สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Office of the National Economic and Social Development Council

คนไทยแห่ง

วารสาร

เศรษฐกิจและสังคม
ปีที่ 56 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

ISSN 0125-0892 NESDC

ถาม-ตอบ

สภาพัฒน์
โฉมใหม่

Q รู้จักชื่อใหม่สภาพัฒน์กันหรือยัง
A สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เปลี่ยนชื่อเป็น “สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”
ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พ.ศ. 2561 พ.ร.บ. ฉบับใหม่ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
29 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

Q แล้วชื่อย่อสภาพัฒน์เปลี่ยนไหม
A ยังคงใช้ “สศช.” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “สภาพัฒน์” แต่ชื่อย่อ

ภาษาอังกฤษเปลี่ยนตัวท้ายจาก “NESDB” เป็น “NESDC”
ตามชื่อสภา (Council) ที่เปลี่ยนจากคณะกรรมการ (Board)

Q ภารกิจสำ�คัญของสภาพัฒน์คืออะไร
A มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การจั ด ทำ � และขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ

แผนการปฏิ รู ป ประเทศ และแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�แก่รัฐบาล พิจารณาความเหมาะสม
ของแผนงานและโครงการลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ประสานเพื่ อ การแปลงแผนพัฒ นาฯ ไปสู่การปฏิบัติ รวมถึง
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

Q สถาบันวิจัยของสภาพัฒน์มีหน้าที่อะไร
A สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (Institute

of Public Policy and Development) หรือเรียกสั้น ๆ
ว่า “สถาบันวิจัย” ตั้งขึ้นภายใต้มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร
เป็นกลไกสำ�คัญในการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบตั งิ าน
ของ สศช. สถาบั น วิ จั ย มี พั น ธกิ จ หลั ก 3 ส่ ว น คื อ
(1) Intelligence การพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกสำ�หรับ
การวิเคราะห์วิจัย (2) Strategic Foresight / trend &
Future Analysis การวิ เ คราะห์ ค าดการณ์ แ นวโน้ ม
บริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคตระยะยาวที่กระทบต่อ
การพั ฒ นาประเทศ และ (3) Policy Design and
Development การออกแบบและเสนอแนะนโยบาย
สาธารณะที่สำ�คัญของประเทศ
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บทบรรณาธิการ
“การพัฒนาคน” ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ นับเป็นเรื่องที่
ท้าทายยิง่ ต่อการพัฒนาประเทศในยุคทีเ่ ทคโนโลยีได้รบั การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
และมีอิทธิพลอย่างสูงต่อความคิดพื้นฐานของคนรุ่นใหม่
แม้ว่าการพัฒนาคนในโลกยุคใหม่ยังต้องพึ่งพาประสบการณ์เก่า ๆ ทั้งในด้าน
ศักยภาพพื้นฐานของความเป็นมนุษย์และความสัมพันธ์ทางสังคม แต่จ�ำเป็นต้องมี
การคิดใหม่ท�ำใหม่ให้มีความเชื่อมโยงกับโลกแห่งอนาคตและความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะการเปลีย่ นวิธคี ดิ แบบใหม่ให้ออกจากแนวปฏิบตั ิ ประสบการณ์
และภาพเดิม ๆ ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยากและท้าทายท่ามกลางกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
นอกจากนี้ บริบทของโลกแห่งอนาคตยังมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคน
คือ สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อวิธีคิด (Mindset) และการท�ำงาน ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
การหล่อหลอมและการพัฒนาศักยภาพแห่งตัวตน เนื่องจากศักยภาพแห่งอนาคต
เป็นเรือ่ งของทัศนคติและวิสยั ทัศน์ทเี่ ชือ่ มโยงความสามารถของคนเข้ากับศักยภาพ
ของเทคโนโลยี ดังนั้น ความท้าทายที่คนไทยและองค์กรในปัจจุบันก�ำลังเผชิญอยู่
คือ ความคิด ความคาดหวังทีเ่ คลือ่ นไหวอยูใ่ นศตวรรษที่ 21 ขณะทีร่ ะบบระเบียบ
กฎกติกาต่าง ๆ ยังยึดโยงอยูก่ บั สภาพของการท�ำงานในศตวรรษที่ 19 - 20 จึงเป็น
ความท้าทายในการก้าวไปข้างหน้าในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่นี้ เพื่อ
ให้การสร้างคนไทยแห่งอนาคตสามารถตอบโจทย์ความต้องการในโลกยุคใหม่ได้
ปัจจัยที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเปลี่ยนแปลงในเรื่องความคิดของคน
บนฐานการท�ำงานและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ยุคใหม่ทมี่ เี ทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลือ่ น
จึงจ�ำเป็นต้องเปิดกว้างการรับรู้ โดย “การเชือ่ มโยงสังคมแบบไร้ขดี จ�ำกัด” ผ่านศักยภาพ
ของเทคโนโลยีทชี่ ว่ ยให้คนก้าวข้ามขีดจ�ำกัดทางกายภาพ ประสบการณ์ใหม่นจี้ ะสร้าง
การเปลี่ยนผ่านให้คนไทยปรับฐานความคิด ความสัมพันธ์กับสังคมเข้าสู่ความ
เชือ่ มโยงใหม่ทเี่ ปลีย่ นจากโลกกายภาพสูโ่ ลกเสมือนจริงในสังคมดิจทิ ลั และการร่วม
เป็นพลเมืองดิจทิ ลั ในบทบาททัง้ การเป็นผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภค ผูใ้ ห้บริการ ผูใ้ ห้การศึกษา และ
ผูร้ บั การศึกษา เพือ่ ก้าวไปสู่ “สังคมความรู”้ (Knowledge Society) ร่วมกัน สามารถ
ปรับตัวให้ทนั กับโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ไม่ตกอยูใ่ นกับดักผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่มคี วามรูเ้ ท่าทัน
และหลุดจาก “สังคมแห่งความเชื่อและความเห็น” ไปสู่ “สังคมแห่งการเรียนรู้”
ที่เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในโลกยุคใหม่
วารสารเศรษฐกิจและสังคม “คนไทยแห่งอนาคต” ฉบับนี้ จึงมุง่ น�ำเสนอประเด็น
การพัฒนาคนไทยในบริบทของโลกยุคใหม่ และแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเนือ้ หา
ภายในเล่มเริ่มด้วยบทสัมภาษณ์พิเศษ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเตรียมพร้อม “คนไทย” ส�ำหรับโลกยุคใหม่ และบทความ
ที่น่าสนใจ ได้แก่ คุณภาพคนไทย... จุดเปลี่ยนส�ำคัญในอนาคต Lifelong Learning
สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ต่อผู้สูงอายุสู่สังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ เด็กสมัยนี้... ท�ำความเข้าใจคนรุ่นใหม่กับสไตล์การท�ำงาน
ในอนาคต และกองทุนการออมแห่งชาติ... เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณ
คณะผูจ้ ดั ท�ำหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า สาระต่าง ๆ ในวารสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
แก่ผู้ที่สนใจและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนคนไทยซึ่ง
เป็นพลังร่วมที่สามารถมีส่วนช่วยสร้างการพัฒนาคนไทยแห่งอนาคต ไปสู่เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จะน�ำพาประเทศไปสู่ความยั่งยืน มีสังคมที่มั่นคง สงบสุข
เข้มแข็ง และเป็นธรรมได้ในที่สุด

กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

1

ทีป่ รึกษาและกองบรรณาธิการ
เลขาธิการฯ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
รองเลขาธิการฯ
นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ
ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
นายดนุชา พิชยนันท์
ดร.วิชญายุทธ บุญชิต
นายวิโรจน์ นรารักษ์
นายเอนก มีมงคล
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์
นางธิดา พัทธธรรม
นางชุลีพร บุณยมาลิก
นางสาววรวรรณ พลิคามิน
รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
นางสาวกัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง
นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ
นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ
นางสาวนุชจรี วงษ์สันต์
นางสาวนภัสชล ทองสมจิตร
บรรณาธิการ
นายวิโรจน์ นรารักษ์
รองบรรณาธิการ
นางสาวกัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง
กองบรรณาธิการ
นางจันทร์ทิพย์ ปาละนันทน์
นางสาวช่อผกา แก้วใหญ่
นางสาวพุทธิดา เชี่ยวชาญพานิชย์
นางสาวรวีวรรณ เลียดทอง
นายคมสัน วรวิวัฒน์
นางสาววันทนีย์ สุขรัตนี
นางสาวปราณี ขวัญเกิด
นางสาวเมฐติญา วงษ์ภักดี
นายธนเทพ ปลายแก่น
ฝ่ายจัดการ
นางสาวพัชนี นิยมจันทร์
ออกแบบและพิมพ์ที่
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจ�ำกัด (มหาชน)
ภาพประกอบ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สศช.
เว็บไซต์ Google

บทความ

สัมภาษณ์พิเศษ

คุณภาพคนไทย...
จุดเปลีย่ นส�ำคัญในอนาคต
Lifelong Learning
สูก่ ารขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ในโลกยุคใหม่...

การเตรียมพร้อม “คนไทย”
ส�ำหรับโลกยุคใหม่
ดร.วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

4

22
36

สารบัญ
การปรับเปลีย่ นมโนทัศน์

ต่อผูส้ งู อายุ

สูส่ งั คมสูงวัยอย่างมีคณ
ุ ภาพ

52

เด็กสมัยนี...
้

ท�ำความเข้าใจคนรุน่ ใหม่
กับสไตล์การท�ำงานในอนาคต

66

กองทุนการออมแห่งชาติ...
เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ หี ลังเกษียณ

84

สัมภาษณ์พิเศษ
ดร.วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

การเตรียมพร้อม

“คนไทย”

สำ�หรับโลกยุคใหม่
ดร.วิรไท สันติประภพ ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นนักเศรษฐศาสตร์
มหภาคและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การวางนโยบายเศรษฐกิจ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
และตลาดทุน โดยเริม่ ท�ำงานในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ทกี่ องทุนการเงินระหว่างประเทศ
ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ต่อมาในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย พ.ศ. 2540 ได้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็น
ผู้อ�ำนวยการร่วม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง นอกจากนี้ ยังเคย
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และผู้บริหาร
ระดับสูงของธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส�ำหรับด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ท่านเป็นกรรมการและเหรัญญิกของมูลนิธิปิดทอง
หลังพระสืบสานแนวพระราชด�ำริ กรรมการบริหารหอจดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปัญโญ
และกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
ปัจจุบนั ท่านด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
และตั้ ง แต่ ป ี 2560 ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น ประธานสภาที่ ป รึ ก ษาแห่ ง เอเชี ย (Asian
Consultative Council) และประธานกลุ่มธรรมาภิบาลของธนาคารกลาง (Central
Bank Governance Group) ของธนาคารเพื่อการช�ำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank of
International Settlement)
ทีมงานวารสารฯ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านถึงแนวทางการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพือ่ ให้เท่าทันการเปลีย่ นแปลงในโลกยุคใหม่ เพือ่ การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและสังคม
บนฐานของความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ ดังนี้

สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
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การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของไทย 2 ระดับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มองได้
ใน 2 ระดับ ระดับที่ 1 ระดับมหภาค
พิจารณาทิศทางโครงสร้างของสังคมไทย
ในอนาคตเพื่อวางแผนทรัพยากรมนุษย์
ในภาพใหญ่ ระดับที่ 2 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทยี่ ดึ คนไทยเป็นตัวตัง้ โดยการมอง
คนไทยแต่ละคนว่า ควรจะมีคุณสมบัติ
และคุณลักษณะอย่างไรในโลกยุคใหม่ ซึ่ง
หลายครัง้ เรามองเฉพาะในระดับมหภาคว่า
โครงสร้างประชากรและโครงสร้างแรงงาน
ควรเป็นอย่างไรเท่านั้น แต่การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์รวมจ�ำเป็นต้อง
ค�ำนึงถึงการพัฒนาทั้ง 2 ระดับควบคู่กัน
ในระดับมหภาค สศช. ได้ศึกษา
และพบปั ญ หาหลายเรื่ อ ง ซึ่ ง เป็ น
ความท้ า ทายทั้ ง ในเรื่ อ งโครงสร้ า งของ
ประชากรไทย การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ที่คนวัยท�ำงานมีปริมาณน้อยลง แรงงาน
มีทักษะไม่ตรงกับความต้องการ ขณะที่
บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงใน
หลากหลายมิตกิ ว่าเดิมมาก เห็นได้ชดั จาก
เทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและ
กระทบวิถีชีวิต รวมถึงรูปแบบการท�ำงาน
ของทุ ก คน การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า น

เทคโนโลยีในช่วง 5 ปีขา้ งหน้าจะเร็วกว่าในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมามาก ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อ
วิธกี ารท�ำงานของแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ และส่งผลกระทบ
ต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในหลายมิติ เมื่อก่อนห่วงโซ่การผลิต (Value Chain)
ในประเทศไทยทีเ่ ราคุน้ ชิน ใช้กระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวตัง้ แต่วนั นี้
ไทยอยูใ่ น Value Chain ของภูมภิ าคและของโลก และในอนาคต Value Chain นัน้
จะไม่ใช่กระบวนการผลิตแต่เพียงอย่างเดียว
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เทคโนโลยีเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม...
คนไทยต้องเก่งขึ้น
ภาคบริการสมัยใหม่ (Modern Service) เข้ามามีบทบาทมากขึน้ ในแต่ละขัน้ ตอนการผลิต เช่น การออกแบบ การวิจยั และ
พัฒนา ตลอดจนการบริการหลังการขาย เมื่อก่อนเราซื้อรถ เราได้แต่ตัวรถมา แต่ตอนนี้จะได้รับบริการหลังการขายมา 3 - 5 ปีด้วย
บริการเหล่านี้เข้าไปอยู่ใน Value Chain ตลอดทั้งกระบวนการ แต่เดิมคนไทยเป็นก�ำลังแรงงานส�ำคัญที่อยู่ในกระบวนการผลิต
ในส่วนกระบวนการประกอบชิน้ ส่วน (Assembly) แต่วนั นีร้ ะบบอัตโนมัติ (Automation) และเทคโนโลยีได้เข้ามาแทนที่ แม้วา่ เรายัง
อยู่ใน Global Value Chain แต่ลักษณะของ Value Chain ก�ำลังเปลี่ยนแปลงไป ภาคบริการมีความส�ำคัญมากขึ้น ซึ่งจะ
เชื่อมโยงถึงโครงสร้างของแรงงานไทยที่จะต้องเปลี่ยน เรื่องนี้เป็นตัวอย่างแรก

ตัวอย่างทีส่ อง คือ สังคมผูส้ งู อายุ งานจาก สศช. หลายชิน้ แสดงให้เห็นว่าในอนาคตคนไทย 1 คน จะต้องเลีย้ งดูคนรอบข้าง
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวขึ้นและเด็กที่ก�ำลังจะเกิด ฉะนั้นภาระที่ตกอยู่กับคนในวัยท�ำงานจะสูงขึ้น จึงปฏิเสธ
ไม่ได้เลยว่าคนไทยจะต้องหารายได้มากขึ้น จึงจะสามารถดูแลผู้สูงอายุ และเด็กที่จะเกิดมาได้ หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้มีภาระทางตรง
ทีต่ อ้ งเลีย้ งดูผสู้ งู อายุในครอบครัว ก็จะมีภาระทางภาษีทจี่ ะต้องจ่ายในระบบการดูแลผูส้ งู อายุทเี่ พิม่ มากขึน้ ในโครงสร้างแบบนี้ จ�ำเป็น
อย่างยิง่ ทีค่ นไทยต้องเก่งขึน้ หรือมีผลิตภาพ (Productivity) ทีส่ งู ขึน้ คนไทยจึงจะมีรายได้เพิม่ ขึน้ เพียงพอส�ำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่ต้องดูแลทั้งตัวเอง ครอบครัว และสังคม ซึ่งเรื่องนี้จะมีนัยต่อโครงสร้างประชากรของประเทศไทย เป็นความท้าทายที่ส�ำคัญ

7

8

วารสารเศรษฐกิจและสังคม

ยกระดับศักยภาพแรงงาน
เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
ถ้ า มองว่ า อี ก 5 ปีข ้างหน้า โลกจะเปลี่ยนเร็ว กว่า
ใน 5 ปีทผี่ า่ นมามาก การ Transform เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างประชากรในอนาคตต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนมากกว่าจะ
ท�ำแบบค่อยเป็นค่อยไป ประเทศไทยมีแรงงานประมาณ 38 ล้านคน
1 ใน 3 เป็นแรงงานภาคเกษตรที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานสูงอายุ
ซึ่ ง ที่ ผ ่ า นมาผลผลิ ต ต่ อ ไร่ ใ นภาคเกษตรของไทยค่ อ นข้ า งต�่ ำ
เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศเพือ่ นบ้านทีพ่ ฒ
ั นาเรือ่ งนีอ้ ย่างรวดเร็ว
โจทย์ใหญ่ คือ ถ้าภาคการผลิตที่แรงงานส่วนใหญ่ไม่สามารถ
เพิ่มผลิตภาพได้ รายได้ของประชากรแต่ละคนจะเพิ่มขึ้นได้
อย่างไร
การแก้ปัญหาเรื่องคนในภาพใหญ่ต้องมองไปข้างหน้า
ในลักษณะที่เป็นองค์รวม แต่ขณะนี้เราติดกับดักการมองปัญหา
แบบเดิม ๆ เช่น มหาวิทยาลัยผลิตคนไม่ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานแต่บัณฑิตใหม่มีเพียงประมาณปีละ 3 แสนคน
ในขณะทีไ่ ทยมีแรงงานอยูก่ ว่า 38 ล้านคน ทีท่ กั ษะของเขาก�ำลังจะ
ล้าสมัยเพราะพัฒนาการของเทคโนโลยี เราต้องแก้ไขปัญหาเรือ่ งนี้
อย่างรวดเร็วและจริงจัง ไม่ใช่การด�ำเนินการตามแผนแบบเดิมที่
ค่อย ๆ ท�ำ แต่ตอ้ งคิดถึงกระบวนการทีจ่ ะ Transform เพือ่ ให้
คนไทยมีรายได้หรือผลิตภาพทีเ่ พิม่ ขึน้

ในอดีต Global Value Chain ใช้แรงงานอุตสาหกรรม
ทีม่ หี น้าทีห่ ลักในห่วงโซ่การผลิต (Manufacturing Value Chain)
แต่ปจั จุบนั ภาคบริการสมัยใหม่มบี ทบาทเพิม่ มากขึน้ ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มในทุกขั้นตอนการผลิตอุตสาหกรรม ในภาคบริการ
เองก็เกิด Service Value Chain ใหม่ ๆ ทั้งด้านการท่องเที่ยว
การศึกษา และการสาธารณสุข ถามว่าแรงงาน 38 ล้านคน
สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทักษะที่จ�ำเป็น
ที่จะตอบสนองความต้องการใหม่ได้หรือไม่ ตรงนี้เป็นโจทย์
ที่เราอาจไม่ค่อยได้ค�ำนึงถึง มุ่งสนใจแต่การผลิตบัณฑิตใหม่
ปีละ 3 แสนคน จึงติดกับดักตรงนั้น
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สร้างภูมิคุ้มกัน
ให้คนไทย... พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง
มองไปข้างหน้า นอกจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เราคาดเดาได้ เช่นเรื่อง
Automation และเทคโนโลยีที่จะเข้ามา
ทดแทนคนเพิ่มมากขึ้น ยังมีความเสี่ยง
ที่ เราคาดเดาไม่ ไ ด้ อี ก โดยเฉพาะเรื่ อ ง

โลกร้อน ซึง่ ก�ำลังรุนแรงขึน้ และส่งผลกระทบ
กับหลายภาคส่วน ในบริบทเช่นนี้ คนไทย
จ�ำเป็นต้องมีภมู คิ มุ้ กันมากขึน้ ทัง้ ภัยพิบตั ิ
น�้ำท่วม ไฟไหม้ ไฟป่า หรือหมอกควัน
ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น โยงมากระทบกั บ เรื่ อ ง
การท่ อ งเที่ ย วและเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ ท� ำ ให้
แหล่ ง รายได้ ข องไทยหายไป แรงงาน
ภาคเกษตรจะอ่อนไหวต่อภาวะโลกร้อน
มากที่สุด มีโอกาสสูงที่จะเกิดโรคพืชและ
โรคสัตว์ใหม่ ๆ ท�ำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง

หรือพืชเศรษฐกิจอาจจะหายไปเลยก็ได้
ค�ำถามส�ำคัญคือ แรงงานไทยมีภูมิคุ้มกัน
ทีจ่ ะช่วยให้เผชิญกับความเสีย่ งใหม่ ๆ ที่
จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งภูมิคุ้มกัน
มีหลากหลายมิติ ทั้งเรื่องความสามารถ
ในการปรับตัวให้เข้ากับอาชีพใหม่ ทักษะ
ใหม่ เมื่อเกิดภาวะโลกร้อน วิถีชีวิตเดิม
ของเกษตรกรจะได้ รั บ ผลกระทบจะ
สามารถปรับตัวได้หรือไม่
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เรื่ อ งภู มิ คุ ้ ม กั น นี้ เชื่ อ มโยงไปถึ ง ฐานะทาง
การเงิน การมีเงินออมที่เพียงพอจะรองรับความเสี่ยง
ใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ ปัจจุบันหนี้ครัวเรือนของไทย
เพิ่ ม ขึ้ น เร็ ว มาก ท� ำ ให้ ฐ านะการเงิ น ของครั ว เรื อ น
เปราะบางและอ่อนไหว เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
และมีผลกระทบกับวิถีชีวิตและอาชีพ ท�ำให้คนไทย
จ� ำ นวนไม่ น ้ อ ยติ ด ลงไปในกั บ ดั ก หนี้ และออกจาก
วงจรหนี้ไม่ได้ เรื่องนี้เป็นโจทย์ระดับมหภาคที่ต้อง
ช่วยกันคิด ว่าจะสร้างภูมิคุ้มกัน และสร้าง Safety
Net ให้กับคนไทยในอนาคตอย่างไร ซึ่งต้องยอมรับ
ว่ า ระบบ Safety Net ของภาครั ฐ มี ข ้ อ จ� ำ กั ด
หลายอย่าง ปัจจุบันเฉพาะคนที่เป็นลูกจ้างในระบบ
เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงระบบประกันสังคมได้ง่าย
ในระยะยาว ยังมีความท้าทายเรื่องความยั่งยืนของ
ระบบประกั น สั ง คมว่ า จะสามารถรองรั บ รายจ่ า ย
และความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นได้หรือไม่ โจทย์เรื่องนี้
เป็นโจทย์ใหญ่ทกี่ ำ� ลังเกิดขึน้ เร็ว ตอกย�ำ้ เรือ่ งความเร่งด่วน
ในการ Transform

ปรับน้ำ�หนักจากการให้ความรู้
มาเป็นการสร้างทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
ถ้าพิจารณาระดับปัจเจกที่เอาคนไทยแต่ละคนเป็นตัวตั้ง
เราต้องเร่งพัฒนาทักษะส�ำคัญ ๆ แก่คนไทยให้สามารถรับมือกับโลก
ยุคใหม่ได้อย่างน้อย 4 เรื่อง
ทักษะแรก คือ ทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ในโลกทีก่ ำ� ลัง
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ความรูล้ า้ สมัยเร็วมาก และความรูร้ ปู แบบ
เดิมอาจไม่เท่าทันกับบริบทของโลกใหม่ ความสามารถในการต่อยอด
ความรู้และการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นทักษะที่ส�ำคัญส�ำหรับอนาคต
ท�ำอย่างไรจะให้คนไทยยุคใหม่และคนไทยที่อยู่ในวัยท�ำงาน
มีทักษะในการต่อยอดความรู้เดิม เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ให้สามารถ
เท่าทันการเปลีย่ นแปลงทีก่ ำ� ลังเกิดขึน้ ได้ วันนีเ้ ด็กญีป่ นุ่ ต้องเรียนรู้
ทักษะการเขียนโปรแกรม (Coding) ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่ส�ำคัญ
ในอนาคต ในขณะที่ทักษะการพิมพ์ดีดอาจไม่จ�ำเป็น เพราะเรา
สามารถสั่งให้พิมพ์ตามที่พูดได้ ปัจจุบันมีกลไกหรือ Software
ที่จะช่วยให้เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเองมากมาย
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ที่ผ่านมาเราให้ความส�ำคัญว่าต้องมีปริญญาจึงจะเข้า
ท�ำงานได้ แต่ไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับทักษะการเรียนรู้ คนไทย
มีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะการหาความรู้ใหม่ ๆ ค่อนข้างน้อย
เพราะระบบการเรียนการสอนของไทยไม่ได้เน้นการสร้างทักษะ
การเรียนรู้แต่จะเน้นการใส่องค์ความรู้เข้าไปในตัวเด็ก จากนีไ้ ป
จะต้องปรับน�้ำหนักจากเดิมที่เน้นการให้องค์ความรู้มาเป็น
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ รวมทัง้ ต้องมีทกั ษะชีวติ ด้านอืน่ ๆ ทีค่ น
รุน่ ใหม่จำ� เป็นต้องมี เพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กันทีด่ ขี นึ้ เพราะเราจะต้อง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่หลากหลายมากขึ้น

พัฒนาทักษะการวางแผนด้านการเงินให้เป็นทักษะชีวิต
ทักษะที่สอง คือทักษะการวางแผนด้านการเงิน ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่หลายประเทศให้
ความส�ำคัญ ต้องให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าใจการวางแผนทางการเงิน คนไทยยังมีระดับความรู้
ทางการเงินน้อยมาก จึงยังต้องเผชิญกับปัญหาหนี้ครัวเรือนและปัญหาการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
อย่างไม่มีวินัย ดังนั้น จ�ำเป็นที่คนไทยทุกวัยจะต้องมีทักษะชีวิตด้านการวางแผนทางการเงิน
เพื่อให้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองได้ ไม่เพียงแค่คนในวัยก�ำลังศึกษา รวมถึงคนในวัย
ท�ำงาน หรือแม้กระทั่งวัยใกล้เกษียณ ปัจจุบันกลไกการพัฒนาคนจะจ�ำกัดอยู่ในระบบการศึกษา
ทางการเท่านั้น เมื่อพ้นระบบการศึกษาออกไป ไม่มีกลไกอื่นที่จะช่วยพัฒนาทักษะชีวิต มีคนไทย
จ�ำนวนน้อยมากทีส่ ามารถพัฒนาทักษะชีวติ ได้ดว้ ยตนเอง

กระบวนการส่งผ่านค่านิยม
คุณค่าของชีวิต
ทักษะที่สาม คือทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม ในโลก
ยุคใหม่การเปลีย่ นแปลงด้านการสือ่ สารและกระบวนการรับสาร
ท�ำให้คนให้ความส�ำคัญกับตัวเองมากกว่าสังคมส่วนรวม ซึ่ง
ในความเป็นจริงทุกคนเชื่อมโยงกันหมด มักพูดกันว่า ปัจจุบัน
คนไม่มีวินัย ไม่เคารพสิทธิของคนอื่น เอาตัวเองเป็นที่ตั้งและ
คิดถึงแต่ตัวเอง ท�ำให้เกิดปัญหา นอกจากนี้เรามี “ครอบครัว
แหว่งกลาง” อยู่มากในต่างจังหวัด พ่อแม่มาท�ำงานในเมือง
ลูกอยู่กับปู่ย่าตายาย ซึ่งแน่นอนว่ากระบวนการส่งผ่านค่านิยม
คุณค่าของชีวิต เรื่องของวินัยและคุณธรรมที่ส�ำคัญ ๆ หายไป
ในขณะที่โลกข้างหน้า เรื่องเหล่านี้จะมีความส�ำคัญเพิ่มมากขึ้น
โลกทีท่ กุ คนค�ำนึงถึงแต่ตนเองไม่สามารถท�ำให้สงั คมเป็นสังคม
ที่อยู่กันแบบเอื้ออาทร ช่วยดูแลซึ่งกันและกัน และไม่สามารถ
รับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นได้

นอกจากนี้ ค่านิยมทีเ่ ป็นคุณธรรมสากล เช่น การตัง้ ใจ
ท�ำงาน ความเพียร ความซื่อสัตย์ การเคารพสิทธิของผู้อื่น
หน้าทีพ่ ลเมืองทีพ่ งึ กระท�ำ เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญทีช่ ว่ ยให้สงั คม
มีภูมิต้านทาน ช่วยให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันและก้าวไป
ข้างหน้าพร้อมกันในบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
สังคมไทยต้องให้ความส�ำคัญกับเรื่องเหล่านี้ ไม่เช่นนั้นปัญหา
หลายอย่างจะแก้ไขยากมาก และโจทย์สำ� คัญคือจะท�ำอย่างไร
ให้คนไทยรุ่นใหม่มีศักยภาพ และมีคุณธรรมด้วย
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สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ…
รับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ทักษะที่สี่ คือ คนในโลกยุคใหม่ต้องมี
ภูมิคุ้มกันด้านจิตใจที่ดี ต้องมีภูมิต้านทานภายใน
เพราะจะต้ อ งเผชิ ญ กั บ การแข่ ง ขั น ที่ สู ง ขึ้ น ต้ อ ง
เผชิญกับสิ่งยั่วยุมากขึ้น วันนี้เราพูดกันเรื่องปัญญา
ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในอนาคต
การท�ำการตลาดเพื่อขายสินค้าต่าง ๆ จะสามารถ
ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล (Tailor) ได้ ถ้าเรา
ไม่มีภูมิต้านทานด้านจิตใจที่ดี โอกาสที่เราจะตก
เป็ น เหยื่ อ จะมี ม ากขึ้ น ในโลกที่ มี ก ารแข่ ง ขั น สู ง
และความเป็นส่วนตัวของคนมีน้อยลง ภูมิต้านทาน
และภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ สถาบัน
การศึกษาของโลกหลายแห่ง หันมาเน้นเรื่องการ
ฝึกสติ ภาวนา บางแห่งก�ำหนดเป็นวิชาบังคับ ขณะที่
ประเทศไทย แม้เป็นเมืองพุทธแต่กลับมองข้าม
ลืมความส�ำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันภายใน

ถ้ า เอาคนไทยเป็ น ตั ว ตั้ ง และมองว่ า เรา
อยากเห็ น คุ ณ ลั ก ษณะของคนไทยเป็ น อย่ า งไร
ในอนาคต ภาพที่ เ ห็ น คื อ คนไทยต้ อ งมี ทั ก ษะ
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีทักษะชีวิตด้านอื่น ๆ
อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะทักษะด้านการบริหาร
จัดการเงิน ความคิดสร้างสรรค์ การท�ำงานเป็นทีม
การบริหารตนเอง การมีวนิ ยั การท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่
และการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้งทักษะที่จ�ำเป็น
ต่อการสร้างภูมิต้านทานด้านจิตใจ ความท้าทายคือ
ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง เราจะรับมือ
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไร จะผลักดันให้
เรื่ อ งนี้ เ ป็ น วาระที่ สั ง คมทุ ก ภาคส่ ว นตระหนั ก ถึ ง
ความส�ำคัญและความเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว กระบวนการเปลีย่ นแปลงสังคมให้เท่าทัน
ต่อบริบทของโลกต้องเริม่ จากการเปลีย่ นแปลงวิธคี ดิ
ในการแก้ไขปัญหา และการจัดล�ำดับความส�ำคัญที่
เหมาะสม
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เปลี่ยนวิธีคิดให้เท่าทัน...
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ�
ของคนไทย
กระบวนการเปลี่ยนแปลงสังคมให้เท่าทันต่อบริบท
ของโลกต้องเริ่มจากการเปลีย่ นแปลงวิธคี ดิ ในการแก้ไขปัญหา
โดยเฉพาะปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม โลกของเรามีเทคโนโลยี
เพิม่ มากขึน้ และเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และปฏิเสธไม่ได้วา่ คนที่
มีฐานะดีกว่าย่อมมีโอกาสมากกว่าในการสนับสนุนบุตรหลาน
ให้ได้รบั การศึกษาทีด่ ี และได้รบั การพัฒนาทักษะชีวติ ทีเ่ ท่าทัน
กับบริบทของโลก ท�ำให้ช่องว่างความเหลื่อมล�้ำทางสังคมยิ่ง
กว้างมากขึน้ ทุกวันนี้คนที่มีฐานะดีมักส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียน
นานาชาติเพือ่ เตรียมพร้อมให้ลกู เป็นพลเมืองของโลก ไม่ใช่เพียง
พลเมืองของประเทศ เพราะเชือ่ ว่าทักษะและความรูท้ จี่ ะได้รบั จะ
สามารถเท่าทันพลวัตการเปลีย่ นแปลงของโลกได้ และเพิม่ โอกาส
เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของโลก

ความพยายามที่จะลดช่องว่างความเหลื่อมล�้ำทางการ
ศึกษา ท�ำให้เกิดโครงการตัวอย่างที่ตอบโจทย์และสร้างความ
เปลี่ยนแปลง เช่น กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(กสศ.) เป็นโครงการที่แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด การศึกษาคือ
ช่องทางเดียวทีจ่ ะช่วยยกระดับฐานะทางสังคมของคนให้สงู ขึน้
แต่ปัจจุบันความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษามีมากขึ้นท�ำให้คน
ระดับล่างไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสน้อยมากที่จะขยับฐานะทาง
สังคมขึน้ มาได้ การจัดสรรงบประมาณทีช่ ดั เจนเพือ่ แก้ไขปัญหา
ที่ถือเป็นเรื่องส�ำคัญในอันดับแรก ๆ ของประเทศ จึงเป็นเรื่อง
ที่ต้องได้รับการสนับสนุน
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ประการที่สอง คือ ต้องเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาคนในระดับอุดมศึกษา แบบเดิมทีเ่ น้นการผลิตบัณฑิต
ก่อให้เกิดปัญหาจ�ำนวนที่นั่งเรียนมีมากกว่าคนที่เข้ามาเรียน
เพราะเด็กเกิดน้อยลง มหาวิทยาลัยควรหันมาสนใจการเพิ่ม
ศักยภาพของแรงงาน 38 ล้านคนที่มีอยู่แล้วในตลาดแรงงาน
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
เริ่มด้วยการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้
ได้ปริญญามาเป็นระบบหลักสูตรการศึกษารายวิชามากขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะให้คนมีช่องทางในการเรียนรู้ผ่านระบบ
แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประการสาม คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเปลี่ยน
วิธีคิด เช่น กระทรวงแรงงาน ที่ผ่านมาอาจให้ความส�ำคัญ
กับเรื่องสวัสดิการแรงงานเป็นหลัก ควรหันมาเน้นการพัฒนา
ทั ก ษะแรงงานให้ เ ท่ า ทั น โดยสนับสนุนให้เกิดเครือข่าย
พันธมิตร สร้างระบบนิเวศให้เกิดการพัฒนาแรงงานอย่าง
จริงจัง เปลีย่ นบทบาทจากผูด้ ำ� เนินการเข้ามาเป็นผูผ้ ลักดัน
ให้เกิด โดยอาจตั้งเป้าหมายในการพัฒนาแรงงานที่มีอยู่แล้ว
ครึ่งหนึ่งผ่านการสนับสนุนเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดึงหน่วยงานที่มีศักยภาพเข้ามาเป็นภาคีในการร่วมกันพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงานในกระบวนการรูปแบบใหม่ที่ต่างจากวิธี
การท�ำงานแบบเดิม ๆ ให้ได้ภายใน 3 - 5 ปี ซึ่งแน่นอนว่า
ไม่มีอะไรสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ต้องเริ่มคิดเริ่มท�ำ
ในลักษณะที่หวังผลอย่างจริงจัง

สร้างแรงจูงใจที่จะเอื้อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ จะต้องจัดแรงจูงใจ (Incentive) ใน
สังคมให้ถูกต้อง เพื่อช่วยให้เกิดการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทยมีนกั วิชาการด้านแรงงานและด้านการศึกษาจ�ำนวน
มากที่ศึกษาเรื่องนี้ แต่ท�ำอย่างไรให้เกิดการปฏิบัติจริง มีบาง
แนวทางที่ได้ด�ำเนินการไปแล้ว เช่น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการ
ศึกษา (กยศ.) ให้ Incentive แก่นักเรียนอาชีวะในการผ่อนช�ำระ
ค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่ง หรือคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ถูก เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้มาเรียนสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานมากขึ้น
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การก� ำ หนดให้ ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา
ระดับปริญญาตรีได้เงินเดือน 15,000 บาท
อาจจะไม่ใช่ Incentive ที่ถูกต้องนัก เพราะ
เป็นการเรียนเพื่อให้ได้ปริญญาตรีในสาขา
ทีอ่ าจมีคณ
ุ ค่าเพิม่ (Value added) ต�ำ่ หรือ
ผลิตภาพ (Productivity) ในระยะยาวต�่ำ
ดังนัน้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจึงควรต้องพิจารณา
แรงจูงใจ โดยเฉพาะเรื่องค่าแรงขั้นต�่ำ และ
ต้ น ทุ น ทางการศึก ษา ว่าสร้างแรงจูง ใจใน
ทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่
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เปิดเสรีเพื่อรับผู้มีคุณวุฒิตรงสาขา
ในหลายเรือ่ งอาจพิจารณายกเลิกกฎข้อบังคับทีเ่ ข้มงวด
เกินไป เพื่อสามารถด�ำเนินการได้อย่างเสรีและคล่องตัวมากขึ้น
เช่น ข้อบังคับทีว่ า่ ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ถ้าต้องการ
เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ ต้องได้รบั การฝึกอบรมวิธกี ารสอนก่อน
เป็นเวลา 1 ปี ผู้ที่จะเป็นครูอาชีวะต้องเข้ารับการฝึกอบรมครู
เช่นกัน ซึ่งค�ำถามคือ ถ้าเขามีใจอยากจะท�ำ และเราขาดแคลน
ครูด้านนั้น สมควรที่จะเปิดเสรีให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผู้มีคุณวุฒิ
ถ้าเราเห็นตรงกันว่า 5 ปีขา้ งหน้าจะเปลีย่ นเร็วกว่า 5 ปี
ตรงสาขาเข้ามาปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือไม่ ถ้าต้องการแก้ไขปัญหาให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ เราต้องกล้าทีจ่ ะทบทวนยกเลิกกฎเกณฑ์ ทีผ่ า่ นมามาก ถ้าเราไม่เร่งท�ำตัง้ แต่วนั นี้ ผ่านไป 5 ปี จะยิง่ เปลีย่ นยาก
ต่าง ๆ ที่เป็นข้อจ�ำกัด ซึ่งการท�ำงานด้วยวิธีเดิมในลักษณะ รัฐบาลจะต้องมีภาระด้านงบประมาณในการดูแลเลี้ยงดูผู้มีอายุ
ค่อยเป็นค่อยไปจะไม่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังเกิดขึ้น ยืนยาวในสังคมผูส้ งู อายุ เมือ่ คนอายุมากขึน้ ยิง่ เปลีย่ นและใช้ชวี ติ
ยากขึ้น ทุกภาคส่วนทีม่ บี ทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ควรทบทวนเรื่องโครงสร้าง Incentive หรือแรงจูงใจต่าง ๆ
ตั้งแต่วัยศึกษาถึงวัยท�ำงาน รวมทั้งกระบวนการที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาคนว่ามีกฎเกณฑ์กติกาอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรค
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Sandbox... การทดลอง
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์
ในปัจจุบัน
ในการแก้ ไขปั ญ หาอาจจะใช้ แ นวทาง
เปิ ด เสรี ใ ห้ ค นที่ อ ยากท� ำ ได้ ท� ำ และต่ อ ยอด
ความคิดได้ ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้แนวคิด
Sandbox เพื่อทดลองความคิดหรือนวัตกรรมใหม่
ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ผ่อนปรนเป็นพิเศษ สามารถน�ำ
บทเรียนเรื่องนี้ไปใช้กับหน่วยงานอื่นได้ ไม่ต้องรอ
ให้ความคิดตกผลึก แล้วจึงไปวางแผนในภาพใหญ่
แล้ ว ค่ อ ยของบประมาณ มี แ นวคิ ด Sandbox
จ� ำ นวนมากที่ เราอาจจะอยากทดลอง ใครที่ มี
ความคิดดี ๆ เกีย่ วกับการพัฒนาแรงงาน การพัฒนา
การศึกษา หรือการทดลองหลักสูตรใหม่ ๆ สามารถ
เสนอเพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น ถ้ า ไม่ ป ระสบ
ความส�ำเร็จไม่เป็นไร เพราะในอนาคตโลกจะมี
ความหลากหลายมากขึ้น ไม่มีแค่หนึ่งทางออกที่จะ
ตอบโจทย์ทุกข้อได้
การพั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู ้ ก็ เช่ น กั น
ไม่ได้มีทางออกทางเดียว ขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้นของ
แต่ละคน พื้นฐานการศึกษาเป็นอย่างไร โอกาส
ในอนาคตที่ต้องการคืออะไร สามารถมี Sandbox
หลายรูปแบบ หัวใจคือ ท�ำอย่างไรกฎเกณฑ์ที่มีอยู่
จะไม่เป็นพันธนาการท�ำให้คนคิดต่างจากเดิม
ไม่ได้ ในด้านการศึกษามีกฎหมายใหม่ก�ำหนดให้
3 - 4 จังหวัดเป็น Sandbox หรือเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor:
EEC) เป็นอีก Sandbox ส�ำคัญในการเปิดเสรี
หลายเรื่ อ ง แนวคิ ด เรื่ อ ง Sandbox สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้กับทุกหน่วยงานที่ต้องการทดลอง
แนวคิดใหม่ ๆ ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ จี่ ะเรียนรูร้ ว่ มกัน อันจะน�ำ
มาซึง่ การพัฒนาต่อยอดความคิดหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ
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แพลตฟอร์มใหม่ ๆ กับการพัฒนา
และยกระดับทรัพยากรมนุษย์
เราอาจจะต้องคิดถึงบริบทของโลกใหม่ผา่ นแพลตฟอร์ม
(Platform) ต่าง ๆ ด้วย และต้องให้ความส�ำคัญกับการมองจาก
ล่างขึ้นบนว่า จะมี Platform อะไร ที่สามารถใช้ในการพัฒนา
และยกระดับทรัพยากรมนุษย์ได้ ในโลกยุค Sharing Economy
หรือ Platform Economy คือเราไม่จ�ำเป็นต้องเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรเอง แต่สามารถจะใช้ประโยชน์รว่ มกันได้ เรือ่ งหลักสูตร
การเรียนการสอน ทุกวันนีเ้ ราสามารถทีจ่ ะเรียนหลักสูตรออนไลน์
ในมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของสหรัฐอเมริกาได้ ไม่ติดข้อจ�ำกัดเรื่อง
อีกตัวอย่างของโลก Platform คือ ธุรกิจ e-Commerce
จ�ำนวนห้องเรียน จ�ำนวนทีน่ งั่ ในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสมัยใหม่
ทีม่ าพร้อมกับ Platform ใหม่ ๆ ทีท่ นั สมัย ช่วยคนทีไ่ ม่มที รัพยากร เราจะเข้าถึงตลาดทั่วโลก ไม่ใช่แค่ตลาดในอ�ำเภอหรือใน
จังหวัดแบบเดิม Platform มีกระบวนการที่ช่วยให้คนมั่นใจว่า
ให้มีโอกาสมากขึ้น
ถ้าสัง่ สินค้าผ่าน e-Commerce แล้วจะได้สนิ ค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพตาม
ที่โฆษณา การท�ำงานแบบ Platform ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นขั้นเป็น
ตอนแบบเดิม แต่จะสามารถสร้าง Impact ได้ในระยะเวลาสั้น ๆ
อย่างเช่น Grab ช่วยให้คนไม่จ�ำเป็นต้องมีรถ หรือคนที่มีรถ
สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้
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เปลี่ยนประเทศไทยด้วยการจัดสรรแรงจูงใจให้ถูกต้อง
การขับเคลื่อนการพัฒนาคนต้องท�ำให้เร็วกว่าเดิม
เพราะในอนาคตการเปลี่ยนแปลงจะเร็วขึ้น โจทย์ส�ำคัญ คือต้อง
จัดสรรแรงจูงใจให้ถูกต้อง กระบวนการพัฒนาคนไทยจะต้อง
เปลี่ ย นแปลงใหญ่ ต้ อ งยกเลิ ก และทบทวนอะไรที่ เ ป็ น
พันธนาการที่ท�ำให้ไม่สามารถพัฒนาคนให้เท่าทันกับบริบท
ของโลกใหม่ ไ ด้ ตั้ ง แต่เรื่องเงินอุดหนุนการศึก ษาที่จะต้อง
คิดถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Return) ควรจะ
อุดหนุนเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดซึ่งมี Economic Return ดีกว่า
แต่กลับเน้นในระดับมหาวิทยาลัย เรื่อง กยศ. ค่าแรงขั้นต�่ำ

กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ แม้จำ� เป็นทีจ่ ะต้องพัฒนาโรงเรียนรูปแบบใหม่ ๆ
แต่ ใ นกระบวนการยั ง คงติ ด เงื่ อ นไขต่ า ง ๆ ถ้ า จะท� ำ ให้ มี
Impact ต้องคิดปรับเปลี่ยนทั้งองคาพยพ เห็นได้จากตัวอย่าง
ที่มหาวิทยาลัยดี ๆ ในต่างประเทศไม่มาตั้งที่เมืองไทยแต่ไป
ประเทศรอบบ้าน เพราะกฎเกณฑ์กติกาของไทยมีมาก
การปฏิรปู ยกเลิกกฎเกณฑ์กติกาทีไ่ ม่จำ� เป็น เพือ่ สร้าง
แรงจูงใจถูกต้อง เป็นเรื่องที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ ท�ำได้เร็ว
เพียงแต่ตอ้ งกล้าทีจ่ ะท�ำ กล้าทีจ่ ะเปลีย่ นวิธคี ดิ ค�ำถามคือ เรา
จะเปลีย่ นประเทศไทยโดยการจัดสรรแรงจูงใจให้ถกู ต้องอย่างไร
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บทสรุป
ประเด็ น ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาทรั พ ยากร
มนุษย์ของประเทศไทย คือ ต้องท�ำอย่างเร่งด่วน
ต้องปรับปรุงแรงจูงใจต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิตของ
การพัฒนาคนให้ถูกต้อง พร้อมกับการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้คนไทยสามารถ
พั ฒ นาและยกระดั บ ตนเองให้ เ ท่ า ทั น บริ บ ทโลก
ยุคใหม่ได้อย่างฉับไวและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ยังต้องไม่ลืมที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทย ด้วยการ
พัฒนาทักษะชีวิตที่ส�ำคัญ และทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตด้วย

ให้มกี ารยกเลิกกฎเกณฑ์ทไี่ ม่จำ� เป็น ต้องทบทวนโดยใช้คนเป็น
ตัวตั้งว่า กระบวนการตั้งแต่แรกเกิดได้รับการอุดหนุนเหมาะสม
เพี ย งพอหรื อ ไม่ และมี อ ะไรบ้ า งที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด การบิ ด เบื อ น
พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ แ ละไม่ ส ่ ง เสริ ม ให้ ค นพั ฒ นาให้
สอดคล้องกับบริบทใหม่ของโลก
ถ้า สศช. ท�ำเรือ่ งนีไ้ ด้จะเป็นการเปลีย่ นแปลงอันยิง่ ใหญ่
ทีจ่ ะเป็นตัวอย่างให้กบั หน่วยงานอืน่ ซึง่ เมือ่ เสนอแผนขึน้ มา สศช.
ควรมีไม้บรรทัดเป็นหลักว่าการจัดสรรแรงจูงใจที่หน่วยงานอื่น
เสนอขึ้นมาแบบนี้สมควรหรือไม่ สศช. จะมีหลักการ (Guiding
Principle) ในการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลอย่างไร
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คุณ ภาพคนไทย ...
จุดเปลีย่ นส�ำคัญในอนาคต

ดวงกมล วิมลกิจ ภัทรพร เล้าวงค์ และณัฐสุชน อินทราวุธ
กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ในสภาวการณ์ที่ โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแตกต่าง
จากอดีตเป็นอย่างมาก จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีก ารทบทวนกรอบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาและปรับแนวทางให้สอดรับและเท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บทความนี้ น�ำดัชนี/ตัวชี้วัดด้านทุนมนุษย์
ระดับนานาชาติซึ่งได้ผ่านการพัฒนากรอบความคิดและงานวิจัยจนน�ำไป
สู่การก�ำหนดปัจจัยและแปลงมาสู่ตัวชี้วัด เป็นเลนส์สะท้อนถึงทุนมนุษย์
ที่พึงประสงค์ ประกอบกับประมาณช่วงปี 2015 องค์กรที่จัดท�ำตัวชี้วัด
หลายแห่งได้มีการปรับ/เพิ่มเติมดัชนีชี้วัดเพื่อให้สามารถน�ำผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ ในสมการการวิเคราะห์ อันเป็น
ข้อมูลส�ำคัญที่จะชี้ ให้เห็นปัจจัยส�ำคัญที่ต้องเร่งด�ำเนินการตั้งรับกับอนาคต
ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ประเทศสามารถสร้างการเติบโตและความสามารถในการ
แข่งขันในระยะยาวที่ยั่งยืน น�ำมาซึ่งการเพิ่มรายได้และความเป็นอยู่ที่ดี
ให้กับคนในชาติ
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ทำ�ความเข้าใจทุนมนุษย์ที่พึงประสงค์ผ่านดัชนีชี้วัดระดับนานาชาติ
คุณลักษณะและความสามารถของคนในชาติถูกใช้
เป็ น ตั วประเมิ น การพัฒนาและความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศหนึ่ ง ๆ โดยที่ มี ดั ช นี ชี้ วั ด ระดั บ นานาชาติ ที่ มี
มิติวัดเรื่องทุนมนุษย์ท่ีส�ำคัญ ได้แก่ ดัชนีการพัฒนามนุษย์
(Human Development Index: HDI)1 จัดท�ำโดย United
Nations Development Programme (UNDP) IMD World
Competitiveness2 จัดท�ำโดย International Institute
for Management Development (IMD) และ Global
Competitiveness Index (GCI) จัดท�ำโดย World Economic
Forum (WEF)3

เมื่อประมวลดัชนีท่ีเกี่ยวข้องกับทุนมนุษย์ของดัชนีต่าง ๆ
พบว่ามีตัวบ่งชี้แบ่งเป็น 3 เรื่องพื้นฐานส�ำคัญ ได้แก่
1 สุขภาพที่แข็งแรง วัดจากอายุเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
2 ระดับความรู้ ซึ่งวัดจากจ�ำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย/
จ�ำนวนปีที่คาดหวัง และตัวชี้วัดที่สะท้อนในมิติ
การศึกษาและการฝึกอบรมแรงงาน และ
3 คุณลักษณะ (Attributes) ได้แก่ ความสามารถ
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ความเป็น
ผู้ประกอบการ ทัศนคติการเปิดรับโลกภายนอก
1

2

3

HDI เป็น composite index ที่ให้ความส�ำคัญในการพัฒนามนุษย์ใน 3 มิติ คือ 1) ความสามารถที่จะน�ำไปสู่สุขภาพที่ดีและชีวิตยืนยาว ตัววัดคือ อายุคาดเฉลี่ย
เมือ่ แรกเกิด 2) ความสามารถในการได้รบั ความรู้ วัดโดยปีการศึกษาเฉลีย่ และจ�ำนวนปีทคี่ าดหวัง 3) ความสามารถในการบรรลุถงึ มาตรฐานการครองชีพทีเ่ หมาะสม
(Decent Standard of Living) วัดโดยรายได้เฉลี่ยต่อหัว (GNI per capita)
ส�ำหรับ IMD ความสามารถในการแข่งขันจะวัดที่ความสามารถของประเทศในการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจให้เอื้อต่อการเสริมสร้างและพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 4 ด้านส�ำคัญ ได้แก่ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพภาครัฐ ประสิทธิภาพภาคเอกชน และโครงสร้าง
พื้นฐาน
WEF วัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากระดับผลิตภาพ โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยในการยกระดับประสิทธิภาพ
และปัจจัยด้านนวัตกรรมและความซ�้ำซ้อนของธุรกิจรวม 12 Pillars
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การปรับตัวชี้วัดให้ทันโลกยุค 4.0
จากกระแสการเปลี่ ย นแปลงในยุ ค
อุ ต สาหกรรม 4.0 และการเปลี่ ย นแปลงที่
รวดเร็วด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้ WEF และ IMD
มี ก ารปรั บ /พั ฒ นาองค์ ป ระกอบในการวั ด ความ
สามารถในการแข่งขันใหม่ในช่วงปี 2015 เป็นต้นมา
โดย WEF เรี ย กดั ช นี ที่ ป รั บ ปรุ ง นี้ ว ่ า Global
Competitiveness Index 4.0 (GCI 4.0) ซึ่งให้
ความส�ำคัญกับมิติด้านคุณภาพ โดยด้านสุขภาพ
ก� ำ หนดปั จ จั ย พิ จ ารณาเหลื อ เพี ย งตั ว เดี ย วคื อ
Healthy Life Expectancy (อายุคาดเฉลีย่ ประชากร
ที่ปรับด้วยอัตราการป่วยและเสียชีวิต) ส่วนมิติด้าน
การศึกษา มีการเพิ่มตัวชี้วัดคุณภาพของ Skillset
ในทุกระดับชั้น รวมถึงแนวทางการสอนที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ส่วน IMD มีการจัดท�ำ
ดั ช นี เ พิ่ ม เติ ม ที่ เรี ย กว่ า IMD World Digital
Competitiveness อีกทั้งในปี 2018 ธนาคารโลก
มีการออกดัชนีตัวใหม่ในชื่อว่า ดัชนีทุนมนุษย์ HCI4
โดยเฉพาะด้ า นการศึ ก ษาที่ มิ เ พี ย งจะวั ด จ� ำนวน
ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรแต่ยังน�ำผลคะแนน
PISA มาถ่ ว งน�้ ำ หนั ก เพื่ อ แปลงเป็ น จ� ำ นวนปี ที่
นั ก เรี ย นได้ เรี ย นรู ้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง (คะแนน PISA
ด้านคณิตศาสตร์ยังถือเป็นตัวชี้วัดส�ำคัญใน IMD
World Digital Competitiveness) อีกทัง้ PISA 2015
ยังให้ความส�ำคัญกับสมรรถนะอีกสองด้านเพิ่มเติม
ได้แก่ ความรอบรูด้ า้ นการเงิน และทักษะการท�ำงาน
ร่วมกัน (Collaboration)

จุดที่น่าสนใจของการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดทุนมนุษย์ ในยุคหลังคือ
การให้น�้ำหนักกับมิติเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ การพัฒนาคนนอกเหนือจากด้านสุขภาพ ทักษะและการ
เรียนรู้แล้ว คุณลักษณะของบุคคล (Mindset/Attribute) ก็เป็นส่วนส�ำคัญ
ที่จะผลักดันให้คนประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน ส่งผล
ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม ลักษณะบุคคลที่มีผลต่อความส�ำเร็จ อาทิ
ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่นในความส�ำเร็จ ความซื่อสัตย์ ความมีจริยธรรม
มี จิ ต ส� ำ นึ ก ต่ อ ส่ ว นรวม การปรั บ ตั ว การใฝ่ รู ้ การคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์
การควบคุมอารมณ์ภายใต้สภาวะกดดัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การวัด
และจัดเก็บคุณลักษณะของบุคคลท�ำได้ยาก ท�ำให้การจัดท�ำตัวชี้วัดต่าง ๆ
มีการก�ำหนดลักษณะบุคคลเป็นตัววัดมีไม่มากนักหรือเป็นตัววัดทางอ้อม
อย่างไรก็ตาม IMD และ WEF มีการวัดใน 3 เรื่องส�ำคัญ ได้แก่ ทัศนคติ
การเป็นผู้ประกอบการ ความใจกว้าง และความซื่อสัตย์
ทั้งนี้ เมื่อสังเคราะห์ดัชนี/ตัวชี้วัด
ระดับนานาชาติด้านทรัพยากรมนุษย์ดังที่
กล่าวมาข้างต้น ทั้งดัชนี HDI HCI PISA
รวมถึง ดัชนี IMD WEF ที่ยังคงใช้วัดอยู่
และที่จัดท�ำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อสะท้อนการวัด
ความสามารถในยุค Digital Disruption ให้ดี
ยิง่ ขึน้ สามารถสรุปเป็นกลุม่ ดัชนีสำ� คัญ ดังนี้
4

ดัชนีทุนมนุษย์ (Human Capital Index: HCI) เป็นการวัดผลรวมของทุนมนุษย์ตั้งแต่เกิด
เพื่อประเมินผลิตภาพของแรงงานในอนาคตจากการพัฒนาเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน
โดยพิจารณาความเสี่ยงจากสุขภาพและการศึกษา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
(1) การอยู่รอด (Survival) ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเรียน โดยใช้อัตราเสียชีวิตของเด็กอายุต�่ำ
กว่า 5 ปี (2) ระยะเวลาการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน (School) วัดจากระยะเวลาที่ได้รับการ
ศึกษาในโรงเรียนก่อนอายุ 18 ปี และผลสัมฤทธิ์การสอบระดับนานาชาติ โดยน�ำมาค�ำนวณ
เพื่อปรับเป็นระยะเวลาการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน และ (3) สุขภาพ (Health) โดยใช้อัตรา
รอดในผู้ใหญ่ และอัตราการเติบโตอย่างมีสุขภาพในเด็กอายุต�่ำกว่า 5 ปี
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Knowledge/skillset

ผลลัพธ์การพัฒนาทุนมนุษย์ของไทยในแต่ละตัวชี้วัดสำ�คัญ

Knowledge and Skills… หลายมิติที่ยังเป็น
จุดอ่อนและต้องเร่งแก้ ไขอย่างเร่งด่วน
เมื่ อ พิ จ ารณาตั ว ชี้ วั ด ทุ น มนุ ษ ย์ ดั ง กล่ า ว
พบว่า ในหลายเรือ่ งประเทศไทยท�ำได้ดใี นระดับหนึง่
แล้วเปรียบเทียบกับประเทศทั่วโลก อาทิ การฝึก
อบรมพนักงาน ทัศนคติต่อกระแสโลกาภิวัตน์ แต่
ยังมีอีกหลายดัชนีที่ยังไม่สามารถยกระดับให้สูงขึ้น
ได้อย่างเป็นเวลายาวนาน ได้แก่ จ�ำนวนปีการศึกษา
เฉลีย่ คะแนน PISA ความสามารถทางภาษา อีกทัง้
หากพิจารณาจากดัชนี GCI 4.0 ซึง่ มีการปรับเปลีย่ น
เพื่ อสะท้ อนปั จ จั ยส�ำคัญ ในการน�ำไปสู่ก ารสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันในระยะถัดไป พบว่า ดัชนี
ในกลุ่ม Education and Skills ถือได้ว่ามีความ
น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในประเด็น จ�ำนวน
ปีการศึกษาเฉลี่ย คุณภาพอาชีวศึกษา และทักษะ

25

26

วารสารเศรษฐกิจและสังคม

ด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นตัวชี้คุณภาพของ Current
Workforce (ตามแนวคิดของ GCI 4.0) ทีล่ ว้ นมี
อันดับมากกว่า 75 ทัง้ สิน้ อีกทัง้ เมือ่ พิจารณาตัวชีว้ ดั
ที่ชี้ให้เห็นศักยภาพของ Future Workforce
ผ่านตัวชี้วัดเรื่องคุณภาพการสอนให้นักเรียน
คิดวิเคราะห์ ยังพบว่าเป็นดัชนีที่อยู่ในอันดับที่
อ่อนที่สุดของประเทศ โดยถูกจัดอยู่ในล�ำดับที่
104 (จาก 140 ประเทศ) ดังนัน้ จึงถือเป็นเรือ่ งที่
ท้าทายทีป่ ระเทศไทยต้องมีการปรับเปลีย่ นอย่าง
เร่งด่วน เพือ่ ปิดจุดอ่อนดังกล่าว ให้สามารถสร้าง
การเติบโตท่ามกลางบริบทของการเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดในปัจจุบันได้ต่อไป

