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Abstract 
 The research paper presents homeworkers’ path to active ageing. The World Health Organization’s 
concept of Active Ageing which comprises health, economic and social participation and security aspects 
and the International Labour Organization’s Decent Work agenda are integrated as a conceptual 
framework. The founding principle of both concepts is human rights. Review of literature focuses on 
government measures for the preparation of active ageing. The field survey focuses on workers’ conditions 
of work, the components of decent work and active ageing, use of related services, current practices and 
perspectives on life after 60. Samples of the study are 250 homeworkers in 5 provinces who are 45 to 60 
years of age. Samples are selected by means of accidental sampling. Analysis of data employs descriptive 
statistics. Study finds that measures related to the preparation of active ageing for homeworkers haven’t 
been in place. Field data also reveal that workers receive services that promote health rather than 
economic participation whereas workers’ practices tend to focus on economic and social participation. 
The paper recommends that there should be a clear policy on the preparation of homeworkers for active 
ageing. Implementation of decent work agenda should be emphasized along with the promotion of group 
organization and that preparation for active ageing should be a joint responsibility of the workers and the 
government. 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยน้ีน าเสนอเส้นทางของแรงงานรับงานไปท าท่ีบ้านในการเป็นผู้สูงวัยท่ีมีพฤฒพลัง กรอบแนวคิด
การศึกษามาจากการบูรณาการแนวคิดพฤฒพลังขององค์การอนามัยโลก ซึ่งจ าแนกองค์ประกอบพฤฒพลังออกเป็นด้าน
สุขภาพ เศรษฐกิจ และความม่ันคง และวาระงานท่ีมีคุณค่าขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ท้ังสองแนวคิดมีฐานจาก
แนวคิดสิทธิมนุษยชน การศึกษาเอกสารให้ความส าคัญกับมาตรการในการเตรียมความพร้อมของรัฐ ส่วนการศึกษาภาคสนาม 
ให้ความส าคัญกับประเด็นงานท่ีมีคุณค่าและพฤฒพลัง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ แรงงานรับงานไปท าท่ีบ้านอายุระหว่าง 45-60 ปี ใน 
5 จังหวัดๆ ละ 50 คน รวมเป็น 250 คน ซึ่งเลือกด้วยการสุ่มแบบบังเอิญ แบบสอบถามครอบคลุมมิติงานท่ีมีคุณค่าและพฤฒ
พลัง การรับบริการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตนเพื่อเตรียมความพร้อม และภาพในอนาคตเม่ือเข้าสู่ภาวะ
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สูงวัย การประมวลข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่าหน่วยงานของรัฐยังไม่มีมาตรการเตรียมความพร้อมท่ีชัดเจน 
ส่วนข้อมูลจากภาคสนามระบุว่าแรงงานได้รับบริการด้านเศรษฐกิจน้อยกว่าด้านสุขภาพและความม่ันคง ในขณะท่ีการปฏิบัติ
ตนของแรงงานสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและสังคม ข้อเสนอหลักจากการศึกษาคือ ก าหนดนโยบายการเตรียม
ความพร้อมแรงงานนอกระบบให้ชัดเจน ให้ความส าคัญต่อการบรรลุ “วาระงานท่ีมีคุณค่า” สนับสนุนให้แรงงานรวมกลุ่ม 
รณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักว่าการเตรียมการเพื่อเป็นผู้สูงอายุท่ีเป็นความรับผิดชอบของท้ังตัวแรงงานเอง และภาครัฐ 
ค าส าคัญ: แรงงานรับงานไปท าท่ีบ้าน, พฤฒพลัง, งานท่ีมีคุณค่า 

 

บทน า 
 จ านวนผู้สูงอายุท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองในประเทศไทย ท าให้สังคมไทยต้องเตรียมรับมือกับค่าใช้จ่ายท่ีสูงข้ึนท้ังด้าน
การยังชีพ สุขภาพ และท่ีอยู่อาศัย การท่ีสถิติระบุชัดเจนว่าหน่ึงในสามของผู้สูงอายุมีรายได้ต่ ากว่าเ ส้นความยากจน ท าให้
สังคมไทยต้องให้ความส าคัญมากข้ึนต่อการเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นผู้สูงอายุ นอกเหนือจากการให้ความส าคัญต่อ
การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ท่ีสูงอายุแล้วให้เป็นผู้สูงอายุท่ีมีพฤฒพลัง สัดส่วนของผู้สูงอายุท่ีมีถึงร้อยละ 17.1 ของประชากรในปี 
2560 และอัตราการเพิ่มเฉล่ียของประชากรสูงอายุในอัตราเฉล่ียร้อยละ 4 ต่อปี ท าให้สังคมไทยเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุอย่าง
สมบูรณ์” ภายในปี 2565 (คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ, 2561) 
 ผู้สูงอายุจ านวนไม่น้อยยังท างาน ผู้สูงอายุ 4.0 ล้านคนท่ีท างานในปี 2560 เป็นแรงงานนอกระบบถึงร้อยละ 88.3 
หรือ 3.6 ล้านคน ในขณะท่ีในปีเดียวกัน แรงงานนอกระบบมีสัดส่วนถึงร้อยละ 55.2 ของผู้มีงานท า 37.6 ล้านคนท่ัวประเทศ 
แรงงานนอกระบบร้อยละ 76.5 จบการศึกษาระดับมัธยมต้น ในจ านวนน้ีร้อยละ 60.5 จบการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา
เท่าน้ัน แรงงานนอกระบบร้อยละ 17.3 มีอายุ 60 ปีข้ึนไป (เม่ือเทียบกับแรงงานนอกระบบ ซึ่งมีร้อยละ 2.8 ในช่วงอายุ
เดียวกัน) (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) 
 สัดส่วนท่ีสูงของแรงงานนอกระบบประกอบอาชีพในภาคเกษตร/ประมง (ร้อยละ 49.3) งานบริการและร้านค้า (ร้อย
ละ 31.0) งานด้านฝีมือและการค้า (รวมงานรับไปท าท่ีบ้านท่ีใช้ฝีมือ) (ร้อยละ 6.5) และ อาชีพพื้นฐาน (รวมอาชีพอิสระขนาด
เล็กและงานรับไปท าท่ีบ้านท่ีไม่ใช้ฝีมือ) (ร้อยละ 8.0) แรงงานรับงานไปท าท่ีบ้านมีจ านวนรองลงมาจากแรงงานภาคเกษตร/
ประมง ด้านบริการและจ าหน่ายสินค้า ส่วนในด้านสถานภาพการท างาน พบว่าร้อยละ 81.6 มีสถานภาพประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว (ร้อยละ 61.6) และ ช่วยธุรกิจครัวเรือน (ร้อยละ 20.0) สถิติเหล่าน้ีสะท้อนว่าอาชีพเหล่าน้ีมีความส าคัญ ในขณะท่ีผล
การส ารวจการมีงานท าของผู้สูงอายุยืนยันเช่นกันว่าสัดส่วนท่ีสูงของผู้สูงอายุท่ีท างานพบในอาชีพด้านเกษตร/ประมง (ร้อยละ 
50.7) และด้านบริการและจ าหน่ายสินค้า (ร้อยละ 26.9) รองลงมาพบในอาชีพช่างฝีมือ/ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง และอาชีพ
งานพื้นฐาน (ซึ่งรวมแรงงานรับงานไปท าท่ีบ้านด้วย) ในสัดส่วนเท่ากันคือร้อยละ 8.9 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) 
 ภาพรวมแรงงานนอกระบบมีการศึกษาน้อย มีโอกาสจ ากัดในการเข้าถึงคุณภาพชีวิตการท างานข้ันพื้นฐาน ท้ังใน
ด้านค่าตอบแทน ความสม่ าเสมอของการมีงานท า ความปลอดภัยในการท างาน อาชีวอนามัย รวมท้ังความม่ันคงในชีวิต ระดับ
การศึกษาท่ีจ ากัดของแรงงานเป็นปัจจัยหน่ึงท่ียืนยันโอกาสท่ีจ ากัดของแรงงานต้ังแต่การมีงานท าและการได้ท างานท่ีสนับสนุน
การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ความจ ากัดน้ีน่าจะรุนแรงมากข้ึนภายใต้การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งมุ่งเน้นให้
ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ประเทศปานกลาง ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างก้าวกระโดด ด้วยวาระประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 ในขณะเดียวกันจ านวนผู้สูงอายุท่ีเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุท่ีขาดความม่ันคงด้านรายได้ ก็ท าให้การปรับตัวด้านนโยบายเพื่อสนับสนุนการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีพฤฒพลังเป็นความท้า
ทายมากข้ึน 
 บทความน้ีน าเสนอผลการศึกษาการเตรียมความพร้อมของแรงงานรับงานไปท าท่ีบ้านในการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีพฤฒ
พลัง กรอบแนวคิดการศึกษามาจากการบูรณาการแนวคิดพฤฒพลังขององค์การอนามัยโลกเข้ากับวาระงานท่ีมีคุณค่า 
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(Decent Work Agenda) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งให้ความส าคัญกับการสร้างโอกาสการมีงานท า การ
คุ้มครองสิทธิแรงงานข้ันพื้นฐาน การคุ้มครองทางสังคม และการเจรจาทางสังคม วาระงานท่ีมีคุณค่าจึงมีความส าคัญต่อการ
สนับสนุนให้แรงงานเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุท่ีมีพฤฒพลังโดยเฉพาะในช่วงเปล่ียนผ่านท้ังการเข้าสู่วาระประเทศไทย 
4.0 และการเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ บทความแบ่งออกเป็นห้าส่วน ส่วนแรกเป็นการทบทวนเอกสารเพื่ออธิบายแนวคิด
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ส่วนท่ีสองน าเสนอวิธีการศึกษาและเครื่องมือ ส่วนท่ีสามและส่ีเสนอผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
และส่วนสุดท้ายเป็นข้อเสนอแนะ 
 

