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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภูมิหลังของแรงงานผู้สูงอายุที่ได้รับการจ้างงานกับองค์การ

บริหารส่วนต าบลราชาเทวะ รายได้ คุณภาพชีวิต กฎระเบียบ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานรัฐและนโยบาย
ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
จากข้อมูลเอกสารและผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) ภูมิหลังส่วนใหญ่ของ
ผู้สูงอายุเหล่านี้เดิมท างานมีรายได้อยู่ที่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนและ
อีกส่วนหนึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ว่างงานอยู่กับบ้าน ส่วนใหญ่มีอายุ 60 - 70 ปี ลักษณะงานของแรงงานผู้สูงอายุ
ที่ได้รับการจ้างานกับองค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ แบ่งเป็น 3 ลักษณะงาน ได้แก่ 1. แรงงาน
ผู้สูงอายุที่จัดสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ลักษะงาน ดูแลรักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล 2. แรงงาน
ผู้สูงอายุที่ดูแลท าความสะอาดสองข้างทางบริเวณ 2 ข้างทางกิ่งแก้วถนนบางนา -ตราด บนสะพานลอย 
ลักษะงาน ดูแลท าความสะอาดข้างทางถนนกิง่แก้ว ถนนบางนา-ตราด บนสะพานลอย ท่อระบายน้ า และ 
3. แรงงานผู้สูงอายุดูแลสวนสาธารณะ ลักษณะงาน ดูแล รักษา ตัด ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล สนาม
หญ้าสวนสาธารณะ ช่วงเกาะกลางถนน ทางเท้า (2) ด้านรายได้และคุณภาพชีวิตหลังการได้รับการจ้าง
งาน แรงงานผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายภายในครอบครัว และการมีงานท าส่งผลให้ตนเองรู้สึก
มีคุณค่า มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เกิดความรักในงาน อยากเห็นงานที่ตนเองปฏิบัติเกิดความส าเร็จ การได้พบ
เจอคนในวัยเดียวกันท าให้เกิดสังคม ส่งผลให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตใจดีขึ้นไปด้วย (3) นโยบายของ
ภาครัฐรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ออกกฎ ระเบียบ เพ่ือส่งเสริมผู้สูงอายุในการจ้างงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน สร้างความมั่นใจให้กับผู้สูงอายุผู้เป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้สูงอายุเหล่านี้ก็จะมองว่าตัวเองยังมี
คุณค่า ศักยภาพในการท างาน และภาครัฐยังให้ความส าคัญอีกด้วย คลายความกังวลที่ว่าแก่ไปจะไม่มีใคร
ดูแล หาท างานก็ไม่มีใครจ้าง ท าให้มีก าลังใจส่งผลต่อการท างานในทางบวก มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่รัฐ
ไดส้นับสนุน 

ค าส าคัญ แรงานผู้สูงอายุ การจ้างงาน คุณภาพชีวิต  

 
                                                 
*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอสิระเร่ืองแรงงานผู้สูงอายุกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ในพื้นที่ต าบลราชาเทวะ จังหวัด
สมุทรปราการ 
**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
 ด้วยสภาวการณ์ในปัจจุบันการสูงวัยของประชากรส่วนใหญ่ทั่วโลกก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ เช่น นโยบายการคุมก าเนิด การใส่ใจดูแลสุขภาพ
มากขึ้น ความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ ท าให้คนส่วนใหญ่มีอายุที่ยืนยาวขึ้นกว่าอดีต ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคม ค่านิยม และทัศนคติภายใต้ยุคแห่งการแข่งขันที่ท าให้ผู้หญิงมี
การแต่งงานช้าและปริมาณการแต่งงานลดลง ส่งผลให้อัตราการเกิดของประชากรน้อยลง ขณะที่อายุขัย
เฉลี่ยของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น โดยในปัจจุบันรัฐบาลทั่วโลก ต่างให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุ
ดังกล่าวซึ่งในหลาย ๆ ประเทศก็ได้มีการออกกฎหมายสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุ ส าหรับประเทศไทย
ได้เข้าสู่สังคมสูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วดังกล่าว
ย่อมหมายถึงภาระของรัฐ ชุมชน และครอบครัว ในการดูแลสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการยังชีพ ซึ่งภาวะสังคม
สูงอายุนั้นไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบแค่ตัวบุคคลหรือภายในครอบครัวเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบในวง
กว้างไปต่อภาคเศรษฐกิจในชุมชนไปจนถึงในระดับประเทศอีกด้วยรวมถึง มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย (2556) ระบุว่า ในภาวะที่ประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ หากผู้สูงอายุต้องออกจาก
ก าลังแรงงาน โดยไม่มีรายได้จากการท างานแล้ว จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ ทั้งผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นในเชิงเศรษฐกิจจากการที่ประเทศเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลต่อภาคการผลติอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้เช่น ปัญหาการจ้างงาน การทดแทนแรงงานการถ่ายทอดประสบการณ์ หรือการจัดการความรู้
ระหว่างรุ่น เป็นต้น นอกจากนั้นภาระทางเศรษฐกิจในภาคการเงินการคลังของรัฐจะมีมากขึ้น เช่น 
ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของประเทศที่จะสูงขึ้นในขณะที่รายได้ของรัฐบาลจะลดลง เนื่องจากการ
ที่เก็บภาษีได้ลดลง รวมถึงระดับความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมอาจลดลง ซึ่งอาจส่งผลต่อระดับการ
ออมและการลงทุนของประเทศในอนาคตได้  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเป็นธรรม ลดความเลื่อมล้ าในสังคมให้ความส าคัญกับการจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด้าน
การศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล การจัดสรรที่ดินท ากิน สนับสนุน
ในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้และสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพสร้างชุมชนเข้มแข็ง ผนวกกับพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 68 (7) 
บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร องค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะจึงได้ให้ความส าคัญ
ต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ เนื่องจากในพ้ืนที่ต าบลราชาเทวะมีผู้สูงอายุจ านวนไม่น้อยที่ขาดรายได้จากการ
เกษียณอายุ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ จึงได้มีนโยบายจัดท าโครงการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุดังกล่าว ให้มีงานท าเป็นการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชุน เป็นการกระจายรายได้ใน
ต าบลให้ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
 ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเนื่องจากการจ้างงานแรงงานผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ
เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน จึงสนใจจะศึกษาเกี่ยวกับภูมิหลังของแรงงานผู้สูงอายุ รายได้ 
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คุณภาพชีวิต การปฏิบัติงาน และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎหมายและนโยบาย
ของหน่วยงานและความสัมพันธ์กับการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับจากการวิจัย
สามารถน ามาเป็นกรอบแนวทางในการส่งเสริมและปรับปรุงให้คุณภาพชีวิตของแรงงานผู้สูงอายุดีขึ้นและ
พัฒนาการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ประกอบด้วย  
 (1) ข้อมูลเอกสาร (Documentary Data) จาก (1.1) เอกสารชั้นต้น (Primary Source) ได้แก่
นโยบาย ค าสั่ง ประกาศ ข้อก าหนด ระเบียบ แผนเกี่ยวกับแรงงานผู้สูงอายุกับการกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ชุมชน รวมถึงเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้อง (1.2) เอกสารชั้นรอง (Secondary Source) ได้แก่              
งานเขียน วารสาร วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงงานผู้สูงอายุกับการกระตุ้น
เศรษฐกิจในชุมชนที่เก่ียวข้อง 
 (2) การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) เกี่ยวกับพฤติกรรมของแรงงานผู้สูงอายุและ
ความสัมพันธ์ของการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนและเป็นการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ที่ครบถ้วน โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 10 คน มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 (1) โดยจะเลือกแรงงานผู้สูงอายุที่ได้รับการจ้างงานกับองค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ
จังหวัดสมุทรปราการและปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 8 คน 
 (2) ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับแรงงานผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนต าบลราชา
เทวะ จ านวน 2 คน 
 

ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 

ก่อนที่จะมีโครงการจ้างงานผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ 
ผู้สูงอายุในต าบลมีจ านวน 3,903 คน ซึ่งถือว่ามีจ านวนมากเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมดใน

ต าบล 31,458 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.40 ของประชากรในต าบลทั้งหมด ผู้สูงอายุเหล่านี้บางส่วนหลัง
ชีวิตเกษียรไม่ได้มีชีวิตที่สุขสบาย ไม่ได้เก็บเงินทองไว้ใช้ยามสูงอายุ บางคนไม่มีรายได้ หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ต่อการด ารงชีพ ลูกหลานอาจช่วยเหลือบางเพียงเล็กน้อยแต่ไม่เพียงพอ มีเพียงเงินจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
อย่างเดียวทีเ่ป็นรายได้ของตัวเอง ซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน ก็จ าเป็นต้องหางานท า 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะท างานอยู่บริเวณในหมู่บ้านของตน เช่น การปลูกผักขาย การรับจ้าง การค้าขาย เป็น
ต้น มีบางท่านต้องออกนอกพ้ืนที่เพ่ือท างานหาเลี้ยงชีพ ประกอบกับต าบลราชาเทวะเป็นเขตอุตสาหกรรม 
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มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่เป็นจ านวนมาก มีความต้องการใช้แรงงานจ านวนมากท าให้มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานเข้ามาอยู่ในต าบลเป็นจ านวนมาก จะมีทั้งประเภทไป-กลับ และเข้ามาอยู่อาศัยในต าบล เกิดการ
ขยายตัวของชุมชนที่อยู่อาศัยเดิมและเกิดชุมชนที่อยู่อาศัยใหม่ ทั้งในรูปแบบหมูบ้านจัดสรร บ้านเช่า ห้อง
เช่า และอพาร์ทเม้นท์ ซึ่งปัญหาที่ตามมาก็คือส่งผลกระทบท าให้เกิดชุมชนแออัด เชื่อมโยงไปสู่ปัญหา
มลพิษทางอากาศ ทางน้ า และทางดิน เช่น ปัญหาขยะมูลฝอยและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เพ่ิมขึ้น การทิ้ง
ขยะลงที่สาธารณะตามล าคลองเริ่มมีปัญหาน้ าเน่าเสียและตามท้องถนน ในอากาศมีแต่ฝุ่นควัน สิ่งเหล่านี้
เป็นปัญหาตามมาพร้อม ๆ กับการเติบโตภายในพ้ืนที่ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะมองเห็นปัญหาเหล่านี้ก็มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหา
เพ่ือให้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในต าบลดีขึ้น รวมถึงแก้ปัญหาด้านการมลพิษต่าง ๆ ให้ดีขึ้น
ด้วย และเห็นว่าประชาชนที่สูงอายุในต าบลราชาเทวะมีจ านวนมากที่อายุครบวัยเกษียณ แต่ยังมีสภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงสามารถยังท างานได้เป็นปกติอยู่  ผนวกกับมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ 4 มาตรการ ดังนี้ 
  (1) การจ้างงานผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างหลักประกัน / ความมั่นคงในเรื่องรายได้ของผู้สูงอายุให้
สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ยาวนานขึ้น 
 (2) การสร้างที่พักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้มีการสร้างที่พักอาศัยทั้งในรูปแบบมีความ
เหมาะสม และมีสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นการเฉพาะให้กับผู้สูงอายุ 

(3) สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ (Reverse mortgage) เป็นการให้เงินกู้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 
60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นข้าราชการบ านาญ ไม่มีเงินส ารองเพียงพอต่อการใช้ชีวิต 
และไม่มีลูกหลานไว้คอยดูแล มีวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท ใช้ที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระหนี้ของ
ผู้สูงอายุ เป็นหลักประกัน 

(4) การบูรณาการระบบบ าเหน็จบ านาญ มาตรการนี้จะให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบาย
บ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและทิศทางการ
พัฒนาและก ากับดูแลระบบบ าเหน็จบ านาญของประเทศ และจัดตั้งกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ  

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะจึงได้มีความคิดริเริ่มที่จะจัดท าโครงการเกี่ยวกับการ
จ้างแรงงานผู้สูงอายุในพ้ืนที่ต าบลราชาเทวะข้ึน เพ่ือให้มีงานท าสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี และเพ่ือให้
ผู้สูงอายุสามารถน ารายได้จากการจ้างแรงงานมาเลี้ยงชีพของตนเองได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในชุมชนและเป็นการกระจายรายได้ในต าบลให้ประชาชนมีวิถีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม สอดคล้องกับยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม ลดความเลื่อมล้ าในสังคมให้ความส าคัญกับการ
จัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่
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ห่างไกล การจัดสรรที่ดินท ากิน สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้และสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน สนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน ส่งเสริมให้สวัสดิการและบริการในชุมชน  

อีกทั้งอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 68 (7) บ ารุงและ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร องค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะจึงได้ด าเนินโครงการจ้าง
แรงงานผู้สูงอายุ เพ่ือแก้ปัญหาด้านมลพิษ และการจ้างงานผู้สูงอายุไปพร้อม ๆ กัน โดยมีการบรรจุ
โครงการที่เกี่ยวข้องการกับจ้างแรงงานผู้สูงอายุ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ราชาเทวะ และได้มีการด าเนินการโครงมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน 

