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ประเทศไทยก าลังประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยมี
จ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ประชากรวัยสูงอายุมีสัดส่วนเพ่ิมสูงขึ น แต่ประชากรวัย
ท างานกลับมีสัดส่วนลดลงอย่างรวดเร็ว เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานซึ่งมีผลกระทบทางอ้อมต่อการ
เจริญเติบโตในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ตลาดแรงงานไทยต้องจ้างผู้สูงอายุเข้าสู่ตลาดแรงงาน
เพ่ิมขึ น ซึ่งส่งผลต่ออนาคตของประเทศไทยเกี่ยวกับปัญหาการท างานของผู้สู งอายุที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ น
อย่างต่อเนื่อง 

แม้ว่ารัฐบาลจะได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมให้สถานประกอบการจ้างงานผู้สูงอายุแล้ว  แต่เมื่อ
ผู้สูงอายุท างานย่อมเกิดปัญหาจากการท างานของผู้สูงอายุ เกี่ยวกับสิทธิที่ควรได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายระหว่างการท างานทั งในด้านสภาพการจ้างและสภาพการท างานหลายประการ  เป็นปัญหาที่
รัฐบาลต้องเตรียมความพร้อมในการก าหนดมาตรการเพ่ือรองรับและแก้ไขปัญหาดังกล่าว  เนื่องจาก
ผู้สูงอายุมีข้อจ ากัดด้านสุขภาพที่ต้องค านึงถึง และเป็นกลุ่มลูกจ้างที่มีสุขภาพร่างกายแตกต่างจากลูกจ้าง
วัยท างานวัยอ่ืน ซึ่งจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการเพ่ือให้ความคุ้มครองการท างานที่จ าเป็นและเหมาะสม
ส าหรับผู้สูงอายุ 

จึงได้ศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง
สูงอายุที่จ าเป็นต้องได้รับความคุ้มครอง 3 ประการ เรื่องแรกเป็นเรื่องชั่วโมงท างาน โดยกฎหมายได้
ก าหนดชั่วโมงท างานส าหรับลูกจ้างทั่วไปทุกประเภทจ านวน  8 ชั่วโมง แต่ผู้สูงอายุซึ่งมีสุขภาพไม่เท่า
เทียมกับลูกจ้างวัยท างานอ่ืน จึงควรก าหนดชั่วโมงท างานให้ลดลงกว่าแรงงานวัยท างานอ่ืน  ประการ
ต่อมาเป็นเรื่องประเภทของงาน ซึ่งลูกจ้างวัยท างานทั่วไปสามารถท างานได้ทุกประเภทที่ไม่มีกฎหมาย
ก าหนดห้าม ดังนั นลูกจ้างสูงอายุที่มีความต้องการจะท างานต่อไปก็สามารถท างานได้ทุกประเภทงาน
เท่าที่เขาสามารถท าได้เช่นกัน โดยเป็นไปตามข้อตกลงที่พอใจระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ภายใต้เงื่อนไข
คุณสมบัติ สุขภาพและความสามารถของลูกจ้าง ประการสุดท้ายคือค่าตอบแทนส าหรับผู้สูงอายุ รัฐมี
ประกาศค่าจ้างขั นต่ าก าหนดให้เป็นมาตรฐานส าหรับลูกจ้างทั่วไป แต่ลูกจ้างสูงอายุมีความเชี่ยวชาญ
มากกว่าลูกจ้างทั่วไปโดยมีข้อจ ากัดทางสุขภาพ จึงต้องก าหนดค่าจ้างส าหรับแรงงานสูงอายุมากกว่า
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ลูกจ้างทั่วไป ซึ่งเป็นมาตรการส าคัญ 3 ประการในการคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุ ให้มีโอกาสได้ท างาน
ตามความต้องการต่อหลังเกษียณ  นอกจากจะท าให้ผู้สูงอายุได้ท างานเพ่ือเลี ยงชีพด้วยความรู้
ความสามารถของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีต่อไปแล้ว ยังท าให้ผู้สูงอายุมีส่วนช่วยสร้างความเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเต็มความสามารถ 
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Thailand is facing the change of demographic structure to aging society as 

evidenced by the continuously rising number of senior citizens.  Because of this 

change, the proportion of aging population is growing while the number of the labor 

forces is reducing quickly.  The problem of the shortage of labor forces has become 

the important issue which indirectly affects the economic growth of the 

country.  Consequently, the Thai labor market has to recruit more aging workers to the 

market.  The issues concerning the working of older workers, therefore, unavoidably, 

are rising and will have an effect to the country in the near future. 

Although the Thai government has determined the policies to promote hiring 

older workers, still, the issues concerning the working of older workers are increasing, 

especially the legal protection rights regarding hiring conditions and working 

conditions.  These are problems that Thai government need to be aware of and be 

prepared to define the measure to support and solve such issues.  As older workers 

have many limitations, especially the health conditions, it is necessary to establish the 

measure to protect the working of older workers appropriately. 
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Consequently, this thesis’s purpose is to study the Labor Protection Act B.E. 2541 

concerning the protection of the working of older workers in 3 issues.  First, it is the 

number of working hours.  The general rule of number of working hours for labor forces 

has been specified for 8 hours.  However, the older workers whose health tend to be 

weaker than younger workers should work less than 8 hours.  Second, it is the type of 

jobs.  The labor forces can work for any jobs that are allowed by the law.  Thus, the 

older workers who want to continue working can pursue their works that they are 

capable of and agreed by both employers and them under the conditions, 

qualifications, health conditions, and capabilities of the employees.  Lastly, it is the 

compensation.  In general, the government has determined the minimum wage of 

labor forces.  However, the older workers mostly have better experience and expertise 

despite of health limitation than the younger workers.  The compensation for older 

workers, hence, should be higher than the younger workers. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ประเทศไทยก าลังประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว จากผลการส ารวจประชากรสูงอายุครั งล่าสุดในปี 2560 1 พบว่ามีจ านวน
ผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 16.8 ของจ านวนประชากรทั งประเทศ เพ่ิมขึ นจากปี 2558 ที่มีผู้สูงอายุคิด
เป็นร้อยละ 15.6 และปี 2557 ซึ่งมีอัตราร้อยละ 14.9 ของประชากรทั งหมด มีประชากรอายุ 60 ปี
ขึ นไป ประมาณร้อยละ 15 ของประชากรทั งหมด และคาดการณ์ว่าภายในปี 2583 จะมีประชากร
สูงอายุเพ่ิมขึ นเกือบ 1 ใน 3 ของประชากรทั งประเทศ ขณะที่คนวัยท างานหรือประชากรวัยแรงงาน 
อายุ 15-59 ปี เริ่มมีสัดส่วนและจ านวนที่ลดลง ท าให้โครงสร้างของประชากรเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งมีผล
ต่อโครงสร้างก าลังแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย จากการส ารวจแรงงานในปี 25602 พบว่า 
มีผู้สูงอายุท างาน 4.06 ล้านคน จากจ านวนผู้สูงอายุทั งสิ น 11.35 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 35.8 
หรือมีสัดส่วนของผู้สูงอายุ 1 ใน 3 คน ที่ยังต้องด ารงชีวิตด้วยการท างานต่อเนื่อง และมีผู้สูงอายุ
บางส่วนมีความต้องการท างานต่อหลังเกษียณ เพราะคิดว่าตนเองยังมีความรู้ความสามารถเพียง
พอที่จะท างานได้ไม่เป็นภาระแก่บุตรหลาน   

จ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่องเช่นนี ท าให้โครงสร้างของประชากรไทย
เปลี่ยนแปลงไปโดยประชากรวัยสูงอายุมีสัดส่วนเพ่ิมสูงขึ น แต่ประชากรวัยท างานกลับมีสัดส่วนลดลง 

                                           
1 ส านักงานสถิติแห่งชาติ, กองสถิติสังคม, สรุปผลที่ส ำคัญกำรท ำงำนของผู้สูงอำยุในประเทศไทย พ.ศ. 
2560 หน้ ำ ง , ปี  2560 (ส านั กงานสถิติ แห่ งชาติ , ม.ป .ป .) , http://www.nso.go.th/sites/ 
2014/DocLib13/ด้านสังคม/สาขาแรงงาน/การท างานของผู้สูงอายุ/การท างานประชากรสูงอายุใน
ประเทศไทย_2560. 
2 ส านักสถิติแห่งชาติ, กองสถิติสังคม, สรุปผลที่ส ำคัญกำรท ำงำนของผู้สูงอำยุในประเทศไทย พ.ศ. 
2560 หน้ำ จ, ปี 2560, ม.ป.ป., http://www.nso.go.th/sites/ 2014/DocLib13/ด้านสังคม/สาขา
แรงงาน/การท างานของผู้สูงอายุ/การท างานประชากรสูงอายุในประเทศไทย_2560. 
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ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจ้างงานเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI) ร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)3 เมื่อปี 2555 คาดว่าในปี 
2565 มีแรงงาน 42.5 ล้านคน แต่ความต้องการมีถึง 48.9 ล้านคน ท าให้ขาดแคลนแรงงานกว่า 6 
ล้านคน และการพึ่งพิงแรงงานเพ่ือนบ้านมีข้อจ ากัดเพ่ิมขึ น เนื่องจากประเทศเหล่านั นมีความต้องการ
แรงงานเพ่ิมขึ นจากการพัฒนาประเทศ รวมถึงจ านวนแรงงานที่ลดลงในปี 2563 ของประเทศ
เวียดนาม อินโดนีเซีย พม่า มาเลเซีย และบรูไน ที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเช่นเดียวกัน และเมื่อถึงปี พ.ศ. 
2576 ทุกประเทศในอาเซียนจะเข้าสู่สังคมสูงวัย ประเด็นส าคัญคือ สถานการณ์สังคมสูงวัยนั นไม่ได้
หยุดอยู่กับที่ แต่จะยิ่งมีคนสูงวัยเพ่ิมขึ นไปเรื่อยๆ (aging society)  เป็นปัญหาลักษณะปลายเปิดที่ยัง
ไม่มีจุดจบสิ นที่จุดใดจุดหนึ่ง ซึ่งมิใช่เพียงแต่ผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนมากขึ นเท่านั น แต่คนหนุ่มสาวที่เป็น
ก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังมีจ านวนน้อยลง ขณะที่เด็กเกิดใหม่ก็มีอัตราลดลง ไม่
สามารถผลิตแรงงานรุ่นใหม่ขึ นมาทดแทนแรงงานรุ่นเก่าที่ทยอยจบชีวิตการท างานด้วยการเกษียณอายุ 
ซึ่งหมายถึงว่า อนาคตประเทศไทยจะตกอยู่ในสภาวะขาดแคลนแรงงาน  

การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยเป็นปัญหาเชิงบริบทของประเทศ ซึ่งทุกเรื่องที่อยู่
ในบริบทนี ล้วนได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจ ระบบการจ้างงาน ระบบสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน หรือแม้กระทั่งระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะโครงสร้างของประชากรเป็นสิ่งที่
ห่อหุ้มระบบต่างๆ ของประเทศ ซึ่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอาจเกิดจากหลายปัจจัยผสมกัน บางส่วน
อาจเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ าท าให้กระทบต่อการน าเข้า ส่งออก หรือเกิดจากภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศถดถอยอันเป็นผลจากภัยแล้ง ซ่ึงส่งผลกระทบไปถึงปัจจัยการผลิต แต่ที่ส าคัญ
ส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากร ซึ่งจะส่งผลกระทบทางอ้อมต่อระบบ
เศรษฐกิจโดยผ่านตัวแปรด้านการขาดแคลนแรงงาน หรือด้านการพ่ึงพาแรงงานราคาถูก จาก
การศึกษาบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ (National Transfer Accounts : NTA)4 พบว่าการเพ่ิม
สัดส่วนผู้สูงอายุท าให้ขาดดุลรายได้เพ่ิมขึ น เนื่องจากการเกินดุลรายได้ของวัยท างานไม่เพียงพอที่จะ
ชดเชยการขาดดุลรายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุ จึงจ าเป็นต้องอาศัยการชดเชยจากภาครัฐมากขึ น และ
ภาระการคลังที่มาจากความต้องการสวัสดิการสังคมเพ่ิมขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายการบริการทางสุขภาพ เงิน
อุดหนุนชราภาพ  ซึ่งจากประมาณการงบประมาณรายจ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุของสถาบันวิจัยเพ่ือ
พัฒนาประเทศไทยปี 2555 คาดว่า รายจ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุเพ่ิมขึ นถึง 464 ,000 ล้านบาทใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยอัตราการเพ่ิมของรายจ่ายจะสูงกว่ารายได้ รัฐจะต้องกันเงิน
งบประมาณในสัดส่วนเพ่ิมขึ น ส าหรับจ่ายเพ่ือสร้างหลักประกันในการด ารงชีวิตพื นฐานของผู้สูงอายุ 

                                           
3 “การท างานของผู้สูงอายุความจ าเป็นที่ต้องผลักดัน”, Econ News 2015 (2015): หน้า 2. 
4 “การท างานของผู้สูงอายุความจ าเป็นที่ต้องผลักดัน”. 
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ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัญหาความมั่นคงด้านรายได้  สังคม การเมือง และความ
มั่นคงในคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  

สิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการที่แท้จริงคือ ความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร การมีเป้าหมายใน
ชีวิต และการมีความสัมพันธ์กับคนอ่ืน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คนสูงอายุจ านวนมากยังคงมีความต้องการ
ท างานต่อไป และมีสุขภาพแข็งแรง จึงท าให้เกิดความคิดว่า ท าไมจึงไม่ให้ผู้สูงอายุเหล่านี ท างานต่อไป 
เพ่ือเพ่ิมประชากรท างานที่ก าลังขาดแคลน และลดภาระของสังคมในการเลี ยงดูผู้สูงอายุ เพราะจาก
รายงานส ารวจสภาวะการมีงานท าปี พ.ศ. 2558 มีผู้สูงอายุท างานร้อยละ 36.3 ของจ านวนผู้สูงอายุ 
ซึ่งเพ่ิมขึ นจากปี พ.ศ. 2537 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 31.9 ของผู้สูงอายุ เห็นได้ว่า ผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
ท างานเพ่ิมขึ น และสถานประกอบการที่มีการจ้างงานหลังครบก าหนดอายุการท างานมีสัดส่วนร้อยละ 
60.55 เป็นประเภทกิจการโรงแรม ภัตตาคาร เกษตรกรรม และขนส่ง มีการจ้างแรงงานหลังครบ
ก าหนดอายุการท างานมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นในการขยายอายุการท างาน ที่ผู้ประกอบ
กิจการเห็นด้วยร้อยละ 68.3 และการจ้างงานหลังครบก าหนดอายุการท างานเกือบทั งหมดเป็นการ
จ้างลูกจ้างคนเดิมถึงร้อยละ 93.5 ด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการผู้มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ มี
ความไว้วางใจ และขาดแคลนแรงงาน  ซ่ึงสถานประกอบกิจการมีความต้องการจ้างงานผู้สูงอายุโดยที่
ผู้สูงอายุเองก็มีความต้องการท างานต่อหลังจากท่ีครบเกษียณอายุ    

สภาพสังคมไทยมีปัญหากลุ่มแรงงานวัยท างานมีสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่
มีจ านวนสูงขึ นอย่างรวดเร็ว ท าให้ตลาดแรงงานไทยจ าเป็นต้องจ้างผู้สูงอายุเข้าสู่ตลาดแรงงานเพ่ิมขึ น 
ซึ่งส่งผลต่ออนาคตของประเทศไทยที่ใกล้จะถึง ย่อมจะเกิดปัญหาจากการท างานของผู้สูงอายุที่มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ น แต่อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนและส่งเสริมการท างานเพ่ือให้ผู้สูงอายุอยู่ใน
ตลาดแรงงานในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ นนั นก็ยังเป็นเรื่องส าคัญ 

จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานวัยท างาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ รัฐบาลจ าเป็นต้องรณรงค์ให้คนสูงวัยของประเทศที่มีความสามารถและมีความ
สมัครใจต้องการท างานต่อหลังจากเกษียณอายุ ได้รับการว่าจ้างให้กลับเข้ามาท างานในหน่วยงานต่างๆ 
ต่อไป ซึ่งแรงงานสูงวัยอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพที่ต้องค านึงถึง จึงมีความจ าเป็นต้องมีการก าหนด
มาตรการเพ่ือให้ความคุ้มครองการท างานที่จ าเป็นและเหมาะสมส าหรับแรงงานสูงอายุ 

การก าหนดมาตรการรองรับปัญหาการเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยคุ้มครองการท างานแก่
ผู้สูงอายุ หากผู้สูงอายุมีโอกาสท างานตามความต้องการต่อหลังจากเกษียณอายุ  นอกจากช่วยลด
ผลกระทบดังกล่าวแล้ว การให้ผู้สูงอายุท างานเพ่ือเลี ยงชีวิตด้วยความรู้ความสามารถของตนเองอย่าง
มีศักดิ์ศรี ยังท าให้ผู้สูงอายุมีส่วนช่วยสร้างความมั่นคงทางสังคม และความเติบโตทางเศรษฐกิจได้

                                           
5 “การท างานของผู้สูงอายุความจ าเป็นที่ต้องผลักดัน”. 
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อย่างเต็มความสามารถ การท างานที่เหมาะสมยังส่งผลให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า การท ากิจกรรมในงาน
ต่างๆ จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่อง และมีสุขภาพดีขึ น ดังนั น หากมีการคุ้มครองการ
จ้างงานผู้สูงอายุที่มีความพร้อมและมีศักยภาพเพียงพอ ซึ่งมีความประสงค์จะท างานต่อ จะสามารถ
ช่วยเหลือให้เขาท างานเพ่ือเลี ยงชีพและพ่ึงพาตนเองได้ ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซ่ึงเป็นตัว
แปรส าคัญท่ีส่งผลกระทบทางอ้อมต่อระบบเศรษฐกิจ  

รัฐบาลเริ่มเห็นความส าคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากร 
ที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ นทุกปี ท าให้รัฐต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและสวัสดิการเพ่ือ
ผู้สูงอายุจ านวนมาก ซึ่งมีผลกระทบต่อเงินรายได้ของประเทศ และยังมีผลทางอ้อมต่อระบบเศรษฐกิจ
ในด้านการขาดแคลนแรงงาน จึงได้มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้สูงอายุท างานต่อไปหลังจากเกษียณอายุ แต่
เมื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายดังกล่าวแล้ว เห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิของลูกจ้าง โดยก าหนดมาตรฐานขั นต่ าในการ
ท างาน พบว่า ยังไม่มีการก าหนดสาระส าคัญเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างผู้สูงอายุ 
และไม่มีมาตรการให้ความคุ้มครองการท างานส าหรับลูกจ้างที่เป็นแรงงานสูงอายุอย่างเหมาะสม   

นับเป็นที่มาของความสนใจในการศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ซึ่งเป็นกฎหมายส าหรับคุ้มครองการท างานของลูกจ้างครอบคลุมเกือบทุกด้าน  แต่เนื่องจากกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานดังกล่าว บัญญัติเพ่ือใช้บังคับกับลูกจ้างแรงงานทั่วไปเท่านั น แต่แรงงานสูงอายุที่
จ าเป็นต้องจ้างเพ่ือทดแทนการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนขึ นเรื่อยๆ ตามโครงสร้าง
ของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปโดยยังไม่มีจุดจบสิ นนั น กฎหมายฉบับนี ไม่ได้บัญญัติคุ้มครองแรงงาน
ผู้สูงอายุไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งเมื่อคนสูงวัยท างานแล้ว จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับสิทธิที่ควรได้รับตาม
กฎหมายระหว่างการท างานหลายประการ ในการศึกษานี จึ งท าการศึกษาสิ่งส าคัญที่ลูกจ้างสูงอายุ
จ าเป็นต้องได้รับความคุ้มครอง 3 ประการเท่านั น ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นในการท างาน เรื่อง
แรกเป็นเรื่องชั่วโมงท างาน ต่อไปเป็นเรื่องประเภทของงานที่เหมาะสมกับลูกจ้างสูงอายุ ซึ่งเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับสภาพการจ้าง และสภาพการท างาน เรื่องสุดท้ายคือค่าตอบแทนส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น
มาตรการส าคัญส าหรับคุ้มครองการท างานของผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีความเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ โดย
ก าหนดเป็นกฎหมายให้ความคุ้มครองผู้สูงอายุแตกต่างไปจากการคุ้มครองแรงงานทั่วไปตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2541  

  
การท างานของผู้สูงอายุในประเทศไทย6  พบว่ามีปัญหาดังนี  

                                           
6 ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักสถิติเศรษฐกิจและสังคม , สรุปผลที่ส ำคัญกำรท ำงำนของผู้สูงอำยุใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2557, ปี 2558 (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., 2558). 
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1. แรงงานสูงอายุท างานเกินกว่า 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยผู้สูงอายุที่ท างานทั งเพศ
ชายและเพศหญิง ส่วนใหญ่ท างาน 30-49 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 56.4) รองลงมาท างานตั งแต่ 50 
ชั่วโมงขึ นไปต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 25.9) ซึ่งกฎหมายก าหนดให้ลูกจ้างวัยอ่ืนสามารถท างานได้ไม่เกิน
สัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง แต่เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการท างานน้อยกว่าแรงงานปกติใน
ด้านสุขภาพร่างกาย ประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 50 จะประสบปัญหาโรคเรื อรังหรือโรคประจ าตัว และ
ด้านการศึกษาและการเรียนรู้7  โครงสร้างกายภาพของผู้สูงอายุที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะความชราภาพ
หรือความเสื่อมลงของเซลล์  และระบบต่างๆ  เช่น ระบบกล้ามเนื อ ภูมิคุ้มกัน ระบบนาฬิกาชีวภาพ 
และมีความคล่องแคล่วรวดเร็วในการท างานต่ ากว่าวัยอื่น เป็นภาวะถดถอยของร่างกายที่ส่งผลต่อการ
ท างานของผู้สูงอายุ เมื่อเปรียบเทียบกับวัยอ่ืนพบว่าผู้สูงอายุจะท างานได้ช้ากว่า แต่มีความผิดพลาด
ไม่แตกต่างกับกลุ่มอายุอ่ืน8  จึงเป็นปัญหาก าหนดการลดจ านวนชั่วโมงท างานของแรงงานสูงอายุให้มี
จ านวนชั่วโมงในการท างานน้อยกว่าวัยอ่ืน  หรือก าหนดให้ผู้สูงอายุสามารถท างานแบบยืดหยุ่น9 คือ 
การท างานแบบไม่เต็มเวลา และการลาพักงานชั่วคราว การท างานแบบบางเวลา (Part-time 
working) ที่ก าหนดชั่วโมงการท างานที่ยืดหยุ่น 

 2. พบว่าปัญหาจากการท างานของผู้สูงอายุรองจากปัญหาเรื่องค่าตอบแทนคือ
ปัญหาเรื่องการท างานหนัก ร้อยละ 22.110  เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีความรู้ มีประสบการณ์ 
และมีความมั่นคงทางอารมณ์  ซึ่ งมีความเหมาะสมในการเป็นต้นแบบ  หรือผู้ถ่ายทอด จึงมี

                                           
7 ชลัยพร อมรวัฒนา, ไพศาล เล็กอุทัย, สุกัญญา โฆวิลัยกูล และ เกียรติวิบูลย์ ชมแข , “รายงาน
โครงการศึกษาวิจัยแนวทางและมาตรการส่งเสริมการมีงานท าในผู้สูงอายุ” (กรุงเทพมหานคร: 
ศู น ย์ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ห่ ง จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย , 2 5 5 1 ) , 
http://social.nesdb.go.th/social/Portals/0/Documents/รายงานการศึกษาวิจัยแนวทางและ
มาตรการส่งเสริมการมีงานท าในผู้สูงอายุ 44. 
8 ธนยศ สุมาลย์โรจน์ ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ, “ผู้สูงอายุในโลกแห่งการท างาน: มุมมองเชิงทฤษฎี
กายจิตสังคม”, วำรสำรปัญญำภิวัฒน์ 2558, ฉบับที่ 7, 1 (มกราคม – เมษายน 2558) (2558): 243–
44. 
9 ชลัยพร อมรวัฒนา, ไพศาล เล็กอุทัย, สุกัญญา โฆวิลัยกูล และ เกียรติวิบูลย์ ชมแข , “รายงาน
โครงการศึกษาวิจัยแนวทางและมาตรการส่งเสริมการมีงานท าในผู้ สูงอายุ” (กรุงเทพมหานคร: 
ศู น ย์ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ห่ ง จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย , 2 5 5 1 ) , 
http://social.nesdb.go.th/social/Portals/0/Documents/รายงานการศึกษาวิจัยแนวทางและ
มาตรการส่งเสริมการมีงานท าในผู้สูงอายุ 44. 
10 ส านักสถิติเศรษฐกิจและสังคม, สรุปผลที่ส ำคัญกำรท ำงำนของผู้สูงอำยุในประเทศไทย พ.ศ. 2557. 



 
 

6 

ความสามารถในการท างานที่ต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และความน่าเชื่อถือได้ ดี แม้ว่าการ
เรียนรู้ของผู้สูงอายุจะลดลง แต่ยังสามารถเรียนรู้สิ่ งใหม่ได้ ถ้า การเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับ
ประสบการณ์เดิมที่ผ่านมา การท างานที่ใช้แรงกายหนัก หรือท างานต้องเสี่ยงอันตรายไม่เหมาะสมกับ
ความคล่องตัวที่ลดลงตามวัยผู้สูงอายุ และไม่ท างานมากจนเกินไปจนอาจเป็นอันตราย11  ลักษณะงาน
ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุคืองานที่มีความเครียดต่ า งานลักษณะจิตอาสา งานที่ได้รับการยอมรับจาก
สังคม12  ปัญหาในการก าหนดลักษณะหรือประเภทของงานที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุจะพิจารณาถึง
คุณสมบัติ และความสามารถของผู้สูงอายุ โดยให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้ตัดสินใจเลือกที่จะท างานต่อไป
หลังจากเกษียณอายุด้วยความสมัครใจ 

 3. ปัญหาจากการท างานของผู้สูงอายุจ านวน 7.24 แสนคน พบว่า ผู้สูงอายุที่ท างาน
ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องค่าตอบแทนมากที่สุดร้อยละ 55.413 จึงมีความจ าเป็นในการก าหนดอัตรา
ค่าจ้างที่เหมาะสมกับจ านวนชั่วโมงที่ผู้สูงอายุท างาน โดยพิจารณาประกอบกับประเภทหรือลักษณะ
งานที่ผู้สูงอายุสามารถท าได้ รวมถึงคุณวุฒิและความสามารถของผู้สูงอายุ ให้มีความเหมาะสมและ
เป็นธรรม โดยคณะกรรมการค่าจ้างของกระทรวงแรงงาน 

 จากปัญหาที่พบการจ้างงานผู้สูงอายุซึ่งมีความจ าเป็นต้องก าหนดให้ความคุ้มครอง
ในเรื่องดังกล่าว  ปัญหา 3 เรื่องนี เป็นเรื่องที่ผู้เขียนต้องการศึกษาเพ่ือให้มีมาตรการคุ้มครองแรงงาน 
ผู้สูงอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

ประการแรก  เรื่องชั่วโมงการท างาน  โดยลดจ านวนชั่วโมงท างานไม่ถึงวันละ 8 
ชั่วโมง หรือการก าหนดชั่วโมงท างานเท่าเดิม แต่ลดจ านวนวันท างาน  อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการ
ท างานแก่ผู้สูงอายุ 

ประการที่สอง  ลักษณะงานหรือประเภทงาน  ก าหนดลักษณะหรือประเภทงานที่มี
ความเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุโดยค านึงถึงข้อจ ากัดเก่ียวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ   

ประการที่สาม การก าหนดอัตราค่าจ้างท่ีเหมาะสม  
 

                                           
11 นงนุช สุนทรชวกานต์, “แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือขยายโอกาสการท างานของผู้สูงอายุ”, 
วำรสำรนักบริหำร 33 ,2556, ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2556) (ม.ป.ป.): 42. 
12 ธนยศ สุมาลย์โรจน์ ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ สุขไสว , “ผู้สูงอายุในโลกแห่งการท างาน: มุมมอง
เชิงทฤษฎีกายจิตสังคม”, วำรสำรปัญญำภิวัฒน์ 2558, ฉบับที่ 7, 1 (มกราคม – เมษายน 2558) 
(2558): หน้า 242. 
13 ส านักสถิติเศรษฐกิจและสังคม. 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการคุ้มครองการจ้างงานของผู้สูงอายุ 
1.2.2 เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายคุ้มครองการจ้างงานผู้สูงอายุตามกฎหมายไทย 

เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศในเรื่อง ชั่วโมงท างาน ประเภทของงาน และการก าหนดอัตรา
ค่าจ้างท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 

1.2.3 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการส่งเสริมและมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองการจ้างงาน
ผู้สูงอายุตามกฎหมายไทยในเรื่อง ชั่วโมงท างาน ประเภทของงาน และการก าหนดอัตราค่าจ้างที่
เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 

1.2.4 เพ่ือเสนอแนะแนวทางก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือคุ้มครองแรงงานสูงอายุ 
 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

ท าการศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองการท างานส าหรับผู้สูงอายุ โดยเน้น
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เรื่อง ชั่วโมงท างาน ประเภทของงาน และการก าหนด
อัตราค่าจ้างที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ  โดยศึกษาแนวคิด นโยบาย ทฤษฎี มาตรการทางกฎหมายใน
การคุ้มครองการท างานของผู้สูงอายุทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งจากองค์การมาตรฐาน
แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) เพ่ือเป็นแนวทางก าหนดมาตรการ
ทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

1.4 สมมติฐานการศึกษา 

ปัจจุบันพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก าหนดการให้ความคุ้มครองการท างาน
แก่ผู้สูงอายุไม่เพียงพอในด้านชั่วโมงการท างาน ลักษณะงานหรือประเภทงาน และการก าหนดอัตรา
ค่าจ้างที่เหมาะสม ท าให้ผู้สูงอายุที่ท างานมีโอกาสได้รับการปฏิบัติในระหว่างการท างานที่ไม่เหมาะสม 
และลดการสร้างโอกาสส าหรับผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพในการท างานให้มีรายได้ในการด ารงชีวิตด้วย
ตนเองไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานและสังคม และมีคุณภาพชีวิตดีขึ น 
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1.5 วิธีการศึกษา 

ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยพิจารณาวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้อง  (Documentary Research) 
ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ข้อมูลจากต ารา รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์  
สารนิพนธ์ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยจะน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารมาวิเคราะห์และ  
เรียบเรียงเป็นระบบ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.6.1 ท าให้ทราบแนวความคิด ทฤษฎี การคุ้มครองการท างานของผู้สูงอายุ 
1.6.2 ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองการท างานผู้สูงอายุตามกฎหมายไทย

เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศในเรื่อง ชั่วโมงท างาน ประเภทของงาน และการก าหนดอัตรา
ค่าจ้างท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 

1.6.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหากฎหมายคุ้มครองการท างานผู้สูงอายุตามกฎหมายไทย
เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศในเรื่อง ชั่วโมงท างาน ประเภทของงาน และการก าหนดอัตรา
ค่าจ้างท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 

1.6.4 ไดข้้อเสนอแนะแนวทางก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงานสูงอายุที่
มีประสิทธิภาพ 
 



บทท่ี 2 
 

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานสูงอายุ 

 
2.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน 

การคุ้มครองลูกจ้างให้มีความเท่าเทียมกันในการท างานเป็นนโยบายพื นฐานทางสังคม
ที่ทุกประเทศควรถือปฏิบัติ  หากลูกจ้างเกิดความรู้สึกได้รับการปฏิบัติจากนายจ้างด้วยความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน ท าให้ลูกจ้างมีความสุขในการท างาน (happy workplace)  และสร้างผลการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพ 

2.1.1 ปรัชญาและแนวคิดเก่ียวกับการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายถูกบัญญัติขึ นมาก็เพ่ือแก้ไขปัญหาของสังคม หรือเพ่ือคุ้มครองอะไรสักสิ่ง

หนึ่ง หรือหลายสิ่งที่ดีงามด้วยเหตุผลที่มิให้สิ่งดีงามเหล่านั นถูกล่วงละเมิดและสิ่งนั นคือคุณธรรมทาง
กฎหมาย (Rechtsgut) คุณธรรมทางกฎหมายคุ้มครองแรงงานคือ “แรงงาน” ในทางปรัชญา 
“แรงงาน” ในที่นี เป็นสภาวะความคิดนามธรรมซึ่งกฎหมายมุ่งคุ้มครองมาตรฐานขั นต่ าไว้ อันเป็น
แรงงานส่วนรวมของสังคมหรือของประเทศ ผู้ใช้แรงงานทุกคนในสังคมร่วมกันก่อให้เกิด “แรงงาน” 
นี ขึ น และด้วยเหตุผลที่ “แรงงาน” เป็นสิ่งที่สามารถดลบันดาลให้เกิดมีผลิตผล สิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ 
และสร้างสรรค์พัฒนาสังคมประเทศชาติ ตลอดจนโลกมนุษย์ให้ก้าวหน้า จึงควรจะบ ารุงรักษาไว้ให้มี
ประสิทธิภาพตลอดไปทั งในปัจจุบันและในอนาคต กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงถูกบัญญัติขึ นมาเพ่ือ
จ ากัดเสรีภาพในการท าสัญญาภายใต้แนวความคิดเสรีนิยม (Liberalism) ด้วยแนวความคิดปิตาธิปไตย 
(Paternalism) ย่อมมีผลเป็นการห้ามนายจ้างและลูกจ้างด้วย โดยทั่วไปแล้วคุณธรรมทางกฎหมาย 
(Rechtsgut) ของกฎหมายคุ้มครองแรงงานมีลักษณะสากลแยกจากตัวผู้ใช้แรงงานที่เป็นปัจเจกชน 
ศัพท์ในทางวิชาการเรียกว่า คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนรวม (Universalrechtsgut)  ลูกจ้างแต่
ละคนหรือแต่ละกลุ่มจึงไม่ใช่เจ้าของ “แรงงาน” ดังกล่าวทั งหมด เพียงแต่มีส่วนก่อให้ “แรงงาน” นี 
เกิดขึ นเท่านั น และการที่นายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนั นไม่เพียงแต่เป็นการ
กระท าต่อลูกจ้าง หากแต่เป็นการกระท าต่อสังคมทั งหมด ดังนั นลูกจ้างจึงไม่อาจที่จะตกลงกับนายจ้าง
ให้ตนเองท างานอยู่ภายใต้สภาพการจ้างที่ต่ ากว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดไว้ 
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2.1.1.1 ปรัชญาและแนวคิดของการคุ้มครองแรงงาน14 
แนวคิดทางปรัชญาของการคุ้มครองแรงงาน ถือว่า คุณธรรมทางกฎหมาย

คุ้มครองแรงงานเป็นคุณธรรมส่วนรวม การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานถือว่า
เป็นการกระท าความผิดต่อสังคมทั งหมด ส่วนลักษณะของกฎหมายคุ้มครองแรงงานนั นมีลักษณะเป็น
กฎหมายสังคมที่ก าหนดมาตรฐานขั นต่ าในการจ้างงานและเป็นกฎหมายที่เก่ียวกับความสงบเรียบร้อย
ของสังคม การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในบางกรณีอาจมีบทลงโทษทางอาญา 

ปรัชญาการคุ้มครองแรงงาน  นักคิดทางปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
แรงงาน  ได้สร้างทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน ซึ่งเป็นรากฐานของความคิดในการคุ้มครองแรงงาน 
และยังคงคุณค่าให้มีผลใช้มาจนกระทั่งทุกวันนี   ซึ่งมีปรัชญาความคิดแบบเสรีนิยม (Liberalism) 
และมาร์กซิส (Marxism)15 จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป ที่ก่อตัวขึ นตั งแต่ปลายศตวรรษที่ 
18 ที่น าไปสู่การผลิตจ านวนมาก (mass production) และการขยายตัวของเมืองจากการที่แรงงาน
จากพื นที่ อ่ืนถูกดึงเข้าไปท างานในโรงงานผลิตสินค้าที่ตั งอยู่ในเมือง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
แรงงานทั งในด้านความปลอดภัยและสุขภาพ จากสถานที่ท างานและที่อยู่อาศัยในเมืองที่มีความ
หนาแน่นและแออัดมากขึ นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19  

ทฤษฎีเสรีนิยมคลาสสิก (classical liberalism) ได้รับความสนใจจากการน าเสนอ
ของ Adam Smith และ David Ricardo เรื่อง Labour Theory of Value ซึ่งสรุปใจความส าคัญได้ว่า 
มูลค่าของสินค้าจะถูกก าหนดจากแรงงานที่ผลิตสินค้านั น หรือมองในแง่ที่ว่า แรงงานมีมูลค่าในการ
แลกเปลี่ยนสินค้า ทฤษฎีดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมโยงแรงงานเข้ากับการแลกเปลี่ยนทาง
เศรษฐกจิ และน าไปสู่การพัฒนาทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับแรงงานในเวลาต่อมา  

ทฤษฎีมาร์กซิส (Marxism) ของ Karl Marx ได้น าทฤษฎีของ Smith และ Ricardo 
มาเป็นพื นฐาน ทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่า ทฤษฎีมูลค่าแรงงาน  (Labor theory of value) มี
ความคิดว่า ทุกสิ่งไม่สามารถสร้างมูลค่าได้ด้วยตัวมันเองหากปราศจากการลงแรงของมนุษย์  และ
แรงงานเป็นปัจจัยการผลิต (factor of production) ที่ส าคัญ และผู้ใช้แรงงานเป็นผู้มีอ านาจในการ
สร้างสรรค์สินค้าและสังคม Marx เห็นว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของสินค้าและบริการ ควรวัดจากขั นตอน
การผลิตสินค้าซึ่งมีมูลค่า (value) ตามจ านวนชั่วโมงที่แรงงานมีความจ าเป็นต้องท างาน โดยสังคม

                                           
14 กมลชัย รัตนสกาววงศ์ , แนวควำมคิดเกี่ยวกับกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน, หน้า 1-6, ปี มปป 
(กรุงเทพมหานคร, ม.ป.ป.). 
15 บุญวรา สุมะคน เจนพ่ึงพร และคณะ, “โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานเพ่ือรองรับการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน: การจัดท าฐานข้อมูลระบบการคุ้มครองแรงงานของประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน 9 ประเทศ” (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2558). 
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ต้องให้แรงงานสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้การดูแลอาหาร เสื อผ้าและที่อยู่อาศัยด้วย 
และมีความคิดว่าความไม่ยุติธรรมในสังคมเกิดจากการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่มีที่สิ นสุดของนายทุน
ที่เอาเปรียบผู้ใช้แรงงาน  ทฤษฎีมาร์กซิสจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทฤษฎีที่ให้ความส าคัญแก่สิทธิและ
สวัสดิการแรงงาน และเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ในด้านความไม่เท่าเทียมกันของสังคมระหว่างชนชั น
นายทุนและชนชั นผู้ใช้แรงงาน 
  ทฤษฎีเสรีนิยมใหม่ (Neoliberalism) มีแนวคิดว่า หากกลไกตลาดสามารถท างานได้
โดยอิสระ ปัจเจกชนก็สามารถท างาน ค้าขาย หรือลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการพิจารณาจาก
จุดคุ้มทุนของแต่ละคน เช่น แรงงานจะย้ายไปท างานในพื นที่ที่ให้ค่าแรงมากท่ีสุด ในขณะที่ทุนจะย้าย
ไปลงทุนในที่ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งในเวลานั น การค้าขายระหว่างประเทศเริ่มตื่นตัวขึ นจากการ
ขยายตลาดสินค้าและวัตถุดิบเพ่ือตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ ในประเทศ
ตะวันตก ทฤษฎีเสรีนิยมใหม่เรียกร้องให้รัฐเข้ามาก ากับและควบคุมตลาดให้น้อยที่สุด โดยเชื่อว่า
การค้าเสรีจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะป้องกันความขัดแย้งระหว่างประเทศ และ
น าไปสู่สันติสุขของโลกได้ในที่สุด แม้ว่าแนวคิดดังกล่าวอาจจะขัดแย้งกับการคุ้มครองแรงงาน เนื่องจาก
ต้องการให้รัฐแทรกแซงตลาดให้น้อยที่สุด แต่ให้การสนับสนุนสิทธิของปัจเจกบุคคลซึ่งรวมถึงสิทธิของ
แรงงานในการท างานอย่างเสรีด้วย  โดยทฤษฎีเสรีนิยมได้มีแนวความคิดเพ่ิมเป็น 2 ทฤษฎี  
  ทฤษฎีแรกได้แก่ เสรีนิยมสถาบัน (Liberal institutionalism) ซึ่งไดแ้นวคิดจากการ
พ่ึงพิงการค้าระหว่างประเทศที่ว่า รัฐแต่ละรัฐมีอธิปไตย (sovereignty) เป็นของตน และไม่สามารถ
ถูกรัฐอ่ืนสั่งการได้ จึงควรมีองค์กรที่เป็นตัวกลางระหว่างประเทศในการอ านวยความสะดวก สนับสนุน 
และควบคุมดูแลความร่วมมือระหว่างประเทศด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และ
แรงงาน  แนวคิดดังกล่าวจึงสนับสนุนให้มีการจัดตั งองค์กรระหว่างประเทศเพ่ือช่วยเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ (United Nations - UN) สหภาพยุโรป 
(European Union - EU) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เป็นต้น   
  ทฤษฎีสิทธิมนุษยชน16 (Theory of Human Rights) ซึ่งผสมผสานกับแนวคิดแบบ
มาร์กซิสในแง่ที่สนับสนุนให้รัฐต้องรับประกันสิทธิและเสรีภาพขั นพื นฐานของมนุษย์ เพ่ือให้ปัจเจกชน
สามารถด าเนินชีวิต ท างาน หรือประกอบธุรกิจตามกลไกตลาดได้อย่างอิสระ ทฤษฎีดังกล่าวเกิดขึ น
ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในหลายประเทศ โดยปฏิญญาสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติปีค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) ได้ถูกตราขึ น 

                                           
16 บุญวรา สุมะคน เจนพ่ึงพร และคณะ, “โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานเพ่ือรองรับการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน: การจัดท าฐานข้อมูลระบบการคุ้มครองแรงงานของประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน 9 ประเทศ” (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2558). 
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โดยมีสาระส าคัญคือ ให้การคุ้มครองสิทธิของบุคคลอย่างเท่าเทียมในหลายด้าน และยังมีบทบัญญัติ
หลายข้อที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เช่น มาตรา 23 (1) ให้บุคคลมีสิทธิที่จะท างาน มีอิสรภาพในการเลือก
งาน ได้รับเงื่อนไขในการท างานที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ และได้รับการคุ้มครองจากการว่างงาน 
มาตรา 23 (4) บุคคลมีสิทธิที่จะจัดตั งและเข้าร่วมสหภาพแรงงานเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของตน 
และมาตรา 24 บุคคลมีสิทธิที่จะพักผ่อน ซึ่งรวมถึงการจ ากัดชั่วโมงการท างาน และการมีวันหยุดโดย
ได้รับค่าจ้าง เป็นต้น สิทธิของแรงงานจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนขั นพื นฐานที่บุคคลทุกคน
พึงได้รับโดยเท่าเทียมกัน 

เมื่อเปรียบเทียบทฤษฎีเสรีนิยมและมาร์กซิสแล้วเห็นได้ว่า ทั งสองทฤษฎีมีความเห็น
ตรงกันว่า สิทธิของแรงงานเป็นสิทธิมนุษยชนขั นพื นฐาน จึงต้องได้รับการส่งเสริมและการรับประกัน 
และการคุ้มครองแรงงานเกิดจากความสัมพันธ์ของ 3 ฝ่าย คือ ลูกจ้าง นายจ้างและรัฐ ที่เรียกว่า 
ไตรภาคี อย่างไรก็ตาม ขอบเขตและบทบาทของรัฐในการก ากับ และควบคุมให้ความคุ้มครองสิทธิแก่
แรงงานในสองทฤษฎียังมีความแตกต่างกัน โดยฝ่ายเสรีนิยมเห็นว่า รัฐควรมีบทบาทจ ากัด และแยก
เรื่องการจ้างงานออกจากการคุ้มครองแรงงาน ซึ่งการจ้างงานควรเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
ที่เจรจาท าความเข้าใจถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยสิทธิของแรงงานนอกเหนือจากสิทธิพื นฐานภายใต้
กฎหมาย ก็ควรเป็นเรื่องที่นายจ้างและลูกจ้างเจรจาตกลงกันเอง เนื่องจากการคุ้มครองสิทธิของ
ลูกจ้างย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการของนายจ้าง เช่น ชั่วโมงการท างานในหนึ่งวันไม่ควรยาวนาน
เกินไป เพ่ือป้องกันไม่ให้แรงงานเหนื่อยล้าจนเกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุในการท างาน หรือท าให้การ
ท างานมีความผิดพลาดเกิดขึ น และการอนุญาตให้แรงงานมีวันหยุดเพ่ือพักผ่อน หรือลางานเพ่ือ
พัฒนาทักษะในการท างานที่เกี่ยวข้องก็สามารถช่วยยกระดับประสิทธิภาพของบริษัท เป็นต้น ในขณะ
ที่มาร์กซิสเห็นว่า การคุ้มครองแรงงานไม่สามารถเกิดขึ น ได้เอง หากไม่มีกลไกส าหรับควบคุม
พฤติกรรมการแสวงหาก าไรโดยเอาเปรียบแรงงานจากนายทุน จึงเป็นหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องให้ความ
คุ้มครองสิทธิของแรงงานไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากนายทุนที่มีอ านาจเหนือกว่าแรงงาน ซึ่งเป็นสาเหตุที่
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้น าหลักการคุ้มครอง
แรงงานผนวกเข้ากับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
  ส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับความ
มั่นคงในการท างาน โดยแนวคิดนี ถือว่าการที่ลูกจ้างได้รับการจ้างงานต่อเนื่องเป็นความปรารถนาอัน
ยิ่งใหญ่ของลูกจ้าง และการท างานเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดของลูกจ้าง แนวคิดประการที่สองคือแนวคิด
เกี่ยวกับแรงงานเป็นทรัพย์สิน อันเป็นแนวคิดใหม่ที่เห็นว่าการที่ลูกจ้างทุ่มเทก าลังกาย และก าลังใจใน
การท างานจึงเปรียบเสมือนประโยชน์ทางทรัพย์สิน ส่วนนายจ้างหรือเจ้าของกิจการเปรียบเทียบได้กับ
เจ้าของทรัพย์สิน ดังนั นส าหรับลูกจ้างแล้ว งานจึงเป็นทรัพย์สินที่ส าคัญของเขา ส่วนแนวคิดสุดท้าย 
คือ แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มองว่าลูกจ้างเป็นทรัพยากรต้นทุนที่มีคุณค่า หากเพ่ิมความรู้
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และพัฒนาศักยภาพให้ลูกจ้างแล้ว ผลผลิต ก าไร และความเติบโตทางเศรษฐกิจของนายจ้าง ก็ย่อม
เจริญขึ นตามไปด้วย 

2.1.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับแรงงานเป็นทรัพย์สิน 17 
  เป็นแนวคิดใหม่ที่ว่า ในความเป็นจริงผู้คนใช้ชีวิตส่วนมากไปกับการท างานใน
ชีวิตประจ าวัน รายได้และอนาคตของเขาจึงขึ นอยู่กับความคาดหวังที่จะมีงานท าต่อไปเรื่อยๆส าหรับ
ลูกจ้างแล้วการเลิกจ้างถือเป็นความโชคร้าย และส าหรับบางคนก็อาจท าให้เขาเสียเพ่ือนพ้องและ
ครอบครัว บางครั งโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกจ้างที่มีอายุมากต้องเผชิญกับการหางานยาก การที่ลูกจ้างได้
ลงทุนความช านาญ ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจของเขาอุทิศให้แก่งาน จึงเปรียบเสมือนประโยชน์ทาง
ทรัพย์สินจากการท างาน ส าหรับลูกจ้างแล้วงานจึงเป็นทรัพย์สินที่ส าคัญของเขา (Job Property) 
หรืออีกนัยหนึ่งแรงงานเทียบได้กับทรัพย์สินและลูกจ้าง หรือเจ้าของแรงงานเทียบได้กับเจ้าของ
ทรัพย์สิน เมื่อเจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิ์ในทรัพย์สินของเขา เขาจึงควรมีสิทธิได้รับความมั่นคงซึ่งมีราคา
นานนับปี 

2.1.1.3 แนวคิดเก่ียวกับความม่ันคงในการท างาน 18 
สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษจากสัญญาจ้างบริการธรรมดา เพราะ

มีความสัมพันธ์ทางบุคคลระหว่างนายจ้างและลูกจ้างซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดสิทธิหน้าที่ ที่ต่างฝ่ายต่าง
ต้องพ่ึงพาอาศัยและปฏิบัติต่อกัน ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงานจึงไม่แต่เพียงการแลกเปลี่ยนแรงงาน
กับค่าจ้าง แต่มีความสัมพันธ์ทางส่วนตัวระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเกิดขึ นด้วยแม้ทั งสองฝ่ายจะมี
ผลประโยชน์ต่างกัน แต่ก็จ าเป็นต้องร่วมมือกันท างานเพ่ือให้บรรลุผลในการผลิตโดยที่ฝ่ายนายจ้าง
เป็นผู้จ่ายค่าจ้าง เป็นผู้จัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตให้แก่ลูกจ้าง ฝ่ายลูกจ้างก็ต้อง
ใช้ความรู้ความสามารถและแรงงานของตนให้แก่นายจ้าง ซึ่งเมื่อผลผลิตดีกิจการก็มีความเจริญ 
นายจ้างก็จะได้ผลก าไรทางเศรษฐกิจ ลูกจ้างนอกจากจะได้ค่าจ้างประจ าที่จะเลี ยงดูครอบครัวแล้ว ก็
อาจจะได้รับเงินโบนัสหรือรายได้เพ่ิมขึ น การที่ลูกจ้างจะท างานได้ดีก็ต่อเมื่อลูกจ้างมีความมั่นคงใน
การท างาน และได้รับผลประโยชน์ตอบแทนการท างานที่เหมาะสม งานจึงเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของ
ลูกจ้างและความมั่นคงในงานเป็นความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของลูกจ้าง ซึ่งโดยปกติลูกจ้างไม่ประสงค์

                                           
17 เชิดศักดิ์ ก าปั่นทอง, “มาตรการคุ้มครองลูกจ้างกรณีหยุดกิจการชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 75 ศึกษากรณี: เหตุสุดวิสัย การจ่ายเงิน การแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐ ” 
(ธุรกิจบัณฑิตย,์ 2557). 
18 นิชาภา ภูกานดาวงศ์ , “มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานในสภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจในประเทศไทย” (ธุรกิจบัณฑิตย,์ ม.ป.ป.). 
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ที่จะถูกเลิกจ้างหรือต้องออกจากงานโดยไม่สมัครใจ เพราะการตกงานนั นท าให้ลูกจ้างได้รับความ
เดือดร้อนในชีวิต ลูกจ้างทุกคนจึงประสงค์ท่ีจะมีความมั่นคงในการท างานตลอดไป 

2.1.1.4 แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 19 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยปัจจัย

หลายประการ ปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่งคือ ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยประเภททุน ที่เรียกว่า
ทุนมนุษย์ (Human capital) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความจ าเป็น ประเทศท่ีทรัพยากรมนุษย์
มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ และสุขภาพอนามัยดี จะสามารถพัฒนาประเทศให้มีความเจริญได้
อย่างยั่งยืน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การท าให้มนุษย์มีกิจกรรมที่เพ่ิมความสามารถของ
มนุษย์ หรืออาจหมายถึงเครื่องมือพัฒนาคนให้มีความก้าวหน้ามากขึ น เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายความ 
ก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจ ซึ่ง Mark Blaug มีความคิดว่า แม้การศึกษาจะท าให้คนมีความรู้ และได้รับ
ค่าตอบแทนจากการท างานเพ่ิมขึ น แต่การฝึกอบรมและประสบการณ์ในการท างาน เป็นปัจจัยที่ท าให้
คนมีความสามารถและสามารถพ่ึงตนเองได้ ท าให้คนมีความคิดริเริ่มสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะ
หน้าได้เมื่อเกิดปัญหา และยังท าให้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ ส่วน Harbison and Myers เห็นว่า 
ปัญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาด้านขาดแคลนแรงงานใน
ระดับสูง ซึ่งต้องมีความช านาญงานและความสามารถ และต้องขจัดปัญหาทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้
ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ให้ลดลง ซึ่งแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความเชื่อมโยงกันระหว่างการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และต้องน าเรื่องสุขภาพอนามัย (Health) 
มาพิจารณาประกอบกัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท าให้คนงานเพ่ิมผลผลิตได้มากขึ น ซึ่งจะส่งผลให้
มีรายได้สูงขึ น และท าให้ประเทศชาติเจริญเติบโตยิ่งขึ น วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์คือการสร้างทักษะ (Skill) และความรู้ (Knowledge) ให้แก่บุคลากรที่ท างาน เพ่ือความเจริญ 
เติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีกว่า 
(Better society) 
  

                                           
19 ชลัยพร อมรวัฒนา, ไพศาล เล็กอุทัย, สุกัญญา โฆวิลัยกูล และ เกียรติวิบูลย์ ชมแข , “รายงาน
โครงการศึกษาวิจัยแนวทางและมาตรการส่งเสริมการมีงานท าในผู้สูงอายุ ” (กรุงเทพมหานคร: 
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551),  http://social.nesdb.go.th/social/ 
Portals/0/Documents/รายงานการศึกษาวิจัยแนวทางและมาตรการส่งเสริมการมีงานท าใน
ผู้สูงอายุ 44. 
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2.1.1.5 แนวคิดเก่ียวกับลักษณะงาน 20 
แนวคิดนี มาจากทฤษฎีแรงจูงใจสองปัจจัย (ทฤษฎีปัจจัยจูงใจและปัจจัยค  าจุน) ของ 

Frederick Herzberg (2009) มองว่า การเสริมสร้างงานเป็นกลยุทธ์ในการออกแบบงานเพ่ือเพ่ิม
เนื อหางานด้วยการสร้างแรงจูงใจในการขยายงาน โดยมีกรอบการท างานที่ชัดเจน และท าให้งานมี
คุณค่ามากขึ น ซึ่งขึ นอยู่กับตัวเองว่าจะพัฒนารูปแบบลักษณะงานที่ท าอย่างไร แต่การเสริมสร้าง
องค์ประกอบบางอย่างของงานมีผลท าให้จิตใจของคนท างานเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของพวกเขา ซึ่งมาจากความคิดที่ว่า ถ้าได้เสริมสร้างงาน โดยให้เขาท างานที่
น่าสนใจ และให้เขารับผิดชอบ เป็นการเพ่ิมแรงจูงใจในการท างาน โดยเฉพาะการเสริมสร้างงานด้วย
วิธีการเพ่ิมระดับทักษะ ความรับผิดชอบ และวิธีควบคุมการท างานของเขา จะท าให้พนักงานมีความ
ต้องการท างานสูงขึ น 

J. Richard Hackman and Greg Oldham (1980) ได้อาศัยทฤษฎีปัจจัยจูงใจ
และปัจจัยค  าจุนของ Frederick Herzberg คิดเครื่องมือส าหรับวิเคราะห์งานเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์ปรับปรุงงานและออกแบบงานใหม่ ซึ่งได้พัฒนาเป็นแบบจ าลองคุณลักษณะของงาน 

แบบจ าลองคุณลักษณะของงานจะแสดงถึงคุณลักษณะของงาน 5 ด้าน ซึ่งจะน าไปสู่
ภาวะทางจิตใจที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจ ความพึงพอใจในงาน และประสิทธิผลในการท างาน  โดย
คุณลักษณะของงาน 5 ด้าน ได้แก่ ความหลากหลายทางทักษะ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงาน 
ความส าคัญของงาน ความมีอิสระในการตัดสินใจในงาน และผลสะท้อนกลับจากงาน  

ส่วนภาวะทางจิตใจ (Psychological States) ที่มีความส าคัญและจ าเป็นที่จะท าให้
บุคคลเกิดแรงจูงใจ ความพึงพอใจในงาน และประสิทธิผลในการท างานมีอยู่ 3 ภาวะ ดังนี  
  1. ประสบการณ์รับรู้ว่างานนั นมีความหมาย (Experienced meaningfulness of 
work) คนนั นจะต้องรับรู้ว่างานของตนเป็นสิ่งที่มีค่า และมีความส าคัญตามค่านิยมของแต่ละคน 
  2. ประสบการณ์รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของงาน (Experienced responsibility for 
work outcomes) คนนั นต้องเชื่อว่าตนเองมีความสามารถที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่างๆ จากความ
พยายามของตนเอง 
  3. การรับรู้ผลการกระท า (Knowledge of results) บุคคลต้องสามารถตีความผล
การปฏิบัติงานของตนว่าเป็นสิ่งที่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ  