การทบทวนเอกสารและกรอบแนวคิด 
แรงงานรับงานไปท าที่บ้านและ “งานที่มีคุณค่า” 
 แรงงานรับงานไปท าท่ีบ้านเป็นแรงงานนอกระบบท่ีประกอบอาชีพอิสระ ส าหรับประเทศไทย ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ4 ให้ค านิยามแรงงานนอกระบบว่าหมายถึงผู้มีงานท าท่ี ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการ
ท างานเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ และแม้ว่าแรงงานในเศรษฐกิจภาคน้ีส่วนหน่ึงเป็นแรงงานท่ีมีทักษะความรู้ แต่ในภาพรวม 
เป็นผู้มีการศึกษาน้อย มีโอกาสจ ากัดในการท างานและสร้างรายได้ ปัญหาส าคัญของแรงงานนอกระบบท่ีประกอบอาชีพอิสระ 
ได้แก่  
 1) ได้รับค่าตอบแทนต่ า ไม่เป็นธรรม  
 2) งานไม่ต่อเน่ือง ขาดความม่ันคงในการท างาน อันเป็นผลท้ังจากลักษณะงานท่ีเน้นความยืดหยุ่น แรงงานมีความรู้ 

ทักษะท่ีต่ า 
 3) งานหนัก ช่ัวโมงการท างานยาวนาน ไม่มีวันหยุด 
 4) ขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะและอาชีพ 
 5) ความสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบมีจ ากัด 
 6) ขาดความปลอดภัยในการท างาน  มีความเส่ียงจากอุบัติเหตุและโรคจากการท างาน 
 7) ไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอ านาจต่อรอง เน่ืองจากขาดโอกาส และไม่เห็นความส าคัญ 
 ปัญหาท่ีลดทอนคุณภาพชีวิตการท างานเหล่าน้ี ด ารงมาโดยต่อเน่ือง ดังจะพบจากผลการส ารวจแรงงานนอกระบบ
ของส านักงานสถิติแห่งชาติในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา และไม่ได้เกิดข้ึนเฉพาะในประเทศไทย แต่เป็นความท้าทายในระดับสากล 
การท่ีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เสนอให้ “งานท่ีมีคุณค่า” เป็นวาระส าคัญและเริ่มด าเนินการจากเศรษฐกิจนอกระบบ
ก่อน เป็นความพยายามหน่ึงในการจัดการความท้าทายน้ี 
 พื้นฐานส าคัญของแนวคิดงานท่ีมีคุณค่าคือสิทธิมนุษยชน และสิทธิข้ันพื้นฐานในการท างาน ซึ่งให้ความส าคัญต่อการ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเง่ือนไขท่ีมีความเสมอภาค ม่ันคง และเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ นอกจากประเด็น
สิทธิแล้ว แนวคิดงานท่ีมีคุณค่ายังให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานสัมมาชีพ การคุ้มครองทางสังคม และการ
เจรจาทางสังคม ซึ่งหมายถึงการปรึกษาหารือ เจรจาต่อรองระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจ้างงาน (นฤมล นิราทร , 2561) 

                                                           
4 หน่วยงานส าคัญที่ให้ค าจ ากัดความแรงงานนอกระบบ ม ีสองหน่วยงานคือ ส านักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงแรงงาน ซึ่งให้ค าจ ากัดความแตกต่างกัน กระทรวงแรงงานให้
ค าจ ากัดความแรงงานนอกระบบว่า หมายถึงผู้ม ีงานท าที่ไม ่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือกฎหมายประกันสังคม มาตรา 33 ในขณะที่ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ให้ค านิยามแรงงานนอกระบบ โดยอ้างอิงกับค านิยามแรงงานในระบบ ซึ่งหมายถึง ผู้ม ีงานท าที่ ได้รับความคุ้มครอง หรือหลักประกันทางสังคม จากการท างาน ได้แก่  
1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ของ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภมูภิาคและราชการส่วนท้องถ่ิน 2. ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 3. ครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน 4. ลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 5. ลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครองตาม กฎหมายแรงงาน 6. ผู้ม ีงานท าที่ประกันตนตาม พรบ. 
ประกันสังคม มาตรา 33, 39 และ 40 ส่วน “แรงงานนอกระบบ” หมายถึง ผู้ม ีงานท าที่ ไม ่ได้รับความคุ้ม ครอง หรือไม ่ม ีหลักประกันทางสังคมจากการท างานเช่นเดียวกับ
แรงงานในระบบ ด้วยค าจ ากัดความที่ต่างกันท าให้จ านวนแรงงานนอกระบบตามค าจ ากัดความของส านักงานสถิติแห่งชาตินอ้ยกว่าจ านวนแรงงานนอกระบบตามค าจ ากัดความ
ของกระทรวงแรงงานเท่ากับจ านวนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ซึ่งในเดือนธันวาคมปี 2560 ม ีประมาณ 2.43 ล้านคน 
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“งานท่ีมีคุณค่า” เปรียบเสมือนค ารวมของมาตรฐานข้ันต่ าท่ีแรงงานพึงได้รับในการท างาน การสร้างงานท่ีมีคุณค่าจะบรรลุผล
ส าเร็จได้ด้วยการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ส าคัญ 4 ด้าน (ILO, 2013) 
 1) การสร้างโอกาสการมีงานท า (Productive Employment) เพื่อให้มีงานท า ซึ่งจะเป็นไปได้ด้วยการลงทุนด้าน

การส่งเสริมความรู้ ทักษะในการท างาน และทัศนคติท่ีดีต่องาน 
 2) การคุ้มครองสิทธิข้ันพื้นฐานในการท างาน (Fundamental Principles and Rights at Work) ประกอบด้วย 

การส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ันพื้นฐาน เช่น มาตรฐานด้านช่ัวโมงการท างาน ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อการด ารงชีวิต 
สุขภาพความปลอดภัยในการท างาน สวัสดิการ เป็นต้น 

 3) การคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) ประกอบด้วยการคุ้มครองความปลอดภัยในการท างานและอาชีว-
อนามัย การประกันสังคม และมาตรการอ่ืนๆท่ีสร้างความม่ันคงและหลักประกันในชีวิต 

 4) การเจรจาทางสังคม (Social Dialogue) โดยการสนับสนุนการรวมกลุ่ม ส่งเสริมการท าหน้าท่ีขององค์กรและ
ผู้แทนของแรงงานนอกระบบ สร้างความตระหนักในกลุ่มแรงงานเกี่ยวกับสิทธิหน้าท่ี เพื่อเสริมพลังให้แรงงาน 