 
 

ตาราง 1. แสดงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ ปี 2564 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
จ านวนงบประมาณ 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน อย่างเพยีงพอและมี
มาตรฐาน 

23 281,503,172 53.35 

2. พัฒนาการเมืองและการบริหาร 4 4,774,320 0.90 
3. การเสรมิสร้างใหชุ้มชนเข้มแข็ง ปลอดภัยและ 
น่าอยู่ มีวัฒนธรรมการเกื้อกูล 

23 118,860,495 21.96 

4. การพัฒนาต าบลมีภูมิทัศน์ที่ดี มีการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 51,846,700 9.83 

5. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 16 21,900,000 4.17 
6. การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  
รอบด้าน มีคณุภาพและตลอดชีวติ 

24 51,659,593 9.79 

รวม 94 527,624,280 100.00 

ทีม่า : แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ 
 

 จากตารางที่ 4 แสดงข้อมูลแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 จะเห็นได้ว่าจากผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้ให้ความส าคัญกับ ยุทธศาสตร์ที่  3 เสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัยและน่าอยู่                       
มีวัฒนธรรมการเกื้อกูล เป็นรองแค่ยุทธศาสตร์ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงเท่านั้น  โดยมีการตั้ง
งบประมาณไว้สูงถึงร้อยละ 21.96 ของงบประมาณทั้งหมด การที่ผู้บริหารให้ความส าคัญเช่นนี้ เนื่องจาก 
มีความตั้งใจที่จะเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งเป็นการพึงพาตนเองในชุมชน เพ่ือสร้างรากฐานที่
ส าคัญที่เกิดจากคนในชุมชนและยุทธศาสตร์นี้ยังมีเรื่องของความปลอดภัยของประชาชน คือ การติดตั้ง
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กล้อง CCTV ในต าบลเพื่อเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมและการส่งเสริมอาชีพชุมชนในด้านอ่ืน ๆ ของผู้ตก
งานหรือว่างงานอีกด้วย เมื่อแยกเฉพาะโครงการจ้างงานผู้สูงอายุ มีรายละเอียดโครงการดังนี้  

ตาราง 2. แสดงรายละเอียดของโครงการจ้างงานผู้สูงอายุ 
ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์

 
รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

ของ(บาท) 
ร้อยละตาม
ยุทธศาสตร ์

1. โครงการจ้างแรงงาน
ราษฎร จดัสวนเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสนนทรมหาวชิราลง
กรณพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
(ริมคลอง) 

- เพื่อให้เขตพื้นที่มีทิวทัศน์หรือ
ทัศนียภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่เขียว
ชอุ่ม ร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่
ท่องเที่ยว และพื้นที่พักผ่อน 
- เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชุน 
และ เป็ นก ารกระจ ายราย ให้
ผู้สูงอาย ุมีงานท า มีความเป็นอยู่ที่
ด ีลดความเลื่อมล้ าทางสังคม 

เป็นการจ้างแรงงานผูสู้งอายุ 
เพื่อดูแลรักษาต้นไม้ ไมด้อก 
ไม้ประดับ ไม้ผล พ้ืนท่ีริม
คลองลาดกระบัง หมู่ที่ 3, 4, 
5, 6, 7 และคลองเทวะ
คลองตรง หมู่ที่ 10 มี
เป้าหมายการจ้างงาน
ผู้สูงอายุ จ านวน 80 คน 

8,000,000 

 

6.73 

 

2. โครงการจ้างแรงงาน
ราษฎร ดแูลท าความ
สะอาดสองข้างทาง
บริเวณ 2 ข้างทางกิ่งแก้ว 
ถนนบางนา-ตราด บน
สะพานลอย ท่ีสาธารณะ 
ท่อระบายน้ า และล า
คลองต่างๆในเขตพื้นที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบล
ราชาเทวะ 

 - เพื่อความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และความสะอาด
ของถนนกิ่งแก้ว ล าคลองสถานที่
สาธารณะต่าง และแก้ปัญหาการ
อุดตันของท่อระบายน้ า 

  - เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชุน 
กระจายรายได้ให้กับผู้สูงอาย ุ

  - แก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความ
ไม่สะอาด ความสกปรก จากขยะ
มูลฝอย ถนนและล าคลอง 

เป็นการจ้างแรงงานผูสู้งอายุ 
เพื่อดูแลท าความสะอาดสอง
ข้างทางบริเวณ 2 ข้างทาง
กิ่งแก้วถนนบางนา-ตราด 
บนสะพานลอย ท่ีสาธารณะ 
ท่อระบายน้ า เป้าหมายการ
จ้างงานผู้สูงอายุท่ีมี
ภูมิล าเนาและอาศัยอยู่ 
จ านวน 100 คน  

10,000,000 

 

8.41 

3. โครงการจ้างแรงงาน
ราษฎร ดแูลบ ารุง รักษา 
ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ 
ไม้ผล สนามหญา้
สวนสาธารณะและตัดแต่ง
หญ้า ตัดต้นไม้  

- เพื่อความสะอาดปลอดภัย มี
ทิ วทั ศน์ ห รื อทั ศนี ยภ าพด้ า น
สิ่งแวดล้อมท่ีเขียว 
- เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชุน 
และการกระจายรายได้ประชาชน
ที่ว่างงาน และมีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น ลดความเลื่อมล้ าทางสังคม 

เป็นการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ 
เพื่อดูแลสวนสาธารณะ การ
ดูแล  ต้นไม้  ไม้ ดอก  ไม้
ประดับ ไม้ผล สนามหญ้า
สวนสาธารณะ ช่วงเกาะ
ก ล า ง ถ น น  ท า ง เ ท้ า 
เป้าหมายจ้างงานผู้สูงอายุ 
20 คน 

2,000,000 

 

1.68 

รวม 20,000,000 16.82 

 ทีม่า : แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ 
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แผนภาพ 1. แสดงรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
ทีม่า : ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ 
 