                                           
20 นรุตม์ พรประสิทธิ์, “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของงาน ความพึงพอใจในการตอบสนอง
ความต้องการพื นฐานทางจิตใจตามทฤษฎีการก าหนดด้วยตนเอง และความผูกพันในงาน: กรณีศึกษา
บริษัทกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2554). 
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  เมื่อบุคคลมีภาวะทางจิตใจ (psychological states) ทั ง 3 ประการจากการท างาน
ดังกล่าว จะท าให้เกิดผลดังนี  คือ  
  1. แรงจูงใจภายในสูงขึ น (High internal work motivation) 
  2. ผลงานมีคุณภาพสูงขึ น (High quality work performance) 
  3. ความพอใจในงานสูงขึ น (High satisfaction with the work) 
  4. การขาดงานและการออกจากงานลดลง (Low absenteeism and turnover) 
  การที่สภาวะทางจิตใจ (psychological states) ทั ง 3 นี จะเกิดขึ นได้ ต้องอาศัย
คุณลักษณะของงาน (Job Dimension)  ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน คือ  
  1. ความหลากหลายทางทักษะ (Skill Variety) หมายถึง คุณลักษณะของงานซึ่ง
ผู้ปฏิบัติงานได้ท ากิจกรรมที่แตกต่างกัน และจ าเป็นต้องใช้ทักษะความช านาญงาน และความสามารถ
หลายด้านในอันที่จะท าให้การปฏิบัติงานนั นเป็นผลสัมฤทธิ์ 
  2. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน (Task Identity) หมายถึง คุณลักษณะของ
งานซึ่งผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน สามารถปฏิบัติงานนั นนับแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสิ นกระบวนการ และ
เกิดผลงานให้เห็นอย่างชัดเจน 
  3. ความส าคัญของงาน (Task Significance) หมายถึง คุณลักษณะของงานซึ่งผล
ของงานมีผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของบุคคลอ่ืน โดยอาจจะเป็นบุคคลในองค์กรหรือนอก
องค์กรก็ได้ 
  4. ความมีอิสระในการตัดสินใจในงาน (Autonomy) หมายถึง คุณลักษณะของงาน
ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระที่จะใช้วิจารณญาณของตนเองตัดสินใจในการก าหนดขั นตอน และ
เลือกวิธีปฏิบัติงาน รวมทั งพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ น 
  5. ผลสะท้อนกลับจากงาน (Feedback from Job Itself) หมายถึง คุณลักษณะ
ของงานซึ่งสามารถแสดงให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงผลสะท้อน หรือผลลัพธ์ที่ชัดเจนโดยตรงจากงานที่ได้
ปฏิบัติไปแล้วว่ามีประสิทธิผลหรือไม ่
  อิทธิพลจากคุณลักษณะของงานจะส่งผลไปยังภาวะทางจิตใจทั งสาม และภาวะทาง
จิตใจจะส่งผลต่อความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน ซึ่ง Hackman & Oldham ได้น าแนวคิด
เรื่องคุณลักษณะของงานไปสร้างแบบส ารวจเพ่ือการวินิจฉัยงาน (Job Diagnostic Survey) โดยค่า
คะแนนศักยภาพของแรงจูงใจที่ค านวณได้จะแสดงถึงระดับความมากน้อยของคุณลักษณะของงาน
โดยรวมที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจของบุคคล และยังสามารถใช้วัดความพึงพอใจของพนักงานได้ด้วย 
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  มอร์เกสันและฮัมเฟรย์ (Morgeson & Hamphrey)21 ได้ศึกษางานวิจัยในอดีต
เกี่ยวกับการออกแบบงาน ได้สรุปคุณลักษณะของงานเป็น 3 กลุ่ม คือ คุณลักษณะของงานที่เกิดจาก
ตัวงานเอง  คุณลักษณะของงานด้านสังคม และคุณลักษณะของงานด้านสภาพแวดล้อม  ซึ่งต่างจาก
แนวคิดคุณลักษณะงานของ Hackman and Oldham ที่จัดอยู่ในกลุ่มคุณลักษณะของงานที่เกิดจาก
ตัวงานเอง มอร์เกสันและฮัมเฟรย์ได้เสนอคุณลักษณะของงานที่เกิดจากตัวงานเองเพ่ิมเติมจาก 
Hackman and Oldham อีก 5 ด้าน ดังนี  
  1. ความหลากหลายของงาน (Task Variety) หมายถึง คุณลักษณะของงานที่เปิด
โอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ท างานหลายอย่างที่มีความแตกต่างกัน เป็นความแตกต่างจากความ
หลากหลายทางทักษะ (Skill Variety) จากผลงานวิจัยพบว่า ความหลากหลายของงาน (Task 
Variety) จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจในงาน แต่ก็จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกว่ามีปริมาณงานมาก
เกินไป (Job Overload) ร่วมด้วย ขณะที่การได้ใช้ทักษะที่หลากหลาย (Skill Variety) จะท าให้รู้สึก
ว่างานนั นท้าทายความสามารถ และส่งผลให้เกิดความผูกพันในงานที่ท า  
  2. ความซับซ้อนของงาน (Job Complexity) หมายถึง คุณลักษณะของงานที่มี
หลายแง่มุม และมีความยากล าบากในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ ส่วนใหญ่มักถูกน ามาปรับใช้กับการ
ออกแบบงานที่ใช้เครื่องจักร เพ่ือให้งานมีความง่ายมากขึ น ผลการวิจัยพบว่า งานที่มีความซับซ้อนจะ
ส่งผลให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจในการท างาน และความเกี่ยวข้องในงาน (Job Involvement) แต่ก็จะ
ส่งผลให้รู้สึกว่ามีปริมาณงานมากเกินไป (Job Overload) 
  3. กระบวนการด้านข้อมูล (Information Processing) หมายถึง คุณลักษณะของ
งานที่จ าเป็นต้องอาศัยการให้ความใส่ใจ และการจัดการกับข้อมูล ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การออกแบบ
งานที่มีกระบวนการด้านข้อมูลในระดับสูงนั น จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจในงาน แต่จะส่งผลให้
องค์กรจ าเป็นต้องมีการเพิ่มผลตอบแทนให้พนักงาน รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการท างาน 
  4. การแก้ปัญหาในงาน (Problem Solving) หมายถึง คุณลักษณะของงานที่
จ าเป็นต้องใช้ความคิด หรือแนวทางการแก้ปัญหาในการท างาน ซึ่งมอร์เกสันและฮัมเฟรย์เชื่อว่างานที่
ต้องใช้ความคิดแก้ไขปัญหาจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจในงาน 
  5. ลักษณะเฉพาะด้านของงาน (Specialization) หมายถึง คุณลักษณะของงานที่มี
ลักษณะเฉพาะ หรือจ าเป็นต้องใช้ความรู้ หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน ซึ่งมอร์เกสัน

                                           
21 นรุตม์ พรประสิทธิ์, “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของงาน ความพึงพอใจในการตอบสนอง
ความต้องการพื นฐานทางจิตใจตามทฤษฎีการก าหนดด้วยตนเอง และความผูกพันในงาน: กรณีศึกษา
บริษัทกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2554). 
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และฮัมเฟรย์เชื่อว่า งานที่มีลักษณะเฉพาะด้านจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจในงาน และรู้สึกว่า
ตนเองมีความสามารถ 
  นอกจากนี มอร์เกสันและฮัมเฟรย์ได้เพ่ิมเติมนิยามด้านความมีอิสระในการท างาน ซึ่ง
เป็นคุณลักษณะของงานตามแนวคิดของแฮคแมนและโอลด์แฮม โดยเสนอว่าความมีอิสระในการ
ท างาน หมายถึง คุณลักษณะของงานซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระในการจัดการงานที่
รับผิดชอบด้วยตนเอง ประกอบด้วย 3 ด้านคือ 
  1. ความมีอิสระในการจัดตารางการท างาน (Work scheduling autonomy)  
  2. ความมีอิสระในการควบคุมวิธีการท างาน (Work method autonomy) 
  3. ความมีอิสระในการตัดสินใจในงาน (Decision – making autonomy)  
 

ทฤษฎีการก าหนดด้วยตัวเอง (Self – determination theory)22 
  โดย Ryan & Deci เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงแรงจูงใจและบุคลิกภาพของบุคคลที่พัฒนา
มาจากผลการศึกษาเชิงประจักษ์ และแนวคิดที่มองมนุษย์ในเชิงอินทรีย์ (Organismic) กล่าวคือ โดย
ธรรมชาติของมนุษย์มีความกระตือรือร้น และการริเริ่มลงมือกระท า (Active) และมนุษย์มีความ
ต้องการพื นฐานทางจิตใจ 3 ด้าน คือ ความต้องการมีความอิสระในการก าหนดด้วยตนเอง (Need for 
autonomy) ความต้องการมีความสามารถ (Need for competence) และความต้องการมี
ความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน (Need for relatedness) ซึ่งความต้องการทั งสามนี  เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาภาวะทางจิตใจภายในตัวบุคคลให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม รวมไปถึงการ
พัฒนาแรงจูงใจภายในตัวบุคคล ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลมีความสุขในการท างานและการด าเนินชีวิต 

ทฤษฎีการก าหนดด้วยตนเองได้ให้ความหมายของความต้องการพื นฐานทางจิตใจ 
(Basic psychological need) ว่า เป็นความต้องการที่มีมาแต่ก าเนิดไม่ใช่แรงขับ (motive) ที่เกิด
จากการเรียนรู้  ดังนั น ไม่ว่าบุคคลจะอยู่ในวัฒนธรรม หรืออยู่ในช่วงวัยที่แตกต่างกัน ก็ย่อมมีความ
ต้องการพื นฐานเช่นเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้านกล่าวคือ 

1. ความต้องการมีความอิสระในการก าหนดด้วยตนเอง (Need for autonomy) 
หมายถึง ความรู้สึกที่ได้มีโอกาสเลือกและตัดสินใจด้วยตนเอง การได้เป็นผู้ริเริ่มกระท าการด้วยตนเอง 
แต่ไม่ได้หมายถึงความเป็นอิสระที่บุคคลนั นไม่ได้ขึ นอยู่กับใคร (Independence) เช่น ถ้าพนักงาน

                                           
22 นรุตม์ พรประสิทธิ์, “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของงาน ความพึงพอใจในการตอบสนอง
ความต้องการพื นฐานทางจิตใจตามทฤษฎีการก าหนดด้วยตนเอง และความผูกพันในงาน: กรณีศึกษา
บริษัทกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2554). 
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ได้รับมอบหมายให้ท างาน โดยมีโอกาสตัดสินใจเลือกวิธีท าให้งานมีความส าเร็จได้ด้วยตัวเอง แม้จะ
เป็นการตัดสินใจในเรื่องเล็กน้อย แต่เขาจะรู้สึกว่างานมีความสนุก น่าสนใจ มีความหมาย และรู้สึก
ผูกพันกับงานนั น เห็นได้ว่า พนักงานไม่ได้มีอิสระในการเลือกงานที่จะท า แต่มีอิสระในการตัดสินใจ
เลือกวิธีท าให้งานส าเร็จด้วยตนเอง แสดงว่า การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาก็
สามารถท าให้เกิดความรู้สึกว่ามีอิสระในการตัดสินใจได้ 

2. ความต้องการมีความสามารถ (Need for competence) หมายถึง ความรู้สึกที่
ตนเองสามารถจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัว และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตนปรารถนา 
หรือก าหนดไว้ ซึ่งความพึงพอใจในการได้รับการตอบสนองความต้องการนี จะช่วยให้บุคคลพัฒนา
ทักษะ ความคิด รวมทั งวิธีการจัดการกับสภาพแวดล้อมรอบตัว 

3. ความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน (Need for relatedness) หมายถึง 
ความรู้สึกท่ีได้เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน การได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม การได้รักและห่วงใยผู้อ่ืน รวมถึง การเป็น
ผู้ที่ถูกรักและห่วงใยจากผู้ อ่ืน บุคคลจะรู้สึกพึงพอใจในการได้รับการตอบสนองความต้องการมี
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เมื่อบุคคลรู้สึกถึงการมีส่วนร่วม ความใกล้ชิด ความสนิทสนม เช่น พนักงานที่
รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของทีม และมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวให้ทีมรับรู้ จะรู้สึกพึง
พอใจในการได้รับการตอบสนองความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ตรงข้ามกับพนักงานที่อยู่โดด
เดี่ยวไม่ได้รับการสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงานหรือหน่วยงาน  
  เดซิและคณะ (Deci, Koestner & Ryan 1999) ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์อภิมาน 
(Meta-analysis) โดยศึกษาผลของสิ่งจูงใจภายนอก (Extrinsic rewards) ที่มีผลต่อแรงจูงใจภายใน 
พบว่า สิ่งจูงใจภายนอกมีผลท าให้แรงจูงใจภายในลดลง กล่าวคือ การที่บุคคลได้รับสิ่งจูงใจภายนอก 
เช่น เงิน เพ่ือให้ท ากิจกรรมที่ตนเองสนใจ จะท าให้บุคคลลดความสนใจในตัวกิจกรรมลง และมี
แนวโน้มจะกลับไปท ากิจกรรมนั นลดลง ซึ่งเดซิอธิบายว่า การลดลงของแรงจูงใจภายในนั น เกิดจาก
พฤติกรรมของบุคคลที่ถูกควบคุมด้วยสิ่งจูงใจภายนอก ซึ่งหมายถึง ความต้องการมีความอิสระในการ
ก าหนดด้วยตนเองก็ลดลงเช่นกัน จึงสรุปได้ว่า ความต้องการมีความอิสระในการก าหนดด้วยตนเองมี
ความส าคัญต่อแรงจูงใจภายใน  

นอกจากนี  Deci ได้ศึกษาพบว่า การให้ผลสะท้อนกลับทางบวกเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลมีผลท าให้แรงจูงใจภายในเพิ่มขึ น เขาอธิบายว่า ผลสะท้อนกลับทางบวกจะส่งผล
ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการได้รับการตอบสนองความต้องการมีความสามารถ และส่งผลให้
บุคคลมีแรงจูงใจภายในเพ่ิมขึ น ในทางตรงกันข้ามผลสะท้อนกลับทางลบจะส่งผลให้บุคคลมีแรงจูงใจ
ภายในลดลง โดยการลดความพึงพอใจในการได้รับการตอบสนองความต้องการมีความสามารถของ
บุคคล จะเห็นได้ว่า ความต้องการมีความอิสระในการก าหนดด้วยตนเอง และความต้องการมี
ความสามารถ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมให้บุคคลเกิดแรงจูงใจภายในได้ ส าหรับความ
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ต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนมีผลกระทบต่อแรงจูงใจภายในเพียงบางส่วนเท่านั น เมื่อเทียบกับ
ความต้องการมีความอิสระในการก าหนดด้วยตนเอง และความต้องการมีความสามารถ 

 
  

2.1.1.6 แนวคิดเก่ียวกับชั่วโมงท างาน 
         ชั่วโมงท างานปกติ หมายถึง 23 กฎหมายก าหนดเวลาท างานต่อวันต่อสัปดาห์ต่อเดือน
หรือต่อปี หากพนักงานต้องการท างานล่วงเวลานายจ้างจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้พนักงานตามที่
กฎหมายก าหนด ในประเทศต่างๆ โดยทั่วไปจะก าหนดเวลาท างานปกติ 40 ถึง 44 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
ประเทศฝรั่งเศสก าหนด 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนเกาหลีเหนือก าหนด 112 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในค่าย
แรงงาน และหากให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลา การจ่ายเงินค่าล่วงเวลามีอัตราร้อยละ 25 ถึง 50 เพ่ิมขึ น
กว่าการจ่ายค่าจ้างรายชั่วโมงตามปกติ  
  บทความจาก The Standard Stand Up for The People เรื่อง  โดย พฤภัทร 
ทรงเที่ยง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 กล่าวถึงว่า นักวิจัยมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เมดิคัล เซ็นเตอร์ 
(Columbia University Medical Center) ใช้เครื่องตรวจจับการท ากิจกรรมต่างๆ ของคนท างาน
จ านวน 8,000 คนในช่วงอายุ 45 ปีขึ นไป ผลที่ได้รับนั นท าให้พวกเขาประหลาดใจ ช่วงเวลาโดยเฉลี่ย
ของการอยู่นิ่งๆ ระหว่างวันท างานนั นอยู่ที่ 12.3 ชั่วโมงต่อวัน ในขณะที่พนักงานที่ไม่ได้เคลื่อนไหว
เกินกว่า 13 ชั่วโมงต่อวันมีแนวโน้มจะเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรมากกว่าผู้ที่อยู่เฉยๆ เป็นเวลา 11.5 
ชั่วโมงถึง 2 เท่า โดยผู้เขียนงานวิจัยชิ นนี ชี แจงถึงผลที่ได้ว่า การนั่งท างานในออฟฟิศเป็นระยะ
เวลานานส่งผลกระทบที่อันตรายใกล้เคียงกับการสูบบุหรี่  ในขณะที่นักวิจัยแห่ง University College 
London ศึกษาลูกจ้างจ านวน 85,000 คนซึ่งอยู่ในวัยกลางคนทั งชายและหญิง และพบว่ามีความ
เชื่อมโยงระหว่างการท างานหนักเกินไปกับปัญหาหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะอาการหัวใจเต้น
ผิดปกติ หรือภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ ว (Atrial Fibrillation หรือ AF) ที่เพ่ิมความเสี่ยงในการเป็น
โรคเส้นเลือดอุดตันในสมองถึง 5 เท่า  

สหภาพแรงงานทั่วโลกก็เริ่มตื่นตัวกับปัญหาการท างานหักโหมมากเกินไป24 เช่น 
สหภาพแรงงานทีป่ระเทศเยอรมัน หรือ IG Metall ต้องรับมือกับการประท้วงของคนงาน 15,000 คน 

                                           
23 “Working time”, Wikipedia Encyclopedia, ม.ป.ป., https://en.wikipedia.org/wiki/ 
Working_time. 
24 พฤภัทร ทรงเที่ยง, “คุณท างานมากกว่า 39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์อยู่หรือเปล่า? หรืองานของคุณก าลัง
ฆ่าคุณช้าๆ”, The Standard Stand Up for The People, 2561, https://thestandard.co/ 
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ทีท่ าหน้าที่ผลิตชิ นส่วนอะไหล่ให้กับรถ Porsche คนงานเรียกร้องให้ลดการท างานเป็น 28 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ โดยคงค่าจ้างเดิม ซึ่งผู้ประท้วงเผยถึงสาเหตุที่เรียกร้องว่าหาใช่เพราะความขี เกียจ แต่เป็นการ
ปกป้องสิทธิในการมีชีวิตจนถึงวัยอันสมควรจากสิ่งที่วิทยาศาสตร์สนับสนุน จากงานวิจัยของ 
Australian National University พบว่า การท างานนานกว่า 39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีความเสี่ยงต่อ
สุขภาพ  
   อเล็กซ์ ซูจุง-คิม ปัง (Alex Soojung-Kim Pang) นักวิจัยชาวอเมริกัน25 กล่าวใน
หนังสือ Rest: Why You Get More Done When You Work Less ว่าเราจะท างานโดยรักษา
สุขภาพที่ดีเอาไว้ได้ไหม โดยกล่าวว่า คนท างานยุคใหม่จะท างานได้ดีและมีประสิทธิภาพที่สุดราว 4 
ชั่วโมงต่อวัน จากนั นสมาธิจะเริ่มคิดไปที่เรื่องอ่ืนและเริ่มวิตกกังวล เขายังมีความคิดว่า แท้จริงแล้วเรา
สามารถปรับการท างานเพ่ือมาตรฐานการใช้ชีวิตที่ดีควบคู่ไปกับการเงินที่มั่นคงได้ และยังมีงานศึกษา
ทีส่นับสนุนข้อสันนิษฐานนี  กล่าวคือ กรณีท่ีรัฐบาลสวีเดนออกเงินเพ่ือทดลองให้พยาบาลดูแลผู้สูงอายุ
ที่บ้านพักคนชราท างาน 6 ชั่วโมงต่อวัน โดยได้ค่าจ้างเท่ากับ 8 ชั่วโมง ผลที่ได้รับคือ การขอลาป่วยลด
น้อยลง ความเครียดลดลง และการท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ น ทั งนี  การศึกษาดังกล่าวมุ่งเน้นที่
ปัญหาและตัวเลขจ านวนชั่วโมงท างานเป็นหลัก ซึ่งถ้าพิจารณาถึงเงื่อนไขการจ้างงานนั น หากหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายมีความเครียดและแรงกดดันสูง แม้จะเป็นเพียงเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็กลายเป็นสิ่งเลวร้าย
ไดเ้ช่นกัน เช่น คนที่ชอบศึกษาเรื่องรถเป็นงานอดิเรกท างานเกี่ยวกับรถในบริษัทใหญ่ ซ่ึงมีบรรยากาศ
ในการท างานที่ไม่เอื ออ านวย ก็จะส่งผลให้ไม่เกิดพลังความคิดสร้างสรรค์ แต่กลับกลายเป็นความรู้สึก
ที่ว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องจ าทนกระท าท่ีน่าเอือมระอา 
   อย่างไรก็ตาม ปริมาณงาน หรือรายละเอียดของงานก็ยังมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไป
กว่าชั่วโมงยาวนานในการท างาน26 กล่าวคือ แม้จะลดชั่วโมงท างานลง ก็อาจไม่ได้สร้างการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีเท่าใดนัก ตราบใดที่จ านวนงานยังคงมีมหาศาล แต่ต้องท าในเวลาที่สั นลง ซึ่งถ้า
ต้องการให้ผลการท างานดี มีประสิทธิภาพ โดยสุขภาพจิตและสุขภาพกายยังคงดีอยู่ ปริมาณงาน
จ าต้องลดลงตามไปด้วย เช่นเดียวกับลักษณะของงานที่ต้องปรับเปลี่ยน โดยอาจแบ่งปันหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ลดลงบ้าง หรือการเพ่ิมความหลากหลายของลักษณะงาน และขณะเดียวกันก็เป็นงานที่
มีความหมายต่อองค์กรด้วย เนื่องจากลัทธิทุนนิยมได้สร้างทัศนคติกดดันว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน 
ซึ่งมีการส ารวจที่จัดท าโดย YouGov มีผลว่า ลูกจ้างกว่า 1 ใน 3 ของอังกฤษมองว่างานของพวกเขา

                                           
25 พฤภัทร ทรงเที่ยง. 
26 พฤภัทร ทรงเที่ยง, “คุณท างานมากกว่า 39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์อยู่หรือเปล่า? หรืองานของคุณก าลัง
ฆ่าคุณช้าๆ”, The Standard Stand Up for The People, 2561, https://thestandard.co/ 
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ไม่มีความหมาย เมื่อลูกจ้างมีทัศนคติที่ติดลบดังกล่าวแล้ว ไม่ว่าพวกเขาจะได้รับส่วนลดเข้า fitness กี่
ใบ หรือผลไม้ organic จากนายกรัฐมนตรีให้กี่ตะกร้าก็ไม่เกิดผลอะไร แม้กระทั่งลูกจ้างที่ อุทิศตัว
ให้กับงานมากที่สุด ก็ยังรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ขาดหายไป นั่นคือชีวิตของเขานั่นเอง 

2.1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับค่าจ้าง  
  มนุษย์ท างานทุกคนจ าเป็นต้องได้รับความคุ้มครองในระหว่างชีวิตของการท างาน 
และความต้องการพื นฐานของชีวิตในการท างานที่ส าคัญคือ การได้รับการปฏิบัติที่ เท่าเทียมกัน และ
การได้รับเงินค่าจ้าง  จึงจ าเป็นต้องกล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ได้แก่ ทฤษฎีสิทธิ
มนุษยชนและห้ามเลือกปฏิบัติ และทฤษฎีค่าจ้าง ซึ่งทฤษฎีค่าจ้างที่น ามาใช้เป็นแนวทางในการ
พิจารณาก าหนดค่าจ้างจะมี ทฤษฎีค่าจ้างตามผลผลิต ทฤษฎีค่าจ้างที่ยุติธรรม ทฤษฎีค่าจ้างที่อยู่รอด 
ทฤษฎีค่าจ้างตามการเจรจาต่อรอง  และทฤษฎีค่าจ้างตามกองทุนค่าจ้าง  

2.1.2.1 ทฤษฎีค่าจ้าง 27 
1)   ทฤษฎีค่าจ้างตามผลผลิต (Productivity Theory) ให้ความส าคัญระหว่าง

ความสัมพันธ์ของค่าจ้าง ผลผลิต และการจ้างงาน โดยถือว่าค่าจ้างควรเพ่ิมตามการเพ่ิมของผลผลิต
ของผู้ปฏิบัติงาน (Productivity of Labor) ถ้าลูกจ้างสามารถเพ่ิมผลผลิตได้สูงกว่ามาตรฐานที่ตั งไว้ 
ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างเพ่ิมขึ น แต่ถ้าผลผลิตต่ าก็จะได้ค่าจ้างต่ าลงตามไปด้วย ซึ่งมีสถานประกอบการ
หลายแห่งน าไปใช้เป็นแนวทางการจ่ายค่าจ้างตามผลงาน โดยพิจารณาตามจ านวนชิ นงาน 

2)   ทฤษฎีค่าจ้างที่ยุติธรรม (Just Price Wage Theory) อัตราค่าจ้างควรช่วยให้
ลูกจ้างสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความเหมาะสม ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมของ
ท้องที่แต่ละแห่ง ขณะเดียวกันก็ต้องสอดคล้องกับลักษณะงานที่ท า หรืออยู่ในระดับเดียวกันกับธุรกิจ
ที่มีความใกล้เคียงกัน หากลูกจ้างได้ท างานในต าแหน่งที่มีความส าคัญมากขึ น หรือมีโอกาสได้ท างาน
ต าแหน่งสูงขึ น อัตราค่าจ้างก็ควรเพิ่มขึ นตามไปด้วย 

3)   ทฤษฎีค่าจ้างที่อยู่ รอด (Subsistence Wage Theory) ของเดวิด ริคาโด 
(David Ricardo) มีแนวคิดว่า ค่าจ้างมีความสัมพันธ์กับประชากร จ านวนแรงงาน และการอยูรอด 
ค่าจ้างจะต้องเพียงพอส าหรับการจัดหาปัจจัยสี่ของลูกจ้าง ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และ
ยารักษาโรค ซึ่งถ้าค่าจ้างมีจ านวนสูงเกินไป จะท าให้คนเข้าสู่ตลาดแรงงานมาก ซึ่งท าให้ค่าจ้างต่ าลง 
เมื่อค่าจ้างต่ าลงแรงงานก็จะออกไปจากตลาดแรงงาน เกิดการขาดแคลนแรงงาน และค่าจ้างก็จะขยับ
สูงขึ น 

                                           
27 สมรักษ์ รักษาทรัพย์ กาญจนี กังวานพรศิริ  และนงนุช อินทรวิเศษ , รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
โครงกำรศึกษำอำชีพและโอกำสที่จะได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมสอดคล้องกับผู้สูงอำยุ, ปี 2553 
(กรุงเทพมหานคร: คณะบุคคลก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส, ม.ป.ป.). 



 
 

23 

4)   ทฤษฎีค่าจ้างตามการเจรจาต่อรอง (Bargaining Theory of Wages) ก าหนด
ค่าจ้างจากกระบวนการเจรจาต่อรอง ซึ่งช่วงค่าจ้างที่ต่อรองกันจะอยู่ระหว่างค่าจ้างที่นายจ้างเต็มใจ
จ่ายให้ กับค่าจ้างที่ลูกจ้างเต็มใจรับ โดยผลของการเจรจาขึ นอยู่กับอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจของ
ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 

5)   ทฤษฎีค่าจ้างตามกองทุนค่าจ้าง (Bargaining Theory of Wages) ค่าจ้างจะมี
กองทุนจ านวนหนึ่งส าหรับจ่ายค่าจ้างและแบ่งเฉลี่ยตามจ านวนลูกจ้าง การขึ นค่าจ้างขึ นอยู่กับจ านวน
ลูกจ้างที่เปลี่ยนแปลงตามการขยายตัวของจ านวนพนักงาน ประชากร หรือตามขนาดของกองทุน 
หรือทั งสองกรณี ซึ่งในทางปฏิบัติ สถานประกอบการบางแห่งอาจเลือกใช้ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเป็น
แนวทางในการปรับค่าจ้าง หรือบริหารค่าตอบแทน ซึ่งสถานประกอบการจ านวนมากใช้หลักเกณฑ์
การก าหนดค่าจ้างแบบบูรณาการในการบริหารค่าตอบแทน โดยยึดหลักเกณฑ์ดังนี   

หลักความสามารถในการจ่าย (Ability to pay) เป็นการก าหนดค่าจ้างโดยถือ
ความสามารถในการจ่ายค่าจ้างของนายจ้างเป็นเกณฑ์ เช่น ถ้านายจ้างมีผลก าไรสูงก็สามารถปรับเพ่ิม
การจ่ายค่าจ้างได้สูง หรือในช่วงภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรือง นายจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างมากกว่าในช่วง
ภาวะเศรษฐกิจต่ า 

หลักค่าจ้างที่เป็นธรรมตามผลงาน (A fair day’s pay for a fair day’s work) เป็น
การจ่ายค่าจ้างโดยก าหนดปริมาณงานที่เหมาะสมให้ ซึ่งพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพที่ท าได้โดย
เฉลี่ยต่อวัน ต่อเดือน ต่อไตรมาส และพิจารณาคนที่มีความสามารถปานกลางที่ท าได้ ค่าจ้างประเภท
นี จะมีการตกลงกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หรือเป็นไปตามอัตราที่ใช้ในธุรกิจใกล้เคียงกัน ใน
ท้องถิ่นเดียวกัน หรือมาจากการประเมินค่างาน หลักมาตรฐานการครองชีพและระดับความเป็นอยู่ 
(Standard of Living and Levels of Living)  โดยการก าหนดมาตรฐานการครองชีพของบุคคล
เพ่ือให้บุคคลนั นสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมตามฐานะ ส าหรับระดับบริหารให้จัดระดับแยก
ไว้ต่างหาก  เมื่อมีการก าหนดมาตรฐานขึ นมา นายจ้างก็สามารถก าหนดค่าจ้างและผลตอบแทนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานนั นได้ 

หลักการพิจารณาตามค่าของงานและค่าของคน (The value of the job and the 
employee) เป็นหลักเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการก าหนดค่าจ้างเงินเดือน และการปรับขึ นค่าจ้างในปัจจุบัน 
โดยใช้การประเมินค่างานเปรียบเทียบความส าคัญกับองค์กร ลูกค้า และทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งงานที่มี
ความส าคัญมากจะได้รับผลตอบแทนสูง ส่วนงานที่มีความส าคัญน้อยจะได้รับผลตอบแทนน้อย บุคคล
ที่มีคุณค่าต่อองค์การมากจะได้รับผลตอบแทนมากกว่า ผลตอบแทนส าหรับการจ่ายจึงประกอบด้วย 
การประเมินค่าของงาน หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือทั งสองอย่างควบคู่กัน   

2.1.2.2 ความเสมอภาคและห้ามเลือกปฏิบัติ 
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หลักความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติมีความส าคัญส าหรับการจ่ายค่าจ้างให้
ลูกจ้าง ซึ่งมีพื นฐานจากหลักสิทธิมนุษยชน จึงจ าเป็นต้องกล่าวถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนควบคู่กันไปด้วย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง บัญญัติ
ว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่า
เทียมกัน” วรรคสอง “ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน” และวรรคสาม “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอ่ืนใด 
จะกระท ามิได้”  และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 
Right) ได้กล่าวไว้ในข้อ 1 ว่า มนุษย์ทั งหลายเกิดมามีอิสรเสรีภาพและเท่าเทียมกัน ทั งศักดิ์ศรีและ
สิทธิ ทุกคนได้รับการประสิทธิประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันฉันท์พ่ีน้อง  

สิทธิมนุษยชนมีความส าคัญในฐานะที่เป็นอารยะธรรมโลก (World Civilization) 
ของมนุษย์ที่วางระบบความคิดให้คนทั่วโลกเกิดความตระหนักรู้ และค านึงถึงคุณค่าของความเป็น
มนุษย์ ยอมรับในศักดิ์ศรี ชาติก าเนิด สิทธิต่างๆ ที่มีพื นฐานมาจากความชอบธรรม ซึ่งอยู่บนพื นฐาน
แห่งสิทธิที่ติดตัวตั งแต่ก าเนิด ให้ความส าคัญค าว่า “ชีวิต” (Life)  และสิทธิมนุษยชนยังมีความส าคัญ
ในแง่ของการเป็นหลักประกันความเป็นมนุษย์ที่มีสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งหลักการพื นฐานของสิทธิ
มนุษยชน 6 ประการ กล่าวคือ  

1. ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) เป็นสิทธิที่ติดตัวคนทุกคน
โดยธรรมชาติที่มีมาตั งแต่เกิด (National Rights) 2. ทุกคนมีความเสมอภาค และห้ามเลือกปฏิบัติ 
(Equality and non-discrimination) 3. สิทธิมนุษยชนเป็นของคนทุกคน โดยไม่เลือกเชื อชาติ 
ศาสนา เพศ อายุอาชีพ สถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม สุขภาพ และความคิดเห็นด้านต่างๆ 
(Universality) 4. สิทธิมนุษยชนเป็นองค์รวมจะแบ่งแยกแจกจ่ายเป็นส่วนไม่ได้ ขณะเดียวกันต่างก็
ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยพ่ึงพากัน ( Indivisibility & Interdependently)  5. การมีส่วนร่วมและเป็น
ส่วนหนึ่งของสิทธินั น (Participation & Inclusion) หมายความว่า ประชาชนหรือกลุ่มประชาชน 
หรือประชาสังคมย่อมมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันที่จะเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากสิทธิพลเมือง 
การเมือง ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมรับผิดชอบร่วมกัน และ 6. มีความเป็นหลักนิติธรรม 
(Accountability & the Rule of Law ) โดยอยู่ภายใต้หลักบังคับแห่งกฎหมาย  

ส าหรับ “ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์” (Human Dignity)28  เป็นค าอธิบาย
ความหมายของสิทธิมนุษยชนในแง่การให้คุณค่าของความเป็นคน ซึ่งคนทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกัน 

                                           
28 พิสิษฐ์ เหล่าศิริรัตน์. 
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อันเป็นหลักส าคัญของสิทธิมนุษยชนที่ก าหนดสิทธิมาตั งแต่เกิด ใครจะล่วงละเมิดมิได้ และไม่สามารถ
ถ่ายโอนให้กันได้ หมายถึง สิทธิในการมีชีวิตอยู่ และความม่ันคงในการมีชีวิตอยู่ คนทุกคนที่เกิดมาบน
โลกมีศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์  ดังนั น คนในสังคมจะปฏิบัติต่อกันจ าต้องเคารพความเป็นมนุษย์ 
ห้ามท าร้ายร่างกาย หรือทรมานอย่างโหดร้ายต่อกัน รวมทั งห้ามกระท าการใดๆ ที่เป็นการเหยียด
หยามความเป็นมนุษย์ ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้ให้การรับรองโดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน กติการะหว่างประเทศ อนุสัญญาและปฏิญญาระหว่างประเทศหลายฉบับ สังคมในปัจจุบัน
มักจะละเลยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพราะ มักให้คุณค่าของคนตามสถานภาพในทางสังคม เช่น 
ทหาร ภารโรง นายกรัฐมนตรี ซึ่งสถานภาพเหล่านั นแท้จริงไม่ใช่ตัวชี วัดศักดิ์ศรีของความเป็นคน แต่
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือ คุณค่าในความเป็นคนตามธรรมชาติ คนที่เกิดมามีเพศชาย หรือเพศหญิง 
กะเทย คนพิการ คนปัญญาอ่อน หรือคนยากจน คนทุกคนล้วนแล้วแต่มีคุณค่าของความเป็นคนเท่า
เทียมกัน จึงต้องได้รับการปฏิบัติเยี่ยงมนุษย์เฉกเช่นเดียวกัน เป็นการที่มนุษย์ให้ความเคารพในศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ด้วยกัน  

ดังนั น ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ จึงหมายถึง คุณค่าของมนุษย์ที่ขึ นอยู่กับความ
เป็นมนุษย์ โดยไม่ค านึงถึง เพศ เชื อชาติ ศาสนา วัย ฐานะ หรือต าแหน่ง แต่ความคิดของคนในสังคม
จะให้คุณค่า หรือศักดิ์ศรีของมนุษย์ว่าขึ นอยู่กับฐานะทางเศรษฐกิจ หรือบทบาทในสังคม  

ในช่วงปลายสมัยสงครามโลกครั งที่สอง ได้จัดตั งองค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 26 
มิถุนายน ค.ศ. 1945 ผู้น าประเทศสมาชิกดั งเดิม 50 ประเทศ ได้ร่วมลงนามในกฎบัตรสหประชาชาติ 
(The Charter of the United Nations) แต่ได้ก่อก าเนิดขึ นอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 ตุลาคม 
ค.ศ. 1945 โดยประกาศเป้าหมายหลักขององค์การสหประชาชาติว่า  “เพ่ือปกป้องคนรุ่นต่อไปจาก
ภัยพิบัติของสงคราม และเพ่ือยืนยันความศรัทธาในสิทธิมนุษยชนขั นพื นฐานในศักดิ์ศรีและคุณค่าของ
มนุษย์ และสิทธิอันเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี” มาตรา 1 ของกฎบัตรสหประชาชาติระบุไว้ว่า 
จุดมุ่งหมายประการหนึ่งของสหประชาชาติคือ “การบรรลุความร่วมมือระหว่างชาติในการส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั นพื นฐานส าหรับมนุษย์ทุกคน โดยไม่ค านึง 
ถึงเชื อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา”  จากการที่ประเทศสมาชิกร่วมลงนามในกฎบัตรสหประชาชาติ 
จึงถือว่าเป็นสนธิสัญญาที่มีข้อผูกพันทางกฎหมายที่ประเทศสมาชิกจะต้องปฏิบัติตาม ซึ่งรวมถึงการ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และให้ความร่วมมือกับสหประชาชาติและนานาประเทศ ต่อมาในปี ค.ศ. 1945 
องค์การสหประชาชาติได้จัดตั งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  (Committee on Human Rights) ซึ่ง
ท าหน้าที่ร่างกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน จึงก่อให้เกิดเป็น ปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) โดยได้มีมติรับรองเมื่อวันที่ 10 
ธันวาคม ค.ศ. 1948 ซึ่งถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อกันของมวลมนุษย์และนานาประเทศ แม้ว่า
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะไม่มีผลบังคับทางกฎหมายเฉกเช่นสนธิสัญญา อนุสัญญา หรือ
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ข้อตกลงระหว่างประเทศ แต่ปฏิญญาสากลฉบับนี กลับมีพลังส าคัญในทางศีลธรรม และจริยธรรม 
และมีอิทธิพลในทางการเมืองไปทั่วโลก และกลับกลายเป็นหลักเกณฑ์ส าคัญที่ถือปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนที่ประเทศทั่วโลกให้การยอมรับ ข้อความในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นพื นฐาน
ส าหรับการด าเนินงานขององค์การสหประชาชาติ และมีอิทธิพลส าคัญส าหรับการร่างรัฐธรรมนูญใน
ประเทศที่มีร่างรัฐธรรมนูญ 

ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตราแรกได้แสดงถึงสิทธิมนุษยชนมีความ
เป็นสากล ซึ่งกล่าวถึงความเท่าเทียมกันของศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ทุกคน มาตรา 2 กล่าวถึง
ความชอบที่จะมีสิทธิของบุคคลโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ส่วนหลักการพื นฐานของสิทธิที่ประกาศไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จะ
ปรากฏอยู่ในค าปรารภ เริ่มด้วยข้อความที่เน้นถึงการยอมรับในศักดิ์ศรีประจ าตัว และสิทธิที่เท่าเทียม
กัน และไม่อาจโอนให้แก่กันได้ของสมาชิกทั งมวลในครอบครัวมนุษย์  ซึ่งจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ29  

1. สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งรวมถึงสิทธิในชีวิต เสรีภาพ และความ
มั่นคงของบุคคล อิสรภาพจากความเป็นทาส และการถูกทรมาน ความเสมอภาคทางกฎหมาย ความ
คุ้มครองเมื่อถูกจับกุมคุมขัง การเนรเทศ และสิทธิได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง สิทธิในการสมรส และการตั งครอบครัว เสรีภาพขั นพื นฐานทางความคิด มโนธรรม และ
ศาสนา เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุม และเข้าร่วม
สมาคม สิทธิในการเลือกผู้แทนโดยเสรี  

2. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิในการท างาน การ
ได้รับค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันส าหรับงานที่เท่ากัน สิทธิในการก่อตั งและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน 
สิทธิได้รับมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสม สิทธิในการศึกษา การเข้าร่วมการใช้ชีวิตทางวัฒนธรรม
อย่างเสรี  

ในเวลาต่อมาได้ขยายความโดยการร่างเป็นกติการะหว่างประเทศที่มีผลบังคับทาง
กฎหมาย ซึ่งสหประชาชาติมีมติรับรองเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1966 เป็นกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political 
Rights - ICCPR) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
(International Covenant on Economic Social and Cultural Rights – ICESCR) ท าให้ประเทศ
สมาชิกขององค์การสหประชาชาติที่ให้สัตยาบัน (Ratify) รับรอง ถือเป็นมาตรการผูกพันที่ต้องเคารพ
และปฏิบัติตามเงื่อนไขของกติกา  ซึ่งกติการะหว่างประเทศทั ง 2 ฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อปี 

                                           
29 พิสิษฐ์ เหล่าศิริรัตน์, “บทความทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน เรื่องหลักสิทธิมนุษยชนกับ
ภาคเอกชน”, ศำลรัฐธรรมนูญ วิทยำลัยรัฐธรรมนูญ 2558 (2558): 10–11. 
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ค.ศ. 1976 โดยมีประเทศที่เข้าเป็นภาคีจ านวน 134 ประเทศ นอกจากกติกาดังกล่าวแล้วยังมี
อนุสัญญา (Conventions) ค าประกาศ (Declarations) ข้อแนะ (Recommendations) ที่เกี่ยวกับ
รายละเอียดของสิทธิมนุษยชนตามเจตนารมณ์ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็น
มาตรฐานสากลส าหรับประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ 

ส่วนความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติ (Equality and Discrimination)30 เป็น
เกณฑ์วัดว่าในสังคมใดสังคมหนึ่งมีการละเมิด หรือการให้ความเคารพสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ซึ่งจะ
แสดงให้เห็นถึงความเสมอภาค หรือการปฏิบัติที่มีความเท่าเทียมกันหรือไม่  

การเลือกปฏิบัติ (Discrimination) เป็นแนวคิดหนึ่งที่แทรกซึมอยู่ในหลักกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน ซึ่งมีหลักการพื นฐานส าคัญมาจากหลักความเสมอภาค (Equality) ในการใช้สิทธิ
เสรีภาพที่รัฐให้การรับรองและคุ้มครองได้โดยเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ31  

ความหมายของการเลือกปฏิบัติ ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 
บทที่ 2 วรรค 1 ได้กล่าวว่า “บุคคลชอบที่จะมีสิทธิและเสรีภาพตามที่ระบุไว้ในปฏิญญานี  โดยไม่มี
การแบ่งแยกความแตกต่าง เช่น เชื อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความเห็น
เรื่องอ่ืน ชาติหรือสังคมก าเนิด ทรัพย์สิน ถิ่นก าเนิด หรือสถานะอ่ืน” 

บทที่  1 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบได้ให้
ความหมายของ “การเลือกปฏิบัติต่อสตรี” หมายถึง32 การแบ่งแยก การกีดกัน หรือการจ ากัด เพราะ
เหตุแห่งเพศที่มีผลมุ่งหมายจะท าลาย หรือท าให้เสื่อมเสียการยอมรับการใช้สิทธิของสตรี โดยไม่ค านึง 
ถึงสถานภาพการสมรสจากพื นฐานในความเสมอภาคของบุรุษและสตรี และเสรีภาพขั นพื นฐานด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พลเมือง 

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื อชาติในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1965 บท
ที่ 1 ให้ความหมายของ “การเลือกปฏิบัติทางเชื อชาติ” หมายถึง การจ าแนก กีดกัน จ ากัด หรือการ
เลือก ซึ่งตั งอยู่บนพื นฐานของสีผิว เชื อชาติ ชาติก าเนิด หรือเผ่าพันธุ์ ซึ่งมีเจตนาให้เกิดผลการระงับ
หรือกีดกั นการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั นพื นฐานของบุคคลด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

                                           
30 พิสิษฐ์ เหล่าศิริรัตน์. 
31 นงค์พงา เจริญสุขมงคล, “สิทธิสตรีไทยภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน: สิทธิ
การบวชในพระพุทธศาสนา” (ธรรมศาสตร์, 2551), http://digi.library.tu.ac.th/thesis/la/0837/ 
07CHAPTER_2.pdf. 
32 “อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women)”, ม . ป . ป . , 
http://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/cedawt.pdf. 
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วัฒนธรรม และด้านอ่ืน ในการด ารงชีวิตในสังคม รวมทั งการระงับหรือกีดกั นการใช้สิทธิของบุคคลนั น
ด้วยความเสมอภาค 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งมีความเห็นว่า33 การเลือกปฏิบัติใช้ส าหรับการปฏิบัติที่แตกต่าง
กัน การกีดกัน หน่วงเหนี่ยว หรือล าเอียง ซึ่งมีพื นฐานมาจากเรื่องเพศ สีผิว เชื อชาติ ภาษา ศาสนา 
ความคิดเห็นทางการเมือง หรือเรื่องอ่ืน ฐานะ ถิ่นก าเนิด หรือสถานะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หรือมี
ผลกระทบที่ท าให้เสื่อมเสียซึ่งการยอมรับในการใช้สิทธิของบุคคลนั น 

อนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1950 บทที่ 14 ก าหนดหลักการ
ทั่วไปของการห้ามเลือกปฏิบัติไว้ว่า34 “การใช้สิทธิและเสรีภาพตามอนุสัญญานี จะได้รับมาโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติจากเหตุใดๆ เช่น เพศ สีผิว เชื อชาติ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทาง  
การเมือง ชาติ สังคมก าเนิด การรวมตัวกันของชนกลุ่มน้อยในชาติ ทรัพย์สิน ก าเนิด หรือสถานะอ่ืน  

จากการให้ความหมายสามารถสรุปได้ว่า การเลือกปฏิบัติหมายถึง การปฏิบัติที่
แตกต่างกันบนพื นฐานที่สังคมแห่งนั นจะก าหนดอย่างไร  อาจจะเป็นความแตกต่างทางเพศ ศาสนา 
การศึกษา เชื อชาติ หรือสีผิว เป็นต้น ซึ่งสังคมอาจน าแนวคิดทางวัฒนธรรม จารีตประเพณี หรือ
ค่านิยมของสังคมนั นมาเป็นเครื่องมือที่ก าหนดการเลือกปฏิบัติ 

2.1.3 หลักการและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน 
ในการท างานทุกคนย่อมมุ่งหวังจะได้รับค่าตอบแทน ซึ่งอาจได้รับทั งค่าจ้าง และเงินตอบแทน

พิเศษอ่ืน หรือสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นประโยชน์เพื่อตอบแทนส าหรับการท างานของลูกจ้าง
ที่นายจ้างให้เพ่ือให้ความเป็นอยู่ของลูกจ้างมีความสุขสบาย หรือได้รับความสะดวกในระหว่างช่วงชีวิต
ของการท างานในขณะเวลานั น 

ค่าตอบแทน (Compensation) คือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้าง โดยอาจจ่ายใน
รูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือจูงใจให้มี
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมขวัญก าลังใจของลูกจ้าง และเสริมสร้างฐานะ
ความเป็นอยู่ของครอบครัวลูกจ้างให้ดีขึ น 

2.1.3.1 ประเภทของค่าตอบแทน  
ค่าตอบแทนการท างาน มีทั งค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน (Financial compensation) 

ไดแก เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน  (Nonfinancial compensation) หรือ

                                           
33 นงค์พงา เจริญสุขมงคล, “สิทธิสตรีไทยภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน: สิทธิ
การบวชในพระพุทธศาสนา”. 
34 นงค์พงา เจริญสุขมงคล. 
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ค่าตอบแทนในรูปของสวัสดิการและผลประโยชน์เกื อกูล ได้แก่ สวัสดิการ และผลประโยชน์เกื อกูล ซึ่ง
ค่าตอบแทนจากการท างาน (Compensation) อาจจ่ายในรูปแบบของค่าจ้าง (Wage) ซึ่งเป็นการจ่าย
ให้กับการท างานตามจ านวนเวลาที่ท างาน  หรือเงินเดือน (salaries) คือการจ่ายรายได้ประจ าที่เกิด
จากการท างาน หรือค่าแรงจูงใจ (incentives) โบนัส ค่านายหน้าจากการขาย เป็นเงินได้ที่เกิดจาก
การท างานตามผลงาน และผลประโยชน์ (benefits) เป็นเงินได้เพ่ิมเติมจากค่าแรง เช่นการประกัน
สุขภาพ และประกันชีวิต  ค่ารักษาพยาบาล เงินสงเคราะห์ เงินช่วยเหลือ เงินช่วยเหลือในการศึกษา
ของบุตร เงินค่าเสี่ยงภัย บ าเหน็จบ านาญ ส าหรับผู้สูงอายุ  

     
2.1.3.2 หลักการก าหนดค่าตอบแทนที่ด3ี5  

ค่าตอบแทนที่ดีต้องมีความเป็นธรรม (equitable) และมีความสมดุล (balance) 
ต้องท าให้เกิดความรู้สึกพอใจ (adequate) มีความรู้สึกมั่นคง (security) ก่อให้เกิดเป็นแรงจูงใจให้
ลูกจ้างได้ (incentive providing) นายจ้างผู้จ่ายเงินรู้สึกได้รับประโยชน์และมีความคุ้มค่า  (cost 
effectiveness) ส่วนลูกจ้างเกิดการยอมรับได้ในผลตอบแทนนั น สามารถจ าแนกรายละเอียดได้ดังนี  
ซ่ึงการก าหนดค่าตอบแทนที่ดมีีหลักการที่ส าคัญ ดังนี  

1. หลักความพอเพียง (Adequacy) การก าหนดค่าตอบแทนถือเป็นความรับผิดชอบ
ทางสังคมอย่างหนึ่งของนายจ้าง ดังนั น นายจ้างควรก าหนดอัตราค่าจ้างให้ไม่น้อยกว่าระดับต่ าสุดที่
ลูกจ้างควรได้รับในสังคมเป็นอย่างน้อย กล่าวคือพอเพียงแก่การด ารงชีวิตหรือสามารถเลี ยงดู
ครอบครัวได้ การก าหนดค่าตอบแทนตามหลักความพอเพียงนี เป็นเพียงมาตรฐานขั นต่ าเท่านั น 
นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างสูงกว่าระดับนี ได้ 

2. หลักความเป็นธรรม (Equity) การก าหนดค่าตอบแทนต้องเป็นธรรม กล่าวคือ 
จะต้องมีความเท่าเทียมกันส าหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถ วุฒิและประสบการณ์ที่เหมือนกัน และ
ท างานในระดับหน้าที่และความรับผิดชอบและความยากง่ายของงานที่เทียบเคียงกันได้ หลักความ
เป็นธรรมอาจจ าแนกเป็น 3 ประการ คือ 

ประการแรก คือความเป็นธรรมภายใน (Internal Equity)ภายในองค์กรเดียวกันนั น 
งานที่มีระดับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความยากง่ายของงาน เมื่อเทียบในระดับเดียวกันควรได้รับ
ค่าตอบแทนที่เท่ากัน หรือที่เรียกว่า “เงินเท่ากันส าหรับงานที่มีมูลค่าเท่ากัน” (Equal Pay for Work 
of Equal Value) 

                                           
35 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ส านักงาน ก.พ.) , “compensation”, ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ส ำนักงำน ก.พ.), ม.ป.ป., http://www.ocsc.go.th/ 
compensation. 
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ประการที่สอง ความเป็นธรรมภายนอก (External Equity)การก าหนดค่าตอบแทน
ให้สามารถดึงดูดบุคลากรคุณภาพ จ าเป็นต้องพิจารณาความเป็นธรรมภายนอก กล่าวคือ ค่าตอบแทน
ที่ก าหนดจะต้องสอดคล้องกับการจ้างงานในตลาดแรงงาน ซึ่งอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานมี
บทบาทอย่างมากในการก าหนดค่าจ้างแรงงานในตลาด อาจเป็นไปได้ว่า งานหลายงานที่ประเมินค่า
ของงานแล้วอยู่ในระดับเดียวกัน แต่หากต่างสาขากันการก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจแตกต่างกันได้ 
เพราะความต้องการแรงงานในแต่ละสาขาย่อมแตกต่างกัน แรงงานในสาขาที่เป็นที่ต้องการมาก และ
มีการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดค่าตอบแทนย่อมสูงกว่าสาขาอ่ืน เพ่ือสร้ าง
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร ในการที่จะสามารถสรรหาคนเก่งคนดีให้เข้ามาท างานใน
องค์การ  

ประการสุดท้าย ความเป็นธรรมเฉพาะบุคคล (Individual Equity)  การก าหนด
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ยังต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลด้วย กล่าวคือ ในระหว่างผู้มีวุฒิการศึกษา 
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ โดยท างานในระดับหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ และความยากง่าย
ของงานที่เทียบเคียงกันได้นั น ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีกว่าควรได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่า นอกจากนี  
ความเป็นธรรมเฉพาะบุคคลยังอาจพิจารณาจากระยะเวลาในการท างานด้วย หรือหากมีประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือหน้าที่นั นโดยตรงก็ควรที่จะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าผู้ที่บรรจุเข้าท างานโดย
ไม่มีประสบการณ์ เป็นต้น 

3. หลักความสมดุล (Balance) การก าหนดค่าตอบแทนที่สมดุลอาจพิจารณาได้
หลายประการ เช่น ความสมดุลระหว่างสัดส่วนของรายจ่ายด้านบุคคล กับรายจ่ายด้านอ่ืน ๆ เช่น 
รายจ่ายลงทุน รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้ เป็นต้น นอกจากนี  ความสมดุลยังอาจหมายถึง ความสมดุล
ในสัดส่วนของเงินเดือนกับสวัสดิการ และความสมดุลระหว่างเงินกับงาน 

4. หลักความมั่นคง (Security) การก าหนดค่าตอบแทนต้องค านึงถึงความมั่นคงใน
การด ารงชีวิต ซึ่งรวมถึงสุขภาพและความปลอดภัย หรือความเสี่ยงในการท างานของพนักงานด้วย 
เช่น การให้เงินเพ่ิมส าหรับงานที่มีสถานการณ์เสี่ยงภัย ตลอดจนการให้สวัสดิการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เช่น 
การประกันสุขภาพ การประกันชีวิต การให้บ าเหน็จบ านาญ เป็นต้น 

5. หลักการจูงใจ (Incentive) การก าหนดค่าตอบแทนต้องค านึงถึงการจูงใจให้
พนักงานท างานให้ดีขึ นทั งในด้านปริมาณและคุณภาพ และท างานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถของ
แต่ละบุคคลด้วย เช่น การก าหนดให้มีการเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี การให้เงิน
รางวัลประจ าปี (Bonus) การให้ค่าตอบแทนในลักษณะเบี ยขยัน (Commission) ส าหรับบางลักษณะ
งาน เป็นต้น รวมทั งการก าหนดโครงสร้างเงินเดือนค่าจ้างที่จูงใจ เช่น การก าหนดให้เงินเดือนแต่ละ
ระดับมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญเพ่ือจูงใจให้เกิดการพัฒนาตนเอง และแข่งขันกันเพ่ือรับ
ภาระหน้าที่ในต าแหน่งที่สูงขึ น เป็นต้น 



 
 

31 

6. หลักการควบคุม (Control) การก าหนดค่าตอบแทน ต้องสามารถควบคุมให้อยู่
ภายใต้งบประมาณที่ก าหนด และเหมาะสมกับความสามารถในการจ่าย (Ability to Pay) ในแต่ละปี
ด้วย เพ่ือให้ต้นทุนของการด าเนินงานอยู่ในขอบเขต และยังสามารถขยายกิจการเพ่ือความก้าวหน้า
ขององค์การได ้

 

2.2 แนวคิด ความหมาย และหลักการท่ัวไปในการคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุ 

ระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศต่างต้องมีต้นทุน (cost) เพ่ือใช้ในการผลิตสินค้า ซึ่งมีทั ง
วัตถุดิบ (raw material) เงิน (money) และแรงงาน (manpower) ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า 
แรงงาน นับเป็นต้นทุนที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากแรงงานได้มาจากมนุษย์ ซึ่งเป็นคนที่มี
อารมณ์ และมีความรู้สึก จึงสามารถสร้างปัญหาให้เกิดขึ นได้มากมาย  แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากมี
ความสามารถในการใช้เขาเหล่านั น รู้จักคิดบริหารและจัดการให้ดีให้เป็น กลับจะได้ต้นทุนที่มีคุณภาพ
ท างานเต็มศักยภาพสร้างผลผลิตที่มีคุณค่าซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ดีได้  ในโลกยุคปัจจุบันมีหลายประเทศที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้แรงงานในวัยหนุ่มสาวมีจ านวนลดลง แต่มีผู้สูงอายุจ านวนมากขึ น จึงท าให้
หลายประเทศที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวต้องค านึงถึงในแง่การใช้ผู้สูงอายุมาเป็นก าลังแรงงาน เพ่ือให้
เศรษฐกิจของประเทศได้ขับเคลื่อนต่อไป และก้าวต่อไปในโลกสากลโดยไม่ติดขัด ในส่วนนี จึงได้
พิจารณาถึงหลักเกณฑ์ที่ก าหนดความเป็นผู้สูงอายุ  ความหมายของการใช้แรงงานผู้สูงอายุ โดยต้อง
ศึกษาถึงที่มาและแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานสูงอายุ  และต้องมีความเข้าใจในผู้สูงอายุด้วย
ว่าเขายังมีความต้องการในการท างานหรือไม่ ซึ่งจะมีผลต่อการจ้างงาน และผู้สูงอายุที่ยังมีความ
ต้องการท างานต่อไปนั นก็มีความส าคัญ  โดยควรให้ความคุ้มครองการท างานของผู้สูงอายุเหล่านั น 

 
2.2.1 หลักเกณฑ์ในการก าหนดความเป็นผู้สูงอายุ  

เมื่อปี พ.ศ. 2523 ข้อแนะองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ท างานสูงอายุ 
พ.ศ. 2523 ฉบับที่ 162 กลายเป็นเอกสารฉบับแรกของ ILO ที่ได้ให้ความส าคัญกับความต้องการของ
ผู้ท างานสูงอายุโดยเฉพาะ36  ซึ่งเป็นการต่อยอดเนื อหาจากข้อแนะต่างๆ ที่มีอยู่เดิม และจากเอกสาร
ฉบับอ่ืน  หลังจากนั นต่อมา ได้มกีารประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุครั งที่ 2 จัดขึ นที่ กรุงแมด

                                           
36 International Labour Office (ILO), “Declaration on Fundamental Principles and 
Rights at Work การด าเนินงานเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติในระดับนานาชาติ”, (ม.ป.ป.). 
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ริด ประเทศสเปน เมื่อปี 200237 เพ่ือรับมือกับปัญหาท้าทายของภาวะประชากรสูงอายุ ได้มีการลงมติ
ยอมรับแผนปฏิบัติการนานาชาติเกี่ยวกับผู้สูงอายุแมดริด ซึ่งเน้นที่การท าให้เรื่องของผู้สูงอายุเป็น
ประเด็นหลักในงานพัฒนา การมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีต่อเนื่องไปจนล่วงสู่วัยสูงอายุ และสร้างความ
มั่นใจว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและเอื ออ านวย แผนแมดริดฯ เรียกร้องให้เปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ นโยบาย และการปฏิบัติ เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้สูงอายุจะไม่ถูกมองเป็นเพียงผู้รับสวัสดิการ แต่เป็น
ผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการพัฒนาและได้รับการเคารพสิทธิ รายงานเรื่องการเฉลิมฉลอง
และความท้าทายได้จากการทบทวนและประเมินความก้าวหน้าของการด าเนิน งานตามแผนแมดริดฯ 
ครบรอบ 10 ปี ผลการค้นพบที่ส าคัญของรายงานฉบับนี คือ ผลิตภาพและผลงานอันเหลือเชื่อของผู้ที่
มีอายุตั งแต่ 60 ปีขึ นไปในฐานะผู้ดูแล ผู้ออกเสียงเลือกตั ง อาสาสมัคร ผู้ประกอบการ และอ่ืนๆ 
รายงานฉบับนี แสดงให้เห็นว่า หากมีการใช้มาตรการที่ถูกต้องเหมาะสมเพ่ือดูแลสุขภาพ มีรายได้
สม่ าเสมอ มีเครือข่ายทางสังคม และการคุ้มครองทางกฎหมาย ประโยชน์จากการมีช่วงชีวิตที่ยืนยาว 
(longevity dividend) ก็จะมีให้คนรุ่นปัจจุบันและอนาคตได้เก็บเกี่ยวทั่วโลก รายงานฉบับนี อธิบาย
ว่าท าไมรัฐบาลประเทศต่างๆ และรัฐบาลท้องถิ่น องค์กรสากล ชุมชน และประชาสังคมจึงต้องยอมรับ
อย่างเต็มที่ที่จะร่วมมือกันทั่วโลก เพ่ือปรับเปลี่ยนสังคมเสียใหม่ให้สอดคล้องกับความจริงด้าน
ประชากรของศตวรรษที่ 21 รายงานได้ชี ให้เห็นว่าความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรมและความคุ้มทุน จะ
เกิดขึ นได้นั นต้องมีการลงทุนเพ่ือวัยสูงอายุตั งแต่แรกเกิด 

ส าหรับการพิจารณาว่าบุคคลใดเข้าข่ายเป็นผู้สูงอายุหรือไม่ ได้มีผู้ให้หลักเกณฑ์การ
พิจารณาในกรณีต่างกัน ดังนี  

