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(1)
คานา
การสั ม มนา “นโยบายสัง คมกั บ วาระประเทศไทย 4.0” เป็ น กิ จกรรมวิช าการที่ จั ด โดย
หลั ก สู ตรป รั ช ญ าดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ส าขา วิ ช านโย บาย สั ง คม คณ ะสั ง คม สงเคราะห์ ศาสต ร์
มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ร่วมกั บ สมาคมสภาการศึ กษาสัง คมสงเคราะห์ ศาสตร์แ ละสวัส ดิก าร
สังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับนโยบายสังคมกับวาระประเทศไทย
4.0 ระหว่างผู้ปฏิ บัติงานด้านการพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แรงงาน และการบริหาร
จัดการท้องถิ่น คณาจารย์ รวมทั้งประชาชนผู้สนใจ เป็นการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ย นความรู้
เพื่อนาไปสู่ข้อถกเถียงและข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ในด้านนโยบายสังคม
การสัม มนาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ในส่วนของผลงานวิชาการที่เชื่อมโยงกับวาระประเทศไทย 4.0 เพื่ อนาเสนอ ประกอบด้วยผลงาน
วิช าการของอาจารย์ ป ระจาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ 1 เรื่อ ง คณะสั งคม
สงเคราะห์ศาสตร์แ ละสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉีย วเฉลิมพระเกียรติ 1 เรื่อง และคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 2 เรื่อง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นด้านการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แรงงาน และการบริหารจัดการท้องถิ่น ที่เชื่อมโยงกับวาระประเทศ
ไทย 4.0
รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการ (Proceedings) ฉบับนี้ ได้รวบรวมผลงานวิชาการฉบับ
เต็ม ที่ผ่านการพิจารณาคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การเผยแพร่ผลงานวิชาการทา
โดยการจัดพิมพ์รายงานสืบเนื่องเป็นรูปเล่ม และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proceedings)
หลั ก สู ต รปรัช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านโยบายสั งคม คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ จะทาให้เกิดองค์ความรู้ที่
เป็นประโยชน์ด้านนโยบายสังคม ที่สร้างความรู้ความเข้าใจต่อวาระประเทศไทย 4.0 ต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร
ผู้อานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสังคม

(2)

(3)
คำกล่ำวรำยงำน
สัมมนำวิชำกำร “นโยบำยสังคมกับวำระประเทศไทย 4.0”
โดย
รองศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล นิรำทร
ผูอ้ ำนวยกำรหล ักสูตรปร ัชญำดุษฎีบ ัณฑิต สำขำวิชำนโยบำยสังคม
ห้องบุญชู โรจนเสถียร ชัน
้ 3
อำคำรอเนกประสงค์ 1 มหำวิทยำล ัยธรรมศำสตร์ (ท่ำพระจ ันทร์)
19 กรกฎำคม 2560 เวลำ 08.00 – 16.30 น.

