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บทคัดยอ
แรงงานผูส งู อายุไทยสวนใหญยงั คงทํางานเต็มเวลาและทํางานอยูม ากทีส่ ดุ ในภาคการขายสงและขายปลีก ซอมแซมยานยนต
รถจักรยานยนต ของใชสว นบุคคลและของใชในครัวเรือน ภาคโรงแรมและภัตตาคาร และภาคการผลิต งานศึกษานีว้ เิ คราะห
โอกาสและความสามารถในการทํางานของผูส งู อายุโดยการพิจารณาโครงรางผลตอบแทนตามอายุของแรงงานในสามภาคเศรษฐกิจ
ดังกลาว โครงรางผลตอบแทนตามอายุของแรงงานมีลกั ษณะทีแ่ ตกตางกันไปในแตละอาชีพและภาคเศรษฐกิจ การเปลีย่ นแปลง
ของผลตอบแทนตามอายุของแรงงานเหลานัน้ อธิบายไดจากผลของความสามารถในการสะสมทุนมนุษย และความเร็วของความ
เสือ่ มถอยในสมรรถนะทางกายของแรงงาน นอกจากนี้ ยังมีขอ สังเกตเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ดิ า นเพศและอายุของแรงงานซึง่ อาจมี
ผลตอการเปลีย่ นแปลงของผลตอบแทนตามอายุของแรงงานในบางอาชีพและภาคเศรษฐกิจดวย ดังนัน้ การดําเนินมาตรการอยาง
มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการทํางานของผูสูงอายุจึงตองคํานึงถึงทั้งโอกาสและคาตอบแทนที่ผสู ูงอายุจะไดรับในการทํางาน
ตอไปในแตละอาชีพและภาคเศรษฐกิจ
คําสําคัญ: ผูสูงอายุ การทํางาน ผลตอบแทน อาชีพ
Abstract
Most Thai elderly labors still work full time and are most active in the wholesale and retail trade and
repair of motor vehicles, motorcycles, personal and household goods sector, the hotels and restaurants
sector, and the manufacturing sector. This study analyzes the opportunities and capabilities of the elderly
work by using the age-earnings profile of labors in these three sectors. The shapes of age-earnings profile
of labors look differently as related to each occupation and economic sector. The changes of earnings over
the life of workers can be explained by the ability to accumulate human capital, and the quick deteriorating
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physical capabilities of workers. Moreover, the discrimination on gender and age of workers might influence
the shapes of age-earnings profile of labors in certain occupations and economic sectors. Hence, to support
the elderly workings, the effective measures must be taken into account regarding both the opportunities and
the compensation that the elderly labors would get to continue working in each occupation and economic
sector.
Keywords: Elderly, Work, Earnings, Occupation
บทนํา

จากการสํารวจประชากรสูงอายุในป พ.ศ. 2550 และ
พ.ศ. 2554 พบวา เกือบครึง่ หนึง่ ของผูส งู อายุไทย (ประชาชน
ที่มีอายุ 60 ปข้ึนไป) ในปจจุบันนี้ยังคงสามารถพึ่งพิงบุตร
หลาน แตยงั มีผสู งู อายุอกี รอยละ 35 ทีม่ รี ายไดหลักมาจากการ
ทํางาน (Foundation of Thai Gerontology Research and
Development Institute, 2013) การทีผ่ สู งู อายุยงั คงทํางาน
อยูตอในตลาดแรงงานนั้นเพราะคิดวาตนยังคงมีความรูความ
สามารถเพียงพอ ไมตอ งการเปนภาระแกบตุ รหลาน (สมรักษ
รักษาทรัพย, ถวิล นิลใบ, และ นงนุช อินทรวิเศษ, 2551) หรือ
บางรายประสบความยากลําบากมีรายไดคอ นขางไมเพียงพอจึง
ตองการทีจ่ ะหางานทําเพือ่ เลีย้ งชีพ (นงนุช สุนทรชวกานต และ
สายพิณ ชินตระกูลชัย, 2552) แมปจ จุบนั ภาครัฐไดพยายามให
ความชวยเหลือผูส งู อายุทย่ี ากจนในรูปของสวัสดิการดานตางๆ
เชน การจายเบี้ยยังชีพ เปนตน แตก็ยังไมสามารถชวยเหลือ
ผูส งู อายุทย่ี ากจนทีม่ จี าํ นวนมากเหลานีไ้ ดอยางเพียงพอ และยิง่
ในอนาคตเมือ่ โครงสรางประชากรเปลีย่ นแปลงมากกวานี้ การ
ที่รัฐจะสามารถชวยเหลือผูสูงอายุท่ียากจนไดก็จะยากยิ่งขึ้น
ดังนัน้ หากผูส งู อายุสามารถพึง่ ตนเองไดมงี านทําตอไป ก็จะ
ชวยใหผสู งู อายุมโี อกาสเพิม่ ชวงเวลาการสะสมเงินออมสําหรับ
ใชในบั้นปลายชีวิต และผูสูงอายุท่ยี ากจนไมมีบุตรหลานเปน
ที่พ่ึงก็จะสามารถมีรายไดดํารงชีพอยูไดในวัยชราไดอยางมี
ศักดิ์ศรี บทความนี้จึงมีเปาหมายที่จะศึกษาการทํางานของ
ผูสูงอายุในภาคเศรษฐกิจตางๆ ทั้งนี้พบวา นอกเหนือจาก
ภาคการเกษตรและประมงแลว ยังมีผูสูงอายุจํานวนมาก
ทํางานอยูในภาคการขายสงและขายปลีก ซอมแซมยานยนต
รถจักรยานยนต ของใชสว นบุคคลและของใชในครัวเรือน (ตอไปนี้
จะเรียกเพียงภาคการขายสง-ขายปลีกฯ) รองลงมาคือในภาค
โรงแรมและภัตตาคาร และภาคการผลิต งานศึกษานีว้ เิ คราะห
โอกาสและความสามารถในการทํางานของผูสูงอายุโดยการ
พิจารณาจากโครงรางผลตอบแทนตามอายุของแรงงานที่
ประกอบอาชีพตางๆ ในสามภาคเศรษฐกิจดังกลาว และพบวามี
ลักษณะทีแ่ ตกตางกันไปซึง่ อธิบายไดจากผลของความสามารถ

