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 ดวยเหตุท่ีการพัฒนากำลังคนคือหัวใจหลักในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเม่ือรัฐบาลไดวางนโยบายขับเคล่ือนไทยแลนด 4.0 
เพื่อผลักดัน และพัฒนาประเทศไทยใหเปนประเทศที่มีรายไดสูง ประชาชนมีความเปนอยูสุขสบาย สามารถเขาถึงทรัพยากรไดอยาง 
เทาเทียมกัน  
 ภารกิจในการขับเคลื่อนใหโครงสรางตลาดแรงงานไทยมีการพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอาชีวศึกษาให 
สอดคลองกับตลาดแรงงานจึงถือเปนปจจัยสำคัญที่จะผลักดันประเทศไปสูการพัฒนาในอนาคตอยางยั่งยืน  
 โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย พลังคิด เพื่ออนาคต ซึ่งไดเริ่มดำเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2558 มีวัตถุ 
ประสงคเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยผานการพัฒนากำลังคน เสริมสรางขีดความสามารถดานทักษะสมัยใหม ในสวนของการผลิตชาง 
เทคนิคใหตรงตอความตองการของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve) ซึ่งเปนหัวใจสำคัญของ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

 ปจจุบัน โครงการฯ ไดสรางพื้นที่การมีสวนรวมของภาคเอกชน เพื่อเชื่อมโยงสถาบันอาชีวศึกษา และภาคธุรกิจเขาดวยกัน 
อันนำมาสูการจัดตั้งศูนยการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ หรือ TVET Hub ตามภูมิภาคตางๆ ครอบคลุมหลากหลายสาขา อาทิ 
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส เปนตน

 เพ่ือเปนการสงเสริมแนวทางดังกลาวอยางตอเน่ือง โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย พลังคิด เพ่ืออนาคต 
จึงจัดงานสัมมนาวิชาการทางอาชีวศึกษา “อาชีวะ 4.0 ศักยภาพแหงอนาคต” เมื่อวันเสารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 
15.00 น. ณ ศูนยประชุมวายุภักษ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ

 งานสัมมนาวิชาการฯ คร้ังน้ี เปนเวทีท่ีรวบรวมผูมีประสบการณในแวดวงอาชีวศึกษา เปดโอกาสใหเกิดการแลกเปล่ียนความรู 
จากหลากหลายมุมมอง ทั้งจากภาคอุตสาหกรรม นักวิชาการ และสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อรวมกันแสวงหาคำตอบ วาอาชีวศึกษาของ 
ประเทศไทยควรกาวตอไปในทิศทางใด และควรท่ีจะผนึกกำลังรวมกันในการยกระดับคุณภาพนักเรียนนักศึกษาเพ่ือตอบโจทยความตอง 
การตลาดแรงงานเพื่อกาวไปสูไทยแลนด 4.0 อยางยั่งยืนไดอยางไร

รายงานสรุปผลการสัมมนาวิชาการ “อาชีวะ 4.0 ศักยภาพแหงอนาคต”

บทสรุปผูบริหาร

การบรรยายพิเศษ หัวขอ “อาชีวะ 4.0 ศักยภาพแหงอนาคต” 

โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา 
การกระทรวงยุติธรรม กลาวในชวงบรรยายพิเศษ หัวขอ “อาชีวะ 4.0 

ศักยภาพแหงอนาคต” เนนย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลท่ีจะนำประเทศไทย 
ไปสู “ไทยแลนด 4.0” โดยเทคโนโลยีจะเขามามีบทบาทขับเคลื่อนในทุก 

ดาน และส่ิงท่ีจะทำใหเทคโนโลยีประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพกับ 
การผลิตในทุกสาขาก็คือ “คน”
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 จากเดิมท่ีภาคอุตสาหกรรมอาศัยเพียงคนกับเคร่ืองจักรเปนหลัก ปจจุบันเทคโนโลยีกลายเปนปจจัยสำคัญอันถูกนำมาเช่ือมโยงกัน 
และเปนหัวขบวนในการขับเคล่ือน การอาชีวศึกษาและความรวมมือกับภาคเอกชน กับการผลิตแรงงานท่ีมีทักษะ จึงเปนโจทยท่ีตองได 
รับการดูแลและสงเสริม เพื่อผลักดันใหประเทศไทยกาวไปขางหนา สามารถแขงขันกับนานาชาติ และรองรับกับนักลงทุนยุค 4.0 ได 

 ชางเทคนิคของไทยจึงเปนกลไกสำคัญท่ีจะทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางแทจริง ปจจุบันในยุโรปหรืออเมริกาก็ใหความสำคัญ 
กับชางฝมือกลุมน้ี การพัฒนาสวนน้ีจะเกิดข้ึนไดตองมาจากท้ังความรู ประสบการณและเทคโนโลยี เพราะเปนปจจัยสำคัญในการสรางสรรค 
ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและสนองกับตลาดยุคใหม 

 การพัฒนาไปสูอุตสาหกรรม 4.0 น้ัน นอกจากปจจัยดานแรงงานแลว ยังตองมีเทคโนโลยีและระบบการวางแผน เพ่ือใหสามารถ 
ผลิตไดท้ังปริมาณและคุณภาพ มีการนำนวัตกรรมเขามาผนวกรวม เพ่ือความตองการของผูบริโภค 
 