Healthy Life… แนวโน้มภาวะการเป็นโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังที่สูงขึ้นจะเป็นปัจจัยบั่นทอนการพัฒนา
ความกินดีอยู่ดีของมนุษย์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หาก
ประชาชนในประเทศยังมีสุขภาพไม่แข็งแรง แสดงถึงความ
ส�ำคัญของปัจจัยสุขภาพที่เป็นรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์
เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดในระดับนานาชาติส่วนใหญ่จะใช้
อายุคาดเฉลี่ยการมีสุขภาพดี (Healthy Life Expectancy)
ที่สะท้อนผลลัพธ์ทางสุขภาพของประชาชนในภาพรวม ซึ่ง
เมื่อพิจารณาข้อมูลของ IMD ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นจาก
อันดับที่ 47 ในปี 2558 เป็นอันดับ 44 ในปี 2562 และ
GCI 4.0 เพิ่มจากอันดับ 72 มาอยู่ที่อันดับ 42 ในปี 2561
แต่หากประเมินในเรื่องแนวโน้มการเกิดโรค ก็ยังนับได้ว่า
เป็นอุปสรรคส�ำคัญในการเพิม่ ขีดความสามารถทุนมนุษย์ของ
ประเทศ โดยทีม่ ภี าระโรคส�ำคัญของคนไทยในปัจจุบนั คือ กลุม่
โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (Non-Communicable Diseases: NCDs)5
ซึ่ ง เป็ น โรคที่ เ กิ ด ขึ้ น จากพฤติ ก รรมการด� ำ เนิ น ชี วิ ต อาทิ
การบริโภคยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การออกก�ำลังกาย
ไม่เพียงพอ การบริโภคอาหารทีไ่ ขมัน/โซเดียม/ความหวานสูง
ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัย
เสีย่ งทางสุขภาพดังกล่าว จะเป็นแนวทางส�ำคัญทีจ่ ะช่วยเพิม่
อายุคาดเฉลี่ยที่มีสุขภาพดี (Healthy Life Expectancy)
ของคนไทย
5

พิจารณาจากข้อมูลจ�ำนวนปีสุขภาวะที่สูญเสียไปจากการเจ็บป่วย พิการ และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (Disability Adjusted Life Year: DALY) พบว่า เพศชาย
มีสาเหตุจากอุบัติเหตุทางถนน โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจขาดเลือด ตามล�ำดับ ขณะที่เพศหญิงมีสาเหตุหลักจากโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และ
โรคหัวใจขาดเลือด ตามล�ำดับ
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Mindset and Attributes… อีกหนึ่งปัจจัยหลัก
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แม้ว่าอันดับ GCI 4.0 ด้านทัศนคติการเป็นผู้ประกอบการของ
ประเทศไทยจะอยู่ล�ำดับที่ 33 จาก 140 ประเทศ รวมถึงมีทัศนคติต่อ
โลกาภิวัตน์ในล�ำดับค่อนข้างดี คือล�ำดับที่ 18 จาก 63 ประเทศ (IMD
2019) แต่จาก World Value Survey เปิดเผยว่าคนไทยยังมีปัญหาเรื่อง
ความซื่อสัตย์ โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 27 เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าตนเอง
เป็นคนซื่อสัตย์ เห็ น ด้ ว ยเล็ ก น้ อ ยร้ อ ยละ 36 และไม่ คิ ด ว่ า เป็ น หรื อ
ไม่เป็นร้อยละ 22.5 และเห็นว่าคนในสังคมส่วนใหญ่ไว้ใจได้ร้อยละ 32
โดยร้อยละ 67 ต้องระมัดระวังเมื่อมีปฏิสัมพันธ์ด้วย นอกจากนี้ เมื่อ
พิจารณาจากทัศนคติในการท�ำงานร่วมกันเพื่อน�ำไปสู่การแก้ปัญหา
จากโครงการ PISA พบว่า เด็กไทยมีทัศนคติในเรื่องดังกล่าวต�่ำกว่า
ค่าเฉลี่ยของ OECD6 โดยที่อยู่ในอันดับที่ค่อนข้างต�่ำเมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศอื่น ๆ นอกจากนี้ การขาดจิตสาธารณะและความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม การขาดความตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และการให้
ความส�ำคัญต่อความสัมพันธ์ส่วนตัวมากกว่าหลักการและความถูกต้อง
ยั ง คงสามารถพบเห็ น ได้ ทั่ ว ไปในสั ง คมไทย สะท้ อ นถึ ง การมี ค ่ า นิ ย มที่
ไม่ถูกต้องและความเสื่อมทางคุณธรรมและจริยธรรม

		

ช่องว่างการพัฒนาด้านทุนมนุษย์ของไทยในปัจจุบัน

การลงทุนยังเน้นในเชิงโครงสร้างพื้นฐาน
อีกทั้งยังมุ่งกับการแก้ปัญหาในปัจจุบัน
ขณะที่มีงบสนับสนุนเพื่อตอบโจทย์
การพัฒนาในอนาคตที่ยังน้อยมาก
เมื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ า ยด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพคนจากงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่ า มากกว่ า
ร้อยละ 70 ของงบประมาณส่วนกลางด้าน
การพัฒนาทุนมนุษย์ (ไม่รวมด้านการสร้าง
ความเสมอภาค) ถูกใช้ไปกับเรื่องเงินอุดหนุน
รายหัว ค่าตอบแทน - ค่าวัสดุ - ครุภัณฑ์ สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ขณะที่มี ง บส� ำ หรั บ การพั ฒ นา
ในเชิ ง คุ ณ ภาพ ไม่ ว ่ า จะเป็ น การพั ฒ นา
6

ที่มา : ประมวลโดย สศช. จากยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ประจำ�ปี 2562)

Snapshot of performance in collaborative problem solving and attitudes towards collaboration. PISA 2015.
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ที่มา : PISA 2015. เปรียบเทียบงบประมาณต่อหัวด้านการศึกษาของประเทศต่าง ๆ

ทักษะและความสามารถของผู้เรียนหรือการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมที่น้อยมาก ทั้งที่เป็นจุดอ่อนมาอย่างยาวนาน รวมถึง
หากพิจารณาในเรื่องการเสริมสร้างสุขภาวะ พบว่าเน้นไปที่
ปลายทางคือเรื่องประเด็นด้านบริการสุขภาพมากกว่าการลด
ปัจจัยเสี่ยงและการสร้างความตระหนักของประชาชน อีกทั้ง
การพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ที่จะเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงยังน้อยมาก
นอกจากนี้ หากเปรี ย บเที ย บงบประมาณด้ า น
การพัฒนาทุนมนุษย์ในเรื่องการศึกษา จะเห็นได้ว่าประเทศที่มี
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาที่ ดี ก ว่ า มี ก ารลงทุ น ด้ า นการศึ ก ษา
ที่มากกว่าประเทศไทย

...นอกจากมิติงบประมาณและความต่อเนื่องในการ
ด�ำเนินงานแล้ว กลไกการท�ำงานที่สอดประสานกัน
ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์
งบประมาณและการทุ่มเทต่อการด�ำเนินงานอาจมิใช่
ปัจจัยหลักต่อการบรรลุผลการด�ำเนินนโยบายหนึง่ ๆ แต่เกิดจาก
กลไกการท�ำงานทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ ตัวอย่างหนึง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั คือ
การด�ำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อมาอย่าง

กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

ต่อเนือ่ ง และมีความก้าวหน้าของการด�ำเนินงานในด้านดังกล่าวอยูใ่ นอันดับ 1 ใน 10
ของโลก และเป็นอันดับ 1 ในทวีปเอเชีย และภูมภิ าคอาเซียน โดยทีม่ กี ารบรรลุผลที่
ส�ำคัญ7 อาทิ มียุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน NCDs แบบพหุภาคี ในระดับชาติ
การผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ แอลกอฮอล์ อาหาร และการส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ของโรค NCDs ทีม่ แี นวโน้มไม่ลดลง
ก่อให้เกิดค�ำถามต่อประสิทธิผลของมาตรการต่าง ๆ ซึ่งจากการประเมินระบบ
ควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อในประเทศไทยได้ระบุปัญหาส�ำคัญที่เป็นช่องว่าง
การด�ำเนินการ8 กล่าวคือ การท�ำงานเป็นลักษณะโครงการแยกส่วน การบูรณาการ
เป้าหมายและมาตรการยังท�ำได้น้อย ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
ประกอบกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงของ NCDs มีหลายภาคส่วน โดยเฉพาะ
ภาคส่วนทีอ่ ยูน่ อกภาคสาธารณสุข (Non-Health Sector) อาทิ กระทรวงด้านเศรษฐกิจ
ภาคธุรกิจอาหาร สุรา ยาสูบ และการโฆษณา สะท้อนถึงความท้าทายในการ
ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดโรค NCDs ซึ่งมีความซับซ้อนในการด�ำเนินการ

ปัญหาเชิงโครงสร้างด้านการท�ำงาน เป็นสิ่งจ�ำกัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
หากพิจารณาจากวงจรการจัดท�ำนโยบายทั้งระบบ พบว่า ประเทศไทยมีการก�ำหนดวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์ระดับประเทศในภาพรวมมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดประเด็นเชิงนโยบายได้ถูกก�ำหนดไว้
เรียบร้อยแล้วในยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ซึ่งในมิติการพัฒนาทุนมนุษย์มีกรอบและแนวทางในการด�ำเนินงาน สรุปดังนี้

ที่มา : ประมวลโดย สศช.
7
8

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. (2561). รายงานสุขภาพคนไทย ปี 2561. หน้า 88
ส�ำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. (2559). รายงานสถานการณ์โรค NCDs ฉบับที่ 2 “Kick off to the Goals”.
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แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าประเทศยังคงไม่สามารถยกระดับการพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์ได้
โดยที่มีแนวนโยบายสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ความท้าทายใหญ่จะมิได้อยู่ที่แนวนโยบาย หากแต่จุดส�ำคัญของความส�ำเร็จ
หรือความล้มเหลวคือช่วงข้อต่อระหว่างนโยบายและการน�ำลงสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยทีม่ าตรการส่วนใหญ่ทมี่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ยังอยูบ่ นฐานของ
การแก้ปัญหาในปัจจุบัน เป็นแนวทางที่อยู่ในระดับเพียงการปรับปรุงการด�ำเนินการด้านต่าง ๆ ที่ยังอยู่บนฐานกรอบคิดเดิม รวมถึง
ยังต้องปรับแนวปฏิบตั ทิ ใี่ ช้อยูใ่ นหลายส่วน ตัง้ แต่ออกแบบนโยบายทีไ่ ม่สะท้อนความแตกต่าง/ศักยภาพของพืน้ ที/่ หน่วยปลายทางของ
การให้บริการ (อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาล) กลไกงบประมาณในลักษณะบูรณาการยังมิได้ถูกใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ยังมีลักษณะมัดรวมโครงการมากกว่าการร่วมบูรณาการ จ�ำนวนและระดับผู้ปฏิบัติงานสมรรถนะสูงในระดับต่าง ๆ ไม่เพียงพอ
การขาดระบบประเมินผลลัพธ์การด�ำเนินการ และการขาดระบบการจัดท�ำ/เชือ่ มโยงข้อมูลสารสนเทศทีค่ รบถ้วนรอบด้าน ซึง่ ประเด็น
ต่าง ๆ เหล่านี้เปรียบเสมือน Backbone ที่จะขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลง ที่ต้องเร่งปรับเปลี่ยนอย่างเร่งด่วน
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการพัฒนาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าประเทศไทย
ยังคงไม่สามารถยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ไทยไปสู่อีก
ระดับ ทัง้ ในมิตกิ ารพัฒนาสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ)
และในมิตกิ ารพัฒนาคนให้มสี ขุ ภาพทีด่ ี เพือ่ ให้สามารถด�ำเนินชีวติ
ได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งการจะก้าวข้ามสภาวะดังกล่าวได้นั้น
จ�ำต้องอาศัยจุดเปลี่ยนด้านกลไกการด�ำเนินงานภาครัฐที่ส�ำคัญ
หลายด้าน ดังนี้

1.

การสื่อสารวิสัยทัศน์ และสร้างความเข้าใจ
ต่อเป้าหมายร่วมกัน การสร้างความตระหนักของสังคม
และทางการเมืองเป็นกลไกส�ำคัญที่จะท�ำให้คนในสังคม
มองเห็นปัญหาและความท้าทายร่วมกัน ซึง่ เป็นฐานส�ำคัญ
ในการสร้างพลังการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นได้ในวงกว้าง
โดยที่ผ่านมามีตัวอย่างความพยายามในการสร้างความ
ตระหนั ก ที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในหลายประเด็ น อาทิ
ความส�ำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งส่งผลให้ภายใน
ไม่ถึง 10 ปี สามารถสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาได้อย่าง
กว้างขวาง และเกิดการยกระดับ/ต่อยอดมาอย่างต่อเนือ่ ง

2.

การคิด/พัฒนามาตรการใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนการ
ด�ำเนินการให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบ/
เครื่องมือเดิมที่ไม่มีประสิทธิผล พร้อมกับเพิ่มเติมชุดเครื่องมือ
และแนวคิดใหม่ ๆ ซึง่ ภาครัฐจ�ำเป็นต้องมีกลุม่ บุคลากรคุณภาพสูง
ร่วมกับการสร้าง Platform ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด
กับภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อเป็นพลังสร้างสรรค์ให้เกิดในทางนโยบาย
อย่างแท้จริง อาทิ การพัฒนา Platform ในลักษณะ Policy
Lab น�ำร่องการคิดและท�ำนโยบายใหม่ ๆ ผ่านการศึกษาความ
ต้องการที่แท้จริงและการมีส่วนร่วมคิดจากภาคส่วนต่าง ๆ หรือ
การจัดให้มี Edu Lab ในลักษณะห้องทดลองด้านการศึกษา
ในการน�ำร่องรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ บนฐานงานวิจยั ที่
รวมผูร้ /ู้ ผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาต่าง ๆ (Interdisciplinary) การสร้าง
พืน้ ทีท่ ดลองส�ำหรับคิดค้น วิจยั พัฒนา และ น�ำนวัตกรรมทีไ่ ด้ผล
ป้อนเข้าสู่องค์กรหลักในลักษณะ Sandbox
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3.

การปรับปรุงกลไกงบประมาณในลักษณะบูรณาการที่ก่อให้เกิด
การเชื่อมโยงการท�ำงานอย่างแท้จริง โดยที่มีการเชื่อมโยงกับผู้เล่นที่
เกีย่ วข้องอย่างรอบด้าน ปรับปรุงกระบวนการจัดท�ำงบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ โดยควรมีการก�ำหนดประเด็น
เฉพาะด้านทีช่ ดั เจน พัฒนากลไกการร่วมคิดกันระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ แต่ชว่ งเริม่ ต้น มีการก�ำหนดตัวชีว้ ดั ร่วมและความรับผิดชอบการด�ำเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงานที่ชัดเจน การถ่ายทอดตัวชี้วัดลงไปยังระดับกระทรวง
และพื้นที่ที่ชัดเจน ตลอดจนมีการก�ำหนดกลไกการประเมินผลร่วมกันใน
ประเด็นทีม่ คี วามเชือ่ มโยง นอกจากนี้ การบูรณาการดังกล่าวควรก้าวข้ามไป
สู่ภาคส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือผู้เล่นจากภาครัฐ ซึ่งจะท�ำให้การมองภาพรวม
และการวิเคราะห์ช่องว่างการด�ำเนินการมีความรอบด้านยิ่งขึ้น

กรณีศึกษามาตรการป้องกันโรคหัวใจของคาร์รีเลียเหนือ (North Karelia) ประเทศฟินแลนด์ เนื่องจาก
ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1970s ประเทศฟินแลนด์มีอัตราการตายจากโรคหัวใจในเพศชายสูงที่สุดในโลกและมีอายุขัยคาดเฉลี่ยที่ค่อนข้างต�่ำ
จึงด�ำเนินมาตรการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในระดับชุมชน (community-based) ในพื้นที่คาร์รีเลียเหนือ โดยอาศัย
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้ให้บริการสุขภาพ สถานศึกษา ภาคประชาสังคม ผู้ประกอบการร้านค้า/อุตสาหกรรม ผู้น�ำชุมชน
และสื่อมวลชน จากความส�ำเร็จของโครงการในพื้นที่น�ำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศผ่านมาตรการต่าง ๆ อาทิ การก�ำหนดนโยบาย/
แนวทางปฏิบัติ/ค�ำแนะน�ำด้านอาหารและโภชนาการ การมีรายการโทรทัศน์ที่น�ำเสนอเนื้อหาการด�ำเนินชีวิตที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี และ
การสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอาหารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งนี้ จากผลการศึกษา
คาดว่า ระหว่างปี 1969 - 2011 มาตรการดังกล่าวส่งผลให้อตั ราตายด้วยโรคหัวใจของเพศชายลดลงกว่าร้อยละ 84 ในพืน้ ทีค่ าร์รเี ลียเหนือ
และร้อยละ 82 ในระดับประเทศ สะท้อนถึงผลส�ำเร็จและเป็นตัวอย่างการด�ำเนินงานในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
ที่มา: Pekka Puska. (2016). Why did North Karelia - Finland work?.
Global Heart. Vol.11 no. 4, p. 387 - 391
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4.

การเชื่ อ มโยงกลไกการพั ฒ นาระหว่ า งส่ ว นกลาง
พื้ น ที่ และหน่ ว ยปฏิ บั ติ และปรั บ การสนั บ สนุ น บนฐาน
ความจ�ำเป็นและศักยภาพ โดยลดการจัดท�ำในลักษณะการ
แก้ปัญหาแบบเหมาเข่ง (One Size Fits All) แต่ควรวิเคราะห์
เพื่ อ ออกแบบการด� ำ เนิ น งานและการจั ด สรรงบประมาณบน
พื้นฐานศักยภาพ ความพร้อม ทุนเดิม และความจ�ำเป็นของ
พื้นที่/หน่วยด�ำเนินการ บนฐานการจัดท�ำและรวบรวมข้อมูล
ในระดับพื้นที่และหน่วยให้บริการ (อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาล)

5.

การพัฒนาระบบข้อมูลทรัพยากรมนุษย์รายพื้นที่/
รายบุคคล การจัดท�ำนโยบายเชิงพืน้ ที/่ หน่วยให้บริการจะประสบ
ผลส�ำเร็จได้จำ� เป็นทีจ่ ะต้องมีขอ้ มูลสนับสนุนการวิเคราะห์ดงั กล่าว
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารกระจายทรัพยากรทีม่ คี วามเสมอภาคและแก้ปญ
ั หา
ได้ตรงจุดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรมีการจัดท�ำหรือบูรณาการข้อมูล
ระดับบุคคลตัง้ แต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวติ เพือ่ ให้
ภาครัฐสามารถออกแบบรูปแบบด�ำเนินการที่ตอบสนองสมาชิก
ในสังคมแบบเฉพาะเจาะจงได้ ซึง่ จะส่งผลทัง้ ประสิทธิภาพในเชิง
งบประมาณ และประสิทธิผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ตั้งไว้ได้ดียิ่งขึ้น

6.

การพัฒนาระบบประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการ
ส�ำคัญทีส่ ะท้อนผลลัพธ์อย่างแท้จริง พิจารณาจัดท�ำการประเมิน
ผลโครงการทีเ่ น้นไปถึงการประเมินผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ โดยจัด
ให้มฐี านข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับแผนงาน/โครงการ รวมทัง้ Baseline
ต่าง ๆ รวมถึงมีการประเมินก่อน ระหว่าง และหลังด�ำเนินโครงการ
ทีต่ อ่ เนือ่ งหลังจากจบโครงการระยะหนึง่ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารประเมินผล
ในระดับผลลัพธ์ได้อย่างแท้จริง
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7.

การพัฒนากลไกให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุน
การด�ำเนินการร่วมกับภาครัฐได้สะดวกและจูงใจยิง่ ขึน้ ปัจจุบนั
ภาครัฐมีข้อจ�ำกัดทั้งทางด้านงบประมาณและประสิทธิภาพ
การด�ำเนินการ และอาจรวมไปถึงความรูแ้ ละเทคนิคการด�ำเนินการ
ใหม่ ๆ จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปิดช่องให้ภาคส่วนอื่น ๆ ทั้งภาค
เอกชนและประชาสังคมที่มีศักยภาพได้เข้ามาร่วมแก้ปัญหา/
ด�ำเนินการบนทางเลือกใหม่ ๆ รวมทัง้ พัฒนาช่องทางการระดมทุน
ทีก่ ว้างขวางมากกว่ารอการพึง่ พิงจากงบประมาณเพียงแหล่งเดียว

ความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม หรือพันธบัตรเพื่อสังคม
ที่มา : สศช. (2560). คู่มือแนวทางการจัดท�ำโครงการรูปแบบการสร้างความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์ทางสังคม
(Social Impact Partnership Model).
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ดัชนีชวี้ ดั ในระดับนานาชาติเป็นอีกหนึง่ เครือ่ งมือทีส่ ามารถสะท้อนกรอบแนวคิด/มุมมองทีม่ ตี อ่ องค์ประกอบทุนมนุษย์
ในมิตเิ ชิงคุณภาพ อันเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญต่อการพัฒนาและการเติบโตของประเทศอย่างยัง่ ยืน ดัชนีชวี้ ดั ของทัง้ IMD WEF World
Bank และ UNDP มีจุดร่วมเกี่ยวกับกรอบแนวคิดในลักษณะเดียวกันว่า ทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพต้องประกอบด้วย 2 เรื่องส�ำคัญ
ได้แก่ การมีทักษะ/ความรู้ และสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ IMD และ WEF รวมถึง PISA ได้เพิ่มเติมอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ส�ำคัญ
นั่นก็คือ คุณลักษณะ (Attributes) โดยเน้นย�้ำในเรื่องความเป็นผู้ประกอบการ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความน่าเชื่อถือ (Trust)
ทัศนะในการท�ำงานร่วมกัน และทัศนคติต่อโลกาภิวัตน์ อย่างไรก็ตาม การที่ประเทศไทยจะบรรลุไปสู่การมีองค์ประกอบของ
ทุนมนุษย์คุณภาพเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและจะทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต จ�ำเป็นต้องการการด�ำเนินงาน
ในระดับ ‘เปลีย่ นแปลงขนาดใหญ่ (Transform)’ ซึง่ ต้องประกอบด้วยมาตรการใหม่ ๆ บนฐานการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีผนวกกับศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทบทวนมาตรการเดิมเพื่อปรับองค์ประกอบบางอย่างเพือ่
ก่อให้เกิดประสิทธิผลมากยิง่ กว่าทีผ่ า่ นมา หรือลดการด�ำเนินโครงการทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดประโยชน์ และบูรณาการโครงการทีม่ เี ป้าหมาย
เดียวกันให้ได้อย่างแท้จริง ตลอดจนก้าวผ่านข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เป็นพลังขับเคลือ่ น
ทางสังคมอย่างกว้างขวาง บนฐานการก�ำหนดแรงจูงใจอย่างเหมาะสม เพื่อให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีศักยภาพได้เข้ามามีส่วนร่วม
ต่อการพัฒนารูปแบบการด�ำเนินการเพื่อตอบโจทย์และน�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป
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Lifelong

Learning
สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ในโลกยุคใหม่...

ณภัทรพงศ์ วชิรวงศ์บุรี วรวิช ลิ้มมณีวิจิตร
และภัสวรรณ โพธิ์เผื่อนน้อย
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
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Lifelong Learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต1

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่เกิดขึ้นในบุคคลอันเป็นผลมาจาก
การได้รบั ความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ และเจตคติอย่างต่อเนือ่ งทุกช่วงวัย
ของชีวติ ซึง่ ครอบคลุมการเรียนรูท้ กุ รูปแบบ แนวคิดของการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (OECD) องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO) และสภายุโรป (Council of Europe) จากปัญหา
เรือ่ งโอกาสและข้อจำ�กัดในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาในช่วงแรกของชีวติ
ในระบบการศึกษาทีเ่ ป็นทางการ (Formal Education) โดยมีเป้าหมายทีส่ ำ�คัญ
คือ การให้โอกาสที่สองแก่คนที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาในช่วงวัยเด็กและ
วัยรุ่น เพื่อให้ได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ ปัจจุบัน Lifelong Learning
มีความสำ�คัญอย่างมากจากรูปแบบการเรียนรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
ห้องเรียนสู่แพลตฟอร์มเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มจะมีความสำ�คัญมากขึ้น
เรือ่ ย ๆ ในการได้เข้ามามีบทบาทเติมเต็มการเรียนรูท้ สี่ อดรับกับความต้องการ
เฉพาะบุคคล มากกว่าเป็นการสร้างโอกาสและแก้ปัญหาในระบบการศึกษา

1

http://www.thailibrary.in.th/2015/04/01/lifelong-learning/.
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ความจำ�เป็นของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ความจำ�เป็นของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นั้ น เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นต่ า ง ๆ
หลายประการ2 กล่าวคือ ในด้านเศรษฐกิจและ
อาชีพ พบว่า ประเทศอุตสาหกรรมต้องการคนที่
มีความรู้ความสามารถ ทักษะเฉพาะด้านมากขึ้น
มี ก ารแข่ ง ขั น ในตลาดแรงงานที่ สู ง มาก บุ ค คล
จึงต้องการความรู้อยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ปรับตัวในการทำ�งานและประกอบอาชีพทีเ่ หมาะสม
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคล้อง
กับรายงาน The Future of Jobs Report 2018
ของ World Economic Forum ที่ชี้ให้เห็นว่า
ร้อยละ 65 ของนักเรียนที่ศึกษาในระดับประถม
ศึกษาในปัจจุบนั จะจบออกมาและทำ�งานประเภท
ใหม่ ๆ ที่ไม่มีอยู่ในปัจจุบัน ความจำ�เป็นในด้าน
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจาก
ปัญหาสังคมที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น มีการ
แข่งขันกันสูงทำ�ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน
มีชอ่ งว่างระหว่างกลุม่ คนทัง้ คนจนคนรวย ประเพณี

ปี
2560

และอารยธรรมแบบดัง้ เดิมถูกครอบงำ�ด้วยวัฒนธรรมใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว จึงทำ�ให้
ประเทศต่าง ๆ เร่งให้การศึกษากับประชาชนของตนเอง เพื่อช่วยกันพัฒนาสังคม
และแก้ไขปัญหาสังคม รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของสังคมได้อย่างเหมาะสม และ
ในด้านความเสมอภาคและเท่าเทียมกันด้านการศึกษา จะเห็นได้ว่าประชากรที่
จบการศึกษาภาคบังคับแทบจะไม่มโี อกาสได้เกีย่ วข้องกับการเรียนการสอนอีกเลย
โดยโอกาสในการเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นจะเป็นกลุ่มคนที่มาจาก
ครอบครัวที่มีฐานะเป็นส่วนใหญ่ โดยจะเป็นกลุ่มที่มีรายจ่ายมากที่สุด 10% แรก
ถึงร้อยละ 65.6 ขณะที่กลุ่มคนที่มีรายจ่ายน้อยที่สุด 10% จะมีอัตราการเรียนต่อ
ในระดับอุดมศึกษาเพียงร้อยละ 3.8

อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net Enrolment Rate) ในระดับปริญญาตรี (รวม ปวส.)
จำ�แนกกลุ่มประชากรตามระดับรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค (Decile by Expenditure)

ที่มา : ข้อมูลจากการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
ประมวลผลโดย กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.

