อน.๒

แบบรายงานการเข้าร่วมเวทีสาธารณะ
เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ตามที่เลขานุการสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ นายวิชาญ ทรายอ่อน วิทยากรชํานาญการ
พิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ ๓ สํานักวิชาการ เข้าร่วมเวทีสาธารณะ เรื่อง “มาตรการส่งเสริมการทํางาน
ต่อเนื่องของผู้สูงอายุ” จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ในวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน
๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องศูนย์ประชุมวายุภัค โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเสวนา
บัดนี้ การเสวนาเรื่อง “มาตรการส่งเสริมการทํางานต่อเนื่องของผู้สูงอายุ” สิ้นสุดลงแล้ว จึง
ขอเสนอรายงาน ดังนี้
๑. รายละเอียดการเข้ารับการอบรม / สัมมนา / ประชุมทางวิชาการ / ประชุมเชิงปฏิบัติการ
วัน / เวลา
หัวข้อวิชา
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐-๐๙.๑๐ น. กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน
โดย พญ.ลัดดา ดําริการเลิศ รักษาการเลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผู้สูงอายุไทย
๐๙.๑๐-๐๙.๒๐ น. ชมวีดิทัศน์ “อายุการทํางานไม่ได้จบที่วัยเกษียณ”
๐๙.๒๐-๐๙.๕๐ น. ปาฐกถาพิเศษ “บทบาทผูส้ งู อายุในสังคมไทย”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี
๐๙.๕๐-๑๒.๐๐ น. เสวนา “เส้นทางการทํางานของผู้สูงอายุ” ร่วมเสวนา โดย
๑. คุณทองล้วน น้อยบุตร ตัวแทนกลุ่มแรงงานนอกระบบ
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษทั โรงเส้นหมี่ ชอเฮง จํากัด
๒. คุณสนธยา อินขํา
๓. ดร.อารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน
๔. รศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดําเนินการอภิปราย โดย นายโมไนย เย็นบุตร ผู้ประกาศข่าวเนชั่น แชนแนล
รับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. อภิปรายห้องย่อย ๒ ห้อง
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ห้องที่ ๑ การขยายการทํางานอย่างต่อเนือ่ งในภาคเอกชน
นําเสนอโดย ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ และดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๔๕ นาที)
ดําเนินการอภิปราย โดยนายจิระพันธ์ กัลลประวิทย์ นักวิชาการอาวุโสและข้าราชการบํานาญ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ห้องที่ ๒ กลไกและกระบวนการส่งเสริมการทํางานของผู้สงู อายุทเี่ ป็นแรงงานนอกระบบ
นําเสนอโดย อ.จรัญญา วงษ์พรหม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (๔๕ นาที)
ดําเนินการอภิปราย โดยนางราศี เบญจาทิกุล ผู้เชี่ยวชาญการตรวจและประเมินผล กระทรวง
แรงงาน
๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๕.๑๕-๑๕.๓๐ น. สรุปผลภาพรวม “การส่งเสริมการทํางานต่อเนื่องของผูส้ งู อายุ”
๑๖.๐๐ น.