 จากข้อมูล ตารางที่ 2. และ แผนภาพ 1. จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ             
ได้ให้ความส าคัญกับการน าเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 มาใช้ในการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ 
เป็นจ านวนเงิน 20 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.79 ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งถือว่าเยอะพอสมควร 
เพราะงบประมาณดังกล่าวยังไม่ได้หักรายจ่ายประจ า ที่อาจจะสูงถึงร้อยละ 35-40 ของงบประมาณ
ทั้งหมด การที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นความส าคัญต่อผู้สูงอายุในพ้ืนที่ น าคนในพ้ืนที่มาพัฒนาท้องถิ่นส่งผลดี
ตามมาหลาย ๆ อย่างเช่น การรักในต าบลของตนเอง การต่อยอดการพัฒนาที่จะได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดียิ่งขึ้น เป็นต้น การด าเนินการดังกล่าวมีดังนี้ 

"จุดเริ่มต้นของโครงการจ้างงานผู้สูงอายุ เพราะบ้านผมอยู่ริมคลอง มีขยะตามคลองเยอะ          
ตรงข้ามคลองลาดกระบังก็เป็นรั้วสนามบินสุวรรณภูมิมีคันดินอยู่ซึ่งมีสภาพรก ไม่ได้สวยงามแบบที่เห็นนี้ 
ตอนนั้นมีความคิดว่าอยากท าให้สภาพล าคลองดูดีขึ้น ฝั่งตรงข้ามก็อยากให้มองไปแล้วสบายตามีความ
สวยงาม มีภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น ก็เลยว่าจะท าโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพราะปัญหาในต าบลฝุ่นควันนี้ก็
เยอะ แต่ยังไม่คิดไม่ออกว่าจะเอาคนงานจากไหน ผมก็เห็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่บ้านแก่อยู่ริมคลองนี้นั่งอยู่
ศาลาริมน้ าบ้างแหละ เก็บผักบุ้งริมคลองบ้างแหละ รับจ้างเล็ก ๆ น้อยบ้าง ผมก็เลยมีความคิดว่าจะดี
หรือไม่ ถ้ามีโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุเหล่านี้แล้วเป็นโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาแก้ปัญหามลพิษ
ด้วย อย่างคันดินริมคลองเอาก็ต้นไม้มาจัดให้สวยงาม หรือสวนสาธารณะในต าบล ดูแลต้นไม้ ตัดแต่ง ใส่
ปุ๋ย ท าสวนกันไป ท าความสะอาดถนนให้สะอาดเก็บขยะที่มันเป็นปัญหาอยู่ทั้งในคลองและถนน แล้วยัง
เป็นการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่ตัวพวกเค้าเองอยู่นั้นแหละ บางคนที่มีบ้านอยู่ริมคลอง เราก็น่าจะ
เอาคนเหล่านี้มาดูแลสวนริมคลอง บ้านใครอยู่ติดถนนกิ่งแก้ว น่าจะเอาคนเหล่านี้มาดูแลถนน ใครร่างกาย

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณส่วนอื่น ๆ ไม่รวมรายจ่ายประจ า 

โครงการจ้างแรงงานราษฎร จัดสวนเฉลิมพระ
เกียรติ รัชกาลที่ 10 (ริมคลอง) 

โครงการจ้างแรงงานราษฎร ดูแลท าความ
สะอาดสองข้างทางบริเวณ 

โครงการจ้างแรงงานราษฎร ดูแลบ ารุง รักษา 
ต้นไม้ สนามหญ้า สวนสาธารณะ 
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ดีหน่อยก็รับมาตัดต้นไม้ ดูแลสวนสาธารณะไป จะได้มีรายได้มาเลี้ยงชีพดูแลครอบครัวไม่เป็นภาระ
ลูกหลานด้วย ก็เลยถาม ๆ ผู้สูงอายุแถวบ้านนี้แหละว่าสนใจหรือไม่ถ้าเป็นการท างานแบบนี้ จะมาเข้าร่วม
หรือไม่ พวกเค้าก็บอกว่าสนใจ อยากท า อยากมีรายได้ ผมก็เลยลองดูเลยเริ่มจากโครงการจัดสวนเฉลิม
พระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ก่อนเลยเป็นโครงการน าร่อง ก็ท ามา 2 ปีแล้ว ผลตอบรับจากการเริ่มท าโครงการ
ดีมากเลยนะมีผู้สูงอายุที่ทราบข่าวหลังจากเริ่มโครงการมาสักพักหนึ่งแล้ว มาสมัครไว้รออัตราว่างหลาย
คนเลย หลังจากนั้นก็สานต่อมาเพ่ิมอีก 2 โครงการ ตอนนี้เลยมี 3 โครงการแล้ว ซึ่งตอนนี้ต าบลของเรามี
ความสวยงาม มองไปทางไหนก็สะอาดนะ แล้วลองคิดดูว่าพวกเค้าจะภูมิใจขนาดไหน ก็คาดว่าจะมี
โครงการแบบนี้อีก แต่ก็ต้องดูงานให้เค้าด้วยเพราะผู้สูงอายุก็ต้องมีขอบเขตในการท างานประมาณไหนบ้าง 
กลายเป็นว่าต าบลเราจะมีความสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่ขึ้นนี้เพราะผู้สูงอายุเลยนะ"(ผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลราชาเทวะ นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2563) 

หลังจากเข้าร่วมโครงการการจ้างงานขององค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ 
 หลังการเข้าร่วมโครงการจ้างงานผู้สูงอายุตามโครงการฯ ท าให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
สามารถน ารายได้ไปใช้จ่ายช่วยในการเลี้ยงชีพไม่ต้องรอแต่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่านั้น สามารถน าเงินที่ได้
จากการท างานมาใช้จ่ายในสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยไม่ต้องพ่ึงพาลูกหลาน สามารถแบ่งเบาภาระให้กับ
ครอบครัว ชุมชนได้ และยังเกิดความรู้สึกภูมิใจในตนเอง อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังช่วยให้ภูมิทัศน์ใน
ต าบลราชาเทวะมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอีกด้วย อย่างทีแ่รงงานผู้สูงอายุบางส่วนอธิบายว่า  

 " ดีที่ทางอบต. เค้ามีโครงการแบบนี้ เป็นโครงการที่ดีเลยนะโชคดีมากที่ผมไปสมัครทัน อย่างตัว
ผมท าอยู่ในโครงการจัดสวนเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณที่ผมได้รับผิดชอบก็เป็นบริเวณชุมชนที่ตัวผมเองอยู่ 
ในหมู่ 6 ก็เลยตั้งใจท าให้เต็มท่ี อยากให้ดูดีสวยงามเวลาคนในชุมชนหรือใครผ่านไปผ่านมาชอบ และการ
ที ่อบต.เค้าจ้างพวกเรา (ผู้สูงอายุ) ท าให้รู้สึกมีแรงที่อยากจะท าอะไรขึ้นมารู้สึกว่าเรานี้ก็ยังไม่แก่ ท าแล้วก็
เหมือนได้ออกก าลังกายไปในตัวด้วย อีกอย่างเหมือนการได้มาเจอเพ่ือนในกลุ่มก็รุ่นราวคราวเดียวกัน
ทั้งนั้น ท าแล้วมีความสุข"(ซี นามสมมติ,สัมภาษณ์ 2563) 

