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รายงานสืบเน่ืองสัมมนาวิชาการ (Proceedings) 
 
 
 
 

เร่ือง 
“นโยบายสังคมกับวาระประเทศไทย 4.0” 
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ค าน า 
 

 การสัมมนา “นโยบายสังคมกับวาระประเทศไทย 4.0” เป็นกิจกรรมวิชาการที่ จัดโดย
หลั กสู ตรป รัชญ า ดุษฎี บัณ ฑิ ต  ส าขา วิช านโยบายสั งคม  คณ ะสั งคม สงเคราะห์ ศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการ
สังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับนโยบายสังคมกับวาระประเทศไทย 
4.0 ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แรงงาน และการบริหาร
จัดการท้องถิ่น คณาจารย์ รวมทั้งประชาชนผู้สนใจ เป็นการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้  
เพื่อน าไปสู่ข้อถกเถียงและข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ในด้านนโยบายสังคม 
 การสัมมนาคร้ังน้ี ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
ในส่วนของผลงานวิชาการที่เชื่อมโยงกับวาระประเทศไทย 4.0 เพื่อน าเสนอ ประกอบด้วยผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 เร่ือง คณะสั งคม
สงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1 เรื่อง และคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 เร่ือง โดยมีเน้ือหาครอบคลุมประเด็นด้านการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แรงงาน และการบริหารจัดการท้องถิ่น ที่เชื่อมโยงกับวาระประเทศ
ไทย 4.0 
 รายงานสืบเน่ืองการสัมมนาวิชาการ (Proceedings) ฉบับน้ี ได้รวบรวมผลงานวิชาการฉบับ
เต็ม ที่ผ่านการพิจารณาคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การเผยแพร่ผลงานวิชาการท า
โดยการจัดพิมพ์รายงานสืบเน่ืองเป็นรูปเล่ม และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proceedings) 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสัมมนาวิชาการในคร้ังน้ี จะท าให้เกิดองค์ความรู้ที่
เป็นประโยชน์ด้านนโยบายสังคม ที่สร้างความรู้ความเข้าใจต่อวาระประเทศไทย 4.0 ต่อไป 
 
 

         รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร 
        ผู้อ านวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

      สาขาวิชานโยบายสังคม 
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ค ำกลำ่วรำยงำน 

สมัมนำวชิำกำร “นโยบำยสงัคมกบัวำระประเทศไทย 4.0” 

โดย 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล นิรำทร 

ผูอ้ ำนวยกำรหลกัสูตรปรชัญำดุษฎีบณัฑิต สำขำวชิำนโยบำยสงัคม 

หอ้งบุญชู โรจนเสถียร ชัน้ 3  

อำคำรอเนกประสงค์ 1 มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ (ทำ่พระจนัทร์) 

19 กรกฎำคม 2560 เวลำ 08.00 – 16.30 น. 
 

 กราบเรียน คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านรอง
ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้อ านวยการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ท่านผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ ด้านนโยบายสาธารณะ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และผู้มีเกียรติทุกท่าน 
 ในโอกาสเปิดการสัมมนาวิชาการ  “นโยบายสังคมกับวาระประเทศไทย  4.0” ดิฉัน                      
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร ผู้อ านวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย
สังคม ขอรายงานความเป็นมาของการสัมมนาวิชาการและภาพรวมของการสัมมนาคร้ังน้ี   
 การสัมมนาน้ีมีที่มาจากการท างานร่วมกันระหว่างสี่มหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านนโยบายสังคม ในระดับบัณฑิตศึกษา อันประกอบด้วยมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามงกฎราช
วิทยาลัย และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
 เครือข่ายการจัดการศึกษาด้านนโยบายสังคมระดับดุษฎีบัณฑิต มีความเห็นว่า วาระประเทศ
ไทย 4.0 เป็นประเด็นที่มีความส าคัญ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการออกแบบนโยบายสังคมเพื่อ
รองรับสถานการณ์ที่จะเกิดใน 20 ปีข้างหน้า จึงต้องการการร่วมคิด ร่วมท าอย่างจริงจังจากทุกภาค
ส่วน กระบวนการน้ีจะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวาระประเทศไทย  4.0 ซึ่งแม้จะมี
การเผยแพร่ความรู้มาโดยล าดับ แต่ก็ยังต้องการความชัดเจนอีกมาก โดยเฉพาะในประเด็นนโยบาย
สังคม และได้เชิญสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมไทยเข้ามาร่วมเป็นองค์กร
ผู้จัดด้วยในฐานะที่มีบทบาทส าคัญเช่นกันในการขับเคลื่อนการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ
สวัสดิการสังคม 
 การสัมมนาวิชากาวันน้ีแบ่งเป็น 2 ภาค ภาคเช้าเป็นภาคน าเสนอความรู้เกี่ยวกับวาระ
ประเทศไทย 4.0 เร่ิมด้วยค าถามที่ว่า “วาระประเทศไทย 4.0 จะพาเราไปสู่อะไร” ในการตอบ
ค าถามน้ี เราได้รับความกรุณาจากท่านผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์  ด้านนโยบายสาธารณะ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย
งานวิจัย บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นภาคธุรกิจ  



(4) 
 

 ต่อจากค าถามน้ี ค าถามที่ตามมาก็คือ “นโยบายสังคมด้านแรงงาน ความม่ันคงของมนุษย์ 
และการจัดการท้องถ่ินของไทยควรจะเป็นอย่างไร?” ผู้ที่จะมาให้ ความชัดเจน ความรู้ ข้อคิด  
ในประเด็นน้ีคือ ท่านรองปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้อ านวยการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และท่านที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ท่านเป็นผู้แทนจากหน่วยงานส าคัญที่มีบทบาทในการออกแบบ
นโยบายสังคม  
 องค์กรผู้จัดขอขอบพระคุณผู้แทนจากหน่วยงานทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสน้ี  
 ในช่วงบ่ายเป็นการน าเสนอผลงานวิชาการ 4 เร่ือง ที่เสนอแนวทางในการปรับตัวด้าน 
ต่าง ๆ เพื่อรองรับวาระประเทศไทย 4.0 คือด้านการท างาน ด้านเยาวชนซึ่งเชื่อมโยงกับบทบาทของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นด้วย และ ด้านคนพิการ ผู้เสนอบทความเป็นนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 องค์กรผู้ จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาคร้ังน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนวาระ
ประเทศไทย 4.0 ทั้งในประเด็นการมองไปข้างหน้า การจัดการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งโดย
ต้ังใจและไม่ต้ังใจ  
 ในโอกาสน้ี ขอกราบเรียนเชิญคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  กล่าวเปิดการสัมมนา
วิชาการ “นโยบายสังคมกับวาระประเทศไทย 4.0” 
 
 



(5) 
 

ค ำกลำ่วเปิด 
สมัมนำวชิำกำร “นโยบำยสงัคมกบัวำระประเทศไทย 4.0” 

โดย 

ศำสตรำจำรย์ ดร.โกวทิย์ พวงงำม 

คณบดีคณะสงัคมสงเครำะหศ์ำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

หอ้งบุญชู โรจนเสถียร ชัน้ 3 

อำคำรอเนกประสงค์ 1 มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ (ทำ่พระจนัทร์) 

19 กรกฎำคม 2560 เวลำ 08.00 – 16.30 น. 

 
 กราบเรียน ท่านรองปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้อ านวยการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่านผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ ด้านนโยบายสาธารณะ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ก่อนอื่นใด กระผมขอต้อนรับ 
ทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 
 ท่านผู้เกียรติทุกท่าน วาระประเทศไทย 4.0 มีความส าคัญอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศในช่วง 20 ปีข้างหน้า กล่าวได้ว่าจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในด้าน
นโยบายสังคมและนโยบายด้านอื่น ๆ ที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้วาระประเทศไทย 4.0 เป็นจริง 
รวมทั้งรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านในคร้ังน้ี การเปลี่ยนแปลงในคร้ังน้ีต้องการ
การท างานทั้งในระดับนโยบายและในระดับท้องถิ่น ซึ่งท างานโดยตรงกับประชาชน ที่เป็นทั้งผู้
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และที่จะได้รับผลกระทบจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มีควา มส าคัญน้ี  
การท างานน้ีต้องการการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ 
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีบทบาทหน้าที่หลักทั้งในด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย และ การบริการสังคมในด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคมและนโยบาย
สังคม การสัมมนาคร้ังน้ีจึงนอกจากจะเป็นบทบาทในด้านบริการสังคมแล้ว คณะผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะน าไปสู่การร่วมมือทางด้านวิชาการ และ ด้านอื่น ๆ ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้จ ากัด
เฉพาะหน่วยงานที่ร่วมจัดเท่าน้ัน ในการร่วมท างานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้งในส่วนกลางและ
ระดับท้องถิ่น  
 กระผมขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่สละเวลามาร่วมกันให้ความรู้ ขอขอบพระคุณท่าน
ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ ด้านนโยบายสาธารณะ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัย  บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จ ากัด 
(มหาชน) ท่านรองปลัดกระทรวงแรงงาน ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และท่านที่
ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
 กระผมมีความเชื่อมั่นว่า ความรู้ความเชี่ยวชาญจากท่านวิทยากรทุกท่าน การร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นในเวทีสัมมนาน้ี จะน าไปสู่การต่อยอดความรู้และแนวทางการขับเคลื่อน
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ยุทธศาสตร์ และขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมฟังการน าเสนอผลงานวิชาการในช่วงบ่ายด้วย  เพื่อจะได้
เห็นภาพขยายในบางประเด็นของนโยบายสังคม  เพื่อการปรับตัวเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ประเทศ 
ไทย 4.0 
 ในโอกาสน้ี กระผมขอขอบคุณองค์กรผู้ จัด เครือข่ายการจัดการศึกษาด้านนโยบายสังคม
ระดับดุษฎีบัณ ฑิต  อันประกอบ ด้วยมหาวิทยาลัยหัว เฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และขอขอบคุณสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการ
สังคมไทยที่ได้เข้ามาร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการคร้ังน้ีด้วย โดยเฉพาะท่านนายกสมาคม สภาการศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมไทย  ซึ่งด ารงต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ  
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้ด าเนินการอภิปรายในช่วงเช้าน้ี  
 บัดน้ีได้เวลาเปิดการสัมมนาแล้ว  กระผม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ขอเปิดการ
สัมมนาวิชาการเร่ือง “นโยบายสังคมกับวาระประเทศไทย  4.0” และขอให้การสัมมนาวิชาการน้ี
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ผู้จัดได้ต้ังใจไว้ คือ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทั้งความรู้ แรงบันดาลใจ 
และสังคมในวงกว้างได้มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการสัมมนาคร้ังน้ีด้วย  เพื่อประโยชน์ในการร่วม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 ร่วมกัน  
 ขอบคุณครับ 
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   ผู้ด าเนินรายการ ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม 
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นโยบายคุณภาพชีวิตแรงงานในยุค 4.0: บทเรียนจากต่างประเทศ 
Quality of Life Policies for Workers in 4.0 Era: International Lessons 

 

เกียรติอนันต์  ล้วนแก้ว1 
Kiatanantha Lounkaew 

 

Abstract 
 

 This article examines quality of life policies designed to mitigate impacts as a 
country move towards Economy 4.0 era. It begins by assessing the influence of the 
Fourth Industrial Revolution on the functioning of labour market; two aspects are to 
be discussed in some details: skill requirements and job losses. It has been found 
that unskilled and semi-skill workers are at risk of being replaced by automation and 
digitization. Such risk will inevitably affect quality of life of workers and their families. 
For Thailand, up to around 12 million workers are susceptible to such changes. 
 Lessons from Estonia, France, Germany, United Kingdom and Sweden are 
discussed and compared. By and large, quality of life policies for workers in Economy 
4.0 era in these countries are still at their early stages, focusing mainly of skill 
upgrading to minimize the chance of being replaced by automation and digitization. 
Skill upgrading initiatives in these countries rely on the nexus between public and 
private sectors. Labour unions also play an influential role in employment bargaining, 
wage negotiation and the design of training modules. None of these countries have 
revised their social security system to cope with potential impacts of automation and 
digitization. 
 For Thailand, workers skill enhancement program at large scale is need if the 
country wish to make steps towards Thailand 4.0. The program will benefit workers 
not only in terms of employment security, but also in terms of potential wage gain. 
Collaboration between public and private sector as well as civil society are a 
prerequisite for such program to succeed. Labour unions should position themselves 
as mediators between workers and employees to seek out a practical approach to 
skill enhancement. They can also be instrumental in developing proper training 
modules for workers who wish to upgrade their skills. 
 Keywords: Industry 4.0, Thailand 4.0, Labour demand, Quality of life policy 
for workers 
 
 
 
                                                           
1 อาจาร์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 



2 

บทคัดย่อ 
บทความน้ีเป็นการศึกษานโยบายคุณภาพชีวิตของแรงงานในต่างประเทศ โดยเริ่มจากการ

ประเมินผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่ 4 ที่มีต่อตลาดแรงงาน ทั้งในด้านของการเลิกจ้าง  
ทักษะที่มีความจ าเป็น ตลอดจนถึงนโยบายที่ใช้ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การศึกษา
พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเลิกจ้างจะเกิดขึ้นกับแรงงานไร้ฝีมือและแรงงานกึ่งฝีมือเป็นหลัก ซึ่ง
ในกรณีของประเทศไทยน้ัน  แรงงานที่มีความเสี่ยงถูกเลิกจ้างมีประมาณ 12 ล้านคน  

จากการศึกษาแนวทางการปรับตัวของประเทศเอสโทเนีย ฝ ร่ังเศส เยอรมนี สหราช
อาณาจักร และสวีเดน พบว่า ประเทศเหล่าน้ีให้ความส าคัญกับการยกระดับทักษะของแรงงานในทุก
กลุ่ม โดยส่วนใหญ่จะเป็นการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ  สหภาพแรงงาน และภาคเอกชน ซึ่งยัง
อยู่ในระยะเริ่มต้น แต่ยังไม่มีการปรับปรุงระบบประกันสังคมเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น   

ส าหรับประเทศไทยน้ัน การเตรียมความพร้อมของแรงงานเพื่อให้มีทักษะที่จ าเป็นเพียงพอ
ต่อการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 และยังสามารถรักษาคุณภาพชีวิตในการท างานไว้ได้น้ัน ต้องเป็นการ
ท างานร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม นอกจากน้ีแล้ว สหภาพแรงงานควรจะมี
บทบาทในการเป็นผู้ประสานระหว่างลูกจ้าง นายจ้าง และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยกันวางแนว
ทางการฝึกอบรม การก าหนดค่าตอบแทน รวมถึงการปรับปรุงระบบสวัสดิการเพื่อบรรเทาผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่าน ซึ่งจะเป็นหลักประกันที่ส าคัญอีกทางหน่ึงว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานอย่างมีนัยส าคัญ 

 
ค าส าคัญ: ไทยแลนด์ 4.0,  ความต้องการจ้างงาน, Industry 4.0, นโยบายคุณภาพชีวิตแรงงาน 
 
บทน า 

ปัจจัยส าคัญประการหน่ึงที่ช่วยให้ประเทศไทยประสบความส าเร็จในการก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 
4.0 คือ คุณภาพของคนในประเทศ โดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยท างาน เพราะคนกลุ่มน้ีจะเป็นคนกลุ่ม
แรกที่จะต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และคนกลุ่มน้ีก็เป็นคนกลุ่มแรกที่จะได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงน้ี ด้วยเหตุน้ี หลายประเทศโดยเฉพาะในยุโรปจึงให้ความส าคัญกับนโยบายด้านคุณภาพ
ชีวิตของแรงงาน เพื่อให้แรงงานเหล่าน้ีมีความพร้อมกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่  4 หรือ 
Industry 4.0 และยังเป็นหลักประกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานอย่างมีนัยส าคัญ   

ส าหรับความพร้อมของแรงงานไทยน้ัน ผลการศึกษาของ เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว และคณะ 
(2560) โดยใช้ข้อมูลของ Human Capital Report 2016 ซึ่งจัดท าโดย World Economic Forum  
พบว่า ประเทศไทยมีสัดส่วนของแรงงานฝีมือมีเพียง 14.4% ของก าลังแรงงานทั้งหมด ในขณะที่
ประเทศสวีเดน เยอรมนี สิงคโปร์ และฟินแลนด์ ซึ่งมีความพร้อมในการเข้าสู่ยุค 4.0 มากกว่าประเทศ
ไทย มีสัดส่วนแรงงานฝีมืออยู่ระหว่าง 43 % ถึง 55 % ถ้าน าตัวเลขของ 4 ประเทศมาเฉลี่ยจะพบว่า
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สัดส่วนแรงงานฝีมือมีค่าประมาณ 48 % ข้อมูลจากการส ารวจภาวะการท างานของประชากรที่จัดท า
โดยส านักงานสถิ ติแห่งชาติระบุว่าในปี  2559 จ านวนผู้มีงานท ามีประมาณ 37.98 ล้านคน  
หาก 14.4 % ของผู้มีงานท าเป็นแรงงงานฝีมือ ก็แสดงว่า ในตอนน้ีประเทศไทยมีแรงงานฝีมือราว 
5.47 ล้านคน   
 ถ้าน าค่าเฉลี่ยของสัดส่วนแรงงานฝีมือของ 4 ประเทศมาเป็นฐานในการคิด เงื่อนไขหน่ึงที่จะ
ท าให้ประเทศไทยสามารถไปสู่ยุค 4.0 ได้ คือ แรงงานของประเทศประมาณ 48  % จะต้องเป็น
แรงงานฝีมือ คิดเป็นจ านวนราว 18.28 ล้านคน ซึ่งหมายความว่า ต้องมีการยกระดับทักษะของ
แรงงานไทยอีก 12.81 ล้านคนให้กลายเป็นแรงงานฝีมือ  ซึ่งมีทั้งแรงงานใหม่ที่เพิ่งออกมาจากระบบ
การศึกษา และแรงงานที่อยู่ในตลาดแรงงานอยู่แล้ว ในทางกลับกัน หากแรงงานกลุ่มน้ีไม่ได้รับการ
ยกระดับทักษะอย่างเหมาะสมโดยเร็ว ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะตกงานจากการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ยุค 4.0 

นอกจากประเด็นเร่ืองการเพิ่มจ านวนแรงงานฝีมือให้ เพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงานแล้ว อีกประเด็นที่ ต้องให้ความส าคัญเช่นกัน คือ ความเหลื่อมล้ าด้านการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
ไม่ว่าคนเหล่าน้ีจะเลือกเป็นผู้ประกอบการหรือเลือกจะท างานเป็นลูกจ้างก็ตาม 
 ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษาจนส่งผลต่อตลาดแรงงานน้ัน สามารถประเมินได้
จากระดับความรุนแรงของช่องว่างทักษะ (Skill Gaps) ซึ่งคิดจากจากร้อยละของสถานประกอบการที่
ระบุว่าแรงงานในสถานประกอบการมีความสามารถในการท างานต่ ากว่าความคาดหวังจนส่งผล
กระทบต่อธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 ปัญหาช่องว่างทักษะของประเทศไทย เทียบกับสหราชอาณาจักร (UK) และ  
แคนาดา (Canada) 

ท่ีมา: เกียรติอนันต์  ล้วนแก้ว  และคณะ (2560) 
 

17.8% 20.0%

62.4% 61.9%
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 รูปที่ 1 แสดงระดับปัญหาช่องว่างทักษะของประเทศไทย เทียบกับสหราชอาณาจักร (UK) 
และ แคนาดา (Canada) ซึ่งจะเห็นได้ว่า โดยภาพรวมแล้วระดับปัญหาช่องว่างทักษะของไทยมี
ค่าประมาณ 17.8 % ส าหรับจังหวัดตราด ปัญหาช่องว่างทักษะมีค่าประมาณ 20.0 % อย่างไรก็ตาม  
ปัญหาเดียวกันน้ีของเชียงใหม่และภูเก็ตมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 62.4 % และ 61.9 % ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่า
ปัญหาน้ีสหราชอาณาจักรและแคนาดาถึงเท่าตัว สะท้อนให้เห็นว่า เมื่อจังหวัดมีการพัฒนามากขึ้น  
ปัญหาช่องว่างทักษะก็มีความรุนแรงมากขึ้น เป็นสัญญาณบอกว่า การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทย
แลนด์ 4.0 โดยขาดการเตรียมความพร้อมของระบบการศึกษาที่เหมาะสมจะท าให้ปัญหาช่องว่าง
ทักษะมีความรุนแรงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและปัญหาช่องว่างทักษะไม่ได้เกิดขึ้นกับประเทศไทยเท่าน้ัน  
แต่เป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศที่ ต้องการจะผลักดันตนเองไปสู่ยุค 4.0 การศึกษาของ  
เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (2559) พบว่า แม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอังกฤษและแคนาดาก็มีปัญหา
ช่องว่างทักษะเช่นกัน เพียงแต่ปัญหาดังกล่าวในประเทศเหล่าน้ีมีความรุนแรงน้อยกว่าประเทศไทย
ประมาณคร่ึงหน่ึง สะท้อนให้เห็นว่าหลายประเทศได้มีการวางแผนแนวทางในการพัฒนาแรงงานเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงน้ีไว้แล้วในระดับหน่ึง   
 บทความน้ีเป็นการศึกษานโยบายคุณภาพชีวิตของแรงงานของประเทศเอสโทเนีย ฝร่ังเศส 
เยอรมนี สหราชอาณาจักร และสวีเดน โดยการวิเคราะห์นโยบายคุณภาพชีวิตของแรงงานจะใช้
ขอบเขตการวิเคราะห์ตาม Havovic (1991) และ Scobel (1975)  ที่เสนอว่าคุณภาพชีวิตของ
แรงงานขึ้นอยู่กับความมั่นคงในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน ระบบการให้ค่าตอบแทน
รวมถึงผลประโยชน์อื่นจากการท างาน โอกาสแสดงความเห็น และโอกาสในการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการองค์กร   
 เน้ือหาในส่วนที่เหลือของบทความน้ีจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนด้วยกัน ส่วนที่ 2 เป็นการสรุปผล
กระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่ 4 ที่มีต่อตลาดแรงงงาน ส่วนที่ 3 อธิบายถึงนโยบายด้าน
คุณภาพชีวิตของแรงงานในต่างประเทศ ส่วนที่ 4 เป็นข้อเสนอเกี่ยวกับการน านโยบายมาปรับใช้กับ
ประเทศไทย และจะสรุปผลการศึกษาไว้ในส่วนที่ 5 
 
ผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 ท่ีมีต่อตลาดแรงงงาน 
 ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง  Fraunhofer Institute for Industrial Engineering (2 0 1 3 ) พ บ ว่ า  
การปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 และคร้ังที่ 3 มีระยะเวลาห่างกันประมาณ 100 ปี แต่การ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่ 4 หรือที่เรียกว่า Industry 4.0 น้ัน จะใช้เวลาประมาณ 50 ปี หรือคิดเป็น
แค่คร่ึงหน่ึงของเวลาที่เคยใช้ในอดีต พลังส าคัญที่อยู่เบื้องหลักการปฏิวัติอุตสาหกรรมทุกคร้ัง คือ การ
ค้นพบเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกน ามาใช้มากับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เทคโนโลยี
เหล่าน้ีท าให้ความสามารถในการผลิตของสังคมที่น าเอาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้เพิ่มขึ้นแบบก้าว
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กระโดด และท าให้เกิดการจัดรูปแบบความสัมพันธ์ในการท างานใหม่ ทั้งในแง่ของโครงสร้างองค์กร  
แนวทางการผลิต และการท างานของแรงงาน (Stearns, 2012; Schwab, 2017)   
 อย่างไรก็ตาม ในแง่ของแรงงานน้ัน  เทคโนโลยีที่ถูกน ามาใช้มีความซับซ้อนมากขึ้นตามเวลา
ที่ผ่านไป การจะท างานกับเทคโนโลยีใหม่เหล่าน้ีได้ แรงงานเองก็ต้องมีทักษะที่เหมาะสมด้วย จึงอาจ
กล่าวได้ว่า เทคโนโลยีมีแนวโน้มที่จะเป็นผลดีต่อแรงงานที่มีทักษะสอดคล้องกับเทคโนโลยีเหล่าน้ัน  
แรงงานกลุ่มน้ีย่อมเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ส่งผลให้มีโอกาสได้งานท าและได้ค่าตอบแทนที่
สูงขึ้น ส าหรับแรงงานที่ไม่สามารถปรับตัวได้หรือมีทักษะที่ไม่เหมาะสมก็มีแนวโน้มที่จะตกงาน หรือได้
ค่าตอบแทนที่ต่ ากว่าแรงงงานในกลุ่มแรก ปรากฏการณ์น้ีถูกเรียกว่า การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มแรงงานที่มีทักษะต่างกันในลักษณะที่ไม่เท่าเทียมกันหรือ Skill-biased 
technological change  (Acemoglu, 2002; Autor et al., 1998; Autor et al., 2003)   
 ส าหรับประเทศไทย การศึกษาของ ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ (2553) พบว่า อุปสงค์ที่มีต่อแรงงาน
ที่จบมหาวิทยาลัยมีการขยายตัวมากกว่าอุปสงค์ของแรงงานที่จบมัธยม ซึ่งส่งผลให้ค่าจ้างในช่วงปี 
พ.ศ. 2541 ถึง 2552 ของผู้ที่จบมหาวิทยาลัยมีอัตราการขยายตัวสูงกว่าค่าจ้างของแรงงานที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า สะท้อนให้เห็นว่าช่วงเวลาดังกล่าวแรงงานที่มักทักษะสูงกว่า 
(วัดจากวุฒิการศึกษา) เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์มากกว่าแรงงานกลุ่มที่มีทักษะปานกลางหรือแรงงานที่มี
ทักษะต่ า  หรือที่เรียกว่าแรงงานกึ่งฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือตามล าดับน่ันเอง 
 ส าหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่ 4 มีเทคโนโลยีหลักที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอยู่ 5 
ประการด้วยกัน คือ 1) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)  2) การวิเคราะห์ข้อมูลที่มี
ป ริมาณมาก (Big Data) 3) เทคโนโลยีอัจฉ ริยะ ได้แก่  หุ่ นยนต์ ปัญญ าประดิษฐ์  (Artificial 
Intelligence ห รือ AI) การส ร้างสถานการณ์ จ าลอง (Simulation) และการพิ มพ์  3 มิ ติ  (3D 
Printing) 4) การรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ และ 5) การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud 
Computing) ในยุคน้ี เคร่ืองมือเคร่ืองจักรจะไม่ท างานโดยล าพัง แต่เป็นการท างานแบบประสาน
เชื่อมโยงกันตลอดเวลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การท างานในเชิงกายภาพที่เกิดขึ้นควบคู่กับการ
ท างานในโลกเสมือนจริงน้ี จะกลายเป็นสภาพแวดล้อมใหม่ในการท างานที่เรียกว่าระบบท างานที่
เชื่อมโยงสภาพทางกายภาพกับไซเบอร์เข้าด้วยกัน (Cyber-Physical System หรือ CPS) 
 ส าหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตลาดแรงงานน้ัน Ganz (2014) และ Buhr (2017) ประเมิน
ว่า  แรงงานไร้ฝีมือและแรงงานกึ่งฝีมือจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด  เพราะทักษะที่มีอยู่
สามารถถูกทดแทนได้ด้วยเทคโนโลยี  ซึ่งผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกับสรุปผลการศึกษาของ Frey 
and Osborne (2013) ที่แสดงให้เห็นว่า 47% ของต าแหน่งงานในปัจจุบันจะหายไปภายใน 25 ปี  
 นอกจากน้ีแล้ว งานชิ้นน้ียังมีการประเมินความเสี่ยงของอาชีพต่าง ๆ ว่ามีโอกาสจะตกงาน
มากน้อยแค่ไหนเมื่อมีการใช้เทคโนโลยีท างานแทนคน จากข้อมูลในตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า อาชีพ
ส่วนใหญ่ที่เสี่ยงตกงานจะเป็นอาชีพที่ท างานซ้ า ๆ ไม่ได้ใช้ทักษะเฉพาะด้าน หรือหากจะต้องใช้ทักษะ
ก็เป็นทักษะในระดับต่ าถึงระดับกลาง เช่น พนักงานขายของทางโทรศัพท์มีโอกาสตกงาน 99% ในอีก 
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25 ปีข้างหน้า เลขานุการและธุรการมีโอกาสตกงาน 94% ส าหรับอาชีพที่เสี่ยงตกงานน้อยที่สุด  
ได้แก่  นักสังคมสงเคราะห์ด้านการดูแลสุขภาพจิตและผู้ติดยาเสพติด แพทย์ นักมานุษยวิทยาและนัก
โบราณคดี  รวมถึงวิศวกรทางทะเลและนักออกแบบเรือ  ซึ่งล้วนแล้วแต่มีโอกาสตกงานแค่ประมาณ 
1%  สิ่งที่อาชีพเหล่าน้ีมี เหมือนกัน คือ ล้วนแต่เป็นอาชีพที่ ต้องใช้ทักษะขั้นสูง ต้องมีการคิ ด  
วิเคราะห์ ควบคู่ไปกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
 
ตารางท่ี 1 การประเมินความเสี่ยงที่จะตกงานเมื่อมีการน าเทคโนโลยีมาท างานแทนคน 

อาชีพท่ีเสี่ยงตกงานสูงท่ีสุด 10 อันดับแรก อาชีพท่ีเสี่ยงตกงานต่ าท่ีสุด 10 อันดับแรก 
อาชีพ โอกาสตกงาน อาชีพ โอกาสตกงาน 

พนักงานขายทางโทรศัพท์ 99% นักสังคมสงเคราะห์ด้านการ
ดูแลสุขภาพจิตและผู้ติดยา
เสพติด 

0.31% 

ผู้รับท าแบบฟอร์มภาษี 99% นักออกแบบท่าเต้น 0.40% 
ผู้ประเมินความเสียหายให้กับ
บริษัทประกัน 

98% แพทย ์ 0.42% 

กรรมการตัดสินกีฬาและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

98% นักจิตวิทยา 0.43% 

เสมียนทนาย 98% ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 0.55% 
พนักงานร้านอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

97% นักวิเคราะห์ระบบด้าน IT 0.65% 

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 97% นักมานุษยวิทยาและนัก
โบราณคดี 

0.77% 

คนงานในไร่นา 97% วิศวกรทางทะเลและนัก
ออกแบบเรือ 

1.0% 

เลขานุการและธุรการ 96% ผู้จัดการฝ่ายขาย 1.3% 
พนักงานส่งของและเอกสาร 94% ประธานบริหาร (CEO) 1.5% 

ท่ีมา: Frey and Osborne. (2013). 
 