 ประเทศไทยได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบต้ังแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ปัจจุบันอยู่
ในช่วงแผนยุทธศาสตร์ท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) เน้ือหาในยุทธศาสตร์ครอบคลุมมิติงานท่ีมีคุณค่า เช่น การขยายการคุ้มครอง
และสร้างหลักประกันทางสังคม การเสริมสร้างสมรรถนะของแรงงาน และ การเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบ การก ากับยุทธศาสตร์เป็นบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ 
 แรงงานรับงานไปท าท่ีบ้านได้รับความสนใจมากข้ึน เน่ืองจากการขยายตัวของระบบเหมาช่วงการผลิต ท่ีท าให้ระบบ
การผลิตโลก (Global production system) มีความยืดหยุ่นสูง สร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันให้สถานประกอบการต้ังแต่
ระดับบรรษัทข้ามชาติไปจนถึงสถานประกอบการในท้องถ่ินพร้อมๆ กับความรุนแรงของปัญหาค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม ความ
ไม่ปลอดภัยในการท างาน กล่าวได้ว่าแรงงานรับงานไปท าท่ีบ้านเป็นแรงงานนอกระบบท่ีถูกขูดรีดมากท่ีสุดกลุ่มหน่ึง เน่ืองจาก
แรงงานในฐานะผู้รับจ้างผลิตมีอ านาจต่อรองต่ า มีโอกาสจ ากัดในการรวมตัวเน่ืองจากท างานในบ้านเป็นส่วนใหญ่ มีผู้ประมาณ
การว่าในปี 2004 (2547) มีผู้รับงานไปท าท่ีบ้านท่ัวโลกกว่า 300 ล้านคน และมีแนวโน้มว่าจ านวนจะมากข้ึน (Delaney, 
2004, p.22; Jutting & De Laiglesia, 2009; Hassan & Azman, 2014, p. 1253) ส่วนในประเทศไทยการส ารวจแรงงงาน
รับงานไปท าท่ีบ้านท่ัวประเทศครั้งล่าสุดในปี 2550 ระบุว่ามีครัวเรือนท่ีรับงานไปท าท่ีบ้าน 249,290 ครัวเรือน มีแรงงาน
จ านวน 440,251 คน ในจ านวนน้ี ร้อยละ 76.7 เป็นผู้หญิง (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2550)  
 การขยายตัวของระบบเหมาช่วงการผลิตและ ผลสืบเน่ืองท่ีมีต่อแรงงาน ท าให้องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ประกาศใช้อนุสัญญาฉบับท่ี 177 ว่าด้วยการรับงานไปท าท่ีบ้าน (Homework Convention 1996) ในปี 1996 (2539) 
อนุสัญญาน้ีมีสาระส าคัญด้านการให้การคุ้มครองพื้นฐานตามสิทธิแรงงานและเช่ือมโยงกับมิติต่างๆ  ของวาระงานท่ีมีคุณค่า 
เช่น ค่าตอบแทน การคุ้มครองด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน การเข้าถึงประกันสังคม การฝึกอบรมพัฒนาเพื่อ
ขยายโอกาสการท างาน การเข้าถึงแหล่งทุน สนับสนุนการรวมกลุ่ม การส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น ส่วนประเทศไทยประกาศใช้
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน พ.ศ. 2553 สาระส าคัญคือเพื่อคุ้มครอง ส่งเสริม พัฒนาผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน เช่น 
ค่าตอบแทนท่ีต้องไม่ต่ ากว่าค่าจ้างข้ันต่ า การคุ้มครองด้านสุขภาพความปลอดภัยในการท างาน รวมท้ังก าหนดให้ผู้จ้างงาน
จัดท าสัญญาจ้างหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปท าท่ีบ้าน เป็นต้น นอกจากมาตรการด้านการคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว ยัง
มีมาตรการสนับสนุนส่งเสริมการรับงานไปท าท่ีบ้านผ่านกองทุนผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน ซึ่งเป็นกองทุนหมุนเวียน เพื่อให้ผู้รับงาน
ไปท าท่ีบ้านได้กู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิต หรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ 
 การทบทวนเอกสารเกี่ยวกับแรงงานรับงานไปท าท่ีบ้านในประเทศไทยพบว่าประเด็นท่ีถูกน าเสนออย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะในงานท่ีใช้ทักษะต่ า คือการถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องค่าตอบแทน ความไม่ปลอดภัยในการท างาน และการไม่ได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมาย สถานการณ์น้ีด ารงอยู่ต้ังแต่ก่อนและหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าท่ี
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บ้าน พ.ศ. 2553 ข้อเสนอแนะจากงานศึกษาเหล่าน้ี คือการเสนอให้มีการคุ้มครองและสนับสนุนระบบการคุ้มครองทางสังคม
เพื่อสร้างความม่ันคงในชีวิต สนับสนุนให้แรงงานรวมกลุ่มเพื่อสร้างอ านาจต่อรอง รวมท้ังการส ารวจสถิติผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน
อย่างเป็นระบบ (ขัตติยา กรรณสูต และคณะ, 2531; พูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์ และคณะ, 2555; นฤมล นิราทร, 2559) 
พฤฒพลัง5 (Active Ageing) และงานที่มีคุณค่า 
 พฤฒพลังหรือการสูงวัยอย่างมีพลัง (Active Ageing) หมายถึงการมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ืองในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม แนวคิดน้ีอยู่บนพื้นฐานความตระหนักในสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ ในการได้รับโอกาสท่ี เท่าเทียมในการ
ตอบสนองมิติด้านต่างๆตลอดช่วงชีวิต (Life course) ซึ่งหมายความว่าชีวิตในทุกช่วงวัยมีความส าคัญและส่งผลต่อภาวะพฤฒ
พลัง (World Health Organization, 2002) การท่ีผู้สูงอายุมีพฤฒพลังจะท าให้ไม่ถูกจ ากัดโอกาสในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและลดการพึ่งพาครอบครัว สังคม และรัฐ (คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ , 2561) 
องค์ประกอบสาม ประการของพฤฒพลังได้แก่ 1) มีสุขภาพดี (Healthy) 2) มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและสังคม (Economic 
and Social Participation) และ 3) มีความม่ันคง (Security) สุขภาพดี หมายถึง การไม่เจ็บป่วยด้วยโรคท่ีมีต้นทุนรักษาสูง 
ไม่มีความเส่ียงด้านสุขภาพ มีการออกก าลังกาย เข้าถึงบริการสุขภาพ การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและสังคม หมายถึง มีงาน
ท า มีการพัฒนาทักษะอาชีพ มีส่วนร่วมในครอบครัวและชุมชน ส่วน ความม่ันคง หมายถึง มีรายได้เพียงพอ มีเงินออม มี
ความสัมพันธ์ท่ีดีในครอบครัว (กุศล สุนทรธาดา และกมลชนก ข าสุวรรณ, 2553; นฤมล นิราทร 2561) การเป็นผู้สูงอายุท่ี
มีพฤฒพลังจึงข้ึนอยู่กับการได้รับการสนับสนุนในมิติต่างๆ ข้างต้นและการปฏิบัติตนของบุคคล การท่ีพฤฒพลังเป็น
กระบวนการตลอดช่วงชีวิต ท าให้การเข้าถึง “งานท่ีมีคุณค่า” ก่อนวัยสูงอายุมีความส าคัญ 
 งานศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของแรงงานนอกระบบในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พบว่าในปี 2554 มีงาน
ศึกษาท่ีระบุว่า แรงงานนอกระบบมีความพร้อมด้านสังคมและสุขภาพ แต่ยังขาดการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ ข้อเสนอ
ส าคัญจากศึกษาน้ีคือ การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นความรับผิดชอบหลักของแรงงาน โดยรัฐให้การ
สนับสนุน (ธีระ สินเดชารักษ์ และพรทิพย์ เนติภารัตนกุล, 2554) 
 การท่ีพฤฒพลังข้ึนอยู่อย่างมากกับคุณภาพชีวิตการท างานช่วงก่ อนสูงอายุ ท าให้วาระงานท่ีมีคุณค่า (Decent 
Work) มีความส าคัญ ความพร้อมในการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีพฤฒพลังจึงพิจารณาจากการเปรียบเทียบข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างใน
มิติการท างาน การใช้หรือได้รับบริการท่ีสนับสนุนการเป็นผู้สูงวัยท่ีมีพฤฒพลังและการปฏิบัติตนกับมิติของงานท่ีมีคุณค่า
และพฤฒพลัง กรอบแนวคิดการศึกษาปรากฎดังตารางท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 ณ ปี 2561 ค าแปลภาษาไทยส าหรับ “Active Aging” ได้แก่ “พฤฒพลัง” (สุทธิชัย จิตะพันธ์ุกุล, 2544) “การสูงวัยอย่างม ีศักยภาพ” (กัตติกา ธนะขว้าง, 2556) “วุฒิวัย” 
(สุภจักษ์ แสงประจักษ์สกุล, 2557) และ “ผู้สูงอายที่ม ีศักยภาพ (สุรพิเชษฐ์ สุขโชติ และอุบลวรรณ หงส์วิทยากร, 2559) “การสูงวัยอย่างม ีพลัง” (คณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติ, 2561) บทความนี้เลือกใช้ค าว่า “พฤฒพลัง” เนื่องจากเป็นค าสื่อความหมายที่เป็นกลาง และไม ่ท าให้เกิด “การตีตรา” ผู้สูงอายุ 
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ตารางท่ี 1  

กรอบแนวคิดการศึกษา 

องค์ประกอบ
พฤฒพลัง 

องค์ประกอบวาระงาน 
ที่มีคุณค่า 

การเตรียมความพร้อม 
การใช้หรือไดร้บับริการ การปฏบิัติตน  

สุขภาพ 1. สิทธิข้ันพื้นฐานในการท างาน  
2. การคุ้มครองทางสังคม 

1. ส่งเสริมสุขภาพ  
2. บริการด้านอาชีวอนามัย 
3. ข่าวสารด้านสุขภาพ 

1. ตรวจสุขภาพ 
2. ออกก าลังกาย 
3. หาความรู้เรื่องสุขภาพ 
4. การรับประทานอาหาร 
5. มิติจิตวิญญาณ 

