โครงการศึกษาด้านโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่มีนัยต่อการดาเนินนโยบาย
สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

กรกฎาคม 2561

สังคมสูงวัยกับความท้าทายของตลาดแรงงานไทย
บทสรุปผู้บริหาร
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยกาลังเป็นประเด็นที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสาคัญ
และนามาซึ่งความท้าทายในหลายมิติ ทั้งการลดลงของจานวนแรงงานที่อาจส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การ
ออกแบบระบบบาเหน็จบานาญ การสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังวัยเกษียณ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ล้วนแต่จาเป็นต้องมีมาตรการและการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านและทันท่วงที
ในช่วงที่ผ่านมา การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยในหลายประเทศเกิดขึ้นรวดเร็วกว่าในอดีต โดยประเทศพัฒนา
แล้วมักเข้าสู่สังคมสูงวัยก่อนประเทศกาลังพัฒนา ขณะที่ประเทศกาลังพัฒนากลับใช้เวลาในการเปลี่ยนผ่านจากสังคมสูง
วัย (Aging society) ไปยังสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (Aged society) น้อยกว่าโดยเฉพาะประเทศแถบเอเชีย สาหรับ
บริบทสังคมสูงวัยของประเทศไทย ปัจจุบันกาลังเปลี่ยนผ่านจากสังคมสูงวัยเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ โดยไทยมี
สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรในวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับ ประเทศอื่นๆ
ในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ระดับรายได้ต่อหัวและระดับการศึกษาของไทยยังต่ากว่าประเทศอื่นที่ได้ก้าวเข้าสู่สังคม
สูงวัยแล้ว ผลจากการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยของไทยจึงอาจเกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรงกว่าในหลายประเทศ
ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้ให้ความสาคัญกับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสูงวัยและเริ่มออกมาตรการรับมือในด้านต่าง ๆ
อาทิ การลดภาษีนิติบุคคลให้ แก่ส ถานประกอบการที่ มีการจ้างงานผู้สูง อายุ การให้ สินเชื่อที่อยู่ อาศัย แก่ผู้สู ง อายุ
(Reverse mortgage) และการให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้บรรจุประเด็นความท้าทายของภาวะ
สังคมสูงวัยของไทยในร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) อย่างไรก็ดี มาตรการเหล่านี้อาจยังไม่สามารถตอบโจทย์
ของประเทศไทยได้ ทั้ ง หมด บทความนี้ จึ ง ได้ ศึกษาแนวทางการด าเนิ น นโยบายของต่ า งประเทศและบริบ ทของ
ตลาดแรงงานไทยเพื่อ นาเสนอแนวทางในการรองรับการก้าวเข้า สู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย โดยเฉพาะมิติ ด้าน
ตลาดแรงงาน เนื่องจากจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากจานวนแรงงานที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องและส่งผลต่อนัยของ
การดาเนินนโยบายด้านต่างๆ อาทิ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของนโยบายการเงินและการคลัง เป็นต้น
งานศึกษานี้ ถอดบทเรีย นประสบการณ์ จ ากต่ า งประเทศในการรองรับ ความท้ า ทายจากสั ง คมสู ง วั ย เพื่ อ
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบนโยบายในบริบทของประเทศไทย ทั้งนี้ การดาเนินนโยบายของประเทศส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้
ประชากรมีโอกาสในการทางานมากขึ้นและนานขึ้น รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมการทางานและความเป็นอยู่ที่เอื้อต่อ
การทางานของแรงงานในภาวะสังคมสูงวัย นอกจากนี้ การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนยังมีส่วน
สาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
จากการศึกษาบริบทตลาดแรงงานและลักษณะครอบครัวของไทย พบว่ามีความแตกต่างจากประเทศอื่นๆ ที่
เข้าสู่สังคมสูงวัยไปก่อนหน้านี้ การออกแบบนโยบายของไทยจึงควรคานึงถึงการตัดสินใจทางานของแรงงานไทย โดยใช้
ประโยชน์จากข้อมูลทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค โดยผลการศึกษาในระดับมหภาค พบว่าแรงงานไทยมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งจาก (1) จานวนแรงงานที่ลดลง (Extensive margin) ซึ่งผลการศึกษาพบว่าแรงงานจะ
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เริ่มออกจากตลาดตั้งแต่อายุ 45 ปี และส่วนใหญ่เป็นแรงงานหญิงที่มีระดับการศึ กษาต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และ (2) การลดลงของจานวนชั่วโมงการทางาน (Intensive margin) และการเพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบ โดยสาเหตุ
หลั ก ที่ ตั ด สิ น ใจออกจากตลาดแรงงานเนื่ อ งจากมี ภ าระดู แ ลสมาชิ ก ในครอบครั ว ซึ่ ง ทั้ ง Extensive margin และ
Intensive margin ต่างมีผลต่อความสามารถในการหารายได้และความมั่นคงทางการเงินของประชากรไทย
นอกจากนี้ หากวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยข้อมูลระดับจุลภาคซึง่ ทาให้เข้าใจปัจจัยที่กาหนดการตัดสินใจทางานของ
คนไทย (อุปทานแรงงาน) โดยพิจารณาจาก (1) ปัจจัยด้านบุคคลของตัวแรงงานเอง อาทิ การศึกษา อายุ การแต่งงาน
และ (2) ปั จ จั ย ด้ านครอบครัว อาทิ โครงสร้างครอบครัว สุ ขภาพของคนในครอบครัว จ านวนเด็ กเล็กในบ้าน ผล
การศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทางานนอกจากจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเฉพาะของคนวัยทางานแล้ว ยังขึ้นอยู่
กับปัจจัยด้านครอบครัวด้วย โดยทั้ง 2 ปัจจัยดังกล่าวมีส่วนช่วยให้การออกแบบนโยบายทาได้ดียิ่งขึ้น
ผลการศึกษาปัจจัยด้านบุคคลที่ กาหนดอุปทานแรงงานของไทย พบว่า (1) ผู้มีงานทาที่มีระดับการศึกษาสูงมี
โอกาสจะทางานนานกว่าและทางานอยู่ในระบบมากกว่า (2) ปัญหาสุขภาพมีผลต่อการตัดสินใจลดการทางานโดยเฉพาะ
แรงงานชายที่มีปัญหาสุขภาพมีแนวโน้มจะลดชั่วโมงการทางานมากกว่าแรงงานหญิง ขณะที่ผลการศึกษาปัจจัยด้าน
ครอบครัว พบว่า (1) ในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ แรงงานมักออกจากงานเร็วกว่าและทางานน้อยลงโดยเฉพาะแรงงานหญิง
ที่อาศัยอยู่นอกเมือง (2) ในครอบครัวที่มีเด็กเล็กโดยเฉพาะกลุ่มที่อาศัยอยู่นอกเมือง แรงงานมีแนวโน้มทางานน้อยลง
หรือบางส่วนเลือกที่จะลดชั่วโมงการทางานหรือทางานนอกระบบแทน อย่างไรก็ดี แรงงานกลุ่มดังกล่าวจะกลับมา
ทางานเมื่อเด็กมีอายุมากขึ้น แต่มักจะเลือกทางานนอกระบบหรือทางานในลักษณะที่มีความยืดหยุ่นด้านเวลามากขึ้น
อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาด้านสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวไม่ได้ส่งผลให้สมาชิกวัยทางานทางานลดลง
อย่างมีนัยสาคัญ
จากผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงความจาเป็นที่การออกแบบนโยบายด้านแรงงานจะต้องพิจารณาปัจจัยด้าน
ครอบครัวของผู้มีงานทาประกอบด้วยเนื่องจากภาวะสังคมสูงวัยนั้นนอกจากจะส่ง ผลโดยตรงต่อตลาดแรงงานจาก
จ านวนแรงงานที่ มี อายุ ม ากขึ้น ยั ง ส่ ง ผลทางอ้ อมต่ อการท างานของแรงงานวั ย ท างานในปั จ จุ บั น อี ก ด้ ว ย ดั ง นั้ น
การออกแบบนโยบายด้านแรงงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในระยะยาวควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ เช่นเดียวกับที่
เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ โดย (1) ให้แรงงานได้เรียนรู้ทักษะที่จาเป็นต่อการทางานและมีทางเลือก
ที่ จ ะท างานในระบบได้ ม ากขึ้ น ทั้ ง การเพิ่ ม ทั ก ษะ (Up-skill) และการเสริ ม ทั ก ษะใหม่ (Re-skill) ตลอดช่ ว งอายุ
(life-long learning) (2) สร้า งแรงจูง ใจให้ แรงงานทางานมากขึ้นโดยเฉพาะแรงงานสูงอายุและแรงงานหญิง โดย
การออกแบบการทางานให้มีลักษณะยืดหยุ่นจะเอื้อให้แรงงานสูงอายุและแรงงานหญิงสามารถหางานให้เหมาะสมตาม
ความต้องการได้ และ (3) การขยายสิทธิประโยชน์ในการจ้างงานผู้สูงอายุในกลุ่มที่มีทักษะและยังสามารถทางานได้
อย่างไรก็ดี การขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ต้องอาศัยความร่วมมือที่ดี (Coordination) ระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเนื่องจากการออกแบบนโยบายแบบบูรณาการต้องเชื่อมโยงหลายด้านและต้องสอดรับกัน ทั้งระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุข ระบบการศึกษาและการพัฒนาทักษะแรงงาน และระบบกองทุนบาเหน็จบานาญ
เพื่อให้การดาเนินนโยบายเป็นไปตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
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บทที่ 1:

การเข้าสู่สังคมสูงวัย
ของโลกและไทย
การศึกษาแนวทางการปรับตัวจากประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ที่เข้าสู่
สังคมสูงวัยย่อมเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเชิงนโยบายของไทยที่กาลังจะเข้าสู่
สังคมสูงวัยในอีกไม่นานนี้ งานศึกษานี้ได้เลือกศึกษาเฉพาะประเทศในภูมิภาค
เอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ เนื่องจากประเทศเหล่านี้ได้ก้าวเข้าสู่
สังคมสูงวัยและมีบริบทใกล้เคียงกับประเทศไทยทั้งด้านโครงสร้างประชากร สังคม
และวัฒนธรรม ทั้งนี้ จากการศึกษานโยบายของประเทศต่างๆ พบว่ าส่วนใหญ่มุ่ง
ส่งเสริมให้ประชากรมีโอกาสในการทางานมากขึ้น โดยนโยบายที่หลายประเทศ
นามาใช้แพร่หลาย คือ การขยายอายุเกษียณ การเพิ่มทักษะให้แก่แรงงานและ
สนับสนุนให้ผู้หญิงทางานมากขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากจานวน
แรงงานที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
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1.1 นิยามและความสาคัญของสังคมสูงวัย
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรภายใต้ภาวะสังคมสูงวัยกาลังเป็นประเด็นที่หลายประเทศทั่วโลกให้
ความสาคัญจนนามาสู่การออกมาตรการและนโยบายต่างๆ เพื่อเตรียมรองรับกับภาวะดังกล่าว จากข้อมูลสถิติของ
U.S. Department of Health and Human Services พบว่า โลกกาลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย 1 (Aging society)
โดยในปี 2015 จานวนประชากรโลกกว่า 620 ล้านคนมีอายุมากกว่า 65 ปี และจะกลายเป็นสังคมสูงวัยโดย
สมบูรณ์2 (Aged society) ในอีก 35 ปีข้างหน้า
การที่หลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับภาวะสังคมสูงวัยโดยมีสาเหตุมาจากหลายประการ ได้แก่ (1)
อัตราการเกิดต่าลง (Fertility rate) ส่วนใหญ่พบในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว สะท้อนจากอัตราการเกิดอยู่ที่ 1.7
คน ต่อ ผู้หญิง 1 คน ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งต่ากว่าอัตราการเกิดเฉลี่ยของประชากรโลกที่ 2.5 คน ต่อ
ผู้หญิง 1 คน (ตารางที่ 1.1) เนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจทาให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดี
มีการศึกษาสูงขึ้น และให้เวลากับการทางานมากกว่าการมีครอบครัวหรือมีลูก กอปรกับในอดีต หลายประเทศมี
นโยบายควบคุมจานวนประชากร ซึ่งเห็นชัดเจนในประเทศญี่ปุ่นที่จานวนประชากรหดตัวถึงร้อยละ 0.2 ต่อปี
และเป็ น สาเหตุให้ ป ระชากรวัย แรงงานปรั บ ลดลงมากในเวลาถั ดมา (2) อายุค าดเฉลี่ยเมื่ อแรกเกิด (Life
expectancy) มีแ นวโน้มเพิ่มขึ้น จากความก้ าวหน้าทางเทคโนโลยีและการแพทย์ ซึ่งส่ งผลให้ ประชาชนมี
สุขภาพดีและอายุยืนขึ้น จะเห็นได้ ว่ากลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่อหัวสูงอย่างญี่ปุ่นและสิงคโปร์มี อายุคาดเฉลี่ยแรก
เกิดสูงถึง 80 ปี และ (3) ผลของยุค Baby boomer ซึ่งเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ มีอัตราการเกิดของ
ประชากรสูงและกลายเป็นผู้สูงวัยในปัจจุบัน ดังนั้น เมื่อทั้ง 3 ปัจจัยเกิดขึ้นอย่างสัมพันธ์กัน โครงสร้างประชากร
จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลให้ Dependency ratio หรือสัดส่วนจานวนผู้สูงอายุต่อจานวนประชากรวัย
แรงงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ตารางที่ 1.1 ข้อมูลทางสถิติของประชากรในแต่ละประเทศ

อัตราการเกิด

Total fertility rate
อัตราการขยายตัวของประชากร

Population growth

โลก

ประเทศ
พัฒนาแล้ว

ญี่ปุ่น

เกาหลีใต้

สิงคโปร์

ไทย

2.5

1.7

1.5

1.4

1.3

1.4

1.2

0.3

-0.2

0.4

1.8

0.3

อายุคาดเฉลี่ย

68
77
83
80
81
73
Life expectancy at birth
รายได้ต่อหัว*
10,551
41,932
38,840 27,450 52,090
5,720
GNI/Capita (USD)
หมายเหตุ: Developed regions include EU, Northern America, Australia/New Zealand, and Japan
*Data obtained from World Bank (2015), Atlas method (current US$)
ที่มา: The United Nations (2015)

