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2011 2012 2013 2014
Employment
Unemployment rate 2 2 2 2 2
Long-term unemployment 6 3 2 4 4
Youth unemployment 2

Productivity & Efficiency

Labor productivity (PPP) 54 55 56 57 57
Workforce productivity 10 32 38

Labour Market

Working hours 9 10 10 2 2
Labor relations 22 21 16 19 27
Worker motivation 18 16 16 19 27
Apprenticeship 12 27
Employee training 15 20 24 14 20
Availability of Skills
Labor force 11 11 11 11 11
Labor force (%) 6 6 7 5 5
Labor force growth 14 34 35 23 46
Part-time employment (%) 24 27 28 31 29
Female labor force (%) 24 24 23 24 31
Foreign labor force (%) 38 37 35 35 34
Skilled labor 30 27 27 27 40
Finance skills 36 33 38 32 36
Attracting and retaining talents 15 19 20 14 20
Brain drain 26 19 19 11 26

Technological Infrastructure

Information technology skills 52 53 57 50 50
Qualified engineers 39 37 37 37 43
Scientific Infrastructure
Knowledge transfer 31 39 32 33 37

Education

Total public expenditure on 
education per pupil

51 51 52 53 42

Pupil-teacher ratio (primary 
education)

39 31 34 35 34

Pupil-teacher ratio (secondary 
education)

53 54 54 54 54

Secondary school enrollment (%) 47 52 51 52 55
Higher education achievement (%) 45 46 46 48 50
Educational system 32 38 38 43 49
Science in schools 35 40 34 45 44
Illiteracy (%) 44 44 46 47 50
Language skills 41 43 50 50 51
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ปกหลังใน 

ตารางแสดงความสามารถในการแข่งขนัของไทยเปรียบเทยีบกับกลุ่มประเทศที่ส าคัญในอาเซียน 
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Thailand
Employment
Unemployment rate 4 33 3 27 2
Long-term unemployment 5 2 9 4
Youth unemployment 11 28 7 36 2
Productivity & Efficiency
Labor productivity (PPP) 47 59 18 58 57
Workforce productivity 9 25 10 36 38
Labour Market
Working hours 18 6 15 11 2
Labor relations 8 28 6 37 27
Worker motivation 3 23 14 21 27
Apprenticeship 4 29 15 7 27
Employee training 4 31 17 36 20
Availability of Skills
Labor force 26 10 44 4 11
Labor force (%) 47 54 4 42 5
Labor force growth 11 29 10 43 46
Part-time employment (%) 45 2 36 3 29
Female labor force (%) 53 49 34 52 31
Foreign labor force (%) 11 42 4 41 34
Skilled labor 6 5 36 14 40
Finance skills 15 28 18 34 36
Attracting and retaining talents 13 35 14 35 20
Brain drain 10 44 19 25 26
Technological Infrastructure
Information technology skills 21 23 14 32 50
Qualified engineers 11 23 17 16 43
Scientific Infrastructure
Knowledge transfer 6 33 4 20 37
Education

Total public expenditure on 
education per pupil

14 57 56 51 42

Pupil-teacher ratio (primary 
education)

16 59 47 33 34
Pupil-teacher ratio (secondary 
education)

35 60 42 41 54

Secondary school enrollment (%) 33 59 6 54 55
Higher education achievement (%) 32 39 1 54 50
Educational system 11 31 3 20 49
Science in schools 5 32 1 15 44
Illiteracy (%) 53 46 42 55 50
Language skills 15 18 9 23 51

Infrastructure
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ตารางแสดงความสามารถในการแข่งขันของไทยในด้านก�าลังคนปี ค.ศ. 2010-2014 ตารางแสดงความสามารถในการแข่งขันของไทยเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่ส�าคัญในอาเซียน



	 แผนพฒันาในระยะทีผ่่านมา	นบัแต่แผนพฒันาฯ	ฉบบั
ที	่8	ถงึแผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่11ได้ให้ความส�าคญัต่อการพฒันาคน
อย่างต่อเน่ือง	 โดยพิจารณาคนเป็นเป้าหมาย	 (Ends)	 ของการ
พัฒนามิใช่เป็นเพียงปัจจัย	(Means)	ของการพัฒนา		ดังนั้น	การ
พัฒนาในระยะที่ผ่านมาจึงมุ ่งให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
คณุภาพของคนทัง้ด้านผลติภาพการผลติ	คณุภาพด้านการศกึษา	
สาธารณสุข	 และความมั่นคงในชีวิต	 ผลการพัฒนาที่ให้ความ
ส�าคัญต่อคนมาโดยตลอด	ส่งผลให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	
รายได้ต่อหวัประชากรเพิม่ขึน้	อย่างไรกต็าม	ยังคงมปีระเดน็ปัญหา
เกีย่วกบัการพฒันาคนทีจ่ะต้องด�าเนนิการแก้ไขอย่างต่อเนือ่ง	อาท	ิ
ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเยาวชน	 ผลิตภาพของ
แรงงานไทยทีต่ามไม่ทนักบัการเพิม่ขึน้ของค่าจ้างแรงงาน	การวิจยั
และพัฒนาและนวตกรรมที่ยังมีสัดส่วนการลงทุนในระดับต�่า	
ปัญหาด้านการกระจายรายได้
	 วารสารเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้	 จึงน�าเสนอสาระ
ส�าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคนในมิติต่างๆ	 อาทิ	 บทสัมภาษณ์	
ดร.พิเชฐ	 ดุรงคเวโรจน์	 เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม/รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	 เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคนโดย
เน้นการพัฒนาวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 นวัตกรรมให้เป็นปัจจัย
สนับสนุนท่ีเอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ	 เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ	 แนวทางการเสริมสร้าง
ศักยภาพของบุคลากรสร้างสรรค์	 เรื่องเด่นประจ�าฉบับน�าเสนอ
เกีย่วกบัการพฒันาทกัษะและองค์ความรูข้องผูป้ระกอบการธรุกิจ
และบุคลากรสร้างสรรค์ท่ีส�าคัญในธุรกิจต่างๆ	บทความประจ�า
ฉบบั	เช่น	การผลติบคุลากรทีม่ขีดีความสามารถสงูในอตุสาหกรรม
และบรกิารทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งกับการพฒันาระบบการขนส่งระบบ
รางของประเทศ	การพัฒนาคุณภาพเด็กไทยบนเส้นทางสู่อนาคต	
การพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย	
เป็นต้น
	 นอกจากนี	้สาระส�าคัญต่างๆ	ในวารสารฉบับนี	้ยังมุ่ง
รองรับการประชุมประจ�าป	ี2557	ของ	สศช.	ในหัวข้อ	“การพัฒนา
คน	เพื่ออนาคตประเทศไทย	”	ที่มีก�าหนดจัดขึ้นในเดือนกันยายน	
2557	 	 โดยการประชุมดังกล่าว	 เป็นการน�าประเด็นการพัฒนา
คนในมิติต่างๆ	มาระดมความคิดเห็นร่วมกันกับภาคีการพัฒนา	
เพื่อใช้ก�าหนดกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาคนไปสู่ความ
ยั่งยืนในมิติต่างๆ	และสอดคล้องกับการพัฒนาตามช่วงวัยต่างๆ	
ตลอดชีวิต	 	 ซึ่งนอกจากจะได้แนวทางที่เป็นประโยชน์ในการขับ
เคล่ือนประเดน็การพฒันาส�าคญัของแผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่11	แล้ว	
ยังสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการก�าหนดกรอบทิศทางและ
แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	12		ต่อไป

เลขาธิการ
นายอาคม		เติมพิทยาไพสิฐ

รองเลขาธิการ
นายปรเมธ	ีวิมลศิริ
นายชาญวิทย	์อมตะมาทุชาติ
นายธานินทร	์ผะเอม
นางสาวลดาวัลย	์ค�าภา
นางนิตยา		กมลวัทนนิศา
นางชุตินาฏ	วงศ์สุบรรณ

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและ
แผนงาน
นางสาวสุมาล	ีเดชานุรักษ์นุกูล
นางสาวภารณ	ีวัฒนา
นายนพพร	มนูญผล
นางปัทมา	เธียรวิศิษฎ์สกุล
นายจิระพันธ์		กัลลประวิทย์
นายประพันธ	์มุสิกพันธ์
นางสาวพจณ	ีอรรถโรจน์ภิญโญ
นายมนตร	ีบุญพาณิชย์
นายดนุชา	พิชยนันท์

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

คณะที่ปรึกษา
บรรณาธิการบริหาร
นายวิทยา		ปิ่นทอง

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
นางภาณ	ี	ชนาธิปกรณ์

กองบรรณาธิการ
นางสาววีณา	เตชะพนาดร
นางภาณ	ีชนาธิปกรณ์
นายอธิพงศ	์หิรัญเรืองโชค
นางนิสวันต	์พิชญ์ด�ารง
นายธีระพงษ์	มาลัยทอง
นางสาววัชร	ีพุ่มทอง
นางสาวอมราวรรณ	ทิวถนอม
นายตฤตณัย	นพคุณ
นางสาวปภานัน	วรวัฒนสกุล

ฝ่ายจัดการ
นายธีระพงษ	์มาลัยทอง

ฝ่ายศิลปกรรมและภาพ
นายเนาวฤทธิ	์ฤทธิแปลก

ออกแบบและพิมพ์ที่
หจก.	อรุณการพิมพ์

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
Office of the National Economic and Social Development Board

บทบรรณาธิการ

สัมภาษณ์พิเศษ
“การพัฒนาก�าลังคนด้าน	วทน.	เพื่ออนาคตประเทศ”			โดย	ดร.พิเชฐ	ดุรงคเวโรจน์	 2

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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ข้อมูลชวนรู้
	 8	วิชาชีพเสร	ีก้าวแห่งการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือของประชาคมอาเซียน	 	 44

ปกหน้าใน 

	 ตารางแสดงความสามารถในการแข่งขันของไทยในด้านก�าลังคนปี	ค.ศ.	2010-2014

ปกหลังใน

	 ตารางแสดงความสามารถในการแข่งขันของไทยเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่ส�าคัญใน

อาเซียน



ดร.พเิชฐ ดรุงคเวโรจน์  รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และเลขาธิการ

คณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวตักรรมแห่งชาต ิ(สวทน.)  ได้เปิดโอกาสให้

ทีมงานวารสารเศรษฐกิจและสังคมเข้าพบและ

สมัภาษณ์เกี่ยวกบัแนวทางการพฒันาบคุลากรด้าน

พฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีนวตักรรม (วทน.) 

ของไทย ตั้งแต่ภาพรวมการพัฒนาระบบวิจัยของ

ประเทศ ปัญหาและอปุสรรคต่างๆ  รวมถงึแนวทาง

การพฒันาบคุลากรด้าน วทน.ในแต่ละระดบัให้เป็น

ป ัจจัยสนับสนุนที่ เอื้อต ่อการปรับโครงสร ้าง

เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะทิศทางการ

พัฒนาบุคลากรด ้านนี้ในระยะแผนพัฒนาฯ  

ฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

อธิพงษ์ หิรัญเรืองโชค* ตฤตณัย นพคุณ** พิมพ์ชนก บุนนาค*** 

สัมภาษณ์พิเศษ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และเลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

*		นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ		
**นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
***นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 

การพัฒนาก�าลังด้าน วทน. เพื่ออนาคตประเทศ
ความส�าคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

นวัตกรรม (วทน.)

 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีและเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ (สวทน.) ได้กล่าวถงึการพฒันาวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีนวตักรรม (วทน.) ในปัจจบุนัว่า มคีวามส�าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมของประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและเป็นปัจจัยส�าคัญในการเพิ่มผลิตภาพ 

(Productivity) ของประเทศในภาพรวม ขณะที่ปัจจยัอื่นๆ โดยเฉพาะค่าแรงขั้นต�่า 

ที่ขยบัสูงขึ้น  ดงันั้น การลงทนุใหม่ๆ หรอืการพฒันาในระยะต่อไป จงึขึ้นอยู่

กบัการน�า วทน. มาใช้เพิ่มผลติภาพ โดยจ�าเป็นต้องค�านงึถงึการพฒันาคนเพื่อ

เพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนั ซึ่งจะน�าไปสูก่ารเพิ่มรายได้และการกระจาย 

รายได้ โดยต้องเน้นการพัฒนาก�าลังคนที่เป็นนักวิจัยระดับสูงที่เพียงพอทั้ง 

ในด้านคณุภาพและปรมิาณ 

 “สิ่งส�ำคญัของกำรน�ำ วทน. มำใช้ คอืเพื่อเพิ่มผลติภำพ (Productivity) 

ให้กบัก�ำลงัแรงงำนของประเทศ เพรำะ “คน” เป็นตวัจกัรส�ำคญัในกำรเพิ่มและ

กระจำยรำยได้ให้เตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง เรำต้องปรบัตวัเข้ำกบั “สงัคมนวตักรรม” 

โดยเรว็ ซึ่งจดุนี้ต้องเข้ำใจว่ำสงัคมนวตักรรม นั้นแตกต่ำงจำกสงัคมฐำนควำมรู้ 

โดยสังคมฐำนควำมรู้จะมีควำมหมำยที่กว้ำงกว่ำ และยังมองไม่เห็นผลผลิต

หรือกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน แต่สังคมนวัตกรรมจะเป็นกำรใช้ควำมรู้ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม มำใช้ในเชิงพำณิชย์ เพื่อประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ

เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ หรอืเรยีกได้ว่ำเป็น Productivity Economy กไ็ด้”

ปัญหาอุปสรรคและประเด็นท้าทายของการพัฒนา วทน.

 ดร.พิเชฐฯ กล่าวว ่า จากข้อมูลประเมินขีดความสามารถใน

การแข ่งขันของแต ่ละประเทศจากค ่าใช ้จ ่ายในการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (จีดีพี) พบว่า 

กรกฎาคม-กันยายน 2557

วา
รส

าร
เศ
รษ
ฐก
ิจแ
ละ
สัง
คม

2



แม้ค่าใช้จ่ายการวจิยัและพฒันาของประเทศไทยได้ปรบัเพิ่มขึ้น

จากร้อยละ 0.26 ของ GDP ในปี 2554 เป็นร้อยละ 0.37 ของ 

GDP ในปี 2556  แต่ยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศ

พฒันาแล้ว อาท ิเกาหลใีต้ ญี่ปุ่น สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี 

ที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 3.74, 3.25, 

2.75, และ 2.27 ต่อจีดีพี ขณะที่ สัดส่วนการลงทุนวิจัยและ

พัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐปรับจาก 41:59 ในปี 2554 

เป็น 51:49 ในปี 2556 ซึ่งแสดงให้เหน็ว่า ภาคเอกชนให้ความ

ส�าคญัและมกีารลงทนุวจิยัและพฒันาน�าภาครฐัแล้ว แต่ยงัต้อง

เร่งสนบัสนนุให้เกดิการลงทนุมากขึ้น ส่วนด้านจ�านวนบคุลากร

การวจิัยและพัฒนาของประเทศ พบว่า ยังมจี�านวนน้อยมาก

เช่นกนั กล่าวคอื 9.01 คนต่อประชากร 10,000 คน ในปี 2554  

โดยประเทศที่พฒันาแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดบั 20-30 คนต่อ

ประชากร 10,000 คน  

 โดยปัญหาส�าคัญที่ท�าให้ผลการประเมินเหล่านี้อยู่

ในระดับต�่า ดร.พิเชฐฯ ระบุว่าเกิดจากยังไม่มีการน�าความรู ้

ที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  

ภาคเอกชนขาดความมั่นใจในการลงทนุ เนื่องจากไม่มโีรงงาน

ต้นแบบ และไม่เหน็ประโยชน์ในระยะยาว ขาดบคุลากรสาขา

วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

ส ่งผลให้เกิดขาดแคลนก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยีในระดับสูง รวมถึงค่านิยมของผู ้ปกครองและ

นักเรียนที่ไม่นิยมเรียนสายอาชีวะ และความพยายามของ

สถาบันอาชีวะศึกษาที่พยายามยกระดับการศึกษาของตนเอง

ถึงระดับปริญญาตรี ทั้งที่ในความเป็นจริง สายอาชีวะศึกษา

จะเน้นเรื่องการปฏิบัติและการน�าเทคโนโลยีต่างๆ ไปใช้จริง  

ไม่ได้เน้นเรื่องวิชาการเหมือนมหาวิทยาลัยท�าให้ขาดแคลน

แรงงานในด้านวชิาชพีเช่นกนั

 ดร.พิเชฐฯ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบัน สัดส่วนของ

นักศึกษาใหม่ที่เลือกเข้าเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์มีเพียง

ประมาณร้อยละ 40 ซึ่งน้อยกว่าสาขาสงัคมศาสตร์ที่มสีดัส่วน

ประมาณร้อยละ 60 โดยเฉพาะในระดบัสงูกวา่ปรญิญาตร ีมผีู้

เลอืกเรยีนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพยีงร้อยละ 20 แต่

มผีูเ้ลอืกเรยีนต่อด้านสงัคมศาสตร์ถงึร้อยละ 80 จ�าเป็นต้องเร่ง

ส่งเสริมให้มีการเรียนต่อปริญญาโทและเอกด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีให้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 50 ส่วนตัวเลขของก�าลัง

แรงงานด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศไทย มผีู้ส�าเรจ็

การศกึษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีที่ไม่ได้ท�างานตรงสาขา

ถงึร้อยละ 38 ในกลุ่มนี้ มถีงึร้อยละ 25 ไปท�างานอื่นแทน แนวโน้ม

ตัวเลขเหล่านี้ มีผลกระทบโดยตรงต่อการขาดแคลนก�าลังคนด้าน 

วทน. อย่างแน่นอน 

  “สิ่งท้ำทำยในกำรผลักดันเรื่อง วทน. ของไทยคือจะต้อง

เชื่อม 3 เรื่องเข้ำด้วยกนัได้แก่ (1) เพิ่มกำรใช้จ่ำยของประเทศเพื่อกำร

วจิยัและพฒันำ โดยแผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 11 ได้ก�ำหนดเป้ำหมำยไว้

ชดั มคีวำมพยำยำมที่จะเพิ่มกำรลงทนุด้ำนกำรวจิยัและพฒันำไว้ที่

ร้อยละ 1 ต่อจดีพีเีมื่อสิ้นสดุแผนฯ ซึ่งจำกตรงนี้ ควรวำงเป้ำหมำยต่อ

เนื่องไปถงึแผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 12 ให้มุง่สูร้่อยละ 2 ในระยะเวลำต่อไป 

(2) เพิ่มสัดส่วนกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชน

ให้ไปสู่ร้อยละ 70 ให้ได้ในช่วงปลำยแผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 12 และ 

(3) เพิ่มสัดส่วนบุคคลำกรในกำรวิจัยและพัฒนำของไทยให้สัดส่วน

อยู่ที่ 10 คนต่อประชำกร 10,000 คนก่อนสิ้นปี 2558 และผลกัดนั

ต่อเนื่องให้ได้ถงึ 25 คนต่อประชำกร 10,000 คนในช่วงปลำยแผน

พฒันำฯ ฉบบัที่ 12 หรอือกีประมำณ 7 ปี ข้ำงหน้ำ โดยทั้งหมด เรำ

จ�ำเป็นต้องมีกำรผลักดันทรัพยำกรมนุษย์ของเรำให้มีศักยภำพสูง

ขึ้นในเรื่อง วทน.”

 การบรรลเุป้าหมายดงักล่าว ดร.พเิชฐฯ กล่าวว่า จ�าเป็น

ต้องมีการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน วทน.เพิ่มข้ึน 

เพราะการพัฒนาด้านนี้ยังไม่เห็นรูปธรรมเหมือนด้านอื่นๆ โดย

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนขณะนี้ อาท ิ

การพัฒนาห้องแล็ป การสร้างโรงงานต้นแบบ ขณะเดียวกัน  

ยั ง ต ้ อ งกระ ตุ ้ น ให ้ ภ าค เอกชนลงทุ นด ้ า น วิ จั ย และ

พัฒนาเพิ่มขึ้น  โดยเร ่ งผลักดันนโยบายสร ้ างแรงจู ง ใจ 

ทั้งด้านการเงิน การคลัง ขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้านการ

วิจัยและพัฒนา จัดสรรทุนเป็นพิเศษส�าหรับขั้นตอนการแปลงงาน

วิจัย การจดสิทธิบัตร และการจัดสรรสิทธิประโยชน์ในทรัพย์สิน

ทางปัญญา มีการก�าหนดเป็นนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างของ

ภาครฐั รวมถงึปรบักฎ ระเบยีบ และกฎหมายที่เป็นอปุสรรค และ

การน�าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม และที่ส�าคัญเป็น 

อย่างยิ่ง คอืการลงทนุด้านคน ที่ต้องเร่งพฒันาก�าลงคนด้าน วทน.  

ในระดับสูงให้เพียงพอ ทั้งบุคลากรระดับปริญญาเอก นักวิจัย 
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วศิวกร รวมไปถึงบคุลากรสายอาชวีะในภาคอตุสาหกรรม เพื่อ

เป็นปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อเพิ่ม 

ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

แนวทางส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและ

พัฒนา วทน.

 ดร.พเิชฐฯ กล่าวถงึรายละเอยีดของการพฒันาก�าลงัคนของ

ประเทศเพื่อก้าวสูก่ารเป็นทรพัยากรมนษุย์ที่มสีมรรถนะด้าน วทน.สงู 

โดยระบวุ่า ควรด�าเนนิการโดยผลกัดนัผ่านตวัผู้เรยีนในแต่ละระดบั

การศกึษาต่อเนื่องจนก้าวเข้าสู่วยัท�างาน ดงันี้

 ระดับประถมศึกษา เป็นวัยส�าคัญ เพราะเป็นวัยที่แรง

จูงใจได้ดีที่สุด โดยต้องปลูกฝังให้มีความรักในวิชาวิทยาศาสตร์ 

เป็นการเตรยีมกระบวนการในการสอนให้เกดิการตั้งค�าถาม ไม่เน้น

การท่องจ�า แต่สร้างความสนใจใฝ่รูใ้ห้กบัเดก็แทน  ซึ่งต้องปรบัความ

คดิของครูให้ท�าหน้าที่เป็นคนก�ากบัควบคู่ไปด้วย

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เน้นการใช้บุคคลต้นแบบ 

หรือ Role Model ในการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนด้วยการบอก

เล่าถึงประโยชน์จะที่ใช้ในอาชีพ จ�าเป็นต้องจัดสิ่งแวดล้อมที่ 

เหมาะสมแก่การเรยีนวทิยาศาสตร์ อาท ิการเข้าห้องแลบ็ทดลอง ขณะที่ 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้น

ความสนใจในการสร้างนวตักรรมให้เกดิแก่ผู้เรยีน เพื่อกระตุ้นความ

สนใจและเตรยีมความพร้อมเข้าสูก่ารเลอืกสาขาวชิาที่จะเรยีนต่อใน

ระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงควรเปิดโอกาสให้เกิดนักเรียนได้ดูงาน

และสมัผสัการท�างานจรงิ ซึ่งต้องได้รบัความร่วมมอืจากภาคเอกชน

 ระดบัอาชีวะศึกษา ต้องเร่งปรบัทศันคตขิองผูป้กครองและ

ผู้ที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจเลือกสาขาที่จะเรียนต่อให้มองการเรียน 

สายอาชวีะในแง่บวกมากขึ้น ขณะที่สถาบนัอาชวีะศกึษาที่ต้องการ 

ยกระดบัเป็นปรญิญาตร ี สามารถกระท�าได้ แต่ต้องก�าหนดหลกัสตูร

ให้นกัศกึษาจบออกมาแล้วเป็นนกัปฏบิตัหิรอืเป็น “นวตักร” มากกว่า 

นกัวชิาการ โดยเน้นจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการกบัการท�างาน 

(Work-integrated Learning) ให้ผูเ้รยีนได้มโีอกาสเรยีนรูจ้ากการท�างานจรงิ 

ซึ่ง ดร.พเิชฐ ได้ยกตวัอย่างความส�าเรจ็ของการด�าเนนิงานผ่าน “มิชิลนิ

โมเดล็” 

  “ตัวอย่ำงที่เป็นรูปธรรมคือ “มิชิลินโมเด็ล” โดย สวทน. 

ประสำนกบัสถำบนัอำชวีะ จดัชั้นเรยีนพเิศษ 30 คน ส่งไปท�ำงำน

ในโรงงำนของบรษิทัสยำมมชิลนิ จ�ำกดั (ประจ�ำประเทศไทย) โดย

ทำงบรษิทัดแูลค่ำใช้จ่ำยดแูลนกัศกึษำทั้งหมด สิ่งที่เกดิขึ้นคอื 

เดก็ได้เรยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์ตรง ที่ส�ำคญั เรำมชีั่วโมงที่ให้

ครูเข้ำไปสอนวชิำอื่นๆ ในโรงงำน  ซึ่งเท่ำกบัว่ำครูกไ็ด้เรยีน

รู้จำกของจรงิไปพร้อมกบัเดก็ซึ่งเป็นกำรพฒันำก�ำลงัคนทำง

เทคนิคอย่ำงจริงจัง สำมำรถน�ำไปเป็นตัวอย่ำงในกำรขยำย

ผลต่อไปในวงกว้ำง น�ำไปสู่กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ

ในสำยอำชวีศกึษำโดยภำพรวม

 ระดับอุดมศกึษา ดร.พเิชฐฯ กล่าวว่า ในส่วนของตวัผู้

เรยีน ต้องเร่งสร้างบณัฑติที่ช�านาญด้านการปฏบิตัคิวบคู่กบังาน

วชิาการ ซึ่งต้องส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้มโีอกาสเรยีนรู้จากการปฏบิตัิ

จรงิมากขึ้น สร้างความเชื่อมโยงอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างภาค

อดุมศกึษาและภาคอตุสาหกรรม  ส�าหรบัการผลตินกัวจิยัระดบั

สูงด้าน วทน. ต้องท�า Mapping เพื่อหาจ�านวนบคุลากรที่มวีฒุิ

การศกึษาระดบัปรญิญาเอกในแต่ละสาขาที่ต้องการ ขณะที่ ใน

ด้านของอาจารย์ผูส้อน  พบว่า อาจารย์ในหลายสาขาวชิาของ

สถาบนัอดุมศกึษา ไม่มปีระสบการณจ์รงิจากการท�างานใน

ภาคอตุสาหกรรม  ส่งผลให้การท�าวจิยัไม่สามารถตอบสนอง

ต่อความต้องการของสงัคมในส่วนของภาคอตุสาหกรรมการ

ผลติและบรกิารได้ ทั้งนี้ยงัมปัีญหาส�าคญัอกีประการหนึ่งคอื 

นิสิต นักศึกษาที่ได้รับทุนรัฐบาล ต้องมีภาระชดใช้ทุนหลัง

จบการศึกษา จึงไม่สามารถท�างานกับภาคอุตสาหกรรมได้

เช่นกนั  ดงันั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดงักล่าว  สวทน. ได้น�า

จัดท�า โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีละการจดัการภาครฐัและสถาบนัอดุมศกึษา

ไปปฏบิตังิานเพือ่เพิม่ขดีความสามารถแข่งขนัในภาคการ

ผลติและบรกิาร (Talent Mobility) โดยอนญุาตให้บคุลากร

ภาครฐัท�างานในภาคเอกชนได้เป็นการชั่วคราว ซึ่งเป็นการจบัคู่

ระหว่างสถานประกอบการกบับคุลากรจากภาครฐัและสถาบนั

อดุมศกึษา โดยมหีน่วยงานวจิยัเช่น สวทน. เป็นผู้ประสาน หรอื

เรยีกว่าแนวคดิ Triple Helix

 “กำรด�ำเนินโครงกำรจะสนับสนุนให้อำจำรย์

มหำวิทยำลัยไปท�ำงำนในบริษัทเอกชนได้ ซึ่งไม่ใช่แค่ไปท�ำ 

Project เป็นชิ้นๆ แต่ท�ำอย่ำงต่อเนื่องในระยะเวลำหนึ่ง เพื่อ

ให้อำจำรย์มปีระสบกำรณต์รงด้ำน วทน. ในเชงิพำณชิย์เพิ่ม

ขึ้น สำมำรถกลับมำพัฒนำนิสิตนักศึกษำได้ตรงกับควำม

ต้องกำรของผูป้ระกอบกำร  ขณะที่นกัเรยีนทนุ สำมำรถใช้ทนุ 
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ด้วยกำรท�ำงำนให้บรษิทัเอกชนก่อนกลบัมำเป็นอำจำรย์ แต่

ทั้งหมดต้องปรับปรุงกฎระเบียบภำครัฐให้เอื้อต่อแนวทำงนี้ 

ทั้งเรื่องกำรประเมินวิทยะฐำนะของอำจำรย์ที่ให้น�ำผลงำน

ในเชิงพำณิชย์ที่เอกชนรับรองมำใช้ได้ นอกเหนือจำกกำร

ประเมินโดยใช้ผลงำนวิจัยหรือกำรตีพิมพ์บทควำมวิชำกำร

เผยแพร่ รวมถงึระเบยีบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกบันกัเรยีนทนุ”

 วยัแรงงาน ดร.พเิชฐฯ กล่าวว่า ต้องเริ่มตั้งแต่ระดบั

แรงงานไร้ฝีมอื ที่ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ อาท ิ สมาร์ทโฟน  

ซึ่งก�าลงัเป็นที่นยิม ในการสื่อสารส่งต่อข้อมลูความรูใ้หม่ ๆ ที่

เป็นประโยชน์ต่อการท�างานให้กบัแรงงานสาขาต่างๆ ในส่วน

ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้เน้นการสร้างความรู้ในการน�า