ในการสะสมทุนมนุษยและความเสื่อมถอยของสภาพรางกาย
ของแรงงานทีต่ า งกัน เชน ความสามารถในการสะสมทุนมนุษย
ของแรงงานอาชีพผูจ ดั การและอาชีพชางฝมอื หัตถกรรม หรือ
สมรรถนะทีล่ ดลงอยางรวดเร็วของแรงงานอาชีพพืน้ ฐานทีต่ อ ง
ใชแรงกาย เปนตน นอกจากนี้ ยังมีขอ สังเกตเกีย่ วกับการเลือก
ปฏิบัติดานเพศและอายุในอาชีพพนักงานบริการดวย ดังนั้น
เพือ่ ชวยใหผสู งู อายุทาํ งานอยูต อ ไปได จึงควรเลือกใชมาตรการ
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาทัง้ ความเปนไปได
ในการสรางโอกาสการทํางานของผูสูงอายุ และคาตอบแทน
ที่แรงงานผูสูงอายุไดรับซึ่งแตกตางกันไปตามอาชีพและภาค
เศรษฐกิจ
แนวคิดเรือ่ งผลตอบแทนและอุปทานแรงงานในวงจรชีวติ
Mincer (1974) เปนคนแรกทีส่ รางรูปแบบการวิจยั เชิง
ประจักษของผลตอบแทนตลอดชีวติ การทํางานของแรงงาน ซึง่
เปนทีร่ จู กั กันทัว่ ไปในชือ่ วา Mincer earning function โดยใช
ขอมูลตัวอยางของคนผิวขาวในสหรัฐอเมริกาจํานวน 31,593
คนในป ค.ศ. 1959 เพือ่ ประมาณอัตราผลตอบแทนจากการ
ทํางาน ผลการศึกษาประการหนึ่งที่พบคือ ประสบการณใน
การทํางานและการศึกษาในโรงเรียนมีผลทางบวกตอรายได
ของคนแตเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง เนื่องจากการลงทุนในทุน
มนุษยท่ีเกิดจากการสะสมประสบการณในการทํางานเปน
สิง่ สําคัญทีท่ าํ ใหทาํ งานอยางมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ เมือ่ บุคคล
มีอายุมากขึน้ จะเหลือเวลาทํางานนอยลงและเวลาทีแ่ รงงานที่
อายุมากจะสรางรายไดสน้ั ลง โอกาสทีน่ ายจางจะไดประโยชน
จากการลงทุนการอบรมใหแกแรงงานสูงอายุจึงมีนอย ดังนั้น
การสรางทุนมนุษยของแรงงานที่อายุมากยิ่งมีนอยลง นั่นคือ
เมื่อแรงงานมีอายุมากขึ้น การสะสมทุนมนุษยจึงเพิ่มขึ้นดวย
อัตราทีน่ อ ยลง (decreasing rate) ลักษณะเสนความสัมพันธ
ระหวางอัตราผลตอบแทนและประสบการณของแรงงานใน
ชวงประมาณ 10 ปแรก แสดงถึงผลตอบแทนแรงงานที่เพิ่ม
ขึ้นอยางรวดเร็วจึงมีลักษณะสูงชัน จากนั้นเมื่อแรงงานมีอายุ
มากขึ้น ผลตอบแทนจึงเพิ่มในอัตราที่ลดลงตลอดชวงชีวิต
ปที่ 36 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2559
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การทํางาน (rate of wage growth decline overtime)
ดังนัน้ เสนแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนและอายุของ
แรงงานหรือทีเ่ รียกวาโครงรางผลตอบแทนตามอายุของแรงงาน
(age-earnings profile) จึงมักมีลกั ษณะเปนเสนโคงเขาหาอายุ
ของแรงงานนัน่ เอง (Mincer, 1958; Mincer, 1974) นอกจากนัน้
Psacharopolous (1985) ยังพบลักษณะความสัมพันธระหวาง
อายุและรายไดรายปของประเทศทีพ่ ฒ
ั นาเหมือนกับทีพ่ บโดย
Mincer (1974) และไดอธิบายดวยวา เสนรายไดนม้ี ลี กั ษณะ
โคงเขาสูแ กนอายุ (concave) โดยในชวงแรกหลังจบการศึกษา
รายไดจะเพิ่มขึ้นเร็วและเริ่มชาลง และจะถึงจุดสูงสุดในชวง
อายุระหวาง 50-60 ป จากนัน้ จะคอยๆ ลดลง Ben-Porath
(1967), Heckman (1976), และ Weiss (1986) ก็ไดสนับสนุน
การอธิบายของทฤษฎีการลงทุนในทุนมนุษยตอ ความสัมพันธ
ระหวางรายไดและอายุตลอดชวงชีวิตของการทํางานของ
แรงงาน (Polachek, 2007)
ในการเลือกตัดสินใจทํางานและบริโภคในเวลาตางๆ
ตลอดชวงชีวิต แรงงานสามารถแลกการพักผอนในปจจุบัน
ดวยการทํางานหนักและเก็บออมไวเพือ่ ทีจ่ ะสามารถบริโภคได
มากขึน้ ในอนาคต การเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของอัตราผลตอบแทน
จากการทํางานในวงจรชีวิตของแรงงานนั้น (evolutionary
หรื อ transitory wage change) ไม ไ ด ก ระทบถึ ง การ
เปลีย่ นแปลงของรายไดทง้ั ชีวติ เพราะในการตัดสินใจทํางานนัน้
บุคคลมักคิดคํานวณรายไดท้ังชีวิตของตนเอง และสามารถ
ทดแทนการพักผอนขามเวลาไดตามการเปลีย่ นแปลงของอัตรา
คาจางในเวลาตางๆ โดยทดแทนการพักผอนในเวลาทีม่ อี ตั รา
คาจางสูงดวยการทํางานมากขึ้น แลวจึงเพิ่มการพักผอนใน
อนาคตทีต่ น ทุนในการพักผอนลดลง
ทฤษฎีท่ีทํานายการจัดสรรเวลาของคนในวงจรชีวิตที่
เรียกวา intertemporal substitution hypothesis นี้ อธิบาย
อุปทานแรงงานในวงจรชีวติ ของบุคคลทีโ่ ดยทัว่ ไปลักษณะของ
เสนผลตอบแทนตามอายุมีลักษณะโคงเขาหาอายุ กลาวคือ
เมือ่ บุคคลมีอายุนอ ยจะมีรายไดตาํ เนือ่ งจากไดรบั อัตราคาจาง
ซึง่ ก็เปนตนทุนคาเสียโอกาสของการพักผอนตาํ ดังนัน้ ในชวง
อายุนอยๆ บุคคลจึงมักไมทมุ เทเวลากับการทํางาน แตมักใช
ไปกับการเรียนหนังสือ แตเมื่อแรงงานอยูในชวงสูงอายุจะได
รับอัตราผลตอบแทนจากการทํางานลดลงและตนทุนคาเสีย
โอกาสของการพักผอนนีม้ คี า ตาํ ลง ในชวงอายุมากๆ บุคคลจึง
มักทํางานนอยลงหรือเลิกทํางานหรือเกษียณอายุ ทัง้ นี้ ในชวง
อายุประมาณ 20-30 ป อัตราคาจางหรือรายไดของแรงงานจะ
สูงขึ้นตามอายุอยางรวดเร็วและแรงงานจะตอบสนองตอการ
เพิม่ ขึน้ ของอัตราคาจาง ในชวงกลางของชีวติ เชน ชวง 30-40 ป
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จึงเปนชวงทีแ่ รงงานมีวฒ
ุ ภิ าวะและสามารถสะสมประสบการณ
จึงไดรับอัตราผลตอบแทนจากการทํางานสูงที่สุดในชวงชีวิต
การทํางาน การทีต่ น ทุนคาเสียโอกาสของการพักผอนมีคา สูงขึน้
และสูงสุดนี้ ชวงกลางของชีวิตจึงเปนชวงที่บุคคลใชเวลาไป
กับการทํางานมากจนเรียกไดวา เปนชวงอายุหลักในการทํางาน
(prime-age working year) เนือ่ งจากเปนการคุม คาสําหรับ
แรงงานทีจ่ ะทํางานมากในชวงกลางของชีวติ และนํารายไดจาก
การทํางานไปลงทุนเพื่อนํามาซื้อสินคาบริโภคและพักผอน
มากขึน้ ในชวงอายุใกลเกษียณ ซึง่ เปนเวลาทีไ่ ดรบั อัตราคาจางตาํ
และการพักผอนก็ไมมตี น ทุนทีส่ งู โดยจะคุม คากวาการทํางาน
มากตอนสูงอายุซง่ึ ไดรบั อัตราคาจางทีต่ าํ หรือการพักมากๆ ใน
ชวงกลางของชีวติ ซึง่ เปนเวลาทีไ่ ดรบั อัตราคาจางสูง
ดังนัน้ แมเสนอุปทานในวงจรชีวติ ของแรงงาน (labor
supply over the life cycle) จะมีลกั ษณะเดียวกับเสนโครงราง
ผลตอบแทนตามอายุ ข องแรงงาน แต เ ส น การทํ า งานจะ
ไมโคงสูงเหมือนเสนผลตอบแทนแตจะคอนขางแบนกวา คือ
ในชวงวัย 35-50 ป การทํางานอาจไมตอบสนองตอคาจางที่
เพิ่มสูงขึ้นมากนัก เพราะชวงอายุดังกลาวเปนชวงที่บุคคล
ทํางานเต็มทีอ่ ยูแ ลว (Borjas, 2013) ในการนี้ มีงานเชิงประจักษ
จํ า นวนมากพยายามวั ด การตอบสนองของการทํ า งานต อ
อัตราคาจาง ตัวอยางเชน งานเชิงประจักษท่ีแพรหลายของ
MaCurdy (1981), Altonji (1986), และ Card (1994) เปนตน
ที่พบการตอบสนองในทางบวกเพียงเล็กนอยของการทํางาน
ของแรงงานตอการเปลี่ยนแปลงอัตราคาจาง อยางไรก็ตาม
งานของ Imai และ Keane (2004) และ Fehr และ Goette
(2007) กลับพบการตอบสนองที่มากและเปนไปในทิศทาง
เดียวกันของการทํางานของแรงงานตอการเปลีย่ นแปลงอัตรา
คาจาง อีกทัง้ Imai และ Keane (2004) ยังพบรูปรางของ
เสนผลตอบแทนตามอายุมลี กั ษณะโคงในขณะทีเ่ สนการทํางาน
ตามอายุมีลักษณะโคงนอยกวาเสนผลตอบแทนตามอายุมาก
การทํางานของผูส งู อายุไทยในตลาดแรงงาน
ตัง้ แตป พ.ศ. 2546-2556 มีประชากรอายุตง้ั แต 60 ป
ขึน้ ไปเกินกวารอยละ 35 ทีย่ งั อยูใ นกําลังแรงงานและทํางาน
(ตารางที่ 1) อยางไรก็ตาม อาจมีผูสูงอายุท่ีตองการทํางาน
แตไมเขาสูกําลังแรงงาน เพราะตระหนักวาโอกาสที่แรงงาน
ผูสูงอายุจะไดงานที่เหมาะสมทํานั้นยากหรือไดผลตอบแทน
ตาํ เมือ่ พิจารณาจํานวนชัว่ โมงการทํางานของแรงงานในหนึง่
สัปดาห พบวาผูส งู อายุยงั คงทํางานหนักไมตา งจากคนวัยหนุม
สาวทัว่ ไปนัก คือโดยเฉลีย่ ผูส งู อายุทม่ี อี ายุ 60-64 ป ทํางาน
สัปดาหละ 44 ชัว่ โมงขึน้ ไป (ภาพที่ 1) ในขณะทีแ่ รงงานอายุ

