บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานวิชาการ เรื่อง แนวคิดทั่วไปในการบูรณาการภาครัฐเพื่อการพัฒนาคนไทยอย$างยั่งยืน มีกรอบ
แนวคิด คือ นําสภาพป'ญหาในการดําเนิ นงานพั ฒนาคนไทยในระยะเวลา 20 ป-ที่ผ$านมา มาวิ เคราะห.โดยใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติฉบับที่ 8-11 พ.ศ. 2540-2559 และ ดัชนีการพัฒนามนุษย. (Human
Development index) เปMนแนวทางในการศึกษาร$วมกับการอภิปรายกลุ$มตามกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร
นบส. 2 ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน พรอมทั้งใชความรูที่ไดเรียนรูจากการศึกษาดูงานทั้งใน
และต$างประเทศ การเรียนรูจากกระบวนการกลุ$มของ นบส.2 รุ$นที่ 7 เพื่อนํามากําหนดวิสัยทัศน. ความคาดหวัง
และเปRาหมายการพัฒนาคนไทย พรอมทั้งเสนอแนวคิดทั่วไปในการบูรณาการภาครัฐเพื่อการพัฒนาคนไทยอย$างยั่งยืน
จากการศึกษาพบว$าในนับตั้งแต$ประเทศไทยเริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติฉบับแรกเมื่อ
ป- พ.ศ. 2504 ผลของการพัฒนาในระยะ 54 ป-ที่ผ$านมาสรุปไดว$า ประสบผลสําเร็จเปMนที่น$าพอใจในหลายๆ เรื่อง
แต$ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีป'ญหาอีกหลายประการที่ยังไม$ไดรับการแกไข เช$น ป'ญหาดานสังคมและความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรืออยู$ในสภาพที่เรียกว$า “เศรษฐกิจดี สังคมมีป'ญหา การพัฒนา
ไม$ยั่งยืน” ป'ญหาดังกล$าวหากปล$อยไว จะส$งผลกระทบต$อการพัฒนาประเทศไดในระยะยาวและผลสุดทายจะ
กระทบต$อคุณภาพชีวิตของคนไทยในภาพรวม
นอกจากนั้นโครงสรางของสังคมไทยมีป'ญหาเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ไม$ว$าจะเปMนผูบริหารประเทศ
นักการเมือง ขาราชการ นักวิชาการ พระ นักบวช นักธุรกิจและ สื่อมวลชน จึงทําใหการอบรมบ$มสอนคุณธรรม
จริยธรรมแก$เด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้น ภายในครอบครัวและในชั้นเรียนหมดความหมายเพราะเมื่อผูใหญ$และผูนํา
ไม$สามารถเปMนตัวแบบที่ดีก็ทําให กระบวนการปลูกฝ'งและกล$อมเกลาทางสังคมวัฒนธรรมเกิดการบิดเบี้ยว ทําให
เกิดป'ญหาในการพัฒนาคนไทยในทุกช$วงวัย
ในกลุ$มวัยเด็กและเยาวชน พบว$ามีป'ญหาดานคุณภาพการศึกษาที่ตกต่ําลง โดยดัชนีการศึกษาไทยราย
จังหวัดประจําป- 2557 พบว$ามีถึง 38 จังหวัดที่มีค$าเฉลี่ย IQ เด็กอายุ 6-15 ป- อยู$ในระดับต่ําเมื่อเทียบกับ
มาตรฐานสากล โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานพบว$ามีถึง 17 จาก 19 จังหวัด มีค$าเฉลี่ย IQ ของเด็กอายุ 6-15 ปตกเกณฑ.มาตรฐานสากล นอกจากเรื่องการศึกษา สถานการณ.ป'ญหาในเด็กและวัยรุ$นไทยยังมีป'ญหาในอีก
หลายประเด็น เช$น การดื่มสุราและสูบบุหรี่ การเสพยาเสพติดและการตั้งครรภ.ในวัยรุ$นหญิงอายุ 15 – 19 ปการมีเพศสัมพันธ.ที่ไม$ปลอดภัย เปMนตน
ในกลุ$มวัยทํางาน จากขอมูลของธนาคารแห$งประเทศไทยพบว$า สถานการณ.ตลาดแรงงานไทยใน
ป'จจุบันมีป'ญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งดานปริมาณและคุณภาพเกิดขึ้นอย$างมากและรุนแรงมากขึ้นเปMน
ลําดับ โดยตลาดแรงงานไทยมีจํานวน 39 ลานคน แต$ส$วนใหญ$เปMนแรงงานไรฝ-มือถึง80% และเปMนผูมีงานทํา
ที่มีอายุ 30ป-ขึ้นไปถึง 75% สะทอนถึงโครงสรางการผลิตของไทยที่ยังอาศัยแรงงานเขมขนโดยใชแรงงาน
ทักษะต่ําจํานวนมากที่มีค$าจางงานราคาถูก และเปMนแรงงานนอกระบบประมาณ 2 ใน 3 ของแรงงานทั้งหมด
ตลาดแรงงานยังมีความไม$สอดคลองระหว$างความตองการแรงงานของตลาดและการผลิตแรงงานรุ$นใหม$โดย
พบว$ า ความตองการของตลาดแรงงานส$ ว นใหญ$ อ ยู$ ใ นกลุ$ ม แรงงานไรฝ- มื อ ที่ จ บการศึ ก ษาต่ํ า กว$ า
มัธยมศึกษา ขณะที่นักเรียนส$วนใหญ$นิยมศึกษาต$อในระดับปริญญาตรีจึงเปMนกลุ$มที่ตกงานมากที่สุด
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ในกลุ$มวัยสูงอายุ พบว$าประเทศไทยกําลังจะเขาสู$สังคมสูงอายุ โดยประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเปMน
รอยละ 36% ใน 30 ป-ขางหนา หากไม$สามารถหลุดพนกับดักรายไดปานกลางไดทัน ไทยจะกลายเปMน
ประเทศแรกๆ ในเอเชียที่ “แก$ก$อนรวย” และ “แก$โดยไม$มีสวัสดิการเพียงพอ” เพราะกองทุนประกันสังคมจะ
มีป'ญหาจนถึงขั้นลมละลายในประมาณป- 2045 หากไม$มีการปฏิรูปอย$างทันการณ.
เพื่อแกไขป'ญหาในการพัฒนาคนไทย คณะผูศึกษาจึงไดกําหนด วิสัยทัศน. เปRาหมาย ตัวชี้วัดสําคัญ
ในการบูรณาการภาครัฐเพื่อการพัฒนาคนไทยอย$างยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน.คือ “คนไทยมีคุณภาพคู$คุณธรรม”และมี
เปRาหมายคือ “คนไทยทุกคนเปMนคนที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม มีสุขภาพดี รายไดดี สังคมดี สิ่งแวดลอมดี”โดย
มีตัวชี้วัดคือ “ดัชนีการพัฒนามนุษย.ของประเทศไทยเปMนอันดับหนึ่งของประเทศในกลุ$มอาเซียนใน ค.ศ. 2035”
ขอเสนอในการบูรณาการภาครัฐเพื่อการพัฒนาคนไทยอย$างยั่งยืนในการศึกษาครั้งนี้ อยู$ภายใตกรอบ
การบูรณาการระหว$างหน$วยราชการภาครัฐทั้ง 20 กระทรวงตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2545 โดยมีขอเสนอในการสรางจิตสํานึก ค$านิยมร$วม เพื่อนําสู$อุปนิสัยที่พึงประสงค. โดยใหหน$วยงาน
ภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเปMนตนแบบใหแก$สังคม โดยมีจุดมุ$งหมายร$วมกันแกไขและ
รับผิดชอบต$อป'ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ พรอมทั้งบูรณาการงานของแต$ละกระทรวงเพื่อพัฒนา
คนไทยทุกช$วงวัย ตั้ งแต$ขณะปฏิสนธิในครรภ. มารดา จนคลอดเปM นทารก เติ บโตเปM นเด็ก เยาวชนที่มีคุณภาพ
พรอมเขาสู$วัยทํางาน เปMนกําลังหลักในการพัฒนาสรางรายไดประชาชาติที่สูงขึ้น และเมื่อสูงวัยก็สามารถมีชีวิตที่
สุขสงบ มีเงินพอที่จะดํารงชีวิตอย$างมีคุณภาพ และมีสุขภาพดีมีอายุที่ยืนยาว
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาเรื่อง แนวคิดทั่วไปในการบูรณาการภาครัฐเพื่อการพัฒนาคนไทยอย$างยั่งยืน ฉบับนี้
สําเร็ จลุ ล$ วงลงไดดวยความกรุ ณาของอาจารย. ที่ปรึ กษาทุ กท$ านไดแก$ คุ ณหญิ ง กษมา วรวรรณ ณ อยุ ธยา
อาจารย. พงศ. โพยม วาศภูติ อาจารย. จุ ฑาธวั ช อิ นทรสุ ขศรี อาจารย. สีมา สี มานันท. อาจารย.ถวิ ล เปลี่ยนศรี
อาจารย.ศรีพนม บุนนาค และ อาจารย.ชาญวิทย. ไกรฤกษ. ที่ไดกรุณาไดใหขอคิดเห็น คําแนะนํา และความรูที่เปMน
ประโยชน.ต$อการจัดทํารายงานฉบับนี้ นอกจากนี้ยังไดรับคําแนะนําที่เปMนประโยชน.ในการจัดทํารายงานจาก
หม$อมหลวง พัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ. จึงขอขอบพระคุณอาจารย.ทุกท$านมา ณ ที่นี้
สุดทายนี้ ขอขอบคุณผูบริหารและเจาหนาที่ของสถาบันพัฒนาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. ที่มี
ส$ วนร$ วมสนั บสนุ นในการจั ดทํ ารายงานครั้ งนี้ โดยไดช$ วยดู แล ประสานงาน และอํ านวยความสะดวกตลอด
ระยะเวลาในการศึกษาของ นบส. 2 รุ$นที่ 7 ตลอดจนขอขอบคุณ สํานักงาน ก.พ. ที่ไดจัดหลักสูตรอันมีคุณค$านี้
ทําใหคณะนักศึกษาไดมีโอกาสศึกษาร$วมกัน ทําใหไดเรียนรูการทํางานร$วมกันและไดรับองค.ความรูต$างๆ อันมี
คุณค$าและสามารถนําไปประยุกต.ใชในการพัฒนาหน$วยงาน หวังว$ารายงานฉบับนี้จะเปMนประโยชน.ต$อทุกฝdายที่
เกี่ยวของ เพื่อบูรณาการในการพัฒนาคนไทยและประเทศไทยอย$างที่ยั่งยืนต$อไป
นบส. 2 รุ$นที่ 7
มิถุนายน 2558
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บทที่ ๑
ความเปMนมา
นับตั้งแต$ประเทศไทยเริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติฉบับแรกเมื่อป- พ.ศ. 2504 ผลของ
การพัฒนาในระยะ 54 ป-ที่ผ$านมาสรุปไดว$า ประสบผลสําเร็จเปMนที่น$าพอใจในหลายๆ เรื่อง แต$ในขณะเดียวกัน ก็
ยั ง มี ป' ญ หาอี ก หลายประการที่ ยั ง ไม$ ไ ดรั บ การแกไข เช$ น ป' ญ หาดานสั ง คมและความเสื่ อ มโทรมของ
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม หรื ออยู$ ในสภาพที่ เรี ยกว$ า “เศรษฐกิ จดี สั งคมมี ป' ญหา การพั ฒนาไม$
ยั่งยืน” ป'ญหาในการพัฒนาคนไทยใหมีคุณภาพ มีการศึกษาดี สุขภาพดีและมีอาชีพที่สรางรายไดที่ดี และ
ป'ญหาดังกล$าวหากปล$อยไว จะส$งผลกระทบต$อการพัฒนาประเทศไดในระยะยาวและผลสุดทายจะกระทบต$อ
คุณภาพชีวิตของคนไทยในภาพรวม
การวางแผนและการพัฒนาในระยะที่ผ$านมา ยังขาดการกําหนดเปRาหมายหรือจุดหมายของประเทศ ใน
ระยะยาว ทําใหต$างฝdายต$างดําเนินการ ไม$ไดเปMนไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะอย$างยิ่ง การพัฒนาในระยะที่
ผ$านมามุ$ งเนนเฉพาะการเร$งรัดความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจเปM นสําคัญ ยุทธศาสตร.การพัฒนาประเทศจึ ง
มุ$งเนนที่จะขยายการผลิตดานอุตสาหกรรมและส$งเสริมการส$งออก โดยใช ความไดเปรียบทางทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ มีอย$ างเหลื อเฟg อและแรงงานที่ มีค$าจางต่ํ าเปM นป' จจั ยหลั กในการขยายตั วทางเศรษฐกิ จ โดยไม$ ไดคํ านึ งถึ ง
ผลกระทบต$อคนและคุณค$าของความเปMนมนุษย.ของคนไทยเท$าที่ควร การพัฒนาที่เนนแต$ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จอาจเหมาะสมหรื อสอดคลองกั บสถานการณ. ของประเทศในขณะนั้ น แต$ อย$ างไรก็ ตามอั ตราความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญกาวหนาทางวัตถุที่มีมากขึ้น ไม$ไดหมายความว$า คนไทยและสังคมไทย
จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย$างทั่วถึงเพราะในขณะที่เศรษฐกิจกาวหนา รายไดประเทศที่สูงขึ้นแต$วิถีชีวิตที่เรียบง$าย
และดีงามของสังคมไทยก็เริ่มหายไป ความมั่นคงของครอบครัวและชุมชนเริ่มลดนอยลงพรอมๆกับความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มากยิ่งขึ้น ป'ญหาสังคมในดานต$างๆ ขยายตัวและทวีความรุนแรง
ยิ่งขึ้นทั้งป'ญหาเรื่องยาเสพติด ป'ญหาการตั้งครรภ.ในวัยรุ$น ป'ญหาอาชญากรรม ป'ญหาความแตกแยกของคนไทย
และสังคมไทยที่เกิดจากการเมืองที่ไม$มีธรรมาภิบาล
การพัฒนาประเทศไทยในระยะต$อไปจึงควรเนนใหคนเปMนศูนย.กลางหรือใหคนไทยทุกคน ทุกช$วงวัยเปMน
เปRาหมายในการพัฒนา เพราะคนเท$านั้นที่เปMนป'จจัยชี้ขาดถึงความสําเร็จของการพัฒนาในทุกเรื่อง การพัฒนา
เศรษฐกิจช$วยทําใหคนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบางในบางส$วนเท$านั้น ไม$ใช$เปRาหมายสุดทายของการ
พัฒนาอีกต$อไป รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการวางแผน จากการวางแผนแบบแยกส$วนรายสาขาเศรษฐกิจหรือสังคมที่
ขาดการบูรณาการ ขาดความเชื่อมโยงขอมูลและเปRาหมายร$วมกัน มาเปMนการพัฒนาแบบรวมส$วนหรือบูรณาการ
โดยเฉพาะอย$างยิ่งมุ$งเนนที่จะใหทุกฝdายที่เกี่ยวของมีส$วนร$วมในการพัฒนาประเทศทุกขั้นตอนตั้งแต$ตนจนจบ
คือ ร$วมคิด ร$วมทํา ร$วมติดตามผล ร$วมปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน และร$วมไดรับประโยชน.จากการพัฒนา
การพั ฒนา ที่ เนนใหคนไทยเปM นศู นย. กลาง หรื อเปR าหมายสุ ดทายของการพั ฒนา เรี ยกอี กนั ยหนึ่ งก็
คือ เปMนการพัฒนาของคนไทย โดยคนไทย และเพื่อคนไทย ซึ่งจะทําใหการพัฒนาประเทศไทยกาวเขาสู$การพัฒนา
ที่พึงปรารถนาในระยะยาว คือ เศรษฐกิจดี สังคม ไม$มีป'ญหา และการพัฒนายั่งยืน
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การพัฒนาเพื่อใหคนไทยส$วนใหญ$มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรืออยู$ดีมีสุข จะตองปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนา
หรือยุทธศาสตร.การพัฒนาใหม$ โดยจะตองทําการพัฒนาคนไทยทุกช$วงวัย ตั้งแต$ขณะปฏิสนธิในครรภ.มารดา จน
คลอดเปMนทารก เติบโตเปMนเด็ก เยาวชนที่มีคุณภาพ พรอมเขาสู$วัยทํางาน เปMนกําลังหลักในการพัฒนาสรางรายได
ประชาชาติที่สูงขึ้น และเมื่อสูงวัยก็สามารถมีชีวิตที่สุขสงบ มีเงินพอที่จะดํารงชีวิตอย$างมีคุณภาพ และมีสุขภาพดี
มีอายุที่ยืนยาว
การพัฒนาคนไทยทุกช$วงวัย ทั้งดานร$างกาย จิตใจ และสติป'ญญาจะทําใหคนไทยเปMนคนที่มีคุณภาพ
มีความรู ความสามารถ สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนา รูจักตัวเอง รูเท$ากันโลก มีศักยภาพที่จะปรับตัวเองให
อยู$ในสังคมอย$างมีคุณค$าตลอดทุกช$วงวัยของชีวิต ควบคู$กับพัฒนาสภาพแวดลอมรอบตัวทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม การบริหารจัดการ ฯลฯ ใหเอื้อต$อการพัฒนาคนไทยอย$างยั่งยืนต$อไป
ในระยะของเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติฉบับที่ ๑๐ ป'จจัยที่เปMนอุ ปสรรคในการพัฒนา ไดแก$ ความ
สมานฉันท.ในสังคม สภาพแวดลอมและระบบนิเวศขาดความสมดุล ความเสี่ยงจากป'ญหายาเสพติดที่สูงขึ้น รวมถึง
สุขภาวะของคนไทยลดลงจากคุณภาพการศึกษาที่เปMน จึงตองใหความสําคัญต$อเนื่องกับการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย.สิน และความโปร$งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งการสนับสนุน
ใหเกิดการแข$งขันที่ เปMนธรรมและการกระจายผลประโยชน.จากการพัฒนา เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.๒555-๒๕5๙) พบว$าประเทศไทยและคนไทย
มีความเสี่ยงในหลายเรื่อง ไดแก$
- การบริหารภาครัฐอ$อนแอ ไม$สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการไดอย$างมีประสิทธิภาพ อํานาจรัฐ
ถูกใชเพื่อผลประโยชน.ของคนบางกลุ$ม ความสัมพันธ.ระหว$างภาครัฐกับภาคประชาชนและระหว$างประชาชน
กับประชาชนในบางพื้นที่มีช$องว$างมากขึ้น ประชาชนมีส$วนร$วมในการใหขอคิดเห็นแต$การมีส$วนร$วมตัดสินใจ
ในระดับนโยบายมีนอย เจาหนาที่รัฐย$อหย$อนในการปฏิบัติตามหนาที่ การบังคับใชกฎหมายไม$จริงจัง ขณะที่
ดัชนีภาพลักษณ.การคอร.รัปชั่นชี้ใหเห็นว$ายังคงมีการทุจริตประพฤติมิชอบและไม$โปร$งใส นําไปสู$ความเหลื่อมล้ํา
และไม$เปMนธรรมในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส$งผลกระทบต$อความเชื่อถือของต$างชาติที่มีต$อประเทศไทย
- โครงสรางทางเศรษฐกิจไม$สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย$างยั่งยืน เศรษฐกิจไทยยังคงพึ่งพาเศรษฐกิจ
ภายนอกประเทศ ทั้งการส$งออกสินคา การลงทุน และการนําเขาพลังงานจากต$างประเทศ จึงอ$อนไหวต$อความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลกและป'จจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนระดับฐานรากซึ่งส$วนใหญ$อยู$ในภาคเกษตรมีรายไดนอย
เมื่อเทียบกับนอกภาคเกษตร ประสบความยากจนและมีป'ญหาหนี้สินเปMนป'จจัยบั่นทอนความเขมแข็งของเศรษฐกิจไทย
- โครงสรางประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ประเทศไทย
จะเปMนสังคมผูสูงอายุอย$างสมบูรณ.ในป- ๒๕๖๘ ขณะที่สัดส$วนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลงอย$าง
ต$อเนื่องในช$วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ อาจกระทบต$อความตองการแรงงานในระบบเศรษฐกิจในอนาคต
ภาครัฐและครัวเรือนจะมีภาระค$าใชจ$ายเพิ่มขึ้นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในดานต$างๆ
ส$งผลต$อภาระงบประมาณของภาครัฐ และค$าใชจ$ายของครัวเรือนในการดูแลสุขภาพอนามัย และการจัด
สวัสดิการทางสังคม
- ค$านิยมที่ดีงามเสื่อมถอยและประเพณีดั้งเดิมถูกบิดเบือน เนื่องดวยการเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกา
ภิวัตน. ส$งผลใหสังคมไทยมีความเปMนวัตถุนิยม ใหความสําคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามลดลง ทั้งการดํารง
ชีวิตประจําวัน การใชชีวิตและความสัมพันธ.กับผูอื่น มุ$งหารายไดเพื่อสนองความตองการบริโภค การช$วยเหลือ
เกื้อกูลกันลดลง ความมีน้ําใจลดลง แก$งแย$ง เอารัดเอาเปรียบกันขาดความสามัคคี ไม$เคารพสิทธิผูอื่น และขาด
การยึดถือประโยชน.ส$วนรวม
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- ทรั พยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอมของประเทศมี แ นวโนมเสื่ อ มโทรมรุ น แรง จากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในดานกายภาพ การใชประโยชน. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส$งผลใหสถานการณ.และ
แนวโนมความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทวีความรุนแรง โดยเฉพาะน้ําท$วม ภัยแลง
การใชทรัพยากรอย$างสิ้นเปลือง ไม$คุมค$า และปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ้น น าไปสู$ความเสี่ยงต$อการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝ'pงอย$างต$อเนื่อง ขณะที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นบ$อยครั้ง กระทบ
ต$อฐานการผลิตภาคเกษตร ความมั่นคงดานอาหาร พลังงาน สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงดานความมั่นคง ทั้งที่มาจากป'ญหาการก$อความไม$สงบในประเทศ
ป'ญหาการก$อการราย วิกฤตเศรษฐกิจและการแข$งขันดานต$างๆ ในเวทีระหว$างประเทศรวมทั้งภัยพิบัติที่เกิด
จากมนุษย.และธรรมชาติมีความรุนแรงและผลกระทบสูง เปMนประเด็นทาทายต$อการบริหารจัดการความเสี่ยง
ทั้งการบริหารวิกฤต การเตรียมความพรอมเพื่อตอบสนองอย$างฉับไวและการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน
รวมทั้งการเสริมสรางศักยภาพของประเทศใหมีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสามารถแข$งขันไดในเวทีโลก
อย$างต$อเนื่อง
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บทที่ 2
หลักการ แนวคิดที่เกี่ยวของและกรอบแนวคิด
2.1 เศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปMนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยู$หัวพระราชทานพระราชดําริชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแก$พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว$า ๒๕ ป- ตั้งแต$ก$อนเกิดวิกฤตการณ.ทางเศรษฐกิจ
และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยู$ไดอย$างมั่นคงและยั่งยืน
ภายใตกระแสโลกาภิวัตน.และความเปลี่ยนแปลงต$างๆ
เศรษฐกิจพอเพียง เปMนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู$และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต$ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันต$อโลกยุคโลกาภิวัตน. ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปMนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ต$อการกระทบใดๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย$างยิ่ง
ในการนําวิชาการต$างๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะตองเสริมสราง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตย.สุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ
ป'ญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมต$อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย$างรวดเร็วและกวางขวาง
ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปMนอย$างดี
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบดวยคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม$นอยเกินไปและไม$มากเกินไป โดยไม$เบียดเบียนตนเอง
และผูอื่น เช$น การผลิตและการบริโภคที่อยู$ในระดับพอประมาณ
๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะตองเปMนไปอย$างมีเหตุผล
โดยพิจารณาจากเหตุป'จจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว$าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อย$างรอบคอบ
๓. ภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานต$างๆ ที่จะ
เกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเปMนไปไดของสถานการณ.ต$างๆ ที่คาดว$าจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมต$างๆ ใหอยู$ในระดับพอเพียง ๒ ประการ ดังนี้
๑. เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการต$างๆ ที่เกี่ยวของรอบดาน ความรอบคอบที่
จะนําความรูเหล$านั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ
๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย.
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติป'ญญาในการดําเนินชีวิต
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2.2 การเปรียบเทียบยุทธศาสตร.การพัฒนาคนไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ ฉบับที่ 8 - 11
(พ.ศ. 2540 - 2559)
2.2.1 การพัฒนาคนไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544)
การพัฒนาประเทศไทยในระยะที่ผ$านมามุ$งเนนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใชคนเปMนเครื่องมือหรือป'จจัยใน
การผลิตเพื่อสนองความตองการการพัฒนาใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยยังไม$ไดคํานึงถึงคุณค$าของ
ความเปMนมนุษย.และการพัฒนาศักยภาพของคนใหมีความรูความสามารถ มีทักษะในการประกอบอาชีพ และ
สามารถปรับตัวใหอยู$ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย$างรวดเร็ว ดังนั้นแมว$าประเทศไทยจะประสบความสําเร็จใน
การบรรลุเปRาหมายดานการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปMนอย$างดียิ่ง แต$ผลของการพัฒนาไดก$อใหเกิดป'ญหาที่สําคัญ
หลายประการ โดยเฉพาะป' ญ หาการกระจายรายได ป' ญ หาความเสื่ อมโทรมของสิ่ งแวดลอมและ
ทรั พยากรธรรมชาติ
และป' ญ หาดานความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย. สิ น
ซึ่ งส$ งผลกระทบต$ อ
คุณภาพชีวิตของคนไทยและการพัฒนาประเทศในระยะยาว
การพัฒนาศักยภาพของคนที่พึงปรารถนา จะตองพัฒนาใหคนทุกคนไดรับการพัฒนาตามศักยภาพอย$าง
เต็มที่ทั้งทางดานร$างกาย จิตใจ ป'ญญาและทักษะฝ-มือ เพื่อใหคนเปMนคนดี มีคุณธรรม มีสุขภาพพลานามัยที่ดี
และมีส$วนร$วมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไดอย$างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีจิตสํานึกและมีบทบาทในการดูแล
อนุรักษ.ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมที่ดีงาม ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น ซึ่งจะช$วยทําให
การพัฒนาประเทศมีความสมดุลยั่งยืนบนพื้นฐานของความเปMนไทย
ยุทธศาสตร.การพัฒนาศักยภาพของคนไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ ฉบับที่ 8
การที่จะพัฒนาศักยภาพของคนทุกคนใหสามารถปรับตัวและดํารงชีวิตไดอย$างปกติสุข และมีส$วนร$วมใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดอย$างยั่งยืนนั้น จะประกอบดวยยุทธศาสตร.ในการพัฒนา 5
ยุทธศาสตร. ไดแก$
1. โครงสรางและการกระจายตัวของประชากร โดยการสนับสนุนใหคนไทยมีขนาดครอบครัวที่เหมาะสม
และส$งเสริมใหมีการกระจายตัวของประชากรที่สอดคลองกับศักยภาพและโอกาสการพัฒนาในพื้นที่
2. การพัฒนาศักยภาพของคนดานจิตใจ โดยการพัฒนาศักยภาพดานจิตใจของคนทุกกลุ$มใหสามารถ
ปรับเอาหลักศาสนามาประพฤติและเปMนแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของตน และการพัฒนาสภาพแวดลอมของ
สังคมใหเอื้อต$อการพัฒนาจิตใจ รวมทั้งการบริหารจัดการเพื่อใหทุกฝdายเขามามีส$วนร$วมในการพัฒนาจิตใจมากขึ้น
3. การพัฒนาสติป'ญญา ทักษะ และฝ-มือแรงงาน โดยการเตรียมความพรอมเด็กปฐมวัย การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูทั้งในกระบวนการเรียนการสอนการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูและการนําเทคโนโลยี
สมัยใหม$และระบบสารสนเทศมาใช ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพในทุกระดับการศึกษาและเพิ่มศักยภาพกําลังแรงงาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข$งขันของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและฝrกอบรม
4. การพัฒนาสุขภาพและพลานามัย โดยการพัฒนาศักยภาพของคนในดานการส$งเสริมสุขภาพ ปRองกัน
โรค และดูแลรักษาเบื้องตนทั้งของตนเอง ครอบครัวและชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพและการเขาถึง
บริการดานสาธารณสุข การผลิตและกระจายบุคลากร การพัฒนาระบบการดําเนินงานปRองกันและแกไขป'ญหา
เอดส. การพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อต$ อการมี สุ ขภาพที่ ดี รวมทั้ งการปฏิ รูประบบบริ หารจั ดการใหมี
ประสิทธิภาพ
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5. การพัฒนาประชากรกลุ$มผูดอยโอกาส โดยการพัฒนาศักยภาพของกลุ$มเด็กที่อยู$ในภาวะยากลําบาก
เด็กและสตรีที่อยู$ในธุรกิจบริการทางเพศและถูกประทุษรายทารุณต$างๆ รวมทั้งสตรีที่ถูกเลือกปฏิบัติและมีอคติ
ทางเพศคนพิการผูสูงอายุที่ยากจนไม$มีญาติหรือผูเลี้ยงดู คนยากจนทั้งในเมืองและชนบท ผูถูกคุมประพฤติและ
ผูตองขัง และกลุ$มคนไทยต$างวัฒนธรรม ใหสามารถดํารงชีวิตไดอย$างสมศักดิ์ศรี และมีส$วนร$วมในการพัฒนา
ประเทศมากขึ้น
2.2.2 การพัฒนาคนไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549)
ยุทธศาสตร.การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคมใหความสําคัญกับการพัฒนาคนไทยทุกคน
ใหมีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรง เปMนคนเก$ง คนดี มีระเบียบวินัย รูหนาที่ มีความซื่อสัตย.สุจริต รับผิดชอบต$อสังคม
ส$วนรวมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกทางสังคมทุกระดับ โดยเฉพาะสถาบัน
ครอบครัว องค.กรทางศาสนา องค.กรส$วนทองถิ่น ภาคเอกชน สื่อมวลชนและประชาชน เพื่อใหมีส$วนร$วมในการ
พัฒนาพลังป'ญญา ศีลธรรมและวัฒนธรรมของคนไทย รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการหลักประกันทางสังคมที่มี
อยู$ใหมีประสิทธิภาพครอบคลุมประชาชนทุกคนและพัฒนาระบบโครงข$ายการคุมครองทางสังคมเพื่อช$วยเหลือ
กลุ$มคนยากจนและผูดอยโอกาสใหสามารถดํารงชีวิตไดอย$างเหมาะสมและพึ่งตนเองไดในระยะยาว ตลอดจน
เสริมสรางสภาพแวดลอมและพัฒนากลไกที่ทําใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย.สิน โดยเฉพาะการ
แกไขป'ญหายาเสพติดและป'ญหาอาชญากรรม
แนวทางในการพัฒนาเพื่อใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาศักยภาพทุกดาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ
เกิดความสงบสุขในสังคม แนวทางการพัฒ นาในระยะ ๕ ป-ของแผนตองใหความสํา คัญ กับ การสรางระบบ
สุขภาพที่ทําใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพไดอย$างทั่วถึงและเปMนธรรม การพัฒนาคุณภาพครู
อาจารย.ที่มีอยู$ควบคู$กับการปรับกระบวนการเรียนการสอน เพื่อใหไดครูที่มีคุณภาพและคุณธรรม การปรับ
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนปฏิบัติไดจริงและสามารถที่จะเรียนรูดวยตนเองอย$างต$อเนื่องตลอดชีวิต
การผลิตกําลังคนและฝrกอบรมทักษะฝ-มือแรงงานใหทันต$อการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน เทคโนโลยีสมัยใหม$
และพรอมเขาสู$เศรษฐกิจยุคใหม$ การคุมครองแรงงานทั้งในและนอกระบบ และส$งเสริมใหองค.การบริหารส$วน
ตําบลและชุมชนจัดสวัสดิการสังคมใหครอบคลุมกลุ$มคนยากจนและผูดอยโอกาส รวมทั้งการใชมาตรการปRองกัน
แกไขและปราบปรามป'ญหายาเสพติดใหเหมาะสมกับแต$ละกลุ$มเปRาหมาย ตลอดจนการปลุกจิตสํานึกความรัก
ชาติและความเปMนไทยอย$างกวางขวางและจริงจัง โดยมีแนวทางการพัฒนาตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
๑. การพัฒนาคนใหมีคุณภาพและรูเท$าทันการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาใหประชาชนสามารถสรางเสริม
สุขภาพดวยตนเองภายใตระบบสุขภาพที่มีความหลากหลายเปMนองค.รวม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและเปMนธรรม
มีการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรูตลอดชีวิต การฝrกอบรมและพัฒนาทักษะที่ทําใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนา
อย$างสมดุลทั้งดานคุณธรรม วิชาการ คุณภาพและมาตรฐานฝ-มือแรงงาน รวมทั้งตระหนักในความสําคัญที่จะ
พัฒนาตนเองใหเต็มตามศักยภาพ โดยใหความสําคัญกับ การปฏิรูประบบสุขภาพ โดย ส$งเสริมสุขภาพและ
ปRองกันโรคทั้งดานร$างกายและจิตใจ โดยใหประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหเหมาะสม โดยเฉพาะ
มีการบริโภคที่ถูกตองและมีการออกกําลังกายสม่ําเสมอ มีการพัฒนาสภาพแวดลอมที่อยู$อาศัยและสถานที่ทํางาน
ใหถูกสุขลักษณะ รวมทั้งมีการใชอุปกรณ.ปRองกันเพื่อลดความเสี่ยงต$ออันตรายจากการทํางาน ตลอดจนมีการให
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ความรูและควบคุมการใชสารพิษ สารอันตรายอย$างถูกวิธี ไม$เปMนอันตรายต$อสุขภาพ ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ประกันสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ เปMนธรรมและครอบคลุมกลุ$มผูดอยโอกาส ควบคู$กับการสรางความตระหนัก
และแรงจูงใจทั้งระดั บบุ คคลและองค.กรที่ นําไปสู$ การส$งเสริมสุขภาพและปRองกั นโรคในระบบประกันสุขภาพ
ส$งเสริมการคุมครองผูบริโภคโดยการสรางและพัฒนาระบบการใหขอมูลข$าวสารดานสุขภาพที่ประชาชนทุกคน
สามารถเขาถึงไดสะดวก โดยเฉพาะในเรื่องผลิตภัณฑ.เสริมสุขภาพ การใชยา เทคโนโลยี ราคาของสินคาและ
บริการ ควบคู$ไปกับการพัฒนากลไกการมีส$วนร$วมของประชาชน อาสาสมัคร องค.กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ
เอกชน องค.กรปกครองส$วนทองถิ่นและสื่อมวลชน พัฒนาคุณภาพบริการดานสุขภาพ โดยส$งเสริมการพัฒนา
และรับรองคุณภาพสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนใหครอบคลุมเพิ่มขึ้น รวมทั้งสนับสนุนใหสถานพยาบาลมี
บริการส$งเสริมสุขภาพและปRองกันโรคในชุมชน และมีระบบการส$งต$อผูปdวยฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พัฒนา
แพทย.ทางเลือก แพทย.แผนไทยและสมุนไพรไทยใหไดมาตรฐานทางการแพทย. รวมทั้งใหมีการฝrกอบรมถ$ายทอด
ความรูแก$บุคลากรทางการแพทย.และสาธารณสุข
2. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต โดยปฏิรูปกระบวนการพัฒนาครูที่มีอยู$ควบคู$กับการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตครูเพื่อใหไดคนดี คนเก$ง มาเปMนครู โดยพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ควบคู$ไปกับการ
พัฒนาวิชาการและทักษะในการถ$ายทอดความรูที่มีระบบการประกันคุณภาพที่ไดมาตรฐานทุกขั้นตอน พรอมทั้ง
สนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองใหรูเท$าทันความกาวหนาทางวิทยาการอย$างต$อเนื่อง
จัดใหมีระบบและกลไก
ส$งเสริมใหครูที่มีผลงานดีเด$นดานการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปMนศูนย.กลางและเรียนรูอย$างมีความสุข และ
ครูภูมิป'ญญาไทยใหไดรับการยกย$องเชิดชูและมีกองทุนสนับสนุนใหสามารถขยายผลงานไดอย$างกวางขวางและ
ต$อเนื่อง เสริมสรางความรูความเขาใจและกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูที่
ผูเรียนสําคัญที่สุด ไดทดลองปฏิบัติจริง เพื่อใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจสามารถแสวงหา
และสรางความรูดวยตนเองที่นําไปสู$การรูจักคิด วิเคราะห. กลั่นกรองเลือกรับขอมูล ข$าวสารและวัฒนธรรม
ใหม$ๆ อย$างรูเท$าทัน ควบคู$กับการปรับปรุงวิธีการสอบและการวัดผลใหสะทอนถึงความรู ความเขาใจ และ
สติป'ญญาของนักเรียนนักศึกษา ปรับปรุงการจัดหลักสูตรใหมีความหลากหลาย ยืดหยุ$น สามารถปรับให
สอดคลองกั บสภาพและความตองการของทองถิ่ น โดยเพิ่ มเนื้ อหาสาระที่ จํ าเปM นต$ อการเรี ยนรู เช$ น
ภาษาต$างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เปMนตน รวมทั้งเนื้อหาสาระทางดานศีลธรรม วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร.อย$างจริงจัง
สนับสนุนใหครอบครัว ชุมชน องค.กรพัฒนาเอกชน และสถาบันทางศาสนามี
บทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น เพื่อสรางทางเลือกที่มีความสอดคลองกับศักยภาพ และความพรอมของผูเรียน
ในแต$ละพื้นที่และกลุ$มเปRาหมายไดอย$างหลากหลายและเหมาะสม ปรับปรุงกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตร.
