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องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization: ILO)
และองคการเพื่อความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic
Co-operation and Development: OECD) เห็นพ>องกันวา ป?จจัยท>าทายสําหรับอนาคต
ของการทํางาน (The Future of Work) ประกอบด>วย 4 ป?จจัยสําคัญ ได>แก โลกาภิวัตน
(Globalization) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การเปลี่ยนแปลง
ของโครงสร>างประชากร (Demographic Changes) และความก>าวหน>าของเทคโนโลยี
(Technological Advancement) ซึ่งการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรผู>สูงอายุในอนาคต
จะเป\นป?จจัยกดดันให>วัยแรงงานตอนต>นต>องทํางานแบกรับภาระดูแลสวัสดิการตาง ๆ
สวนความก>าวหน>าของเทคโนโลยีจะเป\นป?จจัยท>าทายสําหรับวัยแรงงานตอนต>นที่จะต>อง
เรี ยนรู> พั ฒนาทั กษะ และคว>าโอกาสในการทํางานภายใต> รูปแบบการทํางานใหมที่ใช>
เทคโนโลยี ในกระแสโลกาภิ วั ต นที่ ทํ า ให> ก ารเชื่ อ มตอระหวางกั น เป\ น ไปในลั ก ษณะ
ไร>พรมแดน (Borderless Connection) แตต>องคํานึงถึงการทํางานที่รักษาสิ่งแวดล>อม
และไมกอให>เกิดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกด>วย
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ความสําคัญของวัยแรงงานตอนต:น
จากแนวโน>มการเปลี่ยนแปลงของประชากรโลก องคการสหประชาชาติจึงให>
ความสํ าคัญกับกลุมวัย แรงงานตอนต> นเป\นอยางมาก เนื่ องจากในอนาคตวัยแรงงาน
ตอนต>นจะต>องแบกรับภาระงบประมาณด>านสุขภาพและสวัสดิการของผู>สูงอายุที่เพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว โดยในปb 2558 ที่ผานมา วัยแรงงานตอนต>นทั่วโลกมีสัดสวนร>อยละ 16.2
ขณะที่ผู>สูงอายุ (65 ปbขึ้นไป) มีสัดสวนร>อยละ 8.3 แตในปb 2573 วัยแรงงานตอนต>นจะมี
สัดสวนลดลงเหลือร>อยละ 15.2 สวนผู>สูงอายุจะมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเป\นร>อยละ 12.0 และ
ในปb 2593 จํานวนวัยแรงงานตอนต>นจะมีสัดสวนน>อยกวาจํานวนผู>สูงอายุ จึงเป\นที่มา
ของการกํา หนดเรื่องการพัฒนาวัยแรงงานตอนต>นไว>ในเปjาหมายการพั ฒนาที่ ยั่งยื น
เปjาหมายที่ 4 Quality Education ภายในปb 2573 จะต>องเพิ่มจํานวนวัยแรงงานตอนต>น
ที่มีทักษะ โดยสงเสริมการพัฒนาอาชีวศึกษา และการเป\นผู>ประกอบการ (Entrepreneurship)
เปjาหมายที่ 8 Decent Work and Economic Growth ภายในปb 2563 จะต>องลดจํานวน
วัยแรงงานตอนต>นที่วางงาน ไมมีการศึกษา และไมได>รับการพัฒนาทักษะ และเปjาหมาย
ที่ 13 Climate Action สงเสริมระบบการวางแผนบริหารจัดการที่เกี่ยวกับสภาพอากาศ
โดยการมีสวนรวมของวัยแรงงานตอนต>น
รูปที่ 1 เปjาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่มา : United Nations
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จํานวนวัยแรงงานตอนต:น
จํานวนและแนวโน#มของวัยแรงงานตอนต#นทั่วโลก
รายงาน World Population Prospects 2019 ขององคการสหประชาชาติระบุวา
ประชากรของโลกจะเพิ่มขึ้นเป\น 9.7 พันล>านคนในปb 2050 (พ.ศ. 2593) จากป?จจุบันที่มี
จํานวนประชากรราว 7.7 พันล> านคน หรื อเพิ่ มขึ้ นราวร> อยละ 30 โดยการเพิ่มขึ้ นของ
ประชากรสวนหนึ่งจะมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรชวงอายุ 25 – 64 ปb และอีกสวนหนึ่ง
จะมาจากการเพิ่มขึ้นประชากรที่มีอายุ 65 ปbขึ้นไป ซึ่งมีแนวโน>มเพิ่มขึ้นในอัตราเรงจาก
การมีอายุยืนยาวขึ้นของประชากรทั่วโลก เป\นผลมาจากความก>าวหน>าด>านเทคโนโลยี
การแพทย แตเมื่อพิจารณาจํานวนวัยแรงงานตอนต>นพบวา มีแนวโน>มคงที่คอนไปทางลด
จํานวนลงในอนาคต เนื่องจากอัตราการเกิดของเด็กลดลง จากรูปที่ 2 จะเห็นได>วา แนวโน>ม
ของจํานวนประชากรที่มีอายุ 65 ปbขึ้นไป ได>เพิ่มขึ้นจนมีจํานวนมากกวาเด็กอายุ 0 – 4 ปb
มาแล>ว และจะเพิ่มขึ้นจนมีจํานวนมากกวาวัยแรงงานตอนต>นราวปb 2583 หรือในอีก 20 ปb
ข>างหน>า จึงเป\นที่มาของความกังวลที่วา วัยแรงงานตอนต>นจะต>องทํางานแบกรับภาระ
การเลี้ยงดูผู>สูงอายุในอนาคต
รูปที่ 2 ประมาณการจํานวนประชากรรายอายุ

