กรอบแนวคิดการจ้างงานผู้สูงอายุ *
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ปัจจัยร่วมที่ทำ�ให้การจ้างงานแรงงานสูงวัยเกิดขึ้นในสถานประกอบการ ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆหลายปัจจัย ได้แก่
ก. การให้ความสำ�คัญของผู้ประกอบการ โดยอาจเป็นธรรมเนียมของสถานประกอบการ หรือ หลักการดำ�เนินธุรกิจของ  
ผูป้ ระกอบการทีส่ ง่ ต่อรุน่ ต่อรุน่ จนยึดถือเป็นข้อธรรมเนียมของสถานประกอบการทีใ่ ห้การดูแลแรงงานสูงวัยทีเ่ ป็นทรัพยากรบุคคล
ที่สำ�คัญของธุรกิจ การดำ�เนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดเป็น วัฒนธรรมขององค์กรในการมีแรงงานสูงวัยในการทำ�งาน
และทำ�ให้แรงงานรุ่นต่อๆมาได้รับรู้
ข. ความต้องการแรงงานในบางสาขา บางอาชีพ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำ�เนินต่อไปได้อย่างราบรื่น สามารถรักษาความ
สามารถในการผลิตของสถานประกอบการได้อย่างต่อเนือ่ ง โดยหากความจำ�เป็นนีม้ มี ากย่อมทำ�ให้สถานประกอบการเลือกทีจ่ ะเก็บ
รักษาแรงงานในงานเหล่านีไ้ ว้ หรือมีการจัดระบบตัวตายตัวแทนในการเรียนรูง้ านซึง่ ต้องมีการอาศัยช่วงเวลาเพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้
ซึ่งระยะเวลาช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่สามารถขยายระยะเวลาของการทำ�งานของแรงงานสูงวัย ซึ่งก็สอดคล้องกับประเด็นของความ
ต้องการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรโดยการให้แรงงานสูงวัยเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีความจำ�เป็นต่อการดำ�เนินธุรกิจภายใน
ช่วงเวลาที่กำ�หนด และมีการเปลี่ยนผ่านไปยังสู่แรงงานในรุ่นต่อๆไป
ค. ประเภทและความยืดหยุน่ และความสามารถทดแทนแรงงานระหว่างแรงงานสูงวัย ทัง้ ในด้านประเภทของงาน รูปแบบ
ของการจ้างงาน โดยหากประเภทของงานในสถานประกอบการสามารถทีจ่ ะใช้แรงงานได้ในหลายระดับช่วงอายุ มีการเปลีย่ นแปลง
หรือปรับภารกิจได้ง่าย ก็เป็นตัวช่วงส่งเสริมให้สถานประกอบการสามารถปรับเปลี่ยนให้แรงงานสูงวัยสามารถทำ�งานได้
ง. การกำ�หนดกรอบกติกาที่เป็นที่ยอมรับที่ชัดเจนในการขยายอายุการทำ�งาน ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งอาจเป็น
นโยบายทีม่ กี ารประกาศและเป็นลายลักษณ์อกั ษรทีช่ ดั เจนหรือไม่ได้ก�ำ หนดเป็นลายลักษณ์อกั ษรแต่เป็นธรรมเนียมปฏิบตั ทิ พี่ นักงาน
ทีเ่ ข้ามาใหม่ทราบถึงกฎและกติกานี้ เพือ่ ให้เกิดการตระหนักและอยูใ่ นกระบวนการตัดสินใจของแรงงานตัง้ แต่ตน้ ในขณะทีแ่ นวทาง
หรือกติกานี้ก็จะเป็นกรอบในการบริหารจัดการให้กับสถานประกอบการในการรับแรงงานสูงวัยอย่างมีระบบ
จ. ระบบแรงงานสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการและแรงงาน สหภาพ กลุ่มของแรงงาน เป็นระบบที่
ช่วยให้เกิดการกระจายข้อมูลและเป็นส่วนเสริมให้ระบบการบริหารจัดการและการเผยแพร่ขอ้ มูลระหว่างผูป้ ระกอบการและลูกจ้าง
สามารถดำ�เนินการได้อย่างเป็นระบบ และช่วยให้การตัดสินใจหรือการดำ�เนินการบางเรื่องในเชิงนโยบายสามารถเกิดขึ้นได้อย่าง
เร็ว และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
---------------------------------------------------* เอกสารเสนอในการประชุมสัมมนาเรื่อง “แรงงานสูงวัย ลมหายใจของอนาคต “ 12 พฤษภาคม 2559

