เยาวชนคนรุ่นใหม่กับตลาดแรงงานไทย
เยาวชนคนรุ่นใหม่ (อายุ 15-24 ปี) ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสาคัญต่อการ
พัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง และนับวันจะมีความสาคัญมากยิ่งขึ้นเนื่องจากประเทศไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโดยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย (Aged Society) ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา โดย 1 ใน 10 ของประชากรไทยเป็นประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
และคาดว่าประเทศไทยจะเป็น “สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์” (Complete Aged Society) ในปี
พ.ศ. 2564 คือ ประชากรสูง อายุ จะเพิ่มขึ้ นถึง 1 ใน 5 และเป็น “สัง คมสู งวั ย ระดั บสุด ยอด”
(Super Aged Society) ภายในปี พ.ศ. 2578 โดยประมาณการว่า จะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 30 ของจานวนประชากรทั้งหมด การก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยดังกล่าวทาให้ เยาวชนคน
รุ่นใหม่ที่จะก้าวเข้าสู่วัยทางานต่อไปต้องแบกรับภาระการเลี้ยงดูผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นโดยในปี 2578
คนทางาน 100 คน ต้องทางานเลี้ยงดูผู้สูงอายุ ถึง 41 คน หรือคนวัยทางาน 2 คนต้องดูแลผู้สูงอายุ
1 คน นั่นเอง
จากแนวโน้ ม ดัง กล่ าวจึง เลี่ย งไม่ไ ด้ที่เยาวชนคนรุ่ น ใหม่ต้ องทางานมากขึ้ นหรือ
ทางานที่มูลค่าหรือผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อให้สามารถเลี้ยงดูตัวเองและผู้สูงอายุในสังคมได้ โดย
ในปั จจุ บั นจากการสารวจของส านักงานสถิติ แห่ งชาติ พบว่ า ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีก าลั ง
แรงงานรวม 38.48 ล้านคน เป็นผู้มีงานทา 37.88 ล้านคน และในจานวนผู้มีงานทาดังกล่าว เป็น
กลุ่มเยาวชน จานวน 3.67 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.68 ของผู้มีงานทาทั้งหมด ลดลงจากช่วง
เดี ย วกั น ของ ปี ก่ อ น ร้อ ยละ 1.19 โดยท างานในอาชี พ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเกษตรเพื่ อ การค้ า
มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 19.39 รองลงมาคื อ อาชี พ ด้ า นการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า และท างานในภาค
การก่อสร้างและการผลิต ทั้งนี้ จากการสารวจข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่
ตลาดแรงงานโดยกรมการจัดหางาน พบว่า ในแต่ละปีมีเยาวชนจะเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยเฉลี่ย
ประมาณ 4.0 แสนคน พบว่า สถานประกอบการต้องการเยาวชนเข้าไปทางานปีละประมาณ
1.3 แสนคน (ฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกาลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน) เมื่อพิจารณา
ความต้องการแรงงานเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ในพื้นที่ EEC จากผลการศึกษา
วิเคราะห์ฐานข้อมูลแรงงานและประมาณการความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน คาดว่าในอีก
10 ปี (2561 – 2570) จะมีความต้องการแรงงานเยาวชนที่สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ถึงระดับปริญญาตรี โดยเฉลี่ยปีละ 15,000 คน ซึ่งยังไม่รวมถึงแหล่งการจ้างงานที่เป็นพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนในอีก 10 จังหวัด ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะมี
โอกาสได้รับการจ้างงานที่สูงขึ้น
/อย่างไรก็ตาม...
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อย่างไรก็ตามรูปแบบการทางานของเยาวชนในอนาคตจะแตกต่างจากรูปแบบการ
ทางานในปั จ จุ บั น อย่ างมาก เนื่ อ งจากได้ รั บ ผลกระทบจากปั จ จั ย ทั้ ง ทางด้ า นสั ง คม และด้ า น
เทคโนโลยี เช่น สังคมออนไลน์ ที่ทาให้อุปสงค์ (คนที่ต้องการว่าจ้าง) กับอุปทาน (คนที่ต้องการ
ทางาน) มาเจอกันง่ายขึ้น โดยมีแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นตัวกลาง อีกทั้งยังมีแนวคิดเศรษฐกิจแบบ
