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ที่มา: การบรรยายเรื่อง ท�างานและเรียนรู้
อย่างไรในสังคมอายุยืน? โดย ณิชา พิทยา
พงศกร นักวจิยั ด้านนโยบายด้านการปฏิรปู
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ประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) โดยมี คุณศุภ
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ท�างานนานขึ้นกลายเป็นความจ�าเป็น
ของคนไทยและองค์กรไทย

จ�ำนวนผูส้งูอำยไุทยทีย่งัคงท�ำงำนหลังอำย ุ60 ปี

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จำกรำว 2.5 ล้ำนคนในปี 2550 เป็นกว่ำ 

4.2 ล้ำนคนในปี 25601 ซึ่งดูเหมือนคนไทยจะได้ใช้ชีวิต

หลังวัยเกษียณอย่ำงกระฉับกระเฉง (Active aging) มำก

ขึ้น ทว่ำ ในจ�ำนวนผู้สูงอำยุที่ท�ำงำนนี้ ร้อยละ 88.2 หรือ 

3.85 ล้ำนคนเป็นแรงงำนนอกระบบ มีเพยีง 5.14 แสนคน

ทีมี่หลักประกันทำงสงัคมจำกกำรท�ำงำน และกว่ำร้อยละ 

60 ท�ำงำนในภำคเกษตรซึง่มีรำยได้น้อย2 ในขณะเดียวกัน 

มีผู้สูงอำยุเพียงร้อยละ 2 ที่มีรำยได้จำกเงินออม3 ท�ำให้

เห็นว่ำ ผู้สูงอำยุจ�ำนวนมำกจะยังต้องท�ำงำนต่อไป ด้วย

ควำมจ�ำเป็นมำกกว่ำควำมสมัครใจ

ในฝั่งของผู้ประกอบกำร กำรจ้ำงคนท�ำงำนสูง

วัยดูจะเป็นท่ีนิยมเพิ่มมำกข้ึนเช่นกัน เห็นได้จำกหลำย

บริษัทเร่ิมมีกำรประกำศรับสมัครงำนที่พุ่งเป้ำไปที่ผู้สูง

อำยุโดยตรง เช่น โฮมโปรดักซ์ เซนเตอร์ จ�ำกัด ที่มีกำร

รับสมัครพนักงำนสูงอำยุมำเป็นเวลำ 3 ปีแล้ว เพื่อแก้

ปัญหำขำดแคลนแรงงำนคุณภำพอำยุน้อย สอดคล้อง

กับภำพรวมในระดับประเทศ ที่มีแรงงำนอำยุน้อยลดลง

เร่ือยๆ และมีสัดส่วนก�ำลงัแรงงำนไทยวยัอำวโุสเพิม่มำก

ขึน้ ในปัจจบัุน ก�ำลังแรงงำนอำยุ 45-64 ปี คิดเป็นสัดส่วน

ถึงร้อยละ 41 ของก�ำลังแรงงำนทั้งหมด เพิ่มขึ้นจำกเมื่อ 

10 ปีท่ีแล้วท่ีมีเพยีงร้อยละ 334 เม่ือประชำกรอำวโุสกลำย

เป็นก�ำลังแรงงำนส่วนใหญ่ของประเทศและแรงงำนหนุม่

สำวหำยำกขึ้นเร่ือยๆ กำรจ้ำงงำนผู้สูงวัยจึงไม่ได้เป็น

เพียงทำงเลือกแต่กลำยเป็นควำมจ�ำเป็นขององค์กรไทย

1 รายงานการส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
2 การท�างานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2561, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
3 รายงานสถานการณ์ผูส้งูอายไุทย พ.ศ. 2560, มลูนธิิสถาบนัวจิยัและพฒันา

ผู้สูงอายุไทย
4 แบบส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ค�านวณโดยผู้เขียน

ท�างานหลังเกษียณ – ได้เรียน
ตลอดชีวิต : ทางรอดของ
คนไทยในสังคมอายุยืน
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แรงงานไทยไหลออกมากก่อนวัยเกษียณ 