 ส่ิงเหลาน้ีเกิดข้ึนแลวในอเมริกา ยุโรป วันน้ี ประเทศไทยจำเปนตองกาวไปในทิศทางน้ี ไมไดหมายความวาจะตองไปแขงกับประเทศ 
เหลาน้ัน แตเปนการปรับใหเขากับบริบทของประเทศไทยท่ีนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปขับเคล่ือนในรูปแบบของบริบทไทย ยกตัวอยางเชน 
การนำหุนยนตเขามาใชในอุตสาหกรรม ทำใหเกิดคำวา smart นั่นหมายถึง เรายอมรับเอาเทคโนโลยีเขามาปรับเขากับบริบทของ 
ประเทศไทยใหเปนเน้ือเดียวกัน น่ีคือความหมายของ ไทยแลนด 4.0 

 จุดมุงหมายคือ ตองดึงเอาอุตสาหกรรมเปาหมายที่เปน S-Curve มาเปนกลไกหลักสำหรับการขับเคลื่อน และผลักดันใหเกิด 
การผลิตในรูปแบบ Smart Industry และการที่จะใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม และชางเทคนิคตองมีความพรอมดานความรู และทักษะ 
เพื่อใหไดทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพในระบบการผลิต

 ท่ีผานมา ประเทศไทยมีปริมาณแรง งานสายวิชาชีพท่ีมีทักษะตรงตามความตองการของอุตสาหกรรม เพียง 6 - 8 ลานคน จาก 
แรงงานที่มีทั้งหมดกวา 30 ลานคนทั่วประเทศ หรือคิดเปนประมาณ 15% เทานั้น รัฐบาลจึงมีเปาหมายระยะยาวเพื่อเพิ่มกำลังคนที่มี 
ทักษะดังกลาวใหข้ึนไปถึงระดับ 40 - 45% จึงควรรวมมือกันเรงผลักดันการสรางแรงงานวิชาชีพเขาระบบเพ่ิม ใหไดถึง 12-15 ลานคน 
ณ ขณะนี้ ประเทศไทยมีเครือขายที่จะชวยผลักดันใหเกิดแรงงานคุณภาพเขาสูระบบที่ 1,050,000 คน ตอจากนั้น ตองคิดตอยอด 
วาจะทำอยางไร จึงจะสราง “คนอาชีวะ” ที่เปนแรงงานทักษะสูงใหไดตามเปาหมายคือ 30% ใน 5 ป และ 50% ใน 10 ปขางหนา 

 “ นี่คือภารกิจเพื่อตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และภายใตไทยแลนด 4.0 ” 

 ปจจุบัน หนวยงานรัฐไดเรงทำโครงการนำรอง สรางงานในแตละจังหวัดซึ่งกำหนดเปนคลัสเตอร ที่มีความโดดเดนและ 
ความแตกตางในแตละพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามชายแดน จัดใหมีการเรียนการสอนอาชีวะในแตละพื้นที่เพื่อเติม 
คนเขาไปเรงพัฒนาแรงงานวิชาชีพในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่เปนพื้นที่ขนาดใหญที่มีความครบถวน ทั้ง
ดานโครงสรางพื้นฐาน พลังงาน และการขนสง ซึ่งจะเปนศูนยกลางดานอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อกาวไปสูระดับโลกในอนาคต

 ขอขอบคุณการเขามาชวยสงเสริมและสนับสนุนการสรางเสริมแรงงานชางเทคนิคของโครงการ Chevron Enjoy Science: 
สนุกวิทย พลังคิด เพื่ออนาคต เปนการยกระดับการพัฒนาสูไทยแลนด 4.0 และอุตสาหกรรม S-Curve 

 อยากเนนย้ำใหสถานศึกษา สรางความรวมมือกับผูประกอบการ รวมทั้งหนวยงานรัฐในพื้นที่ภายใตกลไกประชารัฐ เพื่อขับ 
เคลื่อนใหเกิด “อาชีวะพันธุใหม” ที่มีความรูความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยี สนองความตองการของผูประกอบการ ควรมี 
การกำหนดเปาหมายรวมกันเพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสูวิสัยทัศน “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ใหสำเร็จตอไป
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 โดยมี คุณวีณารัตน เลาหภคกุล เปนผูดำเนินรายการ และตั้งประเด็น 5 เรื่องสำคัญในการพูดคุยดังนี้
 ประเด็นที่ 1. กลุมอุตสาหกรรมในปจจุบันและในอนาคต มีแนวโนมจะกาวตอไปอยางไร ในภาวะที่เทคโนโลยีการผลิต 
มีการเปล่ียนแปลงอยางกาวกระโดด (technology disruption) และจะตองเตรียมความพรอมใหแกภาคการศึกษาในการผลิต 
บุคลากรเพื่อตอบโจทยแนวโนมดังกลาวอยางไร

 อีกหน่ึงเวทีเสวนาท่ีเกิดข้ึนในงาน “อาชีวะ 4.0 ศักยภาพแหงอนาคต” เปนการระดมความคิดเห็นจากผูแทน 4 กลุมอุตสาหกรรม 
S-Curve น่ันคือ อุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนต อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส 
ภายใตหัวขอ “ชางเทคนิคยุคใหม รูเทาทันเทรนดอุตสาหกรรม 4.0”  