2

สุบิน ไชยยะ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และปิยพงษ์ สุเมตติกุล (2558). ทักษะที่จ�ำเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย : กรอบแนวคิด
เชิงทฤษฎี 21 (3) วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ [online] Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/psujssh/
article/download/63504/52142/ [Accessed 6 June 2019].
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ดั ง นั้ น โอกาสของการได้ รั บ การศึ ก ษาของ
บุคคลยังไม่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ตลอดจนหลั ก สู ต รการศึ ก ษายั ง ไม่ สั ม พั น ธ์ กั บ สภาพ
การดำ�เนิ น ชี วิ ต และการทำ�งานที่ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หา
การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ในปั จ จุ บั น นอกจากนี้
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
มี พัฒนาการที่ก้าวหน้าและรวดเร็วมากขึ้น มีการผลิต
เครือ่ งมือเครือ่ งจักร เทคโนโลยีตา่ ง ๆ มาใช้ในทางการแพทย์
การประกอบอาชีพ การคมนาคม และการขนส่งเจริญขึ้น
การแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว
เพราะมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
มากยิ่งขึ้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้าง
ประชากร จากในอดี ต ที่ ผ่ า นมาประชากรในวั ย เด็ ก มี
จำ�นวนมาก แต่ปัจจุบันอัตราการเกิดลดลงและจำ�นวน
ผูส้ งู อายุกจ็ ะมากขึน้ จากความก้าวหน้าทางการแพทย์ ทำ�ให้
คนมีอายุยืนยาวขึ้น การเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้าง
เช่นนี้ ทำ�ให้การศึกษาต้องเปลี่ยนทิศทางไป แทนที่จะมุ่ง
ให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ก็ไปมุ่งให้การศึกษากับ
ประชากรในวัยแรงงาน และผู้สูงอายุให้มากขึ้น

ตัวอย่างการพัฒนา Lifelong Learning
Massive Open Online Courses
(MOOCs)
จากความสำ�คัญของ Lifelong Learning
ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผล
ให้รูปแบบการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ เปลี่ยนแปลง
ไปแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะการเรียนรูร้ ปู แบบ
ออนไลน์ ทั ก ษะและสมรรถนะในตลาดงานที่
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
ของเทคโนโลยี แ ละดิ จิ ทั ล จึ ง ได้ มี ก ารพั ฒ นา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่
เปลีย่ นแปลงไปและเป็นแหล่งเรียนรูใ้ นการเพิม่ ทักษะ
ฝึกอบรมสัมมนา หรือเป็นสื่อการเรียนรู้เสริมจาก

จากความจำ�เป็นของการเรียนรู้ตลอดชีวิตดังกล่าว จะเห็นได้ว่า
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ มีความสำ�คัญต่อการพัฒนาตัวบุคคล สังคม เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติและโลก เนื่องจากการเรียนรู้
ตลอดชีวิตช่วยให้บุคคลหรือผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาในรูปแบบที่
เหมาะสมกับสภาพการดำ�เนินชีวติ และการทำ�งานพร้อมทีจ่ ะปรับตัวให้เข้ากับ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่กำ�ลังจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกันในทุกช่วงของชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนตาย สร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
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บทเรียนปกติในชัน้ เรียน ซึง่ มีการพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ ง โดยการเรียนรู้
ผ่านระบบออนไลน์เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน
อาทิ รูปแบบ MOOCs ซึง่ ได้มบี ทบาทมากขึน้ เรือ่ ย ๆ โดยเฉพาะกลุม่ ที่
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา และกลุม่ วัยทำ�งาน เครือ่ งมือของ MOOCs
เช่น เว็บไซต์ วิดีโอ บล็อก มีลักษณะเหมือนหลักสูตร มีระยะเวลา
เปิด -ปิด เหมือนห้องเรียนปกติ ถูกกำ�หนดหัวข้อย่อยในรายวิชา
ไว้แล้ว มีการวัดและประเมินผล มีการบ้าน มีกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้ทำ�งานกลุม่ รวมทัง้ ให้ผเู้ รียนช่วยกันตรวจงาน MOOCs หลายตัว
สามารถให้ ผู้ เรี ย นเที ย บหลั ก สู ต รกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาชื่ อ ดั ง

หรื อ ใช้ อ้ า งอิ ง ในการสมั ค รงานได้ โดยหลั ก สู ต รของ MOOCs
ส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรที่สอนฟรี เว้นแต่ผู้เรียนต้องการเลือก
หลักสูตร อาทิ Online Master’s Degree และ Professional
Certificate หรือประกาศนียบัตรที่ได้การรับรองจากสถาบันการ
ศึกษาเมื่อเรียนจบหลักสูตร ตัวอย่างผู้ประกอบธุรกิจ MOOCs3
ทีส่ ำ�คัญ อาทิ Khan Academy (อินเดีย) จำ�นวนผูล้ งทะเบียนเรียน
กว่า 60 ล้านคน Coursera (สหรัฐอเมริกา) มีผู้ลงทะเบียนเรียน
ประมาณ 37 ล้านคน edX (สหรัฐอเมริกา) มีผู้ลงทะเบียนเรียน
ประมาณ 18 ล้านคน และ XeutangX (จีน) มีผู้ลงทะเบียนเรียน
ประมาณ 14 ล้านคน รวมถึงมีหลักสูตรมากกว่า 10,000 หลักสูตร
สาเหตุ ที่ MOOCs ได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งมากนั้ น เนื่ อ งจากมี
หลักสูตรทีห่ ลากหลายสอดคล้องกับลักษณะงานในโลกยุคปัจจุบนั ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความน่าเชื่อถือในเรื่องคุณภาพ
3
4

โดยมักจะเป็นการผลิตเนือ้ หาจากมหาวิทยาลัยชัน้ นำ�ระดับโลก อาทิ
4
ก่อตัง้ โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย Harvard และ MIT
มีภารกิจสำ�คัญที่จะเพิ่มการเข้าถึงการศึกษาสำ�หรับทุกคนไม่ว่าจะ
อยูท่ ไี่ หนก็ตามในโลก รวมถึงมีความพยายามทีจ่ ะขจัดปัจจัยต่าง ๆ
อันเป็นอุปสรรคของการศึกษาในรูปแบบเดิม อาทิ ค่าใช้จา่ ย สถานที่
และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกช่วงชีวิต ตั้งแต่เข้ามา
ในตลาดงาน เปลี่ยนสาขา เลื่อนตำ�แหน่ง จนถึงแสวงหาความรู้
ความสนใจใหม่ ๆ รวมถึงมีหลักสูตรทีห่ ลากหลายจากสถาบันการศึกษา
ระดับโลกกว่า 3,000 หลักสูตรให้เลือก อาทิ Data Science ภาษา
การสื่อสาร ประวัติศาสตร์ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้สอนได้มี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียน
ผ่านทางกระดานแสดงความคิดเห็น

Class Central 2018.
edX (2019). About Us. [online] Available at: https://www.edx.org/about-us [Accessed 6 June 2019].
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Power and Responsibilty: Doing Philosophy with Superheroes5

หลักสูตรจาก edX ทีก่ ระตุน้ การคิดเชิงปรัชญาและจุดประกายให้ผเู้ รียนได้สร้างข้อถกเถียงผ่านตัวละครซูเปอร์ฮโี ร่ตา่ ง ๆ แม้บอ่ ย
ครัง้ ทีเ่ หล่าซูเปอร์ฮโี ร่ถกู ยกย่องชืน่ ชมว่าเป็นผูท้ มี่ าแก้ปญ
ั หาให้มวลมนุษยชาติ และเหตุผลว่าตนเองนัน้ เป็นคนดีมาช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์
ส่วนรัฐบาลเองก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชน อย่างไรก็ตาม ตามหลักความเป็นจริงในสังคมทีป่ กครองในระบอบ
ประชาธิปไตยแล้ว การกระทำ�ของพวกเขาอาจถูกตัง้ คำ�ถามในประเด็นเรือ่ งสิทธิโดยชอบธรรม (Legitimacy) หลักการเรือ่ งความโปร่งใส
(Transparency) และภาระรับผิดชอบ (Accountability) ซึ่งเห็นได้ไม่บ่อยครั้งนักจากการกระทำ�ที่ผ่านมาของซูเปอร์์ฮีโร่ ทั้งนี้
การได้ครุ่นคิดในประเด็นดังที่กล่าวมาล้วนช่วยสร้างพื้นฐานและผลักดันให้สังคมเป็นสังคมแห่งการคิดและการถกเถียงอย่างสร้างสรรค์
อันจะเป็นการส่งเสริมทักษะด้านการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะยาวทั้งในแง่ของปัจเจกบุคคลและในฐานะพลเมืองอีกด้วย

ฟรี หรือ $49 หากต้องการ
ประกาศนียบัตรที่ได้รับการ
รับรอง 5 สัปดาห์

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในประเทศสิงคโปร์
อย่างไรก็ตาม สถิตกิ ารใช้งาน MOOCs6 นัน้ ยังคงพบมาก
ในทวี ป อเมริ ก าเหนื อ และยุ โรปประมาณร้ อ ยละ 70 ขณะที่
ทวีปเอเชียมีสดั ส่วนอยูเ่ พียงร้อยละ 30 ซึง่ หลายประเทศในเอเชียได้
ให้ความสำ�คัญ และพยายามสร้างสภาพแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อปลูกฝังให้ประชากรของตนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ และมีการเรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต นอกจากการศึกษาในระบบให้มีจำ�นวนเพิ่ม
มากขึน้ ซึง่ เป็นกลไกทีส่ ำ�คัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่
ไม่ว่าจะผ่านการเรียนรู้รูปแบบใดก็ตาม โดยในเอเชียมีตัวอย่าง
ความสำ�เร็จของการสร้างสภาพแวดล้อมสำ�หรับการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
คื อ ประเทศสิ ง คโปร์ โดยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารของสิ ง คโปร์

5
6

ศึกษาข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมที่: https://www.edx.org/course/power-and-responsibility-doing-philosophy-with-superheroes-2.
Class Central 2018.
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มีวสิ ยั ทัศน์ทวี่ า่ “Thinking Schools, Learning Nation”7 ซึง่ บ่งบอก
ถึงการเป็นประเทศแห่งการเรียนรู้ และความพยายามในการพัฒนา
ประชาชนเพือ่ รับมือกับความต้องการและความท้าทายในศตวรรษ
ที่ 21 ทำ�ให้สิงคโปร์มีความจริงจังและชัดเจนในการบริหารจัดการ
ในการสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจำ�เป็น
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ รัฐบาล เอกชน
โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน ด้วยความเชือ่ มัน่ ว่าคนทุกคนนัน้ สามารถ
พัฒนาได้ไม่วา่ อยูใ่ นวัยใด เรียนจบระดับไหน หรือประกอบอาชีพอะไร
อันจะนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ของประเทศ กุ ญ แจสำ � คั ญ ในความสำ � เร็ จ คื อ
สิงคโปร์ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กปฐมวัย และให้
ความสำ�คัญกับการอุดหนุนงบฝึกทักษะให้แก่แรงงานผ่านทาง
SkillsFuture Credit

เด็กปฐมวัย (Pre-School) จุดเริ่มต้นในการสร้างวัฒนธรรม
แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงวัยของการพัฒนาทีส่ ำ�คัญของทัง้ สมอง
ทักษะภาษา ทักษะสังคม ทักษะทางอารมณ์และการเคลื่อนไหว
ซึง่ เป็นการสร้างรากฐานการเติบโตและการเรียนรูต้ อ่ ไปในอนาคต8
กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ (Ministry of Education:
MOE) ได้กำ�หนดแนวทาง Nurturing Early Learners แก่โรงเรียน
ในการจั ด การศึ ก ษาให้ กั บ นั ก เรี ย นชั้ น อนุ บ าลไว้ อ ย่ า งชั ด เจน
โดยเมือ่ ปี 2013 สิงคโปร์มาในแนวคิด Discovery of the World9 มี
จุดมุง่ หมายให้เด็กคงไว้ซงึ่ พฤติกรรมอยากรูอ้ ยากเห็นตามธรรมชาติ
ของตนไปตลอดช่วงชีวิต และรู้จักทำ�ความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อม
รอบตัว โดยให้มีการฝึกทักษะกระบวนการ (Process Skills) ที่

7

8

9

จำ�เป็นของเด็กปฐมวัย อันประกอบไปด้วย การสังเกต (Observing)
การเปรียบเทียบ (Comparing) การจัดหมวดหมู่ (Classifying)
การคาดการณ์ (Predicting) การทดลอง (Experimenting)
การบันทึก (Recording) และการสื่อสาร (Communicating)
โดยมีกิจกรรม อาทิ สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีสองสีที่ถูกนำ�มา
ผสมกัน เปรียบเทียบพื้นถนนแถวบ้านว่ามีลักษณะอย่างไร (ทราย
กรวด ซีเมนต์ หญ้า ฯลฯ) คาดการณ์วา่ ฝนจะตกหรือไม่โดยใช้ขอ้ มูล
จากการสังเกตเมฆ ทดลองว่าวัสดุใดจะแห้งเร็วทีส่ ดุ เมือ่ นำ�ไปตากแดด
ระหว่างกระดาษ ไม้ หรือผ้า บันทึกวันที่พืชใช้เวลาในการเติบโต
โดยการขีดฆ่าปฏิทิน รวมถึงวาดรูปวงจรชีวิตของพืชในแต่ละวัน
และสื่อสารในสิ่งที่ตนเองค้นพบไปยังเพื่อนคนอื่น ๆ ในขณะที่
ครูทำ�หน้าที่เป็นผู้อำ�นวยความสะดวกในกิจกรรมต่าง ๆ โดยเปิด
โอกาสและกระตุ้นให้เด็กได้ฝึกคิด ผ่านการตั้งคำ�ถามและแสดง
ความคิดเห็น ทัง้ นี้ ทักษะกระบวนการเหล่านีจ้ ะช่วยส่งเสริมให้เด็ก
มีความสามารถในการทำ�ความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวได้ดียิ่งขึ้น
รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้จากการมีพื้นที่ที่เหมาะสมและ
เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำ�คัญที่จะบ่มเพาะให้เด็ก ๆ
รักการเรียนรู้ในตลอดช่วงชีวิตของตน

Ministry of Education (2019). About Us. [online] Available at: https://www.moe.
gov.sg/about/ [Accessed 6 June 2019].
UNICEF. (2019). การพัฒนาเด็กปฐมวัย. [online] Available at: https://www.unicef.
org/thailand/th/ภารกิจของยูนิเซฟ/การพัฒนาเด็กปฐมวัย [Accessed 6 June 2019].
Ministry of Education, Singapore (2013). Nurturing Early Learners: A Curriculum
for Kindergartens in Singapore. [online] Available at: https://www.nel.sg/nel/
slot/u566/Resources/Downloadable/pdf/nel-guide/nel-edu-guide-discovery-ofthe-world.pdf [Accessed 6 June 2019].
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SkillsFuture Credit10
...เพราะการเรียนในระบบการศึกษาไม่เพียงพอต่อการทำ�งาน

ตัง้ แต่ปี 2016 สิงคโปร์ได้รเิ ริม่ โครงการระดับชาติ SkillsFuture ทีส่ นับสนุนการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งแก่ประชากรสิงคโปร์ทกุ คน
เพื่อเตรียมตัวรองรับกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ โครงการได้มงี บอุดหนุนผ่านทาง
SkillsFuture Credit เพื่อให้ประชาชนสิงคโปร์ได้เป็นเจ้าของแนวทางการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของตนเอง ด้วยการให้
เครดิตมูลค่า 500 ดอลลาร์สิงคโปร์แก่ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปี เพื่อใช้จ่ายในการฝึกอบรมของตนเองในหลักสูตรที่รัฐบาลจัดสรรให้
มากกว่า 18,000 หลักสูตร โดยได้รับความร่วมมือจากภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ ทั้งนี้ ในปี 2018 มีผู้ได้รับการพัฒนาทักษะตนเอง
ผ่านการอุดหนุนนี้จำ�นวนประมาณ 465,000 คน11 จากเดิม 285,000 คน12 ในปี 2017
สิงคโปร์ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะนำ�ประเทศไป
สู่ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน จึงทำ�ให้
รัฐบาลมีแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประเทศไว้อย่างชัดเจน ดังที่เห็นได้จากตัวอย่างข้างต้น ทั้ง
ที่ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็ก
ตัง้ แต่ชนั้ ปฐมวัย ในฐานะวัยแห่งการเก็บเกีย่ วประสบการณ์
จากสิ่ ง แวดล้ อ มรอบตั ว อั น จะเป็ น รากฐานที่ ดี ใ นการ
เรียนรู้และดำ�รงชีวิตของเด็กคนนั้น ๆ ในอนาคต อีกทั้งการ
อุดหนุนเงินให้กับประชากรสิงคโปร์เมื่อเข้าถึงวัยทำ�งาน
ในการเลือกฝึกอบรมจากหลักสูตรทีห่ ลากหลาย เพือ่ กระตุน้
ให้คนกลุม่ นีส้ ามารถพัฒนาศักยภาพและทักษะตามทีต่ นเอง
สนใจ โดยไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งทุนทรัพย์ แม้วา่ จะมาจากพืน้ ฐาน
ครอบครัว การศึกษา หรืออาชีพการงานที่แตกต่างกัน

10
11

12

Government of Singapore (2019). SkillsFuture. [online] Available at: https://www.skillsfuture.sg/ [Accessed 6 June 2019].
Government of Singapore (2018). SkillsFuture 2018 YEAR-IN-REVIEW [online] Available at: https://www.ssg-wsg.gov.sg/content/dam/ssg-wsg/
ssgwsg/news/2018yearinreview/SkillsFuture%20Year-End-Review%202018.pdf [Accessed 6 June 2019].
Government of Singapore (2017). SkillsFuture 2017 YEAR-IN-REVIEW [online] Available at: https://www.ssg-wsg.gov.sg/new-and-announcements/1_
Feb_2017_2.html [Accessed 6 June 2019].
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Lifelong Learning (LLL) กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ทำ�ให้โลกในอนาคตเกิดการพลิกผัน (VUCA World) ซึ่งก่อให้เกิด
ทั้งความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว (Volatility) ความไม่แน่นอนและยากต่อการตัดสินใจ
(Uncertainty) ความซับซ้อนของข้อมูลและปัจจัยที่ต้องใช้ในการตัดสินใจ (Complexity) และ
ความคลุมเครือที่ไม่อาจคาดการณ์ถึงผลของการเปลี่ยนแปลงได้ (Ambiguity) ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก
ทัง้ การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี ความไม่แน่นอนของการเมืองระหว่างประเทศ และการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก ล้วนส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและมีความพร้อม
ในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

$

เมื่อพิจารณาถึงตลาดงานของประเทศไทย พบว่า ประเทศไทย
ประสบปัญหาช่องว่างทักษะ โดยงานศึกษาของ ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
(2561)13 แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มี
คุณสมบัติตามที่ต้องการถึงร้อยละ 38.8 และมีสัดส่วนการใช้แรงงานฝีมือ
เพียงร้อยละ 14.4 แต่มีการใช้แรงงานไร้ฝีมือในอุตสาหกรรมการผลิตสูงถึง
ร้อยละ 83.5 ซึ่งสะท้อนให้เห็นช่องว่างของทักษะทั้งของแรงงานที่ขาดทักษะ
ทีส่ ามารถตอบสนองต่อความต้องการของนายจ้าง และทักษะของผูป้ ระกอบการ
ที่ยังคงใช้รูปแบบการผลิตที่ใช้แรงงานทักษะฝีมือต�่ำ โดยช่องว่างข้างต้น
13

เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (2561). ช่องว่างทักษะกับนัยยะที่มีต่อการพัฒนาก�ำลังคนของประเทศไทย [online] Available at: http://www.econ.tu.ac.th/
symposium40/paper/003_Symposium40-เกียรติอนันต์.pdf [Accessed 8 June 2019].
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ล้วนเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศไทย 4.0
ที่มีการยกระดับการประกอบธุรกิจและบริหารภาครัฐไปสู่การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมขัน้ สูง โดยเฉพาะการน�ำเทคโนโลยีหนุ่ ยนต์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) การพิมพ์สามมิติ
Big Data และ Internet of Things (IoT) มาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ
และบริการประชาชน ซึง่ หากผูป้ ระกอบการโดยเฉพาะผูป้ ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผูท้ ที่ ำ� งานหรือต้องการท�ำงานที่
เป็น Gig Economy และแรงงานไทยไม่มีการยกระดับทักษะ
องค์ ค วามรู ้ และความสามารถ จะท� ำ ให้ ป ระเทศไทยขาดผู ้
ประกอบการและแรงงานที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะบรรลุการเป็น
ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างยัง่ ยืน และอาจก่อให้เกิดปัญหาการกระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ไม่ทั่วถึง
จนอาจกระทบซ�้ำเติมต่อปัญหาความเหลื่อมล�้ำในสังคมไทย
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบการทดแทนแรงงาน
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พบว่า รายงานของ OECD (2018)
ประเมินว่าในอีก 15 ปีขา้ งหน้า ร้อยละ 14 ของแรงงานมีความเสีย่ งสูง
ที่จะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ และอีกร้อยละ 30 เผชิญกับ
การเปลีย่ นแปลงทักษะทีใ่ ช้ในการทำ�งานอย่างมาก และรายงานล่าสุด
ของ McKinsey Global Institute (2019) คาดว่าประมาณครึ่งหนึ่ง
ของงาน (Work Activities) ที่ เ คยใช้ แรงงานคนจะถู ก ทดแทน
โดยระบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะนำ�ไปสูก่ ารเกิดอาชีพใหม่ซงึ่ เป็นทัง้ อาชีพ
ทีต่ อ้ งใช้ทกั ษะความรูค้ วามสามารถระดับสูง อาทิ นักออกแบบโมเดล
สถาปัตยกรรม (Architecture Modeling Technicians) วิศวกรข้อมูล
รวมถึงอาชีพทีไ่ ม่จำ�เป็นต้องใช้ทกั ษะความรูค้ วามสามารถทีส่ งู มากนัก
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อาทิ นักบันทึกและนำ�เข้าข้อมูล ซึง่ แสดงให้เห็นว่าแรงงานจำ�เป็นต้องมีการพัฒนาสัง่ สมองค์ความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นการ Re-skill
Up-skill หรือการศึกษาเพิ่มเติมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะ Human skill และ Soft skill เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ทีเ่ ทคโนโลยีไม่สามารถเรียนรูไ้ ด้ และเท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจเข้ามากระทบ ทัง้ การเพิม่ ประสิทธิภาพการทำ�งาน การย้ายสายงาน
การเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนอาชีพ และการโยกย้ายข้ามกลุ่มอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันผู้ประกอบการ
ยังจำ�เป็นต้องมีการศึกษา สั่งสมองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน อาทิ พฤติกรรม
ของผู้บริโภค การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาความเชี่ยวชาญหรือรูปแบบธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงแหล่งวัตถุดิบและ
การจัดการห่วงโซ่การประกอบธุรกิจ

การดำ�เนินงาน LLL ของประเทศไทย
ประเทศไทยมีการดำ�เนินงานในการส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทีส่ ำ�คัญ ผ่านกลไกการดำ�เนินงานของหน่วยงาน อาทิ สำ�นักงาน
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (กศน. เดิม) โดยมีแนวทางการจัด/ส่งเสริม/สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ การศึกษานอกระบบ เพื่อ
คุณวุฒิมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อการดำ�รงชีวิต คือ การพัฒนา
ศักยภาพ สมรรถนะ ทักษะการดำ�รงชีวติ วิทยาศาสตร์เพือ่ การศึกษา และความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านตามความถนัด สร้างรายได้ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของตนเอง การศึกษาตามอัธยาศัย คือ การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ตามศักยภาพและโอกาสของผู้รับบริการ โดย
ศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม ส่งเสริมการอ่านทุกครัวเรือนวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน โปรแกรมและช่องทางการเรียนรู้ และมีกลไกที่ดำ�เนินการที่สำ�คัญอื่น ๆ อาทิ การพัฒนาฝีมือแรงงานของ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การดำ�เนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ การส่งเสริมการอ่านของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กรอบคุณวุฒวิ ชิ าชีพของสถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน) การดำ�เนินงานของภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม อาทิ บริษทั SkillLane
ที่จัดหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม พบว่า การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ กศน. จะมุ่งเน้นที่การศึกษาเพื่อมีวุฒิการศึกษา
พืน้ ฐานมากกว่าเพิม่ ทักษะระดับสูง ส่วนหลักสูตรกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน จะมุง่ สร้างทักษะอาชีพในบางกลุม่ สาขาเท่านัน้ เช่น วิชาชีพช่าง
หรือเกษตรกรรม การอบรม ซึง่ เป็นรูปแบบทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ แรงงานทีร่ ะดับการศึกษาน้อยและรายได้นอ้ ย แต่อาจไม่ชว่ ยสร้างทักษะใหม่
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ที่ จำ�เป็ น ในเศรษฐกิ จ ฐานความรู้ ห รื อ การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ
ในโลกยุคใหม่ทเ่ี น้นใช้แรงงานทีม่ ที กั ษะสูง ขณะทีก่ ารดำ�เนินงานของ
ภาคเอกชนยังมีข้อจำ�กัดในการอบรมและพัฒนาทักษะแรงงานนั้น
ยังคงจำ�กัดอยู่ในภาคธุรกิจขนาดใหญ่เป็นหลัก โดยพบว่า จำ�นวน
แรงงานไทย 38.74 ล้านคน (ปี 2561) มีผู้ได้รับการอบรมจาก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานในปี 2561 และสำ�นักงานส่งเสริมการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในปี 2560
เป็นจำ�นวน 589,898 คน และ 4,321,577 คน ตามลำ�ดับ แสดง
ให้เห็นว่าจำ�เป็นต้องมีรูปแบบการพัฒนาทักษะอื่น ๆ นอกจาก
หน่ ว ยฝึ ก อบรมของรั ฐ เพื่ อ รองรั บ แรงงานอี ก หลายสิ บ ล้ า นคน
ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาทักษะ

การดำ�เนินงานผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรูท้ งั้ จากภาครัฐ
และภาคเอกชน อาทิ การเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม ระบบ
E-Learning ซึ่ ง มี ผู้ ผ ลิ ต เนื้ อ หาหลายรายโดยส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น
การผลิตหลักสูตรที่อิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาในระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน อาทิ ทรูปลูกปัญญา Nestle School Online
สื่ อ การเรี ย นออนไลน์ ข องกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รวมถึ ง ระบบ
E-learning เฉพาะของแต่ละโรงเรียน ทีผ่ า่ นมาการเรียนรูผ้ า่ นระบบ
E-Learning ยังคงจำ�กัดอยูเ่ ฉพาะผูเ้ รียนในระบบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และยังไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร จึงได้มกี ารพัฒนา Thai-MOOC
ขึ้ น ในปี 2557 โดยสำ�นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
(กระทรวงอุดมฯ ในปัจจุบัน) อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 ยังมีผู้ลง
ทะเบียนเรียนเพียง 150,000 คน และหลักสูตรในปัจจุบนั ส่วนใหญ่
ยังคงเป็นหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเป็นส่วนใหญ่
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ความท้าทายของ LLL ในไทย
แม้ว่าประเทศไทยจะมีทิศทางที่ดีขึ้นในการผลักดันนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยความร่วมมือของหลาย ๆ ภาคส่วน
ทั้งรัฐ เอกชน และประชาชน อันเห็นได้จากตัวอย่างการดำ�เนินการในการส่งเสริม LLL ในไทยดังที่กล่าวมา อย่างไรก็ตาม การส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมไทยนั้น ยังมีอุปสรรคและความท้าทายที่สำ�คัญหลายประการ ทั้งความไม่ชัดเจนของนโยบายเกี่ยวกับ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงสร้างทางสังคมและสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริง และความไม่เชื่อมโยงกัน
ของแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ กล่าวคือ

ความไม่ชัดเจนของนโยบายเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อุปสรรคของการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของหลาย ๆ ประเทศมาจากการทีน่ โยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ส่งผลให้
ผู้เกี่ยวข้องไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริง14
ทัง้ นี้ ถึงแม้ในปัจจุบนั ประเทศไทยจะมีความพยายามในการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างจริงจังมากขึ้น ดังเห็นได้จากการจัดท�ำร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริม
การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต พ.ศ. .... ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบในหลั ก การโดย
คณะรัฐมนตรี เมื่อปลายปี 2561 ที่ผ่านมา แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดแล้ว
พบว่านิยามของ “กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ในร่าง พ.ร.บ. ฯ
ไม่ครอบคลุมการเรียนรูใ้ นทุกมิติ และครอบคลุมเพียงการศึกษาเพือ่ คุณวุฒิ
ตามระดับในรูปแบบการศึกษานอกระบบ การศึกษาเพื่อการด�ำรงชีวิต และ
การศึกษาตามอัธยาศัยเท่านั้น แม้เข้าใจได้ว่าการจัดท�ำร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้
เป็นเพียงความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างและหน้าที่ของ กศน. แต่
ค�ำนิยามทีเ่ กีย่ วกับการศึกษาในระบบถูกตัดออกไป ซึง่ การใช้คำ� นิยามดังกล่าว
14
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ไม่ได้สะท้อนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างครบถ้วนนั้น
เป็นการตอกย�้ำความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าการสนับสนุน
การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต เป็ น หน้ า ที่ ข องส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (กศน. เดิม) เพียงเท่านั้น อาจส่งผลให้
ภาคการศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไม่เห็นความส�ำคัญ
ในฐานะทีจ่ ะเป็นผูเ้ ล่นหลักในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตได้

โครงสร้างทางสังคมและสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต สภาพการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาทุกระดับ
ยังไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริง15 ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการและความสนใจของนักเรียน เน้นท่องจำ�เพื่อนำ�ไปสอบมากกว่าทักษะ
การคิดวิเคราะห์ อันจะเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ตลอดช่วงชีวิต
และด้ ว ยสั ง คมไทยมี โ ครงสร้ า งที่ ใ ห้ คุ ณ ค่ า มากกั บ ลำ�ดั บ ชั้ น (Hierarchy)
แทบจะในทุกสถาบันทางสังคม หลายครัง้ การตัง้ คำ�ถาม และแสดงความคิดเห็น
ต่อผู้มีลำ�ดับขั้นสูงกว่า อาทิ พ่อแม่ และครู จะถูกมองว่าเป็นการไม่ให้ความ
เคารพ16 โดยเฉพาะบรรยากาศในห้องเรียนไทยที่แสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยก
ลำ�ดับชั้นระหว่างครูและนักเรียนอย่างชัดเจน ดังนั้น การที่สังคมให้คุณค่ากับ
วัฒนธรรมและลักษณะการเรียนดังกล่าวมากจนเกินไปอาจกลายเป็นปัญหา
ระยะยาว เพราะเป็นการส่งต่อความไม่อยากรูอ้ ยากเห็นจากรุน่ สูร่ นุ่ รวมถึง
เป็ น การฝื น ธรรมชาติ เ ด็ ก ปิ ด กั้ น ความคิ ด สร้ า งสรรค์ สุ ด ท้ า ยพื้ น ที่
การเรียนรู้ก็อาจถูกทำ�ให้มองว่าเป็นพื้นที่ของความไม่น่าสนใจ และ
ความรูส้ กึ ไม่เป็นส่วนหนึง่ ซึง่ วัฒนธรรมเหล่านีอ้ าจเป็นหนึง่ ในปัจจัย
ที่ส่งผลกระทบต่อการสานต่อการเรียนรู้ตลอด
ช่วงชีวิตของบุคคล ๆ หนึ่งได้
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แพลตฟอร์มเพือ่ การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง ยังไม่มรี ะบบทีเ่ ชือ่ มโยงกัน รวมทัง้ ยัง
ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียน หลักสูตรในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงเป็นหลักสูตรเสริม
จากการศึกษาในระบบทัง้ ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและระดับอุดมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ รวมทัง้
มี ก ารดำ�เนิ น การในลั ก ษณะแยกส่ ว นการดำ�เนิ น งานกั น ดั ง นั้ น การพั ฒ นาแพลตฟอร์ ม
ควรคำ�นึงถึงการเลือกรูปแบบการนำ�เสนอและเนือ้ หา (Content) ให้เหมาะสมกับความต้องการ
และบริบทของแต่ละกลุม่ ช่วงอายุ ซึง่ เป็นสิง่ สำ�คัญทีค่ วรคำ�นึงถึงในการพัฒนาแพลตฟอร์มของ
การเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อช่วยดึงดูดคนให้หันมาใช้แพลตฟอร์มนี้ และควรให้ภาคเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีบทบาทในการผลิตเนื้อหามากขึ้น รวมทั้งเตรียมความพร้อมทั้งด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐานและบุคลากรก่อนพัฒนาระบบเพือ่ ให้ได้รบั ประโยชน์จากการใช้สอื่ การเรียนรู้
อย่างเต็มที่ โดยการจะขยายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมถึงร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยของไทยกับมหาวิทยาลัยของประเทศอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ
ในการจัดทำ�หลักสูตรออนไลน์ที่มีมาตรฐาน ซึ่งจะมีส่วนช่วยเติมเต็มเนื้อหาใน Thai-MOOC
ให้สอดคล้องกับความจำ�เป็นและความสนใจของผูค้ นหลากหลายช่วงวัยและสาขาอาชีพมากขึน้
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนา LLL
•

มุ่ ง เน้ น การปลู ก ฝั ง นิ สั ย ใฝ่ เรี ย นรู้ ตั้ ง แต่ เ ด็ ก ผ่ า นสถาบั น ครอบครั ว
โรงเรียน และชุมชน การฝึกฝนทักษะการคิด วิเคราะห์ ทักษะด้าน
เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ

•

พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยส่งเสริมให้มีการนำ�เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน
ออนไลน์แบบเปิด (MOOCs) ที่หลากหลายและน่าสนใจ เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัยต่าง ๆ

•

ส่งเสริมกลุ่มวัยแรงงานให้ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะใหม่ ๆ
อย่างต่อเนื่อง ทั้ง Up-skill และ Re-skill เพื่อเพิ่มผลิตภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน

•

ภาครัฐและเอกชนควรส่งเสริม Lifelong Learning ในลักษณะเดียว
กับโมเดลของประเทศสิงคโปร์ ในการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้คน
เกิดการเรียนรู้ ส่งเสริมการจัดทำ� Credit Bank System โดยพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชือ่ มโยงกับระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพ มีกลไก
การวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วย
การเรียนที่ชัดเจน และให้แรงงานสามารถสะสมความรู้ การฝึกอบรม
และประสบการณ์เพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้ รวมทั้ง
พัฒนาระบบการพัฒนากำ�ลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถนำ�ความรู้
และทักษะมาใช้ในการแก้ปัญหา การสร้างและพัฒนานวัตกรรมได้

“...หากทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่าง
จริงจัง ในการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ประเทศไทยคงมีกำ�ลังคน
ที่มีคุณภาพ มีความพร้อม
ในการรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่
และก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้
ปานกลางในไม่ช้า...”

