
ศักยภาพคนไทย 
เพื่ออนาคตประเทศไทย 

เอกสารประกอบการประชุมประจ าปี 2560 ของ สศช. 

เร่ือง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย” 
วันจันทร์ที่  3  กรกฎาคม  2560 

ณ ห้องแกรนดไ์ดมอนดบ์อลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
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โครงสร้างประชากรของประเทศไทย
ปี 2560 - 2579 (ร้อยละ)

ที่มา : สศช. และ UNFPA (2558). รายงานสถานการณ์ประชากรไทย 

พ.ศ. 2558 โฉมหน้าครอบครัวไทย ยุคเกิดน้อย อายุยืน.

 เป้าหมายการพัฒนาคนและสังคมในอีก 20 ปี ตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

คอื“การพฒันาคนให้มศีกัยภาพในการพัฒนาประเทศ มคีวามพร้อมท้ังกาย ใจ สตปัิญญา มทัีกษะคดิ วเิคราะห์ มกีารเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

มจีติส�านกึทีด่งีาม มคีวามรบัผดิชอบ เพือ่น�าไปสูง่านและรายได้ท่ีสร้างความมัน่คงให้ชวีติ ครอบครวัมคีวามอบอุ่น ชมุชนมคีวามเข้มแขง็  

รวมถึงสังคมมีความปรองดอง สามัคคี สามารถผนึกก�าลังเพื่อพัฒนาประเทศได้ต่อไป”

ทีม่า : การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583, สศช.

การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคนและสังคมในระยะยาวและประเด็นท้าทาย

 อย่างไรก็ตาม การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวต้องเผชิญกับ

ความท้าทายในหลายด้าน ทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร 

ที่ประเทศไทยจะเข้าสู ่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564  

โดยจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุถึงร้อยละ 20 และสัดส่วนดังกล่าว

จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่วัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วน

ลดลง โดยวัยเด็กมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 16 ขณะที่วัยแรงงาน

คิดเป็นร้อยละ 64 และในปี 2579 จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากถึง

ร้อยละ 30 ขณะที่วัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วนลดลงเหลือ  

ร้อยละ 14 และร้อยละ 56 ตามล�าดับ

 นอกจากนี้ สถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันเบื้องต้น

ในการบ่มเพาะคนให้มีความเข้มแข็งและเป็นคนดี ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ส่งผลให้ลกัษณะครอบครวัไทย “ตามแบบแผน” ท่ีเป็นครอบครวั

สามรุ่นที่ประกอบด้วยพ่อแม่ ปู่ย่าหรือตายาย และเด็กสองหรือ

สามคน  มีรูปแบบที่หลากหลายขึ้น โดยระหว่างปี 2533 - 2553 

แม้ครอบครัวสามรุ่นจะยังเพิ่มขึ้นประมาณ 1.3 เท่า และเป็น

ครอบครัวประเภทหลัก แต่รูปแบบครอบครัวเดี่ยว/ครัวเรือน 

คนเดยีวก็มสีดัส่วนสงูขึน้เช่นกัน โดยครอบครวัท่ีเป็นคูส่ามภีรรยา

ท่ีไม่มีบุตรเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า เช่นเดียวกับลักษณะของการเป็น

ครัวเรือนคนเดียวเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า ขณะที่ครอบครัวพ่อ แม่ ลูก  

ซึ่งเคยเป็นครอบครัวประเภทหลักกลับมีสัดส่วนลดลงประมาณ

ครึ่งหนึ่งส่งผลให้ระบบเกื้อกูลในระดับครอบครัวอาจลดลงได้

ศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประเทศไทย

18 16 16 14

 

ครอบครัว 3 รุ่น ครอบครัวเดี่ยว

คู่สามีภรรยาไม่มีบุตร ครัวเรือนคนเดียว

การเปลี่ยนแปลงของครอบครัวไทยลักษณะต่างๆ
ระหว่างปี 2533 - 2553
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 ขณะเดียวกันยังมีการเปลี่ยนแปลงของเจเนอเรชัน 
(Generation)1 คือ กลุ่มประชากรที่เกิดและเติบโตในแต่ละ 
ช่วงเวลาภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีทัศนคติ
และวิถีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน โดยประชากรรุ่นใหม่เกิดมา
ท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้มีแนวความคิด 
และรูปแบบการใช้ชีวิตต่างไปจากรุ ่นก่อน ซึ่งต ้องการชุด
นโยบายสนับสนุนการเล้ียงดู การเรียนรู้และการท�างานในรูป
แบบที่ต่างออกไป รวมถึงศักยภาพในการใช้และการเข้าถึง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและความรู ้จะมีความแตกต่างกันใน
แต่ละเจเนอเรชัน (Digital divide) อาจน�าไปสู่โอกาสในการมี
งานท�าที่ดีที่ต่างกัน และส่งผลต่อความเหลื่อมล�้าทางรายได้ขึ้น 
ในอนาคต

