สรุปการสัมมนาทางวิชาการเพือ่ นำาเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์
เรือ่ ง “แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานเพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต กรณีศึกษา : แรงงานในภาคการผลิต
ภาคบริการท่องเที
่ยว ภาคเกษตรและแรงงานสูงอายุ”
*****************
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น ๕ อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
๑. ความเป็นมา
กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้จัดสัมมนาทางวิชาการเพือ่ นำาเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง
“แนวทางขับเคลือ่ นการพัฒนาแรงงานเพือ่ ก้าวผ่านสูเ่ ศรษฐกิจแห่งอนาคต กรณีศกึ ษา : แรงงานในภาคการผลิต
ภาคบริการท่องเทีย่ ว ภาคเกษตรและแรงงานสูงอายุ” ในวันพฤหัสบดีท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชัน้ ๕ อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ นำาเสนอ
ผลการศึกษาวิเคราะห์ และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการเพิม่ ศักยภาพแรงงานให้สอดคล้องกับยุค
เศรษฐกิจใหม่ รวมถึงผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการและภาคแรงงานเมือ่ มีการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมแทน
กำาลังคน ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผูแ้ ทนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ผูแ้ ทนองค์กร
นายจ้าง ผูแ้ ทนองค์กรลูกจ้าง นักวิชาการ ผูท้ รงคุณวุฒิ สถาบันการศึกษา NGOs สือ่ มวลชน จำานวนประมาณ ๑๕๐ คน
๒. คำากล่าวรายงาน
นายถาวร ชลัษเฐียร ประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ ๑๘ กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน ดังนี้
การจัดสัมมนาทางวิชาการในวันนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ นำาเสนอผลการวิเคราะห์ และรับฟังความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มศักยภาพแรงงานให้สอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจใหม่ รวมถึงผลกระทบต่อผู้
ประกอบการและภาคแรงงานเมือ่ มีการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมแทนกำาลังคน และเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการกำาหนดนโยบาย แนวทางการดำาเนินงานของกระทรวงแรงงาน โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้
แทนจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ NGOs ผู้แทนองค์กรนายจ้าง ผู้แทนองค์กรลูกจ้าง นัก
วิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการศึกษา จำานวนประมาณ ๑๕๐ คน
ทัง้ นี้ สภาทีป่ รึกษาเพือ่ พัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ ๑๘ หวังว่าจะได้รบั ทราบความเห็น
จากหน่วยงาน องค์กร และนักวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้แรงงานเพือ่ นำาไปเป็นข้อมูลสำาหรับ
การเตรียมความพร้อมของการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีในยุคประเทศไทย ๔.๐
๓. คำากล่าวพิธีเปิดการสัมมนาและกล่าวปาฐกถาพิเศษ
พิธเี ปิดการสัมมนาและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง “การขับเคลือ่ นนโยบายพัฒนาแรงงานเพือ่ ก้าวผ่านสู่
ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐” โดยหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน
ยุคของการเปลีย่ นแปลงปัจจัยทางสังคมและเทคโนโลยี ที่เกีย่ วข้องกับชีวติ ประจำาวันมีมากขึน้
ช่วยเพิม่ ความสะดวกสบายไม่วา่ จะเป็นการติดต่อสือ่ สารทีร่ วดเร็วและทันสมัย เทคโนโลยี Fintech ในภาคการเงินและ
การธนาคาร รวมถึงเทคโนโลยีในรูปแบบอืน่ ๆ ทีจ่ ะถูกคิดค้นและพัฒนาขึน้ เพือ่ ตอบสนองรูปแบบ
การดำาเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) และ
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือทีเ่ รียกว่า AI เข้ามาแทนแรงงานมนุษย์มากขึน้ ในเกือบ
ทุกอุตสาหกรรมและบริการ ไม่วา่ จะเป็นด้านการผลิต การขนส่งสินค้า การบริหารจัดการ ไปจนถึงด้านการแพทย์ สำาหรับ

ภาคอุตสาหกรรมก็มกี ารนำาหุน่ ยนต์มาช่วยพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าให้มมี าตรฐาน ลดต้นทุน หรือช่วย
ในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์
เมื่อเทคโนโลยีและ AI ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินชีวติ แล้ว ย่อมมีผลต่อการทำางานของ
มนุษย์ การจ้างงาน การใช้กำาลังแรงงาน โดยหลายฝ่ายกังวลว่าแรงงานในหลาย ๆ อาชีพจะหายไป โดยจาก
รายงานของ OECD ประเมินว่าในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า ๑๔% ของแรงงานมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกแทนด้วยระบบ
อัตโนมัติ และอีก ๓๐% เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทักษะที่ใช้ในการทำางานอย่างมาก นอกจากนี้ งานศึกษาของ
World Bank เรื่อง “ในมิติความเสี่ยงด้านหุ่นยนต์แย่งงานคน” พบว่าระยะหลังเริ่มเห็นแนวโน้มการใช้หุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติมากขึ้นในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ หรือ Emerging Markets โดยวัดจากจำานวนสต็อกของหุน่ ยนต์
อุตสาหกรรม ซึง่ ไทยติดอยูใ่ นอันดับต้น ๆ ในกลุ่มนี้ และคาดว่าไทยจะนำาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้เพิ่มขึ้น
เพราะคุ้มค่าต่อการลงทุน หากดูจากปัจจัยด้านค่าจ้างแรงงาน การขาดแคลนแรงงาน ราคาหุน่ ยนต์อตุ สาหกรรม และ
ระยะเวลาการใช้งาน
นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังก่อให้เกิดความท้าทายครั้งใหญ่ขึ้นในโลกของ
การทำางาน ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนื่องจากคนทำางาน platform
ในรูปแบบออนไลน์ซึ่งปัจจุบันมีจำานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลักษณะของ sharing economy เช่น บริการ
เรียกรถ taxi ออนไลน์ บริการรับส่งสินค้า หรือแม้กระทั่งการที่คนทัว่ ไปสามารถให้เช่าบ้านหรือห้องของตนเอง
ผ่าน platform ออนไลน์ได้ เหล่านี้ล้วนส่งผลให้การดำาเนินงานด้านแรงงานจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
ให้มีความยืดหยุ่น และก้าวทันต่อบริบทความเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านของการประกันสังคม ความปลอดภัยในการ
ทำางานและสวัสดิการแรงงาน ไปจนถึงการพัฒนาทักษะ ที่คนทำางานจะต้องมีทัศนคติที่พร้อมรองรับต่อ
การเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
รัฐบาลภายใต้การนำาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำาคัญกับการเตรียมความพร้อม
ด้านกำาลังคน ภายใต้นโยบายการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ทีร่ ะบุไว้ในนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น รวมถึง