กราบเรี ย น คณบดี ค ณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ท่ า นรอง
ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้อานวยการส่งเสริม และพัฒ นาการจัดการศึก ษาท้องถิ่น กรมส่ งเสริม การ
ปกครองท้องถิ่น ท่านผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์ ด้านนโยบายสาธารณะ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒ นาสังคม กระทรวงการพัฒ นาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และผู้มีเกียรติทุกท่าน
ในโอกาสเปิ ด การสั ม มนาวิ ช าการ “นโยบายสั ง คมกั บ วาระประเทศไทย 4.0” ดิ ฉั น
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร ผู้อานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ต สาขาวิชานโยบาย
สังคม ขอรายงานความเป็นมาของการสัมมนาวิชาการและภาพรวมของการสัมมนาครั้งนี้
การสัมมนานี้มีที่มาจากการทางานร่วมกันระหว่างสี่ม หาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านนโยบายสังคม ในระดับบัณฑิตศึกษา อันประกอบด้วยมหาวิทยาลัย
หัวเฉีย วเฉลิม พระเกีย รติ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหามงกฎราช
วิทยาลัย และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เครือข่ายการจัดการศึกษาด้านนโยบายสังคมระดับดุษฎีบัณฑิต มีความเห็นว่า วาระประเทศ
ไทย 4.0 เป็นประเด็นที่มีความสาคัญ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการออกแบบนโยบายสังคมเพื่อ
รองรับสถานการณ์ที่จะเกิดใน 20 ปีข้างหน้า จึงต้องการการร่วมคิด ร่วมทาอย่างจริงจังจากทุกภาค
ส่วน กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวาระประเทศไทย 4.0 ซึ่งแม้จะมี
การเผยแพร่ความรู้ม าโดยลาดับ แต่ก็ยังต้องการความชัดเจนอีกมาก โดยเฉพาะในประเด็นนโยบาย
สังคม และได้เชิญสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แ ละสวัสดิการสังคมไทยเข้ามาร่วมเป็นองค์กร
ผู้จัดด้วยในฐานะที่มีบทบาทสาคัญเช่นกันในการขับเคลื่อนการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ
สวัสดิการสังคม
การสั ม มนาวิช ากาวัน นี้ แ บ่ งเป็ น 2 ภาค ภาคเช้ าเป็ น ภาคน าเสนอความรู้เกี่ ย วกั บ วาระ
ประเทศไทย 4.0 เริ่ม ด้ วยค าถามที่ว่ า “วาระประเทศไทย 4.0 จะพาเราไปสู่อะไร” ในการตอบ
คาถามนี้ เราได้ รั บ ความกรุ ณ าจากท่ านผู้ อ านวยการสานั ก ยุท ธศาสตร์ ด้า นนโยบายสาธารณะ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย
งานวิจัย บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นภาคธุรกิจ

(4)
ต่อจากคาถามนี้ คาถามที่ตามมาก็คือ “นโยบายสังคมด้านแรงงาน ความมั่นคงของมนุษย์
และการจั ดการท้ อ งถิ่น ของไทยควรจะเป็ นอย่า งไร?” ผู้ ที่จ ะมาให้ ความชั ดเจน ความรู้ ข้อ คิ ด
ในประเด็นนี้ คือ ท่ านรองปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้อานวยการส่ งเสริม และพั ฒนาการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น และท่านที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท่ านเป็ นผู้แ ทนจากหน่ วยงานสาคัญ ที่มีบ ทบาทในการออกแบบ
นโยบายสังคม
องค์กรผู้จัดขอขอบพระคุณผู้แทนจากหน่วยงานทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ในช่ ว งบ่ ายเป็ น การน าเสนอผลงานวิช าการ 4 เรื่อ ง ที่ เสนอแนวทางในการปรับ ตั ว ด้ า น
ต่าง ๆ เพื่อรองรับวาระประเทศไทย 4.0 คือด้านการทางาน ด้านเยาวชนซึ่งเชื่อมโยงกับบทบาทของ
องค์ก รปกครองท้องถิ่นด้วย และ ด้านคนพิการ ผู้เสนอบทความเป็นนักวิชาการจากมหาวิทยาลั ย
ธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
องค์ก รผู้ จั ด หวั งเป็ น อย่า งยิ่ งว่ าการสั ม มนาครั้ งนี้ จะเป็ น ส่ วนหนึ่ งในการขับ เคลื่ อนวาระ
ประเทศไทย 4.0 ทั้ งในประเด็นการมองไปข้างหน้า การจัดการกับผลกระทบที่อ าจเกิดขึ้น ทั้งโดย
ตั้งใจและไม่ตั้งใจ
ในโอกาสนี้ ขอกราบเรีย นเชิญ คณบดีค ณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กล่าวเปิ ดการสัม มนา
วิชาการ “นโยบายสังคมกับวาระประเทศไทย 4.0”

(5)
คำกล่ำวเปิ ด
สัมมนำวิชำกำร “นโยบำยสังคมกับวำระประเทศไทย 4.0”
โดย
ศำสตรำจำรย์ ดร.โกวิทย์ พวงงำม
คณบดีคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำล ัยธรรมศำสตร์
ห้องบุญชู โรจนเสถียร ชัน
้ 3
อำคำรอเนกประสงค์ 1 มหำวิทยำล ัยธรรมศำสตร์ (ท่ำพระจ ันทร์)
19 กรกฎำคม 2560 เวลำ 08.00 – 16.30 น.

