสูงอายุ 
(Foundation for Older Persons’ Development_ FODEV) ในการประกอบอาชีพเลีย้งหมูและเลีย้งวัว เปนตน  

2.1.3 ภาคเอกชน ไดแก ผูประกอบการโรงงาน อุตสาหกรรมจงัหวดั หอการคาจังหวัด องคกร
เอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน  ที่มีบทบาทในการดําเนนิการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ เปนตน 
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3). การจัดเวทีประชาคมเฉพาะพื้นท่ีท่ีเปนกรณีศึกษา เพ่ือประเมินความตองการในการทํางานของ
ผูสูงอายุ และแนวทางในการสงเสริมการทํางานของผูสูงอายุ  

 
4).  การติดตามประเมินผลหลังการจัดเวทีประชาคม เพื่อสรุปผลความเปนไปไดของรูปแบบการ

สงเสริมการมีงานทําท่ีเหมาะสมของผูสูงอายุ ที่จะนําไปใชปฏิบัติจรงิในพ้ืนที่ชนบท  
 

6.1  สรุปผลการศึกษา 
 6.1.1  ผลการศึกษาทางดานอุปสงค (เชิงปริมาณ) 
 จากผลการสํารวจผูสูงอายุใน 4 ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื และ
ภาคใต พบวา กลุมตัวอยางผูสูงอายุสวนใหญเปนหญิงมากกวาชาย มีอายุเฉลีย่ 66 ป สวนใหญยังอยูกับคูสมรส 
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และมีสถานภาพเปนหัวหนาครัวเรอืน มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลีย่
ประมาณ 4 คน โดยมีผูสูงอายุ (อายุ 60ปข้ึนไป) อาศัยอยูในครวัเรือนเฉลีย่ประมาณ 1 คน มีจํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนที่ทํางาน/ประกอบอาชีพเฉลี่ยประมาณ 2 คน 
 ดานรายได ผูสูงอายุสวนใหญมีรายไดจากหลายแหลง โดยรายไดเฉลี่ยของผูสูงอายุตอคน เทากับ 3,013 
บาทตอเดือน เปนรายไดหลกัจากการประกอบอาชีพเฉลีย่ 2,548 บาท สวนรายไดอ่ืนๆ ไดแก รายไดจากบําเน็จ-
บํานาญเฉลีย่ 1,781 บาท จากคูสมรสเฉลี่ย 44 บาท และจากบุตร-หลานเฉลี่ย 1,702 บาท 
 ดานรายจาย ผูสูงอายุสวนใหญมีคาใชจายเฉลี่ยตอเดอืนคอนขางสูงเม่ือเทียบกับรายได โดยคาใชจาย
สวนตัวเพื่อการอุปโภค-บรโิภคเฉลีย่ 2,751 บาท เฉพาะคาอาหารและเครื่องดื่มเฉลี่ย 2,381 บาท นอกจากน้ียังมี
คาใชจายเพื่อกจิกรรมทางสังคม เชน ทําบุญ คาฌาปนกจิสงเคราะห  ซ่ึงเปนคาใชจายรายปที่มีจํานวนมากท่ีสุด 
เฉลี่ยประมาณ 8,862 บาท/ป และคาใชจายดานสุขภาพ เฉลี่ย 1,785 บาท/ป 
 ดานทรัพยสิน  ซ่ึงไดมาจากการตีมูลคาบาน ท่ีดินและส่ิงปลูกสราง พบวา กลุมตัวอยางเฉพาะท่ีมี
ทรัพยสิน มีมูลคาทรพัยสินเฉลีย่ตอคนประมาณ 1 ลานบาท ซ่ึงการตีราคาดังกลาวอาจไมถกูตองแมนยํานัก
เน่ืองจากเปนการตีมูลคาที่ดนิตามราคาประเมิน สวนการตีราคาบานกเ็ปนไปตามท่ีผูสูงอายุประเมินเอง ซ่ึงอาจ
สูงหรือตํ่ากวาราคาจริง  

หนี้สิน กลุมตัวอยางเกือบรอยละ 40 มีหน้ีสิน (หรือรอยละ 60 ไมมีหนี้สิน) โดยมีจํานวนหนี้สินเฉลี่ย
รวม 40,179 บาท และเปนหน้ีในระบบมากกวาหน้ีนอกระบบ โดยที่สวนใหญกูเงนิไปเพ่ือการประกอบอาชีพ 
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 ดานสุขภาพ ผูสูงอายุท่ีเปนกลุมตวัอยางสวนใหญมีโรคประจําตัวและความพิการ โดยโรคประจําตัวท่ี
เปนมากที่สุด ไดแก ความดนั เบาหวาน หัวใจ ตามลําดับ อาการพิการท่ีพบมากท่ีสุด ไดแก หูตึง หูหนวก ตาฟาง 
ตอเนื้อ ตอหิน โปลโิอ ตามลาํดับ โดยผูสูงอายุสวนใหญสามารถใชสิทธิจากบตัรทองในการรักษาพยาบาล 
 ดานการทํางานและการประกอบอาชีพ  พบวา มากกวาครึ่ง (รอยละ 58) ยังทํางาน/ประกอบอาชีพ โดย
เหตุผลท่ีสําคัญที่สุดที่ตองทาํงาน คือ เพ่ือเลี้ยงชีพหรือหารายไดมาเลี้ยงครอบครวั หรือตองการพึ่งตนเอง (รอยะ 
78) รองลงมาคือ ตองการใชเวลาวางใหเปนประโยชน และรางกายยงัแข็งแรงพอทํางานไหว ตามลําดับ สวน
กลุมตัวอยางท่ีไมไดทํางาน ใหเหตุผลวา สุขภาพไมแข็งแรง เจ็บปวย ทําไมไหว มีโรคประจําตัว (รอยละ 56) 
รองลงมา คือ ตองเลี้ยงหลาน/เฝาบาน ชราภาพ ลูกไมใหทํา และตองการพกัผอน ตามลําดับ 
 ดานอาชีพและสถานภาพการทํางาน ผูสูงอายุที่ทํางานสวนใหญมีอาชีพหลักคือ ทําการเกษตร คาขาย
ใหบริการ ผลติของใช โดยสวนใหญมีสถานภาพเปนเจาของกิจการเอง รองลงมาคือ รับจาง เปนนายจาง และ
เปนสมาชิกกลุมอาชีพ ตามลาํดับ โดยผูสูงอายุท่ีทํางานมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนจากอาชีพหลักประมาณ 4,271 บาท 
อาชีพรองประมาณ 3,485 บาท  และผูสูงอายุท่ีทํางานทั้งอาชีพหลักและอาชีพรอง มีช่ัวโมงการทํางานตอสัปดาห
เพียง 24 ช่ัวโมง ซ่ึงตํ่ากวาท่ีกฎหมายกําหนดประมาณครึ่งหน่ึง (กฎหมายแรงงานกําหนดวาทํางานไมเกนิ
สัปดาหละ 48 ช่ัวโมง) โดยสวนใหญ (รอยละ 76) มีรายไดเพยีงพอตอการดํารงชีพ เกือบรอยละ 10 มีรายไดไม
พอเพียงกับคาใชจาย 
 ความคิดเห็นของผูสูงอายุตอการทํางานประกอบอาชีพ  ผูสูงอายุทั้งที่ทํางานและไมทาํงาน สวนใหญ 2 
ใน 3 มีความเห็นวาผูสูงอายคุวรตองทํางาน และเกือบรอยละ 80 มีความตองการท่ีจะทํางาน เน่ืองจากอยากเพิ่ม
รายได อยากมรีายไดเสริม ตองการมีสังคม และตองการใชเวลาวางใหเปนประโยชน จะไดไมเหงา โดยลกัษณะ
งานที่เหมาะสมกับผูสูงอายุคืองานที่ทําเปนครั้งเปนคราว แตถาเปนงานประจําก็ควรจะปรับเปลีย่นเวลาในการ
ทํางานได หรอืเปนงานท่ีทําในลกัษณะของการรวมกลุม มีสถานที่ทํางานในหมูบานและชุมชนท่ีผูสูงอายุอาศัย
อยูหรือในภูมิลําเนาของผูสูงอายุเอง ประเภทงานที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ ไดแก งานท่ีเนนทกัษะ ฝมือและ
ประสบการณ งานที่เนนความสามารถเฉพาะดาน งานในภาคเกษตร และงานทางดานการถายทอดภูมิปญญา 
ตามลําดับ ซ่ึงเกือบท้ังหมดเปนงานท่ีอยูนอกระบบหรือในภาคทีไ่มเปนทางการ  

ความคิดเห็นตอการเกษียณอายุการทํางาน สวนใหญเห็นวาอายุเกษยีณท่ี 60 ปมีความเหมาะสมแลว แต
ถาจะใหขยายก็อยากจะขยายไปจนถึงอาย ุ70 ป 
 ความคิดเห็นดานสวัสดกิารและการคุมครองการทํางาน ผูสูงอายุสวนใหญมีความเห็นวาผูสูงอายุท่ี
ทํางานควรไดรับสวัสดกิารดานการรักษาพยาบาลมากทีสุ่ด สวนการคุมครองการทาํงาน สวนใหญเห็นวา ควร
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ไดรับการคุมครองดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การคุมครองดานคาแรงหรือรายได และการคุมครอง
ดูแลดานอรยิาบถในการทํางาน ตามลําดับ  
 ความคิดเห็นดานแนวทางการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอาย ุ สวนใหญมีความคิดเห็นในเรื่อง
ขอจํากัดของผูสูงอายุตอการทํางาน โดยที่สวนใหญเห็นวาความเส่ือมถอยทางดานรางกายและสุขภาพเปน
ขอจํากัดของผูสูงอายุตอการทํางานอยางมาก รองลงมา คือความเส่ือมถอยทางดานสมอง และเรื่องของทัศนคติ
ของตัวผูสูงอายุเองที่ไมตองการทํางาน เนื่องจากลัวพลาดพลั้ง กลวัถกูเอารดัเอาเปรยีบ โดยที่อุปสรรคท่ีสําคัญ
ที่สุดของผูสูงอายุตอการทํางาน คือทัศนคติของสังคมตอการใหผูสูงอายุทํางาน เนื่องจากสังคมตองการจาง
แรงงานในวัยแรงงาน สังคมกีดกันไมใหผูสูงอายุทํางาน ผูสูงอายุสวนใหญเห็นวาการสงเสรมิการมีงานทํา
สําหรับผูสูงอายุมีความจําเปนมาก และตองการใหหนวยงานของรัฐในระดับทองถิน่ หรือกลุมอาชีพในทองถิน่  
เขามาดําเนินการโดยตรง ใหผูสูงอายุมีสวนรวมทุกข้ันตอน มีการจัดการอบรมเพิ่มพูนความรูทักษะ และ
ประสบการณ มีการประเมนิผลกิจกรรมอยางตอเน่ือง โดยกิจกรรมท่ีจัดควรจดัในรปูของการศกึษาดูงาน พาไป
ทัศนศึกษา เพือ่นําส่ิงท่ีไดจากการแลกเปลีย่นเรียนรูระหวางกันมาปรับใชในกลุมของตนเอง 
 ความแตกตางระหวางภาคในดานการทํางานของผูสูงอายุ  พบวา การทํางานของผูสูงอายุมีความ
แตกตางกันตามบริบทของพืน้ที่  กลุมตัวอยางผูสูงอายใุนภาคกลางและภาคใตทํางานมากท่ีสุดเม่ือเปรยีบเทียบ
กับภาคอ่ืนๆ โดยใหเหตุผลของการทํางานวาเพ่ือเลี้ยงชีพ เลีย้งครอบครัว กลุมตัวอยางผูสูงอายุทุกภาคทํางานทั้ง
ที่เปนอาชีพหลักและอาชีพรอง สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรและคาขาย โดยอาชีพเกษตรมีสัดสวนมากที่สุด
ในภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือ  สวนอาชีพคาขายมีสัดสวนไมแตกตางกันในทุกภาค ในขณะที่อาชีพ
บริการและผลติของกินของใชมีสัดสวนสูงที่สุดในภาคกลาง อยางไรก็ตาม กลุมตวัอยางสวนใหญในทุกภาคมี
รายไดเพยีงพอตอการดํารงชีพ  แตยังมีกลุมตัวอยางสวนหนึ่งท่ีมีรายไดไมเพยีงพอตอการดํารงชพี ซ่ึงสวนใหญ
เปนผูสูงอายุในภาคกลาง  ดานการทํางาน กลุมตัวอยางผูสูงอายใุนภาคเหนือมีความเห็นวาผูสูงอายุควรตอง
ทํางาน และมีความตองการทํางานมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทยีบกับภาคอื่น  
 ความแตกตางดานอายุ นอกจากการทํางานของผูสูงอายุจะแตกตางกนัตามบริบทของพื้นท่ีแลว ยังมี
ความแตกตางกันตามอายุดวย พบวา ผูสูงอายุท่ีทํางานสวนใหญใหเหตุผลทีต่องการทํางานวา เพ่ือเลี้ยงชีพ หา
รายไดเลี้ยงครอบครัวมีสัดสวนสูงสุดในกลุมอายุ 60-64 ป และสัดสวนตํ่าสุดในกลุมอายุ 70-74 ป ในขณะท่ี
ผูสูงอายุที่มีอายุ 75 ปข้ึนไปที่ทํางานเกือบทั้งหมด ใหเหตุผลวารางกายแข็งแรงยังทํางานไหวอยู  แตกลุมตัวอยาง
ที่มีอายุ 70-74 ปท่ีทํางานสวนใหญใหเหตุผลวาชาวบานมีมติใหทํา ทําเพื่อกลุม แสดงวา แมผูสูงอายุจะมีอายุมาก
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แตยังคงทํางานอยู สวนใหญจะทําในลกัษณะของการรวมกลุมมากกวา สําหรับกลุมตัวอยางที่ตองการทํางานเพ่ือ
เปนรายไดเสรมิคือกลุมท่ีมีอายุระหวาง 55-59 ป 65-69 ป และ 60-64 ป ตามลําดับ 
 ประเภทอาชีพ การทํางานของผูสูงอายุเกือบทุกภาค ประกอบอาชีพเกษตรเปนอาชีพหลัก ในสัดสวนท่ี
ใกลเคียงกนั ยกเวนกลุมผูสูงอายุที่มีอายุ 75 ปข้ึนไป จะไมทําอาชีพเกษตร  สวนกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 70-74 ป
ประกอบอาชีพคาขายในสัดสวนสูงท่ีสุด ในขณะท่ีการผลิตของใช มีสัดสวนสูงสุดในกลุมอายุ 60-64 ป และ 65-69 ป 
 

6.1.2  ผลการศึกษาทางดานอุปสงค (เชิงคุณภาพ) จะนําเสนอเปน  2 สวน ไดแก 
 

 สวนท่ี 1 นําเสนอผลจากการสนทนากลุมและการสัมภาษณระดับลกึ โดยผูสูงอายุจะนําเสนอภาพรวม
ใน 3 ประเด็น ไดแก 1) รูปแบบการมีงานทําของผูสูงอายุ 2) ปจจัยความสําเร็จของการรวมกลุมเพ่ือการมีงานทํา
ของผูสูงอายุ และ 3) การสนับสนุนจากหนวยงานที่เกีย่วของเพื่อการสงเสริมการมีงานทํา 
 สวนท่ี 2 นําเสนอผลการวเิคราะหขอมูลเชิงคุณภาพของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุมอาชพี ดัง
รายละเอียดตอไปนี ้
    6.1.2 .1 รูปแบบการมีงานทําของผูสูงอายุ มี 2 ลักษณะ คือ 
           1). การทํางานในลักษณะสวนบุคคล สวนใหญเปนการทํางานนอกระบบ เชน งานในภาคเกษตรท่ี
ทําในรูปของเศรษฐกิจพอเพยีง ทําเพ่ือมีกินมีใช ถาเหลือก็แบงขาย เปนการลดรายจายเพิ่มรายได และการ
ประกอบอาชีพอิสระ เชน คาขาย ผลิตของกินของใช สวนใหญเปนงานท่ีมีตนทุนตํ่า อาศัยเงนิทุนจากเงินออม
หรือเงินทุนหมุนเวยีน ผลติโดยใชเทคโนโลยีตํ่าหรือใชภูมิปญญาทีมี่อยูดั้งเดิม มีตลาดแคบ สามารถบริหาร
จัดการไดงาย แตไดรับความสนใจจากภาครัฐนอย  สวนผูสูงอายุที่ทํางานในระบบ มีนอยมาก 
          2). การทํางานในลกัษณะของการรวมกลุม  สวนใหญทําผานองคกรท่ีมีอยูแลวในชนบท เชน 
ชมรมผูสูงอายุ กลุมอาชีพตางๆ  วิสาหกิจชุมชน โครงการ OTOP ซ่ึงกลุมที่ประสบความสําเรจ็และย่ังยืน จะมี
ผูนําท่ีมีศักยภาพในการบริหารจัดการ มีความเสียสละ การดําเนินงานประกอบดวยคนหลายวัย ไมคอยมีปญหา
ดานการตลาด มีหลายหนวยงานใหการสนับสนุน สมาชิกมีรายไดประจําสมํ่าเสมอ โดยลกัษณะงานท่ีผูสูงอายุ
ทําไดตองเปนงานที่ยืดหยุน ปรับเปลี่ยนเวลาได สามารถนํากลับมาทําที่บานได ไดแก งานจักสาน งาน
หัตถกรรม งานทอผา ตัดเยบ็ เลี้ยงปลา ทําน้ําพรกิ ปนไหม ข้ึนหมวก ถักประเปา นวด ปลกูพชืสมุนไพร ลกู
ประคบ ทําของเลน ทําพิณ ทําซอ ฯ เปนตน 
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 6.1.2.2 รูปแบบ (แบบจําลอง) การทํางานของผูสูงอายรุายภูมภิาค สวนใหญจะคลายคลึงกันใน
เรื่องของงานในลักษณะสวนบุคคล แตจะแตกตางกันในเรื่องของการรวมกลุม/กลุมอาชีพ ดังนี ้
               ภาคเหนือ รูปแบบการมีงานทําของผูสูงอายุสวนใหญตอยอดจากชมรมผูสูงอายุ  ซ่ึงเปนองคกร
ที่มีศักยภาพและมีจํานวนผูสูงอายุท่ีแนนอน สวนใหญมุงเนนในเรื่องของกิจกรรมเพื่อสงเสรมิสุขภาพและให
ผูสูงอายุมีกลุมเพื่อน ขณะเดียวกนัก็อาจจะมีกิจกรรมสรางรายไดในรูปของกลุมอาชีพที่เกี่ยวกบัสุขภาพและ
การแพทยทางเลือก เชน นวด ทําลูกประคบ สมุนไพร หมอนใบชา เปนตน โดยมีแนวคิดเพื่อสงเสริมการใชเวลา
วางใหเปนประโยชน และปรับพฤติกรรมการบรโิภคของผูสูงอายุ โดยการสงเสริมการปลูกผักสวนครัว รัว้กนิ
ได  รองลงมา ไดแก กิจกรรมเพื่อเสริมรายได โดยการรวมกลุมเพื่อผลิตสินคาพ้ืนบาน เชน ผาทอดวยมือและ
ยอมสีธรรมชาติ  การผลติขาวซอมมือ และของเลนพ้ืนเมือง ซ่ึงเนนการใชประโยชนจากภูมิปญญาและ
ประสบการณท่ีส่ังสมมาตลอดชวงชีวิต เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางผูสูงอายุกับคนวัยอืน่ในชุมชน โดยไดรบั
การสนับสนนุจากสถานีอนามัยรวมกับภาคีอ่ืนๆ เชน อบต. สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
จังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เปนตน  นอกจากน้ียังมีการรวมกลุมเพ่ือทํากจิกรรมทีเ่นนรายไดเปนหลัก 
ทั้งการสรางรายไดในระยะส้ัน (เชน เลีย้งปลา เลีย้งไก)  ระยะกลาง  (เชน ทอผา ทําดอกไม จกัสานไมไผ) และ
ระยะยาว (เชน เลีย้งววั เลีย้งหมู) โดยไดรับการสนับสนุนจากองคกรพัฒนาเอกชน (Foundation for Older 
Persons’ Development: FOPDEV) ซ่ึงทํางานดานการสงเสริมอาชพีของผูสูงอายุเปนหลัก และมีรูปแบบการ
ทํางานที่เนนการพึ่งพาตนเองของกลุม รวมทั้งมีการถายทอดความรู ประสบการณใหแกคนรุนใหม และขยาย
เครือขายไปยังตําบลอ่ืนๆ 
 
 ผลการติดตามรูปแบบจําลองการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุภาคเหนือ หลังการจัดเวทีประชาคม 
มีกิจกรรมสงเสริมการทํางานและพัฒนาทักษะในการผลติสินคาประเภทจักสานใหแกผูสูงอายุในพ้ืนที่ เชน การ
สานเขงปลาทู การสานตระกรา แตระยะเวลาในการจัดอบรมส้ันเกนิไป ทําใหผูสูงอายุไมสามารถผลิตสินคาได
อยางประณีต ตรงตามความตองการของตลาด จึงตองมีการจัดอบรมทกัษะเพิ่มเติมในโอกาสตอไป   
 
 ปญหาอุปสรรค  

1. ขาดผูนํากลุมที่มีวิสัยทัศนชัดเจนในการประสานการดําเนินงานระหวางกลุมที่มีอยูในตําบล ทําให
การขับเคลื่อนกิจกรรมในข้ันตอไปไมสามารถตอยอดหรือดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรมชัดเจน 

2. ภารกิจของอบต. ครอบคลุมหลายดาน ไมสามารถดําเนินการในฐานะเจาภาพไดทุกเรื่อง 
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ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการฝกอบรมแบบเพ่ิมพลัง (Empowerment) เพื่อสรางผูนํากลุม รวมทั้งจัดอบรมเพิ่มเติมทักษะ

อยางตอเนื่อง 
2. ควรมีการจัดเวทีประชาคม อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหผูสูงอายุเกดิการต่ืนตัวในดานการทํางาน

ทั้ที่ตองการและไมตองการรายได 
 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รูปแบบการมีงานทําของผูสูงอายุสวนใหญตอยอดจากกจิกรรมโครงการ 
OTOP ซ่ึงเปนนโยบายของรัฐบาล สามารถแบงเปนงานที่ทําแลวเกิดรายได มีความเพลดิเพลิน และเปนงานทีมี่
คุณคา สมาชิกสวนใหญของกลุมอาชีพ เปนคนท่ีอยูในวยัแรงงาน (ประมาณ 35-60 ป) มีผูสูงอายุอยูบางในแตละ
กลุมอาชีพ ลกัษณะงานแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก งานที่ตองใชภูมิปญญา และใชการยอมสีธรรมชาติ ซ่ึง
เปนงานที่เคยมีในหมูบาน  ไดแก การทอผา การจกัสาน การผลิตเครือ่งปนดินเผา เปนตน  และเปนอาชีพที่เกดิ
ใหม โดยการเรียนรูจากแหลงอื่นๆ ไดแก การรอยมาลยัดอกมะลิสด การเพาะเห็ด และการตัดเย็บเส้ือผาสําเร็จรปู 
เปนตน ปญหาและขาดศูนยรวมของหมูบานในการดําเนินกิจกรรมกลุม  แมวาการตลาดของผลติภัณฑจากไหม
หรือฝายอยูในระดับดี แตขาดแคลนวัตถดุิบท่ีใชจากสีธรรมชาติ นอกจากนีก้ารตลาดของเคร่ืองจักสาน ยังมี
ปญหาอยู 

 
ผลการติดตามรูปแบบจําลองการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังการ

จัดเวทีประชาคม  
1. มีการขับเคลือ่นการทํางานในตําบลอยางรวดเรว็ โดยการตอยอดงานท่ีเคยทําในหมูบาน เชน การ

เพาะเห็ด (ไดเลิกทําไประยะหน่ึงแลว) และงานทอผาฯ ซ่ึงขับเคลื่อนโดยบุคลากรของหนวยงานที่เขารวมเวที
ประชาคม โดยเฉพาะนายอําเภอ โดยการรณรงคใหขาราชการในอําเภอสวมใสผาที่ผลิตจากกลุมทอผาบาน
หนองควาย และนายกอบต. จัดสรรงบประมาณในการจัดอบรมอาชีพเพาะเห็ดใหกับกลุมผูสูงอายุ หมูบานละ 10 
คนททุกหมูบานในตําบล 

2. การขบัเคลือ่นภารกิจ ทําไดตรงประเด็น และเปนไปตามความตองการของผูสูงอายุในทองถิ่น 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการติดตามประเมินผล โครงการ/กิจกรรมของแตละหนวยงาน เพื่อประเมินความกาวหนาและ

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
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2. ควรมีการบูรณาการการทํางงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยการจักประชุมรวมกันอยางนอยปละ 
1-2 ครั้ง 

 
ภาคกลาง  การสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุภาคกลาง มีลักษณะทําผานองคกรท่ีมีอยูในพืน้ท่ี ที่

ดําเนินการมานาน และมีความยั่งยืน โดยตอยอดจากโครงการ OTOP ที่เนนการสรางงานในหมูบานเปนหลกั
ไดแก ขนมไทย กระยาสาทร ขนมกงโบราณ น้ําพริก ทอผา กลุมอาชีพ เนนการรวมกลุมเพื่อการประกอบอาชีพ 
เชน กลุมปลูกเตย กลุมโรงสีชุมชน ผลิตปุย และชมรมผูสูงอายุ เนนกิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพ เชน พา
ผูสูงอายุไปไหวพระปฏิบัตธิรรม นวดเพือ่สุขภาพ สมาชิกกลุมท่ีเปนผูสูงอายุมีสถานภาพเปนทัง้สมาชิกกลุม
อาชีพและชมรมผูสูงอายุในขณะเดียวกนั   

 
ลกัษณะงานทีผู่สูงอายุทํา เปนงานที่ผูสูงอายุสามารถทําได เชน นําสินคา OTOP ในตําบลไปขายใหกับ

นักทองเที่ยวตามวัด หรือสถานท่ีทองเที่ยวของจังหวัด การบรรจุขาวสารลงถุง การขายขาวสาร ขาวกลอง แกลบ 
รํา และปลายขาว ปลกูตนเตย ตัดเตย แลวนํามาใสถุง ๆ ละ 100 ตน ปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญคือ ผูสูงอายทุี่
เขาเปนสมาชิกกลุม มีจํานวนนอย เนื่องจากผูสูงอายุยงัไมตระหนักในเรื่องความสําคัญของการทาํงาน ทําใหมี
ความตองการทํางานตํ่า สุขภาพและความแข็งแรงลดลงซ่ึงเปนธรรมชาติของผูสูงอายุ รวมท้ังลกูไมสงเสริมให
ทํา ทําใหผูสูงอายุสวนใหญ มีกิจกรรมหรือมีสวนรวมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมลดลง ทําใหผูสูงอายุ
รูสึกวาคุณคาของตัวเองลดลง 

 
ผลการติดตามรูปแบบจําลองการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุภาคกลาง หลังการจัดเวทีประชาคม 

พบวา 
1.  กลุมที่มีศักยภาพในการเปนแหลงงานใหกบัผูสูงอายุได เชน กลุมผลิตสินคา OTOP ชมรมผูสูงอายุ

ที่มีกิจกรรมดานสงเสริมอาชีพ วิสาหกิจชุมชนและโครงการโรงสีขาวชุมชนขนาดเล็กของอบต. ท่ีเปดโอกาสให
ผูสูงอายุทุกคนเขามาเปนสมาชิกของกลุม และเรียนรูกระบวนการทํางาน  

2. อบต. ดําเนนิการสงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุ ไดแก การเพาะเห็ด การสานตระกราจากตนกก และ
การทําเตาเผาถานตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพียง โดยมีวิทยากรมาฝกอบรม และพาไปศึกษาดูงาน 

3. อบต. มีแผนงานดานการสงเสริมการทํางานของผูสูงอายใุนอนาคต คือ การสงเสริมอาชีพในรูปของ
การตอยอดจากกลุมอาชีพท่ีมีอยูเดิม 
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ปญหาและอุปสรรค 
ผูสูงอายุท่ีเขาเปนสมาชิกกลุม มีจํานวนนอย เนื่องจากผูสูงอายุยังไมตระหนักถงึความสําคัญของการ

ทํางาน ทําใหมีความตองการทํางานตํ่า 
 
ขอเสนอแนะ 
1.  สรางความตระหนกัถึงประโยชนของการทํางานของผูสูงอายุ ท้ังในแงความม่ันคงในชีวิต สุขภาพ 

ความมีศักดิ์ศร ีลดความเส่ียงตอความยากจน และเปนการสรางคุณคาในฐานะท่ีเปนทรัพยากรมนษุยที่สําคัญ 
2.  ควรมีการถอดบทเรยีนดานการทํางานของผูสูงอายุทีป่ระสบความสําเร็จ เพื่อถายทอดกระบวนการ

ทํางานของผูสูงอายุใหแกผูท่ีสนใจ และนําไปตอยอดหรอืปรับใชในพืน้ที่อ่ืนๆ 
 
ภาคใต  การสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุภาคใต มีลกัษณะทําผานองคกรทีมี่อยูในพื้นที ่ ที่

ดําเนินการมานาน และมีความยั่งยืน โดยตอยอดจากวิสาหกิจชุมชน หรือโครงการ OTOP ที่เนนการสรางงานใน
หมูบาน เพ่ือยกระดับความเปนอยูท่ีดีของคนในชุมชน รูปแบบท่ีเดนชัดของการทํางานเปนรูปแบบที่เช่ือมโยง
กับการทองเท่ียว และเศรษฐกิจพอเพยีง (เพาะและแปรรูปเห็ด)โดยมีผูสูงอายุเปนสมาชิกจํานวนมาก และท่ี
สําคัญมีการแบงหนาที่กันอยางชัดเจน โดยจะใหผูสูงอายุเปนผูถายทอดภูมิปญญาพ้ืนบานในเรื่องงานจักสาน 
ผูสูงอายุคนไหนถนัดอะไรก็ทําอยางน้ัน เชน สานเส่ือ ข้ึนรูปกระเปาถกัเปย ทําหมวก ทํากอนเห็ด และขายกอน
เห็ด ช่ังน้ําหนักกอนเห็ด และแปรรูปเห็ด ซ่ึงมีข้ันตอนการดแูลรกัษางายและเวลาในการผลิตท่ีส้ัน 

 
ผลการติดตามรูปแบบจําลองการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุภาคใต หลังการจัดเวทีประชาคม 

พบวา 
1.  เกิดความตระหนักและความสนใจในการทํางานของผูสูงอายุ และอบต. ทําใหมีการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานดานการสงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุในชุมชน โดยการตอยอดจากวิสาหกิจชุมชนท่ีมีอยูแลว 
2. เกิดการขยายเครือขายการดาํเนินงาน ไดแก วิสาหกิจชุมชนศิษยพระดาบส ไดขยายการดําเนินงาน

ไปยังตําบลของพี่นองมุสลิมท่ีอยูใกลเคียงอีก 1 เครือขาย เพ่ือเปนแหลงงานใหกับแมบานและผูสูงอายุในชุมชน 
นอกจากนี้ยังไมมีปญหาดานการตลาด เพราะทางวิสาหกิจชุมชนจะรบัซ้ือเห็ดไวทั้งหมด เพื่อการแปรรูปและ
สงออก สงผลใหผูสูงอายุมีรายไดประจําและตอเน่ือง 
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ขอเสนอแนะ 
1.  ควรมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือประเมินความกาวหนาและปญหาอุปสรรคในการ

ดําเนินงานทั้งระยะส้ันและระยะยาว 
2. ควรมีการถอดบทเรยีนดานการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ เพื่อถายทอด

ประสบการณการทํางานใหกับผูที่สนใจ และตอยอดการดําเนินงานตอไป 
 
 6.1.3 แนวทางการสรางโอกาสในการทํางานของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีชนบท 
             จากการศึกษาทั้งเชิงปริมาณเกีย่วกบัการทํางานและความตองการทํางานของผูสูงอายุ และการศึกษาเชิง
คุณภาพของหนวยงานตางๆทั้งภาครฐัและเอกชน ตามวตัถุประสงคขอท่ี 1 ทําใหมีขอเสนอแนะเกีย่วกับแนว
ทางการสรางโอกาสในการทํางานของผูสูงอายุในพื้นที่ชนบท ดังตอไปนี้ 
 

      6.1.3.1 สรางความตระหนักในเรือ่งความสําคญัของการทํางานของผูสูงอายุ ซ่ึงจะเปนเครื่องมือนําไปสู
ความม่ันคงของชีวิต ความมีศักดิ์ศรี ลดความเสี่ยงตอความยากจน และสรางคุณคาใหกับตัวผูสูงอายุเองและ
สังคม จากขอมูลพบวาผูสูงอายุสวนใหญยังไมคอยเห็นความสําคัญของการทํางาน รวมทั้งกระตุนใหสังคมไดรบั
รูถึงความรู ความสามารถ และศักยภาพของผูสูงอายุ ในดานการทํางานหรือการทํากิจกรรมตางๆ 

 
 6.1.3.2 รณรงคสงเสริมการรวมกลุมในรปูแบบตางๆใหมากขึน้ เชน กลุมอาชีพ กลุมออมทรพัย กลุม

สหกรณ กลุม OTOP เพื่อใหผูสูงอายุมีสวนรวมในกิจกรรมสรางรายไดใหมากข้ึน เนื่องจากปจจุบันการรวมกลุม
สวนใหญยังอยูในลักษณะของชมรมผูสูงอายุ ซ่ึงสวนใหญเนนกจิกรรมดานสุขภาพ หรือดานสังคมและ
สวัสดิการมากกวากจิกรรมดานการมีงานทํา 

 
6.1.3.3  ถอดบทเรียนดานการทํางานของผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ เพ่ือถายทอดความรู ทักษะ 

และประสบการณดานการทํางานของผูสูงอายุ เนื่องจากมีหนวยงานและองคการบริหารสวนตําบล ที่ริเริ่มงาน
ดานการสงเสริมการมีงานทาํ/การทํางานของผูสูงอาย ุ และประสบความสําเร็จระดับหน่ึงที่นาจะมีการถอด
บทเรยีน เพื่อนํามาแลกเปลีย่นเรียนรู โดยการสรางศูนยการเรียนรูดานการทํางานของผูสูงอายุในชุมชน เปด
โอกาสใหคนในชุมชน นักเรยีน บุคคลภายนอกเขามาเรียนรู และสรางเครือขายการเรยีนรูรวมกบัชุมชนอ่ืนๆ 
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6.1.3.4 จัดทําฐานขอมูลของผูสูงอายุในตาํบลและหมูบาน เพื่อเปนฐานขอมูลเกีย่วกบัผูสูงอายุในชุมชน 
ทั้งที่ทํางานและไมทํางาน รวมทั้ง ผูสูงอายุที่ตองการทํางานและลักษณะงานที่ตองการทํา โดยการสงเสริมให
อบต. จัดระบบขอมูลดังกลาวเพ่ิมเติมจากขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) เพ่ือใหอบต. หรือหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวของ สามารถนําขอมูลมาใชในการวางแผนสงเสรมิการมีงานทําของผูสูงอายุ ใหสอดรับกับ
ความตองการและการฝกอาชีพท่ีเหมาะสมแกผูสูงอายุ 

 
6.1.3.5 ทดลองรูปแบบการสงเสริมการทํางานของผูสูงอายุ สงเสริมอบต. ใหดําเนินการทดลองหา

รูปแบบการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุใหสอดคลองกับความตองการและบริบทของพื้นที่ รวมทัง้มี
บริการจัดหางานใหกับผูสูงอายุที่ตองการทํางาน ท้ังงานในลักษณะสวนบุคคลและงานกลุม โดยเนนการใชภูมิ
ปญญาทองถิน่ดานตางๆ (เชนภูมิปญญาขาวไทย อาหารไทย  การแพทยแผนไทย ผาไทย และดนตรีไทย) การ
สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม การทองเท่ียวเชิงวฒันธรรม งานฝมือและหัตกรรม เปนตน 

 
6.1.4 รูปแบบการดาํเนินการท่ีเหมาะสมในการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุในพืน้ท่ีชนบท 

 
จากการดําเนินการติดตามประเมินผลของกรณีศึกษาทุกภาค พบวา รปูแบบการดําเนินการท่ีเหมาะสม

ในการสงเสรมิการมีงานทําของผูสูงอายุท่ีมีความสามารถและมีความตองการทํางานในพื้นที่ชนบท ตาม
วัตถุประสงค ขอ 2  ควรดําเนินการดังตอไปนี้ 

 
 6.1.4.1 การดาํเนินการควรตอยอดจากชมรมผูสูงอายุ หรือตอยอดจากลุมอาชพีท่ีมีอยูเดิม เชน 
กลุม OTOP และวิสาหกจิชุมชน รวมทั้งชมรมผูสูงอายุ ซ่ึงมีจํานวนสมาชิกผูสูงอายุที่แนนอน และมีการ
ดําเนินงานที่เปนรูปธรรมอยูแลว โดยการเสริมทักษะดานอาชีพทีผู่สูงอายุตองการ หรือพาไปศึกษาดูงานใน
ชุมชนท่ีประสบความสําเรจ็ 
 