25-45 ป ทํางานโดยเฉลีย่ 47 ชัว่ โมงตอสัปดาห ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจาก ทํางานอยูน น้ั โดยเฉลีย่ แลวเปนผูส งู อายุทท่ี าํ งานเต็มเวลาอยูใ น
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ฉบับ พ.ศ. 2541 (แกไข ตลาดแรงงาน อีกทัง้ ประมาณรอยละ 90 ของแรงงานผูส งู อายุ
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551) มาตรา 23 ที่กําหนดใหการ เหลานัน้ มีการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษาหรือตาํ กวา (ภาพ
ทํางานปกติทไ่ี มใชงานทีอ่ าจเปนอันตรายตอสุขภาพและความ ที่ 2) และจากการสํารวจผูส งู อายุไทยในป พ.ศ. 2554 พบวา
ปลอดภัยของลูกจางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ลูกจาง ประมาณรอยละ 35 ของผูส งู อายุมแี หลงรายไดหลักจากการ
ทํางานไดไมเกิน 8 ชัว่ โมงตอวันหรือไมเกิน 48 ชัว่ โมงตอสัปดาห ทํางาน (Foundation of Thai Gerontology Research and
ทําใหหลายหนวยงานกําหนดใหลกู จางทีไ่ ดรบั การจางงานเต็ม Development Institute, 2013) ทําใหสรุปไดวา ผูส งู อายุ
เวลาตองทํางาน 48 ชัว่ โมงในสัปดาห (นงนุช สุนทรชวกานต สวนใหญท่ยี ังคงทํางานอยูในประเทศไทยนั้นเปนกลุมที่มีการ
และ พิสทุ ธิ์ กุลธนวิทย, 2556) ดังนัน้ จึงนับวาผูส งู อายุทย่ี งั คง ศึกษาตาํ มาก และยังคงตองทํางานเต็มเวลาเพือ่ เลีย้ งชีพ
ตารางที่ 1 อัตราการเขารวมกําลังแรงงาน และอัตราการมีงานทําของประชากรไทยอายุ 60 ปขนึ้ ไป
ป พ.ศ.
อัตราการเขารวมในกําลังแรงงาน (รอยละ)
อัตราการมีงานทํา (รอยละ)
2546
35.73
35.21
2547
36.78
36.37
2548
37.56
37.16
2549
36.54
36.18
2550
37.70
37.37
2551
37.59
37.28
2552
38.50
38.19
2553
38.04
37.64
2554
37.45
37.08
2555
38.46
38.06
2556
37.92
37.54
หมายเหตุ: เปนการคํานวณคาเฉลี่ยในแตละป
ที่มา: คํานวณโดยผูวิจัยจากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2556ก)
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หมายเหตุ: คาทีค่ าํ นวณเปนเฉลีย่ โดยใชขอ มูลรายไตรมาสตัง้ แตไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2552- ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2556
ภาพที่ 1 จํานวนชัว่ โมงการทํางานของแรงงานไทยโดยเฉลีย่ พ.ศ. 2552-2556
ทีม่ า: คํานวณโดยผูว จิ ยั จากขอมูลของสํานักงานสถิตแิ หงชาติ (2556ข)
ปที่ 36 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2559
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หมายเหตุ: คาทีค่ าํ นวณเปนเฉลีย่ โดยใชขอมูลรายไตรมาสตัง้ แตไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2552-ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2556
ภาพที่ 2 รอยละของระดับการศึกษาของแรงงานผูส งู อายุไทยโดยเฉลีย่ พ.ศ. 2552–2556
ทีม่ า: คํานวณโดยผูว จิ ยั จากขอมูลของสํานักงานสถิตแิ หงชาติ (2556ข)
สําหรับการพิจารณาการทํางานของแรงงานผูสูงอายุ
ในตารางที่ 2 ซึ่งแสดงสัดสวนแรงงานในภาคเศรษฐกิจตางๆ
โดยเฉลีย่ ในชวงป พ.ศ. 2552-2556 โดยแยกเปนกลุม อายุของ
แรงงานพบวา นอกจากภาคเกษตรฯ แลว โดยเฉลีย่ ผูส งู อายุ
เกือบทุกกลุมทํางานกระจุกตัวในภาคการคาและบริการสูง
ที่สุด คือประมาณรอยละ 12.3 ของแรงงานผูสูงอายุทํางาน
ในภาคการคาและบริการ กลาวคือ ประมาณรอยละ 8.4 และ
3.1 ของแรงงานผูส งู อายุทาํ งานในภาคการขายสง-ขายปลีกฯ
และภาคโรงแรมและภัตตาคารซึ่งเปนภาคที่ใชแรงงานเขมขน
ตามลําดับ นอกจากนี้ ผูส งู อายุโดยเฉลีย่ รอยละ 3.5 ทํางาน
ในภาคการผลิ ต ซึ่ ง เป น สั ด ส ว นที่ ใ กล เ คี ย งกั บ สั ด ส ว นของ
ผูส งู อายุทท่ี าํ งานในภาคโรงแรมและภัตตาคาร และเมือ่ พิจารณา
การทํางานของผูส งู อายุทม่ี อี ายุ 60-64 ปแลว พบวา ในชวง
5 ปดงั กลาวมีผสู งู อายุทาํ งานในภาคการขายสง-ขายปลีกฯ ภาค
โรงแรมและภัตตาคารและภาคการผลิตโดยเฉลีย่ รอยละ 11.3
รอยละ 4.8 และรอยละ 4.6 ตามลําดับ สวนภาคเศรษฐกิจ
อืน่ ๆ นัน้ มีผสู งู อายุทม่ี อี ายุ 60-64 ปยงั คงทํางานอยูบ า ง เชน
ภาคการกอสรางและภาคการขนสง สถานทีเ่ ก็บสินคา และการ
คมนาคม อยางไรก็ตาม มีการกระจายของผูส งู อายุไปทํางานใน
ภาคเศรษฐกิจประเภทนีไ้ มถงึ รอยละ 3 ของแรงงานแตละกลุม
จึงกลาวไดวา ผูส งู อายุทย่ี งั ทํางานอยูน อกภาคเกษตรนัน้ ทํางาน
ในภาคการขายสง-ขายปลีกฯ สูงทีส่ ดุ รองลงไปคือภาคโรงแรม
และภัตตาคาร และภาคการผลิต
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แมพบวาผูสูงอายุยังคงทํางานในภาคเกษตรสูงที่สุด
แตเนื่องจากภาคเกษตรนั้นเปนภาคเศรษฐกิจที่แรงงานยังคง
ทํางานตอไปไดแมอายุมากกวา 60 ป แตในภาคเศรษฐกิจ
อืน่ นัน้ แมมคี วามตองการทํางานตอไปเมือ่ สูงอายุ แตกต็ อ งถูก
เลิกจางหรือเกษียณอายุ ในการนี้ การศึกษาการทํางานของ
แรงงานในภาคเศรษฐกิจทีย่ งั มีผสู งู อายุทาํ งานอยูม าก จะชวยให
สามารถสรางขอเสนอแนะเชิงนโยบายทีจ่ ะสนับสนุนการทํางาน
ตอของลูกจางสูงอายุในสถานประกอบการ ดังนัน้ งานศึกษานี้
จึงมุง ศึกษาการทํางานและผลตอบแทนของแรงงานอาชีพตางๆ
ในภาคการขายสง-ขายปลีกฯ ภาคโรงแรมและภัตตาคาร และ
ภาคการผลิตซึง่ เปนภาคเศรษฐกิจทีม่ คี วามเปนไปไดสงู ในการ
รองรับการจางงานผูส งู อายุ