 นอกจากนี้ ประชากรในทุกกลุ ่มวัยยังมีป ัญหาเชิง
คุณภาพ ตั้งแต่ปฐมวัย วัยเด็ก วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ อาทิ 
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการไม่สมวัย เด็กวัยเรียนมีระดับ IQ EQ ที่
ต�่ากว่าค่ามาตรฐาน วัยแรงงานมีทักษะความรู้ความสามารถ
ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และผู้สูงวัยมีภาวะ
พึ่งพิงสูง นอกจากปัจจัยในเชิงปัจเจกแล้ว สังคมไทยในภาพรวม 
ยังมีป ัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยข้อมูลจากสภาปฏิรูป
แห่งชาติ (2558) และผลส�ารวจคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม
และนิด้าโพลในปี 25592 ระบุถึงการขาดจิตส�านึกสาธารณะ 
การขาดความรับผิดชอบต่อสังคม การเห็นแก่ประโยชน์ส่วน
ตัวมากกว่าส่วนรวม ลุ่มหลงบูชาวัตถุ การขาดการคิดวิเคราะห์  
ซึง่เป็นรากฐานทีน่�าไปสูปั่ญหาทจุรติคอร์รปัชนั ปัญหาการขาดความ
สามัคคีและความขัดแย้งในสังคม และปัญหาการฟุ้งเฟ้อเกินตัว 

ที่มา: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

กล่มเด็กแรกเกิด
และปฐมวัย

• สดัส่วนเดก็ทีม่พีฒันาการสมวยัยงัอยู่

ระดับคงที่ประมาณร้อยละ 73

กลุ่มวัยเรียน
• ระดับ IQ และ EQ ต�า่กว่าค่ามาตรฐาน

• คุณภาพระบบการศึกษาในภาพรวม

คุณภาพด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์

และคุณภาพอุดมศึกษา ซึ่งมีความ

ส�าคัญต่อการยกระดับประเทศไปสู ่

เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงบนฐานการวิจัย

พัฒนาอยู่ในล�าดับต�่า1

กลุ่มวัยท�างาน
• ผลิตภาพแรงงานต�า่2 

• ทักษะความรู้ความสามารถไม่ตรงกับ

ความต้องการของผู้ประกอบการ

• มีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมาก

ขึ้น

กลุ่มผู้สูงวัย
• จบชั้นประถมหรือต�า่กว่า

• เงินออมไม่เพียงพอ

• ขาดหลักประกันในระยะยาว

• มีภาวะพึ่งพิงสูง

• มีปัญหาสุขภาพ

ปัญหาคุณภาพประชากรในทุกกลุ่มวัยในปัจจุบัน

ปัญหาคุณธรรมจริยธรรม

หมายเหตุ: 1. ล�าดับที่ 46 จากการจัดอันดับโดย IMD2017 ใน 63 ประเทศ

 2. ผลิตภาพแรงงานอยู่ในอันดับที่ 57 จาก 63, IMD2017  และในช่วง ปี 2544 - 2557 ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ต่อปี ต่�่ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ มาเลเซีย  

  1 เท่าตัว สิงคโปร์ 5 เท่าตัว

 ทัง้นี ้ไม่เฉพาะแต่สถานการณ์ภายในทีถ่อืเป็นความท้าทาย

อันยิ่งใหญ่ต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ตั้งไว้ ประเทศไทย

ยังมีความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงบริบทภายนอก ที่จะส่ง 

ผลต่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสังคม โดยเฉพาะ 

การเปลี่ยนโลกจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการ

เชื่อมต่อโลกทั้งในเชิงกายภาพ การเคลื่อนย้ายคน และการเชื่อม 

ด ้านจิตใจ (Soft sides) เช ่นในเรื่องการเลื่อนไหลทาง

วัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นปัจจัยสู่การเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนิน 

