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ประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น จ านวน

ประชากรวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ปัญหาความยากจนยัง
กระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมทั้งความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคน
รวยที่สุดและกลุ่มคนจนที่สุดสูงถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 เนื่องจากการกระจายโอกาสการพัฒนาไม่ทั่วถึง          
ยิ่งไปกว่านั้นทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม มีปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
ระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนในกลุ่มต่างๆ เนื่องจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมี
ลักษณะรวมศูนย์ขาดการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ ในขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้นประเทศไทยต้อง
เผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในหลายๆ ด้าน ทั้งการบริโภค การออมและการลงทุน การคลังของ
ประเทศ ไปจนถึงภาคการประชากรผลิตที่ได้รับผลโดยตรงจากการลดลงของก าลังแรงงานและการ
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของอุปสงค์ในประเทศ ท าให้ภาครัฐควรต้องมีการวางแผนนโยบายอุตสาหกรรมและ
การลงทุนที่สอดคล้องกับโครงสร้างที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป ขณะที่ในส่วนการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่
จะเกิดขึ้น ภาครัฐควรมีมาตรการเพื่อเพ่ิมการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของประชากร และกระตุ้นให้มีการเพ่ิม
ผลิตภาพในการผลิตมากข้ึน (ศศิเพ็ญ ภูวพานิช. 2553) ขณะเดียวกัน 

โครงสร้างทางด้านประชากรของประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่โครงสร้างอายุ
ประชากรมีลักษณะรูปร่างคล้ายปิรามิดฐานกว้าง มาเป็นรูปทรงคล้ายรูปหกเหลี่ยมในปัจจุบันที่มีสัดส่วนของ
ประชากรวัยกลางคนค่อนข้างสูง โดยสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรก็เนื่องมาจาก
อัตราการเกิด(birth rate) ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และอัตราการเจริญพันธุ์ (total fertility rate) ที่อยู่ต่ ากว่า
ระดับทดแทน ขณะที่อัตราการเสียชีวิตลดต่ าลงเนื่องจากการพัฒนาทางด้านสาธารณสุข แนวโน้มที่ประชากร 
มีอายุเฉลี่ยที่ยืนยาวขึ้นจะส่งผลให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า ประมาณหนึ่งในสี่ของประชากรทั้งหมดของประเทศ
หรือคิดเป็น จ านวนกว่า 17.7 ล้านคนจะเป็นประชากรสูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป การลดลงของอัตราการ
เกิดในช่วงก่อนประกอบกับจ านวนประชากรที่เข้าสู่การเป็นประชากรสูงวัยที่มีจ านวนมากขึ้น จะท าให้สัดส่วน
ของผู้ที่อยู่นอกวัยท างานต่อจ านวนประชากรที่อยู่ในวัยระหว่าง 15-59 ปีหรืออัตราการพ่ึงพิงของประชากร 
(dependency ratio) โดยรวมเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 32.4 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 38.6 ในปี 2573 โดยเป็น
สัดส่วนการพ่ึงพิงของกลุ่มประชากรสูงอายุถึงร้อยละ 11.9 และร้อยละ 25.1 ตามล าดับ หรืออีกนัยหนึ่งคือใน
ปี 2573 จะมีผู้สูงอายุ 1 คนต่อประชากรวัยแรงงานจ านวน 4 คน จาก 10 คนในปัจจุบัน ซึ่งหมายความว่า
ประชากรวัยท างานจะต้องรับภาระท่ีมากขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 2558)  
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การเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างประชากรในประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ าส่งผลต่อเศรษฐกิจใน
เชิงมหภาคผลต่อการเติบโตของรายได้ประชาชาติ (จีดีพี) โดยจะท าให้จีดีพีต่อหัวของคนในประเทศเพ่ิมขึ้นแต่
ถ้ามองผลต่ออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวการที่ประเทศเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ
จะมีผลในทางลบต่อแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนื่องจากการลดลงของก าลังแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยการ
ผลิตที่ส าคัญโดยภาวะการขาดแคลนแรงงานจะท าให้ค่าแรงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นและก่อให้เกิดแรงกดดัน
ทางด้านเงินเฟ้อได้ ทางด้านอุปสงค์ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นสังคมผู้สูงอายุกับระดับการใช้จ่ายเพ่ือการ
บริโภคภาคครัวเรือนขึ้นอยู่กับรายได้ของบุคคลเป็นหลัก (สมประวิณ มันประเสริฐ, 2556)  ดังนั้นในสังคมที่
ผู้สูงอายุจ านวนมากมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพและมีฐานะยากจนซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในสังคมไทย การ
บริโภคของประเทศในอนาคตก็มีโอกาสที่จะชะลอตัวลงได้ ในเรื่องของการบริโภคนอกจากระดับของการใช้
จ่ายที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรนี้แล้วสภาพสังคมที่มีผู้สูงอายุอยู่เป็นจ านวนมากยัง
มีอิทธิพลต่อองค์ประกอบของการบริโภคโดยรวมให้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากรูปแบบของการใช้จ่ายของกลุ่ม
ผู้สูงอายุมีความแตกต่างจากรูปแบบการใช้จ่ายของกลุ่มผู้บริโภควัยอ่ืนที่เห็นได้ชัดคือ การอุปโภคบริโภคสินค้า
และบริการที่มีความเกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมและการท างาน เช่น การรับประทานอาหารนอกบ้าน เสื้อผ้า
รองเท้า มีแนวโน้มที่จะลดลงในกลุ่มครัวเรือนผู้สูงอายุในขณะที่การใช้จ่ายภายในบ้านและรายจ่ายเกี่ยวกับ
สุขภาพและการรักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  ซึ่งอุปสงค์ต่อสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวะ
สังคมสูงวัยนี้จะส่งผลต่อไปถึงรูปแบบการผลิตและการค้าของประเทศอีกด้วย  