ปที่ 36 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2559
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23
14.5
13.6
7.7
7
1.5
1.4
1.2
1
2.5
2.3
1
0.7
5.6
5.2
4
6.2
2
1.7
1.4
1.1
0.7
0.7
0
0
11.3
15.4
100
100
55-59
32.1
1.1
0.1
5.8
0.4
3.7
20.6
12.6
6.2
1
0.8
1.8
0.4
3.9
5.2
1.1
0.9
0.6
0
22.3
100

60+
20.6
0.6
0.0
3.5
0.0
1.1
12.3
8.4
3.1
0.5
0.4
0.7
0.1
0.4
0.3
0.2
0.5
0.3
0.0
59.3
100

60-64
29.8
1
0
4.6
0.1
2.1
17.4
11.3
4.8
0.7
0.7
1.2
0.1
0.8
0.6
0.3
0.7
0.4
0
40.9
100

(øšĂ÷úą)
65-69
23.4
0.7
0
3.7
0
1.1
13.5
9.3
3.2
0.5
0.5
0.7
0.1
0.4
0.2
0.2
0.5
0.3
0
55.2
100

êĆĚÜĒêŠ 70 ðŘ×ċĚîĕð
8.7
0.3
0
2.2
0
0.2
6
4.4
1.2
0.2
0.2
0.2
0
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0
81.9
100

เมือ่ พิจารณาอาชีพของแรงงานผูส งู อายุในภาคเศรษฐกิจ
ทั้งสามนี้ในภาพที่ 3-5 พบวา ในภาคการขายสง-ขายปลีกฯ
โดยเฉลีย่ ในในชวงป พ.ศ. 2552-2556 ทุกกลุม อายุมสี ดั สวน
แรงงานประกอบอาชีพพนักงานบริการและพนักงานในรานคา
และตลาด (ตอไปจะเรียก พนักงานบริการ) มากทีส่ ดุ สําหรับ
แรงงานผูส งู อายุในภาคเศรษฐกิจนีพ้ บวาประมาณรอยละ 84
ของแรงงานผูส งู อายุประกอบอาชีพพนักงานบริการ ประมาณ
รอยละ 8 ประกอบอาชีพพืน้ ฐานทีต่ อ งใชแรงกาย อีกประมาณ
รอยละ 3.2 และรอยละ 3.1 ประกอบอาชีพผูจ ดั การและผูป ฏิบตั ิ
งานดานความสามารถทางฝมอื ตามลําดับ (ภาพที่ 3) สําหรับ
ในภาคโรงแรมและภัตตาคารนั้น พบวาประมาณรอยละ 87
รอยละ 7.5 และ รอยละ 3.4 ของแรงงานผูสูงอายุประกอบ

อาชีพพนักงานบริการ อาชีพพืน้ ฐาน และอาชีพผูจ ดั การ ตาม
ลําดับ สวนอาชีพอืน่ นัน้ มีสดั สวนของแรงงานผูส งู อายุไมถงึ
รอยละ 1 (ภาพที่ 4) นอกจากนัน้ สําหรับผูส งู อายุทท่ี าํ งานใน
ภาคการผลิตนัน้ พบวาโดยเฉลีย่ ประมาณรอยละ 77 ประกอบ
อาชีพเปนผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือทางฝมือ
มากทีส่ ดุ และประมาณรอยละ 8 และรอยละ 6 ประกอบอาชีพ
พื้นฐานและเปนผูปฏิบัติการโรงงานเครื่องจักร ตามลําดับ
สวนผูสูงอายุท่ีประกอบอาชีพผูจัดการในภาคการผลิตนั้น
มีเพียงประมาณรอยละ 3.3 (ภาพที่ 5) ตารางที่ 4 เสนอ
อาชีพทีม่ สี ดั สวนของแรงงานผูส งู อายุสงู ทีส่ ดุ สามอันดับแรก
ในภาคเศรษฐกิจทัง้ สามประเภททีย่ งั คงมีผสู งู อายุทาํ งานอยู
มากทีส่ ดุ ในตลาดแรงงานไทย
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ตารางที่ 3 อาชีพทีม่ ผี สู งู อายุทาํ งานมากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก
ภาคการขายสง-ขายปลีกฯ รอยละ ภาคโรงแรมและภัตตาคาร
1. พนักงานบริการ
84.3 1. พนักงานบริการ
2. อาชีพพืน้ ฐาน

8.1

2. อาชีพพืน้ ฐาน

รอยละ
87.3
7.5

ภาคการผลิต
1. ผูป ฏิบตั งิ านดาน
ความสามารถทางฝมอื
2. ผูป ฏิบตั กิ ารโรงงาน
และเครือ่ งจักร
3. อาชีพขัน้ พืน้ ฐาน

