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บทคัดย่อ
ปั จ จุ บั น มี ก ารกล่า วถึ งการปฏิวั ติอุ ตสาหกรรมครั้งที่ 4 อย่ า งกว้ า งขวาง ทั้ ง
ภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ซึ่งการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของโลก และกาลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่เกิน 20
ปีข้างหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นยุคของการบูรณาการโลกของการผลิตสินค้าที่มี
รูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้บริโภคแต่ละราย โดยใช้เวลา
ที่รวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ด้วยการเชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบ “The
Internet of Things (IoT)” และมี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ครบวงจร การปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมทาให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั่วโลก และประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่ง
ประเทศที่ต้องได้รับอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งในระบบเศรษฐกิจ และสังคม
แรงงานไทยเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่ ต้องได้รับอิทธิพลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้ งที่ 4
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นแรงงานจึงต้องตื่นตัว และเตรียมความพร้อมทั้งด้านความรู้
ความคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการแก้ไขปัญหา และทักษะด้านภาษา เพื่อพัฒนาตนเองจาก
เดิมที่เป็นแรงงานไร้ทักษะฝีมือ แรงงานกึ่งทักษะฝีมือ ให้ก้าวสู่การเป็นแรงงานที่มีทักษะ
ฝีมือ ซึ่งแรงงานไทยจะปรับตัวและพัฒนาตนเองเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ รัฐบาลในฐานะผู้นา
ประเทศต้องเข้ามาช่วยเหลือ และสนับสนุน เพื่อให้แรงงานไทยสามารถปรับตัว และ
พัฒนาตนเองได้ โดยวิธีการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
สามารถทาได้ 2 ระดับ ดังนี้ ระดับจุลภาค คือ แรงงานไทยต้องตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง
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ทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการทางานและการดาเนินชีวิต ให้สอดคล้องต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้น ส่วนในระดับมหาภาค คือ รัฐบาลในฐานะผู้นาและ
ผู้บริหารประเทศต้ องเร่งให้เกิดนโยบายจัดการปัญหาการผลิตแรงงานที่ไม่สมดุล ไม่
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน จัดการปัญหาโครงสร้างประชากรในประเทศที่มีอัตราการเกิด
ต่า ทาให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ขยายเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสู งให้แรงงานสามารถเข้าถึงได้ ง่าย เสียค่าใช้จ่ายน้อยหรือไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายเลย เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ซึ่งทาให้ประเทศเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด วิธีการดังกล่าวเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญที่จะ
ทาให้แรงงานไทยมีพร้อมและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในยุค 4.0 ที่
กาลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้ได้
คาสาคัญ : การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง, ยุค 4.0, แรงงานไทย
Abstract
At present, the fourth industrial revolution has been in the spotlight
and a focus of government and private sectors, business, educational institutions
and non-government organizations. This industrial evaluation is the world’s
major change and will definitely take place within the next 20 years. It is in the
period of integration of manufacturing of products with great diversity to
accommodate each consumer within short period, with cost saving and
efficiency with everything connected in the form of “the Internet of Things (IoT)
and with total use of digital technologies. The industrial revolution will lead to
changes all over the world which is unavoidable to Thailand in terms of
economic and social aspects. Thailand’s labor is another sector certainly
affected by the fourth industrial revolution. Therefore, the labor must be aware
of this and get ready to be equipped with knowledge, and analytical thinking,
problem solving and language skills to transform themselves from unskilled
labor and semi-skilled labor to skilled labor. However, it is not practical for the
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labor to do the development alone. The government as the administrator of
the country must provide assistance and support to them in order that they can
adapt and develop themselves. Preparedness to accommodate this mega
change can be executed into 2 levels as micro and macro levels. For micro
level, the labor must be active in self-development in terms of knowledge,
attitude and working and living skills to be in compliance with the arising
changes. As for macro level, the government as the country’s leader and
administrator has to accelerate policy to deal with imbalanced labor production
which does not align with labor market, low birth rate affecting the country’s
population’s structure leading to shortage of labor and ageing society. The
government must expand high speed internet network to increase the labor’s
accessibility with low cost or without any cost charged to promote the labor’s
advancement and develop knowledge in the internet technology. All these will
finally transform the country to a learning society.The above strategies are vital
to preparing Thailand’s labor‘s readiness and ability to adjust to changes taking
place in the 4.0 revolution coming in the near future.
Keywords : Preparedness , The 4th Renovation, Thai Labor
บทนา
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เกิดขึ้น ตั้งแต่ปี 2011 ที่งานแสดงสินค้าเมือง
ฮานโนเวอร์ เยอรมนี (Hannover fair Germanny) Henning Kagermann ผู้ บ ริ ห าร
German National Academy of Science and Engineering (Acatech) เป็นคนแรกที่
ใช้คาว่า “อุตสาหกรรม 4.0” (Industry 4.0) เพื่ออธิบายการริเริ่มโครงการอุตสาหกรรม
ที่จะเสนอขอการสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมัน และหลังจากที่กระทรวงศึกษาของเยอรมนี
เริ่ ม ท าวิ จัย ครั้ งแรก เม.ย. 2011 (ปรี ดี บุ ญ ซื่ อ , 2561) ต่ อ มามี ก ารประกาศนโยบาย
อุตสาหกรรมของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่ประกาศเมื่อ ค.ศ.2013 ทาให้
หลายประเทศเกิดการตื่นตัวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สาหรับ
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ประเทศไทยนั้นมีการกล่าวถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และรัฐบาลได้มีนโยบายการ
ทาให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น “Thailand 4.0” ซึ่งแรงงานไทยหลายคนยังไม่ทราบว่า
“ยุค 4.0” นั้นคืออะไร มาจากไหน ส่งผลกระทบต่อประเทศมากน้อยเพียงใด และแรงงาน
ไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะอย่างไรให้สามารถ
รับมือและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ที่กาลังจะมาถึงในอีกไม่เกิน 20 ปี
ข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าสนใจ มีนักวิชาการแรงงาน
หลายท่านออกมาให้ความคิดเห็นทั้งด้า นที่ดีและไม่ดีต่อแรงงานไทยในอนาคต และยัง
นาเสนอรูปแบบวิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายรูปแบบ แล้วแรงานไทย
เองนั้นรู้และเตรียมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไร รัฐบาลในฐานะผู้นาและผู้บริหาร
ประเทศมี ก ารจั ด การ วางแผนยุ ท ธศาสตร์ ในการเตรี ย มความพร้ อ มประเทศและ
ประชากรในประเทศอย่างไร จึงจะเหมาะสมกับรูปแบบการเมือง สังคม และวัฒนธรรม
แบบไทยเพื่อก้าวสู่ยุค 4.0 ที่กาลังจะมาถึงนี้ได้อย่างดี และเหมาะสมเพียงใด
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ INDUSTRY 4.0 คืออะไร
หลายปีมานี้มีทั้งผู้บริหารประเทศ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ประชาสังคม และ
นักวิชาการ ต่างกล่าวถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ ซึ่งถูกเรียกว่า “ยุคของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4” หรือ “INDUSTRY 4.0” ซึ่งจะเป็นวิธีการใหม่ๆ ของการผลิตที่จะ
เข้ามาพลิกโฉมหน้าวงการอุตสาหกรรมของโลก
การปฏิวัติอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL REVOLUTION) หมายถึง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงในวิธีการผลิตและระบบการผลิต จากเดิมระบบการผลิตจะทากันภายใน
ครอบครัว พ่อค้าจะเป็นนายทุนซื้อวัตถุดิบแล้วมาแจกจ่ายให้แต่ละครอบครัวรับมาทา
แล้วพ่อค้าจะรับผลิตภัณฑ์ที่สาเร็จแล้วไปขาย คนงานจะได้ค่าจ้างเป็นการตอบแทน การ
ผลิตสินค้าเดิมใช้แรงงานคน แรงงานสัตว์ รวมทั้งพลังงานจากธรรมชาติ เครื่องมือแบบ
ง่ายๆ ต่อมาเมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม ระบบการผลิตจึงเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรกลแทน
แรงงานคนและสัตว์ เริ่มจากแบบง่ายๆ จนถึงแบบซับซ้อนที่มีก าลังการผลิตสูง และ
กลายเป็นการผลิตในระบบโรงงาน (FACTORY SYSTEM) ในที่สุด ส่วนการผลิตภายใน
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ครอบครัวก็ ค่อยๆ ลดลงไป การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ระบบการผลิต อุตสาหกรรม และการบริการ ดังนี้
การปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรมครั้ งที่ 1 เกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งปลายศตวรรษที่ 18 ถึ งต้ น
ศตวรรษที่ 20 ตั้งแต่ ค.ศ.1760-1840 เป็นการเปลี่ยนแปลงยุคแรก กล่าวคื อ “เจมส์
วัตต์” ได้ปรับปรุงเครื่องจักรกลไอน้านิโคแมนให้ใช้งานได้ดีขึ้น สามารถสร้างรถไฟลด
ระยะทางคมนาคม และนาไปสู่การสร้างเครื่องจักร เรียกว่า “สมัยแห่งพลังไอน้า” เกิด
เครื่องจักรไอน้าที่ใช้ถ่านหิน จากจุดนั้นเรียกได้ว่า เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 สิ่ง
ที่เขาทาคือ การสร้างนวัตกรรมจานวนมากที่ช่วยให้ประสิทธิภาพของการผลิตสิ่งทอ
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยสามเท่า จากที่เคยท าได้ อาจกล่าวได้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิ ด
โรงงานผลิตที่ใช้เครื่องจักรช่วยในการผลิตและก่อกาเนิดเป็นโรงงานสมัยใหม่ในเวลาต่อมา
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ตั้งแต่ ค.ศ.
1870 ได้มีการค้นพบแหล่งพลังงานใหม่ เช่น น้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และไฟฟ้า เป็นต้น
และเมื่อ “เฮนรี่ ฟอร์ด ” ได้นาระบบสายพานเข้ามาใช้ในสายการผลิตรถยนต์ใน ค.ศ.