 6.1.4.2 สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนจัดแนะแนวอาชีพ ตามภารกจิของหนวยงาน 
เพ่ือใหเกิดการศึกษาเรียนรูตลอดชวีิต ท้ังผูที่อยูในวัยกอนเกษียณและวัยเกษียณอายุ เชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือเพิ่มพูนทกัษะความรูและวิทยาการใหมท่ีตรงกับความสนใจของผูสูงอายุ หรอืตอยอดจากภมิูปญญาที่มีอยู
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เดิม หรือเสรมิงานอนุรกัษที่มีอยูแลว เพ่ือใหผูสูงอายุไดมีความรูความชํานาญในวชิาชีพ สามารถปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลง และถายทอดองคความรูสูลูกหลานตอไปได  

 
 6.1.4.3 ขยายภาคีเครอืขายการทํางานสูสาขาสภาผูสูงอายุจังหวดั องคกรพัฒนาเอกชน 

(FOPDEV) และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอบต. โดยการจัดอบรมและเปนพี่เลีย้งในการทํา
แผนการสงเสริมการทํางานของผูสูงอายุทัง้แผนระยะส้ัน (3 ป) และระยะยาว (5 ป) และประสานการทํางานกับ
หนวยงานตางๆ ที่เกีย่วของท้ังภาครฐัและเอกชน ใหนําโครงการ/กิจกรรมไปลงในแผน เพื่อไมเกดิความซํ้าซอน
ในกลุมเปาหมายและกิจกรรม รวมทั้งการประสานความรวมมือ หากตองทํางานในกลุมเปาหมายเดยีวกัน โดยมี
อบต. เปนผูประสาน/บรูณาการกับภาคีตางๆที่เกีย่วของ 

 
 6.1.4.4 บูรณาการการทํางานของหนวยงานภาครัฐและเอกชน ในการสรางงาน สรางอาชีพแก

ผูสูงอายุ ท่ีเช่ือมโยงกับตลาดในพืน้ที่ และสนับสนนุใหผูสูงอายุอยูในวงจรการผลิตสินคาและบริการ ใหแก
ผูประกอบการ/รานคาในพืน้ที่/ชุมชน 

 
 6.1.4.5 ใหมีการสรางงานในจังหวดัแกผูสูงอายุรวมกับภาคเอกชน หนวยงานภาครัฐควร

สนับสนุนใหภาคเอกชนคัดสรรงานท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายมีุโอกาสทํางานในสถาน
ประกอบการตอไป หรือใหรบังานไปทําทีบ่าน 

 
 6.1.4.6  การสงเสริมผูสูงอายุท่ีประกอบอาชีพอิสระ ปจจุบันมีหนวยงานใหความสนใจแก

ผูสูงอายุที่ประกอบอาชีพอิสระคอนขางนอย หนวยงานภาครัฐและภาคีเครือขายตางๆควรสงเสรมิใหมีการจัด
ฝกอบรมทักษะของการเปนผูประกอบการ การใชเทคโนโลยเีพื่อการทําธรุกิจ การบริหารจัดการ การตลาดและ 
สนับสนุนขอมูลขาวสารเพือ่การประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการสนบัสนุนใหผูสูงอายุสามารถเขาถึงแหลงทนุ 
เพ่ือสรางแรงจงูใจแกธรุกิจใหมของผูสูงอายุ  

 
6.1.4.7.1 จัดทําทําเนียบองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการสงเสรมิการทํางานของผูสูงอายุ  

โดยการเก็บขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประสบความสําเรจ็ ไวเปนตนแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
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6.2  ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 

 สถานการณดานการทํางานของผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มความสําคัญข้ึนอยางตอเนื่อง สวนใหญทํางานใน
ภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะผูสูงอายใุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สวนการทํางานในลกัษณะของการรวมกลุม 
ซ่ึงทําเปนอาชีพเสริมยังมีไมมากนัก เน่ืองจากผูสูงอายุจะรวมกลุมกนัทําอาชีพเสริมก็ตอเม่ือวางจากงานในไร 
สวน ซ่ึงบางครั้งก็ไมตรงกบัท่ีหนวยงานพยายามเขามาฝกอบรมอาชีพให ดังนั้น จึงเปนบทบาทหนาที่ของ
หนวยงานภาครัฐที่ตองสรางความตระหนกัใหกับตัวผูสูงอายุและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการดึงเอาศักยภาพ
และภูมิปญญาของผูสูงอายุมาใชใหเกิดประโยชน   โดยเฉพาะคุณคาในเชิงอรรถประโยชนท่ีวัดไดชัดเจน ไดแก 
การทํางาน รายได และการออม ซ่ึงเปนเครื่องมือนําไปสูความม่ันคงของชีวิต ความมีศักดิ์ศรีและลดความเส่ียง
ตอความยากจน และมีคุณคาในฐานะที่เปนทุนมนุษย ทั้งน้ีผลการศึกษาที่ผานมา พบวา ผูสูงอายุมิไดเปนกลุมคน
ที่เปนภาระแกสังคมเสมอไป ผูสูงอายุสวนใหญสามารถชวยเหลือตนเองได เปนทีพ่ึ่งพาของลูกหลาน มีทักษะ
ความรู ความชํานาญท่ีจะสามารถถายทอดภูมิปญญาอันมีคาเพื่อประโยชนตอสังคมสวนรวม ผูสูงอายุจึงเปนผู
ทรงคุณคาและมีศักดิ์ศรี มีพฤฒิพลัง สมควรไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหดํารงชีวติอยูในชุมชนของตนได
อยางมีคุณภาพ สมเหตุสมผลและสมวยั และมีสวนรวมอันสําคัญของกระบวนการพัฒนาชุมชนและสังคม ซ่ึง
สอดคลองกับพรบ.ผูสูงอายุ 2546 

เนื่องจากการทํางานดานการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ ยังมีหนวยงานเขามาดําเนินการนอย สวน
ใหญดําเนินการกับวัยแรงงานโดยตรง เชน  การสงเสริมอาชีพสตรีในชุมชน และการฝกอบรมสงเสริมการ
ประกอบอาชีพในชุมชน สวนการดําเนินงานกับผูสูงอายุมักเปนกิจกรรมทางสังคม เชน การพาผูสูงอายุไปทัศน
ศึกษา อบรม ดูงานกลุมอ่ืนๆ ที่ประสบความสําเรจ็ เปนตน  ซ่ึงสวนใหญดําเนินงานโดยอบต. จะมีหนวยงานมา
ทํางานบาง แตเปนไปตามภารกิจของหนวยงาน ไมไดยึดที่ตัวผูสูงอายุเปนหลกั ยังไมเกิดการบรูณาการการ
ทํางานรวมกนั จึงทําใหผูสูงอายุไมไดรับประโยชนเต็มที ่ 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุในตางประเทศ  5 ประเทศ 
พบวา ประเทศตางๆ สวนใหญโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย ไดแก ไตหวัน เกาหลี และสิงคโปร มีการ
กําหนดนโยบาย/มาตรการในการสงเสริมโอกาสการมีงานทําของผูสูงอายุ โดยเฉพาะในภาคที่เปนทางการ 
(Formal sector) เชน ในญี่ปุน มีการกําหนดนโยบายการจางงานในภูมิภาคและนโยบายตลาดแรงงานของ
ผูสูงอายุ ในไตหวันมีการกําหนดนโยบายแรงงานในสมุดปกขาว ในเกาหลีมีการกําหนดมาตรการอดุหนุนคาจาง
แกแรงงานสูงอายุ และกําหนดโควตาในการจางแรงงานสูงอายุของสถานประกอบการขนาดใหญ ในสิงคโปรมี
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การกําหนดมาตรการขยายเกณฑบังคับการเกษยีนอายจุาก 60 ป เปน 62 ป และ 65 ป ภายในป พ.ศ. 2555 และ
มาตรการใหเงินอุดหนุนนายจางที่จางงานและมีการจัดฝกอบรมพัฒนาทักษะใหแกผูสูงอายุ  นอกจากน้ีประเทศ
ในเอเชียยังมีการออกกฎหมาย เชน ในญีปุ่นมีการออกกฎหมายสงเสริมการมีงานทาํของผูสูงอาย ุ เม่ือป พ.ศ. 
2549 ซ่ึงครอบคลุมในเรื่องของการขยายอายุเกษียณจาก 60 เปน 65 ป  และการขยายการจางงานอยางตอเนือ่ง
ของผูสูงอายุทีเ่ขาขายตามเกณฑที่กําหนด ในเกาหลมีีการออกพรบ.วาดวยการมีงานทําของผูสูงอายุ และ
กฎหมายบํานาญแหงชาติ ในสิงคโปรมีการออกกฎหมายคุมครองแรงงานสูงอายุในเรื่องของการเลือกปฏบิัติ 
และการขยายอายุเกษียณที่คอนขางยืดหยุน และมีโครงการท่ีเกี่ยวของตางๆ มากมาย เชน โครงการสราง
แรงจูงใจในการทํางานหลังเกษียณในประเทศญ่ีปุน  โครงการระบบบํานาญแหงชาติในไตหวนั โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการในการสงเสรมิการมีงานทําของผูสูงอายุในประเทศเกาหลี และโครงการฝกอบรมเพื่อเพ่ิมพนู
ทักษะและความรูที่จําเปนตอการทํางานใหแกผูสูงอายุ เปนตน สวนประเทศพัฒนาอ่ืนๆ เชน ในฟนแลนด มีการ
กําหนดนโยบายปฏริูประบบบํานาญ ซ่ึงครอบคลุมการขยายอายเุกษียณแบบยืดหยุนใหอยูในชวงอายุ 63-68 ป 
และนโยบายหลักประกันดานรายไดของผูสูงอายุ รวมทั้งการออกพระราชบญัญัติการจายเงินชดเชยช่ัวคราวแก
สถานประกอบการทีจ่างแรงงานสูงอายุท่ีมีคาจางตํ่า นอกจากนั้น กยั็งมีโครงการตางๆ ที่เกีย่วของ เชน โครงการ
สํารวจผูสูงอายุแหงชาติ  และโครงการทดลองรูปแบบการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ สําหรับในประเทศ
ไทย แมวาจะมีแผนผูสูงอายุแหงชาติ ถึง 2 ฉบับ  ซ่ึงเนนเรื่องหลักประกันดานรายได (การออม) และการทํางาน
ของผูสูงอายุ รวมทั้งการเตรียมตัวเขาสูวัยสูงอาย ุ  แตกย็ังขาดมาตรการ/แผนงานในการสงเสริมการทํางานที่
ชัดเจนของผูสูงอายุ สวนดานกฎหมายก็มีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่เนนการออมเพื่อชรา
ภาพ และพรบ.ผูสูงอายุแหงชาติ พ.ศ. 2546 ท่ีเนนเฉพาะการสงเคราะห สวัสดิการ และสิทธิประโยชนตางๆ ของ
ผูสูงอายุเทาน้ัน แตยังไมมีกฎหมายคุมครองแรงงานสูงอายุ และกฎหมายสงเสริมการจางงานของผูสูงอายุ สวน
โครงการสงเสริมการมีงานทาํของผูสูงอายมีุคอนขางนอย  ที่เดนชัด เปนโครงการทีก่ระทรวงแรงงานดําเนินการ 
ไดแก โครงการท่ีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ดําเนินการ 2 โครงการ (1). โครงการบริการฝกอบรมทักษะอาชีพ/ฝก
อาชีพใหกับผูสูงอายุตามอัธยาศรยั โดยสนับสนุนใหผูสูงอายุประกอบอาชีพ/ฝกอาชีพที่เหมาะสม โดยรวมฝกใน
หลักสูตรของกรมพฒันาฝมือแรงงาน หรอืจัดฝกใหเฉพาะผูสูงอาย ุ (2) โครงการสงเสริมการมีงานทํา โดยการ
ประกอบอาชีพอิสระ เชน การทําขนม  นอกจากน้ี ในสวนของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ไดดําเนินการศึกษา
รูปแบบหลักสูตรที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานใหกับสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
ภาค/ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด และดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุมีความรู ความสามารถเปน
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วิทยากร/คณะอนุกรรมการมาตรฐานฝมือแรงงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  สําหรบัโครงการที่กรมการจดัหา
งาน ดําเนินการ ไดแกโครงการนํารองการจางงานของผูเกษียณอายุ   

ดังนั้น ในการเตรียมตัวเพื่อเผชิญกับสังคมผูสูงอายุในอนาคตอันใกลนี้ รัฐบาลหรอืหนวยงานภาครัฐ 
ควรมีแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน ดงัตอไปนี ้

 
             6.2.1 ดานนโยบาย 
                  1. นโยบายสรางโอกาสการมีงานทําของผูสูงอายุท้ังในระบบและนอกระบบ  
      ภาคในระบบ ใหมีการขยายอายุเกษียณแบบคอยเปนคอยไปและเปนไปตามความสมัครใจ  โดย
ภาครัฐ ใหขยายอายุเกษยีณจาก 60 ป เปน 63 ป และ 65 ป สวนภาคเอกชน สงเสริมใหผูประกอบการขยายอายุ
เกษยีณจาก 55 ป เปน 58 ป หรือ 60 ป (ยกเวนภาคเอกชนที่มีการขยายอายุการทํางานไปแลวมากกวาน้ี) โดย
นายจางจายเงินสมทบประกันสังคมดวย เพ่ือใหภาครัฐและภาคเอกชน รวมทัง้ตลาดแรงงานมีการปรับตัวใน
ระยะแรก แลวทําการประเมินผลกอนคอยดําเนนิการตอไป โดยภาครัฐบาล ขณะนี้มีคณะกรรมาธิการเศรษฐกจิ
และสังคม กําลังดาํเนินการรับฟงความคิดเห็นของนายจางและลกูจางเก่ียวกับการขยายอายเุกษียณ และการ
สงเสริมการทาํงานหลังเกษยีณ 
     ภาคนอกระบบ สงเสริมผูสูงอายุทั้งที่ประกอบอาชีพอิสระ/รายบุคคลและทีร่วมกลุม ให
สามารถเขาถึงแหลงทุนเพื่อการประกอบอาชีพ เชน กองทุนผูสูงอายุ ฯลฯ และเขาถึงการอบรมทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 
 
                     2. นโยบายสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ ท้ังกอนเปนผูสูงอายแุละท่ีเปนผูสูงอายุ ใหมีการ
เตรยีมการสูการเปนผูสูงวยั ทั้งดานอาชีพ การออม สุขภาพ และ การศึกษาตอเน่ืองของคนกอนเกษยีณ โดยการ
สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดแนะแนวอาชีพแกขาราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ และลูกจางที่
กําลังจะเกษยีณอายุ (ประมาณ 1-2 ปกอนเกษียณ) เพ่ือใหผูที่กําลังเกษียณสามารถเลือก/เตรยีมตัวดานอาชีพการ
งานกอนการเกษียณอายุ เพือ่ใหการเปลี่ยนผานการทํางานรูปแบบหนึง่ ไปสูการทํางานอีกรูปแบบหน่ึง เปนไป
อยางราบรื่น และตัวผูสูงอายุเองจะไดมีการเตรียมการท้ังในดานการหาความรูเพิ่มเติมในงานที่ตนเองต้ังใจจะทํา 
และการวางแผนการทํางานตอไป ทั้งน้ีข้ึนอยูกับเงื่อนไขของแตละบุคคลและสถานท่ีทํางาน/หนวยงานนั้นๆ 
ไดแก การจัดอบรมอาชีพอิสระตางๆ (เชน โครงการฝกอาชีพที่ใชเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐานแกผูสูงวัย โครงการ
ฝกอบรมมัคคุเทศกสูงวัยเพื่อการทองเท่ียวของจังหวัด โครงการสรางอาชีพเกษตรกรเพ่ือการผลิตพืชผกัผลไม
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แบบปลอดสารพิษ เปนตน เพื่อตอบสนองความตองการ/การบรโิภคในจังหวดั) และทักษะท่ีจําเปนตอการ
ประกอบอาชีพอิสระ (เชน การผลติ การบริหารจดัการธรุกิจ และการตลาด การอบรมทักษะการเปนที่ปรกึษา 
เปนตน)  
 
                 3. มีนโยบายสงเสริมการมงีานทําของผูสูงอายุในรูปของการรวมกลุม เนื่องจากงานที่เหมาะสม 
กับผูสูงอาย ุ  ควรเปนงานทีผู่สูงอายุมีการรวมกลุมกันใหมากข้ึน (เชน วิสาหกิจชุมชน OTOP กลุมอาชีพ กลุม
สหกรณการเกษตร กลุมออมทรัพย) และควรสงเสรมิ/ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของจัดการอบรมเพ่ือเพิ่ม
ทักษะอาชีพ และมีการจัดการงานอาชีพผูสูงอายุโดยทองถิ่น (เชน อบต. อบจ. เทศบาล) ที่เช่ือมโยงกับอาชีพท่ีมี
อยูแลวในทองถิ่น/ภูมิปญญาทองถิ่น และความตองการบรโิภคของคนในทองถิ่น เชน มีรานกวยเต๋ียวในทองถิน่ 
ก็มีการผลิตถั่วงอก/วัตถุดิบ/ปลูกผักบุง/ผักชีดวยกลุมผูสูงวัยในทองถิ่น หรือเตรียมวัตถดุิบ ลางชามโดยคนใน
ทองถิ่น เพ่ือเปนการสงเสริมหวงโซการผลติแบบครบวงจร 
 
   4.  การจดัต้ังกองทุนเพือ่การพฒันาอาชพีผูสูงวยั (อาจเปนกองทนุใหมหรือรัฐสมทบเพิ่มข้ึน
ในกองทุนผูสูงอายุท่ีมีอยูแลว) เพื่อสงเสรมิใหมีการสรางงานในระดับภูมิภาค/จังหวดัเพ่ือคนสูงวยั ที่สอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และทรัพยากรท่ีมีอยูในพื้นท่ี โดยจังหวัดสามารถขอเงินกองทุนเพื่อไปดําเนินการ 
เพ่ือใหกลุมผูสูงอายุไดเขาถงึแหลงทุนในการประกอบอาชีพ  

  
6.2.2 ดานกฎหมาย  
ควรมีกฎหมายคุมครองแรงงานสูงอายุ ท้ังในดานคาจาง สวัสดิการ ความปลอดภยัในการทํางาน และ