และเสริมสรางพื้นฐานความคิดตามหลักวิทยาศาสตร.ทั้งในและนอกระบบโรงเรียนควบคู$กับการจัดใหมีแหล$ง
เรียนรูอย$างเพียงพอ เพื่อใหนักเรียนและประชาชนมีวิธีคิดอย$างมีเหตุผล ซึ่งจะนําไปสู$การยกระดับการพัฒนา
วิทยาศาสตร.และเทคโนโลยีรวมทั้งการแกไขป'ญหาสังคม ใชสื่อเพื่อการศึกษาทุกรูปแบบใหกระจายสู$ประชาชน
ทุกกลุ$มเปRาหมาย โดยเฉพาะกลุ$มผูดอยโอกาส เช$น คนพิการ คนที่อยู$ในพื้นที่ห$างไกล เปMนตน รวมทั้งการ
พัฒนาระบบเครือข$ายขอมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับแหล$งเรียนรูต$างๆ) ผลิ ตและพั ฒนาบุ คลากรและนั กวิ จั ย
โดยเฉพาะในสาขาที่มีศักยภาพสูงและมีความจําเปMนต$อการพัฒนาประเทศ เช$น การเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร การแพทย.และสาธารณสุข พลังงาน เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปMนตน
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เสริมสรางความพรอมของสถาบันการศึกษาและฝrกอบรมทั้งในดานโครงสรางการบริหารจัดการ ดานระบบการ
เรียนการสอนและหลักสูตร และดานบุคลากรใหไดมาตรฐานและเปMนสากลมากขึ้น เพื่อสนับสนุนบทบาทของ
ประเทศในการเปMนศูนย.กลางการศึกษาและวิทยาการของภูมิภาค
3. การเตรียมความพรอมและยกระดับทักษะฝ-มือคนไทยใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและสอดคลองกับ
โครงสรางการผลิตและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลาง โดยผสมผสานภูมิ
ป'ญญา ทองถิ่น ทักษะชีวิต กับความรูพื้นฐาน เช$น ภาษา คณิตศาสตร. คอมพิวเตอร. การจัดการ เปMนตน รวมทั้ง
ใหมีบริการการทดสอบมาตรฐานฝ-มือแรงงานที่หลากหลายและทั่วถึง สรางเครื อ ข$ า ยความร$ ว มมื อ ระหว$ า ง
สถาบันการศึกษาและฝrกอบรมกับสถานประกอบการทั้งในประเทศและที่ต$างชาติเขามาลงทุนในการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากร การประสานพัฒนาทักษะฝ-มือแรงงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน.ในการ
ปรับหลักสูตร และการกําหนดเปRาหมายการผลิตกํ าลังคนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
สนับสนุนและเปtดโอกาสใหมีการนําประสบการณ.ในการทํางานมาเทียบโอนเพื่อเขารับการศึกษาต$อใน
ระดับที่สูงขึ้น และส$งเสริมใหมีการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพที่เนนสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ควบคู$กับการ
ส$งเสริมใหแรงงานในสถานประกอบการมีพื้นฐานการศึกษาไม$ต่ํากว$ามัธยมศึกษาตอนตน ส$งเสริมใหภาครัฐและ
เอกชนร$วมมือกันจัดการฝrกอบรมเพิ่มเติมใหกับผูที่กําลังทํางานอยู$ในสถานประกอบการในสาขาต$างๆ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพใหแรงงานมีผลิตภาพสูงขึ้น มีทักษะทันต$อการเปลี่ยนแปลงของการคาเสรี และนําไปสู$การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข$งขันของประเทศ ส$งเสริมใหภาครัฐและเอกชนทําการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหเกิดองค.
ความรูใหม$ๆ มาพัฒนาการเรียนและการฝrกอบรมที่สอดคลองกับเศรษฐกิจยุคใหม$และการพัฒนาเทคโนโลยีใน
อนาคตบนพื้นฐานการพึ่งตนเอง การส$งเสริมใหคนมีงานทํา โดยมุ$งสรางอาชีพแก$แรงงานใหสามารถประกอบ
อาชีพส$วนตัวและเปMนผูประกอบการขนาดเล็ก กระจายโอกาสการมีงานทําในทุกๆ พื้นที่ทั่วประเทศ ส$งเสริมการ
จางงานนอกภาคเกษตร และส$งเสริมใหเกิดการจางงานในต$างประเทศเปMนการขยายตลาดแรงงานใหม$ๆ ใหแก$
แรงงานไทย ควบคู$ไปกับการพัฒนาระบบขอมูลข$าวสารตลาดแรงงานและตัวชี้วัดดานแรงงานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยใหความสําคัญกับ สรางผูประกอบอาชีพส$วนตัวและผูประกอบการขนาดเล็ก โดยส$งเสริมใหผูที่ตกงาน
และผูว$างงานโดยเฉพาะผูที่สําเร็จอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษามีความรูในการประกอบอาชีพส$วนตัวหรือธุรกิจ
ขนาดเล็ก โดยใหการฝrกอบรมเพิ่มความรูดานเทคนิคการทําธุรกิจ การเงิน การตลาด การจัดการ แหล$งเงินทุน
และกฎหมายที่เกี่ยวของ เพิ่มทักษะความรูความสามารถแก$ผูประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนแรงงานที่อยู$ใน
ตลาดแรงงานที่ มี ฝ- มื อและกึ่ งฝ- มื อใหสามารถปรั บ ตั ว เขากั บสภาพแวดลอมและเทคโนโลยี ที่ เปลี่ ย นแปลง
สนับสนุนแหล$งเงินกูเพื่อประกอบอาชีพทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรใหกวางขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งส$งเสริมให
ชุมชนรวมกันจัดตั้งกองทุนหรือสหกรณ. สนับสนุนใหแรงงานไทยทํางานในภาคการผลิตที่ขาดแคลนแรงงาน โดย
กําหนดมาตรการจูงใจใหมีการจางแรงงานไทยเพิ่มขึ้น ควบคู$กับการจัดระบบการทํางานของแรงงานต$างดาวให
เปMนไปตามกฎหมาย ความมั่นคงของประเทศ และการมีงานทําของแรงงานไทย โดยคํานึงถึงขอผูกพันระหว$าง
ประเทศ กระจายโอกาสการมีงานทํา โดย ขยายการจางงานนอกภาคเกษตร โดยส$ งเสริ มการฝr กอาชี พที่
เหมาะสมในแต$ละพื้นที่และตามศักยภาพใหแก$เกษตรกร และกลุ$มแม$บานเกษตรกร โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน สรางโอกาสการจางงานเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ$มผูมีรายไดนอยและกลุ$มยากจน โดยกระตุนใหเกิด
การลงทุนในกิจกรรมทางธุรกิจที่ใชแรงงานมีทักษะฝ-มือนอย และกระจายไปในพื้นที่ต$างๆ ส$งเสริมการจางงาน
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ในต$างประเทศ โดยการฝrกอบรมทักษะอาชีพใหม$ๆ ซึ่งเปMนที่ตองการของตลาดต$างประเทศใหกับแรงงานไทย
โดยเฉพาะอาชีพในภาคบริการ เช$น พนักงานดูแลเด็กและผูสูงอายุ ผูประกอบอาหารไทย เปMนตน เพื่อสราง
โอกาสใหคนไทยมีงานทําในต$างประเทศมากขึ้น สนับสนุนเงินกูยืมดอกเบี้ยต่ําแก$แรงงานไทยที่จะไปทํางาน
ต$างประเทศ และหาลู$ทางเปtดตลาดแรงงานใหม$ๆ ในต$างประเทศ รวมทั้งใหความรูเกี่ยวกับขอพึงปฏิบัติในการไป
ทํางานในแต$ละประเทศดวย พัฒนาระบบขอมูลข$าวสารตลาดแรงงานและดัชนีชี้วัด โดยพัฒนาระบบขอมูล
ข$าวสารตลาดแรงงานและระบบจัดหางานใหมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดทําทะเบียนผูว$างงานทั่ว
ประเทศและเชื่ อมโยงเครื อข$ ายขอมู ล ข$ า วสารตลาดแรงงานและระบบจั ดหางานทั้ งภาครั ฐและเอกชนใน
ระดับประเทศ ภาค จังหวัด อําเภอและชุมชน พรอมทั้งสรางความเขมแข็งใหองค.กรปกครองส$วนทองถิ่นและ
ชุมชนสามารถรวบรวมขอมูลดานแรงงานไดอย$างครบถวนสมบูรณ.มากขึ้น พัฒนาระบบตัวชี้วัดดานแรงงานเพื่อ
สรางระบบเตือนภัยล$วงหนาและใชในการกําหนดนโยบาย โดยการวิเคราะห.และจัดทําตัวชี้วัดดานตลาดแรงงาน
รายได ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานในทุกระดับ การปรับระบบการคุมครองทางสังคมใหมีประสิทธิภาพ
โดยพัฒนาหลักประกันทางสังคมที่มีอยู$ใหมีประสิทธิภาพในการสรางความมั่นคงดานรายไดและคุณภาพชีวิตแก$
ประชาชน โดยเฉพาะการคุมครองและช$วยเหลือกลุ$มคนยากจนและผูดอยโอกาสใหพึ่งตนเองไดในระยะยาว โดย
ใหความสําคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการหลักประกันทางสังคม โดย ขยายขอบเขตและ
ประเภทการคุมครองของกองทุนประกันสังคมใหครอบคลุมแรงงานทั้งในและนอกระบบ รวมทั้งปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการกองทุนประกันชราภาพทั้งโดยสมัครใจและโดยการบังคับใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคนและสังคมใหเปMนกลไกสําคัญในการพัฒนาทั้ง
ดานการศึกษา สุขภาพอนามัย ทักษะฝ-มือ และระบบสวัสดิการทางสังคม พัฒนามาตรฐานดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายคุมครอง
แรงงานเพื่อสรางความเปMนธรรมแก$แรงงานสตรีและแรงงานนอกระบบโดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตรและผูรับงาน
ไปทําที่บานการปรับปรุงรูปแบบและแนวทางการดําเนินโครงข$ายการคุมครองกลุ$มคนยากจนและผูดอยโอกาส
โดย พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมที่เนนการเสริมสรางศักยภาพใหกับคนยากจนและผูดอยโอกาสให
สามารถพึ่งตนเองไดในระยะยาว รวมทั้งการสรางระบบและกลไกการติดตามประเมินผลในการตรวจสอบคุณภาพ
และความโปร$งใสในการดําเนินงาน ส$งเสริมใหองค.การบริหารส$วนตําบลจัดสวัสดิการสังคมที่สอดคลองกับ
ป'ญหาของชุมชนและกลุ$มเปRาหมาย โดยเนนการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคนยากจนและ
ผูดอยโอกาสในพื้นที่ใหสนับสนุนการดําเนินงาน รวมทั้งประสานเครือข$ายความร$วมมือในการดําเนินงาน
ระหว$างภาครัฐ องค.กรพัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจเอกชน พัฒนาเครื่องชี้วัดความดอยโอกาสของชุมชน โดยการ
ปรับใช ขอมูลดานคุณภาพชีวิตที่มีอยู$ เช$น ขอมูลความจําเปMนขั้นพื้นฐาน เพื่อติดตามและเฝRาระวังภาวะดอย
โอกาสในชุมชนไดอย$างต$อเนื่อง ปรับปรุงกองทุนหมุนเวียนที่มีอยู$ในระดับตําบลใหมีเอกภาพ และมีการระดมทุน
จากเอกชน ชุมชน ประชาสังคม องค.กรศาสนา และองค.กรปกครองส$วนทองถิ่น เพื่อใหการช$วยเหลือกลุ$มคน
ยากจนและผูดอยโอกาสในชุมชนบนพื้นฐานวัฒนธรรมทองถิ่นที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน การปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการดานการปRองกันและแกไขป'ญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย.สิน โดยปรับเปลีย่ นแนวคิด
และกระบวนการดําเนินการใหเปMนไปในเชิงรุกอย$างมีประสิทธิภาพ ควบคู$กับการเพิ่มบทบาทของทุกฝdายในสังคม
ให
ใหมีส$วนร$วมในการปRองกันและแกไขป'ญหาทุกขั้นตอน โดย การปRองกันและแกไขป'ญหายาเสพติด โดย
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ครอบครัว องค.กรชุมชน องค.กรปกครองส$วนทองถิ่น องค.กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจเอกชนและสื่อมวลชนมีส$วน
ร$วมในการดําเนินงานปRองกันและแกป'ญหายาเสพติดของชุมชนดวยกระบวนการประชาสังคมและชุมชนเขมแข็ง
โดยเฉพาะการเฝRาระวังป'ญหาการผลิต การเสพและการคายาเสพติด ตลอดจนเสริมสรางภูมิคุมกัน โดยใหความรู
ที่ถูกตองและเหมาะสมในการปRองกันตนเองแก$เด็กและเยาวชนที่ไม$เคยใชยาเสพติด ใหมีการคัดกรองกลุ$มผูเสพ
ยาเสพติดที่ไม$ใช$ผูคาออกมาบําบัดรักษาและฟguนฟูสมรรถภาพ รวมทั้งช$วยเหลือและใหกําลังใจผูที่ผ$านการ
บําบัดรักษาและฟguนฟูสมรรถภาพ เพื่อใหมีโอกาสไดรับการฝrกอาชีพ สรางรายไดและดํารงชีวิตไดอย$างปกติสุข
เร$งรัดการดําเนินงานแกไขป'ญหายาเสพติด โดยการปราบปรามที่รวดเร็ว เด็ดขาด จริงจัง และเปMนธรรม
แก$ทุกฝdายที่เกี่ยวของ รวมทั้งการพัฒนากฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย ตลอดจนประสานความร$วมมือกับ
ต$างประเทศเพื่อสกัดกั้นขบวนการผลิตและคายาเสพติด โดยเฉพาะพื้นที่รอยต$อบริเวณชายแดน การปรับระบบ
บริหารจัดการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย.สิน โดยปรับปรุงและพัฒนาการจัดองค.กรและระบบการ
บริหารงานกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพและเปMนเอกภาพ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและ
คุณธรรม โดยเนนการเร$งรัดบังคับใชกฎหมายและกฎระเบียบที่สรางหลักประกันความเปMนธรรมในสังคมเพื่อ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะการคุมครองสิทธิเด็ก เยาวชน สตรี และการคุมครองผูบริโภคที่
ถู กละเมิ ดสิ ทธิ จ ากสื่ อและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สารสนเทศใหมี ผลบั งคั บใชทางปฏิ บั ติ อย$ า งจริ งจั ง
สรางความรูความเขาใจและเปtดโอกาสใหหน$วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน องค.กรปกครองส$วน
ทองถิ่น และองค.กรพัฒนาเอกชนมีส$วนร$วมในกระบวนการออกกฎหมาย มีบทบาทในการพัฒนาและตรวจสอบ
การดํ าเนินงานในกระบวนการยุติ ธรรมบางขั้นตอน รวมทั้งสนับสนุ นการระงั บขอพิ พาทในภาคประชาชน
พัฒนาระบบการปRองกันและการแกไขป'ญหาอุบัติภัยและป'ญหาอาชญากรรมใหมีประสิทธิภาพในการ
สนองตอบป'ญหาไดทันท$วงทีภายใตกลไกการมีส$วนร$วมและประสานการดําเนินงานของทุกฝdาย โดยมีฐานขอมูลที่
ทันสมัยและมีเครือข$ายเชื่อมโยงอย$างเปMนระบบ การส$งเสริมบทบาทครอบครัว องค.กรทางศาสนา โรงเรียน ชุมชน
องค.กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน อาสาสมัครและสื่อมวลชนมีส$วนร$วมในการพัฒนา เพื่อใหเปMนกลไก
เกื้อหนุนใหคนไทยเปMนคนดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย.สุจริต มีความสามัคคี ความรักชาติ มีจิตสํานึก
รับผิดชอบต$อสังคมและลดป'ญหาทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งมีส$วนสนับสนุนการสรางหลักประกันความมั่นคง
ในการดํารงชีวิตของประชาชนตลอดทุกช$วงอายุ โดยสรางและปลุกจิตสํานึกในความรักชาติและความเปMนไทย
อย$างจริงจังและต$อเนื่อง โดยเนนการรณรงค.ใหทุกฝdายในสังคม รวมทั้งส$งเสริมบทบาทอาสาสมัครในการกระตุน
ใหคนไทยมีระเบียบวินัย รูจักหนาที่ มีความซื่อสัตย.สุจริต มีความสามัคคี และความรักชาติ มีจิตสํานึกรับผิดชอบ
ต$อส$วนรวม ตระหนักถึงคุณค$าของความเปMนไทยมีส$วนร$วม ในการปRองกันและแกไขป'ญหาสังคมที่สําคัญใชกลไก
ที่มีอยู$ในการสนับสนุนบทบาทชุมชน ธุรกิจเอกชน สถาบันต$างๆ ในสังคมและสื่อมวลชนในการทํานุ บํารุง และ
พัฒนาแหล$งโบราณสถาน โบราณวัตถุ มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิป'ญญาทองถิ่น รวมทั้งเชิดชูเอกลักษณ.และ
ค$านิยมความเปMนไทยอย$างต$อเนื่องและจริงจัง โดยเฉพาะการใชภาษาไทยที่ถูกตอง การรณรงค.แต$งกายประจํา
ชาติและการเรียนรูประวัติศาสตร.ชาติและทองถิ่น ส$งเสริมใหสถาบันครอบครัวมีความเขมแข็งในการดูแลและ
พัฒนาคุณภาพของสมาชิกในทุกมิติ โดยเนนการเสริมสรางความรูและทักษะในการสรางรายได ควบคู$ไปกับการมี
พฤติกรรมการออมและการบริโภคที่เหมาะสม การจัดบริการทางสังคมแบบเบ็ดเสร็จแก$ครอบครัวตามความ