นอกจำกกำรเกิดที่ลดลงแล้ว อีกปรำกฏกำรณ์

หน่ึงท่ีน่ำเป็นห่วงว่ำจะกระทบต่อก�ำลังแรงงำนรวม คือ 

กำรเลิกท�ำงำนก่อนวัยเกษียณ ในแต่ละปี แรงงำนไทย

ประมำณ 3 แสนคนจะเร่ิมออกจำกตลำดแรงงำนตั้งแต่

อำย ุ45 ปี โดยเฉพำะผูห้ญงิท่ีมีรำยได้น้อยและมีระดับกำร

ศึกษำไม่เกินมัธยมศึกษำตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 81 ของ

ผูห้ญงิท้ังหมดทีอ่อกจำกตลำดแรงงำนในช่วงนี้5 ภำระใน

กำรดูแลคนในครอบครัวเป็นสำเหตุส�ำคัญของกำรออก

จำกก�ำลังแรงงำน สะท้อนภำพของสงัคมอำยุยืนท่ีสมำชกิ

อำวุโสในครอบครัวมีจ�ำนวนมำกขึ้นและจะต้องกำรกำร

ดูแลนำนขึ้น นอกจำกนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อกำร

ออกจำกงำน เช่น ผลิตภำพท่ีลดลงของแรงงำนในช่วง

ใกล้วยัเกษยีณ ปัจจยัทำงสุขภำพของแต่ละบุคคล รวมถึง

ปัจจัยเชิงนโยบำย เช่น กำรก�ำหนดอำยุที่สำมำรถขอรับ

เงินบ�ำเหน็จบ�ำนำญจำกกองทุนประกันสังคมไว้ที่ 55 ปี 

เป็นหนึ่งในแรงจูงใจให้ออกจำกกำรท�ำงำนเร็วขึ้น

5 รายงาน “สังคมสูงวัยกับความท้าทายของตลาดแรงงานไทย,” ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

สภาพแวดล้อมการท�างานยังไม่เอื้อต่อคน
ท�างานสูงวัยและวัยอื่นๆ

ในปี 2561 ผู้สูงอำยุ 6.8 แสนคนประสบปัญหำ

สภำพแวดล้อมกำรท�ำงำน6 ปัญหำทีใ่หญ่ท่ีสุดคือ อิรยิำบถ

ในกำรท�ำงำน (55%) รองลงมำคือปัญหำฝุ่นละออง ควัน

และกลิ่น (21.4%) และแสงสว่ำงไม่เพียงพอ (12.0%) 

นอกจำกนี ้มีผูส้งูอำยุรำว 7.9 แสนคนทีไ่ด้รบับำดเจบ็หรือ

อบัุตเิหตจุำกกำรท�ำงำน สำเหตหุลกัสำมประกำร คอื ของ

มีคมบำดทิม่แทง กำรพลัดตกหกล้ม และกำรชนกระแทก 

หำกผู้ประกอบกำรปรับเปล่ียนสภำพแวดล้อมในกำร

ท�ำงำนให้เหมำะสมกับกำรเปลีย่นแปลงทำงกำยภำพของ

ผู้สูงวัย จะลดควำมเจ็บป่วยของพนักงำนสูงอำยุ ชะลอ

กำรเสื่อมสภำพของร่ำงกำยคนท�ำงำนวัยอื่นๆ และเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรท�ำงำนได้อีกด้วย