นโยบายด้านคุณภาพชีวิตของแรงงานในต่างประเทศ 
 องค์การอนามัยโลกได้ให้นิยามของคุณภาพชีวิตว่า หมายถึง ทัศนคติของคนใดคนหน่ึงที่มีต่อ
สถานการณ์ในชีวิตของตนเองเมื่อเทียบกับที่คาดหวังไว้ภายใต้บริบททางวัฒนธรรมและคุณค่าของ
สังคม (WHO, 1997) ในการจัดท าดัชนีคุณภาพชีวิตของประเทศต่าง ๆ นิตยสาร The Economist 
ได้เสนอว่าคุณภาพชีวิตขึ้นอยู่กับปัจจัย 9 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ความมั่งค่ัง สุขภาพ ความมั่นคงทางการ
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เมืองและความปลอดภัย คุณภาพของครอบครัว คุณภาพของชุมชน สภาพอากาศและภูมิประเทศ  
ความมั่นคงในการท างาน เส รีภาพทางการเมือง และความเท่าเทียมกันระหว่างหญิ งชาย  
(The Economist, 2005) สหภาพยุโรปได้ก าหนดมิติในการประเมินคุณภาพชีวิตเป็น 8 ด้าน ได้แก่ 
ทรัพย์สิน การมีงานท า การศึกษา สุขภาพ การพักผ่อนหย่อนใจและการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคม  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปกครองและสิทธิขั้นพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมและที่อยู่
อาศัย (European Union, 2015)   
 หากน าแนวคิดข้างต้นมาปรับใช้ในบริบทของการศึกษาคร้ังน้ี อาจกล่าวได้ว่า คุณภาพชีวิต
ของแรงงานในยุค 4.0 จะขึ้นอยู่กับสภาพการท างาน ความมั่นคงในการท างาน รายได้ และโอกาส
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จึงท าให้นโยบายด้านคุณภาพชีวิตของแรงงานให้ความส าคัญกับการ
ยกระดับทักษะฝีมือของแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการท างานที่เปลี่ยนไป 
 จากการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายด้านคุณภาพชีวิตของแรงงานในยุค 4.0 พบว่า  
ส าหรับกลุ่มประเทศที่เป็นเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ีซึ่งประกอบไปด้วย เอสโทเนีย ฝร่ังเศส เยอรมนี 
สหราชอาณาจักร และสวีเดน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีนัยส าคัญมีเพียงด้านการยกระดับ
ทักษะของแรงงาน เพราะประเทศเหล่าน้ีมองว่า การยกระดับทักษะให้สอดคล้องกับยุค 4.0 จะช่วย
ลดความเสี่ยงจากการเลิกจ้าง ช่วยให้แรงงานสามารถท างานในองค์กรได้โดยไม่ต้องเผชิญกับ
ความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงในระดับที่มากจนเกินไป และการมีทักษะในการท างานที่เหมาะสม
ยังส่งผลต่อความก้าวหน้าในงาน ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นและการบริหารจัดการ
องค์กรน้ันทุกประเทศยังยึดแนวทางเดิมที่ถูกก าหนดโดยระบบการเมือง วัฒนธรรม โครงสร้าง
ตลาดแรงงาน และปัจจัยเชิงประวัติศาสตร์ของประเทศ จะไม่อยู่ในขอบเขตของการศึกษาน้ี    
 ตารางที่ 2 เป็นการสรุปนโยบายด้านคุณภาพชีวิตของแรงงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีสองประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของแรงงาน ประเด็นแรก คือ การมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในยุค 4.0 ซึ่งจะเป็นหลักประกันว่าแรงงานจะมีงานท าและได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม  
เพื่อให้สามารถรักษาระดับคุณภาพชีวิตไว้ได้ ประเด็นที่สอง เป็นการบรรเทาผลกระทบในกรณีที่ต้อง
ถูกเลิกจ้างเน่ืองจากทักษะที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 จากตารางจะเห็นได้ว่า ทุกประเทศที่น ามาสรุปไว้ยังอยู่ในระยะเร่ิมต้นของการท าความเข้าใจ
ว่ายุค 4.0 จะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในประเทศอย่างไร ที่น่าสังเกต คือ แต่ละประเทศต่างก็
พยายามจะหาตัวแบบในการรับมือที่เหมาะสมของตนเอง จึงอาจกล่าวได้ว่า แม้จะมีแนวทางที่ชัดเจน
ว่าต้องมีการยกระดับทักษะของแรงงาน แต่ในทางปฏิบัติแล้ว แนวทางที่เหมาะสมของแต่ละประเทศมี
ความแตกต่างกันไปตามโครงสร้างทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน   
 นอกจากน้ีแล้ว หากพิจารณาถึงนโยบายบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นหากถูกเลิกจ้าง  จะพบว่า  
ในปัจจุบันทุกประเทศยังคงใช้ระบบประกันสังคมที่มีอยู่เป็นเคร่ืองมือในการรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น  
ระบบประกันสังคมในประเทศส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการบรรเทาผลกระทบจากการเลิกจ้างที่
เกิดขึ้นไม่บ่อยและมีจ านวนผู้ได้รับผลกระทบไม่มากนัก จึงเป็นที่น่าเป็นห่วงว่าระบบดังกล่าวจะมี
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ความพร้อมและทรัพยากรเพียงพอต่อการดูแลแรงงานที่ตกงานเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีได้อย่างครอบคลุมและเพียงพอหรือไม่ เพราะระบบน้ีในทุกประเทศยังต้องพึ่งพาเงิน
ช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่ 
 อีกประเด็นก็คือ ระบบประกันสังคมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับลักษณะ
การท างานที่มีความเป็นอิสระและรายได้มีความไม่แน่นอนมากขึ้นในยุค 4.0 ท าให้อาจเกิดกรณีที่ผู้มี
งานท าแต่ไม่มีรายได้ในบางช่วงเวลา แต่ไม่สามารถใช้สิทธิประกันสังคมของตนเองได้ จนส่งผลให้
คุณภาพชีวิตของพวกเขาต่ ากว่าผู้ที่ตกงานและได้รับการช่วยเหลือจากระบบประกันสังคม 
 
ตารางท่ี 2 นโยบายด้านคุณภาพชีวิตของแรงงานของบางประเทศในยุโรป 

ประเทศ นโยบายด้านคุณภาพชีวิตของแรงงาน นโยบายบรรเทาผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนหากถูกเลิกจ้าง 

เอสโทเนีย  ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดย
มีกฎหมายรองรับ 2 บท คือ Adult 
Education Act และ Professionals 
Act 

 ยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิตอลในการท างาน 

 ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจน  

ฝร่ังเศส  ภาครัฐ  สหภาพแรงงาน  และเอกชน
ร่วมกันท าวิจัยเพื่อประเมินว่าแรงงาน
ควรมีบทบาทอะไรบ้างในการท างาน
กับเทคโนโลยีดิจิตอล  เพื่อน าไปสร้าง
แผนวางพัฒนาทักษะของแรงงาน 

 มีการจัดต้ั ง ศูนย์ฝึ กอบรม เพื่ อ เปิ ด
โอกาสให้แรงงานที่ ต้องการยกระดับ
ทักษะได้เข้ารับการฝึกอบรม 

 ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจน 

เยอรมน ี  ภาครัฐ สหภาพแรงงาน และภาค 
เอกชน ร่วมกันศึกษาถึงแนวทางในการ
สร้างข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับคุณภาพ
และสภาพแวดล้อมในการท างานในยุค 
4.0 (Decent work model)  

 มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่
ผู้ ป ระ ก อ บ ก ารจ ะ ไ ด้ รับ จ าก ก า ร 
ยก ระดับทักษะของแรงงาน 

 จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะ
แรงงาน ผ่านวิทยาลัยเทคนิค  สถาน
ประกอบการ รวมถึงหลักสูตรระยะสั้น 

 อยู่ ระหว่ างการศึกษาความ
เป็ น ไป ได้ ในก ารป รับ ระบ บ
ประกันสังคมให้มีความยืดหยุ่น
ขึ้น เพื่อรองรับผู้ที่ท างานอิสระ 
(Freelancers) ในกรณี ที่ ไม่ มี
งานท า เป็ นเวลานาน ห รือมี
รายได้ต่ ากว่าที่ควรจะเป็น 
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ประเทศ นโยบายด้านคุณภาพชีวิตของแรงงาน นโยบายบรรเทาผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนหากถูกเลิกจ้าง 

สหราช
อาณาจักร 

 มี ก าร ศึ ก ษ าแ น วท าง เพื่ อ พั ฒ น า
หลักสูตรที่จะช่วยยกระดับทักษะของ
แรงงานให้ เหมาะสมกับการท างาน
ร่วมกับเทคโนโลยีใหม่   

 ศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับ
ทักษะของแรงงาน 

 ยังไม่มีความชัดเจน 

สวีเดน  อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นกับแรงงานไร้ฝีมือและแรงงาน
กึ่งฝีมือ เพื่อประเมินความรุนแรงของ
ผลกระทบและแนวทางที่เหมาะสมใน
การรับมือ 

 ยังไม่มีความชัดเจน 

ท่ีมา: Buhr et al. (2017) และ Buhr (2017) 
 
การน านโยบายมาปรับใช้กับประเทศไทย 
 การปรับทักษะของแรงงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศเป็นเร่ืองใหญ่  
ประเทศที่จริงจังกับการก้าวไปสู่ยุค 4.0 ต่างก็ให้ความส าคัญกับเร่ืองน้ีเป็นอย่างมาก จากการศึกษา
แนวทางของทั้ง 5 ประเทศ พบว่า  แม้ประเทศเหล่าน้ีมีความแตกต่างกันในระดับการพัฒนา  
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ต าแหน่งที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์  และวัฒนธรรม แต่กลับมีแนวทางในการท างาน
ที่ เหมื อนกัน  คือ  การส ร้างระบบ นิเวศน์ที่ เอื้อ ให้ เกิ ดการพัฒนาทั กษะของแรงงาน (Skill 
Development Ecosystem) 
 หัวใจส าคัญของระบบนิเวศน์น้ี คือ การท างานแบบ 3 ประสาน ที่เกิดจากการร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งสอดคล้องกับโมเดลประชารัฐของไทยที่มีภาครัฐเป็น
หน่วยงานหลักท าหน้าที่ประสานงานดึงเอาภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามาร่วมท างานเพื่อหา
ค าตอบว่าต้องยกระดับหรือเพิ่มทักษะใดบ้าง โดยแต่ละอุตสาหกรรมจะมีคณะที่ปรึกษาซึ่งมาจาก
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมน้ัน เพื่อช่วยกันประเมินแรงงานในแต่ละระดับ แต่ละต าแหน่งงาน ต้อง
พัฒนาทักษะอะไรบ้าง และแนวทางไหนถึงจะเหมาะสมที่สุด  โดยต้องพิจารณาลักษณะเฉพาะในเชิง
พื้นที่ควบคู่กันไปด้วย 
 ข้อมูลที่ได้มาจะถูกส่งต่อไปยังผู้รับผิดชอบสามกลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรก คือ หน่วยงานด้าน
แรงงาน  เช่น กระทรวงแรงงาน  เป็นผู้รับผิดชอบในการยกระดับแรงงานที่อยู่ในตลาดแรงงาน กลุ่มที่
สอง คือ หน่วยงานด้านการศึกษา เช่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการผลิตคนรุ่นใหม่
เข้ามาป้อนตลาดแรงงาน กลุ่มที่สาม คือ ภาคประชาสังคม เป็นก าลังเสริมในการเผยแพร่ให้สังคมและ
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ชุมชนเห็นความส าคัญของการยกระดับทักษะของแรงงาน รวมถึงให้ความช่วยเหลือหน่วยงานสอง
กลุ่มข้างต้นตามที่ได้รับการร้องขอ    
 อีกประเด็นที่ เป็นข้อสรุปจากการเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในต่างประเทศ  คือ การ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาคนเพื่อให้ช่องว่างทักษะหมดไปเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก สิ่งที่ท าได้เพื่อลด
ปัญหาน้ีต้องเริ่มด้วยการแบ่งแรงงานออกเป็นสองกลุ่ม คือ แรงงานใหม่ที่เพิ่งจบการศึกษากับแรงงาน
ที่ท างานอยู่แล้ว 
 ส าหรับแรงงานใหม่ที่ก้าวเข้าไปสู่โลกของการท างานเป็นคร้ังแรก ความพร้อมจะมีมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในระบบการศึกษาธิการ การแก้ปัญหาแรงงานใหม่จึงเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาแนวทางการเรียนรู้ในระบบการศึกษาที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสภาพแวดล้อมการ
ท างานจริงตามบริบทของพื้นที่ควบคู่กันไป   
 ส าหรับแรงงานที่ท างานอยู่แล้ว ช่องว่างทักษะเกิดจากการที่แรงงานปรับตัวกับลักษณะของ
งานที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาไม่ได้ หรือไม่มีโอกาสได้ยกระดับทักษะของตนเอง การแก้ปัญหาน้ี
จึงเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
ลักษณะงานและความพร้อมของแต่ละคน   
 บทเรียนจากประเทศที่ประสบความส าเร็จในการลดช่องว่างทักษะชี้ให้เห็นว่า การแก้ปัญหาน้ี
ต้องแก้ในระดับพื้นที่ เพราะแต่ละพื้นที่ มีความแตกต่างกัน การจัดการศึกษาจึงควรเป็นการจัด
การศึกษาในเชิงพื้นที่มากกว่าการสั่งการจากส่วนกลาง เป็นการจัดการศึกษาเพื่อเยาวชนในวัยเรียน
ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสให้แรงงานในตลาดแรงงานได้มีโอกาสยกระดับทักษะของตนเองให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการท างานที่เปลี่ยนไป  
 เน่ืองจากการจัดการศึกษาแบบใช้พื้นที่เป็นฐานยังเป็นเรื่องใหม่ จึงจ าเป็นจะต้องมีการวิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ  ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายความ
รูปแบบประชารัฐในระดับพื้นที่  การจะด าเนินการเรื่องน้ีให้ประสพผลส าเร็จจึงควรมี หน่วยงานที่
รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ เพื่อสนับสนุนการท างานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในระดับพื้นที่  ให้สามารถท างานร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 
ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้   
 นอกจากน้ีแล้ว  การปรับระบบประกันสังคมของประเทศให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน  และลักษณะการท างานที่แตกต่างจากในปัจจุบันก็เป็น
ประเด็นที่ต้องพิจารณาโดยเร็ว  เพื่อให้ระบบมีความพร้อมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นจริง 
 
สรุป 
 บทความน้ีมีเร่ิมต้นด้วยการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม  
คร้ังที่ 4 ที่มีต่อตลาดแรงงาน ทั้งในด้านของการเลิกจ้าง ทักษะที่มีความจ าเป็น ตลอดจนถึงนโยบาย  
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ที่ใช้ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งพบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเลิกจ้าง 
จะเกิดขึ้นกับแรงงานไร้ฝีมือและแรงงานกึ่งฝีมือ โดยในกรณีของประเทศไทยน้ัน ปัญหาช่องว่างทักษะ
ถือเป็นปัจจัยส าคัญประการหน่ึงที่ท าให้แรงงานมีความเสี่ยงที่จะถูกเลิกจ้างได้เมื่อมีการน าเอา
เทคโนโลยีมาใช้ โดยแรงงานในกลุ่มน้ีมีประมาณ 12 ล้านคน 
 จากการศึกษาแนวทางการปรับตัวของประเทศเอสโทเนีย ฝ ร่ังเศส เยอรมนี สหราช
อาณาจักร และสวีเดน พบว่า ประเทศเหล่าน้ีให้ความส าคัญกับการยกระดับทักษะของแรงงานในทุก
กลุ่ม โดยส่วนใหญ่จะเป็นการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ สหภาพแรงงาน และภาคเอกชน ซึ่งยังอยู่
ในระยะเริ่มต้น แต่ยังไม่มีการปรับปรุงระบบประกันสังคมเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น   
 ส าหรับประเทศไทยน้ัน การเตรียมความพร้อมของแรงงานเพื่อให้มีทักษะที่จ าเป็นเพียงพอ
ต่อการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 และยังสามารถรักษาคุณภาพชีวิตในการท างานไว้ได้น้ัน ต้องเป็นการ
ท างานร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อท าความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับแรงงานแต่ละระดับทักษะ แต่ละอุตสาหกรรม และแต่ละพื้นที่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็น
อย่างไร  มีระดับความรุนแรงแค่ไหน ทักษะเร่งด่วนที่ต้องเสริมสร้างคือเรื่องอะไรบ้าง เพื่อใช้ ได้เป็น
แนวทางในการพัฒนาแรงงานของไทยให้มีความพร้อมเพียงพอ นอกจากน้ีแล้ว สหภาพแรงงานควรจะ
มีบทบาทในการเป็นผู้ประสานระหว่างลูกจ้าง นายจ้าง และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยกันวางแนว
ทางการฝึกอบรม  การก าหนดค่าตอบแทน รวมถึงการปรับปรุงระบบสวัสดิการเพื่อบรรเทาผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่าน ซึ่งจะเป็นหลักประกันที่ส าคัญอีกทางหน่ึงว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานอย่างมีนัยส าคัญ 
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นโยบายสังคมด้านคนพิการกับวาระประเทศไทย 4.0 
Social Policy for Persons with Disabilities and Thailand 4.0 

 
จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร1 

Jaturong Boonyarattanasoontorn 
 

Abstract 
 According to the World Health Organization, proportion of persons with 
disabilities have increased to one billion or 15% of world population. According to 
the Department for Empowerment of Persons with Disabilities, persons with 
disabilities in Thailand as of 31 July 2017 is 1,181,760 persons. They face social 
inequalities problems in various dimension i.e health difficulty, working opportunity, 
accessibility to education, quality of life, etc.   
 The target of Thailand 4.0 policy is no one left behind implying that 
discrimination should not be happened to persons with disabilities, on the other 
hand reasonable accommodation should be provided to them. Social policy for 
persons with disabilities should be more intensive and based on the Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities, including the Sustainable Development Goals. 
 
Keywords: Persons with Disabilities, Thailand 4.0, Social Policy, Social Inequalities  

 
บทคัดย่อ 

 องค์การอนามัยโลกได้รายงานสัดส่วนของคนพิการทั่วโลกว่ามีอยู่ประมาณหน่ึงพันล้านคน 
หรือร้อยละ 15 ของประชากรโลก ส าหรับประเทศไทย สถิติการขึ้นทะเบียนคนพิการทั่วประเทศที่มี
ชีวิตอยู่  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 มีจ านวน 1 ,818,760 ราย คนพิการก็ยังมีปัญหาความเหลื่อม
ล้ าในสังคมหลายมิติ กล่าวคือ ด้านสุขภาพ  โอกาสในการมีงานท า การเข้าถึงการศึกษา การพัฒนา
คุณภาพชีวิต ฯลฯ 
 นโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มีเป้าหมายหลักว่า “เราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ย่อมรวมถึง
คนพิการที่ต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผล  นโยบายทางสังคมด้าน

                                                           
1 ประธานกรรมการประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์

และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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คนพิการจึงต้องมีความเข้มข้นมากกว่าเดิม และต้องเป็นไปตามกรอบของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคน
พิการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 
ค าส าคัญ: คนพิการ, ประเทศไทย 4.0, นโยบายสังคม, การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 
ความน า 
 องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการณ์สัดส่วนของคนพิการทั่วโลกว่ามีอยู่ประมาณหน่ึง
พันล้านคน หรือร้อยละ 15 ของประชากรโลก ที่มีภาวะความพิการในแบบใดแบบหน่ึง และประมาณ
ร้อยละ  2 - 4 มีความยากล าบากการด าเนินชีวิต ซึ่งสูงกว่าปี 1970 ที่มีคนพิการประมาณร้อยละ 10 
การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนคนพิการเกิดจากประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น และการแพร่ระบาดของโรค
ร้ายแรง รวมทั้งวิธีการวัดความพิการที่มีความละเอียดมากขึ้น  (World Health Organization, 
2011) ส าหรับประเทศไทย จากการส ารวจประชากรของส านักงานสถิติแห่งชาติในปี 2555 พบว่า  
มีประชากรที่พิการประมาณ 1.5 ล้านคน หรือร้อยละ 2.2 ของประชากรทั้งประเทศ (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2556) ในขณะที่สถิติการขึ้นทะเบียนคนพิการทั่วประเทศ  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560  
มีคนพิการจ านวน 1,181,760 ราย (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2560)   
จากสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า จ านวนคนพิการทั่วโลก และในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นระยะ ๆ 
สถานการณ์และปัญหาพื้นฐานของคนพิการทั่วโลกรวมทั้งคนพิการไทย มีความเหมือนกันในการถูก
เลือกปฏิบัติในด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ฯลฯ 
 ส าหรับประเทศไทย คนพิการก็ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมหลายมิติ กล่าวคือ มิติ
สุขภาพ ประชากรที่พิการ จ านวน 1.8 ล้านคน มีความล าบากหรือปัญหาสุขภาพ มีลักษณะความ
บกพร่อง จ านวน 1.3 ล้านคน มีความล าบากในการดูแลตนเอง และมีความพิการมากกว่า 1 ประเภท 
ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรพิการที่รัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือ  มิติการท างาน  ของประชากรพิการที่มี
อายุต้ังแต่ 15 ปี ขึ้นไป จ านวน 1.4 ล้านคน ที่ไม่ได้ท างาน ซึ่งเป็นคนพิการในวัยสูงอายุต้ังแต่ 60 ปี 
ขึ้นไป มากที่สุดถึงร้อยละ 49.9 รองลงมาเป็นวัยท างาน (อายุ 25 – 59 ปี) มีร้อยละ 19.9 และวัย
เยาวชน (อายุ 15 – 24 ปี) เพียงร้อยละ 4.5 มิติการศึกษา คนพิการที่อยู่ในวัยเรียน (5 – 30 ปี)  
ร้อยละ 81.7 ไม่ได้เรียนหรือไม่เคยเรียนหนังสือ ทั้งน้ีอุปสรรคส าคัญยังเป็นเรื่องความไม่พร้อมในการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิการ สถานที่ไม่เอื้ออ านวยความสะดวกส าหรับเด็กพิการ การเดินทาง
ล าบาก และการที่ครอบครัวไม่มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้ลูกที่มีความพิการ ปัญหาการเข้าไม่ถึง
การศึกษาของเด็กพิการน าไปสู่การมีโอกาสการเข้าถึงการมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอน้อยลงไปอีก  
มิติความช่วยเหลือหรือสวัสดิการจากรัฐ ส่วนใหญ่ยังขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้า น
การศึกษา อาชีพ รวมทั้งการได้รับอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพิการที่เหมาะสม โดยมักถูกทิ้งไว้ให้อยู่กับ
ครอบครัวตามอัตภาพ  (จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร, อาทิชา นราวรวัชร และณัฐธยา เดชดี, 2559) 
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 การเข้าสู่วาระประเทศไทย 4.0 ที่มีเป้าหมายหลักว่า “เราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” หรือ 
“No one left behind” ย่อมรวมถึงคนพิการที่ต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่าง
สมเหตุสมผล นโยบายทางสังคมด้านคนพิการต้องมีความเข้มข้นมากกว่าเดิม ต้องเป็นไปตามกรอบ
ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงจะสามารถคุ้มครองสิทธิ
ของคนพิการได้อย่างแท้จริง 
 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการและเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน : กรอบใหญ่ในการก าหนด
นโยบายด้านคนพิการ 
 ตามหลักสิทธิมนุษยชน คนพิการมีศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับคนที่ไม่พิการ  
องค์การสหประชาชาติจึงได้จัดท าอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities -CRPD) ขึ้น ซึ่งเมื่อวันที่  13 ธันวาคม 2549 ที่ประชุมเต็มคณะของ
สมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญที่  61 ได้มีม ติรับรองอนุสัญญา CRPD และพิธีสารเลือกรับ 
(Optional protocol) ของอนุสัญญา CRPD 
 อนุสัญญา CRPD เป็นกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ส่งเสริมพิทักษ์และรับรองให้
คนพิการได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพื้นฐาน และมีความเสมอภาคอย่างเต็มที่ พร้อม
ทั้งส่งเสริมการเคารพศักด์ิศรีที่มีมาแต่ก าเนิดของคนพิการ อนุสัญญาฉบับน้ียังเป็นอนุสัญญาฉบับแรก
ที่ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของคนพิการ ไม่เฉพาะด้านพลเมืองเท่าน้ัน แต่รวมถึงสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และชีวิตครองครัวอีกด้วย 
 อนุสัญญา CRPD ให้ความส าคัญในเรื่องเคารพศักด์ิศรีที่มีมาแต่ก าเนิด การอยู่ได้ด้วยตนเอง  
เสรีภาพในการตัดสินใจด้วยตนเอง ความเป็นอิสระของบุคคล การไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ  การมี
ส่วนร่วมของคนพิการได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพในสังคม เคารพความแตกต่าง ยอมรับคน
พิการว่าเป็นส่วนหน่ึงของความแตกต่างของมนุษยชาติ  ความเทียมของโอกาส  การเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ ความเสมอภาคระหว่างชายกับหญิง การเคารพขีดความสารถของเด็กพิการที่มี
พัฒนาการอย่างต่อเน่ือง และการเคารพสิทธิของเด็กพิการเพื่อ รักษาอัตลักษณ์แห่งตน ซึ่งเป็น
อนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติฉบับแรกในศตวรรษที่ 21 ที่ระบุว่าการบูรณาการเรื่องคนพิการ
เข้าสู่การพัฒนาหรือนโยบายกระแสหลักน้ันเป็น “สิทธิ” โดยปรากฏใน CRPD ข้อที่ 32  ว่าด้วยความ
ร่วมมือระหว่างประเทศที่ก าหนดให้รัฐต้องประกันว่าคนพิการจะต้องสามารถเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ โดย
อาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศหรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญา CRPD โดยการให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 
2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในอนุสัญญาต้ังแต่วันที่ 28 สิงหาคม 
2551 เป็นต้นไป 

http://www.braille-cet.in.th/Braille-CET/files/law/202.doc
http://www.braille-cet.in.th/Braille-CET/files/law/202.doc
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 การเป็นรัฐภาคีมีนัยว่ารัฐบาลประเทศน้ันต้องตระหนักว่าจะมีการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ
ไม่ได้ จะต้องเคารพ คุ้มครองสิทธิที่พึงมีแก่คนพิการอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป นอกจาน้ีจะต้องมี
การปฏิบัติดังน้ี 
 1. รัฐภาคีจะต้องก าหนดห น่วยงานรับผิ ดชอ บหลัก  (Focal Point) เพื่ อ เป็ นกลไก
ประสานงานภาครัฐ ดูแลประเด็นที่สนับสนุนการด าเนินงานในภาคส่วนต่าง  ๆ ซึ่งประเทศไทย 
ได้ก าหนดให้กระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักตาม
อนุสัญญาฉบับน้ี 
 2. รัฐภาคีจะต้องจัดต้ังโครงสร้างภายใน เพื่อส่งเสริมพิทักษ์และติดตามการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาฉบับน้ี เช่น ต้ังคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับอนุสัญญา โดยมีองค์ประกอบที่มาจาก
ทุกภาคส่วน 
 3. รัฐภาคีจะต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมโดยเฉพาะคนพิการ และองค์กร
ของคนพิการให้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการติดตามการด าเนินงาน 
 4. รัฐภาคีจะต้องมีการจัดท ารายงานเกี่ยวกับมาตรการในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้
อนุสัญญาภายในเวลา 2 ปี หลังจากอนุสัญญามีผลบังคับใช้ และหลังจากน้ันต้องส่งฉบับต่อ  ๆ ไป 
อย่างน้อยทุก ๆ 4 ปี หรือเมื่อคณะกรรมการร้องขอ 
 ส าหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เมื่อ
เดือนกันยายน 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทยพร้อมคณะ ได้เข้าร่วม
ประชุมสมัชชาขององค์การสหประชาชาติสมัยสามัญ คร้ังที่ 70 พร้อมกับผู้น าจากประเทศสมาชิก 
193 ประเทศ และได้ร่วมรับรองเอกสารเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหลังปี 2015 Sustainable 
Development Goals ที่ เ รี ย ก ว่ า  Transforming Our World: the 2 0 3 0  Agenda for 
Sustainable Development (การปรับเปลี่ยนโลกของเรา: วาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)  
ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก ต้ังแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 
2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ 
(Targets) โดยเป้าหมายต่าง ๆ ประกอบด้วย (1) ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ (2) ขจัดความ
หิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการ และสนับสนุนการท าเกษตรกรรมอย่าง
ยั่งยืน (3) สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย  
(4) สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน (5) บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่สตรีและเด็กหญิง (6) สร้างหลักประกันให้มีน้ าใช้ และมีการบริหารจัดการน้ าและการสุขาภิบาล
อย่างยั่งยืนส าหรับทุกคน (7) สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่
ย่อมเยา และยั่งยืน (8) ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และครอบคลุม และการจ้างงาน
เต็มอัตรา และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน (9) สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่น
ต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
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(10) ลดความไม่เท่าเทียมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ (11) ท าให้เมืองและการต้ังถิ่นฐาน
ของมนุษย์มีความปลอดภัย ความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน 
(12) สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  (13) ด าเนินการอย่างเร่งด่วน
เพื่อต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ (14) อนุรักษ์และใช้มหาสมุทร 
ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอื่น ๆ อย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (15) ปกป้อง ฟื้นฟู และ
ส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การต่อต้านการแปร
สภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและฟื้นฟูสภาพดินและหยุดยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ (16) สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดให้
มีการเข้าถึงความยุติธรรมส าหรับทุกคน และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและมี
ความครอบคลุมในทุกระดับ (17) เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกการด าเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการอ้างอิงถึงคนพิการหรือความพิการใน 7 เป้าหมาย 8 
เป้าประสงค์ และ 11 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังน้ี  (Inter-Agency and Expert Group on 
Sustainable Development Goal Indicators, 2017) 
 
