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บทคัดยุ่อ

 ภายุใต้์สูถานการ์ณ์ัท่�ปร์ะเทศไทยุกำลัิงเข้าสูู่การ์เป็นสัูงคมสููงอายุุโดยุสูมบูร์ณั์ โดยุม่ปร์ะชากร์

อายุุ 60 ปีข้�นไปมากถ้งร้์อยุลิะ 20 ของปร์ะชากร์ทั�งหมด การ์สู่งเสูริ์มขยุายุอายุุการ์ทำงานของกำลัิง

แร์งงาน การ์เต์ร์ยุ่มควิามพร์อ้มปร์ะชากร์วิยัุแร์งงานท่�กำลิงักา้วิสููก่าร์เปน็ผู่สู้งูอายุใุนอนาคต์ การ์สูนบัสูนนุ

การ์ทำงานหร์่อม่งานทำของผู่้สููงอายุุเพ่�อให้ม่ร์ายุได้ ม่ควิามมั�นคงทางเศร์ษฐกิจ่ สูามาร์ถพ้�งพาต์นเองได้ 

อยุู่อยุ่างม่คุณัค่าแลิะม่ศักดิ�ศร์่ เป็นเร์่�องท่�ม่ควิามสูำคัญโดยุจ่ำเป็นต์้องม่การ์ศ้กษาเพ่�อเข้าใจ่สูถานการ์ณั์

แลิะการ์เปลิ่�ยุนผ่า่นของสูภาพการ์ทำงานของแร์งงานไทยุในชว่ิงเขา้สููว่ิยัุสูงูอายุซุ้�งจ่ะเปน็ปร์ะโยุชนต์์อ่การ์

พจิ่าร์ณัานโยุบายุทั�งในดา้นการ์สู่งเสูริ์มการ์มง่านทำของผู่สู้งูอายุ ุแลิะการ์คุม้คร์องการ์ทำงานของแร์งงาน

สููงอายุุ 

 การ์ศ้กษาน่�ม่วิัต์ถุปร์ะสูงค์เพ่�อวิิเคร์าะห์เปร์่ยุบเท่ยุบสูถานการ์ณั์แร์งงานสููงอายุุนอกร์ะบบใน

ปร์ะเทศไทยุ ภายุใต์้คำจ่ำกัดควิามแร์งงานนอกร์ะบบท่�ใช้ในการ์สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบของสูำนักงาน

สูถิต์ิแห่งชาต์ิ แลิะคำจ่ำกัดควิามแร์งงานนอกร์ะบบขององค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ แลิะวิิเคร์าะห์

เปร์่ยุบเท่ยุบสูภาพการ์ทำงานร์ะหว่ิางแร์งงานสููงอายุุนอกร์ะบบแลิะในร์ะบบเก่�ยุวิกับ สูถานภาพการ์

ทำงาน ภาคเศร์ษฐกจิ่ อาชพ่ ชั�วิโมงการ์ทำงาน ร์ายุไดเ้ฉลิ่�ยุ แลิะปร์ะเภทสูถานปร์ะกอบการ์ ร์วิมถง้ศก้ษา

การ์เปลิ่�ยุนผ่่านสูภาพการ์ทำงานในวิัยุสููงอายุุ กร์ณั่ศ้กษาแร์งงานสููงอายุุ (60-64 ปี) ในพ่�นท่�

กร์ุงเทพมหานคร์ โดยุใช้ข้อมูลิทุต์ิยุภูมิในการ์วิิเคร์าะห์สูถานการ์ณั์แลิะสูภาพการ์ทำงานของแร์งงาน 

สูงูอายุนุอกร์ะบบในปร์ะเทศไทยุ จ่ากการ์สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบของสูำนักงานสูถิต์แิห่งชาติ์ พ.ศ. 2562 

แลิะเก็บข้อมูลิปฐมภูมิด้วิยุแบบสูอบถามในแร์งงานสููงอายุุ 60 - 64 ปี ในพ่�นท่�กร์ุงเทพฯ

 ผ่ลิการ์ศ้กษาโดยุสูร์ุปพบวิ่า ปี 2563  ม่ 1 ใน 8 ของแร์งงานอายุุ 45-59 ปี (ปร์ะมาณั 1.7 ลิ้าน

คน จ่ากทั�งหมด 13 ลิ้านคน) แลิะ 1 ใน 10 ของแร์งงานอายุุ 60 ปีข้�นไป (ปร์ะมาณั 4.6 แสูนคน จ่าก

จ่ำนวินผู่สู้งูอายุทุ่�ยุงัคงทำงานอยุู ่4.7 ลิา้นคน) ท่�มสู่ถานภาพเป็นแร์งงานในร์ะบบแลิะแร์งงานนอกร์ะบบ

ท่�ม่ควิามเหลิ่�อม หร์่อแต์กต์่างกันภายุใต์้ 2 วิิธิ์่การ์จ่ำกัดควิาม กลิุ่มท่�เป็นแร์งงานในร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัด

ควิามของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ แต์่เป็นแร์งงานนอกร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงาน

ร์ะหวิ่างปร์ะเทศ สู่วินใหญ่ม่สูถานภาพเป็นลิูกจ่้างภาคเอกชนแลิะผู่้ปร์ะกอบธิ์ุร์กิจ่สู่วินต์ัวิโดยุไม่ม่ลิูกจ่้าง 

โดยุเฉพาะในภาคการ์บร์ิการ์แลิะการ์ค้า แลิะสู่วินหน้�งอยุู่ในภาคเกษต์ร์กร์ร์ม ท่�เป็นผู้่ปร์ะกันต์นภายุใต้์

ร์ะบบปร์ะกันสูังคม มาต์ร์า 39 แลิะ 40 ขณัะท่�กลิุ่มท่�เป็นแร์งงานนอกร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัดควิามของ

สูำนกังานสูถติ์แิหง่ชาต์ ิแต์เ่ปน็แร์งงานในร์ะบบต์ามการ์จ่ำกดัควิามขององคก์าร์แร์งงานร์ะหวิา่งปร์ะเทศ 

เก่อบทั�งหมด ม่สูถานภาพเป็น “นายุจ้่าง” ในภาคการ์บร์ิการ์แลิะการ์ค้า แลิะสู่วินหน้�งอยุู่ในภาค

เกษต์ร์กร์ร์ม จ่ำนวินมากทำงานในร์ะดับผู่จ้่ดัการ์ ผู่ป้ฏิบิตั์งิานท่�มฝ่ีมีอ่ในด้านการ์เกษต์ร์ ร์วิมถง้ พนักงาน

บร์ิการ์แลิะผู่้จ่ำหน่ายุสูินค้า สู่วินใหญ่เป็นกลิุ่มผู่้ม่งานทำท่�ม่ทักษะ หร์่อเป็นผู่้ปร์ะกอบการ์ท่�ม่ลิูกจ่้าง ใน

สูถานปร์ะกอบการ์ท่�ม่การ์จ่ดทะเบ่ยุนจ่ัดต์ั�งต์ามกฎหมายุแลิะอยุู่ในภาคเศร์ษฐกิจ่ในร์ะบบ โดยุผู้่เป็น

นายุจ่้าง หร์่อเจ่้าของสูถานปร์ะกอบการ์ไม่ได้เป็นผู่้ปร์ะกันต์นกับร์ะบบปร์ะกันสูังคม
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 เก่�ยุวิกับสูภาพการ์ทำงานร์ะหว่ิางแร์งงานสูงูอายุนุอกร์ะบบแลิะในร์ะบบ พบว่ิา สูดัสู่วินแร์งงาน

ในร์ะบบสูงูในภาคการ์ผ่ลิติ์ แลิะภาคบริ์การ์แลิะการ์ค้า แลิะมสัู่ดสู่วินสูงูท่�อยุูใ่นกลิุม่แร์งงานมทั่กษะ ทำงาน

อยุู่ในสูถานปร์ะกอบการ์ สูำนักงาน หร์่อร์้านค้าของนายุจ่้างหร์่อต์นเอง กลิุ่มแร์งงานนอกร์ะบบปร์ะสูบ

ปัญหาในการ์ทำงานในช่วิง 12 เด่อนท่�ผ่่านมาสููงกวิ่ากลิุ่มแร์งงานในร์ะบบชัดเจ่น ปัญหาท่�ทั�งแร์งงานใน

ร์ะบบแลิะแร์งงานนอกร์ะบบปร์ะสูบปัญหาใน 2 อันดับแร์ก ได้แก่ ค่าต์อบแทน แลิะงานท่�ค่อนข้างหนัก 

เม่�อเปร์ยุ่บเทยุ่บกับป ี2562 กอ่นการ์แพร่์ร์ะบาดของโควิดิ-19 จ่ำนวินผู่ม้ง่านทำท่�เปน็แร์งงานสูงูอายุ ุ60 

ปีข้�นไป ในปี 2563 เพิ�มข้�นปร์ะมาณั 500,000 คน สู่วินหน้�งสูะท้อนให้เห็นถ้งผ่ลิกร์ะทบของโควิิด-19 ท่�

ทำให้ผู่้สููงอายุุจ่ำนวินหน้�งต์้องออกมาทำงานเพิ�มข้�น เพ่�อหาร์ายุได้พ้�งพาต์นเอง หร์่อช่วิยุเหลิ่อคร์อบคร์ัวิ 

การ์เพิ�มข้�นของจ่ำนวินแร์งงานสููงอายุุน่� พบวิ่าเก่อบทั�งหมด เป็นในกลิุ่ม “แร์งงานสููงอายุุนอกร์ะบบ” ท่�

ยุังคงไม่ได้ร์ับการ์คุ้มคร์องการ์ทำงานอยุ่างเหมาะสูม 

 สูภาพการ์ทำงานแลิะการ์เปลิ่�ยุนผ่า่นสูภาพการ์ทำงานในชว่ิงสููงอายุ ุกร์ณัศ้่กษาแร์งงานสููงอายุุ 

(60-64 ป)ี ในกรุ์งเทพฯ พบวิา่แร์งงานสูงูอายุใุนกร์งุเทพฯ สูว่ินใหญท่ำงาน “ขายุของ หร่์อจ่ำหนา่ยุสูนิคา้” 

“ร์ับจ่้าง หร์่อร์ับจ่้างทั�วิไป” แลิะ “ลิูกจ่้างงานพ่�นฐาน” มากกวิ่าคร์้�งม่สูถานภาพ “ปร์ะกอบธิ์ุร์กิจ่สู่วินต์ัวิ

โดยุไม่ม่ลิูกจ่้าง” โดยุเหต์ุผ่ลิการ์ทำงานค่อควิามจ่ำเป็นทางเศร์ษฐกิจ่ (involuntary reasons) แลิะด้วิยุ

ควิามสูมคัร์ใจ่ (voluntary reasons) สูถานท่�ทำงานมากกวิา่ 2 ใน 5 ทำงานบร์เิวิณัท่�อยุูอ่าศยัุของต์นเอง 

แลิะกวิ่า 1 ใน 3 ทำงานในสูถานท่�ท่�ไม่เป็นหลิักแหลิ่งหร์่อเป็นลิักษณัะชั�วิคร์าวิ ร์ายุได้จ่ากการ์ทำงานต์่อ

เดอ่นของแร์งงานในร์ะบบมร่์ายุไดสู้งูกวิา่แร์งงานนอกร์ะบบ ดา้นการ์เปลิ่�ยุนผ่า่นสูภาพการ์ทำงานในชว่ิง

อายุตุ์ั�งแต์ ่45 ป ีจ่นถง้อายุปุจั่จ่บุนั (60-64 ป)ี แร์งงานสูว่ินหน้�งต์อ้งปร์บัต์วัิออกมาทำงานในลิกัษณัะของ

งานสู่วินตั์วิ โดยุเฉพาะ การ์ขายุของหร์่อจ่ำหน่ายุสิูนค้าแลิะการ์รั์บจ้่างทั�วิไปท่�เพิ�มสููงข้�น แนวิโน้มการ์

เปลิ่�ยุนสูภาพการ์ทำงานของแร์งงานเร์ิ�มม่ควิามชัดเจ่นต์ั�งแต์่ช่วิงอายุุ 50-51 ปี โดยุม่สูัดสู่วินผู้่ท่�ม่การ์

เปลิ่�ยุนสูภาพการ์ทำงานสูงูมากท่�สูดุในชว่ิงอายุ ุ60-61 ป ีแร์งงานสูงูอายุหุญงิมสู่ดัสูว่ินท่�อยุูน่อกร์ะบบสูงู

กวิา่แร์งงานสูงูอายุชุายุ แลิะสัูดสูว่ินแร์งงานนอกร์ะบบ แปร์ผ่กผั่นกบัร์ะดบัการ์ศก้ษาของแร์งงาน ชั�วิโมง

การ์ทำงานเร์ิ�มลิดลิงท่�อายุุ 61 ปีข้�นไป ร์ายุได้จ่ากการ์ทำงานค่อนข้างคงท่�ในช่วิงอายุุ 45 ถ้งก่อน 55 ปี 

แต์่เร์ิ�มลิดลิงในช่วิงอายุุ 55 ปี ข้�นไป แลิะลิดลิงต์่อเน่�องต์ามอายุุของแร์งงานท่�เพิ�มข้�น

 ข้อเสูนอแนะจ่ากผ่ลิการ์ศก้ษา เก่�ยุวิกบันิยุามแลิะการ์จ่ำกัดควิามสูถานภาพแร์งงานนอกร์ะบบ

แลิะในร์ะบบ ควิร์พจิ่าร์ณัาสูถานภาพของแร์งงานสูงูอายุทุั�งในมติ์กิาร์เปน็แร์งงานในร์ะบบหร์อ่นอกร์ะบบ

ปร์ะกันสูังคม ควิบคู่ไปกับ ลิักษณัะของการ์จ่้างงาน หร์่อการ์ทำงานวิ่าอยุู่ในภาคเศร์ษฐกิจ่ในร์ะบบหร์่อ

นอกร์ะบบ (ต์ามแนวิทางการ์จ่ำกดัควิามการ์ทำงานในร์ะบบหร์อ่นอกร์ะบบขององคก์าร์แร์งงานร์ะหวิา่ง

ปร์ะเทศ) 
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 เก่�ยุวิกับการ์เปล่ิ�ยุนผ่า่นสูภาพการ์ทำงานของแร์งงานสููงอายุตุ์ั�งแต่์ในช่วิงก่อนเป็นผู้่สููงอายุ ุควิร์

กำหนดนโยุบายุแลิะมาต์ร์การ์ท่�เก่�ยุวิข้องในการ์สูนับสูนุนแลิะคุ้มคร์องแร์งงานสููงอายุุใน 4 ด้าน ค่อ (1) 

ขยุายุควิามคร์อบคลิุมของร์ะบบปร์ะกันสูังคม โดยุเฉพาะมาต์ร์า 39 แลิะ 40 ในกลิุ่มแร์งงานช่วิงอายุุ 45 

ป ีข้�นไป (2) สูง่เสูร์มิขยุายุอายุกุาร์ทำงานหร์อ่การ์จ่า้งงานแร์งงานสูงูอายุมุฝ่ีมีอ่ในลิกัษณัะการ์จ่า้งงานใน

ท่�เดิม หร์่อ การ์สูนับสูนุนโดยุสูถานท่�ทำงานเดิม (ในลิักษณัะการ์ให้ข้อมูลิหร์่อเป็นต์ัวิกลิางเช่�อมต์่อ) เพ่�อ

ใหแ้ร์งงานสูงูอายุไุดร้์บัการ์จ่า้งงานต์อ่เน่�องท่�สูามาร์ถใชท้กัษะควิามร์ูแ้ลิะปร์ะสูบการ์ณัท์่�มใ่นการ์ทำงาน

ในสูถานท่�ทำงานใหม่ (3) สู่งเสูร์ิม “แนะแนวิ ให้ข้อมูลิควิามร์ู้” เก่�ยุวิกับโอกาสูทางอาช่พแลิะการ์ทำงาน

เพ่�อการ์เต์ร่์ยุมต์ัวิเข้าสูู่วิัยุสููงอายุุ ควิบคู่ไปกับ กิจ่กร์ร์มสูนับสูนุนแลิะสู่งเสูร์ิม “พัฒนาทักษะทางอาช่พ

แลิะการ์ทำงาน” ท่�ต์ร์งกบัควิามสูนใจ่ ทกัษะแลิะปร์ะสูบการ์ณ์ัการ์ทำงานท่�ผ่่านมาของแร์งงาน ในแร์งงาน

ทุกกลิุ่ม ต์ั�งแต์่อายุุ 45 ปี ข้�นไป แลิะ (4) ในการ์พิจ่าร์ณัาปัจ่จ่ัยุ หร์่อผ่ลิกร์ะทบท่�ม่เก่�ยุวิกับการ์ทำงาน

ของแร์งงานสููงอายุุ โดยุเฉพาะแร์งงานสููงอายุุนอกร์ะบบ ควิร์พิจ่าร์ณัาปัจ่จ่ัยุหร์่อผ่ลิกร์ะทบร์ะดับ

คร์อบคร์ัวิของแร์งงานสููงอายุุ มากกวิ่าเฉพาะต์ัวิบุคคลิหร์่อต์ัวิแร์งงานสููงอายุุเพ่ยุงอยุ่างเด่ยุวิ

คำสูำคัญ:	 สภาพการทำงาน แรงงานสูงอายุุนอกระบบ แรงงานสูงอายุุในระบบ การเปล่ี่�ยุนผ่่านสภาพ

การทำงาน 
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Abstract

 Under the situation that Thailand is moving towards being a complete aged 

society with the population aged 60 and over more than 20 percent; extending work 

years of the workforce, preparing the working-age for aging, supporting working and  

employment of older workers to secure their income and economic independence and 

dignities become social issues and agenda that need prioritized attention from  

policymakers and academia. Understanding working conditions and transition of job or 

employment of the old-age workers during the process of their aging can provide  

insightful information needed for relevant policy consideration both on the aspects of  

employment promotion and labor protection for the older workers. 

 This study aimed to assess the situations and working conditions of the informal 

older workers in Thailand. Comparative analyses were conducted with use of different 

definitions of informal workers under the classifications by the International Labor  

Organization (ILO) and the definition used in the Survey of Informal Worker by the  

National Statistical Office (NSO). The analyses also covered the differences of working 

conditions between the formal and informal older workers on their work status, sector, 

occupation, work hours, average income, types of the workplace, and also working  

conditions and transitions of their jobs or employment in the pre-old age towards the 

old age. The study used secondary data from the Survey of Informal Worker by the 

National Statistical Office (NSO) to analyze general situations and working conditions of 

the informal older workers. To analyze the transitions of job or employment of the 

older workers, a set of primary data was collected from older workers aged 60-64 in 

Bangkok by a structured questionnaire with an interviewer. 

 Findings found that there was 1 out of 8 workers aged 45-59 (approximately 1.7 

million from total 13 million workers) and 1 out of 10 older workers aged 60 and over 

(approximately 0.46 million from total 4.7 million older workers) who had an overlapped 

status as an “informal worker (vs formal worker)” under the ILO’s classification and the 

NSO’s definitions. Among those older workers who were defined as a formal worker by 
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the NSO’s definition but an informal worker by the ILO’s classification; most of them 

had the work status as a private employee or self-employed worker in the service and 

commerce sector - and some in the agricultural sector – who registered with the Social 

Security Scheme (SSS) under section 39 or 40. Among those who were defined as an 

informal worker by the NSO’s definition but a formal worker by the ILO’s classification, 

nearly all of them had the work status as an employer, at the managerial level, high skill 

occupation in a workplace registered in the formal economic sector but the workers or 

employers themselves did not register with or were not covered by the SSS.

 Regarding the working conditions, compared to the informal older workers, the 

formal workers were more proportionately in the manufacturing sector and service and 

commerce sector, skillful occupation, and in well-established workplaces and offices. 

The informal workers experienced more job-related problems than the formal workers. 

The first two job-related problems mostly experienced by both the formal and informal 

workers were about the job payment or income, and too hard works. Compared to the 

situation in 2019 during the pre-COVID-19, the number of older workers in Thailand in-

creased by 500,000 reflecting an impact of COVID-19 that pushed more older persons 

(especially the low-income ones) back to work in order to earn income to subsidize their 

living and/or other household members. This increase of older workers was, somehow, 

found only in the informal economic sector, where appropriate labor protection was 

mostly lacking. 

 Regarding the work condition of older workers aged 60-64 years in Bangkok, it 

was found that most of the workers were working as “sellers” “general hired workers” 

and “basic work employees”. More than half were “self-employed” workers. Reasons 

to work were mainly economic difficulties (involuntary reasons), even though some 

decided to work due to involuntary reasons. More than two-fifths were working in their 

house or residential areas, and more than one-third in mobile or temporary places. The 

income per month was found higher among the formal older workers than the informal 

workers on average. 
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 Regarding the employment transition from age 45 to the present age (60-64 

years), the analysis showed that, when age increased, there increased more propensity 

for older workers in the formal sector or formal employment to drop out and begin  

a new job in an informal sector, especially as a self-employed worker i.e. seller or  

general hired worker. This transition of changing working conditions became apparent at 

the age of 50-51, with the highest proportion of workers changing the working conditions 

at the ages of 60-61. The proportion of informal older workers was higher among the 

female workers than the male workers, and inversely proportional to the level of  

education of the worker. Work hours per week of older workers apparently declined at 

the age 61 and over. Income from work was relatively stable between the ages of 45 

and before 55, but began to decline between the ages of 55 and over and continued to 

decline with the increasing age of the worker.

 According to the findings, it is recommended that to define or classify an older 

worker as an informal worker, the status of the SSS coverage should be considered  

together with the working condition of the older worker whether it is in the formal or 

the informal economic sector (according to the ILO’s classification of formal or informal 

employment).  Regarding the transition of working conditions in the old age, there are 

at least 4 areas of policies and measures to support and protect the older workers that 

should be considered. These include (1) expanding the coverage of the SSS especially 

sections 39 and 40 in the group of workers aged 45 years and over (2) promoting the 

extension of working years or employment of skilled older workers (either in the current 

workplace or a new workplace with support in the form of information or as an interme-

diary from the former workplace during the transition to enable older workers to be 

continually employed and can use their skills, knowledge and experience working in the 

new workplace) (3) providing the pre-ageing workers “guidance and information” on 

career and work opportunities in preparation for entering old age, along with activities 

to support and promote “occupational and work skill development” that match their 

interests, skills and past work experience, and (4) to understand the factors or impacts 

related to the working of the older person, these need to be considered at the household 

level of the older person not only at the individual level.  

Keywords: working conditions of older persons, informal older workers, formal older 

workers, employment transition 
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สูถานการ์ณ์ัแร์งงานสููงอายุุนอกร์ะบบไทยุ ภายุใต้์การ์จ่ำกัดควิามท่�ใช้ในการ์สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบของ

สูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ แลิะขององค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ

 { ในภาพร์วิม ปี 2563 กำลิังแร์งงานอายุุ 15 ปีข้�นไปทั�งหมดในปร์ะเทศ จ่ำนวิน 38.0 ลิ้านคน เป็น

แร์งงานนอกร์ะบบต์ามการ์จ่ำกดัควิามของสูำนกังานสูถติ์แิหง่ชาต์ ิจ่ำนวิน 20.4 ลิา้นคน (ร์อ้ยุลิะ 53.7) 

แลิะการ์จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ จ่ำนวิน 24.8 ลิ้านคน (ร์้อยุลิะ 65.3) ต์่าง

กันถ้ง 4.4 ลิ้านคน คิดเป็นปร์ะมาณั ร์้อยุลิะ 11.6 ของกำลิังแร์งงานทั�งหมด

 { 1 ใน 8 ของแร์งงานอายุุ 45 – 59 ปี (ปร์ะมาณั 1.7 ลิ้านคน จ่ากทั�งหมด 13 ลิ้านคน) แลิะ 1 ใน 10 

ของแร์งงานอายุุ 60 ปีข้�นไป (ปร์ะมาณั 4.6 แสูนคน จ่ากจ่ำนวินผู่้สููงอายุุท่�ยุังคงทำงานอยุู่ 4.7 ลิ้าน

คน) ม่สูถานภาพเป็นแร์งงานในร์ะบบแลิะแร์งงานนอกร์ะบบท่�ม่ควิามเหลิ่�อม หร์่อแต์กต์่างกันภายุใต์้ 

2 วิิธิ์่การ์จ่ำกัดควิาม 

 { กลิุม่ท่�เปน็แร์งงานในร์ะบบต์ามการ์จ่ำกดัควิามของสูำนกังานสูถติ์แิหง่ชาต์ ิแต์เ่ปน็แร์งงานนอกร์ะบบ

ต์ามการ์จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงานร์ะหว่ิางปร์ะเทศ สูว่ินใหญ่มสู่ถานภาพเป็นลิกูจ่า้งภาคเอกชน 

แลิะผู่้ปร์ะกอบธิ์ุร์กิจ่สู่วินต์ัวิโดยุไม่ม่ลิูกจ่้าง โดยุเฉพาะในภาคการ์บร์ิการ์แลิะการ์ค้า แลิะสู่วินหน้�งใน

ภาคเกษต์ร์กร์ร์ม ท่�เป็นผู่้ปร์ะกันต์นภายุใต์้ร์ะบบปร์ะกันสูังคม มาต์ร์า 39 แลิะ 40 

 { กลิุม่ท่�เปน็แร์งงานนอกร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัดควิามของสูำนักงานสูถติ์แิหง่ชาติ์ แต่์เป็นแร์งงานนอกร์ะบบ

ต์ามวิิธิ์่การ์จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ เก่อบทั�งหมด ม่สูถานภาพเป็น "นายุจ่้าง" 

ในภาคการ์บร์ิการ์แลิะการ์ค้า แลิะสู่วินหน้�งในภาคเกษต์ร์กร์ร์ม จ่ำนวินมากทำงานในร์ะดับผู่้จ่ัดการ์ 

ผู่ป้ฏิิบตั์งิานท่�มฝ่ีมีอ่ในดา้นการ์เกษต์ร์ ร์วิมถง้ พนกังานบร์กิาร์แลิะผู่จ้่ำหนา่ยุสูนิคา้ สูว่ินใหญเ่ปน็กลิุม่

ผู่้ม่งานทำท่�ม่ทักษะ หร์่อเป็นผู่้ปร์ะกอบการ์ท่�ม่ลิูกจ่้าง ในสูถานปร์ะกอบการ์ท่�ม่การ์จ่ดทะเบ่ยุนจ่ัดต์ั�ง

ต์ามกฎหมายุแลิะอยุู่ในภาคเศร์ษฐกิจ่ในร์ะบบ โดยุผู่้เป็นนายุจ่้าง หร์่อเจ่้าของสูถานปร์ะกอบการ์ไม่

ได้เป็นผู่้ปร์ะกันต์นกับร์ะบบปร์ะกันสูังคม

 { เปร์ยุ่บเทยุ่บกบัสูถานการ์ณัป์ ี2562 กอ่นการ์แพร์ร่์ะบาดของโควิดิ-19 จ่ำนวินผู่ม้ง่านทำท่�เปน็แร์งงาน

สููงอายุุ 60 ปีข้�นไป ในปีเพิ�มข้�นปร์ะมาณั 500,000 คน สู่วินหน้�งสูะท้อนให้เห็นถ้งผ่ลิกร์ะทบของ 

โควิิด-19 ท่�ทำให้ผู้่สููงอายุุจ่ำนวินหน้�งต์้องออกมาทำงานเพิ�มข้�น เพ่�อหาร์ายุได้พ้�งพาต์นเอง  

หร์่อช่วิยุเหลิ่อคร์อบครั์วิในช่วิงท่�สูมาชิกคนอ่�นโดยุเฉพาะวัิยุกำลัิงแร์งงานม่แนวิโน้มได้ร์ับผ่ลิกร์ะทบ

ในการ์สููญเสู่ยุงาน หร์่อสููญเสู่ยุร์ายุได้ อยุ่างไร์ก็ต์าม การ์เพิ�มข้�นของจ่ำนวินแร์งงานผู่้สููงอายุุน่� พบวิ่า

เก่อบทั�งหมด เป็น "แร์งงานนอกร์ะบบ" ท่�ยุังคงไม่ได้ร์ับการ์คุ้มคร์องการ์ทำงานอยุ่างเหมาะสูม 

ประเด็นท่� 1
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สูภาพการ์ทำงานแลิะการ์เปลิ่�ยุนผ่่านสูภาพการ์ทำงานในช่วิงสููงอายุุ กร์ณั่ศ้กษาแร์งงานสููงอายุุ (60-64 ปี) 

ในกร์ุงเทพฯ 

 { การ์ทำงานของแร์งงานสูงูอายุใุนปัจ่จ่บุนัคอ่นขา้งหลิากหลิายุ สูว่ินใหญ่เปน็การ์ "ขายุของ หร์อ่จ่ำหน่ายุ

สูินค้า" "ร์ับจ่้าง หร์่อร์ับจ่้างทั�วิไป" แลิะ "ลิูกจ่้างงานพ่�นฐาน" ร์วิมกันมากกวิ่าร์้อยุลิะ 85 ของแร์งงาน

สููงอายุุ มากกวิ่าคร์้�งม่สูถานภาพเป็น "ปร์ะกอบธิ์ุร์กิจ่สู่วินต์ัวิโดยุไม่ม่ลิูกจ่้าง" 

 { กวิ่า 2 ใน 3 ของแร์งงานสููงอายุุยุังคงทำงานด้วิยุเหต์ุผ่ลิควิามจ่ำเป็นทางเศร์ษฐกิจ่ (involuntary 

reasons) ขณัะท่�ปร์ะมาณั 1 ใน 5 ทำงานด้วิยุเหต์ุผ่ลิจ่ากควิามสูมัคร์ใจ่ (voluntary reasons) 

 { มากกวิ่า 2 ใน 5 ทำงานในบร์ิเวิณัท่�อยุู่อาศัยุของต์นเอง แลิะกวิ่า 1 ใน 3 ทำงานในสูถานท่�ท่�ไม่เป็น

หลิักแหลิ่ง หร์่อเป็นลิักษณัะชั�วิคร์าวิ ร์ายุได้จ่ากการ์ทำงานต์่อเด่อน อยุู่ท่�ปร์ะมาณั 8,000 บาท โดยุ

แร์งงานในร์ะบบม่ร์ายุได้สููงกวิ่าแร์งงานนอกร์ะบบ 

 { เก่�ยุวิกับการ์เปล่ิ�ยุนผ่า่นสูภาพการ์ทำงานในช่วิงอายุตุ์ั�งแต์ ่45 ป ีจ่นถง้อายุปุจั่จุ่บนั (60-64 ป)ี โอกาสู

การ์ทำงานแบบม่นายุจ่้าง หร์่อได้ร์ับการ์จ่้างงานในสูถานปร์ะกอบการ์ของแร์งงานสููงอายุุม่แนวิโน้ม

ลิดลิงต์ามอายุุท่�เพิ�มสููงข้�น โดยุแร์งงานสู่วินหน้�งจ่ำเป็นต์้องปร์ับต์ัวิออกมาทำงานในลิักษณัะของงาน

สู่วินต์ัวิ โดยุเฉพาะ การ์ขายุของหร์่อจ่ำหน่ายุสูินค้าแลิะการ์ร์ับจ่้างทั�วิไปท่�เพิ�มสููงข้�น 

 { สูัดสู่วินแร์งงานนอกร์ะบบ เพิ�มข้�นต์่อเน่�องจ่ากปร์ะมาณัร์้อยุลิะ 60 ในช่วิงอายุุ 45 ปี เป็นร์้อยุลิะ 80 

ในช่วิงวิัยุสููงอายุุ (60 ปีข้�นไป) โดยุเพิ�มข้�นชัดเจ่นในช่วิงอายุุ 55-56 ปี แลิะ 60-61 ปี แร์งงานสููงอายุุ

หญงิมสู่ดัสูว่ินท่�อยุูน่อกร์ะบบสูงูกวิา่แร์งงานสููงอายุชุายุโดยุต์ลิอด แลิะสูดัสู่วินแร์งงานนอกร์ะบบ แปร์

ผ่กผ่ันกับร์ะดับการ์ศ้กษาของแร์งงาน ชั�วิโมงการ์ทำงานม่การ์เปลิ่�ยุนแปลิงไม่มากในช่วิงการ์ทำงาน

อายุุ 45-60 ปี แต์่เร์ิ�มลิดลิงท่�อายุุ 61 ปีข้�นไป ร์ายุได้จ่ากการ์ทำงานค่อนข้างคงท่�ในช่วิงอายุุ 45 ถ้ง

ก่อน 55 ปี แต์่เร์ิ�มลิดลิงในช่วิงอายุุ 55 ปี ข้�นไป แลิะลิดลิงต์่อเน่�องต์ามอายุุของแร์งงานท่�เพิ�มข้�น

 { แนวิโน้มการ์เปลิ่�ยุนงานแลิะเปลิ่�ยุนสูภาพการ์ทำงานของแร์งงานเร์ิ�มม่ควิามชัดเจ่นต์ั�งแต์่ช่วิงอายุุ 

50-51 ปี โดยุม่สูัดสู่วินผู่้ท่�ม่การ์เปลิ่�ยุนงาน หร์่อเปลิ่�ยุนสูภาพการ์ทำงานท่�สููงกวิ่าในช่วิงอายุุ 55-56 

ป ีโดยุท่�สูดัสูว่ินน่�สูงูมากท่�สูดุในชว่ิงอายุ ุ60-61 ป ีแร์งงานในร์ะบบมแ่นวิโนม้การ์เปลิ่�ยุนงานท่�สูงูกวิา่

แร์งงานนอกร์ะบบโดยุเฉพาะในช่วิงอายุุ 50-61 ปี  

 { แร์งงานสูงูอายุปุร์ะมาณัคร์้�งหน้�ง (ร์อ้ยุลิะ 49.0) มสู่ถานภาพเปน็แร์งงานนอกร์ะบบมาโดยุต์ลิอดต์ั�งแต์่

อายุุ 45 ปีจ่นถ้งปัจ่จุ่บัน ไม่ถ้ง 1 ใน 3 เป็นกลิุ่มท่�ม่สูถานภาพเป็นแร์งงานในร์ะบบมาโดยุต์ลิอด แลิะ

อ่กร์้อยุลิะ 21.3 หร์่อปร์ะมาณั 1 ใน 5 เป็นแร์งงานนอกร์ะบบในปัจ่จุ่บัน แต์่เคยุม่สูถานภาพเป็น

แร์งงานในร์ะบบมาก่อนในบางช่วิงเวิลิาของการ์ทำงาน 
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 { เหต์ผุ่ลิสูว่ินใหญใ่นการ์ไมท่ำงานในบางชว่ิงของแร์งงาน คอ่ การ์ท่�ต์อ้งดแูลิสูมาชกิในคร์วัิเร์อ่น สูะทอ้น

ใหเ้หน็ปัจ่จ่ยัุดา้นคร์อบครั์วิแลิะสูมาชิกในครั์วิเร์อ่นคนอ่�นๆ เป็นเง่�อนไขหน้�งท่�สูำคญัต์อ่การ์ทำงานของ

แร์งงานสููงอายุุ แร์งงานสููงอายุุในกรุ์งเทพฯ ได้ร์ับผ่ลิกร์ะทบเชิงลิบต์่อการ์ทำงานมากท่�สุูดจ่าก

สูถานการ์ณั์โควิิด-19 ในด้าน "ร์ายุได้" "ควิามมั�นคงของงาน" แลิะ "ควิามต์่อเน่�องของงาน" ต์ามลิำดับ 

แร์งงานสููงอายุุนอกร์ะบบได้ร์ับผ่ลิกร์ะทบเชิงลิบในสูัดสู่วินท่�สููงกวิ่าแร์งงานในร์ะบบ ในด้าน ร์ายุได้ 

ควิามมั�นคงแลิะควิามต์่อเน่�องของงานท่�ทำ แลิะจ่ำนวินชั�วิโมงทำงาน ขณัะท่�แร์งงานสููงอายุุในร์ะบบ

ได้ร์ับผ่ลิกร์ะทบเชิงลิบในสูัดสู่วินท่�สููงกวิ่าแร์งงานนอกร์ะบบ ในด้าน สูภาพแวิดลิ้อม ควิามปลิอดภัยุ 

แลิะควิามเคร์่ยุดจ่ากการ์ทำงาน 

ข้อเสูนอแนะและข้อพิจ่ารณัา
 เก่�ยุวิกับนยิุามแลิะการ์จ่ำกัดควิามสูถานภาพแร์งงานนอกร์ะบบแลิะในร์ะบบ - การ์กำหนดนโยุบายุ

แลิะมาต์ร์การ์ท่�เก่�ยุวิข้องในการ์สูนับสูนุนแลิะคุ้มคร์องแร์งงานสููงอายุุ ควิร์พิจ่าร์ณัาสูถานภาพของแร์งงานสููง

อายุ ุทั�งในมติ์กิาร์เปน็แร์งงานในร์ะบบ หร์อ่นอกร์ะบบปร์ะกนัสูงัคม (ต์ามนยิุามท่�ใชใ้นการ์สูำร์วิจ่แร์งงานนอก

ร์ะบบของสูำนักงานสูถติ์แิหง่ชาต์)ิ ควิบคูไ่ปกับ ลิกัษณัะของการ์จ้่างงาน หร์อ่การ์ทำงานว่ิาอยุูใ่นภาคเศร์ษฐกิจ่

ในร์ะบบหร์อ่นอกร์ะบบ (ต์ามแนวิทางการ์จ่ำกดัควิามการ์ทำงานในร์ะบบหร์อ่นอกร์ะบบขององคก์าร์แร์งงาน

ร์ะหว่ิางปร์ะเทศ) ร์วิมถง้ การ์สูำร์วิจ่เก็บข้อมูลิภาวิะการ์ทำงานของปร์ะชากร์ไทยุแลิะการ์สูำร์วิจ่แร์งงานนอก

ร์ะบบ แลิะการ์นำเสูนอผ่ลิการ์สูำร์วิจ่หร์อ่สูถานการ์ณ์ัท่�เก่�ยุวิขอ้งกบัสูภาพการ์ทำงานของแร์งงานในภาพร์วิม 

แลิะแร์งงานสููงอายุุท่�ควิร์พิจ่าร์ณัาสูถานภาพแร์งงานนอกร์ะบบหร์่อในร์ะบบ ในทั�งมิต์ิการ์ได้ร์ับการ์คุ้มคร์อง

จ่ากหลัิกปร์ะกันทางสัูงคมในการ์ทำงาน ควิบคู่ไปกับ เง่�อนไขของภาคเศร์ษฐกิจ่ในการ์ทำงาน วิ่าเป็นภาค

เศร์ษฐกิจ่ในร์ะบบหร์่อนอกร์ะบบด้วิยุ 

 เก่�ยุวิกับการ์เปลิ่�ยุนผ่่านสูภาพการ์ทำงานของแร์งงานสููงอายุุต์ั�งแต์่ในช่วิงก่อนเป็นผู่้สููงอายุุ – (1) 

ขยุายุควิามคร์อบคลิุมของร์ะบบปร์ะกันสูังคม โดยุเฉพาะมาต์ร์า 39 แลิะ 40 ในกลิุ่มแร์งงานช่วิงอายุุ 45 ปี 

ข้�นไป (2) สู่งเสูร์ิมขยุายุอายุุการ์ทำงานหร์่อการ์จ่้างงานแร์งงานสููงอายุุม่ฝีีม่อ (โดยุเฉพาะกลิุ่มท่�ม่สูถานะเป็น

แร์งงานในร์ะบบในช่วิงก่อนอายุุ 55 ปีในภาคเอกชน หร์่อ 60 ปี ในภาคร์ัฐ) ในลิักษณัะการ์จ่้างงานในท่�เดิม 

หร์่อ การ์สูนับสูนุนโดยุสูถานท่�ทำงานเดิม (ในลิักษณัะการ์ให้ข้อมูลิหร์่อเป็นต์ัวิกลิางเช่�อมต์่อ) เพ่�อให้แร์งงาน

สูงูอายุไุดรั้์บการ์จ่า้งงานต์อ่เน่�องท่�สูามาร์ถใชท้กัษะควิามร์ูแ้ลิะปร์ะสูบการ์ณัท์่�มใ่นการ์ทำงานในสูถานท่�ทำงาน

ใหม่ (3) สู่งเสูร์ิม “แนะแนวิ ให้ข้อมูลิควิามร์ู้” เก่�ยุวิกับโอกาสูทางอาช่พแลิะการ์ทำงานเพ่�อการ์เต์ร์่ยุมต์ัวิเข้า

สูู่วิัยุสููงอายุุ ควิบคู่ไปกับ กิจ่กร์ร์มสูนับสูนุนแลิะสู่งเสูร์ิม “พัฒนาทักษะทางอาช่พแลิะการ์ทำงาน” ท่�ต์ร์งกับ

ควิามสูนใจ่ ทักษะแลิะปร์ะสูบการ์ณั์การ์ทำงานท่�ผ่่านมาของแร์งงาน ในแร์งงานทุกกลิุ่ม ต์ั�งแต์่อายุุ 45 ปี ข้�น

ไป (4) การ์พิจ่าร์ณัาผ่ลิกร์ะทบท่�ม่ต์่อการ์ทำงานของแร์งงานสููงอายุุ โดยุเฉพาะแร์งงานสููงอายุุนอกร์ะบบ ควิร์

พิจ่าร์ณัาในเชิงผ่ลิกร์ะทบท่�ม่ต่์อคร์อบคร์ัวิของแร์งงานสููงอายุุ มากกวิ่าพิจ่าร์ณัาเฉพาะต์ัวิบุคคลิหร์่อต์่อต์ัวิ

แร์งงานสููงอายุุเพ่ยุงอยุ่างเด่ยุวิ
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ในสูังคมสููงอายุุท่�โครงสูร้างประชากรเปล่�ยุนแปลง  
ประชากรวิัยุแรงงานลดลง ขณัะท่�แรงงานสููงอายุุม่แนวิโน้มเพิ�มขึ�น  
โดยุเฉพาะในภาคนอกระบบท่�ม่ควิามเสู่�ยุงและควิามเปราะบางจ่ากการ 
ไม่ได้รับควิามคุ้มครองการทำงานท่�เพ่ยุงพอ การสู่งเสูริมการทำงานและ
คุ้มครองแรงงานสููงอายุุยุังม่ควิามท้าทายุในหลายุเร้�อง ทั�งในด้านสูภาพ
แวิดล้อมท่�เหมาะสูมในการทำงานของผู่้สููงอายุุ เวิลาการทำงานท่�ยุ้ดหยุุ่น
เพ้�อรองรับแรงงานสููงอายุุ และการปรับทัศนคต์ิของทุกฝ่่ายุท่�เก่�ยุวิข้อง
เพ้�อสู่งเสูริมการทำงานท่�ม่คุณัค่า รวิมถึงการจ่้างงานท่�เป็นธิ์รรม เป็นต์้น



ควิามนำ
I



22

1.1 
แรงงานนอกระบบกับการทำงานของผู่้สููงอายุุไทยุ

 การ์สูำร์วิจ่ภาวิะการ์ทำงานของปร์ะชากร์ไทยุ แลิะการ์สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบ พ.ศ. 2562  

พบสูัดสู่วินผู่้สููงอายุุ 60 ปีข้�นไปท่�ยุังคงทำงานหร์่ออยุู่ในกำลิังแร์งงาน ปร์ะมาณั 1 ใน 3 (ร์้อยุลิะ 34.5)  

ในกลิุ่มผู่้ท่�ยุังคงทำงาน มากถ้งร์้อยุลิะ 88 ม่สูถานะเป็นแร์งงานนอกร์ะบบ (ต์ามคำจ่ำกัดควิามท่�ใช้ในการ์

สูำร์วิจ่) โดยุในช่วิงกว่ิาทศวิร์ร์ษท่�ผ่่านมา สูัดสู่วินดังกล่ิาวิม่แนวิโน้มลิดลิงเพ่ยุงเล็ิกน้อยุในช่วิงปร์ะมาณั 

ร์้อยุลิะ 89-91 (เฉลิิมพลิ แจ่่มจ่ันทร์์ แลิะ สูุภร์ต์์ จ่ร์ัสูสูิทธิ์ิ�, 2563) การ์สูำร์วิจ่ร์ะดับปร์ะเทศน่�ใช้คำนิยุาม

แร์งงานนอกร์ะบบของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ ซ้�งหมายุถ้ง “ผู้่ม่งานทำท่�ไม่ได้ร์ับควิามคุ้มคร์อง หร์่อไม่ม่ 

หลิกัปร์ะกันทางสัูงคมจ่ากการ์ทำงานเช่นเดยุ่วิกับแร์งงานในร์ะบบ” หร์อ่ กลิุม่แร์งงานท่�ไมใ่ชแ่ร์งงานในร์ะบบ 

ซ้�งปร์ะกอบด้วิยุ ข้าร์าชการ์ ลิูกจ่้างปร์ะจ่ำของหน่วิยุงานร์าชการ์ ลิูกจ่้างร์ัฐวิิสูาหกิจ่ คร์ูใหญ่ หร์่อคร์ูโร์งเร์่ยุน

เอกชนต์ามกฎหมายุว่ิาด้วิยุโร์งเร์่ยุนเอกชน ลิูกจ้่างร์ัฐบาลิต่์างปร์ะเทศ ลิูกจ่้างท่�ได้ร์ับควิามคุ้มคร์องต์าม

กฎหมายุแร์งงาน แลิะผู่้ม่งานทำท่�ปร์ะกันต์นต์าม พ.ร์.บ.ปร์ะกันสูังคม มาต์ร์า 33 39 แลิะ 40 (สูำนักงาน

สูถิต์ิแห่งชาต์ิ, 2562) อยุ่างไร์ก็ต์าม การ์จ่ำแนกแร์งงานนอกร์ะบบด้วิยุคำนิยุามข้างต์้น ซ้�งเห็นได้วิ่าให้ควิาม

สูำคญักบัการ์ไดร้์บัการ์คุม้คร์องภายุใต์ ้พ.ร์.บ. ปร์ะกนัสูงัคม ทั�ง 3 มาต์ร์า ไมว่ิา่จ่ะเปน็การ์ทำงานในสูถานภาพ

การ์ทำงาน หร์อ่สูถานปร์ะกอบการ์ลิกัษณัะใด มค่วิามไมสู่อดคลิอ้งบางปร์ะการ์กบัแนวิทางการ์จ่ำแนกลิกัษณัะ

การ์ทำงานหร์่อการ์จ่้างงานนอกร์ะบบ (informal employment) ท่� องค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ (ILO) 

กำหนดไวิ้ (สูร์าวิุธิ์ ไพฑููร์ยุ์พงษ์, 2563 ก; สูร์าวิุธิ์ ไพฑููร์ยุ์พงษ์, 2563 ข)

 การ์นิยุามของ ILO นั�น พิจ่าร์ณัาการ์เป็นแร์งงานนอกร์ะบบจ่ากสูถานภาพในการ์ทำงาน หร์่อการ์

จ่้างงาน (status in employment) เป็นอันดับแร์ก โดยุจ่ำแนกแร์งงานออกเป็น 3 กลิุ่มหลิัก กลิุ่มแร์ก ได้แก่ 

กลิุ่มนายุจ่้าง ผู่้ปร์ะกอบธิ์ุร์กิจ่สู่วินต์ัวิ แลิะ ผู่้ท่�ทำงานในลิักษณัะการ์ร์วิมกลิุ่ม (employers, own-account 

worker, members of cooperatives) ซ้�งในการ์จ่ำแนกแร์งงานกลิุ่มน่�วิ่าอยุู่ใน ภาคในร์ะบบหร์่อภาค 

นอกร์ะบบนั�น พจิ่าร์ณัาจ่ากลัิกษณัะขององค์กร์ หร์อ่สูถานปร์ะกอบการ์ว่ิาเป็นหน่วิยุเศร์ษฐกิจ่ในภาคเศร์ษฐกิจ่

ในร์ะบบ หร์่อ ภาคเศร์ษฐกิจ่นอกร์ะบบ (ร์วิมภาคคร์ัวิเร์่อน) กลิุ่มท่�สูอง ได้แก่ ผู่้ช่วิยุธิ์ุร์กิจ่ในคร์ัวิเร์่อนโดยุ 

ไม่ได้ร์ับค่าจ่้าง (contributing family workers) แร์งงานท่�ม่สูถานภาพการ์ทำงานในกลิุ่มน่� ถ่อเป็นแร์งงาน

ท่�ม่การ์ทำงานหร่์อการ์จ่้างงานนอกร์ะบบทั�งหมด แลิะ กลุ่ิมท่�สูาม กลุ่ิมลิูกจ่้าง (employees) ทั�งลิูกจ่้าง 

ภาคร์ัฐ ร์ัฐวิิสูาหกิจ่ แลิะเอกชน ซ้�งในการ์จ่ำแนกแร์งงานกลุ่ิมน่�จ่ะพิจ่าร์ณัาจ่ากการ์ได้ร์ับการ์คุ้มคร์องจ่าก

ร์ะบบปร์ะกนัสูงัคม (ท่�เก่�ยุวิขอ้งกบัการ์จ่า้งงาน) โดยุผู่ท้่�ไมไ่ดร้์บัการ์คุม้คร์อง หร์อ่ ไมท่ร์าบวิา่ไดร้์บัการ์คุม้คร์อง

หร่์อไม ่โดยุท่�ไมไ่ดร้์บัสูทิธิิ์ในการ์ลิาพกัผ่อ่นปร์ะจ่ำป ีหร์อ่การ์ลิาปว่ิยุโดยุไดร้์บัค่าจ่า้ง จ่ะถกูจ่ำแนกเปน็แร์งงาน

ภาคนอกร์ะบบ สูังเกต์ได้วิ่าการ์จ่ำแนกแร์งงานนอกร์ะบบต์ามคำนิยุามของ ILO นั�น พิจ่าร์ณัาโดยุใช้เกณัฑู์

การ์ได้ร์บัสิูทธิิ์หร์อ่การ์คุม้คร์องภายุใต้์ร์ะบบปร์ะกันสัูงคม เฉพาะเพยุ่งกับกลิุม่แร์งงานท่�มสู่ถานภาพการ์ทำงาน

เป็น “ลิูกจ่้าง” ซ้�งแต์กต์่างกับนิยุามของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ (ร์ูป 1.1) (ILO, 2013; สูร์าวิุธิ์ ไพฑููร์ยุ์พงษ์, 

2563 ข; ILO, 2018)



23

(ก) คำนิยุามของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ (สูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ, 2562)

(ข) แนวิทางการ์จ่ำแนกการ์จ่้างงานในร์ะบบแลิะนอกร์ะบบของ ILO (ILO, 2018, p. 11)

ร์ูป 1.1 เปร์่ยุบเท่ยุบนิยุามแลิะแนวิทางการ์จ่ำแนกแร์งงานในร์ะบบแลิะนอกร์ะบบ 

ของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิแลิะ ILO

แรงงานในระบบ

แรงงานนอกระบบ

ผู่้ม่งานทำท่�ได้รับควิามคุ้มครอง หร้อหลักประกันทางสูังคมจ่ากการทำงาน

ผู่้ม่งานทำท่�ไม่ได้รับควิามคุ้มครอง หร้อไม่ม่หลักประกันทางสูังคม 
จ่ากการทำงานเช่นเด่ยุวิกับแรงงานในระบบ

