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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมของแรงงานนอกระบบกับการเป็นสังคมสูงอายุ
ในประเทศไทย ภายใต้โครงสร้างทางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สัง คมสูง อายุ แรงงานนอกระบบยัง ขาดซึ่ ง
สวัสดิการความคุ้มครองดูแลที่เหมาะสมและเพียงพอเท่าที่ควร แม้จะมีความพยายามทาให้แรงงานนอกระบบ
เหล่านี้ได้รับความคุ้มครองทางกฏหมายและทางสังคมจากรัฐผ่านระบบการประกันสังคมแต่ยัง ไม่เป็นผล จึงทาให้
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาความพร้อมหรือไม่พร้อมในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และที่อยู่อาศัยก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ
จากแรงงานนอกระบบที่มีอายุระหว่าง ๔๐-๕๙ ปี โดยอาศัยวิธีวิจัยเชิงเอกสารสืบค้นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งใน
และต่างประเทศเพื่อใช้เป็นฐานในการทาความเข้าใจการเตรียมความพร้อม วิธีวิจัยเชิงสารวจสอบถามความพร้อม
ของแรงงานนอกระบบและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจัดประชุมกลุ่มย่อยสะท้อนมิติในเชิงลึก
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีความพร้อมในมิติทางสังคมอย่างมาก ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการเตรียมรับบทบาทและสถานภาพที่เปลี่ยนแปลงไป การเข้าร่วมกิจกรรมต่างทั้งในระดับครอบครัว
ชุมชนและสังคม ด้านสวัสดิการสังคมในแง่ของการศึกษาและเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน และด้านการใช้เวลาว่าง
และงานอดิเรก ในด้านสุขภาพแรงงานนอกระบบก็มีความพร้อมอย่างมากเช่นเดียวกันทั้งในด้านการเสริมสร้าง
ความแข็งแรงของร่างกายและการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจต่อการเป็นผู้สูงอายุ การพยายามพึ่งพาตนเอง และ
ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพเป็นประจา อย่างไรก็ตาม มิติทางเศรษฐกิจและที่อยู่อาศัย มีหลายองค์ประกอบที่
แสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมต่อการเป็นผู้สูงอายุ ในด้านเศรษฐกิจ เช่น การไม่ได้จัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่
ละเดือน การออมเงินในรูปแบบการฝากสะสม และการหารายได้อื่นนอกเหนือจากเงินเดือนประจา ในด้านที่อยู่
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อาศัย เช่น การจัดเตรียมลักษณะของที่พักอาศัยที่เหมาะสมสาหรับคนสูงอายุ การเอื้ออานวยต่อการดาเนินชีวิต
เมื่อเป็นผู้สูงอายุจากภาครัฐ อาทิ เงินกู้ที่อยู่อาศัย สวัสดิการต่าง ๆ การใช้บริการด้านที่อยู่อาศัยจากรัฐและเอกชน
ความพร้อมหรือไม่พร้อมของแรงงานนอกระบบก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุในแต่ละมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ
สุขภาพและที่อยู่อาศัยนั้นมีความแตกต่างกันออกไปตามคุณลักษณะในด้านต่าง ๆ ของแรงงานนอกระบบ ทัศนคติ
ของแรงงานนอกระบบที่มีต่อความเป็นผู้สูงอายุ และแนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่นามาใช้อธิบาย แรงงานนอก
ระบบที่มีความ “ไม่พร้อม” กับการก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้สูงอายุในมิติต่าง ๆ ได้แก่ ๑) มิติทางสังคม คือ เพศหญิง
อายุวัยปลายก่อนเป็นผู้สูงอายุ (๕๐-๕๙) เป็นคนต่างถิ่น ไม่เคยประสบภาวะการเจ็บป่วยในรอบปีที่ผ่านมา ไม่ได้
เป็นสมาชิกกลุ่มองค์กร/ชมรมในชุมชน ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนไม่ได้ ไม่มีบทบาทในชุมชนและสังคม ได้รับ
การสนับสนุนด้านข้อมูลและข่าวสารจากครอบครัว แต่มีความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวไม่สู้จะดีนัก และไม่มี