1913 ทาให้เกิดเป็นรถยนต์โมเดลทีที่มีจานวนการผลิตมากถึง 15 ล้านคัน จนกระทั่งหยุด
สายการผลิตไปใน ค.ศ.1927 นับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนจากการใช้เครื่องจักรไอน้า มาใช้
พลังงานอย่างเต็มตัว เทคนิคใช้สายพานการผลิตในลักษณะเดียวกันนี้ได้รับการเผยแพร่ไป
ยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ทาให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มมากขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง
เรี ย กได้ ว่ า เป็ น ยุ ค ของการผลิ ต สิ น ค้ า เหมื อ นๆ กั น เป็ น จ านวนมากหรื อ แบบ Mass
Production คือ สามารถผลิตสินค้าได้จานวนมากในเวลารวดเร็ว และใช้แรงงานน้อยลง
การปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรมครั้ งที่ 3 เริ่ ม ต้ น ราว ค.ศ.1970 เป็ น ยุ ค เริ่ ม ต้ น ของ
“Information Technology” คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในงานอุตสาหกรรม เรียกได้ว่า
เป็นยุคแห่งการปฏิวัติคอมพิวเตอร์ มีการคิดค้นคอมพิวเตอร์ทั้งแบบ mainframe กับ PC
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แ ล ะ อิ น เ ทอ ร์ เ น็ ต เ ริ่ ม ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม CAD/CAM3 ( Computer Aided Design/
Manufacturing) เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตอัตโนมัติที่ต้องการความรวดเร็ว ความ
แม่นยาสูง ต้นทุนต่า และผลิตได้ปริมาณมากๆ ทาให้เกิดสายการผลิตแบบอัตโนมัติขึ้น
และเข้ามาเสริมการทางานเดิมที่มีแต่ชุดกลไกเพียงอย่างเดียว เป็นการใช้เครื่องจั ก ร
อั ต โนมั ติ ห รื อ หุ่ น ยนต์ (Robots) ในการผลิ ต แทนที่ แ รงงานมนุ ษ ย์ ม ากขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น ทาให้ทุกวันนี้เกือบทุกโรงงานได้นาระบบการผลิตแบบ
อัตโนมัติเข้าไปมีส่วนช่วยในการผลิตด้วยเสมอ จนมาถึงโรงงานผลิตที่ใช้ระบบอัตโนมัติขั้น
สูงเพื่อผลิตสินค้าอุปโภคที่มีความซับซ้อนมากๆ จุดประสงค์เพื่อทาให้สินค้ามีราคาต่าพอที่
ผู้บริโภคจะสามารถจ่ายได้ และยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันได้เป็นอย่างดี
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่กาลังจะมาถึง เรียกว่า “INDUSTRY 4.0”
ได้มาจากชื่อของ “นโยบายอุตสาหกรรมแห่งชาติ ” ของประเทศสหพันธ์สาธารณรั ฐ
เยอรมนี ที่ ป ระกาศเมื่ อ ค.ศ.2013 โดยมี แ นวคิ ด หลั ก ที่ ว่ า โลกจะก้ า วสู่ ก ารปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ภายใน 20 ปีข้างหน้า มีการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจครั้งใหม่ มีการ
สร้างรูปแบบกระบวนการผลิตรูปแบบใหม่ ซึ่งใช้การเชื่อมต่อระหว่างสินค้า ข้อมูล และ
บริ ก าร ผ่ า นเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการผลิต ให้เ กิ ดเป็ น “Smart
Factory”4

3

CAD ย่อมาจาก Computer Aided Design หมายถึง การนาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบ การคานวณและ
จาลองทางด้านเรขาคณิต โดยจะมีซอฟท์แวร์ทางด้านวิศวกรรม (CAD Software) เข้ามารองรับการทางานในส่วนนี้ CAM ย่อ
มาจาก Computer Aided Manufacturing หมายถึง การนาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่ วยในการผลิต โดยการใช้ข้อมูลจาก CAD
มาสร้างจีโค๊ด (G-Code) ซึ่งค่า G-Code จะเป็นค่าควบคุมที่นาไปป้อนเข้าเครื่องจักรเพื่อดาเนินการผลิตชิ้นงาน ซึ่งค่า GCode จะเป็นตัวกาหนดขนาดชิ้นงาน ตาแหน่งอ้างอิงชิ้นงานในแต่ละส่วน
4
Smart Factory คือ การผลิต/อุตสาหกรรม/โรงงานส่วนของสายการผลิต (Field level และ PLC) ที่จะสามารถสื่อสาร
ข้อมูลที่เกิดขึ้นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในหน้างานได้อย่าง Real-time ในรูปแบบที่ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน และจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้อย่างรวดเร็ว และไม่ต้องพึ่งพาคนที่มีความชานาญสูงในการจัดการเท่านั้นอีกด้วย หรือต้องมีการเชื่อมต่อสายการผลิ ต
ทั้งหมดของโรงงานเข้ากับเน็ทเวิร์คเพื่อการจัดการและควบคุมได้แบบ Real-time ผ่านการใช้ Smartphone หรืออุปกรณ์ที่มี
ความเป็น User-friendly สูงมาก
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โดยแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางทั่วโลกในช่วง 5-6 ปีที่ผ่าน
มา ทั้ ง ในยุ โ รป สหรั ฐ อเมริ ก า และเอเชี ย กล่ า วคื อ การน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และ
อินเทอร์เน็ต มาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า จุดเด่นที่สาคัญอย่างหนึ่ง คือ สามารถเชื่อม
ความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายเข้ากับกระบวนการผลิตสินค้าได้โดยตรง คือ โรงงาน
ยุค 3.0 สามารถผลิตสินค้าแบบเดียวกันจานวนมากในเวลาพริบตาเดียว แต่โรงงานยุค
4.0 จะสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายรูปแบบแตกต่างกัน ตามความต้องการเฉพาะของ
ผู้ บ ริ โ ภคแต่ ล ะราย เป็ น จ านวนมากในเวลาพริ บ ตาเดี ย ว โดยใช้ ก ระบวนการผลิ ต ที่
ประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจรแบบ “Smart Factory”
ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ INDUSTRY 4.0
จะเป็นยุคแห่งการบูรณาการโลกของการผลิต เข้ากับการเชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบ
“The Internet of Things (IoT)” 5 คื อ การท าให้ ก ระบวนการผลิ ต สิ น ค้ า เชื่ อ มกั บ
เทคโนโลยีดิจิทัล หรือแม้กระทั่งทาให้ตัวสินค้ าเองเชื่อมกับเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในระบบการผลิต และการทางานของแรงงาน
มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือหุ่นยนต์ (Robots) ทางานแทนมนุษย์หรือทางานร่ วมกับ
มนุ ษ ย์ เช่ น การมี ร ะบบป้ อ นข้ อ มู ล ให้ เ ครื่ อ งจั ก รสามารถผลิ ต สิ่ ง ของตามแต่ ก ารสั่ ง
(ออนไลน์) จากผู้บริโภคโดยตรง การใส่ตัวส่งข้อมูลในเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อประมวลสถิติการ
ใช้และแจ้ง (โดยอัตโนมัติ) กลับไปยังโรงงานเมื่อเกิดปัญหาทางเทคนิค การใช้คอมพิวเตอร์
จิ๋ ว กิ น ได้ (ขนาดเท่ า ยาเม็ด ) ให้ ผู้ บ ริ โ ภคกลืน เข้ าไปเพื่ อ เก็ บ ข้ อ มูลสุ ข ภาพในร่างกาย
อุ ป กรณ์ วั ด อั ต ราหั ว ใจแบบฝั งในร่ า งกาย แท็ ก ไบโอชิ ป ที่ ติ ด กั บ ปศุ สั ต ว์ ยานยนต์ ที่ มี
เซ็นเซอร์ในตัว อุปกรณ์วิเคราะห์ดีเอ็นเอในสิ่งแวดล้อมหรืออาหาร และเครื่องซักผ้า-อบ
ผ้าที่ต่อกับเครือข่ายไวไฟเพื่อให้สามารถดูสถานะจากระยะไกลได้ ฯลฯ จะเห็นได้ว่า
INDUSTRY 4.0 ยังเป็นแนวคิดที่ใหม่มาก หลายอย่างอยู่ในช่วงทดลองและพัฒนา แต่ก็
5

IoT : Internet of Things (บางทีเรียก IoE : Internet of Everything) หรือ “อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง ” หมายถึง การที่สิ่ง
ต่างๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทาให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทาง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่ น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทาง
การเกษตร อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจาวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
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เป็นแนวคิดที่มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงทุกวงการ ตั้งแต่แนวทางการบริโภคสินค้าของ
ผู้คนทั่วไป ตลอดจนแนวทางการรักษาทางการแพทย์
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ผ่านมาและที่
ก าลั ง จะเกิ ด ขึ้ น ท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ทางกระบวนการผลิ ต เศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม อันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์และปรากฏการณ์ทางด้านแรงงาน ดังนี้
การปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรม
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ระยะเวลา

ปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นกับแรงงาน

เกิดเครื่องจักรไอน้าที่ใช้ถ่ า นหิ น แรงงานเปลี่ ย นจากแรงงาน
ปลาย ศ.18 – ต้น ศ.20 และน าเข้ า มาใช้ ใ นระบบรถไฟ เกษตรกร ช่ า งฝี มื อ เริ่ ม เข้ า สู่
ค.ศ.1760-1840
และโรงงาน
โรงงาน แต่ยังเป็ นโรงงานขนาด
กลาง และขนาดเล็ก
เกิดพลังงานใหม่ เช่น น้ามัน ก๊าซ แรงงานได้เข้ามาทางานในระบบ
ธรรมชาติ และไฟฟ้า เป็นต้น เกิด โรงงานอุ ตสาหกรรมขนาดใหญ่
ระบบสายพานการผลิตที่สามารถ มากขึ้ น แรงงานถู ก กดขี่ ค่ า แรง
ศ.20 ค.ศ.1870
ผลิ ต สิ น ค้ า ได้ ใ นปริ ม าณมากๆ และยั ง ไม่ มี ก ฎหมายมา ดู แ ล
โดยใช้เวลาที่รวดเร็ว เกิด Mass แรงงานอย่างจริงจัง
Production
เกิ ด Information Technology แรงงานบางส่ ว นถู ก แทนที่ โ ดย
และมีการนาคอมพิวเตอร์เข้ามา เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์
ค.ศ.1970
ใช้ในอุตสาหกรรม เกิดเครื่องจักร
อัตโนมัติ และหุ่นยนต์
การน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และ แรงงานทั ก ษะระดั บ ปานกลาง
อิ น เทอร์ เ น็ ต เข้ า มาใช้ ใ นระบบ และระดั บ ต่ าตกงาน เพราะถู ก
การผลิ ต สิ น ค้ า เชื่ อ มต่ อ กั น แ ท น ที่ โ ด ย หุ่ น ย น ต์ อ า ชี พ
