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ธุรกิจ  22 Jan 2023

Toyota มอบทุนการศึกษา

นนินาท ไชยธรีภญิโญ ประธานคณะกรรมการ บรษัิท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จํากดั เป็นประธานในพธิมีอบทนุการศกึษาประจําปี 2565 แก่
นักศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์โดยม ีรศ. โรจน ์คณุเอนก รองอธกิารบดฝ่ีายการนักศกึษา พรอ้มคณาจารย ์และคณะผูบ้รหิารระดบัสงู รว่มแสดง
ความยนิด ีณ อาคารโดมบรหิาร ม. ธรรมศาสตร ์(ศนูยรั์งสติ)

บรษัิท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จํากดั ตระหนักถงึความสําคญัของการศกึษาอนัจะเป็นรากฐานที�สําคญัยิ�งตอ่การพัฒนาประเทศชาต ิดว้ยการสง่
เสรมิการศกึษาของเยาวชนไทยผา่นการมอบทนุการศกึษา เพื�อสนับ สนุนแกนั่กเรยีน นักศกึษา ที�เรยีนดแีตข่าดแคลนทนุทรัพย ์ใหไ้ดรั้บโอกาส
ทางการศกึษาอยา่งตอ่เนื�อง พรอ้มสง่เสรมิใหนํ้าความรูท้ี�ไดรั้บไปพัฒนาสงัคมไทยตอ่ไปในอนาคต โดยไดจั้ดกจิกรรมมอบทนุสนับสนุนแกนั่กศกึ ษา
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรม์าตั �งแต ่ปี พศ. 2516 ตอ่เนื�องจนถงึปัจจบุนัเป็นครั �งที� 50 มนัีกศกึษาไดรั้บทนุแลว้ทั �งสิ�น 1,010 ทนุ คดิเป็นมลูคา่
20,176,800 บาท ในปีนี�มนัีกศกึษาเขา้รับทนุการศกึษาจํานวน 12 ทนุ รวมมลู คา่ 960,000 บาท โดยมรีายละเอยีดดงันี�

• คณะวศิวกรรมศาสตร ์จํานวน 5 ทนุ มลูคา่ 400,000 บาท

• คณะศลิปศาสตร ์(ภาควชิาภาษาญี�ปุ่ น) จํานวน 1 ทนุ มลูคา่ 80,000 บาท

• คณะอื�นๆ จํานวน 6 ทนุ มลูคา่ 480,000 บาท

รวมทั �งสิ�น จํานวน 12 ทนุ มลูคา่ 960,000 บาท

นอกจากนี�ยงัดําเนนิกจิกรรมสง่เสรมิสงัคมอื�นๆ อยา่งตอ่เนื�อง โดยรว่มสง่เสรมิ และขบัเคลื�อนสงัคมไทยในหลากหลายมติ ิอาท ิสงัคม เศรษฐกจิ และ
สิ�งแวดลอ้ม ดว้ยแนวคดิการแบง่ปันที�ไมส่ ิ�นสดุ ทั �งการแบง่ปันความรูด้า้นสิ�งแวดลอ้ม ภายใตโ้ครงการ “โตโยตา้เมอืงสเีขยีว” การแบง่ปันความรู ้และ
รณรงคก์ารขบัขี�ปลอดภยั ผา่นโครงการ “โตโยตา้ถนนสขีาว” การแบง่ปันประสบการณท์างธรุกจิ ผา่นโครงการ “โตโยตา้ธรุกจิชมุชนพัฒน”์  รวมถงึ
แบง่ปันโอกาสเพื�อพัฒนาคณุภาพชวีติของเด็ก และเยาวชน ผา่นมลูนธิโิตโยตา้ประเทศไทย

เร่ืองโดย  : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผูผลิต
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กสศ. เปิดเวทนีโยบายพัฒนาเยาวชนและประชากรวยั
แรงงาน พบ 3 ทกัษะพื�นฐาน จําเป็นในการทํางานโลก
ยคุใหม่

แนะเพิ�มการลงทนุพฒันาทกัษะอา่นเขยีน ทกัษะดจิทิลั ทกัษะทางอารมณส์งัคม ผา่นหลกัสตูรการพฒันา
อาชพีสูแ่รงงานคณุภาพเพื�อปลดล็อกความเหลื�อมลํ �า เพิ�มฐานภาษ ีนําประเทศพน้กบัดกัรายไดป้าน
กลาง เตรยีมเปิดผลวจิยัสาํรวจทกัษะและความพรอ้มกลุม่ประชากรวยัแรงงานในประเทศไทยคร ั�งแรก
กลางปี 66

กองทนุเพื�อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) รว่มกบั ธนาคารโลก มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และ สํานักงาน
สถติแิหง่ชาตจัิด ‘เวทนีโยบายการพัฒนาเยาวชนและประชากรวยัแรงงานสูค่วามพรอ้มรับมอืตลาดแรงงานยคุใหม’่
วางเป้าหมายพัฒนาทกัษะพื�นฐานการทํางานในโลกยคุใหม ่เพื�อปลดล็อคความเหลื�อมลํ�าทางเศรษฐกจิและการ
ศกึษา โดยม ีดร.ไกรยส ภทัราวาท ผูจั้ดการกองทนุเพื�อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) รว่มดว้ย เรอื
อากาศโท สมพร ปานดํา รองเลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศกึษา นายสรรชยั ชอบพมิาย ผูอํ้านวยการกอง
พัฒนาผูฝึ้กและเทคโนโลยกีารฝึก กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน ดร.สมชยั จติสชุน ที�ปรกึษาคณะอนุกรรมการสง่เสรมิ
และพัฒนาเยาวชนและประชากรวยัแรงงานนอกระบบ กสศ. และ ผูอํ้านวยการวจัิยดา้นการพัฒนาอยา่งทั�วถงึ
สถาบนัวจัิยเพื�อการพัฒนาประเทศไทย Mr. Koji Miyamoto, Senior Economist for Global Practice,

World Bank ผศ. ดร.ศภุชยั ศรสีชุาต ิคณบดคีณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์รว่มดว้ยตวัแทน
สื�อมวลชน และบคุคลทั�วไปรว่มรับฟังผา่นชอ่งทางออนไลน์

22 มกราคม 2566
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ดร.ไกรยส ภทัราวาท ผูจั้ดการกองทนุเพื�อความเสมอภาคทางการศกึษา กลา่ววา่ เวทนีโยบายการพัฒนาเยาวชน
และประชากรวยัแรงงานสูค่วามพรอ้มรับมอืตลาดแรงงานยคุใหม ่ภายใตห้วัขอ้ ‘ปลดล็อคความเหลื�อมลํ�าทาง
เศรษฐกจิและการศกึษา’ ผา่นการพัฒนา ‘ทกัษะพื�นฐานของการทํางานในโลกยคุใหม’่ วางเป้าหมายเพื�อการ
พัฒนาความรว่มมอืดา้นวชิาการและจัดทําขอ้เสนอแนะเชงินโยบายในการพัฒนาทนุมนุษยไ์ทยใหพ้รอ้มแขง่ขนัใน
ศตวรรษที� 21 โดยจะทําการวจัิยสํารวจทกัษะและความพรอ้มกลุม่ประชากรวยัแรงงานในประเทศไทย เพื�อรว่มกนั
หาแนวทางการยกระดบัทกัษะแรงงาน และการกําหนดนโยบายดา้นการศกึษา ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลง
ของตลาดแรงงานในโลกยคุดจิทิลั เพิ�มขดีความสามารถในดา้นการแขง่ขนั พาประเทศไทยกา้วพน้กบัดกัประเทศ
รายไดป้านกลาง และเพื�อใหแ้รงงานในประเทศไทยไดรั้บการพัฒนากลายเป็นแรงงานที�มทีกัษะสงูขึ�น ซึ�งจะยก
ระดบัคณุภาพชวีติประชากร ยตุวิงจรความยากจนขา้มรุน่ และลดความเหลื�อมลํ�าในมติติา่ง ๆ

