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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกลั่นกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกดิการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซบัซอนข้ึน  “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนือ้หาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงายแบบ
เปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

การสรางและขยายโอกาสการเขาถึงหลักประกัน
ทางสังคมขั้นพื้นฐานสําหรับผูสูงอายุ* 

บทนํา 

การสรางและขยายโอกาสในการเขาถึงหลักประกันทางสังคมข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูสูงอายุ
นับวามีความสําคัญและจําเปนดวยเหตุผลหลายประการ คือ 1) วัฒนธรรมไทยในการ
ยกยองนับถือและความกตัญูตอผูอาวุโส  2) การที่รัฐบาลหลายยุคสมัยมีนโยบาย
สงเสริมคณุภาพชีวิตของผูสูงอายอุยางตอเนื่อง  3) ประเทศไทยมีจํานวนและสัดสวน
ผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน  4) การประกาศใชพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 และแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  และ 5) การกําหนดกรอบ
ยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมสังคมไทยสูสังคมผูสูงอายุ (2550-2554)  

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติแผนการบริหารราชการ
แผนดินระยะ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) ซึ่งกําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่สอง: การพัฒนา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ ขอ จ. การเตรียมความพรอมแกสังคมเพื่อใหผูสูงอายุเปน
ทรัพยากรที่มีคุณคาของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีเปาหมายใหผูสูงอายุ
มีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ มีหลักประกันดานรายไดและคงความเปนทรัพยากรที่มี
คุณคา ทั้งนี้กระทรวงแรงงานไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพผูรับผิดชอบกลยุทธหลักดาน
การสรางและขยายโอกาสในการเขาถึงหลักประกันทางสังคมข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูสูงอายุ 
จึงไดดําเนินโครงการศึกษาการสรางและขยายโอกาสในการเขาถึงหลักประกันทางสังคม
ข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาและทบทวนองคความรู 

                                                        
*  สรุปจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเร่ือง “โครงการสรางและขยายโอกาสในการเขาถึงหลักประกัน

ทางสังคมขั้นพื้นฐานสําหรับผูสูงอายุ” ของ ดร. สราวุธ ไพฑูรยพงษ ผูเชี่ยวชาญอาวุโส 
(ผูอํานวยการโครงการ) ดร. ยงยุทธ แฉลมวงษ ผูอํานวยการวิจัยดานการพัฒนาแรงงาน 
(ผูอํานวยการโครงการรวม) โชติกา สุขรุจิ  สุปราณี เชยชม  มณฑินี จักรสิรินนท นักวิจัย
ฝายการวิจัยทรัพยากรมนุษยและพัฒนาสังคม  ดร. ธิดา อินทรโชติ ผูเชี่ยวชาญ  ชัยชนะ 
ศุภรัตนโภคา นักวิจัย ฝายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจสวนรวม  และกุลภรณ อันนานนท 
นักวิจัย สํานักงานประธานสถาบัน  โดยมี ดร. อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เปนที่ปรึกษาโครงการ 

   รายงานวิจัยน้ีเสนอตอสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
เม่ือเดือนธันวาคม 2549 
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รูปแบบ และแนวทางการสรางและขยายโอกาสในการเขาถึงหลักประกันทางสังคมข้ัน
พ้ืนฐานสําหรับผูสูงอายุ และ 2) เพื่อกําหนดนโยบายและแนวทาง/มาตรการในการ
สรางและขยายโอกาสในการเขาถึงหลักประกันทางสังคมข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูสูงอายทุี่
เหมาะสมกับประเทศไทย 

บทความนี้มุงพิจารณาหกประเด็นหลักดังตอไปนี้ 
1.  แนวคิดเกีย่วกับหลักประกันทางสังคมข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูสูงอายุ  
2.  การดําเนินการดานการสรางและขยายหลักประกันทางสังคมข้ันพ้ืนฐาน

สําหรับผูสูงอาย:ุ ประสบการณของไทยและประสบการณในตางประเทศ 
3.  ความตองการหลักประกันทางสังคมข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูสูงอาย ุ 
4.  ความสัมพันธระหวางการมีงานทําของผูสูงอายุกับความตองการหลักประกัน

ทางสังคมข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูสูงอายุ  
5.  คาใชจายในการจดัหลักประกันทางสังคมข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูสูงอาย ุ
6.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทาง/มาตรการในการสรางและขยายโอกาส

ในการเขาถึงหลักประกันทางสังคมข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูสูงอาย ุ

แนวคิดเก่ียวกับหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสําหรับผูสูงอายุ 

การศึกษานี้ถือวา ผูสูงอายุหมายถึงบุคคลอายุเกิน 60 ปบริบูรณข้ึนไปและมี
สัญชาติไทย (ตามนิยามในพระราชบัญญัติผูสูงอาย ุพ.ศ. 2546) และยึดพระราชบัญญัติ
เดียวกันนี้ประกอบกับแผนผูสงูอายุฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ตลอดจนกรอบยทุธศาสตร
การเตรียมความพรอมสังคมไทยสูสังคมผูสูงอายุ (2550-2554) เปนแนวทาง  การศึกษานี้
แยกหลักประกันสําหรับผูสูงอายุออกเปนสองสวนคือ หลักประกันดานรายได และ
หลักประกันทางสังคม โดยจะไมเนนพิจารณาเรื่องหลักประกันดานรายไดเนื่องจากไมได
อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน 

หลักประกันทางสังคมข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูสูงอายุสามารถจําแนกตามแนวทางของ
มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ออกไดเปนหลักประกันดานสุขภาพ 
หลักประกันดานการดูแลความเปนอยู หลักประกันดานที่อยูอาศัย หลักประกันดานการ
มีงานทํา และหลักประกันดานบริการสาธารณะตางๆ ซึ่งถือวาเปนสิทธิตามกฎหมาย
ของผูสูงอายุ 
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การดําเนินการดานการสรางและขยายหลักประกนัทางสังคม 
ข้ันพื้นฐานสําหรับผูสูงอายุ: ประสบการณของไทยและ
ประสบการณในตางประเทศ 