จบการเสวนา

๒
๒. จํานวนผูเ้ ข้ารับการเข้ารับการเวทีสาธารณะ เรื่อง “มาตรการส่งเสริมการทํางานต่อเนื่องของผู้สูงอายุ”
จํานวนโดยประมาณ ๓๐๐ คน เป็นเครื่อข่าย กลุ่มชาวบ้าน องค์กรพัฒนาผู้สูงอายุ คณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ นักวิชาการ นักวิจัย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้สนใจเรื่องแรงงานผู้สูงอายุ
ทั่วไป
๓. สรุปสาระสําคัญจากการเข้ารับการเวทีสาธารณะ เรื่อง “มาตรการส่งเสริมการทํางานต่อเนื่องของ
ผู้สูงอายุ”
๓.๑ ปาฐกถาพิ เศษ “บทบาทผู้ สู งอายุในสังคมไทย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุท ธ ยุท ธวงศ์
รองนายกรั ฐ มนตรี มี เนื้ อ หาโดยสรุ ป ดั ง นี้ นโยบายด้ า นสั ง คมของรั ฐ บาลคื อ ลดเหลื่ อ มล้ํ า ค้ํ า จุ น กั น
สร้ า งสรรค์ สั ง คมไทย จากสถิ ติ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานอ้ า งอิ ง จากผลการวิ จั ย สถาบั น ประชากรและสั ง คม
มหาวิท ยาลั ย มหิ ดล พบว่ามี ผู้ สูงอายุเพี ยงร้อยละ ๑๐ ที่ มีการศึ ก ษา รายได้เฉลี่ยประมาณ ๓,๐๑๓ บาท
ต่อเดือน และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ๒,๗๕๑ บาทต่อเดือน มีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ ๔๐,๑๗๙ บาท และร้อยละ
๕๘ ยังทํางานอยู่ เหตุผลหลักคือต้องหาเลี้ยงชีพ เมื่อสอบถามผู้สูงอายุจํานวนสองในสาม มีความเห็นว่าควร
ต้องทํางาน และเห็นว่าการส่งเสริมการมีงานทําสําหรับผู้สูงอายุมีความจําเป็นมาก
จากข้อมูลดังกล่าว นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายว่าในอนาคตประเทศไทยเราจะก้าวเข้าสู่ประเทศที่มี
ผู้ สู ง อายุ ม ากขึ้ น เพราะฉะนั้ น นายกรั ฐ มนตรี จึ ง มอบหมายให้ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยมอบ
กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักไปพิจารณาและจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงวัย โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้สูงวัยที่เป็นผู้ยากไร้ และผู้สูงวัยที่ยากจน แต่ต้องมีมาตรการกํากับผู้สูงอายุที่
จะเข้ามาอยู่ในกองทุนนี้
นอกจากนี้ แนวนโยบายการพัฒนาผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้เกิดกิจการเพื่อสังคมสําหรับการพัฒนาผู้สูงอายุ
เหมาะสําหรับผู้สูงอายุที่ ทํางานได้ ใช้เงินกู้ ยืมปลอดดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยต่ํา ส่งเสริม ให้เกิดการจ้างงาน
ผู้สูงอายุโดยองค์กรของรัฐ เอกชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงได้นําเสนอนโยบายสังคมสูงวัย : สาม “รับ”
๑. รับมือ กับปัญหาคนสูงวัยปัจจุบัน
- การทํางาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ
- การดูแลความเป็นอยู่ สุขภาพ
๒. รองรับประเด็นคนสูงวัยอนาคต
- รับประเด็นสังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ
- การช่วยรับภาระเศรษฐกิจโดยคนสูงวัย (งาน บริการสังคม ฯลฯ)
๓. ต้อนรับ สังคมสูงวัย
- เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส เปลี่ยนภาระเป็นพลัง
- ตลาดสินค้าและบริการสูงวัย ทั้งในประเทศและส่งออก เป็นต้น
๓.๒ เสวนา “เส้นทางการทํางานของผู้สูงอายุ” ร่วมเสวนา โดย
คุณทองล้วน น้อยบุตร ตัวแทนกลุ่มแรงงานนอกระบบ เล่าให้ฟังว่าที่ยังทํางานอยู่เพราะ
ทํางานแล้วมีความสุข จะทํางานต่อไปจนกว่าจะทําไม่ไหว ส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาเรื่องรายได้ การทํางานถือว่า