ทั �งนี� การพัฒนาทกัษะการทํางานในโลกยคุใหม ่จําเป็นตอ้งดําเนนิการใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณปั์ญหาของเด็ก
เยาวชน โดยเฉพาะในชว่งการฟื�นฟปูระเทศจากวกิฤตโควดิด-19 ซึ�งมปีระเด็นสําคญัประการแรกคอื ประเทศไทย
กําลงัเผชญิกบัปัญหาเยาวชนหลดุออกจากระบบการศกึษา ที�หากไมแ่กไ้ขจะสรา้งความเสยีหายทางเศรษฐกจิและ
สงัคมใหก้บัประเทศ โดยการวเิคราะหข์องสถาบนัวจัิยเพื�อการพัฒนาประเทศไทย พบวา่ ประเทศไทยมกีลุม่
NEET (Youth not in education, employment, or training) ซึ�งหมายถงึเยาวชนวยั 15-24 ปี ที�ไมอ่ยู่



ในระบบการศกึษา การจา้งงาน หรอืการฝึกอบรมพัฒนาใด ถอืเป็นทรัพยากรมนุษยท์ี�ไมไ่ดใ้ชศ้กัยภาพของตนเอง
อยา่งเต็มที�

ดร.ไกรยส กลา่ววา่ เราจําเป็นตอ้งคน้หาและพาเด็กเยาวชนกลุม่นี�กลบัเขา้สูก่ารพัฒนา ไมว่า่จะเป็นการศกึษาใน
หรอืนอกระบบการทํางาน หรอืการพัฒนาตนเองตามแนวทางที�เหมาะสม เพราะผลสํารวจระบวุา่ปี 2562

ประเทศไทยม ีNEET มากถงึ 1.3 ลา้นคน ซึ�งคดิเป็นราว 10% ของประชากรฐานภาษี และคดิเป็น 14% ของ
เยาวชนไทย นอกจากนี�กลุม่ NEET ยงัมอีตัราการเตบิโตเฉลี�ยตอ่ปีอยูท่ี� 1% ซึ�งสวนทางกบัอตัราลดลงของ
เยาวชนไทยเฉลี�ย 1.2% ในทศวรรษที�ผา่นมา โดยรอ้ยละ 65 ของกลุม่ NEET เป็นเพศหญงิ มปัีญหาการตั �ง
ครรภใ์นวยัเรยีนเป็นสาเหตสํุาคญั จากสถติพิบวา่รอ้ยละ 8 ของกลุม่ NEET คอืเพศหญงิทํางานบา้น กวา่ครึ�งมี
สถานภาพสมรสและสําเร็จการศกึษาเพยีงระดบัมธัยม

“ยเูนสโกประมาณการวา่ หากไมม่กีารนําเด็กเยาวชนกลุม่นี�เขา้สูก่ระบวนการพัฒนา ปัญหาเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศกึษาจะสรา้งความเสยีหายทางเศรษฐกจิและสงัคม ใหก้บัประเทศไทยเป็นมลูคา่สงูถงึ 330,000 ลา้น
บาททกุปี คดิเป็นรอ้ยละ 3 ของผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต(ิGDP) ของประเทศ ซึ�งเทา่กบัคา่เฉลี�ยของการ
เตบิโตทางเศรษฐกจิของไทยตลอดทศวรรษที�ผา่นมา นอกจากนี�สถานการณข์องเด็กและเยาวชนนอกระบบการ
ศกึษาของไทยหลงัโควดิ-19 ยงัคงมแีนวโนม้แยล่งในทกุพื�นที�ของประเทศ ซึ�งสรา้งความเสยีหายโดยตรงกบั
โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกจิ เพื�อหลดุพน้จากกบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง (Middle Income Trap) และใน
สถานการณท์ี�ประเทศไทยกําลงัเขา้สูส่งัคมสงูวยัโดยสมบรูณ ์เราไมส่ามารถปลอ่ยใหเ้ยาวชนแมส้กัคนหลดุไปจาก
การพัฒนาไดอ้กีแลว้ การที�เราตอ้งหาทางชว่ยเขาในวนันี� เพื�อความเปลี�ยนแปลงในทางที�ดขีองสงัคมไทยใน
อนาคต”

ผลสํารวจยงัสะทอ้นถงึปัญหาคณุภาพประชากรวยัแรงงานผูข้าดแคลนทนุทรัพยแ์ละดอ้ยโอกาสวา่ ประชากรวยั

แรงงานอาย ุ15 ปีขึ�นไปที�มวีฒุกิารศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้และตํ�ากวา่ มจํีานวนมากกวา่ 16.1 ลา้นคน โดย

แมใ้นประชากรรุน่ใหมก่ลุม่นี�จะสําเร็จการศกึษาภาคบงัคบั แตส่ว่นใหญย่งัเป็นเพยีงแรงงานนอกระบบ ทํางาน

ลกัษณะกึ�งฝีมอืหรอืไรฝี้มอื ตอ้งเผชญิกบัความไมม่ั�นคงทางรายไดแ้ละขาดการคุม้ครองทางสงัคม “แรงงานกลุม่นี�

จําเป็นตอ้งไดรั้บการพัฒนาจากแรงงานไรฝี้มอืไปสูก่ารเป็นแรงงานฝีมอืด ีซึ�งเป็นการลงทนุของประเทศที�คุม้คา่
เพราะเยาวชนหรอืประชากรวยัแรงงาน อาย ุ15-25 ปีกลุม่นี� เขาจะอยูใ่นตลาดแรงงานไปอกีอยา่งนอ้ย 30 ปีหรอื

มากกวา่นั�น ถา้เราลงทนุกบักลุม่เป้าหมายตอนนี� โอกาสที�ดอกผลจะคนืกลบัมาที�ตวัของเขาและสงัคมไทยจะยิ�งมี

มากขึ�นในวนัขา้งหนา้ การจา้งงานของแรงงานกลุม่นี�เราสามารถ Upskill Reskill โดยเฉพาะหลงัสถานการณโ์ค

วดิ-19 ที�ทําใหเ้กดิการปฏวิตัวิงการอตุสาหกรรม เทคโนโลย ีมกีารทํางานรปูแบบใหม ่ๆ ที�มาพรอ้มกบัพัฒนาการ

ของ AI หรอืปัญญาประดษิฐ ์ทําใหกํ้าลงัแรงงานไทยตอ้งทบทวนวา่ จะมขีดีความสามารถแขง่ขนัไดอ้ยา่งไร