ในสวนนี้ไดประมวลสรุปผลการศึกษากฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน 
ตลอดจนการดําเนินงานดานการสรางและขยายหลักประกันทางสังคมขั้นพ้ืนฐานสําหรับ
ผูสูงอายุของทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ประสบการณของไทย 

ประเทศไทยมีการดําเนินงานดานผูสูงอายุมาตั้งแตป 2494 แตงานดานนโยบาย
และมาตรการที่สําคัญในยุคสมัยใหมปรากฏใหเห็นในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนหนึ่งของมาตรา 80 ที่กําหนดใหรัฐตองสงเคราะหคนชรา 
ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได 
ตามมาดวยแผนผูสูงอายุฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 
และแผนการบริหารราชการแผนดินระยะ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551)  

การศึกษาพบวา กอนการใชแผนการบริหารราชการแผนดินระยะ 4 ป  
(พ.ศ. 2548-2551) มีหนวยราชการหลายแหงทํางานดานหลักประกันทางสังคมสําหรับ
ผูสูงอายุแตขาดระบบการประสานงานที่ดี ดังนั้นแผนฯ ดังกลาวจึงกําหนดกรอบยุทธศาสตร
และกลยุทธหลักในการดําเนินการ  โดยแบงหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวกับกลยุทธหลัก
ดานการสรางและขยายโอกาสในการเขาถึงหลักประกันทางสังคมข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูสูงอายุ
ออกเปนหกหนวยงาน ไดแก  1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.)  
2) กระทรวงมหาดไทย (มท.)   3) กระทรวงการคลัง   4) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  
5) กระทรวงศึกษาธิการ และ 6) กระทรวงแรงงาน ซึ่งไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพกลยุทธ
หลักดังกลาว  และยังใหประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ที่มีบทบาทดานผูสูงอายุ ไดแก 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)   กรุงเทพมหานคร (กทม.)  และ 
สภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

คณะผูวิจัยไดวิเคราะหภาระงานของหนวยงานตางๆ ที่รับผิดชอบกลยุทธหลัก
ดานการสรางและขยายโอกาสในการเขาถึงหลักประกันทางสังคมข้ันพ้ืนฐานสําหรับ
ผูสูงอายุตามแผนการบริหารราชการแผนดินระยะ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) และประเมิน
ความพรอมของหนวยงานที่ใหบริการผูสูงอายุตามกรอบแนวคิดเรื่อง “ทรัพยากรในการ
บริหาร” (administrative resources) โดยแบงทรัพยากรในการบริหารเปนสี่ประเภท ไดแก 
การบริหารจัดการ กําลังคน วัสดุอุปกรณ และการเงิน  
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การวิเคราะหและประเมินดังกลาวจากการสัมภาษณผูมีบทบาทสําคัญตอภาระ
งานและนโยบายดานผูสูงอายุของหนวยงานที่เกี่ยวของพบวา ปญหาสําคัญที่เกือบทุก
หนวยงานตองเผชิญคือปญหางบประมาณและกําลังคนที่มีอยูไมเพียงพอกับภาระงานที่
จะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 รวมทั้งมีปญหาที่เกิดจากการ
ถายโอนภาระงานดานผูสูงอายุจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบ จึงขาดความพรอมในดานงบประมาณและ
ขาดแคลนกําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยที่ผานมาหลายหนวยงานไดแกปญหานี้
โดยการทํางานรวมกันในเชิงบูรณาการไปบางแลว  แตยังไมมีการรวมมือกันอยางเปน
รูปธรรม และไมมีการกําหนดหนวยงานเจาภาพอยางชัดเจน  

ประสบการณในตางประเทศ 

ในสวนนี้ไดประมวลสรุปรูปแบบหลักประกันทางสังคมข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูสูงอายุ
ของประเทศสิงคโปร  มาเลเซีย  ญี่ปุน  และเกาหลี   เนื่องจากประเทศเหลานี้มีสัดสวน
ประชากรผูสูงอายุสูงทั้งยังมีนโยบายและประสบการณดานผูสูงอายุมาอยางยาวนาน 
โดยไดทบทวนเรื่องหลักประกันดานรายได สุขภาพ การดูแลระยะยาว และที่อยูอาศัย  

ในภาพรวมพบวาประเทศเหลานี้ใชการออมแบบตางๆ เปนพ้ืนฐานสําคัญของ
หลักประกันดานรายได เชน สิงคโปรมีนโยบายใหผูมีรายไดประจําเตรียมความพรอม
สําหรับวัยสูงอายุดวยการสรางหลักประกันดานรายไดโดยการสมทบเงินออมกับกองทุน
สํารองเล้ียงชีพสวนกลาง (central provident fund: CPF) ซึ่งระบุอัตราการสมทบเงินออม
ตามชวงอายุและเงินเดือน เงินออมสวนบุคคลนี้ใชสําหรับคาใชจายที่จําเปนและเพ่ือวัย
เกษียณอายุ โดยสวนหนึ่งจะเปนเงินออมสําหรับคารักษาพยาบาลเนื่องจากรัฐบาลไม
ตองการใชนโยบายแบบรัฐสวัสดิการในการชวยเหลือผูสูงอายุและจะใหเงินชวยเหลือ
เทาที่จําเปน นอกจากนี้สิงคโปรยังเนนความรวมมือกับชุมชนและครอบครัวในการดูแล
ผูสูงอายุ เชน มีนโยบายดานที่อยูอาศัยที่สนับสนุนใหผูสูงอายุอาศัยอยูกับครอบครัว
หรืออาศัยอยูในละแวกใกลเคียงกัน 