รอยละ
77.4
6.1

3. ผูจ ดั การ
3.2
3. ผูจ ดั การ
3.4
8
4. ผูป ฏิบตั งิ านดาน
3.1
ความสามารถทางฝมอื
หมายเหตุ: คารอยละเปนคาเฉลีย่ ทีค่ าํ นวณโดยใชขอ มูลรายไตรมาสตัง้ แตไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2552-ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2556
ทีม่ า: คํานวณโดยผูว จิ ยั จากขอมูลของสํานักงานสถิตแิ หงชาติ (2556ข)
โครงรางผลตอบแทนการทํางานของผูส งู อายุไทย
จากที่พบวาผูสูงอายุยังคงทํางานในภาคการขายสงขายปลีกฯ ภาคโรงแรมและภัตตาคาร และภาคการผลิตมากทีส่ ดุ
ในสวนนีจ้ งึ จะศึกษาโครงรางผลตอบแทนตามอายุของแรงงาน
ที่ประกอบอาชีพหลักๆ ในภาคเศรษฐกิจทั้งสามประเภท
โดยเปนการคํานวณผลตอบแทนรวมทัง้ สิน้ ทีแ่ รงงานไดรบั เชน
คาจาง คาลวงเวลา โบนัส อาหาร เสือ้ ผา ทีพ่ กั อาศัย เปนตน
โดยใชขอ มูลระดับยอยจากการสํารวจการทํางานของประชากรไทย
ไตรมาส 3 พ.ศ. 2556 ของสํานักงานสถิตแิ หงชาติ ซึง่ สํารวจ
แรงงานทีท่ าํ งานในภาคการขายสง-ขายปลีกฯ จํานวน 20,943 คน
ภาคโรงแรมและภัตตาคารจํานวน 8,816 คน และภาคการผลิต
จํานวน 17,136 คน การศึกษานีว้ เิ คราะหโครงรางผลตอบแทน
ตามอายุของแรงงานโดยใชขอมูลภาคตัดขวางดวยขอสมมติ
ที่วา คาเฉลี่ยของผลตอบแทนตามอายุจากขอมูลแรงงาน
จํานวนมากเหลานี้ จะสามารถแสดงผลตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ ของ
แรงงานอายุน้ันๆ และคํานวณผลตอบแทนของแรงงานตาม
อายุน้ี โดยใชผลตอบแทนเฉลีย่ ของแรงงานแตละระดับอายุ
หารดวย คาเฉลีย่ ผลตอบแทนแรงงานอายุ 30-49 ป ซึง่ เปน
ชวงวัยทํางานหลักดังทีก่ ลาวมาแลวขางตน ดังนัน้ การนําเสนอ
ผลตอบแทนแรงงานตามอายุในบทความนี้ จึงเปนการเสนอ
การเปรียบเทียบของผลตอบแทนแรงงานแตละอายุกบั คาเฉลีย่
ของผลตอบแทนในวัยทํางานหลักนัน่ เอง
- ภาคการขายสง-ขายปลีกฯ
โครงร า งผลตอบแทนตามอายุ ข องแรงงานอาชี พ
พนักงานบริการ ซึ่งรวมถึงพนักงานขาย และพนักงานสาธิต
สินคาในภาคการขายสง-ขายปลีกฯ มีลักษณะที่สูงขึ้นอยาง
รวดเร็วจนถึงระดับสูงสุดตัง้ แตระดับอายุนอ ยๆ และหลังจากนัน้
คาจางลดลงอยางรวดเร็ว สาเหตุอาจเปนเพราะโดยทัว่ ไปแลว
ภาพลักษณเปนสิ่งสําคัญในการทํางานอาชีพบริการ ดังนั้น
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เมือ่ พนวัยหนุม สาว แรงงานจึงมักเปลีย่ นอาชีพ แรงงานสูงอายุ
ที่ยังทํางานอยูในอาชีพนี้จึงไดรับผลตอบแทนจากการทํางาน
ทีล่ ดลงอยางรวดเร็ว และเปนผลตอบแทนทีต่ าํ มากเมือ่ เทียบ
กับผลตอบแทนของแรงงานวัยหนุม สาว โดยผลตอบแทนลดลง
จนตํามากจนเหลือเพียงแค 0.4 เทาผลตอบแทนเฉลี่ยของ
วัยทํางานหลักตั้งแตอายุ 50 ป เนื่องจากเกือบทั้งหมดของ
แรงงานสูงอายุท่ยี ังทํางานอาชีพนี้เปนผูท่ไี มมีการศึกษาซึ่งได
รับคาตอบแทนที่ตําอยูแลวจึงยังทํางานอยูตอไปโดยยอมรับ
คาตอบแทนที่ตํานี้ได โครงรางนี้ไมแตกตางกันระหวางเพศ
เพียงแตเพศหญิงไดรับคาจางตํากวาในทุกระดับอายุ และ
ผลตอบแทนแรงงานสูงสุดชองเพศหญิงตํากวาเพศชายมาก
(ภาพที่ 6)
อาชีพขั้นพื้นฐานเปนอาชีพดานการขายและการให
บริการรวมถึงผูใ ชแรงงานในการผลิตและขนสงดวย งานอาชีพนี้
ตองใชแรงกายและตองทํางานทีไ่ มใชเวลาทํางานปกติจงึ สงผล
ตอสุขภาพและความเหนื่อยลา มื่อแรงงานพนวัยหนุมสาว
รางกายจึงมีความเสื่อมถอยเร็วทําใหผลิตภาพแรงงานลดลง
มาก ผูท่สี ามารถเปลี่ยนอาชีพก็ออกไปจากอาชีพนี้ โครงราง
ผลตอบแทนตามอายุของผูประกอบอาชีพพื้นฐานในภาค
เศรษฐกิจนีจ้ งึ มีลกั ษณะคลายอาชีพบริการ แตอตั ราการลดลง
ของผลตอบแทนชากวาอาชีพบริการ แมผลตอบแทนของ
แรงงานหญิงอายุมากจะลดเร็วกวาชาย แตยงั มีปรากฏการณ
ในบางชวงทีเ่ มือ่ อายุมากแลวแรงงานหญิงยังสามารถไดรบั ผล
ตอบแทนเปรียบเทียบกับวัยทํางานหลักสูงกวาชาย (ภาพที่ 7)
ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะทัง้ ผูผ ลิตและผูบ ริโภคมีทศั นคติทด่ี กี วาตอ
การทํางานของแรงงานหญิง จึงใหโอกาสมากกวากับการทํางาน
กับแรงงานหญิงสูงอายุ
นอกจากนัน้ งานอาชีพผูจ ดั การในภาคนีก้ เ็ ปนงานทีต่ อ ง
ใชความรูค วามสามารถมาก และตองอาศัยประสบการณและ

การสะสมทุนมนุษยในขัน้ ตอนการทํางานมาก ประสบการณใน
การทํางานมีสว นสําคัญมากในการไดรบั การเลือ่ นขัน้ ขึน้ ทํางาน
เปนผูจัดการในภาคเศรษฐกิจนี้ ในการสั่งสมประสบการณ
จําเปนตองใชเวลาและทํางานหนัก สําหรับแรงงานหญิงสูงอายุแลว
อาจมีปญหาสุขภาพทําใหทนแรงเสียดทานในงานไดนอยกวา
ผูชาย ทั้งนี้ แรงงานหญิงสูงอายุท่ีไดรับผลตอบแทนสูงใน
วัยหนุมสาวจนเก็บออมไดมากมักชดเชยการทํางานที่หนักใน
วัยทํางานดวยการพักเมือ่ อายุมากขึน้ แรงงานหญิงจึงออกไป
จากตลาดแรงงานเร็วกวาชาย สวนแรงงานสูงอายุหญิงทีย่ งั คง
ทํางานอยูตอไปนั้นเปนกลุมที่ยอมรับผลตอบแทนที่นอยกวา
ผลตอบแทนเฉลีย่ ในวัยทํางานหลักมาก อยางไรก็ตาม จากการ
ทีง่ านอาชีพนีต้ อ งใชความรูค วามสามารถมาก แรงงานชายทีม่ ี
ความรูน อ ยและไมสามารถสะสมทุนมนุษยจนสามารถทํางาน
ตอไปไดในชวงสูงอายุไดนน้ั ก็จะออกไป ในขณะทีแ่ รงงานชาย
ที่มีความรูความสามารถสูงและสามารถสะสมทุนมนุษยได
ยาวนานก็จะทํางานอยูต อ ไปและยังคงมีผลิตภาพการทํางานสูง
อยางตอเนือ่ ง แรงงานกลุม หลังนีจ้ งึ สามารถเติบโตในทางอาชีพ
ตอไปและไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จนสูงสุดเมื่ออายุ
ประมาณ 50 ป โดยผลตอบแทนทีส่ งู นี้ สูงกวาผลตอบแทนทีส่ งู
ทีส่ ดุ ของแรงงานชายกลุม แรกอีกดวย ดังนัน้ ผลตอบแทนตาม