นายแบร์โรและสมิธ (Barrow and Smith)  นักวิชาการประชากรศาสตร์ที่
สหรัฐอเมริกา ได้ก าหนดองค์ประกอบในการพิจารณาความเป็นผู้สูงอายุ 38 โดยมีความเห็นว่าเป็นการ
ยากที่จะก าหนดว่าผู้ใดชราภาพหรือสูงอายุ แต่สามารถพิจารณาจากองค์ประกอบนั นได้  ซึ่งปิยภรณ์ 
เลาหบุตร ได้ศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ 7 ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี โดยได้น าองค์ประกอบดังกล่าวมาประกอบการศึกษาวิจัย ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ มีดังนี 39 

                                           
37 กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund: UNFPA) องค์การ
เฮล์พเอจ อินเตอร์เนชั่นแนล (HelpAge International), “สูงวัยในศตวรรษที่ 21: การเฉลิมฉลอง
และความท้าทาย”, ม.ป.ป., 5–6. 
38 อุไร เล็กน้อย, “การต้องการด้านมีงานท าของผู้สูงอายุ: ศึกษาเฉพาะกรณีชมรมผู้สูงอายุ วชิรพยา
บาล” (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540). 
39 ปิยภรณ์ เลาหบุตร, “คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ 7 ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี” (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557), http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/ 
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1. ประเพณีนิยม ก าหนดเกณฑ์ผู้สูงอายุโดยยึดตามเกณฑ์อายุที่ออกจากงาน ซึ่งจะมี
ความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 

2. การปฏิบัติหน้าที่ภายในร่างกาย ก าหนดตามหลักทางสรีรวิทยา หรือทางด้าน
กายภาพ ร่างกายของคนแต่ละคนจะทรุดโทรมและเสื่อมสภาพลงแตกต่างกันไป ซึ่งด้วยวัยของคน
สูงอายุ อวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายจะท างานถดถอยลดน้อยลง  

3. ทางจิตใจ ก าหนดจากความสามารถของความคิดสร้างสรรค์ การจ า การเรียนรู้ 
และความเสื่อมสภาพทางจิตใจ 

4. ความคิดเกี่ยวกับตัวเอง ยึดแนวความคิดที่ผู้สูงอายุมองตนเอง ซึ่งผู้สูงอายุมักเกิด
ความคิดว่าตนเองแก่และอายุมากแล้ว ซึ่งจะส่งผลต่อบุคลิกภาพทางกาย ความรู้สึกทางจิตใจ และ
การด าเนินชีวิตประจ าวัน สิ่งเหล่านี จะเปลี่ยนแปลงไปตามแนวความคิดที่ผู้สูงอายุก าหนดขึ น 

5. ความสามารถในการท างาน ต่อเนื่องจากความคิดเกี่ยวกับความเสื่อมทางร่างกาย
และจิตใจ ในความคิดของบุคคลโดยทั่วไปมักคิดว่า คนที่มีอายุมากหรือสูงอายุ ร่างกายมีความ
เสื่อมสภาพจ าเป็นต้องหยุดพักการท างาน ดังนั น คนโดยทั่วไปจึงคิดว่าคนที่มีอายุมากเกินไปไม่
สามารถท างานได้จึงเป็นคนวัยสูงอายุ 

6. ความรู้สึกตึงเครียดและร่างกายเจ็บป่วย เนื่องจากการที่ต้องพบกับสภาพปัญหาที่
เกิดขึ นในชีวิตประจ าวัน และสภาวะภายในร่างกายถดถอยทรุดโทรม ท าให้ร่างกายไม่แข็งแรงเป็นโรค
ได้ง่าย เกิดขึ นได้มากในอายุ 60-65 ปี 

สุรกุล เจนอบรม ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นผู้สูงอายุไว้ 4 ประการ 
ดังนี 40 

1. พิจารณาจากอายุที่ปรากฏ ดูจ านวนปีหรืออายุที่ปรากฏตามปีปฏิทินโดยไม่น า
ปัจจัยอื่นมาพิจารณา 

2. พิจารณาจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกายจะเกิดเพ่ิมขึ นตามอายุที่เพ่ิมขึ นในแต่ละปี 

3. พิจารณาจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ (psychological aging) โดย
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจจากสติปัญญาการรับรู้ที่ถดถอยลง 

4. พิจารณาจากบทบาททางสังคม ซึ่งพิจารณาได้จากบทบาทหน้าที่ทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป การมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคลอ่ืน และหน้าที่ความรับผิดชอบในการท างาน 

                                                                                                                         
files/55930301. 
40 อ ร ร ถ พ ร  บั ว พิ ม พ์ , “ก า ร คุ้ ม ค ร อ งแ ร ง ง า น ผู้ สู ง อ า ยุ ”  (ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์ , 2 5 5 2 ) , 
http://digi.library.tu.ac.th/thesis/la/1380/. 
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การแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุสามารถแบ่งได้โดยใช้เกณฑ์ก าหนดที่แตกต่างกัน  
การแบ่งโดยใช้เกณฑ์อายุ41 จะมีกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) ซ่ึงเป็นช่วงที่ยัง

มีพลังช่วยเหลือตนเองได้ ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70 -79 ปี) จะเริ่มเข้าสู่วัยเสื่อม โดยเริ่มมีอาการ
เจ็บป่วย ร่างกายเริ่มอ่อนแอและมีโรคประจ าตัวหรือโรคเรื อรัง และผู้สูงอายุวัยปลายมีอายุ 80 ปีขึ น
ไป ซ่ึงเข้าสู่วัยเสื่อมจะมีอาการเจ็บป่วยบ่อยขึ น อวัยวะเสื่อมสภาพ หรืออาจมีภาวะทุพพลภาพ 

การแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุโดยใช้เกณฑ์ความสามารถของผู้สูงอายุ  จะพบว่ามีกลุ่มที่
ช่วยเหลือตนเองได้ดี  กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้บ้างและกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เนื่องจากมี
ปัญหาสุขภาพ มีความพิการ   

ส่วนการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุโดยนักชราวิทยาจะใช้เกณฑ์แบ่งจากช่วงอายุ ได้แก่ ช่วง
ไม่ค่อยแก่  ( the young-old) มีอายุประมาณ 60 -69 ปี  จะเป็นช่วงที่ ต้องประสบกับความ
เปลี่ยนแปลงของชีวิตที่เป็นภาวะวิกฤตหลายด้าน เช่น การเกษียณอายุ การจากไปของมิตรสนิท 
คู่ครอง โดยทั่วไปยังเป็นคนที่แข็งแรงแต่อาจต้องพ่ึงพิงผู้ อ่ืนบ้าง ส าหรับบุคคลที่มีการศึกษา รู้จัก
ปรับตัวและเข้าสังคมโดยท ากิจกรรมร่วมทั งภายในและภายนอกครอบครัว ช่วงแก่ในระดับกลาง 
( the middle-aged old) มีอายุ 70-79 ปี มีอาการเจ็บป่วยระดับเริ่มต้น มีความรู้สึกไม่อยากเข้า
สังคม  ช่วงระยะแก่ ( the old-old) ช่วงนี มีอายุ 80-90 ปี จะมีความยากล าบากเพ่ิมขึ นในการ
ปรับตัวให้กลมกลืนกับสิ่งรอบตัวในชีวิต ต้องการอยู่คนเดียวอยู่อย่างสงบ ไม่ต้องการความวุ่นวาย มี
ความเป็นส่วนตัวสูง จะร าลึกถึงอดีต แต่ในความเป็นจริงแล้วช่วงวัยนี จ าเป็นต้องมีผู้ดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือมาก และ ช่วงแก่มาก ( the very old-old) อายุ 90-99 ปี ซึ่งผู้ที่มีอายุยืนถึงขั นนี มีจ านวน
ค่อนข้างน้อย เป็นระยะที่มักมีปัญหาทางสุขภาพ ผู้สูงอายุในวัยนี ควรท ากิจกรรมที่ไม่ต้องมีการแข่งขัน 
ควรท ากิจกรรมที่ตนเองมีความสนใจ และต้องการท า 

 

2.2.2 ความหมายของการใช้แรงงานผู้สูงอายุ  
ค าว่า แรงงาน (labour) หมายความถึง42 แรงงานของบุคคล หรือแรงงานของมนุษย์

เท่านั น ไม่รวมถึงแรงงานจากเครื่องจักรหรือจากสัตว์ โดยพลังหรือก าลังแรงงานที่ได้รับจากเครื่องจักร
หรือสัตว์ถูกจัดให้เป็นแรงงานทดแทน ซึ่งมีความหมายแตกต่างจากแรงงานที่ได้จากมนุษย์ เนื่องจาก
แรงงานมนุษย์เป็นแรงงานที่เกิดขึ นจากตัวมนุษย์เอง แต่แรงงานทดแทนจากเครื่องจักรหรือสัตว์เกิด

                                           
41 สุภาวดี พุฒหน่อย, “ผู้สูงอายุและกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ”, ม.ป.ป., https://www.gotoknow. 
org/posts/551126. 
42 สุดาศิริ วศวงศ์ ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์, ค ำอธิบำยกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองแรงงำน, พิมพ์
ครั งที่ 10 (กรุงเทพมหานคร: วรวุฒิการพิมพ์, 2557). 
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จากการควบคุมบังคับบัญชาโดยมนุษย์ให้ท างาน ไม่สามารถท างานได้ด้วยตัวเอง ดังนั น แรงงานที่
ศึกษาจึงหมายความเฉพาะแรงงานของมนุษย์ที่กระท าไปเพื่อแลกกับผลตอบแทนจากนายจ้าง และน า
ค่าจ้างนั นมาสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งค่าจ้างอาจจะตกลงกันให้เป็นเงินหรือสิ่งของ  ซึ่งค าว่า 
แรงงาน ยังไม่มีค าจ ากัดความที่ใช้อย่างสากล แต่ปรากฏนิยามจาก 

1. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้นิยามว่า แรงงาน หมายถึง43 
คนงาน  ผู้ใช้แรงงานในการท างาน ประชากรวัยท างาน ไม่รวมถึงคนพิการ คนวิกลจริต นักเรียน 
นักศึกษา แม่บ้าน นักบวช ทหาร ผู้ต้องขัง และผู้ประกอบกิจการเพ่ือหาก าไร ความสามารถในการ
ท างานเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ กิจการที่คนงานท าในการผลิตเศรษฐทรัพย์ ส่วน  Black’s Law 
Dictionary ได้ให้ความหมายค าว่า แรงงาน หมายถึง การท างานของมนุษย์ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น
การท างานโดยใช้ก าลังกาย หรือการท างานโดยใช้ก าลังมันสมอง เพ่ือให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือ
ค่าจ้างเท่านั น  โดยไม่ต้องค านึงถึงก าไรหรือขาดทุน 

2. ในความคิดเห็นของนักวิชาการ  ศาสตราจารย์ นิคม จันทรวิทุร ได้ให้ความหมาย
ในแนวคิดของวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงานไว้ในจดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ 3 ฉบับที่ 25 เดือน
มิถุนายน 2536 ว่า44เป็นค ารวม หมายถึง “ความพยายามของมนุษย์ หรือการออกแรง ในการผลิต
และจ าหน่ายสินค้าและบริการเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และผู้ ด าเนินการจะได้รับค่าตอบแทน” 
แนวคิดดังกล่าวท าให้เห็นได้ว่า แรงงานมีส่วนประกอบ 2 ส่วน  โดยส่วนแรกเป็นการกระท าของ
มนุษย์  และส่วนที่สอง จากผลของการกระท าก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจในรูปของค่าตอบแทนหรือ
รายได้  ดังนั น หากมนุษย์ออกแรงหรือกระท าการเพ่ือตัวเองโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์  ค่าตอบแทนก็
จะไม่อยู่ในความหมายของแรงงาน  ซึ่งกระบวนการผลิตได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ฉะนั น 
ค าว่า “การออกแรง” จึงไม่ได้หมายความแต่เพียง “การออกแรงกาย” เท่านั น แต่การใช้ “สมอง” 
และ “สติปัญญา”ก็อยู่ในความหมายของ “แรงงาน” การท างานในโรงงานที่คนงานมีหน้าที่เพียงแต่
กดปุ่มเครื่องจักรให้ท างาน ไม่ได้ใช้การออกแรงกายอย่างเช่นคนงานในสมัยก่อน การท างานเพ่ือ
ควบคุมเครื่องจักรก็ถือเป็นการท างาน โดยได้แบ่งแยกแรงงานเป็น 2 ประเภท คือ แรงงานรับจ้าง 
(employee หรือ wage earner) หมายถึง ทุกคนที่ท างานให้นายจ้างเพ่ือค่าจ้างหรือเงินเดือน และ
แรงงานที่ท างานส่วนตัว (self-employed หรือ own account) หมายถึง ผู้ท างานให้แก่ตัวเอง และ
ไม่ได้เป็นลูกจ้างผู้ใด ซึ่งแรงงานยังหมายถึง ผู้ท างานระดับปฏิบัติการหรือระดับล่างที่เรียกกันว่า 
คนงาน (worker) เพ่ือให้แตกต่างกับแรงงานระดับบริหารหรือระดับบังคับบัญชา และแรงงานในทาง

                                           
43 “พจนานุ กรมฉบั บราชบัณ ฑิ ตยสถาน  พ .ศ . 2554”, ม .ป .ป ., http://www.royin.go.th/ 
dictionary/index.php. 
44 สุดาศิริ วศวงศ์ ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์, ค ำอธิบำยกฎหมำยเก่ียวกับกำรคุ้มครองแรงงำน, 2557. 
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กฎหมาย หมายถึง45 ประชากรที่อยู่ในวัยท างานที่มีอายุตั งแต่ 11 ปีขึ นไป (ปัจจุบัน 15 ปี)  รวมตั งแต่
กรรมกรหาเช้ากินค่ า เสมียนพนักงาน ไปจนถึงผู้บริหารหรือผู้อ านวยการ   

ส่วนศาสตราจารย์ ดร.จี๊ด เศรษฐบุตร เห็นว่าแรงงานคืองานบุคคล หรือเรียกกันว่า
งาน หรือแรงงานทางเศรษฐศาสตร์ ที่มีความหมายถึง การกระท าของมนุษย์ที่ตั งใจท าขึ นโดยความ
มุ่งหวังว่าการกระท านั นจะท าให้ตนได้รับสิ่งซึ่งบ าบัดความต้องการของตนได้   

James W. Robinson  อธิบายว่า labor แปลได้หลายความหมายแล้วแต่บริบทที่
ใช้  ความหมายในทางแรงงานสัมพันธ์ ค าว่า แรงงาน จะสื่อความหมายถึงสหภาพแรงงาน หรือ
องค์กรลูกจ้าง  หากมองในมุมของนายจ้าง แรงงานจะสื่อถึงต้นทุนหรือทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต แต่
ส าหรับนักปรัชญามองว่า แรงงานหมายถึงบุคคลที่ท างานให้ได้มาซึ่งรายได้ และไม่รวมถึงผู้ที่เป็น
เจ้าของกิจการ  

ส่วน Ralph H. Blodgett ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ เห็นว่า labor หมายถึง
การใช้แรงงานของมนุษย์ในทุกรูปแบบ (human effort) เพ่ือมุ่งหมายให้ได้มาซึ่งรายได้ 

จากความหมายของแรงงานดังที่กล่าวมาแล้ว  สามารถแยกพิจารณาค าว่าแรงงาน
ได้เป็น 2 ลักษณะดังนี  

ลักษณะแรก แรงงานหมายถึง บุคคลซึ่งท าหน้าที่แตกต่างกันในกระบวนการของการ
ผลิต การแจกจ่ายผลผลิต และการให้บริการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งรายได้ ได้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว  แรงงานลักษณะนี จึงหมายถึง บุคคลต่างๆ ที่อยู่ในกองก าลังแรงงาน (labour force) 

ลักษณะที่สอง  แรงงานหมายถึง ก าลังความพยายามของมนุษย์ (human effort) 
ทั งทางร่างกายและทางสมอง ซึ่งเป็นปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือให้ได้มาซึ่งรายได้   ดังนั น 
ค าว่า “แรงงาน”  จึงมีความหมายตามนัยดังนี 46 

1. ความหมายทั่วไป หมายถึง ประชากรวัยท างานทุกคนรวมทั งผู้มีงานท า ผู้ว่างงาน 
ผู้ที่ก าลังหางานท า และผู้ประกอบอาชีพอิสระ นายจ้าง ลูกจ้าง นักวิชาชีพต่างๆ และรวมถึงแรงงาน
ในทางทหารด้วย 

2. ความหมายอย่างแคบ หมายถึง ผู้ที่ท างานให้นายจ้างเพ่ือค่าจ้างหรือเงินเดือน 
(wage and salary earners) ซึ่งมักเรียกคนกลุ่มนี ว่า ลูกจ้าง 

                                           
45 นิคม จันทรวิทุร, แรงงำนไทย: กำรเดินทำงที่ยำวนำน, ครั งที่ 1, ปี 2524 (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 
โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จ ากัด, ม.ป.ป.). 
46 สุดาศิริ วศวงศ์ ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์, ค ำอธิบำยกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองแรงงำน, พิมพ์
ครั งที่ 10 (กรุงเทพมหานคร: วรวุฒิการพิมพ์, 2557). 
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3. ความหมายอย่างแคบที่สุด หมายถึง ลูกจ้างซึ่งอยู่ภายใต้การปกครอง บังคับ
บัญชาของนายจ้างหรือหัวหน้างาน ในความหมายนี จึงไม่รวมถึงผู้ที่เป็นหัวหน้างาน หรือฝ่ายจัดการซึ่ง
เป็นบุคคลในระดับบริหาร หรือระดับบังคับบัญชา 

เมื่อพิจารณาความหมายตามนัยแล้ว แรงงานจึงหมายถึง ก าลังแรงงานของมนุษย์ 
ซึ่งรวมทั งก าลังแรงกาย ก าลังความคิดและสติปัญญาด้วย  ไม่เพียงเฉพาะผู้ท างานโดยอาศัยก าลังทาง
ร่างกายเพียงอย่างเดียวเท่านั น แต่ผู้ที่ท างานโดยใช้เพียงสติปัญญา และความคิดเพียงอย่างเดียวใน
การท างาน ก็เป็นผู้ใช้แรงงานด้วย เพราะในความเป็นจริงทั งผู้ที่ท างานโดยใช้ก าลังสมองมากกว่าก าลัง
กาย หรือผู้ที่ใช้ก าลังกายมากกว่าก าลังสมอง ก็ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ทั งก าลังกายและก าลังสมองควบคู่
กันไปในการท างานด้วยกันทั งสิ น เพียงแต่ปริมาณในการใช้ก าลังกายและก าลังสมองย่อมมีความ
แตกต่างกันไปตามประเภทของงาน 

ส าหรับ “ผู้สูงอายุ” หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั งแต่ 60 ปีขึ นไป47 ตามเกณฑ์การเกษียณ
จากงานราชการ ซึ่งตรงกับที่ประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุ และที่ประชุมผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
สุขภาพผู้สูงอายุขององค์การอนามัยโลกในปี ค.ศ. 1987 ก าหนดไว้  ค าว่า “ผู้สูงอายุ” องค์การ
สหประชาชาติ ไม่ได้ก าหนดเกณฑ์อายุเริ่มต้นที่เป็นมาตรฐาน แต่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า
หมายถึงบุคคล หรือกลุ่มประชากรที่มีอายุตั งแต่ 60 ปีขึ นไป ซึ่งเป็นเกณฑ์อายุเริ่มต้นที่องค์การ
อนามัยโลกใช้ในการก าหนดช่วงอายุของผู้สูงอายุ แต่ในทางปฏิบัติมีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้วกับกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา ในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ไม่ได้ก าหนดอย่าง
เป็นทางการ หรือระบุชัดเจนทางกฎหมาย แต่มักถูกอ้างอิงหรือตกลงไว้ที่เกณฑ์อายุตั งแต่ 65 ปีขึ นไป 
ในขณะที่ประเทศก าลังพัฒนารวมถึงประเทศไทย ก าหนดไว้ที่อายุตั งแต่ 60 ปีขึ นไป การก าหนดนิยาม
ผู้สูงอายุทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ อยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่าผู้สูงอายุเป็นวัยที่เปราะบาง สมควร
ได้รับสวัสดิการการดูแลหลังจากการท างาน จึงมักเป็นอายุเดียวกันกับอายุเกษียณ 

เมื่อพิจารณาช่วงวัยอายุของคน โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
ปี 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่ก าหนดให้พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย48  กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้
กลุ่มวัยของคนทั งหมดแบ่งเป็น 5 กลุ่มวัยดังนี  

1. กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย อายุ 0 – 5 ปี  
2. กลุ่มเด็กวัยเรียน อายุ 5 – 14 ปี  

                                           
47 กลุ่มสถิติแรงงาน, สรุปผลที่ส ำคัญกำรท ำงำนของผู้สูงอำยุในประเทศไทย พ.ศ. 2558 , ปี 2559 
(กรุงเทพมหานคร, ม.ป.ป.). 
48 อภิชาติ รอดสม, “การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย”, (เอกสารประกอบการบรรยายอบรมเชิง
ปฏิบัติการ, 5 2559), https://hpc03.files.wordpress.com/2016/ 02/jum01_0259.pdf. 
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3. กลุ่มเด็กวัยรุ่น อายุ 15 – 21 ปี  
4. กลุ่มวัยท างาน มีอายุ 15 – 59 ปี  
5. กลุ่มผู้สูงอายุ มีอายุตั งแต่ 60 ปีขึ นไป ซึ่งได้รวมกลุ่มคนพิการเข้าไว้ในกลุ่มนี ด้วย 
จากความหมายค าว่า “แรงงาน” ซึ่งหมายถึงผู้ใช้แรงงาน และค าว่า “ผู้สูงอายุ” 

ประกอบกับการพิจารณาช่วงวัยอายุของคนตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้นั น  
สามารถแบ่ง กลุ่มผู้ใช้แรงงานได้เป็น 2 กลุ่ม  คือกลุ่มผู้ใช้แรงงานในวัยหนุ่มสาวทั่วไปที่มีอายุตั งแต่ 
15 – 59 ปี  และกลุ่มผู้ใช้แรงงานสูงอายุซึ่งมีอายุตั งแต่ 60 ปีขึ นไป  ซึ่ง “แรงงานสูงอายุ” ส าหรับ
การศึกษานี จึงมีความหมายถึง ผู้ใช้แรงงานสูงวัยที่มีอายุตั งแต่ 60 ปีขึ นไปและยังท างานรับค่าจ้างเป็น
ลูกจ้างตามความหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

  
2.2.3 ที่มาและแนวความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานสูงอายุ 

ประเทศไทยมีจ านวนประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ นในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับจ านวน
ประชากรในวัยอ่ืน  แรงงานสูงอายุในประเทศไทยจึงเป็นแรงงานที่มีความส าคัญต่อตลาดแรงงาน ซึ่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั งภาครัฐและเอกชนจึงควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้แรงงานสูงอายุยังมี
ความสามารถคงอยู่ในตลาดแรงงานได้ต่อไป ปัจจุบันแรงงานสูงอายุได้รับการดูแลจากภาครัฐน้อยกว่า
แรงงานกลุ่มอ่ืน เนื่องจากนายจ้างมีความคิดในแง่ลบต่อการจ้างงานลูกจ้างสูงอายุว่าเป็นภาระ
มากกว่าการจะได้รับประโยชน์ โดยตัดสินจากอายุ และสภาพร่างกาย นายจ้างจึงใช้โอกาสจากหลัก
เสรีภาพในการท าสัญญา (Freedom of contract) จ ากัดอายุผู้สมัครงานไม่เกินกว่าที่ตนเองเห็นว่ามี
ความเหมาะสมกับประโยชน์ที่ได้รับ และคาดว่าสามารถท างานให้ตนเองได้ต่อไปในระยะยาวนาน  
ส่งผลให้แรงงานสูงอายุไม่ได้รับการยอมรับในการท างาน  และผู้สูงอายุมีสภาพร่างกายที่เสื่อมโทรมลง
ตามวัย จึงมีความพร้อมในการท างานน้อยกว่าแรงงานปกติ เป็นโอกาสให้นายจ้างเปลี่ยนแปลงสภาพ
การจ้างโดยการเปลี่ยนแปลง หรือโยกย้ายต าแหน่งหน้าที่การท างานที่ลูกจ้างสูงอายุไม่มีความช านาญ 
ด้วยความไม่สมัครใจ ซึ่งเรื่องของอายุ และสภาพร่างกายของแรงงานสูงอายุเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ในการตัดสินใจของนายจ้าง  ท าให้ผู้สูงอายุประสบปัญหาในการท างานทั งๆ ที่ผู้สูงอายุจ านวนมากมี
ความเชี่ยวชาญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีศักยภาพมากยิ่งกว่าวัยท างานอ่ืน และยังเป็นบุคลากรที่มี
ความสามารถเฉพาะด้านเป็นพิเศษ เพียงแต่โครงสร้างทางกายภาพของผู้สูงอายุที่เปลี่ยนแปลงไป
เพราะความชราภาพหรือความเสื่อมลงของเซลล์  และระบบต่างๆ  เช่น ระบบกล้ามเนื อ ภูมิคุ้มกัน 
ระบบนาฬิกาชีวภาพ และมีความคล่องแคล่วรวดเร็วในการท างานต่ ากว่าวัยอ่ืน ซึ่งเป็นภาวะถดถอย
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ของร่างกาย49  แต่ในการท างานของผู้สูงอายุในประเทศไทย50 พบว่าแรงงานสูงอายุท างานเกินกว่า 
48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นการท างานเกินกว่าจ านวนชั่วโมงที่กฎหมายก าหนด  ปัจจุบันรัฐบาลมี
นโยบายส่งเสริมให้ผู้สูงอายุท างาน จึงเป็นแรงงานกลุ่มใหม่ ที่นับวันจะมีจ านวนเพ่ิมมากขึ น ในขณะที่
ยังไม่มีมาตรการรองรับให้ความคุ้มครองแก่แรงงานกลุ่มนี ได้เพียงพอ รัฐจึงควรให้ความคุ้มครองโดย
ก าหนดมาตรการคุ้มครองการท างานส าหรับแรงงานสูงอายุให้มีความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม เพ่ือให้แรงงานสูงอายุเหล่านี ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและสามารถอยู่ใน
ตลาดแรงงานได้เท่าเทียมกับแรงงานกลุ่มอ่ืน 

การคุ้มครองแรงงานถือเป็นหลักการส าคัญที่จะท าให้ลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงานได้รับ
ความเป็นธรรมและการปฏิบัติที่เหมาะสมในการจ้างงานและเกิดความสงบสุขในสังคม  การศึกษา
แนวความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานสูงอายุนั น ผู้เขียนจะศึกษาจากมาตรฐานแรงงานระหว่าง
ประเทศ ซึ่งได้ก าหนดเงื่อนไขเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานด้านแรงงานที่มีความเป็นสากล และ
ให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศในโลกต้องปฏิบัติตาม ซึ่งจะน าไปศึกษาประกอบกับแนวคิดที่เกี่ยวกับ
การคุ้มครองแรงงาน 

มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Standard)51  เป็นหลัก
อ้างอิงสากลที่สะท้อนถึงระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้ก าหนดหลักการขั นพื นฐาน 
สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงวัตถุประสงค์เชิงนโยบาย พื นที่ในการปฏิบัติการ โดยให้
การชี น าด้านวิธีการและขั นตอนที่จะน าไปปฏิบัติ มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศได้สร้างขึ นมาเพ่ือ
ส่งเสริมการท างานที่มีคุณค่าส าหรับแรงงานทุกสัญชาติในโลก โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organization : ILO) ซึ่งได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับคนงานสูงอายุ จึงได้
ก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับคนงานสูงอายุไว้ในอนุสัญญาหมวดที่ 1052และในข้อแนะที่ 16253 ให้

                                           
49 ธนยศ สุมาลย์โรจน์ ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ, “ผู้สูงอายุในโลกแห่งการท างาน: มุมมองเชิงทฤษฎี
กายจิตสังคม”. 
50 ส านักสถิติเศรษฐกิจและสังคม, สรุปผลที่ส ำคัญกำรท ำงำนของผู้สูงอำยุในประเทศไทย พ.ศ. 2557. 
51 ส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ, มำตรฐำนแรงงำนระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิแรงงำนข้ำมชำติ  
แนวทำงส ำหรับผู้ ก ำหนดนโยบำยและผู้ปฏิบั ติ ใน เอเชียและแปซิ ฟิก , ครั งที่  1 , ปี  2551 
(กรุงเทพมหานคร: Asia Document Bureau, ม.ป.ป.), http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ 
public/@asia/@ro-bangkok/documents /publication /wcms_bk_pb_187_th.pdf. 
52 อรรถพร บัวพิมพ์, “การคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุ” (ธรรมศาสตร์, 2552), หน้า 39 
http://digi.library.tu.ac.th/thesis/la/1380/. 
53 อรรถพร บัวพิมพ์, “การคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุ” (ธรรมศาสตร์, 2552), หน้า 40 
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คนงานสูงอายุได้รับประโยชน์จากการมีงานท า ได้รับความเสมอภาคและได้รับโอกาสในการจ้างงาน
ด้วยความเป็นธรรม มีการก าหนดมาตรการช่วยให้คนงานสูงอายุท างานต่อหลังจากเกษียณอายุ ซึ่ง
เป็นการสร้างคุณค่าส าหรับแรงงานสูงอายุให้มีความรู้สึกว่าตนเองไม่เป็นภาระพ่ึงพิงของครอบครัว
และสังคม ซึ่งรายละเอียดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศจะปรากฏในบทที่ 3 

 
2.2.4 ความต้องการของผู้สูงอายุที่มีผลต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ 

ตามทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow)54 ได้กล่าวถึง ล าดับของความ
ต้องการต่างๆ ของมนุษย์ว่า ต้องเป็นไปตามล าดับขั นตามความส าคัญและสามารถยืดหยุ่นได้ โดยเชื่อ
ว่า มนุษย์มีแนวโน้มที่จะมีความต้องการอันใหม่ที่สูงขึ นเมื่อความต้องการพื นฐานได้รับการตอบสนอง 
เช่น ความมั่นคงความปลอดภัย กินอ่ิมนอนหลับ ความต้องการอ่ืนจะเข้ามาทดแทนเป็นพลังซึ่งจูงใจ
ให้ท าพฤติกรรมที่อาจเป็นความส าเร็จในชีวิตได้ และแรงจูงใจของคนมาจากความต้องการ ส่วน
พฤติกรรมของคนมุ่งไปสู่การตอบสนองและความพอใจ  มาสโลว์ แบ่งความต้องการพื นฐานของมนุษย์
เป็น 5 ระดับ เมื่อความต้องการเบื องต้นได้รับการบ าบัดแล้ว มนุษย์จะให้ความสนใจต่อความต้องการ
ขั นสูงขึ นเป็นล าดับ ความต้องการเหล่านี เกิดจากเหตุผลที่ว่า มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่ต้องการเติบโตและ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยความต้องการของมนุษย์จากความต้องการระดับพื นฐาน
จนถึงความต้องการระดับสูงสุดมี 5 ประเภท ดังนี   

1. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) หมายถึง ความต้องการ
พื นฐานของร่างกายซึ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต ได้แก่ ความต้องการอาหาร น  า อากาศ เสื อผ้า ฯลฯ 
ความต้องการนี เริ่มตั งแต่วัยทารกกระทั่งถึงวัยชรา มนุษย์ทุกคนมีความต้องการทางสรีระอยู่เสมอและ
จะขาดไม่ได้ ถ้าอยู่ในสภาพที่ขาด ร่างกายจะกระตุ้นให้บุคคลท ากิจกรรมขวนขวาย เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการเหล่านั น ถ้าความต้องการในขั นแรกไม่ได้รับการบ าบัด ความต้องการขั นต่อไปก็จะไม่
เกิดขึ น 

2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) หมายถึง ความต้องการ
ความมั่นคงปลอดภัยทั งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพราะบุคคลไม่ต้องการเผชิญกับความไม่แน่นอน
ในการด ารงชีวิต เช่น การสูญเสียต าแหน่ง การขาดแคลนทรัพย์สิน การถูกขู่เข็ญบังคับจากผู้อ่ืน 
มนุษย์จึงเกิดความต้องการความม่ันคงปลอดภัย และหลักประกันชีวิต เช่น มีอาชีพที่มั่นคง มีการออม
หรือสะสมทรัพย์ มีการประกันชีวิต  

                                                                                                                         
http://digi.library.tu.ac.th/thesis/la/1380/. 
54 KRUPATOM KRUPATOM, “จิตวิทยาการศึกษา: ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์”, ม.ป.ป., 
http://krupatom.com. 
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3. ความรู้สึกต้องการความรักและให้ความรู้สึกยอมรับเข้าร่วมกลุ่ม (Love and 
belonging Needs) หมายถึง ความรู้สึกอยากให้คนที่อยู่แวดล้อมมีความรู้สึกชอบและรัก การมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลที่อยู่แวดล้อมและคนที่ตัวเองรู้จัก เพ่ือให้เขาเหล่านั นเกิดความรู้สึกยอมรับ
ให้ตัวเองเข้าร่วมเป็นบุคคลคนหนึ่งในกลุ่ม เพราะมนุษย์โดยทั่วไปต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ไม่
ต้องการความรู้สึกอยู่โดดเดี่ยวโดยล าพัง หรือไม่เป็นที่ต้องการของคนที่อยู่แวดล้อม ดังนั น เขาจึงต้อง
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่อยู่แวดล้อมในชีวิต เพื่อให้ได้รับความรักและการยอมรับเข้าร่วมในกลุ่มจาก
บุคคลที่อยู่แวดล้อมเขาเหล่านั น ซึ่งมีกลุ่มครอบครัว กลุ่มที่ท างาน กลุ่มเพ่ือนบ้าน กลุ่มสันทนาการ 
เป็นต้น ความรู้สึกผูกพันจะเกิดขึ นเมื่ออยู่ในกลุ่ม และสมาชิกของกลุ่มย่อมเกิดความรัก ความเอาใจใส่ 
และยอมรับซึ่งกันและกัน 

4. ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลอ่ืน (Esteem Needs) หมายถึง 
ความปรารถนาที่รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เป็นที่น่าเคารพยกย่องจากทั งตนเองและผู้อื่น ต้องการให้ผู้อ่ืน
เห็นว่าตนมีความสามารถ มีคุณค่า มีเกียรติ มีต าแหน่งฐานะ บุคคลที่มีความต้องการประเภทนี จะเป็น
ผู้ที่มีความมั่นใจในตนเอง และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามีประโยชน์ หากความรู้สึกหรือความต้องการ
ดังกล่าวถูกท าลายและไม่ได้รับการตอบสนองจะรู้สึกมีปมด้อย สิ นหวัง มองโลกในแง่ร้าย ต้องการสิ่ง
ชดเชย ถ้าเกิดความรู้สึกรุนแรงจะท าให้บุคคลนั นเกิดความท้อถอยในชีวิต เป็นโรคประสาท โรคจิต 
และอาจฆ่าตัวตายได้ 

5. ความต้องการที่จะรู้จักตัวตนของตนเองตามสภาพที่แท้จริง มีศักยภาพของตน 
(Self-Actualization Needs) หมายถึง ความต้องการที่จะรู้จักและเข้าใจตนเองตามสภาพที่แท้จริง 
เพ่ือพัฒนาชีวิตให้มีความสมบูรณ์ (Self-fulfillment) รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงในแง่ความคิดเกี่ยวกับ
ค่านิยม ความสามารถของตนเอง ยอมรับความจริงเกี่ยวกับตัวตนของตนเองอย่างซื่อสัตย์ และมี
ความคิดความต้องการที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงตัวตนให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้  มีความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอ
ต่อการปรับปรุงตัว สร้างโอกาสเพ่ือให้ตัวเองได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นจริงในชีวิตของตัวเอง55

สร้างโอกาสให้ตัวเองได้พบเจอกับสิ่งรอบตัวใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ด้วยความรู้สึกกระตือรือร้น 
มีความรู้สึกน่าค้นหา และเกิดความรู้สึกท้าทายต้องการท าให้บรรลุผลส าเร็จได้ ท าให้เกิดการพัฒนา
ความสามารถของตัวเองได้เต็มเปี่ยมได้จนกระทั่งตราบเท่าท่ียังมีชีวิตอยู่ 

ความต้องการของผู้สูงอายุจะเป็นไปตามสภาพปัญหาของผู้สูงอายุดังนี 56 

                                           
55 KRUPATOM KRUPATOM. 
56 ณฤดี โตตาบ, “แนวทางการจัดบริการหน่วยบริการเคลื่อนที่แก่ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534) หน้า 
66-68. 
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1. ความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ (physio-psychological needs) เป็น
ความต้องการที่เป็นพื นฐานของมนุษย์ทุกคน ทุกกลุ่มอายุ ที่มีความต้องการปัจจัย 4 เพ่ือใช้ในการ
ด ารงชีวิต ซึ่งเป็นความต้องการทางร่างกาย ส่วนเรื่องจิตใจเป็นความต้องการที่เป็นนามธรรม ไม่
สามารถสัมผัสหรือจับต้องได้ เช่น ความต้องการความม่ันคง ความปลอดภัย การเคารพยกย่องนับถือ
จากบุคคลทั่วไป ความต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจ 

2. ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นความต้องการของผู้สูงอายุที่ยังคง
ต้องการได้รับการยอมรับจากสังคม และได้รับการยกย่อง (sens of recognizion) การเห็น
ความส าคัญของผู้สูงอายุ (sens of importance) และต้องการโอกาสที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม 
(sens of opportunity) แม้ว่าผู้สูงอายุบางคนจะมีความบกพร่อง และอุปสรรคที่เกิดจากร่างกาย แต่
ยังมีจิตใจช่วยเหลือสังคม และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วย   

3. ความต้องการทางเศรษฐกิจ (economical needs) เมื่อผู้สูงอายุไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือด้านการเงินจากบุตรหลาน รัฐควรส่งเสริมจัดหาอาชีพ ฝึกอาชีพ เพ่ือเสริมรายได้ ซึ่งความ
ต้องการนี ผู้สูงอายุไม่มีความต้องการรอจากบุตรหลาน หรือครอบครัว แต่ยังต้องการมีบทบาทด้าน
เศรษฐกิจด้วยตัวเอง โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญคือ เพ่ือต้องการช่วยเหลือตัวเองให้พ้นจากภาวะความ
ยากล าบากทางเศรษฐกิจ 

 
2.2.5 ความส าคัญของการจ้างงานผู้สูงอายุ และการคุ้มครองการท างานของผู้สูงอายุ 

ความส าคัญในการคุ้มครองการจ้างงานผู้สูงอายุ  จากผลการส ารวจประชากรสูงอายุ
ครั งล่าสุดในปี 2558 57 พบว่ามีจ านวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 15.6 ของจ านวนประชากรทั งประเทศ 
เพ่ิมขึ นจากปี 2557 ที่มีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั งหมด ท าให้โครงสร้างของ
ประชากรเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งมีผลต่อโครงสร้างก าลังแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย มี
ผู้สูงอายุที่ยังต้องท างานมีจ านวนเพ่ิมขึ น จากการส ารวจแรงงานในปี 255858 พบว่า  มีผู้สูงอายุที่
ท างาน  3.78 ล้านคน จากจ านวนผู้สูงอายุทั งสิ น 10.42 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 36.3 หรือมี
สัดส่วนของผู้สูงอายุ 1 ใน 3 คน ที่ยังต้องด ารงชีวิตด้วยการท างานต่อเนื่อง  และมีผู้สูงอายุบางส่วนมี
ความต้องการท างานต่อหลังเกษียณ  ซึ่งผู้สูงอายุมีแนวโน้มท างานเพ่ิมขึ น จากรายงานส ารวจภาวะ 
การมีงานท าปี 2558 มีผู้สูงอายุที่ท างานคิดเป็นร้อยละ 36.3 ของจ านวนผู้สูงอายุ ซึ่งเพ่ิมขึ นจากปี 
2537 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 31.9 ของผู้สูงอายุ ไม่เพียงแต่คนหนุ่มสาววัยท างานเท่านั น ผู้สูงอายุก็เริ่ม

                                           
57 กลุ่มสถิติแรงงาน, สรุปผลที่ส ำคัญกำรท ำงำนของผู้สูงอำยุในประเทศไทย พ.ศ. 2558, ม.ป.ท. หน้า I. 
58 กลุ่มสถิติแรงงาน, สรุปผลที่ส ำคัญกำรท ำงำนของผู้สูงอำยุในประเทศไทย พ.ศ. 2558 , ปี 2559 
(กรุงเทพมหานคร, ม.ป.ท.) หน้า III. 
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เข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ น ปัจจุบันนี ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว คือมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 
10 ตามเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ และแนวโน้มประชากรของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 
2553–2583 จะมีจ านวนและสัดส่วนของประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่องกลายเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างเต็มตัว เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ นไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 ของ
ประชากรทั งหมด59 ปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงว่าผู้สูงอายุก าลังเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งที่มีผลต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคตอันใกล้นี   โดยมีแรงงานสูงอายุเกิดขึ นจ านวนมากกว่าใน
อดีตของประเทศไทยที่ผ่านมา และมีความส าคัญต่อตลาดแรงงาน  ดังนั น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการท างานแก่ผู้สูงอายุให้อยู่ในตลาดแรงงานในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ นโดย
การก าหนดบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับให้ความคุ้มครองการท างานของผู้สูงอายุจึงเป็น
เรื่องท่ีมีความส าคัญ 

เมื่อพิจารณาการจ้างงานผู้สูงอายุ  การจ้างงานผู้สูงอายุยังไม่ได้รับการยอมรับและ
ขาดการส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงาน  ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดแรงงานของคนสูงอายุ 
เนื่องมาจากความเชื่อและทัศนคติด้านลบของคนทั่วไปในเรื่องต่อไปนี 60 

1. แรงงานสูงอายุไม่สามารถสอน หรือเรียนรู้เทคนิคใหม่ จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
แต่ในความเป็นจริง แรงงานสูงอายุที่มีอายุต่ ากว่า 70 ปี เป็นแรงงานที่ท างานและสะสมประสบการณ์
มายาวนาน จึงมีกระบวนการคิดในการจัดการท างานของตนเองได้ดี มีผลให้สามารถรับรู้ข้อมูลใหม่ได้ 
และการที่กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่อายุมากกว่า 50 ปีได้เติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้เห็นว่าผู้สูงอายุได้ให้
ความสนใจเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มมากขึ น 

2. ความสามารถในการผลิตของแรงงานสูงอายุต่ ากว่าการผลิตของแรงงานวัยหนุ่ม
สาว ซึ่งความจริงแล้วแรงงานสูงอายุมีความสามารถท าการผลิตได้ดีไม่ต่ ากว่าแรงงานวัยหนุ่มสาว 
เนื่องจากแรงงานสูงอายุมีการตัดสินใจที่ถูกต้องและมีความแม่นย าในการท างาน มีผลให้อัตราการ
ผลิตมีความม่ันคงและสม่ าเสมอมากกว่าแรงงานในวัยอ่ืน 

3. การฝึกอบรมแก่แรงงานสูงอายุจะเป็นการสูญเสียหรือไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ลงทุน
ไป เพราะผู้สูงอายุจะท างานต่อไปได้อีกไม่นาน แต่สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีใหม่ 
และความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ ท าให้ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 50 ปีจะท างานเพ่ิมมากขึ น การ
อบรมรับความรู้ใหม่จึงมีความจ าเป็นส าหรับแรงงานสูงอายุ 

                                           
59 กลุ่มสถิติแรงงาน, หน้า I. 
60 อรรถพร บัวพิมพ์, “การคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุ” (ธรรมศาสตร์, 2552), http://digi.library. 
tu.ac.th/thesis/la/1380/. 
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4. แรงงานสูงอายุสามารถปรับตัวในการท างานได้น้อย แต่ความจริงแรงงานสูงอายุมี
ความสามารถปรับตัวในการท างานได้ดี เพราะคนสูงอายุมีความเข้าใจสาเหตุของความเปลี่ยนแปลงใน
การท างาน อันเนื่องมาจากระยะเวลาที่ผ่านไปเป็นประสบการณ์ในชีวิตของคนสูงอายุ ท าให้คนสูงอายุ
เข้าใจและปรับตัวได้ดีต่อขั นตอนและกระบวนการในการท างานที่ผ่านเข้ามาในชีวิต  

5. แรงงานสูงอายุขาดความคิดสร้างสรรค์ หรือการสร้างสิ่งใหม่ในการท างาน
โดยทั่วไประดับสติปัญญาของแรงงานสูงอายุมีระดับเดียวกับแรงงานวัยหนุ่มสาวถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ใน
การท าและคิดสิ่งใหม่ในอดีตส่วนใหญ่จะถูกผลิตโดยลูกจ้างที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ นไป เห็นได้ว่า 
แรงงานสูงอายุเป็นส่วนส าคัญในการคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ 

6. ค่าใช้จ่าย นายจ้างต้องจ่ายให้แรงงานที่มีวัยสูงอายุ เช่น ค่าจ้าง ค่ารักษาพยาบาล 
บ านาญ ค่าเงินประกันสุขภาพ เงินประกันชีวิต หรือผลประโยชน์อ่ืน มีจ านวนสูงกว่าวัยหนุ่มสาว แต่
ความจริง ค่าจ้างแรงงานสูงอายุได้รับตามตามกลไกตลาดแรงงานที่เกิดจากระยะเวลายาวนานใน
ประสบการณ์การท างาน ส่วนค่ารักษาพยาบาล จ านวนวันป่วยต่อปีของแรงงานสูงอายุต่ ากว่าแรงงาน
วัยอ่ืน เพราะมีการเจ็บป่วยรุนแรงน้อยกว่าแรงงานวัยอ่ืน และเกิดขึ นนานๆ ครั ง เนื่องจากสถิติการ
เกิดอุบัติเหตุต่ ามากกว่าแรงงานวัยอ่ืน  ค่าประกันชีวิตท าให้มีสิ่งชดเชยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  
ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ต้องพ่ึงพานายจ้าง  ส่วนค่าใช้จ่ายผลประโยชน์อื่นที่ลูกจ้างสมควรได้รับนอกจาก
ค่าจ้างหรือเงินเดือน เงินสวัสดิการ ลูกจ้างสูงอายุจะได้รับในอัตราเดียวกับแรงงานกลุ่มอ่ืน61   

ในด้านความคุ้มครองการท างานของผู้สูงอายุ  แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ พุทธศักราช 2540 มาตรา 54 จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 53 ได้มีการบัญญัติถึงหลักการที่รัฐได้ก าหนดชัดเจนในการคุ้มครอง
ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพให้มีสิทธิได้รับสวัสดิการและ
ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการ และสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะจากรัฐ62 แต่รัฐธรรมนูญไม่
มีความชัดเจนในการก าหนดระดับรายได้ของผู้สูงอายุที่รัฐจะให้ความช่วยเหลือ ยิ่งไปกว่านั น แม้
ภายหลังที่รัฐบาลและสังคมได้จัดท าปฏิญญาผู้สูงอายุไทยขึ นเมื่อปี พ.ศ. 2542 แล้ว ได้มีการตรา
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ขึ น โดยมาตรา 3 ในพระราชบัญญัติฉบับนี ได้นิยามค าว่า 
“ผู้สูงอายุ” ว่าเป็น “บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ นไปและมีสัญชาติไทย” พระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุนี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้มีการคุ้มครองสิทธิส่งเสริมและสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เพ่ือ

                                           
61 อรรถพร บัวพิมพ์, “การคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุ” (ธรรมศาสตร์, 2552), http://digi.library.tu. 
ac.th/thesis/la/1380/. 
62 นงนุช สุนทรชวกานต์, “แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือขยายโอกาสการท างานของผู้สูงอายุ”, 
วำรสำรนักบริหำร 33 ,2556, ฉบับที่ ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2556) (ม.ป.ป.): 40. 
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เป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น ด้านการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
การศึกษาศาสนา เป็นต้น รวมทั งได้บัญญัติความคุ้มครองให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับความคุ้มครองส่งเสริม
ในด้านการประกอบอาชีพหรือฝึกฝีมือที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุด้วย แต่พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ไม่ได้
ระบุเนื อความพิเศษถึงลักษณะประเภท อาชีพหรือการฝึกฝีมือที่เหมาะสมที่ควรส่งเสริมสนับสนุน
ผู้สูงอายุ และไม่ได้ระบุความคุ้มครองเกี่ยวกับการท างานอ่ืนใดแก่ผู้สูงอายุ การให้ความคุ้มครอง
ผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุจึงไม่ได้มีความแตกต่างจากการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ตั งแต่ฉบับพุทธศักราช  2534 มาตรา 81 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 มาตรา 80 ถึง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 
ข้อ 1 ที่ให้ความคุ้มครองผู้สูงอายุให้ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐทางด้านสังคม การสาธารณสุข 
การศึกษา และวัฒนธรรม ด้วยเหตุเพียงเพราะร่างกายอ่อนแอทางกายภาพเทียบเท่าผู้ทุพพลภาพนั น 
ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ ในขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั งแต่พุทธศักราช 2540 
มาตรา 86 และฉบับพุทธศักราช 2550 มาตรา 84 ข้อ 7 ได้ระบุให้รัฐคุ้มครองแรงงานหญิงและ
แรงงานเด็กให้ได้รับการคุ้มครองในการท างาน และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
หมวด 3 และหมวด 4 มีบทบัญญัติคุ้มครองการใช้แรงงานหญิงและแรงงานเด็กไม่ให้ถูกใช้แรงงานใน
งานที่หนักและอันตรายเกินกว่าที่สภาพร่างกายของผู้หญิงและเด็กจะรับได้ เช่น ห้ามไม่ให้นายจ้างให้
แรงงานหญิงท างานเหมืองใต้น  า งานผลิตระเบิด ห้ามไม่ให้นายจ้างให้แรงงานเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี
ท างานปั๊มโลหะ ท างานล่วงเวลา หรือท างานในวันหยุด เป็นต้น แต่กลับไม่มีการระบุความคุ้มครองใด
ในด้านลักษณะงาน หรือเวลาท างานโดยจ าเพาะแก่แรงงานผู้สูงอายุ แรงงานผู้สูงอายุจึงเพียงได้รับ
ความคุ้มครองจากรัฐในฐานะบุคคลทั่วไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 
มาตรา 44 ที่บัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับหลักประกันความปลอดภัย และสวัสดิภาพในการ
ท างาน รวมทั งหลักประกันในการด ารงชีพ ทั งในระหว่างการท างานและเมื่อพ้นภาวะการท างาน ทั งนี 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ” และได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้ท างานทั่วไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 84 ที่ระบุไว้ว่า “…คุ้มครองให้ผู้ท างานที่มีคุณค่าอย่าง
เดียวกันได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ”  

ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กับผู้สูงอายุ โดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา 48 วรรคสองว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิ ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ  และมาตรา 71 วรรค 3 บัญญัติว่า รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครอง
ป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรง หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั งให้การบ าบัด 
ฟ้ืนฟูและเยียวยาผู้ถูกกระท าการดังกล่าว  
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ส าหรับหลักการสากลของนานาประเทศในการให้ความคุ้มครองแรงงานสูงอายุนั น 
จะค านึงถึงหลักเกณฑ์ที่ก าหนดจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ63  (International Labour 
Organization หรือ ILO) ซึ่งเป็นองค์การช านาญเฉพาะด้านแรงงานขององค์การสหประชาชาติ ท า
หน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานทั่วโลกได้รับความยุติธรรมจากสังคม เพ่ือให้ชีวิตการท างานและ
สภาพในการท างานดีขึ น จะท างานแบบไตรภาคีโดยให้ฝ่ายรัฐบาล ตัวแทนนายจ้างและตัวแทนลูกจ้าง
จากประเทศสมาชิกร่วมกันก าหนดมาตรฐานแรงงาน  ILO ท าหน้าที่ส่งเสริมด้านคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน 
โดยให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ จัดฝึกอบรม และท าการศึกษาวิจัย ให้ประเทศสมาชิกเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัย  ได้ก าหนดหัวข้อเรื่องมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศแต่ละหัวข้อไว้ในรูปแบบของอนุสัญญาเป็นการเฉพาะเรื่อง  และจะมีผลบังคับใช้กับ
ประเทศสมาชิกท่ีให้สัตยาบันในอนุสัญญาฉบับนั นด้วยการออกเป็นกฎหมาย บทบังคับหรือแนวปฏิบัติ
ให้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว อนุสัญญาที่ส าคัญว่าด้วยเรื่อง เสรีภาพในการสมาคม และ
การเข้าร่วมเจรจาต่อรอง การขจัดแรงงานบังคับและการเกณฑ์แรงงาน การยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก 
และขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ  ซึ่ง ILO ตระหนักถึงสภาวะของประชากรโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปในหลายประเทศที่มีสภาพสังคมเป็นสังคมสูงอายุแบบเต็มตัว จึงได้เห็นความส าคัญ
เกี่ยวกับแรงงานสูงอายุ โดยก าหนดในอนุสัญญาหมวดที่  1064 ว่าด้วยคนงานสูงอายุ (Older 
workers) มีหลักเรื่องความเสมอภาคของลูกจ้างในการจ้างงานเป็นส าคัญ ค านึงถึงบุคคลทุกคนควร
ได้รับความเสมอภาคและโอกาสในการจ้างงาน ให้ความส าคัญเกี่ยวกับคนงานสูงอายุและสวัสดิภาพ
ของคนงานสูงอายุ ป้องกันมิให้ถูกกลั่นแกล้งและไม่ได้รับความเป็นธรรม ได้รับประโยชน์จากการมีงาน
ท า การฝึกอาชีพ ความมั่นคงในการท างาน ค่าจ้าง สถานภาพการท างาน และสวัสดิการต่างๆ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการที่ช่วยให้คนงานสูงอายุสามารถท างานต่อไปหลังจากเกษียณอายุ ภายใต้
หลักความเท่าเทียมกันของโอกาส การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างแรงงาน และการประกอบอาชีพ 

ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นประเทศสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศก็ได้ให้
ความคุ้มครองแรงงานทั่วไปตามข้อก าหนดของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศเช่นเดียวกับ
ประเทศสมาชิกอ่ืน  ดังปรากฏในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้
ความคุ้มครองแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ขั นต่ าส าหรับนายจ้างและลูกจ้างให้มีสิทธิและหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อกันในเรื่องเกี่ยวกับสภาพการท างาน 
โดยฐานของแนวความคิดที่ก าหนดเป็นบทบัญญัติของกฎหมายนั น อ้างอิงจากข้อก าหนดมาตรฐาน

                                           
63 อังคณา เตชะโกเมนท์ , “ข้อมูลเบื องต้นเกี่ยวกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ”, กระทรวง
แรงงำน, ม.ป.ป., http://www.mol.go.th/content/page/ข้อมูลเบื องต้นเก่ียวกับ-ilo. 
64 อรรถพร บัวพิมพ์, “การคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุ”, 2552. 
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แรงงานระหว่างประเทศของอนุสัญญา ILO  เช่น ก าหนดชั่วโมงท างานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมงและ
สัปดาห์หนึ่งไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก าหนดให้ลูกจ้างที่ท างานติดต่อกันไม่เกินกว่า 6 วัน ต้องมีวันหยุด
ประจ าสัปดาห์ละ 1 วัน ห้ามมิให้เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ข้อห้ามและข้อก าหนดดังกล่าวปรากฏ
เป็นบทบัญญัติแต่ละมาตราที่ตราขึ นเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีความมุ่งหมาย
เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่แรงงานผู้ปฏิบัติงาน จึงเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย จ าเป็นต้อง
ยกเว้นหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนาด้วยการจ ากัดเสรีภาพบางประการของคู่สัญญาให้แคบลง โดย
ก าหนดให้นายจ้างและลูกจ้างต้องปฏิบัติตนภายใต้กรอบของกฎหมายที่ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานขั นต่ า
เกี่ยวกับสภาพการท างานไว้ ป้องกันไม่ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด แต่ไม่
ห้ามหากนายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างสูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมายก าหนดไว้  นายจ้างและลูกจ้างยังมี
เสรีภาพเต็มที่ในการตกลงท าสัญญาจ้างตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย  ดังนั น เมื่อ
สภาพของสังคมไทยต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มที่ในเวลาอันใกล้ถึงนี  และรัฐบาลมี
นโยบายส่งเสริมการจ้างแรงงานสูงอายุให้สามารถท างานต่อไปได้หลังจากก าหนดเกษียณอายุแล้ว 
การมีนโยบายและมาตรการส าหรับรองรับการท างานของผู้สูงอายุดังกล่าวจึงควรก าหนดเป็นกฎหมาย 
โดยก าหนดเป็นหมวดว่าด้วยผู้สูงอายุไว้เป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน หรือก าหนด
เป็นกฎหมายล าดับรอง เช่น กฎกระทรวงเรื่องผู้สูงอายุ  โดยเนื อหาที่ก าหนดอ้างอิงจากข้อก าหนด
อนุสัญญาหรือข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ภายใต้บริบทสภาพของสังคมไทย จะท า
ให้การคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุมีความสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของสังคมไทยและได้รับการ
ยอมรับความเปน็มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศจากสากล 

 

2.3 ลักษณะของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร ได้กล่าวถึงลักษณะของกฎหมายแรงงานไว้ว่า 65  กฎหมาย

แรงงานเป็นบทบัญญัติที่วางแนวปฏิบัติระหว่างฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ตลอดจนแนวทางที่
รัฐบาลจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพ่ือดูแลคุ้มครองและส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั งสองฝ่ายให้ด าเนินไปด้วยดี 
เป็นเรื่องข้อก าหนดที่กล่าวถึงบทบาทรัฐบาลว่าต้องท าอะไรบ้าง ประการแรกคื อ การก าหนด
ข้อก าหนดขึ นมา โดยข้อก าหนดเหล่านั นจะกล่าวถึงการสนับสนุน (support) ว่านายจ้างกับลูกจ้างจะ
ร่วมมือกันได้อย่างไร ประการที่สองคือ การยับยั ง (restraint) เป็นการจ ากัดเสรีภาพของฝ่ายนายจ้าง
และฝ่ายลูกจ้างให้อยู่ในกรอบที่ก าหนดไว้ ซึ่งอ านาจในการก าหนดข้อก าหนดและการยับยั งนี  ท าให้