ตารางที่ 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีการเข้าถึงคนพิการ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 1. ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี 
1.3 ด าเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการ
คุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ 
และ ให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยากจนและเปราะบาง 
ภายในปี 2573 

1.3.1 ร้อยละของประชากรที่ ได้ รับความ
คุ้มครองตามระบบและมาตรการคุ้มครองทาง
สังคม จ าแนกตาม เพศ และแบ่งเป็น เด็ก  
ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ หญิงต้ังครรภ์/แม่
ลูกอ่อน เหยื่อที่ได้รับบาทเจ็บจากการท างาน 
ผู้ยากจนและอยู่ในสถานะเปราะบาง 
 

เป้าหมาย 4. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ าทางเพศในการศึกษา และ
สร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงคน
พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและ
การฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 
2573 

4.5.1 ดัชนีความเท่าเทียมกัน (ผู้หญิง/ ผู้ชาย/ 
ในเขต/ นอกเขต/ คนจน/ คนรวย) และอื่น ๆ 
เช่น สถานะความพิการ คนพื้นเมือง และ
ความขัดแย้งที่สามารถน่ามาเป็นข้อมูลที่ใช้ได้) 
ส่าหรับตัวชี้วัดทั้งหมดในรายการที่สามารถ
จ าแนกได้ 



19 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
4.a สร้างและยกระดับอุปกรณ์ และเคร่ืองมือ
ทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก คนพิการ และเพศ
ภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่
ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมี
ประสิทธิผลส าหรับทุกคน 

4.a.1 ร้อยละของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง (a) 
ไฟฟ้า (b) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนการ
สอน (c) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียน
การสอน (d) โครงสร้างพื้ นฐาน และวัส ดุ
อุปกรณ์ที่ ได้ รับการปรับ ให้ เหมาะสมกับ
นักเรียนพิการ (e) น้ าด่ืม (f) สิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านสุขอนามัยพื้นฐานที่แบ่ งตามเพศ
และ (g) สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท า
ความสะอาดมือพื้นฐาน (ตามนิยามตัวชี้วัด
ของ WASH) 

เป้าหมาย 8. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มท่ี
และมีผลิตภาพ และการมีงานท่ีสมควรส าหรับทุกคน 
8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และ
การมีงานท าที่เหมาะสมส าหรับหญิงและชายทุกคน 
รวมถึงเยาวชนและคนพิการ และให้มีการจ่าย
ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมส าหรับงานที่มีคุณค่าเท่า
เทียมกัน 

8.5.1 อัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อชั่วโมงส าหรับ
ลูกจ้างหญิงและชาย จ าแนกตามอาชีพ กลุ่ม
อายุ และคนพิการ 
8.5.2 อัตราการว่างงาน จ าแนกตามเพศ กลุ่ม
อายุ และคนพิการ 

เป้าหมาย 10. ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 
10.2 เสริมพลังและส่งเสริมความครอบคลุมด้าน
สังคม เศรษฐกิจและการเมืองส าหรับทุกคน โดยไม่
ค านึงถึงอายุ เพศ ความพิการ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ 
แหล่งก าเนิด ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจ
หรืออื่น ๆ ภายในปี 2573 

10.2.1 สัดส่วนประชากรที่อาศัยภายใต้รายได้
มัธยฐานต่ ากว่าร้อยละ 50 จ าแนกตาม กลุ่ม
อายุ เพศ และคนพิการ 

เป้าหมาย 11. ท าให้เมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภู มิ
ต้านทาน และยั่งยืน 
11.2 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่
ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ 
ส าหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดย
การขยายการขนส่งสาธารณะ และค านึงเป็นพิเศษ
ถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง 
เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ ภายในปี 2573 
 

11.2.1 สัดส่วนของประชากรที่ เข้าถึงการ
ขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวก จ าแนกตาม
กลุ่มอายุ เพศ และคนพิการ 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
11.7 จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่
ปลอดภัย ครอบคลุมและเข้าถึงได้ โดยถ้วนหน้า 
โดยเฉพาะผู้หญิ ง เด็ก คนชรา และคนพิ การ 
ภายในปี 2573 

11.7.1 ส่วนแบ่งเฉลี่ยของพื้นที่เมืองที่ถูกสร้าง
ขึ้นให้เป็นสถานที่ที่ใช้ประโยชน์สาธารณะ
ส าหรับทุกคน จ าแนกตามกลุ่มอายุ เพศ และ
คนพิการ 
11.7.2 สัดส่วนของบุคคลที่เป็นเหยื่อของการ
คุกคามทางร่างกายและเพศ จ าแนกตามเพศ 
กลุ่มอายุ สถานะความพิการ และสถานที่เกิด
เหตุ (ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา) 

เป้าหมาย 16. ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรม และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ 
16.7 ส ร้างหลักประกันว่าจะมี กระบวนการ
ตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม 
และมี ความ เป็น ตัวแทนที่ ดี  ในทุ กระดับการ
ตัดสินใจ 

16.7.1 สัดส่วนผู้ด ารงต าแหน่ง (จ าแนกตาม
เพศ กลุ่มอายุ คนพิการ และกลุ่มประชากร) 
ใน ส ถ า บั น ข อ ง รั ฐ  (ส ภ า นิ ติ บั ญ ญั ติ
ระดับประเทศ และท้องถิ่น บริการสาธารณะ 
และคณะตุลาการ) เทียบกับการกระจายตัวใน
ระดับชาติ 
16.7.2 สัดส่วนของประชากรที่ เชื่อว่าการ
ตัดสิ นใจมี คว ามครอบ คลุ มและมี ค วาม
รับผิดชอบ จ าแนกตามเพศ กลุ่มอายุ ความ
พิการ และกลุ่มประชากร 

เป้าหมาย 17. เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกส าหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
17.18 ยกระดับการสนับสนุนด้านการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถให้กับประเทศก าลังพัฒนา รวมถึง
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก าลังพัฒนาที่เป็น
เกาะขนาดเล็ก ให้ เพิ่มการมีอยู่ของข้อมูลที่ มี
คุณภาพ ทันเวลาและเชื่อถือได้ ที่จ าแนกในเรื่อง
รายได้ เพศ อายุ เชื้อชาติพันธุ์ สถานะ การอพยพ 
ความ พิ ก าร  ต าแ ห น่ งท างภู มิ ศ าส ต ร์ แ ล ะ
คุณลักษณะอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องตามบริบทของ
ประเทศ ภายในปี 2563 
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ช่องว่างระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติ 
 จากการทบทวนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDG) ประเด็นที่ควรพิจารณาคือ นโยบายด้านคนพิการของประเทศไทยเป็นไปตามกรอบของ
อนุสัญญา CRPD และเป้าหมายของ SDG แล้วหรือยัง จากการตรวจสอบ พบว่า ประเทศไทยมี
นโยบายและกฎหมายที่ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิค่อนข้างครอบคลุมในทุกมิติ แต่ยังมีปัญหาว่า 
คนพิการจ านวนมากยังเข้าไม่ถึงสิทธิ การที่คนพิการยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมสะท้อนให้  
เห็นว่า นโยบายด้านคนพิการของประเทศไทยยังไม่บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการขจัด
ความยากจนในกลุ่มคนพิการ การที่เด็กพิการถูกปฏิเสธไม่รับเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีของบาง
มหาวิทยาลัยแสดงให้เห็นว่า ยังไม่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมให้คนพิการมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ไม่สอดคล้องกับหลักการสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต การที่
ยังมีสถานประกอบการปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าท างานแสดงว่านโยบายด้านการจ้างงานตามมาตรา 
33 ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2556 ยังท าไม่ส าเร็จ การที่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (มหาชน) ปฏิเสธการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกบนสถานีรถไฟ BTS โดยให้มีการติดต้ังลิฟต์และสิ่งอ านวยความสะดวกบนสถานีรถไฟฟ้า 
BTS ทุกสถานี แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของนโยบายส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงระบบคมนาคม
ขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย 
 ช่องว่างระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติต่อคนพิการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ด้าน
การขับเคลื่อนนโยบายและระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระบวนการพัฒนาคนพิการมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในมิติการนิยามเร่ืองคนพิการและความพิการที่ เปลี่ยนแปลงไปโดยการยึดโย งกับ
เงื่อนไขทางสังคม และสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์จากความพิการจากเรื่องของ
กรรม ไปเป็นเรื่องของกระบวนการทางสังคมที่ต้องลดเงื่อนไขข้อจ ากัดในระดับบุคคลเพื่อการเข้าถึง
การใช้ท รัพยากรของคนพิการอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป  ท าให้แนวคิดในการพัฒนาคนพิการ
เปลี่ยนไปเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ (Rights Based) การเสริมพลัง (Empowerment) และการ
ส่งเสริมคนพิการเข้าเป็นส่วนเดียวกับคนทั่วไปในสังคม (Inclusive society) ซึ่งเป็นไปตามอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการในส่วนที่ว่าด้วยพันธกรณีทั่วไปที่ระบุชัดเจนว่าต้องสร้างหลักประกันให้คนพิการ
ทั้งปวงได้อุปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมการเคารพในศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์ที่มีมาแต่ก าเนิด (จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร อาทิชา นราวรวัชร และณัฐธยา เดชดี, 2559) 
 ภายใต้แนวคิดกระบวนการพัฒนาคนพิการที่เปลี่ยนแปลงไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการได้มีมาตรการเร่งรัด การสร้างความเข้มแข็งองค์กรคนพิการโดยการส่งเสริมให้องค์กร
ของคนพิการมีมาตรฐานในการด าเนินงาน รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรของคนพิการจัดต้ังศูนย์บริการ  
คนพิการขึ้น (ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชา ติว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ. 2556 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 
ตอนพิเศษ 182 ง 16 ธันวาคม 2556) แต่มาตรการดังกล่าวก็ไม่ได้ท าให้เกิดศูนย์บริการคนพิการที่
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จัดต้ังขึ้นโดยองค์กรของคนพิการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญ ทั้งน้ีเกิดจากองค์กรของคนพิการยังขาด
ความพร้อมที่จะจัดต้ังเป็นศูนย์บ ริการคนพิการทั่ วไป ทั้ งด้านสถานที่  ด้านบุคลากร และด้าน
งบประมาณ (ธีรยุทธ สุคนธวิท และคณะ, 2559) อีกทั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่จัดต้ังโดยองค์กร
ของคนพิการก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอจากภาครัฐ รวมทั้งหลักเกณฑ์
การสนับสนุนด้านการเงินก็ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมตามภารกิจการจัดบริการของศูนย์บริการคน
พิการทั่วไป เป็นผลให้นโยบายของรัฐด้านคนพิการในการส่งเสริมคนพิการให้เข้าถึงสิทธิผ่านการ
ให้บริการขององค์กรคนพิการก็ยังไม่เป็นจริง 
 นอกจากน้ี ช่องว่างระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติ ยังสะท้อนออกมาจากการที่ประเทศไทยได้
ส่งรายงานฉบับแรกต่อคณะกรรมการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการในการประชุม คร้ังที่ 27 
และ 28 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2559 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  
คณะกรรมการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการได้ให้ความคิดเห็นเชิงบวก พร้อมทั้งมีข้อสังเกต
ต่อรายงานของประเทศไทยดังน้ี (สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย , 
2559) 
 

ข้อกังวลของคณะกรรมการของอนุสัญญา 
ว่าด้วยสิทธิของคนพิการ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทยให้
ความส าคัญด้านการพิทักษ์สิทธิคนพิการ
น้อยไป เมื่อ เทียบกับ รัฐธรรมนูญ  พ .ศ. 
2550 และอาจมองข้ามประเด็นคนพิการไป  

มีข้อเสนอแนะรัฐบาลไทยเสริมสร้างกฎหมาย
คุ้มครองคนพิการ และร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ ให้มีความเข้มแข็ง 

2. กฎหมายระดับชาติไม่ไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างเต็มตัวกับอนุสัญญา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง แนวคิดด้านคนพิการในมาตราที่ 4 ของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ  เกณฑ์ในการเข้าถึงบริการ  
และกองทุนที่ขึ้นอยู่กับการประเมินทาง
การแพทย์ 

เสนอให้ประเทศไทยเขียนกฎหมายระดับชาติ
และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของคนพิการ
ให้สอดคล้องกับความเห็นชอบของผู้แทน
องค์กรคนพิการ 

3. กังวลเรื่องข้อจ ากัดทั้งปวงที่ประเทศไทยให้
การสนับสนุนผู้แทนองค์กรคนพิการ และ
อุปสรรคที่องค์กรภาคประชาสังคมต้อง
เผชิญ ในการได้ รับการรับรอง และการ
ยินยอมให้จัดต้ังศูนย์บริการคนพิการ  

เสนอให้ประเทศไทยยอมรับมาตรการจ าเป็น
เพื่อประกันการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น
ของผู้แทนจากองค์คนพิการ และเสริมสร้าง
องค์กรคนพิการในฐานะผู้ให้บริการ 
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ข้อกังวลของคณะกรรมการของอนุสัญญา 
ว่าด้วยสิทธิของคนพิการ 

ข้อเสนอแนะ 

4. การเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ เสนอให้ประเทศไทยปรับปรุงข้อกฎหมาย
ลงโทษการเลื อกปฏิ บั ติ ต่อคนพิ การโดย
ปราศจากการยินยอม รวมถึงนิยามของการให้
ความช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผลให้สอดคล้อง
กับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ รวมถึงการ
ยกระดับคณะอนุกรรมการด้านการขจัดการ
เลือกปฏิบัติต่อคนพิการเป็นคณะกรรมการ 
เพื่อประกันว่าสามารถขจัดการเลือกปฏิบัติได้
จริงอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระต่อการ
แก้ปัญหากรณีการเลือกปฏิบัติเน่ืองด้วยเหตุ
แห่งความพิการ รวมถึง การเลือกปฏิบัติทับ
ซ้อนและซ้ าซ้อน 

5. ขาดกฎหมาย นโยบาย หรือแผนงานด้าน
การปกป้องสตรีและเยาวชนหญิงพิการจาก
การเลือกปฏิบัติทับซ้อนและซ้ าซ้อน และ
การใช้ความรุนแรง เช่น จ ากัดของสตรี
พิการที่อาจจะมีผลโดยตรงเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจ การที่ ไม่ มี นโยบายที่ เป็นการ
ป ระ กันการพั ฒ นาอ ย่ า งเ ต็ม รูป แบ บ 
ความก้าวหน้า และการส่งเสริมสตรีและ
เยาวชนหญิงพิการ  

 

(a.) ป้องกันการเลือกปฏิบัติและความอยู่ดีมี
สุขบนสิทธิของสตรีและเยาวชนหญิ ง
พิการอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งคนที่อยู่ตามพื้นที่ชนบท และเป็นชน
กลุ่มน้อย  

(b.) ประกันว่าสตรีและเยาวชนหญิงพิการมี
ส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลในกระบวน 
การตัดสินใจทุกระดับ ในสถานการณ์ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชุมสมัชชาสตรี
พิ ก ารในประ เท ศไท ย  (Thai Disable 
Women’s Assembly) 

(c.) ผลักดันให้ประเด็นสตรีและเยาวชนหญิง
พิการเข้าสู่กระแสหลักในฐานะกฎหมาย
ความเสมอภาคหญิงชาย ยุทธศาสตร์ 
นโยบาย และแผนงาน  

(d.) ปรึกษาหารือกับตัวแทนจากองค์สตรี
พิการ น ายุทธศาสตร์ไปด าเนินการเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา ความก้าวหน้า และ
การส่งเสริมสตรีและเยาวชนหญิงพิการ
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ข้อกังวลของคณะกรรมการของอนุสัญญา 
ว่าด้วยสิทธิของคนพิการ 

ข้อเสนอแนะ 

อย่างเต็มรูปแบบ  
(e.) ปรับนโยบายเพื่อรับประกันการป้องกัน

การเลือกปฏิบัติและความอยู่ ดีมีสุขบน
สิทธิของสตรีและเยาวชนหญิงพิการอย่าง
เต็มรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่
ตามพื้นที่ชนบท และเป็นชนกลุ่มน้อย  

(f.) ประกันว่าสตรีและเยาวชนหญิงพิการมี
ส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลในกระบวน 
การตัดสินใจทุกระดับในสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้อง  

(g.) การผลักดันให้ประเด็นสตรีและเยาวชน
หญิ งพิก ารเข้าสู่ก ระแสหลักในฐานะ
กฎ ห มายความ เสม อภ าคหญิ งช าย 
ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนงาน  

(h.) การปรึกษาหารือกับตัวแทนจากองค์สตรี
พิการ น ายุทธศาสตร์ไปด าเนินการเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา ความก้าวหน้า และ
การส่งเสริมสตรีและเยาวชนหญิงพิการ
อย่างเต็มรูปแบบ 

6. เลือกปฏิบัติและการท าลายชื่อเสียงของเด็ก
พิการที่มีผลมาจากความไม่สมัครใจของพ่อ
แม่ของเด็กพิการที่จะจดทะเบียนคนพิการ 
ณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ เช่น การที่ เด็กพิการถูกครอบครัว
ทอดทิ้ง และจ านวนของเด็กพิการที่อาศัยใน
สถาบันต่าง ๆ คณะกรรมการยังมีความ
กังวลอี กว่า เด็กพิ การ ครอบครัว  และ
ผู้เชี่ยวชาญที่ท างานให้กับ/ร่วมกับ เด็ก
พิการ จะไม่ตระหนักถึงสิทธิของเด็กพิการ 
การขาดการท างานร่วมกันระหว่างการ
ปกป้องและการส่งเสริม การขาดการอบรม

คณะกรรมการเสนอแนะรัฐภาคีให้มี การ
ประชุมหารืออย่างใกล้ชิดกับ ตัวแทนจาก
องค์กรเด็กพิการ ดังน้ี 
(a) รับเอายุทธศาสตร์การขจัดภาพพจน์ด้าน

ลบต่อเด็กพิการ และการต้อต้านการ
ทอดทิ้งเด็กพิการ 

(b) พั ฒ นาบ ริก าร โด ย ชุ ม ช น  แ ล ะก า ร
ช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดต้ังสถานบัน  

(c) สร้างความตระหนักเร่ืองสิทธิของเด็ก
พิการ การสร้างความเข้มแข็งเรื่องการให้
ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับอายุและ
ความพิการ  
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ข้อกังวลของคณะกรรมการของอนุสัญญา 
ว่าด้วยสิทธิของคนพิการ 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้เชี่ยวชาญในสาขา และขาดตัวเลขและ
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ด้านสถานการณ์เด็กพิการ 

 

7. ทัศนคติด้านลบ และความรู้สึกไม่ชอบโดย
ไม่มีเหตุผลที่ยังคงมีอยู่ต่อคนพิการ รวมถึงผู้
บกพร่องทางจิตสังคม ในสังคม และยัง
กังวลเกี่ยวกับความเข้าใจการป้องกันความ
พิการตามมาตรการการด าเนินเงินงานของ
อนุสัญญา 

 

a) เสนอให้ประเทศไทยสนับสนุนการรณรงค์
ก าร ส ร้ า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก  ร ว ม ถึ ง
ยุทธศาสตร์ด้านสื่อมวลชน มีกลุ่มผู้ฟังที่
หลากหลาย โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนใน
รูปแบบของความพิการ ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อขจัดทัศนคติด้านลบและความรู้สึกไม่
ชอบอย่างไม่มีเหตุผลต่อคนพิการ รวมทั้ง
ผู้บกพร่องทางจิตสังคม ในสังคม  

b) สนับสนุนให้ประเทศไทยมีการด าเนินงาน
ร่วมกับองค์กรคนพิการในการพัฒนา และ
ท า งาน ให้ บ รรลุ เป้ าห ม าย ด้ านก าร
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภาคเอกชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจ
สิทธิมนุษยชนของคนพิการ และสามารถ
ปฏิบัติได้จริง 

8. การออกกฎหมายการเข้ าถึ งยั งมี น้อย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นห่างไกลและพื้นที่
ชนบท  กังวลว่าสิ่งเหล่าน้ี จะยังมีการน าไป
ปฏิบัติไม่มาก ได้แก่ มาตรฐานในการเข้าถึง
ที่สมเหตุสมผล ประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมาย และบทลงโทษแก่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติ
ตาม  

เสนอให้ประเทศไทยประกันว่าการประสาน 
งานกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และการยอมรับแผนงาน
ด้านการเข้าถึงที่ครอบคลุมทุกประเด็นใน
ข้อเสนอแนะว่าด้วยเรื่องการจัดสรรทรัพยากร
ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  แ ล ะ บ ท ล ง โท ษ ที่ มี
ประสิทธิภาพแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตาม และช่วงเวลา
ที่ ก าห นด ในการด า เนิ น งาน  โดย จัดท า
ฐานข้อมูลส าหรับการติดตาม  

9. ระบ บ ข นส่ งที่ ทุ ก คน ส าม าร ถ เข้ าถึ ง 
ปลอดภัย และยั่งยืน ส าหรับทุกคน 

เสนอให้ประเทศไทยให้ความสนใจการเชื่อมข้อ 
9 ของอนุสัญญาและข้อ 11 ข้อย่อย 11.2 และ 
11.7 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัด
ให้มีการเข้าถึงระบบขนส่งที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึง ปลอดภัย และยั่งยืน ส าหรับทุกคน  
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โดยการขนส่งมวลชนแบบรวดเร็ว ค านึงถึง
ความต้องการของคนพิการ มีระบบการเข้าถึง
ที่ เป็ นสากลอย่ างปลอดภัย  ใช้ ร่วมกั นไ ด้ 
โดยเฉพาะส าหรับคนพิการ  

10. การขาดแผนการป้องกัน ปกป้อง และการ
ให้ ความช่วย เหลื อส าห รับคนพิ การใน
สถานการณ์ความเสี่ยง ภาวะฉุกเฉินของ
มนุษยชนตาม กรอบการท างาน Sendai  

เสนอให้ประเทศไทยรับเอาแผนการจัดการ
และการลดภัยพิบัติ ซึ่งเป็นแผนที่ประกันว่า 
เรื่องการเข้าถึงและความครอบคลุมของคน
พิการ รวมถึงจุดติดต่อในสถานการณ์ฉุกฉิน
และภัยพิบัติตามกรอบการท างาน Sendai  

11. การตัดสินใจแทน และระบบการคุ้มครอง
คนพิการ 

เสนอให้ยกเลิกระบบการตัดสินใจแทนในข้อ 
28 และ 1670 ในประมวลกฎหมายแพ่ง และ
ให้ รับ เอาระบ บ การ ตัด สิ น ใจ ที่ เป็ น ก าร
สนับสนุนการปกครองตนเอง ความเต็มใจ และ
ความพึงพอใจของคนพิการไปแทนที่ 

12. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการ
เข้าถึงทางกายภาพ การให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย ล่ามภาษามือในห้องตัดสินคดี
ความ และกระบวนการให้ความช่วยเหลือที่
ยังขาดแคลน โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท อีก
ทั้ งยั งกั งวลข้ อบท ที่  95  ของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งสามารถ
จ ากัดคนพิการจากการให้ค าในชั้นศาลบน
พื้นฐานที่เท่าเทียมกับคนอื่น   

เสนอให้ประเทศไทยมีการด าเนินงานด้านการ
เข้าถึงการสื่อสาร ข้อมูล และทางกายภาพ 
รวมถึง การจัดหาผู้เชี่ยวชาญล่ามภาษามือ 
อักษรเบรลล์ และการด าเนินงานจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกอื่น ๆ  และประกันการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ศาล ผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
เจ้าหน้าที่ประจ าห้องขัง ตลอดจนการยกระดับ
สิทธิคนพิการให้สูงขึ้น รวมถึงสิทธิที่ได้รับการ
พิจารณาที่ เป็ นธรรม และแก้ ไขประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพื่อประกัน
สิทธิการพิสูจน์บนพื้นฐานสิทธิที่เท่าเทียมกับ
บุคคลอื่น สิทธิขั้นพื้นฐานและความมั่นคงของ
บุคคล  

13. การกังขังเพื่อให้การรักษาโดยไม่ได้รับการ
ยินยอม และยังกังวลว่าจะขาดข้อมูลการคุ้ม
กันและรับประกันในสถานที่ที่คนพิการใช้ใน

เสนอให้ยกเลิกการออกกฎหมายการให้อ านาจ
แก่สถาบันในการให้การรักษาโดยไม่ได้รับการ
ยินยอมและความสมัครใจของบุคคล รวมถึง
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ข้อเสนอแนะ 

การสอบสวนอาชญากรรม รวมถึงมาตรการ
การักษาความปลอดภั ยของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

 

เหตุการณ์ที่ได้รับอนุญาตจากกลุ่มคนที่สาม 
ภาครัฐควรพิจารณาทบทวนกระบวนการและ
บทลงโทษคนพิการที่กระท าความผิดหรือก่อ
อาชญากรรมให้ได้รับการพิจารณาไต่สวนอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียมกับคนทั่วไป  