1

สังคมสูงวัย (Aging society) หรือสังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด (คานิยามจาก องค์การ
สหประชาชาติ)
2 สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (Aged society) หรือสังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด (คานิยามจาก องค์การ
สหประชาชาติ)
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การศึ ก ษาประสบการณ์ จ ากต่ า งประเทศ พบว่ า การเข้ า สู่ ภ าวะสั ง คมสู ง วั ย อาจส่ ง ผลต่ อ แนวโน้ม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ สาหรับผลด้านอุปสงค์ การบริโภคของภาคครัวเรือนในอนาคตมีโอกาสชะลอลง
เนื่องจากอัตราการเติบโตของประชากรลดลง นอกจากนี้ รูปแบบการใช้จ่ายของกลุ่มผู้สูงอายุ มักแตกต่างจาก
รูปแบบการใช้จ่ายของกลุ่มผู้บริโภควัยอื่น ๆ ที่เห็นได้ชัด คือ พฤติกรรมการใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเข้าสังคมหรือ
การทางานลดลงในกลุ่มผู้สูงอายุ ขณะที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งอุปสงค์ต่อสิ นค้าและ
บริการที่เปลี่ยนแปลงตามภาวะสังคมสูงวัยนี้จึงอาจส่งผลต่อโครงสร้างภาคการผลิตของประเทศในระยะข้างหน้า
สาหรับผลด้านอุปทาน การลดลงของจานวนแรงงานจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เป็น
ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้ง (1) อัตราการขยายตัวของจานวนแรงงานที่ลดลง โดยอัตรา
การเกิดที่ต่าลงและอายุของแรงงานที่สูงขึ้นจะทาให้สัดส่วนกาลังแรงงานต่อประชากรทั้งหมดลดลง และยิ่ง
ประชากรมีอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานน้อยลง และ (2) ผลิตภาพแรงงาน (Labor
productivity) ที่ลดลง โดยผลการศึกษาของ Maestas et al. (2016) พบว่าหากจานวนประชากรที่มีอายุเกิน
60 ปีขึ้นไปขยายตัวร้อยละ 10 จะส่งผลให้รายได้ต่อหัวของประชากร (GDP per Capita) ชะลอลงร้อยละ 5.5
และการเข้าสู่สังคมสูงวัยจะทาให้อัตรารายได้เฉลี่ยที่แรงงานจะได้รับลดลงและส่งผลลบต่อผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย
(Average productivity) ของแรงงานในทุกกลุ่มอายุ
อย่างไรก็ดี แม้ปัจจุบัน จานวนแรงงานจะมีแนวโน้มลดลง แต่หลายประเทศได้มีการนานวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อทดแทนแรงงานในภาวะที่ประเทศก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยและรักษา
ประสิทธิภาพการผลิตให้ใกล้เคียงเดิม เช่น ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม
(Automation) ทดแทนแรงงานคน และยังช่วยแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องกันระหว่างแรงงานที่เข้าสู่ตลาดกับ
ความต้องการแรงงานของตลาด (Skill mismatch) โดยนาเอาเทคโนโลยีมาเสริมในงานที่แรงงานไม่ถนัด งานที่
ต้องอาศัยความแม่นยาหรือต้องใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Acemoglu and Restrepo
(2017) 3 ซึ่งพบว่าประเทศที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่า ส่วนหนึ่งเพราะมี
การใช้เทคโนโลยีทดแทนแรงงาน นอกจากนี้ ยังพบว่าหลายประเทศได้เน้นนโยบายพัฒนาด้านแรงงานเพื่อช่วย
ให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืน
1.2 สถานการณ์และการดาเนินนโยบายของประเทศต่างๆ เพื่อรองรับภาวะสังคมสูงวัย
การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยในหลายประเทศเกิดขึ้นรวดเร็วกว่าในอดีต การรับมือกับภาวะสังคมสูงวัย
จึงเป็นความท้าทายส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่หลายประเทศให้
ความสาคัญและบัญญัติไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อย่างไรก็ดี แนวทางการดาเนินนโยบายของ
แต่ละประเทศจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพัฒนาการของสังคมสูงวัยและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

3 Acemoglu

and Restrepo (2017) “Secular Stagnation? The Effect of Aging on Economic Growth in the Age of Automation”
NBER Working Paper No. 23077.
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รูปที่ 1.1 ระยะเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงจากสังคมสูงวัยไปสูส่ ังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ในแต่ละประเทศ

ตารางที่ 1.2 สัดส่วนผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไปต่อประชากรทั้งหมด (%)
โลก
ในปี 2020
ในปี 2050

9
16

ประเทศ
พัฒนาแล้ว
19
27

ประเทศกาลัง
พัฒนา
7
14

ญี่ปุ่น

เกาหลีใต้

สิงคโปร์

ไทย

28
36

16
35

15
34

13

30

ที่มา: UN World Population Prospects (2015)

จากการศึกษาสถิติโครงสร้างประชากร พบว่าประเทศพัฒนาแล้วมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมสูงวัยเร็ว กว่า
ประเทศกาลังพัฒนา (รูปที่ 1.1 และตารางที่ 1.2) ซึ่งประเทศส่วนใหญ่ในแถบยุโรปได้เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว ตั้งแต่
ปี 1864-1947 ตามมาด้วยหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย เว้นแต่ญี่ปุ่นที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเร็วกว่าประเทศอื่นและ
เป็นประเทศที่มีสัดส่วนประชากรสูงอายุมากที่สุดในโลก อย่างไรก็ดี ความเร็วของการเปลี่ยนผ่านจากสังคมสูงวัย
สู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ของประเทศพัฒนาแล้วมักจะใช้เวลานานกว่าประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศ
ในแถบเอเชียอย่างประเทศไทยที่มีช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านสั้นกว่าประเทศอื่นๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
มีนัยสาคัญต่อแนวโน้มกาลังแรงงานไทย การชะลอตัวของศักยภาพทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของภาระทาง
การคลัง ตลอดจนผลต่อความมั่นคงทางการเงินและคุณภาพชีวิตของสังคมสูงวัย ทาให้ประเทศไทยจาเป็นต้อง
ปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว (อ่านเพิ่มเติมได้จาก Box I: การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
การถอดบทเรียนแนวทางการปรับตัวจากประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ที่เข้าสู่สังคมสูงวัยย่อมเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนเชิงนโยบายของประเทศไทย โดยงานศึกษานี้ได้เลือกศึกษาเฉพาะประเทศในภูมิภาค
เอเชีย ได้แก่ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เนื่องจากประเทศเหล่านี้ เป็นต้นแบบของสังคมสูงวัยในแต่ละระดับ
และมีบริบทใกล้เคียงกับประเทศไทยทั้งด้านโครงสร้างประชากร สังคม และวัฒนธรรม โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้
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(1) ประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็น Aging society และมีสัดส่วนของผู้สูงอายุใกล้เคียงกับประเทศไทย
ขณะที่อัตราส่วนของประชากรที่ไม่ได้ทางานต่อประชากรที่ทางาน (Dependency ratio)4 ของ
สิ งคโปร์ จ ะปรั บ เพิ่ม จากปั จ จุ บัน ที่ ราวร้ อยละ 20 เป็ นร้อยละ 50 ในอีก 10 ปีข้างหน้า ทาให้
ประชากรวั ย ท างานต้ อ งแบกรั บ ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น และภาครั ฐ ต้ อ งเข้ า มาช่ ว ยเหลื อ ใน
ด้านสวัสดิการและการเงินมากกว่าในอดีต แม้ว่าที่ผ่านมาสิงคโปร์ได้เตรียมแผนรับมือกับสังคมสูง
วัยตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยการวางนโยบายผ่าน Singapore National Blueprint5 โดยมีกระทรวงสาธารณสุข
เป็นผู้ผลักดันหลัก อย่างไรก็ดี สิงคโปร์ยังเผชิญกับปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ คือ อัตราการเกิดลดลงและ
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มอยู่อาศัยเพียงลาพังมากขึ้น
(2) ประเทศเกาหลีใต้ เป็นประเทศใน Aged society ซึ่งมีการเปลี่ยนผ่านเร็วกว่าหลายประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย สะท้อนจาก Dependency ratio ที่เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าภายในระยะเวลาที่เท่ากับ
สิงคโปร์ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากแนวโน้มการสร้างครอบครัวช้าลงและทางานหนักขึ้น ขณะที่ประเทศ
ยังไม่มีแผนรองรับ เรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิด ความเสี่ยงที่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ หลัง
เกษียณจะไม่เพียงพอ ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีลักษณะคล้ายคลึงกับประเทศไทย นอกจากนี้ ผู้สูงอายุ
กว่าร้อยละ 49 ในเกาหลีใต้ยังยากจน ซึ่งสถิติดังกล่าวอยู่ในระดับ สู งกว่าประเทศอื่นๆ รวมทั้ง
ประเทศไทย ทาให้ ผู้สูงอายุชาวเกาหลีใต้จาเป็นต้องหางานทาเพื่อแลกกับค่าตอบแทนที่ต่ากว่า
ค่าจ้างแรงงานขั้นต่า อย่างไรก็ดี เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ในการดาเนินชีวิตประจาวั น และนามาช่วยในกระบวนการ
ทางานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(3) ประเทศญี่ปุ่น เป็ น ประเทศแรกในเอเชียที่ก้าวเข้าสู่ สังคมสู งวัยสุ ดขีด 6 (Hyper-aged society)
ภาวะสั ง คมสู ง วั ย ในญี่ ปุ่ น เป็ น อี ก หนึ่ ง ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ การชะลอตั ว ของการบริ โ ภคและ
การลงทุนภายในประเทศ ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นชะลอตัวมาเป็นเวลานาน ทั้งนี้ ผลการสารวจ
ของหน่วยงานรัฐของประเทศญี่ปุ่น พบว่ากว่าร้อยละ 70 ของประชากรยังต้องการทางานหลั ง
เกษียณอายุและผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง การวางนโยบายเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของญี่ปุ่นจึง
เน้ น เพิ่ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในตลาดแรงงานของประชากรผู้ สู ง อายุ แ ละผู้ ห ญิ ง ควบคู่ กั บ การสร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน (Universal design) รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี
ขั้นสูง อาทิ โรโบติกส์และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาใช้แทนแรงงานคนมากขึน้

4

คานวณจากจานวนประชากรวัยเด็กอายุ 0 – 14 ปี บวกกับวัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป แล้วหารด้วยวัยกาลังแรงงานอายุ 15 – 59 ปี
Chittinandana et al. (2017) Aging Population: Global Perspectives, p.22
6 สังคมสูงวัยสุดขีด (Hyper-aged society) หรือสังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด (คานิยามจาก องค์การ
สหประชาชาติ)
5

9

ตารางที่ 1.3 ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับแรงงานของประเทศต่างๆ ที่เป็นกรณีศึกษา
ญี่ปุ่น

เกาหลีใต้

สิงคโปร์

ไทย

ระดับความยากจน (ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป)*
19.4
48.5
n/a
28.0
สัดส่วนแรงงานต่อประชากรทั้งหมด** (%)
59
61
67
71
สัดส่วนแรงงานผู้หญิง** (%)
49
50
58
63
สัดส่วนผู้สูงอายุที่จบมัธยมศึกษาขึ้นไป (%)
74
46
40
12
สัดส่วนผู้สูงอายุมีงานทา (%)
67
64
66
71
ค่าใช้จ่ายสาธารณสุข (ต่อ GDP)** (%)
8.6
4.0
2.1
3.2
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายสาธารณาสุข ประกอบด้วย recurrent and capital spending from government (central and
local) budgets, external borrowings and grants (including donations from international agencies
and nongovernmental organizations), and social (or compulsory) health insurance funds. (World
Bank 2014)
ทีม่ า: UN World Population Prospects (2015), Global Age Watch (2015), World Development Indicators และ
World Bank (2014 และ 2015)

สาหรับบริบทสังคมสูงวัยของประเทศไทย ปัจจุบันกาลังเปลี่ยนผ่านจาก Aging society เป็น Aged
society ในเวลาเพียง 20 ปี เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนผู้สูงอายุไทยกับประเทศในอาเซียน พบว่า ไทยมีสัดส่วน
ผู้สูงอายุสูงที่สุด ขณะที่แรงงานไทยมีแนวโน้มลดลงเร็วกว่าประเทศอื่นๆ7 (ตารางที่ 1.4) ประกอบกับผู้สูงอายุ
ของไทยที่ “เรียนสูง” มีเพียงร้อยละ 12 (ตารางที่ 1.3) ซึ่งถือว่าน้อยกว่าประเทศอื่นค่อนข้างมาก อีกทั้งระดับ
รายได้ ต่ อ หั ว ของไทยยั ง ต่ ากว่ า ประเทศอื่ น ที่ เ ข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง วั ย แล้ ว (ตารางที่ 1.1) ท าให้ แ รงงานไทยมี
แนวโน้ม “แก่ก่อนรวย” สูง และต้องพึ่งพาภาครัฐและครอบครัว มากขึ้น จึงทาให้เกิดคาถามว่า "ประเทศไทย
พร้อมรับมือกับความท้าทายนี้มากน้อยเพียงใด" ทั้งนี้ การศึกษานโยบายเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวั ยที่
เกิดขึ้นจริงในต่างประเทศและคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยโดยเฉพาะ
นโยบายด้านแรงงาน สามารถสรุปได้ ดังนี้
ตารางที่ 1.4 สัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมด (%) ในกลุม่ ประเทศอาเซียน
ฟิลิปปินส์

อินโดนีเซีย

5
5
7
8
10
14
ที่มา: UN World Population Prospects (2015)
ในปี 2015
ในปี 2030
ในปี 2050

มาเลเซีย

เวียดนาม

ไทย

สิงคโปร์

6
10
17

7

10
18
27

9
15
24

12
21

(1) นโยบายขยายอายุเกษียณ หลายประเทศใช้นโยบายนี้เพื่อเพิ่มจานวนวัยทางานซึ่งช่วยบรรเทา
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ โดยสิงคโปร์เพิ่มอายุเกษียณจาก 65 เป็น 67 ปี และเกาหลีใต้จะ
ขยายอายุเกษียณจาก 55 ปี เป็น 60 ปี ขณะที่ญี่ปุ่นจะให้ผู้สูงอายุสามารถทางานได้ นานขึ้นจาก
อายุเกษียณที่ 62 ปี เป็น 65 ปี ภายในปี 2025 อย่างไรก็ดี การศึกษาของ Ariyasajjakorn and

7 ประชากรวัยแรงงานของไทยจะเริ่มลดลงราวปี

2018 ขณะที่ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและมาเลเซียยังไม่เข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยจนกระทั่งราวปี 2050
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Manprasert (2014)8 พบว่าการขยายอายุเกษียณสามารถ‘เลื่อน’ผลกระทบต่อการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจของไทยออกไปประมาณ 10 ปี และสามารถทาได้ในระยะสั้น แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
ถาวร
(2) นโยบายสนับสนุนให้บริษัทจ้างงานผู้สูงอายุและจัดหางานให้เหมาะสมกับแรงงาน ซึ่งคาดว่าจะ
ช่วยสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ รัฐบาลสิงคโปร์ให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทที่จ้างผู้สูงอายุให้
ทางานต่อ (Special Employment Credit)9 โดยมีเงื่อนไขว่าลู กจ้างต้องเข้าร่วมกองทุนส ารอง
เลี้ ย งชีพ (Central Provident Fund) เท่านั้น โครงการนี้จึงไม่ครอบคลุ มกลุ่ มที่ประกอบอาชีพ
อิสระ นอกจากนี้ พบว่าหลายประเทศได้ออกแบบสภาพแวดล้อมการทางานเพื่อเอื้อให้แรงงาน
สูงอายุและแรงงานหญิงได้มีโอกาสในการทางานมากขึ้นผ่ าน Flexible working arrangement
อาทิ ทางการสิงคโปร์ให้เงินสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมในที่ ทางานให้เอื้อต่อผู้สูงอายุ และ
วัยแรงงานที่มีครอบครัวด้วย Workpro program10 เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่นที่ให้เงินสนับสนุนแก่
บริ ษั ท ที่ มี ก ารจ้ า งงานผู้ สู ง อายุ โดยจั ด ตั้ ง Silver Human Resources Center11 เพื่ อ ช่ ว ยให้
ผู้สูงอายุได้ทางานช่วงสั้นลงหรือทางานที่ใช้กายภาพน้อยลง
(3) นโยบายเพิ่มทักษะ (Up-skilling) และเสริมทักษะใหม่ (Re-skilling) ให้แก่แรงงาน สิงคโปร์
และญี่ปุ่ น เป็ น ตัว อย่ างของประเทศที่ให้ความสาคัญ กับนโยบายเหล่านี้ เป็นอย่างมาก ประเทศ
สิ งคโปร์ ได้ ออกแบบนโยบายส่ งเสริมทักษะทั้งในรูปแบบการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน (Broad-based
and fundamental program) และรู ป แบบการเรี ย นรู้ ที่ เ จาะจงทั ก ษะเฉพาะด้ า น (Targeted
program) เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงานในสาขาต่างๆ ทั้งนี้ สิงคโปร์ได้จัดตั้ง
SkillsFuture Program12 ซึ่งเป็นศูนย์พัฒ นาทักษะเพิ่มเติ มควบคู่กับ การจัดหางานที่เหมาะสม
ให้แก่แรงงาน โปรแกรมดังกล่าวเป็นระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบตลอดช่วงอายุ โดย
หนึ่งใน SkillsFuture Program คือ SkillsFuture Credit ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์ต้องการสนับสนุนให้
แรงงานที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป มีโอกาสเพิ่มทักษะรูปแบบใหม่ๆ ด้วยการให้เงินสมทบคนละ 500
ดอลลาร์สิงคโปร์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าคอร์สอบรมสร้างอาชีพและเสริมทักษะให้แก่ตนเอง
นอกจากนี้ รัฐบาลยังกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐบาล สถาบันการศึกษา และบริษัทเอกชน
อย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ ให้ น โยบายเพิ่ ม และเสริ ม ทั ก ษะต่ า งๆ สามารถตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานได้ อ ย่ า งตรงจุ ด ซึ่ ง คล้ า ยกั บ การออกแบบ Senior Work Program ในญี่ ปุ่ น ที่ มี
การสร้างความร่ว มมือกันระหว่างองค์กรต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ของ
ประชากรญี่ปุ่น ทั้งนี้ ผลการศึกษาของ ILO13 ยังพบว่า นโยบายเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความสามารถใน
การหารายได้และยกระดับผลิตภาพของแรงงานในระยะยาวได้ด้วย
8