                                           
65 นิคม จันทรวิทุร, แรงงำนไทย: กำรเดินทำงที่ยำวนำน, ครั งที่ 1, ปี 2524 (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 
โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จ ากัด, ม.ป.ป.). 
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กฎหมายแรงงานมีความสัมพันธ์กับกฎหมายอ่ืนด้วย แต่ในความเห็นของ ดร.หยุด แสงอุทัย ให้ค า
นิยามว่ากฎหมายแรงงานคือ กฎหมายมหาชนและกึ่งเอกชน ในส่วนที่เป็นกฎหมายเอกชนเนื่องจาก 
กฎหมายแรงงานมีรากฐานมาจากสัญญาการจ้างแรงงาน ซึ่งถือเป็นลักษณะของสัญญาเช่าตาม
กฎหมายโรมัน  โดยถือว่าแรงงานเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งซึ่งเป็นวัตถุแห่งการเช่า แต่เนื อแท้ของสัญญานี 
จะแตกต่างกับสัญญาเช่าทรัพย์อย่างอ่ืน  เพราะเป็นการใช้แรงงานมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้อง มิใช่แต่เพียง
นายจ้างมีหน้าที่จ่ายค่าจ้างอย่างเดียว หรือลูกจ้างมีหน้าที่ท างานอย่างเดียวเท่านั น  แต่มีลักษณะการ
พ่ึงพาอาศัยกัน จนถึงมีความสัมพันธ์ทางศีลธรรมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งปรากฏในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนเอกเทศสัญญาว่าด้วยจ้างแรงงาน  อันเป็นเอกเทศสัญญาที่เอกชนมี
สิทธิกระท าต่อกันภายใต้กฎหมาย  แต่ในความเป็นจริง สภาพการท างาน หรือค่าจ้าง อาจมีการ
ได้เปรียบต่ออีกฝ่าย การใช้แรงงานเกิดความไม่เป็นธรรม  จึงเกิดมีกฎหมายแรงงานเพ่ือคุ้มครองและ
ปรับปรุงสภาพการท างานของลูกจ้าง โดยการวางมาตรการเพ่ือรักษาความสัมพันธ์ทั งสองฝ่ายให้เกิดมี
ขึ น ซึ่งในการวางมาตรการและการควบคุมกฎหมายแรงงานโดยรัฐบาล จึงมีลักษณะของความเป็น
กฎหมายมหาชน และใช้กับคนส่วนมากจึงต้องมีบทลงโทษ บทห้ามกระท า และบทว่าด้วยหน้าที่พึง
ปฏิบัติ หากฝ่าฝืนมีโทษถึงจ าและปรับ และความเป็นมหาชนอีกประการหนึ่ง คือ ศาลฎีกาได้วินิจฉัย
ปรากฏในค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 283/2516 ว่า กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน การตกลงยินยอมระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
ถือเป็นโมฆะ นอกจากนี  กฎหมายแรงงานมีบทบัญญัติคุ้มครองสาธารณะและความปลอดภัยของ
บ้านเมือง เช่น การห้ามนัดหยุดงานหรือปิดงานงดจ้างในกิจการสาธารณูปโภค ก็ด้วยจุดมุ่งหมายเพ่ือ
คุ้มครองดูแลมิให้ประชาชนประสบความล าบากและเสียหาย เห็นได้ว่า กฎหมายแรงงานจะมีลักษณะ
เป็นกฎหมายมหาชนมากขึ นเรื่อยๆ กฎหมายแรงงานจึงมีความแตกต่างจากกฎหมายอ่ืน นอกจากจะ
เป็นบทขยายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ยังเป็นบทบัญญัติที่ตรา ร่าง และปรับปรุงแก้ไขตาม
สภาวะแวดล้อมของสังคมและเศรษฐกิจได้มากมายกว่ากฎหมายอ่ืน 

กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายสังคม (social legislation) เป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องทาง
สังคมมากกว่าทางเอกชน แม้ส่วนหนึ่งจะเกี่ยวข้องระหว่างเอกชนกับเอกชน และแม้จะมีบทบัญญัติ
ก าหนดหลักเกณฑ์หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ตลอดจนการยับยั งไว้ก็ตาม แต่ในทางข้อเท็จจริงแล้วกฎหมาย
แรงงานก าหนดเพียงมาตรฐานขั นต่ า (minimum standard) ไว้ให้ปฏิบัติเท่านั น กล่าวคือ อ านาจ
ของรัฐที่มีต่อฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างยังคงมีขีดจ ากัด และยังต้องขึ นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคม  โดยรัฐบาลไม่สามารถบีบบังคับให้เอกชนปฏิบัติตามได้ ตราบเท่าที่สภาวะเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองในระบอบประชาธิปไตยยังให้สิทธิเอกชนในเอกสิทธิ์ด้านการด าเนินธุรกิจและแสวงหา
ประโยชน์ในระบบเสรีนิยม  รัฐบาลท าได้แต่เพียงวางแนวปฏิบัติเท่านั น ส่วนอ านาจให้ปฏิบัติตาม
ยังคงต้องอาศัยความสัมพันธ์ และการท าความเข้าใจอันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเป็นหลัก จึงมีการ
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กล่าวว่ากฎหมายแรงงานเป็นเพียง แรงบังคับตัวที่สอง (secondary force) เท่านั น เนื่องจาก
กฎหมายแรงงานจ ากัดเพียงแต่การก าหนดมาตรฐานขั นต่ า  แต่รายละเอียดยังคงเป็นเรื่องของฝ่าย
นายจ้างและลูกจ้างในการเจรจาต่อรอง หรือท าข้อสัญญาตกลงกันเอง 

กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างจะท าความเข้าใจยาก การจะน าเอาความ
เข้าใจที่มีต่อกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญามาใช้กับกฎหมายคุ้มครองแรงงานโดยตรงนั น อาจท าให้
การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานผิดไปจากเจตนารมณ์ได้ ผู้เขียนเห็นว่ากฎหมายคุ้มครอง
แรงงานเป็นกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะ จึงควรพิจารณาถึงลักษณะพิเศษของกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน ดังนี  

1.  กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดในรูปของการคุ้มครองมาตรฐานขั นต่ าในการท างาน
เท่านั น กล่าวคือ อย่างน้อยที่สุด นายจ้างจะต้องปฏิบัติให้ได้มาตรฐานขั นต่ าตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายในกรณีที่ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานมีความต้องการจะให้มาตรฐานการท างานสูงกว่าที่
กฎหมายคุ้มครองแรงงานบัญญัติไว้ หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดให้นายจ้าง
ต้องปฏิบัติ ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานจะต้องใช้วิธีการยื่นข้อเรียกร้อง เพ่ือให้มีการร่วมเจรจาต่อรอง
กับนายจ้าง หรือท าสัญญาพิเศษกับนายจ้าง ภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 หรือ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วแต่กรณี เช่น ลูกจ้างต้องการให้ตนเองได้รับค่าจ้างสูงกว่าอัตรา
ค่าจ้างขั นต่ าที่ก าหนดไว้ในประกาศเรื่องอัตราค่าจ้างขั นต่ า หรือต้องการให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย เงิน
รางวัลประจ าปีซึ่งเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั น โดยทั่วไปแล้วนายจ้างไม่มีหน้าที่
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่จะต้องปฏิบัติเพราะเป็นสิ่งที่สูงกว่า หรือนอกเหนือจากที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ 

2.  การได้มาซึ่งสภาพการจ้างที่เป็นมาตรฐานขั นต่ าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นการ
ได้มาโดยข้อกฎหมายเพราะเป็นหน้าที่ของนายจ้างต้องปฏิบัติ ลูกจ้างไม่จ าต้องยื่นข้อเรียกร้องเพ่ือ
เจรจาต่อรองร่วมแต่อย่างใด แต่ในทางปฏิบัติด้วยเหตุที่นายจ้างส่วนมาก โดยเฉพาะในสถาน
ประกอบการขนาดเล็กและขนาดปานกลาง ยังมีสภาพการจ้างไม่ได้มาตรฐานที่กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานก าหนด อีกทั งพนักงานของรัฐไม่อาจด าเนินการให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องได้ในทันที หรือ
ด าเนินการแล้ว แต่นายจ้างเหล่านั นยังนิ่งเฉยอยู่ ลูกจ้างจึงมักจะยื่นข้อเรียกร้องให้นายจ้างปฏิบัติ ให้
ถูกต้องตามมาตรฐานขั นต่ าด้วย และเมื่อตกลงกันได้เป็นข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง หรือกรณีเป็น
ค าชี ขาดข้อพิพาทแรงงานแล้ว การที่นายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม นอกจากจะมีโทษตามข้อ 8 แห่ง
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 แล้ว การฝ่าฝืนของนายจ้างยังเป็น
การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างซึ่งมีโทษตามมาตรา 131 แห่งพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 อีกด้วย 
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3.  กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายสังคม ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของกฎหมายมหาชน 
บัญญัติขึ นเพ่ือแก้ไขปัญหาในสังคม โดยบังคับใช้กับประชาชนผู้ซึ่งมีสถานภาพทางกฎหมายที่เป็น
นายจ้างและลูกจ้างเท่านั น   จึงต้องมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
ขณะที่บังคับใช้กฎหมายนั นอยู่ ดังนั น หากสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป เนื อหาของ
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน จะต้องเปลี่ยนแปลงตาม อันเป็นเหตุผลหนึ่ งที่รัฐจะต้องจัดตั งองค์กรทาง
วิชาการเพ่ือศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม ในปัจจุบันนี  มีคณะกรรมการ
ค่าจ้างที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการก าหนดอัตราค่าจ้างขั นต่ า โดยพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตรา
ค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่เปรียบเทียบกับค่าจ้างของลูกจ้างอ่ืนที่ท างานอยู่ในลักษณะและสภาพเดียวกัน 
ประกอบกับค่าครองชีพ มาตรฐานการครองชีพ ต้นทุน การผลิต ราคาสินค้าความสามารถของธุรกิจ 
และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละท้องถิ่นในขณะนั น 

กฎหมายคุ้มครองแรงงานในเรื่องอัตราค่าจ้างขั นต่ า โดยข้อเท็จจริงแล้วต้องยอมรับว่า ไม่อาจ
บัญญัติให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจได้ทันต่อเหตุการณ์ผันแปรทางเศรษฐกิจ ทั งนี เพราะความ
ล่าช้าในการประกาศใช้กฎหมาย และความผันแปรทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน อัตราค่าจ้าง
ขั นต่ าจึงคงต้องก าหนดตามหลังมาตรฐานการครองชีพขั นต่ าอยู่ และตัวเลขของอัตราค่าจ้างขั นต่ าที่
เปลี่ยนแปลงตั งแต่ฉบับที่ 1 ถึงฉบับปัจจุบันนั นในทางวิชาการคือตัวเลขเดียวกัน เมื่อพิจารณาจาก
หลักวิธีการหาข้อมูลการค านวณและอ านาจซื อของค่าเงินตราไทย 

4.  กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่ต้องแก้ไขง่าย ในฐานะที่เป็นกฎหมายสังคม ซึ่ง
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม จึงจ าเป็นต้องตราในรูปแบบที่แก้ไขได้ง่าย
กว่ากฎหมายประเภทอ่ืน การตรากฎหมายคุ้มครองแรงงานในรูปของพระราชบัญญัติโดยไม่ให้อ านาจ
แก่ส่วนราชการที่รับผิดชอบสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ เว้นแต่จะแก้ไขในล าดับขั นพระราชบัญญัติ
นั น ย่อมจะก่อให้เกิดความล่าช้า เพราะกว่ากฎหมายจะผ่านสภานิติบัญญัติสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ก็หนีห่างออกไปอีก และการจะบัญญัติกฎหมายเผื่อไว้ในอนาคตก็ดูจะขาดข้อมูลที่มีน  าหนัก กฎหมาย
คุ้มครองแรงงานในส่วนที่จะต้องแก้ไขอยู่เสมอนั น จึงควรให้อ านาจแก่ส่วนราชการที่รับผิดชอบตรา
เป็นกฎหมายล าดับรอง (Subordinate Legislation) เช่น กฎหมายที่ เป็นอยู่ในปัจจุบันนี ได้แก่ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เป็นแม่บทให้อ านาจแก่กระทรวงแรงงาน ที่จะออก
ประกาศกระทรวงแรงงาน คุ้มครองแรงงานในเรื่อง การใช้แรงงานทั่วไป แรงงานหญิง แรงงานเด็ก 
อัตราค่าจ้างขั นต่ า ค่าล่วงเวลา การจ่ายค่าชดเชย เงินทดแทน สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การ
ให้นายจ้างจัดท าทะเบียนลูกจ้าง เอกสารในการค านวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ 

5.  กฎหมายคุ้มครองแรงงานมีทั งบทบัญญัติที่ เคร่งครัด และบทบัญญัติที่ไม่เคร่งครัด 
บทบัญญัติที่เคร่งครัดเป็นมาตรฐานขั นต่ าที่ก าหนดให้ต้องปฏิบัติเข้มงวด ไม่อาจขออนุญาตต่ออธิบดี
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้ปฏิบัติต่ ากว่ามาตรฐานนี ได้ เช่น ค่าจ้างขั นต่ า งานที่เป็น
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อันตรายต่อสุขภาพจะท าเกินสัปดาห์ละสี่สิบสองชั่วโมงไม่ได้ ห้ามมิให้ใช้แรงงาน เด็กต่ ากว่า 15 ปี 
ห้ามมิให้เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ท างานเกี่ยวกับการท าความสะอาดเครื่องจักร เครื่องยนต์ ขณะ
เครื่องยนต์ท างาน งานใต้ดินใต้น  า งานผลิตหรือขนส่งวัตถุเคมีที่เป็นอันตราย วัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด 
วัตถุไวไฟ งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี อัตราการจ่ายเงินค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ค่าชดเชย 
ค่าทดแทน ส่วนบทบัญญัติที่ไม่เคร่งครัด นายจ้างอาจจะขออนุญาตต่ออธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานเพื่อให้อธิบดีใช้ดุลพินิจผ่อนปรนได้ตามสมควร เช่น การจะให้ลูกจ้างท างานขนส่งเกิน
วันละ 8 ชั่วโมง หรือให้ลูกจ้างท างานเกินเวลาปกติ หรือท างานในวันหยุด การไม่จัดเวลาพักให้ลูกจ้าง
จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง การรับเด็กอายุไม่ถึง 15 ปีท างานนอกเหนือจากที่กระทรวง
แรงงานก าหนด ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมายในการออกใบอนุญาตท างาน 

6.  ในกรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การโต้แย้งสิทธิของนายจ้างที่มี
ต่อลูกจ้างโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นคดีที่เป็นข้อพิพาท ลูกจ้างสามารถน าคดีขึ นสู่ศาลได้ ขณะเดียวกัน
ลูกจ้างก็อาจยื่นค าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานเพ่ือให้พนักงานตรวจแรงงานมีค าสั่งให้นายจ้างปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแล้วปรากฏข้อเท็จจริงว่านายจ้าง
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงงาน พนักงานตรวจแรงงานก็อาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้
นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ ถ้านายจ้างปฏิบัติตามค าสั่งภายในเวลาที่ก าหนดในค าสั่ง 
การด าเนินคดีอาญานายจ้างก็เป็นอันยุติ แต่หากนายจ้างไม่พอใจค าสั่งของพนักงานตรวจแรงงานก็
สามารถน าค าสั่งดังกล่าวไปสู่ศาลแรงงานภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง โดยวางเงิน
ตามค าสั่งพนักงานตรวจแรงงานเพื่อฟ้องเพิกถอนค าสั่งพนักงานตรวจแรงงานได้ 

 

2.4 สถิติ และนโยบายภาครัฐในการส่งเสริม สนับสนุน การจ้างงานผู้สูงอายุ 

ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้นี   แต่ในระยะเวลาที่ผ่าน
มา การตระหนักถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง และการด าเนินการของรัฐบาลในการสร้าง
หลักประกันทางเศรษฐกิจของคนสูงอายุยังมีไม่มากนัก และไม่จริงจังเท่าที่ควร  การด าเนินการจึงยัง
ปรากฏช่องว่างการขับเคลื่อนนโยบายในการส่งเสริมการจ้างงานของผู้สูงอายุ  และช่องว่างของการ
ก าหนดมาตรการและกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการท างานส าหรับผู้สูงอายุ  เพ่ือจะสร้าง
หลักประกันการท างานให้กับผู้สูงอายุ  ดังนั นการศึกษาเรื่องการก าหนดมาตรการเพ่ือคุ้มครองการ
ท างานส าหรับผู้สูงอายุนี   อาจจะเป็นการตอบโจทย์ส าหรับช่องว่างดังกล่าวบางประการได้  ซึ่งควร
ต้องรู้ถึงข้อเท็จจริงและนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการส่งเสริม และการสนับสนุนการจ้างงานของ
ผู้สูงอายุ ด้วยการพิจารณาจากสถิติการจ้างงานของผู้สูงอายุของประเทศไทยและต่างประเทศ และ
นโยบายของรัฐบาลประเทศไทย รวมทั งมติของคณะรัฐมนตรี 
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2.4.1 สถิติการจ้างงานผู้สูงอายุ 
ในประเทศไทย  จากการส ารวจสภาวะการท างานของประชากรหรือการส ารวจ

แรงงาน ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า มีจ านวนผู้สูงอายุที่ท างาน 4.06 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 35.8 
ของจ านวนผู้สูงอายุทั งสิ น 11.35 ล้านคน66 

ต่างประเทศ   องค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ระบุถึง
การจ้างงานผู้สูงอายุที่มีอายุตั งแต่ 60-69 ปี โดยเก็บสถิติจากท่ัวโลก พบว่า อินโดนีเซีย เป็นประเทศที่
มีสถิติการจ้างงานผู้สูงอายุมากท่ีสุดในโลก ถึง 50.6 % ตามมาด้วยเกาหลี และญี่ปุ่น จากสถิติการจ้าง
งานผู้สูงอายุทั่วโลกพบว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-69 ปีที่ยังคงท างาน มีดังนี 67 
 

ประเทศ ร้อยละ 
อินโดนีเซีย 50.6 
เกาหลีใต้ 45.0 
ญี่ปุ่น 42.8 
อิสราเอล 39.3 
จีน 36.0 
อินเดีย 35.8 
สหรัฐอเมริกา 31.0 
บราซิล 28.1 
แคนาดา 24.9 
สหราชอาณาจักร 21.0 
แอฟริกาใต้ 9.7 
ฝรั่งเศส 6.3 
สเปน 5.3 

 

                                           
66 กองสถิติสังคม, สรุปผลที่ส ำคัญกำรท ำงำนของผู้สูงอำยุในประเทศไทย พ.ศ. 2560 , ปี 2560, 
ม.ป.ป., http://www.nso.go.th/sites/ 2014/DocLib13/ด้านสังคม/สาขาแรงงาน/การท างานของ
ผู้สูงอายุ/การท างานประชากรสูงอายุในประเทศไทย_2560. 
67 “แรงงานวัยเกษียณจะขยายอายุการท างานมากขึ น-เปิดสถิติการจ้างงานผู้สูงอายุทั่วโลก”, ประชำชำติ
ธุรกิจออนไลน์, 2561, https://www.prachachat.net/breaking-news/news-106357. 
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ซึ่งมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยพบว่า ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์
ในปี พ.ศ. 2564 โดยมีอัตราผู้สูงอายุร้อยละ 20 

2.4.2 นโยบายรัฐบาลไทย และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวกับการจ้างงานผู้สูงอายุ 
รัฐบาลได้มีความตระหนักถึงสภาพของสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปเข้าสู่สังคมสูงอายุ

เต็มตัวซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศโดยตรงในอนาคตอีกไม่นาน จากการเกิดปัญหาการขาดแคลน
แรงงานที่เดิมได้รับผลกระทบอยู่แล้ว ยังจะเกิดปัญหาที่กลุ่มแรงงานที่มีอายุในวัยท างานจะลดน้อยลง
ไปเรื่อยๆจ านวนแรงงานในวัยท างานที่ลดลงอย่างต่อเนื่องย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

นโยบายรัฐบาลไทย68 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติจ านวน 11 ข้อ ซึ่งนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับผู้สูงอายุปรากฏในข้อ 3 เรื่อง การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ  โดยการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ 
จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตใหม้ีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระแก่สังคม
ในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบ การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน สถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาล โดยร่วมมือจาก
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน และครอบครัว  และให้การพัฒนาระบบการเงินการคลังส าหรับดูแลผู้สูงอายุ  
ให้การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  มีโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัย
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและยากไร้ โดยมีแผนด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559
จ านวน 100 หลัง ใน 7 จังหวัด ในเดือนกันยายน 2558 ได้ท าการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุตั งแต่ 60 ปีขึ นไป มีรายได้น้อย ยากไร้ พิการ หรือเป็นผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่มีรายได้ครัวเรือนต่ ากว่าเส้นความยากจน และอาศัยอยู่ในที่ที่เอื อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี 
ไม่เหมาะสม และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ 

                                           
68 “รายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ครบรอบ 1 ปี 
(12 กันยายน 2557-12 กันยายน 2558)”, นโยบายข้อ 3 การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการ
สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ, ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, http://www.soc.go.th/ 
acrobat/payut report106. 
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นโยบายด้านแรงงานของต่างประเทศ  ประเทศท่ีพัฒนาแล้วได้ก าหนดนโยบายเป็น 3 กลุ่ม69

กล่าวคือ 
กลุ่มท่ี 1 นโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการที่จ าเป็นให้ผู้สูงอายุ เช่น ด้านที่พักอาศัย ด้านสุขภาพ 
กลุ่มที่ 2 นโยบายสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แรงงานที่เกษียณอายุ ที่ส าคัญจะเป็นการ

จัดตั งกองทุนทั งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น กองทุนบ าเหน็จบ านาญ กองทุนประกันสังคม กองทุน
ส ารองเลี ยงชีพ 

กลุ่มที่ 3 นโยบายด้านการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ ได้จัดท าขึ นเป็น 2 ประเภท คือ นโยบายเพ่ิม
อุปสงค์ของแรงงานสูงอายุ  และนโยบายเพิ่มอุปทานแรงงานสูงอายุ 

- นโยบายเพ่ิมอุปสงค์ของแรงงานสูงอายุ มีมาตรการเพ่ือขจัดอุปสรรคและสนับสนุนการจ้าง
แรงงานสูงอายุ (Recruitment policy)  รักษาแรงงานสูงอายุ (Retention policy) และจ้างงานหลัง
เกษียณอายุ (Reemployment policy) โดยห้ามเลือกปฏิบัติด้านอายุ  การขยายอายุเกษียณ  การ
อุดหนุนค่าจ้าง มีระบบจ้างงานผู้สูงอายุแบบโควตา  มีนโยบายให้นายจ้างมีส่วนร่วมสนับสนุนการจ้าง
แรงงานผู้สูงอายุ 

- นโยบายเพ่ิมอุปทานแรงงานสูงอายุ มุ่งเน้นที่ตัวบุคคลแรงงานสูงอายุ โดยมีเป้าหมายหลัก 
3 ประการ   

1. เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุอยู่ในตลาดแรงงานให้นานที่สุด 
2. ขจัดอุปสรรคที่ผู้สูงอายุต้องการท างานแต่ไม่สามารถหางานท าได้ 
3. เพ่ิมโอกาสในการหางานของแรงงานสูงอายุ 
โดยมีวิธีการด าเนินการด้วยการยกเลิกแรงจูงใจที่ท าให้แรงงานตัดสินใจเกษียณอายุก่อน

ก าหนด เพ่ิมอายุในการได้รับสิทธิจากกองทุนส ารองเลี ยงชีพ ช่วยเหลือเสริมสร้างทักษะและความรู้ 
ช่วยเหลือหางานให้ผู้สูงอายุ  ปรับสถานที่และความยืดหยุ่นในการท างานให้มีความเหมาะสมส าหรับ
แรงงานสูงอายุ และสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพอิสระ 
 

ส าหรับมติคณะรัฐมนตรี70  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
เกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุ สรุปความดังนี  

                                           
69 สมรักษ์ รักษาทรัพย์, ถวิล นิลใบและนงนุช อินทรวิเศษ , รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรน ำร่อง
ศึกษำควำมเหมำะสมในกำรท ำงำนของแรงงำนหลังเกษียณอำยุ , ปี 2551 (กรุงเทพมหานคร: บางชัน
การพิมพ์, 2551). 
70 “ครม.เห็นชอบ 4 มาตรการดูแลผู้สูงอาย”ุ, ประชำไท, 2559, https://prachatai.com/journal 
/2016/11/68745. 
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มาตรการการจ้างงานผู้สูงอายุ ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยการส่งเสริมให้นายจ้างมีการจ้างงาน
ผู้สูงอายุผ่านการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นายจ้างสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่าของเงินเดือนและ
ค่าจ้างในการจ้างผู้มีอายุอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ นไป ก าหนดอัตราค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาทต่อคนต่อ
เดือน รอบเวลาบัญชีเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2559 และนายจ้างใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวน
ลูกจ้างทั งหมด จะช่วยลดภาระให้นายจ้างได้สูงสุด 3,300 บาทต่อคนต่อเดือน  ซึ่งร่างฉบับดังกล่าว
ต่อมาได้ก าหนดเป็น พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ 639) พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดย
ที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งรับผู้สูงอายุที่มี
อายุหกสิบปีขึ นไปเข้าท างาน  เพื่อส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานผู้สูงอายุดังกล่าวเข้าท างาน 

มาตรการสร้างที่พักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) ส่งเสริมการสร้างที่พักอาศัย
ส าหรับคนสูงอายุที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย ในความดูแลของแพทย์และพยาบาล  เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งกรมธนารักษ์ให้การสนับสนุนให้เช่าที่ราชพัสดุในระยะเวลา 30 
ปี ในจังหวัด ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย และนครนายก โดยให้สิทธิแก่บุตรที่ท าหน้าที่ดูแลบิดามารดา
มีสิทธิของโครงการก่อน และให้การสนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนแก่ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวใน
วงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท 

มาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ  (Reverse  Mortgage) ให้เงินกู้แก่ผู้มีอายุ 60 ปี
ขึ นไป เพ่ือให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยปลอดจากหนี  

มาตรการการออมภาคบังคับส าหรับแรงงานในระบบที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี ยง
ชีพ ให้มีกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ โดยมีคณะกรรมการนโยบายบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ ท า
หน้าที่ก าหนดนโยบายบ าเหน็จบ านาญในภาพรวม 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง โครงการบริจาคเบี ยยังชีพผู้สูงอายุเข้า
กองทุนผู้สูงอายุ71  มีดังนี  

1. เห็นชอบให้ด าเนินโครงการภายใต้ชื่อ โครงการบริจาคเบี ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุน
ผู้สูงอายุ โดยให้เริ่มด าเนินโครงการฯ ตั งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 และมอบหมายให้กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้จ้างกรมธนารักษ์จัดท าเหรียญเชิดชูเกียรติ และจัดส่ง
ให้แก่ผู้บริจาคเบี ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการฯ ต่อไป ส าหรับงบประมาณที่ใช้ในการด าเนิน

                                           
71 “มติคณะรัฐมนตรี”, ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, https://cabinet.soc.go.th/soc/Program 
2-3.jsp?top_serl=99326578. 
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โครงการฯ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณตามความจ าเป็นเหมาะสมและสอดคล้องกับก าหนดเวลาที่จะมอบเหรียญเชิดชูเกียรติ
ให้แก่ผู้บริจาคเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ ทั งนี  ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับไป
พิจารณาทบทวนข้อความท่ีจะใช้สลักบนเหรียญเชิดชูเกียรติให้เหมาะสมอีกครั งหนึ่งด้วย 

2. ให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเร่งพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การจัดสรรเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ค านึงถึงความเหมาะสม 
คุ้มค่า และเป็นไปตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติไว้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 (เรื่อง 
มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ) รวมทั งให้พิจารณาก าหนดระยะเวลาในกรณีท่ีผู้บริจาค
ประสงค์จะยกเลิกการบริจาคในภายหลังให้มีความชัดเจนด้วย 

เมื่อพิจารณานโยบายของรัฐบาลประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายการจ้าง
งานของประเทศที่พัฒนาแล้ว จะเห็นได้ว่ารัฐบาลไทยได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมด้านสวัสดิการที่
จ าเป็นให้แก่ผู้สูงอายุโดยส่งเสริมการจัดให้มีที่พักส าหรับผู้สูงอายุให้มีความปลอดภัยและเหมาะสม มี
นโยบายสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้ผู้สูงอายุ โดยให้มีการจัดตั งกองทุนบ าเหน็จบ านาญ ส่งเสริมให้
สถานประกอบการจ้างงานหลังเกษียณอายุโดยมีมาตรการจูงใจในการลดภาษี ซึ่งเป็นนโยบายเพ่ิมอุป
สงค์ของแรงงานสูงอายุ  ส าหรับนโยบายเพ่ิมอุปทานแรงงานสูงอายุก็ได้มีการก าหนดให้กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงานส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุมีโอกาสในการประกอบอาชีพอิสระ 
เช่น สอนท าอาหาร 

2.4.3 นโยบายเกี่ยวกับการจ้างงานผู้สูงอายุของต่างประเทศ 
ประเทศญี่ปุ่น  มีนโยบายการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีเสถียรภาพในการท างาน72 เพ่ือ

บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรที่มีจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ นมาก ซึ่งนโยบายการส่งเสริมแนวทางหนึ่งคือ การให้ประชากร
สูงอายุยังคงอยู่ในก าลังแรงงานของประเทศให้นานที่สุด โดยรัฐบาลได้ด าเนินนโยบายส่งเสริมการจ้าง
งานผู้สูงอายุให้มากขึ น กฎหมายให้นายจ้างที่ก าหนดอายุเกษียณต่ ากว่า 65 ปีต้องด าเนินการตาม
มาตรการข้อใดข้อหนึ่งดังนี   

 1. มาตรการขยายเกณฑ์อายุเกษียณ ในปี 1994 สภา Diet ได้ก าหนดให้นายจ้าง
ต้องขยายอายุเกษียณลูกจ้างได้ไม่จ ากัดจาก 60 ปี เป็น 65 ปี แต่ต้องไม่ต่ ากว่า 60 ปี  

                                           
72 สมรักษ์ รักษาทรัพย์ กาญจนี กังวานพรศิริ  และนงนุช อินทรวิเศษ , รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
โครงกำรศึกษำอำชีพและโอกำสที่จะได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมสอดคล้องกับผู้สูงอำยุ, ปี 2553 
(กรุงเทพมหานคร: คณะบุคคลก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส, ม.ป.ป.). 
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 2.  ใช้ระบบการจ้างงานต่อเนื่อง ระบบการจ้างงานต่อเนื่อง หมายถึง ระบบที่
นายจ้างรับลูกจ้างทุกคนที่มีความประสงค์จะท างานหลังครบก าหนดเกษียณอายุเข้าท างาน โดยมี
ลักษณะการจ้างงาน 2 ประเภท คือ  
      2.1 การจ้างงานใหม่หลังเกษียณอายุ หมายถึง การที่นายจ้างรับลูกจ้างที่ครบ
เกษียณอายุเข้าท างานด้วยการตกลงท าสัญญาจ้างขึ นใหม่ โดยมีข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
เกี่ยวกับเงื่อนไขการจ้างงาน ซึ่งอาจเป็นการจ้างงานแบบเต็มเวลา (full time) หรือแบบไม่เต็มเวลา 
(part time) หรือเป็นการท างานแบบรับค่าจ้างตามสัดส่วนงาน (work sharing) และสวัสดิการต่างๆ 
       2.2 การต่ออายุสัญญา หมายถึง การที่นายจ้างให้ลูกจ้างท างานต่อเนื่องต่อจาก
ก าหนดเกษียณอายุ   
  การที่นายจ้างเสนอเงื่อนไขการจ้างงานต่อเนื่องที่สมเหตุสมผลตามสภาพของกิจการ 
แต่ลูกจ้างไม่ตกลงในเงื่อนไขดังว่า  กฎหมายไม่ถือว่าเป็นความผิดของนายจ้าง  นอกจากนี  กฎหมาย
ได้ขยายขอบข่ายการจ้างงานต่อเนื่อง โดยให้ลูกจ้างท างานต่อเนื่องกับนายจ้างรายเดิมในสถาน
ประกอบการที่บริษัทแม่ หรือบริษัทลูก หรือบริษัทที่มีข้อตกลงหรือหุ้นส่วนร่วมกัน โดยที่นายจ้างราย
เดิมกับนายจ้างรายใหม่จะต้องท าสัญญาข้อตกลงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  

3. ระบบประกันการจ้างงานของผู้สูงอายุ ได้ก าหนดให้ขยายช่วงอายุให้แรงงานที่มี
อายุเกิน 65 ปี จะต้องเข้าเป็นผู้ประกันตนประเภทผู้ประกันตนสูงอายุ ซึ่งมีคุณสมบัติที่ก าหนดคือ 

    3.1 มีอายุ 65 ปีขึ นไป และท างานอยู่ในสถานประกอบการที่อยู่ในระบบประกัน
การจ้างงานตั งแต่หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 

    3.2 ลูกจ้างมีชั่วโมงท างานไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ไม่รวมชั่วโมงท างาน
ล่วงเวลา) และมีก าหนดระยะเวลาจ้างงานไม่น้อยกว่า 31 วันขึ นไป 

นอกจากนั น รัฐบาลประเทศญี่ปุ่นได้จัดตั งหน่วยงานในการขับเคลื่อนนโยบาย และ
ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ รวมทั งจัดหางานให้ผู้สูงอายุ  ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี  

-  ส านักงานประกันการจา้งงาน Public Employment Security Offices (PESOs) 
ให้บริการจัดหางาน ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือการหางานให้ผู้สูงอายุ 

-  ธนาคารสมอง Talent Banks เป็นหน่วยงานสนับสนุน PESOs ให้บริการจัดหา
งานแก่ผู้ท างานอายุ 40 ปีขึ นไป ที่เคยด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  ช่างทางเทคนิค และผู้ทรงคุณวุฒิ 

-  ศูนย์ประกันการจ้างงาน Industry Employment Security Centerเป็นองค์กร
สวัสดิการของรัฐ ให้บริการจัดหางานแก่คนงานวัยกลางคนถึงวัยสูงอายุ  รวมถึงให้บริการจัดหางานใน
ต่างประเทศด้วย 
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-  พลาซ่าแลกเปลี่ยนงาน Career Exchange Plaza คนงานหรือกรรมกรวัยกลางคน 
หรือวัยสูงอายุอาจสมัครเป็นสมาชิกของพลาซ่า เพ่ือร่วมในกิจกรรมหางาน พลาซ่าเป็นผู้จัดสัมมนาให้
ข่าวสารข้อมูลด้านตลาดแรงงานแก่สมาชิก เปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดย ให้ 
บริการร่วมกับธนาคารสมอง 

-  ศูนย์การใช้ทักษะด้านอาชีพของผู้สูงอายุ Older Persons Vocational Experience 
Utilization Center เป็นองค์กรสวัสดิการ ให้บริการจัดหางาน และจัดส่งคนงาน โดยเฉพาะคนงาน
สูงอายุตั งแต่ 60 ปีขึ นไปให้นายจ้าง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

-  ศูนย์ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ Elderly Employment Support Center 
จัดตั งขึ นเพ่ือท าหน้าที่ให้ PESOs ตั งอยู่ทุกมณฑล จัดสัมมนาและให้ความช่วยเหลือการวางแผนชีวิต
การท างานให้แก่แรงงานสูงอาย ุ

-  Hello Work73  เป็นหน่วยงานของรัฐบาล ท าหน้าที่จัดหางานและให้ค าปรึกษา
ด้านอาชีพแก่ผู้สูงอายุอย่างละเอียด ซึ่งมีแผนกส่งเสริมการท างานตลอดชีพ เป็นผู้คอยให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้สูงอายุตั งแต่ 65 ปีขึ นไปในการสมัครงานใหม่  ซึ่งได้
จัดให้มีแผนกดังกล่าวตามส านักงาน Hello Work ใหญ่ๆ ทั่วประเทศ 80 แห่งในปี 2016 ในการท า
หน้าที่เป็นผู้จัดหางานและด าเนินมาตรการกระตุ้นการจ้างงานนั น ยังรวมถึงการให้ความช่วยเหลือ
และชี แนะแนวทางแก่ผู้ประกอบการควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ  จึงมีหน้าที่เป็นเสมือนแกนกลางใน
การเป็นตาข่ายรองรับ (safety net) ด้านการจ้างงาน  โดยมีส านักงานจ านวน 544 แห่ง เป็น
ส านักงานถาวร  436 แห่ง ส านักงานชั่วคราว  95 แห่ง และส านักงานย่อย  13 แห่ง  (2016)  
โครงสร้างบุคลากรพนักงานจ านวน 10,666 คน เป็นผู้ให้ค าปรึกษาจ านวน 15,697 คน มีงานภายใต้
ความรับผิดชอบ คือ 

1. จัดหางาน และให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ ท าการจัดหางานโดยการรวบรวมประกาศ
รับสมัครงาน และให้ความช่วยเหลือในการหางานใหม่ เป็นต้น 

2. ประกันการว่างงาน โดยจัดการเรื่องประกันการว่างงานออกใบรับรองการว่างงาน 
และจ่ายเงินชดเชย เป็นต้น 

3. มาตรการกระตุ้นการจ้างงาน ให้ค าชี แนะด้านการจ้างงานผู้สูงอายุ และผู้พิการ
แก่บริษัทจัดสรรเงินอุดหนุน เป็นต้น 

-  ศูนย์ทรัพยากรมนุษย์ผู้สูงวัย (Silver Human Resources Center)74 คือหน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่ให้โอกาสในการท างานให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสงค์จะท างานชั่วคราว ระยะสั น หรืองานเบาๆ  

                                           
73 สมรักษ์ รักษาทรัพย์ กาญจนี กังวานพรศิริ  และนงนุช อินทรวิเศษ. 
74 สมรักษ์ รักษาทรัพย์ กาญจนี กังวานพรศิริ  และนงนุช อินทรวิเศษ. 
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ศูนย์จะท าหน้าที่จัดหาแรงงาน โดยศูนย์ฯ ส่งสมาชิกไปปฏิบัติงานตามสถานที่ที่ลูกค้าก าหนดมา และ
จัดหางาน ซึ่งลูกค้าจะท าสัญญาจ้างงานกับสมาชิกท่ีศูนย์แนะน า และศูนย์จะจัดหาแรงงานส าหรับท า
ความสะอาด ถอนหญ้า ดูแลจุดจอดจักรยาน ดูแลสวนสาธารณะ จ่าหน้าไปรษณีย์ ตัดแต่งต้นไม้ ติด
กระดาษบานประตูเลื่อน ช่วยท างานบ้าน น าเที่ยว ให้กับสถานพักฟ้ืน สถานเลี ยงเด็ก ซูเปอร์มาร์เก็ต 
โรงแรม ร้านอาหาร  บริษัทผู้ผลิต เป็นต้น เป็นการสนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น 
ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในธุรกิจ และช่วยสนับสนุนผู้ที่ยังมีความสามารถในการท างาน  
ช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และสร้างความม่ันคงในชีวิต 

กฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุ่น มีดังนี  
พระราชบัญญัติการจ้างงานผู้สูงอายุ (Law Concerning Stabilization of  

Employment of Older Person. 1971)   
รัฐได้ตรากฎหมายว่าด้วยการจ้างงานผู้สูงอายุขึ นในปี 1971 หรือ พ.ศ. 2514 และ

ได้แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างมาตรการโดยรวมใน
อันที่จะรักษาและส่งเสริมความมั่นคงในการจ้างงานและสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ  โดยขยายอายุ
เกษียณและน าระบบการจ้างงานต่อเนื่องมาใช้ในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีเสถียรภาพในการมีงานท า 
ซึ่งรัฐบาล ได้ก าหนดให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจ้างงานผู้สูงอายุเป็นนโยบายพื นฐานของรัฐบาล  
โดยจะพิจารณาถึงทิศทางของสังคมในการจ้างงานผู้สูงอายุ และก าหนดมาตรการส่งเสริมความมั่นคง
ในการจ้างงาน  เช่น ขยายอายุเกษียณผู้สูงอายุ ให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุต่อไป  หรือจ้างงานผู้สูงอายุ
ให้ท างาน โดยก าหนดให้นายจ้างรับผู้สูงอายุเข้าท างานใหม่  (Re-employment)  และด าเนิน
มาตรการต่างๆ เพ่ือสร้างโอกาสในการท างานส าหรับผู้เกษียณอายุและผู้สูงอายุที่ลาออกจากงาน  
เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงในการท างาน  โดยจัดสวัสดิการต่างๆ เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งในมาตรา 2 ของกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ก าหนดว่า แรงงานผู้สูงอายุและวัย
อ่ืน หมายถึง คนที่อยู่ในวัยกลางคนและมีอายุมากกว่ารัฐมนตรีกระทรวงสุขภาพ แรงงานและ
สวัสดิการสังคมก าหนด  ซึ่งหมายถึงคนที่มีอายุ 55 ปีขึ นไป75  และมาตรา 9 ข้อ 2 ก าหนดให้
ผู้ประกอบการที่ก าหนดเกณฑ์ในการจ ากัดผู้ที่เข้าข่ายส าหรับระบบการจ้างงานต่อเนื่องตามกฎหมาย
ผู้สูงอายุฉบับก่อนแก้ไข จะต้องด าเนินมาตรการชั่วคราวระยะเวลา 12 ปี โดยสามารถใช้เกณฑ์นั นได้
กับพนักงานที่มีอายุครบก าหนดที่จะเริ่มรับเงินบ านาญชราภาพส าหรับลูกจ้าง76 

                                           
75 อ ร ร ถ พ ร  บั ว พิ ม พ์ , “ก า ร คุ้ ม ค ร อ งแ ร ง ง า น ผู้ สู ง อ า ยุ ”  (ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์ , 2 5 5 2 ) , 
http://digi.library.tu.ac.th/thesis/la/1380/. 
76 โยชิฮิโระ ยามาชิตะ, “สภาวการณ์ปัจจุบันของการจ้างงานผู้สูงอายุและมาตรการของรัฐ” (2559). 
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กฎหมายว่าด้วยการจ้างงานผู้สูงอายุ ได้สร้างมาตรการให้ผู้ประกอบการต้องจ้างงาน
หลังจากลูกจ้างมีอายุ 60 ปี  แต่ในกฎหมายไม่ได้ก าหนดเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมงท างานส าหรับผู้สูงอายุ  
ดังนั นการท างานของผู้สูงอายุภายหลังเกษียณ จึงมีความเป็นไปได้ที่สถานประกอบการเดิมจ้างงาน
ต่อเนื่อง แต่ต้องท างานภายใต้สภาพการจ้างใหม่ที่มักจะต่ ากว่าเดิม  ซึ่งเป็นการตกลงท างานตามกฎ
ข้อบังคับการท างานของสถานประกอบการ โดยการท าสัญญาจ้างงานฉบับใหม่ที่มีก าหนดระยะเวลา
การจ้าง อัตราค่าจ้าง  ลักษณะของงาน  รูปแบบการจ้างงาน  และข้อก าหนดการท างานอ่ืน ให้มี
ความแตกต่างไปจากที่ลูกจ้างเคยได้รับระหว่างการท างานก่อนเกษียณอายุ 

รัฐบาลประเทศญี่ปุ่นได้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานท าภายใต้แผนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทุกภาคส่วนแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan’s Plan for Dynamic Engagement of All 
Citizens) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2016 ในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานท า
นั น ได้ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับการจ้างงานใหม่หลังจากอายุ 65 ปี เป็นผู้อยู่ในความคุ้มครองของประกัน
การว่างงาน และได้แก้ไขกฎหมายเมื่อวันที่  29 มีนาคม 2016 โดยอนุญาตให้ผู้ได้รับความช่วยเหลือ
จาก ศูนย์ทรัพยากรมนุษย์ผู้สูงวัย (Silver Human Resources Center) ในการจัดหางานหรือจัดส่ง
แรงงาน เพ่ือไปท างานประเภทที่ก าหนดไว้ จ านวนสูงสุด 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในหมู่บ้าน ต าบล และ
อ าเภอต่างๆ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นงานที่ท าประมาณ 10 วันต่อเดือน หรือไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์  โดยรัฐบาลคาดหวังว่าจะช่วยส่งเสริมการรักษาโอกาสในการท างานของผู้สูงอายุ และไม่เป็น
การกดดันภาคธุรกิจหรือส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานคนอ่ืน  จึงก าหนดมาตรการพิเศษส าหรับงานที่
ก าหนดไว้ดังกล่าว โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ิมจ านวนชั่วโมงท างานในงานที่ได้รับการจัดหาหรือ
จัดส่งแรงงานเป็นสูงสุดไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยเริ่มบังคับใช้ตั งแต่เดือนเมษายน 2016 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีนโยบายส่งเสริมการท างานส าหรับผู้สูงอายุ77 ดังนี  
1. การยุติอายุเกษียณด้วยการบัญญัติกฎหมายการเลือกปฏิบัติด้านอายุ (the Age 

Discrimination Act) โดยอนุญาตให้ลูกจ้างท างานในช่วงปลายของชีวิต ห้ามก าหนดอายุเกษียณใน
ทุกอาชีพ ยกเว้นอาชีพที่ต้องค านึงถึงเรื่องความปลอดภัย เช่น อาชีพนักบิน พนักงานดับเพลิง เป็นต้น 

2. การแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม (the Social Security Act) ได้ขยายอายุ
ที่จะรับผลประโยชน์เต็มจ านวนจากอายุ 65 ปีเป็น 67 ปี  

3. ได้ขยายอายุการรับเงินสงเคราะห์สวัสดิการเต็มจ านวนจนถึงอายุ 67 ปี 

                                           
77 สมรักษ์ รักษาทรัพย์ กาญจนี กังวานพรศิริ  และนงนุช อินทรวิเศษ , รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
โครงกำรศึกษำอำชีพและโอกำสที่จะได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมสอดคล้องกับผู้สูงอำยุ, ปี 2553 
(กรุงเทพมหานคร: คณะบุคคลก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส, ม.ป.ป.). 
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สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ให้ความสนใจและพยายามช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ได้รับ
การจ้างงาน และให้ความส าคัญเรื่องการเลือกปฏิบัติด้านอายุเกี่ยวกับการจ้างงาน จึงได้ก าหนด
กฎหมายหรือมาตรการเกี่ยวกับการจ้างงานผู้สูงอายุ ซึ่งปี ค.ศ. 1956 คณะกรรมการบริการพลเรือน
(The U.S. Civil Service Commission) ได้ยกเลิกอายุขั นสูงในการจ้างงานของลูกจ้างสหพันธรัฐ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาแรงงานและการฝึกอบรม 1962 (The Manpower Development 
and training Act 1962)  ซึ่งมีส่วนหนึ่งบัญญัติการให้ความช่วยเหลือแรงงานสูงอายุโดยการน ามา
ฝึกอบรมใหม่  แม้ในเนื อหาสาระของกฎหมายจะไม่เกี่ยวกับการจ้างงานผู้สูงอายุโดยตรง  แต่เป็นที่มา
ของการพิจารณาเก่ียวกับการจ้างงานแรงงานสูงอายุ78 

กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัติทางอายุในการจ้างงานได้บัญญัติความหมายของ
แรงงานสูงอายุว่าหมายถึง ลูกจ้างชาย ลูกจ้างหญิง หรือผู้สมัครงานที่มีอายุอย่างน้อย 40 ปี 79 ใน
สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั งแต่ 20 คนขึ นไป80 

                                           
78 อ ร ร ถ พ ร  บั ว พิ ม พ์ , “ก า ร คุ้ ม ค ร อ งแ ร ง ง า น ผู้ สู ง อ า ยุ ”  (ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์ , 2 5 5 2 ) , 
http://digi.library.tu.ac.th/thesis/la/1380/. 
79 “Age Discrimination in Employment Act of 1967  Sec. 631. Age limits (a) Individuals 
at least 40 years of age The prohibitions in this chapter shall be limited to individuals 
who are at least 40 years of age.  (b) Employees or applicants for employment in 
Federal Government In the case of any personnel action affecting employees or 
applicants for employment which is subject to the provisions of section 633a of this 
title, the prohibitions established in section 633a of this title shall be limited to 
individuals who are at least 40 years of age. (c) Bona fide executives or high 
policymakers.    
80 “Age Discrimination in Employment Act of 1967 Sec.630 (b). Definitions For the 
purposes of this chapter- (b) The term ‘employer’ means a person engaged in an 
industry affecting commerce who has twenty or more employees for each working 
day in each of twenty or more calendar weeks in the current or preceding calendar 
year: Provided, That prior to June 30, 1968, employers having fewer than fifty 
employees shall not be considered employers. The term also means (1) any agent of 
such a person, and (2) a State or political subdivision of a State and any agency or 
instrumentality of a State or a political subdivision of a State, and any interstate 
agency, but such term does not include the United States, or a corporation wholly 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานผู้สูงอายุในประเทศสหรัฐอเมริกามีดังนี  
1.  กฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ (The Older Americans Act of 1965) เป็นกฎหมาย

ที่มีมาตรการในการปรับปรุงโครงการที่ให้ความช่วยเหลือส าหรับผู้สูงอายุ   
2.  กฎหมายด้อยความสามารถของคนอเมริกัน (American with Disability Act 

of 1990) 81 
กฎหมายฉบับนี ประกาศใช้เมื่อปี ค.ศ. 1990 แม้ไม่ได้มุ่งเน้นที่แรงงานสูงอายุก็ตาม 

แต่ค าว่า “ด้อยความสามารถ (disability)” มีความหมายเชื่อมโยงกับผู้สูงอายุ เช่น การตีความผู้ที่มี
ปัญหาเรื่องสุขภาพ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ นในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจึงเป็นบุคคลที่จัดอยู่ในประเภท
ด้อยความสามารถ บุคคลด้อยความสามารถตามกฎหมายฉบับนี มีลักษณะ 3 ประการ 

ประการแรก  เป็นบุคคลที่มีข้อบกพร่องด้านร่างกายหรือจิตใจ ซึ่งมีผลให้เป็น
ข้อจ ากัดบางประการหรือหลายประการในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

ประการที่สอง  เป็นบุคคลที่มีประวัติในข้อบกพร่องดังกล่าว 
ประการสุดท้าย  เป็นบุคคลที่พิจารณาว่ามีข้อบกพร่องดังกล่าว 
สาระส าคัญของกฎหมายฉบับนี คือ ห้ามนายจ้างในภาครัฐและภาคเอกชน องค์กร

จัดหางาน และสหภาพแรงงาน เลือกปฏิบัติต่อผู้ด้อยความสามารถในเรื่องการจ้างงาน  การไล่ออก  
การเลื่อนต าแหน่ง และการก าหนดค่าจ้าง รวมทั งก าหนดให้นายจ้างต้องจัดสิ่งเอื ออ านวยความสะดวก
ส าหรับลูกจ้างประเภทด้อยความสามารถในระดับที่มีความเหมาะสม  และการตรวจสุขภาพนายจ้าง
ไม่สามารถสอบถามถึงลักษณะและความรุนแรงของความด้อยสามารถของลูกจ้างได้  แต่ถามเกี่ยวกับ
ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ การขอใบตรวจร่างกายกระท าได้ แต่ต้องใช้กับลูกจ้างทุกคน 
โดยข้อก าหนดในการตรวจร่างกายจะต้องเชื่อมโยงกับงานที่ท า หรือตามที่ระบุส าหรับต าแหน่งงาน
เท่านั น  แต่ลูกจ้างที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด หรือด้อยความสามารถอันเนื่องจากยาเสพติด 
และการตรวจหาสารเสพติด จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายฉบับนี  

3. กฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติด้านอายุในการจ้างงาน (The Age Discrimination 
in Employment Act) 

วัตถุประสงค์ในการบัญญัติกฎหมายฉบับนี เพ่ือ ต้องการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ 
ให้นายจ้างพิจารณารับลูกจ้างโดยค านึงถึงความสามารถของผู้สมัครงานสูงอายุ มากกว่าจะค านึงถึง

                                                                                                                         
owned by the Government of the United States.”, Sec.630 (b) Age Discrimination in 
Employment Act of 1967 § (ม.ป.ป.). 
81 อ ร ร ถ พ ร  บั ว พิ ม พ์ , “ก า ร คุ้ ม ค ร อ งแ ร ง ง า น ผู้ สู ง อ า ยุ ”  (ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์ , 2 5 5 2 ) , 
http://digi.library.tu.ac.th/thesis/la/1380/. 
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อายุของลูกจ้าง มิให้นายจ้าง องค์กรแรงงาน และส านักงานจัดหางาน กระท าตามอ าเภอใจในการจ้าง
งานโดยเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยเหตุแห่งอายุ ให้กฎหมายฉบับนี เป็นเครื่องมือช่วยเหลือนายจ้างและ
ลูกจ้างให้ตกลงปัญหาที่เกิดจากอายุในการจ้างแรงงาน ซึ่งสาระส าคัญของกฎหมายฉบับนี คือ การห้าม
เลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีอายุระหว่าง 40-65 ปี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไข สภาพการจ้างงาน 
หรือสิทธิด้านการจ้างงาน รวมถึงการจ้าง การให้ออก การเลื่อนล าดับ การให้เงินชดเชย การมอบงาน
ให้ท า การฝึกอบรม หรือให้ผลประโยชน์ใดๆ กฎหมายนี บังคับใช้กับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง
ตั งแต่ 20 คนขึ นไป ทั งรัฐบาลระดับท้องถิ่น มลรัฐ และรัฐบาลกลาง ซึ่งกฎหมายฉบับนี ได้มีการแก้ไข
หลายครั ง ที่ส าคัญในปี ค.ศ.1978 ได้ขยายอายุจาก 40 – 65 ปี เป็น 40 – 75 ปี พร้อมทั งยกเลิกการ
ก าหนดเกษียณอายุส าหรับลูกจ้างของรัฐบาลกลาง และในปี ค.ศ.1986 แก้ไขโดยยกเลิกเพดานขั นสูง
ของอายุ ซึ่งเป็นการห้ามก าหนดอายุเกษียณทุกอาชีพ ยกเว้นอาชีพที่ค านึงถึงเรื่องความปลอดภัย เช่น 
อาชีพนักบิน พนักงานดับเพลิง เป็นต้น 

4. พระราชบัญญัติการคุ้มครองผลประโยชน์ของคนท างานสูงอายุ (Older Workers 
Benefit Protection Act 1990 หรือ OWBPA)  พระราชบัญญัติฉบับนี ได้แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายห้าม
เลือกปฏิบัติด้านอายุในการจ้างงาน  โดยบัญญัติเพ่ิมเติมในเรื่องการห้ามนายจ้างเลือกปฏิบัติด้านอายุ
ด้วยการปฏิเสธรับผู้สูงอายุเข้าท างาน เพราะเหตุที่นายจ้างต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ของลูกจ้าง
เพ่ิมขึ น ซึ่งการเลือกปฏิบัติดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างสูงอายุ เช่น สภาพการจ้าง 
หรือสิทธิพิเศษในการจ้าง ค่าชดเชย และผลประโยชน์อ่ืน การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ือคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของลูกจ้างที่ตั งอยู่บนหลักการที่ว่า ผลประโยชน์ของลูกจ้างทุกคนต้องเสมอภาคกัน 

5. Trade Adjustment Assistance :TAA82 
TAA เป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือแรงงานที่สูญเสียงานอันเนื่องมาจากการแย่ง

ตลาดของสินค้าน าเข้า หรือเกิดจากการที่ผู้ประกอบการต้องย้ายถิ่นฐานการผลิตไปต่างประเทศ 
นอกจากการให้บริการทางด้านการจ้างงานแล้วยังช่วยเหลือเรื่องรายได้ โดยให้เงินช่วยเหลือที่เรียกว่า 
trade readjustment allowancesและเงินช่วยเหลือด้านอ่ืนส าหรับการหางาน แรงงานที่ได้รับ
ผลกระทบหรือกลุ่มแรงงาน หรือตัวแทน สามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อกระทรวงแรงงาน 

6. Alternative Trade Adjustment Program for older workers83 

                                           
82 สมรักษ์ รักษาทรัพย์, ถวิล นิลใบและนงนุช อินทรวิเศษ , รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรน ำร่อง
ศึกษำควำมเหมำะสมในกำรท ำงำนของแรงงำนหลังเกษียณอำยุ , ปี 2551 (กรุงเทพมหานคร: บางชัน
การพิมพ์, 2551) หน้า 89. 
83 สมรักษ์ รักษาทรัพย์, ถวิล นิลใบและนงนุช อินทรวิเศษ. 
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มาตรการนี ประกาศใช้เมื่อเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ.2003  เพ่ือเสริมมาตรการ TAA 
กล่าวคือ แรงงานที่มีสิทธิตามมาตรการ TAA สามารถเลือกใช้สิทธิตามมาตรการนี  โดยจะได้รับเงิน
ช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนการท างานร้อยละ 50 ของผลต่างระหว่างเงินเดือนใหม่และเงินเดือนเก่า 
สูงสุดไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นเวลา 2 ปี ซึ่งแรงงานที่จะได้รับเงินอุดหนุนนอกจากต้องมี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดใน TAA แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี  

    1)  แรงงานต้องมีอายุมากกว่า 50 ปีขึ นไป 
    2)  แรงงานต้องได้รับการจ้างงานใหม่ โดยได้งานเต็มเวลาภายใน 26 สัปดาห์ 

นับจากถูกเลิกจ้างจากที่เดิม (separation) 
    3)  แรงงานต้องมีรายได้เกิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ส าหรับงานใหม่ 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายส่งเสริมให้ผู้สูงอายุท างาน ดังต่อไปนี  
1.  กฎหมายผู้สูงอายุคนอเมริกัน (Older Americans Act of 1965)84 
กฎหมายฉบับนี เกิดขึ นเมื่อปี ค.ศ. 1965 และได้แก้ไขครั งล่าสุดเมื่อปี ค.ศ. 2006  

อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชน (Department of Health and 
Human Services) โดยได้จัดตั งหน่วยงานเฉพาะดูแลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายชื่อ U.S. 
Administration on Aging ท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานดูแลผู้สูงอายุระดับมลรัฐและท้องถิ่น 
รวมทั งหน่วยงานอาสาสมัครเอกชน กฎหมายฉบับนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุ
เรื่องสุขภาพ ที่อยู่อาศัย คุ้มครองผู้สูงอายุจากการถูกเอาเปรียบหรือถูกเลือกปฏิบัติ สนับสนุนส่งเสริม
เรื่องรายได้ สุขภาพ ที่อยู่อาศัย และช่วยเหลือผู้สูงอายุในการท างาน การเข้าถึงแหล่งงาน โดยได้มอบ
อ านาจให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการแทน ที่ส าคัญได้แก่ โปรแกรมชุมชนบริการช่วยเหลือเรื่องงาน
ผู้สูงอายุ (SCSEP) 

2. กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัติทางอายุในการจ้างงาน (The Age Discrimination 
in Employment Act of 1967) 

กฎหมายฉบับนี อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงแรงงาน ซึ่งได้มอบหมายให้
คณะกรรมการเพ่ือความเท่าเทียมทางโอกาสในการจ้างงาน (The Equal Employment Opportunity 
Commission หรือ EEOC) เป็นตัวแทนการบังคับใช้กฎหมายนี  และ EEOC เป็นหน่วยงานที่ตั งขึ น
ตาม The Civil Rights Act of 1964  ซึ่งหน้าที่หลักของ EEOC  คือ สร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ น
อย่างเหมาะสมต่อลูกจ้างทุกคนในการจ้างงาน  โดยการก าหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบในการ

                                           
84 อรรถพร บัวพิมพ์, “การคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุ” (ธรรมศาสตร์, 2552), หน้า 88 
http://digi.library.tu.ac.th/thesis/la/1380/. 
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ออกกฎหมายเกี่ยวกับความเสมอภาคในการท างานทั งหมด  และยังท าหน้าที่ไต่สวน ไกล่เกลี่ย เพ่ือ
ระงับข้อพิพาทที่เกิดจากการเรียกร้องข้อพิพาทที่เกี่ยวกับความเท่าเทียมในการท างาน รวมทั งเป็น
ตัวแทนการด าเนินคดีในศาล Emloyment Tribunal แทนบุคคลที่ได้รับความเสียหายตามกฎหมาย
ฉบับนี    

3. โปรแกรมชุมชนบริการช่วยเหลือเรื่องงานผู้สูงอายุ (Senior Community 
Service Employment Program : SCSEP)85 