การมีส่วนร่วม
ทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

1. โอกาสมีงานท า 
2. สิทธิข้ันพื้นฐานในการท างาน  
3. การเจรจาทางสังคม 

1. บังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะด้านค่าตอบแทน  
2. สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
3. สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน 
4. สนับสนุนการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพ/เปล่ียนอาชีพ 
5. ข่าวสารเกี่ยวกับอาชีพ 
6. สนับสนุนการรวมกลุ่ม 

1. เรียนรู้การใช้เครื่องมือ
ส่ือสารหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ  
2. อบรมส่ังสอน/เป็นแบบอย่าง
ด้านความกตัญญู 
3. ช่วยเหลือกิจกรรมครอบครัว 
4. ช่วยงานสาธารณะหรือ
ชุมชน 

ความม่ันคง 1. การคุ้มครองทางสังคม 
2. การเจรจาทางสังคม 

1. สนับสนุนการเข้าถึงระบบ
ประกันสังคม มาตรา 40 
2. สนับสนุนการเป็นสมาชิกกองทุน
การออมแห่งชาติ 
3. สนับสนุนการรวมกลุ่ม 
4. สนับสนุนการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม 

1. เกื้อหนุนให้ก าลังใจสมาชิก
ในครอบครัว 
2. ระมัดระวังการใช้จ่ายเงิน 
 
 

 
วิธีการศึกษาและเครื่องมือ 

 การศึกษาประกอบด้วยการศึกษาเอกสารเพื่อสร้างกรอบแนวคิดและศึกษานโยบายกลไก มาตรการ และบทบาทของ
รัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนและเตรียมความพร้อมแรงงานนอกระบบในการเตรียมความพร้อม หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง
ได้แก่ คณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และการศึกษาภาคสนาม เพื่อรวบรวมข้อมูลคุณลักษณะของแรงงานตามองค์ประกอบ
ของพฤฒพลัง การใช้หรือการได้รับบริการเพื่อสนับสนุนการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีพฤฒพลัง การปฏิบัติตนในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อ
สนับสนุนการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีพฤฒพลัง ภาพในอนาคต กลุ่มตัวอย่างได้แก่แรงงานรับงานไปท าท่ีบ้าน อายุระหว่าง 45 ถึง 60 
ปี ในกรุงเทพมหานครและส่ีจังหวัดในส่ีภาค คือ นครปฐม อุดรธานี พะเยา และสงขลา ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีการขับเคล่ือนด้าน
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ และเน่ืองจากไม่มีสถิติท่ีชัดเจน จึงก าหนดจ านวนตัวอย่างจังหวัดละ 50 ตัวอย่าง รวมเป็น
ตัวอย่างท้ังส้ิน 250 ตัวอย่าง การคัดเลือกตัวอย่างใช้การสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือการศึกษาคือแบบสัมภาษณ์ท่ีมีข้อถามด้าน
คุณลักษณะด้านประชากร การท างาน การได้รับบริการ (ไม่เคยได้รับ/ได้รับประจ า) และการปฏิบัติตน (ไม่เคยปฏิบัติ/ปฏิบัติ
ประจ า) ด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และความม่ันคง การรวบรวมข้อมูลกระท าในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 การประมวล
และวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าร้อยละ ส่วนการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยเลือกเฉพาะความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรท่ีมีความชัดเจน คือ มีความแตกต่างในสัดส่วนของผู้ตอบมากกว่าร้อยละ 5 ข้ึนไป 
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ผลการศึกษา6 
 1. การศึกษานโยบายกลไก มาตรการ และบทบาทของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนและเตรียมความพร้อมของ
แรงงานนอกระบบ พบว่า คณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีบทบาทต่างๆ กันในการเตรียมความพร้อมแรงงานนอกระบบให้ก้าว
เข้าสู่ภาวะสูงวัยท่ีมีพฤฒพลัง แต่เป็นการท างานตามภารกิจของหน่วยงาน ไม่ได้มีการระบุเป็นพันธกิจด้านการเตรียมความ
พร้อมเป็นการเฉพาะ 
 คณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย 
เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นรองประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าท่ีก าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานนอกระบบของประเทศ รวมท้ังนโยบายเกี่ยวกับงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน การก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานด้านแรงงานนอกระบบของประเทศ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานด้านแรงงานนอกระบบ 
เสนอแนะแนวทางการด าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี เป็นคณะกรรมการระดับชาติ มีกรรมการมาจากกระทรวงหลักท่ีเกี่ยวข้อง
กับมิติสุขภาพ การท างาน การคุ้มครองทางสังคม เทคโนโลยีและการส่ือสาร คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ (ประจ าประเทศไทย) ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้แทนกลุ่มหรือเครือข่ายแรงงานนอกระบบ องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและแรงงาน
นอกระบบ คณะกรรมการชุดน้ีมีบทบาทหน้าท่ีบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ก ากับการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
แรงงานนอกระบบ ปัจจุบันอยู่ในช่วงแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ สามประเด็นในแผน ได้แก่      
1) เสริมสร้างหลักประกันทางสังคมและขยายความคุ้มครองให้ท่ัวถึง 2) เสริมสร้างสมรรถนะแรงงานนอกระบบเพื่อการท างาน 
และ 3) เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ 
 กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าท่ีสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพของ
ประชาชน หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค คือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยบริการ ท่ีให้บริการ
ในระดับท้องถ่ินและท้องท่ี คือ โรงพยาบาลชุมชน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในระดับอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ซึ่ง ณ เดือนมีนาคม 2560 มี 780 แห่ง และ 9,780 แห่ง ตามล าดับ (ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , 2560) หน่วยงาน
และบุคคลท่ีมีบทบาทส าคัญในการให้บริการสุขภาพ คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ท่ีดูแลประชาชนต้ังแต่อยู่ในครรภ์ 
เกิด การด ารงชีพ  จนตาย บริการท่ีจัด ได้แก่ ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นหรือระดับปฐมภูมิ ( Primary Care) การตรวจ
รักษาพยาบาลข้ันต้น และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท าหน้าท่ี 1) ส่ือ
ข่าวสารสาธารณสุข 2) แนะน าเผยแพร่ความรู้ ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนและแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว แกนน า
ชุมชนในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง และเกิดการเจ็บป่วยน้อยท่ีสุ ด 3) ให้บริการ
สาธารณสุขด้านต่างๆ เช่น ส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลข้ันต้น 
 กระทรวงแรงงาน มีภารกิจหน้าท่ีบริหารจัดการแรงงาน พันธกิจท่ีเกี่ยวข้อง คือ 1) การเพิ่มศักยภาพแรงงาน และ
ผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ และ 2) คุ้มครอง
และส่งเสริมให้แรงงานมีความม่ันคงในการท างาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี หน่วยงานหลักของกระทรวงแรงงานมี
บทบาทหน้าท่ีจัดหางาน พัฒนาฝีมือแรงงาน คุ้มครองแรงงานและส่งเสริมสวัสดิการ และสร้างความม่ันคงให้แก่แรงงาน 
หน่วยงานของกระทรวงแรงงานท่ีท าหน้าท่ีขับเคล่ือนงานในระดับภูมิภาค (จังหวัด) ได้แก่  1) จัดหางานจังหวัด 2) พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัด 3) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 4) ประกันสังคมจังหวัด และ 5) แรงงานจังหวัด  

                                                           
6 การน าเสนอผลการศกึษาใช้ทั้งค าวา่ “กลุม่ตวัอย่าง” และ “แรงงาน” 
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 กระทรวงศึกษาธิการ มีหน่วยงานส าคัญ คือ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.) เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย งานท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ ได้แก่ การจัดการศึกษาและการเรียนรู้  
การศึกษาต่อเน่ือง ประกอบด้วย (1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าอย่างย่ังยืน (2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้
ทุกกลุ่มเป้าหมาย (3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
 การศึกษาพบว่าไม่มีหน่วยงานใดระบุชัดเจนถึงอายุและอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากหน่วยงานเหล่าน้ีมีบทบาท
ในการให้บริการแรงงานนอกระบบในฐานะประชาชนอยู่แล้ว ยกเว้นคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ 
ซึ่งต้ังข้ึนเพื่อให้การคุ้มครอง ส่งเสริมพัฒนา แรงงานนอกระบบตามแผนยุทธศ าสตร์บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แต่
ยุทธศาสตร์ก็มิได้ระบุประเด็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุไว้ 
 2. ความพร้อมในการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีพฤฒพลัง ผลการศึกษาส่วนน้ีจ าแนกออกเป็นข้อมูลคุณลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่าง การประกอบอาชีพ และ การได้รับหรือใช้บริการท่ีเช่ือมโยงกับองค์ประกอบของพฤฒพลัง ภาพในอนาคตท่ีต้องการ
จะเป็น และการปฏิบัติตนในปัจจุบัน ซึ่งในทางปฏิบัติจะส่งผลถึงการบรรลุภาพในอนาคต  
 2.1 คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและการประกอบอาชีพ 
 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 83.6 เป็นผู้หญิง ร้อยละ 44.8 มีอายุระหว่าง 45-49 ปี ร้อยละ 71.2 จบการศึกษาสูงสุดระดับ
ประถมศึกษา และร้อยละ 76.4 สมรสแล้วและยังอยู่กับคู่สมรส กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 70.8 มีรายได้น้อยกว่า 300 บาท หรือต่ า
กว่าค่าจ้างข้ันต่ า7 ร้อยละ 55.2 มีรายได้ทางอ่ืน เช่น จากคู่สมรส บุตรหลาน และการประกอบอาชีพอ่ืนๆ ร้อยละ 52.8 มี
หน้ีสิน ในจ านวนน้ีร้อยละ 85.3 กู้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว มีเพียงร้อยละ 21.2 เท่าน้ันท่ีกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ กลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 52.8 ไม่มีการสร้างความม่ันคงทางการเงิน วิธีการท่ีใช้มากท่ีสุดในการสร้างความม่ันคงทางการเงินคือ ฝาก
ธนาคาร รองลงมาเป็นการซื้อประกัน ท่ีน่าสังเกตคือ มีเพียงร้อยละ 12.8 ท่ีจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามมาตรา 
40 และไม่มีกลุ่มตัวอย่างท่ีระบุว่าเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (ตารางท่ี 2) 
 