Ariyasajjakorn, D. and S. Manprasert. (2014) “Macroeconomic Impacts of the Aging Economy in Thailand.” Journal of
Demography 40 (2): 67–92.
9 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Special Employment Credit ได้ที่ https://www.sec.gov.sg/Pages/Home.aspx
10 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกีย
่ วกับ Workpro Program ได้ที่ http://www.mom.gov.sg/~/media/mom/documents/employmentpractices/workpro/factsheet-on-enhanced-workpro.pdf?la=en
11 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกีย
่ วกับ Silver Human Resources Center ได้ทhี่ ttp://longevity.ilcjapan.org/f_issues/0702.html
12 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SkillsFuture Program ได้ที่ http://www.skillsfuture.sg
13 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/--ifp_skills/documents/publication/wcms_103457.pdf
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(4) นโยบายส่งเสริมให้ผู้หญิงทางานมากขึ้น เพื่อรองรับภาวะตลาดแรงงานที่มีแนวโน้ม หดตัว ลง
จากการศึกษาพบว่าในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ผู้หญิงวัยทางานที่แต่งงานและมีลูก
มักจะออกจากงานเพื่อดูแลลูกจนเมื่อลูกโตในระดับหนึ่งจึงกลับเข้ามาทางานใหม่ แต่ ส่วนใหญ่มัก
กลับเข้ามาทางานในลักษณะที่ไม่ใช่งานประจาหรือเป็นแรงงานนอกระบบซึ่งมีความยืดหยุ่นในด้าน
เวลามากกว่า นอกจากนี้ ยั งพบว่าการที่สั งคมมีช่องว่างระหว่างแรงงานชายและแรงงานหญิง
ค่อนข้างมาก เช่น การเติบโตในอาชีพการงาน หรือ อัตราค่าจ้างที่ต่างกัน ล้วนเป็นปัจจั ยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจออกจากงานของแรงงานหญิงในช่วงที่ต้องดูแลครอบครัว
(5) นโยบายสร้างแรงจูงใจแก่แรงงาน แรงจูงใจเป็นองค์ประกอบสาคัญต่อทั้งการตัดสินใจเลือกทางาน
(Extensive margin) และการเพิ่มจานวนชั่วโมงในการทางาน (Intensive margin) ซึ่งจะมีผลต่อ
การรักษาจานวนแรงงานโดยรวมและช่วยยกระดับศักยภาพของแรงงาน โดยผลการศึกษาของ
Blundell et.al. (2011) จากกลุ่มตัวอย่างในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส14 พบว่า ลักษณะ
ทางสังคม พฤติกรรม และนโยบายจูงใจของภาครัฐ อาทิ การจัดเก็บภาษีเงินได้และระบบสวัสดิการ
ทางสังคมทั้งก่อนและหลังเกษียณมีผลต่อ การตัดสินใจทางาน และหากแยกศึกษาแนวโน้มการ
ตัดสินใจทางานตามวัยของแรงงาน พบว่านอกจากรายได้จากการออมของตัวเองสาหรับวัยเกษียณ
แล้ว ระบบประกันสังคมและสวัสดิการบาเหน็ จบานาญที่ดียังมีบทบาทสาคัญต่อการตัดสินใจเข้า
ทางานในระบบและออกจากตลาดแรงงานช้าลง รวมทั้งการเพิ่มจานวนชั่วโมงในการทางานด้วย
ในทางกลับกัน ระบบประกันสังคมและสวัสดิการที่ไม่จูงใจอาจส่งผลลบต่อการตัดสินใจทางาน
ซึ่งเห็ น ชัดเจนในประเทศเกาหลีใต้ที่ระบบสวัสดิการยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก แรงจูงใจใน
การเลื อ กท างานที่ ม าจากระบบสวั ส ดิ ก ารจึ ง มี น้ อ ย ท าให้ แ รงงานบางส่ ว นเลื อ กออกจาก
ตลาดแรงงานก่อนอายุเกษียณ อย่างไรก็ดี พบว่าผู้สูงอายุบางกลุ่มกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานในวัย
หลังเกษียณ เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ โดยจาเป็นต้องยอมรับค่าจ้างที่ต่า
กว่าค่าแรงขั้นต่าอย่ างที่ได้เคยกล่าวไว้แล้วข้างต้น สะท้อนถึงการออกแบบนโยบายที่ยังไม่รัดกุม
และไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ
ทั้ ง นี้ นโยบายสร้ า งแรงจู ง ใจในหลายประเทศมั ก สร้ า งควบคู่ กั บ แนวคิ ด ที่ จ ะช่ ว ยสร้ า ง
ความมั่นคงทางรายได้ของผู้สูงวัย การกาหนดรูปแบบของกองทุนสารองเลี้ยงชีพจึงเน้น การสร้าง
ความร่ ว มมื อ แบบไตรภาคี ห รื อ การร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งภาครั ฐ นายจ้ า งและลู ก จ้ า ง โดยเป็ น
การจ่ายเงินสมทบลงในกองทุนของตัวเองควบคู่กับการช่วยสมทบเพิ่มเติมจากนายจ้างตามข้อตกลง
และระยะเวลาที่ยิ น ยอมร่ ว มกัน ภายใต้เงื่อนไขว่ากองทุนนี้จะสามารถเบิกรับสิ ทธิได้ก็ต่อเมื่ อ
เกษียณอายุแล้วเท่านั้น ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์และญี่ปุ่นให้ความสาคัญ กับนโยบายดังกล่าวเป็น อย่าง
มากและออกแบบให้มีการสร้างความพร้อมทางการเงินตั้งแต่ในวัยทางาน นโยบายดังกล่าวจึงมีส่วน
สาคัญในการช่วยสร้างแรงจูงใจแก่ผู้สูงอายุให้ยังอยู่ในตลาดแรงงานและมีรายได้รองรับเพียงพอหลัง
เกษียณ (อ่านเพิ่มเติมได้จาก Box II: ภาวะผู้สูงวัยและการดาเนินนโยบายของประเทศสิงคโปร์)
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สาหรับประเทศไทยซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยในระยะเวลาอันใกล้นี้จาเป็นต้องเรียนรู้
ประสบการณ์ในการดาเนิ นนโยบายของประเทศต่างๆ เพื่อนามาออกแบบแนวนโยบายและประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจของไทย
บทถัดไป งานศึกษาฉบับนี้จะเลือกทาการศึกษาเชิงลึก เกี่ยวกับตลาดแรงงานไทยและผลกระทบของ
สังคมสูงวัยต่อการตัดสินใจทางาน โดยเน้นทาความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่กาหนดปริมาณอุปทานแรงงานในมิติ
ต่างๆ ทั้งจานวนแรงงาน ชั่วโมงการทางาน และการทางานในระบบ เพื่อเป็นพื้นฐานสาหรับการออกแบบแนว
ทางการแก้ปัญหาเชิงนโยบายต่อไป
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Box I: การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในช่วงที่ผ่านมา หลายประเทศทั่วโลกให้ความสาคัญกับ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนเพื่อ
เตรียมรองรับภาวะผู้สูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วส่วนใหญ่จะเริ่มจากการลงทุนใน
โครงสร้างและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ช่วยให้ประชาชนดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างสะดวกสบาย การออกแบบ
โครงสร้างต่างๆ จะเน้นให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุค คลทั่วไป ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ สามารถใช้งานได้ (Universal design)
อาทิ ทางเท้าในญี่ปุ่น ที่อยู่อาศั ยในสิงคโปร์และประเทศในแถบยุโรปที่ออกแบบให้ผู้สูงอายุสามารถดาเนินชีวิตได้อย่าง
สะดวกสบายและพึ่งพาตัวเองได้ สาหรับประเทศไทยที่เพิ่งเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย แม้เริ่ มมีการตื่นตัวของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการเตรียมพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงวัย แต่ยังไม่เห็นการพัฒนาในด้านนี้ที่เด่นชัดมากนัก สะท้อนจากข้อมูล
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรที่ระบุว่ากว่าร้อยละ 70 ของสิ่งปลูกสร้างในประเทศไทยยังขาดสิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
นอกจากโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของประชากรแล้ว ความพร้อมของ
ระบบสาธารณะสุขยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะในภาวะที่จานวนและผลิตภาพ
แรงงานมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กาหนดความเพียงพอของจานวนแพทย์และพยาบาลต่อ
ประชากรในระดับสากลไว้ที่ 2.28 คนต่อประชากร 1,000 คน หากประเทศใดมีอัตราส่วนน้อยกว่าที่ WHO กาหนดถือว่า
ขาดแคลนบุคลากร สาหรับประเทศไทย บุคลากรทางการแพทย์ถือว่าเพียงพอต่อจานวนประชากร สะท้อนจากอัตรารวม
ของแพทย์และพยาบาลต่อประชากรไทยซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ อย่างไรก็ดี บุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ใน
เมืองใหญ่ ในขณะที่ต่างจังหวัดมีบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเครื่องมือไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้สูงอายุที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนจากงานศึกษาเกี่ยวกับประชากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ชี้ว่า ทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้
ก้าวเข้าสู่ยุคสังคมสูงวัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแทบทุกจังหวัดมีสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10
และในปี 2030 ทุกจังหวัดจะมีสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ขณะที่บางจังหวัดอาจมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ
30 ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยเริ่มตื่นตัวเพื่อรองรับภาวะผู้สูงวัยมากขึ้น โดยรัฐบาลกาหนดยุทธศาสตร์ 3S: Strong
(ส่ ง เสริม ผู้ สู ง อายุ ให้ แ ข็ง แรง) Security (ส่ ง เสริม ให้ มี การออมและมี ง านท า) และ Social Participation (ส่ ง เสริม ให้
ผู้สูงอายุมีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับสังคม) เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น
ซึ่ ง เป็ น ความร่ ว มมื อ ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ 4 แห่ ง ได้ แ ก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข
ส าหรั บ บางประเทศมี ก ารน าเอาเทคโนโลยี ม าใช้ เ พื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม ความสะดวกสบายในการด าเนิ น
ชี วิ ต ประจ าวั น ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม โดยญี่ ปุ่ น และเกาหลี ใ ต้ ไ ด้ น าเอาเทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial
Intelligence) มาใช้ เช่น หุ่นยนต์ที่ช่วยในการเดินทาให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น จีนทดลองนาหุ่นยนต์
มาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งไม่เพียงทดแทนจานวนแรงงานที่ขาดไปได้เท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มกาลังการผลิตได้อีกเกือบ
เท่าตัวและช่วยลดข้อผิดพลาดของการผลิตสินค้าลงได้ หรือสวีเดนซึ่งได้รับ การยอมรับในด้านการดูแลผู้สูงอายุ แบบมี
คุณภาพ ได้พัฒนาหุ่นยนต์ที่ทาหน้าที่เหมือนพยาบาลติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สูงอายุกับแพทย์หรือพยาบาลแบบเรียลไทม์
สาหรับประเทศไทย มีการพัฒนาหุ่นยนต์ที่นาไปใช้ดูแลผู้สูงอายุเช่นกัน แต่ยังเป็นการผลิตเพื่อส่งออกมากกว่ านามาใช้ใน
ประเทศ
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Box II: นโยบายสังคมสูงวัยของประเทศสิงคโปร์
สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่ตื่นตัวรับสังคมสูงวัย เนื่องจากมีจานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะที่อัตราการเกิด
ลดลง ในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลสิงคโปร์ได้วางแผนและออกมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับภาวะสังคมสูงวัย จุดเด่นของ
นโยบายจะเน้นการมีส่วนร่วมและการประสานงานของหลายหน่วยงาน โดยมีแผนนโยบายแห่งชาติ (National
Blueprint) รองรับและมีรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการขับเคลื่อนนโยบายให้มีทิศทาง
สอดคล้องกันระหว่างกระทรวง โดยมีหัวใจสาคัญ 4 ประการ ได้แก่ (1) ครอบคลุมหลายมิติของสวัสดิการสังคม (2)
เน้นการให้สวัสดิการที่จูงใจให้แรงงานโดยเฉพาะผู้สูงวัยดึงศักยภาพออกมาใช้ (3) ช่วยเหลือครอบครัวของผู้สูง วัยด้วย
โดยไม่มุ่งเน้นแต่ผู้สูงวัยเพียงอย่างเดียว เพื่อให้สวัสดิการต่างๆ เกิดผลอย่างมีคุณภาพ และ (4) อาศัยการประสานงานกัน
ระหว่างหลายภาคส่วน โดยนโยบายหลักที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ ดังนี้
(1) ส่งเสริมการจ้างงานและเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน โดยผู้สูงวัยยังสามารถทางานได้จนถึงอายุ 67 ปี และ
ตั้ ง แต่ 65 ปี ขึ้ น ไป ผู้ สู ง วั ย จะได้ รั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ (Silver support) นอกจากนี้ รั ฐ บาลยั ง ได้ ตั้ ง National Silver
Academy เพื่อช่วยเพิ่มทักษะและยกระดับผลิ ตภาพ รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการหารายได้ในระยะยาว ทั้งนี้
ภาครัฐมีส่วนสาคัญในการวางแผนจัดสรรรายได้และรายจ่ายอย่างสมดุล โดยเฉพาะกองทุน Central Provident Fund
(CPF) ที่ครอบคลุมเงินบานาญ ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร ซึ่ง เป็นหลักประกันยามเกษียณและเป็น การ
ส่งเสริมการออมของประชาชน
(2) ส่งเสริมการเพิ่มทักษะแรงงานอย่างต่อเนื่อง สิงคโปร์สร้าง SkillsFuture Program15 เพื่อเป็นศูนย์บริการ
จัดหางานและเพิ่มทักษะให้แรงงานที่สะดวกแบบครบวงจรบน platform ออนไลน์ ซึ่ง สนับสนุนการวางแผนแบบ
Lifelong learning ที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่ระดับนักศึกษาตลอดจนถึงผู้สูงวัย ทั้งการให้ข้อมูลอาชีพที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน ให้ข้อมูลรายได้เฉลี่ยของอาชีพต่างๆ แนะแนวอาชีพที่เหมาะกับทักษะของแรงงาน แนะแนวทักษะที่ควร
เรียนรู้เพิ่มหากต้องการทาอาชีพต่างๆ เสนอหลักสูตรที่ได้รับการรับรองของรัฐบาลสิงคโปร์จานวนมากที่ อบรมทักษะ
นั้นๆ รวมถึงให้ส่วนลดในการฝึกอบรมในหลักสูตรให้แรงงานบางกลุ่ม เช่น ผู้มีรายได้น้อย และผู้มีอายุ
(3) ดูแลสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุอย่างรอบด้านในราคาย่อมเยา เน้นให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุสามารถ
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และในทุกๆ ปี รัฐบาลจะใช้เงินงบประมาณจานวนหนึ่งเพื่อให้การศึกษาด้าน
การดูแลสุขภาพและตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุ
(4) ช่ ว ยเหลื อ ผู้ สู ง อายุ ใ นสั ง คม โดยภาครั ฐ เป็ น ผู้ ว างระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานต่ า งๆ ให้ ส ามารถอ านวย
ความสะดวกต่อผู้สูงอายุ เช่น ออกแบบอาคาร สถานที่สาธารณะ และระบบขนส่งมวลชน ให้เหมาะสมกับผู้สูงวัย
ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
(5) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุอายุยืน โดยสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข (Active aging hubs) เช่น พัฒนางานด้านบริการเพื่อผู้สูงอายุ ปรับปรุงนโยบายด้านเงินอุดหนุนแก่อาสาสมัคร
สนับสนุนการฝึกอบรมด้านการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งการจัดศูนย์ดูแลเด็กและผู้
สูงวัยในที่เดียวกัน (Co-locating facilities)
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ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SkillsFuture Program ได้ที่ http://www.skillsfuture.sg/
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บทที่ 2:

