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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการวางนโยบายด้านสวัสดิการที่เหมาะสมต่อแรงงานสูงอายุ  
และ 2) เสนอแนะแนวทางให้องค์การน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับแรงงานสูงอายุ  
จากการศึกษาพบว่าการวางนโยบายด้านสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมต่อแรงงานสูงอายุ คือ 1) การขยายอายุการ
ท างานขอส าหรับแรงงานสูงอายุ 2) การสร้างวัฒนธรรมในการเห็นคุณค่าของแรงงานสูงอายุ 3) การส่งเสริมให้
แรงงานสูงอายุถ่ายทอดประสบการณ์การท างานจากรุ่นสู่รุ่น 4) การสนับสนุนให้มีการออมระยะยาวส าหรับแรง
สูงอายุ และ 5) การส่งเสริมให้แรงงานสูงอายุได้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และแนวทางด้านการจัดสวัสดิการที่
เหมาะสมต่อแรงงานสูงอายุ ได้แก่ 1) ประกันสังคม 2) สิ่งอ านวยความสะดวก 3) โบนัสประจ าปี 4) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
และ 5) สุขภาพอนามัย 
 
ค าส าคัญ : นโยบายด้านสวัสดิการ, แรงงานสูงอาย ุ
 
Abstract  
 The article have objective 1) To study planning appropriate welfare policy for elderly 
worker. And 2) To suggest approach the organization applied for appropriate welfare for elderly 
worker. It found that planning appropriate welfare policy for elderly worker is 1) Extending the 
working life of elderly worker. 2) Creating a culture of appreciation of elderly worker. 3) Encouraging 
elderly worker to convey the experience to next generation. 4) Supporting elderly worker to saving 
money and 5) Encouraging elderly worker to develop the potential continuously. And approach 
the organization applied for appropriate welfare for elderly worker such as 1) Social security 2) 
Facilitate 3) Annual bonus 4) Provident fund and 5) Health care. 
 
Keyword: Welfare policy, elderly worker 
 
 
บทน า 

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรโลกในปัจจุบัน กลุ่มประชากรแรงงานสูงอายุได้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ขณะเดียวกันประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง สาเหตุมาจากการ
คุมก าเนิดที่มีประสิทธิภาพ ส่วนสาเหตุที่กลุ่มแรงงานสูงอายุเพิ่มมากข้ึน เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
การดูแลสุขภาพทั้งทางกายจิตใจ รวมถึงการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามวัย
สูงอายุ (กลุ่มสถิติแรงงานส านักสถิติเศรษฐกิจและส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2555 : 2) จึงท าให้โครงสร้างประชากร
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โลกมีช่วงอายุที่ยืนยาวมากขึ้น สัดส่วนแรงงานวัยหนุ่มสาวจะกลายเป็นแรงงานสูงอายุในอนาคต ในขณะเดียวกัน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ส าคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจน
ประชากรในตลาดแรงงานมีการขยายมากขึ้น การเรียนรู้โครงสร้างประชากรจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ภาคธุรกิจควร
ตระหนักและให้ความส าคัญอย่างมาก (ส านักวิจัยและสถิติ บริษัท ไทยประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) , 2556 : 3) 
 จึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานสูงอายุที่มีทักษะเป็นก าลังในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจแทนประชากร
แรงงานวัยหนุ่มสาวท่ีมีแนวโน้มลดลง 

แรงงานสูงอายุในประเทศไทยมีการท างานท้ังในภาคอุตสาหกรรม (แรงงานในระบบ) และภาคเกษตรกรรม 
(แรงงานนอกระบบ) โดยแรงงานส่วนมากจะท างานในภาคอุตสาหกรรมแต่ในขณะเดียวกันประชากรแรงงานวัยหนุ่ม
สาวท่ีท างานในภาคอุตสาหกรรมมีจ านวนลดลงท าให้ขาดสมดุลในตลาดแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
, 2557 : 13) ซึ่งแรงงานสูงอายุที่ท างานภาคอุตสาหกรรมนั้นจะมีความรู้ความเช่ียวชาญ ทักษะ ประสบการณ์การ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีความช านาญ โดยเฉพาะหากไม่มีการวางนโยบายที่เหมาะสมไว้รองรับอาจจะ
น ามา ซึ่งปัญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในอนาคต (สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์, 2557 : 73) องค์การจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางแบบค่อยเป็นค่อยไปให้
แรงงานสูงอายุให้สามารถท างานต่อแม้เกษียณอายุโดยที่ภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
จ้างงานโดยการขยายระยะเวลาการเกษียณอายุในบางสาขาอาชีพ เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัยระดับรองศาสตราจารย์
ขึ้นไปให้สามารถรับราชการต่อจนถึงอายุ 65 ปีผู้พิพากษาและอัยการด ารงต าแหน่งได้จนถึงอายุ 70 ปี และ
ข้าราชการพลเรือนที่มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ในเชิงวิชาการระดับเช่ียวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิหรือ
ต าแหน่งประเภททั่วไปในระดับอาวุโสหรือระดับทักษะพิเศษนั้นสามารถท างานอยู่ต่อไปได้อีกไม่เกิน 10 ปี ตาม
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หมวดที่ 8 มาตราที่ 108 ว่าด้วยการขยายอายุเกษียณแก่ข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ในส่วนของแรงงานในระบบมีการระบุขีดจ ากัดอายุแรงงานที่สามารถเข้าประกันตนในกองทุน
ประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 33 ท่ีบัญญัติว่า ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปี
บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้ประกันตนและลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วตามวรรคหนึ่ ง เมื่อมี
อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และยัง เป็นลูกจ้างของนายจ้างซึ่ งอยู่ภายใต้ข้อบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ถือ
ว่าลูกจ้างนั้นเป็นผู้ประกันตนต่อไป  (นงนุช สุนทรชวกานต์, 2556 : 41) ส่วนหน่วยงานเอกชนยังมีการจ้างงาน
อยู่ ซึ่งนายจ้างได้น าเกณฑ์การเกษียณอายุของหน่วยงานราชการมาเป็นกรอบในการจ้างงานลูกจ้างเอกชนส่วนใหญ่
จึงมักได้รับการจ้างงานจนกระทั่งอายุครบ 55 ปีหรือสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนซึ่งการขยายอายุการท างานของ
แรงงานสูงอายุส่วนมากจะมีในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บริหารระดับสูง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2552 : 14) เมื่อองค์การตระหนักถึงความส าคัญของแรงงานสูงอายุที่เป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อนองค์การและหากไม่มีการวางนโยบายที่เหมาะสมอาจจะน ามาซึ่งปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มี
ประสิทธิภาพองค์การจึงควรตระหนักถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการท างานเป็นการจูงใจให้แรงงานสูงอายุเต็มใจที่
จะท างานต่อและสร้างประโยชน์ให้กับองค์การได้อย่างคุ้มค่า 
 ดังนั้นสิ่งที่องค์การควรตระหนักและให้ความส าคัญกับแรงงานในระบบที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ
องค์การจะต้องมีการวางข้อก าหนดปรับแนวทางในการปฏิบัติแบบค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงส่วนของการให้สิ่ง
สนับสนุนส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นประกันสังคม การออมหลังเกษียณอายุการท างานและสิ่งอื่น ๆ ที่สนับสนุนส่งเสริมใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งผลตอบแทนที่ได้จะเป็นทั้งตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับแรงงาน
สูงอายุอีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แรงงานสูงอายุอยู่ท างานให้กับองค์การแม้เกษียณอายุการท างานแล้วด้วย
ความสมัครใจ ซึ่งแรงงานสูงอายุสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคนรุ่นหลังเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับองค์การได้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด 
 
วัตถุประสงค ์
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1. เพื่อศึกษาการวางนโยบายด้านสวัสดิการที่เหมาะสมต่อแรงงานสูงอายุ 
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางให้องค์การน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับแรงงานสูงอายุ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการวางนโยบายด้านสวัสดิการแรงงานสูงอายุ 
 ความหมายของนโยบาย 
 นักวิชาการได้ให้ความหมายของนโยบายไว้ ดังนี้ สุปราณี เพชรน้อย (2552 : 1) ได้ให้ความหมายนโยบาย 
หมายถึงข้อบังคับหรือข้อก าหนดให้องค์การปฏิบัติตาม และได้รับความเป็นธรรมตลอดการปฏิบัติงานส่วน ยงยุทธ เกษ
สาคร (2548 : 15) ได้ให้ความความหมายนโยบายคือ กรอบความคิดเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารองค์การใน
รูปลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมการปฏิบัติงานและผลแห่งการด าเนินงานเพื่อก่อให้เกิดการเจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคง ถาวร แก่องค์การโดยพยายามปฏิบัติงานให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ให้มากที่สุดและประสบความส าเร็จ
สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพจากการศึกษานักวิชาการหลายท่านจึงสรุปได้ว่านโยบาย หมายถึงกรอบความคิดเพื่อการ
ตัดสินใจมีกฎเกณฑ์หรือข้อก าหนดให้องค์การปฏิบัติโดยข้อก าหนดจะค านึงถึงสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมแก่บุคลากร
ขององค์การที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปท่ีควรจะได้รับสิทธิท่ีเป็นธรรมและสามารถถ่ายทอดประสบการณ์แก่คนรุ่นหลัง
อีกทั้งสร้างประโยชน์ให้กับองค์การได้อย่างคุ้มค่า 
 
 ความหมายของสวัสดิการ 
 นักวิชาการได้ ให้ความหมายของสวัสดิการไว้  ได้แก่  วิทยา ตันติเสวี (2556 : 3) ได้ให้ความหมาย
ของสวัสดิการ หมายถึง สิ่งส่งเสริมและสนับสนุนในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมใดๆ ที่หน่วยงานราชการหรือ
องค์การธุรกิจเอกชนจัดให้มีขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่ปฏิบั ติงานอยู่ในองค์การนั้นๆ ได้รับความ
สะดวกสบายในการท างาน มีความมั่นคงในอาชีพมีหลักประกันที่แน่นอนในการด าเนินชีวิต หรือได้รับประโยชน์อื่น
ใดนอกเหนือจากเงินเดือน หรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เป็นประจ า ท้ังนี้เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจที่
ดี เพื่อจะได้ใช้ก าลังกาย ก าลังใจ พร้อมทั้งสติปัญญาและความสามารถของตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ส่วน 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 (อ้างใน สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์, 2557 : 75) ได้ให้
ความหมายของหมายของสวัสดิการ หมายถึง ระบบการจัดบริการซึ่งเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้
ปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และพึ่งตนเองได้เหมาะสม เป็นธรรมและให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งทางด้านการศึกษาที่อยู่อาศัย การท างานที่มีรายได้ 
การถ่ายทอดประสบการณ์ การพักผ่อน กระบวนการยุติธรรม และการบริการรักษาพยาบาลทั่วไปโดยค านึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์และสิทธิท่ีแรงงานสูงอายุจะต้องได้รับเพื่อสร้างประโยชน์และให้ผลตอบแทนกับองค์การอย่างคุ้มค่า 
จากการศึกษานักวิชาการหลายท่านจึงสรุปได้ว่าสวัสดิการ หมายถึง สิ่งสนับสนุนและส่งเสริมในการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผลตอบแทนที่ได้จะเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินตอบสนองต่อความต้องการในการปฏิบัติงานของแรงงานสูงอายุทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งสามารถจูงใจให้แรงงานสูงอายุอยู่ท างานต่อสร้างประโยชน์และสร้างผลตอบแทนให้กับ
องค์การอย่างคุ้มค่า 
 