• ข้้าราชการ ลููกจ้้างประจ้ำข้องราชการ
• ลููกจ้้างรัฐวิิสาหกิจ้
• ครูใหญ่่ หรือครูโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวิ่าด้้วิยโรงเรียนเอกชน
• ลููกจ้้างรัฐบาลูต่างประเทศ หรือองค์การระหวิ่างประเทศ
• ลููกจ้้างที�ได้้รับควิามค้้มครองตามกฎหมายแรงงาน แลูะ
• ผูู้้มีงานทำที�ประกันตนตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม มาตรา 33 39 แลูะ 40

สูถานภาพในการทำงาน/จ่้างงาน

หน่วิยุเศรษฐกิจ่ (สูถานประกอบการ)

การทำงาน/การจ่้างงานในระบบ  
(แรงงานในระบบ)

การทำงาน/การจ่้างงานนอกระบบ 
(แรงงานนอกระบบ)

ประกันสูังคม (ท่�เก่�ยุวิข้องกับทำงาน/การจ่้างงาน)

นายุจ่้าง/ปร์ะกอบธิ์ุร์กิจ่สู่วินต์ัวิโดยุไม่ม่
ลิูกจ่้าง/สูมาชิกการ์ร์วิมกลิุ่ม

ลิูกจ่้าง

ม่ ไม่ม่

ไม่ทร์าบ/ไม่ม่

ไม่ต์อบ/ไม่ทร์าบ

สูิทธิิวันลาประจัำปีโดยุได้รับค่าจั้าง	
(ติามูท่�เป็นจัริง)

สูิทธิิวันลาป่วยุโดยุได้รับค่าจั้าง	
(ติามูท่�เป็นจัริง)

ภาคในร์ะบบ ภาคนอกร์ะบบ
ภาคคร์ัวิเร์่อน 
(ไม่ม่การ์ผ่ลิิต์  

เพ่�อขายุหร์่อแลิกเปลิ่�ยุน)

ไม่ทร์าบ/อ่�นๆ ช่วิยุธิ์ุร์กิจ่คร์ัวิเร์่อน 
โดยุไม่ได้ร์ับค่าจ่้าง

ไม่ทร์าบ/ไม่ม่

ม่

ม่
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 ภายุใต์้สูถานการ์ณั์ท่�ปร์ะเทศไทยุกำลิังเข้าสูู่การ์เป็นสูังคมสููงอายุุโดยุสูมบูร์ณั์ โดยุม่ปร์ะชากร์อายุุ 

60 ปีข้�นไป คิดเป็นสัูดสู่วินมากถ้งร้์อยุลิะ 20 ของปร์ะชากร์ทั�งหมด การ์สู่งเสูริ์มขยุายุอายุุการ์ทำงานของ

กำลิงัแร์งงาน แลิะสูนับสูนุนการ์ทำงานหร่์อมง่านทำของปร์ะชากร์ในวัิยุสูงูอายุเุพ่�อใหผู้่สู้งูอายุมุร่์ายุได้ มค่วิาม

มั�นคงทางเศร์ษฐกิจ่ สูามาร์ถพ้�งพาต์นเองได้ อยุู่อยุ่างม่คุณัค่าแลิะม่ศักดิ�ศร์่ เป็นหน้�งในวิาร์ะร์ะดับชาต์ิท่�ม่

ควิามสูำคัญ (ชวิลิิต์ สูวิัสูดิ�ผ่ลิ, 2563)

 การ์ศ้กษาถ้งควิามแต์กต์่างของคำนิยุาม แลิะเกณัฑู์ท่�ใช้ในการ์จ่ำแนกลิักษณัะการ์ทำงานของกลิุ่ม

แร์งงานสููงอายุุวิ่าเป็นการ์ทำงานหร์่อการ์จ่้างงานในร์ะบบหร์่อนอกร์ะบบ การ์ศ้กษาแลิะวิิเคร์าะห์สูภาพการ์

ทำงานของแร์งงานสููงอายุุนอกร์ะบบเปร์่ยุบเท่ยุบแร์งงานสููงอายุุในร์ะบบ ร์วิมถ้ง การ์เปลิ่�ยุนผ่่านสูภาพการ์

ทำงานในวัิยุสููงอายุุของปร์ะชากร์ จ่้งเป็นปร์ะเด็นท่�ควิร์ม่การ์พิจ่าร์ณัาแลิะศ้กษาเพ่�อเข้าใจ่สูถานการ์ณ์ัแลิะ

สูถานภาพการ์ทำงานของผู่้สููงอายุุไทยุ ซ้�งม่ควิามสูำคัญต่์อการ์พิจ่าร์ณัากำหนดนโยุบายุต่์างๆ ท่�เก่�ยุวิข้อง 

ทั�งในด้านการ์สู่งเสูร์ิมการ์ม่งานทำในการ์ทำงานของผู้่สููงอายุุ แลิะการ์คุ้มคร์องการ์ทำงานของแร์งงานสููงวิัยุ

ในสูถานการ์ณั์สูังคมสููงอายุุของปร์ะเทศไทยุ โดยุปร์ะเด็นดังกลิ่าวิข้างต์้นม่ควิามสูำคัญสูอดคลิ้องต์าม

ยุทุธิ์ศาสูต์ร์์ชาติ์ 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) ใน 2 ยุทุธิ์ศาสูต์ร์ท่์�เก่�ยุวิข้องกับงานด้านผู่สู้งูอายุ ุได้แก่ ยุทุธิ์ศาสูต์ร์์

ชาต์ิด้านการ์พัฒนาแลิะเสูร์ิมสูร์้างศักยุภาพทร์ัพยุากร์มนุษยุ์ แลิะยุุทธิ์ศาสูต์ร์์ชาต์ิด้านการ์สูร์้างโอกาสูแลิะ

ควิามเสูมอภาคทางสัูงคม (สูำนักงานคณัะกร์ร์มการ์พัฒนาการ์เศร์ษฐกิจ่แลิะสูังคมแห่งชาต์ิ, 2561) แลิะ

สูอดคลิอ้งต์ามแผ่นพฒันาเศร์ษฐกจิ่แลิะสูงัคมแหง่ชาต์ฉิบบัท่� 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซ้�งมก่ร์อบคดิการ์พัฒนา

ท่�สูำคญัภายุใต์ห้ลัิกปร์ชัญาเศร์ษฐกิจ่พอเพยุ่งท่�นำไปสููก่าร์พฒันาท่�ยัุ�งยุน่โดยุมค่นเปน็ศูนย์ุกลิางของการ์พฒันา 

ใน 2 ยุุทธิ์ศาสูต์ร์์ท่�เก่�ยุวิข้อง ได้แก่ ยุุทธิ์ศาสูต์ร์์การ์เสูร์ิมสูร์้างแลิะพัฒนาศักยุภาพทุนมนุษยุ์ ยุุทธิ์ศาสูต์ร์์การ์

สูร์า้งควิามเปน็ธิ์ร์ร์มแลิะลิดควิามเหลิ่�อมลิ�ำในสูงัคม (สูำนกังานคณัะกร์ร์มการ์พฒันาการ์เศร์ษฐกจิ่แลิะสูงัคม

แห่งชาต์ิ, 2559) นอกจ่ากน่� ยุังสูอดคลิ้องกับปร์ะเด็นยุุทธิ์ศาสูต์ร์์ท่� 2 การ์วิิจ่ัยุแลิะนวิัต์กร์ร์มเพ่�อการ์พัฒนา

สูังคมแลิะสูิ�งแวิดลิ้อม ของ (ร์่าง) ยุุทธิ์ศาสูต์ร์์การ์วิิจ่ัยุแลิะนวิัต์กร์ร์ม 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 โดยุเฉพาะใน

ปร์ะเด็นยุุทธิ์ศาสูต์ร์์ท่� 1 "สูังคมสููงวิัยุแลิะสูังคมไทยุในศต์วิร์ร์ษท่� 21" ในการ์สู่งเสูร์ิมให้ผู่้สููงวิัยุสูามาร์ถดำร์ง

ช่วิิต์อยุู่อยุ่างม่คุณัค่าม่ศักดิ�ศร์่แลิะม่สู่วินร์่วิมในสูังคม แลิะในการ์สู่งเสูร์ิมอาช่พของผู่้สููงวิัยุต์ามศักยุภาพแลิะ

ควิามต์้องการ์ให้ผู่้สููงวิัยุม่หลิักปร์ะกันร์ายุได้ท่�มั�นคง (สูภานโยุบายุวิิจ่ัยุแลิะนวิัต์กร์ร์มแห่งชาต์ิ, 2560)
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1.2 

ขอบเขต์เน้�อหา

 “แร์งงานสููงอายุุนอกร์ะบบแลิะการ์เปลิ่�ยุนผ่่านสูภาพการ์ทำงานของแร์งงานสููงอายุุไทยุ” ม่เน่�อหา

คร์อบคลิุม 2 ปร์ะเด็นท่�สูำคัญ ได้แก่ 

1)  สูถานการ์ณั์แร์งงานสููงอายุุนอกร์ะบบในปร์ะเทศไทยุจ่ากข้อมูลิการ์สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบโดยุ

สูำนกังานสูถติ์แิหง่ชาต์ ิภายุใต์ก้าร์จ่ำกดัควิามแร์งงานนอกร์ะบบท่�ใชใ้นการ์สูำร์วิจ่ฯ แลิะการ์จ่ำกดั

ควิามแร์งงานนอกร์ะบบขององค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ 

2)  สูภาพการ์ทำงานแลิะการ์เปลิ่�ยุนผ่่านสูภาพการ์ทำงานในช่วิงสููงอายุุ ร์วิมถ้ง ปัจ่จ่ัยุทางเศร์ษฐกิจ่

แลิะสูังคมของแร์งงานสููงอายุุ กร์ณั่ศ้กษาแร์งงานสููงอายุุ (60-64 ปี) ในกร์ุงเทพมหานคร์

	 ประเด็นท่�	 1 เป็นเน่�อหาท่�มาจ่ากการ์วิิเคร์าะห์ข้อมูลิทุต์ิยุภูมิการ์สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบของ

สูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ พ.ศ. 2563 ในท่�น่� "แร์งงานสููงอายุุ" หมายุถ้ง ผู่้ม่งานทำ (ต์ามคำจ่ำกัดควิามของการ์

สูำร์วิจ่ภาวิะการ์ทำงานของปร์ะชากร์ไทยุ ของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ) ท่�ม่อายุุต์ั�งแต์่ 45 ปีข้�นไป 

 ประเดน็ท่�	2 เปน็ผ่ลิจ่ากการ์ศก้ษากร์ณัต่์วัิอยุา่งโดยุมข่อบเขต์ของการ์ศ้กษาคร์อบคลิมุกลุ่ิมแร์งงาน

สููงอายุุ 60-64 ปี (กลิุ่มต์ัวิอยุ่างปร์ะมาณั 400 คน) ท่�อาศัยุอยุู่ในกร์ุงเทพฯ โดยุการ์เก็บข้อมูลิปฐมภูมิด้วิยุ

แบบสูอบถาม คร์อบคลุิมขอ้คำถามหลัิก เก่�ยุวิกบั สูภาพการ์ทำงาน ณั ปจั่จ่บุนั แลิะการ์เปล่ิ�ยุนผ่า่นของสูภาพ

การ์ทำงานต์ั�งแต์่ในช่วิงอายุุ 50 ปี จ่นถ้งอายุุ ณั ปัจ่จุ่บัน ร์วิมถ้ง ลิักษณัะทางเศร์ษฐกิจ่แลิะสูังคมของแร์งงาน

สููงอายุุ ในท่�น่� การ์เปลิ่�ยุนผ่่านของสูภาพการ์ทำงาน หมายุถ้ง  การ์เปลิ่�ยุนแปลิงของการ์ทำงาน ในร์ะบบ/นอก

ร์ะบบ สูถานภาพการ์ทำงาน ภาคเศร์ษฐกิจ่ อาช่พ ชั�วิโมงการ์ทำงาน ร์ายุได้เฉลิ่�ยุ ปร์ะเภทสูถานปร์ะกอบการ์ 

แลิะปัญหาท่�ปร์ะสูบจ่ากการ์ทำงาน ของผู่้ม่งานทำท่�เป็นแร์งงานสููงอายุุ ต์ั�งแต์่ในช่วิงอายุุ 45 ปี จ่นถ้งอายุุ ณั 

เวิลิาท่�ทำการ์สูำร์วิจ่ โดยุเลิ่อกกลิุ่มต์ัวิอยุ่างแบบเฉพาะเจ่าะจ่งในช่วิงอายุุ 60 - 64 ปี ซ้�งเป็นช่วิงวิัยุสููงอายุุ

ต์อนต้์นท่�ผู่้สููงอายุุสู่วินใหญ่ยุังม่สุูขภาพท่�แข็งแร์ง สูามาร์ถทำงานได้ แลิะเป็นกลุ่ิมเป้าหมายุหลัิกท่�ควิร์ได้ร์ับ

การ์สูนับสูนุนสู่งเสูร์ิมการ์ม่งานทำ (เฉลิิมพลิ แจ่่มจ่ันทร์์ แลิะ สูุภร์ต์์ จ่ร์ัสูสูิทธิ์ิ�, 2563)

 พ่�นท่�กร์ณ่ัศ้กษาเป็นกร์ุงเทพฯ เป็นพ่�นท่�ท่�ม่ควิามหลิากหลิายุของสูภาพการ์ทำงานของแร์งงานสููง

อายุ ุ50 ปขี้�นไป ทั�งในดา้นสูถานภาพการ์ทำงาน ภาคเศร์ษฐกจิ่ของการ์ทำงานแลิะลิกัษณัะอาชพ่ ร์วิมถง้ ภาค

การ์ทำงานในร์ะบบแลิะนอกร์ะบบ ซ้�งพบจ่ากผ่ลิการ์ศก้ษาของเฉลิิมพลิ แจ่ม่จ่นัทร์์ แลิะสูภุร์ต์ ์จ่ร์สัูสูทิธิ์ิ� (2563)  

สูภาพการ์ทำงานของแร์งงานสููงอายุุนอกร์ะบบในกรุ์งเทพฯ ม่แนวิโน้มม่ควิามหลิากหลิายุสููงกว่ิาแร์งงานสููง

อายุนุอกร์ะบบในภมูภิาคอ่�น (ซ้�งสูว่ินใหญเ่ป็นแร์งงานนอกร์ะบบในภาคการ์เกษต์ร์เปน็หลิกั ในขณัะท่� แร์งงาน

สููงอายุุนอกร์ะบบในกร์ุงเทพฯ คาดวิ่าม่สูัดสู่วินท่�เป็น ผู้่ปร์ะกอบอาช่พอิสูร์ะ แลิะปร์ะกอบธิ์ุร์กิจ่สู่วินต์ัวิใน

ลิักษณัะต์่าง ๆ ในสูัดสู่วินท่�สููงกวิ่า) ซ้�งทำให้ผ่ลิการ์ศ้กษาจ่ะม่ควิามน่าสูนใจ่แลิะหลิากหลิายุ  ข้อค้นพบจ่าก

กร์ณัศ่ก้ษาท่�พบในกร์งุเทพฯ อาจ่ไมสู่ามาร์ถนำไปปร์ะยุกุต์ใ์ชก้บับร์บิทของจ่งัหวิดัในภมูภิาคอ่�นๆ ของปร์ะเทศ

ได้ทั�งหมด อยุ่างไร์ก็ต์าม อาจ่สูามาร์ถนำไปสูะท้อนสูถานการ์ณั์แร์งงานสููงอายุุนอกร์ะบบแลิะปร์ะยุุกต์์ใช้กับ

บร์ิบทของพ่�นท่�ท่�เป็นเม่องใหญ่หร์่อหัวิเม่องใหญ่ในแต์่ลิะภูมิภาคได้อยุู่พอสูมควิร์
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1.3 

ร์ูป 1.2 กร์อบแนวิคิด

 ในกลิุ่มผู่้สููงอายุุ 45 ปีข้�นไปท่�เป็นผู่้ม่งานทำ (ใช้คำจ่ำกัดควิาม “ผู่้ม่งานทำ” ของการ์สูำร์วิจ่ภาวิะ

การ์ทำงานของปร์ะชากร์ สูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ) หร์่อ แร์งงานสููงอายุุ สูามาร์ถจ่ำแนกออกได้เป็น แร์งงาน

สููงอายุุในร์ะบบ แลิะแร์งงานสููงอายุุนอกร์ะบบ ซ้�งม่การ์จ่ำกัดควิามแลิะวิิธิ์่การ์จ่ำแนกการ์จ่้างงานหร์่อการ์

ทำงาน ในร์ะบบแลิะ นอกร์ะบบ ท่�แต์กต์่างกันในบางจุ่ดร์ะหวิ่างคการ์จ่ํากัดควิามท่�ใช้ในการ์สูำร์วิจ่แร์งงาน

นอกร์ะบบของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาติ์ แลิะแนวิทางการ์จ่ำแนกการ์จ่้างงานขององค์การ์แร์งงานร์ะหว่ิาง

ปร์ะเทศ หร์่อ ILO ดังท่�ได้แสูดงในร์ูป 1.1 นำไปสูู่สูมมต์ิฐานวิ่า แร์งงานสููงอายุุบางกลิุ่มอาจ่ถูกจ่ัดสูถานภาพ

เป็นแร์งงานในร์ะบบภายุใต์้คำจ่ำกัดควิามหน้�ง ขณัะท่�ภายุใต้์อ่กคำจ่ำกัดควิามหน้�งถูกจั่ดสูถานภาพเป็น

แร์งงานนอกร์ะบบ ซ้�งอาจ่สู่งผ่ลิให้แร์งงานสููงอายุุกลิุ่มน่� ท่�อาจ่เป็นกลิุ่มเปร์าะบางกลิับไม่ได้ร์ับการ์คุ้มคร์อง

การ์ทำงานท่�เพ่ยุงพอเหมาะสูม ปร์ะเด็นท่� 1 ของหนังสู่อน่� จ่้งนำเสูนอการ์เปร์่ยุบเท่ยุบสูถานการ์ณั์ (ควิาม

เหม่อนแลิะควิามแต์กต์่าง) ของการ์จ่ำแนกกลิุ่มแร์งงานสููงอายุุนอกร์ะบบ ต์ามลิักษณัะการ์ทำงานหร์่อการ์

จ่้างงานในร์ะบบแลิะนอกร์ะบบ ภายุใต์้ 2 การ์จ่ำกัดควิามข้างต์้น

 สูำหร์ับเน่�อหาในปร์ะเด็นท่� 2 ใช้แนวิคิดการ์จ่้างงานนอกร์ะบบ (informal employment) ของ

องค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศเป็นกร์อบแนวิควิามคิดหลิัก ในท่�น่� การ์จ่้างงานนอกร์ะบบ ปร์ะกอบด้วิยุ 

การ์จ่้างงานในภาคนอกร์ะบบ (employment in the informal sector) แลิะการ์จ่้างงานนอกร์ะบบท่�อยุู่

นอกภาคนอกร์ะบบ (informal employment outside of the informal sector ซ้�งได้แก่ การ์จ่้างงาน

แรงงานแต์่ละกลุ่มอายุุ

ในระบบ

นอกระบบ

???

???

การจ่ำกัดควิามแรงงานนอกระบบ 
(ดังแสูดงในแผ่นภาพ 1.1)

ประเด็น 1: เปร่ยุบเท่ยุบสูถานการณั์
แรงงานสููงอายุุนอกระบบภายุใต์้  
2 วิิธิ์่การจ่ำกัดควิาม

ประเด็น 2: การเปล่�ยุนผ่่านสูภาพการทำงานในวิัยุสููงอายุุ (กรณั่ศึกษาในกรุงเทพฯ)

ILO
การสูำรวิจ่แรงงานนอกระบบ

กรอบแนวิคิด

กร์อบแนวิคิดท่�กำหนดขอบเขต์เน่�อหาของ "แร์งงานสููงอายุุนอกร์ะบบแลิะการ์เปลิ่�ยุนผ่่านสูภาพการ์ทำงาน

ของแร์งงานสููงอายุุไทยุ" แสูดงได้ดังร์ูป 1.2
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นอกร์ะบบในภาคในร์ะบบ  หร์่อ informal employment in the formal sector ร์วิมกับ การ์จ่้างงานนอก

ร์ะบบในภาคคร์ัวิเร์่อน หร์่อ informal employment in households) โดยุจ่ำแนก ควิามเป็นนอกร์ะบบ

แลิะในร์ะบบ ของการ์จ่า้งงานหร์อ่การ์ทำงานของแร์งงานสูงูอายุ ุต์ามสูถานภาพการ์ทำงานแลิะภาคเศร์ษฐกจิ่ 

(economic sector) 

Source: Measuring informality: A statistical manual on the informal sector and informal employment,  

ILO (2013, p.40) 

ร์ูป 1.3 การ์จ่ำแนกลิักษณัะการ์จ่้างงานนอกร์ะบบ (informal employment)  

ต์าม 17th ICLS guidelines

 รู์ป 1.3 แสูดงการ์จ่ำแนกลัิกษณัะการ์ทำงานหร่์อการ์จ้่างงานในร์ะบบแลิะนอกร์ะบบ  

โดยุพิจ่าร์ณัาเร์ิ�มต้์นจ่ากภาคของหน่วิยุเศร์ษฐกิจ่หร์่อสูถานปร์ะกอบการ์ซ้�งแบ่งออกเป็น 3 ภาค ได้แก่  

หนว่ิยุเศร์ษฐกจิ่ภาคในร์ะบบ หนว่ิยุเศร์ษฐกจิ่ภาคนอกร์ะบบ แลิะหนว่ิยุเศร์ษฐกจิ่ท่�เปน็คร์วัิเร์อ่น โดยุในแต์ล่ิะ

ภาคของหน่วิยุเศร์ษฐกจิ่นั�น แร์งงานท่�มก่าร์ทำงานหร์อ่การ์จ่า้งงานในหน่วิยุเศร์ษฐกิจ่หร์อ่สูถานปร์ะกอบการ์

ภาคนอกร์ะบบทั�งหมด ถูกนับเป็นแร์งงานนอกร์ะบบ สูำหร์ับแร์งงานท่�ม่การ์ทำงานหร์่อการ์จ่้างงานในหน่วิยุ

เศร์ษฐกิจ่หร์่อสูถานปร์ะกอบการ์ภาคในร์ะบบ จ่ะพิจ่าร์ณัาจ่ากสูถานภาพทำงาน โดยุกลิุ่มท่�ช่วิยุกิจ่การ์ 

คร์วัิเร่์อนโดยุไมไ่ดร้์บัคา่จ่า้ง แลิะกลิุม่ลิกูจ่า้งท่�มลั่ิกษณัะการ์จ้่างงานนอกร์ะบบ (พจิ่าร์ณัาจ่ากการ์ไมไ่ดร้์บัสูทิธิ์ิ

ปร์ะกนัสัูงคม สูทิธิิ์วินัลิาหยุดุแลิะลิาปว่ิยุโดยุไดร้์บัค่าจ้่าง) ถกูนับเปน็แร์งงานนอกร์ะบบ (แมว้ิา่การ์ทำงานหร์อ่

การ์จ้่างงานอยุู่ภายุใต์้หน่วิยุเศร์ษฐกิจ่หร์่อสูถานปร์ะกอบการ์ภาคในร์ะบบ) ขณัะท่�แร์งงานท่�ม่การ์ทำงานใน

หน่วิยุเศร์ษฐกิจ่หร์่อสูถานปร์ะกอบการ์ท่�เป็นคร์ัวิเร์่อนทั�งหมด ถูกนับเป็นแร์งงานนอกร์ะบบ

 ภายุใต้์แนวิคิดการ์จ่ำแนกลัิกษณัะการ์จ้่างงานนอกร์ะบบข้างต้์น แร์งงานสููงอายุุท่�ม่สูถานภาพการ์

ทำงานเป็นการ์จ้่างงานนอกร์ะบบ (informal employment) ม่แนวิโน้มเป็นกลุ่ิมท่�ม่ควิามเสู่�ยุงแลิะควิาม

เปร์าะบางจ่ากการ์ไม่ได้ร์ับการ์คุ้มคร์องการ์ทำงานท่�เพ่ยุงพอเหมาะสูม สููงกวิ่าเม่�อเท่ยุบกับแร์งงานสููงอายุุใน

ร์ะบบ ผ่ลิการ์วิิเคร์าะห์ข้อมูลิปฐมภูมิในลิักษณัะกร์ณั่ศ้กษาแร์งงานสููงอายุุ 60-64 ปี ในกร์ุงเทพฯ ภายุใต์้

ปร์ะเด็นเน่�อหาสู่วินท่� 2 จ่้งต์้องการ์แสูดงให้เห็นสูภาพการ์ทำงานแลิะการ์เปล่ิ�ยุนผ่่านสูภาพการ์ทำงานใน 

วิัยุสููงอายุุต์ั�งแต์่อายุุ 45 ปี

Formal	sector	entrepreneurs

(own-account workers, employers, 
and member of producers’ 
cooperatives in the formal sector)

Employees

in the formal sector who have 
formal employment

Employees
in the formal sector 
who have formal 
employment

Contributing	family	
workers
in the formal sector

Employees

in the informal sector 
who have formal 

employment

Employees
in the informal sector who have 
informal employment

Informal	sector	entrepreneurs
(own-account workers, 
employers and members of 
producers’ cooperatives in the 
informal sector)

Employees

in households producing exclusively 
for own final use who have formal 
employment

Employees
in households producing  
exclusively for own final  

use who have formal  
employment

Own-account	workers
in households  
producing exclusively  
for own final use

Contributing	family	workers
in the informal sector
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1.4 

แหล่งข้อมูลและการวิิเคราะห์

ประเด็นท่� 1 สูถานการณั์แรงงานสููงอายุุนอกระบบในประเทศไทยุ 

 เปน็เน่�อหาท่�มาจ่ากการ์วิเิคร์าะหข์อ้มลูิเชิงปร์มิาณัจ่ากขอ้มลูิทตุ์ยิุภมูกิาร์สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบ 

ของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาติ์ พ.ศ. 2563 ซ้�งเป็นการ์สูำร์วิจ่ร์ะดับปร์ะเทศมาใช้ในการ์วิิเคร์าะห์เปร์่ยุบเท่ยุบ

สูถานการ์ณ์ัแร์งงานสููงอายุุนอกร์ะบบในปร์ะเทศไทยุ ภายุใต์้การ์จ่ำกัดควิามแร์งงานนอกร์ะบบท่�ใช้ใน 

การ์สูำร์วิจ่ฯ กับการ์จ่ำกัดควิามแร์งงานนอกร์ะบบขององค์การ์แร์งงานร์ะหว่ิางปร์ะเทศ จุ่ดเน้นของการ์

วิเิคร์าะหใ์นสูว่ินน่�อยุูท่่�กลิุม่แร์งงานสูงูอายุทุ่�ได้ร์บัการ์จ่ำแนกควิามเปน็แร์งงานในร์ะบบแลิะแร์งงานนอกร์ะบบ

ท่�แต์กต์่างกันร์ะหวิ่าง 2 การ์จ่ำกัดควิามท่�ใช้ วิ่าเป็นกลิุ่มใดแลิะม่สูภาพการ์ทำงานเป็นอยุ่างไร์ 

เก่�ยุวิกับการสูำรวิจ่แรงงานนอกระบบ

 สูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาติ์ได้ดำเนินการ์จ่ัดทำการ์สูำร์วิจ่แลิะร์ายุงานสูถานการ์ณ์ัแร์งงานนอกร์ะบบ

ในปร์ะเทศไทยุอยุ่างต่์อเน่�องต์ั�งแต่์ปี 2548 เป็นต้์นมา โดยุเป็นการ์สูำร์วิจ่ควิบคู่ไปกับการ์สูำร์วิจ่ภาวิะการ์

ทำงานของปร์ะชากร์ไทยุ ในไต์ร์มาสูท่� 3 (ร์ะหวิา่งเด่อนกร์กฎาคม-กนัยุายุน) ของแต์ล่ิะปกีาร์สูำร์วิจ่ คร์อบคลิมุ

ปร์ะเด็นข้อมูลิท่�สูำคัญหลิักๆ เก่�ยุวิกับ จ่ำนวินแร์งงานในปร์ะเทศไทยุท่�อยุู่ในร์ะบบแลิะนอกร์ะบบ ลิักษณัะ

ทางปร์ะชากร์แลิะสูังคมของแร์งงานทั�ง 2 กลิุ่ม ร์วิมถ้ง สูภาพการ์ทำงานในด้านต์่างๆ เช่นอายุุ เพศ ร์ะดับ

การ์ศ้กษา ลิักษณัะอาช่พ ปร์ะเภทอุต์สูาหกร์ร์ม ชั�วิโมงการ์ทำงาน ลิักษณัะการ์ได้ร์ับแลิะร์ะดับค่าจ่้าง  

ร์วิมถ้ง ข้อมูลิในเร์่�องสูิทธิ์ิการ์ร์ักษาพยุาบาลิ การ์บาดเจ่็บหร์่ออุบัต์ิเหต์ุจ่ากการ์ทำงาน แลิะปัญหาท่�เกิดข้�น

ในการ์ทำงาน 

 ปร์ะชากร์เปา้หมายุของการ์สูำร์วิจ่ คร์อบคลิมุปร์ะชากร์อายุ ุ15 ปขี้�นไป ทกุคนท่�เปน็สูมาชกิอาศยัุ

อยุู่ในคร์ัวิเร์่อนสู่วินบุคคลิแลิะคร์ัวิเร์่อนกลิุ่มบุคคลิปร์ะเภทคร์ัวิเร์่อนคนงาน ทั�งในเขต์เทศบาลิแลิะนอกเขต์

เทศบาลิของทุกจ่ังหวิัดทั�วิปร์ะเทศ การ์สูำร์วิจ่ใช้วิิธิ์่การ์สูุ่มเลิ่อกต์ัวิอยุ่างแบบชั�นภูมิ 2 ขั�นต์อน (stratified 

two-stage sampling) โดยุม่แต์่ลิะจ่ังหวิัดเป็นชั�นภูมิหลิัก แลิะพ่�นท่�เขต์เทศบาลิ แลิะเขต์นอกเทศบาลิเป็น

ชั�นภมูยิุอ่ยุ ในการ์เลิอ่กต์วัิอยุา่งขั�นต์อนแร์กมห่นว่ิยุต์วัิอยุา่งในการ์เลิอ่ก คอ่ เขต์แจ่งนบั ในขั�นต์อนท่� 2 หนว่ิยุ

ต์ัวิอยุ่างในการ์เลิ่อก ค่อ คร์ัวิเร์่อนสู่วินบุคคลิแลิะสูมาชิกในคร์ัวิเร์่อนกลิุ่มบุคคลิปร์ะเภทคนงาน โดยุในเขต์

แจ่งนับต์ัวิอยุ่างเขต์เทศบาลิเลิ่อก 16 คร์ัวิเร์่อน แลิะต์ัวิอยุ่างเขต์แจ่งนับนอกเขต์เทศบาลิเลิ่อก 12 คร์ัวิเร์่อน 

 การ์สูำร์วิจ่เกบ็ข้อมลูิใช้วิธิิ์ใ่หพ้นกังานสูนามของสูำนกังานสูถติ์แิหง่ชาต์ ิสูมัภาษณัห์วัิหนา้ครั์วิเร์อ่น

หร์่อสูมาชิกในคร์ัวิเร์่อนต์ัวิอยุ่างด้วิยุแบบสูอบถามท่�ม่ข้อคำถามหลิักใน 9 สู่วิน ปร์ะกอบด้วิยุ ลิักษณัะทั�วิไป

ของสูมาชิกในคร์ัวิเร์่อน การ์ศ้กษา การ์ทำงาน ควิามต์้องการ์จ่ะทำงานเพิ�ม ร์ายุได้ของลิูกจ่้าง แร์งงานนอก

ร์ะบบ สูถานท่�ทำงานแลิะลัิกษณัะงาน การ์ไดร้์บับาดเจ็่บ อบุตั์เิหตุ์ ปญัหาจ่ากการ์ทำงาน  แลิะควิามต์อ้งการ์

ได้ร์ับควิามช่วิยุเหลิ่อจ่ากภาคร์ัฐ
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 ในการ์สูำร์วิจ่น่� ร์ะยุะเวิลิาท่�อ้างอิงเก่�ยุวิกับการ์ทำงานของปร์ะชากร์ คร์อบคลุิมร์ะยุะเวิลิา 7 วิัน 

หร์่อนับจ่ากวิันก่อนวิันสูัมภาษณั์ยุ้อนหลิังไป 7 วิัน โดยุให้นิยุาม "แร์งงานในร์ะบบ" หมายุถ้ง ผู่้ม่งานทำท่�ได้

ร์บัควิามคุม้คร์องหร์อ่มห่ลัิกปร์ะกันทางสัูงคมจ่ากการ์ทำงานซ้�งปร์ะกอบไปด้วิยุ ขา้ร์าชการ์ ลิกูจ้่างปร์ะจ่ำของ

ร์าชการ์สู่วินกลิาง ร์าชการ์สู่วินภูมิภาค แลิะร์าชการ์สู่วินท้องถิ�น ลิูกจ่้างร์ัฐวิิสูาหกิจ่ คร์ูใหญ่หร์่อคร์ูโร์งเร์่ยุน

เอกชนต์ามกฎหมายุว่ิาดว้ิยุโร์งเร์ยุ่นเอกชน ลิกูจ่า้งของรั์ฐบาลิต์า่งปร์ะเทศหร์อ่องค์การ์ร์ะหว่ิางปร์ะเทศ ลิกูจ่า้ง

ท่�ได้ร์ับควิามคุ้มคร์องต์ามกฎหมายุแร์งงาน แลิะ ผู่้ม่งานทำท่�ปร์ะกันต์นต์าม พ.ร์.บ. ปร์ะกันสูังคมมาต์ร์า 33 

39 แลิะ 40 สู่วิน "แร์งงานนอกร์ะบบ" หมายุถ้ง ผู่้ม่งานทำท่�ไม่ได้ร์ับควิามคุ้มคร์องหร์่อไม่ม่หลิักปร์ะกันทาง

สูังคมจ่ากการ์ทำงานเช่นเด่ยุวิกับแร์งงานในร์ะบบ 

 ในการ์ปร์ะมวิลิผ่ลิข้อมูลิ สูํานักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิได้คำนวิณัค่าถ่วิงน�ำหนักให้แต์่ลิะหน่วิยุท่�ถูกเลิ่อก

เป็นกลิุ่มต์ัวิอยุ่างเพ่�อให้ข้อมูลิสูามาร์ถปร์ะมาณัค่าหร์่ออ้างอิงถ้งปร์ะชากร์ในภาพร์วิมได้

ประชากรกลุ่มเป้าหมายุของการวิิเคราะห์

 ในการ์วิิเคร์าะห์ข้อมูลิจ่ากการ์สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบสูำหร์ับเน่�อหาในปร์ะเด็นท่� 1 แลิะ 2 นั�น 

คร์อบคลิุมปร์ะชากร์ท่�เป็น "ผู่้ม่งานทำ" (ต์ามคำจ่ำกัดควิามของการ์สูำร์วิจ่ฯ) ในทุกจ่ังหวิัดทั�วิปร์ะเทศท่�ม่อายุุ

ต์ั�งแต์่ 45 ปีข้�นไป ซ้�งเป็นไปต์ามคำนิยุาม "แร์งงานสููงอายุุ" ท่�ใช้การ์ศ้กษาน่� โดยุในการ์วิิเคร์าะห์ม่การ์จ่ำแนก

กลิุ่มแร์งงานสููงอายุุออกเป็น 2 กลิุ่มยุ่อยุ ได้แก่ แร์งงานสููงอายุุ 45-59 ปี ซ้�งเป็นกลิุ่มผู่้ม่งานทำท่�กำลิังเข้าสูู่

การ์เป็นผู่้สููงอายุุ แลิะแร์งงานสููงอายุุ 60 ปีข้�นไป ซ้�งเป็นกลิุ่มผู่้ม่งานทำท่�เป็นผู่้สููงอายุุแลิ้วิ

การเปร่ยุบเท่ยุบสูถานการณั์แรงงานสููงอายุุนอกระบบ ต์ามการจ่ำกัดควิามของสูำนักงานสูถิต์ิ
แห่งชาต์ิและขององค์การแรงงานระหวิ่างประเทศ

 ในสู่วินน่� ม่ 2 ขั�นต์อนท่�สูำคัญ ขั�นต์อนแร์ก เป็นขั�นต์อนการ์จ่ำแนกกลิุ่มผู่้ม่งานทำอายุุ 15 ปีข้�นไป

ทั�งหมดทั�วิปร์ะเทศออกเป็น "แร์งงานในร์ะบบ" แลิะ "แร์งงานนอกร์ะบบ" ภายุใต์้ 2 วิิธิ์่การ์จ่ำกัดควิาม ได้แก่ 

การ์จ่ำกัดควิามต์ามนิยุามของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาติ์ แลิะการ์จ่ำกัดควิามต์ามหลิักการ์ขององค์การ์แร์งงาน

ร์ะหวิ่างปร์ะเทศ 

 ในสู่วินของการ์จ่ำแนกกลิุ่มผู่้ม่งานทำ ต์ามการ์จ่ำกัดควิามของสูํานักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ การ์ศ้กษาน่�

ใชข้อ้มลูิต์วัิแปร์ "RE_SEC" ท่�มาพร์อ้มกบัชดุขอ้มลูิการ์สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบท่�ทางสูำนกังานสูถติ์แิหง่ชาต์ิ

ไดม้ก่าร์จ่ำแนกกลิุม่ตั์วิอยุ่างแต่์ลิะคนเป็นแร์งงานในร์ะบบ หร์อ่แร์งงานนอกร์ะบบ ต์ามคำนิยุามของการ์สูำร์วิจ่ 

ซ้�งพจิ่าร์ณัาหลิกัๆ จ่าก สูถานภาพการ์ทำงานของผู่ม้ง่านทำ ร์ว่ิมกบั การ์เปน็ผู่ป้ร์ะกนัต์นในร์ะบบปร์ะกนัสูงัคม

ของสูำนักงานปร์ะกันสูังคม (ร์วิมถ้ง ควิามต์่อเน่�องของการ์ทำงานในร์ะยุะเวิลิาอยุ่างน้อยุ 3 เด่อนกับนายุจ่้าง

คนเดิม สูำหร์ับกลิุ่มผู่้ม่งานทำท่�ม่สูถานภาพเป็นลิูกจ่้างเอกชน แลิะผู่้ร์ับจ่้างทำงานหลิายุเจ่้า) 
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 สูำหร์ับการ์จ่ำแนกกลิุ่มผู่้ม่งานทำต์ามการ์จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ เป็นไป

ต์ามท่�ไดอ้ธิ์บิายุไวิใ้นบทกอ่นหนา้ ซ้�งพจิ่าร์ณัาจ่ากสูถานภาพในการ์ทำงานหร์อ่การ์จ้่างงานของผู่ม้ง่านทำ โดยุ

แบ่งออกเป็น 3 กลิุ่ม ได้แก่ กลิุ่มแร์ก นายุจ่้าง ผู่้ปร์ะกอบธิ์ุร์กิจ่สู่วินต์ัวิ แลิะผู่้ท่�ทำงานในลิักษณัะการ์ร์วิมกลิุ่ม 

ท่�จ่ะพจิ่าร์ณัาจ่ากลัิกษณัะขององคก์ร์ หร์อ่สูถานปร์ะกอบการ์ วิา่เปน็หนว่ิยุเศร์ษฐกิจ่ในภาคเศร์ษฐกิจ่ในร์ะบบ 

หร์่อภาคเศร์ษฐกิจ่นอกร์ะบบ กลิุ่มท่� 2 ผู่้ช่วิยุธิ์ุร์กิจ่ในคร์ัวิเร์่อนโดยุไม่ได้ร์ับค่าจ่้าง ซ้�งทั�งหมดถูกจ่ำแนกเป็น

แร์งงานนอกร์ะบบ แลิะกลิุม่สูดุทา้ยุ กลิุม่ลิกูจ้่างทั�งในภาคร์ฐัแลิะภาคเอกชน ท่�จ่ะพจิ่าร์ณัาจ่ากการ์ไดร้์บัการ์

คุ้มคร์องจ่ากร์ะบบปร์ะกันสูังคมท่�เก่�ยุวิข้องกับการ์จ้่างงาน ร์่วิมกับการ์ได้ร์ับสิูทธิิ์ในการ์ลิาพักผ่่อนปร์ะจ่ำปี 

หร์่อการ์ลิาป่วิยุโดยุได้ร์ับค่าจ่้างของลิูกจ่้าง

 กลุ่ิมต์วัิอยุา่งผู่ม้ง่านทำอายุแุต์ล่ิะคนจ่ากชดุขอ้มลูิการ์สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบจ่ะมสู่ถานะการ์เปน็

แร์งงานในร์ะบบ หร์่อแร์งงานนอกร์ะบบ 2 ชุด ต์ามวิิธิ์่การ์จ่ำแนกหร์่อการ์จ่ำกัดควิาม 2 แนวิทางข้างต์้น  

ซ้�งจ่ะทำให้จ่ำแนกผู่้ม่งานทำออกได้เป็น 4 กลิุ่มยุ่อยุ ได้แก่

 หนึ�ง ผู่้ม่งานทำท่�เป็น “แร์งงานในร์ะบบ” ภายุใต์้ทั�ง 2 การ์จ่ำกัดควิาม

 สูอง ผู่้ม่งานทำท่�เป็น “แร์งงานนอกร์ะบบ” ภายุใต์้ทั�ง 2 การ์จ่ำกัดควิาม

 สูาม ผู่้ม่งานทำท่�เป็น “แร์งงานในร์ะบบ” ภายุใต์้การ์จ่ำกัดควิามของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ  

แต์่เป็น “แร์งงานนอกร์ะบบ” ภายุใต์้การ์จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ

 สู่� ผู่ม้ง่านทำท่�เปน็ “แร์งงานนอกร์ะบบ” ภายุใต์ก้าร์จ่ำกดัควิามของสูำนกังานสูถติ์แิหง่ชาต์ ิแต์เ่ปน็ 

“แร์งงานในร์ะบบ” ภายุใต์้การ์จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ

 กลิุ่มท่� 3 แลิะกลิุ่มท่� 4 ซ้�งเป็นผู่้ม่งานทำท่�ถูกจ่ำแนกควิามเป็นในแลิะนอกร์ะบบภายุใต์้การ์จ่ำกัด

ควิาม 2 นิยุามท่�แต์กต์่างกัน เป็นกลิุ่มเป้าหมายุหลิักของการ์วิิเคร์าะห์เปร์่ยุบเท่ยุบสูถานการ์ณั์ในสู่วินน่�  

โดยุจ่ะนำข้อมูลิของแร์งงานสูงูอายุ ุ45 ปขี้�นไปในกลุ่ิมน่�มาวิเิคร์าะห์ดว้ิยุสูถิต์เิชิงพร์ร์ณันา เพ่�อให้เห็นลัิกษณัะ

ทางเศร์ษฐกิจ่แลิะสูังคม ร์วิมถ้ง สูภาพการ์ทำงานในด้านต์่างๆ ของแร์งงานสููงอายุุกลิุ่มน่� เก่�ยุวิกับ สูถานภาพ

การ์ทำงาน ภาคเศร์ษฐกิจ่ อาช่พ ชั�วิโมงการ์ทำงาน ร์ายุได้เฉลิ่�ยุ ปร์ะเภทสูถานปร์ะกอบการ์ แลิะปัญหาท่�

ปร์ะสูบจ่ากการ์ทำงาน 
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ประเด็นท่� 2 กรณั่ศึกษาแรงงานสููงอายุุ (60-64 ปี) ในกรุงเทพมหานคร

 เป็นผ่ลิการ์ศ้กษาจ่ากการ์วิิจ่ัยุเชิงปร์ิมาณั (quantitative study) ด้วิยุการ์สูำร์วิจ่เก็บข้อมูลิปฐมภูมิ

กบัแร์งงานสููงอายุ ุในกร์งุเทพฯ เพ่�อศก้ษาสูภาพการ์ทำงานแลิะการ์เปลิ่�ยุนผ่่านสูภาพการ์ทำงานในชว่ิงสูงูอายุุ 

ร์วิมถ้ง ปัจ่จ่ัยุทางเศร์ษฐกิจ่แลิะสูังคมของแร์งงานสููงอายุุ 60-64 ปี ในพ่�นท่�กร์ุงเทพฯ

ประชากรกลุ่มเป้าหมายุของการสูำรวิจ่

 ในสู่วินน่� ปร์ะชากร์กลิุ่มเป้าหมายุของการ์ศ้กษา ได้แก่ ผู้่สููงอายุุในพ่�นท่�จ่ังหวัิดกรุ์งเทพฯ ท่�ม่

สูถานภาพเป็นผู่ม้ง่านทำ (อ้างองิต์ามนิยุามท่�ใชใ้นการ์สูำร์วิจ่ภาวิะการ์ทำงานของปร์ะชากร์ของสูำนักงานสูถติ์ิ

แหง่ชาต์)ิ หร์อ่ แร์งงานสูงูอายุ ุท่�มอ่ายุใุนชว่ิง 60-64 ป ีเหต์ผุ่ลิในการ์กำหนดกลิุม่เปา้หมายุแบบเฉพาะเจ่าะจ่ง

เปน็ในชว่ิงอายุ ุ60-64 ป ีเน่�องจ่ากเป็นช่วิงอายุขุองผู่สู้งูอายุตุ์อนต้์นท่�สูว่ินใหญ่ (จ่ากขอ้มูลิการ์สูำร์วิจ่ท่�เก่�ยุวิข้อง

แลิะการ์ศ้กษาท่�ผ่่านมา) พบวิ่า ยุังม่สูุขภาพท่�แข็งแร์ง ม่ควิามพร์้อมแลิะควิามสูามาร์ถในการ์ทำงาน ซ้�งเป็น 

กลิุ่มผู่้สููงอายุุท่�ควิร์ถูกกำหนดเป็นกลิุ่มเป้าหมายุหลิักในการ์สูนับสูนุนสู่งเสูร์ิมการ์ม่งานทำในช่วิงวิัยุสููงอายุุ 

 สูำหร์ับการ์เลิ่อกกร์ุงเทพฯ เป็นพ่�นท่�ศ้กษาเก็บข้อมูลิปฐมภูมิ ม่เหต์ุผ่ลิเน่�องจ่ากเป็นพ่�นท่�เม่องท่� 

คอ่นขา้งมค่วิามหลิากหลิายุของสูภาพการ์ทำงานของแร์งงานสููงอายุใุนดา้นต์า่งๆ แลิะแต์กต์า่งจ่ากภมูภิาคอ่�น

ของปร์ะเทศ ทั�งในด้านสูถานภาพการ์ทำงาน ภาคเศร์ษฐกิจ่ของการ์ทำงาน ลิักษณัะอาช่พ ร์วิมถ้ง ลิักษณัะ

การ์ทำงานของแร์งงานนอกร์ะบบ ท่�จ่ำนวินมากอยุูใ่นภาคการ์ค้าแลิะบริ์การ์ มากกวิา่ในภาคการ์เกษต์ร์ซ้�งมัก

จ่ะเป็นลิกัษณัะของแร์งงานนอกร์ะบบสู่วินใหญ่ในภูมภิาคอ่�นของปร์ะเทศ อก่ทั�ง แร์งงานนอกร์ะบบในกรุ์งเทพฯ 

คอ่นขา้งมสู่ดัสูว่ินของผู่ท้่�ปร์ะกอบอาชพ่อสิูร์ะ แลิะปร์ะกอบธิ์รุ์กจิ่สูว่ินต์วัิในลิกัษณัะต์า่งๆ ท่�มค่วิามหลิากหลิายุ

จ่ำนวินต์ัวิอยุ่างและการสูุ่มเล้อกต์ัวิอยุ่าง

 จ่ากข้อมูลิการ์สูำร์วิจ่ภาวิะการ์ทำงานของปร์ะชากร์ พ.ศ. 2563 ไต์ร์มาสูท่� 3 จ่ำนวินผู่้ม่งานทำใน

กร์ุงเทพฯ ท่�ม่อายุุ 60-64 ปี ม่จ่ำนวินปร์ะมาณั 142,000 คน (จ่ากจ่ำนวินผู่้สููงอายุุ 60-64 ปี ท่�ม่ทั�งหมด

ปร์ะมาณั 399,000 คนในกรุ์งเทพฯ แลิะ จ่ำนวินผู้่มง่านทำอายุตุ์ั�งแต์ ่60 ปขี้�นไปซ้�งมท่ั�งหมดปร์ะมาณั 252,000 

คน จ่ากจ่ำนวินผู่สู้งูอายุทุั�งหมดปร์ะมาณั 1.2 ลิา้นคน) การ์กำหนดขนาดจ่ำนวินต์วัิอยุา่งในการ์สูำร์วิจ่เพ่�อเกบ็

ขอ้มลูิในครั์�งน่� อา้งองิจ่ากสููต์ร์การ์คำนวิณัของทาโร่์ ยุามาเน่ (Taro Yamane, 1967) ซ้�งในกร์ณัท่่�กลุ่ิมปร์ะชากร์

ม่ขนาดค่อนข้างใหญ่ ขนาดของจ่ำนวินกลิุ่มต์ัวิอยุ่างท่�คำนวิณัได้จ่ะเข้าใกลิ้จ่ำนวิน 400 ต์ัวิอยุ่าง การ์สูำร์วิจ่

จ่้งกำหนดจ่ำนวินกลิุ่มต์ัวิอยุ่างในการ์สูำร์วิจ่ทั�งสูิ�นเป็นปร์ะมาณั 400 คน โดยุในการ์นำเสูนอผ่ลิการ์วิิเคร์าะห์ 

จ่้งจ่ำเป็นต์้องต์ร์ะหนักถ้งข้อจ่ำกัด เก่�ยุวิกับร์ะดับควิามคลิาดเคลิ่�อนทางสูถิต์ิท่�ม่ค่อนข้างสููงจ่ากขนาดกลิุ่ม

ต์ัวิอยุ่างท่�นับวิ่าค่อนข้างน้อยุเม่�อเท่ยุบกับขนาดกลุ่ิมปร์ะชากร์เป้าหมายุท่�ค่อนข้างม่จ่ำนวินมาก ซ้�งม่ผ่ลิต่์อ

ควิามสูามาร์ถในการ์เป็นต์วัิแทนของข้อมลูิ หร์อ่ลัิกษณัะของแร์งงานสูงูอายุทุ่�เปน็กลิุม่ตั์วิอยุ่างท่�จ่ะได้จ่ากการ์

สูำร์วิจ่ไปยุังข้อมูลิหร์่อลิักษณัะกลิุ่มปร์ะชากร์แร์งงานสููงอายุุ 60-64 ปีทั�งหมดในกร์ุงเทพฯ
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 การ์สูุ่มเลิ่อกต์ัวิอยุ่างในพ่�นท่�กร์ุงเทพฯ ใช้วิิธิ์่การ์สูุ่มต์ัวิอยุ่างแบบหลิายุขั�นต์อน (multi-stage 

sampling) ในขั�นแร์ก ทำการ์สูุ่มต์ัวิอยุ่างแบบชั�นภูมิ (stratified random sampling) เลิ่อกพ่�นท่� 5 เขต์ 

