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วันพุธ ที� 25 มกราคม พ.ศ. 2566

หน้าแรก (https://www.naewna.com/index.php) / ในประเทศ (https://www.naewna.com/local)

ยกระดับแรงงาน-พัฒนาประเทศ 3ทักษะสําคัญรบัโลกยุคใหม่ต้องมี
วันพุธ ที� 25 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

Tag :

ผ่านพ้นไปแล้วกับ “เวทีนโยบายการพัฒนาเยาวชนและประชากรวัยแรงงานสู่ความพรอ้มรบัมือตลาด
แรงงานยุคใหม่” ซึ�งจัดโดย กองทุนเพื�อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รว่มกับธนาคารโลก (World
Bank) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์(มธ.) และสํานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เพื�อวางเป�าหมายพัฒนาทักษะพื�น
ฐานการทํางานในโลกยุคใหม่ รวมถึงปลดล็อกความเหลื�อมลํ�าทางเศรษฐกิจและการศึกษา
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ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุน กสศ. กล่าวว่า ประเทศไทยกําลังเผชิญกับป�ญหาเยาวชนหลุดออก
จากระบบการศึกษา ที�หากไม่แก้ไขจะสรา้งความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ
ทั�งนี� ประเทศไทยมีกลุ่ม NEET (Not in Education, Employment, or Training) ซึ�งหมายถึงประชากรวัย
15-24 ป� ที�ไม่อยู่ในระบบการศึกษาการจ้างงาน หรอืการฝ�กอบรมพัฒนาใดถือเป�นทรพัยากรมนุษย์ที�ไม่ได้ใช้
ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที� จึงจําเป�นต้องค้นหาและพาเด็กเยาวชนกลุ่มนี�กลับเข้าสู่การพัฒนา ไม่ว่าจะ
เป�นการศึกษาในหรอืนอกระบบการทํางาน หรอืการพัฒนาตนเองตามแนวทางที�เหมาะสม

“ผลสํารวจระบุว่าป� 2562 ประเทศไทยม ีNEET มากถึง 1.3 ล้านคน ซึ�งคิดเป�นราว 10% ของประชากร
ฐานภาษี และคิดเป�น 14% ของเยาวชนไทย นอกจากนี�กลุ่ม NEET ยังมีอัตราการเติบโตเฉลี�ยต่อป�อยู่ที� 1% ซึ�ง
สวนทางกับอัตราลดลงของเยาวชนไทยเฉลี�ย 1.2% ในทศวรรษที�ผ่านมา โดยรอ้ยละ 65 ของกลุ่ม NEET เป�น
เพศหญิง มีป�ญหาการตั�งครรภ์ในวยัเรยีนเป�นสาเหตุสําคัญ จากสถิติพบว่ารอ้ยละ 8 ของกลุ่ม NEET คือเพศ
หญิงทํางานบ้าน กวา่ครึ�งมีสถานภาพสมรสและสําเรจ็การศึกษาเพียงระดับมัธยม” ดร.ไกรยส ระบุ

โคจิ มิยาโมโตะ (Koji Miyamoto) นักเศรษฐศาสตรอ์าวุโสฝ�ายปฏิบัติการระดับโลก ธนาคารโลกกล่าวถึง
ทักษะพื�นฐานการทํางานในโลกยุคใหม่ (Foundational Skill) ว่า แบ่งเป�น 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1.RiteracySkill
(ความสามารถอ่านเขียน) เริ�มจากทักษะการอ่านออกเขียนได้ซึ�งเป�นขั�นแรก ไปสู่กลไกความก้าวหน้าขั�นต่อๆ
ไป 2.Digital Skill (ความสามารถในการเข้าใจและจัดการข้อมูล ICT หรอืดิจิทัล) คือการต่อยอดความอยากรู้
ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารต่างๆ สามารถสังเคราะห์องค์ความรูต่้อยอดพัฒนาชีวิตตนเองให้ดียิ�งขึ�น

เพิ�มศักยภาพในการทํางานจนเป�นที�ต้องการของตลาดแรงงานผลักดันตนเองไปสู่การจ้างงานที�มีรายได้สูง
ขึ�น หรอืในภาคของผู้ประกอบการก็สามารถเพิ�มผลผลิตและนวัตกรรมได้มากขึ�น และ 3.Socio-Emotional
Skill (ทักษะทางอารมณ์สังคม) คือความสามารถในการทําความเข้าใจและอยู่รว่มกับผู้อื�น เข้าใจตนเอง เห็นอก
เห็นใจและช่วยเหลือคนอื�นๆ ได้ในฐานะเพื�อนมนุษย์ นอกจากนี�ยังส่งผลด้านการดูแลตนเองในวิถีชีวิตและ
พฤติกรรมที�ดีต่อสุขภาพ ลดภาระบุคลากรและงบประมาณการดูแลของภาครฐั รวมถึงเป�นพลเมืองที�ไม่ก่อ
ป�ญหาให้สังคม