 ผูเขารวมเสวนา ประกอบดวย
 1.  คุณประวิทย ประกฤตศรี (อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร)
     ประธานเจาหนาที่กลุมธุรกิจพลังงาน กลุมมิตรผล

 2.  คุณอาทิตย กริชพิพรรธ (อุตสาหกรรมพลังงาน)
     ผูจัดการใหญฝายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

 3.  คุณชนาพรรณ จึงรุงเรืองกิจ (อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต)
     รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยซัมมิท โอโต พารท อินดัสตรี จำกัด

 4.  คุณนรเชษฐ แซตั้ง (อุตสาหกรรมไมโครอิเล็คทรอนิคส)
     ผูจัดการโรงงานเทพารักษ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

การเสวนา หัวขอ “ชางเทคนิคยุคใหม รูเทาทันเทรนดอุตสาหกรรม 4.0”

คุณชนาพรรณ กลาววา สำหรับอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนตน้ัน 

เปนอุตสาหกรรมที่รัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยใหการสนับสนุน และมีการเติบโต 

มาโดยตลอด โดยใน 10 ป มีการเติบโตถึง 100% อยางไรก็ตาม ส่ิงที่เปลี่ยนแปลง 

แบบเห็นไดชัด คือ ในอุตสาหกรรมมีการนำระบบการผลิตอัตโนมัติ (automation) 

มาใช นั่นยอมหมายถึงวา บุคลากรในอุตสาหกรรมก็ตองเปลี่ยนแปลงใหมีทักษะ 

เทาทันเทคโนโลยีเชนกัน

 คุณประวิทย มองวาประเทศไทยมีพื้นที่เกษตร และมีอากาศที่เหมาะสมในการทำการเกษตร เปน 1 ใน 15 ประเทศหลักที่ 
ผลิตอาหารเลี้ยงโลก ถือเปนขอไดเปรียบ ตอบรับกับแนวโนมที่ประชากรโลกที่เพิ่ม 3 พันลานคนในอีก 10 ปขางหนา และมีความตอง 
การอาหารมากขึ้น รวมถึง “อาหารแหงอนาคต” ที่มุงไปสูการแปรรูปอาหาร ใหเปน functional food และ biochemical เปน 
ผลิตภัณฑอาหารสุขภาพ และสารที่ใชในยารักษาโรค เปนตน ดังนั้น ตองคิดหาวิธีที่สามารถชวยใหเกษตรกร ชาวไร พัฒนาและกาว 
ตามทันเทคโนโลยี เพื่อชวยเพิ่มผลผลิตและผลิตภาพ รวมถึงสามารถบรรลุเปาหมาย smart farmer ใหได
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 คุณนรเชษฐ กลาววา การจะเปน 4.0 เชน smart farmer smart car หรือ smart city ไดนั้น จำเปนตองมีนวัตกรรม 
มีเทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพสูง และตองมีกำลังคนเพื่อรองรับเทคโนโลยี มีการใช big data และ data analytics โดยแนวโนม 
อุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิคสน้ัน เช่ือวาภายในป 2020 ความตองการไมโครอิเล็กทรอนิคส และ data storage จะเพิ่มมากขึ้นถึง 10 
เทา เพื่อสนองความตองการ คำวา “smart” ในดานตางๆ

 คุณอาทิตย เชื่อวา ในอนาคตมีแนวโนมที่แหลงพลังงานปโตรเลียมจะพัฒนายากขึ้น แตราคากาซและน้ำมันจะปรับขึ้นไดไม 
มากนัก เนื่องจากตองแขงขันกับพลังงานทดแทนที่ราคาลดลงอยางตอเนื่อง อุตสาหกรรมน้ำมันและปโตรเคมีนั้นจะยังอยูได แตตองมี 
การนำเทคโนโลยีเขามาชวยบริหารจัดการตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ ดังน้ัน ชางเทคนิคและวิศวกรท่ีจะเขามาทำงานจะชวยลดตนทุน 
โดยการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำระบบดิจิทัลเขามาประยุกตใช

 ประเด็นท่ี 2. ทักษะแรงงานแบบใดท่ีจะเปนกุญแจสำคัญเพ่ือตอบโจทยตามแนวโนมท่ีไดกลาวมาขางตน และตอบโจทย 
อุตสาหกรรม 4.0 

 คุณอาทิตย กลาววา เนื่องจากอุตสาหกรรมพลังงานเกี่ยวของกับวัตถุไวไฟและอันตราย แรงงานจึงตองมีจิตสำนึกดาน
ความปลอดภัยท้ังตอตัวเองและเพ่ือนรวมงาน มีความสามารถจัดการเคร่ืองมือและเทคโนโลยีพ้ืนฐานท่ีมีราคาสูงมาก มีทักษะหลากหลาย 
และมี “growth mindset” โดยเชื่อวาตนสามารถพัฒนาไดและพรอมเปดรับเพื่อเรียนรูสิ่งใหม นอกจากนี้ยังตองมีความสามารถ 
ทางภาษา เพราะตองติดตอกับตางประเทศและใชเครื่องมือที่มีคำสั่งเปนภาษาอังกฤษ 