(จ่ากทั�งหมด 50 เขต์) ของกร์ุงเทพฯ เป็นพ่�นท่�ต์ัวิอยุ่าง เพ่�อให้กลิุ่มต์ัวิอยุ่างแร์งงานสููงอายุุท่�จ่ะสูุ่มเลิ่อก

คร์อบคลุิมพ่�นท่�ท่�มร่์ะดับควิามเป็นเมอ่งแลิะบริ์บทแต์กต่์างกันในพ่�นท่�แต่์ลิะโซนของกรุ์งเทพฯ การ์เลิอ่กพ่�นท่�

เขต์ต์วัิอยุา่ง 5 เขต์ จ่ง้ใชว้ิธิิ์ก่าร์กร์ะจ่ายุเป็นสูดัสูว่ิน 2:2:1 ต์ามจ่ำนวินเขต์ในแต่์ลิะลัิกษณัะพ่�นท่�ต์ามท่�ต์ั�งของ

เขต์ซ้�งแบ่งได้เป็น 3 ชั�นภูมิ (stratum) ได้แก่ เขต์เม่องชั�นใน (จ่ากทั�งหมด 22 เขต์ เลิ่อกเขต์ต์ัวิอยุ่างมา 2 

เขต์ โดยุสูุ่มเลิ่อกได้ เขต์ห้วิยุขวิาง แลิะเขต์บางร์ัก) เขต์เม่องชั�นกลิาง (จ่ากทั�งหมด 22 เขต์ เลิ่อกเขต์ต์ัวิอยุ่าง

มา 2 เขต์ โดยุสูุ่มเลิ่อกได้เขต์ลิาดพร์้าวิ แลิะเขต์บางพลิัด) แลิะเขต์ชานเม่องหร์่อเม่องชั�นนอก (จ่ากทั�งหมด  

6 เขต์ เลิ่อกมา 1 เขต์ โดยุสูุ่มเลิ่อกได้เขต์หนองจ่อก) 

 ขั�นท่� 2 ในแต์่ลิะเขต์ท่�ได้ร์ับการ์สูุ่มเลิ่อกในขั�นท่� 1 ทำการ์สูุ่มแบบม่ร์ะบบ (systematic random 

sampling) เลิ่อกพ่�นท่� 4 ชุมชนเป็นพ่�นท่�ต์ัวิอยุ่าง ในขั�นสูุดท้ายุ ในแต์่ลิะชุมชน เลิ่อกกลิุ่มต์ัวิอยุ่างผู่้สููงอายุุ

แบบเฉพาะเจ่าะจ่ง (purposive sampling) ด้วิยุเกณัฑู์การ์คัดเลิ่อก 2 ข้อได้แก่ (1) เป็นผู่้สููงอายุุท่�ม่อายุุ

ร์ะหว่ิาง 60-64 ปี แลิะ (2) ยุังม่สูถานภาพเป็นผู่้ม่งานทำ (ต์ามคำจ่ำกัดควิามท่�ใช้ในการ์สูำร์วิจ่ภาวิะการ์

ทำงานของปร์ะชากร์ไทยุของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ) จ่ำนวินชุมชนลิะ 20 คน (ร์ูป 1.4) 
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เขต์ท่� 2 เล้อก 4 ชุมชน

ชุมชนท่� 1
แรงงานสููงอายุุ
รวิม 20 คน

แรงงานสููงอายุุ
รวิม 80 คน **

เขต์ท่� 1

เขต์ท่� 3 เล้อก 4 ชุมชน

ชุมชนท่� 2
แรงงานสููงอายุุ
รวิม 20 คน

แรงงานสููงอายุุ
รวิม 80 คน **

เขต์ท่� 4 เล้อก 4 ชุมชน

ชุมชนท่� 3
แรงงานสููงอายุุ
รวิม 20 คน

แรงงานสููงอายุุ
รวิม 80 คน **

เขต์ท่� 5 เล้อก 4 ชุมชน

ชุมชนท่� 4
แรงงานสููงอายุุ
รวิม 20 คน

แรงงานสููงอายุุ
รวิม 80 คน **

ขั�นท่� 1 
เล้อก 5 เขต์  
จ่าก 50 เขต์  
ใน 3 ชั�นภูมิ*

ขั�นท่� 2 
เล้อก 4 ชุมชน 

ในแต์่ละเขต์

ขั�นท่� 3 
เล้อกผู่้สููงอายุุ 

60-64 ป ี
ท่�เป็นผู่้ม่งานทำ  
20 คนต์่อชุมชน

กรุงเทพฯ

หมายุเหต์ุ * การ์เลิ่อกพ่�นท่�เขต์ต์ัวิอยุ่าง 5 เขต์ กร์ะจ่ายุเป็นสูัดสู่วิน 2: 2: 1 ต์ามจ่ำนวินเขต์ในแต์่ลิะลิักษณัะพ่�นท่�ต์ามท่�ต์ั�งของ

เขต์ท่�แบ่งได้เป็น 3 ชั�นภูมิ ได้แก่ เขต์เม่องชั�นใน (จ่ากทั�งหมด 22 เขต์ เลิ่อกมา 2 เขต์) เขต์เม่องชั�นกลิาง (จ่ากทั�งหมด 22 เขต์ 

เลิ่อกมา 2 เขต์) แลิะเขต์ชานเม่อง (จ่ากทั�งหมด 6 เขต์ เลิ่อกมา 1 เขต์)

** คัดเลิ่อกแร์งงานสููงอายุุชุมชนลิะ 20 คน จ่ากทั�งหมด 4 ชุมชนท่�ถูกเลิ่อกเป็นพ่�นท่�สูำร์วิจ่ในเขต์ท่� 2-5 (ร์วิมเป็นแร์งงาน 

สููงอายุุ 80 คนต์่อเขต์)

ร์ูป 1.4 แผ่นการ์สูุ่มต์ัวิอยุ่าง แร์งงานสููงอายุุ 60-64 ปี ในกร์ุงเทพฯ
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การพัฒนาเคร้�องม้อในการเก็บข้อมูล

 การ์สูำร์วิจ่เก็บข้อมูลิกับแร์งงานสููงอายุุ 60-64 ปี ในกร์ุงเทพฯ ใช้แบบสูอบถามแบบม่โคร์งสูร์้าง 

(structured questionnaire) โดยุใช้พนักงานสัูมภาษณั์เป็นผู้่สูอบถามข้อคำถามจ่ากแร์งงานสููงอายุุท่�สุู่ม

เลิ่อกได้

 กร์ะบวินการ์พัฒนาแบบสูอบถาม เร์ิ�มต้์นจ่ากการ์กำหนดกร์อบข้อคำถามหลิักในแต์่ลิะสู่วินต์าม

วิตั์ถปุร์ะสูงคก์าร์วิจิ่ยัุขอ้ท่� 3 ของโคร์งการ์วิจิ่ยัุ ซ้�งคร์อบคลิมุกร์อบคำถาม เก่�ยุวิกบั ลิกัษณัะทั�วิไปทางเศร์ษฐกจิ่

แลิะสูังคมของแร์งงานสููงอายุุ สูภาพการ์ทำงานของแร์งงานสููงอายุุในปัจ่จุ่บัน แลิะสูภาพการ์ทำงานต์ั�งแต์่ใน

ช่วิงอายุุ 45 ปีเป็นต์้นมาในด้านต์่างๆ โดยุเฉพาะ สูถานภาพการ์ทำงาน ภาคเศร์ษฐกิจ่ อาช่พ ชั�วิโมงการ์

ทำงาน ร์ายุไดเ้ฉลิ่�ยุ ปร์ะเภทสูถานปร์ะกอบการ์ แลิะปญัหาท่�ปร์ะสูบจ่ากการ์ทำงาน ซ้�งจ่ะเปน็ขอ้มลูิท่�สูะทอ้น

ให้เห็นการ์เปลิ่�ยุนผ่่านการ์ทำงานในช่วิงเข้าสูู่วิัยุสููงอายุุของแร์งงานสููงอายุุ 60-64 ปี 

 ในขั�นต์อนต์่อมา เป็นการ์ร์่างข้อคำถามในแต์่ลิะกร์อบคําถามท่�ได้จ่ากการ์ทบทวินวิร์ร์ณักร์ร์มแลิะ

การ์ศ้กษาท่�เก่�ยุวิข้อง หลิังจ่ากนั�น เป็นการ์จ่ัดปร์ะชุมหาร์่อ ร์ับฟั้งข้อเสูนอแนะแลิะข้อคิดเห็นกับท่�ปร์้กษา

โคร์งการ์วิจัิ่ยุฯ เก่�ยุวิกับ โคร์งสูร้์างแบบสูอบถามในภาพร์วิมแลิะร่์างข้อคำถามในแต่์ลิะสู่วิน เพ่�อปร์ะเมินควิาม

ต์ร์งของเน่�อหาคำถาม ควิามสูอดคล้ิองควิามชัดเจ่นแลิะควิามเหมาะสูมของคำท่�ใช้ร์วิมถง้การ์เขยุ่นข้อคำถาม

แต์่ลิะข้อในแต์่ลิะสู่วิน เพ่�อนำไปแก้ไขปร์ับปร์ุงแบบสูอบถามให้สูมบูร์ณั์แลิะเหมาะสูมยุิ�งข้�น

 ขั�นต์อนต์่อมา เป็นการ์จ่ัดอบร์มพนักงานสัูมภาษณั์ท่�จ่ะทำหน้าท่�เป็นผู่้เก็บข้อมูลิภาคสูนามใน

กร์ุงเทพฯกับแร์งงานสููงอายุุ ซ้�งม่จ่ำนวินทั�งหมด 8 คน โดยุในร์ะหว่ิางการ์อบร์มได้ม่การ์ทำการ์ทดสูอบ

แบบสูอบถาม (pre-testing) กบัแร์งงานสูงูอายุ ุ60-64 ป ีท่�อาศยัุอยุูใ่นกร์งุเทพฯ แต์ไ่มใ่ช่กลุ่ิมต์วัิอยุา่งท่�เล่ิอก

ได้ในการ์สูำร์วิจ่คร์ั�งน่� จ่ำนวิน 20 คน โดยุม่จุ่ดปร์ะสูงค์เพ่�อทดสูอบควิามเหมาะสูมของคำแลิะปร์ะโยุคท่�ใช้ 

ทั�งในการ์เข่ยุนแบบสูอบถาม แลิะในการ์สูัมภาษณั์กับแร์งงานสููงอายุุโดยุพนักงานสูัมภาษณั์ เพ่�อให้แน่ใจ่วิ่า

ม่ควิามเหมาะสูมกับบร์ิบทกลิุ่มต์ัวิอยุ่างท่�เป็นผู่้สููงอายุุ แลิะเพ่�อต์ร์วิจ่สูอบควิามเหมาะสูมของลิำดับคำถาม 

ร์วิมถ้งร์ะยุะเวิลิาท่�ใช้ในการ์สูัมภาษณั์ โดยุนำข้อมูลิยุ้อนกลิับ (feedback) ท่�ได้ร์ับจ่ากแร์งงานสููงอายุุแลิะ

พนักงานสูัมภาษณั์มาใช้ในการ์ปร์ับปร์ุงแบบสูอบถามคร์ั�งสูุดท้ายุ ร์วิมถ้งใช้เป็นข้อต์กลิงแลิะแนวิทางในการ์

เกบ็ขอ้มลูิโดยุพนักงานสูมัภาษณัเ์ก่�ยุวิกบัเทคนคิวิธิิ์ใ่นการ์สัูมภาษณัแ์ร์งงานสูงูอายุใุนงานภาคสูนามท่�เหมาะ

สูม จ่ากการ์ท่�ขอ้คำถามหลิกัๆ ในแบบสูอบถามท่�พฒันาข้�นเกอ่บทั�งหมดเปน็ขอ้คำถามเชงิภาวิะวิสิูยัุ (objec-

tive) การ์ทดสูอบแบบสูอบถามจ่้งไม่ม่การ์วิิเคร์าะห์ค่าควิามเช่�อมั�นของข้อคำถาม (reliability) 
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 แบบสูอบถามท่�พัฒนาแลิะปร์ับปร์ุงสูุดท้ายุ ปร์ะกอบด้วิยุข้อคำถามทั�งหมด 6 สู่วิน 

 สู่วนท่�	1	คำถามกร์อง เก่�ยุวิกับสูถานะการ์เป็นผู่้ม่งานทำในร์ะหวิ่าง 7 วิันก่อนวิันสูัมภาษณั์

	 สู่วนท่�	2 สูภาพการ์ทำงานปัจ่จุ่บัน เก่�ยุวิกับ ควิามต์้องการ์แลิะควิามจ่ำเป็นในการ์ทำงาน เหต์ุผ่ลิ

ในการ์ทำงาน ลิักษณัะงานหร์่ออาช่พ สูถานภาพการ์ทำงาน ลิักษณัะของสูถานปร์ะกอบการ์ การ์ได้ร์ับสูิทธิ์ิ

แลิะหร์่อควิามคุ้มคร์องในการ์ทำงาน สูิทธิ์ิวิันลิาปร์ะจ่ำปีแลิะการ์ลิาป่วิยุโดยุได้ร์ับค่าจ่้าง ปร์ะเภทของสูถาน

ท่�ทำงานแลิะจ่ำนวินคนทำงาน ปัญหาจ่ากการ์ทำงาน ชั�วิโมงการ์ทำงาน ร์ายุได้จ่ากการ์ทำงาน ควิามต์้องการ์

ในการ์ทำงานเพิ�ม การ์ไดร้์บับาดเจ็่บหร์อ่อบุตั์เิหตุ์จ่ากการ์ทำงานแลิะการ์รั์กษาพยุาบาลิท่�เก่�ยุวิข้อง ร์ะยุะเวิลิา

ท่�ยุังคงต์้องการ์ทำงานต์่อไป ควิามต์้องการ์ได้ร์ับการ์สูนับสูนุนหร์่อช่วิยุเหลิ่อจ่ากภาคร์ัฐ

	 สู่วนท่�	 3	 ข้อมูลิสูภาพการ์ทำงานต์ั�งแต่์อายุุ 45 ปี จ่นถ้งปัจ่จุ่บัน โดยุเป็นข้อคำถามเชิงยุ้อนหลัิง 

(retrospective) เก่�ยุวิกับสูภาพการ์ทำงานในช่วิง 15 ปีก่อนเข้าสูู่การ์เป็นผู่้สููงอายุุของแร์งงาน

	 สู่วนท่�	4 สูถานะสูุขภาพแลิะแหลิ่งร์ายุได้ เก่�ยุวิกับ การ์ปร์ะเมินสูถานะสูุขภาพแลิะร์ะดับควิามสูุข

ของแร์งงานสููงอายุุ ค่าใช้จ่่ายุในการ์ดำร์งช่พแลิะร์ายุได้หร์่อร์ายุร์ับจ่ากแหลิ่งต์่างๆ

	 สู่วนท่�	5	ข้อมูลิทั�วิไปแลิะลิักษณัะคร์อบคร์ัวิ เก่�ยุวิกับ เพศ อายุุ ควิามสูัมพันธิ์์กับหัวิหน้าคร์ัวิเร์่อน 

ร์ะดับการ์ศ้กษาสูถานภาพสูมร์สู จ่ำนวินบุต์ร์ ลิักษณัะการ์อยุู่อาศัยุในคร์ัวิเร์่อน บ้านท่�อยุู่อาศัยุ

	 สู่วนท่�	6	ผ่ลิกร์ะทบโควิิด-19 ในด้านต์่างๆท่�เก่�ยุวิข้องกับการ์ทำงาน เช่น ควิามมั�นคงแลิะควิามต์่อ

เน่�องของงาน จ่ำนวินชั�วิโมงแลิะร์ายุได้ สูภาพแวิดลิ้อมแลิะควิามปลิอดภัยุในการ์ทำงาน ร์วิมถ้ง ควิามเคร์่ยุด

จ่ากการ์ทำงาน

การเก็บข้อมูลภาคสูนาม

 ในขั�นต์อนแร์ก เป็นการ์ปร์ะสูานสูำนักงานเขต์แต์่ลิะเขต์ท่�เป็นเขต์ต์ัวิอยุ่างท่�สุู่มเล่ิอกได้ทั�ง 5 เขต์ 

ได้แก่ เขต์ห้วิยุขวิาง เขต์บางร์ัก เขต์ลิาดพร์้าวิ เขต์บางพลิัด แลิะเขต์หนองจ่อก เพ่�อช่�แจ่งควิามเป็นมาแลิะ

วิตั์ถุปร์ะสูงค์ของการ์ศก้ษาวิจัิ่ยุ ขออนุญาต์เข้าพ่�นท่�เขต์เพ่�อดำเนินการ์เก็บข้อมูลิการ์สูำร์วิจ่กับแร์งงานสููงอายุุ

ท่�เป็นกลิุ่มเป้าหมายุในแต์่ลิะเขต์ แลิะขอข้อมูลิพ่�นฐานเก่�ยุวิกับชุมชน ผู่้นำชุมชนแลิะจ่ำนวินปร์ะชากร์สููงอายุุ

ในแต์ล่ิะชมุชนท่�พ่�นท่�เขต์รั์บผ่ดิชอบ เพ่�อนำมาใช้เปน็กร์อบการ์สุู่มในการ์เล่ิอกชุมชนตั์วิอยุ่างในการ์เก็บขอ้มูลิ

พ่�นท่�เขต์ลิะอยุ่างนอ้ยุ 4 ชมุชน เม่�อทำการ์สูุม่เลิอ่กชุมชนต์วัิอยุา่งไดท้ั�งหมดร์วิมอยุ่างนอ้ยุ 20 ชมุชนใน 5 เขต์

ต์ัวิอยุ่าง จ่้งทำการ์ติ์ดต่์อแลิะปร์ะสูานงานกับผู่้นำชุมชนเพ่�อเข้าช่�แจ่งควิามเป็นมาแลิะวัิต์ถุปร์ะสูงค์ของการ์

ศ้กษาวิิจ่ัยุ  ขอควิามร์่วิมม่อจ่ากผู่้นำชุมชนในการ์ร์วิบร์วิมข้อมูลิเบ่�องต์้นของแร์งงานสููงอายุุ 60-64 ปี ท่�อาศัยุ

อยุูใ่นแต่์ลิะชมุชนเพ่�อใชเ้ปน็กร์อบการ์สูุม่ในการ์เลิอ่กแร์งงานสูงูอายุุท่�จ่ะเปน็กลิุม่ตั์วิอยุา่งของการ์สูำร์วิจ่อยุ่าง

นอ้ยุชมุชนลิะ 20 คน ในกร์ณัท่่�ผู่น้ำชุมชนใหข้อ้มลูิวิา่จ่ำนวินแร์งงานสูงูอายุทุ่�เขา้ขา่ยุมไ่มถ่ง้ 20 คน ทม่สูำร์วิจ่

ทำการ์สูุม่ชมุชนตั์วิอยุา่งในเขต์เดยุ่วิกันเพิ�มเต์มิเพ่�อให้ไดจ้่ำนวินกลิุม่ต์วัิอยุา่งแร์งงานสูงูอายุคุร์บต์ามท่�กำหนด

ไวิ้ในแต์่ลิะเขต์ท่�อยุ่างน้อยุ 80 คนต์่อเขต์ เม่�อได้ร์ับข้อมูลิแร์งงานสููงอายุุ 60-64 ปีท่�เข้าข่ายุจ่ากแต์่ลิะชุมชน
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ต์ัวิอยุ่างแลิะสูุ่มเลิ่อกได้จ่ำนวิน 20 คนต์ามแผ่นการ์สูุ่มแลิ้วิ จ่้งปร์ะสูานกับผู่้นำชุมชนเพ่�อขอข้อมูลิเบ่�องต์้น

เก่�ยุวิกับท่�อยูุ่ในการ์ติ์ดต่์อ หร์่อวิิธ่ิ์การ์ติ์ดต่์อผ่่านทางโทร์ศัพท์เพ่�อขออนุญาต์ลิงพ่�นท่�เก็บข้อมูลิด้วิยุวิิธิ์่การ์

สูัมภาษณั์ในชุมชน หร์่อท่�บ้านต์ามควิามสูะดวิกของกลิุ่มต์ัวิอยุ่าง 

 ก่อนการ์เร์ิ�มสูัมภาษณั์เก็บข้อมูลิด้วิยุแบบสูอบถาม พนักงานสูัมภาษณั์จ่ะให้ข้อมูลิแก่กลิุ่มต์ัวิอยุ่าง

ต์ามร์ายุลิะเอ่ยุดในเอกสูาร์ช่�แจ่งผู่้เข้าร์่วิมการ์วิิจั่ยุท่�ได้ร์ับการ์รั์บร์องจ่ากคณัะกร์ร์มการ์จ่ริ์ยุธิ์ร์ร์มการ์วิิจั่ยุ 

สูถาบันวิิจ่ัยุปร์ะชากร์แลิะสูังคม มหาวิิทยุาลิัยุมหิดลิ โดยุม่ร์ายุลิะเอ่ยุดเก่�ยุวิกับวิัต์ถุปร์ะสูงค์การ์วิิจ่ัยุ เหต์ุผ่ลิ

ท่�กลิุม่ตั์วิอยุ่างได้ร์บัเชิญให้เข้าร่์วิมในการ์วิจัิ่ยุ ขอ้มูลิการ์เก็บข้อมูลิแลิะร์ะยุะเวิลิาท่�จ่ะใช้ในการ์สัูมภาษณ์ั การ์

ร์กัษาควิามลิบัของขอ้มลูิ ปร์ะโยุชนค์วิามเสู่�ยุงหร์อ่ควิามเสู่ยุหายุท่�อาจ่มต่์อ่ผู่เ้ขา้ร์ว่ิมการ์วิจิ่ยัุ ร์วิมถง้มาต์ร์การ์

ในการ์ป้องกันควิามเสู่�ยุงของคณัะวิิจ่ัยุ แลิะสูิทธิ์ิของผู่้เข้าร์่วิมการ์วิิจ่ัยุหร์่อผู่้ให้ข้อมูลิ หลิังจ่ากนั�นจ่้งทำการ์

ขอควิามยุินยุอมในการ์เข้าร์่วิมการ์วิิจ่ัยุแลิะการ์ให้สัูมภาษณั์ หากกลุ่ิมต์ัวิอยุ่างยิุนยุอมหร์่อสูะดวิกใจ่ในการ์

เข้าร์่วิมการ์วิิจ่ัยุ พนักงานสูัมภาษณั์จ่้งเร์ิ�มทำการ์สูัมภาษณั์ต์ามแบบสูอบถาม

 การ์เก็บข้อมูลิภาคสูนามในกร์ุงเทพฯดำเนินการ์ในช่วิงเด่อนม่นาคม-พฤษภาคม 2564 ซ้�งต์ั�งแต์่ใน

ช่วิงกลิางเด่อนเมษายุน สูถานการ์ณั์การ์แพร์่ร์ะบาดโควิิด-19 ในพ่�นท่�กร์ุงเทพฯ กลิับมาร์ุนแร์งอ่กคร์ั�ง  ทำให้

การ์เก็บข้อมูลิต้์องม่การ์ปร์ับร์ูปแบบการ์เก็บข้อมูลิภาคสูนามมาเป็นร์ูปแบบการ์สูัมภาษณั์ออนไลิน์หร์่อผ่่าน

ทางโทร์ศัพท์ต์ามควิามสูะดวิกของกลิุม่ตั์วิอยุา่งท่�นดัหมายุได้ หร์อ่ไดร้์บัการ์ปร์ะสูานในการ์นัดหมายุด้วิยุควิาม

ช่วิยุเหลิ่อจ่ากผู่้นำชุมชนในแต์่ลิะชุมชน

 สูำหร์ับสู่วินของการ์ศ้กษาท่�ใช้ข้อมูลิทุต์ิยุภูมิจ่ากสูํานักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ ได้ม่การ์ดำเนินการ์ขอ

อนุญาต์ใช้ข้อมูลิร์ะดับยุ่อยุของโคร์งการ์สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบ พ.ศ. 2563 แลิะโคร์งการ์สูำร์วิจ่ภาวิะการ์

ทำงานของปร์ะชากร์ ไต์ร์มาสูท่� 3 พ.ศ. 2563 โดยุไดร้์บัการ์ใหค้วิามอนเุคร์าะหแ์ลิะอนญุาต์ใหใ้ชข้อ้มลูิร์ะดบั

ยุ่อยุดังกลิ่าวิจ่ากสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ ลิงหนังสู่อเลิขท่� ดศ. 0504/3207

 ก่อนการ์ดำเนินงานภาคสูนามในการ์เก็บข้อมูลิปฐมภูมิกับแร์งงานสููงอายุุในกร์ุงเทพฯ ได้การ์ยุ่�น

เอกสูาร์ขอร์บัพจิ่าร์ณัาจ่ร์ยิุธิ์ร์ร์มการ์วิจิ่ยัุ พร์อ้มกบั เอกสูาร์ขอ้เสูนอโคร์งการ์ แบบสูอบถามในการ์เกบ็ขอ้มลูิ 

เอกสูาร์ช่�แจ่งผู่เ้ขา้ร่์วิมการ์วิจิ่ยัุ แลิะหนงัสูอ่แสูดงควิามยิุนยุอมเข้าร่์วิมการ์วิจิ่ยัุ ไปยัุงคณัะกร์ร์มการ์จ่ริ์ยุธิ์ร์ร์ม

การ์วิิจั่ยุ สูถาบันวิิจ่ัยุปร์ะชากร์แลิะสูังคม มหาวิิทยุาลิัยุมหิดลิ เพ่�อพิจ่าร์ณัา โดยุได้ร์ับ Certificate of  

Ethical Approval ลิงเลิขท่� COA. No. 2021/01-008
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1.5 

นิยุามศัพท์เฉพาะ

 ผู่สู้งูอายุ ุมค่วิามหมายุถง้ บคุคลิซ้�งมอ่ายุ ุ60 ปบีร์บิรู์ณัข์้�นไป ซ้�งเปน็คำจ่ำกัดควิามท่�ใชใ้นการ์สูำร์วิจ่

ปร์ะชากร์สููงอายุุในปร์ะเทศไทยุของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ  หมายุถ้ง ปร์ะชากร์ไทยุ

 แรงงานสููงอายุุ ม่ควิามหมายุคร์อบคลิุม กลุ่ิมผู้่ม่งานทำ (ต์ามคำจ่ำกัดควิามของการ์สูำร์วิจ่ภาวิะ

การ์ทำงานของปร์ะชากร์ไทยุของสูำนักงานสูถิต์แิหง่ชาติ์) ท่�มอ่ายุตุ์ั�งแต่์ 45 ปขี้�นไป โดยุในการ์วิเิคร์าะห์ขอ้มลูิ

ทตุ์ยิุภูมจิ่ากข้อมูลิการ์สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบของสูำนักงานสูถิต์แิห่งชาติ์ อาจ่จ่ำแนกแร์งงานสูงูอายุอุอกได้

เป็น 2 กลิุ่ม ได้แก่ แร์งงานสููงอายุุ 45-59 ปี หร์่อกลิุ่มผู่้ม่งานทำท่�กำลิังเข้าสูู่การ์เป็นผู่้สููงอายุุ แลิะ แร์งงาน 

สููงอายุุ 60 ปี ข้�นไปหร์่อกลิุ่มผู่้ม่งานทำท่�เป็นผู่้สููงอายุุแลิ้วิ ขณัะท่� ในการ์สูำร์วิจ่เก็บข้อมูลิปฐมภูมิกับแร์งงาน

สููงอายุุในกร์ุงเทพฯ จ่ะคร์อบคลิุมเฉพาะกลิุ่มผู่้ม่งานทำท่�เป็นผู่้สููงอายุุ 60-64 ปี เท่านั�น

 ผู่มู้ง่านทำ อา้งอิงต์ามคำจ่ำกัดควิามของการ์สูำร์วิจ่ภาวิะการ์ทำงานของปร์ะชากร์ไทยุของสูำนักงาน

สูถิต์ิแห่งชาต์ิ หมายุถ้ง “บุคคลิท่�ม่อายุุ 15 ปีข้�นไปแลิะในสูัปดาห์แห่งการ์สูำร์วิจ่ ม่ลิักษณัะอยุ่างหน้�งอยุ่างใด 

ดังต์่อไปน่� (1) ได้ทำงานต์ั�งแต์่ 1 ชั�วิโมงข้�นไป โดยุได้ร์ับค่าจ่้าง เงินเด่อน ผ่ลิกำไร์ เงินปันผ่ลิค่าต์อบแทนท่�ม่

ลิักษณัะอยุ่างอ่�นสูำหร์ับผ่ลิงานท่�ทำเป็นเงินสูด หร์่อสูิ�งของ (2) ไม่ได้ทำงาน หร์่อทำงานน้อยุกวิ่า 1 ชั�วิโมง 

แต์่เป็นบุคคลิท่�ม่ลิักษณัะอยุ่างหน้�งอยุ่างใด ค่อ (2.1) ยุังได้ร์ับค่าต์อบแทนค่าจ่้างหร์่อผ่ลิปร์ะโยุชน์อ่�นๆ หร์่อ

ผ่ลิกำไร์จ่ากงานหร์่อ ธิ์ุร์กิจ่ในร์ะหวิ่างท่�ไม่ได้ทำงาน (2.2) ไม่ได้ร์ับค่าต์อบแทนค่าจ่้างหร์่อผ่ลิปร์ะโยุชน์อ่�นๆ 

หร์่อผ่ลิกำไร์จ่ากงานหร์่อธิ์ุร์กิจ่ในร์ะหวิ่างท่�ไม่ได้ทำงาน แต์่ยุังม่งานหร์่อธิ์ุร์กิจ่ท่�จ่ะกลิับไปทำ (3) ทำงานอยุ่าง

น้อยุ 1 ชั�วิโมง โดยุไม่ได้ร์ับค่าจ่้างในวิิสูาหกิจ่ หร์่อไร่์นาเกษต์ร์ของหัวิหน้าคร์ัวิเร์่อนหร์่อของสูมาชิกในครั์วิ

เร์่อน” 

 แรงงานนอกระบบ	 ม่ควิามหมายุต์ามการ์จ่ำกัดควิามของ 2 หน่วิยุงาน ได้แก่ สูำนักงานสูถิต์ ิ

แห่งชาต์ิ แลิะองค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ หร์่อ ILO 

 อ้างองิต์ามคำจ่ำกดัควิามของการ์สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบของสูำนักงานสูถติ์แิหง่ชาติ์ แร์งงานนอก

ร์ะบบ หมายุถ้ง “ผู่้ม่งานทำท่�ได้ร์ับควิามคุ้มคร์อง หร์่อหลัิกปร์ะกันทางสัูงคมจ่ากการ์ทำงาน ได้แก่  

(1) ข้าร์าชการ์ ลิูกจ่้างปร์ะจ่ำ ของร์าชการ์สู่วินกลิางร์าชการ์สู่วินภูมิภาค แลิะร์าชการ์สู่วินท้องถิ�น (2) ลิูกจ่้าง

ร์ัฐวิิสูาหกิจ่ (3) ครู์ใหญ่หร์่อครู์โร์งเร์่ยุนเอกชนต์ามกฎหมายุว่ิาด้วิยุโร์งเร์่ยุนเอกชน (4) ลิูกจ้่างของรั์ฐบาลิ 

ต์่างปร์ะเทศหร์่อองค์การ์ร์ะหวิ่างปร์ะเทศ (5) ลิูกจ่้างท่�ได้ร์ับควิามคุ้มคร์องต์ามกฎหมายุแร์งงาน (6) ผู่้ม่งาน

ทำท่�ปร์ะกันต์นต์าม พ.ร์.บ. ปร์ะกันสูังคมมาต์ร์า 33, 39 แลิะ 40” 
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 อ้างอิงต์ามการ์พิจ่าร์ณัาควิามเป็นแร์งงานนอกร์ะบบขององค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ  

หมายุถ้ง กลิุ่มผู่้ม่งานทำท่�ม่การ์ทำงานหร์่อการ์จ่้างงานในเศร์ษฐกิจ่นอกร์ะบบ (informal employment) 

ซ้�งปร์ะกอบด้วิยุ การ์จ่้างงานในภาคนอกร์ะบบ  (employment in the informal sector) แลิะ การ์จ่้าง

งานท่�อยุู่นอกภาคนอกร์ะบบ (informal employment outside of the informal sector) โดยุในกลิุ่ม

หลิังน่� ได้แก่ การ์จ่้างงานนอกร์ะบบในภาคในร์ะบบ (informal employment in the formal sector) แลิะ 

การ์จ่้างงานนอกร์ะบบในภาคคร์ัวิเร์่อน (informal employment in household)

 สูภาพการทำงาน หมายุถ้ง ลิักษณัะ เง่�อนไข หร์่อ ปัจ่จ่ัยุท่�เก่�ยุวิข้องกับการ์ทำงานหร์่อการ์จ่้างงาน

ของแร์งงานสููงอายุุ ซ้�งในการ์ศ้กษาน่� คร์อบคลิุมในเร์่�องเก่�ยุวิกับ สูถานภาพการ์ทำงาน ภาคเศร์ษฐกิจ่ อาช่พ 

ชั�วิโมงการ์ทำงาน ร์ายุได้เฉลิ่�ยุ ปร์ะเภทสูถานปร์ะกอบการ์ แลิะปัญหาท่�ปร์ะสูบจ่ากการ์ทำงาน

 การเปล่�ยุนสูภาพการทำงาน หมายุถง้ การ์เปลิ่�ยุนแปลิงหร์อ่การ์เปลิ่�ยุนผ่า่นของสูภาพการ์ทำงาน

ในด้านต์่างๆ ของแร์งงานสููงอายุุ 60-64 ปี ซ้�งเป็นกลิุ่มเป้าหมายุหลิักของการ์สูำร์วิจ่เก็บข้อมูลิปฐมภูมิกับ

แร์งงานสููงอายุุในกรุ์งเทพฯ ภายุใต้์วัิต์ถุปร์ะสูงค์การ์ศ้กษาข้อท่� 3 ในร์ะยุะเวิลิา 15 ปีก่อนเข้าสูู่การ์เป็น 

ผู่้สููงอายุุ กลิ่าวิค่อในช่วิงอายุุ 45-59 ปี แลิะจ่นถ้งอายุุปัจ่จุ่บัน ณั การ์สูำร์วิจ่เก็บข้อมูลิ



การจ่ำกัดควิาม 
แรงงานนอกระบบ 

II

ไม่วิ่าจ่ะเป็นแรงงานสููงอายุุนอกระบบภายุใต์้คำจ่ำกัดควิามขององค์การแรงงานระหวิ่าง
ประเทศ หร้อ สูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ ท่�จ่ำแนกการเป็นแรงงานนอกระบบหลักๆ  
แต์กต์่างกันท่�สูถานภาพของการทำงาน การได้รับควิามคุ้มครองหร้อม่หลักประกัน 
ทางสูังคมจ่ากการทำงาน การท่�ผู่้สููงอายุุต์ัดสูินใจ่ทำงานต์่อไม่วิ่าจ่ะด้วิยุควิามจ่ำเป็น
หร้อควิามสูมัครใจ่ก็ต์าม สูะท้อนให้เห็นศักยุภาพของผู่้สููงอายุุท่�ยุังเป็นกำลังผ่ลิต์ให้กับ
ครอบครัวิ ชุมชน และประเทศได้ การดำเนินการสู่งเสูริมขยุายุควิามครอบคลุมของ
ประกันสูังคม หร้อสูวิัสูดิการให้แรงงานสููงอายุุนอกระบบได้ม่สูิทธิ์ิประโยุชน์และรับการ
คุ้มครองจ่ากการเป็นแรงงานท่�เหมาะสูมเป็นเร้�องท่�ไม่สูามารถละเลยุได้
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2.1 

ทฤษฎี่และแนวิคิดควิามเป็นนอกระบบของการจ่้างงานและแรงงาน 

 ควิามหมายุของ “การ์จ่้างงาน” ค่อ การ์ท่�บุคคลิซ้�งอยุู่ในวิัยุทำงานม่ควิามสูามาร์ถท่�จ่ะทำงานแลิะ

ต์้องการ์ทำงาน ได้ร์ับการ์จ่้างให้ทำงาน ได้ร์ับการ์วิ่าจ่้างให้ทำงาน (ร์ัต์นา สูายุคณัิต์, 2541) 

 ทฤษฎ่การ์จ่้างงาน อธิ์ิบายุการ์เข้าสูู่ต์ลิาดแร์งงานในร์ูปของการ์ม่งานทำ โอกาสูท่�จ่ะได้ทำงานแลิะ

การ์วิ่างงาน อันเน่�องมาจ่ากการ์เต์ร์่ยุมต์ัวิแลิะการ์ม่ทักษะในการ์หางานทำของหน่วิยุแร์งงาน แลิะอธิ์ิบายุถ้ง

ปจั่จ่ยัุท่�มค่วิามสัูมพนัธิ์ก์บัการ์มง่านทำแลิะทักษะในการ์หางานได้แก ่การ์รั์บขา่วิสูาร์แร์งงาน โอกาสูม่งานทำ 

โดยุม่แนวิคิดว่ิาในสูภาพท่�ต์ลิาดแร์งงานม่การ์ให้ข่าวิสูาร์ข้อมูลิน้อยุ ทั�งนายุจ้่างแลิะแร์งงานขาดควิามร์ู ้

เก่�ยุวิกบัโอกาสูของการ์จ้่างงานในต์ลิาดแร์งงาน ผู้่ท่�หางานทำมกัจ่ะไมเ่ล่ิอกงานแร์กท่�ไดร้์บัการ์เสูนอ เน่�องจ่าก

ขาดข้อมูลิในการ์เปร์่ยุบเท่ยุบ จ่้งมักใช้เวิลิาหางานอ่�นแลิะข้อมูลิอ่�นปร์ะกอบการ์ใช้เวิลิาเพ่�อจ่ะหางานทำน่� 

จ่้งนับเป็นการ์ลิงทุนอยุ่างหน้�งของผู้่หางานทำ ในกร์ณั่น่�การ์วิ่างงานจ่ะเกิดข้�นเพร์าะปัญหาการ์ขาด

ปร์ะสูิทธิ์ิภาพของต์ลิาดแร์งงานในการ์ให้ข่าวิสูาร์ข้อมูลิท่�ชัดเจ่นแลิะกวิ้างขวิางพอท่�จ่ะทำให้ผู้่หางานแลิะ 

ผู่จ้่า้งงานพบกันในเวิลิาท่�ร์วิดเร์ว็ิยุิ�งข้�น สูามาร์ถเห็นไดว้ิา่การ์วิา่งงานไม่ไดเ้กดิจ่ากปญัหาควิามไม่สูมคัร์ใจ่เพยุ่ง

อยุ่างเด่ยุวิแลิะอาจ่เป็นไปได้ท่�การ์ว่ิางงานเป็นจ่ำนวินมากเป็นการ์ว่ิางงานชั�วิคร์าวิแลิะเป็นไปโดยุสูมัคร์ใจ่ 

เพร์าะใช้เวิลิาวิ่างหางานทำถ่อเป็นการ์ลิงทุนเพ่�อผ่ลิในอนาคต์ แลิะปัจ่จ่ัยุท่�สูำคัญท่�จ่ะม่ผ่ลิต์่อการ์ต์ัดสูินใจ่

เขา้สููต่์ลิาดแร์งงานกค็อ่ ร์ะบบขา่วิสูาร์แร์งงานท่�ไดร้์บั อตั์ร์าคา่จ่า้งท่�พอใจ่ ทกัษะในการ์ทำงานแลิะฐานะทาง

เศร์ษฐกิจ่

 สูำหร์ับการ์ลิดลิงของจ่ำนวินแร์งงานจ่ากการ์เปลิ่�ยุนแปลิงโคร์งสูร์้างปร์ะชากร์ เป็นปัจ่จั่ยุสูำคัญท่�

มผ่่ลิต่์อการ์เติ์บโต์ทางเศร์ษฐกิจ่ทั�ง (1) อตั์ร์าการ์ขยุายุตั์วิของจ่ำนวินแร์งงานท่�ลิดลิง อายุขุองแร์งงานท่�สูงูข้�น

จ่ะทำให้สูัดสู่วินกำลิังแร์งงานต์่อปร์ะชากร์ทั�งหมดลิดลิง แลิะยุิ�งปร์ะชากร์ม่อายุุมากข้�นก็ยุิ�งม่แนวิโน้มท่�จ่ะม่

สู่วินร์่วิมในกำลิังแร์งงานน้อยุลิง แลิะ (2) ผ่ลิิต์ภาพแร์งงาน (labor productivity) ท่�ลิดลิง โดยุผ่ลิการ์ศ้กษา

ของ Maestas et al. (2016) พบวิ่าหากจ่านวินปร์ะชากร์ท่�ม่อายุุเกิน 60 ปีข้�นไปขยุายุต์ัวิร์้อยุลิะ 10 จ่ะสู่ง

ผ่ลิให้ร์ายุได้ต์่อหัวิของปร์ะชากร์ (GDP per Capita) ชะลิอลิงร์้อยุลิะ 5.5 แลิะการ์เข้าสูู่สูังคมสููงวิัยุจ่ะทำให้

อัต์ร์าร์ายุได้เฉลิ่�ยุท่�แร์งงานจ่ะได้ร์ับลิดลิงแลิะสู่งผ่ลิลิบต์่อผ่ลิิต์ภาพแร์งงานเฉลิ่�ยุ (average productivity) 

ของแร์งงานในทุกกลิุ่มอายุุ
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 อยุา่งไร์ก็ด ่แมป้จั่จุ่บนัจ่ำนวินแร์งงานจ่ะมแ่นวิโนม้ลิดลิง แต์ห่ลิายุปร์ะเทศไดม้ก่าร์นำนวิตั์กร์ร์มหร์อ่

เทคโนโลิยุเ่ขา้มาใชใ้นกร์ะบวินการ์ผ่ลิติ์ เพ่�อทดแทนแร์งงานในภาวิะท่�ปร์ะเทศกา้วิเขา้สููสู่งัคมสููงวิยัุแลิะร์กัษา

ปร์ะสิูทธิิ์ภาพการ์ผ่ลิติ์ให้ใกล้ิเคยุ่งเดิม เช่น ปร์ะเทศญ่�ปุน่แลิะเกาหล่ิใต้์ใช้นวัิต์กร์ร์มหุน่ยุนต์ใ์นภาคอุต์สูาหกร์ร์ม 

(automation) ทดแทนแร์งงานคน แลิะยัุงช่วิยุแก้ปัญหาควิามไม่สูอดคล้ิองกันร์ะหว่ิางแร์งงานท่�เข้าสูู่ต์ลิาด

กับควิามต์้องการ์แร์งงานของต์ลิาด (skill mismatch) โดยุนำเอาเทคโนโลิยุ่มาเสูร์ิมในงานท่�แร์งงานไม่ถนัด 

งานท่�ต์้องอาศัยุควิามแม่นยุำหร์่อต์้องใช้เทคโนโลิยุ่ใหม่ๆ สูอดคลิ้องกับผ่ลิการ์ศ้กษาของ Acemoglu and 

Restrepo (2017) ซ้�งพบวิ่าปร์ะเทศท่�ม่สูัดสู่วินผู่้สููงอายุุมากม่อัต์ร์าการ์เต์ิบโต์ทางเศร์ษฐกิจ่สููงกวิ่า สู่วินหน้�ง

เพร์าะม ่การ์ใช้เทคโนโลิยุท่ดแทนแร์งงาน นอกจ่ากน่� ยุงัพบว่ิาหลิายุปร์ะเทศได้เนน้นโยุบายุพัฒนาด้านแร์งงาน

เพ่�อช่วิยุให้เศร์ษฐกิจ่ขับเคลิ่�อนได้อยุ่างยุั�งยุ่น

 จ่ากการ์ศก้ษาเร์่�อง “การ์จ่ดัทำแนวิทางการ์ดำเนนิการ์แลิะกลิไกร์ะดบัชาต์ใินการ์ขบัเคลิ่�อนนโยุบายุ

การ์จ่้างงานผู่้สููงอายุุ” ม่วิัต์ถุปร์ะสูงค์ เพ่�อค้นหาโจ่ทยุ์ของการ์ขับเคลิ่�อนนโยุบายุการ์จ่้างงานผู่้สููงอายุุ ทิศทาง

ของยุุทธิ์ศาสูต์ร์์ แลิะกลิไกในการ์ขับเคลิ่�อนการ์จ่้างแร์งงานผู่้สููงอายุุ ร์วิมทั�งมาต์ร์การ์ต์่าง ๆ  ท่�ชัดเจ่น โดยุการ์

สูงัเคร์าะหข์อ้มลูิทางวิชิาการ์ท่�เก่�ยุวิขอ้งกบัการ์จ่า้งงานผู้่สููงอายุ ุแลิะการ์ดำเนนิการ์ดา้นการ์สูง่เสูร์มิการ์มง่าน

ทำในผู่้สููงอายุุทั�งในปร์ะเทศแลิะต์่างปร์ะเทศ แลิะทำการ์ศ้กษาเชิงคุณัภาพ โดยุการ์สูนทนากลิุ่มผู่้เก่�ยุวิข้อง

ต์่างๆ

 ผ่ลิการ์ศก้ษาพบวิา่โจ่ทยุข์องการ์ขบัเคลิ่�อนนโยุบายุการ์จ่า้งงานผู่สู้งูอายุ ุควิร์คร์อบคลิมุปร์ะเดน็การ์

สู่งเสูร์ิมการ์จ้่างงานในร์ะบบทั�งภาครั์ฐแลิะเอกชน แลิะการ์ขยุายุโอกาสูด้านอาช่พของผู่้สููงอายุุนอกร์ะบบท่�

ต์้องการ์ทำงาน สูาหรั์บทิศทางของยุุทธิ์ศาสูต์ร์์แลิะกลิไกในการ์ขับเคล่ิ�อนการ์จ้่างแร์งงานผู้่สููงอายุุปร์ะกอบ

ด้วิยุ ยุุทธิ์ศาสูต์ร์์สูำคัญท่�ต์้องเร่์งดำเนินการ์ขยุายุอายุุการ์ทำงานของผู้่สููงอายุุท่�ทำงานในร์ะบบภาครั์ฐ  

ซ้�งม่สูำนักงานข้าร์าชการ์พลิเร์่อนเป็นกลิไกดาเนินการ์หลิัก การ์ขยุายุอายุุการ์ทำงานของผู่้สููงอายุุท่�ทำงานใน

ร์ะบบภาคเอกชนโดยุการ์นำร่์องการ์ขยุายุอายุกุาร์จ้่างงานของผู้่สููงอายุทุ่�ต์อ้งการ์ทำงานในสูถานปร์ะกอบการ์  

แลิะการ์สู่งเสูร์ิมการ์จ่้างงานแลิะการ์ปร์ะกอบอาช่พของผู้่สููงอายุุท่�ทำงานนอกร์ะบบ การ์ปร์ับปร์ุงกฎหมายุ

แลิะร์ะเบ่ยุบต์่างๆ ให้สูอดคลิ้องกับการ์ขับเคลิ่�อนการ์สู่งเสูร์ิมการ์จ่้างงานผู่้สููงอายุุ แลิะการ์พัฒนาองค ์

ควิามร์ู้ด้านการ์จ่้างงานแลิะต์ิดต์ามปร์ะเมินผ่ลิ สู่วินมาต์ร์การ์ต์่างๆม่หลิายุมาต์ร์การ์ในแต์่ลิะยุุทธิ์ศาสูต์ร์์

 จ่ากข้อมูลิข้างต์้นสูะท้อนให้เห็นวิ่า ทฤษฎ่การ์จ่้างงาน นโยุบายุร์ัฐบาลิ การ์ศ้กษาวิิจ่ัยุ ท่�เก่�ยุวิข้อง

กับการ์จ้่างงานผู่้สููงอายุุ หร์่อสูิ�งอำนวิยุควิามสูะดวิกท่�จ่ะต้์องเต์ร์่ยุมการ์สูาหรั์บการ์เข้าสูู่สัูงคมผู้่สููงอายุุ  

ค่อนข้างเป็นปร์ะเด็นท่�ร์ัฐบาลิให้ควิามสูำคัญทั�งนโยุบายุในร์ะดับปร์ะเทศ ดังนั�น การ์หาแนวิทางในการ์จ้่าง

แร์งงานสูงูอายุใุนสูถานปร์ะกอบการ์ควิร์จ่ะมท่ศิทางในการ์ดำเนนิการ์ท่�ชดัเจ่น มว่ิธิิ์ก่าร์จ่ดัการ์ปญัหา อปุสูร์ร์ค

อยุ่างเหมาะสูม
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2.2 

การจ่ำกัดควิามแรงงานนอกระบบขององค์การแรงงานระหวิ่างประเทศ

 คำจ่ำกัดควิามของ “แร์งงานนอกร์ะบบ” เกิดข้�นคร์ั�งแร์กในปี  2536 ในการ์ปร์ะชุมนานาชาต์ิ  

The 15 International Conference of Labor Statisticians (ICLS) ในคร์ั�งนั�น “แร์งงานนอกร์ะบบ”  

ถูกจ่ำกัดควิามให้ หมายุถ้ง “แร์งงานท่�ปร์ะกอบอาช่พเจ่้าของกิจ่การ์ (self-employed) หร์่อเป็นลิูกจ่้างของ

สูถานปร์ะกอบการ์ท่�จ่ัด อยุู่ในเศร์ษฐกิจ่นอกร์ะบบ หร์่อเป็นแร์งงานท่�ช่วิยุเหล่ิอกิจ่การ์ของคร์อบคร์ัวิหร์่อ

ลิูกจ่้างในสูถานปร์ะกอบการ์ท่�จ่ัด อยุู่ในภาคเศร์ษฐกิจ่ในร์ะบบแต่์ไม่ได้ร์ับการ์คุ้มคร์องทางสัูงคม หร์่อ 

คนทำงานบ้าน” (วิิชัยุ โถสูุวิร์ร์ณัจ่ินดา, 2561)

 ในร์ะดับสูากลิ องค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ หร์่อ International Labor Organization (ILO) 

เปน็องคก์าร์ร์ะหวิา่งปร์ะเทศทำหนา้ท่�ในการ์กำหนดแลิะกำกบัดแูลิมาต์ร์ฐานแร์งงานสูากลิต์า่งๆ ใหไ้ดร้์บัการ์

บังคับใช้อยุ่างถูกต์้องต์ามหลิักการ์ในนานาปร์ะเทศ ม่แนวิคิดพ่�นฐาน ค่อ การ์จ่ัดร์ะบบเพ่�อให้ผู้่ท่�เข้าสูู่ 

วิัยุชร์าสูามาร์ถดำร์งช่วิิต์อยุู่ในร์ะดับมาต์ร์ฐาน ท่�ไม่ต์่างจ่ากช่วิงก่อนท่�จ่ะกลิายุเป็นผู้่ไม่ได้ทำงาน เน่�องจ่าก

คร์บอายุุเกษ่ยุณัแนวิคิดน่�เป็นแนวิคิดต์ามหลิักการ์ปร์ะกันสูังคม (social insurance) ท่�ใช้กันอยุู่ทั�วิไป