ผลกระทบของสังคมสูงวัยต่อ
การตัดสินใจทางานของแรงงาน
การเข้าสู่สังคมสูงวัยของไทยมีผลต่อกาลังแรงงานโดยตรงเนื่องจากผู้สูงวัยที่
เกษียณออกจากกาลังแรงงานและจานวนแรงงานรุ่นใหม่ที่ลดลง และโดยอ้อม
เนื่ อ งจากสั ง คมสู ง วั ย อาจเป็ น ปั จ จั ย ที่ ท าให้ วั ย แรงงานบางกลุ่ ม ออกจากงาน
ลดชั่ ว โมงการท างาน หรื อ ออกไปท างานนอกระบบตั้ ง แต่ ก่ อ นวั ย เกษี ย ณ 16
ผลกระทบดังกล่าวอาจเกิดได้จากหลากหลายปัจจัยทั้งในมิติเฉพาะบุคคลของ
ตั ว ผู้ มี ง านท าเอง เช่ น อายุ ทั ก ษะ และสุ ข ภาพ และมิ ติ ข องครอบครั ว เช่ น
การดูแลเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุของสมาชิกวัยทางานในบ้าน ซึ่งปัจจัยทั้งสองมิติล้วน
มีผลต่อการตัดสินใจทางานอย่างมีนัยสาคัญ

16

ผลการศึกษาของ Arayavechkit et al (2015) พบว่าเมื่อพิจารณาช่องทางผลกระทบทางอ้อมผ่านกลไกค่าจ้างด้วยแล้ว ตลาดแรงงานจะเผชิญกับ
ความท้าทายที่มากขึ้นอีกทั้งในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลิตภาพ และปัญหาความเหลื่อมล้าทางรายได้
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2.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยก าลั งเปลี่ ย นผ่ านจาก Aging society เข้ า สู่ Aged society ในอั ต ราที่ เ ร็ ว กว่า
ประเทศกาลังพัฒนาอื่นๆ โดยกระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างดังกล่าวมักใช้เวลานานถึง 18 - 115 ปี
ขณะที่ประเทศไทยจะใช้เวลาเพียง 20 ปีเท่านั้น เนื่องจากสัดส่วนประชากรอายุมากกว่า 65 ปี ของไทยกาลัง
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 13 ในปี 2020 (รูปที่ 2.1) และภายในปี 2035 ประเทศไทยจะ
เป็ น ประเทศกาลั งพัฒ นาประเทศแรกที่เข้าสู่ Hyper-aged society17 ทั้งนี้ ประเทศที่ ได้เข้าสู่ Hyper-aged
society ส่วนมากเป็นประเทศพัฒนาแล้วและมีรายได้ต่อหัวประชากรสูงโดยเฉลี่ยสูงกว่า 12,500 ดอลลาร์ต่อคน
ต่อปี ขณะที่รายได้ต่อหัวประชากรของไทยในปัจจุบันอยู่ ที่ 5,700 ดอลลาร์ต่อคนต่อปี ดังนั้น ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรต่อการตัดสินใจทางานและความสามารถในการหารายได้ของประชากรไทย
จึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและอาจรุนแรงกว่าหลายประเทศ
รูปที่ 2.1 ประมาณการสัดส่วนประชากรไทยตามกลุ่มอายุ

ที่มา: UN World Population Prospects (2015)

2.2 ภาพรวมตลาดแรงงานไทยและความท้าทายจากโครงสร้างประชากร
ข้อเท็จ จริ งเกี่ย วกับ การตัดสิ น ใจทางานหรืออุปทานแรงงานในภาพรวม (Labor supply) สามารถ
วิเคราะห์ได้ 2 ระดับ คือ (1) จานวนผู้มีงานทา (Extensive margin) และ (2) จานวนชั่วโมงการทางานเฉลี่ยและ
การออกไปทางานนอกระบบของผู้ที่มีงานทาอยู่แล้ว (Intensive margin) โดยอุปทานแรงงานของไทยมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่องทั้ง 2 ระดับ กล่าวคือ นอกจากการลดลงของจานวนผู้ทางานแล้ว ผู้ที่ยังทางานอยู่ ก็มีชั่วโมง
การทางานโดยเฉลี่ยลดลงด้วยเช่นกันและบางส่วนออกไปหางานนอกระบบเพิ่มขึ้นอีกด้วย

17 Chittinandana

et al. (2017) Aging Population: Global Perspectives
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Extensive margin of labor supply
อัตราการจ้างงานในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2013 โดยหดตัว เฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ 0.04 ต่อปี18 โดยกลุ่มแรงงานที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยแรงงาน 19 (รูปที่ 2.2) ซึ่งมีจานวนประมาณ
30.7 ล้านคนและเป็นส่วนใหญ่ของจานวนแรงงานทั้งหมด ทั้งนี้ ในอีก 10 ปีข้างหน้า วัยแรงงานดังกล่าวกลุ่มจะ
ทยอยเปลี่ ย นผ่ า นเป็ น ผู้ สู ง อายุ อั น เป็ น สาเหตุ ใ ห้ สั ด ส่ ว นระหว่ า งจ านวนประชากรผู้ พึ่ ง พิ ง ต่ อ ประชากร
(Dependency ratio) ที่สามารถหารายได้ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
รูปที่ 2.2 อัตราผู้มีงานทาและจานวนผู้มีงานทาอายุระหว่าง 25-55 ปี

หมายเหตุ: คานวณจากสัดส่วนจานวนผู้มีงานทาต่อประชากรทั้งหมด
ที่มา: แบบสารวจภาวะการทางานของประชากร (Labor Force Survey: LFS) คานวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

จ านวนแรงงานไทยที่ลดลงส่วนหนึ่งมาจากการเกษียณอายุแ ละออกจากกาลังแรงงานก่อนวัย
เกษียณ โดยแรงงานไทยประมาณปีละ 3 แสนคนจะเริ่มออกจากตลาดแรงงานตั้งแต่อายุ 45 ปี20 ซึ่งนับว่า
ค่อนข้างเร็วเมื่อเทียบประเทศญี่ปุ่นซึ่งเริ่มออกจากตลาดแรงงานเมื่ออายุ 55-59 ปีในญี่ปุ่น และประเทศเกาหลี
ใต้ ซึ่ ง เริ่ ม ออกจากตลาดแรงงานเมื่ อ อายุ 50-54 ปี 21 ทั้ ง นี้ แรงงานผู้ ห ญิ ง ของไทยเป็ นกลุ่ ม ใหญ่ ที่ อ อกจาก
ตลาดแรงงานค่อนข้างเร็ว โดยเริ่มหยุดทางานหารายได้ตั้งแต่อายุ 45 ปี โดยเฉพาะแรงงานผู้ หญิงของไทยที่มี
ทั ก ษะไม่ สู ง นั ก หรื อ กลุ่ ม ที่ จ บการศึ ก ษาน้ อ ยกว่ า ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น จานวนถึ ง 5.8 ล้ า นคน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 81 ของจานวนผู้หญิงที่ออกจากตลาดแรงงานทั้งหมด โดยสาเหตุหลักของการออกจากตลาดแรงงาน
ของประชากรกลุ่มดังกล่าว คือ การดูแลสมาชิกคนอื่นในครอบครัว ซึ่งอาจเป็นทั้งเด็ก คนป่วย หรือผู้สูงอายุ
ขณะที่แรงงานผู้ชายของไทยจะอยู่ในตลาดแรงงานนานกว่า โดยยังคงทางานจนถึงช่วงอายุ 55-59 ปี ในทุก
ระดับการศึกษา
18

ที่มา : แบบสารวจภาวะการมีงานทาของประชากรปี 2013 - 2016, คานวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
วัยแรงงาน (Prime-age group) หมายถึง ประชากรอายุระหว่าง 25 - 55 ปี โดยประชากรทีอ่ ยู่ในช่วงอายุดังกล่าวเกือบทั้งหมดไม่ได้ออกจาก
ตลาดแรงงานเพื่อศึกษาต่อหรือการเกษียณอายุ
20 ปภัสสร แสวงสุขสันต์ และจารีย์ ปิ่นทอง (2017), สังคมไทย วัยชรา กับนโยบายการจ้างงาน
21 Yuko Kinoshita and Fang Guo (2015) “What can boost female labor force participation in Asia?”
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รูปที่ 2.3 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน แยกตามกลุ่มอายุ

หมายเหตุ: คานวณจากสัดส่วนระหว่างจานวนกาลังแรงงานต่อจานวนประชากรทั้งหมด ปี 2013 – 2017
ที่มา: แบบสารวจภาวะการทางานของประชากร (Labor Force Survey: LFS) คานวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
รูปที่ 2.4 สาเหตุการออกจากกาลังแรงงานของผู้ชาย (ซ้าย) และผู้หญิง (ขวา) แยกตามกลุ่มอายุ

ที่มา: แบบสารวจภาวะการทางานของประชากร (Labor Force Survey: LFS) คานวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

Intensive margin of labor supply
สาหรับผู้มีงานทา จานวนชั่วโมงทางานเฉลี่ยต่อคนทยอยลดลงจาก 47 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในปี 2001 เหลือ
43 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในปี 2017 โดยสังเกตได้ว่าแรงงานบางส่วนทางานเพียง 5 ชั่วโมงต่อวัน โดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน
สูงอายุ22 นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 44 ของผู้มีงานทาทั้งหมดของไทยทางานอยู่นอกระบบ เช่น ช่วยกิจการ
ในบ้าน ทางานในภาคเกษตรกรรม หรือค้าขายขนาดเล็กที่มีลูกจ้างไม่เกิน 5 คน เป็นต้น แรงงานเหล่านี้ต้องเผชิญ
ความเสี่ยงจากรายได้ที่ไม่แน่นอนและภาระรายจ่ายที่ส่วนใหญ่ไม่ครอบคลุมอยู่ในระบบสวัสดิการของรัฐ

กลุ่มแรงงานสูงอายุ (อายุระหว่าง 45 – 59 ปี) จานวนประมาณ 1.5 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 12.4 ของผู้มีงานทา
ในช่วงอายุดังกล่าว
22
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รูปที่ 2.5 จานวนชั่วโมงทางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ (ซ้าย) และสัดส่วนผู้มีงานทาที่อยู่นอกระบบ (ขวา)

ที่มา: แบบสารวจภาวะการทางานของประชากร (Labor Force Survey: LFS) คานวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาพรวมและความท้าทายของตลาดแรงงานไทยจากสังคมสูงวัย
ปริ มาณอุปทานแรงงานไทยโน้ มลดลงอย่า งต่ อเนื่ อ งสะท้อ นผ่ านทั้ งจานวนประชากรผู้ มีง านท า
(Extensive margin) จานวนชั่วโมงการทางานเฉลี่ยต่อคนที่ลดลงและการย้ายออกไปทางานแรงงานนอกระบบ
(Intensive margin) นอกจากนี้ การเปลี่ ย นผ่ า นดัง กล่ า วจะรวดเร็ ว และมี ผ ลรุ น แรงมากขึ้ น เนื่องจากวัย
แรงงานจานวนมากกาลังเข้าสู่วัยสูงอายุ เหลือเพียงวัยแรงงานรุ่นใหม่จานวนน้อยกว่ามากที่กาลังเริ่มทางานและ
ทาหน้าที่หารายได้สนับสนุนสมาชิกสูงอายุในครัวเรือนที่เลิกทางานแล้ว
การเข้าใจถึงพฤติกรรมของตลาดแรงงานไทยและปัจจัยที่กาหนดปริ มาณอุปทานแรงงานทั้งใน
ระดับมหภาค อาทิ โครงสร้างประชากร ภาวะเศรษฐกิจ และพฤติกรรมของแรงงานในแต่ละรุ่น (generation)
และในระดับจุลภาคหรือระดับครัวเรือน อาทิ โครงสร้างครอบครัว โดยเฉพาะลักษณะโครงสร้างครอบครัวแบบ
ขยายของไทย องค์ประกอบของสมาชิกในบ้าน (การมีเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุในครัวเรือน) ความสามารถในการหา
รายได้ของสมาชิกคนอื่นในครอบครัว ตลอดจนการอาศัยอยู่ในหรือเขตนอกเมือง จึงเป็นประเด็นสาคัญสาหรับ
การวางแผนนโยบายจูงใจแรงงานในอนาคตเพื่อรักษาจานวนผู้มีงานทาและช่วยสนับสนุนประชากรให้
ทางานได้เหมาะสมกับศักยภาพ รวมทั้งสามารถเพิ่มความมั่นคงทางรายได้ให้แก่ตนเองและครัวเรือน
2.3 ผลการศึกษา
2.3.1. ปัจจัยกาหนดอุปทานแรงงานของไทย: ระดับมหภาค
การวิเคราะห์ด้วย Age-Period-Cohort Model สามารถศึกษาผลกระทบต่อการตัดสินใจทางานของ
ประชากรแยกตามสาเหตุห รื อ ปั จ จั ย ต่ างๆ ในระดั บ มหภาคได้ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย (1) อายุ (2) พฤติ ก รรมที่
เปลี่ยนแปลงตาม Generation ของประชากร และ (3) ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา (รายละเอียดเพิ่มเติม
ในภาคผนวก Appendix A: แบบจ าลอง age-period-cohort (APC) เพื่ อ วิ เ คราะห์ ก ารตั ด สิ น ใจท างานใน
ระดับมหภาค)
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ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า เมื่อแยกผลของปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา (Time trend) ออกแล้ว
 เมื่อแรงงานอายุเกิน 45 ปี มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจลดการทางานลง อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์
ระดับจุลภาคชี้ว่า ระดับการศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการทางานนอกระบบ มิใช่อายุของ
ประชากร
 พฤติ ก รรมของประชากรรุ่ น ใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ ม ที่ เ กิ ด หลั ง ปี 1970 มี ส่ ว นทาให้ ประชากร
ตัดสินใจทางานลดลงเล็กน้อยเทียบกับประชากรรุ่นก่อนหน้า อย่างไรก็ดี ประชากรรุ่นใหม่ที่มีงาน
ทากลับมีจานวนชั่วโมงทางานเฉลี่ย มากขึ้นและทางานในระบบมากกว่า ประชากรรุ่นก่อน ซึ่งส่วน
หนึ่งอาจเกิดจากระดับการศึกษาของประชากรรุ่นหลังที่ดีขึ้นทาให้โอกาสหางานในระบบมีมากขึ้น
ตารางที่ 2.1 สรุปผลของอายุและพฤติกรรมของ Generation ประชากรต่อของการตัดสินใจทางาน