ความรูด้้าน วทน. มาประยกุต์ใช้ในการท�าธรุกจิ ซึ่งรวมถงึด้าน

ความคิดสร้างสรรค์ การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

รวมถงึแหล่งทนุในการตั้งต้น ซึ่งอาจจดัตั้งเป็นองค์กรขึ้นมาส

นับสนุนเหมือนกับในต่างประเทศที่องค์กรลักษณะนี้เป็น

ส่วนหนึ่งในอุทยานวิทยาศาสตร์ ขณะที่ ก�าลังคนระดับสูง   

การเชื่อมโยงระหว่างบคุลากรภาคอดุมศกึษาและหน่วยงาน

วจิยัของภาครฐักบัภาคอตุสาหกรรมภายใต้โครงการ Talent 

Mobility ดงัที่กล่าวมา จะช่วยสร้างความเข้มแขง็ให้กบับคุลากร 

ระดบันี้ได้มาก

 ดร.พเิชฐฯ ยงัได้กล่าวถงึการเพิ่มผลติภาพให้กบัแรงงาน

ภาคเกษตรของไทยว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องม ีเป้าหมายหรอื

จดุเน้นที่ชดัเจนว่าต้องการเพิ่มลูค่าผลผลติทางการเกษตรชนดิใด 

เพื่อน�าไปสูก่ารขบัเคลื่อนด้าน วทน. ของผลผลติชนดินั้นได้อย่าง

ชดัเจน

 “ภำครัฐต้องมีนโยบำยที่จะสนับสนุนกำรวิจัยและ

พฒันำพชืผลทำงกำรเกษตรที่ชดัเจน เช่น เรื่องยำงพำรำ ที่

เน้นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มด้วยกำรน�ำยำงดบิมำผลติเป็นสนิค้ำ

ส่งออก หรือกำรวิจัยและพัฒนำอุตสำหกรรมยำงล้อ ซึ่ง

ไทยเรำเป็นศูนย์กลำงด้ำนนี้อยู่แล้ว จะช่วยให้กำรพัฒนำ

ศักยภำพของคนด้ำน วทน. ภำคเกษตรมีทิศทำงและน�ำไป

ใช้ประโยชน์ในเชงิพำนชิย์ได้เป็นรูปธรรมมำกขึ้น”    

ดร.พเิชฐ ได้กล่าวสรปุไว้ว่า ประเทศไทยจ�าเป็นต้องใช้

นวตักรรมเป็นตวัแปรส�าคญัในการสร้างปฏกิริยิาเร่งให้

ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle  

Income Trap) ให้เรว็ยิ่งขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทย 

ใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 ทศวรรษในการขบัเคลื่อนประเทศใน

การก้าวย่างผ่านแต่ละขั้นจากประเทศรายได้ต�่าสูป่ระเทศ 

รายได ้ระดับกลาง และจากประเทศที่มีรายได ้

ปานกลางระดับต�่า สู่ประเทศที่มีรายได้ระดับกลาง

ค่อนข้างสูง ซึ่งเป ็นการใช้ระยะเวลาขยับขึ้นใน

แต่ละก้าวที่ช้ามาก ซึ่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม จะเป็นปัจจัยหลักในการเร ่งเครื่องให้

ประเทศสามารถก ้าวพ ้นอุปสรรคนี้ ได ้ ในเวลา 

ที่เร็วยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงจ�าเป็นที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ  

ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ต้องร่วมกันเร่ง

ด�าเนนิการปฏริปูโครงสร้างและระบบพฒันาวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยแีละนวตักรรมของประเทศอย่างจรงิจงั ทั้งการ

จดัสรรงบประมาณ วทน. ของประเทศ ให้มสีดัส่วนมาก

ขึ้นและต่อเนื่อง เพิ่มสทิธปิระโยชน์ทางภาษแีละการลงทนุ

ให้แก่ผูป้ระกอบการและผูล้งทนุ สนบัสนนุผลงานวจิยั

พฒันาในเชงิพาณชิย์  สนบัสนนุโครงสร้างพื้นฐานด้านการ

วจิยัในรปูแบบต่างๆ รวมทั้งสนบัสนนุนกัวจิยัจากภาครฐั

เข้าไปช่วยปฏบิตังิานในสถานประกอบการ ซึ่งทั้งหมดจะ

ช่วยให้  “วทิยาศาสตร์และนวตักรรม” เป็นฐานขบัเคลื่อน

เศรษฐกจิและสร้างการพฒันาอย่างยั่งยนืให้กบัสงัคมไทย

อย่างแท้จรงิ       

สรุป
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แรงงานไทย โอกาสหรือ
ข้อจ�ากัดในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

ดร. ปิยะนิตย์ โอนพรัตน์วิบูล และนาทวุฒิ ตรีเพ็ชร์ 

ภาพรวมสภาพป ัญหาและข ้อจ�า กัดเชิ ง
โครงสร้างของแรงงานไทย

 เป็นที่ตระหนกักนัโดยทั่วไปว่าแรงงานเป็นทรพัยากร

ที่คุณค่าและมีความส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การพัฒนาประชากรของ

ประเทศที่ผ่านมา อันเป็นผลมาจากหลายปัจจัย ทั้ง

ปัจจยัภายในประเทศ ทั้งปัญหาเชงิโครงสร้างและปัญหา

เฉพาะด้าน และปัจจยัภายนอกที่เป็นผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในบริบทต่างๆ ของโลกในปัจจุบัน 

ในภาพรวมประเทศไทยยังมีปัญหาและข้อจ�ากัดเชิง

โครงสร้างด้านแรงงานและการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ ที่

ส่งผลกระทบต่อการยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั

ของภาคเศรษฐกจิไทย ที่ส�าคญัดงันี้ 

 1. โครงสร้างประชากรขาดความสมดุลทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพ ส�าหรับมิติด้านปริมาณนั้น 

จากการศึกษาของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) ในช่วงปี 2553-2583 สดัส่วน

ประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 

13.18 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 32.17 ในปี 2583 ในขณะที่วยัเดก็ 

และวัยแรงงานกลับมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะวัยแรงงาน  

(15-59 ปี) มจี�านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง นบัตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้น

มา โดยลดลงจากประมาณ 42.96 ล้านคน เป็น 40.74 ล้านคน 

และ 38.80 ล้านคน ในปี 2568 และปี 2573 ตามล�าดบั และคาด

ว่าในปี 2583 ประเทศไทยจะมปีระชากรวยัแรงงานเพยีง 35.18 

ล้านคน หรอืลดลงถงึ 7.5 ล้านคนจากปี 2553 

 ในมิติด้านคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ และก�าลัง

แรงงานของไทย จากการรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสที่ 2 

ปี 2557 ของ สศช. พบว่า เด็กไทยมีปัญหาทั้งในด้านภาวะ

ทางอารมณ์ สตปิัญญา และภาวะสขุอนามยั ในด้านภาวะทาง

อารมณ์ หรอื E.Q. ของเดก็ไทย มปีัญหาพฒันาการด้านอารมณ์ 

และการอยูร่่วมกนัในสงัคม อนัเกดิจากสภาพแวดล้อมทางสงัคม

ไทยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพฒันาการด้านความฉลาดทางอารมณ์ 

(EQ) มคีะแนนเฉลี่ย 45.12 ซึ่งต�่ากว่าค่าเฉลี่ย 50-100 โดยด้าน

ที่ต�่าที่สุด คือ ความมุ่งมั่นพยายาม ส่วนด้านระดับสติปัญญา 

(I.Q.) ส�ารวจโดยกรมสุขภาพจิต ในปี 2554 พบว่าเด็กไทย  

ร้อยละ 48.5 มรีะดบัสตปิัญญาอยู่ในเกณฑ์ต�่า (น้อยกว่า 100) 

และมรีะดบัสตปิัญญาบกพร่อง (น้อยกว่า 70) อยู่ถงึร้อยละ 6.5 

ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานสากลที่ไม่ควรเกินร้อยละ 2 และเมื่อเทียบ

กบัการส�ารวจที่ผ่านมาคะแนนเฉลี่ยสตปัิญญาของเดก็ไทยอยูใ่น

ระดบัคงที่ที่ร้อยละ 97-99 ซึ่งตามหลกัทฤษฎกีารวดัความสามารถ

ทางสตปิัญญา เชื่อว่าโดยปกตติ้องมคี่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2-3 จดุใน

ทกุ 10 ปี แต่การส�ารวจของไทยสะท้อนว่าพฒันาการของระดบั

1ดร.	ปิยะนิตย์	โอนพรัตน์วิบูล		นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ	และนายนาทวุฒ	ิตรีเพ็ชร	์รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	
ส�านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	สศช.		

เรื่องเด่น
ประจ�ำฉบับ
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2ที่มา	:	TDRI	(2553)	อ้างอิงใน	ธนาคารแห่งประเทศไทย		“ตลาดแรงงานไทย	ค่าจ้าง	และนัยต่อนโยบายเศรษฐกิจมหภาค”	เสนอในงานสัมมนา
วิชาการเศรษฐกิจ,	23	มีนาคม	2555

สตปัิญญาของเดก็ไทยไม่ได้เพิ่มขึ้นในช่วง 8-10 ปี ในด้านสขุภาพ

นั้น จากการศกึษาของ UNICEF 2010 และกระทรวงสาธารณสขุ 

พบว่า ทารกแรกเกดิในประเทศไทย ประมาณปีละ 8 แสนคน มี

ภาวะขาดสารไอโอดนี ร้อยละ 15.99 สูงเกนิมาตรฐานองค์การ

อนามยัโลก ประมาณ 5 เท่า ส่งผลท�าให้เกดิความผดิปกตติ่อ 

ระบบประสาทและสมอง ท� า ให ้ ไ อคิ วของ เด็ กต�่ าลง 

นอกจากนี้ ในด้านคณุภาพของผู้ที่อยู่ในระบบการศกึษา พบว่า  

ผูเ้รยีนมคีะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนเฉลี่ยใน 4 วชิาหลกั ได้แก่ 

คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ และสงัคมศกึษาต�่ากว่า 

ร้อยละ 50 ในทกุระดบัชั้น ประชากรวยัเดก็และวยัเรยีนดงักล่าว

จะเตบิโตเป็นก�าลงัคนวยัแรงงานของประเทศในอนาคต ซึ่งสภาพ

ปัญหาดังกล่าวนี้จะเป็นความเสี่ยงและข้อจ�ากัดส�าคัญส�าหรับ

การพฒันาเศรษฐกจิของไทยในอนาคต ดงันั้น จงึจ�าเป็นจะต้อง

มกีารวางรากฐานการพฒันาเพื่อจะแก้ไขปัญหาเชงิโครงสร้างทาง

ด้านประชากรของประเทศอย่างจรงิจงั 

 2. โครงสร้างตลาดแรงงานยังไม่เอื้อต่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตโดยปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการยก

ระดับทักษะของแรงงานและเพิ่มผลผลิตของภาคการผลิตและ

บรกิารไทยที่ส�าคญัม ี4 ประการ ได้แก่

 1) พึ่งพาแรงงานที่ไร้ฝีมือสูง ซึ่งสะท้อนจากจ�านวนการ

จ้างงานรวม ในปี 2553 จ�านวนแรงงานถงึร้อยละ 74.7 มกีาร

ศึกษาระดับประถมศึกษาและต�่ากว่า ในขณะที่แรงงานที่มีการ

ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีวศึกษา และปริญญาตร ี

มสีดัส่วนเพยีงร้อยละ 13.9 ร้อยละ 7.4 และน้อยกว่าร้อยละ 4 

ตามล�าดบัเท่านั้น

 2)  พึง่พาแรงงานทีม่อีายมุากกว่า 40 ปี ซึ่งจากประชากร

วยัแรงงานทั้งหมด (อาย ุ15-59 ปี) พบว่าแรงงานวยั 40-59 ปี มี

สดัส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 39.1 ในปี 2542 เป็น ร้อยละ 49.4  

ในปี 2553 ในขณะที่แรงงานในกลุม่อาย ุ15-39 ปี มสีดัส่วนลดลง

จากร้อยละ 60.9 ในปี 2542 เหลอืเพยีง ร้อยละ 50.6 ในปี 2553

 

 3. พึ่งพาแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย  

ณ สิ้นเดอืนมถินุายน 2557 ประเทศไทยมแีรงงานต่างด้าว รวม 1.56 

ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 4 ของผู้มีงานท�าในประเทศไทย 

โดยเป็นแรงงานเข้าเมอืงถกูกฎหมายจ�านวน 1.54 ล้านคน 

โดยในจ�านวนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายทั้งหมด เป็น

แรงงานชั่วคราวตาม MOU พิสูจน์สัญชาติ (เมียนมาร์ 

สปป.ลาว และกัมพูชา) ประมาณ 1.14 ล ้านคน  

(ร้อยละ 74.2) ทั้งนี้ ประเทศไทยมกีารผ่อนผนัและอนญุาต

จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเป็นรายปีตั้งแต่ 

ปี 2539 เป็นต้นมา เพื่อให้แรงงานต่างด้าวเข้าสูร่ะบบอย่าง

ถกูต้องมากขึ้น และสามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลน

แรงงาน และช่วยลดต้นทนุด้านแรงงานของผูป้ระกอบการ

ในประเทศได้ อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาแรงงานต่างด้าว  

ส่งผลให้ภาคเศรษฐกจิไทยเกดิความเปราะบาง หากแรงงาน

เหล่านี้อพยพกลบัไปยงัประเทศ หรอืย้ายไปยงัประเทศอื่น 

รวมทั้งอาจเป็นข้อจ�ากดัของภาคธรุกจิไทยในด้านการเพิ่ม

ประสทิธภิาพและการพฒันาทกัษะแรงงานด้วย เนื่องจาก

แรงงานเหล่านี้มอีตัราการขาดงานและลาออกจากงานสงู 

และมปัีญหาการสื่อสารในการท�างานได้ส่งผลการพฒันา

ทักษะฝีมือแรงงาน นอกจากนี้ แรงงานต่างชาติ อาจ 

ส่งผลกระทบทางสังคมและความมั่นคงของประเทศใน

หลายด้าน เช่น ความขดัแย้งกบัชมุชนไทยที่อยูโ่ดยรอบ 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านสุขภาพโดย

เฉพาะโรคตดิต่ออบุตัใิหม่อบุตัซิ�้า ก่อให้เกดิภาระค่าใช้จ่าย

ของภาครฐัที่เพิ่มสูงขึ้น 

 4) สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่นอกระบบ

ประกันสังคมสูงถึงประมาณ 2 ใน 3 ของจ�านวน

แรงงานทั้งหมด ซึ่งท�าให้แรงงานขาดการคุ้มครองทาง

สงัคมเมื่อเกดิการเจบ็ป่วยหรอืเกดิอบุตัเิหต ุ รวมทั้งท�าให้

แรงงานนอกระบบเหล่านี้ขาดโอกาสในการเข้าถึงระบบ

การฝึกอบรมที่จดัโดยภาครฐั และเป็นข้อจ�ากดัในการยก

ระดับทักษะฝีมือแรงงานส�าหรับสนับสนุนการยกระดับ

ความสามารถการแข่งขนัของประเทศ

 4. การเคล่ือนย้ายแรงงานมีทักษะอย่างเสรี

หลังจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จะ

ส่งผลกระทบต่อการมีงานท�าและคุณภาพชีวิตของ

แรงงาน การเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน โดยเฉพาะประชาคม

กรกฎาคม-กันยายน 2557
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เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะท�าให้เกิดการเปิดเสรีการ

เคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้า บริการ และแรงงาน ซึ่งจะ

ส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางการค้าอย่างรุนแรงมากขึ้น

ประเทศไทย ซึ่งยังขาดแคลนแรงงานทั้งแรงงานระดับ

ทักษะและระดับวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จึง

จ�าเป็นต้องมกีลยทุธ์เพื่อดงึดดูแรงงานกลุม่นี้เข้ามาท�างาน

ในประเทศไทย ซึ่งต้องแย่งชงิกบัประเทศอื่นๆ ในภูมภิาค 

ในขณะเดียวกันต้องพยายามรักษาแรงงานกลุ่มนี้ไม่ให้

เคลื่อนย้ายไปยงัประเทศอื่นด้วย 

 5. ระบบค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับผลิตภาพ

ของแรงงาน (Labour Productivity) จากภาพที่ 2 จะ

เหน็ได้ว่า ค่าจ้างแรงงานมแีนวโน้มปรบัสูงขึ้น ในช่วงระยะ 

10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2544-2553) แต่อตัราการเพิ่มค่าจ้าง

จรงิ (Real Wages) ต�่ากว่าอตัราการเพิ่มผลติภาพแรงงาน 

(Labour productivity) ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 1.9 ต่อปี 

ทั้งนี้ ค่าจ้างแรงงาน (ได้แก่ จ�านวนวนั/ชั่วโมงการท�างาน  

ค่าจ้างล่วงเวลา และเงนิโบนสั) มคีวามสมัพนัธ์โดยตรงกบั

ภาวะเศรษฐกิจ หากเศรษฐกิจไม่ดีตลาดแรงงานจะปรับ

ตวัโดยการลดจ�านวนชั่วโมงท�างานและการเลกิจ้าง การใช้

ระบบอตัราค่าจ้างขั้นต�่าอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาความ

ยากจนและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกจิได้ ขณะที่ 

การปรบัเพิ่มค่าแรงขั้นต�่าโดยไม่ได้ค�านงึถงึการเปลี่ยนแปลงผลติ

ภาพแรงงานควบคู่ไปด้วย อาจส่งผลให้แรงงานขาดแรงจูงใจใน

การพัฒนาตนเอง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่บั่นทอนความสามารถใน

การแข่งขนัของผู้ประกอบการไทยได้ โดยเฉพาะในอตุสาหกรรม

ที่ใช้แรงงานเข้มข้น ดังนั้น การใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานเข้ามา

เป็นหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาค่าจ้างแรงงาน จะเป็นเครื่องมอื

เสริมคุณภาพและผลิตภาพของแรงงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อตลาด

แรงงานในระยะยาว

ภาคอุตสาหกรรมไทยกับปัญหาการพัฒนาแรงงาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

 ภาคอตุสาหกรรม เป็นภาคการผลติที่มบีทบาทสงูต่อระบบ

เศรษฐกจิไทยโดยในปี 2555 มูลค่าเพิ่มของภาคอตุสาหกรรมมี

สดัส่วนสงูถงึร้อยละ 36.1 ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(Gross Domestic Product: GDP) ในขณะที่มีการจ้างงานเพียง

ประมาณร้อยละ 14 เท่านั้น ซึ่งอาจเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงผลิต

ภาพแรงงานที่สงูกว่าภาคเศรษฐกจิอื่นๆ ของประเทศ นอกจากนี้ 

ภาคอุตสาหกรรมมีค่าตอบแทนแรงงาน (Compensation of 

Employee: CE) คดิเป็นสดัส่วนถงึร้อยละ 36.8 ของผลตอบแทน

แรงงานทั่วประเทศ โดยมอีตัราการขยายตวัอย่างต่อเนื่องในช่วง 

5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2556) เฉลี่ยร้อยละ 5.8 ต่อปี 

 แม้ว่าภาคอตุสาหกรรมจะขยายตวัอย่างรวดเรว็และต่อเนื่อง 

 แต่เป็นการเจรญิเตบิโตอย่างขาดเสถยีรภาพและมคีวามผนัผวน

จากปัจจัยภายนอกสูง เนื่องจากอุตสาหกรรมไทยมีอัตราส่วน

การพึ่งพาการลงทนุจากต่างประเทศและการน�าเข้าเทคโนโลยสีงู

จงึมต้ีนทนุการผลติสงูและก่อให้เกดิมลูค่าเพิ่มต่อหน่วยเพยีงร้อย

ละ 27.1 ของมูลค่าการผลติโดยรวม โดยเฉพาะในอตุสาหกรรม

ส่งออกหลักของประเทศ 4 อุตสาหกรรม ได้แก่ ปิโตรเลียม 

อเิลก็ทรอนกิส์ ยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

ได้เพียงร้อยละ 19.8 ของมูลค่าการผลิต ในขณะที่มีการใช้

วตัถดุบิน�าเข้าสูงถงึร้อยละ 69.9 ของการใช้วตัถดุบิทั้งหมด ซึ่ง

วัตถุดิบน�าเข้าเหล่านี้ส่วนใหญ่ คือ เครื่องจักร เทคโนโลยีและ

พลังงาน ในขณะที่อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นก็ยังประสบ

ปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานฝีมอืและค่าจ้างแรงงานที่สงูขึ้น 

ท�าให้สูญเสยีความได้เปรยีบกบัประเทศเพื่อนบ้าน สถานการณ์

ดงักล่าว สะท้อนว่าประเทศไทยก�าลงัเผชญิปัญหาในการพฒันา

อุตสาหกรรมที่ไม่สามารถคงความได้เปรียบทางการแข่งขันใน

อุตสาหกรรมดั้งเดิมที่ใช้แรงงานเข้มข้นได้ ในขณะเดียวกันก็

ไม่สามารถสร้างความได้เปรียบในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี

เข้มข้น ดงันั้น จงึจ�าเป็นที่ภาคอตุสาหกรรมไทยจ�าเป็นต้องปรบั

เปลี่ยนกลยทุธ์โดยมุง่เน้นที่การพฒันาศกัยภาพก�าลงัคนที่จะช่วย

เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะศักยภาพใน

ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ซึ่งการด�าเนนิการ 

ดงักล่าวจ�าเป็นต้องอาศยัความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน

อย่างเข้มข้น

	 การพัฒนาก�าลังคนส�าหรับภาคอุตสาหกรรมของ

ประเทศที่ผ่านมา	 พบปัญหาส�าคัญที่เกิดมาอย่างต่อเนื่อง

ยาวนาน	และยังคงเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน	คือ	การผลิต

และพัฒนาก�าลังคนไม่สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของก�าลังคน	

  ในด้านปริมาณ ภาคอุตสาหกรรมยังขาดแคลน

แรงงาน ก่ึงทักษะระดับ ปวช. อนุปริญญา และบัณฑิตสาย

วิทยาศาสตร์ ภาพท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า ต้ังแต่ปี 2550-2555 การ

ผลิตก�าลังแรงงานระดับปริญญาตรีมีสัดส่วนผู้หางานท�าต่อ

ต�าแหน่งงานว่าง ประมาณ 1.8-2.5 เท่า ขณะท่ี ปวช. และ

อนุปริญญาอยู่ในภาวะตึงตัว สอดคล้องกับผลการส�ารวจความ

ต้องการแรงงาน 14 กลุ่มอุตสาหกรรมในช่วงปี 2556-2560 ของ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซ่ึงพบว่ามีความต้องการ

แรงงานระดับไม่เกินมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สูงท่ีสุด คือ ร้อยละ 58.08 

(ประมาณ 395,772 คน) รองลงมา คือระดับ ปวช./ปวส.  

ที่มา: ธปท. สศช. และ สวทน. โดยการประมวลผลจากข้อมูล
ของกรมการจัดหางานและส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา:		ส�านักงานสถิติแห่งชาต	ิและส�านักงาน
	 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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จงึมต้ีนทนุการผลติสงูและก่อให้เกดิมลูค่าเพิ่มต่อหน่วยเพยีงร้อย

ละ 27.1 ของมูลค่าการผลติโดยรวม โดยเฉพาะในอตุสาหกรรม

ส่งออกหลักของประเทศ 4 อุตสาหกรรม ได้แก่ ปิโตรเลียม 

อเิลก็ทรอนกิส์ ยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

ได้เพียงร้อยละ 19.8 ของมูลค่าการผลิต ในขณะที่มีการใช้

วตัถดุบิน�าเข้าสูงถงึร้อยละ 69.9 ของการใช้วตัถดุบิทั้งหมด ซึ่ง

วัตถุดิบน�าเข้าเหล่านี้ส่วนใหญ่ คือ เครื่องจักร เทคโนโลยีและ

พลังงาน ในขณะที่อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นก็ยังประสบ

ปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานฝีมอืและค่าจ้างแรงงานที่สงูขึ้น 

ท�าให้สูญเสยีความได้เปรยีบกบัประเทศเพื่อนบ้าน สถานการณ์

ดงักล่าว สะท้อนว่าประเทศไทยก�าลงัเผชญิปัญหาในการพฒันา

อุตสาหกรรมที่ไม่สามารถคงความได้เปรียบทางการแข่งขันใน

อุตสาหกรรมดั้งเดิมที่ใช้แรงงานเข้มข้นได้ ในขณะเดียวกันก็

ไม่สามารถสร้างความได้เปรียบในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี

เข้มข้น ดงันั้น จงึจ�าเป็นที่ภาคอตุสาหกรรมไทยจ�าเป็นต้องปรบั

เปลี่ยนกลยทุธ์โดยมุง่เน้นที่การพฒันาศกัยภาพก�าลงัคนที่จะช่วย

เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะศักยภาพใน

ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ซึ่งการด�าเนนิการ 

ดงักล่าวจ�าเป็นต้องอาศยัความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน

อย่างเข้มข้น

	 การพัฒนาก�าลังคนส�าหรับภาคอุตสาหกรรมของ

ประเทศที่ผ่านมา	 พบปัญหาส�าคัญที่เกิดมาอย่างต่อเนื่อง

ยาวนาน	และยังคงเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน	คือ	การผลิต

และพัฒนาก�าลังคนไม่สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของก�าลังคน	

  ในด้านปริมาณ ภาคอุตสาหกรรมยังขาดแคลน

แรงงาน ก่ึงทักษะระดับ ปวช. อนุปริญญา และบัณฑิตสาย

วิทยาศาสตร์ ภาพท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า ต้ังแต่ปี 2550-2555 การ

ผลิตก�าลังแรงงานระดับปริญญาตรีมีสัดส่วนผู้หางานท�าต่อ

ต�าแหน่งงานว่าง ประมาณ 1.8-2.5 เท่า ขณะท่ี ปวช. และ

อนุปริญญาอยู่ในภาวะตึงตัว สอดคล้องกับผลการส�ารวจความ

ต้องการแรงงาน 14 กลุ่มอุตสาหกรรมในช่วงปี 2556-2560 ของ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซ่ึงพบว่ามีความต้องการ

แรงงานระดับไม่เกินมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สูงท่ีสุด คือ ร้อยละ 58.08 

(ประมาณ 395,772 คน) รองลงมา คือระดับ ปวช./ปวส.  