เมื ่อพ ิจารณาพระราชบ ัญญัต ิผู ้ส ูงอาย ุ พ .ศ .  2546 และพระราชบ ัญญัต ิผู ้ส ูงอาย ุ (ฉบ ับ                
ที่ 3) พ.ศ.2560 ตามมาตรา ได้นิยามค า ว่า “ผู้สูงอายุ” ว่าเป็น “บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ ขึ้น
ไปและมีสัญชาติไทย” อันเป็นเกณฑ์อายุเดียวกันที่ใช้ในการก าหนด “การเกษียณอายุ” ของข้าราชการ
พลเรือนในองค์กรภาครัฐ โดยพระราชบัญญัติผู้สูงอายุมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้มีการคุ้มครองสิทธิส่งเสริมและ
สนับสนุนแก่ผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิตของ ผู้สูงอายุ รวมทั้งได้บัญญัติ
ความคุ้มครองให้ ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับความคุ้มครองส่งเสริมในด้านการประกอบอาชีพหรือฝึกฝีมือที่เหมาะสม
กับผู้สูงอายุด้วย แต่พระราชบัญญัติผู้สูงอายุไม่ได้ระบุเนื้อความพิเศษถึงลักษณะประเภทอาชีพหรือการฝึกฝีมือ
ที่เหมาะสมที่ควรส่งเสริมสนับสนุน ผู้สูงอายุ และไม่ได้ระบุความคุ้มครองเกี่ยวกับการท างานอ่ืนใดแก่ผู้สูงอายุ 
การให้ความคุ้มครองผู้สูงอายุตามพระราช บัญญัติผู้สูงอายุนี้ จึงไม่ได้มีความแตกต่างจากการคุ้มครองโดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (นงนุช สุนทรชวกานต, 2556, น. 40) ในมาตรา 27 ว่าด้วย “บุคคลย่อม
เสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันมาตรการที่รัฐ
ก าหนดขึ้น เพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพ ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น 
หรือเพ่ือคุ้มครองหรืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ” และมาตรา 71 ว่าด้วย “รัฐพึงให้ความช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรง หรือ
ปฏิบัติอย่างไมเ่ป็นธรรม และในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงค านึงถึงความจ าเป็นและความต้องการที่แตกต่าง
กันของเพศ วัย และสภาพของบุคคลทั้งนี้เพ่ือความเป็นธรรม” (เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560, น.8-18) 
ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อการจ้างข้าราชการสูงอายุในภาครัฐ จึงหนีไม่พ้นสภาพปัญหาที่จะเกิดขึ้นจาก
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ด้วยเช่นกัน ปัญหาส าคัญประการหนึ่ง ที่ประเทศไทยต้องประสบคือปัญหา
ขาดแคลนแรงงาน ไม่เว้นแม้แต่แรงงานในระบบราชการ และดูเหมือนว่าโครงสร้าง  ปัญหาจะมีความซับซ้อน
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อยู่ไม่น้อย วิกฤตการณ์ขาดแคลนแรงงานในระบบราชการจากการที่ประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับ
ภาระเรื่องค่าใช้จ่ายเพ่ือสวัสดิการบุคลากรภาครัฐ ที่รัฐบาลต้องจ่ายไปเพ่ือการดูแลข้าราชการสูงอายุหลัง
เกษียณ (ธนินทร์พัทรา จันทร์อาภรณ์, 2561, น.1) 