การขับเคลือ่ นนโยบายทางเศรษฐกิจทีส่ ำาคัญอย่างการพัฒนา ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย และพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวัน หรือ EEC ภายใต้นโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งรัฐบาลเห็นว่าศักยภาพของคนเป็นปัจจัยสำาคัญและเมื่อ
รวมกับเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลแล้ว ก็จะสามารถนำาพาประเทศเปลี่ยนผ่านไปสู่ การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ที่มี
รายได้ประชากรที่สูง บนพื้นฐานของความเท่าเทียมทางสังคม ดังนั้นภารกิจด้านแรงงานถือได้วา่ เป็นส่วนสำาคัญใน
การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเตรียมความพร้อมในทุนมนุษย์ทส่ี อดรับการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีและ
การผลิต รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาการดำาเนินงานด้านแรงงานให้สอดคล้องกับบริบทความท้าทายทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ ผลิตภาพแรงงาน และ
การประกันสังคมซึ่งเชื่อมโยงและเกี่ยวกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพือ่ ให้ประเทศเดินหน้าไปสูย่ คุ
“workforce transformation” ผมเชือ่ ว่าอีก ๒๐ – ๓๐ ปีข้างหน้า ปัญหาสำาคัญสำาหรับประเทศไทย คือทำาอย่างไร
แรงงานไทยจะปรับเปลีย่ นจากประเทศพัฒนาระดับกลางอย่างทุกวันนีไ้ ปเป็นแรงงานทีม่ ศี กั ยภาพนำาไปสูก่ ารปฏิรปู
กำาลังแรงงาน เพื่อยกระดับทุนมนุษย์ของประเทศให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและระบบการผลิต
ในยุค Thailand ๔.๐ และบริหารจัดการกำาลังคนทัง้ ระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเทียบเท่ากับประเทศพัฒนา
แล้วในกลุ่ม OECD โดยในส่วนของกระทรวงแรงงานได้เตรียมการรองรับการขับเคลื่อนแรงงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล ดังนี้
๒

ประการแรก คือ การพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐ ยกระดับฝีมอื แรงงานให้เป็นแรงงาน
คุณภาพ (Super Worker) เพือ่ ให้แรงงานมีฝมี อื แรงงานเพิม่ ขึน้ การยกระดับทักษะฝีมอื แรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่
มีศกั ยภาพตาม ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลทัง้ S-Curve และ New S-Curve โดยร่วมมือกับภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงวิธกี ารฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมและบริการที่มุ่งเน้นการทำางานร่วม
กันระหว่างแรงงานมนุษย์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียม โดยกระทรวงแรงงานให้ความสำาคัญกับการพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย ตั้งแต่เริ่มช่วงการเรียนรู้
ในโรงเรียนและช่วงการเตรียมเข้าสูต่ ลาดแรงงาน มีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมอื แบบ Dual Vacational
Education Skill ซึ่งเป็นส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคีและสหกิจศึกษา รวมทั้ง
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบและแรงงานภาคเกษตรผูส้ งู อายุ ตลาดจนคนพิการ และผูม้ รี ายได้นอ้ ย
ให้มคี วามรู้ ทักษะฝีมือ ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เช่น พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
โดยมีการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความรูด้ ้านเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ การยกระดับมาตรฐานใน
การประกอบอาชีพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าหรือเพิ่ม
มูลค่าของสินค้าและบริการในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประการที่สอง การสร้างหลักประกันทางสังคมทีค่ รอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ การมีงานทำา
ทีเ่ หมาะสมกับประชากรทุกกลุม่ มีสวัสดิการทีเ่ หมาะสม มีความมัน่ คงปลอดภัยในการทำางานและการใช้ชวี ติ ในสังคม
สามารถเลี้ยงดูครอบครัว ช่วยในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและสังคม รวมทั้งสร้างความเท่าเทียมระหว่าง
คนในสังคม ตามหลักการของงานที่มีคุณค่า หรือ Decent Work นอกจากนี้ ยังวางแผนที่จะจัดให้มรี ะบบบำาเหน็จ
บำานาญหลังพ้นวัยทำางาน เพือ่ สร้างหลักประกันความมัน่ คงเมือ่ เข้าสูว่ ยั ชราภาพ (หรือพ้นวัยแรงงาน) ว่าประชาชนจะ
มีรายได้ทเ่ี พียงพอต่อการดำารงชีพเมือ่ เข้าสูส่ ภาวะทีไ่ ม่สามารถทำางานได้เต็มที่ หรือเข้าสูว่ ยั ทีไ่ ม่สามารถทำางานได้
ประการทีส่ าม คือ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ให้มคี วามสะดวก ง่าย รวดเร็ว ลดขัน้ ตอน
ประหยัดค่าใช้จา่ ย และเวลาในการเดินทาง เพือ่ ยกระดับการบริการในรูปแบบระบบดิจทิ ลั ไปสูพ่ น้ื ทีต่ า่ งๆ ทัง้ ระบบ
ออนไลน์และแอพพลิเคชั่น ด้วยใจบริการ โปร่งใส และเป็นธรรม รวมถึงบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยมีแผนทีจ่ ะพัฒนาให้บริการทุกอย่างของกระทรวงแรงงานสามารถดำาเนินการได้ผา่ นช่องทาง Electronics
ภายในอีก 5 ปีข้างหน้า พร้อมทั้งการปรับบทบาทของกระทรวงแรงงานไปสู่การเป็นผู้อำานวยความสะดวก
หรือ Facilitator ให้มากขึน้ เพือ่ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ผ่านช่องทางของภาคเอกชนได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กระทรวงแรงงานหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าการสัมมนาทางวิชาการในวันนี้ จะได้มกี ารช่วยกันให้ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงงาน ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบเมือ่ เข้าสูย่ คุ อุตสาหกรรม ๔.๐
เพือ่ เป็นข้อมูลให้กระทรวงแรงงานและภาครัฐที่เกี่ยวข้องนำาไปประกอบการกำาหนดนโยบายและแนวทางดำาเนินงาน
ที่ยั่งยืนต่อไป
บัดนีไ้ ด้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการสัมมนาทางวิชาการเพือ่ นำาเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ เรือ่ ง
“แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานเพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต กรณีศกึ ษา : แรงงานในภาคการผลิต
ภาคบริการท่องเที่ยว ภาคเกษตรและแรงงานสูงอายุ” ณ บัดนี้ และขออวยพรให้การสัมมนาประสบความสำาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ
๓

๔. ผลการสัมมนา
๔.๑ การนำาเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ เรือ่ ง “แนวทางขับเคลือ่ นการพัฒนาแรงงานเพือ่ ก้าวผ่านสู่
เศรษฐกิจแห่งอนาคต กรณีศกึ ษา : แรงงานในภาคการผลิต ภาคบริการท่องเทีย่ ว ภาคเกษตรและแรงงานสูงอายุ”
โดย ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผูป้ ระกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีของโลกในอนาคต ความท้าทาย
ของการก้าวผ่านภาคแรงงาน รูปแบบการเตรียมพร้อมเศรษฐกิจทีจ่ ะขับเคลือ่ นด้วยดิจติ อล ความต้องการตลาดแรงงาน
ในอนาคต โดยมีการศึกษาดูงานที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงานไทย-เยอรมัน (TGI) นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ทีจ่ ังหวัดชลบุรี สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุ
มิพล นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น และร่วม
ประชุมเพือ่ รับฟังความคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
จากข้อมูลภาวะการทำางานของประชากร (เดือนเมษายน ๒๕๖๒) แรงงานส่วนใหญ่อยู่ใน
ภาคเกษตรกรรมร้อยละ ๒๗.๓๒ รองลงมาอยูใ่ นภาคปลีกค้าส่งร้อยละ ๑๗.๒๒ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตร้อยละ
๑๖.๙ ภาคท่องเที่ยวร้อยละ ๘.๐๘ ภาคก่อสร้างร้อยละ ๖.๔๘ และภาคโลจิสติกส์ร้อยละ ๓.๖๖ นอกจากนั้น
แรงงานในภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือตำ่ากว่าประถมศึกษา
และอายุเฉลี่ยค่อนข้างสูง
แนวโน้มเศรษฐกิจโลกมีการนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีกา้ วหน้าเข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรม
ขณะทีเ่ ศรษฐกิจของประเทศไทยพึง่ พิงกับการค้าระหว่างประเทศในสัดส่วนทีส่ งู มาก ภาคการส่งออกมีมลู ค่าร้อยละ ๔๙.๖ อีก
ทัง้ เป็นประเทศทีส่ ง่ เสริมการลงทุนของต่างชาติ (FDI : Foreign Direct Investment) ส่งผลให้มกี ารนำาเข้าสมาร์ท
เทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ และมีการนำาเข้าหุน่ ยนต์อตุ สาหกรรมและระบบออโตเมชัน่ อยูใ่ นอันดับ ๑ ของอาเซียนและอยูใ่ น
อันดับ ๑๐ ของโลก แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีของประเทศไทยกระจายตัวอยูใ่ นภาคบริการและภาคเกษตรด้วย เช่น
สถาบันการเงิน อี - คอมเมิรซ์ ค้าปลีกค้าส่ง ห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกส์ การใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีเข้ามา
ทดแทนแรงงาน
การขับเคลื่อนแรงงานภายใต้เศรษฐกิจดิจทิ ัลเป็นความท้าทายของทุกภาคส่วน เนื่องจากทำาให้
เกิดงานใหม่และตำาแหน่งงานใหม่ ๆ ประเด็นทีเ่ ป็นความท้าทายคือ การเตรียมความพร้อมทิศทางแรงงานใหม่ในอนาคต
ควรดำาเนินการอย่างไร สังคมใดทีจ่ ะเข้าถึงโอกาส ดังนัน้ แรงงานต้องมีทกั ษะสูงและมีทกั ษะทีห่ ลากหลายตามลักษณะงาน
(High Skill & Multi knowledge) รวมถึงต้องมีความรู้เฉพาะด้านในลักษะที่เป็น “Niche Knowledge” ซึ่งเป็น
ทักษะที่พึงประสงค์สำาหรับแรงงานในอนาคต ช่วงการเปลี่ยนผ่านมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปใช้เวลา ๑๐ – ๑๕ ปี
ทำาให้แรงงานส่วนหนึ่งเกษียณอายุออกไป ขณะที่แรงงานในระบบส่วนหนึ่งปรับตัวได้ สำาหรับวัยแรงงานตอนต้นที่
มีอายุไม่เกิน ๒๙ ปี สามารถมีเวลาตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในยุค ๔.๐
ซึง่ จะทำาให้การพัฒนากำาลังคนของประเทศในอนาคตมีความลงตัว
ประเทศไทยจะเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ซึง่ มีจำานวนผูส้ งู อายุ ๑ ใน ๕ ของประชากรทัง้ หมด จากข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผสู้ งู วัยทัง้ หมด ๑๑.๓๕ – ๑๑.๗ ล้านคน เป็นผูส้ งู อายุทท่ี ำางานอยูใ่ นกำาลังแรงงานของประเทศ
จำานวน ๔.๐๖ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๘ ส่วนใหญ่ทำางานอยู่ในภาคเกษตรเกินกว่าร้อยละ ๕๖ รองลงมา
เป็นแรงงานบริการและผูจ้ ำาหน่ายสินค้าร้อยละ ๑๙.๖ และเป็นนายจ้างเจ้าของธุรกิจร้อยละ ๓.๘ ทีเ่ หลือเป็นช่างฝีมอื ผู้
ประกอบวิชาชีพงานพืน้ ฐาน ข้าราชการของหน่วยงาน เสมียนพนักงาน ฯลฯ และในอนาคตมีแนวโน้มเข้าสูต่ ลาดแรงงาน
มากขึ้น เพราะการแพทย์ที่ก้าวหน้าและการเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลแบบรัฐสวัสดิการ และประชารัฐทำาให้
๔

คนสูงอายุมีสุขภาพที่ดี กอปรผู้สูงอายุสว่ นใหญ่ขาดการออมและมีหนี้ครัวเรือนที่สูงจึงมีความจำาเป็นต้องทำางาน
เพื่อการดำารงชีพ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต เป็นภาคส่วนสำาคัญที่มีมูลค่าในระบบเศรษฐกิจสูงถึงร้อยละ
๓๙.๒ จำานวนแรงงานประมาณ ๖.๓ – ๖.๕๑ ล้านคน เป็นภาคส่วนที่มีการปรับใช้เทคโนโลยีมากที่สุด แรงงานจึงมี
ความตระหนักรู้และพร้อมรับการปรับเปลี่ยนในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังพบปัญหาการขาดแคลนแรงงานและผลิตภาพ
แรงงานตำ่า เนื่องจากอัตราค่าจ้างที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในขณะที่เทคโนโลยีมีราคาถูกลง มีการใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยี
เข้ามาแทนแรงงานมากขึ้นเพราะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้
อย่างชัดเจน สิ่งที่เป็นความท้าทายคือสถานประกอบการที่เป็นเอสเอ็มอีและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นซึ่งมี
จำานวนค่อนข้างมากยังคงไม่สามารถก้าวผ่านหรือปรับใช้เทคโนโลยีได้เท่าที่ควร
ภาคบริการท่องเที่ยว มีมูลค่าในระบบเศรษฐกิจประมาณร้อยละ ๑๙ มีจำานวนแรงงาน
ประมาณ ๓.๕ ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบที่ทำาเป็นอาชีพเสริมมีลักษณะเป็นแรงงานเคลื่อนย้าย
ตามฤดูกาล พบว่าภาคบริการท่องเทีย่ วไม่ได้รบั ผลกระทบจากการนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เนือ่ งจากลักษณะงานเป็นการ
ปฏิสมั พันธ์กับคนมากกว่าเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ มีเพียงการใช้เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว (Digital Tourism)
ด้วยการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการเลือกแหล่งท่องเทีย่ วหรือการจองโรงแรมห้องพัก และนวัตกรรมด้าน e - Payment
ปัญหาหลักของภาคบริการท่องเที่ยวคือ ขาดแคลนบุคลากรด้านท่องเที่ยวทีเ่ ชี่ยวชาญด้านทักษะ ภาษาและบริการ
ภาคเกษตร มีมูลค่าในระบบเศรษฐกิจร้อยละ ๘.๔ มีจำานวนแรงงานมากที่สุดเฉลี่ยประมาณ
๑๐.๕ – ๑๑.๕ ล้านคน มีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลและการย้ายแหล่งการจ้างงาน ด้านการปรับใช้เทคโนโลยี
เป็นทิศทางที่เกษตรกรยอมรับเพราะขาดแคลนแรงงานคน อีกทั้งแรงงานภาคเกษตรส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ
ขาดหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบชัดเจน โดยภาพรวมเกษตรกรส่วนใหญ่มกี ารใช้เทคโนโลยีแต่เป็นเทคโนโลยี
ทีล่ า้ สมัย แต่พบว่าในปัจจุบนั เกษตรกรไทยรุน่ ใหม่มรี ปู แบบเป็น Smart Farmer มีการปรับตัวเพือ่ รับการเปลีย่ นแปลง
และใช้เทคโนโลยีในสัดส่วนที่สูงขึ้น เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานทั้งเชิงปริมาณและแรงงานสูงอายุ
แรงงานสูงอายุ เป็นแรงงานที่ควรให้ความสำาคัญเนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุ
แบบสมบูรณ์ โดย ๑ ใน ๕ ของประชากรมีอายุ ๖๐ ปีขน้ึ ไป อีกทั้งแรงงานของประเทศไทยเฉลี่ยอายุ ๔๐ – ๔๕ ปี
ซึง่ ในทางวิชาการจัดเป็นแรงงานอายุมาก หากถามความพร้อมของการเข้าสูเ่ ทคโนโลยีของแรงงานสูงอายุ (Older Workers)
และแรงงานอายุมาก (Elder Workers) จากการศึกษาพบว่า ขาดความพร้อมเนือ่ งจากส่วนใหญ่มกี ารศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาหรือตำ่ากว่า ซึง่ การเข้าถึงเทคโนโลยีหรือการยกระดับทักษะทำาได้ค่อนข้างยาก การแก้ปัญหาขาดแคลน