 ความหมายของแรงงานสูงอายุ 
 นักวิชาการ ได้ ให้ค วามหมายของผู้สู ง อายุซึ่ ง มีความหมายสอดคล้องกับแร งงานสูงอายุ
ได้แก่  อังคนา เทศทิศ (2554 : 1) ได้ให้ความหมายของผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปทั้งชาย
และหญิง มีสองกลุ่มคือผู้สูงอายุตอนต้นและตอนปลาย ผู้สูงอายุตอนต้นคือ บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 - 69 ปี ทั้งชาย
และหญิงผู้สูงอายุตอนปลาย หมายถึง บุคคลที่มีอ า ยุตั ้ ง แต่  70  ปีขึ ้น ไ ป  ส่วน กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน (2557 : 20) ได้ให้ความหมายของแรงงานสูงอายุ หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปี
ขึ้นไปที่อยู่จริงในพื้นที่ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน ส่วน รศรินทร์ เกรย์, อุมาภรณ์ ภัทรวานิชย์, เฉลิมพล แจ่ม
จันทร์ และเรวดี สุวรรณนพเก้า (2556 : 203) ได้ให้ความหมายของแรงงานสูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีคุณค่าในสังคมเป็นผู้ที่เปี่ยม
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ไปด้วยประสบการณ์เป็นบุคคลที่ร่วมสังสรรค์สังคมมาก่อนเคยเป็นเสาหลักของสังคมมาก่อนเป็นต้นทุนทางสังคมใน
ยุคปัจจุบัน ซึ่งคล้ายกับ พจนา วไล (2556 : 1) ได้ให้ความหมายของแรงงานสูงอายุ (Labor) หมายถึง การท างาน
ทุกชนิดของมนุษย์ทั้งที่ใช้แรงงาน สติปัญญาความสามารถ แรงกายแรงใจที่ทุ่มเทในการผลิตสินค้าและผลตอบแทน
คือ ค่าจ้าง ส่วน ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2554 : 30) ได้ให้ความหมายของแรงงานสูงอายุ หมายถึง ผู้มีงานท าที่ได้รับ
ความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมจากการท างาน ได้แก่ ข้าราชการ และลูกจ้างจากการศึกษานักวิชาการ
หลายท่านจึงสรุปได้ว่าแรงงานสูงอายุ หมายถึง บุคลากรที่อยู่ในระบบ มีประกันสังคมและได้รบัการคุม้ครองตาม
กฎหมายที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป และมีสัญชาติไทยที่ยังมีสมรรถภาพสติปัญญาเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ และ
ความสามารถท่ีจะสร้างประโยชน์ให้กับองค์การได้อย่างคุ้มค่า 
 จากการศึกษาความหมายข้างต้นจึงสรุปได้ว่า นโยบายด้านสวัสดิการแรงงานสูงอายุ หมายถึง กฎเกณฑ์
หรือข้อก าหนดให้องค์การปฏิบัติโดยข้อก าหนดจะค านึงถึงสิทธิประโยชน์ความเป็นธรรมของแรงงานสูงอายุที่มีอายุ
ตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป หรือสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนแต่องค์การจะจ้างงานต่อซึ่งมองว่าแรงงานสูงอายุถือเป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาจึงมีการให้สิ่งสนับสนุนและส่งเสริมการท างานมีทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินท่ีสามารถเอื้อประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานและตอบสนองต่อความต้องการของแรงงานสูงอายุที่ส าคัญเป็นการจูงใจให้แรงงานสูงอายุสามารถ
สร้างประโยชน์ให้กับองค์การได้อย่างคุ้มค่าด้วยความสมัครใจ 
 
 
 
 ความส าคัญของแรงงานสูงอายุ 
 ในปัจจุบันนี้โครงสร้างประชากรสูงวัยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งประชากรเกือบทุกประเทศใน
โลกก าลังมีอายุท่ียืนยาวขึ้นอันเป็นผลมาจากอัตราการเกิดของประเทศต่าง ๆ ได้ลดต่ าลง เมื่อพิจารณาการสูงวัยตาม
ระดับการพัฒนาของแต่ละประเทศโดยประเทศที่พัฒนาแล้วมีสัดส่วนมากกว่าประเทศที่ก าลังพัฒนาและด้อยพัฒนา
อยู่ ม ากนั้ นรวมถึ งประ เทศไทย (United Nations. (2012) 2012 World Population Prospects: The 2010 
Revision; อ้างใน สถาบันวจิัยและพัฒนา, 2556 : 1) ดังตารางที่ 1 ดังนี ้
 
ตารางที่ 1 สัดส่วนผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป ข้อมูลปี 2556 
 

ประเทศ 
 

ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 
 

โลก 11.5 
ประเทศพัฒนาแล้ว 22.5 
ประเทศก าลังพัฒนา 9.1 
ประเทศด้อยพัฒนา 5.4 

ประเทศไทย 13.9 
 
ที่มา :  United Nations. (2012). 2012 World Population Prospects: The 2010 Revision; อ้างใน สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556 

: 1 
 
 กระทรวงแรงงาน (2558 : ออนไลน์) กล่าวว่า จากข้อมูลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน พบว่าการส ารวจในปี 2557 ประชากรผู้สูงอายุประมาณ10 ล้านคน ในจ านวนนี้ยังอยู่ในภาค
การท างานและมีความสามารถที่จะท างานได้ราว 3.8 ล้าน คิดเป็นร้อยละ 38ทั้งนี้นับตั้งแต่ปี 2553 - 2557 อัตรา
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การมีส่วนร่วมของแรงงานสูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นทุกขณะ ดังนั้นแรงงานวัยสูงอายุจึงมีความส าคัญในก าลังแรงงาน
อยู่มาก วัยสูงอายนุับว่าเป็นผู้สะสมประสบการณ์ท างานสะสมประสบการณ์ชีวิต คนกลุ่มนี้ท างานมาตลอดชีวิตจึงถือ
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีค่า เป็นผู้ที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพราะถึงแม้บางคนในเชิงวุฒิการศึกษา
อาจจบเพียงระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา แต่ในแง่ประสบการณ์ชีวิตนั้นมีคุณค่ายิ่งกว่า เพราะได้บ่มเพาะจากการใช้
ชีวิตการท างานสามารถส่งบุตรหลานเรียนสูงๆ เป็นทรัพย์สินท่ีมีค่าจึงต้องแปลงทรัพย์สินผู้สูงวัยให้เป็นประโยชน์กับ
องค์การและสังคมสอดคล้องกับ จิติศักดิ์ พูนศรีสวัสดิ์ (2553 : ออนไลน์) กล่าวว่าแรงงานวัยหนุ่มสาวเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กน้อย เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรแรงงานสูงอายุท าให้โครงสร้างประชากรของประเทศ
ไทยเข้าสู่ "ภาวะประชากรแรงงานสูงอายุ (Population ageing)" และในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีคน
ในวัยแรงงานเพียง 2 คนต่อผู้สูงอายุหนึ่งคนเท่านั้นซึ่งสอดคล้องกับ บรรลุ ศิริพานิช (2557 : 6) กล่าวว่าประเทศ
ไทยได้กลายเป็น "สังคมสูงวัย" มาตั้งแต่ปี 2548 แล้ว เมื่อสัดส่วนประชากรสูงอายุสูงถึงร้อยละ 10 ของประชากร
ทั้งหมดเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 20 ในปี 2564 และในอีกเพียง 7 ปีข้างหน้าคาดว่าจะเป็นสังคมสูงวัยอย่างเต็มตัวมี
สัดส่วนถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด จากสถานการณ์ดังกล่าวภาครัฐและภาคเอกชน จึงต้องตระหนักถึง
โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปโดยแรงงานสูงอายุที่มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในอนาคตจะมีอัตราที่มากกว่าแรงงาน
วัยหนุ่มสาว ดังนั้นองค์การจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางนโยบายด้านการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมต่อแรงงาน
สูงอายุ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการปฏิบัติงาน ซึ่งมากกว่าครึ่งของแรงงานสูงอายุชายต้องท างานต่อเนื่อง 
เพราะเป็นรายได้หลักของครอบครัวและไม่สามารถเก็บสะสมเงินออมไว้เพียงพอส าหรับเลี้ยงชีพในวัยชรา ส่วนกลุ่ม
แรงงานสูงอายุเพศหญิงที่ยังสามารถปฏิบัติงานได้ แต่ไม่ได้ท างานต่อเนื่องจากเกษียณอายุการท างานแล้วและไม่ได้
รับการขยายการท างาน (นงนุช สุนทรชวกานต์, 2553 : ออนไลน์) โดยที่แรงงานสูงอายุเหล่านี้ยังสามารถปฏิบัติงาน
และสร้างประโยชน์ให้กับองค์การ 
 จากการศึกษาการเพิ่มขึ้นของประชากรแรงงานสูงอายุจึงได้สรุปดังภาพที่1 ดังนี ้

 
 

ภาพที่ 1 การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรสูงอายุ 
 ที่มา : ปรับปรุงจาก บรรลุ ศิริพานิช, 2557 : 6 
 นโยบายแรงงานสูงอายุ 
 มีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับ การวางนโยบายด้านสวัสดิการที่เหมาะสมต่อแรงงานสูงอายุ 
พร้อมทั้งนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานสูงอายุได้ท างานต่อแม้เกษียณอายุการท างานแล้ว โดยทุกภาค
ส่วนได้พยายามก าหนดกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติที่เหมาะสมต่อแรงงานสูงอายุถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาขององค์การและยัง
เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การจึงมีข้อก าหนดที่ทุกภาคส่วนต่างยึดถือและให้การยอมรับนโยบายที่ส่งเสริม
การท างานของแรงงานสูงอายุ ได้มีการกล่าวไว้ดังน้ี  
 ชลธิชา พรรณสมัย (2556 : 18) ได้กล่าวว่าหลักการของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุปฏิญญามา
เก๊าของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแผนงานนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดท าปฏิญญาผู้สูงอายุไทยขึ้น เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สูงอายุไทย อีกทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและสถาบันสังคมต่างได้ตระหนักถึงศักดิ์ศรี