เป็นการออกกําลังกายอีกทางหนึ่ง ถือคติประจําตัวว่าทํางานให้สนุก เป็นสุขกับการทํางาน กลุ่มของป้าเป็น
กลุ่มองค์กรสาธารณะประโยชน์ มีทั้งสตรี และผู้สูงอายุ ปัญหาอุปสรรคก็มีเป็นเรื่องความเห็นที่ต่างกันของ

๓
ชุมชน ก็พยายามแก้ปัญหาให้กลุ่มดําเนินต่อไปได้ ปัญหาที่พบก็คือมีสมาชิกบางคนเข้ามาร่วมกับกลุ่มแล้วก็
ออกไป ปัญหาการเมืองในชุมชนและปัญหาความเห็นต่าง ปัญหาการเอาเปรียบผู้อื่น หรือแม้แต่การเข้ามาเพื่อ
ดึงเอาสมาชิกที่กลุ่มได้ฝึกอบรมไว้ดีแล้วไป เพื่อตั้งกลุ่มใหม่ แต่ทางกลุ่มก็พยายามแก้ปัญหาและดํารงกลุ่มมาได้
จนบัดนี้
การรวมกลุ่มยังช่วยแก้ปัญ หาสังคมในชุม ชนได้อีกทางหนึ่งด้วย แต่เดิมในชุมชนมีปัญ หา
เรื่องยาเสพติดจํานวนมาก เมื่อรวมกลุ่มกันก็ได้มีเพื่อนมาร่วมกันพูดคุย แลกเปลี่ยนกันและยังมีรายได้อีก
ปัญหา ยาเสพติดก็เบาบางลงบ้างเล็กน้อย
ปัจจุบันผู้สูงอายุอยากให้สังคมคิดว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ฝ่ายที่รอรับอย่างเดียว ต้องการให้มองว่า
เป็นคนมีคุณค่าต่อสังคมมีศักยภาพ ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ และสิ่งที่ผู้สูงอายุอยากขอต่อภาครัฐคือช่วย
ดูแลเรื่องมาตรา ๔๐ บทเฉพาะกาลในกฎหมายประกันสังคม ให้ผู้สูงอายุ สามารเข้าถึงเงินประกันของตนเองได้
อยากให้ขยายวงเงินประกัน และขอให้สามารถผ่อนได้ด้วย
อีกอย่างหนึ่งอยากให้รัฐเห็นความสําคัญในการรวมกลุ่ม และส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถเดิน
ไปได้ ให้โครงการหลักสูตรพร้อมงบประมาณไปลงที่ชุมชนบ้าง กองทุนหมู่บ้านก็ไม่ควรมีดอกเบี้ยสําหรับ
ผู้สูงอายุ
คุณสนธยา อินขํา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท โรงเส้นหมี่ ชอเฮง จํากัด ได้เล่าให้ฟังว่า
ปัจจุบันจ้างผู้สูงอายุให้ทํางานต่อ อยู่ประมาณ ๑๐๐ คน ทุกคนเป็นคนงานเก่าแก่ของบริษัทที่อยู่กับบริษัทมา
เป็นเวลานาน ทางบริษัทนั้นผู้บริหารรุ่นก่อนได้ปลูกฝังผู้บริหารรุ่นใหม่ไว้ว่าให้ดูแลและไม่ลืมบุญคุณพนักงาน
เก่าแก่ของบริษัท ที่บริษัทมีกําไรและยืนอยู่ได้ก็เพราะพนักงานที่ซื่อสัตย์เหล่านี้ บริษัทดําเนินตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของแรงงานทุกอย่าง แต่ก็ยืดหยุ่นให้กับพนักงานผู้สูงอายุที่มีอยู่ในบริษัทจํานวนมาก โดยบริษัทจะ
เรียกพนักงานที่ต้องการทํางานต่อ มาพูดคุยและจัดตําแหน่งที่เหมาะสมให้ ทางบริษัทไม่ได้ต้องการ ดประสิทธิ
ภาพกับพนักงานเหล่านี้ แต่เป็นการช่วยเหลือให้งานทํา และมีเพื่อนพูดคุยมากกว่า แต่มีหลักอยู่ว่าต้องเป็น
พนักงานเก่าแก่ที่มีประวัติการทํางานดีด้วย
และสิ่ งที่ ท างบริษั ท จะขอจากภาครัฐ คือ ให้ ช่วยสนั บ สนุ น บริษั ท ที่ ดํ าเนิ น ตามนโยบายรัฐ
จ้างคนสูงอายุทํางาน โดยช่วยบริษัทเหล่านี้ในเรื่องมาตรการด้านภาษี อาจเป็นในลักษณะเดียวกับการลดภาษี
ในเรื่องที่บริษัทจ้างผู้พิการก็ได้
อี ก ประการหนึ่ งคื อ บางครั้ งทั ศ นคติ ข องบุ ต รหลานผู้ สู งอายุ ที่ มี ต่ อ การทํ างานผู้ สู งอายุ
บางครั้งรู้สึกอายเพื่อนบ้านที่ยังปล่อยให้พ่อแม่ ผู้สูงอายุไปทํางาน ทั้งที่เป็นความต้องการของผู้สูงอายุเอง และ
มีร่างกายยังสามารถทํางานได้
รศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กล่าวว่า จากงานวิจัยเห็นได้ว่าประชากรในวัยทํางานน้อยลง การผลักดันให้สูงอายุได้ทํางานต่อเนื่อง ในความ