SCSEP ได้รับเงินสนับสนุนการด าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุชาวอเมริกัน 
(Older Americans Act: OAA)  โดยอยู่ภายใต้การดูแลและบริหารจัดการของกระทรวงแรงงาน 
(Department of Labor) ปัจจุบันเป็นโปรแกรมด้านการจ้างงานของรัฐบาลกลาง ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่
แรงงานสูงอายุ โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ต่ าที่มีอายุ 55 ปีขึ นไป และมีโอกาสน้อยในการท างาน 
ในการช่วยเหลือกลุ่มคนที่ท างานได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ เป็นงานในหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร
ที่ไม่แสวงหาก าไร และช่วยหางานปกติทั่วไป คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือต้องมีอายุ 55 
ปีขึ นไป มีรายได้ไม่เกินร้อยละ 125 ของระดับรายได้ที่ก าหนดที่เส้นความยากจน (poverty line or 
level) ซึ่งโปรแกรมนี ให้ความส าคัญแก่บุคคลที่มีอายุตั งแต่ 60 ปีขึ นไปก่อนเป็นล าดับแรก 

4.  Workforce Investment Act86 
กฎหมายฉบับนี มีขึ นเมื่อปี ค.ศ. 2000 มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือแรงงานสูงอายุ 

ให้มีงานท า  โดยมีโปรแกรมช่วยเหลือเรื่องการหางาน  ให้เงินสนับสนุนในการฝึกอบรมแรงงาน เพ่ือ
เตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน เช่น ให้ความช่วยเหลือ SCSEP ในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ การ
สัมภาษณ์งาน หรือเขียนประวัติสมัครงาน (resumes)  เป็นต้น 

 

2.5 ผลกระทบจากการจ้างแรงงานสูงอาย ุ

การจ้างแรงงานสูงอายุสามารถพิจารณาข้อดี และข้อเสีย โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของ
ผู้เกี่ยวข้องในการจ้างงานได้ดังนี  

2.5.1  ลูกจ้างสูงอายุ 
ข้อดี 
ประการแรก   สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุดีขึ น เนื่องจากมีรายได้ที่เกิด

จากการท างานด้วยตนเอง 

                                           
85 อรรถพร บัวพิมพ์. 
86 อรรถพร บัวพิมพ์. 
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ประการที่สอง   ไม่เป็นภาระแก่บุตรหลาน  
ประการที่สาม รู้สึกมีคุณค่า เกิดความเชื่อมั่นต่อตนเอง ด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี 
ประการที่สี่ สภาพร่างกายและสภาพทางจิตใจเข้มแข็ง ท าให้ไม่มีโรค 
ประการสุดท้าย ผู้สูงอายุมีโอกาสได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิต

เป็นประโยชน์แก่กลุ่มผู้ท างานวัยอื่น 
ข้อเสีย 
ประการแรก หากเป็นงานที่มีความรับผิดชอบสูง จะก่อให้เกิดความเครียดและสุขภาพ

เสื่อมลงอย่างรวดเร็ว 
ประการที่สอง ประสิทธิผลของแรงงานวัยสูงอายุอาจไม่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับคนท างาน

วัยหนุ่มสาว 
ประการที่สาม ขาดความทันสมัยในเรื่องเทคโนโลยี 
ประการที่สี่ ผู้สูงอายุใช้เวลาตัดสินใจนาน และความกล้าเสี่ยงต่ า 
ประการสุดท้าย งานที่ท าบางเวลาหรืองานชั่วคราวไม่มีความมั่นคง ท าให้เกิดความเครียด   
2.5.2  นายจ้าง 
ข้อดี 
ประการแรก   มีลูกจ้างที่มีประสบการณ์ ความรู้เฉพาะด้าน และความช านาญในงาน 
ประการที่สอง การจ้างงานแบบยืดหยุ่น จะช่วยประหยัดต้นทุนของนายจ้าง 
ประการที่สาม การจ้างงานบางเวลา หรือการจ้างงานแบบชั่วคราวที่มีลักษณะการท างาน

แบบกระจายงาน (work-sharing) และกระจายรายได้ (wage-sharing) จะส่งผลให้สัดส่วนของการมี
ส่วนร่วมในตลาดแรงงานสูงขึ น 

ประการที่สี่ ประสิทธิภาพภายในหน่วยธุรกิจจะเพ่ิมขึ นและความสามารถในการแข่งขัน
ภายในหน่วยงานเพิ่มมากขึ น 

ประการที่ห้า การจ้างงานที่ยืดหยุ่นจะเหมาะสมกับผู้สูงอายุ เนื่องจากมีความเหมาะสม
กับวิถีการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 

ประการสุดท้าย นายจ้างได้รับสิทธิลดการจ่ายภาษี จากนโยบายรัฐบาลที่ก าหนดให้มีการลด
ภาษีส าหรับนายจ้างที่จ้างแรงงานสูงอายุ 

ข้อเสีย 
ประการแรก มีความเสี่ยงที่ลูกจ้างมีโรคประจ าตัวจะไม่สามารถท างานให้ได้นาน 
ประการที่สอง ผู้สูงอายุขาดความทันสมัยในเรื่องเทคโนโลยี อาจเป็นทักษะที่เป็นอุปสรรค

ต่อการพัฒนางานใหม่ 
ประการที่สาม เพ่ิมค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการในเรื่องการฝึกอบรม และการดูแลสุขภาพ 
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ประการที่สี่ จะได้แรงงานที่มีทักษะทางเทคโนโลยีต่ า เนื่องจากลูกจ้างสูงอายุท างาน 
บางเวลา หรืองานชั่วคราวซึ่งเป็นการท าสัญญาจ้างงานที่มีระยะสั น อาจไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่อง
การฝึกอบรม 

2.5.3  สังคมและประเทศ 
ข้อดี 

 ประการแรก สัดส่วนประชากรวัยท างานมีความสมดุลมากขึ น 
ประการที่สอง ผู้สูงอายุไม่เป็นภาระต่อสังคมและรัฐบาล 
ประการที่สาม สัดส่วนของประชากรในการพ่ึงพิงที่รัฐต้องแบกภาระในการดูแลมีลดลง 
ประการที่สี่ ตลาดแรงงานมีแรงงานที่มีประสบการณ์และความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เพ่ิมขึ น 
ประการที่ห้า เพ่ิมรายได้ทางเศรษฐกิจต่อประเทศ 
ประการที่หก เป็นผลดีต่อกองทุนบ าเหน็จบ านาญ และเงินสงเคราะห์ที่มีจ านวนเพ่ิมขึ น

ตามระยะเวลาในการท างานของผู้สูงอายุ 
ประการที่เจ็ด การจ้างงานบางเวลา หรือการจ้างงานแบบชั่วคราวที่มีลักษณะการท างาน

แบบกระจายงาน (work-sharing) และกระจายรายได้ (wage-sharing) จะส่งผลให้สัดส่วนของการมี
ส่วนร่วมในตลาดแรงงานสูงขึ น เป็นการลดอัตราการว่างงานของแรงงานสูงอายุ 

ประการสุดท้าย ประสิทธิภาพของหน่วยธุรกิจจะเพ่ิมขึ นและความสามารถในการแข่งขัน
ของตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ น 

ข้อเสีย 
ประการแรก กฎหมายไม่ได้ก าหนดค่าจ้างส าหรับการท างานแบบชั่วคราวหรือการท างาน

แบบบางเวลา นายจ้างอาจถือโอกาสจ่ายค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงด้วยอัตราค่าจ้างขั นต่ า เป็นการเอา
เปรียบลูกจ้างสูงอายุซึ่งมีองค์ความรู้และมีประสบการณ์สูง 

ประการที่สอง เพ่ิมค่าใช้จ่ายให้แก่ภาครัฐในเรื่องการฝึกอบรม การดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภัยของลูกจ้างสูงอายุ 

ประการสุดท้าย การลดภาษีส าหรับนายจ้างที่จ้างแรงงานสูงอายุ ท าให้รัฐบาลสูญเสียรายได้
จากภาษีที่ควรจะได้รับ 

การจ้างงานผู้สูงอายุมีทั งข้อดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ ประโยชน์ต่อนายจ้างและ
แม้กระทั่งตัวลูกจ้างผู้สูงอายุเองด้วย แต่ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญยิ่งของผู้สูงอายุคือเรื่องสุขภาพ
ของผู้สูงอายุอันเนื่องมาจากความชราภาพที่เพ่ิมขึ นไปตามวัย อย่างไรก็ตามมีผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ยัง
สามารถท างานได้ จึงควรส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุมีโอกาสได้ท างาน โดยฝ่ายนายจ้างสามารถ
ก าหนดเวลาท างานให้มีความยืดหยุ่น ท าสัญญาจ้างงานบางเวลา ซึ่งจะเหมาะสมกับวิถีชีวิตของ



 
 

68 

ผู้สูงอายุ และก าหนดสภาพแวดล้อมสถานที่ท างานให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ  
และฝ่ายรัฐบาลควรให้การส่งเสริมโดยก าหนดนโยบายเพ่ือให้นายจ้างเพ่ิมจ านวนการจ้างแรงงาน
สูงอายุ และในขณะเดียวกันต้องก าหนดมาตรการส าหรับให้ความคุ้มครองการท างานส าหรับลูกจ้าง
สูงอายุไว้เป็นการเฉพาะ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย และสุขภาพของผู้สูงอายุ ในเรื่อง 
ประเภทหรือลักษณะงาน จ านวนชั่วโมงการท างาน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เนื่องจาก
ผู้สูงอายุที่มีจ านวนสูงขึ นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง สังคมไทยอยู่ในสภาพสังคมสูงวัยอย่างเต็มตัว จึงมี
ความจ าเป็นต้องจ้างผู้สูงอายุท างาน เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และเป็นการรองรับปัญหา
สังคมสูงอายุที่จะมาถึงในอนาคตอันใกล้ 
 



บทท่ี 3 
 

การศึกษามาตรการทางกฎหมายคุ้มครองแรงงานสูงอายุ 
ในกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ 

 
จากการศึกษาเรื่องมาตรการในการคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุพบว่า มีบทกฎหมาย 

ระเบียบและข้อก าหนดต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องดังนี  
 

3.1 พันธกรณีภายใต้กฎระเบียบขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International 
Labour Organization)  

มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ( International Labour Standard) เป็น
ข้อก าหนดเกี่ยวกับมาตรฐานทางด้านแรงงาน ได้ถูกก าหนดขึ นโดยมีเจตนารมณ์เพ่ือคุ้มครองแรงงาน
ให้ได้รับความยุติธรรม และได้รับความเคารพในสิทธิด้านแรงงาน  ซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organization) เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานแรงงานระหว่าง
ประเทศให้ประเทศสมาชิกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือให้มาตรฐานแรงงานของประเทศสมาชิก
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมาตรฐานที่ก าหนดขึ นจะมีลักษณะทั งเชิงวิชาการ และมาตรฐานทาง
กฎหมาย โดยก าหนดในรูปแบบของอนุสัญญา (convention) และข้อแนะ (recommendation)87 
หากประเทศสมาชิกใดให้สัตยาบันจะมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนั น โดยตราเป็น
กฎหมายภายในประเทศ หรือปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาและข้อแนะที่
ให้สัตยาบัน ปัจจุบันอนุสัญญามีจ านวน 189 ฉบับ โดยมีอนุสัญญาที่เกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ในการจ้างแรงงานและอาชีพ เป็นอนุสัญญาฉบับที่ 100 และ 111 ซึ่งอนุสัญญาฉบับที่ 111 ว่าด้วย
การเลือกปฏิบัติ (Discrimination in Employment and Occupation 1958) นั น ประเทศไทยได้

                                           
87 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, คู่มือกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2541, พิมพ์ครั งที่ 1, ปี เมษายน 2552 (กรุงเทพมหานคร: บริษัท เรียงสาม กราฟฟิค ดีไซน์ 
จ ากัด, 2552)หน้า 16. 
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ให้สัตยาบันไว้เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 
256088 มีสาระส าคัญคือ เป็นอนุสัญญาเชิงส่งเสริมให้มีนโยบายและมาตรการระดับชาติเพ่ือป้องกัน
และขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ  

1) มุ่งส่งเสริมโอกาสและการปฏิบัติที่ทัดเทียมในการจ้างงานและการประกอบอาชีพ
ด้านการเข้าถึงบริการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

2) ส่งเสริมโอกาสและการปฏิบัติงานที่เข้าถึงการฝึกอบรมและการท างาน 
3) ความก้าวหน้าในอาชีพที่เป็นไปตามประสบการณ์ ความสามารถ 
4) ความมั่นคงในการท างาน 
5) ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับงานที่ท า 
6) สภาพการจ้างและสวัสดิการจากการท างาน  
โดยพิจารณาการเลือกปฏิบัติบนพื นฐานของเชื อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความคิดเห็น

ทางการเมือง รากเหง้า (National  Extraction) สถานภาพทางสังคม และฐานอ่ืนที่ประเทศให้
สัตยาบันก าหนดฐานเพ่ิมเติมโดยการปรึกษาหารือกับองค์การนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งจะส่งผลให้ความ
เท่าเทียมในโอกาสหรือการได้รับการปฏิบัติในการจ้างงานหรืออาชีพนั นหมดไปหรือด้อยลง โดยไม่
เกี่ยวกับสัญชาติ (คนต่างชาติ) 

อย่างไรก็ตาม ได้มีการก าหนดเหตุบางประการที่ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติในการ
จ้างงานหรือการประกอบอาชีพในการจ้างงานบางอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง หรืองานที่ต้อง
พิจารณาคุณสมบัติที่ติดตัวมาของลูกจ้างมากกว่าการให้ลูกจ้างมาเรียนรู้ในภายหลัง หรือการให้ความ
คุ้มครองแก่บุคคลบางประเภทที่เสียเปรียบทางสังคมเป็นพิเศษ ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติในการจ้าง
งานหรือการประกอบอาชีพ 

ในอนุสัญญาหมวดที่ 10 ว่าด้วยคนงานสูงอายุ (Older workers) มีหลักส าคัญคือ
เรื่อง ความเสมอภาคของลูกจ้างในการจ้างงาน ค านึงถึงว่า บุคคลทุกคนควรได้รับความเสมอภาคและ
โอกาสในการจ้างงาน ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับคนงานสูงอายุและสวัสดิภาพของคนงานสูงอายุ โดยมี
หลักการส าคัญที่จะป้องกันมิให้คนสูงอายุต้องถูกกลั่นแกล้งและไม่ได้รับความเป็นธรรม คนงานสูงอายุ
สามารถได้รับประโยชน์จากการมีงานท า การฝึกอาชีพ ความมั่นคงในการท างาน ค่าจ้าง สถานภาพใน
การท างาน และสวัสดิการต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการที่ช่วยให้คนงานสูงอายุสามารถท างาน
ต่อไปหลังจากเกษียณอายุ โดยก าหนดเป็นข้อแนะฉบับที่ 35 (Old-Age Insurance (Industry.etc) 
Convention 1933) และ(Old-Age Insurance (Agriculture) Convention 1933) ก าหนดเกี่ยวกับ

                                           
88 วาสนา แหลมดี, “รัฐไทยลงนามให้สัตยาบัน ILO ฉบับที่ 111”, voicelabour.org/ข่ำวแรงงำน,14 
มิถุนำยน 2017, ย่อหน้ำที่ 1, ม.ป.ป. 
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การประกันผู้สูงอายุในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม แบบบังคับให้ครอบคลุมทั งลูกจ้างที่ใช้
แรงงานและมิได้ใช้แรงงาน 

ข้อแนะที่ 162 (Older Workers Recommendation 1980) ให้แนวทางวิธีปฏิบัติ
ส าหรับคนงานสูงอายุในด้านความเท่าเทียมของอาชีพ การปฏิบัติ ค าแนะน าด้านบริการสังคมและ
สุขภาพ สามารถใช้ได้กับคนงานสูงอายุทั งในส่วนราชการและเอกชนที่ประสบปัญหาในการจ้างงาน
จากสาเหตุของการมีอายุมาก โดยมีหลักการส าคัญคือ ความเท่าเทียมกันของโอกาส และการไม่เลือก
ปฏิบัติในการจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ และก าหนดมาตรการในการท างานส าหรับคนงาน
สูงอายุ ดังนี  

คนงานสูงอายุเข้าถึงการแนะแนวอาชีพและการบรรจุต าแหน่งงาน 
คนงานสูงอายุเข้าถึงรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน ความปลอดภัยใน

การท างาน 
คนงานสูงอายุควรได้รับค่าตอบแทนเท่าเทียมกับแรงงานอ่ืนที่ท างานในลักษณะเดียวกัน 
มีมาตรการสวัสดิการสังคมและผลประโยชน์เกี่ยวกับสวัสดิการในการท างาน สภาพ

การจ้างงาน มาตรการด้านสุขภาพ ระบบควบคุมดูแลคนงานสูงอายุในเรื่องสุขภาพ และต าแหน่ง
หน้าที่ที่มีความเหมาะสม เพ่ือให้มีความปลอดภัยในการท างาน เช่น ลดจ านวนวันหรือสัปดาห์ในการ
ท างาน เพ่ิมวันหยุด หรือการท างานที่มีลักษณะยืดหยุ่น หรือมีการจ้างงานเป็นช่วงเวลา (Part-time 
employment)  โดยปรับลักษณะงานให้มีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ 

ส าหรับในเรื่องชั่วโมงการท างานของลูกจ้างสูงอายุนั น ปัจจุบันนี หลายประเทศได้น า
หลักการท างานบางช่วงเวลาเข้ามาใช้ในสถานประกอบการ ซึ่งอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการท างานบางช่วงเวลา (Part-time Work Fundamental Labour Standards)89 
ฉบับที่ 175 มีมติโดยที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเม่ือวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2537  
ซึ่งตระหนักถึงความส าคัญของการมีงานท าโดยเสรี ความมีประสิทธิภาพส าหรับคนงาน ความส าคัญ
ทางด้านเศรษฐกิจ และความจ าเป็นในนโยบายการมีงานท า จึงได้พิจารณาเรื่องบทบาทการท างาน
บางช่วงเวลา เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสการมีงานท าให้กับบุคคลที่ไม่สามารถท างานเต็มเวลาได้ โดยมี
สาระส าคัญดังนี  

1. ก าหนดให้คนท างานบางช่วงเวลา หมายถึง บุคคลผู้รับจ้างท างานที่มีชั่วโมงการ
ท างานน้อยกว่าจ านวนชั่วโมงท างานของคนงานเต็มเวลาที่เทียบเคียงได้ในงานลักษณะเดียวกัน 
(มาตรา 1) 

                                           
89 กุศล สุนทรธาดา และ ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, สภำพกำรท ำงำนและปัญหำในงำนบำงช่วงเวลำ, ปี 
2548 (กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ นติ งเฮาส์, ม.ป.ป.) หน้า 51-54. 
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2. คนงานบางช่วงเวลาได้รับความคุ้มครองเทียบเท่ากับคนงานเต็มเวลาในด้านการ
รวมตัว เจรจาต่อรอง สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน และการเลือกปฏิบัติในการจ้าง
งานและอาชีพ (มาตรา 4) 

3. คนงานบางช่วงเวลาได้รับเงื่อนไขเท่าเทียมกับคนงานเต็มเวลาในเรื่อง ความ
คุ้มครองการมีบุตร การเลิกจ้าง การหยุดพักผ่อนประจ าปี และวันหยุดตามประเพณีโดยได้รับค่าจ้าง 
รวมถึงการลาป่วย โดยให้การได้รับสิทธิด้านการเงินอาจก าหนดจากสัดส่วนของชั่วโมงการท างานหรือ
รายได้ (มาตรา 7) 

4. ก าหนดมาตรการให้สามารถเลือกการท างานบางช่วงเวลาได้โดยเสรี และมี
ประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงให้มีการทบทวนกฎหมายและ
ข้อบังคับที่กีดกัน ไม่ส่งเสริมหรือไม่ยอมรับการท างานบางช่วงเวลา และต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ
เกี่ยวกับนโยบายการจ้างงาน สิทธิพิเศษ และความจ าเป็นของกลุ่มแรงงานเฉพาะ เช่น ลูกจ้างสูงอายุ 
ลูกจ้างพิการ ลูกจ้างที่ก าลังศึกษาฝึกอบรม 

การศึกษาเรื่องมาตรการในการคุ้มครองแรงงานสูงอายุ จะท าการศึกษาเก่ียวกับเรื่อง 
ชั่วโมงท างาน ค่าตอบแทนการท างาน และประเภทงานของผู้สูงอายุ โดยเลือกศึกษาประเทศญี่ปุ่น
และประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

3.2 การศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองแรงงานสูงอายุของ
ประเทศไทยกับต่างประเทศ 

การศึกษาเรื่องมาตรการในการคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุนี   เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพการจ้าง สภาพการท างาน และสิทธิประโยชน์ของแรงงานสูงอายุในกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย โดยเน้นในเรื่องชั่วโมงท างาน ประเภทงาน และค่าตอบแทน
การท างาน  เพื่อก าหนดให้ความคุ้มครองแก่กลุ่มแรงงานสูงอายุ 

3.2.1 ค านิยามผู้สูงอายุ 
ค าจ ากัดความหรือข้อตกลงเกี่ยวกับค าว่า “ผู้สูงอายุ” โดยองค์การสหประชาชาติ 

ไม่ได้มีการก าหนดเกณฑ์อายุเริ่มต้นที่เป็นมาตรฐาน เพียงยอมรับโดยทั่วไปว่าหมายถึงบุคคล หรือกลุ่ม
ประชากรที่มีอายุตามปีปฏิทิน ตั งแต่ 60 ปีขึ นไป ซึ่งเป็นเกณฑ์อายุเริ่มต้นเกณฑ์เดียวกับค าแนะน า
ขององค์การอนามัยโลกที่ใช้ในการก าหนดช่วงอายุของผู้สูงอายุ และได้ให้ความหมายของ “คนงาน
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สูงอายุ” ไว้ในข้อแนะที่ 162 ค.ศ. 1980 (Older Workers Recommendation 1980)  ว่าหมายถึง 
คนท างานที่มีอายุก่อนการเกิดสิทธิรับบ านาญเกษียณอายุ ปกติมีอายุ 55-64 ปี90  

กฎหมายว่าด้วยการจ้างงานผู้สูงอายุปี 1971 (Law Concerning Stabilization of 
Employment of Older Person. 1971) ของประเทศญี่ปุ่นได้ก าหนดความหมายของแรงงาน
ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่อยู่ในวัยกลางคน และผู้ที่มีอายุมากกว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงสุขภาพแรงงานและ
สวัสดิการสังคมก าหนด คือคนที่มีอายุ 55 ปีขึ นไป91 

กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัติทางอายุในการจ้างงานของประเทศสหรัฐอเมริกาได้
บัญญัติความหมายของแรงงานสูงอายุว่า หมายถึง ลูกจ้างชาย ลูกจ้างหญิง หรือผู้สมัครงานที่มีอายุ
อย่างน้อย 40 ปี92 

                                           
90 อรรถพร บัวพิมพ์, “การคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุ”, 2552. 
91 “Law Concerning Stabilization of Employment of Older Person. 1971, ม าต รา  2”, 
Law Concerning Stabilization of Employment of Older Person. 1971 § (ม.ป.ป.). 
92 Age Discrimination in Employment Act of 1967  Sec. 631. Age limits (a) Individuals 
at least 40 years of age The prohibitions in this chapter shall be limited to individuals 
who are at least 40 years of age.  (b) Employees or applicants for employment in 
Federal Government In the case of any personnel action affecting employees or 
applicants for employment which is subject to the provisions of section 633a of this 
title, the prohibitions established in section 633a of this title shall be limited to 
individuals who are at least 40 years of age. (c) Bona fide executives or high 
policymakers.   Age Discrimination in Employment Act of 1967 Sec.630 (b). Definitions 
For the purposes of this chapter- (b) The term “employer” means a person engaged 
in an industry affecting commerce who has twenty or more employees for each 
working day in each of twenty or more calendar weeks in the current or preceding 
calendar year: Provided, That prior to June 30, 1968, employers having fewer than 
fifty employees shall not be considered employers. The term also means (1) any 
agent of such a person, and (2) a State or political subdivision of a State and any 
agency or instrumentality of a State or a political subdivision of a State, and any 
interstate agency, but such term does not include the United States, or a corporation 
wholly owned by the Government of the United States. 
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ค าว่า “ผู้สูงอายุ” คนโดยทั่วไปมีความเข้าใจว่าหมายถึงคนที่มีอายุ 60 ปีขึ นไป ซึ่ง
เป็นความเชื่อที่ฝังลึกอยู่ในสังคมไทย อาจจะมาจากความที่คนไทยเชื่อว่าอายุครบ 5 รอบปีนักษัตรคือ 
60 ปี เป็นเส้นแบ่งส าคัญส าหรับคนจะผ่านเข้าสู่วัยชรา สอดคล้องกับประเพณีจีนที่ถือว่าอายุ 60 ปี
หรือ 5 รอบปี นั กษั ตรเป็ นวาระส าคัญของชี วิ ตที่ เรี ยกว่ า “แซยิด”93 ในพจนานุ กรมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของ “วัยชรา” ว่า “วัยที่ต่อจากวัยกลางคน อายุเกิน 
60 ปี” ซึ่งประเทศไทยในอดีตตั งแต่สมัยอยุธยา แม้จะไม่มีการก าหนดนิยามผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการ 
แต่อนุมานได้ว่าหมายถึงผู้มีอายุ 60 ปีขึ นไปเช่นกัน กล่าวคือระบบมูลนาย เป็นระบบที่มีไพร่ส าหรับ
พระมหากษัตริย์หรือขุนนางใช้เป็นก าลังแรงงานในการสงคราม หรือท างานต่างๆ เช่น การท า
เกษตรกรรม และการก่อสร้าง ซึ่งก าหนดให้ผู้ชายสิ นสุดการเป็นไพร่เมื่ออายุ 60 ปี และการท าให้เกิด
มโนทัศน์ในความคิดของคนไทยทั่วไปที่ว่า เกณฑ์อายุ 60 ปีขึ นไปเป็นผู้สูงอายุนั น ยังมาจากสาเหตุใน
การก าหนดกฎหมายต่างๆ  ได้แก่ พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 มาตรา 13 
ที่ก าหนดว่า “บ าเหน็จบ านาญเหตุสูงอายุนั น ให้แก่ข้าราชการผู้มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว” และ
ต่อมาเมื่อประเทศไทยมีพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ยิ่งเพ่ิมน  าหนักของความเชื่อว่า ผู้ที่มีอายุ 
60 ปีขึ นไปคือผู้สูงอายุให้มีความชัดเจนลึกลงไปอีก ด้วยมาตรา 3 ที่ระบุว่า “ในพระราชบัญญัตินี  
“ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ นไปและมีสัญชาติไทย” ยิ่งไปกว่านั น 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งแม้จะไม่มีการนิยามไว้โดยตรงว่าผู้สูงอายุคือคนที่มี
อายุเท่าใด แต่ได้ระบุในมาตรา 53 ว่า “บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่
การยังชีพมีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ” อันแสดงนัยว่า ในรัฐธรรมนูญฉบับนี ผู้สูงอายุคือผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์
แล้ว 

บทบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับผู้สูงอายุปรากฏในรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติ ซึ่งใช้ถ้อยค าที่สื่อความหมายถึงผู้สูงอายุแตกต่างกัน มีเพียงพระราชบัญญัติคนสูงอายุ 
พ.ศ. 2546 ที่ก าหนดค าว่า “ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ นไปและมี
สัญชาติไทย94 ซึ่งความหมายของผู้สูงอายุนี เป็นการให้นิยามที่มีความหมายสอดคล้องกับนานาประเทศ
ที่ได้ท าความตกลงร่วมกันเมื่อคราวการประชุมเพ่ือรับรองแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศ ว่าด้วยการ

                                           
93 รศรินทร์ เกรย์ และคณะ, มโนทัศน์ใหม่ของนิยำมผู้สูงอำยุ: มุมมองเชิงจิตวิทยำสังคม และสุขภำพ, 
ค รั งที่  1 , ปี  2 5 5 6  (ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร : บ ริ ษั ท  โร ง พิ ม พ์ เดื อ น ตุ ล า  จ า กั ด , 2 5 5 6 ) , 
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-419.pdf. 
94 ณัฐภัทร ถวัลยโพธิ, “ผู้สูงอายุในกฎหมายไทย”, วำรสำรกฎหมำยปกครอง 2552, ฉบับที่ 26 ตอน 
1 (ม.ป.ป.): 21–22. 
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ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ ณ กรุงแมดริด ประเทศสเปน โดยได้ตกลงร่วมกันให้ค าจ ากัดความของ
ผู้สูงอายุ (Older Person) ว่าหมายถึงบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ นไป แต่การก าหนดอายุของผู้สูงอายุตาม
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุเป็นการให้ความหมายในทางสังคม ซึ่งผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ นไปในประเทศไทย
ส่วนใหญ่จะเกษียณอายุและไม่ท างานอีกต่อไป   

จะเห็นได้ว่าการก าหนดเกณฑ์สูงอายุนั น  ส่วนใหญ่เป็นการก าหนดโดยใช้อายุตามปี
ปฏิทินของบุคคลที่เชื่อว่า สามารถแสดงถึงช่วงวัยของบุคคลที่มีลักษณะความเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งจะมี
ความแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม  ดังนั น หากจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้สูงอายุที่ยังคงท างานอยู่  จึง
ควรมีการก าหนดเกณฑ์อายุของลูกจ้างผู้สูงอายุที่ต้องให้ความคุ้มครองไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงานให้เกิดความชัดเจน 

ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความส าคัญต่อการคุ้มครองแรงงานสูงอายุ โดยกฎหมาย 
ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติทางอายุในการจ้างงานของประเทศสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติความหมายของ
แรงงานสูงอายุว่า หมายถึง ลูกจ้างชาย ลูกจ้างหญิง หรือผู้สมัครงานที่มีอายุอย่างน้อย 40 ปี  โดยมี
เจตนารมณ์เพ่ือให้ความคุ้มครองแรงงานสูงอายุ เนื่องจากแรงงานสูงอายุยังมีศักยภาพในการท างาน  
ซึ่งพบว่า หลังจากเกษียณอายุไปแล้ว คนสูงอายุยังมีความต้องการกลับมาท างานอีก เพราะเขารู้สึกว่า 
ตัวเขายังเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ ยังมีประโยชน์ และยังมีความสามารถ เขาคิดว่าการท างานท าให้ชีวิต
เขามีความรู้สึกสนุก ช่วยเสริมสร้างให้ได้พบปะกับผู้คน และตัวเขาต้องการให้ร่างกายและจิตใจยังคง
รู้สึกกระตือรือร้น (active) 

ในขณะเดียวกันประเทศญี่ปุ่นก็เห็นความส าคัญเรื่องแรงงานสูงอายุเช่นกัน เนื่องจาก
สังคมของประเทศญี่ปุ่นเป็นสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ จึงได้ก าหนดความหมายของแรงงานผู้สูงอายุไว้
ใน ก ฎ ห ม าย ว่ า ด้ ว ย ก า รจ้ า ง งาน ผู้ สู งอ ายุ ปี  1 9 7 1  (Law Concerning Stabilization of 
Employment of Older Person. 1971) หมายถึง ผู้ที่อยู่ในวัยกลางคน และผู้ที่มีอายุมากกว่าที่
รัฐมนตรีกระทรวงสุขภาพแรงงานและสวัสดิการสังคมก าหนด คือคนที่มีอายุ 55 ปีขึ นไป  ซึ่งมี
เจตนารมณ์เพ่ือให้ความคุ้มครองแรงงานสูงอายุที่ท างาน  เพราะเห็นว่าคนสูงอายุยังมีความสามารถ
ท างานต่อไปได้หลังจากเกษียณอายุแล้ว ดังจะเห็นได้จากการก าหนดมาตรการเพ่ือต้องการสนับสนุน
ให้แรงงานช่วงเกษียณอายุยังท างานต่อไปด้วยการเคลื่อนย้ายแรงงานสูงอายุ โดยบริษัทในประเทศ
ญี่ปุ่นได้มีมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมจ้างแรงงานสูงอายุให้ท างานต่อหลังจากเกษียณอายุคือ
มาตรการ Shokku and Tenseki95  เป็นการถ่ายเทแรงงานระหว่างบริษัทในประเทศญี่ปุ่น สร้างขึ น

                                           
95 สมรักษ์ รักษาทรัพย์, ถวิล นิลใบและนงนุช อินทรวิเศษ , รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรน ำร่อง
ศึกษำควำมเหมำะสมในกำรท ำงำนของแรงงำนหลังเกษียณอำยุ , ปี 2551 (กรุงเทพมหานคร: บางชัน
การพิมพ์, 2551) หน้า 110-113. 
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โดยภาคธุรกิจ และใช้กันแพร่หลายในบริษัทขนาดใหญ่ โดยการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างบริษัทใน
รูปแบบ Shokku เป็นข้อตกลงทั ง 2 ฝ่ายในการโอนแรงงานจากบริษัทหนึ่งไปยังอีกบริษัทหนึ่ง และ
เป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานชั่วคราวระหว่างบริษัท  ส่วนการเคลื่อนย้ายแรงงานรูปแบบ Tenseki เป็น
การย้ายแรงงานแบบถาวร ซึ่งการเคลื่อนย้ายแรงงานทั ง 2 รูปแบบนี นายจ้างจะน าเสนอให้ลูกจ้างโดย
ไม่ได้เป็นการบีบบังคับ ลูกจ้างจะเป็นฝ่ายเลือกเอง โดยมีเหตุผล 2 ประการ ประการแรก ลูกจ้าง
พบว่าถ้าท างานที่เดิมจะไม่มีความก้าวหน้า ไม่ได้รับการเลื่อนต าแหน่ง หรือเงินเดือนตันติดเพดาน  
ประการที่สอง ต้องการยืดเวลาท างานหลังเกษียณอายุในสถานที่ท างานเดิม ส่วนใหญ่เป็นการ
เคลื่อนย้ายจากบริษัทขนาดใหญ่ไปยังบริษัทขนาดเล็ก การเคลื่อนย้ ายแรงงานทั ง 2 รูปแบบมี
ประโยชน์ต่อฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง และต่อสังคมโดยเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มี
ทักษะและประสบการณ์ ซึ่งตัวแรงงานจะได้รับประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการ โดยยังคงมีงานท า
ต่อเนื่องและรักษาต าแหน่งการท างานนั นไว้ โดยเฉพาะแรงงานสูงอายุที่อยู่ต าแหน่งฝ่ายจัดการ ซึ่ง
การโอนย้ายดังกล่าวจะกระท าก่อนถึงเวลาเกษียณอายุ เป็นการโอนย้ายจากบริษัทขนาดใหญ่ไปยัง
บริษัทขนาดเล็ก จะเป็นบริษัทที่มีความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจหรือหุ้นส่วนร่วมกัน หรือบริษัทสาขา การ
เคลื่อนย้ายจะไม่เจาะจงว่าเป็นแรงงานอายุเท่าใด ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีอายุกลางคนและสูงอายุ 
จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้อัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานสูงอายุคนญี่ปุ่นอยู่ในระดับสูงมาก 

 
ต่อไปเป็นการศึกษาเรื่องการจ้างงานผู้สูงอายุเกี่ยวกับสภาพการท างาน ในเรื่องชั่วโมง

ท างาน ประเภทงานที่ท า และสภาพการจ้างงานเรื่องค่าจ้าง  ค่าตอบแทน พบว่ามีบทกฎหมาย 
ระเบียบและข้อก าหนดต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องดังนี  

3.2.2 การคุ้มครองแรงงานสูงอายุในเรื่องช่ัวโมงท างาน 
ปัญหาเกี่ยวกับชั่วโมงท างานเป็นปัญหาส าคัญปัญหาแรกที่องค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ (ILO) ได้พยายามแก้ไขตั งแต่มีการก่อตั งสถาบันดังกล่าวขึ น จากเมื่อสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม 
ได้ให้ผู้ใช้แรงงานท างานเป็นเวลา 14-16 ชั่วโมงในแต่ละวัน ต่อมาได้ลดชั่วโมงท างานลงมาเรื่อยๆ เป็น 
12 ชั่วโมง 11 ชั่วโมง และลดเป็น 10 ชั่วโมงต่อวันเมื่อเกิดสงครามโลกครั งแรก ในช่วงระหว่าง
สงครามและภายหลังสงครามเสร็จสิ น  ผู้ใช้แรงงานได้เรียกร้องกดดันให้ลดชั่วโมงท างานมาเรื่อยๆ ใน
ที่สุดก็มีการรณรงค์ให้ท างานวันละ 8 ชั่วโมง โดยเริ่มที่ยุโรปและเข้ามาในสหรัฐอเมริกา ความส าคัญ
ของชั่วโมงการท างานได้มีการอภิปรายและถือเป็นประเด็นส าคัญขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
มาตั งแต่เริ่มต้น ซึ่งในสนธิสัญญาแวร์ซาย ข้อ 13 ได้มีค ากล่าวที่ให้ความส าคัญของชั่วโมงท างานไว้ว่า 
ควรก าหนดเวลาท างานขั นสูงต่อวันและสัปดาห์ เป็นมาตรการที่เร่งด่วนและจ าเป็นในการปรับปรุง
สถานภาพของแรงงาน ดังนั น ชั่วโมงการท างานจึงถือเป็นประเด็นแรกท่ีถูกก าหนดในวาระการประชุม
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ครั งแรกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งจัดขึ นที่กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 1919 และนับเป็นอนุสัญญาฉบับแรกที่ได้รับการรับรอง นับตั งแต่องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศถูกจัดตั งเป็นต้นมา โดยได้รับรองอนุสัญญาเก่ียวกับชั่วโมงท างานแล้วจ านวน 14 ฉบับ 
และข้อแนะจ านวน 10 ฉบับ96  ในที่นี ขอกล่าวถึงอนุสัญญาและข้อแนะที่ส าคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาเรื่องนี กล่าวคือ 
 - อนุสัญญาฉบับที่ 1 ว่าด้วยชั่วโมงการท างาน (งานอุตสาหกรรม) ค.ศ. 1919  
    สถานประกอบการอุตสาหกรรมต้องก าหนดเวลาท างานไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และ
ไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในกรณีที่สถานประกอบการมีเวลาท างานน้อยกว่า 8 ชั่วโมงใน 1 วัน 
หรือมากกว่า 1 วันในสัปดาห์  สามารถตกลงกันให้วันที่เหลือมีชั่วโมงการท างานมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อ
วันได้ อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมชั่วโมงท างานสามารถเพ่ิมได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน  ส่วนกรณีงานกะ 
อนุญาตให้สถานประกอบการจ้างคนงานเพ่ือให้ท างานเกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และเกิน 48 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ได้ แต่เมื่อเฉลี่ยแล้ว จ านวนชั่วโมงการท างานใน 3 สัปดาห์ หรือน้อยกว่า 3 สัปดาห์ต้องไม่เกิน 
8 ชั่วโมงต่อวัน และ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส าหรับงานที่จ าเป็นต้องท าต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลของ
ลักษณะงานต้องก าหนดเวลาท างานไว้โดยเฉลี่ยไม่เกิน 56 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

 - อนุสัญญาฉบับที่ 30 ว่าด้วยชั่วโมงการท างาน (งานพาณิชย์และงานส านักงาน)  
ค.ศ. 1930  ก าหนดว่า ชั่วโมงการท างาน หมายถึง เวลาที่บุคคลใช้หมดไปเพ่ือการงานของนายจ้าง 
โดยไม่รวมถึงช่วงเวลาพัก ซึ่งชั่วโมงท างานที่อนุสัญญาฉบับนี ใช้บังคับต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
และไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน ในการนี  ชั่วโมงท างานสูงสุดต่อสัปดาห์สามารถบริหารจัดการแบ่งเวลาใน
แต่ละวันให้มากกว่า 8 ชั่วโมงได้ แต่ต้องไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน ในกรณีที่งานต้องหยุดชะงักลง
เนื่องจากวันหยุดตามประเพณี หรืออุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย ให้สามารถเพ่ิมชั่วโมงท างานต่อวันได้ 
เพ่ือชดเชยชั่วโมงการท างานที่สูญเสียไปตามเงื่อนไข 3 ประการที่ว่า ข้อแรก ต้องเพ่ิมชั่วโมงการ
ท างานเพ่ือชดเชยไม่เกินกว่า 30 วันต่อปี และให้ชดเชยในช่วงเวลาอันสมควร ข้อที่สอง การเพ่ิมชั่วโมง
การท างานต้องไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน และข้อสุดท้าย ชั่วโมงการท างานต้องไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน  

 - ข้อแนะฉบับที่ 116  ว่าด้วยการลดชั่วโมงท างาน ค.ศ. 1962  ได้ก าหนดให้ลดชั่วโมง
การท างานลงเหลือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

3.2.2.1 การคุ้มครองแรงงานสูงอายุเรื่องชั่วโมงท างานของประเทศญี่ปุ่น 

                                           
96 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, คู่มือกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2541, ครั งที่ 1, ปี เมษายน 2552 (กรุงเทพมหานคร: บริษัท เรียงสาม กราฟฟิค ดีไซน์ จ ากัด
, 2552) หน้า 142-145. 
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ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเชียทางตะวันออก ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือ 
ทะเลญี่ปุ่น และด้านตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลี ประกอบด้วยเกาะขนาดใหญ่ 4 เกาะ คือ ฮอนชู 
ฮอกไกโด คิวชิว และชิโกกุ และเกาะเล็กๆ 6,852 เกาะ โดยเกาะฮอนชูเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมี
พื นที่ 377,836 ตารางกิโลเมตร มีกรุงโตเกียวเป็นเมืองหลวง มีประชากรจ านวน 128 ล้านคน ระบอบ
การปกครองเป็นแบบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ  โดยมีจักรพรรดิเป็นประมุขของประเทศ ส่วน
นายกรัฐมนตรีท าหน้าที่ในการบริหารประเทศ ประเทศญี่ปุ่นใช้ระบบกฎหมายแบบ civil law  

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวเช่นเดียวกับ
วัฒนธรรมไทย และเป็นประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้าประเทศเดียวที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียที่เข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุก่อนประเทศอ่ืน โดยได้มีการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับบ านาญผู้สูงอายุ และกฎหมายเกี่ยวกับ
การจ้างงานผู้สูงอายุมาตั งแต่ปี 1996  และได้ผ่านการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี มาแล้ว  ดังนั น 
การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุ่นจึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจ้าง
งานผู้สูงอายุของประเทศไทย 

ญี่ปุ่นมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชั่วโมงท างานของลูกจ้าง ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็น
มาตรฐานใช้ส าหรับลูกจ้างทั่วไปทุกคน และรวมถึงผู้สูงอายุมีชื่อว่า 

Labour Standard Law 1947 กฎหมายมาตรฐานแรงงาน 1947 
กฎหมายมาตรฐานแรงงานนี  ได้ก าหนดเวลาท างานส าหรับการท างานของแรงงาน

ทั่วไปเอาไว้ กล่าวคือ ในหนึ่งวัน นายจ้างจะให้ลูกจ้างท างานเกินกว่า 8 ชั่วโมงไม่ได้ ซึ่งประเทศญี่ปุ่น
ก าหนดให้ชั่วโมงท างานปกติไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง จ านวนชั่วโมง
ท างานไม่รวมเวลาพัก และหากท างานเกิน 6 ชั่วโมง นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 
45 นาที และกรณีท างานเกิน 8 ชั่วโมง จะต้องให้มีเวลาพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  มีกิจการหรือสถาน
ประกอบการบางประเภทที่ไม่อาจก าหนดชั่วโมงท างานในแต่ละวันได้แน่นอน ซึ่งนายจ้างมีสิทธิที่จะ
ก าหนดให้คนท างาน (workers) ท างานได้ แต่ต้องไม่เกินวันละ 10 ชั่วโมง โดยนายจ้างต้องแจ้งให้
คนท างานทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มท างานด้วย  และส าหรับการท างานของเด็กที่มีอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่
เกิน 18 ปี จะมีเวลาท างานไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 44 ชั่วโมงส าหรับสถานประกอบการที่มี
ขนาดและชนิดของงานบางประเภท หรือประมาณ 7 ชั่วโมงต่อวัน และการท างานในระยะเวลาหนึ่ง
สัปดาห์ จะมี 1 วันที่ลดชั่วโมงท างานลงไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง โดยนายจ้างสามารถขยายเวลาท างาน
ในวันอื่นของสัปดาห์เป็น 10 ชั่วโมงได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง 

หลังจากท่ีมีการบังคับใช้กฎหมายผู้สูงอายุฉบับแก้ไขที่ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการมี
หน้าที่ต้องให้ความมั่นคงในการจ้างงานแก่ผู้สูงอายุ เมื่อวันที่  1 เมษายน ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) 
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อัตราการมีงานท าก็เพ่ิมสูงขึ นในกลุ่มผู้มีอายุ 60-64 ปี และส าหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุ 65-69 ปี อัตราการ
มีงานท าซ่ึงเดิมลดลงเหลือร้อยละ 33.2 เมื่อปี ค.ศ. 2004 แต่ในปัจจุบันก็มีแนวโน้มสูงขึ นเช่นกัน97  

3.2.2.2 การคุ้มครองแรงงานสูงอายุเรื่องชั่วโมงท างานของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 The Fair Labor Standards Act Of 1938, As Amended 
section 207 (a) ก าหนดชั่วโมงท างานสูงสุดส าหรับลูกจ้างทุกคนในการ

ท างานทุกประเภทไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ถ้านายจ้างให้ลูกจ้างท างานมากกว่า 40 ชั่วโมง เวลา
ส่วนที่เกิน 40 ชั่วโมงนั น นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในอัตรา 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างปกติที่ลูกจ้าง
ได้รับ98  

3.2.2.3 การคุ้มครองแรงงานสูงอายุในเรื่องชั่วโมงท างานตามกฎหมายไทย 
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานที่ ใช้บังคับในประเทศไทย คือ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้บัญญัติคุ้มครองผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยเรื่อง
จ านวนชั่วโมงท างานไว้ในมาตรา 23 ก าหนดให้ท างานวันหนึ่งไม่เกิน 8 ชั่วโมง หรือสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน 
48 ชั่วโมง โดยหน่วยงานหลายแห่งก าหนดให้ลูกจ้างท างานวันละ 8 ชั่วโมง และบางหน่วยงานให้ลูกจ้าง

ท างาน 6 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งมาตรา 23 มีเจตนารมณ์มุ่งหมายให้ใช้กับแรงงานทั่วไป และรวมถึงแรงงาน
สูงอายุด้วย โดยบัญญัติห้ามเฉพาะแรงงานกลุ่มที่มีความอ่อนแอทางร่างกาย หรือความเสียเปรียบ
ทางด้านสรีระ ซึ่งได้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรงงานหญิง และแรงงานเด็ก ในหมวด
ที่ 3 และหมวดที่ 4 ตามล าดับ โดยมีเจตนารมณ์คุ้มครองลูกจ้างผู้หญิง ด้วยเหตุผลที่ว่า รูปร่างลักษณะ
หรือโครงสร้างของผู้หญิงมีความแตกต่างจากผู้ชาย ท าให้การท างานในประเภทหรือรูปแบบงาน
บางอย่างจะไม่มีความเหมาะสมส าหรับผู้หญิง และผู้หญิงโดยธรรมชาติก าหนดให้มีการอุ้มครรภ์ เพื่อมี
หน้าที่ให้ก าเนิดแก่มนุษยชาติในรุ่นต่อๆ ไป โดยในระยะเวลาตั งครรภ์อยู่นั น อวัยวะและระบบภายใน
ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง จ าต้องได้รับความเอาใจใส่และการดูแลมากกว่าในเวลาที่ร่างกายปกติไม่
ตั งครรภ์ จึงมีความจ าเป็นก าหนดห้ามท างานบางช่วงเวลา  

ส่วนการใช้แรงงานเด็กในหมวด 4 มีวัตถุประสงค์คุ้มครองเด็กซึ่งยังเป็นผู้เยาว์ และ
ก าลังเติบโตเป็นแรงงานที่สมบูรณ์และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญต่อประเทศชาติในวัน
ข้างหน้า จากเหตุแห่งความเยาว์ด้วยอายุ เด็กมีความระมัดระวังน้อย ท าให้เกิดโอกาสได้รับอันตราย

                                           
97 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. 
98 U.S. Department of Labor Wage and Hour Division, “The Fair Labor 

Standards Act Of 1938, As Amended”, ม.ป.ป., https://www.dol. gov/whd/ regs/ 
statutes/FairLaborStandAct.pdf. 
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ในการท างานจากการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรมาก การคุ้มครองแรงงานเด็กจึงเป็นเรื่องจ าเป็น ซึ่ง
ทุกประเทศและในสังคมโลกก็ได้ให้ความสนใจเรื่องการใช้แรงงานเด็ก 

ในกลุ่มแรงงานสูงอายุ ปัญหาความเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วของร่างกายจากการ
ท างานหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเกินไปในวัยท างานเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ ผู้สูงอายุไม่สามารถ
ท างานอยู่ต่อไปได้ ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่ใช้ในปัจจุบันมิได้มีบทบัญญัติส าหรับ
คุ้มครองกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุซึ่งมีความอ่อนแอหรือเสื่อมถดถอยในทางสรีระร่างกาย ทั งๆ ที่แรงงาน
กลุ่มผู้สูงอายุมีข้อจ ากัดในการท างานเช่นเดียวกับแรงงานเด็กและแรงงานหญิง 2 กลุ่มดังกล่าว แต่ยัง
ไม่มีบทบัญญัติที่ก าหนดให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการจ้างงานส าหรับผู้สูงอายุ ในเรื่องจ านวนชั่วโมง
ท างานที่มีความเหมาะสมไว้เป็นการเฉพาะ เมื่อผู้สูงอายุมีความแตกต่างจากคนในวัยหนุ่มสาว หากรัฐ
มีนโยบายคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุทีย่ังมีความประสงค์จะท างานต่อไป  สิ่งส าคัญในการก าหนดสภาพ
การจ้างประการหนึ่งคือ  ควรต้องค านึงถึงจ านวนชั่วโมงท างานส าหรับผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพร่างกายของผู้สูงอายุ 

 

3.2.3 มาตรการทางกฎหมายคุ้มครองแรงงานสูงอายุในเรื่องประเภทของงาน 
การท างานของผู้สูงอายุอาจจะมีความแตกต่างจากการท างานของคนในวัยอ่ืน อัน

เนื่องมาจากภาวะทางสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกาย  โดยคนวัยหนุ่มสาวร่างกายย่อมมีความ
แข็งแรง และมีสุขภาพดีมากกว่าคนวัยสูงอายุ ดังนั นหากผู้สูงต้องการท างาน จึงควรให้ความส าคัญ
เรื่องประเภทของงานที่มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

3.2.3.1 การคุ้มครองแรงงานสูงอายุในเรื่องประเภทของงานตามกฎหมาย 
ประเทศญี่ปุ่น 
บริษัทญี่ปุ่นขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นมักให้แรงงานออกจากงานเมื่อถึง

เกณฑ์เกษียณอายุ แต่แรงงานของบริษัทขนาดใหญ่เมื่อถึงวัยเกษียณ มักไปท างานในบริษัทขนาดเล็ก
มากกว่าจะไปประกอบอาชีพอิสระ เพราะสามารถน าทักษะและประสบการณ์ที่มีไปใช้ในการท างานที่
บริษัทใหม่ได้  ซึ่งแรงงานที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี จะท างานเพ่ือเสริมรายได้จากเงินบ านาญ เพ่ือให้ชีวิต
มีความหมาย และเพ่ือให้มีปฏิสัมพันธ์กับสังคม โดยอัตราการประกอบอาชีพอิสระของแรงงาน
ประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มลดลง รวมไปถึงในระยะยาวที่สัดส่วนของผู้ประกอบอาชีพอิสระของแรงงาน
สูงอายุจะมีแนวโน้มลดลง  ทั งๆ ที่การประกอบอาชีพอิสระมีความส าคัญต่อประชากรสูงอายุ เพราะ
เป็นแหล่งให้โอกาสแรงงานสูงอายุได้มีงานท าซึ่งประเภทงานที่ผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นท า มี 3 
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ประเภท99  คือ การประกอบอาชีพอิสระ (Self-employed) แรงงานในครอบครัว (Family worker) 
และลูกจ้าง (Employee)  ซึ่งส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะประกอบอาชีพอิสระในภาคเกษตรกรรม และอาชีพ
ที่ผู้สูงอายุมีบทบาทมาก คือ อาชีพเกษตรกรรม รองลงมาจึงจะเป็นอาชีพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ในหน่วยงาน  ซึ่งส านักงานสถิติ (Statistical Bureau)  กระทรวงกิจการภายใน
และการสื่อสาร (Ministry of Internal Affairs Communication) รายงานว่าในปี 2007 มีการจ้าง
งานภาคบริการเพ่ิมขึ นในอัตรา 67.7% ของการจ้างงานทั งหมดในสังคมประชากรสูงอายุ และบริการ
ด้านสวัสดิการดีขึ น แรงงานที่ท างานในอาชีพการบริการดูแลและบริการอ่ืนๆ มีจ านวนสูงขึ น และ
ลูกจ้างยิ่งอายุมากขึ นก็จะเป็นลูกจ้างไม่ประจ ามากขึ น ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ตลาดแรงงานที่มีแรงงานสูงอายุเพิ่มขึ น 

ส านักงานสถิติแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น100 ส ารวจประชากรท างานทั งหมดในประเทศ
ตั งแต่อายุ 16 ปีขึ นไปจนถึงอายุมากกว่า 65 ปี จ านวน 65.3 ล้านคน พบว่า แรงงานอายุตั งแต่ 60 ปี
จนถึง 64 ปี มีจ านวนประมาณ 5.2 ล้านคน จะท างานอาชีพเสมียน หรือธุรการมากที่สุด (clerical 
worker) ร้อยละ 17 รองลงไปท างานวิชาชีพเท่ากับงานด้านกระบวนการผลิตในอัตราร้อยละ 13    

ส่วนผู้มีอายุ 65 ปีขึ นไป มีจ านวนประมาณ 8 ล้านคน ท างานอาชีพงานให้บริการ
มากที่สุดร้อยละ 14 รองลงไปคืองานเกษตรกรรมและประมง จ านวนเท่ากับงานท าความสะอาด 
บ รรจุ ภั ณ ฑ์  แล ะงาน ที่ เกี่ ย วข้ อ ง (Carrying, cleaning, packaging, and related workers) 
ประมาณร้อยละ 13  
 
 
 
 
 
 
 

                                           
99 สมรักษ์ รักษาทรัพย์ กาญจนี กังวานพรศิริ  และนงนุช อินทรวิเศษ , รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
โครงกำรศึกษำอำชีพและโอกำสที่จะได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมสอดคล้องกับผู้สูงอำยุ, ม.ป.ป. หน้า 
2-11. 
100 Statistics of Japan, “Labour Force Survey 2017 table II-A Employed person by age 
and occupation”, survey (e-Stat(Portal site of Official statistics of Japan): Statistics of 
Japan, ม.ป.ป.), https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search. 
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ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มอาชีพที่ผู้สูงอายุท างานโดยแบ่งตามช่วงอายุ 60 ถึง 64 ปี 
และ อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ. 2560 ประเทศญี่ปุ่น (หน่วย 10,000 คน) 
 

กลุ่มอาชีพ 60-64 ปี % 65 ปีขึ นไป % 
Administrative and managerial workers 23 5 42 5 

Professional and engineering workers 67 13 73 9 

Clerical workers 90 17 82 10 

Sales workers 56 11 86 11 

Service Workers 65 12 117 14 

Security workers 10 2 17 2 

Agricultural, forestry and fishery workers 28 5 103 13 

Manufacturing process workers 68 13 95 12 

Transport and machine operation workers 25 5 40 5 

Construction and mining workers 31 6 41 5 

Carrying, cleaning, packaging, and related 
workers 

55 10 101 13 

Workers not classified by occupation 6 1 11 1 

Total 524 100 808 100 

 
แผนภูมิแสดงกลุ่มอาชีพของคนญี่ปุ่นที่มีอายตุั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
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รัฐบาลประเทศญี่ปุ่นส่งเสริมให้มีการจ้างผู้สูงอายุท างานได้ โดยไม่พบข้อจ ากัด
ลักษณะงานหรือประเภทงานที่ห้ามมิให้ผู้สูงอายุท า  ผู้สูงอายุสามารถท างานได้แม้แต่ในงาน
อุตสาหกรรมการผลิต ดังจะกล่าวต่อไปนี  

บริษัท คาวาซากิ เฮฟวี่  อินดัสทรี่  จ ากัด (Kawasaki Heavy Industries Ltd) 
บริษัทผู้น าทางด้านการผลิตรถจักยานยนต์ เรือ เครื่องบิน ได้ตระหนักถึงประสิทธิภาพทางด้านทักษะ
ของก าลังแรงงาน จึงก าหนดโครงสร้างด้านก าลังแรงงานของบริษัท โดยการท าข้อตกลงกับ  Union 
Trade ของประเทศญี่ปุ่น ท าโปรแกรมชื่อ TAR-GET (Total and Active Reform for Grasping an 
Excellent Tomorrow) เพ่ือจ้างงานลูกจ้างที่ไม่ใช่ระดับบริหาร (non managerial) ในขณะที่ลูกจ้าง
มีอายุ 60 ปี สามารถแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทว่าจะท างานต่อไปหรือไม่  หากประสงค์ท างานต่อไป 
บริษัทจะมีข้อตกลงลดค่าจ้างในอัตราร้อยละ 50-60 จนถึงอายุเกษียณ 63 ปี ตามที่บริษัทก าหนดไว้ 

บริษัท ซันโย อีเล็คทริค จ ากัด (Sanyo Electric Co., Ltd) บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์
ไฟฟ้ารายส าคัญ ได้เสนอโปรแกรม re-hiring จ้างงานเป็นเวลา 5 ปี โดยให้ผู้สูงอายุสามารถเลือก
ท างานตามตารางที่เหมาะสมกับตนเอง  หรือ เลือกเปลี่ยนแปลงจากลูกจ้างแบบท างานเต็มเวลา (full 
time) ไปเป็นแบบบางเวลา (part-time) เช่น ท างานสัปดาห์ละ 4 วัน หรือท างานวันละ 6 ชั่วโมง 
ลูกจ้างที่จะเข้าโปรแกรมนี ต้องแจ้งความประสงค์ตั งแต่อายุ 55 ปี และบริษัทจะมีข้อตกลงกับลูกจ้าง
สูงอายุว่าจะลดค่าจ้างลงอัตราร้อยละ 20-25 แต่ลูกจ้างสูงอายุสามารถท างานได้ต่อไปตั งแต่อายุ 60 ปี 
จนกระท่ังถึงอายุ 65 ปี  

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด มีแผนการจ้างคนเกษียณอายุกลับมา
ท างานใหม่ (re-employment) ซึ่งบริษัทแจ้งกับลูกจ้างทุกคนที่มีอายุ 60 ปี โดยบริษัทจะพิจารณา
จากผลการท างาน (performance) ในขณะที่ลูกจ้างอายุ 55 ปี  เดิมจะพิจารณารับเฉพาะลูกจ้างที่
ท างานอยู่ในส่วนโรงงานเท่านั น ต่อมาภายหลังพิจารณารับลูกจ้างทุกคน การพิจารณารับกลับมา
ท างานใหม่นั น บริษัทพิจารณาจาก 1. สภาพสุขภาพ (health conditions)  2. ระดับทักษะและผล
การปฏิบัติงาน (skill & work performance)  และ 3. ดูทัศนคติในการท างาน โดยดูรวมไปถึง
ความสามารถในการท างานร่วมกับทีมงาน  

การส ารวจภาวะการมีงานท าและการจ้างงานต่อเนื่องของผู้สูงอายุ  (ค.ศ. 2011)101 
โดยสถาบันวิจัยนโยบายและอบรมแรงงานแห่งประเทศญี่ปุ่น  ตั งค าถามเรื่องการรับรู้เกี่ยวกับ
สถานการณ์การมีงานท า ณ เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2011 ถามถึงเหตุผลในการท างานของผู้สูงอายุ ใน
กลุ่มผู้มีอายุ 60-64 ปี จะตอบว่า “เพ่ือเลี ยงชีพ” มากที่สุด แต่ในกลุ่มผู้มีอายุ 65-69 ปี สัดส่วนของผู้
ที่ตอบว่า “เพราะดีต่อสุขภาพ” และ “เพ่ือมีส่วนร่วมกับสังคมและรู้สึกมีคุณค่า” มีจ านวนเพ่ิมสูงขึ น   

                                           
101 โยชิฮิโระ ยามาชิตะ, “สภาวการณ์ปัจจุบันของการจ้างงานผู้สูงอายุและมาตรการของรัฐ”. 
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ส าหรับการก าหนดกฎหมายส าหรับผู้มีความอ่อนแอทางร่างกายนั น ประเทศญี่ปุ่นมี 
กฎหมายห้ามไม่ให้ใช้แรงงานเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีท างาน เว้นแต่เด็กนั นมีอายุเกิน 13 ปี และสามารถ
ท างานตามที่ก าหนดได้  ซึ่งลักษณะของงานเป็นงานเบา ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสวัสดิภาพ
ความปลอดภัยของเด็ก โดยนายจ้างต้องเก็บรักษาเอกสารที่แสดงถึงวันเกิดของเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 18 ป ี 
และเอกสารการให้ความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็กไว้ที่สถานประกอบการ 

3.2.3.2 การคุ้มครองแรงงานสูงอายุในเรื่องประเภทของงานตามกฎหมายประเทศ 
สหรัฐอเมริกา 
  เกี่ยวกับเรื่องประเภทของงานหรือลักษณะของงานที่ลูกจ้างผู้สูงอายุสามารถท าได้
นั น ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีกฎหมายจ ากัดประเภทหรือลักษณะงานที่ผู้สูงอายุท า  นายจ้างและ
ลูกจ้างสูงอายุสามารถท างานได้ตามข้อตกลงในสัญญา  แต่การท างานจะต้องอยู่ภายใต้ความควบคุม
ของกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน (The Occupational Safety and Health Act) 
หรือ OSHA ซ่ึงจะให้ความคุ้มครองด้านความปลอดภัยในการท างานแก่ลูกจ้างที่ท างานทุกประเภท
งานทั่วไป แต่หากเป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งมีความเสี่ยงอันตราย ก็จะมีกฎหมายบัญญัติคุ้มครอง
ความปลอดภัยส าหรับงานประเภทนั น ได้แก่ Mine Safety and Health Act (MSHA)  ซึ่งเป็น
กฎหมายที่บัญญัติให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างและคนท างานในอุตสาหกรรมเหมืองแร่   
  จากการส ารวจข้อมูลของ American Institute for Economic Research 2014 
Survey102 ซึ่ ง  Nicole Kreisberg ได้ เขี ย น เรื่ อ ง  “ New Careers for Older Workers”  ใน 
American Institute for Economic Research  พบว่า ผู้สูงอายุมีความพยายามเปลี่ยนแปลงอาชีพ
เดิมก่อนเกษียณ ในช่วงรอยต่อก่อนที่จะเกษียณอายุจริง และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ส าเร็จ ซึ่งเป็น
การ transfer จากงานเดิม โดยการน าทักษะ (skill) และคุณสมบัติ (qualification) ที่ตนเองมีอยู่จาก
งานเดิมไปใช้ในงานใหม่ และมีจ านวนถึงร้อยละ 82 ที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งแรงจูงใจ (motivation) 
ที่ท าให้ผู้สูงอายุเกิดความคิดเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาจากเหตุผล 3 ประการ ประการแรกคือเหตุผล
ทางการเงิน (financial reason) เหตุผลประการต่อมาคือ คุณภาพชีวิต (quality of life) และเหตุผล
สุดท้ายคือ ความต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (wanting a change) นอกจากนี  ยังมีผู้สูงอายุส่วนหนึ่ง
ที่ท าอาชีพของตัวเองหลังเกษียณอายุ (self- employ)  เป็นการแสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุยังมีความ
ต้องการท างาน และมีความสามารถท างานได้ ซึ่งเหตุผลที่เขาท าอาชีพของตัวเองหลังเกษียณอายุ 
(self- employ) เพราะว่า เขามีความต้องการท างานแบบยืดหยุ่น (work flexibility)  ประกอบกับ

                                           
102 Neha Nanda  Bruno Gasperini and Luke Patterson, “Older Workers’ Labor Force 
Transitions from Work to Retirement: Findings from Recent Studies, 2010-2015”, 
IMPAQ INTERNATIONAL 2016 (พฤศจิกายน 2016), www.impaqint.com. 
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เขามีความสามารถในการลงทุนท ากิจการเองได้ และเขาคิดว่าจากประสบการณ์ที่เขามีอยู่จะสามารถ
ท าให้เขาประสบความส าเร็จได้  รวมทั งเขาคิดว่าเขาจะได้รับค่าจ้างหรือผลตอบแทนจากการท างาน
ได้มากขึ น  โดยมีทางเลือกในการท างานเพิ่มขึ น   

ประเภทงานที่ผู้สูงอายุประเทศสหรัฐอเมริกาท าพบจากการศึกษาเรื่อง “ทางเลือก
ของผู้สูงอายุ” (Occupational choices of the elderly)103  ปรากฏเป็นแผนภูมิดังนี  

 

แผนภูมิแสดงประเภทงานของผู้มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
 

ส่วนส านักสถิติแรงงานของสหรัฐอเมริกา U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) 
ได้กล่าวถึงเรื่องอาชีพกับคนท างานสูงอายุ พบว่า ในปี 2017 คนท างานที่มีอายุตั งแต่ 55 ปีขึ นไปได้รับ
การจ้างงานในหลากหลายอาชีพ ประมาณร้อยละ 43 ของคนท างานที่มีอายุ 55 ปีขึ นไป จะท างาน
ด้าน management หรือ professional และอาชีพที่เก่ียวข้องกับงานดังกล่าว104  

  

                                           
103 Current Population Survey (CPS) by the U.S. Bureau of Labor Statistics, 

“Occupational choices of the elderly”, Monthly Labor Review, February 2017, 
https://www.bls.gov/opub/mlr/2017/article/occupational-choices-of-the-elderly.htm. 