กราบเรีย น ท่านรองปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้อานวยการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ท่านผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์ ด้านนโยบายสาธารณะ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม กระทรวง
การพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ และผู้มีเกีย รติ ทุกท่ าน ก่อนอื่นใด กระผมขอต้อนรั บ
ทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ท่านผู้เกียรติทุกท่าน วาระประเทศไทย 4.0 มีความสาคัญอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศในช่วง 20 ปี ข้างหน้า กล่าวได้ว่าจะนาไปสู่ก ารเปลี่ย นแปลงขนานใหญ่ในด้ าน
นโยบายสังคมและนโยบายด้านอื่น ๆ ที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้วาระประเทศไทย 4.0 เป็นจริง
รวมทั้งรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ย นผ่านในครั้งนี้ การเปลี่ย นแปลงในครั้งนี้ต้องการ
การท างานทั้ งในระดั บนโยบายและในระดับ ท้ อ งถิ่ น ซึ่ งท างานโดยตรงกั บประชาชน ที่ เป็ นทั้ ง ผู้
ขับ เคลื่อ นยุ ทธศาสตร์ แ ละที่ จะได้ รับ ผลกระทบจากการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ที่ มี ค วา มส าคัญ นี้
การทางานนี้ต้องการการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์มีบทบาทหน้าที่หลักทั้งในด้านการ
เรีย นการสอน การวิจัย และ การบริการสังคมในด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคมและนโยบาย
สังคม การสัมมนาครั้งนี้จึงนอกจากจะเป็นบทบาทในด้านบริการสังคมแล้ว คณะผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะนาไปสู่การร่วมมือทางด้านวิชาการ และ ด้านอื่น ๆ ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งไม่ ได้จากั ด
เฉพาะหน่วยงานที่ร่วมจัดเท่านั้น ในการร่วมทางานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้งในส่วนกลางและ
ระดับท้องถิ่น
กระผมขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่สละเวลามาร่วมกันให้ความรู้ ขอขอบพระคุณท่าน
ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์ ด้านนโยบายสาธารณะ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่งชาติ และท่ านผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัย บริษัท หลัก ทรัพ ย์ภั ทร จากั ด
(มหาชน) ท่านรองปลัดกระทรวงแรงงาน ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น และท่านที่
ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระผมมีความเชื่อมั่นว่า ความรู้ความเชี่ยวชาญจากท่านวิทยากรทุกท่าน การร่วมแลกเปลี่ย น
ความคิดเห็นที่ จะเกิด ขึ้นในเวทีสัม มนานี้ จะนาไปสู่การต่อยอดความรู้แ ละแนวทางการขับเคลื่อ น

(6)
ยุทธศาสตร์ และขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมฟังการนาเสนอผลงานวิชาการในช่วงบ่ายด้วย เพื่อจะได้
เห็ นภาพขยายในบางประเด็น ของนโยบายสังคม เพื่ อการปรับ ตัว เพื่ อรองรับยุ ทธศาสตร์ป ระเทศ
ไทย 4.0
ในโอกาสนี้ กระผมขอขอบคุ ณองค์ กรผู้ จัด เครือข่ ายการจัด การศึกษาด้านนโยบายสังคม
ระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต อั น ประกอบด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ และขอขอบคุณ สภาการศึก ษาสั งคมสงเคราะห์ ศ าสตร์แ ละสวัสดิ การ
สังคมไทยที่ไ ด้เข้ามาร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการครั้งนี้ด้วย โดยเฉพาะท่านนายกสมาคม สภาการศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศ าสตร์แ ละสวัส ดิการสังคมไทย ซึ่ งดารงตาแหน่ง คณบดี วิท ยาลั ย สหวิ ทยาการ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้ดาเนินการอภิปรายในช่วงเช้านี้
บัดนี้ได้เวลาเปิด การสัม มนาแล้ว กระผม คณบดีค ณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ขอเปิดการ
สัม มนาวิชาการเรื่อง “นโยบายสังคมกับวาระประเทศไทย 4.0” และขอให้ การสัม มนาวิชาการนี้
ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ผู้จัดได้ตั้งใจไว้ คือ ผู้เข้าร่วมสัม มนาได้รับทั้งความรู้ แรงบันดาลใจ
และสังคมในวงกว้างได้มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการสัม มนาครั้งนี้ด้วย เพื่อประโยชน์ในการร่วม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 ร่วมกัน
ขอบคุณครับ