ธุรกิจและรูปแบบการสร้างงานท่ีจะมีการใช้เทคโนโลยีเพิ่ม

มากขึ้นในการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานและการสร้าง

นวัตกรรม ดังนั้น งานหลายงานจะถูกทดแทนด้วยระบบ

อัตโนมัติและจะมีอาชีพใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งหาก

สามารถพฒันาคนและโครงสร้างพืน้ฐานรองรบัได้อย่างเหมาะสม  

ก็จะสามารถน�าเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขปัญหาสังคมและยกระดับ

มาตรฐานคุณภาพชีวิตได้ในหลายด้าน

1 ในป ี  2560 ประเทศไทยมีประชากร 5 รุ ่นเจเนอเรชัน ได ้แก ่  1) รุ ่นก ่อนเบบี้บูมเมอร ์  (2426 - 2488)  2) รุ ่นเบบี้บูมเมอร ์  (2489 - 2507)   

3) เจนฯ เอกซ์ (2508 – 2524)  4) เจนฯ วาย (2525 – 2548) และ 5) เจนฯ ซีและอัลฟ่า (2549 – 2568) 
2 ผลส�ารวจคุณธรรมของศูนย์คุณธรรมและนิด้าโพลปี 2559 และข้อมูลจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (2558). วาระพัฒนาที่ 4: ระบบค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อความเป็น

พลเมืองที่ดีและมนุษย์ที่สมบูรณ์ หน้า 21 - 23.

ที่มา : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
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ที่มา : ประมวลโดย สศช. จาก Frey, C.B. and Osborne, M.A. (2013). The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?.University  

 of Oxford. และบทความต่างๆ อาทิ Cleveland, B. (2017). Creating a Job-Ready Workforce to Power the Digital Economy in the 12st Century.  

 <https://www.linkedin.com/pulse/creating-job-ready-workforce-power-digital-economy-21st-cleveland>.

 ประเดน็ด้านความเหลือ่มล�า้ยงัเป็นปัญหามาอย่างต่อเนือ่ง 

แม้ที่ผ ่านมา ประเทศไทยจะสามารถลดสัดส่วนคนจนจาก

ร้อยละ 65.17 ในปี 2531 เหลือเพียงร้อยละ 7.2 ในปี 

2558 แต่ความเหลื่อมล�้าทางรายได้ที่วัดจากค่าสัมประสิทธิ์

ความไม่เสมอภาค (Ginicoefficient) กลับลดลงเล็กน้อย 

จาก 0.487 ในปี 2531 เหลือ 0.445 ในปี 2558 ซึ่งยังคงอยู่ใน

ระดับสูงเม่ือเปรียบเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน3 

และน�ามาสู่ความไม่เท่ากันของทุนที่มีในการพัฒนาศักยภาพคน  

โดยที่สังคมไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงการ

ศึกษาที่มีคุณภาพ ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนไปจนถึงระดับ

อุดมศึกษา และพบว่ามีช่องว่างผลสัมฤทธิ์ในระดับท่ีสูง จาก

การเปรียบเทียบผลคะแนน PISA ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

และการอ่าน พบความแตกต่างระหว่างนักเรียนจากครอบครัวที่

สัดส่วนคนจนและสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini) ด้านรายได้

ที่มา : ประมวลโดย สศช.

มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มบนสุดร้อยละ 20 กับกลุ่มล่างสุดร้อยละ 20 อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นผลจากการจัดสรรทรัพยากร

ทางการศกึษาทีม่ากกว่าในกลุม่ทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิและสงัคมดีกว่า ท้ังในเร่ืองอุปกรณ์การเรียนการสอน คณุภาพและปริมาณของครู4 

ในด้านการเข้าถึงบริการสาธารณสุข แม้ว่าคนไทยทุกคนจะมีหลักประกันสุขภาพตามกฎหมาย แต่ยังมีความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึง

บริการสุขภาพ โดยอัตราการใช้บริการของผู้สูงอายุในกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ต�า่สุดร้อยละ 40 ต�่ากว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มครัวเรือนที่มี

รายได้สูงสุดร้อยละ 40 ทั้งในเขตเมืองและชนบท โดยที่ค่าเดินทางเป็นอุปสรรคส�าคัญที่สุดในการเข้าถึง5