พ.ศ. 2548
10%

พ.ศ. 2564
20%

พ.ศ. 2568
28%
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และคุณค่าของผู้สูงอายุซึ่งได้ท าประโยชน์ในฐานะผู้ให้แก่สังคมมาตลอดดังนั้นแรงงานสูงอายุจึงควรเป็นผู้รับจาก
สังคมด้วย อีกทั้งยังสอดคล้องกับ ศิริพงศ์ อัครชัยภูมิสกุล (2550 : 37) ได้กล่าวว่าปฏิญญาผู้สูงอายุไทยเป็นพันธกรณี
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาคได้ก าหนดสาระส าคัญดังนี้ 

ข้อ 1 ผู้สูงอายุต้องได้รับปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต ต้องมีคุณค่าและศักดิ์ศรีโดยปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองหรือครอบครัวได้ และผู้พิการที่สูงอายุ 

ข้อ 2 ผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัว โดยได้รับการเคารพรัก ความเข้าใจ ความเอื้ออาทร การดูแลเอาใจใส่ 
การยอมรับบทบาทของกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกันอย่าง
เป็นสุข 

ข้อ 3 ผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องให้
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการสังคมอันเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิตถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด้าน เพื่อ
สามารถปรับสภาพตนเองให้สมวัย  

ข้อ 4 ผู้สูงอายุควรได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้สังคมได้มีโอกาสได้ท างานท่ีเหมาะสมกับวัย
ตามความสมัครใจโดยได้รับค่าตอบแทน ที่เปลี่ยนไปเพื่อท าให้เกิดความภาคภูมิใจเเละเห็นชีวิตมีคุณค่า 

ข้อ 5 ผู้สูงอายุควรได้รับการเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ต้องมีหลักประกันและ
สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอนามัยอย่างครบวงจรโดยเท่าเทียมกันเลยรวมทั้งได้รับการดูแลถึงภาวะสุดท้าย
ของชีวิตอย่างสงบตามคตินิยม 

ข้อ 6 ผู้สูงอายุควรได้รับส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวชุมชนสังคมโดยเฉพาะการรวมกลุ่มเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าใจอันดีระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันกับบุคคลทุกวัย 

ข้อ 7 ภาครัฐและภาคเอกชนประชาชนสถาบันสังคมต้องก าหนดนโยบายและแผนหลักด้านผู้สูงอายุ
ส่งเสริม และประสานให้หน่วยงานหรือองค์การที่เกี่ยวข้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมาย 

ข้อ 8 โดยการมีส่วนร่วมขององค์การภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมต้องตรากฎหมายว่าด้วย
ผู้สูงอายุเพื่อเป็นหลักประกันการบังคับใช้ในการพิทักษ์สิทธิคุ้มครองและจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ  

ข้อ 9 โดยการมีส่วนร่วมขององค์การภาคเอกชนประชาชนสถาบันสังคมต้องรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมให้สังคม
เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุตามวัฒนธรรมที่เน้นความกตัญญูกตเวทีและความเอื้ออาทรต่อกัน 
 จากการศึกษาของรัชพล อ่ าสุข (2556 : 94-96) เกี่ยวกับนโยบายที่ได้ก าหนดขึ้นตั้งแต่คณะรัฐมนตรี  
คณะที่ 53 เป็นต้นมา พบว่านโยบายของรัฐเกี่ยวกับการท างานของผู้สูงอายุปรากฏอยู่ในแนวนโยบายที่ส าคัญของ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 54 คณะที่ 58 คณะที่ 59 ซึ่งมีประเด็นท่ีน่าสนใจของนโยบายดังปรากฏในตารางที่ 2 ดังนี ้
 
ตารางที่ 2 นโยบายเกี่ยวกับผูสู้งอายุ 
 

นโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
สาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ท างานของผู้สูงอายุ 
วัตถุประสงค์ตามสาระส าคัญของ

นโยบาย 
-นโยบายคณะรัฐมนตรี คณะที5่4 
-นโยบายคณะรัฐมนตรี คณะที5่8 

-ให้โอกาสแก่ผูสู้งอายุไดฝ้ึก
อาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมใหเ้ป็น
ผู้ประกอบการอิสระได ้

-เพื่อสร้างการมรีายได้ในวัยผู้สูงอายุ 
-เพื่อสร้างการมรีายได้ในวัย 

-นโยบายคณะรัฐมนตรี คณะท5ี9 -ส่งเสรมิการมีงานท าของ
ผู้สูงอาย ุ
-ส่งเสรมิการท างานของผูสู้งอายุ 

-เพื่อสร้างการมรีายได้ในวัยผู้สูงอายุ 
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ที่มา: รัชพล อ่ าสุข และปัทพร สุคนธมาน, 2559 : 360 
 
 สวัสดิการแรงงานสูงอายุ 

สิ่งที่ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานของแรงงานสูงอายุให้ได้รับความสะดวกสบายในการท างานเพื่อให้
เกิดความเสมอภาคและยุติธรรม ซึ่งมีสวัสดิการน่าสนใจดังนี้ 

วสุ สิงหัษฐิต (2559 : 9) อธิบายว่า พระราชบัญญัติประกันสังคม พ .ศ. 2533 ให้ความคุ้มครองในกรณี
ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ตามมาตรา 77 ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพได้แก่ 
  1. เงินเลี้ยงชีพรายเดือน เรียกว่า เงินบ านาญชราภาพ 
  2. เงินบ าเหน็จจ่ายให้ครั้งเดียว เรียกว่า เงินบ าเหน็จชราภาพ 
  3. เงินบ านาญชราภาพเป็นเงินเลี้ยงชีพรายเดือนท่ีจ่ายให้เป็นประจ าตลอดชีวิต ส่วนเงินบ าเหน็จชรา
ภาพ หมายถึงเงินบ าเหน็จตามจ านวนท่ีกฎหมายก าหนดและจ่ายให้ครั้งเดียว 

กรณีประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ .ศ. 2541 และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2552 ได้ก าหนดสิทธิ์ของลูกจ้างที่จะได้รับเงินบ านาญชราภาพ คือลูกจ้างต้องเป็น
ผู้ประกันตนท่ีจ่ายเงินสมทบมาเท่ากับหรือเกินกว่า 180 เดือนหรือ 15 ปี หรือมากกว่า 15 ปี และมีอายุ 55 ปี เป็น
ผู้ประกันตนสิ้นสุดลงส่วนกรณีที่ลูกจ้างจ่ายเงินสมทบมาไม่ครบ 180 เดือน และความจ าเป็นลูกจ้างได้สิ้นสุดลง
ลูกจ้างได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพ ในกรณีผู้รับบ านาญชราภาพกลับเข้ามาเป็นผู้ประกันตนให้งดจ่ายเงินบ านาญชรา
ภาพจนกว่าความเป็นผู้ประกันตนจะสิ้นสุดลงอีก ดังนั้นจึงมีผลท าให้ลูกจ้างที่ได้รับบ านาญชราภาพอยู่แล้วกลับเข้า
มาเป็นลูกจ้างอีกครั้งจะไม่ได้รับเงินบ านาญชราภาพที่เคยรับอยู่เดิมและลูกจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบกองทุ น
ประกันสังคมต่อไปจนกว่าจะสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างทั้งนี้ส าหรับเง่ือนไขการกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 
ก าหนดคุณสมบัติเรื่องอายุของผู้ประกันตนไว้แล้ว ดังนั้นลูกจ้างต้องกลับเข้ามาเป็นผู้ประกันตนในขณะที่มีอายุไม่เกิน 
60 ปีกรณีผู้รับบ านาญชราภาพกลับเข้ามาเป็นลูกจ้างและต่อมาลูกจ้างได้สิ้นสุดสภาพการเป็นลูกจ้างอีกครั้งลูกจ้างมี
สิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนดังนี้ (1) ได้รับเงินบ านาญชราภาพตามจ านวนเงินบ านาญชราภาพเดิมที่เคยรับมาแล้ว 
(2) เงินบ านาญที่เพิ่มอีกร้อยละ 1 ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบท่ีเพิ่มขึ้นทุกๆ 12 เดือนส าหรับการจ่ายเงินสมทบ
ในช่วงระยะเวลาที่กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนครั้งหลังทั้งนี้ โดยคิดค านวณร้อยละ1 ของค่าจ้างที่ใช้เป็นมูลฐานในการ
ค านวณบ านาญชราภาพ (ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย) 