14. ข่าวที่น าเสนอคนพิการที่ได้รับการรักษา
อย่างโหดร้าย หรือถูกลดคุณค่าโดยที่เจ้าตัว
ไม่รู้ตัว รวมถึง การบ าบัดด้วยกระแสไฟฟ้า 
การกักขัง การแยกออก หรือกักตัวให้อยู่คน
เดียว บนพื้นฐานของการรักษาที่เจ้าตัวหรือ
คนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รับรู้ถึงอันตราย 

เสนอให้ประเทศไทยใช้มาตรการ  รวมถึง
หลักการออกกฎหมาย เพื่อที่จะได้มาตรการ
การป้องกันการรักษาทางการแพทย์ที่เป็นการ
กระท าอย่างโหดร้าย ลดคุณค่า บนพื้นฐานของ
การรับรู้ถึงความบกพร่อง เสรีภาพจากการหา
ประโยชน์ใส่ตัว การกระท าความรุนแรง และ
การล่วงละเมิด  

15. สถานการณ์ ของคนพิ การที่อยู่ ในพื้ นที่
ห่างไกลที่มักจะเสี่ยงต่อการหาประโยชน์ใส่
ตัวและการล่วงละเมิด รวมถึงการขอทาน 
การค้ามนุษย์ เพื่อหาประโยชน์ใส่ตัวด้วย
การใช้แรงงาน การใช้ความรุนแรงและการ
ล่วงละเมิดต่อคนพิการ โดยเฉพาะเด็กหญิง
และสตรีพิการ และรู้สึกเศร้าใจที่นโยบาย
เกี่ยวกับคนพิการด้านป้องกันการกระท า
ความรุนแรง การล่วงละเมิด และการหา
ประโยชน์ใส่ตนถูกมองข้าม 

เสนอให้ประเทศไทยปรับปรุ งยุทธศาสตร์
คุ้ม ครองคนพิ การ โดย เฉพ าะ  สต รีและ
เด็กหญิงพิการ จากการกระท าความรุนแรง 
การล่วงละเมิด และการหาประโยชน์ใส่ตน ทั้ง
ในบ้านและนอกบ้าน เสนอให้รับมาตรการที่
จ าเป็นต่อการปกป้องคนพิการจากการหา
ประโยชน์ผ่านช่องทางการขอทานและการค้า
มนุษย์  และเสริมสร้างความ รู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความส า คัญของศักด์ิศรีที่มีมาแต่
ก าเนิด คณะกรรมการยังเสนอให้คนพิการทุก
คน โดยเฉพาะผู้หญิ งและเด็กหญิ งพิ การ
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเมื่อถูกเป็น
จ าเลยในสถานการณ์การกระท าความรุนแรง 
การล่วงละเมิด หรือการหาประโยชน์ใส่ตน  

16. คนพิการ ทั้งสตรี เด็กหญิง และเด็กชาย
พิการ ถูกเป็นเหยื่อต่อเน่ืองจากการรักษา
ทางการแพทย์โดยไม่สมัครใจ รวมทั้งการ
บังคับให้ท าหมัน และท าแท้ง 

เสนอให้ใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการ
คุ้มครองคนพิการ ทั้ งสตรี เด็กหญิ ง และ
เด็กชายจากการให้ความช่วยเหลือโดยไม่ได้มี
ความสมัครใจจากเจ้าตัว โดย เฉพาะการท า
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หมันและการท าแท้ง ประกันว่าบุคคลมีสิทธิ
อย่างเสรีในการรักษา และมีกลไกสนับสนุน
การตัดสินใจ 

17. กฎหมายข้อ 9 ของพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่มีการ
จ ากัดให้คนพิการที่ถือสัญชาติไทยเท่าน้ันที่
สามารถท าบัตรคนพิการได้ ท าให้คนพิการ
ที่ไม่ใช่คนไทยและไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ
จะไม่ได้รับสิทธิบริการต่าง ๆ อีกทั้งยังกังวล
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ ว่า เด็กและผู้ ใหญ่
พิการที่ ไม่จดทะเบียนคนพิการเพราะไม่
อยากให้เกิดเป็นรอยด่างที่จะแสดงตนเองว่า
เป็นคนพิการ 

เสนอแนะว่า ข้อ 19 พระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต้องค านึงถึง
คนพิการทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนพิการที่
มีสัญชาติ รวมถึงคนพิการที่มีเชื้อชาติและถิ่น
ก าเนิดที่แตกต่างกัน ผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย ควรจะ
ได้รับสิทธิประโยชน์จากบริการต่าง ๆ และ
สาธารณูปโภค ขั้นตอนที่ เป็นรูปธรรมต้องมี
การให้ข้อมูลและส่งเสริมการตระหนักในการ
เข้าถึงบริการ 

18. คณะกรรมการมีความกังกลเกี่ยวกับการ
ก่อต้ังสถาบันคนพิการ รวมถึงเด็กหญิงและ
เด็กชายใน สถานสงเคราะห์ โรงพยาบาล 
บ้านกึ่งวิถี ศูนย์ฟื้นฟู ขาดการสนับสนุนโดย
ชุ ม ช น เพื่ อ ก ารด า รงชี วิ ต อ ย่ า งอิ ส ระ 
คณ ะกรรมการยั งมี ความกั งวล ต่อการ
ด าเนินงานที่ริเร่ิมขึ้นเพื่อให้คนพิการมีสิทธิ
อย่างเสรีภาพอย่างยั่งยืนในสังคม  

เสนอแนะให้รัฐภาคีท างานร่วมกับองค์กรคน
พิการ  

(a) รับกรอบระยะเวลาที่เป็นรูปธรรมเพื่อลด
การพึ่งพาบริการของรัฐของคนพิการ  

(b) สร้างแนวทางการสนับสนุนให้คนพิการมี
สิทธิที่จะเลือกว่าจะอยู่ที่ไหนกับใคร  

(c) ด า เนิ นงาน ต่อ เน่ื อ งแล ะส ร้า งความ
เข้มแข็งในการด ารงชีวิตอย่างอิสระและ
ยั่งยืน 

 
ความเป็นไปได้ในการท าตามข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการมีเหตุผล แต่บางข้อ
เป็นไปได้ยาก บางข้อไม่ยากที่จะท าให้เป็นไปได้ ส าหรับข้อที่เป็นไปได้ยากมี 3 ข้อ คือ  

1. การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรให้ความส าคัญกับคนพิการมากขึ้น เพราะรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วมีบทบัญญัติที่กล่าวถึงคนพิการไว้อย่าง 
กว้าง ๆ เพียง 2  มาตรา คือ มาตรา 27 เร่ืองการมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง 
ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลท าไม่ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุความ
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แตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ และมาตรา 71 รัฐพึงให้ความ
ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถด ารงชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรง หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็น
ธรรม  

2. การยกเลิกระบบการตัดสินใจแทนในข้อ 28 และ 1670 ในประมวลกฎหมายแพ่ง และให้
รับเอาระบบการตัดสินใจที่เป็นการสนับสนุนการปกครองตนเอง ความเต็มใจ และความพึงพอใจของ
คนพิการไปแทนที่ อาจจะใช้ไม่ได้กับคนพิการทางจิตเวช และเด็กออทิสติกที่มีความพิการในระดับ
รุนแรงที่ไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

3. ข้อเสนอแนะให้แก้ไขมาตรา 19 ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ต้องค านึงถึงคนพิการทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนพิการที่มีสัญชาติ  รวมถึงคนพิการที่มีเชื้อ
ชาติและถิ่นก าเนิดที่แตกต่างกัน เป็นเร่ืองที่เป็นไปได้ยากเพราะทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารของ
ประเทศไทยมักจะมองว่าการขยายความช่วยเหลือไปยังคนพิการที่ไม่มีสัญชาติไทยจะท าให้เกิด
ปัญหาด้านงบประมาณที่บานปลาย ดังตัวอย่างของพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพ ยังไม่
ครอบคลุมไปถึงผู้ป่วยที่ไม่ใช่คนไทย ไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนไทย หรือผู้ที่ไม่มีเลข 13 หลัก  

ส่วนข้อเสนอแนะอีก 15 ข้อ เป็นข้อเสนอแนะที่มีเหตุผล มีความเป็นไปได้ สมควรที่ประเทศ
ไทยในฐานะที่ เป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการต้องน าไป สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มณเฑียร บุญตัน (2560) ที่กล่าวว่า ตัวชี้วัดของ Disability 
Inclusive Development แบ่งเป็นสามอย่าง ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ เท่าเทียม และมี
ป ระ สิท ธิ ผ ล  (Full and Effective Participation) 2 ) การ เข้ าถึ ง แล ะ ใช้ ป ระ โย ช น์ ไ ด้จ ริ ง 
(Accessibility) 3) การเสริมพลังอ านาจให้คนเหล่าน้ันเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างเต็ม ศักยภาพ 
(Empowerment) โดยจะขาดสิ่งใดสิ่งหน่ึงไม่ได้ ตัวน้ีจะเป็นตัวชี้วัดการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
กล่าวคือ คนพิการจะต้องมีทั้งบทบาทหน้าที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนากระแสหลัก โดยต้องมี
ส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านคนพิการสู่วาระ Thailand 4.0 
 1.  การปรับปรุงกฎหมายและนโยบาย ควรปรับปรุงข้อกฎหมายลงโทษการเลือกปฏิบัติต่อ
คนพิการโดยปราศจากการยินยอม จัดท ากฎหมาย นโยบาย หรือแผนงานด้านการปกป้องสตรีและ
เยาวชนหญิงพิการจากการเลือกปฏิบัติทับซ้อนและซ้ าซ้อน และการใช้ความรุนแรง  ทบทวนกระบวน
และบทลงโทษคนพิการที่กระท าความผิดหรือก่ออาชญากรรมให้ได้รับการพิจารณาไต่สวนอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกับคนทั่วไป  
 2.  การปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ควรสนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่จัดต้ังโดยองค์กรคน
พิการอย่างจริงจัง  ปรึกษาหารือกับตัวแทนจากองค์สตรีพิการ น ายุทธศาสตร์ไปด าเนินการเพื่อ
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สนับสนุนการพัฒนา ความก้าวหน้า และการส่งเสริมสตรีและเยาวชนหญิงพิการอย่างเต็มรูปแบบ 
สร้างความตระหนักเร่ืองสิทธิของเด็กพิการ การสร้างความเข้มแข็งเร่ืองการให้ความช่วยเหลือที่
เหมาะสมกับอายุและความพิการ การเชื่อมข้อ 9 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (CPRD)  
กับข้อ 11 ข้อย่อย 11.2 และ 11.7 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) การจัดให้มีการเข้าถึง
ระบบขนส่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึง ปลอดภัย และยั่งยืน ส าหรับทุกคน  การให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย ล่ามภาษามือในห้องพิจารณาคดี ปรับปรุงยุทธศาสตร์คุ้มครองคนพิการ โดยเฉพาะ สตรี
และเด็กหญิงพิการ จากการกระท าความรุนแรง การล่วงละเมิด การปกป้องคนพิการจากการหา
ประโยชน์ผ่านช่องทางการขอทานและการค้ามนุษย์ 
 3.  การส่งเสริมอาชีพ การมีงานท า และรายได้ของคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ควรสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการประชาสัมพันธ์ เรื่องคนพิการ/ความพิการ 
สิทธิประโยชน์ ให้สถานประกอบการ และคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ และคนขององค์กร/มูลนิธิซึ่งท า
หน้าที่เป็นตัวกลางประสานสิทธิ์ระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ/ผู้ ดูแลคนพิการในการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 ว่ามี
ความเหมาะสม เป็นไปตามหลักการส่งเสริมให้คนพิการมีงานท าโดยป้องกันและขจัดการเอารัดเอา
เปรียบหรือบวกค่าบริหารจัดการจากสถานประกอบการหรือลดค่าแรงคนพิการหรือไม่  
 4.   การเสริมพลังคนพิการ และองค์กรคนพิการท าการศึกษาวิจัย  กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ องค์กรคนพิการ และมูลนิธิมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ประเทศไทย ควรร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีงานวิจัยด้านความ
พิการ (Disabilities Study) อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ ทันสมัย เป็นสากล สนับสนุนให้คนพิการ 
ผู้ดูแลคนพิการ หรือองค์กรคนพิการที่ต้องการพัฒนาตนเองเป็นนักวิจัย ให้มีความรู้และทักษะในการ
ท าวิจัยสามารถสร้างผลงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งานวิจัยด้านความพิการให้มีประสิทธิภาพ เอื้อให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรคนพิการ องค์กรที่
ท างานกับคนพิการ และนักวิชาการด้านความพิการมีส่วนร่วมในการผลิตองค์ความรู้ด้านความพิการ
หรือการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมส าหรับคนพิการ    
 5.  การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการส่งเสริมคนพิการเข้าสู่วาระ Thailand 4.0   กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควรร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอย่างใกล้ชิด เร่งรัดการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและ
บริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ เตรียมความพร้อมให้คนพิการมี
ความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล  ยกระดับ Digital 
Skill Literacy, ICT Literacy, Information Literacy แ ล ะ  Media Literacy ข อ ง ค น พิ ก า ร 
เสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของคนพิการให้ทันกับพลวัตจากภายนอก  สามารถท างาน
ร่วมกับคนไม่พิการในสถานที่ท างานแบบรวมกัน ( Integrated Setting) เพื่อให้คนพิการสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมนวัตกรรมในการพัฒนา
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เทคโนโลยีที่ช่วยเหลือคนพิการ (Assistive Technology) จะท าให้คนพิการมีความสามารถเข้าสู่
ตลาดแรงงาน และอยู่ในสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (Inclusive Society) อย่างยั่งยืน 
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Abstract 

 Thailand 4 .0  is the government vision aimed to achieve among the huge-
changing trends of world community.  Various social policies therefore response to 
this national initiative; likewise, a local government, the fundamental organization 
driving a society in a local scale, needs to adjust a policy in the same direction with 
Thailand 4.0 . In other words, the role of local government is making the policy that 
conforms with Thailand 4 .0  concept to build and develop a quality life for the 
children and youth. To succeed in this national vision, the local government needs 
to develop the children and youth in 4  skills which are (1 ) 2 1 st century skill, (2 ) 
learning and innovation skill, (3 ) critical problem solving skill and (4 ) digital skill. In 
the present day, the local government is given the authorization to enforce the law 
and launch the social policies, so this decentralization facilitates the local 
government to accomplish the goals on developing the children and youth under 
Thailand.40  concept in their governing area easily. In the last chapter of this paper, 
some outstanding Thailand 4 . 0  children and youth development policies are 
reviewed. The paper is aimed to provide the suggestions to the people who involve 
in driving the local government on the children and youth development to Thailand 
4.0. 
Key words: Youth Development, Local Government, and Thailand 4.0 
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บทคัดย่อ 
 ประเทศไทย 4.0 เป็นเป้าหมายที่ รัฐบาลต้องการบรรลุ ให้ ได้ท่ามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่นานับประการของสังคมโลก นโยบายสังคมต่าง ๆ ของประเทศไทยจึงพุ่งเป้า
ไปสู่วาระแห่งชาติว่าด้วยประเทศไทย 4.0 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งเป็นองค์กรรากฐาน
ของประเทศมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนสังคมในระดับพื้นที่ก็จ าเป็นต้องปรับตัวไปสู่เป้าหมาย
เดียวกันให้ได้ อน่ึง บทบาทที่ อปท.ต้องด าเนินการ คือ การสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน
ซึ่งต้องสอดรับกับทิศทางของประเทศไทย 4.0 ฉะน้ัน อปท. จึงต้องด าเนินการพัฒนาทักษะให้เด็กและ
เยาวชนก้าวไปถึงวาระแห่งชาติโดยการสร้างทักษะ 4 ประการ ประกอบด้วย (1) ทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 (2) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (3) ทักษะการ แก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและ (4) 
ทักษะในโลกดิจิทัล ปัจจุบัน อปท.สามารถบังคับใช้กฎหมายและน าสารพัดนโยบายสังคมไปสร้างเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ให้ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ได้ไม่ยากนัก แต่อย่างไรก็ดี บทวิเคราะห์ใน
ตอนท้ายบทความน้ีได้น าเสนอสถานการณ์เด่นที่ อปท. บางแห่งได้ด าเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชน
เพื่อพุ่งเป้าบรรลุเป้าหมายประเทศไทย 4.0 สุดท้ายบทความน้ีให้ข้อเสนอแนะต่อผู้เกี่ยวข้องในการท า
ให้ อปท. สามารถพัฒนาเด็กเยาวชนสู่ประเทศไทย 4.0 
ค าส าคัญ: การพัฒนาเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเทศไทย 4.0 
 
ความน า 
 เด็กและเยาวชนเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย ปัจจุบัน (พ.ศ.2560) มีประชากร
เด็กและเยาวชนที่อายุอยู่ระหว่าง 0-25 ปี อยู่จ านวน 21,813,333 คน คิดเป็นร้อยละ 33.19 ของ
ประชากรทั้งประเทศ (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) กลุ่มประชากร
กลุ่มน้ีจะเติบโตเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศใน อนาคต ดังน้ันเด็กและเยาวชนจึงต้องได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับพลวัตสถานการณ์โลก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ 
(globalization) ซึ่งเป็นสังคมที่เชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดน เกิดปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตัดข้ามพื้นที่และ
เวลา การเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งการเติบโตและขยายตัวของพื้นที่เมืองท าให้
สถานการณ์ของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นขณะน้ีก าลังเผชิญการเปลี่ยนแปลง  ด้วยเหตุน้ีการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนให้เท่าทันต่อสถานการณ์โลกได้กลายมาเป็นพันธกิจส าคัญของ
หน่วยงานของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน่ืองจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนมากที่สุด การคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในการ
ด าเนินงาน ประกอบกับกระแสและทิศทางการพัฒนาประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่นโยบายประเทศไทย 
4.0 มีเป้าหมายคือ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม (digital and innovation) การก้าว
ข้ามจากประเทศก าลังพัฒนาเพื่ อกลายเป็ นประเทศพัฒนาแล้ว  เปลี่ยนจากอุตสาหกรรม
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ไปสู่“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งประเทศไทยยังต้องมีการด าเนินการอีกมากเพื่อก้าวไป
ให้ถึงเป้าหมายข้างต้น   
 อย่างไรก็ดีในแง่มุมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศ
ไทยซึ่งเป็นหน่วยงานเชิงพื้นที่ระดับที่ใกล้ชิดที่สุดจึงต้องมีบทบาทส าคัญในฐานะด่านหน้าในการ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ประกอบกับในปัจจุบันพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ได้ประกาศใช้แล้ว กฎหมายฉบับ
ดังกล่าวก าหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันโดยให้องค์กรเอกชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมมากขึ้นดัง
ปรากฏในมาตรา 22 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล โดยค าแนะน าของหัวหน้าบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวในแต่ละจังหวัด จัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนต าบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล แล้วแต่
กรณีซึ่งสมาชิกประกอบด้วยเด็กและเยาวชนที่อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล
น้ัน กฎหมายน้ีแสดงให้เห็นว่าท้องถิ่นก าลังยิ่งทวีความส าคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 
การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยไปสู่ประเทศไทย 4.0 
 สังคมโลกก าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างสุดโต่งแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ เป็น
ผลมาจากการปฏิวัติดิจิทัลซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตของผู้คน กองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (2559, น.4 - 5) วิเคราะห์กระแส 5 ประการซึ่ง
ก าลังส่งผลกระทบต่อผู้คนในปัจจุบัน คือ  
 1. Globalization ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนไหลของทุน สินค้าและบริการ ผู้คน 
อย่างเสรี จนกลายเป็นโลกที่เชื่อมต่อกันอย่างสนิท (Connected World) เกิดการขยับ ปรับเปลี่ยน
จาก One Country, One Destiny เป็น One World, One Destiny  
 2. Digitization การติดต่อสื่อสารมีการเปลี่ยนรูปแบบจากการสื่อสารกับ Someone, 
Somewhere   และ Sometime เป็น Anyone, Anywhere และ Anytime เราก าลัง ด ารงชีวิตอยู่
ใน 2 อารยธรรมไปพร้อม ๆ กัน คืออารยธรรมในโลกจริง และอารยธรรมในโลกเสมือน ในโลกของ
ดิจิตอล 
 3. Urbanization สัดส่วนของผู้คนในเมืองจะมีมากขึ้น โดยในปี 1995 โลกมีคนในเมืองเพียง
ร้อยละ 30 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 54 ในปี 2014 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 66 ในปี 2050 
ดังน้ัน วิถีชีวิต พฤติกรรม และปฏิสัมพันธ์ของผู้คนจะเปลี่ยนแปลงไปจากสังคม  ชนบทเป็นสังคมเมือง 
จะเกิดประเด็นท้าทายชุดใหม่ครอบคลุมทั้งในมิติพลังงาน การคมนาคม การศึกษา สาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชญากรรม ยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งหากเตรียมการไว้ได้ไม่ดีพอ เมืองเหล่าน้ี
จะกลายเป็น Mega-Slums แต่หากเตรียมการได้ ดีพอ เมืองเหล่าน้ีจะถูกปรับเปลี่ยนไปเป็น Smart 
Cities 
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 4. Individualization ผู้คนในศตวรรษที่ 21 จะมีความเป็นปัจเจกมากขึ้น มีความคิดความ
อ่านเป็นของตัวเองมากขึ้น ต้องการแสดงออกมากขึ้น ความเป็นปัจเจกจะเกิดขึ้นได้ 2 รูปแบบ คือ 
Collective Individuals และ Contra-Individuals รูปแบบแรกเป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์ที่ผู้คนอยาก
อยู่ร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สังคม เกิดเป็นสังคมที่เข้มแข็ง แต่ใน รูปแบบที่สองเป็นรูปแบบที่ผู้คนต่างคน
ต่างอยู่ มองแต่ประโยชน์ส่วนตน เกิดสังคมที่เปราะบางโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งจะมีอยู่สูง  
 5. Commonization ในโลกที่ยิ่งเชื่อมต่อกันมากขึ้นเท่าไหร่ ผู้คนก็ยิ่งต้องพึ่งพิงอิงอาศัยกัน 
มากยิ่งขึ้นเท่าน้ัน ความเสี่ยงและภัยคุกคามมิได้ส่งผลกระทบต่อประเทศใดประเทศหน่ึงเป็น   
การเฉพาะ หากแต่ ส่งผลกระทบต่อโลกโดยรวม เป็นปัญหาที่ทุกประเทศต้องเผชิญที่ เรียกกัน  
ว่า “Global Commons” อาทิ วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ โรคระบาด การก่อการร้าย ภาวะโลกร้อน 
เป็นต้น น่ันหมายความว่า จากน้ีไป เวลาสุขประชาคมโลกจะสุขด้วยกัน และเวลาทุกข์ประชาคมโลกก็
จะทุกข์ด้วยกันด้วย 
 ส่วนสังคมไทยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุข ได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางประชากร (demographic 
transition) อัตราเกิดและอัตราตายที่ลดลง กับอายุคาดเฉลี่ยที่ยืนยาวมากขึ้นของคนไทย ส่งผลให้
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุในระยะเวลาอันสั้นและจะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 
อย่างต่อเน่ืองเป็นสังคมผู้สูงอายุ (aging society) (สถาบันประชากรและสังคม , 2558, น. 32-35) 
ในทางกลับกันสังคมไทยปัจจุบันจ านวนคนโสดมีมากอาจเรียกว่า “สังคมคนโสด” (single society)  
ส านักงานสถิติแห่งชาติส ารวจได้ส ารวจประชากรไทยในปี พ.ศ 2550 พบว่าจ านวนผู้ที่ใช้ชีวิต “ตัวคน
เดียว” มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากปี พ .ศ. 2550 ทั่วประเทศมีอยู่เพียงราว 2 ล้านคน เพิ่มขึ้น
เป็น 2.3 ล้านคนในปี พ.ศ. 2552 อีกสองปีถัดมาหรือปี พ.ศ.2554 ขยับขึ้นเป็น 2.7 ล้านคน และในปี 
พ.ศ. 2556 มี จ านวน 3.3 ล้านคนและเพิ่มขึ้นเป็น 3.8 ล้านคน เมื่อปี พ .ศ. 2558 ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาตามเพศจะพบว่า ในปัจจุบัน“ผู้หญิงตัวคนเดียว”มีมากกว่า“ผู้ชายตัวคนเดียว”กล่าวคือ 
ผู้หญิงตัวคนเดียวมีอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 2 ล้านคน ขณะที่ผู้ชายที่อยู่เป็นโสดมีอยู่ราว 1.8 ล้านคน ใน
อนาคตจ านวนผู้สูงอายุจะมีมากกว่าวัยอื่น ๆ คนโสดมีเพิ่มมากขึ้น การแต่งงานน้อยลง อัตราการเกิด
ลดต่ าลงอย่างมาก แต่ทว่าในปัจจุบันยังไม่มีค าตอบว่าจะมีแนวทางที่ชัดเจนอย่างไรในการรับมือกับ
สถานการณ์ดังกล่าวซึ่งจะส่งผลกระทบในทุกมิติต่อคนไทย 
 นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรแล้ว ในด้านการเปลี่ยนแปลงสังคมสู่สังคม
ดิจิทัลของประเทศไทยก็แจ่มชัดมากขึ้นกล่าวได้ว่า ประเทศไทยเป็นสังคมที่ใช้ดิจิทัลสูง ผลการส ารวจ
ข้อมูลขององค์กรด้านดิจิทัลเอเจนซี่ในประเทศสิงคโปร์ชื่อ “We Are Social” ได้ส ารวจการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนไทยในชื่อ“Digital in 2016” เกี่ยวกับการใช้
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือจากสถิติผู้ใช้ในประ เทศไทย จากจ านวนประชากร
ทั้งหมด 68 ล้านคน เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า 38 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 56 ของประชากร ในจ านวน
น้ีใช้งาน Social Media ทั้งสิ้น และในประเทศไทยมีจ านวนเบอร์มือถือ/ซิ มการ์ดที่ลงทะเบียน
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มากกว่า 82.78 ล้านเบอร์ ซึ่งมากกว่าจ านวนประชากรทั้งหมด ประเทศไทยมีผู้ใช้ งานโซเชียลมีเดีย
ผ่านมือถือราว 34 ล้านคน นอกจากน้ีจากการส ารวจประชากรไทยพบว่า มีอุปกรณ์ดิจิตอลคิดเป็น
สัดส่วนมือถือทุกประเภทร้อยละ 96 มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนร้อยละ 64 แล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ต้ัง
โต๊ะร้อยละ 27 แท็บเล็ตร้อยละ 11 สมาร์ททีวีร้อยละ 2 ด้วยเหตุน้ีเด็กและเยาวชนที่เกิดในยุคสมัย
ปัจจุบันกลายเป็น “ดิจิทัลเนทีฟ”(digital natives) หรือ“ชนเผ่ายุคดิจิทัล”เด็กและเยาวชนใน
ปัจจุบัน สามารถค้นหาข้อมูลหรือสิ่งต่าง ๆ ที่สนใจได้ด้วยตัวเองโดยตรง เป็นผู้ใช้สื่อ เสพสื่อและสร้าง
สื่อได้ด้วยตัวเอง ในลักษณะของผู้แสวงหาข่าวสาร (active audience)  
 การเปลี่ยนแปลงทั้งระดับโลกและประเทศไทยที่หยิกยกมาน้ีเป็นเพียงบางส่วนของการ
เปลี่ ยนแปลงที่ ก าลั ง เกิ ดขึ้นและรุก คืบความ รุนแรงต่อประชากรโลกและประชากรไทย  
การเปลี่ยนแปลงที่คณะผู้เขียนได้น าเสนอน้ีเป็นมูลเหตุหน่ึงที่ท าให้จ าเป็นต้องก้าวไปสู่ยุคประเทศ 
ไทย 4.0 
 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่เป้าหมายประเทศไทย 4.0  
 “ประเทศไทย 4.0”หรือ “ไทยแลนด์ 4.0”เป็นค ายอดนิยมในขณะน้ีที่หน่วยงานทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานภาคประชาสังคม ต่างก็ให้ความส าคัญ
นโยบายน้ีเป็นอย่างมาก “ประเทศไทย 4.0” เป็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือ
เป็นโมเดลพัฒนา เศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้การน าของของรัฐบาลปัจจุบัน “ประเทศไทย 4.0” 
เริ่มต้นมาจากประเทศไทยในอดีตที่มีการพัฒนามาในแต่ละระดับ นับต้ังแต่ประเทศไทย 1.0 เรื่อยมา
จนถึง 4.0 ประเทศไทยในแต่ละล าดับขั้นจาก 1.0 – 4.0 คือรูปแบบ (model) ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของรัฐไทยในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งในแต่ละยุคสมัยก็ได้ปรับเปลี่ยนเพื่อนพัฒนาไปข้างหน้า แต่
ละรัฐบาลได้ให้ความสนใจและมุ่งส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญ
ของประเทศไทยในแต่ละล าดับขั้นจาก 1.0 – 4.0 ได้ดังน้ี   
 ประเทศไทย 1.0 การพัฒนาภาคเกษตรกรรม (agriculture)รัฐมีนโยบายเน้นการลงทุนการ
เพาะปลูกเช่น  เกษตรกรรม พืชไร่ พืชสวน ผลิตสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกขายนอกประเทศ  
 ประเทศไทย 2.0 การพัฒนาอุตสาหกรรมเบา (light industry) รัฐมีนโยบายเปลี่ยนจาก
การเกษตรมามุ่งเน้นด้านอุตสาหกรรมเบาที่ใช้แรงงานจ านวนมากในระบบอุตสาหกรรมการผลิต เช่น 
ผลิตเสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองประดับ เป็นต้น      
 ประเทศไทย 3.0 การพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก (heavy industry) รัฐมีนโยบายมุ่งเน้น
อุตสาหกรรม   หนัก เช่น ผลิตเหล็กกล้า การประกอบรถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ มีการลงทุน
จากต่างประเทศ มีการใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นที่น าเข้าจากต่างประเทศและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน     
 ส าหรับประเทศไทย 4.0 มีเป้าหมายคือ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม (digital and 
innovation) การก้าวข้ามจากประเทศก าลังพัฒนาเพื่อกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว เปลี่ยนจาก
อุตสาหกรรมไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”โดยมีฐานคิดหลักคือเปลี่ยนจากการผลิต
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สินค้า“โภคภัณ ฑ์”ไปสู่สินค้ าเชิง“นวัตกรรม” กล่าวโดยสรุป การพัฒนาประเทศไทย 4.0  
คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่ยังต้องการ
เติมเต็มศักยภาพหรือผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่ก าลังประสบกับปัญหา ตลอดจนมีการพัฒนาที่มุ่ งเน้น
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา  สร้างทุนมนุษย์ 
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างก าลังคนทางด้านดิจิทัล เร่งสร้างและพัฒนาก าลังคนที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งรูปแบบการจ้างงานและวัฒนธรรมการท างาน
เปลี่ยนแปลงไป จากการที่เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดนและเอื้อให้ธุรกิจจากทั่วโลก
สามารถทางานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก น ามาซึ่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจใหม่ 
ซึ่งประเทศไทยจะมีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศด้านดิจิทัลเข้ามาท างานในประเทศมากขึ้น  
 การก้าวไปสู่สังคมยุค 4.0 ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ต้องเร่ิมจากการส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนให้มีศักยภาพมุ่งให้เด็กและเยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ความคิดที่มีวิจารณญาณ และ
ความคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ วางแผนพัฒนาและเตรียมก าลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อจบการศึกษาในระดับต่าง ๆ การ
พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ให้มีทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันอย่างไร้พรมแดน การเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมน้ันต้องเริ่มต้นจากการสร้างให้เด็กและเยาวชนมีทักษะอย่างน้อย 4 ประการ
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 (1) ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายให้เด็กและเยาวชนมี
ทักษะที่ส าคัญคือ ความรู้เกี่ยวกับโลก (global awareness) ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ 
ธุรกิจ และการเป็ นผู้ป ระกอบการ (financial, economics, business and entrepreneurial 
literacy) ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ ดี (civic literacy) ความรู้ด้านสุขภาพ (health literacy) 
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (environmental literacy) ทักษะของคนในศตวรรษที่  21 ที่ทุกคนจะต้อง
เรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3Rs x 8Cs ในส่วนของ 3Rs คือ (R)eading (อ่านออก), w(R)iting 
(เขียนได้), และ a(R)ithemetics (คิดเลขเป็น) และ 8Cs ได้แก่ Critical Thinking and Problem 
Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ ปัญหา Creativity and 
Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural  Understanding (ทักษะ
ด้านความ เข้าใจความ ต่างวัฒนธรรม ต่ างกระบวนทั ศน์ )  Collaboration, Teamwork and 
Leadership(ทักษะด้านความ ร่วมมื อการท างานเป็ นที มและภาวะผู้น า) Communications,  
Information, and Media Literacy (ทั ก ษะ ด้านการสื่ อส ารส ารสน เท ศ และ รู้ เท่ าทั น สื่ อ ) 
Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
Career and Learning  Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)และ Compassion (ความมี
เมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม) (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น.16 และ ชานนท์  
โกมลมาลย์ และคณะ, 2558, น. 54 - 55) 