ปรับสภาพแวดล้อมการท�างาน 
เพิ่มประสิทธิภาพได้แม้อายุพนักงานสูงขึ้น

ในปี ค.ศ. 2007 ผู้บริหำรโรงงำนผลิตรถยนต์ 

BMW ในเมืองดินโกลฟิง ทำงตอนใต้ของประเทศเยอรมนี 

ริเร่ิมรับมือกับอำยุของพนักงำนท่ีก�ำลังเพิ่มมำกขึ้น โดย

ก�ำหนดให้สำยพำนกำรผลิตหนึ่งเป็นสำยพำนน�ำร่อง 

และจัดสรรพนักงำนประจ�ำสำยพำนกำรผลิตนั้นตำม

โครงสร้ำงอำยุพนักงำนที่จะเป็นในสิบปีข้ำงหน้ำ (อำยุ

เฉล่ีย 47 ปี) และจ้ำงท่ีปรึกษำด้ำนกำรยศำสตร์และนัก

กำยภำพบ�ำบัดมำช่วยพนกังำนออกแบบพืน้ทีก่ำรท�ำงำน

ใหม่ พนักงำนในสำยพำนนั้นได้ร่วมกันระดมสมองและ

เลอืกไอเดียทีจ่ะท�ำ น�ำไปสูก่ำรปรับเปล่ียนสภำพแวดล้อม 

70 จุด เช่น เปล่ียนพื้นเป็นพื้นไม้เพื่อลดแรงกระแทก

ในกำรเดิน มีแว่นขยำยในกำรช่วยมอง มีเก้ำอี้ที่ปรับให้

เหมำะกับสรีระ และกำรสลับหน้ำที่ในสำยพำนกำรผลิต

เพื่อลดกำรใช้อิริยำบถเดิมซ�้ำๆ ท�ำให้สำยพำนกำรผลิต

6 การท�างานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2561, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
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นีมี้ผลิตภำพในกำรท�ำงำนเพิม่ขึน้เทียบเท่ำสำยพำนกำร

ผลิตที่พนักงำนอำยุเฉล่ียน้อยกว่ำ สำมำรถผลิตชิ้นส่วน

ได้เพิ่มมำกข้ึนตำมเป้ำหมำย และภำยในปี ค.ศ. 2009 

กำรขำดลำงำนของพนักงำนในสำยพำนกำรผลิตนี้ลดลง

เหลือเพียงร้อยละ 2 ซึ่งต�่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของโรงงำน7

นอกจำกกำรปรับกำยภำพของที่ท�ำงำนแล้ว กำร

ปรับเปล่ียนเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนก็เป็นอีกวิธีกำรหนึ่งที่

บริษัทใช้ในกำรดูแลพนักงำนสูงวัย ในกรณีของโรงเส้น

หม่ีชอเฮง จ.นครปฐม บริษัทไม่ได้ก�ำหนดอำยุเกษียณ

ของพนักงำน แต่พิจำรณำควำมพร้อมในกำรท�ำงำน

และปรับเปลี่ยนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้เหมำะสมเม่ือ

พนักงำนมีอำยมุำกขึน้ เช่น ไปท�ำงำนทีใ่ช้แรงน้อยลง งำน

ที่ไม่จ�ำเป็นต้องแข่งกับเวลำ งำนในฐำนะท่ีปรึกษำ หรือ

คอยดูแลพนักงำนใหม่ เป็นต้น ซึ่งจะไม่ลดค่ำตอบแทน

จำกกำรจ้ำงงำนปกติ เนื่องจำกบริษัทมีกำรดูแลผู้สูงอำยุ

เป็นอย่ำงดี จึงสร้ำงควำมจงรักภักดีต่อองค์กรและจูงใจ

แรงงำนรุ่นลูกหลำนเข้ำมำท�ำงำนในบริษัทได้อีกด้วย8 

ในทัง้สองกรณีศกึษำนี ้ทศันคตขิองผูป้ระกอบกำร

มีผลอย่ำงมำกต่อกำรสร้ำงแนวปฏิบัติใหม่ในองค์กรเพื่อ

สนับสนุนกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุ ทั้งสององค์กรมองเห็นว่ำ

แรงงำนสูงอำยุเป็นทรัพยำกรมนุษย์ท่ีส�ำคัญ เป็นแหล่ง

ควำมรู้ขององค์กร ไม่ได้มองว่ำเป็นแค่ปัจจัยทุนของกำร

ผลิตเท่ำนั้น รัฐบำลของหลำยประเทศที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย

จึงเน้นสร้ำงทัศนคติใหม่ให้ผู้ประกอบกำรให้เห็นคุณค่ำ

ของแรงงำนอำวุโสและจูงใจให้ปรับที่ท�ำงำนให้เป็นมิตร

กับคนทุกวัย (Age-friendly workplace) ควบคู่กับออก

นโยบำยและกฎหมำย ตัวอย่ำงเช่น ในประเทศฟินแลนด์ 

มีกำรพฒันำแบบประเมิน Work Ability Index9 ข้ึนมำเพือ่

7 Christoph Loch, Fabian J. Sting, Nikolaus Bauer, and Helmut 

Mauermann, “How BMW is defusing the demographic time 

bomb,” Harvard Business Review, March 2010.
8 โครงการวิจัยถอดบทเรียนสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานสูงวัย, 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2559
9 https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en/