 " ปัจจุบันอายุ 62 ปี ท าอยู่โครงการจัดสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ดิฉันคิดว่าโครงการจ้างงาน
ผู้สูงอายุนี้ เป็นโครงการที่ดีมากโครงการหนึ่งเลยค่ะ เพราะอย่างเราเองอายุเยอะแล้ว ขับรถก็ไม่เป็น             
ไปไหนมาไหนล าบาก ก่อนหน้านี้ไม่ได้ท าอะไร อยู่บ้านเลี้ยงหลานตอนนี้หลานเข้าโรงเรียนแล้วก็ว่าง พอมี
โครงการก็เลยได้เข้ามาท างานกับ อบต.ก็ไม่เหนื่อยนะ สนุกดีมีเงินเดือนด้วย แถมยังได้เห็นการพัฒนาใน
ต าบลด้วย เมื่อก่อนนี้ทั้งสวนเอย สวนสาธารณะเอย ยังไม่สวยงามขนาดนี้ อย่างริมคลองที่จั ดสวนกัน
เมื่อก่อนนี้ไม่ได้สวยงามเลย ไม่น่าดูด้วยซ้ า กลางคืนนี้มืดมากดูไม่ค่อยปลอดภัยเลย แต่พอมีการปรับภูมิ
ทัศน์ เอาต้นไม้มาปลูก มีการติดตั้งไฟสว่างให้สวยงาม กลายเป็นว่าดูดีขึ้นเยอะมาก ๆ มากกว่าที่เราคิดไว้
อีก ยิ่งตอนกลางคืนยิ่งสวย"(ดี นามสมมติ,สัมภาษณ์ 2563)  
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รายได้ของแรงงานผู้สูงอายุ (ก่อน) ทีไ่ด้รับการจ้างงาน 
 ตามข้อมูลของแรงงานผู้สูงอายุที่ปฏิบัติงานอยู่กับองค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ ทั้ง               
3 โครง ตามใบสมัครงานที่มีการระบุรายได้ก่อนสมัครงาน พบว่า แรงงานผู้สูงอายุเกือบทั้งหมด มีรายได้
น้อยกว่า 5,000 บาท ต่อเดือน มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ มีรายได้มากกว่า 5,000 บางคนไม่มีรายได้เลยก็มี  

รายได้ของแรงงานผู้สูงอายุ (หลัง) ที่ได้รับการจ้างงาน 
 การจ้างแรงงานผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะในปัจจุบัน จะให้อัตราค่าจ้างอยู่
ทีว่ันละ 331 บาท ซึ่งเป็นค่าแรงขั้นต่ าของจังหวัดสมุทรปราการ ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง 
อัตราค่าจ้างขั้นต่ า (ฉบับที่ 10) ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยการจ้าง
งานขององค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ จะจ้างงานอาทิตย์ละ 6 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์ หยุด
ทุกวันอาทิตย์  ถ้าตลอดเดือนแรงงานผู้สูงอายุไม่ได้หยุดเลย รายได้เฉลี่ยต่อเดือนจะตกอยู่ที่ 8,200 – 
8,900 บาทต่อเดือน ซึ่งถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่เยอะพอสมควรเมื่อเทียบกับรายได้ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 
แรงงานผู้สูงอายุบางท่านได้กล่าวว่า 

" ผมอายุ 63 ปี ท างานในส่วนกวาดถนนกิ่งแก้ว โดยรายได้ที่ทางอบต. จ้างงานเราก็ถือว่าคุ้มค่า
นะ เมื่อเทียบกับอายุเรา เค้าจ้างเราเป็นรายวันแต่ก็คล้าย ๆ จ้างเป็นเดือน ๆ นั้นแหละ ได้ค่าจ้างตาม
แรงงานขั้นต่ ารายวันเท่านั้นเอง เห็นว่าหลังปีใหม่จะขึ้นให้อีกเป็น 331 บาท  การท างานการเช็คชื่อท างาน
ก็ไม่ได้เคร่งเท่าไร บางทีเค้ามาตรวจก็เจอเราท าบางพักบางเค้าก็ไม่ได้ว่าอะไรเหมือนเป็นการช่วยเหลือกัน 
แต่เราก็เต็มที่นะ รายได้ต่อเดือนก็ตอนนี้ 8,000 กว่าบาทตลอด มีลาพักบ้างเดือนละ 1 – 2 วันนะ จาก
เดิมนี้ท างานรับจ้าง มีงานบ้างไม่มีงานบ้างก็ 4 - 5000 พันบาท ไม่แน่นอน ท างานไปไม่เป็นหลังแหล่งใคร
จ้างไปไหนก็ไป แต่มาท างานกับอบต.นี้ไม่ต้องไปไหนเลยอยู่ในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นรายได้ที่ดีในระดับหนึ่งเลย 
สามารถแบ่งเบาภาระในครอบครัวได้เยอะเลย ไม่ต้องขอเงินลูกเราเลย มีหลานก็เอาเงินส่วนนี้ไปให้หลาน
ไปโรงเรียน ไปซื้อขนม มันเป็นความสุขนะ"(จี นามสมมติ,สัมภาษณ์ 2563)  

" ผมอายุ 68 ปี ท างานในส่วนกวาดถนนกิ่งแก้ว รายได้ของผมต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาท 
เป็นรายได้ที่ดี รู้สึกพอใจกับรายได้ที่ได้รับอยู่ครับ เหลือใช้ต่อเดือนด้วยซ้ า "(เจ นามสมมติ,สัมภาษณ์ 2563) 

หลังจากเข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุที่ได้รับการจ้างงานมีความพึงพอใจกับรายได้ของตัวเอง มี
รายได้ที่มากข้ึน และเป็นรายได้ท่ีแน่นอน สามารถแบ่งเบาภาระในครอบครัวได้ 