‘ถูกทดแทน’
อาทิ เสมียน พนักงาน call center

พนักงานธนาคาร พนักงานบรรจุของ

‘อาชีพ/สายงานใหม่’
อาทิ Data scientist,Business scientist,

Drone pilot, 3D printer food chefs,

Big data analyst

‘ถูกทดแทนได้ยาก’
อาทิ  ผู้คุมเครื่องจักร นักน�าบัด ผู้ออกแบบท่าเต้น

วิศวกรฝ่ายขาย นักสังคมสงเคราะห์

3 สศช. (2558). ข้อมูลจากรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล�้าในประเทศไทย ปี 2558 และ Sondergaard et al. (2016). Thailand -  

Systematic Country Diagnostic : Getting Back on Track - Reviving Growth and Securing Prosperity for All. Washington, D.C. : World Bank Group.
4 ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์. (2560). PISA บทเรียนส�าคัญของระบบการศึกษาไทย (2): ความเหลื่อมล�า้คุณภาพโรงเรียน นัยต่อผลสัมฤทธิ์ที่วัดโดยคะแนน PISA 2015. (online) 

available at : http://thaipublica.org/2017/01/pisa2015-2/.
5 Osornprasop et al. (2016).Closing the Health Gaps for the Elderly: Promoting Health Equity and Social Inclusion in Thailand.World Bank Working Paper.

การเปลี่ยนแปลงของอาชีพจากผลกระทบของการใช้เทคโนโลยี

ความเหลื่อมล�า้...ปัญหาเชิงโครงสร้างต่อการพัฒนาคน
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 สถานการณ์และบริบทของโลกและประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป ส ่งผลให ้การพัฒนาทุนมนุษย ์จ�าเป ็นต ้องมีการ 

ก�าหนดกรอบแนวคิดและเครื่องมือชุดใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ก�าลังจะเกิดขึ้น  

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีทั้งทักษะความรู้ (Skillset) ควบคู่กับความคิดและจิตใจ (Mindset) ที่จะสามารถร่วมเป็นก�าลัง

ส�าคญัในการพฒันาประเทศและสังคมโลกได้ต่อไป ซึง่ต้องการท้ังความรูแ้ละทักษะการคดิ รวมถงึการมจีติใจท่ีเป็นจติสาธารณะ เหน็ใจ  

การปรับเปลี่ยนที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของไทยสู่อนาคต

เข้าใจ และเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์และการ

ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกันในสังคม

อย่างมีความสุข  ซึ่งถือเป็นบรรทัดฐานสากล

สู่การเป็นสังคมแห่งการเกื้อกูล แบ่งปัน และ

เป็นธรรม (Share Care & Fair) อย่างไรกต็าม จาก 

สถานการณ์ของประเทศข้างต้น จะเห็นได้ว่า

ประเทศไทยมีทุนเดิมในเรื่องศักยภาพทุนมนุษย์

ที่ไม่สูงมาก ดังนั้น การบรรลุเป้าหมายในระยะยาวจ�าเป็นต้องการนโยบายในลักษณะ “ปฏิรูปหรือการปรับเปลี่ยนที่รุนแรงมากพอ 

(Transform)” จากสิ่งที่ท�าอยู่เดิม เพื่อให้สามารถรับมือกับการปรับเปลี่ยนของบริบทต่าง ๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยน 2 ปัจจัยส�าคัญ

ที่ถือเป็นฐานรากของการพัฒนาประเทศและสังคม คือ 1) การเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ (Transformation of learning) เพื่อปรับ 

และเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้ต้ังแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยมีสมรรถนะท่ีสอดรับกับ

การด�ารงชีวติในศตวรรษที ่21 และ 2) การเปลีย่นค่านยิมและวฒันธรรม (Transformation of culture) เพือ่ปลกูฝังค่านยิมพงึประสงค์ 

ให้คนไทยเป็นก�าลังของการสร้างสังคมที่ดีให้กับประเทศและโลก โดยค่านิยมหลักท่ีจะผลักดันเป็นล�าดับแรกในระยะ 5 ปี คือ  

การมีจิตสาธารณะ ซึ่งถือเป็นคุณค่าพื้นฐานที่จะน�าไปสู่ค่านิยมพึงประสงค์อื่นอีกหลายประการ

1. เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้
(Transformation of learning)

เปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(Transformation of culture)