จริงแล้วไม่เฉพาะแต่ผู้สูงอายุเท่านั้น หากคนไทยเลิกทํางานเร็วอาจเป็นปัญหาเรื่องหลักประกันได้ ในปัจจุบัน
ประชากรมีบุตรน้อยลง บุตรจึงไม่ใช่แหล่งรายได้ของผู้สูงอายุอีกต่อไป ผู้สูงอายุจึงต้องมีหลักประกันและรายได้
ในวัยชรา แต่ปัญ หาและอุปสรรคอย่างหนึ่งของผู้สูงอายุในการทํางานก็คือ ฝ่ายนายจ้างจะคํานึงถึงความ
คุ้มทุน เปรียบเทียบการจ้างงานโดยคํานึงถึงผลิตภาพมากกว่าคํานึงถึงฝีมือและประสบการณ์ที่ผู้สูงอายุมี แต่
แต่หากมองด้านคุณภาพของงานแล้วในบางตําแหน่งงานอาจคุ้มทุนกว่า ยกตัวอย่างเช่น บริษัทจําหน่ายอะไหล่
รถยนต์บริษัทหนึ่ง จําหน่ายอะไหล่และซ่อม บริษัทนี้แผนกอื่นไม่จ้างผู้สูงอายุต่อ แต่แผนกอะไหล่ กลับจ้างต่อ
แผนกพนักงานคุมสโตร์อะไหล่ เพราะพนักงานเหล่านี้สามารถประเมินและสั่งอะไหล่ได้ตรง และถูกต้องกว่า

๔
ช่วยแก้ปัญหาการสั่งอะไหล่ผิดพลาดได้ สําหรับทางนโยบายนั้นหากภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนบริษัทเอกชน
เหล่านี้ด้านต่าง ๆ เช่นลดภาษี หรือการขยายอายุการเกษียณ เป็นต้น
แต่ก็มีคนบางกลุ่มเหมือนกันที่ต้องการเกษียณเร็วขึ้น โดยกลุ่มนี้จะพบว่าเป็นกลุ่มที่มีเงินทุน
พอสมควร สามารถใช้ให้เงินทํางานในรูปแบบการลงทุนต่าง ๆ เป็นกลุ่มที่มีแหล่งรายได้หลายทาง
และสาเหตุที่ผู้สูงอายุไม่อยากทํางาน อาจมาจากการได้รับเบี้ยยังชีพบ้าง ลูกหลานยังสามารถ
ดูแลอยู่ และมีรายได้จากเงินออมในวัยทํางานบ้าง เป็นต้น
ดร.อารั ก ษ์ พรหมณี รองปลั ด กระทรวงแรงงาน ได้ ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น ว่ า เมื่ อ ดู
นโยบายกระทรวงแรงงาน จากสถิติพบว่าแรงงานผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น แต่ตลาดแรงงานผู้สูงอายุน้อยและไม่
แน่นอน ผู้สูงวัย(คําตามรัฐธรรมนูญใหม่ที่กําลังยกร่างรัฐธรรมนูญ) อยู่ในภาคเกษตรกรรมมากที่สุด ส่วนใน
ภาคอุตสาหกรรมจะเป็นวัยหนุ่มสาว สําหรับกฎหมายหรือระเบียบในการคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุ กระทรวง
แรงงานต้องมาพิจารณาดูว่าตําแหน่งงานใดเหมาะสมต่อการเอื้ออํานวยดีมีประโยชน์ ถ้าแรงงานผู้สูงอายุ
สามารถสร้างผลิตภาพงานได้
ในยุคดิจิตอลกระทรวงแรงงานต้องคิดเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงาน แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่
เป็นแรงงานไร้ฝีมือ แรงงานของไทยจึงต้องขยับไปทํางานในงานที่มีฝีมือ
ตามสถิติผู้สูงอายุประกอบอาชีพส่วนตัวมากขึ้น จึงต้องวางยุทธศาสตร์ว่าส่งเสริมอย่างไร
เจ้าหน้าที่ ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ต้ องเข้ามาร่วมด้วย และต้องพิ จารณาว่าทําอย่างไรจึงจะพอต่อ
การยังชีพของผู้สูงอายุ และอย่างไร เท่าไหร่จึงพอ ระบบบํานาญแห่งชาติจะตอบโจทย์เรื่องความพอเพียง
หรือไม่
๓.๓ ห้องที่ ๒ กลไกและกระบวนการส่งเสริมการทํางานของผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบ
ต่อมาในภาคบ่ายมีการแยกอภิปรายห้องย่อยเป็น ๒ ห้อง ห้องที่ ๑ การขยายการทํางาน
อย่างต่อเนื่ องในภาคเอกชน และห้ องที่ ๒ กลไก และกระบวนการส่งเสริม การทํ างานของผู้สู งอายุที่ เป็ น
แรงงานนอกระบบ โดยกระผมมีความสนใจในห้องที่ ๒ จึงเข้าร่วมห้องอภิ ปรายย่อยห้ องที่ ๒ กลไก และ
กระบวนการส่งเสริมการทํางานของผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
อาจารย์จรัญญา วงษ์พรหม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นําเสนอว่า