มานิตย์ ศรายุทธิกรณ์ (2551 : 33) ได้กล่าวว่า กฎหมายคุ้มครองแรงงานสูงอายุไม่มีพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงานสูงอายุไว้เป็นการเฉพาะ เหมือนกฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็ก  (ตามมาตรา 44 ถึง 52) และ
กฎหมายคุ้มครองแรงงานหญิง (ตามมาตรา 38 ถึง 43) ดังนั้นการคุ้มครองแรงงานสูงอายุจึงเป็นการน าบท
พระราชบัญญัติแรงงานท่ัวไปมาบังคับใช้ แต่ก็ยังมีพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533 ที่เป็นกฎหมายฉบับแรก
ที่มีผลบังคับใช้เพื่อเป็นหลักประกันและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกจ้างสูงอายุที่ท างาน โดยพระราชบัญญัตินี้มี
เจตนารมณ์สร้างความมั่นคงและหลักประกันให้กับประชาชนที่ท างานและมีรายได้ประจ า โดยให้ค วามคุ้มครอง
ลูกจ้างแรงงานสูงอายุ 5 กรณี คือ 
  1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยมิใช่เกิดจากการท างาน  
  2. กรณีทุพพลภาพมิใช่เกิดจากการท างาน 
  3. กรณีตายมิใช่เนื่องจากการท างาน 
  4. กรณีชราภาพ 
  5. กรณีว่างงาน 
 กระทรวงแรงงาน (2559 : ออนไลน์) กล่าวว่า การลาออกของผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานสูงอายุ สามารถขอรับ
สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2537 แรงงานสูงอายุเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ และความคุ้มครองรวม 5 กรณีดั งนี้  
  1. กรณีเจ็บป่วยหรือประสบภัยอันตราย อันมิใช่เนื่องจากการท างาน 
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ผู้ประกันตนมีสิทธิ ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย หรือประสบอันตรายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการท างาน โดย
ให้บริการทางการแพทย์รวมถึงค่าอวัยวะเทียม อุปกรณ์ในการบ าบัดรักษา และค่าบริการทางการแพทย์กรณีทันตก
รรม โดยผู้ที่สามารถขอรับสิทธิจากประกันสังคมต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวันเข้ารับบริการ
ทางการแพทย์ ดังน้ี  
   1.1 กรณีเจ็บป่วยทั่วไป ให้ผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามที่ระบุไว้ในบัตร
รับรองสิทธิฯ หรือเครือข่ายของสถานพยาบาลนั้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เว้นแต่มีความต้องการสิ่งอ านวย
ความสะดวก เช่น ห้องผู้ป่วยพิเศษ หรือเวชภัณฑ์พิเศษ นอกเหนือจากที่แพทย์สั่ง 
   1.2 กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้ประกันตนสามารถเข้ารักษาในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิได้ 
ส านักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ช่ัวโมง (ไม่นับ
รวมวันหยุดราชการ) ซึ่งผู้ประกันตน หรือผู้เกี่ยวข้อง ต้องแจ้งสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิทราบโดยเร็ว 
เพื่อให้รับผิดชอบการรักษาพยาบาลต่อไป ส าหรับผู้ประกันตน ที่ไม่มีเงินส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น ใน
กรณีฉุกเฉินภายใน 72 ช่ัวโมง ควรแสดงบัตรรับรองสิทธิต่อสถานพยาบาลก่อนการรักษาพยาบาล ซึ่งสถานพยาบาล
ที่ให้การรักษาผู้ประกันตน หรือผู้ประกันตน ที่ส ารองจ่ายค่ารักษาไปก่อน สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนจาก
ส านักงานประกันสังคม ตามหลักเกณฑ์ดังนี้  
    1.2.1 ผู้ป่วยนอก ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง 
     1.2.1.1 ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 300 บาทต่อครั้ง  
     1.2.1.2 ค่าวิเคราะห์จ่ายเพิ่มจากค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง  
     1.2.1.3 ค่าหัตถการแพทย์จ่ายเพิ่มจากค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง  
    1.2.2 ผู้ป่วยใน ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง 
     1.2.2.1 ค่ารักษาพยาบาลไม่เกินวันละ 1,500 บาท  
     1.2.2.2 ค่าห้อง ค่าอาหาร ไม่เกินวันละ 700 บาท  
     1.2.2.3 ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มกรณีที่ต้องรักษาในห้อง ICU ไม่เกินวันละ 2,000 บาท  
     1.2.2.4 กรณีผ่าตัดใหญ่ ไม่เกิน 2 ช่ัวโมง 8,000 บาท เกิน 2 ช่ัวโมง 14,000 บาท  
     1.2.2.5 CT Scan หรือ MRI 4,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด   
   1.3 กรณีอุบัติเหตุ จะไม่สามารถเข้ารักษาในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ สามารถเข้ารับ
การรักษากับสถานพยาบาลอื่นได้ ส านักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ าเป็นภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 72 ช่ัวโมง และมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับกรณีฉุกเฉิน โดยผู้ประกันตนส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไป
ก่อน และสามารถเบิกคืนจากส านักงานประกันสังคมตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  
    1.3.1 เข้ารับการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลของรัฐ  
     1.3.1.1 ผู้ป่วยนอก จ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น  
     1.3.1.2 ผู้ป่วยใน จ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น ยกเว้น ค่าห้อง ค่าอาหาร ไม่เกิน
วันละ 700 บาท ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง  
    1.3.2 เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน 
     1.3.2.1 จ่ายตามหลักเกณฑ์เดียวกับกรณีฉุกเฉิน แต่ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง   
    1.3.3 ค่าพาหนะ ในกรณีที่สถานพยาบาลนั้น มีความจ าเป็นต้องส่งตัวผู้ป่วยไปตรวจวินิจฉัย 
หรือรักษาต่อ ณ สถาน พยาบาล อีกแห่งหนึ่งภายในระยะเวลา 72 ช่ัวโมงแรก ผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าพาหนะใน
อัตรา ดังนี้  
     1.3.3.1 ค่ารถพยาบาลหรือเรือพยาบาล ไม่เกินครั้งละ 500 บาท  
     1.3.3.2 ค่าพาหนะรับจ้างหรือพาหนะส่วนบุคคลหรือพาหนะอื่นๆ เหมาจ่าย 300 บาท  
     1.3.3.3 หากข้ามจังหวัดจ่ายเพิ่มอีกตามระยะทางกิโลเมตรละ 90 สตางค์ 
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   1.4 กรณีทันตกรรมผู้ประกันตนมีสิทธิเบิกค่าบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม เฉพาะกรณี
การ ถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน ได้ครั้งละไม่เกิน 250 บาท ปีละไม่เกิน 500 บาท และมีสิทธิใส่ฟันเทียมชนิด
ถอดได้1 - 5 ซี่ ในวงเงินไม่เกิน 1,200 บาท มากกว่า 5 ซี่ ในวงเงินไม่เกิน 1,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่
วันท่ีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้จากฐานอะคริลิก 
 
  2. กรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการท างาน 
   2.1 ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวันที่คณะกรรมการแพทย์ก าหนดให้ 
เป็นผู้ทุพพลภาพ  
   2.2 มีสิทธิรับเงินทดแทนการขาดรายได้ ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างตลอดชีวิต  
   2.3 มีสิทธิรับค่ารักษาพยาบาลเท่าท่ีจ่ายจริง เดือนละไม่เกิน 2,000 บาท  
   2.4 หากผู้ทุพพลภาพตาย ผู้จัดการศพรับค่าท าศพ 30,000 บาท และทายาทรับเงินสงเคราะห์ 
3 เท่าของเงินทดแทนการขาดรายได้ ถ้าส่งเงินสมทบครบ 36 เดือนขึ้นไปก่อนทุพพลภาพ และรับ 10 เท่ าของเงิน
ทดแทนการขาดรายได้ ถ้าส่งเงินสมทบครบ 36 เดือนข้ึนไปก่อนทุพพลภาพ 
  3. กรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการท างาน 
   3.1 ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน 
ก่อนวันที่ถึงแก่ความตาย  
   3.2 ผู้จัดการศพมีสิทธิได้รับค่าท าศพ 30,000 บาท   
   3.3 เงินสงเคราะห์กรณีตาย ดังนี้ 
    3.3.1 เงินสงเคราะห์ 1.5 เท่าของค่าจ้างรายเดือนเฉลี่ยจากค่าจ้างที่ส่งเงินสมทบครบ 3 
เดือนก่อนตาย ถ้าส่งเงินสมทบครบ 36 เดือนข้ึนไป  
    3.3.2 เงินสงเคราะห์ 5 เท่าของค่าจ้างรายเดือน เฉลี่ยจากค่าจ้างที่ส่งเงินสมทบครบ 3 
เดือนก่อนตาย ถ้าส่งเงินสมทบครบ 10 ปีข้ึนไป  
 