คาดว่าอีกประมาณ 20
ผู้บริโภคโดยตรง และผลิตสินค้า บางอย่างหายไป และเกิดอาชีพ
ปี ข้างหน้า
ได้ ห ลากหลายรู ป ตามความ ใหม่ ขึ้ น มาแทน มนุ ษ ย์ มี ก าร
ต้องการของผู้บริโภค โดยใช้เวลา ท างานร่ ว มกั บ หุ่ น ยนต์ หรื อ
รวดเร็ว
ปัญญาประดิษฐ์
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ผลกระทบที่เกิดกับแรงงานเป็นสิ่งที่ ไม่สามรถหลีกเลี่ยงได้ กล่าวคือ การศึกษา
ของ Oxford University และ Deloitte คาดการณ์ว่าอีก 20 ปีข้างหน้า แรงงานกว่า ร้อย
ละ 35 ในสหราชอาณาจักรจะถูกแทนที่ด้วยสมองกลและหุ่นยนต์ และมีแนวโน้มที่จะ
เกิดขึ้นทั่วโลก อุตสาหกรรม 4.0 (INDUSTRY 4.0) ที่ผ่านมาเป็นเพียงแนวคิด แต่วันนี้
กาลังเกิดขึ้นจริงและทวีความเข้มข้ นขึ้นเรื่อยๆ มีผลกระทบต่อแรงงานแทบทุกภาคส่วน
เริ่มตั้งแต่พนักงาน Call Center คนเก็บเงิน พนักงานขับรถ เลขานุการ หรืองานบรรจุ
ภัณฑ์ งาน QC แม้แต่ผู้จัดการโรงงานในงานอุตสาหกรรมก็ไม่เว้น ภาคแรงงานได้รับ
ผลกระทบจากการใช้โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ แขนกล และระบบการเชื่อมต่ออัจฉริยะ
ทดแทนแรงงานมนุ ษ ย์ ซึ่ ง ในอนาคตจะมี ก ารจ้ า งงานน้ อ ยลงจนถึ ง น้ อ ยมาก แต่
ขณะเดียวกันกลับเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน สามารถตอบสนองได้อย่างไม่มีขีดจากัด มี
ความแม่นยาสูง ในขณะที่ต้นทุนการผลิตกลับต่ากว่าเดิม ดังจะเห็นได้ว่าตลาดแรงงานใน
ค.ศ.2017 เทคโนโลยีจะมีบทบาทในการทางานมากขึ้น ตลาดแรงงานโลกจะเปลี่ยนแปลง
สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอลที่จะเป็นการสร้างโอกาส ทาให้หลายอาชีพเติบโตได้ดี แต่ในทาง
กลับกันก็จะทาให้บางอาชีพหายไป รูปแบบการจ้างงานของนายจ้างเปลี่ยนไป การขึ้น
ค่าแรงจะถูกกาหนดด้วยทักษะ ไม่ใช่ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งเหมือนดังอดีตอีกต่อไป
อุตสาหกรรม 4.0 (INDUSTRY 4.0) เป็นการปฏิวัติโลกอุตสาหกรรมและพลิก
โฉมวงการผลิ ต สิ น ค้ า ไปอย่ า งสิ้ น เชิ ง ในอนาคตอั น ใกล้ นี้ ก ารเลิ ก จ้ า งแรงงานมนุ ษ ย์
หลีกเลี่ยงได้ยาก ถ้าสายงานมีคู่แข่งเป็นสมองกลหรือหุ่นยนต์ แรงงานอาจจะตกงานและ
ถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์ได้ ดังนั้นแรงงานจึงต้องมีการเตรียมตัว เตรียมความพร้อม ทั้งด้าน
ความคิด ความรู้ ทักษะ ที่จะต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
อันใกล้นี้
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ส่งผลต่อแรงงานไทยอย่างไร
สาหรับประเทศไทยย่อมได้รับผลการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งประเทศไทยนั้นต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมการผลิตในการ
ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศ จ าเป็ น อย่ า งยิ่ งที่ ภ าครั ฐ จะต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ
อุตสาหกรรม 4.0
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การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย โดยภาครัฐบาลซึ่งนาโดย นายกรัฐมนตรี พล
เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศว่าจะทาให้ประเทศไทย เป็น “Thailand 4.0” ซึ่ง
เป็นการปรับตัวและเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้นทั่วโลกและมี
ผลต่อประเทศไทยอย่างแน่นอน ด้วยการประกาศนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(Digital Economy) อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ เ ชิ ง นโยบายที่ จ ะเปลี่ ย นแปลง
เศรษฐกิจของไทยจากรูปแบบเดิม ไปสู่รูปแบบใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศ
ไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง เป็นประเทศที่มีรายได้สูงและกระจายไปสู่ทุกภาค
ส่วน เพราะเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันประเทศไม่สามารถแข่งขันด้วยการใช้ยุทธศาสตร์
ค่าแรงงานราคาถูกได้อีกต่อไป โดยจะเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจเป็นแบบ “ทาน้อย ได้มาก”
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งสร้างสังคมคุณภาพ และทาให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
เศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) เปลี่ยนการผลิตสิ นค้าโภคภัณฑ์เป็นสินค้า
นวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศจากภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั่ งเดิมไปสู่
การเกษตรแบบสมัยใหม่ โดยเน้นเรื่องการบริหารจัดการและการนาเทคโนโลยีมาใช้
(Smart Farming) เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้มากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการเปลี่ยนจาก SMES
แบบเดิมสู่ Smart Enterprises และ Startup6 ที่มีศักยภาพสูง แรงงานที่มีทักษะต่าไปสู่
แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใน
ทุกๆ ด้านเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล เน้นส่งเสริมการขยายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ส่งเสริม E-Commerce
E-Documents และ E-Learning สิ่ ง เหล่ า นี้ น อกจากจะเป็ น การวางพื้ น ฐานที่ ส าคั ญ

6

Startup คือการเริ่มต้นธุรกิจเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด สร้างรายได้จากการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว (Scalable) และ
ทาซ้า (Repeatable) ถ้าทาธุรกิจผ่านเทคโนโลยีก็จะเรียกว่า Tech Startup ส่วนใหญ่มักจะเป็นธุรกิจเพื่อการแก้ ปั ญ หา
(Solutions) หรือโอกาสที่ยังไม่มีใครเคยเห็นหรือไม่เคยทามาก่อน เช่น พวกแอพพลิเคชั่นบางอย่างเช่นแอพพลิเคชั่นให้บริการ
รถแท็กซี่ แอพพลิเคชั่นเคลมประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยตัวเอง เป็นต้น การใช้เงินทุนเริ่มต้นในการทา Startup โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง Tech Startup ไม่สูงนักเพราะอาศัยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนานามาใช้งานแล้ว การขยายธุรกิจผ่านเทคโนโลยีเป็นไป
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา
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เพื่อให้ประเทศไทยก้าวเป็นผู้นาเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนแล้ว ยังเป็นการปูทาง
รองรับ INDUSTRY 4.0 อีกด้วย
ดังนั้นจะเห็นว่าประเทศกาลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย มี การนา
เทคโนโลยีดิจิทัล หุ่นยนต์ เครื่องจักร และปัญญาประดิษฐ์ (Artifical Intelligence-AI)
มาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการและรูปแบบการผลิตที่ทันสมัย และสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ได้เลยก็คือ สิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าวย่อมส่งกระทบต่อแรงงานไทยอย่างแน่นอน เพราะจะมี
แรงงานจานวนมากตกงาน เนื่องจากปรับตัวไม่ทันตามนโยบาย หรือไม่มีการให้เวลา
แรงงานทยอยปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลง แรงงานที่ปรับตั วไม่ได้ก็ต้องถูกเลิกจ้าง ตก
งาน และขาดรายได้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกินไปจะทาให้แรงงานหลายคนได้รับ
ผลกระทบอย่างมากและยังรวมถึงครอบครัวของแรงงานด้วย มีแรงงานหลายคนถูกละเมิด
สิทธิ เพราะทางผู้ประกอบการหรือนายจ้างก็จะมีการกดดัน เพื่อให้แรงงานที่ปรับตัวไม่ทัน
ลาออก โดยที่ เ จ้ า ของกิ จ การไม่ ต้ อ งเสี ย ค่ า ชดเชยตามกฎหมาย แต่ ใ ช้ วิ ธี ก ดดั น อื่ น ๆ
ลักษณะบีบบังคับกดดันให้ลาออกเอง
อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ต่ อ สถานการณ์ แ รงงานว่ า การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น ทาให้เกิดเครื่องจักรอัตโนมัติ หุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะ ซึ่ งจะ
เข้ามาพลิกโฉมหลายอุตสาหกรรม ทั้งการผลิตและการบริการ ในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า
ธุรกิจอุตสาหกรรม ตลาดแรงงานและการจ้างงานจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ในบางกิจการ
นั้น ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่แรงงานคนได้มากกว่า 70% ประเทศที่มี
ค่าแรงสูงมากเกินไปและมีระบบคุ้มครองผู้ใช้แรงงานอ่อนแอจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมาก
ที่สุด โดยเทคโนโลยีอัตโนมัติจะถูกนามาใช้แทนที่แรงงานคนมากที่สุด
จากงานวิจัยขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) คาดการณ์ว่า ในสอง
ทศวรรษข้างหน้า ตาแหน่งงานและการจ้างงานในไทยไม่ต่ากว่า 44% (กว่า 17 ล้าน
ต าแหน่ ง) มี ค วามเสี่ ย งสู งที่ จ ะถู ก แทนที่ โ ดยระบบอั ต โนมั ติ โดยกลุ่ ม คนงานที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบมากที่สุด คือ พนักงานขายตามร้านหรือพนักงานบริการตามเครือข่ายสาขา
พนั ก งานบริ ก ารอาหาร ภาคเกษตรกรรม แรงงานทั ก ษะต่ าที่ ท างานซ้ าๆ คนงาน
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โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้าและรองเท้าอาจได้รับผลกระทบสูงถึง 70-80%
ส่งผลให้แรงงานที่มีการศึกษาและทักษะไม่สูงจะมีความเสี่ยงในการถูกเลิกจ้างสูงและจะ
ถูกทดแทน โดยเทคโนโลยีการผลิตมากยิ่งขึ้นในอนาคต ฉะนั้นต้องเตรียมความพร้อมและ