38 

 (2) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมคือ ตัวก าหนด
ความพร้อมของเด็กเยาวชนเข้าสู่โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ ความริเริ่ม
สร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ 
สามารถใช้เทคนิคของการสร้างสรรค์ทางความคิดที่ เปิดกว้าง มีความละเอียดรอบคอบต่อการคิด
วิเคราะห์และประเมินแนวความคิด พัฒนางานในเชิงสร้างสรรค์ มีการวิเคร าะห์ความเสี่ย ง  
สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเร่ิมและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้
กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา 
 (3) ทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ทอร์แรนซ์ (Torrance, 2000) นักวิชาการ
ศึกษากล่าวถึงกระบวนการแก้ปัญหาเป็นกระบวนกลยุทธ์สร้างสรรค์รูปแบบหน่ึงที่เริ่มต้นจากการรับรู้
ถึงปัญหา ตระหนักในปัญหา แล้วมองเห็นช่องว่างจากข้อมูลที่มีอยู่ และมองเห็นว่ามีสิ่งที่ขาดหายไป 
ท าให้เกิดการคาดเดา ต้ังสมมติฐาน หาข้อมูลมาเพื่อทดสอบว่าสิ่งที่คิดน้ันถูกหรือผิด ทดลองซ้ า 
ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงแล้วหาข้อยุติ ท้ายสุดคือการสื่อสารผลที่ได้มาซึ่งกระบวนการแก้ปัญหาเป็น 
กระบวนการคิดที่ เกิดจากโจทย์ที่ท้าทาย และเกิดจากการตอบสนองโจทย์น้ันให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้ตลอดจนมี
ปัญหาใหม่ ๆ เกิดขึ้นในสังคม เด็กและเยาวชนจ าเป็นต้องมีทักษะการแก้ปัญหาและมีความสามารถ
ดังน้ี  
 1. สามารถปรับปัญหาที่ดูเหมือนไม่มีวิธีในการแก้โจทย์ให้มาใช้วิธีแก้เฉพาะด้านได้ 
 2. สามารถท าการประมวลข้อมูลที่ได้มาไม่ครบ ด้วยวิธีการอ้างอิง ดึงจากข้อมูลใกล้เคียงหรือ
ประสบการณ์เดิมมาประมวลเป็นข้อสรุปได้ 
 3. สามารถที่จะปรับเปลี่ยนผสมผสานข้อมูลเก่ามาใช้ในวิธีใหม่ๆ ในต่างทิศทางได้ ที่ เป็น
วิธีการที่สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์หลายด้าน  
 (4) ทักษะในโลกดิ จิทัล  สภาเศรษฐกิจโลก(World Economic Forum: WEF) (2016)  
ได้เผยแพร่บทความในชื่อ “8 digital skills we must teach our children” ระบุว่าในระยะเวลา
สบิปีข้างหน้า ประชากรโลกร้อยละ 90 จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ต อันจะขับเคลื่อนสังคมโลกให้ก้าวไปสู่
สภาวะที่ทุกสิ่งจะเชื่อมเข้ากับโลกอินเทอร์เน็ต (Internet of everything) ซึ่งท าให้โลกเสมือนและ
โลกทางกายภาพเชื่อมเข้าหากันอย่างใกล้ชิดชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยเงื่อนไขเหล่าน้ีน่ีเอง จึงได้
เสนอว่าในโลกแห่งความไม่แน่นอนของยุคดิจิทัล ผู้ใหญ่จึงควรติดอาวุธให้เด็กและเยาวชนด้วยทักษะ
ทางด้านดิจิทัล 8 ทักษะดังน้ี 
 1. อัตลักษณ์ในโลกดิจิทัล (digital identity) กล่าวคือ คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในยุคดิจิตอลจะต้องมี
ทักษะในการสร้าง บริหารอัตลักษณ์และชื่อเสียงในโลกออนไลน์ของตัวเองให้เป็น ซึ่งน่ันรวมไปถึงการ
จัดการกับตัวตนในโลกออนไลน์ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวด้วย 
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        2. การใช้เคร่ืองมือและสื่อดิจิตทัล (digital use) คือ ทักษะในการใช้เคร่ืองมือและสื่อในยุค
ดิจิตอล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถสร้างสมดุลให้กับชีวิตออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างดี 
มิใช่ดังเช่นที่เห็นปัจจุบันคือ หลายคนถูกเทคโนโลยีใช้ มิใช่ใช้เทคโนโลยี 
        3. การอยู่ในโลกดิจิทัลอย่างปลอดภัย (digital safety) หมายถึง ทักษะในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในโลกออนไลน์ เช่น การไม่ไปรังแกและสามารถจัดการกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ 
(cyberbullying) ได้อย่างตลอดรอดฝั่ง รวมไปถึงการเกี้ยวพาราสี การเหยียดผิว-เหยียดชนชั้น รวมไป
ถึงเน้ือหาต่าง ๆ ที่สุ่มเสี่ยง เช่น เน้ือหาที่มีความรุนแรง โป๊เปลือย ลามกหยาบคายด้วย 
 4. ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (digital security) ซึ่งหมายความถึง การมีความสามารถใน
การตรวจสอบเบื้องต้นว่าตนเองมีภัยคุกคามในโลกไซเบอร์หรือไม่ เช่น การแฮกบัญชีผู้ใช้อีเมล์  
เฟซบุ๊ก เคร่ืองมือสื่อสารติดไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ ถูกขโมยรหัสผ่าน แฮกบัญชีธนาคาร ฯลฯ และ
ครอบคลุมไปถึงการป้องกัน การหลีกเลี่ยงและจัดการอย่างถูกวิธีเมื่อเจอภัยคุกคามหรือถูกละเมิด
ความปลอดภัยด้วย 
 5. การแสดงอารมณ์ ในโลกดิจิตอลอย่างชาญฉลาด (digital emotional intelligence) 
กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ ทักษะในการเข้าสังคมในโลกออนไลน์ เช่น การแสดงความเห็นอกเห็นใจ เสียใจ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ยินดี สนุกสนาน ฯลฯ เพื่อสานสัมพันธ์กับผู้คนในโลกออนไลน์ 
 6. การสื่อสารในโลกดิจิทัล (digital communication) คือ ความสามารถในการสื่อสาร 
ปฏิสัมพันธ์ และร่วมมือกับผู้อื่นโดยใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิตอล 
 7. การบริหารจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (digital rights) หมายถึง ความเข้าใจในสิทธิเฉพาะตัว 
และสิทธิทางกฎหมาย รวมไปถึงสิทธิความเป็นส่วนตัว ทรัพย์สินทางปัญญา เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น และหลีกเลี่ยงถ้อยค าแห่งความเกลียดชังของทั้งตัวเองและผู้อื่น 
 8. การรู้ดิจิทัล (digital literacy) ทักษะน้ีดูเหมือนจะครอบคลุมทักษะอื่น ๆ ๗ ข้อ ที่กล่าว
มาข้างต้น แต่ปาร์คระบุรายละเอียดว่า หมายความถึง ความสามารถในการค้นหา ประเมิน  
ใช้ประโยชน์ แบ่งปัน และสร้างสรรค์เน้ือหา รวมไปถึงความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ หรือ 
คิดเชิงประมวลผล (computational thinking) 
 
กฎหมายและนโยบายสังคมท่ีส่งเสริมให้ อปท. ด าเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ประเทศ 
ไทย 4.0 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 กล่าวได้ว่าประเทศไทยมีกฎหมายและนโยบายสังคมที่ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนอยู่จ านวนหน่ึง หากพิจารณาให้ละเอียดแล้วรัฐธรร มนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในประเทศไทย ได้มีการบัญญัติข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม และพัฒนาเด็กและเยาวชนเอาไว้หมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ โดยก าหนดให้รัฐ
ต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
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อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย  รัฐต้องจัดให้มีความร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล กฎหมายเฉพาะ
ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  
พ.ศ.2550 ได้ระบุถึงบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นในการส่งเสริมการด าเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ในหมวด 3 มาตรการส่งเสริมการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ระบุในส่วนที่ 2 
เร่ืองการส่งเสริมบทบาทขององค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนา เด็กและเยาวชน  
ได้ก าหนดให้มีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ให้องค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที่มีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน และ
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือมุ่งค้าหาก าไรจากการประกอบกิจกรรมดังกล่ าว มีสิทธิขอจด
ทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้องค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที่ได้จดทะเบียนและสามารถได้รับ
เงินอุดหนุนความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากรัฐในการด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ จัดให้มี
อาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนให้การจัดต้ังหรือ
ด า เนินโครงการห รือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานครและสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ในกฎหมายฉบับที่ 2 ได้เพิ่มสาระส าคัญที่เพิ่มเติมเข้ามา 
คือ มาตรา 22 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลโดยค าแนะน าของหัวหน้าบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวในแต่ละจังหวัดจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนต าบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ทั้งน้ีเมื่อ
พิจารณากฎหมายในมาตราน้ีจะพบว่าก่อนสิ้นปี พ.ศ. 2560 น้ีประเทศไทยจะมีสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลทั่วประเทศจ านวนประมาณเกือบ 8,000 แห่ง5  
 นอกจากน้ีหากย้อนกลับไปศึกษากฎหมายที่ได้ตรามาก่อนหน้าน้ี ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ มีกฎหมายอีกจ านวนมากที่
ส่งเสริมให้ท้องถิ่นด าเนินการในประเด็นดังกล่าว เร่ิมต้ังแต่กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ คือ 
รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ก าหนด “การปกครองส่วนท้องถิ่น” ไว้
ดังน้ี มาตรา 249 ภายใต้บังคับมาตรา 1 ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งน้ี ตามวิธีการและรูปแบบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ การจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค านึงถึงเจตนารมณ์
                                                           
5 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนทั้งสิ้น 7,853 แห่ง ประกอบไปด้วยองค์การบริการส่วน จังหวัด 76 

แห่ง เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 178 แห่งเทศบาลต าบล 2,232 แห่ง องค์การบริหาร ส่วนต าบล 5,335 
แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา (กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น, 2560) 
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ของประชาชนในท้องถิ่นและความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวนและความ
หนาแน่นของประชากร และพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบประกอบกัน มาตรา 250  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งน้ีตามที่กฎหมายบัญญัติ  การจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่และอ านาจโดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการใด ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสี่ และ
กฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายหน้ าที่และ
อ านาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
 2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มีสาระส าคัญเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ดังน้ี มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา 
และองค์การ บริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์และการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  มาตรา 17 (27) ภายใต้บังคับ
มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ในการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส มาตรา 18 ให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 และ
มาตรา 17 
 3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.
2552 
มีสาระส าคัญเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ดังน้ี มาตรา 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่
ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไป นี้ (3) สนับสนุนสภาต าบลและ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ
สภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น (8) จัดท ากิจการใด ๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้ งน้ี ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 4. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 
 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปน้ี 
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปน้ี 
(1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 
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 มาตรา 54 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดท ากิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล
ดังต่อไปน้ี (4) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
 มาตรา 56 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปน้ี 
(1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 53 (2) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
 5. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 
 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและ วัฒนธรรม 
 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ ต้องท าในเขต
องค์การบริหาร ส่วนต าบล ดังต่อไปน้ี (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
 6. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 
 มีสาระส าคัญเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ดังน้ี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 
45 (8) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี คือ ให้กิจการดังต่อไปน้ีเป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นสมควรให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วม ด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า (11) จัดการศึกษา 
ท านุบ ารุงศาสนาและบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น (13) จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณูปการ (18) กิจการที่ได้มีการก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กรมกิจการเด็กและเยาวชน, 2560, น.
7 – 8) 
 เมื่อหันกลับมาศึกษานโยบายสังคมของรัฐบาลพบว่าในยุคน้ีเป็นยุคที่มีการก าหนดนโยบาย
ประเทศมุ่งไปสู่ประเทศไทย 4.0 นโยบายดังกล่าว คือ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 
– 2579) โดย“ยุทธศาสตร์ชาติ” จะเป็นกรอบอย่างหน่ึงในการจัดท านโยบายและการจัดสรร
งบประมาณของรัฐบาลชุดต่อ ๆ ไป ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การพัฒนา
ให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมี
ความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยมียุทธศาสตร์
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี
สาระส าคัญของยุทธศาสตร์/แผนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนดังต่อไปน้ี ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ มีเป้าหมายส าคัญ คือ (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการ
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เจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่มต้ังแต่ในครรภ์และ ต่อเน่ืองไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (ก ) ช่วง
การต้ังครรภ์/ แรกเกิด /ปฐมวัย (ข) วัยเรียน (ค) วัยรุ่น/นักศึกษา (ง) วัยแรงงาน และ (จ) วัยผู้สูงอายุ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดยการปฏิรูป
โครงสร้างและระบบ บริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึง และการยกระดับสถาบันการศึกษาใน สาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการ
คลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่ม คุณภาพและประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาส่งเสริมการมี ส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนา ระบบการประเมิน
และการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูป ระบบการเรียนรู้ (3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
โดยมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การพัฒนาสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาพ 
การส่งเสริมรูปแบบการด าเนินชีวิตที่สนับสนุนการมีสุขภาพกายและจิตที่ดี สร้างและเผยแพร่ความรู้ 
ด้านสุขภาพเพื่อน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบการกีฬาเพื่อสุขภาพ  
ที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย (4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างศักยภาพและ
บทบาทหน้าที่ของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง  
มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต จิตส านึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับ การสร้างค่านิยมหลักของ
ไทยให้สมาชิกในครอบครัว สร้างความอบอุ่นและมั่นคงให้สมาชิกในครอบครัว 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 มีเป้าหมายในเชิง
เศรษฐกิจ คือ (1) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพ
คนให้สนับสนุนการ เจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม (4 ) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสั งคมที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (5) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี ประสิทธิภาพ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับ
ที่ 12 น้ีมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน คือ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 คือการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพทุนมนุษย์  ซึ่งมีความส าคัญกับการ
คุ้มครองและส่งเสริมเด็กและเยาวชน โดยเป้าหมายขอ ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีดังน้ีคือ 
 1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม: ประชากรอายุ 13 
ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น  
 2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น: เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการเต็มตามศักยภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 85/เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาด
ทางอารมณ์เพิ่มขึ้นค่าคะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานและเด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ  
ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 3. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเน่ือง: การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น  
 4. คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น: ประชากรอายุ 15 – 79 ปี มีภาวะน้ าหนักเกินลดลง, การคลอด
ในผู้หญิงกลุ่มอายุ 15 – 19 ปี ลดลง 
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 5. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน: 
ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไปมีการปฏิบัติตามหลัก ค าสอนทางศาสนาเพิ่มขึ้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยเป้าหมายของ   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีดังน้ีคือ การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ: อัตราการเข้า
เรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มนักเรียน/   นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพื้นที่ และสัดส่วนนักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ  50 มีจ านวนเพิ่มขึ้นและความ
แตกต่างของคะแนน  ผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นที่และภูมิภาคลดลง  
 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้นเพื่อ
เป็น กรอบแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 โดยมีเป้าหมายหลักให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมตามช่วงวัย ทั้งด้านสุขภาพกาย 
ใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีความเป็น
พลเมืองสร้างสรรค์ ที่สามารถ ปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก  มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง มีจิตส านึกต่อส่วนรวม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยมีหลักการส าคัญ คือ ยึด “เด็กและ
เยาวชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งเน้นที่การพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มให้เป็นผู้ที่มีความ
แข็งแรง สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย ใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เหมาะสมตามช่วงวัย ส่งเสริมและ
เปิดโอกาสให้เด็กได้ค้นพบตนเอง รู้ความต้องการ ความถนัด สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่าง
แท้จริง รวมทั้งการเป็นผู้ที่ตระหนักถึงถึงสิทธิ บทบาท และความรับผิดชอบในหน้าที่ที่พึงต้องปฏิบัติ 
มีความต่ืนตัวต่อปัญหาสังคม มีความคิดสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของสังคม  
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2574 ขึ้น โดยมีเป้าหมายในเชิงสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ประเด็นการศึกษา โดยเป้าหมายสุดท้ายของแผนการศึกษาแห่งชาติมีดังต่อไปน้ี (1) ระบบการศึกษาที่
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพและขีด ความสามารถของทุน
มนุษย์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศสามารถ
ก้าวข้ามกับดับของประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน ภายใต้พลวัตของ
โลกศตวรรษที่ 21 (2) ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
และการเรียนรู้ จากระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นหลากหลาย และสนองตอบความต้องการของ
ผู้ เรียน เพื่อยกระดับชนชั้นของสังคมภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความ รู้ (knowledge based 
economy) ที่เอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งปัญญาและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้  
ที่ประชาชนสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต (3) ผู้ เรียนแต่ละระดับ
การศึกษา ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล และมี
คุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีองค์ความรู้ที่ส าคัญและทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 
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รวมทั้ งทักษะการด ารงชีวิต และทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ (4) ภาคการศึกษามีทรัพยากรและ
ทุนที่เพียงพอส าหรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานจากการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและ
สนองทุนเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม ผ่านการเสียภาษีตามสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง 
การบริจาค และการร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา (5) สถานศึกษามีระบบการบริหารและการ
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สามารถให้บริการการศึกษาที่
ตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพื้นที่  ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ในฐานะที่ เป็น
ศูนย์กลางของการบริการด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (hub for education) และเป็นภาค
เศรษฐกิจหน่ึงของระบบเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาคที่สร้างรายได้ให้กับ ประเทศไทย 
 
บทวิเคราะห์ 
 กฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติหลายฉบับให้อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ทว่าบทบาทที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายแทบทุกฉบับ
ยังสามารถส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไปถึงเป้าหมายของประเทศไทย 4.0 เพราะการจะไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าวได้ต้องสร้างให้คนมี ทักษะอย่างน้อย 4 ประการตามที่ได้น าเสนอไว้ข้างต้น ความหวังอยู่ที่
นโยบายสังคมซึ่งรัฐบาลชุดน้ีได้มีความพยายามในการสร้างสรรค์นโยบายสังคมที่ปูทางสู่นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 หลายนโยบายและยุทธศาสตร์สวยหรูตอบสนองสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศได้ 
แต่ทว่านโยบายสังคมเกือบทั้งหมดยังขาดวิธีการ แนวทางและกลไกปฏิบั ติการที่ชัดเจน อุปมาดังเช่น
การแข่งขันวิ่งสามขาที่นักวิ่งสองคนวิ่งไม่พร้อมกันไม่สอดประสานกัน คนหน่ึงวิ่งเร็วกว่าอีกคนหน่ึงใน
ขณะที่อีกคนหน่ึงวิ่งเหยาะๆ นโยบายสังคมที่สวยหรูแต่กลไกระดับบริหารและปฏิบัติการยังไม่ได้รับ
การปฏิรูป นโยบายสังคมเหล่าน้ันก็คงไม่เป็นผลต่อสังคมได้ ฉะน้ันการบ่งชี้แนวทาง ปฏิรูปกลไก
ปฏิบัติการและการสร้างมาตรการรองรับนโยบายเหล่าน้ันต้องรีบด าเนินการให้เร็วที่สุด ในส่วนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติการระดับพื้นที่เองก็ต้องปรับตัวขยับองค์กรให้ก้าว
ให้ทันนโยบายสังคมเหล่าน้ี 
 นโยบายสังคมเป็นความหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขยับตัวไปสู่การส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนสนองตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ด้วยเหตุน้ีจึงต้องเริ่มต้นจากการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการบริหารจัดการท้องถิ่นตนเองมากขึ้น เน่ืองจากอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมามีลักษณะรวมศูนย์อ านาจ กล่าวคือ การก าหนดแบบแผน การจัด
ระเบียบในทางการปกครอง รวมถึงการจัดระบบบริการสาธารณะต่าง ๆ มีอ านาจในการตัดสินใจ
สูงสุดจะอยู่ที่ส่วนกลางเป็นหลัก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาแก่หน่วยงานท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการตาม
นโยบายแนวคิดและยุทธศาสตร์ของรัฐได้ หากต้องการ “ปลดล๊อค” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เกิดการปรับเปลี่ยนเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถด าเนินการตามนโยบายแนวคิดและ
ยุทธศาสตร์ของรัฐได้ ภาครัฐจ าเป็นต้องมีแนวทางแก้ไขปัญหาในเชิงกฎหมายให้ท้องถิ่นสามารถ
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บริหารจัดการตนเองมากขึ้น งานศึกษาของ สมคิด เลิศไพฑูรณ์ และคณะ (2551) เร่ือง ปัญหาของ
กระบวนการก ากับดูแลในประเทศไทยและการศึกษากรณีตัวแบบการก ากับดูแลในต่างประเทศ  
ได้สรุปว่า ส าหรับประเทศไทยแล้วรัฐจะต้องพยายามลดระดับของการก ากับดูแลลง โดยต้องยกเลิก
บรรดามาตรการของก ากับดูแล ที่ไม่ใช่เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายและต้องตระหนักว่าการก ากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกระท าเท่าที่มีความจ าเป็นเท่าน้ัน นอกจากน้ีข้อมูลจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งสะท้อนตรงกันว่าปัจจุบันมีความย้อนแย้งของอ านาจและการบริหาร
ท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน น่ันคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท างานพัฒนา
เด็กและเยาวชนรวมถึงการจัดสรรงบประมาณให้เด็กและเยาวชนได้หรือไม่ ปัญหาน้ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหลายแห่งสะท้อนข้อมูลว่า งบประมาณส่วนการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เคยใช้ไปน้ันผิด
กฎหมายต้องเรียกคืนเงินงบประมาณดังกล่าว 6 ปัญหาดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่า อ านาจและการ
บริหารจัดการของท้องถิ่นในปัจจุบันไม่พร้อมและไม่สอดประสานกันกันกับนโยบายยุทธศาสตร์ของรัฐ
ที่มีก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่นของตน 
 แต่อย่างไรก็ดีข้อมูลการด าเนินการงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนของท้องถิ่นบางพื้นที่ 
แสดงให้ เห็นว่าท้องถิ่นได้ด าเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนก้าวหน้าไปมากโดยอาศัยกลไกเดิมที่มีใน
ท้องถิ่น อาทิ นโยบายท้องถิ่น การด าเนินการงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดกลุ่มกิจกรรมและ
โครงการภายในท้องถิ่นยกตัวอย่างเช่น เทศบาลต าบลเกาะคา จ.ล าปาง ได้จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนเพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาเยาวชนในโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก 
นอกจากน้ียังมีการสร้างอาสาสมัครเยาวชนนักสืบสายน้ าซึ่งเป็น การท างานในประเด็นสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นกระบวนการ (โกวิทย์ พวงงาม, 2553, น.216) การด าเนินการลักษณะดังกล่าวใกล้เคียงกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว จ.เชียงใหม่ ที่สร้างพื้นที่กลาง (platform) ให้เด็กและเยาวชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพในการคิดและท ากิจกรรมและมีส่วนร่วมในชุมชนน า ไปสู่โครงการ
ต่าง ๆ ทางสังคมทั้งด้านสุขภาวะ การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง 2 อปท. ที่กล่าวมาเป็น
ความส าเร็จที่ส่งเสริมนโยบายประเทศไทย 4.0 ทว่ายังคงเป็นความส าเร็จเฉพาะของ อปท. น้ัน ๆ  
ยังไม่อาจสะท้อนภาพรวมในระดับประเทศ ถึงแม้ว่าการด าเนินงานของ อปท. ที่ผ่านมาอาจยังไม่
สะท้อนความส าเร็จในภาพรวม แต่ปัจจุบันน้ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเคร่ืองมือการปฏิบัติทั้ง
กฎหมายและนโยบายสังคมของภาครัฐซึ่งเอื้อให้เกิดการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่ประเทศไทย 4.0 
ได้เป็นอย่างดีจึงถือว่าเป็นโอกาสทองที่ อปท. จะด าเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนของท้องถิ่นเอง 
 