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหลังจากการได้รับการจ้างงาน 
 กรมกิจการผู้สูงอายุ (2562) ได้รายงานว่ารายละเอียดในภาพรวมการขับเคลื่อน“รวมพลังประชา
รัฐ ส่งเสริมการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ” คือส่งเสริมการมีงานท าและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ  
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 1) ช่วงอายุส าหรับการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ ใช้ส าหรับการจ้างลูกจ้างผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 60 
ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
 2) ประเภทงาน งานเสมียนพนักงาน งานอาชีพเกี่ยวกับการค้า งานอาชีพด้านบริการ หรืองานซึ่ง
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างผู้สูงอายุ 
 3) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง อัตราเดียวเท่ากันทั่วประเทศไม่ต่ ากว่า 45 บาทต่อชั่วโมง 
 4) การก าหนดระยะเวลาท างานที่เหมาะสมส าหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ โดยไม่ควรเกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน 
และไม่เกิน 6 วันต่อสัปดาห์ และในปี 2562 มีเป้าหมาย 100,000 คน 
 และเพ่ือส่งเสริมให้ภาคเอกชนจ้างแรงงานผู้สูงอายุเข้าท างานมากขึ้น รัฐบาลได้ออกมาตรการจูง
ใจ โดยการตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 
639) พ.ศ.2560 ซึ่งก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีสิทธิน ารายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจ้างผู้สูงอายุ มายกเว้นภาษีเงินได้ โดยสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่า 

หลังจากที่องค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะในฐานะภาครัฐ ได้เข้ามาส่งเสริมให้เกิดการจ้าง
งานผู้สูงอายุในพ้ืนที่ต าบลราชาเทวะ ท าให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย ทั้งด้านจิตใจ ทั้งด้านการเงิน เป็นการสร้างหลักประกัน / ความมั่นคงในเรื่อง
รายได้ของผู้สูงอายุให้สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ยาวนานขึ้นการท างานตามโครงการในระยะเวลาที่ผ่านมาก็
เป็นไปในทิศทางที่น่าพอใจส าหรับผู้บริหาร เกิดผลส าเร็จของโครงการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังเช่น
แรงงานผู้สูงอายุท่านนี้ได้กล่าวว่า 

 " ปัจจุบันผมอายุ 65 ปี เป็นคนราชาเทวะ เกิดที่นี้ก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะเข้ามาสมัครเข้าร่วม
โครงการกับอบต. ผมท างานก่อสร้างทั่วไปอยู่บางพลี ท ามาเกือบ 20 ปี พอต่อมาหลังจากอายุ 60 ก็ยังท า
ต่อจนอายุ 62 หลังจากนั้นเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวสงสัยจะแก่เกินไปแล้วเรา จึงมาท างานรับจ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ 
อยู่ที่บ้านซ่อมอะไรไปเรื่อย งานก็มีบ้างพอจะมีรายได้เลี้ยงตัวเองในแต่ละเดือน พอ อบต.เค้ามีโครงการนี้ก็
มาเข้าร่วมนี้ก็ท างานมา 2 ปีแล้วเพราะเข้ามาตั้งแต่แรก ๆ การท างานก็ไม่เข้มงวดเท่าไหร่ เหมือนคนตรวจ
งานเค้าก็เข้าใจเรานะว่าเราสูงอายุจะให้ว่องไวเหมือนคนหนุ่ม ๆ คงไม่ได้ คุณภาพชีวิตตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าแต่
ก่อนเยอะ มีกินมีใช้ ชีวิตไม่ต้องใช้ก าลังมากเหมือนแต่ก่อนเหนื่อย ไม่ต้องเดินทางไปท างานที่อ่ืน ตอนนี้
สุขภาพร่างกายก็ดี จิตใจก็ดี ผมนี้ท าจัดสวนโครงการของ อบต. สวนฝั่งคลองนู้นท าแล้วก็สวยดูแล้วมี
ความร่มรื่น สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนก็น่าอยู่ "(เค นามสมมติ,สัมภาษณ์ 2563) 

ความสัมพันธ์ของรายได้ คุณภาพชีวิตแรงงานผู้สูงอายุ และของนโยบายของภาครัฐ กับการท างาน 
ความสัมพันธ์ของรายได้กับการท างาน 
รายได้ของแรงงานผู้สูงอายุกับท างานให้องค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะนับเป็นสิ่งที่มีความ

สอดคล้องกันเป็นอย่างมาก แรงงานผู้สูงอายุได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม รายได้ดี ก็จะส่งผลการท างาน
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เป็นไปในทิศทางที่ดี มีแรงจูงใจที่จะท างานให้ตรงเป้าหมายที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ
ก าหนดไว้ ทั้งยังเกิดความรักในงานอีกด้วย 

ความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตกับกาท างาน 
คุณภาพชีวิตของแรงงานผู้สูงอายุ มีความส าคัญในการปฏิบัติงาน หากแรงงานผู้สูงอายุมีชีวิตด้าน

ครอบครัวที่ดี  มีศักยภาพในการด าเนินชีวิตเลี้ยงดูครอบครัว มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย และจิตใจ สามารถ
เป็นเสาหลักของครอบครัวได้ ชีวิตด้านครอบครัวมีความสุขอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากัน มีเวลา
ตรงกัน พบปะพูดคุยกัน มีการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันในครอบครัว จะส่งผลให้แรงงานผู้สูงอายุ 
สามารถท างานติดต่อกันได้วันละหลายชั่วโมง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 ความสัมพันธ์นโยบายภาครัฐกับการท างาน 

นโยบายของภาครัฐรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ออกกฎ ระเบียบ เพ่ือส่งเสริมผู้สูงอายุในการ
จ้างงานทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างความม่ันใจให้กับผู้สูงอายุผู้เป็นอย่างมาก เนื่องการผู้สูงอายุเหล่านี้ก็จะ
เห็นว่าตัวเองยังมีคุณค่ามีศักยภาพในการท างาน และภาครัฐยังให้ความส าคัญอีกด้วย คลายความกังวล
ที่ว่าแก่ไปจะไม่มีใครดูและไปท างานก็ไม่มีใครจ้างท างาน ท าให้เกิดการท างานได้อย่างมีคุณภาตามที่รัฐได้
สนับสนุนอย่างมีคุณภาพ สอดคลองกับ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, 
หน้า 5) ได้อธิบายความส าคัญของนโยบายสาธารณะไว้ว่า ความส าคัญต่อผู้ก าหนดนโยบาย การก าหนด
นโยบายสาธารณะที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง จะท าให้ผู้ก าหนด
นโยบายได้รับความเชื่อถือและความนิยมจากประชาชน บ่งบอกให้รู้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลราชาเท
วะจ าเป็นต้องก าหนดนโยบายให้สอดคล้องสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งนโยบายนั้นจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องมาจากความต้องการของประชาชนเป็นหลัก 

