
Comments on  
Labor and Labor Productivity 
in National Account Aspect 



Remark 1:     Procyclical Labor Productivity 

 Has Thai economy  been actually driven by labor productivity growth ? 

 Has labor productivity growth been caused by improvement in technology and human capital ? 

 According to Basu and Fernald (2000), there are four explanations  

    (i) procyclical tech shock  

    (ii) increasing return to scale and imperfect competitions  

    (iii) variable input utilization  

    (iv) resource reallocation. 

 



Remark 2:  Low labor productivity in Agriculture 

 Agri  Share in GDP ~ 8% but Agri labor  force ~ 30%+ (and 40% of land) 

 Excessive labor force in agriculture. 



ทิศทางการปรับตัวของก าลังแรงงานและผลิตภาพในภาคการเกษตร 

คณะ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

เกษตร 1,504 1,538 1,559 1,567 1,483 1,488 

ประมง 1,566 1,691 1,658 1,687 1,140 1,196 

อุตสาหกรรมเกษตร 2,181 2,071 1,980 1,890 1,768 1,574 
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จ านวนนิสิต ป .ตรี มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์บางเขน  

เกษตร ประมง อุตสาหกรรมเกษตร 



สถานการณ์สูงวัยกับผลิตภาพการเกษตร (โสมรัศน์และคณะ, 2562) 

 สัดส่วนแรงงานเกษตรสูงอายุ (>60 ปี) เพิ่มขึ้นจาก 13% 
ในปี 2546 เป็น 19% ในปี 2556 ในขณะเดียวกัน สัดส่วน
แรงงานอายุน้อย (15-40 ปี) ลดลงจาก 48% เป็น 32% 

 ครัวเรือนเกษตรกว่า 1 ใน 3 มีแรงงานสูงวัย และก็มี
แรงงานสูงวัยเป็นหัวหน้าครัวเรือนด้วย 

 การศึกษาด้วยสมการถดถอยแสดงให้เห็นว่าความสูงวัยของ
หัวหน้าครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับผลิตภาพต่อแรงงาน
อย่างเห็นได้ชัด โดยหัวหน้าครัวเรือนในช่วงวัยกลางคน  
(40 ปี) มีผลิตภาพสูงสุด จากนั้นจะค่อยๆลดลงเมื่อมีอายุ
มากขึ้น 

 การเพิ่มขึ้นของแรงงานสูงวัยและการลดลงของแรงงานอายุ
น้อยเป็นอุปสรรคส าคัญในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ 

 นโยบายเกษตรในภาวะสังคมสูงวัย 

 น าเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับหรือทดแทนแรงงานสูงวัยอย่างไร? 

 ดึงดูดแรงงานอายุน้อยให้เข้าสู่ภาคการเกษตรอย่างไร? 

 สนับสนุนการออกนอกภาคการเกษตรของแรงงานสูงวัยอย่างไร? 

 มีมาตรการอะไรช่วยเหลือและสร้างภูมิคุ้มกันให้ครัวเรือนเกษตรที่เข้าสู่
ภาวะสูงวัย? 



ปัญหาการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานและผลิตภาพในภาคการเกษตร 

ที่มา: 
https://wr.pwa.co.th/_back
up/Seminar_WRD/
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า
และบริหารจัดการน้ าของกรม
ชลประทาน.pdf 



แนะปฏิรูปเกษตร ตัด ‘วัฏจักร’ อุดหนุนไร้ขอบเขต (วิโรจน,์ 2557) 
 เวลาที่รัฐบาลมีโครงการยกระดับราคาข้าวไม่ว่าจะเป็นโครงการจ าน าข้าวและโครงการประกันราคาข้าว ผลที่ตามมาคือมีคนอยากมาเป็น

ชาวนาหรืออยากมาท างานมากขึ้น ซึ่งดันให้ต้นทุนอื่นๆ เช่น ค่าเช่าที่นา เพิ่มขึ้นเนื่องจากที่นามีจ านวนจ ากัด ในระยะยาว ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ท านายว่านโยบายพวกนี้จะช่วยเจ้าของที่ดินมากกว่าช่วยชาวนา  

 สิ่งที่น่ากังวลในระยะยาว คือ เมื่อโครงการยกระดับราคาเหล่านี้ ดันให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นจนท าให้ก าไรที่ชาวนาได้รับน้อยลง ชาวนาจ านวน
หนึ่งก็จะร้องว่าอยู่ไม่ได้ รัฐบาลก็อาจพยายามแก้ปัญหาโดยการเพิ่มราคารับจ าน าหรือเพิ่มราคาเป้าหมายในโครงการรับประกันรายได้ขึ้นอีก 
กลายเป็น “วัฏจักร” 

 ในที่สุด รายได้หลักของเกษตรกรหรือชาวนา จะไม่ได้มาจากรายได้จริงจากผลผลิตภาคเกษตร แต่เป็นรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการน าเงินภาษีมา
จ่ายเพิ่มให้กับเกษตรกร 