ที่มา : World Population Prospects 2019, United Nations
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จํานวนและแนวโน#มของวัยแรงงานตอนต#นในประเทศไทย
จากข>อมูลสํ านั กงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวา จํานวน
แรงงานทั้ งหมดของไทยมี ราว 38 ล> านคน แบงเป\ นวั ย แรงงานตอนต> น 3.8 ล> า นคน
วัยแรงงานชวงอายุ 25 – 59 ปb 29.9 ล>านคน และวัยแรงงานอายุ 60 ปbขึ้นไป 4.2 ล>านคน
แตเมื่อพิจารณาแนวโน>มในชวงเกือบ 20 ปbที่ผานมาพบวา วัยแรงงานตอนต>นมีแนวโน>มลดลง
อยางตอเนื่อง สวนทางกับวัยแรงงานอายุ 60 ปbขึ้นไปที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
อยางไรก็ ดี วั ยแรงงานสู งอายุ ที่ เพิ่ มขึ้นนี้ไมได> บงชี้ วา ทุกคนจะมี งานทําอยางตอเนื่ อง
จนสามารถเลี้ยงดูตนเองได> สวนใหญมีงานทําที่อยูนอกระบบ ซึ่งมีไมความมั่นคงทางรายได>
จึงสะท>อนภาพให> เห็ นวา วัยแรงงานตอนต> นมี จํานวนลดลง วัยแรงงานชวงกลางไมได>
เปลี่ยนแปลงมาก แตผู>สูงอายุเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สอดคล>องกับการเข>าสูสังคมผู>สูงอายุ
(Ageing Society) ของไทยตั้งแตปb 2548 โดยใช>เกณฑการมีประชากรอายุ 60 ปbขึ้นไป
เกินกวาร>อยละ 10 ของประชากรรวม ซึ่งคาดการณวา ไทยจะเป\นสังคมผู>สูงอายุโดยสมบูรณ
(Aged Society) หรือมีผู>สูงอายุเกินกวาร>อยละ 20 ในปb 2564
รูปที่ 3 จํานวนแรงงานแบงตามชวงอายุ
(พันคน)