“Once you stop learning, you start dying”
- Albert Einstein -

การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
ต่อ
สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

ผู้สูงอายุ

บุญทวี เทียมวัน
และปาริชาติ เปิ้นวงษ์
กองยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคม
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โลกของเราได้เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยแล้ว
ปัจจุบันประชากรโลกมีสัดส่วนประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เกินกว่า
ร้อยละ 10 โดยในปี พ.ศ. 2560 1 โลกมีประชากรสูงอายุ หรือคนที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรโลกทั้งหมด 7,550 ล้านคน และในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ. 2550 - 2560) อัตราการเพิ่มของผู้สูงอายุอยู่ที่
ร้อยละ 5.8 ซึ่งสูงกว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกทั้งหมดเกือบ 4 เท่าตัว
ขณะที่ประชากรวัยเด็กกลับมีอัตราการเพิ่มขึ้นที่ต�่ำลงโดยมีอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
เพียงร้อยละ 0.6 ต่อปี ทวีปยุโรปมีระดับการสูงวัยสูงทีส่ ดุ คือ มีสดั ส่วนประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 24.7 ของประชากรทั้งทวีป ในทวีปเอเชียมีสัดส่วน
ของประชากรสูงอายุสูงเป็นอันดับ 4 และมีประชากรสูงอายุมากที่สุดประมาณ
508 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.2 ของประชากรทั้งทวีป โดยประเทศ
ที่มีสัดส่วนประชากรสูงอายุมากที่สุดในโลก คือ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน
และประเทศอินเดีย ตามล�ำดับ

1

มู ล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาผู ้ สู ง อายุ ไ ทย. (2561).
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2560.
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“โลกของเรา
ได้เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยแล้ว”
องค์การสหประชาชาติได้แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ
ไว้ 3 ระดับ
• Aging Society
ประเทศทีม่ ปี ระชากรอายุ 60 ปีขนึ้ ไปมากกว่าร้อยละ 10
หรืออายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ 7 ของประชากร
ทั้งประเทศ
• Aged Society
ประเทศทีม่ ปี ระชากรอายุ 60 ปีขนึ้ ไปมากกว่าร้อยละ 20
หรืออายุตงั้ แต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 14 ของประชากร
ทั้งประเทศ
• Super-aged Society
ประเทศทีม่ ปี ระชากรอายุ 65 ปีขนึ้ ไปมากกว่าร้อยละ 20
ของประชากรทั้งประเทศ

ประเทศไทยกับการเข้าสู่สังคมสูงวัย
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยเข้าสู่
การเป็นสังคมสูงวัย (Aging Society) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยสาเหตุ
สำ�คัญมาจากการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ การลดลงของภาวะการตาย
และการเพิ่มขึ้นของอายุคาดเฉลี่ยของประชากร ในปี 2560 ประเทศไทย
มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุถึงร้อยละ 11.3 ของจำ�นวนประชากรทั้งหมด
65.5 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการคาดประมาณ
ประชากรของสำ�นั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ 2
ในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Aged Society)
เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 ของประชากร
ทั้งหมด และในปี 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด”
(Super-aged society) เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงถึง
ร้อยละ 28 ของประชากรทัง้ หมด ดังนัน้ การเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วของผูส้ งู อายุ
จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนประชากรวัยพึ่งพิงเพิ่มมากขึ้นทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม
2

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2558.
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ตารางข้อมูลการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2552 - 2561
ปีงบประมาณ

จ�ำนวนผู้สูงอายุ
ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ (คน)

จ�ำนวนเงิน (บาท)

2552

5,448,843

21,963,075,000

2553

5,652,893

32,779,232,400

2554

6,521,749

37,893,398,000

2555

6,784,734

52,535,425,200

2556

7,308,315

58,347,043,200

2557

7,664,599

60,999,878,400

2558

7,749,138

61,879,284,200

2559

8,012,853

63,219,443,300

2560

8,158,313

64,783,645,200

2561

8,379,782

66,359,650,800

ที่มา : สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง

การเข้าสูส่ งั คมสูงวัยส่งกระทบต่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตของประเทศไทยในระยะยาว ทัง้ ด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ
ของประชาชนโดยรวม กล่าวคือ เมื่อโครงสร้างของประชากร มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้น แต่มีวัยทำ�งานเท่าเดิม หรือลดลงจะส่งผลให้เกิด
การขาดแคลนกำ�ลังแรงงาน อีกทัง้ ภาครัฐจำ�เป็นต้องเพิม่ ค่าใช้จา่ ยทางด้านสวัสดิการมากขึน้ ปัจจุบนั ประเทศไทยใช้งบประมาณจำ�นวนมาก
ในการดูแลผู้สูงอายุ ข้อมูลการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเว็บไซต์ของสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลังระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2561
พบว่าใช้งบประมาณสูงเป็น 3 เท่า จาก 22,000 ล้านบาท เป็น 66,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลาหนึ่งทศวรรษ3 ในด้านคุณภาพชีวิต
การไม่ได้ทำ�งานอาจทำ�ให้ผู้สูงอายุรู้สึกไม่ภาคภูมิใจ ไร้ค่า และถึงขั้นซึมเศร้า

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยจะปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ต่อผู้สูงอายุ
ข้อมูลจากสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่าในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีจำ�นวนผู้สูงอายุทั้งสิ้นประมาณ 11,312,447 คน
และคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2570 อัตราการพึ่งพิงประชากรวัยทำ�งาน 100 คน จะต้องรับภาระประชากรสูงอายุและวัยเด็กเพิ่มขึ้นเป็น
64 คน อีกทั้ง ใน 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุมากถึง 1 ใน 3 ของคนไทยทั้งหมด และผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป)
จะมีมากถึง 3.5 ล้านคน
3

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รัฐบาลปรับเบี้ย
ยังชีพรายเดือนส�ำหรับผู้สูงอายุ ให้เป็นแบบ
ขั้นบันได จากเดิม 500 บาท/คน/เดือน เป็น
ผูท้ มี่ อี ายุ 60-69 ปี ได้รบั 600 บาท/คน/เดือน
ผูท้ มี่ อี ายุ 70-79 ปี ได้รบั 700 บาท/คน/เดือน
ผูท้ มี่ อี ายุ 80-89 ปี ได้รบั 800 บาท/คน/เดือน
และผู้ที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท/
คน/เดือน
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ทั้งนี้ โดยทั่วไปเมื่อมนุษย์เรามีอายุขัย
ยืนยาวขึ้นจะนำ�ไปสู่การเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่าง
รวดเร็ ว ขึ้ น ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ นข้ อ สมมติ ฐ านที่ ว่ า คน
เริ่ ม เข้ า สู่ วั ย ชราจากการนั บ ตามช่ ว งปี ป ฏิ ทิ น
(Chronological Age) อย่างไรก็ดี หากใช้การวัด
อายุ จ ากจำ�นวนปี ที่ ค าดว่ า จะมี ชี วิ ต อยู่ ต่ อ ไป
ข้างหน้า (Prospective Age) จะพบว่าการเพิม่ ขึน้
ของอายุขัยเฉลี่ย จะนำ�ไปสู่การช่วยชะลอการ
เข้าสู่สังคมสูงวัย4 เนื่องจากการมีอายุยืนไม่ได้
หมายความถึ ง การเป็ น คนแก่ ห งำ�เหงอะ แต่
เป็นการบ่งบอกถึงการยืดช่วงชีวิตวัยหนุ่มสาวที่
ยาวนานขึ้น ดังนั้น จึงเกิดเป็นคำ�ถามว่าถึงเวลา
แล้ ว หรื อ ยั ง ที่ ป ระเทศไทยต้ อ งปรั บ เปลี่ ย น
มโนทั ศ น์ แ ละการนิ ย ามผู้ สู ง อายุ เ พื่ อ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น
โอกาสความเป็ น ไปได้ ใ นการนำ�ผู้ สู ง อายุ ก ลั บ
เข้ า มาสู่ สั ง คมและมี ส่ ว นร่ ว มทางเศรษฐกิ จ
ของประเทศต่อไป

นิยามของคำ�ว่า “ผู้สูงอายุ” องค์กรสหประชาชาติไม่ได้มีการ
กำ�หนดเกณฑ์อายุเริ่มต้นที่เป็นมาตรฐาน แต่ยอมรับโดยทั่วไป
ว่าหมายถึงบุคคลที่มีอายุตามปีปฏิทินตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้วมักใช้เกณฑ์อายุที่ 65 ปีขึ้นไป5 สำ�หรับสังคม
ไทย หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งความเชื่อนี้ได้หยั่งรากฝังลึก
ในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของ “วัยชรา” หมายถึง วัยที่ต่อ
จากวัยกลางคนอายุเกิน 60 ปี ประกอบกับกฎหมายต่าง ๆ ทั้ง
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 3 “ผู้สูงอายุ หมายถึึง
บุคคลซึ่งมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย” พระราช
บัญญัตบิ ำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
มาตรา 19 ซึ่งกำ�หนดให้ข้าราชการที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว
จะต้องพ้นจากราชการ เมือ่ สิน้ ปีงบประมาณทีข่ า้ ราชการผูน้ นั้ มีอายุ
ครบ 60 ปีบริบูรณ์ ยกเว้นข้าราชการบางประเภท อาทิ ข้าราชการ
ตุลาการและอัยการ ซึง่ ดำ�รงตำ�แหน่งอาวุโส ทีม่ กี ำ�หนดเกษียณอายุ
ได้จนถึง 70 ปี เหล่านี้ยิ่งตอกยํ้าความเชื่อที่ว่าผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
คือ ผู้ที่กลายเป็นผู้สูงอายุ
4

5

Scherbov, S. (2019, February 25). New measures of population ageing [PowerPoint presentation]. Expert Group Meeting: “Measuring
Population Ageing: Bridging Research and Policy”, Mandarin Hotel Managed by Centre Point, Bangkok. Retrieved from http://www.iiasa.
ac.at
ในปี ค.ศ. 1916 Isaac Rubinow นิยามว่า อายุ 65 ปี โดยทั่วไป นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาของชีวิตที่อัตราการเจ็บป่วย
และการเสียชีวิตเริ่มที่จะสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกว่าปีก่อนๆ
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อย่ า งไรก็ ต าม กว่ า ครึ่ ง ศตวรรษที่ ผ่ า นมา
วิวฒ
ั นาการทางเทคโนโลยีและการสาธารณสุขของไทย
ได้กา้ วหน้าไปอย่างมากส่งผลให้คนไทยมีสขุ ภาพทีด่ ขี นึ้
และสามารถมีชวี ติ ทีย่ นื ยาวมากขึน้ โดยในปี พ.ศ. 2562
ประชากรชายไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเท่ากับ
73 ปี และประชากรหญิงมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
เท่ากับ 80 ปี6 และเมื่อดูจากอายุมัธยฐานหรืออายุ
ที่ แ บ่ ง ประชากรออกเป็ น สองกลุ่ ม ที่ เ ท่ า กั น พบว่ า
ค่าอายุมัธยฐานนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากประมาณ
18 ปี ในปี พ.ศ. 2493 ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 40 ปี
ในปัจจุบัน และคาดว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเกือบถึง 50 ปี
ในช่ ว งปี พ.ศ. 2593 7 ในขณะที่ นั ก วิ ช าการและ
นักวางแผนในประเทศไทยยังคงใช้ตัวชี้วัดการสูงอายุ
ทางประชากรแบบดั้งเดิม อาทิ สัดส่วนของผู้สูงอายุ
อั ต ราส่ ว นพึ่ ง พิ ง ผู้ สู ง อายุ และอั ต ราส่ ว นศั ก ยภาพ
เกื้อหนุน และข้อมูลตัวเลขอายุตามปีปฏิทินสำ�หรับ
การคาดการณ์แนวโน้มสังคมสูงวัยของประเทศ

การวัดการสูงอายุในประเทศไทย ปัจจุบันใช้ข้อมูลตัวเลขอายุตามปีปฏิทิน
ว่าผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คือ ผู้สูงอายุ และเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศทีก่ า้ วเข้าสูส่ งั คมสูงวัยทีร่ วดเร็วแห่งหนึง่ ของโลก ซึง่ อัตราส่วนพึง่ พิงของ
ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ส่งผลให้กลุ่มประชากรอายุ
น้อยกว่าที่ทำ�หน้าที่คอยเกื้อกูลผู้สูงอายุมีจำ�นวนลดลงไปเช่นกัน ซึ่งการลดลง
อย่างต่อเนือ่ งของอัตราส่วนศักยภาพเกือ้ หนุน สะท้อนฐานการสนับสนุนทีห่ ดตัวลง
ของผู้ท่ีมีประสิทธิผลทางเศรษฐกิจที่จะสามารถเป็นที่พ่ึงพิงให้กับผู้สูงอายุได้
โดยตัวชี้วัดการสูงอายุทางประชากรแบบดั้งเดิม อาจก่อให้เกิดความกังวลต่อ
การเข้าสูส่ งั คมสูงวัยทัง้ ในภาครัฐบาล และภาคประชาชน อีกทัง้ ตัวชีว้ ดั เหล่านี้
ยังไม่ได้คำ�นึงถึงปัจจัยทางด้านสุขภาพและสังคมของการสูงอายุท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ท่ีดีของผู้สูงอายุ การได้รับโอกาสอย่าง
เป็นธรรมโดยปราศจากอคติแห่งวัยและการพัฒนาประเทศทีย่ งั่ ยืน ดังนัน้
เราจึงต้องใช้วิธีการแบบหลากหลายมิติในการวัดและทำ�ความเข้าใจ
กระบวนการสูงอายุให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางนโยบาย
และโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

6
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สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. (2562). ประชากรคาดประมาณ ณ กลางปี 2562 (1 กรกฎาคม). สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล, 28: 1.
Prachuabmoh, V. (2019, February 25). Ageing in Thailand [PowerPoint presentation]. Expert Group Meeting: “Measuring Population Ageing:
Bridging Research and Policy”, Mandarin Hotel Managed by Centre Point, Bangkok. Retrieved from http://www.iiasa.ac.at
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การวัดการสูงอายุแบบหลายมิติ Sanderson &
Scherbov (2007) ได้แนะนำ�แนวคิดใหม่ในการวัด
จำ�นวนประชากรสูงวัย โดยการใช้จำ�นวนปีที่คาดว่า
จะมี ชี วิ ต อยู่ ต่ อ ไปข้ า งหน้ า แทนอายุ ต ามปี ป ฏิ ทิ น8
ซึ่งจำ�นวนปีดังกล่าววัดความชราภาพไม่เพียงจากวัน
เดื อ นปี เ กิ ด แต่ ดู ไ ปถึ ง ความสั ม พั น ธ์ กั บ อายุ ขั ย ที่
ยืนยาวขึ้นของปัจเจกด้วยอายุตามปีปฏิทินนำ�เสนอ
เพียงมิติเดียวของการสูงอายุของประชากร
กรณีศึกษาจากกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียและประเทศในสหภาพ
ยุโรป พบว่า ชาวยุโรปส่วนใหญ่ในสหภาพยุโรป คิดว่าตัวเองยังอ่อนวัยจนกระทัง่
มีอายุได้ 41.8 ปีตามปฏิทิน9 แม้ว่าอายุมัธยฐานของกลุ่มประเทศสหภาพ
ยุโรป คือ 40.9 ปี10 ด้วยเหตุนี้ ในยุโรปจึงมีปรากฏการณ์ว่าผู้หญิงจำ�นวนมาก
ให้กำ�เนิดบุตรครั้งแรกเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป การสร้างครอบครัวครั้งแรกเมื่อ
อายุ 55 ปีขึ้นไป การเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเมื่ออายุ 50 ปีขึ้นไป การเริ่มต้น
อาชี พ การงานเมื่ อ อายุ 40 ปี ขึ้ น ไป คนอายุ 85 ปี ขึ้ น ไปยั ง คงอยู่ ใ นภาค
การจ้างงาน หรือแม้กระทัง่ เริม่ ต้นทำ�ธุรกิจของตนเอง แต่งงานใหม่ มีเพศสัมพันธ์
อี ก ทั้ ง การกลั บ เข้ า มาสู่ ภ าคการจ้ า งงานอี ก ครั้ ง ของแรงงานหลายล้ า นคน
ซึ่งได้เกษียณอายุไปแล้ว
ดังนั้น การวัดการสูงอายุที่ดีจึงจำ�เป็นต้องวัดคุณลักษณะต่าง ๆ ของ
บุคคล อาทิ ระดับการศึกษา สถานะทางสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม (รวมถึง
ความพิการ ความไม่แข็งแรง และอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง) ที่อยู่อาศัย ความรู้
และการเข้ า ถึ ง เทคโนโลยี ซึ่ ง คุ ณ ลั ก ษณะเหล่ า นี้ จ ะช่ ว ยอธิ บ ายถึ ง ระดั บ
ของความเปราะบาง ระดั บ ความยากลำ�บาก และระดั บ ความต้ อ งการ
ความช่วยเหลือหรือความคุม้ ครองทางสังคมของบุคคลนัน้ ๆ การวัดการสูงอายุ
ในหลาย ๆ มิติจะช่วยสร้างฐานข้อมูลที่ดีขึ้นสำ�หรับการออกแบบตัวเลือก
ทางนโยบาย และเป็นแสงสว่างแห่งความหวังในการเข้าสู่สังคมสูงวัยที่ประสบ
ความสำ�เร็จของประเทศไทย

8

9
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Sanderson, W. C. & Scherbov, S. (2007). A new perspective on population aging. Demographic
Research, 16: 27 - 58.
Marin, B. (2019, February 25). Dynamically adjusted pension age. Coping with age inflation
by lifetime indexing in selected Scandinavian and continental EU countries [PowerPoint
presentation]. Expert Group Meeting: “Measuring Population Ageing: Bridging Research and
Policy”, Mandarin Hotel Managed by Centre Point, Bangkok. Retrieved from http://www.iiasa.
ac.at
อายุมัธยฐานตามปฏิทินที่ 40.9 ปี อายุขัยเฉลี่ยคงเหลือของประชากรจะมีค่าใกล้เคียงกับจ�ำนวนปีที่มีชีวิตอยู่
ในปัจจุบัน
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ผลกระทบจากอคติแห่งวัย ในสังคมซึ่งฉายภาพผู้สูงอายุในทางลบ อาทิ
ผู้สูงอายุเป็นคนด้อยความสามารถ เจ็บป่วยง่าย เป็นผู้ที่ต้องการการพึ่งพิง
ต้องรอรับความช่วยเหลือ อคติแห่งวัยนี้จะนำ�ไปสู่การเลือกปฏิบัติด้านอายุ
(Age Discrimination) ส่งผลให้ผู้มีอายุเกิน 60 ปี ไม่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียม
ในการเข้าถึงทรัพยากรด้านต่าง ๆ อาทิ ถูกมองว่าควรเลิกทำ�งาน เพราะปัญหา
สุขภาพ ประสิทธิภาพการทำ�งานลดลงเมือ่ เทียบกับวัยแรงงาน ซึง่ การเหมารวม
(Stereotype) ลักษณะนี้เป็นการขาดการประเมินคุณค่า หรือความสามารถ
ในการทำ�งานทีแ่ ท้จริง และอคติแห่งวัยนีอ้ าจก่อให้เกิด “ปรากฏการณ์ความ
คาดหวัง สร้างความจริง” (Self-fulfilling Prophecies) กล่าวคือ หากบุคคล
หรือสังคมหนึ่งมีความเชื่อหรือความคาดหวังต่อใครในทางใดก็ตาม ความเชื่อ
หรือความคาดหวังนี้จะได้รับการถ่ายทอดออกมาเป็นการประพฤติปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้น ซึ่งเขาจะรับรู้และพยายามแสดงพฤติกรรมออกมาให้เป็นไปอย่างที่
ถูกคาดหวัง ในกรณีนี้ หากผู้มีอายุเกิน 60 ปี ถูกคาดหวังว่า ต้องประสบกับ
ความเสื่อมทางร่างกายไม่สามารถทำ�งานได้ตามปกติหรือทำ�งานได้น้อยลง
พ้นวัยแห่งการเรียนรู้ ต้องพึ่งพาผู้อื่น เขาก็มีแนวโน้มที่จะใช้ช่วงชีวิตที่เหลืออยู่
นอกภาคการจ้างงานหรือไม่ได้ทำ�งาน ไม่คิดแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และ
คาดหวังการดูแลจากคนรอบข้าง
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หลักฐานสนับสนุนแนวคิดนี้ มาจากงานวิจัยของนักจิตวิทยาแห่ง
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด Rosenthal และ Jacobson11 ได้นำ�ข้อสอบวัดเชาวน์
ปัญญาเข้าไปสอบเด็กในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่ง โดยหลังจากสอบเสร็จ
พวกเขาได้บอกกับครูประจำ�ชั้นว่า พบเด็กจำ�นวนหนึ่งที่มีระดับสติปัญญาสูง
เหนือเด็กอืน่ ๆ พร้อมทัง้ แจ้งรายชือ่ เด็กจำ�นวนนัน้ ให้ครูทราบ ซึง่ รายชือ่ ดังกล่าว
นักจิตวิทยาทั้งคู่ใช้วิธีการสุ่มเลือก เมื่อระยะเวลาผ่านไปหกเดือน พวกเขาได้
กลับไปวัดเชาวน์ปัญญาของเด็กกลุ่มเดิมอีกครั้ง ผลปรากฏว่า เด็กคนอื่น ๆ
ได้คะแนนใกล้เคียงกับการวัดผลในครัง้ แรก ขณะทีก่ ลุม่ เด็กซึง่ ได้รบั การสุม่ ชือ่ นัน้
กลับได้คะแนนเฉลีย่ สูงขึน้ กว่าเดิม กล่าวคือมีระดับความเก่งทีเ่ พิม่ ขึน้ มาจริง ๆ
Rosenthal และ Jacobson อธิบายว่า เมื่อพวกเขาบอกรายชื่อเด็กแก่ครู
จะส่งผลให้ครูเกิดการทำ�ตามความเชือ่ ทีไ่ ด้รบั ทราบมา คือเชือ่ มัน่ ว่าเด็กเหล่านัน้
กำ�ลังจะเก่งขึ้น ครูจึงได้ปฏิบัติต่อเด็กกลุ่มนั้นในลักษณะของคนเก่ง อาทิ
ให้เป็นคนช่วยสอนเพื่อนแทนครู ถามคำ�ถามและให้ความสนใจเด็กเหล่านี้
มากขึ้ น ตลอดจนการยกย่ อ งเมื่ อ พวกเขาเรี ย นรู้ ไ ด้ ดี การปฏิ บั ติ ข องครู
ต่ อ เด็ ก กลุ่ ม นี้ อ ย่ า งเป็ น ธรรมชาติ โดยการแสดงออกมาทางกิ ริ ย าท่ า ทาง
และคำ�พูด ส่งผลให้เด็กได้เห็นภาพของตนว่าเป็นคนเก่งในสายตาของครู ซึ่ง
เปรียบเสมือนกระจกเงาสะท้อนให้เกิดภาพลักษณ์ต่อตนเอง และปฏิบัติตน
ตามภาพลักษณ์น้ัน เด็กจึงตั้งใจอ่านหนังสือมากขึ้น กล้าคิดในสิ่งที่ท้าทาย
และกล้าหาประสบการณ์ใหม่มากขึน้ ซึง่ สิง่ เหล่านีส้ ง่ ผลให้ระดับสติปญ
ั ญาของ
พวกเขาเพิ่มพูนขึ้นในที่สุด

11

Rosenthal, R. & Jacobson, L. (1968). Pygmalion in the classroom: Teacher expectation
and pupils’ intellectual development. New York: Holt, Rinehart and Winston.
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การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ต่อผู้สูงอายุ สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

การปรับนิยามผู้สูงอายุใหม่ ประเทศไทย
ได้กำ�หนดนิยามอายุของผู้สูงอายุอย่างเป็น
ทางการไว้ในพระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุ พ.ศ. 2546
ว่าเป็นบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ข้นึ ไป
ซึ่ ง นิ ย ามดั ง กล่ า วมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ สิ ท ธิ
ในการได้รบั สวัสดิการ และอายุเกษียณ แต่จาก
การที่ประชากรผู้สูงอายุมีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้น
และมี อ ายุ ยื น มากขึ้ น อาจส่ ง ผลต่ อ ภาระ
งบประมาณในการจั ด สวั ส ดิ ก ารต่ า ง ๆ ใน
อนาคตได้ ทั้ ง นี้ ในหลายประเทศได้ มี ก าร
ปรั บ นิ ย ามอายุ ข องผู้ สู ง อายุ โดยการเลื่ อ น
อายุ เ กษี ย ณให้ สู ง ขึ้ น อาทิ ประเทศญี่ ปุ่ น
เสนอปรับเกณฑ์อายุจาก 65 ปี เป็นอายุ 75 ปี
โดยให้ เ หตุ ผ ลว่ า เกณฑ์ อ ายุ ท างการของ
ผู้สูงอายุที่ 65 ปี เป็นเกณฑ์ท่ีถูกกำ�หนดขึ้น
เมื่อประมาณ 45 ปีที่แล้ว ซึ่งประชากรของ
ประเทศมีอายุคาดเฉลีย่ เพียง 68 ปี แต่ปจั จุบนั
อายุคาดเฉลี่ยของคนญี่ปุ่นเพิ่มสูงเป็น 86 ปี
และ 79 ปี สำ�หรับเพศหญิงและชายตามลำ�ดับ
12

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
(2556). มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ : มุมมอง
เชิงจิตวิทยาสังคม และสุขภาพ. นครปฐม: โรงพิมพ์
เดือนตุลา.

ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์ได้ออกกฎหมาย Retirement and Re-employment Act
เพื่อปรับอายุเกษียณจาก 62 ปี เป็น 65 ปี และ 67 ปี ตามลำ�ดับ ทั้งนี้ การเลื่อนอายุให้
สูงขึน้ จะช่วยลดภาระค่าใช้จา่ ยทางสุขภาพ และระบบบำ�นาญของประเทศ รวมถึงรักษา
ขนาดของกำ�ลังแรงงานไม่ให้หดตัวมากเกินไป ทั้งยังมีผลทางจิตวิทยา ช่วยให้ผู้มี
อายุเกิน 60 ปี รู้สึกว่าเป็นผู้สูงอายุช้าลง มีคุณค่าต่อครอบครัวและสังคม และมีผล
ทางบวกในเชิงสุขภาพ อาทิ มีประสิทธิภาพในการจัดการกับการป่วย ลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดภาวะทุพพลภาพ มีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น12

61

62

วารสารเศรษฐกิจและสังคม

ผลกระทบต่อการปรับนิยามผูส้ งู อายุ ด้านบวก การปรับ
นิยาม “ผูส้ งู อายุ” ให้มอี ายุมากขึน้ จะทำ�ให้คนในสังคม
รู้สึกว่า ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปยังไม่แก่ ไม่ได้เป็นภาระ
ของลูกหลานและสังคมโดยรวม สุขภาพจิตของบุคคล
ที่รู้สึกว่าตนเองยังไม่แก่ ย่อมส่งผลต่อสุขภาพกายที่ดี
รู้สึกมีพลังในการทำ�งานได้ยาวนานขึ้น เปิดโอกาสให้
ผูท้ มี่ อี ายุ 60 ปีขนึ้ ไปเหล่านี้ ยังคงอยูใ่ นระบบการทำ�งาน
สามารถมีรายได้เลี้ยงตนเองต่อไปได้ ไม่ต้องพึ่งพา
ลูกหลาน สร้างความรู้สึกถึงการมีคุณค่าต่อตนเองและ
สังคม ในทางกลับกันการปรับนิยามผู้สูงอายุให้สูงขึ้น
จะไปเชื่อมโยงกับการเลื่อนอายุเกษียณ และอายุที่
ได้รบั สิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ จากรัฐ ซึง่ อาจก่อให้เกิด
แรงต้านจากกลุ่มผู้เสียประโยชน์ได้

อย่างไรก็ดี การปรับนิยามผู้สูงอายุ ไม่ได้หมายความว่ารัฐต้องก�ำหนดให้มี “อายุการเกษียณปกติ” ที่สูงขึ้น แต่อาจพิจารณา
ยกเลิกการบังคับอายุเกษียณซึ่งเป็นการปฏิบัติตามหลักการไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอายุ13,14 และในขณะเดียวกันก็ยังคงอายุขั้นต�่ำ
ในการรับสิทธิประโยชน์ เช่น บุคคลสามารถขอเกษียณอายุตนเองได้ตั้งแต่อายุ 55 ปีเป็นต้นไป โดยได้รับบ�ำเหน็จบ�ำนาญที่เหมาะสม
แต่หากนายจ้างมีความจ�ำเป็นมากและหาคนท�ำงานแทนไม่ได้ ก็อาจไม่อนุมัติการเกษียณนี้ก็ได้ หรือหากนายจ้างเล็งเห็นความจ�ำเป็น
ในการลดก�ำลังคนบางประเภท ก็อาจพิจารณาเพิม่ แรงจูงใจให้พนักงานซึง่ เข้าเกณฑ์นนั้ สามารถตัดสินใจเกษียณก่อน ส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการ
ท�ำงานต่อไปก็สามารถส่งเงินสมทบเข้ากองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญของนายจ้างต่อเรื่อย ๆ
เพือ่ แลกกับผลประโยชน์การเกษียณอายุทมี่ ากขึน้ ในอนาคต เมือ่ พวกเขาต้องการยุตกิ ารท�ำงาน
ซึ่งมาตรการเช่นนี้อาจสร้างแรงจูงใจในการท�ำงานได้นานกว่าอย่างอื่น เพื่อสนับสนุนผลผลิต
ของประเทศ
13
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Grignon, M. and Spencer, B. G. (2015). On removing “age” and especially “old age”
as a criterion in social programs. Canadian Public Policy, 41 (3): 241-251.
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์. (2551). การพัฒนาดัชนีการเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานของรัฐ.
กรุงเทพฯ: ศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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ทิศทางนโยบายของประเทศไทย ปัจจุบันรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการเข้าสู่สังคมสูงวัย ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อการขาดแคลนกำ�ลังแรงงานในบางสาขา จึงได้พยายามเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการทำ�งาน โดยเมื่อวันที่
21 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการ ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการพลเรือนสามัญ ซึง่ มีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์ รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... สาระสำ�คัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือน
สามัญ ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ สามารถขยายอายุเกษียณราชการออกไป โดยจะต้องอยู่ในสาขาที่ขาดแคลน หรือ
ในสายวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ระดับ 9 และระดับทรงคุณวุฒิ ระดับ 10 หรือตำ�แหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือระดับ
ทักษะพิเศษ โดยต้องเคยดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อบรรเทาปัญหาความขาดแคลนบุคลากร ในสาขาที่
เป็นภารกิจสำ�คัญของรัฐและเพื่อรองรับปัญหาการเข้าสู่สังคมสูงวัย
ความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญในต่างประเทศ คุณ Peh Kim Choo, Chief Executive Officer แห่ง Tsao Foundation
เล่าถึงประสบการณ์ของสิงคโปร์กับสังคมสูงวัย15 ซึ่งคล้ายกับประเทศไทยในหลาย ๆ ด้าน สัดส่วนประชากรสูงอายุของสิงคโปร์
เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วในหลายสิบปีมานี้ ในปี ค.ศ. 1970 ประชากรสิงคโปร์ 1 ใน 31 มีอายุ 65 ปีขนึ้ ไป สัดส่วนนีไ้ ด้กลายเป็น 1 ใน 8
ในปี ค.ศ. 2015 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 1 ใน 4 ภายในปี ค.ศ. 2030 ส่งผลให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่ประชากรกำ�ลังมีระดับอายุ
โดยเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดชาติหนึ่งของโลก แนวโน้มของสังคมสูงวัยมาพร้อมกับปัญหามากมาย อาทิ อัตราส่วนเกื้อหนุน
ผู้สูงอายุที่ลดลง ภาวะผู้ป่วยล้นโรงพยาบาล ความโดดเดี่ยวทางสังคม และการจัดหาเงินทุนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว

15

ในงานประชุมวิชาการ “NextGen Aging – Shaping a Smart Future for an Aging Society” ซึ่งจัดโดย สถาบันคีนันแห่งเอเซีย เมื่อวันที่ 7
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร.
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อย่างไรก็ดี รัฐบาลสิงคโปร์ได้ใช้วิธีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ต่อผู้สูงวัยจากคลื่นยักษ์สึนามิสีเงินยวง เป็นการฉลอง
การมีอายุยนื ยาวเพือ่ จัดการกับปัญหาอันเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลงทางประชากร กล่าวคือ แทนทีจ่ ะมองว่าผูอ้ าวุโสเป็นปัญหา รัฐบาล
ได้เฉลิมฉลองและรวมพวกเขาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยการสร้างนโยบายเพื่อผู้สูงอายุแบบองค์รวมที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นเรื่อง
การดูแลสุขภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการคมนาคม การเรียนรู้ตลอดชีวิต สิ่งอำ�นวยความสะดวก
ทั้งในพื้นที่สาธารณะและภายในบ้าน การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และการจ้างงานตลอดชีวิต
บทเรียนจากสิงคโปร์ ซึ่งรัฐบาลประเทศอื่น ๆ สามารถนำ�ไปปฏิบัติตามได้ คือการทบทวนมุมมอง
ต่อผู้สูงอายุและการออกแบบโครงสร้างแรงงานให้ดีขึ้น โดยนับรวมกลุ่มแรงงานสูงวัยให้เป็น
ส่วนหนึ่งของโครงสร้างนี้ การดำ�เนินการตามมาตรการดังกล่าวได้เป็นผลสำ�เร็จ สามารถช่วยให้
ผู้สูงอายุมีชีวิตยืนยาวขึ้น และมีชีวิตที่เติมเต็มขึ้น ทั้งนี้ แนวทางของสิงคโปร์นั้น มีประสิทธิผล
มากกว่าวิธีการแบบดั้งเดิม อย่างเช่น การสร้างสถานบริบาลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลให้มากขึ้น
สิ่งที่จำ�เป็นสำ�หรับการรับมือกับการเข้าสู่สังคมสูงวัย คือ การปรับเปลี่ยนโลกทัศน์อย่างจริงจัง
เพื่อรวมเอาประชากรอาวุโสที่มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ในทำ�นองเดียวกัน คุณ Amal Abou Refeh แห่ง
United Nations Department of Economic and Social
Affairs เสนอให้มีการทบทวนแนวคิดในการนิยามและการวัด
การสูงอายุ16 เพื่อจัดการกับสมมติฐานที่มีอคติบนพื้นฐานของ
อายุของบุคคล อาทิ สมมติฐานที่ว่าผู้สูงวัยเป็นภาระต่อระบบ
สวัสดิการและเศรษฐกิจ และเพื่อพิจารณาถึงการเลือกปฏิบัติ
ในรู ป แบบที่ ห ลากหลายและทั บ ซ้ อ น ซึ่ ง อาจทำ�ให้ เ กิ ด
ความเปราะบางต่อผู้สูงอายุยิ่งขึ้นไปอีก
16
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“เราไม่อาจหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นได้
แต่เราสามารถที่จะเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับบริบทของเราได้”
การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ต่อผู้สูงอายุ นอกเหนือจากการเสนอให้มี
การปรับเปลี่ยนนิยามผู้สูงอายุในเชิงตัวเลขแล้ว จึงอาจต้องพัฒนาแนวทางการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคม ที่มีต่อผู้สูงอายุให้เป็นแง่บวกมากขึ้นควบคู่
กันด้วย อาทิ การกำ�หนดไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจ
ถึงกระบวนการเปลี่ยนผ่านของชีวิตที่หลากหลาย กลุ่มคนที่มีอายุตามปีปฏิทิน
ใกล้เคียงกัน ไม่ต้องจำ�เป็นต้องผ่านประสบการณ์ชีวิตในรูปแบบเดียวกัน และ
การสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกต่อผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผ่านวัฒนธรรมบันเทิง
ร่วมสมัย ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ต่อผู้สูงอายุเป็นเพียงข้อเสนอแนะเพื่อ
จุดประกายสร้างความตื่นตัวให้กับสังคม ต่อการหันมาทบทวนนิยามผู้สูงอายุ
ที่คำ�นึงถึงความสัมพันธ์ท้ังในเชิงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัย
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และที่สำ�คัญคือ เพื่อให้สังคมตระหนัก
และยอมรับในคุณค่าของผูส้ งู วัย อันจะนำ�ไปสูก่ ารเกิดมโนทัศน์ใหม่ตอ่ ผูส้ งู อายุไทย
ที่สอดคล้องกับสภาวะของสังคมไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต เราพึงระลึกว่า
เราไม่อาจหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นได้ แต่เราสามารถที่จะเตรียม
ความพร้อม เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับบริบทของเราได้
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“เดก็ สมัยนี้ ่ ...”
ม

ต
ค
ทำำ ความเข้าใจคนรุ่นให
า
น
อ
น
ใ
น
า
กบั สไตล์การทำำง
ฐานิศร์ เหราบัตย์ และกฤตนัย บุญราช
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม

ปัจจุบัน เรามักจะคุ้นเคยกับวลีที่ว่า “เด็กสมัยนี้ ...” กัน
พอสมควร โดยเฉพาะจากกลุ่มคนบางส่วนที่ผ่านประสบการณ์
การทำ�งานมาแล้วระดับหนึ่ง ส่วนมากมักกล่าวถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ใน
แง่ที่ไม่ดนี กั เช่น “เด็กสมัยนีท้ ำ�งานไม่ละเอียดรอบคอบ” “เด็กสมัยนี้
ไม่สู้งาน” หรือ “เด็กสมัยนี้เปลี่ยนงานบ่อย” เป็นต้น การที่วลีเหล่านี้
ถูกนำ�มาใช้อยู่บ่อยครั้ง นำ�มาสู่คำ�ถามที่ว่า “คนรุ่นใหม่” ที่ปัจจุบัน
กำ�ลังเข้าสู่วัยทำ�งาน เป็นกลุ่มคนที่ขาดคุณภาพดังที่กล่าวอ้างจริง
หรือไม่ หรือแท้จริงแล้วอาจเป็นเพราะมุมมองและวิธกี ารทำ�งาน หรือ
สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่แตกต่างไปจากกลุ่มคนรุ่นก่อนเท่านั้น
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Gen Y

On the job

คนรุ่นใหม่คือใคร? ทำ�ไมต้องแคร์?
คำ�นิยามของ “คนรุ่นใหม่” ที่นิยมใช้กัน
มักได้แก่ กลุ่มคนเจเนอเรชันวาย (Generation Y)
หรือ “คนเจนวาย” ซึ่งหมายถึง กลุ่มคนที่เกิดอยู่
ในช่วงปี พ.ศ. 2523 - 2543 (ค.ศ. 1980 - 2000)
เนื่ อ งจากช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วเป็ น ช่ ว งที่ เ ทคโนโลยี
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยกลุ่มคนรุ่นนี้
ส่ ว นใหญ่ มี พ่ อ แม่ ที่ เ ป็ น คนจากรุ่ น เบบี้ บู ม เมอร์
(Baby Boomer) ซึ่งเป็นกลุ่มที่สามารถสร้างฐานะ
ทางเศรษฐกิจได้พอสมควร ส่งผลให้เด็กรุ่นเจนวาย
ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่รุ่นเบบี้บูมเมอร์มาอย่าง
ทะนุถนอมและตามใจ จึงเติบโตมากับความสะดวก
สบาย ไม่ ต้ อ งลำ�บากมากเหมื อ นกั บ คนรุ่ น ก่ อ น
ในขณะเดียวกัน คนเจนวายก็มีการศึกษาค่อนข้างสูง
เมื่อเทียบกับรุ่นอื่น ๆ โดยเป็นกลุ่มคนที่เติบโตมากับ
การใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และอินเทอร์เน็ต จึงเป็นสาเหตุ
ที่ ทำ�ให้ ค นเจนวายมี ลั ก ษณะที่ แ ตกต่ า งจากคนรุ่ น
ก่อนหน้าอย่างมีนัยสำ�คัญ

ในปัจจุบัน “คนเจนวาย” เริ่มถูกกล่าวถึงและทวีความสำ�คัญมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากคนกลุ่มนี้มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบ
กับประชากรทั้งหมด โดยพบว่าในปี 2562 จำ�นวนประชากรทั่วโลกที่อยู่ใน
กลุ่มเจเนอเรชันวาย มีประมาณ 2.3 พันล้านคน จากประชากรทั่วโลกทั้งหมด
7.7 พันล้านคน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 30 (การประมาณการจาก
องค์การสหประชาชาติ) ทัง้ นี้ ปัจจุบนั คนเจนวายแทบทัง้ หมด ได้เข้าสูต่ ลาดงาน
และกลายเป็นกำ�ลังแรงงานที่สำ�คัญ ในขณะเดียวกัน ก็จัดเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มี
กำ�ลังซือ้ ค่อนข้างสูง จนอาจกล่าวได้วา่ โลกในอนาคตอันใกล้กำ�ลังจะกลายเป็น
โลกที่ถูกขับเคลื่อนด้วยคนเจนวาย ดังนั้น จึงจะเห็นได้ว่า ทุกภาคส่วนเกี่ยวข้อง
ทัง้ ผูป้ ระกอบการ นักวิชาการ หรือหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ล้วนแต่ให้ความสำ�คัญ
กับคนเจนวายมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
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คนเจนวายในประเทศไทย
ส�ำหรับในประเทศไทย ณ ปี 2562 มีประชากรที่เป็นกลุ่มเจเนอเรชันวาย
(อายุ 18 - 39 ปี) ทั้งสิ้นประมาณ 21.2 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 31.2
ของประชากรทั้งหมด กลุ่มคนเจนวายมีการศึกษาที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน จากข้อมูล
การส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากรไทย โดยส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ พบว่า คนเจนวาย
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดที่ระดับมัธยมปลาย (รวมระดับ ปวช.) และระดับมัธยมต้น
ซึง่ มีสดั ส่วนใกล้เคียงกันคือร้อยละ 27.6 และ 27.2 ของจ�ำนวนคนเจนวายทัง้ หมด ตามล�ำดับ
ในขณะที่กลุ่มคนรุ่นอื่น ๆ ได้แก่ คนเจนเอ็กซ์ (อายุ 40 - 54 ปี) และเบบี้บูมเมอร์
(อายุ 55 - 73 ปี) ส่วนใหญ่จบการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษาหรือต�่ำกว่าเท่านั้นเอง
นอกจากนี้ ยังพบว่า คนเจนวายที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสัดส่วนเป็นร้อยละ 19.2
ของจ�ำนวนคนเจนวายทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าคนรุ่นอื่น ๆ เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังพบว่า คนเจนวายที่ก�ำลังท�ำงาน
มีอยูป่ ระมาณ 16.1 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 42.6 ของ
ผู้มีงานท�ำทั้งหมด และแน่นอนว่าสัดส่วนดังกล่าวก�ำลัง
ขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง โดยพบว่ามีคนเจนวายทีท่ ำ� งานอยูใ่ น
ภาคเอกชนมีสดั ส่วนถึงร้อยละ 55.1 โดยส่วนใหญ่จะท�ำงาน
อยู่ในภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็นหลัก
เป็นผู้ที่ท�ำธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้างร้อยละ 16.0 ซึ่ง
ส่วนใหญ่อยูใ่ นภาคบริการเช่นกัน ในขณะทีค่ นเจนวายทีช่ ว่ ย
ธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้างมีสัดส่วนร้อยละ 14.4
อย่างไรก็ตาม พบว่า มีคนเจนวายที่ท�ำงานในภาครัฐบาล
หรือข้าราชการเพียงร้อยละ 8.7 เท่านั้น
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ทำ�ความเข้าใจ “สไตล์” ของคนรุ่นใหม่
ดังทีก่ ล่าวไปข้างต้น กลุม่ คนเจนวายเป็นประชากรกลุม่ ทีม่ ขี นาดสัดส่วนใหญ่ทสี่ ดุ และมีแนวโน้มทีจ่ ะทวีความสำ�คัญมากขึน้ เรือ่ ย ๆ
และคงจะไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่า โลกในอนาคตอันใกล้กำ�ลังจะกลายเป็นโลกที่ถูกขับเคลื่อนด้วยคนเจนวาย ดังนั้น จึงจำ�เป็นอย่างยิ่ง
ทีจ่ ะต้องเรียนรูแ้ ละทำ�ความเข้าใจ “รูปแบบ” หรือ “สไตล์” ของคนกลุม่ ดังกล่าว ทัง้ ในด้านบุคลิกลักษณะ ทัศนคติ/มุมมอง ความคาดหวัง
ความต้องการ ทักษะที่โดดเด่น ตลอดจนแนวทางการใช้ชีวิต ที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อการทำ�งานในอนาคต
เรือ่ งนีไ้ ม่ใช่เรือ่ งใหม่เสียทีเดียว จากการสำ�รวจข้อมูลในเบือ้ งต้น พบว่า มีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับลักษณะของคนเจนวายในด้าน
ต่าง ๆ อยู่แล้วจำ�นวนไม่น้อย1 ผู้เขียนจึงได้ทบทวนรายงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ จำ�นวนทั้งหมด 8 ชิ้น โดยประมวลสรุป
ออกมาเป็น “สไตล์” ของคนรุ่นใหม่ได้ดังนี้

งานวิจัยของ SCB, OKMD, SAB, วปส.,
และคณาจารย์ มธ./มศก./ม.กรุงเทพ
ระบุตรงกันว่า คนเจนวายเป็นคนชอบ
มีสังคม ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
มีมนุษยสัมพันธ์ เปิดกว้างและยืดหยุ่นสูง

รู้จัก
บริหารเงิน
ชอบเข้า
สังคม
จากงานวิจัยของ SCB, OKMD, วปส. และ
อาจารย์ มธ. พบว่า คนเจนวายสามารถ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่ออำ�นวย
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และใช้ชีวิต

1

งานวิจัยของ SCB, นิด้า, JobThai.com,
และ SAB ชี้ให้เห็นว่า คนเจนวาย
ให้ความสำ�คัญกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ
และการเงิน สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิต
จากงานวิจัยของ วปส. และ OKMD
ที่ระบุว่า คน Gen Y นิยมแต่งงาน ซื้อบ้าน
หรือรถยนต์ลดลง/ช้าลง

ไฟแรง
เก่ง
เทคโนโลยี

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากภาคผนวกในส่วนท้ายของบทความ

จากงานวิจัยของ OKMD, JobThai.com
วปส. และคณาจารย์ มศก./ม.กรุงเทพ
เห็นตรงกันว่าคนเจนวาย
มีความทะเยอทะยานและกระตือรือร้นสูง
ต้องการความก้าวหน้าในการทำ�งาน
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1) ชอบเข้ า สั ง คม ทั้ ง สั ง คมในลั ก ษณะ
ออนไลน์และออฟไลน์ เนื่องจากคนเจนวายเป็นกลุ่ม
คนที่เกิดและเติบโตมาในช่วงระหว่างการเปลี่ยนผ่าน
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเกิดขึน้
ของอิ น เทอร์ เ น็ ต และสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ซึ่ ง ต่ อ มา
ได้กลายเป็นทั้งช่องทางและพื้นที่หลักในการแสดง
อัตลักษณ์ ความคิดเห็น ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ระหว่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
เรือ่ ง “การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของเจนเนอร์เรชัน่ วาย
ยุคประเทศไทย 4.0: กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4
มหาวิ ท ยาลั ย เอกชนแห่ ง หนึ่ ง ” 2 โดยวิ ไ ล พึ่ ง ผล 3
ประสพชัย พสุนนท์ และธีระวัฒน์ จันทึก4 ซึ่งระบุว่า
คุ ณ ลั ก ษณะเด่ น ที่ สุ ด ของคนเจนวาย ได้ แ ก่ การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี การสร้างความปรองดอง/ปรับตัว
และการมีทัศนคติเชิงบวก
ทัง้ นี้ ลักษณะดังกล่าวเป็นผลมาจากลักษณะ
เฉพาะของคนเจนวายเอง ซึง่ ส่วนใหญ่มมี นุษยสัมพันธ์
ที่ดี มีความมั่นใจในตัวเอง เปิดกว้าง และยืดหยุ่นสูง
พร้ อ มเข้ า หาผู้ อื่ น สามารถปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ ความ
เปลีย่ นแปลงแตกต่างทีเ่ กิดขึน้ ตลอดจนให้ความสำ�คัญ
กับการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่าย จึงเป็นคนกลุม่
ทีช่ อบการเข้าสังคมเพือ่ พบปะและมีเพือ่ นหลากหลาย
กลุ่ ม ตลอดจนสามารถอยู่ ร่ ว มกั บ คนหลากหลาย
เจเนอเรชันได้เป็นอย่างดี

2) รู้จักบริหารเงิน คนเจนวายส่วนใหญ่ให้ความสำ�คัญกับปัจจัย
ทางเศรษฐกิจและมีความรูท้ างการเงินเป็นอย่างดี ทัง้ การบริหารจัดการและการ
ลงทุนเพื่อความคล่องตัวและเสริมสร้างความมั่งคั่ง ทั้งนี้ เนื่องจากคนเจนวาย
เติบโตขึ้นมาในยุคที่เศรษฐกิจมีความผันผวนสูง และมีค่าครองชีพเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนือ่ ง ทว่ากลับใช้เงินเก่งกว่าคนรุน่ ก่อน สอดคล้องกับผลการสำ�รวจของ
Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์5 ซึ่งระบุว่า คนเจนวาย
เป็นกลุม่ คนทีใ่ ช้เงินเก่ง กล่าวคือ มากกว่าครึง่ ใช้เงินมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้
แต่กม็ สี ดั ส่วนของการออมแบบฝากประจำ�และแบบออมทรัพย์สงู กว่าคนรุน่ อืน่ ๆ
2
3
4
5

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/1960/1303
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scbeic.com/th/detail/file/product/130/dzi68owq5l/8372_20141112161337.pdf
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อีกทั้งยังมีการลงทุนในตลาดการเงินค่อนข้างสูงอีกด้วย
เช่นกัน นอกจากนี้ สไตล์ดงั กล่าวยังสะท้อนได้จากรูปแบบ
การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งแนวโน้มการแต่งงาน
และความต้องการมีบตุ รทีล่ ดลงหรือช้าลง การไม่นยิ มซือ้
รถยนต์หรือบ้าน แต่ชอบใช้ชวี ติ อยูใ่ นคอนโดมิเนียมหรือ
หอพักมากกว่า ตลอดจนการเลือกงานจากปัจจัยด้าน
เงินเดือน ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มาเป็น
ลำ�ดับแรก นอกจากนี้ ยังเป็นทีน่ า่ สนใจว่า สิง่ ทีค่ นเจนวาย
ส่วนใหญ่คาดหวังมากที่สุดภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป
ในปี 2562 ได้แก่ เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศที่ดีขึ้น
การเพิ่มอาชีพ และการลดการว่างงาน

3) เก่งเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็วในช่วง 2 - 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้คนเจนวายมีความคล่องตัวและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคนรุ่นก่อน ดังจะเห็น
ได้วา่ คนเจนวายส่วนใหญ่สามารถนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพือ่ อำ�นวย
ความสะดวกในการดำ�รงชีวิต อาทิ การสืบค้นข้อมูลข่าวสาร การนำ�ทาง การซื้อ
ของออนไลน์ และการทำ�ธุรกรรมทางการเงิน จนอุปกรณ์อย่างคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต และโทรศัพท์มอื ถือกลายมาเป็นเสมือนปัจจัยทีห่ า้ ในการดำ�รงชีวติ ของคน
กลุ่มดังกล่าวเลยทีเดียว สอดคล้องกับผลสำ�รวจ “พฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
ประเทศไทยปี 2561” โดยสำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม6 ซึ่งระบุว่า กลุ่มคนที่มีการใช้
งานอินเทอร์เน็ตสูงที่สุดตลอดสี่ปีหลังสุด ได้แก่ กลุ่มคนเจนวาย โดยมีการใช้งาน
เฉลี่ยสูงถึง 11 ชั่วโมง 52 นาที/วัน ในช่วงวันหยุด และ 10 ชั่วโมง 22 นาที/วัน
ในช่วงวันเรียน - ทำ�งาน อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนผ่านชีวิตไปสู่ดิจิทัลเพิ่ม
มากขึ้น นอกจากนี้ ลักษณะดังกล่าวยังส่งผลให้คนเจนวายมีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้และปรับตัวเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอื่น ๆ ในอนาคตด้วย
6

สืบค้นข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ https://www.etda.or.th/content/etda-reveals-thailandinternet-user-profile-2018.html
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4) ไฟแรง ด้ ว ยสภาพสั ง คมที่ มี ค วามเปลี่ ย นแปลง
อย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง คนเจนวายส่วนใหญ่จึงมีความ
ทะเยอทะยาน กระตือรือร้น และอยากประสบความสำ�เร็จอย่าง
รวดเร็ว หรืออาจเรียกได้วา่ “ไฟแรง” เมือ่ เปรียบเทียบกับคนรุน่ ก่อน
อันเป็นผลมาจากการที่คนกลุ่มดังกล่าวให้ความสำ�คัญกับการ
ค้ น หาและสร้ า งตนเองผ่ า นความก้ า วหน้ า และโอกาสในการ
เติบโตทางอาชีพเป็นหลัก ประกอบกับมีทัศนคติที่ค่อนข้างชอบ
ความท้าทาย เปิดกว้าง และยืดหยุ่นสูง รวมถึงต้องการเป็นที่
ยอมรับ ส่งผลให้คนเจนวายมีอัตราการย้ายถิ่นและการย้ายงานที่
ค่อนข้างสูง เพื่อค้นหาโอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ ทั้งในการ
ทำ�งานและการใช้ชีวิตอยู่เสมอ ดังจะเห็นได้จากผลการสำ�รวจ
“วิถชี วี ติ มนุษย์เงินเดือน และคุณภาพชีวติ ในปี 2561” โดยศูนย์วจิ ยั
เพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) 7 ซึ่งระบุว่า คนเจนวาย
มีอายุงานที่ทำ�ในแต่ละแห่งก่อนเปลี่ยนงาน ราว 2 ปี 5 เดือน
ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สั้นกว่าคนเจนเอ็กซ์ที่เฉลี่ยมีอายุงานแห่งละ
5 ปี 5 เดือนอย่างเห็นได้ชัด

จะรับมือกับคนรุ่นใหม่อย่างไร?
จะเห็นได้ว่าคนเจนวายมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่
ค่อนข้างแตกต่างจากคนรุ่นก่อนเป็นอย่างมาก ทั้งในด้าน
การเข้าสังคม การรู้จักบริหารเงิน การมีความคล่องตัว
ทางเทคโนโลยี ตลอดจนมี ค วามทะเยอทะยานและ
กระตือรือร้นสูง จนส่งผลกระทบต่อ “สไตล์” การทำ�งาน
ทั้งของคนกลุ่มดังกล่าวและขององค์กรอย่างมีนัยสำ�คัญ
ดังนัน้ การขับเคลือ่ นองค์กรให้ประสบความสำ�เร็จในอนาคต
จึงควรให้ความสำ�คัญกับมาตรการ/แนวทางต่าง ๆ ดังนี้

7

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://sabcentre.com/download/
article/article2018052408542.pdf
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1) ให้โอกาสใหม่ ๆ อยู่เสมอ
อย่ า งที่ ก ล่ า วไปข้ า งต้ น คนเจนวายเป็ น กลุ ่ ม คนที่ มี
ความทะเยอทะยาน กระตือรือร้น ไฟแรงและพร้อมทีจ่ ะเรียนรูส้ งิ่ ใหม่
อยู่ตลอดเวลา ประกอบกับส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงกว่าคนรุ่นก่อน
และสามารถน�ำเทคโนโลยีมาช่วยในการท�ำงานได้ดี ส่งผลให้คน
กลุม่ นีไ้ ม่กลัวทีจ่ ะเจอกับงานท้าทาย ในทางกลับกัน หากต้องท�ำงาน
ที่ซ�้ำซากหรือน่าเบื่อหน่าย ก็จะท�ำให้ขาดแรงกระตุ้นหรือหมดไฟ
ในการท�ำงานลง ดังนั้น องค์กรที่มีคนกลุ่มนี้ท�ำงานอยู่ จึงต้อง
พยายามผลักดันให้คนเจนวายมีโอกาสที่จะท�ำงานที่หลากหลาย
และท้าทาย ผ่านการโยกย้าย/หมุนเวียนงานอย่างต่อเนือ่ ง เพิม่ พืน้ ที่
ให้พวกเขาได้แสดงความสามารถ ส่งเสริมการฝึกอบรมหรือพัฒนา
ทักษะที่เหมาะสมกับงานนั้น ๆ รวมไปถึงไม่ปิดกั้นโอกาสทางการ
ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ในขณะเดียวกัน องค์กรต้องสามารถ
สื่ อ สารให้ ค นเจนวายเห็ น ได้ ว ่ า งานของตนเองมี ค วามหมาย
มีประโยชน์ จะท�ำให้เขารู้สึกว่าตนเองมีความส�ำคัญกับองค์กร
ไม่ใช่รู้สึกว่าเป็นเพียงลูกจ้างที่ท�ำงานตามค�ำสั่งและรอรับเงินเดือน
อย่างเดียว
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อย่างไรก็ตาม เนือ่ งด้วยลักษณะของคนเจนวายทีม่ คี วามทะเยอทะยาน
ชอบความท้าทาย กล้าได้กล้าเสีย่ ง และเบือ่ หน่ายอะไรได้งา่ ย ส่งผลให้คนเจนวาย
ส่วนใหญ่มคี า่ นิยมทีจ่ ะลาออกไปประกอบธุรกิจส่วนตัวมากกว่าคนรุน่ ก่อน ทันที
ที่ไม่พอใจกับงานประจำ�ที่ทำ�อยู่ จึงไม่แปลกที่การผันตัวไปเป็นเจ้าของกิจการ
จะเป็นหนึ่งในอาชีพที่คนเจนวายใฝ่ฝัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่การ
ริเริ่มทำ�ธุรกิจนั้นสะดวกง่ายดายกว่าสมัยก่อน หรือการลาออกจากงานเพื่อมา
เป็นผู้รับจ้างทำ�งานอิสระแทน ซึ่งการทำ�งานทั้งสองรูปแบบที่ว่ามานี้ มีลักษณะ
ที่ตอบโจทย์กับอุปนิสัยของคนเจนวายโดยแท้ จึงส่งผลให้เกิดรูปแบบเศรษฐกิจ
แบบใหม่ทเี่ รียกว่า “Gig Economy” ดังนัน้ วิธหี นึง่ ทีอ่ งค์กรจะสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับคนเจนวาย อาจเริม่ ต้นด้วยการใช้วธิ กี ารจ้างงานในลักษณะทีเ่ ป็นสัญญา
จ้างระยะสั้น หรือการ Outsource มาแทนที่การจ้างงานรูปแบบเดิม ๆ