tools-and-publications/practical-tools/work-ability-index

ให้พนกังำนประเมินควำมพร้อมทำงร่ำงกำยและให้บริษทั

ปรับเงื่อนไขกำรท�ำงำนให้เหมำะกับพนักงำนแต่ละคน 

ต่อมำได้ถูกน�ำไปใช้อย่ำงแพร่หลำยในยุโรป ในประเทศ

สิงคโปร์ มีกำรตั้งคณะกรรมกำรไตรภำคี ประกอบด้วย

ตัวแทนภำครัฐ ภำคธุรกิจ และสหภำพแรงงำน เพื่อร่วม

ก�ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุ 

และได้สร้ำงมำตรฐำนไตรภำคี (Tripartite Standards)10 

ขึน้เพือ่รบัรองผูป้ระกอบกำรท่ีมีแนวปฏิบัตทิีดี่ในกำรจ้ำง

งำนอีกด้วย

จะเห็นได้ว่ำ ภำครัฐและภำคเอกชนสำมำรถใช้

วิธีกำรหลำกหลำยเพื่อให้คนไทยได้ท�ำงำนได้นำนข้ึนใน

สภำวะที่เหมำะสม เช่น กำรเพิ่มผลิตภำพของแรงงำน

โดยกำรใช้เทคโนโลยี กำรปรับสภำพแวดล้อมและเง่ือนไข

กำรท�ำงำนให้เอ้ือต่อพนกังำนทกุวยั และกำรปรับเงือ่นไข

กำรท�ำงำนให้ยืดหยุน่ เพือ่ให้พนกังำนท่ีมีภำระดูแลคนใน

ครอบครัวท�ำงำนประจ�ำต่อไปได้ 

สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการท�างานที่เป็น

มิตรจะช่วยให้แรงงานไทยท�างานต่อไปได้นานขึ้น

และมีรายได้ที่เหมาะสมในบ้ันปลายชีวิต แต่หาก

แรงงานไทยยังขาดทกัษะทีเ่ป็นทีต้่องการ ผูป้ระกอบ

การย่อมขาดแรงจูงใจที่จะจ้างงานต่อ ดังนั้น เพื่อให้

คนท�างานไทยโลดแล่นได้ในโลกที่ต้องท�างานนาน

ขึ้น รัฐบาลจ�าเป็นต้องสนับสนุนคนไทยให้ได้พัฒนา

ทักษะใหม่ (reskill) อย่างต่อเนื่องด้วย 

สถานการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะของคนไทย

ผลกำรส�ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำขีดควำม

สำมำรถของประชำกรในปี พ.ศ. 2561 โดยส�ำนักงำน

สถิติแห่งชำติ พบว่ำ 

• ในคนไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไปจ�ำนวน 56.16 

ล้ำนคน มีเพียงร้อยละ 8 หรือ 4.76 ล้ำนคน

10 https://www.tafep.sg/tripartite-standards
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ที่ต้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ สำเหตุ

ส�ำคญัทีท่�ำให้ไม่ต้องกำรพฒันำทักษะ คือ ไม่มี

เวลำว่ำงเพียงพอ (42.7%) และต้องกำรเวลำ 

พักผ่อน (15.1%) 

•  คนอำยุมำกขึ้นจะต้องกำรพัฒนำขีดควำม

สำมำรถลดลง สัดส่วนของผู้ต้องกำรพัฒนำ

ทักษะที่เคยอยู่ที่ร้อยละ 12.6 ในกลุ่มคนอำยุ 

15-24 ปี ลดเหลือร้อยละ 2.6 ในกลุ่มคนวัย 

60 ปีขึน้ไป สอดคล้องกับผลกำรส�ำรวจในกลุ่ม

ประเทศ OECD ที่พบว่ำ คนอำยุน้อยเข้ำร่วม

กำรเรียนรู้ต่อเนื่องมำกกว่ำคนอำยุมำก11 

•  ผู้ที่จบกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำสนใจรับกำร

พฒันำทักษะน้อยกว่ำคนทีจ่บมัธยมศกึษำและ

ประถมศึกษำ

•  ร้อยละ 74.2 ของผู้ที่เคยได้รับกำรอบรมเลือก

เข้ำร่วมกำรอบรมของหน่วยงำนภำคเอกชน 

ที่เหลือเป็นกำรอบรมท่ีจัดให้โดยหน่วยงำน

รำชกำรและอื่นๆ 

จะเห็นได้ว่ำปัจจัยเรื่องเวลำ อำยุและทัศนคติส่วน

บุคคล เป็นอุปสรรคของกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ต่อเนื่อง