แรงงานในอนาคตของประเทศมีความจำาเป็นในการขยายเกษียณอายุการทำางานออกไปถึง ๖๕ ปี เหมือนกับ
ประเทศที่พัฒนาแล้วพร้อมทัง้ ต้องพัฒนาทักษะใหม่ให้กบั แรงงาน และปัญหาอีกด้านหนึ่งคือการนำาแรงงานสูงอายุ
กลับเข้ามาสูต่ ลาดแรงงาน เนือ่ งจากผูส้ งู อายุได้รบั สวัสดิการของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เบีย้ ผูส้ งู อายุ บัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐ ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงสังคมไทยมีวัฒนธรรมการดูแลผู้สูงอายุเป็นหลัก
กล่าวโดยสรุปทั้งปัจจุบันและในอนาคตยังคงพบปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทกั ษะ
เนื่องจากอุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้เทคโนโลยีกา้ วหน้า แต่ความสามารถในการผลิตกำาลังคนของประเทศ
ไม่เพียงพอและมีแนวโน้มต่อเนื่องอย่างน้อยไปถึงสิบปีข้างหน้า อีกทั้งแนวโน้มสัดส่วนสาขาผู้ที่จบการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เหตุผลจากค่านิยมของผูป้ กครองและสังคมไทยให้ความสำาคัญ
กับการจบการศึกษาระดับปริญญาตรี กอปรกับอัตราการเกิดลดน้อยลงทำาให้กำาลังแรงงานที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
๕

ในอนาคตอาจลดลง แต่หากมีการส่งเสริมแรงงานสูงอายุให้มีการขยายเกษียณอายุงานออกไป อาจทำาให้อุปสงค์
และอุปทานแรงงานในอนาคตปรับตัวเข้าสู่ความสมดุลได้ไม่มากก็น้อย ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นโจทย์ที่ต้องนำามา
บูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อให้มีการกำาหนดนโยบายการพัฒนาแรงงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
กระทรวงแรงงานจะต้องมีบทบาทในการเป็นเจ้าภาพและผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นที่ได้จากการศึกษา
๑. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีในยุค ๔.๐ มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิตจากการใช้แรงงานเป็นปัจจัยหลัก มาเป็นการนำาเครือ่ งจักรอัจฉริยะหรือเอไอในรูปแบบ Automation
และหุ่นยนต์เชิงพาณิชย์เข้ามาทดแทน
๒. ประเทศไทยพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศเป็นสำาคัญ มีสัดส่วนการส่งออกเป็นลำาดับที่
๒๑ ของโลกด้วยมูลค่าปีละ ๒.๕๒๔ แสนล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ ๘.๐๙๓ ล้านล้านบาท การขยายตัวของ
เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในอันดับที่ ๒ ของภูมิภาคอาเซียน และเป็นอันดับที่ ๒๖ ของโลก
๓. ภาคแรงงานมีบทบาทและเป็นกลไกสำาคัญในเชิงความได้เปรียบด้านผลิตภาพแรงงาน
มีการย้ายฐานการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการจ้างงานในตลาด
แรงงาน ปัจจุบนั ประชากรทีม่ งี านทำามีจำานวน ๓๗.๖ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕ ของประชากร
ทั้งประเทศ และมีอตั ราการว่างงานอยูใ่ นอันดับต้นของโลก
๔. ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีกลุ่มแรงงานที่มีอายุมากที่มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและตำ่ากว่าประถมศึกษา โดยมีสดั ส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของตลาดแรงงานและเป็นกลุ่มที่
ไม่สามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะภายใต้เศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยี ซึ่งมีภาวะเสี่ยงต่อการสูญเสียตำาแหน่งงาน
เนื่องจากมีการทดแทนด้วยเทคโนโลยี
๕. ภาครัฐกำาหนดวิสัยทัศน์ของประเทศให้เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจทิ ัลในแถบภูมิภาคอาเซียน รวมถึงกำาหนดนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่จะขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจ
ดิจทิ ัล ภาคเอกชนจึงได้กำาหนดทิศทางมุ่งสูก่ ารใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตและธุรกรรมของห่วงโซ่อุปทาน
ด้านการค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
๖. ภาครัฐควรมีแผนแม่บทด้านแรงงานทีค่ รอบคลุมทุกมิติ เพือ่ พัฒนาทักษะและยกระดับ
แรงงานให้มศี กั ยภาพเทียบเท่าสากล โดยมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบทีช่ ดั เจน เพือ่ บูรณาการข้อมูลด้านแรงงาน
ที่เชื่อมโยงทั้งด้าน Big Data และการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ
๗. แนวโน้มการเร่งปรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่เทคโนโลยีมีราคาถูกลงเป็นปัจจัยให้
ภาคเอกชนต้องใช้หุ่นยนต์และเครื่องจักร Automation แทนการใช้แรงงานคนเป็นหลัก โดยประเทศไทย
มีการนำาเข้าหุน่ ยนต์อตุ สาหกรรมและระบบออโตเมชัน่ อยูใ่ นอันดับ ๑ ของภูมภิ าคอาเซียนและอยูใ่ นอันดับ ๑๐ ของโลก แนว
โน้มการใช้เทคโนโลยีของประเทศไทยไม่ได้อยูแ่ ค่อตุ สาหกรรมการผลิตแต่กระจายตัวอยูใ่ นภาคบริการ เช่น สถาบันการเงิน
E – Commerce การค้าปลีกค้าส่ง ห่วงโซ่อปุ ทานโลจิสติกส์ รวมถึงภาคเกษตรทีม่ กี ารใช้เครือ่ งจักรและเทคโนโลยีเข้ามา
ทดแทน
๘. การได้เปรียบเชิงค่าจ้างจำานวนแรงงาน ในเชิงปริมาณและเชิงผลิตภาพการผลิตต่อค่าจ้าง
อาจกำาลังหมดไปหรือลดน้อยถอยลงโดยไม่สามารถนำาประเทศกำาลังพัฒนาใหม่ในภูมิภาคอาเซียน เช่น เวียดนาม
อินโดนีเซีย กัมพูชา ฟิลปิ ปินส์ เมียนมา บังคลาเทศและอินเดีย มาเปรียบเทียบแข่งขันกับประเทศไทยได้
๖

๙. การลงทุนในยุคเทคโนโลยี ๔.๐ ของภาคเอกชนมีลกั ษณะค่อยเป็นค่อยไป แรงงาน
สามารถปรับตัวและพัฒนาทักษะฝีมือได้ทันต่อเทคโนโลยี แต่มีแรงงานส่วนหนึ่งที่อาจถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี
สามารถไปทำางานแทนแรงงานที่ทยอยออกจากงานหรือเกษียณอายุงาน
ข้อเสนอแนะระยะเร่งด่วน (Fast Track Comment)
แนวทางการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตั กิ ารเตรียมแรงงานไทยสูศ่ ตวรรษที่ ๒๑
ตามนโยบายรัฐบาล คือ
๑. ควรมีการตัง้ คณะอนุกรรมการจัดทำายุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารทรัพยากรมนุษย์
สู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีลกั ษณะเป็นคณะกรรมการร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคแรงงาน และสถาบันการศึกษา โดย
มีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงแรงงานเป็นประธาน และอาจตัง้ คณะทำางานเพือ่ ศึกษาจัดทำายุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั กิ าร
เพือ่ จัดทำาแผนระดับกระทรวงและแผนแม่บทด้านพัฒนาแรงงานของประเทศ
๒. การเตรียมพร้อมทักษะระยะสั้น
๒.๑ ให้มกี ารจัดทำาหลักสูตรการพัฒนาทักษะก้าวหน้าระยะสัน้ โดยให้กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
เป็นหน่วยงานหลักจัดทำาแผนร่วมกับคณะทำางานภาคเอกชนให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน
๒.๒ STO : Skill Training Operator ขอให้มีการออกระเบียบ/กฎกระทรวง