อายุทส่ี รางขึน้ จากคาเฉลีย่ ผลตอบแทนของแรงงานจึงปรากฏ
เปนลักษณะสองยอด (two peaks) (ภาพที่ 8)
สวนงานดานความสามารถทางฝมอื หัตถกรรมนัน้ อัตรา
การเพิม่ ขึน้ ของผลตอบแทนจากการทํางานไมไดเร็วมาก และ
ถึงระดับสูงสุดทีค่ อ นขางเร็วเชนเดียวกับอาชีพบริการและอาชีพ
พืน้ ฐาน ทัง้ นี้ แรงงานหญิงไดรบั ผลตอบแทนแรงงานสูงสุดเมือ่
อายุประมาณ 30 ปและลดลงอยางเร็วหลังจากนัน้ อยางไร
ก็ตาม ผลตอบแทนการทํางานของแรงงานชายนัน้ เมือ่ ถึงระดับ
สูงสุดก็ยงั ไมเปลีย่ นแปลงนัก และคอยๆ ลดลงหลังจากอาย
35 ป (ภาพที่ 9) ในการนี้ แรงงานในอาชีพนีก้ เ็ ผชิญกับทัง้ ปญหา
ของการใชแรงกายและการทํางานในเวลาไมปกติเชนกัน โดย
แรงงานหญิงทํางานไดดใี นวัยหนุม สาวแตเมือ่ อายุมากขึน้ ยาก
ทีจ่ ะทํางานตอไปไดจงึ ออกจากงานไป ทัง้ นีอ้ าจเปลีย่ นอาชีพ
หรือยายออกจากภาคเศรษฐกิจนี้ สวนผูท ย่ี งั ทํางานอยูต อ คือ
ผูท่ีไมสามารถเปลี่ยนอาชีพออกไปจึงยอมรับคาตอบแทน
ทีต่ าํ จึงพบผลตอบแทนของแรงงานหญิงในชวงวัยหนุม สาวสูงมาก
เมือ่ เทียบกับผลตอบแทนเฉลีย่ ในวัยทํางานหลัก แตพบผลตอบแทน
ของแรงงานหญิงสูงอายุมคี า ตาํ ลงอยางรวดเร็ว สําหรับแรงงาน
ชายทีท่ าํ งานในภาคนีน้ า จะมีโอกาสทํางานนานกวาจึงไดสะสม
ฝมอื แรงงานกอนทีต่ จะพบความลาและออกจากงานไปเชนกัน
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ภาพที่ 7 ผลตอบแทนเฉลีย่ ตามอายุของผูป ระกอบอาชีพพืน้ ฐานในภาคการขายสง-ขายปลีกฯ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2556
ทีม่ า: คํานวณโดยผูว จิ ยั จากขอมูลของสํานักงานสถิตแิ หงชาติ (2556ข)
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ภาพที่ 8 ผลตอบแทนเฉลีย่ ตามอายุของผูป ระกอบอาชีพผูจ ดั การในภาคการขายสง-ขายปลีกฯ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2556
ทีม่ า: คํานวณโดยผูว จิ ยั จากขอมูลของสํานักงานสถิตแิ หงชาติ (2556ข)
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ภาพที่ 9 ผลตอบแทนเฉลีย่ ตามอายุของผูป ระกอบอาชีพความสามารถทางฝมอื หัตถกรรมในภาคการขายสง-ขายปลีกฯ
ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2556
ทีม่ า: คํานวณโดยผูว จิ ยั จากขอมูลของสํานักงานสถิตแิ หงชาติ (2556ข)
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- ภาคโรงแรมและภัตตาคาร
ในงานบริการนั้นมักใหความสําคัญกับภาพลักษณ จึง
อาจมีอคติตอ ทัง้ เพศและอายุจากทัง้ นายจางและลูกคา โครงราง
ผลตอบแทนงานบริการในภาคโรงแรมและภัตตาคารจึงมี
ลักษณะคลายคลึงกับงานอาชีพพนักงานบริการในภาคการ
ขายสง-ขายปลีกฯ ทีใ่ นชวงทีแ่ รงงานอายุมากนัน้ ผลตอบแทน
ลดลงและอยูใ นระดับตาํ มาก แตผลตอบแทนเฉลีย่ ของแรงงาน
หญิงวัยหนุมสาวเมื่อเทียบกับผลตอบแทนเฉลี่ยในวัยทํางาน
หลักมีคา สูงกวาแรงงานชาย (ภาพที่ 10)
แมงานอาชีพผูจัดการในภาคเศรษฐกิจนี้ตองอาศัย
ประสบการณในการทํางานเปนอยางมากเชนเดียวกับภาค
การขายสง-ขายปลีกฯ แตดว ยเวลาทํางานทีไ่ มปกติ เชน มีงาน
จัดเลี้ยงชวงเย็นถึงดึก หรือมีงานในแผนกที่ไมเกี่ยวกับงาน
จัดเลีย้ ง เปนตน นอกจากนัน้ โดยปกติแลวชัว่ โมงการทํางาน
ในภาคเศรษฐกิจนี้คอนขางยาวนาน ผูท่ีประกอบอาชีพ
ผูจัดการในภาคนี้ก็อาจประสบความเหนื่อยลาเร็ว สงผลให
ผูท่มี ีความสามารถในการปรับเปลี่ยนอาชีพจึงมักออกไปจาก
การทํางานในภาคนีเ้ ร็ว ผลตอบแทนเฉลีย่ ทีส่ งู สุดจึงเกิดขึน้ เร็ว
เชนกัน เนื่องจากผลของประสบการณทําใหแรงงานสามารถ

ไดรับการเลื่อนขั้นเปนผูจัดการทั้งที่ไมไดมีระดับการศึกษาที่
สูงนักคนกลุม นีจ้ งึ อาจอยูต อ ไปแตไมสามารถเรียนรูแ ละเติบโต
ตอไป จึงพบผลตอบแทนเฉลีย่ ของแรงงานสูงอายุทง้ั สองเพศ
ลดนอยลงกวาวัยทํางานหลักประมาณครึง่ หนึง่ ตัง้ แตหลังอายุ
ประมาณ 40 ป (ภาพที่ 11)
สําหรับอาชีพพื้นฐานในภาคเศรษฐกิจนี้ ผลตอบแทน
ของแรงงานสูงอายุโดยเฉพาะผูส งู อายุหญิงกลับไมนอ ยกวาผล
ตอบแทนของแรงงานวัยทํางานหลักมากนัก (ภาพที่ 12) ทัง้ นี้
อาจเปนเพราะผลตอบแทนแรงงานอาชีพนีไ้ มไดสงู มากจากการ
ทีล่ กั ษณะชวงเวลาในการทํางานแตละวันของภาคโรงแรมและ
ภัตตาคารนั้นมีความไมแนนอนดังเชนในภาคการขายสง-ขาย
ปลีกฯ ทําใหแรงงานอาชีพพืน้ ฐานในภาคเศรษฐกิจนีม้ สี ขุ ภาพ
เสือ่ มถอยเร็ว แรงงานทีส่ ามารถเปลีย่ นอาชีพไดจงึ เปลีย่ นอาชีพ
หรือออกจากตลาดแรงงานเร็วเชนกัน (นงนุช สุนทรชวกานต
และ พิสทุ ธิ์ กุลธนวิทย, 2556) สําหรับแรงงานสูงอายุและ
ผูส งู อายุทย่ี งั ทํางานอยูต อ ไปไดนน้ั ยังคงมีความสามารถในการ
ทํางานอยูม าก จึงยังคงไดรบั ผลตอบแทนไมตา งจากแรงงานวัย
หนุม สาวและแรงงานวัยทํางานหลักมากนัก นอกจากนี้ แรงงาน
สูงอายุทเ่ี หลืออยูใ นภาคนีเ้ ปนแรงงานสูงอายุหญิงมากกวาชาย
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ภาพที่ 11 ผลตอบแทนเฉลีย่ ตามอายุของผูป ระกอบอาชีพผูจ ดั การในภาคโรงแรมและภัตตาคารไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2556
ที่มา: คํานวณโดยผูวิจัยจากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2556ข)
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ภาพที่ 12 ผลตอบแทนเฉลี่ยตามอายุของผูประกอบอาชีพพื้นฐานในภาคโรงแรมและภัตตาคารไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2556
ที่มา: คํานวณโดยผูวิจัยจากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2556ข)
- ภาคการผลิต
แรงงานชายและหญิ ง ที่ ป ระกอบอาชี พ ด า นความ
สามารถทางฝมือในภาคการผลิตนี้ไดรับผลตอบแทนที่ไมได
เพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็ว และผลตอบแทนหลังจากถึงจุดสูงสุดนัน้
คอยๆ ลดลงอยางชากอนอายุ 65 ป แรงงานจึงไดคา ตอบแทน
ที่ไมนอยมากเมื่อเทียบกับผลตอบแทนเฉลี่ยของแรงงานวัย
ทํางานหลักและผลตอบแทนสูงสุดเหมือนดังเชนแรงงานสูงอายุ
ในภาคการขายสง-ขายปลีกฯ ไดรบั (ภาพที่ 13)
โครงรางผลตอบแทนของผูประกอบอาชีพปฏิบัติงาน
โรงงานเครื่องจักรของแรงงานชายนั้นคอยๆ สูงขึ้นจากเมื่อ
แรกเขาเนือ่ งจากตองคอยๆ สะสมทุนมนุษย และถึงระดับสูงสุด
เมือ่ อายุประมาณ 40 ป หลังจากนัน้ แมจะลดลงแตลดคอนขางชา
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ผลตอบแทนทีแ่ รงงานสูงอายุไดรบั จึงแตกตางจากผลตอบแทน
สูงสุดไมมาก สวนแรงงานหญิงทีท่ าํ งานประเภทนีใ้ นชวงแรกเขา
ไดรบั คาตอบแทนสูงขึน้ รวดเร็ว และไดรบั คาตอบแทนในระดับ
สูงสุดอยูเ ปนเวลาหลายป หลังจากอายุ 40 ป คาตอบแทนลดลง
เร็วกวาแรงงานชาย อาจเปนเพราะลักษณะงานในภาคนีท้ าํ ให
เพศหญิงไมสามารถสะสมทุนมนุษยไดเทาชาย อีกทัง้ อาจตอง
ใชความสามารถทางกายภาพมากดวย ดังนัน้ เมือ่ อายุมากขึน้
ผลิตภาพแรงงานของหญิงจึงลดลงเร็วกวาชาย (ภาพที่ 14)
งานนี้จึงอาจไมเหมาะสมกับแรงงานผูสูงอายุเพศหญิง โดย
เฉพาะกับแรงงานหญิงหลังอายุ 65 ป ในขณะทีแ่ รงงานสูงอายุ
ชายยังอาจทํางานประเภทนีไ้ ดตอ ไป