การเลือกปฏิบติัตอผูสูงอายุ  รวมท้ังกฎหมายการจางงานบางชวงเวลา (Part-time job) เพ่ือสงเสริมใหนายจางยืด
การจางแรงงานสูงอายุออกไป ทั้งงานในรปูแบบเต็มเวลาและบางชวงเวลา 

 
      6.2.3 ดานการปฏิบตั ิ
 

1. ดานนโยบายการขยายอายุเกษียณ สํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน และแรงงานจังหวัด ควรมีการจัด
ประชุมทําความเขาใจกับภาคเอกชนทุกฝาย ทั้งนายจาง และสหภาพแรงงานและลูกจาง ใหเห็นความจําเปนและ
ความสําคัญของการขยายอายุการทํางาน/เกษียณ (เชน การสงเสริมรายได การแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน
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ในบางตําแหนง การยดือายุกองทุนประกนัสังคม และการลดการพ่ึงพาลูกหลานของผูสูงอายุ เปนตน) และ
เตรยีมการในดานการประกนัสังคมเพื่อรองรับการขยายอายุเกษียณ 

 
2. การบรูณาการการสงเสรมิการมีงานทําของผูสูงอายุภายในกระทรวงแรงงาน การบูรณาการอาจทําได

โดยใชแผนยุทธศาสตรของกระทรวงเปนตัวต้ัง ที่มีการกําหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่
จัดทําข้ึนสําหรับงบประมาณในแตละป และใหมีความตอเน่ือง ครอบคลุมระยะเวลาอยางนอย 3 ป ซ่ึงในการ
จัดทําแผนควรมีหนวยงานทกุหนวยเขามามีสวนรวม โดยเฉพาะหนวยงานในระดับกรม ไดแก สํานัก
ปลัดกระทรวงแรงงาน ซ่ึงมีหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตรของกระทรวง กรมพัฒนาฝมอื
แรงงาน ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีเขาไปดําเนินการพัฒนาฝมือและฝกอาชีพใหแกผูสูงอายโุดยตรง กรมการจัดหางาน 
ซ่ึงเปนหนวยงานที่เขาไปสงเสริมอาชีพ/จดัหางานใหแกผูสูงอายุ กรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงาน ซ่ึงมีหนาที่
ดูแลดานคาจาง สวัสดิการ ความปลอดภยัในการทํางาน และการปฏิบัติตอผูสูงอายุ  สํานักงานประกนัสังคม ซ่ึงมี
หนาที่ดูแลเร่ืองสิทธิประโยชน เพ่ือเปนหลกัประกนัดานความม่ันคงใหแกลูกจางเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ  สํานักตรวจ
และประเมินผล มีหนาที่ติดตาม ตรวจสอบ รายงานผลความกาวหนาการปฎิบัติงานของหนวยงานงานตางๆใน
กระทรวง ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของหนวยงานฯ ดังน้ัน แตละหนวยงานท่ีทํางานเก่ียวของกับ
การสงเสริมอาชีพเพื่อใหผูสูงอายุมีงานทํา มีรายได ควรจะคิดโครงการ/กิจกรรม และนําไปประกอบในแผน
ยุทธศาสตร เพื่อใหเกิดการบูรณาการการทํางานรวมกันทั้งในระดับกระทรวงและระดับจังหวดั โดยมีสํานัก
เศรษฐกจิการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เปนหนวยงานกลางในการประสาน (Focal point) 
นโยบายและแผนยุทธศาสตรของกระทรวง เพ่ือใหเกิดการบูรณาการในระดับกระทรวง และขับเคลื่อนนโยบาย
สงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติในระดบัจังหวัดและระดับพืน้ที่ เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลของการ
ดําเนินงาน ซ่ึงจะนําไปสูเปาหมาย (Goal) เดียวกัน  รวมทั้งการประสานงานและบูรณาการกับหนวยงานภายนอก
ที่เกี่ยวของ ที่จะมาชวยกันเสริมพลังซ่ึงกันและกัน 

 
3. หนวยงานที่เปนผูประสานงาน (สํานกัเศรษฐกจิการแรงงาน สํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน) ควร

หาชองทางในการบรูณาการการทํางานกับหนวยงานภายนอกท่ีเกีย่วของ ในการสงเสริมการมีงานทําของ
ผูสูงอายุที่เปนแรงงานนอกระบบ ในระดับจังหวัดและระดับทองถิ่น โดยการประสานงานกับกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อการขับเคลื่อนงานลงสูสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่
จังหวัด และอบต. ใหเปนไปอยางทั่วถึง 
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4.  สํานักตรวจและประเมินผล สํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน ควรมีการตดิตามประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม ท้ังในระดบัจังหวดัและระดับพืน้ท่ี เพื่อนําไปปรับปรุงรูปแบบการสงเสริมการมีงานทาํของผูสูงอายุ 
และแกไขอุปสรรค ปญหาที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงานของกลุมวาประสบความสําเร็จหรือไม อยางไร 

 
5.  ดานกฎหมาย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ควรมีการเพิ่มเติมประเด็นเรื่องการเลือกปฏิบติัตอ

ผูสูงอายุในพระราชบญัญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  และกฎหมายคุมครองแรงงานบางชวงเวลา ท้ังใน
ประเด็นเรื่องคาจางสวัสดิการ ความปลอดภัย และการเลือกปฏิบัติตอลูกจาง ซ่ึงมีการรางไวแลว และนํามา
ปรับปรุงใหครอบคลุมเรื่องการทํางานบางชวงเวลาของผูสูงอาย ุ
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ภาคผนวก ก.  ตารางผลการวเิคราะหขอมูล 
ตารางท่ี 4.1  รอยละของลักษณะท่ัวไปของผูสูงอายุ 
 

ขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุ จํานวน รอยละ 
เพศ   

ชาย 668 33.1 
หญิง 1,350 66.9 

อายุ (ป)   
55-59  324 16.1 
60-64  586 29.0 
65-69 676 33.5 
70+ 432 21.4 

อายุเฉล่ีย 65.8 ป อายุตํ่าสุด  55 ป  อายุสูงสุด  88 ป   
สถานภาพสมรส   

โสด 258 12.8 
สมรส 932 46.2 
หมาย 725 35.9 
หยา 65 3.2 
แยกกันอยู 38 1.9 

ระดับการศึกษา   
ไมไดเรียน 60 3.0 
ตํ่ากวาประถมศึกษา 81 4.0 
ประถมศึกษา 1,640 81.3 
มัธยมศึกษาตอนตน 28 1.4 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 116 5.7 
ปริญญาตรี 93 4.6 

รวม 2,018 100.0 
หมายเหตุ:  กรณีจํานวน case ไมถึง 2,018 หมายความวามี missing point 
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ตารางท่ี 4.1  รอยละของลักษณะท่ัวไปของผูสูงอายุ (ตอ) 
 

ขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุ จํานวน รอยละ 
ความสัมพันธกับหัวหนาครัวเรือน   

หัวหนาครัวเรือน 1,280 63.4 
บิดา มารดา 202 10.0 
สามี ภรรยา 485 24.0 
บุตร/สะใภ 5 0.2 
ญาติ พี่นอง 46 2.2 
                                   รวม 2,018 100.0 

จํานวนสมาชกิในครัวเรือน (เฉล่ีย) Mean SD 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3.59 1.92 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน อายุตํ่ากวา 15 ป 0.67  0.93 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน อายุมากกวา 55 ป  1.35 0.76 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน อายุมากกวา 60 ป 1.38 0.70 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีทํางานประกอบอาชีพ 1.93 1.05 
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ตารางท่ี  4.2  รอยละของสถานการณดานรายไดและรายจายและวัตถุประสงคของการกูยืมของผูสูงอาย ุ
 
สถานการณดานรายได (เฉล่ียตอเดือน) Mean SD 

รายไดจากการประกอบอาชีพ 2,548 3,067 
รายไดจากบําเน็จ บํานาญ 1,781 7,074 
รายไดจากคูสมรส 44 309 
รายไดจากบุตร-หลาน 1,702 2,936 
รายไดจากญาติ พี่นอง 172 679 
รายไดจากอ่ืนๆ 323 239 

รายไดครัวเรือน 15,412 15,211 
รายไดของผูสูงอายุรวม 3,013 3,519 
สถานการณดานรายจาย (เฉล่ียตอเดือน)   
คาใชจายสวนตัวเพื่อการอุปโภค-บริโภคท้ังหมด 2,751 2,509 
คาใชจายสวนตัวเฉพาะอาหารเคร่ืองดื่ม 2,381 2,249 
คาใชจายเพื่อการรักษาพยาบาล (เฉล่ียตอป) 1,785 5,058 
คาใชจายเพื่อกจิกรรมทางสังคม เชน ทําบุญ (เฉล่ียตอป) 8,862 23,378 

มูลคาทรัพยสิน (บาท)   
บาน ท่ีดิน ส่ิงปลูกสราง 699,700 1,796,418 
ยานพาหนะและทรัพยสินอ่ืน 59,612 137,674 
ทรัพยสินทางการเงิน 339,338 1,179,284 

ทรัพยสินรวม 1,098,651 2,342,078 
การเปนหนี้สิน จํานวน รอยละ 

ไมมีหนี้สิน 1,214 60.2 
มีหนี้สิน 804 39.8 

รวม 2,018 100.0 
หนี้สินท้ังหมดเฉล่ียตอคน                                                      Mean SD 

หนี้สินในระบบ 37,606 18,094 
หนี้สินนอกระบบ 2,573 7,454 
หนี้สินรวม 40,179 19,390 
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ตารางท่ี  4.2  รอยละของสถานการณดานรายไดและรายจายและวัตถุประสงคของการกูยืมของผูสูงอายุ (ตอ) 
 
วัตถุประสงคของการกูยืม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) จํานวน รอยละ 
ท่ีอยูอาศัย 61 7.6 
คาใชจายบริโภค อุปโภค 246 30.6 
การประกอบอาชีพ 518 64.4 
การศึกษา 47 5.8 

จํานวนเงินท่ีจายคืนหนี้สินตอเดือนเฉล่ีย  2,895 บาท   
SD = 1,304   
การไดรับเบี้ยยังชพี   
ไดรับ 717 35.5 
ไมไดรับ 1,301 64.5 

รวม 2,018 100.0 
 
ตารางท่ี 4.3   รอยละของการมีโรคประจําตัวและความพิการ 
 
การมีโรคประจําตัวและความพิการ จํานวน รอยละ 
การมีโรคประจําตัว   
ไมมี 410 20.3 
มีโรคประจําตัว 1,608 79.7 

รวม 2,018 100.0 
ผูสูงอายุท่ีมีโรคประจําตัว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   
ความดันโลหติสูง 1,110 66.8 
เบาหวาน 391 24.3 
โรคหัวใจ 163 10.1 
ไขมันในเลือดสูง/คอเรสเตอรอล 184 11.4 
ไต 115 7.2 
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ตารางท่ี 4.3   รอยละของการมีโรคประจําตัวและความพิการ (ตอ) 
 
การมีโรคประจําตัวและความพิการ จํานวน รอยละ 
ความพิการ   
ไมมี 410 20.3 
มีความพิการ 1,608 79.7 

รวม 2,018 100.0 
อาการหรือความพิการ   
ตอหิน ตอเนื้อ ตาฟาง 75 34.3 
แขนขาลีบ/โปลิโอ 66 30.1 
หูตึง หูหนวก 78 35.6 
รวม 219 100.0 

สวัสดิการทางสุขภาพท่ีไดรับในปจจบัุน (ตอบไดมากกวา    
1 คําตอบ)   
บัตรทอง 1,430 70.9 
สิทธิการรักษาพยาบาลขาราชการ 562 27.8 
สิทธิประกันสังคม 7 0.3 
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ตารางท่ี 4.4  รอยละของการทํางานและการประกอบอาชีพของผูสูงอายุ 
 
การทํางานและการประกอบอาชีพ จํานวน รอยละ 

ไมทํางาน 841 41.7 
ทํางาน 1,117 58.3 

สาเหตุท่ียังคงทํางาน   
ยังแข็งแรง/ยังไหว 70 5.9 
หารายไดเล้ียงชีพ/เล้ียงครอบครัว/อยากพึง่พาตัวเอง 917 77.9 
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน/ไมอยากอยูเฉย 72 6.1 
แบงเบาภาระลูก 21 1.8 
เปนรายไดเสริม 35 3.0 
ชวยครอบครัว/ชวยลูกชวยหลาน 15 1.3 
ทํางานใชหนี ้ 9 0.8 
ไดออกกําลังกาย 15 1.3 
รักในอาชีพ 4 0.3 
ชาวบานมีมติใหทํา/ทําเพื่อกลุม 10 0.8 
มีท่ีทํากินของตนเอง 3 0.3 
ลูกหลานไมคอยไดสงเงิน 6 0.5 

รวม 1,177 100.0 
สาเหตุท่ีไมไดทํางาน   
สุขภาพไมแข็งแรง/เจ็บปวย/ทํางานไมไหว 473 56.2 
ชราภาพ 72 8.6 
ลูกไมใหทํางาน 65 7.7 
เล้ียงหลาน/เฝาบาน 136 16.2 
ไมมีงานทํา/ถูกจางใหออก 7 0.8 
เปนแมบาน 7 0.8 
ตองการพักผอน 52 6.2 
มีเงินดอกเบ้ียใช/มีบําเน็จ บํานาญ 10 1.2 
ชวยลูกดูแลหลาน 10 1.2 
ไมมีท่ีทํากิน 5 0.6 
ดูแล แม/ พี่/ ญาติ 4 0.5 

รวม 841 100.0 
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ตารางท่ี 4.4  รอยละของการทํางานและการประกอบอาชีพของผูสูงอายุ (ตอ) 
 
ขอมูลและลักษณะเกีย่วกับอาชีพหลัก จํานวน รอยละ 
อาชีพหลักของผูสูงอายุท่ีทํางาน   
    คาขาย 248 20.9 
ทําการเกษตร 579 48.7 
การผลิตของใช 107 9.0 
การบริการ 142 11.9 
ซอมแซมยายยนต 41 3.4 
ธุรกิจสวนตัว 49 4.1 
รับราชการ 23 1.9 

รวม 1,189 100.0 
สถานภาพของผูสูงอายุท่ียังคงทํางาน   
นายจาง 1589 13.4 
ธุรกิจสวนตัว 642 54.0 
ขาราชการ 99 8.3 
ลูกจางเอกชน 1 0.1 
รับจาง 168 14.1 
สมาชิกกลุม 118 9.9 
ชวยงานในครัวเรือน 2 0.2 

รวม 1,189 100.0 
ประเภทงานของผูสูงอายุท่ียังคงทํางาน   
ภาครัฐ 137 11.5 
ภาคเกษตร 384 32.3 
ภาคอุตสาหกรรม 41 3.4 
ภาคบริการ 627 52.7 

รวม 1,189 100.0 
รายไดเฉล่ียตอเดือนจากอาชีพหลัก 4,271 บาท   

SD = 5,805   
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ตารางท่ี 4.4  รอยละของการทํางานและการประกอบอาชีพของผูสูงอายุ (ตอ) 
 
ขอมูลและลักษณะเกีย่วกับอาชีพรอง จํานวน รอยละ 
ประเภทของอาชีพรอง   
ไมมีอาชีพรอง 862 72.5 
ทํานา 58 4.9 
คาขาย/ ทําขนมขาย 62 5.2 
รับจาง 56 4.7 
ปลูกผักขาย 63 5.3 
ทําสวน  79 6.6 
เก็บของเกาขาย 9 0.8 

รวม 1,189 100.0 
สถานภาพการทํางานอาชีพรอง   
ธุรกิจสวนตัว 248 75.8 
รับจางท่ัวไป 9 2.8 
สมาชิกกลุม 63 19.3 
ชวยงานในครัวเรือน 7 2.1 

รวม 327 100.0 
ประเภทงานอาชีพรอง   
ภาครัฐ 200 61.2 
ภาคบริการ 127 38.8 

รวม 327 100.0 
รายไดเฉล่ียตอเดือนจากอาชีพรอง 3,485 บาท SD=3,314   
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ตารางท่ี 4.4  รอยละของการทํางานและการประกอบอาชีพของผูสูงอายุ (ตอ) 

 
ขอมูลและลักษณะเกีย่วกับอาชีพรอง จํานวน รอยละ 
เฉพาะผูสูงอายุท่ีทํางาน   
ความเพียงพอของรายได   
ไมเพียงพอ 102 8.6 
เพียงพอ 908 76.4 
มีเหลือเก็บ 56 4.7 
ไมตอบ 123 10.3 

รวม 1,189 100.0 
จํานวนเงินท่ีเหลือเก็บ 3,283 บาท SD= 4,280.06   
ชั่วโมงการทํางานตอสัปดาห   
นอยกวา 10 ช่ัวโมง 201 19.1 
11-20 ช่ัวโมง 232 22.0 
21-30 ช่ัวโมง 376 35.6 
30 ช่ัวโมงข้ึนไป 246 23.3 

รวม 1,055 100.0 
ช่ัวโมงการทํางานเฉล่ียตอสัปดาห 23.2 ชม. SD=13.69   
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ตารางท่ี 4.5  รอยละของความคิดเห็นตอการทํางานของผูสูงอายุ 
 
ความคิดเหน็ของผูสูงอายุตอการทํางาน จํานวน รอยละ 
ความคิดเห็นของผูสูงอายตุอการทํางาน   
ไมควรทํางาน 693 34.3 
ควรตองทํางาน 1,325 65.7 

รวม 2,018 100.0 
ผูสูงอายุท่ัวไปมีความตองการท่ีจะทํางานหรือไม   
ไมตองการ 415 20.6 
ตองการ 1,603 79.4 

รวม 2,018 100.0 
เหตุผลท่ีผูสูงอายุยังคงตองทํางาน   
อยากเพ่ิมรายได 937 46.4 
มีสังคม 485 24.0 
เปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 467 23.1 
เล้ียงดูสมาชิกในครัวเรือน 86 4.3 
ทํางานใชหนี ้ 3 0.1 
รักในอาชีพ 9 0.4 
ชาวบานมีมติใหทํา/ทําเพื่อกลุม 30 1.5 

รวม 2,018 100.0 
ลักษณะงานท่ีเหมาะสมกับผูสูงอาย ุ   
งานประจําท่ีมีเวลางานท่ีแนนอน 231 11.4 
งานประจําแตเวลาทํางานปรับเปล่ียนได 814 40.3 
งานท่ีทําเปนคร้ังคราว 855 42.4 
งานท่ีทําเปนกลุม 118 5.8 

รวม 2,018 100.0 
สถานท่ีทํางาน   
ท่ีบานผสูงอายุเอง 984 48.8 
ในหมูบาน/ชุมชน 1,004 49.8 
สถานประกอบการหรือสํานักงาน 30 1.5 