                                                           
6 เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2560 ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท าหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ด าเนินการประสานงานกับท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นและจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ ตาม
บทบัญญัติมาตรา 8 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
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บทสรุป 
 บทบาทองค์กรปกครองท้องถิ่นในอนาคตในการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ประเทศไทย 4.0 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานในท้องถิ่นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมและด าเนินการ เน่ืองจากท้องถิ่นในแต่ละ
แห่งแต่ละพื้นที่มีรูปแบบปัญหาที่ เกิดขึ้นกับเด็กและ เยาวชนแตกต่างกันออกไป ทั้งท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนมากที่สุด ในอีกด้านหน่ึงการพัฒนาท้องถิ่นคือ การพัฒนา
ประเทศอีกระดับหน่ึง เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญที่จะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่น
ร่วมกันกับกลุ่มผู้ใหญ่ เมื่อเด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาศักยภาพตนเองได้ จะเป็นพลังน าสู่การ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตัวเอง ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี การด าเนินการ
กิจกรรมจึงต้องเกิดการบูรณาการ (integration) เข้าด้วยกันทั้งพลังท้องถิ่นและพลังเด็กและเยาวชน 
เด็กและเยาวชนต้องร่วมคิดร่วมท ากับท้องถิ่น และท้องถิ่นต้องฟังเสียงเด็กและเยาวชน คณะผู้เขียน
เสนอแนะว่าท้องถิ่นสามารถแสดงบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้ก้าวไปสู่ประเทศ
ไทย 4.0 ดังต่อไปน้ี 
 1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นรวมถึงบูรณา
การกลไกการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศโดยเฉพาะเป้าหมาย
ประเทศไทย 4.0 
 2. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์ การคิดสร้างนวัตกรรม  และ 
การคิดแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันผ่านการศึกษาและการสร้างการเรียนรู้ ทั้งน้ี
เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญของประเทศโดยใช้
กลไกภายในของ อปท. 
 3. สร้างให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถในการสร้างสรรค์ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(smart enterprises) และมีความรู้และทักษะเพียงพอในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพ
สูง 
 4. อปท.ควรส่งเสริมและได้รับการส่งเสริมให้ ด าเนินการกิจกรรม/โครงการที่ท าให้เกิด
นวัตกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ข้อเสนอแนะสี่ประการน้ีหากท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ คณะผู้เขียนเชื่อว่าจะเป็นสารต้ัง
ต้นในการสร้างประเทศบรรลุตามเป้าหมายประเทศไทย 4.0 ได้อย่างแน่นอน หากไม่สามารถ
ด าเนินการในข้อใดข้อหน่ึงแล้วสังคมไทยยังคงต้องคาดหวังอีกยาวไกลเพื่อการก้าวไปสู่ประเทศไทย 
4.0 
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แนวทางการพัฒนามนุษย์ยุค Thailand 4.0 
Human Development Guidelines for Thailand 4.0 

 
กมลทิพย์  แจ่มกระจ่าง1 

Kamomtip Chamkajang 
 

Abstract 
The 20-Year Strategy for Development of Thailand (2017-2036) aims for Thailand to 
become “ a developed country in a secure, wealthy, and sustainable manner based 
on Sufficiency Economy.  The strategy sets a direction for long-term national 
development with Thailand 4.0 agenda as an important key to development in the 
next 20 years in light of global changes and trends, especially 1) “One World, One 
Destiny” concept, 2) Digitization: Anyone, Anywhere, Anytime, 3) Urbanization: Smart 
Cities, with the development of public utilities, essential infrastructure and amenities 
to meet the needs of the urban lifestyle across the country, 4) freedom and 
individualization as a result of greater material development, as well as the 
harnessing of creativity and energy, 5) global commons in which there is a need to 
set rules and regulation for the sharing of common resource domains. In view of such 
changes, Thailand needs to make necessary adjustments to be more competitive 
and able to handle all the fast-changing situations. 
 An important factor in the drive toward Thailand 4.0 is human development.  
However, in light of differences and diversities in terms of gender and age, especially 
with regard to generations, and in order to attain Thailand 4.0, Thai people of 
different generations all have an important role to play in the country’s 
development.  In this paper, the author is interested in how the development 
guidelines for Thailand 4.0 should be implemented to ensure such contribution, 
using the conceptual frameworks of generational differences and characteristics, 
human resource development 2020, and skills for human development in the 21st 
century.  These frameworks are analyzed, comparing the characteristics and needs of 
each generation, yielding some important findings. It is necessary to generate and 
enhance new knowledge and attitude, making it possible for aging Gen B to receive 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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new training and knowledge and thus able to creatively participate in the 
management and problem solving of various new development alternatives. It is 
necessary to adjust the thought process of Gen X people so that they are able to 
work with others through skills in cooperation, team work and leadership. It is 
necessary to have knowledge and skills in computer and communication, creativity 
and innovation, and understanding of different cultures and paradigms, leading to 
greater exposure and understanding of social changes that take place.  It is necessary 
to build a new thought process for Gen Y people with their greater individualism, 
expressiveness, strong opinion, good management skills, love of a challenging 
lifestyle, and ability to search and present information.  Their direct and forthright 
manner is sometimes interpreted as aggressive.  All this needs to be developed 
through building a thought process of working with others, leadership, tolerance of 
difference and diversity, thinking process and problem solving, including ethics and 
morality in Thai society.  It is also necessary to cultivate Gen Z and Gen Alpha 
people who will play an important role in the country’s future, who have grown up 
in close contact with technology and information systems, but who are distant to 
human relationships.  It is, therefore, necessary to cultivate in them social values, 
including morality and ethics, prudent consideration and problem solving, 
cooperation, team work and leadership skills so that they can learn to be more 
open-minded to and more understanding of various sciences, among in others, in an 
integrated manner.  In this manner, how to think and how to work form an important 
basis for human development in each generation who can then contribute to the 
drive toward Thailand 4.0.  It is essential for those concerned to change their mindset 
about the thinking and working processes that take in account human differences 
and diversities. 
  
Keywords:  Thailand 4.0 agenda, human development guidelines, generation 

 
บทคัดย่อ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่มีเป้าหมายคือ “ประเทศมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
เป็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศระยะยาวที่ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยจะพัฒนาไปใน
ทิศทางใด โดยมี วาระThailand 4.0 เป็นรหัสส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาในระยะ 20 ปี เพื่อที่จะ
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สามารถเปลี่ยนแปลงได้สอดคล้องกับกระแสโลกซึ่งมีลั กษณะ 1) เป็นโลกเดียวกัน ชะตาเดียวกัน 
(One World, One Destiny) 2) เป็ น โล ก ดิ จิต อล  ที่ ส าม ารถ เข้ าถึ งทุ กคน ทุ ก ที่  ทุ ก เวล า 
(Digitization: Anyone, Anywhere, Anytime) 3) เป็นเมือง (Urbanization: Smart cities) เพราะ
มีการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สะดวกสบายตอบสนองความต้องการของคน วิถีชีวิตเมือง
ขยายไปทั่วประเทศ 4) มีความเป็นอิสระ ปัจเจกสูง (Individualization) มีการพัฒนาทางวัตถุมากขึ้น
จนคนมีความเป็นอิสระและเป็นปัจเจกชนสูง ดังน้ันจะท าอย่างไรให้สร้างสรรค์ รวมพลังกันได้ 5) การ
เป็นเจ้าของร่วมกันของประชาคมโลก (Global commons) ซึ่งต้องมีกฎกติกา ระเบียบต่าง ๆ 
ที่ก าหนดขึ้นร่วมกัน ด้วยความเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ ดังกล่าวท าให้ประเทศไทยต้องปรับและ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถแข่งขันและรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้  
 ปัจจัยส าคัญประการหน่ึงในการขับเคลื่อนวาระThailand 4.0 คือ การพัฒนามนุษย์ แต่ใน
เมื่อมนุษย์มีความแตกต่างและหลายทั้งเพศ วัย โดยเฉพาะช่วงอายุ (Generation) ซึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไทย 4.0 คนไทยทุกช่วงวัยมีความส าคัญและควรได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
ประเทศไทย 4.0 ในบทความน้ีผู้เขียนสนใจว่า แนวทางการพัฒนาคนแต่ละช่วงวัยเพื่อให้ทุกคนได้มี
ร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 น้ันควรมีแนวทางการพัฒนาอย่างไร โดยใช้กรอบแนวคิด 
ความแตกต่างของคุณลักษณะของคนแต่ละช่วงวัย, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุค 2020, ทักษะการ
พัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21 และได้น ากรอบแนวคิดเหล่าน้ันมาวิเคราะห์กับคุณลักษณะและความ
ต้องการคนในแต่ละช่วงวัย ท าให้ทราบถึงแนวทางที่ต้องพัฒนาคนในแต่ละช่วงวัยซึ่งมีความแตกต่าง
กัน ได้แก่ การเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติใหม่ ท าให้คนใน Gen B ที่เข้าสู่วัยสูงอายุได้ฝึกฝนและเรียนรู้ 
และสามารถมีส่วนร่วมในการความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทางเลือกใหม่ , 
การปรับระบบความคิด กลุ่มคน Gen X ให้สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยทักษะความร่วมมือ  
การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร การสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม และความเข้าใจต่างวัฒนธรรมและกระบวนทัศน์ เพื่อเปิดรับและเข้าใจความเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ในสังคมได้มากขึ้น, การสร้างระบบคิด กลุ่ม Gen Y ที่มีความเป็นตัวของตัวเอง กล้าแสดงออก 
กล้าแสดงความคิดเห็น มีระบบการจัดการที่ดีทั้งชีวิตและการท างาน ชอบการท้าทาย มีความสามารถ
ในการสืบค้น และน าเสนอข้อมูล ความตรงไปตรงมาจนถูกมองว่าก้าวร้าว ลักษณะเช่นน้ีจ าเป็นต้อง
พัฒนาโดยการสร้างระบบคิดในเร่ืองการท างานร่วมกัน ภาวะผู้น า การเปิดรับความแตกต่างและ
หลากหลาย รวมทั้งกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา รวมทั้งจริยธรรมและคุณธรรมในสังคมไทย  
และการปลูกฝังในกลุ่ม Gen Z และ Gen Alpha เพราะทั้ง 2 กลุ่มเป็นคนที่จะมีความส าคัญต่อ
อนาคตของประเทศ และเป็นคนรุ่นที่เติบโตอย่างใกล้ชิดกับเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ และห่างเหิน
กับความสัมพันธ์กับมนุษย์ ดังน้ันจึงจ าเป็นต้องปลูกฝังในคุณค่าของสังคม ทั้งคุณธรรมและจริยธรรม 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า เพื่อให้
คนกลุ่มน้ีได้เรียนรู้ ในการเปิดรับและเข้าใจในศาสตร์ต่าง ๆ อย่างบูรณาการ เป็นต้น ดังน้ันวิธีคิดและ
วิธีการท างานเพื่อพัฒนามนุษย์ในแต่ละช่วงวัยให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 จึงเป็น
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สิ่งส าคัญที่ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปรับเปลี่ยนระบบคิดในการท างาน (Mindset) รวมทั้งมีวิธีการท างานที่
เข้าใจในความแตกต่างและความหลากหลายของมนุษย์ 
ค าส าคัญ :  วาระประเทศไทย 4.0, แนวทางการพัฒนามนุษย์ , การแบ่งคนในแต่ละช่วงวัย 
(Generation) 
 
บทน า 
 จากวาระ Thailand 4.0 ซึ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
ประเทศให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม วาระ
Thailand 4.0 ได้ถูกน ามาศึกษาในหลายประเด็นเพื่อท าความเข้าใจว่า  นโยบาย Thailand 4.0 คือ
อะไร และการเปลี่ยนแปลงสู่ประเทศไทย 4.0 จะส่งผลกระทบต่อสังคม และคนในสังคมอย่างไร 
โดยเฉพาะการขับเคลื่อนวาระ Thailand 4.0 ตัวแปรส าคัญคือ คน ดังน้ันในบทความน้ีผู้ เขียนจึง
สนใจว่า แนวทางการพัฒนาคนในยุค Thailand 4.0 น้ันควรเป็นอย่างไร จึงจะสอดคล้องและ
ตอบสนองต่อแนวนโยบาย และสามารถน ากลุ่มคนหลากหลายรุ่น (Generation) มามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนวาระ Thailand 4.0 
 บทความน้ีได้ก าหนดประเด็นส าคัญเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวไว้ 4 ประเด็น ดังน้ี 
 1. วาระThailand 4.0 และการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย 
 2. มนุษย์ในยุค Thailand 4.0  
 3. แนวทางการพัฒนามนุษย์ในยุค Thailand 4.0: การเสริมสร้าง การปรับ การสร้าง และ
การปลูกฝัง   
 4. บทสรุปและข้อเสนอ  
 
วาระ Thailand 4.0 และการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย 
 ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของโลกซึ่งมีผลต่อมนุษย์อย่างใหญ่หลวง 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคธุรกิจดิจิตอล (Digital business) อันถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
ทั้งระบบคิด ความเชื่อทั้งที่เกี่ยวกับคน และสรรพสิ่งต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ก้าวเข้าสู่
กระบวนทัศน์ใหม่ ความเชื่อมโยงที่ไร้พรมแดนและขอบเขตจ ากัดซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คน องค์กรและสังคม โดยเฉพาะสังคมซึ่งมี
ความซับซ้อนมากขึ้น ระบบสังคมแบบเดิมไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้คนได้อีกต่อไป 
การเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีเกิดเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ท าให้ผู้คนในยุคปัจจุบันต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ที่
ต้องเท่าทั นต่อกระแสโลกที่ มีความเป็นสากล  (Global mindset) เพื่อที่ จะสามารถอธิบ าย
ความสัมพันธ์ทั้งระดับปัจเจกบุคคลและองค์กร รวมทั้งแนวคิดที่ต้องหลากหลายในมิติต่าง ๆ เพื่อที่จะ
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ได้อย่างเป็นองค์รวม ตลอดจนต้องการการพิจารณาไตร่ตรองที่ละเอียด
และสูงขึ้น รวมทั้งต้องมีการเปิดใจ เปิดโลกทัศน์ในการท าความเข้าใจและรับรู้ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
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หลากหลาย ดังน้ันจึงต้องมีการบูรณาการความรู้และกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อจะเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วดังกล่าว ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีคิด การเปิดใจยอมรับ และการปรับตัวต่อสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น
เท่าน้ันจึงจะสามารถท าให้บุคคล องค์กรและสังคมอยู่รอดได้2  

 การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่ชี้ให้เห็นว่าโลกอนาคตมีก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ซึ่งการจะเป็นประเทศที่ก้าวหน้าต้องมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่ขณะเดียวกันยัง
มีคนจ านวนมากในโลกที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้เพราะยังมีความยากจน ความหิวโหย ความ
เหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมอยู่ โดยพิจารณาได้จากการที่ธนาคารโลกก าหนดค่าครองชีพขั้นต่ าที่ 
1.25 ดอลลาร์ต่อวัน และมีคนจ านวนถึง 1.4 พันล้านคนที่มีรายได้ไม่ถึงค่าครองชีพขั้นต่ าดังกล่าว 
และพบว่าในปี 2005 เกือบคร่ึงของคนในประเทศก าลังพัฒนามีชีวิตอยู่ด้วยค่าครองชีพที่ต่ ากว่า
มาตรฐาน และประมาณร้อยละ 50 ของความมั่งค่ังที่มีอยู่ในโลกอยู่ในการครอบครองของคนเพียง
ร้อยละ 6.3 ของประชากรทั้งโลกเท่าน้ัน แสดงถึงว่าคนส่วนใหญ่ในโลกน้ีเป็นมีคนยากจน3  ด้วยเหตุ
ดั งกล่ าวสห ประชาชา ติ จึง ได้ก าหนดเป้ าห มาย การพั ฒ นาแห่ งสหั ส ว รรษ (Millennium 
Development Goals – MDGs) ที่ก าหนดเป็นเป้าหมายให้ทุกประเทศต้องบรรลุในปี 2015 และผล
การด าเนินการพบว่า ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายทั้ง 8 ประการ จึงมีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
ต่อเน่ือง คือ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ซึ่งมี 
17 ประการที่ก าหนดให้บรรลุเป้าหมายในปี 2030 
 ส าหรับประเทศไทยได้มีการทบทวนข้อมูลสถานการณ์ปัญหา ทิศทางและเป้าหมาย รวมถึง
แนวทางการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา และพบว่า การพัฒนาประเทศไทยในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา
เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างต่อเน่ืองโดยเฉลี่ยร้อยละ 7 - 8 ต่อปีในช่วง พ.ศ. 2500 – 2537 แต่หลังจาก
ปี พ .ศ. 2537 ถึงปี พ .ศ. 2560 พบว่า มีการเติบโตเพียงร้อยละ 3 - 4 ต่อปีเท่าน้ัน ซึ่งถือว่าเป็น
ประเทศรายได้ปานกลาง (Middle income countries) แม้ว่าในช่วงปี 2553 รายได้ประชาชาติต่อ
หัว เพิ่มเป็น 156,643 บาท ท าให้ประเทศไทยขยับฐานะเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นบน (Upper 
Middle income countries) และในปี  2557 รายได้ประชาชาติต่อหัว เพิ่มเป็น 185,414 บาท  
แต่ยังไม่สามารถพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางได้ และนอกจากปัญหารายได้ ความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจ แล้วประเทศไทยยังประสบกับปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและทรัพยากร ปัญหา
ความอ่อนแอของสถาบันครอบครัวและชุมชน ปัญหาจริยธรรม การคอรัปชั่น  เป็นต้น4 รวมทั้งการที่
ประเทศต้องเผชิญกับความผันผวนของเศรษฐกิจ ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า วิกฤติภัยธรรมชาติต่าง ๆ
ทั้งน้ าท่วม ภัยแล้ง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อัตราการเกิด
ของเด็กทารกมีแนวโน้มลดลงซึ่งท าให้เกิดการขาดแคลนก าลังแรงงานในอนาคต และด้วยสถานการณ์
ดังกล่าวผนวกกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ และปัญหาการเมือง ท าให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

                                                           
2 Levy, O.,Beechler, S.,Tayor, S., & Boyacigiller,N.A.(2007), P.224  
3 The United Nation. (2015),P. 8 
4 อุทัย ดุลยเกษม. (2552), หน้า 68 
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ซึ่งต้องการปฏิรูปประเทศจึงได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 20 ปีพร้อมวิสัยทัศน์ “ประเทศมี
ความมั่นคงมั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
โดย ด้านความม่ันคง น้ันคือ มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
ทั้งในระดับประเทศ สังคม ซึ่งครอบคลุมทั้งชุมชน และครอบครัว รวมทั้งระดับประชาชนมีความ
มั่นคงในชีวิตและความมั่นคงในฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านความม่ังคั่ง ก าหนดให้ประเทศ
ไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการ
พัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น เศรษฐกิจมี
ความสามารถในการแข่งขันสูง และมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเน่ือง ได้แก่ 
ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่ เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ทุนทางสังคมและทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วน ด้านความยั่งยืน ก าหนดให้เป็นการพัฒนาที่สามารถสร้าง
ความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองมีการผลิตและการบริโภค
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอม รับร่วมกัน  
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อ
การพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืนด้วยการที่ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง5 และการบรรลุยุทธศาสตร์ 20 ปีต้องขับเคลื่อน
ประเทศด้วยโมเดลประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ประเทศไทย  4.0 จึงเป็นแนวนโยบาย
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดกับสังคมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง6 

 
แผนภาพท่ี 1 วาระประเทศไทย 4.0 ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(ฐานเศรษฐกิจ Multimedia 31 August 2015) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5  ลดาวัลย์ ค าภา, 2559  
6  สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559 

การบรกิารพืน้ฐาน 

การบรกิารที่ใชท้กัษะขัน้สงู 

ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างวาระประเทศไทย 4.0 กับเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนน้ัน พบว่า Thailand 4.0 ได้น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลที่ 9 มาก าหนดเป็นฐานคิดส าคัญของ Thailand 4.0 คือ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน 
(Strength from Within) และการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก (Connect to the World) เพราะการ
สร้างความเข้มแข็งจากภายในคือ การสร้างความเข้มแข็งจากทุนทางสังคมและบริบทของสังคมไทย 
เพื่อพัฒนาไปสู่ความสมดุลใน 4 มิติ คือ ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth) ความอยู่ดีมี
สุขของคนในสังคม (Social Well-being) การรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Wellness) และ
การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ซึ่งการสร้างความเข้มแข็งจาก
ภายในน้ี จะท าให้เกิดความสามารถในการแข่งขันกับภายนอกได้ 
 ส าหรับด้านการเชื่อมโยงกับโลกภายนอกน้ัน (Connect to the World) เป็นการเชื่อมโยง
ประเทศไทยกับโลกภายนอกเพราะการจะอยู่อย่างมีความสุขจ าเป็นต้องมีการติดต่อเชื่อมโยงและมี
ความสัมพันธ์กับประเทศอื่น ๆ ดังน้ันในการขับเคลื่อนวาระประเทศไทย 4.0 จึงได้มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกใน 4 มิติ คือ การอนุรักษ์โลก (Saved the Planet)  
การสร้างสันติภาพที่มั่นคง (Secured Peace) การเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable Growth)  และการ
สร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน (Shared Prosperity) ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังน้ี (ผู้เขียน) 

 
แผนภาพท่ี 2 แสดงความเช่ือมโยงระหว่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนา 

ท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) ในวาระ Thailand 4.0 
 

  
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

Thailand 4.0 ภายใต้ฐานคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

สร้างความเข้มแข็ง
จากภายใน 

เชื่อมโยงกับ
ประชาคมโลก 

ความม่ังค่ัง (Economic Wealth) 

ความอยู่ดีมีสุข (Social Well-being) 

การยกระดับคุณค่ามนุษย์ (Human Wisdom) 

การรักษ์ส่ิงแวดล้อม (Environmental Wellness) 

การอนุรักษ์โลก (Saved the Planet) 
การสร้างสันติภาพท่ีม่ันคง (Secured Peace) 
การเติบโตท่ีย่ังยืน (Sustainable Growth) 
การสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน (Shared 
Prosperity) 
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กลไกขับเคลื่อนประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจาก “Thailand 1.0” ที่เน้นการ
ขับเคลื่อนด้วยเกษตรกรรม พัฒนาไปสู่ “Thailand 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และ “Thailand 
3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักตามล าดับ การเปลี่ยนผ่านจาก Thailand 3.0  เป็น “Thailand 4.0” 
เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศในโลกที่หน่ึง มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญคือ  

 ปรับเปลี่ยนจากประเทศ “รายได้ปานกลาง” เป็นประเทศ “รายได้สูง”  

 ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วย“นวัตกรรม” 

 Thailand 4 .0 ประกอบด้วย “กลไกการขับเคลื่อน” ชุดใหม่  (New Growth 
Engine) 3 กลไกส าคัญ คือ 1) กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive 
Growth Engine) 2) กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ( Inclusive 
Growth Engine) และ 3) กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth 
Engine) ซึ่งผู้เขียนขอสรุปแผนภูมิการขับเคลื่อนวาระประเทศไทย 4.0 ดังน้ี 

 
แผนภาพท่ี 3 กลไกการขับเคลื่อนความม่ังคั่ง ในวาระ Thailand 4.0 

 
 
 

 ภายใต้ “Thailand 4.0” ต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ จากเดิมที่
มี “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ให้มี “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” เพื่อเปลี่ยนจากโครงสร้าง
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม “เพิ่มมูลค่า” ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สร้างมูลค่า”  

 มี การ ใช้ ศักยภาพ ของระบบบ ริหารสารสนเทศมาบ ริห ารจัดการองค์กร 
(Digitalization) หรือเรียกว่า การพัฒนาดิจิตอล ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการปัญหา
และพัฒนาตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  

เป้าหมาย  

 รายได้สูง 

 มีการกระจายความม่ังคั่ง 

 เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

 

สร้างการมีส่วนร่วม 

ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เป็นความท้าทายของประเทศไทย เพราะโจทย์ส าคัญของ
ประเทศไทยคือ การก้าวข้ามความเป็นประเทศรายได้ปานกลาง การพัฒนาขีดความสามารถของภาค
เกษตร อุตสาหกรรม บริการ การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม การบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุ 
การแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น การพัฒนาศักยภาพคนในประเทศ การปรับตัวและสร้างโอกาสในเวที
การค้า การลงทุนในระดับโลก ดังน้ันจึงต้องสร้างคุณสมบัติของประเทศในโลกที่หน่ึง ซึ่งมีการก าหนด
ไว้ 6 ประการ ดังน้ี7 

1) มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและวัฒนธรรมของตน 
2) พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
3) มีสังคมที่มีคุณภาพ 
4) มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่  
5) มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง  
6) มีบทบาทส าคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก   

ปัจจัยส าคัญประการหน่ึงในการขับเคลื่อนวาระThailand 4.0 คือ การพัฒนามนุษย์ และจาก
ทิศทางการพัฒนาองค์กรยุคใหม่เพื่อตอบนโยบาย Thailand 4.0 พบว่า องค์กรยุคใหม่ต้องมีความ
ต่ืนตัวรับการเปลี่ยนแปลง และมุ่งพัฒนาทุนมนุษย์ให้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กรที่ดีขึ้น ที่ไม่ใช่
เพียงพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการแข่งขันเท่า น้ัน แต่เพื่อที่จะสามารถก้าวสู่ประเทศที่
พัฒนาแล้วทั้ งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ ดี  โดยสิ่งที่องค์กรในยุค Thailand 4.0 ต้องมี เพิ่มคือ 
ความสามารถในการฟื้นตัวหรือคืนสภาพจากสถานการณ์ที่ย่ าแย่ให้กลับมาเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิม 
(Resilience Quotient = RQ) น่ันหมายถึง องค์กรต้องมีการปรับร้ือโครงสร้าง ระบบ วิธีการท างาน
ใหม่ ให้ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 โดยการปรับเปลี่ยนส าคัญที่แตกต่างไปจากการจัดการองค์กร
แบบเดิมคือ 8   

 การสร้างศักยภาพอย่างเต็มที่ด้วยการน าระบบบริหารสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กร (Digitalization) ซึ่งจะน าไปสู่ประสิทธิภาพการท างานที่เรียกว่า “ Less for more”  

  การให้ความส าคัญเร่ือง ความหลากหลายในองค์กร (Diversity management) 
ทั้งด้านความหลากหลายของช่วงวัย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางเพศ  
เป็นต้น ความหลากหลายเหล่าน้ีล้วนมีผลกระทบต่อองค์กรสมัยใหม่ที่ ต้องมีวิธีการจัดการให้สามารถ
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายน้ี 

                                                           
7 สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559 
8 ผู้เขียนปรับจาก RQ (Resilience Quotient) หรือภูมิคุ้มกันทางใจ ซึ่งใช้ในการวัดความสามารถของคนในการผ่าน

พ้นภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ร้าย ๆ ไปได้ โดยมีการฟ้ืนฟูสภาพอารมณ์และจิตใจได้อย่างรวดเร็ว ไม่จมอยู่กับ
ความทุกข์ มีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ดี สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ และสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ 
และองค์กรก็เช่นเดียวกันต้องมีความสามารถในการฟ้ืนตัวเองให้ได้ และสามารถก้าวข้ามวิกฤติสู่การพัฒนาต่อไป
ได้  
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  การทบทวนผลการด าเนินงาน และทุนต่าง ๆ ที่มีอยู่ โดยประเมินสถานะผลการ
ด าเนินงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งอยู่ เสมอ (Redefine vision/mission) รวมทั้งสถานการณ์ต่าง ๆ  
ทั้งเศรษฐกิจ และวิกฤตการณ์ ต่าง  ๆ ที่ เกิดขึ้น และน ามาวิเคราะห์ เพื่อเตรียมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ และบางคร้ังอาจต้องปรับวิสัยทัศน์ให้รับกับการเปลี่ยนแปลงด้วย 