ตารางท่ี 2  
คุณลักษณะบางด้านของกลุ่มตัวอย่าง 

ประเด็น 
(n = 250) 

จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
หญิง 209 83.6 
ชาย 41 16.4 

อายุ 
45 - 49 ปี 112 44.8 
50 - 54 ปี 70 28.0 
55 - 60 ปี 62 24.8 

ไม่ระบุ 6 2.4 
การศึกษาสูงสุด 

ประถมศึกษา 178 71.2 

                                                           
7 อัตราค่าจ้างขั้นต่ าในช่วงเวลารวบรวมข้อม ูลเท่ากับ 300 บาท 
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ประเด็น 
(n = 250) 

จ านวน ร้อยละ 
มัธยมต้น 26 10.4 
มัธยมปลายถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพ 42 16.8 
ปริญญาตรีข้ึนไป 3 1.2 
ไม่ระบุ 1 0.4 

สถานภาพสมรส 
โสด 28 11.2 
สมรส 191 76.4 
หย่า/หม้าย 25 10.0 
ไม่ระบุ 6 2.4 

รายได้ต่อวัน 

น้อยกว่า 300 บาท 177 70.8 
300 บาท พอดี 29 11.6 
มากกว่า 300 บาท 32 12.8 
ไม่ระบุ 12 4.8 

ที่มาของรายได้ 
มาจากการประกอบอาชีพท่ีระบุข้างต้น 112 44.8 
มีรายได้อ่ืน 138 55.2 

หนี้สิน 
ไม่มีหน้ีสิน 118 47.2 
มีหน้ีสิน* 132 52.8 

การใช้จ่ายเงินกู้  (n = 245) 
ใช้จ่ายในครอบครัว 65 26.5 
ลงทุนประกอบอาชีพ 52 21.2 
ส่งลูกเรียน 50 20.4 

ใช้หน้ี 32 13.1 
รักษาพยาบาล 4 1.6 
ส่งแชร์ 8 3.3 
อ่ืน ๆ 34 13.9 

การสร้างความม่ันคง  
ไม่มี 132 52.8 

มี 118 47.2 
วิธีการสร้างความม่ันคง (n = 172) 

ฝากธนาคาร 71 41.3 
ซื้อประกัน 32 18.6 
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ประเด็น 
(n = 250) 

จ านวน ร้อยละ 
เล่นแชร์ 13 7.6 
สมาชิกประกันสังคมมาตรา 40 22 12.8 
สมาชิกประกันสังคมมาตรา 39 15 8.7 
สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ 0 0 

อ่ืนๆ 19 16.1 
 
 ในด้านการประกอบอาชีพ พบว่าร้อยละ 60.4 ประกอบอาชีพไม่เกิน 10 ปี ท่ีประกอบอาชีพ 11-20 ปี มีร้อยละ 
20.8 และท่ีประกอบอาชีพ 21 ปี จนถึงมากกว่า 40 ปี มีร้อยละ 18.0 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 81.2 ท างานไม่เกินวันละ 8 ช่ัวโมง 
ร้อยละ 58.8 ท างานไม่เกิน 20 วันในหน่ึงเดือน ร้อยละ 68.4 ระบุว่างานไม่ต่อเน่ือง กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 96.0 ระบุว่าไม่มี
สัญญาจ้างผลิตเป็นลายลักษณ์อักษร ร้อยละ 77.2 ระบุว่าเผชิญปัญหาฝุ่นละอองขณะท างาน กลุ่มตัวอย่างท่ีระบุว่ามีอาการ
เจ็บป่วยท่ีมีสาเหตุจากการท างานมีถึงร้อยละ 71.6 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 6.8 ระบุว่ามีโอกาสมากในการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม ท่ี
ระบุว่ามีน้อยและไม่มี มีร้อยละ 66.4 และกลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 72.8 ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มหรือเครือข่ายด้านอาชีพ ร้อยละ 
80.0 ไม่ทราบว่ามีกองทุนรับงานไปท าท่ีบ้าน (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางท่ี 3  

สภาพการท างาน ปัญหาและโอกาสการพัฒนาด้านอาชีพของแรงงานรับงานไปท าที่บ้าน 

ประเด็น 
(n = 250) 

จ านวน ร้อยละ 
ระยะเวลาประกอบอาชีพ 

ไม่เกิน 10 ปี 151 60.4 
11 - 20 ปี 52 20.8 

21 - 30 ปี 27 10.8 
31 - 40 ปี 14 5.6 
41 ปีข้ึนไป 4 1.6 
ไม่ระบุ 2 0.8 

ช่ัวโมงการท างาน 
ไม่เกินวันละ 8 ช่ัวโมง 195 78.0 

เกินวันละ 8 ช่ัวโมง 50 20.0 
ไม่ระบุ 5 2.0 

วันท างานต่อเดือน 
ไม่เกิน 15 วัน ต่อเดือน 54 21.6 
มากกว่า 15 วัน แต่ไม่เกิน 20 วัน 82 32.8 
มากกว่า 20 วัน แต่ไม่เกิน 25 วัน 35 14.0 
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ประเด็น 
(n = 250) 

จ านวน ร้อยละ 
มากกว่า 25 วัน ถึงตลอดท้ังเดือน 74 29.6 
ไม่ระบุ 5 2.0 

ความต่อเนื่องของงาน 
ต่อเน่ือง 74 29.6 
ไม่ต่อเน่ือง 171 68.4 
ไม่ระบุ 5 2.0 

สัญญาจ้างผลิตเป็นลายลักษณ์อักษร 
มี มี มี 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ 

สภาพแวดล้อมที่เผชิญขณะท างาน (n = 398) 
ฝุ่นละออง 193 48.5 
แสงสว่างไม่เหมาะสมกับสุขภาพตา 103 25.9 

กล่ิน 70 17.6 
ควัน 21 5.3 
อ่ืน ๆ 11 2.8 

อาการเจ็บป่วยท่ีคดิว่ามีสาเหตุจากงาน 
มีอาการเจ็บป่วย 179 71.6 
ไม่มีอาการเจ็บป่วย 70 28.0 
ไม่ระบุ 1 0.4 

โอกาสพัฒนาทักษะเพิ่มเติม 
มีมาก 17 6.8 
มีไม่มาก 55 22.0 
มีน้อย 38 15.2 
ไม่มี 128 51.2 
ไม่ระบุ 12 4.8 

การเป็นสมาชิกกลุ่ม องค์กร และ/หรือเครือข่ายด้านอาชีพ 
ไม่เป็นสมาชิก 182 72.8 
เป็นสมาชิก 66 26.4 
ไม่ระบุ 2 0.8 

กองทุนผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ทราบว่ามี 42 16.8 
ไม่ทราบว่ามี 200 80.0 