ของคนไทย และภำครัฐควรยอมรับบทบำทกำรให้กำร

อบรมพัฒนำของหน่วยงำนภำคเอกชนมำกขึ้น12 

ปัจจบัุน หน่วยงำนรัฐทีมี่บทบำทหลักในกำรจัดกำร

เรียนรู้ของผู้ใหญ่มีอยู่สองหน่วยงำน ได้แก่ กรมพัฒนำ

ฝีมือแรงงำน กระทรวงแรงงำน และส�ำนักงำนส่งเสริม

กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) 

11 Richard Desjardins, “Participation in adult education op-

portunities: Evidence from PIAAC and policy trends in selected 

countries,” 2015.
12 อย่างไรกดี็ การส�ารวจนีส้อบถามความต้องการพัฒนาขดีความสามารถ ซึง่

เป็นเพยีงด้านหนึง่ของการเรียนรูต้ลอดชวีติ ควรมีการส�ารวจความต้องการท่ี

ครอบคลมุการเรยีนรูด้้านอืน่ๆ นอกจากทกัษะอาชพี เช่น ทกัษะทางสงัคมและ

ทักษะชีวิต เช่น การดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพการเงิน

กระทรวงศึกษำธิกำร ทั้งนี้ อุปสรรคส�ำคัญ คือ ขีดควำม

สำมำรถในกำรจัดกำรอบรมพัฒนำทักษะของท้ังสอง

หน่วยงำนยงัไม่เพยีงพอกับจ�ำนวนคนท�ำงำนไทยท้ังหมด 

ในปี 2561 กรมพัฒนำฝีมือแรงงำนได้พัฒนำศักยภำพ

แรงงำน จ�ำนวน 4.98 ล้ำนคน13 และ กศน. ให้บริกำร

กำรศึกษำนอกระบบ จ�ำนวน 4.02 ล้ำนคน14 รวมแล้ว

ครอบคลุมรำว 1 ใน 4 ของก�ำลังแรงงำนไทย 38 ล้ำน

คนเท่ำนั้น 

เม่ือพิจำรณำรูปแบบและเนื้อหำกำรฝึกอบรม

ทักษะของทั้งสองหน่วยงำนรัฐข้ำงต้น พบว่ำ กำรอบรม

ของ กศน. มุ่งเน้นไปที่กำรศึกษำเพื่อมีวุฒิกำรศึกษำพื้น

ฐำนมำกกว่ำเพิ่มพูนทักษะระดับสูง และมีผู้เข้ำรับกำร

อบรบท่ีจบกำรศึกษำเพียงร้อยละ 11 ในแต่ละปี15 ส่วน

หลักสูตรของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำนจะมุ่งสร้ำงทักษะ

ทำงอำชีพในบำงกลุ่มสำขำเท่ำนั้น เช่น วิชำชีพช่ำง 

หรือเกษตรกรรม กำรอบรมทั้งสองรูปแบบนี้มีประโยชน์

มำกต่อแรงงำนท่ีมีระดับกำรศึกษำน้อยและรำยได้น้อย 

แต่อำจไม่ช่วยสร้ำงทักษะใหม่ท่ีจ�ำเป็นในเศรษฐกิจฐำน

ควำมรู้

รัฐจึงยังควรให้บริกำรและยกระดับคุณภำพของ

กำรอบรมเหล่ำนี้ ควบคู่กับกำรเพิ่มบทบำทของกำรเป็น

ผูป้ระสำนควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันกำรศกึษำ องค์กร

ภำคธุรกิจ องค์กรภำคประชำสังคม และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้ำงโมเดลใหม่ๆ ของกำรเรียนรู้ต่อ