มาเลเซียมีหลักประกันดานรายไดที่คลายกับสิงคโปร คือการออมแบบระบุเงินออม
กับกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจาง (employees provident fund: EPF) โดยใหนายจาง
และลูกจางสงเงินสมทบในอัตราตายตัวเพ่ือแบงเก็บสะสมในบัญชีตามอัตราที่ระบุไว 
สําหรับหลักประกันดานสุขภาพนั้นจะเนนเรื่องการสงเสริมสุขภาพ มีการสนับสนุนดาน
บริการสุขภาพระดับชุมชน เชน การฝกอบรมบุคลากรดานผูสูงอายุ การตรวจสุขภาพ 
การรณรงคเพ่ือปองกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตลอดจนการใหความรูดาน
การออกกําลังกายและอาหารที่เหมาะสม สําหรับดานการรักษาพยาบาล ผูสูงอายุสวนใหญ
ยังคงตองรับผิดชอบคาใชจายเอง ถาเคยเปนขาราชการจะสามารถเบิกไดบางสวน และ
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รัฐจะใหการชวยเหลือเฉพาะผูไมสามารถจายคารักษาพยาบาลบางรายตามความจําเปน 
ในดานการดูแลระยะยาวและที่อยูอาศัยนั้นจะเนนใหผูสูงอายุอาศัยอยูกับครอบครัวและ
ชุมชน  

ผูสูงอายุในญี่ปุนมีหลักประกันดานรายไดจากประกันบํานาญแหงชาติที่ระบุ
ประโยชนทดแทนแบบตายตัว และประกันบํานาญลูกจางซึ่งระบุประโยชนทดแทนตาม
เงินได นอกจากนี้ญี่ปุนยังไดเริ่มใชระบบประกันการดูแลระยะยาวมาตั้งแตป 2543 โดย
ใชเงินจากภาษีและการสมทบจากผูประกันตนและนายจาง การดูแลระยะยาวจะมีทั้ง
บริการที่บาน เชน การดูแลสุขภาพที่บาน การฟนฟูสุขภาพ และการดูแลที่รับผูสูงอายุ
ไปอยูในบานพักหรือศูนยดูแลซึ่งผูใชบริการตองรับผิดชอบคาใชจายบางสวน  

เกาหลีมีหลักประกันดานรายไดจากโครงการบํานาญแหงชาติซึ่งเปนการออม
ภาคบังคับแบบระบุประโยชนทดแทน มีกฎหมายแรงงานที่ระบุใหลูกจางไดรับเงินเดือน
เพ่ิมหนึ่งเดือนเมื่อทํางานครบหนึ่งปโดยจะรับเงินนี้เมื่อเกษียณหรือออกจากงานก็ได 
ตลอดจนมีหลักประกันดานการดูแลระยะยาวและที่อยูอาศัยที่รัฐจัดใหสําหรับผูสูงอายุที่
ยากจนหรือดอยโอกาส ในชุมชนจะมีกิจกรรมมากมายสําหรับผูสูงอายุทั้งการตรวจ
สุขภาพ และการทํากิจกรรมรวมกับชมรม เกาหลีสนับสนุนใหผูสูงอายุมีงานทําโดยมี
บริการจัดหางานสําหรับผูมีอายุระหวาง 55-64 ป และมีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานที่
มีคนงานตั้งแต 300 คนข้ึนไปตองจางผูสูงอายุเขาทํางานไมนอยกวารอยละ 3 ของจํานวน
คนงานทั้งหมด  

ความตองการหลักประกนัทางสังคมขั้นพื้นฐานสําหรับผูสูงอายุ 

โครงการนี้ไดศึกษาความตองการหลักประกันทางสังคมข้ันพ้ืนฐานสําหรับ
ผูสูงอายุดวยวิธีระดมสมองกลุมผูสูงอายุ (focus group) ในสามจังหวัด ไดแก กรุงเทพฯ 
นครปฐม และนครราชสีมา ซึ่งทําใหไดขอมูลเชิงคุณภาพที่ทันสมัย และเสริมดวย
การศึกษาเชิงปริมาณเพ่ือใหการศึกษามีความแมนยํามากขึ้น โดยสํารวจกลุมตัวอยาง
ดวยแบบสอบถามจํานวน 150 ชุดในบางพื้นที่เพ่ิมเติม กลุมเปาหมายที่ใชเปนตัวอยาง
ในการศึกษาแบงออกเปนสองกลุมใหญ คือ ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในสถานสงเคราะหและ
ผูสูงอายุที่อาศัยอยูกับครอบครัวหรือชุมชน ซึ่งไดแบงเปนกลุมผูสูงอายุทั่วไปที่อาจมีฐานะ
หรือพอมีพอกินและกลุมผูสูงอายุยากจนเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความตองการหลักประกัน 
และไดแบงพ้ืนที่ของการศึกษาออกเปนเขตเมือง (ในเขตเทศบาล) และชนบท (นอกเขต
เทศบาล)   สําหรับการศึกษากลุมผูสูงอายุที่อาศัยอยูกับครอบครัวหรือชุมชนในจังหวัด
นครปฐมและนครราชสีมา  (โปรดดูรายละเอียดของวิธีการเก็บขอมูลและกลุมตัวอยาง
ตามจังหวัดเปาหมายไดจากตารางที่ 5.4 ของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ)  
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ผลการศึกษาพบขอมูลที่นาสนใจหลายประการ กลาวคือ กลุมผูสูงอายุใน 
สถานสงเคราะหของรัฐประเมินตนเองวามีคุณภาพชีวิตดีกวาเมื่อยังมิไดเขาไปอยูใน
สถานสงเคราะห  สวนใหญสนใจการออกกําลังกาย  และประสงคใหรัฐขยายบริการ 
สถานสงเคราะหเพ่ือชวยเหลือผูสูงอายุอื่นๆ ที่ประสบความเดือดรอนเชนเดียวกันเพ่ิมข้ึน 
นอกจากนี้มีผูสูงอายุเพียงสวนนอยที่สนใจกิจกรรมดานการประกอบอาชีพ และปญหาที่
พบในสถานสงเคราะหคนชราทุกแหงที่สํารวจคือการขาดแคลนเจาหนาที่ที่มีความ
ชํานาญตามความตองการของผูสูงอายุ เชน พยาบาล นักกายภาพบําบัด  