จากรายงานสถานการณ์ประชากรของประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2548 ขณะที่สัดส่วนประชากรผู้สูงวัยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชากรของประเทศ
ไทยอายุมากข้ึนอย่างรวดเร็วและกระบวนการนี้จะด าเนินต่อไปเรื่อย ๆ ในทศวรรษหน้า สัดส่วนของประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป จะเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่าจากร้อยละ 19 ในปี พ.ศ 2562 เป็นมากกว่าหนึ่งในสามของประชากร
ทั้งหมดภายในปี พ.ศ 2593 ในปี พ.ศ. 2561 จ านวนผู้สูงอายุเริ่มสูงกว่าจ านวนเด็กและภายในปี พ.ศ. 2578 
และจะมีผู้สูงอายุเป็นจ านวนสองเท่าของจ านวนเด็ก (UNFPA Thailand, 2019, p.1-2) โดยประเทศไทยเป็น
ประเทศที่จ านวนประชากรหญิงมากกว่าประชากรชายที่ประมาณ 1.7 ล้านคน โดยผู้หญิงไทย 1 คนให้ก าเนิดบุตร
เฉลี่ยแล้ว 1.46 คน ขณะที่มีการคาดการณ์ว่าประชากรของไทยจะลดลงจากประมาณ 69 ล้านคน เหลือ
ประมาณ 65 ล้านคนในปี พ.ศ. 2593 และประมาณ 47 ล้านคนในปี พ.ศ. 2643 (UNFPA Thailand, 2019, 
p.1-2) เมื่อรายงานสถิติผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
(2562, น.1-2) พบว่า ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 66.5 ล้านคน เฉพาะผู้สูงอายุ 11,136,059 คน หรือร้อย
ละ 16.73 แบ่งเป็นผู้สูงอายุชาย 4,920,297 คน และผู้สูงอายุหญิง 6,215,762 คน โดยจังหวัดที่มีประชากร
ผู้สูงอายุมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ มากกว่า 1 ล้านคน (ร้อยละ 18.78) รองลงมา นครราชสีมา เชียงใหม่ 
ขอนแก่น และอุบลราชธานี  

เมื่อพิจารณากฎหมายและนโยบายการจ้างแรงงานผู้สูงอายุนั้น การจ้างแรงงานตามความหมายที่เป็น
ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Hire of Services สัญญาจ้างท าของใช้ค าว่า Hire of Work แต่ในกฎหมายอังกฤษสัญญา
จ้างแรงงานถูกใช้ชื่อว่า Contracts of Employment หรือ Contract of Service ส่วนสัญญาจ้างท าของใช้
ค าว่า Contract for Work and Supply of Materials  เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่บุคคลคนหนึ่งมีหน้าที่กระท า
การอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง โดยได้รับค่าตอบแทน โดยสัญญาได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 
สัญญาจ้างแรงงาน สัญญารับขน และสัญญาจ้างท าของ ค าจ ากัดความค าว่า “สัญญาจ้าง”  ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 สัญญาจ้างหมายความว่า สัญญาไม่ว่าเป็นหนังสือหรือวาจาระบุ
ชัดเจน หรือเป็นที่เข้าใจโดยปริยายซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า “ลูกจ้าง” ตกลงจะท างานให้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่ง
เรียกว่า “นายจ้าง” และนายจ้างตกลงจะให้ค่าจ้างตลอดเวลาที่ท างานให้(ไผทชิต  เอกจริยกร, 2556 , น. 24) 
ส่วนองค์ประกอบที่ส าคัญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องการจ้างงานเพ่ือเป็นแนวทางในการหารูปแบบการส่งเสริม
การจ้างงานต่อไป ได้แก่ 

1． ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานตาม
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2551 บรรพ 3 เอกเทศ
สัญญา 1 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน มาตรา 575 ถึงมาตรา 586 มีบัญญัติที่ส าคัญเบื้องต้นว่า  อันว่าจ้างแรงงาน
นั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า ลูกจ้าง ตกลงจะท างานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่านายจ้าง และ