 คุณนรเชษฐ สนับสนุนคุณอาทิตยในเรื่อง growth mindset รวมถึงเรื่องความจำเปนที่แรงงานตองมีทักษะทางภาษา 
เน่ืองจากทุกวันน้ีมีขอมูลจำนวนมาก ทำใหการจัดการขอมูลดวยความรูดาน Data Science และ Data Analytics เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสามารถใชสถิติพื้นฐานได

“อุตสาหกรรมอาหารจะเปนอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่แขงขันได ประชากรที่เติบโตมากขึ้น ความตองการอาหารมากขึ้น 
โดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น คนที่มีอายุมากขึ้นจำเปนตองการอาหารที่มีคุณภาพมากขึ้น และเราผลิตไดดวย 
พวกทานทุกคน                                                                                                                                                    นายประวิทย ประกฤตศรี ประธานเจาหนาที่กลุมธุรกิจพลังงาน กลุมมิตรผล

คุณนรเชษฐ กลาววา การจะเปน 4.0 เชน smart farmer smart car 
หรือ smart city ไดนั้น จำเปนตองมีนวัตกรรม มีเทคโนโลยีการผลิต 

ที่มีคุณภาพสูง และตองมีกำลังคนเพื่อรองรับเทคโนโลยี มีการใช big 
data และ data analytics 

“จบชางยนตมา แตถาตองใหเรียนรูเร่ืองอิเล็กทรอนิกสก็ทำได ถาจะใหเรียนรูเร่ือง Programming ก็ทำได ถามี “Growth 
Mindset” คือ มีความเชื่อวาตัวเองสามารถพัฒนาได นั่นคือสิ่งที่อยากจะเห็นจากชางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”                                    
                                          
                                       นายอาทิตย กริชพิพรรธ ผูจัดการใหญฝายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
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“สุดทายสิ่งที่ตองทำก็คือเราจะตองทำเรื่องทวิภาคีใหเขมขนขึ้น จะทำอยางไรใหบุคลากร โดยเฉพาะครูอาจารยไดเขา 
มารวมทำงานในอุตสาหกรรม แลวเอาโจทย ปญหาเหลานี้ ไปเรียน ไปสอน และทำงานรวมกัน”                                     
                                                                       
                                                                       นายประวิทย ประกฤตศรี ประธานเจาหนาที่กลุมธุรกิจพลังงาน กลุมมิตรผล

 คุณชนาพรรณ ใหความเห็นวา ขณะนี้ อุตสาหกรรมยานยนตเปนชวงเปลี่ยนผานมีการเกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีจาก 
เครื่องยนตมอเตอรไปเปนเครื่องยนตไฟฟา จึงตองการผูที่มีความรูเฉพาะทางตางไปจากเดิม เชน วิศวกรเคมี ชางไฟฟา นักเทคโนโลยี 
วัสดุศาสตรสำหรับดูแลและพัฒนารถยนตแบบใหม ดานความรูพ้ืนฐาน การเปนชางเทคนิคน้ัน นอกจากความรูทางวิชาชีพแลว ควรตระหนัก 
และมีความรูดานความปลอดภัยในการทำงาน และเรื่อง 5 ส. ดวย 

 คุณประวิทย กลาววาการทำงานที่กลุมมิตรผลตองใชเครื่องจักร เชน รถตัดออยที่มีราคาสูง ตองการชางเทคนิคที่เชี่ยวชาญ 
เฉพาะทางสามารถดูแลเครื่องจักรเหลานี้ได และยังตองการคนที่มีความรูดานพืชศาสตร เพื่อใหดูแลพืชขณะทำงานในไร ดังนั้น 
ทักษะ ทั้งภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุน จึงมีความสำคัญ เชนเดียวกับทักษะดานดิจิทัล ถือเปน Skill Set โดยรวมที่สำคัญมาก

 ประเด็นท่ี 3. ทิศทางความรวมมือของภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษา และการเตรียมความพรอมดานแรงงานใน 
องคกรเพ่ือเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 จะตองทำอยางไร
 
 คุณประวิทย กลาววา กลุมมิตรผลมีการทำทวิภาคีรวมกับภาคการศึกษา โดยรวมมือกับสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) สราง 
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพแบบเยอรมนี ในสาขาตางๆ เชน พืชศาสตร แมคคานิคส เครื่องกลไฟฟา 
เทคนิคการผลิต และแมคคาทรอนิกส ไดชางเทคนิคจบประมาณ 100 คน ตอป ซึ่งถาสอบคุณวุฒิวิชาชีพ จะมีความสามารถทางดาน 
ดิจิทัล และความสามารถดานภาษาได ก็จะไดรับเงินเพิ่มขึ้นดวย เชื่อวาจะตองมีการทำทวิภาคีใหมากขึ้น ในสวนของอุตสาหกรรม 
ออยและน้ำตาลเองก็มีการทำบันทึกความเขาใจ (MOU) รวมกับสถาบันอาชีวะ เพื่อผลิตคนสูอุตสาหกรรม 2,000 คน 