 โดยที่การ Transform ดังกล่าวต้องค�านึงถึงสภาพปัญหา ข้อจ�ากัด และต้นทุนของคนแต่ละกลุ่ม และปัญหาเชิงโครงสร้าง

ในเรื่องความเหลื่อมล�้าที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพคนให้สัมฤทธิผล เพื่อสร้างฐานก�าลังคนที่พร้อมจะร่วมเติบโตและร่วมพัฒนา

ประเทศไปพร้อมกัน รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อเติมเต็มบทบาทการด�าเนินงานภาครัฐที่มีข้อจ�ากัดทั้งเรื่อง

ภาระงบประมาณและประสิทธิภาพการด�าเนินการ ทั้งนี้ เป้าหมายในระยะยาวจะสัมฤทธิผลได้นั้น จ�าเป็นที่ต้องมีการถ่ายระดับมา

สู่การขับเคลื่อนในแต่ละช่วง ซึ่งวาระการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีจากนี้ ผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) มุ่งเน้นขับเคลื่อนใน 4 สร้างส�าคัญให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ได้แก่ 1) สร้างค่านิยมร่วมของคนในสังคมไทยให้มี

จิตสาธารณะ 2) สร้าง Skillset ชดุใหม่ให้กบันกัเรยีนและแรงงาน โดยเปลีย่นโฉมการเรยีนรูใ้นทกุช่วงวยั 3) สร้างโอกาสให้คนทกุกลุม่

ตามศักยภาพที่มีอย่างเสมอภาค 4) สร้างรูปแบบความร่วมมือใหม่ ๆ เพื่อเติมเต็มบทบาทภาครัฐ

2.

5



วาระการขับเคลื่อนส�าคัญในระยะ 5  ปี ผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
 

1

3

2

4

สร้างค่านิยมร่วมของคนในสังคมไทยให้มี
จิตสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณค่าพื้นฐานสู่ค่านิยมอื่น

อีกหลายประการ 
 โดยผ่านการสร้างกระบวนการหล่อหลอมกล่อมเกลาทั้งในระดับ 
ปฐมภูมิคือ ครอบครัว และในระดับทุติยภูมิ ได้แก่ โรงเรียน กลุ่มเพื่อน สื่อ 
กลุ่มอาชีพ ศาสนา

 ตั้งแต่การให้โอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคม โดยเฉพาะเรื่อง 
การศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเสมอภาค และการพัฒนาทักษะความรู้ความ
สามารถของ Bottom 40  ทัง้กลุม่ยากจนและกลุม่เปราะบางตามศกัยภาพ 
โดยพิจารณาการสร้างมาตรการเฉพาะส�าหรับผู้ที่พร้อมจะพัฒนาตนเอง
แต่ขาดโอกาส 

หมายเหตุ:กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่าสุด (Bottom 40)  ซึ่งอยู่ในกลุ่มคน

ยากจน คนเกือบจน และคนที่เสี่ยงต่อความยากจน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร

และแรงงานทั่วไป

 ผ่านกระบวนการสร้างคนตั้งแต่ช่วงปฐมวัยทั้งทักษะทางสมองและ
ทักษะทางสังคม ปรับระบบการเรียนรู้ของนักเรียนสู่การวิเคราะห์และ 
ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะ STEM ภาษาอังกฤษ 
และด้านศลิปะ การเขยีนโปรแกรม รวมถงึปลกูฝังนสิยัการใฝ่รูต่้อเนือ่ง และ
พัฒนาระบบการฝึกอบรมแรงงานบนฐานสมรรถนะ โดยเฉพาะกลุ่ม SME

สร้างรูปแบบความร่วมมือใหม่ ๆ 
เพื่อเติมเต็มบทบาทภาครัฐ 

 โดยสนับสนุนเครื่องมือการสร้างความร่วมมือใหม่ ๆ อาทิ โครงการ

ประชารัฐ รูปแบบการสร้างความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม (Social 

Impact Partnership: SIP) ซึ่งรัฐจ่ายผลตอบแทนจากระดับความส�าเร็จ

ในการด�าเนินงาน โดยใช้ทุนด�าเนินโครงการจากภาคเอกชน  ส่งเสริมภาค

เอกชน ในการพฒันาบรกิารทางสงัคมทีม่ปีระสทิธภิาพมากกว่า เสรมิจดุขาด

และสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้เป็นผู้ด�าเนินการ

คานงัดส�าคัญในการเปลี่ยนโฉมทุนมนุษย์ของ
ประเทศไทย
 ทีผ่่านมาหน่วยงานภาครัฐได้ด�าเนนิการในส่วนทีเ่ก่ียวข้อง

กบัการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ในหลายด้าน เช่น การพฒันาด้าน

การเรียนรู้ของเด็กและนักเรียน มีการด�าเนินการของกระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในการปรับปรุง

มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  

ร่วมกับ สสวท. ในการจดัการเรยีนการสอนรปูแบบสะเตม็ (STEM)

การยกระดับแรงงานให้มีความรู้ ทักษะ ตรงตามความต้องการ

ของตลาดงาน อาทิ การยกระดับแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 

เป้าหมาย/เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยกระทรวงแรงงาน (รง.) และ

การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่ง

อนาคตการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้สามารถเข้าสู่ตลาด

งานได้มากขึ้น เช่น การฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาส 

ในการประกอบอาชีพ (รง.)

 นอกจากนี้ ในส่วนของการสร้างค่านิยมร่วมของคนใน

สังคมไทยให้มีจิตสาธารณะ มีการพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) การพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม (ศธ.) การพัฒนาแผนการสร้างนวัตกรรมสังคม เพื่อ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่นักเรียน ครอบครัว และ

ชุมชน (ศธ. ร่วมกับ พม. และองค์กรภาคีอื่นๆ) รวมถึงมีการ

ด�าเนินงานในเรื่องลดปัญหาความเหลื่อมล�้าและเพิ่มโอกาส

ในการเข้าถึงการศึกษาและสาธารณสุข อาทิ การให้กู ้ยืม
ทางการศึกษา การผลิตครูเพื่อท้องถิ่น การยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและ

สร้างโอกาสให้คนทุกกลุ่มตามศักยภาพที่มี
อย่างเสมอภาค

สร้าง Skillset ให้กับนักเรียนและแรงงาน 
โดยเปลี่ยนโฉมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย
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พัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ซึ่งด�าเนินการโดย ศธ. การมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
การส่งเสรมิพฒันาการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินทีม่คีณุภาพมาตรฐานโดยไม่ต้องส�ารองจ่ายล่วงหน้า ผ่านโครงการเจบ็ป่วยฉกุเฉนิ
วิกฤต มีสิทธิ์ทุกที่ (UCEP) การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว โดยกระทรวงสาธารณสุข 
 อย่างไรก็ตาม การด�าเนนิการทีผ่่านมา โดยเฉพาะในการพฒันาการเรยีนรู ้การสร้างศกัยภาพ และการสร้างคณุลกัษณะคนไทย
ที่พึงประสงค์ ยังท�าได้ในวงจ�ากัด อีกทั้งยังขาดจุดเน้นและระบบรองรับเพื่อขยายผลและเป็นแรงผลักที่มากพอในการเปลี่ยนคนและ
สังคมไทย การด�าเนินการในระยะ 5 ปีจากนี้ จึงมุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ส�าคัญ ได้แก่ การพัฒนาคนไทยให้มีจิตสาธารณะ การพัฒนา
เด็กให้มีทักษะสมองและสังคมที่เหมาะสม การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และทักษะ ICT การพัฒนาแรงงาน 
ให้มสีมรรถนะรองรับ Digital Transformation การพฒันาผูส้งูอายท่ีุมศีกัยภาพให้ได้เข้าสูต่ลาดงานท่ีเหมาะสม และการพฒันาสขุภาพ 
คนไทยในภาพรวม

การสร้างระบบค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรมของ
ประเทศไต้หวัน

ประเทศไต้หวันมีกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมที่เป็นระบบและโดดเด่น  โดยมีศาสนาเป็นกุญแจ

ส�าคัญในการปลูกฝังฐานคิด และพัฒนากระบวนการผลิตซ�้า

ฐานคิดนั้นอย่างเป็นระบบ โดยในส่วนของฐานคิด มีแก่นและ

รากอยู่ที่พุทธมหายานบนความเชื่อที่ว่า ‘ยิ่งให้ไป ยิ่งได้มา’  