สําหรับแรงงานที่ประกอบอาชีพพื้นฐานในภาคการ
ผลิต เมือ่ แรกเขาทํางานผลตอบแทนคอยๆ สูงขึน้ โดยโครงราง
ผลตอบแทนของทัง้ สองเพศไมตา งกัน อยางไรก็ตาม ผลตอบแทน
แรงงานทีท่ ง้ั สองเพศไดรบั นัน้ สูงขึน้ จนสูงสุดไดคอ นขางชากวา
ในภาคการขายสง-ขายปลีกฯ หลังจากนัน้ คาตอบแทนแรงงาน
จะค อ ยๆ ลดลง โดยแรงงานสู ง อายุ ท่ีทํา งานอยูตอ ได รับ
ผลตอบแทนเพียง 0.40 เทาของผลตอบแทนเฉลีย่ ในวัยทํางานหลัก
(ภาพที่ 15)
โครงรางของผลตอบแทนตามอายุของผูป ระกอบอาชีพ
ผูจ ดั การในภาคการผลิตของแรงงานชายมีลกั ษณะคลายระฆัง
ควาํ (ภาพที่ 16) เพราะแรงงานชายสามารถสะสมทุนมนุษย

จนสามารถไดรับผลตอบแทนสูงสุดในชวงวัยกลางคนและ
ผลตอบแทนคอยๆ ลดลงอยางชาๆ หลังจากนัน้ และแมอายุ
65 ป ผูท ย่ี งั ทํางานอยูย งั สามารถไดรบั ผลตอบแทนถึง 0.40 เทา
ของผลตอบแทนเฉลี่ยในวัยทํางานหลัก สวนแรงงานหญิง
อาชีพนี้ แมในชวงอายุนอยสามารถไดรับผลตอบแทนที่สูง
แตเมือ่ ถึงจุดสูงสุดก็ลดลงอยางรวดเร็วเชนเดียวกับภาคเศรษฐกิจ
ทั้ ง สอง ทั้ ง นี้ น า จะมาจากลั ก ษณะงานที่ ต อ งเผชิ ญ กั บ
ความเครียดสูง แรงงานหญิงโดยทัว่ ไปจึงมีความสามารถอดทน
ทํางานในอาชีพนอยกวาแรงงานชาย แรงงานหญิงจึงออกจาก
ตลาดแรงงานไปเร็วกวาแรงงานชายซึง่ ยังคงทํางานอาชีพนีไ้ ด
ในวัยสูงอายุ

2.00
1.50

ßć÷

1.00

ĀâĉÜ

0.50
0.00
0

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90+

Ăć÷č

ภาพที่ 13 ผลตอบแทนเฉลี่ยตามอายุของผูประกอบอาชีพความสามารถทางฝมือ หัตถกรรมในภาคการผลิต
ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2556
ที่มา: คํานวณโดยผูวิจัยจากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2556ข)
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ภาพที่ 14 ผลตอบแทนเฉลี่ยตามอายุของผูประกอบอาชีพปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรในภาคการผลิต
ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2556
ที่มา: คํานวณโดยผูวิจัยจากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2556ข)
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ภาพที่ 15 ผลตอบแทนเฉลี่ยตามอายุของผูประกอบอาชีพพื้นฐานในภาคการผลิตไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2556
ที่มา: คํานวณโดยผูวิจัยจากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2556ข)
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ภาพที่ 16 ผลตอบแทนเฉลี่ยตามอายุของผูประกอบอาชีพผูจัดการในภาคการผลิตไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2556
ที่มา: คํานวณโดยผูวิจัยจากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2556ข)
บทสรุปและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ป จ จุ บั น นี้ มี ป ระชากรที่ มี อ ายุ ต้ั ง แต 60 ป ข้ึ น ไป
เกินกวารอยละ 35 ยังอยูในกําลังแรงงาน และโดยสวนใหญ
เปนกลุมที่มีการศึกษาตํามากและยังทํางานเต็มเวลาไมตาง
จากแรงงานวัยหนุมสาวเพื่อเลี้ยงชีพ อุปทานแรงงานในวงจร
ชีวิตของแรงงานเหลานั้นมีลักษณะคอนขางราบและลดลง
เพียงเล็กนอยเทานั้น ทั้งนี้นาจะเปนผลมาจากจํานวนชั่วโมง
ทํ า งานปกติ ต ามกฎหมายถึ ง 48 ชั่ว โมง เพื่อ ที่จ ะเอื้อ ให
ผูสูงอายุมีสุขภาพดีสามารถทํางานอยูไดในตลาดแรงงานไป
อีกนาน รัฐควรทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับจํานวนชั่วโมงการ
ทํางานปกติของแรงงานตลอดจนการเอื้อใหผสู ูงอายุสามารถ
เลือกการทํางานแบบไมเต็มเวลา (part-time) และยืดหยุน
นอกจากนี้พบวา นอกเหนือจากภาคการเกษตรและประมง
แลวผูสูงอายุทํางานอยูมากที่สุดในภาคการขายสง-ขายปลีกฯ
รองลงมาคือในภาคโรงแรมและภัตตาคาร และภาคการผลิต

76

วารสารนักบริหาร

Executive Journal

ดังนัน้ การพิจารณาขยายโอกาสการทํางานแกผสู งู อายุจงึ อาจ
เริ่มตนดวยการพิจารณาการทํางานในสามภาคเศรษฐกิจนี้
อยางไรก็ตาม การใชแรงงานในภาคการผลิตก็อาจทําใหผสู งู อายุ
ตองประสบกับความเสีย่ งอันตรายจึงอาจไมเหมาะกับผูส งู อายุนกั
ดังนัน้ ในการดําเนินนโยบายเพือ่ ใหผสู งู อายุทาํ งานอยูต อ ไปได
จึงควรสนับสนุนใหผสู งู อายุสามารถทํางานในภาคการขายสงขายปลีกฯ และภาคโรงแรมและภัตตาคาร
จากความเปนไปไดสงู ทีผ่ สู งู อายุทท่ี าํ งานอาชีพพนักงาน
บริการถูกเลือกปฏิบตั ทิ ง้ั โดยอคติจากนายจางและลูกคา การ
ทํางานของผูสูงอายุอาชีพพนักงานบริการในภาคเศรษฐกิจ
ทัง้ สองนีจ้ งึ ไดรบั คาตอบแทนตาํ กวาแรงงานวัยทํางานหลักมาก
นอกจากนี้ ผลของลักษณะชวงเวลาในการทํางานแตละวันของ
ภาคการขายสง-ขายปลีกฯ และภาคโรงแรมและภัตตาคารนัน้
มี ค วามไม แ น น อน จึ ง น า จะเป น อี ก สาเหตุ ห นึ่ง ที่ทํา ให ผูท่ี
ทําอาชีพพนักงานบริการ และแรงงานอาชีพพื้นฐานที่ตอง