โดยให้สถานประกอบการสามารถมีเจ้าหน้าทีฝ่ กึ อบรมพัฒนาทักษะประจำาสถานประกอบการได้ โดยนำาหลักสูตรพัฒนา
ทักษะก้าวหน้าระยะสั้นของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมากำาหนดเป็นหลักสูตรภาคบังคับขั้นตำ่า ๑๐ ชัว่ โมง (เพิ่มเติม
จากหลักสูตรมาตรฐานเดิม ๖ ชัว่ โมง)
๒.๓ ให้กรมพัฒนาฝีมอื แรงงานจัดอบรมหลักสูตร STO : Skill Training Operator
โดยให้สถานประกอบการต้องส่งพนักงาน ๑ คน เข้ารับการอบรมเพือ่ เป็นวิทยากรหรือผูช้ ำานาญการ (Skill Development
Specialist) และหากสถานประกอบการทีไ่ ม่พร้อมให้สามารถจ้างผูช้ ำานาญการอิสระทีผ่ า่ นการอบรมและขึน้ ทะเบียน
กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาเป็นวิทยากรได้
๓. จัดทำาโครงการร่วมกับสถาบันการศึกษา
๓.๑ ทำา MOU ร่วมกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาทักษะและปรับปรุงหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต โดยอาจเลือกสถาบันเป้าหมายเพื่อ
เป็นต้นแบบในการพัฒนาทักษะวัยแรงงานตอนต้นให้มีทักษะสอดคล้องกับลักษณะงาน
๓.๒ กรมพัฒนาฝีมอื แรงงานต้องมีหลักสูตรภาคบังคับในลักษณะหลักสูตรระยะสัน้ (Short
Course) เพือ่ อบรมพัฒนาทักษะให้กบั นักศึกษาทีก่ ำาลังจะจบการศึกษา โดยออกประกาศนียบัตร (Certificate)
เพือ่ รับรองและสามารถใช้เป็นหลักฐานการสมัครงานได้
ข้อเสนอแนะดำาเนินการเร่งรัด (Quick Win & Policy Comment)
๑. ให้กรมพัฒนาฝีมอื แรงงานเป็นแกนกลางในการจัดทำาหลักสูตรระยะสัน้ ๓ เดือน ในรูปแบบ
Technical short Course และ New Business Start Up เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้านวิชาชีพ
๒. จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากดิสรับทีฟเทคโนโลยี เพื่อทำาหน้าที่ เฝ้าระวัง
ติดตาม แก้ปญ
ั หามาตรการดูแลแรงงานกลุม่ เสีย่ ง การปรับทักษะแรงงานใหม่ รวมทัง้ การติดตามสถานการณ์คกุ คาม
ของเทคโนโลยีก้าวหน้า/หุ่นยนต์ และออโตเมชั่นในรูปแบบต่าง ๆ
๓. กระทรวงแรงงานควรเป็นเจ้าภาพหลักในการวางแผนกำาลังแรงงานของประเทศ เพือ่ กำาหนด
แผนยุทธศาสตร์และหรือแนวทางการขับเคลื่อนแรงงานระยะ ๑๐ ปี ดังต่อไปนี้
๗

๓.๑ ยุทธศาสตร์และแผนรองรับแรงงานและอาชีพที่มีแนวโน้มลดน้อยลงหรือไม่เป็น
ที่ต้องการของตลาดแรงงาน
๓.๒ ทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอน ในสถาบันการศึกษารวมถึงการแนะแนว
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓.๓ พัฒนาทักษะฝีมือให้กับแรงงานกลุ่มเสี่ยง เพื่อยกระดับแรงงานให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต (Mismatch Demand)
๔. จัดตัง้ ศูนย์เชือ่ มโยงข้อมูลบิก๊ ดาต้าแรงงานแห่งชาติ (Labor Big Data Connectivity) โดย
ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำาข้อมูลด้านแรงงานของประเทศ โดยพิจารณาตัง้ คณะทำางานที่
ประกอบด้วยภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูล
๕. พิจารณาทบทวนกฎหมายแรงงานโดยแยกเป็นกฎหมายเฉพาะของแต่ละภาคส่วน
ให้สอดคล้องเหมาะสมตามความเป็นจริง เนื่องจากมีข้อจำากัดและความแตกต่างของการใช้แรงงาน ได้แก่ แรงงาน
ภาคเกษตรกรรมและปศุสัตว์ แรงงานภาคท่องเที่ยว แรงงานภาคประมงและอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่อง แรงงาน
ภาคก่อสร้าง เป็นต้น
๖. การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์แรงงานแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) กระทรวงแรงงาน
ควรเป็นหน่วยงานหลักจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ดา้ นแรงงานของประเทศ แม้จะมีการกำาหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติแล้วแต่ไม่สามารถนำาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
๗. กระทรวงแรงงานต้องปรับบทบาท รูปแบบวิธกี ารพัฒนาทักษะแรงงานให้เป็น Smart Labour
ทีส่ ามารถทำางานร่วมกับหุน่ ยนต์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงงานให้
เหมาะสมกับลักษณะงานใหม่ในอนาคต โดยกระทรวงแรงงานต้องเป็นผู้นำาในการเปลี่ยนแปลงให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษา ผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงาน
๔.๒ การอภิปราย เรือ่ ง แนวทางขับเคลือ่ นการพัฒนาแรงงานเพือ่ ก้าวผ่านสูเ่ ศรษฐกิจแห่งอนาคต
กรณีศึกษา : แรงงานในภาคการผลิต ภาคบริการท่องเที่ยว ภาคเกษตรและแรงงานสูงอายุ สาระสำาคัญสรุปได้
ดังนี้
๔.๒.๑ การอภิปรายเป็นคณะ เรือ่ ง “แรงงานไทยต้องปรับตัวอย่างไร...เมือ่ เข้าสูย่ คุ เศรษฐกิจแห่ง
อนาคต” โดยผูร้ ว่ มอภิปราย ประกอบด้วย นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายสงคราม หาญต๊ะ รองเลขาธิการ
สภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทย และ รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นผูด้ ำาเนินรายการ
๑) นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และความสามารถในการแข่งขัน โดยจะเห็นได้จากเริ่มมีการปลดพนักงาน
ออกมากขึ้น ด้านการลงทุนของต่างชาติ (FDI : Foreign Direct Investment) อยู่ที่เวียดนามเป็นอันดับหนึ่ง รอง
ลงมาคืออินโดนีเซีย เศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถคงตัวอยู่ได้จากยอดการใช้สินค้าภายในประเทศเท่านั้น ดัง
นั้นต้องเร่งพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงาน (Labor Productivity) ให้ทันกับยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ โดยภาครัฐ
๘

(กระทรวงแรงงาน) และภาคเอกชน (สถานประกอบการ) ต้องร่วมมือกันส่งเสริมพัฒนาและวางรากฐานให้แรงงาน
มีศกั ยภาพ มุง่ เน้นการเปลีย่ นทักษะ (Re Skill) การพัฒนาทักษะ (Up Skill) และทักษะงานใหม่ (New Skill) ซึง่ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยได้ดำาเนินการแล้ว ดังนี้
(๑) การพัฒนาโครงการทีม่ งุ่ เน้น ๓ หลักสูตร ได้แก่ ๑. Digital Technology
๒. Automation & Robotics ๓. Food processing โดยปรับปรุงรูปแบบการอบรมเป็น test cross , short cross
เรียนไม่เกิน ๔ ปี หรือแบบ Lifelong Learning
(๒) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการด้านไอที จัดทำาหลักสูตร
Industry Digital เป็นการเรียนทีม่ หาวิทยาลัย ๒ ปี และฝึกภาคปฏิบตั ทิ ส่ี ถานประกอบการ ๑ ปีครึง่ ปัจจุบนั มีนกั ศึกษา
จำานวน ๒๕ คน เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันที นอกจากนั้นได้มีการตกลงทำาความร่วมมือเพื่อขยาย
หลักสูตรการเรียนการสอนกับ ๑๐ มหาวิทยาลัย (ในพืน้ ทีเ่ ขตพืน้ ที่พฒ
ั นาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
จำานวน ๕ มหาวิทยาลัย)
(๓) ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดทำามาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒวิ ชิ าชีพ นักบูรณาการระบบการผลิต (System Integrator : SI) มี ๕ ระดับ เริม่ ต้นทีร่ ะดับ ๓ ระบบอัตโนมัตแิ ละ
หุน่ ยนต์ (Assembler) ระดับ ๔ เขียนโปรแกรมอัตโนมัตแิ ละหุน่ ยนต์ (Programmer) ระดับ ๕ ออกแบบ work cell
กระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติ (Designer) ระดับ ๖ ออกแบบและประสานระบบของโรงงานผลิตใช้งานระบบ
การผลิตอัตโนมัติ (Modifier) และระดับ ๗ ออกแบบและประเมินรวมระบบของโรงงานผลิตทีใ่ ช้งานระบบการผลิต
อัตโนมัติ (Builder) โดยได้รว่ มกับมหาวิทยาลัยในการออกแบบหลักสูตรทีส่ ามารถปฏิบตั งิ านได้จริงในสถานประกอบการ ไม่
ได้มุ่งเน้นให้ต้องเรียนทุกอย่างแต่ไม่ได้นำามาใช้ในการทำางาน แต่เน้นให้เรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ เพื่อที่จะสามารถ
ปรับตัวและรองรับกับยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
๑. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตจำาเป็นต้องใช้วศิ วกรไฟฟ้า แมคคานิคอล อิเล็คทริคอล โร
โบติก เป็นต้น ในขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการ SMEs ไม่สามารถจ้างวิศวกรได้ทกุ ประเภทเนือ่ งจากมีขอ้ จำากัดด้านงบประมาณ ดัง
นัน้ ภาครัฐควรจัดให้มหี ลักสูตทีส่ ร้างวิศวกรทีม่ ที กั ษะ มีความสามารถหลายด้าน (Multi skill) ทีส่ ามารถตอบสนอง
ความต้องการตามประเภทอุตสาหกรรมการผลิต
๒. ภาคราชการและภาคเอกชนควรให้ความสำาคัญกับการเปลีย่ นทักษะ (Re Skill)
การพัฒนาทักษะ (Up Skill) และทักษะงานใหม่ (New Skill) ให้กบั แรงงาน โดยสถาบันการศึกษาควรกำาหนดหลักสูตร
ให้กับแรงงานใหม่ (New Comer) ที่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และภาคเอกชนหรือ
สถานประกอบการควรมีการพัฒนาทักษะแรงงานให้ทนั ต่อเทคโนโลยี หรือมีการเปลีย่ นงานใหม่ให้สอดรับกับความสามารถของ
แรงงาน
๓. ควรสนับสนุนการเรียนรูแ้ บบ Lifelong Learning ในลักษณะทีท่ ำางานเรียนไป
หรือเรียนทีจ่ ำาเป็นในการประกอบอาชีพ เพือ่ ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานทีจ่ บการศึกษาไม่ตรงกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม
๒) นายสงคราม หาญต๊ะ รองเลขาธิการสภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทย
ปัจจุบันภาคการเกษตรของไทยตกอยูใ่ นภาวะที่นา่ เป็นห่วง เนื่องจากข้อมูล
พื้นที่การเกษตรและจำานวนเกษตรกรพบว่าจำานวนเกษตรกรรายย่อยลดลง โดยเฉพาะนโยบายเกษตรแปลงใหญ่
จากภาครัฐ คนจนจากภาคเกษตรกรรมจะล้มละลาย และหันเข้าสูภ่ าคอุตสาหกรรมและบริการ ซึง่ ก็กำาลังถูกคุมคาม
๙

ด้วยเทคโนโลยีถูกให้ออกจากงานและกลับเข้ามาสู่ภาคเกษตร ซึ่งขาดความรูท้ างด้านเกษตรกรรมและไม่ทันต่อ
เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ทำาให้เกษตรกรเกือบครึ่งหนึ่งล้มเหลวและกลับเข้าสู่ภาคบริการ
นโยบายเกษตรแปลงใหญ่ของรัฐบาล ทีส่ นับสนุนส่งเสริมการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตให้เกษตรกร เช่น การแนะนำาการบำารุงดินเพือ่ การเพาะปลูก จัดหาพันธุพ์ ชื /สัตว์ทเ่ี หมาะสมกับพืน้ ที่ การพัฒนา
แหล่งนำ้าระบบส่งนำ้า การจัดการปัจจัยการผลิต จัดหาแหล่งเงินทุน สนับสนุนเทคโนโลยี/เครือ่ งจักรกล/วิทยาการ
การเกษตรสมัยใหม่ ตลอดจนการขนส่งผลผลิต ส่งผลต่อเกษตรกรรายย่อยทีไ่ ม่สามารถเข้าถึง จึงไม่สามารถหาตลาด
แหล่งเงินทุนได้ต้องเอาที่ดินไปจำานอง เมื่อผลิตผลตกตำ่าทำาให้ถูกยึดที่ดินทำากินต้องกลับไปเป็นผู้เช่าที่ดินทำากินของ
ตนเอง และอาจไม่สามารถกลับเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมได้เนื่องจากทักษะที่มีไม่ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
อาจกล่าวได้ว่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายใต้กระแสเศรษฐกิจ
ยุคใหม่ ไทยแลนด์ ๔.๐ ภาคเกษตรกรรมไทยกำาลังเผชิญกับความเปลีย่ นแปลงอย่างไม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน ในขณะที่
เกษตรกรไทยยังคงเผชิญปัญหาความยากจนอันเกิดจากความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ปรากฏการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรไทยในปัจจุบันมีหลายประการ ได้แก่
(๑) นโยบายและการส่งเสริมจากภาครัฐ ปัญหาหลักๆ ทีเ่ ห็นได้ชดั คือ นโยบายเกษตร
แปลงใหญ่ ส่งผลกระทบต่อพืน้ ทีท่ ำากินและพืน้ ทีเ่ กษตร ปัญหาการใช้ทด่ี นิ ทีถ่ กู เปลีย่ นแปลง รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลง
ระบบเกษตร ในการส่งเสริมปลูกพืชเชิงเดี่ยวเชิงเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ปาล์มนำ้ามัน ทำาให้มีผลกระทบต่อราคาใน
ตลาดปัจจุบัน เพราะผลผลิตเกินความต้องการและไม่มีตลาดรองรับ และปัญหานโยบายพลังงาน ทำาให้การ
ขาดแคลนนำ้ามันและมีราคาสูง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการผลิตด้วยเทคโนโลยีและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และผลิตภัณฑ์เข้าสูต่ ลาด ทำาให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตในภาคเกษตรกรรมด้วยต้นทุนทีส่ งู ขึน้ นอกจากนัน้ ยังมีนโยบาย
นำาเข้าพืชผักผลผลิตทางการเกษตรจากต่างประเทศเข้ามาจำาหน่ายล้วนส่งผลกระทบในหลายมิติ
(๒) ปัญหาด้านปัจจัยและฐานทรัพยากรการผลิต สืบเนื่องจากนโยบายภาครัฐ
ในการส่งเสริมให้มีเกษตรแปลงใหญ่ ส่งผลทั้งเรื่องทีด่ ินทำากิน เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีที่ดิน
ทำากินเป็นของตนเอง เพราะขาดแคลนทักษะและการจัดการในเรื่องเทคนิคการบริหารจัดการเงินทุน รายรับราย
จ่าย ตลอดจนต้นทุนในการผลิตที่พึ่งพานายทุนผ่านระบบผ่อนชำาระ ปัญหาการเข้าไม่ถึงทรัพยากรการผลิต รวมทั้ง
สิทธิในการเข้าถึงพันธุกรรมพืชและสัตว์ ทำาให้เกษตรกรรายย่อยขาดศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต และพึ่งพิงตนเอง
ไม่ได้ พบปัญหาต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เนื่องจากการผลิตมีการใช้พลังงาน การใช้เครื่องทุ่นแรง
ค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น อีกทั้งอัตราการเกิดที่น้อยลงและคนไม่สนใจประกอบอาชีพเกษตร จึงต้องใช้
เทคโนโลยีมาแทน เช่น การใช้โดรนฉีดยาให้ปุ๋ยแทนแรงงานคนซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงสำาหรับเกษตรกรรายย่อย
(๓) ปัญหาเรื่องตลาดและช่องทางการจัดจำาหน่ายเป็นของพ่อค้าคนกลางและ
ระบบนายทุน เกษตรกรไม่มีสว่ นในการกำาหนดราคาตลาด ราคาผลผลิตการเกษตรเป็นไปตามอำานาจ การซือ้ ของ
พ่อค้าคนกลาง ขณะทีร่ าคาปัจจัยการผลิตเพิม่ สูงขึน้ การทำาการเกษตรของเกษตรกรรายย่อยเป็นการทำาการผลิตด้วย
ตนเองเป็นหลักหรือผลิตตาม ๆ กัน และต้องแสวงหาวิธกี ารจัดจำาหน่ายสินค้าด้วยตนเอง
(๔) ปัญหาเรื่องสุขภาวะและสภาพแวดล้อม สารเคมีกำาจัดหญ้ากำาจัดแมลง
ในแปลงเกษตรส่งผลกระทบทัง้ เกษตรกรและผูบ้ ริโภค เกษตรกรเป็นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงในฐานะเป็นผูใ้ ช้สารเคมี
และเป็นผูบ้ ริโภคผลผลิตด้วย
๑๐

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
๑. ภาครัฐควรปรับปรุงกฎหมายหรือนโยบายทีส่ ง่ เสริมการขายสินค้าทางเกษตร
ให้ทนั กับการตืน่ ตัวและความต้องการทางด้านผลผลิตหรืออาหารจากเกษตรเพื่อสุขภาพ หรือเกษตรอินทรีย์มากขึ้น
ตลอดจนอำานวยความสะดวกในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพือ่ ลดภาระดอกเบีย้ จากการกูย้ มื เงินจากนายทุนหรือพ่อค้าคนกลาง
๒. ภาครัฐควรส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรด้านช่างเพือ่ ให้เกษตรกรสามารถ
ผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ทันสมัยและมีราคาไม่แพงสำาหรับการเกษตร เช่น รถดำานา เครื่องพ่นยา โดรน เป็นต้น
๓. ควรมีศนู ย์ One Stop Service ทีม่ หี น่วยงานของทุกกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ภาคการเกษตร เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน เป็นต้น ไว้ทเ่ ี ดียวกันเพือ่ อำานวย
ความสะดวกและประหยัดค่าใช้จา่ ยในการติดต่อประสานงานให้กับเกษตรกร
๓) นายวันชัย รุจนวงศ์ ผูแ้ ทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและ
คุม้ ครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
ปัจจุบันอัตราการเกิดน้อย และคนมีอายุยืนมากขึ้น คนอยู่เป็นโสดเพิ่มขึ้น ใน
ขณะทีอ่ งค์การสหประชาชาติได้กำาหนดเกณฑ์สงั คมผูส้ งู อายุไว้ ๓ ระดับ ได้แก่ Aging society อายุ ๖๐ ปีขน้ึ ไปซึง่ มี
มากกว่า ๑๐% อายุ ๖๕ ปีขน้ึ ไปซึง่ มีมากกว่า ๗% ในสังคมสูงอายุ (Aged society) มีผทู้ ม่ี อี ายุมากกว่า ๖๐ ปี
มากกว่า ๒๐% อายุ ๖๕ ปีขน้ ึ ไปมากกว่า ๑๔% และ Super Aged society มีอายุ ๖๕ ปีขน้ ึ ไป มากกว่า ๒๐% เป็นสังคมผู้
สูงอายุอย่างยิ่งยวด
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ได้แก่ เกาหลีใน
ปี ค.ศ. ๒๐๑๘ สหรัฐอเมริกาปี ค.ศ. ๒๐๑๓ เยอรมันปี ค.ศ. ๒๐๑๒ ญีป่ นุ่ ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ อังกฤษปี ค.ศ. ๒๐๒๑ ฝรั่งเศส
ปี ค.ศ. ๒๐๒๐ อิตาลีปี ค.ศ. ๒๐๐๗ และสวีเดนปี ค.ศ. ๒๐๑๒
องค์การสหประชาชาติคาดว่าในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ สิงคโปร์จะมีคนอายุมากกว่า
๖๕ ปี ถึง ๔๗% คิดเป็นประชากรครึง่ หนึง่ ของประเทศ ภาวะการทำางานของผูส้ งู อายุในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ สิงคโปร์กำาหนดอายุ
เฉลีย่ ที่ ๖๕ ปี ยังทำางาน ๑๓.๘% ปี ค.ศ. ๒๐๑๘ มีคนทีอ่ ายุมากกว่า ๖๕ ปี ทำางาน ๒๖.๘ % เนือ่ งจากนโยบายของ
รัฐบาลสิงคโปร์สนับสนุนให้จา้ งผูส้ งู อายุทำางาน เช่น งานดูแลความสะอาดห้องนำ้า พนักงานต้อนรับ พนักงานศูนย์อาหาร และจะ
ขยายอายุเกษียณเป็น ๖๗ ปี โดยภาคราชการเป็นผูน้ ำาการขยายอายุเกษียณส่งผลให้ภาคเอกชนมีการขยายอายุ
เกษียณตามเป็นลำาดับ
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผทู้ อ่ี ายุเกิน ๖๐ ปี ๑๐.๔
% และคาดว่าประเทศไทยจะเข้าสูส่ งั คมสูงวัยสมบูรณ์ในปี ๒๕๗๓ จากสถิตใิ นปี พ.ศ.๒๕๖๑ มีผอู้ ายุเกิน ๖๐ ปี จำานวน
๑๐,๖๖๖,๘๐๓ คน คิดเป็น ๑๖.๐๖ % ปัญหาคือแรงงานสูงอายุเพิ่มมากขึ้นเป็นอันดับสองของภูมิภาคอาเซียน
รองจากสิงคโปร์ เพราะค่านิยมของคนไทยไม่แต่งงาน มีการหย่ามากขึ้น การมีลูกคือต้นทุน
ที่สูง มุ่งเน้นตำาแหน่งหน้าที่การงาน
การจ้างงานผูส้ งู อายุเป็นการส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุมสี ขุ ภาพดีขน้ึ มีรายได้เลีย้ งตัวเอง
พึ่งพาตัวเองได้ รู้สึกมีคุณค่า แต่ควรเป็นงานที่ผู้สูงอายุชอบหรือมีความชำานาญ นอกจากนั้นรัฐบาลควรให้การดูแล
จัดสวัสดิการรักษาพยาบาล เงินบำานาญ เงินกองทุนสวัสดิการต่าง ๆ เช่น กองทุน LTF , RMF เพือ่ รองรับเมือ่ เกษียณอายุ
ปัจจุบนั ผูส้ งู อายุของไทยมีอายุเกิน ๖๐ ปี ทำางานในภาคเกษตรกรรม จำานวน ๕๗% ทำางานในภาคอุตสาหกรรม ๑๒%
และทำางานในภาคบริการ ๓๑% ดังนั้นรัฐต้องเป็นผู้นำาและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการจ้างงานผูส้ งู อายุ เช่น
การขยายอายุเกษียณเป็น ๖๓ ปี หรือ ๖๕ ปี ลดภาษีให้ภาคเอกชนที่มกี ารจ้างผู้สูงอายุ รัฐต้องส่งเสริมให้จา้ งงาน
๑๑

ผู้สูงอายุมากขึ้น และสิ่งสำาคัญต้องวางแผนแก้ไขเรื่องการจัดสวัสดิการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนระยะยาว
แผนปฏิบัติการให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องผู้สูงอายุจากประเทศต่าง ๆ แล้วนำามา
ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศ
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
๑. รัฐบาลเป็นผู้นำาและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการจ้างงานผู้สูงอายุ เช่น
การขยายอายุเกษียณ การลดภาษีให้กบั ภาคเอกชนทีม่ กี ารจ้างงานผูส้ งู อายุเพือ่ ส่งเสริมให้จา้ งงานผูส้ งู อายุมากขึน้
๒. ควรมีการวางแผนแก้ไขเรือ่ งการจัดสวัสดิการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนระยะ
ยาว แผนปฏิบัติการให้เป็นวาระแห่งชาติ การวางแผนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบในทุกมิติ เช่น กฎหมาย
การทำางานของผูส้ งู อายุ การออมสะสมเงินก่อนเกษียณอายุ การจัดสวัสดิการและการปรับสภาพสิง่ แวดล้อม
สิ่งอำานวยความสะดวกที่มีความปลอดภัย สะอาด สะดวก เป็นต้น
๓. ควรมีการส่งเสริมการดูแลสุขภาพก่อนวัยเกษียณ เพื่อเป็นการป้องกัน
การเจ็บป่วยเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ มากกว่าการจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล
๔) ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว อาจารย์ประจำาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มอุตสาหกรรมภาคบริการถือว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใหญ่แต่กำาลังหลัก
ในการขับเคลื่อนภาคบริการท่องเที่ยวจะเป็นดาวเด่นที่สดุ มีคำาถามว่าภาคบริการท่องเที่ยวของประเทศไทย
มีความแข็งแกร่งเพียงใด ปัจจุบนั คูแ่ ข่งในกลุม่ ประเทศอาเซียนทีส่ ามารถแข่งขันกับประเทศไทยได้คอื ประเทศสิงคโปร์
และมาเลเซีย โดยตัง้ แต่ประมาณปี ค.ศ. ๒๐๑๔ เป็นต้นมาค่าความนิยมของจำานวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาในประเทศไทย
อยู่ในระดับสูงกว่าประเทศมาเลเซียมาโดยตลอด ภาพรวมในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวของประเทศไทย
ยังมีความแข็งแกร่งและยังเป็นผูน้ ำาอยู่ แต่จะสามารถอยูร่ อดหรือไม่ขน้ึ อยูก่ บั การบริหารจัดการ ปัจจัยสำาคัญในการเติบโตของ
ภาคบริการท่องเทีย่ วคือคนและสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วโดยจะขึน้ อยูก่ บั ๑) ความสามารถในการพัฒนาคนให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ดีเพียงใด ๒) สิ่งอำานวยความสะดวกและสถานที่ท่องเที่ยว
จุดดึงดูดการท่องเที่ยวของประเทศไทยคือ สถานที่ท่องเที่ยวและอาหาร คนที่เข้ามาท่องเที่ยวเพื่อมา
ซือ้ ประสบการณ์ จำานวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาจะขึน้ ลงตามฤดูกาล ดังนัน้ วิธกี ารคิดในการพัฒนาภาคบริการท่องเทีย่ ว
จะต้องเปลี่ยนไป การจ้างงานในภาคบริการท่องเที่ยวที่เคยจ้างงานถาวรจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นการจ้างงานชั่วคราว
ตามฤดูกาล และจะจ้างแรงงานที่มีทักษะที่ไม่สูงมาก ปัญหาสำาคัญของการจ้างงานในภาคการท่องเที่ยวคือช่องว่าง