เหมาะสมของชุมชน เช$น การส$งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ. การใหคําปรึกษาดานกฎหมายและช$วยเหลือแก$เด็ก
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และสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงจากสังคม ใหองค.กรวิชาชีพมีบทบาทในการกํากับดูแลและตรวจสอบสื่อมวลชนทุก
ประเภทอย$างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และใหมีการกระจายเงินจากกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุ โทรทั ศน. และโทรคมนาคมเพื่ อสาธารณะมาใชในการพัฒนาบุคลากรดานสื่ อและการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ.และสื่อชุมชนที่เปMนประโยชน.ต$อสังคม พัฒนาบุคลากรทางศาสนาอย$างเปMน
ระบบและต$อเนื่องใหมีความรูและทักษะในการถ$ายทอดหลักธรรมสู$การปฏิบัติไดอย$างมีคุณภาพ และสนับสนุนให
บุคลากรทางศาสนาที่มีคุณภาพไดมีโอกาสเผยแผ$ศาสนธรรมผ$านสื่อต$างๆ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพใหองค.กรทาง
ศาสนาทําหนาที่ตรวจสอบกํากับดูแลพฤติกรรมของบุคลากรทางศาสนาอย$างเคร$งครัด ส$งเสริมการวิจัย การ
รวบรวมและเผยแพร$ขอมูลดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป'ญญาไทยในทุกพื้นที่อย$างเปMนระบบ และ
เลือกสรรวัฒนธรรมสากลและวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาผสมผสาน เพื่อใชประโยชน.ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การพัฒนาประเทศ
2.2.3 การพัฒนาคนไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 2554)
ยุทธศาสตร..การพัฒนาคนไทยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เนนการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู$
สังคมแห$งภูมิป'ญญาและการเรียนรูจึงมุ$งพัฒนาคนและสังคมไทยใหครอบคลุม ๓ เรื่องหลัก คือ
การพัฒนาคนไทยใหมีคุณธรรมนําความรู โดยพัฒนาจิตใจควบคู$กับการพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุ$ม
ทุกวัย ตลอดชีวิตเริ่มตั้งแต$วัยเด็ก เพื่อใหมีความรูพื้นฐานที่เขมแข็ง มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ของกํ า ลั งคนและแรงงานใหสอดคลองกั บ ความตองการพรอมกาวสู โ$ ลกของการทํ า งานอย$ า งมี คุ ณภาพ
โดยเฉพาะในการสรางนวัตกรรม ส$งเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต มีการจัดการความรูในระดับชุมชนจนถึง
ระดับประเทศ สามารถนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ เนนการพัฒนาระบบสุขภาพอย$าง
ครบวงจร มุ$งการดูแลสุขภาพเชิงปRองกัน การฟguนฟูสภาพร$างกายและจิตใจ เสริมสรางคนไทยใหมีความมั่นคง
ทางอาหารและการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงต$อสุขภาพ
การเสริมสรางคนไทยใหอยู$ร$วมกันในสังคมไดอย$างสันติสุข โดยเสริมสรางความสัมพันธ.ที่ดีของคนใน
สังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล ดํารงชีวิตอย$างมั่นคงทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน พัฒนาระบบการ
คุมครองทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและครอบคลุมทั่วถึง สรางโอกาสในการเขาถึงแหล$งทุน ส$งเสริม
การดํารงชีวิตที่มีความปลอดภัย น$าอยู$ บนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคม เสริมสรางกระบวนการยุติธรรม
แบบบูรณาการและการบังคับใชกฎหมายอย$างจริงจังควบคู$กับการเสริมสรางจิตสํานึกดานสิทธิและหนาที่ของ
พลเมืองและความตระหนักถึงคุณค$าและเคารพศักดิ์ศรีความเปMนมนุษย.เพื่อลดความขัดแยง
แนวทางการพัฒนาภายใตยุทธศาสตร.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู$สังคมแห$งภูมิป'ญญาและ
การเรียนรูในระยะ ๕ ป-ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ มีดังนี้
1. การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรูเกิดภูมิคุมกัน โดยมุ$งเตรียมเด็กและเยาวชนทั้งดานจิตใจ
ทักษะชีวิตและความรูพื้นฐานในการดํารงชีวิต การพัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงาน เร$งผลิตกําลังคนเพื่อ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ ส$งเสริมการเรียนรูอย$างต$อเนื่อง และการจัดการความรู
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๒. การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ อยู$ ในสภาพแวดลอมที่น$าอยู$
โดยมุ$งสรางความมั่นคงดานอาหารและการดูแลสุขภาพเชิงปRองกัน การพัฒนาระบบสุขภาพอย$างครบวงจรทั้ง
การส$งเสริมสุขภาพ การปRองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟguนฟูสภาพทังทางกายและจิตใจ พัฒนา
คุณภาพบริการ พัฒนาศักยภาพระบบเฝRาระวังและการจัดการกับโรคระบาดที่ทันสถานการณ. สนับสนุนคน
ไทยลด ละ เลิ กพฤติ กรรมเสี่ ย งทางสุ ขภาพ ควบคู $ กับ การดู แลสุ ขภาพที่เ หมาะสมตามช$ว งวั ย สนั บ สนุ น
ครอบครัวและชุมชนในการสรางสุขภาพที่ดี พัฒนาสภาพแวดลอมในชุมชนใหเหมาะสมกับสุขภาพมากขึ้น
พัฒนาการแพทย..ทางเลือกและการแพทย..แผนไทย
3. การเสริมสรางคนไทยใหอยีร$วมกันในสังคมไดอย$างสันติสุข เสริมสรางความสัมพันธ.ที่ดีของคน
ในสังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล ดํารงชีวิตอย$างมั่นคงทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน โดยพัฒนาระบบ
การคุมครองทางเศรษฐกิจและสังคม กระบวนการยุติธรรม สิทธิมนุษยชน เสริมสรางครอบครัวเขมแข็ง รักษา
สืบทอดวัฒนธรรม ค$านิยมที่ดี ใหทุกคนไดรับหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลาย
ประเภทอย$ า งทั่ ว ถึ ง สามารถ ปR องกั น และบรรเทาความเสี่ ย งที่ เ ผชิ ญไดอย$ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ดํ า รงชี วิ ต
ปลอดภัย น$าอยู$ และสงบสุข บนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคม ขยายโอกาสการเขาถึงบริการสังคม
สําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส
2.2.4 การพัฒนาคนไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 2559)
ยุทธศาสตร.การพัฒนาคนสู$สังคมแห$งการเรียนรูตลอดชีวิตอย$างยั่งยืน ใหความสําคัญกับ
1. การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม เปMนการส$งเสริมคู$สมรสที่มีความพรอมให
มีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ.ไม$ใหต่ํากว$าระดับที่เปMนอยู$ป'จจุบัน สนับสนุนการกระจายตัวและ
ส$งเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรใหเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพ โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่
2. การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันต$อการเปลี่ยนแปลง มุ$งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช$วงวัย
สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะใหคนมีการเรียนรู
ต$อเนื่องตลอดชีวิต ต$อยอดสู$การสรางนวัตกรรมที่เกิดจากการฝrกฝนเปMนความคิดสรางสรรค.ปลูกฝ'งการพรอมรับ
ฟ'งความคิดเห็นจากผูอื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย.มีระเบียบวินัย พัฒนาคนดวยการเรียนรูในศาสตร.
วิทยาการใหสามารถประกอบอาชีพไดอย$างหลากหลาย สอดคลองกับแนวโนมการจางงานและเตรียมความพรอม
สู$ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สรางจิตสํานึกใหคนไทยมีความรับผิดชอบต$อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิ
มนุษยชน สรางค$านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต$อสิ่งแวดลอม เรียนรูการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
3. การส$งเสริมการลดป'จจัยเสี่ยงดานสุขภาพอย$างเปMนองค.รวม โดยสรางเสริมสุขภาวะคนไทยใหมี
ความสมบูรณ.แข็งแรงทั้งร$างกายและจิตใจ พัฒนาความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัว
ชุมชน สรางการมีส$วนร$วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต$อสุขภาพ ควบคู$กับการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขใหมีคุณภาพ พรอมทั้งการส$งเสริมการแพทย.ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานขอมูลสุขภาพของประเทศ
การพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขใหเหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากรตลอดจนการใชมาตรการ
การเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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๔. การส$งเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มุ$งสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปMนหนาที่ของคนไทยทุกคน มี
นิสัยใฝdรูรักการอ$านตั้งแต$วัยเด็ก และส$งเสริมการเรียนรูร$วมกันของคนต$างวัย ควบคู$กับการส$งเสริมใหองค.กร
กลุ$มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเปMนแหล$งเรียนรูอย$างสรางสรรค. สื่อสารดวยภาษาที่เขาใจง$าย
รวมถึงส$งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน และสรางสังคมแห$งการเรียนรูที่มี
คุณภาพและสนับสนุนป'จจัยที่ก$อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
5.
การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม เปMนการเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนา
บทบาทของสถาบันหลักทางสังคมใหเอื้อต$อการพัฒนาคน สรางค$านิยมใหคนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และ
ยอมรับความแตกต$างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดป'ญหาความขัดแยงทางความคิด และสรางความ
เปMนเอกภาพในสังคม สรางเครือข$ายความร$วมมือทางวัฒนธรรมร$วมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคม
อาเซียนใหเกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู ส$งเสริมความเขาใจระหว$างประชาชน
ในการเรียนรูประวัติศาสตร.วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลข$าวสาร
2.3 ดัชนีการพัฒนามนุษย. (Human Development Index: HDI)
ดัชนีการพัฒนามนุษย. (Human Development Index: HDI) เปMนดัชนีการวัดและเปรียบเทียบ
ความยากจน การรูหนังสือ การศึกษา อายุขัย การคลอดบุตร และป'จจัยอื่น ๆ ของประเทศต$าง ๆ ทั่วโลก เปMน
วิธีการวัดความอยู$ดีกินดีตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอย$างยิ่งในเด็กและเยาวชน หลายคนใชดัชนีการพัฒนา
มนุษย.ของสหประชาชาตินี้ในการระบุว$าประเทศใดประเทศหนึ่งจัดอยู$ในกลุ$มประเทศที่พัฒนาแลว ประเทศที่
กําลังพัฒนา หรือประเทศพัฒนานอยที่สุด ดัชนีดังกล$าวไดพัฒนาขึ้นมาในป- ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) โดย
นักเศรษฐศาสตร.ชาวปากีสถานชื่อ มาฮฺบับ อุล ฮาค (Mahbub ul Haq) และองค.การสหประชาชาติไดในดัชนี
ดังกล$าวมาใชตั้งแต$ป- ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) เปMนตนมา
ดัชนีการพัฒนามนุษย.วัดความสําเร็จโดยเฉลี่ยของแต$ละประเทศในการพัฒนามนุษย.สามดานหลัก ๆ
ไดแก$
1. การมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดี ซึ่งวัดจากอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life expectancy at birth)
2. ความรู ซึ่งวัดไดจากการรูหนังสือ (มีน้ําหนักเปMนสองในสามส$วน) และอัตราส$วนการเขาเรียนสุทธิที่
รวมกันทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา (มีน้ําหนักเปMนหนึ่งในสามส$วน)
3. มาตรฐานคุ ณภาพชี วิต ซึ่ งวั ดไดจากผลิ ต ภั ณฑ.มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic
Product - GDP) ต$อหัวและความเท$าเทียมกันของอํานาจซื้อ (purchasing power parity - PPP)
ในแต$ละป- รัฐสมาชิกองค.การสหประชาชาติจะถูกจัดอันดับตามดัชนีนี้ ประเทศที่ไดรับการจัดอยู$ใน
อันดับตน ๆ มักจะเผยแพร$ผลการจัดอันดับดังกล$าว เพื่อที่จะดึงดูดใหบุคลากรที่มีความสามารถอพยพเขามา
ในประเทศของตนมากขึ้น (เพื่อเปMนทรัพยากรมนุษย.ในทางเศรษฐกิจ) หรือเพื่อที่จะลดแรงจูงใจในการอพยพ
ยายออก
ประเทศที่มีดัชนีการพัฒนามนุษย.มากที่สุดคือ นอร.เวย. 0.938 และนอยที่สุดคือ ซิมบับเว 0.140
อยู$ที่อันดับ 181 ส$วนประเทศไทย 0.722 อยู$ที่อันดับ 92 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มี HDI มาก
ที่สุดคือสิงคโปร. 0.846 อยู$ที่อันดับ 27 ประเทศไทยอยู$ที่อันดับ 4 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต และอันดับ
11 ของเอเชีย (ไม$รวมตะวันออกกลาง) ประเทศที่มีดัชนีการพัฒนามนุษย.นอยที่สุดในเอเชียคือ อัฟกานิสถาน
0.349 อยู$ที่อันดับ 180 ของโลก และในเอเชียตะวันออกเฉียงใตคือ พม$า 0.451 อยู$ที่อันดับ 132
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ทั้งนี้ ดัชนีการพัฒนามนุษย. (HDI) ถูกนําไปใชวัดการพัฒนาเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการพัฒนา
เศรษฐกิจคือการคํานึงถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยไม$ไดจํากัดอยู$เพียงรายได หากแต$รวมถึง
สุขภาพและการศึกษาซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของดัชนีการพัฒนามนุษย.

2.4 ดัชนีการพัฒนามนุษย.ของประเทศไทย (Human Development Index) ในรอบ 20 ปจากการศึกษาของดวงใจ รุ$งโรจน.เจริญกิจ พบว$าประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจดีขึ้นอย$างต$อเนื่อง
สามารถเพิ่มรายไดในกระเปˆาใหกับคนไทยต$อคนจาก 5,950 US$ ในป- ค.ศ. 1992 เปMน 8,130 US$ ในปค.ศ. 2007 เพิ่มขึ้นเกือบรอยละ 36.72 แต$อันดับการพัฒนามนุษย.ของประเทศไทยนั้นถดถอยลงอย$าง
ต$อเนื่อง จากที่เคยอยู$อันดับที่ 34 ในป- ค.ศ. 1992 หล$นมาอยู$อันดับที่ 48 ในป- ค.ศ. 2007
ประเด็นการพัฒนาสุขภาพเปMนสาเหตุหลักที่ฉุดอันดับการพัฒนามนุษย.ของไทย โดยในระหว$างป- ค.ศ.