รั บ มื อ กั บ ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ด้ ว ยการเตรี ย มทั ก ษะให้ ส ามารถท างานกั บ
นวัตกรรมเทคโนโลยีเหล่านี้ให้ได้ โดยเฉพาะคนงานทักษะต่าและมีระดับการศึกษาน้อย
เป็นกลุ่มคนที่รัฐบาลต้องดูแลด้วยมาตรการต่างๆ เป็นพิเศษ เพราะเป็นกลุ่มคนที่มีความ
เสี่ยงมากที่สุดในการถูกเลิกจ้างจากการนาระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีเข้ามาทดแทน
แรงงาน เทคโนโลยีใหม่เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีเก่าและทาให้กิจการอุตสาหกรรมและการ
จ้างงานจานวนหนึ่งหายไป
อุตสาหกรรม 4.0 เป็นยุคที่มีการนาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ในการ
ทางาน ซึ่งแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ที่มีการนาเครื่องจักรเข้ามาใช้ เพื่อ
ทางานทดแทนแรงงานในส่วนกายภาพ (physical) ภายใต้การควบคุมดูแลของแรงงาน
แต่ ค รั้ ง นี้ มี หุ่ น ยนต์ ส ามารถท างานแทนมนุ ษ ย์ ใ นส่ ว นที่ ต้ อ งใช้ ค วามคิ ด สติ ปั ญ ญา
(cognitive) โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล และสั่งการได้อัตโนมัติ รวมถึงการ
ซ่อมแซมตัวเอง ทางานที่ซับซ้อนได้มากขึ้น และฉลาดขึ้นเรื่อยๆ แรงงานจึงมีความจาเป็น
น้อยลง แต่ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรม 4.0 จะมีงานใหม่ๆ เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการ
จ้างงานได้ทั้งทางบวกและลบใน 4 รูปแบบ ดังนี้
(1) การสร้างงานใหม่ในอีก 10 ปี งานใหม่จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียน
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Big
data และงานใหม่อื่นๆ
(2) งานบางประเภทจะถูกแทนที่ เช่น งานก่อสร้างจะถูกแทนที่ด้วยการพิมพ์
แบบสามมิติ งานบัญชีและงานขายที่จะถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์
(3) งานบางประเภทจะหมดสิ้นไปโดยไม่มีการทดแทน เช่น ประกันรถยนต์
เพราะต่อไปรถจะขับเองได้ด้วยระบบเซ็นเซอร์จึงมีความปลอดภัยและไม่ชนกัน ธนาคารที่
จะหมดบทบาทไปเพราะคนหันไปใช้บล็อคเชน (blockchain) รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย
น้ามันจะถูกแทนที่ด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือแสงอาทิตย์ เป็นต้น
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(4) งานจานวนมากจะถูกปรับเปลี่ยนไปสู่การทางานร่วมกับหุ่นยนต์มากขึ้น เช่น
คุณหมอใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการตรวจรักษาโรค เกษตรกรปลูกพื ชโดยใช้เทคโนโลยี
มากขึ้น ซึ่งแรงงานจาเป็นต้องมีทักษะและองค์ความรู้ใหม่ในการทางานร่วมกับหุ่นยนต์
ส าหรั บ แรงงานไทยนั้ น ต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว และเตรี ย มความพร้ อ มอย่ า งยิ่ ง
เนื่องจากแรงงานยังขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ทักษะด้านภาษา และการ
ผลิ ต ก าลั งแรงงานไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงานภายในประเทศ
คาดการณ์ว่า ในอนาคตนวัตกรรมและเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในภาคเศรษฐกิจ
ส่งผลต่อระบบแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ รวมทั้งภาวะการเมืองที่ทาให้
การจ้างงานลดลง และร้อยละ 73 ของตลาดแรงงานทั้งหมดของประเทศ เป็นกลุ่มแรงงาน
Semi skilled หรือแรงงานที่มีทักษะการทางานระดับปานกลาง กลุ่มอาชีพที่ทางานซ้าๆ
เช่น พนักงานธุรการ-บัญชี พนักงานขาย กลุ่มแรงงานโรงงาน เป็นต้น จะถูกแทนที่ด้วย
เทคโนโลยี ส่วนสัดส่วนจานวนแรงงานที่มีทักษะฝีมือ ยังมีจานวนน้อย (ยงยุทธ แฉล้มวงษ์,
2560)
ดังนั้นหากแรงงานไทยยังไม่เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว ย่อม
ไม่สามารถอยู่รอดหรือแข่งขันได้ในโลกยุคใหม่ได้อย่างแน่นอน
การเตรียมพร้อมแรงงานไทยอย่า งไรเพื่ อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้ น ใน
อนาคต
1. การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล
1.1 ด้านการพัฒนามนุษย์
การพัฒนามนุษย์เป็นปัจจัยที่รัฐบาลต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
หากประชาชนของประเทศได้รับการพัฒนา ให้มีความรู้ และทักษะ สามารถก้าวทันกับ
เทคโนโลยีแล้ว ปัญหาการตกงาน และการว่างงานก็จะไม่เกิดขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์การ
เตรียมความพร้อมด้านการพั ฒนามนุษย์ของรัฐบาลพบว่า รัฐบาลมีนโยบายในการสร้าง
คนไทยให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้อย่า งไม่มีที่สิ้นสุด มีความพร้อมที่จะพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ และมีศักยภาพที่จะรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ โดยมี
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคนระยะ 20 ปี (2560-2579) มีเนื้อหาที่เน้นการพัฒนา
ศักยภาพของแรงงานเพื่อรองรับ Thailand 4.0 ซึ่งได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ทรัพยากร
มนุษย์มีคุณค่าสูง สู่การพัฒนาที่ยั่งยื น” แบ่งการดาเนินการเป็น 4 ช่วงๆ ละ 5 ปี คือ
(ปุณฑริก สมิติ, 2559)
ช่วงแรก Productive Manpower (พ.ศ.2560-2564) เป็นช่วงของการสร้าง
รากฐานด้านแรงงานให้เป็นมาตรฐานสากล โดยการขจัดอุปสรรคด้านแรงงานในการ
พั ฒ นาประเทศ อาทิ การคุ้ ม ครองทางสังคม เตรี ย มความพร้ อมของก าลังคนทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ การเพิ่มทักษะ (re -skilled) เป็นต้น
ช่วงที่สอง Innovative Workforce (พ.ศ.2565-2569) เป็นช่วงของการสร้าง
กาลังคนของประเทศให้เป็นประชาชนของโลก เพื่อให้แรงงานสามารถนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มผลิตภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับ Thailand 4.0 โดยการ
ปรับปรุงกฎระเบียบด้านแรงงาน สร้างระบบการจ้างงานให้เอื้อต่อแรงงานสูงวัยอย่างครบ
วงจร
ช่ ว งที่ ส าม Creative Workforce (พ.ศ.2570-2574) เป็ น ช่ ว งของการสร้ า ง
กาลังคนให้มีความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การทางาน เพื่อสร้างความ
ยั่งยืนด้านแรงงานสู่ความยั่งยืนในการดารงชีวิต โดยการจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพและเป็น
งานที่มีคุณค่า
ช่ ว งที่ สี่ Brain Power (พ.ศ.2575-2579) เป็ น ช่ ว งของการสร้ า งสั งคมการ
ทางานแห่งปัญญา โดยการเพิ่มจานวนกาลังคนให้สามารถใช้ความรู้ความสามารถ และใช้
สติปัญญาในการทางานที่มีมูลค่าสูง เพื่อให้มีรายได้สูงขึ้น อันจะนาพาประเทศหลุดพ้น
จากกับดักรายได้ปานกลาง
การมีกรอบยุทธศาสตร์การพั ฒนากาลั งคนระยะ 20 ปี เป็นสัญญาณที่ดีว่ า
รัฐบาลไม่ได้ละเลยที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แต่ปัญหาที่พบและน่าเป็นห่วงมากปัญหา
หนึ่ง คือ ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดคนที่มีทักษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญมากพอ ซึ่งคนที่
มีความรู้ความเชี่ยวชาญส่วนใหญ่จะถูกดึงไปทางานในต่างประเทศกันหมด หรือที่เรียกว่า
“ภาวะสมองไหล” นั่นเอง ซึ่งต้องมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพราะหาก
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พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ไ ปแล้ ว แต่เราไม่สามารถได้ประโยชน์จากทรั พยากรมนุ ษ ย์ ที่
ประเทศได้ลงทุนไปได้เท่าที่ควร การเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานไทยโดยรัฐบาล
สามารถแบ่งได้ดังนี้
ประการแรก การส่งเสริมการพัฒนาแรงงานไทยเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง ต้อง
ด าเนิ น การอย่ า งต่อ เนื่ อ งและเป็น รูป ธรรม กล่ า วคื อ หากแรงงานไทยมี ฝีมือ ขั้ น สูง ก็
สามารถทาให้แรงงานไทยสามารถแข่งขันกับแรงงานในตลาดอาเซียนได้ เมื่อแรงงานมี
ทักษะที่สูงขึ้น ก็จะได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือนที่สูงขึ้น ทาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้ น
ส่งผลโดยรวมถึงอัตราการขยายตัวของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic
Product : GDP) และเมื่อผู้ประกอบการส่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพออกไปยังตลาด
อาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ผลที่ตามมาคือ การขยายตัวของการลงทุนที่เพิ่ม
สูงขึ้นนั่นเอง โดยต้องเริ่มตั้งแต่ครอบครัว ที่มีการอบรมสั่งสอนให้มีทักษะ Hard Skill
และ Soft Skill ไปพร้อมๆ กัน ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต และสื่อโซเชียล
ต่างๆ และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง และมีทิศทางในการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ประการที่สอง หากประเทศไทยสามารถนาเอาจุดแข็งของไทยไปใช้เพื่อได้รับ
ประโยชน์ จ ากประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) อาทิ ศั ก ยภาพของไทยด้ า นการ
ท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม ยิ้มสยามของคน
ไทย ศิลปวัฒนธรรม และอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ แล้วสิ่งเหล่านี้จะทาให้ผู้ประกอบการ
ไทยได้เปรียบคู่แข่งต่างชาติในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนที่มีการเปิด
เสรีด้านการบริการการท่องเที่ยวอย่างมาก เป็นต้น และการทาให้ประเทศไทยกลายเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ (medical hub) ก็สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ และหาก