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ข>อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562
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แนวโน>มประชากรไทยในอนาคตชวง 30 ปbข>างหน>า มีการคาดการณวา ประชากร
ของไทยจะเพิ่มขึ้นสูงสุดเป\น 69,685,486 คน ในปb 2568 จากป?จจุบันที่ 69,310,827 คน
กอนที่จะมีแนวโน>มลดลงเหลือ 65,372,345 คน ในปb 2593 เป\นผลจากการลดลงของ
จํานวนประชากรที่มีอายุต่ํากวา 20 ปb (เส>นสีดํา) ซึ่งจะสงผลให>วัยแรงงานตอนต>นมีแนวโน>ม
ลดลงตามไปด>วย ขณะที่จํานวนผู>สงู อายุจะเพิ่มขึ้นตอเนื่องไปอีกอยางน>อย 30 ปb กอนจะคงที่
และลดจํานวนลงในระยะถัดไป (รูปที่ 4)
รูปที่ 4 ประมาณการจํานวนประชากรของไทย

ชวง 30 ป6

ที่มา : Margo Towie, Jason Clenfield and Hannah Dormido (2019)

The Future of Work
เทคโนโลยีใหม (New Technology)
รายงาน The Future of Jobs Report 2018 ของ World Economic Forum
ได>สํารวจความเห็นของผู>ประกอบกิจการทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม
ที่จําเป\นสําหรับการทํางานภายในปb 2565 หรืออีก 3 ปbข>างหน>า พบวา ผู>ประกอบกิจการ
สวนใหญร>อยละ 85 ยกให>การใช>และวิเคราะห Big Data เป\นสิ่งที่มีความจําเป\นในการทํางาน
มากที่สุด รองลงมาผู>ประกอบกิจการร>อยละ 75 ให>ความสําคัญกับเป\นการตลาดผานแอพพลิเคชั่น
และเว็บไซต รวมถึง Internet of Things ขณะที่ผู>ประกอบกิจการร>อยละ 73 และ 72 เห็นวา
Machine Learning และ Cloud Computing เป\นสิ่งจําเป\นสําหรับการทํางานในอนาคต (รูปที่ 5)
6

รูปที่ 5 เทคโนโลยีที่สําคัญสําหรับการทํางานในอนาคต

ที่มา : The Future of Jobs Report 2018, World Economic Forum

นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีอื่นที่มีความสําคัญกับโลกอนาคต ยกตัวอยางเชน การค>า
ผานระบบดิจิตัล ระบบการจําลองภาพเสมือนจริง การสร>างและเข>ารหัสข>อมูล (Encryption)
Blockchain, 3D printing และ Quantum Computing ซึ่งป?จจุบันอยูระหวางการพัฒนา
และคาดวา จะมีความเร็วในการประมวลผลกวาคอมพิวเตอรป?จจุบัน 1,000 ล>านเทา World
Economic Forum ยังได>ศึกษาแนวโน>มของโลกที่จะเป\นป?จจัยสําหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ภายในปb 2565 พบวา การปรับตัวเข>ากับเทคโนโลยีใหมจะมีบทบาทในการสร>างมูลคาทางเศรษฐกิจ
มากที่สุด รองลงมาเป\นการใช> Big Data เนื่องจากการแขงขันทางเศรษฐกิจในอนาคตจะอาศัย
ข> อ มู ล เป\ น หลั ก ป? จ จั ย ตอมาเป\ น ความก> า วหน> า ของอิ น เตอรเน็ ต บนโทรศั พ ทมื อ ถื อ
ความก>าวหน>าของป?ญญาประดิษฐ (AI) และความก>าวหน>าของ Cloud technology สะท>อน
ให>เห็นวา แนวโน>มเศรษฐกิจของโลกอนาคตจะถูกขับเคลื่อนด>วยเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม (รูปที่ 6)
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รูปที่ 6 แนวโน>มเทคโนโลยีที่มีผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ที่มา : The Future of Jobs Report 2018, World Economic Forum