 
  4. กรณีชราภาพ 
   4.1 ผู้มีสิทธิรับเงินบ านาญชราภาพ 
    4.1.1 กรณีจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือน จะติดต่อกัน
หรือไม่ก็ตาม 
    4.1.2 มีอายุมีครบ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง  
    4.1.3 มีสิทธิรับบ านาญชราภาพ รายเดือนตลอดชีพ ในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้างเฉลี่ย 
60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการค านวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง  
    4.1.4 หากจ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน ให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบ านาญชราภาพ จาก
อัตราร้อยละ 15 เพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อระยะเวลาการตายเงินสมทบทุก 12 เดือน  
   4.2 ผู้มีสิทธิรับเงินบ าเหน็จชราภาพ 
    4.2.1 กรณีจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง  
    4.2.2 มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย  
    4.2.3 กรณีจ่ายเงินสมทบต่ ากว่า 12 เดือน ให้จ่ายเงินบ าเหน็จชราภาพเท่ากับจ านวนเงิน
สมทบ ที่ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ เข้ากองทุน  
    4.2.4 กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงินบ าเหน็จชราภาพเท่ากับจ านวน
เงินสมทบท่ีผู้ประกันตน และนายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนพร้อมดอกผล ตามอัตราที่ส านักงานประกันสังคมก าหนด  
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    4.2.5 กรณีผู้รับบ านาญชราภาพ ถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน นับแต่เดือนที่มีสิทธิ
ได้รับเงินบ านาญชราภาพให้จ่ายเงินบ าเหน็จชราภาพจ านวน 10 เท่าของเงินบ านาญชราภาพ รายเดือนท่ีได้รับคราว
สุดท้าย ก่อนถึงแก่ความตาย   
    4.2.6 ผู้ประกันตน หรือผู้มีสิทธิจะต้องยื่นค าขอรับประโยชน์แทนภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีมี
สิทธิขอรับประโยชน์ทดแทน 
  5. กรณีว่างงานเป็นสิทธิประโยชน์ที่แรงงานสูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนจะได้รับเมื่อถูกเลิกจ้างหรือ
ลาออกจากงานโดยมีเง่ือนไขในการรับสิทธิประโยชน์ทดแทนคือแรงงานสูงอายุจะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อย
กว่า 6 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงานจึงจะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานไม่ว่าจะถูกเลิกจ้าง
หรือลาออกจากงานก็ตาม 
 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (2541 : ออนไลน์) ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันผู้สูงอายุมีบทบาทในการ
ท างานมากขึ้นเนื่องจากมีสุขภาวะที่ดีจึงมีความพร้อม และความต้องการที่จะท างาน ในภาคอุตสาหกรรมแรงงาน
สูงอายุท่ีมีสัดส่วนในตลาดแรงงานจ านวนมากปัจจัยที่ส าคัญในการปฏิบัติงานในตลาดแรงงานเพื่อให้การท างานไมถ่กู
เอารัดเอาเปรียบได้ นั้นคือนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลที่ส่งเสริมการและคุ้มครองแรงงานสูงอายุไม่ให้ถูกเอารัดเอา
เปรียบได้  ซึ่ งจากการศึกษาประมวลกฎหมายแพ่ งและพานิชย์ลักษณะการจ้างงานแรงงานสูงอายุแล้ว 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 
  1. ภาครัฐก าหนดให้ยืดอายุการท างานหรือการเกษียณอายุการท างานของผู้สูงอายุนานขึ้น จาก 60 ปี 
เป็น 65 ปี  
  2. ภาครัฐก าหนดให้มีการน าค่าจ้างมาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า และต้องไม่เกิน 10% ของค่าจ้าง
งานแรงงาน 
  3. ภาครัฐส่งเสริมให้สนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับ
การสงเคราะห์และการพัฒนาแรงงานสูงอายุ 
  4. กฎหมายก าหนดมาตรฐานแรงงาน เกี่ยวกับการจ้างแรงงานสูงอายุให้ได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนและ
มีหลักประกันการท างานท่ีเหมาะสม 
 จากการศึกษา นโยบายด้านสวัสดิการของแรงงานสูงอายุที่เอื้อประโยชน์ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการ
จ้างงานของแรงงานสูงอายุ สรุปได้ว่า ภาครัฐได้พยายามแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายแรงงานสูงอายุ เพื่อให้แรงงาน
สูงอายุได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครองโดยเฉพาะให้ได้รับความเป็นธรรม สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคในระหว่างเป็น
ลูกจ้างตลอดจนการเกษียณอายุ อีกท้ังยังตอบสนองอุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงานในปัจจุบันที่ก าลังขาดแคลน
แรงงานวัยหนุ่มสาว โดยการจ้างแรงงานสูงอายุที่มีคุณลักษณะเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานให้สามารถท างานต่อไปได้
แม้จะเกษียณอายุ 60 ปี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การ เพื่อท าให้เกิดความ
สมดุลในตลาดแรงงาน เมื่อภาครัฐวางนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อแรงงานสูงอายุให้ได้รับความสะดวกสบายในการ
ท างานได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีควรจะได้อย่างยุติธรรมซึ่งได้แก่สิทธิประโยชน์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยมิใช่เกดิ
จากการท างานกรณีทุพพลภาพมิใช่เกิดจากการท างานกรณีตายมิใช่เนื่องจากการท างานกรณีสงเคราะห์บุตรกรณี
ชราภาพกรณีว่างงาน และสวัสดิการที่เหมาะสมต่อแรงงานสูงอายุได้แก่ การขยายอายุการท างานของแรงงานสูงอายุ 
การสร้างวัฒนธรรมที่ดี สร้างกิจกรรมให้แรงงานสูงอายุถ่ายทอดประสบการณ์การการสร้างวัฒนธรรมการออมระยะ
ยาว และแรงงานสูงอายุได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
 การจัดสวัสดิการภาครัฐ 
 การจัดสวัสดิการเป็นผลตอบแทนที่ได้นอกเหนือจากเงินเดือน โดยที่ผลตอบแทนช่วยให้ข้าราชการมี
ความรู้สึกมั่นคงในการด ารงชีวิต อีกทั้งยังเป็นการจูงใจให้แรงงานท่ีมีความสามารถอยากรับราชการ และสร้างผลงาน
ที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยภาครัฐได้มีการจัดสวัสดิการหลัก ๆ ตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฏีกา 
โดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2554 : 3)ได้กล่าวไว้ดังนี้ 
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1. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ตามพระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยบาล  พ.ศ. 
2533 อธิบายว่า ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาล จากทางราชการส าหรับตนเองบิดาและมารดาคู่สมรสและ
บุตรกรณีบุตรนั้นให้ไม่เกิน 3 คนเรียงล าดับก่อนหลังโดยต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายและยังไม่บรรลุนิติภาวะ
หรือบรรลุนิติภาวะแต่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถท่ีอยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของข้าราชการ  (ไม่
รวมบุตรบุญธรรมและบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมผู้อื่น) หากบุตรคนใดตายลงก่อนบรรลุนิติภาวะให้สามารถเบกิคา่
รักษาพยาบาลส าหรับบุตรคนถัดไปแทนได้ (กรณีบุตรมากกว่า 3 คน) โดยมีค่ารักษาพยาบาลได้แก่ค่ายาค่าเลือดและ
ส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทนค่าน้ ายาหรืออาหารทางเส้นเลือดค่าออกซิเจนค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ใน
การบ าบัดรักษาโรครวมทั้งค่าซ่อมแซมค่าบริการทางการแพทย์ค่าตรวจค่าวิเคราะห์โรคค่าห้องค่าอาหารค่าตรวจ
สุขภาพประจ าปีโดยค่ารักษาพยาบาลมีอัตราค่ารักษาพยาบาลดังนี้ 

1.1 ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐเบิกได้เต็มตามที่จ่ายจริงทั้งคนไข้ในและคนไข้นอก
ส าหรับในสถานพยาบาลของเอกชนเบิกได้เฉพาะกรณีที่มีอุบัติเหตุ อุบัติภัยหรือมีความจ าเป็นรีบด่วนซึ่งหากมิได้รับ
การรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตโดยให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 3,000 บาท 

1.2 ค่ายาเบิกได้ไม่เกินท่ีใบเสร็จรับเงินระบุว่าเป็น “ค่ายาที่เบิกได้” หรือ“ค่ายาในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ” หรือ “ค่ายาในบัญชียาของสถานพยาบาล” หรือ “ค่ายานอกบัญชียา” แต่สถานพยาบาลออกหนังสือ
รับรองให้ว่าจ าเป็นต้องใช้ยานั้น 

1.3 ค่าอวัยวะเทียมค่าอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาและค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียมเบิกได้ตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

1.4 กรณีคนไข้ในค่าเตียงสามัญและค่าอาหารเบิกได้ไม่เกินวันละ 200 บาท ส่วนกรณีอื่นเบิกได้
ไม่เกินวันละ 600 บาทและไม่เกิน 13 วัน 

1.5 การตรวจสุขภาพประจ าปีให้ส าหรับข้าราชการลูกจ้างประจ าหรือผู้ได้รับเบี้ยหวัดบ านาญที่
เข้ารับการตรวจสุขภาพในสถานพยาบาลของทางราชการมีสิทธิเบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปีที่อายุเกินกว่า  35 ปี 
อัตราค่าตรวจสุขภาพไม่เกิน 910 บาท 

 2. บ าเหน็จ และบ านาญตามสวัสดิการข้าราชการบ าเหน็จ หมายถึง เงินที่จ่ายให้สมาชิก โดยจ่ายให้
ครั้งเดียว เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง ส่วนบ านาญหมายถึง เงินที่จ่ายให้สมาชิกจ่ายให้เป็นรายเดือนโดย
จ่ายให้สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงจนกระทั่งผู้นั้นถึงแก่ความตาย และสิทธิในการที่รับบ าเหน็จบ านาญ สมาชิก
ซึ่งมีเวลาราชการตั้งแต่ 10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 25 ปีบริบูรณ์ให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จ และสมาชิกที่มีเวลา
ราชการตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปให้มีสิทธิในการได้รับบ านาญ นอกจากกรณีข้างต้น สมาชิกมีสิทธิได้รับค่าบ าเหน็จ
บ านาญด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นเหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทน เหตุสูงอายุ ซึ่งผู้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญด้วย
เหตุใดเหตุหนึ่งดังกล่าวข้างต้นมีหลักเกณฑ์ในการได้รับบ าเหน็จบ านาญโดยจะต้องมีเวลาราชการตั้งแต่ 1 ปีบริบูรณ์
ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี มีสิทธิได้รับบ าเหน็จหรือจะต้องมีเวลาราชการตั้งแต่ 10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิได้รับบ านาญ 
ส่วนกรณีที่ผู้ตายไม่มีทายาทตามกฎหมายและไม่ได้ท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดไว้ ให้สิทธิใน
บ าเหน็จตกทอดเป็นอันยุติลง 

 3. ระเบียบการลาข้าราชการการลาป่วยตั้งแต่ 30 วัน ขึ้นไปต้องมีใบรับรองของแพทย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้
ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แนบไปกับใบลาด้วยการลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะ
เป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอ านาจอนุญาตเห็นสมควรจะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์เพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตการลาได้ ส่วนการลากิจส่วนตัวต้องได้รับอนุญาต จากผู้บังคับบัญชาตามล าดับจึง
สามารถหยุดราชการได้เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นสามารถหยุดไปก่อนแล้วค่อยราบงานผู้บังคับบัญชาทีหลังโดยเร็ว และ
การลาพักผ่อนข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีในปีงบประมาณหนึ่งได้10วันท าการ สามารถสะสมวันลาได้ในปี
ถัด ๆ ไป แต่ต้องไม่เกิน 20 วันท าการส าหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธิน าวันลา
พักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันท าการ 
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 4. กา รขยายอายุก ารท า ง าน  จากส า นัก งาน เ ลขานุก าร สภาผู้ แ ทนราษฎร  ( 2559 :  
ออน ไลน์ )  กล่าวว่าระบบราชการไทยได้มีการปรับเปลี่ยนอายุเกษียณราชการให้สูงขึ้นส าหรับ ข้าราชการบาง
ประเภท ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สมุหราชองครักษ์ รองสมุหราชองครักษ์ ซึ่งการพ้นจากราชการให้
เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย (มาตรา 19 วรรค 3) ในส่วนของข้าราชการตุลาการ ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส 
และข้าราชการอัยการซึ่งด ารงต าแหน่งอัยการอาวุโส ให้มีการต่ออายุเกษียณราชการได้จนถึงอายุ 70 ปีบริบูรณ์ 
(มาตรา 19 ทวิ และมาตรา 19 ตรี) ซึ่งนับว่าเป็นเกณฑ์การเกษียณอายุราชการที่สูงมากเมื่อเทียบกับงานต าแหน่งอื่น 
ๆ ทั้งนี้  เนื่องมาจากเหตุผลที่ว่าต าแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสและอัยการอาวุโสเป็นงานวิชาชีพที่ต้องใช้ความช านาญ
และประสบการณ์สูงมากจากหลักเกณฑ์ที่น ามาใช้กับข้าราชการที่เป็นนักวิชาชีพดังกล่าว ท าให้มีการเสนอให้มีการ
ต่ออายุ เกษียณราชการของข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาในสายอาจารย์ซึ่ งต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ความ 
เช่ียวชาญพิเศษเช่นกัน โดยได้มีการออกกฎหมายให้สามารถต่ออายุเกษียณราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีต าแหน่งวิชาการระดับศาสตราจารย์หรือระดับรองศาสตราจารย์จาก 60 ปีบริบูรณ์ เป็น 65 ปี
บริบูรณ์ โดยมีเง่ือนไขว่าจะต้องผ่านเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการข้า ร าชการพล เ รือน ใน สถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) ก าหนดไว้  ซึ่ งสอดคล้องกับ นงนุช สุนทรชวกานต์  (2556 :  41 )  กล่าวว่าการเกษียณอายุของ
ลูกจ้างภาครัฐโดยพระราชบัญญัติ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หมวด 8 และพระราชบัญญัติ บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494 หมวด 2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่
18) พ.ศ. 2543 ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการหรือเกษียณอายุเมื่อครบ 60 ปีบริบูรณ์ และ
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 หมวด 8 มาตรา 108 ได้ก าหนดการขยายอายุเกษียณแก่ข้าราชการ
พลเรือนสามัญออกไปอีก 10 ปีส าหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความ ช านาญ ประสบการณ์ ให้ข้าราชการพล
เรือนสามัญประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิหรือ ต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับอาวุโสหรือระดบั
ทักษะพิเศษนั้นสามารถท างานอยู่ต่อไปได้อีกไม่เกินสิบปีหากทางราชการมีความจ าเป็นที่จะให้รับราชการต่อไป โดย
ที่ข้าราชการพลเรือนสามัญรวมทั้งลูกจ้างของภาครัฐโดยทั่วไปท างานอยู่ได้นานที่สุดจนอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์
เท่านั้น 