ธุรกิจไทยเป็น smartSME จะเอื้อประโยชน์ให้มีศักยภาพในการแข่งขันการผลิตสินค้า
ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และสามารถย้ายฐานผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านด้ วยเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาความรู้ และทักษะแรงงาน ก็จะส่งผลต่อแรงงานไทยเป็นอย่างยิ่ง
และประการสุดท้าย ปัจจัยด้านกฎหมายของประเทศก็เป็นอีกหนึ่งปัจจั ยที่
สาคัญ เพราะหากกฎหมายในประเทศไม่ทันสมัยเพียงพอ และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
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ระบบเศรษฐกิจและพัฒนาคนให้พร้อมต่อการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ปัจจุบันปัญหาของกฎหมายที่ยังไม่เอื้ออานวยมากมาย เช่น กรอบทางด้านกฎระเบียบ
และกฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจ startup ที่จะมาเป็น New Engines of Growth
ประเทศไทย 4.0 เป็นต้น ดังนั้นควรมีการปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย และไม่ให้
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศและพัฒนาแรงงานให้ก้าวทันต่อการเปลี่ย นแปลงที่
กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งรัฐบาลควรมีกฎหมายมารองรับแรงงานที่ตกงานหรือเสี่ยง
ตกงาน มีมาตรการผ่อนปรนช่วยเหลือหาช่องทางรองรับคนกลุ่มนี้ ถ้าแรงงานเหล่านั้น
พัฒนาตัวเองไม่ทันตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รัฐบาลควรมีอาชีพสารองเตรียมไว้ เพื่อให้
ความช่ ว ยเหลื อ แรงงาน ซึ่ งน่ า จะมี จ านวนไม่ น้ อ ยที่ ไ ม่ ส ามารถปรั บ ตั ว ได้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
1.2 การสร้ า งระบบการศึ ก ษาให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานทั้งภายในและต่างประเทศ
การศึกษาเป็นสิ่งสาคัญมาก เพราะเป็นเครื่องมือในการผลิตแรงงานให้ มีความ
พร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ ทัศนคติ และทักษะ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ดังนั้น
การเรียนการสอนต้องมิใช่ Passive Teaching ทีจ่ ะสอนแต่ทฤษฎี และท่องจา เหมือนใน
อดีตอีกต่อไป แต่การสอนต้องให้ผู้เรียนเกิดความคิดวิเคราะห์เชิงลึก ฝึกฝนทักษะในการ
ทางาน การแก้ไขปัญหา และสามารถคิดค้นนวัตกรรมได้
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยก าลั ง ประสบปั ญ หาความไม่ ส มดุ ล ของก าลั ง แรงงาน
กล่าวคือ ประเทศมีกาลังแรงงานที่จบปริญญาตรีทางสายสังคมจานวนมาก จนทาให้เกิด
ปั ญ หา “คนล้ น งาน” (oversupply) แต่ ข าดแคลนแรงงานในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาและ
แรงงานช่างฝีมือจานวนมาก (สรรเสริญ แก้วกาเนิด , 2558) ข้อมูลเมื่อเดือนมกราคม
2558 ของฝ่ายวิเคราะห์ตลาดแรงงาน กองวิจัยตลาดแรงงานพบว่า ระดับการศึกษาของ
ผู้สมัครงาน และจานวนความต้องการของตลาดแรงงานไม่สอดคล้องกัน ดังนี้
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จากข้อมูลข้างต้นพบว่าสัดส่วนของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
ปริญญาตรี มีอัตราสูงถึง 8,946 คน แต่ความต้องการแรงงานมีเพียง 4,791 คนเท่านั้น
ส่ ว นสั ด ส่ ว นของผู้ จ บการศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และจบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส,) มีเพียง 6,200 คน แต่มีความต้องการแรงงานสูงถึง
13,125 คน แสดงให้เห็นว่าแรงงานในระดับอาชี วศึกษาหรือสายอาชีพกาลังขาดแคลน
และเมื่อ มาพิจ ารณาดูข้อ มูลของกองวิจั ยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน จะพบว่า
จานวนนักเรียนที่เรียนในสายอาชีวศึกษาหรือสายอาชีพ มีจานวนลดลงทุกปี แต่จะพบว่า
ใน พ.ศ.2559 สัดส่วนจานวนนักเรียนสายอาชีวศึกษามีจานวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากรัฐบาลได้
มีนโยบายส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีพและอาชีวศึกษาอย่างจริงจัง ดังข้อมูลดังต่อไปนี้
สายอาชีพ-อาชีวศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

2556

2557

2558

2559

691,571 437,269 434,663 656,781

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 312,678 215,548 235,794 336,804
ที่มา กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน 2559

ข้อมูลจากเวทีเสวนากับผู้แทนสภาอุตสาหกรรม พบว่าแนวโน้มตลาดแรงงานมี
ความต้องการผู้ที่จ บระดับปริญญาตรีประมาณ ร้อยละ10 ในขณะที่ต้องการผู้ที่จบสาย
อาชีวศึกษาถึง ร้อยละ 50 ส่วนที่เหลือเป็นแรงงานที่ต่ากว่ามัธยมศึกษา (จอมพงศ์ มงคลวนิช,
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2557) และจากผลการสารวจค่าจ้างและสวัสดิการ พบว่าค่าจ้างเฉลี่ยในระยะเวลา 7 ปีที่
ผ่ า นมา (2552-2558) แรงงานที่ จ บระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) มี ก าร
เปลี่ยนแปลงค่าจ้างเพิ่มขึ้นสูงสุด ร้อยละ 57.85 (พงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์, 2559) จาก
ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในอนาคตว่าตลาดแรงงานจะมีค วามต้องแรงงาน
อาชี ว ะเพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง สวนทางกั บ จ านวนแรงงานอาชี ว ะที่ จ ะจบการศึ ก ษาเข้ า สู้
ตลาดแรงงานที่มีจานวนลดลง และไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
ปัญหาประเทศกาลังประสบปัญหาแรงงานสายอาชีพ และสายอาชีวะขาดแคลน
ซึ่ งเกิ ด จากหลายสาเหตุ เช่ น การมี ภ าพลั กษณ์ที่ ไ ม่ดี คนที่ เ รี ย นสายอาชี พ ไม่ เก่ ง ไม่
สามารถเรียนในสายสามัญได้จึงต้องไปเรียนสายอาชีพ/อาชีวะ ความขัดแย้งระหว่าง
สถาบันอาชีวะที่นาไปสู่การทะเลาะวิวาท ซึ่งเป็นปัญหามานานหลายสิบปีที่ยังไม่สามารถ
แก้ไขได้ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาต้องหาสาเหตุที่แท้จริง และแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ด้วยการยกระดับการศึกษา ทั้งการพัฒนาหลักสูตร คุณภาพของครูผู้ส อนอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของผู้เรียน งบประมาณ ทุนการศึกษา
และการจบมามีงานรองรับแน่นอน โดยรัฐบาลเป็นตัวกลาง และรับประกันการมีงานทา
และมีค่าตอบแทนในการทางานที่ดี
ความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศไทยนอกจากจะขาดแคลนแรงงาน
สายอาชี พ อาชี ว ะแล้ ว ยั ง ขาดแคลนแรงงานที่ จ บสายวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ แพทย์ และพยาบาล เป็นต้น จากงานวิจัย พบว่า กว่าร้อยละ 50 ของ
ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์กลั บเลือกที่จะไม่เป็นวิศวกร กว่าร้อยละ 80
ของผู้ ส าเร็จ การศึก ษาในสาขาคณิตศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ กายภาพ และวิ ท ยาศาสตร์
ชีวภาพกลับไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์ และในขณะที่สายงานด้าน IT เป็น
สายงานที่ขาดแคลนบุคลากรมากที่สุดสายงานหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีบัณฑิตจบมาในด้านนี้ต่อ
ปี ค่ อ นข้ า งมากก็ต าม แต่ ค วามไม่พ ร้ อ มในระบบจับ คู่ง าน ท าให้ ภ าคธุ รกิ จขาดแคลน
กาลังคนที่ตรงกับความต้องการอันนามาสู่การลดลงของผลิตภาพแรงงานของประเทศ
(พิริยะ ผลพิรุฬห์, 2559) ดังนั้นจึงพบว่าประเทศไทยกาลังประสบปัญหาผู้ที่เรียนจบสาย
วิทยาศาสตร์กายภาพ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ทางานตรงกับที่เรียนมา รัฐจึงต้อง
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เข้ามาแก้ไขปัญหาด้วยการมีนโยบายกระตุ้นการศึกษาในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน ดูแล
ตั้งแต่การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ภาวะการมีงานทา ค่าตอบแทนในการทางาน
ค่าครองชีพ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (Career Path) ในวิชาชีพที่ขาดแคลนอย่าง
จริงจัง จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยการวางแผนกาหนดเป็นนโยบายหลักของชาติที่
ต้องเร่งดาเนินการสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
ประเทศทราบว่ า ทิ ศ ทางการประกอบอาชี พ ในอนาคต อาชี พ ที่ ข าดแคลน และการ
สนั บ สนุ น ที่ รั ฐ จั ด ให้ เ ป็ น อย่ า งไรบ้ า ง รวมทั้ ง รั ฐ ยั ง ต้ อ งให้ ก ารสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม
สถาบันการศึกษาทั้งงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
เพิ่มการผลิตกาลังคนในสาขาเหล่านี้อย่างเร่งด่วน
นอกจากนี้ยังมีปัญหามาตรฐานการผลิต กล่าวคือ แรงงานที่จบออกมายังไม่
สามารถทางานได้เลยทันที เนื่องจากการเรียนการสอนส่วนใหญ่มุ่งเน้นทฤษฎี หลักการ
วิชาการ ขาดการฝึกฝนทักษะในการทางานจริง การแก้ไขปัญหา และการมองงานแบบ
ภาพรวม ขาดทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะการค้นหา และวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการทางาน
เป็นทีม ทักษะการเลือกสรรและประมวลข้อมูลข่าวสารที่มีอย่างท่วมท้น เน้นการท่องจา
มิได้สอนให้ผู้เรียนคิดถึงสาเหตุ และผลลัพธ์หรือที่มาที่ไปของสิ่งที่กาลังศึกษา เช่น วิศวกร
เครื่ อ งกล จะมี ค วามรู้ แ ละเชี่ ย วชาญเพี ยงกลไกของเครื่อ งจั ก รเพี ย งอย่ า งเดีย วคงไม่