สําหรับกลุมผูสูงอายุที่อาศยัอยูกับครอบครัวและชมุชนพบวา ในสวนความตองการ
ดานสุขอนามัยนัน้ ผูอาศยัอยูในเขตเทศบาลตองการใหรัฐชวยจัดสถานที่ออกกําลังกาย
ที่อยูใกลชุมชนของตนเอง สวัสดิการดานการรักษาพยาบาลที่ผูสูงอายุตองการมากที่สุด
คือหนวยบริการสุขภาพเยี่ยมบาน รองลงมาคือตองการใหจัดต้ังคลินิกผูสูงอายแุละศูนย
เอนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน และยังตองการความชวยเหลือเรื่องคารกัษาพยาบาล
เปนกรณีพิเศษอีกดวย โดยสวนใหญตองการเขารวมโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
(โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค)  และพบวา ผูสูงอายุในชนบทไมสามารถเขาถึงบริการ
สาธารณสุข  

ในดานความตองการใหไดรับการดูแลพบวา ผูสูงอายุตองการความชวยเหลือ
ทางการเงินมากที่สุด ไมวาจะมีฐานะดีหรือไมก็ตาม ผูสูงอายุกวารอยละ 50 ทั้งในเมือง
และในชนบทมีรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต และยังตองการใหรัฐขยายโอกาสรับ
เบ้ียยังชีพใหครอบคลุมจํานวนผูสูงอายุที่ยากไรและคนพิการ และผูสูงอายุสวนใหญ
ตองการใหมีศนูยบริการทางสังคมผูสูงอายุทีอ่ยูใกลเคียงกับชุมชนของตนเอง  

สําหรับความตองการดานที่อยูอาศัยพบวา ผูสูงอายุสวนใหญทั้งในเขตเมือง
และชนบทมีความพึงพอใจกับสภาพที่อยูอาศัยของตนเองและตองการอยูกับครอบครัว
ของตนเองมากที่สุด มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่ตองการอยูในสถานสงเคราะหคนชรา 
อยางไรก็ตาม ผูสูงอายุเกือบครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางที่ศึกษายังมีความตองการสวสัดกิาร
ที่อยูอาศัยในอนาคต โดยตองการใหรัฐจัดสวัสดิการดานที่อยูอาศัยประเภทสถานสงเคราะห
คนชราของรัฐ  

ในดานความตองการทํางานพบวา ความตองการทํางานหลังเกษียณ (อายุ 60 ป
ข้ึนไป) ระหวางผูสูงอายุในเขตเมืองและชนบทมีความแตกตางกันพอสมควร กลาวคือ
ผูสูงอายุในชนบทตองการทํางานมากกวาผูสูงอายุในเมือง เนื่องจากตองหารายไดเล้ียง
ตนเองและครอบครัว (ผูสูงอายุยากจนเกือบทั้งหมดที่สํารวจใหเหตุผลในเรื่องนี้มากที่สุด) 
ผูสูงอายุในเขตเมืองและชนบทตองการทํางานลักษณะเดียวกันคือเปนงานที่ทําเพียง
บางชวงเวลาหรืองานอิสระ และไมตองใชแรงงานมาก โดยถามีอายุ 60-69 ปควรทํางาน
วันละ 3-4 ช่ัวโมง หรือ 21-28 ช่ัวโมงตอสัปดาห ผูสูงอายุยากจนสวนใหญตองการใหรัฐ
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สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพมากที่สุด รองลงมาคือตองการใหรัฐหางานใหทํา 
แตสวนใหญของผูสูงอายุที่มีฐานะพอมีพอกินหรือฐานะดียังไมตองการความชวยเหลือ
ดานการประกอบอาชีพ  

สําหรับความตองการมีสวนรวม (บทบาททางสังคม) พบวา สวนใหญของ
ผูสูงอายุทีม่ีฐานะพอมีพอกนิหรอืมฐีานะดเีปนสมาชกิกลุมหรือชมรมผูสูงอายุ ซึง่แตกตาง
จากผูสูงอายยุากจนที่ไมมีโอกาสและไมสนใจเขารวมกลุมและรวมกจิกรรมของชมุชน 

ในดานความตองการรับรูขาวสารพบวา ผูสูงอายุใหความสนใจขอมูลขาวสาร
ประเภทการเมืองและศาสนามากทีสุ่ด และมีขอนาสังเกตวาการรับรูขอมูลขาวสารดาน
กฎหมายเกี่ยวกับผูสูงอายุ (เชน พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546) มีนอยมาก  
นอกจากนี้มผีูสูงอายุจํานวนมากอานหนังสือไมออก มีปญหาดานสายตาและการไดยิน 
ซึ่งเปนอุปสรรคสาํคัญในการเขาถงึขอมูลขาวสาร  

ความสัมพันธระหวางการมีงานทําของผูสูงอายุกับ 
ความตองการหลักประกนัทางสังคมขั้นพื้นฐานสําหรับผูสูงอายุ 

การศึกษาความสัมพันธระหวางการมีงานทําของผูสูงอายุกับความตองการ
หลักประกันทางสังคมขั้นพ้ืนฐานสําหรับผูสูงอายุโดยใชขอมูลการสํารวจประชากร
ผูสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2546 พบวา ผูสูงอายุที่ทํางานมีความตองการหลักประกัน
สูงกวาผูสูงอายุที่ไมทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยมีรายละเอียดความตองการ
หลักประกันแตละประเภทดังตอไปนี้ 

1.  ผูสูงอายุที่ทํางานมีความตองการศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ/ศูนยบริการ
ผูสูงอายุในวัดชุมชนสูงกวาผูสูงอายุที่ไมทํางาน 1.00 เทา  