 คุณนรเชษฐ กลาววา ปจจุบันซีเกทมีการทำสหกิจศึกษารวมกับสถาบันการศึกษาหลายแหง แตจะตองมาดูวาจะชวย 
สนับสนุนใหอาชีวศึกษามีความแข็งแกรงขึ้นไดอยางไร โดยอาจรวมมือกับเชฟรอนหรือพันธมิตรอื่น ดูแนวทางวาจะสามารถบริจาค 
เครื่องมือที่ไมใชแลวใหไดหรือไม เพื่อชวยเสริมสรางประสบการณ ไดลงมือทดลองใชเทคโนโลยีใหม ๆ พรอมตอบสนองความตองการ 
ของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต โดยปจจุบันพนักงานของซีเกทจบการศึกษาอาชีวะกวา 45% 

 คุณชนาพรรณ เลาถึงประสบการณการเรียนในประเทศญี่ปุน ซึ่งสอนใหใสใจในพื้นฐานการทำงาน และสิ่งเล็กๆ นอยๆ ที่ม ี
ความสำคัญมากในการทำงาน 

 สำหรับไทยซัมมิทสนับสนุนการพัฒนาในองคกร เชน จัดตั้งศูนยเฉพาะทางเพื่ออบรมพนักงานในเครือ โครงการ “โรงเรียนใน 
โรงงาน” และใหทุนการศึกษาแกพนักงาน นอกจากนี้ ยังรวมมือกับโรงเรียนอาชีวะในพื้นที่ รับอาจารยอาชีวะมาฝกงาน จัดตั้งมูลนิธิ 
ไทยซัมมิทพัฒนามอบทุนใหเปลาแกนักเรียนอาชีวะทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ที่เรียนดี เปนตน 

 คุณอาทิตย กลาววา กระบวนการจางงานของเชฟรอน มีการคัดเลือกตามคุณสมบัติและทักษะที่จำเปน ซึ่งเมื่อรับเขามา 
ทำงานแลวก็จะตองเขารับการอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมอีก 6 - 8 เดือน ท้ังในดานเทคนิคและจิตสำนึกโดยเฉพาะในดานความปลอดภัย 
และวินัยที่มีความจำเปนมากในอุตสาหกรรมนี้ รวมทั้งความแข็งแรงของรางกาย เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่ตองทำงานกลางทะเล 
เปนเวลานาน ตลอดจนมีการอบรมในงาน (on the job training) หรือระบบ “พี่สอนนอง” 
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 ประเด็นท่ี 4. ปจจุบัน ภาคการศึกษาไทย สามารถผลิตแรงงานออกมาเพ่ือตอบโจทยความตองการของภาคอุตสาหกรรม 
ไดมากนอยเพียงใด และควรปรับตัวไปในทิศทางใด

 คุณชนาพรรณ ยอมรับวา ปจจุบันแรงงานมีทักษะ แตยังไมครบถวน โดยเนื้อหาการเรียนการสอนยังไมทันสมัย การแกไข 
อาจจะตองเก่ียวของกับการเปล่ียนแปลงหลักสูตร และการลงทุนในเคร่ืองมือ อยางไรก็ตามส่ิงท่ีเร่ิมไดเลยก็คือ เปล่ียน Mindset ของครู 
ที่จะปลูกฝงความพรอมที่จะทำงานในสถานประกอบการ เชน ความรูดานธุรกิจในองครวม การใชเครื่องมือที่ถูกตอง ฯลฯ เปนตน

 

 คุณนรเชษฐ เชื่อวา ความรูเปนสิ่งที่อบรมไดหลังจากรับพนักงานเขามาแลว เพราะอุตสาหกรรมเปลี่ยนเร็วมากและตองมี 
การอบรมตลอด แตทัศนคติและวินัยเปนสิ่งที่ตองปลูกฝงมาแตเด็ก จึงอยากฝากใหโรงเรียนสอนเรื่อง “5 ส. วินัย และความรู 
ความเขาใจพื้นฐาน” รวมทั้งทัศนคติที่พรอมเรียนรูสิ่งใหม ๆ ตลอดเวลา 

คุณประวิทย มีความเห็นไปในทางเดียวกันและเสริมวา สังคมเปล่ียนไป 
เด็กรุนใหมไมต้ังใจเรียน ครูตองมีเทคนิคการสอนเพ่ือใหเด็กต้ังใจ อยากให 

ครูคิดวาทำอยางไรเด็กจึงจะเลิกคิดถึงแตตัวเอง โดยอาจตองแสดงให 
เห็นวา “เรียนไปเพื่ออะไร” เพื่อสรางชาติ สรางสังคม ซึ่งเปนสิ่งที่ยิ่งใหญ 

กวาตัวเอง 

คุณอาทิตย กลาววา สิ่งที่สถาบันการศึกษาจะทำได คือ ตองเรียนรู 
วาลูกคา (บริษัท) ตองการอะไร โดยไปดูโรงงาน หรือ เชิญชาง 

อุตสาหกรรมมาเลาใหฟง เปนตน ซ่ึงโครงการ Chevron Enjoy Scienc ได 
สนับสนุนการจัดต้ังศูนยการศึกษาเพ่ือพัฒนา ทักษะอาชีพ หรือ TVET Hub 