ที่มา: ธปท. สศช. และ สวทน. โดยการประมวลผลจากข้อมูล
ของกรมการจัดหางานและส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ร้อยละ 29.24 (ประมาณ 199,395 คน) และระดับปริญญา

ตรีข้ึนไป เพียงร้อยละ 12.71 (ประมาณ 86,669 คน) โดย

ในระดับ ปวช./ปวส. จะต้องการแรงงานสาขาช่างกล

โรงงานเป็นหลัก หรือประมาณ ร้อยละ 45 ช่างเช่ือม  

ร้อยละ 15 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 10  

แมคคาทรอนิกส์ ร้อยละ 10 แม่พิมพ์ ร้อยละ 10  

พาณิชยศาสตร์ ร้อยละ 10 

 

  

 

ภาพที่ 4 ความไม่สอดคล้องของการผลิตก�าลังคน

กับความต้องการของตลาดแรงงานไทย

ที่มา:	ธปท.	สศช.	และ	สวทน.	โดยการประมวลผลจาก	 	
									ข้อมูลของกรมการจัดหางานและส�านักงานสถิติแห่งชาติ

กรกฎาคม-กันยายน 2557
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 แม้ว่าอตัราการว่างงานของประเทศไทย ในปี 2556-2557 จะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 0.8-0.9 ซึ่งจดัอยูใ่นระดบัที่ต�่า แต่พบว่า

เป็นการว่างงานเชงิโครงสร้าง เนื่องจากคณุสมบตัขิองแรงงานไม่ตรงกบัความต้องการของตลาด กล่าวคอื เป็นผูจ้บการศกึษา

ระดบั ปวช. อนปุรญิญา และปรญิญาตรใีนสายสงัคมศาสตร์ โดยในส่วนแรงงานทกัษะระดบัปรญิญาตรนีั้น พบว่าบณัฑติที่

ผลติออกมาเป็นสดัส่วนบณัฑติสายสงัคมศาสตร์มากกว่าสายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนสดัส่วนร้อยละ 67 ต่อ 33 ในขณะ

ที่นกัเรยีนที่จบการศกึษาระดบัมธัยม ปวช. และ ปวส. นยิมประกอบอาชพีอสิระหรอืศกึษาต่อระดบัปรญิญาตร ี ส่งผลให้การ

ผลติแรงงานกึ่งทกัษะเข้าสูต่ลาดแรงงานไม่เพยีงพอ 

 นอกจากนี้ ภาคอตุสาหกรรมยงัประสบปัญหาขาดแคลนบคุลากรด้านการวจิยัและพฒันาเพื่อคดิค้น ออกแบบ วจิยัและ

พฒันา ทั้งด้านการผลติและการตลาดเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัผลติภณัฑ์ แต่ปรมิาณและคณุภาพของนกัวจิยัในประเทศได้

กลายเป็นหนึ่งในข้อจ�ากดัที่ส�าคญั โดยสดัส่วนบคุลาการด้านการวจิยัและพฒันาที่ท�างานวจิยัเตม็เวลาของประเทศไทยมเีพยีง 

9.01 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งน้อยกว่าประเทศที่ใช้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี และนวตักรรมเป็นปัจจยัส�าคญัในการ 

ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิอยูม่าก เช่น ประเทศสงิค์โปร์มสีดัส่วนอยูท่ี่ 73 คนต่อประชากร 10,000 คน 

 ด้านคุณภาพและทกัษะแรงงานภาคอตุสาหกรรม จากผลการส�ารวจบรรยากาศการลงทนุประจ�าปี 2547 และปี 2550 

ของ สศช. ร่วมกบัธนาคารโลก พบว่า ปัญหาด้านทกัษะและสมรรถนะพื้นฐานของแรงงานไทยที่ส�าคญั 4 ด้าน ได้แก่ ทกัษะ

ด้านภาษาองักฤษ ทกัษะด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ (IT) การค�านวณ และความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรม สอดคล้อง

กับผลการศึกษาปัญหาด้านความรู้และทักษะของแรงงานรายอุตสาหกรรมที่ส�าคัญของส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

(ปี 2547) สศช. (ปี 2549) และสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (TDRI) ซึ่งประมวลได้ตามตารางที่ 1 ดงันี้

ตารางที ่1 สรปุปัญหาด้านความรูแ้ละทกัษะของแรงงานรายอตุสาหกรรมทีส่�าคญั

อุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนา การผลิต การควบคุมคุณภาพ การตลาด/การขาย

1. เหล็กและ
เหล็กกล้า

ขาดแคลนบุคลากรในระดับ
นักวิจัย	โดยเฉพาะการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

ขาดคณุภาพ/ประสบการณ์ท�างาน/
ภาษาต่างประเทศ	ส�าหรบันกัศกึษา
สาขาวชิาช่างท�าให้มข้ีอจ�ากดัในการ
ศกึษาคูม่อืเครือ่งจกัรได้

ขาดจิตส�านึกในการ
ท�างานเกิดการหมุนเวียน
การเข้าออกงานสูง	ส่งผล
ต่อกระบวนการผลิตและ
คุณภาพของสินค้า

ขาดแคลนบุคลากรด้านการ
ขาย/ตลาดต่างประเทศที่มี
ความรู้ความเข้าใจในด้าน
ภาษาและกฎระเบียบการค้า

2. ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์

ขาดบุคลากรที่มีความคิด
สร้างสรรค์	กระตือรือร้นพื้นฐาน
ความรู้การผลิตที่ต้องใช้เทคโนโลยี
ขัน้สงูและด้านภาษา

บุคลากรมีความสามารถ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ในระดับที่ต�่า
และขาดทักษะด้านภาษา

ขาดการก�าหนดมาตรฐาน
แรงงานขั้นต�า่ตามคุณวุฒิ
วิชาชีพและขาดทักษะด้าน
ภาษา

ขาดการก�าหนดมาตรฐาน
แรงงานขั้นต�่าตามคุณวุฒิ
วิชาชีพและขาดทักษะด้าน
ภาษา

3.ยานยนต์  
และชิ้นส่วน

ขาดความรู้พื้นฐานทางด้านวสัดุ
ศาสตร์/อตุสาหกรรม	และทกัษะทาง
ภาษาที่เพียงพอ	ท�าให้มีข้อจ�ากัด
รบัถ่ายทอดเทคโนโลย	ีทั้งยังขาด
แรงจูงใจในการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ	์เนื่องจากเป็นการผลติ
แบบ	OBM/OEM

แรงงานในสายการผลิตขาด
ทักษะทางทฤษฎีและปฏิบัติ
ท�าให้ไม่สามารถดูแลรักษา
เครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ

แรงงานขาดความรู้ในเรื่อง
การตรวจสอบคุณภาพ

บุคลากรขาดความรู้ด้านการ
จัดการด้านตลาดในระบบ	
Supply	Chain

4.สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม

ขาดแคลนนักวิจัยที่มีคุณภาพขาด
แรงจูงใจในการท�างาน	และขาด
บุคลากรที่สามารถออกแบบสินค้า
ให้ตรงความต้องการตลาดและ
อตุสาหกรรม

แรงงานและบุคลากรบางส่วน
ขาดทักษะในกระบวนการผลิต	
และการบ�ารุงรักษาเครื่องจักร

ขาดแคลนบุคลากรที่มีความ
รู้ในด้านการควบคุมคุณภาพ
โดยตรง

บุคลากรขาดความสามารถ
ในการสร้างตราสินค้า	และ
ช่องทางการตลาด

กรกฎาคม-กันยายน 2557
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มุมมอง คุณถาวร ชลัษเฐียร รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) 

และประธานสถาบันพัฒนาขีดความสามารถมนุษย์ สอท.

 “ผู้ประกอบการต้องการก�าลงัคนที่มคีณุลกัษณะ 3 ด้าน ได้แก่ (1) มีความรูแ้ละทกัษะ

วชิาชพี ในสาขาที่ตวัเองศกึษามา และไม่ใช่เก่งแต่ทฤษฎ ีต้องเน้นที่การปฎบิตัไิด้ด้วย (2) มคีวาม

รูแ้ละทกัษะทีจ่�าเป็น ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาคอมพวิเตอร์ ภาษาองักฤษ ภาษาประเทศที่เราต้อง

ท�างานด้วย และภาษาคณติศาสตร์  หรอืตรรกะ ซึ่งไม่ต้องเก่ง แต่เพื่อให้มกีารคดิวเิคราะห์อย่าง

มเีหตมุผีล และ (3) มคีณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการท�างาน ซึ่งรวมถงึความ

อตุสาหะและรบัผดิชอบต่อหน้าที่เป็นส�าคญั

1. ปัญหาแรงงานไทยในปัจจุบัน 

  ปัญหาส�าคัญคงหนีไม่พ้นเรื่องของการขาดแคลนแรงงาน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้อง

ประสบปัญหา อย่างเช่น อตุสาหกรรมอเิลคทรอนคิส์ ไฟฟ้า เครื่องกล และแม่พมิพ์ ยานยนต์

การพัฒนาก�าลังคนและผลิตภาพแรงงานไทย: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

5.อาหารและ
อาหารสัตว์

ขาดแคลนผู้วิจัยในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ	เนื่องจากจ�านวน 
ผู้ที่จบการศึกษาด้านอุตสาหกรรม
อาหารไม่เพียงพอกับความ
ต้องการอุตสาหกรรม

ขาดแคลนแรงงานในระดับล่าง
ทั้งมีข้อจ�ากัดด้านภาษาอังกฤษ
ในแรงงานระดับช่างท�าให้ไม่
สามารถอ่านวิธีการใช้งานของ
เครื่องจักรจากคู่มือได้

ขาดแคลนบุคลากรที่ท�า
หน้าที่ในการตรวจคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อรองรับ
เงื่อนไขของประเทศผู้น�าเข้า
ที่มีความเข้มงวดเพิ่มมากขึ้น

ขาดแคลนบุคลากรด้านการ
ขาย/ตลาดต่างประเทศที่มี
ความรู้เข้าใจในด้านภาษา/
กฎระเบียบการค้า

6.ยางพาราและ
ผลิตภัณฑ์
ยาง

ขาดบุคลากรระดับนักวิจัย	ทั้งใน
ภาครัฐ	(นักวิจัยและอาจารย์)และ
สถานประกอบการ

ขาดความบุคลากรระดับผู้ปฏิบัติ
ในโรงงานที่มีความรู้ด้านยาง

ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความเข้าใจด้านการควบคุม
คุณภาพและสายการผลิต

ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความ
เข้าใจตลาด	กฎระเบียบการ
ค้า	และทักษะทางด้านภาษา

7.ปิโตรเคมี ขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรที่มีประสบการณ์ความรู้
แบบ	Multi	Skills	ที่มีความคิด
สร้างสรรค์และท�างานเป็นทีม

บุคลากรขาดความช�านาญใน
ภาคปฏิบัติและมีข้อจ�ากัดด้าน
ภาษาต่างประเทศ	ท�าให้ไม่
สามารถอ่านคู่มือการใช้งาน
เครื่องจักรได้

บุคลากรมีจุดอ่อนในเรื่อง
ทักษะทั้งเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ

บุคลากรมีข้อจ�ากัดทางด้าน
ภาษาขาดทักษะในการ
บริหารจัดการ	และการเข้าถึง
ตลาดที่มีประสิทธิภาพ

8.ผลิตภัณฑ์
พลาสติก

ขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์พัฒนา
วัตถุดิบในการผลิตออกแบบและมี
ความรู้และทักษะด้านวัสดุศาสตร์
และแม่พมิพ์ทีม่คีณุภาพ

ขาดบุคลากรช่างควบคุม	และไม่
สามารถดูแลรักษาเครื่องจักรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

มีความต้องการบุคลากร
ด้านนี้มากขึ้นเพื่อรับผิดชอบ
ควบคุมคุณภาพส่วน	Stand-	
alone	และ	Supporting

ขาดคุณภาพของบุคลากร
ทางด้านการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ

9.อัญมณีและ
เครือ่งประดบั

ขาดแคลนบุคลากรวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร	์(แร่ผลึก-โลหะ
ศาสตร์)	และการวิจัยขยายผลเชิง
พาณิชย์อีกทั้งยังขาดบุคลากรที่มี
ความคิดสร้างสรรค์	และมีฝีมือใน
การพัฒนาสินค้า

ขาดแคลนนักออกแบบสถาบัน
การศึกษาเฉพาะและการรับ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีของช่าง
เทคนิคยังไม่มีประสิทธิภาพ	จาก
ข้อจ�ากัดทางด้านภาษา

ขาดบุคลากรที่มีความรู้ใน
เรื่องกระบวนการผลิต	และ
การตัดสินใจที่ถูกต้อง	

ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความ
เข้าใจในด้านกฎระเบียบการ
ค้า	และมีข้อจ�ากัดทางด้าน
ภาษา

ทีม่า		 ประมวลจากการศกึษาของ	ส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม	(2547),	สศช.	ร่วมกบัสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย	(2550),	สถาบนัวจิยัเพ่ือการพฒันา
	 ประเทศไทย	(2555)
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และชิ้นส่วน อีก 5 ปีข้างหน้า เราต้องการแรงงานในส่วน

ของช่างฝีมอืเพิ่มอกีประมาณ 3 แสนคน เฉพาะในส่วนของ

อตุสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน กต้็องการเพิ่มอกีประมาณ 

200,000 คน ซึ่งเรายงัหาไม่ได้ ท�าให้ต้องหนัไปพึ่งพาแรงงาน

ต่างด้าว ซึ่งกม็อียู่ประมาณ 15-20% 

2. แนวทางแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน 

ผู้ประกอบการได้พยายามแก้ไขปัญหาด้านจ�านวนแรงงาน

ที่ขาดแคลน โดยหาแนวทางที่จะสร้างความเตบิโตของภาค

การผลิตอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องระวังเรื่องของการใช้ค่าแรงมา

เป็นตวัก�าหนด โดยแบ่งได้หลกัๆ 2 แนวทาง คอื (1) เพิ่ม

คุณภาพแรงงานที่มีอยู่เดิม ใช้การจัดการและเทคโนโลยี

มาเสรมิ เพื่อให้ม ี Productivity มากขึ้น โดยพฒันาแรงงาน

ให้เป็น Semi Skill เป็น High Skill เป็น Multiple Skill และใช้

เครื่องจกัรเข้ามาเป็นการเพิ่มประสทิธภิาพให้ สามารถผลติ

ได้มากขึ้น (2) กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนด้านการ

ศกึษา โดยผูป้ระกอบการร่วมกบัสถาบนัการศกึษาสายอาชพี

และกรมพฒันาฝีมอืแรงงานด้วยการจดัท�าหลกัสูตรทวภิาคี

 โดยด�าเนินการทั้งในกลุ่มครูและนักเรียน ซึ่งครูต้องมี

การฝึกอบรม 72 ชั่วโมง มกีารฝึกปฏบิตัใินโรงงานจรงิ เพราะ

หากครไูม่เก่ง ไม่ช�านาญ หรอืรูจ้กัแต่เครื่องมอื เครื่องวดั และ

อุปกรณ์ที่ล้าสมัย ก็ยากที่จะพัฒนาเด็กได้ตรงตามความต้องการ

ของอตุสาหกรรม ขณะที่เดก็ ปวช. สอท. ได้ร่วมมอืกบั 15 วทิยาลยั

เทคนคิ ในภาคกลางและภาคตะวนัออก มเีป้าหมายว่าจะผลติก�าลงั

คนได้ 100 คน ต่อวทิยาลยั เป็นโครงการต่อเนื่อง 5 ปี ซึ่งเดก็ที่ผ่าน

หลกัสูตรนี้มาได้รบัรองได้เลยว่าไม่ตกงาน 

3. มุมมองของผู้ประกอบการไทยภายหลังการเปิดเสรี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ประเทศไทยเรา โดยเฉพาะผู้ผลิตชิ้นส่วน แม่พิมพ์และ

เครื่องจักรกลของไทยยังมีโอกาสอีกมากจากตลาดที่เปิดเสรี

มากขึ้น แต่ผู้ผลิตเรายังมีอุปสรรคอยู่ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ผลิต

ภาพการผลิตต�่า เนื่องจากขาดระบบการบรหิารจดัการโรงงาน

ที่ด ียงัมกีารใช้ระบบการผลติแบบอตัโนมตัหิรอืกึ่งอตัโนมตันิ้อย

เพราะอาจจะยังไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน (2) มูลค่าเพิ่มจากการ

ผลิตต�่า เพราะขาดความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนที่มีความ

ซับซ้อนที่ต้องอาศัยทักษะและการผลิตที่แม่นย�าสูง ซึ่งเกี่ยวโยง 

มาถึงประเด็นต่อมา คือ (3) ขาดวิศวกรและช่างเทคนิค 

ที่มีทักษะสูงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพราะการ

จะพัฒนาไปสู่การผลิตและออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ที่ซับซ้อน 

ต้องอาศยับคุลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญสูง ซึ่งผู้ประกอบการและ

ภาคการศึกษาต้องมีการลงทุนและการฝึกอบรมการใช้ซอฟแวร์ 

เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบเพื่อน�าไปสู่การ

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ

อตุสาหกรรมได้ในอนาคต 

สุดท ้ายนี้  ขอฝากในเรื่องภาวะผู ้น�า 

(Leadership) ทั้งในระดับองค์กรและ

ระดับประเทศ ซึ่งนอกจากต้องเข้าใจใน

บริบทของการเปล่ียนแปลง มีคุณธรรม

และจริยธรรมแล้ว ยังต้องกล้าท่ีจะก�าหนด

ทิศทาง จัดสรรทรัพยากร และขับเคลื่อน

นโยบายพฒันา โดยเน้นการพฒันาคนเพือ่

เป็นศนูย์กลางการพฒันาประเทศ เพือ่ไปสู่

เป้าหมายที่ต้องการได้ 
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ก้าวต่อไปของการพัฒนาแรงงานเพื่อยกระดับความ
สามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมไทย 

 ในการพัฒนาก�าลังคนส�าหรับรองรับการยกระดับความ

สามารถในการแข่งขนัของภาคอตุสาหกรรมไทย จ�าเป็นต้อง มี

การพัฒนาก�าลังคน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อยู่ในตลาดแรงงานอยู่

แล้ว และกลุ่มที่ก�าลงัจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ดงันี้ 

 1.  ก�าลังคนที่อยู่ในตลาดแรงงานในปัจจุบัน

  1) เร่งรัดการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อ

เป็นกลไกสร้างความเชื่อมโยงระหว่างระดับคุณวุฒิการศึกษา

กับระดับสมรรถนะการท�างาน ปัจจุบันการพัฒนาระบบรับรอง

มาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาตมิีการด�าเนินการแล้วใน 3 กลุ่ม

อตุสาหกรรม ได้แก่ ยานยนต์ ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ และเครื่อง

ปรบัอากาศและเครื่องท�าความเยน็ ซึ่งจะช่วยยกระดบัคณุภาพ

ก�าลงัแรงงาน และสร้างมาตรฐานคณุวฒุใิห้สามารถเทยีบเคยีง

กบัมาตรฐานสากล อนัจะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มผลติภาพของ

แรงงานไทยในอนาคต

 2) ปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานให้มีความถูกต้องและ

ทนัสมยั โดยการระบสุาขาอาชพีที่ขาดแคลนต้องมคีวามชดัเจน

และเข้าถึงรายละเอียดเพิ่มขึ้น เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ

แรงงานที่แท้จรงิ ทั้งลกัษณะคณุลกัษณะของแรงงานและจ�านวน

แรงงานที่ต้องการ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานด้าน

อุปทาน เช่น สถาบันการศึกษา กระทรวงแรงงาน กระทรวง 

ต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถผลิตแรงงาน

หรือจัดระบบการน�าเข้าแรงงานได้ตรงกับความต้องการของ 

ภาคอตุสาหกรรม

 3) สร้างความตื่นตัวให้ผู้ประกอบการไทยในด้านการ

เพิ่มผลิตภาพอย่างจริงจัง โดยการรณรงค์อย่างเป็นระบบ 

และมีกลไกส่งเสริมผู้ประกอบการในการปรับตัวเพื่อเพิ่มผลิต

ภาพ ยกระดับมาตรฐานการผลิต สนับสนุนการประยุกต์ใช้

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ของสนิค้าอตุสาหกรรม รวมทั้งประสานความร่วมมอืการพฒันา

ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบัน

เฉพาะทางในการฝึกอบรมบุคลากรให้มีทักษะ มีการใช้ความ

คดิสร้างสรรค์ และองค์ความรูท้ี่สามารถรองรบัต่อกฎกตกิา

ระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่ๆ ได้

 4) พัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่ม SMEs เนื่องจาก

เป ็นผู ้ประกอบการ SMEs ซึ่ง เป ็นผู ้ประกอบการ 

ส่วนใหญ่ของประเทศ ยังขาดศักยภาพและขาดเงินทุน

ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่เป็นระบบ อีกทั้งมีข้อ

จ�ากัดในการส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น ภาครัฐจ�าเป็นต้อง

ก�าหนดมาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสมกับลักษณะการ

ประกอบการของ SMEs มากขึ้น โดยการจัดโครงการ

และช่วงเวลาการอบรมให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ 

สถานประกอบการ พร้อมทั้งสนบัสนนุการพฒันาถ่ายทอด

องค์ความรู้ โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่าย

วสิาหกจิ (คลสัเตอร์) หรอืตามห่วงโซ่อปุทาน

 5) ปรับปรุงการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติ

อย่างเป็นระบบ ให้เข้าสู ่ระบบการจ้างงานอย่างถูก

กฎหมายและได้รับการคุ้มครองทางสังคม สามารถเข้า

ถึงหลักประกันด้านสุขภาพและการประกันภัยในกรณี

ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการท�างาน รวมทั้งการ

สนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานต่างชาติ ซึ่งอาจรวมถึง

จัดการเรียนการสอนให้กับบุตรของแรงงานต่างชาติเพื่อให้

ได้รบัการศกึษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถงึ ซึ่งจะช่วยลดปัญหา

การหลบหนีเข้าเมืองและปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้น 

ตามมา

 6) เตรียมความพร้อมแรงงานและบุคลากรไทย

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้อง

มกีารเตรยีมการพฒันาทกัษะฝีมอืแรงงานไทยทั้งด้านภาษา 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อให้มคีวามพร้อมในการรบั

ประโยชน์และลดผลกระทบที่จะเข้ามาพร้อมกบัการเข้าออก

ของแรงงานอย่างเสร ีสร้างโอกาสและเพิ่มขดีความสามารถ

ของคนไทยในการออกไปท�างานต่างประเทศ ควบคูก่บัการ

สร้างภมูคิุม้กนัทางสงัคมจากผลกระทบของการเคลื่อนย้าย

แรงงานเสรี
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เอกสารอ้างอิง

ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2554. การขาดแคลนแรงงานของไทย: ปัญหาเชงิโครงสร้างทีต้่องแก้ไขแบบบรูณาการ. กรงุเทพฯ

--------------. 2555. ตลาดแรงงานไทย ค่าจ้าง และนยัต่อนโยบายเศรษฐกจิมหภาค. กรงุเทพฯ

--------------. 2557.ข้อจ�ากดัด้านแรงงานต่อการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ. กรงุเทพฯ 

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตแิละสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย. 2550 รายงานการศกึษา

เพือ่จดัท�ายทุธศาสตร์การพัฒนาทรพัยากรมนษุย์เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรม

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ 2547 รายงานการศึกษาการพัฒนาขดีความสามารถในการ

แข่งขนัของไทย

--------------. 2554.เอกสารประกอบการประชมุประจ�าปี 2554(ร่าง) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่11 พ.ศ. 2555-

2559).กรงุเทพฯ 

--------------.2556.รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ปีแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่11. กรงุเทพฯ 

--------------. 2557.ภาวะเศรษฐกจิไทยไตรมาสทีส่องและแนวโน้มปี 2557. กรงุเทพฯ

--------------. 2557.ภาวะสงัคมไทยไตรมาสสองปี 2557. ปีที่ 11 ฉบบัที่ 3 เดอืนสงิหาคม 2557. กรงุเทพฯ

สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย. 2555. โครงการวจิยัการจดัท�ายทุธศาสตร์การผลติและพฒันาก�าลงัคนให้สอดคล้อง

กบัความต้องการของภาคอตุสาหกรรม. กรงุเทพฯ

ส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม. 2547.การพัฒนาก�าลงัคนภาคอุตสาหกรรม. กรงุเทพฯ. 

2. ก�าลังคนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

 1) ส่งเสริมการศึกษารูปแบบทวิภาคีอย่าง

จริงจังและเข้มข้น โดยสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิด

ระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ ในการ

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ

เพื่อเพิ่มทักษะการท�างานให้กับนักศึกษาเพื่อให้สามารถ

เข้าสู่อุตสาหกรรมได้ทันทีหลังจากจบการศึกษา อีกทั้ง

ยังช่วยยกระดับคุณภาพมาตรฐานของการเรียนในระดับ

อาชีวศึกษา ที่ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพที่

เชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และสอดคล้อง

กบัความเชี่ยวชาญของสถานศกึษา 

 2) ปรับทศันคตแิละค่านยิมการเรยีนสายอาชวีะ 

โดยภาครัฐควรร่วมมือกับภาคเอกชน ดังเช่น“โครงการ

เดก็ช่าง สร้างชาต”ิ ของมลูนธิ ิSCG เพื่อสร้างทศันคตใิหม่

ในสังคมไทยว่า นักเรียนสายอาชีวะสามารถสร้างฐานะ

และอนาคตที่ดีได้ นอกจากไม่ตกงานแล้ว หากสามารถพัฒนา

ทักษะและความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง ผู้จบการศึกษาจะได้รับ

ผลตอบแทนไม่น้อยไปกว่าการจบการศกึษาในระดบัปรญิญาตรี

 3) สนับสนุนการผลิตและพัฒนานักวิจัย ผู้สร้างและ

พัฒนานวัตกรรมในสาขาต่างๆ สร้างเครือข่ายนักวิจัย ทั้ง

ในและต่างประเทศ ตลอดจนต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม

ระดับสูงที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย 

สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของสินค้าและ

บริการที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคม โดย

ให้ความส�าคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีตั้งแต่ระดบัการศกึษาขั้นพื้นฐาน การอาชวีศกึษาและ

ระดบัอดุมศกึษาในสาขาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยอีย่างต่อเนื่องและ

เชื่อมโยงกนัเป็นระบบ    
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การพัฒนาก�าลังคนเพื่อรองรับ
การพัฒนาระบบราง

• ส�านักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ

บทน�า

การพัฒนาระบบรางของประเทศ ได้รับการบรรจุเป็น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส�าคัญนับตั้งแต่แผน

พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 10  (พ.ศ. 2550 – 

2554) และยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโลจสิตกิส์ของประเทศ 

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550 – 2554) โดยได้ให้ความส�าคัญกับ

การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของประเทศ

ให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการเดินทางและขนส่ง

สนิค้าทั้งในระดบัพื้นที่และระหว่างเมอืงหลกัในภูมภิาค รวม

ทั้งสามารถเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้ากับประเทศ

เพื่อนบ้านในภมูภิาคตามกรอบข้อตกลงความร่วมมอืในระดบั

ภูมิภาคอีกด้วย ซึ่งจะท�าให้โครงสร้างพื้นฐานระบบรางของ

ประเทศได้รบัการพฒันาให้อยูใ่นระดบัมาตรฐานสากลทั้งทาง

ด้านความสะดวก รวดเรว็ และความปลอดภยั รวมทั้งช่วยลด

มลพษิที่มต่ีอสิ่งแวดล้อมและลดค่าใช้จ่ายในการเดนิทางและ

ขนส่งสนิค้าของประเทศในภาพรวม ตลอดจนส่งเสรมิให้เกดิ

การใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม

ขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

ในภาพรวมต่อไป   

 อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการเดินทางและขนส่งของ

ประเทศส่วนใหญ่พึ่งพาระบบการขนส่งทางถนนเป็นหลัก 

ท�าให้สดัส่วนการเดนิทางและขนส่งสนิค้าทางรางของประเทศ

อยู่ในระดับต�่าคือเฉลี่ยร้อยละ 2 เท่านั้น ประกอบกับการ

รถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มขี้อจ�ากดัด้านบคุลากร

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 

นอกจากนี้ การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในเขตเมืองก็ไม่

สามารถพฒันาได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากมขี้อจ�ากดั

ด้านแหล่งเงนิและการปฏบิตัติามขั้นตอนของกฎหมาย

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ก�าลังคนระบบราง 

ยังมีจ�านวนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการขนส่งใน 

รูปแบบอื่นๆ  ในขณะที่การผลิต/พัฒนาบุคลากร 

ระบบราง ส่วนใหญ่เป็นการฝึกอบรมโดยผู้ให้บริการ

และยังไม่มีสถาบันการศึกษาใดท�าหน้าที่พัฒนาหรือ

ผลติบคุลากรระบบรางโดยตรง ดงันั้น จงึจ�าเป็นต้องให้

ความส�าคัญกับการพัฒนาก�าลังคนระบบรางให้เพียง

พอและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานระบบรางของประเทศ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ 

จากการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของ

ภาครฐัได้อย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป  

สถานะและแนวทางการพัฒนาระบบราง 

การพฒันาระบบรางของประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ระบบ 

ดงันี้   

 1. ระบบรถไฟฟ้าในเขตเมือง เป ็นการ

พัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายการเดินทางหลักเพื่อ

ให้ประชาชนสามารถเดินทางเชื่อมโยงกับระบบขนส่ง

บทความ
ประจ�ำฉบับ
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มวลชนรอง ซึ่งจะท�าให้ประชาชนสามารถเดินทางได้

อย่างสะดวกและปลอดภัย และช่วยบรรเทาปัญหา

การจราจรในเขตเมือง โดยระยะแรกจะให้ความ

ส�าคัญกบัการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในเขตกรงุเทพ

และปรมิณฑลเป็นล�าดบัแรกก่อน  ซึ่งสามารถสรปุ 

สถานะและแนวทางการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าใน 

เขตเมอืง  ดงันี้ 

 1) สถานะปัจจุบัน มีโครงข่ายระบบรถไฟฟ้า

ที่เป ิดให้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

แล้วจ�านวน 4 โครงการ ระยะทางประมาณ 100 

กม.ประกอบด้วย (1) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร 

สายเฉลมิรชัมงคล ช่วงหวัล�าโพง – บางซือ่ (ระยะ

ทาง 20 กม.) เป็นโครงการภายใต้ความรบัผดิชอบของ 

รฟม.และให้สัมปทานการให้บริการและการเดินรถแก่

บรษิทั รถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) (BMCL)  (2) 

โครงการรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิท ช่วงหมอชิต 

– แบริ่ง และสายสีลม ช่วงสนามกีฬาแห่งชาติ – 

วงเวียนใหญ่ - บางหว้า (ระยะทาง 36.75 กม.) เป็น

โครงการภายใต้ความรบัผดิชอบของกรงุเทพมหานคร โดยให้

สัมปทานการให้บริการและการเดินรถแก่บริษัท ระบบขนส่ง

มวลชนกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) (BTSC)  (3-4) โครงการ

รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ARL) ช่วง

พญาไท – สวุรรณภมู ิ(ระยะทาง 28.5 กม.) ซึ่งบรษิทั รถไฟฟ้า 

รฟท. จ�ากัด (รฟฟท.) บริษัทลูกของ รฟท. เป็นผู้ให้บริการ   

และ (3) โครงการรถไฟฟ้าชานเมอืงสายสแีดง ช่วงบางซือ่ 

– ตลิ่งชัน ระยะทาง 15 กม. ทั้งนี้ ปัจจบุนั รฟท. ได้หยดุ

ทดลองวิ่งให้บรกิาร เนื่องจากอยูร่ะหว่างจดัหาระบบรถไฟฟ้า 

 2) แนวทางการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเขต

เมือง ตามผลการศึกษาแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทาง

รางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (M-MAP) และ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

ของไทย ปี พ.ศ. 2558 – 2565 คาดว่าภายในปี 2562 จะ

เปิดให้บริการ เพิ่มขึ้นอีก 9 เส้นทางรวมระยะทางเพิ่มขึ้น 

310 กม. ส่งผลให้มีโครงข่ายรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ  

410 กม. ดงันี้ 
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โครงการ ระยะทาง  
(กม.)

หน่วยงานรับ
ผิดชอบ

1. สายสแีดงเข้ม ช่วงบางซือ่- รงัสติ รงัสติ – ม.ธรรมศาสตร์ฯ และบางซ่ือ – หวัล�าโพง 42.5	 รฟท.