Extensive margin
(อัตราการจ้างงาน)
อายุ
พฤติกรรมตาม generation
-

Intensive margin
(จานวนชั่วโมงทางาน)
+

Intensive margin
(ผู้ทางานในระบบ)
+

หมายเหตุ : รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมในภาคผนวก
ผล +/- หมายถึง มีผลเชิงบวก/ลบต่อการลดการทางานก่อนวัยเกษียณ

2.3.2. ปัจจัยกาหนดอุปทานแรงงานของไทย: ระดับจุลภาค
การวิเคราะห์ในระดับจุลภาคสามารถแยกผลกระทบต่อการตัดสินใจทางานของประชากรตามสาเหตุ
หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ทางาน อาทิ เพศ อายุ ภูมิภาค ทักษะ และระดับการศึกษา รวมทั้งปัจจัยในเชิง
ครัวเรือน อาทิ จานวนผู้มีรายได้ในครัวเรือน รายได้ รวมของครัวเรือน จานวนสมาชิกที่ต้องพึ่งพารายได้ของ
สมาชิกอื่น เช่น เด็กเกิดใหม่ สมาชิกที่มีปัญหาสุขภาพ และจานวนผู้สูงอายุในบ้าน เป็นต้น (รายละเอียดเพิ่มเติม
ในภาคผนวก Appendix B: สมการถดถอยระดับบุคคลเพื่อวิเคราะห์การตัดสินใจทางานของคนในระดับจุลภาค)
ผลการศึกษาจากข้อมูลในระดับจุลภาคซึ่งพิจารณาทั้งปัจจัยเฉพาะของผู้ทางานและปัจจัยเชิงครัวเรือน
ด้วยพบว่า ปัจจัยสาคัญที่มีกาหนดการตัดสินใจออกจากงาน การลดชั่วโมงทางาน และการทางานนอกระบบ
สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) ระดับการศึกษาของผู้มีงานทา (2) โครงสร้างครอบครัว (3) การมีเด็กเล็ก
ในบ้าน และ (4) การเจ็บป่วยและปัญหาสุขภาพของตนเองและของสมาชิกคนอื่นในครัวเรือน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1) ระดับการศึกษา
ข้อมูลโดยทั่วไปอาจบ่งชี้ ว่าประชากรที่อายุมากขึ้นมักตัดสินใจทางานนอกระบบมากขึ้น (รูปที่ 2.6)
อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาในระดับจุลภาคชี้ว่า ปัจจัยสาคัญทีก่ าหนดการตัดสินใจเลือกทางานใน/นอกระบบ คือ
ระดับการศึกษาของผู้มีงานทาเอง มิใช่อายุของแรงงาน โดยผู้มีงานทาที่มีระดับการศึกษาสูงมีโอกาสที่จะ
ทางานในระบบมากกว่า ซึ่งมักจะมีรายได้ที่มั่นคงกว่ากลุ่มผู้ทางานนอกระบบ กล่าวคือ สาเหตุสาคัญที่แรงงาน
21

สูงอายุตัดสินใจทางานนอกระบบเป็นผลจากระดับการศึกษาที่ไม่เพียงพอหรือไม่เอื้อต่อการทางานในระบบ โดย
หากแรงงานจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education) หรือระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป (Tertiary
Education) ทาให้โอกาสที่จะทางานในระบบสูงกว่ากลุ่มแรงงานที่จบการศึกษาต่ากว่าถึงร้อยละ 0.6 และ 1.8
ตามลาดับ
ในปี 2017 ประเทศไทยมีจานวนผู้ทางานนอกระบบ 24 ล้านคนและคิดเป็นร้อยละ 61 ของผู้มีงานทา
ทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่อยู่ในระบบสวัสดิการหรือ Social safety net อันเป็นประเด็นทางนโยบายสาคัญที่มี
ผลต่อความมั่นคงทางรายได้ของแรงงานกลุ่มดังกล่าว นอกจากนี้ เกินกว่าครึ่งของผู้ทางานนอกระบบสาเร็จ
การศึกษาเพียงระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่า ขณะที่ส่วนใหญ่ของผู้ทางานในระบบ อาทิ กลุ่มพนักงานรายได้
ประจาหรือลูกจ้างในธุรกิจร้านค้าขนาดกลางขึ้นไป มักเป็นผู้ สาเร็จการศึกษาระดับสูงกว่า ทั้งยังได้รับรายได้โดย
เฉลี่ยและมีความมั่นคงทางรายได้สูงกว่าผู้ที่ทางานนอกระบบ
รูปที่ 2.6 สัดส่วนผู้มีงานทาในและนอกระบบ แยกตามอายุและระดับการศึกษา

หมายเหตุ: คานวณจากค่าเฉลี่ยระหว่างปี 2005 - 2012
ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ คานวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

2) โครงสร้างครอบครัว
ลักษณะโครงสร้างและขนาดครัวเรือนในแต่ละประเทศ สะท้อนถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
สมาชิกครอบครัวด้านการดูแลสมาชิกคนอื่นในบ้านที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุหรือเด็ก สาหรับ
ประเทศไทยมีสัดส่วนครัวเรือนแบบขยายค่อนข้างใหญ่ สะท้อนจากสัดส่วนของครัวเรือน 3 รุ่นที่ประกอบด้วย
ประชากรรุ่นบิดามารดา วัยแรงงาน และลูกหลานที่คิดเป็นร้อยละ 33 ของจานวนครัวเรือนทั้งหมด ในปี 2012
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจทางานของประชากรวัยแรงงานไทยอย่างมีนัยสาคัญและ
แตกต่างบริบทในต่างประเทศ
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นอกจากครัวเรือน 3 รุ่นแล้ว งานศึกษานี้ยังวิเคราะห์การตัดสินใจทางานของประชากรในครัวเรือน 2
รุ่นที่ประกอบด้วยประชากรรุ่นวัยแรงงานและรุ่นบิดามารดา และครัวเรือน 1 รุ่นที่ประกอบด้วยประชากรรุ่นวัย
แรงงานเพียงรุ่นเดียว โดยสัดส่วนครัวเรือน 1 รุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 2.7)
ทั้งนี้ การศึกษาในระดับ จุ ล ภาคซึ่งพบว่า การมีประชากรสูงอายุหรื อประชากรรุ่ น บิดามารดาใน
ครัวเรือนมีส่วนทาให้วัยแรงงานทางานได้น้อยลง23 โดยส่วนหนึ่งเกิดจากการต้องสละเวลาเพื่อดูแลประชากร
สูงวัยในครอบครัวมากขึ้น ผลดังกล่าวสะท้อนจากการเปรียบเทียบระหว่างครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิก
3 วัย กับครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิก 2 วัย ซึง่ พบว่า คนวัยทางานในครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิก 3 วัย
จะมีโอกาสทางานน้อยกว่าคนวัยทางานในครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิก 2 วัย ประมาณร้อยละ 0.2 และมี
โอกาสทางานน้อยกว่าคนวัยทางานในครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิก 1 วัย ประมาณร้อยละ 2.6
อย่างไรก็ดี การมีประชากรสูงอายุหรือประชากรรุ่นบิดามารดาในครัวเรือนมี ส่วนทาให้วัยแรงงาน
บางกลุ่ ม ท างานได้ ม ากขึ้ น โดยเฉพาะกลุ่ ม วั ย แรงงานเพศหญิ ง ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเมื อ ง โดยส าหรับแรงงาน
กลุ่มดังกล่าว การมีผู้สูงอายุในบ้านช่วยเพิ่มโอกาสในการทางานร้อยละ 0.8
รูปที่ 2.7 สัดส่วนประเภทครัวเรือนของไทย

ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ คานวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
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ทั้งในแง่ของการมีงานทาและจานวนชั่วโมงทางาน
23

กล่าวคือ บทบาทในการช่วยเหลือดูแลลูกหลานหรือภาระในบ้านของสมาชิกผู้สูงวัยในภาพรวมนั้น
ยังไม่ชัดเจนนัก อย่างไรก็ดี บทบาทการช่วยเหลือดังกล่าวจะเด่นชัดมากขึ้นสาหรับผู้มีงานทาผู้หญิงที่ทางาน
ในเขตพื้นที่เมือง โดยผู้หญิงที่ทางานในเขตพื้นที่เมืองและมีสมาชิกรุ่นบิดามารดา (หรือผู้สูงอายุ) อาศัยอยู่ด้วย
จะมีจ านวนชั่วโมงทางานเฉลี่ย สูงกว่าผู้ หญิงในกลุ่มที่ไม่ได้อาศัยอยู่บิดามารดา (หรือผู้ สู งอายุ ) ผลดังกล่าว
อาจเกิดจากการที่ผู้สูงอายุในครัวเรือนเขตพื้นที่เมืองมีส่วนช่วยเหลือผู้หญิงวัยทางานในการดูแลบ้านและสมาชิก
ในครอบครัว รวมถึงการช่วยดูแลลูกหลาน การมีผู้สูงอายุในบ้านจึงทาให้โอกาสที่ผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในเมืองจะ
ลาออกจากงานหรื อเปลี่ยนไปทางานนอกระบบมีน้อยลงด้วย ส่ ว นหนึ่ง อาจเป็นเพราะค่าเสียโอกาสจาก
การออกจากงานสาหรับผู้หญิงในเมืองสูงกว่าเมื่อเทียบกับผู้หญิงทางานนอกเขตเมือง หรืออาจเกิดจากโครงสร้าง
พื้นฐานและปัจจัยอานวยความสะดวกในเมืองที่มีเพียบพร้อม ทาให้ผู้หญิงสามารถปรับตัวได้และมีทางเลือกที่จะ
ทางานต่อได้มากกว่า เป็นต้น
นอกจากนี้ ปัจจัยเชิงโครงสร้างครอบครัวก็มีผลต่อการตัดสินใจทางานนอกระบบเช่นกัน กล่าวคือ
จานวนผู้สูงอายุในบ้านที่มีมากขึ้น ทาให้ผู้มีงานทาในครัวเรือนบางส่วนเลือกออกไปทางานนอกระบบ เนื่องจาก
เป็นงานที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าและช่วยให้ประชากรวัยแรงงานสามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวได้ แต่อาจทา
ให้ครัวเรือนในภาพรวมเผชิญกับความเสี่ยงที่จะมีรายได้ไม่แน่นอนมากขึ้น
3) การมีเด็กเล็กในครัวเรือน24
ครัวเรือนที่มีเด็กเล็กในบ้านทยอยลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2012 ครัวเรือนที่มีเด็กเล็กอยู่มีสัดส่วน
อยู่ที่ร้อยละ 14 ของจานวนครัวเรือนทั้งหมด (รูปที่ 2.8) โดยผลการศึกษาในระดับจุลภาค พบว่า การมีเด็กเล็ก
ในบ้านส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลดการทางานของผู้หญิงอย่างมีนัยสาคัญ โดยบางส่วนตัดสินใจเลิก
ทางานเพื่อดูแลเด็กเล็กในบ้าน สะท้อนผ่านการมีงานทาที่ลดลงอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับผู้หญิงในครัวเรือน
ที่ไม่มีเด็กเล็ก สาหรับผู้หญิงที่ยังคงทางานต่อ บางส่วนเลือกลดชั่วโมงการทางานหรือเลือกทางานนอกระบบ
แทนที่เวลาการทางานมีความยืดหยุ่นกว่า โดยจานวนชั่วโมงการทางานของผู้หญิงที่มีเด็กเล็กในบ้านน้อยกว่า
เฉลี่ย 1.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
อย่างไรก็ดี ผลเชิงลบของการมีเด็กเล็กในครัวเรือนบรรเทาลงเมื่อเด็กมีอายุมากขึ้น อายุของเด็กเล็ก
ในบ้านที่เพิ่มขึ้นทาให้ภาระการเลี้ยงดูของเพศหญิงลดลงตามลาดับ สะท้อนจากอัตราการทางานของเพศหญิงที่
มากขึ้นตามอายุเด็กเล็กในบ้านเมื่ออายุเด็กเล็กในบ้านทยอยเพิ่มขึ้น และชั่วโมงการทางานของเพศหญิงที่เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยเฉลี่ยเกือบ 0.1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ยเมื่ออายุของเด็กเล็กในบ้านเพิ่มขึ้น 1 ปี อย่างไรก็ตาม สาหรับ
ผู้ชายไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบอย่า งมีนัยสาคัญจากการมีเด็กเล็กในบ้าน ทั้งในแง่ของอัตราการมีงานทา
ชั่วโมงการทางาน หรือการเปลี่ยนไปทางานนอกระบบแทน
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เด็กเล็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุนอ้ ยกว่า 12 ปี ทั้งส่วนที่เกิดใหม่หรือย้ายเข้าใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ส่วนมากยังไม่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
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รูปที่ 2.8 สัดส่วนครัวเรือนที่มีเด็กเล็กอายุไม่เกิน 10 ปีในบ้าน

หมายเหตุ: คานวณจากค่าเฉลี่ยระหว่างปี 2005 - 2012
ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ คานวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

4) สุขภาพและการเจ็บป่วยของสมาชิกในครัวเรือน
โดยทั่วไป การเจ็บป่วยของประชากร อาทิ ปัญหาสุขภาพหรือการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมัก
เพิ่มขึ้นตามอายุของประชากร โดยประชากรอายุระหว่าง 30 - 39 ปีมีสัดส่วนผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 12 ขณะที่สัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นร้อยละ 40 สาหรับประชากรใกล้วัยเกษีย ณที่อายุ
ระหว่าง 50 - 59 ปี และเพิ่มเป็นร้อยละประมาณ 60 สาหรับประชากรที่อายุ 60 ปีขึ้นไป การเจ็บป่วยของผู้มี
งานทาย่อมกระทบต่อความสามารถในการทางานของประชากร อย่างไรก็ดี สัดส่วนของวัยแรงงานที่สมาชิกใน
บ้านมีปัญหาสุขภาพไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามอายุของวัยแรงงานเท่าใดนัก สุขภาพของประชากรคนอื่นในบ้านจึง
ไม่ได้กระทบต่อการตัดสินใจทางานของประชากรอย่างมีนัยสาคัญ
รูปที่ 2.8 สัดส่วนประชากรที่มีตนเองมีปัญหาสุขภาพ และสมาชิกอื่นในครัวเรือนมีปัญหาสุขภาพ
แยกตามระดับอายุ