รูปแบบของงานใหม (New Form of Work)
รายงาน Global Employment Trends for Youth 2017 ของ ILO ระบุวา รูปแบบ
ของงานใหมในอนาคตสําหรับวัยแรงงานตอนต>นกําลังได>รับความสนใจมากขึ้นจากสภาพ
แวดล>อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดย ILO ได>จําแนกรูปแบบของงานใหมไว> 4 ประเภท ได>แก
1) Temporary employment เป\นรูปแบบการทํางานที่มีการกําหนดระยะเวลา
เชน โครงการ สัญญาจ>าง หรือการทํางานตามฤดูกาล รูปแบบนี้จะเกี่ยวข>องกับสิ่งที่เรียกวา
Gig Economy หรือการทํางานอิสระที่ไมมีข>อกําหนดวัน เวลา และสถานที่
2) Part-time employment เป\นรูปแบบการทํางานที่มีชั่วโมงการทํางานน>อยกวา
Full-time employment โดยทั่วไปจะไมเกิน 30 – 35 ชั่วโมงตอสัปดาห และไมกําหนด
วาจะต>องทํางานวันละกี่ชั่วโมง
3) Contractual arrangements involving multiple parties เป\นรูปแบบการทํางาน
ที่แรงงานไมได>รับการจ>างจากผู>วาจ>างโดยตรง แตมักเป\นการรับชวงตอจากหนวยงานอื่น
ที่รับงานมาจากผู>วาจ>าง
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4) Dependent self-employment เป\นการทํางานบนธุรกิจของตนเองหรือการเป\น
ผู>ประกอบกิจการ ซึ่งเป\นรูปแบบที่ได>รับความนิยมมากที่สุดในป?จจุบัน
โดยป?จจัยที่สนับสนุนให>เกิดรูปแบบของงานใหมข>างต>นประกอบด>วย
1) การศึกษาที่ดีขึ้นของวัยแรงงานตอนต>นทําให>มีความรู>และทางเลือกในการทํางาน
มากกวาแรงงานในอดีต
2) การเติบโตมาในสภาพแวดล>อมที่เต็มไปด>วยความก>าวหน>าทางเทคโนโลยีทําให>
เกิดความคุ>นเคย (Digital Natives) และมีความคิดสร>างสรรคมากกวาคนรุนเกา
3) การมีทักษะด>านคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีเป\นเครื่องมือในการทํางาน
4) โอกาสของงานมีความหลากหลายมากกวาในอดีต ซึ่งงานที่เกิดขึ้นใหมไมมีข>อจํากัด
ด>านวัน เวลา และสถานที่ ทําให>สามารถทํางานได>ทุกที่
5) รูปแบบการใช>ชีวิต (Lifestyle) ของคนรุนใหมที่ชอบความยืดหยุน รักความเป\น
อิสระ และติดตามความก>าวหน>าของเทคโนโลยีอยูเสมอ
รูปที่ 7 พนักงานทั่วโลกของ Automattic

ที่มา : https://automattic.com/about/
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ยกตัวอยางรูปแบบงานใหมที่ประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงด>านวัฒนธรรมการทํางาน
ที่ยืดหยุนมากในป?จจุบัน ได>แก บริษัท Automattic กอตั้งขึ้นเมื่อปb 2005 (พ.ศ. 2548)
ที่ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา โดยประกอบธุรกิจด>านการพัฒนาเว็บไซตและ blog platform
เป\นเจ>าของ Wordpress.com, Akismet, Gravatar, Simplenote, WooCommerce และ
tumblr ป?จจุบันบริษัทมีมูลคา 1.16 พันล>านเหรียญสหรัฐ ทําให>บริษัทกลายเป\นยูนิคอรน
(สตารทอัพที่มีมูลคามากกวา 1,000 ล>านเหรียญสหรัฐ) เป\นที่เรียบร>อย Automattic มีพนักงาน
949 คน อยูใน 70 ประเทศทั่วโลก (รูปที่ 7) แตมีไมมีออฟฟ~สแม>แตแหงเดียว พนักงานทุกคน
สามารถทํ างานจากที่ ไหนก็ ได> ผ านระบบออนไลน และเมื่ อไมมี ต>นทุ นการเชาออฟฟ~ ส
Automattic จึงมีทางเลือกให>กับพนักงานสามารถนํางบประมาณของบริษัทไปใช>ตามที่ตนเอง
ต>องการได> เชน
1) พนั กงานที่ ชอบทํ างานที่ บ>าน สามารถนํ าเงิ นไปใช> ตกแตงบ> านให> นาอยู และ
เหมาะกับการทํางาน
2) พนักงานที่ชอบบรรยากาศการทํางานในองคกร สามารถนําเงินไปเชา Co-working
space เพื่อจะได>มีโอกาสพบปะผู>คน
3) พนักงานที่ชอบนั่งทํางานในร>านกาแฟ สามารถนําเงินไปใช>เป\นคากาแฟและ
อาหารได>
4) พนักงานที่ชอบการทํางานในสถานที่ที่ไมซ้ํา บริษัทได>จัดเตรียม Background
สถานที่ ท องเที่ ยวที่ มี ชื่ อเสี ยงให> พนั กงานได> เลื อกใช> เวลาทํ างาน เสมื อนได> เดิ นทางไป
ทองเที่ยวทุกวันในเวลาทํางาน
5) บริษัทจัดให>มีการพบปะของพนักงานทั่วโลกพร>อมกันปbละ 1 ครั้ง เพื่อสร>าง
ความสัมพันธที่ดีของพนักงาน
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รูปที่ 8 Background สําหรับการทํางานของ Automattic