โครงการศึกษา เรื่อง กลไกการส่งเสริมการมีงานทําของผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ถอดบทเรียนบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ
ในการส่งเสริมการทํางานผ่านกลุ่มอาชีพ/กิจการผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบและเป็นตัวอย่างที่ดี และเพื่อ
ทราบปัจจัยการส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ/กิจการผู้สูงอายุประสบผลสําเร็จในการเพิ่มรายได้จากการทํางานและมี
ส่วนร่วมในตลาดแรงงานเชิงเศรษฐกิจรวมทั้งเพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการถอดบทเรียน มาสังเคราะห์เป็นกลไก
มาตรการและทางเลือกนโยบายที่เกี่ยวข้องงกับการมีงานทําของผู้สูงอายุ โดยการสนับสนุนของภาคส่วนต่าง ๆ
ข้างต้นเสนอต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
การวิจัยพบว่า ลักษณะงานที่ เป็ นอาชีพ ของผู้สูงอายุ จากการศึ กษาพบว่าผู้สูงอายุที่ เป็ น
แรงงานนอกระบบในทุกพื้นที่อยู่ในกลุ่มและทําอาชีพอิสระแบบปัจเจก ส่วนใหญ่ มีอิสระในการทํางานคือ
สามารถกําหนดประเภทของงานและช่วงเวลาทํางานได้ มีระยะเวลาในการทํางาน
ผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบจะมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพน้อยมาก โดยงานที่ทําส่วนใหญ่
ไม่เน้นการแข่งขัน หรือขยายงานเกินความสามารถ แต่เน้นรายได้พอเลี้ยงตัวเองและช่วยครอบครัวคุณค่าของ
การมีงานทํา

๕
ผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจที่ทํางานอาชีพในลักษณะสังกัดกลุ่ม
อันเนื่องมาจากไม่ ชอบ หรือไม่ถนัดในการร่วมบริหารจัดการ เช่นการร่วมประชุม ร่วมแสดงความคิดเห็น
ร่วมวางแผนและร่วมตัดสินใจ
กลไกการสนับสนุนด้านอาชีพของแรงงานนอกระบบ ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุน
กลุ่มอาชีพทั่วไปที่มีสมาชิกไม่จํากัดช่วงวัย ไม่มีกลไกที่สนับสนุนเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุมากนัก มีเพียง “กองทุน
ผู้สูงอายุ”
กลไกสนั บ สนุ นคุณ ภาพของผู้สู งอายุ ที่ เป็ น หน่ วยงานส่วนใหญ่ ยังเน้ น การสนั บ สนุ นตาม
ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และทัศนะคติของ “ผู้สนับสนุน” แต่ไม่ได้ให้ความสําคัญหรือเน้นการสนับสนุนใน
มิติการทํางานเพื่อรายได้หรือเน้นการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ข้อเสนอแนะด้านปฏิบัติ
๑. ปรับปรุงการทํางานของกองทุนผู้สูงอายุ ปัจจุบันกลไกส่งเสริม สนับสนุนการทํางานของ
ผู้อายุที่ชัดเจนและตรงเป้าที่สุด คือ “กองทุนผู้สูงอายุ” ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการให้เงินกู้ยืมประกอบอาชีพ
และกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริม คุ ณ ภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้ งรายบุ คคลและกลุ่ม นั้น ยังไม่สามารถ
กระจายโอกาสการเข้าถึงกองทุนฯ เช่น การประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ระเบียบและขั้นตอน
การขอรับเงินกองทุนที่บางพื้นที่ซับซ้อนเกินไปสําหรับผู้สูงอายุ การตัดสินใจในการอนุมัติเงินทุนรวมศูนย์อยู่ที่
ส่วนกลาง และที่สําคัญ คือการเห็นความสําคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ในแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด) รัฐควรผลักดันให้หน่วยงานรับผิดชอบในทุกพื้นที่
เห็นความสําคัญของกองทุนผู้สูงอายุ
๒. ปรับ ปรุงประสิ ท ธิ ภาการทํ างานกองทุน ผู้สู งอายุ เพื่ อเพิ่ มประสิ ท ธิภาพของกองทุ น