 การก าห นดบ ริก ารห รือ งานให้ ชั ด เจน  ( Identify digital services) เมื่ อยุ ค 
Thailand 4.0 เป็นยุค Digital องค์กรต้องเร่ิมน าสื่อ digital มาใช้ในการขับเคลื่อนบริการใหม่  ๆ 
เพื่อให้เกิดความเท่าทันกับยุคปัจจุบัน ใช้ข้อมูล (Data) ให้เกิดประโยชน์ และบางคร้ังอาจต้องมีการร้ือ
ถอนบริการบางอย่างที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าออกด้วย  

 การวิเคราะห์แยกแยะทักษะต่าง ๆ ที่ จ าเป็นเพื่อท าให้งานส าเร็จ (Combine 
manned and unmanned power) บางงานอาจใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือมาช่วยมนุษย์ได้ เช่น งานที่
ท าซ้ า ๆ หรืองานที่เสี่ยงอันตราย อาจต้องใช้ทักษะใหม่ วิธีการใหม่ในการท างาน 

 การมีกระบวนการวิเคราะห์พฤติกรรมทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการใหม่ ในยุค 
digital ทุกสิ่งเชื่อมโยงกันทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ดังน้ันจึงต้องมีการกลับมาวิเคราะห์พฤติกรรม
ต่าง ๆ ทั้งด้านผู้รับบริการและผู้รับบริการ เงื่อนไขในการตัดสินใจใช้/เลิกใช้บริการ ซึ่งจุดน้ีผู้ให้บริการ
ก็ต้องปรับตัว ปรับพฤติกรรมเช่นกัน โดยอาจยกเลิกพฤติกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จขององค์กร 

 การติดต้ังระบบการปลอดภัยส าหรับ Digital technology เพราะปัจจุบัน Digital 
technologies มีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากมาย ทั้ง social network, Big data, Cloud etc. 
ดังน้ัน จึงต้องสร้างความปลอดภัยในการใช้งานขึ้นมาด้วย เพราะเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นย่ อมเป็น
เรื่องร้ายแรงมากเช่นกัน 
 เมื่อความเป็น Digitalization ส าคัญต่อการอยู่รอดขององค์กร องค์กรต้องเปลี่ยนแปลงและ
ปรับตัว โจทย์ส าคัญคือ เมื่อต้องปรับตัวสู่ยุค Thailand 4.0 มนุษย์ในองค์กรจะต้องปรับตัว อย่างไร 
หรือมีแนวทางในการพัฒนามนุษย์ในรูปแบบใดเพื่อจะสามารถตอบโจทย์ Thailand 4.0  
 
มนุษย์ในยุค Thailand 4.0 
 การพัฒนามนุษย์เป็นสิ่งที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศตามวาระ Thailand 4.0 สู่ความมั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน และความหลากหลายของมนุษย์ในแต่ละช่วงอายุมีความส าคัญมากขึ้น ดังน้ันการ
พัฒนามนุษย์เพื่อพัฒนาสู่ Thailand 4.0 จ าเป็นต้องท าความเข้าในมนุษย์แต่ละช่วงวัย  
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 การแบ่งกลุ่มคนตามช่วงอายุ (Generation) คือ การแบ่งช่วงเวลาเฉลี่ยระหว่างการมีลูกคน
แรกของแม่กับการมีลูกคนแรกของลูก9 ดังน้ันในแต่ละ Generation จะห่างกันประมาณ 20 กว่าปี 
ซึ่งในเร่ือง Generation น้ีมีคนศึกษากันมากมายโดยเฉพาะสายสังคมศาสตร์ ที่จะศึกษาทั้งในด้าน
พฤติกรรม สังคม การใช้ชีวิต ในด้านการตลาดให้ความสนใจกับเร่ืองน้ีไม่น้อย เน่ืองจากพฤติกรรม  
ต่าง ๆ ส่งผลต่อการบริโภคอย่างเห็นได้ชัด โดยแต่ละกลุ่ม Generation มีความแตกต่างกันทั้งในด้าน
ความคิด ค่านิยม ลักษณะนิสัย ตลอดจนพฤติกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกมาได้อย่างชัดเจน สาเหตุที่คน
แต่ละช่วงวัยมีความคิดและพฤติกรรมต่างกันเป็นเพราะความแตกต่างในสภาพบริบทสังคมหล่อหลอม
ความคิดและท าให้ เกิดพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงในแต่ละ Generation โดยทั่ วไปมีการแบ่ ง 
Generation ออกเป็น 5 กลุ่มด้วยกัน10 

 Baby Boomer หรือ Gen B (2489 - 2507) 

 Generation X หรือ Gen X (2508 – 2522) 

 Generation Y หรือ Gen Y หรือ Millennials (2523 – 2540) 

 Generation Z หรือ Gen Z (2540 – 2552) 

 Alpha Generation หรือ Screenager (2553 – 2567)11 
1) Baby Boomer หรือ Gen B (2489 - 2507)  

กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 – 2507 มีอายุประมาณ 53 ปีขึ้นไป ซึ่งเข้าสู่วัยสูงอายุ  
คน Gen B เกิดภายหลังสงครามโลกคร้ังที่  2 คนกลุ่มน้ีจึงเป็นคนที่มีชีวิตเพื่อการท างาน  เคารพ
กฎเกณฑ์ กติกา มีความอดทนสูง ทุ่มเทให้กับการท างานและองค์กร มุ่งมั่นท างานจนกว่าจะประสบ
ความส าเร็จ ชอบพิสูจน์ความสามารถของตนเอง มีความจงรักภักดีต่อองค์กรด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
พยายามคิดและท าอะไรด้วยตัวเอง ถูกครอบครัวสั่งสอนมาให้เป็นคนประหยัด อดออม จึงมีการใช้
จ่ายอย่างรอบคอบ และระมัดระวังกว่าคนในยุคอื่น คน Gen B ยอมท างานหนักเพื่อได้เห็นตัวเอง
ประสบความส าเร็จ วางรากฐานให้กับครอบครัวในอนาคต โดยอาจคาดหวังว่าไม่อยากให้คนรุ่นต่อไป
ยากล าบากเหมือนตนเอง และข้อดีของคน Gen B ที่ผู้บริหารในองค์กรชอบมากที่สุดคือ ไม่ค่อย
เปลี่ยนงาน ในส่วนของพฤติกรรมการใช้ชีวิตก็เป็นไปอย่างเรียบง่าย ไม่หวือหวา รักครอบครัว อาจ
มองได้ว่าคนยุค Gen B เป็นพวก “อนุรักษ์นิยม” เคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณี และปัจจุบัน
เป็นกลุ่มที่มีจ านวนมมากในสังคมโดยประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีเป็น
จ านวนมาก โดยสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจาก 7 ล้านคนในปี 2550 มาเป็น 7.5 ล้านคนในปี 2553  

                                                           
9http://socialintegrated.com/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E

0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B
8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81-generation 

10 ศรีกัญญา มงคลศิริ. (2548).  
11 TCDC. (2017) 
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และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 14.5 ล้านคนหรือมีสัดส่วน 20% ในปี 2568 ซึ่งเป็นการเข้าสู่สังคมสูงอายุ
อย่างเต็มตัว 

2) Generation X หรือ Gen X (2508 – 2522) 
Gen X คือ กลุ่มคนที่เกิดประมาณปี พ.ศ.2508-2522 อายุ 38 - 52 ปี คนกลุ่มน้ีเกิดในยุคที่

ควบคุมการเกิดของประชากร เป็นกลุ่มที่เกิดมาในช่วงของสันติภาพ สถานการณ์โลกสงบและมีความ
มั่งค่ัง จึงใช้ชีวิตสุขสบาย และเติบโตมากับช่วงต้นของการพัฒนาเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ วิดีโอ
เกม วอล์คแมน เพลงฮิปฮอป เป็นต้น ปัจจุบันคน Gen X เป็นคนวัยท างาน มีความมั่นคงทางการเงิน 
เป็น Gen ที่ท างานหนักที่สุด เป็นคนที่ชอบอะไรง่าย ๆ ไม่เป็นทางการ ทัศนคติในการท างานแตกต่าง
จากคน Gen B  โดยมองว่างานไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตจึงให้ความส าคัญกับความสมดุลระหว่างงานกับ
ครอบครัว(Work-life balance)  คน Gen X ให้ความส าคัญกับครอบครัวมากเพราะมองว่าครอบครัว
ส าคัญที่สุด เรียกได้ว่าเป็นผู้รับภาระในการดูแลพ่อแม่ และดูแลครอบครัว เป็น Gen ที่เรียกได้ว่า  
ผู้ตัดสินใจ (Decision maker) ในด้านการท างาน คน Gen X มีแนวคิดต่อการท างานในลักษณะรู้ทุก
อย่าง ท าทุกอย่างได้โดยล าพัง ไม่พึ่งพาใคร เป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิดเปิดกว้าง และสร้างสรรค์ 
รวมทั้งมีความทะเยอทะยาน แต่คิดว่าชีวิตควรอิสระ ดังน้ันการท างานจึงท าไปตามหน้าที่ หากท าแล้ว
ไม่ก้าวหน้าก็เปลี่ยนงาน ไม่ได้ภักดีต่อองค์กรเหมือนคนรุ่นก่อน รวมทั้งยังรู้จักการพักผ่อน การหา
ความสุขให้ตัวเองมากขึ้น ลักษณะการพักผ่อนจะเป็นแบบ Rest & Relaxation ชอบเข้าร่วมกิจกรรม 
อุทิศตนเป็นจิตอาสา สนับสนุนกิจกรรมในท้องถิ่นและสาธารณประโยชน์ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคนรุ่นน้ีจะเติบโตมาในยุคที่ เ ร่ิมมีเทคโนโลยี แต่พฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีไม่ได้ใช้พร่ าเพร่ือหรือเน้นความสนุก เป็นการใช้เพื่อการท างานในทางที่มีประโยชน์ ใช้อย่าง
เหมาะสมพอดีกับความจ าเป็น ซึ่งอาจเป็นเพราะยุคน้ันเทคโนโลยียังเข้าไม่ถึงทุกครัวเรือนเหมือน
ปัจจุบัน ในส่วนของทัศนะต่อสังคม พบว่า คน Gen X มีแนวโน้มต่อต้านสังคม ไม่เชื่อเร่ืองศาสนา  
ไม่ยึดขนบประเพณี ยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป เช่น ทัศนะต่อการอยู่ก่อนแต่ง  
การมองว่าการหย่าร้างเป็นเรื่องปกติ เป็นต้น  

3) Generation Y -  Gen Y (2523 – 2540) 
ปัจจุบันเป็นยุคของคน Gen Y อายุประมาณ 20 – 37 ปี คนกลุ่มน้ีเป็นรุ่นลูกของ Gen X เป็น

กลุ่มที่เกิดมาในยุคของการเปลี่ยนแปลงและค่านิยมที่แตกต่างระหว่างรุ่นปู่ย่า ตายาย และคนรุ่นพ่ อ
แม่ คน Gen Y รับความเจริญทางเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เพราะเทคโนโลยี
ราคาถูกลงสามารถครอบครองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ,Smartphone, โทรทัศน์ LED, 
IPAD เกมส์ เป็นต้น คน Gen Y จึงเกิดมาพร้อมกับยุคเทคโนโลยีที่พ ร้อมทั้งอุปกรณ์ ไอทีและ
อินเตอร์เน็ต เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว ด้วยความที่เติบโตมาท่ามกลางเทคโนโลยี ท าให้
คน Generation Y มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีทั้งท างาน ติดต่อสื่อสาร แต่ในขณะเดียวกัน
การให้ความส าคัญกับสังคมรอบข้างก็น้อยลง โดยไปเพิ่มความส าคัญในโลกไซเบอร์แทน  
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นอกจากน้ีด้วยความเติบโตมาในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตมาก เด็ก Gen Y จะถูกตามใจและมัก
ได้รับในสิ่งที่คนรุ่นพ่อแม่ไม่ได้รับ Gen Y มีการศึกษาดี กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก เป็นตัว
ของตัวเองสูง ไม่ชอบการถูกบังคับจากกรอบ ไม่ชอบอยู่ในเงื่อนไข ชอบความท้าทายและการท างาน
เชิงรุก ชื่นชอบการเสพข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย มีอิสระทางความคิด กล้าซักถามในทุกเร่ือง
ที่สนใจ ไม่สะทกสะท้านกับค าวิจารณ์ และมีความเป็นสากลมาก มีความสามารถในการท างานกับการ
ติดต่อสื่อสาร ชอบงานด้านไอทีและใช้ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลและน าเสนอข้อมูล การใช้
ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สามารถท างานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน มีค่านิยมที่ต่างจากคนรุ่น
ก่อนทั้งในเรื่องการด าเนินชีวิตและการท างาน คน Gen Y เมื่อท างานในที่ใดแล้ว หากไม่มีโอกาส
ความก้าวหน้า หรือท้าทายให้แสดงความคิดเห็น แสดงความสามารถแล้ว กลุ่มน้ีจะลาออกและหางาน
ใหม่ ปัจจุบันคน Gen Y อยู่ในช่วงวัยเรียนและวัยท างานซึ่งถือเป็นก าลังส าคัญขององค์กรและสังคมใน
ปัจจุบัน คนกลุ่มน้ีมีประมาณ 20 ล้านคนในประเทศไทย และมีอ านาจซื้อสูง เป็นกลุ่มคนที่กล้าซื้อของ
ออนไลน์ ชอบการใช้ social media ในการแชร์ทั้งทาง Facebook หรือ line หรือบางทีก็เขียน blog 
เพื่อแสดงความเป็นผู้น าเทรนด์ เป็นต้น  

4) Generation Z หรือ Gen Z (2540 – 2552) 
คน Gen Z เป็นคนที่เกิดหลังปี พ.ศ. 2540 เป็นยุคแห่งความเจริญด้านเทคโนโลยี สิ่งอ านวย

ความสะดวกมีมากมาย คนรุ่นน้ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เรียนรู้เร็ว เพราะพ่อแม่ใช้สิ่ง
เหล่าน้ีในชีวิตประจ าวัน  มีผู้ เ รียกคนกลุ่ม น้ีว่า I Generation หรือ Internet Generation หรือ 
Silent Generation (Gen เงียบ) เพราะสื่อสารกันผ่านข้อความบนหน้าจอมือถือ หรือคอมพิวเตอร์
แทนการพูดคุยกัน เทคโนโลยีถือเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตคน Gen Z อ่านหนังสือในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพลงที่ฟังก็ดาวน์โหลดมา การสื่อสารก็เป็นแบบ Real time  มีการโพสต์รูปภาพและ
ข้อความ คอมเมนต์ หรือแชร์ผ่านทางโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นแสดงออกทางความคิดและสร้างตัวตน 
เรียกได้ว่าเทคโนโลยีเป็นทั้งเคร่ืองมือและแรงบันดาลใจ  คน Gen Z ไม่ชอบเป็นลูกจ้าง มีความ
ต้องการเป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก มีความอิสระในตัวเองสูง มีแนวทางของตนเองชัดเจน  
ไม่ต้องการเหมือนใคร และไม่ต้องการให้ใครเหมือน  

นอกจากน้ันยังพบว่า คน Gen Z มีทัศนะด้านความเท่าเทียมทางเพศมีความชัดเจนมากขึ้น
ทั้งที่ท างานและที่บ้าน เพราะคน Gen Z จะเป็นรุ่นแรกที่เห็นทั้งพ่อและแม่ไปท างานนอกบ้านแบบ
เต็มเวลา นอกจากน้ันจากการที่พ่อ แม่ไปท างานนอกบ้านจึงได้รับการเลี้ยงดูจากคนอื่นมากกว่าพ่อแม่
ตัวเอง คน Gen Z มีความเป็นตัวของตัวเองสูง จนก้าวร้าวกว่าคนในยุคก่อน กล้าที่จะแสดงความ
คิดเห็น กล้าขอ ทั้งน้ีเพราะเกิดในครอบครัวสมัยใหม่ที่มีลูกน้อย  จึงไม่เรียนรู้เร่ืองการเสียสละ  
เมื่อต้องการสิ่งใดพ่อแม่มักจะให้ได้ ไม่ต้องรอคอย ความเป็นตัวตนจึงถูกสะสมมาแต่เด็ก รวมทั้งจาก
การที่ เติบโตและเข้าถึงข่าวสารข้อมูลจากเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท าให้เด็ก Gen Z เติบโตทาง
ความคิด และฉลาดมากขึ้น มีไอคิวสูงขึ้นกว่าคนยุคก่อน (ปรากฏการณ์  KGOY – Kids Getting 
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Older Younger)12 ดังน้ันสามารถกล่าวได้ว่า คน Gen Z เติบโตมากับความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร การเรียนรู้เรื่องการอ่านความเห็น (Comment) จึงยอมรับความเห็นจากคนอื่น และ
ต้องการความเห็นจากคนอื่นด้วย 

5) Generation Alpha (2553 – 2567)  
เป็นคน Gen แรกของศตวรรษที่ 21 และนับจากปี 2553 จนถึงปี 2568 โลกจะมีจ านวน

ประชากรจากคน Gen Alpha มากถึง 2 พันล้านคน ซึ่งปัจจุบันคนรุ่นน้ียังเป็นเด็กอายุไม่ถึง 10 ขวบ 
แต่ในอนาคตคือ ผู้กุมอ านาจการเปลี่ยนโลกในศตวรรษที่ 21 13  Gen Alpha คุ้นเคยกับเทคโนโลยี
ต้ังแต่เกิด มีสมาร์ทโฟนเมื่อเป็นวัยรุ่น สามารถเดินทางท่องโลก ออกส ารวจพื้นที่ต่าง  ๆ ด้วย Virtual 
Reality (VR) สามารถเข้าห้องเรียนในมหาวิทยาลัยชื่อดังด้วยเทคโนโลยี AR (Augment Reality) 
สามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพพ่อแม่กับแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญด้วยการ Livestream อยู่ที่บ้าน หรือ
สามารถเป็นนักออกแบบด้วยวัยเพียง 4 ขวบได้ เพราะเป็นเนตไอดอล ต้ังแต่เกิด  

นอกจากน้ัน ในยุคของ Gen Alpha จะมี ค่านิยมในวัฒนธรรมย่อยที่หลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เรื่องเพศจะเลื่อนไหลท่ามกลางสังคมที่เปิดกว้าง สินค้าจะไม่มีการแบ่งเพศ
หญิง ชาย แต่จะใช้รสนิยมเป็นตัวจ าแนกมากกว่า คน Gen Alpha สนใจประเด็นการเปลี่ยนแปลง
สังคม เช่นเดียวกับเรื่องของตัวเอง สามารถใช้แฮ็ชเทรค หรือ สร้างภาพสามมิติได้ด้วยสมาร์ทโฟน  
(โฮโลแกรม) น าเสนอเรื่องราวได้อย่างเสมือนจริงได้ทุกที่ ความที่ Gen Alpha เติบโตเป็นหน่ึงเดียวกับ
เทคโนโลยี ท าให้ถูกเรียกว่า Screenager เพราะเห็นว่า เทคโนโลยีคือ การใช้ชีวิต และของเล่นของ
เด็ก Gen Alpha คือ กลุ่ม Ed – tech (Education Technology เป็นเทคโนโลยีสร้างการเรียนรู้) 

ความหลากหลายของคนต่างรุ่นในสังคมเป็นโจทย์ที่น่าสนใจว่าเมื่อมีความแตกต่างของคน
หลากหลาย Generation ในสังคมไทย กลุ่มคนแต่ละรุ่นเหล่าน้ีจะมีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศ
ไทย 4.0 อย่างไร และจะมีแนวทางในการพัฒนามนุษย์ในแต่ละรุ่น (Generation) อย่างไรให้มี
บทบาทในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 สู่ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนได้ 

 
แนวทางการพัฒนามนุษย์ในยุค Thailand 4.0: การเสริมสร้าง การปรับ การสร้างและการ
ปลูกฝัง 

เป้าหมายประการหน่ึงของ Thailand 4.0 คือ การพัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
จึงน่าสนใจว่า มนุษย์ที่สมบูรณ์คือ อะไร และมีแนวทางอย่างไรจึงจะสามารถพัฒนาคนไทยสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์  
 แนวคิดจิตวิทยาตะวันตกอธิบายความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือ ผู้รู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ 
(Self –actualization)14 เป็นคนที่รู้จักตนเองอย่างแท้จริง มีคุณสมบัติบางประการ เช่น ยอมรับ

                                                           
12 Crux research, (2013) 
13 TCDC trends, (2017) 
14 ศรีเรือน แก้วกังวาล, (2551) 
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ตนเอง บุคคลอื่น และกฎธรรมชาติตามที่เป็นจริง รู้ จักปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงที่แวดล้อมตน 
แก้ปัญหาใด ๆ โดยวางศูนย์กลางวิจารณญาณที่ตัวปัญหา ไม่เอาตนเองเป็นศูนย์กลาง เคารพความ
คิดเห็นที่แตกต่าง ไม่สับสนระหว่างวิธีการท างานกับผลลัพธ์ น่ันคือ ไม่เชื่อว่าวิธีการที่เลวจะน าไปสู่ผล
ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ยึดติด มีอารมณ์ขันจากเร่ืองที่คิดแล้วข า ไม่ขบขันจากเร่ืองโลน ๆ หรือ
เรื่องล้อเลียนล่วงเกินผู้อื่น มีความชื่นชมในผู้คนและสิ่งใหม่  ๆ ประพฤติตนสนิทชิดเชื้อกับมนุษยชาติ 
ไม่แยกตัวหรือโดดเด่ียวตนเองออกจากสังคม เป็นตัวของตัวเองและรู้สึกเป็นอิสระ มีความสุขจาก
ภายในตนได้โดยไม่จ าเป็นต้องแสวงหาจากภายนอก  
 อย่างไรก็ตามในการพัฒนามนุษย์ด้านปัญญา การศึกษา ได้มีแนวความคิดการพัฒนามนุษย์
ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ และมีความสุข โดยก าหนด 7Q  กล่าวคือ15 

- IQ: Intelligence Quotient ความฉลาดทางสติปัญญา เป็ นความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ การค านวณ การใช้เหตุผล การเชื่อมโยง ปัจจัยที่มีผลต่อ IQ ส่วนหน่ึงเป็นสิ่งที่ เราไม่
สามารถควบคุมได้คือพันธุกรรม  

- EQ: Emotional Quotient ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถในการรับรู้ เข้าใจ
อารมณ์ตนเองและผู้อื่น สามารถควบคุมอารมณ์และยับยั้งชั่งใจตนเองและแสดงออกอย่างเหมาะสม 
รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักรอคอย รู้จักกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดี 
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม สถานการณ์รอบข้างได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มีแรงจูงใจ 
อยากประสบความส าเร็จ เห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในตนเอง  

- CQ: Creativity Quotient ความฉลาดในการริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความคิด จินตนาการหรือ
แนวคิดใหม่ ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเล่น งานศิลปะ การประดิษฐ์สิ่งของ CQ จะสัมพันธ์กับเรื่อง
การเล่น ถ้าเด็กได้เล่นอย่างอิสระตามความชอบและเหมาะกับวัย เด็กก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ การ
ปลูกฝังเร่ืองน้ีจึงอยู่ที่พ่อแม่มีเวลาเล่นและท ากิจกรรมที่ส่งเสริมจินตนาการกับลูก เช่น การเล่นศิลปะ 
การหยิบจับของใกล้ตัวมาเป็นของเล่น การเล่านิทาน เป็นต้น 

- MQ: Moral Quotient ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม คือมีความประพฤติดี รู้จักผิด
ชอบ มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจริยธรรม เป็นแนวคิดที่มุ่งตอบค าถามว่าการที่เรามีคนที่ IQ ดี EQ 
สูง แต่ถ้ามีระดับคุณธรรมจริยธรรมต่ าก็อาจใช้ความฉลาดไปในทางที่ไม่ถูกต้องก็เป็นได้ MQ จึงเน้น
เรื่องการปลูกฝังความดีงามให้กับเด็ก ซึ่งตรงกับหลักศาสนาหลายศาสนาที่สอนให้คนเป็นคนดี  

- PQ: Physical Quotient หรือ Play Quotient ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น ความฉลาด
ทางพลานามัย เกิดจากความเชื่อที่ว่าการเล่นพัฒนาความสามารถของเด็กได้หลายด้าน ทั้งพัฒนาการ
ด้านร่างกาย ความเฉลียวฉลาด ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์และสังคม PQ จึงเน้น ให้พ่อแม่เล่นกับลูก 
ถึงกับมีค าพูดที่ว่าพ่อแม่เป็นอุปกรณ์การเล่นที่ดีที่สุดของลูก  

                                                           
15 http://www.seal2thai.org/sara/sara206.html free toolbar  
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- AQ: Adversity Quotient ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา คือ มีความยืดหยุ่นสามารถ
ปรับตัวในการเผชิญปัญหาได้ดี และพยายามหาหนทางแก้ไขปัญหา เอาชนะอุปสรรคความยากล าบาก
ด้วยตัวเอง ไม่ย่อท้อ 

- RQ: (Resilience Quotient = R) ความสามารถในการฟื้นตัวหรือคืนสภาพจากสถานการณ
ที่ย่ าแย่ให้กลับมาเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิม 

นอกจากน้ันยังมี  SQ: (Spiritual Quotient)16 ความสามารถในการพัฒนาการทางจิต
วิญญาณ เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิต  เป็นความสามารถที่จะช่วยให้คนเข้าใจ
อัจฉริยภาพสูงสุดของตนเองจากการใช้สมองทุกส่วนในการท างานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ด้วยแนวคิดการพัฒนามนุษย์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปเป็นแนวทางการพัฒนา
มนุษย์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ซึ่งต้องมีคุณสมบัติส าคัญ คือ17 

(1) ต้องมีความรอบรู้และเข้าใจความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลก ประเทศ ประเทศ
เพื่อนบ้าน (International Perspective) มีความสามารถในการสื่อสารได้หลายภาษา ต้องเปิดกว้าง
เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ยอมรับความหลากหลาย เพราะในทุกองค์กรจะมีความหลากหลายมากขึ้นทั้ง
หลากหลายความคิด ความเชื่อ ชาติพันธุ์ หลากหลายทางเพศ รวมทั้งความต่างใน Generation ที่มี
อย่างน้อย 5 รุ่นคือ Gen B, Gen x, Gen Y และGen Z  และ Gen Alpha คนรุ่นล่าสุดที่แตกต่าง
จากคนยุคอื่นมาก 

(2) มีความสามารถในการเปิดรับและเข้าใจในศาสตร์ต่าง  ๆ อย่างบู รณาการ
(Integrated Knowledge) เพราะความรู้เร่ืองเดียวไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในปัจจุบันได้ การ
เรียน รู้แ บบ  Problem – based แล ะการพั ฒนาคนให้ รู้ จั ก เ รียน รู้แ บบ  Project – based 
Development เป็นเรื่องส าคัญส าหรับยุคน้ี 

(3) ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการพัฒนาทางเลือกใหม่ 
(Innovative Capacity) ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ เพราะการแก้ปัญหาปัจจุบันด้วยวิธีคิดและวิธีการ
แบบเดิมไม่สวามารถจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป จึงต้องมีวิธีคิดต่อปัญหาเดิมด้วย 
มุมมองใหม่ รูปแบบวิธีการใหม่ที่ใช้ทรัพยากรน้อยลง ใช้เวลาน้อยลง แต่มีทักษะและวิธีคิดที่มีดีไซน์
เพื่อสร้างความแตกต่างและแข่งขันได้ 

(4) ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม (Integrity) คนรุ่นใหม่แม้จะมีความล้ ายุคด้านเทคโนโลยี 
แต่เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมต้องมีการปลูกฝังให้มีความหนักแน่น เข้มแข็งในทุกแง่มุมของการ
ท างาน การใช้ชีวิต เพราะเมื่อสังคมมีความหลากหลายมากขึ้น ผู้คนมีความแปลกหน้า การที่จะท าให้
เกิดความไว้วางใจ การท างานร่วมกันได้ ก็ต้องมีการสร้างความมั่นใจและความศรัทธาในคุณธรรมและ
ความเคารพในความเป็นมนุษย์ของคนอื่น ๆ ด้วย จึงจะท าให้เกิดความสุขทั้งคนและองค์กรที่ประสบ
ความส าเร็จ  

