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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมของแรงงานนอกระบบกับการเป็นสังคมสูงอายุ
ในประเทศไทย ภายใต้โครงสร้างทางประชากรท่ีเปล่ียนแปลงไปสู่สังคมสูงอายุ แรงงานนอกระบบยังขาดซึ่ง
สวัสดิการความคุ้มครองดูแลท่ีเหมาะสมและเพียงพอเท่าท่ีควร แม้จะมีความพยายามท าให้แรงงานนอกระบบ
เหล่านี้ได้รับความคุ้มครองทางกฏหมายและทางสังคมจากรัฐผ่านระบบการประกันสังคมแต่ยังไม่เป็นผล จึงท าให้
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาความพร้อมหรือไม่พร้อมในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และท่ีอยู่อาศัยก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ
จากแรงงานนอกระบบท่ีมีอายุระหว่าง ๔๐-๕๙ ปี โดยอาศัยวิธีวิจัยเชิงเอกสารสืบค้นวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องท้ังใน
และต่างประเทศเพื่อใช้เป็นฐานในการท าความเข้าใจการเตรียมความพร้อม วิธีวิจัยเชิงส ารวจสอบถามความพร้อม
ของแรงงานนอกระบบและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจัดประชุมกลุ่มย่อยสะท้อนมิติในเชิงลึก 

 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีความพร้อมในมิติทางสังคมอย่างมาก ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการเตรียมรับบทบาทและสถานภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป การเข้าร่วมกิจกรรมต่างท้ังในระดับครอบครัว 
ชุมชนและสังคม ด้านสวัสดิการสังคมในแง่ของการศึกษาและเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน และด้านการใช้เวลาว่าง
และงานอดิเรก ในด้านสุขภาพแรงงานนอกระบบก็มีความพร้อมอย่างมากเช่นเดียวกันท้ังในด้านการเสริมสร้าง
ความแข็งแรงของร่างกายและการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจต่อการเป็นผู้สูงอายุ การพยายามพึ่งพาตนเอง และ
ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพเป็นประจ า อย่างไรก็ตาม มิติทางเศรษฐกิจและท่ีอยู่อาศัย มีหลายองค์ประกอบท่ี
แสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมต่อการเป็นผู้สูงอายุ ในด้านเศรษฐกิจ เช่น การไม่ได้จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่
ละเดือน การออมเงินในรูปแบบการฝากสะสม และการหารายได้อื่นนอกเหนือจากเงินเดือนประจ า ในด้านท่ีอยู่
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อาศัย เช่น การจัดเตรียมลักษณะของท่ีพักอาศัยท่ีเหมาะสมส าหรับคนสูงอายุ การเอื้ออ านวยต่อการด าเนินชีวิต
เมื่อเป็นผู้สูงอายุจากภาครัฐ อาทิ เงินกู้ท่ีอยู่อาศัย สวัสดิการต่าง ๆ การใช้บริการด้านท่ีอยู่อาศัยจากรัฐและเอกชน 