เนือ่งทียื่ดหยุ่น เหมำะสมกับเงือ่นไขชีวติของแต่ละบุคคล 

และตรงกับควำมต้องกำรของผู้เรียนและตลำดแรงงำน

13 จ�านวนรวมจากกรมฝึกอบรมโดยตรง 589,898 คนและส่งเสริมสถาน

ประกอบการฝึกอบรมพนกังานตนเอง 4,391,901 คน, รายงานประจ�าปี 2561 

กระทรวงแรงงาน
14 เฉพาะผูเ้ข้ารบัการศกึษานอกระบบ ไม่รวมการศึกษาตามอธัยาศยั, รายงาน

ผลการด�าเนินการประจ�าปีงบประมาณ 2561, ส�านักงาน กศน.
15 ผู้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2560 และภาคเรียนที่ 1/2561 รวม 

2,100,265 คน จบการศึกษา 224,854 คน, รายงานผลการด�าเนินการประจ�า

ปีงบประมาณ 2561, ส�านักงาน กศน.
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การเรียนรู้ควบคู่การท�างานบนฐานชุมชน

ผู้ใหญ่มีเป้ำหมำยกำรเรียนรู้แตกต่ำงจำกเด็กใน

วัยเรียน ซ�้ำยังต้องค�ำนึงถึงภำระงำน และควำมจ�ำเป็น

ในกำรหำรำยได้ กำรอบรมพัฒนำทักษะที่ควบคู่ไปกับ

กำรท�ำงำนจึงเป็น “ตัวช่วย” ที่น่ำสนใจ และหำกสำมำรถ

สร้ำงงำนที่ตอบโจทย์ของชุมชนได้ด้วย จะช่วยยกระดับ

ชีวิตผู้คนในพื้นที่ห่ำงไกลของประเทศ 

ตัวอย่ำงหนึ่งของโมเดลกำรเรียนรู้นี้ คือ Buddy 

Homecare วิสำหกิจเพื่อชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่16 ที่

ให้ทุนกำรศึกษำแก่เด็กชำวเขำที่ออกจำกระบบกำร

ศึกษำ เข้ำฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอำยุ ที่มูลนิธิ

พฒันำงำนผูส้งูอำยรุ่วมออกแบบกับคณะพยำบำลศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เม่ือผ่ำนกำรอบรมแล้ว เยำวชน

จะได้รับจัดสรรงำนดูแลผู้สูงอำยุตำมบ้ำน ท�ำให้ทั้งผู้สูง

อำยุได้รับกำรดูแลและเยำวชนชำยขอบในพื้นที่ห่ำงไกล

มีทักษะและรำยได้เพิ่มขึ้น

อีก “ตัวช่วย” หนึ่ง คือกำรต่อยอดเสริมทักษะให้

กับกลุ่มชำวบ้ำนที่เป็นผู้ประกอบกำรอยู่แล้ว เช่น ศูนย์

ธรุกิจเพือ่สงัคมวำนตีำ17 ทีช่่วยเพิม่ขดีควำมสำมำรถของ

สมำชกิ ซึง่เป็นกลุม่วสิำหกิจชมุชน และกลุ่มอำชพีสตรีใน 

3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยท�ำหน้ำท่ีฝึกอบรมทักษะ

ธุรกิจ เช่น กำรท�ำบัญชี กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ช่วยหำ

ตลำดและแหล่งเงนิทนุ ท�ำให้กลุ่มแม่บ้ำนสร้ำงผลิตภณัฑ์

ทีดึ่งดูดใจผูซ้ือ้มำกขึน้ มีรำยได้ดูแลครอบครัวมำกขึน้และ

ลดกำรย้ำยถิ่นฐำนออกนอกพื้นที่ 

นอกจำกท�ำงำนใกล้ชิดกับกลุ่มอำชีพในพื้นที่แล้ว 

วำนตีำยงัท�ำงำนเชือ่มต่อกับองค์กรไม่แสวงหำก�ำไร เช่น 

Oxfam และองค์กรภำคเอกชน เช่น โรงแรมในแหล่งท่อง

เท่ียวท่ีมีควำมสนใจในผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม ท�ำให้เอกชนได้

16 https://fopdev.or.th/บั๊ดดี้โฮมแคร์/ 
17 http://www.wanita.in.th/about/, https://www.creativecitizen.