2. สายสแีดงอ่อน ช่วงบางซือ่– พญาไท – หวัหมาก และตลิง่ชัน – ศริริาช 39.0	 รฟท.

3. สายเชือ่มท่าอากาศยาน ช่วงบางซือ่ – พญาไท  และพญาไท - ดอนเมอืง  21.8	 รฟท.	

4. สายสีเขยีวเข้ม ช่วงหมอชติ – สะพานใหม่ – คคูต และแบริง่ – สมทุรปราการ – บางปู 38.2	 รฟม.

5. สายสีน�า้เงิน ช่วงบางซือ่ – ท่าพระ และหวัล�าโพง  – บางแค 27.0 รฟม.

6. สายสม่ีวง ช่วงบางใหญ่ – บางซือ่ และเตาปนู – ราษฎร์บูรณะ 42.8	 รฟม.

7. สายสีส้ม ช่วงตลิง่ชนั – มนีบรุี 32.5	 รฟม.

8. สายสีชมพ ูช่วงแคราย – มนีบรุี 36.0 รฟม.

9. สายสเีหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส�าโรง 30.4	 รฟม.

รวม 310.2

หมายเหตุ ผลการศกึษาแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรงุเทพและปรมิณฑล ปี 2553 สนข. กระทรวงคมนาคม

 2. ระบบรถไฟทางไกล เป็นการพัฒนาระบบรถไฟ

ทางไกลให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งสินค้า

ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดระยะ

เวลา ต้นทุน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน

ภาคคมนาคมขนส่งของประเทศ รวมทั้งลดผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม โดยสามารถสรปุสถานะและแนวทางการพฒันา

ระบบรถไฟทางไกล ดงันี้

  1)  สถานะปัจจุบัน มโีครงข่ายทางราง ขนาดทาง 

1 เมตร ระยะทางรวม 4,043 กม.ครอบคลมุพื้นที่บรกิาร 47 

จงัหวดั ซึ่งร้อยละ 93 ของโครงข่ายทั้งหมดเป็นทางเดี่ยว ระยะ

ทาง 3,769 กม. ที่เหลอืร้อยละ 4 เป็นทางคู ่ระยะทาง 173 กม. 

และร้อยละ 3 เป็นทางสาม ระยะทาง 107 กม. ปัจจบุนัมกีาร

ให้บรกิารเฉลี่ย 282 ขบวนต่อวนั ประกอบด้วย ขบวนรถสนิค้า 

46 ขบวน ขบวนรถโดยสารเชงิพาณชิย์ 72 ขบวน และขบวน

รถโดยสารเชงิสงัคม 164 ขบวน 

  2)  แนวทางการพัฒนา ตามผลการศึกษาแผน

แม่บทเพื่อการพัฒนาระบบรางและรถไฟความเร็วสูง และ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

ขนส่งของไทย ปี พ.ศ. 2558 – 2565 คาดว่าภายใน

ปี 2562 จะมกีารปรบัปรงุโครงสร้างพื้นฐานและระบบ

อาณัติสัญญาณโทรคมนาคมให้ทันสมัย และพัฒนา

สิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

รูปแบบการเดินทางและขนส่งสินค้า รวมทั้งพัฒนา

กรกฎาคม-กันยายน 2557

วา
รส

าร
เศ
รษ
ฐก
ิจแ
ละ
สัง
คม

17



ระบบรถไฟทางคู่ที่มีความพร้อมในการด�าเนินการ 6 

สายทาง ระยะทาง 887 กม. รวมทั้งจดัหารถจกัและล้อ

เลื่อนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณ

การเดนิทางและขนส่งสนิค้าทางราง โดย รฟท. คาดว่า 

จะในปี 2562 จะสามารถให้บริการเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 

282 ขบวนต่อวัน เป็น 368 ขบวนต่อวัน ประกอบ

ด้วย ขบวนรถโดยสาร 268 ขบวนต่อวัน และขบวน 

รถสนิค้า เป็น 100 ขบวนต่อวนั

สถานะและทศิทางการประมาณพฒันาก�าลงั
คนระบบราง  
1. สถานะก�าลงัคนระบบราง ในปัจจบุนัมกี�าลงัคน

รวมประมาณ 17,891 คน ส่วนใหญ่อยู่ในระบบรถไฟ

ทางไกล ร้อยละ 74 ที่เหลือร้อยละ 26 อยู่ในระบบ

รถไฟฟ้าในเขตเมอืง ดงันี้

 1) ระบบรถไฟฟ้าในเขตเมือง  

หน่วยงาน 
(ณ	31	ธ.ค.	56)

อัตราก�าลัง (คน)

ผู้บริหาร พนักงาน รวม

ภาครัฐ 244 1,238 1,482

รฟม.	 187 745 932

กทม. 1 13 14

รฟฟท. 56 480 536

ภาคเอกชน 14 1,089 3,130

BTS	(ณ	31	มี.ค.	57) Na. Na. 2,037

BMCL	 14 1,089 1,103

รวม 258 2,327 4,622

  (1)  ปัจจุบันโครงสร้างการบริหารจัดการ

รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจะมีหน่วยงาน

ภาครัฐ (รฟม. และ กทม.) เป็นหน่วยงานก�ากับสัญญา 

และภาคเอกชน (BTS และ BMCL) เป็นผู้รับสัมปทาน

เปน็ผูใ้หบ้รกิารและเดนิรถ ยกเวน้ รฟฟท.  ซึง่เปน็บรษิทั

ลูกของ รฟท. โดยเป็นหน่วยงานภาครัฐแห่งเดียวที่

สามารถให้บริการและเดินรถได้ โดยปัจจุบันระบบ

ที่มา จากการรวมรวมข้อมูลโดย สศช.

รถไฟฟ้าในเขตเมือง มีอัตราก�าลัง รวมทั้งสิ้น 4,622 คน

ประกอบด้วยภาครัฐ 1,482 คน และภาคเอกชน 3,230 คน  

  (2) เมื่อพิจารณารายละเอียดของก�าลังคนในระบบ

รถไฟฟ้าในเขตเมือง ซึ่งแบ่งตามประเภทของหน่วยงานเป็น 

2 ประเภท ดงันี้ 

  • หน่วยงานวางแผนและก�ากับสัญญา จ�านวน 

946 คน ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน รฟม. ที่จบการศึกษาใน

ระดบัปรญิญาตรใีนสาขาทั่วไป (เศรษฐศาสตร์ บญัช ีการเงนิ 

คอมพวิเตอร์ กฎหมาย ฯลฯ ) โดยมพีนกังานที่จบการศกึษา

ในสาขาวชิาชพีเฉพาะ (ช่างกล ช่างไฟฟ้า วศิวกร สถาปนกิ) 

ประมาณ 182 คน หรอืคดิเป็นประมาณร้อยละ 24.20 เท่านั้น

  • หน่วยงานเดินรถและให้บริการรถไฟฟ้า 

จ�านวน 3,666 คน ส่วนใหญ่เป็นพนักงานในฝ่ายปฏิบัติ

การ ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายเดนิรถและซ่อมบ�ารงุเฉลี่ยประมาณ

ร้อยละ 86 ของพนักงานทั้งหมด โดยจากการพิจารณา 

พบว่า พนักงานในฝ่ายปฏิบัติการร้อยละ 70 ยกเว้น

พนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานีรถไฟฟ้า จ�าเป็นต้องจบการ

ศึกษาในสาขาวิชาชีพเฉพาะ (ช่างกล ช่างไฟฟ้า วิศวกร 

สถาปนิก) ทั้งนี้ งานซ่อมบ�ารงุระบบและรถไฟฟ้า ยงัจ�าเป็น

ต้องพึ่งพาความรู ้และประสบการณ์จากผู ้เชี่ยวชาญต่าง

ประเทศอกีด้วย

  (3) การพัฒนาบุคลากร ส่วนใหญ่หน่วยงานจะ

รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดอบรมทั้งภายใน

ประเทศและต่างประเทศในรปูแบบหลกัสตูรเฉพาะหรอือบรม

ในงาน (On the job training) เพื่อให้บคุลากรในสงักดัสามารถ

ปฏบิตัติามหน้าที่ที่รบัผดิชอบได้ 

2) ระบบรถไฟทางไกล 

  (1) ณ พฤษภาคม 2557 รฟท. มบีคุลากรรวม 13,249 คน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 60 จากกรอบอัตราก�าลัง (22,071 คน) 

ประกอบด้วยพนกังาน 10,020 คน และลูกจ้างเฉพาะงาน/คน
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ขบัรถจ�านวน 3,229 คน ส่วนใหญ่จะเป็นพนกังานที่ปฏบิตังิาน

ในภารกจิหลกัประมาณร้อยละ 68.22 ประกอบด้วย ฝ่ายการ

เดนิรถ จ�านวน 4,581 คน (ร้อยละ 34.58)  รองลงมาคอืฝ่าย

การช่างกล จ�านวน 4,474 คน (ร้อยละ 20.27) ฝ่ายการช่างโยธา 

จ�านวน 2,477 คน (ร้อยละ 11.22) และฝ่ายการอาณตัสิญัญาณ

และโทรคมนาคม จ�านวน 474 คน (ร้อยละ 2.15) ที่เหลอืเป็น

พนกังานฝ่ายสนบัสนนุ  

 (2) เมื่อพิจารณาข้อมูลวุฒิการศึกษาของพนักงานของ 

รฟท. พบว่า ส่วนใหญ่จบการศกึษาในระดบัต�่ากว่าปรญิญา

ตรรี้อยละ 82.09 เนื่องจากมต ิครม. เมื่อวนัที่ 28 กรกฎาคม 

2541 ก�าหนดให้ รฟท. สามารถรับพนักงานในต�าแหน่ง

เกี่ยวกบัการเดนิรถ และต�าแหน่งที่ใช้วฒุพิเิศษได้ไม่เกนิร้อย

ละ 5 ของพนกังานที่เกษยีณอาย ุส่งผลให้ รฟท. ไม่ได้ปรบั

โครงสร้างพนกังาน และประสบปัญหาขาดแคลนบคุลากร 

 

(3) อย่างไรกต็าม ตั้งแต่ปี 2556 รฟท. ได้เปิดการเรยีนการ

สอนโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟในระดับ ปวส. ปกศ. ในสาขา

ช่างเครื่องกล 40 คน สาขาช่างเทคนิคไฟฟ้า 40 คน และ

สาขาเดินรถ 30 คน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพนักงาน

ในภารกิจหลัก นอกจากนี้ รฟท. ยังได้ร่วมมือกับ

สถาบนัการศกึษา ได้แก่ มหาวทิยาลยัพระจอมเกล้า

ธนบรุ ี  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร

ลาดกระบงั สถาบนัราชภฏัสวนสนุนัทา ในการยกระดบั

คณุวฒุกิารศกึษาของพนกังานในระดบัปรญิญาตรี

2. การประมาณการความต้องการก�าลังคน
ระบบราง  

 1) การประมาณการความต้องการก�าลังคน

ระบบรางจะพิจารณาเฉพาะความต้องการก�าลัง

คนในสาขาวิชาชีพเฉพาะ เพื่อรองรับการเปิดให้

บริการโครงการระบบรางตามแนวทางการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานในระบบรางตามแผนแม่บทการพัฒ

นาฯ และยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

คมนาคมขนส่งของไทย ปี พ.ศ. 2558 – 2565 ที่คาด

ว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562 เท่านั้น ซึ่งจากการ

ประมาณการเบื้องต้นของ สศช. โดยอ้างองิจากข้อมูล

การด�าเนนิงานของหน่วยงานในปัจจบุนั คาดว่าภายใน

ปี 2562 จะมคีวามต้องการก�าลงัคนในสาขาวชิาชพี

เฉพาะเพิ่มขึ้นประมาณ 5,800 คน 

 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการพิจารณาใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ระหว่างโครงการรถไฟฟ้าสายทางต่างๆ เช่น ศูนย์ซ่อม

บ�ารงุ ศนูยร์ะบบควบคมุการเดนิรถ เปน็ตน้ เพือ่ใหเ้กดิ

การลงทุนของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว

ยังจะช่วยลดความต้องการก�าลังคนได้ในระดับหนึ่ง

 2) การประมาณการความต้องการก�าลังคน

ระบบรางจะพิจารณาเฉพาะความต้องการก�าลัง

ที่มา จากการประมาณการเบื้องต้นโดย สศช.
ระบบ ผลผลิตที่คาดว่าได้ภายในปี 

2562
ประมาณการความต้องการก�าลังคนในสาขา
วิชาชีพเฉพาะ (หน่วย : คน)

ระบบรถไฟฟ้าในเขตเมือง 9	เส้นทาง	ระยะทาง	310	กม. 4,600	

ระบบรถไฟทางไกล มีขบวนรถไฟเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	86	
ขบวนต่อวัน 1,200

รวม 5,800
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คนในสาขาวิชาชีพเฉพาะ เพื่อรองรับการเปิดให้

บริการโครงการระบบรางตามแนวทางการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานในระบบรางตามแผนแม่บทการพัฒนาฯ 

และยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

คมนาคมขนส่งของไทย ปี พ.ศ. 2558 – 2565 ที่คาด

ว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562 เท่านั้น ซึ่งจากการ

ประมาณการเบื้องต้นของ สศช. โดยอ้างอิงจากข้อมูล

การด�าเนนิงานของหนว่ยงานในปจัจบุนั คาดวา่ภายใน

ป ี2562 จะมคีวามต้องการก�าลังคนในสาขาวชิาชพี

เฉพาะเพิ่มขึ้นประมาณ 5,800 คน ทั้งนี้ ในกรณีที่

มีการพิจารณาใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างโครงการ

รถไฟฟ้าสายทางต่างๆ เช่น ศูนย์ซ่อมบ�ารุง ศูนย์ระบบ

ควบคุมการเดินรถ เป็นต้น เพื่อให้เกิดการลงทุนของ

ภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังจะช่วยลด

ความต้องการก�าลังคนได้ในระดับหนึ่ง  

 ทั้งนี้ การประมาณการความต้องการก�าลังคน

ดังกล่าวยังไม่รวมแผนพัฒนาระบบรถไฟทางไกล

ขนาดทางมาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันกระทรวงคมนาคม

อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมของโครงการ โดย

ในกรณีที่ด�าเนินโครงการดังกล่าวจะท�าให้คาดว่า

จะมีความต้องการก�าลังคนในสาขาวิชาชีพเพิ่มสูง

ขึ้นจากที่ประมาณการไว้เกือบเท่าตัว เนื่องจาก

จะมีการน�าเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าเข้ามาใช้ในการ

พฒันาเช่นเดยีวกบัระบบรถไฟฟ้าในเขตเมอืง    

 3) นอกจากนี้  จากการคาดการณ์ความต้องการ

แรงงานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

พบว่า ในปี 2565 ประเทศไทยจะมีความต้องการ

แรงงานสูงถึง 48.9 ล้านคน ขณะที่มีแรงงานเพียง 

41.8 ล้านคนเท่านั้น ส่งผลให้คาดว่าอาจจะเกิด

ภาวะขาดแคลนแรงงานประมาณ 7.1 ล้านคน 

ท�าให้จ�าเป็นต้องเร่งเพิ่มผลิตภาพของแรงงานและยก

ระดับเทคโนโลยีการผลิต รวมทั้งการพึ่งพาแรงงาน

ต่างด้าวเพิ่มขึ้น เพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลน

แรงงงานดังกล่าว ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะความ

ต้องการของตลาดแรงงานมีฝีมือ พบว่า ปัจจุบันการ

ผลิตแรงงานมีฝีมือยังไม่สามารถรองรับกับความต้องการใน

ภาคอตุสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันั้น จ�าเป็น

ต้องมีแผนพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาชีพเฉพาะเพื่อ

รองรับความต้องการก�าลังคนที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการ

พฒันาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลกัในการเดนิทางและ

ขนส่งของประเทศอย่างจริงจัง   

3. แผนพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง 

 1) จากการพจิารณาข้อมลูเกี่ยวกบัการพฒันาบคุลากร

ของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า  ปี 

2554 สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้ร่วมกันก�าหนดสาขา

ที่จะผลิตวิศวกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง เช่น 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (สาขาไฟฟ้าและระบบ

อาณัติสัญญาณ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาโยธา) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(สาขาเครื่องกล) มหาวทิยาลยัมหดิล (สาขาโลจสิตกิส์ สหกจิ

ศกึษา) เป็นต้น และในปี 2555 มหาวทิยาลยัชั้นน�าของประเทศ 

ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรม  

หน่วยงานรบัผดิชอบระบบราง) รวมทั้งสิ้น 14 แห่ง ได้มกีาร

ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืเครอืข่ายพฒันาก�าลงัคน

และความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางของ

ประเทศ เพื่อสร้างระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้าน

ระบบขนส่งทางและอตุสาหกรรมเกี่ยวเนื่องของประเทศ   

 2) ในปี 2556 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุ

ทหารลาดกระบงั ได้เปิดหลกัสตูรวศิวกรรมระบบราง (ภายใต้

สาขาวศิวกรรมเครื่องกล)  และส�านกังานการอาชวีศกึษา ได้

ก�าหนดแนวทางการพฒันารายวชิาระบบราง 8 รายวชิาเลอืก 

คลอบคลมุสาขาทั่วไป เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา เพื่อรองรบัการ

พัฒนาบุคลากรระบบรางแล้ว นอกจากนี้ ส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้มีการจัด

อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรระบบราง

หลายหลกัสูตร เช่น หลกัสูตรพฒันาบคุลากรด้านวศิวกรรม

ระบบราง หลักสูตรพัฒนาระบบฝึกอบรวมบุคลากรวิชาชีพ

ด้านการปฏบิตักิารระบบขนส่งทางราง เป็นต้น 
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 3) จากการพจิารณาแผนการผลติบคุลากรระบบรางของสถาบนัการศกึษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดงักล่าว พบว่า 

สถาบนัการศกึษาฯ ยงัขาดการประสานกบัหน่วยงานในการออกแบบหลกัสูตรให้ตรงกบัความต้องการ อกีทั้งยงัจ�าเป็น

ต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยี เนื่องจากขาดแคลน 

บคุลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญและอปุกรณ์สื่อการเรยีนการสอนที่เสมอืนจรงิ ส่งผลให้การพฒันาบคุลากรตามแผนดงักล่าว

อาจจะยงัไม่สามารถรองรบักบัความต้องการของหน่วยงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

บทสรุป

 จากการพิจารณาประมาณการความต้องการก�าลังคนระบบรางตามแผนพัฒนาระบบรางของภาครัฐ และแผน

พฒันา/ผลติบคุลากรระบบรางของสถาบนัการศกึษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว มปีระเดน็ส�าคญัที่ควรต้องเร่งพจิารณา 

ดงันี้ 

 

 
 1. แผนพัฒนาก�าลังคนระบบรางของประเทศยังไม่มีความชัดเจนโดยเฉพาะการประมาณความต้องการก�าลังคนและ

การผลิตและพัฒนาบุคลากร  เนื่องจากขาดหน่วยงานเจ้าภาพหลักที่ชัดเจน และยังไม่มีการวางแผนก�าลังคนระบบอย่างเป็นระบบ 

จะเหน็ได้จากการที่หน่วยงานทั้งทางด้านวางแผนและให้บรกิาร มอีตัราการลาออก (Turnover Rate) ของพนกังานโดยเฉพาะด้านเทคนคิ

และวศิวกรรมอยู่ในระดบัสูง  ซึ่งเป็นผลจากการขาดแคลนแรงงานที่มปีระสบการณ์ 

 2. การพัฒนาบุคลากรที่ผ่านมายังประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอน เนื่องจากการพัฒนาบุคลากร

ด้านเทคนิควิศวกรรม จ�าเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่เสมือนจริง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศและมีราคาสูง ท�าให้

สถาบนัการศกึษาจ�าเป็นต้องพึ่งพาชดุฝึกหรอืสื่อการเรยีนการสอนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกดิข้อจ�ากดัในการพฒันาบคุลากร

ที่มปีระสทิธภิาพ  

 3. การพัฒนาก�าลังคนระบบรางยังขาดการก�าหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่ชัดเจน ท�าให้สถาบนัการศกึษา

ไม่สามารถก�าหนดแผนการผลติบคุลากรเพื่อรองรบัปรมิาณความต้องการดงักล่าวได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ในขณะเดยีวกนักม็ผีลกระทบ

ต่อค่านิยมในการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา นอกจากนี้ ยังคาดว่าจะมีผลต่อคุณภาพและระดับการให้บริการโดยเฉพาะอัตราความ

ปลอดภยัของระบบรางในอนาคตอกีด้วย

 4. นอกจากนี้ การพฒันาระบบรางของประเทศโดยเฉพาะการซ่อมบ�ารงุรกัษาระบบรถไฟฟ้ายงัจ�าเป็นต้องพึง่พาบคุลากร

จากต่างประเทศ เนื่องจากโครงสร้างการบรหิารจดัการส่วนใหญ่เป็นการให้สมัปทานภาคเอกชน และภาครฐัไม่ได้ก�าหนดให้มกีารถ่ายทอด

เทคโนโลยจีากผู้ผลติจากต่างประเทศให้แก่บคุลากรไทยอย่างเป็นระบบ ดงันั้น การพฒันาระบบรางในระยะต่อไปภาครฐัควรก�าหนดให้

มเีงื่อนไขหรอืรูปแบบการจดัหารถไฟฟ้าที่จะช่วยสง่เสรมิให้เกดิการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากผู้ผลติตา่งประเทศอยา่งเป็นระบบ เพื่อลดการ

พึ่งพาเทคโนโลยจีากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างรากฐานการพฒันาอตุสาหกรรมการซ่อมหรอืการผลติรถไฟฟ้าในระยะต่อไป 

 ดงันั้น เพื่อให้การพฒันาบคุลากรระบบรางของประเทศสามารถรองรบักบัแนวทางการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของประเทศ

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ จ�าเป็นต้องก�าหนดให้มหีน่วยงานเจ้าภาพในการจดัท�าแผนแม่บทการพฒันาก�าลงัคนระบบรางของประเทศที่ชดัเจน

และเป็นระบบทั้งด้านการประมาณการความต้องการก�าลงัคนระบบราง การก�าหนดคณุวฒุแิละมาตรฐานวชิาชพี การก�าหนดหลกัสูตร

ฝึกอบรมวชิาชพีเพื่อพฒันาบคุลากรอย่างเป็นระบบ รวมทั้งประสานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครฐัและสถานศกึษา เพื่อลดความซ�้า

ซ้อนในการจัดหลักสูตรและการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็น

โครงข่ายหลกัของประเทศต่อไป   
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• ณัฐสุชน อินทราวุธ 

การพัฒนาคุณภาพเด็กไทย
บนเส้นทางสู่อนาคต

เด็กไทยที่พึงประสงค์ในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงอย ่างรวดเร็วของโลกในป ัจจุบันท ่ามกลางการสื่อสารและข ้อมูลไร ้ขอบเขต  

ความนิยมการใช้อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยี ธุรกิจบันเทิง และการตลาดที่มีความก้าวหน้าและแพร่หลาย

จากการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคผ่านสังคมออนไลน์ ส่งผลให้สภาพสังคมไทยในอนาคตจะมีความเปลี่ยนแปลง

ที่รวดเร็วและเชื่อมต่อกับโลกมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ลักษณะของเด็กไทยที่พึงประสงค์จึงควรมีลักษณะเป็นผู้ม ี

สุขภาวะที่ดีทั้งด ้านสุขภาพร่างการที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีความฉลาดทางอารมณ์ รวมทั้งมีทักษะ

ในการท�างานและการด�าเนินชีวิต โดยมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดเป็น ท�าเป็น มีความสามารถใน 

การสั่งสม ต่อยอด และสร้างนวัตกรรมความรู ้ มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างด้วยการหมั่นฝึกฝน  

เปิดใจกว้างพร้อมรบัฟังทกุความคดิเหน็ และมคีณุธรรม/จรยิธรรม 

ภาพที่ 1 คุณลักษณะของเด็กไทยที่พึงประสงค์ในอนาคต

ที่มา: ดดัแปลงจาก Howard Gardner (2006)

การลงทนุในการพฒันาเดก็เป็นรากฐาน

ส�าคัญในการพัฒนาประเทศ

 เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า แนวทาง

ที่จะน�าไปสู ่ความเจริญรุ ่งเรืองของประเทศใน

อนาคต เริ่มต้นจากคุณภาพของเด็กในปัจจุบัน 

โดยมีแนวคิดหลักมาจากหลักฐานเชิงประจักษ์

ของทฤษฎีที่ส� าคัญ 2 ส ่ วนหลัก  กล ่ าว

คือ แนวคิดแรก: แนวคิดทางวิทยาศาสตร ์

ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง กั บ ด ้ า นพัฒนากา ร ขอ ง เ ด็ ก  

โดยมีข้อค้นพบส�าคัญจากงานทางด้านประสาท

วทิยาศาสตร์ (neuroscience) กล่าวคอื ประสบการณ์

ในช่วงแรกของชีวิตจะเป็นตัวก�าหนดโครงสร้าง

	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม
	วัยเด็กในบทความนี้หมายถึง	ช่วงวัย	0-14	ป	ีเป็นกรอบในการพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	(Life	Cycle)
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การพฒันาทางสมองของเดก็ โดยทางเดนิประสาทรบัสมัผสั (sensory pathway) ทั้งด้านการมองเหน็และการได้ยนิจะได้

รบัการพฒันาเป็นล�าดบัแรก ตามมาด้วยการพฒันาทกัษะทางด้านภาษาและการเรยีนรู้ ซึ่งจะมกีารเจรญิเตบิโตสูงสดุ

ในช่วงปีแรกของชวีติ (ภาพที่ 2) และเป็นรากฐานส�าหรบัการเรยีนรู ้พฤตกิรรม และสขุภาพในอนาคต จงึมข้ีอสรปุว่า การ

ให้ความส�าคญัในการลงทนุทางด้านสขุภาพในช่วงการตั้งครรภ์ และการพฒันาเดก็ปฐมวยัต่อการพฒันาสมองในช่วง 

วยัแรกเกดิจะส่งผลถงึการเรยีนรู้ตลอดชวีติ 

ภาพที่ 2 พัฒนาการทางสมองของมนุษย์

																																							ที่มา:	Center	on	the	Developing	Child	(2007)

 ขณะที่ แนวคิดที่สอง: แนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีทุนมนุษย์ (human capital) 

กล่าวถงึความเชื่อมโยงระหว่างการพฒันาเดก็และการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคม ส่วนใหญ่จะเป็นการศกึษาถงึ

ผลตอบแทนของการลงทนุด้านการศกึษา ด้านสาธารณสขุ และด้านโภชนาการ ดงัเช่น Heackman (2008) ได้แสดง 

ถึงความสัมพันธ์ของผลตอบแทนของการลงทุนในแต่ละช่วงอายุไว้ (ภาพที่ 3) โดยอธิบายว่า ผลตอบแทนของ 

การลงทนุหนึ่งดอลลาร์ในช่วงวยัเดก็จะได้รบั

ผลตอบแทนสงูกว่าการใช้เงนิหนึ่งดอลลาร์ที่

เท่ากนันั้นไปลงทนุในช่วงอายทุี่แก่กว่า โดย

มสีาเหตสุ�าคญัคอื การลงทนุในช่วงแรกของ

ชวีติจะสร้างผลตอบแทนตลอดช่วงเวลาชวีติ

ที่ยาวนานมากกว่า อีกทั้งยังช่วยเพิ่มผลิต

ภาพของการลงทุนในช่วงระยะเวลาถัดไป 

เนื่องจากทักษะที่ได้รับในช่วงแรกจะช่วย 

สนับสนุนการเรียนรู ้ในระยะเวลาต่อมา  

ดังนั้น นโยบายที่เหมาะสมคือ กำรลงทุน

ในเดก็ที่ช่วงแรกเกดิเพรำะจะท�ำให้ได้รบัผล

ตอบแทนสงูที่สดุ

ภาพที ่3 อตัราผลตอบแทนของการลงทนุในแต่ละช่วงวัย

ที่มา:	Heackman	(2008)
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 จากแนวคิดข้างต้น OECD (2009) ได้ก�าหนด

มาตรการที่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเด็กตลอดช่วงวัย

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง

เด็กปฐมวัย เนื่องจากเป็นวัยที่เป็นรากฐานส�าคัญส�าหรับ

การพฒันาในอนาคต นอกจากนี้ ยงัสามารถช่วยเพิ่มทั้งด้าน

ประสทิธภิาพและความเป็นธรรมในการจดัสรรทรพัยากรของ

สงัคมได้ โดยเฉพาะการลดความเหลื่อมล�้าที่ส่งผ่านระหว่างรุน่  

(inter-generational inequality) เนื่องจากการลงทุนในกลุ่ม 

เดก็ด้อยโอกาสหรอืมคีวามเสี่ยงสูงจะช่วยลดต้นทนุของสงัคม 

(social cost) ของกลุม่ดงักล่าว อาท ิความสญูเสยีจากการก่อ

อาชญากรรม ทั้งนี้ มาตรการการพฒันาในแต่ละช่วงวยั ประกอบด้วย 

กลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) จะเน้นมาตรการดูแลเด็ก 

ที่ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ถงึหลงัคลอด กล่าวคอื ช่วงตัง้ครรภ์ 