2.  ผูสูงอายุที่ทํางานมีความตองการบัตรประจําตัวผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไปสูงกวา
ผูสูงอายุทีไ่มทํางาน 1.00 เทา 

3.  ผูสูงอายุที่ทํางานมีความตองการบัตรสุขภาพเพ่ือลดหยอนคารักษาพยาบาล
สูงกวาผูสูงอายุที่ไมทํางาน 1.02 เทา 

4.  ผูสูงอายุที่ทํางานมีความตองการการขอรับเบ้ียยังชีพจากทางราชการสูงกวา
ผูสูงอายุที่ไมทํางาน 1.01 เทา 

5.  ผูสูงอายุทีท่ํางานมีความตองการเขารวมโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคสูงกวา
ผูสูงอายุทีไ่มทํางาน 1.10 เทา 

6.  ผูสูงอายุที่ทํางานมีความตองการหนวยบริการสุขภาพเยี่ยมบานสูงกวา
ผูสูงอายุที่ไมทํางาน 1.00 เทา 

7.  ผูสูงอายุที่ทํางานมีความตองการลดหยอนคาโดยสารรถไฟใหแกผูสูงอายุสูง
กวาผูสูงอายุที่ไมทํางาน 1.02 เทา 



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 50  
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คาใชจายในการจัดหลักประกันทางสงัคมขั้นพื้นฐาน 
สําหรับผูสูงอายุ 

การศึกษานี้ไดคํานวณคาใชจายเบื้องตนในการจัดหลักประกันทางสังคมข้ันพ้ืนฐาน
สําหรับผูสูงอายุในรูปแบบตางๆ สรุปตนทุนของการจัดหลักประกันไดดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1  ตนทุนของการจัดหลักประกันทางสังคมข้ันพื้นฐานสําหรับผูสูงอาย ุ

หลักประกัน คาใชจายเฉล่ีย
ตอหัว (บาท) 

จํานวนผูใช
สิทธิ (คน) 

คาใชจาย 
(ลานบาท) 

หนวยงานที่
เก่ียวของ 

แหลงที่มา
ของเงิน 

คาใชจายของรัฐดานสุขภาพสําหรับ
ผูสูงอายุ (ป 2550)  18,020   1,970,520   35,509  

สปสช./
กรมบัญชีกลาง/สธ. งบฯ รัฐ 

คาใชจายดานการตรวจสุขภาพ
สําหรับผูสูงอายุ (ป 2550)1  622    2,533,680   1,576  

สปสช./
กรมบัญชีกลาง/สธ. งบฯ รัฐ 

คาใชจายดานคาตอบแทนผูดูแล
ผูสูงอายุที่บาน (ป 2550)   36,000      22,349   805  

พม./มท./อบต./
ชมรม ผส.2 

งบฯ รัฐ/
เอกชน 

คาใชจายดานเบี้ยยังชีพคนละ  
300 บาทตอเดือน (ป 2550)  3,600   1,500,000   5,400  กปท.3 งบฯ รัฐ 
ยกเวนเงินไดพึงประเมินไมเกิน 
190,000 บาท แกผูมีอายุ 65 ปขึ้นไป4  13,442   89,271   1,200  กรมสรรพากร งบฯ รัฐ 
คาใชจายดานสถานสงเคราะหคนชรา
ของรัฐ (ป 2550)  357,369   3,130   1,119  กปท./พม./กทม. งบฯ รัฐ 
คาใชจายดานศูนยบริการทางสังคม
ผูสูงอายุของรัฐ (ป 2550)  689  258,060   118  กปท./พม.  งบฯ รัฐ 
โครงการของสํานักสงเสริมและพิทักษ
ผูสูงอายุ (สทส.) (ป 2549)    142  สทส. งบฯ รัฐ 
ลดคาโดยสารรถ ขสมก. 50% แกผูมี
อายุ 60 ปขึ้นไป 3-7 บาท/เที่ยว   ขสมก.5 งบฯ รัฐ 
ลดคาโดยสารรถไฟฟาใตดิน 50% แก
ผูมีอายุ 60 ปขึ้นไป 7-19 บาท/เที่ยว   รฟม.6 งบฯ รัฐ 
ยกเวนคาบริการเขาชมอุทยาน
แหงชาติทุกแหงใหแกผูสูงอายุ 20-80 บาท/ครั้ง   

กรมอุทยาน
แหงชาติฯ7 งบฯ รัฐ 

หมายเหต ุ 1 กําหนดใหตรวจสุขภาพผูสูงอายุที่ไมปวยสองปตอหน่ึงครั้ง (ผูสูงอายุที่ปวยไดรับการดูแลรักษาจาก
แพทยอยูแลว จึงไมตองตรวจสุขภาพอีก) ดังน้ันจํานวนผูใชสิทธิรับการตรวจสุขภาพในที่น้ีจึงนอย
กวาที่ประมาณการไดจริงครึ่งหน่ึง เน่ืองจากเปนการคํานวณคาใชจายสําหรับป 2550 เพียงปเดียว 

2 อบต. หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล และ ชมรม ผส. หมายถึง ชมรมผูสูงอายุ 
3 กปท. หมายถึง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
4 ไดมีการออกกฎหมายยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดพงึประเมินสูงสุดไมเกิน 190,000 บาทของบุคคล
ธรรมดาอายุ 65 ปข้ึนไป โดยไมตองนํามารวมคํานวณเพื่อชําระภาษีตั้งแตปภาษี 2548 เปนตนไป 

5 ขสมก. หมายถึง องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
6 รฟม. หมายถึง การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
7 กรมอุทยานแหงชาติฯ หมายถึง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

ที่มา  รวบรวมจากขอมูลในบทที่ 7 ของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 50 
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทาง/มาตรการในการสรางและ
ขยายโอกาสในการเขาถึงหลักประกันทางสังคมขัน้พื้นฐาน
สําหรับผูสูงอายุ 