กรณีศึกษา: SCG บริษัทที่คนเจนวายต้องการร่วมงานด้วย
มากที่สุดในประเทศไทย8
บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ “SCG” เป็นองค์กรที่แม้ว่าจะก่อตั้ง
มากว่าร้อยปีแล้ว แต่กย็ งั คงเป็นบริษทั เอกชนทีค่ นทุกยุคทุกสมัยต้องการทีจ่ ะเข้ามาทำ�งานด้วย
ไม่เว้นแม้แต่คนเจนวายในปัจจุบนั ด้วยหลักคิดทีว่ า่ “พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีคา่ ทีส่ ดุ ” เพือ่
ให้พนักงานทุกคนสามารถทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
นอกจากนี้ SCG ยั ง เปิ ด โอกาสให้ กั บ พนั ก งานทุ ก คนพั ฒ นาตั ว เอง ทั้ ง
การสนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานไปศึ ก ษาต่ อ เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพและความรู้ ข องตั ว เองได้
ถึ ง ระดั บ ปริ ญ ญาเอก ทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นำ � ในประเทศและต่ า งประเทศ โดยจะดู แ ล
เรื่ อ งทุ น การศึ ก ษา การปรั บ ชั่ ว โมงการทำ � งานให้ ยื ด หยุ่ น และให้ ค่ า ครองชี พ ระหว่ า ง
ที่กำ�ลังศึกษาต่อ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถโยกย้าย หรือปรับเปลี่ยน
ตำ�แหน่งงานได้ ในกรณีที่รู้สึกเบื่อกับงานที่ทำ�แล้ว หรือต้องการความท้าทายใหม่ ๆ

8

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.passiongen.com/2018/06/scg-ptt-workplacesatisfaction-companies-for-generation-y/ และ https://www.thairath.co.th/lifestyle/
woman/1003090

กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

2) สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตอบโจทย์คนรุน่ ใหม่
สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ยั ง เป็ น คำ�ตอบสำ�คั ญ ที่
คนเจนวายใช้ในการตัดสินใจเลือกทำ�งาน โดยจากการสำ�รวจ “ปัจจัย
ที่ใช้พิจารณาเลือกเข้าทำ�งานกับองค์กร” โดยจ๊อบไทยดอทคอม
(JobThai.com)9 ชี้ให้เห็นว่าสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ถู ก ให้ ค วามสำ�คั ญ เป็ น อั น ดั บ สองรองจากเงิ น เดื อ นเลยที เ ดี ย ว
สำ�หรับคนเจนวายแล้ว การได้รบั สวัสดิการจากองค์กรทีต่ นทำ�งาน
อยู่ อาจจะไม่ได้สนใจเพียงแค่เรื่องเงินหลังเกษียณ หรือกองทุน
เพียงอย่างเดียว เพราะคนรุน่ นีส้ ว่ นใหญ่คงไม่ได้มองถึงเรือ่ งการอยู่
ทำ�งานในองค์กรจนเกษียณ รวมไปถึงยังมีความรู้ทางการเงิน
เป็นอย่างดีอยู่แล้ว แต่มักจะให้ความสำ�คัญกับความสมดุลระหว่าง
ชีวิตและการทำ�งาน (Work-life Balance) มากกว่า โดยเฉพาะ
เรื่องเวลาการทำ�งานที่ยืดหยุ่น สภาพแวดล้อมของสถานที่ทำ�งาน
ที่ดี โอกาสในการฝึกอบรมหรือมีหลักศูนย์พัฒนาทักษะ ดังนั้น
สวั ส ดิ ก ารเหล่ า นี้ น อกจากจะเป็ น กลยุ ทธ์ สำ�คั ญ ในการจู ง ใจให้
คนเจนวายอยากทำ�งานกับองค์กรยาวนานขึน้ แล้ว ยังจะช่วยดึงดูด
ให้คนภายนอกอยากมาทำ�งานกับองค์กรได้มากขึ้นอีกด้วย
ในขณะเดี ย วกั น ภาครั ฐ ต้ อ ง
ออกแบบระบบหลั ก ประกั น สั ง คมที่
ตอบโจทย์กับคนเจนวาย ซึ่งมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะออกไปทำ�งานนอกระบบมากขึน้ โดย
ในปัจจุบัน แม้ว่าสำ�นักงานประกันสังคม
จะมีการออกประกันสังคมมาตรา 40 เพือ่
เป็นตัวเลือกให้กับผู้ที่ทำ�อาชีพอิสระ แต่
ก็ยังไม่สามารถดึงดูดให้คนเข้ามาสมัคร
ได้มากอย่างทีค่ วรจะเป็น โดยปัจจุบนั มีผทู้ ี่
ได้รับประกันสังคมมาตรา 40 อยู่เพียง
ประมาณ 3 ล้านคน จากจำ�นวนผูท้ ที่ ำ�งาน
นอกระบบทั้งหมดประมาณ 21 ล้านคน
นอกจากนี้ ยังควรให้ความสำ�คัญกับการ
ออกแบบมาตรการคุ้มครองการทำ�งานที่
ครอบคลุมถึงการจ้างงานลักษณะสัญญา
จ้างระยะสั้น หรือการทำ�งานแบบอิสระ
(Freelance) เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกเอารัด
เอาเปรียบจากนายจ้าง
9

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.brandbuffet.in.th/2018/07/genz-geny-job-apply/
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3) สังคมดีเริ่มต้นที่ที่ทำ�งาน
ด้วยคนเจนวายส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มที่มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี เปิดกว้าง พร้อมเข้าหาผู้คนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ใหม่ ๆ
ในขณะเดี ย วกั น ก็ ใ ห้ ค วามสำ�คั ญ กั บ การทำ�งานด้ ว ยไม่ แ พ้ กั น
จึงอาจกล่าวได้ว่าคนเจนวายต้องการมีสังคมที่ดีในที่ทำ�งาน หรือ
อีกนัยหนึ่งคือ ต้องการทั้งที่จะสนุกกับงานและมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับหัวหน้า/เพื่อนร่วมงานควบคู่กันไปด้วยกันนั่นเอง นั่นคือสาเหตุ
ว่าทำ�ไมคนเจนวายจึงมีลักษณะค่อนข้างแตกต่างจากคนรุ่นก่อน
ที่มักจะแบ่งแยกชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำ�งานออกจากกันอย่าง
ชัดเจนมากกว่า

แนวทางการรั บ มื อ กั บ “สไตล์ ” ของคนเจนวาย จึ ง
จำ�เป็ น ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบจากในอดี ต ที่ มุ่ ง เน้ น การ
“สั่ ง ให้ ทำ�” ผ่ า นสายการบั ง คั บ บั ญ ชาและการมอบหมายงาน
แบบต่างคนต่างทำ� มาสู่การ “ทำ�ไปด้วยกัน” โดยพยายามให้
คนรุ่ น ใหม่ มี ส่ ว นร่ ว ม (Engage) ในกระบวนการทำ�งานตั้ ง แต่
เริ่ ม ต้ น รวมทั้ ง เปิ ด โอกาสให้ แ สดงความคิ ด เห็ น และให้ อิ ส ระ
ในการทำ�งาน เพื่อให้พวกเขารู้สึกท้าทายและเห็นคุณค่าของทั้ง
ในงานที่ทำ�และของตนเอง ตลอดจนรู้สึกผูกพันกับเพื่อนร่วมงาน/
องค์กรมากขึ้น ผ่านมาตรการ/แนวทาง อาทิ การใช้ระบบพี่เลี้ยง/
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ฝึกสอนงาน (Coaching/Mentorship) การสะท้อนกลับ (Feedback)
อย่ า งสมํ่ า เสมอ การเปิ ด ช่ อ งทางรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น การมอบหมาย
งานเฉพาะกิจ (Ad-hoc Tasks) ที่ท้าทายและน่าสนใจ การจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ (Team-building Activities) อย่างต่อเนื่อง
เช่น การแต่งตัวประจำ�วันสำ�คัญ กิจกรรมพบปะ/จิบกาแฟร่วมกับผู้บริหาร
การแข่งขันดนตรี การทำ�งานนอกสถานที่ เป็นต้น ตลอดจนการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง เช่น การจัดพื้นที่ทำ�งานร่วมกัน และการจัดโต๊ะ
ทำ�งานแบบไม่มีที่กั้น เป็นต้น

4) เปลี่ยนที่ทำ�งานด้วยเทคโนโลยี
“ตืน่ เช้าเช็กข่าวสาร ตรวจสภาพจราจรผ่านแอปพลิเคชัน หาข้อมูล
ทำ�งานจากเสิร์ชเอนจินส่งงานทางอีเมล นัดทานข้าวกับเพื่อนผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ใช้สมาร์ทโฟนเรียกรถกลับบ้าน” กลายเป็นภาพชีวิตประจำ�วัน
ที่คุ้นตาของคนเจนวาย ที่สามารถผสมผสานเทคโนโลยีในชีวิตประจำ�วันได้
อย่างลงตัว จนเกิดเป็นสไตล์การใช้ชีวิต/ทำ�งานรูปแบบใหม่ที่องค์กรต่าง ๆ
จำ�เป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อให้พร้อมรับมือก่อนจะสาย
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TheEdge
ดังนั้น รูปแบบการท�ำงานในอนาคตจึงควรให้
ความส�ำคัญกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้มากขึน้
ภาพการท�ำงานแบบเดิม ๆ ตัง้ แต่เอกสารทีว่ างกองเป็นตัง้
การประชุมอันยาวนานหลายชั่ ว โมง หรื อ แม้ ก ระทั่ ง
การบล็อกไม่ให้เข้าสือ่ สังคมออนไลน์ นอกจากจะไม่เวิรค์
แล้ว ยังเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป ในทางกลับกัน องค์กรใน
อนาคตต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ทั้งเพื่อ
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการท� ำ งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เป็นการปรับตัวให้เข้ากับคนเจนวาย ผ่านมาตรการ/
แนวทาง อาทิ การใช้สอื่ สังคมออนไลน์เพือ่ เพิม่ ทางเลือก
และสร้ า งบรรยากาศที่ ดี ใ นการท� ำ งาน การลงเวลา
ท�ำงาน/ติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน การมอบหมาย/ส่งงาน
ผ่ า นทางอี เ มล การสร้ า งพื้ น ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล บนคลาวด์
(Cloud Computing) การปรับเอกสารให้อยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้ VR/AR ในการฝึกอบรม การใช้
หุ ่ น ยนต์ ช่ ว ยท� ำ งานที่ มี รู ป แบบซ�้ ำ ไปซ�้ ำ มา ไปจนถึ ง
การปรับปรุงอุปกรณ์การท�ำงานให้มีความทันสมัยและ
สามารถเชื่อมโยงเข้ากับโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือ
คอมพิวเตอร์ของคนเจนวายได้โดยสะดวก

กรณี ศึ ก ษา: “The Edge” ที่ ทำ � งานอั จ ฉริ ย ะ
สไตล์ดีลอยต์ 210
“The Edge” คือ อาคารสำ�นักงานของดีลอยต์ บริษทั ตรวจสอบบัญชี
ระดับโลก ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ภายใต้แนวคิด ‘อาคารอัจฉริยะ’ เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลขององค์กร โดยถูกออกแบบให้เป็นที่ทำ�งานที่
เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการ
ทำ�งานร่วมกันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีสำ�คัญของ The Edge ได้แก่ การเชื่อมโยงที่ทำ�งานเข้ากับ
พนักงานอย่างลงตัวผ่านแอปพลิเคชัน เพือ่ อำ�นวยความสะดวกตัง้ แต่การค้นหา
ทีจ่ อดรถ การจองโต๊ะทำ�งาน การติดต่อเพือ่ นร่วมงาน การค้นหาสถานทีภ่ ายใน
อาคาร ไปจนถึงการร้องเรียนเรื่องราวต่าง ๆ อีกทั้งยังสามารถจดจำ�และช่วย
ปรับอุณหภูมิ ความสว่าง หรือกระทัง่ รสชาติกาแฟให้ตรงกับความต้องการของ
แต่ละคนอีกด้วย นอกจากนี้ อาคารดังกล่าวยังใช้เทคโนโลยีเพือ่ ประหยัดพลังงาน
อาทิ แผงโซลาร์เซลล์ ระบบหมุนเวียนน้ำ�ฝนเพื่อใช้ ในห้องน้ำ�และรดน้ำ�ต้นไม้
ตลอดจนแสงไฟอัจฉริยะที่สามารถปรับตามความชื้นและอุณหภูมิ
ปัจจุบัน The Edge ได้รับการยอมรับว่าเป็นอาคารที่อัจฉริยะและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีเพื่อการทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้ในเวลาเดียวกัน

10

ิ

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.breeam.com/case-studies/offices/theedge-amsterdam/
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“เด็กสมัยนี้” = “ผู้ใหญ่สมัยหน้า”
ความแตกต่างระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นก่อนหน้า
คงจะไม่เป็นปัญหา หากสามารถเรียนรู้ “สไตล์” หรือลักษณะเฉพาะ
ของกันและกัน เพื่อให้สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกันได้ ต่อจากนี้
คำ�ว่า “เด็กสมัยนี้ …” อาจเป็นเพียงคำ�ขึน้ ต้นทีต่ ามด้วยคุณลักษณะ
เชิงบวกของคนรุน่ ใหม่ อาทิ “เด็กสมัยนีท้ ำ�งานคล่อง” “เด็กสมัยนี้
เก่งเทคโนโลยี” หรืออาจจะยังเป็นเชิงลบเหมือนเดิมก็เป็นได้ แต่
ต้องอย่าลืมว่าในอนาคต “เด็กสมัยนี”้ ก็กำ�ลังจะกลายเป็น “ผูใ้ หญ่
สมัยหน้า” ดังนัน้ การทำ�ความเข้าใจความแตกต่างดังกล่าวจึงสำ�คัญ
เป็นอย่างยิ่งทั้งต่อการทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้าง
สังคมที่ดีสำ�หรับคนทุกรุ่นทุกวัยในอนาคต
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ลักษณะหรือ “สไตล์” ของคนรุ่นใหม่
จากการทบทวนรายงานการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รายงานการศึกษาวิจัย

ลักษณะของคนรุ่นใหม่ (คนเจนวาย)

“Insight กลยุทธ
มัดใจผูบริโภค Gen Y”

1. มีความคล่องตัวด้านเทคโนโลยี: สามารถเข้าถึงข้อมูลและทางเลือกต่าง ๆ
ได้มากกว่าอินเทอร์เน็ต และช่วยให้ Gen Y เปิดตัวเองสู่โลกภายนอก
ได้มากกว่า
2. ชอบมีสังคม: ชอบแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวหรือเรื่องราวที่ตัวเองสนใจ
ผ่านทางสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ ยังมีสังคมออฟไลน์อีกด้วย เพราะชอบ
เข้าสังคมกับเพื่อนร่วมงานและเพื่อนฝูงทั่วไป
3. ตัดสินใจบนข้อมูล: จากคุณลักษณะเด่นด้านเทคโนโลยีทำ�ให้คนเจนวาย
เป็นกลุ่มคนที่ใช้ข้อมูลออนไลน์มาพิจารณาเปรียบเทียบ หรือตรวจสอบ
เพื่อหาทางเลือกที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด
4. ช่างเลือก: ด้วยความที่คนเจนวายมีมาตรฐานสูง คนกลุ่มนี้จึงเป็นคน
ช่างเลือก อีกทั้งยังชอบเลือกงาน เปลี่ยนงานบ่อยกว่าคนเจเนอเรชันก่อน
และพอใจกับค่าตอบแทนตามผลการทำ�งาน
5. มีความรู้ทางการเงิน: โดยรู้วิธีที่จะบริหารจัดการเงินให้งอกเงย

“GEN Y กับการเลือกตั้ง
2562”

ในฐานะที่ท่านเกิดในยุค Gen Y ท่านคาดหวังสิ่งใดมากที่สุดหลังการเลือกตั้ง
ที่จะถึงนี้
1. เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศที่ดีขึ้น
2. ส่งเสริมการเพิ่มอาชีพ ลดการว่างงาน พัฒนาให้แรงงานให้มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น
4. ประเทศมีความเป็นประชาธิปไตย
5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในประเทศและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

โดย ธนาคารไทยพาณิชย์
(SCB)

โดย สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
(นิด้าโพล)
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รายงานการศึกษาวิจัย

ลักษณะของคนรุ่นใหม่ (คนเจนวาย)

“New Gen is Now
คนรุ่นใหม่คือพลังแห่ง
อนาคต”

1. คล่องตัวทางเทคโนโลยี
2. มีสังคมออนไลน์และออฟไลน์
3. รักความมีอิสระ ชอบมีทางเลือก และช่างเลือก
4. ทะเยอทะยานและอยากประสบความสำ�เร็จรวดเร็ว
5. ทำ�กิจกรรมหลายอย่างในเวลาเดียวกัน (Multitasking)
6. ไม่แต่งงาน ไม่ซื้อบ้าน ไม่ซื้อรถ
7. เชื่อมต่อตลอดเวลา

“ปัจจัยที่ใช้พิจารณา
เลือกเข้าทำ�งานกับ
องค์กร”

1. เงินเดือน
2. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
3. หน้าที่รับผิดชอบ
4. การเดินทางสะดวก
5. มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

โดย สำ�นักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) (OKMD)

โดย จ๊อบไทยดอทคอม
(JobThai.com)

“ผลสำ�รวจวิถีชีวิต
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำ�งาน
มนุษย์เงินเดือน และ
1. เงินเดือน ค่าตอบแทน
คุณภาพชีวต
ิ ในปี 2561”

โดย ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนา
สังคมและธุรกิจ (SAB)

2. การได้รับการยอมรับนับถือ
3. ความมั่นคงในการทำ�งาน
4. ความสัมพันธ์กับหัวหน้า
5. ภาพลักษณ์องค์กร
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รายงานการศึกษาวิจัย

ลักษณะของคนรุ่นใหม่ (คนเจนวาย)

“พฤติกรรมการใช้สื่อ
ของกลุ่มเจ็นเนอเรชั่น
เอ็กซ์ และเจ็นเนอเรชั่น
วาย”

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากที่สุด ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ
คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ตามลำ�ดับ
2. ช่วงเวลาที่ใช้บริโภคสื่อสูงสุด ได้แก่ ช่วง 21.01 - 24.00 น. และ
18.01 - 21.00 น. ตามลำ�ดับ
3. ช่องทางที่ใช้ในการเข้าถึงสื่อมากที่สุด ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ โทรทัศน์
และเว็บไซด์ ตามลำ�ดับ
4. เนื้อหาจากสื่อที่ชื่นชอบมากที่สุด ได้แก่ ข่าว รายการวาไรตี้ รายการบันเทิง
และละคร ตามลำ�ดับ
5. เชื่อถือและไว้วางใจข้อมูลมากที่สุดจากโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อสังคม
ออนไลน์ ตามลำ�ดับ

“รายงานสุขภาพคนไทย
2559”

1. สามารถทำ�อะไรหลายอยางไดพรอมกัน ฟงไปคนหาขอมูลทาง
อินเทอรเน็ตไป
2. คนหาโอกาสใหม ๆ สะสมประสบการณ ผูกพันกับคน ไมจำ�เปนตองผูกติด
กับองคกร
3. โฟกัสที่การสรางตัวเอง คนพบตัวเองไดเร็ว และประสบความสำ�เร็จไดเร็ว
4. ยืดหยุน ไมถูกจำ�กัดดวยเวลา สถานที่ เวลาไหนที่ไหนก็ทำ�ได
5. เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้น้อยที่สุด หากเปรียบเทียบกับ
เจเนอเรชันอื่น
6. เน้นความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารนอกบ้าน
หรือการซื้อของออนไลน์
7. มีแนวโน้มการแต่งงานที่อายุมากขึ้น ไม่อยากมีลูกหรือมีลูกน้อยลง
เมื่อเปรียบเทียบกับคนรุ่นก่อน
8. มากกว่า 1 ใน 3 ใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ หอพัก
หรือห้องชุดลักษณะต่าง ๆ

โดย อดิพล เอื้อจรัสพันธ์
วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม (วปส.)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภายใต้การสนับสนุน
ของ สสส.
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ลักษณะของคนรุ่นใหม่ (คนเจนวาย)

9. มีอัตราการย้ายถิ่นสูงกว่าคนรุ่นก่อน ทั้งเพื่อการทำ�งานและการเรียน
การศึกษา
10. เปิดกว้างกับความหลากหลายในสังคมมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน
ก็เคารพกติกาสังคมน้อย
11. พร้อมเรียนรู้และสามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
อย่างเต็มที่
12. ใช้เวลาถึง 1 ใน 3 ของวันกับชีวิตออนไลน์บนโลกอินเทอร์เน็ต
“การวิเคราะห์
คุณลักษณะของ
เจนเนอร์เรชั่นวาย
ยุคประเทศไทย 4.0:
กรณีศึกษานักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย
เอกชนแห่งหนึ่ง”

โดย วิไล พึ่งผล
(มหาวิทยาลัยศิลปากร)
ประสพชัย พสุนนท์
และธีระวัฒน์ จันทึก
(มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

1. ปฏิบัติอย่างมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อาทิ เข้าเป็นสมาชิกของชมรม/สมาคม
ต่าง ๆ ชอบพบปะและมีเพื่อนหลากหลาย
2. นักสร้างความปรองดอง อาทิ ประนีประนอม สามารถปรับตัว หลีกเลี่ยง
ความขัดแย้ง
3. ทัศนคติเชิงบวก อาทิ มุ่งพัฒนา/เปลี่ยนแปลงตนเอง
4. ความกระตือรือร้น อาทิ กระตือรือร้นที่จะทำ�งานให้สำ�เร็จ
พร้อมรับงานเพิ่ม
5. มองเห็นคุณค่าผู้อื่น อาทิ รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
พยายามปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับ
6. สื่อสารอย่างสุภาพ อาทิ ให้ความสำ�คัญกับการฝึกทักษะการสื่อสาร
7. เปิดสู่เครือข่ายทางสังคม อาทิ ติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
8. ความเป็นตัวตนกับทีม อาทิ คำ�นึงถึงคนส่วนใหญ่มากกว่าเรื่องส่วนตัว
9. ยอมรับความคิดใหม่ อาทิ มีความยืดหยุ่น สามารถอยู่ร่วมกับ
คนหลากหลายเจเนอเรชัน
10. จำ�เป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม อาทิ มีความมั่นใจและพร้อมเข้าหาผู้อื่น
พร้อมฝึกทักษะด้านปฏิสัมพันธ์
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สั ง คมไทยกำ � ลั ง จะเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ
อย่างสมบูรณ์ ในอีก 6 ปีข้างหน้า แต่...ประเทศไทยมี
ความพร้อมเพียงใด ภาครัฐได้เตรียมงบประมาณหรือ
มีนโยบายเพื่อรองรับสถานการณ์แล้วหรือไม่ ผู้สูงอายุ
ได้ เ ตรี ย มตั ว อย่ า งไร เบี้ ย ยั ง ชี พ จะเพี ย งพอหรื อ ไม่
ลูกหลานจะเลีย้ งดูไหม คำ�ถามเหล่านี้ อาจทำ�ให้ทกุ ภาคส่วน
เริ่มตระหนักได้ว่า ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยจะต้องเตรียม
ความพร้อมสำ�หรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย

ประเทศไทยได้เริ่มต้นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging
Society) มาตั้งแต่ปี 2548 เนื่องจากจำ�นวนประชากรที่อายุ 60 ปี
ขึ้นไป มีสัดส่วนถึงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด และคาดว่า
จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี 2568
(เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากร
ทั้งหมด) เราจะมาดูกันว่า การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย จะส่ง
ผลกระทบในแง่มุมใดบ้าง
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ในมุมด้านการเงินการคลังของประเทศ
โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปจากจำ�นวนผู้สูงอายุที่มีแนวโน้ม
เพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ทำ�ให้อตั ราการพึง่ พิง (Dependency Ratio)1 หรือสัดส่วน
ของจำ�นวนผู้สูงอายุต่อจำ�นวนคนในวัยแรงงานจะเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 10.3 ใน
ปี 2548 เป็นร้อยละ 25.1 ในปี 2578 ซึ่งหมายความว่า คนทำ�งานจะต้องมีภาระ
ในการดูแลผูส้ งู อายุมากขึน้ กว่าในอดีต นอกจากนี้ ภาระงบประมาณด้านสาธารณสุข
ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา วงเงินงบประมาณด้าน
สาธารณสุขเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.3 ต่อปี จากจำ�นวน 169,633 ล้านบาท
ในปี 2552 เป็น 311,319 ล้านบาท ในปี 2562 ขณะที่รัฐบาลยังมีความจำ�เป็นที่
จะต้องใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาประเทศในด้านอื่น ๆ เช่น การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเป็นการวางรากฐานของประเทศ
ในระยะยาว ในขณะเดียวกัน รายได้ของภาครัฐจากการจัดเก็บภาษีอากรจะลดลงจากกำ�ลังแรงงานที่ลดลง ดังนั้น ภาระงบประมาณ
ที่ต้องนำ�มาใช้เพื่อสนับสนุนสวัสดิการผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นอาจนำ�ไปสู่การสร้างหนี้สาธารณะที่สูงขึ้น และส่งผลต่อความเสี่ยงทาง
การคลังในระยะต่อไปได้ นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยในภาวะสังคมผูส้ งู อายุอาจจะเผชิญกับภาวะการออมและการลงทุนในประเทศทีล่ ดลง
จากการใช้จ่ายเงินออมสะสมในวัยเกษียณ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับการออมและการลงทุนของประเทศ

ดัชนีการสูงอายุและอัตราส่วนพึ่งพิง
%
100.0

97.0
82.6

80.0
60.8

60.0

14.3

2537

2545

2550

18.1

22.3

25.3

2560

10.7

16.0

2557

22.6

20.0
0.0

อัตราส่วนพึ่งพิง

2554

40.0

37.8

47.7

ดัชนีการสูงอายุ

ที่มา: รายงานการสำ�รวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560 โดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

1

พิจารณาจากดัชนีการสูงอายุ คิดจากอัตราส่วนของจ�ำนวนประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ต่อประชากรวัยเด็ก (อายุต�่ำกว่า 15 ปี) 100 คน
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ในมุมของผู้เกษียณอายุ
ข้อมูลจากการสำ�รวจประชากรผูส้ งู อายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560
ของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ผู้สูงอายุในประเทศไทยร้อยละ 25.4
ไม่มีการออม ผู้สูงอายุร้อยละ 39.0 มีรายได้ตํ่ากว่าเส้นความยากจน และ
ผู้สูงอายุร้อยละ 59.3 ไม่มีรายได้เป็นของตนเอง ต้องพึ่งพาเงินจากคนใน
ครอบครัวและการช่วยเหลือจากภาครัฐ และผู้สูงอายุประมาณ 2 ใน 3
ยังไม่มีระบบการออมเพื่อรองรับการชราภาพที่ดี ทำ�ให้คุณภาพชีวิต
หลังเกษียณไม่มีความมั่นคง ขณะเดียวกันสถิติการออมภาคครัวเรือนไทย
ในไตรมาส 3 ปี 2561 ของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติชี้ให้เห็นว่า ร้อยละ 27
ของครัวเรือนทั่วประเทศ ยังไม่มีเงินออม เนื่องจากปัจจัยความไม่มั่นคง
ของอาชีพ และปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น

แหล่งที่มาของรายได้ของผู้สูงอายุ
34.7

31.0

20.0

5.9

1.5

ที่มา : รายงานการสำ�รวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560 โดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
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เมื่ อ พิ จ ารณาข้ อ มู ล จากรายงานการสำ�รวจประชากรสู ง อายุ ใ น
ประเทศไทย พ.ศ. 2560 โดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติจะเห็นว่า ที่ผ่านมา
ผูส้ งู อายุของไทยพึง่ พารายรับจากบุตรหลานและรายได้จากการทำ�งานเป็นหลัก
คิดเป็นร้อยละ 34.7 และร้อยละ 31.0 ตามลำ�ดับ ขณะที่อีกร้อยละ 20 ได้รับ
เบี้ยยังชีพจากทางราชการ ร้อยละ 5.9 ได้รับบำ�เหน็จบำ�นาญ และร้อยละ 4.6
ได้รับจากคู่สมรส

อย่างไรก็ตาม จากการที่อัตราส่วนพึ่งพิงมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนว่าคนวัยทำ�งาน 1 คน จะมีภาระในการ
ดูแลผู้สูงอายุจำ�นวนมากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้สูงอายุแต่ละรายได้รับเงินจากบุตรหลานน้อยลง นอกจากนี้ ถึงแม้ผู้สูงอายุ
จะมีอายุยืนยาวขึ้นแต่ความสามารถในการทำ�งานจะกลับถดถอยลง จึงทำ�ให้แนวโน้มของรายได้ที่มาจากการทำ�งานจะลดลง
และเมื่อย้อนกลับมาดูเบี้ยยังชีพที่ได้รับจากรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันมีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุรายละ 600 - 1,000 บาท
ต่อคนต่อเดือนนั้น ก็นับว่าน้อยมาก เพราะยังอยู่ในระดับที่ตํ่ากว่าเส้นความยากจนของไทยในปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ระดับรายได้
2,686 บาทต่อคนต่อเดือน แสดงว่าการได้รับเบี้ยยังชีพเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพอต่อการดำ�รงชีพในระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ดั ง นั้ น ผู้ เ กษี ย ณอายุ จึ ง จำ�เป็ น ที่ จ ะต้ อ งหาแหล่ ง รายได้ อื่ น เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ การดำ�รงชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพในช่ ว งบั้ น ปลายชี วิ ต
และจากข้อมูลข้างต้น พบว่า ผูส้ งู อายุเพียงร้อยละ 2.3 เท่านัน้
ที่มีรายได้จากดอกเบี้ยหรือเงินออมของตนเอง ดังนั้น จึงควร
เร่งการส่งเสริมการออมเพื่อให้ผู้สูงอายุมีเงินไว้เพื่อใช้จ่าย
ในวัยเกษียณ
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นโยบายของรัฐเพื่อการส่งเสริมการออมเพื่อการชราภาพ
ระบบการออมเงินเพื่อการเกษียณอายุของประเทศไทยนั้นได้มีการพัฒนามาเป็นลำ�ดับ ซึ่งมีทั้งรูปแบบของการออมเงิน
ภาคบังคับและการออมเงินแบบสมัครใจ เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ มีรายได้และชีวิต
ความเป็นอยูท่ ดี่ ี และจะช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณของภาครัฐในการดูแลผูส้ งู อายุได้อกี ด้วย ทัง้ นี้ ในปัจจุบนั รูปแบบของการออมเงิน
ประเภทต่าง ๆ ปรากฏตามตาราง ดังนี้

ระบบการออมเงินเพื่อการเกษียณอายุ
รูปแบบ

การจ่ายสมทบ

ความครอบคลุม

สวัสดิการชราภาพ
รัฐให้ฝ่ายเดียว

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รัฐบาล

บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
ระบบการออมเงินเพื่อรองรับวัยเกษียณ
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
การออม
ภาคบังคับ

การออม
ภาคสมัครใจ

รัฐบาล

สมาชิกและรัฐบาล
ผู้ประกันตน นายจ้าง
กองทุนประกันสังคม (กรณีชราภาพ)
และรัฐบาล
กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
ครู นายจ้าง และรัฐบาล
สมาชิกนายจ้าง
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญแห่งชาติ2
และรัฐบาล
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
สมาชิกและนายจ้าง
กองทุนประกันสังคม (มาตรา 40)
ผู้ประกันตน รัฐบาล
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ไม่มี

ผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับบำ�เหน็จบำ�นาญ
จากภาครัฐ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ลูกจ้างเอกชน
ครูโรงเรียนเอกชน
ลูกจ้างเอกชน
ลูกจ้างเอกชน
แรงงานนอกระบบ (อายุ 15-60 ปี)
ประชาชนทั่วไป

ที่มา : รวบรวมโดย กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สศช.