ทา่มกลางความเปลี�ยนแปลง” ดร.ไกรยส กลา่ว



ดร.ไกรยส กลา่ววา่ จากโจทยปั์ญหาดงักลา่ว กสศ. ไดร้ว่มกบั ธนาคารโลก มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และ
สํานักงานสถติแิหง่ชาต ิโดยไดรั้บการสนับสนุนจากภาคนโยบายจาก กระทรวงศกึษาธกิาร และกระทรวงแรงงาน
เพื�อพัฒนาความรว่มมอืดา้นวชิาการและจัดทําขอ้เสนอแนะเชงินโยบายในการพัฒนาทนุมนุษยไ์ทย ใหม้ศีกัยภาพ
พรอ้มแขง่ขนัในศตวรรษที� 21 ผา่น ‘การวจัิยสํารวจทกัษะและความพรอ้มกลุม่ประชากรวยัแรงงานในประเทศไทย’
(Adult Skills Assessment in Thailand) ซึ�งเป็นการสํารวจครั �งแรกในเยาวชนและประชากรวยัแรงงานวยั
15-64 ปี เพื�อพัฒนาการสํารวจและประเมนิทกัษะในการเรยีนรู ้การทํางาน การใชช้วีติประจําวนั รวมถงึทกัษะดา้น
อารมณส์งัคม และเป็นขอ้มลูสําคญัในการกําหนดนโยบาย วางกลยทุธพั์ฒนาและยกระดบัทกัษะใหเ้หมาะสมกบั
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยการสํารวจทกัษะและความพรอ้มของเยาวชนและประชากรวยัแรงงาน โดย
ธนาคารโลก มผีลการดําเนนิงานสําคญั 4 ดา้น คอื 1.พัฒนาเครื�องมอื แบบประเมนิดา้นทกัษะการอา่น ทกัษะทาง
สงัคมและอารมณ ์(Socio-Emotional Skills) ทกัษะดจิทิลั และแบบสอบถามชดุขอ้มลูพื�นฐาน
2.ขบัเคลื�อนผา่นเวทนีโยบาย เพื�อพัฒนาความรว่มมอืดา้นวชิาการและขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย โดยความรว่มมอื
ของกระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงแรงงาน กสศ. ธนาคารโลก มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์สํานักงานสถติแิหง่ชาติ
ภาคหีน่วยราชการ และภาคเอกชน
3.สํารวจและประเมนิจากกลุม่ตวัอยา่งคลอบคลมุทกุภมูภิาค
4.นําขอ้เสนอในการประชมุทกุเวทสีูก่ารสรปุผลเบื�องตน้ เพื�อจัดทําขอ้เสนอเชงินโยบาย รว่มกบัหน่วยงานภาค
นโยบาย ภาคการศกึษา ภาคแรงงาน และภาคทอ้งถิ�น
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นํามาซึ�งความเปลี�ยนแปลงทั �งวถิดํีารงชวีติและรปูแบบการทํางาน ขณะที�ราคาโภคภณัฑต์า่ง ๆ ทั �งพลงังานและ
อาหารมกีารขยบัสงูขึ�นอยา่งตอ่เนื�อง สะทอ้นใหเ้ห็นความเหลื�อมลํ�าที�ถา่งกวา้งออกไปอกีระหวา่งสงัคมเมอืงกบั
สงัคมชนบท อยา่งไรกต็าม บนความเปลี�ยนแปลงที�คาดการณไ์มไ่ด ้การพัฒนาแรงงานของประเทศตอ้งใหค้วาม
สําคญัเรื�องความเสี�ยงและโอกาส ดว้ยนโยบายที�ใหค้วามสําคญักบัทกัษะพื�นฐานการทํางานในโลกยคุใหม ่ซึ�งจะ
เป็นตน้ทนุที�ทําใหค้นเขา้ถงึโอกาส มคีวามสามารถในการรับมอืกบัความเสี�ยงและความเปลี�ยนแปลงตา่ง ๆ

ทกัษะพื�นฐานการทํางานในโลกยคุใหม ่(Foundational Skill) แบง่เป็น 3 ดา้นหลกั ไดแ้ก ่1.Riteracy Skill

ความสามารถอา่นเขยีน 2.Digital Skill ความสามารถในการเขา้ใจและจัดการขอ้มลู ICT และ 3.Socio-

Emotional Skill ทกัษะทางอารมณส์งัคม

“พลงัของทกัษะพื�นฐานการทํางานในโลกยคุใหม ่คอืการพัฒนาตนเองเป็นลําดบัขั �น เริ�มจากทกัษะการอา่นออก
เขยีนไดซ้ ึ�งเป็นขั �นแรก ไปสูก่ลไกความกา้วหนา้ขั �นตอ่ ๆ ไป ทกัษะดจิทิลัคอืการตอ่ยอดความอยากรู ้ความเขา้ใจ
ขอ้มลูขา่วสารตา่ง ๆ สามารถสงัเคราะหอ์งคค์วามรูต้อ่ยอดพัฒนาชวีติตนเองใหด้ยี ิ�งขึ�น เพิ�มศกัยภาพในการทํางาน
จนเป็นที�ตอ้งการของตลาดแรงงาน ผลกัดนัตนเองไปสูก่ารจา้งงานที�มรีายไดส้งูขึ�น หรอืในภาคของผูป้ระกอบการก็
สามารถเพิ�มผลผลติและนวตักรรมไดม้ากขึ�น

“สว่นทกัษะทางอารมณแ์ละสงัคม คอืความสามารถในการทําความเขา้ใจและอยูร่ว่มกบัผูอ้ื�น เขา้ใจตนเอง เห็นอก
เห็นใจและชว่ยเหลอืคนอื�น ๆ ไดใ้นฐานะเพื�อนมนุษย ์นอกจากนี�ยงัสง่ผลดา้นการดแูลตนเองในวถิชีวีติและ
พฤตกิรรมที�ดตีอ่สขุภาพ ลดภาระบคุลากรและงบประมาณการดแูลของภาครัฐ รวมถงึเป็นพลเมอืงที�ไมก่อ่ปัญหาให ้
สงัคม ซึ�งเมื�อ ‘คน’ ซึ�งเป็นทรัพยากรสําคญัของประเทศมงีานทํา มสีขุภาพด ีดแูลตนเองได ้เขาจะพรอ้มดํารงชวีติ
บนความเปลี�ยนแปลง สามารถพาตวัไปหาโอกาส บรหิารจัดการความเสี�ยงไดด้ว้ยตนเอง ซึ�งผลลพัธท์ี�สะทอ้นกลบั
มาไมเ่พยีงเป็นประโยชนต์อ่คนคนหนึ�งหรอืครอบครัวเทา่นั�น หากยงัสะทอ้นไปถงึตลาดแรงงานของประเทศ และ
การพัฒนาเศรษฐกจิสงัคมของชาต”ิ

ผศ. ดร.ศภุชยั ศรสีชุาต ิคณบดคีณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์กลา่ววา่ ในประเทศกําลงัพัฒนาสว่น
ใหญ ่ทกัษะพื�นฐานของแรงงานจะยงัไมอ่ยูใ่นมาตรฐานที�คาดหวงั ทั �งนี�การพัฒนาทกัษะอาชพีเพื�อเพิ�มมลูคา่ใหก้บั
แรงงานไมไ่ดเ้ตมิเต็มทกัษะพื�นฐานเทา่ที�ควร หลกัสตูรการพัฒนาอาชพีตอ้งใหค้วามสําคญักบัทกัษะขั �นพื�นฐาน
หมายถงึการที�ประเทศจะลงทนุกบัอะไรกต็าม ตอ้งเริ�มที�ทกัษะพื�นฐานเป็นจดุเริ�มตน้ เพราะการพัฒนาทกัษะเพื�อ
เพิ�มมลูคา่ใหก้บัแรงงานในประเทศกําลงัพัฒนา แมว้า่ลงทนุกบัทกัษะอาชพีเป็นมลูคา่สงู แตถ่า้ทกัษะพื�นฐานยงัไม่
ไดรั้บการเตมิเต็ม การลงทนุนั�นกอ็าจยงัไมไ่ดผ้ลลพัธก์ลบัมาที�คุม้คา่เทา่ที�ควร หรอืไดผ้ลนอ้ยกวา่ที�คาดไว ้
“ทกัษะขั �นพื�นฐานไมไ่ดสํ้าคญักบัการจา้งงานเฉพาะสายอาชพี แตง่านทกุรปูแบบจําเป็นตอ้งใช ้เพราะฉะนั�นในขั �น