ผลการศึกษาทั้งหมดทําใหทราบปญหาของผูสูงอายุที่ตองการแกไขรวมทั้งการ
บริหารงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ  ขณะเดียวกันจําเปนตองจัดทําขอเสนอแนะเชิง
นโยบายและแนวทาง/มาตรการในการสรางและขยายโอกาสในการเขาถึงหลักประกัน
ทางสังคมข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูสูงอายุเพ่ือเตรียมความพรอมใหผูสูงอายุสามารถใชชีวิต
บ้ันปลายไดอยางมีความสุขตามอัตภาพ  

ขอเสนอแนะเชงินโยบาย 

1. กอนวัยสูงอาย ุ

ในป 2548 ประเทศไทยมีประชากร 64.7 ลานคน เปนผูอยูในวัยสูงอายุ 6.69 
ลานคน ผูอยูในวัยแรงงาน 43.2 ลานคน ผูมีงานทําประมาณ 13 ลานคนไดรับการ
คุมครองดานรายไดเมือ่เขาสูวัยเกษียณอายุ โดยเฉพาะขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
และลูกจางเอกชนภายใตการประกันสังคม ซึ่งทําใหเกิดความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต
พอสมควรแมจะตองใชชีวิตโดยลําพังหรืออยูกับคูสมรสโดยไมมีบุตรก็ตาม  

สวนใหญของประชากรวัยแรงงานอีกประมาณ 22-23 ลานคนไมสามารถซื้อ
ประกันชีวิตแบบออมทรัพยหรอืมเีงินออมเพียงพอสาํหรับการใชจายในวัยสงูอาย ุ  ดังนั้น
จึงจําเปนตองหามาตรการทีจ่ะชวยเหลือแรงงานกลุมนี้ซึง่อาจกระทําไดหลายทาง กลาวคือ  

ก)  ขยายการคุมครองของการประกันสังคมใหมีขอบเขตครอบคลุมแรงงานใน
ภาคเกษตรกรรมหรืออาชีพอิสระอื่นๆ ซึ่งทางสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
กําลังศึกษาเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการขยายการคุมครองดังกลาวอยูแลว  

ข)  สรางระบบบําเหน็จ/บํานาญสําหรับแรงงานนอกระบบซึ่งมักอาศัยอยูตาม
ชุมชนตางๆ โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง รวมกับมูลนิธิสาธารณสุข
แหงชาติกําลังแสวงหารูปแบบที่เหมาะสมในการดําเนินการอยู ทั้งนี้ไดเนนเรื่องการจัดการ
กลุมออมทรัพยของชุมชนตางๆ ซึ่งกระจายอยูทั่วประเทศใหสามารถจัดสวัสดิการแก
ประชาชนกลุมนี้ทั้งในปจจุบันและเม่ือเขาสูวัยสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อศึกษา
อยางรอบคอบแลวควรดําเนินการตอไปอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีชุมชนที่เปนตัวอยาง
ความสําเร็จของภารกิจนี้อยูแลวเปนจํานวนมาก  

ค)  รัฐบาลตองพัฒนาเศรษฐกิจใหเจรญิเติบโตทั่วประเทศ มิใชกระจุกตัวอยูแต
เพียงในเมอืงใหญเทานั้น  หากดําเนินการไดเชนนี้ก็จะเปนการ “ยิงปนนัดเดียวไดนก
สองตัว” กลาวคือ นอกจากจะเปนการลดคาครองชีพจากการเดินทางไปทํางานและใช
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ชีวิตในเมอืงใหญซึ่งอยูหางไกลภมูลํิาเนาเดิมแลว ยังสามารถลดจํานวนครัวเรือน “รุน
กระโดด” ที่มแีตผูสูงอายุอาศยัอยูกบัรุนหลาน เหลน การที่ประชาชนสามารถอยูกับถิ่นฐาน
ทําใหครอบครัวอบอุนข้ึนและลดปญหาสังคมตางๆ ได  นอกจากนี้ จะตองสงเสริมให 
ทุกครอบครัวและบุคคลเห็นความสําคัญของการออมโดยยึดหลัก “รายได – การออม = 
รายจาย” กลาวคือ ตองวางแผนดานการออมกอนเสมอ เมื่อนําเงินออมไปหักจากรายได
แลว สวนที่เหลือจึงคอยนําไปใชจาย 

2. วัยสูงอาย ุ

ในป 2548 ประเทศไทยมีผูสูงอายุประมาณ 6.7 ลานคนและจะเพิ่มเปน 13.5 
ลานคนในอีกราว 20 ปขางหนา การสรางและขยายโอกาสในการเขาถึงหลักประกันทาง
สังคมข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูสูงอายุที่ควรใหความสําคัญเปนพิเศษคือการจัดกิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพ (เชน ปองกันการเจ็บปวย) ใหแกผูสูงอายุที่พอชวยเหลือตนเองไดให
ครอบคลุมถึงระดับชุมชนและครอบครัวทั่วประเทศ 

นอกจากนี้ ควรดแูลกลุมผูสูงอายทุี่ตองการความชวยเหลือสี่ดานตอไปนี้ ไดแก 
1) การบริการดานสุขภาพ 2) การดูแลผูสูงอายุ 3) การอยูอาศยั และ 4) การทํางาน โดย
จะกลาวถึงรูปแบบการดูแลดังกลาวในหัวขอถัดไป 

แนวทาง/มาตรการในการสรางและขยายโอกาสในการเขาถึงหลักประกัน 
ทางสังคมข้ันพื้นฐานสําหรับผูสูงอาย ุ

การศึกษานี้นําเสนอแนวทาง/มาตรการดังกลาวโดยแบงตามหลักประกันทาง
สังคมข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูสูงอายุสี่ดาน  ไดแก  1) การบริการดานสุขภาพ  2) การดูแล
ผูสูงอายุ  3) การอยูอาศัย  และ 4) การทํางาน   ทั้งนี้ไดยกเวนดานบริการสาธารณะ
สําหรับผูสูงอายุเนื่องจากคณะวิจัยเห็นวาแนวทางที่พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 
กําหนดไวนับวาเปนจุดเริ่มตนที่ดีและไดมีการดําเนินการตามแนวทางนี้อยูแลว  