104 Mitra Toossi and Elka Torpey, “Older workers: Labor force trends and 
career options”, U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), May 2017, https://www.bls.gov/ 
careeroutlook/2017/article/pdf/older-workers.pdf. 
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ตารางแสดงการท างานของผู้สูงอายุประเทศสหรัฐอเมริกา (1,000 คน) 
 

กลุ่มอาชีพ 45-54 ปี % 55 ปีขึ นไป % 
Management 4,751  5,073  

Business and financial operations 1,639  1,849  

Computer and mathematical 
sciences 

1,020  777  

Architecture and engineering 690  769  

Life, physical, and social science 262  327  

Community and social services 553  699  

Legal 395  559  

Education training, and library 2,024  2,131  

Arts, design, entertainment, 
sports, and media 

572  736  

Healthcare practitioners and 
technical occupations 

1,986  2,114  

Management, professional, and 
related occupations 

13,892 43% 15,034 43% 

Healthcare support 657  632  

Protective service 666  561  

Food preparation and serving 
related 

1,028  988  

Building, grounds cleaning, and 
maintenance 

1,338  1,564  

Personal care and services 1,094  1,315  

Service occupations 4,783 15% 5,060 14% 

Sales and related 2,879  3,681  

Office and administrative support 3,703  4,358  

Sales and office occupations 6,582 20% 8,039 23% 

Farming, fishing, and forestry 227  233  

Construction and extraction 1,760  1,483  

Installation, maintenance, and 
repair 

1,166  1,098  

Natural resources, construction, and 
maintenance occupations 

3,153 10% 2,814 8% 

Production 1,976  1,990  

Transportation and material 
moving 

2,118  2,364  

Production, transportation, and 
material moving occupations 

4,094 12% 4,354 12% 

Total 32,504 100% 35,301 100% 
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จากบทความในวารสารจดหมายข่าวฉบับย้อนหลัง โดยมนสิการ กาญจนจิตรา 
กล่าวถึงการส ารวจอาชีพการท างานของผู้สูงอายุวัย 65 ปีขึ นไปในสหรัฐอเมริกา พบว่า105  อาชีพ
พนักงานขายในร้านขายปลีกเป็นอาชีพที่มีผู้สูงอายุท ามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง โดยอาชีพเกษตรกรรม
รองลงมาเป็นอันดับสอง และการเป็นผู้จัดการพนักงานขายในร้านขายปลีกเป็นอันดับสาม ซึ่งสาเหตุ
ส าคัญที่อาชีพพนักงานขายในห้างและร้านค้าได้รับความนิยมในบรรดาผู้สูงอายุต่างประเทศ คือ งาน
เหล่านี สามารถท าเป็นบางเวลา (part time) ได้ ผู้สูงอายุไม่จ าเป็นต้องท างานเต็มเวลา สามารถเลือก
เวลาท างานที่ยืดหยุ่น และเหมาะสมกับความต้องการของตนเอง โดยอาจท าวันละไม่กี่ชั่วโมง หรือใน
หนึ่งสัปดาห์อาจเลือกท าเพียงไม่กี่วัน เช่นในประเทศญี่ปุ่น ผู้สูงอายุสามารถเลือกท างานในร้านสะดวก
ซื อที่อยู่ใกล้บ้าน และสามารถเลือกท างานเป็นกะสั นๆ วันละไม่ก่ีชั่วโมง 

3.2.3.3 การคุ้มครองแรงงานสูงอายุในเรื่องประเภทของงานตามกฎหมายไทย 
   พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 37 ก าหนดห้ามมิให้
นายจ้างให้ลูกจ้างท างานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินอัตราน  าหนักตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งบทบัญญัตินี ค าว่า “ลูกจ้าง” หมายถึง ลูกจ้างทุกเพศทุกวัย ซึ่งมีความหมาย
รวมถึงลูกจ้างที่เป็นแรงงานสูงอายุ ในมาตรา 38 ก าหนดห้ามลูกจ้างหญิงท างานที่มีความอันตราย 
ได้แก่ งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้องท าใต้ดิน ใต้น  า ในถ  า ในอุโมงค์ หรือปล่องในภูเขา เว้นแต่
ลักษณะของงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้างนั น งานที่ต้องท าบนนั่งร้านที่สูงกว่า
พื นดินตั งแต่สิบเมตรขึ นไป  งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ งานอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  ซึ่งกฎหมายได้ก าหนดในมาตรา 39 โดยก าหนดลักษณะงานที่ห้ามลูกจ้างหญิงมีครรภ์
ท างาน และห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ท างานในระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง
เวลา 06.00 นาฬิกา ท างานล่วงเวลา ท างานในวันหยุด หรือท างาน 106 ที่เกี่ยวกับเครื่องจักรหรือ
เครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ งานยก แบก หาม หาบ ทูน 
ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบห้ากิโลกรัม งานที่ท าในเรือ หรืองานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

                                           
105 มนสิการ กาญจนะจิตรา, “อาชีพยอดฮิต ของผู้สูงอายุต่างแดน”, จดหมำยข่ำวประชำกร

และกำรพัฒนำ มหำวิทยำลัยมหิดล สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม, ม.ป.ป., www2.ipsr.mahidol. 
ac.th/newsletter/index.../254-2014-12-02-07-43-11.htm. 

106 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, คู่มือกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541, ครั งที่ 1, ปี เมษายน 2552 (กรุงเทพมหานคร: บริษัท เรียงสาม กราฟฟิค 
ดีไซน์ จ ากัด, 2552) หน้า 161-166. 
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   ส าหรับกลุ่มแรงงานเด็ก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนแอทางร่างกาย พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 49 ได้ก าหนดห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่า
สิบแปดปีท างาน107 ประเภทงานหลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะ งานปั๊มโลหะ งานเกี่ยวกับความร้อน 
ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และแสงที่มีระดับแตกต่างจากปกติ อันอาจเป็นอันตรายตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง  งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตรายตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง งานเกี่ยวกับ
จุลชีวันเป็นพิษซึ่งอาจเป็นเชื อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื ออ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง งาน
เกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่งานในสถานีบริการน  ามันเชื อเพลิงตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง  งานขับหรือบังคับรถยกหรือปั้นจั่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง งานใช้เลื่อยเดินด้วย
พลังไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ งานที่ต้องท าใต้ดิน ใต้น  า ในถ  า อุโมงค์ หรือปล่องในภูเขา งานเกี่ยวกับ
กัมมันตภาพรังสีตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง งานท าความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ขณะที่
เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ก าลังท างาน งานที่ต้องท าบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื นดินตั งแต่สิบเมตรขึ นไป 
หรืองานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

กฎหมายก าหนดห้ามมิให้เด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท างานในสถานที่ที่มีลักษณะการ
ท างานซึ่งมีผลกระทบต่อการมีคุณธรรมหรือศีลธรรมอันดี ย่อมไม่ เหมาะสมแก่ลูกจ้างที่เป็นเด็ก 
นายจ้างไม่อาจให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กท างานในสถานที่ที่อาจเป็นอันตรายต่อจิตใจและความประพฤติ
ของเด็ก หากฝ่าฝืนจะมีความผิดและมีโทษทางอาญาตามมาตรา 144   

นอกจากนี  กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2541)  ได้ก าหนดงานซึ่งห้ามมิให้นายจ้าง
ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีท า ได้แก่ งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน 
และเสียง อันอาจเป็นอันตรายแก่ลูกจ้างเด็ก งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตราย วัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด 
หรือวัตถุไวไฟตามที่ก าหนด งานขับหรือบังคับ รถยก หรือปั้นจั่น ที่ใช้พลังงานเครื่องยนต์หรือไฟฟ้า 
ไม่ว่าการขับหรือบังคับจะกระท าในลักษณะใด และงานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีทุกชนิด นายจ้างไม่
อาจให้ลูกจ้างเด็กท างานในประเภทงานตามที่กฎหมายก าหนดห้ามไว้ 

แสดงให้เห็นว่าบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานได้มีบทก าหนดที่ให้
ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานที่มีความอ่อนแอทางร่างกาย หรือร่างกายไม่มีความ
แข็งแรงเทียบเท่ากับคนแรงงานในวัยหนุ่มสาว ได้แก่กลุ่มแรงงานเด็ก และแรงงานสตรี ซึ่งหมาย
รวมถึงสตรีมีครรภ์ โดยก าหนดห้ามมิให้กลุ่มแรงงานที่อ่อนแอทางกายภาพท างานอันตรายในประเภท
หรือลักษณะที่ก าหนดไว้ และยังให้ความคุ้มครองเลยไปถึงสถานที่ที่ห้ามลูกจ้างเด็กเข้าไปท างานด้วย 

                                           
107 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, คู่มือกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2541, ครั งที่ 1, ปี เมษายน 2552 (กรุงเทพมหานคร: บริษัท เรียงสาม กราฟฟิค ดีไซน์ จ ากัด
, 2552) หน้า 167-168. 
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แต่มิได้มีบทบัญญัติก าหนดลักษณะหรือประเภทของงานที่กลุ่มแรงงานสูงอายุควรกระท าหรือไม่ควร
กระท า ทั งท่ีแรงงานสูงอายุก็มีความอ่อนแอทางสภาพร่างกายเช่นเดียวกับแรงงานเด็กและสตรี 

จากงานวิจัยเรื่องโครงการศึกษาอาชีพและโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับผู้สูงอายุ ของรองศาสตราจารย์ สมรักษ์ รักษาทรัพย์ และคณะ เมื่อปี พ.ศ. 2553 พบว่า 
ประเภทงานที่ผู้สูงอายุท าได้ คือ 

ภาคการผลิต ได้แก่ ลูกจ้างงานท าเฟอร์นิเจอร์ไม้ ทอผ้าไหม นวดแผนไทย 
ภาคการค้าและบริการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีลูกจ้างท ามากที่สุด ซึ่งนายจ้างจะพิจารณา

องค์ประกอบของ ทักษะฝีมือ (skill) ของลูกจ้างสูงอายุด้วย ได้แก่ พนักงานขาย ทั งขายปลีกและขาย
ตรง พนักงานขายในห้างสรรพสินค้า สาธิตสินค้า ส่วนงานบริการ เป็นงานบริการในโรงแรม หรือ
ภัตตาคาร พนักงานบริการทั่วไป เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หรือให้บริการชุมชน ขับแท็กซี่ ท างาน
คลังสินค้า ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีทักษะฝีมือต่ า  ส่วนกลุ่มที่มีทักษะฝีมือสูง ได้แก่ ผู้บัญญัติกฎหมาย 
ข้าราชการระดับอาวุโส งานที่ปรึกษา งานวิทยากร งานสอนหนังสือ  เจ้าหน้าที่วิจัยด้านสังคมศาสตร์ 
เจ้าหน้าที่แปล หรือล่าม  ส่วนงานบริการที่ต้องใช้ทักษะสูง ได้แก่งานบริการด้านภาษาในสนามบิน  
งานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข พนักงานนวดแผนไทย   

งานภาคเกษตรกรรม  ท าไร่ เก็บผลไม้ในสวน เลี ยงสัตว์ 
ผลการวิจัยสอดคล้องกับการวิจัยเรื่อง การสร้างโอกาสการท างานของผู้สูงอายุ เมื่อ

ปี พ.ศ. 2522 โดย ผศ.ดร.นงนุช สุนทรชวกานต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า
แรงงานผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการบริการมากท่ีสุด พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้า
และตลาด และยังมีลักษณะการบริการแบบอ่ืนที่เหมาะสมกับสภาพของผู้สูงอายุ เช่น บริการชุมชน 
หรือการท าให้เกิดการสร้างและการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี ยังสอดคล้องกับงานศึกษา 
วิจัยแนวทางและมาตรการส่งเสริมการมีงานท าในผู้สูงอายุ108 ของ รศ.ดร.ชลัยพร อมรวัฒนา และ
คณะ เมื่อปี พ.ศ. 2551 ที่ว่า ประเภทงานที่เหมาะสมที่ผู้สูงอายุท าได้ คือ งานบริการสังคม งานให้
ค าปรึกษา งานวิชาการ และงานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื นบ้าน ซึ่งภาครัฐอาจก าหนดประเภทของ
งานที่สงวนไว้ส่วนหนึ่งเฉพาะส าหรับผู้สูงอายุ อาทิ งานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขนอก
เวลาราชการ งานที่ปรึกษาในหน่วยงานภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ งานบริการด้านภาษา งานวิทยากร
ในสถานศึกษา พิพิธภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ งานติดตามประเมินผล เป็นต้น   

                                           
108 “เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างผู้สูงอายุ ครั งที่ 

3/2561”, ใน เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอัตรำค่ำจ้ำงผู้สูงอำยุ ครั้งที่ 
3/2561 (การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างผู้สูงอายุ ครั งที่ 3/2561, กระทรวง
แรงงาน, 2561). 
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3.2.4 มาตรการทางกฎหมายคุ้มครองแรงงานสูงอายุในเรื่องค่าตอบแทนการท างาน 

ผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องจ านวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการท างาน ซึ่งค่าตอบแทนในการ
ท างานที่ส าคัญคือ ค่าจ้าง ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม  การศึกษาเรื่อง
ค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมส าหรับแรงงานสูงอายุจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 

 

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับค่าตอบแทนการท างาน 
อนุสัญญาฉบับที่ 100109 ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันส าหรับคนงานชายและ

หญิงซึ่งท างานที่มีค่าเท่ากัน องค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยคณะประศาสน์การ ส านักงาน
แรงงานระหว่างประเทศจัดขึ นที่นครเจนีวา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 1951 เป็นการประชุมสมัยที่ 
34 ซึ่งที่ประชุมได้ตกลงรับข้อเสนอเกี่ยวกับ หลักการค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันส าหรับคนงานชาย
และหญิงซึ่งท างานที่มีค่าเท่ากัน เป็นเรื่องที่ 7  ในระเบียบวาระของสมัยประชุมปัจจุบัน และได้
ก าหนดว่าข้อเสนอเหล่านี ต้องอยู่ในรูปของอนุสัญญาระหว่างประเทศ จึงได้รับรองอนุสัญญาที่เรียกว่า 
อนุสัญญาว่าด้วยค่าตอบแทนที่ เท่ากัน ค.ศ. 1951 รับรองเมื่อวันที่  29 มิถุนายน ค.ศ. 1951 
อนุสัญญาฉบับนี มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1953 และประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเมื่อ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542   

มาตรา 1   ในอนุสัญญานี  
(ก)  ค าว่า “ค่าตอบแทน” หมายรวมถึง ค่าจ้าง หรือเงินเดือนปกติ พื นฐานหรือขั นต่ า 

และรวมถึง ผลประโยชน์เพ่ิมเติมใดๆ ที่ให้โดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือสิ่งของ 

โดยนายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง และเนื่องจากการท างานของลูกจ้าง 

(ข)  ค าว่า “ค่าตอบแทนเท่ากันส าหรับคนงานชายและหญิงซึ่งท างานที่มีค่าเท่ากัน”  
หมายถึง อัตราค่าตอบแทนที่ก าหนดขึ นโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติอันเนื่องจากความแตกต่างทาง
เพศ 

มาตรา 2   
1. ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวิธีที่ใช้อยู่ในการก าหนดอัตราค่าตอบแทน รัฐสมาชิกจะ

ส่งเสริม ตราบเท่าที่สอดคล้องกับวิธีเช่นนั น รัฐสมาชิกจะให้หลักประกันแก่การบังคับใช้หลักการ
ค่าตอบแทนเท่ากันส าหรับคนงานชายและหญิงที่ท างานมีค่าเท่ากัน โดยเป็นการบังคับใช้กับคนงาน
ทุกคน 

                                           
109 กระทรวงแรงงาน, “อนุสัญญาฉบับที่ 100 ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่ากัน พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951)”, 
ม.ป.ป., 100, http://www.mol.go.th/en/node/3402. 
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2. หลักการนี อาจใช้บังคับโดยวิธีการต่อไปนี  
(ก) กฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศ 
(ข) กลไกท่ีจัดตั งขึ นหรือได้รับการรับรองโดยกฎหมายส าหรับการก าหนดค่าจ้าง 
(ค) ข้อตกลงร่วมระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หรือ 
(ง) โดยวิธีการต่างๆ เหล่านี ร่วมกัน 
มาตรา 3  
1. ในกรณีที่การกระท าใดที่จะช่วยให้ผลในทางปฏิบัติแก่บทบัญญัติของอนุสัญญานี  

จะต้องด าเนินมาตรการเพ่ือส่งเสริมการประเมินงานอย่างเที่ยงธรรม โดยยึดผลงานที่จะต้องท า 
2. วิธีที่ต้องใช้ในการประเมินเช่นว่านี  อาจก าหนดโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการ

ก าหนดอัตราค่าตอบแทน หรือในกรณีที่ค่าตอบแทนก าหนดโดยวิธีตกลงร่วม ก็ให้คู่กรณีของข้อตกลง
ร่วมเป็นผู้ก าหนดเช่นว่านั น 

3. อัตราค่าตอบแทนที่แตกต่างกันระหว่างคนงาน ไม่ค านึงถึงเพศ แต่ต้องสัมพันธ์กับ
ความแตกต่างในผลงานที่จะต้องปฏิบัติ ตามที่ก าหนดโดยการประเมินอย่างเที่ยงธรรมดังกล่าว ต้องไม่
ถือว่าขัดแย้งกับหลักการว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่ากันของคนงานชายหญิง ซึ่งท างานที่มีค่าเท่ากัน 

3.2.4.1 การคุ้มครองแรงงานสูงอายุในเรื่องค่าตอบแทนการท างานตามกฎหมาย
ประเทศญี่ปุ่น 

ในประเทศญี่ปุ่นเดิมค่าตอบแทนการท างานจะค านึงถึงความอาวุโส (seniority) ใน
การท างาน110 มีความคิดว่าความสามารถในการท างานของคนท างาน (ability) อนุมานได้จากการ
เพ่ิมขึ นของความยาวนานในการท างานที่บริษัทแห่งนั น ซึ่งระดับค่าจ้างที่เพ่ิมขึ นจะขึ นอยู่กับ
ระยะเวลาที่เพ่ิมขึ นในการท างาน แต่ในเวลาต่อมา ความคิดของบริษัทหลายแห่งในประเทศญี่ปุ่น
เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างความยาวนานในการท างานกับระดับค่าจ้างที่คนท างานได้รับ 
ได้ลดน้อยลงเรื่อยๆ โดยหากเทียบจากระดับคนท างานที่ไม่มีอายุงานเลยให้มีค่าเท่ากับ 100  พบว่า 
ในปี 1990 มีระดับความสัมพันธ์ 201.7 ส าหรับคนท างานที่มีอายุงาน 25-29 ปี  ส่วนคนที่มีอายุการ
ท างานอย่างน้อย 30 ปีขึ นไป มีความสัมพันธ์ 210.3  แต่ต่อมาในปี 2000 ความสัมพันธ์จะอยู่ที่ 
194.9 และ 198.1 ตามล าดับ ในปี 2010 มีความสัมพันธ์กัน 192.6 และ 183.8 และในปี 2014 
ความสัมพันธ์ 190.0 และ 184.1  บริษัทในญี่ปุ่นเริ่มมีความคิดเปลี่ยนไปในความสัมพันธ์ดังกล่าว โดย

                                           
110 The Japan Institute for Labour Policy and Training, “Labor Situation in Japan and 
Its Analysis: General Overview 2015/2016”, The Japan Institute for Labour Policy and 
Training, มีนาคม 2016, p 95. 
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มีแนวคิดว่าการเพ่ิมขึ นของค่าจ้างจะเกี่ยวข้องกับ performance/results และการเพ่ิมค่าจ้างยัง
เกี่ยวพันกับทักษะในงานที่ท า (job-performance skills) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะปรากฏได้
ชัดเจนยิ่งขึ นเรื่อยๆ ในบริษัทประเทศญี่ปุ่นตามระยะเวลาที่ผ่านไป  และแนวโน้มของค่าจ้างในเวลา
ต่อไปจะขึ นอยู่กับเนื อหาของงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ (carrying out their work) ของคนนั น  
อย่างไรก็ตาม ในประเทศญี่ปุ่นมีคนท างานหลายคนที่ไม่ได้ท างานตรงกับความเฉพาะเจาะจงของ
ต าแหน่งนั น  จึงมีหลายกรณีที่การตัดสินใจเพ่ิมค่าจ้างจะพิจารณาจาก ระดับของความรับผิดชอบ 
(responsibility) หรือ หน้าที่ (function) เพ่ือมาประกอบการพิจารณางานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(carrying out their work) ของคนนั น  ซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี เรียกว่า “responsibility-based wage 
system” หรือ “function-based wage system”  

ระบบค่าจ้างของประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ขึ นอยู่กับอายุการท างาน ดังที่ได้กล่าวแล้ว
คือ ค่าจ้างจะปรับเพ่ิมสูงขึ นตามอายุการท างานที่มากขึ นเหมือนกับประเทศอ่ืน แต่ประเทศญี่ปุ่นมี
แนวคิดนี ในระดับสูงกว่าประเทศอ่ืน ซึ่งอาจขึ นอยู่กับเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ 2 ประการ  

ประการแรก ระบบค่าจ้างอาจจะสะท้อนการเพิ่มขึ นของประสิทธิภาพของแรงงานที่
เพ่ิมขึ นตามอายุการท างาน ซึ่งเป็นผลจากประสบการณ์การท างานที่มากขึ น   

ประการที่สอง  การปรับค่าจ้างตามอายุการท างานอาจเกิดจากข้อตกลงในสัญญาว่า
ค่าจ้างขึ นอยู่กับอายุงาน หรือเวลาที่ท างาน โดยไม่ได้ยึดโยงอยู่กับผลการด าเนินงานหรือประสิทธิภาพ  
เพ่ือให้ได้ผลก าไรสูงสุด ผู้ประกอบการจึงก าหนดเงื่อนไขอายุเกษียณไว้ในสัญญา  และจากสาเหตุของ
อัตราค่าจ้างขึ นอยู่กับอายุงาน จึงเป็นเหตุผลให้นายจ้างมักไม่จ้างคนสูงอายุท างานต่อไป หากจะจ้าง
งานต่อหลังจากอายุเกษียณจะจ้างในราคาที่ลดลงประมาณร้อยละ 30111 

ค่าจ้างขั นต่ า (the Minimum Wage Act)  
การพิจารณาอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมส าหรับคนท างาน โดยให้เกิดความเป็นธรรมแก่

ผู้ใช้แรงงาน และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง
เกี่ยวข้องต่อการด ารงชีวิตของแรงงานทุกคน รัฐบาลของแต่ละประเทศจ าเป็นต้องก าหนดอัตราค่าจ้าง
ขั นต่ า เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการจัดการค่าตอบแทนส าหรับแรงงาน ซึ่งรวมถึงประเทศไทย เรื่อง
ค่าจ้างขั นต่ าจึงเป็นเรื่องส าคัญเก่ียวข้องกับค่าจ้างส าหรับแรงงานทุกวัย 

                                           
111 สมรักษ์ รักษาทรัพย์, ถวิล นิลใบและนงนุช อินทรวิเศษ, รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำร

น ำร่องศึกษำควำมเหมำะสมในกำรท ำงำนของแรงงำนหลังเกษียณอำยุ , ปี 2551 (กรุงเทพมหานคร: 
บางชันการพิมพ์, 2551). 
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ส าหรับประเทศญี่ปุ่น กฎหมายค่าจ้างขั นต่ าของประเทศญี่ปุ่น เป็นกฎหมายที่
ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างขั นต่ า ซึ่งจะให้อ านาจแก่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการ
ก าหนด และประกาศใช้บังคับ ซึ่งก าหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ ากว่าอัตราค่าจ้างขั นต่ า112  
ตามที่พระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดไว้  ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างขั นต่ าส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรม
(Industrial Minimum Wage) หรือค่าจ้างขั นต่ าส าหรับภูมิภาค (Minimum Wage for Prefectures) 
ซึ่งได้ปรับปรุงอัตราค่าจ้างขั นต่ าเม่ือปี ค.ศ. 2007  ค่าจ้างขั นต่ าของประเทศญี่ปุ่นมี 2 ประเภทคือ 

1) ค่ าจ้ างขั นต่ าจ าแนกตามเขตท้ องที่  (Minimum Wage for Prefectures)  
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2545 ค่าจ้างขั นต่ าโดยเฉลี่ยทุกเขตทั่วญี่ปุ่น ชั่วโมงละ 654 เยน เขตที่มีค่าจ้างขั น
ต่ าสูงสุดที่ Tokyo อัตราชั่วโมงละ 708 เยน ส่วนเขต Okinawa มีค่าจ้างขั นต่ าน้อยที่สุด ชั่วโมงละ 
604 เยน ซึ่งอัตราค่าจ้างขั นต่ าที่ก าหนดเปลี่ยนแปลงเมื่อสิ นเดือนกุมภาพันธ์ 2551 (ค.ศ. 2008) ได้
ก าหนดเพ่ิมขึ น โดยค่าจ้างขั นต่ าต่อชั่วโมงอัตราสูงสุดอยู่ที่ Tokyo ชั่วโมงละ 739 เยน ในขณะที่อัตรา
ต่ าที่สุดอยู่ท่ี Okinawa and Akita ชั่วโมงละ 618 เยน 

2) ค่าจ้างขั นต่ าจ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม (Industrial Minimum Wage) 
ซึ่งในปี 2545 มีค่าจ้างขั นต่ าเฉลี่ยทุกอุตสาหกรรม วันละ 6,571 เยน ซึ่งอุตสาหกรรมที่มีค่าจ้างขั นต่ า
สูงสุดคืออุตสาหกรรมการผลิตสี ส่วนอุตสาหกรรมที่มีค่าจ้างขั นต่ ารายวันต่ าสุดคืออุตสาหกรรมการ
ผลิตเครื่องเรือนจากไม้ อัตราวันละ 5,085 เยน 

3.2.4.2 การคุ้มครองแรงงานสูงอายุเรื่องค่าตอบแทนการท างานตามกฎหมาย
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
The Fair Labor Standards Act Of 1938, As Amended113 

  Section 206 (a)  ค่าจ้างขั นต่ า  
ลูกจ้างทุกคนที่ท างานในกิจการพาณิชย์ งานเกษตรกรรม หรือการผลิตสินค้าส าหรับ

การพาณิชย์ หรือลูกจ้างในห้างร้านที่ท ากิจการค้า จะได้รับค่าจ้าง 7.25 เหรียญสหรัฐต่อชั่วโมง ซึ่งเป็น
ค่าจ้างขั นต่ าของรัฐบาลกลาง มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2009 ส่วนลูกจ้างที่ได้รับค่าทิป
ต้องได้รับค่าจ้างไม่ต่ ากว่าวันละ 2.13 เหรียญสหรัฐต่อชั่วโมง หากค านวณค่าทิปรวมกับค่าจ้างที่ได้รับ

                                           
112 Hiroya Nakakubo, “A New Departure in the Japanese Minimum Wage 

Legislation”, ม.ป.ป., www.jil.go.jp/english/JLR/documents/2009/JLR22_nakakubo.pdf,P 
25. 

113 “United State Department of Labor Wage and Hour Division”, ม .ป .ป . , 
https://www.dol.gov/WHD/minimumwage.htm. 
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แล้วมีจ านวนต่ ากว่าค่าจ้างขั นต่ า นายจ้างต้องจ่ายเงินส่วนต่างให้เท่ากับจ านวน 7.25 เหรียญสหรัฐ มี
หลายรัฐที่ใช้กฎหมายค่าจ้างขั นต่ าฉบับนี ด้วย แต่บางรัฐได้ก าหนดให้ความคุ้มครองลูกจ้างสูงกว่า
ค่าจ้างขั นต่ าของรัฐบาลกลาง ซึ่งนายจ้างจะต้องปฏิบัติภายใต้ข้อกฎหมายทั งสองฉบับ อย่างไรก็ตาม 
section 213 ได้ก าหนดยกเว้นลูกจ้างระดับผู้บริหาร หรือลูกจ้างท างานวิชาการที่ใช้ความรู้  ไม่ต้อง
อยู่ภายใต้อัตราค่าจ้างขั นต่ าดังกล่าว 

3.2.4.3 การคุ้มครองแรงงานสูงอายุในเรื่องค่าตอบแทนการท างานตามกฎหมาย 
ประเทศไทย 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5 ก าหนดค าว่า “ค่าจ้าง” 
หมายความว่า เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนการท างานตามสัญญาจ้าง 114 
โดยกฎหมายฉบับนี ก าหนดให้ค่าจ้างหมายถึงเงินเท่านั น สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้าง
ไม่ใช่ค่าจ้าง การจ่ายต้องจ่ายเพ่ือตอบแทนการท างานตามสัญญาจ้างในวันและเวลาท างานปกติ ซึ่ง
เงินที่นายจ้างจ่ายตอบแทนการท างานให้แก่ลูกจ้าง อาจเรียกชื่อแตกต่างกันไป เช่น เงินเดือน ค่าครอง
ชีพ เงินเบี ยเลี ยง เบี ยขยัน  เป็นต้น  

ประเทศไทยจัดให้มีอัตราค่าจ้างขั นต่ าให้ความคุ้มครองลูกจ้างโดยเฉพาะลูกจ้างไร้
ฝีมือแรกเข้าท างาน เพ่ือได้รับค่าตอบแทนการท างานในจ านวนที่มีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้ ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้ก าหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนการท างานไม่ต่ ากว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด115 โดยคณะกรรมการค่าจ้างมีหน้าที่ก าหนด
อัตราค่าจ้างขั นต่ า   

คณะกรรมการค่าจ้าง มาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ก าหนดให้คณะกรรมการค่าจ้างประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการ ผู้แทน
ฝ่ายรัฐบาล 4 คน ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละ 5 คน ข้าราชการกระทรวงแรงงาน
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั งเป็นเลขานุการคณะกรรมการค่าจ้าง ซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างได้มาจากการเลือกตั งโดยองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทน
ฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2541 กล่าวคือ 

                                           
114 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน , พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 (ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม), ปี 2557 (กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเจี ยฮั ว, 2557). 
115 พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น, ค ำอธิบำยกฎหมำยแรงงำนเพ่ือกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ , พิมพ์ครั งที่ 7 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2553) หน้า 202. 
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สภาองค์การนายจ้างและสภาองค์การลูกจ้างเป็นผู้เสนอรายชื่อผู้สมัครเข้ารับเลือกตั ง ซึ่งผู้สมัครเข้า
รับการเลือกตั งจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด  ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั งได้แก่ บุคคลที่สมาคม
นายจ้างและสหภาพแรงงานแต่งตั งให้เป็นผู้แทนลงคะแนนเสียงแห่งละหนึ่งคน  การเลือกตั งจะ
ด าเนินการโดยคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั งที่แต่งตั งโดยปลัดกระทรวงแรงงานคณะกรรมการ
ค่าจ้างมีวาระคราวละ 2 ปี เมื่อพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั งอีกได้ตามที่ก าหนดในมาตรา 80 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการค่าจ้างจะก าหนดไว้
ในมาตรา 79 ที่ส าคัญ คือ  

1. เสนอความเห็นและให้ค าปรึกษาแนะน าต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและ
การพัฒนาค่าจ้างและรายได ้

2. ก าหนดแนวทางการพิจารณาของนายจ้างในการปรับค่าจ้างตามภาวะเศรษฐกิจ
และสังคม  

3. ก าหนดอัตราค่าจ้างขั นต่ า   
4. ก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ   
5. ให้ค าแนะน าด้านวิชาการและแนวทางการประสานประโยชน์แก่หน่วยงานต่าง 

ทั งภาครัฐ เอกชน และประชาชนโดยทั่วไป   
6. มาตรา 84 ก าหนดให้ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่

คณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมอบหมาย  
คณะกรรมการค่าจ้างต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ

ประกอบกับข้อเท็จจริงอ่ืน โดยเฉพาะเรื่องของค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ ต้นทุนการผลิต มาตรฐาน
การครองชีพ ราคาสินค้า ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
สภาพเศรษฐกิจและสังคม การลงมติถือเสียงข้างมากสองในสามของกรรมการที่ เข้าร่วมประชุม
โดยทั่วไปนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างทุกคนไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั นต่ า ไม่ว่าลูกจ้าง
จะเป็นลูกจ้างประเภทใด เช่นลูกจ้างทดลองงาน ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างท่ีมีก าหนดเวลา
การจ้างแน่นอนหรือไม่แน่นอน และไม่ว่าลูกจ้างจะมีเชื อชาติ สัญชาติ วัย หรือเพศใด ซึ่งปัจจุบันนี 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 87 วรรคสาม ให้
คณะกรรมการค่าจ้างอาจพิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าที่แตกต่างจากเดิม ให้ใช้ส าหรับลูกจ้าง
กลุ่มนั นหรือประเภทนั นในกิจการ งานหรือสาขาอาชีพประเภทใด เพียงใด ในท้องถิ่นใดก็ได้ เพ่ือ
ส่งเสริมการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงานส าหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภท  หมายถึง 
นักเรียน นักศึกษา ผู้พิการ รวมถึงลูกจ้างผู้สูงอายุ ซึ่งค่าจ้างดังกล่าวต้องไม่ต่ ากว่าอัตราค่าจ้างขั นต่ าที่
คณะกรรมการค่าจ้างก าหนดไว้ ขณะนี อยู่ระหว่างการประชุมพิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง
ส าหรับลูกจ้างสูงอายุ  



 
 

96 

3.2.5  การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานสูงอายุ  
ในประเทศสหรัฐอเมริกา  กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัติทางอายุในการจ้างงานได้

ก าหนดในมาตรา 630(b) สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั งแต่ 20 คนขึ นไป ต้องจ้างลูกจ้างผู้สูงวัยซึ่ง
กฎหมายก าหนดให้มีอายุตั งแต่ 40 ปีขึ นไป 

ประเทศญี่ปุ่น กฎหมายว่าด้วยการจ้างงานผู้สูงอายุได้สร้างมาตรการให้นายจ้างต้อง
จ้างงานลูกจ้างหลังจากลูกจ้างมีอายุ 60 ปี116 แต่ไม่ได้บังคับให้นายจ้างต้องก าหนดอายุเกษียณของ
ลูกจ้างออกไปเท่ากับอายุเริ่มมีสิทธิรับบ านาญตามแผนการรับเบี ยบ านาญของลูกจ้าง117  กล่าวคือ 
นายจ้างจะก าหนดอายุเกษียณของลูกจ้างให้ต่ ากว่าอายุการเริ่มมีสิทธิรับบ านาญตามแผนการรับเบี ย
บ านาญของลูกจ้างได้ แต่จะก าหนดอายุเกษียณของลูกจ้างให้ต่ ากว่า  60 ปีไม่ได้ ในกรณีที่นายจ้าง
ก าหนดอายุเกษียณของลูกจ้างต่ ากว่าอายุเริ่มมีสิทธิรับบ านาญจากกองทุนบ านาญลูกจ้าง นายจ้างต้อง
ด าเนินการเพื่อรักษาการจ้างงานลูกจ้างด้วยมาตรการใดมาตรการหนึ่งดังต่อไปนี 118 

1. ขยายเพดานอายุเกษียณของลูกจ้างให้สูงขึ น (raising the retirement age) 
 2. จ้างงานลูกจ้างต่อเนื่องหลังจากเกษียณอายุ (continuous employment system)119 

3. ยกเลิกไม่ให้มีก าหนดอายุเกษียณ (abolition of the retirement age) เพ่ือ
ความมั่นในการจ้างงานที่จะท าให้ลูกจ้างท างานได้จนถึงอายุ 65 ปี 

การที่กฎหมายก าหนดมาตรการให้นายจ้างมีหน้าที่รักษาการจ้างงานลูกจ้างสูงอายุ
โดยใช้มาตรการใดมาตรการหนึ่งดังกล่าว แต่ในความเป็นจริงนายจ้างที่ประกอบธุรกิจย่อมหวังผล
ก าไรจากการท าธุรกิจ และการจะได้ผลก าไรมากน้อยเพียงใดนั น องค์ประกอบที่ส าคัญคือ
ประสิทธิภาพในการท างานของลูกจ้าง ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่นายจ้างต้องการ หากจะบังคับให้นายจ้าง
ต้องจ้างผู้สูงอายุท างานอาจจะเป็นการขัดต่อความมุ่งหวังของหลักการประกอบธุรกิจได้  ดังนั น แม้
นายจ้างจะไม่ใช้มาตรการใดมาตรการหนึ่งดังกล่าวเพ่ือจ้างงานผู้สูงอายุหลังจากเกษียณอายุแล้วก็ตาม  
แต่นายจ้างก็ไม่มีความผิดตามกฎหมายเนื่องจากกฎหมายไม่มีบทก าหนดโทษส าหรับนายจ้าง 

                                           
116 “Law Concerning Stabilization of Employment of Older Person 1971, ม าต รา  6”, 
ม.ป.ป. 
117 อรรถพร บัวพิมพ์, “การคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุ”, 2552 หน้า 78. 
118 “Law Concerning Stabilization of Employment of Older Person 1971, มาตรา 9”. 
119 อรรถพร บัวพิมพ์ , “การคุ้มครองแรงงานผู้สู งอายุ ” (ธรรมศาสตร์ , 2552),  หน้ า 79, 
http://digi.library.tu.ac.th/thesis/la/1380/. 
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อย่างไรก็ตาม ประเทศญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุในลักษณะการส่งเสริม
ความมั่นคงทางการจ้างงานและสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุมากกว่าการบีบบังคับด้วยกฎหมายให้
นายจ้างจ าทนต้องปฏิบัติ 

ส าหรับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานสูงอายุในประเทศไทยนั น ในปัจจุบัน
ยังไม่มีการก าหนดมาตรการใดที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองการท างานของผู้สูงอายุเพ่ือให้
นายจ้างปฏิบัติดังที่ได้กล่าวมาแล้ว มีเพียงมาตรา 118/1120 ที่ก าหนดเกี่ยวกับการเกษียณอายุ โดยถ้า
หากลูกจ้างท างานจนถึงเกณฑ์อายุเกษียณตามที่บริษัทก าหนดในข้อบังคับการท างาน ถือว่าเป็นการ
เกษียณอายุ หรือถ้าในข้อบังคับการท างานไม่มีก าหนดอายุเกษียณ ให้ถือว่าเมื่ออายุถึง 60 ปี ลูกจ้าง
สามารถแจ้งนายจ้างขอเกษียณอายุได้ นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างตามอายุงานที่
ท างานในอัตราค่าชดเชยที่ก าหนดไว้ในมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  

ดังนั น จะเห็นได้ว่าประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดกฎหมายที่ให้
ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างสูงอายุ โดยให้นายจ้างตระหนักถึงความส าคัญของคนวัยสูงอายุซึ่งมีเพ่ิมขึ น
จ านวนมากในสังคม และให้ทุกภาคส่วนในสังคมทั งภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมมือกันช่วยลดภาระ
ของสังคม โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในลักษณะการส่งเสริมให้นายจ้างร่วมกันจ้างแรงงานสูงอายุ 
และให้ความคุ้มครองแรงงานสูงอายุในเรื่องส าคัญบางประการ อันจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของ
สังคมเก่ียวกับประชากรสูงอายุ ท าให้ประชากรสูงอายุรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า และไม่เป็นภาระต่อสังคม 
 

                                           
120 “พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560  มาตรา 118/1 การเกษียณอายุตามที่
นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันหรือตามที่นายจ้างก าหนดไว้ให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง  ตามมาตรา 118 
วรรคสอง   ในกรณีที่มิได้มีการตกลงหรือก าหนดการเกษียณอายุไว้หรือมีการตกลงหรือก าหนดการ
เกษียณอายุไว้เกินกว่าหกสิบปี ให้ลูกจ้างที่มีอายุครบหกสิบปีขึ นไปมีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได้ 
โดยให้แสดงเจตนาต่อนายจ้างและให้มีผลเมื่อครบสามสิบวันนับแต่วันแสดงเจตนาและให้นายจ้างจ่าย
ค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างท่ีเกษียณอายุนั น ตามมาตรา 118 วรรคหนึ่ง”. 



บทท่ี 4 
 

วิเคราะห์ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการจ้างงาน 
และการคุ้มครองแรงงานสูงอายุ 

ในบทที่ 3 ได้กล่าวถึงมาตรการให้ความคุ้มครองแรงงานสูงอายุของต่างประเทศ 
ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา รวมทั งประเทศไทย  ซึ่งจากการศึกษาหลักเกณฑ์การให้ความ
คุ้มครองแรงงานสูงอายุในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนการท างาน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา การก าหนดชั่วโมง
การท างาน และประเภทหรือลักษณะงานที่แรงงานสูงอายุสามารถท าได้ จะเห็นได้ว่า กฎหมาย
คุ้มครองแรงงานของประเทศไทยกับของต่างประเทศมีหลักการ แนวคิด และวัตถุประสงค์ ที่พัฒนาไป
ตามโครงสร้างของระบบสังคม เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของระบบกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานของแต่ละประเทศ ซึ่งหลักเกณฑ์บางประการของกฎหมายต่างประเทศ อาจมีความเหมาะสม
ในการน ามาประยุกต์เป็นแนวทางส าหรับแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุ
ของประเทศไทยให้มีความเหมาะสม  ซึ่งในบทนี จะได้วิเคราะห์ถึงประเด็นในการก าหนดชั่วโมงท างาน
ประเภทงาน และค่าตอบแทนการท างานของผู้สูงอายุของประเทศไทย โดยจะน ากฎหมายคุ้มครอง
แรงงานผู้สูงอายุของต่างประเทศมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประโยชน์ และมีความเหมาะสมกับกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานของประเทศไทยให้มากที่สุด  

กฎหมายคุ้มครองการท างานของลูกจ้างทุกคนในประเทศไทยที่ส าคัญ  คือ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งมีบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ท างานใน
ประเทศไทยโดยทั่วไปทุกคน  ลูกจ้างทุกคนจะได้รับสิทธิและสภาพการจ้างในการท างานจากกฎหมาย
ดังกล่าวที่บัญญัติให้ความคุ้มครองไว้  และในขณะเดียวกันกฎหมายก็ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
นายจ้างที่ต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างภายใต้กฎหมาย นายจ้างจะก าหนดให้สิทธิแก่ลูกจ้างสูงกว่าที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ได้  แต่ไม่สามารถก าหนดสิทธิให้ลูกจ้างต่ ากว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ได้  เนื่องจากกฎหมาย
ฉบับนี เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย และเป็นกฎหมายที่ก าหนดเพียงมาตรฐานขั นต่ าไว้
ให้ปฏิบัติ  การคุ้มครองลูกจ้างที่ท างานทุกคนในประเทศไทยจะไม่เลือกว่าเป็นคนไทยหรือต่างด้าว  
ลาว กัมพูชา  พม่า  ต่างได้รับความคุ้มครองเสมอเหมือนกันภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ซึ่งมีบทบัญญัติให้ความคุ้มครองในเรื่องเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการท างานของ
ลูกจ้าง โดยไดก้ าหนดความหมายของนายจ้าง และลูกจ้างที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี  การ
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ก าหนดวันและเวลาท างาน จ านวนเวลาพัก สิทธิวันหยุด และวันลาของลูกจ้าง ระยะเวลาจ่ายค่าจ้าง 
รวมตลอดไปจนถึงสิทธิของลูกจ้างเมื่อถูกนายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้าง แต่กฎหมายฉบับดังกล่าวไม่ได้มี
บทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองแก่แรงงานสูงอายุไว้เป็นการเฉพาะ  เมื่อแรงงานในประเทศไทยยังมี
ความต้องการแรงงาน  กลุ่มผู้สูงอายุที่ยังมีความสามารถและยังต้องการท างานจึงยังเป็นก าลังส าคัญ
ส าหรับแรงงานของประเทศไทย ซึ่งควรได้รับความคุ้มครองไว้ในกฎหมายฉบับดังกล่าวนี  

 ในการก าหนดบทบัญญัติของกฎหมายเพ่ือให้ความคุ้มครองการท างานส าหรับคน
สูงอายุ ยังไม่มีผู้ใดให้ค านิยามของแรงงานสูงอายุไว้ ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาในการตีความเกี่ยวกับ
แรงงานสูงอาย ุจึงจ าเป็นต้องกล่าวถึงเรื่องการขาดค านิยามแรงงานสูงอายุ 

4.1 ปัญหาการขาดค านิยามแรงงานสูงอายุ 

การก าหนดนิยามที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในประเทศไทย  มีเพียงนิยามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติคน
สูงอายุ พ.ศ. 2546 เท่านั น ที่ให้ความหมายของ “ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบ
ปีบริบูรณ์ขึ นไปและมีสัญชาติไทย  จากการศึกษาเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมายต่างประเทศและ
การให้นิยามความหมายของแรงงานสูงอายุของต่างประเทศซึ่งปรากฏในบทที่ 3 นั น  พบว่าองค์การ
สหประชาชาติ ไม่ได้ก าหนดเกณฑ์อายุเริ่มต้นค าว่า “ผู้สูงอายุ”ที่เป็นมาตรฐาน เพียงยอมรับโดยทั่วไป
ว่าหมายถึงบุคคล หรือกลุ่มประชากรที่มีอายุตามปีปฏิทิน ตั งแต่ 60 ปีขึ นไป ซึ่งเป็นเกณฑ์อายุเริ่มต้น
เกณฑ์เดียวกับค าแนะน าขององค์การอนามัยโลกที่ใช้ในการก าหนดช่วงอายุของผู้สูงอายุ และองค์การ
สหประชาชาติให้นิยามว่า ประเทศใดที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ นไปเป็นสัดส่วนเพิ่มเป็นร้อยละ 20 จะ
เป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) แต่ประเทศญี่ปุ่นได้ก าหนดความหมายของแรงงาน
สูงอายุไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานผู้สูงอายุปี 1971 (Law Concerning Stabilization of 
Employment of Older Person 1971) ว่า แรงงานผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่อยู่ในวัยกลางคน และผู้ที่
มีอายุมากกว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงสุขภาพแรงงานและสวัสดิการสังคมก าหนด คือคนที่มีอายุ 55 ปีขึ น
ไป   และกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัติทางอายุในการจ้างงานของประเทศสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติ
ความหมายของแรงงานสูงอายุว่า หมายถึง ลูกจ้างชาย ลูกจ้างหญิง หรือผู้สมัครงานที่มีอายุอย่างน้อย 
40 ปี  ส่วนประเทศไทยได้ก าหนดเรื่องการเกษียณอายุไว้ ซึ่งจะหมายถึง การยุติการท างานประจ าที่
ท าปกติ เมื่ออายุครบก าหนดตามเกณฑ์ โดยทั่วไปจะใช้เกณฑ์เกษียณอายุที่ 60 ปี โดยเฉพาะผู้ที่
ท างานหน่วยงานราชการ ส่วนงานเอกชนมักจะก าหนดเกษียณอายุต่ ากว่านั นและก าหนดแตกต่างกัน
ไป ส่วนผู้ที่ท างานธุรกิจส่วนตัว เกษตรกร ค้าขาย จะท างานไปเรื่อยๆ จนกระทั่งคิดว่าตนเองควรยุติ
การท างาน  อีกทั ง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 มาตรา 118/1 ได้ก าหนด
เกษียณอายุไว้ตามท่ีนายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน หรือตามท่ีนายจ้างก าหนด ซึ่งให้ถือว่าเป็นการเลิก
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จ้างตามมาตรา 118 วรรคสอง และในวรรคสองก าหนดไว้ว่ากรณีที่ไม่ได้ตกลงหรือก าหนดการ
เกษียณอายุไว้ หรือตกลงกันไว้เกิน 60 ปี ให้ลูกจ้างท่ีมีอายุครบ 60 ปีขึ นไป มีสิทธิแสดงเจตนา
เกษียณอายุได้ โดยแสดงเจตนาต่อนายจ้าง และให้มีผลเมื่อครบ 30 วันนับแต่วันแสดงเจตนา และให้
นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างท่ีเกษียณอายุนั นตามมาตรา 118 วรรคหนึ่ง บทบัญญัติดังกล่าว
แสดงให้เห็นสิ่งส าคัญ 2 ประการ ประการแรก เกณฑ์อายุที่จะตัดตอนการท างานจะจบสิ นที่  60 ปี 
ประการที่สอง คือ หากลูกจ้างมีอายุ 60 ปีขึ นไป สามารถจะท างานต่อไปได้ โดยขึ นอยู่กับข้อบังคับ
การท างานของสถานประกอบการก าหนดไว้ ถ้าไม่ได้ก าหนดจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้
ทันที นั่นคือ 60 ปี  จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดเกณฑ์อายุ 60 ปีหลายประการทั งในสากล
ต่างประเทศและประเทศไทย การตัดตอนอายุการท างานจะจบสิ นที่ 60 ปี และหลังจากนั นก็ไม่ได้ตัด
สิทธิคนท างานที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีจะท าต่อไป ถ้าเขาเหล่านั นยังสามารถท าต่อไปได้และสมัครใจที่
จะท า จึงท าให้มีผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีมีความต้องการท างานต่อจะด้วยวิธีการจ้างต่อเนื่องโดยขยาย
อายุเกษียณต่อไป หรือตัดตอนเลิกจ้างที่อายุ 60 ปีโดยรับเงินค่าชดเชยเนื่องจากการเลิกจ้างด้วยเหตุ
เกษียณอายุ แล้วจึงตกลงจ้างงานกันเริ่มต้นเป็นสัญญาจ้างงานใหม่ ตามข้อตกลงสภาพ 
การจ้างและสภาพการท างานของสัญญาใหม่ ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีขึ นไป และจัดอยู่ใน
กลุ่มการท างานของผู้สูงอายุ  

กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นได้ก าหนดนิยามแรงงานสูงอายุ 
เพ่ือให้ความคุ้มครองคนกลุ่มนี หลังอายุเกษียณ แสดงว่า เขาเห็นว่าผู้สูงอายุยังมีความสามารถท างาน
หลังเกษียณอายุต่อไปได้อีก บริษัทประเทศญี่ปุ่นจึงได้มีวิธีการถ่ายเทแรงงานระหว่างบริษัทซ่ึงสร้างขึ น
โดยภาคธุรกิจ และใช้กันแพร่หลายในบริษัทขนาดใหญ่ เป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างบริษัท 

การก าหนดกฎหมายเพ่ือเป็นมาตรการในการให้ความคุ้มครองการท างานส าหรับ
ผู้สูงอายุของประเทศไทย ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานในประเทศไทยฉบับใดที่ให้ค านิยามของ
แรงงานสูงอายุ ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาในการตีความของแรงงานผู้สูงอายุที่กฎหมายมุ่งหมายให้ความ
คุ้มครองนั นหมายถึงคนท างานกลุ่มใด มีอายุตั งแต่เท่าใดที่ได้รับสิทธิคุ้มครองตามกฎหมาย ดังนั น การ
ก าหนดมาตรการในการให้ความคุ้มครองการท างานส าหรับผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีการบังคับใช้ด้วยความ
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ก่อให้เกิดความเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุที่ยังท างาน ให้เป็นไปโดยถูกต้อง
สมบูรณ์ จึงจ าเป็นต้องก าหนดค านิยามแรงงานสูงอายุ ซึ่งหมายถึง ลูกจ้างที่มีอายุตั งแต่ 60 ปีขึ นไป 
  เมื่อแรงงานสูงอายุท างานต่อหลังจากเกษียณอายุแล้ว กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น จะให้ความคุ้มครองแก่คนกลุ่มนี ในลักษณะส่งเสริมแนวทางการแก้ปัญหา
การจ้างงานผู้สูงอายุซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีในแง่บวกต่อแรงงานสูงอายุ  สร้าง
วัฒนธรรมที่ท างานให้ยอมรับแรงงานสูงอายุ และมีมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองการท างานของ
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ลูกจ้างสูงอายุ ส าหรับประเทศไทยนอกจากรัฐบาลจะก าหนดนโยบายเพ่ือส่งเสริมให้มีการจ้างงาน
ผู้สูงอายุแล้ว การก าหนดกฎหมายเพ่ือคุ้มครองการท างานส าหรับคนสูงอายุก็เป็นเรื่องจ าเป็นและเป็น
ประโยชน์ส าหรับคนสูงอายุที่สมัครใจต้องการท างานต่อหลังจากเกษียณอายุ ซึ่งเรื่องส าคัญท่ีต้องได้รับ
การพิจารณาเพื่อก าหนดเป็นกฎหมายส าหรับคุ้มครองผู้สูงอายุปรากฏตามล าดับต่อไปนี  

4.2  ปัญหาการขาดมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองแรงงานสูงอายุเร่ืองชั่วโมงท างาน 

การก าหนดชั่วโมงท างานมักจะมีความสัมพันธ์กับเวลาพักที่มีในระหว่างเวลาท างาน
ด้วย ซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ก าหนดว่า ชั่วโมงการท างาน หมายถึง เวลาที่บุคคล
ใช้หมดไปเพ่ือการงานของนายจ้าง โดยไม่รวมถึงช่วงเวลาพัก ซึ่งปรากฏในอนุสัญญาฉบับที่ 30 ว่า
ด้วยชั่วโมงการท างาน (งานพาณิชย์และงานส านักงาน) ค.ศ. 1930   