com/wanita/, http://www.setsocialimpact.com/Company/

Profile/81

สินค้ำที่มีเอกลักษณ์ในรำคำที่เป็นธรรม

ทั้งสองตัวอย่ำงนี้ท�ำให้เห็นว่ำกำรสร้ำงควำม

ร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ และควำมเข้ำใจควำม

ต้องกำรของแต่ละพื้นที่ มีผลอย่ำงยิ่งต่อควำมส�ำเร็จของ

กำรจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้งำนได้จริงและตอบโจทย์ของคน

วัยท�ำงำน 

เรียนรู้ตลอดชีวิตได้ ต้องลงทุนกับ
จุดเริ่มต้นของชีวิต

นอกจำกกำรเรียนรู้นอกระบบที่จัดให้โดยหน่วย

งำนต่ำงๆ กำรเรยีนรู้ตำมอธัยำศยัทีเ่กดิขึน้เองตำมควำม

สนใจของแต่ละคนก็มีควำมส�ำคัญยิ่งยวด จริงอยู่ว่ำกำร

เรียนรู้เช่นนั้นสำมำรถเกิดขึ้นได้ยำวนำนตลอดชีวิต แต่

ประสบกำรณ์ในช่วงเร่ิมต้นของชีวิตเด็กแต่ละคนส่งผล

ต่อควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้อย่ำงมำก

ช่วงเวลำ 3-5 ปีแรกของชีวิตเป็นช่วงเวลำที่สมอง

ส่วนหน้ำ (Pre-frontal Cortex) พัฒนำอย่ำงรวดเร็วเพื่อ

ท�ำหน้ำท่ี วำงแผน ตัดสินใจ ควบคุมอำรมณ์ และคิด

ริเริ่ม กลุ่มทักษะนี้เรียกว่ำ Executive functions (EF) 

และกำรควบคุมตัวเอง (Self-regulation)18 เป็นองค์

ประกอบพืน้ฐำนของกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed 

learning) หำกไม่ได้รับกำรดูแลที่เหมำะสมและเผชิญกับ

ควำมเครียดที่เป็นพิษในช่วงหน้ำต่ำงของโอกำสนี้ เด็ก

จะมีแนวโน้มเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีปัญหำด้ำนกำรเรียนรู้ 

ปัญหำสุขภำพและกำรใช้ชีวติในอนำคต ด้วยเหตนุี ้แม้ว่ำ

ประเทศไทยจะมีเด็กเกิดน้อยลงเร่ือยๆ แต่รัฐบำลก็ยัง

ต้องลงทุนกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย เช่น สร้ำงสถำนรับ

เล้ียงเด็กที่มีคุณภำพให้เพียงพอ ก�ำหนดแนวทำงดูแล

เด็กปฐมวยัอย่ำงมีคุณภำพ และสร้ำงควำมรับรูแ้ก่พ่อแม่

ผู้ปกครองเรื่องกำรเลี้ยงดูที่เหมำะสม

กำรเรียนกำรสอนในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก็ควร

18 Center on the Developing Child. 2012. Executive Function 

(InBrief).
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ถูกปรับเช่นกัน เพื่อให้เด็กไทยได้เรียนทักษะ “เรียน

รู้เพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้” (Learning how to learn) และ

ฟูมฟักควำมสนใจใฝ่รู้ น�ำไปใช้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศกึษำควรมุ่งเน้นไปท่ีกำรปรับกำร

เรียน เปลี่ยนกำรสอนในระดับห้องเรียน และกำรพัฒนำ

ครูให้เป็นผู้สนับสนุนกำรเรียนรู้ (Facilitator) มำกกว่ำ

เป็นผู้สอน 

“กำรเรียนรู้ทีน่�ำโดยผูเ้รียน” (Self-directed learning 

หรือ Andragogy) เป็นแนวคิดที่ถูกท�ำให้แพร่

หลำยโดย Malcolm S. Knowles นักกำรศึกษำผู้

เชี่ยวชำญด้ำนกำรเรียนรู้ผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกำ 

ในกำรเรียนรู้ที่น�ำโดยผู้เรียน ผู้เรียนจะต้อง

มีโอกำส

• ออกแบบเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

• วิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำจำกสถำน-

กำรณ์โลกจริง 

• วเิครำะห์ควำมต้องกำรกำรเรียนของตนเอง 

สร้ำงกลยทุธ์ในกำรเรียน (ตนเองต้องเรียนรู้ 

สิ่งใด จะหำวิธีกำรเพื่อเรียนรู ้สิ่งนั้นได้

อย่ำงไร)