แบ่งปัน (sharing economy) ที่เริ่มเข้ามามีบทบาท โดยมีแนวคิดพื้นฐานคือ การนาของที่มีอยู่
มาแบ่งให้คนอื่นใช้งาน แนวคิดนี้ทาให้เกิดงานและช่องทางหารายได้ใหม่ ๆ เช่น Grab และ Uber
ที่เราคุ้นเคยกันดี สร้างโอกาสหารายได้กับคนที่มีรถด้วยการนาออกมาให้บริการรับส่ง กลายเป็น
ช่องทางหาเงินใหม่ ๆ โดยไม่ยึดติ ดกับการทางานนั่งโต๊ะแบบเดิม และที่สาคัญคือ ไลฟ์สไตล์ของ
เยาวชนคนรุ่น ใหม่ ที่ต้ อ งการมี อิ ส ระทั้ ง ในการตั ด สิ น ใจเรื่ อ งงานและการบริ ห ารเวลาในชี วิ ต
ด้วยปัจจัยดังกล่าว ทาให้เยาวชนหันมาทางาน ในลักษณะงานครั้งคราวหรืองานที่รับจ้างจบเป็น
ครั้ง ๆ ไปหรือที่เรียกว่า Gig Economy มากขึ้น แต่ก็มีประเด็นที่น่าเป็นห่วงสาหรับการทางาน
รูปแบบใหม่คือ การคุ้มครองแรงงาน และการพัฒนาทักษะของแรงงานกลุ่มดังกล่าว ซึ่งรัฐบาล
จะต้องปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการทางานในรูปแบบดังกล่าว
นอกจากนี้การที่ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่ยุคอุต สาหกรรม 4.0 ซึ่งจะเปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบ
“ทามากได้น้อ ย” เป็น “ทาน้อ ยได้ มาก” เปลี่ย นจากการผลิ ตสิน ค้า “โภคภัณฑ์ ” ไปสู่ สินค้ า
“เชิงนวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่เกษตรสมัยใหม่
ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยี Smart Farming เปลี่ยนจาก SMEs แบบเดิมไปสู่การ
เป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง และเปลี่ยนจากรูปแบบบริการแบบเดิม
ซึ่ง มีมู ลค่ าค่ อนข้างต่ า ไปสู่ การบริก ารที่มี มูล ค่ าสู ง ดั้ง นั้น ความต้อ งการตลาดแรงงานส าหรับ
เยาวชนในอนาคตจึ ง ต้ อ งการเยาวชนที่ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะสู ง สามารถท างานร่ ว มกั บ ระบบ
อัตโนมัติ (automation) และปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence : AI) ที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ที่รัฐบาลมุ่งเน้นจะพัฒนาเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
ให้ประเทศก้าวพ้นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง
ดังนั้นเยาวชนควรเตรียมความพร้อมสาหรับโลกของการทางานโดยเฉพาะการ
เตรียมความพร้อมให้มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย 1) ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม คือ การคิดสร้างสรรค์ ใส่ใจนวัตกรรม มีวิจารณญาณ แก้ปัญหาเป็น สื่อสารดี เต็มใจ
ร่วมมือ ทักษะที่ 2 คือ ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี คือ การอัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร รอบรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้เท่าทันสื่อ ฉลาดในการสื่อสาร และทักษะที่สาคัญทักษะที่ 3 คือ ทักษะ
ชีวิตและอาชีพ ประกอบด้วย มีความยืดหยุ่น รู้จักปรับตัว ริเริ่มสิ่งใหม่ ใส่ใจดูแลตัวเอง รู้จัก
/เข้าสังคม...
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เข้าสังคม เรียนรู้วัฒนธรรม มีความเป็นผู้นา รับผิดชอบหน้าที่ พัฒนาอาชีพ และหมั่นหาความรู้
รอบด้าน ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยให้เยาวชนคนรุ่นใหม่สามารถปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตและทางานในยุค
ที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างมีศักยภาพและมีความสุข ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวง
แรงงาน ได้จัดทาโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” โดยการส่งเสริมการมีงานทา
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน หรือช่วงว่างจากการเรียน โดยมีเป้าหมายในการ
ดาเนินงานปี 2561 จานวน 35,403 คน และในปี 2562 จานวน 50,000 คน โครงการดังกล่าว
เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทางาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเตรี ย มก าลั ง แรงงานของประเทศให้ มี ค วามพร้ อ มในการประกอบอาชี พ ก่ อ นเข้ า สู่
ตลาดแรงงาน
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
พฤศจิกายน 2561