                                                           
16 ธีระศักด์ิ ก าบรรณารักษ์, http://intranet.gs.kku.ac.th/km/download/File/gsqa42.pdf  
17 พิภพ อุดร, (2555) 
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อย่างไรก็ตามการที่จะพัฒนามนุษย์ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0  
ได้จ าเป็นต้องตระหนักว่า มนุษย์ในสังคมไทยมีหลากหลายรุ่น (Generation) และคนเหล่าน้ันควรได้มี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเช่นเดียวกัน ดังน้ันผู้เขียนจึงเห็นว่า หากพัฒนามนุษย์ตามแนว
ทางการพัฒนาข้างต้นจ าเป็นต้องเข้าใจความแตกต่างของมนุษย์ ในแต่ละช่วงวัย ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบความแตกต่างได้ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 แสดงความแตกต่างของคุณลักษณะของคนในแต่ละ Generation 
Generation 
          คุณลักษณะท่ีมี 

Gen B Gen X Gen Y Gen Z Gen Alpha 

1.รอบรู้และเข้าใจความ
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลก 
ประเทศ ระหว่างประเทศ 
(International 
Perspective) 

น้อย 

 

ปานกลาง ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก มาก 

2. มีความสามารถในการ
เปิดรับและเข้าใจในศาสตร์
ต่าง ๆ อย่างบูรณาการ
(Integrated Knowledge) 

ปาน
กลาง 

น้อย ค่อนข้างมาก มาก มาก 

3. มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การจัดการแก้ไขปัญหา 
รวมทั้งการพัฒนาทางเลือก
ใหม่ (Innovative 
Capacity)  ด้วยนวัตกรรม
ใหม่ 

ปาน
กลาง 

น้อย มาก มาก มาก 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม 
(Integrity) 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย น้อย 

 
จากตารางที่ 1 สามารถวิเคราะห์ได้ถึงคุณลักษณะของแต่ละ Generation ที่มีในแต่ละด้าน 

ดังน้ี 
1. ความรอบรู้และเข้าใจความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลก ประเทศและระหว่างประเทศ พบว่า 

Gen alpha และ Gen X และ Gen Y ให้ความส าคัญต่อประเด็นเร่ืองน้ีอย่างชัดเจน เพราะเป็น
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและการท างานของเขา ส่วน Gen B เป็นกลุ่มที่มีคุณลักษณะด้านน้ีน้อย 
เพราะข้อจ ากัดในด้านเทคโนโลยีและช่วงวัยที่อาจเป็นข้อจ ากัดในการติดต่อ 
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2. ความสามารถในการเปิดรับและเข้าใจในศาสตร์ต่าง ๆ อย่างบูรณาการ เห็นได้ว่า Gen ที่มี
คุณสมบัติในข้อน้ีมากกว่า Gen อื่น คือ Gen X เพราะเป็นกลุ่มที่ท างานมาระยะหน่ึง และในยุคของ 
Gen X ต้องรับรู้ต่อการเกิดขึ้นของศาสตร์ใหม่ ๆ และการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ จึงเป็นเร่ืองที่คน 
Gen X ต้องท าความเข้าใจเพื่อที่จะสามารถแข่งขันได้ 

3. ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการพัฒนาทางเลือกใหม่ด้วยนวัตกรรม
ใหม่ ซึ่งมี Generationที่ให้มีคุณลักษณะโดดเด่นคือ Gen alpha, Gen Y และ Gen Z เพราะมี
ความสามารถตอบโจทย์ในข้อดังกล่าวน้ี 

4.  มีคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับในประเด็นของคุณธรรม จริยธรรมน้ี Gen B จะให้ความส าคัญ
ต่อเรื่องน้ีมากที่สุด  

ดังน้ันเมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของคุณลักษณะของคนในแต่ละรุ่น สามารถวิเคราะห์ความ
ต้องการในการพัฒนา แต่ละด้านดังน้ี 

 
ตารางท่ี 2 แสดงความต้องการได้รับการพัฒนาของแต่ละ Gen (เรียงจากมาก – น้อย) 

Generation 
ความต้องการพัฒนา 

Gen B Gen X Gen Y Gen Z Gen Alpha 

1.รอบรู้และเข้าใจความ
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลก  
ประเทศ ระหว่างประเทศ 
(International 
Perspective) 

ปานกลาง 

 

มาก มาก มาก ปานกลาง 

2. มีความสามารถในการ
เปิดรับและเข้าใจในศาสตร์
ต่าง ๆ อย่างบูรณาการ
(Integrated Knowledge) 

มาก มากที่สุด ปานกลาง ปาน
กลาง 

มาก 

3. มี ความคิดสร้างสรรค์ใน
ก า ร จั ด ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า 
รวมทั้ งการพัฒนาทางเลือก
ใหม่  ( Innovative Capacity)  
ด้วยนวัตกรรมใหม่ 

มากที่สุด น้อย น้อย น้อย น้อย 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม 
(Integrity) 

น้อย ปานกลาง มากที่สุด มาก
ที่สุด 

มากที่สุด 
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 ผู้เขียนมีความเห็นว่าการพัฒนามนุษย์ในแต่ละช่วงวัย ควรต้องท าความเข้าใจในคุณลักษณะ
ของแต่ละรุ่น ที่แตกต่างและเข้าใจความต้องการของแต่ละรุ่นว่าต้องการการพัฒนาในด้านใดที่อาจ
ขาดหรือพร่องไป เพื่อที่จะน าไปสู่การออกแบบพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยให้
เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละช่วงวัยซึ่งในที่น้ีจะเห็นได้ว่า ความ
ต้องการของคนแต่ละช่วงวัยที่แตกต่างกันสามารถน ามาออกแบบการเรียนรู้ของคนแต่ละช่วงวัย ได้
ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 3 ทักษะท่ีส าคัญเพ่ือพัฒนามนุษย์ในยุค 4.0 

Generation 
          ทั ก ษ ะ ก า ร พั ฒ น า
มนุษย์ในยุค 4.0 18 

Gen B Gen X Gen Y Gen Z Gen 
Alpha 

1.ทักษะการอ่าน เขียน (ภาษา
ต่าง ๆ)  การคิดเลขเป็น 

     

2.การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ปัญหา 

- -    

3. การสร้างสรรค์และนวัตกรรม   - - - 
4. ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
และกระบวนทัศน์ 

  - - - 

5.ความร่วมมือ การท างานเป็น
ทีมและภาวะผู้น า  

     

6.การสื่อสาร สารสนเทศ และ
รู้เท่าทันสื่อ 

   - - 

7. ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
และการสื่อสาร 

  - - - 

8. อาชีพและการเรียนรู้      
 

 จะเห็นได้ว่าคนแต่ละช่วงวัย มีความต้องการในการพัฒนาที่แตกต่างกัน ดังน้ันการออกแบบ
การพัฒนามนุษย์ในแต่ละช่วงวัย จึงเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งจะสะท้อนว่าแนวทางในการพัฒนามนุษย์ในแต่
ละช่วงวัย 4 แนวทางดังน้ี 

1. การปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างทัศนคติใหม่ ในกลุ่ม Gen B ให้มีความเข้าใจในด้าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลง  
ต่าง ๆ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับหน่ึง รวมทั้งการให้ความรู้ในอาชีพและการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับวัย ขณะเดียวกันทักษะในการร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น ายังมีความจ าเป็น

                                                           
18 วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์ (แปล), (2554) 



69 
 

กับคนกลุ่มน้ี เช่นเดียวกับการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมและกระบวนทัศน์ที่แตกต่างออกไป การ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมทั้งทักษะด้านการอ่าน เขียน ในภาษาอื่น ๆ และการคิดเลข ซึ่งทักษะ
เหล่าน้ีจะสามารถท าให้คนใน Gen B ที่เข้าสู่วัยสูงอายุได้ฝึกฝนและเรียนรู้ และสามารถมีส่วนร่วมใน
การความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทางเลือกใหม่ อีกทั้งเรียนรู้และเปิดรับ 
เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ 

2. การปรับความคิด ในกลุ่มคน Gen X ให้สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยทักษะความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร การสร้างสรรค์
และนวัตกรรม และความเข้าใจต่างวัฒนธรรมและกระบวนทัศน์ เพื่อเปิดรับและเข้าใจความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสังคมได้มากขึ้น รวมทั้งเพื่อการสร้างความเข้าใจร่วมกันในกลุ่มวัยอื่น  ๆ  
ที่แตกต่างกัน  

3. การสร้างระบบคิดในกลุ่ม Gen Y ที่มีความเป็นตัวของตัวเอง กล้าแสดงออก กล้าแสดง
ความคิดเห็น มีระบบการจัดการที่ดีทั้งชีวิตและการท างาน ชอบการท้าทาย มีความสามารถในการ
สืบค้น และน าเสนอข้อมูล ความตรงไปตรงมาจนถูกมองว่าก้าวร้าว ลักษณะเช่นน้ีจ าเป็นต้องพัฒนา
โดยการสร้างระบบคิดในเรื่องการท างานร่วมกัน ภาวะผู้น า การเปิดรับความแตกต่างและหลากหลาย 
รวมทั้งกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา ระบบคุณค่า จริยธรรมและคุณธรรมในสังคมไทย การใช้
เหตุผล การพูดคุยด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตร 

4. การปลูกฝังในกลุ่ม Gen Z และ Gen Alpha เพราะทั้ง 2 กลุ่มเป็นคนที่จะมีความส าคัญ
ต่ออนาคตของประเทศ และเป็นคนรุ่นที่เติบโตอย่างใกล้ชิดกับเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ และห่าง
เหินกับความสัมพันธ์กับมนุษย์ ดังน้ันจึงจ าเป็นต้องปลูกฝังในคุณค่าของสังคมไทย ทั้งคุณธรรมและ
จริยธรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะ
ผู้น า เพื่อให้คนกลุ่มน้ีได้เรียนรู้ ในการเปิดรับและเข้าใจในศาสตร์ต่าง ๆ อย่างบูรณาการต่อไป 
 
บทสรุปและข้อเสนอ 
 บทความเร่ือง แนวทางการพัฒนามนุษย์ยุค Thailand 4.0 ต้องการชวนคิดว่าเมื่อประเทศ
ไทยก าหนดนโยบายพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยื น โดยมีนโยบาย Thailand 4.0 เป็น
เคร่ืองมือและกลไกส าคัญน้ัน มนุษย์ในสังคมไทยที่มีหลากหลายและแตกต่างกันทั้งช่วงวัย ความคิด 
และพฤติกรรม จะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนได้อย่างไร และต้องพัฒนาคนเหล่าน้ัน
อย่างไรให้เหมาะสม ซึ่งผู้เขียนได้น าเสนอโดยแบ่งคนเป็น 5 กลุ่มคือ Gen B,Gen X ,Gen Y ,Gen Z 
และ Gen alpha ซึ่งทั้ง 5 Gen ควรมีแนวทางในการพัฒนาที่แตกต่างไป แต่ทั้งน้ีเพื่อให้คนทุกกลุ่มได้
มีส่วนในการขับเคลื่อนประเทศด้วยนโยบาย Thailand 4.0 และได้รับการพัฒนาตนเอง สามารถอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข จึงจ าเป็นต้องมีแนวทางการพัฒนามนุษย์ในแต่ละช่วงวัยที่แตกต่างกัน โดยท า
ความเข้าใจว่าในแต่ละวัยมีคุณลักษณะอย่างไร เพื่อจะสามารถท าให้คนทุกวัยได้มีโอกาสเข้าร่วมใน
การพัฒนาประเทศไทย 4.0 ซึ่งในที่ น้ี ได้น าเสนอแนวทาง4 แนวทาง คือ การปรับเปลี่ยนและ
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เสริมสร้างทัศนคติใหม่ในกลุ่มคน Gen B  , การปรับความคิด ในกลุ่มคน Gen X, การสร้างระบบคิด
ในกลุ่ม Gen Y และการปลูกฝังในกลุ่ม Gen Z และ Gen Alpha ซึ่งการด าเนินการในแต่ละแนวทาง
น้ันต้องมีฐานคิดว่าทุกช่วงวัยต้องมีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และความ
แตกต่างของแต่ละช่วงวัยไม่ใช่ปัญหาข้อจ ากัดในการมีส่วนร่วม การขจัดปัญหาข้อจ ากัดดังกล่าวจึง
เป็นเรื่องส าคัญเพื่อให้ทุกคนทุกวัยได้มีโอกาสร่วมในการพัฒนา ซึ่งการท าให้ทุกคนที่มีความแตกต่าง
กันมาร่วมกันน้ัน ผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์และสังคมในยุคที่มีความแตกต่างและ
หลากหลายของคนต้องมีระบบคิด (Mindset) ที่ส าคัญในการจัดการดังน้ี 19 

1. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และการมีจิตสาธารณะ (Social Participation)  
ทุกคนและทุกช่วงวัยควรมีความรับผิดชอบต่อสังคม และทุกปัญหาสังคมเป็นเรื่องที่กระทบต่อทุกคน
จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบ และช่วยเหลือกันในการจัดการปัญหาน้ัน (จิตสาธารณะ) 

2. การคิดในระดับโลก (Think Globally) หมายถึง การมีความรอบรู้ การมีทักษะทั้งการ
สื่อสาร แลกเปลี่ยนต่าง ๆ อย่างเชี่ยวชาญ ขณะเดียวกันต้องมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
สามารถยืนอย่างมีศักด์ิศรีในเวทีโลกได้ (Act Locally) หรือที่เรียกว่า TGAL (Think Globally, Act 
Locally)   

3. ความเป็นสังคมการเรียนรู้ที่แพร่หลาย (Ubiquitous Learning) การเรียนรู้ในยุคใหม่
เป็นสิ่งที่แพร่หลาย การจัดการเรียนรู้ การสอน บทเรียนส าเร็จรูปต่าง ๆ สามารถผ่านเทคโนโลยีเข้า
มาด าเนินการแทนได้ เพราะคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้สะดวกขึ้น  

4.  การคิดในภาพรวม และการตอบสนองที่รวดเร็ว พร้อมการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเน่ือง 
(Think Big: acting fast and constantly improving) การแข่งขันที่สูงขึ้น ความท้าทายต่อปัญหา
ใหม่ ๆ ท าให้ต้องมีการพัฒนาความสามารถในการมองเห็นภาพรวมของปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ
อย่างรวดเร็ว ดังน้ันการมีเคร่ืองมือการตรวจจับสถานการณ์ที่ดีจะน าไปสู่ความรวดเร็วในการแก้ไข
และการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นความต้องการของคนในสังคมปัจจุบัน 

5.  อ านาจของความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cross – Cultural Power) เพราะการ
เรียนรู้ผ่านการข้ามวัฒนธรรมมีความหลากหลายมากขึ้น ท าให้ผู้ที่ท างานด้านการพัฒนามนุษย์
จ าเป็นต้องยอมรับและท าความเข้าใจและหาวิธีการท างานในความหลากหลายเหล่าน้ี 

 จากหลักคิดใหม่ที่ผู้ที่ท างานด้านการพัฒนามนุษย์จ าเป็นต้องมีความคิดและความเชื่อ
ดังกล่าว ผู้เขียนขอเสนอหลักการในการท างานส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์ที่ต้องท างาน
กับคนที่มีความแตกต่างและความหลากหลายดังน้ี20 

 การเคารพและให้เกียรติ (Respectfully) เพราะการท างานร่วมกัน ทุกคนส าคัญ
เหมือนกัน การท าให้คนทุกคนยอมรับนับถือในความส าคัญของกันและกันจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง  

                                                           
19 Meister and Willyerd, (2010) 
20 สมฤดี ศรีจรรยา, การตลาดยุคสร้างสรรค์ 4.0  
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 ความอิสระเป็นตัวของตัวเอง (Individuality) ความเท่าเทียมและความเสมอภาค
ของคนเป็นเรื่องส าคัญ การยอมรับและเข้าใจในความเฉพาะของแต่ละคนเป็นสิ่งส าคัญ  

 คลายความเครียด ความวิตกกังวล (Stress Relief) เพราะสังคมปัจจุบันที่ มี
ความเครียด ความกังวล ความกลัวและภาระมากมายที่ทุกคนมีท าให้สังคมเต็มไปด้ว ยพลังลบ  
การท างานที่แสดงความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจจะท าให้คลายความวิตกและหวาดระแวงต่อกัน จะท าให้
ทุกคนมีความคิดต่อกันในทางที่ดีขึ้น 

 การสร้างความเชื่อมโยง เครือข่าย  (Connection) สังคมข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีที่เข้าถึงง่ายแต่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเข้าถึง ดังน้ันการท างานกับคนแต่ละรุ่นที่แตกต่างกัน
ต้องสร้างความเชื่อมโยงให้แต่ละคนได้เข้าถึงและรวมกัน โดยลดความเหลื่อมล้ าของการเข้าถึงข้อมูล 
การสร้างเคร่ืองมือหรือรูปแบบที่ง่าย สะดวกให้กับกลุ่ม Gen B การน าคนรุ่นต่าง ๆ มาถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในพื้นที่สาธารณะเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์และสร้างเครือข่ายที่ดี 

 การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship) เพื่ อให้ ทุกคน ทุ กช่วงวัยตระห นักถึง
ความส าคัญของตนเองต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ควรสร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงทุกกลุ่มอย่าง
ต่อเน่ือง สม่ าเสมอ ทั้งช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา แบ่งปันและเกื้อกูลกัน สิ่งเหล่าน้ีเป็นวิธีการที่ดีใน
การรักษาสัมพันธภาพ 

  สังคมไทยยุค 4.0 คนทุกคน ทุกช่วงวัยต่างมีบทบาทส าคัญในการเข้าร่วมขับเคลื่อนพัฒนา
ประเทศ การท าความเข้าใจกับปัญหาในมุมมองที่แตกต่างอาจท าให้เกิดการจัดการปัญหาที่ดี เช่น 
ปัญหาครอบครัวไม่อบอุ่น สามารถจัดการได้ ด้วยการสร้างชุมชนให้อบอุ่นเพื่อดูแลกันได้อย่างไร 
ปัญหาวัยรุ่นต้ังครรภ์จะสามารถจัดการได้ด้วยการที่ชุมชน สังคมร่วมกันดูแลเด็กทารกที่เกิดมาให้เป็น
คนดี เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศต่อไปได้อย่างไร วิธีคิดใหม่ ๆ เหล่าน้ีเป็นสิ่งที่สังคมไทยไม่เคยได้
มีมุมมองเช่นน้ีมาก่อน แต่ในยุคการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน (Age of Disruption) การเปลี่ยนแปลง
วิธีคิด มุมมองและเปลี่ยนวิธีการในการจัดการใหม่อาจเป็นแนวทางใหม่ที่น าสู่เป้าหมายส าคัญของ 
Thailand 4.0  
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ผลกำรประเมนิกำรสมัมนำวชิำกำรเรือ่ง “นโยบำยสงัคมกบัวำระประเทศไทย 4.0” 

 
 ผลการประเมินการสัมมนาวิชาการเร่ือง “นโยบายสังคมกับวาระประเทศไทย 4.0”  
เป็นกิจกรรมวิชาการที่ จัดโดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และสวัสดิการสังคมไทย โดยผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่ได้เข้า
ร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560  
 โดยแบบประเมินการสัมมนาวิชาการ “นโยบายสังคมกับวาระประเทศไทย 4.0” เป็นค าถาม
แบบให้เลือกตอบมี 5 ตัวเลือก ตามลักษณะการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
โดยให้ผู้ตอบแบบประเมิน เลือกตอบในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ระดับ  
คือ 5 = มากที่สุด,  4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด   
 ผลการส ารวจได้น ามาประมวลเป็นคะแนนเฉลี่ยและแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น  
3 ระดับ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  คือ 1.00 - 2.33 = น้อย, 2.34 – 3.65 = ปานกลาง และ 3.66 – 
5.00 = มาก  ซ่ึงจากการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS 18.0 for Windows แล้ว สรุป
ผลได้ดังน้ี 
 
ความพงึพอใจตอ่ประเดน็การจดัประชมุวชิาการ 

ความคดิเหน็ ระดบัความพงึพอใจ คา่เฉลีย่ การ
แปล
ผล 

  
มากที่สดุ มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สดุ 

การได้รับความรู้จากวทิยากรบรรยาย
พิเศษ 

17 
(60.7) 

11 
(39.3) 

- - - 4.61 มาก 

การได้รับความรู้จากการอภิปรายเวที
เสวนา 

14 
(50.0) 

10 
(35.7) 

4 
(14.3) 

- - 4.36 มาก 

การจดัสัมมนาวชิาการ 

- วัน/เวลาที่จัดเหมาะสม 16 
(57.1) 

9 
(32.1) 

3 
(10.7) 

- - 4.46 มาก 

- สถานที่ที่ใช้จัดประชุมวิชาการ
เหมาะสม 

18 
(64.3) 

9 
(32.1) 

1 
(3.6) 

- - 4.61 มาก 

- เอกสารประกอบการประชุมมี
ความเหมาะสม 

12 
(42.9) 

13 
(46.4) 

3 
(10.7) 

- - 4.32 มาก 

- การประสาน และด าเนินการจัด 15 10 3 - - 4.43 มาก 
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ความคดิเหน็ ระดบัความพงึพอใจ คา่เฉลีย่ การ
แปล
ผล 

  
มากที่สดุ มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สดุ 

ประชุมเหมาะสม (53.6) (35.7) (10.7) 
- เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก

อย่างดี 
20 

(71.4) 
7 

(25.0) 
1 

(3.6) 
- - 4.68 มาก 

ผลที่ไดร้ับจากเขา้รว่มสัมมนาวิชาการ 

- ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 17 
(60.7) 

9 
(32.1) 

2 
(7.1) 

- - 4.54 มาก 

- สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

15 
(53.6) 

9 
(32.1) 

4 
(14.3) 

- - 4.39 มาก 

- วิธีการน าเสนอเหมาะสม 12 
(42.9) 

13 
(46.4) 

3 
(10.7) 

- - 4.32 มาก 

 รวม 4.53 มาก 
 

1. ในภาพรวมการเขา้รว่มสมัมนาวชิาการตรงกับความคาดหวงัของทา่นในประเดน็ใดบา้ง  
- ประเด็นเรื่อง หากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประเทศไทย 4.0 ประเทศจะมีการ

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด 
- มีความเข้าใจในประเด็นไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มมากขึ้น ได้เห็นนโยบายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับ  

ไทยแลนด์ 4.0 
- ช่ืนชมและประทับใจกิจกรรม เพราะหัวข้อและวิทยากรเหมาะสมดีมาก ทันสมัย และ

เอกสารประกอบการสัมมนามีประโยชน์มาก 
- ได้แนวคิด หลักการสู่การประยุกต์ใช้ได้จริง 
- ประเด็นมุมมองของผู้เช่ียวชาญด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับนโยบาบ 4.0 
- การขยายความของแนวคิดและนโยบายสังคมกับไทยแลนด์ 4.0 
- ข้อมูลที่ดีมาจากภาครัฐและงานวิชาการ 
- การพัฒนามนุษย์ การศึกษา 
- ประเด็นคุณภาพชีวิตแรงงานในยุค 4.0: บทเรียนจากต่างประเทศ และนโยบายสังคม

ด้านคนพิการกับวาระประเทศไทย 4.0 สามารถน ามาเป็นแนวด าเนินการพัฒนาโจทย์
วิจัยต่อไปได้ 
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-  ความเข้าใจในนโยบาย 4.0 ด้านรัฐสวัสดิการความเหลื่อมล้ าทางสังคมที่ส าคัญการสร้าง
จิตส านึกในความรับผิดชอบสังคม และการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและแบ่งปัน 

- วาระประเทศไทย 4.0 จะพาเราไปสู่อะไร 
- นโยบายสังคมด้านแรงงาน ความมั่นคงของมนุษย์ และการจัดการท้องถิ่นของไทย 
- เข้าใจแนวคิด “ประเทศไทย 4.0” มากขึ้น และเข้าใจเตรียมรับความพร้อมในด้านต่าง ๆ 

มากขึ้น เพื่อรับนโยบายต่าง ๆ ที่มากับ “ประเทศไทย 4.0” 
- เห็นภาพกว้าง และความเช่ือมโยงได้ดี 
- 4.0 กับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ น่าจะน ามาใช้แก้ปัญหาแรงงานไม่พอ หรือการปรับ

แรงงานให้มี Skillมากขึ้น 
2. ข้อเสนอแนะ 

- ควรเพิ่มเวลาในการถาม – ตอบ 
- อาจจัดเวทีการสัมมนาเช่นน้ีบ่อยขึ้น เพราะมีประโยชน์แก่ทุกคน  
- ควรเพิ่มเวทีให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
- เสนอให้เอกสารการสัมมนาที่ ไม่ได้แจกในวันประชุมน าลง website เพื่อให้ผู้สนใจ 

Download ได้ 
- เวลาช่วงอภิปรายหัวข้อวาระประเทศไทย 4.0 วิทยากรมีเวลาน้อยในการน าเสนอ 
- ขอให้จัดสัมมนาในลักษณะน้ีอีก 
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พิธกีารเปิดสมัมนา โดย ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์  
กล่าวรายงาน โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร ผู้อ านวยการหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต  
และอาจารย์ รณงค์ จันใด พิธีกร 

การอภิปราย หัวข้อ “วาระประเทศไทย 4.0 จะพาเราไปสู่อะไร?”  
โดย  คุณวนัฉัตร สุวรรณกิตติ ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ ด้านนโยบายสาธารณะ และ ดร.
พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัย บริษัท หลักทรพัย์ภทัร จ ากัด 
(มหาชน)  
ด าเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ นายกสมาคม สภาการศึกษาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์และสวสัดิการสังคมไทย (สสสท.) 
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การอภิปราย หัวข้อ “นโยบายสังคมด้านแรงงาน ความมั่นคงของมนุษย์  
และการจัดการทอ้งถ่ินของไทยควรจะเป็นอย่างไร?”  
โดย คุณบญุเลศิ ธีระตระกูล รองปลัดกระทรวงแรงงาน คุณธนา ยนัตรโกวิท รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณุชินชัย ชีเ้จริญ ท่ีปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
ด าเนินรายการ โดย  ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
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การน าเสนอผลงานวิชาการที่เช่ือมโยงกับวาระประเทศไทย  4.๐   
โดย อาจารย์ ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทพิย์ แจ่มกระจ่าง,  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชานนท์ โกมลมาลย์  
ด าเนินรายการ โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นริาทร ผู้อ านวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  
สาขาวิชานโยบายสังคม 
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ค าสั่ง  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์    
ที่  พิเศษ/๒๕60 

เรื่อง “แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการโครงการสัมมนา 
นโยบายสังคมกับวาระประเทศไทย 4.0” 

................................................................ 

     ด้ ว ย  โค รงก าร ดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต  ส าข าวิ ช าน โย บ าย สั งคม  ค ณ ะสั งคม ส งเคร าะห์ ศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมไทย ก าหนดจัด
โครงการสัมมนานโยบายสังคมกับวาระประเทศไทย 4.0 ในวันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕60 ณ ห้องบุญชู โรจนเสถียร 
ชั้น 3 ตึกเอนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยภายในงานมีการสัมมนาทางวิชาการเพ่ือเปิด
โอกาสให้บุคคลภายในและภายนอกสถาบันได้ส่งผลงานวิชาการเพ่ือเข้าร่วมน าเสนอภายในงานตลอดจน  
จะมีการเผยแพร่ผลงานฉบับเต็ม (Full-paper) ในรายงานสืบเน่ืองหลังการสัมมนา ในรูปแบบรูปเล่มและรูปแบบ 
อิเล็กส์ทรอนิกส์ (E-Proceeding)      
     เพ่ือให้การประเมินคุณภาพผลงานวิชาการมีมาตรฐานทางวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จึงขอ
แต่งต้ังบุคคลผู้มีรายนาม ดังต่อไปน้ี เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการโครงการสัมมนานโยบาย
สังคมกับวาระประเทศไทย 4.0 ในวันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕60 ดังต่อไปน้ี 
    คณะกรรมการภายในสถาบัน 
 ๑.  คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์    ที่ปรึกษา 
 ๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  นิราทร    กรรมการ 
 ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์  โคตรบึงแก   กรรมการ 
 ๔.  อาจารย์ ดร.มาดี  ลิ่มสกุล     กรรมการ 
  

  คณะกรรมการจากภายนอกสถาบัน 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา  สังขวรรณ    กรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกนิษฐ์  ศรีทอง    กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์ สุรางค์รัตน์  วศินารมณ์   กรรมการ 
๔. อาจารย์ ดร.ทิพาภรณ์  โพธิ์ถวิล    กรรมการ 

  
     ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  จนกว่าการด าเนินงานโครงการจะแล้วเสร็จ 

 
สั่ง  ณ  วันที่  23  มิถนุายน พ.ศ. ๒๕60 
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