หมายเหตุ: คานวณจากค่าเฉลี่ยระหว่างปี 2005 - 2012
ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ คานวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
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ผลการศึกษาในระดับจุลภาค พบว่า ปัญหาสุขภาพของผู้ทางานเองมีผลต่อการตัดสินใจทางาน แต่
การเจ็บป่วยของสมาชิกในครั วเรื อนไม่ ส่งผลต่อการตัดสินใจทางานของสมาชิกคนอื่น อย่า งมีนัยส าคัญ
สุขภาพที่แย่ลงส่งผลให้ผู้ชายและผู้หญิงมีอัตราการมีงานทาลดลงร้อยละ 22 และ 13 ตามลาดับ สาหรับผู้ที่ยัง
ทางานต่อหลั งจากมีปั ญหาสุ ขภาพหรื อ มีความรู้สึ กว่ าตนเองสุ ขภาพแย่ล งเทียบกับปีก่ อน ผู้ ช ายลดชั่ว โมง
การทางานลงเฉลี่ย 1.5 ต่อสัปดาห์ ในขณะที่ผู้หญิงไม่เปลี่ยนแปลงชั่วโมงการทางานอย่างมีนัยสาคัญ การดูแล
สุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพตนเองจึงส่งผลเชิงบวกต่อปริมาณอุปทานแรงงานอย่างมาก และค่าใช้ด้านสาธารณสุข
(ต่อ GDP) ของไทยยังอยู่ในระดับที่ต่ากว่าค่าใช้ จ่ายของประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่ได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยใน
ขั้นกว่าอีกด้วย (สถิติในตารางที่ 1.3)
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บทที่ 3:

บทสรุปและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
นโยบายสนั บ สนุ น การเพิ่ ม ทั ก ษะและเสริ ม ทั ก ษะใหม่ ๆ ตลอดช่ วงอายุ
การออกแบบการทางานให้จูงใจและมีความยืดหยุ่นแก่วัยแรงงานที่อาจต้องดูแล
สมาชิกอื่นในครอบครัว นับเป็นทางเลือกเชิงนโยบายที่สาคัญและสามารถช่วยเพิ่ม
การมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดมากขึ้น อีกทั้งยังเป็น
แรงส่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปได้อีกด้วย
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บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เมื่อประเทศไทยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสู งวัยในระดับที่รุนแรงขึ้น โครงสร้างประชากรจะมีสั ดส่ ว น
แรงงานสูงอายุและผู้เกษียณอายุเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อตลาดแรงงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ข้อมูลปัจจุบัน
แสดงให้เห็นว่าแรงงานไทยเริ่มหยุดทางานหรือลดจานวนชั่วโมงทางานตั้ งแต่อายุ 45 ปี โดยการตัดสินใจทางาน
ของแรงงานขึ้นอยู่กับปัจจัยเฉพาะตัวของผู้ทางานเอง และปัจจัยเชิงครอบครัวที่แวดล้อมผู้ทางานด้วย
(1) ปัจจัยเฉพาะตัวของผู้ทางานเอง อาทิ อายุ การศึกษา สุขภาพ เป็นต้น โดยการตัดสินใจออกงาน
หรือทางานนอกระบบขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งในกรณีของผู้สูงอายุไทยนั้น พบว่า สัดส่วน
ผู้สูงอายุที่จบการศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษามีน้อยกว่าประเทศที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วอยู่มาก (สถิติใน
ตารางที่ 1.3) นโยบายส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาความรู้จึงมีประโยชน์ต่อการเพิ่มอุปทานแรงงานได้
การออกแบบนโยบายเพื่อรองรับความท้าทายในตลาดแรงงานในบริบทสังคมสูงวัยจึงควรให้น้าหนักกับ
การสนับสนุนการเพิ่มและการเสริมทักษะของแรงงานไทย (Up-skill/Re-skill) ตลอดช่วงอายุ (life-long
learning) ทั้งการเพิ่มทักษะเดิมที่แรงงานมีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น (Up-skill) และการเสริมทักษะใหม่ (Re-skill)
เพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานวัยหนุ่มสาวและวัยกลางคนในปัจจุบันเรียนรู้ทักษะใหม่ที่จาเป็นต่อการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมทักษะสามารถทาได้ทั้งในรูปแบบการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานและการเสริม
ทักษะที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างตรงจุด อีกทั้งแรงงานเอง
ยังมีทางเลือกที่จะทางานต่อในระบบได้มากขึ้น อาทิ การให้เงินสนับสนุนเพื่อลงเรียนหลักสูตรออนไลน์หรือ
ฝึกงานในสาขาที่ไม่เคยทามาก่อน นอกจากการเร่งเพิ่มทักษะแรงงานกลุ่มวัยกลางคนแล้ว การเพิ่มทักษะให้กับ
ผู้สูงอายุจะสามารถช่วยรักษาอุปทานแรงงานได้เช่นกัน ทั้งนี้ การออกแบบนโยบายในลักษณะดังกล่าวจะช่วย
สร้างความมั่นคงทางรายได้ ให้แก่แรงงาน ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นและสิงคโปร์ที่รัฐบาลให้ความสาคัญกับ
การจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะพร้อมกับช่วยหางานที่เหมาะสม โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานสูงวัย
ทักษะที่มากขึ้นสามารถช่วยทั้ง (1) ประชากรอายุ 45-60 ปีที่ยังทางานได้ไม่เต็มที่25 ประมาณ 2.3 ล้าน
คนในภาคเกษตรกรรมและ 1.4 ล้านคนในภาคบริการและอุตสาหกรรม ให้สามารถหางานที่เหมาะสมกับสภาพ
ร่างกายเมื่อมีอายุมากขึ้นได้ (2) ประชากรที่ต้องอาศัยความแข็งแกร่งของร่างกายในการทางานซึ่งอาจไม่ได้
สามารถทาได้เมื่อประชากรมีอายุมากขึ้น รวมทั้ง (3) ประชากรกลุ่มที่มีรายได้ต่อชั่วโมงน้อย จึงต้องทางานหลาย
ชั่วโมงต่อวัน โดยเฉพาะในภาคค้าปลีก ก่อสร้าง โรงแรมและภัตตาคาร เป็นต้น
นอกจากนี้ การขยายสิทธิประโยชน์ในการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มที่มีทักษะและยัง
สามารถทางานได้ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ซึ่งปัจจุบันเกษียณอายุเมื่อครบ 60 ปี ยังเป็นทรัพยากรที่สาคัญ
และสร้างประโยชน์ให้ กับประเทศ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะเฉพาะด้านอีกทางหนึ่งด้วย
โดยปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณานโยบายขยายอายุเกษียณให้เพิ่มขึ้นและปรับใช้กับกลุ่มใดบ้าง
(2) ปัจจัยเชิงครอบครัวที่แวดล้อมผู้ทางาน แม้สังคมไทยมักมีความเข้าใจว่าสมาชิกสูงอายุในครัวเรือน
จะช่วยดูแลบ้านหรือเลี้ยงดูหลาน แต่ผลการศึกษาพบว่า บทบาทของผู้สูงอายุในครัวเรือนไม่ได้มีผลสนับสนุน
การทางานของประชากรวัยแรงงานในครอบครัวอย่างชัดเจนนัก ในทางกลับกัน การมีผู้สูงอายุในบ้านกลับทา
25 ทางานน้อยกว่า

35 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
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ให้ผู้มีงานทาคนอื่นในบ้านสามารถทางานได้น้อยลง มีเพียงประชากรผู้หญิงในพื้นที่เขตเมืองที่สามารถทางานได้
มากกว่าหากมีผู้สูงอายุอาศัยร่วมกับลูกภายในบ้าน การแบ่งเบาภาระในการดูแลเด็กเล็กหรือสมาชิกคนอื่นใน
บ้านจึงนับเป็นนโยบายสาคัญในการส่งเสริมประชากรให้สามารถทางานได้มากขึ้น โดยเฉพาะประชากร
ผู้หญิง ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้นโยบาย Abenomics ได้ให้ความสาคัญต่อการสร้างแรงจูงใจ
แก่แรงงานผู้หญิงให้กลับเข้ามามีบทบาทต่อตลาดแรงงาน ด้วยการสร้างสถานพยาบาลเพิ่มเติม เพื่อนาผู้สูงอายุ
ไปฝากดูแลขณะที่ผู้หญิงออกไปทางาน
นอกจากนี้ ประชากรผู้หญิงตัดสินใจออกจากงาน ลดจานวนชั่วโมงทางานลง หรือย้ายไปทางาน
นอกระบบมากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญเนื่องจาก (1) การออกไปดูแลผู้สูงอายุในบ้าน และ (2) ภาระในการเลี้ยง
ดูเด็กเล็กในครอบครัว ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวมีผลลดลงเมื่ออายุเด็กเพิ่มขึ้น สะท้อนความต้องการเวลาและ
ความสะดวกของผู้หญิงวัยทางานในการเลี้ยงดูเด็ก ขณะที่ (3) บทบาทในการช่วยเหลือดูแลลูกหลานหรือภาระ
ในบ้านของสมาชิกผู้สูงวัยในภาพรวมนั้นยังไม่ชัดเจนนัก มีเพียงผู้มีงานทาผู้หญิงที่ทางานในเขตพื้นที่เมืองที่
ได้รับผลดีจากการมีสมาชิกผู้สูงวัยในบ้าน ดังนั้น การเพิ่มแรงจูงใจให้นายจ้างออกแบบงานให้มีความยืดหยุ่น
อาจช่วยดึงแรงงานนอกระบบกลับเข้าระบบได้บ้าง นายจ้างอาจพิจารณาออกแบบงานให้มีช่วงเวลาทางานหรือ
ลักษณะงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ทั้งด้านเวลา เงื่อนไขสัญญา และสิ่งอานวยความสะดวกในที่ทางานสาหรับผู้สูงอายุ
ที่เริ่มมีข้อจากัดทางด้านร่างกายและผู้หญิงที่อาจมีความจาเป็นต้องดูแลสมาชิกในครอบครัว ที่ปัจจุบันมีมากถึง
5 และ 6.3 ล้านคนตามลาดับ ตัวอย่างเช่น ทางการของประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์ที่ให้เงินสนับสนุนการสร้าง
สภาพแวดล้อมในที่ทางานให้เอื้อต่อผู้สูงอายุด้วย ขณะที่ภาคเอกชนในเกาหลีใต้และญี่ปุ่นก็มีส่วนช่วยพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ด้วยการคิดค้นหุ่นยนต์สาหรับดูแลผู้สูงอายุ ทาให้ผู้ดูแลที่เป็นผู้หญิ งหรืออยู่ใน
วัยทางานสามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างหมดห่วงรวมทั้งมีการออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
เพื่อให้ทุกวัยสามารถใช้ร่วมกันได้ (Universal design)