ที่มา : https://www.blognone.com/node/110743

ความต:องการประกอบอาชีพและพัฒนาทักษะของวัยแรงงานตอนต:น
World Economic Forum ได>ทํางานสํารวจวัยแรงงานตอนต>น1 ในกลุมประเทศ
อาเซียน 6 ประเทศ ได>แก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟ~ลิปป~นส ไทย สิงคโปร และเวียดนาม
เพื่อประเมินความคิดเห็นของวัยแรงงานตอนต>นที่มีตอเทคโนโลยีและ The Future of Work
ผลการศึกษาพบวา วัยแรงงานตอนต>นมีความต>องการจะประกอบอาชีพเป\นผู>ประกอบการ
มากที่สุด (รูปที่ 9 แทงสีน้ําเงินเข>ม) รองลงมาต>องการทํางานในบริษัทข>ามชาติ (Foreign
multinational company) ที่มีความก>าวหน>าด>านเทคโนโลยีและโอกาสความก>าวหน>า
ในอาชีพ แตที่นาสนใจคือ วัยแรงงานตอนต>นไมต>องการทํางานกับ SME ที่มีรูปแบบดั้งเดิม
เห็นได>จากการลดลงอยางมีนัยสําคัญของความต>องการกับงานที่ทําอยู (แทงสีน้ําเงินเทียบกับ
แทงสีฟjา)
1

World Economic Forum สํารวจวัยแรงงานตอนต>นที่มีอายุ 15 – 35 ปb จํานวน 56,000 คน ในเดือนกรกฎาคม 2562
และเผยแพรรายงานเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562
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รูปที่ 9 ความต>องการประกอบอาชีพ

งานที่ทําอยูปKจจุบัน

งานที่อยากทําในอนาคต

ที่มา : World Economic Forum (2019)

เมื่อพิจารณาความต>องการเป\นผู>ประกอบกิจการพบวา วัยแรงงานตอนต>นของ
อินโดนีเซียอยากเป\นผู>ประกอบกิจการมากที่สุด เนื่องจากสภาพแวดล>อมที่เอื้อตอการทําธุรกิจ
ทั้งกําลังซื้อของประชากรในประเทศมากกวา 260 ล>านคน แรงบันดาลใจจากการประสบ
ความสําเร็จของธุรกิจสตารทอัพของประเทศที่มียูนิคอรน (สตารทอัพที่มีมูลคาเกินกวา
1,000 ล>านเหรียญสหรัฐ) เชน Go-Jek, Traveloka, Bugalapak และ Tokopedia และนโยบาย
การพัฒนาประเทศจากสิ่งที่เรียกวา “โบนัสประชากร”2 ซึ่งเป\นวิสัยทัศนของผู>นําอินโดนีเซีย
ที่ให>ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีใหมที่ชวยสนับสนุน
การทําธุรกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรม สวนวัยแรงงานตอนต>นของไทยมีความต>องการ
อยากเป\นผู>ประกอบการร>อยละ 31.9 มากที่สุดเป\นอันดับ 2 ในบรรดาประเทศอาเซียน 6
ประเทศ รองลงมาเป\นเวียดนาม มาเลเซีย ฟ~ลิปป~นส และสิงคโปร ตามลําดับ (รูปที่ 10)