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานผู้สูงอายุกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน  
 การจ้างแรงงานผู้สูงอายุเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชน ที่คนในท้องถิ่นชุมชนได้มี
ส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับประโยชน์ และร่วมกันเป็นเจ้าของ เศรษฐกิจในชุมชนอาจมีรากฐานมาจาก
ศักยภาพของชุมชน ภูมิปัญญาของชุมชน หรือทุนในชุมชน อาทิวัฒนธรรม ประเพณี สภาพภูมิประเทศ 
ความหลากหลายทางทรัพยากรที่มีอยู่ ส าหรับเศรษฐกิจในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ
ก็ได้มีการจ้างงานแรงงานผู้สูงอายุเป็นการกระจายรายได้ในชุมชน ให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในระดับ
ล่างหรือชุมชนและในอนาคตผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะมีแผนต่อยอดการพัฒนาไปสู่
การท าแหล่งท่องเที่ยวในต าบลราชาเทวะ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะได้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานผู้สูงอายุกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนและการพัฒนา ไว้ว่า 

 " การจ้างงานของผู้สูงอายุ นี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนประมาณหนึ่งเหมือนกันเพราะว่า
เหมือนเราได้กระจายรายได้ ให้พวกเค้ามีกินมีใช้ เกิดการหมุนเวียนในชุมชน เช่น ได้รับเงินเดือนก็ไปซื้อ
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ของใช้เข้าบ้าน พาครอบครัวกินข้าวนอกบ้าน พาลูกหลานซื้อของเล่น เป็นต้นร้านค้าในชุมชนก็มีรายได้ 
ครอบครัวก็มีเงินใช้สอย แต่ในการพัฒนาระดับต่อไปการที่มีการจ้างงานผู้สูงอายุให้ดูแลสวนเฉลิมพระ
เกียรติ ร.10 ที่มีพ้ืนที่ติดริมคลอง และอีก 2 โครงการ ก็เพ่ือให้ต าบลราชาเทวะมีความสวยงามและสะอาด 
มีสวนไว้รองรับการวางแผนไว้ว่าต่อไปพ้ืนที่ริมคลองลาดกระบังยาวไปจนถึงคลองเทวะนี้จะเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ในต าบลคล้าย ๆ ตลาดน้ าอัมพวาของเค้าล่องเรือชนหิ่งห้อย ของราชาเทวะนี้ล่องเรือ
ชมประติมากรรมเมืองสวรรค์ได้มีการบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปี 64 แล้วเป็นการสร้าง
เมืองสวรรค์ แบ่งเป็นชั้น ๆ ของสวรรค์ ตลอดแนวคลอง 11 กิโลเมตรนั้นแหละ ลองคิดดูว่าพ้ืนที่ ๆ จะ
ด าเนินการอยู่ริมคลองติดกับสนามบินสุวรรณภูมิ เวลาใครขึ้นเครื่องบินแล้วมองลงมาเจอเมืองสวรรค์ เค้า
ก็ต้องมีความสนใจ ต่อไปก็จะมีคนเที่ยวที่นี้แหละ เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจต่อชุมชนอย่างมหาศาล 
ต่อไปคนริมคลองที่ไม่มีอะไรท าอาจประกอบอาชีพขับเรือชมเมืองสวรรค์ เกิดเป็นอาชีพขึ้นมาอีก มีพ่อค้า
แม่ค้ามาขาย อาจกลายเป็นตลาดน้ าต่อยอดกันไป "(บี นามสมมติ,สัมภาษณ์ 2563) 

 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ อาจเห็นได้ว่าการจ้างงาน
ผู้สูงอายุนั้นมีความสัมพันธ์กับการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนอยู่บ้างเล็กน้อยเท่านั้น แต่การวางแผนพัฒนา
ในต าบลนี้มีความน่าสนใจ เนื่องจากผู้บริหารมีความคิดที่จะต่อยอดการพัฒนาโครงการจ้า งงานผู้สูงอายุ      
ในต าบล เป็นการพัฒนาให้ต าบลราชาเทวะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว ต าบลราชา
เทวะอาจมีเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนที่ดีขึ้นกว่าการจ้างงานแรงงาน เพราะจะเกิดขึ้นเป็นวงกว้าง เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนทุกกลุ่ม  

การอภิปรายผล  
 ผลการศึกษาด้านภูมิหลังและลักษณะงานที่ปฏิบัติ พบว่าแรงงานผู้สูงอายุในกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่จะมีงานท าหลังจากอายุ 60 ปี ปัจจัยที่ท าให้มาเข้าร่วมการจ้างงานกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ราชาเทวะ มาจากการเห็นว่ามีความน่าสนใจ การปฏิบัติงานใกล้บ้าน มีเวลาให้ครอบครัว เป็นงานที่ไม่
หนักมากเหมาะส าหรับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับการประชาสัมพันธ์การจ้างานของอบต. และได้รับการ
ชักชวนจากผู้สูงอายุในชุมชนเดียวกันมาท างาน และผู้สูงอายุเหล่านี้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจากการ
ปฏิบัติงานมาตลอด สอดคล้องกับงานวิจัยของพรรัตน์ แสดงหาญ (2558) ที่เสนอกรอบแนวคิดในลักษณะ
การสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงความสอดคล้องในด้านคุณสมบัติของผู้สูงอายุ
ที่ประสงคจ์ะท างาน ต้องพิจารณาจากความสมัครใจเป็นหลัก การเข้ามาเป็นแรงงานช่องทางการท ามาหา
กิน ที่พวกเขาคิดว่าสามารถช่วยเหลือในด้านการเงิน เพราะการท างานเป็นการลงทุนด้วยแรงกายซึ่งไม่
ต้องเสี่ยงต่อการขาดทุนเหมือนเช่นกับการค้าขายหรืออการเพาะปลูก ที่ต้องใช้เงินทุนในการด าเนินกิจการ 