รวม 2,018 100.0 
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ตารางท่ี 4.5  รอยละของความคิดเห็นตอการทํางานของผูสูงอายุ (ตอ) 
  
ความคิดเหน็ของผูสูงอายุตอการทํางาน จํานวน รอยละ 
ประเภทของงานท่ีเหมาะสมกับผูสูงอาย ุ   
งานท่ีใชภูมิปญญา 329 16.3 
งานท่ีเนนทักษะ/ฝมือ/ประสบการณ 782 38.8 
งานท่ีใชแรงงาน/งานเกษตร 620 30.7 
งานบริการ 222 11.0 
งานบริหารจัดการ 65 3.2 

รวม 2,018 100.0 
ประเภทงาน/อุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมกับผูสูงอาย ุ   

งานในภาคท่ีเปนทางการ 169 8.4 
  งานในภาคท่ีไมเปนทางการ 1,849 91.6 

รวม 2,018 100.0 
ความเหมาะสมของอายุเกษยีนท่ี 60 ป   
ไมเหมาะสม 687 34.0 
เหมาะสม 1,331 66.0 

รวม 2,018 100.0 
ถาจะยืดอายุเกษียนท่ีเหมาะสมกับการทํางานคือ (ป)   

55 47 6.8 
65 121 17.6 
70 451 65.6 
75 59 8.6 
80 9 1.3 

รวม 687 100.0 
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ตารางท่ี 4.5  ความคิดเห็นตอการทํางานของผูสูงอายุ (ตอ) 
 
ความคิดเหน็ของผูสูงอายุตอการทํางาน จํานวน รอยละ 
ผูสูงอายุท่ีทํางานประกอบอาชีพ ควรไดรับสวัสดิการ   

ท่ีจําเปนอะไรบาง   
สวัสดิการคารักษาพยาบาล 1,279 63.4 
สวัสดิการเงินกู 574 28.4 
สวัสดิการวนัหยุด วันลา 155 7.7 
ชวยใหของกนิของใช 5 0.2 
ท่ีดินทํากนิ 5 0.2 

รวม 2,018 100.0 
ผูสูงอายุท่ีทํางานควรไดรับการคุมครองอะไรบาง   
การคุมครองดานคาแรง รายได 642 31.8 
การคุมครองดานอิริยาบถ ทาทางการทํางาน 255 12.6 
การคุมครองดานช่ัวโมงการทํางาน 6 0.3 
การคุมครองดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1,110 55.0 
การคุมครองในเร่ืองการประกันราคาผลผลิต 5 0.2 

รวม 2,018 100.0 
ปจจัยท่ีสงผลตอการทํางานของผูสูงอาย ุ   
รายได คาตอบแทน 1,879 93.1 
สัวสดิการและการคุมครองแรงงาน 1,445 71.6 
ระยะทางระหวางท่ีทํางานกบัท่ีพัก 1,561 77.4 
ลักษณะงาน 1,372 68.0 
ภาระในการดแูลสมาชิกในครอบครัว 1,352 67.0 
ความยืดหยุนของการทํางาน 1,300 64.4 
เพื่อนรวมงาน 1,483 73.5 
ความม่ันคงในการทํางาน 1,284 63.6 
จํานวนบุตรท่ีสนับสนุนดานการเงิน 1,113 55.2 
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ตารางท่ี 4.6  รอยละของลักษณะความตองการการมีงานทําของผูสูงอายุ 
 
ลักษณะความตองการการมีงานทําของผูสูงอาย ุ จํานวน รอยละ 
ความตองการท่ีจะทํางาน   
ไมตองการ 273 33.7 
ตองการ 538 66.3 

รวม 811 100.0 
เหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีผูสูงอายุยังคงตองทํางาน   
อยากมีรายได/รายไดเสริม 277 34.2 
มีสังคม/ไมเหงา 189 23.3 
เปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 295 36.4 
เล้ียงดูสมาชิกในครัวเรือน 20 2.5 
อ่ืนๆ 30 3.7 

รวม 811 100.0 
ลักษณะงานท่ีผูสูงอายุตองการทํา   
งานประจํา มีเวลาในการทํางานท่ีแนนอน 195 24.0 
งานท่ีทําเปนประจําแตเวลาการทํางานปรับเปล่ียนได 315 38.8 
งานท่ีมีลักษณะช่ัวคร้ังช่ัวคราว 301 37.1 

รวม 811 100.0 
สถานท่ีทํางานที่ผูสูงอายตุองการ   
ท่ีบาน 441 54.4 
ในหมูบาน ชุมชน หรือกลุมอาชีพ 339 41.8 
สถานประกอบการ/สํานักงาน 31 3.8 

รวม 811 100.0 
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ตารางท่ี 4.6  รอยละของลักษณะความตองการการมีงานทําของผูสูงอายุ (ตอ) 
 
ลักษณะความตองการการมีงานทําของผูสูงอาย ุ จํานวน รอยละ 
ประเภทของงานท่ีผูสูงอายตุองการ   
งานท่ีไมใชฝมือ 330 40.7 
งานท่ีเนนทักษะความสามารถเฉพาะดาน 235 29.0 
งานท่ีใชแรงงาน 146 18.0 
งานการบริการ 100 12.3 

รวม 811 100.0 
ประเภทงาน/อุตสาหกรรมท่ีผูสูงอายุตองการ   
งานในภาคท่ีเปนทางการ 133 16.4 
งานในภาคท่ีไมเปนทางการ 678 83.6 

รวม 811 100.0 
   

 
 
ตารางท่ี 4.7  รอยละของความตองการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ 
 
ความตองการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอาย ุ จํานวน รอยละ 
ความคิดเหน็เร่ืองขอจํากัดของผูสูงอายุตอการทํางาน   
ความเส่ือมถอยดานรางกาย/สุขภาพ 1,655 82.0 
ความเส่ือมถอยดานสมอง 255 12.6 
ทัศนคติตัวผูสูงอายุตอการทํางาน 108 5.4 

รวม 2,018 100.0 
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ตารางท่ี 4.7  รอยละของความตองการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ (ตอ) 
 
ความตองการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอาย ุ จํานวน รอยละ 
อุปสรรคตอการทํางานของผูสูงอายุท่ีตองการทํางาน   
ทัศนคติของสังคมตอการทํางาน 1,352 67.0 
การกีดกนัไมใหผูสูงอายุทํางาน 278 13.8 
การเอารัดเอาเปรียบ 106 5.3 
สุขภาพไมด ี 70 3.5 
รางกายไมไหว ชรา 23 1.1 
กลัวพลาดพล้ัง 126 6.2 
อารมณหงุดหงิดงาย 63 3.1 

รวม 2,018 100.0 
การสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุมีความจําเปนหรือไม   
ไมจําเปน 382 18.9 
จําเปน 1,636 81.1 

รวม 2,018 100.0 
ผูสูงอายุตองการการสงเสริมการมีงานทําหรือไม   
ไมตองการ 325 16.1 
ตองการ 1,693 83.9 

รวม 2,018 100.0 
หนวยงานใดควรเขามามีบทบาทในการสงเสริมอาชีพ   

หนวยงานภาครัฐระดับทองถ่ิน 1,342 66.5 
หนวยงานภาครัฐระดับประเทศ 75 3.7 
กลุมอาชีพในทองถ่ิน 596 29.5 
อสม. 5 0.2 

รวม 2,018 100.0 
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ตารางท่ี 4.7  รอยละของความตองการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ (ตอ) 
 
ความตองการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอาย ุ จํานวน รอยละ 

การดําเนินการสงเสริมการมีงานทําท่ีเหมาะสมแกผูสูงอายุ   
ควรมีลักษณะ (n=2,018 คน) ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
มีการสอบถามความตองการของผูสูงอายุ 1,785 88.5 
ใหผูสูงอายุเขาไปมีสวนรวมทุกข้ันตอน 1,955 96.9 
มีการอบรมใหความรู 1,955 96.9 
มีการดําเนนิการท่ีใชเวลาส้ัน 1,644 81.5 
มีกิจกรรมท่ีดําเนินการอยางตอเนื่อง 1,859 92.1 
มีการติดตามผลกิจกรรมสงเสริมการมีงานทํา 1,954 96.8 
มีคาใชจายไมสูง/หรือไมเสียคาใชจาย 2,018 100.0 

ควรมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการมีงานทําอยางไร   
การฝกอบรมเพิ่มพูนความรูและทักษะ 732 36.3 
การศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา 1,146 56.8 
จัดตลาดนัดแรงงานเพ่ือการมีงานทําของผูสูงอายุ 63 3.1 
มีศูนยบริการจดัหางานแกผูสูงอาย ุ 73 3.6 
ทํางานสวนตัว 4 0.2 

รวม 2,018 100.0 
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ตารางท่ี 4.8  รอยละของผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุ จําแนกตามภาค 
 

ผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุ ภาค 
กลาง เหนือ อิสาน ใต รวม 

เพศ      
ชาย 27.7 42.9 42.0 17.8 37.1 
หญิง 72.3 57.1 58.0 82.2 66.9 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
อายุ (ป)      

55-59 13.3 19.3 16.0 15.2 16.1 
60-64 27.7 27.2 28.7 30.7 28.5 
65-69 31.8 35.6 37.5 27.7 33.3 
70-74 8.8 6.1 6.5 4.4 6.5 
75 ปข้ึนไป 18.3 11.7 11.2 22.0 15.6 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
สภาพการทํางาน      
ไมทํางาน 39.2 43.1 43.8 40.2 41.7 
ทํางาน 60.8 56.9 56.2 59.8 58.3 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
สาเหตุท่ียังคงทํางาน      
ยังแข็งแรง/ยังไหว 8.4 6.7 6.3 2.1 5.9 
เล้ียงชีพ/หารายไดเล้ียงครอบครัว/อยากมีรายได 74.3 78.5 75.4 82.0 77.5 
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน/ไมอยากอยูเฉย 6.8 4.4 6.0 7.4 6.1 
แบงเบาภาระลูก 3.7 1.3 1.0 1.1 1.8 
เปนรายไดเสริม 1.4 3.0 7.3 0.0 3.0 
ชวยครอบครัว/ชวยลูกชวยหลาน  0.3 3.4 1.3 0.0 1.3 
ทํางานใชหนี ้ 0.0 0.0 1.0 2.1 0.8 
ไดออกกําลังกาย 2.4 0.7 0.0 2.1 1.3 
รักในอาชีพ 0.3 1.0 0.0 0.0 0.3 
ชาวบานมีมติใหทํา/ทําเพื่อกลุม 0.3 1.0 0.7 1.4 0.8 
มีท่ีทํากิน 0.3 0.0 0.0 0.7 0.3 
อยากพึ่งพาตัวเอง 0.3 0.0 0.3 1.1 0.4 
ลูกหลานไมคอยไดสงเงิน 1.4 0.0 0.7 0.0 0.5 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตารางท่ี 4.8  รอยละของผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุ จําแนกตามภาค (ตอ) 
 

ผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุ ภาค 
กลาง เหนือ อิสาน ใต รวม 

อาชีพหลัก      
ทําการเกษตร 46.6 52.5 52.5 42.8 48.7 
คาขาย 20.6 22.0 20.7 20.1 20.9 
การผลิตของใช 10.1 7.9 8.9 9.2 9.0 
การบริการ 12.5 10.2 11.1 14.1 11.9 
ซอมแซมยายยนต 3.7 2.0 2.6 5.7 3.4 
ธุรกิจสวนตัว 4.1 5.2 4.3 2.8 4.1 
รับราชการ 2.4 0.3 0.0 5.3 1.9 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ความพอเพียงของรายได      
ไมเพียงพอ 9.8 8.2 8.9 7.4 8.6 
เพียงพอ 75.0 76.4 73.1 81.3 76.4 
มีเหลือเก็บ 4.7 3.3 3.9 7.1 4.7 
ไมตอบ 10.5 12.1 14.1 4.2 10.3 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ทานคิดวาผูสูงอายุท่ัวไปควรตองทํางานหรือไม      
ไมควร 32.2 34.4 36.0 34.6 34.3 
ควรทํางาน 67.8 65.5 64.0 65.5 65.7 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ทานคิดวาผูสูงอายุท่ัวไปมีความตองการท่ีจะ      
ทํางานหรือไม      
ไมตองการ 19.3 19.2 19.0 25.2 20.6 
ตองการทํางาน 80.7 80.8 81.0 74.8 79.4 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
สําหรับผูสูงอายุท่ีไมไดทํางาน ทานมีความ      
ตองการทํางานหรือไม      
ไมตองการ 36.1 29.8 34.8 34.4 33.7 
ตองการทํางาน 63.9 70.2 65.2 65.6 66.3 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตารางท่ี 4.9  รอยละของผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุ จําแนกตามชวงอายุ  
 

ผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุ อายุ (ป) รวม 
55-59 60-64 65-69 70-74 75 ป+ 

เพศ       
ชาย 120 175 253 57 63 668 
หญิง 204 401 420 74 251 1,350 

รวม 324 576 673 131 314 2,018 
สถานภาพการทํางาน       

ไมทํางาน 36.4 32.5 40.9 63.4 56.7 41.7 
ทํางาน 63.6 67.5 59.1 36.6 43.3 58.3 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
สาเหตุท่ียังคงทํางาน       
ยังแข็งแรง/ยังไหว 18.4 0.0 7.3 6.3 100.0 5.9 
เล้ียงชีพ/หารายไดเล้ียงครอบครัว 62.1 94.1 67.6 27.1 0.0 77.5 
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 1.9 4.4 12.6 2.1 0.0 6.1 
แบงเบาภาระลูก 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 1.8 
เปนรายไดเสริม 8.7 1.0 3.3 0.0 0.0 3.0 
ชวยครอบครัว/ชวยลูกชวยหลาน 2.9 0.3 2.0 0.0 0.0 1.3 
ทํางานใชหนี ้ 1.9 0.0 0.5 6.3 0.0 0.8 
ไดออกกําลังกาย 3.4 0.3 1.5 2.1 0.0 1.3 
รักในอาชีพ 0.5 0.0 0.0 6.3 0.0 0.3 
ชาวบานมีมติใหทํา/ทําเพื่อกลุม 0.0 0.0 0.0 20.8 0.0 0.8 
มีท่ีทํากิน 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.3 

  อยากพึ่งพาตวัเอง 0.0 0.0 0.0 10.4 0.0 0.4 
  ลูกหลานไมคอยไดสงเงิน 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.5 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตารางท่ี 4.9  รอยละของผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุ จําแนกตามชวงอายุ (ตอ) 
 

ผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุ อายุ (ป) รวม 
55-59 60-64 65-69 70-74 75 ป+ 

อาชีพหลักของผูสูงอายุ        
(เฉพาะคนท่ีทํางาน)       
คาขาย 22.6 24.3 23.2 24.5 0.0 20.9 
เกษตกร 64.6 27.4 60.1 73.5 42.6 48.7 
การผลิตของใช 0.0 16.6 10.2 0.0 0.7 9.0 
การบริการ 2.4 26.6 2.5 20.0 16.2 11.9 
ซอมแซมยายยนต 6.1 0.8 0.2 0.0 17.6 3.4 
ธุรกิจสวนตัว 3.3 4.3 3.7 0.0 7.4 4.1 
รับราชการ 0.9 0.0 0.0 0.0 15.4 1.9 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ความพอเพียงของรายได       
ไมเพียงพอ 7.5 3.1 73.5 46.9 15.4 8.6 
เพียงพอ 79.7 69.8 82.5 49.0 81.6 76.4 
มีเหลือเก็บ 0.0 14.1 0.0 0.0 0.7 4.7 
ไมตอบ 12.7 13.0 10.0 4.1 2.2 10.3 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ทานคิดวาผูสูงอายุท่ัวไปควรตองทํางาน       
หรือไม       
ไมควร 32.4 47.4 30.6 22.1 25.5 34.3 
ควรทํางาน 67.6 52.6 69.4 77.9 74.5 65.7 
ทานคิดวาผูสูงอายุท่ัวไปมีความตองการ       
ท่ีจะทํางานหรือไม       
ไมตองการ 32.1 27.6 11.8 20.6 21.4 20.6 
ตองการทํางาน 67.9 72.4 88.3 78.6 85.7 79.4 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตารางท่ี 4.9  รอยละของผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุ จําแนกตามชวงอายุ (ตอ) 
 

ผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุ อายุ (ป) รวม 
55-59 60-64 65-69 70-74 75 ป+ 

สําหรับผูสูงอายุท่ีไมไดทํางาน ทานมี       
ความตองการทํางานหรือไม       
ไมตองการ 37.0 24.3 31.0 22.0 50.6 33.7 
ตองการทํางาน 63.0 75.7 69.0 78.0 49.4 66.3 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ภาคผนวก ข.   รายชื่อหนวยงานท่ีรวมใหขอมูล 
 

ก) หนวยงานท่ีรวมใหขอมูลจังหวัดเชียงใหม 
ระดับจังหวัด 
1. สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
2. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
3. สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
4. สํานักงานจดัหางานจังหวดัเชียงใหม 
5. สํานักงานพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
6. ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจงัหวัดเชียงใหม 
7. สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวัดเชียงใหม 
8. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
9. สํานักงานเกษตรจังหวดัเชียงใหม 
10. สภาอุตสาหกรรมจังหวดัเชียงใหม 
11. องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 
ระดับตําบล 
12. องคการบริหารสวนตําบลสะเมิงเหนือ 
13. องคการบริหารสวนตําบลโปงแยง 
14. องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 
 
องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) 
Foundation for Older Persons’ Development (FovDep), Thailand 
HelpAge, Thailand 
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หนวยงานท่ีรวมใหขอมูลจังหวัดเชียงราย 
ก) ระดับจังหวัด
1. สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย 
2. 2. สภาผูสูงอายุจังหวัดเชียงราย 
3. ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงราย 
4. องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย 
5. สํานักงานพัฒนาสังคมและความ่ันคง 

 
 
 
 

ของมนุษยจังหวัด 
 

ข) ระดับตําบล 
6. เทศบาลตําบลยางฮอม 
7. เทศบาลตําบลสันมะคา 
8. เทศบาลตําบลปาออดอนชัย 
9. องคการบริหารสวนตําบลแมพริก 
 
หนวยงานท่ีรวมใหขอมูล จังหวัดสระบุรี 

ก).  ระดับจังหวัด 
1. สมาคมผูสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ ของสมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ประจําจงัหวัดสระบุรี 
2. สํานักงานพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด 
3.  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
4.  สํานักงานแรงงานจังหวดั 
5.  สํานักงานจดัหางานจังหวดั 
6. สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวัด 
7.  สภาอุตสาหกรรมจังหวดั 
8.  สํานักงานประกันสังคมจังหวดั 
9.  ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ข). ระดับตาํบล 
10.  องคการปกครองสวนทองถ่ิน 
11.  องคการบริหารสวนตําบลบานยาง อ.เสาไห 
12.  องคการบริหารสวนตําบลชะอม อ.แกงคอย 
13.  องคการบริหารสวนตําบลตาลเด่ียว อ.แกงคอย 
 
หนวยงานท่ีรวมใหขอมูลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
1. สภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปภมัภ ของสมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ประจําจังหวดัฉะเชิงเทรา 
2.  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
3.  ภาคเอกชน/บริษัทเอกชน เชน บริษัท/โรงงาน 
4.  สภาอุตสาหกรรมจังหวดั 
5.  องคการปกครองสวนทองถ่ิน 
6.  กองพล 11 
7.  สํานักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัด 
8.  สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด 
9.  ธนาคารออมสิน สาขาอ.เมือง 
10. สํานกังานแรงงานจังหวดั 
11.  สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
12.  สํานักงานประกันสังคมจังหวดั 
 
หนวยงานท่ีรวมใหขอมูลจังหวัดสงขลา 
1.  สภาสาขาผูสูงอายุจังหวัดสงขลา 
2.  สํานักงานจดัหางานจังหวดัสงขลา 
3.  สํานักงานแรงงานจังหวดั 
4.  สํานักงานเทศบาลเมืองสงขลา 
5.  สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด 
6.  สํานักงานเกษตรจังหวดั 
7.  สํานักงานประกันสังคมจังหวดั 
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8.  สํานักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัด 
9.  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
10.  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
11.  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวดั (กศน.) 
 