เน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโดยเฉพาะการหลกี

เลี่ยงจากควนับหุรี่ การให้ค�าแนะน�าเรื่องการคลอดลกูและการ

เลี้ยงดแูก่บดิา การคดักรองและตรวจสขุภาพแม่และเดก็ในท้อง 

การให้คปูองที่เป็นตวัเงนิแก่ครอบครวัจดัหาอาหารเฉพาะเพื่อ

ส่งเสรมิด้านโภชนาการส�าหรบัหญงิตั้งครรภ์ เช่น นมววั ผกัสด 

อาหารเดก็ และวติามนิเสรมิ รวมถงึมาตรการจ้างงานที่เอื้อต่อ

การท�าหน้าที่ของผู้ปกครอง เช่น การลาเพื่อการดแูลบตุรในช่วง

ก่อนคลอด เป็นต้น  ช่วงให้ก�าเนิดบตุร มมีาตรการให้การดแูล

ในสถานพยาบาลและการเยี่ยมบ้านหลงัจากออกจากสถาน

พยาบาลโดยผูป้ฏบิตังิานวชิาชพี การให้เงนิรางวลัแก่การคลอด

บตุร และการจดับรกิารสถานพยาบาลส�าหรบัแม่และเดก็เพื่อส่ง

เสรมิการเลี้ยงลกูด้วยนมแม่ตั้งแต่แรกเกดิ และช่วงหลงัคลอด 

ได้แก่ การดแูลหลงัคลอดเชงิป้องกนัแบบถ้วนหน้าเพื่อคดักรอง

ความเสี่ยงทางสขุภาพและพฒันาการของเดก็โดยใช้การเยี่ยม

บ้านของพยาบาลและผูผ้ดงุครรภ์ การให้สทิธกิารลาเพื่อเลี้ยงดู

บตุรของบดิา และการช่วยเหลอืลกูจ้างให้ปรบัเปลี่ยนเวลาการ

ท�างานและเงนิอดุหนนุเพื่อเลี้ยงดบูตุร รวมถงึการจดัการศกึษา

ในช่วงปฐมวยัที่มคีณุภาพ

 ขณะที่ในช่วงเดก็วยัเรยีน (6-14 ปี) จะเน้นการ

เพิ่มคณุภาพด้านการจดัการศกึษาผ่านการยกระดบัทกัษะ

ครผููส้อนและหลกัสตูรการเรยีนรู ้โดยค�านงึถงึลกัษณะการ 

ลงทุนที่เป็นการหนุนเสริมกับมาตรการที่ใช้ในกลุ่มเด็ก

ปฐมวยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัสรรทรพัยากรด้านการ

ศกึษาเพื่อสนบัสนนุส�าหรบัเดก็ด้อยโอกาส อาท ิ การจดั

ให้ครทูี่มคีวามรู/้ทกัษะการสอนที่ดไีปช่วยสอนในโรงเรยีน

ที่มเีดก็ด้อยโอกาสในระดบัรนุแรงที่สดุ โดยที่ภาครฐัช่วย

สนับสนุนรายได้เพิ่มเติมแก่ครูเหล่านั้น นอกจากนี้ ยัง

มีการด�าเนินนโยบายเพื่อช่วยขยายโอกาสในการเรียนรู้

นอกห้องเรยีน อาท ิการเพิ่มการเข้าถงึโปรแกรมการเรยีน 

การสอนนอกโรงเรยีนและโปรแกรมให้ค�าปรกึษา รวมถงึการ

ให้ความส�าคญักบัพฤตกิรรมเสี่ยงของเดก็วยันี้ โดยเฉพาะ

พฤตกิรรมสขุภาพที่ไม่เหมาะสม อาท ิ การดื่มเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม 

เนื่องจากพฤตกิรรมยงัคงสามารถแก้ไข/ปรบัเปลี่ยนได้ใน

เดก็วยันี้ ซึ่งตรงข้ามกบักรณขีองความสามารถในการเรยีนรู้ 

ที่ค่อนข้างคงที่

กรอบแนวคิดในการพัฒนาเด็กไทยท่ี 

พงึประสงค์ในอนาคต

 กรอบแนวคิดการพัฒนาเด็กไทยที่พึงประสงค์

ต ้องพิจารณาในบริบทของสิ่งแวดล ้อมในระดับ 

มหภาคและครอบครัว กล่าวคือ ระดับการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจและการจัดบริการทางสังคมจะส่งผล

โดยตรงกบัทางเลอืกในการออกแบบนโยบาย/มาตรการ

ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ระดับเศรษฐานะของครอบครัว 

ระดับการศึกษาของผู ้ปกครอง ทักษะของผู ้ เลี้ยง

ดู และปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก 

จะส ่งผลกระทบต ่อพัฒนาการของเด็ก ซึ่งจะมี

ผลต่อการก�าหนดนโยบาย/มาตรการที่จะด�าเนินการ  

จึงจ�าเป็นที่ผู้ก�าหนดนโยบายต้องพิจารณาถึงมาตรการ

ที่ เหมาะสมที่จะน�าไปสู ่ผลลัพธ ์ของการพัฒนา 

วยัเดก็และเป้าหมายของการพฒันาเดก็ที่พงึประสงค์ ดงันี้
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ภาพที ่4 กรอบแนวคดิการพฒันาเดก็ไทยทีพ่งึประสงค์ 

																																			ทีม่า:	ดัดแปลงจาก	Vegas	and	Santibanez	(2010)

 ทั้งนี้ มตีวัอย่างผลการศกึษาเชงิประจกัษ์ของผลลพัธ์จากการพฒันาวยัเดก็ของประเทศสหรฐัอเมรกิาที่มมีาตรการ

พฒันาเดก็ปฐมวยัในกลุม่เดก็ด้อยโอกาสของโครงการ Perry preschool และ Abecedarian ซึ่งเป็นโครงการศกึษาวจิยัเชงิทดลอง

เพื่อต้องการทราบผลกระทบที่เกดิขึ้นจากมาตรการพฒันาเดก็ปฐมวยักลุม่ด้อยโอกาส ดงันี้ (Knudsen et al., 2006)

 โครงการ Perry preschool เลอืกเดก็ด้อย

โอกาสผวิด�าอาย ุ3-4 ปี ให้ได้รบัการอบรมพเิศษ 2 ชั่วโมง

ครึ่งทุกวัน และมีการเยี่ยมบ้านโดยครูเพื่อสร้างความ

สมัพนัธ์ระหว่างผูป้กครองและเดก็อาทติย์ละ 90 นาท ีเป็น

ระยะเวลารวม 2 ปี ผลการประเมนิทางด้านความฉลาด

ทางสตปัิญญา (IQ) พบว่า เดก็กลุม่ที่เข้าร่วมโครงการมี

ระดบั IQ เพิ่มขึ้นในช่วงแรกก่อนลดลงหลงัอาย ุ4 ปี ขณะ

ที่ในช่วงสิ้นสดุโครงการ ผูเ้ข้าร่วมโครงการมอีาย ุ40 ปี พบ

ว่า มรีายได้จากการท�างาน และการมบ้ีานเป็นของตนเอง

ที่สงูขึ้น ขณะที่มอีตัราการขอรบัสวสัดกิารสงัคมจากรฐั

และการถกูจบักมุต�่ากว่าโดยเปรยีบเทยีบกบักลุม่ผูท้ี่ไม่ได้

เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ อตัราผลตอบแทนของโครงการโดย

รวมคาดว่ามากกว่าร้อยละ 17 และเป็นอตัราที่สูงมากกว่า

ผลตอบแทนในตลาดหลกัทรพัย์

 โครงการ Abecedarian เลอืกเดก็ที่มอีายเุฉลี่ย 

4 เดอืน และให้โปรแกรมการดแูลเดก็เลก็และเดก็วยัเรยีน

จนกระทั่งอาย ุ 8 ปี ผลการประเมนิทางด้าน IQ พบว่า 

เดก็กลุม่ที่เข้าร่วมโครงการมรีะดบั IQ เพิ่มขึ้นและคงอยู่

ในระดบัที่สงูกว่ากลุม่เดก็ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการอย่าง

ชดัเจน และในช่วงสิ้นสดุโครงการ เมื่อผูเ้ข้าร่วมโครงการ

มอีาย ุ21 ปี พบว่า มอีตัราการซ�้าชั้นเรยีนที่ต�่า ขณะที่มี

อตัราการเข้าศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษา และมอีาชพี

ที่เป็นลกัษณะงานที่ใช้ทกัษะมากกว่ากลุม่ที่ไม่ได้เข้าร่วม

โครงการ

กรกฎาคม-กันยายน 2557

วา
รส

าร
เศ
รษ
ฐก
ิจแ
ละ
สัง
คม

25



 ข้อสรปุที่ได้จากสองโครงการข้างต้นชี้ให้เหน็ว่า มาตรการพฒันาเดก็ปฐมวยัในกลุม่เดก็ด้อยโอกาสที่ให้การดแูล

อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานกว่าจะส่งผลในการยกระดบั IQ ให้เพิ่มขึ้นอย่างชดัเจน นอกจากนี้ ยงัส่งผลต่อพฤตกิรรม

ทางสงัคมในเชงิบวกที่น�าไปสู่คณุภาพชวีติที่ดมีากขึ้นโดยเปรยีบเทยีบกบักลุม่ตวัอย่างที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ อาท ิ การมี

ระดบัการศกึษา รายได้จากการท�างาน การมบ้ีานเป็นของตนเองที่สงูขึ้น และมคีวามเป็นไปได้ที่จะขอรบัสวสัดกิารสงัคม

จากรฐัและการถกูจบักมุลดลง ซึ่งแสดงให้เหน็ถงึผลตอบแทนทางสงัคมที่ส�าคญัของโครงการในลกัษณะดงักล่าว

การพัฒนาวยัเดก็ในประเทศไทย

 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการพฒันาเดก็เช่นเดยีวกบักลุม่ประเทศที่

พฒันาแล้ว ดงัจะเหน็ได้จากแผนระดบัชาตทิี่เกี่ยวข้อง ดงันี้ 

• พฒันาเดก็ปฐมวยัอย่างเป็นองค์รวม โดยเตรยีมความพร้อมของพ่อแม่และผูด้แูลในการเลี้ยงดเูดก็

ที่เหมาะสมกบัพฒันาการ และการส่งเสรมิ/พฒันาคณุภาพศนูย์เดก็เลก็ให้มมีาตรฐาน

• พฒันาเดก็วยัเรยีนให้มคีวามรูท้างวชิาการและสตปัิญญาทางอารมณ์ สามารถศกึษาหาความ

รู/้ต่อยอดได้ด้วยตนเอง โดยพฒันาหลกัสตูร/ปรบักระบวนการเรยีนการสอนที่เอื้อต่อการพฒันา

ผูเ้รยีนอย่างรอบด้าน ค้นหา/ส่งเสรมิเดก็ที่มคีวามสามารถพเิศษด้านต่างๆ พฒันาครูผู้สอนที่มี

คณุภาพ และสร้างเสรมิทกัษะชวีติและพฤตกิรรมสขุภาพที่เหมาะสม

• เดก็แรกเกดิ-2 ปี ส่งเสรมิหญงิมคีรรภ์/เดก็เลก็ให้มภีาวะโภชนาการที่เหมาะสม ได้รบัไอโอดนี 

ทั่วถงึ และสร้างปฏสิมัพนัธ์ระหว่างแม่/ลกูหรอืผูด้แูลเดก็

• เดก็วยั 3-5 ปี เน้นการพฒันาศนูย์เดก็เลก็และบคุลากรผูด้แูลเดก็ และพฒันาเดก็ปฐมวยัอย่าง

เป็นองค์รวมทั้งด้านสตปัิญญา อารมณ์ คณุธรรม จรยิธรรม 

• เดก็วยั 6-12 ปี เน้นการส่งเสรมิสขุภาพให้แขง็แรง รู้จกัป้องกนัตนเองจากโรคและสิ่งเสพตดิ  

รวมทั้งเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการและการออกก�าลงักายอย่างสม�่าเสมอ พฒันาคณุภาพการผลติครู 

• เดก็วยั 13-17 ปี  เน้นส่งเสรมิความรูแ้ละทกัษะการใช้ชวีติทางด้านเพศศกึษา/ครอบครวัศกึษา/

อนามยัเจรญิพนัธุ ์การให้ค�าแนะแก่เดก็และเยาวชน

• การได้รบับรกิารในการพฒันาเตม็ศกัยภาพ โดยเน้นด้านสขุภาพ เช่น ส่งเสรมิภาวะโภชนาการ การ

ได้รบัวคัซนีครบถ้วน และการเลี้ยงลกูด้วยนมแม่ เป็นต้น ด้านพฒันาการสมวยั เช่น การคดักรอง 

/ประเมนิพฒันาการเดก็ และการให้บรกิารแก่เดก็พเิศษ เป็นต้น ด้านการพฒันาสถานเลี้ยงเดก็ 

โดยเน้นเพิ่มความครอบคลมุและคณุภาพของครผููด้แูล และด้านการศกึษาภาคบงัคบั โดยเน้น

สร้างความเข้าใจแก่ผูเ้กี่ยวข้องให้พาเดก็อายคุรบ 6 ปี เข้าเรยีนชั้นประถมศกึษา 

• การได้รบัไอโอดนีในอาหารอย่างเพยีงพอ โดยเน้นเดก็แรกเกดิถงึก่อนเข้าชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 

รวมถงึหญงิตั้งครรภ์/หญงิที่เลี้ยงลกูด้วยนมแม่ทกุคนในระยะ 6 เดอืนแรกได้รบัไอโอดนีในอาหาร

และยาเมด็เสรมิไอโอดนีอย่างเพยีงพอ 

• การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย โดยเน้นกระบวนการอบรมเลี้ยงดูที่มีคุณภาพอย่างรอบด้าน 

อาท ิ พฒันาทกัษะการเลี้ยงดขูองพ่อแม่ การสนบัสนนุเงนิอดุหนนุเลี้ยงดแูก่ผูป้กครองที่ยากจน  

การผลกัดนัให้พ่อสามารถลางานเพื่อช่วยเลี้ยงดูบตุรหลงัคลอด และการสร้างสื่อสร้างสรรค์

ส�าหรบัเดก็

แผนยุทธศาสตร์ 
ด้านเด็กปฐมวัย

แผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ.2555-2559

แผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 11
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มาตรการในการปฏบิตั ิ มกีารด�าเนนิการในหลายรปูแบบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการให้บรกิารพื้นฐานที่จ�าเป็นแก่เดก็ทกุคน 

โดยเฉพาะด้านสาธารณสขุและการศกึษา รวมถงึการช่วยเหลอืเพิ่มเตมิในกรณยีากจนและอยูใ่นภาวะยากล�าบาก ดงันี้ 

(ศนูย์วจิยัและสร้างเสรมิสขุภาวะคนไทย, 2555)

ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา

กลุ่มเด็กปฐมวัย 
(0-5 ปี)

•	 บริการตรวจรักษาก่อนคลอด/หลังคลอด	

•	 ให้วัคซีนและอาหารเสริมจ�าเป็นแก่หญิงมีครรภ	์

•	 การส่งเสริมสุขภาพโดย	อสม.ที่เน้นการเยี่ยมบ้านและให้ค�า
แนะน�าการดูแลบุตรแก่หญิงตั้งครรภ	์

•	 การให้เงินช่วยเหลือการคลอดส�าหรับผู้เป็นสมาชิกประกัน
สังคม	โดยเหมาจ่ายเงินสงเคราะห์คลอดบุตรเป็นเงิน	
13,000	บาทต่อการคลอด	

•	 จ่ายเงินทดแทนการหยุดงานเพื่อการคลอดเฉลี่ยร้อยละ	50 
ของเงินเดือน	ระยะเวลา	90	วัน

•	 ให้เงินช่วยเหลือเพื่อเลี้ยงดูบุตรส�าหรับผู้เป็นสมาชิกประกัน
สังคมตามมาตรา	33	หรือ	39	ตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ	6	ปี	

•	 จัดการศึกษาส�าหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก	เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้แก่เด็กทั้งในด้าน
กาย	สติปัญญา	อารมณ์	และจิตใจ	

กลุ่มเด็กวัยเรียน (6-
14 ปี)

•	 เดก็ทกุคนได้รบัสทิธปิระโยชน์ในการรกัษาพยาบาลจาก
ระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า	ยกเว้นกรณเีดก็ทีเ่ป็น
บตุรข้าราชการจะได้รบัสทิธกิารรกัษาพยาบาลจากสวสัดกิาร
ข้าราชการ

•	 มีโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม	(นม)	ส�าหรับเด็ก
เล็กถึงประถมศึกษาเพื่อเพิ่มภาวะโภชนาการที่ดีให้กับเด็ก
นักเรียน

•	 จัดให้มกีารจัดการศกึษาโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย	15	ปี	ซึง่
เกีย่วข้องกบัค่าเล่าเรยีน	ต�ารา	อปุกรณ์การเรยีน	ชดุ
นกัเรยีนและกจิกรรมพฒันาผูส้อน	

•	 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในวัยศึกษา
ที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยไม่เกิน	2	แสนต่อป	ี
ในอัตราดอกเบี้ยต�่า	

•	 บุตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจได้รับเงินช่วย
เหลือค่าเล่าเรียนตามที่ก�าหนด

มาตรการเฉพาะ

กลุ่มเด็กพิเศษ •	 จัดตั้งสถานสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะยากล�าบาก	อาทิ	เด็กเร่ร่อน	เด็กพิการ	 
เด็กยากจน	หรือผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม	โดยการอุปการะเลี้ยงดู	อบรม	และฝึกอาชีพ	

•	 จัดการศึกษาพิเศษส�าหรับกลุ่มเด็กพิการ/เด็กยากจนด้อยโอกาส	

•	 ให้เงินอุดหนุนพิเศษในโรงเรียนทั่วไปเพื่อจัดการศึกษาร่วม	

•	 ให้ความช่วยเหลือนอกสถานสงเคราะห์	โดยให้เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวเด็กยากจน		ครัวเรือนละไม่เกิน	
2,000	บาท/ครั้ง	การสนับสนุนงบประมาณ/สิ่งของกับครอบครัวที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กโดยช่วยเหลือเลี้ยงดูเดือนละไม่
เกิน	2,000	บาท/เด็ก	1	คน	โดยไม่เกิน	4,000	บาท

 ทั้งนี้ เมื่อพจิารณาถงึการลงทนุในช่วงวยัเดก็ของประเทศไทยจากบญัชกีระแสการโอนประชาชาต ิปี 2554 พบว่า 

รายจ่ายในวยัเดก็โดยรวมเน้นในช่วงเดก็วยัเรยีน (6-14 ปี) ถงึกว่าร้อยละ 74.3 ของรายจ่ายทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นการ

ลงทนุด้านการศกึษา ขณะที่การลงทนุด้านสาธารณสขุจะมกีารให้ความส�าคญัอย่างมากในช่วงเดก็ปฐมวยั (0-5 ปี) จงึ

สะท้อนให้เหน็ว่า ประเทศไทยยงัคงให้ความส�าคญักบัการลงทนุในเดก็วยัเรยีนค่อนข้างสงูกว่าเดก็ปฐมวยั
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ภาพที ่5 สดัส่วนรายจ่ายของกลุม่วยัเดก็ ปี 2554

 

ช่องว่างของการพฒันาเดก็ไทยทีพ่งึประสงค์ในอนาคต

 แม้ว่าประเทศไทยได้ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์และ

แนวทาง/มาตรการที่เกี่ยวข้อง แต่ยงัคงพบว่ามช่ีองว่างในการ

ด�าเนนิงานที่ผ่านมา ดงันี้

 1. ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับการลงทุนเด็ก

ปฐมวยัค่อนข้างต�่า แม้ว่าจะมหีลกัฐานเชงิ ประจกัษ์ว่าการ

ลงทุนในเด็กปฐมวัยจะให้ผลตอบแทนสูงในกรณีต่างประเทศ 

แต่ในภาพรวมรายจ่ายเพื่อการพฒันาวยัเดก็ของประเทศไทยยงั

มุง่เน้นที่เดก็วยัเรยีนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการจดัการศกึษา 

แต่กลบัมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนที่ค่อนข้างต�่า ขณะที่รายจ่าย

ด้านสงัคมที่ส�าคญัทั้งด้านสาธารณสขุและการศกึษาส�าหรบัเดก็

ปฐมวยัยงัค่อนข้างน้อยโดยเปรยีบเทยีบ ซึ่งจากประสบการณ์

ของการใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องกบัเดก็ปฐมวยัในต่างประเทศได้

ชี้ให้เหน็ว่า การลงทนุในช่วงวยัดงักล่าวจะให้ผลตอบแทนค่อน

ข้างสงู โดยสามารถด�าเนนิการให้บรกิารภายใต้ลกัษณะถ้วนหน้า 

(universal) เพื่อให้เดก็ทกุคนสามารถเข้าถงึบรกิารได้ และอาจมี

การก�าหนดให้มบีรกิารในรปูแบบเฉพาะมากขึ้นตามระดบัความ

รนุแรงของความเสี่ยง อย่างไรกต็าม การลงทนุในลกัษณะดงั

กล่าวจ�าเป็นต้องมกีารออกแบบมาตรการที่เหมาะสมกบับรบิท

ของสงัคมไทย

 2. การขาดการส่งเสรมิบทบาทของครอบครวั

ในการดแูลเดก็ มาตรการดแูลเดก็โดยครอบครวัเปน็

หนึ่งในมาตรการส�าคัญเพื่อยกระดับการดูแลเด็กให้มี

คณุภาพ โดยเฉพาะในช่วงตั้งครรภ์และหลงัคลอด ซึ่งใน

กรณต่ีางประเทศได้ใช้มาตรการที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้

สทิธกิารลาเพื่อเลี้ยงดบูตุรของบดิา การช่วยเหลอืลูกจ้าง

ให้ปรบัเปลี่ยนเวลาการท�างานและเงนิอดุหนนุเพื่อเลี้ยงดู

บตุร เป็นต้น ขณะที่ในกรณขีองประเทศไทยกลบัพบว่า 

แม้ว่าครอบครวัยงัคงเป็นหลกัในการเลี้ยงด ูแต่สวสัดกิาร

ของลูกจ้างไม่ได้มีมาตรการที่เอื้อต่อการเลี้ยงดูบุตรใน

ลกัษณะดงักล่าวเท่าใดนกั ส่งผลให้บทบาทของครอบครวั

โดยเฉพาะบดิา/มารดาและผูป้กครองในการดแูลเดก็ไม่

สามารถท�าได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากนกั

 3. การขาดการปรบัปรงุแนวทางการพัฒนา

ทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะของเดก็ในยคุปัจจบุนั บคุลกิ

และลกัษณะนสิยัของคนแต่ละยคุมคีวามแตกต่างกนัตาม

สภาพสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป เดก็ไทยในปัจจบุนัถกูจดัอยู่

ในกลุม่ Generation Z หรอืกลุม่ที่เกดิหลงัปี พ.ศ. 2537 เดก็

กลุม่ดงักล่าวเตบิโตในยคุที่เทคโนโลยแีละสื่ออนิเตอร์เนต็

เจรญิก้าวหน้า ตลอดจนผูป้กครองซึ่งเป็น Generation X 

ที่มา: ค�านวณจากบญัชกีระแสการโอนประชาชาต ิปี 2554 (สศช, 2557)
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และ Generation Y ที่ให้การดแูลเอาใจใส่มาก เดก็

กลุ่มดังกล่าวจึงมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง รู้สึกว่า

ตนเองมคีวามพเิศษ ตดัสนิใจเรว็ ตดิสบาย และใช้

เทคโนโลยเีป็นส่วนส�าคญัของชวีติ ส่งผลให้เดก็กลุม่

ดงักล่าวเคยชนิกบัการได้รบัความใส่ใจ และต้องการ

ได้รบัความเหน็เกี่ยวกบัตวัเขา รวมทั้งให้ความส�าคญั

กบัความมเีหตผุล และคาดหวงัให้ได้รบัการยอมรบั

ความคดิเหน็และการตดัสนิใจ (ณฐัพร, 2557) ขณะที่

แนวทางการพฒันาเดก็ในปัจจบุนัของประเทศไทยยงั

คงเป็นไม่มกีารปรบัเปลี่ยนให้เหมาะสมกบัลกัษณะ

ของเดก็ในยคุปัจจบุนั ดงันั้น มาตรการส�าหรบัเดก็ยคุนี้ 

และหลงัยคุ Generation Z จงึควรให้ความส�าคญัต่อ

การน�าเทคโนโลย/ีนวตักรรม มาปรบัใช้ในการเรยีนรู้

เพื่อเพิ่มทกัษะที่สอดคล้องกบัชวีติจรงิ ทั้งด้านความรู้ 

อาชพี การท�างานร่วมกบัผู้อื่น ตลอดจนเพิ่มความ

สามารถในการคดิวเิคราะห์ สงัเคราะห์เชงิสร้างสรรค์ 

และส่งเสรมิศกัยภาพที่เหมาะสมกบับคุลกิลกัษณะ

ของแต่ละคน 

 4. มาตรการพัฒนาเด็กที่ผ่านมายัง

คงขาดประสทิธผิลของการด�าเนนิงาน มาตรการ/

โครงการของประเทศไทยได้มีการด�าเนินการโดย

หลายหน่วยงาน แต่ผลลัพธ์ของการด�าเนินงานยัง

ไม่ก่อให้เกดิประสทิธผิลต่อการพฒันาเดก็ กล่าวคอื 

กลุม่เดก็ปฐมวยั (0-5 ปี) ยงัคงมปัีญหาเดก็กลุม่เสี่ยง/ 

เด็กด้อยโอกาสไม่สามารถเข ้าถึงบริการด้าน

โภชนาการ/วคัซนี และศูนย์เดก็เลก็ยงัขาดมาตรฐาน 

ขณะที่กลุม่เดก็วยัเรยีน (6-14 ปี) ยงัมพีฤตกิรรมเสี่ยง

ทางเพศและสขุภาพ ก่อให้เกดิปัญหาแม่วยัใสและ

ภาวะโภชนาการเกนิ ซึ่งมแีนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

อีกทั้งคุณภาพการศึกษายังคงอยู่ในระดับต�่าโดย

เฉพาะเมื่อเทียบกับมูลค่าการลงทุนที่ค่อนข้างสูง 

สะท้อนได้จากระดับ IQ ของเด็กไทยที่ยังต�่ากว่า

เกณฑ์ และผลการทดสอบนานาชาตทิี่ต�่ากว่าประเทศ

ที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นถึง 

ข้อจ�ากดัในการพฒันาศกัยภาพของเดก็ไทยในอนาคต

แนวทางการส่งเสริมการพฒันาวยัเด็กท่ีมปีระสทิธผิล

 1. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กเล็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์

มารดา โดยมุง่เน้นการสร้างเสรมิโภชนาการที่จ�าเป็นและเหมาะ

สมเพื่อให้ทารกมสีขุภาพสมบรูณ์แขง็แรง รวมทั้งกระตุน้การเชื่อม

โยงของเส้นใยประสาทที่จ�าเป็นส�าหรบัพฒันาการทางสมองและ

อารมณ์ จากการสร้างปฏสิมัพนัธ์กบับดิามารดาและผู้ใกล้ชดิ

อย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งการสนบัสนนุกจิกรรมส่งเสรมิสขุภาพ 

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ตลอดจนการใช้

ประโยชน์จากอปุกรณ์สร้างเสรมิทกัษะต่างๆ ในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

 เช่น การกระตุน้พฒันาการด้วยการพดูคยุและเล่นกบัเดก็เลก็ 

กจิกรรมเพลง การช่วยออกก�าลงักาย และการใช้ของเล่นเสรมิ

ทกัษะ เป็นต้น 

 2. ส่งเสรมิบทบาทของครอบครวัในการการดแูล

เด็ก โดยให้ความส�าคัญกับมาตรการที่เพิ่มบทบาทของบิดา

มารดาและผูป้กครองในการยกระดบัการดูแลเดก็ อาท ิ ขยาย

การให้สทิธกิารลาเพื่อเลี้ยงดบูตุรของบดิา การช่วยเหลอืลกูจ้างให้

ปรบัเปลี่ยนเวลาการท�างานให้เหมาะสมกบัการเลี้ยงดบูตุร และ

การให้เงนิอดุหนนุเพื่อเลี้ยงดบูตุร รวมถงึการจดัสถานที่ท�างานให้

เอื้อต่อการเลี้ยงดเูดก็โดยบดิา/มารดา อาท ิการจดัห้องส�าหรบัให้

นมบตุร 

 3. สนับสนุนแนวทางการพฒันาเด็กท่ีสอดคล้อง

กับคุณลักษณะและความต้องการในการเรียนรู ้ที่

เปลี่ยนแปลงไปของเด็กรุ ่นใหม่ โดยสนับสนุนให้เด็ก

พัฒนาความสามารถและเอกลักษณ์เฉพาะตัว และให้ความ

ส�าคัญกับการมีบทบาทในการพัฒนาสังคมด้วยการปลูกจิต

สาธารณะ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อส�าคัญของ

การเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสมและสมดลุกบัการพฒันาทกัษะชวีติ  

การพฒันากระบวนการเรยีนรูบ้นพื้นฐานของความหลากหลาย

ทางวฒันธรรมและความแตกต่างของความคดิโดยมกีารตดิต่อ

สื่อสารและสร้างความสมัพนัธ์กบัผูอ้ื่นอย่างกว้างขวาง ตลอดจน

ส่งเสรมิการเรยีนรูอ้ย่างสร้างสรรค์จากการปฏบิตัจิรงิ และพฒันา

ตนเองจากความท้าทายและการยอมรบัผลขอการปฏบิตันิั้นๆ

กรกฎาคม-กันยายน 2557

วา
รส

าร
เศ
รษ
ฐก
ิจแ
ละ
สัง
คม

29



 4. พฒันาระบบการเรยีนรูต้ามศกัยภาพของเดก็ โดยส่งเสรมิให้มกีารสร้างระบบพฒันาเดก็ตามความสามารถ

ที่ครอบคลมุทั้งกลุม่เดก็อจัฉรยิะและกลุม่เดก็ด้อยโอกาส โดยกลุม่เดก็อจัฉรยิะควรมุง่เน้นการพฒันาระบบการเรยีนรูท้ี่ 

ส่งเสรมิให้เดก็สามารถพฒันาขดีความสามารถได้อย่างเตม็ศกัยภาพ เร่งสร้างกลไกรองรบัตั้งแต่การคดัเลอืก/แสวงหา 

รูปแบบการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ที่รวดเร็ว การพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรที่เหมาะสมรองรับ  

ตลอดจนการเปิดช่องทางให้เดก็กลุม่ดงักล่าวน�าความรูค้วามสามารถมาใช้ประโยชน์ในการพฒันาประเทศ ส่วนกลุม่เดก็

ด้อยโอกาสควรมมีาตรการสนบัสนนุให้ได้รบัการปกป้องคุม้ครองในทกุมติ ิมุง่สร้างช่องทางในการเข้าถงึกลุม่เป้าหมายเชงิรกุ  

การจดัระบบคดักรองในสถานศกึษาและชมุชน การพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนการสอนที่ยดืหยุน่สอดคล้อง

กบัวถิชีวีติของเดก็ ตลอดจนการเปิดโอกาสให้มส่ีวนร่วมกบัสงัคมเพื่อสร้างความตระหนกัถงึคณุค่าของตวัเอง   
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• กัญญาวีร์ ประยูรสิทธิ*   เอกสิทธิ์ รัตนพันธ์*

การพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต

ในปี พ.ศ. 2557 สหประชาชาติ1ประมาณการว่า

ประชากรโลกมจี�านวน 7.2 พนัล้านคน ในจ�านวนนี้ร้อยละ 54 

หรือ 3.9 พันล้านคนอาศัยอยู่ในเมือง และคาดว่าการเพิ่ม

ประชากรเมืองของโลกในช่วงสิบปีข้างหน้ากว่าร้อยละ 90 

จะเกดิในทวปีเอเชยีและอาฟรกิา โดยครึ่งหนึ่งของประชากร

เมอืงในโลกจะอาศยัในเมอืงขนาดเลก็ประชากรไม่เกนิ 5 แสน

คน ขณะที่ร้อยละ 15 จะอาศัยอยู่ในเมืองมหานครของโลก  

40 เมอืงซึ่งรวมกรงุเทพมหานคร ส�าหรบัประเทศไทย ประมาณ

ว่าในปี 2558 จะมปีระชากรเมอืงร้อยละ 50 ของประชากรทั้ง

ประเทศและจะเพิ่มเป็นร้อยละ 60 ภายใน 10 ปีข้างหน้า 

เนื่องจากประชากรเป็นเงื่อนไขหลักของความยั่งยืน 

การที่ประชากรเมืองมีจ�านวนมากขึ้น จึงเป็นทั้งประเด็น

ท้าทายในการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

และเป็นโอกาสในการจัดบริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ประชากรเพราะมคีวามประหยดัเชงิขนาดที่ดขีึ้น ดงันั้นเมอืง 

จึงเป็นค�าตอบส�าคัญส�าหรับอนาคตของประชากรโลก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรเมอืง  อนาคตของเมอืงในประเทศ 

ก�าลงัพฒันา รวมทั้งอนาคตของมนษุยชาต ิโดยจะขึ้นอยู่กบั

การบริหารจัดการเมืองให้มีความยั่งยืน สามารถยกระดับ

คณุภาพชวีติของประชาชน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และโลกน้อยที่สดุได้อย่างไร

“Cities have the capability of providing something for everybody, 
only because, and only when, they are created by everybody.”