ระยะห่างจากสังคมพอสมควร ๒) มิติทางด้านเศรษฐกิจ คือ อายุวัยปลายก่อนเป็นผู้สูงอายุ (๕๐-๕๙) สมรสแล้วแต่
ไม่มีบุตร ไม่ค่อยเปลี่ยนงาน รายได้ต่า ไม่มีเงินออม ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนไม่ได้ ไม่มีบทบาทในชุมชนและ
สังคม ให้ความสาคัญกับการช่วยเหลือตนเองน้อยกว่ารอความช่วยเหลือจากผู้อื่น และต้องการการสนับสนุนใน
ภาคปฏิบัติมากนัก ๓) มิติด้านสุขภาพ คือ เพศชาย สมรสแล้วและอยู่ด้วยกัน แต่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวไม่สู้
จะดีนั ก ไม่คิด แยกตั วเองจากสัง คม ไม่ได้ ให้ค วามสาคัญ ด้านสัง คมและที่อยู่ อาศั ย พึ่ ง พาความช่วยเหลื อจาก
หน่วยงานภาครัฐ แต่ไม่ต้องการการสนับสนุนด้านความรู้ ๔) มิติด้านที่อยู่อาศัย คือ รายได้ต่า ไม่มีเงินออม ไม่ได้
อาศัยอยู่คนเดียวเมื่อแก่ตัว เป็นสมาชิกกลุ่ม /ชมรมในชุมชน ไม่มีบทบาทในชุมชน ครอบครัวเห็นและยอมรับใน
คุณค่า แต่ไม่ได้ให้การเหลือด้านสิ่งของเงินทอง และอารมณ์ มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนักกับครอบครัว ไม่ค่อยมีเพื่อน
และไม่ต้องการสนับสนุนด้านความรู้
เสีย งสะท้อนจากแรงงานนอกระบบในพื้ นที่ ยัง มี ข้อค้ นพบที่น่ าสนใจว่ า ๑) แรงงานนอกระบบทั้ ง ใน
กรุงเทพฯและต่างจังหวัดมีความสนใจสวัสดิการของรัฐในหลายด้าน และต้องการให้รัฐช่วยส่งเสริมให้ตนเองมีความ
พร้อ มในทุก ด้าน โดยเฉพาะด้ านเศรษฐกิ จ เช่น เงินกู้ ยืม เพื่อ ประกอบอาชีพ กองทุน การออมแห่ ง ชาติ การ
ช่วยเหลือให้แรงงานนอกระบบมีเงินออมมากขึ้น ฯลฯ แต่ต้องการให้รัฐประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนผู้มีสิทธิมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นโครงการที่มีประโยชน์ ๒) แรงงานนอกระบบทั้ง ในกรุง เทพฯและ
ต่างจังหวัดมีความสนใจโครงการสวัสดิการของรัฐโดยจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ไม่เป็นภาระทางเศรษฐกิจของ
ตนเองในปัจจุบัน ๓) มีความต้องการดูแลตนเองยามสูงอายุด้วยตนเอง โดยไม่พึ่งพิงรัฐและลูกหลานฝ่ายเดียว พวก
เขายินดีและมีศักยภาพในการดูแลตนเองในระดับหนึ่ง ทั้งในด้านสุขภาพ ที่อยู่อาศัย สังคม และเศรษฐกิจ แต่อีก
ด้านหนึ่งพวกเขาต้องการการสนับสนุนจากรัฐ ในเรื่องของคุณภาพในการบริหารจัดการระบบสวัสดิการ ทั้งนี้เพื่อ
รองรั บ และส่ ง เสริ ม ท าให้ พ วกเขาสามารถดู แ ลตนเองในวั ย สู ง อายุ ไ ด้ เ ต็ม ที่ ม ากขึ้ น โดยไม่เ ดื อ ดร้ อ นผู้ อื่ น ๔)
สวัสดิการทางสังคมในลักษณะของตัวเงิน เช่น การช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาโรค การถือบัตรทองใน
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ระบบประกันสุขภาพ การจ่ายเบี้ยยังชีพ ยัง เป็นสิ่งที่แรงงานนอกระบบในสองพื้นที่เห็ นด้วยและไม่ต้องการให้
ล้มเลิกโครงการ นอกจากสวัสดิการด้านตัวเงินแล้ว แรงงานนอกระบบยังปรารถนาที่จะได้รับสวัสดิการในรูปของ
การบริการสาหรับผู้สูงอายุเช่นเดียวกับในต่างประเทศ เช่น ร้านค้าจาหน่ายสิ่งของราคาถูก ค่าบริการซ่อมแซม
บ้านราคาถูก ศูนย์บริการดูแลรับฝากผู้สูงอายุชั่วคราวในระหว่างวัน เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการศึกษานี้คือ ๑) ตระหนักว่าการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สูงอายุเป็นความ
รับผิดชอบส่วนบุคคล การมอบสวัสดิการทางสังคมโดยที่ปัจเจกบุคคลไม่ได้มีส่วนร่วมในการกาหนดชีวิตอนาคต
ของตนเองนั้นสร้างปัญหาและความหนักใจให้แก่หลายฝ่าย ๒) จัดสวัสดิการโดยใช้ค่านิยมทางสังคมที่อยู่บนความ
เป็นอัตลักษณ์ของไทยโดยเรียนรู้แนวทางของประเทศอื่น ๓) กระจายอานาจการบริหารจัดการไปสู่ระดับชุมชน
๔) สร้างความน่าเชื่อถือของระบบประกันสังคม 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.