 ILO ได้ให้คำนิยุาม “แร์งงานนอกร์ะบบ” หมายุถ้ง แร์งงานท่�อยุู่ในการ์จ่้างงานในภาคเศร์ษฐกิจ่ท่�

ไม่เป็นทางการ์ (informal sector) ซ้�งม่ลัิกษณัะเป็นกิจ่การ์ขนาดเล็ิก ต์ั�งได้ง่ายุ ม่ลิักษณัะเป็นธุิ์ร์กิจ่ใน 

คร์ัวิเร์่อน มักใช้วิัต์ถุดิบในปร์ะเทศม่การ์ใช้แร์งงานเป็นหลัิก แลิะม่การ์ดัดแปลิงเทคโนโลิยุ่ง่ายุๆ มาใช้เป็น

แร์งงานอสิูร์ะท่�ทำกจิ่กร์ร์มเพ่�อควิามอยุูร่์อด เชน่ หาบเร์ร่์มิถนน คนขดัร์องเทา้ คนเกบ็ขยุะ คนเกบ็เศษกร์ะดาษ

แลิะโลิหะ แร์งงานร์ับใช้ในบ้านท่�ร์ับค่าจ่้างจ่ากคร์ัวิเร์่อน ผู่้ร์ับงานไปทำท่�บ้าน แลิะคนงานในโร์งงานท่�ไม่ข้�น

ทะเบยุ่น ซ้�งเปน็ลิกูจ่า้งแอบแฝีง (disguised wage workers) ในเคร์อ่ขา่ยุการ์ผ่ลิติ์ แลิะเปน็ผู่ป้ร์ะกอบอาชพ่

อสิูร์ะในสูถานปร์ะกอบการ์ขนาดเลิก็มากซ้�งทำงานดว้ิยุต์นเอง หร์อ่มสู่มาชกิในคร์อบคร์วัิ หร์อ่มผู้่่ฝีกึงานหร์อ่

ม่ลิูกจ่้างช่วิยุ (International Labour Organization (ILO), 2563) ซ้�งคร์อบคลิุมกลิุ่มแร์งงาน 2 กลิุ่มใหญ่ 

ได้แก่ 

 หน่�ง กลิุ่มแร์งงานท่�ทำงานในเศร์ษฐกิจ่ภาคนอกร์ะบบ หร์่อเศร์ษฐกิจ่ภาคครั์วิเร์อ่น ท่�ไม่ได้อยุู่ใน

สูถานภาพการ์ทำงานเป็นลิูกจ่้าง ซ้�งเป็นกลิุ่มท่�จ่ะไม่ได้ร์ับการ์คุ้มคร์องต์ามกฎหมายุคุ้มคร์องแร์งงาน ในท่�น่�

เช่น กลิุ่มท่�ม่สูถานภาพการ์ทำงานเป็นการ์ปร์ะกอบธิ์ุร์กิจ่สู่วินต์ัวิโดยุไม่ม่ลิูกจ่้าง เช่น ผู่้ทำงานแบบเหมาช่วิง

ผู่้ปร์ะกอบอาช่พอิสูร์ะ เช่น แม่ค้า หาบเร่์ แผ่งลิอยุ คนขับร์ถแท็กซ่� แลิะมอเต์อร์์ไซค์ร์ับจ้่าง แลิะกลุ่ิมท่�ม่

สูถานภาพการ์ทำงานเป็นช่วิยุธิ์ุร์กิจ่คร์ัวิเร์่อนโดยุไม่ได้ร์ับค่าจ่้าง 

 สอง กลิุม่แร์งงานท่�มสู่ถานภาพการ์ทำงานเป็นลูิกจ้่างแต่์ไม่ได้ร์บัการ์คุม้คร์องแร์งงานต์ามท่�กฎหมายุ

กำหนด หร์อ่ได้ร์บัการ์คุม้คร์องแต่์ไมเ่ต์ม็ท่�หร์อ่เพ่ยุงพอ (ILO, 2013) ในท่�น่�ยุกตั์วิอยุ่างเช่น กลุ่ิมลูิกจ่า้งเอกชน

ในสูถานปร์ะกอบการ์ท่�ม่ขนาดเลิ็ก เช่น ร์้านขายุของชำ หร์่อร์้านค้าแผ่งลิอยุ คนร์ับใช้ภายุในบ้าน ผู่้ท่�ทำงาน

ไม่เต์็มเวิลิาหร์่อบางช่วิงเวิลิา ร์วิมถ้งแร์งงานร์ับจ่้างในภาคเกษต์ร์กร์ร์มเป็นต์้น (วิิชัยุ โถสูุวิร์ร์ณัจ่ินดา, 2561) 
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 การ์จ่ำแนกดังกล่ิาวิ สูังเกต์ได้วิ่า การ์พิจ่าร์ณัาการ์ทำงานหร์่อการ์จ้่างงานว่ิาเป็นในร์ะบบหร์่อ 

นอกร์ะบบนั�นข้�นอยุูกั่บ 2 ปจั่จ่ยัุท่�สูำคญั ได้แก ่หน่�ง สูถานภาพของการ์ทำงาน แลิะ สอง การ์ไดร้์บัการ์คุม้คร์อง

หร์อ่มห่ลิกัปร์ะกนัทางสูงัคมจ่ากการ์ทำงาน ซ้�งต์ามแนวิทางของ ILO การ์ไดร้์บัการ์คุ้มคร์องหร์อ่มห่ลิกัปร์ะกนั

ทางสัูงคมจ่ากการ์ทำงานจ่ะนำมาใช้พิจ่าร์ณัาเฉพาะในกลิุ่มผู่้ม่งานทำท่�ม่สูถานภาพการ์ทำงานเป็นลูิกจ้่าง

เท่านั�น (สูร์าวิุธิ์ ไพฑููร์ยุ์พงษ์, 2563 (ข)) สูำหร์ับผู่้ม่งานทำท่�ม่สูถานภาพการ์ทำงานเป็นอยุ่างอ่�น จ่ะพิจ่าร์ณัา

จ่ากภาคเศร์ษฐกิจ่ของกิจ่การ์หร์่อสูถานปร์ะกอบการ์ท่�ผู่้ม่งานทำนั�นทำงาน ซ้�งจ่ำแนกออกเป็น 3 ภาค ได้แก่ 

1) ภาคในร์ะบบ (formal sector) 2) ภาคนอกร์ะบบ (informal sector) แลิะ 3) ภาคครั์วิเร์อ่น (households) 

โดยุการ์ทำงานในสูถานปร์ะกอบการ์หร์อ่กจิ่การ์ท่�มลั่ิกษณัะอยุูใ่นภาคนอกร์ะบบแลิะภาคคร์วัิเร์อ่นทั�งหมดจ่ะ

ถ่อเป็นการ์ทำงานหร์่อการ์จ่้างงานนอกร์ะบบ (informal employment) (ILO, 2013)

 ภายุใต์้แนวิคิดขององค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ การ์จ่้างงานนอกร์ะบบ (informal employ-

ment) จ่้งปร์ะกอบด้วิยุ การ์จ่้างงานในภาคนอกร์ะบบ (employment in the informal sector) แลิะการ์

จ่้างงานนอกร์ะบบท่�อยุู่นอกภาคนอกร์ะบบ (informal employment outside of the informal sector 

ซ้�งได้แก่ การ์จ่้างงานนอกร์ะบบในภาคในร์ะบบ หร์่อ informal employment in the formal sector  

ร์วิมกับ การ์จ่้างงานนอกร์ะบบในภาคคร์ัวิเร์่อน หร์่อ informal employment in households) โดยุจ่ำแนก 

ควิามเปน็นอกร์ะบบแลิะในร์ะบบของการ์จ่า้งงานหร์อ่การ์ทำงานของแร์งงานสูงูอายุตุ์ามสูถานภาพการ์ทำงาน

แลิะภาคเศร์ษฐกิจ่ (economic sector) 
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2.3 
การจ่ำกัดควิามแรงงานนอกระบบของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ

 ในร์ะดับปร์ะเทศของไทยุ คำจ่ำกัดควิามแร์งงานนอกร์ะบบท่�ใช้อ้างอิงทั�วิไปเป็นไปต์ามนิยุามท่�ใช้

ในการ์สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบของสูำนักงานสูถิต์แิห่งชาติ์ (หร์อ่“ผู่ม้ง่านทำท่�ไม่ได้ร์บัควิามคุม้คร์องแลิะไม่ม่

หลิักปร์ะกันทางสูังคมจ่ากการ์ทำงานเช่นเด่ยุวิกับแร์งงานในร์ะบบ”) โดยุสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ ได้จ่ำแนก

ปร์ะเภท แร์งงานนอกร์ะบบคร่์าวิๆ ไวิว้ิา่เปน็กลิุม่แร์งงานท่�ทำงานอสิูร์ะ หร์อ่เป็นแร์งงานท่�ไมไ่ดร้์บัการ์คุม้คร์อง

ในร์ะบบการ์ปร์ะกันสูังคมแลิะสูวิัสูดิการ์ ไม่ได้ร์ับสูิทธิ์ิคุ้มคร์องต์ามกฎหมายุแร์งงาน (มักได้ร์ับค่าแร์งต์�ำกวิ่า

ค่าแร์งขั�นต์�ำ ม่ชั�วิโมงทำงานท่�ยุาวินาน ร์ายุได้ท่�ได้ร์ับอาจ่จ่ะเป็นไปต์ามจ่านวินชิ�นงานท่�ทำไม่ม่ควิามมั�นคง

ในการ์ทำงาน แลิะไม่ม่สูัญญาการ์จ้่างงาน) แลิะไม่สูามาร์ถเข้าถ้งบริ์การ์ของร์ัฐ ได้แก่ คนงานท่�ทำงาน 

ไมเ่ต์ม็เวิลิา (part-time worker) คนงานท่�ร์บังานไปทำท่�บา้น (home-based worker) คนงานท่�ทำงานแบบ

เหมาช่วิง (sub-contract worker) แลิะคนงานท่�ทำงานร์ะยุะสูั�น (short-time worker) โดยุสูามาร์ถจ่ำแนก

ปร์ะเภทของแร์งงานนอกร์ะบบได้ 2 กลิุ่ม ดังน่� (สูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ, 2562)

 หน่�ง กลิุ่มท่�ทำงานร์ับจ่้างแลิะม่ร์ายุได้ปร์ะจ่ำ/หร์่อไม่ปร์ะจ่ำ ได้แก่ แร์งงานท่�ร์ับจ่้างเอางานไปทำ

ท่�บ้าน ร์ับจ่้างทำของ แร์งงานร์ับจ่้างทาการ์เกษต์ร์ต์ามฤดูกาลิ แร์งงานปร์ะมง คนร์ับใช้ แลิะคนทางานบ้าน

คนขับร์ถ (สู่วินต์ัวิต์ามบ้าน) เป็นต์้น

 สอง กลิุ่มท่�ทำอาช่พอิสูร์ะทั�วิไป ได้แก่ คนขับร์ถร์ับจ่้าง เกษต์ร์กร์ ชาวินา ชาวิสูวิน แม่ค้าหาบเร์่ 

แผ่งลิอยุ ช่างเสูร์ิมสูวิยุ ช่างต์ัดผ่ม เจ่้าของร์้านขายุของชำขนาดเลิ็ก เป็นต์้น

 สูำหรั์บปร์ะเทศไทยุคำจ่ำกดัควิามของ “แร์งงานนอกร์ะบบ” ถกูกำหนดไว้ิคอ่นขา้งหลิากหลิายุต์าม

แต์่ลิะองค์กร์แลิะในแต์่ลิะงานศ้กษา ซ้�งจ่ะม่ควิามหมายุคร์อบคลิุมแร์งงานในลิักษณัะใดนั�นข้�นอยุู่กับภาร์กิจ่

ของแต์่ลิะหน่วิยุงานท่�เป็นผู่้กำหนดคำนิยุามหร์่อจุ่ดเน้นการ์พิจ่าร์ณัาควิามเป็นนอกร์ะบบของการ์ทำงานใน

การ์ศ้กษานั�นๆ

 แผ่นยุุทธิ์ศาสูต์ร์์การ์บร์ิหาร์จ่ัดการ์แร์งงานนอกร์ะบบ พ.ศ. 2555-2559 ใช้นิยุาม “แร์งงานนอก

ร์ะบบ” ของสูำนกังานสูถติ์แิหง่ชาต์ ิเน่�องจ่ากอา้งองิสูถติ์ขิอ้มูลิแร์งงานนอกร์ะบบของสูำนกังานสูถติ์แิหง่ชาต์ิ 

ดังนั�น คำจ่ำกัดควิามของ “แร์งงานนอกร์ะบบ” ในแผ่นยุุทธิ์ศาสูต์ร์์การ์บร์ิหาร์จ่ัดการ์แร์งงานนอกร์ะบบ  

พ.ศ. 2555-2559 จ้่งหมายุถ้ง “ผู่้ม่งานทำท่�ไม่ได้ร์ับควิามคุ้มคร์องแลิะไม่ม่หลัิกปร์ะกันทางสัูงคมจ่ากการ์

ทำงานเช่นเด่ยุวิกับแร์งงานใน ร์ะบบ” (สูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ, 2562) โดยุนิยุาม “ผู่้ม่งานทำ” วิ่าหมายุถ้ง 

ผู่้ม่งานทำท่�ม่อายุุ 15 ปีข้�นไป แลิะนิยุาม “ไม่ได้ร์ับควิามคุ้มคร์องแลิะไม่ม่หลัิกปร์ะกันทางสัูงคมจ่ากการ์

ทำงาน” หมายุถ้ง ไม่ได้การ์คุ้มคร์องต์ามกฎหมายุปร์ะกันสัูงคม แลิะพร์ะร์าชบัญญัต์ิคุ้มคร์องแร์งงาน  

พ.ศ. 2541 (สูำนักงานปลิัดกร์ะทร์วิงแร์งงาน , 2554)
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 แรงงานนอกระบบ หมายุถ้ง ผู่้ทำงานซ้�งต์กลิงทำงานให้ผู่้จ่้างทำงาน โดยุได้ร์ับค่าต์อบแทนในการ์

ทำงาน ไม่วิ่าจ่ะเร์่ยุกช่�ออยุ่างไร์ แลิะไม่อยุู่ภายุใต์้การ์คุ้มคร์องต์ามกฎหมายุวิ่าด้วิยุการ์คุ้มคร์องแร์งงาน  

(สูถาบันวิิจ่ัยุแลิะให้คำปร์้กษาแห่งมหาวิิทยุาลิัยุธิ์ร์ร์ร์มศาสูต์ร์์, 2551)

 แรงงานนอกระบบ หมายุถง้ แร์งงานท่�ทำงานอสิูร์ะ หร์อ่เปน็แร์งงานท่�ไมไ่ดร้์บัการ์คุม้คร์องในร์ะบบ

การ์ปร์ะกันสูังคม ได้แก่ คนงานท่�ทำงานไม่เต์็มเวิลิา (part-time worker) คนงานท่�ร์ับงานไปทำท่�บ้าน  

(home-base worker) คนงานท่�ทำงานแบบเหมาช่วิง (sub-contract worker) คนงานท่�ทำงานร์ะยุะสัู�น 

(short-time worker) (เยุาวิลิักษณั์ ร์าชแพทยุาคม, 2531)

 แรงงานนอกระบบ	(Informal	Workers) ค่อ ผู่้ใช้แร์งงานท่�ทำงานโดยุไม่ม่สูัญญาการ์จ่้างงานท่�

เป็นทางการ์หร์่อไม่ม่นายุจ่้างต์ามควิามหมายุของกฎหมายุแร์งงานไม่ได้ทำงานอยุู่ในสูถานปร์ะกอบการ์ของ

นายุจ่้าง  ไม่ม่ค่าจ่้างหร์่อค่าต์อบแทนท่�แน่นอน หร์่อเป็นผู่้ปร์ะกอบอาช่พอิสูร์ะ หร์่อเป็นผู่้ท่�ทำงานชั�วิคร์าวิ 

แร์งงานนอกร์ะบบจ่้งเป็นแร์งงานท่�ไม่ได้อยุู่ในกร์อบควิามคุ้มคร์องของกฎหมายุคุ้มคร์องแร์งงาน กฎหมายุ

ปร์ะกันสูังคม ทำให้ไม่ม่หลิักปร์ะกันควิามมั�นคงใด ๆ  ในการ์ทำงาน ไม่วิ่าจ่ะเป็นเร์่�องงานท่�มั�นคง ค่าต์อบแทน

แร์งงานท่�เป็นธิ์ร์ร์มสูุขภาพควิามปลิอดภัยุในการ์ทำงาน แลิะควิามมั�นคงในการ์ดาร์งช่วิิต์เม่�อเข้าสูู่วิัยุชร์า  

(ต์ะวิัน วิร์ร์ณัร์ัต์น์, 2557)
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2.4 

 ในการ์สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบ โดยุสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ ซ้�งเป็นการ์สูำร์วิจ่ร์ะดับปร์ะเทศท่�ม่         

การ์ดำเนินการ์มาอยุ่างต์่อเน่�อง สูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ ได้จ่ำกัดควิามแร์งงานนอกร์ะบบ หมายุถ้ง "ผู่้ม่งาน

ทำท่�ไม่ได้ร์ับการ์คุ้มคร์อง แลิะไม่ม่หลิักปร์ะกันทางสูังคมจ่ากการ์ทำงานเช่นเด่ยุวิกับแร์งงานในร์ะบบ" หร์่อ 

กลิุม่แร์งงานท่�ไมใ่ชแ่ร์งงานในร์ะบบ ซ้�งปร์ะกอบด้วิยุ ขา้ร์าชการ์ ลิกูจ่า้งปร์ะจ่ำของหน่วิยุงานร์าชการ์ ลิกูจ่า้ง

ร์ัฐวิิสูาหกิจ่ คร์ูใหญ่หร์่อคร์ูโร์งเร์่ยุนเอกชนต์ามกฎหมายุว่ิาด้วิยุโร์งเร์่ยุนเอกชน ลิูกจ่้างร์ัฐบาลิต่์างปร์ะเทศ 

ลิูกจ่้างท่�ได้ร์ับควิามคุ้มคร์อง ต์ามกฎหมายุแร์งงาน แลิะผู่้ม่งานทำท่�ปร์ะกันต์นต์าม พ.ร์.บ.ปร์ะกันสัูงคม  

มาต์ร์า 33 39 แลิะ 40 (สูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ, 2562) ซ้�งคำจ่ำกัดควิามดังกลิ่าวิน่�ยุังม่ลิักษณัะท่�ไม่ชัดเจ่น

อยุู่ในบางปร์ะเด็น โดยุเฉพาะการ์ต์่ควิามหมายุของคำวิ่า ควิามคุ้มคร์อง แลิะคำวิ่าหลิักปร์ะกันทางสูังคมจ่าก

การ์ทำงานเช่นเด่ยุวิกับแร์งงานในร์ะบบ (สูร์าวิุธิ์ ไพฑููร์ยุ์พงษ์, 2563 ก) 

 หากพจิ่าร์ณัาการ์จ่ำแนกแร์งงานนอกร์ะบบจ่ากขอ้คำถามท่�ใชใ้นการ์สูำร์วิจ่ จ่ะสูงัเกต์ไุดว้ิา่คอ่นขา้ง

ให้ควิามสูำคัญกับการ์ได้ร์ับการ์คุ้มคร์องแลิะม่หลิักปร์ะกันทางสูังคมภายุใต์้ร์ะบบปร์ะกันสูังคมทั�ง 3 มาต์ร์า 

ได้แก่ มาต์ร์า 33 39 แลิะ 40 โดยุพบวิ่า ผู่้ม่งานทำท่�ร์ายุงานวิ่าได้ร์ับการ์คุ้มคร์องอยุู่ภายุใต์้ร์ะบบปร์ะกัน

สูังคมทั�ง 3 มาต์ร์า ทั�งหมดถูกจ่ำแนกอยูุ่ในกลุ่ิมแร์งงานในร์ะบบ แม้วิ่าบางสู่วินม่สูถานภาพการ์ทำงานใน

เศร์ษฐกิจ่ภาคนอกร์ะบบ (informal sector) แลิะในภาคคร์ัวิเร์่อน เช่น กลิุ่มผู่้ม่งานทำท่�ม่สูถานภาพ 

ช่วิยุธิ์ุร์กิจ่ในคร์ัวิเร์่อน หร์่อกลิุ่มนายุจ่้างแลิะผู่้ปร์ะกอบธิ์ุร์กิจ่สู่วินต์ัวิท่�จ่ำนวินมากอยุู่ในภาคเกษต์ร์กร์ร์ม  

ซ้�งจ่ะแต์กต่์างจ่ากการ์จ่ำกัดควิามของการ์จ้่างงานหร์่อการ์ทำงานนอกร์ะบบ (informal employment)  

ท่�ใช้หร์่ออ้างอิง จ่ากคำจ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ (ILO) ท่�หมายุถ้งการ์ทำงานท่�ไม่อยุู่

ภายุใต์้โคร์งสูร์้างทางการ์ของภาคร์ัฐ เช่น ร์ะบบการ์จ่ัดทำบัญช่แลิะจ่ัดเก็บภาษ่ การ์กำกับควิบคุมดูแลิ 

สูถานปร์ะกอบการ์ต์ามข้อร์ะเบ่ยุบเชิงกฎหมายุซ้�งร์วิมถ้งในเร์่�องการ์คุ้มคร์องทางสูังคม แลิะการ์จ่ัดให้ม่ 

หลิักปร์ะกันจ่ากการ์ทำงานผู่้ม่งานทำ (ต์ะวิัน วิร์ร์ณัร์ัต์น์, 2557)

ควิามแต์กต์่างของการวิัดสูถานการณั์เป็นแรงงานนอกระบบของไทยุกับสูากล
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 ในขณัะท่�การ์นิยุามของ ILO นั�น พิจ่าร์ณัาการ์เป็นแร์งงานนอกร์ะบบจ่ากสูถานภาพในการ์ทำงาน 

หร์่อการ์จ่้างงาน (status in employment) เป็นอันดับแร์ก โดยุจ่ำแนกแร์งงานออกเป็น 3 กลิุ่มหลิัก 

 หน่�ง ได้แก่ กลิุ่มนายุจ่้าง ผู่้ปร์ะกอบธิ์ุร์กิจ่สู่วินต์ัวิ แลิะ ผู้่ท่�ทำงานในลิักษณัะการ์ร์วิมกลุ่ิม  

(employers, own-account worker, members of cooperatives) ซ้�งในการ์จ่ำแนกแร์งงานกลิุ่มน่�วิ่า 

อยุู่ในภาคในร์ะบบหร์่อภาคนอกร์ะบบนั�น พิจ่าร์ณัาจ่ากลิักษณัะขององค์กร์ หร์่อสูถานปร์ะกอบการ์วิ่าเป็น

หน่วิยุเศร์ษฐกิจ่ในภาคเศร์ษฐกิจ่ในร์ะบบ หร์่อภาคเศร์ษฐกิจ่นอกร์ะบบ (ร์วิมภาคคร์ัวิเร์่อน) 

 สอง ได้แก่ ผู่้ช่วิยุธิ์ุร์กิจ่ในคร์ัวิเร์่อนโดยุไม่ได้ร์ับค่าจ่้าง (contributing family workers) แร์งงานท่�

ม่สูถานภาพการ์ทำงานในกลิุ่มน่� ถ่อเป็นแร์งงานท่�ม่การ์ทำงานหร์่อการ์จ่้างงานนอกร์ะบบทั�งหมด 

 สาม กลิุ่มลิูกจ่้าง (employees) ทั�งลิูกจ่้างภาคร์ัฐ ร์ัฐวิิสูาหกิจ่ แลิะเอกชนซ้�งในการ์จ่ำแนกแร์งงาน

กลิุ่มน่�จ่ะพิจ่าร์ณัาจ่ากการ์ได้ร์ับการ์คุ้มคร์องจ่ากร์ะบบปร์ะกันสูังคม (ท่�เก่�ยุวิข้องกับการ์จ่้างงาน) โดยุผู้่ท่� 

ไม่ได้ร์ับการ์คุ้มคร์อง หร์่อ ไม่ทร์าบวิ่าได้ร์ับการ์คุ้มคร์องหร์่อไม่ โดยุท่�ไม่ได้ร์ับสูิทธิ์ิในการ์ลิาพักผ่่อนปร์ะจ่ำปี 

หร์อ่การ์ลิาป่วิยุโดยุได้ร์บัคา่จ่า้ง จ่ะถกูจ่ำแนกเป็นแร์งงานภาคนอกร์ะบบ สูงัเกต์ได้วิา่การ์จ่ำแนกแร์งงานนอก

ร์ะบบต์ามคำนิยุามของ ILO นั�น พิจ่าร์ณัาโดยุใช้เกณัฑู์การ์ได้ร์ับสิูทธิิ์หร์่อการ์คุ้มคร์องภายุใต์้ร์ะบบปร์ะกัน

สูังคม เฉพาะเพ่ยุงกับกลิุ่มแร์งงานท่�ม่สูถานภาพการ์ทำงานเป็น “ลิูกจ่้าง” ซ้�งแต์กต์่างกับนิยุามของสูำนักงาน

สูถิต์ิแห่งชาต์ิ (ILO, 2013; สูร์าวิุธิ์ ไพฑููร์ยุ์พงษ์, 2563 ก)



48

(ก) คำนิยุามของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ (สูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ, 2562)

(ข) แนวิทางการ์จ่ำแนกการ์จ่้างงานในร์ะบบแลิะนอกร์ะบบของ ILO (ILO, 2018, p. 11)

ร์ูป 2.1 เปร์่ยุบเท่ยุบนิยุามแลิะแนวิทางการ์จ่ำแนกแร์งงานในร์ะบบแลิะนอกร์ะบบ 

ของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิแลิะ ILO

แรงงานในระบบ

แรงงานนอกระบบ

ผู่้ม่งานทำท่�ได้รับควิามคุ้มครอง หร้อหลักประกันทางสูังคมจ่ากการทำงาน

ผู่้ม่งานทำท่�ไม่ได้รับควิามคุ้มครอง หร้อไม่ม่หลักประกันทางสูังคม 
จ่ากการทำงานเช่นเด่ยุวิกับแรงงานในระบบ

• ข้้าราชการ ลููกจ้้างประจ้ำข้องราชการ
• ลููกจ้้างรัฐวิิสาหกิจ้
• ครูใหญ่่ หรือครูโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวิ่าด้้วิยโรงเรียนเอกชน
• ลููกจ้้างรัฐบาลูต่างประเทศ หรือองค์การระหวิ่างประเทศ
• ลููกจ้้างที�ได้้รับควิามค้้มครองตามกฎหมายแรงงาน แลูะ
• ผูู้้มีงานทำที�ประกันตนตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม มาตรา 33 39 แลูะ 40

สูถานภาพในการทำงาน/จ่้างงาน

หน่วิยุเศรษฐกิจ่ (สูถานประกอบการ)

การทำงาน/การจ่้างงานในระบบ  
(แรงงานในระบบ)

การทำงาน/การจ่้างงานนอกระบบ 
(แรงงานนอกระบบ)

ประกันสูังคม (ท่�เก่�ยุวิข้องกับทำงาน/การจ่้างงาน)

นายุจ่้าง/ปร์ะกอบธิ์ุร์กิจ่สู่วินต์ัวิโดยุไม่ม่
ลิูกจ่้าง/สูมาชิกการ์ร์วิมกลิุ่ม

ลิูกจ่้าง

ม่ ไม่ม่

ไม่ทร์าบ/ไม่ม่

ไม่ต์อบ/ไม่ทร์าบ

สูิทธิิวันลาประจัำปีโดยุได้รับค่าจั้าง	
(ติามูท่�เป็นจัริง)

สูิทธิิวันลาป่วยุโดยุได้รับค่าจั้าง	
(ติามูท่�เป็นจัริง)

ภาคในร์ะบบ ภาคนอกร์ะบบ
ภาคคร์ัวิเร์่อน 
(ไม่ม่การ์ผ่ลิิต์  

เพ่�อขายุหร์่อแลิกเปลิ่�ยุน)

ไม่ทร์าบ/อ่�นๆ ช่วิยุธิ์ุร์กิจ่คร์ัวิเร์่อน 
โดยุไม่ได้ร์ับค่าจ่้าง

ไม่ทร์าบ/ไม่ม่

ม่

ม่
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แรงงานอายุุ 15 ปีขึ�นไป ท่�อยุู่ในกลุ่มเหล้�อมค้อสูถานะควิามเป็น 
แรงงานนอกระบบและแรงงานในระบบไม่ต์รงกันภายุใต์้การจ่ำกัดควิาม 
ของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิและองค์การแรงงานระหวิ่างประเทศ  
ม่จ่ำนวินถึง 5.4 ล้านคน ในจ่ำนวินน่�เป็นแรงงานสููงอายุุ 45 ปีขึ�นไป  
ถึง 2.2 ล้านคน สู่วินใหญ่ทำงานในภาคการบริการและการค้า  
กลุ่มท่�ม่สูถานะเป็นแรงงานนอกระบบต์รงกันภายุใต์้ทั�ง 2 การจ่ำกัดควิาม 
สู่วินใหญ่เป็นกลุ่มท่�ม่การทำงานอยุู่ในภาคเกษต์รกรรม
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สูถานการณั์แรงงาน 
สููงอายุุนอกระบบ 
ในประเทศไทยุ

III
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ข้อมูลิทุต์ิยุภูมิท่�ใช้มาจ่ากการ์สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบ ดำเนินการ์สูำร์วิจ่โดยุ

สูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ (National Statistical Office: NSO) กำหนดนิยุามของ

แร์งงานนอกร์ะบบไวิ้ดังน่� “ผู่้ท่�ม่งานทำท่�ไม่ได้ร์ับควิามคุ้มคร์อง หร์่อไม่ม่ 

หลิกัปร์ะกนัทางสูงัคมจ่ากการ์ทำงานเชน่เดยุ่วิกบัแร์งงานในร์ะบบ” อยุา่งไร์กต็์าม

องค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ (International Labour Organization: ILO) 

ได้ให้ควิามหมายุของแร์งงานนอกร์ะบบไว้ิแต์กต่์างจ่ากสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ  

โดยุพิจ่าร์ณัาจ่ากสูถานภาพการ์ทำงาน ลิักษณัะสูถานปร์ะกอบการ์เป็นหน่วิยุ

เศร์ษฐกิจ่ภาคในร์ะบบหร์่อนอกร์ะบบ การ์ได้ร์ับควิามคุ้มคร์องจ่ากร์ะบบปร์ะกัน

สูังคมซ้�งร์วิมสูิทธิ์ิการ์ลิาพักผ่่อนปร์ะจ่ำปีหร์่อลิาป่วิยุโดยุยุังได้ร์ับค่าจ่้าง

 ดงันั�นจ่ำนวินแร์งงานนอกร์ะบบหากใชต้์ามการ์จ่ำกดัควิามของ ILO จ่ง้พบจ่ำนวิน

ท่�มากกว่ิาในร์ายุงานสูถานการ์ณ์ัแร์งงานนอกร์ะบบท่�สูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาติ์ได ้

จ่ดัทำข้�นในแต์ล่ิะป ีอยุา่งไร์กต็์ามในแร์งงานบางกลิุม่พบวิา่ไมถ่กูนบัวิา่เปน็แร์งงาน

นอกร์ะบบต์ามเกณัฑู์พิจ่าร์ณัาของ ILO แต์่จ่ากการ์สูำร์วิจ่ของสูำนักงานสูถิต์ิ 

แหง่ชาต์ไิดก้ำหนดใหแ้ร์งงานกลิุม่น่�เปน็แร์งงานนอกร์ะบบ เพ่�อใหเ้หน็สูถานการ์ณ์ั

ของแร์งงานสููงอายุุท่�ทำงานนอกร์ะบบในปร์ะเทศไทยุจ่ากการ์จ่ำกัดควิามท่� 

แต์กต์า่งกนัของสูองแหลิง่ ในบทน่� จ่ง้เปน็การ์นำเสูนอผ่ลิการ์วิเิคร์าะหเ์ปร์ยุ่บเทยุ่บ

แร์งงานสููงอายุุนอกร์ะบบไทยุ พ.ศ. 2563 ภายุใต์้การ์จ่ำกัดควิามจ่ากสูำนักงาน

สูถิต์ิแห่งชาต์ิ แลิะองค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ
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3.1 

ร์ูป 3.1 สูัดสู่วินของกำลิังแร์งงานอายุุ 15 ปีข้�นไป  

ต์ามการ์จ่ำกัดควิามของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิแลิะองค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ 

 แร์งงานนอกร์ะบบในปร์ะเทศไทยุต์ามการ์จ่ำกัดควิามของสูำนักงานสูถิต์แิหง่ชาติ์มจ่่ำนวินท่�นอ้ยุกว่ิา

ต์ามการ์จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศเน่�องจ่ากการ์นิยุามท่�แต์กต์่างกัน ควิามแต์กต์่าง

ร์ะหวิา่งจ่ำนวินแร์งงานนอกร์ะบบจ่ากทั�งสูองแหลิง่มค่วิามแต์กต์า่งกนัสูงูถง้กวิา่ 5 แสูนคน ในชว่ิงอายุ ุ20 – 49 

ปี หลิังจ่ากนั�นต์ั�งแต์่ช่วิงอายุุ 65 ปีข้�นไป จ่ำนวินแร์งงานนอกร์ะบบจ่ากทั�ง 2 แหลิ่ง ม่ควิามแต์กต์่างไม่ถ้ง 1 

แสูนคน (ร์ูป 3.2 แลิะ ต์าร์าง 3.1)

ต์ามคำนิยุามของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ ต์ามคำนิยุามขององค์การแรงงานระหวิ่างประเทศ

33.3% 30.9%

35.8%

23.0%33.3%

43.7%

ในระบบ นอกระบบ นอกกำลังแรงงาน

เปรยุ่บเทยุ่บแรงงานสูงูอายุนุอกระบบไทยุ พ.ศ. 2563 ภายุใต์ก้ารจ่ำกดัควิาม
ของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ และ องค์การแรงงานระหวิ่างประเทศ

 ปี 2563 การ์สูำร์วิจ่แร์งงานของสูำนกังานสูถติ์แิหง่ชาต์พิบวิา่มแ่ร์งงานอายุ ุ15 ปขี้�นไป จ่ำนวิน 37.9 

ลิ้านคน จ่ำแนกเป็นแร์งงานในร์ะบบจ่ำนวิน 17.5 ลิ้านคน แลิะแร์งงานนอกร์ะบบจ่ำนวิน 20.4 ลิ้านคน แลิะ

อยุู่นอกกำลัิงแร์งงานจ่ำนวิน 19 ลิ้านคน ทั�งน่� จ่ากการ์จ่ำกัดควิามแร์งงานนอกร์ะบบโดยุสูำนักงานสูถิต์ิ 

แห่งชาต์ิแลิะองค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศม่ควิามแต์กต์่างกัน การ์จ่ำกัดควิามโดยุสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ

พบว่ิามแ่ร์งงานไทยุต์ลิอดช่วิงอายุกุาร์ทำงาน (15 ปขี้�นไป) มสู่ถานภาพเปน็แร์งงานนอกร์ะบบต์�ำกว่ิาต์ามการ์

จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศถ้ง 4.5 ลิ้านคน (ร์ูป 3.1)
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ร์ูป 3.2 จ่ำนวินแร์งงานนอกร์ะบบ จ่ำแนกต์ามช่วิงอายุุ  

ต์ามนิยุามสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ (NSO) แลิะองค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ (ILO) พ.ศ.2563

ท่�มา: วิิเคร์าะห์ข้อมูลิจ่ากการ์สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบ พ.ศ.2563, สูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ 

ติาราง	3.1	จ่ำนวินแร์งงานจ่ำแนกต์ามช่วิงอายุุ แลิะจ่ากการ์ให้คำจ่ำกัดควิามจ่ากสูองแหลิ่ง พ.ศ.2563 

ช่วงอายุุ
ติามูการจัำกัดความูของ	ILO ติามูการจัำกัดความูของ	NSO

แรงงานนอกระบบ แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ แรงงานในระบบ

15-19 528,192 79,688 381,007 226,873

20-24 1,773,086 1,086,987 1,257,501 1,602,571

25-29 1,999,924 2,110,847 1,436,584 2,674,186

30-34 1,965,048 2,052,832 1,401,947 2,615,933

35-39 2,151,617 1,992,627 1,610,604 2,533,640

40-44 2,650,054 1,820,048 2,104,520 2,365,582

45-49 3,155,700 1,506,486 2,606,926 2,055,260

50-54 3,236,161 1,222,442 2,812,177 1,646,426

55-59 2,992,630 898,155 2,655,313 1,235,472

60-64 2,263,579 205,089 2,070,374 398,294

65-69 1,327,781 72,645 1,249,375 151,051

70-74 515,539 28,607 498,583 45,563

75-79 202,436 6,983 199,186 10,233

80	ปีข้�นไป 78,516 3,302 80,293 1,525

แรงงานนอกระบบ ILO แรงงานนอกระบบ NSO

จ่ำนวิน (คน)

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

อายุุ

15
-1

9

20
-2

4

25
-2

9

30
-3

4

35
-3

9

40
-4

4

45
-4

9

50
-5

4

55
-5

9

60
-6

4

65
-6

9

70
-7

4

75
-7

9

80
 ป

ีข้�น
ไป
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ทั�งน่� แร์งงานจ่ากการ์จ่ำกัดควิามจ่ากทั�งสูองแหลิ่งสูามาร์ถจ่ำแนกแร์งงานได้ 4 กลิุ่ม ดังน่� 

1)  กลิุ่มแร์งงานนอกร์ะบบท่�อยุู่ในทั�งสูองการ์จ่ำกัดควิาม 

2)  กลิุ่มแร์งงานในร์ะบบท่�อยุู่ในทั�งสูองการ์จ่ำกัดควิาม 

3)  กลิุม่แร์งงานในร์ะบบต์ามการ์จ่ำกดัควิามของสูำนกังานสูถติ์แิหง่ชาต์แิต์เ่ปน็แร์งงานนอกร์ะบบต์าม

การ์จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ 

4)  กลิุม่แร์งงานนอกร์ะบบต์ามการ์จ่ำกดัควิามของสูำนกังานสูถติ์แิหง่ชาต์แิต์เ่ปน็แร์งงานในร์ะบบต์าม

การ์จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ 

 จ่ากร์ูปท่� 3.3 แสูดงจ่ำนวินแร์งงานอายุุ 15 ปีข้�นไป ในกลิุ่มท่� 1 ค่อ กลิุ่มท่�เป็นแร์งงานนอกร์ะบบท่�

ต์ร์งต์ามการ์จ่ำกัดควิามจ่ากทั�งสูองแหลิ่งม่สูัดสู่วินสููงท่�สูุดค่อ 19.9 ลิ้านคน ขณัะท่�แร์งงานในร์ะบบท่�ต์ร์งกับ

ทั�งสูองการ์จ่ำกัดควิามม่จ่ำนวิน 12.6 ลิ้านคน แลิะม่แร์งงานอ่กกวิ่า 5 ลิ้านคน (5.4 ลิ้านคน) ท่�ถูกจ่ำกัดควิาม

แต์กต์่างกันจ่ากทั�งสูองแหลิ่ง ค่อ เป็นแร์งงานในร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัดควิามของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิแต์่เป็น

แร์งงานนอกร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงานร์ะหว่ิางปร์ะเทศมจ่่ำนวินถง้ 4.9 ลิา้นคน แลิะกลิุม่

แร์งงานท่�ถูกจ่ำกัดควิามวิ่าเป็นแร์งงานนอกร์ะบบต์ามสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิท่�ได้นิยุามไวิ้ แต์่เป็นแร์งงานใน

ร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ ในจ่ำนวินน่�ม่ปร์ะมาณั 4.7 แสูนคน 

ร์ูป 3.3 แสูดงจ่ำนวินแร์งงานอายุุ 15 ปีข้�นไป

นอกระบบทั�งใน NSO และ ILO

19.9 ล้านคน
ในระบบทั�งใน NSO และ ILO

12.6 ล้านคน

ในระบบ 
NSO  
แต์่เป็น 

นอกระบบ 
ILO

4.9
ล้านคน

4.7 แสูนคน
นอกระบบ NSO  
แต์่เป็นในระบบ ILO
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 เม่�อเปร์่ยุบเท่ยุบแร์งงานในร์ะหวิ่าง 2 ช่วิงอายุุ ค่อ 45 – 59 ปี หร์่อก่อนเข้าสูู่วิัยุสููงอายุุ แลิะ 60 

ปีข้�นไป  โดยุจ่ำแนกต์าม 4 กลิุ่มแร์งงานต์ามการ์จ่ำกัดควิามจ่ากทั�งสูองแหลิ่งพบวิ่า แร์งงานในร์ะบบท่� 

ต์ร์งต์ามการ์จ่ำกัดควิามจ่ากทั�งสูองแหลิ่ง สู่วินใหญ่มากกวิ่าร์้อยุลิะ 90 เป็นแร์งงานในช่วิงอายุุ 45 – 59 ปี 

โดยุอ่ก 2 แสูนกวิ่าคนเป็นแร์งงานอายุุ 60 ปีข้�นไป ท่�ถูกจ่ำกัดควิามวิ่าเป็นแร์งงานในร์ะบบจ่ากทั�งสูองแหลิ่ง 

ทั�งน่� ในกลิุม่แร์งงานนอกร์ะบบท่�ต์ร์งต์ามการ์จ่ำกดัควิามจ่ากทั�งสูองแหลิง่พบ 11.9 ลิา้นคน เปน็แร์งงานนอก

ร์ะบบช่วิงอายุุ 45 – 59 ปี ร์้อยุลิะ 66.2 หร์่อม่จ่ำนวินกวิ่า 7.9 ลิ้านคน แลิะแร์งงานนอกร์ะบบอายุุ 60 ปี 

ข้�นไป ม่จ่ำนวิน 4 ลิ้านคนท่�ถูกจ่ำกัดควิามต์ร์งกันจ่ากทั�งสูองแหลิ่ง (ร์ูป 3.4)

 การ์วิิเคร์าะห์น่�สูนใจ่แร์งงานท่�อยุู่ในกลุ่ิมเหล่ิ�อมหร์่อกลุ่ิมท่�ถูกให้การ์จ่ำกัดควิามไม่ต์ร์งกันจ่าก 

สูองแหลิ่ง ได้แก่ แร์งงานกลิุ่มท่� 3 แลิะกลิุ่มท่� 4 โดยุในกลิุ่มแร์งงานท่�ถูกจ่ำกัดควิามไม่ต์ร์งกันพบวิ่า แร์งงาน

ช่วิงอายุุ 45 – 59 ปี จ่ำนวิน 1.5 ลิ้านคนท่�ถูกจ่ำกัดควิามวิ่าเป็นแร์งงานในร์ะบบแต์่ขณัะเด่ยุวิกันก็ถูกนิยุาม

วิา่เปน็แร์งงานนอกร์ะบบหากใช้การ์จ่ำกดัควิามขององค์การ์แร์งงานร์ะหว่ิางปร์ะเทศ แลิะเม่�อเขา้สููว่ิยัุสูงูอายุุ 

60 ปีข้�นไป พบวิ่าเป็นแร์งงานในร์ะบบเพ่ยุง 3.7 แสูนคน สูำหร์ับแร์งงานในกลิุ่มท่� 4 เป็นกลิุ่มแร์งงานท่�ม่

จ่ำนวินน้อยุค่อ 2.8 แสูนคน โดยุเป็นแร์งงานในช่วิงอายุุ 45 – 59 ปี จ่ำนวินกวิ่า 2 แสูนคน (ร์ูป 3.4)

ร์ูป 3.4 จ่ำนวินแร์งงานท่�อยุู่ในร์ะบบแลิะนอกร์ะบบ ต์ามคำนิยุามของทั�งสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ ิ

แลิะองค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ จ่ำแนกต์ามกลิุ่มอายุุ 45 – 59 ปี แลิะอายุุ 60 ปีข้�นไป

 เม่�อพจิ่าร์ณัาแร์งงานนอกร์ะบบใน 3 ช่วิงอายุ ุคอ่ ช่วิงอายุ ุ15 ปีข้�นไป ช่วิงอายุ ุ45 – 59 ปี แลิะอายุุ 

60 ปีข้�นไป จ่ากต์าร์าง 4.2 จ่ะพบว่ิา แร์งงานนอกร์ะบบช่วิงอายุ ุ15 ปีข้�นไป ต์ามการ์จ่ำกดัควิามของสูำนกังาน

สูถติ์แิห่งชาติ์มจ่่ำนวิน 20 ล้ิานคน ขณัะท่�ต์ามการ์จ่ำกดัควิามขององค์การ์แร์งงานร์ะหว่ิางปร์ะเทศมจ่่ำนวิน

เก่อบ 25 ล้ิานคน โดยุเป็นแร์งงานนอกร์ะบบท่�ต์ร์งกับการ์จ่ำกัดควิามจ่ากทั�งสูองแหล่ิงเก่อบ 20 ล้ิานคน  

ในขณัะท่�แร์งงานนอกร์ะบบท่�ถูกจ่ำกัดควิามไม่ต์ร์งกัน ม่จ่ำนวิน 5 ลิ้านคน ท่�ถูกจ่ำกัดควิามวิ่าเป็นแร์งงานใน

ร์ะบบของสูำนกังานสูถิต์แิห่งชาต์แิต่์ในจ่ำนวินน่�ถกูจ่ำกดัควิามว่ิาเปน็แร์งงานนอกร์ะบบต์ามองคก์าร์แร์งงาน

ร์ะหวิา่งปร์ะเทศไดจ้่ำกดัควิาม แลิะแร์งงานอก่จ่ำนวิน 4.7 แสูนคนท่�ถกูจ่ำกดัควิามวิา่เปน็แร์งงานนอกร์ะบบ

ต์ามสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิในขณัะท่�องค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศให้คำจ่ำกัดควิามแร์งงานกลุ่ิมน่�วิ่าเป็น

แร์งงานในร์ะบบ

3,426,779

ในระบบจ่ากทั�งสูองนิยุาม นอกระบบจ่ากทั�งสูองนิยุาม ในระบบ NSO  
แต์่เป็นนอกระบบ ILO

นอกระบบ NSO  
แต์่เป็นในระบบ ILO

7,874,112

232,217

4,013,402

1,510,379
379,449 200,304 84,409

อายุุ 45-59 ปี
อายุุ 60 ปีขึ�นไป
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 กำลิงัแร์งงานในชว่ิงอายุ ุ45 – 59 ป ีพบวิา่เปน็แร์งงานนอกร์ะบบต์ามการ์จ่ำกดัควิามของสูำนกังาน

สูถติ์แิหง่ชาต์ ิ8 ลิา้นคน แต์ห่ากใชก้าร์จ่ำกดัควิามขององคก์าร์แร์งงานร์ะหวิา่งปร์ะเทศจ่ะมแ่ร์งงานนอกร์ะบบ 

9.4 ลิ้านคน (ต์าร์าง 3.2) แลิะเม่�อเข้าสูู่แร์งงานอายุุ 60 ปีข้�นไป ทำงานเป็นแร์งงานนอกร์ะบบม่ปร์ะมาณั  

4 – 4.4 ลิ้านคน ในจ่ำนวินน่�ม่ปร์ะมาณั 4 ลิ้านคนท่�เป็นแร์งงานปร์ะเภทท่� 1 (เป็นแร์งงานนอกร์ะบบต์ร์งต์าม

การ์จ่ำกัดควิามจ่ากทั�งสูองแหลิ่ง) แลิะอ่กปร์ะมาณั 2 แสูนคน เป็นแร์งงานปร์ะเภทท่� 2 (จ่ำกัดควิามต์ร์งกับ

สูองแหลิ่งวิ่าเป็นแร์งงานในร์ะบบ) โดยุม่แร์งงานอายุุ 60 ปีข้�นไป อ่กจ่ำนวินมากกวิ่า 4 แสูนคน ท่�ม่ควิาม

เหลิ่�อมกันต์ามการ์จ่ำกัดควิามจ่ากทั�งสูองแหลิ่ง ค่อ 3.7 แสูนคน เป็นแร์งงานปร์ะเภทท่� 3 (เป็นแร์งงานนอก

ร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศแต์่เป็นแร์งงานในร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัดควิาม

ของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ) แลิะอ่กปร์ะมาณั 8 หม่�นคนท่�เป็นแร์งงานปร์ะเภทท่� 4 (แร์งงานในร์ะบบต์ามการ์

จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงานร์ะหว่ิางปร์ะเทศแต่์เป็นแร์งงานนอกร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัดควิามของสูำนักงาน

สูถิต์ิแห่งชาต์ิ) (ต์าร์าง 4.2)

ติาราง	3.2	จ่ำนวินแร์งงานนอกร์ะบบ อายุุ 15 ปีข้�นไป 45 – 59 ปี แลิะ 60 ปีข้�นไป  

 จ่ำแนกต์ามการ์จ่ำกัดควิามของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ แลิะ องค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ พ.ศ. 2563

แรงงานนอกระบบ อายุุ	15	ปีข้�นไป อายุุ	45	–	59	ปี อายุุ	60	ปีข้�นไป

ติามูนิยุามูของสูำนักงานสูถิิติิแห่งชาติิ	(NSO) 20,364,391 8,074,416 4,097,811

ติามูนิยุามูขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ	(ILO) 24,869,977 9,395,550 4,390,080

แรงงานนอกระบบจัากทั�งสูองแหล่ง	(ประเภทท่�	1)	 19,891,962 7,874,112 4,013,402

แรงงานในระบบจัากทั�งสูองแหล่ง	(ประเภทท่�	2) 12,614,308 3,426,779 232,217

แรงงานในระบบติามูการจัำกัดความูของ	NSO	แติ่เป็น

แรงงานนอกระบบติามูการจัำกัดความูของ	ILO		

(ประเภทท่�	3)

4,948,301 1,510,379 374,449

จัำนวนแรงงานนอกระบบติามูการจัำกัดความูของ	NSO	

แติ่อยุู่ในระบบติามูการจัำกัดความูของ	ILO		

(ประเภทท่�	4)

472,429 200,304 84,409

หมายุเหต์ุ: คำนวิณัข้อมูลิจ่ากการ์สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบ พ.ศ.2563 สูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ 

 ทั�งน่� การ์สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบของปร์ะเทศไทยุได้ใช้การ์จ่ำกัดควิามแร์งงานนอกร์ะบบแต์กต่์าง

กับแนวิทางการ์จ่ำกัดควิามแร์งงานนอกร์ะบบขององค์การ์แร์งงานร์ะหว่ิางปร์ะเทศ ทำให้ม่แร์งงานสููงอายุุ

จ่ำนวินเก่อบ  2.2 ลิ้านคนท่�ม่ควิามเหลิ่�อมกันจ่ากการ์จ่ำกัดควิามท่�แต์กต์่างกัน ซ้�งนำไปสูู่การ์ศ้กษาสูภาพการ์

ทำงานของแร์งงานสููงอายุุนอกร์ะบบท่�ม่ควิามเหลิ่�อมกันจ่ากการ์จ่ำกัดควิาม
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3.2 