ผู้สูงอายุในการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทําของผู้สูงอายุ โยเฉพาะที่เป็นแรงงานนอกระบบ กองทุนฯ ควรมี
ระบบของการเสริมสร้างประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ (Empowerment) และการประเมินผลการดําเนินงาน
(Evaluation) อย่างต่อเนื่อง
๓. ปรับ ระเบียบการสนับสนุนของกองทุนผู้สูงอายุ พบว่า ปัจจุบันกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุที่
ได้รับการสนับสนุนจากกลไก “กองทุนผู้สูงอายุ” ยังมีจํานวนไม่มากนัก ดังนั้น ควรปรับระเบียบการสนับสนุน
กลุ่มผู้สูงอายุ คือกลุ่มที่ขอรับการสนับสนุนกองทุน อาจไม่ใช่กลุ่มที่มีสมาชิกเป็นผู้สูงอายุทั้งหมด แต่เป็นกลุ่ม
อาชีพที่มีสัดส่วนสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุที่มากกว่าสมาชิกในวัยอื่น เช่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐-๘๐ เป็นต้น
๔. สนับสนุนการพัฒนากลไกการส่งเสริมการมีงานทําของผู้สูงอายุระดับตําบล รัฐควร
สนับสนุนให้ “ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ” เป็นกลไกที่สําคัญในการส่งเสริมการ
ทํางานของผู้สูงอายุที่กําลังจัดตั้งขึ้นในระดับตําบลทั่วประเทศในอนาคต โดยพัฒนาบุคลากรผู้ส่งเสริมให้มี
ความรู้ ทัศนาคติที่ดีต่อการทํางานของผู้สูงอายุ เน้นการทํางานเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุให้สามารถพึ่งตนเอง
มากกว่าการสงเคราะห์
๕. สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุในมิติการทํางานของผู้สูงอายุ ที่ผ่านมาชมรมผู้สูงอายุในระดับ
ท้องถิ่น ส่วนใหญ่ ยังขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสุขภาพ และคุณ ภาพชีวิตด้านอื่น ๆ โดยยังไม่เห็นความสําคัญ
เรื่องการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หน่วยงานที่สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุจึงควรสร้างความตระหนักถึงความสําคัญ
ในภารกิจส่งเสริมการทํางานของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น

๖
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
๑. นโยบายการส่งเสริม สนับสนุนการทํางานของผู้สูงอายุ : ทั้งเชิงเงินตรา และเชิงคุณค่า
การส่งเสริมสนับสนุนการทํางานของผู้สูงอายุ ที่เป็นแรงงานนอกระบบของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน
มักจะเน้นเรื่อง การสนับสนุนการกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุในลักษณะมูลค่าเชิงเงินตรา หรือ
In Cash เท่านั้น แต่อาจปรับนโยบายให้สนับสนุนในการเพิ่มมูลค่า/ต่อยอดผลิตภัณฑ์ในเชิงคุณค่าของสินค้า
หรือ In Kind โดยส่ งเสริ ม ด้ านเทคนิ ค การผลิต วัส ดุ อุป กรณ์ รวมทั้ งการสื่ อ สารต่ อ สาธารณชน ผู้บ ริโภค
กลุ่มลูกค้า ให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ที่ผู้สูงอายุผลิตเพื่อจําหน่ายควบคู่ไปด้วย
๒. นโยบายการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การทํ า งานของผู้ สู ง อายุ : ทั้ ง กลุ่ ม และรายบุ ค คล
การส่งเสริม สนั บ สนุ น การทํ างานที่ เป็ น อาชีพ ของผู้สูงอายุ ในปั จจุบั น ภาคส่ วนที่ ส นั บ สนุ น พยามยามเน้ น
การรวมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ เพราะสามารถสร้างความเข้มแข็ง สร้างพลัง เพิ่มศักยภาพ และรองรับการส่งเสริม
ได้ดีกว่าการทํางานแบบปัจเจก อีกทั้งยังมองในมิติของผู้สูงอายุจะทํางานอย่างไม่โดดเดี่ยว มีเพื่อนร่วมงานที่จะ