Jane Jacobs (1916 –2006)

 “เมืองดีไม่มีขาย อยากได้ต้องร่วมสร้าง”

*	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ		ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่
1	 United	Nations,	Department	of	Economic	and	Social	Affairs,	Population	Division	(2014).
	 “World	Urbanization	Prospects:	The	2014	Revision.”,	Highlights	(ST/ESA/SER.A/352).	[ออนไลน์].	เข้าถึงได้จาก:	http://esa.un.org/unpd/wup/
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ทางการเมืองและสังคม การจราจรและการขนส่งสาธารณะ  

Monocle ใช้เกณฑ์ความปลอดภัย การติดต่อต่างประเทศ 

ภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม การเข้าถึงธรรมชาติ คุณภาพของ

สถาปัตยกรรม  การขนส่งสาธารณะ  ภูมิทัศน์และการ

ออกแบบเมอืง  สถานะการประกอบธรุกจิ และบรกิารสขุภาพ  

นอกจากนั้น แนวคดิเมอืงน่าอยูย่งัเป็นส่วนหนึ่งของภารกจิรบั

ผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility-CSR)  ของ

บรษิทัข้ามชาตหิลายแห่ง เช่น Philips’ Livable Cities Award, 

Siemens’ Sustainable Communities Awards และ IBM’s 

Smarter Cities Challenges

กรณศีกึษา: การสร้างสภาพแวดล้อมเมอืงเพือ่ยก
ระดับคุณภาพชีวิต 

การน�าเสนอกรณีศึกษาในบทความนี้จะเน้นเฉพาะ

ประเดน็สภาพแวดล้อมเมอืงที่ส�าคญัส�าหรบัประเทศไทย และ

เฉพาะกรณศีกึษาของไทยเพื่อแสดงตวัอย่างความส�าเรจ็ที่เกดิ

ขึ้นในบรบิทของสงัคมไทย ที่พสิูจน์แล้วว่าสามารถน�าไปปรบั

ใช้ในพื้นที่อื่นได้ ภายใต้สภาพเศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อม ระบบ

กฎหมาย ระบบการเมืองการปกครอง รวมทั้งข้อจ�ากัดของ 

งบประมาณ และทรพัยากรมนษุย์ 

โดยจะน�าเสนอสามกรณศีกึษาที่ประสบความส�าเรจ็ 

ได้แก่ เทศบาลเมืองพนัสนิคมในการดูแลคนตลอดช่วง

ชีวิต เทศบาลเมืองพิษณุโลกในการจัดการขยะมูลฝอยร่วม

กับชุมชน เทศบาลเมืองน่านที่สร้างเอกลักษณ์และอนุรักษ์

ภูมิทัศน์ของเมืองวัฒนธรรม และเสนอหนึ่งประเด็นท้าทาย

ส�าหรับกรุงเทพมหานครในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการใช้

ทางเท้า โดยมสีาระดงันี้ 

แนวคิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

การพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองเป็นส่วนหนึ่ง

ของแนวคิดเมืองน่าอยู่ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ในช่วง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 

เป็นการพัฒนาที่เน้นภูมิทัศน์สังคมของพื้นที่ โดยให้

คนและชมุชนเป็นศูนย์กลาง “เมอืงน่าอยู่”2 คอื การ

ท�าให้เมืองน่าอยู่อาศัยส�าหรับคนทุกช่วงวัยตั้งแต่ 

วัยเด็ก วัยท�างาน ผู้สูงอายุ รวมทั้งคนยากจนและ 

ผู้พกิาร เป็นเมอืงที่มขีนาดไม่ใหญ่โตมากนกั มกีารใช้

ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน มีความสะดวกในการ

เดนิทาง เน้นระบบขนส่งสาธารณะ ทางจกัรยาน และ

ทางเท้า มถีนนที่ออกแบบเพื่อลดความเรว็ของรถยนต์ 

มีศูนย์กลางเมืองที่มีชีวิตชีวา และมีพื้นที่สาธารณะ

ที่ประชาชนมาท�ากิจกรรมทางสังคม การค้าขายและ 

พกัผ่อนหย่อนใจร่วมกนั

ในต่างประเทศ แนวคดิเมอืงน่าอยูเ่ป็นที่สนใจ

อย่างกว้างขวางจากการจดัอนัดบัเมอืงนา่อยู ่ที่ส�าคญั

ได้แก่การจัดอันดับของ the Economist Intelligence 

Unit (EIU), Mercer และ Monocle โดย EIU3  ใช้เกณฑ์

ความสงบเรยีบร้อย  บรกิารสขุภาพ  บรกิารการศกึษา  

วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานซึ่งรวม 

ถนนและการขนส่งสาธารณะ  Mercer4  ใช้เกณฑ์ความ

ปลอดภัย ความสะอาด บริการสุขภาพ วัฒนธรรม  

สิ่งแวดล้อม การนันทนาการ ความสงบเรียบร้อย

  
2
	 The	International	Making	Cities	Livable	Council.		[ออนไลน์].	เข้าถึงได้จาก:	http://www.livablecities.org/

  
3
	 EIU.	“A	Summary	of	the	Liveability	Ranking	and	Overview”,	August	2014.	[ออนไลน์].	เข้าถึงได้จาก:	http://pages.eiu.com/rs/eiu2/images/	

	 Liveability_rankings_2014.pdf
  
4
	 http://www.imercer.com/uploads/common/pdfs/hardship-brochure.pdf

  
5
	 http://monocle.com/film/affairs/quality-of-life-cities/
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กรณีศึกษาโดยสรุป

กรณีศึกษา แนวทางการจัดการ ปัจจัยความส�าเร็จ

เทศบาลเมือง 

พนัสนิคม	:	การดูแล

คนตลอดช่วงชีวิต

 ให้ความส�าคัญกับความต้องการของประชาชนและ

ชุมชน	มีการจัดท�า	SWOT	Analysis	ร่วมกัน

 มีการประเมินผลและปรับปรุงการให้บริการอย่าง

สม�า่เสมอ

 ความต่อเนื่องของ

นโยบาย

 การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน	ชุมชนและ

ภาคส่วนต่างๆ

 วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

 การก�ากับดูแลให้

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

งานให้เป็นไปตาม

นโยบายและให้เกียรติ

ประชาชน

 ความไว้วางใจ	ความ

เชื่อใจที่ประชาชนมีต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น

 การสนับสนุนจาก 

ภาครัฐ	ทั้งด้าน 

งบประมาณและการ

แก้ไขกฎระเบียบที่เป็น

ปัญหา/อุปสรรค

เทศบาลนครพิษณุโลก	

:	การจัดการขยะแบบ

ครบวงจรร่วมกับชุมชน

 การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน	(Community	Based	

Solid	Waste	Management	:	CBM)

 ใช้เทคโนโลยีที่เรียบง่าย

เทศบาลเมืองน่าน	

:	การจัดการเมือง

วัฒนธรรม

 ใช้ต้นทุนทางด้านวัฒนธรรมและต้นทุนด้านชุมชน 

เข้มแข็ง	ในการสร้างดุลยภาพระหว่างการพัฒนาและ

การอนุรักษ์วัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร	:	การ

จัดการทางเท้า

 กรุงเทพมหานครปรับนโยบายจากการให้ความส�าคัญ

ต่อแผงลอยมาสู่การให้ความส�าคัญต่อผู้ใช้ทางเท้า		และ

เริ่มด�าเนินการทีละบริเวณ	โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและ

ต่อเนื่อง

 เจ้าหน้าที่ต�ารวจจับกุมผู้ท�าผิดกฎหมาย

 ประชาชนและภาคประชาสังคมเท่านั้นที่จะผลักดันการ

เรียกร้องสิทธิการใช้ทางเท้า	ให้เป็นไปในทิศทางที ่

ถูกต้อง	และเรียกร้องผู้น�าท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ให้

ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย	

1. เทศบาลเมืองพนัสนิคม: การดูแลคน
ตลอดช่วงชีวิต

 1) ความส�าคัญของกรณีศึกษา การดูแล

คนตลอดช่วงชีวิต เป็นกลุ่มโครงการที่เกิดจากความ

มุ่งมั่นของเทศบาลที่จะให้บริการที่ดีและครบวงจรต่อ

ประชาชน เป็นความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมท�าอย่าง

ต่อเนื่องระหว่างเทศบาลกับผู้น�าชุมชนและประชาชน 

จนเป็นที่มาของการจัดบริการเพื่อความอยู่ดีมีสุขและ

ความพงึพอใจของประชาชน เป็นเมอืงต้นแบบในการ

ดูแลคนทกุช่วงวยัอย่างมสี่วนร่วม

2) แนวทางการบริหารจัดการ เทศบาลเมือง

พนสันคิมได้ก�าหนดกรอบและแนวทางในการท�าให้ประชาชน

อยูใ่นเมอืงอย่างมคีวามสขุ มสีขุภาพที่ดทีั้งกายและใจ ภายใต้

องค์ประกอบของเมอืงน่าอยู่ 5 ด้าน ประกอบด้วย  (1) เมอืง

อยู่ด ี (2) คนมสีขุ  (3) สิ่งแวดล้อมยั่งยนื  (4) เทศบาลแห่ง

การเรยีนรูแ้ละพฒันา  และ (5) การบรหิารจดัการที่ดตีามหลกั 

ธรรมาภบิาล

 โดยเทศบาลเมืองพนัสนิคมให้ความส�าคัญกับ

ความต้องการของประชาชนและชมุชนเป็นหลกั มกีารจดัท�า 

SWOT Analysis ร่วมกับผู้น�าชุมชนทุกชุมชน เพื่อดูจุดแข็ง  

จดุอ่อน โอกาส และข้อจ�ากดัของชมุชน และร่วมกนัวางแผน

ให้ตรงกบัความต้องการของประชาชน
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2. เทศบาลนครพิษณุโลก: การจัดการขยะแบบครบวงจรร่วมกับชุมชน
 1) ความส�าคัญของกรณีศึกษา ปัญหาขยะชุมชนเป็นปัญหาระดับชาติ ประเทศไทยมีขยะ 

ที่จดัการไม่ถูกต้องและตกค้างถงึ 14.5 ล้านตนัต่อปี สร้างปัญหาต่อสขุภาพประชาชน สร้างความสกปรกในเมอืง 

และเป็นภาระต่องบประมาณของประเทศ ความส�าเรจ็ของเทศบาลนครพษิณโุลกจงึเป็นต้นแบบส�าคญัในการแก้ไข

ปัญหาระดบัประเทศ และเป็นตวัอย่างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ได้น�าไปประยกุต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาการ

จดัการขยะชมุชนให้ถูกสขุลกัษณะและมคีวามยั่งยนื 

 2) แนวทางการบริหารจัดการ เทศบาลนครพิษณุโลกให้ความส�าคัญต่อการจัดการขยะอย่างต่อเน่ืองกว่า 15 

ปีท่ีผ่านมา โดยร่วมมือกับประชาชน ชุมชน ภาคธุรกิจเอกชน (บ.วงษ์พาณิชย์) หน่วยงานภาครัฐของไทย (กรมส่งเสริม

คุณภาพส่ิงแวดล้อม) และหน่วยงานต่างประเทศ (GTZ) ในการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน และใช้หลักการ 

พ้ืนฐาน คือ การคัดแยกขยะจากต้นทาง น�าขยะไปท�าปุ๋ย ใช้วิธีเชิงกล-ชีวภาพ (MBT)7 ตากแห้งขยะเพ่ือลดปริมาตร แยก

ขยะพลาสติกมาใช้เป็นพลังงาน และฝังกลบส่วนท่ีเหลืออย่างถูกสุขลักษณะ ซ่ึงท�าให้พิษณุโลกเป็นเมืองปลอดขยะและ

สามารถยืดอายุพ้ืนท่ีฝังกลบออกไปได้อีกหลายสิบปี

องค์ประกอบของขยะโดยประมาณ วิธีจัดการ ปริมาณขยะ

ขยะขายได้ 40%  คัดแยกต้นทาง - ขาย - 40%

ขยะชีวภาพ 40%  หมักท�าปุ๋ย/ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ - 40%

ขยะอื่นๆ 20% 

ถ้าไม่ท�าอะไร เหลือขยะ 
ที่ต้องเก็บ รวบรวม ฝังกลบ 100% เหลือขยะ 

ที่ต้องเก็บ รวบรวม ฝังกลบ 20%

3. เทศบาลเมืองน่าน: การจัดการเมืองวัฒนธรรม
 1) ความส�าคญัของกรณศีกึษา น่านเป็นเมอืงเลก็ๆ เงยีบสงบ ที่ร�่ารวยวฒันธรรม ชาวเมอืงน่านได้ใช้ต้นทนุ

ทางวฒันธรรมและต้นทนุด้านชมุชนที่เข้มแขง็มาร่วมสร้างเอกลกัษณ์ของเมอืงวฒันธรรมอย่างประสบผลส�าเรจ็และ

ยั่งยนืในลกัษณะ “น่านเมอืงเก่าที่มชีวีติ” 

 2) แนวทางการบริหารจัดการ เทศบาลเมืองน่าน8 ร่วมกับประชาชนและภาคประชาสังคม ใช้ต้นทุนทาง

ดา้นวฒันธรรม และตน้ทนุดา้นชมุชนเขม้แขง็ ในการสรา้งดลุยภาพระหวา่งการพฒันาและการอนรุกัษว์ฒันธรรม มี

การก�าหนดตัวชี้วัดในการพัฒนาใน 5 มิติ คือ สะอาด ปลอดภัย ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล

  
6		
มาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฉบับเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	โดย	กรมควบคุมมลพิษ		

	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	มิถุนายน	2557.	เข้าถึงได้จาก:	www.pcd.go.th/data/16-6-2014
  
7
	 วิธีเชิงกล-ชีวภาพ	(Mechanical	-	Biological	Waste	Treatment:	MBT)	โดยน�าขยะมาตาก	9	เดือน	แล้วจึงเอาลงบ่อฝังกลบ	ซึ่งจะลดปัญหาน�า้ชะ	

	 ขยะและแก๊ส	ลดปริมาตรขยะเหลือครึ่งหนึ่ง	เป็นการลดพื้นที่ฝังกลบและยืดอายุบ่อฝังกลบขยะ
  
8
	 http://www.onep.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=194

ที่มา: น.พ.สธุร์ี  ฮั่นตระกลู “การจดัการขยะมลูฝอยโดยชมุชน”
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4. กรุงเทพมหานคร: การจัดการทางเท้า
 1) ความส�าคัญของกรณีศึกษา

 คณุสมบตัหินึ่งของการเป็นเมอืงน่าอยู่ คอื มภีูมทิศัน์เมอืงที่ด ีโดยมทีางเท้าหรอื “Walkability” เป็นส่วนส�าคญั

ของสภาพแวดล้อมดงักลา่ว การจดัระเบยีบทางเท้าที่ด ีนอกจากจะสร้างภูมท้ิศน์เมอืงที่ดแีล้ว ยงัจะลดปัญหาการจราจร

ตดิขดั และมสี่วนส�าคญัในการยกระดบัคณุภาพชวีติของคนในเมอืง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เดก็ ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร ด้วย

การอ�านวยความสะดวกและความปลอดภยัในการสญัจรให้คนทกุช่วงวยั

 จากสถติขิองกองบงัคบัการต�ารวจจราจร ปี 2554 พบว่า ในเขตกรงุเทพมหานคร

เกิดอุบัติเหตุบนทางเดินเท้า 1,227 ราย เกิดอุบัติเหตุกับจักรยาน 189 ราย อุบัติเหตุ

ส่วนใหญ่ของ “คนเดินเท้า” ก็คือ โดนรถเฉี่ยว ตกหลุมทางเท้า และเดินชนเสา 

 องค์การอนามยัโลกกใ็ห้ความส�าคญัของความปลอดภยัของคนเดนิเท้าและทางเท้า9 

โดยรายงานว่าในแต่ละปีมคีนตายด้วยอบุตัเิหตทุางถนน 1.24 ล้านราย ในจ�านวนนี้ร้อยละ 22 

หรอืกว่า 2.7 แสนรายเป็นคนเดนิเท้า

 ดังนั้น ตราบใดที่กรุงเทพมหานครไม่สามารถจัดระเบียบทางเท้าได้ ตราบนั้น

กรงุเทพมหานครจะไม่มโีอกาสก้าวไปเทยีบเคยีงเมอืงหลวงและเมอืงมหานครของประเทศใดๆ 

  กรงุเทพมหานครคงเป็นเมอืงหลวงเพยีงแห่งเดยีวของโลกที่มตีลาดสดบนทางเท้าหน้าหอ

เกยีรตภิมูนิายกรฐัมนตร ีหรอืมตีลาดสดซกมกบนลานสาธารณะใกล้พระบรมมหาราชวงั ซึ่งมคีวามส�าคญัเชงิสญัลกัษณ์เทยีบ

ได้กบัพระราชวงัเวสต์มนิสเตอร์ มหาวหิารเซน็ต์บาซลิที่จตัรุสัแดง หรอืพลบัพลาเทยีนอนัเหมนิฯลฯ

ที่มา:	ผลงานที่ได้รางวัลการประกวดภาพถ่ายทางเท้า...	เล่าเรื่อง	โดย	คุณศุภกัลป	์วงศ์ค�าปัน,
https://th-th.facebook.com/PAchScrapBlog,	และ	https://th-th.facebook.com/BangkokSabaiWalk

 2) แนวทางการแก้ปัญหา

 (1)  ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร

ควรจัดท�าแผนหลักหรือแผนแม่บท

ส�าหรับทางเท้า ซึ่งเริ่มด้วยนโยบาย 

ส่งเสรมิการเดนิอย่างมคีณุภาพในพื้นที่เมอืง 

การออกแบบมาตรฐานทางเท้าและการ

จัดวางต�าแหน่งขององค์ประกอบต่างๆ 

บนทางเท้า รวมทั้งโครงข่ายทางเท้าที่

เชื่อมโยงภายในชมุชนและระหว่างชมุชน 

 (2) การจัดระเบียบแผงลอย ซึ่งจะสัมพันธ์กับแผนแม่บทส�าหรับทางเท้า โดยจัดแผนปฏิบัติการจัดระเบียบ

ตามความวิกฤตของพื้นที่ เป้าหมาย คือ การคืนพื้นที่สาธารณะให้แก่ประชาชนคนเดินเท้า โดยใช้หลักรัฐศาสตร์และ 

หลกันติศิาสตร์ รวมทั้งการจดัพื้นที่นอกทางเท้าให้ผูค้้า โดยใช้ตวัอย่างสงิคโปร์ในอดตี

9Make	Walking	Safe:	a	brief	overview	of	pedestrian	safety	around	the	world.	เข้าถึงได้จาก:	http://who.int/violence_injury_prevention/publications/
road_traffic/make_walking_safe.pdf?ua=1
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 (3) ปัญหาคณุภาพทางเท้า การศกึษาของ ชลาธปิ ดาวเที่ยง และคณะ (2556)10 ระบวุ่าแบบก่อสร้าง

ทางเท้าในกรงุเทพมหานครมคีวามแขง็แรงเพยีงพอ เมื่อเทยีบกบัต่างประเทศ แต่เพื่อแก้ปัญหาทางเท้าช�ารดุเสยีหาย

เรว็ควรต้องปรบัปรงุระบบการก่อสร้างและการคมุงานในช่วงการก่อสร้างและซ่อมแซมเพื่อยดือายทุางเท้า 

 (4) การออกแบบทางเท้าโดยใช้ผูพ้กิารหรอืผูส้งูอายเุป็นเกณฑ์ จะท�าให้การออกแบบสามารถใช้ได้

กบัคนทกุช่วงวยั 

 (5) การออกแบบจังหวะข้ามถนนทีร่ถหยดุในทกุช่องทาง (Pedestrian scramble)11 ในทางแยกที่มคีน

ข้ามถนนมากๆ ซึ่งคนเดนิเท้าสามารถข้ามถนนได้ในทกุทศิทาง พร้อมเสยีงสญัญานเพื่อผู้พกิารทางสายตา เป็นระบบ

ที่น�ากลบัมาใช้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ในสหรฐัอเมรกิา แคนาดา องักฤษ ออสเตรเลยี นวิซแีลนด์ และญี่ปุน่ ส�าหรบั

กรงุเทพฯ สมควรพจิารณาแยกวทิย ุแยกปทมุวนั แยกศาลาแดง และแยกราชประสงค์ ฯลฯ

 (6) การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ

ทางเท้าในเขตเมืองโดยภาคประชาสังคมอย่าง

ต่อเนือ่ง เพื่อให้ภาคประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมและ

มบีทบาทในการท�าความเข้าใจ สร้างความรู ้เฝ้าระวงั

และจดัการปัญหาอย่างต่อเนื่อง อาท ิการรณรงค์ไม่ซื้อ

ของที่ขายบนทางเท้า เป็นต้น

ข้อเสนอแนะการสร้างสภาพแวดล้อมเมอืง
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

จากการถอดบทเรียนกรณีศึกษาเพื่อน�าไปสู่

การสร้างสภาพแวดล้อมเมอืงให้น่าอยู ่พบว่าปัจจบุนั

มีท้องถิ่นหลายแห่งมีทิศทางการพัฒนาเมืองให้มี 

สภาพแวดล้อมเมอืงให้น่าอยูแ่ละยั่งยนือยูแ่ล้ว โดยทกุแห่ง 

เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  และบางแห่งเริ่ม

จากการใช้ต้นทนุทางด้านวฒันธรรม ต้นทนุด้านชมุชน

เข้มแข็ง ในการสร้างดุลยภาพระหว่างการพัฒนา  

การอนรุกัษ์ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ด ีทั้งนี้ขึ้น

อยูก่บัจดุแขง็หรอืจดุสนใจของผูน้�าชมุชน และคนใน

ชมุชนเมอืงนั้นๆ เป็นหลกั โดยมปัีจจยัแห่งความส�าเรจ็

ประกอบด้วย  (1) ความต่อเนื่องของนโยบาย  (2) การ

มส่ีวนร่วมของประชาชน ชมุชน และภาคส่วนต่างๆ  (3) วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิาร  (4) การก�ากบัดแูลให้เจ้าหน้าที่ปฏบิตัิ

งานให้เป็นไปตามนโยบายและให้เกยีรตปิระชาชน  (5) ความไว้วางใจ ความเชื่อใจที่ประชาชนมต่ีอผูบ้รหิารท้องถิ่น  

และ (6) การสนบัสนนุจากภาครฐัทั้งด้านงบประมาณและการแก้ไขกฎระเบยีบที่เป็นปัญหา/อปุสรรค  

 
10
	การศึกษาลักษณะโครงสร้างทางเท้าและปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางเท้า	ส�าหรับคนเดินและจักรยานในกรุงเทพฯ.	เข้าถึงได้จาก:	http://www.thaicy-

clingclub.org/sites/default/files/08-kaarsueksaalaksnaokhrngsraang_chlaathip_daawethiiyng_0.pdf		
11	
Pedestrian	scramble	หรือ’X’	Crossing	(UK)	หรือ	Barnes	Dance	/	Diagonal	crossing	(US)	หรือ	Scramble	intersection	(Canada)	เป็นจังหวะ

ข้ามถนนที่รถหยุดทุกช่องทาง	ท�าให้คนเดินเท้าสามารถข้ามถนนได้ในทุกทิศทาง	ใช้ได้ดีในทางแยกที่มีคนข้ามจ�านวนมาก
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การพัฒนาคน เพื่อรับมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ1

ชณกช ชสิธภนญ์ *

  
*
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ช�านาญการ		ส�านักวางแผนการเกษตร	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการพัฒนาคน
 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(c l imate change)ในอนาคต พบว ่ าประเทศไทยมี 
แนวโน้มอณุหภมูเิฉลี่ยรายปีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 1 องศา 
เซลเซียสในช่วงปี พ.ศ. 2553-2582 จ�านวนวันที่มีอากาศร้อน 
(อณุหภูมสิูงกว่า 35 องศาเซลเซยีส) มแีนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกนัใน
ทกุภูมภิาค ในทางตรงข้าม จ�านวนวนัที่มอีากาศเยน็ (อณุหภูมิ
ต�่ากว่า 15 องศาเซลเซยีส) กลบัมแีนวโน้มลดลง ทั้งนี้ จ�านวน
วนัที่ฝนตกเฉลี่ยรายปีจะลดน้อยลงในทกุภาค แต่ปรมิาณน�้าฝน
เฉลี่ยต่อปี (มลิลเิมตรต่อปี) กลบัเพิ่มสูงขึ้น หรอือกีนยัหนึ่งฝนจะ
ตกหนกัขึ้น แต่จ�านวนวนัที่ฝนตกจะลดลง นอกจากนี้ อณุหภูมิ
บนพื้นผิวน�้าทะเลจะเพิ่มสูงขึ้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ลมมรสุม
ทวกี�าลงัรนุแรงขึ้น ทั้งในด้านความเรว็และความสงูของคลื่น (SEA 
START & WWF, 2008) 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดผลกระทบ 
ทั้งทางกายภาพและชีวภาพต ่อทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม อาท ิการกดัเซาะชายฝั่ง การเกดิอทุกภยั รวมไปถงึ 
การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังมิติ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน(human development)

ได้แก่ การประกอบอาชพีที่ต้องพึ่งพาธรรมชาต ิเช่น การเกษตรและ 
การท ่องเที่ยวตลอดจนภาวะสุขอนามัย อย ่างไรก็ตาม  
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแต่ละบุคคล ชุมชน และสังคมนั้นไม่เท่า
เทียมกัน ทั้งในลักษณะและระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
เนื่องจากแต่ละบุคคล ชุมชน และสังคมต่างต้องเผชิญหรือ
เปิดรับ (exposure) กับความเสี่ยง (risk) ของผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศที่แตกต่างกนัดงันี้