แรงงานสููงอายุุนอกระบบจ่ำแนกต์ามการจ่ำกัดควิาม กลุ่มอายุุ  
และสูภาพการทำงาน

 ในสู่วินน่�จ่ะนำเสูนอข้อมูลิจ่ากการ์สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบ พ.ศ. 2563 โดยุศ้กษาสูถานการ์ณ์ั 

ทั�งจ่ากการ์จ่ำกดัควิามแร์งงานนอกร์ะบบต์ามสูำนกังานสูถติ์แิหง่ชาติ์ แลิะต์ามแนวิทางการ์จ่ำกดัควิามแร์งงาน

นอกร์ะบบขององค์การ์แร์งงานร์ะหว่ิางปร์ะเทศ (ILO) ผ่ลิการ์ศ้กษาแลิะวิิเคร์าะห์ข้อมูลิแบ่งแร์งงานเป็น  

4 ปร์ะเภท ต์ามช่วิงอายุุ แลิะจ่ำแนกต์ามสูภาพการ์ทำงานใน 4 ด้าน ดังน่� 1) สูถานภาพการ์ทำงาน  

2) ภาคเศร์ษฐกิจ่ 3) อาช่พ แลิะ 4) ปร์ะเภทสูถานปร์ะกอบการ์ 

(1) สูถานภาพการทำงาน

 สูถานภาพการ์ทำงานของแร์งงานแบ่งเป็น 6 สูถานภาพ ได้แก่ 1) นายุจ่้าง 2) ปร์ะกอบธิ์ุร์กิจ่ 

สู่วินต์ัวิโดยุไม่ม่ลิูกจ่้าง 3) ช่วิยุธิ์ุร์กิจ่คร์ัวิเร์่อนโดยุไม่ได้ร์ับค่าจ่้าง 4) ลิูกจ่้างภาคร์ัฐแลิะลิูกจ่้างร์ัฐวิิสูาหกิจ่  

5) ลิูกจ่้างภาคเอกชน 6) สูถานภาพอ่�นๆ (ร์วิมร์ับจ่้างทำงานหลิายุเจ่้าแลิะทำงานแบบร์วิมกลิุ่ม) 

 จ่ากรู์ปท่� 3.5 – 3.6 แสูดงสูถานภาพการ์ทำงานของแร์งงาน 4 ปร์ะเภท โดยุแร์งงานท่�มค่วิามเหล่ิ�อม

กันของการ์จ่ำกัดควิามจ่ากสูองแหลิ่ง ค่อ แร์งงานปร์ะเภทท่� 3 (แร์งงานนอกร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัดควิามของ

สูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาติ์แต่์เป็นแร์งงานในร์ะบบต์ามแนวิทางการ์จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงานร์ะหว่ิาง

ปร์ะเทศ) แลิะแร์งงานปร์ะเภทท่� 4 (แร์งงานนอกร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัดควิามของสูำนักงานสูถิต์แิห่งชาติ์แต่์เป็น

แร์งงานในร์ะบบต์ามการ์จ่ำกดัควิามขององคก์าร์แร์งงานร์ะหวิา่งปร์ะเทศ) ซ้�งพบวิา่แร์งงานชว่ิงอายุ ุ45 – 59 

ปี แลิะช่วิงอายุุ 60 ปีข้�นไป ม่สูถานภาพการ์ทำงานเป็นร์ูปแบบเด่ยุวิกันค่อ แร์งงานปร์ะเภทท่� 1 (แร์งงาน

นอกร์ะบบท่�ม่การ์จ่ำกัดควิามต์ร์งกันจ่ากสูองแหลิ่ง) ในทั�งสูองช่วิงอายุุพบวิ่า มากกวิ่า 2 ใน 3 ปร์ะกอบธิ์ุร์กิจ่

สู่วินต์ัวิโดยุไม่ม่ลิูกจ่้าง ร์องลิงมาปร์ะมาณัมากกวิ่า 1 ใน 5 ทำงานช่วิยุธิ์ุร์กิจ่คร์ัวิเร์่อนโดยุไม่ได้ร์ับค่าจ่้าง  

ซ้�งสูัดสู่วินของการ์ทำงานธิ์ุร์กิจ่สู่วินต์ัวิโดยุไม่ได้ร์ับค่าจ่้างในกลุ่ิมแร์งงานอายุุ 60 ปีข้�นไปพบสููงกวิ่าแร์งงาน

ช่วิงอายุุ 45 – 59 ปี (ร์้อยุลิะ 71.4 แลิะ 65.1 ต์ามลิำดับ) ขณัะท่�แร์งงานปร์ะเภทท่� 2 (แร์งงานในร์ะบบท่�

ต์ร์งกับการ์จ่ำกัดควิามจ่ากสูองแหลิ่ง) ม่สูถานภาพการ์ทำงานเป็นลิูกจ่้างภาคเอกชนมากท่�สูุด ร์องลิงมาเป็น

ลิูกจ่้างภาคร์ัฐ ลิูกจ่้างร์ัฐวิิสูาหกิจ่ อยุ่างไร์ก็ต์าม แร์งงานสููงอายุุ 60 ปีข้�นไปม่สูถานภาพเป็นนายุจ่้างสููงกวิ่า

แร์งงานช่วิงอายุุ 45- 59 ปี ค่อ ร์้อยุลิะ 5.2 แลิะ 2.3 ต์ามลิำดับ 
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 ในแร์งงานท่�ม่ควิามเหล่ิ�อมกันจ่ากการ์จ่ำกัดควิามจ่ากทั�งสูองแหล่ิงพบว่ิา ปร์ะมาณั 2 ใน 3 ของ

แร์งงานปร์ะเภทท่� 3 (แร์งงานในร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัดควิามของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาติ์แต่์เป็นแร์งงานนอก

ร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงานร์ะหว่ิางปร์ะเทศ) ม่สูถานภาพเป็นลูิกจ่้างภาคเอกชน  

(เป็นแร์งงานช่วิงอายุุ 45 – 59 ปี เก่อบ 1 ลิ้านคน แลิะแร์งงานอายุุ 60 ปีข้�นไป ปร์ะมาณั 2.6 แสูนคน)  

ร์องลิงมาคอ่การ์ปร์ะกอบธุิ์ร์กจิ่สูว่ินต์วัิโดยุไม่มล่ิกูจ่า้ง ขณัะท่�แร์งงานปร์ะเภทท่� 4 (แร์งงานนอกร์ะบบต์ามการ์

จ่ำกดัควิามของสูำนกังานสูถติ์แิหง่ชาต์แิต์เ่ปน็แร์งงานในร์ะบบต์ามการ์จ่ำกดัควิามขององคก์าร์แร์งงานร์ะหวิา่ง

ปร์ะเทศ) สูว่ินใหญม่ากกวิา่ร์อ้ยุลิะ 90 ของแร์งงานสูงูอายุมุสู่ถานภาพเปน็นายุจ่า้ง แลิะท่�เหลิอ่เปน็สูถานภาพ

การ์ทำงานอ่�นๆ ซ้�งร์วิมการ์ทำงานแบบร์วิมกลิุม่แลิะร์บัทำงานหลิายุเจ่า้ ในภาพร์วิมแร์งงานชว่ิงอายุ ุ45 – 59 

ปี ท่�เป็นนายุจ่้างจ่ำนวินเก่อบ 2 แสูนคน แลิะแร์งงานอายุุ 60 ปีข้�นไป จ่ำนวินกวิ่า 80,000 คน ถูกนับวิ่าเป็น

แร์งงานนอกร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัดควิามของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ ซ้�งเป็นกลิุ่มท่�ไม่อยุู่ในร์ะบบปร์ะกันสูังคม 

แต์่องค์การ์แร์งงานร์ะหว่ิางปร์ะเทศจั่ดให้เป็นแร์งงานในร์ะบบเน่�องจ่ากม่สูถานภาพการ์จั่ดต์ั�งองค์กร์ท่�อยุู่ใน

ร์ะบบ เช่น ม่การ์จ่ดทะเบ่ยุนองค์กร์ เป็นต์้น 

นายุจ่้าง

ประกอบธิ์ุรกิจ่สู่วินต์ัวิโดยุไม่ม่ลูกจ่้าง

ช่วิยุธิ์ุรกิจ่ครัวิเร้อนโดยุไม่ได้รับค่าจ่้าง

ลูกจ่้างภาครัฐ

ลูกจ่้างภาคเอกชน

อ้�นๆ (รับจ่้างทำงานหลายุเจ่้า, รวิมกลุ่ม)

97.9% 2.1%

ในระบบจ่ากทั�งสูองนิยุาม

นอกระบบจ่ากทั�งสูองนิยุาม

ในระบบ NSO  
แต์่เป็นนอกระบบ ILO

นอกระบบ NSO  
แต์่เป็นในระบบ ILO

22.3%

65.1%

39.8%

26.4%

57.6% 0.3%

3.4%0.4%

3.1%

6.5% 2.0%

0.9%

1.5%

1.5%

64.2% 4.2%

ร์ูป 3.5 ร์้อยุลิะของแรงงานช่วงอายุุ	45	–	59	ป ีในแต์่ลิะปร์ะเภท ต์ามการ์จ่ำกัดควิามของทั�งสูำนักงานสูถิต์แิห่งชาต์ิแลิะ
องค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ จ่ำแนกต์ามสูถานภาพการ์ทำงาน
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ร์ูป 3.6 ร์้อยุลิะของแรงงานสููงอายุุ	60	ปีข้�นไป ในแต์่ลิะปร์ะเภท ต์ามการ์จ่ำกัดควิามของทั�งสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิแลิะ

องค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ จ่ำแนกต์ามสูถานภาพการ์ทำงาน

ในระบบจ่ากทั�งสูองนิยุาม

นอกระบบจ่ากทั�งสูองนิยุาม

ในระบบ NSO  
แต์่เป็นนอกระบบ ILO

นอกระบบ NSO  
แต์่เป็นในระบบ ILO

นายุจ่้าง

ประกอบธิ์ุรกิจ่สู่วินต์ัวิโดยุไม่ม่ลูกจ่้าง

ช่วิยุธิ์ุรกิจ่ครัวิเร้อนโดยุไม่ได้รับค่าจ่้าง

ลูกจ่้างภาครัฐ

ลูกจ่้างภาคเอกชน

อ้�นๆ (รับจ่้างทำงานหลายุเจ่้า, รวิมกลุ่ม)

98.2% 1.8%

68.7% 6.0%

1.6%

5.4%17.6%

0.6%

1.1%

71.4% 23.5% 1.8% 1.8%

1.8%1.8%1.8%1.8%

 เม่�อพิจ่าร์ณัาต์าร์าง 3.3 เปร์ยุ่บเทยุ่บจ่ำนวินแลิะร้์อยุลิะเฉพาะแร์งงานนอกร์ะบบจ่ะพบว่ิาแร์งงาน

นอกร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัดควิามของทั�งจ่ากสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิแลิะองค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ  

ในกลิุ่มอายุุ 45 – 59 ปี ม่มากกวิ่า 5 ลิ้านคน หร์่อคิดเป็นร์้อยุลิะ 64 – 70 ปร์ะกอบธิ์ุร์กิจ่สู่วินต์ัวิโดยุไม่ม่

ลิกูจ่า้งมากท่�สูดุ สูถานภาพการ์ทำงานของแร์งงานนอกร์ะบบท่�พบวิา่หากใชก้าร์จ่ำกดัควิามแต์กต์า่งกนัจ่ะพบ

จ่ำนวินท่�แต์กต์่างกันมาก ค่อ สูถานภาพนายุจ่้าง การ์เป็นลิูกจ่้างภาคเอกชน ภาคร์ัฐแลิะร์ัฐวิิสูาหกิจ่ 
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ติาราง	3.3	จ่ำนวินแลิะร์้อยุลิะของแร์งงานนอกร์ะบบต์ามกลิุ่มอายุุ 45 - 59 ปี แลิะ 60 ปีข้�นไป  

 จ่ำแนกต์ามการ์จ่ำกัดควิามของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ (NSO) แลิะ องค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ (ILO)  

 พ.ศ. 2563 แลิะสูถานภาพการ์ทำงาน

สูถิานภาพการทำงาน 45	-	59	ปี 60	ปีข้�นไป

นิยุามู	NSO นิยุามู	ILO นิยุามู	NSO นิยุามู	ILO

จัำนวนแรงงานนอกระบบ 8,074,417 9,384,491 4,097,811 4,387,851

นายุจ่้าง 316,833 133,793 127,804 47,198 

ปร์ะกอบธิ์ุร์กิจ่สู่วินต์ัวิโดยุไม่ม่ลิูกจ่้าง  5,129,373 5,466,807 2,866,066 2,932,130 

ช่วิยุธิ์ุร์กิจ่คร์ัวิเร์่อนโดยุไม่ได้ร์ับค่าจ่้าง  2,079,939 2,177,588 941,996 962,278 

ลิูกจ่้างภาคร์ัฐ 28,176 57,655 5,861 11,886 

ลิูกจ่้างภาคเอกชน 244,761 1,213,877 58,909 316,169 

อ่�นๆ (ร์ับจ่้างทำงานหลิายุเจ่้า, ร์วิมกลิุ่ม) 275,335   334,771 97,176 118,190 

ร้อยุละของแรงงานนอกระบบ

นายุจ่้าง 3.9 1.4 3.1 1.1

ปร์ะกอบธิ์ุร์กิจ่สู่วินต์ัวิโดยุไม่ม่ลิูกจ่้าง 63.5 58.3 69.9 66.8

ช่วิยุธิ์ุร์กิจ่คร์ัวิเร์่อนโดยุไม่ได้ร์ับค่าจ่้าง 25.8 23.2 23.0 21.9

ลิูกจ่้างภาคร์ัฐ 0.3 0.6 0.1 0.3

ลิูกจ่้างภาคเอกชน 3.0 12.9 1.4 7.2

อ่�นๆ (ร์ับจ่้างทำงานหลิายุเจ่้า, ร์วิมกลิุ่ม) 3.4 3.6 2.4 2.7

รวมูร้อยุละ 100.0 100.0 100.0 100.0
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(2) ภาคเศรษฐกิจ่

 แร์งงานทั�งในช่วิงอายุุ 45 – 59 ปี แลิะ 60 ปีข้�นไป ท่�ม่ควิามเหลิ่�อมกันจ่ากการ์จ่ำกัดควิามจ่าก 

สูองแหลิ่งทำงานอยุู่ในภาคการ์ค้าแลิะบร์ิการ์มากท่�สูุด โดยุพบ 3 ใน 5 ของแร์งงานปร์ะเภทท่� 3 (แร์งงานใน

ร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัดควิามของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิแต์่เป็นแร์งงานนอกร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัดควิามของ

องค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ) แลิะอ่กร์้อยุลิะ 73.7 ของแร์งงานปร์ะเภทท่� 4 (แร์งงานนอกร์ะบบต์ามการ์

จ่ำกดัควิามของสูำนกังานสูถติ์แิหง่ชาต์แิต์เ่ปน็แร์งงานในร์ะบบต์ามการ์จ่ำกดัควิามขององคก์าร์แร์งงานร์ะหวิา่ง

ปร์ะเทศ) ขณัะท่�ในกลิุ่มแร์งงาน 60 ปีข้�นไป ท่�อยุู่ในแร์งงานปร์ะเภทท่� 3 แลิะ 4 ทำงานอยุู่ในภาคการ์ค้าแลิะ

บร์ิการ์จ่ำนวินมากกวิ่าคร์้�งเลิ็กน้อยุ โดยุสูัดสู่วินของแร์งงาน 60 ปีข้�นไป เก่อบ 1 ใน 3 กร์ะจ่ายุไปทำงาน 

ในภาคเกษต์ร์กร์ร์มมากร์องเป็นอันดับสูอง แลิะทำงานในภาคการ์ผ่ลิิต์น้อยุท่�สูุด (ร์ูป 3.7 – 3.8)

 อยุ่างไร์ก็ต์ามภาคเศร์ษฐกิจ่ของแร์งงานปร์ะเภทท่� 3 ม่ควิามแต์กต์่างกันเม่�อเปร์่ยุบเท่ยุบร์ะหวิ่าง

ช่วิงอายุุ ดังน่� แร์งงาน 60 ปีข้�นไป ทำงานในภาคเกษต์ร์กร์ร์มสููงกวิ่าแร์งงานช่วิงอายุุ 45 – 59 ปี (ร์้อยุลิะ 

30.8 แลิะ 28.8 ต์ามลิำดับ) ขณัะท่�แร์งงานปร์ะเภทท่� 4 ช่วิงอายุุ 45 – 59 ปี ทำงานในภาคเกษต์ร์กร์ร์มแลิะ

ภาคการ์ผ่ลิิต์ในสูัดสู่วินใกลิ้เค่ยุงกัน ค่อ ร์้อยุลิะ 12.3 แลิะ 14.0 ต์ามลิำดับ สูำหร์ับแร์งงาน 60 ปีข้�นไป จ่ะ

มก่าร์กร์ะจ่ายุการ์ทำงานไปอยุูใ่นภาคเกษต์ร์กร์ร์มมากกวิา่ภาคการ์ผ่ลิติ์ (ร้์อยุลิะ 35.4 แลิะ 11.2 ต์ามลิำดบั) 

ร์ูป 3.7 ร์้อยุลิะของแรงงานช่วงอายุุ	45	–	59	ป ีในแต์่ลิะปร์ะเภท  

ต์ามการ์จ่ำกัดควิามของทั�งสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิแลิะองค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ จ่ำแนกต์ามภาคเศร์ษฐกิจ่

ภาคเกษต์รกรรม ภาคการผ่ลิต์ ภาคการบริการและการค้า

ในระบบจ่ากทั�งสูองนิยุาม

นอกระบบจ่ากทั�งสูองนิยุาม

ในระบบ NSO  
แต์่เป็นนอกระบบ ILO

นอกระบบ NSO  
แต์่เป็นในระบบ ILO

1.3%

27.1% 71.6%

5.3%59.2% 35.5%

12.6%27.8% 59.6%

14.0%12.3% 73.7%
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ร์ูป 3.8 ร์้อยุลิะของแรงงานสููงอายุุ	60	ปีข้�นไป ในแต์่ลิะปร์ะเภท  

ต์ามการ์จ่ำกัดควิามของทั�งสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิแลิะองค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ จ่ำแนกต์ามภาคเศร์ษฐกิจ่

 แร์งงานนอกร์ะบบทำงานอยุู่ในภาคเกษต์ร์กร์ร์มมากท่�สูุดไม่วิ่าจ่ะต์ามการ์จ่ำกัดควิามของแหลิ่งใด 

อยุ่างไร์ก็ต์ามพบวิ่าแร์งงานช่วิงอายุุ 45 – 59 ปี ท่�ทำงานในภาคเกษต์ร์กร์ร์มเป็นแร์งงานนอกร์ะบบต์าม

แนวิทางการ์จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงานร์ะหว่ิางปร์ะเทศม่จ่ำนวินมากกว่ิาต์ามการ์จ่ำกัดควิามของ

สูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิอยุู่เก่อบ 4 แสูนคน นอกจ่ากน่�ยุังพบว่ิาภาคบร์ิการ์แลิะการ์ค้าม่แร์งงานท่�เป็นนอก

ร์ะบบต์ามแนวิทางการ์จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศสููงกวิ่าต์ามการ์จ่ำกัดควิามของ

สูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิถ้งกวิ่า 7 แสูนคน แลิะในแร์งงาน 60 ปีข้�นไป ท่�ทำงานในภาคบร์ิการ์แลิะการ์ค้าเป็น

แร์งงานนอกร์ะบบต์ามการ์จ่ำกดัควิามขององคก์าร์แร์งงานร์ะหวิา่งปร์ะเทศมจ่่ำนวินสููงกว่ิาต์ามการ์จ่ำกัดควิาม

ของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิอยุู่ 1.6 แสูนคน 

ภาคเกษต์รกรรม ภาคการผ่ลิต์ ภาคการบริการและการค้า

78.6%19.0%

2.3%

26.3%67.6% 6.1%

55.3%30.8% 13.9%

53.4%35.4% 11.2%

ในระบบจ่ากทั�งสูองนิยุาม

นอกระบบจ่ากทั�งสูองนิยุาม

ในระบบ NSO  
แต์่เป็นนอกระบบ ILO

นอกระบบ NSO  
แต์่เป็นในระบบ ILO
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ติาราง	3.4 จ่ำนวินแลิะร์้อยุลิะของแร์งงานนอกร์ะบบต์ามกลิุ่มอายุุ 45 - 59 ปี แลิะ 60 ปีข้�นไป  

 จ่ำแนกต์ามการ์จ่ำกัดควิามของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ (NSO) แลิะ องค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ (ILO)  

 พ.ศ. 2563 แลิะภาคเศร์ษฐกิจ่

ภาคการทำงาน

45	-	59	ปี 60	ปีข้�นไป

นิยุามู	NSO นิยุามู	ILO นิยุามู	NSO นิยุามู	ILO

จัำนวนแรงงานนอกระบบ 8,074,417 9,384,491 4,097,811 4,387,851

ภาคเกษต์ร์กร์ร์ม 4,687,646 5,082,678 2,742,137 2,827,401 

ภาคการ์ผ่ลิิต์ 444,612 606,504 255,627 298,419 

ภาคการ์บร์ิการ์แลิะการ์ค้า 2,942,158 3,695,310 1,100,047 1,262,031 

ร้อยุละของแรงงานนอกระบบ

ภาคเกษต์ร์กร์ร์ม 58.1 54.2 66.9 64.4

ภาคการ์ผ่ลิิต์ 5.5 6.5 6.2 6.8

ภาคการ์บร์ิการ์แลิะการ์ค้า 36.4 39.4 26.8 28.8

รวมูร้อยุละ 100.0 100.0 100.0 100.0
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(3) อาช่พ

 แร์งงานนอกร์ะบบท่�ม่การ์จ่ำกัดควิามต์ร์งกับทั�งสูองแหลิ่งทำงานอาช่พเก่�ยุวิกับการ์ฝีีม่อ 

ด้านการ์เกษต์ร์แลิะป่าไม้สููงท่�สูุด ค่อแร์งงานช่วิงอายุุ 45 – 59 ปี ม่ร์้อยุลิะ 56.8 แลิะสูัดสู่วินสููงข้�นในแร์งงาน 

60 ปีข้�นไป ค่อ ร์้อยุลิะ 65.8 ร์องลิงมาค่ออาช่พพนักงานบร์ิการ์แลิะขายุสูินค้าพบมากเป็นอันดับสูอง  

ในทั�งสูองช่วิงอายุุ ขณัะท่�แร์งงานในร์ะบบจ่ากทั�งสูองช่วิงอายุุท่�ม่การ์จ่ำกัดควิามต์ร์งกับสูองแหล่ิงทำงาน 

ในอาช่พผู่้จ่ัดการ์ ข้าร์าชการ์อาวิุโสู แลิะผู่้บัญญัต์ิกฎหมายุมากกวิ่าอาช่พอ่�น พบร์้อยุลิะ 32.4 ในแร์งงาน 

ช่วิงอายุุ 45 – 59 ปี แลิะ ร์้อยุลิะ 37.3 ในแร์งงาน 60 ปีข้�นไป (ร์ูป 3.9 – 3.10)

 สูำหร์ับแร์งงานช่วิงอายุุ 45 – 59 ปี แลิะช่วิงอายุุ 60 ปีข้�นไป ในปร์ะเภทท่� 3 (แร์งงานในร์ะบบต์าม

การ์จ่ำกัดควิามของสูำนักงานสูถิต์แิหง่ชาต์แิต์เ่ปน็แร์งงานนอกร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงาน

ร์ะหวิ่างปร์ะเทศ) ม่การ์ทำงานของแต์่ลิะอาช่พในสูัดสู่วินใกลิ้เค่ยุงกันทั�งสูองช่วิงอายุุ โดยุพบวิ่าอาช่พแร์งงาน

พ่�นฐาน อาชพ่การ์ฝีมีอ่ด้านการ์เกษต์ร์แลิะป่าไม้ แลิะอาชพ่พนักงานบริ์การ์แลิะจ่ำหน่ายุสิูนค้าเป็นอาช่พท่�พบ

การ์เหลิ่�อมกันของการ์จ่ำกัดควิามมากกวิ่าอาช่พอ่�น โดยุอาช่พผู้่จั่ดการ์ ข้าร์าชการ์อาวิุโสู แลิะ 

ผู่้บัญญัต์ิกฎหมายุ พบสูัดสู่วินน้อยุท่�สูุดในแร์งงานปร์ะเภทท่� 3 ในทั�งสูองช่วิงอายุุ ค่อ ร์้อยุลิะ 2.5 ของแร์งงาน

ช่วิงอายุุ 45 – 59 ปี แลิะร์้อยุลิะ 3.4 ในแร์งงาน 60 ปีข้�นไป  

ร์ูป 3.9 ร์้อยุลิะของแรงงานอายุุ	45	–	59	ปี	ในแต์่ลิะปร์ะเภท  

ต์ามการ์จ่ำกัดควิามของทั�งสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิแลิะองค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ จ่ำแนกต์ามอาช่พ

ในระบบจ่ากทั�งสูองนิยุาม

นอกระบบจ่ากทั�งสูองนิยุาม

ในระบบ NSO  
แต์่เป็นนอกระบบ ILO

นอกระบบ NSO  
แต์่เป็นในระบบ ILO

งานท่�ม่ฝ่ีม้อในด้านการเกษต์ร

พนักงานบริการ และผู่้จ่ำหน่ายุสูินค้า

ช่างฝ่ีม้อและผู่้ปฏิิบัต์ิงานท่�เก่�ยุวิข้อง

ผู่้ประกอบอาช่พงานพ้�นฐาน

ผู่้จ่ัดการ ข้าราชการระดับอาวิุโสู

อ้�นๆ

12.4%

22.0%

18.6%

21.1%

18.1%

18.3%

44.7%

23.6%

0.5%

2.5%

5.6%

12.6%

56.8% 21.7% 7.9% 7.6%
1.6%

4.4%

1.4%
13.4% 9.3% 10.3% 32.4% 33.3%
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ในระบบจ่ากทั�งสูองนิยุาม

นอกระบบจ่ากทั�งสูองนิยุาม

ในระบบ NSO  
แต์่เป็นนอกระบบ ILO

นอกระบบ NSO  
แต์่เป็นในระบบ ILO

งานท่�ม่ฝ่ีม้อในด้านการเกษต์ร

พนักงานบริการ และผู่้จ่ำหน่ายุสูินค้า

ช่างฝ่ีม้อและผู่้ปฏิิบัต์ิงานท่�เก่�ยุวิข้อง

ผู่้ประกอบอาช่พงานพ้�นฐาน

ผู่้จ่ัดการ ข้าราชการระดับอาวิุโสู

อ้�นๆ

35.0% 20.2% 8.2% 34.5% 2.1%

24.1%

65.8%

2.7%

19.2%

18.2%

19.2%

17.6%

7.4%

7.0%

3.4%

1.2%

37.3%

26.4%

5.1%

11.8%

9.3%

2.4%

22.1%

ร์ูป 3.10 ร์้อยุลิะของแรงงานอายุุ	60	ปีข้�นไป ในแต์่ลิะปร์ะเภท  

ต์ามการ์จ่ำกัดควิามของทั�งสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิแลิะองค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ จ่ำแนกต์ามอาช่พ

 เม่�อพิจ่าร์ณัาต์าร์าง 3.5 เปร์ยุ่บเทยุ่บแร์งงานนอกร์ะบบจ่ากสูองการ์จ่ำกัดควิามพบว่ิาอาชพ่ผู่จั้่ดการ์ 

ข้าร์าชการ์อาวุิโสู แลิะผู่้บัญญัต์ิกฎหมายุ ทั�งในสูองช่วิงอายุุถูกนับวิ่าเป็นแร์งงานนอกร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัด

ควิามของสูำนักงานสูถิต์แิหง่ชาติ์มจ่่ำนวินสูงูกว่ิาต์ามการ์จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงานร์ะหว่ิางปร์ะเทศอยุู ่

52,324 คน ขณัะท่�กลิุ่มอาช่พอ่�นๆ จ่ะม่จ่ำนวินแร์งงานนอกร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงาน

ร์ะหว่ิางปร์ะเทศสููงกว่ิาต์ามการ์จ่ำกัดควิามของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ ทั�งน่� การ์กร์ะจ่ายุของแต์่ลิะอาช่พม่

ร์ปูแบบเดยุ่วิกัน คอ่มากกว่ิาคร์้�งหน้�งทำอาชพ่การ์ฝีีมอ่ด้านการ์เกษต์ร์สููงท่�สูดุ แลิะมสัู่ดสูว่ินเพิ�มข้�นในแร์งงาน 

60 ปีข้�นไป 

 อยุ่างไร์ก็ต์าม กลิับพบวิ่าอาช่พผู่้จ่ัดการ์ ข้าร์าชการ์ร์ะดับอาวิุโสู ผู่้บัญญัต์ิกฎหมายุ พบจ่ำนวินมาก

ในแร์งงานปร์ะเภทท่� 4 (แร์งงานนอกร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัดควิามของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาติ์แต์่เป็นแร์งงาน 

ในร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ) ในช่วิงอายุุ 45 – 59 ปี ค่อ ร์้อยุลิะ 44.7 

ร์องลิงมาค่อ อาช่พพนักงานบร์ิการ์แลิะผู่้จ่ำหน่ายุสูินค้า ร์้อยุลิะ 18.6 ช่างฝีีม่อแลิะผู่้ปฏิิบัต์ิงานท่�เก่�ยุวิข้อง 

ร์้อยุลิะ 18.1 ทั�งน่� แร์งงาน 60 ปีข้�นไป ทำอาช่พการ์ฝีีม่อด้านการ์เกษต์ร์ (ร์้อยุลิะ 35.0) แลิะอาช่พผู่้จ่ัดการ์ 

ข้าร์าชการ์ร์ะดับอาวิุโสู ผู่้บัญญัต์ิกฎหมายุ (ร์้อยุลิะ 34.5) ในสูัดสู่วินใกลิ้เค่ยุงกัน แลิะอ่ก 1 ใน 5 ทำอาช่พ

พนักงานบร์ิการ์แลิะผู่้จ่ำหน่ายุสูินค้า 
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ติาราง	3.5	จ่ำนวินแลิะร์้อยุลิะของแร์งงานนอกร์ะบบต์ามช่วิงอายุุ 45 - 59 ปี แลิะ 60 ปีข้�นไป  

 จ่ำแนกต์ามการ์จ่ำกัดควิามของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ (NSO) แลิะ องค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ (ILO)  

 พ.ศ. 2563 แลิะลิักษณัะอาช่พ

ลักษณะอาช่พ
45	-	59	ปี 60	ปีข้�นไป

นิยุามู	NSO นิยุามู	ILO นิยุามู	NSO นิยุามู	ILO

จัำนวนแรงงานนอกระบบ 8,074,417 9,384,491 4,097,811 4,387,851

ผู่้ปฏิิบัต์ิงานท่�ม่ฝีีม่อในด้านการ์เกษต์ร์ ป่าไม้ 4,496,523 4,803,305 2,669,129 2,729,912

พนักงานบร์ิการ์แลิะผู่้จ่ำหน่ายุสูินค้า 1,746,735 2,028,183 749,117 804,031

ช่างฝีีม่อแลิะผู่้ปฏิิบัต์ิงานท่�เก่�ยุวิข้อง 655,188 895,006 301,948 360,890

ผู่้ปร์ะกอบอาช่พงานพ่�นฐาน 600,812 956,543 203,652 302,533

ผู่้จ่ัดการ์ ข้าร์าชการ์ร์ะดับอาวิุโสู แลิะผู่้

บัญญัต์ิกฎหมายุ

213,890 161,566 75,997 59,423

อ่�นๆ 361,267 539,890 97,969 131,062

ร้อยุละของแรงงานนอกระบบ

ผู่้ปฏิิบัต์ิงานท่�ม่ฝีีม่อในด้านการ์เกษต์ร์ ป่าไม้ 55.7 51.2 65.1 62.2

พนักงานบร์ิการ์แลิะผู่้จ่ำหน่ายุสูินค้า 21.6 21.6 18.3 18.3

ช่างฝีีม่อแลิะผู่้ปฏิิบัต์ิงานท่�เก่�ยุวิข้อง 8.1 9.5 7.4 8.2

ผู่้ปร์ะกอบอาช่พงานพ่�นฐาน 7.4 10.2 5.0 6.9

ผู่จ้่ดัการ์ ขา้ร์าชการ์ร์ะดับอาวิโุสู แลิะผู่บั้ญญตั์ิ

กฎหมายุ

2.6 1.7 1.9 1.4

อ่�นๆ 4.5 5.8 2.4 3.0

รวมูร้อยุละ 100.0 100.0 100.0 100.0
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(4) ประเภทสูถานประกอบการ

 แร์งงานปร์ะเภทท่� 1 (แร์งงานนอกร์ะบบท่�ม่การ์จ่ำกัดควิามต์ร์งกับทั�งสูองแหลิ่ง) ทำงานในพ่�นท่�

เกษต์ร์กร์ร์มมากท่�สูุดโดยุพบในแร์งงาน 60 ปีข้�นไป มากกวิ่าแร์งงานช่วิงอายุุ 45 – 59 ปี ร์องลิงมาค่อทำงาน

ในพ่�นท่�ของต์นเองปร์ะมาณัเก่อบร์้อยุลิะ 20 (ร์้อยุลิะ 18.8 ของแร์งงานช่วิงอายุุ 45 – 59 ปี แลิะร์้อยุลิะ 21.4 

ของแร์งงาน 60 ปีข้�นไป แลิะในแร์งงานปร์ะเภทท่� 2 (แร์งงานในร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัดควิามจ่ากทั�งสูองแหลิ่ง) 

ทั�งในช่วิงอายุุ 45 – 59 ปี แลิะช่วิงอายุุ 60 ปีข้�นไป ทำงานอยุู่ในสูถานปร์ะกอบการ์ของนายุจ่้างมากท่�สูุดถ้ง

กวิ่าร์้อยุลิะ 80 ร์องลิงมาทำงานในสูถานปร์ะกอบการ์ของต์นเองปร์ะมาณัร์้อยุลิะ 8 (ร์ูป 3.11 – 3.12)

 เม่�อพิจ่าร์ณัาแร์งงานปร์ะเภทท่� 3 ท่�มค่วิามเหลิ่�อมกนัของการ์จ่ำกดัควิาม (แร์งงานในร์ะบบต์ามการ์

จ่ำกัดควิามของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาติ์แต่์เป็นแร์งงานนอกร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงาน

ร์ะหวิ่างปร์ะเทศ) พบวิ่าทำงานในสูถานปร์ะกอบการ์ของนายุจ่้างมากท่�สูุดทั�งในแร์งงานช่วิงอายุุ 45 – 59 ปี 

แลิะ 60 ปีข้�นไป ค่อร์้อยุลิะ 30.7 แลิะร์้อยุลิะ 35.4 ต์ามลิำดับ ร์องลิงมาทำงานในพ่�นท่�เพาะปลิูกปร์ะมาณั 

ร์้อยุลิะ 24.7 ในแร์งงานช่วิงอายุุ 45 – 59 ปี แลิะร์้อยุลิะ 27.1 ในแร์งงานอายุุ 60 ปีข้�นไป อยุ่างไร์ก็ต์าม 

แร์งงานท่�ทำงานในสูถานท่�ก่อสูร้์างพบว่ิาเป็นแร์งงานท่�ม่ควิามเหล่ิ�อมกันของการ์จ่ำกัดควิามในสัูดสู่วินท่�สููง

เช่นกันในทั�งสูองช่วิงอายุุค่อพบมากกวิ่า 1 ใน 10 ทั�งในแร์งงานปร์ะเภทท่� 3 แลิะ 4 (ร์ูป 3.11 – 3.12)

ร์ูป 3.11 ร์้อยุลิะของแรงงานอายุุ	45	–	59	ป ีในแต์่ลิะปร์ะเภท  

ต์ามการ์จ่ำกัดควิามของทั�งสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิแลิะองค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ  

จ่ำแนกต์ามปร์ะเภทสูถานปร์ะกอบการ์

ในระบบจ่ากทั�งสูองนิยุาม

นอกระบบจ่ากทั�งสูองนิยุาม

ในระบบ NSO  
แต์่เป็นนอกระบบ ILO

นอกระบบ NSO  
แต์่เป็นในระบบ ILO

8.0% 85.6%

18.8% 54.8%8.7%5.2%

24.7%12.8%14.5%30.7%4.5%

29.5% 15.6% 36.3% 10.7%

5.9% 5.5%

สูถานประกอบการ/สูำนักงาน/ร้านค้าของต์้นเอง

สูถานประกอบการ/สูำนักงาน/ร้านค้าของนายุจ่้าง

แผ่งลอยุข้างถนน/ในต์ลาด

สูถานท่�ก่อสูร้าง

ท่�อยุู่อาศัยุหร้อบริเวิณัท่�อยุู่อาศัยุของต์นเอง

ท่�ทำงานไม่เป็นหลักแหล่ง

พ้�นท่�เพาะปลูก

อ้�นๆ
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ร์ูป 3.12 ร์้อยุลิะของแรงงานอายุุ	60	ปีข้�นไป ในแต์่ลิะปร์ะเภท  

ต์ามการ์จ่ำกัดควิามของทั�งสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิแลิะองค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ  

จ่ำแนกต์ามปร์ะเภทสูถานปร์ะกอบการ์

 

 ต์าร์าง 3.6 แสูดงให้เห็นว่ิาแร์งงานนอกร์ะบบท่�ทำงานในสูถานปร์ะกอบการ์นายุจ้่างเป็นแร์งงาน 

นอกร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศสููงกวิ่าต์ามการ์จ่ำกัดควิามของสูำนักงาน

สูถิต์ิแห่งชาต์ิถ้งกวิ่า 4.5 แสูนคน ในแร์งงานช่วิงอายุุ 45 – 59 ปี แลิะ 1.3 แสูนคน ในแร์งงานช่วิงอายุุ 60 ปี

ข้�นไป

สูถานประกอบการ/สูำนักงาน/ร้านค้าของต์้นเอง

สูถานประกอบการ/สูำนักงาน/ร้านค้าของนายุจ่้าง

แผ่งลอยุข้างถนน/ในต์ลาด

สูถานท่�ก่อสูร้าง

ท่�อยุู่อาศัยุหร้อบริเวิณัท่�อยุู่อาศัยุของต์นเอง

ท่�ทำงานไม่เป็นหลักแหล่ง

พ้�นท่�เพาะปลูก

อ้�นๆ

ในระบบจ่ากทั�งสูองนิยุาม

นอกระบบจ่ากทั�งสูองนิยุาม

ในระบบ NSO  
แต์่เป็นนอกระบบ ILO

นอกระบบ NSO  
แต์่เป็นในระบบ ILO

8.8% 83.9%

21.4% 61.9%

27.1%13.5%11.7%35.4%

17.8% 36.9% 31.4%7.8%

5.8%

3.1%

3.4%

 สูำหร์ับแร์งงานปร์ะเภทท่� 4 (แร์งงานนอกร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัดควิามของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิแต์่

เป็นแร์งงานนอกร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงานร์ะหว่ิางปร์ะเทศ) ทำงานในท่�อยุู่อาศัยุของ

ต์นเองมากท่�สูุดทั�งในแร์งงานช่วิงอายุุ 45 – 59 ปี แลิะ 60 ปีข้�นไป ค่อ ร์้อยุลิะ 36.3 แลิะร้์อยุลิะ 36.9  

ต์ามลิำดับ แลิะพบสูัดสู่วินสููงกว่ิาเม่�อเปร์่ยุบเท่ยุบกับแร์งงานท่�ม่การ์จ่ำกัดควิามเหล่ิ�อมกันในปร์ะเภทท่� 3 

อยุ่างไร์ก็ต์าม แร์งงานช่วิงอายุุ 45 – 59 ปี ในปร์ะเภทท่� 4 น่� ทำงานในสูถานปร์ะกอบการ์ของต์นเองเป็น

ลิำดับร์องลิงมา ร์้อยุลิะ 29.5 ขณัะท่�สูถานท่�ทำงานของแร์งงาน 60 ปีข้�นไป ทำงานในพ่�นท่�เพาะปลิูกมากเป็น

ลิำดับร์องลิงมาค่อ ร์้อยุลิะ 31.4 (ร์ูป 3.11 – 3.12)
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ติาราง	3.6 จ่ำนวินแลิะร์้อยุลิะของแร์งงานนอกร์ะบบต์ามกลิุ่มอายุุ 45 - 59 ปี แลิะ 60 ปีข้�นไป  

 จ่ำแนกต์ามการ์จ่ำกัดควิามของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ (NSO) แลิะ องค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ (ILO)  

 พ.ศ. 2563 แลิะลิักษณัะปร์ะเภทสูถานปร์ะกอบการ์

ประเภทสูถิานประกอบการ

45	-	59	ปี 60	ปีข้�นไป

นิยุามู	NSO นิยุามู	ILO นิยุามู	NSO นิยุามู	ILO

จัำนวนแรงงานนอกระบบ 8,074,417 9,384,491 4,097,811 4,387,851

สูถานปร์ะกอบการ์/สูำนักงาน/ร์้านค้าของ

ต์นเอง

466,650 475,824 150,530 147,074 

สูถานปร์ะกอบการ์/สูำนักงาน/ร์้านค้าของ

นายุจ่้าง

133,043   588,653 39,383 169,364 

แผ่งลิอยุข้างถนน/ในต์ลิาด 689,202 776,788 235,433 247,795 

สูถานท่�ก่อสูร์้าง 296,079   484,517 58,699 96,065 

บร์ิเวิณัท่�อยุู่อาศัยุของต์นเอง 1,553,431 1,673,830 891,231 910,553 

ท่�ทำงานไม่เป็นหลิักแหลิ่ง 500,839 578,182 178,697 194,847 

พ่�นท่�เพาะปลิูก 4,334,313 4,685,234 2,510,590 194,847 

อ่�นๆ 100,859 121,463 33,248  2,585,372 

ร้อยุละของแรงงานนอกระบบ

สูถานปร์ะกอบการ์/สูำนักงาน/ร์้านค้าของ

ต์นเอง

5.8 5.1 3.7 3.4

สูถานปร์ะกอบการ์/สูำนักงาน/ร์้านค้าของ

นายุจ่้าง

1.6 6.3 1.0 3.9

แผ่งลิอยุข้างถนน/ในต์ลิาด 8.5 8.3 5.7 5.6

สูถานท่�ก่อสูร์้าง 3.7 5.2 1.4 2.2

บร์ิเวิณัท่�อยุู่อาศัยุของต์นเอง 19.2 17.8 21.7 20.8

ท่�ทำงานไม่เป็นหลิักแหลิ่ง 6.2 6.2 4.4 4.4

พ่�นท่�เพาะปลิูก 53.7 49.9 61.3 58.9

อ่�นๆ 1.2 1.3 0.8 0.8

รวมูร้อยุละ 100.0 100.0 100.0 100.0
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3.3 

 จ่ากขอ้มลูิการ์สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบของสูำนกังานสูถิต์แิหง่ชาติ์ร์ะหวิา่ง พ.ศ. 2562 แลิะ 2563 

พบวิ่าแร์งงานอายุุ 15 ปีข้�นไป ม่จ่ำนวินเพิ�มข้�นจ่าก 37.5 ลิ้านคน ใน พ.ศ. 2562 เป็น 37.9 ลิ้านคน  

ใน พ.ศ. 2563 ทำให้จ่ำนวินแร์งงานทั�งในร์ะบบแลิะนอกร์ะบบเพิ�มข้�นต์ามไปด้วิยุเช่นกนั จ่ากจ่ำนวินแร์งงาน

ในร์ะบบ 17.1 ลิ้านคน ใน พ.ศ. 2562 เป็น 17.5 ลิ้านคน ใน พ.ศ. 2563 แลิะจ่ำนวินแร์งงานนอกร์ะบบ 

เพิ�มข้�นจ่าก 20.3 ลิ้านคน ใน พ.ศ. 2562 เป็น 20.4 ลิ้านคน ใน พ.ศ. 2563 ทั�งน่� การ์จ่ำกัดควิามขององค์การ์

แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศจ่ะพบจ่ำนวินแร์งงานนอกร์ะบบสููงกวิ่าต์ามการ์จ่ำกัดควิามของสูำนักงานสูถิต์ิ 

แห่งชาต์ิ โดยุม่แร์งงานนอกร์ะบบอายุุ 15 ปีข้�นไป ต์ามการ์จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ

สูงูกวิา่การ์จ่ำกดัควิามของสูำนกังานสูถติ์แิหง่ชาต์ปิร์ะมาณั 3.9 – 4.5 ลิา้นคน ในร์ะหวิา่ง พ.ศ. 2562 – 2563 

ทั�งน่� แร์งงานนอกร์ะบบในช่วิงอายุุ 45 – 59 ปี ต์ามการ์จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ 

สููงกวิ่าต์ามการ์จ่ำกัดควิามของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิปร์ะมาณั 1 ลิ้านคน แลิะในแร์งงานสููงอายุุนอกร์ะบบ

ต์ามการ์จ่ำกัดควิามจ่ากทั�งสูองแหลิ่งม่ควิามแต์กต์่างกันปร์ะมาณั 2 แสูนถ้งเก่อบ 3 แสูนคน

แรงงาน
อายุุ	15	ปีข้�นไป อายุุ	45	–	59	ปี อายุุ	60	ปีข้�นไป

ปี	2562

ต์ามการ์จ่ำกัดควิามของสูำนักงาน

สูถิต์ิแห่งชาต์ิ

20,344,080 8,199,178 3,728,578

ต์ามการ์จ่ำกัดควิามขององค์กร์

แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ

24,282,372 9,297,837 3,954,325

จ่ำนวินต์่าง 3,938,292 1,098,659 225,747

ปี	2563

ต์ามการ์จ่ำกัดควิามของสูำนักงาน

สูถิต์ิแห่งชาต์ิ

20,364,391 8,074,416 4,097,811

ต์ามการ์จ่ำกัดควิามขององค์กร์

แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ

24,869,977 9,395,550 4,390,080

จ่ำนวินต์่าง 4,505,587 1,321,134 292,269

หมายุเหต์ุ: คำนวิณัข้อมูลิจ่ากการ์สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบ พ.ศ.2562, 2563 สูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ 

ติาราง	3.7 จ่ำนวินแร์งงานนอกร์ะบบ อายุุ 15 ปี ข้�นไป 45 - 59 ปี แลิะ 60 ปีข้�นไป  

 จ่ำแนกต์ามการ์จ่ำกัดควิามของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิแลิะองค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ พ.ศ. 2562 แลิะ 2563

เปร่ยุบเท่ยุบสูถานการณั์แรงงานสููงอายุุนอกระบบ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563
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จ่ากการสูำรวิจ่แรงงานสููงอายุุ (60-64 ปี) ในกรุงเทพฯ 
พบประมาณั 1 ใน 5 เป็นแรงงานนอกระบบท่�เคยุม่
สูถานภาพเป็นแรงงานในระบบมาก่อน การเปล่�ยุนงานและ
เปล่�ยุนสูภาพการทำงานของแรงงานสููงอายุุเริ�มม่ควิาม
ชัดเจ่นต์ั�งแต์่ช่วิงอายุุ 50-51 ปี โดยุม่สูัดสู่วินการเปล่�ยุน
สูภาพการทำงานท่�สููงมากท่�สูุดในช่วิงอายุุ 60-61 ปี  
โอกาสูการทำงานแบบม่นายุจ่้าง หร้อได้รับการจ่้างงาน 
ในสูถานประกอบการของแรงงานสููงอายุุม่แนวิโน้มลดลง
ต์ามอายุุท่�เพิ�มสููงขึ�น โดยุแรงงานสู่วินหนึ�งจ่ำเป็นต์้อง 
ปรับต์ัวิออกมาทำงานในลักษณัะของงานสู่วินต์ัวิ  
โดยุเฉพาะการขายุของหร้อจ่ำหน่ายุสูินค้าและการรับจ่้าง
ทั�วิไปท่�เพิ�มสููงขึ�น ซึ่ึ�งเก้อบทั�งหมดอยุู่ใน “ภาคนอกระบบ”



กรณั่ศึกษา 
แรงงานสููงอายุ ุ
ในกรุงเทพฯ

IV
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 งานภาคสูนามเกบ็ขอ้มลูิปฐมภมูดิว้ิยุแบบสูอบถามกบัแร์งงานสููงอายุ ุ60-64 ป ีในกร์งุเทพฯ ดำเนนิ

การ์ในช่วิงเด่อนม่นาคม-พฤษภาคม 2564 ซ้�งเป็นช่วิงคาบเก่�ยุวิของสูถานการ์ณ์ัการ์แพร์่ร์ะบาดโควิิด-19  

ท่�ม่ควิามรุ์นแร์งเพิ�มข้�นต์ั�งแต่์ในช่วิงต้์นเด่อนเมษายุน 2564 ทำให้ต์้องปรั์บเปล่ิ�ยุนรู์ปแบบการ์เก็บข้อมูลิ 

บางสู่วินจ่ากการ์ลิงพ่�นท่�สูัมภาษณั์แร์งงานสููงอายุุในชุมชน เป็นการ์ต์ิดต์่อสูัมภาษณั์ทางโทร์ศัพท์ โดยุได้ร์ับ

ควิามร่์วิมม่อจ่ากผู่้นำชุมชนในการ์ปร์ะสูานงานลิ่วิงหน้าแลิะร์วิบร์วิมข้อมูลิการ์ต์ิดต์่อ เบอร์์โทร์ศัพท์ของ

แร์งงานสููงอายุุท่�เป็นกลิุ่มเป้าหมายุในแต์่ลิะชุมชนร์่วิมกับท่มเก็บข้อมูลิ 

 การ์เก็บข้อมูลิในพ่�นท่�เขต์ชั�นในแลิะชั�นกลิางของกร์ุงเทพฯ ซ้�งสูุ่มได้เขต์ห้วิยุขวิางแลิะเขต์บางร์ัก 

กับ เขต์ลิาดพร์้าวิแลิะเขต์บางพลิัด ต์ามลิำดับ พบวิ่า ม่กลิุ่มเป้าหมายุแร์งงานสููงอายุุ 60-64 ปี ท่�สูุ่มได้โดยุ

สูามาร์ถติ์ดต์่อได้แลิะให้ควิามร่์วิมม่อในการ์เก็บข้อมูลิ น้อยุกว่ิาจ่ำนวินท่�กำหนดไว้ิ จ่้งจ่ำเป็นต์้องสุู่มเล่ิอก

พ่�นท่�การ์เก็บข้อมูลิเพิ�มเต์ิมสูำหร์ับเขต์ต์ัวิอยุ่างพ่�นท่�ชั�นในแลิะชั�นกลิางของกร์ุงเทพฯ ซ้�งสุู่มได้ เขต์ร์าชเทว่ิ 

แลิะเขต์บางนา ต์ามลิำดับ ทำให้การ์เก็บข้อมูลิภาคสูนามคร์อบคลิุมพ่�นท่�ร์วิม 7 เขต์ของกร์ุงเทพฯ

 ในภาพร์วิม การ์เก็บข้อมูลิสูามาร์ถบร์ร์ลุิต์ามเป้าหมายุโดยุได้จ่ำนวินกลิุ่มตั์วิอยุ่างแร์งงานสููงอายุุ