ไม่ระบุ 8 3.2 
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 2.2 การได้รับหรือใช้บริการท่ีเช่ือมโยงกับองค์ประกอบของพฤฒพลัง 
 การประเมินระดับการใช้หรือได้รับบริการด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและ สังคม ความม่ันคงในชีวิต 
และการพัฒนา พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับบริการด้านสุขภาพมากท่ีสุดโดยเฉพาะบริการด้านข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และ 
สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค แต่มีผู้ได้รับค าแนะน าด้านอาชีวอนามัยน้อย มากกว่าครึ่งหน่ึงของกลุ่มตัวอย่าง คือร้อยละ 58.4 
ระบุว่าไม่เคยใช้หรือได้รับบริการ ส่วนการใช้หรือได้รับบริการด้านการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจต่ ากว่าด้านอ่ืนๆท้ังในด้านการ
พัฒนาทักษะ การสนับสนุนด้านทุนประกอบอาชีพ ส่วนด้านการได้รับข่าวสารด้านอาชีพมีสัดส่วนของการไม่เคยใช้บริการต่ า
กว่าด้านอ่ืนๆ ในกลุ่มความม่ันคง พบว่าบริการท่ีใช้หรือได้รับมากท่ีสุด คือด้านข่าวสารท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
 เม่ือเปรียบเทียบสัดส่วนของผู้ท่ีตอบว่า “ไม่เคย” ได้รับสวัสดิการท่ีเช่ือมโยงกับการสนับสนุนให้เป็นผู้สูงอายุท่ีมีพฤฒ
พลังในแต่ละด้าน ก็พบว่า สัดส่วนของการไม่เคยได้รับบริการในด้าน “สุขภาพ” มีค่าต่ าท่ีสุดในขณะท่ี สัดส่วนการไม่ได้รับหรือ
ไม่ได้ใช้บริการในกลุ่ม “ความม่ันคง” และ “การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและสังคม” สูงกว่า สะท้อนถึงความท้าทายในการ
จัดบริการเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะบริการท่ีมุ่งถึงอนาคต (ตารางท่ี 4) 
 

ตารางท่ี 4  

การใช้หรือการได้รับบริการเพ่ือสนับสนุนภาวะสูงวัยทีม่ีพฤฒพลัง 

สวัสดิการ/บริการที่ใช้หรือไดร้บั 
การใช้/รบับริการ 
ไม่เคย ประจ า 

1. สุขภาพ 
1.1 ได้รับค าแนะน าการปฏิบัติตนเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 58.4 6.1 
1.2 การสร้างเสริม ดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค 31.7 17.9 
1.3 การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ 25.0 17.9 

2. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและสังคม 
2.1 เงินอุดหนุนเพื่อการประกอบอาชีพ (ไม่ต้องคืน) 88.1 1.6 
2.2 การจัดหางานท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 80.6 2.9 
2.3 การพัฒนาอาชีพใหม่ๆ ท่ีท่านสนใจ 66.0 2.5 
2.4 เงินกู้เพื่อประกอบอาชีพ 65.4 2.5 
2.5 การพัฒนาฝีมือหรือทักษะอาชีพในปัจจุบัน 61.0 4.0 

2.6 การได้รับข้อมูลข่าวสารส าหรับการประกอบอาชีพ 52.0 6.1 
3. ความม่ันคง 
3.1 ความช่วยเหลือด้านการเงิน 70.1 2.0 
3.2 ความช่วยเหลือหรือการให้ค าปรึกษาจากกลุ่ม /องค์กร /เครือข่าย ท่ีเป็นสมาชิก 59.1 5.0 
3.3 การศึกษา /การเรียนรู้เพิ่มเติม 49.2 3.3 
3.4 การได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 39.3 11.2 
 
 คุณลักษณะด้านการรวมกลุ่มมีความสัมพันธ์กับการใช้หรือได้รับบริการทุกด้าน แรงงานท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มมีสัดส่วน
ของผู้ไม่ได้รับบริการต่ ากว่าแรงงานท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านความช่วยเหลือด้านการเงิน (ตารางท่ี 5) 
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ตารางท่ี 5  

ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นสมาชิกกลุม่กับการใช้หรือได้รบัสวัสดิการ 

สวัสดิการ/บริการที่ใช้หรือไดร้บั 
สมาชิกกลุ่ม 

ไม่เป็น เป็น 
1. สุขภาพ 
1.1 ค าแนะน าเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน  - 
1.2 การสร้างเสริม ดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค  - 
1.3 การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ  - 
2. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและสังคม 

2.1 เงินอุดหนุนเพื่อการประกอบอาชีพ (ไม่ต้องคืน)  - 
2.2 การจัดหางานท่ีสอดคล้องกับความต้องการ  - 
2.3 การพัฒนาอาชีพใหม่ๆ ทีสนใจ  - 
2.4 เงินกู้เพื่อประกอบอาชีพ  - 
2.5 การพัฒนาฝีมือหรือทักษะอาชีพในปัจจุบัน  - 
2.6 การได้รับข้อมูลข่าวสารส าหรับการประกอบอาชีพ  - 

3. ความม่ันคง 
3.1 ความช่วยเหลือด้านการเงิน  -  
3.2 ความช่วยเหลือหรือการให้ค าปรึกษาจากกลุ่มท่ีเป็นสมาชิก  - 
3.3 การศึกษา /การเรียนรู้เพิ่มเติม   - 
3.4 การได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต   - 
 
 2.3 ภาพในอนาคตท่ีต้องการ 
 เม่ือให้กลุ่มตัวอย่างระบุภาพในอนาคตท่ีต้องการจะเป็น ก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับสัมพันธ์ในครอบครัว
มากกว่ามิติอ่ืนๆ (ร้อยละ 23.6 ของค าตอบ) รองลงมาคือ การมีงานท า มีรายได้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมทาง
เศรษฐกิจและสังคม (ร้อยละ 20.7) สุขภาพกาย (ร้อยละ 20.2) สุขภาพจิต (ร้อยละ 18.0) และความสัมพันธ์กับชุมชน (ร้อยละ 
17.5) ตามล าดับ ประเด็นท่ีน่าสนใจก็คือ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 85.2 ยังประสงค์ท างานต่อ คือต้องการมีอาชีพม่ันคงและมี
รายได้สม่ าเสมอ (ตารางท่ี 6) 

ตารางท่ี 6  

ภาพในอนาคตเมื่อเข้าสู่ภาวะสูงวัย 

ภาพในอนาคต จ านวน ร้อยละ 
1. สุขภาพกาย (n=244) (ร้อยละ 20.2) 
1.1 สุขภาพแข็งแรง 199 81.6 
1.2 ไม่เจ็บป่วย 45 18.4 
2. สุขภาพจิต (n=217) (ร้อยละ 18.0) 

2.1 มีสุขภาพจิตดี 190 87.6 
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ภาพในอนาคต จ านวน ร้อยละ 
2.2 ไม่มีเรื่องให้ต้องกังวล 27 12.4 
3. การมีงานท า/มีรายได ้ (n=250) (ร้อยละ 20.7) 
3.1 มีอาชีพม่ันคง 128 51.2 
3.2 มีรายได้สม่ าเสมอ 85 34.0 
3.3 มีเงินออม 31 12.4 

3.4 ไม่มีหน้ีสิน 6 2.4 
4. ความสัมพันธ์ในครอบครัว (n=285) (ร้อยละ 17.5) 
4.1 ครอบครัวอบอุ่น รักกัน มีความสัมพันธ์ท่ีดี สามัคคีกัน 192 67.4 
4.2 ครอบครัวอยู่พร้อมหน้า มีเวลาให้กัน 61 21.4 
4.3 ครอบครัวอยู่ดีกินดี 32 11.2 
5. ความสัมพันธ์กับชุมชน (n=212) (ร้อยละ 23.6) 

5.1 ชุมชนอบอุ่น รักกัน มีความสัมพันธ์ท่ีดี สามัคคีกัน 122 57.5 
5.2 ชุมชนมีกิจกรรม มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรม ของคนในชุมชน 90 42.5 
 
 2.4 การปฏิบัติตนในสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ข้อมูลด้านการปฏิบัติตนในปัจจุบันเป็นเครื่องช้ีโอกาสในการบรรลุภาพในอนาคต ผลการศึกษาช้ีชัดว่ากลุ่มตัวอย่างมี
การปฏิบัติตนด้านความสัมพันธ์กับครอบครัวและชุมชน และด้านเศรษฐกิจสูงกว่าการปฏิบัติตนด้านสุขภาพ ส่วนในด้าน
สุขภาพก็ให้ความส าคัญกับมิติจิตวิญญาณมากกว่าด้านสุขภาพกาย (ตารางท่ี 7) 
 

ตารางท่ี 7  
การปฏิบัติตนหรือสถานการณ์ในปัจจุบัน 

ประเด็นการปฏบิัติตน 
การปฏบิัติตน 

ไม่เคย ประจ า 

1. สุขภาพ 
การตรวจสุขภาพ 
1.1 ตรวจสุขภาพเฉพาะทาง เช่น ตรวจภายใน ตรวจตา  36.8 22.7 
1.2 ตรวจสุขภาพฟัน 39.1 12.1 
1.3 ตรวจสุขภาพท่ัวไป 16.9 32.5 
การปฏิบัติตน 

1.4 ออกก าลังกายวันละ 20-30 นาที อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ 24.3 14.2 
1.5 ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี 19.7 17.3 
1.6 พยายามเคล่ือนไหวร่างกายเสมอ 8.4 40.6 
อาหาร/อบายมุข  
1.7 รับประทานอาหารเสริม 63.1 25.3 
1.8 รับประทานอาหารรสหวาน มัน เค็ม 18.6 44.5 
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ประเด็นการปฏบิัติตน 
การปฏบิัติตน 