หนวยงานท่ีรวมใหขอมูลจังหวัดสุราษฎรธาน ี
1.  สภาสาขาผูสูงอายุจังหวัดสุราษฎรธานี 
2.  สํานักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัด 
3.  สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด 
4.  สํานักงานแรงงานจังหวดั 
5.  สํานักงานจดัหางานจังหวดั 
6.  สํานักงานประกันสังคมจังหวดั 
7.  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
8.  สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ภาค 11 
9.  สํานักงานเกษตรจังหวดั 
10.  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพยีงบานคลองเรือ 
11.  สภาอุตสาหกรรมจังหวดั 
12.  ภาคเอกชน ไดแก สถานประกอบการดานอุตสาหกรรมยางเพ่ือการสงออก 
13.  องคการบริหารสวนตําบลทาทองใหม 
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ภาคผนวก ค.  รายชื่อตําบลท่ีเก็บขอมูล 
 
ภาคเหนือ 
รายชื่อตาํบลท่ีเก็บขอมูลเชิงปริมาณในจังหวัดเชียงราย 
อําเภอแมจัน   ไดแก ตําบลศรีคํ้า และตําบลแมไร 
อําเภอแมสรวย ไดแก ตําบลปาแดด และตําบลแมพริก 
 
รายชื่อตาํบลท่ีเก็บขอมูลเชิงปริมาณในจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอสะเมิง  ไดแก ตําบลสะเมิงเหนือ และตําบลสะเมิงใต 
อําเภอแมริม ไดแก ตําบลโปงแยง และตําบลดอนแกว 
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รายชื่อตาํบลท่ีเก็บขอมูลเชิงปริมาณในจังหวัดหนองคาย 
อําเภอเฝาไร ไดแก ตําบลเฝาไร และตําบลวังหลวง 
อําเภอทาบอ ไดแก ตําบลโคกคอน และตําบลบานถอน 
 
รายชื่อตาํบลท่ีเก็บขอมูลเชิงปริมาณในจังหวัดอุดรธาน ี
อําเภอเพ็ญ  ไดแก ตําบลนาดี และตําบลเชียงหลวง 
อําเภอหนองหาร ไดแก ตําบลบานเชียง และตําบลผักตบ 
 
ภาคกลาง 
รายชื่อตาํบลท่ีเก็บขอมูลเชิงปริมาณในจังหวัดสระบุรี 

1. อําเภอเสาไห ไดแก ตําบลพระยาทด และตําบลยานยาง 
2. อําเภอแกงคอย ไดแก ตําบลชะอม และตําบลตาลเด่ียว 
 

รายชื่อตาํบลท่ีเก็บขอมูลเชิงปริมาณในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
1. อําเภอบางน้ําเปร้ียว ไดแก ตําบลทาไข  และตําบลโพรงอากาศ 
2. อําเภอราชสาสน ไดแก ตําบลดงนอย  และตําบลบางคลา 
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ภาคใต 
รายชื่อตาํบลท่ีเก็บขอมูลเชิงปริมาณในจังหวัดสงขลา 

1. อําเภอระโนด ไดแก ตําบลบานขาว  และ ตําบลระโนด 
2. อําเภอสะทิงพระ ไดแก ตําบลดีหลวง  และตําบลชุมพล 
 

รายชื่อตาํบลท่ีเก็บขอมูลเชิงปริมาณในจังหวัดสุราษฎรธาน ี
1. อําเภอกาญจนดิษฐ ไดแก ตําบลตเคียนทอง  และตําบลชางขวา 
2. อําเภอพุนพิน ไดแก ตําบลหนองไทร  และตําบลทาสะทอน 
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ภาคผนวก ง 

ชื่อโครงการ                       โครงการสงเสริมอาชีพผูสูงวัย(อบรมเพาะเห็ด)  
ผูรบัผดิชอบ                      องคการบริหารสวนตําบลวังหลวง 
ลกัษณะโครงการ               โครงการใหม  
ระยะเวลาดําเนินการ        22 กันยายน 2553 – 24 กันยายน 2553  

หลกัการและเหตุผล  

ในสังคมไทยยกยองและถือวาผูสูงอายุเปนบุคคลสําคัญทีมี่คุณคาของครอบครวัและชุมชนดังนั้น
ผูสูงอายุควรดแูลสุขภาพกายและสุขภาพจติการจัดสวัสดกิารใหท่ัวถึงใหมีปญหานอยที่สุด ซ่ึงจะมีผลตอจิตใจ
ใหสดช่ืน แจมใส ชวยใหคนรอบขางทั้งสังคมและครอบครัวมีความสุขดวย ผูสูงอายุ มักจะประสบปญหาการ
การจัดสวัสดกิารในดานตางๆเชนประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับวยัการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีกิจกรรม
การรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรูกนัภายในกลุมผูสูงอายุ การจัดกิจกรรมที่สงเสรมิอาชีพ มีรายได และจากการ
ทําเวทีประชาคมรวมกับสถาบันวิจยัประชากรและสังคมมหาวิทยาลยัมหดลซ่ึงมีผูสูงอายุจากชุมชนตางๆเขารวม
ประชาคมเพื่อหาแนวทางสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ดังน้ันองคการบริหารสวนตําบลวังหลวงจึงเห็นความสําคัญใน
การสงเสริมการจัดสวัสดิการในดานตางๆจงึจัดอบรมใหความรู สงเสรมิอาชีพท่ีเหมะสมในกลุมผูสูงอายุ เพื่อให
ผูสูงอายุสามารถดูแลตนเองใหมีสุขภาพดท้ัีงรางกายและจิตใจ ซ่ึงจะเกิดประโยชนแกตนเองโดยตรงและสังคม
โดยการจัดโครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุผูสูงวยั(อบรมเพาะเห็ด) 

 อาศัยอํานาจตามพระราชบญัญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546   มาตรา 67  องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (6) 
สงเสริมพัฒนาสตรี  เดก็ เยาวชน  ผูสูงอายุ และผูพิการ  ฝกอาชีพแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดําริตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดฝกอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ด  และการแปรรูปผลผลิตทีไ่ดจากเห็ดรวมท้ัง
การตลาดเพื่อเปนตัวอยางใหกับกลุมเยาชนกลมอ่ืนๆไดศึกษาตอไป 

วตัถุประสงค  

o เพ่ือใหผูสูงอายุไดเรยีนรูการเพาะเห็ดมีอาชีพที่เหมาะสมกับวยั  
o เพ่ือใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและเพิ่มรายได  
o เพ่ือนําวธิีการทําการเกษตรแบบพอเพียงสูการปฏิบัติ  
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เปาหมาย  

o เพาะเห็ดนางฟา เฉลี่ยเดือนละ 30 กิโลกรัม  
o กลุมผูสูงอายุตําบลวังหลวง 15 หมูบาน ไดเรียนรูวธิีการเพาะเห็ดนางฟา ที่ถูกวิธีท้ังภาคความรู

และภาคปฏิบติั  
• กจิกรรม  

o ประชุมวางแผนการดําเนินโครงการ  
o ต้ังคณะทํางานศึกษา/กําหนดหลักสูตร/ ตารางปฏิบัติงาน  
o คัดเลือกผูสูงอายุที่มีความสนใจในการเพาะเห็ด 
o จัดทําแผนโครงการ  
o ขออนุมัติโครงการ  
o จัดซ้ือวัสดฝุกอบรม  
o อธิบายช้ีแจงหลักการการเห็ด และแบงงานใหรับผิดชอบ  
o ดําเนินกิจกรรม ตามหลักสูตรและตารางปฏิบัติงาน   

งบประมาณ   

o เหมาจายวิทยากร 3 วัน                          เปนเงิน     3,000     บาท  
o จางเหมาประกอบอาหาร 80 คนๆละ50 บาท 3 วัน         เปนเงิน  12,000     บาท 
o จางเหมาะอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 80 คนๆละ 25 บาท 2 ม้ือ  เปนเงิน  12,000    บาท  
o ข้ีเลื่อยยางพารา 12 ตันๆละ 2,100  บาท     เปนเงิน   25,200     บาท 
o หญาแฝกมุงหลังคาโรงเรือน 780 แผนๆละ 15 บาท   เปนเงิน   11,700     บาท 
o วัสดฝุกอบรม                35,480     บาท 

แยกเปนรายการดังนี ้

รายการ จํานวน หนวยละ จํานวนเงิน(บาท) 
หัวฉีดน้ํา 15 อัน 120 1,800 
รําออน 7 กระสอบ 650 4,550 
นํ้าตาลทรายแดง 50 กก. 26 1,300 
ตาซ่ัง(ซ่ังนํ้าหนักได 15 กก.) 1 อัน 450 450 
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หนังยาง 1 หอ 80 80 
เขงพลาสติก 2 ใบ 280 560 
ผาฝางพลาสติก 225 เมตร 16 3,600 
แม็กนีเชียม 4 กระสอบ 100 400 
ถุงรอนใสขนาด 7 ×  11 120 มัด 80 9,600 
จุกพลาสติกทรงกรวย 20,000 อัน 0.25 5,000 
ผาสําล ี 4 ถุง 50 200 
นํ้ายาฆาเช้ือ 6 ขวด 80 480 
ปูนขาว 4 กระสอบ 100 400 
แปงขนมปง 4 กระสอบ 250 1,000 
หัวเช้ือเห็ด 100 ขวด 40  4,000 
ภูไมทซันเฟส 2 กระสอบ 1030 2,060 

รวมท้ังส้ิน 99,380   บาท 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

o ผูสูงอายุมีอาชีพเสริมและเพ่ิมรายได  
o ผูสูงอายุสามารถชวยเหลือตนเองและผูอ่ืนไดตามความเหมาะสม 
o  ผูสูงอายุมีความเขมแข็งและพัฒนาอยางตอเน่ือง 
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    ลงช่ือ………………………………  ผูเสนอโครงการ 
(นายศักดิ์ศิธร  รากสี ) 

       นักพัฒนาชุมชน 
 
 

  
           ลงช่ือ………………………………  ผูเห็นชอบโครงการ 

 ( นายไพบูลย  ปดถาทุม  ) 
      ปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังหลวง 

 
 
 

              ลงช่ือ………………………………  ผูอนุมัติโครงการ 
   (นางมลวิรรณ  พลราช ) 

      นายกองคการบริหารสวนตําบลวังหลวง



 

303 
 

ตารางการฝกอบรม 
ระหวางวนัท่ี  22 กันยายน 2553 – 24 กันยายน 2553 

 
วันท่ี 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-

13.00 
13.00-14.00 14.00-15.00 

22 

 

ลงทะเบียน พิธีเปด  

ความรูในการฝกอาชีพและการ
ประกอบอาชพีท่ีเหมาะสมกับวยั 

 

พัก
เท
ี่ยง

 

การเลือกวัสดใุนการเพาะเห็ด    
ก
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หลักการเพาะเห็ด 
 

การบรรจุข้ีเลือ่ยลงถุงพลาสติก 
( ภาคปฏิบัติ ) 

 

วิธกีารน่ึง 
(ภาคปฏิบัติ) 

การดู

24 ข้ันตอนในการปฏิบติัใหน้ําท่ี
ถูกตอง 

การจัดการ
กระบวนการ
กลุมอาชีพ 

การแปรรูป
ผลผลิตจากเห็ด 

การบรรจุผลผลิต
และหีบหอ    

การวางแผน
การตลาดในการ
จัดจําหนาย    

 
 
 
 
 
 
***หมายเหตุ****      เชา   พักอาหารวาง   เวลา  10.00-10.15  น. 
          บาย  พักอาหารวาง   เวลา  15.00-15.15  น. 
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ภาคผนวก จ 

 

แบบสอบถาม  

“ความตองการการมีงานทําของผูสูงอายุในพ้ืนที่ชนบท” 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ช่ือผูใหขอมูล........................................................................................................................................... 

บานเลขที่........................หมูที่ .......................ช่ือหมูบาน......................................ตําบล................................... 

อําเภอ.........................................................................จังหวัด............................................................................... 

 

 

 

พนักงานสัมภาษณ……………………………………………………………………………………………….. 

ผูควบคุมงานสนาม....................................................................... วันท่ี................เดือน....................พ.ศ.............. 

ผูตรวจแบบสอบถาม..................................................................... วันที่................เดือน....................พ.ศ.............. 

ผูลงรหัส........................................................................................ วันที่................เดือน....................พ.ศ.............. 
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เรียน  ผูตอบแบบสอบถามทุกทาน 

 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหดิล มีความประสงคที่จะทําการศกึษาเพ่ือหารูปแบบการสงเสริมการมี

งานทําของผูสูงอายุในพ้ืนที่ชนบท โดยประโยชนที่คาดวาจะไดรับคือ 1.  ผูสูงอายุในชนบทจะไดรับการสงเสริมใหมีงานทําตาม

ความตองการและเหมาะสมกับสถานภาพของผูสูงอายุ 2.  หนวยงานที่เกี่ยวของมีรูปแบบและแนวทางในการดําเนินการสงเสริมให

ผูสูงอายุในพ้ืนที่ชนบทไดมีงานทํา มีรายไดตามตองการ 3. ไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการดําเนินงานสงเสริมใหผูสูงอายุมี

รายได มีงานทําไดตามความตองการ โดยทานไดรับเชิญใหเขารวมการวิจัยครั้งน้ีเพราะ เปนกลุมตัวอยางที่ยังทํางาน มีอายุ 55 ป

ข้ึนไป และอาศยัอยูในพ้ืนที่ชนบท  ในการน้ีผูวิจัยมีความจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย

คําถาม 7  ตอน จํานวนทั้งสิ้น 54 ขอ ซึ่งผูสัมภาษณจะใชเวลาในการพูดคุยประมาณ 50 นาที   

เนื่องจากแบบสอบถามประกอบดวยคําถามหลายสวน จึงขอความกรุณาใหทานพิจารณาตอบคาํถามตามความตองการ

ของทาน โดยขอมูลหรือคําตอบทั้งหมดจะถูกปกปดเปนความลบั และเพ่ือไมใหสามารถสืบคนเจาะจงหาผูตอบได ผูวิจัยจะทํา

การวิเคราะหผลการศกึษาครั้งน้ีในลักษณะภาพรวมเทาน้ัน ดังน้ันคําตอบที่ทานตอบมาจะไมมีผลกระทบใดๆตอทาน ทานมีสิทธ์ิ

ที่จะไมตอบคําถามแบบสอบถามขอใดขอหน่ึงหรือไมตอบทั้งหมดเลยก็ได หากทานไมสบายใจหรืออึดอดัที่จะตอบคําถามนั้น 

ทานมีสิทธ์ิที่จะไมเขารวมการวิจัยก็ไดโดยไมตองแจงเหตุผล   

 โครงการวิจัยน้ีไดรับการพิจารณารับรองจาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหดิล สาํนักงาน

อยูที่ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหดิล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

หมายเลขโทรศพัท 02-849-6223-5โทรสาร 02-849-6223 หากทานไดรับการปฏิบัติไมตรงตามท่ีระบุไว ทานสามารถติดตอ

ประธานกรรมการฯหรือผูแทน ไดตามสถานท่ีและหมายเลขโทรศัพทขางตน 

ขอขอบพระคุณที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

ขอแสดงความนับถือ 

        ชื่อผูวิจัย  

เอกสารชีแ้จงอาสาสมัครผูเขารวมโครงการวิจัยโดยการตอบแบบสอบถาม 

และการพิทักษสิทธิผูเขารวมการวจิัย 
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แบบสอบถาม 

(เฉพาะบุคคลที่มีอายุ 55 ปขึ้นไป) 
 

 

แบบสอบถามมีทั้งหมด 7 ตอน 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป มีจํานวน  6 ขอ 

ตอนท่ี 2  สถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม มี 10 ขอ 

ตอนท่ี 3 สถานการณสุขภาพ อนามัยและสวัสดิการ มี 7 ขอ 

ตอนท่ี 4 การทํางาน/ประกอบอาชีพ มี 7 ขอ 

ตอนท่ี 5 ความตองการและขอคิดเห็นตอการมีงานทําของผูสูงอายุ (อายุ 55 ข้ึนไป) 

              ตอนท่ี 5 ก) ถามผูสูงอายุทุกคน มี 9 ขอ 

             ตอนท่ี 5 ข) ถามเฉพาะ ผูสูงอายท่ีุไมไดทํางาน/ประกอบอาชพีในปจจุบัน มี 5 ขอ 

ตอนท่ี 6  ความตองการการสงเสริมการมีงานทํา มี 6 ขอ 

ตอนท่ี 7 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะทัว่ไป มี 4 ขอ 

 

 

 

คําชีแ้จง  โปรดทําเครื่องหมาย ✓ หนาขอท่ีเลือก 
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ตอนท่ี 1  ขอมลูท่ัวไป 

 

ขอ คําถาม คําตอบ รหัส 

1.1 เพศ   1 ชาย  

 2 หญิง 

 

1.2 อายุเต็มป (นับถึงวนัเกดิครั้งสุดทาย)  ..........................ป  

1.3 สถานภาพสมรส  1 โสด  

 2 สมรส            

 3 มาย  

 4 หยา            

 5 แยกกันอยู            

 

1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด 

 

 0 ไมไดศึกษา 

 1 ตํ่ากวาประถมศึกษา 

 2 ประถมศึกษา 

 3 มัธยมศึกษาตอนตน 

 4 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 5 อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 

 6 ปรญิญาตร ี

 7 สูงกวาปริญญาตร ี

 

1.5 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวทานดวย) 

- จํานวนสมาชิกในครัวเรือน อายุตํ่ากวา 15 ป 

- จํานวนสมาชิกในครัวเรือน อายุมากกวา 55 ป 

- จํานวนสมาชิกในครัวเรือน อายุมากกวา 60 ป 

- จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีทํางาน/ประกอบอาชีพ 

 

..........................คน 

..........................คน 

..........................คน 

..........................คน 

..........................คน 
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ขอ คําถาม คําตอบ รหัส 

1.6 ความสัมพันธกับหัวหนาครวัเรือน  1 หัวหนาครัวเรือน          

 2 บิดามารดา  

 3 สามี / ภรรยา                 

 4 บุตร/สะใภ      

 5 ปู/ ยา/ ตา/  ยาย    

 6 หลาน 

 7 ญาติ 

 8 อ่ืนๆ ระบุ.....................   