ร์วิม 424 คน อยุ่างไร์ก็ต์าม เม่�อต์ร์วิจ่สูอบแลิะบร์ร์ณัาธิ์ิกร์ณั์ข้อมูลิ พบวิ่าม่แบบสูอบถามจ่ำนวิน 6 ชุดท่�ม่

ข้อมูลิเก่�ยุวิกับสูภาพการ์ทำงานของแร์งงานสููงอายุุไม่คร์บถ้วิน ทำให้การ์วิิเคร์าะห์ข้อมูลิสูำหร์ับการ์ศ้กษา 

ในสู่วินน่�ม่จ่ำนวินกลิุ่มต์ัวิอยุ่างแร์งงานสููงอายุุท่� 418 คน โดยุจ่ำแนกเป็นแร์งงานสููงอายุุจ่ากการ์เก็บข้อมูลิ

ด้วิยุการ์ลิงพ่�นท่�สูัมภาษณ์ัในชุมชน จ่ำนวิน 170 คน แลิะ จ่ากการ์เก็บข้อมูลิด้วิยุการ์สัูมภาษณ์ัผ่่านทาง

โทร์ศัพท์ หร์่อ video call จ่ำนวิน 248 คน

 การ์นำเสูนอเน่�อหาในบทน่� มุ่งเน้นศ้กษาสูภาพการ์ทำงานแลิะการ์เปล่ิ�ยุนผ่่านสูภาพการ์ทำงาน 

ในช่วิงสููงอายุุ ร์วิมถ้ง ปัจ่จ่ัยุทางเศร์ษฐกิจ่แลิะสูังคมของแร์งงานสููงอายุุ  กร์ณั่ศ้กษาแร์งงานสููงอายุุ 60-64 ปี

ในกรุ์งเทพฯ โดยุมเ่น่�อหาท่�นำเสูนอใน 6 สูว่ิน สูว่ินแร์ก ลิกัษณัะทั�วิไปทางปร์ะชากร์แลิะสัูงคมของกลิุม่ตั์วิอยุ่าง

แร์งงานสููงอายุุ (60-64 ปี) ในกร์ุงเทพฯ สู่วินท่� 2 เป็นการ์นำเสูนอสูภาพการ์ทำงานของกลิุ่มต์ัวิอยุ่างแร์งงาน

สููงอายุุ สู่วินท่� 3 ผ่ลิการ์วิิเคร์าะห์เก่�ยุวิกับการ์เปลิ่�ยุนงานหร์่ออาช่พ ร์ายุอายุุในช่วิงอายุุ 45-64 ปีของกลิุ่ม

ต์ัวิอยุ่าง สู่วินท่� 4 ผ่ลิการ์วิิเคร์าะห์การ์เปลิ่�ยุนผ่่านสูภาพการ์ทำงานของแร์งงานสููงอายุุในช่วิงอายุุ 45-64 ปี 

สู่วินท่� 5 ลิักษณัะการ์เปล่ิ�ยุนผ่่านสูถานภาพแร์งงานในร์ะบบแลิะแร์งงานนอกร์ะบบ ในช่วิงอายุุ 45-64 ปี 

แลิะสู่วินสูุดท้ายุ ผ่ลิกร์ะทบของสูถานการ์ณั์โควิิด-19 ท่�ม่ต์่อปัจ่จ่ัยุการ์ทำงานในด้านต์่างๆ ของกลิุ่มต์ัวิอยุ่าง

แร์งงานสููงอายุุ
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4.1 

ลักษณัะทั�วิไปของกลุ่มต์ัวิอยุ่างแรงงานสููงอายุุ (60-64 ปี) ในกรุงเทพฯ

 ในจ่ำนวินกลิุ่มต์ัวิอยุ่างแร์งงานสููงอายุุทั�งหมด 418 คน เป็นกลิุ่มแร์งงานสููงอายุุในเขต์พ่�นท่�ชั�นใน

ของกร์ุงเทพฯ (จ่าก 3 เขต์ ได้แก่ เขต์ห้วิยุขวิาง เขต์บางร์ัก แลิะเขต์ร์าชเทวิ่) จ่ำนวิน 161 คน คิดเป็นร์้อยุลิะ 

38.6 ของกลิุ่มต์ัวิอยุ่างทั�งหมด ในเขต์พ่�นท่�ชั�นกลิางของกร์ุงเทพฯ (จ่ากเขต์ลิาดพร์้าวิ เขต์บางพลิัด แลิะเขต์

บางนา) จ่ำนวิน 178 คน คิดเป็นร์้อยุลิะ 42.5 แลิะในเขต์พ่�นท่�ชั�นนอกของกร์ุงเทพฯ (เขต์หนองจ่อก) จ่ำนวิน 

79 คน คิดเป็นร์้อยุลิะ 18.9

ติาราง	4.1 ลิักษณัะทั�วิไปของกลิุ่มต์ัวิอยุ่างแร์งงานสููงอายุุ (60-64 ปี) 

ลักษณะทั�วไป จัำนวน	(คน) ร้อยุละ	

เขต์ท่�อยุู่ เขต์ห้วิยุขวิาง 65 15.6 %

เขต์บางร์ัก 53 12.7 %

เขต์ร์าชเทวิ่ 43 10.3 %

เขต์ลิาดพร์้าวิ 61 14.6 %

เขต์บางพลิัด 86 20.6 %

เขต์บางนา 31 7.4 %

เขต์หนองจ่อก 79 18.9 %

เพศ ชายุ 169 40.4 %

หญิง 249 59.6 %

อายุุ 60 54 12.9 %

61 77 18.4 %

62 87 20.8 %

63 92 22.0 %

64 108 25.8 %

สูถานภาพสูมร์สู โสูด 49 11.7 %

สูมร์สู / ม่คู่ 266 63.6 %

หม้ายุ 68 16.3 %

หยุ่า/ เลิิกกับคู่ 17 4.1 %

แยุกกันอยุู่ 18 4.3 %
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ลักษณะทั�วไป จัำนวน	(คน) ร้อยุละ	

จ่ำนวินบุต์ร์ ไม่ม่ 54 12.9 %

1 คน 75 17.9 %

2 คน 142 34.0 %

3 คน 95 22.7 %

4 คนข้�นไป 40 9.6 %

ไม่ร์ะบุ 12 2.9 %

min = 0; max =8; median = 2

ลิักษณัะคร์ัวิเร์่อน 

(การ์อยุู่อาศัยุ 

ร์่วิมกัน)

อยุู่คนเด่ยุวิ 31 7.4 %

อยุู่กับคู่สูมร์สู 59 14.1 %

คร์ัวิเร์่อน 2 ร์ุ่น

ปร์ะชากร์

151 36.1 %

คร์ัวิเร์่อน 3 ร์ุ่น

ปร์ะชากร์

155 37.1 %

คร์ัวิเร์่อน 4 ร์ุ่น

ปร์ะชากร์

14 3.3 %

อยุู่กับลิูกจ่้าง/ผู่้

อาศัยุ/เพ่�อน

8 1.9 %

ควิามสูัมพันธิ์์กับ

หัวิหน้าคร์ัวิเร์่อน

หัวิหน้าคร์ัวิเร์่อน 280 67.0 %

ภร์ร์ยุาหร์่อสูาม่ 84 20.1 %

พ่อ/แม่ 9 2.2 %

บุต์ร์/บุต์ร์เขยุ/บุต์ร์

สูะใภ้

17 4.1 %

ญาต์ิ 22 5.3 %

อ่�นๆ 6 1.4 %
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ลักษณะทั�วไป จัำนวน	(คน) ร้อยุละ	

ร์ะยุะเวิลิาท่�

อาศัยุอยุู่ในชุมชน

1 ปี หร์่อน้อยุกวิ่า 8 1.9 %

2-5 ปี 30 7.2 %

6-10 ปี 25 6.0 %

11-20 ปี 67 16.0 %

21-30 ปี 82 19.6 %

31-40 ปี 84 20.1 %

41-59 ปี 45 10.8 %

60-64 ปี (ต์ั�งแต์่เกิด) 57 13.6 %

min=0; max=64; median=30 

รวมู 418 100.0%

 เก่�ยุวิกับคุณัลิักษณัะทั�วิไปทางปร์ะชากร์แลิะสูังคม กลุ่ิมต์ัวิอยุ่างแร์งงานสููงอายุุม่สัูดสู่วินท่�เป็น 

ผู่สู้งูอายุเุพศหญิง มากกว่ิาผู่สู้งูอายุเุพศชายุ (ร้์อยุลิะ 59.6 แลิะ 40.4 ต์ามลิำดับ) ปร์ะมาณั 1 ใน 4 เป็นแร์งงาน

สููงอายุุ อายุุ 64 ปี โดยุม่ค่าอายุุมัธิ์ยุฐานของกลิุ่มต์ัวิอยุ่างทั�งหมดท่� 62 ปี สู่วินใหญ่ หร์่อปร์ะมาณั 2 ใน 3 ของ

แร์งงานสููงอายุุท่�เป็นกลิุ่มต์ัวิอยุ่าง ม่สูถานภาพสูมร์สูเป็นสูมร์สูหร์่อม่คู่ (ร์้อยุลิะ 63.6) อ่กร์้อยุลิะ 16.3  

ม่สูถานภาพเป็นหม้ายุแลิะร์้อยุลิะ 11.7 เป็นโสูด ไม่เคยุสูมร์สูหร์่อม่คู่ สูำหร์ับการ์ม่บุต์ร์แลิะจ่ำนวินบุต์ร์ 

ปร์ะมาณั 1 ใน 3 หร์อ่ร์้อยุลิะ 34.0 ม่บุต์ร์จ่ำนวิน 2 คน ซ้�งเท่ากับจ่ำนวินบุต์ร์ท่�เป็นค่ามัธิ์ยุฐานของกลุ่ิม

ต์ัวิอยุ่างทั�งหมด ร์้อยุลิะ 22.7 ของกลิุ่มต์ัวิอยุ่างร์ายุงานวิ่าม่บุต์ร์จ่ำนวิน 3 คน ขณัะท่� ร์้อยุลิะ 12.9 ไม่ม่บุต์ร์ 

 เก่�ยุวิกับสูถานภาพการ์อยุูอ่าศัยุในคร์วัิเร์อ่นแลิะในชุมชน กลิุม่ตั์วิอยุา่งแร์งงานสูงูอายุมุากกว่ิา 1 ใน 

3 (ร้์อยุลิะ 37.1) ม่การ์อยุู่อาศัยุร่์วิมกับสูมาชิกในครั์วิเร์่อนท่�ปร์ะกอบด้วิยุสูมาชิก 3 ร์ุ่นปร์ะชากร์ (ร์วิมตั์วิ

แร์งงานสููงอายุุแลิะคู่สูมร์สู (หากม่) โดยุสูมาชิกในคร์ัวิเร์่อนอ่ก 2 ร์ุ่นปร์ะชากร์ อาจ่เป็นร์ุ่นปร์ะชากร์ท่�สููงกวิ่า 

เช่น ร์ุ่นพ่อแม่ หร์่อร์ุ่นปร์ะชากร์ท่�ต์�ำกวิ่า เช่น ร์ุ่นลิูก หร์่อร์ุ่นหลิาน) อ่กปร์ะมาณัมากกวิ่า 1 ใน 3 (ร์้อยุลิะ 

36.1) อาศัยุอยุู่ร์่วิมกับสูมาชิกในคร์ัวิเร์่อนท่�ปร์ะกอบด้วิยุสูมาชิก 2 ร์ุ่นปร์ะชากร์ (ร์วิมต์ัวิแร์งงานสููงอายุุแลิะ

คู่สูมร์สู (หากม่) โดยุสูมาชิกในคร์ัวิเร์่อนอ่ก 1 ร์ุ่นปร์ะชากร์ อาจ่เป็นร์ุ่นปร์ะชากร์ท่�สููงกวิ่า เช่น ร์ุ่นพ่อแม่ หร์่อ

ร์ุ่นปร์ะชากร์ท่�ต์�ำกว่ิา เช่น ร์ุ่นลิูก หร์่อร์ุ่นหลิาน) กลิุ่มแร์งงานสููงอายุุท่�อาศัยุอยุู่เพ่ยุงคนเด่ยุวิม่สัูดสู่วินอยุู ่

ร์้อยุลิะ 7.4 แลิะท่�อาศัยุอยุู่ร์่วิมกับคู่สูมร์สูเพ่ยุงม่สูัดสู่วินอยุู่ร์้อยุลิะ 14.1 ในสู่วินของควิามสูัมพันธิ์์กับหัวิหน้า

คร์ัวิเร์่อน ปร์ะมาณั 2 ใน 3 ของกลิุ่มต์ัวิอยุ่างแร์งงานสููงอายุุ (ร์้อยุลิะ 67.0) ม่สูถานภาพเป็นหัวิหน้าคร์ัวิเร์่อน 

ขณัะท่�อ่กร์้อยุลิะ 20.1 ม่สูถานภาพเป็นคู่สูมร์สู ภร์ร์ยุาหร์่อสูาม่ของหัวิหน้าคร์ัวิเร์่อน

 สูำหรั์บร์ะยุะเวิลิาท่�แร์งงานสูงูอายุอุาศัยุอยุูใ่นชมุชนปจั่จ่บุนั พบว่ิา มค่า่มธัิ์ยุฐานอยุูท่่� 30 ป ีสูะทอ้น

ให้เห็นว่ิาแร์งงานสููงอายุุสู่วินใหญ่เป็นกลิุ่มท่�ใช้ช่วิิต์หร์่อพำนักอาศัยุอยุู่ในชุมชนท่�อาศัยุอยุู่ในปัจ่จุ่บันมาเป็น

ร์ะยุะเวิลิาค่อนข้างนาน โดยุท่�ร์้อยุลิะ 13.6 เป็นกลิุ่มท่�พำนักอาศัยุอยุู่ในชุมชนมาต์ั�งแต์่เกิด แลิะอ่กมากกวิ่า

ร์้อยุลิะ 50 พำนักอาศัยุอยุู่ในชุมชนมาเป็นร์ะยุะเวิลิามากกวิ่า 20 ปีข้�นไป 
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4.2 

ร์ูป 4.1 ควิามหลิากหลิายุของลิักษณัะงานหร์่ออาช่พของแร์งงานสููงอายุุ (60-64 ปี) ในกร์ุงเทพฯ

 ในการ์สูำร์วิจ่ ม่ข้อคำถามหน้�งเก่�ยุวิกับลิักษณัะงานหร์่ออาช่พท่�แร์งงานสููงอายุุทำงานอยุู่เป็นหลิัก

ในปัจ่จุ่บัน ซ้�งเป็นลิักษณัะคำถามปลิายุเปิด ข้อมูลิท่�ได้ร์ับจ่ากการ์เก็บข้อมูลิค่อนข้างม่ควิามน่าสูนใจ่  

โดยุสูะท้อนให้เหน็ถง้ลัิกษณัะงานหร์อ่อาชพ่ของแร์งงานสููงอายุ ุ60-69 ปใีนกรุ์งเทพฯ ท่�คอ่นข้างมค่วิามหลิาก

หลิายุสููง โดยุสู่วินใหญ่ทำงานอยุู่ในภาคการ์ค้าแลิะบร์ิการ์ แลิะสู่วินหน้�งในภาคการ์ผ่ลิิต์ ซ้�งจ่ะแต์กต์่างจ่าก

ลิักษณัะการ์ทำงานของแร์งงานสููงอายุุ ในภูมิภาคอ่�นท่�สู่วินใหญ่อยุู่ในภาคเกษต์ร์กร์ร์มเป็นหลิัก

 ลัิกษณัะงานหร์่ออาช่พของกลิุ่มตั์วิอยุ่างแร์งงานสููงอายุุท่�ค่อนข้างม่ควิามเด่นชัด อาจ่แบ่งออกได้

เป็น 4 กลิุ่ม ได้แก่ หน้�ง งานในลิักษณัะ “การ์ค้าขายุ จ่ำหน่ายุสูินค้า” โดยุสู่วินใหญ่เป็นการ์ค้าขายุขนาดยุ่อม 

เช่น ขายุอาหาร์ ขายุของชำ ค้าขายุทั�วิไป ขายุของเก่า เป็นต์้น ซ้�งเม่�อจ่ัดกลิุ่มร์วิมกันคิดเป็นสูัดสู่วินปร์ะมาณั 

1 ใน 3 ของกลิุ่มต์ัวิอยุ่างแร์งงานสููงอายุุทั�งหมด (ร์้อยุลิะ 34.2) สูอง งานในลิักษณัะ “ร์ับจ่้าง หร์่อร์ับจ่้าง

ทั�วิไป” เช่น ร์ับจ่้างเลิ่�ยุงเด็ก ต์ัดเยุ็บเสู่�อผ่้า มอเต์อร์์ไซค์ร์ับจ่้าง ขับแท็กซ่� ต์ัดผ่ม ซักร์่ด ดูแลิเลิ่�ยุงเด็กหร์่อ 

ผู่้ป่วิยุ เป็นต์้น โดยุร์วิมกันคิดเป็นสูัดสู่วินอ่กเก่อบ 1 ใน 3 ของแร์งงานสููงอายุุ (ร์้อยุลิะ 29.4) สูาม งานใน

ลิักษณัะการ์เป็นลิูกจ่้าง โดยุเฉพาะ “ลิูกจ่้างงานพ่�นฐาน” เช่น แม่บ้านทำควิามสูะอาด ก่อสูร์้าง ลิูกจ่้างใน

โร์งงานหร์่องานในโร์งแร์ม เป็นต์้น  ซ้�งร์วิมกันคิดเป็นร์้อยุลิะ 22.0 ของแร์งงานสููงอายุุ แลิะ กลิุ่มสูุดท้ายุ เป็น

งานในลิักษณัะ “งานฝีีม่อ งานเคร์่�องจ่ักร์แลิะการ์ปร์ะกอบ” (ร์้อยุลิะ 5.0) “การ์ช่วิยุบร์ิหาร์จ่ัดการ์ธิ์ุร์กิจ่หร์่อ

สูภาพการทำงานของแรงงานสููงอายุุ (60-64 ปี) ในกรุงเทพฯ
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การ์คา้ขายุของครั์วิเร์อ่น หร์อ่ธุิ์ร์กจิ่สูว่ินตั์วิ” (ร้์อยุลิะ 3.6)  งานวิชิาชพ่หร์อ่งานท่�ใชท้กัษะเฉพาะ เช่น พนักงาน

บัญช่ ทนายุควิามอิสูร์ะ หร์่อ ผู่้จ่ัดการ์ เป็นต้์น แลิะสู่วินหน้�งเป็นการ์ทำงานในลิักษณัะของอาสูาสูมัคร์

สูาธิ์าร์ณัสูุข แลิะงานด้านการ์เกษต์ร์ 

 ในด้านสูถานภาพการ์ทำงาน กลิุ่มต์ัวิอยุ่างแร์งงานสููงอายุุคร์้�งหน้�ง (ร์้อยุลิะ 50.5) ทำงานโดยุม่

สูถานภาพเป็นการ์ “ปร์ะกอบธิ์ุร์กิจ่สู่วินต์ัวิโดยุไม่ม่ลิูกจ่้าง” ปร์ะมาณัเก่อบ 1 ใน 4 (ร์้อยุลิะ 23.2) ทำงานโดยุ

ม่สูถานภาพเป็น “ลูิกจ่้างภาคเอกชน” แลิะอ่กปร์ะมาณัร้์อยุลิะ 15.6 เป็น “ผู้่รั์บจ่้างทำงานหลิายุเจ้่า”  

การ์ทำงานในสูถานภาพเป็นนายุจ่้าง แลิะลิูกจ่้างร์ัฐบาลิหร์่อร์ัฐวิิสูาหกิจ่ ม่จ่ำนวินคิดเป็นสูัดสู่วินท่�ค่อนข้าง

น้อยุท่�ร์้อยุลิะ 3.3 แลิะ 2.6 ต์ามลิำดับ

 เก่�ยุวิกับลิักษณัะของสูถานท่�หร์่อพ่�นท่�ในการ์ทำงาน แร์งงานสููงอายุุสู่วินใหญ่ถ้งร์้อยุลิะ 43.3 ม่การ์

ทำงาน  หร์่อปร์ะกอบกิจ่การ์ในพ่�นท่� “บร์ิเวิณัท่�อยุู่อาศัยุของต์นเอง” ในชุมชน ซ้�งสูะท้อนเป็นนัยุยุะให้เห็น

ในเบ่�องต์น้วิา่สูว่ินใหญเ่ปน็การ์ทำงานในภาคเศร์ษฐกจิ่ท่�ไมเ่ปน็ทางการ์ (informal economic sector) โดยุท่�

อ่กปร์ะมาณั 1 ใน 3 ของแร์งงานสููงอายุุ ม่ “สถานท่�ทำงานท่�ไม่เป็นหลี่ักแหลี่่ง” (ร์้อยุลิะ 21.8)  ม่ลิักษณัะ

เป็นสูถานท่�ชั�วิคร์าวิ เช่น แผ่งลิอยุในต์ลิาด หร์่อพ่�นท่�ข้างถนน (ร์้อยุลิะ 11.0) ร์วิมถ้ง พ่�นท่�ก่อสูร์้างหร์่อเพาะ

ปลิกู ซ้�งในกลิุม่น่� เกอ่บทั�งหมด (ร์อ้ยุลิะ 80-90) พบวิา่เปน็กลิุม่แร์งงานท่�มสู่ถานภาพแร์งงานเปน็แร์งงานนอก

ร์ะบบ สูำหร์ับแร์งงานสููงอายุุท่�ม่การ์ทำงานใน “สถานท่�ของนายุจ้้างท่�ไม่ใช่่ท่�อยุู่อาศััยุ” พบวิ่า ม่จ่ำนวินคิด

เป็นสูัดสู่วินร์้อยุลิะ 14.6

ร์ูป 4.2 ลิักษณัะงานหร์่ออาช่พของแร์งงานสููงอายุุ

ระดับผู่้จ่ัดการ ระดับอาวิุโสู  
ผู่้บัญญัต์ิกฎีหมายุ 

และผู่้ประกอบวิิชาช่พด้านต์่างๆ

งานบริหารจ่ัดการธิ์ุรกิจ่
สู่วินต์ัวิ/ครอบครัวิ

งานฝ่ีม้อ งานเคร้�องจ่ักรและการประกอบ

อาสูาสูมัครภาครัฐ (อสูม. อสูสู.)

งานด้านการเกษต์ร

ลูกจ่้างงานพ้�นฐาน

งานขายุของ จ่ำหน่ายุสูินค้า

งานรับจ่้าง/รับจ่้างทั�วิไป

2.6%

5.0%

1.4%

1.7%

22.0%

34.2%
29.4%

3.6%
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ร์ูป 4.3 สูถานภาพการ์ทำงานปัจ่จุ่บันของแร์งงานสููงอายุุ

ร์ูป 4.4 ลิักษณัะของสูถานท่�ทำงานของแร์งงานสููงอายุุ

50.5%
29.4%

15.6%

4.8%
3.3%

2.6%

ประกอบธิ์ุรกิจ่สู่วินต์ัวิ 
โดยุไม่ม่ลูกจ่้าง

อ้�นๆ (ช่วิยุธิ์ุรกิจ่ครัวิเร้อน 
สูมาชิกการรวิมกลุ่ม)

ผู่้รับจ่้างทำงานหลายุเจ่้า

ลูกจ่้างเอกชน

นายุจ่้าง

ลูกจ่้างรัฐบาล/รัฐวิิสูาหกิจ่

แผ่งลอยุในต์ลาด หร้อข้างถนน

บริเวิณัท่�อยุู่อาศัยุของต์นเอง

อ้�นๆ (เช่น ท่�ก่อสูร้าง ท่�เพาะปลูก)

ท่�ทำงานไม่เป็นหลักแหล่ง
ท่�อยุู่อาศัยุของนายุจ่้าง

สูถานท่�ของต์้นเองท่�ไม่ใช่ท่�อยุู่อาศัยุ

สูถานท่�ของนายุจ่้างท่�ไม่ใช่ท่�อยุู่อาศัยุ

43.3%

21.8% 14.6%
11.0%
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 เก่�ยุวิกับเหตุ์ผ่ลิท่�สูำคัญท่�สูดุในการ์ท่�ยุงัคงทำงานอยุู ่ของแร์งงานสููงอายุ ุ60-64 ปที่�เป็นกลุ่ิมตั์วิอยุ่าง

ของการ์สูำร์วิจ่น่� พบว่ิา เกอ่บ 3 ใน 4 เปน็เหต์ผุ่ลิทางดา้นเศร์ษฐกจิ่ ท่�ยุงัต์อ้งหาร์ายุไดเ้พ่�อเลิ่�ยุงคร์อบคร์วัิหร์อ่

ต์นเอง (ร์้อยุลิะ 62.7) สู่งเสู่ยุเลิ่�ยุงดูบุต์ร์ (ร์้อยุลิะ 5.8) หร์่อม่หน่�สูินท่�ต์้องชำร์ะชดใช้ (ร์้อยุลิะ 4.3) ซ้�งในกลิุ่ม

น่�กล่ิาวิได้วิ่า เป็นกลุ่ิมแร์งงานสููงอายุุท่�ยุังคงต้์องทำงานด้วิยุสูาเหตุ์หร์่อเหตุ์ผ่ลิ “เชิงบังคับหร์่อไม่สูมัคร์ใจ่” 

(involuntary reasons) อยุ่างไร์ก็ต์าม จ่ากข้อมูลิก็พบวิ่า แร์งงานสููงอายุุท่�เป็นกลิุ่มต์ัวิอยุ่าง ปร์ะมาณั 1 ใน 

5 ให้เหต์ุผ่ลิสูำคัญของการ์ท่�ยุังคงทำงานอยุู่ มาจ่ากควิามต์้องการ์ใช้เวิลิาวิ่างให้เป็นปร์ะโยุชน์ (ร์้อยุลิะ 12.3)  

หร์่อ เพร์าะสูุขภาพของต์นเองยุังคงแข็งแร์งแลิะยุังคงม่แร์ง แลิะควิามสูามาร์ถในการ์ทำงาน (ร้์อยุลิะ 9.6)  

ซ้�งในกลุ่ิมน่�จั่ดได้เป็นกลิุ่มแร์งงานสููงอายุุท่�ทำงานด้วิยุสูาเหต์ุหร์่อเหต์ุผ่ลิจ่าก “ควิามสูมัคร์ใจ่” (voluntary 

reasons) ท่�ควิร์ได้ร์ับการ์สูนับสูนุนแลิะสู่งเสูร์ิมให้ม่สูัดสู่วินเพิ�มสููงข้�นในอนาคต์ 

 เม่�อสูอบถามเก่�ยุวิกับแผ่นการ์ทำงานในอนาคต์ ปร์ะมาณั 9 ใน 10 ของแร์งงานสููงอายุุ คาดวิ่าจ่ะ

ยุังคงทำงานต์่อไปเร่์�อยุ ๆ จ่นกวิ่าจ่ะทำงานไม่ไหวิ หร์่อ สูุขภาพแลิะกำลัิงไม่เอ่�ออำนวิยุ โดยุท่� ปร์ะมาณั  

1 ใน 5 ของกลิุม่ตั์วิอยุ่างแร์งงานสูงูอายุทุั�งหมด มค่วิามต้์องการ์ท่�จ่ะทำงานเพิ�มเติ์ม โดยุในกลิุม่น่�มค่่ามัธิ์ยุฐาน

ของจ่ำนวินชั�วิโมงทำงานท่�ต์อ้งการ์ทำเพิ�มเต์มิอยุูท่่� 8 ชั�วิโมง ต์อ่สัูปดาห ์ อยุ่างไร์กต็์าม ในกลุ่ิมตั์วิอยุา่งแร์งงาน

สููงอายุุท่�เก็บข้อมูลิทั�งหมด พบวิ่า สูัดสู่วินของผู่้ท่�ม่อาช่พเสูร์ิม หร์่ออาช่พร์องในปัจ่จุ่บันม่เพ่ยุงร์้อยุลิะ 11.5 

เท่านั�น

 ในร์อบ 12 เดอ่นท่�ผ่า่นมา ปร์ะมาณั 2 ใน 3 (ร้์อยุลิะ 67.0) ของกลิุม่ตั์วิอยุา่งแร์งงานสูงูอายุ ุร์ายุงาน

วิา่ปร์ะสูบปญัหาท่�เก่�ยุวิขอ้งกบัการ์ทำงานในดา้นต์า่งๆ ในสูดัสูว่ินท่�มากท่�สูดุถง้ร์อ้ยุลิะ 54.8 ของกลิุม่ต์วัิอยุา่ง

ทั�งหมดปร์ะสูบ “ปญัหาท่�เปน็ผ่ลิกร์ะทบจ่ากสูถานการ์ณัก์าร์แพร์ร่์ะบาดของโควิดิ-19” ลิำดบัถดัมา ปร์ะมาณั 

1 ใน 4 หร์่อร์้อยุลิะ 23.0 ปร์ะสูบ “ปัญหาการ์ขาดควิามต์่อเน่�องของงานท่�ทำ” อ่กร์้อยุลิะ 18.7 แลิะ 13.2 

ปร์ะสูบ “ปัญหาสุูขภาพ” แลิะ “ปัญหาท่�เก่�ยุวิข้องกับค่าต์อบแทนจ่ากการ์ทำงาน” ปัญหาในการ์ทำงานท่�

ปร์ะสูบโดยุแร์งงานสูงูอายุแุม้จ่ะเปน็สูดัสูว่ินท่�ไมสู่งูแต์ก่น็บัวิา่มค่วิามสูำคัญไดแ้ก ่งานหนัก ไม่สูามาร์ถลิาหยุดุ

หร์่อลิาพักผ่่อนได้ ปัญหาจ่ากการ์ทำงานไม่ต์ร์งเวิลิาต์ามท่�ควิร์จ่ะเป็น ปัญหาชั�วิโมงทำงานท่�มากเกินไป  

การ์ไม่ม่สูวิัสูดิการ์ ไม่ม่วิันหยุุด แลิะปัญหาท่�เกิดข้�นจ่ากผู่้ร์่วิมงาน
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ร์ูป 4.6 ปัญหาท่�ปร์ะสูบจ่ากการ์ทำงานในร์อบ 12 เด่อนของแร์งงานสููงอายุุ

ร์ูป 4.5 เหต์ุผ่ลิท่�สูำคัญท่�สูุดในการ์ทำงานของแร์งงานสููงอายุุ

ต์้องหารายุได้เล่�ยุงครอบครัวิหร้อต์นเอง
62.7%

ใช้เวิลาวิ่างให้เป็นประโยุชน์
ต์้องสู่งเสู่ยุบุต์ร

ม่หน่�สูิน
สูุขภาพแข็งแรง ยุังม่แรงทำงาน

12.3%5.8%

4.3% 9.6%

ช่วิยุงานกิจ่การของ 
บุต์รหร้อครอบครัวิ เหต์ุผ่ลอ้�นๆ

3.6% 1.7%

33.0%

54.8%

23.0%

18.7%

13.2%

2.2%
1.4% 1.2% 1.2% 1.0% 0.5% 0.2%

ไม่ม่ปัญหา

ปัญหาผ่ลกระทบจ่ากโควิิด-19

งานขาดควิามต์่อเน้�อง

ปัญหาสูุขภาพ

ค่าต์อบแทน

งานหนัก

ไม่สูามารถลาหยุุด 
หร้อลาพักร้อนได้

ทำง
านไ

ม่ต์
รง

เวิล
า

ไม่ม
่สูวิ

ัสูด
ิการ

ไม่ม
่วิัน

หยุ
ุด

ปัญ
หาผ่

ู้ร่วิ
มง

าน

ชั�วิ
โมง

ทำง
านม

ากเ
กิน

ไป
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4.3 

ร์ูป 4.7 ร์้อยุลิะของแร์งงานสููงอายุุ (60-64 ปี) ในกร์ุงเทพฯ ท่�ม่การ์เปลิ่�ยุนงานในช่วิงอายุุ 45-64 ปี

 เม่�อพิจ่าร์ณัาจ่ำแนกต์ามสูถานภาพควิามเป็นแร์งงานในร์ะบบแลิะแร์งงานนอกร์ะบบของแร์งงาน 

สููงอายุุ ณั จุ่ดเร์ิ�มต์้นท่�อายุุ 45 ปี พบวิ่า กลิุ่มต์ัวิอยุ่างท่�เป็นแร์งงานในร์ะบบ ม่สูัดสู่วินของการ์เปลิ่�ยุนแปลิง

ของลิกัษณัะงานหร์อ่อาชพ่ท่�ทำในชว่ิงอายุ ุ45 ปจี่นถง้อายุปุจั่จุ่บนั ท่�สููงชดัเจ่นกวิา่ กลุ่ิมต์วัิอยุ่างท่�เปน็แร์งงาน

นอกร์ะบบ โดยุเฉพาะ การ์เปลิ่�ยุนลิักษณัะงานหร์่ออาช่พท่�อายุุ 51 ปี 56 ปี แลิะ 61 ปีต์ามลิำดับ ขณัะท่�กลิุ่ม

ต์ัวิอยุ่างท่�เป็นแร์งงานนอกร์ะบบ ม่สูัดสู่วินการ์เปลิ่�ยุนลิักษณัะงานหร์่ออาช่พท่�ไม่แต์กต์่างกันมากนักในแต์่ลิะ

อายุุ แต์่ก็ม่สูัดสู่วินท่�สููงกวิ่าร์ายุอายุุอ่�นอยุู่บ้างในช่วิงอายุุ 51 ปี 55 ปี แลิะ 60 ปี 

0.2%
1.0%1.0% 1.2%

5.3%
6.0%

1.7%

2.2%

1.2%

3.6%

5.0%

1.7%

3.8%

1.7%

8.4%

11.0%

0.2%

3.0%

1.9%

อายุุ
46 5450 5847 5551 59 6248 5652 60 6349 5753 61 64

การเปล่�ยุนงานหร้ออาช่พรายุอายุุในช่วิงอายุุ 45-64 ปี

 ในสู่วินน่� เป็นการ์นำเสูนอผ่ลิการ์วิิเคร์าะห์ข้อมูลิท่�ได้จ่ากแบบสูอบถามซ้�งเป็นข้อคำถามเก่�ยุวิกับ

สูภาพการ์ทำงานของแร์งงานสููงอายุุ 60-64 ปี ท่�เป็นกลิุ่มต์ัวิอยุ่าง ต์ั�งแต์่อายุุ 45 ปี จ่นถ้งปัจ่จุ่บัน ปร์ะกอบ

ดว้ิยุ ขอ้คำถามในเร์่�องอาชพ่หร์อ่ลิกัษณัะงาน สูถานภาพแลิะภาคเศร์ษฐกจิ่ของการ์ทำงาน สูถานภาพแร์งงาน

ในร์ะบบแลิะแร์งงานนอกร์ะบบ ลิักษณัะสูถานท่�ทำงาน จ่ำนวินชั�วิโมงทำงาน ร์วิมถ้งร์ายุได้ค่าจ่้างแลิะ 

ค่าต์อบแทนท่�ได้ร์ับจ่ากการ์ทำงาน เป็นร์ายุอายุุ ต์ั�งแต์่อายุุ 45 ปี ถ้ง อายุุท่�สููงท่�สูุดของกลิุ่มต์ัวิอยุ่างท่� 64 ปี

 ในภาพร์วิม พิจ่าร์ณัาจ่ากสูัดสู่วิน หร์่อร์้อยุลิะของกลิุ่มต์ัวิอยุ่างแร์งงานสููงอายุุท่�ม่การ์เปลิ่�ยุนแปลิง

การ์ทำงานในแต์่ลิะร์ายุอายุุ ในช่วิงอายุุ 45-64 ปี พบวิ่า 3 ช่วิงอายุุท่�ม่สูัดสู่วินการ์เปลิ่�ยุนแปลิงของลิักษณัะ

งานหร์่ออาช่พของแร์งงานสููงอายุุ สููงค่อนข้างชัดเจ่น ปร์ะกอบด้วิยุ อายุุ 60-61 ปี อายุุ 50-51 ปี แลิะท่�อายุุ 

55-56 ปี ต์ามลิำดับ ช่�ให้เห็นว่ิา การ์เปล่ิ�ยุนสูภาพการ์ทำงานของแร์งงานสููงอายุุไทยุ (ซ้�งปัจ่จุ่บันม่อายุุ  

60 - 64 ปี) เร์ิ�มเกิดข้�นชัดเจ่นต์ั�งแต์่ในช่วิงอายุุ 50-51 ปี โดยุม่สูัดสู่วินของการ์เปลิ่�ยุนงานท่�สููงกวิ่าในช่วิงอายุุ 

55-56 ปี ด้วิยุซ�ำ แม้สูัดสู่วินของผู่้ท่�ม่การ์เปลิ่�ยุนแปลิงการ์ทำงานหร์่อลิักษณัะงานท่�ทำจ่ะสููงมากท่�สูุดในช่วิง

อายุุ 60-61 ปี ซ้�งเป็นอายุุของการ์เข้าสูู่การ์เป็นผู่้สููงอายุุอยุ่างเป็นทางการ์ ต์ามนิยุามผู่้สููงอายุุท่�ใช่ในปัจ่จุ่บัน

ของปร์ะเทศไทยุ 
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ร์ูป 4.8 ร์้อยุลิะของแร์งงานสููงอายุุ (60-64 ปี) ในกร์ุงเทพฯ ท่�ม่การ์เปลิ่�ยุนงานในช่วิงอายุุ 45-64 ปี  

จ่ำแนกต์ามสูถานภาพแร์งงานเม่�ออายุุ 45 ปี

 จ่ากการ์สูำร์วิจ่ ม่แร์งงานสููงอายุุ 60-64 ปี จ่ำนวินหน้�งเช่นกันท่�ร์ายุงานวิ่าม่สูถานภาพเป็นผู่้ท่�อยุู่

นอกกำลิังแร์งงาน (ไม่ได้ทำงาน หร์่อไม่ม่งานทำ) ในบางช่วิงอายุุ ร์ะหวิ่างอายุุ 45-64 ปี โดยุพบวิ่า สูาเหต์ุท่�

สูำคัญของการ์หยุุดทำงานหร์่อไม่ได้ทำงานในช่วิงเวิลิานั�น โดยุสู่วินใหญ่มากท่�สูุด มาจ่ากเหต์ุผ่ลิท่�ต์้อง "ดูแลิ

สูมาชกิคนอ่�นในคร์วัิเร์อ่น" ในลิำดับถดัมา เป็นสูาเหต์จุ่ากปญัหาสุูขภาพ หร์อ่ "การ์เจ็่บป่วิยุ" สูาเหต์จุ่ากควิาม 

"ต์้องการ์พักผ่่อน"  แลิะสู่วินหน้�งจ่ากสูาเหต์ุการ์ "ไม่ม่งานทำหร์่อหางานทำไม่ได้" ต์ามลิำดับ
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4.4 

 สูำหร์ับสู่วินน่� “การ์เปลิ่�ยุนผ่่านสูภาพการ์ทำงาน” หมายุถ้ง การ์เปลิ่�ยุนแปลิงของสูภาพการ์ทำงาน 

ในเร์่�องลิักษณัะงานหร์่ออาช่พ สูถานภาพการ์ทำงาน ภาคเศร์ษฐกิจ่ ชั�วิโมงการ์ทำงาน ร์ายุได้เฉลิ่�ยุ แลิะ

สูถานภาพแร์งงานในร์ะบบ/นอกร์ะบบ ของแร์งงานสููงอายุุ (60-64 ปี) ต์ั�งแต์่ในช่วิงอายุุ 45 ปี จ่นถ้งช่วิงเวิลิา

การ์สูำร์วิจ่

 เก่�ยุวิกับลิักษณัะงานหร์่อกลิุ่มอาช่พของการ์ทำงานในช่วิงอายุุ 45-64 ปี พบว่ิา ณั ท่�อายุุ 45 ปี  

ในสูัดสู่วินมากท่�สูุด ปร์ะมาณั 1 ใน 3 (ร์้อยุลิะ 34.2) เป็นการ์ทำงานในลิักษณัะงานหร์่ออาช่พท่�เป็น “ลิูกจ่้าง

พ่�นฐาน” ในลิำดบัถัดมา เปน็การ์ทำงานในลิกัษณั “ขายุของ หร์อ่จ่ำหนา่ยุสูนิค้า” (ร์อ้ยุลิะ 21.8) แลิะ “ร์บัจ่า้ง 

หร์่อร์ับจ่้างทั�วิไป” (ร์้อยุลิะ 18.9) ต์ามลิำดับ ปร์ะมาณัร์้อยุลิะ 10 เป็นการ์ทำงานในลิักษณัะ “งานฝีีม่อ งาน

เคร่์�องจ่ักร์ แลิะการ์ปร์ะกอบ” นอกจ่ากนั�น ในสัูดสู่วินแต่์ลิะกลุ่ิมท่�ไม่ถ้งร้์อยุลิะ 5 เป็นการ์ทำงานในร์ะดับ 

ผู่้จ่ัดการ์ ผู้่บัญญัต์ิกฎหมายุ หร์่อปร์ะกอบวิิชาช่พด้านต์่างๆ งานบร์ิหาร์จ่ัดการ์ธิ์ุร์กิจ่สู่วินต์ัวิหร์่อคร์อบคร์ัวิ  

แลิะม่สู่วินหน้�งท่�ไม่ได้ทำงาน

 โดยุต์ลิอดในช่วิงอายุุท่�เพิ�มข้�นต์ั�งแต์่ 45 ปี จ่นถ้งอายุุ 60 ปี แลิะอายุุมากกวิ่า 60 ปี พบวิ่า สูัดสู่วิน

ของการ์ทำงานในลิกัษณัะงานหร์อ่กลิุม่อาชพ่ท่�เปน็ลิกูจ่า้งงานพ่�นฐาน มแ่นวิโนม้ท่�ลิดลิงต์อ่เน่�อง (เปน็ท่�สูดัสูว่ิน

ร์้อยุลิะ 21.7 ท่�อายุุ 60 ปี แลิะร์้อยุลิะ 16.7 ท่�อายุุ 64 ปี) ขณัะท่�สูัดสู่วินของการ์ทำงานในลิักษณัะ ขายุของ

หร์่อจ่ำหน่ายุสูินค้า แลิะ ร์ับจ่้างหร์่อร์ับจ่้างทั�วิไป ม่แนวิโน้มเพิ�มข้�นต์่อเน่�องทดแทนกัน (โดยุสูัดสู่วินของงาน

ขายุของ หร์อ่จ่ำหนา่ยุสูนิคา้เพิ�มข้�นเปน็ร์อ้ยุลิะ 29.0 ท่�อายุ ุ60 ป ีแลิะร์อ้ยุลิะ 37.0 ท่�อายุ ุ64 ป ีขณัะท่�สัูดสูว่ิน

ของงานร์ับจ่้าง หร์่อร์ับจ่้างทั�วิไป เพิ�มข้�นเป็นร์้อยุลิะ 28.0 ท่�อายุุ 60 ปีแลิะร์้อยุลิะ 32.4 ท่�อายุุ 64 ปี  

ต์ามลิำดับ) สูำหรั์บการ์ทำงานในลัิกษณัะหร์อ่กลิุม่อาช่พอ่�นๆ พบว่ิา สูว่ินใหญ่มแ่นวิโน้มลิดลิงเช่นเดยุ่วิกับการ์

ทำงานในลิักษณัะการ์เป็นลิูกจ่้างงานพ่�นฐาน 

 จ่ากข้อมูลิข้างต้์น สูะท้อนให้เห็นว่ิา โอกาสูในการ์ทำงานในสูถานภาพลูิกจ้่างท่�ได้ร์ับการ์จ้่างงาน  

ม่นายุจ่้างหร์่อเป็นแร์งงานท่�ม่การ์ทำงานในสูถานปร์ะกอบการ์ ม่แนวิโน้มลิดลิง หร์่อแปร์ผ่กผ่ันกับอายุุท่�เพิ�ม

สููงข้�นของแร์งงานในช่วิงอายุุ 45-64 ปี ซ้�งทำให้แร์งงานในช่วิงอายุุดังกลิ่าวิน่� สู่วินหน้�งต์้องม่การ์ปร์ับต์ัวิหร์่อ

เปลิ่�ยุนแปลิงของสูภาพการ์ทำงานออกมาเป็นการ์ทำงานในลิักษณัะของงานสู่วินต์ัวิ (หร์่อการ์ปร์ะกอบธิ์ุร์กิจ่

สู่วินต์ัวิ) โดยุเฉพาะ งานขายุของหร์่อจ่ำหน่ายุสูินค้า แลิะงานร์ับจ่้างหร์่อร์ับจ่้างทั�วิไป เป็นสูัดสู่วินท่�เพิ�มสููงข้�น 

ซ้�งสู่วินใหญ่การ์ทำงานใน 2 ลิักษณัะงานน่�ท่�เพิ�มข้�น ม่แนวิโน้มเป็นการ์ทำงานในภาคเศร์ษฐกิจ่นอกร์ะบบ 

มากกวิ่าภาคเศร์ษฐกิจ่ในร์ะบบ  

การเปล่�ยุนผ่่านสูภาพการทำงานของแรงงานสููงอายุุ ในช่วิงอายุุ 45-64 ปี
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ร์ูป 4.10 ลิักษณัะงานหร์่อกลิุ่มอาช่พในช่วิงอายุุ 45-64 ปี ของแร์งงานสููงอายุุ (60-64 ปี) ในกร์ุงเทพฯ

 ข้อมลูิการ์เปล่ิ�ยุนสูภาพการ์ทำงานเก่�ยุวิกับลัิกษณัะงานแลิะอาช่พของแร์งงานสููงอายุทุ่�กล่ิาวิไปข้าง

ต์้น สูอดคลิ้องกับผ่ลิการ์วิิเคร์าะห์การ์เปลิ่�ยุนแปลิงของสูถานภาพการ์ทำงานในช่วิงอายุุ 45-64 ปี ท่�พบวิ่า ณั 

จ่ดุเร์ิ�มต์น้ท่�อายุ ุ45 ป ีแร์งงานในสูดัสู่วินมากท่�สูดุ ร์อ้ยุลิะ 40.7 มสู่ถานภาพการ์ทำงานเปน็ “ลิกูจ่า้งเอกชน” 

โดยุสูัดสู่วินน่�ลิดลิงต์่อเน่�องต์ามอายุุท่�เพิ�มข้�น เป็นร์้อยุลิะ 27.0 ท่�อายุุ 60 ปี ของแร์งงาน แลิะร์้อยุลิะ 22.2 

ท่�อายุุ 64 ปี ซ้�งต์ร์งข้ามกับสูัดสู่วินของแร์งงานท่�ม่สูถานภาพการ์ทำงานเป็น “ปร์ะกอบธิ์ุร์กิจ่สู่วินต์ัวิโดยุไม่ม่

ลิูกจ่้าง” ท่�คิดเป็นสูัดสู่วินมากเป็นอันดับ 2 ของแร์งงานท่�อายุุ 45 ปี (ร์้อยุลิะ 31.3) แลิะสูัดสู่วินน่�เพิ�มข้�นต์าม

อายุุท่�เพิ�มข้�นของแร์งงานเป็นร์้อยุลิะ 44.3 แลิะ 48.1 ท่�อายุุ 60 ปีแลิะ 64 ปี ต์ามลิำดับ เช่นเด่ยุวิกับสูัดสู่วิน

ของผู่้ท่�ม่สูถานภาพการ์ทำงานเป็น “ผู่้ร์ับจ่้างทำงานหลิายุเจ่้า” ท่�พบวิ่าม่แนวิโน้มเพิ�มข้�นต์ามอายุุท่�เพิ�มข้�น

ของแร์งงานด้วิยุเช่นกัน 
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ร์ูป 4.11 สูถานภาพการ์ทำงานในช่วิงอายุุ 45-64 ปี ของแร์งงานสููงอายุุ (60-64 ปี) ในกร์ุงเทพฯ

 สูำหร์ับชั�วิโมงการ์ทำงานต์่อสูัปดาห์ในช่วิงอายุุ 45-64 ปี  พิจ่าร์ณัาจ่ากค่ามัธิ์ยุฐาน พบวิ่า ค่อนข้าง

คงท่�ไม่เปล่ิ�ยุนแปลิงท่� 48 ชั�วิโมงต่์อสัูปดาห์สูำหรั์บการ์ทำงานในช่วิงอายุุ 45-60 ปี แต่์หลัิงจ่ากนั�นในช่วิง 

อายุุ 61 ปี เป็นต์้นไป ชั�วิโมงการ์ทำงานต์่อสูัปดาห์ม่แนวิโน้มลิดลิงต์่อเน่�อง เป็นท่� 40 ชั�วิโมงต์่อสูัปดาห์ ท่�อายุุ 

64 ปี 

 สูำหร์ับร์ายุได้หร์่อค่าต์อบแทนจ่ากการ์ทำงานในช่วิงอายุุ 45-64 ปี พิจ่าร์ณัาจ่ากค่ามัธิ์ยุฐาน พบวิ่า 

คงท่�อยุูใ่นร์ะดับ 10,000 ต์อ่เดอ่น ในช่วิงอายุ ุ45-53 ป ีแลิะเร์ิ�มลิดลิงหลัิงจ่ากนั�นต่์อเน่�องต์ามอายุขุองแร์งงาน

ท่�เพิ�มข้�นเป็น 8,500 บาทต์่อเด่อน ท่�อายุุ 60 ปี แลิะ 6,000 บาทต์่อเด่อน ท่�อายุุ 64 ปี ต์ามลิำดับ 

นายุจ่้าง

อ้�นๆ (ช่วิยุธิ์ุรกิจ่ครัวิเร้อน สูมาชิกการรวิมกลุ่ม)ประกอบธิ์ุรกิจ่สู่วินต์ัวิโดยุไม่ม่ลูกจ่้าง

ลูกจ่้างรัฐบาล/รัฐวิิสูาหกิจ่

ลูกจ่้างเอกชน

ผู่้รับจ่้างทำงานหลายุเจ่้า

ไม่ได้ทำงาน
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ร์ูป 4.13 ร์ายุได้จ่ากการ์ทำงาน ในช่วิงอายุุ 45-64 ปี ของแร์งงานสููงอายุุ (60-64 ปี) ในกร์ุงเทพฯ

อายุุ
4645 5450 5847 5551 59 6248 5652 60 6349 5753 61 64
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ร์ูป 4.12 ชั�วิโมงการ์ทำงานต์่อสูัปดาห์ ในช่วิงอายุุ 45-64 ปี ของแร์งงานสููงอายุุ (60-64 ปี) ในกร์ุงเทพฯ

อายุุ
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4.5 

ร์ูป 4.14 สูถานภาพแร์งงานในร์ะบบแลิะแร์งงานนอกร์ะบบ ของแร์งงานสููงอายุุในช่วิงอายุุ 45-64 ปี

อายุุ
4645 5450 5847 5551 59 6248 5652 60 6349 5753 61 64
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การเปล่�ยุนผ่่านสูถานภาพแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบในช่วิงอายุุ 
45-64 ปี

 สู่วินน่�เปน็การ์วิเิคร์าะหแ์นวิโนม้การ์เปลิ่�ยุนแปลิงของสูดัสูว่ินแร์งงานสูงูอายุ ุจ่ำแนกต์ามสูถานภาพ