(7)
กำหนดกำรสัมมนำวิชำกำร
เรือ่ ง “นโยบำยสังคมกับวำระประเทศไทย 4.0”
ห้องบุญชู โรจนเสถียร ชัน
้ 3
อำคำรอเนกประสงค์ 1 มหำวิทยำล ัยธรรมศำสตร์ (ท่ำพระจ ันทร์)
19 กรกฎำคม 2560 เวลำ 08.00 – 16.30 น.

ภาคเช้า
8.00 - 8.30 น.
8.30 - 9.00 น.

9.00 - 10.00 น.

10.00 - 10.15 น.
10.15 - 12.15 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดสัมมนา
โดย คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กล่าวรายงาน โดย ผู้อานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสังคม
การอภิปราย หัวข้อเรื่อง “วาระประเทศไทย 4.0 จะพาเราไปสู่อะไร?”
โดย คุณวันฉัตร สุวรรณกิตติ
(ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์ ด้านนโยบายสาธารณะ)
ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัย บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จากัด
(มหาชน)
ผู้ดาเนินรายการ รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ
(นายกสมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการ
สังคมไทย)
พักรับประทานอาหารว่าง
การอภิปราย หัวข้อเรื่อง “นโยบายสังคมด้านแรงงาน ความมั่นคง
ของมนุษย์ และการจัดการท้องถิ่นของไทยควรเป็นอย่างไร?”
โดย คุณบุญเลิศ ธีระตระกูล
(รองปลัดกระทรวงแรงงาน)
คุณชินชัย ชี้เจริญ
(ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์)
คุณศตพงษ์ สุนทรารักษ์
(ผู้อานวยการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริม การ
ปกครองท้องถิ่น)
ผู้ดาเนินรายการ ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม
(คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