 1. การกัดเซาะชายฝั ่ง ปัจจุบันชายฝั ่งทะเลไทย
ราว 180.9 กิโลเมตร (ร้อยละ 10.9 ของชายฝั่งทั้งหมด 2,615 
กโิลเมตร) ก�าลงัประสบปัญหาถกูกดัเซาะในระดบัวกิฤต ิคอืเฉลี่ย

มากกว่า 5 เมตรต่อปีโดยเฉพาะใน 12 จงัหวดัคอื จนัทบรุ ีระยอง 
ฉะเชงิเทรา สมทุรปราการ กรงุเทพมหานคร เพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ์ 
สรุาษฎร์ธาน ีนครศรธีรรมราช สงขลา ปัตตาน ีและนราธวิาส ทั้งนี้  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นปัจจัยทวีความรุนแรง
ของคลื่นที่กัดเซาะชายฝั่งอันเนื่องมาจากลมมรสุม (storm surge) 
และส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังระบบนิเวศป่าชายเลน พื้นที่
เกษตรกรรม (นากุ้งและหอย) ชุมชนชายฝั่งทะเล รวมไปถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเล (สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2552) 
 2. อุทกภัย มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะ
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัจจัย
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศคอืปรมิาณน�้าฝน และระดบั
น�้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ การศกึษาเพื่อการคาดการณ์ภาวะน�้าท่วม
ในกรงุเทพมหานครในปี พ.ศ. 2593 ชี้ให้เหน็ว่าพื้นที่น�้าท่วมจะเพิ่ม
มากขึ้นจากปี พ.ศ. 2551 โดยพื้นที่ฝั่งตะวนัตกส่วนใหญ่จะได้รบัผล 
กระทบจากระดบัน�้าทะเลเพิ่มสงูขึ้นมากกว่าบรเิวณอื่น และประชากร
ประมาณ 7 แสนคนจะได้รบัผลกระทบจากภาวะน�้าท่วม รวมไปถงึ
ผู้มรีายได้น้อยจ�านวนมากซึ่งอาศยัอยู่ในชมุชนแออดัหนาแน่นเฉลี่ย 
15 หลงัต่อไร่จะสญูเสยีรายได้ ในขณะที่อาคารและที่พกัอาศยัจ�านวน
มากจะได้รบัความเสยีหายจากภาวะน�้าท่วม (เสร ีศภุราทติย์, 2552) 
เช่นเดียวกับสถานพยาบาลในหลายพื้นที่ และบริการสาธารณะ
หลายด้าน เช่น การเกบ็ขนขยะและการบ�าบดัน�้าเสยีไม่สามารถให้
บริการได้ตามปกติ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาวะสุขอนามัยของ
ประชาชน

 3. การเกษตรกรรม ส่วนใหญ่ของไทยเป็นระบบการ
ผลิตที่พึ่งพาลมฟ้าอากาศธรรมชาติ เพราะพื้นที่ชลประทานมีเพียง
ประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่เพาะปลกูทั้งหมด ท�าให้ภาคการเกษตร
เปิดรบักบัความเสี่ยงอนัเนื่องมาจากความผนัผวนของสภาพอากาศ
อยู่แล้ว ยิ่งไปกว่านั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยเฉพาะ
อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นท�าให้ผลผลิตของพืชลดลง ส่วนสภาพอากาศ
ที่รนุแรง เช่น น�้าท่วมหรอืภยัแล้งกย็ิ่งสร้างความเสยีหายต่อผลผลติ
ทางการเกษตรเป็นจ�านวนไม่น้อยในแต่ละปี ดงันั้น การเปลี่ยนแปลง
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สภาพภูมิอากาศจึงส่งผลกระทบซ�้าเติมต่อเกษตรกรส่วนใหญ่ที่
ประสบปัญหาความยากจน หรืออีกนัยหนึ่งมีความเปราะบาง 
(vulnerable) ทางเศรษฐกจิเดมิอยู่แล้ว

 4. การท่องเที่ยว มคีวามส�าคญัต่อเศรษฐกจิไทย เพราะ
เป็นแหล่งรายได้ส�าคญัของประเทศ และมแีนวโน้มขยายตวัเพิ่มขึ้น
ทกุปี กล่าวคอื ในปี พ.ศ. 2555 มนีกัท่องเที่ยวต่างชาตเิดนิทางมายงั
ไทยประมาณ 22.35 ล้านคนสร้างรายได้ให้กับประเทศประมาณ 
0.984 ล้านล้านบาท (ข้อมูลนักท่องเที่ยวจากสมาคมโรงแรมไทย, 
2555) นอกจากนี้ เป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ (Millennium 
Development Goal: MDG) ระบุว่าการท่องเที่ยวเป็นเป็นกิจกรรม
หลกัในการแก้ไขปัญหาความยากจน อย่างไรกด็ ีภาคการท่องเที่ยว
ของไทยส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จึงต้องพึ่งพา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่อนข้างสูง การศึกษาเกี่ยว
กบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศที่มต่ีอภาคการ
ท่องเที่ยวพบว่าในปี พ.ศ. 2563-2572 แหล่งท่องเที่ยวแถบชายฝั่ง
ทะเลอนัดามนัอาจประสบภาวะขาดแคลนน�้าจดื เช่น ชายฝั่งทะเล
อันดามัน ในภาคใต้ตอนล่างบริเวณลาดชันหรือไหล่เขาอาจต้อง
เผชญิกบัความเสี่ยงจากน�้าท่วมฉบัพลนัและดนิถล่ม ส่วนพื้นที่ป่า
ธรรมชาตต่ิางกม็คีวามเสี่ยงต่อไฟป่า โดยเฉพาะในฤดแูล้ง (อานนท์ 
สนทิวงศ์และคณะ, 2552)

 5. การสาธารณสุขและสขุภาพได้รบัผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ กล่าวคอื ผลก
ระทบทางตรงที่เด่นชดั ได้แก่ ประชาชนประสบกบัภาวะเครยีดและ
โรคลมแดด (heat stroke) รวมไปถงึการได้รบับาดเจบ็เพราะภยัพบิตัิ
ธรรมชาติ ส่วนผลกระทบทางอ้อม คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศก่อให้เกดิความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ มากขึ้น เช่น โรคระบาด
ที่เกดิในภาวะน�้าท่วม ซึ่งผลกระทบเหล่านี้จะมคีวามรนุแรงมากกบั
ประชากรที่มคีวามเปราะบาง ได้แก่ เดก็ สตร ีผู้สูงวยั และผู้ป่วย
ที่มีสุขภาพร่างกายอ่อนแอ ประกอบกับความเสี่ยงจะเพิ่มมากขึ้น
หากประชากรเหล่านี้อาศยัอยู่ในบรเิวณที่เสี่ยงต่อภยัพบิตั(ิอานนท์ 
สนทิวงศ์และคณะ, 2552)

 สรุปได้ว่าการพัฒนาคนได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่
ได้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข กล่าวคือกระบวนการเพิ่ม
ทางเลือกที่ส�าคัญในชีวิตของคน 3 ด้าน ได้แก่ สุขอนามัย  

การศึกษา และมาตรฐานการด�ารงชีวิตต้องประสบกับอุปสรรค
หรือข้อจ�ากัดอันเป็นผลมาจากการสูญเสียอาชีพ (กรณีการท่อง
เที่ยวและการเกษตร) การย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศยั (กรณกีารกดัเซาะ
ชายฝั่ง) รวมไปถึงความเจ็บป่วยจากโรคภัยที่แพร่ระบาดเพราะ
อณุหภูมเิพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น 

การพฒันาคนเพือ่ลดความเปราะบางและสร้างภมูคิุม้กนัต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนที่ยั่งยืนนั้นควรให้ความส�าคัญ
กับการลดความเปราะบาง (vulnerability) ควบคู่ไปกับการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน (resilience) ให้ชีวิตมีความมั่นคง ปลอดภัยในทุกมิต ิ
ตลอดจนลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ดังนั้น การพัฒนาคนเพื่อเพิ่มทางเลือกในชีวิต 3 ด้าน คือ  
มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการศึกษา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะเป็น
รากฐานส�าคัญส�าหรับการลดความเปราะบางและน�าไปสู่สภาวะ
ที่มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (shock) ในหลายด้าน 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ

 1. ความเปราะบางต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (climate change vulnerability) ที่แตก
ต่างกนัของบคุคล ชมุชน และสงัคม ส่งผลให้แต่ละภาคส่วนต้อง
ประสบกับผลกระทบในระดับที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการเปิดรับ
ต่อความเสี่ยง นอกจากนี้ การพัฒนาที่ไม่ค�านึงถึงปัจจัยของผล 
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจไปเพิ่มความ
เปราะบางให้แก่บุคคลชุมชน และสังคมมากยิ่งขึ้น ตัวอย่าง 
เช่น อาคารบ้านเรือนที่มิได้ยกพื้นสูงในพื้นที่ลุ ่มน�้าท่วมถึง 
(flood plain) มคีวามเปราะบางในภาวะน�้าหลาก กล่าวคอืทรพัย์สนิ
ได้รบัผลกระทบเสยีหายจากภาวะน�้าท่วม เป็นต้น

 โดยทั่วไปความเปราะบางต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจะมีระดับและลักษณะค่อนข้างเฉพาะเจาะจง 
ขึ้นอยู่กับสภาพทางภูมิศาสตร์ ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน รวมไป
ถึงสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประชากรหรือชุมชน
ที่เปราะบางในแต่ละพื้นที่ แต่ปัจจัยที่มีส่วนผลักดันให้เกิดความ
เปราะบางขึ้นได้ในทุกพื้นที่ ได้แก่ การเติบโตของประชากร  
การขยายตวัของเมอืงอย่างรวดเรว็และไม่เหมาะสม ความเหลื่อมล�้า 
ในสังคม และปัญหาคอรัปชั่น ในอดีตการจัดการความเสี่ยงต่อ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติมักเชื่อว่าความเปราะบางขึ้นอยู่กับสภาพ
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ความแข็งแกร่งเชิงกายภาพของโครงสร้างทางวิศวกรรม แต่
ปัจจบุนัการบรหิารจดัการภยัพบิตัไิด้เปลี่ยนจดุเน้นไปที่ลกัษณะ
และกระบวนการทางสงัคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (Cardona et 
al., 2012) กล่าวคอื บคุคลหรอืชมุชนที่มคีวามเปราะบางมกัจะ
อยู่ในภาวะยากจน ขาดเครือข่ายทางสังคม รวมทั้งขาดกลไก
สนบัสนนุทางสงัคม 

 ในการวางแผนเพื่อการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศส�าหรบัชมุชนในพื้นที่ใดๆ จะต้องมี
การประเมนิความเปราะบาง (vulnerability assessment) เพื่อให้เกดิ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องแท้จริงเกี่ยวกับกลุ่มประชากรที่เปราะบาง 
(vulnerable group) ลักษณะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆ และ
บรบิททางสงัคม โดยนยันี้ ความเปราะบางจงึหมายถงึการขาด
ความสามารถที่จ�าเป็นต่อการตั้งรบัและปรบัตวัต่อผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ (Cardona et al.,2012)

 2. ภูมิคุ ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (climate change resilience) หมายถึง
ความสามารถของบุคคล ชุมชน และสังคมที่จะตั้งรับและปรับ
ตวัต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ กล่าวโดย
สรปุแล้ว ภูมคิุ้มกนักค็อืความสามารถที่บคุคล ชมุชนและสงัคม
จะอยูร่อดและฟ้ืนตวักลบัคนืมาได้ ภายหลงัที่ได้รบัผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ (Rockefeller Foundation, 2009)

 ภูมิคุ้มกันส�าหรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศควรมอีงค์ประกอบ 7 ประการ (Rockefeller Foundation, 
2009)ได้แก่(1) ความยืดหยุ่น (flexibility) ที่จะตอบสนองต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้  
(2) ทกัษะหลายด้าน (multi-faceted skill set) ซึ่งเป็นความสามารถ
ที่จะช่วยให้บคุคล ชมุชน และสงัคมอยูร่อดได้ อาท ิการตดัสนิใจ
ที่รวดเรว็ ความรอบรู ้นวตักรรมและความขยนัหมั่นเพยีร (3) การ
เน้นย�้า (redundancy) ในกระบวนการ ความสามารถ และแนวทาง
การตอบสนองของชมุชนและระบบนเิวศ (4) การยดึแนวทางความ
ร่วมมอืระหว่างภาคส่วนต่างๆ (collaborative multi-sector approach)  
ในการวางแผน ด�าเนินงาน และฟื้นฟู (5) การวางแผนและ 
คาดการณ์อนาคต (planning and foresight) เพื่อเตรียมพร้อม
ส�าหรับผลกระทบและความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้
กระบวนการวางแผนยังช่วยให้เกิดการเรียนรู้และสร้างทักษะที่
จ�าเป็นต่อการสร้างภูมคิุ้มกนัอกีด้วย (6) ความหลากหลายและ
การกระจายอ�านาจ (diversity and decentralization) ในกจิกรรม

วางแผน การตอบสนองและการฟื้นฟู (7) การวางแผนส�าหรับ
ความล้มเหลว (plan for failure) 

 ความเปราะบางและภูมิคุ ้มกันต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับบริบททาง
สงัคมและความสามารถ (capacity) ของคน ชมุชนและสงัคมใน
การตั้งรบั (coping) และปรบัตวั (adapting) ต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ รวมทั้งผลกระทบที่เกดิขึ้น ดงันั้น การลดความ
เปราะบางและสร้างภมูคิุม้กนัจงึต้องเสรมิสร้างขดีความสามารถ
ของบคุคล ชมุชนและสงัคมในการตอบสนองกบัการเปลี่ยนแปลง
ที่รนุแรงในทกุมติ ิรวมไปถงึการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ

การเพิม่ขดีความสามารถในการต้ังรับและปรับตวัต่อผลก
ระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 การลดความเปราะบางและการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระ
ทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด�าเนินการได้โดยการ
เพิ่มขดีความสามารถส�าคญั 2 ประการ คอื 

 ความสามารถในการตั้งรับ (coping capacity) ต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ หมายถงึความ
สามารถของบุคคล ชุมชน และสังคมในการใช้คุณลักษณะ 
ทักษะและทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรง  
เหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ ดังนั้น ความสามารถในการตั้งรับจึง
สะท้อนให้เห็นถึงระดับความสามารถในการจัดการและความ
ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรนุแรง (shock)

 ความสามารถในการปรับตัว (adaptive capacity) 

ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นความ
สามารถของบุคคล ชุมชน หรือระบบนิเวศที่จะปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน 
(Cardona et al.,2012)

 สรปุได้ว่าความสามารถในการตั้งรบัส�าคญัต่อการรบัมอืกบั 
เหตกุารณ์ระยะสั้นเป็นครั้งคราว ส่วนการปรบัตวัเป็นการปรบัปรงุ
หรือบริหารจัดการเพื่อให้ภาคส่วนหรือระบบสามารถด�ารงอยู่
และด�าเนินกิจกรรมได้ตามปกติภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว นอกจากนี้ ความสามารถในการ
ตั้งรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมอิากาศยงัจ�าแนกได้เป็น 3 กลุ่ม (Cardona et al., 2012) ตาม
ช่วงเวลาของการเกดิการเปลี่ยนแปลงหรอืภยัพบิตั ิดงันี้
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 1. ความสามารถในการคาดการณ์ความเสี่ยง 

(capacity to anticipate risk) เพื่อที่จะจดัการได้อย่างเหมาะสม 
โดยเฉพาะการป้องกันและลดความเสี่ยง ซึ่งด�าเนินการโดย 
การวางแผนพฒันาการวางแผนการใช้ที่ดนิ การวางผงัเมอืงที่ค�านงึ
ถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัต ิ
การก�าหนดข้อบัญญัติอาคารที่ครอบคลุมความปลอดภัยจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศและภยัพบิตั ินอกจากนี้ ยงัรวม
ไปถงึ แหล่งรายได้ที่หลากหลาย การสร้างเครอืข่ายทางสงัคม และ
การร่วมมือกันตรวจสอบและคัดค้านการพัฒนาที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ

 2. ความสามารถในการตอบสนอง (capacity to 

respond) ทั้งก่อน (ex ante) และหลัง (ex post) เหตุการณ์
เปลี่ยนแปลงหรือภัยพิบัติ โดยเฉพาะการด�า เนินการใน
ช่วงภาวะฉุกเฉิน (emergency) แต่การตอบสนองภายหลัง
เหตุการณ์ (ex post respond) จะมีประสิทธิผลได้ก็ต่อเมื่อมี
การวางแผนตอบสนอง (ex ante respond) ที่ละเอียดถี่ถ้วน
และรอบคอบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การลงทุน
เตรยีมการ และระบบเตอืนภยัล่วงหน้า (early warning system) 
 3. ความสามารถในการฟ้ืนคืนสภาพและปรบัเปลีย่น 

(capacity to recover and change) ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางกายภาพ รวมไปถงึรูปแบบพฤตกิรรมและสภาพจติใจ กล่าว
คือ ภายหลังเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงหรือภัยพิบัติ โครงสร้าง
พื้นฐานอาจต้องได้รับการฟื้นฟูบูรณะ แต่บางส่วนอาจจ�าเป็น
ต้องมีการทบทวนความเหมาะสมและเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด 
เพื่อลดความเปราะบาง นอกจากนี้ การฟื้นฟูสภาพจิตใจของ
บคุคลและชมุชนภายหลงัการเกดิภยัพบิตัด้ิวยเครอืข่ายทางสงัคม
และกลไกสนบัสนนุทางสงัคมจะช่วยให้ผูป้ระสบภยักลบัไปด�าเนนิ
ชวีติได้ตามปกติ

 การเพิ่มขีดความสามารถในการตั้งรับและปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากจะ
ต้องค�านึงถึงความสามารถในลักษณะต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้น
แล้ว ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ส�าคัญคือความเหนียวแน่นของ
สังคม (social cohesion) ซึ่งเป็นขีดความสามารถของสังคม 
ในการท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ (collective action) ที่จ�าเป็น
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในภาวะที่ต้องรับมือหรือตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่รุนแรง ในปี พ.ศ. 2554 แม้ว่า
ประเทศไทยประสบกับวิกฤติอุทกภัย แต่เครือข่ายจิตอาสาได้

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง แสดงให้เห็นถึงทุนทางสังคมที่มีความ
ส�าคญัในภาวะที่ประเทศประสบภยัพบิตัิ 

บทบาทของภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาคนเพื่อตั้งรับและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 รายงานการพัฒนามนุษย์ประจ�าปี ค.ศ. 2007/2008 ของ 
UNDP (Human Development Report 2007/2008 Fighting Climate 
Change: Human Solidarity in a Divided World) ระบวุ่าการพฒันา
คนเพื่อให้สามารถตั้งรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมอิากาศได้อย่างยั่งยนื ควรค�านงึถงึ 4 ประเดน็ส�าคญั ได้แก่ 

 1. ข้อมูลสารสนเทศ (climate forecasting information) 
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศในอนาคต 
เพื่อใช้ในการวางแผนระยะยาวที่ฉายภาพอนาคต (scenario-based 
planning) พร้อมกบัยอมรบัความไม่แน่นอนของอนาคตที่จะเกดิขึ้น 
แล้วจัดเตรียมนโยบายที่มีความยืดหยุ่นพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนได้
เมื่อมขี้อมูลใหม่เพิ่มเตมิ

 2. โครงสร้างพื้นฐาน (climate ready infrastructure) ที่
พร้อมรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ทั้งในส่วนที่เป็นโครงสร้างเชงิภายภาพ อาท ิเขื่อนกั้นน�้าท่วม และ
ชวีภาพ เช่น ระบบนเิวศป่าชายเลนที่ช่วยป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง

 3. การคุ้มครองทางสังคม (social protection) และเสรมิ
สร้างโครงข่ายความปลอดภยัของสงัคม (social safety net) มคีวาม
จ�าเป็น เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศได้สร้างผลกระทบ 
ที่ซ�้าเติมบุคคลหรือชุมชนที่มีความเปราะบางอยู่แล้วในมิติทาง
เศรษฐกจิ สงัคมและสขุอนามยั เช่น คนยากจน เพื่อให้สามารถ
ฟื้นคนืสู่สภาวะปกตไิด้โดยเรว็

 4. องค์กรกลไกเพือ่การจดัการความเสีย่งจากภยัพบัิติ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดภัยธรรมชาติรุนแรง
ถี่มากขึ้น ซึ่งอาจน�าไปสู่การสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหาย 
เพิ่มขึ้นหากไม่มกีารวางระบบเตรยีมพร้อมและการจดัการที่ครบวงจร

 นอกเหนอืไปจากปัจจยัส�าคญั 4 ประการข้างต้นแล้ว ความ
ส�าเรจ็ในการตั้งรบัและปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ
ยังขึ้นอยู่กับขีดความสามารถหลายรูปแบบตั้งแต่การคาดการณ์
ความเสี่ยง การตอบสนองต่อภยัพบิตั ิรวมถงึการฟ้ืนคนืสภาพและ
ปรบัเปลี่ยนให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมใหม่ ซึ่งภาคส่วนต่างๆ 
มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างขีดความสามารถเหล่านี้  
แตกต่างกนัไป ดงันี้
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ค�าศพัท์ ความหมาย

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	(Climate	
Change)	

การทีส่ภาพภมูอิากาศมกีารเปลีย่นแปลงในระยะยาว	เป็นผลมาจากปรากฏการณ์โลกร้อน	อนัก่อให้เกดิการ
เปลีย่นแปลงของอณุหภมู	ิปรมิาณน�า้ฝน	ความถีแ่ละความรนุแรงของการเกดิพาย	ุและภยัพบิตั	ิรวมไปถงึระดบั
น�า้ทะเลทีเ่พ่ิมสงูขึน้	

การพัฒนาคน(Human	Development)	 กระบวนการเพิม่ทางเลอืกส�าคญัของบคุคล	3	ประการ	ได้แก่	การมสีขุภาพดแีละอายยุนืยาว		การศกึษาและองค์
ความรู้		และมาตรฐานการด�ารงชวิีตทีเ่หมาะสม

การเปิดรบั	(Exposure)	ต่อผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ

ลกัษณะและองค์ประกอบต่างๆ	ในพืน้ทีซ่ึง่อาจได้รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ	ทัง้ทีเ่ป็น
ผลกระทบแบบฉบัพลนัและแบบใช้เวลาต่อเนือ่ง	การเปิดรบัเป็นเงือ่นไขส�าคญัทีจ่ะก�าหนดระดบัความเสีย่งของ
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ	

กล่อง 1 ความหมายของค�าศพัท์

ภาครัฐ มีบทบาทวางแผน ก�าหนดนโยบาย รวมทั้งก�ากับดูแล
และด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนหรือนโยบาย โดยเฉพาะ
ด้านนโยบายที่ส�าคัญคือ กำรวำงแผนกำรใช้ที่ดินและผังเมือง
ที่ค�านึงถึงความเสี่ยงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ การตราข ้อบัญญัติเกี่ยวกับ 
ความปลอดภยัของอาคารเมื่อต้องประสบภยัพบิตั ิส�าหรบัด้านการ
ด�าเนนิงานตามแผน ได้แก่ การจดัท�าโครงการลงทนุในโครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ่ ซึ่งควรบูรณาการข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศพร้อมกบัการวเิคราะห์ทางเลอืกที่เหมาะสม เพื่อให้
โครงสร้างเหล่านี้ ซึ่งมกัจะมอีายกุารใชง้านยาวนาน มคีวามพร้อม
รบัมอืกบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ นอกจากนี้ 
บทบาทหลกัของรฐัอกีประการหนึ่งคอื ด้านการคุม้ครองทางสงัคม 
โดยเฉพาะในภาวะที่เกิดภัยพิบัติ รัฐอาจต้องจัดท�าโครงการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยพิบัติ ที่มักจะสูญเสียทรัพย์สินและอาชีพ 
ตัวอย่างเช่น การจ้างงานชั่วคราว การให้เงินช่วยเหลือแบบมี
เงื่อนไข หรอืการให้ความช่วยเหลอืเมื่อเกดิวกิฤต ิส�าหรบัการเตรยีม 
ความพร้อมเพื่อลดความเสยีหายนั้น การประกนัภยัพชืผลที่ใช้ดชันี
สภาพอากาศ กเ็ป็นตวัอย่างหนึ่งของเครื่องมอืที่ช่วยกระจายความ
เสี่ยง (risk spreading) ไปสู่กลุ่มต่างๆ 

ภาคการศกึษา มบีทบาทหลกัคอืการศกึษาวจิยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นที่ประโยชน์ส�าหรับการตั้งรับและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ยังเป็น
หน่วยผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งความเปราะบางต่อผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอทั้ง
ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ

ภาคชุมชน เป็นภาคส่วนที่จะได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรง การเสริมสร ้าง 
ขีดความสามารถของชุมชนจะช่วยลดความเปราะบางต่อผล 
กระทบดังกล่าว อาทิ การจัดท�าผังชุมชนเพื่อลดความเสี่ยง
จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งต้อง
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน สามารถเชื่อม
โยงการจัดการทุกด้านไว้ด้วยกัน เช่น การป้องกันภัยพิบัต ิ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน 
การก�าหนดแนวทางการขยายตัวของชุมชน (มูลนิธิเพื่อการ
พฒันาที่ยั่งยนื, 2556) ดงันั้น การจดัท�าผงัชมุชนจงึเป็นเครื่อง
มือส�าคัญที่จะส่งเสริมการใช้สิทธิของชุมชน หรืออีกนัยหนึ่ง
เป็นการให้อ�านาจชมุชน (empowerment) ที่จะตดัสนิใจเลอืก
ทศิทางการพฒันาตนเองที่เป็นรูปธรรมแท้จรงิ

การพฒันาคนทีย่ัง่ยนืนั้นจะต้องค�านงึถงึการลดความเปราะบาง
และการสร้างภูมคิุ้มกนัไปพร้อมกนั (UNDP, 2014) ผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยหนึ่งที่
เพิ่มความเปราะบางของบุคคล ชุมชน และสั งคม  
ตลอดจนเป็นอปุสรรคขดัขวางการพฒันาคนในมติอิื่นๆ ดงันั้น  
การเสริมสร้างความสามารถหรืออีกนัยหนึ่งการพัฒนาคน
ให้มีสมรรถนะพร้อมตั้งรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ จงึเป็นความจ�าเป็นที่ควรด�าเนนิการ
ควบคูไ่ปกบัการพฒันาคนในภาพรวม โดยแต่ละภาคส่วนต่าง
ยกระดับขีดความสามารถของตนให้พร้อมรับผลกระทบที่เกิด
ขึ้นได้อย่างทนัท่วงท ี
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เอกสารอ้างอิง

กล่อง 1 ความหมายของค�าศพัท์

ค�าศัพท์ ความหมาย

ความเสีย่ง	(Risk)	จากผลกระทบของการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

ความเป็นไปได้	(หรือความน่าจะเป็น)	ทีจ่ะเกดิเหตกุารณ์และระดบัความรนุแรงของผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ	

ความเปราะบางต่อผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ	(Climate	
Change	Vulnerability)	

แนวโน้มท่ีบคุคล	ชุมชน	หรอืระบบนเิวศจะเปิดรบัหรอืต้องเผชญิกบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ	อีกนยัหนึง่ความเปราะบางจงึหมายถงึการขาดความสามารถ	(lacking	of	capacity

ภมูคุ้ิมกนัต่อผลกระทบจาก 
การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ	(Climate		
Change	Resilience)	

ความสามารถของบคุคล	ชมุชน	และระบบนเิวศ	ทีจ่ะตอบสนองและฟ้ืนคนืสูส่ภาพเดมิได้อย่างมปีระสทิธผิล
ต่อเนือ่งเมือ่ได้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ		นอกจากนีย้งัรวมถงึการเรยีนรูแ้ละน�าบท
เรียนจากการฟ้ืนตวัในอดตีมาประยกุต์ใช้จดัการกบัผลกระทบต่างๆ	ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต	

ความสามารถ 
ในการต้ังรบั	(Coping	Capacity)	

ความสามารถของบคุคล	ชมุชน	องค์กรหรอืระบบ	ในการใช้ทกัษะและทรพัยากรทีม่อียู	่เพือ่รบัมอืกบัสภาพ
อันตราย	เหตฉุกุเฉนิ	หรอืภัยพบิตั	ิซึง่เป็นผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ		และมกัจะหมายถงึ
การด�าเนนิงานทีเ่กิดขึน้ภายหลงัภัยพบิตั	ิ(ex	post	action)	

ความสามารถ 
ในการปรับตัว	(Adaptive	Capacity)	

หมายถงึความสามารถของระบบในการปรบัตวัรบัมอืต่อความผนัผวนของสภาพภูมอิากาศ	(climate	variability)	
และสภาพอากาศทีรุ่นแรง	เพือ่บรรเทาความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้

การปรบัตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิ
อากาศ	(Climate		Change	Adaptation)	

การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม	วิถชีวิีตและสภาพแวดล้อม	เพือ่ให้สามารถด�ารงชวิีตอยูไ่ด้	ภายใต้ผลกระทบทีเ่กดิจาก
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	เช่น	การปรบัเปลีย่นรปูแบบการผลติ	การก�าหนดมาตรการป้องกนัภัยพบิตั	ิ
หรอืสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้า	รวมทัง้การเตรยีมพร้อมรบัมอืปัญหาความมัน่คงทางอาหาร	เป็นต้น	
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8 วิชาชีพเสรี ก้าวแห่งการเคลื่อนย้าย
แรงงานฝีมือของประชาคมอาเซียน