เพิ่มความเหนียวแน่น ในสังคมผู้สูงอายุระดับท้องถิ่นและเครือข่าย แต่การศึกษาพบว่า มีผู้สูงอายุอีกไม่น้อย
พอใจกับการทํางานอิสระ ไม่สังกัดกลุ่ม ดังนั้น การส่งเสริมอาจจะต้องดําเนินการในลักษณะทั้งกลุ่ม และ
ปัจเจกควบคู่กันไป
๓. นโยบายการส่งเสริม สนั บสนุน การทํางานของผู้สูงอายุ : ต่อยอดและเพิ่ มภาคี รัฐ
ควรเพิ่มมุมมองในการสนับสนุนการทํางานผู้สูงอายุที่เป็นรงงานนอกระบบในเชิงต่อยอดชุดประสบการณ์เดิม
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมทางเลือกอาชีพใหม่ ขณะเดียวกัน หน่วยงานรัฐต้องให้การสนับสนุนและยอมรับองค์กร
พัฒนาเอกชน (NGO) ในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุในชุมชนได้มากกว่า ทําให้สนับสนุนด้านอาชีพผู้สูงอายุ
ร่วมกับท้องถิ่น
๔. นโยบายการส่งเสริม สนับสนุนการทํางานของผู้สูงอายุ : ขยายและบูรณาการลงสู่
ท้องถิ่น รัฐควรขยายภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุไปยังหน่วยงาน
ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ในลั ก ษณะบู ร ณาการ โดยมี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น หลั ก ในบางพื้ น ที่ พ บว่ า
“สภาองค์กรชุมชน” เป็นกลไกที่ มีฐานมาจากการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็ง และสามารถขับเคลื่อน
ด้านพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตในมิติต่าง ๆ เป็นอย่างดี จึงควรทดลองสนับสนุนให้เป็นภาคีสําคัญ ในการส่งเสริม
สนับสนุนอาชีพและการกระทําของผู้สูงอายุในบางพื้นที่
๔. การนําผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
๑. ได้รับความรู้และความเข้าใจข้อมูลจากการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของผู้สูงอายุ
๒. มีข้อมูลการวิจัยด้านการทํางานของผู้สูงอาย เพื่อนํามาเป็นฐานข้อมูลการเผยแพร่งานด้านวิจัย
การให้ บ ริ การวิช าการด้ านการทํ างานของผู้ สู งอายุแ ก่ส มาชิ ก สภาปฏิ รูป แห่ งชาติ สมาชิ ก สภานิ ติบั ญ ญั ติ
แห่งชาติ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและบุคคลในวงงานรัฐสภา
๓. เป็นการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ บทความ งานวิจัยใหม่ ๆ จากนักวิชาการ นักวิจัย
คณาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มเติมและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ อันจะส่งผลให้นํามาซึ่ง
การให้บริการทางวิชาการแก่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญและบุคคลในวงงานรัฐสภาอย่างมีประสิทธิภาพ

๗
๕. ข้อเสนอแนะ
กรณีมีการจัดประชุมเวทีสาธารณะ ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นครั้งนี้ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการ
หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งไปเข้ า ร่ ว มประชุ ม อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม พู น องค์ ค วามรู้ และ
เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิ บัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการแก่สมาชิกสภาปฏิรูป แห่ งชาติ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและบุคคลในวงงานรัฐสภาอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิชาญ ทรายอ่อน)
วิทยากรชํานาญการพิเศษ
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