ไม่เคย ประจ า 
1.9 รับประทานเน้ือปลา ผัก ผลไม้ 4.8 52.8 
จิตวิญญาณ  
1.10 ท าสมาธิ และ/หรือสวดมนต์ และ/หรือไหว้พระ  15.8 19.0 
1.11 ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา 8.8 25.6 

2. เศรษฐกิจ 
2.1 เก็บออมเงินหรือทรัพย์สินเพื่ออนาคต 15.0 21.9 
2.2 คิดเรื่องการวางแผนการเงินเพื่ออนาคต  10.2 29.0 
2.3 มีรายได้เพียงพอเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 4.1 23.8 
2.4 เกื้อหนุนสมาชิกในครอบครัวด้านการเงินได้  4.6 32.0 
2.5 ระมัดระวังการใช้จ่ายเงิน 0.0 44.4 

3. การพัฒนา 
3.1 พยายามเรียนรู้การใช้เครื่องมือส่ือสารหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ 21.8 14.1 
4. ความสัมพันธ์กับครอบครัวและชุมชน 
4.1 อบรมส่ังสอนและ/หรือปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านความกตัญญูกตเวที 1.6 52.2 
4.2 ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัว  0.8 45.9 
4.3 เกื้อหนุนสมาชิกในครอบครัว เช่น ดูแลความเป็นอยู่ ให้ก าลังใจ ให้ค าปรึกษา  0.8 57.2 
4.4 ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือกิจกรรมชุมชน 15.3 21.7 

4.5 ช่วยงานสาธารณะหรือชุมชน 6.0 25.2 
4.6 ร่วมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม  4.4 33.3 

 
 การเป็นสมาชิกกลุ่มมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนบางด้าน แรงงานท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มออกก าลังกาย ศึกษาหา
ความรู้ด้านสุขภาพ ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เรียนรู้การใช้เครื่องมือส่ือสารหรือเทคโนโลยีน้อย
กว่าแรงงานท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม แต่ก็รับประทานอาหารเสริมน้อยกว่าด้วย ด้านความสัมพันธ์ชุมชน แรงงานชาย แรงงานท่ีไม่ได้
เป็นสมาชิกกลุ่มร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือกิจกรรมชุมชนน้อยกว่า ส่วนด้านอายุ พบว่าแรงงานท่ีอายุมากตรวจ
สุขภาพเฉพาะทางน้อยกว่า รวมท้ังรับประทานอาหารเสริม อาหารรสจัดน้อยกว่าด้วย รวมท้ังเรียนรู้การใช้เครื่องมือส่ือสาร
และเทคโนโลยีน้อยกว่า (ตารางท่ี 7) 
 

ตารางท่ี 8  

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างกับการปฏิบัติตน 

ประเด็นการปฏบิัติตน 
สมาชิกกลุ่ม 

ไม่เป็น เป็น 

1.สุขภาพ 
1.1 ออกก าลังกายวันละ 20-30 นาทีอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์  - 
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ประเด็นการปฏบิัติตน 
สมาชิกกลุ่ม 

ไม่เป็น เป็น 
1.2 รับประทานอาหารเสริม  - 
1.3 ศึกษาหาความรู้การดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี  - 
1.4 การร่วมพิธีกรรมทางศาสนา  - 
2.ความสัมพันธ์กับชุมชน 

2.1 ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือกิจกรรมชุมชน  - 
3.การพัฒนา 
3.1 พยายามเรียนรู้การใช้เครื่องมือส่ือสารหรือเทคโนโลยี  - 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาข้างต้นอภิปรายได้หลายประเด็น ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีมีคุณค่า ผลการศึกษายืนยันถึง
สถานการณ์ท่ีแรงงานส่วนใหญ่ยังไม่บรรลุงานท่ีมีคุณค่า กล่าวคือ ในมิติการมีงานท า พบว่า แรงงานมีงานท าไม่สม่ าเสมอเม่ือ
พิจารณาจากจ านวนวันท่ีมีงานท า ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาท่ีพบว่าแรงงานส่วนใหญ่มีงานไม่ต่อเน่ือง ซึ่ งส่งผลต่อความ
ม่ันคงด้านรายได้ แรงงานยังมีโอกาสจ ากัดในการพัฒนาทักษะและอาชีพ มีความจ ากัดในการเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ ในมิติ
สิทธิ ข้ันพื้นฐาน  ก็พบว่าแรงงานกว่าร้อยละ 70 ได้รับค่าตอบแทนต่ ากว่าค่าจ้างข้ันต่ า ไม่มีสัญญาการท างาน ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าท่ีบ้านก าหนดให้มี แรงงานเผชิญปัญหาสภาพแวดล้อมในการท างานและมีความเส่ียง
จากโรคจากการท างาน ในมิติการคุ้มครองทางสังคม แม้ว่าจะมีการสร้างความม่ันคงจากการฝากธนาคาร ซื้อประกัน และ 
ด้วยรูปแบบอ่ืนๆ แต่ก็แตกต่างจากการสร้างความม่ันคงท่ีมีขอบเขตให้การคุ้มครองกว้างกว่า เช่น การเป็นผู้ประกันตนตาม
มาตรา 40 ซึ่งพบว่าแรงงานเป็นสมาชิกในสัดส่วนท่ีต่ ามาก เป็นต้น ในมิติการเจรจาทางสังคม การศึกษายืนยันว่าสัดส่วน
แรงงานท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มก็ต่ ามาก ผลการศึกษาท าให้ได้ข้อสรุปว่ากลุ่มตัวอย่างยังเข้าไม่ถึงงานท่ีมีคุณค่า 
 ประเด็นท่ีน่าสนใจเช่นกันคือ ความไม่ต่อเน่ืองของงาน แม้จะในด้านหน่ึงส่งผลต่อรายได้ แต่อีกด้านหน่ึง ก็ท าให้
แรงงานบางส่วนสามารถสร้างรายได้จากอาชีพอ่ืนได้ นอกจากน้ันข้อมูลอายุงานยังสะท้อนถึงการเปล่ียนอาชีพในระหว่างทาง 
ดังพบว่า แม้แรงงานจะอายุมาก แต่ส่วนใหญ่ท างานไม่ถึง 10 ปี สถานการณ์น้ีท าให้การพัฒนาฝีมือทักษะส าหรับอาชีพใหม่มี
ความส าคัญ รวมท้ังการจัดหางานส าหรับแรงงานท่ีประสงค์เปล่ียนงานด้วย โดยเฉพาะกรณีท่ีต้องเปล่ียนงานด้วยความจ าเป็น
ด้านสุขภาพ  
 เม่ือเช่ือมโยงผลการศึกษาด้านการท างานกับองค์ประกอบของพฤฒพลัง สามารถสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างน่าจะมี
ข้อจ ากัดในการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีพฤฒพลังและน่าจะต้องการการสนับสนุนในหลายด้าน ข้อสรุปน้ีได้รับการสนับสนุนจากผล
การศึกษาด้านการได้รับหรือใช้บริการท่ีเช่ือมโยงกับองค์ประกอบของพฤฒพลัง กล่าวคือ ในมิติสุขภาพ ข้อมูลด้านการเจ็บป่วย
จากงานสะท้อนความจ าเป็นด้านการให้ความรู้และป้องกันการเจ็บป่วยจากงาน หรืออาชีวอนามัย ซึ่งเป็นไปในทิศทางตรงข้าม
กับข้อมูลด้านการได้รับบริการด้านอาชีวอนามัย ส่วนในมิติการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและสังคม ผลการศึกษาสะท้อนเช่นกัน
ถึงความจ ากัดในการใช้หรือได้รับบริการด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการคุ้มครองข้ันพื้นฐาน การพัฒนาทักษะเพื่ออาชีพใน
อนาคต และการเข้าถึงแหล่งทุน โดยเฉพาะกองทุนผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน ซึ่งมุ่งสนับสนุนแรงงานกลุ่มน้ีเป็นการเฉพาะ ในด้าน
ความม่ันคงเช่นกัน รายได้ท่ีต่ า ผนวกกับภาวะหน้ีสิน และการใช้เงินกู้เพื่อการบริโภคมากกว่าการลงทุนเพื่ออนาคต สะท้อนถึง
โอกาสท่ีจ ากัดในการสร้างความม่ันคง แม้ว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวและในชุมชนจะมีค่าคะแนนท่ีไม่ต่ าก็ตาม 
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 การพิจารณาเช่ือมโยงผลการศึกษาด้านการท างาน การรับบริการท่ีเช่ือมโยงกับองค์ประกอบของพฤฒพลัง การ
ปฏิบัติตนของแรงงานกับภาพในอนาคตท่ีแรงงานต้องการ พบว่าสภาพการท างาน การใช้หรือได้รับบริการท่ีเช่ือมโยงกับวาระ
งานท่ีมีคุณค่าและพฤฒพลัง ยังไม่ได้สนับสนุนภาพในอนาคตของแรงงาน ซึ่งภาพในอนาคตน้ี หากตัดประเด็น ด้าน
ความสัมพันธ์ในครอบครัว และความสัมพันธ์กับชุมชนออก ก็จะพบว่าแรงงานให้ความส าคัญอย่างมากกับการมีงานท าและมี
รายได้ และมีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและจิต ในขณะเดียวกัน การปฏิบัติตนของแรงงานก็มุ่งไปท่ีประเด็นความสัมพันธ์กับ
ครอบครัวและชุมชนมากกว่ามิติอ่ืนๆ ซึ่งก็นับว่าสอดคล้องกับภาพในอนาคตท่ีแรงงานต้องการ เพียงแต่ว่าภาพในอนาคตด้าน
การท างานและการมีรายได้ และสุขภาพ ดูจะไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าท่ีควรจากเม่ือพิจารณาจากผลการศึกษาในมิติงานท่ีมี
คุณค่า การได้รับบริการท่ีสอดคล้องกับภาวะพฤฒพลัง 
 ผลการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกกลุ่มกับการใช้หรือได้รับบริการ และการปฏิบัติตน
ของแรงงาน ท่ีพบว่าการเป็นสมาชิกกลุ่มมีผลต่อการใช้หรือได้รับบริการเกือบทุกด้าน และการปฏิบัติตนในบางด้าน ยืนยัน
ความส าคัญของการรวมกลุ่มของแรงงาน ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะจากงานศึกษาเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบจ านวนมาก 
 ในภาพรวมผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกับผลการศึกษาในปี 2554 (ธีระ สินเดชารักษ์ และพรทิพย์ เนติภารัตนกุล, 
2554) การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะบางด้านของกลุ่มตัวอย่างกับผลการศึกษา ยืนยันว่าการเป็นสมาชิกก ลุ่ม
สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของแรงงานรับงานไปท าท่ีบ้านในการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีพฤฒพลัง 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาข้างต้น ข้อเสนอเชิงนโยบายมีดังน้ี  