ขอสรุปของแนวทาง/มาตรการดังกลาวทั้งสี่ดานมีดังนี ้

1.  การใหบริการดานสุขภาพ  

แบงออกไดเปนสองกลุมใหญ โดยกลุมแรกเปนกลุมที่ยังชวยเหลือตนเองได 
จุดเนนของรูปแบบที่เหมาะสมจึงเปนเรื่องของการเสริมสรางสุขภาพและปองกันโรค
เพ่ือใหผูสูงอายุคงสุขภาพที่ดีไวใหนานที่สุดดวยการใหผูสูงอายุไดออกกําลังกายใน
สถานที่ที่เหมาะสม เชน ศูนยสุขภาพของชุมชนหรือลานสุขภาพ กรณีเจ็บปวยให
สามารถรับบริการไดที่คลินิกผูสูงอายุซึ่งจัดไวเปนพิเศษในโรงพยาบาล สวนกลุมที่สอง
เปนผูสูงอายุที่มีสุขภาพไมดีและตองการความชวยเหลือในการรักษาพยาบาล เมื่อ
เจ็บปวยควรเริ่มรับการรักษาพยาบาลที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลใกลบานกอน 
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หากจําเปนอาจตองนําสงสถานพยาบาลในระดับที่สูงข้ึนไป ถาตองพักฟนก็ตองจัดที่พักพิง
ให และใหจัดการฟนฟูสุขภาพแกผูปวยเรื้อรัง  เมื่อเขาสูระยะสุดทายของชีวิตควรให
ผูสูงอายุอยูกับครอบครัวหรือศูนยดูแลเฉพาะของชุมชน โดยใหจัดบริการดานสุขภาพ
เขาถึงที่พักอาศัยพรอมทั้งจัดบริการอาสาสมัครชวยดูแลอยางตอเนื่อง 

นอกจากนี้ หากผูสูงอายุมฐีานะยากจนก็ยอมตองการความชวยเหลือมากกวา
กรณีปกติ ตองมัน่ใจวาไดสนับสนนุใหผูสูงอายเุหลานี้ไดรับปจจยัสี่ครบถวนทุกคน และ
เมื่อตองเดินทางไปสถานพยาบาล ควรจัดยานพาหนะรับ-สงใหโดยไมเสียคาใชจาย 

2.  การดูแลผูสูงอาย ุ 

รูปแบบที่ดีที่สุดคือการใหผูสูงอายุอยูที่บานกับครอบครัวตามความตองการของ
ผูสูงอายุสวนใหญ สวนกลุมผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้งหรือไรที่พ่ึงก็จําเปนตองอาศัยสวัสดิการ
ของรัฐในรูปแบบของศูนยสงเคราะหคนชรา  ทั้งนี้ใหจัดแบงผูสูงอายุออกเปนกลุมที่
ชวยเหลือตนเองไดและกลุมที่ชวยเหลือตนเองไมไดหรือเกือบไมได หากพักที่บาน 
ก็จําเปนตองฝกอบรมผูดูแลในบานใหเขาใจวิธีการดูแลอยางถูกตองและทั่วถึง ชุมชนเอง
ก็ตองประสานกับทุกฝายในการจัดต้ังศูนยบริการเอนกประสงคเพ่ือใหการดูแลผูสูงอายุ 
และควรสนับสนุนใหสถานสงเคราะหคนชรามีขีดความสามารถมากพอที่จะรองรับ
ผูสูงอายุยากจนที่ถูกทอดทิ้งไดอยางทั่วถึง  

การดูแลผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไมไดนับเปนเรื่องใหญและเปนภาระอยางมาก
ตอครอบครัวซึ่งตองคอยดูแลอยางใกลชิด ทั้งนี้ควรใหอาสาสมัครที่ชุมชนเปนผูสนับสนุน
เขาไปชวยดูแล (และควรระดมอาสาสมัครนี้ใหไดจํานวนมากที่สุด) นอกจากนี้ยังควรจัด
ใหมีบริการครบวงจรแกผูสูงอายุผานเครือขายหรือชมรมผูสูงอายุ และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  

3. การอยูอาศยั  

นับเปนเรื่องที่สมัพันธกับเรื่องการดูแลผูสูงอายอุยางมาก กลาวคือ ควรจัดให
ผูสูงอายุไดอยูอาศัยตามลําดับความสําคัญหาประการตอไปนี้ 1) การอยูอาศยักับครอบครัว
ที่มีบุตรหลาน (extended family)  2) การอยูตามลําพังโดยมีบุตรหลานเยี่ยมเยียนอยาง
สม่ําเสมอ 3) การอยูกับบุตรหลานที่ยังไมบรรลุนติิภาวะโดยมีอาสาสมัครหรือเจาหนาที่
ของรัฐเยี่ยมเยียนอยางสม่ําเสมอ 4) การอยูในสถานสงเคราะหของเอกชน และ 5) การ
อยูในสถานสงเคราะหของรัฐ ทัง้นี้ใหมีมาตรการสนับสนุนการจัดการดานการอยูอาศัย
ตามลําดับความสําคัญนี้ดวย 