และชื่นชมการบริการรับใช้สังคมควบคู ่ไปกับการปฏิบัติ

ลดกิเลส ส่วนในเรื่องกระบวนการผลิตซ�้านั้น ต้องถือว่าไต้หวัน

มี ‘นวัตกรรมคุณธรรม’ โดยมีองค์กรศาสนาซึ่งมีขนาดใหญ่

และมีการสร้างเครื่องมือสนับสนุนในหลายด้าน ทั้งการมีสื่อ

ของตนเองและการมกีารจดัระบบการศกึษาเองทกุระดบั ตัง้แต่

ประถม มธัยม และอดุมศกึษา โดยพบว่า การบรรจเุรือ่งคณุธรรม

จริยธรรมไว้เพียงบางคาบของการเรียนรู้ ไม่เพียงพอต่อการ

เปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรม แต่ต้องท�าให้เป็นลักษณะของ 

‘วิถ’ี ไม่ใช่เพยีง ‘วิชา’ โดยมทีัง้รปูแบบวิทยาลยัสงฆ์ทัว่ประเทศ

เพือ่ผลติบคุลากรทีท่รงความรูอ้อกสูส่งัคม ท�าให้นกับวชไต้หวนั

ไม่ใช่คนที่สิ้นไร้ไม้ตอกแต่ล้วนเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาสูงที่เข้ามา

อุทิศท�างานให้กับองค์กรศาสนา ส่วนผู้ที่เข้ามาในอาสาสมัคร

จะได้รับการฝึกตามหลักธรรมที่ก�าหนดไว้ ท�าให้ศาสนาถูกน�า

ไปใช้บนฐานของปรัชญาที่ถูกต้องโดยผู้เผยแพร่ที่ถูกต้องอย่าง

แท้จรงิ มใิช่อยูใ่นระดบัของเพยีงพธิกีรรม นอกเหนอืจากองค์กร

ศาสนา ยังมีความพยายามของภาคเอกชนที่ปลุกกระแสการ

เรียนรู้คัมภีร์โบราณให้กลับมาเป็นเครื่องมือปลูกฝังคุณธรรม 

โดยมีการจัดท�าในลักษณะที่น ่าอ ่านพร้อมภาพประกอบ 

 ทั้งที่แจกฟรีและขายในราคาย่อมเยา

ทีม่า :  เดมิแท้ ชาวหนิฟ้า (2548). คณุลกัษณะและกระบวนการปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรม

ของประเทศไต้หวัน. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) 

ส�านักงานบริหารพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

 

 

 โดยพลังเสริมที่จะเป็นจุดคานงัดส�าคัญสู ่ เป ้าหมาย 
ดังกล่าวในเรื่องการพัฒนาคนไทยให้มีจิตสาธารณะคือการ
สร้างบรูณาการภาคส่วนต่างๆ โดย“ครอบครวั ศาสนา การศกึษา
และสื่อ” ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีจิตสาธารณะในลักษณะ
ที่เป็น ‘วิถี’ การด�าเนินชีวิต ในเร่ืองการพัฒนาเด็กให้มีทักษะ
สมองและสังคมที่เหมาะสม ท�าโดยการส่งเสริมการเลี้ยงดูท่ี 
ถกูต้อง โดยอาจท�าผ่านการขยายผลการด�าเนนิโครงการ “โรงเรียน
พ่อแม่” และการ “พัฒนาการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ”  
ผ่านรูปแบบการจัดการศึกษาที่เพิ่มทักษะส�าคัญ อาทิ ทักษะการ

คิดเชิงบริหาร (Executive function) ขณะที่การเปลี่ยนโฉม 

การเรียนรู้ในวัยเรียนต้องการปัจจัยขับเคลื่อนส�าคัญ คือการมี 
“ครูคุณภาพจ�านวนเพียงพอ”เพ่ือเป็นผู้อ�านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ (Facilitator) ในการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
อาทิ การเรียนแบบ STEM และศิลปะ (Art) การเขียนโปรแกรม 

(Coding) ทักษะด้านภาษาอังกฤษ นิสัยใฝ่เรียนรู้ การพัฒนา

สมรรถนะแรงงาน เน้นการม ี“ระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะ” 
ในการ Reskill &Upskill ที่สนับสนุนการเรียนรู ้ตลอดชีวิต 
วัยสูงอายุ เน้นการ “พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุวัยต้น” เข้าสู ่
ตลาดงานเพิม่ขึน้ ทัง้นี ้ในแต่ละช่วงวยัจ�าเป็นต้องสร้างทกัษะความรู้ 
พืน้ฐานทีจ่�าเป็น ได้แก่ ความรูท้างการเงนิ (Financial literacy) 
ความรู้ทางสุขภาพ (Health literacy) และความรู้ด้านดิจิทัล  
(Digital literacy) โดยการใช้สือ่และชมุชนในการสร้างความเข้าใจ 
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 นอกจากนี้ การสร้างโอกาสให้คนทุกกลุ่มตามศักยภาพที่ 