แร์งงานในร์ะบบแลิะแร์งงานนอกร์ะบบ ร์ายุอายุุ ต์ั�งแต่์อายุุ 45 ปี จ่นถ้ง อายุุปัจ่จุ่บันของแร์งงานสููงอายุุ  

เพ่�อสูะทอ้นใหเ้หน็การ์เปลิ่�ยุนผ่า่นของสูถานภาพควิามเปน็แร์งงานในร์ะบบแลิะแร์งงานนอกร์ะบบในชว่ิงอายุุ

ดังกลิ่าวิ 

 ภายุใต์้เกณัฑู์การ์จ่ำกัดควิามแร์งงานในร์ะบบแลิะแร์งงานนอกร์ะบบต์ามแนวิทางขององค์การ์

แร์งงานร์ะหว่ิางปร์ะเทศ ท่�พจิ่าร์ณัาจ่าก “สูถานภาพการ์ทำงาน” ควิบคูกั่บ “ลัิกษณัะของสูถานปร์ะกอบการ์” 

แลิะ “การ์ได้ร์ับการ์คุ้มคร์องการ์ทำงานจ่ากร์ะบบปร์ะกันสัูงคม” ของผู้่ท่�ม่สูถานภาพการ์ทำงานเป็นลูิกจ่้าง 

พบวิ่า ท่�อายุุ 45 ปี กลิุ่มต์ัวิอยุ่างแร์งงานสููงอายุุ (ปัจ่จุ่บันอายุุ 60-64 ปี ) ม่สูัดสู่วินท่�เป็นแร์งงานนอกร์ะบบ

อยุู่ท่�ร์้อยุลิะ 55.7 แลิะ แร์งงานในร์ะบบอยุู่ท่�ร์้อยุลิะ 39.7 (ท่�เหลิ่อ เป็นกลิุ่มแร์งงานท่�ไม่ได้ทำงาน ณั อายุุนั�น) 

โดยุสูัดสู่วินของแร์งงานท่�เป็นแร์งงานนอกร์ะบบ ม่แนวิโน้มเพิ�มสููงข้�นต์่อเน่�องต์ามอายุุของแร์งงานท่�เพิ�มข้�น 

ต์ร์งกนัขา้มกบัสูดัสูว่ินแร์งงานในร์ะบบท่�ลิดลิงต์อ่เน่�องผ่กผ่นักนั โดยุสูดัสูว่ินแร์งงานนอกร์ะบบเพิ�มข้�นเปน็ร์อ้ยุ

ลิะ 78.7 ขณัะท่�สูัดสู่วินแร์งงานในร์ะบบลิดลิงเป็นร์้อยุลิะ 20.4 ในกลิุ่มแร์งงานสููงอายุุท่�ม่อายุุ 64 ปี ปร์ะเด็น

ข้อสูังเกต์ท่�น่าสูนใจ่ ค่อ การ์เพิ�มข้�นของสัูดสู่วินแร์งงานนอกร์ะบบ (แลิะการ์ลิดลิงของแร์งงานในร์ะบบ)  

ค่อนข้างชัดเจ่นท่�อายุุ 49-51 ปี อายุุ 55-56 ปี แลิะ อายุุ 60-61 ปี ต์ามลิำดับ ซ้�งสูอดคลิ้องกับผ่ลิการ์วิิเคร์าะห์

ท่�พบวิ่าแร์งงานสููงอายุุม่สูัดสู่วินของผู่้ท่�ม่การ์เปล่ิ�ยุนแปลิงลิักษณัะงานหร์่ออาช่พในการ์ทำงานในช่วิงอายุุ 

ดังกลิ่าวิด้วิยุเช่นกัน
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 เม่�อนำสูถานภาพการ์เปน็แร์งงานในร์ะบบหร์อ่แร์งงานนอกร์ะบบ ต์ลิอดช่วิงอายุตุ์ั�งแต์ ่45 ป ีจ่นถง้

ปจั่จ่บุนัมาพจิ่าร์ณัา โดยุจ่ำแนกกลิุม่ต์วัิอยุา่งแร์งงานสูงูอายุอุอกเปน็ 3 กลิุม่ ไดแ้ก ่หน้�ง แร์งงานสูงูอายุทุ่�เปน็

แร์งงานในร์ะบบมาโดยุต์ลิอดต์ั�งแต์อ่ายุ ุ45 ป ีสูอง แร์งงานสูงูอายุทุ่�เปน็แร์งงานนอกร์ะบบมาโดยุต์ลิอด แลิะ 

สูาม แร์งงานสููงอายุุท่�เคยุเป็นแร์งงานในร์ะบบมาในช่วิงเวิลิาหน้�ง โดยุม่การ์เปล่ิ�ยุนสูภาพหลัิงจ่ากนั�นเป็น

แร์งงานนอกร์ะบบในปัจ่จุ่บัน (หมายุเหตุ์ จ่ากการ์วิิเคร์าะห์ข้อมูลิไม่พบว่ิาม่กลิุ่มแร์งงานสููงอายุุท่�เคยุเป็น

แร์งงานนอกร์ะบบมาก่อนแล้ิวิหลิังจ่ากนั�นเปลิ่�ยุนแปลิงสูถานภาพเป็นแร์งงานในร์ะบบในปัจ่จุ่บัน) ผ่ลิการ์

วิิเคร์าะห์ข้อมูลิ พบวิ่า แร์งงานสููงอายุุในสูัดสู่วินมากท่�สูุด ปร์ะมาณัคร์้�งหน้�ง (ร์้อยุลิะ 49.0) ของกลิุ่มต์ัวิอยุ่าง

ทั�งหมด เป็นกลิุ่มท่�ม่สูถานภาพเป็นแร์งงานนอกร์ะบบมาโดยุต์ลิอดต์ั�งแต์่อายุุ 45 ปี ม่เพ่ยุงไม่ถ้ง 1 ใน 3  

(ร้์อยุลิะ 29.7) ท่�มสู่ถานภาพเปน็แร์งงานในร์ะบบมาโดยุต์ลิอด แลิะท่�เหล่ิออก่ปร์ะมาณั 1 ใน 5 (ร์อ้ยุลิะ 21.3) 

ม่สูถานภาพเคยุเป็นแร์งงานในร์ะบบมาก่อนเปลิ่�ยุนเป็นสูถานภาพแร์งงานนอกร์ะบบในปัจ่จุ่บัน ซ้�งหากร์วิม

แร์งงานสููงอายุุ 2 กลิุ่มหลิังน่�เข้าด้วิยุกัน ทำให้กลิ่าวิได้วิ่า คร์้�งหน้�งของแร์งงานสููงอายุุท่�เป็นกลิุ่มต์ัวิอยุ่างใน

การ์สูำร์วิจ่น่� เคยุเป็น (หร์่อยุังคงเป็น) แร์งงานท่�ม่สูถานภาพเป็นแร์งงานในร์ะบบ

ร์ูป 4.15 สูถานภาพแร์งงานของแร์งงานสููงอายุุ (60-64 ปี) ในกร์ุงเทพฯ ในช่วิงอายุุ 45-64 ปี

 เม่�อพิจ่าร์ณัาจ่ำแนกต์ามเพศ พบวิ่า ต์ลิอดช่วิงเวิลิาของการ์ทำงานในช่วิงอายุุ 45 ปี จ่นถ้ง อายุุ

ปจั่จ่บุนั แร์งงานสูงูอายุเุพศหญงิ มสู่ดัสูว่ินท่�เปน็แร์งงานนอกร์ะบบสูงูกวิา่แร์งงานสูงูอายุเุพศชายุมาโดยุต์ลิอด 

(ร์้อยุลิะ 62 เท่ยุบกับร์้อยุลิะ 49.1 ท่�อายุุ 45 ปี ต์ามลิำดับ แลิะร์้อยุลิะ 73.9 กับร์้อยุลิะ 62.1 ท่�อายุุ 60  

ต์ามลิำดับ) จ่ำแนกต์ามร์ะดับการ์ศก้ษาสูงูสุูด แร์งงานท่�จ่บการ์ศก้ษาร์ะดับปร์ะถมศก้ษาหร์อ่ต์�ำกว่ิา มสัู่ดสูว่ิน

ท่�เป็นแร์งงานนอกร์ะบบสููงท่�สูุด เม่�อเปร์่ยุบเท่ยุบกับแร์งงานท่�จ่บการ์ศ้กษาร์ะดับมัธิ์ยุมศ้กษา โดยุเฉพาะใน

ช่วิงอายุุ 45 ปี ถ้งอายุุ 50 ปีต์้นๆ ขณัะท่� แร์งงานท่�จ่บการ์ศ้กษาในร์ะดับสููงกวิ่ามัธิ์ยุมศ้กษา ม่สูัดสู่วินท่�เป็น

แร์งงานนอกร์ะบบต์�ำท่�สูุด แลิะต์�ำกวิ่าแร์งงานท่�จ่บการ์ศ้กษามัธิ์ยุมศ้กษาอยุ่างชัดเจ่น 

แรงงานในระบบเปล่�ยุนเป็นนอกระบบ

แรงงานในระบบโดยุต์ลอด

แรงงานนอกระบบโดยุต์ลอด

29.7%

21.3%

49.0%
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 เม่�อจ่ำแนกแร์งงานสููงอายุุออกเป็น 3 กลุ่ิมต์ามสูถานภาพแร์งงานในร์ะบบหร์่อแร์งงานนอกร์ะบบ

ต์ลิอดชว่ิงอายุ ุ45 ป ีจ่นถ้งอายุปุจั่จุ่บนั พบวิา่ แร์งงานสูงูอายุชุายุมสู่ดัสูว่ินท่�เปน็ แร์งงานในร์ะบบมาโดยุต์ลิอด 

(ร์้อยุลิะ 30.8) หร์่อ เป็นแร์งงานนอกร์ะบบท่�เคยุอยุู่ในร์ะบบมาก่อนในบางช่วิงเวิลิา (ร์้อยุลิะ 26.6) ท่�สููงกวิ่า

แร์งงานสููงอายุุหญิง (ร์้อยุลิะ 28.9 แลิะ 17.7 ต์ามลิำดับ) โดยุแร์งงานสููงอายุุหญิง ม่สูัดสู่วินท่�เป็นแร์งงานนอก

ร์ะบบมาโดยุต์ลิอดต์ั�งแต์่อายุุ 45 ปี ในสูัดสู่วินท่�สููงกวิ่าแร์งงานสููงอายุุชายุ (ร์้อยุลิะ 53.4 ในแร์งงานสููงอายุุ

หญิง แลิะร์้อยุลิะ 42.6 ในแร์งงานสููงอายุุชายุ ต์ามลิำดับ) เช่นเด่ยุวิกัน เม่�อพิจ่าร์ณัาต์ามร์ะดับการ์ศ้กษาพบ

วิ่า แร์งงานสููงอายุุท่�ม่การ์ศ้กษาสููงกวิ่ามัธิ์ยุมศ้กษา เก่อบคร์้�งหน้�ง (ร์้อยุลิะ 48.7) เป็นกลิุ่มท่�ม่สูถานภาพเป็น

แร์งงานในร์ะบบมาโดยุต์ลิอด แลิะอ่กปร์ะมาณั 1 ใน 4 เป็นแร์งงานนอกร์ะบบท่�เคยุม่สูถานภาพเป็นแร์งงาน

ในร์ะบบมากอ่น โดยุทั�ง 2 กลิุม่น่�คดิเปน็สูดัสูว่ินท่�สูงูกวิา่เม่�อเปร์ยุ่บเทยุ่บในกลิุม่แร์งงานสูงูอายุทุ่�จ่บการ์ศก้ษา

ร์ะดับ มัธิ์ยุมศ้กษา ร์ะดับปร์ะถมศ้กษาหร่์อต์�ำกวิ่า อยุ่างชัดเจ่น ทำให้พอจ่ะสูร์ุปได้วิ่า สูถานภาพการ์เป็น

แร์งงานในร์ะบบม่แนวิโน้มม่ควิามสูัมพันธิ์์กับปัจ่จ่ัยุเพศแลิะร์ะดับการ์ศ้กษาของแร์งงานสููงอายุุ 

ร์ูป 4.16 ร์้อยุลิะแร์งงานนอกร์ะบบในแต์่ช่วิงอายุุ 45-64 ปี ของแร์งงานสููงอายุุ (60-64 ปี) ในกร์ุงเทพฯ  

จ่ำแนกต์ามเพศแลิะร์ะดับการ์ศ้กษา

อายุุ
4645 5450 5847 5551 59 6248 5652 60 6349 5753 61 64

หญิง
ชายุ

 (ก) จ่ำแนกต์ามเพศ

(ข) จ่ำแนกต์ามร์ะดับการ์ศ้กษา

อายุุ
4645 5450 5847 5551 59 6248 5652 60 6349 5753 61 64

สููงกวิ่ามัธิ์ยุมศึกษามัธิ์ยุมศึกษาประถมศึกษาหร้อต์�ำกวิ่า

80%
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70%
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50%

ร้อยุละ (%)
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ร้อยุละ (%)



92

ร์ูป 4.17 สูถานภาพแร์งงานของแร์งงานสููงอายุุ (60-64 ปี) ในกร์ุงเทพฯ ในช่วิงอายุุ 45-64 ปี  

จ่ำแนกต์ามเพศแลิะร์ะดับการ์ศ้กษา

 เก่�ยุวิกับแหลิ่งร์ายุได้แลิะร์ายุร์ับของแร์งงานสููงอายุุ ซ้�งปร์ะกอบไปด้วิยุ ร์ายุได้จ่ากการ์ทำงาน  

ร์ายุได้จ่ากทร์ัพย์ุสูินหร์่อสิูนทร์ัพย์ุเงินออมท่�ม่ ร์ายุร์ับจ่ากเงินบำเหน็จ่ หร์่อบำนาญ ร์วิมถ้ง สูิทธิ์ิปร์ะโยุชน์

กร์ณั่ชร์าภาพจ่ากร์ะบบปร์ะกันสูังคม การ์เก่�อหนุนจ่ากลิูกหลิานแลิะญาต์ิในคร์อบคร์ัวิ หร์่อ นอกคร์อบคร์ัวิ  

ร์วิมถ้ง เงินโอนช่วิยุเหลิ่อในรู์ปแบบสูวัิสูดิการ์ภาครั์ฐ เช่น เบ่�ยุยัุงช่พผู่้สููงอายุุ เบ่�ยุผู่้พิการ์ สูวิัสูดิการ์ผู่้ม ่

ร์ายุได้น้อยุ หร์่อเงินช่วิยุเหลิ่อจ่ากบัต์ร์สูวิัสูดิการ์แห่งร์ัฐ แลิะสูวิัสูดิการ์ท่�ได้ร์ับจ่ากภาคร์ัฐในช่วิงการ์แพร์่

ร์ะบาดของโควิิด-19

 ในภาพร์วิมของกลิุ่มต์ัวิอยุ่างแร์งงานสููงอายุุ 60-64 ปี จ่ำนวิน 418 คน พบวิ่า ร์ะดับร์ายุได้ หร์่อ

ร์ายุรั์บร์วิมต์่อเด่อนจ่ากทุกแหลิ่งร์ายุได้ของแร์งงานสููงอายุุ พิจ่าร์ณัาจ่ากค่ามัธิ์ยุฐาน ม่มูลิค่าอยุู่ท่� 10,433 

บาทต์่อเด่อน โดยุท่�กลิุ่มต์ัวิอยุ่างทั�งหมด (ร์้อยุลิะ 100) ม่ร์ายุได้จ่ากการ์ทำงาน ท่� 8,000 บาทต์่อเด่อน 

(พิจ่าร์ณัาจ่ากค่ามัธิ์ยุฐาน)  ในสัูดสู่วินท่�มากเป็นลิำดับถัดมาท่�ร์้อยุลิะ 89.2 ได้ร์ับเบ่�ยุยัุงช่พผู้่สููงอายุุท่�  

600 บาทต์อ่เดอ่น ร์อ้ยุลิะ 72.6 ของกลิุม่ต์วัิอยุา่ง ไดร้์บัสูวิสัูดกิาร์ภาคร์ฐัชว่ิงสูถานการ์ณัก์าร์แพร์ร่์ะบาดของ

โควิิด-19 ท่� 833 บาทต์่อเด่อน ร์้อยุลิะ 42.7 ได้ร์ับเงินช่วิยุเหลิ่อโคร์งการ์บัต์ร์สูวิัสูดิการ์แห่งร์ัฐท่� 300 บาท

ต์่อเด่อน ปร์ะมาณั 1 ใน 3 ท่�ร์้อยุลิะ 36.0 ม่ร์ายุร์ับท่�เป็นการ์เก่�อหนุนจ่ากลิูกหลิานหร์่อญาต์ิในคร์อบคร์ัวิท่� 

2,000 บาทต่์อเดอ่น สูำหรั์บเงินบำเหน็จ่ บำนาญ  หร์อ่สิูทธิิ์ปร์ะโยุชน์กร์ณัช่ร์าภาพภายุใต้์ร์ะบบปร์ะกันสัูงคม 

ม่แร์งงานสููงอายุุท่�ม่ร์ายุได้จ่ากสู่วินน่�เพ่ยุงร้์อยุลิะ 6.6 โดยุม่ค่ามัธิ์ยุฐานของร์ายุรั์บต์่อเด่อนท่� 3,000 บาท  

ในสู่วินของร์ายุได้ท่�มาจ่ากทร์ัพยุ์สูิน หร์่อสูินทร์ัพยุ์เงินออมของต์นเองนั�น ม่กลิุ่มต์ัวิอยุ่างท่�ม่ร์ายุได้จ่ากสู่วินน่�

เพ่ยุงร์้อยุลิะ 3.9 ท่�ปร์ะมาณั 4,000 บาทต์่อเด่อน

เพศ

หญิง ชายุ

17.7% 26.6%

28.9% 30.8%

53.4% 42.6%

สููงกวิ่ามัธิ์ยุมศึกษา

ระดับการศึกษา

มัธิ์ยุมศึกษา ประถมศึกษาหร้อต์�ำกวิ่า

25.6% 25.2% 19.0%

53.5%46.6%25.6%

48.7% 28.2% 27.5%

100%

60%

80%

20%

0

40%

แรงงานในระบบโดยุต์ลอด แรงงานนอกระบบโดยุต์ลอด แรงงานในระบบเปล่�ยุนเป็นนอกระบบ

ร้อยุละ (%)
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 หากพิจ่าร์ณัาจ่ำแนกต์ามสูถานภาพแร์งงานในร์ะบบแลิะแร์งงานนอกร์ะบบของแร์งงานสููงอายุุใน

ปัจ่จุ่บัน พบวิ่า แร์งงานสููงอายุุท่�ม่สูถานภาพเป็น "แร์งงานในร์ะบบ" ม่ร์ายุร์ับร์วิมต์่อเด่อน ท่�สููงกวิ่า “แร์งงาน

นอกร์ะบบ” โดยุเฉพาะ ร์ายุร์ับท่�เป็นร์ายุได้ท่�มาจ่ากการ์ทำงาน อยุ่างไร์ก็ต์าม ในกลิุ่มแร์งงานสููงอายุุท่�เป็น

แร์งงานนอกร์ะบบ แลิะม่ร์ายุได้จ่ากทร์ัพยุ์สูิน หร์่อสูินทร์ัพยุ์เงินออมของต์นเอง แลิะร์ายุได้จ่ากเงินบำเหน็จ่

บำนาญ หร์อ่สูทิธิ์ปิร์ะโยุชนก์ร์ณัช่ร์าภาพจ่ากร์ะบบปร์ะกนัสัูงคม (ซ้�งไมใ่ช่แร์งงานทกุคนท่�มร่์ายุได ้หร์อ่ร์ายุร์บั

จ่ากสู่วินน่�) กลิับพบวิ่า ม่ร์ายุได้หร์่อร์ายุร์ับในสูองสู่วินน่� ท่�สููงกวิ่าแร์งงานสููงอายุุท่�เป็นแร์งงานในร์ะบบ 

 ในสู่วินของร์ายุได้ท่�เป็นเงินโอนเพ่�ออุดหนุน หร์่อเงินสูวัิสูดิการ์ การ์ช่วิยุเหลิ่อจ่ากภาคร์ัฐ เช่น  

เบ่�ยุยุังช่พผู่้สููงอายุุ เบ่�ยุผู่้พิการ์ ร์วิมถ้งสูวิัสูดิการ์ผู่้ม่ร์ายุได้น้อยุจ่ากบัต์ร์สูวิัสูดิการ์แห่งร์ัฐ พบวิ่า ไม่แต์กต์่าง

กันร์ะหวิ่างกลิุ่มท่�เป็นแร์งงานในร์ะบบแลิะแร์งงานนอกร์ะบบ ยุกเวิ้น การ์ช่วิยุเหล่ิอท่�เป็นสูวิัสูดิการ์ภาคร์ัฐ

ในช่วิงสูถานการ์ณ์ัการ์แพร์่ร์ะบาดโควิิด-19 ท่�พบวิ่า ม่มูลิค่าร์ายุรั์บท่�สููงกวิ่าในกลิุ่มแร์งงานสููงอายุุท่�เป็น

แร์งงานนอกร์ะบบ ซ้�งสูอดคลิ้องต์ามเป้าปร์ะสูงค์ของสูวิัสูดิการ์การ์ช่วิยุเหลิ่อในสู่วินน่� ท่�มุ่งเน้นกลิุ่มแร์งงาน

ท่�อยุู่ภาคนอกร์ะบบมากกวิ่าแร์งงานในร์ะบบ

ร์ูป 4.18 แหลิ่งท่�มาของร์ายุได้หร์่อร์ายุร์ับในปัจ่จุ่บัน  

(median ร์ายุได้ร์วิม=10,458 บาทต์่อเด่อน)

รายุได้จ่ากการทำงาน (median 8,000 บาท/เด้อน)

เบ่�ยุยุังช่พผู่้สููงอายุุ (median 600 บาท/เด้อน)

สูวิัสูดิการภาครัฐช่วิงโควิิด-19 (median 833 บาท/เด้อน)

บัต์รสูวิัสูดิการแห่งรัฐ (median 300 บาท/เด้อน)

ลูกหลาน ญาต์ิในครอบครัวิ (median 2,000 บาท/เด้อน)

บำเหน็จ่บำนาญ สูิทธิ์ิประโยุชน์กรณั่ชราภาพ  
บำนาญเอกชน (median 3,000 บาท/เด้อน)

รายุได้จ่ากทรัพยุ์สูิน/สูินทรัพยุ์ (median 4,058 บาท/เด้อน)

เบ่�ยุผู่้พิการ (median 800 บาท/เด้อน)

ลูกหลาน ญาต์ินอกครอบครัวิ (median 2,000 บาท/เด้อน)

100.0%

89.2%

72.6%

42.7%

36.0%

6.6%

3.9%

2.3%

2.3%
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ร์ูป 4.19 ร์ายุร์ับต์่อเด่อนของแร์งงานสููงอายุุ (60-64 ปี) ในกร์ุงเทพฯ จ่ำแนกต์ามแหลิ่งร์ายุร์ับ

 หมูายุเหติุ	

1)  เฉลิ่�ยุเฉพาะในกลิุ่มท่�ร์ายุงานม่ร์ายุร์ับจ่ากแต์่ลิะแหลิ่ง ซ้�งม่จ่ำนวินผู่้ร์ายุงานไม่เท่ากัน ยุกเวิ้น ร์ายุได้จ่ากการ์ทำงานท่�

ม่ร์ายุงานจ่ากกลิุ่มต์ัวิอยุ่างทุกคน 

2)  แร์งงานสููงอายุุทุกคนม่ร์ายุร์ับท่�เป็นร์ายุได้จ่ากการ์ทำงาน แต์่ม่ร์ายุร์ับจ่ากแหลิ่งร์ายุได้อ่�นๆ ท่�แต์กต์่างกัน

แรงงานในระบบแรงงานนอกระบบ รวิมแรงงานทั�งหมด

การทำงาน รายุได้จ่ากทรัพยุ์สูิน/สูินทรัพยุ์ บำเหน็จ่บำนาญ  
สูิทธิ์ิประโยุชน์กรณั่ชราภาพ  

บำนาญเอกชน

7,000

9,000

8,000

6,000

4,058
3,3

50

85
4

2,8
00

3,0
00

เบ่�ยุยุังช่พผู่้สููงอายุุลูกหลาน ญาต์ิในครอบครัวิ ลูกหลาน ญาต์ินอกครอบครัวิ

2,0
00

2,0
00

2,0
00

2,0
00

2,0
00

60
0

60
0

60
0

สูวิัสูดิการภาครัฐช่วิงโควิิด-19สูวิัสูดิการผู่้ม่รายุได้น้อยุ  
เช่น บัต์รสูวิัสูดิการแห่งรัฐ

เบ่�ยุผู่้พิการ

80
0

80
0

80
0

30
0

30
0

30
0 83

3
60

4 83
3

รายุรับรวิมต์่อเด้อน

9,850

12,183

10,433

หน่วิยุ (บาทต์่อเด้อน)
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4.6 

ร์ูป 4.20 ร์้อยุลิะของแร์งงานสููงอายุุ (60-64 ปี) ในกร์ุงเทพฯ  

จ่ำแนกต์ามผ่ลิกร์ะทบท่�ได้ร์ับจ่ากสูถานการ์ณั์โควิิด-19 ต์่อการ์ทำงาน 

100%

60%

80%

20%

0

40%

49.8%

27.9%

22.1%

45.4%

32.7%

21.6%

36.3%

45.4%

17.8%

55.0%

23.6%

20.7%

35.4%

46.3%

18.3%

33.7%

52.6%

13.7%

31.7%

41.3%

26.9%

ควิามมั�นคง 
ของงานท่�ทำ

ควิามต์่อเน้�อง
ของงานท่�ทำ

จ่ำนวินชั�วิโมง
ทำงาน

รายุได้จ่ากการ
ทำงาน

สูภาพแวิดล้อม 
ในการทำงาน

ควิามปลอดภัยุ 
ในการทำงาน

ควิามเคร่ยุดจ่าก
การทำงาน

เชิงบวิกมาก เชิงบวิกเล็กน้อยุ ไม่ม่ เชิงลบเล็กน้อยุ เชิงลบมาก

ผ่ลกระทบโควิิด-19 ต์่อปัจ่จ่ัยุการทำงานของแรงงานสููงอายุุ

 เน่�องด้วิยุการ์เก็บข้อมูลิภาคสูนามกับแร์งงานสููงอายุุ 60-64 ปี ในกร์ุงเทพฯ ดำเนินการ์ในช่วิงเด่อน

ม่นาคม-พฤษภาคม 2564 ซ้�งเป็นช่วิงเวิลิาท่�สูถานการ์ณ์ัการ์แพร่์ร์ะบาดของโควิิด-19 ในปร์ะเทศไทยุได้ 

เกิดข้�นแลิะสู่งผ่ลิกร์ะทบต่์อเศร์ษฐกิจ่แลิะสัูงคมภาพร์วิมของปร์ะเทศไทยุ มาเป็นร์ะยุะเวิลิาปร์ะมาณั 1 ปี  

ขอ้คำถามสูว่ินหน้�งในแบบสูอบถามจ่ง้ไดบ้ร์ร์จ่เุร์่�องเก่�ยุวิกบั ผ่ลิกร์ะทบของสูถานการ์ณ์ัการ์แพร์ร่์ะบาดท่�มต่่์อ

ปัจ่จ่ัยุสูภาพแวิดลิ้อม หร์่อเง่�อนไขการ์ทำงานภาพร์วิมในด้านต์่างๆ ซ้�งอาจ่เป็นไปได้ทั�ง ผ่ลิกร์ะทบเชิงบวิก 

ผ่ลิกร์ะทบเชิงลิบ หร์่อ ไม่ม่ผ่ลิกร์ะทบ

 จ่ากการ์วิิเคร์าะห์ข้อมูลิในสู่วินน่� พบว่ิา ในทุกด้านท่�เก่�ยุวิข้องกับการ์ทำงานของแร์งงานสููงอายุุ 

สูถานการ์ณ์ัการ์แพร่์ร์ะบาดโควิิด-19 สู่ง “ผ่ลิกร์ะทบทางลิบ” ต์่อแร์งงานสููงอายุุเป็นสู่วินใหญ่ โดยุด้านท่�ม่

แร์งงานสููงอายุุท่�ได้ร์ับผ่ลิกร์ะทบเชิงลิบเลิ็กน้อยุ แลิะผ่ลิกร์ะทบเชิงลิบมาก เป็นสัูดสู่วินสููงท่�สูุด ไปจ่นถ้ง 

น้อยุท่�สูุด ได้แก่  “ร์ายุได้จ่ากการ์ทำงาน” (ร์้อยุลิะ 75.7 ของแร์งงานสููงอายุุ) “ควิามมั�นคงของงานท่�ทำ” 

(ร้์อยุลิะ 71.9 ของแร์งงานสููงอายุุ) “ควิามต์่อเน่�องของงานท่�ทำ” (ร์้อยุลิะ 67.0 ของแร์งงานสููงอายุุ) 

“ควิามเคร์ยุ่ดจ่ากการ์ทำงาน”  (ร์อ้ยุลิะ 58.6 ของแร์งงานสูงูอายุุ) “จ่ำนวินชั�วิโมงทำงาน” (ร์อ้ยุลิะ 54.1 ของ

แร์งงานสููงอายุุ) “สูภาพแวิดลิ้อมในการ์ทำงาน” (ร์้อยุลิะ 53.7 ของแร์งงานสููงอายุุ) แลิะ “ควิามปลิอดภัยุใน

การ์ทำงาน” (ร์้อยุลิะ 47.4 ของแร์งงานสููงอายุุ)  ต์ามลิำดับ 

ร้อยุละ (%)
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 เม่�อจ่ำแนกแร์งงานสููงอายุุต์ามสูถานภาพแร์งงานในปัจ่จุ่บัน (แร์งงานในร์ะบบ หร์่อแร์งงานนอก

ร์ะบบ)  โดยุเปร์่ยุบเท่ยุบพบวิ่า แร์งงานสููงอายุุ "นอกร์ะบบ" ม่แนวิโน้มได้ร์ับผ่ลิกร์ะทบเชิงลิบเป็นสูัดสู่วินท่� 

สููงกวิ่าแร์งงาน "ในร์ะบบ" ในบางด้าน ได้แก่ ด้านร์ายุได้จ่ากการ์ทำงาน (ร์้อยุลิะ 80.2 ของแร์งงานนอกร์ะบบ 

แลิะร์้อยุลิะ 62.9 ของแร์งงานในร์ะบบ) ควิามมั�นคงของงานท่�ทำ (ร์้อยุลิะ 75.6 ของแร์งงานนอกร์ะบบ  

แลิะร์้อยุลิะ 61.1 ของแร์งงานในร์ะบบ) ควิามต์่อเน่�องของงานท่�ทำ (ร์้อยุลิะ 69.2 ของแร์งงานนอกร์ะบบ  

แลิะร์อ้ยุลิะ 61.1 ของแร์งงานในร์ะบบ) แลิะจ่ำนวินชั�วิโมงในการ์ทำงาน (ร์อ้ยุลิะ 55.8 ของแร์งงานนอกร์ะบบ 

แลิะร์้อยุลิะ 49.1 ของแร์งงานในร์ะบบ) ในขณัะเด่ยุวิกัน ในบางด้านท่�เก่�ยุวิข้องกับการ์ทำงานของแร์งงาน 

สูงูอายุ ุปร์ากฏิวิา่มแ่ร์งงานในร์ะบบท่�ร์ายุงานวิา่ไดร้์บัผ่ลิกร์ะทบเชงิลิบเปน็สูดัสูว่ินท่�สูงูกวิา่แร์งงานนอกร์ะบบ

ด้วิยุเช่นกัน ได้แก่ ด้านสูภาพแวิดลิ้อมในการ์ทำงาน (ร์้อยุลิะ 61.7 ของแร์งงานในร์ะบบ แลิะร์้อยุลิะ 51.0 

ของแร์งงานนอกร์ะบบ) ควิามปลิอดภัยุในการ์ทำงาน (ร์้อยุลิะ 52.8 ของแร์งงานในร์ะบบ แลิะร์้อยุลิะ 45.4 

ของแร์งงานนอกร์ะบบ) แลิะควิามเคร่์ยุดจ่ากการ์ทำงาน (ร้์อยุลิะ 63.0 ของแร์งงานในร์ะบบ แลิะร้์อยุลิะ 

57.1 ของแร์งงานนอกร์ะบบ)

ร์ูป 4.21 ร์้อยุลิะของแร์งงานสููงอายุุ (60-64 ปี) ในกร์ุงเทพฯ  

จ่ำแนกต์ามผ่ลิกร์ะทบท่�ได้ร์ับจ่ากสูถานการ์ณั์โควิิด-19 ต์่อการ์ทำงาน จ่ำแนกต์ามสูถานภาพแร์งงานปัจ่จุ่บัน
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ของงาน

จ่ำนวินชั�วิโมง
ทำงาน

รายุได้จ่ากการ
ทำงาน

สูภาพแวิดล้อม 
ในการทำงาน

ควิามปลอดภัยุ 
ในการทำงาน
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V บทสูรุป
และข้อเสูนอแนะ
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5.1 
บทสูรุป

 ภายุใต์สู้ถานการ์ณัท์่�ปร์ะเทศไทยุเขา้สููก่าร์เปน็สูงัคมสูงูอายุโุดยุมสู่ดัสูว่ินปร์ะชากร์สูงูอายุ ุ60 ปขี้�น

ไปเพิ�มข้�นอยุา่งต์อ่เน่�อง ปร์ะเด็นเร์่�องควิามมั�นคงหร์อ่ควิามเพยุ่งพอของร์ายุได้เพ่�อการ์ยัุงชพ่ในวัิยุสููงอายุเุป็น

หน้�งในหลิายุเร์่�องท่�ม่ควิามสูำคัญทั�งในเชิงนโยุบายุ ภาพร์วิมของปร์ะเทศแลิะการ์เต์ร์่ยุมควิามพร์้อมของ

ปร์ะชากร์วิัยุแร์งงานท่�กำลิังก้าวิสูู่การ์เป็นผู่้สููงอายุุในอนาคต์ 

 ในช่วิงวิัยุสููงอายุุ แหลิ่งร์ายุได้หร์่อร์ายุร์ับท่�สูำคัญอาจ่จ่ำแนกออกได้เป็น 4 แหลิ่ง ได้แก่ ร์ายุได้จ่าก

การ์ทำงาน (สูำหร์ับผู่้สููงอายุุท่�ยัุงคงม่สูถานะเป็นผู่้ม่งานทำ ยุังคงอยุู่ในกำลิังแร์งงาน) ร์ายุได้จ่ากทร์ัพยุ์สูิน 

หร์่อสูินทร์ัพยุ์แลิะเงินออม (ท่�สู่วินใหญ่ ได้มาหร์่อเก็บสูะสูมในช่วิงท่�อยุู่ในวิัยุกำลิังแร์งงาน) เงินโอนเงินช่วิยุ

เหลิ่อจ่ากบุต์ร์ หลิาน หร์่อสูมาชิกในครั์วิเร์่อน แลิะเงินโอนช่วิยุเหล่ิอท่�เป็นเงินอุดหนุน หร์่อสูวัิสูดิการ์จ่าก

ภาครั์ฐ ในสูถานการ์ณ์ัท่�จ่ำนวินผู่้สููงอายุุม่เพิ�มข้�น ขณัะท่�แนวิโน้มในการ์คร์องโสูดของปร์ะชากร์เพิ�มสููงข้�น 

แลิะการ์ม่บุต์ร์ม่อตั์ร์าลิดต์�ำลิงอยุ่างต์อ่เน่�อง ทำใหค้าดการ์ณั์ไดว้ิ่า ผู่้สูงูอายุุในอนาคต์มแ่นวิโน้มต์้องพยุายุาม

พ้�งพาต์นเองทางเศร์ษฐกิจ่มากข้�น การ์ท่�ปร์ะชากร์ม่อายุุยุ่นยุาวิมากข้�นพร้์อมกับสูถานะทางสูุขภาพท่�ม่แนวิ

โนม้ดข่้�นเม่�อเทยุ่บกบัในอดต่์ นโยุบายุแลิะมาต์ร์การ์ในการ์สูง่เสูร์มิการ์ทำงาน หร์อ่การ์มง่านทำของปร์ะชากร์

ในวิัยุสููงอายุุ 60 ปีข้�นไป (ซ้�งปัจ่จุ่บันใช้เป็นเกณัฑู์อายุุกำหนดนิยุามผู่้สููงอายุุ ร์วิมถ้ง อายุุเกษ่ยุณัร์าชการ์ของ

ข้าร์าชการ์แลิะบุคลิากร์ลิูกจ่้างภาคร์ัฐ) โดยุให้ปร์ะชากร์สููงอายุุสูามาร์ถคงอยุู่ในกำลิังแร์งงานได้ยุาวินานข้�น 

เพ่�อลิดผ่ลิกร์ะทบต์่อเศร์ษฐกิจ่ภาพร์วิมของปร์ะเทศจ่ากแนวิโน้มการ์ขาดแคลินแร์งงานในอนาคต์ แลิะขณัะ

เดยุ่วิกนั เพ่�อใหแ้ร์งงานสูงูอายุยุุงัคงสูามาร์ถพ้�งพาต์นเองแลิะมร่์ายุไดจ้่ากการ์ทำงานไดยุ้าวินานข้�น เปน็เร์่�อง

ท่�ภาคสู่วินหน่วิยุงานท่�เก่�ยุวิข้องท่�ทำงานในปร์ะเด็นผู่้สููงอายุุแลิะควิามมั�นคงในวิัยุสููงอายุุ ต์่างเห็นพ้องกันวิ่า

ม่ควิามสูำคัญแลิะจ่ำเป็น

 เน่�องจ่ากบริ์บทของต์ลิาดแร์งงานในปร์ะเทศไทยุท่�มสัู่ดสู่วินของการ์จ้่างงานแลิะการ์ทำงานในภาค

เศร์ษฐกจิ่นอกร์ะบบของแร์งงานเปน็สูดัสูว่ินท่�สูงูกวิา่ในภาคเศร์ษฐกจิ่ในร์ะบบ ซ้�งจ่ากการ์ศ้กษาท่�ผ่่านมา พบ

วิ่า เฉพาะในกลิุ่มของแร์งงานสููงอายุุท่�ม่อายุุ 60 ปีข้�นไป เก่อบร์้อยุลิะ 90 เป็นกลิุ่มแร์งงานนอกร์ะบบ ช่�ให้

เหน็วิา่ นโยุบายุแลิะมาต์ร์การ์ในด้านการ์สู่งเสูริ์มการ์มง่านทำของผู่สู้งูอายุ ุจ่ำเป็นต์อ้งดำเนนิการ์ควิบคูไ่ปกบั

นโยุบายุแลิะมาต์ร์การ์ท่�ให้ควิามสูำคัญในด้านการ์คุ้มคร์องการ์ทำงานของแร์งงานสููงอายุุซ้�งสู่วินใหญ่เป็น

แร์งงานนอกร์ะบบด้วิยุเช่นกัน
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 ปร์ะเทศไทยุโดยุสูำนกังานสูถติ์แิหง่ชาต์ไิดด้ำเนนิการ์สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบท่�เปน็การ์สูำร์วิจ่ร์ะดบั

ปร์ะเทศ คร์อบคลิุมปร์ะชากร์ต์ั�งแต์่อายุุ 15 ปีข้�นไป มาอยุ่างต์่อเน่�อง โดยุกำหนดคำนิยุามของ "แร์งงานนอก

ร์ะบบ" หมายุถ้ง "ผู่้ม่งานทำท่�ไม่ได้ร์ับควิามคุ้มคร์องหร์่อไม่ม่หลัิกปร์ะกันทางสัูงคมจ่ากการ์ทำงานเช่นเด่ยุวิ

กับแร์งงานในร์ะบบ" (ในท่�น่� แร์งงานในร์ะบบ คร์อบคลุิม “กลุ่ิมข้าร์าชการ์แลิะลิูกจ้่างปร์ะจ่ำของร์าชการ์ 

ลิูกจ่้างร์ัฐวิิสูาหกิจ่ คร์ูใหญ่หร์่อคร์ูโร์งเร์่ยุนเอกชนต์ามกฎหมายุว่ิาด้วิยุโร์งเร์่ยุนเอกชน ลิูกจ่้างร์ัฐบาลิต่์าง

ปร์ะเทศ หร์่อองค์การ์ร์ะหวิ่างปร์ะเทศ ลิูกจ่้างท่�ได้ร์ับควิามคุ้มคร์องต์ามกฎหมายุแร์งงาน แลิะ ผู่้ม่งานทำท่�

ปร์ะกันต์นต์าม พ.ร์.บ. ปร์ะกันสูังคมมาต์ร์า 33 39 แลิะ 40)  ซ้�งการ์นิยุามข้างต์้นน่� ม่ควิามแต์กต์่างในบาง

ปร์ะเดน็กบัแนวิทางการ์จ่ำแนกลิกัษณัะการ์ทำงานหร์อ่การ์จ่า้งงานในร์ะบบแลิะนอกร์ะบบขององคก์าร์แร์งงาน

ร์ะหวิ่างปร์ะเทศ ท่�พิจ่าร์ณัาจ่ากสูถานภาพในการ์ทำงาน หร์่อการ์จ่้างงานของผู่้ม่งานทำเป็นขั�นแร์ก จ่ากนั�น 

สูำหร์ับกลิุ่มท่�ม่สูถานภาพการ์ทำงานเป็นนายุจ่้าง ปร์ะกอบธิ์ุร์กิจ่สู่วินต์ัวิโดยุไม่ม่ลิูกจ่้าง สูมาชิกการ์ร์วิมกลิุ่ม 

จ่้งพิจ่าร์ณัาจ่ากลัิกษณัะของสูถานปร์ะกอบการ์ว่ิาเป็นหน่วิยุเศร์ษฐกิจ่ในภาคเศร์ษฐกิจ่นอกร์ะบบหร์่อภาค

เศร์ษฐกิจ่ในร์ะบบ ขณัะท่� สูำหรั์บกลิุม่ท่�มสู่ถานภาพการ์ทำงานเป็นลูิกจ้่าง หร์อ่ไม่ทร์าบสูถานภาพการ์ทำงาน 

จ่ะพิจ่าร์ณัาจ่ากการ์ได้ร์บัการ์คุม้คร์องท่�เก่�ยุวิข้องกับการ์ทำงาน หร์อ่การ์จ้่างงานจ่ากร์ะบบปร์ะกันสูงัคม แลิะ

สูำหรั์บกลิุม่ท่�มสู่ถานภาพการ์ทำงานเป็นชว่ิยุธุิ์ร์กจิ่ครั์วิเร์อ่นโดยุไม่ไดร้์บัคา่จ่า้ง พจิ่าร์ณัาว่ิาเป็นการ์ทำงานใน

ภาคนอกร์ะบบทั�งหมด

 ควิามแต์กต์า่งของนยิุามแร์งงานนอกร์ะบบท่�ใชใ้นการ์สูำร์วิจ่ของปร์ะเทศไทยุ กบัแนวิทางการ์จ่ำแนก

ควิามเป็นในร์ะบบแลิะนอกร์ะบบขององค์การ์แร์งงานร์ะหว่ิางปร์ะเทศข้างต้์นน่� เป็นท่�มาของเน่�อหาหลัิก 2 

ปร์ะเด็นท่�นำเสูนอในหนังสู่อน่� ได้แก่ 1) สูถานการ์ณั์แร์งงานสููงอายุุนอกร์ะบบในปร์ะเทศไทยุจ่ากข้อมูลิการ์

สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบของสูำนกังานสูถติ์แิหง่ชาต์ ิแลิะวิเิคร์าะหเ์ปร์ยุ่บเทยุ่บภายุใต์ค้วิามแต์กต์า่งของนยิุาม

แร์งงานนอกร์ะบบท่�ใช้ในการ์สูำร์วิจ่ฯ แลิะแนวิทางการ์จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงานร์ะหว่ิางปร์ะเทศ 2) 

สูภาพการ์ทำงานแลิะการ์เปล่ิ�ยุนแปลิงสูภาพการ์ทำงานในช่วิงสููงอายุุ ร์วิมถ้งปัจ่จ่ัยุเศร์ษฐกิจ่แลิะสูังคมของ

แร์งงานสููงอายุุ กร์ณั่ศ้กษาแร์งงานสููงอายุุ 60-64 ปีในกร์ุงเทพฯ

 ในปร์ะเด็นแร์ก โดยุสูร์ุป ในภาพร์วิมกำลิังแร์งงานอายุุ 15 ปีข้�นไปทั�งหมดในปร์ะเทศ ในปี 2563 

จ่ำนวิน 38.0 ลิ้านคน ภายุใต์้ทั�ง 2 วิิธิ์่การ์จ่ำกัดควิามของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิแลิะองค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่าง

ปร์ะเทศ แร์งงานนอกร์ะบบม่สูัดสู่วินท่�สููงกวิ่าแร์งงานในร์ะบบ 
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 เม่�อใช้นยิุามต์ามการ์สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบของสูำนักงานสูถิต์แิห่งชาติ์ จ่ำนวินแร์งงานนอกร์ะบบ

ม่จ่ำนวินทั�งสูิ�น 20.4 ลิ้านคน (คิดเป็นร์้อยุลิะ 53.7 ของกำลิังแร์งงานทั�งหมด) แต์่หากใช้การ์จ่ำกัดควิามต์าม

แนวิทางขององคก์าร์แร์งงานร์ะหวิา่งปร์ะเทศ จ่ำนวินแร์งงานนอกร์ะบบจ่ะมจ่่ำนวินทั�งสูิ�น 24.8 ลิา้นคน (ร์อ้ยุ

ลิะ 65.3 ของกำลิังแร์งงาน) เห็นได้วิ่าจ่ำนวินแร์งงานนอกร์ะบบต์ามแนวิทางการ์จ่ำกัดควิามขององค์การ์

แร์งงานร์ะหวิา่งปร์ะเทศ สูงูกวิา่จ่ำนวินแร์งงานนอกร์ะบบต์ามการ์จ่ำกดัควิามในการ์สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบ

ของสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิมากถ้ง 4.4 ลิ้านคน คิดเป็นปร์ะมาณั ร์้อยุลิะ 11.6 ของกำลิังแร์งงานทั�งหมดซ้�ง

นับเป็นสูัดสู่วินท่�สููง ควิามแต์กต์่างของจ่ำนวินแร์งงานนอกร์ะบบภายุใต์้ 2 วิิธิ์่การ์จ่ำกัดควิามน่� ม่ค่อนข้างสููง

ในกำลิังแร์งงานกลิุ่มอายุุ 20 ปีข้�นไป จ่นถ้งปร์ะมาณัอายุุ 45-49 ปี โดยุในกลิุ่มกำลิังแร์งงานท่�ม่อายุุ 50 ปี

ข้�นไป ควิามแต์กต่์างของจ่ำนวินแร์งงานนอกร์ะบบมแ่นวิโน้มลิดลิงต่์อเน่�อง จ่นเกอ่บจ่ะไม่แต์กต่์างกันในกลิุม่

กำลิังแร์งงานท่�อายุุ 65 ปีข้�นไป 

 สูำหร์ับกลิุ่มแร์งงานท่�ม่อายุุ 45-59 ปี ซ้�งม่จ่ำนวินผู่้ม่งานทำทั�งหมด ปร์ะมาณั 13 ลิ้านคน  พบวิ่า 

สูอดคลิ้องภายุใต์้ทั�ง 2 วิิธิ์่การ์จ่ำกัดควิาม ร์้อยุลิะ 60.5 เป็นกลิุ่มแร์งงานนอกร์ะบบ (ปร์ะมาณั 7.9 ลิ้านคน) 

แลิะ อ่กร์้อยุลิะ 26.3 เป็นกลิุ่มแร์งงานในร์ะบบ (ปร์ะมาณั 3.4 ลิ้านคน) ท่�คงเหลิ่ออ่กปร์ะมาณัร์้อยุลิะ 13.2 

(ร์วิมทั�งสูิ�นปร์ะมาณั 1.7 ลิ้านคน) พบเป็นกลิุ่มท่�ม่สูถานภาพการ์เป็นแร์งงานในร์ะบบแลิะแร์งงานนอกร์ะบบ

ท่�แต์กต์่างกันภายุใต์้ 2 วิิธิ์่การ์จ่ำกัดควิาม โดยุร์้อยุลิะ 11.6 (ปร์ะมาณั 1.5 ลิ้านคน) ม่สูถานภาพเป็นแร์งงาน

ในร์ะบบต์ามนิยุามของการ์สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบของไทยุแต์่เป็นแร์งงานนอกร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัดควิาม

ขององค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ แลิะอ่กร์้อยุลิะ 1.6 (ปร์ะมาณั 2 แสูนคน) ม่สูถานภาพเป็นแร์งงานนอก

ร์ะบบต์ามนิยุามของการ์สูำร์วิจ่ฯ แต่์เป็นแร์งงานในร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงานร์ะหว่ิาง

ปร์ะเทศ 

 สูำหร์ับกลิุ่มแร์งงานอายุุ 60 ปีข้�นไป ซ้�งม่จ่ำนวินผู่้ม่งานทำทั�งหมด ปร์ะมาณั 4.7 ลิ้านคน พบวิ่า 

สูอดคลิ้องภายุใต์้ทั�ง 2 วิิธิ์่การ์จ่ำกัดควิาม ร์้อยุลิะ 85.3 เป็นกลิุ่มแร์งงานนอกร์ะบบ (ปร์ะมาณั 4.0 ลิ้านคน)  

แลิะเพ่ยุงร์้อยุลิะ 4.9 เป็นกลิุ่มแร์งงานในร์ะบบ (ปร์ะมาณั 0.23 ลิ้านคน) ท่�คงเหลิ่ออ่กปร์ะมาณัร์้อยุลิะ 9.8 

(ร์วิมทั�งสูิ�นปร์ะมาณั 0.46 ลิา้นคน) พบเป็นกลิุม่ท่�มสู่ถานภาพการ์เป็นแร์งงานในร์ะบบแลิะแร์งงานนอกร์ะบบ

ท่�แต์กต์า่งกนัภายุใต้์ 2 วิธิิ์ก่าร์จ่ำกัดควิาม โดยุ ร์อ้ยุลิะ 8.0 (ปร์ะมาณั 0.374 ลิา้นคน) มสู่ถานภาพเปน็แร์งงาน

ในร์ะบบต์ามนิยุามของการ์สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบของไทยุแต์่เป็นแร์งงานนอกร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัดควิาม

ขององค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ แลิะอ่กร์้อยุลิะ 1.6 (ปร์ะมาณั 8.4 หม่�นคน) ม่สูถานภาพเป็นแร์งงาน

นอกร์ะบบต์ามนิยุามของการ์สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบ แต์่เป็นแร์งงานในร์ะบบต์ามการ์จ่ำกัดควิามของ

องค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ 
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 โดยุสูร์ุป กลิ่าวิได้วิ่า ในกลิุ่มกำลิังแร์งงานอายุุ 45-59 ปี ม่สัูดสู่วินมากถ้ง 1 ใน 8 เป็นกลิุ่มท่�ม่