นโยบายจงึตอ้งใหค้วามสําคญักบัทกัษะพื�นฐานตั �งแตข่ั �นปฐมวยัอยา่งครอบคลมุ เป็น Learning for All และทํา
โดยเร็ว เพราะวา่ทกัษะพื�นฐานเหลา่นี�เป็นสิ�งที�ตอ้งสะสมและมคีวามเฉพาะตวั ยิ�งเริ�มตน้ไดเ้ร็วเทา่ไหร ่โอกาสที�จะ
บรรลวุตัถปุระสงคก์จ็ะมมีากขึ�น”

ผศ. ดร.ศภุชยั กลา่ววา่ ทกัษะขั �นพื�นฐานคอืกลไกการพัฒนาเพื�อนําไปสูท่กัษะอื�นที�สงูขึ�น กลา่วคอืถา้ประชากรมี
ทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตวัเองเป็นลําดบัขั �น ทา้ยที�สดุทกัษะดา้นอื�น ๆ ของแรงงานจะพัฒนาขึ�นตามกนั และจะชว่ยให ้
มฝีีมอืที�ดขี ึ�น นํามาซึ�งรายไดแ้ละคณุภาพชวีติที�ดขี ึ�นตามมา

ดร.สมชยั จติสชุน ที�ปรกึษาคณะอนุกรรมการสง่เสรมิและพัฒนาเยาวชนและประชากรวยัแรงงานนอกระบบ กสศ.

และ ผูอํ้านวยการวจัิยดา้นการพัฒนาอยา่งทั�วถงึ สถาบนัวจัิยเพื�อการพัฒนาประเทศไทย กลา่ววา่ Socio-

Emotional Skill หรอืทกัษะทางอารมณแ์ละสงัคมตอ่กระบวนการเรยีนรู ้เป็นเรื�องที�คนในสงัคมยงัพดูถงึคอ่นขา้ง
นอ้ย ทั �งที�ความสามารถในการปรับตวัมคีวามสําคญัมาก ในโลกปัจจบุนัที�เปลี�ยนแปลงรวดเร็วและเปลี�ยนแปลง
ตลอดเวลา ฉะนั�นเราตอ้งทําใหแ้รงงานมคีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ละปรับตวั สิ�งที�ในขั �นนโยบายควรตั �งเป้าคอื
คนไทยทกุคนไมว่า่อายเุทา่ไหร ่มรีะดบัการศกึษาแคไ่หน หรอือยูใ่นสถานะสงัคมเศรษฐกจิใดกต็าม ทกุคนตอ้งมี
โอกาสพัฒนาความสามารถ และเขา้ถงึชอ่งทางการเพิ�มความรูใ้หก้บัตนเอง คอือาจไมจํ่าเป็นตอ้งเป็นที�โรงเรยีน
แตเ่ป็นการรวมกลุม่กนัเพื�อเพิ�มโอกาสในการเขา้ถงึการเรยีนรู ้และเพิ�มขดีความสามารถในการประกอบอาชพี

เรอือากาศโท สมพร ปานดํา รองเลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศกึษา กลา่ววา่ วนันี�อาชวีศกึษาจัดการศกึษา
แบบเดมิไมไ่ดแ้ลว้ แตต่อ้งมองตามทศิทางการเปลี�ยนแปลงของประเทศ และอาชพีตา่ง ๆ ที�เปลี�ยนไปทกุวนั
เพราะฉะนั�นสถาบนัอาชวีะในฐานะตน้ทางผลติกําลงัคนของประเทศ ตอ้งมาทบทวนเรื�อง Future Skill ที�จะเกดิ
ขึ�นในวนัขา้งหนา้ โดยเฉพาะการ Upskill Reskill รับมอืการกา้วเขา้มามบีทบาทของ AI แรงงานตอ้งปรับสภาพ
การทํางานใหเ้ขา้กบัโลกยคุใหม ่ไมงั่ �นคนจะตกงานจํานวนมาก อาชวีะตอ้งผลติคนที�ตอบโจทยค์วามตอ้งการของ
ตลาดแรงงานรว่มกบัภาคเีครอืขา่ย ซึ�งถอืวา่เป็นบทบาทที�สําคญัยิ�งตอ่การพัฒนาอาชวีศกึษา

นายสรรชยั ชอบพมิาย ผูอํ้านวยการกองพัฒนาผูฝึ้กและเทคโนโลยกีารฝึก กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน กลา่ววา่
แนวคดิสําคญัคอืกอ่นที�เยาวชนและประชากรวยัแรงงานจะเขา้สูต่ลาดแรงงาน เขาจําเป็นตอ้งไดเ้รยีนรูห้ลกัสตูร
เตรยีมทํางาน ฝึกวนัิยและทกัษะอาชพี แลว้นอกจากฝึกในสถาบนัหลกัสตูรยงัตอ้งกําหนดใหไ้ดฝึ้กฝีมอืในสถาน
ประกอบการ ซึ�งมคีวามตอ้งการแรงงานตามทกัษะเฉพาะทาง ซึ�งเมื�อฝึกเสร็จแลว้ กลุม่เป้าหมายจะไดเ้ขา้สูส่ถาน
ประกอบการ พรอ้มการันตคีา่แรงตามมาตรฐานฝีมอืแรงงาน แลว้เมื�อทกัษะเป็นตวักําหนดวา่จะไดค้า่แรงเทา่ไหร ่ก็
จะทําใหเ้ด็กมแีรงบนัดาลใจที�จะพัฒนาฝีมอืของตนใหด้ยี ิ�งขึ�นไปอกี



อยา่งไรกต็าม ‘เวทนีโยบายการพัฒนาเยาวชนและประชากรวยัแรงงานสูค่วามพรอ้มรับมอืตลาดแรงงานยคุใหม’่

จัดขึ�นเป็นครั �งที� 1 จากทั �งหมด 3 ครั�ง ซึ�งในไตรมาสที� 3 ของปี 2566 จะมกีารเปิดเผยผลสํารวจจากโครงการ
‘การวจัิยสํารวจทกัษะและความพรอ้มกลุม่ประชากรวยัแรงงานในประเทศไทย’ (Adult Skills Assessment in

Thailand) เพื�อสรา้งความเขา้ใจในยทุธศาสตรแ์ละความทา้ทา้ยใหม ่ในการพัฒนาเยาวชนและประชากรวยั
แรงงาน และใหค้วามสําคญักบับทบาทของทกัษะการเรยีนรูท้ี�มคีวามจําเป็น เพื�อลดความเหลื�อมลํ�าทางเศรษฐกจิ
และสงัคม พรอ้มรับขอ้เสนอแนะ ความรว่มมอืเชงินโยบายในการพัฒนาทกัษะและการเรยีนรูข้องเยาวชนและ
ประชากรวยัแรงงาน



วนัจันทรท์ี� 23 มกราคม พ.ศ. 2566

ขา่วดว่น ตอ้งชูพลงัสามคัคเีป็นหลกั Posted 3 days ago
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Home   >   ขา่ว   >   ในประเทศ   >   ขา่วการศกึษา   >   กสศ. เปิดเวทนีโยบายพัฒนาเยาวชนและประชากรวยัแรงงาน พบ 3 ทกัษะพื�นฐาน
จําเป็นในการทํางานโลกยคุใหม่

กสศ. เปิดเวทนีโยบายพฒันาเยาวชนและประชากรวยัแรงงาน พบ 3 ทกัษะพื�นฐาน จาํเป็นในการ
ทาํงานโลกยคุใหม ่แนะเพิ�มการลงทนุพฒันาทกัษะอา่นเขยีน ทกัษะดจิทิลั ทกัษะทางอารมณส์งัคม
ผา่นหลกัสตูรการพฒันาอาชพีสูแ่รงงานคณุภาพเพื�อปลดล็อกความเหลื�อมลํ �า เพิ�มฐานภาษ ีนําประเทศ
พน้กบัดกัรายไดป้านกลาง เตรยีมเปิดผลวจิยัสาํรวจทกัษะและความพรอ้มกลุม่ประชากรวยัแรงงานใน
ประเทศไทยคร ั�งแรก กลางปี 66

