
ท ำงำนและเรียนรู้

คุณณิชา พิทยาพงศกร
ภาพประกอบ: Thaninbeer

อย่ำงไรในสังคมอำยุยืน?







ทักษะเป็นที่ต้องกำร

รำยได้สูง

สุขภำพแข็งแรง

เงินเก็บเพียงพอ

Re-skill ได้ตลอด

ทักษะไม่เป็นที่ต้องกำร

รำยได้น้อย

สุขภำพทรุดโทรม

ท ำงำนไม่ได้นำน

Re-skill ไม่ได้

เงินสะสมน้อย

คนไทยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ไม่เท่ากัน 
และจะแตกต่าง

มากขึ้นๆ

ท ำงำนได้นำน

ความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี

ความเหลื่อมล ้าที่มอียู่เดิม

อายุที่ยืนยาว

3 ปัจจัย
ที่มีผลต่อคุณภำพชีวิต



นโยบำยแบบไหน
จะตอบควำม

ต้องกำร
ของฝ่ำยต่ำงๆ 
ในสังคมอำยุยืน

รัฐบำล

ผู้ประกอบกำร คนท ำงำน

แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน
ลดภาระผู้สูงอายุพึ่งพารัฐ

เพิ่ม productivity
ลดต้นทุน

มีทักษะใหม่
มีรายได้จากงาน

ควำมต้องกำรแต่ละฝ่ำย ตัวอย่ำงนโยบำยของสิงคโปร์

เพื่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

SkillsFuture
ช่วยคนท้างาน re-skill ตัวเอง

WorkFare
ช่วยองค์กร re-skill พนักงาน

เพื่อการจา้งงานผูอ้ายุ

Re-employment Policy
เสนอจ้างงานต่อถึง 67 ปี

Special Employment Credit
เงินสนับสนุนเพื่อจ้างงานผู้สูงอายุ



คนไทยจะอยู่รอดได้ 
สังคมไทย

ต้องสนับสนุน

กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
“ออกแบบระบบนิเวศของกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ให้ตอบโจทย์คนไทยทุกกลุ่ม”

ที่ท ำงำนเป็นมิตรกับทุกวัย
“ปรับสภำพแวดล้อมและรูปแบบกำรท ำงำน

ให้เอื้อกับที่ท ำงำนหลำกวัย”



ไม่มีเวลำ จึงไม่มำเรียนรู้

จะทดแทนแรงงานด้วย AI จะเพิ่มงบพัฒนาบุคลากร

ผลส้ารวจซีอีโอ 1,200 คนทั่วโลก
เรื่องแผนพัฒนาทักษะบุคลากร อีก 3 ปีข้างหน้าเรียนรู้ตลอดชีวิต:

จะเรียนรู้ได้
ต้องหำเวลำ

ต้องหำสปอนเซอร์

จะกลับไปเรียนได้ ต้องลงทุนเอง

ที่มา: Accenture 2017



กำรเรียนรู้
แบบไหน

จะตอบโจทย์
ชีวิตหลำยช่วงวัย

สร้ำงทักษะที่เป็น
ที่ต้องกำร ทันใช้งำน

รัฐเข้ำมำสนับสนุนยืดหยุ่นเหมำะกับเงื่อนไข
ของแต่ละคน 



หลำยประเทศ
เริ่มทดลองใช้ 

บัญชีกำรเรียนรู้่
ส่วนบุคคล

(*เปลี่ยนจากการสะสมเวลาเป็นสะสมเงิน)

สิงคโปร์
MySkillsFuture

ฝรั่งเศส
CPF

ไทย
คูปองพัฒนำครู

2016 2019* 2016

500 SGD ให้เป็นครั้งๆ ไป

คนทั่วไปอำยุ 25 ปีขึ้นไป

192,000 คน

งบรัฐ + นำยจ้ำงสมทบ

500 – 800 ยูโรต่อปี

33 ล้ำนคน

10,000 บำทต่อปี

ข้ำรำชกำรครูไทย 

งบรัฐ (สพฐ.)