 
 การจัดสวัสดิการภาคเอกชน 

เมื่อประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมแรงงานสูงอายุ องค์การจึงจะต้องมีการปรับตัวตระหนักถึงความส าคัญ
ในการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับแรงงานสูงอายุที่มีความรู้ความสามารถในการท างาน และยังมีประสบการณ์ใน
การท างานผู้จัดท าจึงได้ศึกษาและวิเคราะห์องค์การภาคเอกชนท่ีประสบความส าเร็จส่วนใหญ่มีแนวโน้มการจัดสวัสดิ
ทีเ่หมาะสมต่อแรงงานสูงอายุในการปฎิบัติ งาน ดั งตารางที่  3 ดังนี้  

 
ตารางที่ 3 ความถี่ด้านสวัสดิการขององค์การที่ประสบความส าเร็จในประเทศไทย 
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Mitsubishi Electric √ √ √ √ √ √ √ √  √  √ √  √ 

 

NHK Spring (Thailand) √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ 

 

Daikin Industries √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ 
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 จากที่ได้ศึกษา การวางนโยบายด้านสวัสดิการขององค์การที่ประสบความส าเร็จในประเทศไทย คณะ
ผู้จัดท าพบว่าทุกองค์การเห็นความจ าเป็น และเล็งเห็นถึงความส าคัญของสวัสดิการแรงงานสูงอายุ โดยคณะผู้จัดท า
ได้วิเคราะห์สวัสดิการที่องค์การนิยมน ามาใช้มากที่สุดจนกระทั่งน าไปใช้น้อยจากตารางข้างต้น คณะผู้จัดท าเลือก
สวัสดิการที่องค์การน ามาใช้อย่างมาก มีดังนี้ 
  1. ประกันสังคม  สิ่งอ านวยความสะดวก และโบนัสประจ าปี เป็นสวัสดิการที่มีการกล่าวถึงจ านวน
มากที่สุด โดยประกันสังคมเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่องค์การทุกองค์การควรมีไว้ส าหรับพนักงานซึ่งเป็นสวัสดิการที่
ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากรัฐบาลเครื่องแบบพนักงานเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่องค์การทุกองค์การควรจัด
ให้ส าหรับพนักงานเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะดวกในการปฏิบัติงานและโบนัสประจ าปีเป็น
สวัสดิการที่มีผู้เขียนกล่าวถึงอย่างมากรองลงมาจากชุดยูนิฟอร์มหรือเครื่องแบบพนักงาน โดยเป็นสวัสดิการที่
องค์การควรมี โดยเฉพาะองค์การที่เป็นของภาคเอกชนส่วนมากจะอยู่ในส่วนของอุตสาหกรรมและบริษัทจ ากัดแต่
โบนัสที่จะได้รับนั้นมากน้อยขึ้นอยู่กับผลประกอบการขององค์การ 
  2. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การดูแลสุขภาพอนามัย และท่องเที่ยวประจ าปี เป็นสวัสดิการที่มีการ
กล่าวถึงอย่างมากรองลงมาจากประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน และโบนัสประจ าปี โดยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
เป็นสวัสดิการที่มีความจ าเป็นเพื่อเป็นตัวช้ีวัดถึงความมั่นคงในช่วงบั้นปลายของชีวิตหลังวัยเกษียณส าหรับแรงงาน
สูงอายุ การดูแลสุขภาพอนามัยเป็นสวัสดิการที่องค์การหรือหน่วยงานควรจัดให้ส าหรับพนักงานซึ่งรวบไปถึงสิทธิใน
การรักษาพยาบาลของคนในครอบครัวด้วยและท่องเที่ยวประจ าปีเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่องค์การทุกองค์การควรจัด
ไว้เพื่อพนักงานส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ 
  3. การตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นสวัสดิการที่มีผู้เขียนกล่าวถึงอย่างมากรองลงมาจากกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ การดูแลสุขภาพอนามัย และท่องเที่ยวประจ าปีโดยการตรวจสุขภาพประจ าปีเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่ควรมี
ไว้ส าหรับพนักงานองค์การทุกองค์การเล็งเห็นถึงความส าคัญของสุขภาพพนักงาน 
 สวัสดิการที่องค์การน ามาใช้น้อยที่สุด มีดังน้ี 
  1. กองทุนเงินทดแทน และทุนการศึกษาบุตร เป็นสวัสดิการที่มีผู้เขียนกล่าวถึงไว้น้อยที่สุดโดยกองทุน
เงินทดแทน และทุนการศึกษาบุตร เป็นสวัสดิการที่องค์การไม่ค่อยมาใช้เพราะจะถูกมองว่าเป็นการใช้งบประมาณที่
เปลืองแบบไร้ประโยชน์ 
  2. ทุนการศึกษาบุตร เป็นอีกสวัสดิการที่มีผู้เขียนกล่าวถึงไว้น้อยที่สุดรองลงมาจากกองทุนเงินทดแทน 
และทุนการศึกษาบุตรโดยทุนการศึกษาบุตรเป็นสวัสดิการที่องค์การส่วนน้อยที่จะเล็งเห็นถึงความส าคัญของ
การศึกษาบุตรของพนักงานแรงงานสูงอายุ 

 3. ค่าเดินทางและค่าน้ ามันรถ เป็นอีกสวัสดิการที่มีผู้เขียนกล่าวถึงไว้น้อยที่สุดรองลงมาจาก
ทุนการศึกษาบุตร โดยค่าเดินทางและค่าน้ ามันรถเป็นสวัสดิการที่องค์การมองเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่า

Kubota √ √ √ √   √ √  √  √   √ 

 

Thai Honda √ √  √ √  √ √ √ √   √ √ √ √ 

Toyota  √ √  √ √  √ √ √ √     √ √ 
สยามโตโยต้า 
อุตสาหกรรม จ ากดั 

√ √ 
 

√ 
  

√ √ 
 

√ 
 

√ √ √ √ 

 

แมคโคร √ √   √  √ √   √  √  √ 

 

บิ๊กซ ี √ √ √ √  √ √ √  √ √     

 

เทศโก้ โลตัส √ √ √ √  √ √ √       √ 

 

รวม 10 9 5 9 6 5 10 10 4 8 3 5 6 3 9 2 
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ประโยชน์ ซึ่งแรงงานสูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในต าแหน่งบริหาร ซึ่งมีรถประจ าต าแหน่ง จึงไม่สมเหตุสมผลที่จะจ่ายค่า
เดินทางและค่าน้ ามันรถให้ 

 
การสวัสดิการแรงงานสูงอายุขององค์การเอกชนที่ประสบความส าเร็จ 
 จากการศึกษาองค์การเอกชนที่ประสบความส าเร็จได้ศึกษา บริษัท สยามโตโยต้าอตุสาหกรรม จ ากัด ได้มีการจดั
สวัสดิการ ดังนี ้

สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม (2559 : ออนไลน์) การจัดสวัสดิการของบริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม 
จ ากัด เป็นองค์การที่มีการจัดสวัสดิการติดอันดับต้น ๆ ของประเทศเพื่อเป็นการตอบแทนความทุ่มเทของบุคลากร
ด้วยสวัสดิการที่ดีที่สุด จึงมีนโยบายในการดูแลค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ ที่ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรไปจนถึงครอบครัวบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสูงอายุ ดังนี ้

สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินโบนัสประจ าปี เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือในโอกาสต่าง 
ๆ ค่าอาหาร เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว รางวัลส าหรับพนักงานที่มีอายุงาน 5, 10, 15, 
20 ปี กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม 
 สวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ Sport Club, Fitness & Gym พร้อมเทรนเนอร์ ห้องสมุด พร้อมหนังสือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ อัพเดททุกเดือน การตรวจสุขภาพประจ าปี บริการห้องพยาบาลพร้อมแพทย์ 

จากการศึกษาพบว่า องค์การให้ความส าคัญในการจัดสวัสดิการส าหรับบุคลากรโดยบุคลากรที่มีอายุการ
ท างานมากก็จะได้รับรางวัลตามจ านวนปีอายุงาน ซึ่งถือเป็นจุดเด่นท่ีบริษัทได้ให้ความส าคัญต่อบุคลากรสูงอายุ จึง
ท าให้เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์ ช้ันน าใน กลุ่มโตโยต้าและเป็นฐานการผลิต เครื่องยนต์หลักของโตโยต้า ในภูมิภาค
เอเชีย แปซิฟิก ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 2,850 ล้านบาท เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ คอร์
ปอเรช่ัน (ประเทศญี่ปุ่น) และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ท าให้มีโครงสร้างบุคลากรที่แข็งแกร่งและเป็น
การดูแลกันแบบครอบครัวท าให้บริษัทประสบความส าเร็จและเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง 
 
การวางนโยบายด้านสวัสดิการแรงงานสูงอายุที่เหมาะสม 
 จากการศึกษาเอกสารบทความต่างๆของนักวิชาการหลายท่านที่เกี่ยวข้องกับการวางนโยบายแรงงาน
สูงอายุ พบว่านโยบายเกี่ยวกับแรงงานสูงอายุในประเทศไทยควรมีการวางนโยบายด้านสวัสดิการที่เหมาะสมนั้นควร
มีนโยบายเพิ่มเติม ดังนี้ 

 1. ภาครัฐและภาคเอกชนควรขยายอายุการท างานของแรงงานสูงอายุ (กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน, 2541 : ออนไลน์) เนื่องจากในปัจจุบันตลาดแรงงานขาดสมดุลแรงงานวัยหนุ่มสาวท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงานมี
น้อย ดั้งน้ันการขยายอายุการท างานจึงมีความจ าเป็นและส าคัญมาก 