กองทนุเพื�อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) รว่มกบั ธนาคารโลก มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และ สํานักงาน
สถติแิหง่ชาตจัิด  ‘เวทนีโยบายการพัฒนาเยาวชนและประชากรวยัแรงงานสูค่วามพรอ้มรับมอืตลาดแรงงานยคุ
ใหม’่ วางเป้าหมายพัฒนาทกัษะพื�นฐานการทํางานในโลกยคุใหม ่เพื�อปลดล็อคความเหลื�อมลํ�าทางเศรษฐกจิ
และการศกึษา โดยม ีดร.ไกรยส ภทัราวาท ผูจั้ดการกองทนุเพื�อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) รว่มดว้ย
เรอือากาศโท สมพร ปานดํา รองเลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศกึษา นายสรรชยั ชอบพมิาย ผูอํ้านวยการก
องพัฒนาผูฝึ้กและเทคโนโลยกีารฝึก กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน ดร.สมชยั จติสชุน ที�ปรกึษาคณะอนุกรรมการสง่
เสรมิและพัฒนาเยาวชนและประชากรวยัแรงงานนอกระบบ กสศ. และ ผูอํ้านวยการวจัิยดา้นการพัฒนาอยา่งทั�วถงึ
สถาบนัวจัิยเพื�อการพัฒนาประเทศไทย Mr. Koji Miyamoto, Senior Economist for Global Practice, World
Bank ผศ. ดร.ศภุชยั ศรสีชุาต ิคณบดคีณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์รว่มดว้ยตวัแทนสื�อมวลชน
และบคุคลทั�วไปรว่มรับฟังผา่นชอ่งทางออนไลน์

กสศ. เปิดเวทนีโยบายพฒันาเยาวชนและ
ประชากรวยัแรงงาน พบ 3 ทกัษะพื�นฐาน
จาํเป็นในการทาํงานโลกยคุใหม่
On January 22, 2023

หนา้แรก การเมอืง ในประเทศ เศรษฐกจิ การเงนิ-การลงทนุ ตา่งประเทศ กฬีา ไลฟ์สไตล์ คอลมัน์
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ดร.ไกรยส ภทัราวาท ผูจ้ดัการกองทนุเพื�อความเสมอภาคทางการศกึษา กลา่ววา่ เวทนีโยบายการพัฒนา
เยาวชนและประชากรวยัแรงงานสูค่วามพรอ้มรับมอืตลาดแรงงานยคุใหม ่ภายใตห้วัขอ้ ‘ปลดล็อคความเหลื�อมลํ�า
ทางเศรษฐกจิและการศกึษา’ ผา่นการพัฒนา ‘ทกัษะพื�นฐานของการทํางานในโลกยคุใหม’่ วางเป้าหมายเพื�อการ
พัฒนาความรว่มมอืดา้นวชิาการและจัดทําขอ้เสนอแนะเชงินโยบายในการพัฒนาทนุมนุษยไ์ทยใหพ้รอ้มแขง่ขนั
ในศตวรรษที� 21 โดยจะทําการวจัิยสํารวจทกัษะและความพรอ้มกลุม่ประชากรวยัแรงงานในประเทศไทย เพื�อรว่ม
กนัหาแนวทางการยกระดบัทกัษะแรงงาน และการกําหนดนโยบายดา้นการศกึษา ใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปลี�ยนแปลงของตลาดแรงงานในโลกยคุดจิทิลั เพิ�มขดีความสามารถในดา้นการแขง่ขนั พาประเทศไทยกา้วพน้
กบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง และเพื�อใหแ้รงงานในประเทศไทยไดรั้บการพัฒนากลายเป็นแรงงานที�มทีกัษะสงู
ขึ�น ซึ�งจะยกระดบัคณุภาพชวีติประชากร ยตุวิงจรความยากจนขา้มรุน่ และลดความเหลื�อมลํ�าในมติติา่ง ๆ

ทั �งนี� การพัฒนาทกัษะการทํางานในโลกยคุใหม ่จําเป็นตอ้งดําเนนิการใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณปั์ญหาของ
เด็กเยาวชน โดยเฉพาะในชว่งการฟื�นฟปูระเทศจากวกิฤตโควดิด-19 ซึ�งมปีระเด็นสําคญัประการแรกคอื
ประเทศไทยกําลงัเผชญิกบัปัญหาเยาวชนหลดุออกจากระบบการศกึษา ที�หากไมแ่กไ้ขจะสรา้งความเสยีหายทาง
เศรษฐกจิและสงัคมใหก้บัประเทศ โดยการวเิคราะหข์องสถาบนัวจัิยเพื�อการพัฒนาประเทศไทย พบวา่
ประเทศไทยมกีลุม่ NEET (Youth not in education, employment, or training) ซึ�งหมายถงึเยาวชนวยั 15-24
ปี ที�ไมอ่ยูใ่นระบบการศกึษา การจา้งงาน หรอืการฝึกอบรมพัฒนาใด ถอืเป็นทรัพยากรมนุษยท์ี�ไมไ่ดใ้ชศ้กัยภาพ
ของตนเองอยา่งเต็มที�

ดร.ไกรยส กลา่ววา่ เราจําเป็นตอ้งคน้หาและพาเด็กเยาวชนกลุม่นี�กลบัเขา้สูก่ารพัฒนา ไมว่า่จะเป็นการศกึษาใน
หรอืนอกระบบการทํางาน หรอืการพัฒนาตนเองตามแนวทางที�เหมาะสม เพราะผลสํารวจระบวุา่ปี 2562
ประเทศไทยม ีNEET มากถงึ 1.3 ลา้นคน ซึ�งคดิเป็นราว 10% ของประชากรฐานภาษี และคดิเป็น 14% ของ
เยาวชนไทย นอกจากนี�กลุม่ NEET ยงัมอีตัราการเตบิโตเฉลี�ยตอ่ปีอยูท่ี� 1% ซึ�งสวนทางกบัอตัราลดลงของ
เยาวชนไทยเฉลี�ย 1.2% ในทศวรรษที�ผา่นมา โดยรอ้ยละ 65 ของกลุม่ NEET เป็นเพศหญงิ มปัีญหาการตั �ง
ครรภใ์นวยัเรยีนเป็นสาเหตสํุาคญั จากสถติพิบวา่รอ้ยละ 8 ของกลุม่ NEET คอืเพศหญงิทํางานบา้น กวา่ครึ�งมี
สถานภาพสมรสและสําเร็จการศกึษาเพยีงระดบัมธัยม

“ยเูนสโกประมาณการวา่ หากไมม่กีารนําเด็กเยาวชนกลุม่นี�เขา้สูก่ระบวนการพัฒนา ปัญหาเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศกึษาจะสรา้งความเสยีหายทางเศรษฐกจิและสงัคม ใหก้บัประเทศไทยเป็นมลูคา่สงูถงึ 330,000 ลา้น
บาททกุปี คดิเป็นรอ้ยละ 3 ของผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต(ิGDP) ของประเทศ ซึ�งเทา่กบัคา่เฉลี�ยของการ
เตบิโตทางเศรษฐกจิของไทยตลอดทศวรรษที�ผา่นมา นอกจากนี�สถานการณข์องเด็กและเยาวชนนอกระบบการ
ศกึษาของไทยหลงัโควดิ-19 ยงัคงมแีนวโนม้แยล่งในทกุพื�นที�ของประเทศ ซึ�งสรา้งความเสยีหายโดยตรงกบั
โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกจิ เพื�อหลดุพน้จากกบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง (Middle Income Trap) และใน
สถานการณท์ี�ประเทศไทยกําลงัเขา้สูส่งัคมสงูวยัโดยสมบรูณ ์เราไมส่ามารถปลอ่ยใหเ้ยาวชนแมส้กัคนหลดุไป