เพื่อชวยใหครูกับภาคอุตสาหกรรมไดมีโอกาสทำงานดวยกันมากขึ้น

 ประเด็นท่ี 5. ในยุคท่ีมีหุนยนต มีปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence – AI) เขามาทำงานแทนมากข้ึน ชางเทคนิค 
จะตกงานหรือไม

 คุณประวิทย มองวา ในยุค Technology Innovation คนที่ตามทันการเปลี่ยนแปลงและเขาใจจะอยูได และเชื่อวายังมี 
โอกาสในการทำงานอีกมากมาย เชน การออกมาทำธุรกิจ SME ซึ่งเราควรหันมาชวยใหเขาเปน smart SMEs และถาดูจากที่ผานมา 
เวลาอุตสาหกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดอุตสาหกรรมใหมๆ มาแทน ไมมีการตกงาน ชีวิตก็ยังตองเดินตอไป ที่วางใหคนทำงานยัง 
มีอยูอีกเยอะ ดังนั้นในธุรกิจของภาคเกษตร ขอยืนยันวาไมมีคนตกงาน มีแตคนที่ไมอยากทำเทานั้นที่อาจจะถูกปรับเปลี่ยน

 คุณชนาพรรณ กลาววา คงไมมีการตกงานมีเฉพาะแรงงานระดับลางที่จะถูกแทนที่ดวยหุนยนต แตชางเทคนิคของเราตองมี 
การปรับตัวและทาทายตนเอง วาจะปรับใหเทาทันกับกระบวนการผลิต หรือ เทคโนโลยีไดอยางไร เพื่อสามารถเขามาคุมเครื่องจักร 
และเปนตัวเชื่อมระหวางคนกับเครื่องจักร จึงจะอยูรอดได เพราะกระบวนการผลิตมันเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรในการ 
ผลิตยอมมีการเปลี่ยนแปลง ชางเทคนิคจึงตองมีทักษะในการคุมเครื่องจักรสมัยใหมใหได
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 คุณอาทิตย แสดงความกังวลตอประเด็นนี้วา ถาเทคโนโลยีเปลี่ยนหลายอุตสาหกรรมอาจจะยายฐานผลิตไปยังประเทศอื่น 
โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งเดิมแขงขันไดเพราะเรื่องคาแรง ดังนั้น เมื่อมีเทคโนโลยีหุนยนตอุตสาหกรรมเขามา ทำใหบางอุตสาหกรรม 
อาจจะไมตองการพ่ึงพาฐานผลิตในประเทศไทยตอไป เพราะหุนยนตจะสามารถลดตนทุนท้ังคาแรง และลดตนทุนคาขนสงสินคาสูตลาด 
น่ันหมายถึง ถาประเทศไทยปรับตัวไมทัน การจางงานในประเทศก็จะอาจจะลดลง คนอาจจะวางงานมากขึ้นเปนจำนวนมากได  

 คุณนรเชษฐ เชื่อวา ในยุค 4.0 คาแรงไมใชปจจัยหลัก ปจจุบันแมเครื่องจักรเทคโนโลยีนำเขามามาก แตแรงงานก็ยังขาด 
แคลนอยู หากเขายุค 4.0 นั้น ตนเชื่อวาถาเราปรับใหทันยุคใหมก็จะอยูได ในแงของประเทศไทย วันนี้เราขาดแคลนแรงงานชางเทคนิค 
เทาน้ัน แตกลุมผูผลิตก็ยังคงอยูในประเทศไทย เพราะไดวางแผนลงทุนและวางระบบในทุกดานไวลวงหนาเปนระยะเวลานานแลว แตถา 
เราไมสามารถพัฒนาคุณภาพของคน หรือแรงงานใหตรงความตองการได นั่นอาจเปนความเสี่ยงในอนาคต

 นอกจากการบรรยายพิเศษโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
และเวทีเสวนา “ชางเทคนิคยุคใหม รูเทาทันเทรนดอุตสาหกรรม 4.0” แลว ยังมีการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการอีก 4 ประเด็น 
ซึ่งลวนแลวแตเปนหัวขอที่นาสนใจและมีผูเขารวมกิจกรรมอยางคึกคัก

 เปนกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หองเรียน 4.0 มุงเนนใหผูเขาอบรมไดเรียนรู Active Learning ซึ่งเปนวิธีการเรียน 
การสอนที่ใหนักเรียนมีสวนรวมและรวมมือกันทำงานในชั้นเรียน โดยมีวิทยากร ประกอบดวย

 1.  ผศ. อดิศักดิ์ จิตภูษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 2.  ดร. สิริอร สกุลเดช วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
 3.  อาจารยศิลารัตน ยงศิริชัยสกุล วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
 4.  อาจารยออมใจ ขวัญนิมิตร วิทยาลัยเทคนิคตรัง

 ท้ังน้ีวิทยากรไดรวมกันแนะนำผูเขาอบรมใหเขาใจถึงประเภทของนักเรียน โดยในยุคน้ีนักเรียนเปนคนในรุน Generation Z และ 
Generation C คือกลุมคนยุคใหมท่ีไมไดแบงตามอายุ ท่ีเติบโตมากับเทคโนโลยี เรียนรูไดเร็ว มีพฤติกรรมเสพติดเทคโนโลยีการส่ือสารและ 
ไมมีความอดทนในการน่ังฟงนานๆ 