ทักษะทีแ่ รงงานมีทกั ษะตำ่ากว่าความคาดหวังของนายจ้างมาก ช่องว่างทักษะยิง่ สูงจะยิง่ มีปญั หามาก โดยเฉพาะจังหวัดทีม่ ี
การพัฒนาทักษะมากคนจะมีรายได้ตอ่ หัวสูงนายจ้างจะมีความคาดหวังสูง ปัญหาจะยิง่ รุนแรงขึน้ เช่น จังหวัดระยอง
ประชากรมีรายได้ต่อหัวสูงสุดและมีปัญหาช่องว่างทักษะติดอันดับ ๑ ใน ๓ ของประเทศไทย
กล่าวโดยสรุป ภาพรวมของประเทศไทยภาคบริการท่องเที่ยวยังแข็งแกร่ง
ในเชิงธุรกิจแต่ไม่ถกู ถ่ายทอดไปสูค่ วามแข็งแกร่งในการจ้างงานอย่างถาวร ในขณะทีอ่ ตั ราการจ้างงานของประเทศไทย
อยูใ่ นเกณฑ์ ร้อยละ ๑.๔ ภาคธุรกิจมีความต้องการแรงงานทีม่ ที กั ษะเพิม่ ขึน้ แต่สดั ส่วนแรงงานทีม่ ที กั ษะมีเพียงร้อยละ ๑๔ จาก
จำานวนแรงงาน ๓๗ ล้านคน ทีเ่ หลือเป็นแรงงานกลุม่ เสีย่ งทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจากเทคโนโลยี โดยต้องออกจากงาน และ
หางานอืน่ ทำาใหม่หรืออาจจะไปทำางานในภาคอุตสาหกรรมอืน่ หรือภาคบริการท่องเทีย่ ว ในขณะทีป่ ระเทศทีม่ คี วามพร้อมกว่า
ประเทศไทยจะมีแรงงานที่มีทกั ษะประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศที่พร้อมจะทำางานในยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ธุรกิจ
จะต้องเปลี่ยนโมเดลเป็นโมเดลที่ต้นทุนคงที่ตำ่า จ้างคนเท่าที่จำาเป็นแล้วทีเ่ หลือใช้เทคโนโลยีมาแทนและจ้างคนที่
ทำางานร่วมกับเทคโนโลยีได้ ซึง่ เป็นโจทย์สำาคัญทีป่ ระเทศไทยต้องคิด ดังนัน้ หากเราจะใช้ภาคบริการท่องเทีย่ วมา
๑๒

ดูดซับแรงงานหรือสร้างรายได้ให้กบั คนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเทคโนโลยีจะเป็นการก้าวไปสูท่ างตันเพราะถ้าธุรกิจเติบโต
และซับซ้อนขึน้ แรงงานจะไม่สามารถปรับตัวตามได้ทนั โจทย์ใหญ่ของการพัฒนาคนภาคบริการท่องเที่ยว คือ ๑) พหุ
วัฒนธรรม ๒) การรับมือกับลูกค้าที่หลากหลายได้แก่กลุ่มที่มีความสามารถในการจ่าย (seasonal) และกลุม่
ทีใ่ ช้จา่ ยอย่างประหยัด (counter seasonal) ๓) การนำาเทคโนโลยีมาใช้เพือ่ สร้างแต้มต่อทางธุรกิจ ปัญหาคือจะเตรียม
คนอย่างไรให้มที กั ษะหลากหลาย ในการรับมือกับความซับซ้อนของตลาดบริการที่มที ั้งนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มกี ำาลังจ่าย
และนักท่องเที่ยวที่ใช้จา่ ยอย่างประหยัด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการจ้างแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำางานหรือ
ใช้เทคโนโลยี เช่น platform ในการจองมาใช้แทนคนได้
ปัจจุบนั นักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาประเทศไทยมีความหลากหลายทัง้ ด้านวัฒนธรรมและ
ความสามารถในการจ่ายเงิน ซึง่ มีความต้องการทีแ่ ตกต่างกันไปเพราะโลกมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นักท่องเทีย่ ว
จึงมีการเปรียบเทียบสถานทีเ่ ทีย่ วกับนานาชาติไม่วา่ จะเป็นด้านความสวยงาม ความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่
การใส่ใจในการประกอบอาหารทีด่ ูแลสุขภาพ เป็นต้น ในขณะที่ประเทศไทยมีธรุ กิจโรงแรม โฮมสเตย์ขนาดเล็ก
จำานวนมาก จึงเป็นปัญหาของผู้ประกอบการว่าจะทำาอย่างไรในการฝึกพนักงานให้เป็นคนที่มีทักษะหลากหลาย
สามารถรับมือกับนักท่องเทีย่ วทีม่ คี วามหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและมีความต้องการทีแ่ ตกต่างกัน และสามารถที่
จะทำาให้โรงแรมเล็ก ๆ เป็นโรงแรมสีเขียวเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมได้ ฉะนัน้ การพัฒนาการท่องเทีย่ วจะต้องพัฒนาทั้งผู้
ประกอบการและแรงงานในภาคบริการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน
ข้อเสนอแนะ
๑. กระทรวงแรงงานต้องบูรณาการการทำางานหน่วยงานในสังกัดในการจัดทำา
แผนการดำาเนินงาน เพือ่ พัฒนาทักษะคนให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในภาคการผลิตที่จะได้รับผลกระทบจากการใช้
เทคโนโลยี แรงงานในภาคบริการท่องเที่ยว แรงงานในภาคเกษตรและแรงงานสูงวัยที่มีมากขึ้น
๒. การปรับ Mindset ในการบูรณาการทำางานของหน่วยงานในสังกัด
ให้ทำางานเชื่อมโยงต่อเนื่องกันในทางปฏิบัติให้ทำางานเป็นทีม (Team base) ไม่ใช่การทำางานแบบแยกส่วน
(Function base)
๔.๒.๒ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการสัมมนา
๑. ควรมีแผนการรองรับการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ (Aging Society) รวมทัง้ การวางแผน
การสร้างงานใหม่ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุไปพร้อมกัน
๒. การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ ให้เกิดทักษะใหม่ ๆ ทีส่ อดคล้องกับ
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการกำาหนดหลักสูตร
๓. การวัดมาตรฐานวิชาชีพภาคการศึกษา ควรมีการวัดมาตรฐานอาจารย์หรือ
เจ้าหน้าที่ทางการศึกษาเพื่อทดสอบการพัฒนาตนเองให้ทันต่อยุคการเปลี่ยนแปลงและสามารถถ่ายทอดให้แก่
นักเรียน/นักศึกษาได้
๔. ภาครัฐต้องพัฒนาและวางแผนด้านแรงงานอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการจัด
ทำาฐานข้อมูลแรงงานรายบุคคลในทุกกลุม่ อาชีพอุตสาหกรรม เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางนโยบายและแผนด้าน
แรงงานระดับชาติ โดยกำาหนดเป็นแผนระยะ ๕ ปี อีกทัง้ กระทรวงแรงงานควรมีการบูรณาการทำางานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านแรงงาน
๑๓

๕. กระทรวงแรงงานควรมีแผนการรองรับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากภาค
อุตสาหกรรมยานยนต์มีการเปลี่ยนผ่านธุรกิจจากรถยนต์สันดาปมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้า และแรงงานที่ไม่สามารถ
พัฒนาทักษะให้ทันกับอุตสาหกรรม ๔.๐ หรือการใช้เทคโนโลยี AI
๖. ควรมีการวางกรอบแนวทางหรือแผนรองรับในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ทักษะแรงงานให้ทันยุคอุตสาหกรรมใหม่ กำาหนดมาตรการหรืออาชีพใหม่ให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนผ่านเป็นยุค ๔.๐ พร้อมทั้งกระตุ้นและสร้างความตระหนักรูใ้ ห้กับแรงงานเกี่ยวกับการเตรียมตัว
เพื่อพัฒนาทักษะและการเปลี่ยนแปลงในระบบอุตสาหกรรม
๗. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้กำาหนดให้มีการจัดทำาโครงการ
SI Academy Center โดยให้กลุม่ อุตสาหกรรม SMEs ทีเ่ ป็นสมาชิกเข้าร่วมอบรมพัฒนา ผลักดันให้บริษทั ขนาดใหญ่
จัดตัง้ Academy Center เพือ่ ส่งเสริมการ Re skill , Up skill เพือ่ เพิม่ ศักยภาพแรงงานให้เหมาะสมกับเทคโนโลยี
ที่ทนั สมัยในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ และเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานเมือ่ เข้าถึงสังคมผูส้ งู อายุอกี ทางหนึง่ ดัง
นัน้ ในส่วนของภาครัฐควรมีการเตรียมการ เรือ่ ง New Skill โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาในการกำาหนดหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลและความต้องการของตลาดแรงงาน
*************************************