รูปแบบค่าตอบแทนตามรูปแบบของการจ้างงาน
รูปแบบ
1. การจ้างงานกลับ
เข้ามาใหม่

ประกันสังคมเดิม

เงินชดเชย
การออกจากงาน

เงินเดือนใหม่ และ
สวัสดิการพื้นฐาน

ประกันสังคมใหม่

ข้อสังเกต

ขาดจากระบบประกันสังคม ได้รับเงินชดเชยตามสิทธิ ฐานเงินเดือนและสวัสดิการ สามารถสมัครเข้าระบบ โดย
ได้ไม่ตา่ งจากเดิม
เริม่ นับระยะเวลาส่งเงินสมทบ
จึงมีสิทธิในบำ�นาญ/บำ�เหน็จ
ใหม่ หากอายุไม่เกิน 60 ปี
ตามสิทธิที่สะสม

กิ จ การสามารถเลื อ กหรื อ ตั ด สิ น ใน
การจ้ า งงานด้ ว ยระบบสั ญ ญาเป็ น
งานๆ โดยพนักงานอาจไม่ต้องอยู่ใน
ระบบประกันสังคมตามมาตรา 33

เนื่องจากเป็นการขยายอายุ
การทำ�งานจึงไม่ได้ออกจาก
ระบบประกั น สั ง คมและ
เป็นการสมทบที่ต่อเนื่อง

แรงงานไม่เสียสิทธิจากระยะเวลาการ
จ่ายสมทบแต่ไม่ได้เงินก้อน นายจ้าง
และลูกจ้างอาจมีข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับ
เงิ น ชดเชยการออกจากงานโดยการ
แบ่งจ่าย เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แรงงาน
ทำ�งานต่อ

2. การขยายอายุการ ยังอยูใ่ นระบบประกันสังคม ยังไม่ได้รับเงินชดเชยตาม ฐานเงินเดือนและสวัสดิการ
ดั ง นั้ น จึ ง อาจยั ง ไม่ ไ ด้ สิ ท ธิ สิทธิ
ได้ไม่ตา่ งจากเดิม
เกษียณ
บำ � นาญหรื อ บำ � เหน็ จ แต่
สามารถสะสมอายุของการส่ง
เงินสมทบ

รูปแบบ

ประกันสังคมเดิม

เงินชดเชย
การออกจากงาน

เงินเดือนใหม่ และ
สวัสดิการพื้นฐาน

3. รูปแบบยืดหยุ่น
(นอกระบบ)

ขาดจากระบบประกันสังคม ได้รับเงินชดเชยตามสิทธิ กรณีทไี่ ม่ได้เป็นพนักงานของ
จึงมีสิทธิในบำ�นาญ/บำ�เหน็จ
กิจการจะไม่ได้รับสวัสดิการ
ตามสิทธิทส่ี ะสม
อื่ นๆ เ นื่ องจา ก ส ถ า นะ           
จะเป็นการรับงานไปทำ� และ
ค่าตอบแทนขึ้นกับข้อตกลง

4. จ้างงานผู้สูงอายุ
ใหม่

อาจมีหรือไม่มีสิทธิประโยชน์
มาก่อน โดยเฉพาะแรงงาน
ที่มาจากนอกระบบ

ไม่มี

ประกันสังคมใหม่

ข้อสังเกต

ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม
ตามมาตรา 33 แต่ผู้ประกันตน
สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน
ตามมาตรา 39  ได้ และเป็นการ
จ่ายสมทบที่คงที่ฝ่ายเดียว*

บริ ษั ท อาจเลื อ กรู ป แบบหรื อ วิ ธี ก าร
จ้างงานที่มีความเหมาะสม รวมถึงการ
กำ�หนดค่าตอบแทนสามารถเป็นอิสระ
ได้ ทัง้ นีก้ ารใช้ระบบทีย่ ดื หยุน่ นีอ้ าจขึน้
กับประเภทของกิจการ ผลิตภัณฑ์หลัก
ของกิจการ

ได้ตามข้อกำ�หนดตามสัญญา สามารถสมัครเข้าระบบ โดย กิ จ การอาจมี ก ารระบุ ร ะยะเวลา
เริม่ นับระยะเวลาส่งเงินสมทบ ทำ � งานการประเมิ น ผลไว้ ใ นสั ญ ญา
เนือ่ งจากเป็นกลุม่ ทีเ่ ข้ามาใหม่ ซึง่ อาจ
ใหม่ หากอายุไม่เกิน 60 ปี
มีต้นทุนในการฝึกอบรมที่สูงกว่าเดิม

  *  ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อเนื่องจะยังคงเป็นสมาชิกประกันสังคม จึงยังไม่ได้รับสิทธิบ�ำเหน็จ/บ�ำนาญ  และจะคิดค�ำนวณจาก
ฐานเงินเดือนต�่ำสุด (4,800 บาท)  ส่งผลให้การคิดค�ำนวณเงินบ�ำนาญเมื่อออกจากระบบประกันสังคมจะได้น้อยกว่าเดิม