4 
 

นายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ท างานให้” และเพ่ือให้เกิดความยุติธรรม ความสงบ และปลอดภัยใน
การจ้างงานจ าเป็นที่ภาครัฐต้องเข้ามาแทรกแซงเกี่ยวกับการจ้างงานเพ่ือให้เกิดความสงบ ปลอดภัย โดย
บัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2． พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้ “นายจ้าง” 2 หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าท างานโดยจ่ายค่าจ้างให้
และ หมายความรวมถึง (1) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท างานแทนนายจ้าง (2) ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้
หมายความรวมถึงผู้มีอ านาจกระท าการแทน นิติบุคคลและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจกระท าการแทน
นิติบุคคลให้ท าการแทนด้วย “ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงท างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะ
เรียกชื่อ อย่างไร “ผู้ว่าจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงว่าจ้างบุคคลอีกบุคคลหนึ่งให้ด าเนินงาน ทั้งหมดหรือแต่
บางส่วนของงานใดเพ่ือประโยชน์แก่ตน โดยจะจ่ายสินจ้างตอบแทนผลส าเร็จแห่งการงานที่ท านั้น 

3． พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 มีสาระส าคัญ  ในการ
ก าหนดอัตราค่าจ้าง ดังนี้ 
 ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการท างาน
ตามสัญญาจ้างส าหรับระยะเวลาการท างานปกติเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนหรือระยะเวลา
อ่ืน หรือจ่ายให้โดยค านวณตามผลงานที่ลูกจ้างท าได้ในเวลาท างานปกติของวันท างาน และให้หมายความ
รวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ท างาน แต่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 “ค่าจ้างในวันท างาน” หมายความว่า ค่าจ้างท่ีจ่ายส าหรับการท างานเต็มเวลาการท างานปกติ 

 “อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา” หมายความว่า อัตราค่าจ้างท่ีคณะกรรมการค่าจ้างก าหนดตาม 

4． พระราชบัญญัติรูปแบบของสัญญาจ้างแรงงานตามกฎหมาย (Forms of 
Employment Contract) มี 4 ประเภท คือ 1) การตกลงด้วยวาจา สัญญานั้นก็มีผลผูกพันสามารถบังคับ
ตามกฎหมาย 2) มีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด 3) ต้องท าเป็นหนังสือ 
สัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมีลายมือชื่อของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายลงไว้ และ 4) ต้องท าเป็นหนังสือและจด
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 อย่างไรก็ตาม  และการจ้างงานนั้น คือ การให้บุคคลอ่ืนท างานให้โดยมีสินจ้างหรือค่าตอบแทนเป็น
การตอบแทนสัญญาจ้างแรงงานจึงเกิดขึ้น ตามกฎหมายประกอบด้วย “ผู้จ้าง” การเจรจาตกลงกันระหว่าง
นายจ้างที่เสนอค่าจ้าง และ “ลูกจ้าง” ตอบสนองด้วยการท างานต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน สัญญาจ้างงานจะ
กระท าด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ถือว่า “สัญญาการจ้างงาน” ที่เกิดขึ้นครบบริบูรณ์ “การจ้างงาน” 
เมื่อเกิดสัญญาจ้างแรงงาน (Employment) ขึ้น จ าเป็นต้องมกีฎเกณฑ์ตามกฎหมายมาบังคับใช้ตามนิติสัมพันธ์
ของนายจ้างและลูกจ้างซึ่งอยู่ในรูปของบทบัญญัติทางแพ่ง เพ่ือก าหนดถึงสิทธิและหน้าที่ตลอดจนความ
รับผิดชอบของคู่สัญญา แต่ละฝ่ายเพ่ือให้เกิดความสงบ ปลอดภัย โดยมีรูปแบบสัญญาจ้าง  ดังนั้นเมื่อประเทศ
ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาประการหนึ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คือ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจาก
ประเทศจะขาดประชากรวัยแรงงานที่มีคุณภาพทั้งในภาครัฐและเอกชน จะส่งผลกระทบที่ส าคัญต่อก าลังการ
ผลิตและก าลังแรงงาน การขยายการจ้างงานผู้สูงวัยจึงเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ส าคัญในอนาคต การ
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ให้ความส าคัญในการส่งเสริม คุ้มครอง และขยายโอกาสการท างานของผู้สูงอายุ โดยอาจจะต้องส่งเสริมความ
ต่อเนื่องในการจ้างแรงงาน รวมทั้งการสร้างโอกาสในการได้รับการจ้างงานใหม่  
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