 ทางออกของภาคเกษตรไทยจึงไม่ใช่การใช้นโยบายเพิ่มราคาสินค้าเกษตร ควรมีเฉพาะมาตรการที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถรับมือกับความผัน
ผวนเฉพาะในปีที่ราคาตกต่ ามากเมื่อเทียบราคาตลาดในอดีต 

 การปฏิรูปภาคการเกษตรให้เกษตรกรมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาวจึงไม่ได้อยู่แค่การพัฒนาภาคเกษตรเท่านั้นแต่โจทย์หลักของรัฐอยู่
ที่ว่าอย่างไรให้คนมีความรู้ ทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพอื่นๆนอกภาคเกษตรได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อประกอบกับการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตในภาคเกษตรเองแล้ว สัดส่วนแรงงานในภาคเกษตรก็จะลดลงมาสอดคล้องกับจีดีพีภาคเกษตร และรายได้ของเกษตรกรสามารถ
เพิ่มขึ้นทัดเทียมกับรายได้ของคนส่วนใหญ่ของประเทศได้ 



Remark 3:  Small gain from reallocation effect 

 มีอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามระหว่างสาขา ท าให้มี reallocation effect น้อย 

 ข้อมูลภาพรวม ท าให้ไม่สามารถแสดง reallocation effect ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายแรงงานภายในสาขา (intrasectoral 
movement) 

 Reallocation effect จะมีความส าคัญมากในอนาคต เพราะ disruptive technology 



ท่ีมา: https://waymagazine.org/interview-kiatanantha/ “ ยุคหน้าถ้าใครบอกอาชีพนี้จะเกิด อาชีพนี้จะตาย บอกเลยว่าไม่
จริง เพราะไม่มีใครคาดเดาได้ AI จะมาแทนที่อาชีพที่มีอยู่ แล้วจะมี
อาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาอีกเรื่อย ๆ เราต้องปรับตัวให้เป็นกับโจทย์
ที่เราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้า ” 

ที่มา: https://tu.ac.th/thammasat-econ-analyze-covid-19 

ท่ีมา: https://www.isranews.org/isranews-scoop/62873-economic-62873.html 

Disruption & labor skills  
“ เราคาดว่าโลกที่เราเจอจะซับซ้อน เป็นโลกที่ไม่นิ่ง เด็กจะมีความมั่นคงในการ
ท่างานต่่ามาก ต่อไปงานที่ท่าถาวรจะไม่มีจริง เขาจะต้องเปลี่ยนอาชีพบ่อย  
แตไ่ม่ว่าจะเปล่ียนอาชีพอย่างไร เขาจะต้องมีฐานทักษะเดิมเป็นจุดตั้งต้น ” 
เช่น ผมอาจจะท างานเสริมสวย แต่พอท าไปสักพักหนึ่งจะมีหุ่นยนต์มาช่วยตัด ดราย มีอุปกรณ์มาช่วย

ตัดผมได้ง่ายขึ้น หรือเมื่อผมเป็นช่างเสริมสวยไม่ได้ แต่ผมมีทักษะด้านความงาม ถ้าลูกค้าหาสินค้าไม่ได้ 

ผมสามารถย้ายเป็น beauty blogger อาจเป็นคนวิเคราะห์ตลาดความงามแทน อาชีพจึงเปลี่ยนไปตาม

โอกาส 

ดร.ไกรยส เสนอว่าจะพัฒนาทักษะแรงงานในปจัจุบันสู่อนาคต ต้องพัฒนาคนให้มีทักษะที่ไม่
สามารถทดแทนไดด้้วยเทคโนโลย ี(non-routine skills) เช่น หุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์ และเป็น
ทักษะที่สามารถใชร้่วมกับเทคโนโลยีทีเ่กิดขึน้ใหมไ่ด้ เน้นการสร้างนวัตกรรมใหม ่ๆ ให้แก่
องค์กรและเศรษฐกิจสังคม รวมถึงต้องมีความยืดหยุ่นในการปรบัตัว 



ช่องว่างทักษะกับนัยยะที่มีต่อการพัฒนาก าลังคนของประเทศไทย (เกียรติอนันต์, 2561) 

• ความแตกต่างระหว่างทักษะที่แรงงานมีอยู่กับทักษะในการท างานที่
นายจ้างคาดหวัง  

• ปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปมาก และจะรวดเร็วขึ้นในอนาคต 
หากทักษะแรงงานไทยเติบโตไม่ทัน จะน าไปสู่ปัญหาช่องว่าง “ทักษะ
แรงงาน” ที่รุนแรงเพิ่มขึ้น 

• “นายจ้างกว่าร้อยละ 80 ระบุว่า ปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อการท าธุรกิจ” 