จากข้อมูลการศึกษาของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับโครงสร้างประชากรไทยในอนาคต ตั้งแต่ปี 2548-2578
พบว่า เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี จะมีจานวนลดลงต่อเนื่องจาก 14 ล้านคน (ร้อยละ 23 ของประชากรทั้งหมด) เหลือ 9 ล้านคนเศษ (ร้อยละ 14)
ส่วนประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59) จะมีจานวนประชากรเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2548-2558 จาก 41 ล้าน (ร้อยละ 66.7) เป็น 43 ล้านคน (ร้อยละ 67.0)
หลังจากนั้นจะลดจานวนลงเหลือ 38 ล้านคน (ร้อยละ 60.5) ในปี 2578 แสดงว่าจานวนประชากรวัยแรงงานในอนาคตอีก 30 ปีขา้ งหน้าไม่เปลี่ยนแปลง
เลยก็วา่ ได้ อย่างไรก็ตามการทีจ่ านวนประชากรวัยเด็กจะลดลงอย่างมากจะมีผลทาให้จานวนประชากรในวัยเรียน (อายุ 6-21 ปี) ลดลงอย่างต่อเนื่อง
จาก 16 ล้านคนในปี 2548 เป็น 11 ล้านคนในปี 2578

จำนวนประชำกรปี พ.ศ. 2548 – 2578
จำนวน (ล้ำนคน)

2548

2553

2558

2563

2568

2573

2578

ปี พ.ศ.

ประมำณกำรผู้เข้ำสู่ตลำดแรงงำน
จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ

ระดับปริญญำตรีจำแนกตำมสำขำ

ประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2562 จานวน 480,346 คน
ประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2563 จานวน 524,893 คน

318,853
285,855

ปี 2562

ปี 2563
12.54%

13.22%

13.22%
8.31%
8.31%
7.96%
69.72%
7.96%
70,640

74,326

7.56%
7.97%
71.19%

0.80%

0.74%

75,071 75,071

28,130
28,513
27,766
21,014

ระดับ
ม.ต้น

ระดับ
ม.ปลำย

ระดับ
ปวช.

ระดับ
ปวส.

ระดับ
ปริญญำตรี

วิทยำศำสตร์ (S)

เทคโนโลยี (T)

คณิตศำสตร์ (M)

กลุ่มสังคม / อื่นๆ

กำรปฏิวัติอุตสำหกรรมไทยสู่อุตสำหกรรม 4.0
Thailand 1.0

Thailand 2.0

Thailand 3.0

Thailand 4.0

วิศวกรรมศำสตร์ (E)

ทักษะศตวรรษ 21
ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม
สื่อสารดี เต็มใจร่วมมือ
คิดสร้างสรรค์ ใส่ใจนวัตกรรม

Agriculture

ปี พ.ศ. 1784 - 1869

Light Industry
Low wages

Heavy Industry
Creativity + Innovation
Advanced Machine
Smart Thailand

แก้ปัญหาเป็น มีวิจารณญาณ
ทักษะชีวิตและอำชีพ
ใส่ใจดูแลตัวเอง มีความยืดหยุ่น รูจ้ ักปรับตัว

กำรทำงำนรูปแบบใหม่

ริเริ่มสิ่งใหม่ หมั่นหาความรู้รอบด้าน
รับผิดชอบหน้าที่ พัฒนาอาชีพ

GIG
Economy

รู้จักเข้าสังคม เรียนรู้วัฒนธรรม

ทักษะสำรสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี
อัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร
รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Part Time

Temporary

Freelance

Outsource

รู้เท่าทันสื่อ ฉลาดสื่อสาร
ที่มา : กองบริ หารข้ อมูลตลาดแรงงาน