2

โบนัสประชากร (Demographic Bonus) หมายถึง ประเทศที่มีจํานวนประชากรที่มีผลิตภาพทางสังคม
(Productive age) โดยอยูในชวงวัย 15-64 ปb มากกวาประชากรที่ไมมีผลิตภาพทางสังคม (Non-productive age)
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รูปที่ 10 ความต>องการเป\นผู>ประกอบกิจการ

ที่มา : World Economic Forum (2019)

จากการสํารวจประเทศที่อยากทํางาน วัยแรงงานตอนต>นของไทยเกินกวาครึ่ง
อยากไปทํางานในตางประเทศ มีเพียงร>อยละ 48.1 ที่ระบุวา อยากทํางานในประเทศไทย
เทียบกับประเทศพัฒนาแล>วอยางสิงคโปรที่วัยแรงงานตอนต>นอยากทํางานในประเทศ
สูงถึงร>อยละ 65.7 หรืออินโดนีเซียร>อยละ 60.4 (รูปที่ 11) สะท>อนให>เห็นวา ป?ญหาเชิง
โครงสร>างและสภาพแวดล>อมของไทยที่สงผลตอความคิดเห็นของวัยแรงงานตอนต>น
ในป?จจุบัน ซึ่งอาจจะกอให>เกิดป?ญหาสมองไหลหรือการเคลื่อนย>ายแรงงานที่มีศักยภาพ
ไปทํางานในตางประเทศ รัฐบาลไทยควรตระหนักถึงข>อเท็จจริงนี้และหาแนวทางการพัฒนา
วัยแรงงานตอนต>นที่มีแนวโน>มลดลงให>เป\นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต
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รูปที่ 11 ประเทศที่วัยแรงงานตอนต>นอยากทํางาน

ต#องการทํางาน
ในประเทศตนเอง

ต#องการทํางาน
ในประเทศอาเซียน

ต#องการทํางาน
นอกอาเซียน

ที่มา : World Economic Forum (2019)

สวนในด>านความต> องการพั ฒนาทั กษะของวั ยแรงงานตอนต>น จากการสํ ารวจของ
World Economic Forum ที่ต>องการจะวัด Growth Mindset ซึ่ง Stanford University
ของสหรัฐอเมริการะบุวา เป\นตัวสะท>อนความสามารถทางสติป?ญญาที่จะเรียนรู>ได>อยาง
ตอเนื่อง ปรากฏวา วัยแรงงานตอนต>นของไทยเพียงร>อยละ 6.8 ที่คิดวา ความรู>และทักษะ
ของตนเองล>าสมัย และร>อยละ 43.0 ที่คิดวา ความรู>และทักษะของตนเองควรได>รับ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งเป\นจํานวนที่ต่ําที่สุดในบรรดาประเทศอาเซียนทั้ง 6 ประเทศ
นอกจากนี้ เป\นที่นาตกใจวา วัยแรงงานตอนต>นมากถึงร>อยละ 31 ที่คิดวา ความรู>และ
ทั ก ษะในป? จ จุ บั น ของตนเองจะสามารถใช> ไ ด> ไ ปตลอดชี วิ ต ซึ่ ง เป\ น จํ า นวนที่ สู ง ที่ สุ ด
ในบรรดาประเทศทั้งหมด (รูปที่ 12) จึงสะท>อนให>เห็นวา วัยแรงงานตอนต>นสวนใหญ
ของไทยไมมี Growth Mindset ที่จะพัฒนาตนเองจากการเรียนรู>ตลอดชีวิต (Lifelong
14

Learning) ซึ่งเป\นสิ่งจําเป\นอยางยิ่งในป?จจุบันและทั่วโลกตางให>ความสําคัญ โดยเฉพาะ
ILO ได>บรรจุ Lifelong Learning ไว>ในข>อแรกของ Pillar ที่ 1 ของ Human-centred
agenda for the future of work ในรายงาน Report of the Global Commission
on the Future of Work เนื่องในโอกาสที่ ILO มีอายุครบ 100 ปb ในปbนี้
รูปที่ 12 ความต>องการพัฒนาทักษะ