1999 ถึงป- ค.ศ. 2007 มีค$าคะแนนความกาวหนาในดานสุขภาพติดลบ -0.03 ในขณะที่ค$าคะแนนภาค
การศึกษา และเศรษฐกิจ กระเตื้องขึ้น 0.05 และ 0.04 ตามลําดับ
อันดับที่หล$นลงมาของไทย มีนัยยะว$าประเทศไทยขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนไทยไม$จริงจังมากพอ หรือดีพอเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ เสนทางการพัฒนาของประเทศเพื่อนบานของ
ไทยอย$างมาเลเซีย เปMนตัวอย$างที่ดีที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจอย$างต$อเนื่อง และกาวไกลไปกว$าไทย แต$ยังคง
สามารถรักษาอันดับการพัฒนามนุษย.ไดอย$างคงเสนคงวา เนื่องจากมีการลงทุนพัฒนาดานสุขภาพ การศึกษา
ไปพรอมๆ กัน แมในยามที่อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจติดลบ ป- ค.ศ. 1997 ที่ค$าจีดีพีเฉลี่ยต$อหัวลด
ต่ําลงถึงรอยละ -15 แต$ดัชนีการพัฒนามนุษย.กลับสูงขึ้นจากลําดับที่ 34 เปMนลําดับที่ 32 หรือแมแต$

18
เวียดนามมีตัวเลขจีดีพีที่นอยกว$าประเทศไทยประมาณ 3 เท$า แต$สามารถยกระดับการพัฒนามนุษย.ใหเพิ่มขึ้น
สูง 5 อันดับ โดยในป- ค.ศ. 2007 อยู$ที่อันดับ 64 สูงขึ้นจากอันดับที่ 69 ในป- ค.ศ. 1992
การที่ ป ระเทศเพื่ อ นบานมี ก ารพั ฒ นาคนที่ ก าวหนากว$ า ประเทศไทย แสดงใหเห็ น ว$ า การพั ฒ นา
เศรษฐกิจอย$างเดียวนั้นไม$นําไปสู$การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยใหดีขึ้น เขาทํานองว$า “เศรษฐกิจดี ชีวีมี
ป'ญหา” จึงควรตระหนักถึงสถานการณ.คุณภาพชีวิตของคนไทยที่ตกต่ําลง จึงควรใหทิศทางการพัฒนาประเทศ
มุ$งไปสู$เปRาหมายการพัฒนามนุษย.ที่รอบดานมากขึ้น ไม$มุ$งเนนที่ตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต$เพียง
อย$างเดียว และหากยังไม$ตระหนักถึงป'ญหาและไม$ เอาจริงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย$างเปMนระบบและ
ต$อเนื่อง อันดับการพัฒนามนุษย.ในเวทีโลกของประเทศไทยอาจแย$ลงกว$าในป'จจุบัน
จากการศึกษาของศุภเจตน. จันทร.สาส.น พบว$า ดัชนีการพัฒนามนุษย.ในป-พ.ศ. 2553 ของประเทศไทย
เท$ากับ0.654 ถือว$ามีการพัฒนามนุษย.ในระดับ ปานกลาง นั่นคือประชาชนในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตใน
ระดับปานกลาง อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเท$ากับ69.3 ป- มีจํานวนป-เฉลี่ยไดรับการศึกษาเท$ากับ 6.6 ป-มี
จํานวนป-ที่คาดว$าจะไดรับการศึกษาเท$ากับ 13.5 ป-และมีรายไดประชาชาติต$อบุคคล เท$ากับ 8,001 ดอลลาร.
สหรัฐ ประเทศไทยยังตองพัฒนาทางดานสุขภาพและดานการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให
สูงขึ้นกว$าที่เปMนอยู$ นอกจากนี้ประเทศไทยตองเร$งดําเนินนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยใหเปMน ไป
อย$างรวดเร็วกว$าที่เปMนอยู$ เนื่องจากดัชนีการพัฒนามนุษย.ของประเทศไทยมีการเจริญเติบโตของชากว$าค$าเฉลี่ย
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟtก หากการพัฒนายังเปMนไปในอัตราที่เปMนอยู$คนไทยจะมีคุณภาพชีวิตต่ํา
กว$าค$าเฉลี่ยของภูมิภาคเท$ากับว$าคนไทยมีคุณภาพ ชีวิตลดลงโดยเปรียบเทียบนั่นเอง

กรอบแนวคิด
วิเคราะห.สภาพป'ญหาใน
การดําเนินงานพัฒนาคน
ในระยะเวลา 20 ป-ที่ผ$านมา
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห$งชาติ ฉบับที่ 8-11
พ.ศ. 2540-2559และดัชนี
การพัฒนามนุษย. (Human
Development Index)

วิสยั ทัศน. ความคาดหวัง
เปRาหมายการพัฒนาคนไทย
จากสิ่งที่ไดเรียนรูจากการศึกษาดูงาน
ทั้งในและต$างประเทศ ร$วมกับการเรียนรู
จากกระบวนการกลุม$ นบส.2 รุน$ ที่ 7

แนวคิดทัว่ ไปใน
การบูรณาการภาครัฐ
เพื่อการพัฒนาคนไทย
อย$างยัง่ ยืน
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บทที่ ๓
สภาพป'ญหาดานการพัฒนาคนที่เกิดขึน้ ในป'จจุบนั
สภาพป'ญหาทั่วไป
สังคมไทยมีจุดอ$อนหลายประการ เช$น การขาดวินัย ขาดการเคารพต$อกติกาของบานเมือง การเห็นแก$
ประโยชน. ส$ วนตน ไม$ คํ านึ งถึ งประโยชน. ส$ วนรวม ขาดความรั บผิ ดชอบ สิ่ งเหล$ านี้ มี ส$ วนในการหล$ อหลอม
วัฒนธรรมพลเมืองหรือวัฒนธรรมการเมืองไทยใหกลายเปMนแบบ “ศรีธนญชัย” คือ หาช$องโหว$ในตัวบทกฎหมาย
เพื่อที่จะกระทําผิดโดยไม$คํานึงถึงศีลธรรมหรือจริยธรรม ดังเห็นไดจากการมีระบบอุปถัมภ.ทางการเมือง การ
ซื้อเสียงเลือกตั้ง การทุจริตคอร.รัปชั่นทั้งในทางตรงและทางนโยบาย
จากบทความของ พลเดช ปtpนประทีป ใหขอคิดเห็นว$าโครงสรางของสังคมไทยมีป'ญหาเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม ทุกวันนี้ชนชั้นนําในสังคมเสื่อมคุณธรรมจริยธรรมกันไปมาก ไม$สามารถ เปMนแบบอย$างที่ดีใหกับสังคม
ไดเหมือนอย$างแต$ก$อน ไม$ว$าจะเปMนผูบริหารประเทศ นักการเมือง ขาราชการ นักวิชาการ พระนักบวช นักธุรกิจ
และ สื่อมวลชน จึงทําใหการอบรมบ$มสอนคุณธรรมจริยธรรมแก$เด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้น ภายในครอบครัวและ
ในชั้นเรียนหมดความหมายไปโดยสิ้นเชิง เพราะเมื่อผูใหญ$และผูนําไม$สามารถเปMนตัวแบบที่ดีก็ทําให กระบวนการ
ปลูกฝ'งและกล$อมเกลาทางสังคมวัฒนธรรมเกิดการบิดเบี้ยวไปหมด
นอกจากนั้น นักการเมือง ขาราชการระดับสูง และนักธุรกิจรวมหัวกันกอบโกยโกงกิน ทุจริตคอร.รัปชั่น
ทุกรูปแบบโดยใชอํานาจหนาที่และการแจกจ$ายผลประโยชน.แบบต$างตอบแทน ทุจริตเชิงนโยบายและบริหาร
บานเมืองกลายเปMนระบบธุรกิจการลงทุน เปMนเสมือนอุตสาหกรรมการเมือง ดวยการวางแผนเขามาลงทุนในการ
ยึดอํานาจรัฐ เพื่อกอบโกยโกงกินอย$างเปMนระบบ จนทําใหหลายครั้งที่ประชาชนทนไม$ไหวพากันลุกขึ้นมาขับไล$จน
เกิดเปMนวิกฤตการณ.ทางการเมืองที่ต$อเนื่องและยืดเยื้อเรื้อรัง
สถานการณ. ป' ญหาคุ ณธรรมจริยธรรมของสั งคมไทยที่ ระดั บกลางและฐานล$ างของสั งคม สถาบั น
ครอบครัวโดยทั่วไปมีความอ$อนแอลงไปมาก ชุมชนก็แตกสลาย จากผลกระทบนโยบายการพัฒนาที่ขาดสมดุล
เยาวชนชายหญิงของเรา ทั่วประเทศอยู$ในภาวะสับสนทางความคิดและพฤติกรรม แยกผิดชอบชั่วดี ไม$ออก มี
ป'ญหายาเสพติด ป'ญหาเพศสัมพันธ.ที่ไม$เหมาะสม โรคเอดส. ความรุนแรง ทองไม$พรอม ฯลฯ สังคมมีป'ญหา
ความไม$มั่นคง ความไม$ปลอดภัยในชีวิตทรัพย.สิน คดีอาชญากรรมพุ$ง คนลนคุก คนไขยาเสพติดลนโรงพยาบาล
คดีความมั่นคง เพิ่มอย$างน$าตกใจ
สังคมแตกแยกทางความคิดความเชื่อในทางการเมือง นําไปสู$ความขัดแยง รุนแรงจนเกิดเหตุการณ.ปะทะ
มีการบาดเจ็บลมตายอย$างต$อเนื่อง สถาบันศาสนา หน$วยงานราชการ และองค.กรอิสระ ที่มีหนาที่รับผิดชอบ
โดยตรงในดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ลวนมีขอจํากัดและมีป'ญหาในดานศักยภาพ ต$างคนต$างทํา
บูรณาการกันไม$ได และบางสถาบันก็มีความเสื่อมถอยจากภายในจึงไม$สามารถรับมือกับ ป'ญหาวิกฤตนี้ไดอย$างมี
ประสิทธิภาพ และเท$าทันกับสถานการณ.
นอกจากนั้น การที่ รั ฐบาลไทยไดใหความสํ าคั ญในการพั ฒ นาดานเศรษฐกิจ มากกว$ าดานสั งคมและ
สิ่ ง แวดลอม แมจะทํ า ใหเกิ ด การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ ร วดเร็ ว จนน$ า ทึ่ ง แต$ ก็ นํ า มาซึ่ ง ป' ญ หาสั ง คมและ
สิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมอย$างรวดเร็วเช$นกัน ประเทศไทยในป'จจุบันจึงไดเผชิญกับป'ญหาดานมลพิษทั้งทาง
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อากาศ ทางน้ําและในดิน การลดลงของประชากรสัตว.ปdา การทําลายปdาโดยเฉพาะปdาตนน้ํา การกัดกร$อนของ
แม$น้ําและชายฝ'pง อุทกภัยที่รุนแรงขึ้น การขาดแคลนน้ําและป'ญหาขยะ ของเสียอันตราย ตามขอมูลบ$งชี้ในปค.ศ. 2004 ค$าใชจ$ายดานมลพิษทางอากาศและน้ําของประเทศมีขนาดเพิ่มขึ้นไปจนถึงที่ประมาณ 1.62.6% ของจีดีพีต$อป-ดวยเหตุนี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยไดก$อใหเกิดความเสียหายต$อผูคนและ
สภาพแวดลอมเปMนอย$างมาก
สถานการณ.ป'ญหาในเด็กและเยาวชน
องค.การสหประชาชาติไดใหความสําคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยไดใหการรับรองสิทธิในรูปแบบ
ต$างๆ ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 60 ลานคน เปMนเด็กและเยาวชนประมาณ 24 ลานคนซึ่งเปMนประชากร
กลุ$ มสํ าคั ญ ที่ จะมี ส$ วนในการพั ฒ นาประเทศไทยในอนาคต แต$ ส ภาพเศรษฐกิ จ แบบทุ น นิ ย มที่ มุ$ งแสวงหา
ผลประโยชน.สูงสุดจากการแข$งขันไดก$อใหเกิดป'ญหาตามมา ไม$ว$าจะเปMนป'ญหาสิ่งเสพติด แหล$งอบายมุข ความ
ยากจน การขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเปMนป'ญหาที่มีผลต$อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทั้งสิ้น
สํานักงานโครงการพัฒนาแห$งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP)
เปtดเผยรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยป- 2557 โดยเนนย้ําในรายงานภายใตหัวขอ "การพัฒนาคนใน
บริบทประชาคมอาเซียน" ว$าการพัฒนาคนนั้นมีความสําคัญต$อการพัฒนาและเตรียมความพรอมของประเทศไทย
ในการเขาสู$ประชาคมอาเซียน
ภาพดัชนีการศึกษาไทยรายจังหวัดประจําป- 2557 ซึ่งวัดจากจํานวนป-การศึกษาเฉลี่ย, IQ ของเด็กอายุ
6-15 ป- อัตราการเขาเรียนต$อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคะแนน O-Net ระดับมัธยมศึกษาป-ที่ 6 ของ
แต$ละจังหวัด จะพบว$ามี 15 จังหวัดที่มีดัชนีการศึกษาผ$านเกณฑ. UNDP นอกจากนั้น UNDP ไดแสดงความเปMน
ห$วงต$อสถานภาพดานคุณภาพการศึกษาและคุณภาพเด็กและเยาวชนในบางพื้นที่ของประเทศไทย โดยมีพื้นที่ 38
จังหวัดที่มีค$าเฉลี่ย IQ เด็กอายุ 6-15 ป- อยู$ในระดับต่ําเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสาน
พบว$ามีถึง 17 จาก 19 จังหวัด (คิดเปMน 89% ของพื้นที่) มีค$าเฉลี่ย IQ ของเด็กอายุ 6-15 ป- ตกเกณฑ.
มาตรฐานสากล
นอกจากเรื่องการศึกษา สถานการณ.ป'ญหาในเด็กและวัยรุ$นไทยยังมีป'ญหาในอีกหลายประเด็น เช$น
เด็กและเยาวชน (15 – 24 ป-) สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นถึง 1.7 เท$า และมีอายุแรกสูบบุหรี่ลดลง รวมถึงมีการดื่มสุรา
เพิ่มขึ้น วัยรุ$นหญิงอายุ 15 – 19 ป-มีแนวโนมดื่มสุราเพิ่มขึ้นในทุกกลุ$มอายุจากรอยละ 9.8 ในป- พ.ศ. 2544
เปMนรอยละ 10.9 ในป- พ.ศ. 2554
ประเด็นดานเพศสัมพันธ.พบว$า จํานวนวัยรุ$นของไทยที่มีประสบการณ.การมีเพศสัมพันธ.เพิ่มขึ้นอย$าง
ชัดเจนจากในอดีตทั้งเพศหญิงและเพศชาย โดยในกลุ$มนักเรียนหญิงเพิ่มขึ้นประมาณ 5 เท$าตัว ประมาณการ
ว$ามีวัยรุ$นทําแทงป-ละ 300,000 คน โดยพบผูทําแทง รอยละ 56 มีอายุต่ํากว$า 25 ป-และเปMนกลุ$มอายุ 15
-19 ป-มากที่สุด รอยละ 30.4 กําลังศึกษาอยู$รอยละ 45 ยังไม$มีรายไดนอกจากนี้ยังพบว$ากลุ$มผูทําแทงอายุ
ต่ํากว$า 19 ป-ประมาณรอยละ 60 ไม$มีการคุมกําเนิดจึงนําไปสู$การตัดสินใจทําแทง โดยตั้งแต$วันที่ 1 มกราคม
ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2556 พบว$ามีเด็กเกิดทั้งหมด จํานวน 481,279 คน เปMนเด็กที่เกิดจากมารดาอายุต่ํา
กว$า 20 ป- จํานวน 85,306 คน คิดเปMนอัตราส$วนรอยละ 17.73 ของการเกิดทั้งหมด และจํานวนนี้เปMนเด็ก
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ที่เกิดจากมารดาอายุต่ํากว$า 15 ป- จํานวน 2, 188 คน สอดคลองกับจํานวนผูปdวยเอดส.ที่พบว$าในกลุ$มอายุ
อื่น ๆ (กลุ$มอายุ 30 ป-ขึ้นไป) มีแนวโนมลดจํานวนลง แต$ในกลุ$มอายุที่เปMนเด็กและวัยรุ$นกลับมีจํานวนเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ยังพบกลุ$มเยาวชนเขารับการบําบัดรักษายาเสพติดเพิ่มขึ้นโดยขอมูลการกระทําผิดอาญา
ของเด็กและเยาวชน โดย กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พบว$า ในป- 2557 ที่ผ$านมา
มีเด็กและเยาวชนกระทําผิดอาญาทั้งสิ้น 35,969 คดี ในจํานวนนี้เปMนคดียาเสพติดมากที่สุด จํานวน 16,365
คดี รองลงมาคือคดีเกี่ยวกับทรัพย. 7,053 คดี และอันดับ 3 คือ คดีเกี่ยวกับชีวิตและร$างกาย 3,762 คดี โดย
คดียาเสพติดนั้นพบว$า มีเด็กและเยาวชนกระทําผิดเพิ่มขึ้นจากป- 2556 (15,530 คดี) จํานวน 835 คดี และใน
จํานวนเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดอาญานั้นมากกว$า 60% มาจากครอบครัวแตกแยกหรือครอบครัวที่มีความ
พรอมแต$เลี้ยงดูไม$ถูกตอง และหากพิจารณาถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดอาญานั้นพบว$ามีถึง
25% ของเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดขณะกําลังศึกษา
สถานการณ.ป'ญหาในวัยทํางาน
จากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรโดยสํานักงานสถิติแห$งชาติ เดือนเมษายน 2558 พบว$า
จํานวนผูมีงานทําเพิ่มขึ้น อัตราการว$างงานลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับช$วงเดียวกันของป-ก$อน ปรากฏรายละเอียด
ดังนี้ ผูมีงานทํา จํานวน 37.53 ลานคน เพิ่มขึ้นจากช$วงเดียวกันของป-ก$อน 2.0 แสนคน ผูว$างงาน จํานวน
3.24 แสนคน ลดลงจากช$วงเดียวกันของป-ก$อน 2.0 หมื่นคน อัตราว$างงาน รอยละ 9.0
ผูอยู$ในกําลังแรงงานหรือผูที่พรอมจะทํางานประมาณ 38.28 ลานคน ประกอบดวยผูมีงานทํา 37.53
ลานคน คิดเปMนรอยละ 98.04 ของผูอยู$ในกําลังแรงงาน ผูว$างงาน 3.24 แสนคน คิดเปMนอัตราการว$างงานรอย
ละ 0.9 และผูที่รอฤดูกาล 4.30 แสนคน คิดเปMนรอยละ 1.12 ของผูอยู$ในกําลังแรงงาน
ผูว$างงานทั่วประเทศ 3.24 แสนคน คิดเปMนอัตราการว$างงานรอยละ 0.9 เมื่อเปรียบเทียบกับช$วง
เดียวกันของป-ก$อนผูว$างงานลดลง 2.0 หมื่นคน ส$วนอัตราการว$างงานไม$เปลี่ยนแปลง
เมื่อพิจารณาผูว$างงานจากประสบการณ.การทํางาน พบว$า เปMนผูว$างงานที่ไม$เคยทํางานมาก$อนมีจํานวน
1.51 แสนคน และเปMนผูว$างงานที่เคยทํางานมาก$อน 1.73 แสนคน โดยเปMนผูว$างงานที่มาจากภาคเกษตรกรรม
1.9 หมื่นคน นอกภาคเกษตรกรรม 1.54 แสนคน ประกอบดวย ภาคการบริการและการคา 8.2 หมื่นคน และ
ภาคการผลิต 7.2 หมื่นคน
จากขอมูลของธนาคารแห$งประเทศไทยพบว$า สถานการณ.ตลาดแรงงานไทยในป'จจุบันมีป'ญหาการ
ขาดแคลนแรงงานทั้งดานปริมาณและคุณภาพเกิดขึ้นอย$างมากและรุนแรงมากขึ้นเปMนลําดับ โดยตลาดแรงงาน
ไทยมีจํานวน 39 ลานคน แต$ส$วนใหญ$เปMนแรงงานไรฝ-มือถึง80% และเปMนผูมีงานทําที่มีอายุ 30ป-ขึ้นไปถึง
75% สะทอนถึงโครงสรางการผลิตของไทยที่ยังอาศัยแรงงานเขมขนโดยใชแรงงานทักษะต่ําจํานวนมากที่มี
ค$าจางงานราคาถูก และเปMนแรงงานนอกระบบประมาณ 2 ใน 3 ของแรงงานทั้งหมด ตลาดแรงงานยังมีความ
ไม$สอดคลองระหว$างความตองการแรงงานของตลาดและการผลิตแรงงานรุ$นใหม$โดยพบว$าความตองการของ
ตลาดแรงงานส$วนใหญ$อยู$ในกลุ$มแรงงานไรฝ-มือที่จบการศึกษาต่ํากว$ามัธยมศึกษา ขณะที่นักเรียนส$วนใหญ$
นิยมศึกษาต$อในระดับปริญญาตรีจึงเปMนกลุ$มที่ตกงานมากที่สุด
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นอกจากนี้ผลจากระบบการศึกษาที่ยังผลิตแรงงานไดไม$ตรงกับความตองการของตลาดที่ตองการคน
จบสายวิทยาศาสตร.มากกว$าสายสังคมศาสตร.ขณะที่ผูจบการศึกษาสายวิทยาศาสตร.ต$อสายสังคมศาสตร.อยู$ที่
รอยละ 30 ต$อ 70 รวมถึงป'ญหาคุณภาพแรงงานและคุณภาพการศึกษาที่ดอยกว$าประเทศอื่นๆส$งผลให
แรงงานไทยขาดทั ก ษะที่ จํ า เปM น ต$ อ การทํ า งานซึ่ ง เปM น สิ่ ง ที่ น ายจางตองการทั้ ง ดานไอที ภ าษาอั ง กฤษ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห. หรือความคิดสรางสรรค. อีกทั้งแรงงานยังเลือกงานและไม$ตองการทํางานหนัก
ประเภท 3D คือ งานสกปรก (Dirty job) งานยาก (Difficultjob) และงานอันตราย (Dangerous job) ทําใหเกิด
การนําเขาแรงงานต$างดาวมาทดแทน โดยในเดือนธันวาคมป- 2556 มีแรงงานต$างดาวที่จดทะเบียนถูกกฎหมาย
ประมาณ 1.3ลานคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป- 2444 ที่มีอยู$จํานวน 600,000 คน ซึ่งเปMนการเพิ่มขึ้นถึงเท$าตัว
จากการสํารวจสถานการณ.จางงานในป- 2556 โดยธนาคารแห$งประเทศไทยสํารวจผูประกอบการ
748 บริษัท พบว$า 70% ของผูประกอบการหาแรงงานยากขึ้นและพบประเด็นที่น$าสนใจเกี่ยวกับโครงสราง
ความตองการแรงงานทั้ ง ประเทศและระดั บ ภู มิภ าคคื อผู ประกอบการยั ง คงพึ่ ง พาแรงงานไรฝ- มือ ขณะที่
ผูประกอบการขนาดใหญ$ในกลุ$มธุรกิจผลิตยานยนต.และชิ้นส$วนประกอบมีความตองการแรงงานกึ่งมีทักษะใน
สัดส$วนที่สูง ทั้งนี้สาเหตุของการขาดแคลนแรงงานของไทยมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่
สังคมไทยกําลังเขาสู$สังคมผูสูงอายุระบบค$าตอบแทนที่ไม$สอดคลองกับผลิตภาพแรงงานโดยอัตราการเพิ่ม
ค$าจางจริงต่ํากว$าอัตราการเพิ่มผลิตภาพของแรงงานและในป'จจุบันตลาดแรงงานไทยมีผูประกอบอาชีพอิสระ
ถึง 2 ใน 3ของผูมีงานทําทั้งหมด รวมถึงภาคการผลิตของไทยยังมีประสิทธิภาพต่ํา ประเทศไทยจึงอยู$ในกลุ$ม
ระดับรายไดปานกลางและอยู$ในกลุ$มระดับเทคโนโลยีการผลิตระดับกลางและการลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนาของไทยยังอยู$ในระดับต่ํา“
นอกจากนั้น กระทรวงแรงงานไดศึกษาวิเคราะห. พบว$าขอมูลดานแรงงาน ซึ่งจัดเก็บโดยหน$วยงานต$างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน มีความซ้ําซอน มีการใชรหัส รูปแบบการจัดเก็บและการใชงานที่แตกต$างกันและยังจัดทํา
ขอมูลตามงบประมาณที่ไดรับ ทําใหการจัดเก็บขอมูลขาดความต$อเนื่อง ขอมูลแรงงานขาดความเปMนเอกภาพ
ยากต$อการนํามาบูรณาการ วิเคราะห.และใชประโยชน.ในเชิงนโยบายระดับประเทศ รวมถึงเสียงสะทอนว$าการ
จัดทําขอมูลภาครัฐไม$ค$อยสนองความตองการของผูใชงานภาคเอกชนโดยเฉพาะผูประกอบการ ทั้งๆที่ใหขอมูลแก$
ภาครัฐหลายแห$งๆ ในเรื่องเดียวกันอยู$บ$อยๆ จึงมองว$าเปMนภาระ และก$อใหเกิดความเบื่อหน$ายในการใหขอมูล
แก$ภาครัฐ
กระทรวงแรงงานจึงไดจัดทําโครงการบูรณาการขอมูลดานแรงงานของประเทศ จากระบบสารสนเทศของ
หน$วยงานที่มีขอมูลดานแรงงานอยู$แลว โดยนํามาผ$านกระบวนการทําขอมูลใหอยู$ในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน
ขจั ดความซ้ํ าซอนของการจั ดเก็ บขอมู ลรายทะเบี ยน อี กทั้ ง ยั งเพิ่ มความแม$ นยํ าในการตรวจสอบขอมู ลกั บ
หน$วยงานที่มีการจัดทําฐานขอมูลทะเบียนบุคคล อาทิ กรมการปกครอง เปMนตน
ในส$วนของป'ญหาการจัดการศึกษาไม$ตรงกับความตองการของตลาดแรงงานนั้น เกิดจากการลงทุนทาง
การศึกษาในหลายลักษณะงาน โดยเฉพาะอุดมศึกษาและการอาชีวศึกษา มีการลงทุนต$อหัวสูง จึงมีลักษณะมุ$ง
ขยายปริมาณอย$างรวดเร็วโดยยังไม$สอดคลองกับคุณภาพและความตองการของตลาดแรงงานส$วนใหญ$ มุ$งผลิต
บุคลากร เพื่อสนองความตองการของทางราชการมากกว$าการผลิตบุคลากรเพื่อสถานประกอบการเอกชนและ
ประกอบอาชีพส$วนตัว เปMนเหตุใหเกิ ดป'ญหาการว$างงานกวางขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย$างยิ่งสาขานิติศาสตร.
มนุษยศาสตร. สังคมศาสตร. วิทยาศาสตร. เกษตรศาสตร. (ยกเวนสัตวบาล) และวิศวกรรมศาสตร.บางสาขา ยังตอง

23
ประสบป'ญหาที่ตองทํางานต่ํากว$าระดับ นอกจากนี้การผลิตบุคลากรระดับกลางที่มีป'ญหาการว$างงานและเรียน
ต$อสูงมีเกือบทุกสาขายกเวนสาขาอุตสาหกรรมบางสาขาเท$านั้น ส$วนบัณฑิตในสาขาที่ผลิตแลว ยังไม$พอกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน คือแพทย. พยาบาล บุคลากรดานสาธารณสุขทุกประเภท และกําลังคนที่สนองความ
ตองการในสาขาพัฒนาอุตสาหกรรมที่ต$อเนื่องกับก‘าซธรรมชาติ
ป'ญหาดานสุขภาพในวัยแรงงาน จากรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บในประชากรไทย พ.ศ.2552
พบว$าวัยทํางานเสียชีวิตจากกลุ$มโรคไม$ติดต$อในสัดส$วนที่สูงสุด รองลงมา ไดแก$ กลุ$มการบาดเจ็บ และกลุ$ม
โรคติดเชื้อ และจากขอมูลของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร. กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต$ป-2548-2553
พบว$า กลุ$มวัยทํางานเปMนกลุ$มที่มีอัตราฆ$าตัวตายสูงสุด 7.1 ต$อแสนประชากร สาเหตุของการฆ$าตัวตาย คือ
ความเครียด โรคซึมเศรา ติดยาเสพติดและการเจ็บปdวยทางกาย ตามลําดับ จากการสํารวจภาวะสุขภาพ
แรงงานไทย ป- 2552 พบว$ากว$า 1 ใน 10 ของวัยแรงงานในระบบเปMนโรคไม$ติดต$อเรื้อรังและ 3 ลําดับที่พบ
สูงสุดคือ โรคหัวใจและหลอดเลือด รอยละ 32.4 รองลงมาเปMนโรคเบาหวาน/ความผิดปกติของต$อมไรท$อ
รอยละ 21.1 และโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง รอยละ 18.7 และกว$า1 ใน 4 ของการบาดเจ็บ
เนื่องมาจากอุบัติเหตุจากยานพาหนะ โดยเฉพาะจากรถจักรยานยนต. รอยละ 27.1 รองลงมาจากการพลัดตก
หกลม รอยละ 20.0
นอกจากนั้นยังพบว$ามีป'ญหาสุขภาพจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา การใชสารเสพติดอื่นๆ
และป'ญหาสุ ขภาพ อันเนื่ องมาจากการทํางาน ซึ่งขอมูลการเฝRาระวั งโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2546-2552 ของสํานักระบาดวิทยา พบว$า มีผูปdวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอมเฉลี่ย 4,378 รายต$อป- กลุ$มโรคที่มีการรายงานผูปdวยมากตามลําดับ ไดแก$ กลุ$มโรคกระดูกและ
กลามเนื้อ รอยละ 45.0 กลุ$มพิษจากสัตว. รอยละ 24.5 กลุ$มโรคผิวหนังรอยละ 20.3 กลุ$มโรคปอดและ
ทางเดินหายใจ รอยละ 2.7 และกลุ$มสารกําจัดแมลงศัตรูพืช รอยละ 1.6 โดยมีแนวโนมการรายงานจํานวน
ผูปdวยในแต$ละกลุ$มโรคเพิ่มขึ้น
ดานความมั่นคงในชีวิตของคนวัยทํางาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือทีดีอาร.ไอ ไดชี้
ป'ญหาของระบบบํานาญในประเทศไทยว$า ขณะนี้ประเทศไทยกาวเขาสู$สังคมผูสูงอายุ แต$หลักประกันทางดาน
รายไดสําหรับผูสูงอายุยังไม$สามารถครอบคลุมกลุ$มวัยทํางานไดครบทุกคน พบว$า 73% ของคนวัยทํางานไม$มี
หลักประกันรายได คนทํางาน 19.2% ใชประกันสังคม ส$วนอีก 7% เปMนขาราชการ นอกจากนี้ระบบบํานาญ
ยังเปMนแบบแยกส$วน มีการเริ่มตนใชในช$วงเวลาที่ต$างกัน มีความครอบคลุมกลุ$มเปRาหมายที่ต$างกัน มีการ
สมทบและสิทธิประโยชน.ที่ต$างกัน ไม$สามารถเชื่อมต$อระบบบํานาญเขาดวยกัน และขาดความต$อเนื่องเมื่อ
เปลี่ยนระบบการจางงาน
นอกจากนี้ หน$วยงานแต$ละแห$งมีคณะกรรมการกํากับดูแล หรือผูมีอํานาจในการกํากับดูแลเปMนของ
ตัวเอง ทําใหการดําเนินนโยบายของหน$วยงานแต$ละแห$งเปMนไปในลักษณะที่ต$างคนต$างทําและอาจไม$สอด
คลองกัน ควรแกไขและปรับปรุงกลไกต$างๆ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยไดเสนอแนวทางกฎหมาย
ในการบูรณาการเชิงนโยบายของระบบบําเหน็จบํานาญของไทย โดยใหมี “คณะกรรมการบําเหน็จบํานาญ
แห$งชาติ” เพื่อกําหนดภาพรวมระบบบํานาญ เพื่อใหเปMนระบบหลักประกันรายไดสําหรับผูสูงอายุที่มองใน
ภาพรวม ลดความซ้ําซอน เปMนธรรม และยั่งยืน
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สถานการณ.ป'ญหาในวัยสูงอายุ
การลดลงของอัตราการตายและอัตราการเจริญพันธุ.อย$างต$อเนื่องในหลายทศวรรษที่ผ$านมามีผลทําให
ประเทศไทยกําลังจะเขาสู$สังคมสูงอายุ โดยประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเปMนรอยละ 23.5 หรือประมาณ 1
ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ ภายในป- 2573 สังคมผูสูงอายุจะมีผลกระทบสําคัญต$อเศรษฐกิจมหภาค
หลายประการ เช$น ประชากรวัยแรงงานลดลง การออมลดลง และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง
ดร.จิระวัฒน. ป'uนเป-pยมรัษฎ. นักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยกล$าวว$า สังคม
ผูสูงอายุมิไดมีผลกระทบเฉพาะกับผูสูงอายุเท$านั้น แต$จะส$งผลกระทบในวงกวางต$อทุกคนผ$านการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ สังคมผูสูงอายุอาจสรางภาระที่ทุกคนในประเทศตองแบกรับร$วมกัน เช$น
ค$าใชจ$ายในการรักษาพยาบาลที่อาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากตองดูแลผูสูงอายุจํานวนมากขึ้นและมีอายุยืนยาวมากขึ้น
เรื่อยๆ อาจส$งผลกระทบต$อความมั่นคงของระบบสวัสดิการดานสุขภาพต$างๆ ซึ่งการเพิ่มความมั่นคงของระบบ
ดังกล$าวลวนเปMนภาระดานการเงินที่ตองมีผูแบกรับทั้งสิ้น ไม$ว$าจะผูเสียภาษี นายจาง ลูกจาง หรือรัฐบาลก็ตาม
รวมทั้งจะเปMนภาระผูกพันต$อไปถึงลูกหลานในอนาคตที่ตองมีส$วนในการร$วมสมทบในรูปแบบต$างๆ ใหกับ
ระบบสวัสดิการ ดังนั้น การเตรียมความพรอมจึงเปMนเรื่องของทุกวัย ไม$ว$าจะเปMนวัยสูงอายุ วัยทํางาน วัยเรียน
และวัยเด็กซึ่งจะกลายเปMนผูสูงอายุในอนาคต
ผลกระทบที่เห็นไดชัดเจนที่สุดของสังคมผูสูงอายุคือการลดลงของจํานวนประชากรวัยแรงงาน ซึ่งหาก
ไม$สามารถนําเขาแรงงานจากต$างประเทศมาทดแทน หรือไม$สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหพึ่งพา
แรงงานนอยลงได ก็อาจทําใหการดําเนินการของภาคธุรกิจสะดุดลง โดยเฉพาะในภาคการผลิตที่จําเปMนตองใช
แรงงานจํานวนมาก และหากภาคธุรกิจไม$สามารถปรับตัวไดก็จะส$งผลต$อเนื่องถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
ภาคเอกชนตองพยายามคิดหาวิธีการปรับตัวเพื่อรับมือกับการขาดแคลนแรงงานที่อาจมีความรุนแรง
มากขึ้นในอนาคต เช$น ทําอย$างไรแรงงานจึงสามารถทํางานต$อเนื่องไดอย$างยาวนานขึ้น (การขยายช$วงอายุ
การทํางานของแรงงาน) ทําอย$างไรแรงงานถึงจะมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดีและสามารถทํางานไดยาวนานขึ้น
ทําอย$างไรจึงจะพัฒนาผลิตภาพของแรงงานใหสูงขึ้น ทําอย$างไรจึงจะพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหพึ่งพา
แรงงานลดลง
กลุ$มแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมเปMนหนึ่งในกลุ$มเสี่ยงที่ตองปรับตัวเพื่อใหสามารถใชชีวิตในช$วง
หลังเกษียณไดอย$างมีความสุขตามสมควร กลุ$มดังกล$าวมักจะมีการใชแรงงานเต็มที่ในช$วงวัยรุ$นถึงวัยกลางคน
ทําใหสภาพร$างกายเสื่อมโทรมก$อนวัยและมีป'ญหาดานสุขภาพ ซึ่งมักเปMนเหตุใหตองออกจากตลาดแรงงาน
ก$อนวัยอันควร รวมทั้งแรงงานกลุ$มนี้ส$วนใหญ$มักทํางานตามสายการผลิตซึ่งเปMนงานที่มีลักษณะเฉพาะจนทําให
ขาดการพัฒนาทักษะในการทํางานดานอื่นๆ ซึ่งจะเปMนอุปสรรคสําคัญเมื่อแรงงานตองการเปลี่ยนงาน หากกลุ$ม
ดังกล$าวออกจากกําลังแรงงานจะมีความเสี่ยงค$อนขางสูงที่เงินที่สะสมมาตลอดชีวิตการทํางานจะไม$เพียงพอต$อ
การใชจ$ายตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู$ของชีวิต
ป'จจุบันป- พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีประชากร 64.5 ลานคน มีจํานวนประชากรสูงอายุ 60 ป-ขึ้น
ไปเท$ากับ 9.4 ลานคน หรือ คิดเปMนรอยละ 14.57 การเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางประชากรของประเทศ
ไทยที่ผ$านมาพบว$าสัดส$วนประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้นเปMนลําดับ โดยในป- พ.ศ. 2553 มีสัดส$วนผูสูงอายุอยู$ที่
รอยละ 10.7 ของประชากรรวมหรือ 7.02 ลานคน และในป- 2555 เปMนรอยละ 12.8 ซึ่งเปMนสัดส$วน
เพิ่มขึ้นอย$างกาวกระโดด
สําหรับป'ญหาสุขภาพที่สําคัญของผูสูงอายุจากรายงานของสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว$าง
ประเทศ กระทรวงสาธารณสุข พบว$าโรคที่ทําใหผูสูงอายุสูญเสียป-สุขภาวะ 5 อันดับแรกในผูชายไดแก$โรค
หลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง เบาหวานและโรคมะเร็งตับ ส$วนเพศหญิงไดแก$
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โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ สมองเสื่อมและโรคซึมเศราตามลําดับ สําหรับป'ญหา
สุขภาพจิตที่พบบ$อยในผูสูงอายุ 5 อันดับแรกคือความวิตกกังวล ซึมเศรา นอนไม$หลับ ภาวะสมองเสื่อม
ป'ญหาเรื่องเพศ
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย.และนณริฏ พิศลยบุตร ไดศึกษาพบว$าไทยจะเขาสู$สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ.ในป2025 และในอีก 30 ป-ไทยจะมีคนสูงอายุถึง 36% หากไม$สามารถหลุดพนกับดักรายไดปานกลางไดทัน ไทย
จะกลายเปMนประเทศแรกๆ ในเอเชียที่ “แก$ก$อนรวย” และ “แก$โดยไม$มีสวัสดิการเพียงพอ” เพราะกองทุน
ประกันสังคมจะมีป'ญหาจนถึงขั้นลมละลายในประมาณป- 2045 หากไม$มีการปฏิรูปอย$างทันการณ.
ที่ผ$านมา ไทยเนนพัฒนาอุตสาหกรรมโดยไม$พัฒนาเทคโนโลยี เนนส$งออกไปยังตลาดโลกโดยกด
ค$าแรงใหต่ําเพื่อใหแข$งขันได และไม$คุมครองสิ่งแวดลอมอย$างเพียงพอ การพัฒนาจึงทําใหเกิดความเหลื่อมล้ํา
และป'ญหาสิ่งแวดลอมมาก ในอนาคต ไทยจะหลีกเลี่ยงไม$ไดที่จะตองปรับไปสู$ยุทธศาสตร.พัฒนาใหม$ ที่เนน
สรางมูลค$าเพิ่มบนฐานนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ํา และรักษาสิ่งแวดลอมใหมากขึ้น
เพื่อใหเห็นถึงภาพอนาคตเศรษฐกิจไทยใน 3 ทศวรรษหนา และความทาทายต$างๆ จึงจําลองภาพ
สถานการณ.ที่เปMนไปได (possible scenario) 3 ภาพคือ
ภาพสถานการณ. 1 “ประเทศไทยไปเรื่อยๆ”การพัฒนาในภาพสถานการณ.นี้คลายกับแนวทางใน
ป'จจุบัน แต$อัตราการเติบโตเฉลี่ยจะลดลงเหลือ 3.55% ต$อป- ซึ่งทําใหคนไทยมีรายไดต$อหัว 17,000
ดอลลาร.ในป- 2045 และหลุดพนจากระดับรายไดปานกลางในป- 2036 หรือหลังจากเขาสู$สังคมสูงอายุกว$า
ทศวรรษ ไทยจะมีแรงงานในระบบเพิ่มขึ้นเปMน 60% ในป- 2045 และในป-นั้นดัชนีความเหลื่อมล้ํา (Gini
coefficient) จะอยู$ที่ระดับ 0.37 ซึ่งต่ํากว$าป'จจุบันเล็กนอย จากแรงกดดันใหมีการกระจายรายได อย$างไรก็
ตาม การพัฒนาประเทศในแนวทางเดิมจะทําใหไทยยังมีป'ญหาสิ่งแวดลอมต$อไป นอกจากนี้ การคาดการณ.ว$า
ไทยจะพนระดับรายไดปานกลางในป- 2036 นั้นยังมองโลกแง$ดีเกินไป เพราะไม$ไดพิจารณาป'จจัยเสี่ยงต$างๆ
เช$น หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอย$างรุนแรง การเปลี่ยนผ$านจะล$าชาออกไป 2 ป- หากรัฐบาล
ดําเนินนโยบายประชานิยม โดยใชเงินป-ละ 1 แสนลานบาท จะทําใหเปลี่ยนผ$านล$าชาออกไป 4 ป- หากเกิด
วิกฤติอัตราแลกเปลี่ยน หรือวิกฤติธนาคาร การเปลี่ยนผ$านจะล$าชาออกไป 2 ป- และ 4 ป-ตามลําดับ และหาก
เกิดวิกฤตการณ.ทางการเมือง การเปลี่ยนผ$านก็จะล$าชาออกไปอีก ดังนั้น ในกรณีที่การบริหารความเสี่ยง
ผิดพลาด ไทยจะไม$พนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางแมใน 3 ทศวรรษหนา
ภาพสถานการณ. 2 สู$ “ประเทศอุตสาหกรรมกาวหนา”เศรษฐกิจไทยจะถูกขับเคลื่อนจากการ
ยกระดับผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมจากการนําเอาระบบการผลิตแบบลีนมาใชอย$างกวางขวาง การทํา R&D
การออกแบบและพัฒนาแบรนด.สินคา ตลอดจนการยายการผลิตมูลค$าเพิ่มต่ําไปยังประเทศเพื่อนบาน คนไทย
จะมีรายไดต$อหัว 23,700 ดอลลาร.ในป- 2045 จากอัตราการเติบโตเฉลี่ย 4.6% ต$อป- ซึ่งทําใหพนระดับ
รายไดปานกลางในป- 2028 หรือหลังจากเขาสู$สังคมสูงอายุสมบูรณ.เล็กนอย อุตสาหกรรมจะมีมูลค$าเพิ่ม
สูงขึ้นเปMน 64% ของ GDP และมีแรงงานในระบบเพิ่มเปMน 67% อย$างไรก็ตาม การเนนพัฒนาอุตสาหกรรม
จะทําใหมีป'ญหาสิ่งแวดลอมและความเหลื่อมล้ําเพิ่มขึ้น เพราะประโยชน.ตกอยู$กับเจาของทุน ในภาพนี้
รัฐบาลตองมีนโยบายที่เหมาะสมเช$น เร$งพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีคุณภาพสูง พัฒนาวิศวกรและช$างเทคนิค
รณรงค.ใหภาคเอกชนเพิ่มผลิตภาพและสรางนวัตกรรม ในทางตรงกันขาม รัฐบาลไม$ควรดึงดูดแรงงานขามชาติ
ทักษะต่ําเขามาในไทย เพราะจะทําใหอุตสาหกรรมพึ่งพาแรงงานราคาถูกต$อไป
ภาพสถานการณ. 3 สู$ “ประเทศเกษตรทันสมัยและบริการฐานความรู”การพัฒนาเศรษฐกิจไทยจะ
เนนการพัฒนาภาคเกษตรดั้งเดิมใหเปMนภาคเกษตรทันสมัย โดยใชเครื่องจักร เทคโนโลยี ทําวิจัยและพัฒนา
บริหารการผลิตรองรับการผลิตอาหารปลอดภัย และการพัฒนาภาคบริการใหเปMนบริการฐานความรู โดยเปtด
เสรีภาคบริการ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาแรงงานใหมีทักษะทั่วไปที่มีคุณภาพสูง รายไดต$อหัวของ
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คนไทยในป- 2045 จะสูงขึ้นถึง 28,400 ดอลลาร. โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ย 5.2% ต$อป- ทําใหไทยพนระดับ
รายไดปานกลางในป- 2028 ภาคบริการมีมูลค$าเพิ่มเปMน 59.3% ของ GDP โดยเปMนบริการฐานความรู
30.8% ในขณะที่ภาคเกษตรเล็กลงเหลือ 3.8% ของ GDP ในภาพนี้ ดัชนีความเหลื่อมล้ําจะลดลงเหลือ
0.33 เนื่องจากรายไดของแรงงานเพิ่มขึ้น และจะมีผลกระทบต$อสิ่งแวดลอมลดลง เนื่องจากใชพลังงานต่ํากว$า
อุตสาหกรรม ในภาพนี้ รัฐบาลจะตองไม$มีนโยบายอุดหนุนราคาสินคาเกษตรมากจนเกษตรกรมุ$งผลิตสินคาใน
เชิงปริมาณ โดยไม$สนใจคุณภาพ และตองไม$คุมครองบริการที่ผูกขาด ซึ่งก$อใหเกิดตนทุนสูงต$อเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนผ$านไปสู$อนาคตที่พึงปรารถนาดังกล$าวจะเกิดขึ้นไดก็ต$อเมื่อป'จจัย 4 ดานเกิดขึ้นคือ มีทุน
มนุษย.คุณภาพสูง การจัดสรรเงินทุนก$อใหเกิดผลิตภาพ รัฐมีประสิทธิภาพและระบบเศรษฐกิจเปtดกวาง
โครงสรางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปจะทําใหสังคมไทยในอนาคตมีความหลากหลาย และซับซอนกว$าป'จจุบันมาก
อย$างไรก็ตาม การเปลี่ยนผ$านจะก$อใหเกิดความขัดแยง เพราะผลประโยชน. ความเชื่อ และคุณค$าของคนแต$ละ
กลุ$มจะแตกต$างกันมากขึ้น การปRองกันและระงับความขัดแยงจากการเปลี่ยนผ$านจะเกิดขึ้นไม$ได หากรัฐที่ควร
เปMนผูปRองกันและระงับความขัดแยง มีลักษณะรวมศูนย.อํานาจ บริหารอย$างแยกส$วน ไม$เปtดกวาง และไรวินัย
การเปลี่ยนผ$านจะเกิดขึ้นไดอย$างราบรื่นจึงจําเปMนตองมีภาครัฐที่เปtดกวาง มีวินัยและกระจายอํานาจ
ขณะที่ยังสามารถประสานนโยบายภาพรวมไดอย$างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ความทาทายที่สําคัญที่สุดในการ
เปลี่ยนผ$านของไทยในอีก 3 ทศวรรษคือ การปฏิรูปภาครัฐ
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บทที่ 4
แนวคิดทั่วไปและขอเสนอการบูรณาการภาครัฐเพื่อการพัฒนาคนไทยอย$างยั่งยืน
4.1 วิสยั ทัศน. เปRาหมาย ตัวชีว้ ดั สําคัญ ในการบูรณาการภาครัฐเพื่อการพัฒนาคนไทยอย$างยัง่ ยืน
วิสัยทัศน. : คนไทยมีคุณภาพคู$คุณธรรม
เปRาหมาย : คนไทยทุกคนเปMนคนที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม มีสุขภาพดี รายไดดี สังคมดี สิ่งแวดลอมดี
ตัวชีว้ ัด : ดัชนีการพัฒนามนุษย.ของประเทศไทยเปMนอันดับหนึ่งของประเทศในกลุ$มอาเซียนในป- ค.ศ. 2035
4.2

ขอเสนอในการบูรณาการภาครัฐเพื่อการพัฒนาคนไทยอย$างยั่งยืน
การปรับปรุงโครงสรางระบบราชการตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
ไดกําหนดใหมีกระทรวงและส$วนราชการที่มีฐานะเปMนกระทรวง ดังต$อไปนี้
1. สํานักนายกรัฐมนตรี
2. กระทรวงกลาโหม
3. กระทรวงการคลัง
4. กระทรวงการต$างประเทศ
5. กระทรวงการท$องเที่ยวและกีฬา
6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย.
7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
8. กระทรวงคมนาคม
9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11. กระทรวงพลังงาน
12. กระทรวงพาณิชย.
13. กระทรวงมหาดไทย
14. กระทรวงยุติธรรม
15. กระทรวงแรงงาน
16. กระทรวงวัฒนธรรม
17. กระทรวงวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี
18. กระทรวงศึกษาธิการ
19. กระทรวงสาธารณสุข
20. กระทรวงอุตสาหกรรม
ขอเสนอในการบูรณาการภาครัฐเพื่อการพัฒนาคนไทยอย$างยั่งยืนในการศึกษาครั้งนี้ อยู$ภายใตกรอบ
การบูรณาการระหว$างหน$วยราชการภาครัฐทั้ง 20 กระทรวงตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2545
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4.3

แนวคิดในการบูรณาการภาครัฐเพื่อสรางจิตสํานึก ค$านิยมร$วม เพื่อนําสู$อุปนิสัยที่พึงประสงค.
ขอเสนอในการสรางจิตสํานึก ค$านิยมร$วม เพื่อนําสู$อุปนิสัยที่พึงประสงค. โดยใหหน$วยงานภาครัฐ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเปMนตนแบบใหแก$สังคม โดยมีจุดมุ$งหมายร$วมกันแกไขและรับผิดชอบต$อ
ป'ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ รวมทั้งการรณรงค. เผยแพร$ ประชาสัมพันธ. ใหทุกภาคส$วนมีวินัย
เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ มีจิตสํานึกสาธารณะ เห็นแก$ประโยชน.ส$วนรวมมากกว$าส$วนตัว เปMนกลไกใน
การแกไขป'ญหา การพัฒนา ตลอดจนเปMนการวางรากฐานในการปRองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได
อย$างมีประสิทธิภาพ ขอเสนอในการสรางจิตสํานึก ค$านิยมร$วม เพื่อนําสู$อุปนิสัยที่พึงประสงค. มีดังนี้
1. รณรงค.สรางความรูความเขาใจแก$ทุกภาคส$วน ใหปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. รณรงค.สรางจิตจิตสํานึก ค$านิยมร$วมใหทุกภาคส$วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ มี
จิตสํานึกสาธารณะ เห็นแก$ประโยชน.ส$วนรวมมากกว$าส$วนตัว
3. ปลูกฝ'งค$านิยมและฝrกใหเด็กไทยมีวินัย มีความรับผิดชอบ เห็นแก$ประโยชน.ส$วนรวมมากกว$าส$วนตัว
4. เจาหนาที่ของรัฐทุกระดับตองเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยหลักธรรมาภิบาล ไม$ทุจริต ผิด
กฎหมาย ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
5. สรางค$านิยมการยกย$องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย.สุจริตและการต$อตานการทุจริต โดยให
สํานักงานคณะกรรมการปRองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเปMนเจาภาพและถือเปMนค$านิยมหลักของชาติ
6. สรางแรงจูงใจใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย. สุจริต เสียสละเพื่อ
ประโยชน.ส$วนรวม
4.4

แนวทางการบูรณาการภาครัฐเพื่อพัฒนาคนไทยทุกช$วงวัย
4.4.1 แนวทางการบูรณาการภาครัฐเพือ่ พัฒนาคนไทยวัยเด็กและเยาวชน
ขอเสนอในการบูรณาการภาครัฐเพื่อพัฒนาคนไทยวัยเด็กและเยาวชน โดยใหหน$วยงานภาครัฐทุภาค
ส$วนในความสําคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ขอเสนอดังกล$าว ไดแก$
1. การพัฒนาระบบวางแผนครอบครัวเพื่อการสรางครอบครัวที่อบอุ$น โดยเปลี่ยนแนวคิดที่คิดว$าการ
วางแผนครอบครัวคือการคุมกําเนิดเท$านั้น เปMนการวางแผนครอบครัวคือการวางแผนชีวิต การกําหนด
เปRาหมายของชีวิตในดาน นําไปสู$เปRาหมายที่วางไว โดยมีแนวทางที่ชัดเจน ทําใหเกิดความมั่นใจที่จะดําเนิน
ชีวิตอย$างมีเปRาหมายและต$อเนื่อง นอกจากนั้นการวางแผนชีวิตก็ยังทําใหเราสามารถตรวจสอบเรื่องที่ผิดพลาด
ไดว$าเกิดจากสาเหตุใดและทําใหสามารถแกไขไดทัน การวางแผนครอบครัวจึงหมายถึง การวางแผนร$วมกัน
ของคู$สมรสในเรื่องที่จะทําใหชีวิตสมรสยั่งยืนผาสุก ซึ่งไดแก$ การจัดการในบาน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว ความสัมพันธ.ระหว$างสมาชิกในครอบครัว เครือญาติ และเพื่อน การวางแผนครอบครัว การอบรม
เลี้ยงดูใหการศึกษาและวางอนาคตใหแก$บุตร
2. การพัฒนาระบบฝากครรภ.และการคลอดที่ปลอดภัย หญิงที่ตั้งครรภ.ทุกคนตองไดรับบริการฝาก
ครรภ.ที่มีคุณภาพ เพื่อใหลูกที่คลอดออกมาปลอดภัย สมบูรณ.แข็งแรง ไม$มีภาวะแทรกซอน และเมื่อเจ็บครรภ.
สามารถรับบริการการคลอดที่ปลอดภัยทั้งต$อแม$และลูก
3. การพัฒนาระบบการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ การเลี้ยงดูเด็กเปMนป'จจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต$อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย.ใหมีคุณภาพ การอบรมเลี้ยงดูที่เด็กที่ดีคือการอบรมเลี้ยงดูจากบิดามารดาหรือผูปกครองที่ใส$
ใจและมีความรูที่ถูกตองในการเลี้ยงดู การอบรมเลี้ยงดูที่มีประสิทธิภาพสามารถหล$อหลอมใหเด็กและเยาวชน
เปMนผูมีความสามารถในการปรับตัว มีพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม มีความสามารถในการกํากับตนเอง และ
มีความฉลาดทางอารมณ. และสามารถเปMนทรัพยากรมนุษย.ที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศต$อไป
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4. การพัฒนาระบบการส$งเสริมพัฒนาการเด็กก$อนวัยเรียน เด็กวัยแรกเกิดถึงช$วงอายุ5 ป-เปMนช$วง
ระยะเวลาที่เด็กเจริญเติบโตอย$างรวดเร็วและเปMนช$วงเวลาสําคัญที่สุดของการสรางรากฐานชีวิตและจิตใจของ
มนุษย. นอกจากร$างกายจะเจริญเติบโตอย$างเร็วแลว สมองของเด็กก็เจริญเติบโตสูงสุดในช$วงวัยนี้ดวย ป'จจุบัน
ความรูจากการศึกษาใหความสําคัญต$อการส$งเสริมพัฒนาการเด็กมาก ซึ่งนอกจากป'จจัยที่มีผลต$อพัฒนาการ
เด็ก เช$นพันธุกรรมที่ไดรับจากพ$อแม$แลว สิ่งแวดลอมกับการเลี้ยงดูโดยการสรางเสริมกิจกรรมกับเด็กผ$านการ
เล$นเปMนการส$งเสริมพัฒนาการเด็กที่ผูปกครองเด็กควรทําในชีวิตประจําวันของเด็ก รวมถึงใหการติดตาม
พัฒนาการของเด็กใหเหมาะสมตามวัยเปMนสิ่งที่ละเลยไม$ไดเพราะสิ่งต$างๆ เหล$านี้จะส$งผลใหเด็กเติบโตขึ้นอย$าง
มีความสุขและมีคุณภาพต$อไป
5. การพัฒนาดานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดวิสัยทัศน.และกรอบทิศทางการพัฒนา
การศึกษา ระยะเวลา 5 ป- วิสัยทัศน.และเปRาหมายภายในป- พ.ศ. 2563 คนไทยตองมีการศึกษาเฉลี่ยสูงขึ้น
อ$านออกเขียนได เขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มีค$านิยมหลักของคนไทยใหรักการเรียนรูอย$างต$อเนื่องตลอด
ชีวิ ต มี อาชี พเมื่อสํ าเร็ จ การศึกษา และระบบการศึ กษาไทยเปM นระบบที่ ส นองความตองการในการพั ฒ นา
ประเทศ โดยตองมีหน$วยงานหลักของประเทศที่จะทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและแผนการศึกษา
แห$งชาติที่บูรณาการการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย. รวมทั้งกําหนดกรอบมาตรฐาน
การศึ ก ษาชาติ วางแผนการผลิ ต กํ า ลั ง คนของชาติ ที่ ส อดคลองกั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม ให
ขอเสนอแนะในการของบประมาณดานการศึ กษาและพั ฒ นามนุ ษย. ตลอดจนใหความเห็ น ชอบกฎหมาย
ตลอดจนการปรับปรุง แกไข หรือยกเลิกกฎหมาย การกํากับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาและ
พัฒนามนุษย.ใหเปMนไปตามแผนการศึกษาแห$งชาติ
4.4.2 แนวทางการบูรณาการภาครัฐเพื่อพัฒนาคนไทยวัยทํางาน
ขอเสนอในการบูรณาการภาครัฐเพื่อพัฒนาคนไทยวัยทํางาน เพื่อแกไขป'ญหาวัยทํางานมีดังนี้
1. การบูรณาการการทํางานร$วมกันกับหน$วยต$างๆ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษาทั้ง
ระดับ ปวช., ปวส.และปริญ ญาตรี เพื่อผลิตแรงงาน ใหตรงกับความตองการของ ตลาดแรงงาน รวมถึ ง
ภาคเอกชนดวย
2. การพัฒนาทักษะฝ-มือแรงงาน การยกระดับฝ-มือแรงงาน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานทั้ง
ระบบต$อไป
3. การพัฒนาเพื่อแกไขป'ญหาใหยั่งยืน โดยหน$วยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรของ
ประเทศ กระทรวงแรงงานเปMนหน$วยงานหลักในการจัดหาตําแหน$งงานว$างทั้งในและต$างประเทศ พัฒนา
ทักษะฝ-มือรวมทั้งใหการคุมครองแรงงานใหไดรับความเปMนธรรมจากการทํางาน กระทรวงศึกษาธิการ การ
เตรี ยมคนเขาสู$ต ลาดแรงงาน และสํ านักงานพัฒ นาขาราชการพลเรื อน ซึ่งดู แลบุ คลากรในภาครั ฐทั้งหมด
จําเปMนตองเขามาบูรณาการเพื่อใหบุคลากรที่เปMนกําลังแรงงานของประเทศสามารถทํางานไดตรงกับความรู
ความสามารถ เพื่อเปMนการลดช$องว$างการขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งการแกไขป'ญหาแรงงานเพื่อใหกําลั ง
แรงงานสามารถทํางานไดตรงกับความรูความสามารถ มีรายไดที่เหมาะสม สามารถดํารงชีวิตในสังคมต$อไปได
อย$างยั่งยืน
4. วางแนวทางการบูรณาการร$วมหน$วยงานเพื่อสรางรายไดแบบยั่งยืน โดยการพัฒนาภูมิป'ญญา
ทองถิ่น วิทยาศาสตร. เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดห$วงโซ$การผลิต ตั้งแต$ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ
และพาณิชยกรรม โดยเนนที่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร พลังงานทดแทน
เศรษฐกิจสรางสรรค. Digital Economy และอุตสาหกรรมบริการ นอกจากนั้นยังมีแนวทางในการพัฒนา
อุตสาหกรรมโรงงาน ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อคุณภาพชีวิตและความยั่งยืน
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4.4.3 แนวทางการบูรณาการภาครัฐเพื่อพัฒนาคนไทยวัยสูงอายุและผูพิการ
ขอเสนอในการบูรณาการภาครัฐเพื่อพัฒนาคนไทยวัยสูงอายุมีดังนี้
1. การเตรียมความพรอมของประเทศเพื่อเขาสู$สังคมผูสูงอายุ โดยการสรางหลักประกันสําหรับ
ผูสูงอายุ เช$น ระบบบํานาญแห$งชาติ ใหการศึกษาและส$งเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต สรางค$านิยมใหสังคม
ตระหนักถึงคุณค$าและศักดิ์ศรีของผูสูงอายุ
2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุระดับชาติและการส$งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่ทํางานเกี่ยวของกับผูสูงอายุ
3. การส$งเสริมคุณภาพชีวิตในผูสูงอายุ ทั้งดานสุขภาพ สังคมและรายไดในการดํารงชีพที่เพียงพอของ
ผูสูงอายุ มีที่อยู$อาศัยและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัย มีองค.กรผูสูงอายุที่เขาถึงไดง$าย ใกลบาน
4. การพัฒนาองค.ความรูดานผูสูงอายุโดยสนับสนุนและส$งเสริมใหหน$วยงานวิจัยดําเนินการศึกษา
และพัฒนาองค.ความรูดานผูสูงอายุ โดยเฉพาะที่เปMน ประโยชน.ต$อการกําหนดนโยบาย การพัฒนาการบริการ
และการส$งเสริมใหผูสูงอายุสามารถดํารงชีวิตอยู$ในสังคมอย$างเหมาะสม
4.5

ป'ญหาที่เกี่ยวของกับการบูรณาการภาครัฐและแนวคิดในการแกไข
4.5.1 ป'ญหาเชิงโครงสรางของระบบราชการไทย ระบบราชการไทยมีการแบ$งงานและส$วนราชการตาม
โครงสรางที่กําหนดในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งการแบง
สวนราชการดังกลาวทําใหกระทรวงและกรมที่ตั้งขึ้นมามีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายของตนเองและมีสภาพเป+นนิติ
บุคคลที่แยกจากกัน การทํางานและสั่งการเป+นไปในแทงของกระทรวงหรือกรมของตนเอง ขาดการประสานงาน
และรับรูในงานของกระทรวงหรือกรมอื่น เป+นการทํางานแบบแยกสวนหรือกระบวนคิดแบบไซโล(silo mentality)
ทําใหขาดการประสานแผนงานในกลุมเป>าหมายเดียวกัน เกิดความซ้ําซอนหรือสิ้นเปลืองงบประมาณ
แนวคิดในการแกไขป'ญหา อาจแบ$งเปMน 2 แนวทางคือ
1. การแกไขโครงสราง โดยการควบรวม กระทรวง กรม หรือหน$วยงานอิสระในกํากับของรัฐที่จัดตั้งตาม
พระราชบั ญญั ติ เฉพาะ ที่ มี ภารกิ จหนาที่ เหมื อนกั นหรื อคลายคลึ งกั น เขาดวยกั น โดยการแกไขกฎหมาย
(พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม) โดยเปลี่ยนจากการแบ$งกระทรวง ทบวง กรมตามงานหรือหนาที่
(function) เปMนการแบ$งตามกลุ$มเปRาหมายหรือกลุ$มภารกิจ ตัวอย$างเช$น ประเทศญี่ปุdนไดควบรวมกระทรวง
สาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ซึ่งมีภารกิจคลายคลึงกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย.ของ
ไทยมาตั้ งแต$ ก$อนสงครามโลกครั้ งที่ 2 (พ.ศ. 2481) และต$ อมาไดควบรวมกั บกระทรวงแรงงาน กลายเปM น
กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554
2. การแกไขโดยไม$เปลี่ยนแปลงโครงสรางของกระทรวง กรมหรือหน$วยงานอิสระในกํากับของรัฐที่จัดตั้ง
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะ แต$ใชการทํางานในรูปแบบคณะกรรมการบริหาร ( Executive Board หรือ Super
Board) โดยจัดตั้งใหมีคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพคนไทยที่มีปลัดกระทรวงและอธิบดีที่เกี่ยวของทั้งดานสังคม
และเศรษฐกิจร$วมเปMนคณะกรรมการ โดยใหสามารถกําหนดยุทธศาสตร.การพัฒนาและใหทุกกระทรวงตองนําไป
เปMนแนวทางในการปฏิบัติอย$างจริงจัง มีการควบคุม กํากับ ประเมินผลตามเปRาหมายที่คณะกรรมการกําหนด
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4.5.2 ป'ญหาเชิงนโยบายและยุทธศาสตร.ของชาติ
นโยบายและยุทธศาสตร.ที่ผ$านมาของประเทศไทย ยังเปMนนโยบายและยุทธศาสตร.ระยะสั้น ประมาณ 45 ป- โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห$งชาติ เปM นแผนแม$ บทแต$ รัฐบาลและพรรคการเมื องไม$ ค$อยให
ความสําคัญ มักคิดนโยบายที่เปMนประโยชน.เฉพาะหนาและไม$ยั่งยืนเพื่อใชหาเสียงใหไดคะแนนนิยมจากประชาชน
ในการเลือกตั้งเพื่อใหไดเปMนรัฐบาล หลายนโยบายที่ประชาชนไดประโยชน. เปMนผลประโยชน.ระยะสั้นแต$กลับ
ส$งผลเสียต$อประเทศชาติในระยะยาว และมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ$อยๆ ตามพรรคการเมืองที่ไดคะแนนเสียง
ขางมากซึ่งไดจัดตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคตนเอง โดยไม$ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร.
ระยะยาวที่จะสามารถพัฒนาประเทศใหยั่งยืน
แนวคิดในการแกไขป'ญหา ควรมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร.ชาติระยะยาว 20-30 ป- โดยตัวแทนจาก
พรรคการเมืองทุกพรรค ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและราชการทุกภาคส$วนมามีส$วนร$วม ใชเปMนแผนแม$บทใน
การพัฒนาประเทศไทย โดยมีการกําหนดเปRาหมายเชิงยุทธศาสตร.ร$วมกัน อาจใชตัวชี้วัดที่เปMนสากลและไดรับ
การยอมรับในระดับนานาชาติ เช$น ดัชนีการพัฒนามนุษย.ขององค.การสหประชาชาติเปMนเครื่องมือในการ
ประเมิ น ผลงานของรั ฐ บาล โดยพรรคการเมื องกํ า หนดนโยบายและแนวทางที่จ ะทํ าใหบรรลุ ตั ว ชี้ วั ด และ
เปRาหมายของแผนยุทธศาสตร.ชาติแลวนํามาใชในการหาเสียง
นโยบายและแนวทางของพรรคการเมืองที่จะทําใหแผนยุทธศาสตร.ชาติประสบผลสําเร็จตามเปRาหมาย
ดังกล$าวควรนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู$หัวที่ ใหใชหลักความพอประมาณ
ความมีเหตุผลและภูมิคุมกัน ร$วมกับเงื่อนไขดานความรูและคุณธรรมมาเปMนหลักการสําคัญในการกําหนด
นโยบาย แทนการกําหนดนโยบายระยะสั้นเพื่อใหไดความนิยมจากประชาชนโดยไม$คํานึงถึงเหตุผล ไม$คํานึงถึง
ผลเสียที่ตามมาในระยะยาวแบบที่ใชในป'จจุบัน
4.5.3 ป'ญหาที่เกิดจากระบบการบริหารจัดการและผูบริหารทั้งนักการเมืองและขาราชการที่ไม$มี
ธรรมาภิบาล
ระบบบริหารภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย จะถูกกํากับโดยระบบพรรคการเมืองที่ผ$านการเลือกตั้ง ซึ่ง
แนวคิดของการทํางานอาจจะไม$เหมือนกัน
ในระบบราชการ การทํางานจะมุ$งเนนที่ความสุจริต ถูกตองตามระเบียบและกฎหมายเปMนสําคัญ เปMน
แนวคิดที่ใชวิธีการเปMนเครื่องมือในตัดสินผลลัพธ.ที่เกิดขึ้น (the means justified end) หากใชวิธีการที่ผิด
กฎหมาย ผิดศีลธรรม ฉอฉลหรือโกง ผลลัพธ.ที่เกิดขึ้นก็คือการทุจริต คอรัปชั่น
ส$วนแนวคิดของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองบางคนที่ขาดธรรมาภิบาล การทํางานจะมุ$งเนนที่ผลลัพธ.
เพื่อใหไดประโยชน. ไดรับการเลือกตั้งหรือไดเปMนรัฐบาล จะสามารถทําไดทุกวิถีทางแมจะเปMนวิธีที่ผิดกฎหมาย
ผิดต$อศีลธรรม เปMนแนวคิดที่ใชผลลัพธ.เปMนตัวกําหนดวิธีการ (the end justified means) โดยคิดว$าเมื่อไดรับ
อํานาจแลว จะสามารถแกไขผิดใหเปMนถูกไดในภายหลัง และเปMนแนวคิดที่จะทําใหเกิดการทุจริต คอรัปชั่นอย$าง
แพร$หลายและรุนแรงมากขึ้น
การใชแนวคิดดังกล$าวของนักการเมืองและขาราชการที่ไม$มีธรรมาภิบาล นํามาซึ่งการกําหนดนโยบายที่
เอื้อต$อการไดประโยชน.แก$ตนเองหรือพรรคการเมืองของตนเอง โดยไม$คํานึงถึงเหตุผล ความจําเปMนและประโยชน.
ที่ประชาชนจะไดรับ ทําใหระบบราชการทํางานโดยไม$ไดคํานึงถึงเปRาหมายคือประโยชน.ของประชาชนซึ่งเปMน

32
เปRาหมายที่ตองทํางานร$วมกันแบบบูรณาการ แต$กลับไปทํางานใหฝdายการเมืองที่คํานึงถึงผลประโยชน.ส$วนตัวและ
พรรคเพื่อหวังความกาวหนาในการรับราชการ
แนวคิดในการแกไขป'ญหา การทํางานของทั้งนักการเมืองและขาราชการตองมุ$งเนนที่กระบวนการที่
สุจริต โปร$งใส ถูกตองตามระเบียบและกฎหมายเปMนสําคัญ (the means justified end) ตองมีการบังคับใช
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการเมืองและการบริหารกิจการบานเมืองอย$างเคร$งครัด หากมีผูใดประพฤติผิด ตองมี
กระบวนการตรวจสอบและกระบวนการในศาลยุติธรรมที่รวดเร็ว หากพบว$าผิดจริงตองลงโทษอย$างจริงจัง โดยไม$
เกรงกลัวต$ออิทธิพลของนักการเมืองหรือขาราชการที่ประพฤติทุจริต เพื่อไม$ใหเปMนเยี่ยงอย$าง และใหเกิดความ
เกรงกลัวต$อการประพฤติผิด คิดมิชอบ เปMนการสรางระบบการเมืองและราชการที่ใสสะอาด มีธรรมาภิบาลที่ยั่งยืน
และคํานึงถึงประโยชน.ของคนไทยและประเทศชาติเปMนสําคัญ ทําใหเกิดการบูรณาการร$วมกันในที่สุด
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