 ผลการศึกษาด้านคุณภาพชีวิตการท างาน พบว่าคุณภาพชีวิตการแรงงานผู้สูงอายุในกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลได้รับใน ด้านรายได้เป็นที่เพียงพอและยุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Walton (1974 อ้างถึง
ใน วรวรรณ ตอวิวัฒน์ ,2555) อธิบายว่ารายได้และผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอคือค่าตอบแทนที่
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ได้รับในการปฏิบัติงานนั้น จะต้องมีความเพียงพอในการด ารงชีวิต ตามมาตรฐานการครองชีพที่
สมเหตุสมผล มีความยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับต าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบที่คล้ายคลึงกัน หรือ
ผลการการปฏิบัติงานที่เท่าเทียมกัน ในส่วนของด้านสภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่
ถูกสุขลักษณะ องค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะได้วางกฎ ระเบียบในการปฏิบัติงานของแรงงาน
ผู้สูงอายุไว้อย่างชัดเจน มีความยึดหยุ่นค่อนข้างสูง ท าให้ไม่เป็นการกดดันผู้สูงอายุที่ปฏิบัติงานจนเกินไป
และส่งเสริมการมีงานท าเพ่ือให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองจะได้ไม่เกิดถาวะการถดถอยของสภาพ
ร่างกายและจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประภาเพ็ญ สุวรรณ (2536) ศึกษาเรื่ององค์ประกอบที่มี
ผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า มีคุณภาพชีวิตสูงกว่าผู้สูงอายุที่เคยประกอบอาชีพซึ่งเมื่อต้ องหยุดงาน
เพราะการเกษียณอายุจะท าให้รู้สึกว่าศักดิ์ศรีลดลง รู้สึกอายเสียหน้า ไร้สมรรถภาพ ว้าเหว่และซึมเศร้า
เกิดข้ึนได้ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลมีภาวะสุขภาพจิตภายหลังเกษียณอายุต่ าลง ดังนั้นเพ่ือเป็นการปรับปรุงและ
พัฒนาจิตใจของผู้สูงอายุลูกหลานในครอบครัวจึงเป็นก าลังใจที่ส าคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีจิตใจที่ดีงาม 
ไม่คิดถึงอดีตที่เลวร้าย โดยสถาบันครอบครัวควรมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุใน
ประเด็นต่าง ๆ คือต้องการความอบอุ่นเมื่ออยู่กับครอบครัว ความภูมิใจกับความส าเร็จของลูก การสวด
มนต์หรือนั่งสมาธิช่วยให้จิตใจสงบ ต้องการหาอะไรท าเพ่ือไม่ให้ตัวเองว่าง  

การศึกษาความสัมพันธ์ของรายได้ คุณภาพชีวิตของแรงงานผู้สูงอายุและของนโยบายของ
ภาครัฐ กับการจ้างงาน ปรากฏว่ารายได้ของการแรงงานผู้สูงอายุและคุณภาพชีวิต และนโยบายของ
ภาครัฐ มีความสัมพันธ์ในการจ้างงาน กล่าวคือ หากแรงงานผู้สูงอายุมีนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนกับการ
ประกอบอาชีพ มีชีวิตการท างานและชีวิตครอบครัวที่ดี มีรายได้ที่เพียงพอและเป็นธรรม จะส่งผลให้มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานก็ท าให้การปฏิบัติงานของผู้สูงอายุเป็นไปในทิศทางที่ดีและมีคุณภาพ การ
ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้สูงอายุให้ชัดเจน ทั้งด้านความปลอดภัย ท าเครื่องอ านวยสะดวกใน
การปฏิบัติงานด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ พัชรพงศ์ ชวนชม, ธีระวัฒน์ จันทึกและ พิทักษ์ ศิริวงศ์(2558) ได้
ท าการศึกษา เรื่อง ลักกษณะงานที่เหมาะสมกับแรงงานผู้สูงอาย พบว่า ผู้สูงวัยเองมีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสภาพร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหว ระบบต่างๆของร่างกายการปรับตัวต่ออุณหภูมิได้ช้าลง
ทางการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ ที่ส่งผลทั้งการพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพสติปัญญา การเรียนรู้การจ า
จด ความเครียด และแรงจูงใจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อสังคมที่มีความคิดและรู้สึกว่าบทบาท
และหน้าที่ของตัวเองลดลง และมองว่ากลายเป็นภาระของสังคม ซึ่งท าให้เกิดอาการซึมเศร้าถอยห่างออก
จากสังคมนั้น จึงควรสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสในการท างานอยู่ในสังคม ร่วมทั้งให้มีการพัฒนา
ศักยภาพของผู้สูงอายุเพ่ือให้สามารถกลับเข้าสู่แรงงาน ทั้งนี้ควรพิจารณาลักษณะงานตามที่ได้กล่าวไป
ข้างต้นแล้วไม่ว่าจะเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ก าลังแรงงานมากนัก หากในกรณีที่จะเป็นควรใช้เครื่องมือทุนแรง 
การงดเว้นงานที่ต้องเคลื่อนไหวเยอะหรือก้ม ๆ เงยๆ การงดเว้นงานเสี่ยงที่ต้องใช้ประสาทสัมผัส ไม่ว่าจะ
เป็น ตา หู ฯลฯส่วนทางด้านความรู้สึกหรือจิตใจควรพิจารณาลักษณะงานที่ใช้ไม่ต้องใช้ทักษะด้าน
ความจ ามากนัก ลดขั้นตอนการในการปฏิบัติงานให้น้อยลง หลีกเลี่ยงการท างานที่มีความเครียดหรือความ
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ดันสูง และให้ความส าคัญกับงานหรือกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและคนรอบข้าง โดยเฉพาะงาน
ที่เคยปฏิบัติหรือมีประสบการณ์มาก่อนโดยเฉพาะงานประเภทด้านการฝึกอบรม ที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า 
หรืองานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความสัมพันธ์ที่สั่งสมมาก่อนวัยผู้สูงอายุ 

ข้อเสนอแนะ 
(1) รัฐบาลออกเป็นกฎหมายภาคบังคับให้สถานประกอบการต้องจ้างแรงงานผู้สูงอายุท างานใน

ลักษณะเดียวกับการจ้างแรงงานผู้พิการท างานขึ้นอยู่กับประเภทของสถานประกอบการ โดยรูปแบบการ
จ้างงานอาจจะต้องมีความยืดหยุ่นให้เป็นการตกลงร่วมกันระหว่างสถานประกอบการและแรงงานผู้สูงอาย ุ
 (2) ควรให้ทุกภาคส่วนได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุในทุกช่วงวัยโดยเน้นการ
ท างานในแบบหุ้นส่วนความร่วมมือและเชื่อมโยงบทบาทการพัฒนาสังคมในมิติของผู้สูงวัย ให้สอดรับกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

(1) ควรมีการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในด้านอ่ืนๆของแรงงานผู้สูงอายุเพ่ือให้ครอบคลุมมากขึ้น
และควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลาย เช่นแบบสอบถาม การอภิปราย
กลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก มีความสมบูรณ์ เป็นประโยชน์และมี คุณค่าต่อผลการศึกษาวิจัย 
 (2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมท างานและเข้ากันของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มของแรงงาน
ผู้สูงอายุว่าเป็นไปในทิศทางใด สามารถเข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้หรือไม่ รวมไปถึงการศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้วย 
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