มาตรการเพื่อสนับสนุนให้แรงงานทางาน: “เรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มความยืดหยุ่นของระบบการทางาน”
 เพิ่มทักษะให้แรงงานในทุกช่วงอายุ
 ขยายสิทธิประโยชน์ในการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มที่มีทักษะและยังสามารถทางานได้
 เพิม่ แรงจูงใจให้นายจ้างออกแบบงานให้มีความยืดหยุ่นเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานของผู้มี
งานทา โดยเฉพาะเพศหญิง ซึ่งต้องแบกรับภาระการดูแลลูกหลานหรือเด็กเล็กในบ้าน โดยการมีผู้สูงวัยใน
บ้านอาจมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระงานในครัวเรือนได้ระดับหนึ่ง
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Box III: ความมั่นคงทางการเงินสาหรับวัยหลังเกษียณ
ในบริบทสังคมสูงวัยของประเทศไทย ผู้สูงอายุกาลังเผชิญความท้าทายที่สาคัญในการสร้างความมั่นคง
ทางการเงินเนื่องจากผู้สูงอายุอาจมีเงินเก็บและรายได้ไม่เพียงพอในการดาเนินชีวิตในวัยหลังเกษียณ โดย
การวิเคราะห์ในบทที่ 2 ชี้ให้เห็นว่าคนไทยมักออกจากงานเร็วกว่าวัยเกษียณด้วย การพึ่งพิงลูกหลานให้ดูแลอาจ
ไม่สามารถทาได้เช่นในอดีตเนื่องจากครอบครัวไทยมีลู กน้อยลงหรือเลือกที่จะไม่มีลูก นอกจากนี้ การออมระยะ
ยาวยังเป็นความท้าทายสาหรับประชาชนส่วนมาก ในปี 2013 อัตราการออมลดลงเหลือเพียงร้อยละ 8 จากร้อย
ละ 17 ในปี 199026 ขณะเดียวกัน เกือบครึ่งหนึ่งของคนไทยอายุ 60 ปียังเป็นหนี้27
ประเด็ น ที่ น่ า กั ง วล คื อ คนไทยจ านวนมากยั ง ไม่ เ ห็ น ความจ าเป็ น ที่ ต้ อ งออมเพื่ อ วั ย เกษี ย ณ จาก
การสารวจเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนในปี 2013 พบว่าเพียง 1 ใน 4 ของคนไทยสามารถออมได้ในระดับที่
ตั้งใจไว้สาหรับการเกษียณอายุ ในขณะที่ร้อยละ 34 กาลังดาเนินการตามแผนการออมอยู่ และร้อยละ 41 ยังไม่
มีแผนการออมอย่างเป็นรูปธรรมหรือกาลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการวางแผนการออม
คาถามที่สาคัญ คือ ผู้สูงอายุไทยมีรายได้ที่มั่นคงหรือไม่ อาศัยรายได้จากแหล่งใดเป็นหลักและจะทา
อย่างไรให้คนไทยมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณ
ผู้สูงอายุโดยทั่วไปมีรายได้หลักจากครอบครัว เงินช่วยเหลือจากรัฐบาล เงินเดือน และแหล่งรายได้อื่นๆ
ในอดีตปี 1994 ผู้สูงอายุมีรายได้จากสมาชิกในครอบครัวเป็นหลักที่ ร้อยละ 61 ของรายได้ทั้งหมด แต่เมื่อไทย
เข้าสู่สังคมสูงวัยและมีจานวนคนวัยทางานลดลง ทาให้ผู้สูงอายุพึ่งพิงรายได้จากครอบครัวได้น้อยลงเหลือเพียง
ร้อยละ 43 ในปี 2014 และหันมาพึ่งรัฐบาลมากขึ้น
และเมื่ อ พิ จ ารณาโครงสร้ า งประชากรไทยพบว่ า
ปรากฏการณ์นี้จะเป็นที่น่ากังวลมากขึ้นอีกในอนาคต
โดยสัดส่วนของคนวัยทางานต่อผู้สูงอายุจะทยอยลดลง
เรื่อย ๆ จากคนวัยทางาน 5.4 คนต่อผู้สูงอายุ 1 คน
ในปี 2020 เหลื อ เพี ย ง 2.4 ต่ อ 1 ในปี 2040 ซึ่ ง
หมายความว่ า ผู้ สู ง อายุ จ ะพึ่ ง พาลู ก หลานได้ น้ อ ยลง
ท าให้ ภ าครั ฐ อาจต้ อ งแบกรั บ ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า น
สวัสดิการเพิ่มขึ้นในอนาคต28 ซึ่งเพิ่มความท้าทายต่อ
ความยั่งยืนทางการคลังในอนาคตด้วย
ระบบนานาญของประเทศไทยในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะมี หน่วยงานจากภาครัฐ ทั้งกระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคม รวมถึงกระทรวงแรงงานเข้ามาดูแล โดยหน่วยงานเหล่านี้ได้จัดตั้ง
ระบบสวั ส ดิก ารและกองทุ น ภายใต้จุ ด ประสงค์ ที่เ น้ น การช่ว ยเหลื อ แรงงานด้ า นการออม ตั้ ง แต่ วั ย ท างาน
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ข้อมูลจากการสารวจเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ
Chantarat S., Lamsam A., Samphantharak K. & Tangsawasdirat B. (2017), Thailand’s Household Debt through the Lens of
Credit Bureau Data: Debt and Delinquency, PIER Discussion Paper No. 61.
28 ในมุมมองของภาครัฐ การออกแบบระบบสวัสดิการและระบบบาเหน็จบานาญมีความท้าทายมากเช่นกัน จากโครงสร้างประชากรที่สัดส่วนคนวัย
ทางานลดน้อยลงต่อเนื่อง ทาให้แนวคิดการถ่ายโอนระหว่างรุ่น (Intergenerational transfer) ด้วยการเก็บภาษีจากคนวัยทางานเพือ่ ดูแลคนสูงอายุ
ไม่มีความยั่งยืนทางการคลัง
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จนกระทั่งวัยหลังเกษียณ เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เบี้ยยังชีพสาหรับผู้สูงอายุ กองทุนการออมแห่งชาติและ
บาเหน็จบานาญข้าราชการ เป็นต้น29
อย่างไรก็ดี ระบบนานาญของประเทศไทย พบว่ายังมีความท้าทายอยู่หลายรูปแบบ ทั้งความท้าทาย
ด้านระบบและโครงสร้างระบบบาเหน็จบานาญไทย (Pension system) เนื่องจากแต่ละระบบมีผู้รับผิดชอบ
ที่แตกต่างกัน การบริหารจึงค่อนข้างกระจัดกระจายและแยกกันทา ส่งผลให้เกิดการขาดการประสานงานและ
ผลักดันเชิงนโยบายได้ นอกจากนี้ยังพบความท้าทายด้านประสิทธิภาพจากอัตราการสมทบที่ค่อนข้างต่า
ทาให้ระบบบาเหน็จบานาญยังไม่สามารถทาหน้าที่เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินได้อย่างเต็มที่ สาหรับ
การออมแบบบังคับครอบคลุมเพียงผู้ ที่ทางานในระบบเท่านั้น อาทิ ข้าราชการและลูกจ้างเอกชน แต่ไม่สามารถ
บังคับใช้ได้กับผู้ทางานนอกระบบ เช่น ผู้จ้างงานตนเองและเกษตรกร ขณะที่กองทุนบานาญมีจานวนมากแต่
บังคับแยกการออมตามสาขาอาชีพ เช่น ข้าราชการ ครู และลูกจ้างเอกชน สมาชิกจึงจาเป็นต้องเปลี่ยนกองทุน
ทุกครั้งหากมีการเปลี่ยนงานข้ามอาชีพ ทาให้ขาดความต่อเนื่องในการออมเงินเพื่อการเกษียณ
นโยบายด้านระบบบาเหน็จบานาญควรเน้นให้การเป็นสมาชิกกองทุนต่าง ๆ อยู่บนพื้นฐานของ
การออมแบบบังคับหรือแบบสมัครใจ แทนการเข้าเป็นสมาชิกโดยเกณฑ์อาชีพ เช่น การขยายสมาชิกของ
กองทุนการออมแห่งชาติให้กับลูกจ้างในระบบด้วย เป็นการออมแบบสมัครใจที่เพิ่มเติมจากการออมในกองทุน
แบบบังคับที่ลูกจ้างในระบบเป็นสมาชิกอยู่แล้ว นอกจากนี้ การขยายขอบเขตของสมาชิกทาให้กองทุนมีขนาด
ใหญ่ขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ขึ้นด้วย รัฐบาลควรพิจารณาบูรณาการระบบบาเหน็จ
บานาญของประเทศ โดยอาจใช้คณะกรรมการบาเหน็จบานาญแห่งชาติเป็นผู้ออกแบบและดาเนินนโยบายอย่าง
เป็นระบบ ทั้งนี้ รัฐบาลสามารถเพิ่มเงินสนับสนุนในกองทุนการออมแห่งชาติสาหรับผู้ลงทะเบียนคนจนได้ด้วย
ซึ่งจะช่วยรวมศูนย์การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและการออมเพื่อการเกษียณด้วย
นอกจากการออมในรูปแบบตัวเงินแล้ว ภาครัฐจาเป็นต้องสนับสนุนให้มีการออมในรูปสินทรัพย์อื่น
เช่น ที่อยู่อาศัย ต้นไม้มีค่า และการเลี้ยงปศุสัตว์ ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญและมีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่
ของคนไทยมากกว่าการออมในรูปแบบตัวเงินอย่างเดียว เนื่องจากคนไทยกว่า 10 ล้านคนอยู่ในภาคเกษตรกรรม
หรือในชนบท ซึ่งสามารถปลูกต้นไม้มีค่าหรือเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่เกษตรที่มีอยู่แล้วได้
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วรเวศม์ สุวรรณระดา, การปฏิรูประบบบานาญกับความยั่งยืนทางการคลัง
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/SymposiumDocument/symposium2015_paper5.pdf
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มาตรการเพื่อเสริมสร้างความมั่งคงทางการเงินหลังเกษียณ: “ระบบที่จูงใจ ยืดหยุ่น และทั่วถึง”







สร้างระบบบาเหน็จบานาญแห่งชาติที่เป็นการออมภาคบังคับสาหรับผู้ทางานในระบบทั้งหมด โดยเฉพาะ
คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญหรือกองทุนสารองเลี้ยงชีพใด
บูรณาการระบบบาเหน็จบานาญให้รวมศูนย์และมีนโยบายที่ดาเนินไปอย่างสอดคล้องกันโดยคณะกรรมการ
บาเหน็จบานาญแห่งชาติ
พัฒนากองทุนการออมแห่งชาติให้เป็นการออมภาคสมัครใจเพื่อการเกษียณสาหรับทุกคน เพิ่มเติมจาก
กองทุนภาคบังคับต่างๆ อาทิ กองทุนประกันสังคม
ปรับปรุงเกณฑ์การเป็นสมาชิกของกองทุน อาทิ จากอาชีพ (ในระบบ/นอกระบบ) เป็นการออมแบบบังคับ
หรือแบบสมัครใจ
เน้นการให้ความช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มสาหรับผู้มีรายได้น้อย เช่น เบี้ยยังชีพวัยชรา เพิ่มเติมเงินให้กับผู้
ลงทะเบียนคนจนในบัญชีกองทุนการออมแห่งชาติ
สนับสนุนการออมด้วยทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่เงิน อาทิ บ้าน ต้นไม้มีค่า ปศุสัตว์ เพื่อความเหมาะสมกับวิถีชีวิต
ของผู้อาศัยนอกเมืองและเกษตรกร
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ภาคผนวก
Appendix A: แบบจาลอง age-period-cohort (APC) เพื่อวิเคราะห์การตัดสินใจทางานในระดับมหภาค
แบบจ าลอง age-period-cohort (APC)30 น ามาใช้ วิ เ คราะห์ ก ารตั ด สิ น ใจท างานในระดั บ มหภาค
พิจารณาตัวแปรสาคัญ 3 ปัจจัย ได้แก่ อายุ (age) เวลา (period) และปีเกิด (cohort) ดังนี้
𝑎
𝑐
𝑌ℎ𝑡 = ∑ 𝛼𝑎 𝑎𝑔𝑒ℎ𝑡
+ ∑ 𝜋𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑡 + ∑ 𝛾𝑐 𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡ℎ𝑡
+ 𝜀ℎ𝑡
𝑎

𝑡

𝑐

โดย แบบจาลอง APC มีตัวแปรตามคือการตัดสินใจทางานที่พิจารณา 3 ตัวแปร ได้แก่ อัตราการมีงาน
ทา (employment rate) จานวนชั่วโมงทางานต่อสัปดาห์ และสัดส่วนแรงงานในระบบ ซึ่งประมาณการด้วย
สมการถอดถอย ordinary least squares โดยประกอบด้วย
(1) ตัวแปรหุ่น age ที่มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อคนที่ h อายุ a ปี ในปี t เพื่อบ่งชี้แต่ละอายุตั้งแต่ 20-70 ปี
(2) ตัวแปรหุ่น period ที่มีค่าเท่ากับ 1 ในปี t เพื่อบ่งชี้ปีที่เก็บข้อมูลระหว่าง 1986-2016
(3) ตัวแปรหุ่น cohort ที่มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อคนที่ h เกิดในปี c เพื่อบ่งชี้ปีเกิดระหว่างปี 1940-1980
ข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการแบบจาลองเป็น age-period-cohort pseudo panel โดยใช้ค่าเฉลี่ย
ของตัวแปรตามจากข้อมูลสารวจกาลังแรงงาน (Labor Force Survey) ในไตรมาส 3 ระหว่างปี 1986-2016
ผลการประมาณการสรุปได้ดังนี้
สาเหตุแรกของการลดลงของอุปทานแรงงานไทย คือ อายุที่เพิ่มขึ้นของวัยทางาน โดยเห็นได้ชัดจาก
จานวนชั่วโมงทางานเฉลี่ยที่ลดลงตั้งแต่อายุ 50 ปี หลังจากแยกผลของตัวแปรด้านเวลา (time trend) และ
generation ของประชากร (cohort effect) แล้ ว นอกจากนี้ อายุที่มากขึ้นเป็นปัจจัยที่ทาให้ แรงงานเลื อ ก
ทางานนอกระบบมากขึ้นด้วย

30

แบบจาลอง APC ใช้วิธี maximum entropy method เพื่อแก้ปัญหา multi-collinearity ของตัวแปรที่สนใจ ตามวิธีการประมาณของ
Browning et al 2003. An Entropy-Based Approach to the APC Problem, with Applications to Female Mortality and LabourForce Participation.
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Employment Rate

Hour

Formal

Age

Cohort

Time

สาเหตุที่สอง คือ พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามของปีเกิดของประชากร (Generation) โดยเฉพาะ
ประชากร Gen-Y ที่เกิดช่วงปี 1970–1980 มีสัดส่วนผู้มีงานทาต่ากว่าประชากรที่เกิดในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็
ตาม แรงงานกลุ่มนี้ โดยเฉลี่ยมีชั่วโมงการทางานมากกว่าประชากรรุ่นก่อน ทั้งยังมีโอกาสเลือกทางานในระบบ
มากกว่าด้วยโดยเปรียบเทียบ
และสาเหตุที่สาม คือ ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา อาทิ การเปลี่ยนผ่านโครงสร้างประชากรที่มี
สัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้น วัฏจักรทางเศรษฐกิจและ shock ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ที่ล้วนมีผลทาให้อัตราการมีงานทาและจานวนชั่วโมงการทางานทยอยลดลง
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Appendix B: สมการถดถอยระดับบุคคลเพื่อวิเคราะห์การตัดสินใจทางานของคนในระดับจุลภาค
การวิเคราะห์การตัดสินใจทางานรายคนของผู้มีอายุ 25-55 ปี โดยคานึงถึงปัจจัยแวดล้อมของครอบครัว
เป็นการประมาณการด้วยสมการถอดถอย โดยใช้ข้อมูลสารวจเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้า
(Socio-Economic Household Survey Panel Data) ในปี 2005, 2006, 2007, 2010 และ 2012 จ านวน
ประมาณ 8,000 คนต่อปี โดยมีสมมติฐานด้วยกัน 4 ข้อ ดังนี้
(1) ปั จ จั ย เฉพาะส่ ว นบุ ค คล อาทิ การศึ ก ษา อายุ สถานภาพสมรส เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการก าหนด
การตัดสินใจทางาน จานวนชั่วโมงทางาน และการทางานในระบบ
(2) ผู้ทางานที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่อยู่ร่วมกัน 3 วัย (รุ่น บิดามารดาหรือผู้สูงอายุ รุ่นวัยแรงงาน และรุ่น
เด็ก) มีอัตราการทางาน จานวนชั่วโมงทางาน และมีงานทาอยู่ในระบบ มากกว่าผู้อาศัยอยู่ในโครงสร้าง
ครอบครัวอื่นที่คล้ายคลึงกัน อาทิ ครอบครัวที่อยู่ร่วมกัน 2 วัย (รุ่นวัยแรงงาน และรุ่นเด็ก)
(3) ผู้ทางานที่อาศัยอยู่ในบ้านที่มีเด็กเล็กต้องแบกรับภาระในการเลี้ยงดูเด็ก และตัดสินใจทางานน้อยกว่า
หรือออกไปทางานนอกระบบ
(4) ผู้ทางานที่มีปัญหาสุขภาพหรือมีสมาชิกครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพ ตัดสินใจทางานน้อยลงหรือออกไป
ทางานนอกระบบ
การประมาณการด้วยสมการถดถอยแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม กล่าวคือ ตัวอย่างเต็ม (full sample)
ผู้ชาย ผู้หญิง และผู้หญิงที่อาศัยในพื้นที่เขตเมือง โดยสมการถดถอยประกอบด้วยตัวแปรตามทั้งหมด 2 ชุด ดังนี้
(1) สถานภาพการทางานในปีที่เก็บข้อมูล ได้แก่
1. การมีงานทา (ตัวแปรหุ่นที่เท่ากับ 1 หากปัจจุบันมีงานทา)
Employment
อายุของวัยแรงงาน
(Age)

รวมทัง้ หมด
(All)

แรงงานชาย
(Male)

แรงงานหญิง
(Female)

แรงงานหญิงในเขตเมือง
(Female Urban)

0.398***

0.429***

0.391***

0.454***

(-0.0178)

(-0.0355)

(-0.0211)

(-0.0359)

-0.00488***

-0.00527***

-0.00493***

-0.00586***

(-0.000231)

(-0.000463)

(-0.000275)

(-0.00047)

-0.536***

-1.079***

-0.297***

-0.146

(-0.0459)

(-0.0961)

(-0.0527)

(-0.0892)

0.440***

0.674***

0.233***

0.424***

(-0.0462)

(-0.0856)

(-0.0568)

(-0.0928)

อายุของวัยแรงงาน2
(Age squared)
ระดับปญั หาทางสุขภาพของวัยแรงงาน
(Health issue)
ตัวแปรหุน่ : วัยแรงงานจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
(Secondary education)
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ตัวแปรหุน่ : วัยแรงงานจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึน้ ไป
(Tertiary education)
ตัวแปรหุน่ : สถานะแต่งงาน
(Married)
จานวนเด็กเล็กในบ้าน (อายุน้อยกว่า 12 ปี )
(Number of child younger than 12 yr)
อายุของเด็กทีเ่ ล็กทีส่ ุดในบ้าน
(Age of youngest child)
ตัวแปรหุน่ : วัยแรงงานมีสุขภาพแย่กว่าปี ก่อน
(Worse health condition)
จานวนสมาชิกทีม่ ปี ญั หาสุขภาพภายในบ้าน
(Number of sick persons)
จานวนเด็กเล็กคนใหม่ในบ้าน
(Number of new child younger than 12 yr)
ตัวแปรหุน่ :
1 ครัวเรือนทีม่ สี มาชิกเพียงรุน่ เดียวและแต่งงานแล้ว
One generation, married

2 ครัวเรือนทีม่ สี มาชิกเพียงรุน่ เดียวและไม่แต่งงาน
One generation, single
3 ครัวเรือนทีม่ สี มาชิกสองรุน่
อาทิ วัยแรงงานทีแ่ ต่งงานแล้วและรุน่ ลูก
Two generations, married
4 ครัวเรือนทีม่ สี มาชิกสองรุน่
อาทิ วัยแรงงานทีไ่ ม่แต่งงานและรุน่ ลูก
Two generations, single
5 ครัวเรือนทีม่ สี มาชิกสามรุน่
อาทิ วัยแรงงาน รุน่ บิดามารดา และรุน่ ลูกของวัยแรงงาน
Three generations
6 ครัวเรือนทีม่ สี มาชิกสองรุน่ แต่ไม่มเี ด็กเล็กในบ้าน
อาทิ วัยแรงงานและบิดามารดา
Two generations, no kid

1.363***

1.577***

1.281***

1.623***

(-0.0914)

(-0.178)

(-0.107)

(-0.153)

0.486***

1.689***

0.0569

-0.159

(-0.0512)

(-0.117)

(-0.0616)

(-0.102)

-0.105**

-0.000995

-0.0971*

-0.0957

(-0.0368)

(-0.0847)

(-0.042)

(-0.0727)

0.000643

-0.02

0.0119*

0.000923

(-0.00445)

(-0.0103)

(-0.00506)

(-0.00881)

0.0119
(-0.0377)

0.0961
(-0.0809)

0.00554
(-0.0429)

-0.0499
(-0.0712)

0.0564*

0.0666

0.0304

0.0442

(-0.024)

(-0.0463)

(-0.0285)

(-0.0468)

-0.186***

-0.00498

-0.232***

-0.110*

(-0.0277)

(-0.06)

(-0.032)

(-0.0543)

0

0

0

0

(.)