 ความพร้อมหรือไม่พร้อมของแรงงานนอกระบบก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุในแต่ละมิติท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สุขภาพและท่ีอยู่อาศัยนั้นมีความแตกต่างกันออกไปตามคุณลักษณะในด้านต่าง ๆ ของแรงงานนอกระบบ ทัศนคติ
ของแรงงานนอกระบบท่ีมีต่อความเป็นผู้สูงอายุ และแนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาท่ีน ามาใช้อธิบาย แรงงานนอก
ระบบท่ีมีความ “ไม่พร้อม” กับการก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้สูงอายุในมิติต่าง ๆ ได้แก่ ๑) มิติทางสังคม คือ เพศหญิง 
อายุวัยปลายก่อนเป็นผู้สูงอายุ (๕๐-๕๙) เป็นคนต่างถิ่น ไม่เคยประสบภาวะการเจ็บป่วยในรอบปีท่ีผ่านมา ไม่ได้
เป็นสมาชิกกลุ่มองค์กร/ชมรมในชุมชน ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนไม่ได้ ไม่มีบทบาทในชุมชนและสังคม ได้รับ
การสนับสนุนด้านข้อมูลและข่าวสารจากครอบครัว แต่มีความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวไม่สู้จะดีนัก และไม่มี
ระยะห่างจากสังคมพอสมควร ๒) มิติทางด้านเศรษฐกิจ คือ อายุวัยปลายก่อนเป็นผู้สูงอายุ (๕๐-๕๙) สมรสแล้วแต่
ไม่มีบุตร ไม่ค่อยเปล่ียนงาน รายได้ต่ า ไม่มีเงินออม ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนไม่ได้ ไม่มีบทบาทในชุมชนและ
สังคม ให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือตนเองน้อยกว่ารอความช่วยเหลือจากผู้อื่น และต้องการการสนับสนุนใน
ภาคปฏิบัติมากนัก ๓) มิติด้านสุขภาพ คือ เพศชาย สมรสแล้วและอยู่ด้วยกัน แต่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวไม่สู้
จะดีนัก ไม่คิดแยกตัวเองจากสังคม ไม่ได้ให้ความส าคัญด้านสังคมและท่ีอยู่อาศัย พึ่งพาความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภาครัฐ แต่ไม่ต้องการการสนับสนุนด้านความรู้ ๔) มิติด้านท่ีอยู่อาศัย คือ รายได้ต่ า ไม่มีเงินออม ไม่ได้
อาศัยอยู่คนเดียวเมื่อแก่ตัว เป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรมในชุมชน ไม่มีบทบาทในชุมชน ครอบครัวเห็นและยอมรับใน
คุณค่า แต่ไม่ได้ให้การเหลือด้านส่ิงของเงินทอง และอารมณ์ มีความสัมพันธ์ท่ีไม่ดีนักกับครอบครัว ไม่ค่อยมีเพื่อน 
และไม่ต้องการสนับสนุนด้านความรู้ 

เสียงสะท้อนจากแรงงานนอกระบบในพื้นท่ียังมีข้อค้นพบท่ีน่าสนใจว่า ๑) แรงงานนอกระบบท้ังใน
กรุงเทพฯและต่างจังหวัดมีความสนใจสวัสดิการของรัฐในหลายด้าน และต้องการให้รัฐช่วยส่งเสริมให้ตนเองมีความ
พร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ เช่น  เงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ กองทุนการออมแห่งชาติ การ
ช่วยเหลือให้แรงงานนอกระบบมีเงินออมมากข้ึน ฯลฯ แต่ต้องการให้รัฐประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนผู้มีสิทธิมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นโครงการท่ีมีประโยชน์  ๒) แรงงานนอกระบบท้ังในกรุงเทพฯและ
ต่างจังหวัดมีความสนใจโครงการสวัสดิการของรัฐโดยจะต้องเป็นไปในลักษณะท่ีไม่เป็นภาระทางเศรษฐกิจของ
ตนเองในปัจจุบัน ๓) มีความต้องการดูแลตนเองยามสูงอายุด้วยตนเอง โดยไม่พึ่งพิงรัฐและลูกหลานฝ่ายเดียว พวก
เขายินดีและมีศักยภาพในการดูแลตนเองในระดับหนึ่ง ท้ังในด้านสุขภาพ ท่ีอยู่อาศัย สังคม และเศรษฐกิจ แต่อีก
ด้านหนึ่งพวกเขาต้องการการสนับสนุนจากรัฐ ในเรื่องของคุณภาพในการบริหารจัดการระบบสวัสดิการ ท้ังนี้เพื่อ
รองรับและส่งเสริมท าให้พวกเขาสามารถดูแลตนเองในวัยสูงอายุได้เต็มท่ีมากขึ้นโดยไม่เดือดร้อนผู้อื่น  ๔) 
สวัสดิการทางสังคมในลักษณะของตัวเงิน เช่น การช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาโรค การถือบัตรทองใน
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ระบบประกันสุขภาพ การจ่ายเบี้ยยังชีพ ยังเป็นส่ิงท่ีแรงงานนอกระบบในสองพื้นท่ีเห็นด้วยและไม่ต้องการให้
ล้มเลิกโครงการ นอกจากสวัสดิการด้านตัวเงินแล้ว แรงงานนอกระบบยังปรารถนาท่ีจะได้รับสวัสดิการในรูปของ
การบริการส าหรับผู้สูงอายุเช่นเดียวกับในต่างประเทศ เช่น ร้านค้าจ าหน่ายส่ิงของราคาถูก  ค่าบริการซ่อมแซม
บ้านราคาถูก ศูนย์บริการดูแลรับฝากผู้สูงอายุช่ัวคราวในระหว่างวัน เป็นต้น 