จากการพัฒนาไดอ้กีแลว้ การที�เราตอ้งหาทางชว่ยเขาในวนันี� เพื�อความเปลี�ยนแปลงในทางที�ดขีองสงัคมไทยใน
อนาคต”

ผลสํารวจยงัสะทอ้นถงึปัญหาคณุภาพประชากรวยัแรงงานผูข้าดแคลนทนุทรัพยแ์ละดอ้ยโอกาสวา่ ประชากรวยั
แรงงานอาย ุ15 ปีขึ�นไปที�มวีฒุกิารศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้และตํ�ากวา่ มจํีานวนมากกวา่ 16.1 ลา้นคน
โดยแมใ้นประชากรรุน่ใหมก่ลุม่นี�จะสําเร็จการศกึษาภาคบงัคบั แตส่ว่นใหญย่งัเป็นเพยีงแรงงานนอกระบบ ทํางาน
ลกัษณะกึ�งฝีมอืหรอืไรฝี้มอื ตอ้งเผชญิกบัความไมม่ั�นคงทางรายไดแ้ละขาดการคุม้ครองทางสงัคม

“แรงงานกลุม่นี�จําเป็นตอ้งไดรั้บการพัฒนาจากแรงงานไรฝี้มอืไปสูก่ารเป็นแรงงานฝีมอืด ีซึ�งเป็นการลงทนุของ
ประเทศที�คุม้คา่ เพราะเยาวชนหรอืประชากรวยัแรงงาน อาย ุ15-25 ปีกลุม่นี� เขาจะอยูใ่นตลาดแรงงานไปอกี
อยา่งนอ้ย 30 ปีหรอืมากกวา่นั�น ถา้เราลงทนุกบักลุม่เป้าหมายตอนนี� โอกาสที�ดอกผลจะคนืกลบัมาที�ตวัของเขา
และสงัคมไทยจะยิ�งมมีากขึ�นในวนัขา้งหนา้ การจา้งงานของแรงงานกลุม่นี�เราสามารถ Upskill Reskill โดย
เฉพาะหลงัสถานการณโ์ควดิ-19 ที�ทําใหเ้กดิการปฏวิตัวิงการอตุสาหกรรม เทคโนโลย ีมกีารทํางานรปูแบบใหม ่ๆ
ที�มาพรอ้มกบัพัฒนาการของ AI หรอืปัญญาประดษิฐ ์ทําใหกํ้าลงัแรงงานไทยตอ้งทบทวนวา่ จะมขีดีความ
สามารถแขง่ขนัไดอ้ยา่งไร ทา่มกลางความเปลี�ยนแปลง” ดร.ไกรยส กลา่ว

ดร.ไกรยส กลา่ววา่ จากโจทยปั์ญหาดงักลา่ว กสศ. ไดร้ว่มกบั ธนาคารโลก มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และ
สํานักงานสถติแิหง่ชาต ิโดยไดรั้บการสนับสนุนจากภาคนโยบายจาก กระทรวงศกึษาธกิาร และกระทรวงแรงงาน
เพื�อพัฒนาความรว่มมอืดา้นวชิาการและจัดทําขอ้เสนอแนะเชงินโยบายในการพัฒนาทนุมนุษยไ์ทย ใหม้ี
ศกัยภาพพรอ้มแขง่ขนัในศตวรรษที� 21 ผา่น ‘การวจัิยสํารวจทกัษะและความพรอ้มกลุม่ประชากรวยัแรงงานใน
ประเทศไทย’ (Adult Skills Assessment in Thailand) ซึ�งเป็นการสํารวจครั �งแรกในเยาวชนและประชากรวยั
แรงงานวยั 15-64 ปี เพื�อพัฒนาการสํารวจและประเมนิทกัษะในการเรยีนรู ้การทํางาน การใชช้วีติประจําวนั รวม
ถงึทกัษะดา้นอารมณส์งัคม และเป็นขอ้มลูสําคญัในการกําหนดนโยบาย วางกลยทุธพั์ฒนาและยกระดบัทกัษะให ้
เหมาะสมกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน

โดยการสํารวจทกัษะและความพรอ้มของเยาวชนและประชากรวยัแรงงาน โดยธนาคารโลก มผีลการดําเนนิงาน
สําคญั 4 ดา้น คอื 1.พัฒนาเครื�องมอื แบบประเมนิดา้นทกัษะการอา่น ทกัษะทางสงัคมและอารมณ ์(Socio-
Emotional Skills) ทกัษะดจิทิลั และแบบสอบถามชดุขอ้มลูพื�นฐาน

2.ขบัเคลื�อนผา่นเวทนีโยบาย เพื�อพัฒนาความรว่มมอืดา้นวชิาการและขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย โดยความรว่มมอื
ของกระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงแรงงาน กสศ. ธนาคารโลก มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์สํานักงานสถติแิหง่ชาติ
ภาคหีน่วยราชการ และภาคเอกชน

3.สํารวจและประเมนิจากกลุม่ตวัอยา่งคลอบคลมุทกุภมูภิาค

4.นําขอ้เสนอในการประชมุทกุเวทสีูก่ารสรปุผลเบื�องตน้ เพื�อจัดทําขอ้เสนอเชงินโยบาย รว่มกบัหน่วยงานภาค
นโยบาย ภาคการศกึษา ภาคแรงงาน และภาคทอ้งถิ�น



Mr. Koji Miyamoto, Senior Economist for Global Practice, World Bank กลา่ววา่ วกิฤตโควดิ-19 นํา
มาซึ�งความเปลี�ยนแปลงทั �งวถิดํีารงชวีติและรปูแบบการทํางาน ขณะที�ราคาโภคภณัฑต์า่ง ๆ ทั �งพลงังานและ
อาหารมกีารขยบัสงูขึ�นอยา่งตอ่เนื�อง สะทอ้นใหเ้ห็นความเหลื�อมลํ�าที�ถา่งกวา้งออกไปอกีระหวา่งสงัคมเมอืงกบั
สงัคมชนบท อยา่งไรกต็าม บนความเปลี�ยนแปลงที�คาดการณไ์มไ่ด ้การพัฒนาแรงงานของประเทศตอ้งใหค้วาม
สําคญัเรื�องความเสี�ยงและโอกาส ดว้ยนโยบายที�ใหค้วามสําคญักบัทกัษะพื�นฐานการทํางานในโลกยคุใหม ่ซึ�งจะ
เป็นตน้ทนุที�ทําใหค้นเขา้ถงึโอกาส มคีวามสามารถในการรับมอืกบัความเสี�ยงและความเปลี�ยนแปลงตา่ง ๆ

ทกัษะพื�นฐานการทํางานในโลกยคุใหม ่(Foundational Skill) แบง่เป็น 3 ดา้นหลกั ไดแ้ก ่1.Riteracy Skill
ความสามารถอา่นเขยีน 2.Digital Skill ความสามารถในการเขา้ใจและจัดการขอ้มลู ICT และ 3.Socio-
Emotional Skill ทกัษะทางอารมณส์งัคม