จากตารางด้านบนจะเห็นว่า ผู้มีรายได้ประจำ�นั้น มีระบบคุ้มครองรายได้
หลังเกษียณทีค่ อ่ นข้างเพียงพอ ทัง้ จากกองทุนประกันสังคม กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ และ
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ แต่กลุม่ ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบ
ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 55.23 ของแรงงานทัว่ ประเทศ ยังไม่มรี ะบบการออมภาคบังคับ มีเพียง
การออมแบบสมัครใจผ่านกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 เท่านัน้ ซึง่ ก็มแี รงงานจำ�นวน
ไม่มากนักทีส่ มัครเป็นผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40 ดังนัน้ รัฐบาลจึงได้มแี นวคิดทีจ่ ะจัดตัง้
กองทุนการออมแห่งชาติขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำ�คัญเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ
ออมเงินสำ�หรับแรงงานนอกระบบ ในรูปแบบการออมภาคสมัครใจ
2
3

รอเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เพื่อพิจารณายืนยันร่างฯ เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560
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บทบาทของกองทุนการออม
แห่งชาติ
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
คือ กองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุที่
ออกแบบมาเพื่อให้เป็นแหล่งออมเงินของ
ผู ้ ป ระกอบอาชี พ อิ ส ระ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนที่ไม่เข้าเกณฑ์ต่าง ๆ ของระบบ
การออมที่มีอยู่ ให้สามารถออมเงินเพื่อใช้
ในยามชราภาพได้ เนื่องจากปัจจุบันแรงงาน
ส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นแรงงานนอกระบบ
แต่ ช ่ อ งทางการออมเงิ น เพื่ อ การชราภาพ
ส� ำ หรั บ แรงงานในกลุ ่ ม นี้ ยั ง มี ไ ม่ เ พี ย งพอ
จึ ง ท� ำ ให้ แรงงานเหล่ า นี้ มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะ
ด�ำรงชีวติ อยูใ่ นความล�ำบากในวัยสูงอายุ ดังนัน้
เพื่อเป็นการเติมเต็มช่องว่างระบบการออม
แบบสมั ค รใจที่ มี อ ยู ่ เ ดิ ม รั ฐ บาลจึ ง จั ด ตั้ ง
กองทุนการออมแห่งชาติขึ้น ภายใต้พระราช
บัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554
โดยก� ำ หนดเงื่ อ นไขการเป็ น สมาชิ ก ดั ง นี้
(1) เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย (2) อายุไม่ต�่ำกว่า

4

15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์4 (3) ไม่อยู่ในระบบบ�ำเหน็จบ�ำนาญภาครัฐหรือ
เอกชน และไม่อยู่ในกองทุนตามกฎหมายอื่นที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้าง เช่น
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กองทุนประกันสังคม (ซึ่งส่งเงินเพื่อ
ได้รบั ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ซึง่ หมายถึงผูป้ ระกันตนทางเลือกที่ 2 และทางเลือก
ที่ 3) กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ และกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
เป็นต้น กอช. เป็นกองทุนที่เป็นระบบสมาชิกแบบรายบุคคล สมาชิกจะต้องจ่ายเงิน

เฉพาะในหนึ่งปีแรกที่ พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้ อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกได้ และก�ำหนดให้ผู้สมัครที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ออม
กับกองทุนได้ 10 ปีนับจากวันที่เป็นสมาชิก ซึ่งจะท�ำให้ได้รับเงินสมทบจากรัฐอย่างเต็มที่ เช่น หากอายุ 55 ปี สมัครกองทุนในปีนี้ สามารถออมได้ 10 ปี จนถึง
อายุ 65 ปี
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สะสมเป็นรายเดือน แต่ไม่จ�ำเป็นต้อง
เท่ากันทุกเดือน หากเดือนไหนไม่สะดวกก็
สามารถงดการจ่ายเงินได้ โดยทีค่ วามเป็น
สมาชิกก็จะยังคงอยู่ และรัฐบาลจะจ่าย
เงินสมทบร่วมกับผู้ออมเงินตามจ�ำนวนที่
ก�ำหนด โดยมีอัตราการสมทบที่แตกต่าง
กันตามช่วงอายุของผู้ออม และยิ่งไปกว่า
นัน้ เพือ่ เป็นการจูงใจให้มกี ารสมัครสมาชิก
รัฐบาลจึงได้รบั ประกันผลตอบแทนขัน้ ต�ำ่
ไว้ ไ ม่ ใ ห้ ต�่ ำ กว่ า อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝาก
ประจ�ำของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
อีกด้วย
สมาชิก กอช. ไม่ได้จำ�กัดไว้
เฉพาะคนที่ทำ�งานแล้วเท่านั้น แต่เด็ก
นักเรียนที่อายุครบ 15 ปี ก็สามารถฝาก
เงินกับ กอช. ได้ โดยความเป็นสมาชิกของ
กอช. ก็ยังคงอยู่ ถึงแม้ในอนาคตเด็กจะ
เข้าทำ�งานกับบริษทั หรือรับราชการก็ตาม
และยังคงได้รับผลตอบแทนจากเงินที่นำ�
ไปฝากสะสมไว้ หากแต่ช่วงเวลาที่ทำ�งาน
กับบริษัทหรือรับราชการ เงินฝากช่วงนั้น
จะไม่ได้รับสมทบจากรัฐบาล ซึ่งถือได้ว่า
เป็นการปลูกฝังนิสัยการออมเงินให้กับ
เยาวชน และยังเป็นการลงทุนเพื่อความ
มั่นคงในอนาคตอีกด้วย

ผลประโยชน์ต่อสมาชิก กอช.
สำ�หรับผลประโยชน์ของสมาชิก กอช. จะ
ได้รับนั้น มิใช่เพียงแค่เงินรายได้ที่จะได้รับหลังอายุ
60 ปีเท่านั้น แต่ยังสามารถนำ�เงินที่สะสมใน กอช.
ไปหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย รวมถึงเงินที่ผู้เกษียณ
อายุจะได้รบั เป็นรายเดือนจาก กอช. ก็ไม่ตอ้ งจ่ายภาษี
เช่นกัน ซึ่งแตกต่างจากการออมเงินบางประเภท เช่น
เงินฝากประจำ� เงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินปันผล
เป็นต้น ทีต่ อ้ งเสียภาษีเมือ่ ได้รบั ผลตอบแทน นอกจาก
ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินแล้ว การออมเงินผ่านทาง
กอช. ยังช่วยฝึกวินัยทางการออมเงินและเพิ่มความรู้
ทางการเงินให้แก่สมาชิกอีกด้วย
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จะเห็นได้ว่า ผลประโยชน์ต่าง ๆ ถูกออกแบบมา
เพือ่ สนับสนุนให้แรงงานทีอ่ ยูน่ อกระบบเข้ามาออมเงินเพือ่ ให้
มีหลักประกันรายได้ในการใช้ชีวิตในยามเกษียณ ซึ่งหาก
ผูส้ งู อายุสามารถพึง่ พาตนเอง และมีรายได้เลีย้ งตัวทีพ่ อเพียง
แล้ว ก็จะท�ำให้ภาครัฐสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัด
สวัสดิการเพื่อการชราภาพลงได้บ้างบางส่วน ซึ่งจะช่วยลด
ความเสี่ยงทางการคลังลงได้ นอกจากนี้ กองทุนการออม
แห่งชาติยงั เป็นเครือ่ งมือในการลดความเหลือ่ มล�ำ้ โดยแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำ
ในสังคม ได้มีการระบุถึงการสนับสนุนการด�ำเนินการของ
กองทุนการออมแห่งชาติเพือ่ เป็นการเพิม่ โอกาสให้ประชากร
ทุ ก กลุ ่ ม มี โ อกาสเข้ า ถึ ง บริ ก ารของภาครั ฐ และทรั พ ยากร
อย่างเท่าเทียมกัน สามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

จากที่ได้กล่าวข้างต้นว่า ผู้ที่ไม่ได้ทำ�งานในระบบ เช่น ค้าขาย รับจ้าง ขับรถแท๊กซี่ เป็นต้น จะมีรายได้ที่ไม่แน่นอนและไม่มั่นคง
กล่าวคือ รายได้ทจี่ ะได้รบั ขึน้ อยูก่ บั กำ�ลังความสามารถและโอกาสทีจ่ ะมีงานทำ�ในแต่ละวัน ซึง่ หากมีเหตุการณ์ทที่ ำ�ให้ไม่สามารถทำ�งานได้
ไม่วา่ จะเนือ่ งมาจากปัญหาสุขภาพ ภัยธรรมชาติ หรือการไม่มผี วู้ า่ จ้าง ก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้ทจี่ ะมาจับจ่ายใช้สอยในชีวติ ประจำ�วัน
นอกจากนี้ ยังทำ�ให้ขาดความสามารถที่จะออมเงินเพื่อหลักประกันในอนาคตอีกด้วย การวางแผนเพื่อการดำ�รงชีวิตหลังเกษียณของ
ผู้ที่ทำ�งานนอกระบบจึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น การวางแผนการดำ�รงชีวิตหลังเกษียณของบุคคลที่
มีอายุ 30 ปี ที่ปัจจุบันมีการใช้จ่ายเดือนละ 9,000 บาท จากการคำ�นวณพบว่า มูลค่าของเงิน 9,000 บาทในปัจจุบัน จะมีมูลค่าเท่ากับ
21,845 บาท ในอีก 30 ปีข้างหน้า (คิดอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 3) นั่นหมายถึง บุคคลนั้นจะต้องมีเงินในการจับจ่ายใช้สอยถึงเดือนละเกือบ
22,000 บาท เพือ่ รักษาคุณภาพชีวติ ให้อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับในปัจจุบนั และเมือ่ ตัง้ สมมติฐานว่าบุคคลนัน้ จะมีชวี ติ อยูถ่ งึ 80 ปี บุคคลนัน้
ต้องมีเงินเก็บรวมทั้งสิ้น 5,242,887 บาท ณ วันที่บุคคลนั้นอายุ 60 ปี ซึ่งเท่ากับว่าจะต้องออมเงิน 5,413 บาทต่อเดือนเป็นเวลา
30 ปี (ในช่วงอายุ 30 - 60 ปี) เพือ่ ให้มเี งินเพียงพอกับค่าใช้จา่ ยในการใช้ชวี ติ ในช่วงเกษียณอายุ ซึง่ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในการออมเงิน
มากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ต่อเดือนเพื่อให้เป็นหลักประกันในอนาคต
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กอช. ผู้ช่วยในการออมเงินและบริหารเงินออม

โดยสรุป การออมเงินใน กอช. จะให้ผลตอบแทนแก่
สมาชิกใน 3 ช่องทาง ได้แก่ (1) เงินออมของสมาชิก (2) เงินสมทบ
จากรัฐบาล และ (3) ผลประโยชน์จากการนำ�เงินออมของสมาชิก
และเงินสมทบของรัฐบาลไปลงทุน ดังนั้น ลองมาคำ�นวณกันดูว่า
ถ้าเราออมเงินกับ กอช. โดยได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลตามที่
กฎหมายกำ�หนด เราจะได้รับบำ�นาญเดือนละเท่าไร

กอช. มีรปู แบบการบริหารจัดการแบบกองทุน คือ รัฐบาล
จะจัดให้มผี บู้ ริหารกองทุนโดยนำ�เงินในบัญชีรายบุคคลของสมาชิก
ซึ่งมาจากเงินสะสมของสมาชิกเองและเงินสมทบจากรัฐบาลไป
ลงทุนเพือ่ หาผลตอบแทนในแต่ละปี (ซึง่ กฎหมายกำ�หนดว่าจะต้อง
เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงตํ่า) และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นใน
สมมติว่า แรงงานนอกระบบเข้าเป็นสมาชิก กอช. ตั้งแต่
แต่ละปีจะถูกสะสมไว้ในบัญชีรายบุคคลของสมาชิก จนกระทัง่ สมาชิก
อายุ 60 ปี ความเป็นสมาชิกจะสิ้นสุดลง และผู้บริหารกองทุนจะ อายุ 15 ปี และส่งเงินออมทุกเดือน จนสิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่ออายุ
นำ�เงินที่มีอยู่ในบัญชีของสมาชิกมาเฉลี่ยจ่ายคืนให้กับสมาชิกเป็น 60 ปี ผลตอบแทนที่จะได้รับจะเป็นดังนี้
รายเดือนจนกว่าจะเสียชีวิต
1. เงินออมของสมาชิก ถ้ า สมาชิ ก ออมเงิ น ทุ ก เดื อ น
เดือนละ 1,100 บาท ตัง้ แต่อายุ 15 ปี จนถึงอายุ 60 ปี สมาชิกจะมีเงิน
ทั้งสิ้น 594,000 บาท (ฝากเดือนละ 1,100 บาท*12 เดือน*45 ปี)

2. เงินสมทบจากภาครัฐ สมาชิกจะได้รับเงินสมทบจาก
รัฐบาล โดยรัฐบาลจะสมทบ (1) ร้อยละ 50 ของเงินสะสมแต่ไม่เกิน
600 บาทต่อปี (อายุ 15 - 30 ปี) (2) ร้อยละ 80 ของเงินสะสม
แต่ไม่เกิน 960 บาทต่อปี (อายุ 31 - 50 ปี) และ (3) ร้อยละ 100
ของเงินสะสมแต่ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี (อายุมากกว่า 50 ปี)
ดังนั้น ถ้าสมาชิกออมเงินต่อเนื่องกับ กอช. ตั้งแต่อายุ 15 ปีถึง
60 ปี สมาชิกจะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาล จำ�นวน 40,200 บาท
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3. ผลประโยชน์ จ ากการที่ ก องทุ น ฯ นำ�เงิ น ออม
และเงิ น สมทบไปลงทุ น ซึ่ ง ผลประโยชน์ จ ะได้ ม ากหรื อ น้ อ ย
นั้ น ก็ จ ะขึ้ น อยู่ กั บ ความสามารถในการบริ ห ารเงิ น ลงทุ น ของ
ผู้ จั ด การกองทุ น ซึ่ ง หากสามารถบริ ห ารให้ ไ ด้ รั บ ผลตอบแทน
สูงถึงร้อยละ 4 ต่อปี ก็หมายถึง สมาชิกจะได้ผลประโยชน์เป็น
เงิน 1,132,170 บาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในระยะเริ่มต้น
ของการตั้ ง กอช. รั ฐ บาลต้ อ งการสร้ า งแรงจู ง ใจให้ มี ผู้ ส มั ค ร
สมาชิ ก กอช. จึ ง ได้ มี ก ารรั บ ประกั น ผลตอบแทนขั้ น ตํ่ า ให้ กั บ
สมาชิก ว่าจะต้องได้รับไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ�
12 เดือนของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ โดย ณ เดือนพฤษภาคม
2562 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ�เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ อยู่ที่ร้อยละ 1.40 ต่อปี ดังนั้น ในกรณีที่ตํ่าที่สุด สมาชิก
ก็ยังคงได้รับผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 247,328 บาท

เมื่อรวมผลตอบแทนทั้ง 3 ส่วนแล้ว สมาชิกจะมี
เงินออมทัง้ หมดในบัญชีสว่ นบุคคลอยูท่ ี่ 881,528 บาท (กรณี
ได้รบั ทีอ่ ตั ราผลตอบแทนขัน้ ตํา่ ) หรือ 1,766,370 บาท (กรณี
ได้ รั บ ผลตอบแทนร้ อ ยละ 4 ต่ อ ปี ) ซึ่ ง เป็ น จำ�นวนเงิ น ที่
ไม่น้อยเลย และเงินจำ�นวนดังกล่าว กอช. จะนำ�มาจัดสรร
แบ่งเป็นเงินรายเดือนให้กับสมาชิก (โดยคำ�นวณจากเงิน
ทั้งหมดที่อยู่ในบัญชี หารด้วย 240) ซึ่งจะเริ่มจ่ายให้เมื่อ
สมาชิกมีอายุครบ 60 ปี เรือ่ ยไปจนเสียชีวติ ดังนัน้ ในกรณีนี้
เราก็จะได้รับเงินรายเดือนอยู่ที่ 3,673 บาท (อัตราขั้นตํ่า)
และอาจได้สงู ถึง 7,360 บาท (กรณีได้ผลตอบแทนร้อยละ 4)

จากตัวอย่างข้างต้น ทำ�ให้เห็นได้ชัดเจนว่า การเป็นสมาชิก กอช. จะทำ�ให้สมาชิกมีผู้ช่วยในการสะสมเงินออม ซึ่งได้แก่ รัฐบาล
และมีผชู้ ว่ ยในการบริหารเงินออม ซึง่ ได้แก่ กอช. และผูช้ ว่ ยทัง้ สองจะทำ�ให้เงินออมทีส่ ะสมไว้เพียง 1,100 บาทต่อเดือน สามารถงอกเงย
ออกดอกออกผลจนถึงวันที่สมาชิกอายุ 60 ปี สมาชิกจะมีเงินในบัญชีประมาณ 1.7 ล้านบาท ซึ่งเงินจำ�นวนนี้จะทำ�ให้สมาชิกได้รับ
เงินบำ�นาญถึงเดือนละ 7,360 บาท เทียบกับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กอช. จะต้องออมเงินถึงเดือนละ 5,400 บาท เพื่อให้มีเงินในบัญชี
ณ วันที่อายุ 60 ปีจำ�นวน 5.2 ล้านบาท เพื่อจะได้มีเงินบำ�นาญเดือนละ 9,000 บาท
อย่างไรก็ตาม เงินบำ�นาญทีส่ มาชิก กอช. จะได้รบั ขึน้ อยูก่ บั (1) จำ�นวนเงินสะสมทีส่ มาชิกจะจ่ายสมทบ ยิง่ สมาชิกส่งเงินสะสมมาก
หรือเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่อายุยังน้อย จะทำ�ให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง (2) อัตราเงินสมทบจากรัฐบาล ในปัจจุบันรัฐบาลกำ�หนด
เงินสมทบต่อคนต่อปีไว้ไม่เกิน 600 บาท/960 บาท/1,200 บาท ตามช่วงอายุ และ (3) ความสามารถในการบริหารจัดการกองทุน
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ผลการดำ�เนินงานของกองทุน
การออมแห่งชาติ
กอช. เริ่มรับสมัครสมาชิกครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2558
และจากข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 กอช. มีมูลค่า
สินทรัพย์ 6,211.4 ล้านบาท จำ�นวนสมาชิก 1,978,063 คน
(ไม่รวมสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพแล้ว) และเมื่อเทียบกับ
กองทุนเพือ่ การเกษียณอายุอนื่ ๆ ได้แก่ กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญ
ข้าราชการ (กบข.) และกองทุนประกันสังคม (กปส.) พบว่า
ณ สิ้นปี 2561 กบข. มีมูลค่าสินทรัพย์ 881,002 ล้านบาท
จำ�นวนสมาชิก 1,056,825 คน ณ สิ้นปี 2560 กปส. มีมูลค่า
ทรัพย์สิน 1.85 ล้านล้านบาท จำ�นวนสมาชิก 14,647,101 คน
ซึ่งจะเห็นได้ว่ามูลค่าทรัพย์สินของ กอช. และจำ�นวนสมาชิก
ยังน้อยกว่า 2 กองทุนค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นเพราะ กอช. เพิ่งเริ่ม
ดำ�เนินงานในปี 2558
เมื่อพิจารณาผลการดำ�เนินงานในปี 2561 พบว่า
อัตราผลตอบแทนสุทธิของกองทุนฯ อยู่ที่ร้อยละ 1.42 และ
อัตราผลตอบแทนตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนฯ (2558 - 2561) อยู่ที่
ร้อยละ 2.05 ในขณะที่การดำ�เนินงานของ กบข.5 และกองทุน
ประกันสังคม ในช่วงปี 2558 - 2561 ได้ผลตอบแทนที่ร้อยละ
5.256 และร้อยละ 2.757 ตามลำ�ดับ ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่
ต่างกันนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากเงื่อนไขในการลงทุนของ กอช.
มี ค วามแตกต่ า งจากเงื่ อ นไขการลงทุ น ของกองทุ น อื่ น ๆ
โดยเปรียบเทียบได้ตามตาราง

ซึ่งจากเงื่อนไขการลงทุนที่กำ�หนดข้างต้น
พบว่า กอช. มีสัดส่วนการลงทุนในปี 2560 ดังนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ร้อยละ 39 เงินฝาก
ธนาคาร ร้อยละ 24 หุ้นกู้ ร้อยละ 20 หน่วยลงทุน
ในตราสารทุน ร้อยละ 7 ตราสารหนี้ที่รัฐคํ้าประกัน
ร้อยละ 5 ตราสารหนี้ของรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 4
โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพ

5
6
7

กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ แผนหลัก
ค�ำนวณจากราคาหน่วยลงทุนในปี 2561 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2558
ค�ำนวณจากอัตราเพิ่มขึ้นของสัดส่วนผลตอบแทนต่อเงินสมทบ ในปี 2561 และปี 2558

กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

ตารางเปรียบเทียบเงื่อนไขการลงทุนของ กอช./กบข./กปส.
การลงทุน

กองทุน

ความเสี่ยงต่ำ�

กองทุนการออมแห่งชาติ
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญ
ข้าราชการ8
กองทุนประกันสังคม

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ร้อยละ 66 เพิ่มได้
ไม่จำ�กัด
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ความเสี่ยงสูง

อื่น ๆ

อัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยระหว่างปี
2558 - 2561

ไม่เกินร้อยละ 20

2.05

ร้อยละ 25 +/ร้อยละ 7

ร้อยละ 9 +/ร้อยละ 4

5.25

ไม่เกินร้อยละ 40

-

2.75

ที่มา : คำ�นวณและรวบรวมโดย กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สศช.

แผนภาพสัดส่วนการลงทุนของ กอช.
7%

20%

24%

สัดส่วนการลงทุนของ กอช. ปี 2560
เงินฝากธนาคาร
ตราสารหนี้ภาครัฐ
ตราสารหนี้ที่รัฐคํ้าประกัน
ตราสารหนี้ของรัฐวิสาหกิจ
ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้ออก
หุ้นกู้
หน่วยลงทุนในตราสารทุน

1%

4%
5%

39%

8

กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ ปัจจุบันมีทั้งหมด 6 แผน ได้แก่
แผนหลัก แผนผสมหุน้ ทวี แผนตราสารหนี้ แผนตลาดเงิน แผนสมดุล
ตามอายุ และแผนตราสารทุนไทย โดยใช้ขอ้ มูลของแผนหลักเนือ่ งจาก
เป็นแผนที่มีเงินทุนและจ�ำนวนสมาชิกมากที่สุด

95

96

วารสารเศรษฐกิจและสังคม

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า กอช. เป็นแหล่งเงินออม
ทางเลือกแบบสมัครใจและมีความยืดหยุน่ สูง เพือ่ สร้างหลักประกัน
รายได้หลังเกษียณให้กับสมาชิกที่ประกอบอาชีพอิสระ โดยมี
การจ่ายเงินสมทบจากรัฐบาลและมีระบบบริหารจัดการในลักษณะ
กองทุนทีจ่ ะช่วยเพิม่ ผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่สมาชิก ซึง่ จะ
ช่วยแบ่งเบาภาระของสมาชิกในการออมเงิน นอกจากนี้ การลงทุน
จะเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง อีกทั้งยังได้รับการ
ค�ำ้ ประกันผลตอบแทนไม่ตำ�่ กว่าอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจ�ำเฉลีย่
ของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ออมเงิน
ดังนั้น กอช. จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งของรัฐบาลที่น�ำมาช่วยสร้าง
หลั ก ประกั น ทางรายได้ ส่ ง เสริ ม การมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ ห้ แ ก่
วัยเกษียณ อีกทั้งช่วยลดภาระรายจ่ายภาครัฐทางด้านสวัสดิการ
เพือ่ การชราภาพในระยะยาว อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ปญ
ั หาของ
กอช. ในขณะนี้ คือ จ�ำนวนสมาชิกของ กอช. ยังมีจ�ำนวนต�ำ่ กว่า
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ และเงินบ�ำนาญที่สมาชิกได้รับยังไม่สามารถ
ท�ำให้สมาชิกมีรายได้เพียงพอต่อการด�ำรงชีวิต ดังนั้น เพื่อเป็นการ
ส่ ง เสริ ม ให้ แรงงานนอกระบบมี ห ลั ก ประกั น ทางรายได้ ใ นการ
ด�ำรงชีวิตหลังเกษียณ จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

(1) ควรเร่งประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบเข้าร่วม
เป็นสมาชิก โดยการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในการ
สื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ควบคู่
ไปกับการสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องมีการ
ออมเงินเพื่อการเกษียณ
(2) เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน รวมทัง้
พิจารณาความเหมาะสมของการกำ�หนดหลักเกณฑ์ในการลงทุน
เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งผลประโยชน์
ทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้ จะถูกนำ�มาจัดสรรให้กบั สมาชิกเป็นบำ�นาญรายเดือน
(3) สนับสนุนให้สมาชิก กอช. สมัครเป็นผู้ประกันตน
ในระบบประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือก 1 ควบคู่ไปด้วย เพื่อ
ให้ได้สิทธิประโยชน์จากเงิน ทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย
ทุพพลภาพและเงินค่าทำ�ศพ ซึง่ จะทำ�ให้แรงงานหลักประกันมีความ
ครอบคลุมความเสี่ยงในประเภทอื่น ๆ ได้มากขึ้น

DON’T WORRY

BE HAPPY
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เรื่องการพัฒนาประเทศ
โปรดคลิก...

กับ
ติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฎิรูปประเทศ
จากสภาพัฒน์ ได้ทุกท่ีทุกเวลา เพียงค้นหา
“สภาพัฒน์ Update” จากแอปพลิเคชัน Line
หรือ สแกน

สภาพัฒน์ Update

สภาพัฒน์

สภาพัฒน์

www.nesdc.go.th

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ชาติและ
การปฏิรูปประเทศ

อินโฟกราฟิก
ยุทธศาสตร์ชาติ

ร่วมปฏิรูปประเทศ

สร้างไทยไปด้วยกัน

อินโฟกราฟิก
การปฏิรูปประเทศ

สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0 2628 2847 โทรสาร 0 2628 2846 Email : pr@nesdc.go.th
www.nesdc.go.th
ส่วนภูมิภาค
สำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง
88/38 หมู่ที่ 4 ตำ�บลตลาดขวัญ
อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2526 7074-5 โทรสาร 0 2526 2467
E-mail : CESO-Group@nesdc.go.th

สำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
119/157 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4323 6784 โทรสาร 0 4323 9912
E-mail : NEESO-Group@nesdc.go.th

สำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำ�บลช้างเผือก
อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0 5311 2689-92 โทรสาร 0 5311 2693
E-mail : NESO-Group@nesdc.go.th

สำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
170/8 ถนนกาญจนวานิช ตำ�บลเขารูปช้าง
อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0 7431 2702 โทรสาร 0 7431 1594
E-mail : SESO-Group@nesdc.go.th