มอีย่างเสมอภาคควรมุง่เน้นการให้ความคุ้มครองทางสังคมให้ตรง

กลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสและกลุ่ม Bottom 40 อย่างทั่วถึง  

อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐที่มีคุณภาพ 

ทัง้ด้านหลกัประกนัทางรายได้ การพฒันาศกัยภาพในการประกอบ 

อาชีพ การเข้าถึงบริการศึกษาและสาธารณสุข ซึ่งจ�าเป็นต้อง

มีการพัฒนา“ฐานข้อมูล”ของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้รับ 

ความช่วยเหลือ เพื่อให้การออกแบบความช่วยเหลือมีความ

ครอบคลุมและเหมาะสมกับความต้องการและข้อจ�ากัดของ

กลุ ่มเป้าหมาย รวมถึงให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ�ากดัของภาครัฐ ประกอบ

กับศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของภาคส่วนอื่นๆ จึงจ�าเป็นต้องสร้าง

รูปแบบความร่วมมือใหม่ ๆ เพื่อเติมเต็มบทบาทภาครัฐโดย

เสริมจุดแข็งและเติมเต็มจุดอ่อนให้กับชุมชนท้องถิ่นในการ

ร่วมพัฒนาคนและสังคม รวมถึงการออกแบบเครื่องมือการ

มีส่วนร่วมใหม่ๆ อาทิ  รูปแบบการสร้างความร่วมมือที่เน้น

ผลลัพธ์เพื่อสังคม (Social Impact Partnership: SIP) ซึ่งรัฐ

จ่ายผลตอบแทนจากระดับความส�าเร็จในการด�าเนินงาน โดย

ใช้ทุนจากภาคเอกชน รวมถึงการพัฒนาการด�าเนินโครงการ

ร่วมกันในด้านอื่นๆ กับภาคเอกชนและประชาสังคม เพื่อให ้

ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตระหนักและร่วมกันรับผิดชอบ 

ในการสร้างคนไทยที่มีคุณภาพส�าหรับเป็นฟันเฟืองที่ส�าคัญ

ในการพัฒนาประเทศไปสู ่สังคมแห่งการเกื้อกูล แบ่งป ัน  

และเป็นธรรมต่อไป

กรอบการพัฒนาและจุดคานงัดส�าคัญในระยะ 5 ปี

บทสรุป
 การขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนไทยในระยะ 5 ปีจากนี้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนผ่านด้านนโยบายที่ส�าคัญ ซึ่งต้องการชุดเครื่องมือ

ใหม่ในลักษณะการเปลีย่นและปรบัขนานใหญ่ (Transform) ของทัง้ระบบการเรยีนรูแ้ละระบบทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิชวีติ ในการพฒันา

สมรรถนะและสร้างค่านยิมร่วมทีพ่งึประสงค์ของคนกลุม่ต่างๆ ตามศกัยภาพสงูสดุทีแ่ต่ละคนม ีให้สอดรบักบับรบิททัง้ภายในและภายนอก

ประเทศทีเ่ปล่ียนไปจากอดตีค่อนข้างมาก รวมถงึแก้ไขปัญหาความเหลือ่มล�้าทีส่่งผลต่อการพฒันาทนุมนษุย์มาอย่างต่อเนือ่งยาวนานให้ลลุ่วง 

เพือ่มุง่ยกระดบัการพฒันาคนขึน้ไปสูอ่กีระดบัแทนการตดิอยูก่บักบัดกัเดมิๆ ซึง่ต้องอาศยัการปรบัเปลีย่นนโยบายภาครฐัและความร่วมมอื

จากทกุภาคส่วน ในการขบัเคลือ่นการพัฒนาทนุมนุษย์ร่วมกนัต่อไป เพือ่ให้คนไทยมคีวามพร้อมในทกุมติใินการพฒันาคณุภาพชวีติตนเอง 

การยกระดับประเทศ และสร้างสังคมไทยและสังคมโลก ให้มีคุณภาพและยั่งยืนต่อไป

ที่มา : ประมวลโดย สศช.
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