 มีขอแนะนำคือการจัดการเรียนรูใน 2 แบบ ทั้งแบบเชิงรับ (Passive Learning) และแบบเชิงรุก (Active Learning) เนนให 
ความสำคัญกับการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก

 ผูเขาอบรมยังไดมีโอกาสทดลองเปนนักเรียนในหองเรียนแบบเชิงรุก และลองทำกิจกรรมในหัวขอ “พลังงานและงาน: ทำไม 
ตองมีถุงลมนิรภัย” เริ่มตนจากการดูภาพในเอกสารแจก และสนทนากันเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 หลังจากน้ัน เขาสูชวงการทดลองเพ่ือคนหาวาทำไมตองมีถุงลมนิรภัย โดยไมอธิบายวิธีการทดลองแตใหอานในหนังสือ และให 
รับอุปกรณไปออกแบบวิธีการบันทึกผลการทดลองเพื่อกระตุนทักษะการคิดสรางสรรค กอนจะมีการนำเสนอผลการทดลอง

 ดร. สิริอร เปนตัวแทนสรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้วา กิจกรรมที่ผานไปคือตัวอยางของหองเรียน Active Physics 
ซึ่งเปนการเรียนการสอนแบบเชิงรุกพรอมทั้งอธิบายเทคนิคการสอนตางๆ โดยเฉพาะ 7E (วัฎจักรการเรียนรู 7 ขั้นตอน) กอนจะย้ำวา 
การสอนแบบหลักสูตรแอคทีฟฟสิกสนี้เนนในเรื่อง 7E และ ABC หรือ Activity Before Concept หรือการใหนักเรียนลงมือทำการ 
ทดลองกอนที่จะมาอธิบายเรื่องทฤษฏีหรือแนวคิดนั่นเอง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “หองเรียนยุคใหม สไตลแอคทีฟ
                                 (ACTIVE CLASSROOM)”
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 เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เนนการสรางความตระหนักรูในระบบแมคคาทรอนิกส มีเปาหมายเพื่อใหผูเขาอบรมสามารถ 
นำความรูท่ีไดไปพัฒนาส่ือการสอนใหนักศึกษาไดรับความรูท่ีตรงกับส่ิงท่ีอุตสาหกรรมตองการ โดยมีวิทยากร คือ อ.วรินทร รอดโพธ์ิทอง 
ผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพของอุตสาหกรรมดวยระบบอัตโนมัติ (Automation) จากสถาบันไทย-เยอรมัน 
และทีมวิทยากรจากสถาบันไทยยานยนต รวม 8 คน มีการแบงผูเขาอบรมกลุมยอย 15 กลุม กลุมละ 10 คน

 วิทยากรเร่ิมการอบรมดวยการอธิบายความหมายของแมคคาทรอนิกสวา เปนศาสตรท่ีบูรณาการหลายศาสตรสาขาวิชา อาทิ 
วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนากระบวน 
การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และงานบริการอื่น ๆ ใหเปนแบบอัตโนมัติ มีความแมนยำในการทำงาน และประสิทธิภาพสูงสุด 

 นอกจากน้ีไดยกตัวอยางแมคคาทรอนิกส ท่ีมีใชอยูโดยท่ัวไป จากน้ัน จึงเปดโอกาสใหผูเขาอบรมไดทำกิจกรรมรวมแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต รวมทั้ง รวมยกตัวอยางการประยุกตใชแมคคาทรอนิกส

 วิทยากรไดอธิบายเก่ียวกับองคประกอบหลัก และการทำงานรวมกันในระบบแมคคาทรอนิกส ซ่ึงประกอบดวย ระบบปฏิบัติการ 
(Action) อุปกรณตรวจจับ (Sensor) และระบบควบคุมดิจิตอล (Control) 

 ในชวงสุดทาย ผูเขารวมอบรมแตละกลุมไดทำกิจกรรมลองแยกสวนประกอบของระบบแมคคาทรอนิกสในแตละอุปกรณ 
โดยไดคำแนะนำจากวิทยากร กอนที่จะสรุปสิ่งที่ครูสามารถนำไปประยุกตในการสอน โดยกลาววา สามารถนำไปใชไดในทุกวิชาชาง 
เทคนิค และใชเวลาเพียง 3 ชั่วโมงในการสอนก็จะเห็นผลที่ชัดเจน

   การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “แมคคาทรอนิกส 101”
             (MECHATRONICS AWARENESS)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การเชื่อมโยงภาคการศึกษา
        กับอุตสาหกรรม” (SCHOOL-INDUSTRY LINKAGE)

 การอบรมเชิงปฏิบัติการน้ี เปนกิจกรรมการแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากกรณีศึกษาเก่ียวกับการเช่ือมโยงกันระหวางสถานศึกษา 
และสถานประกอบการ โดยมีวิทยากรหลัก คือ รศ.ร.อ.ดร.กนตธร ชำนิประศาสน คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี

 วิทยากรช้ีใหผูเขาอบรมเห็นถึงความสำคัญของอาชีวศึกษาตอการพัฒนาอนาคตของประเทศไทย และเปนสวนหน่ึงท่ีขับเคล่ือน 
ประเทศไทยสูไทยแลนด 4.0 