เมื่อพิจารณาชั่วโมงท างานของกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ 
พบว่า 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับเรื่องชั่วโมงท างาน
ปรากฏในอนุสัญญาดังนี  อนุสัญญาฉบับที่ 1 ว่าด้วยชั่วโมงการท างาน (งานอุตสาหกรรม) ค.ศ. 1919 
ซึ่งเป็นอนุสัญญาฉบับแรกได้ก าหนดให้ สถานประกอบการอุตสาหกรรมต้องก าหนดเวลาท างานไม่เกิน 
8 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  และอนุสัญญาฉบับที่ 30 ว่าด้วยชั่วโมงการท างาน 
(งานพาณิชย์และงานส านักงาน) ค.ศ. 1930  ได้ก าหนดว่า ชั่วโมงการท างาน หมายถึง เวลาที่บุคคล
ใช้หมดไปเพ่ือการงานของนายจ้าง โดยไม่รวมถึงช่วงเวลาพัก ซึ่งชั่วโมงท างานที่อนุสัญญาฉบับนี ใช้
บังคับต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน 

ส่วนประเทศญี่ปุ่นจะมีกฎหมายมาตรฐานแรงงาน 1947 (Labour Standards 
Law 1947)  ที่ก าหนดมาตรฐานขั นต่ าในการคุ้มครองแรงงานเอาไว้ และมีหลักเกณฑ์ที่มีความส าคัญ
ส าหรับนายจ้างและคนท างานหลายประการ  จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า กฎหมายฉบับนี มุ่งเน้นไป
ในการให้ความคุ้มครองแก่คนท างานทุกคน ซึ่ง“คนท างาน” (workers) มีความหมายถึง บุคคลที่ถูก
ว่าจ้างให้ท างานในสถานประกอบการ หรือสถานที่ด าเนินธุรกิจ และได้รับค่าจ้าง จึงหมายความ
รวมถึงคนท างานที่เป็นผู้สูงอายุด้วย เนื่องจากไม่มีกฎหมายที่ก าหนดจ านวนชั่วโมงท างานส าหรับ
ลูกจ้างสูงอายุไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน 1947 นี ก าหนดให้นายจ้างจะให้
คนท างานท างานเกินกว่า 8 ชั่วโมงไม่ได้ และเมื่อรวมตลอดทั งสัปดาห์จะต้องไม่เกิน 40 ชั่วโมง  โดย
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ลูกจ้างต้องมีชั่วโมงท างานไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ไม่รวมการท างานล่วงเวลา) และมี
ก าหนดระยะเวลาจ้างงานไม่น้อยกว่า 31 วันขึ นไป121   

ส่วนสหรัฐอเมริกามีกฎหมาย The Fair Labor Standards Act Of 1938, As 

Amended ใน  section 207 (a) ก าหนดให้ชั่วโมงท างานสูงสุดส าหรับลูกจ้างทุกคนในการท างานทุก

ประเภท ไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ถ้านายจ้างให้ลูกจ้างท างานมากกว่า 40 ชั่วโมง เวลาส่วนที่เกิน 

40 ชั่วโมงนั น นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในอัตรา 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างปกติท่ีลูกจ้างได้รับ 

จะเห็นได้ว่าทั งประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดชั่วโมงท างานส าหรับ

ลูกจ้างทั่วไปไว้เช่นเดียวกันโดยก าหนดให้ท างานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง หรือไม่เกินสัปดาห์ละ 40 

ชั่วโมง แต่องค์การแรงงานระหว่างประเทศก าหนดให้ท างานไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่เกิน 

8 ชั่วโมงต่อวัน  ส่วนประเทศไทยได้ก าหนดชั่วโมงท างานส าหรับลูกจ้างที่ท างานทั่วไปให้ท างานไม่เกิน

วันละ 8 ชั่วโมง หรือไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง ตามอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

ปรากฏในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งก าหนดไว้ส าหรับแรงงานใน

วัยท างานหนุ่มสาวทั่วไปที่มีสุขภาพร่างกายปกติ แต่ ไม่เหมาะสมส าหรับแรงงานสูงอายุ เนื่องจาก

สภาพร่างกายของคนวัยหนุ่มสาวมีความแตกต่างกับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับสุขภาพ และ

สภาพร่างกายซึ่งมีความเสื่อมของเซลล์และอวัยวะภายในร่างกายตามเวลาที่ผ่านเข้ามาในชีวิต จะให้

สภาพร่างกายแข็งแรงเท่ากับคนวัยหนุ่มสาวหรือวัยฉกรรจ์ที่ท างานได้เป็นระยะเวลานาน ย่อมเป็นไป

ไม่ได ้ ดังนั น การน าข้อกฎหมายที่ก าหนดให้ลูกจ้างวัยท างานหนุ่มสาวท างานได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน

หรือไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มาใช้กับลูกจ้างสูงอายุจึงไม่เหมาะสม แต่จะต้องก าหนดจ านวน

ชั่วโมงท างานส าหรับลูกจ้างวัยสูงอายุ ให้มีความแตกต่างกับจ านวนชั่วโมงท างานของลูกจ้างวัยหนุ่ม

สาว เมื่อพิจารณาเกณฑ์ชั่วโมงท างานปกติ ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น ได้

ก าหนดชั่วโมงท างานไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่ากัน ทั งที่ข้อก าหนดดังกล่าวก าหนดไว้ส าหรับคน

ที่อยู่ในวัยท างานปกติ  แสดงว่าทั ง 2 ประเทศเห็นว่าการท างานของวัยหนุ่มสาวทั่วไปจะไม่เกินกว่า

สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง ร่างกายคนทั่วไปยังสามารถท างานได้ และผลการท างานจะมีคุณภาพที่ดี ซึ่ง

                                           
121 เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างผู้สูงอายุ ครั งที่ 

3/2561 กระทรวงแรงงาน ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่มาจาก หนังสือส านักงาน
แรงงานในประเทศญี่ปุ่น ที่ 25011/250 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561. 
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ประเทศไทยก าหนดชั่วโมงท างานส าหรับลูกจ้างไว้ไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง แต่ส าหรับผู้สูงอายุ

ไม่ไดก้ าหนดไว้เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น  

การที่มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพ่ิมเติม

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551) ก าหนดให้การท างานปกติลูกจ้างท างานได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวันหรือไม่เกิน 48 

ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ท าให้หน่วยงานหลายแห่งให้ลูกจ้างทั่วไปท างานต่อวันถึง 8 ชั่วโมงและบาง

หน่วยงานลูกจ้างท างานถึง 6 วันต่อสัปดาห์ จึงท าให้โอกาสการดูแลสุขภาพของลูกจ้าง เช่น การออก

ก าลังกายน้อยลงด้วย  ส าหรับแรงงานสูงอายุนั น เนื่องจากจ านวนชั่วโมงท างานจะขึ นอยู่กับลักษณะ

สภาพของร่างกาย ประกอบกับลักษณะของงานที่ท า การพิจารณาจ านวนชั่วโมงท างานปกติต่อหนึ่ง

วัน และต่อสัปดาห์ในมาตรา 23 ที่บังคับใช้กับลูกจ้างแรงงานทั่วไปนั นมีความเหมาะสมส าหรับลูกจ้าง

วัยท างานหนุ่มสาวที่ร่างกายมีความแข็งแรงและคล่องแคล่วมากกว่าลูกจ้างวัยสูงอายุ ซึ่งไม่เหมาะสม

ส าหรับลูกจ้างวัยสูงอายุ จ านวนชั่วโมงการท างานส าหรับแรงงานสูงอายุจึงต้องก าหนดให้น้อยกว่าวัน

ละ 8 ชั่วโมงและต่ ากว่า 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพแรงงานสูงอายุให้สามารถรักษา

สภาพร่างกายอยู่ได ้ไม่เสื่อมโทรมเร็วเกินไป  

อย่างไรก็ตาม อาจจะก าหนดมาตรการบังคับให้แรงงานสูงอายุได้พักในระหว่าง

ท างานควบคู่ไปกับเวลาท างานด้วย ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 27 ให้

ลูกจ้างทั่วไปมีเวลาพักในระหว่างวัน หลังจากที่ลูกจ้างท างานมาแล้วไม่เกินห้าชั่วโมงติดต่อกัน 

นายจ้างต้องจัดให้พักไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง โดยรวมแล้วในหนึ่งวันลูกจ้างต้องได้พักไม่น้อยกว่าหนึ่ง

ชั่วโมง แต่ก็อาจไม่เพียงพอส าหรับงานบางประเภทที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น การท างานใน

โรงงานที่มีแสง หรือต้องใช้สายตามาก มักท าให้ลูกจ้างแรงงานทั่วไปมีปัญหาสายตาเสื่อมเร็ว ต้องออก

จากงานตั งแต่อายุไม่มาก ในการก าหนดเวลาพักระหว่างการท างานดังกล่าวจะน ามาใช้พิจารณา

ส าหรับแรงงานสูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานที่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับสุขภาพให้มีช่วงห่างระยะเวลาท างาน

ก่อนการพักให้ลดน้อยลง  จึงพิจารณาก าหนดให้แรงงานสูงอายุที่ท างานมาแล้วไม่เกินกว่า 4 ชั่วโมง

ติดต่อกัน นายจ้างต้องจัดให้มีเวลาพักไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง เพ่ือลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพของ

แรงงานสูงอาย ุ

เมื่อพิจารณากลุ่มลูกจ้างหญิง และลูกจ้างเด็ก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนแอทาง

ร่างกาย ผู้บัญญัติกฎหมายได้เห็นถึงการมีข้อจ ากัดทางสภาพร่างกายดังกล่าว จึงได้ก าหนด

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้มีการพิจารณาการจ้างงานให้มีความระมัดระวังเป็น

พิเศษส าหรับแรงงานหญิง ซึ่งก าหนดห้ามมิให้ท างานระหว่างเวลา 24.00 – 06.00 นาฬิกา และห้าม
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แรงงานหญิงท างานอันตรายที่ก าหนดไว้ในมาตรา 38 และหญิงมีครรภ์ห้ามท างานระหว่างเวลา 

22.00 – 06.00 นาฬิกา ห้ามท างานล่วงเวลา และท างานในวันหยุด รวมทั งงานที่เป็นอันตรายที่

ก าหนดไว้ในมาตรา 39 และหากเป็นหญิงมีครรภ์ก็จะมีบทบัญญัติให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษ และ

นอกจากแรงงานหญิงแล้ว ยังได้บัญญัติให้ความคุ้มครองแก่กลุ่มแรงงานเด็กอีกด้วย  ซึ่งมีบทบัญญัติ

ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีท างานระหว่างเวลา 22.00 – 06.00 นาฬิกา เว้นแต่ได้รับ

อนุญาตจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย หรือเด็กนั นเป็นผู้

แสดงภาพยนตร์หรือละคร หรือการแสดงอย่างอ่ืนที่ก าหนดไว้ในมาตรา 47    

กรณีการก าหนดช่วงเวลาที่ห้ามลูกจ้างเด็กและหญิงมีครรภ์ท างานจะเป็นช่วงเวลา 

22.00-06.00 นาฬิกา เนื่องจากกลุ่มคนท างาน 2 กลุ่มนี จะมีสภาพร่างกายที่อ่อนแอมากที่สุดใน

บรรดากลุ่มลูกจ้างทุกกลุ่มที่ท างาน แต่ลูกจ้างหญิงที่ไม่มีครรภ์จะถูกก าหนดห้ามท างานในช่วง

ระยะเวลาที่สั นกว่ากลุ่มแรก คือ ห้ามมิให้ท างานระหว่างเวลา 24.00 – 06.00 นาฬิกา เนื่องจากกลุ่ม

นี สภาพร่างกายมีความอ่อนแอไม่เท่ากับกลุ่มแรก ซึ่งกลุ่มลูกจ้างแรงงานสูงอายุก็เช่นเดียวกัน จัดได้ว่า

เป็นกลุ่มลูกจ้างที่มีความอ่อนแอทางสภาพร่างกายเช่นเดียวกับลูกจ้าง 2 กลุ่มดังกล่าว ซึ่งความ

อ่อนแอจะแตกต่างไปตามสภาพร่างกายของผู้สูงอายุแต่ละคน ขึ นอยู่กับการระมัดระวังดูแลต่อสภาพ

ร่างกายของตนเอง โดยอาจจะมาจากปัจจัยของจ านวนชั่วโมงการนอนหลับพักผ่อน การเลือกประเภท

อาหารที่รับประทานเข้าไปในร่างกาย การออกก าลังกายตามสภาพที่เหมาะสมกับตนเอง และสิ่ง

ส าคัญคือ สุขภาพจิตของคนสูงอายุ ต้องมีสภาพจิตใจที่ดี มองโลกในแง่บวก มีก าลังใจในการต่อสู้กับ

ปัญหาในชีวิต ตามแนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ว่าการปฏิบัติหน้าที่ภายในร่างกาย ก าหนดตามหลักทาง

สรีรวิทยา หรือทางด้านกายภาพ ร่างกายของคนแต่ละคนจะทรุดโทรมและเสื่อมสภาพลงแตกต่างกัน

ไป ซึ่งด้วยวัยของคนสูงอายุ อวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายจะท างานถดถอยลดน้อยลง จึงมีทั งผู้สูงอายุที่

มีสภาพร่างกายดี และกลุ่มที่มีสภาพร่างกายที่อ่อนแอมากกว่า การจะก าหนดเวลาท างานและเวลาพัก

ดังกล่าวจึงเป็นการยากที่จะก าหนดให้มีความแน่นอนตายตัวดังเช่นกลุ่มแรงงานเด็กและแรงงานหญิง

มีครรภ์ หรือแรงงานหญิงทั่วไปได้ แต่เห็นว่า ควรก าหนดจ านวนชั่วโมงท างานส าหรับลูกจ้างสูงอายุ 

ให้มีความแตกต่างกับจ านวนชั่วโมงท างานของลูกจ้างในวัยท างานร่างกายปกติ เมื่อพิจารณาเกณฑ์

ชั่วโมงท างานปกติ ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น ได้ก าหนดชั่วโมงท างานไม่เกิน 

40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่ากัน ซึ่งข้อก าหนดดังกล่าวก าหนดไว้ส าหรับคนที่อยู่ในวัยท างานปกติ  แสดง

ว่าทั ง 2 ประเทศเห็นว่าการท างานของคนวัยท างานปกติท่ัวไปจะไม่เกินกว่าสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง โดย

สมรรถนะร่างกายคนวัยหนุ่มสาวทั่วไปที่มีความสามารถท างานได้และผลการท างานจะมีคุณภาพดี แต่
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เนื่องด้วยปัจจัยสภาพความเสื่อมโทรมทางร่างกายของผู้สูงอายุ และนักวิจัยมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย 

เมดิคัล เซ็นเตอร์ ที่พบว่า การนั่งท างานในออฟฟิศเป็นระยะเวลานานส่งผลกระทบที่มีอันตราย

ใกล้เคียงกับการสูบบุหรี่ โดยการท างานหนักและหักโหมเกินไปเพ่ิมความเสี่ยงในการเป็นโรคเส้นเลือด

อุดตันในสมองถึง 5 เท่า และคนท างานยุคใหม่จะท างานได้ดีและมีประสิทธิภาพที่สุดวันละ 4 ชั่วโมง 

การท างานนานกว่า 39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ รวมทั งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต้อง

ไม่มีความเครียดและความกดดันสูง ประกอบกับปริมาณงานก็เป็นสาระส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า

ชั่วโมงท างานที่ยาวนาน ส าหรับพิจารณาในเรื่องจ านวนชั่วโมงท างานที่เหมาะสม ซึ่งจ าเป็นต้องลด

ชั่วโมงท างานลงเพ่ือเป็นการปกป้องสิทธิในการมีชีวิตจนถึงวัยอันสมควรจากสิ่งที่วิทยาศาสตร์

สนับสนุน จากเหตุผลของงานวิจัย จึงต้องพิจารณาจ านวนชั่วโมงท างานของลูกจ้างสูงอายุให้ลดลงวัน

ละ 1 ชั่วโมง เป็นท างานวันละไม่เกินกว่า 7 ชั่วโมง และท างานไม่เกินสัปดาห์ละ 5 วัน เมื่อรวมทั งสิ น

แล้วต้องท างานไม่เกินกว่าสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมง ทั งนี  นายจ้างกับลูกจ้างสูงอายุสามารถท าความตกลง

จ านวนชั่วโมงท างานปกติต่อวัน หรือต่อสัปดาห์ รวมกระทั่งถึงเวลาพักที่เหมาะสมส าหรับแต่ละคนได้ 

โดยข้อตกลงดังกล่าวอาจจะมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับแรงงานสูงอายุเหล่านั น แต่จะต้องตกลง

ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานชั่วโมงท างานส าหรับผู้สูงอายุไม่เกินสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมง และแรงงานสูงอายุมี

เวลาพักในระหว่างวัน หลังจากที่ท างานมาแล้วไม่เกิน 4 ชั่วโมงติดต่อกัน นายจ้างต้องจัดให้พักไม่น้อย

กว่า 1 ชั่วโมง หรืออาจจะก าหนดจ านวนวันท างานตามปกติต่อหนึ่งสัปดาห์ รวมถึงชั่วโมงท างานในแต่

ละวันให้สอดคล้องกับประเภทของงานทีม่ีความเหมาะสมกับแรงงานสูงอายุ  

ส่วนเรื่องรูปแบบการท างาน การพิจารณารูปแบบการท างานที่เหมาะสมกับสภาวะ
ของแรงงานสูงอายุ คือ ลักษณะการท างานแบบไม่เต็มเวลา การท างานแบบชั่วคราว หรือการท างาน
แบบเป็นช่วงเวลา ซึ่งจะเรียกว่า การท างานแบบยืดหยุ่น (flexible working) ลักษณะการท างาน
แบบยืดหยุ่นเป็นรูปแบบการท างานที่ไม่เคร่งครัดมากนัก เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ โดย
นายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเงื่อนไขการจ้างงาน ชั่วโมงการท างาน วัน
และเวลาท างานให้เหมาะสมกับสภาพสุขภาพของลูกจ้างสูงอายุแต่ละราย และให้มีความอิสระในการ
ท างาน ซึ่งความมีอิสระในการท างานเป็นคุณลักษณะของงานที่เปิดโอกาสในผู้สูงอายุมีอิสระในการ
จัดการงานที่เขาต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองตามทฤษฎีของมอร์กสันและฮัมเฟรย์ และ Ryan & Deci 
ซึ่งหากแรงงานสูงอายุได้มีโอกาสเลือกและตัดสินใจด้วยตนเอง เป็นผู้ ริเริ่มกระท าการด้วยตัวเขาเอง 
เขาจะรู้สึกว่างานนั นมีความหมายและผูกพันกับงานนั น และการจัดงานให้มีความยืดหยุ่น มีวันและ
เวลาในการท างานที่ไม่ก าหนดเป็นการแน่นอนตายตัว ให้สามารถท างานเป็นบางเวลาได้ สามารถ
เลือกเวลาในการท างานได้ หรือไม่จ าเป็นต้องก าหนดเวลาเริ่มท างานและเวลาเลิกท างานในแต่ละวัน 
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โดยเฉพาะการจ้างงานในรูปแบบของการจ้างงานบางช่วงเวลา (Part-Time Work) สามารถน ามาใช้
เพ่ือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนทาง
เศรษฐกิจ และสามารถรักษาเสถียรภาพในการด าเนินธุรกิจได้ระดับหนึ่ง ซึ่งการจ้างงานบางช่วงเวลามี
แนวโน้มเพ่ิมมากขึ น โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) ได้รับรองอนุสัญญาและข้อแนะหลายฉบับที่เกี่ยวข้องทางอ้อม ในปี ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 
2537) ได้รับรองอนุสัญญาฉบับที่ 175 ว่าด้วยงานบางช่วงเวลา ค.ศ. 1994 (C175 Part-Time Work 
Convention, 1994) เริ่มให้ประเทศสมาชิกให้สัตยาบันตั งแต่ พ.ศ. 2541 และให้ค าจ ากัดความ 
“คนงานบางช่วงเวลา” หมายถึง บุคคลที่มีชั่วโมงท างานปกติน้อยกว่าจ านวนชั่วโมงท างานของ
คนท างานเต็มเวลาที่เทียบเคียงได้กับคนท างานเต็มเวลาที่ท างานประเภทเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 
และท างานในสถานประกอบการเดียวกันหรือสาขา ซึ่งได้ให้ความคุ้มครองคนงานบางช่วงเวลา
เทียบเท่าคนท างานเต็มเวลาในเรื่อง 

1. สิทธิการรวมตัว การเจรจาต่อรองและการปฏิบัติในฐานะตัวแทนลูกจ้าง 
2. สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 
3. การเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ เพ่ือรับรองว่าลูกจ้างบางช่วงเวลาต้อง

ไม่ถูกแบ่งแยกโดยให้ได้รับค่าจ้างที่มีพื นฐานการค านวณเป็นสัดส่วนจากชั่วโมงท างาน หรือชิ นงานโดย
ไม่ต่ ากว่าค่าจ้างพื นฐานของคนท างานเต็มเวลา 

4. การประกันสังคม อยู่บนพื นฐานกิจกรรมงานอาชีพ ต้องมีการปรับเพ่ือให้คนงาน
บางช่วงเวลาเข้าร่วมอยู่ในเงื่อนไขของโครงการประกันสังคม 

5. มาตรการอ่ืนๆ ให้ก าหนดมาตรการเพ่ือให้คนงานบางช่วงเวลาได้รับเงื่อนไข
เทียบเคียงกับคนท างานเต็มเวลาในเรื่อง คุ้มครองการมีบุตร เลิกจ้าง การลาพักผ่อนประจ าปี การ
ได้รับค่าจ้างในวันหยุด การลาป่วย อาจก าหนดจากชั่วโมงท างานหรือรายได้ ยกเว้นการลาคลอด  

นอกจากนี ยังได้เสนอแนะให้ก าหนดมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง เสรีภาพใน
การเลือกท างานบางช่วงเวลาซึ่งเป็นไปตามความต้องการของนายจ้างกับลูกจ้าง  การทบทวน
กฎหมายที่อาจจะกีดกันคนท างานบางช่วงเวลา เช่น กฎหมายประกันสังคม  การจัดหางานให้เผยแพร่
งานบางช่วงเวลา นโยบายการจ้างงานควรให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่ลูกจ้างสูงอายุ ลูกจ้างที่มีภาระ
ครอบครัว ลูกจ้างพิการ ผู้ว่างงาน ลูกจ้างที่ก าลังศึกษาหรือฝึกอบรมอยู่  และให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
การจ้างงานบางช่วงเวลา จะเห็นได้ว่า อนุสัญญานี ตราขึ นโดยตั งอยู่บนมาตรฐานแรงงานพื นฐานอย่าง
น้อย 4 เรื่อง กล่าวคือ เรื่องแรก การได้รับค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน (อนุสัญญาที่ 100)  เรื่องที่สอง 
การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ (อนุสัญญาที่ 111) เรื่องที่สาม คนท างานที่ต้องรับผิดชอบ
ครอบครัว (อนุสัญญาที่ 156)  และเรื่องสุดท้าย การส่งเสริมการจ้างงานและคุ้มครองการมีงานท าเพ่ือ
ต่อต้านการว่างงาน (อนุสัญญาที่ 168) นอกจากนี ยังมีข้อแนะที่ 169 (Recommendation) ให้มี
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นโยบายการจ้างงาน เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองการจ้างงานบางช่วงเวลาให้คนบางกลุ่ม ซึ่งหมายถึง 
กลุ่มลูกจ้างสูงอายุ คนพิการ ผู้มีภาระครอบครัว นักศึกษา 

ส่วนประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมาย Part-Time work Law งานบางช่วงเวลา (1994) เป็น
กฎหมายฉบับที่ 76 ออกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2536 ให้คนท างานบางช่วงเวลาได้รับการดูแล
เช่นเดียวกับคนท างานปกติ ให้ส่งเสริมการจ้างงานบางช่วงเวลาส าหรับผู้สูงอายุ  โดยนายจ้างควร
จัดหางานที่เหมาะสมเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ท างานบางช่วงเวลา และมีเวลาพักผ่อนตามสมควร  

จากการพิจารณากฎหมายต่างประเทศ พบว่าได้มีการก าหนดเป็นกฎหมายให้มีการ
ท างานบางช่วงเวลาไว้ และยังมีนโยบายส่งเสริมเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ท างานบางช่วงเวลา  ซึ่งเป็นการ
ท างานที่มีความยืดหยุ่นและมีความเหมาะสมกับสภาวะร่างกายของผู้สูงอายุ ในขณะที่ประเทศไทยไม่
มีกฎหมายก าหนดเวลาท างานที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ  จากการที่ร่างกายของผู้สูงอายุมีความ
เสื่อมสภาพลงตามวัยท าให้ไม่แข็งแรงเท่ากับวัยหนุ่มสาวที่เริ่มต้นท างาน แต่เรายังต้องการความรู้
ความสามารถที่มีอยู่ในตัวผู้สูงอายุมาท าให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานได้ จึงต้องให้ผู้สูงอายุยังคง
ท างานต่อไป และผู้สูงอายุหลายคนก็มีความต้องการจะท างานต่อหลังจากเกษียณอายุ  ประกอบกับ
นโยบายของรัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุ ดังนั น หากมีการจ้างงานผู้สูงอายุ นายจ้าง
สามารถตกลงว่าจ้างกับลูกจ้างผู้สูงอายุโดยก าหนดชั่วโมงเวลาท างานส าหรับผู้สูงอายุแบบยืดหยุ่นได้ 
มีผลให้ผู้สูงอายุสามารถท างานได้ตามความประสงค์ และส าหรับนายจ้างก็ยังได้รับประโยชน์จาก
ความสามารถของลูกจ้างผู้สูงอายุ ท าให้กิจการด าเนินต่อไปได้ อีกทั งข้อตกลงการจ้างดังกล่าวยังเป็น
การปฏิบัติสอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับที่ 175 ว่าด้วยงานบางช่วงเวลา ค.ศ. 1994 ที่องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศก าหนดไว้อีกด้วย 

4.3  ปัญหาการขาดมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองแรงงานสูงอายุเร่ืองประเภทงาน 

 ประเทศญี่ปุ่น อายุเฉลี่ยของผู้หญิงญี่ปุ่นนั นมากที่สุดในโลกคือ 86 ปี ส่วนผู้ชายอยู่ที่ 
80 ปีเป็นอันดับ 3 ของโลก สัดส่วนประชากร 33.0% มีอายุมากกว่า 60 ปี 25.9% อายุ 65 ปีหรือ
มากกว่า อีก 12.5% อายุ 75 ปีหรือมากกว่า ประเทศญี่ปุ่นจึงถูกเรียกได้ว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
โครงสร้างประชากรเช่นนี ท าให้ประชากรวัยท างานต้องรับภาระหนักในการจ่ายภาษีเพ่ือเลี ยงดูคน
ส่วนมากของประเทศ สิ่งที่ผู้เกษียณอายุส่วนใหญ่มักจะท าก็คือการพักผ่อนหลังใช้ชีวิตการท างานที่
เหน็ดเหนื่อยมาทั งชีวิตด้วยการใช้ชีวิตด้วยการพักผ่อนอยู่บ้าน หรือเที่ยวเต็มที่ แต่พอท าเช่นนั นไปสัก
ระยะหนึ่ง จะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย เพราะสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการที่แท้จริงคือ ความเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร การมีเป้าหมายในชีวิต และการมีความสัมพันธ์กับคนอ่ืน แสดงให้เห็นว่า คนสูงอายุจ านวน
มากเหล่านี ยังคงมีไฟในการท างานและมีสุขภาพก็แข็งแรง จึงท าให้เกิดความคิดว่า ท าไมถึงไม่ให้
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ผู้สูงอายุเหล่านี ท างานต่อไป เพ่ือเพ่ิมประชากรท างานที่ก าลังขาดแคลน และลดภาระของสังคมในการ
เลี ยงดูผู้สูงอายุ ซึ่งมีตัวอย่างจาก บริษัทผลิตชิ นส่วนรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเล็กๆ แห่งหนึ่ง
ในจังหวัด Gifu ชื่อว่า Kato Sangyo เริ่มจ้างงานคนที่อายุมากกว่า 60 ปีขึ นไป โดยพนักงานที่มีอายุ
มากที่สุดมีอายุถึง 79 ปี และในปัจจุบันพนักงานเกินครึ่งของบริษัทอายุมากกว่า 60 ปี นิตยสาร Wall 
Street ได้ยกย่องว่า รูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุของบริษัท Kato Sangyo ประสบความส าเร็จมาก
ที่สุดโดย Kato Sangyo เริ่มจ้างพนักงานสูงอายุในปี 2001 โดยความคิดริเริ่มของกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชื่อว่า Keishi Kato 

 รูปแบบการท างานของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานแบบไม่ประจ า หรือท างาน
บางช่วงเวลา  

รัฐบาลประเทศญี่ปุ่นส่งเสริมให้มีการจ้างผู้สูงอายุท างานได้ โดยไม่พบข้อจ ากัด
ลักษณะงานหรือประเภทงานที่ห้ามมิให้ผู้สูงอายุท า งานที่ผู้สูงอายุท า ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพและ
ช่างเทคนิคด้านต่างๆ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อาวุโส เสมียนและงานที่เกี่ยวข้องด้านธุรการ พนักงาน
ขาย พนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานให้บริการ คนงานในภาคเกษตรกรรม ป่าไม้ และ
ประมง งานขนส่งและคมนาคม แรงงานในกระบวนการผลิตและกรรมกร ผู้สูงอายุสามารถท างานได้
แม้แต่ในงานอุตสาหกรรมการผลิต ดังปรากฏตัวอย่างจาก 

บริษัท คาวาซากิ เฮฟวี่ อินดัสทรี่ จ ากัด (Kawasaki Heavy Industries Ltd) มี
ความตระหนักถึงประสิทธิภาพทางด้านทักษะของก าลังแรงงาน ได้ก าหนดโครงสร้างด้านก าลังแรงงาน
ของบริษัท ท าโปรแกรมชื่อ TAR-GET (Total and Active Reform for Grasping an Excellent 
Tomorrow) เพ่ือจ้างงานลูกจ้างที่ไม่ใช่ระดับบริหาร (non managerial) ในเวลาที่ลูกจ้างมีอายุ 60 ปี 
จะแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทว่าจะท างานต่อไปหรือไม่ ถ้าประสงค์ท างานต่อไป บริษัทจะมีข้อตกลง
ลดค่าจ้างในอัตราร้อยละ 50-60 จนถึงอายุเกษียณ 63 ปี ตามที่บริษัทก าหนดไว้ 

บริษัท ซันโย อีเล็คทริค จ ากัด (Sanyo Electric Co., Ltd) เสนอโปรแกรม re-hiring 
จ้างงานเป็นเวลา 5 ปี โดยให้ผู้สูงอายุสามารถเลือกท างานที่เหมาะสมกับตนเอง อาจจะเลือก
เปลี่ยนแปลงจากลูกจ้างแบบท างานเต็มเวลา (full time) ไปเป็นแบบบางเวลา (part-time) เช่น 
ท างานสัปดาห์ละ 4 วัน หรือท างานวันละ 6 ชั่วโมง ลูกจ้างที่จะเข้าโปรแกรมจะต้องแจ้งความประสงค์
ตั งแต่อายุ 55 ปี และบริษัทจะมีข้อตกลงกับลูกจ้างสูงอายุว่าจะลดค่าจ้างลงอัตราร้อยละ 20-25 แต่
ลูกจ้างสูงอายุสามารถท างานได้ต่อไปตั งแต่อายุ 60 ปี จนกระทั่งถึงอายุ 65 ปี  

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด มีแผนการจ้างคนเกษียณอายุกลับมา
ท างานใหม่ (re-employment) โดยแจ้งกับลูกจ้างทุกคนที่มีอายุ 60 ปี และพิจารณาจากผลการ
ท างาน (performance) ในขณะที่ลูกจ้างอายุ 55 ปี  เดิมจะพิจารณารับเฉพาะลูกจ้างที่ท างานอยู่ใน
ส่วนโรงงานเท่านั น ต่อมาภายหลังพิจารณารับลูกจ้างทุกคน การพิจารณารับกลับมาท างานใหม่นั น 
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บริษัทพิจารณาจาก 1. สภาพสุขภาพ (health conditions)  2. ระดับทักษะและผลการปฏิบัติงาน 
(skill & work performance)  และ 3. ทัศนคติในการท างาน โดยพิจารณารวมไปถึงความสามารถ
ในการท างานร่วมกับทีมงาน  

จากข้อมูลของบริษัทคาวาซากิ บริษัทซันโย และบริษัทโตโยต้า ได้ก าหนดโครงการ
จ้างผู้สูงอายุท างานต่อหลังจากเกษียณอายุ โดยให้ท างานต่อจนถึงอายุ 63 ปี หรือต่อสัญญาจ้างไปอีก 
5 ปี โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากลูกจ้างสูงอายุที่เคยท างานให้ โดยพิจารณาจากระดับทักษะ และผล
การปฏิบัติงาน (skill & work performance) คุณสมบัติ (qualification) และ ทัศนคติในการท างาน 
โดยพิจารณารวมไปถึงความสามารถในการท างานร่วมกับทีมงาน หรือความสามารถในลักษณะงานที่
เขาเหล่านั นเคยท ามาก่อน เป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทหรือนายจ้างยังคงค านึงถึงทักษะและ
ความสามารถที่มีในตัวแรงงานผู้สูงอายุเหล่านั นเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการประกอบธุรกิจของเขา ทั งนี  
การจะท าการจ้างต่อไปหรือไม่ ย่อมต้องเป็นการท าสัญญาจ้างแรงงานที่เกิดขึ นจากความสมัครใจ หรือ
ความเต็มใจของลูกจ้างสูงอายุ โดยให้ลูกจ้างสามารถเลือกวันและเวลาท างานใหม่ได้ อ านาจแห่งการ
จ้างงานถือเป็นอ านาจ หรือดุลพินิจของนายจ้าง นายจ้างมีสิทธิคัดเลือก หรือสรรหาบุคคลสูงอายุที่มา
ท างานเป็นลูกจ้างของตนได้ตามหลักเสรีภาพในการท าสัญญา แม้ว่าการจ้างแรงงานจะเป็นเรื่อง
ระหว่างเอกชนกับเอกชนตกลงกันเองก็ตาม กล่าวคือเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง แต่การท า
สัญญาจ้างงานดังกล่าวนั น ลูกจ้างก็ยังอยู่ในฐานะของการมีอ านาจต่อรองด้อยกว่านายจ้าง ซึ่งเป็น
ความไม่เท่าเทียมกัน แต่สิ่งส าคัญอย่างยิ่งคือ การท าสัญญาดังกล่าวต้องเกิดจากความเต็มใจอยากจะ
ท างานของลูกจ้างสูงอายุ แม้ลูกจ้างสูงอายุเกษียณอายุ 60 ปีและมีความสามารถเชี่ยวชาญในงานเป็น
พิเศษก็ตาม แต่หากเขาไม่มีความต้องการจะท างานอีกต่อไปแล้ว การจ้างงานของผู้สูงอายุคนดังกล่าว
กับนายจ้างย่อมเกิดขึ นไม่ได้    

งานวิจัยของส านักสถิติแรงงาน กรมแรงงานสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ในวารสาร NEW 
RELEASE ฉบับวันอังคารที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 2017 แสดงให้เห็นส่วนแบ่งแรงงานในแต่ละช่วงอายุ ซึ่ง
ผลวิจัยพบว่า ในปี ค.ศ. 2016 แรงงานผู้สูงอายุ ในช่วงอายุ 45 – 54 ปี รวมกับช่วงอายุ 55 ปีขึ นไป มี
อัตราส่วนแบ่งการท างานมากกว่าร้อยละ 40 ในตลาดแรงงาน และจ านวนของแรงงานช่วงอายุ 55 ปี
ขึ นไป มีส่วนแบ่งในตลาดแรงงานเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี ค.ศ. 2016 มีสัดส่วนในตลาดแรงงาน
ร้อยละ 24.8  นอกจากนี  ยังมีงานวิจัยของส านักสถิติแรงงานดังกล่าวที่ได้กล่าวถึงการเลือกอาชีพของ
แรงงานสูงอายุ ซึ่งเผยแพร่ใน  Monthly Labor Review เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017 ปรากฏว่า
แรงงานในช่วงอายุ 45 – 65 ปี และอายุตั งแต่ 65 ปีขึ นไปสามารถท างานได้หลากหลายอาชีพ  ซึ่ง
ในช่วงอายุ 45 – 65 ปี อาชีพท่ีท ามากที่สุด คือ management รองลงมาคือ ท างานในส านักงานและ
สนับสนุนด้านธุรการ ถัดไปอีกคือ งานขายและงานที่เกี่ยวข้อง  ส่วนผู้มีอายุตั งแต่ 65 ปีขึ นไป จะท า
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อาชีพเตรียมอาหารและให้บริการเกี่ยวกับการเตรียมอาหารมากที่สุด รองลงมาคือ ท างานใน
ส านักงานและสนับสนุนด้านธุรการ ถัดไปอีกคือ งานขายและที่เก่ียวข้องกับงานขาย  

ส านักงานสถิติแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น ได้ส ารวจประชากรที่ท างานทั งหมดในประเทศ
ตั งแต่อายุ 16 ปีขึ นไปจนถึงอายุมากกว่า 65 ปี จ านวน 65.3 ล้านคน พบว่า แรงงานอายุ 60 ปีจนถึง 
64 ปี มีจ านวนโดยประมาณ 5.2 ล้านคน ซึ่งท างานอาชีพเสมียน หรือธุรการมากที่สุด (clerical 
worker) ร้อยละ 17 รองลงไปท างานวิชาชีพ เท่ากับงานด้านกระบวนการผลิตในอัตราร้อยละ 13 
ส่วนผู้มีอายุ 65 ปีขึ นไป มีจ านวนประมาณ 8 ล้านคน จะท างานอาชีพงานให้บริการมากที่สุด ร้อยละ 
15 รองลงไปคืองานเกษตรกรรมและประมง ร้อยละ 13 ถัดไปคือ งานท าความสะอาด บรรจุภัณฑ์ 
และงานที่เกี่ยวข้อง (Carrying, cleaning, packaging, and related workers) ร้อยละ 12  

คนสูงอายุยังมีความต้องการท างานต่อหลังจากเกษียณอายุอีกเป็นจ านวนมาก ซึ่ง
ลักษณะงานที่ท าจะพิจารณาได้เป็น 2 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มแรกเป็นการท างานต่อภายหลังเกษียณอายุ
โดยอาศัยประสบการณ์ และความช านาญในงานที่ท าและตนเองมีความรู้ อาจเป็นทักษะที่ติดตัวเขา 
เรียกว่าท าแบบมืออาชีพ (professional) ซึ่งสามารถท างานต่อไปได้โดยไม่ต้องศึกษาเรียนรู้งานใหม่ 
ได้แก่ งานด้านบริหารหน่วยงานหรือการจัดการองค์กร หรือเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานที่ท ากิจการ
เกี่ยวข้องกับความสามารถและความช านาญของแรงงานสูงอายุนั น  และอีกกลุ่มเป็นกลุ่มที่ไม่เน้น
ความรู้ ไม่เน้นวิชาการ แต่ค านึงถึงความสบายใจและเป็นงานที่ท าด้วยใจที่ให้บริการ เช่น งาน
ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม หรือผู้สูงอายุท างานที่ร้าน
สะดวกซื อต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา เขาเหล่านั นท างานด้วยความเต็มใจ 

จากข้อมูลของทั งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องงานส าหรับ
ผู้สูงอายุ  พบว่า รัฐบาลทั ง 2 ประเทศมีนโยบายให้ความส าคัญในด้านการส่งเสริมให้ความช่วยเหลือ 
และอ านวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุมีงานท า โดยการจัดตั งหน่วยงานให้บริการจัดหางานให้ผู้สูงอายุมี
งานท า ซึ่งมีจ านวนมาก เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนสูงอายุที่ต้องการจะท างานได้อย่างแท้จริง และมี
นโยบายห้ามเลือกปฏิบัติด้านอายุของผู้ที่จะถูกจ้างงานอย่างจริงจัง ด้วยการบัญญัติเป็นกฎหมายใช้
บังคับให้นายจ้างต้องปฏิบัติ ซึ่งแนวทางการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ท างานตามอัตภาพของตนเอง เป็น
หนึ่งในนโยบายด้านสังคมและเศรษฐกิจที่ประเทศญี่ปุ่นได้ให้ความสนใจ และได้รับการยอมรับจาก
ประชาชน 

การจ้างงานผู้สูงอายุของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น ไม่ได้ก าหนดหรือ
จ ากัดประเภทงานที่ห้ามผู้สูงอายุท า  การจะจ้างงานผู้สูงอายุต่อเนื่องหลังจากเกษียณอายุ หรือการ
จ้างงานผู้สูงอายุใหม่หลังจากเกษียณอายุ จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้สูงอายุ และนายจ้าง
จะต้องมีเงื่อนไขการพิจารณาจากทักษะในการท างาน  ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  และคุณสมบัติของ
ผู้สูงอายุ   
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จากข้อมูลลักษณะงานที่ผู้สูงอายุท าทั งของประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น พบว่างาน
ภาคการค้าและงานบริการเป็นประเภทงานที่มีผู้สูงอายุนิยมท าจ านวนมากที่สุด ซึ่งจะเป็นงานที่มี
ลักษณะการท างานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นงานที่ท าเป็นครั งคราว สามารถปรับเปลี่ยน
เวลาในการท างานได้  ผู้สูงอายุสามารถเลือกเวลาท างาน และเลือกระยะเวลาท างานได้ ขึ นอยู่กับ
สภาพร่างกายของผู้สูงอายุ  เพราะสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นข้อจ ากัดในการท างาน 

เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการก าหนดประเภทงานส าหรับลูกจ้างในประเทศไทย ประเภท
งานที่มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก าหนดห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้าง
ท า เป็นงานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินอัตราน  าหนักตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งใช้กับลูกจ้างทุกเพศทุกวัยรวมถึงลูกจ้างที่เป็นแรงงานสูงอายุ ในมาตรา 38 ก าหนด
ห้ามลูกจ้างหญิงท างานที่มีความอันตราย ได้แก่ งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้องท าใต้ดิน ใต้น  า 
ในถ  า ในอุโมงค์ หรือปล่องในภูเขา เว้นแต่ลักษณะของงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของ
ลูกจ้างนั น งานที่ต้องท าบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื นดินตั งแต่สิบเมตรขึ นไป  งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิด
หรือวัตถุไวไฟ งานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  และในมาตรา 39 ก าหนดลักษณะงานที่ห้าม
ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ท างานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน งานขับเคลื่อนหรือ
ติดไปกับยานพาหนะ งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบห้ากิโลกรัม งานที่ท า
ในเรือ หรืองานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  เห็นได้ว่ามีกฎหมายที่ก าหนดห้ามมิให้ลูกจ้างที่มี
ความอ่อนแอด้วยสภาพร่างกาย กล่าวคือ ลูกจ้างหญิง หรือลูกจ้างหญิงมีครรภ์ รวมทั งลูกจ้างเด็ก
ท างานบางประเภท ทีอ่าจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของลูกจ้าง  ซึ่งลูกจ้างผู้สูงอายุก็เป็นลูกจ้าง
ที่มีความอ่อนแอทางสภาพร่างกายเช่นเดียวกับกลุ่มลูกจ้างหญิง ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ หรือลูกจ้างเด็ก  
เนื่องจาก โครงสร้างทางกายภาพของผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงไปจากความเสื่อมลงของเซลล์และความ
ชราภาพ ท าให้ระบบกล้ามเนื อ ภูมิคุ้มกัน ระบบนาฬิกาชีวภาพ และความคล่องแคล่วรวดเร็วในการ
เคลื่อนไหวร่างกายต่ ากว่าลูกจ้างวัยอ่ืน ในขณะที่ประสบการณ์ และความคิด มีสูงกว่าคนในวัยอ่ืน     
จ าเป็นต้องพิจารณาก าหนดประเภทของงานที่มิให้ผู้สูงอายุท า ถ้างานที่ท านั นอาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ ซึ่งนอกจากประเภทของงานตามมาตรา 37 แล้ว งานตามมาตรา 38 
ที่ก าหนดห้ามลูกจ้างหญิงท างานที่มีความอันตราย ได้แก่ งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้องท าใต้
ดิน ใต้น  า ในถ  า ในอุโมงค์ หรือปล่องในภูเขา เว้นแต่ลักษณะของงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือ
ร่างกายของลูกจ้างสูงอายุ งานที่ต้องท าบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื นดินตั งแต่สิบเมตรขึ นไป  งานผลิตหรือ
ขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ งานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง รวมถึงงานตามมาตรา 39 ที่ห้าม
ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ท างาน กล่าวคือ งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบห้า
กิโลกรัม หรืองานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  งานตามมาตรา 49 ที่ก าหนดห้ามมิให้ลูกจ้างซึ่ง
เป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท าเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตรายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง งาน
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เกี่ยวกับจุลชีวันเป็นพิษซึ่งอาจเป็นเชื อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื ออ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง งานที่ต้องท าบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื นดินตั งแต่สิบเมตรขึ นไป รวมถึงกฎกระทรวงฉบับที่ 6 
(พ.ศ. 2541)  ที่ก าหนดงานซึ่งห้ามมิให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีท า งานเหล่านั นเป็นงานที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ลูกจ้างสูงอายุได้ เนื่องจาก การเคลื่อนไหวความคล่องแคล่วทางร่างกายของ
ผู้สูงอายุลดน้อยลง และกล้ามเนื อในร่างกายมีน้อยลง  นอกจากนี  งานบางประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
สุขภาพ เช่น การท างานในโรงงานที่มีแสง หรือต้องใช้สายตามาก ท าให้ลูกจ้างแรงงานทั่วไปรวมทั ง
ผู้สูงอายุมีปัญหาสายตาเสื่อมเร็ว หรือหากเป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งมีความเสี่ยงอันตราย เหล่านี 
ต้องก าหนดเป็นงานห้ามผู้สูงอายุท า หากให้ท าจะต้องมีกฎหมายบัญญัติคุ้มครองความปลอดภัย
ส าหรับงานประเภทนั น เช่น Mine Safety and Health Act (MSHA)  ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติให้
ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างและคนท างานในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ของประเทศสหรัฐอเมริกา  

รัฐบาลประเทศญี่ปุ่นส่งเสริมให้ผู้สูงอายุท างานได้ โดยไม่พบข้อจ ากัดลักษณะงาน
หรือประเภทงานที่ห้ามมิให้ผู้สูงอายุท า  ผู้สูงอายุสามารถท างานได้แม้แต่ในงานอุตสาหกรรมการผลิต  
และประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไม่มีกฎหมายจ ากัดประเภทหรือลักษณะงานที่ผู้สูงอายุท า  นายจ้างและ
ลูกจ้างสูงอายุสามารถท างานได้ตามข้อตกลงในสัญญา  แต่การท างานจะต้องอยู่ภายใต้ความควบคุม
ของกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน (The Occupational Safety and Health Act) 
หรือ OSHA ซึ่งจะให้ความคุ้มครองด้านความปลอดภัยในการท างานแก่ลูกจ้างที่ท างานทุกประเภท
งานทั่วไป   

เมื่อพิจารณาประเภทงานที่ผู้สูงอายุท าได้ของต่างประเทศดังกล่าว การก าหนด 
ประเภทงานที่ผู้สูงอายุสามารถท าได้ส าหรับประเทศไทย ต้องพิจารณาจากภาวะถดถอยของร่างกาย
จากความเสื่อมลงของเซลล์และกล้ามเนื อในมุมมองเชิงทฤษฎีกายจิตสังคมของธนยศ สุมาลย์โรจน์ 
ประกอบกับ ทฤษฎีการก าหนดด้วยตัวเอง (Self – determination theory) โดย Ryan & Deci ซึ่ง
มองว่า มนุษย์ต้องการมีความอิสระในการก าหนดด้วยตนเอง (Need for autonomy) ความต้องการ
มีความสามารถ (Need for competence) และความต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Need for 
relatedness) ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาภาวะทางจิตใจของบุคคลให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และ
พัฒนาแรงจูงใจของบุคคล อันจะส่งผลให้บุคคลมีความสุขในการท างานและการด าเนินชีวิต และไม่ว่า
จะอยู่ในวัฒนธรรมใด หรืออยู่ในช่วงวัยใด ก็ย่อมมีความต้องการพื นฐานเช่นนั น ซึ่งความรู้สึกที่ได้มี
โอกาสเลือกและตัดสินใจด้วยตนเอง เป็นผู้ริเริ่มกระท าการด้วยตนเอง แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย เขาจะ
รู้สึกว่างานสนุก น่าสนใจ มีความหมาย และรู้สึกผูกพันกับงานนั น เพียงแต่มีอิสระในการตัดสินใจ
เลือกวิธีท าให้งานส าเร็จด้วยตนเอง เขายังมีความต้องการมีความสามารถในการจัดการสภาพแวดล้อม
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รอบตัวให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และต้องการมีความสัมพันธ์ได้เกี่ยวข้องกับ
ผู้อื่น เป็นสมาชิกของกลุ่ม ได้รักและห่วงใยผู้อื่น เป็นผู้ที่ถูกรักและห่วงใยจากผู้อื่น เขาจะรู้สึกพึงพอใจ  

จากทฤษฎีเมื่อพิจารณาประเภทงานที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ จะเป็นงานที่ไม่ต้อง
ใช้แรงกายภาพจากมวลกล้ามเนื อ ไม่ต้องอาศัยความรวดเร็วว่องไวในการเคลื่อนไหวทางร่างกาย งาน
ที่ไม่มีความเสี่ยงภัย ประเภทของงานที่เหมาะสมจะเป็นงานให้บริการซึ่งต้องใช้ความสามารถในการ
จัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และมีความสัมพันธ์ได้
เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน มีความรู้สึกได้รักและห่วงใยผู้อ่ืน หรืองานหน้าที่ประจ าในส านักงาน จะท าให้เขา
รู้สึกเป็นผู้ริเริ่มกระท าการบางอย่างด้วยตนเองแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย เขาจะรู้สึกว่างานสนุก น่าสนใจ 
มีความหมาย และรู้สึกผูกพันกับงาน และเขามีอิสระในการตัดสินใจเลือกวิธีท าให้งานส าเร็จด้วย
ตนเอง ซ่ึงเป็นงานที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสวัสดิภาพความปลอดภัยของผู้สูงอายุ 
  การพิจารณาลักษณะงานที่เหมาะสมส าหรับแรงงานสูงอายุ ควรค านึงถึงปัจจัย
ทางด้านทักษะ (skills) ในการท างานของผู้สูงอายุ และปัจจัยด้านสมรรถนะของร่างกาย (physical 
fitness)ของผู้สูงอายุ จะเห็นได้ว่าลักษณะงานที่มีความสอดคล้องกับวัยของผู้สูงอายุ เป็นงานที่
ผู้สูงอายุมีความสนใจ มีประโยชน์ต่อสังคม งานที่ใช้แรงงานน้อยหลีกเลี่ยงงานที่ต้องยกของหนัก แบก
หาม ไม่ให้นายจ้างใช้แรงงานสูงอายุในงานหนักที่ต้องใช้แรงกายที่ไม่เหมาะสมกับอายุ ไม่ให้นายจ้าง
ใช้แรงงานผู้สูงอายุในงานที่ต้องเสี่ยงอันตรายและไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุซ่ึงมีความคล่องตัวลดลงตาม
วัย แต่ควรให้ท างานที่ผู้สูงอายุมีประสบการณ์มาก่อน สามารถสร้างความรู้สึกคุ้นเคยและความ
ภาคภูมิใจในงานได้ เช่นงานด้านการสอน งานที่มีความยืดหยุ่นในด้านเวลาการปฏิบัติงานและการ
เรียนรู้  แม้ผู้สูงอายุจะมีความเสื่อมทางสภาพร่างกาย แต่ในขณะเดียวกันทักษะและประสบการณ์ที่
ติดตัวของผู้สูงอายุกลับเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ซึ่งไม่สามารถค้นหาได้จากคนในวัยอ่ืน และ ทักษะ
ความสามารถที่มีคุณค่าเหล่านี  หากปรากฏในบุคคลที่ยังมีสุขภาพดีเพียงพอที่จะท างานได้ นายจ้าง
ควรส่งเสริมให้ท างานต่อไป เพ่ือเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน ตัวผู้สูงอายุ และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 
โดยนายจ้างสามารถให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างสูงอายุได้ในฐานะของผู้ประกอบกิจการ โดยจัดงาน
และสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ เช่น จัดหาเครื่องทุ่นแรงให้ผู้สูงอายุ
ที่ท างานลักษณะเดียวกับผู้ที่อยู่ในวัยท างานอ่ืน  หลีกเลี่ยงให้ผู้สูงอายุท างานที่ใช้ก าลังและการ
เคลื่อนไหวสูง  พัฒนาเทคโนโลยีที่เอื อต่อการท างานของผู้สูงอายุ สร้างสภาพบรรยากาศในการท างาน
ที่มีความให้เกียรติ และยอมรับซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพในการท างานให้
ปฏิบัติงานต่อตามศักยภาพที่มี อันเป็นการปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาและข้อแนะของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และได้รับการยอมรับด้านมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศในระดับ
สากล และนอกเหนือจากการก าหนดประเภทของงานโดยทั่วไปแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจก าหนด
ประเภทของงานที่สงวนไว้เฉพาะส าหรับผู้สูงอายุ เช่น งานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขนอก
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เวลาราชการ และควรเพ่ิมโอกาสในการท างานแก่ผู้สูงอายุโดยไม่เลือกปฏิบัติด้านอายุในการจ้างงาน 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน โดยให้โอกาสผู้สูงอายุสามารถท างาน
ชั่วคราว การท างานแบบสัญญาระยะสั น หรือการจ้างงานใหม่ในฐานะที่ปรึกษา 
  ปัจจุบันนี จะพบว่างานบางประเภทอาจจะต้องท างานต่อไปจนถึงอายุ 65 ปี เช่น
ขณะนี ในมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ผู้ใหญ่อายุ 60 ปีขึ นไปจ านวนหลายท่าน ซึ่งหลังจากนี จะเกิดการจ้าง
งานลักษณะนี มากขึ น และรัฐบาลอาจจะต้องคิดเรื่องการขยายอายุเกษียณ หรือการจ้างงานใหม่
หลังจากเกษียณอายุ โดยอาจจะพิจารณาว่าจะด าเนินการพร้อมกันทุกประเภทงานเลยหรือไม่ จาก
ตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่นที่มีการขยายอายุงานตามลักษณะอาชีพ และประเทศไทยในภาคราชการก็มี
อาชีพที่หลากหลายที่จ าเป็นต้องขยายอายุเกษียณ เช่น ผู้พิพากษา ผู้สอบบัญชี อัยการ และมีอาชีพ
บางประเภทงานที่ไม่จ าเป็นต้องขยาย เช่น เสมียน พนักงานรักษาความปลอดภัย แต่งานบางประเภท
ที่ขาดแคลนก าลังคนก็อาจจ าเป็นต้องขยายอายุออกไป ซึ่งอาจมีหลายทางเลือกในการต่ออายุเกษียณ  
แต่อาจจะเกิดปัญหาผลกระทบต่อผู้ที่มีความต้องการเกษียณอายุทันทีได ้ ถ้าด าเนินการให้ทุกประเภท
งานท างานต่อหลังจากเกษียณอายุเช่นเดียวกันทั งหมดโดยพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม สิ่งส าคัญอย่างหนึ่ง
คือตลาดแรงงานต้องปรับตัวต่อสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานด้วย ซึ่งมีสถานประกอบการบาง
แห่งเริ่มมีการขยายอายุเกษียณบ้างแล้ว บางแห่งมีการจ้างงานต่อ หรือท าสัญญาจ้างปีต่อปี ไม่ใช่
เกษียณที่อายุ 55 หรือ 60 บริษัทบางแห่งก็เลือกประเภทงานที่เหมาะกับคนสูงอายุ เพราะงาน
บางอย่างต้องอาศัยความซื่อสัตย์ เชื่อใจกันได้ หรือท างานแล้วมีความเข้าใจกัน 
  ประเภทงานวิชาการที่มีลักษณะเป็นวิชาชีพเฉพาะด้าน มักจะขึ นอยู่กับคุณสมบัติที่
เมื่อมีอายุมากขึ นก็จะยิ่งเพ่ิมพูนประสบการณ์มากขึ น ได้แก่ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ และพนักงาน
บัญชีซึ่งสอบผ่านได้รับการรับรองให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีได้ ซึ่งเป็นงานที่มีความยาก มีคุณสมบัติและ
ใช้ความสามารถเฉพาะที่ติดกับตัวบุคคลนั น งานเหล่านี ไม่สามารถผลิตคนรุ่นใหม่เข้ามาทดแทนได้ทัน 
ท าให้ขาดแคลนบุคลากรด้านนั น จึงจ าเป็นต้องขยายอายุท างานส าหรับผู้พิพากษาและอัยการเกินกว่า 
60 ปีต่อเนื่องจากก าหนดเกษียณอายุของลูกจ้างทั่วไป โดยผู้พิพากษาจะเกษียณอายุ 65 ปีและเป็นผู้
พิพากษาอาวุโสต่อจนถึงอายุ 70 ปี หากมองในภาคเอกชน จากตัวอย่างนี จะพิเคราะห์ได้ว่า กรณีจะ
เกิดการจ้างงานกันต่อไปหลังจากเกษียณอายุนั น ลูกจ้างที่นายจ้างจะตกลงว่าจ้างกันต่อไปมักเป็นกลุ่ม
แรงงานที่มีฝีมือ มีทักษะสูง (high skill) หรือเป็นลูกจ้างที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง โดย
เงื่อนไขที่หน่วยงานต่างๆ เสนอให้ผู้สูงอายุท า ล้วนสะท้อนให้เห็นว่านายจ้างจะจ้างงานผู้สูงอายุโดย
ค านึงประสิทธิผลการท างานของผู้สูงอายุเป็นส าคัญ แต่ทั งนี จะต้องประกอบไปด้วยสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง
คือ ลูกจ้างคนที่นายจ้างยื่นข้อเสนอให้ท างานต่อหลังเกษียณดังกล่าว ต้องการและสมัครใจอยาก
ท างานต่อไปกับนายจ้างนั นอีกหลังจากเกษียณอายุ ชีวิตยังรู้สึกมีความสนุกกับการท างานเหมือนกับ
ผู้สูงอายุประเทศสหรัฐอเมริการู้สึกเช่นนั น การตกลงสัญญาจ้างแรงงานกับนายจ้างหลังเกษียณอายุจึง
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เกิดขึ นได้ ซึ่งการตกลงการจ้างผู้สูงอายุให้ท างานต่อไปสามารถพิจารณารูปแบบการจ้างตามแนวทาง
ประเทศญี่ปุ่นได้ 2 แนวทาง  แนวทางแรก เป็นการตกลงจ้างงานกันต่อเนื่องจากก าหนดเกษียณอายุ 
โดยจะบอกกล่าวความประสงค์กันไว้ล่วงหน้าก่อนที่ก าหนดเกษียณอายุจะมาถึง เท่ากับว่าก าหนด
เกษียณอายุได้ถูกขยายออกไป ลูกจ้างสามารถท างานต่อไป  อีกแนวทางหนึ่ง เป็นการตกลงกันให้
สัญญาจ้างจบสิ นลงตามก าหนดเกษียณอายุแล้วตัดตอนจ่ายค่าชดเชยเลิกจ้างกันตามกฎหมาย  แล้ว
ท าสัญญาจ้างงานกันใหม่ ซึ่งนายจ้างและลูกจ้างสูงอายุสามารถตกลงสภาพการจ้างและสภาพการ
ท างานให้เป็นไปตามความประสงค์ได้  
  อย่างไรก็ตาม แม้ว่านายจ้างกับลูกจ้างแรงงานสูงอายุจะขยายอายุการจ้างตาม
แนวทางแรก แต่พึงต้องค านึงถึงมาตรา 118/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2560 ซึ่งก าหนดการเกษียณอายุให้เป็นไปตามข้อบังคับการท างานที่สถานประกอบการก าหนด แต่
หากไม่มีข้อบังคับก าหนด กฎหมายจะก าหนดให้เกษียณท่ีอายุ 60 ปี ซึ่งข้อตกลงในแนวทางแรกนี อาจ
เป็นการไม่สอดคล้องกับกฎหมาย 