ศศิธร  พลัตถเดช * สุพัตรา ศรีภูมิเพชร**  

ตามแผนงานการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
เพื่อด�าเนนิการไปสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน ภายในปี 2558 
มีเป้าหมายหลักในการน�าอาเซียนไปสู่การเป็นตลาดและ
ฐานการผลติเดยีวกนั โดยให้มกีารเคลื่อนย้ายสนิค้า บรกิาร  
การลงทนุ และแรงงานฝีมอือย่างเสร ีรวมทั้งการเคลื่อนย้าย
เงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น ส�าหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ
เสรีอยู่ภายใต้การเจรจาเรื่องการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา 
โดยเป็นเรื่องของบุคลากรวิชาชีพที่ต้องมีการจัดท�าข้อตกลง
ร่วมกัน ซึ่งเป็นการยอมรับคุณสมบัติในการมีใบอนุญาต
ท�างานในกลุ่มประเทศสมาชกิของอาเซยีน 

ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติของนักวิชาชีพ
อาเซียน (ASEAN Mutual Recognit ion 
Arrangements: MRAs)

 ข้อตกลงยอมรับร่วมในเรื่องคุณสมบัติของนักวิชาชีพ
อาเซียน เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการแสวงหาจุดยอมรับร่วม
กันเรื่อง “คุณสมบัติ” ที่เป็นเงื่อนไขการได้รับอนุญาต
ประกอบวชิาชพีในประเทศหนึ่งๆ เช่น เรื่องการศกึษา และ
ประสบการณ์การท�างาน เป็นต้น เพื่ออ�านวยความสะดวก
ในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพหรือแรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มี
ความสามารถพิเศษของอาเซียน เข้าไปท�างานในประเทศ
สมาชิกอาเซียนอื่นๆ โดยลดขั้นตอนในการตรวจสอบ/
รบัรองวฒุกิารศกึษาหรอืความรู้ทางวชิาชพี ทั้งนี้ ผู้ประกอบ
วิชาชีพยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อก�าหนดภายใน
ของประเทศที่เข้าไปท�างาน ซึ่งนักวิชาชีพต่างชาติที่ขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอื่นต้องผ่านการ
ประเมินและอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานก�ากับดูแล

วิชาชีพในประเทศที่รับท�างาน โดยปัจจุบันประเทศสมาชิก
อาเซียนได้จัดท�าข้อตกลงยอมรับร่วม ในสาขาบริการ
วชิาชพี 8 สาขา คอื แพทย์ ทนัตแพทย์ พยาบาล วศิวกรรม 
สถาปัตยกรรม การส�ารวจ นกับญัช ีและการท่องเที่ยว 

กลไกการก�ากับดูแล

ในระดบัอาเซยีน มคีณะกรรมการประสานงานวชิาชพี
สาขาต่างๆ หรอื ASEAN Joint Coordinating Committee ประกอบ
ด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานก�ากับดูแลวิชาชีพของประเทศ
สมาชกิอาเซยีนแต่ละประเทศ มหีน้าที่หลกั คอื อ�านวยความ
สะดวกในการด�าเนนิการตามข้อตกลงฯ โดยการส่งเสรมิความ
เข้าใจเกี่ยวกบักฎระเบยีบภายในของประเทศสมาชกิอาเซยีน 
และการพัฒนากลยุทธ์ส�าหรับการด�าเนินการตามข้อตกลงฯ  
เป็นต้น

ในระดบัประเทศ คอืหน่วยงานก�ากบัดูแลวชิาชพีหรอื
องค์กรในระดบัประเทศของประเทศสมาชกิ ได้แก่สภาวชิาชพี 
หรอืกระทรวง/องค์กรที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชกิ ส�าหรบั
ประเทศไทยมสีภาวชิาชพีและคณะกรรมการฯ ทั้ง 8 สาขา
วิชาชีพ ได้แก่ แพทย์สภา สภาพยาบาล ทันตแพทย์สภา  
สภาวิศวกร สภาวิชาชีพบัญชี สภาสถาปนิก และคณะ
กรรมการวชิาชพีการท่องเที่ยวแห่งชาต ิ หน่วยงานก�ากบัดแูล
วิชาชีพมีหน้าที่ที่ส�าคัญคือ ขึ้นทะเบียน และ/หรือออกใบ
อนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพต่างชาติในการเข้ามาประกอบ
วชิาชพีในประเทศผู้รบั 

	*	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ		**นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ส�านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ข้อมูล
ชวนรู้

กรกฎาคม-กันยายน 2557

วา
รส

าร
เศ
รษ
ฐก
ิจแ
ละ
สัง
คม

44



8 สาขาวชิาชพีเสรี

 1. ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพแพทย์ของ

อาเซยีน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement 

on Medical Practitioners) โดยเปิดให้แพทย์ที่มคีณุสมบตัิ
ตามที่ก�าหนดสามารถจดทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีในประเทศกลุม่อาเซยีนได้ โดยต้องปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบภายในของประเทศนั้นๆ ซึ่งแพทย์ต่างชาตทิี่ขอรบั
ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีในประเทศอื่นต้องผ่านการประเมนิ
และอยู่ภายใต้การดแูลของหน่วยงานก�ากบัดแูลวชิาชพีแพทย์
ในประเทศที่รบัท�างาน เช่น ในกรณขีองไทย แพทย์ต่างชาติ
ต้องผ่านการสอบเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การ
ก�ากับดูแลของแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 
ตวัอย่างคณุสมบตัวิชิาชพีแพทย์ เช่น ส�าเรจ็การศกึษาวชิาชพี
แพทย์ที่ได้รบัการยอมรบัของประเทศแหล่งก�าเนดิและประเทศ
ผูร้บั มปีระสบการณ์ภาคปฏบิตัใินการรกัษาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
เป็นต้น

 2. ข้อตกลงยอมรบัร่วมสาขาวชิาชพีทนัตแพทย์ของ

อาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement 

on Dental Practitioners) ทันตแพทย์ต่างชาติที่ขอรับ 

ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีในประเทศอื่นต้องผ่านการประเมนิ
และอยูภ่ายใต้การดแูลของหน่วยงานก�ากบัดแูลในประเทศที่
รบัให้ท�างาน ในกรณขีองประเทศไทย คอื ทนัตแพทยสภาและ
กระทรวงสาธารณสุข ตัวอย่างคุณสมบัติวิชาชีพทันตแพทย์ 

เช่น ส�าเร็จการศึกษาวิชาชีพทันตแพทย์ที่ได้รับการยอมรับ
ของประเทศแหล่งก�าเนิดและประเทศผู้รับ มีประสบการณ์
ภาคปฏบิตัใินการรกัษาไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นต้น

 3. ข ้อตกลงยอม รับร ่ วมสาขาวิ ชาชีพการ

พยาบาลของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition 

Arrangement on Nursing Services) มหีลกัการคอื เปิด
ให้พยาบาลที่มคีณุสมบตัติาม
ที่ก�าหนดสามารถจดทะเบยีน
หรอืขอรบัใบอนญุาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลใน
ประเทศอาเซยีนอื่นได้โดยต้อง
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบภายใน
ของประเทศนั้นๆ ด้วย โดย
พยาบาลต่างชาตทิี่ขอรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีในประเทศ
อื่นต้องผ่านการประเมนิและอยูภ่ายใต้การดแูลของหน่วยงาน
ก�ากบัดูแลในประเทศที่รบัให้ท�างาน ในกรณขีองประเทศไทย
คอืสภาการพยาบาล ตวัอย่างคณุสมบตัพิยาบาลวชิาชพี เช่น 
ส�าเรจ็การศกึษาวชิาพยาบาล จดทะเบยีนหรอืได้รบัใบอนญุาต
จากประเทศแหล่งก�าเนดิ มปีระสบการณ์ภาคปฏบิตัวิชิาชพี
พยาบาลไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นต้น
 4. ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวศิวกรรมของอาเซยีน 

(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on 

Engineering Services) มีหลักการคือเปิดให้วิศวกรที่
มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดสามารถจดทะเบียนเป็นวิศวกร

ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียน 8 สาขา

สาขาวิชาชพี การลงนาม
หน่วยงานก�ากับดูแลวชิาชพี

ของประเทศไทย 

•สาขาวิศวกรรม
•สาขาพยาบาล
•สาขาสถาปัตยกรรม
•สาขาการส�ารวจ
•สาขาแพทย์
•สาขาทันตแพทย์
•สาขานักบัญชี
•สาขาท่องเท่ียว

• พ.ศ.	2548
• พ.ศ.	2549
• พ.ศ.	2550
• พ.ศ.	2550
• พ.ศ.	2552
• พ.ศ.	2552
• พ.ศ.	2552
• พ.ศ.	2552	(ไทย
ลงนาม	2555)

• สภาวิศวกร
• สภาการพยาบาล
• สภาสถาปนิก
• สภาวิศวกร
• แพทยสภา	และกระทรวงสาธารณสุข
• ทันตแพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุข
• สภาวิชาชีพบัญชี
•  คณะกรรมการวิชาชีพการท่องเท่ียวแห่งชาติ			/	

คณะกรรมการรับรองคณุวุฒิวิชาชีพท่องเท่ียว

แห่งชาติ
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วชิาชพีอาเซยีนซึ่งจะช่วยอ�านวย
ความสะดวกในการขอใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมใน
ประเทศอาเซียนอื่นได้โดยต้อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใน
ของประเทศนั้นๆ ซึ่งบางประเทศ
รวมทั้งไทยก�าหนดให้วศิวกรอาเซยีนต้องปฏบิตังิานร่วมกบั
วศิวกรที่มใีบอนญุาตของประเทศนั้นๆ โดยวศิวกรที่ต้องการ
จดทะเบยีนดงักล่าวต้องผ่านการประเมนิจากคณะกรรมการ
ก�ากบัดแูลในแต่ละประเทศ ซึ่งในส่วนของประเทศไทยจะ
ด�าเนนิการโดยสภาวศิวกร ตวัอย่างคณุสมบตัวิศิวกรวชิาชพี 
เช่น ส�าเรจ็การศกึษาหลกัสูตรวศิวกรรมที่ได้รบัการยอมรบั
และรบัรอง มปีระสบการณ์ภาคปฏบิตัอิย่างน้อย 7 ปี เป็นต้น
 5. ข้อตกลงยอมรบัร่วมสาขาสถาปัตยกรรมของ

อาเซยีน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement 

on Architectural Services) มีหลักการคือเปิดให้
สถาปนิกที่มีคุณสมบัติตามที่
ก�าหนดสามารถจดทะเบียน
เป็นสถาปนิกอาเซียน ซึ่งบาง
ประเทศ รวมทั้งไทยก�าหนดให้
สถาปนิกอาเซียนต้องปฏิบัติ
งานร ่ วมกับสถาปนิกมี ใบ
อนญุาตของประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ 
สถาปนกิที่ต้องการจดทะเบยีน

ดงักล่าวต้องผ่านการประเมนิจากคณะกรรมการก�ากบัดแูล
ในแต่ละประเทศ ซึ่งในส่วนของประเทศไทยจะด�าเนนิการโดย 
สภาสถาปนิก ตัวอย่างคุณสมบัติสถาปนิกวิชาชีพ เช่น 
ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับ
การยอมรบัโดยองค์กรด้านการรบัรองสถาปัตยกรรมวชิาชพี  
มปีระสบการณ์ภาคปฏบิตัไิม่น้อยกว่า 10 ปี เป็นต้น
 6.  ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้านการ

ส�ารวจของอาเซียน (ASEAN Framework Arrangement 

for the Mutual Recognition of Surveying Qualifications) 
มหีลกัการคอืก�าหนดแนวทางเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจา 
MRA ด้านการส�ารวจในอนาคตของอาเซยีนไม่ว่าจะเป็นการ
เจรจาสองฝ่ายหรอืหลายฝ่าย โดยวางหลกัเกณฑ์พื้นฐาน

ส�าหรบัการยอมรบั ทั้งนี้ MRA ที่จะจดัท�าขึ้นในอนาคตจะต้อง
ไม่ลดทอนสทิธอิ�านาจหน้าที่ของสมาชกิอาเซยีนแต่ละประเทศใน
การก�ากบัดูแลและออกกฎระเบยีบหรอืกฎหมายภายใน แต่ต้อง
ไม่สร้างอปุสรรคที่เกนิจ�าเป็น โดยการออกใบอนญุาตและการ
ขึ้นทะเบยีนของนกัส�ารวจอาเซยีนจะต้องปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
ภายในของแต่ละประเทศด้วย ในส่วนของประเทศไทยองค์กรที่มี
อ�านาจหน้าที่รบัผดิชอบก�ากบัดูแลการประกอบการบรกิารด้าน
ส�ารวจและขึ้นทะเบยีน/ออกใบอนญุาตนกัส�ารวจคอืสภาวศิวกร
 7.  ข้อตกลงยอมรับร่วมวชิาชพีบัญชขีองอาเซยีน 

(ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework 

on Accountancy Services) มหีลกัการคอืก�าหนดแนวทาง
เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจา MRA ด้านบญัชใีนอนาคตของ
อาเซยีนไม่ว่าจะเป็นการเจรจาสองฝ่ายหรอืหลายฝ่าย โดยวาง
หลกัเกณฑ์พื้นฐานส�าหรบัการยอมรบั การออกใบอนญุาตและ
การขึ้นทะเบยีนของวชิาชพีบญัชอีาเซยีนจะต้องปฏบิตัติามกฎ
ระเบยีบภายในของแต่ละประเทศด้วย กรณขีองประเทศไทยคอื
สภาวชิาชพีบญัช ีตวัอย่างคณุสมบตันิกับญัชวีชิาชพี เช่น เป็น
คนที่มสีญัชาตขิองประเทศสมาชกิอาเซยีนที่ได้รบัการประเมนิ
โดยคณะกรรมการก�ากบัดแูลการประกอบวชิาชพีบญัช ี และ/
หรอืสภาวชิาชพีบญัช ีเป็นต้น
 8.  ข้อตกลงยอมรบัร่วมในคณุสมบตัขิองบคุลากร

วิชาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียน (ASEAN Mutual 

Recognition Arrangement on Tourism Professionals) 

อาเซยีนจะจดัท�า “มาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบคุลากร
วชิาชพีท่องเที่ยวแห่งอาเซยีน”(ASEAN Common Competency 
Standards for Tourism Professionals: ACCSTP) ให้แล้วเสรจ็
ภายในปี 2558 และสามารถน�าไปใช้ได้ในประเทศสมาชิก
อาเซยีนทั้ง 10 ประเทศ โดย ACCSTP จะระบถุงึสมรรถนะพื้น
ฐานขั้นต�่าของบคุลากรวชิาชพีท่องเที่ยวในสายงานสาขาต่างๆ 
โดยบคุลากรที่ได้รบัประกาศนยีบตัรสมรรถนะวชิาชพีบรกิาร 
ท่องเที่ยวในสาขาที่ระบใุน ACCSTP จากหน่วยงานที่รบัผดิชอบ
ของประเทศใดประเทศหนึ่ง จะสามารถท�างานในประเทศสมาชกิ
อาเซยีนอื่นๆ ได้ โดยสทิธกิารท�างานจะยงัอยูภ่ายใต้กฎหมาย
และข้อบงัคบัของประเทศที่บคุคลผู้นั้นถกูจ้างงาน ซึ่งการจดัท�า 
ASSSTP จะครอบคลมุต�าแหน่งงาน 32 ต�าแหน่ง ใน 2 สาขาคอื 
สาขาโรงแรมและที่พกั และสาขาการเดนิทาง
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กรณตีวัอย่าง นาย ก เป็นวศิวกรไทย จบปรญิญาตรด้ีาน
วศิวกรรมศาสตร์ ท�างานเป็นวศิวกรมา 7 ปี ได้รบัใบประกอบ
วชิาชพีวศิวกรรมในประเทศไทยแล้ว ตาม MRA อาเซยีนเกี่ยวกบั 
วิชาชีพวิศวกร นาย ก สามารถไปขอขึ้นทะเบียนต่อ 
คณะกรรมการประสานงานด้านวศิวกรวชิาชพีอาเซยีนเพื่อเป็น
วศิวกรวชิาชพีอาเซยีนได้ เพื่อจะได้ไปสมคัรกบัสภาวศิวกรของ
ประเทศอาเซียนอื่น เพื่อเข้าท�างานเป็นวิศวกรต่างด้าว แต่  
นาย ก กย็งัต้องปฏบิตัติามกฎระเบยีบภายในของประเทศนั้น 
เช่น หากสิงคโปร์ก�าหนดว่าต้องมีใบอนุญาตวิชาชีพวิศวกร 
นาย ก กต้็องสอบใบอนญุาตของประเทศสงิคโปร์ให้ได้ก่อน 
จงึจะท�างานในสงิคโปร์ได้ 

โอกาสและผลกระทบต่อไทยจากการเคล่ือนย้าย
แรงงานฝีมอืเสรีในประชาคมอาเซยีน

 การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมอืเสรขีองอาเซยีนจะส่งผลให้
ผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกมี

ตลาดงานที่กว้างมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสและข้อได้เปรียบของไทย 
เนื่องจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยมี
ศักยภาพสูงในด ้านการผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพ  
โดยเฉพาะสาขาวชิาชพีแพทย์ ทนัตแพทย์ และพยาบาล ที่มข้ีอ 
ได้เปรียบด้านคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับแนวหน้าของ
อาเซียน นอกจากนี้กฎหมายภายในประเทศยังก�าหนดให้
ต้องมีการสอบขอใบอนุญาตเป็นภาษาไทย แต่ผลกระทบ
ในด้านลบ คือ อาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ฝีมอืในสาขาวชิาชพีที่มคีวามส�าคญั เช่น แพทย์ ทนัตแพทย์ 
และพยาบาล เป็นต้น ในขณะเดียวกัน ก็ต้องระวังดูแลใน

เรื่องมาตรฐานของคนจากประเทศต่างๆ ในอาเซียนที่เข้า
มาประกอบอาชีพ รวมทั้งการเข้ามาทดแทนของแรงงานที่ม ี

ค่าตอบแทนต�่ากว่าไทย อย่างไรกต็าม ในเบื้องต้นผลกระทบ
ที่จะเกดิขึ้นจากการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมอืต่อประเทศไทยคง
มไีม่มากนกั เนื่องจากข้อตกลงดงักล่าวเป็นเพยีงความตกลง
ในภาพกว้างของการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศใน
กลุม่อาเซยีน และวชิาชพีที่มกีารอนญุาตให้เคลื่อนย้ายนั้น มี
ข้อก�าหนด กฎระเบยีบ และข้อจ�ากดัในการท�างานที่แตกต่าง
กนัในแต่ละประเทศ

การเตรียมความพร้อมบคุลากรวชิาชพีของไทยใน
การเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน

 ประเทศไทยควรมกีารเตรยีมความพร้อมของบคุลากรใน
สาขาวชิาชพีที่จะมกีารเคลื่อนย้ายอย่างเสรเีมื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซยีน ดงันี้

 พัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถในการ

ท�างานของบุคลากรวิชาชีพ ซึ่งนอกจากจะต้องมี
คณุสมบตัคิรบถ้วนตาม MRAs ที่ก�าหนดแล้ว นกัวชิาชพี
ของไทยควรมีทักษะที่จ�าเป็นในการออกไปท�างานนอก
ประเทศ เช่น ทักษะทางด้านภาษา และเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งเรยีนรูว้ฒันธรรมของประเทศสมาชกิ
อาเซียน เพื่อให้สามารถปรับตัวและท�างานร่วมกับ 
ชาวต่างชาตไิด้อย่างมปีระสทิธภิาพ

 หน่วยงานก�ากับดูแลวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพของ

ไทยควรรักษามาตรฐานและยกระดับของบคุลากร

วิชาชีพทั้ง 8 สาขาให้สูงขึ้นโดยควรด�าเนนิการตรวจ

32 ต�าแหน่งงาน วิชาชีพท่องเท่ียว

1. สาขาโรงแรมและทีพ่ัก

แผนกต้อนรับ แผนกแม่บ้าน แผนกอาหาร
แผนกอาหารและ

เคร่ืองดื่ม

- ผู้จัดการฝายต้อนรับ
- ผู้ควบคุมดูแลฝายต้อนรับ
- พนักงานต้อนรับ
- พนักงานรับโทรศัพท์
- พนักงานยกกระเปา

- ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน
- ผู้จัดการฝายซักรีด
- ผู้ควบคุมดูแลห้องพัก
- พนักงานซักรีด
- พนักงานดูแลห้องพัก
- พนักงานท�าความสะอาด

- หัวหน้าพ่อครัว
- พ่อครัวแต่ละงาน
- ผู้ช่วยพ่อครัวฝายอาหาร
- พ่อครัวงานขนมหวาน
- ผู้ช่วยพ่อครัวขนมหวาน
- งานขนมปัง
- งานเนื้อ	

- ผู้อ�านวยการแผนกอาหาร
และเครื่องดื่ม
- ผู้จัดการอาหารและ
เครื่องดื่ม
- หัวหน้าพนักงานบริการ
- พนักงานผสมเครื่องดื่ม
- พนักงานบริกร

2. สาขาการเดนิทาง

ตัวแทนท่องเท่ียว บริษัททัวร์

- ผู้จัดการทั่วไป
- ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
- หัวหน้าผู้แนะน�าการเดินทาง
- ผู้แนะน�าการเดินทาง

- ผู้จัดการธุรกิจ
- ผู้จัดการฝายขายและการตลาด
- ผู้จัดการฝายบัญชี
- ผู้จัดการฝายตั๋วจัดการฝายท่องเที่ยว
- ผู้จัดการฝายการท่องเที่ยว
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เอกสารอ้างอิง

สอบสถาบนัการศกึษาที่ผลติบคุลากรวชิาชพีอย่างเข้มงวดและรดักมุเพื่อป้องกนัไม่ให้เกดิการอ่อนด้อยในเรื่องมาตรฐาน 
เนื่องจากสถาบนัการศกึษาบางแห่งอาจใช้โอกาสนี้เพิ่มรายได้โดยการเร่งผลติบคุลากรในวชิาชพีเหล่านี้จ�านวนมากเพื่อ
ตอบสนองต่อตลาดที่ใหญ่ขึ้น 

 การปรบัปรงุสวสัดกิารและอตัราค่าตอบแทน โดยปรบัปรงุกฎหมายสวสัดกิารแรงงานไม่ให้มคีวามแตกต่างกนัมาก
ระหว่างผู้ใช้แรงงานภายในประเทศกับผู้ใช้แรงงานในต่างประเทศซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันภาวะ “สมองไหล” ของ
แรงงานฝีมอื ผู้บรหิาร นกัวชิาการหรอืผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ยงัจะท�าให้แรงงานมฝีีมอืจากต่างประเทศเข้ามาท�างาน
ในประเทศไทยมากขึ้น และก่อให้เกดิการลงทนุตามมา 

 เร่งรัดการจัดท�ามาตรฐานฝีมือแรงงานกลางของอาเซียนซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือใน  
8 สาขาวิชาชีพในอนาคต เนื่องจากช่วยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนให้สามารถเทียบมาตรฐานฝีมือแรงงานในแต่ละ
สาขาวชิาชพีระหว่างกนัได้

บทสรุป

การเคลื่อนย้ายบคุลากรวชิาชพีเสรอีาเซยีนทั้ง 8 สาขา เปรยีบเสมอืนเหรยีญสองด้าน ซึ่งมทีั้งผลบวกและลบ อยู่ที่
มมุมองของแต่ละคนที่จะเลอืกรกุไปข้างหน้าหรอืตั้งรบัในประเทศ ดงันั้น ประเทศไทยจงึต้องเร่งพฒันาคณุภาพมาตรฐาน
แรงงานฝีมือของไทยให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยสู่ตลาดอาเซียน ในขณะเดียวกัน ต้อง 
เตรยีมความพร้อมในการรบัมอืกบัแรงงานอาเซยีนที่จะเข้ามาในประเทศ เพื่อให้เกดิการเรยีนรูแ้ละถ่ายทอดทกัษะฝีมอืซึ่งกนั
และกนั อนัจะน�าไปสู่การพฒันาร่วมกนั ตามเจตนารมณ์ของการเชื่อมโยงระหว่างกนัของภูมภิาคอาเซยีน  

 

กาญจนา พูลแก้ว. การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในอาเซียน (ออนไลน์) เข้าถงึได้จาก www.labour.go.th สบืค้นเมื่อ 
10 สงิหาคม 2557

กระทรวงแรงงาน. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียน (Preparation for Flow of Labor in the ASEAN Community) (ออนไลน์) เข้าถงึได้จาก 
www.mol.go.th สบืค้นเมื่อ 8สงิหาคม 2557

นโิลบล ปางลลิาศ. เคลือ่นย้ายแรงงานวิชาชีพเข้าสู่ตลาดอาเซยีนอย่างเสร ี: โอกาสและผลกระทบต่อไทย (ออนไลน์) 
เข้าถงึได้จาก www.itd.or.th สบืค้นเมื่อ 10 สงิหาคม 2557

สงิหเดช ชูอ�านาจ. ผลกระทบต่อแรงงานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2015 (ออนไลน์) เข้าถงึได้จาก www.
mol.go.th สบืค้นเมื่อ 8 สงิหาคม 2557

ดร.ดนพุล อรยิสจัจากร. การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพและผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาค กรงุเทพธรุกจิออนไลน์ 23 
มกราคม 2557

ศนูย์บรหิารจดัการความรูเ้พื่อรองรบัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน. ข้อตกลงอาเซยีนด้านบคุลากรวชิาชพีท่องเทีย่ว 

(ออนไลน์) เข้าถงึได้จาก www.tourismkm-asean.org สบืค้นเมื่อ 10 สงิหาคม 2557
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ปกหน้าใน 

ตารางแสดงความสามารถในการแข่งขนัของไทยในด้านก าลังคนปี ค.ศ. 2010-2014 

 
ที่มา: IMD World Competitiveness Yearbook 2010-2014 

2011 2012 2013 2014
Employment
Unemployment rate 2 2 2 2 2
Long-term unemployment 6 3 2 4 4
Youth unemployment 2

Productivity & Efficiency

Labor productivity (PPP) 54 55 56 57 57
Workforce productivity 10 32 38

Labour Market

Working hours 9 10 10 2 2
Labor relations 22 21 16 19 27
Worker motivation 18 16 16 19 27
Apprenticeship 12 27
Employee training 15 20 24 14 20
Availability of Skills
Labor force 11 11 11 11 11
Labor force (%) 6 6 7 5 5
Labor force growth 14 34 35 23 46
Part-time employment (%) 24 27 28 31 29
Female labor force (%) 24 24 23 24 31
Foreign labor force (%) 38 37 35 35 34
Skilled labor 30 27 27 27 40
Finance skills 36 33 38 32 36
Attracting and retaining talents 15 19 20 14 20
Brain drain 26 19 19 11 26

Technological Infrastructure

Information technology skills 52 53 57 50 50
Qualified engineers 39 37 37 37 43
Scientific Infrastructure
Knowledge transfer 31 39 32 33 37

Education

Total public expenditure on 
education per pupil

51 51 52 53 42

Pupil-teacher ratio (primary 
education)

39 31 34 35 34

Pupil-teacher ratio (secondary 
education)

53 54 54 54 54

Secondary school enrollment (%) 47 52 51 52 55
Higher education achievement (%) 45 46 46 48 50
Educational system 32 38 38 43 49
Science in schools 35 40 34 45 44
Illiteracy (%) 44 44 46 47 50
Language skills 41 43 50 50 51

Ranking

Economic 
Performance 

Business 
Efficiency

Infrastructure

Criteria
2010

ปกหลังใน 

ตารางแสดงความสามารถในการแข่งขนัของไทยเปรียบเทยีบกับกลุ่มประเทศที่ส าคัญในอาเซียน 

 
 

ที่มา: IMD World Competitiveness Yearbook 2010-2014 

 

Thailand
Employment
Unemployment rate 4 33 3 27 2
Long-term unemployment 5 2 9 4
Youth unemployment 11 28 7 36 2
Productivity & Efficiency
Labor productivity (PPP) 47 59 18 58 57
Workforce productivity 9 25 10 36 38
Labour Market
Working hours 18 6 15 11 2
Labor relations 8 28 6 37 27
Worker motivation 3 23 14 21 27
Apprenticeship 4 29 15 7 27
Employee training 4 31 17 36 20
Availability of Skills
Labor force 26 10 44 4 11
Labor force (%) 47 54 4 42 5
Labor force growth 11 29 10 43 46
Part-time employment (%) 45 2 36 3 29
Female labor force (%) 53 49 34 52 31
Foreign labor force (%) 11 42 4 41 34
Skilled labor 6 5 36 14 40
Finance skills 15 28 18 34 36
Attracting and retaining talents 13 35 14 35 20
Brain drain 10 44 19 25 26
Technological Infrastructure
Information technology skills 21 23 14 32 50
Qualified engineers 11 23 17 16 43
Scientific Infrastructure
Knowledge transfer 6 33 4 20 37
Education

Total public expenditure on 
education per pupil

14 57 56 51 42

Pupil-teacher ratio (primary 
education)

16 59 47 33 34
Pupil-teacher ratio (secondary 
education)

35 60 42 41 54

Secondary school enrollment (%) 33 59 6 54 55
Higher education achievement (%) 32 39 1 54 50
Educational system 11 31 3 20 49
Science in schools 5 32 1 15 44
Illiteracy (%) 53 46 42 55 50
Language skills 15 18 9 23 51
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