 อยางไรก็ตาม เน่ืองจากระบบการศึกษาเดิมน้ันเกิดจากความตองการของนายทุนในชวงปฏิวัติอุตสาหกรรม สงผลใหผลิตเด็ก 
ออกมาในรูปแบบที่เหมือนกลายเปนการผลิตหุนยนต แทนที่จะผลิตเยาวชนที่พรอมดวยความคิดสรางสรรค 
 
 ท้ังน้ี วิทยากรยังช้ีใหเห็นถึงทักษะสำคัญท่ีเด็กในศตวรรษท่ี 21 ตองมี ไดแก Critical Thinking, Collaboration, Communication 
และ Creativity โดยมีขอแนะนำครูวา แหลงความรูทางดานเทคโนโลยีจริง ๆ นั้นอยูในภาคอุตสาหกรรม และไมจำเปนตองคิดวาจะ 
รับมือกับอนาคตที่เทคโนโลยีเปลี่ยนอยางรวดเร็วไดอยางไร โดยขอเพียงแคมีความรูทันปจจุบันก็พอแลว
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 วิทยากรไดยกประสบการณการเช่ือมโยงกับภาคอุตสาหกรรมท่ีดำเนินการภายใตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยไดรวมมือกับ 
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นำเครื่องจักรอัตโนมัติที่เลิกใชงานมาถอด และปรับเพื่อใหเด็กนักเรียนสามารถเรียนรู 
ผานเครื่องจักรดังกลาว ซึ่งทำใหนักศึกษามีความเขาใจมากขึ้น 

 ขณะที่ อีกดานหนึ่งกลับพบวา เมื่อซีเกทสงพนักงานไปอบรมเพื่อกลับมาถายทอดความรูใหเพื่อนรวมงาน ชางเทคนิคที่ผาน 
การอบรมมาไมสามารถถายทอดออกมาได มหาวิทยาลัยฯ จึงเช่ือมกับโรงงานเองโดยมอบหมายใหคณะอาจารยไปอบรมแทน กอนท่ีจะ 
กลับมาเพ่ือกระจายความรูในโรงงาน ทำใหอาจารยไดเครือขายจากภาคธุรกิจ และไดความรูใหมเพ่ือนำไปถายทอดใหกับนักศึกษาตอไป

 นอกจากนี้ ยังมีการสงนักศึกษาไปฝกงานในสถานประกอบการ เมื่อครูไปตรวจเยี่ยมนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ 
บุคคลที่อยูในสายงานจริง และไดรูวาเทคโนโลยีปจจุบันเปนอยางไรบาง

 การอบรมเชิงปฏิบัติการน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณและแนวคิดการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) 
กับระบบการผลิตแบบโตโยตา (Toyota Production System: TPS) โดยมีวิทยากร คือ คุณมนตไท ไทยเลิศ รองผูอำนวยการ 
แผนกพัฒนาการบริหารการผลิต Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co., Ltd. (TMAP-EM)

 วิทยากรอธิบายวา ระบบลีนแบบโตโยตานั้น เกิดขึ้นจากการประยุกตการแกปญหาที่เกิดจากหนางานจริง จึงเปนหลักการที่ 
ผูที่จะนำไปใชงานตอนั้นไมจำเปนตองเรียนจบสูงแตขอใหมีความกระตือรือรนก็สามารถนำหลักการนี้ไปใชได 

 หลักการสำคัญของระบบการผลิตแบบโตโยตา (Toyota Production System: TPS) เปนระบบที่ชวยใหการผลิตราบรื่น 
และตั้งอยูบนพื้นฐานของการกำจัดของเสีย (Waste) ในกระบวนการผลิตคือ หลักการผลิตแบบทันเวลา หรือ Just in Time (JIT) 
และการผลิตอัตโนมัติแบบ JIDOKA ซึ่งเปนหลักการที่สำคัญในระบบการผลิตแบบโตโยตาที่มีประสิทธิภาพในการลดตนทุน ซึ่งเปน 
ปจจัยสำคัญในการพัฒนาองคกรตลอดจนการสรางผลกำไรใหแกบริษัท 

 วิทยากรอธิบายความหมายของ JIT และ JIDOKA และเนนวา การสรางระบบ TPS ท่ีมีประสิทธิภาพไดน้ัน จำเปนตองสราง 
ความเขาใจผานการทำงานจริงโดยการอบรมและสรางผูนำในเชิงปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

 สำหรับการพัฒนาบุคลากร ตองมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความเขาใจในระบบท้ัง 4 ดาน คือ 1) Worksite Control การสราง 
มาตรฐานและดำเนินงานตามมาตรฐาน 2) Continuous Flow การสรางการไหลลื่นของงานในระบบ 3) Standardized การผลิตที่มี 
มาตรฐาน มีคุณภาพ และความปลอดภัย 4) Pull System การเติมผลผลิตตามขั้นตอน 

 สิ่งสำคัญคือทุกคนตองมีความเขาใจในระบบ TPS อยางแทจริง ตองสามารถรับแรงกดดันไดดี เพื่อมุงสูความเปนทีม Team 
work ที่จะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอการทำงานในระบบ
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