4.4 ปัญหาการขาดมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองแรงงานสูงอายุเร่ืองอัตราค่าจ้าง
ที่เหมาะสม 

ค่าตอบแทนการท างานส าหรับลูกจ้างโดยทั่วไปมีความหมายถึง ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา 
และค่าท างานในวันหยุด แต่ที่ส าคัญที่สุดส าหรับลูกจ้าง คือ ค่าจ้าง โดยนายจ้างและลูกจ้างจะต่อรอง
อัตราค่าจ้างที่พอใจและตกลงกันในการท าสัญญาจ้างแรงงาน จะน าไปเป็นฐานในการค านวณเงินการ
จ่ายค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และยังรวมไปถึงเงินค่าชดเชยส าหรับการ
เลิกจ้างลูกจ้าง ดังนั นในการพิจารณาเพ่ือก าหนดเกณฑ์อัตราค่าจ้างส าหรับแรงงานสูงอายุ จึงเป็นเรื่อง
ที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง   

การพิจารณาเรื่องค่าจ้างจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องค านึงถึงเรื่องค่าจ้างขั นต่ า เนื่องจากสิ่ง
ส าคัญในการท าสัญญาจ้างงานระหว่างคู่สัญญาคือนายจ้างกับลูกจ้างจะต้องท าความตกลงใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และสภาพการท างานให้มีความสอดคล้องต้องตรงกันตามความ
ประสงค์ของคู่สัญญาเสียก่อน  ซึ่งสาระส าคัญเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ส าคัญมากที่สุดคือค่าจ้าง  
นายจ้างและลูกจ้างจะต้องตกลงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าจ้างให้ได้ข้อยุติก่อนการลงมือท างานของ
ลูกจ้าง  โดยรายละเอียดเกี่ยวกับค่าจ้างจะประกอบด้วย  จ านวนเงินค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับซึ่งอาจจะ
ก าหนดอัตราค่าจ้างเป็นรายวันหรือรายเดือน  และก าหนดวันจ่ายค่าจ้าง  ซึ่งในการตกลงจ านวนเงิน
ค่าจ้างโดยทั่วไปแล้วจะก าหนดจ านวนอัตราค่าจ้างโดยยึดถือเกณฑ์อัตราค่าจ้างขั นต่ าที่กระทรวง
แรงงานประกาศก าหนดในช่วงระยะเวลานั น  และการตกลงอัตราค่าจ้างดังกล่าวจะมีจ านวนต่ ากว่า



 116 

อัตราค่าจ้างขั นต่ าที่ใช้บังคับในขณะนั นไม่ได้  การจะตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างคนใดมากหรือน้อย
เพียงใดนั น ส่วนใหญ่นายจ้างจะค านึงถึงองค์ประกอบด้านต าแหน่ง  ความรู้ความสามารถ  และ
ประสบการณ์การท างานของลูกจ้าง  ซึ่งค่าจ้างที่ตกลงจ่ายให้ส าหรับต าแหน่งระดับบริหารงานจะ
ได้รับค่าจ้างจ านวนสูงกว่าลูกจ้างที่ท างานระดับปฏิบัติการ   

ในประเทศญี่ปุ่นมีการประกาศก าหนดอัตราค่าจ้างขั นต่ าไว้ โดยก าหนดอัตราค่าจ้าง
ขั นต่ าที่แตกต่างกันตามประเภทของอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการก าหนดจ านวนเงินที่แตกต่างตามความ
หนักเบาของประเภทงานนั่นเอง และยังก าหนดอัตราค่าจ้างขั นต่ าตามเขตท้องที่ โดยในท้องที่ที่ เป็น
เมืองใหญ่ย่อมต้องมีค่าครองชีพจ านวนสูงมากกว่าท้องที่ที่เป็นเมืองเล็ก ซึ่งเป็นการสร้างให้เกิดดุลย
ภาพของการมีชีวิตอยู่ในพื นที่ที่แตกต่างกัน  ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีการก าหนดอัตราค่าจ้างขั น
ต่ าไว้  โดยก าหนดให้ชั่วโมงละ 7.25 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ  ส าหรับประเทศไทยก็มีประกาศ
คณะกรรมการค่าจ้างเรื่องอัตราค่าจ้างขั นต่ า ฉบับที่ 9 ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีอัตรา
แตกต่างกันไปตามพื นที่ที่ลูกจ้างท างาน  

การก าหนดอัตราค่าจ้างขั นต่ าส าหรับลูกจ้างทุกคนที่ท างานในประเทศไทย จะ
กระท าโดยคณะกรรมการค่าจ้างซึ่งเป็นองค์กรไตรภาคี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ฝ่าย ฝ่ายละ 
5 คน คือฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่หลายอย่าง หน้าที่
ส าคัญคือ การก าหนดอัตราค่าจ้างขั นต่ าพื นฐาน เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในขณะนั น  

ส าหรับเรื่องค่าตอบแทนการท างานของลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานสูงอายุนั น ปัจจุบันมี
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องคือ มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก าหนดให้
คณะกรรมการค่าจ้างเป็นผู้ท าหน้าที่ก าหนดอัตราค่าจ้างส าหรับลูกจ้างสูงอายุ  แต่ยังไม่มีการก าหนด
อัตราค่าจ้างที่เหมาะสมส าหรับลูกจ้างสูงอายุควรเป็นจ านวนเท่าใด เพราะต้องก าหนดค่าจ้างในอัตรา
ต่อหน่วยระยะเวลาของการท างาน เช่น ต่อวันละ หรือเดือนละ แต่เนื่องจากเมื่อพิจารณารูปแบบการ
ท างานที่เหมาะสมกับสภาวะของแรงงานสูงอายุ จะเป็นการท างานแบบไม่เต็มเวลา การท างานแบบ
ชั่วคราว หรือการท างานแบบเป็นช่วงเวลา เป็นรูปแบบการท างานแบบยืดหยุ่น (flexible working) 
ซึ่งมีลักษณะการท างานที่ไม่เคร่งครัดและเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ โดยนายจ้างและ
ลูกจ้างสามารถตกลงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจ้างงาน ชั่วโมงการท างาน วันและเวลาท างานให้
เหมาะสมกับสภาพสุขภาพของลูกจ้างสูงอายุแต่ละราย ให้มีความอิสระในการท างาน และการจัดงาน
ให้มีความยืดหยุ่น มีวันและเวลาในการท างานไม่ก าหนดแน่นอนตายตัว สามารถท างานเป็นบางเวลา
ได้ เลือกเวลาในการท างานได้ หรือจ้างงานในรูปแบบการจ้างงานบางช่วงเวลา (Part-Time Work) 
ซึ่งรูปแบบการจ้างงานเหล่านี หากก าหนดอัตราค่าจ้างตอบแทนการท างานเป็นรายวัน และลูกจ้าง
สูงอายุไม่มาท างานในบางวัน หรือบางวันท างานเพียง 1-2 ชั่วโมง แต่รับค่าตอบแทนการท างาน
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เท่ากับลูกจ้างที่ท างานวันละ 7-8 ชั่วโมง  ก็จะไม่เป็นธรรมส าหรับนายจ้างที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้
ลูกจ้างที่ท างานไม่ครบชั่วโมงในหนึ่งวัน  เมื่อสามารถก าหนดเวลาท างานแบบยืดหยุ่นได้ ลูกจ้าง
สูงอายุอาจจะมาท างานวันละกี่ชั่วโมงก็ได้ แต่ไม่เกินกว่าวันละ 7 ชั่วโมง ค่าตอบแทนที่ได้รับจะขึ นอยู่
กับจ านวนเวลาที่ท างานจริง 

อัตราค่าจ้างขั นต่ าตามท่ีกฎหมายก าหนดมี  3  ประเภท  คือ 
1.  ค่าจ้างขั นต่ าพื นฐาน เป็นอัตราค่าจ้างขั นต่ าสุดส าหรับประเทศไทยในทุกท้องที่ 
2.  อัตราค่าจ้างขั นต่ าเฉพาะท้องถิ่น ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น 
3.  อัตราค่าจ้างขั นต่ าเฉพาะประเภทกิจการ  ซึ่งแตกต่างกันไปตามประเภท

อุตสาหกรรม 
การประกาศค่าจ้างขั นต่ า 
1.  ประกาศก าหนดอัตราค่าจ้างขั นต่ าให้ใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้าง  ไม่ว่า

นายจ้างและลูกจ้างจะมีเชื อชาติใด ศาสนาใด หรือเพศใด (มาตรา 89) 
2.  เมื่อประกาศก าหนดอัตราค่าจ้างขั นต่ ามีผลใช้บังคับแล้วห้ามมิให้นายจ้างจ่าย

ค่าจ้างแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั นต่ า (มาตรา 90) 
3.  ให้นายจ้างที่อยู่ในข่ายบังคับของประกาศก าหนดค่าจ้างขั นต่ าปิดประกาศ

ดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยเพ่ือให้ลูกจ้างได้ทราบ ณ สถานที่ท างานของลูกจ้างตลอดระยะเวลาที่ประกาศ
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ (มาตรา 90 วรรค 2) 

อัตราค่าจ้างขั นต่ าดังกล่าวบังคับใช้แก่นายจ้างทุกประเภทกิจการที่อยู่ในบังคับของ
กฎหมายคุ้มครองแรงงานนี  

กฎหมายก าหนดให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างทุกคนโดยไม่ค านึงถึงต าแหน่งหน้าที่
การงานหรืออัตราค่าจ้างของลูกจ้างของแต่ละคนที่ได้รับอาจไม่เหมาะสมและเป็นธรรม เนื่องจาก
ลูกจ้างระดับล่างจะได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้างที่ต่ าอยู่แล้ว ซึ่งโดยปกตินายจ้างจะจ่ายค่าจ้างในอัตราที่
ต่ าสุดตามอัตราค่าจ้างขั นต่ า ต่อมาได้มีประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่องอัตราค่าจ้างขั นต่ า ฉบับที่ 7 
ก าหนดให้ค่าจ้างขั นต่ าเป็นวันละ 300 บาทเท่ากันทุกจังหวัด ส าหรับลูกจ้างระดับล่างหรือแรงงานไร้
ฝีมือที่ได้รับค่าจ้างไม่เกินวันละ 300 บาท หรือเดือนละไม่เกิน 9 ,000 บาท  ปัจจุบันค่าจ้างขั นต่ าที่ใช้
ในขณะท าการศึกษานี คือ ฉบับที่ 9 ประกาศให้มีผลใช้บังคับตั งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็น
ต้นไป ก าหนดอัตราค่าจ้างขั นต่ ามีอัตราแตกต่างกันไปตามระดับค่าครองชีพ  ส าหรับกรุงเทพมหานคร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร รวม 7 จังหวัด อัตรา
วันละ 325 บาท ส่วนจังหวัดภูเก็ต ชลบุรีและระยอง 3 จังหวัดนี  มีอัตราค่าจ้างขั นต่ าวันละ 330 บาท 
เนื่องจากค่าครองชีพของจังหวัดเหล่านี มีอัตราสูงกว่ากรุงเทพมหานคร 
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ลูกจ้างทุกคนเมื่อท างานให้นายจ้างก็คาดหวังจะได้รับค่าจ้างในอัตราที่เหมาะสมกับ
งานที่ท า ซึ่งนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้ตรงตามจ านวนที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับ ซึ่งรวมถึงลูกจ้างที่
เป็นผู้สูงอายุ การจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างทั่วไปเป็นปัญหาที่เกิดขึ นอยู่เสมอ ทั งในเรื่องนายจ้างไม่จ่าย
ค่าจ้าง จ่ายค่าจ้างไม่ครบถ้วนตามสิทธิของลูกจ้างที่พึงได้ หรือการจ่ายค่าจ้างต่ ากว่าอัตราค่าจ้างขั นต่ า 
แต่ปัญหาที่เกิดขึ นส่วนมากจะไม่เกิดกับลูกจ้างที่มีก าหนดเวลาท างานที่แน่นอน เช่น ลูกจ้างที่ได้รับ
ค่าจ้างโดยคิดค่าจ้างเป็นรายวัน หรือรายเดือน เพราะว่าการจ่ายค่าจ้างตามระยะเวลาของการท างาน 
จะมีความสอดคล้องกับระยะเวลาของการท างานที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ว่า ในหนึ่งวันลูกจ้างจะต้อง
ท างานไม่เกินกี่ชั่วโมง หรือสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินกี่ชั่วโมง แต่ปัญหาในการจ่ายค่าจ้างมักเกิดขึ นกับ
ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย หรือตามผลงานที่ท า ลูกจ้างประเภทนี จะได้รับ
ค่าจ้างในอัตราที่ไม่แน่นอนขึ นอยู่กับผลงานที่ลูกจ้างท าได้ในแต่ละวันว่ามีจ านวนมากหรือน้อยเพียงใด 
การจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าจ้างให้ลูกจ้างประเภทนี ด้วยวิธีดังกล่าว จึงส่งผลให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างใน
อัตราที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดปัญหาในการคิดค านวณค่าจ้าง ซึ่งจะส่งผลต่อการคิดค านวณค่าล่วงเวลา
และค่าท างานในวันหยุด เพราะค่าจ้างจะใช้เป็นฐานในการค านวณค่าเงินประเภทต่างๆ ด้วย 

การพิจารณาค่าจ้างของแรงงานสูงอายุต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 88 ก วันที่ 31 สิงหาคม 
พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับตั งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การก าหนดอัตราค่าจ้างขั นต่ าส าหรับลูกจ้างบางกลุ่ม หรือบางประเภท เช่น นักเรียน นักศึกษา คน
พิการ และผู้สูงอายุ เพื่อให้มีการส่งเสริมการจ้างงาน และคุ้มครองแรงงานส าหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือ
บางประเภทดังกล่าว ซึ่งอาจมีลักษณะการท างานที่แตกต่างจากลูกจ้างทั่วไป  

สืบเนื่องจากมาตรา 90 ที่เดิมก าหนดให้คณะกรรมการค่าจ้างมีอ านาจหน้าที่ก าหนด
อัตราค่าจ้างขั นต่ าให้แรงงานทุกกลุ่มทั่วประเทศ โดยไม่ได้ก าหนดให้หน้าที่ส าหรับการก าหนดอัตรา
ค่าจ้างขั นต่ าส าหรับแรงงานสูงอายุไว้ เมื่อคราวการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างขั นต่ าชุดที่ 19 ครั งที่ 
2/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560  กระทรวงแรงงานได้มีนโยบายให้คณะกรรมการค่าจ้างมี
อ านาจในการพิจารณาค่าจ้างในรูปแบบอ่ืน นอกเหนือจากค่าจ้างขั นต่ าและค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
ได้แก่ ค่าจ้างในการท างานไม่เต็มเวลา (part time) ส าหรับผู้สูงอายุ โดยต้องแก้ไขพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน โดยเพ่ิมอ านาจคณะกรรมการค่าจ้าง  ซึ่งเรื่องนี อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา และเรื่องการก าหนดอัตราค่าจ้างของผู้สูงอายุควรตั งคณะอนุกรรมการท า
หน้าที่ศึกษาและเตรียมการก่อนมีผลใช้บังคับ  แต่ยังมิได้มีการก าหนดอัตราที่มีความเหมาะสมให้เกิด
ความชัดเจนแต่อย่างใด ซึ่งการก าหนดค่าจ้างขั นต่ าของกฎหมายไทยมีเพียงการก าหนดหน่วยละเป็น
อัตรารายวันเท่านั น  ไม่เคยปรากฏว่าคณะกรรมการค่าจ้างจะก าหนดหน่วยค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง ไม่
เหมือนกับประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการก าหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงจากรัฐบาลกลาง และ
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นอกจากนั นในแต่ละมลรัฐก็สามารถก าหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงที่มีความเหมาะสมส าหรับลูกจ้าง
ของตนได้เอง   

ผู้เขียนมีความเห็นว่า หากจะก าหนดหน่วยอัตราค่าจ้างส าหรับแรงงานสูงอายุต่ า
ที่สุดเป็นหน่วย “วันละ” ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างเคยประกาศก าหนดตลอดมาตั งแต่ฉบับแรก
จนถึงปัจจุบัน จะพบว่ามีปัญหาในทางปฏิบัติของชีวิตจริงมาก เพราะหากลูกจ้างท างานเพียงวันละ 1 
ชั่วโมง ตามประกาศค่าจ้างขั นต่ าก็ก าหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างรายนั นเท่ากับ 1 วันเต็ม
จ านวน ซึ่งหากก าหนดอัตราค่าจ้างให้แรงงานสูงอายุท างานโดยก าหนดหน่วยต่ าสุดในการคิดค่าจ้าง
เป็นเพียงวันละตามประกาศอัตราค่าจ้างขั นต่ าที่ออกโดยอาศัยอ านาจมาตรา 90 ดังกล่าวแล้ว คาดว่า
อาจจะไม่มีนายจ้างรายใดที่อยากจ้างงานลูกจ้างสูงอายุท างาน จะเป็นปัญหาที่ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมให้แรงงานสูงอายุได้มีงานท า แต่ถ้ามองในมุมที่ ก าหนดค่าจ้างลูกจ้าง
สูงอายุให้มีหน่วยเป็น “ชั่วโมงละ” ค่าจ้างท่ีน ามาเป็นฐานก าหนดก็หนีไม่พ้นน าอัตรารายวันมาก าหนด 
เช่น ค่าจ้างในกรุงเทพมหานครปัจจุบันก าหนดขั นต่ าสุดวันละ 310 บาท เมื่อน ามาหารด้วยจ านวน 8 
ชั่วโมงที่มาตรา 23 ก าหนดไว้  ก็ตกชั่วโมงละ 38.75 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างที่ต่ ามาก แม้จะเพ่ิมให้
อีกจ านวน 10-20 % อัตราค่าจ้างก็ยังต่ า มีจ านวนน้อยมาก ไม่จูงใจให้ผู้สูงอายุอยากจะท างานต่อไป 
ถ้าผู้สูงอายุได้รับค่าจ้างที่ต่ าเกินไป แทนที่ผู้สูงอายุจะไปท างานเพ่ือให้ตนเองมีรายได้เพ่ือยังชีพ กลับ
กลายเป็นสร้างภาระเพ่ิมขึ นให้แก่ตัวผู้สูงอายุเอง ประกอบกับค่าครองชีพในสภาพชีวิตจริงก็มีการ
ปรับเปลี่ยนทุกวันในแนวโน้มที่เพ่ิมขึ น และเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ผู้เขียนเห็นว่าไม่ควรก าหนด
ค่าจ้างโดยมีหน่วยเป็นชั่วโมง และอาศัยฐานจากอัตราค่าจ้างขั นต่ ารายวันก็คือ หากลูกจ้างสูงอายุได้
ตกลงให้ท างานวันละ 4 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 6 วัน เมื่อคิดชั่วโมงละ 38.75 บาทแล้ว จะพบว่าใน 1 
เดือนลูกจ้างสูงอายุรายนั นจะได้รับค่าจ้างเพียงเดือนละ 3,720 บาท ซึ่งผู้สูงอายุอาจจะอยู่ที่บ้านเพ่ือ
รอรับเงินบ านาญชราภาพของประกันสังคมจะดีกว่า  ดังนั น  การจะก าหนดค่าจ้างขั นต่ าส าหรับ
ลูกจ้างกลุ่มแรงงานสูงอายุจึงเป็นเรื่องที่หาความเหมาะสมได้ยาก  ผู้เขียนจึงเห็นว่า ผู้สูงอายุที่มีความ
ต้องการจะท างานสามารถตกลงอัตราค่าจ้างกับนายจ้างด้วยตนเองจนพึงพอใจทั ง 2 ฝ่ายในการจ้าง
งาน จะเป็นค่าจ้างที่มีความพอใจและเหมาะสมส าหรับคู่สัญญา ณ เวลาและสถานการณ์ขณะนั นได้ดี
ที่สุด โดยค่าจ้างที่ตกลงกันนั นจะต้องบวกเอาค่าประสบการณ์ และค่าความสามารถของผู้สูงอายุ
รวมเข้าไว้ด้วย จึงจะเป็นค่าจ้างที่จ่ายเพ่ือตอบแทนการท างานส าหรับแรงงานสูงอายุที่มีความเป็น
ธรรม ซึ่งทั งนายจ้างและแรงงานสูงอายุต่างก็จะเคารพข้อตกลงที่ตนเองได้ให้ไว้ในสัญญาเป็นไปตาม
หลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา ที่ให้คู่สัญญาเป็นใหญ่ที่สุดภายใต้ความไม่ขัดหรือแย้งกับข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย    

เมื่อพิจารณาจากแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยที่ก าหนดรายไดตลอด
ชีวิต การเปลี่ยนแปลงในสรีรวิทยาที่มีผลต่อการท างานของคนสูงอายุ ประกอบกับทฤษฎีค่าจ้าง ซึ่งมี
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ความจ าเป็นส าหรับชีวิตของผู้สูงอายุ  การพิจารณาค่าจ้างเพ่ือตอบแทนการท างานที่มีความเหมาะสม
ส าหรับผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากข้อจ ากัดด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ที่ท าให้ผู้สูงอายุ
ไม่สามารถท างานได้ถึงวันละ 8 ชั่วโมง โดยจ าเป็นต้องค านึงถึงประเภทงานหรือลักษณะงานที่ผู้สูงอายุ
ท าประกอบด้วย หากเป็นงานส านักงาน งานวิชาการ อาจท าได้ยาวนานมากกว่างานผลิตที่ผู้สูงอายุ
ต้องไปยืนกับเครื่องจักรผลิต การก าหนดค่าจ้างขั นต่ าส าหรับลูกจ้างทั่วไปจะถูกพิจารณาโดย
คณะกรรมการค่าจ้าง ซึ่งได้มีแนวโน้มให้คณะกรรมการค่าจ้างดังกล่าวท าหน้าที่ก าหนดอัตราค่าจ้าง
ส าหรับผู้สูงอายุด้วย  แต่ในความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน เห็นว่า การที่ให้คณะกรรมการค่าจ้าง
ดังกล่าวท าการก าหนดอัตราค่าจ้างส าหรับกลุ่มลูกจ้างแรงงานสูงอายุนั น เขาจะต้องอ้างอิงจากอัตรา
ค่าจ้างขั นต่ าที่ใช้ในประเทศไทยมาเป็นฐานส าหรับก าหนดอัตราค่าจ้างของแรงงานสูงอายุ ซึ่งยังเป็น
อัตราค่าจ้างที่ต่ าอยู่มาก ไม่เหมาะสมส าหรับการตอบแทนความรู้ และประสบการณ์ของผู้สูงอายุ 
โดยเฉพาะลักษณะงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ แต่ควรน าเอาฐานค่าจ้างสุดท้ายที่ได้รับก่อน
เกษียณอายุมาเป็นตัวตั งฐานคิดค านวณและตกลงต่อรองกันว่าแรงงานสูงอายุจะท างานลดจ านวน
ชั่วโมงท างานลงจากเดิม ท างานจ านวนวันต่อสัปดาห์ลดลง หรือตกลงกันว่าจะเข้ามาตรวจสอบเซ็นชื่อ
เพ่ือรับรองงานของบริษัทเดือนละกี่ครั ง งานเหล่านี เป็นงานที่นายจ้างต้องพ่ึงพาอาศัยความรู้
ความสามารถของเฉพาะบุคคล จึงต้องก าหนดให้ค่าจ้างส าหรับแรงงานสูงอายุควรมีค่าของความมี
คุณค่า (value) ของผู้สูงอายุบรรจุลงไว้ในอัตราค่าจ้างดังกล่าวด้วย เพราะไม่ใช่งานที่เป็นกรรมกรใช้
แรงงานเข้าแลกค่าจ้างรายวัน  อัตราค่าจ้างที่คณะกรรมการค่าจ้างจะก าหนดโดยอ้างอิงจากฐานอัตรา
ค่าจ้างขั นต่ ารายวันของแต่ละจังหวัดในประเทศไทยจึงไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากไม่สามารถตอบ
ค าถามส าหรับงานบางประเภทที่ผู้สูงอายุท าอยู่ได้ดีพอ  

ผู้เขียนเห็นว่า คณะกรรมการค่าจ้างควรพิจารณาอัตราค่าจ้างขั นต่ าของแรงงาน
สูงอายุ โดยพิจารณาจาก ความเหมาะสมของเวลาท างาน ประเภทงานหรือลักษณะงานที่ผู้สูงอายุท า 
เช่น ประเภทงานวิชาชีพเฉพาะด้านในด้านความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ กฎหมาย บัญชี  เป็นต้น
อัตราค่าจ้างขั นต่ าส าหรับแรงงานวัยท างานทั่วไป รวมกับค่าของความมีคุณค่า (value) เฉพาะของ
ผู้สูงอายุ และค่าประสบการณ ์

ค่าจ้างที่เหมาะสมอย่างแท้จริงของผู้สูงอายุแต่ละรายจะขึ นอยู่กับการตกลงกันของ
ผู้สูงอายุกับนายจ้างรายนั น โดยตกลงจากฐานเดิมที่ลูกจ้างสู งอายุได้รับอยู่ก่อนเกษียณอายุ แต่จะ
ต่อรองลดจ านวนลงเท่าใดย่อมเป็นไปตามความเหมาะสมของเวลาท างาน ประกอบกับลักษณะงานที่
ท า ซึ่งการก าหนดค่าจ้างที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุจึงควรก าหนดด้วยค่ากลางและค่ามัธยฐาน  ซึ่งไม่
ควรเป็นค่าจ้างสูงสุดของต าแหน่งนั น  เพราะสุขภาพของผู้สูงอายุทีไ่ด้เสื่อมสภาพลงตามอายุที่เพ่ิมขึ น
ท าให้ประสิทธิภาพของการท างานลดลง  และขณะเดียวกันก็ไมควรเป็นค่าจ้างต่ าสุดของต าแหน่งนั น  
เพราะผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีประสบการณ ค่าจ้างส าหรับผู้สูงอายุจึงควรต้องบวกค่าประสบการณ์รวมไว้ใน
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ค่าจ้าง  และควรเป็นค่ากลางที่อยู่ระหว่างค่าจ้างสูงสุดของต าแหน่งนั น แต่จะเป็นต าแหน่งใดขึ นอยู่กับ
ตลาดแรงงานของผู้สูงอายุและสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั น  และในการพิจารณา
ดังกล่าวควรค านึงถึงจ านวนเวลาที่ท างานประกอบกับประเภทของงานที่ท า 

จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองการท างานส าหรับผู้สูงอายุ 
จะเห็นได้ว่า รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการท างานส าหรับผู้สูงอายุในลักษณะการส่งเสริมให้
นายจ้างร่วมกันจ้างแรงงานสูงอายุ ไม่เลือกปฏิบัติต่อแรงงานสูงอายุ ให้แรงงานสูงอายุได้รับการปฏิบัติ
ด้วยความเท่าเทียมกันกับแรงงานวัยอ่ืน ให้มีการขยายระยะเวลาการท างานส าหรับผู้สูงอายุ ไม่กีดกัน
การจ้างผู้สูงอายุท างาน  และให้ความคุ้มครองแรงงานสูงอายุในเรื่องส าคัญบางประการ อันจะเป็น
การลดภาระค่าใช้จ่ายของสังคมเกี่ยวกับประชากรสูงอายุ และเสริมสร้างความรู้สึกให้ประชากรสูงอายุ
รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า และไม่เป็นภาระต่อสังคม  ปัจจุบันแรงงานสูงอายุในประเทศไทยได้รับการดูแล
จากภาครัฐน้อยกว่าแรงงานกลุ่มอ่ืน เนื่องจากนายจ้างมีความคิดในแง่ลบต่อการจ้างงานลูกจ้างสูงอายุ
ว่าเป็นภาระมากกว่าการจะได้รับประโยชน์ เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่นายจ้างใช้ส าหรับพิจารณารับ
ลูกจ้างเข้าท างานพบว่า อายุ และสภาพร่างกายของแรงงานสูงอายุเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการ
ตัดสินใจของนายจ้าง เพราะอายุแสดงถึงประสบการณ์ที่ผ่านมา และระยะเวลาที่เหลือที่ลูกจ้าง
สามารถท างานให้ได้ และอายุยังแสดงให้เห็นถึงสมรรถภาพของร่างกาย และประสิทธิภาพในการท างาน 
ท าให้ผู้สูงอายุประสบปัญหาในการท างาน ทั งที่ผู้สูงอายุจ านวนมากมีความสามารถเฉพาะด้านเป็น
พิเศษ อีกทั งยังมีความเชี่ยวชาญ และความช านาญในงาน เป็นศักยภาพที่เกิดขึ นจากประสบการณ์ใน
ชีวิต ซึ่งยังมีความพร้อมในการท างานได้ดี แต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองการท างานส าหรับ
ผู้สูงอายุในเรื่องชั่วโมงท างาน ประเภทงานที่เหมาะสม และค่าตอบแทนการท างาน 

เมื่อเปรียบเทียบกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแรงงานสูงอายุแล้ว จะเห็นได้ว่าประเทศ
ญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีในเชิงบวกต่อ
แรงงานสูงอายุ ให้นายจ้างตระหนักถึงความส าคัญของคนวัยสูงอายุซึ่งมีเพ่ิมขึ นในสังคม ให้การ
สนับสนุนและให้เกิดการยอมรับแรงงานสูงอายุ ก าหนดมาตรการทางกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่
แรงงานสูงอายุ  โดยให้ทุกภาคส่วนในสังคมทั งภาครัฐ และเอกชนร่วมมือกันช่วยลดภาระของสังคม 
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ตารางเปรียบเทียบกฎหมายประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และไทยในการคุ้มครองแรงงานสูงอายุ 

เรื่อง ญี่ปุ่น อเมริกา ไทย 
นิยามผู้สูงอายุ 55 ปีขึ นไป อายุอย่างน้อย 40 ปี ไม่ปรากฏใน

พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 

ชั่วโมงท างาน ยืดหยุ่นตามที่ตกลง ยืดหยุ่นตามที่ตกลง
ในสัญญา 

ไม่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 

ประเภทงาน ไม่มีกฎหมายบังคับ
ส่งเสริมงานเบา 

ไม่มีกฎหมายบังคับ ไม่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 

ค่าตอบแทน ตกลงตามสัญญา ตกลงตามสัญญา ก าหนดให้คณะกรรมการ
ค่าจ้างพิจารณา 



บทท่ี 5 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
  การสร้างโอกาสการท างานให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ในตลาดแรงงานได้ยาวนานอย่าง
เหมาะสม จะต้องช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ท างาน และได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานควบคู่ไปกับการ
ดูแลด้านสุขภาพ  เนื่องจากปัจจัยด้านสุขภาพและปัจจัยด้านฝีมือความช านาญเป็นปัจจัยส าคัญที่สุด
ตามส าดับในการตัดสินใจของนายจ้างในการจ้างผู้สูงอายุให้ท างานต่อไป แทนการจ้างแรงงานหนุ่ม
สาว และเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากกว่าการดึงดูดด้วยค่าจ้าง จึงควรต้องมีการพิจารณาแก้ไขกฎหมาย
ฉบับปัจจุบันที่ใช้เป็นกรอบปฏิบัติในการจ้างงานของภาคเอกชน นั่นคือ ควรต้องพิจารณาปรับเปลี่ยน
การให้ความคุ้มครองแรงงานส าหรับกลุ่มแรงงานสูงอายุหลังอายุเกษียณในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 เพ่ือให้แรงงานมีโอกาสเลือกเวลาท างาน ความพอใจในประเภทงานที่ท าหลัง
เกษียณอายุเองได้ อีกทั งเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถเลือกท างานแบบไม่เต็มเวลา (part time) ได้ 
หรือมีการตกลงกับนายจ้างเพ่ือก าหนดลักษณะการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากเกษียณอายุให้
ยืดหยุ่นเหมาะสมกับตนเอง จะท าให้ผู้สูงอายุสามารถท างานต่อไปได้ตราบเท่าที่ปัจจัยสุขภาพยัง
เอื ออ านวย 

อัตราการเพิ่มขึ นของประชากรสูงอายุปรากฏชัดมานานพอสมควร เพียงแต่ที่ผ่านมา
รัฐบาลให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เรื่องสวัสดิการ สุขภาพ และการเตรียมตัวของคนที่
จะเข้าสู่วัยสูงอายุเป็นหลัก แต่ประเด็นปัญหาไม่ได้มีเพียงเท่านั น แม้จะเป็นความจริงทีว่่าเรื่องการดูแล
ผู้สูงอายุเป็นเรื่องส าคัญก็ตาม แต่การที่สังคมไทยก าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุจ านวนมาก
ที่ท างานอยู่ในหน่วยงานของภาครัฐบาลและภาคเอกชนยังมีศักยภาพพร้อมที่จะท างาน  ประเทศไทย
ไม่ควรปล่อยแรงงานสูงอายุเหล่านี ทิ งไว้โดยไม่เกิดประโยชน์อันใด จะเป็นการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ 
ทั งที่แรงงานเหล่านี ยังมีความสามารถท างานเพ่ิมผลผลิตให้แก่ประเทศชาติโดยรวมได้  รัฐบาลควรมี
นโยบายให้น าแรงงานสูงอายุมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป  โดยการก าหนดมาตรการรองรับให้ความ
คุ้มครองการท างานส าหรับแรงงานสูงอายุเหล่านั นให้ครอบคลุมเพียงพอและมีความเหมาะสม  ซึ่งใน
เบื องต้นอาจจะก าหนดให้การรองรับเร่งด่วนในประเด็นที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับลูกจ้างสูงอายุไว้
ก่อน ในเรื่องเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการท างาน ได้แก่ การก าหนดค่าจ้างที่เหมาะสม  การ
ก าหนดประเภทงานที่แรงงานสูงอายุสามารถท าได้  ซึ่งจะไม่เป็นอันตรายและก่อให้เกิดบาดเจ็บ สร้าง
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ความทรุดโทรมยิ่งขึ นต่อแรงงานสูงอายุ  และการก าหนดเวลาท างานหรือชั่วโมงท างานที่มีความ
เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 
  ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น ได้ให้ความส าคัญในการคุ้มครองแรงงาน
สูงอายุ พร้อมกับส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ท างานโดยมีบทบัญญัติกฎหมายให้ความคุ้มครองการท างาน
ผู้สู งอายุ  ซึ่ งสหรัฐอเมริกามีกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัติทางอายุในการจ้างงาน (Age 
Discrimination in Employment Act) คุ้มครองการรับสมัครงานการท างาน การเลิกจ้างลูกจ้างที่มี
อายุ 40 ปีขึ นไป และประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานผู้สูงอายุ (Law Concerning 
Stabilization of Older Person) เพ่ือส่งเสริมความม่ันคงทางการจ้างงานและสวัสดิการของผู้สงอายุ 
และยังก าหนดให้ภาครัฐด าเนินการเกี่ยวกับการจ้างงานผู้สูงอายุให้เป็นนโยบายพื นฐานของรัฐ โดย
การส่งเสริมให้มีการจ้างงานต่อเนื่องส าหรับลูกจ้างสูงอายุ  ซึ่งส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันรัฐได้มี
นโยบายส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมให้สถานประกอบการจ้างงานผู้สูงอายุด้วยการลด
ภาษีตามอัตราที่ก าหนด 

 แนวทางที่รัฐพึงต้องให้การสนับสนุนอาจคล้ายคลึงกับประเทศญี่ปุ่น การสร้าง
กระบวนการ ทั งในด้านเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันก็
เป็นการรักษาระดับผลได้ในทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม อาจจะท าการขยายอายุการท างานของแรงงาน
ที่มีความสมัครใจท างานซึ่งยังมีความรู้ความสามารถ ยังมีก าลังเพียงพอที่จะท างาน ในปัจจุบันอาจมี
การด าเนินการในบางอาชีพ เช่น การขยายอายุงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือการต่ออายุการ
ท างานให้กับผู้พิพากษาหรืออัยการ เป็นต้น ซึ่งการด าเนินการนี เป็นการด าเนินการภายใต้การขาด
แคลนบุคลากรในสาขาอาชีพ โดยไม่ไดค้ านึงถึงการรองรับสังคมผู้สูงอายุในภาพรวมเป็นส าคัญ 

 จากปัญหาดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 4  เมื่อพิจารณาถึงปัญหาแต่ละปัญหาที่ได้ตั ง
ประเด็นไว้ เรื่อง การขาดค านิยามของแรงงานสูงอายุ ปัญหาการก าหนดชั่วโมงท างาน การก าหนด
ประเภทของงาน รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทนการท างานส าหรับผู้สูงอายุ สามารถสรุปได้ดังนี  

 1.  การขาดค านิยามของแรงงานสูงอายุ 
     ไม่มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานในประเทศไทยฉบับใดที่ ก าหนดค านิยามของ

แรงงานสูงอายุ ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาในการตีความของแรงงานผู้สูงอายุหมายถึงคนท างานกลุ่มใด 
และมีอายุเท่าใด จึงจะได้รับสิทธิคุ้มครองตามกฎหมาย เพ่ือให้มีการบังคับใช้ด้วยความเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ และก่อให้เกิดความเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุที่ยังท างาน ให้เป็นไปโดยถูกต้องสมบูรณ์ 
จึงจ าเป็นต้องก าหนดค านิยามแรงงานสูงอายุ  

2. การก าหนดชั่วโมงท างาน 
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    ชั่วโมงท างานส าหรับแรงงานสูงอายุนั น เนื่องจากจ านวนชั่วโมงท างานจะขึ นอยู่

กับลักษณะสภาพของร่างกาย ประกอบกับลักษณะของงานที่ท า การพิจารณาจ านวนชั่วโมงท างาน

ปกติต่อหนึ่งวัน และต่อสัปดาห์ในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่

บังคับใช้กับลูกจ้างวัยท างานทั่วไปนั นมีความเหมาะสมส าหรับลูกจ้างวัยท างานหนุ่มสาวที่ร่างกายมี

ความแข็งแรงและคล่องแคล่วมากกว่าลูกจ้างวัยสูงอายุ ซ่ึงไม่เหมาะสมส าหรับลูกจ้างวัยสูงอายุ 

จ านวนชั่วโมงการท างานส าหรับแรงงานสูงอายุจึงต้องก าหนดให้น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมงและต่ ากว่า 

48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพแรงงานสูงอายุให้สามารถรักษาสภาพร่างกายอยู่ได้ ไม่เสื่อม

โทรมเร็วเกินไป  จึงต้องพิจารณาจ านวนชั่วโมงท างานของลูกจ้างสูงอายุให้ลดลงวันละ 1 ชั่วโมง เป็น

ท างานวันละไม่เกินกว่า 7 ชั่วโมง และท างานไม่เกินสัปดาห์ละ 5 วัน เมื่อรวมทั งสิ นแล้วต้องท างานไม่

เกินกว่าสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมง ทั งนี  นายจ้างกับลูกจ้างสูงอายุสามารถท าความตกลงจ านวนชั่วโมง

ท างานปกติต่อวัน หรือต่อสัปดาห์ รวมกระทั่งถึงเวลาพักที่เหมาะสมส าหรับแต่ละคนได้ โดยข้อตกลง

ดังกล่าวอาจจะมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับแรงงานสูงอายุเหล่านั น แต่จะต้องตกลงภายใต้เกณฑ์

มาตรฐานชั่วโมงท างานส าหรับผู้สูงอายุไม่เกินสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมง และแรงงานสูงอายุมีเวลาพักใน

ระหว่างวัน หลังจากที่ท างานมาแล้วไม่เกิน 4 ชั่วโมงติดต่อกัน นายจ้างต้องจัดให้พักไม่น้อยกว่า 1 

ชั่วโมง หรืออาจจะก าหนดจ านวนวันท างานตามปกติต่อหนึ่งสัปดาห์ รวมถึงชั่วโมงท างานในแต่ละวัน

ให้สอดคล้องกับประเภทของงานที่มีความเหมาะสมกับแรงงานสูงอายุ และการพิจารณารูปแบบการ

ท างานที่เหมาะสมกับสภาวะของแรงงานสูงอายุ คือ ลักษณะการท างานแบบไม่เต็มเวลา การท างาน

แบบชั่วคราว หรือการท างานแบบเป็นช่วงเวลา ซึ่งจะเรียกว่า การท างานแบบยืดหยุ่น ( flexible 

working) ลักษณะการท างานแบบยืดหยุ่นเป็นรูปแบบการท างานที่ไม่เคร่งครัดมากนัก เหมาะสมกับ

สภาพร่างกายของผู้สูงอายุ โดยนายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเงื่อนไขการ

จ้างงาน ชั่วโมงการท างาน วันและเวลาท างานให้เหมาะสมกับสภาพสุขภาพของลูกจ้างสูงอายุแต่ละ

ราย และให้มีความอิสระในการท างาน 

3. การก าหนดประเภทของงาน  

    บทบัญญัติของกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่เป็นแรงงานสูงอายุ ควรมีบท
ก าหนดประเภทงานที่ห้ามลูกจ้างสูงอายุท า นอกจากประเภทงานที่ก าหนดห้ามท าไว้ แรงงานสูงอายุ
สามารถท าได้ ซึ่งประเภทงานที่มิให้แรงงานสูงอายุท านั นนอกจากประเภทของงานตามมาตรา 37 ที่
ก าหนดห้ามส าหรับลูกจ้างทุกกลุ่มแล้ว งานตามมาตรา 38 ที่ก าหนดห้ามลูกจ้างหญิงท างานที่มีความ
อันตราย ได้แก่ งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้องท าใต้ดิน ใต้น  า ในถ  า ในอุโมงค์ หรือปล่องใน
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ภูเขา เว้นแต่ลักษณะของงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้างสูงอายุ งานที่ต้องท า
บนนั่งร้านที่สูงกว่าพื นดินตั งแต่สิบเมตรขึ นไป  งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ งานอ่ืน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง รวมถึงงานตามมาตรา 39 ที่ห้ามลูกจ้างหญิงมีครรภ์ท างาน กล่าวคือ 
งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบห้ากิโลกรัม หรืองานอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  งานตามมาตรา 49 ทีก่ าหนดห้ามมิให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท าเกี่ยวกับ
สารเคมีที่เป็นอันตรายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง งานเกี่ยวกับจุลชีวันเป็นพิษซึ่งอาจเป็นเชื อไวรัส 
แบคทีเรีย รา หรือเชื ออ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุ
ไวไฟ งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง งานที่ต้องท าบนนั่งร้านที่สูงกว่า
พื นดินตั งแต่สิบเมตรขึ นไป รวมถึงกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2541)  ที่ก าหนดงานซึ่งห้ามมิให้
ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีท า งานเหล่านั นเป็นงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ลูกจ้างสูงอายุ
ได้ เนื่องจาก การเคลื่อนไหวความคล่องแคล่วทางร่างกายของผู้สูงอายุลดน้อยลง และกล้ามเนื อใน
ร่างกายมีน้อยลง  นอกจากนี  งานบางประเภทที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น การท างานในโรงงานที่มี
แสง หรือต้องใช้สายตามาก ท าให้ลูกจ้างแรงงานทั่วไปรวมทั งผู้สูงอายุมีปัญหาสายตาเสื่อมเร็ว หรือ
หากเป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งมีความเสี่ยงอันตราย เหล่านี ต้องก าหนดเป็นงานห้ามผู้สูงอายุท า 
หากให้ท าจะต้องมีกฎหมายบัญญัติคุ้มครองความปลอดภัยส าหรับงานประเภทนั น 

 4. การก าหนดค่าตอบแทน 
    ปัจจุบันมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องคือ มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 ก าหนดให้คณะกรรมการค่าจ้างเป็นผู้ท าหน้าที่ก าหนดอัตราค่าจ้างส าหรับลูกจ้าง
สูงอายุ  แต่ยังไม่มีการก าหนดอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมส าหรับลูกจ้างสูงอายุควรเป็นจ านวนเท่าใด 
เพราะต้องก าหนดค่าจ้างในอัตราต่อหน่วยระยะเวลาของการท างาน เช่น ต่อวันละ หรือเดือนละ แต่
เนื่องจาก รูปแบบการท างานที่เหมาะสมกับสภาวะร่างกายของผู้สูงอายุคือ การท างานแบบไม่เต็มเวลา 
การท างานแบบชั่วคราว การท างานเป็นช่วงเวลา หรือการท างานแบบยืดหยุ่น (flexible working) 
ซึ่งรูปแบบเหล่านี จะมีลักษณะการท างานที่ไม่เคร่งครัดและเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ  
แต่ยากในการก าหนดค่าจ้างในอัตราต่อหน่วยละ กระทรวงแรงงานจึงได้มีนโยบายให้คณะกรรมการ
ค่าจ้างมอี านาจพิจารณาค่าจ้างในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างขั นต่ าและค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
ซึ่งได้แก่ ค่าจ้างในการท างานไม่เต็มเวลา (part time) ส าหรับผู้สูงอายุ โดยต้องแก้ไขพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงานเพ่ือเพ่ิมอ านาจให้คณะกรรมการค่าจ้างมีอ านาจในการพิจารณาค่าจ้างในรูปแบบอ่ืน
นอกเหนือจากค่าจ้างขั นต่ าและค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และการประชุมก าหนดอัตราค่าจ้างของแรงงานสูงอายุ  ควรตั งคณะอนุกรรมการท าหน้าที่
ศึกษาและเตรียมการก่อนมีผลใช้บังคับ แต่ยังมิได้มีการก าหนดอัตราที่มีความเหมาะสมให้เกิดความ
ชัดเจนแต่อย่างใด ในการก าหนดค่าจ้างขั นต่ าของกฎหมายไทยมีเพียงการก าหนดหน่วยละเป็นอัตรา
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รายวันเท่านั น ไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการค่าจ้างจะก าหนดหน่วยค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง คณะกรรมการ
ค่าจ้างควรพิจารณาอัตราค่าจ้างขั นต่ าของแรงงานสูงอายุ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเวลา
ท างาน ประเภทงานหรือลักษณะงานที่ผู้สูงอายุท า เช่น ประเภทงานวิชาชีพเฉพาะด้านความเชี่ยวชาญ
ทางการแพทย์ กฎหมาย บัญชี ประกอบกับอัตราค่าจ้างขั นต่ าส าหรับแรงงานวัยท างานทั่วไป รวมกับ
ค่าของความมีคุณค่า (value) เฉพาะตัวของผู้สูงอายุ และค่าประสบการณ์ 

ค่าจ้างที่เหมาะสมอย่างแท้จริงของผู้สูงอายุแต่ละรายจะขึ นอยู่กับการตกลงกันของ
ผู้สูงอายุกับนายจ้างรายนั น โดยตกลงจากฐานเดิมที่ลูกจ้างสูงอายุได้รับอยู่ก่อนเกษียณอายุ แต่จะ
ต่อรองลดจ านวนลงเท่าใดย่อมเป็นไปตามความเหมาะสมของเวลาท างาน ประกอบกับลักษณะงานที่
ท า ซึ่งการก าหนดค่าจ้างที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุจึงควรก าหนดด้วยค่ากลางและค่ามัธยฐาน  ซึ่งไม่
ควรเป็นค่าจ้างสูงสุดของต าแหน่งนั น  เพราะสุขภาพของผู้สูงอายุทีไ่ด้เสื่อมสภาพลงตามอายุที่เพ่ิมขึ น
ท าให้ประสิทธิภาพของการท างานลดลง  และขณะเดียวกันก็ไมควรเป็นค่าจ้างต่ าสุดของต าแหน่งนั น  
เพราะผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีประสบการณ ค่าจ้างส าหรับผู้สูงอายุจึงควรต้องบวกค่าประสบการณ์รวมไว้ใน
ค่าจ้าง  และควรเป็นค่ากลางที่อยู่ระหว่างค่าจ้างสูงสุดของต าแหน่งนั น แต่จะเป็นต าแหน่งใดขึ นอยู่กับ
ตลาดแรงงานของผู้สูงอายุและสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั น  และในการพิจารณา
ดังกล่าวควรค านึงถึงจ านวนเวลาที่ท างานประกอบกับประเภทของงานที่ท า 

  ปัญหาต่างๆ เหล่านี มีความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกัน หากจะวิเคราะห์เฉพาะ
ปัญหาใดปัญหาหนึ่งให้เสร็จเด็ดขาดแยกจากกันไปให้บริบูรณ์โดยไม่สัมพันธ์กับอีกปัญหาหนึ่งนั น 
ความสมบูรณ์ย่อมไม่อาจเกิดขึ น เนื่องจากปัญหาทั ง 3 ประเด็นดังกล่าวต่างก็เป็นเรื่องข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการท างานที่เป็นเหตุและผลซึ่งกันและกัน และต่างก็เป็นพื นฐานการ
ท างานของลูกจ้างทุกคน  จากปัญหาทั งสามประเด็นดังกล่าวมีความเห็นว่า ควรจะก าหนด
ค่าตอบแทนการท างานเป็นอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง โดยการค านวณค่าตอบแทนการท างานซึ่งต้องมี
ความสัมพันธ์กับจ านวนเวลาที่ท างาน  และจ านวนชั่วโมงท างานของลูกจ้างสูงอายุในหนึ่งวันควรน้อย
กว่า 8 ชั่วโมงท างานปกติของลูกจ้างทั่วไปตามมาตรา 23 โดยอาจจะเป็นการท างานแบบยืดหยุ่น ซึ่ง
ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนการท างานส าหรับลูกจ้างสูงอายุจึงควรก าหนดเป็นรายชั่วโมงโดยมีอัตราไม่ต่ า
กว่าอัตราค่าจ้างขั นต่ า และไม่ควรเป็นอัตราที่ต่ าจนเกินไป เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้านซึ่งเกิดจากประสบการณ์ทั งหมดของชีวิต 

 
ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษามาตรการและบทบัญญัติทางกฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการ

คุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุ เห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองการท างานส าหรับลูกจ้างสูงอายุ ในเรื่อง
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ชั่วโมงท างาน  ประเภทงาน และค่าตอบแทนการท างาน ผู้เขียนเห็นว่าสมควรเพ่ิมเติมกฎหมายและ
ก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ิมเติม โดยการเพ่ิมค าจ ากัดความของลูกจ้างสูงอายุ  และเพ่ิมความ
คุ้มครองส าหรับแรงงานสูงอายุ ไว้ โดยเฉพาะอยู่ ในหมวดที่  4/1 การใช้แรงงานสูงอายุ  ใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ดังนี  

 
1.  ปัญหาการก าหนดค าจ ากัดความของแรงงานสูงอายุ 

 ส าหรับประเทศไทยยังไม่ปรากฏการให้นิยามค าว่า แรงงานสูงอายุ ไว้ในกฎหมายฉบับใด 
แต่พบการให้ความหมายของผู้สูงอายุ ซึ่งใช้เกณฑ์อายุที่ 60 ปีเป็นการก าหนดความเป็นผู้สูงอายุ พบ
ได้จากส านักงานสถิติแห่งชาติที่ให้ความหมายของผู้สูงอายุ และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
โดยเฉพาะงานราชการที่ก าหนดเกณฑ์เกษียณอายุไว้ให้ข้าราชการท างานถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และ
ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 มาตรา 118/1 วรรคสอง 
ก าหนดให้ลูกจ้างที่มีอายุครบ 60 ปีขึ นไป มีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุต่อนายจ้างได้ แสดงให้เห็นว่า 
ในสังคมไทยทั่วไปก าหนดให้ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ นไปเป็นบุคคลสูงอายุ และมีค่านิยมให้ชีวิต
การท างานต้องจบสิ นลงเมื่อถึงอายุดังกล่าว เมื่อน าความหมายของ “ผู้สูงอายุ” ในสังคมไทยมา
พิจารณาประกอบกับความหมายของค าว่า “แรงงาน” ซึ่งหมายถึง คนงาน ผู้ใช้แรงงานในการท างาน 
ประชากรวัยท างาน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2534 แล้ว สามารถก าหนดนิยาม
ได้ว่า บุคคลที่ท างานซึ่งมีอายุตั งแต่ 60 ปีขึ นไป เป็น “แรงงานสูงอายุ”   

    ควรเพ่ิมค าจ ากัดความของแรงงานสูงอายุในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 เพ่ิมเติมว่า ลูกจ้างสูงอายุ  หมายความว่า  ผู้ซึ่งมีอายุ 60 ปีขึ นไป และตกลง
ท างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร  

 
2. ปัญหาเรื่องช่ัวโมงท างาน  
    การก าหนดชั่วโมงท างานส าหรับผู้สูงอายุ ผู้เขียนเห็นว่า การก าหนดชั่วโมงท างานที่

ตายตัว ไม่ยืดหยุ่นจะไม่มีความเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ ควร
ก าหนดชั่วโมงท างานส าหรับผู้สูงอายุในลักษณะที่ไม่บีบบังคับต่อสุขภาพของผู้สูงอายุจนเกินไป  ควร
ก าหนดเป็นมาตรการทางกฎหมาย ดังนี  

   มาตรา  52/1  นายจ้างให้ลูกจ้างสูงอายุท างานไดว้ันละไม่เกินกว่า 7 ชั่วโมง เมื่อรวมทั งสิ น
แล้วต้องท างานไม่เกินกว่าสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมง หรือนายจ้างกับลูกจ้างสูงอายุสามารถก าหนดจ านวน
ชั่วโมงท างาน และเวลาท างานได้ตามที่ตกลงกันในลักษณะไม่ตายตัว และมีความยืดหยุ่นได้เท่าที่ไม่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้าง ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานชั่วโมงท างานส าหรับผู้สูงอายุไม่เกินสัปดาห์
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ละ 35 ชั่วโมง และแรงงานสูงอายุมีเวลาพักในระหว่างวัน หลังจากที่ท างานมาแล้วไม่เกิน 4 ชั่วโมง
ติดต่อกัน นายจ้างต้องจัดให้พักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  

 
3. ปัญหาเรื่องประเภทงาน  
    การท างานของลูกจ้างสูงอายุควรได้รับการจ้างงานที่เหมาะสมกับสภาพของลูกจ้างสูงอายุ 

การก าหนดประเภทงาน และเงื่อนไขการท างานที่ยืดหยุ่นส าหรับลูกจ้างสูงอายุ ดังนี  
   มาตรา  52/2  ลูกจ้างสูงอายุอาจท าหนังสือร้องขอต่อนายจ้าง เพ่ือท าข้อตกลงเกี่ยวกับ

สภาพการท างาน  เปลี่ยนรูปแบบการท างาน   โดยอาจก าหนดลักษณะงาน เวลาท างานให้เหมาะสม
กับลูกจ้าง  

   มาตรา  52/3  ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างสูงอายุท างานตามมาตรา 37 งานตามมาตรา 38 
งานตามมาตรา 39 และงานประเภทที่มคีวามเสี่ยงต่อสุขภาพ หรืองานประเภทที่มีความเสี่ยงอันตราย  

   มาตรา  52/4  ลูกจ้างเกษียณอายุที่ประสงค์จะท างานต่อไปกับนายจ้างเดิมหลังจาก
เกษียณอายุ อาจร้องขอต่อนายจ้างเพ่ือท างานต่อไป โดยนายจ้างอาจก าหนดมาตรฐานด้าน
ความสามารถและสมรรถภาพในการท างานเพ่ือทดสอบส าหรับลูกจ้างสูงอายุ 
    การร้องขอท างานต่อ ลูกจ้างต้องท าเป็นหนังสือก่อนถึงก าหนดเกษียณอายุไม่น้อยกว่า 30 
วัน  
 
 4. ปัญหาเรื่องค่าตอบแทน 
     การก าหนดค่าจ้างที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุควรก าหนดด้วยค่ากลางและค่ามัธยฐาน  
ซึ่งไม่ควรเป็นค่าจ้างสูงสุดของต าแหน่งนั น  เพราะสุขภาพของผู้สูงอายุที่ได้เสื่อมสภาพลงตามอายุที่
เพ่ิมขึ นท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง  และขณะเดียวกันก็ไมควรเป็นค่าจ้างต่ าสุดของ
ต าแหน่งนั น  เพราะผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีประสบการณ ค่าจ้างส าหรับผู้สูงอายุจึงควรต้องบวกค่า
ประสบการณ์รวมไว้ในค่าจ้าง  และควรเป็นค่ากลางที่อยู่ระหว่างค่าจ้างสูงสุดของต าแหน่งนั น แต่จะ
เป็นต าแหน่งใดขึ นอยู่กับตลาดแรงงานของผู้สูงอายุและสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั น  
และในการพิจารณาดังกล่าวควรค านึงถึงจ านวนเวลาที่ท างานประกอบกับประเภทของงานที่ท า  จึง
ควรก าหนดมาตรการค่าตอบแทนการท างานส าหรับลูกจ้างสูงอายุ โดยอาศัยอ านาจมาตรา 90 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ออกเป็นประกาศกระทรวงเรื่องก าหนดค่าตอบแทนการ
ท างานส าหรับลูกจ้างสูงอายุ 
 
 5.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 



 130 

      สังคมไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนด
นโยบายให้การรองรับด้านสวัสดิการและประโยชน์อื่นที่จ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุ ในส่วนการก าหนดข้อ
กฎหมายที่มีความเหมาะสมและจ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุนั น หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
ได้ด าเนินการพิจารณาก าหนด และให้มีผลการบังคับใช้ตามนโยบายของรัฐบาล  แต่พบว่า หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผู้สูงอายุมีหลายหน่วยงาน เช่นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงแรงงาน  กรมกิจการผู้สูงอายุ ซึ่งแต่ละหน่วยงานไม่มีอ านาจในการด าเนินการ เรื่องของ
ผู้สูงอายุให้เบ็ดเสร็จเพียงหน่วยงานเดียว  การจะให้หน่วยงานด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุจะเกิดความไม่สะดวกรวดเร็วในการประสานงานติดต่อ และท าให้ผลของงานนั นล่าช้าไม่ทัน
ต่อเหตุการณ์ยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยความรวดเร็ว เห็นควรก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะท านองเดียวกับประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ท าหน้าที่อ านวยความ
สะดวกให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้สูงอายุ  ให้ค าแนะน าบริการจัดหางานที่เหมาะสมให้แก่ผู้สูงอายุที่
ต้องการท างาน  รวมถึงก าหนดกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือส่งเสริมสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ และส่งเสริม
ศักยภาพในการท างานส าหรับผู้สูงอายุ  ให้การตอบปัญหาฟ้ืนฟูสุขภาพกาย และสุขภาพจิตแก่
ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยไม่รู้สึกเป็นภาระของสังคม 

  การให้ความคุ้มครองลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานสูงอายุควรท าอย่างเป็นระบบ ส าหรับการ
ก าหนดมาตรการในการคุ้มครองแรงงานสูงอายุนี  เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกจ้างและนายจ้างที่ประกอบ
กิจการในหลายประเภท แม้ว่าการช่วยเหลือปัญหาเกี่ยวกับการท างานของลูกจ้างสูงอายุจะเป็นหน้าที่
ทางสังคมที่นายจ้างหรือผู้ประกอบการควรเข้ามามีส่วนร่วมด้วยก็ตาม  แต่องค์กรที่มีความรับผิดชอบ
ในการแก้ไขปัญหา และสนับสนุนในเรื่องนี โดยตรงย่อมต้องเป็นหน้าที่ของรัฐ โดยการก าหนด
มาตรการต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อนายจ้างและลูกจ้าง เป็นหนทางที่รัฐต้องด าเนินการเพ่ือประโยชน์
ในทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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