 

 

ตอนท่ี 2  สถานการณทางเศรษฐกจิและสังคม 

 

ขอ คําถาม คําตอบ รหัส 

2.1 รายไดของครวัเรือน (เฉลีย่จากทุกคน) ........................บาท/เดือน  

2.2 รายไดของตวัทานเองจาก 

- การประกอบอาชีพ 

- บําเหน็จ บํานาญ 

- คูสมรส 

- บุตร หลาน 

- ญาติ พ่ีนอง 

- อ่ืนๆ (เชนคาเชา ดอกเบี้ย......) ระบุ....................... 

                               รวม 

 

........................บาท/เดือน 

........................บาท/เดือน 

........................บาท/เดือน 

........................บาท/เดือน 

........................บาท/เดือน 

........................บาท/เดือน 

........................บาท/เดือน 

 

2.3 คาใชจายสวนตัวเพ่ือการอุปโภค บรโิภคทัง้หมด (เฉลีย่) 

- เปนคาใชจายสวนตัวเฉพาะคาอาหาร เครื่องดื่ม เฉลี่ย)  

........................บาท/เดือน  

........................บาท/เดือน 

 

2.4 คาใชจาย เพื่อการรักษาพยาบาล ........................บาท/ป  
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ขอ คําถาม คําตอบ รหัส 

2.5 คาใชจาย เพื่อกิจกรรมทางสงัคม (เชน ทําบุญ ซองกฐิน/ ผาปา) ........................บาท/ป  

2.6 มูลคาทรพัยสินและเงนิออมของครัวเรือน   

2.6.1 ก) มูลคา บาน ทีด่ิน ส่ิงปลูกสราง ที่ทานเปนเจาของ 

- บาน    

- ท่ีดิน    

- ส่ิงปลูกสรางอ่ืน (เชนบานใหเชา ตึกแถว) 

- อ่ืนๆ ระบุ..................................................  

 

........................บาท 

........................บาท 

........................บาท 

........................บาท 

 

2.6.2 ข) มูลคา ยานพาหนะ และ ทรพัยสินอ่ืนที่ทานเปนเจาของ 

- มอเตอรไซค   

- รถยนต    

- พาหนะ อ่ืน เชน รถแทรกเตอร รถไถ รถเกี่ยวขาว 

- อ่ืนๆ ระบุ..................................................  

 

........................บาท 

........................บาท 

........................บาท 

........................บาท 

 

2.6.3 ค) มูลคาทรพัยสินทางการเงิน  

- เงินออม     

- การเปนเจาหน้ี     

- พันธบัตร/ สลากออมสิน  

- ประกันชีวิต 

- เงินฌาปนกจิ 

- อ่ืนๆ ระบุ..................................................  

 

........................บาท 

........................บาท 

........................บาท 

........................บาท 

........................บาท 

........................บาท 

 

2.7 ปจจุบันทานมีหน้ีสินหรือไม   1 มี 

 0 ไมมี 

 

 

 

 



  313

ขอ คําถาม คําตอบ รหัส 

2.8 จํานวนหน้ีสินท้ังหมดท่ียังมีอยู (ณ วันสุดทายของเดือนท่ีแลว) 

- หนี้ในระบบ (เชน การกูจากธนาคาร สหกรณ ธกส. ) 

- หนี้นอกระบบ (เชน เงนิกูดวนจากบุคคล หรือนายทุน) 

........................บาท 

........................บาท 

........................บาท 

 

2.9 วัตถุประสงคของการกูยืม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) เพื่อ  1. ที่อยูอาศัย บาน/ที่ดิน 

 2. คาใชจายบรโิภคอุปโภค

 3. การประกอบธรุกิจ/  

         ประกอบอาชีพ 

 4. สุขภาพ รกัษาพยาบาล 

 5. การศึกษา 

 6. อ่ืนๆ ระบุ.................. 

 

2.10 จํานวนเงินทีจ่ายหนี้สินคืน(ตอเดือน)   ........................บาท/เดือน  

2.11 ปจจุบันทานไดรับ เงนิชวยเหลือ/ เงินสงเคราะห จากภาครัฐ 

หรือไม  

- ไมไดรับ 

- ไดรับ  เบ้ียยังชีพ  

- ไดรับ  อ่ืนๆ ระบุ................................................. 

 

 

  
 …………….บาท/เดือน 

 …………….บาท/เดือน 
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ตอนท่ี     3    สถานการณสุขภาพ อนามัยและสวัสดกิาร 

 

ขอ คําถาม คําตอบ รหัส 

3.1 ปจจุบันทานมีโรคประจําตัวหรือไม  1 มี  

 0 ไมมี (ขามไป ขอ 3.3) 

 

3.2 มีโรคประจําตัว โรคอะไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  1 ความดันโลหิตสูง  

 2 เบาหวาน 

 3 หัวใจ 

 4 อัมพฤกษ/อัมพาต 

 5 อ่ืนๆ ระบุ...................... 

 

3.3 ทานมีความพิการหรือไม  1 มี ใหระบุความพิการ…  

         .............................. 

 0 ไมมี (ขามไป ขอ 3.5) 

 

3.4 ปจจุบันทานไดรับเบ้ียยังชีพผูพิการ หรือไม 

 

 1 ไดรับ………บาท/เดือน 

 0 ไมไดรับ 

 

3.5 สวัสดิการดานสุขภาพท่ีทานไดรับในปจจุบัน  

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 

 

 

 

 

 1. บัตรทอง 

 2. สิทธิการรกัษาพยาบาล 

   ขาราชการ/พนักงานของรฐั  

    หรือรัฐวิสาหกิจ 

 3. สิทธิประกนัสังคม 

 4. ประกันสุขภาพเอกชน 

 5. สวัสดิการและประกัน

สุขภาพอ่ืนๆ ระบ.ุ..................... 
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ขอ คําถาม คําตอบ รหัส 

3.6 ในชวงเวลา 1 เดือนท่ีผานมา ทานมีอาการเจ็บปวย ท่ีทําใหไม

สามารถทํางานหรือใชชีวิตประจําวนัไดตามปกติ แตไมตอง

นอนโรงพยาบาล หรือไม 

- ถามี, จํานวนครั้งของการจ็บปวย 

- ระยะเวลาเจ็บปวยทั้งส้ิน 

- คายาและคารกัษาพยาบาล ประมาณ 

 0 ไมมี (ขามไปขอ 3.7) 

 1 มี 

 

........................ครั้ง 

........................วัน 

........................บาท 

 

3.7 ในชวงเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานมีอาการเจ็บปวยจนตองนอน

โรงพยาบาล หรือไม 

- ถามี, เปนจํานวน 

- เปนเวลาทั้งส้ิน 

- คายาและคารกัษาพยาบาล ประมาณ 

 0 ไมมี (ขามไปตอนท่ี 4) 

 1  มี 

........................ครั้ง 

........................วัน 

........................บาท 

 

 

ตอนท่ี 4  การทํางาน / ประกอบอาชีพ 

 

ขอ คําถาม คําตอบ รหัส 

4.1 ปจจุบันทานทาํงาน/ประกอบอาชีพ หรือไม 

 

 1 ทํา  

 0 ไมทํา (ขามไปขอ 4.3) 

 

4.2 โปรดระบุสาเหตุท่ีทาน ยังคงทํางาน/ประกอบอาชีพ ระบุ................................................. 

 

 

(ขามไปขอ 4.4) 

 

4.3 โปรดระบุสาเหตุท่ีทาน ไมทํางาน/ประกอบอาชีพ ระบุ................................... 
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ขอ คําถาม คําตอบ รหัส 

4.4 อาชีพหลัก หรอืงานท่ีใชเวลาทําสวนใหญคือ ระบ…ุ..   1.  เกษตรกร/ประมง/ปาไม 

  2. คาขาย (ขายปลีก/ขายสง) 

  3. การผลติของใชระบุ........ 

……………………. (เชนจักสาน 

เส่ือ ตะกรา ทอผา ทําขนม ฯลฯ) 

  4. กอสราง   

  5. การบรกิาร ระบุ.............. 

(เชนใหเชารถไถ รถตู บริการนวด ฯ) 

  6.  ซอมแซมยานยนต/ของใช 

  7.  อ่ืนๆ ระบ…ุ…………… 

 

ก1 ) สถานภาพการทํางาน 

 

 1. นายจาง 

 2. ธุรกิจสวนตัว (ไมมีลูกจาง) 

 3. ขาราชการ พนักงาน/ลกูจาง

รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 

 4. ลูกจางเอกชน 

 5. รับจางทัว่ไป เชน รับงานมาทํา

ท่ีบาน/ทํางานใหคนอ่ืนโดยไดรับ

คาจางฯ 

 6. สมาชิกกลุม (เชน สหกรณ 

กลุมแมบาน กลุมผูสูงอายุ  OTOP) 

ระบุสินคาท่ีกลุมผลิต..................... 

 7. ชวยธรุกิจ งานในครัวเรือน 

โดยไมไดรับคาจาง 

 8. อ่ืนๆ ระบุ................................ 
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ขอ คําถาม คําตอบ รหัส 

ข2) ประเภทงาน หรืออุตสาหกรรม หรือประเภทธุรกิจ  1 ภาครัฐ องคกรบริหารและการ

ปกครอง 

 2 ภาคเกษตร เชน ทํานา ทําสวน 

ทําไร ประมงฯ 

 3 ภาคอุตสาหกรรม  

บริษัทเอกชน/โรงงาน การผลิต

สินคา 

 4 ภาคบรกิาร 

 

ค3) รายได/ คาตอบแทนทั้งหมด (ทั้งในรปูตัวเงิน และ 

ส่ิงของ) เฉลี่ย 

........................บาท/เดือน หรือ 

........................บาท/ป 

 

 

4.5 อาชีพรอง คือ ระบุ…………………  

ก1) สถานภาพการทํางาน 

 

 1. นายจาง 

 2. ธุรกิจสวนตัว (ไมมีลูกจาง) 

 3. ขาราชการ พนักงาน/ลกูจาง

รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 

 4. ลูกจางเอกชน 

 5. รับจางทัว่ไป 

 6. การรวมกลุม (เชน สหกรณ 

กลุมแมบาน กลุมผูสูงอายุ  OTOP 

ระบุสินคาท่ีผลิต............................) 

 7. ชวยธรุกิจ งานในครัวเรือน 

โดยไมไดรับคาจาง 

 8. อ่ืนๆ ระบุ................................ 
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ขอ คําถาม คําตอบ รหัส 

ข2) ประเภทงาน หรืออุตสาหกรรม หรือประเภทธุรกิจ  1. ภาคการปกครอง การบรหิาร 

 2. ภาคเกษตรกรรม 

 3. ภาคอุตสาหกรรม การผลิต 

 4. ภาคบรกิาร 

 

ค3) รายได คาตอบแทนท้ังหมด (ท้ังในรูปตัวเงิน และ 

ส่ิงของ) เฉลี่ย 

........................บาท/เดือน หรือ 

........................บาท/ป 

 

4.6 ทานใชเวลาในการทํางาน/ประกอบอาชพี เฉลีย่ ........................ช่ัวโมง/สัปดาห  

4.7 ทานมีรายไดเพียงพอตอคาใชจาย เพื่อการยังชีพหรือไม  1 เพียงพอ 

 0 ไมเพียงพอ 

  มีเหลือเก็บ..............บาท/เดอืน 

 

 

ตอนท่ี 5  ความตองการและขอคิดเห็นตอการมีงานทําของผูสูงอายุ  

ตอนท่ี 5 ก)  ถามผูสูงอายุทุกคน (อายุ 55 ปขึ้นไป) 

 

ขอ คําถาม คําตอบ รหัส 

5.1 ทานคิดวา ผูสูงอายุทั่วไปควรตองทํางาน/ประกอบอาชพี 

หรือไม 

 1 ควร 

 0 ไมควร 

 

5.2 ทานคิดวา ผูสูงอายุทั่วไปมีความตองการทีจ่ะทํางาน/

ประกอบอาชีพ หรือไม 

 1 ตองการ 

 0 ไมตองการ 

 

5.3 ทานคิดวา เหตุผลทีผู่สูงอายุยงัคงตองการทํางาน/

ประกอบอาชีพ คืออะไร (เลอืกขอที่เห็นวาสําคัญที่สุด) 

 1. อยากเพ่ิมรายได/มีรายไดเสริม  

 2. มีสังคมไมเหงา  

 3. เปนการใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน 

 4. เลี้ยงดูสมาชิกในครัวเรือน 
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ขอ คําถาม คําตอบ รหัส 

 5. ชําระคืนหน้ีสิน 

 6. ตองการมีเงินเก็บ 

  7. อ่ืนๆระบุ

.......................................................... 

5.4 ทานคิดวา ลักษณะงานท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ    1. งานประจํามี เวลาทํางานแน   

         นอน 

  2. งานประจาํ แตเวลาทํางาน

ปรับเปลี่ยนได (เชนงาน part-time 

งานกลุมอาชีพ OTOP) 

 3. งานท่ีทําเปนครั้งคราว (เชน 

งานตามฤดูกาล งานเหมาชวง) 

 4. อ่ืนๆ ระบุ......................... 

 

5.5 สถานที่ทํางานที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ  1. ท่ีบาน 

 2. ในหมูบาน  ชุมชนหรือกลุม

อาชีพ 

 3. สถานประกอบการหรือ

สํานักงาน 

 4. อ่ืนๆ ระบุ......................... 

 

5.6 ประเภทงานท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ   
 

 1. งานที่มีคุณคา เชนงานที่ใชภูมิ
ปญญา 

 2. งานที่เนนทักษะ/ ฝมือ/ประ 
สบการณ/ ความสามารถเฉพาะดาน 

 3. งานที่ใชแรงงาน/งานเกษตร 
 4. งานบรกิาร 
 5. งานบริหารจัดการ 
 6. อ่ืนๆ ระบุ........................... 
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ขอ คําถาม คําตอบ รหัส 

5.7 ประเภทงาน อุตสาหกรรม/ธรุกจิท่ีเหมาะสมกับผูสูงอาย ุ  1. งานในภาคท่ีเปนทางการ เชน

งานภาครัฐหรอืธุรกิจเอกชน 

 2. งานในภาคท่ีไมเปนทางการ 

(เชน ธุรกิจสวนตัว การรวมกลุม 

อาชีพอิสระ รบัจางทั่วไป) 

 

5.8 ทานคิดวา รายได (จากการทํางาน) ที่เพียงพอตอการยัง

ชีพของทาน ควรเปนเดือนละเทาไร 

........................บาท/เดือน  

5.9 ทานคิดวา ปจจุบันอายุที่เกษยีณ/ออกจากการทํางาน      

ที่อายุ 60 ป เหมาะสมหรือไม 

 1. เหมาะสม 

 0 ไมเหมาะสม  

อายุที่เหมาะสมคือ.................ป 

 

  

ตอนท่ี 5 ข)  ถามเฉพาะ ผูสูงอายุท่ีไมไดทํางาน/ประกอบอาชีพในปจจบัุน (เช็คดวูาตอบ 0 ในขอ 4.1) 

 

ขอ คําถาม คําตอบ รหัส 

5.10 ตัวทาน มีความตองการทีจ่ะทํางาน/ประกอบอาชีพ 

หรือไม 

 1 ตองการ 

 0 ไมตองการ 

 

5.11 ทานคิดวา เหตุผลที่ทานยังคงตองการทํางาน/ประกอบ

อาชีพ คืออะไร (เลือกขอท่ีเห็นวาสําคัญท่ีสุด) 

 1. อยากมีรายได/ รายไดเสรมิ 

 2. มีสังคมไมเหงา  

 3. เปนการใชเวลาวางใหเปน 

    ประโยชน 

 4. เลี้ยงดูสมาชิกในครัวเรือน 

 5. ตองการชําระคืนหนี้สิน 

 6. ตองการมีเงินเก็บ 

  7. อ่ืนๆระบุ...................... 
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ขอ คําถาม คําตอบ รหัส 

5.12 ลักษณะงานท่ีทานตองการ   1. งานประจํา มีเวลาในการ

ทํางานท่ีแนนอน 

 2. งานประจํา เวลาการทํางาน

ปรับเปลี่ยนได (เชนงาน part-

time งานกลุมอาชีพ OTOP) 

 3. งานท่ีมีลักษณะชั่วครั้ง/

ช่ัวคราว (เชน งานตามฤดูกาล) 

 4. อ่ืนๆ ระบุ......................... 

 

5.13 สถานที่ทํางานที่ทานตองการ  1. ที่บาน 

 2. ในหมูบาน  ชุมชน หรือ

กลุมอาชีพ 

 3. สถานประกอบการหรือ

สํานักงาน 

 4. อ่ืนๆ ระบุ......................... 