 ข้อเสนอแนะในการศึกษานี้คือ ๑) ตระหนักว่าการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สูงอายุเป็นความ
รับผิดชอบส่วนบุคคล การมอบสวัสดิการทางสังคมโดยท่ีปัจเจกบุคคลไม่ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดชีวิตอนาคต
ของตนเองนั้นสร้างปญัหาและความหนักใจให้แก่หลายฝ่าย ๒) จัดสวัสดิการโดยใช้ค่านิยมทางสังคมท่ีอยู่บนความ
เป็นอัตลักษณ์ของไทยโดยเรียนรู้แนวทางของประเทศอื่น ๓) กระจายอ านาจการบริหารจัดการไปสู่ระดับชุมชน  
๔) สร้างความน่าเช่ือถือของระบบประกันสังคม รวมถึงสวัสดิการทางสังคมอื่น ๆ  ๕) จัดเงื่อนไขด้านเวลาในการ
จ่ายเงินเข้าระบบโดยพิจารณาตามอาชีพของแรงงานนอกระบบ 
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Abstract 

This research article aims to explore the self-employed workers’ preparation towards 
the aging life. The social welfare in many countries does not properly cover the self-employed 
workers’ interests. In Thailand, there is a social insurance system as a state’s effort to provide 
the self-employed workers the better quality of life, but it is still not unsatisfyingly effective. 
Research data are collected from Thai self-employed workers aged 40-59 by using the survey 
research method and the focus group techniques. 

The findings are as follows: Most of the Thai self-employed workers prepare themselves 
quite well in social dimension: adapting the changing roles and social status, doing some social 
activities as their leisure, participating as a member of some groups within their communities. 
The preparation for health is another dimension which they also do well. They are likely to 
maintain their physical and mental health. They also seek for the information about health and 
illness as well. However, the self-employed workers do not well prepare themselves in 
economic and accommodation dimensions. They do not arrange or look for more safe and 
proper residence for their later lives, including not searching for any information about the 
housing welfare provided from state and private sector. 

By using focus group techniques, self-employed workers’ opinion and needs are 
revealed as follows: 1) Thai self-employed workers in both urban and rural areas are interested 
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in social welfare system. They also need the state to strengthen their potentials to prepare their 
aging life, especially in financial dimension. 2) The social welfare they need should not be their 
financial burden. 3) Actually, self-employed workers would not like to be other’s burdens. 4) 
The financial forms of social welfare: National Savings Fund as an old-age savings mechanism 
and Monthly Old Age Allowance are still needed.  

Significant policy suggestions are: 1) Pushing forward the idea of personal responsibility 
for self-employed workers to take care of themselves and emphasizing the negative results 
caused by having no preparation. 2) Arranging the social welfare system based on the significant 
social or community values. 3) Emphasizing the role of community as a mediator to facilitate 
the necessary resources to promote the elderly welfare as well as encouraging other agencies in 
community to cooperate in the system. 4) Enhancing the creditability of social security system 
and other kinds of social welfare. 5) Creating the optional ways of payment to social security 
system due to the different types of self-employed workers’ occupational characteristics. 