1. ก าหนดนโยบายการเตรียมความพร้อมแรงงานนอกระบบให้ชัดเจน และให้หน่วยงานทุกหน่วยถือเป็นนโยบายท่ี
ต้องปฏิบัติ การปฏิบัติตามนโยบายให้ความส าคัญต่อกลไกการท างานท่ีมีอยู่ ท้ังหน่วยงานท่ีมีพันธกิจท่ีเกี่ยวข้องและมีการ
ปฏิบัติงานประจ าอยู่แล้ว กลไกการท างานท้ังในส่วนกลางและภูมิภาค และองค์กรท่ีมีพันธกิจเฉพาะ เช่น คณะกรรมการ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ 

2. เพิ่มวาระการเตรียมความพร้อมแรงงานนอกระบบให้เข้าสู่การเป็นผู้สูงวัยท่ีมีพฤฒพลังในยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560-2564 

3. ให้ความส าคัญแก่ “วาระงานท่ีมีคุณค่า” ในฐานะเง่ือนไขส าคัญของการเตรียมความพร้อม เน่ืองจากวาระงานท่ีมี
คุณค่า ประกอบด้วยมิติการมีงานท า การคุ้มครองแรงงานข้ันพื้นฐาน เช่น ค่าตอบแทน สภาพการท างาน การคุ้มครองทาง
สังคม ซึ่งครอบคลุมท้ังมิติสวัสดิการแรงงานและความม่ันคงในชีวิต การเจรจาทางสังคม ซึ่งเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการ
รวมกลุ่ม และการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม อาจกล่าวได้ว่าองค์ประกอบของวาระงานท่ีมีคุณค่าทับซ้อนกับองค์ประกอบด้าน
ต่างๆ ของพฤฒพลัง หรือการเป็นผู้สูงวัยท่ีมีพฤฒพลัง โดยเฉพาะการเร่งรัดการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท า
ท่ีบ้าน พ.ศ. 2553  

4. ให้ความส าคัญ ต่อการสนับสนุนด้านอาชีวอนามัย ท้ังการเผยแพร่ความรู้  และการสนับสนุนให้หน่ วย
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิมีบทบาทในการส่งเสริมอาชีวอนามัย  

5. ให้ความส าคัญแก่การพัฒนาแรงงาน ท้ังด้านความรู้ ทักษะชีวิต และทักษะการท างาน สนับสนุนให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานท่ีใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นท่ี เช่น กศน. มีบทบาทในการพัฒนาแรงงาน โดยบูรณาการ
การท างานกับหน่วยงานอ่ืนๆ  

6. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและพัฒนาผู้น า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มท่ีมีเป้าหมายทางเศรษฐกิจหรือสังคมให้เป็นกลไก
ระดับชุมชนในการเตรียมความพร้อม  การรวมกลุ่มจะท าให้มีการระบุตัวตนของแรงงาน และจัดท าฐานข้อมูล  
 



รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีท่ี 65 
 
 

 104  

รายการอ้างอิง 
กุศล สุนทรธาดา และกมลชนก ข าสุวรรณ. (2553). ระดับและแนวโน้มความมีพฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทย. การประชุมวิชาการ

ประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2553. กรุงเทพมหานคร (25-26 พฤศจิกายน): 26-38. 
ขัตติยา กรรณสูต, จีระพร บูรณสิน, อุษณีย์ พรหมมาศ และนิตยา พีรานนท์ (2531). โครงการวิจัยสมบูรณ์แบบเรื่องผู้รับงาน

ไปท าท่ีบ้าน. กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ . (2561). สถานการณ์ ผู้สูงอายุไทย. สืบค้นเม่ือ 16 ธันวาคม 2561 เข้าถึงได้จาก 

http://www.dop.go.th/download/knowledge/th1543898692-147_0.pdf 
ธีระ สินเดชารักษ์ และพรทิพย์ เนติภารัตนกุล. (2554). ความพร้อมของแรงงานนอกระบบกับการเป็นสังคมสูงอายุในประเทศ

ไทย. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 
นฤมล นิราทร. (2559). ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมส าหรับการรับงานไปท าท่ีบ้าน : แนวคิดและกรณีศึกษา. กรุงเทพมหานคร: 

จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ 
นฤมล นิราทร. (2561). งานท่ีมีคุณค่าและพฤฒพลัง: ความเช่ือมโยงของแนวคิด. บทความน าเสนอในวันสถาปนาคณะสังคม-

สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีท่ี 64, 24 มกราคม 2561.  
นฤมล นิราทร, ศักด์ิศรี บริบาลบรรพตเขตต์, ภาวนา พัฒนศรี และศิริพงศ์ สวัสด์ิสันติสุข (2561). การพัฒนาระบบ กลไก และ

มาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานนอกระบบท่ีมีอายุ 45 ปีข้ึนไป และระบบสนับสนุนเพื่อให้เข้าสู่ภาวะสูงวัย
ท่ีกระปรี้กระเปร่า. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. 

พูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์, จรรยา บัวสอน, สุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง, เดือนนภา ปัญญาวงศ์ และกนกนาถ เทพนุภา (2555). 
“แรงงานนอกระบบและการคุ้มครองทางสังคม: กรณีผู้ท าการผลิตท่ีบ้าน” ใน แรงงานกับความไม่เป็นธรรม. นภาพร 
อติวานิชยพงศ์ บรรณาธิการ กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 

ส านั ก งาน สถิ ติ แ ห่ งช าติ . (2 550). ก าร ส า รวจการ รั บงาน มาท า ท่ี บ้ าน . สืบ ค้น เม่ื อ  12  กุ ม ภาพั น ธ์  2 55 8 
http://service.nso.go.th/nso/nso_center/project/search_center/23project-th.htm 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2560). การท างานของผู้สูงอายุในประเทศไทย. ส านักสถิติพยากรณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2561). การส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560. กรุงเทพมหานคร: ส านักสถิติพยากรณ์ ส านักงาน

สถิติแห่งชาติ. 
Delaney, A. (2 0 0 4 ).  “ Global Trade and Home Work: Closing the Divide,” in Keating, M. (Ed.) Gender, 

Development and Trade. Oxfam, 2004, pp. 22-28. 
Hassan, S.M. & Azman, A. (2014). Visible Work, Invisible Workers: A Study of Women Home Based Workers 

in Pakistan. International Journal of Social Work and Human Services Practice 2(2) Apr, 2014, pp. 48-
55. 

International Labour Organization (2013). Decent Work Indicators. Geneva: International Labour Organization. 
Jütting, J. & De Laiglesia, J.R. (Eds.) (2 0 0 9 ) .  Is Informal Normal? Towards More and Better Jobs in 

Developing Countries. Paris: OECD Publishing. 
World Health Organization. (2 0 0 2 ).  Active Ageing: A Policy Framework. Retrieved April 4 , 2 0 1 7  from 

http://www.who.int/ageing/publications/active_ageing/en/ 