“พลงัของทกัษะพื�นฐานการทํางานในโลกยคุใหม ่คอืการพัฒนาตนเองเป็นลําดบัขั �น เริ�มจากทกัษะการอา่นออก
เขยีนไดซ้ ึ�งเป็นขั �นแรก ไปสูก่ลไกความกา้วหนา้ขั �นตอ่ ๆ ไป ทกัษะดจิทิลัคอืการตอ่ยอดความอยากรู ้ความเขา้ใจ
ขอ้มลูขา่วสารตา่ง ๆ สามารถสงัเคราะหอ์งคค์วามรูต้อ่ยอดพัฒนาชวีติตนเองใหด้ยี ิ�งขึ�น เพิ�มศกัยภาพในการ
ทํางานจนเป็นที�ตอ้งการของตลาดแรงงาน ผลกัดนัตนเองไปสูก่ารจา้งงานที�มรีายไดส้งูขึ�น หรอืในภาคของผู ้
ประกอบการกส็ามารถเพิ�มผลผลติและนวตักรรมไดม้ากขึ�น

“สว่นทกัษะทางอารมณแ์ละสงัคม คอืความสามารถในการทําความเขา้ใจและอยูร่ว่มกบัผูอ้ื�น เขา้ใจตนเอง เห็นอก
เห็นใจและชว่ยเหลอืคนอื�น ๆ ไดใ้นฐานะเพื�อนมนุษย ์นอกจากนี�ยงัสง่ผลดา้นการดแูลตนเองในวถิชีวีติและ
พฤตกิรรมที�ดตีอ่สขุภาพ

ลดภาระบคุลากรและงบประมาณการดแูลของภาครัฐ รวมถงึเป็นพลเมอืงที�ไมก่อ่ปัญหาใหส้งัคม ซึ�งเมื�อ ‘คน’ ซึ�ง
เป็นทรัพยากรสําคญัของประเทศมงีานทํา มสีขุภาพด ีดแูลตนเองได ้เขาจะพรอ้มดํารงชวีติบนความเปลี�ยนแปลง
สามารถพาตวัไปหาโอกาส บรหิารจัดการความเสี�ยงไดด้ว้ยตนเอง ซึ�งผลลพัธท์ี�สะทอ้นกลบัมาไมเ่พยีงเป็น
ประโยชนต์อ่คนคนหนึ�งหรอืครอบครัวเทา่นั�น หากยงัสะทอ้นไปถงึตลาดแรงงานของประเทศ และการพัฒนา
เศรษฐกจิสงัคมของชาต”ิ

ผศ. ดร.ศภุชยั ศรสีชุาต ิคณบดคีณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์กลา่ววา่ ในประเทศกําลงั
พัฒนาสว่นใหญ ่ทกัษะพื�นฐานของแรงงานจะยงัไมอ่ยูใ่นมาตรฐานที�คาดหวงั ทั �งนี�การพัฒนาทกัษะอาชพีเพื�อ
เพิ�มมลูคา่ใหก้บัแรงงานไมไ่ดเ้ตมิเต็มทกัษะพื�นฐานเทา่ที�ควร หลกัสตูรการพัฒนาอาชพีตอ้งใหค้วามสําคญักบั
ทกัษะขั �นพื�นฐาน หมายถงึการที�ประเทศจะลงทนุกบัอะไรกต็าม ตอ้งเริ�มที�ทกัษะพื�นฐานเป็นจดุเริ�มตน้ เพราะการ
พัฒนาทกัษะเพื�อเพิ�มมลูคา่ใหก้บัแรงงานในประเทศกําลงัพัฒนา แมว้า่ลงทนุกบัทกัษะอาชพีเป็นมลูคา่สงู แตถ่า้



ทกัษะพื�นฐานยงัไมไ่ดรั้บการเตมิเต็ม การลงทนุนั�นกอ็าจยงัไมไ่ดผ้ลลพัธก์ลบัมาที�คุม้คา่เทา่ที�ควร หรอืไดผ้ล
นอ้ยกวา่ที�คาดไว ้

“ทกัษะขั �นพื�นฐานไมไ่ดสํ้าคญักบัการจา้งงานเฉพาะสายอาชพี แตง่านทกุรปูแบบจําเป็นตอ้งใช ้เพราะฉะนั�นในขั �น
นโยบายจงึตอ้งใหค้วามสําคญักบัทกัษะพื�นฐานตั �งแตข่ั �นปฐมวยัอยา่งครอบคลมุ เป็น Learning for All และทํา
โดยเร็ว เพราะวา่ทกัษะพื�นฐานเหลา่นี�เป็นสิ�งที�ตอ้งสะสมและมคีวามเฉพาะตวั ยิ�งเริ�มตน้ไดเ้ร็วเทา่ไหร ่โอกาสที�
จะบรรลวุตัถปุระสงคก์จ็ะมมีากขึ�น”

ผศ. ดร.ศภุชยั กลา่ววา่ ทกัษะขั �นพื�นฐานคอืกลไกการพัฒนาเพื�อนําไปสูท่กัษะอื�นที�สงูขึ�น กลา่วคอืถา้ประชากรมี
ทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตวัเองเป็นลําดบัขั �น ทา้ยที�สดุทกัษะดา้นอื�น ๆ ของแรงงานจะพัฒนาขึ�นตามกนั และจะชว่ย
ใหม้ฝีีมอืที�ดขี ึ�น นํามาซึ�งรายไดแ้ละคณุภาพชวีติที�ดขี ึ�นตามมา

ดร.สมชยั จติสชุน ที�ปรกึษาคณะอนกุรรมการสง่เสรมิและพฒันาเยาวชนและประชากรวยัแรงงานนอก
ระบบ กสศ. และ ผูอ้าํนวยการวจิยัดา้นการพฒันาอยา่งท ั�วถงึ สถาบนัวจิยัเพื�อการพฒันาประเทศไทย
กลา่ววา่ Socio-Emotional Skill หรอืทกัษะทางอารมณแ์ละสงัคมตอ่กระบวนการเรยีนรู ้เป็นเรื�องที�คนในสงัคม
ยงัพดูถงึคอ่นขา้งนอ้ย ทั �งที�ความสามารถในการปรับตวัมคีวามสําคญัมาก ในโลกปัจจบุนัที�เปลี�ยนแปลงรวดเร็ว
และเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา ฉะนั�นเราตอ้งทําใหแ้รงงานมคีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ละปรับตวั สิ�งที�ในขั �น
นโยบายควรตั �งเป้าคอื คนไทยทกุคนไมว่า่อายเุทา่ไหร ่มรีะดบัการศกึษาแคไ่หน หรอือยูใ่นสถานะสงัคม
เศรษฐกจิใดกต็าม ทกุคนตอ้งมโีอกาสพัฒนาความสามารถ และเขา้ถงึชอ่งทางการเพิ�มความรูใ้หก้บัตนเอง คอื
อาจไมจํ่าเป็นตอ้งเป็นที�โรงเรยีน แตเ่ป็นการรวมกลุม่กนัเพื�อเพิ�มโอกาสในการเขา้ถงึการเรยีนรู ้และเพิ�มขดีความ
สามารถในการประกอบอาชพี



เว็บไซตโ์ลกวนันี�
เจา้ของ : บรษัิท โลกวนันี� จํากดั

เรอือากาศโท สมพร ปานดาํ รองเลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศกึษา กลา่ววา่ วนันี�อาชวีศกึษา
จัดการศกึษาแบบเดมิไมไ่ดแ้ลว้ แตต่อ้งมองตามทศิทางการเปลี�ยนแปลงของประเทศ และอาชพีตา่ง ๆ ที�เปลี�ยน
ไปทกุวนั เพราะฉะนั�นสถาบนัอาชวีะในฐานะตน้ทางผลติกําลงัคนของประเทศ ตอ้งมาทบทวนเรื�อง Future Skill
ที�จะเกดิขึ�นในวนัขา้งหนา้ โดยเฉพาะการ Upskill Reskill รับมอืการกา้วเขา้มามบีทบาทของ AI แรงงานตอ้งปรับ
สภาพการทํางานใหเ้ขา้กบัโลกยคุใหม ่ไมงั่ �นคนจะตกงานจํานวนมาก อาชวีะตอ้งผลติคนที�ตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการของตลาดแรงงานรว่มกบัภาคเีครอืขา่ย ซึ�งถอืวา่เป็นบทบาทที�สําคญัยิ�งตอ่การพัฒนาอาชวีศกึษา