สามารถทาได้ในยุคนี้ ต้องพัฒนาสมรรถนะและทักษะของตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ด้าน
IT ด้วยเพราะเป็นยุคที่การผลิตทุกอย่างจะถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมจากการควบคุมด้วยแรงงานคน มาเป็นการใช้การผลิตแบบหุ่นยนต์
ซึ่ ง ต้ อ งควบคุ ม จากอุ ป กรณ์ อั จ ฉริ ย ะ (Smart Sensors) เพื่ อ ให้ หุ่ น ยนต์ ส ามารถรั บ รู้
วิเคราะห์ และกาหนดรูปแบบการทางานได้ด้วยตนเอง
อีกสาเหตุหนึ่งที่สาคัญ คือ ปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นจานวน
มาก จนเกินความต้องการ เกิดปรากฎการณ์เลิกจ้างครู อาจารย์ในบางสถาบันอุดมศึกษา
เนื่องจากจานวนเด็กเรียนน้อยลง สาเหตุมาจากปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเกิดลดลง
มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งหลายปี และสถาบั น ระดั บ อุ ด มศึ ก ษามีม ากเกิ น ไป เปิ ด ได้ อ ย่ างเสรี
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ปั จ จุ บั น บางสถาบั น ต้ อ งให้ ค รู อาจารย์ ท างานเชิ งรุ ก ลงพื้ น ที่ ทุ ก จั งหวั ด เพื่ อ หาลูกค้า
(ผู้เรียน) มีนโยบายเชิญชวนจูงใจ มีทุนการศึกษา จบไม่ยาก จนขาดคุณภาพ
นโยบายการศึกษาของรัฐเองก็มีส่วนสาคัญในการกระตุ้นการสร้างแรงงานใน
ตลาดแรงงาน ดังที่ผ่านมานโยบายส่วนใหญ่จะสนับสนุนการเรียนสายสามัญ เช่น นโยบาย
ขึ้ น ค่ า ตอบแทนในการท างาน ปริ ญ ญาตรี 15,000 บาท เป็ น นโยบายที่ ดี โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้แรงงานมี ค่าตอบแทนในการทางานที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับค่า
ครองชีพที่สูงขึ้น แต่การออกนโยบายดังกล่าวยั งขาดการคานึงถึงผลกระทบที่ตามมา
กล่าวคือ นโยบายจะไปกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว เลือกศึกษาต่อในสายสามัญ
ที่ มี ม ากอยู่ แ ล้ ว ยิ่ ง เพิ่ ม จ านวนมากขึ้ น และไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานที่ต้องการสายอาชีพ และอาชีวะ จนก่อให้เกิดภาวะปริญญาตรีสายสังคมล้น
ตลาดงาน ตกงาน มี ร ายได้ ต่ ากว่ า วุ ฒิ หรื อ ต้ อ งท างานต่ ากว่ า วุ ฒิ เกิ ด ภาวะ
“Oversupply” รุนแรงขึ้น
ดังนั้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ รัฐบาลในฐานะผู้นาในการบริหารประเทศ
ต้องมีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน และเมื่อทราบแล้วควรกาหนดนโยบายที่
สนับสนุนส่งเสริมการผลิตแรงงานในสาขาที่ขาดแคลน กล่าวคือ ประการแรก ต้องมีการ
สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่การศึกษาสายอาชีพและอาชี วะ และทัศนคติด้านลบที่สังคมมี
ต่อสายอาชีพและอาชีวะ ประการที่สอง ในระดับสถาบันการศึกษาต้องมีการสนับสนุน
เพื่อปรับเปลี่ยน ทั้งทางด้านงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรครู ให้มีความรู้และทักษะที่
ทันสมัย ปรับปรุงคุณภาพครู และมาตรฐานของสถาบันการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการ
สอนที่เพียงพอและทันสมัย ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ ายของ
ผู้ปกครองในสาขาที่ขาดแคลน และมีการกาหนดหลักสูตรให้การศึกษาสามัญสามารถทา
การเรียนการสอนสายอาชีพได้ดว้ ย โดยเพิ่มสาขาให้ผู้เรียนเลือกเรียนและมีวุฒิบัตรรับรอง
ความรู้ความสามารถเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปต่อยอดเพื่ อศึกษาต่อ หรือเพื่อประกอบ
อาชีพ และประการที่สาม รัฐต้องจัดทาฐานข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษาที่
ผลิตแรงงานในสาขาที่ขาดแคลนกับแหล่งงาน เพื่อให้แรงงานที่จบใหม่มีงานทา และมี
ค่าตอบแทนสูง และประการที่สี่ รัฐบาลต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงทิศทาง
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อาชีพที่ต้องการในปัจจุบันและอนาคต และมาตรการสนับสนุนที่รัฐจะให้ ความช่วยเหลือ
แก่สาขาที่ขาดแคลน ซึ่งต้องดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม จริงจัง และต่อเนื่อง
นอกจากปัญหาการผลิตแรงงานของสถาบันการศึกษาไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานแล้ว สถานศึกษาทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นสายสามัญ (อุดมศึกษา)
และสายอาชีพ/อาชีวะ ต้องปรับหลักสูตรและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพิ่มการ
ฝึ ก อบรมทั ก ษะวิ ช าชี พ ภาครั ฐ จะเปลี่ ย นบทบาทจากการเป็ น ผู้ ใ ห้ ก ารศึ ก ษาหรื อ ผู้
ฝึกอบรมมาเป็นผู้ประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา โดยการศึกษาจะต้องได้รับการ
ปฏิรูปให้สามารถสร้างคนที่มีคุณสมบัติ (กิริยา กุลกลการ, 2560) ดังต่อไปนี้
(1) เรียนรู้ใหม่ได้ตลอดชีวิต วิชาชีพจะปรับเปลี่ยนตลอดเวลา คนรุ่นใหม่ต้อง
ปรับตัวต่อการเปลี่ ยนแปลงให้ได้ สามารถเรียนรู้เพิ่มเติม (Learning to relearn) และ
ต้องมีความรู้พื้นฐานที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ (STEM) ที่สามารถเชื่อมโยงและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและการทางานได้
(2) สร้างนวัตกรรมได้ ซึ่งจาเป็นต้องฝึกให้เป็นคนช่างคิดวิเคราะห์ ช่างตั้งคาถาม
และช่างแสดงความคิดเห็น
(3) รู้ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถทางานและมีชีวิตในยุค 4.0 ที่ทุกสิ่ง
รอบตั ว ท างานด้ ว ยระบบคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ อ ย่ า งไม่ มี ข้ อ จ ากั ด ในการเข้ า ถึ ง โอกาส
ภาษาคอมพิวเตอร์จะเป็นภาษาสากล โลกจึงต้องการโปรแกรมเมอร์จานวนมหาศาล
โปรแกรมเมอร์จะเป็นกระดูกสันหลังของชาติ เด็กรุ่นใหม่จึงต้องเขียนโปรแกรมได้เหมือน
เขียนเรียงความทุกโรงเรียนจึงต้องสอนการเขียนโปรแกรม
(4) มีทักษะ soft skills หรือความฉลาดทางอารมณ์ เช่น ความสามารถเข้า
สังคม การจัดการพัฒนาตนเอง การทางานร่วมกับผู้อื่น การมองโลกในแง่บวก ความวิริยะ
อุตสาหะ เป็นต้น
หากประเทศไทยได้มีการปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ จะทาให้ประเทศมีแรงงาน
ที่มีคุณภาพ มีความรู้ และทักษะที่สามารถทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ได้อย่างแน่นอน
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1.3 มีมาตรการเร่งแก้ไขปัญหาอัตราการเกิดต่า และการเข้าสู่สังคมสูงอายุ
โครงสร้างประชากรในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง อัตราการเกิดต่าลง และ
อัตราการตายต่าลง จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยปี 2558 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาผู้สูงอายุไทย และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า
ในอีก 4 ปีข้างหน้า คือ พ.ศ.2564 ประเทศไทยจะเข้า สู่สังคมผู้สูงอายุอ ย่า งสมบู ร ณ์
(Complete Aged Society) และใน พ.ศ.2574 จะมีอัตราส่วนของผู้สูงอายุร้อยละ 28
จากประชากรทั้งประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีอัตราผู้สูงอายุสูง เป็นอันดับที่ 2 ในอาเซียน
รองลงมาจากประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้เพราะความเจริญก้า วหน้าทางเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ ซึ่งเป็นที่น่ายินดี ที่คนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม โดยผลสารวจพบว่าอายุ
เฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น 75 ปี โดย พ.ศ.2557 มีการสารวจสุขภาพประชาชน จาก
การตรวจร่างกายผู้สูงอายุ พบว่า ร้อยละ 87.4 ดูแลตัวเองได้ ร้อยละ11.3 พึ่งพาบ้าง และ
ร้อยละ 1.3 พึ่งพาทั้งหมด
ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ดังกล่ าวท าให้ เห็ น ว่ าประชากรภายในประเทศมีระบบ
สุขภาพที่ดี แต่ปัญหาคือ ผู้สูงอายุมีจานวนมาก เมื่อเทียบกับสัดส่วนแรงงานในประเทศที่
จานวนน้อยลงทุกปี การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หมายถึงกาลังแรงงานในการผลิต
สินค้าและบริการของประเทศไทยจะลดลง รูปแบบการบริโภคและการออมของประเทศ
จะเปลี่ยนแปลงไป ขณะที่ภาระของภาครัฐในการดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว และภาวการณ์พึ่งพิงจะมีสูงขึ้นตามไปด้วย ปัจจุบันพบว่ามีผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งไว้ที่
บ้านต่างจังหวัดเพียงลาพัง ไว้ที่โรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์มีจานวนมากขึ้น รัฐต้อง
แก้ไขปัญหาตั้งแต่ ต้นน้าจนถึงปลายน้า กล่ าวคือ แก้ปัญหาเรื่องการเกิดต่า ด้วยการให้
สวัสดิการ และความช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่มีบุตร เช่น ลดหย่อนภาษี เรียนฟรี เงิน
อุดหนุนที่ตอนนี้มีแล้ว เช่น ประกันสังคม แต่ยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับอัตราค่าครองชีพที่
สูงขึ้นในปัจจุบัน และควรครอบคลุมแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้รับสวัสดิการสงเคราะห์บุตร
จากประกันสังคมแบบแรงงานในระบบด้วย การจัดให้มีสถานที่ดูแลเด็กเมื่อบิดามารดา
ต้องไปทางาน หรือบางครอบครัวที่ไม่มีญาติช่วยดูแล หรืออาจจะให้บริษัทจัดให้มีสถานที่
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ส าหรั บ ดู แ ลบุ ตรของพนั ก งาน โดยรั ฐ เข้ า มามีส่ ว นช่ ว ยเหลือ ค่ า ใช้ จ่ า ยบางส่ ว น หรื อ
สามารถพาบุตรไปทางานด้วยได้ ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนลักษณะงานให้เกิดความ
สมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวและชีวิตการทางาน (work life balance) ที่ดี เพื่อบรรเทา
ภาระให้แก่ครอบครัวที่มีบุตร ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเพิ่มจานวนประชากรในประเทศได้
เพราะเป็นปัญหาที่ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ที่ผ่านมาประเทศไทยละเลยการแก้ไข
ปัญหาอย่างจริงจังมานานจนประเทศกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การแก้ไขปัญหามิใช่เพียง
แค่มุ่งเน้นนโยบายเตรียมการดูแลผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทา เพื่อเตรียมความ
พร้ อ มการก้ าวสู่สังคมผู้สูงอายุเท่ า นั้น เช่ น มี น โยบายให้ ผู้สูงอายุ มีงานท า มาตรการ
ลดหย่อนภาษีให้แก่สถานประกอบการที่จ้างงานผู้สูงอายุ เป็นต้น แต่ต้องเพิ่ มจานวน
ประชากรภายในประเทศด้ว ย เพื่ อ ให้ จ านวนแรงงานเพิ่ มมากขึ้ น เกิ ด ผลิ ต ภาพ เกิ ด
ความสามารถในการดูแลกั น เอง และในที่ สุด ก็จ ะช่ ว ยลดปัญหาสังคม ปั ญ หาการถูก
ทอดทิ้ง ปัญหาที่รัฐต้องจัดสรรงบประมาณมาดูแลผู้สูงอายุ โดยผลิตภาพ รายได้ และ
จานวนแรงงานที่จะพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจกลับไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย
ดังนั้นรัฐต้องมีมาตรการในการ “เตรียมพร้อมคนใหม่ และใส่ใจคนเดิม” ที่มีอยู่
พัฒนาและแก้ไขปัญหาในทุกๆ มิติ ไปพร้อมๆ กัน
1.4 ขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั่วประเทศ
สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) Digital Advertising Association หรือ
DAAT ได้สารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรไทย (Thailand Population)
ใน พ.ศ.2559 พบว่า ประชากรไทยมีจานวนทั้งสิ้น 68.1 ล้านคน มี ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
(Internet Users) จานวน 38 ล้านคน คิดเป็นร้ อยละ 56 ของจานวนประชากรทั้งหมด
โดยกิจกรรมที่คนไทยนิยมใช้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงมากที่สุด คือ ใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์ ค
ร้อยละ 82.7 รองลงมาเป็นการค้นหาข้อมูล ร้อยละ 56.7 และใช้อ่านข่าว ร้อยละ 52.2
โดย Gen Y เป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด
จากการส ารวจของส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก าร
มหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (2559) พบว่าปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ ต ได้แก่ ปัญหา
ความล่าช้าในการเชื่อมต่อ/ใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 70.3 รองลงมา เป็นเรื่องของปริมาณ
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โฆษณาที่มารบกวน ร้อยละ 50.7 ปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยาก หลุดบ่อย ร้อยละ
32.7 ปัญหาเสียค่าใช้จ่ายแพง ร้อยละ 26.8 และปัญหาการให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ทั่วถึง
ร้อยละ 21.2 ตามลาดับ
ปั จ จุ บั น ประชากรในประเทศยั ง ต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเข้ า ถึ ง เครื อข่ า ย
อินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างสูง ซึ่งส่วนใหญ่จะกระจุกตัว อยู่ที่ในกรุงเทพฯและในเมืองใหญ่ๆ
ส่วนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฟรียังมีน้อย ดังนั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมแรงงานไทยให้มี
ความรู้และทักษะ เพื่อเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (INDUSTRY 4.0) ซึ่งเป็นยุค
แห่งการบูรณาการโลกของการผลิต เข้ากับการเชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบ “The
Internet of Things (IoT)” แ ล ะ “ Cyber-Physical Production Systems (CPPS)”
การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศในทุ ก ๆ ด้ า นเข้ า สู่ ค วามเป็น ดิ จิ ทั ล การส่ งเสริ มให้
แรงงานไทยสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ใน
ราคาถูก หรือไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นสิ่งที่จาเป็น เพราะเป็นการส่งเสริมให้แรงงานสามารถ
พัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะ เป็นการวางพื้นฐานที่
สาคัญเพื่อให้ประเทศไทยก้าวเป็นผู้นาเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนแล้ว ยังเป็นการ
ปูทางรองรับ INDUSTRY 4.0 ในอนาคต
ปัจจุบันแรงงานส่วนใหญ่แทบทุกคนมีมือถื อสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค
แท็บเล็ต สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค ยูทูป ได้ หากมีการขยาย
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แรงงานสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยัง
เป็นการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ตที่มีประโยชน์ แรงงานจะสามารถ
ค้นหาข้อมูลได้ทั่วโลก และนามาใช้ในการทางาน นาใช้ในการคิดค้นนวัตกรรม และการ
ดาเนินชีวิตได้ และยังก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ในที่สุด
2. แรงงานไทยต้องเร่งพัฒนาความรู้และทักษะในการทางาน
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (INDUSTRY 4.0) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่กาลัง
จะเกิดขึ้นในอนาคตอั นใกล้ แต่ไม่ใช่การเปลี่ย นแปลงที่จะเกิดอย่า งฉับ พลัน ทัน ที ซึ่ง
ประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับอิ ทธิพลของการเปลี่ยนแปลงดั งกล่าว ผลที่
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เกิดขึ้นต่อทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ มีทั้งด้านที่ดีและไม่ดี การที่
รัฐบาลมีเป้าหมายชัด ที่จะ “พลิกโฉม” ประเทศไทยสู่ “Thailand Economy 4.0” หรือ
จากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยฐานแรงงานเข้มข้นในอุตสาหกรรมหนัก ไปสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรม จะเกิดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง เพราะทุก
การเปลี่ยนแปลงเป็นทั้ง “โอกาส” ที่มาพร้อมกับ “ความเจ็บปวด” ของผู้ปรับตัวไม่ทัน
โดยเฉพาะ “ผลกระทบด้านแรงงาน” จากการนาเครื่องจักรไฮเทคมาทดแทน ล่าสุดมีการ
ประกาศ “ลดการจ้างงาน” โดยสมัครใจของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย แม้
บริษัทจะให้เหตุผลว่าเกิดจากภาวะเศรษฐกิจในและต่างประเทศชะลอตัว ส่งผลต่อยอด
การผลิต แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิต ทาให้ลดความ
จาเป็นในการจ้างงานมนุษย์ อย่างที่ กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี (สุกัญญา ศุภกิจอานวย, 2559) กล่าวว่า แนวโน้มของผลิตรถยนต์ใน
อนาคตที่จะมีการใช้เทคโนโลยี และเครื่องจักรไฮเทคทดแทนคนมากขึ้น ส่วนการผลิต
ชิ้นส่วนที่ไม่มีความซับซ้อนมูลค่าไม่สูง ซึ่งต้องใช้แรงงานจานวนมาก บริษัทผู้ผลิตได้
เดินทางไปดูพื้นที่ตั้งโรงงานในประเทศเพื่อนบ้านทั้งกัมพูชา และเมียนมา เพื่อผลิตส่งเข้า
มาไทยแทนเนื่องจากค่าแรงต่ากว่า
จากรายงานเรื่องตลาดแรงงานปีหน้าจะเป็นเช่นไร โดย ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์
ผู้อานวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์
ไอ) ระบุว่า สานักงานสถิติแห่งชาติเผยภาวะการมีงานทาของประชากรไทย เดือนตุลาคม
2560 พบว่ามีผู้ที่อยู่ในวัยแรงงาน 56.05 ล้านคน แต่ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ จ าก
แรงงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผู้อยู่ในตลาดงานจานวน 37.22 ล้านคน ซึ่ง
ตัวเลขผู้มีงานทาอยู่ที่ 36.65 ล้านคน แต่ มีผลในการสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจไม่เท่ากัน
เนื่องจากมีคุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน อีกทั้งยังพบว่ามีผู้ว่ างงานสูงถึง 4.8 แสนคนอีก
ด้วย มีแรงงานคุณภาพระดับ Semi-Skilled ขึ้นไปเพียงร้อยละ 41.8 ซึ่งเป็นผู้ที่ประเทศ
พึ่งพาการสร้างรายได้ในรูปมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจ ขณะที่แรงงานส่วนใหญ่อยู่นอกระบบ
จานวน 21.31 ล้านคน ร้อยละ 58.2 ซึ่งอยู่ในภาคเกษตร 11.04 ล้านคน ส่วนมากทา
เกษตรเชิงเดี่ยวซึ่งมีผลิตภาพต่า ทาให้สร้างมูลค่าเพิ่มแก่เศรษฐกิจค่อนข้างต่า ส่วนอีก
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10.27 ล้านคน ประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งมีจานวนน้อยที่หารายได้ที่มั่นคง จึงเป็นข้อจากัด
ที่จะมีส่วนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจในระดับสูง (BLT, 2561)
แม้รัฐบาลได้พยายามนาประเทศก้าวข้ามกับดักประเทศกาลังพัฒนารายได้ปาน
กลาง โดยกาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 20 ปี พร้อมปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่
นวั ต กรรม 4.0 แต่ ยั งต้ อ งเผชิ ญ ปั ญ หาหลายประการ เช่ น การขาดแคลนนั ก พั ฒ นา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความสามารถระดับโลก มีนวัตกรรมในรูปสิทธิบัตรค่อนข้าง
น้อย และมีผลงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ค่อนข้างจากัด รวมถึงผู้จบ
สายวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นับล้านคนทางานไม่ตรงกับสาขาที่ศึกษา อีกทั้ งมี