สูถานภาพเป็นแร์งงานในร์ะบบแลิะแร์งงานนอกร์ะบบท่�มค่วิามเหล่ิ�อม หร์อ่แต์กต่์างกันภายุใต้์ 2 วิธิิ์ก่าร์จ่ำกัด

ควิาม แลิะในกลิุ่มกำลิังแร์งงานอายุุ 60 ปีข้�นไป ซ้�งเป็นกลิุ่มผู่้ม่งานทำท่�เป็นผู่้สููงอายุุ สูัดสู่วินน่�แม้จ่ะต์�ำกวิ่า

แต์่ก็ยุังสููงอยุู่ท่�ปร์ะมาณั 1 ใน 10 ของแร์งงานท่�เป็นผู่้สููงอายุุ คิดเป็นจ่ำนวินแร์งงานปร์ะมาณั 4.6 แสูนคน 

จ่ากจ่ำนวินผู่้สููงอายุุท่�ยุังคงทำงานอยุู่ 4.7 ลิ้านคนในปี 2563

 เก่�ยุวิกับสูภาพการ์ทำงานของกลิุ่มแร์งงานท่�เป็นแร์งงานในร์ะบบต์ามนิยุามของการ์สูำร์วิจ่แร์งงาน

นอกร์ะบบโดยุสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ แต่์เป็นแร์งงานนอกร์ะบบต์ามวิิธ่ิ์การ์จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงาน

ร์ะหวิา่งปร์ะเทศ พบวิา่ สูว่ินใหญม่สู่ถานภาพการ์ทำงานเปน็กลิุม่ลิกูจ่า้งภาคเอกชน แลิะผู่ป้ร์ะกอบธิ์รุ์กจิ่สูว่ิน

ต์ัวิโดยุไม่ม่ลิูกจ่้าง โดยุเฉพาะในภาคการ์บร์ิการ์แลิะการ์ค้า แลิะสู่วินหน้�งในภาคเกษต์ร์กร์ร์ม ซ้�งคาดวิ่าเป็นก

ลิุ่มลิูกจ่้างในสูถานปร์ะกอบการ์เอกชน  หร์่อเจ่้าของกิจ่การ์ขนาดเลิ็กท่�ไม่ม่ลิูกจ่้าง หร์่อเกษต์ร์กร์ร์ายุยุ่อยุ แต์่

เป็นผู่้ปร์ะกันต์นกับร์ะบบปร์ะกันสูังคม มาต์ร์า 39 แลิะ 40 

 ในสูว่ินของกลิุม่แร์งงานท่�เปน็แร์งงานนอกร์ะบบต์ามนยิุามของการ์สูำร์วิจ่ฯ แต์เ่ปน็แร์งงานในร์ะบบ

ต์ามวิธิิ์ก่าร์จ่ำกัดควิามขององค์การ์แร์งงานร์ะหว่ิางปร์ะเทศ สูว่ินใหญ่หร์อ่กล่ิาวิได้วิา่ เกอ่บทั�งหมด มสู่ถานภาพ

การ์ทำงานเปน็ "นายุจ้่าง" ในภาคการ์บร์กิาร์แลิะการ์ค้า แลิะสูว่ินหน้�งในภาคเกษต์ร์กร์ร์ม โดยุในดา้นลิกัษณัะ

งานหร์อ่กลุ่ิมอาชพ่ จ่ำนวินมากทำงานในร์ะดับผู่จ้่ดัการ์ ผู้่ปฏิบิตั์งิานท่�มฝี่ีมอ่ในด้านการ์เกษต์ร์ ร์วิมถง้ พนักงาน

บริ์การ์แลิะผู่้จ่ำหน่ายุสูินค้า ซ้�งคาดว่ิาแร์งงานกลิุ่มน่�สู่วินใหญ่จ่ะเป็นกลิุ่มผู่้ม่งานทำท่�ค่อนข้างม่ทักษะ หร์่อ

เป็นผู่้ปร์ะกอบการ์ท่�ม่ลิูกจ่้าง ในสูถานปร์ะกอบการ์ท่�ม่การ์จ่ดทะเบ่ยุนจ่ัดต์ั�งต์ามกฎหมายุแลิะอยุู่ในภาค

เศร์ษฐกิจ่ในร์ะบบ โดยุผู่้เป็นนายุจ้่าง หร์่อเจ่้าของสูถานปร์ะกอบการ์ไม่ได้เป็นผู้่ปร์ะกันต์นกับร์ะบบปร์ะกัน

สูังคม

 เม่�อเปร์่ยุบเท่ยุบกับสูถานการ์ณั์การ์ทำงานของแร์งงานสููงอายุุในปี 2562 ก่อนการ์แพร์่ร์ะบาดของ

โควิดิ-19 พบจ่ำนวินผู่ม้ง่านทำท่�เปน็แร์งงานสูงูอายุ ุ60 ปขี้�นไป เพิ�มข้�นจ่ากปร์ะมาณั 4.2 ลิา้นคน (ในป ี2562) 

เป็นปร์ะมาณั 4.7 ลิ้านคนในปี 2563 จ่ำแนกต์ามสูถานภาพของแร์งงาน พบวิ่า จ่ำนวินแร์งงานในร์ะบบไม่

เปลิ่�ยุนแปลิงหร์่อแต์กต์่างกันมากในร์ะยุะเวิลิา 1 ปี แต์่จ่ำนวินแร์งงานนอกร์ะบบกลิับเพิ�มสููงข้�นถ้งปร์ะมาณั 

5 แสูนคน แสูดงให้เห็นวิ่าในช่วิงเวิลิาเพ่ยุง 1 ปี จ่ากปี 2562 ถ้งปี 2563 จ่ำนวินแร์งงานสููงอายุุท่�เป็นผู่้สููงอายุุ

เพิ�มสููงข้�นถ้งปร์ะมาณั 5 แสูนคน สู่วินหน้�งอาจ่เป็นผ่ลิจ่ากจ่ำนวินปร์ะชากร์ผู่้สููงอายุุท่�เพิ�มข้�น (ผู่้ท่�ม่อายุุ 60 

ปีบร์ิบูร์ณั์ในปี 2563 แลิะยุังคงทำงาน) แต์่อ่กสู่วินหน้�งก็สูะท้อนให้เห็นถ้งผ่ลิกร์ะทบจ่ากสูถานการ์ณั์การ์แพร์่

ร์ะบาดของโควิิด-19 ท่�ทำให้ผู่้สููงอายุุจ่ำนวินหน้�งต์้องออกมาทำงานเพิ�มข้�น เพ่�อหาร์ายุได้พ้�งพาต์นเอง หร์่อ

ช่วิยุเหลิ่อคร์อบคร์ัวิในช่วิงท่�สูมาชิกคนอ่�นโดยุเฉพาะวิัยุกำลิังแร์งงานท่�ม่แนวิโน้มได้ร์ับผ่ลิกร์ะทบจ่าก

สูถานการ์ณั์โควิิด-19 ในการ์สููญเสู่ยุงาน หร์่อสููญเสู่ยุร์ายุได้ อยุ่างไร์ก็ต์าม การ์เพิ�มข้�นของจ่ำนวินผู่้สููงอายุุใน

กำลิังแร์งงานปร์ะมาณั 500,000 คนน่� กลิับพบวิ่าเก่อบทั�งหมด ทำงานโดยุม่สูถานภาพเป็น "แร์งงานนอก

ร์ะบบ" ท่�ยุังคงไม่ได้ร์ับการ์คุ้มคร์องการ์ทำงานอยุ่างเหมาะสูม 
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 สูำหร์ับเน่�อหาปร์ะเด็นท่� 2 เก่�ยุวิกับสูภาพการ์ทำงานปัจ่จุ่บันของกลิุ่มต์ัวิอยุ่างแร์งงานสููงอายุ ุ 

60-64 ปีในกร์ุงเทพฯ พบวิ่า ม่ลิักษณัะการ์ทำงานหร์่ออาช่พท่�ค่อนข้างม่ควิามหลิากหลิายุ โดยุในสูัดสู่วินท่�

สููงท่�สูุดเป็นการ์ทำงานในลิักษณัะ "ขายุของ หร์่อจ่ำหน่ายุสูินค้า" "ร์ับจ่้าง หร์่อร์ับจ่้างทั�วิไป" แลิะ "ลิูกจ่้างงาน

พ่�นฐาน" ซ้�งร์วิมกันมากกว่ิาร์อ้ยุลิะ 85 ของกลิุม่ตั์วิอยุา่งแร์งงานสูงูอายุทุั�งหมด มากกว่ิาคร์้�งของกลิุม่ตั์วิอยุา่ง

ม่สูถานภาพการ์ทำงานเป็น "ปร์ะกอบธิ์ุร์กิจ่สู่วินต์ัวิโดยุไม่ม่ลิูกจ่้าง" 

 กวิ่า 2 ใน 3 ของแร์งงานสููงอายุุยุังคงทำงานด้วิยุเหต์ุผ่ลิควิามจ่ำเป็นทางเศร์ษฐกิจ่ (involuntary 

reasons) เพร์าะต์อ้งหาร์ายุไดเ้ลิ่�ยุงคร์อบคร์วัิหร์อ่ต์นเอง ต์อ้งสู่งเสูยุ่บตุ์ร์ หร์อ่มห่น่�สูนิต์อ้งชำร์ะ โดยุท่�ปร์ะมาณั 

1 ใน 5 ทำงานด้วิยุเหต์ุผ่ลิจ่ากควิามสูมัคร์ใจ่ (voluntary reasons) ท่�ต์้องการ์ใช้เวิลิาวิ่างให้เป็นปร์ะโยุชน์ 

หร์่อเพร์าะสูขุภาพยุงัแขง็แร์งแลิะยุงัมแ่ร์งในการ์ทำงาน แร์งงานสููงอายุสุู่วินใหญห่ร์อ่มากกวิา่ 2 ใน 5 ทำงาน

ในบร์ิเวิณัท่�อยุู่อาศัยุของต์นเอง แลิะกวิ่า 1 ใน 3 พบวิ่า ม่สูถานท่�ทำงานท่�ไม่เป็นหลิักแหลิ่ง หร์่อเป็นลิักษณัะ

ชั�วิคร์าวิ เช่น แผ่งลิอยุในต์ลิาดหร์่อข้างถนน พ่�นท่�ก่อสูร้์างหร์่อเพาะปลูิก โดยุในกลุ่ิมน่�เก่อบร้์อยุลิะ 90  

มสู่ถานภาพเปน็แร์งงานนอกร์ะบบ ในภาพร์วิมกลิุม่ต์วัิอยุา่งแร์งงานสูงูอายุ ุ60-64 ป ีมร่์ายุไดจ้่ากการ์ทำงาน

ต์่อเด่อน (พิจ่าร์ณัาจ่ากค่ามัธิ์ยุฐาน) ปร์ะมาณั 8,000 บาท โดยุแร์งงานสููงอายุุท่�เป็นแร์งงานในร์ะบบม่ร์ายุได้

ในสู่วินน่�ท่�สููงกวิ่ากลิุ่มท่�เป็นแร์งงานนอกร์ะบบ (ปร์ะมาณั 9,000 บาทแลิะ 7,000 บาท ต์่อเด่อนต์ามลิำดับ)

 เก่�ยุวิกับการ์เปลิ่�ยุนผ่่านสูภาพการ์ทำงานในช่วิงอายุุต์ั�งแต์่ 45 ปี จ่นถ้งอายุุปัจ่จุ่บัน (60-64 ปี)  

พบวิา่ การ์ทำงานในลิกัษณัะ “ลิกูจ่า้งพ่�นฐาน” ซ้�งมสู่ดัสูว่ินมากท่�สูดุในชว่ิงอายุ ุ45 ป ีมสู่ดัสูว่ินลิดลิงต์อ่เน่�อง

ต์ามอายุุท่�เพิ�มข้�นของกลิุ่มต์ัวิอยุ่าง (เช่นเด่ยุวิกับสูัดสู่วินของผู่้ท่�ทำงานเป็น “ลิูกจ่้างเอกชน” แลิะ “ลิูกจ่้าง

ร์ฐับาลิ” ท่�แม้มจ่่ำนวินไมม่ากแต์ม่สู่ดัสูว่ินท่�ลิดลิงต์ามอายุทุ่�เพิ�มข้�นดว้ิยุเชน่กนั) ขณัะท่�การ์ทำงานในลิกัษณัะ 

“ขายุของ หร์่อจ่ำหน่ายุสูินค้า” แลิะ “ร์ับจ่้าง หร์่อร์ับจ่้างทั�วิไป” ม่สูัดสู่วินท่�เพิ�มสููงข้�นต์่อเน่�องในลิักษณัะ

ชดเชยุกันกับการ์ลิดลิงของสูัดสู่วินผู่้ท่�ทำงานเป็นลิูกจ่้างงานพ่�นฐาน การ์เปลิ่�ยุนผ่่านของลิักษณัะการ์ทำงาน

ต์ามอายุทุ่�เพิ�มข้�นน่� สูะทอ้นใหเ้หน็วิา่โอกาสูการ์ทำงานแบบมน่ายุจ่า้ง หร์อ่ไดร้์บัการ์จ่า้งงานในสูถานปร์ะกอบ

การ์ของแร์งงานสููงอายุุม่แนวิโน้มลิดลิงต์ามอายุุท่�เพิ�มสููงข้�น โดยุแร์งงานสู่วินหน้�งจ่ำเป็นต้์องปร์ับตั์วิออกมา

ทำงานในลิักษณัะของงานสู่วินต์ัวิ โดยุเฉพาะการ์ขายุของหร์่อจ่ำหน่ายุสิูนค้าแลิะการ์รั์บจ่้างทั�วิไปท่�เพิ�ม 

สููงข้�น
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 สัูดสู่วินการ์ทำงานท่�เป็นแร์งงานนอกร์ะบบ เพิ�มข้�นต์่อเน่�องจ่ากปร์ะมาณัร้์อยุลิะ 60 ในช่วิงอายุุ  

45 ปี เป็นปร์ะมาณัร์้อยุลิะ 80 ในช่วิงวิัยุสููงอายุุ (60 ปีข้�นไป) โดยุการ์เพิ�มข้�นของสูัดสู่วินน่�ค่อนข้างชัดเจ่นใน

ช่วิงอายุุ 55-56 ปี แลิะ 60-61 ปี แร์งงานสููงอายุุหญิงม่สัูดสู่วินท่�อยุู่นอกร์ะบบ สููงกวิ่าแร์งงานสููงอายุุชายุ 

โดยุต์ลิอดในชว่ิงการ์ทำงานอายุ ุ45-64 ป ีแลิะสูดัสูว่ินแร์งงานนอกร์ะบบ พบวิา่แปร์ผ่กผ่นักบัร์ะดบัการ์ศก้ษา

ของแร์งงาน (กลิุ่มท่�ม่การ์ศ้กษาสููงม่สูัดสู่วินแร์งงานนอกร์ะบบ ต์�ำกวิ่ากลิุ่มท่�ม่การ์ศ้กษาต์�ำกวิ่า) มาโดยุต์ลิอด

ในช่วิงการ์ทำงานอายุุ 45-64 ปีเช่นกัน ชั�วิโมงการ์ทำงานม่การ์เปล่ิ�ยุนแปลิงไม่มากในช่วิงการ์ทำงานอายุุ  

45-60 ปี (ปร์ะมาณั 48 ชั�วิโมงต์่อสูัปดาห์) แต์่เร์ิ�มลิดลิงชัดเจ่นในช่วิงการ์ทำงานท่�อายุุ 61 ปีข้�นไป ในสู่วินของ

ร์ายุไดจ้่ากการ์ทำงาน คอ่นข้างคงท่�ในช่วิงการ์ทำงานท่�อายุ ุ45 ถง้ปร์ะมาณัก่อนอายุ ุ55 ป ีท่�ปร์ะมาณั 10,000 

บาทต์่อเด่อน แต์่เร์ิ�มลิดลิงจ่ากนั�นในช่วิงอายุุ 55 ปี ข้�นไป แลิะลิดลิงต์่อเน่�องต์ามอายุุของแร์งงานท่�เพิ�มข้�น

 จ่ากการ์วิเิคร์าะหส์ูดัสูว่ินของแร์งงานท่�มก่าร์เปลิ่�ยุนแปลิงการ์ทำงาน หร์อ่เปลิ่�ยุนงานท่�ทำในชว่ิงอายุุ 

45 ปี เป็นต์้นมา พบวิ่า แนวิโน้มการ์เปลิ่�ยุนงานแลิะเปลิ่�ยุนสูภาพการ์ทำงานของแร์งงานเร์ิ�มม่ควิามชัดเจ่น

ต์ั�งแต์่ช่วิงอายุุ 50-51 ปี โดยุม่สูัดสู่วินแร์งงานท่�ม่การ์เปลิ่�ยุนงาน หร์่อเปลิ่�ยุนสูภาพการ์ทำงานท่�สููงกวิ่า 

ในช่วิงอายุุ 55-56 ปี โดยุท่�สูัดสู่วินน่�สููงมากท่�สูุดในช่วิงอายุุ 60-61 ปี เม่�อพิจ่าร์ณัาต์ามสูถานภาพแร์งงานการ์

เปน็แร์งงานในร์ะบบหร์อ่นอกร์ะบบท่�การ์ทำงานต์อนอายุ ุ45 ป ีแร์งงานในร์ะบบมแ่นวิโน้มสัูดสู่วินการ์เปล่ิ�ยุน

งานท่�สููงกวิ่าแร์งงานนอกร์ะบบโดยุเฉพาะในช่วิงอายุุ 50-61 ปี ซ้�งแร์งงานในร์ะบบม่การ์เปลิ่�ยุนงานท่�ชัดเจ่น

ท่�อายุุ 51 ปี อายุุ 56 ปีแลิะ อายุุ 61 ปี ขณัะท่�แร์งงานนอกร์ะบบม่การ์เปลิ่�ยุนงานท่�ไม่แต์กต์่างกันมากนักใน

แต์่ลิะอายุุ แต์่ม่สููงกวิ่าท่�อายุุอ่�นบ้างเลิ็กน้อยุท่�อายุุ 51 ปี อายุุ 55 ปี แลิะ อายุุ 60 ปี

 ในการ์ทำงานท่�อายุุ 45 ปี เป็นต้์นมาจ่นถ้งปัจ่จุ่บัน พบว่ิา กลิุ่มตั์วิอยุ่างแร์งงานสููงอายุุปร์ะมาณั 

คร์้�งหน้�ง (ร์้อยุลิะ 49.0) คิดเป็นสูัดสู่วินท่�ค่อนข้างสููง ม่สูถานภาพเป็นแร์งงานนอกร์ะบบมาโดยุต์ลิอดจ่นถ้ง

ปัจ่จุ่บัน (ซ้�งกลิุ่มน่�ควิร์เป็นกลิุ่มเป้าหมายุของการ์สูนับสูนุนแลิะจู่งใจ่ให้เข้าสูู่ร์ะบบปร์ะกันสูังคม โดยุเฉพาะ

ภายุใต์้มาต์ร์า 40 ในช่วิงการ์ทำงานต์ั�งแต์่อายุุ 45 ปี ซ้�งจ่ะช่วิยุให้ม่หลัิกปร์ะกันทางสัูงคม (แม้ไม่ได้เป็น 

หลิักปร์ะกันเพ่�อการ์คุ้มคร์องเก่�ยุวิข้องกับการ์ทำงานโดยุต์ร์ง) แลิะควิามมั�นคงทางร์ายุได้บางสู่วินเม่�อเข้าสูู่ 

วิัยุสููงอายุุ) กลิุ่มท่�ม่สูถานภาพเป็นแร์งงานในร์ะบบมาโดยุต์ลิอดม่ไม่ถ้ง 1 ใน 3 ของกลิุ่มต์ัวิอยุ่าง หร์่อร์้อยุลิะ 

29.7 ขณัะท่�อ่กร์้อยุลิะ 21.3 หร์่อปร์ะมาณั 1 ใน 5 เป็นกลิุ่มท่�เป็นแร์งงานนอกร์ะบบในปัจ่จุ่บัน แต์่เคยุม่

สูถานภาพเป็นแร์งงานในร์ะบบมาก่อนในบางช่วิงเวิลิาของการ์ทำงาน (ซ้�งกลิุ่มน่�ควิร์เป็นกลิุ่มเป้าหมายุของ

การ์สูนับสูนุนแลิะจู่งใจ่ให้อยุู่ในร์ะบบปร์ะกันสูังคม โดยุเฉพาะภายุใต์้มาต์ร์า 39 ท่�เอ่�อให้กับผู่้ปร์ะกันต์นท่�ม่

นายุจ่้างแลิะเคยุอยุู่ในร์ะบบปร์ะกันสูังคมภายุใต์้มาต์ร์า 33 มาก่อน)
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 ในการ์ทำงานท่�ช่วิงอายุุ 45 ปี จ่นถ้ง 60-64 ปี พบแร์งงานสููงอายุุจ่ำนวินหน้�งไม่ได้ทำงานหร์่อไม่ม่

งานทำในบางช่วิงเวิลิา เหตุ์ผ่ลิสู่วินใหญ่มาจ่ากการ์ท่�ต์้องดูแลิสูมาชิกในคร์ัวิเร์่อน ซ้�งสูะท้อนให้เห็นวิ่าการ์

พิจ่าร์ณัาเก่�ยุวิกับปัจ่จ่ัยุท่�เก่�ยุวิข้องกับการ์สู่งเสูริ์มการ์ม่งานทำในกลุ่ิมปร์ะชากร์สููงอายุุแลิะการ์จั่ดสูวิัสูดิการ์

ให้การ์คุ้มคร์องกับแร์งงานสููงอายุุ ควิร์ต์้องให้ควิามสูำคัญกับปัจ่จ่ัยุด้านคร์อบคร์ัวิแลิะสูมาชิกในคร์ัวิเร์่อน 

คนอ่�นๆ ของแร์งงานสููงอายุุ หร์่อพิจ่าร์ณัาในมิต์ิมุมมองของคร์อบคร์ัวิแร์งงานสููงอายุุด้วิยุเช่นกัน เหต์ุผ่ลิใน

ลิำดับถัดมาของการ์ไม่ทำงาน มาจ่ากสูาเหต์ุการ์เจ่็บป่วิยุ ต์้องการ์พักผ่่อน สู่วินหน้�งจ่ากการ์ไม่ม่งานทำ  

หร์่อหางานไม่ได้ ต์ามลิำดับ จ่ากข้อมูลิการ์สูำร์วิจ่ พบว่ิาม่แร์งงานสููงอายุุบางร์ายุท่�ไม่ได้ทำงานในช่วิงอายุุ 

51-60 ปี จ่ากสูาเหต์ุการ์หมดสูัญญาจ่้างต์อนอายุุ 50 ปี ซ้�งสูะท้อนให้เห็นถ้งผ่ลิกร์ะทบจ่ากการ์ถูกเลิิกจ่้าง 

หร์่อ การ์หมดสูัญญาจ่้าง ต์ั�งแต่์ในช่วิงอายุุต้์น 50 ปีท่�สู่งผ่ลิให้แร์งงานจ่ำนวินหน้�งต์้องหลุิดออกจ่าก 

ต์ลิาดแร์งงานไป

 ในช่วิงของสูถานการ์ณั์การ์แพร์่ร์ะบาดโควิิด-19 กลิุ่มตั์วิอยุ่างแร์งงานสููงอายุุในกรุ์งเทพฯได้ร์ับ 

ผ่ลิกร์ะทบเชิงลิบมากท่�สูุดต์่อการ์ทำงานในด้าน "ร์ายุได้" ต์ามด้วิยุด้าน "ควิามมั�นคงของงาน" แลิะ "ควิามต์่อ

เน่�องของงาน" ต์ามลิำดับ เปร์่ยุบเท่ยุบต์ามสูถานภาพของแร์งงาน พบวิ่า แร์งงานสููงอายุุนอกร์ะบบได้ร์ับ 

ผ่ลิกร์ะทบเชิงลิบในสัูดสู่วินท่�สููงกว่ิาแร์งงานในร์ะบบ ในด้านผ่ลิกร์ะทบต่์อ ร์ายุได้ ควิามมั�นคงแลิะควิาม 

ต์่อเน่�องของงานท่�ทำ แลิะจ่ำนวินชั�วิโมงทำงาน ในขณัะท่�แร์งงานสููงอายุุในร์ะบบได้ร์ับผ่ลิกร์ะทบเชิงลิบใน

สูัดสู่วินท่�สููงกวิ่าแร์งงานนอกร์ะบบ ในด้าน สูภาพแวิดลิ้อม ควิามปลิอดภัยุ แลิะควิามเคร์่ยุดจ่ากการ์ทำงาน 

ซ้�งเป็นปร์ะเด็นท่�นา่สูนใจ่ว่ิาอาจ่จ่ะเป็นเน่�องด้วิยุเหตุ์ผ่ลิเพร์าะ ภายุใต้์สูถานการ์ณ์ัปกติ์แร์งงานสููงอายุใุนร์ะบบ 

คอ่นขา้งมเ่ง่�อนไขแลิะปจั่จ่ยัุท่�เก่�ยุวิขอ้งกบัสูภาพแวิดลิอ้มแลิะควิามปลิอดภยัุในการ์ทำงาน ร์วิมถง้ ควิามเคร์ยุ่ด

จ่ากการ์ทำงานท่�คอ่นขา้งดก่วิา่แร์งงานสูงูอายุนุอกร์ะบบ ซ้�งเม่�อเกดิสูถานการ์ณัก์าร์แพร์ร่์ะบาดของโควิดิ-19 

จ่้งทำให้ทั�ง 3 ปร์ะเด็นน่� ค่อนข้างได้ร์ับผ่ลิกร์ะทบแลิะเป็นควิามร์ู้สู้กผ่ลิกร์ะทบเชิงลิบท่�เกิดข้�นชัดเจ่นกวิ่า 

ในกลิุ่มแร์งงานสููงอายุุนอกร์ะบบ
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1  ในบร์ิบทของปร์ะเทศไทยุ หากไม่ร์วิม ข้าร์าชการ์ ลิูกจ่้างปร์ะจ่ำภาคร์ัฐแลิะร์ัฐวิิสูาหกิจ่ท่�ได้ร์ับสูิทธิ์ิปร์ะโยุชน์แลิะการ์คุ้มคร์องการ์ทำงานจ่ากภาคร์ัฐ  

หลิักปร์ะกันทางสูังคมจ่ากการ์ทำงาน ในท่�น่�หลิัก ๆ หมายุถ้ง การ์เป็นผู่้ปร์ะกันต์นภายุใต์้ร์ะบบปร์ะกันสูังคมท่�ม่ในปัจ่จุ่บันทั�ง 3 มาต์ร์า ได้แก่ มาต์ร์า 33 

39 แลิะ 40

5.2 

ข้อเสูนอแนะจ่ากผ่ลการศึกษา

ประเด็นท่� 1 เก่�ยุวิกับ การนิยุามและการจ่ำกัดควิามสูถานภาพแรงงานนอกระบบและในระบบ

 ผ่ลิการ์เปร์่ยุบเท่ยุบควิามแต์กต์่างของแนวิทางในการ์นิยุามควิามเป็นแร์งงานนอกร์ะบบท่�ใช้ในการ์

สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบโดยุสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาต์ิ กับแนวิทางในการ์จ่ำกัดควิามลิักษณัะการ์ทำงานหร์่อ

การ์จ่้างงานของแร์งงานนอกร์ะบบโดยุองค์การ์แร์งงานร์ะหวิ่างปร์ะเทศ แสูดงให้เห็นการ์จ่ำแนกกลิุ่มแร์งงาน

ท่�สูามาร์ถแบ่งออกได้เป็น 4 กลิุ่ม โดยุ 2 กลิุ่มแร์ก เป็นกลิุ่มท่�สูามาร์ถจ่ำแนกสูถานภาพเป็นแร์งงานในร์ะบบ 

แลิะแร์งงานนอกร์ะบบ ได้สูอดคล้ิองต์ร์งกันภายุใต้์ทั�งสูองแนวิทางการ์จ่ำกัดควิาม ขณัะท่� 2 กลิุ่มหลัิง  

เปน็กลิุม่ท่�ถกูจ่ำแนกสูถานภาพแต์กต์า่งกนั กลิา่วิค่อ เปน็แร์งงานใน (นอก) ร์ะบบจ่ากการ์จ่ำกดัควิามแนวิทาง

หน้�ง แต์่เป็นแร์งงานนอก (ใน) ร์ะบบจ่ากการ์จ่ำกัดควิามอ่กแนวิทางหน้�ง ซ้�งกลิ่าวิได้วิ่าเป็นกลิุ่มท่�ปร์ะสูบกับ 

"ควิามเหลิ่�อม" ของสูถานภาพแร์งงานจ่ากวิิธิ์่การ์หร์่อแนวิทางในการ์จ่ำกัดควิามท่�ต์่างกัน

 แนวิทางหร์่อวิิธ่ิ์การ์ในการ์จ่ำกัดควิาม 2 ลิักษณัะน่� ม่ข้อด่แลิะข้อจ่ำกัดท่�ต์่างกัน ในสู่วินของการ์

นิยุามแร์งงานนอกร์ะบบโดยุสูำนักงานสูถิต์ิแห่งชาติ์ ม่ลัิกษณัะท่�ให้ควิามสูำคัญกับการ์ได้ร์ับควิามคุ้มคร์อง 

หร์่อการ์ม่หลิักปร์ะกันทางสูังคมจ่ากการ์ทำงานของแร์งงานเป็นสูำคัญ1  ซ้�งเป็นเง่�อนไขหร์่อปัจ่จ่ัยุสูำคัญท่�จ่ะ

ช่วิยุลิดควิามเปร์าะบางแลิะควิามเสู่�ยุงท่�เก่�ยุวิข้องในด้านต์่างๆ จ่ากการ์ทำงานให้กับผู่้ม่งานทำ อยุ่างไร์ก็ต์าม 

สูำหรั์บผู่ม้ง่านทำบางกลิุม่โดยุเฉพาะแร์งงานสูงูอายุ ุท่�จ่ำนวินมากมสู่ถานภาพในการ์ทำงานท่�ไมใ่ช่ลูิกจ่า้งภาค

ร์ฐั หร์อ่ลิกูจ่า้งเอกชน  แต์เ่ปน็ในลิกัษณัะการ์ปร์ะกอบธิ์รุ์กิจ่สู่วินต์วัิโดยุไมม่ลู่ิกจ่า้ง (โดยุการ์สูำร์วิจ่ในกร์งุเทพฯ 

พบแร์งงานสูงูอายุจุ่ำนวินมากท่�ทำงานในลิกัษณัะน่� โดยุเปน็งานในลิกัษณัะการ์ค้าขายุ หร์อ่การ์จ่ำหนา่ยุสิูนคา้) 

การ์ชว่ิยุเหลิอ่ธิ์รุ์กจิ่ในคร์อบคร์วัิ แลิะ ร์บัจ่า้งงานหลิายุเจ่า้ หร์อ่ร์บัจ่า้งทั�วิไป หร์อ่แมแ้ต์สู่ำหร์บับางกลิุม่ท่�อาจ่

ไดร้์บัการ์จ้่างงานเป็นลูิกจ้่างต่์อเน่�องหลิงัเกษยุ่ณัอายุใุนภาครั์ฐหร์อ่ภาคเอกชน แต่์เป็นในลัิกษณัะของการ์จ้่าง

งานชั�วิคร์าวิ การ์พิจ่าร์ณัาควิามเป็นแร์งงานในร์ะบบ หร์อ่แร์งงานนอกร์ะบบจ่ากการ์เป็นผู่ป้ร์ะกันต์นกับร์ะบบ

ปร์ะกันสูังคมเพ่ยุงอยุ่างเด่ยุวิ อาจ่ไม่เพ่ยุงพอ (ซ้�งในกลิุ่มน่� จ่ำนวินมากเป็นผู่้ปร์ะกันต์นภายุใต์้มาต์ร์า 39 แลิะ 

40 ท่�มสิู่ทธิ์ปิร์ะโยุชนค์ุม้คร์องบางดา้นไมค่ร์อบคลิมุเทา่กบัผู่ป้ร์ะกนัต์นภายุใต์ม้าต์ร์า 33) เน่�องจ่าก การ์ทำงาน

ของแร์งงานสูงูอายุกุลิุม่น่�โดยุสูว่ินใหญห่ร์อ่เกอ่บทั�งหมด เปน็การ์ทำงานหร์อ่การ์จ่า้งงานในสูถานปร์ะกอบการ์

หร่์อหนว่ิยุเศร์ษฐกจิ่ท่�อยุูใ่นภาคเศร์ษฐกจิ่นอกร์ะบบ ท่�ยุงัมค่วิามเปร์าะบางแลิะการ์ไมไ่ดร้์บัควิามคุม้คร์องต์าม

กฎหมายุท่�คร์อบคลุิมเก่�ยุวิขอ้งในบางเร์่�อง หร์อ่สูำหร์บัลิกูจ่า้งบางกลิุม่ท่�เปน็ผู่ป้ร์ะกนัต์นแต์ไ่ดร้์บัการ์จ่า้งงาน

แบบชั�วิคร์าวิท่�ทำให้ไม่ได้ร์ับสูิทธิ์ิบางอยุ่างท่�เหมาะสูม เช่น สูิทธิ์ิวิันลิาปร์ะจ่ำปี หร์่อสูิทธิ์ิการ์ลิาป่วิยุโดยุได้ร์ับ

คา่จ่า้ง ซ้�งแร์งงานในกลิุม่น่� หากใชว้ิธิิ์ก่าร์ หร์อ่แนวิทางในการ์จ่ำกดัควิามต์ามองคก์าร์แร์งงานร์ะหวิา่งปร์ะเทศ 

จ่ะถูกจ่ัดสูถานภาพเป็นแร์งงานนอกร์ะบบ ในท่�น่�สูามาร์ถต์่ควิามได้หมายุถ้ง กลิุ่มแร์งงานท่�ม่การ์ทำงาน หร์่อ

ไดร้์ับการ์จ่้างงานอยุู่ในภาคเศร์ษฐกิจ่นอกร์ะบบแต์่มสู่ถานะเป็นผู่้ปร์ะกนัต์นกับร์ะบบปร์ะกนัสูังคม หร์อ่ อาจ่

เร์่ยุกได้เป็น แร์งงานในร์ะบบ (ปร์ะกันสูังคม) แต์่ (ในภาคเศร์ษฐกิจ่นอกร์ะบบ)



106

 ในทางต์ร์งกันข้าม กลิุ่มผู่้ม่งานทำจ่ำนวินหน้�งท่�ถูกจ่ัดเป็นแร์งงานนอกร์ะบบ ต์ามนิยุามท่�ใช้ในการ์

สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบของสูำนกังานสูถติ์แิหง่ชาต์ ิอาจ่ไมใ่ชก่ลิุม่แร์งงานท่�มค่วิามเปร์าะบางในการ์ทำงาน

เสูมอไปเพ่ยุงเพร์าะไม่ได้ร์ับการ์คุ้มคร์องจ่ากการ์เป็นผู่้ปร์ะกันต์นกับร์ะบบปร์ะกันสูังคม โดยุเฉพาะ แร์งงาน

ท่�ม่สูถานภาพการ์ทำงานเป็น นายุจ่้าง หร์่อเจ่้าของกิจ่การ์ แลิะ ผู่้ปร์ะกอบการ์ท่�ม่ธิ์ุร์กิจ่หร์่อสูถานปร์ะกอบ

การ์ จ่ดทะเบยุ่นจ่ดัต์ั�งต์ามกฎหมายุอยุูใ่นภาคเศร์ษฐกจิ่ในร์ะบบ ซ้�งกลิุม่น่�จ่ดัเปน็แร์งงานนอกร์ะบบ (ปร์ะกนั

สูังคม) แต์่ (ในภาคเศร์ษฐกิจ่) ในร์ะบบ 

 แม้ทั�งสูองกลิุ่มแร์งงานท่�กล่ิาวิไปข้างต้์นจ่ะเป็นกลิุ่มท่�อยุู่ภายุใต้์ “ควิามเหล่ิ�อม” ของสูถานภาพ

แร์งงานจ่ากวิิธ่ิ์การ์จ่ำกัดควิามท่�แต์กต์่างกัน แต์่หากเปร์่ยุบเท่ยุบกัน กลิุ่มแร์งงานในร์ะบบ (ปร์ะกันสูังคม)  

แต์่ (ในภาคเศร์ษฐกิจ่) นอกร์ะบบ เป็นกลิุ่มท่�ควิามเปร์าะบางแลิะควิร์ได้ร์ับควิามสูนใจ่ ให้ควิามสูำคัญจ่าก

นโยุบายุแลิะมาต์ร์การ์ในการ์คุ้มคร์องการ์ทำงานของแร์งงานสููงอายุุมากกวิ่า

ร์ูป 5.1 กลิุ่มแร์งงานท่�ม่ “ควิามเหลิ่�อม” ของสูถานภาพแร์งงานนนอกร์ะบบแลิะในร์ะบบจ่าก 2 วิิธิ์่การ์จ่ำกัดควิาม

 สูำหรั์บข้อเสูนอแนะในสู่วินน่� การ์กำหนดนโยุบายุแลิะมาต์ร์การ์ท่�เก่�ยุวิข้องในการ์สูนับสูนุนแลิะ

คุม้คร์องแร์งงานสูงูอายุ ุจ่ง้ควิร์พจิ่าร์ณัาสูถานภาพของแร์งงานสูงูอายุ ุทั�งในมิต์กิาร์เปน็แร์งงานในร์ะบบ หร์อ่

นอกร์ะบบปร์ะกันสูังคม (ต์ามนิยุาม หร์่อการ์จ่ำกัดควิามท่�ใช้ในการ์สูำร์วิจ่แร์งงานนอกร์ะบบของสูำนักงาน

สูถิต์ิแห่งชาต์ิ) ควิบคู่ไปกับ ลิักษณัะของการ์จ่้างงาน หร์่อการ์ทำงานวิ่าอยุู่ในภาคเศร์ษฐกิจ่ในร์ะบบหร์่อนอก

ร์ะบบ (ต์ามแนวิทางการ์จ่ำกัดควิามการ์ทำงานในร์ะบบหร์อ่นอกร์ะบบขององค์การ์แร์งงานร์ะหว่ิางปร์ะเทศ) 

1
ระบบประกันสูังคม

2
ภาคเศรษฐกิจ่ 

ในระบบ/นอกระบบ

แรงงานนอกระบบ (ประกันสูังคม)
แต์่ (ในภาคเศรษฐกิจ่) ในระบบ

แรงงานในระบบ (ประกันสูังคม)
แต์่ (ในภาคเศรษฐกิจ่) นอกระบบ

“ควิามเหล้�อม” ของสูถานภาพ
แรงงานจ่ากการจ่ำกัดควิาม

VS

2 มิต์ิในควิามเป็นในระบบและ 
นอกระบบของแรงงาน

ผู่้ประกันต์นมาต์รา 39 และ 40 
ลูกจ่้างเอกชน (โดยุเฉพาะงาน 

พ้�นฐาน) ลูกจ่้างภาครัฐต์่อเน้�อง
หลังเกษ่ยุณั ประกอบธิ์ุรกิจ่ 
สู่วินต์ัวิ (ค้าขายุรับจ่้างทั�วิไป)  

ช่วิยุธิ์ุรกิจ่ครัวิเร้อน  
และการรวิมกลุ่ม

กลุ่มนายุจ่้าง ผู่้ประกอบการ/
ธิ์ุรกิจ่ในภาคเศรษฐกิจ่ในระบบ  

ท่�ไม่ได้เป็นผู่้ประกันต์นประกันสูังคม
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ซ้�งหากจ่ัดต์ามร์ะดับควิามเปร์าะบางของกลิุ่มแร์งงานจ่ากมากไปน้อยุ อาจ่จ่ัดลิำดับได้ดังน่� หน้�ง แร์งงานสููง

อายุทุ่�อยุูใ่นภาคเศร์ษฐกจิ่นอกร์ะบบแลิะอยุูน่อกร์ะบบปร์ะกนัสูงัคม เปน็กลิุม่ท่�มค่วิามเปร์าะบางสูงูท่�สูดุ ต์าม

มาด้วิยุ (ปร์ะมาณั 4.0 ลิ้านคน ในกลิุ่มแร์งงานสููงอายุุ 60 ปีข้�นไป) สูอง แร์งงานท่�อยุู่ในภาคเศร์ษฐกิจ่นอก

ร์ะบบแต์่อยุู่ในร์ะบบปร์ะกันสูังคม (ปร์ะมาณั 3.74 แสูนคน ในกลิุ่มแร์งงานสููงอายุุ 60 ปีข้�นไป)  สูาม แร์งงาน

ท่�อยุู่ในภาคเศร์ษฐกิจ่ในร์ะบบแต์่อยุู่นอกร์ะบบปร์ะกันสูังคม (ปร์ะมาณั 0.84 แสูนคน ในกลิุ่มแร์งงานสููงอายุุ 

60 ปีข้�นไ) แลิะ สู่� แร์งงานท่�อยุู่ในภาคเศร์ษฐกิจ่ในร์ะบบแลิะอยุู่ในร์ะบบปร์ะกันสูังคม (ปร์ะมาณั 0.23 แสูน

คน ในกลิุ่มแร์งงานสููงอายุุ 60 ปีข้�นไป) ต์ามลิำดับ

 นอกจ่ากน่� ในการ์สูำร์วิจ่ข้อมูลิเก่�ยุวิกับสูถานการ์ณั์การ์ทำงานของปร์ะชากร์ไทยุ สูภาพการ์ทำงาน

ของผู่ม้ง่านทำ แลิะสูถานภาพแร์งงานนอกร์ะบบหร์อ่แร์งงานในร์ะบบ ร์วิมถง้ การ์นำเสูนอผ่ลิการ์สูำร์วิจ่เก่�ยุวิ

กับสูถานการ์ณั์ สูภาพการ์ทำงานแลิะสูถานภาพแร์งงานข้างต์้น ทั�งในภาพร์วิมของกำลิังแร์งงานทั�งหมด หร์่อ

เฉพาะในกลิุ่มแร์งงานสููงอายุุ ควิร์พิจ่าร์ณัาสูถานภาพของแร์งงานนอกร์ะบบหร์่อในร์ะบบ ทั�งในมิต์ิการ์ได้ร์ับ

การ์คุม้คร์องจ่ากหลัิกปร์ะกนัทางสูงัคมในการ์ทำงาน ควิบคูไ่ปกับ เง่�อนไขของภาคเศร์ษฐกิจ่ในการ์ทำงาน หร์อ่

การ์จ่้างงานด้วิยุ วิ่าเป็นภาคเศร์ษฐกิจ่ในร์ะบบหร์่อนอกร์ะบบ ซ้�งจ่ะช่วิยุให้สูามาร์ถเห็นภาพของสูถานการ์ณั์

แลิะเข้าใจ่บร์ิบทของสูภาพการ์ทำงานของแร์งงานไทยุได้อยุ่างเหมาะสูมคร์บถ้วินยุิ�งข้�น

ภาคเศรษฐกิจ่นอกระบบและ
อยุู่นอกระบบประกันสูังคม

ข้อเสูนอแนะ

• กำหนดนโยุบายุและมาต์รการท่�
เก่�ยุวิข้องในการสูนับสูนุนและ
คุ้มครองแรงงานสููงอายุุ  
ควิรพิจ่ารณัาต์ามสูถานภาพ
แรงงานในหร้อนอกระบบประกัน
สูังคม ควิบคู่ไปกับ ลักษณัะการ
จ่้างงานการทำงานในภาค
เศรษฐกิจ่ในระบบหร้อนอกระบบ

• รวิมถึง การรวิบรวิมสูำรวิจ่
ข้อมูล และการนำเสูนอ
สูถานการณั์ท่�เก่�ยุวิข้องกับสูภาพ
การทำงานของแรงงานสููงอายุุ

ภาคเศรษฐกิจ่นอกระบบและ
อยุู่ในระบบประกันสูังคม

ภาคเศรษฐกิจ่ในระบบและ 
อยุู่นอกระบบประกันสูังคม

ภาคเศรษฐกิจ่ในระบบและ 
อยุู่ในระบบประกันสูังคม
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ร์ูป 5.2 ข้อเสูนอแนะในปร์ะเด็นการ์จ่ำกัดควิามสูถานภาพแร์งงานนอกร์ะบบแลิะในร์ะบบ
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ประเดน็ท่� 2 เก่�ยุวิกบัการเปล่�ยุนผ่่านสูภาพการทำงานของแรงงานสูงูอายุตุ์ั�งแต์ใ่นชว่ิงกอ่นเปน็
ผู่้สููงอายุุ (พิจ่ารณัาเริ�มต์้นต์ั�งแต์่ท่�อายุุ 45 ปีขึ�นไป)

 จ่ากข้อมูลิท่�พบวิ่า แร์งงานสููงอายุุเร์ิ�มม่การ์เปลิ่�ยุนผ่่านของการ์ทำงาน ม่การ์เปลิ่�ยุนแปลิงงานท่�ทำ 

ลิักษณัะการ์ทำงานแลิะอาช่พ ร์วิมถ้ง สูถานภาพในการ์เป็นแร์งงานนอกร์ะบบหร์่อแร์งงานในร์ะบบท่�ชัดเจ่น

ต์ั�งแต์่ในช่วิงอายุุ 50 ปีข้�นไป นำไปสูู่ข้อเสูนอแนะเชิงนโยุบายุท่�เก่�ยุวิข้อง ใน 4 เร์่�องท่�สูำคัญ ได้แก่

 เร่�องแรก ประกันสังคมกับแรงงานไทยุในช่่วงอายุุ 45 ปีข่�นไป - ควิร์ขยุายุควิามคร์อบคลิุมของ

ร์ะบบปร์ะกันสูังคม โดยุเฉพาะมาต์ร์า 39 แลิะ 40 ในกลิุ่มแร์งงานช่วิงอายุุ 45 ปี ข้�นไป ซ้�งพบวิ่าเร์ิ�มม่การ์

เปลิ่�ยุนผ่่านสูภาพการ์ทำงานหร์่อการ์เปลิ่�ยุนงาน (ในร์ะบบสูู่นอกร์ะบบ) ชัดเจ่นต์ั�งแต์่อายุุ 50 ปี

 เร่�องท่�สูอง การขยุายุโอกาสการจ้้างงานในท่�เดิิม หรือ พัฒนาระบบส่งต่่อ - ควิร์สู่งเสูร์ิมขยุายุอายุุ

การ์ทำงานหร์่อการ์จ่้างงานแร์งงานสููงอายุุม่ฝีีม่อ (โดยุเฉพาะกลิุ่มท่�ม่สูถานะเป็นแร์งงานในร์ะบบในช่วิงก่อน

อายุุ 55 ปีในภาคเอกชน หร์่อ 60 ปี ในภาคร์ัฐ) ในลิักษณัะการ์จ่้างงานในท่�เดิม (แต์่อาจ่เปลิ่�ยุนลิักษณัะงาน 

หร์่อเง่�อนไขการ์ทำงาน) หร์่อ การ์สูนับสูนุนโดยุสูถานท่�ทำงานเดิม (ในลิักษณัะการ์ให้ข้อมูลิหร์่อเป็นต์ัวิกลิาง

เช่�อมต่์อ) เพ่�อให้แร์งงานสููงอายุุได้ร์ับการ์จ้่างงานต่์อเน่�องท่�สูามาร์ถใช้ทักษะควิามร์ู้แลิะปร์ะสูบการ์ณ์ัท่�ม่ 

ในการ์ทำงานในสูถานท่�ทำงานใหม่ แลิะได้ร์ับการ์คุ้มคร์องการ์ทำงาน (เป็นแร์งงานในร์ะบบต่์อเน่�องไป)  

อยุ่างเหมาะสูม

 เร่�องท่�สูามู ชุ่ดิมาต่รการในการแนะแนวอาช่่พแลี่ะพัฒนาฝีีมือแรงงานท่�ต่้องไปดิ้วยุกัน - กิจ่กร์ร์ม

หร์่อมาต์ร์การ์ในการ์สู่งเสูร์ิม “แนะแนวิ ให้ข้อมูลิควิามร์ู้” เก่�ยุวิกับโอกาสูทางอาช่พแลิะการ์ทำงานเพ่�อการ์ 

เต์ร์ยุ่มต์วัิเขา้สููว่ิยัุสูงูอายุ ุควิบคูไ่ปกบั กจิ่กร์ร์มสูนบัสูนนุแลิะสูง่เสูร์มิ “พฒันาทกัษะทางอาชพ่แลิะการ์ทำงาน” 

ท่�ต์ร์งกับควิามสูนใจ่ ทกัษะแลิะปร์ะสูบการ์ณ์ัการ์ทำงานท่�ผ่า่นมาของแร์งงาน ในแร์งงานทุกกลิุม่ (ทั�งแร์งงาน

ในร์ะบบ แลิะแร์งงานนอกร์ะบบ) ต์ั�งแต์่อายุุ 45 ปี ข้�นไป

 เร่�องท่�สู่� การส่งเสริมการม่งานทำแลี่ะคุ้มครองแรงงานสูงอายุุ: เรื�องท่�ต่้องมองในมิต่ิเช่ิงครอบครัว 

- เหต์ผุ่ลิแลิะควิามจ่ำเปน็ ร์วิมถ้ง ปจั่จ่ยัุกำหนดสูภาพการ์ทำงานของแร์งงานสูงูอายุ ุผ่กูต์ดิกบัปจั่จ่ยัุคร์อบคร์วัิ

แลิะสูมาชิกในคร์อบครั์วิ ในหลิายุมิต์ ิการ์พิจ่าร์ณัาผ่ลิกร์ะทบท่�มต่่์อการ์ทำงานของแร์งงานสููงอายุ ุโดยุเฉพาะ

แร์งงานสูงูอายุนุอกร์ะบบ ควิร์พจิ่าร์ณัาในเชงิผ่ลิกร์ะทบท่�มต่่์อคร์อบคร์วัิของแร์งงานสููงอายุ ุมากกวิา่พจิ่าร์ณัา

เฉพาะต์ัวิบุคคลิหร์่อต์่อต์ัวิแร์งงานสููงอายุุเพ่ยุงอยุ่างเด่ยุวิ
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การเปล่�ยุนผ่่านเริ�มชัดเจ่น ต์ั�งแต์่อายุุ 50 ปี  
ทั�งลักษณัะงานหร้ออาช่พ และสูถานภาพแรงงานในระบบ/นอกระบบ

ประกันสูังคมกับแรงงานไทยุ 
ในช่วิงอายุุ 45 ปีขึ�นไป1

การขยุายุโอกาสูการจ่้างงานในท่�เดิม  
หร้อพัฒนาระบบสู่งต์่อ

แพ็กเกจ่แนะแนวิอาช่พและพัฒนาฝ่ีม้อแรงงาน  
(ชุดมาต์รการท่�ต์้องไปด้วิยุกัน)

แรงงานสููงอายุุ:  
เร้�องท่�ต์้องมองในมิต์ิเชิงครอบครัวิ

2

3

4

ข้อเสูนอแนะ

ร์ูป 5.3 ข้อเสูนอแนะในปร์ะเด็นการ์เปลิ่�ยุนผ่่านการ์ทำงานของแร์งงานสููงอายุุ ในช่วิงอายุุ 45-64 ปี 
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