นายสรรชยั ชอบพมิาย ผูอ้าํนวยการกองพฒันาผูฝึ้กและเทคโนโลยกีารฝึก กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน
กลา่ววา่ แนวคดิสําคญัคอืกอ่นที�เยาวชนและประชากรวยัแรงงานจะเขา้สูต่ลาดแรงงาน เขาจําเป็นตอ้งไดเ้รยีนรู ้
หลกัสตูรเตรยีมทํางาน ฝึกวนัิยและทกัษะอาชพี แลว้นอกจากฝึกในสถาบนัหลกัสตูรยงัตอ้งกําหนดใหไ้ดฝึ้กฝีมอื
ในสถานประกอบการ ซึ�งมคีวามตอ้งการแรงงานตามทกัษะเฉพาะทาง ซึ�งเมื�อฝึกเสร็จแลว้ กลุม่เป้าหมายจะได ้
เขา้สูส่ถานประกอบการ พรอ้มการันตคีา่แรงตามมาตรฐานฝีมอืแรงงาน แลว้เมื�อทกัษะเป็นตวักําหนดวา่จะได ้
คา่แรงเทา่ไหร ่กจ็ะทําใหเ้ด็กมแีรงบนัดาลใจที�จะพัฒนาฝีมอืของตนใหด้ยี ิ�งขึ�นไปอกี

อยา่งไรกต็าม ‘เวทนีโยบายการพัฒนาเยาวชนและประชากรวยัแรงงานสูค่วามพรอ้มรับมอืตลาดแรงงานยคุใหม’่
จัดขึ�นเป็นครั �งที� 1 จากทั �งหมด 3 ครั�ง ซึ�งในไตรมาสที� 3 ของปี 2566 จะมกีารเปิดเผยผลสํารวจจากโครงการ
‘การวจัิยสํารวจทกัษะและความพรอ้มกลุม่ประชากรวยัแรงงานในประเทศไทย’ (Adult Skills Assessment in
Thailand) เพื�อสรา้งความเขา้ใจในยทุธศาสตรแ์ละความทา้ทา้ยใหม ่ในการพัฒนาเยาวชนและประชากรวยั
แรงงาน และใหค้วามสําคญักบับทบาทของทกัษะการเรยีนรูท้ี�มคีวามจําเป็น เพื�อลดความเหลื�อมลํ�าทางเศรษฐกจิ
และสงัคม พรอ้มรับขอ้เสนอแนะ ความรว่มมอืเชงินโยบายในการพัฒนาทกัษะและการเรยีนรูข้องเยาวชนและ
ประชากรวยัแรงงาน
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ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที�ถูกรางวัลสลากกาชาดธรรมศาสตร์ ประจําป� 2565 โดยรางวัลที� 1 เป�น
คอนโดมิเนียมหรู KAVE AVA by AssetWise และรางวัลที� 2 รถยนต์ Nissan Almera 2022 ขณะที�ผลรางวัลอื�นๆ สามารถตรวจผลรางวัล และ
ติดต่อรับของรางวัลได้ที�สาํนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทรศัพท์หมายเลข 02-613-3777-8 หรือทาง
เฟสบุ๊ค Tamest Relations ผู้ถูกรางวัลสามารถขอขึ�นรางวัลได้เป�นเวลา 90 วัน นับจากวันประกาศผล และหลังพ้นจากกําหนดแล้วถือว่าสละ
สิทธิ�ในการรับรางวัล
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รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป�นประธานในการมอบรางวัลการมอบรางวัลแก่ผู้โชดดีที�ถูกสลากกาชาด
ธรรมศาสตร์ประจําป� 2565โดยมีรศ.ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล รองอธิการบดีฝ�ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์, รศ.ดร.วรรณี เตโชโยธิน
รองอธิการบดีฝ�ายการคลัง, คุณพัฒนพงษ์ รานุรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ�ายศิษย์เก่าสัมพันธ์, คุณศรวุฒิ ป�งคลาศัย ผู้อํานวยการสํานักงาน
ธรรมศาสตร์สัมพันธ์, คุณกรมเชษฐ์ วิพันธืพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารบริษัท แอสเซทไวส์ จํากัด (มหาชน), คุณศิริธร จั�นเจริญ ผู้จัดการทั�วไป
ฝ�ายขาย บริษัท เมกา ออโตโมบิล ติวานนท์ จํากัด, ร่วมแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที�ได้รับรางวัลที� 1 คอนโด KAVE AVA by AssetWise จํานวน 1
รางวัล และรางวัลที� 2 รถยนต์ Nissan Almera 2022 จํานวน 1 รางวัล

ทั�งนี� รศ.เกศินี กล่าวถึงความสาํเร็จในงาน “ธรรมศาสตร์กาชาด 2565” ที�จัดขึ�นเมื�อช่วงวันที� 8 – 18 ธันวาคม 2565 ณ งานกาชาด สวนลุมพินี
ว่าเป�นการจัดงานภายใต้ธีม “88 ป� ธรรมศาสตร์ การให้ไม่มีที�สิ�นสุด” ซึ�งป�นี�มีแต่ให้ แบบไม่มีที�สิ�นสุด และได้รับการตอบรับเป�นอย่างดี โดยตลอด
การจัดงานมีประชาชนแวะเวียนเข้ามาร้านธรรมศาสตร์กาชาดอย่างเนืองแน่น พร้อมร่วมกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การจําหน่ายสลากกาชาด
การจําหน่ายสินค้าที�ระลึก 88 ป�ธรรมศาสตร์ , กิจกรรมการแสดงจากชมรม ชุมนุมต่าง ๆ จากนักศึกษา รวมถึง ซุ้มสอยดาวดิจิทัล ที�มีมีความ
แปลกใหม่และน่าสนใจ ทั�งยังเป�นส่วนหนึ�งในการลดโลกร้อนอีกด้วย ท่ามกลางบรรยากาศที�สนุกสนานครื�นเครง”

โดยกิจกรรมภายในร้านธรรมศาสตร์ที�ได้รับความสนใจเป�นอย่างยิ�งนั�น คือ การจําหน่าย “สลากกาชาดธรรมศาสตร์” ที�มาพร้อมของรางวัลสุด
พิเศษในโอกาสครบรอบ 88 ป� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมมูลค่ากว่า 3.3 ล้าน นอกจากจะได้ลุ้นรับของรางวัลมากมาย ยังได้ร่วมทําบุญกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสภากาชาดไทย โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะทําการทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื�อเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทยต่อไป ทั�งการให้บริการทางการแพทย์ การบริจาคโลหิต
การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ�งได้ทําการหมุนรางวัลขึ�นในวันที� 18 ธันวาคม 2565 โดยสํานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล ณ เวทีกลาง งานกาชาด สวนลุมพินี

สาํหรับผู้ที�อุดหนุนสลากกาชาดธรรมศาสตร์ 2565 สามารถตรวจผลรางวัล และติดต่อรับของรางวัลได้ที� สํานักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทรศัพท์หมายเลข 02-613-3777-8 หรือทางเฟสบุ๊ค Thammasat Relations โดยผู้ถูกรางวัลสามารถ
ขอขึ�นรางวัลได้ภายในเวลา 90 วัน นับจากวันประกาศผล ซึ�งหลังพ้นจากกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วถือว่าสละสิทธิ�ในการรับรางวัล

ขา่วแนะนํา
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