(8)
12.15 - 13.00 น.
ภาคบ่าย
13.00 - 16.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
การนาเสนอผลงานวิชาการที่เชื่อมโยงกับวาระประเทศไทย 4.0
“นโยบายคุณภาพชีวิตแรงงานในยุค 4.0: บทเรียนจากต่างประเทศ”
โดย อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“แนวทางการพัฒนามนุษย์ ยุคไทยแลนด์ 4.0”
โดย ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“นโยบายสังคมด้านคนพิการกับวาระประเทศไทย 4.0”
โดย ผศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กเยาวชนสู่
ประเทศไทย 4.0”
โดย ผศ.ชานนท์ โกมลมาลย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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1
นโยบายคุณภาพชีวิตแรงงานในยุค 4.0: บทเรียนจากต่างประเทศ
Quality of Life Policies for Workers in 4.0 Era: International Lessons
เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว 1
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 อาจาร์ ประจาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2
บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการศึกษานโยบายคุณ ภาพชีวิตของแรงงานในต่างประเทศ โดยเริ่ม จากการ
ประเมินผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่มีต่อตลาดแรงงาน ทั้งในด้านของการเลิกจ้าง
ทักษะที่มีความจาเป็น ตลอดจนถึงนโยบายที่ใช้ในการรับมือกับการเปลี่ย นแปลงดังกล่าว การศึกษา
พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเลิกจ้างจะเกิดขึ้นกับแรงงานไร้ฝีมือและแรงงานกึ่งฝีมือเป็นหลัก ซึ่ง
ในกรณีของประเทศไทยนั้น แรงงานที่มีความเสี่ยงถูกเลิกจ้างมีประมาณ 12 ล้านคน
จากการศึ ก ษาแนวทางการปรั บ ตั ว ของประเทศเอสโทเนี ย ฝรั่ง เศส เยอรมนี สหราช
อาณาจักร และสวีเดน พบว่า ประเทศเหล่านี้ให้ความสาคัญกับการยกระดับทักษะของแรงงานในทุก
กลุ่ม โดยส่วนใหญ่จะเป็นการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ สหภาพแรงงาน และภาคเอกชน ซึ่งยัง
อยู่ในระยะเริ่มต้น แต่ยังไม่มีการปรับปรุงระบบประกันสังคมเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
สาหรับประเทศไทยนั้น การเตรีย มความพร้อมของแรงงานเพื่อให้มีทักษะที่จาเป็นเพียงพอ
ต่อการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 และยังสามารถรักษาคุณภาพชีวิตในการทางานไว้ได้นั้น ต้องเป็นการ
ทางานร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม นอกจากนี้แ ล้ว สหภาพแรงงานควรจะมี
บทบาทในการเป็นผู้ป ระสานระหว่ างลู กจ้าง นายจ้าง และหน่ วยงานภาครัฐ เพื่อช่ว ยกันวางแนว
ทางการฝึกอบรม การกาหนดค่าตอบแทน รวมถึงการปรับปรุงระบบสวัสดิการเพื่อบรรเทาผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเปลี่ย นผ่าน ซึ่งจะเป็นหลักประกันที่สาคัญอีกทางหนึ่งว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานอย่างมีนัยสาคัญ
คาสาคัญ: ไทยแลนด์ 4.0, ความต้องการจ้างงาน, Industry 4.0, นโยบายคุณภาพชีวิตแรงงาน
บทนา
ปัจจัย สาคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศไทยประสบความสาเร็จในการก้าวไปสู่ไทยแลนด์
4.0 คือ คุณภาพของคนในประเทศ โดยเฉพาะคนที่อยู่ในวั ย ทางาน เพราะคนกลุ่ม นี้จะเป็นคนกลุ่ม