“เมื�อคนซึ�งเป�นทรพัยากรสําคัญของประเทศมีงานทํา มีสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ เขาจะพรอ้มดํารงชีวิตบน
ความเปลี�ยนแปลง สามารถพาตัวไปหาโอกาส บรหิารจัดการความเสี�ยงได้ด้วยตนเอง ซึ�งผลลัพธ์ที�สะท้อนกลับ
มาไม่เพียงเป�นประโยชน์ต่อคนคนหนึ�งหรอืครอบครวัเท่านั�น หากยังสะท้อนไปถึงตลาดแรงงานของประเทศ
และการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ” นักเศรษฐศาสตรข์อง World Bank กล่าว

ดร.สมชัย จิตสุชน ที�ปรกึษาคณะอนุกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาเยาวชนและประชากรวัยแรงงานนอก
ระบบ กสศ. และ ผู้อํานวยการวจิัยด้านการพัฒนาอย่างทั�วถึงสถาบันวิจัยเพื�อการพัฒนา
ประเทศไทย(TDRI) กล่าวเสรมิว่า Socio-Emotional Skill หรอืทักษะทางอารมณ์และสังคมต่อกระบวนการ
เรยีนรู ้เป�นเรื�องที�คนในสังคมยังพูดถึงค่อนข้างน้อย ทั�งที�ความสามารถในการปรบัตัวมีความสําคัญมาก

“ในโลกป�จจุบันที�เปลี�ยนแปลงรวดเรว็และเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา ฉะนั�นเราต้องทําให้แรงงานมีความ
สามารถในการเรยีนรูแ้ละปรบัตัว สิ�งที�ในขั�นนโยบายควรตั�งเป�าคือ คนไทยทุกคนไม่ว่าอายุเท่าไหร ่มีระดับการ
ศึกษาแค่ไหน หรอือยู่ในสถานะสังคมเศรษฐกิจใดก็ตาม ทุกคนต้องมีโอกาสพัฒนาความสามารถ และเข้าถึงช่อง
ทางการเพิ�มความรูใ้ห้กับตนเอง คืออาจไม่จําเป�นต้องเป�นที�โรงเรยีน แต่เป�นการรวมกลุ่มกันเพื�อเพิ�มโอกาสใน
การเข้าถึงการเรยีนรู ้และเพิ�มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ” ดร.สมชัย กล่าว

ผศ.ดร.ศุภชัย ศรสีุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์กล่าวว่า ในประเทศกําลัง
พัฒนาส่วนใหญ่ ทักษะพื�นฐานของแรงงานจะยังไม่อยู่ในมาตรฐานที�คาดหวัง ส่วนการพัฒนาทักษะอาชีพเพื�อ
เพิ�มมูลค่าให้กับแรงงานไม่ได้เติมเต็มทักษะพื�นฐานเท่าที�ควร หลักสูตรการพัฒนาอาชีพจึงต้องให้ความสําคัญ
กับทักษะขั�นพื�นฐาน หมายถึงการที�ประเทศจะลงทุนกับอะไรก็ตาม ต้องเริ�มที�ทักษะพื�นฐานเป�นจุดเริ�มต้น เพราะ
การพัฒนาทักษะเพื�อเพิ�มมูลค่าให้กับแรงงานในประเทศกําลังพัฒนา
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“แม้วา่ลงทุนกับทักษะอาชีพเป�นมูลค่าสูง แต่ถ้าทักษะพื�นฐานยังไม่ได้รบัการเติมเต็ม การลงทุนนั�นก็อาจยัง
ไม่ได้ผลลัพธ์กลับมาที�คุ้มค่าเท่าที�ควร หรอืได้ผลน้อยกว่าที�คาดไว้ทักษะขั�นพื�นฐานไม่ได้สําคัญกับการจ้างงาน
เฉพาะสายอาชีพ แต่งานทุกรูปแบบจําเป�นต้องใช้ เพราะฉะนั�นในขั�นนโยบายจึงต้องให้ความสําคัญกับทักษะพื�น
ฐานตั�งแต่ขั�นปฐมวยัอย่างครอบคลุม เป�น Learning for All และทําโดยเรว็ เพราะว่าทักษะพื�นฐานเหล่านี�เป�น
สิ�งที�ต้องสะสมและมีความเฉพาะตัว ยิ�งเริ�มต้นได้เรว็เท่าไหร ่โอกาสที�จะบรรลุวัตถุประสงค์ก็จะมีมาก
ขึ�น” ผศ.ดร.ศุภชัย กล่าว