ทํางานทีไ่ มเปนเวลาปกติหรือมีเวลาพักทีไ่ มปกติมสี ขุ ภาพเสือ่ ม
ถอยเร็วเมื่อพนวัยหนุมสาว ผูท่ีสามารถเปลี่ยนอาชีพเหลานี้
จึงออกไปจากการทํางานภาคเศรษฐกิจทัง้ สองนี้ โดยแรงงาน
ผูสูงอายุท่ียังคงตองทํางานนี้จึงตองยอมรับคาตอบแทนที่ตํา
ทั้งนี้ ผูสูงอายุท่ีทํางานอาชีพ หรืองานอาชีพพื้นฐานนั้นมัก
ไมมีการศึกษา หรือมีการศึกษานอย ตลอดจนไมมีเงินออม
เพียงพอในวัยทํางาน จึงตองการทํางานอยูตอไปแมเขาสูวัย
สูงอายุมากแลวแมไดรับผลตอบแทนในระดับตํามาก ดังนั้น
เพือ่ ใหผสู งู อายุกลุม นีส้ ามารถทํางานอยูร อดได รัฐบาลควรใช
นโยบายจูงใจนายจางใหจา งแรงงานกลุม นีอ้ ยูต อ เชน ใหสทิ ธิ
ลดหยอนภาษีในกรณีพิเศษโดยการนําคาจางผูสูงอายุมาหัก
ตนทุนไดมากกวาหนึง่ เทาสําหรับสถานประกอบการทีจ่ า งงาน
ผูสูงอายุ และตองใชมาตรการที่จะชวยดูแลสุขภาพแรงงาน
ไมใหผลิตภาพแรงงานกลุม นีล้ ดลงเร็วและมาก ตลอดจนอาจ
ตองพิจารณามาตรการเกี่ยวกับอัตราคาตอบแทนที่เปนธรรม
สําหรับแรงงานสูงอายุกลุม นีด้ ว ย
สําหรับงานอาชีพผูจัดการ หรืองานอาชีพที่ใชความ
สามารถทางฝมือหัตถกรรมซึ่งเปนอาชีพที่เอื้อตอการสะสม
ทุนมนุษย แรงงานจึงสามารถไดรบั คาตอบแทนทีย่ งั สูงเมือ่ เขา
สูอ ายุทม่ี ากขึน้ และสามารถสะสมเงินออมเมือ่ อยูใ นวัยกลางคน
และออกจากตลาดแรงงานคอนขางเร็ว คาตอบแทนแรงงานที่
คอนขางตาํ ลงจึงไมดงึ ดูดแรงงานใหทาํ งานตอเมือ่ เขาสูว ยั สูงอายุ
ดังนั้น การใชนโยบายที่ทําใหระดับคาตอบแทนของแรงงาน
สูงอายุกลุม นีไ้ มลดลงไปมากอาจดึงดูดใหแรงงานกลุม นีท้ าํ งาน
ตอไปได อยางไรก็ตาม การใชนโยบายดานผลตอบแทนนีอ้ าจ
ไมไดผลเหมือนกันในทุกภาคเศรษฐกิจ เนือ่ งจากลักษณะงาน
ทีแ่ ตกตางกันไป นอกจากนี้ การลดจํานวนชัว่ โมงทํางานปกติ
ตามกฎหมาย 48 ชัว่ โมงก็เปนอีกทางหนึง่ ทีส่ ามารถชวยไมให
สุขภาพของแรงงานทั้งกลุมมีทักษะฝมือและแรงงานไรทักษะ
ทรุดโทรมเร็ว อีกทั้งยังสามารถทํางานตอไปยาวนานขึ้นใน
ตลาดแรงงาน

บรรณานุกรม
นงนุช สุนทรชวกานต. (2556). แนวทางการปรับปรุง
กฎหมายเพื่อขยายโอกาสการทํางานของ
ผูส งู อายุ. วารสารนักบริหาร, 3(3), 39-46.
นงนุช สุนทรชวกานต, และ พิสุทธิ์ กุลธนวิทย.
(2556). การศึกษาผลิตภาพแรงงานตามอายุ
ของแรงงานและการทํางานของแรงงานสูงอายุ
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคการคาและ
บริการและ ภาคการขายสง-ขายปลีกฯ และ
โรงแรม-ภัตตาคาร. กรุงเทพฯ: มูลนิธสถาบัน
วิจยั และพัฒนาผูส งู อายุไทย.
นงนุช สุนทรชวกานต, และ สายพิณ ชินตระกูลชัย.
(2552). การสรางโอกาสการทํางานของผูส งู
อายุ. กรุงเทพฯ: ศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร, คณะเศรษฐศาสตร,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
สมรักษ รักษาทรัพย, ถวิล นิลใบ, และ นงนุช
อินทรวิเศษ. (2551). โครงการนํารองศึกษา
ความเหมาะสมในการทํางานของแรงงาน
หลังเกษียณอายุ. กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
สํานักงานสถิตแิ หงชาติ. (2556ก). การสํารวจภาวะ
การทํ า งานของประชากรรายไตรมาส
ทั่วราชอาณาจักร: ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2546ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2556. สืบคนเมื่อ 15
พฤศจิกายน 2557, จาก http://service.
nso.go.th/nso/nso_center/project/
search_center/23project-th.htm
สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2556ข). ขอมูลระดับ
ยอยการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร
รายไตรมาส: ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2552ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2556 (ขอมูลไมเปดเผย).
Altonji, J. G. (1986). Intertemporal substitution
in labor supply: Evidence from
microdata. The Journal of Political
Economy, 94(3, Part 2), S176-S215.

ปที่ 36 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2559

77

Ben-Porath, Y. (1967). The production of human capita and the life cycle of earnings. Journal
of Political Economy, 75(4), 352-365.
Borjas, G. J. (2013). Labor economics (5th ed.). Boston: McGraw-Hill.
Card, D. (1994). Intertemporal labor supply: An assessment. In C. A. Sims (Ed.), Advance econometrics:
Sixth world congress Vol.2 (pp. 49-80). New York: Cambridge University Press.
Fehr, E., & Goette, L. (2007). Do workers work more if wages are high? Evidence from a randomized field
experiment. The American Economic Review, 97(1), 298-321.
Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2013). Situation of the Thai elderly
2012. Bangkok: College of Population Studies, Chulalongkorn Universities.
Imai, S., & Keane, M. P. (2004). Intertemporal labor supply and human capital accumulation. International
Economic Review, 45(2), 601-641.
MaCurdy, T. E. (1981). An empirical model of labor supply in life-cycle setting. The Journal of Political
Economy, 89(6), 1059-1085.
Mincer, J. (1958). Investment in human capital and personal income distribution. The Journal of Political
Economy, 66(4), 281-302.
Mincer, J. (1974). Schooling, experience and earnings. New York: Columbia University Press for the
National Bureau of Economic Research.
Polachek, S. W. (2007). Earnings over the lifecycle: The Mincer earnings function and its applications.
Retrieved August 15, 2009, from http://ftp.iza.org/dp3181.pdf
Psacharopolous, G. (1985). Returns to education: A further international update and implication.
Journal of Human Resources, 20, 583-604.
Ramey, V. A., & Francis, N. (2009). A century of work and leisure. American Economic Journal:
Macroeconomics, 1(2), 189-124.
Weiss, Y. (1986). The determination of lifecycle earnings: A survey. In O. Ashenfelter & D. Card (Eds.),
Handbook of labor economics (pp. 603-640). Amsterdam: North-Holland.
Translated Thai References
National Statistical Office. (2013a). The quarterly labor force survey, whole kingdom: Quarter 1,
2003-Quarter 4, 2013. Retrieved November 15, 2014, from http://service.nso.go.th/nso/nso_center/
project/search_center/23project-th.htm (in Thai)
National Statistical Office. (2013b). Quarterly labor force survey microdata: Quarter 1, 2009- Quarter 3,
2013 (unpublished data). (in Thai)
Raksasaab, S., Nilbai, T., & Intarawiset, N. (2008). The proper functioning of the workforce after retirement.
Bangkok: Faculty of Economics, Ramkhamhaeng University. (in Thai)
Soonthornchawakan, N. (2013). The promotion of work opportunity for the elderly through law reform.
Executive Journal, 3(3), 39-46. (in Thai)
Soonthornchawakan, N., & Cintakulchai, S. (2009). Jobs opportunities creations for the elderly. Bangkok:
Economic Research Training Center, Faculty of Economics, Thammasat University. (in Thai)
Soonthornchawakan, N., & Kulthanavit, P. (2013). The study of age-productivity profiles and the old aged
labor’s working in manufacturing sector, trade and services sector, and wholesale-retail trade
and hotel-restaurants sector. Bangkok: The Foundation of Thai Gerontology Research and
Development. (in Thai)

78

วารสารนักบริหาร

Executive Journal