แรกที่จะต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และคนกลุ่ม นี้ก็เป็นคนกลุ่ม แรกที่จะได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ย นแปลงนี้ ด้วยเหตุนี้ หลายประเทศโดยเฉพาะในยุโรปจึงให้ความสาคัญกับนโยบายด้านคุณภาพ
ชีวิ ต ของแรงงาน เพื่ อ ให้ แ รงงานเหล่ านี้ มี ค วามพร้ อ มกั บ การปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรมครั้ งที่ 4 หรื อ
Industry 4.0 และยังเป็นหลักประกันว่าผลกระทบที่เกิ ดขึ้นจากการเปลี่ย นแปลงจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานอย่างมีนัยสาคัญ
สาหรับความพร้อมของแรงงานไทยนั้น ผลการศึกษาของ เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว และคณะ
(2560) โดยใช้ข้อมูลของ Human Capital Report 2016 ซึ่งจัดทาโดย World Economic Forum
พบว่า ประเทศไทยมีสัดส่ วนของแรงงานฝีมือมีเพีย ง 14.4% ของก าลังแรงงานทั้ งหมด ในขณะที่
ประเทศสวีเดน เยอรมนี สิงคโปร์ และฟินแลนด์ ซึ่งมีความพร้อมในการเข้ าสู่ยุค 4.0 มากกว่าประเทศ
ไทย มีสัดส่ว นแรงงานฝีมืออยู่ระหว่าง 43 % ถึง 55 % ถ้านาตัวเลขของ 4 ประเทศมาเฉลี่ยจะพบว่า
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สัดส่วนแรงงานฝีมือมีค่าประมาณ 48 % ข้อมูลจากการสารวจภาวะการทางานของประชากรที่จัดทา
โดยส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ร ะบุ ว่ า ในปี 2559 จ านวนผู้ มี ง านท ามี ป ระมาณ 37.98 ล้ า นคน
หาก 14.4 % ของผู้มี งานทาเป็นแรงงงานฝีมือ ก็แ สดงว่า ในตอนนี้ป ระเทศไทยมีแ รงงานฝีมือราว
5.47 ล้านคน
ถ้านาค่าเฉลี่ย ของสัดส่วนแรงงานฝีมือของ 4 ประเทศมาเป็นฐานในการคิด เงื่อนไขหนึ่งที่จะ
ทาให้ ประเทศไทยสามารถไปสู่ยุ ค 4.0 ได้ คื อ แรงงานของประเทศประมาณ 48 % จะต้ องเป็ น
แรงงานฝีมือ คิ ดเป็ นจานวนราว 18.28 ล้ านคน ซึ่งหมายความว่า ต้ องมีก ารยกระดั บทั กษะของ
แรงงานไทยอีก 12.81 ล้านคนให้กลายเป็นแรงงานฝีมือ ซึ่งมีทั้งแรงงานใหม่ที่เพิ่งออกมาจากระบบ
การศึกษา และแรงงานที่อยู่ในตลาดแรงงานอยู่แ ล้ว ในทางกลับกัน หากแรงงานกลุ่ม นี้ไม่ได้รับการ
ยกระดับทักษะอย่างเหมาะสมโดยเร็ว ก็จะเป็นกลุ่ม ที่มีความเสี่ยงที่จะตกงานจากการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ยุค 4.0
นอกจากประเด็ น เรื่ อ งการเพิ่ ม จ านวนแรงงานฝี มื อ ให้ เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานแล้ ว อี ก ประเด็ น ที่ ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ เช่ น กั น คือ ความเหลื่ อ มล้ าด้ า นการเข้ า ถึ ง
การศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรีย นให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ไม่ว่าคนเหล่านี้จะเลือกเป็นผู้ประกอบการหรือเลือกจะทางานเป็นลูกจ้างก็ตาม
ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้าด้านการศึกษาจนส่งผลต่อตลาดแรงงานนั้น สามารถประเมินได้
จากระดับความรุนแรงของช่องว่างทักษะ (Skill Gaps) ซึ่งคิดจากจากร้อยละของสถานประกอบการที่
ระบุว่ าแรงงานในสถานประกอบการมีความสามารถในการท างานต่ากว่า ความคาดหวังจนส่งผล
กระทบต่อธุรกิจ
62.4%