378,000 คน

ที่มำของเงิน

จ ำนวนผู้ได้ประโยชน์

ผู้มีสิทธิ์

จ ำนวนเงิน

ปีที่เริ่ม

*Compte Personnel de Formation

ทดลอง
ใช้เฉพำะ
ครู

คนทั่วไปอำยุ 15 ปีขึ้นไป

งบรัฐ + นำยจ้ำงสมทบงบรัฐ + นำยจ้ำงสมทบ



จะใช้งำนได้ดี
มีประสิทธิภำพ 

ต้องสร้ำง
ระบบนิเวศ

สนับสนุนผู้ประกอบการที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของ

พนักงาน

ช่วยคนวางแผนอาชีพใหม่
ด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี

ปรับวิธีรับรองหลักสูตร 
เน้นผลลัพธ์ ประสานธุรกิจ 

สถาบันการศึกษา

รัฐอัดฉีด นายจ้างและ
ลูกจ้างช่วยสมทบ

จัดหางบประมาณ แนะแนวทางอาชีพอนาคต สร้างหลักสูตรคุณภาพ หนุนนายจ้างช่วยการเรียนรู้







ควำมท้ำทำยของ
คนไทยแต่ละกลุ่ม

ไม่เหมือนกัน

ต้องตอบโจทย์เฉพำะ
ของแรงงำนแต่ละกลุ่ม

พื นฐานการศึกษาแตกต่าง

ต้องการทักษะ 
และ รูปแบบการเรียนรู้ต่างกัน
เวลา ภาระงานและการเดินทาง 
ไม่เอื ออ้านวย

แรงงำนแม่ค้ำออนไลน์
ต้องการวุฒิ

เพื่อท้างานในระบบ
พื้นฐานการศึกษาน้อย
ขาดเงินทุน อยู่ห่างไกล

ต่อยอดธุรกิจเดิม
ของตัวเอง

เวลาท างานยืดหยุ่น
แต่ขาดเงินเพื่อเรียนรู้

มีเงินทุนเรียนรู้
แต่ภาระงานเต็มเวลา

ผู้จัดกำร
เพิ่มทักษะ

เพื่อเติบโตในองค์กร



ตัวช่วย: ฝึกอบรม
ทักษะอำชีพ

และจัดหำงำนใน
ท้องถิ่น

Buddy Homecare วิสำหกิจเพื่อสังคม จังหวัดเชียงใหม่
ให้ทุนการศึกษา
ปลอดดอกเบี ย
แก่เด็กชนเผ่า

อบรมการดูแล
ผู้สูงอายุ ให้เยาวชน 

ร่วมกับ มช. 

ผู้สูงอายุได้รับการดูแล 
เด็กในพื นทีห่่างไกล

มีรายได้

จัดหางาน
ดูแลผู้สูงอายุ
ตามบ้าน



ตัวช่วย: ฝึกอบรม
ทักษะอำชีพ

และจัดหำงำน
ในท้องถิ่น

ต่อยอดงานฝีมือของผู้หญิง
ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ อบรมทักษะเพื่อธุรกิจ จัดหาตลาดให้ เพิ่มยอดขาย เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่ายท้างาน

วานีตา วิสำหกิจชุมชนเพื่อสังคม จังหวัดปัตตำนี

ที่มา: The Cloud



ข้อเสนอเพื่อสนับสนุน
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

แกค่นไทย ขยายผลบัญชี
การเรียนรู้ส่วนบุคคล 

สร้างระบบนิเวศให้้ครบถ้วน

เสริมด้วยตัวช่วยอื่น 
จากความร่วมมือ

ท้องถิ่น NGO สถานศึกษา

ปรับการศึกษาขั นพื นฐาน
สร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ยกระดับการเรียนแนะแนว

ขยาย ต่อเติม เพิ่มฐาน



สังคมอำยุยืน
เปลี่ยนหน้ำตำ
ขององค์กร

อย่ำงไร

สังคมสูงวัย ที่ท ำงำนก็เริ่มสูงวัย

สัดส่วนแรงงานอายุ 45 ปี
ขึ นไป เพิ่มขึ น 10%

หาคนท้างานยาก ค่าแรงสูงขึ น

คนทุกวัยต้องการเวลายืดหยุ่น

ความท้าทายขององค์กรไทย

แข่งขันได้ยาก 
ถ้ายังเน้นใช้แรงงาน

จ้านวนมาก
ดึงดูดแรงงาน
คุณภาพ 

ต้องปรับงานให้
ยืดหยุ่น

ที่มา: ค้านวณจาก รายงานสถานการณ์แรงงานไทย 2561



หลำยองค์กรไทย
ตื่นตัวจ้ำงงำน

ผู้สูงอำยุ

โฮมโปร
• รับสมัครงานใหม่ 
เน้นคนสูงวัยสุขภาพดี 
มีใจท้างาน
• ลดปัญหา
ขาดแคลนแรงงาน
ลด turnover 



หลำยองค์กรไทย
ตื่นตัวจ้ำงงำน

ผู้สูงอำยุ

โรงเส้นหมี่ชอเฮง
• ไม่ก้าหนดอายุเกษียณ
พนักงานอายุมากสุด 87 ปี

• ปรับงานลดใช้แรง เกษียณมี
บ้านาญ ดึงดูดพนักงานรุ่นใหม่

• องค์ความรู้ผู้สูงวัย 
ช่วยองค์กรยามวิกฤต

ที่มา: โครงการวิจัยถอดบทเรียนสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานสูงวัย โดยมส.ผส.