ความรู#และทักษะ
ของตนเองล#าสมัย

ความรู#และทักษะ
ควรจะพัฒนา
ตอเนื่อง

ความรู#และทักษะ
จะเพียงพอไปอีก
5 ป6 กอนที่จะต#อง
พัฒนาใหม

ความรู#และทักษะ
จะเพียงพอไปอีก
10 ป6 กอนที่จะต#อง
พัฒนาใหม

ที่มา : World Economic Forum (2019)
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ความรู#และทักษะ
ปKจจุบนั จะใช#ได#
ไปตลอดชีวิต

แนวทางการส,งเสริมศักยภาพวัยแรงงานตอนต:นของ ILO และ OECD
ILO และ OECD ได>มีข>อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับประเทศทั่วโลกในการพัฒนา
วัยแรงงานตอนต>น เพื่อรองรับกับแนวโน>มการเปลี่ยนแปลงของโลก ความก>าวหน>าของ
เทคโนโลยี ความต>องการของตลาดแรงงาน และแนวโน>มการทํางานในอนาคต3 ดังนี้
1) ควรให>ความสําคัญกับความไมสอดคล>องของทักษะและความต>องการแรงงาน
(Skill Mismatch) เพื่อแก>ไขป?ญหาการวางงานของวัยแรงงานตอนต>น (Youth Unemployment)
รวมทั้งวางแผนการพัฒนาทักษะวัยแรงงานตอนต>นในลักษณะความรวมมือระหวางภาครัฐ
และเอกชน
2) ควรเชื่อมโยงข>อมูลทั้งด>านอุปสงคและอุปทานของตลาดแรงงาน กลาวคือ ควรมี
ข>อมูลความต>องการของผู>ประกอบกิจการและจํานวนผู>ที่จะเข>าสูตลาดแรงงานที่เพียงพอ
และเป\นป?จจุบันอยูเสมอ เพื่อให>สามารถวางแผนการพัฒนาทักษะได>อยางเหมาะสม
และปรับเปลี่ยนนโยบายได>ทันตอการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานที่จะมีความออนไหว
ตอเทคโนโลยีมากขึ้นในอนาคต
3) ควรต>องมีวิสัยทัศนใหม โดยแยกการพัฒนาทักษะวัยแรงงานตอนต>นออกจาก
รูปแบบเดิมที่ทํามาในอดีต ซึ่งล>าสมัยและใช>การไมได>ในโลกยุคป?จจุบัน เพื่อสงเสริมให>วัย
แรงงานตอนต>นสามารถเข>าสูรูปแบบการทํางานใหม (New Form of Work) และต>องสร>าง
ระบบความคุ>มครองทางสังคม (Social Security System) ที่เหมาะสมและสอดคล>องกับ
รูปแบบการทํางานใหมที่ไมเหมือนกับรูปแบบการทํางานดั้งเดิม เนื่องจากรูปแบบงานใหม
ไมจํากัดวัน เวลา และสถานที่ทํางาน

3

https://www.ilo.org/newyork/news/WCMS_631276/lang--en/index.htm
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4) ควรสงเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับการเป\นผู>ประกอบกิจการ (Entrepreneurship)
เพื่อเป~ดโอกาสให>วัยแรงงานตอนต>นได>ใช>ศักยภาพด>านความคิดสร>างสรรคและการสร>าง
นวัตกรรม ซึ่งมีป?จจัยสนับสนุนจากสภาพแวดล>อมความก>าวหน>าของเทคโนโลยีในป?จจุบัน
เพื่อชวยสนับสนุนโอกาสการเป\นผู>ประกอบกิจการเองในอนาคต
5) ควรให>ความสําคัญและสงเสริมการเรียนรู>ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) อยางจริงจัง
เนื่องจากโลกยุคป?จจุบันและอนาคตอยูบนพื้นฐานของความรู>ที่ไมมีที่สิ้นสุด ดังนั้น ความรู>
ที่ได>รับจากสถาบันการศึกษาในชวงเวลาหนึ่งของชีวิตจึงไมเพียงตอการดํารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพในอนาคต
ข:อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับประเทศไทย
จากการศึกษาวิเคราะหวัยแรงงานตอนต>นในมิติตาง ๆ ข>างต>น กรมพัฒนาฝbมือ
แรงงานจึงมีข>อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับกระทรวงแรงงานที่มีภารกิจโดยตรงเกี่ยวกับ
นโยบายด>านแรงงานของประเทศ ดังนี้
1) ด>านอุปสงคและอุปทานของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะสําหรับวัยแรงงานตอนต>น
ที่จะเป\นกําลังแรงงานสําคัญในการสร>างมูลคาทางเศรษฐกิจในอนาคต กรมการจัดหางาน
ควรมี การเก็บข>อมูลทั้งสองด> านที่ เป\นป? จจุบัน เพื่อให> เห็นภาพรวมการเคลื่อนไหวของ
ตลาดแรงงานที่จะมีความซับซ>อนมากขึ้นในอนาคต และเพื่อให>กรมพัฒนาฝbมือแรงงาน
สามารถนําข>อมูลมาใช>ในการพัฒนาทักษะวัยแรงงานได>สอดคล>องกับความต>องการของ
ตลาดแรงงาน
2) ด>านการพัฒนาทักษะเพื่อรองรับเทคโนโลยีและรูปแบบของงานใหม กรมพัฒนา
ฝbมือแรงงานควรพัฒนาและเพิ่มหลักสูตรรูปแบบใหมที่ไมใชหลักสูตรที่ทําอยูในป?จจุบัน
สําหรับวัยแรงงานตอนต>น ซึ่งจะต>องครอบคลุม 2 สวนหลัก ได>แก การพัฒนาทักษะวัยแรงงาน
ตอนต>นให>มีทักษะด>านเทคโนโลยีใหมเพื่อเข>าสูตลาดแรงงาน และการสงเสริมให>วัยแรงงาน
ตอนต>นมีทักษะเพียงพอสําหรับรูปแบบงานใหม โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ Gig Economy และ
การเป\นผู>ประกอบกิจการ
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3) ด>านการสร>างหลักประกันและความคุ>มครองทางสังคมที่เหมาะสมกับรูปแบบ
งานใหมในอนาคต สํ านั กงานประกันสังคมควรพิจารณารู ปแบบการทํ างานที่ แตกตาง
ไปจากเดิม เนื่องจากวัยแรงงานตอนต>นมีแนวโน>มทํางานที่เป\นอิสระมากขึ้น จึงไมได>เข>าสู
ระบบประกันสังคมที่มีนายจ>างในรูปแบบเดิม ซึ่งป?จจุบันสํานักงานประกันสังคมมีการให>
ความคุ>มครองผู>ประกันตนตามมาตรา 40 อยูแล>ว แตอัตราเงินสมทบสูงสุดอยูที่ 300 บาท
ตอเดือน ให>ความคุ> มครอง 5 กรณี ขณะที่ รูปแบบงานใหมบางประเภททําให>ผู> ทํางาน
มีรายได>สูงกวาผู>ประกันตนตามมาตรา 33 ซึ่งให>ความคุ>มครอง 7 กรณี สํานักงานประกันสังคม
อาจพิ จารณาอั ตราเงิ นสมทบใหมให> เหมาะสมกั บรายได> ของผู> ทํ างานรู ปแบบใหมของ
วัยแรงงานตอนต>น เพื่อเพิ่มความคุ>มครองให>มากขึ้น สวนกรมสวัสดิการและคุ>มครองแรงงาน
ควรพิจารณารู ปแบบการคุ>มครองที่ ครอบคลุมลักษณะของงานใหมสํ าหรับวัยแรงงาน
ตอนต>นตามเปjาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด>าน Decent Work เพื่อให>แรงงานกลุมนี้รู>สึก
มีความมั่นคงปลอดภั ยในการทํางานและสามารถใช>ศั กยภาพของตนเองได>อยางเต็มที่
ซึ่งจะเป\นสวนชวยการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได>อีกทางหนึ่ง
-----------------------------------------------
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