ในลําดับที่หนึ่ง รัฐควรสงเสริมใหผูสูงอายุไดอยูอาศัยกับครอบครัวที่มีบุตรหลาน
โดยใชมาตรการตางๆ ทั้งทางเศรษฐกิจและสงัคม เชน การรณรงคใหประชาชนเห็นคุณคา
ของการอยูรวมกับผูสูงอายุ (ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยอาจ
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รวมกับกระทรวงวัฒนธรรม วัด และประชาสังคมในการรณรงค) แตการที่ผูสูงอายอุยู
รวมกับบุตรหลานจะทําใหเกิดตนทุนทั้งทางตรงและทางออม เชน การดูแลปรนนบัิติ 
อาหารการกิน การจัดพ้ืนที่อยูอาศัย ฯลฯ ซึ่งรัฐอาจชวยลดภาระในสวนนี้ไดโดยใหขอมูล
และความสะดวกดานการดูแล จัดอาสาสมัครที่มคีุณภาพและไววางใจไดไปเยีย่มเยียน
อยางเปนระบบ เชน มีตารางการเยี่ยมที่ชัดเจน  

ในลําดับที่สอง กรณีผูสูงอายุไมสะดวกที่จะอยูรวมกับบุตรหลานดวยสาเหตุตางๆ 
เชน มีสถานที่จํากัดคับแคบ สภาพแวดลอมทางครอบครัวไมเหมาะสม รัฐอาจใชวิธีการ
ของสิงคโปรที่จูงใจใหผูสูงอายุแยกไปอยูเองตามลําพังโดยมีบุตรหลานคอยไปดูแลอยาง
สม่ําเสมอ เสริมดวยการดูแลจากหนวยงานอาสาสมัครในชุมชน 

ทั้งในลําดับที่หนึ่งและสอง รัฐจะลดหยอนภาษีใหบุตรที่ ดูแลบิดามารดา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในลําดับที่สอง รัฐจะติดตามตรวจสอบผูที่ขอลดหยอนภาษีกรณดูีแล
บิดามารดาที่พํานักอยูคนละแหงวาไดดูแลจริงหรอืไม หากไมไดดูแลจริงอาจมีโทษตาม
กฎหมายฐานแจงความเท็จ  

สําหรับลําดับที่สาม ควรจัดใหมีเจาหนาที่ของรัฐและอาสาสมัครที่มีคุณภาพและ
ไววางใจไดไปเยี่ยมเยียนผูสูงอายุที่อยูกับบุตรหลานซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะอยางเปนระบบ 
เชน มีตารางการเยี่ยมที่ชัดเจน ตลอดจนควรสงเสริมใหองคกรระดับทองถิ่น องคกร
เอกชน ชุมชน หรือประชาสังคมเขาไปมีสวนรวมดวย  

ในลําดับที่สี่และหา เปนเรื่องการผสมผสานกันระหวางเรื่องที่อยูอาศัยกับการดูแล
ผูสูงอายุที่ไมไดอยูกับครอบครัว โดยแบงเปนผูสูงอายุที่มีฐานะดีหรือฐานะปานกลาง
และผูสูงอายุยากจน กลุมแรกสามารถเลือกใชบริการของเอกชนได ซึ่งรัฐควรมีบทบาท
ในการดูแลมาตรฐานการใหบริการ สนับสนุนดานครุภัณฑ และใหคําแนะนําตางๆ สวน
ผูสูงอายุยากจนที่เขาไปอาศัยอยูในสถานสงเคราะหของรัฐนั้น การดําเนินการโดย
ภาพรวมของหนวยงานเหลานี้ในปจจุบันนับวานาพอใจแมจะยังมีปญหาในบางเรื่อง 
อยางไรก็ตาม หนวยงานดังกลาวยังมีจํานวนไมเพียงพอกับความตองการ โดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่ที่หางไกลจากกรุงเทพฯ ดังนั้นรัฐบาลอาจหาทางขยายโอกาสใหผูสูงอายุยากจน
สามารถเขาถึงสวัสดิการในรูปแบบนี้ไดมากขึ้น 

4. การทํางาน  

รูปแบบที่เหมาะสมดานการมีงานทําของผูสูงอายุเปนหัวใจสําคัญที่สุดอยางหนึง่
ของการสรางและขยายหลักประกันทางสังคมข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งที่จริงแลวการทํางานของ
ผูสูงอายุมิไดหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจโดยตรง หากแตมีลักษณะเปนกิจกรรมทาง
สังคมเสียมากกวา รัฐควรสนับสนุนใหผูสูงอายุไดมีโอกาสทํางานตามความตองการไป
จนกวาสังขารจะไมอํานวยเพ่ือดํารงไวซึ่งสุขภาวะทางกายและทางใจของผูสูงอายุ โดย
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รัฐสามารถหาขอมูลของลักษณะงานที่ผูสูงอายุตองการทําไดจากเครือขายชมรมผูสูงอายุ
ตางๆ 

รัฐสามารถสนับสนุนใหผูสูงอายุไดมีโอกาสทํางานผานหนวยงานตางๆ ที่เกีย่วของ 
เชน กระทรวงแรงงานอาจผลักดันใหออกกฎหมายใหสถานประกอบการตองรับผูสูงอายุ
เขาทํางานตามสัดสวนที่กําหนด กรมพัฒนาฝมือแรงงานเปนผูจัดการพัฒนาทักษะฝมือ 
กรมการจัดหางานดูแลเรือ่งการมงีานทําและแนะแนวอาชีพ ตลอดจนมีหนวยงานทีดู่แล
เรื่องการคุมครองแรงงานและอาชวีอนามัย รวมถึงความมั่นคงในการทํางาน เปนตน  

อยางไรก็ตาม การสงเสริมใหผูสูงอายุมีงานทํามิใชบทบาทของกระทรวงแรงงาน
เพียงฝายเดียวเทานั้น หากยังตองการความรวมมอืจากอีกหลายหนวยงานที่เกีย่วของ 
เชน สหกรณรูปแบบตางๆ หรือกลุมเกษตรกรภายใตการดูแลของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ หรือหนวยงานดานการพัฒนาชุมชน กลุมแมบาน หรอืวิสาหกิจชุมชนภายใต
การสนับสนุนของ มท. เปนตน   นอกจากนีย้ังตองการความรวมมือจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น องคกรชุมชน องคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจน
องคกรระดับนานาชาติที่สนใจเรือ่งผูสูงอายุอีกดวย 
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