กาลังแรงงานเพียงร้อยละ 41 ของกาลังแรงงานที่อยู่ในข่ายสนับสนุนทั้งหมด 8.12 ล้าน
คนในภาคอุตสาหกรรม และมีแรงงานสาขาเทคนิคหรือกลุ่ม Productive Work Force
ไม่ถึง 2 ล้านคน ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับแรงงานทั้งหมด (ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ , 2561)
ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดั งกล่าวจึงมีความจาเป็น
อย่างยิ่ง แรงงานต้องตื่นตัวและเร่งพัฒนาตนเอง ซึ่งจะมุ่งพัฒนาความรู้ในด้านการทางาน
เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ต้องพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ด้าน IT
และด้านภาษาอีกด้วย
การเตรี ย มความพร้ อ มในเรื่ อ งของทั ก ษะแรงงาน ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในยุ ค
อุตสาหกรรม 4.0 ได้แก่ เรื่องความคิดเชิงลึก เชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการกับข้อมูลที่
จานวนมากมายมหาศาลได้ รู้จักเลือกใช้ข้อมูลที่มีอยู่อย่างชาญฉลาด ทักษะด้านภาษา
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทางานได้หลากหลาย ทักษะ
การแก้ไขปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ เข้าใจสถานการณ์ พยากรณ์สถานการณ์ แก้ไข
และเรียนรู้จากปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ มีการสร้างนวัตกรรม (Innovations)
ทักษะการบริหารจัดการบุคคล/ทรัพยากร ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น การทางานเป็น
ที ม ทั ก ษะการมี วุ ฒิภ าวะทางอารมณ์ (EQ) รู้ จั ก ตนเอง จั ด การอารมณ์ของตนเอง มี
ความสามารถเข้ า ใจอารมณ์ ข องคนอื่ น และมี ก ารตอบสนองอย่ า งเหมาะสม มี
ความสามารถในการกระตุ้น โน้มน้าว และจัดการความสัมพันธ์ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะ
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การเจรจาต่ อ รอง การมี ใ จรั ก บริ ก าร (service mind) มี ค วามยื ด หยุ่ น ทางความคิ ด
สามารถเปลี่ยนทัศนะฝังใจ (mindset) ได้
ในการพัฒนาทักษะแรงงานในประเทศนั้น เป็นที่น่ายินดีที่รัฐบาลไทยได้มีการ
ส่ งเสริ มให้ มีก ารจั ดท าหลัก สูตรการพั ฒ นาฝีมือ แรงงาน มี ก ารฝึ ก อบรม และทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงาน และมีหน่วยงานของรัฐดู แลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่ อง เช่น
สานักงานพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น
หากมีการดูแล สนับสนุน และส่งเสริมอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้แรงงานไทยสามารถพัฒนา
ตนเองจากแรงงานไร้ทักษะฝีมือ (Unskill Labor) แรงงานกึ่งทักษะฝีมือ (Semi skilled
Labor) สามารถก้าวสู่การแรงงานที่มีทักษะฝีมือ (Skill Labor) ได้ในที่สุด
สิ่ ง ส าคั ญ อี ก ประการ คื อ รั ฐ ควรประชาสั ม พั น ธ์ ทั้ ง ทางวิ ท ยุ โทรทั ศ น์
อินเทอร์เน็ต และหลักสูตรในสถานศึกษา เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้นให้
ประชาชนและแรงงานภายในประเทศทราบ สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในประเทศอื่นๆ
ทั่วโลก เพื่อทาให้คนไทยได้ทราบและตื่นตัวอย่างจริงจัง แต่มิใช่การตื่นตระหนก นาเสนอ
ทิศทางการเปลี่ยนแปลง การเตรียมตัว ทั้งในเรื่องของทักษะ ทิศทางการศึกษาที่จะต้อง
เรียนเพราะเป็นสาขาที่มีความต้องการหรือขาดแคลน การมีงานทา และอาชีพในอนาคต
ปัจจุบันพบว่ารัฐบาล หน่วยงานเอกชน สถานศึกษา หรือแม้กระทั้งโรงพยาบาล
มีการตื่นตัวต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (INDUSTRY 4.0) ที่กาลังจะเกิดขึ้น เพราะ
รัฐบาลได้ประกาศนโยบายการทาให้ประเทศเป็น Thailand 4.0 นโยบายดังกล่าวจะ
สามารถทาให้ประเทศสามารถปรับตัว และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงได้เพียงใด
นั้น ขึ้นอยู่กับการดาเนินนโยบายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งตัวแรงงานไทยเองด้วย
ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาพั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ ให้ เ ป็ น แรงงานที่ มี ทั ก ษะฝี มื อ (Skill Labor) มี
ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษา ที่สามารถแข่งขันกับแรงงานอื่นๆ ใน
ระดับประเทศและนานาประเทศได้
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ข้อสรุป
โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่หยุดนิ่ง การปฏิบัติอุตสาหกรรมเป็นอีกหนึ่ง
การเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ยิ่ ง ใหญ่ ข องโลก การปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรม (INDUSTRIAL
REVOLUTION) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงในวิธีการผลิต ระบบการผลิต และ
การบริการ ที่มีผลต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ ที่ผ่านมาโลกได้มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม
มาแล้ ว 3 ครั้ ง และครั้ งที่ 4 ก าลั งจะเกิ ด ขึ้ น ในอี ก ไม่ เ กิ น 20 ปี ข้ า งหน้ า การปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เกิดขึ้น ตั้งแต่ปี 2011 ที่งานแสดงสินค้าเมืองฮานโนเวอร์ เยอรมนี
( Hannover fair Germanny) Henning Kagermann ผู้ บ ริ ห า ร German National
Academy of Science and Engineering (Acatech) เ ป็ น ค น แ ร ก ที่ ใ ช้ ค า ว่ า
“อุตสาหกรรม 4.0” (Industry 4.0) เพื่ออธิบายการริเริ่มโครงการอุตสาหกรรม ที่จะ
เสนอขอการสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมัน และหลังจากที่กระทรวงศึกษาของเยอรมนี
เริ่ ม ท าวิ จั ย ครั้ งแรก เม.ย.2011 (ปรี ดี บุ ญ ซื่ อ , 2561) ต่ อ มามี ก ารประกาศนโยบาย
อุตสาหกรรมของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่ประกาศเมื่อ ค.ศ.2013 ทาให้
หลายประเทศบนโลกมีความตื่นตัว การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทาให้เกิดการนาเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล และอิ นเทอร์เ น็ ตมาใช้ ใ นการผลิต หรื อ เรี ย กว่ าเป็ นยุ ค ของ “The Internet of
Things (IoT)” ส่งผลต่อการดาเนินชีวิตของประชากรบนโลกเป็นอย่างยิ่ง
ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับอิ ทธิพลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
แรงงานไทยเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาประเทศและเป็นอีกภาคส่วนหนึ่ งที่ได้รับผลของ
การเปลี่ยนแปลง ดังนั้น แรงงานจึงต้องเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะ
เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันกับแรงงานประเทศอื่นได้ ด้วยวิธีการดังนี้ ประการแรก รัฐ
ต้ อ งมี ก ารเร่ ง พั ฒ นามนุ ษ ย์ เ ป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
ประเทศชาติ ต้องมีนโยบายและงบประมาณให้แก่สถาบันการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน
และเป็นที่ต้องการในอนาคตในยุค 4.0 ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย สามารถผลิตแรงงานที่
มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานได้ อีกทั้งภาครัฐต้องเข้ามาแก้ไข
ปัญหาโครงสร้ างประชากรที่มีอัตราการเกิดต่า ทาให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
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และการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ด้วยการจัดสวัสดิการและเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง
ดูบุตร จะช่วยลดภาระให้แก่ครอบครัวที่มีบตุ ร เพื่อกระตุ้นให้มีอัตราการเกิดสูงขึ้น จานวน
ประชากรภายในประเทศมากขึ้น ส่งผลต่อการสร้างกาลังแรงงานเพิ่มมากขึ้นได้ในที่สุด
อีกทั้งรัฐยังต้องมีนโยบายดูแลและส่งเสริ มการมีงานทาของผู้สูงอายุด้วย รัฐบาลต้องเร่ง
การขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศในราคาถูกหรือไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายเลย เพื่อให้แรงงานสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์และทันสมัย สามารถ
นามาใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิต และประการที่สอง แรงงานต้องปรับตัวและ
พัฒนาความรู้ ทัศนคติ และทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต สามารถสร้าง
นวัตกรรม ทางานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์หรือหุ่นยนต์ได้ มีการจัดอบรมและพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าเพียงใดนั้นแรงงานเป็นส่วนสาคัญ เพราะแรงงาน
เป็ น เสมื อ นกลไกส าคั ญ ที่ ช่ ว ยพั ฒ นาประเทศ ดั ง นั้ น การเตรี ย มความพร้ อ มต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงอันเกิดจาการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้ นมิใช่หน้าที่ของแรงงานเพียงฝ่ายเดียว
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และภาคประชาสังคม ควรเข้า
มีส่วนร่วมในการพัฒนาแรงงานอย่างมีบูรณาการ เพื่อให้แรงงานไทยมีความเข้มแข็ง มีทั้ง
ความรู้ ทัศนคติ ทักษะที่ดี และมีความพร้อมสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด
ในยุค 4.0 ที่กาลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้ได้
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