เรอือากาศโท สมพร ปานดํา รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า วันนี�อาชีวศึกษาจัดการ
ศึกษาแบบเดิมไม่ได้แล้ว แต่ต้องมองตามทิศทางการเปลี�ยนแปลงของประเทศ และอาชีพต่างๆ ที�เปลี�ยนไปทุก
วนั เพราะฉะนั�นสถาบันอาชีวะในฐานะต้นทางผลิตกําลังคนของประเทศ ต้องมาทบทวนเรื�อง Future Skill ที�จะ
เกิดขึ�นในวนัข้างหน้า โดยเฉพาะการ Upskill Reskill รบัมือการก้าวเข้ามามีบทบาทของ AI แรงงานต้องปรบั
สภาพการทํางานให้เข้ากับโลกยุคใหม่ ไม่งั�นคนจะตกงานจํานวนมาก อาชีวะต้องผลิตคนที�ตอบโจทย์ความ
ต้องการของตลาดแรงงานรว่มกับภาคีเครอืข่าย ซึ�งถือว่าเป�นบทบาทที�สําคัญยิ�งต่อการพัฒนาอาชีวศึกษา

สรรชัย ชอบพิมาย ผู้อํานวยการกองพัฒนาผู้ฝ�กและเทคโนโลยีการฝ�ก กรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน กล่าวว่า
แนวคิดสําคัญคือก่อนที�เยาวชนและประชากรวัยแรงงานจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน เขาจําเป�นต้องได้เรยีนรูห้ลักสูตร
เตรยีมทํางานฝ�กวนิัยและทักษะอาชีพ แล้วนอกจากฝ�กในสถาบันหลักสูตรยังต้องกําหนดให้ได้ฝ�กฝ�มือในสถาน
ประกอบการ ซึ�งมีความต้องการแรงงานตามทักษะเฉพาะทาง ซึ�งเมื�อฝ�กเสรจ็แล้ว กลุ่มเป�าหมายจะได้เข้าสู่
สถานประกอบการ พรอ้มการนัตีค่าแรงตามมาตรฐานฝ�มือแรงงาน แล้วเมื�อทักษะเป�นตัวกําหนดว่าจะได้ค่าแรง
เท่าไหร ่ก็จะทําให้เด็กมีแรงบันดาลใจ
ที�จะพัฒนาฝ�มือของตนให้ดียิ�งขึ�นไปอีก

ข่าวที�เกี�ยวข้อง
(https://www.naewna.com/local/706454) ปลดล็อกทรงผม! ไว้สั�นหรอืยาวก็ได้ นักเรยีน
ชาย-หญิง (https://www.naewna.com/local/706454)

(https://www.naewna.com/local/706382) ประชาชนจากทั�วสารทิศพรอ้มใจลงนามถวาย
พระพร 'เจ้าฟ�าพัชรกิติยาภา' (https://www.naewna.com/local/706382)

(https://www.naewna.com/local/706364) ครม.เห็นชอบเสนอ‘อุทยานประวัติศาสตรภ์ู
พระบาท’ เป�นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม (https://www.naewna.com/local/706364)

(https://www.naewna.com/local/706324) เลิกบังคับ!ศธ.ยกเลิกระเบียบ‘ทรงผม’นักเรยีน
ให้สถานศึกษากําหนดเอง (https://www.naewna.com/local/706324)

(https://www.naewna.com/local/706161) รพ.ดังรอ่นแถลงการณ์แจงแล้ว เด็ก 3 ขวบดับ
ชี�รกัษาเต็มที�ตามมาตรฐานวชิาชีพ (https://www.naewna.com/local/706161)

(https://www.naewna.com/local/706151) ผู้แทนหน่วยงานภาครฐั-เอกชน-ประชาชน
รวมใจถวายพร 'เจ้าฟ�าพัชรกิติยาภา' (https://www.naewna.com/local/706151)
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