ใช้เทคโนโลยีเพื่อทุ่นแรง 
เพิ่มต ำแหน่งงำนที่ผู้สูงอำยุท ำได้

ปรับ Ergonomics ลดกำรบำดเจ็บ 

องค์กรควรปรับ
สภำพแวดล้อม

กำรท ำงำนอย่ำงไร
Cyberdyne ผลิต Exoskeleton 

ช่วยทุ่นแรงในการยกของ
ท่ีมา: สถานการณ์การท้างานผู้สูงอายุ 2561, ส้านักงานสถิติแห่งชาติ

อิริยำบถในกำรท ำงำน

ปรับเวลำงำน ภำระงำน

ผู้สูงอายุไทย 
ท้างานเฉลี่ย 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

สำนสัมพันธ์คนต่ำงวัย 

คนทุกวัยต้องมีเวลาเรียนรู้ 
และดูแลครอบครัว

ฝุ่นละออง ควัน กลิ่น

แสงสว่างไม่พอ

ใช้จุดแข็งคนต่างวัยส่งเสริมกัน

55%
21%

12%

ผู้สูงอายุไทย 7.9 แสนคน
ได้รับบาดเจ็บในที่ท้างาน

ปัญหาใหญ่คือสภาพแวดล้อม



ผลิตภำพ
เพิ่มขึ้นได้ 

แม้คนท ำงำน
อำยุเพิ่ม

โรงงำน BMW เมือง Dingolfing, เยอรมนี

แว่นขยายช่วยมอง ห้องนอนพักในโรงงาน
45% ของพนักงาน

จะมีอายเุกิน 55 ปี ในปี 2020

ปรับ Ergonomics ในที่ท้างาน มีนักกายภาพคอยแนะน้า

• ลดการขาดลางานเหลือ 
2% ต่้ากว่าค่าเฉลี่ย

• เพิ่มผลิตภาพ 7% เทียบเท่า
สายพานการผลิตที่อายุน้อยกว่าเก้าอี ้ปรับใหม่ นั่งสบายขึ น

เพิ่มผลติภาพ ลดการลางาน



ยอดขำย
เพิ่มขึ้นได้ 

แม้คนท ำงำน
อำยุเพิ่ม

โรงงำนผลิตชิ้นส่วนโลหะ KATO MFG เมือง Nakatsugawa ประเทศญี่ปุ่น

รับสมัครคนอายุ 60 ปีขึ นไปเท่านั น
เลือกท้างานเป็น part-time ได้

พนักงานเกินครึ่งอายุกว่า 60 ปี 
มีพนักงานอายุน้อยเป็นคนสอนงาน

ที่มา: NHK

ท้างานร่วมกับเครื่องจักร 
ช่วยทุ่นแรง แม่นย้าขึ น

ประสิทธิภาพสูงขึ น ยอดขายเพิ่มขึ น



ข้อเสนอ: 
รัฐและเอกชน

ร่วมสร้ำงที่ท ำงำน
ที่เป็นมิตร

กับคนทุกวัย
• พิจารณาออกกฎหมาย

ไม่เลือกปฏิบัติการจ้างงาน
ผู้สูงอายุ

• ปรับทัศนคติและการจัดการ
เพื่อคนท้างานหลากวัย
- องค์กรยังแข่งขันได้ ถ้าดึงศักยภาพ
ของทุกคนมาใช้

• ใช้ประโยชน์จากมาตรการจูงใจของรัฐ
- ใช้เงินกู้ดอกเบี ยต่้า
เพื่อปรับสถานที่ท้างาน

เอกชน รัฐบำล
• ปรับแรงจูงใจการจ้างงานผู้สูงอายุ
ให้ดึงดูดใจเอกชน
- มีมาตรการลดหย่อนภาษีแล้ว 
แต่องค์กรใช้ประโยชน์น้อย



ส่งเสริมกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต

และสร้ำงที่ท ำงำน
เป็นมิตรกับทุกวัย

เพื่อคนทุกวัย เพื่อองค์กร เพ่ือประเทศ
• เติบโตได้ในภาวะขาดแคลนแรงงาน
• ลดการพึ่งพาของผู้สูงอายุ
และความเจ็บป่วยจากการท้างาน

• เพิ่มผลิตภาพและรักษาองค์ความรู้ได้
• เข้าถึง talent pool ที่ใหญ่ขึ น

• มีรายได้เลี ยงตัวเอง 
• สุขภาพจิตดี มีปฏิสัมพันธ์
• รู้สึกมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม


