
บทสรปุสําหรับผูบริหาร 
 

รายงานวิชาการ เรื่อง แนวคิดท่ัวไปในการบูรณาการภาครัฐเพ่ือการพัฒนาคนไทยอย$างยั่งยืน มีกรอบ
แนวคิด คือ นําสภาพป'ญหาในการดําเนินงานพัฒนาคนไทยในระยะเวลา 20 ป-ท่ีผ$านมา มาวิเคราะห.โดยใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติฉบับท่ี 8-11 พ.ศ. 2540-2559 และ ดัชนีการพัฒนามนุษย. (Human 
Development index) เปMนแนวทางในการศึกษาร$วมกับการอภิปรายกลุ$มตามกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร 
นบส. 2 ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน พรอมท้ังใชความรูท่ีไดเรียนรูจากการศึกษาดูงานท้ังใน
และต$างประเทศ การเรียนรูจากกระบวนการกลุ$มของ นบส.2 รุ$นท่ี 7  เพ่ือนํามากําหนดวิสัยทัศน. ความคาดหวัง
และเปRาหมายการพัฒนาคนไทย  พรอมท้ังเสนอแนวคิดท่ัวไปในการบูรณาการภาครัฐเพ่ือการพัฒนาคนไทยอย$างยั่งยืน 

จากการศึกษาพบว$าในนับต้ังแต$ประเทศไทยเริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติฉบับแรกเม่ือ
ป- พ.ศ. 2504  ผลของการพัฒนาในระยะ 54 ป-ท่ีผ$านมาสรุปไดว$า ประสบผลสําเร็จเปMนท่ีน$าพอใจในหลายๆ เรื่อง 
แต$ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีป'ญหาอีกหลายประการท่ียังไม$ไดรับการแกไข เช$น ป'ญหาดานสังคมและความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรืออยู$ในสภาพท่ีเรียกว$า “เศรษฐกิจดี สังคมมีป'ญหา การพัฒนา
ไม$ยั่งยืน” ป'ญหาดังกล$าวหากปล$อยไว จะส$งผลกระทบต$อการพัฒนาประเทศไดในระยะยาวและผลสุดทายจะ
กระทบต$อคุณภาพชีวิตของคนไทยในภาพรวม  

นอกจากนั้นโครงสรางของสังคมไทยมีป'ญหาเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ไม$ว$าจะเปMนผูบริหารประเทศ 
นักการเมือง ขาราชการ นักวิชาการ พระ นักบวช นักธุรกิจและ สื่อมวลชน จึงทําใหการอบรมบ$มสอนคุณธรรม
จริยธรรมแก$เด็กและเยาวชนท่ีเกิดข้ึน ภายในครอบครัวและในชั้นเรียนหมดความหมายเพราะเม่ือผูใหญ$และผูนํา
ไม$สามารถเปMนตัวแบบท่ีดีก็ทําให กระบวนการปลูกฝ'งและกล$อมเกลาทางสังคมวัฒนธรรมเกิดการบิดเบ้ียว ทําให
เกิดป'ญหาในการพัฒนาคนไทยในทุกช$วงวัย 

ในกลุ$มวัยเด็กและเยาวชน พบว$ามีป'ญหาดานคุณภาพการศึกษาท่ีตกตํ่าลง โดยดัชนีการศึกษาไทยราย
จังหวัดประจําป- 2557 พบว$ามีถึง 38 จังหวัดท่ีมีค$าเฉลี่ย IQ เด็กอายุ 6-15 ป- อยู$ในระดับตํ่าเม่ือเทียบกับ
มาตรฐานสากล โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคอีสานพบว$ามีถึง 17 จาก 19 จังหวัด มีค$าเฉลี่ย IQ ของเด็กอายุ 6-15 ป- 
ตกเกณฑ.มาตรฐานสากล นอกจากเรื่องการศึกษา สถานการณ.ป'ญหาในเด็กและวัยรุ$นไทยยังมีป'ญหาในอีก
หลายประเด็น เช$น การด่ืมสุราและสูบบุหรี่ การเสพยาเสพติดและการต้ังครรภ.ในวัยรุ$นหญิงอายุ 15 – 19 ป- 
การมีเพศสัมพันธ.ท่ีไม$ปลอดภัย เปMนตน  

ในกลุ$มวัยทํางาน จากขอมูลของธนาคารแห$งประเทศไทยพบว$า  สถานการณ.ตลาดแรงงานไทยใน
ป'จจุบันมีป'ญหาการขาดแคลนแรงงานท้ังดานปริมาณและคุณภาพเกิดข้ึนอย$างมากและรุนแรงมากข้ึนเปMน
ลําดับ โดยตลาดแรงงานไทยมีจํานวน 39 ลานคน แต$ส$วนใหญ$เปMนแรงงานไรฝ-มือถึง80% และเปMนผูมีงานทํา
ท่ีมีอายุ 30ป-ข้ึนไปถึง 75% สะทอนถึงโครงสรางการผลิตของไทยท่ียังอาศัยแรงงานเขมขนโดยใชแรงงาน
ทักษะตํ่าจํานวนมากท่ีมีค$าจางงานราคาถูก และเปMนแรงงานนอกระบบประมาณ 2 ใน 3 ของแรงงานท้ังหมด 
ตลาดแรงงานยังมีความไม$สอดคลองระหว$างความตองการแรงงานของตลาดและการผลิตแรงงานรุ$นใหม$โดย
พบว$าความตองการของตลาดแรงงานส$วนใหญ$อยู$ ในกลุ$ มแรงงานไรฝ- มือ ท่ีจบการศึกษาตํ่ากว$ า
มัธยมศึกษา  ขณะท่ีนักเรียนส$วนใหญ$นิยมศึกษาต$อในระดับปริญญาตรีจึงเปMนกลุ$มท่ีตกงานมากท่ีสุด 



2 

ในกลุ$มวัยสูงอายุ พบว$าประเทศไทยกําลังจะเขาสู$สังคมสูงอายุ โดยประชากรวัยสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนเปMน
รอยละ 36% ใน 30 ป-ขางหนา หากไม$สามารถหลุดพนกับดักรายไดปานกลางไดทัน ไทยจะกลายเปMน
ประเทศแรกๆ ในเอเชียท่ี “แก$ก$อนรวย” และ “แก$โดยไม$มีสวัสดิการเพียงพอ” เพราะกองทุนประกันสังคมจะ
มีป'ญหาจนถึงข้ันลมละลายในประมาณป- 2045 หากไม$มีการปฏิรูปอย$างทันการณ. 
 เพ่ือแกไขป'ญหาในการพัฒนาคนไทย  คณะผูศึกษาจึงไดกําหนด วิสัยทัศน.  เปRาหมาย  ตัวชี้วัดสําคัญ  
ในการบูรณาการภาครัฐเพ่ือการพัฒนาคนไทยอย$างยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน.คือ “คนไทยมีคุณภาพคู$คุณธรรม”และมี
เปRาหมายคือ “คนไทยทุกคนเปMนคนท่ีมีคุณภาพและมีคุณธรรม  มีสุขภาพดี  รายไดดี  สังคมดี สิ่งแวดลอมดี”โดย
มีตัวชี้วัดคือ “ดัชนีการพัฒนามนุษย.ของประเทศไทยเปMนอันดับหนึ่งของประเทศในกลุ$มอาเซียนใน ค.ศ. 2035” 

ขอเสนอในการบูรณาการภาครัฐเพ่ือการพัฒนาคนไทยอย$างยั่งยืนในการศึกษาครั้งนี้   อยู$ภายใตกรอบ
การบูรณาการระหว$างหน$วยราชการภาครัฐท้ัง 20 กระทรวงตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545 โดยมีขอเสนอในการสรางจิตสํานึก ค$านิยมร$วม เพ่ือนําสู$อุปนิสัยท่ีพึงประสงค. โดยใหหน$วยงาน
ภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเปMนตนแบบใหแก$สังคม  โดยมีจุดมุ$งหมายร$วมกันแกไขและ
รับผิดชอบต$อป'ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ พรอมท้ังบูรณาการงานของแต$ละกระทรวงเพ่ือพัฒนา
คนไทยทุกช$วงวัย ต้ังแต$ขณะปฏิสนธิในครรภ.มารดา จนคลอดเปMนทารก เติบโตเปMนเด็ก เยาวชนท่ีมีคุณภาพ 
พรอมเขาสู$วัยทํางาน เปMนกําลังหลักในการพัฒนาสรางรายไดประชาชาติท่ีสูงข้ึน และเม่ือสูงวัยก็สามารถมีชีวิตท่ี
สุขสงบ มีเงินพอท่ีจะดํารงชีวิตอย$างมีคุณภาพ และมีสุขภาพดีมีอายุท่ียืนยาว  
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กิตตกิรรมประกาศ 
 
 รายงานการศึกษาเรื่อง แนวคิดท่ัวไปในการบูรณาการภาครัฐเพ่ือการพัฒนาคนไทยอย$างยั่งยืน  ฉบับนี้
สําเร็จลุล$วงลงไดดวยความกรุณาของอาจารย.ท่ีปรึกษาทุกท$านไดแก$ คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 
อาจารย.พงศ.โพยม วาศภูติ อาจารย.จุฑาธวัช อินทรสุขศรี  อาจารย.สีมา สีมานันท.  อาจารย.ถวิล เปลี่ยนศรี 
อาจารย.ศรีพนม บุนนาค และ อาจารย.ชาญวิทย. ไกรฤกษ.  ท่ีไดกรุณาไดใหขอคิดเห็น คําแนะนํา และความรูท่ีเปMน
ประโยชน.ต$อการจัดทํารายงานฉบับนี้ นอกจากนี้ยังไดรับคําแนะนําท่ีเปMนประโยชน.ในการจัดทํารายงานจาก
หม$อมหลวง พัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ. จึงขอขอบพระคุณอาจารย.ทุกท$านมา ณ ท่ีนี้ 

 สุดทายนี้ ขอขอบคุณผูบริหารและเจาหนาท่ีของสถาบันพัฒนาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. ท่ีมี
ส$วนร$วมสนับสนุนในการจัดทํารายงานครั้งนี้ โดยไดช$วยดูแล ประสานงาน และอํานวยความสะดวกตลอด
ระยะเวลาในการศึกษาของ นบส. 2 รุ$นท่ี 7   ตลอดจนขอขอบคุณ สํานักงาน ก.พ. ท่ีไดจัดหลักสูตรอันมีคุณค$านี้  
ทําใหคณะนักศึกษาไดมีโอกาสศึกษาร$วมกัน ทําใหไดเรียนรูการทํางานร$วมกันและไดรับองค.ความรูต$างๆ อันมี
คุณค$าและสามารถนําไปประยุกต.ใชในการพัฒนาหน$วยงาน หวังว$ารายงานฉบับนี้จะเปMนประโยชน.ต$อทุกฝdายท่ี
เก่ียวของ เพ่ือบูรณาการในการพัฒนาคนไทยและประเทศไทยอย$างท่ียั่งยืนต$อไป 
 

นบส. 2 รุ$นท่ี 7 
มิถุนายน 2558 
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บทที่ ๑ 
ความเปMนมา 

 
นับต้ังแต$ประเทศไทยเริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติฉบับแรกเม่ือป- พ.ศ. 2504  ผลของ

การพัฒนาในระยะ 54 ป-ท่ีผ$านมาสรุปไดว$า ประสบผลสําเร็จเปMนท่ีน$าพอใจในหลายๆ เรื่อง แต$ในขณะเดียวกัน ก็
ยังมีป'ญหาอีกหลายประการท่ียั งไม$ไดรับการแกไข เช$น ป'ญหาดานสังคมและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรืออยู$ในสภาพท่ีเรียกว$า “เศรษฐกิจดี สังคมมีป'ญหา การพัฒนาไม$
ยั่งยืน”  ป'ญหาในการพัฒนาคนไทยใหมีคุณภาพ มีการศึกษาดี สุขภาพดีและมีอาชีพท่ีสรางรายไดท่ีดี  และ
ป'ญหาดังกล$าวหากปล$อยไว จะส$งผลกระทบต$อการพัฒนาประเทศไดในระยะยาวและผลสุดทายจะกระทบต$อ
คุณภาพชีวิตของคนไทยในภาพรวม  

การวางแผนและการพัฒนาในระยะท่ีผ$านมา ยังขาดการกําหนดเปRาหมายหรือจุดหมายของประเทศ ใน
ระยะยาว ทําใหต$างฝdายต$างดําเนินการ ไม$ไดเปMนไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะอย$างยิ่ง การพัฒนาในระยะท่ี
ผ$านมามุ$งเนนเฉพาะการเร$งรัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปMนสําคัญ  ยุทธศาสตร.การพัฒนาประเทศจึง
มุ$งเนนท่ีจะขยายการผลิตดานอุตสาหกรรมและส$งเสริมการส$งออก โดยใช ความไดเปรียบทางทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีมีอย$างเหลือเฟgอและแรงงานท่ีมีค$าจางตํ่าเปMนป'จจัยหลักในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยไม$ไดคํานึงถึง
ผลกระทบต$อคนและคุณค$าของความเปMนมนุษย.ของคนไทยเท$าท่ีควร การพัฒนาท่ีเนนแต$ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอาจเหมาะสมหรือสอดคลองกับสถานการณ.ของประเทศในขณะนั้น แต$อย$างไรก็ตามอัตราความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญกาวหนาทางวัตถุท่ีมีมากข้ึน ไม$ไดหมายความว$า คนไทยและสังคมไทย
จะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอย$างท่ัวถึงเพราะในขณะท่ีเศรษฐกิจกาวหนา รายไดประเทศท่ีสูงข้ึนแต$วิถีชีวิตท่ีเรียบง$าย
และดีงามของสังคมไทยก็เริ่มหายไป ความม่ันคงของครอบครัวและชุมชนเริ่มลดนอยลงพรอมๆกับความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมากยิ่งข้ึน ป'ญหาสังคมในดานต$างๆ ขยายตัวและทวีความรุนแรง
ยิ่งข้ึนท้ังป'ญหาเรื่องยาเสพติด ป'ญหาการต้ังครรภ.ในวัยรุ$น ป'ญหาอาชญากรรม ป'ญหาความแตกแยกของคนไทย
และสังคมไทยท่ีเกิดจากการเมืองท่ีไม$มีธรรมาภิบาล  

การพัฒนาประเทศไทยในระยะต$อไปจึงควรเนนใหคนเปMนศูนย.กลางหรือใหคนไทยทุกคน ทุกช$วงวัยเปMน
เปRาหมายในการพัฒนา เพราะคนเท$านั้นท่ีเปMนป'จจัยชี้ขาดถึงความสําเร็จของการพัฒนาในทุกเรื่อง   การพัฒนา
เศรษฐกิจช$วยทําใหคนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนบางในบางส$วนเท$านั้น ไม$ใช$เปRาหมายสุดทายของการ
พัฒนาอีกต$อไป  รวมท้ังปรับเปลี่ยนวิธีการวางแผน จากการวางแผนแบบแยกส$วนรายสาขาเศรษฐกิจหรือสังคมท่ี
ขาดการบูรณาการ ขาดความเชื่อมโยงขอมูลและเปRาหมายร$วมกัน มาเปMนการพัฒนาแบบรวมส$วนหรือบูรณาการ 
โดยเฉพาะอย$างยิ่งมุ$งเนนท่ีจะใหทุกฝdายท่ีเก่ียวของมีส$วนร$วมในการพัฒนาประเทศทุกข้ันตอนต้ังแต$ตนจนจบ 
คือ ร$วมคิด ร$วมทํา ร$วมติดตามผล ร$วมปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน และร$วมไดรับประโยชน.จากการพัฒนา  

การพัฒนา ท่ีเนนใหคนไทยเปMนศูนย.กลาง หรือเปRาหมายสุดทายของการพัฒนา เรียกอีกนัยหนึ่งก็
คือ เปMนการพัฒนาของคนไทย โดยคนไทย และเพ่ือคนไทย ซ่ึงจะทําใหการพัฒนาประเทศไทยกาวเขาสู$การพัฒนา 
ท่ีพึงปรารถนาในระยะยาว คือ เศรษฐกิจดี สังคม ไม$มีป'ญหา และการพัฒนายั่งยืน 
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การพัฒนาเพ่ือใหคนไทยส$วนใหญ$มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนหรืออยู$ดีมีสุข จะตองปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนา 
หรือยุทธศาสตร.การพัฒนาใหม$ โดยจะตองทําการพัฒนาคนไทยทุกช$วงวัย ต้ังแต$ขณะปฏิสนธิในครรภ.มารดา จน
คลอดเปMนทารก เติบโตเปMนเด็ก เยาวชนท่ีมีคุณภาพ พรอมเขาสู$วัยทํางาน เปMนกําลังหลักในการพัฒนาสรางรายได
ประชาชาติท่ีสูงข้ึน และเม่ือสูงวัยก็สามารถมีชีวิตท่ีสุขสงบ มีเงินพอท่ีจะดํารงชีวิตอย$างมีคุณภาพ และมีสุขภาพดี
มีอายุท่ียืนยาว  

การพัฒนาคนไทยทุกช$วงวัย ท้ังดานร$างกาย จิตใจ และสติป'ญญาจะทําใหคนไทยเปMนคนท่ีมีคุณภาพ 
มีความรู ความสามารถ สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนา รูจักตัวเอง รูเท$ากันโลก มีศักยภาพท่ีจะปรับตัวเองให
อยู$ในสังคมอย$างมีคุณค$าตลอดทุกช$วงวัยของชีวิต ควบคู$กับพัฒนาสภาพแวดลอมรอบตัวท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การบริหารจัดการ ฯลฯ ใหเอ้ือต$อการพัฒนาคนไทยอย$างยั่งยืนต$อไป  

ในระยะของเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติฉบับท่ี ๑๐ ป'จจัยท่ีเปMนอุปสรรคในการพัฒนา ไดแก$ ความ
สมานฉันท.ในสังคม สภาพแวดลอมและระบบนิเวศขาดความสมดุล ความเสี่ยงจากป'ญหายาเสพติดท่ีสูงข้ึน รวมถึง
สุขภาวะของคนไทยลดลงจากคุณภาพการศึกษาท่ีเปMน  จึงตองใหความสําคัญต$อเนื่องกับการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย.สิน และความโปร$งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ รวมท้ังการสนับสนุน
ใหเกิดการแข$งขันท่ี เปMนธรรมและการกระจายผลประโยชน.จากการพัฒนา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ.๒555-๒๕5๙)  พบว$าประเทศไทยและคนไทย
มีความเสี่ยงในหลายเรื่อง ไดแก$  

- การบริหารภาครัฐอ$อนแอ ไม$สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการไดอย$างมีประสิทธิภาพ อํานาจรัฐ
ถูกใชเพ่ือผลประโยชน.ของคนบางกลุ$ม ความสัมพันธ.ระหว$างภาครัฐกับภาคประชาชนและระหว$างประชาชน
กับประชาชนในบางพ้ืนท่ีมีช$องว$างมากข้ึน ประชาชนมีส$วนร$วมในการใหขอคิดเห็นแต$การมีส$วนร$วมตัดสินใจ
ในระดับนโยบายมีนอย เจาหนาท่ีรัฐย$อหย$อนในการปฏิบัติตามหนาท่ี การบังคับใชกฎหมายไม$จริงจัง ขณะท่ี
ดัชนีภาพลักษณ.การคอร.รัปชั่นชี้ใหเห็นว$ายังคงมีการทุจริตประพฤติมิชอบและไม$โปร$งใส นําไปสู$ความเหลื่อมล้ํา
และไม$เปMนธรรมในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส$งผลกระทบต$อความเชื่อถือของต$างชาติท่ีมีต$อประเทศไทย 

- โครงสรางทางเศรษฐกิจไม$สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย$างยั่งยืน เศรษฐกิจไทยยังคงพ่ึงพาเศรษฐกิจ
ภายนอกประเทศ ท้ังการส$งออกสินคา การลงทุน และการนําเขาพลังงานจากต$างประเทศ จึงอ$อนไหวต$อความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลกและป'จจัยแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประชาชนระดับฐานรากซ่ึงส$วนใหญ$อยู$ในภาคเกษตรมีรายไดนอย
เม่ือเทียบกับนอกภาคเกษตร ประสบความยากจนและมีป'ญหาหนี้สินเปMนป'จจัยบ่ันทอนความเขมแข็งของเศรษฐกิจไทย 

- โครงสรางประชากรท่ีมีวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ประเทศไทย
จะเปMนสังคมผูสูงอายุอย$างสมบูรณ.ในป- ๒๕๖๘ ขณะท่ีสัดส$วนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลงอย$าง
ต$อเนื่องในช$วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ อาจกระทบต$อความตองการแรงงานในระบบเศรษฐกิจในอนาคต 
ภาครัฐและครัวเรือนจะมีภาระค$าใชจ$ายเพ่ิมข้ึนในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในดานต$างๆ 
ส$งผลต$อภาระงบประมาณของภาครัฐ และค$าใชจ$ายของครัวเรือนในการดูแลสุขภาพอนามัย และการจัด
สวัสดิการทางสังคม 

- ค$านิยมท่ีดีงามเสื่อมถอยและประเพณีดั้งเดิมถูกบิดเบือน เนื่องดวยการเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกา
ภิวัตน. ส$งผลใหสังคมไทยมีความเปMนวัตถุนิยม ใหความสําคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมท่ีดีงามลดลง ท้ังการดํารง
ชีวิตประจําวัน การใชชีวิตและความสัมพันธ.กับผูอ่ืน มุ$งหารายไดเพ่ือสนองความตองการบริโภค การช$วยเหลือ
เก้ือกูลกันลดลง ความมีน้ําใจลดลง แก$งแย$ง เอารัดเอาเปรียบกันขาดความสามัคคี ไม$เคารพสิทธิผูอ่ืน และขาด
การยึดถือประโยชน.ส$วนรวม 
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- ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมของประเทศมีแนวโนมเสื่อมโทรมรุนแรง จากการ
เปลี่ยนแปลงท้ังในดานกายภาพ การใชประโยชน. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส$งผลใหสถานการณ.และ
แนวโนมความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทวีความรุนแรง โดยเฉพาะน้ําท$วม ภัยแลง 
การใชทรัพยากรอย$างสิ้นเปลือง ไม$คุมค$า และปริมาณของเสียท่ีเพ่ิมข้ึน น าไปสู$ความเสี่ยงต$อการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝ'pงอย$างต$อเนื่อง ขณะท่ีภัยพิบัติจะเกิดข้ึนบ$อยครั้ง กระทบ
ต$อฐานการผลิตภาคเกษตร ความม่ันคงดานอาหาร พลังงาน สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

- ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงดานความม่ันคง ท้ังท่ีมาจากป'ญหาการก$อความไม$สงบในประเทศ 
ป'ญหาการก$อการราย วิกฤตเศรษฐกิจและการแข$งขันดานต$างๆ ในเวทีระหว$างประเทศรวมท้ังภัยพิบัติท่ีเกิด
จากมนุษย.และธรรมชาติมีความรุนแรงและผลกระทบสูง เปMนประเด็นทาทายต$อการบริหารจัดการความเสี่ยง
ท้ังการบริหารวิกฤต การเตรียมความพรอมเพ่ือตอบสนองอย$างฉับไวและการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
รวมท้ังการเสริมสรางศักยภาพของประเทศใหมีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสามารถแข$งขันไดในเวทีโลก
อย$างต$อเนื่อง 
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บทที่ 2 

 หลกัการ แนวคดิที่เกี่ยวของและกรอบแนวคดิ 
 

2.1  เศรษฐกจิพอเพยีงและปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
 “เศรษฐกิจพอเพียง” เปMนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยู$หัวพระราชทานพระราชดําริชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแก$พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว$า ๒๕ ป- ต้ังแต$ก$อนเกิดวิกฤตการณ.ทางเศรษฐกิจ 
และเม่ือภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพน และสามารถดํารงอยู$ไดอย$างม่ันคงและยั่งยืน
ภายใตกระแสโลกาภิวัตน.และความเปลี่ยนแปลงต$างๆ 

เศรษฐกิจพอเพียง เปMนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู$และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต$ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวทันต$อโลกยุคโลกาภิวัตน. ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปMนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควร ต$อการกระทบใดๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงท้ังภายในภายนอก ท้ังนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย$างยิ่ง
ในการนําวิชาการต$างๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกข้ันตอน และขณะเดียวกัน จะตองเสริมสราง
พ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกใน
คุณธรรม ความซ่ือสัตย.สุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ 
ป'ญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมต$อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย$างรวดเร็วและกวางขวาง 
ท้ังดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปMนอย$างดี  

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบดวยคุณสมบัติ ดังนี้  
๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม$นอยเกินไปและไม$มากเกินไป โดยไม$เบียดเบียนตนเอง

และผูอ่ืน เช$น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู$ในระดับพอประมาณ  
๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับความพอเพียงนั้น จะตองเปMนไปอย$างมีเหตุผล 

โดยพิจารณาจากเหตุป'จจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดว$าจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้นๆ อย$างรอบคอบ  
๓. ภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานต$างๆ ท่ีจะ

เกิดข้ึน โดยคํานึงถึงความเปMนไปไดของสถานการณ.ต$างๆ ท่ีคาดว$าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
โดยมี เง่ือนไข ของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมต$างๆ ใหอยู$ในระดับพอเพียง ๒ ประการ  ดังนี้  
๑. เง่ือนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเก่ียวกับวิชาการต$างๆ ท่ีเก่ียวของรอบดาน ความรอบคอบท่ี

จะนําความรูเหล$านั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ  
๒. เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซ่ือสัตย.

สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติป'ญญาในการดําเนินชีวิต 
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2.2   การเปรียบเทียบยุทธศาสตร.การพัฒนาคนไทยในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห$งชาต ิฉบับที ่8 - 11 
(พ.ศ. 2540 - 2559) 

2.2.1 การพัฒนาคนไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) 
การพัฒนาประเทศไทยในระยะท่ีผ$านมามุ$งเนนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใชคนเปMนเครื่องมือหรือป'จจัยใน

การผลิตเพ่ือสนองความตองการการพัฒนาใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยยังไม$ไดคํานึงถึงคุณค$าของ
ความเปMนมนุษย.และการพัฒนาศักยภาพของคนใหมีความรูความสามารถ มีทักษะในการประกอบอาชีพ และ
สามารถปรับตัวใหอยู$ในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย$างรวดเร็ว ดังนั้นแมว$าประเทศไทยจะประสบความสําเร็จใน
การบรรลุเปRาหมายดานการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปMนอย$างดียิ่ง แต$ผลของการพัฒนาไดก$อใหเกิดป'ญหาท่ีสําคัญ
หลายประการ โดยเฉพาะป'ญหาการกระจายรายได ป'ญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และป'ญหาดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย.สิน ซ่ึงส$งผลกระทบต$อ 
คุณภาพชีวิตของคนไทยและการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
 การพัฒนาศักยภาพของคนท่ีพึงปรารถนา จะตองพัฒนาใหคนทุกคนไดรับการพัฒนาตามศักยภาพอย$าง
เต็มท่ีท้ังทางดานร$างกาย จิตใจ ป'ญญาและทักษะฝ-มือ เพ่ือใหคนเปMนคนดี มีคุณธรรม มีสุขภาพพลานามัยท่ีดี 
และมีส$วนร$วมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไดอย$างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีจิตสํานึกและมีบทบาทในการดูแล
อนุรักษ.ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมท่ีดีงาม ท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน ซ่ึงจะช$วยทําให
การพัฒนาประเทศมีความสมดุลยั่งยืนบนพ้ืนฐานของความเปMนไทย 

ยุทธศาสตร.การพัฒนาศักยภาพของคนไทยในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห$งชาต ิฉบับที ่8 
การท่ีจะพัฒนาศักยภาพของคนทุกคนใหสามารถปรับตัวและดํารงชีวิตไดอย$างปกติสุข และมีส$วนร$วมใน

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดอย$างยั่งยืนนั้น จะประกอบดวยยุทธศาสตร.ในการพัฒนา 5 
ยุทธศาสตร. ไดแก$ 
 1. โครงสรางและการกระจายตัวของประชากร โดยการสนับสนุนใหคนไทยมีขนาดครอบครัวท่ีเหมาะสม
และส$งเสริมใหมีการกระจายตัวของประชากรท่ีสอดคลองกับศักยภาพและโอกาสการพัฒนาในพ้ืนท่ี 
 2. การพัฒนาศักยภาพของคนดานจิตใจ โดยการพัฒนาศักยภาพดานจิตใจของคนทุกกลุ$มใหสามารถ
ปรับเอาหลักศาสนามาประพฤติและเปMนแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของตน และการพัฒนาสภาพแวดลอมของ
สังคมใหเอ้ือต$อการพัฒนาจิตใจ รวมท้ังการบริหารจัดการเพ่ือใหทุกฝdายเขามามีส$วนร$วมในการพัฒนาจิตใจมากข้ึน 
 3. การพัฒนาสติป'ญญา ทักษะ และฝ-มือแรงงาน โดยการเตรียมความพรอมเด็กปฐมวัย การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูท้ังในกระบวนการเรียนการสอนการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูและการนําเทคโนโลยี
สมัยใหม$และระบบสารสนเทศมาใช ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพในทุกระดับการศึกษาและเพ่ิมศักยภาพกําลังแรงงาน
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข$งขันของประเทศ รวมท้ังการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและฝrกอบรม 
 4. การพัฒนาสุขภาพและพลานามัย โดยการพัฒนาศักยภาพของคนในดานการส$งเสริมสุขภาพ ปRองกัน
โรค และดูแลรักษาเบ้ืองตนท้ังของตนเอง ครอบครัวและชุมชน การเพ่ิมประสิทธิภาพ คุณภาพและการเขาถึง
บริการดานสาธารณสุข การผลิตและกระจายบุคลากร การพัฒนาระบบการดําเนินงานปRองกันและแกไขป'ญหา
เอดส. การพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอ้ือต$อการมีสุขภาพท่ีดี รวมท้ังการปฏิรูประบบบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพ 
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 5. การพัฒนาประชากรกลุ$มผูดอยโอกาส โดยการพัฒนาศักยภาพของกลุ$มเด็กท่ีอยู$ในภาวะยากลําบาก 
เด็กและสตรีท่ีอยู$ในธุรกิจบริการทางเพศและถูกประทุษรายทารุณต$างๆ รวมท้ังสตรีท่ีถูกเลือกปฏิบัติและมีอคติ
ทางเพศคนพิการผูสูงอายุท่ียากจนไม$มีญาติหรือผูเลี้ยงดู คนยากจนท้ังในเมืองและชนบท ผูถูกคุมประพฤติและ
ผูตองขัง และกลุ$มคนไทยต$างวัฒนธรรม ใหสามารถดํารงชีวิตไดอย$างสมศักด์ิศรี และมีส$วนร$วมในการพัฒนา
ประเทศมากข้ึน 
  

2.2.2   การพัฒนาคนไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) 
 ยุทธศาสตร.การพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคมใหความสําคัญกับการพัฒนาคนไทยทุกคน
ใหมีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรง เปMนคนเก$ง คนดี มีระเบียบวินัย รูหนาท่ี มีความซ่ือสัตย.สุจริต รับผิดชอบต$อสังคม
ส$วนรวมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  การเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกทางสังคมทุกระดับ โดยเฉพาะสถาบัน
ครอบครัว องค.กรทางศาสนา องค.กรส$วนทองถ่ิน ภาคเอกชน สื่อมวลชนและประชาชน  เพ่ือใหมีส$วนร$วมในการ
พัฒนาพลังป'ญญา ศีลธรรมและวัฒนธรรมของคนไทย รวมท้ังพัฒนาการบริหารจัดการหลักประกันทางสังคมท่ีมี
อยู$ใหมีประสิทธิภาพครอบคลุมประชาชนทุกคนและพัฒนาระบบโครงข$ายการคุมครองทางสังคมเพ่ือช$วยเหลือ
กลุ$มคนยากจนและผูดอยโอกาสใหสามารถดํารงชีวิตไดอย$างเหมาะสมและพ่ึงตนเองไดในระยะยาว ตลอดจน
เสริมสรางสภาพแวดลอมและพัฒนากลไกท่ีทําใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย.สิน โดยเฉพาะการ
แกไขป'ญหายาเสพติดและป'ญหาอาชญากรรม  

แนวทางในการพัฒนาเพ่ือใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาศักยภาพทุกดาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและ
เกิดความสงบสุขในสังคม แนวทางการพัฒนาในระยะ ๕ ป-ของแผนตองใหความสําคัญกับการสรางระบบ
สุขภาพท่ีทําใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพไดอย$างท่ัวถึงและเปMนธรรม การพัฒนาคุณภาพครู
อาจารย.ท่ีมีอยู$ควบคู$กับการปรับกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือใหไดครูท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม การปรับ
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนปฏิบัติไดจริงและสามารถท่ีจะเรียนรูดวยตนเองอย$างต$อเนื่องตลอดชีวิต 
การผลิตกําลังคนและฝrกอบรมทักษะฝ-มือแรงงานใหทันต$อการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน เทคโนโลยีสมัยใหม$
และพรอมเขาสู$เศรษฐกิจยุคใหม$ การคุมครองแรงงานท้ังในและนอกระบบ และส$งเสริมใหองค.การบริหารส$วน
ตําบลและชุมชนจัดสวัสดิการสังคมใหครอบคลุมกลุ$มคนยากจนและผูดอยโอกาส รวมท้ังการใชมาตรการปRองกัน
แกไขและปราบปรามป'ญหายาเสพติดใหเหมาะสมกับแต$ละกลุ$มเปRาหมาย ตลอดจนการปลุกจิตสํานึกความรัก
ชาติและความเปMนไทยอย$างกวางขวางและจริงจัง โดยมีแนวทางการพัฒนาตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ 
 ๑. การพัฒนาคนใหมีคุณภาพและรูเท$าทันการเปลี่ยนแปลง  โดยพัฒนาใหประชาชนสามารถสรางเสริม
สุขภาพดวยตนเองภายใตระบบสุขภาพท่ีมีความหลากหลายเปMนองค.รวม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและเปMนธรรม  
มีการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรูตลอดชีวิต  การฝrกอบรมและพัฒนาทักษะท่ีทําใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนา
อย$างสมดุลท้ังดานคุณธรรม วิชาการ คุณภาพและมาตรฐานฝ-มือแรงงาน รวมท้ังตระหนักในความสําคัญท่ีจะ
พัฒนาตนเองใหเต็มตามศักยภาพ  โดยใหความสําคัญกับ การปฏิรูประบบสุขภาพ  โดย ส$งเสริมสุขภาพและ
ปRองกันโรคท้ังดานร$างกายและจิตใจ โดยใหประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหเหมาะสม โดยเฉพาะ
มีการบริโภคท่ีถูกตองและมีการออกกําลังกายสมํ่าเสมอ มีการพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีอยู$อาศัยและสถานท่ีทํางาน
ใหถูกสุขลักษณะ รวมท้ังมีการใชอุปกรณ.ปRองกันเพ่ือลดความเสี่ยงต$ออันตรายจากการทํางาน ตลอดจนมีการให
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ความรูและควบคุมการใชสารพิษ สารอันตรายอย$างถูกวิธี ไม$เปMนอันตรายต$อสุขภาพ  ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ประกันสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ เปMนธรรมและครอบคลุมกลุ$มผูดอยโอกาส ควบคู$กับการสรางความตระหนัก
และแรงจูงใจท้ังระดับบุคคลและองค.กรท่ีนําไปสู$การส$งเสริมสุขภาพและปRองกันโรคในระบบประกันสุขภาพ  
ส$งเสริมการคุมครองผูบริโภคโดยการสรางและพัฒนาระบบการใหขอมูลข$าวสารดานสุขภาพท่ีประชาชนทุกคน
สามารถเขาถึงไดสะดวก โดยเฉพาะในเรื่องผลิตภัณฑ.เสริมสุขภาพ การใชยา เทคโนโลยี ราคาของสินคาและ
บริการ ควบคู$ไปกับการพัฒนากลไกการมีส$วนร$วมของประชาชน อาสาสมัคร องค.กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ
เอกชน องค.กรปกครองส$วนทองถ่ินและสื่อมวลชน  พัฒนาคุณภาพบริการดานสุขภาพ   โดยส$งเสริมการพัฒนา
และรับรองคุณภาพสถานพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชนใหครอบคลุมเพ่ิมข้ึน รวมท้ังสนับสนุนใหสถานพยาบาลมี
บริการส$งเสริมสุขภาพและปRองกันโรคในชุมชน  และมีระบบการส$งต$อผูปdวยฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน พัฒนา
แพทย.ทางเลือก แพทย.แผนไทยและสมุนไพรไทยใหไดมาตรฐานทางการแพทย. รวมท้ังใหมีการฝrกอบรมถ$ายทอด
ความรูแก$บุคลากรทางการแพทย.และสาธารณสุข 
 2.  การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  โดยปฏิรูปกระบวนการพัฒนาครูท่ีมีอยู$ควบคู$กับการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตครูเพ่ือใหไดคนดี คนเก$ง มาเปMนครู โดยพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ควบคู$ไปกับการ
พัฒนาวิชาการและทักษะในการถ$ายทอดความรูท่ีมีระบบการประกันคุณภาพท่ีไดมาตรฐานทุกข้ันตอน พรอมท้ัง
สนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองใหรูเท$าทันความกาวหนาทางวิทยาการอย$างต$อเนื่อง   จัดใหมีระบบและกลไก
ส$งเสริมใหครูท่ีมีผลงานดีเด$นดานการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปMนศูนย.กลางและเรียนรูอย$างมีความสุข และ
ครูภูมิป'ญญาไทยใหไดรับการยกย$องเชิดชูและมีกองทุนสนับสนุนใหสามารถขยายผลงานไดอย$างกวางขวางและ
ต$อเนื่อง   เสริมสรางความรูความเขาใจและกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนเก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนรูท่ี
ผูเรียนสําคัญท่ีสุด ไดทดลองปฏิบัติจริง เพ่ือใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจสามารถแสวงหา
และสรางความรูดวยตนเองท่ีนําไปสู$การรูจักคิด วิเคราะห. กลั่นกรองเลือกรับขอมูลข$าวสารและวัฒนธรรม
ใหม$ๆ อย$างรูเท$าทัน  ควบคู$กับการปรับปรุงวิธีการสอบและการวัดผลใหสะทอนถึงความรู ความเขาใจ และ
สติป'ญญาของนักเรียนนักศึกษา  ปรับปรุงการจัดหลักสูตรใหมีความหลากหลาย  ยืดหยุ$น สามารถปรับให
สอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน โดยเพ่ิมเนื้อหาสาระท่ีจําเปMนต$อการเรียนรู เช$น 
ภาษาต$างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เปMนตน รวมท้ังเนื้อหาสาระทางดานศีลธรรม วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร.อย$างจริงจัง    สนับสนุนใหครอบครัว ชุมชน องค.กรพัฒนาเอกชน และสถาบันทางศาสนามี
บทบาทในการจัดการศึกษามากข้ึน เพ่ือสรางทางเลือกท่ีมีความสอดคลองกับศักยภาพ และความพรอมของผูเรียน
ในแต$ละพ้ืนท่ีและกลุ$มเปRาหมายไดอย$างหลากหลายและเหมาะสม   ปรับปรุงกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตร.
และเสริมสรางพ้ืนฐานความคิดตามหลักวิทยาศาสตร.ท้ังในและนอกระบบโรงเรียนควบคู$กับการจัดใหมีแหล$ง
เรียนรูอย$างเพียงพอ เพ่ือใหนักเรียนและประชาชนมีวิธีคิดอย$างมีเหตุผล ซ่ึงจะนําไปสู$การยกระดับการพัฒนา
วิทยาศาสตร.และเทคโนโลยีรวมท้ังการแกไขป'ญหาสังคม   ใชสื่อเพ่ือการศึกษาทุกรูปแบบใหกระจายสู$ประชาชน
ทุกกลุ$มเปRาหมาย โดยเฉพาะกลุ$มผูดอยโอกาส  เช$น คนพิการ คนท่ีอยู$ในพ้ืนท่ีห$างไกล เปMนตน    รวมท้ังการ
พัฒนาระบบเครือข$ายขอมูลสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงกับแหล$งเรียนรูต$างๆ)    ผลิตและพัฒนาบุคลากรและนักวิจัย 
โดยเฉพาะในสาขาท่ีมีศักยภาพสูงและมีความจําเปMนต$อการพัฒนาประเทศ เช$น การเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร การแพทย.และสาธารณสุข  พลังงาน เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปMนตน    
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เสริมสรางความพรอมของสถาบันการศึกษาและฝrกอบรมท้ังในดานโครงสรางการบริหารจัดการ ดานระบบการ
เรียนการสอนและหลักสูตร และดานบุคลากรใหไดมาตรฐานและเปMนสากลมากข้ึน เพ่ือสนับสนุนบทบาทของ
ประเทศในการเปMนศูนย.กลางการศึกษาและวิทยาการของภูมิภาค 
 3.  การเตรียมความพรอมและยกระดับทักษะฝ-มือคนไทยใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและสอดคลองกับ
โครงสรางการผลิตและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลาง โดยผสมผสานภูมิ
ป'ญญา  ทองถ่ิน ทักษะชีวิต กับความรูพ้ืนฐาน เช$น ภาษา คณิตศาสตร. คอมพิวเตอร. การจัดการ เปMนตน  รวมท้ัง
ใหมีบริการการทดสอบมาตรฐานฝ-มือแรงงานท่ีหลากหลายและท่ัวถึง   สรางเครือข$ายความร$วมมือระหว$าง
สถาบันการศึกษาและฝrกอบรมกับสถานประกอบการท้ังในประเทศและท่ีต$างชาติเขามาลงทุนในการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากร การประสานพัฒนาทักษะฝ-มือแรงงาน รวมท้ังการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศเพ่ือประโยชน.ในการ
ปรับหลักสูตร และการกําหนดเปRาหมายการผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
 สนับสนุนและเปtดโอกาสใหมีการนําประสบการณ.ในการทํางานมาเทียบโอนเพ่ือเขารับการศึกษาต$อใน
ระดับท่ีสูงข้ึน และส$งเสริมใหมีการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพท่ีเนนสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ควบคู$กับการ
ส$งเสริมใหแรงงานในสถานประกอบการมีพ้ืนฐานการศึกษาไม$ต่ํากว$ามัธยมศึกษาตอนตน  ส$งเสริมใหภาครัฐและ
เอกชนร$วมมือกันจัดการฝrกอบรมเพ่ิมเติมใหกับผูท่ีกําลังทํางานอยู$ในสถานประกอบการในสาขาต$างๆ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพใหแรงงานมีผลิตภาพสูงข้ึน มีทักษะทันต$อการเปลี่ยนแปลงของการคาเสรี และนําไปสู$การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข$งขันของประเทศ   ส$งเสริมใหภาครัฐและเอกชนทําการวิจัยและพัฒนาเพ่ือใหเกิดองค.
ความรูใหม$ๆ มาพัฒนาการเรียนและการฝrกอบรมท่ีสอดคลองกับเศรษฐกิจยุคใหม$และการพัฒนาเทคโนโลยีใน
อนาคตบนพ้ืนฐานการพ่ึงตนเอง การส$งเสริมใหคนมีงานทํา โดยมุ$งสรางอาชีพแก$แรงงานใหสามารถประกอบ
อาชีพส$วนตัวและเปMนผูประกอบการขนาดเล็ก กระจายโอกาสการมีงานทําในทุกๆ พ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ส$งเสริมการ
จางงานนอกภาคเกษตร และส$งเสริมใหเกิดการจางงานในต$างประเทศเปMนการขยายตลาดแรงงานใหม$ๆ ใหแก$
แรงงานไทย ควบคู$ไปกับการพัฒนาระบบขอมูลข$าวสารตลาดแรงงานและตัวชี้วัดดานแรงงานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน โดยใหความสําคัญกับ สรางผูประกอบอาชีพส$วนตัวและผูประกอบการขนาดเล็ก  โดยส$งเสริมใหผูท่ีตกงาน
และผูว$างงานโดยเฉพาะผูท่ีสําเร็จอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษามีความรูในการประกอบอาชีพส$วนตัวหรือธุรกิจ
ขนาดเล็ก โดยใหการฝrกอบรมเพ่ิมความรูดานเทคนิคการทําธุรกิจ การเงิน การตลาด การจัดการ แหล$งเงินทุน
และกฎหมายท่ีเก่ียวของ   เพ่ิมทักษะความรูความสามารถแก$ผูประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนแรงงานท่ีอยู$ใน
ตลาดแรงงานท่ีมีฝ-มือและก่ึงฝ-มือใหสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง  
สนับสนุนแหล$งเงินกูเพ่ือประกอบอาชีพท้ังในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรใหกวางขวางยิ่งข้ึน รวมท้ังส$งเสริมให
ชุมชนรวมกันจัดต้ังกองทุนหรือสหกรณ.   สนับสนุนใหแรงงานไทยทํางานในภาคการผลิตท่ีขาดแคลนแรงงาน โดย
กําหนดมาตรการจูงใจใหมีการจางแรงงานไทยเพ่ิมข้ึน ควบคู$กับการจัดระบบการทํางานของแรงงานต$างดาวให
เปMนไปตามกฎหมาย ความม่ันคงของประเทศ และการมีงานทําของแรงงานไทย โดยคํานึงถึงขอผูกพันระหว$าง
ประเทศ   กระจายโอกาสการมีงานทํา  โดย ขยายการจางงานนอกภาคเกษตร โดยส$งเสริมการฝrกอาชีพท่ี
เหมาะสมในแต$ละพ้ืนท่ีและตามศักยภาพใหแก$เกษตรกร และกลุ$มแม$บานเกษตรกร โดยเฉพาะพ้ืนท่ีนอกเขต
ชลประทาน    สรางโอกาสการจางงานเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในกลุ$มผูมีรายไดนอยและกลุ$มยากจน โดยกระตุนใหเกิด
การลงทุนในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีใชแรงงานมีทักษะฝ-มือนอย และกระจายไปในพ้ืนท่ีต$างๆ     ส$งเสริมการจางงาน
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ในต$างประเทศ โดยการฝrกอบรมทักษะอาชีพใหม$ๆ ซ่ึงเปMนท่ีตองการของตลาดต$างประเทศใหกับแรงงานไทย 
โดยเฉพาะอาชีพในภาคบริการ เช$น  พนักงานดูแลเด็กและผูสูงอายุ ผูประกอบอาหารไทย เปMนตน  เพ่ือสราง
โอกาสใหคนไทยมีงานทําในต$างประเทศมากข้ึน สนับสนุนเงินกูยืมดอกเบ้ียตํ่าแก$แรงงานไทยท่ีจะไปทํางาน
ต$างประเทศ  และหาลู$ทางเปtดตลาดแรงงานใหม$ๆ ในต$างประเทศ รวมท้ังใหความรูเก่ียวกับขอพึงปฏิบัติในการไป
ทํางานในแต$ละประเทศดวย   พัฒนาระบบขอมูลข$าวสารตลาดแรงงานและดัชนีชี้วัด  โดยพัฒนาระบบขอมูล
ข$าวสารตลาดแรงงานและระบบจัดหางานใหมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  โดยจัดทําทะเบียนผูว$างงานท่ัว
ประเทศและเชื่อมโยงเครือข$ายขอมูลข$าวสารตลาดแรงงานและระบบจัดหางานท้ังภาครัฐและเอกชนใน
ระดับประเทศ ภาค  จังหวัด  อําเภอและชุมชน  พรอมท้ังสรางความเขมแข็งใหองค.กรปกครองส$วนทองถ่ินและ
ชุมชนสามารถรวบรวมขอมูลดานแรงงานไดอย$างครบถวนสมบูรณ.มากข้ึน    พัฒนาระบบตัวชี้วัดดานแรงงานเพ่ือ
สรางระบบเตือนภัยล$วงหนาและใชในการกําหนดนโยบาย  โดยการวิเคราะห.และจัดทําตัวชี้วัดดานตลาดแรงงาน  
รายได  ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานในทุกระดับ   การปรับระบบการคุมครองทางสังคมใหมีประสิทธิภาพ 
โดยพัฒนาหลักประกันทางสังคมท่ีมีอยู$ใหมีประสิทธิภาพในการสรางความม่ันคงดานรายไดและคุณภาพชีวิตแก$
ประชาชน โดยเฉพาะการคุมครองและช$วยเหลือกลุ$มคนยากจนและผูดอยโอกาสใหพ่ึงตนเองไดในระยะยาว โดย
ใหความสําคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการหลักประกันทางสังคม โดย ขยายขอบเขตและ
ประเภทการคุมครองของกองทุนประกันสังคมใหครอบคลุมแรงงานท้ังในและนอกระบบ   รวมท้ังปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการกองทุนประกันชราภาพท้ังโดยสมัครใจและโดยการบังคับใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคนและสังคมใหเปMนกลไกสําคัญในการพัฒนาท้ัง
ดานการศึกษา สุขภาพอนามัย ทักษะฝ-มือ และระบบสวัสดิการทางสังคม   พัฒนามาตรฐานดานความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล รวมท้ังปรับปรุงกฎหมายคุมครอง
แรงงานเพ่ือสรางความเปMนธรรมแก$แรงงานสตรีและแรงงานนอกระบบโดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตรและผูรับงาน
ไปทําท่ีบานการปรับปรุงรูปแบบและแนวทางการดําเนินโครงข$ายการคุมครองกลุ$มคนยากจนและผูดอยโอกาส  
โดย พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมท่ีเนนการเสริมสรางศักยภาพใหกับคนยากจนและผูดอยโอกาสให
สามารถพ่ึงตนเองไดในระยะยาว รวมท้ังการสรางระบบและกลไกการติดตามประเมินผลในการตรวจสอบคุณภาพ
และความโปร$งใสในการดําเนินงาน   ส$งเสริมใหองค.การบริหารส$วนตําบลจัดสวัสดิการสังคมท่ีสอดคลองกับ
ป'ญหาของชุมชนและกลุ$มเปRาหมาย  โดยเนนการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับคนยากจนและ
ผูดอยโอกาสในพื้นที่ใหสนับสนุนการดําเนินงาน รวมทั้งประสานเครือข$ายความร$วมมือในการดําเนินงาน
ระหว$างภาครัฐ องค.กรพัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจเอกชน พัฒนาเครื่องชี้วัดความดอยโอกาสของชุมชน โดยการ
ปรับใช    ขอมูลดานคุณภาพชีวิตท่ีมีอยู$ เช$น ขอมูลความจําเปMนข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือติดตามและเฝRาระวังภาวะดอย
โอกาสในชุมชนไดอย$างต$อเนื่อง ปรับปรุงกองทุนหมุนเวียนท่ีมีอยู$ในระดับตําบลใหมีเอกภาพ และมีการระดมทุน
จากเอกชน ชุมชน ประชาสังคม องค.กรศาสนา  และองค.กรปกครองส$วนทองถ่ิน เพ่ือใหการช$วยเหลือกลุ$มคน
ยากจนและผูดอยโอกาสในชุมชนบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน    การปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการดานการปRองกันและแกไขป'ญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย.สิน โดยปรับเปลีย่นแนวคิด
และกระบวนการดําเนินการใหเปMนไปในเชิงรุกอย$างมีประสิทธิภาพ ควบคู$กับการเพ่ิมบทบาทของทุกฝdายในสังคม
ใหมีส$วนร$วมในการปRองกันและแกไขป'ญหาทุกข้ันตอน โดย การปRองกันและแกไขป'ญหายาเสพติด โดย ให 



13 

ครอบครัว องค.กรชุมชน องค.กรปกครองส$วนทองถ่ิน องค.กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจเอกชนและสื่อมวลชนมีส$วน
ร$วมในการดําเนินงานปRองกันและแกป'ญหายาเสพติดของชุมชนดวยกระบวนการประชาสังคมและชุมชนเขมแข็ง 
โดยเฉพาะการเฝRาระวังป'ญหาการผลิต การเสพและการคายาเสพติด ตลอดจนเสริมสรางภูมิคุมกัน โดยใหความรู
ท่ีถูกตองและเหมาะสมในการปRองกันตนเองแก$เด็กและเยาวชนท่ีไม$เคยใชยาเสพติด ใหมีการคัดกรองกลุ$มผูเสพ
ยาเสพติดท่ีไม$ใช$ผูคาออกมาบําบัดรักษาและฟguนฟูสมรรถภาพ รวมท้ังช$วยเหลือและใหกําลังใจผูท่ีผ$านการ
บําบัดรักษาและฟguนฟูสมรรถภาพ เพ่ือใหมีโอกาสไดรับการฝrกอาชีพ สรางรายไดและดํารงชีวิตไดอย$างปกติสุข
 เร$งรัดการดําเนินงานแกไขป'ญหายาเสพติด โดยการปราบปรามท่ีรวดเร็ว เด็ดขาด จริงจัง และเปMนธรรม
แก$ทุกฝdายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการพัฒนากฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย ตลอดจนประสานความร$วมมือกับ
ต$างประเทศเพ่ือสกัดก้ันขบวนการผลิตและคายาเสพติด โดยเฉพาะพ้ืนท่ีรอยต$อบริเวณชายแดน  การปรับระบบ
บริหารจัดการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย.สิน โดยปรับปรุงและพัฒนาการจัดองค.กรและระบบการ
บริหารงานกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพและเปMนเอกภาพ รวมท้ังพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและ
คุณธรรม โดยเนนการเร$งรัดบังคับใชกฎหมายและกฎระเบียบท่ีสรางหลักประกันความเปMนธรรมในสังคมเพ่ือ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะการคุมครองสิทธิเด็ก เยาวชน สตรี และการคุมครองผูบริโภคท่ี
ถูกละเมิดสิทธิจากสื่อและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีผลบังคับใชทางปฏิบัติอย$างจริงจัง  
 สรางความรูความเขาใจและเปtดโอกาสใหหน$วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน องค.กรปกครองส$วน
ทองถ่ิน และองค.กรพัฒนาเอกชนมีส$วนร$วมในกระบวนการออกกฎหมาย มีบทบาทในการพัฒนาและตรวจสอบ
การดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรมบางข้ันตอน รวมท้ังสนับสนุนการระงับขอพิพาทในภาคประชาชน  
 พัฒนาระบบการปRองกันและการแกไขป'ญหาอุบัติภัยและป'ญหาอาชญากรรมใหมีประสิทธิภาพในการ
สนองตอบป'ญหาไดทันท$วงทีภายใตกลไกการมีส$วนร$วมและประสานการดําเนินงานของทุกฝdาย โดยมีฐานขอมูลท่ี
ทันสมัยและมีเครือข$ายเชื่อมโยงอย$างเปMนระบบ การส$งเสริมบทบาทครอบครัว องค.กรทางศาสนา โรงเรียน ชุมชน 
องค.กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน อาสาสมัครและสื่อมวลชนมีส$วนร$วมในการพัฒนา เพ่ือใหเปMนกลไก
เก้ือหนุนใหคนไทยเปMนคนดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ซ่ือสัตย.สุจริต มีความสามัคคี ความรักชาติ มีจิตสํานึก
รับผิดชอบต$อสังคมและลดป'ญหาทุจริตประพฤติมิชอบ รวมท้ังมีส$วนสนับสนุนการสรางหลักประกันความม่ันคง
ในการดํารงชีวิตของประชาชนตลอดทุกช$วงอายุ โดยสรางและปลุกจิตสํานึกในความรักชาติและความเปMนไทย
อย$างจริงจังและต$อเนื่อง โดยเนนการรณรงค.ใหทุกฝdายในสังคม รวมท้ังส$งเสริมบทบาทอาสาสมัครในการกระตุน
ใหคนไทยมีระเบียบวินัย รูจักหนาท่ี มีความซ่ือสัตย.สุจริต มีความสามัคคี และความรักชาติ มีจิตสํานึกรับผิดชอบ
ต$อส$วนรวม ตระหนักถึงคุณค$าของความเปMนไทยมีส$วนร$วม  ในการปRองกันและแกไขป'ญหาสังคมท่ีสําคัญใชกลไก
ท่ีมีอยู$ในการสนับสนุนบทบาทชุมชน ธุรกิจเอกชน สถาบันต$างๆ ในสังคมและสื่อมวลชนในการทํานุ บํารุง และ
พัฒนาแหล$งโบราณสถาน โบราณวัตถุ มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิป'ญญาทองถ่ิน รวมท้ังเชิดชูเอกลักษณ.และ
ค$านิยมความเปMนไทยอย$างต$อเนื่องและจริงจัง โดยเฉพาะการใชภาษาไทยท่ีถูกตอง  การรณรงค.แต$งกายประจํา
ชาติและการเรียนรูประวัติศาสตร.ชาติและทองถ่ิน ส$งเสริมใหสถาบันครอบครัวมีความเขมแข็งในการดูแลและ
พัฒนาคุณภาพของสมาชิกในทุกมิติ โดยเนนการเสริมสรางความรูและทักษะในการสรางรายได ควบคู$ไปกับการมี
พฤติกรรมการออมและการบริโภคท่ีเหมาะสม  การจัดบริการทางสังคมแบบเบ็ดเสร็จแก$ครอบครัวตามความ
เหมาะสมของชุมชน เช$น การส$งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ. การใหคําปรึกษาดานกฎหมายและช$วยเหลือแก$เด็ก
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และสตรีท่ีถูกกระทํารุนแรงจากสังคม   ใหองค.กรวิชาชีพมีบทบาทในการกํากับดูแลและตรวจสอบสื่อมวลชนทุก
ประเภทอย$างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และใหมีการกระจายเงินจากกองทุนเพ่ือพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน.และโทรคมนาคมเพ่ือสาธารณะมาใชในการพัฒนาบุคลากรดานสื่อและการผลิตสื่อท่ีมีคุณภาพ 
รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ.และสื่อชุมชนท่ีเปMนประโยชน.ต$อสังคม พัฒนาบุคลากรทางศาสนาอย$างเปMน
ระบบและต$อเนื่องใหมีความรูและทักษะในการถ$ายทอดหลักธรรมสู$การปฏิบัติไดอย$างมีคุณภาพ และสนับสนุนให
บุคลากรทางศาสนาท่ีมีคุณภาพไดมีโอกาสเผยแผ$ศาสนธรรมผ$านสื่อต$างๆ รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพใหองค.กรทาง
ศาสนาทําหนาท่ีตรวจสอบกํากับดูแลพฤติกรรมของบุคลากรทางศาสนาอย$างเคร$งครัด  ส$งเสริมการวิจัย การ
รวบรวมและเผยแพร$ขอมูลดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป'ญญาไทยในทุกพ้ืนท่ีอย$างเปMนระบบ และ
เลือกสรรวัฒนธรรมสากลและวัฒนธรรมไทยท่ีดีงามมาผสมผสาน เพ่ือใชประโยชน.ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การพัฒนาประเทศ 
 

2.2.3  การพัฒนาคนไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 
2554) 
 ยุทธศาสตร..การพัฒนาคนไทยในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 เนนการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู$
สังคมแห$งภูมิป'ญญาและการเรียนรูจึงมุ$งพัฒนาคนและสังคมไทยใหครอบคลุม ๓ เรื่องหลัก คือ    

การพัฒนาคนไทยใหมีคุณธรรมนําความรู โดยพัฒนาจิตใจควบคู$กับการพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุ$ม 
ทุกวัย ตลอดชีวิตเริ่มต้ังแต$วัยเด็ก เพ่ือใหมีความรูพ้ืนฐานท่ีเขมแข็ง   มีทักษะชีวิต    พัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ของกําลังคนและแรงงานใหสอดคลองกับความตองการพรอมกาวสู $โลกของการทํางานอย$างมีคุณภาพ   
โดยเฉพาะในการสรางนวัตกรรม   ส$งเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต มีการจัดการความรูในระดับชุมชนจนถึง
ระดับประเทศ   สามารถนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม     

การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ   เนนการพัฒนาระบบสุขภาพอย$าง
ครบวงจร   มุ$งการดูแลสุขภาพเชิงปRองกัน   การฟguนฟูสภาพร$างกายและจิตใจ เสริมสรางคนไทยใหมีความม่ันคง
ทางอาหารและการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงต$อสุขภาพ  

การเสริมสรางคนไทยใหอยู$ร$วมกันในสังคมไดอย$างสันติสุข โดยเสริมสรางความสัมพันธ.ท่ีดีของคนใน
สังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล  ดํารงชีวิตอย$างม่ันคงท้ังในระดับครอบครัวและชุมชน  พัฒนาระบบการ
คุมครองทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีหลากหลายและครอบคลุมท่ัวถึง    สรางโอกาสในการเขาถึงแหล$งทุน  ส$งเสริม
การดํารงชีวิตท่ีมีความปลอดภัย น$าอยู$  บนพ้ืนฐานของความยุติธรรมในสังคม เสริมสรางกระบวนการยุติธรรม
แบบบูรณาการและการบังคับใชกฎหมายอย$างจริงจังควบคู$กับการเสริมสรางจิตสํานึกดานสิทธิและหนาท่ีของ
พลเมืองและความตระหนักถึงคุณค$าและเคารพศักด์ิศรีความเปMนมนุษย.เพ่ือลดความขัดแยง 

แนวทางการพัฒนาภายใตยุทธศาสตร.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู$สังคมแห$งภูมิป'ญญาและ
การเรียนรูในระยะ ๕ ป-ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ มีดังนี้ 

1.   การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรูเกิดภูมิคุมกัน โดยมุ$งเตรียมเด็กและเยาวชนท้ังดานจิตใจ 
ทักษะชีวิตและความรูพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต การพัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงาน เร$งผลิตกําลังคนเพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ   ส$งเสริมการเรียนรูอย$างต$อเนื่อง และการจัดการความรู    
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๒.    การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ อยู$ $ในสภาพแวดลอมท่ีน$าอยู$
โดยมุ$งสรางความม่ันคงดานอาหารและการดูแลสุขภาพเชิงปRองกัน  การพัฒนาระบบสุขภาพอย$างครบวงจรท้ัง
การส$งเสริมสุขภาพ การปRองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟguนฟูสภาพทังทางกายและจิตใจ  พัฒนา
คุณภาพบริการ  พัฒนาศักยภาพระบบเฝRาระวังและการจัดการกับโรคระบาดท่ีทันสถานการณ.   สนับสนุนคน
ไทยลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ควบคู$กับการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสมตามช$วงวัย  สนับสนุน
ครอบครัวและชุมชนในการสรางสุขภาพท่ีดี   พัฒนาสภาพแวดลอมในชุมชนใหเหมาะสมกับสุขภาพมากข้ึน  
พัฒนาการแพทย..ทางเลือกและการแพทย..แผนไทย  

3.    การเสริมสรางคนไทยใหอยีร$วมกันในสังคมไดอย$างสันติสุข  เสริมสรางความสัมพันธ.ท่ีดีของคน
ในสังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล ดํารงชีวิตอย$างม่ันคงท้ังในระดับครอบครัวและชุมชน โดยพัฒนาระบบ
การคุมครองทางเศรษฐกิจและสังคม กระบวนการยุติธรรม สิทธิมนุษยชน เสริมสรางครอบครัวเขมแข็ง รักษา 
สืบทอดวัฒนธรรม ค$านิยมท่ีดี  ใหทุกคนไดรับหลักประกันความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีหลากหลาย
ประเภทอย$างท่ัวถึง  สามารถ ปRองกันและบรรเทาความเสี่ยงท่ีเผชิญไดอย$างมีประสิทธิภาพ ดํารงชีวิต
ปลอดภัย  น$าอยู$ และสงบสุข บนพ้ืนฐานของความยุติธรรมในสังคม   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$สมรสท่ีมีความพรอมให

มีบุตรเพ่ิมข้ึนและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ.ไม$ใหตํ่ากว$าระดับท่ีเปMนอยู$ป'จจุบัน สนับสนุนการกระจายตัวและ
ส$งเสริมการต้ังถ่ินฐานของประชากรใหเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพ โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนท่ี 

2. การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันต$อการเปลี่ยนแปลง มุ$งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช$วงวัย 
สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูท่ีเสริมสรางวัฒนธรรมการเก้ือกูล พัฒนาทักษะใหคนมีการเรียนรู
ต$อเนื่องตลอดชีวิต ต$อยอดสู$การสรางนวัตกรรมท่ีเกิดจากการฝrกฝนเปMนความคิดสรางสรรค.ปลูกฝ'งการพรอมรับ
ฟ'งความคิดเห็นจากผูอ่ืน และจิตใจท่ีมีคุณธรรม ซ่ือสัตย.มีระเบียบวินัย พัฒนาคนดวยการเรียนรูในศาสตร.
วิทยาการใหสามารถประกอบอาชีพไดอย$างหลากหลาย สอดคลองกับแนวโนมการจางงานและเตรียมความพรอม
สู$ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สรางจิตสํานึกใหคนไทยมีความรับผิดชอบต$อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิ
มนุษยชน สรางค$านิยมการผลิตและบริโภคท่ีรับผิดชอบต$อสิ่งแวดลอม เรียนรูการรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิด
จากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

3.   การส$งเสริมการลดป'จจัยเสี่ยงดานสุขภาพอย$างเปMนองค.รวม โดยสรางเสริมสุขภาวะคนไทยใหมี
ความสมบูรณ.แข็งแรงท้ังร$างกายและจิตใจ พัฒนาความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัว 
ชุมชน สรางการมีส$วนร$วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือต$อสุขภาพ ควบคู$กับการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขใหมีคุณภาพ พรอมท้ังการส$งเสริมการแพทย.ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานขอมูลสุขภาพของประเทศ 
การพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขใหเหมาะสมท้ังการผลิตและการกระจายบุคลากรตลอดจนการใชมาตรการ
การเงินการคลังเพ่ือสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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๔.   การส$งเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มุ$งสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปMนหนาท่ีของคนไทยทุกคน มี
นิสัยใฝdรูรักการอ$านต้ังแต$วัยเด็ก และส$งเสริมการเรียนรูร$วมกันของคนต$างวัย ควบคู$กับการส$งเสริมใหองค.กร 
กลุ$มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเปMนแหล$งเรียนรูอย$างสรางสรรค. สื่อสารดวยภาษาท่ีเขาใจง$าย 
รวมถึงส$งเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน และสรางสังคมแห$งการเรียนรูท่ีมี
คุณภาพและสนับสนุนป'จจัยท่ีก$อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

5.    การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม เปMนการเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนา
บทบาทของสถาบันหลักทางสังคมใหเอ้ือต$อการพัฒนาคน สรางค$านิยมใหคนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และ
ยอมรับความแตกต$างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีลดป'ญหาความขัดแยงทางความคิด และสรางความ
เปMนเอกภาพในสังคม สรางเครือข$ายความร$วมมือทางวัฒนธรรมร$วมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคม
อาเซียนใหเกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู ส$งเสริมความเขาใจระหว$างประชาชน
ในการเรียนรูประวัติศาสตร.วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลข$าวสาร 
2.3  ดชันกีารพฒันามนษุย. (Human Development Index: HDI) 

 ดัชนีการพัฒนามนุษย. (Human Development Index: HDI) เปMนดัชนีการวัดและเปรียบเทียบ 
ความยากจน การรูหนังสือ การศึกษา อายุขัย การคลอดบุตร และป'จจัยอ่ืน ๆ ของประเทศต$าง ๆ ท่ัวโลก เปMน
วิธีการวัดความอยู$ดีกินดีตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอย$างยิ่งในเด็กและเยาวชน หลายคนใชดัชนีการพัฒนา
มนุษย.ของสหประชาชาตินี้ในการระบุว$าประเทศใดประเทศหนึ่งจัดอยู$ในกลุ$มประเทศท่ีพัฒนาแลว ประเทศท่ี
กําลังพัฒนา หรือประเทศพัฒนานอยท่ีสุด ดัชนีดังกล$าวไดพัฒนาข้ึนมาในป- ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) โดย
นักเศรษฐศาสตร.ชาวปากีสถานชื่อ มาฮฺบับ อุล ฮาค (Mahbub ul Haq) และองค.การสหประชาชาติไดในดัชนี
ดังกล$าวมาใชตั้งแต$ป- ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) เปMนตนมา 

ดัชนีการพัฒนามนุษย.วัดความสําเร็จโดยเฉลี่ยของแต$ละประเทศในการพัฒนามนุษย.สามดานหลัก ๆ 
ไดแก$  

1. การมีชีวิตท่ียืนยาวและมีสุขภาพดี ซ่ึงวัดจากอายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด (Life expectancy at birth) 
2. ความรู ซ่ึงวัดไดจากการรูหนังสือ (มีน้ําหนักเปMนสองในสามส$วน) และอัตราส$วนการเขาเรียนสุทธิท่ี

รวมกันท้ังระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา (มีน้ําหนักเปMนหนึ่งในสามส$วน) 
3. มาตรฐานคุณภาพชีวิต ซ่ึงวัดไดจากผลิตภัณฑ.มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic 

Product - GDP) ต$อหัวและความเท$าเทียมกันของอํานาจซ้ือ (purchasing power parity - PPP) 
ในแต$ละป- รัฐสมาชิกองค.การสหประชาชาติจะถูกจัดอันดับตามดัชนีนี้ ประเทศท่ีไดรับการจัดอยู$ใน

อันดับตน ๆ มักจะเผยแพร$ผลการจัดอันดับดังกล$าว เพ่ือท่ีจะดึงดูดใหบุคลากรท่ีมีความสามารถอพยพเขามา
ในประเทศของตนมากข้ึน (เพ่ือเปMนทรัพยากรมนุษย.ในทางเศรษฐกิจ) หรือเพ่ือท่ีจะลดแรงจูงใจในการอพยพ
ยายออก 

ประเทศท่ีมีดัชนีการพัฒนามนุษย.มากท่ีสุดคือ นอร.เวย. 0.938 และนอยท่ีสุดคือ ซิมบับเว 0.140 
อยู$ท่ีอันดับ 181 ส$วนประเทศไทย 0.722 อยู$ท่ีอันดับ 92 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีมี HDI มาก
ท่ีสุดคือสิงคโปร. 0.846 อยู$ท่ีอันดับ 27 ประเทศไทยอยู$ท่ีอันดับ 4 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต และอันดับ 
11 ของเอเชีย (ไม$รวมตะวันออกกลาง) ประเทศท่ีมีดัชนีการพัฒนามนุษย.นอยท่ีสุดในเอเชียคือ อัฟกานิสถาน 
0.349 อยู$ท่ีอันดับ 180 ของโลก และในเอเชียตะวันออกเฉียงใตคือ พม$า 0.451 อยู$ท่ีอันดับ 132 
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ท้ังนี้ ดัชนีการพัฒนามนุษย. (HDI) ถูกนําไปใชวัดการพัฒนาเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการพัฒนา
เศรษฐกิจคือการคํานึงถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยไม$ไดจํากัดอยู$เพียงรายได หากแต$รวมถึง
สุขภาพและการศึกษาซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของดัชนีการพัฒนามนุษย. 

 
2.4 ดชันกีารพัฒนามนุษย.ของประเทศไทย (Human Development Index) ในรอบ 20 ป- 
 จากการศึกษาของดวงใจ รุ$งโรจน.เจริญกิจ พบว$าประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจดีข้ึนอย$างต$อเนื่อง 
สามารถเพ่ิมรายไดในกระเป�าใหกับคนไทยต$อคนจาก 5,950 US$ ในป- ค.ศ. 1992 เปMน 8,130 US$ ในป- 
ค.ศ. 2007 เพ่ิมข้ึนเกือบรอยละ 36.72 แต$อันดับการพัฒนามนุษย.ของประเทศไทยนั้นถดถอยลงอย$าง
ต$อเนื่อง จากท่ีเคยอยู$อันดับท่ี 34 ในป- ค.ศ. 1992 หล$นมาอยู$อันดับท่ี 48 ในป- ค.ศ. 2007 

ประเด็นการพัฒนาสุขภาพเปMนสาเหตุหลักท่ีฉุดอันดับการพัฒนามนุษย.ของไทย โดยในระหว$างป- ค.ศ.
1999 ถึงป- ค.ศ. 2007 มีค$าคะแนนความกาวหนาในดานสุขภาพติดลบ -0.03 ในขณะท่ีค$าคะแนนภาค
การศึกษา และเศรษฐกิจ กระเต้ืองข้ึน 0.05 และ 0.04 ตามลําดับ  

อันดับท่ีหล$นลงมาของไทย มีนัยยะว$าประเทศไทยขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนไทยไม$จริงจังมากพอ หรือดีพอเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ  เสนทางการพัฒนาของประเทศเพ่ือนบานของ
ไทยอย$างมาเลเซีย เปMนตัวอย$างท่ีดีท่ีสามารถพัฒนาเศรษฐกิจอย$างต$อเนื่อง และกาวไกลไปกว$าไทย แต$ยังคง
สามารถรักษาอันดับการพัฒนามนุษย.ไดอย$างคงเสนคงวา เนื่องจากมีการลงทุนพัฒนาดานสุขภาพ การศึกษา
ไปพรอมๆ กัน แมในยามท่ีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจติดลบ ป- ค.ศ. 1997 ท่ีค$าจีดีพีเฉลี่ยต$อหัวลด
ตํ่าลงถึงรอยละ -15 แต$ดัชนีการพัฒนามนุษย.กลับสูงข้ึนจากลําดับท่ี 34 เปMนลําดับท่ี 32 หรือแมแต$
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เวียดนามมีตัวเลขจีดีพีท่ีนอยกว$าประเทศไทยประมาณ 3 เท$า แต$สามารถยกระดับการพัฒนามนุษย.ใหเพ่ิมข้ึน
สูง 5 อันดับ โดยในป- ค.ศ. 2007 อยู$ท่ีอันดับ 64 สูงข้ึนจากอันดับท่ี 69 ในป- ค.ศ. 1992 

การท่ีประเทศเพ่ือนบานมีการพัฒนาคนท่ีกาวหนากว$าประเทศไทย แสดงใหเห็นว$าการพัฒนา
เศรษฐกิจอย$างเดียวนั้นไม$นําไปสู$การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยใหดีข้ึน เขาทํานองว$า “เศรษฐกิจดี ชีวีมี
ป'ญหา” จึงควรตระหนักถึงสถานการณ.คุณภาพชีวิตของคนไทยท่ีตกตํ่าลง จึงควรใหทิศทางการพัฒนาประเทศ
มุ$งไปสู$เปRาหมายการพัฒนามนุษย.ท่ีรอบดานมากข้ึน  ไม$มุ$งเนนท่ีตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต$เพียง
อย$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$ามีการพัฒนามนุษย.ในระดับ ปานกลาง นั่นคือประชาชนในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตใน
ระดับปานกลาง อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดเท$ากับ69.3 ป-  มีจํานวนป-เฉลี่ยไดรับการศึกษาเท$ากับ 6.6 ป-มี
จํานวนป-ท่ีคาดว$าจะไดรับการศึกษาเท$ากับ 13.5 ป-และมีรายไดประชาชาติต$อบุคคล เท$ากับ 8,001 ดอลลาร.
สหรัฐ  ประเทศไทยยังตองพัฒนาทางดานสุขภาพและดานการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให
สูงข้ึนกว$าท่ีเปMนอยู$ นอกจากนี้ประเทศไทยตองเร$งดําเนินนโยบายเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยใหเปMน ไป
อย$างรวดเร็วกว$าท่ีเปMนอยู$ เนื่องจากดัชนีการพัฒนามนุษย.ของประเทศไทยมีการเจริญเติบโตของชากว$าค$าเฉลี่ย
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟtก  หากการพัฒนายังเปMนไปในอัตราท่ีเปMนอยู$คนไทยจะมีคุณภาพชีวิตตํ่า
กว$าค$าเฉลี่ยของภูมิภาคเท$ากับว$าคนไทยมีคุณภาพ ชีวิตลดลงโดยเปรียบเทียบนั่นเอง 

 

 
กรอบแนวคดิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห.สภาพป'ญหาใน 
การดําเนินงานพัฒนาคน 
ในระยะเวลา 20 ป-ท่ีผ$านมา 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห$งชาติ ฉบับท่ี 8-11 
พ.ศ. 2540-2559และดัชนี
การพฒันามนุษย. (Human 
Development Index)  

แนวคดิทัว่ไปใน 

การบูรณาการภาครฐั 

เพื่อการพฒันาคนไทย 

อย$างยัง่ยืน 

วสิยัทัศน. ความคาดหวัง  

เปRาหมายการพฒันาคนไทย 

จากสิ่งที่ไดเรยีนรูจากการศกึษาดูงาน 

ทั้งในและต$างประเทศ ร$วมกบัการเรยีนรู 

จากกระบวนการกลุ$ม นบส.2 รุ$นที ่7  
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บทที่ ๓ 
สภาพป'ญหาดานการพฒันาคนที่เกิดขึน้ในป'จจุบนั 

 
สภาพป'ญหาทั่วไป  

สังคมไทยมีจุดอ$อนหลายประการ เช$น การขาดวินัย ขาดการเคารพต$อกติกาของบานเมือง การเห็นแก$
ประโยชน.ส$วนตน ไม$คํานึงถึงประโยชน.ส$วนรวม ขาดความรับผิดชอบ  สิ่งเหล$านี้มีส$วนในการหล$อหลอม
วัฒนธรรมพลเมืองหรือวัฒนธรรมการเมืองไทยใหกลายเปMนแบบ “ศรีธนญชัย” คือ หาช$องโหว$ในตัวบทกฎหมาย
เพ่ือท่ีจะกระทําผิดโดยไม$คํานึงถึงศีลธรรมหรือจริยธรรม ดังเห็นไดจากการมีระบบอุปถัมภ.ทางการเมือง การ
ซ้ือเสียงเลือกต้ัง การทุจริตคอร.รัปชั่นท้ังในทางตรงและทางนโยบาย  

จากบทความของ พลเดช ปtpนประทีป ใหขอคิดเห็นว$าโครงสรางของสังคมไทยมีป'ญหาเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม ทุกวันนี้ชนชั้นนําในสังคมเสื่อมคุณธรรมจริยธรรมกันไปมาก ไม$สามารถ เปMนแบบอย$างท่ีดีใหกับสังคม
ไดเหมือนอย$างแต$ก$อน ไม$ว$าจะเปMนผูบริหารประเทศ นักการเมือง ขาราชการ นักวิชาการ พระนักบวช นักธุรกิจ
และ สื่อมวลชน จึงทําใหการอบรมบ$มสอนคุณธรรมจริยธรรมแก$เด็กและเยาวชนท่ีเกิดข้ึน ภายในครอบครัวและ
ในชั้นเรียนหมดความหมายไปโดยสิ้นเชิง เพราะเม่ือผูใหญ$และผูนําไม$สามารถเปMนตัวแบบท่ีดีก็ทําให กระบวนการ
ปลูกฝ'งและกล$อมเกลาทางสังคมวัฒนธรรมเกิดการบิดเบ้ียวไปหมด  

นอกจากนั้น นักการเมือง ขาราชการระดับสูง และนักธุรกิจรวมหัวกันกอบโกยโกงกิน ทุจริตคอร.รัปชั่น
ทุกรูปแบบโดยใชอํานาจหนาท่ีและการแจกจ$ายผลประโยชน.แบบต$างตอบแทน ทุจริตเชิงนโยบายและบริหาร 
บานเมืองกลายเปMนระบบธุรกิจการลงทุน เปMนเสมือนอุตสาหกรรมการเมือง ดวยการวางแผนเขามาลงทุนในการ
ยึดอํานาจรัฐ เพ่ือกอบโกยโกงกินอย$างเปMนระบบ จนทําใหหลายครั้งท่ีประชาชนทนไม$ไหวพากันลุกข้ึนมาขับไล$จน
เกิดเปMนวิกฤตการณ.ทางการเมืองท่ีต$อเนื่องและยืดเยื้อเรื้อรัง  

สถานการณ.ป'ญหาคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยท่ีระดับกลางและฐานล$างของสังคม สถาบัน
ครอบครัวโดยท่ัวไปมีความอ$อนแอลงไปมาก ชุมชนก็แตกสลาย จากผลกระทบนโยบายการพัฒนาท่ีขาดสมดุล 
เยาวชนชายหญิงของเรา ท่ัวประเทศอยู$ในภาวะสับสนทางความคิดและพฤติกรรม แยกผิดชอบชั่วดี ไม$ออก มี
ป'ญหายาเสพติด  ป'ญหาเพศสัมพันธ.ท่ีไม$เหมาะสม  โรคเอดส. ความรุนแรง ทองไม$พรอม ฯลฯ  สังคมมีป'ญหา
ความไม$ม่ันคง ความไม$ปลอดภัยในชีวิตทรัพย.สิน คดีอาชญากรรมพุ$ง คนลนคุก คนไขยาเสพติดลนโรงพยาบาล 
คดีความม่ันคง เพ่ิมอย$างน$าตกใจ  

สังคมแตกแยกทางความคิดความเชื่อในทางการเมือง นําไปสู$ความขัดแยง รุนแรงจนเกิดเหตุการณ.ปะทะ 
มีการบาดเจ็บลมตายอย$างต$อเนื่อง สถาบันศาสนา หน$วยงานราชการ และองค.กรอิสระ ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ 
โดยตรงในดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ลวนมีขอจํากัดและมีป'ญหาในดานศักยภาพ ต$างคนต$างทํา 
บูรณาการกันไม$ได และบางสถาบันก็มีความเสื่อมถอยจากภายในจึงไม$สามารถรับมือกับ ป'ญหาวิกฤตนี้ไดอย$างมี
ประสิทธิภาพ และเท$าทันกับสถานการณ. 

นอกจากนั้นการท่ีรัฐบาลไทยไดใหความสําคัญในการพัฒนาดานเศรษฐกิจมากกว$าดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม แมจะทําใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีรวดเร็วจนน$าท่ึง แต$ก็นํามาซ่ึงป'ญหาสังคมและ
สิ่งแวดลอมท่ีเสื่อมโทรมอย$างรวดเร็วเช$นกัน ประเทศไทยในป'จจุบันจึงไดเผชิญกับป'ญหาดานมลพิษท้ังทาง
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อากาศ ทางน้ําและในดิน การลดลงของประชากรสัตว.ปdา การทําลายปdาโดยเฉพาะปdาตนน้ํา การกัดกร$อนของ
แม$น้ําและชายฝ'pง  อุทกภัยท่ีรุนแรงข้ึน การขาดแคลนน้ําและป'ญหาขยะ ของเสียอันตราย ตามขอมูลบ$งชี้ในป- 
ค.ศ. 2004 ค$าใชจ$ายดานมลพิษทางอากาศและน้ําของประเทศมีขนาดเพ่ิมข้ึนไปจนถึงท่ีประมาณ 1.6-
2.6% ของจีดีพีต$อป-ดวยเหตุนี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยไดก$อใหเกิดความเสียหายต$อผูคนและ
สภาพแวดลอมเปMนอย$างมาก 

 
สถานการณ.ป'ญหาในเด็กและเยาวชน 

องค.การสหประชาชาติไดใหความสําคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยไดใหการรับรองสิทธิในรูปแบบ
ต$างๆ   ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 60 ลานคน เปMนเด็กและเยาวชนประมาณ 24 ลานคนซ่ึงเปMนประชากร
กลุ$มสําคัญท่ีจะมีส$วนในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต แต$สภาพเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีมุ$งแสวงหา
ผลประโยชน.สูงสุดจากการแข$งขันไดก$อใหเกิดป'ญหาตามมา ไม$ว$าจะเปMนป'ญหาสิ่งเสพติด แหล$งอบายมุข ความ
ยากจน การขาดโอกาสทางการศึกษา ซ่ึงเปMนป'ญหาท่ีมีผลต$อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยท้ังสิ้น         

สํานักงานโครงการพัฒนาแห$งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) 
เปtดเผยรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยป- 2557 โดยเนนย้ําในรายงานภายใตหัวขอ "การพัฒนาคนใน
บริบทประชาคมอาเซียน" ว$าการพัฒนาคนนั้นมีความสําคัญต$อการพัฒนาและเตรียมความพรอมของประเทศไทย
ในการเขาสู$ประชาคมอาเซียน          

ภาพดัชนีการศึกษาไทยรายจังหวัดประจําป- 2557 ซ่ึงวัดจากจํานวนป-การศึกษาเฉลี่ย, IQ ของเด็กอายุ 
6-15 ป- อัตราการเขาเรียนต$อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคะแนน O-Net ระดับมัธยมศึกษาป-ท่ี 6 ของ
แต$ละจังหวัด จะพบว$ามี 15 จังหวัดท่ีมีดัชนีการศึกษาผ$านเกณฑ. UNDP นอกจากนั้น UNDP ไดแสดงความเปMน
ห$วงต$อสถานภาพดานคุณภาพการศึกษาและคุณภาพเด็กและเยาวชนในบางพ้ืนท่ีของประเทศไทย โดยมีพ้ืนท่ี 38 
จังหวัดท่ีมีค$าเฉลี่ย IQ เด็กอายุ 6-15 ป- อยู$ในระดับตํ่าเม่ือเทียบกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคอีสาน
พบว$ามีถึง 17 จาก 19 จังหวัด (คิดเปMน 89% ของพ้ืนท่ี) มีค$าเฉลี่ย IQ ของเด็กอายุ 6-15 ป- ตกเกณฑ.
มาตรฐานสากล 

นอกจากเรื่องการศึกษา สถานการณ.ป'ญหาในเด็กและวัยรุ$นไทยยังมีป'ญหาในอีกหลายประเด็น เช$น 
เด็กและเยาวชน (15 – 24 ป-) สูบบุหรี่เพ่ิมข้ึนถึง 1.7 เท$า และมีอายุแรกสูบบุหรี่ลดลง รวมถึงมีการด่ืมสุรา
เพ่ิมข้ึน วัยรุ$นหญิงอายุ 15 – 19 ป-มีแนวโนมด่ืมสุราเพ่ิมข้ึนในทุกกลุ$มอายุจากรอยละ 9.8 ในป- พ.ศ. 2544 
เปMนรอยละ 10.9 ในป- พ.ศ. 2554  

ประเด็นดานเพศสัมพันธ.พบว$า จํานวนวัยรุ$นของไทยท่ีมีประสบการณ.การมีเพศสัมพันธ.เพ่ิมข้ึนอย$าง
ชัดเจนจากในอดีตท้ังเพศหญิงและเพศชาย โดยในกลุ$มนักเรียนหญิงเพ่ิมข้ึนประมาณ 5 เท$าตัว ประมาณการ
ว$ามีวัยรุ$นทําแทงป-ละ 300,000 คน โดยพบผูทําแทง รอยละ 56 มีอายุตํ่ากว$า 25 ป-และเปMนกลุ$มอายุ 15 
-19 ป-มากท่ีสุด รอยละ 30.4 กําลังศึกษาอยู$รอยละ 45 ยังไม$มีรายไดนอกจากนี้ยังพบว$ากลุ$มผูทําแทงอายุ
ตํ่ากว$า 19 ป-ประมาณรอยละ 60 ไม$มีการคุมกําเนิดจึงนําไปสู$การตัดสินใจทําแทง โดยต้ังแต$วันท่ี 1 มกราคม 
ถึงวันท่ี 23 สิงหาคม 2556 พบว$ามีเด็กเกิดท้ังหมด จํานวน 481,279 คน เปMนเด็กท่ีเกิดจากมารดาอายุตํ่า
กว$า 20 ป-  จํานวน 85,306 คน คิดเปMนอัตราส$วนรอยละ 17.73 ของการเกิดท้ังหมด และจํานวนนี้เปMนเด็ก
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ท่ีเกิดจากมารดาอายุตํ่ากว$า 15 ป- จํานวน 2, 188 คน สอดคลองกับจํานวนผูปdวยเอดส.ท่ีพบว$าในกลุ$มอายุ
อ่ืน ๆ (กลุ$มอายุ 30 ป-ข้ึนไป) มีแนวโนมลดจํานวนลง แต$ในกลุ$มอายุท่ีเปMนเด็กและวัยรุ$นกลับมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 

นอกจากนี้ยังพบกลุ$มเยาวชนเขารับการบําบัดรักษายาเสพติดเพ่ิมข้ึนโดยขอมูลการกระทําผิดอาญา
ของเด็กและเยาวชน โดย กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พบว$า ในป- 2557 ท่ีผ$านมา 
มีเด็กและเยาวชนกระทําผิดอาญาท้ังสิ้น 35,969 คดี ในจํานวนนี้เปMนคดียาเสพติดมากท่ีสุด จํานวน 16,365 
คดี รองลงมาคือคดีเก่ียวกับทรัพย. 7,053 คดี และอันดับ 3 คือ คดีเก่ียวกับชีวิตและร$างกาย 3,762 คดี  โดย 
คดียาเสพติดนั้นพบว$า มีเด็กและเยาวชนกระทําผิดเพ่ิมข้ึนจากป- 2556 (15,530 คดี) จํานวน 835 คดี และใน
จํานวนเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดอาญานั้นมากกว$า 60% มาจากครอบครัวแตกแยกหรือครอบครัวท่ีมีความ
พรอมแต$เลี้ยงดูไม$ถูกตอง และหากพิจารณาถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดอาญานั้นพบว$ามีถึง 
25% ของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดขณะกําลังศึกษา 

 
สถานการณ.ป'ญหาในวัยทํางาน 

จากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรโดยสํานักงานสถิติแห$งชาติ เดือนเมษายน 2558 พบว$า
จํานวนผูมีงานทําเพ่ิมข้ึน อัตราการว$างงานลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับช$วงเดียวกันของป-ก$อน ปรากฏรายละเอียด 
ดังนี้   ผูมีงานทํา จํานวน 37.53 ลานคน เพ่ิมข้ึนจากช$วงเดียวกันของป-ก$อน 2.0 แสนคน  ผูว$างงาน จํานวน 
3.24 แสนคน ลดลงจากช$วงเดียวกันของป-ก$อน 2.0 หม่ืนคน   อัตราว$างงาน รอยละ 9.0 

ผูอยู$ในกําลังแรงงานหรือผูท่ีพรอมจะทํางานประมาณ 38.28 ลานคน ประกอบดวยผูมีงานทํา 37.53 
ลานคน คิดเปMนรอยละ 98.04 ของผูอยู$ในกําลังแรงงาน ผูว$างงาน 3.24 แสนคน คิดเปMนอัตราการว$างงานรอย
ละ 0.9 และผูท่ีรอฤดูกาล 4.30 แสนคน คิดเปMนรอยละ 1.12 ของผูอยู$ในกําลังแรงงาน 

ผูว$างงานท่ัวประเทศ 3.24 แสนคน คิดเปMนอัตราการว$างงานรอยละ 0.9 เม่ือเปรียบเทียบกับช$วง
เดียวกันของป-ก$อนผูว$างงานลดลง 2.0 หม่ืนคน ส$วนอัตราการว$างงานไม$เปลี่ยนแปลง  

เม่ือพิจารณาผูว$างงานจากประสบการณ.การทํางาน พบว$า เปMนผูว$างงานท่ีไม$เคยทํางานมาก$อนมีจํานวน 
1.51 แสนคน และเปMนผูว$างงานท่ีเคยทํางานมาก$อน 1.73 แสนคน โดยเปMนผูว$างงานท่ีมาจากภาคเกษตรกรรม 
1.9 หม่ืนคน นอกภาคเกษตรกรรม 1.54 แสนคน ประกอบดวย ภาคการบริการและการคา 8.2 หม่ืนคน และ
ภาคการผลิต 7.2 หม่ืนคน 

จากขอมูลของธนาคารแห$งประเทศไทยพบว$า  สถานการณ.ตลาดแรงงานไทยในป'จจุบันมีป'ญหาการ
ขาดแคลนแรงงานท้ังดานปริมาณและคุณภาพเกิดข้ึนอย$างมากและรุนแรงมากข้ึนเปMนลําดับ โดยตลาดแรงงาน
ไทยมีจํานวน 39 ลานคน แต$ส$วนใหญ$เปMนแรงงานไรฝ-มือถึง80% และเปMนผูมีงานทําท่ีมีอายุ 30ป-ข้ึนไปถึง 
75% สะทอนถึงโครงสรางการผลิตของไทยท่ียังอาศัยแรงงานเขมขนโดยใชแรงงานทักษะตํ่าจํานวนมากท่ีมี
ค$าจางงานราคาถูก และเปMนแรงงานนอกระบบประมาณ 2 ใน 3 ของแรงงานท้ังหมด ตลาดแรงงานยังมีความ
ไม$สอดคลองระหว$างความตองการแรงงานของตลาดและการผลิตแรงงานรุ$นใหม$โดยพบว$าความตองการของ
ตลาดแรงงานส$วนใหญ$อยู$ในกลุ$มแรงงานไรฝ-มือท่ีจบการศึกษาตํ่ากว$ามัธยมศึกษา  ขณะท่ีนักเรียนส$วนใหญ$
นิยมศึกษาต$อในระดับปริญญาตรีจึงเปMนกลุ$มท่ีตกงานมากท่ีสุด 
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นอกจากนี้ผลจากระบบการศึกษาท่ียังผลิตแรงงานไดไม$ตรงกับความตองการของตลาดท่ีตองการคน
จบสายวิทยาศาสตร.มากกว$าสายสังคมศาสตร.ขณะท่ีผูจบการศึกษาสายวิทยาศาสตร.ต$อสายสังคมศาสตร.อยู$ท่ี
รอยละ 30 ต$อ 70 รวมถึงป'ญหาคุณภาพแรงงานและคุณภาพการศึกษาท่ีดอยกว$าประเทศอ่ืนๆส$งผลให
แรงงานไทยขาดทักษะท่ีจําเปMนต$อการทํางานซ่ึงเปMนสิ่ง ท่ีนายจางตองการท้ังดานไอทีภาษาอังกฤษ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห. หรือความคิดสรางสรรค. อีกท้ังแรงงานยังเลือกงานและไม$ตองการทํางานหนัก
ประเภท 3D คือ งานสกปรก (Dirty job) งานยาก (Difficultjob) และงานอันตราย (Dangerous job) ทําใหเกิด
การนําเขาแรงงานต$างดาวมาทดแทน โดยในเดือนธันวาคมป- 2556 มีแรงงานต$างดาวท่ีจดทะเบียนถูกกฎหมาย
ประมาณ 1.3ลานคน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากป- 2444 ท่ีมีอยู$จํานวน 600,000 คน ซ่ึงเปMนการเพ่ิมข้ึนถึงเท$าตัว    

จากการสํารวจสถานการณ.จางงานในป- 2556 โดยธนาคารแห$งประเทศไทยสํารวจผูประกอบการ 
748 บริษัท พบว$า 70% ของผูประกอบการหาแรงงานยากข้ึนและพบประเด็นท่ีน$าสนใจเก่ียวกับโครงสราง
ความตองการแรงงานท้ังประเทศและระดับภูมิภาคคือผูประกอบการยังคงพ่ึงพาแรงงานไรฝ-มือขณะท่ี
ผูประกอบการขนาดใหญ$ในกลุ$มธุรกิจผลิตยานยนต.และชิ้นส$วนประกอบมีความตองการแรงงานก่ึงมีทักษะใน
สัดส$วนท่ีสูง  ท้ังนี้สาเหตุของการขาดแคลนแรงงานของไทยมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรท่ี
สังคมไทยกําลังเขาสู$สังคมผูสูงอายุระบบค$าตอบแทนท่ีไม$สอดคลองกับผลิตภาพแรงงานโดยอัตราการเพ่ิม
ค$าจางจริงตํ่ากว$าอัตราการเพ่ิมผลิตภาพของแรงงานและในป'จจุบันตลาดแรงงานไทยมีผูประกอบอาชีพอิสระ
ถึง 2 ใน 3ของผูมีงานทําท้ังหมด รวมถึงภาคการผลิตของไทยยังมีประสิทธิภาพตํ่า  ประเทศไทยจึงอยู$ในกลุ$ม
ระดับรายไดปานกลางและอยู$ในกลุ$มระดับเทคโนโลยีการผลิตระดับกลางและการลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนาของไทยยังอยู$ในระดับตํ่า“ 

นอกจากนั้น  กระทรวงแรงงานไดศึกษาวิเคราะห. พบว$าขอมูลดานแรงงาน ซ่ึงจัดเก็บโดยหน$วยงานต$างๆ 
ท้ังภาครัฐและเอกชน มีความซํ้าซอน มีการใชรหัส รูปแบบการจัดเก็บและการใชงานท่ีแตกต$างกันและยังจัดทํา
ขอมูลตามงบประมาณท่ีไดรับ ทําใหการจัดเก็บขอมูลขาดความต$อเนื่อง ขอมูลแรงงานขาดความเปMนเอกภาพ 
ยากต$อการนํามาบูรณาการ วิเคราะห.และใชประโยชน.ในเชิงนโยบายระดับประเทศ  รวมถึงเสียงสะทอนว$าการ
จัดทําขอมูลภาครัฐไม$ค$อยสนองความตองการของผูใชงานภาคเอกชนโดยเฉพาะผูประกอบการ ท้ังๆท่ีใหขอมูลแก$
ภาครัฐหลายแห$งๆ ในเรื่องเดียวกันอยู$บ$อยๆ จึงมองว$าเปMนภาระ และก$อใหเกิดความเบ่ือหน$ายในการใหขอมูล
แก$ภาครัฐ   

กระทรวงแรงงานจึงไดจัดทําโครงการบูรณาการขอมูลดานแรงงานของประเทศ จากระบบสารสนเทศของ
หน$วยงานท่ีมีขอมูลดานแรงงานอยู$แลว โดยนํามาผ$านกระบวนการทําขอมูลใหอยู$ในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน 
ขจัดความซํ้าซอนของการจัดเก็บขอมูลรายทะเบียน อีกท้ัง ยังเพ่ิมความแม$นยําในการตรวจสอบขอมูลกับ
หน$วยงานท่ีมีการจัดทําฐานขอมูลทะเบียนบุคคล อาทิ กรมการปกครอง เปMนตน  

ในส$วนของป'ญหาการจัดการศึกษาไม$ตรงกับความตองการของตลาดแรงงานนั้น เกิดจากการลงทุนทาง
การศึกษาในหลายลักษณะงาน โดยเฉพาะอุดมศึกษาและการอาชีวศึกษา มีการลงทุนต$อหัวสูง จึงมีลักษณะมุ$ง
ขยายปริมาณอย$างรวดเร็วโดยยังไม$สอดคลองกับคุณภาพและความตองการของตลาดแรงงานส$วนใหญ$ มุ$งผลิต
บุคลากร เพ่ือสนองความตองการของทางราชการมากกว$าการผลิตบุคลากรเพ่ือสถานประกอบการเอกชนและ
ประกอบอาชีพส$วนตัว เปMนเหตุใหเกิดป'ญหาการว$างงานกวางขวางยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย$างยิ่งสาขานิติศาสตร. 
มนุษยศาสตร. สังคมศาสตร. วิทยาศาสตร. เกษตรศาสตร. (ยกเวนสัตวบาล) และวิศวกรรมศาสตร.บางสาขา ยังตอง
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ประสบป'ญหาท่ีตองทํางานตํ่ากว$าระดับ นอกจากนี้การผลิตบุคลากรระดับกลางท่ีมีป'ญหาการว$างงานและเรียน
ต$อสูงมีเกือบทุกสาขายกเวนสาขาอุตสาหกรรมบางสาขาเท$านั้น ส$วนบัณฑิตในสาขาท่ีผลิตแลว ยังไม$พอกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน คือแพทย. พยาบาล บุคลากรดานสาธารณสุขทุกประเภท และกําลังคนท่ีสนองความ
ตองการในสาขาพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีต$อเนื่องกับก�าซธรรมชาติ 

ป'ญหาดานสุขภาพในวัยแรงงาน จากรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บในประชากรไทย พ.ศ.2552 
พบว$าวัยทํางานเสียชีวิตจากกลุ$มโรคไม$ติดต$อในสัดส$วนท่ีสูงสุด  รองลงมา ไดแก$ กลุ$มการบาดเจ็บ และกลุ$ม
โรคติดเชื้อ และจากขอมูลของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร. กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต$ป-2548-2553 
พบว$า กลุ$มวัยทํางานเปMนกลุ$มท่ีมีอัตราฆ$าตัวตายสูงสุด 7.1 ต$อแสนประชากร สาเหตุของการฆ$าตัวตาย คือ 
ความเครียด  โรคซึมเศรา ติดยาเสพติดและการเจ็บปdวยทางกาย ตามลําดับ   จากการสํารวจภาวะสุขภาพ
แรงงานไทย ป- 2552 พบว$ากว$า 1 ใน 10 ของวัยแรงงานในระบบเปMนโรคไม$ติดต$อเรื้อรังและ 3 ลําดับท่ีพบ
สูงสุดคือ โรคหัวใจและหลอดเลือด รอยละ 32.4 รองลงมาเปMนโรคเบาหวาน/ความผิดปกติของต$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$ามีป'ญหาสุขภาพจากโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่ ด่ืมสุรา การใชสารเสพติดอ่ืนๆ 
และป'ญหาสุขภาพ อันเนื่องมาจากการทํางาน ซ่ึงขอมูลการเฝRาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2546-2552 ของสํานักระบาดวิทยา พบว$า มีผูปdวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอมเฉลี่ย 4,378 รายต$อป- กลุ$มโรคท่ีมีการรายงานผูปdวยมากตามลําดับ 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$มโรคเพ่ิมข้ึน 

ดานความม่ันคงในชีวิตของคนวัยทํางาน  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยหรือทีดีอาร.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$วน มีการเริ่มตนใชในช$วงเวลาท่ีต$างกัน มีความครอบคลุมกลุ$มเปRาหมายท่ีต$างกัน มีการ
สมทบและสิทธิประโยชน.ท่ีต$างกัน ไม$สามารถเชื่อมต$อระบบบํานาญเขาดวยกัน และขาดความต$อเนื่องเม่ือ
เปลี่ยนระบบการจางงาน 

นอกจากนี้ หน$วยงานแต$ละแห$งมีคณะกรรมการกํากับดูแล หรือผูมีอํานาจในการกํากับดูแลเปMนของ
ตัวเอง ทําใหการดําเนินนโยบายของหน$วยงานแต$ละแห$งเปMนไปในลักษณะท่ีต$างคนต$างทําและอาจไม$สอด
คลองกัน ควรแกไขและปรับปรุงกลไกต$างๆ  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยไดเสนอแนวทางกฎหมาย
ในการบูรณาการเชิงนโยบายของระบบบําเหน็จบํานาญของไทย โดยใหมี “คณะกรรมการบําเหน็จบํานาญ
แห$งชาติ” เพ่ือกําหนดภาพรวมระบบบํานาญ เพ่ือใหเปMนระบบหลักประกันรายไดสําหรับผูสูงอายุท่ีมองใน
ภาพรวม ลดความซํ้าซอน เปMนธรรม และยั่งยืน 
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สถานการณ.ป'ญหาในวยัสูงอาย ุ
การลดลงของอัตราการตายและอัตราการเจริญพันธุ.อย$างต$อเนื่องในหลายทศวรรษท่ีผ$านมามีผลทําให

ประเทศไทยกําลังจะเขาสู$สังคมสูงอายุ โดยประชากรวัยสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนเปMนรอยละ 23.5 หรือประมาณ 1 
ใน 4 ของประชากรท้ังประเทศ ภายในป- 2573 สังคมผูสูงอายุจะมีผลกระทบสําคัญต$อเศรษฐกิจมหภาค
หลายประการ เช$น ประชากรวัยแรงงานลดลง การออมลดลง และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง 

ดร.จิระวัฒน. ป'uนเป-pยมรัษฎ. นักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยกล$าวว$า สังคม
ผูสูงอายุมิไดมีผลกระทบเฉพาะกับผูสูงอายุเท$านั้น แต$จะส$งผลกระทบในวงกวางต$อทุกคนผ$านการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ สังคมผูสูงอายุอาจสรางภาระท่ีทุกคนในประเทศตองแบกรับร$วมกัน เช$น 
ค$าใชจ$ายในการรักษาพยาบาลท่ีอาจเพ่ิมข้ึนเนื่องจากตองดูแลผูสูงอายุจํานวนมากข้ึนและมีอายุยืนยาวมากข้ึน
เรื่อยๆ อาจส$งผลกระทบต$อความม่ันคงของระบบสวัสดิการดานสุขภาพต$างๆ ซ่ึงการเพ่ิมความม่ันคงของระบบ
ดังกล$าวลวนเปMนภาระดานการเงินท่ีตองมีผูแบกรับท้ังสิ้น ไม$ว$าจะผูเสียภาษี นายจาง ลูกจาง หรือรัฐบาลก็ตาม 
รวมท้ังจะเปMนภาระผูกพันต$อไปถึงลูกหลานในอนาคตท่ีตองมีส$วนในการร$วมสมทบในรูปแบบต$างๆ ใหกับ
ระบบสวัสดิการ ดังนั้น การเตรียมความพรอมจึงเปMนเรื่องของทุกวัย ไม$ว$าจะเปMนวัยสูงอายุ วัยทํางาน วัยเรียน 
และวัยเด็กซ่ึงจะกลายเปMนผูสูงอายุในอนาคต 

ผลกระทบท่ีเห็นไดชัดเจนท่ีสุดของสังคมผูสูงอายุคือการลดลงของจํานวนประชากรวัยแรงงาน ซ่ึงหาก
ไม$สามารถนําเขาแรงงานจากต$างประเทศมาทดแทน หรือไม$สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหพ่ึงพา
แรงงานนอยลงได ก็อาจทําใหการดําเนินการของภาคธุรกิจสะดุดลง โดยเฉพาะในภาคการผลิตท่ีจําเปMนตองใช
แรงงานจํานวนมาก และหากภาคธุรกิจไม$สามารถปรับตัวไดก็จะส$งผลต$อเนื่องถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

ภาคเอกชนตองพยายามคิดหาวิธีการปรับตัวเพ่ือรับมือกับการขาดแคลนแรงงานท่ีอาจมีความรุนแรง
มากข้ึนในอนาคต เช$น ทําอย$างไรแรงงานจึงสามารถทํางานต$อเนื่องไดอย$างยาวนานข้ึน (การขยายช$วงอายุ
การทํางานของแรงงาน) ทําอย$างไรแรงงานถึงจะมีสุขภาพกายและจิตใจท่ีดีและสามารถทํางานไดยาวนานข้ึน 
ทําอย$างไรจึงจะพัฒนาผลิตภาพของแรงงานใหสูงข้ึน ทําอย$างไรจึงจะพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหพ่ึงพา
แรงงานลดลง  

กลุ$มแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมเปMนหนึ่งในกลุ$มเสี่ยงท่ีตองปรับตัวเพ่ือใหสามารถใชชีวิตในช$วง
หลังเกษียณไดอย$างมีความสุขตามสมควร กลุ$มดังกล$าวมักจะมีการใชแรงงานเต็มท่ีในช$วงวัยรุ$นถึงวัยกลางคน 
ทําใหสภาพร$างกายเสื่อมโทรมก$อนวัยและมีป'ญหาดานสุขภาพ ซ่ึงมักเปMนเหตุใหตองออกจากตลาดแรงงาน
ก$อนวัยอันควร รวมท้ังแรงงานกลุ$มนี้ส$วนใหญ$มักทํางานตามสายการผลิตซ่ึงเปMนงานท่ีมีลักษณะเฉพาะจนทําให
ขาดการพัฒนาทักษะในการทํางานดานอ่ืนๆ ซ่ึงจะเปMนอุปสรรคสําคัญเม่ือแรงงานตองการเปลี่ยนงาน หากกลุ$ม
ดังกล$าวออกจากกําลังแรงงานจะมีความเสี่ยงค$อนขางสูงท่ีเงินท่ีสะสมมาตลอดชีวิตการทํางานจะไม$เพียงพอต$อ
การใชจ$ายตลอดระยะเวลาท่ีเหลืออยู$ของชีวิต  

ป'จจุบันป- พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีประชากร 64.5 ลานคน มีจํานวนประชากรสูงอายุ 60 ป-ข้ึน
ไปเท$ากับ 9.4 ลานคน หรือ คิดเปMนรอยละ 14.57 การเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางประชากรของประเทศ
ไทยท่ีผ$านมาพบว$าสัดส$วนประชากรผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนเปMนลําดับ โดยในป- พ.ศ. 2553 มีสัดส$วนผูสูงอายุอยู$ท่ี
รอยละ 10.7 ของประชากรรวมหรือ 7.02 ลานคน และในป- 2555 เปMนรอยละ 12.8 ซ่ึงเปMนสัดส$วน
เพ่ิมข้ึนอย$างกาวกระโดด 

สําหรับป'ญหาสุขภาพท่ีสําคัญของผูสูงอายุจากรายงานของสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว$าง
ประเทศ กระทรวงสาธารณสุข พบว$าโรคท่ีทําใหผูสูงอายุสูญเสียป-สุขภาวะ 5 อันดับแรกในผูชายไดแก$โรค
หลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะปอดอุดก้ันเรื้อรัง เบาหวานและโรคมะเร็งตับ ส$วนเพศหญิงไดแก$ 
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โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ สมองเสื่อมและโรคซึมเศราตามลําดับ สําหรับป'ญหา
สุขภาพจิตท่ีพบบ$อยในผูสูงอายุ 5 อันดับแรกคือความวิตกกังวล ซึมเศรา นอนไม$หลับ ภาวะสมองเสื่อม 
ป'ญหาเรื่องเพศ  

สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย.และนณริฏ พิศลยบุตร ไดศึกษาพบว$าไทยจะเขาสู$สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ.ในป- 

2025 และในอีก 30 ป-ไทยจะมีคนสูงอายุถึง 36% หากไม$สามารถหลุดพนกับดักรายไดปานกลางไดทัน ไทย
จะกลายเปMนประเทศแรกๆ ในเอเชียท่ี “แก$ก$อนรวย” และ “แก$โดยไม$มีสวัสดิการเพียงพอ” เพราะกองทุน
ประกันสังคมจะมีป'ญหาจนถึงข้ันลมละลายในประมาณป- 2045 หากไม$มีการปฏิรูปอย$างทันการณ. 

ท่ีผ$านมา ไทยเนนพัฒนาอุตสาหกรรมโดยไม$พัฒนาเทคโนโลยี เนนส$งออกไปยังตลาดโลกโดยกด
ค$าแรงใหต่ําเพ่ือใหแข$งขันได และไม$คุมครองสิ่งแวดลอมอย$างเพียงพอ การพัฒนาจึงทําใหเกิดความเหลื่อมล้ํา
และป'ญหาสิ่งแวดลอมมาก ในอนาคต ไทยจะหลีกเลี่ยงไม$ไดท่ีจะตองปรับไปสู$ยุทธศาสตร.พัฒนาใหม$ ท่ีเนน
สรางมูลค$าเพ่ิมบนฐานนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ํา และรักษาสิ่งแวดลอมใหมากข้ึน 

เพ่ือใหเห็นถึงภาพอนาคตเศรษฐกิจไทยใน 3 ทศวรรษหนา และความทาทายต$างๆ จึงจําลองภาพ
สถานการณ.ท่ีเปMนไปได (possible scenario) 3 ภาพคือ 

ภาพสถานการณ. 1 “ประเทศไทยไปเรื่อยๆ”การพัฒนาในภาพสถานการณ.นี้คลายกับแนวทางใน
ป'จจุบัน แต$อัตราการเติบโตเฉลี่ยจะลดลงเหลือ 3.55% ต$อป- ซ่ึงทําใหคนไทยมีรายไดต$อหัว 17,000 
ดอลลาร.ในป- 2045 และหลุดพนจากระดับรายไดปานกลางในป- 2036 หรือหลังจากเขาสู$สังคมสูงอายุกว$า
ทศวรรษ ไทยจะมีแรงงานในระบบเพ่ิมข้ึนเปMน 60% ในป- 2045 และในป-นั้นดัชนีความเหลื่อมล้ํา (Gini 
coefficient) จะอยู$ท่ีระดับ 0.37 ซ่ึงตํ่ากว$าป'จจุบันเล็กนอย จากแรงกดดันใหมีการกระจายรายได อย$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$าชาออกไปอีก ดังนั้น ในกรณีท่ีการบริหารความเสี่ยง
ผิดพลาด ไทยจะไม$พนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางแมใน 3 ทศวรรษหนา 

ภาพสถานการณ. 2 สู$ “ประเทศอุตสาหกรรมกาวหนา”เศรษฐกิจไทยจะถูกขับเคลื่อนจากการ
ยกระดับผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมจากการนําเอาระบบการผลิตแบบลีนมาใชอย$างกวางขวาง การทํา R&D 
การออกแบบและพัฒนาแบรนด.สินคา ตลอดจนการยายการผลิตมูลค$าเพ่ิมตํ่าไปยังประเทศเพ่ือนบาน คนไทย
จะมีรายไดต$อหัว 23,700 ดอลลาร.ในป- 2045 จากอัตราการเติบโตเฉลี่ย 4.6% ต$อป- ซ่ึงทําใหพนระดับ
รายไดปานกลางในป- 2028 หรือหลังจากเขาสู$สังคมสูงอายุสมบูรณ.เล็กนอย อุตสาหกรรมจะมีมูลค$าเพ่ิม
สูงข้ึนเปMน 64% ของ GDP และมีแรงงานในระบบเพ่ิมเปMน 67% อย$างไรก็ตาม การเนนพัฒนาอุตสาหกรรม
จะทําใหมีป'ญหาสิ่งแวดลอมและความเหลื่อมล้ําเพ่ิมข้ึน เพราะประโยชน.ตกอยู$กับเจาของทุน  ในภาพนี้ 
รัฐบาลตองมีนโยบายท่ีเหมาะสมเช$น เร$งพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหมีคุณภาพสูง พัฒนาวิศวกรและช$างเทคนิค 
รณรงค.ใหภาคเอกชนเพ่ิมผลิตภาพและสรางนวัตกรรม ในทางตรงกันขาม รัฐบาลไม$ควรดึงดูดแรงงานขามชาติ
ทักษะตํ่าเขามาในไทย เพราะจะทําใหอุตสาหกรรมพ่ึงพาแรงงานราคาถูกต$อไป 

ภาพสถานการณ. 3 สู$ “ประเทศเกษตรทันสมัยและบริการฐานความรู”การพัฒนาเศรษฐกิจไทยจะ
เนนการพัฒนาภาคเกษตรด้ังเดิมใหเปMนภาคเกษตรทันสมัย โดยใชเครื่องจักร เทคโนโลยี ทําวิจัยและพัฒนา 
บริหารการผลิตรองรับการผลิตอาหารปลอดภัย และการพัฒนาภาคบริการใหเปMนบริการฐานความรู โดยเปtด
เสรีภาคบริการ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาแรงงานใหมีทักษะท่ัวไปท่ีมีคุณภาพสูง  รายไดต$อหัวของ
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คนไทยในป- 2045 จะสูงข้ึนถึง 28,400 ดอลลาร. โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ย 5.2% ต$อป- ทําใหไทยพนระดับ
รายไดปานกลางในป- 2028 ภาคบริการมีมูลค$าเพ่ิมเปMน 59.3% ของ GDP โดยเปMนบริการฐานความรู 
30.8% ในขณะท่ีภาคเกษตรเล็กลงเหลือ 3.8% ของ GDP ในภาพนี้ ดัชนีความเหลื่อมล้ําจะลดลงเหลือ 
0.33 เนื่องจากรายไดของแรงงานเพ่ิมข้ึน และจะมีผลกระทบต$อสิ่งแวดลอมลดลง เนื่องจากใชพลังงานตํ่ากว$า
อุตสาหกรรม  ในภาพนี้ รัฐบาลจะตองไม$มีนโยบายอุดหนุนราคาสินคาเกษตรมากจนเกษตรกรมุ$งผลิตสินคาใน
เชิงปริมาณ โดยไม$สนใจคุณภาพ และตองไม$คุมครองบริการท่ีผูกขาด ซ่ึงก$อใหเกิดตนทุนสูงต$อเศรษฐกิจ 

การเปลี่ยนผ$านไปสู$อนาคตท่ีพึงปรารถนาดังกล$าวจะเกิดข้ึนไดก็ต$อเม่ือป'จจัย 4 ดานเกิดข้ึนคือ มีทุน
มนุษย.คุณภาพสูง การจัดสรรเงินทุนก$อใหเกิดผลิตภาพ รัฐมีประสิทธิภาพและระบบเศรษฐกิจเปtดกวาง 
โครงสรางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไปจะทําใหสังคมไทยในอนาคตมีความหลากหลาย และซับซอนกว$าป'จจุบันมาก 
อย$างไรก็ตาม การเปลี่ยนผ$านจะก$อใหเกิดความขัดแยง เพราะผลประโยชน. ความเชื่อ และคุณค$าของคนแต$ละ
กลุ$มจะแตกต$างกันมากข้ึน การปRองกันและระงับความขัดแยงจากการเปลี่ยนผ$านจะเกิดข้ึนไม$ได หากรัฐท่ีควร
เปMนผูปRองกันและระงับความขัดแยง มีลักษณะรวมศูนย.อํานาจ บริหารอย$างแยกส$วน ไม$เปtดกวาง และไรวินัย 

การเปลี่ยนผ$านจะเกิดข้ึนไดอย$างราบรื่นจึงจําเปMนตองมีภาครัฐท่ีเปtดกวาง มีวินัยและกระจายอํานาจ 
ขณะท่ียังสามารถประสานนโยบายภาพรวมไดอย$างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ความทาทายท่ีสําคัญท่ีสุดในการ
เปลี่ยนผ$านของไทยในอีก 3 ทศวรรษคือ การปฏิรูปภาครัฐ 
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บทที่ 4 

แนวคิดทั่วไปและขอเสนอการบูรณาการภาครัฐเพื่อการพฒันาคนไทยอย$างยั่งยนื 
 

4.1    วสิยัทัศน.  เปRาหมาย  ตวัชีว้ดัสําคัญ  ในการบรูณาการภาครฐัเพื่อการพัฒนาคนไทยอย$างยัง่ยนื 
วิสัยทัศน. : คนไทยมีคุณภาพคู$คุณธรรม 
เปRาหมาย :  คนไทยทุกคนเปMนคนท่ีมีคุณภาพและมีคุณธรรม  มีสุขภาพดี  รายไดดี  สังคมดี สิ่งแวดลอมดี 
ตวัชีว้ัด : ดัชนีการพัฒนามนุษย.ของประเทศไทยเปMนอันดับหนึ่งของประเทศในกลุ$มอาเซียนในป- ค.ศ. 2035 
 
4.2     ขอเสนอในการบูรณาการภาครัฐเพื่อการพัฒนาคนไทยอย$างยั่งยืน 

การปรับปรุงโครงสรางระบบราชการตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
ไดกําหนดใหมีกระทรวงและส$วนราชการท่ีมีฐานะเปMนกระทรวง ดังต$อไปนี้ 

1. สํานักนายกรัฐมนตรี 
2. กระทรวงกลาโหม 
3. กระทรวงการคลัง 
4. กระทรวงการต$างประเทศ 
5. กระทรวงการท$องเท่ียวและกีฬา 
6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย. 
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 
ขอเสนอในการบูรณาการภาครัฐเพ่ือการพัฒนาคนไทยอย$างยั่งยืนในการศึกษาครั้งนี้   อยู$ภายใตกรอบ

การบูรณาการระหว$างหน$วยราชการภาครัฐท้ัง 20 กระทรวงตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545  
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4.3   แนวคิดในการบูรณาการภาครัฐเพื่อสรางจิตสํานึก ค$านิยมร$วม เพื่อนําสู$อุปนิสัยที่พึงประสงค. 
ขอเสนอในการสรางจิตสํานึก ค$านิยมร$วม เพ่ือนําสู$อุปนิสัยท่ีพึงประสงค. โดยใหหน$วยงานภาครัฐ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเปMนตนแบบใหแก$สังคม  โดยมีจุดมุ$งหมายร$วมกันแกไขและรับผิดชอบต$อ
ป'ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ รวมท้ังการรณรงค. 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 เพ่ือนําสู$อุปนิสัยท่ีพึงประสงค. 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$วนตัว  
4. เจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับตองเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยหลักธรรมาภิบาล ไม$ทุจริต ผิด

กฎหมาย ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
5. สรางค$านิยมการยกย$องและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย.สุจริตและการต$อตานการทุจริต โดยให 

สํานักงานคณะกรรมการปRองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเปMนเจาภาพและถือเปMนค$านิยมหลักของชาติ  
6. สรางแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย. สุจริต เสียสละเพ่ือ

ประโยชน.ส$วนรวม  
 
4.4  แนวทางการบรูณาการภาครฐัเพื่อพฒันาคนไทยทุกช$วงวยั 

4.4.1 แนวทางการบรูณาการภาครฐัเพือ่พฒันาคนไทยวยัเด็กและเยาวชน 
ขอเสนอในการบูรณาการภาครัฐเพ่ือพัฒนาคนไทยวัยเด็กและเยาวชน  โดยใหหน$วยงานภาครัฐทุภาค

ส$วนในความสําคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ขอเสนอดังกล$าว ไดแก$ 
1. การพัฒนาระบบวางแผนครอบครัวเพ่ือการสรางครอบครัวท่ีอบอุ$น  โดยเปลี่ยนแนวคิดท่ีคิดว$าการ

วางแผนครอบครัวคือการคุมกําเนิดเท$านั้น เปMนการวางแผนครอบครัวคือการวางแผนชีวิต การกําหนด
เปRาหมายของชีวิตในดาน นําไปสู$เปRาหมายท่ีวางไว โดยมีแนวทางท่ีชัดเจน  ทําใหเกิดความม่ันใจท่ีจะดําเนิน
ชีวิตอย$างมีเปRาหมายและต$อเนื่อง นอกจากนั้นการวางแผนชีวิตก็ยังทําใหเราสามารถตรวจสอบเรื่องท่ีผิดพลาด
ไดว$าเกิดจากสาเหตุใดและทําใหสามารถแกไขไดทัน การวางแผนครอบครัวจึงหมายถึง การวางแผนร$วมกัน
ของคู$สมรสในเรื่องท่ีจะทําใหชีวิตสมรสยั่งยืนผาสุก ซ่ึงไดแก$ การจัดการในบาน ความม่ันคงทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว ความสัมพันธ.ระหว$างสมาชิกในครอบครัว เครือญาติ และเพ่ือน การวางแผนครอบครัว การอบรม
เลี้ยงดูใหการศึกษาและวางอนาคตใหแก$บุตร 

2. การพัฒนาระบบฝากครรภ.และการคลอดท่ีปลอดภัย หญิงท่ีต้ังครรภ.ทุกคนตองไดรับบริการฝาก
ครรภ.ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใหลูกท่ีคลอดออกมาปลอดภัย สมบูรณ.แข็งแรง ไม$มีภาวะแทรกซอน และเม่ือเจ็บครรภ.
สามารถรับบริการการคลอดท่ีปลอดภัยท้ังต$อแม$และลูก 

3. การพัฒนาระบบการเลี้ยงดูท่ีมีคุณภาพ การเลี้ยงดูเด็กเปMนป'จจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลต$อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย.ใหมีคุณภาพ การอบรมเลี้ยงดูท่ีเด็กท่ีดีคือการอบรมเลี้ยงดูจากบิดามารดาหรือผูปกครองท่ีใส$
ใจและมีความรูท่ีถูกตองในการเลี้ยงดู  การอบรมเลี้ยงดูท่ีมีประสิทธิภาพสามารถหล$อหลอมใหเด็กและเยาวชน
เปMนผูมีความสามารถในการปรับตัว มีพฤติกรรมทางสังคมท่ีเหมาะสม มีความสามารถในการกํากับตนเอง และ
มีความฉลาดทางอารมณ. และสามารถเปMนทรัพยากรมนุษย.ท่ีมีคุณภาพในการพัฒนาประเทศต$อไป 
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4. การพัฒนาระบบการส$งเสริมพัฒนาการเด็กก$อนวัยเรียน  เด็กวัยแรกเกิดถึงช$วงอายุ5 ป-เปMนช$วง
ระยะเวลาท่ีเด็กเจริญเติบโตอย$างรวดเร็วและเปMนช$วงเวลาสําคัญท่ีสุดของการสรางรากฐานชีวิตและจิตใจของ
มนุษย. นอกจากร$างกายจะเจริญเติบโตอย$างเร็วแลว สมองของเด็กก็เจริญเติบโตสูงสุดในช$วงวัยนี้ดวย ป'จจุบัน
ความรูจากการศึกษาใหความสําคัญต$อการส$งเสริมพัฒนาการเด็กมาก ซ่ึงนอกจากป'จจัยท่ีมีผลต$อพัฒนาการ
เด็ก เช$นพันธุกรรมท่ีไดรับจากพ$อแม$แลว สิ่งแวดลอมกับการเลี้ยงดูโดยการสรางเสริมกิจกรรมกับเด็กผ$านการ
เล$นเปMนการส$งเสริมพัฒนาการเด็กท่ีผูปกครองเด็กควรทําในชีวิตประจําวันของเด็ก รวมถึงใหการติดตาม
พัฒนาการของเด็กใหเหมาะสมตามวัยเปMนสิ่งท่ีละเลยไม$ไดเพราะสิ่งต$างๆ เหล$านี้จะส$งผลใหเด็กเติบโตข้ึนอย$าง
มีความสุขและมีคุณภาพต$อไป  

5. การพัฒนาดานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดวิสัยทัศน.และกรอบทิศทางการพัฒนา
การศึกษา ระยะเวลา 5 ป-  วิสัยทัศน.และเปRาหมายภายในป- พ.ศ. 2563 คนไทยตองมีการศึกษาเฉลี่ยสูงข้ึน 
อ$านออกเขียนได เขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มีค$านิยมหลักของคนไทยใหรักการเรียนรูอย$างต$อเนื่องตลอด
ชีวิต มีอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา และระบบการศึกษาไทยเปMนระบบท่ีสนองความตองการในการพัฒนา
ประเทศ  โดยตองมีหน$วยงานหลักของประเทศท่ีจะทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและแผนการศึกษา
แห$งชาติท่ีบูรณาการการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย. รวมท้ังกําหนดกรอบมาตรฐาน
การศึกษาชาติ วางแผนการผลิตกําลังคนของชาติท่ีสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให
ขอเสนอแนะในการของบประมาณดานการศึกษาและพัฒนามนุษย. ตลอดจนใหความเห็นชอบกฎหมาย 
ตลอดจนการปรับปรุง แกไข หรือยกเลิกกฎหมาย การกํากับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาและ
พัฒนามนุษย.ใหเปMนไปตามแผนการศึกษาแห$งชาติ  
 

4.4.2 แนวทางการบูรณาการภาครัฐเพื่อพัฒนาคนไทยวัยทํางาน 
ขอเสนอในการบูรณาการภาครัฐเพ่ือพัฒนาคนไทยวัยทํางาน เพ่ือแกไขป'ญหาวัยทํางานมีดังนี้ 
1. การบูรณาการการทํางานร$วมกันกับหน$วยต$างๆ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษาท้ัง

ระดับ ปวช., ปวส.และปริญญาตรีเพ่ือผลิตแรงงาน ใหตรงกับความตองการของ ตลาดแรงงาน รวมถึง
ภาคเอกชนดวย 

2.  การพัฒนาทักษะฝ-มือแรงงาน การยกระดับฝ-มือแรงงาน เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานท้ัง
ระบบต$อไป 

3.  การพัฒนาเพ่ือแกไขป'ญหาใหยั่งยืน โดยหน$วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาบุคลากรของ
ประเทศ กระทรวงแรงงานเปMนหน$วยงานหลักในการจัดหาตําแหน$งงานว$างท้ังในและต$างประเทศ พัฒนา
ทักษะฝ-มือรวมท้ังใหการคุมครองแรงงานใหไดรับความเปMนธรรมจากการทํางาน กระทรวงศึกษาธิการ การ
เตรียมคนเขาสู$ตลาดแรงงาน และสํานักงานพัฒนาขาราชการพลเรือน ซ่ึงดูแลบุคลากรในภาครัฐท้ังหมด 
จําเปMนตองเขามาบูรณาการเพ่ือใหบุคลากรท่ีเปMนกําลังแรงงานของประเทศสามารถทํางานไดตรงกับความรู
ความสามารถ เพ่ือเปMนการลดช$องว$างการขาดแคลนแรงงาน รวมท้ังการแกไขป'ญหาแรงงานเพ่ือใหกําลัง
แรงงานสามารถทํางานไดตรงกับความรูความสามารถ มีรายไดท่ีเหมาะสม สามารถดํารงชีวิตในสังคมต$อไปได
อย$างยั่งยืน 

4. วางแนวทางการบูรณาการร$วมหน$วยงานเพ่ือสรางรายไดแบบยั่งยืน โดยการพัฒนาภูมิป'ญญา
ทองถ่ิน วิทยาศาสตร. เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดห$วงโซ$การผลิต ต้ังแต$ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ
และพาณิชยกรรม  โดยเนนท่ี อุตสาหกรรมอาหาร  อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร พลังงานทดแทน 
เศรษฐกิจสรางสรรค. Digital Economy และอุตสาหกรรมบริการ  นอกจากนั้นยังมีแนวทางในการพัฒนา
อุตสาหกรรมโรงงาน ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือคุณภาพชีวิตและความยั่งยืน 
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4.4.3 แนวทางการบูรณาการภาครัฐเพื่อพัฒนาคนไทยวัยสูงอายุและผูพิการ 
ขอเสนอในการบูรณาการภาครัฐเพ่ือพัฒนาคนไทยวัยสูงอายุมีดังนี้ 
1. การเตรียมความพรอมของประเทศเพ่ือเขาสู$สังคมผูสูงอายุ  โดยการสรางหลักประกันสําหรับ

ผูสูงอายุ เช$น ระบบบํานาญแห$งชาติ   ใหการศึกษาและส$งเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต สรางค$านิยมใหสังคม
ตระหนักถึงคุณค$าและศักด์ิศรีของผูสูงอายุ 

2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานดานผูสูงอายุระดับชาติและการส$งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรท่ีทํางานเก่ียวของกับผูสูงอายุ 

3. การส$งเสริมคุณภาพชีวิตในผูสูงอายุ ท้ังดานสุขภาพ สังคมและรายไดในการดํารงชีพท่ีเพียงพอของ
ผูสูงอายุ มีท่ีอยู$อาศัยและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและปลอดภัย มีองค.กรผูสูงอายุท่ีเขาถึงไดง$าย ใกลบาน 

4. การพัฒนาองค.ความรูดานผูสูงอายุโดยสนับสนุนและส$งเสริมใหหน$วยงานวิจัยดําเนินการศึกษา
และพัฒนาองค.ความรูดานผูสูงอายุ โดยเฉพาะท่ีเปMน ประโยชน.ต$อการกําหนดนโยบาย การพัฒนาการบริการ
และการส$งเสริมใหผูสูงอายุสามารถดํารงชีวิตอยู$ในสังคมอย$างเหมาะสม  
 
4.5     ป'ญหาที่เกี่ยวของกับการบูรณาการภาครัฐและแนวคิดในการแกไข 
 4.5.1  ป'ญหาเชิงโครงสรางของระบบราชการไทย ระบบราชการไทยมีการแบ$งงานและส$วนราชการตาม
โครงสรางท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงการแบ�ง

ส�วนราชการดังกล�าวทําให�กระทรวงและกรมท่ีตั้งข้ึนมามีอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมายของตนเองและมีสภาพเป+นนิติ

บุคคลท่ีแยกจากกัน การทํางานและสั่งการเป+นไปในแท�งของกระทรวงหรือกรมของตนเอง ขาดการประสานงาน

และรับรู�ในงานของกระทรวงหรือกรมอ่ืน เป+นการทํางานแบบแยกส�วนหรือกระบวนคิดแบบไซโล(silo mentality) 

ทําให�ขาดการประสานแผนงานในกลุ�มเป>าหมายเดียวกัน เกิดความซํ้าซ�อนหรือสิ้นเปลืองงบประมาณ   

 แนวคิดในการแกไขป'ญหา อาจแบ$งเปMน 2 แนวทางคือ 
 1. การแกไขโครงสราง โดยการควบรวม กระทรวง กรม หรือหน$วยงานอิสระในกํากับของรัฐท่ีจัดต้ังตาม
พระราชบัญญัติเฉพาะ ท่ีมีภารกิจหนาท่ีเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน เขาดวยกัน โดยการแกไขกฎหมาย
(พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม) โดยเปลี่ยนจากการแบ$งกระทรวง ทบวง กรมตามงานหรือหนาท่ี
(function) เปMนการแบ$งตามกลุ$มเปRาหมายหรือกลุ$มภารกิจ ตัวอย$างเช$น ประเทศญ่ีปุdนไดควบรวมกระทรวง
สาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ซ่ึงมีภารกิจคลายคลึงกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย.ของ
ไทยมาต้ังแต$ก$อนสงครามโลกครั้งท่ี 2 (พ.ศ. 2481) และต$อมาไดควบรวมกับกระทรวงแรงงาน กลายเปMน
กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554  
 2. การแกไขโดยไม$เปลี่ยนแปลงโครงสรางของกระทรวง กรมหรือหน$วยงานอิสระในกํากับของรัฐท่ีจัดต้ัง
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะ แต$ใชการทํางานในรูปแบบคณะกรรมการบริหาร ( Executive Board หรือ Super 
Board) โดยจัดต้ังใหมีคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพคนไทยท่ีมีปลัดกระทรวงและอธิบดีท่ีเก่ียวของท้ังดานสังคม
และเศรษฐกิจร$วมเปMนคณะกรรมการ โดยใหสามารถกําหนดยุทธศาสตร.การพัฒนาและใหทุกกระทรวงตองนําไป
เปMนแนวทางในการปฏิบัติอย$างจริงจัง มีการควบคุม กํากับ ประเมินผลตามเปRาหมายท่ีคณะกรรมการกําหนด 
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4.5.2  ป'ญหาเชิงนโยบายและยุทธศาสตร.ของชาติ 
นโยบายและยุทธศาสตร.ท่ีผ$านมาของประเทศไทย ยังเปMนนโยบายและยุทธศาสตร.ระยะสั้น ประมาณ 4-

5 ป- โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติเปMนแผนแม$บทแต$รัฐบาลและพรรคการเมืองไม$ค$อยให
ความสําคัญ มักคิดนโยบายท่ีเปMนประโยชน.เฉพาะหนาและไม$ยั่งยืนเพ่ือใชหาเสียงใหไดคะแนนนิยมจากประชาชน
ในการเลือกต้ังเพ่ือใหไดเปMนรัฐบาล  หลายนโยบายท่ีประชาชนไดประโยชน.  เปMนผลประโยชน.ระยะสั้นแต$กลับ
ส$งผลเสียต$อประเทศชาติในระยะยาว และมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ$อยๆ ตามพรรคการเมืองท่ีไดคะแนนเสียง
ขางมากซ่ึงไดจัดต้ังรัฐบาลเพ่ือบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคตนเอง โดยไม$ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร.
ระยะยาวท่ีจะสามารถพัฒนาประเทศใหยั่งยืน 

แนวคิดในการแกไขป'ญหา ควรมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร.ชาติระยะยาว 20-30 ป- โดยตัวแทนจาก
พรรคการเมืองทุกพรรค ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและราชการทุกภาคส$วนมามีส$วนร$วม ใชเปMนแผนแม$บทใน
การพัฒนาประเทศไทย โดยมีการกําหนดเปRาหมายเชิงยุทธศาสตร.ร$วมกัน อาจใชตัวชี้วัดท่ีเปMนสากลและไดรับ
การยอมรับในระดับนานาชาติ เช$น ดัชนีการพัฒนามนุษย.ขององค.การสหประชาชาติเปMนเครื่องมือในการ
ประเมินผลงานของรัฐบาล โดยพรรคการเมืองกําหนดนโยบายและแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุตัวชี้วัดและ
เปRาหมายของแผนยุทธศาสตร.ชาติแลวนํามาใชในการหาเสียง  

นโยบายและแนวทางของพรรคการเมืองท่ีจะทําใหแผนยุทธศาสตร.ชาติประสบผลสําเร็จตามเปRาหมาย
ดังกล$าวควรนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู$หัวท่ี ใหใชหลักความพอประมาณ 
ความมีเหตุผลและภูมิคุมกัน ร$วมกับเง่ือนไขดานความรูและคุณธรรมมาเปMนหลักการสําคัญในการกําหนด
นโยบาย แทนการกําหนดนโยบายระยะสั้นเพ่ือใหไดความนิยมจากประชาชนโดยไม$คํานึงถึงเหตุผล ไม$คํานึงถึง
ผลเสียท่ีตามมาในระยะยาวแบบท่ีใชในป'จจุบัน  

 
4.5.3  ป'ญหาที่เกิดจากระบบการบริหารจัดการและผูบริหารทั้งนักการเมืองและขาราชการที่ไม$มี 
ธรรมาภิบาล   
ระบบบริหารภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย จะถูกกํากับโดยระบบพรรคการเมืองท่ีผ$านการเลือกต้ัง ซ่ึง

แนวคิดของการทํางานอาจจะไม$เหมือนกัน    
ในระบบราชการ การทํางานจะมุ$งเนนท่ีความสุจริต ถูกตองตามระเบียบและกฎหมายเปMนสําคัญ เปMน

แนวคิดท่ีใชวิธีการเปMนเครื่องมือในตัดสินผลลัพธ.ท่ีเกิดข้ึน (the means justified end) หากใชวิธีการท่ีผิด
กฎหมาย ผิดศีลธรรม ฉอฉลหรือโกง ผลลัพธ.ท่ีเกิดข้ึนก็คือการทุจริต คอรัปชั่น   

ส$วนแนวคิดของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองบางคนท่ีขาดธรรมาภิบาล การทํางานจะมุ$งเนนท่ีผลลัพธ. 
เพ่ือใหไดประโยชน.  ไดรับการเลือกต้ังหรือไดเปMนรัฐบาล จะสามารถทําไดทุกวิถีทางแมจะเปMนวิธีท่ีผิดกฎหมาย 
ผิดต$อศีลธรรม เปMนแนวคิดท่ีใชผลลัพธ.เปMนตัวกําหนดวิธีการ (the end justified means) โดยคิดว$าเม่ือไดรับ
อํานาจแลว จะสามารถแกไขผิดใหเปMนถูกไดในภายหลัง  และเปMนแนวคิดท่ีจะทําใหเกิดการทุจริต คอรัปชั่นอย$าง
แพร$หลายและรุนแรงมากข้ึน 

การใชแนวคิดดังกล$าวของนักการเมืองและขาราชการท่ีไม$มีธรรมาภิบาล นํามาซ่ึงการกําหนดนโยบายท่ี
เอ้ือต$อการไดประโยชน.แก$ตนเองหรือพรรคการเมืองของตนเอง โดยไม$คํานึงถึงเหตุผล ความจําเปMนและประโยชน.
ท่ีประชาชนจะไดรับ  ทําใหระบบราชการทํางานโดยไม$ไดคํานึงถึงเปRาหมายคือประโยชน.ของประชาชนซ่ึงเปMน
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เปRาหมายท่ีตองทํางานร$วมกันแบบบูรณาการ แต$กลับไปทํางานใหฝdายการเมืองท่ีคํานึงถึงผลประโยชน.ส$วนตัวและ
พรรคเพ่ือหวังความกาวหนาในการรับราชการ  

แนวคิดในการแกไขป'ญหา การทํางานของท้ังนักการเมืองและขาราชการตองมุ$งเนนท่ีกระบวนการท่ี
สุจริต โปร$งใส  ถูกตองตามระเบียบและกฎหมายเปMนสําคัญ (the means justified end) ตองมีการบังคับใช
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเมืองและการบริหารกิจการบานเมืองอย$างเคร$งครัด หากมีผูใดประพฤติผิด ตองมี
กระบวนการตรวจสอบและกระบวนการในศาลยุติธรรมท่ีรวดเร็ว หากพบว$าผิดจริงตองลงโทษอย$างจริงจัง  โดยไม$
เกรงกลัวต$ออิทธิพลของนักการเมืองหรือขาราชการท่ีประพฤติทุจริต  เพ่ือไม$ใหเปMนเยี่ยงอย$าง และใหเกิดความ
เกรงกลัวต$อการประพฤติผิด คิดมิชอบ เปMนการสรางระบบการเมืองและราชการท่ีใสสะอาด มีธรรมาภิบาลท่ียั่งยืน
และคํานึงถึงประโยชน.ของคนไทยและประเทศชาติเปMนสําคัญ ทําใหเกิดการบูรณาการร$วมกันในท่ีสุด 
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