 

5.14 ประเภทงานทีท่านตองการ   

 

 1. งานฝมือ 

 2. งานที่เนนทักษะความ  

         สามารถเฉพาะดาน 

 3. งานใชแรงงาน 

 4. งานการบรกิาร 

 5. งานบริหารจัดการ 

 6. อ่ืนๆ ระบุ........................... 
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5.15 ประเภทงาน อุตสาหกรรม/ธรุกจิที่ทานตองการ  1. งานในภาคท่ีเปนทางการ 

เชนในภาครัฐหรือเอกชน 

 2. งานในภาคท่ีไมเปนทางการ 

(เชน ธุรกิจสวนตัว การรวมกลุม 

อาชีพอิสระ/รบัจางทั่วไป) 

 

 

ตอนท่ี 6 ความตองการสงเสริมการมีงานทํา   

 

ขอ คําถาม คําตอบ รหัส 

6.1 ทานคิดวา ขอจํากัดของผูสูงอายุในการทํางาน/

ประกอบอาชีพ มีอะไรบาง (เลือกขอที่เห็นวาสําคัญ

ที่สุด) 

 1. ความเส่ือมถอยดานรางกาย สุขภาพ 

 2. ความเส่ือมถอยดานสมอง 

 3. ความสามารถในการเรยีนรูส่ิงใหม 

 4. ทัศนคติของตัวผูสูงอายุตอการ

ทํางาน/ประกอบอาชีพ (เชน อายุมากแลว

ไมควรตองทํางาน) 

 5. อ่ืนๆ ระบุ................................... 

 

6.2 ทานคิดวา มีอะไรที่เปนอุปสรรคสําคัญตอการมี

งานทํา สําหรับผูสูงอายุที่ตองการทํางาน  

(เลือกขอที่เห็นวาสําคัญท่ีสุด) 

 1. ทัศนคติของสังคมตอการทํางาน/

ประกอบอาชีพของผูสูงอายุ (เชน อายุ

มากแลวควรอยูบานเลี้ยงหลาน) 

 2. การกีดกนัไมใหผูสูงอายุทํางาน 

 3. การเอารัดเอาเปรยีบ เชน การให

คาตอบแทนทีตํ่่า 

 4. อ่ืนๆ ระบุ............................... 
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ขอ คําถาม คําตอบ รหัส 

6.3 ทานคิดวาการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ มี

ความสําคัญหรือจําเปนหรือไม 

 1 จําเปน 

 0 ไมจําเปน 

 

6.4 ทานมีความตองการทีจ่ะไดรับการสงเสรมิการมี

งานทํา หรือทาํงานตอไปหลงัอายุ 60 ป หรอืไม 

 1 ตองการ 

 0 ไมตองการ 

 

6.5 หนวยงานใด ที่ควร (หรือทีส่ามารถ) มีบทบาทใน

การสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ (โปรด

เรยีงลําดับ 1-3 คือ มากท่ีสุด-นอย) 

 

 1. หนวยงานภาครฐั ระดับทองถิ่น 

(อปท.) 

 2. หนวยงานภาครฐัระดับประเทศ 

(สวนกลาง) 

 3. หนวยงานภาคเอกชน 

 4. กลุม/กลุมอาชีพในทองถิน่ (เชน 

สหกรณ กลุมแมบาน กลุมผูสูงอายุ กลุม

OTOP) 

 5. องคกรเอกชน (NGOs) 

 6. อ่ืนๆ ระบุ.................................... 

 

6.6 การดําเนนิการสงเสริมการมีงานทําแกผูสูงอายุที่

เหมาะสม ควรมีลักษณะ ดังตอไปนี้ ใชหรือไม?  

ใช ไมใช  

- มีการสอบถามความตองการของผูสูงอายุและ

ความตองการนายจางหรือสถานประกอบการ 
   

- ใหผูสูงอายุมีสวนรวมทกุข้ันตอนของการ

ดําเนินงาน 
   

- มีการอบรม ใหความรู เพื่อสรางเสริมทกัษะ    

- มีการดําเนินการท่ีใชระยะเวลาส้ัน     

- มีกิจกรรมท่ีดําเนินการอยางตอเนื่อง    

- มีการติดตามผลกิจกรรมสงเสริมการมีงานทํา    
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- มีคาใชจายทีไ่มสูงหรือไมเสียคาใชจาย    

- อ่ืนๆ ระบุ............................................    

 

ตอนท่ี 7 ขอคดิเห็น /ขอเสนอแนะทัว่ไป 

 

ขอ คําถาม คําตอบ รหัส 

7.1 ทานคิดวา ควรมีกจิกรรมสงเสริมการมีงานทําเพื่อ

เพิ่มโอกาสในการมีงานทําของผูสูงอายุอยางไรบาง 

 1. การฝกอบรมเพ่ิมความรูและทกัษะ 

 2. การศึกษาดงูาน/ทัศนศึกษา 

 3. จัดตลาดนัดแรงงานเพ่ือการมีงาน

ทําของผูสูงอาย ุ

 4. มีศูนยบริการการจดัหางานแก

ผูสูงอายุ 

 5. อ่ืนๆ ระบุ....................  

 

 

7.2 ทานคิดวา ผูสูงอายุท่ีทํางาน/ประกอบอาชีพ ควร

ไดรับสวัสดิการ ที่จําเปน อะไรบาง 

 

 1. สวัสดิการคารักษาพยาบาล 

 2. สวัสดิการเงินกูเพ่ือการประกอบ

อาชีพ 

 3. สวัสดิการวันลา/หยุดที่มีความ

ยืดหยุน 

 4. อ่ืนๆ ระบุ................................  

 

 

7.3 ทานคิดวา ผูสูงอายุท่ีทํางาน/ประกอบอาชีพ ควร

ไดรับการคุมครองการทํางาน ที่จําเปน อะไรบาง 

 1. การคุมครองดานคาแรง/รายได 

 2. การคุมครองดานอิรยิาบถ/ทาทาง

การทํางาน 
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ขอ คําถาม คําตอบ รหัส 

 3. การคุมครองดานช่ัวโมงทาํงาน 

 4. การคุมครองดานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภยั 

 5. อ่ืนๆ ระบุ................................  

7.4 มีปจจัยอะไรบางที่มีผลตอการเลือกที่จะทํางานของ

ผูสูงอายุ (แทนการอยูเฉยๆ/พักผอน)  (เลือกได

มากกวา 1 ขอ) 

ใช ไมใช  

- รายได/คาตอบแทนจากการทํางาน    

- สวัสดิการและการคุมครองแรงงาน    

- ระยะทางระหวางที่ทํางาน กบัที่พักอาศัย    

- ลักษณะงาน เชนงานท่ีทําประจํา/ช่ัวคราว     

- ภาระในการดูแลสมาชิกครอบครัว    

- ความยืดหยุนของการทํางาน (เชนวัน เวลา

ทํางาน วันลา/หยุด หรือ สถานที่ที่ทํางาน) 
   

- เพื่อนรวมงาน/กลุม    

- ความม่ันคงในการทํางาน    

- จํานวนบุตร/หลานท่ีใหการสนับสนุนดาน

การเงนิแกผูสูงอาย ุ
   

- อ่ืนๆ ระบุ.............................................    

7.4 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

ขอบพระคณุอยางสูงท่ีใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถาม... 
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แนวคําถามสําหรับหนวยงาน 

โครงการศึกษาเพื่อหารูปแบบการสงเสริมการทํางานสําหรับผูสูงอาย ุ
 

      เกริ่นนํา เนือ่งจากประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสังคมสูงอายุ และในอนาคตอันใกลนี้ (อีก 10-15 ป) สังคมไทย
กําลังจะเปนสังคมสูงอายุ ดังน้ันการเตรยีมการเขาสูสังคมสูงอายุจึงเปนส่ิงจําเปน โดยเฉพาะการเตรยีมการดาน
เศรษฐกิจของผูสูงอายุที่ยากจนในชนบท เนื่องจากผูสูงอายุกลุมดังกลาวยังยากจน ขาดหลักประกันทางดาน
เศรษฐกิจ ความหวังที่จะใหลูกหลานมาดูแลเลีย้งดูกด็ูจะนอยลงทุกวนั ดังนั้นการพ่ึงพาตนเองทางดานเศรษฐกิจ
จึงเปนส่ิงจําเปนที่หนวยงานที่เกี่ยวของตองเรงเตรยีมการ และศึกษาวจิยั กระทรวงแรงงานซ่ึงเปนหนวยงานหน่ึง
ที่ตองดูแลรับผิดชอบ และสงเสริมการทํางานของผูสูงอายุ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรียนรูจากภาคีตางๆ เพ่ือ
เปนขอมูลในการวางแผนการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุ ใหผูสูงอายุมีบทบาทและมีคุณคาในครอบครวั 
ชุมชน สังคม มีรายไดสามารถพึ่งพาตนเองและสนับสนุนเศรษฐกิจของครอบครวั รวมทั้งแสดงใหเห็นถึง
ศักยภาพในการดํารงชีวิต การมีชีวติอยูอยางมีคุณคา และไมเปนภาระของครอบครวั-สังคม ดังนั้นคณะวิจยัจาก
สถาบันวจัิยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงไดรับมอบหมายจากกระทรวงแรงงาน ใหมาศึกษาวิจัย
เรื่อง “การศึกษาเพ่ือหารูปแบบการสงเสรมิการมีงานทําแกผูสูงอายุในชนบท” จึงขอความรวมมือจากทานหรือ
หนวยงานของทานในการใหขอมูล ซ่ึงจะเปนประโยชนในการวางนโยบาย กําหนดรูปแบบแผนงานโครงการใน
การสงเสริมการมีงานทําแกผูสูงอายุในชนบทตอไป 
 
      แนวคําถามท่ัวไป 

1) หนวยงานของทานมีบทหนาที่ หรือการดาํเนินงานเกี่ยวกับผูสูงอายใุนดานใดบาง มีการดําเนนิการท่ี
เกี่ยวของกับการจางงาน/ ดานเศรษฐกจิของผูสูงอายโุดยตรง หรือโดยออมหรือไม อยางไร 

2) มีกิจกรรม/โครงการท่ีเกี่ยวกบัการสงเสริมการทํางาน/การมีงานทําของผูสูงอายุของหนวยงานเอง หรือที่
รวมกับหนวยงานอื่น หรือไม อยางไร (เชนการใหขอมูลขาวสาร การฝกอบรม การฝกอาชีพใหแก
ผูสูงอายุ เปนตน) 

3) มีผลการดําเนนิงาน (ที่เกีย่วกับการสงเสริมการทํางาน/การมีงานทําของผูสูงอายุ) ในชวง 3-5 ป เปน
อยางไร 

4) ในดานการสงเสริมการทํางาน/การมีงานทําของผูสูงอาย ุ หนวยงานของทานมีการเตรียมการในเรื่อง
ตอไปน้ีหรือไม อยางไร (เชนความสามารถในการทํางาน ทัศนคตติอการทํางานของผูสูงอายุ ความ
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สมัครใจ ทักษะการทํางานและการพัฒนาศักยภาพ ตลาดงานผูสูงอายุ ตลาดสินคาทีผ่ลิตออกมา คุณภาพ
และราคาสินคา ฯลฯ) 

5) ในการสงเสรมิการทํางาน/การมีงานทําของผูสูงอายุ มีอะไรบางท่ีภาครัฐควรพจิารณาเตรียมการ (เชน
การกําหนดนโยบายสงเสริมการทํางานของผูสูงอายุ) และกระทรวงแรงงานควรพิจารณาเตรียมการ  
(เชน การออกกฎหมายคุมครองแรงงานสูงอายุเพิ่มเติม เพราะถือวาเปนกลุมเส่ียงท่ีจะถกูรดัเอาเปรยีบได 
เปนตน การออกมาตรการเชิงรุกดานตลาดแรงงาน จะออกอยางไร)  

6) ถามีการจางแรงงานผูสูงอายุ รัฐจําเปนตองปรับเปลี่ยนกฎหมายประกนัสังคม หรือไม ประเด็นใดบาง 
7) รูปแบบการสงเสริมการทํางาน/การมีงานทําของผูสูงอายคุวรเปนอยางไร (เชนการฝกอบรมอาชีพอิสระ

ให อบรมพัฒนาฝมือใหแกผูสูงอายุ จดัตลาดนดัแรงงานผูสูงอายุ สงเสริมการจัดต้ังกลุมอาชีพและ ให
เงินสนับสนุน รูปแบบควรมีความแตกตางกันระหวางชนบทกับเมืองหรือไม อยางไร) 

8) ตามความคิดเห็นของทาน คิดวาสังคมไทยมีทัศนคติ/คานิยมในการทํางานของผูสูงอายอุยางไร (เชนเปน
ผูสูงอายุแลวไมตองทํางานควรอยูกับบานเลี้ยงหลาน) ทัศนคติ/คานิยมดังกลาวเปนตัวเสริมหรอืบั่นทอน
การทํางาน/การมีงานทําของผูสูงอายุหรือไม อยางไร และจะเปนการสรางภาระใหสังคมหรือไม อยางไร) 

9) ทานคิดวา ผูสุงอายุสามารถสรางคณุคาดานการทํางาน ใหแกสังคมไดหรือไม ดานใดบาง (เชน ดาน
ภูมิปญญา เปนผูสืบสานวัฒนธรรม การเปนอาสาสมัคร เปนตน) รฐั/หนวยงานจะใหการคุมครองดาน
ภูมิปญญา/การสืบสานวัฒนธรรม อยางไร 

10) ตามความคิดเห็นของทาน ถามีการจางแรงงานผูสูงอายุ นายจางควรใหความสําคัญตอการจางงาน
ผูสูงอายุในประเด็นใดบาง (เชน ตองหางานที่เหมาะสมกับสภาพรางกายผูสูงอายุ ลกัษณะงานท่ีมีความ
ยืดหยุนดานเวลาในการทํางานและการปรบัตัวเขากับงานฯลฯ)  

11) ทานคิดวารัฐควรมีการขยายอายุเกษียณของงานในภาคเอกชน จาก 55 ปเปน 60 ป และภาครัฐ จากจาก 
60 ปเปน 65 ป ไดหรือยัง เพราะอะไร 

12) ถาชุมชนหรือทองถิ่น/กลุมผูสูงอายุมีองคความรู/ทุนทางสังคมอยูแลว หนวยงานของทานจะสามารถเขา
ไปสนับสนุนสงเสริมใหผูสูงอายุมีงานทําไดอยางไรบาง (หาตลาด จัดอบรม  ฯลฯ) 

13) ทานคิดวางานของผูสูงอายุในเมืองและในชนบทตางกันหรือไม อยางไร 
14) หนวยงานของทานมีนโยบาย/มีการจางแรงงานผูสูงอายุหรือยัง 
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แนวคําถามสําหรับสัมภาษณกลุมอาชพี (เนนผูสูงอายุ) 
 

1. ในขณะน้ีทานเขารวมเปนสมาชิกกลุม ใดบาง (เชน กลุมอาชีพผูสูงอายุ กลุมสหกรณ กลุม
เกษตรกร กลุมสตรีอาสาพัฒนา ฯลฯ)  ทานมีบทบาทอยางไรในกลุมดังกลาว 
2.  กลุมของทานผลิตสินคา/บริการ อะไร  สินคา/ผลผลิต/บริการ ของกลุมทาน นําไปขายท่ีไหน 
อยางไร  (ใครเปนลูกคา)  ใครเปนผูหาตลาดสินคา/บริการ มีรายไดเพิ่มข้ึนหรือไม เดอืนละเทาไร 
3. ทานมีความรู/ประสบการณในการประกอบอาชีพนี้มากอนหรือไม อยางไร ทํามานานเทาไร 
4. ทานคิดวาเปนอาชีพท่ีมีรายไดสมํ่าเสมอ และมีความม่ันคงหรือไม อยางไร 
5.  ทานเคยมีประสบการณในการฝกอบรมเกี่ยวกับอาชีพมากอนหรือไม  จากหนวยงานใด  
ฝกอบรมเกี่ยวกับเร่ืองอะไรบาง  
6. ในรอบ  1 ปท่ีผานมา ทานเคยเขารับการฝกอบรมดานอาชีพ/เนื้อหาท่ีเกี่ยวของกบัการประกอบ
อาชีพ เชน บริหารจัดการ การทําบรรจุภัณฑ เปนตน กี่คร้ัง  มีเนื้อหาอะไรบาง 
7.  สมาชิกในครอบครัวใหการสนับสนุน หรือชวยหรือไม อยางไร  
8.  อาชีพท่ีทานทําในปจจุบัน มีสถานท่ีทํางานอยูท่ีไหน เชน ทําท่ีบาน ชุมชน หรือท่ีอ่ืน  ทานใช
เวลาทํางานประมาณวันละกีช่ั่วโมง 
9.   อาชีพท่ีทานทําในปจจุบัน ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนหรือไม 
อยางไร ใหการสนับสนุนดานใด 
10. กลุมอาชีพในชุมชนมีปญหาอะไรบาง มีสาเหตุมาจากอะไร แกปญหากันอยางไร 
11. ท่ีผานมามีการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ ในการประกอบอาชีพ หรือไม และมีรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพของกลุมอาชีพ (เชน การอบรม ศึกษา ดูงาน) เปนอยางไร 
12. บทบาท หนาท่ีและศักยภาพ ขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ตอการพัฒนาอาชีพของ
กลุมผูสูงอายุ หรือกลุมอ่ืนท่ีมีผูสูงอายุเขามามีสวนรวม  เปนอยางไร 
13. จะทําอยางไรท่ีจะทําใหกระบวนการเสริมสรางศักยภาพของกลุมอาชีพในชุมชนของทานมี
ความเขมแข็ง 
14. ทานมีความสนใจในอาชีพใหมๆ บางหรือไม  อาชีพอะไร ตองการการสนัสบสนุนดานใดบาง 
(เชน ขอมูลขาวสาร การจัดหาวัตถุดิบ การจดัหาตลาดฯ) 
15. ในชุมชนของทานมีการนําภูมิปญญาทองถ่ินของผูสูงอายุมาสงเสริม ตอยอดในดานการ
ประกอบอาชีพหรือไม 
16. ทานคิดวาหนวยงานภาครัฐควรใหการคุมครองภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีคุณคาในการสรางงานให
ผูสูงอายุหรือไม อยางไร (เชน ออกกฎหมายคุมครอง/สงวนอาชีพท่ีใชภูมิปญญาฯไวใหผูสูงอายุทํา) 
 



 
 
รองศาสตราจารย ดร. กุศล  สุนทรธาดา    

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

2 5 / 2 5   ต . ศ า ล า ย า   อ . พุ ท ธ ม ล ฑ ล  จ . น ค ร ป ฐ ม   7 3 1 7 0  

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย  ดร.กุศล  สุนทรธาดา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาณี  วงษเอก 

อาจารย ดร.เฉลิมพล  แจมจันทร 

กมลชนก  ขําสุวรรณ 

< 

รศ. ดร.กุศล  สุนทรธาดา 
<prkst@mahidol.ac.th> 

 

ผศ.ดร.ภาณี  วงษเอก 
<prpwa@mahidol.ac.th> 

 

ดร.เฉลิมพล  แจมจันทร
<prchalermpol@mahidol.ac.th> 

 

นางสาว กมลชนก  ขําสุวรรณ 
<khumsuwan_k@hotmail.com > 

 



 
 