• สะท้อนคิดถึงผลจำกกำรเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 

และออกแบบกำรเรียนรู้ครั้งต่อไปให้ดีขึ้น

อีกผลงำนหนึ่งของ Knowles คือกำรริเริ่ม

สมมติฐำนที่ว่ำ ผู้ใหญ่มีธรรมชำติของกำรเรียนรู้ที่

ต่ำงจำกเด็ก ใน 5 ด้ำน ได้แก่

1. มุมมองต่อตนเอง: ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่มอง

ว่ำตนเองเป็นผู ้ก�ำหนดทิศทำงของชีวิต 

ตัวเองมำกกว่ำต้องกำรพึ่งพำสิ่งรอบตัว

2. ประสบกำรณ์: ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่แต่ละคน

มีประสบกำรณ์ส่วนตัวท่ีส่ังสม ยิ่งอำยุมำก

ก็ยิ่งสั่งสมมำมำก

3. ควำมพร้อมในกำรเรียน: ผู้ใหญ่จะพร้อม

เรียนรู้มำกข้ึนหำกเหน็ว่ำกำรเรียนรู้นัน้ตอบ

โจทย์งำนหรือควำมรับผิดชอบทำงสังคม

ของตนเอง

4. ทศิทำงกำรเรียนรู้: ผูใ้หญ่จะอยำกน�ำสิง่ทีไ่ด้

เรียนรู้ไปใช้ทันทีมำกกว่ำรอใช้ในอนำคต

5. แรงจงูใจในกำรเรยีนรู้: แรงจงูใจในกำรเรียน

รู้ของผู้ใหญ่เกิดจำกสิ่งเร้ำภำยใน

กำรเรียนรู ้ ท่ีเหมำะสมกับคนวัยท�ำงำน 

จึงควรเป ็นกำรเรียนรู ้จำกประสบกำรณ์จริง 

(Experiential learning) ที่ผู้เรียนได้ลงมือท�ำ แก้

โจทย์ปัญหำที่ก�ำลังอยู่ในควำมสนใจของผู้เรียน

มำกกว่ำกำรเรียนแยกตำมรำยวชิำ และเปิดโอกำส

ให้ผู้เรียนน�ำประสบกำรณ์ที่ติดตัวมำไปต่อยอดให้

เป็นประโยชน์

สังคมอายุยืน ของขวัญ
หรือค�าสาปของสังคมไทย

กำรเข้ำสู่สังคมอำยุยืนในโลกที่เปล่ียนแปลงอย่ำง

รวดเร็ว ท�ำให้เรำต้องละท้ิงภำพเดิมของกำรท�ำงำนและ

กำรเรียนรู้ที่แยกส่วนกัน และคิดหำวิธีกำรทำงนโยบำย

ใหม่ๆ เพื่อรับมือ รัฐบำล หน่วยงำนภำครัฐ ผู้ประกอบ

กำร สถำบันกำรศึกษำ ล้วนมีบทบำทในกำรสร้ำงสภำพ

แวดล้อมใหม่ให้เอื้อกับกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและกำร

ท�ำงำนของคนทุกวัย 

ในสังคมอำยุยืน กำรลงทุนในเด็กปฐมวัยและกำร

ศกึษำภำคบังคับจะย่ิงให้ผลตอบแทนทีส่งูขึน้ต่อประเทศ 

เพรำะเม่ือคนมีชีวติยืนยำวขึน้ก็จะเก็บเกีย่วผลตอบแทน

จำกทุนมนุษย์นำนขึ้น หำกกำรลงทุนนี้ เกิดขึ้นควบคู่กับ

กำรปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกำรท�ำงำนให้คนไทยท�ำงำนได้

นำนขึ้น อย่ำงมีสุขภำพกำยและสุขภำพใจที่ดีด้วยแล้ว 

คนไทยจะสำมำรถสร้ำงคุณค่ำให้ตนเอง ครอบครัวและ

ประเทศได้มำกขึน้ ท�ำให้อำยยุนืท่ียืนยำวนัน้เป็นของขวัญ

ส�ำหรับคนไทยทุกคน 