 2. องค์การควรส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์การให้เห็นคุณค่าของแรงงานสูงอายุ และปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมเสมอภาค เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกัน ว่าด้วยปริญญาผู้สูงอายุไทยเป็นพันธกรณีเพื่อให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิตามปริญญาข้อที่ 9 (ศิริพงศ์ อัครชัยภูมิสกุล, 2550 : 
37) 

 3. องค์การควรส่งเสริมให้แรงงานสูงอายุถ่ายทอดประสบการณ์การท างานโดยการจัดกิจกรรมความรู้
จากรุ่นสู่รุ่น ว่าด้วยปริญญาผู้สูงอายุไทยเป็นพันธกรณีเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์
สิทธิ ตามปริญญาข้อที่ 4 (ศิริพงศ์ อัครชัยภูมิสกุล, 2550 : 37) 
    4. องค์การควรสนับสนุนให้มีการสร้างวัฒนธรรมการออมระยะยาว เพื่อให้แรงงานสูงอายุมีเงินเก็บไว้ใช้หลัง
เกษียณอายุการท างานเนื่องจากแรงงานสูงอายุที่ยังท างานอยู่มีรายได้ไม่เพียงพอส าหรับเลี้ยงชีพ และไม่มีเงินออมไว้ใช้ยาม
เกษียณอายุการท างาน (นงนุช สุนทรชวกานต์, 2553 : ออนไลน์)   

http://www.siamtoyota.co.th/
http://www.siamtoyota.co.th/
http://www.siamtoyota.co.th/


                                                                                                                       269 
 

  5. องค์การควรส่งเสริมให้แรงงานสูงอายุ ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการท างานและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถปรับสภาพตนเองให้สมวัยและ
สามารถท างานสร้างรายได้ให้กับตนเอง (รัชพล อ่ าสุข และปัทพร สุคนธมาน, 2559 : 360)  

คณะผู้จัดท าได้สรุปการวางนโยบายด้านสวัสดิการของแรงงานสูงอายุ โดยเสนอดัง ภาพที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 การวางนโยบายด้านสวัสดิการแรงงานสูงอายุ 
 
 จากภาพท่ี 2 คณะผู้จัดท าอธิบายได้ว่า การให้ความส าคัญของการวางแผนนโยบายด้านสวัสดิการแรงงาน
ผู้สูงอายุตามล าดับของพีระมิด มีกระบวนการในการวางนโยบายด้านสวัสดิการแรงงานสูงอายุในส่วนแรกจะเป็นการ
ขยายอายุการท างานของแรงงานสูงอายุท าให้แรงงานสูงอายุสามารถท างานและสร้างประโยชน์ให้กับองค์การต่อไป
อีก ในขณะเดียวกันก็ได้วางนโยบายในส่วนของวัฒนธรรมองค์การเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้ความเคารพนับถือ
ปฏิบัติต่อแรงงานสูงอายุอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคเป็นวัฒนธรรมที่ดูแลกันจนกว่าจะท างานไม่ไหว พร้อมทั้งวาง
นโยบายส่วนแรงงานสูงอายุ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สร้างวัฒนธรรมการออมระยะยาวเพื่อให้แรงงานสูงอายุมีเงิน
เก็บเลี้ยงชีพหลังจากท่ีไม่ได้ท างานแล้ว เป็นการจูงใจให้แรงงานสูงอายุถ่ายทอดประสบการณ์ความสามารถจากรุ่นสู่
รุ่นอย่างเต็มความศักยภาพ และให้แรงงานสูงอายุได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสื่อสารจากแรงงานหนุ่มสาว อีกทั้งยังเป็น
การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยที่พีระมิดจะเป็นขบวนการท างานควบคู่กันอย่างต่อเนื่องในแต่ละส่วนของ
นโยบายเพื่อให้แรงงานสูงอายุสามารถปรับตัวและอยู่ในองค์การได้อย่างสมศักดิ์ศรีและมีคุณค่าเพื่อสร้างประโยชน์
ให้กับองค์การได้อย่างคุ้มค่า 
 
ข้อเสนอแนะองค์การเพ่ือจัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับแรงงานสูงอายุ 
 จากที่ได้ท าการศึกษาบทความวิชาการและองค์การที่ประสบความส าเร็จในประเทศไทย พิจารณาแล้ว
พบว่า สวัสดิการที่น่าสนใจที่องค์การควรน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมต่อแรงงานสูงอายุได้จัด
สวัสดิการดังตารางความถี่ด้านสวัสดิการของบริษัทช้ันน าในประเทศไทยดังนั้นคณะผู้จัดท าได้ศึกษาเรียงล าดับ
ความถี่จากความถี่มากที่สุดลงมาจ านวน 5 ล าดับแรกมีดังนี้ 
 
  1. ประกันสังคมส าหรับแรงงานสูงอายุที่องค์การควรมีไว้ส าหรับแรงงานสูงอายุซึ่งได้รับการสนับสนุน
และส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐเป็นสวัสดิการด้านประกันท่ีภาครัฐให้สิทธ์ิแก่พนักงานในการจ่ายเงินสบทบร่วมกับ
นายจ้างหรือรัฐบาลเข้ากองทุน เรียกพนักงานหรือผู้มีสิทธิ์นี้ว่า “ผู้ประกันตน”ซึ่งพนักงานมีสิทธิ์ เบิกค่า
รักษาพยาบาล กรณีทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือว่างงานจากประกันสังคมนี้ได้ เนื่องจากแรงงานสูงอายุมีปัญหาสุขภาพ
จึงต้องมีการเบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิผู้ประกันตน โดยที่สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลนี้พนักงานจะต้องจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ กรณีที่พนักงาน

ขยายอายุการท างานของแรงงานสูงอายุ 

สง่เสรมิใหม้ีการถ่ายทอดประสบการณจ์ากรุน่สูรุ่น่ 

สร้างวัฒนธรรมองค์การให้เห็นคุณค่าของแรงงานสูงอายุ 

ส่งเสริมให้แรงงานสูงอายไุด้เรียนรูแ้ละพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

สนับสนุนให้แรงงานสูงอายุให้มีการออมระยะยาว 

การวางนโยบายด้านสวัสดิการ
แรงงานสูงอายุ 
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เจ็บป่วยทั่วไปพนักงานสามารถเข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลตามที่ระบุไว้ในบัตรรับรองสิทธิ หรือเครือข่ายของ
สถานพยาบาลนั้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เว้นแต่มีความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกเช่นห้องผู้ป่วยพิเศษ 
กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินพนักงานสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิได้ทันที ส าหรับพนักงาน
ที่ไม่มีเงินส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลควรแสดงบัตรรับรองสิทธิต่อสถานพยาบาลก่อนเข้ารับการรักษาพยาบาลทุก
ครั้ง ส าหรับพนักงานที่มีเงินส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนได้จากส านักงาน
ประกันสังคม ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   1.1 ผู้ป่วยนอก ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง 
    1.1.1 ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 300 บาทต่อครั้ง 
    1.1.2 ค่าตรวจวิเคราะห์จ่ายเพิ่ม จากค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง 
    1.1.3 ค่าหัตถการแพทย์จ่ายเพิ่ม จากค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง 
   1.2 ผู้ป่วยใน ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง  
    1.2.1 ค่ารักษาพยาบาลไม่เกินวันละ 1,500 บาท 
    1.2.2 ค่าห้อง ค่าอาหาร ไม่เกินวันละ 700 บาท 
    1.2.3 ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มกรณีที่ต้องรักษาห้อง ICU ไม่เกินวันละ 2,000 บาท 
    1.2.4 กรณีผ่าตัดใหญ่ ไม่เกิน 2 ช่ัวโมง 8,000 บาท เกิน 2 ช่ัวโมง 14,000 บาท 
    1.2.5 CT Scan หรือ MRI 4,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ส าหรับกรณีอุบัติเหตุ ซึ่งไม่สามารถเข้ารับการรักษาตามกับสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ สามารถเข้ารับการ
รักษาพยาบาลกับสถานพยาบาลอื่นได้โดยส านักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่า รักษาพยาบาลเท่าที่จ าเป็น ใน
ระยะเวลาไม่เกิน 72 ช่ัวโมง ซึ่งมีเง่ือนไขเดียวกับกรณีฉุกเฉิน โดยพนักงานที่ประกันตน สามารถส ารองจ่ายค่า
รักษาพยาบาลไปก่อน และสามารถเบิกคืนได้จากส านักงานประกันสังคม  
   1.3 การเข้ารับการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลของรัฐ 
    1.3.1 ผู้ป่วยนอก จ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น 
    1.3.2 ผู้ป่วยใน จ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น ยกเว้นค่าห้อง ค่าอาหาร ไม่เกินวันละ 
700 บาทไม่จ ากัดจ านวนครั้ง 
   1.4 การเข้ารับการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลของเอกชน 
    1.4.1 จ่ายตามหลักเกณฑ์เดียวกับกรณีฉุกเฉิน แต่ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง 
 2. สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับแรงงานสูงอายุที่องค์การควรจัดให้ส าหรับพนักงานเพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและความสะดวกสบายในการปฏิบัติงาน โดยแต่ละองค์การจะจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบบุคลากรแรงงานสูงอายุ  ซึ่งมีประสบการณ์ในการท างานและมี
อ านาจการตัดสินใจ ได้แก่ อุปกรณ์ส านักงาน เครื่องแบบท่ีเหมาะสมต่อสรีระร่างกาย พร้อมทั้งให้ความปลอดภัยใน
การท างาน ห้องพักผ่อนมีเฟอร์นิเจอร์นุ่มปลอดภัย ไม่มีเหลี่ยมคม มีพื้นที่ไว้ส าหรับท ากิจกรรมผ่อนคลาย อ่าน
หนังสือ ดูทีวี นันทนาการและบันเทิง  
  3. โบนัสประจ าปีส าหรับแรงงานสูงอายุเป็นสวัสดิการที่มีผู้เขียนกล่าวถึงอย่างมากรองลงมาจากสิ่ง
อ านวยความสะดวกแต่โบนัสที่จะได้รับมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผลประกอบการขององค์การโดยองค์การจะมีการจ่าย
โบนัสประจ าปีให้เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินปีละ 2 ครั้งในช่วงเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปีโบนัสแรงงาน
สูงอายุท่ีว่านี้คือส่วนแบ่งจากผลประการ และของขวัญปีใหม่รวมถึงแพ็คเก็จทัวร์ช่วงวันหยุดส าหรับแรงงานสูงอายุ 
  4. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับแรงงานสูงอายุจัดตั้งขึ้นโดยมีการหักเงิน เพื่อสะสมและเงินท่ีองค์การ
สมทบเพื่อเป็นตัวช้ีวัดถึงความมั่นคงในช่วงบั้นปลายของชีวิตหลังวัยเกษียณ เมื่อแรงงานสูงอายุมีความประสงค์ที่
ต้องการลาออกจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะต้องเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและได้รับการตรวจสอบก่อนว่า
เงินทั้งหมดของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพนี้ได้เข้าเง่ือนไขการได้รับการยกเว้นภาษีแล้ว กรณีที่จะได้รับการยกเว้น
พนักงานจะต้องเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพเท่านั้นซึ่งปกติ
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แล้วเงินดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นภาษีทั้งหมดก็ต่อเมื่อสมาชิกออกจากงานโดยมีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ ส่วนกรณีที่
พนักงานมีความประสงค์ที่จะไม่รับเงินก้อนนี้ โดยคงเงินไว้ในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพต่อไปเป็นการส่งเสริมให้พนักงาน
ที่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมีการออมอย่างต่อเนื่องได้ 
  5. การดูแลสุขภาพอนามัยส าหรับแรงงานสูงอายุ องค์การเล็งเห็นถึงปัญหาสุขภาพของแรงงานสูงอายุ
โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพและมีการเพิ่มในส่วนของการตรวจสุขภาพประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง อีกท้ังยังมีการ
ส่งเสริมสุขภาพโดยมีการจัดสถานที่ออกก าลังกายส าหรับแรงงานสูงอายุ ซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพประจ า ไว้ส าหรับดูแล
สุขภาพด้วย  
 ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงได้สรุปข้อเสนอแนะการจัดสวัสดิการให้เหมาะสมต่อแรงงานสูงอายุ โดยเสนอดัง
ตารางที่ 4 สวัสดิการที่เหมาะสมต่อแรงงานสูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4 สวัสดิการที่เหมาะสมต่อแรงงานสูงอายุ 
 

ล าดับที ่
 

สวัสดิการที่เหมาะสมต่อ
แรงงานสูงอายุ 

รายละเอียด 

1 ประกันสังคม - ผู้ที่สามารถเบิกประกันสังคมได้จะต้องเป็นผู้ประกันตนซึ่ง
ผู้ประกันตนสามารถเบิกไดเ้ป็นกรณีตามพระราชบัญญตัิ
ประกันสังคม 2553 ยกเว้น กรณีคลอดบุตรและกรณีสงเคราะห์
บุตรที่มิอาจเบิกได ้

2 สิ่งอ านวยความสะดวก 
 

- อุปกรณ์ส านักงานท่ีมีความเหมาะสม เช่น คอมพิวเตอร์ที่มีขนาด
ตัวอักษรใหญ่ขึ้น โตะ๊ควรมีขนาดที่เหมาะสม ไม่ใหญ่และไม่เล็ก
เกินไป ส่วนเกา้อี้ควรเป็นเก้าอี้ท่ีรองรับสรีระผูสู้งอาย ุ
- เครื่องแบบท่ีเหมาะสมต่อสรรีะรา่งกาย ควรเป็นผา้ฝ้ายทีไ่ม่หนา
และบางเกินไป สามารถระบายอากาศไดด้ี  
- ห้องท างานให้อยู่ช้ันหนึ่งของส านักงานเพื่อลดการเกิดอุบัตเิหตุ
ระหว่างการเดินข้ึนลงบันได เพิ่มความปลอดภัยในการท างานโดย
การจัดเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบ  

  
ตารางที่ 4 สวัสดิการที่เหมาะสมต่อแรงงานสูงอายุ (ต่อ) 
  
 จากตารางที่ 4 คณะผู้จัดท าอธิบายว่า การจัดสวัสดิการของแรงงานสูงอายุที่มีศักยภาพในการท างาน 
สามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์การด้วยความเต็มใจ องค์การควรให้ความส าคัญในการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมต่อ
แรงงานสูงอายุ ซึ่งวิเคราะห์สวัสดิการที่เหมาะสมต่อแรงงานสูงอายุมี 5 สวัสดิการได้แก่ ประกันสังคม สิ่งอ านวย
ความสะดวก โบนัส กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และค่ารักษาพยาบาล ที่เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานไม่
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ว่าจะเป็นอุปกรณ์ส านักที่มีความเหมาะสม การมีเครื่องแบบที่เหมาะต่อสรีระร่างกาย รวมถึงความปลอดภัยในการ
ท างานและที่ส าคัญการมีมุมพักเบรกระหว่างการท างานเพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างผลงานที่มีคุณค่าและเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ 
 
บทสรุป 
 การเปลี่ยนแปลงของประชากรโลกที่เกิดขึ้นท าให้ โครงสร้างประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมไปถึง
ตลาดแรงงานที่มีแรงงานสูงอายุเพิ่มขึ้นมากกว่าแรงงานวัยหนุ่มสาวท าให้ขาดสมดุลของตลาดแรงงาน แรงงาน
สูงอายุจึงมีความส าคัญในก าลังแรงงานอยู่มาก ซึ่งแรงงานสูงอายุมีทักษะและประสบการณ์มาก งานบางงานต้อง
อาศัยความช านาญและประสบการณ์ในการท างานดังน้ันองค์การจึงต้องมีการวางก าหนดกฎเกณฑ์หรือข้อก าหนดให้
องค์การปฏิบัติงานโดยข้อก าหนดจะค านึงถึงสิทธิประโยชน์ความเป็นธรรมของแรงงานสูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้น
ไปและมีสัญชาติไทยมีการจัดสวัสดิการหรือสิ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้ได้รับความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นตัว
เงินและไม่ใช่ตัวเงินรวมถึงสิ่งของและเครื่องนุ่งห่มที่เอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ ที่ตอบสนองต่อความต้องการในการปฏิบัติงานของแรงงานสูงอายุเพื่อสามารถจูงใจให้แรงงานสูงอายุอยู่
ท างานต่อและสร้างประโยชน์ผลตอบแทนให้กับองค์การ ซึ่งการวางนโยบายที่เหมาะสมต่อแรงงานสูงอายุ โดยมีการ
ขยายอายุการท างานหากแรงงานสูงอายุยังสามารถปฏิบัติงานได้ สร้างวัฒนธรรมองค์การที่ดีให้ความเคารพนับถือ
สมศักดิ์ศรีซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมที่ดูแลกันจนกว่าจะท างานไม่ไหว สร้างรายได้เกิดการออมระยะยาว สามารถถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ที่มีให้รุ่นสู่รุ่นเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างแรงงานสูงอายุและแรงงานวัยหนุ่ มสาว 
เพื่อสามารถปรับตัวและท างานร่วมกันอย่างมีความสุข เมื่อก าหนดนโยบายที่เหมาะสมต่อแรงงานสูงอายุสามารถจูง

ล าดับ
ที ่

 
สวัสดิการที่เหมาะสมต่อ

แรงงานสูงอายุ 
 

รายละเอียด 

 

 

- มุมพักเบรกระหว่างการท างานหรือช่วงพักเที่ยง ใช้ห้องเดียวกับ
ห้องท างาน โดยมีการจดุมุมพักเบรกหรือมมุพักผ่อน ซึ่งมีการจดัสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่จ าเป็น เช่น มุมอ่านหนังสือ มุมชงน้ าชา
กาแฟ และมุมพักผ่อนไวส้ าหรับคลายเครียดหรือพักสายตาส าหรบั
แรงงานสูงอายุ มีโซฟาท่ีนุ่มไม่มเีหลี่ยม ทางเดินกว้างๆ มีราวจับ
ด้านข้าง 

3 โบนัสประจ าป ี
 

- ผลตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินเงินท่ีไดส้่วนแบ่งจากผลประกอบการใน
แต่ละป ี
- ผลตอบแทนท่ีไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ของขวัญปีใหม่ และแพ็คเกจทัวร์
ท่องเที่ยว 

4 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 

- เงินออมหลังเกษียณ ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษสี าหรับผู้ที่เป็น
สมาชิกอย่างน้อย 5 ปี เพ่ือเป็นตัวช้ีวัดถึงความมั่นคงในช่วงบั้น
ปลายของชีวิตหลังวัยเกษียณ  

5 การดูแลสุขภาพอนามัย 
 

- ตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง ส าหรบัพนักงาน
บุคคลในครอบครัวสิทธิในการตรวจสุขภาพปลีะ 1 ครั้ง 
- ส่งเสริมสุขภาพโดยมีการจดัสถานท่ีออกก าลังกายส าหรบั
แรงงานสูงอายุ เช่น อุปกรณ์ออกก าลังกายท่ีน้ าหนักและขนาด
เหมาะสมกับแรงงานสูงอาย ุ
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ใจให้แรงงานสูงอายุอยู่สร้างประโยชน์ให้กับองค์การต่อด้วยความเต็มใจ โดยนโยบายด้านสวัสดิการที่องค์การให้
ความส าคัญอย่างมากเพื่อท าให้พนักงานท่ีเป็นแรงงานสูงอายุท างานออกมาได้ดีคุ้มค่า การจัดสวัสดิการที่ดีควรสร้าง
ความสุขให้แก่แรงงานสูงอายุ ดังน้ันการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมต่อแรงงานสูงอายุในองค์การได้แก่ การจัดสวัสดิการ
ด้านประกันสังคม สิ่งอ านวยความสะดวก โบนัสประจ าปี กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และค่ารักษาพยาบาล สวัสดิก าร
เหล่านี้มีความเหมาะสมต่อแรงงานสูงอายุซึ่งหลายๆองค์การที่ประสบความส าเร็จได้มีการจัดสวัสดิการนี้ให้แก่
แรงงานสูงอายุ เพราะพวกเขาคือเบื้องหลังความส าเร็จ องค์การจะขับเคลื่อนหรือเดินหน้าต่อไปไม่ได้หากไม่มี
แรงงานสูงอายุที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนโยบายที่ส่งเสริมให้มีสวัสดิการต่อพนักงานแรงงานสูงอายุถือเป็นปัจจัยส าคัญ
และก าลังแรงใจอย่างหนึ่งที่ช่วยท าให้พนักงานแรงงานสูงอายุท างานได้อย่างมีความสุขและเป็นสิ่งที่อ านวยความ
สะดวกในการท างานอีกด้วย เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับองค์การได้อย่างคุ้มค่าและประสบผลส าเร็จ 
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