(.)

(.)

(.)

-0.181

-0.0147

-0.194

-0.372*

(-0.1)

(-0.187)

(-0.121)

(-0.184)

-0.194*

-0.108

-0.219*

-0.439**

(-0.0781)

(-0.161)

(-0.0904)

(-0.15)

-0.167

-0.158

-0.106

-0.116

(-0.1)

(-0.192)

(-0.118)

(-0.197)

-0.262**

-0.192

-0.243*

-0.358*

(-0.0888)

(-0.181)

(-0.103)

(-0.173)

-0.318*
(-0.134)

-0.00682
(-0.269

-0.373*
(-0.157) )

-0.585*
(-0.252)
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7 ครัวเรือนทีม่ สี มาชิกรุน่ ทีไ่ ม่ตดิ กัน
อาทิ รุน่ ตายายและรุน่ หลาน
Skip generation (e.g., grandparents and grandchild)

-0.723***

-0.455

-0.718***

-0.820**

(-0.117)
(-0.252)
Observations
40608
19022
Marginal effects; random-effects panel probit estimation of 5-wave full sample

(-0.133)
21586

(-0.274)
8918

2. จานวนชั่วโมงทางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์
Working Hour
อายุของวัยแรงงาน
(Age)

รวมทัง้ หมด
(All)

แรงงานชาย
(Male)

แรงงานหญิง
(Female)

แรงงานหญิงในเขตเมือง
(Female Urban)

1.461***

1.029***

1.864***

2.285***

(-0.098)

(-0.126)

(-0.147)

(-0.232)

-0.0193***

-0.0140***

-0.0249***

-0.0304***

(-0.00127)

(-0.00162)

(-0.0019)

(-0.00303)

-1.568***

-1.163**

-1.328***

-1.344*

(-0.27)

(-0.379)

(-0.379)

(-0.619)

0.998***

0.608*

0.681

0.654

(-0.249)

(-0.303)

(-0.396)

(-0.609)

1.121*

1.026

1.09

0.218

(-0.482)

(-0.664)

(-0.688)

(-0.915)

1.973***

4.638***

-0.201

-0.985

(-0.29)

(-0.386)

(-0.427)

(-0.644)

-0.375

-0.197

-0.331

-0.328

(-0.202)

(-0.264)

(-0.3)

(-0.49)

0.0255

-0.0134

0.115**

0.0206

(-0.0252)

(-0.0339)

(-0.0367)

(-0.0615)

-0.500*
(-0.218)

-0.435
(-0.301)

-0.406
(-0.31)

0.0717
(-0.495)

0.102

-0.227

0.277

0.258

(-0.133)

(-0.17)

(-0.202)

(-0.308)

-0.665***
(-0.157)

-0.125
(-0.204)

-1.196***
(-0.234)

-0.608
(-0.378)

อายุของวัยแรงงาน2
(Age squared)
ระดับปญั หาทางสุขภาพของวัยแรงงาน
(Health issue)
ตัวแปรหุน่ : วัยแรงงานจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
(Secondary education)
ตัวแปรหุน่ : วัยแรงงานจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึน้ ไป
(Tertiary education)
ตัวแปรหุน่ : สถานะแต่งงาน
(Married)
จานวนเด็กเล็กในบ้าน (อายุน้อยกว่า 12 ปี )
(Number of child younger than 12 yr)
อายุของเด็กทีเ่ ล็กทีส่ ุดในบ้าน
(Age of youngest child)
ตัวแปรหุน่ : วัยแรงงานมีสุขภาพแย่กว่าปี ก่อน
(Worse health condition)
จานวนสมาชิกทีม่ ปี ญั หาสุขภาพภายในบ้าน
(Number of sick persons)
จานวนเด็กเล็กคนใหม่ในบ้าน
(Number of new child younger than 12 yr)
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ตัวแปรหุน่ :
1 One generation, married

0
(.)
-0.31

0
(.)
0.0299

0
(.)
-0.751

0
(.)
-2.444*

3 Two generations, married

(-0.54)
-1.550***

(-0.696)
-1.289**

(-0.805)
-1.958***

(-1.141)
-3.163***

4 Two generations, single

(-0.387)
-1.996***

(-0.498)
-1.617*

(-0.579)
-2.206**

(-0.901)
-2.942*

5 Three generations

(-0.533)
-1.970***

(-0.718)
-1.593**

(-0.77)
-2.234**

(-1.192)
-3.163**

6 Two generations, no kid

(-0.459)
-0.718

(-0.594)
-0.0983

(-0.682)
-1.178

(-1.072)
-3.642*

7 Skip generation (e.g., grandparents and grandchild)

(-0.714)
-3.349***

(-0.929)
-1.189

(-1.056)
-4.372***

(-1.6)
-3.705

(-0.693)
(-0.947)
Observations
39242
18643
Marginal effects; random-effects panel probit estimation of 5-wave full sample

(-0.987)
20599

(-1.951)
8354

2 One generation, single

3. การทางานในระบบ (ตัวแปรหุ่นที่เท่ากับ 1 หากปัจจุบันทางานอยู่ในระบบ)
Formal Employment
อายุของวัยแรงงาน
(Age)
อายุของวัยแรงงาน2
(Age squared)
ระดับปญั หาทางสุขภาพของวัยแรงงาน
(Health issue)
ตัวแปรหุน่ : วัยแรงงานจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
(Secondary education)
ตัวแปรหุน่ : วัยแรงงานจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึน้ ไป
(Tertiary education)
ตัวแปรหุน่ : สถานะแต่งงาน
(Married)
จานวนเด็กเล็กในบ้าน (อายุน้อยกว่า 12 ปี )
(Number of child younger than 12 yr)

รวมทัง้ หมด
(All)

แรงงานชาย
(Male)

แรงงานหญิง
(Female)

แรงงานหญิงในเขตเมือง
(Female Urban)

0.00229

0.0228

-0.0101

-0.0954*

(-0.0144)

(-0.0185)

(-0.0227)

(-0.0393)

-0.000318

-0.000429

-0.000463

0.000625

(-0.000186)

(-0.000239)

(-0.000296)

(-0.000512)

-0.0599

0.00633

-0.0772

-0.137

(-0.0377)

(-0.0529)

(-0.0547)

(-0.0959)

0.608***

0.610***

0.514***

0.510***

(-0.0353)

(-0.044)

(-0.0579)

(-0.0962)

1.808***

1.592***

1.927***

1.742***

(-0.0747)

(-0.105)

(-0.109)

(-0.158)

-0.07

0.116*

-0.314***

-0.225*

(-0.0415)

(-0.0565)

(-0.0623)

(-0.103)

-0.107***

-0.0924*

-0.104*

-0.116

38

อายุของเด็กทีเ่ ล็กทีส่ ุดในบ้าน
(Age of youngest child)
ตัวแปรหุน่ : วัยแรงงานมีสุขภาพแย่กว่าปี ก่อน
(Worse health condition)
จานวนสมาชิกทีม่ ปี ญั หาสุขภาพภายในบ้าน
(Number of sick persons)
จานวนเด็กเล็กคนใหม่ในบ้าน
(Number of new child younger than 12 yr)

(-0.0283)

(-0.0369)

(-0.0442)

(-0.0779)

-0.00975**

-0.0073

-0.00316

-0.0148

(-0.00365)

(-0.00482)

(-0.00565)

(-0.0101)

-0.0513
(-0.029)

-0.0574
(-0.0399)

-0.031
(-0.0427)

0.0105
(-0.0723)

-0.00765

-0.0332

0.0153

0.0274

(-0.0182)

(-0.0234)

(-0.0287)

(-0.0472)

0.0198

0.00931

0.0383

0.0288

(-0.0208)

(-0.027)

(-0.0327)

(-0.0558)

ตัวแปรหุน่ :
1 One generation, married

0

0

0

0

2 One generation, single

(.)
0.185*

(.)
0.267**

(.)
0.11

(.)
0.00956

3 Two generations, married

(-0.0772)
-0.140*

(-0.102)
-0.0203

(-0.119)
-0.303***

(-0.185)
-0.555***

4 Two generations, single

(-0.0551)
-0.0673

(-0.0714)
-0.152

(-0.0862)
0.0146

(-0.145)
-0.178

5 Three generations

(-0.0745)
-0.0748

(-0.102)
0.016

(-0.111)
-0.181

(-0.19)
-0.377*

6 Two generations, no kid

(-0.0657)
-0.109

(-0.0854)
-0.153

(-0.103)
-0.0458

(-0.175)
-0.333

7 Skip generation (e.g., grandparents and grandchild)

(-0.101)
-0.298**

(-0.134)
-0.195

(-0.155)
-0.350*

(-0.26)
-0.645*

(-0.102)
(-0.134)
Observations
36661
18071
Marginal effects; random-effects panel probit estimation of 5-wave full sample

(-0.158)
18590

(-0.322)
7452
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(2) การเปลี่ยนผ่านสถานภาพการทางานในปีปัจจุบันเทียบกับการสารวจรอบที่แล้ว ได้แก่
1. การเลิ ก ท างาน (ตั ว แปรหุ่ น ที่ เ ท่ า กั บ 1 คื อ ไม่ ไ ด้ ท างานในปี ที่ ส ารวจ แต่ ไ ด้ ท างานในช่ ว ง
การสารวจรอบก่อนหน้า)
2. การเปลี่ยนแปลงจานวนชั่วโมงทางาน (จานวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อสัปดาห์ เทียบระหว่างปีที่สารวจ
และหนึ่งปีก่อนรอบการสารวจ)
3.การเคลื่อนย้ายเป็นแรงงานนอกระบบ (ตัวแปรหุ่นที่เท่ากับ 1 คือ ทางานนอกระบบในปีที่สารวจ
แต่ได้ทางานในระบบในช่วงการสารวจรอบก่อนหน้า)
Exit

Health issue
i.Worse health condition
Number of sick persons
i.1 One gen, married
i.2 One gen, single
i.3 Two gen, married
i.4 Two gen, single
i.5 Three gen
i.6 Two gen, no kid
i.7 Skip gen
Observations

All
0.241***
(-0.0325)
0.169***
(-0.0303)
-0.0520**
(-0.018)
0
(.)
0.00475
(-0.0715)
0.081
(-0.0527)
0.183**
(-0.0678)
0.189**
(-0.0598)
0.112
(-0.0944)
0.395***
(-0.0776)
40,608

Change in Hour
Male
0.317***
(-0.0641)
0.215***
(-0.0605)
-0.0402
(-0.0343)
0
(.)
0.082
(-0.135)
0.11
(-0.114)
0.204
(-0.136)
0.232
(-0.128)
0.218
(-0.182)
0.550***
(-0.159)
19,022

Female
0.168***
(-0.0388)
0.132***
(-0.0361)
-0.0465*
(-0.0222)
0
(.)
-0.0604
(-0.09)
0.0888
(-0.0624)
0.138
(-0.0817)
0.161*
(-0.0708)
0.0497
(-0.115)
0.302**
(-0.092)
21,586

Female
Urban
0.0696
(-0.0639)
0.151**
(-0.058)
-0.0347
(-0.0338)
0
(.)
0.0601
(-0.125)
0.178
(-0.0961)
0.258*
(-0.124)
0.220*
(-0.11)
0.221
(-0.163)
0.229
(-0.187)
8,918

All
-0.525
(-0.295)
-0.869**
(-0.264)
0.0151
(-0.145)
0
(.)
-0.192
(-0.557)
-0.178
(-0.398)
-0.914
(-0.55)
-1.053*
(-0.469)
-1.156
(-0.735)
-0.812
(-0.732)
39,242

Male
0.0638
(-0.422)
-1.511***
(-0.366)
0.0584
(-0.188)
0
(.)
-0.238
(-0.738)
-0.145
(-0.523)
-1.1
(-0.759)
-1
(-0.622)
-0.347
(-0.984)
-1.548
(-1.022)
18,643

Switch to informal
Female
-0.929*
(-0.414)
-0.443
(-0.378)
-0.0221
(-0.22)
0
(.)
-0.179
(-0.825)
-0.187
(-0.594)
-0.88
(-0.794)
-1.108
(-0.696)
-1.848
(-1.079)
-0.315
(-1.039)
20,599

Female
Urban
-0.41
(-0.665)
0.0678
(-0.599)
0.0258
(-0.327)
0
(.)
-0.495
(-1.127)
-0.704
(-0.882)
-1.478
(-1.173)
-1.541
(-1.049)
-2.871
(-1.546)
-0.843
(-2.033)
8,354

All
Male
Female
-0.0698* -0.0551 -0.0122
(-0.0282) (-0.0413) (-0.0397)
0.0831*** 0.114** 0.0728*
(-0.0246) (-0.035) (-0.0355)
0.0044
-0.0146 0.00903
(-0.0139) (-0.0187) (-0.0212)
0
0
0
(.)
(.)
(.)
-0.140*
-0.0734 -0.210*
(-0.0561) (-0.0769) (-0.0831)
-0.0378
-0.0163 -0.0818
(-0.0381) (-0.0519) (-0.057)
-0.0719
-0.0451 -0.0716
(-0.0532) (-0.077) (-0.0753)
0.000263 -0.000685 0.0322
(-0.0448) (-0.0616) (-0.0667)
-0.02
-0.0984 0.0757
(-0.0706) (-0.102) (-0.0992)
-0.099
0.00323 -0.147
(-0.071) (-0.0986) (-0.106)
39,242
18,643
20,599
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Female
Urban
-0.0465
(-0.0681)
0.0473
(-0.0599)
0.0147
(-0.0332)
0
(.)
-0.296*
(-0.121)
-0.0731
(-0.0876)
-0.157
(-0.12)
0.00448
(-0.104)
-0.0147
(-0.152)
-0.128
(-0.21)
8,354
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การชาระเงินของภาคประชาชน มีประสบการณ์ทางานด้านเศรษฐกิจมหภาคและการประมาณ
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ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทด้ า นเศรษฐศาสตร์ จาก University of Essex
สหราชอาณาจักร ปัจจุบันดารงตาแหน่งผู้ช่วยผู้อานวยการ สังกัดส่วนวิเคราะห์สนเทศธุรกิจ
และครัวเรือน สายนโยบายการเงิน โดยวิเคราะห์และติดตามภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคและ
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