61.9%

31.7%
17.8%

39.1%

20.0%

รูปที่ 1 ปัญหาช่องว่างทักษะของประเทศไทย เทียบกับสหราชอาณาจักร (UK) และ
แคนาดา (Canada)
ที่มา: เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว และคณะ (2560)
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รูปที่ 1 แสดงระดับปัญหาช่องว่างทักษะของประเทศไทย เทีย บกับสหราชอาณาจักร (UK)
และ แคนาดา (Canada) ซึ่ง จะเห็ นได้ ว่า โดยภาพรวมแล้ วระดับ ปัญ หาช่ องว่ างทั กษะของไทยมี
ค่าประมาณ 17.8 % สาหรับจังหวัดตราด ปัญหาช่องว่างทักษะมีค่าประมาณ 20.0 % อย่างไรก็ตาม
ปัญหาเดียวกันนี้ของเชีย งใหม่และภูเก็ตมีค่าเพิ่ม ขึ้นเป็น 62.4 % และ 61.9 % ตามลาดับ ซึ่งสูงกว่า
ปัญ หานี้สหราชอาณาจักรและแคนาดาถึงเท่าตัว สะท้อนให้เห็นว่า เมื่อจังหวัดมีการพัฒ นามากขึ้น
ปัญหาช่องว่างทักษะก็มีความรุนแรงมากขึ้น เป็ นสัญ ญาณบอกว่า การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทย
แลนด์ 4.0 โดยขาดการเตรีย มความพร้อมของระบบการศึกษาที่เหมาะสมจะทาให้ปั ญหาช่องว่าง
ทักษะมีความรุนแรงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและปัญหาช่องว่างทักษะไม่ได้เกิดขึ้นกับประเทศไทยเท่านั้น
แต่ เป็ น ปั ญ หาร่ ว มกั น ของทุ ก ประเทศที่ ต้ อ งการจะผลั ก ดั น ตนเองไปสู่ ยุ ค 4.0 การศึ ก ษาของ
เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (2559) พบว่า แม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอังกฤษและแคนาดาก็มีปัญหา
ช่องว่างทักษะเช่นกัน เพีย งแต่ปัญหาดังกล่าวในประเทศเหล่านี้มีความรุนแรงน้อยกว่าประเทศไทย
ประมาณครึ่งหนึ่ง สะท้อนให้เห็นว่าหลายประเทศได้มีการวางแผนแนวทางในการพัฒนาแรงงานเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ไว้แล้วในระดับหนึ่ง
บทความนี้เป็นการศึกษานโยบายคุณ ภาพชีวิตของแรงงานของประเทศเอสโทเนีย ฝรั่งเศส
เยอรมนี สหราชอาณาจักร และสวี เดน โดยการวิเคราะห์ นโยบายคุณ ภาพชีวิต ของแรงงานจะใช้
ขอบเขตการวิ เคราะห์ ต าม Havovic (1991) และ Scobel (1975) ที่ เสนอว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
แรงงานขึ้นอยู่กับความมั่นคงในการทางาน ความพึ งพอใจในการทางาน ระบบการให้ค่าตอบแทน
รวมถึงผลประโยชน์อื่นจากการท างาน โอกาสแสดงความเห็น และโอกาสในการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการองค์กร
เนื้อหาในส่วนที่เหลือของบทความนี้จะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนด้วยกัน ส่วนที่ 2 เป็นการสรุปผล
กระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่มีต่อตลาดแรงงงาน ส่วนที่ 3 อธิบายถึงนโยบายด้าน
คุณภาพชีวิตของแรงงานในต่างประเทศ ส่วนที่ 4 เป็นข้อเสนอเกี่ยวกับการนานโยบายมาปรับใช้กับ
ประเทศไทย และจะสรุปผลการศึกษาไว้ในส่วนที่ 5
ผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่มีต่อตลาดแรงงงาน
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง Fraunhofer Institute for Industrial Engineering (2 0 1 3 ) พ บ ว่ า
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 มี ระยะเวลาห่างกันประมาณ 100 ปี แต่การ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือที่เรีย กว่า Industry 4.0 นั้น จะใช้เวลาประมาณ 50 ปี หรือคิดเป็น
แค่ครึ่งหนึ่งของเวลาที่เคยใช้ในอดีต พลังสาคัญที่อยู่เบื้องหลักการปฏิวัติอุตสาหกรรมทุกครั้ง คือ การ
ค้นพบเทคโนโลยีใ หม่ที่ถูกนามาใช้ม ากับเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่เกี่ย วข้องกับการผลิต เทคโนโลยี
เหล่ านี้ทาให้ค วามสามารถในการผลิตของสังคมที่ นาเอาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ เพิ่ ม ขึ้นแบบก้ าว
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กระโดด และทาให้เกิดการจัดรูปแบบความสัม พันธ์ในการทางานใหม่ ทั้งในแง่ข องโครงสร้างองค์กร
แนวทางการผลิต และการทางานของแรงงาน (Stearns, 2012; Schwab, 2017)
อย่างไรก็ตาม ในแง่ของแรงงานนั้น เทคโนโลยีที่ถูกนามาใช้มีความซับซ้อนมากขึ้นตามเวลา
ที่ผ่านไป การจะทางานกับเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ได้ แรงงานเองก็ต้องมีทักษะที่เหมาะสมด้วย จึงอาจ
กล่าวได้ว่า เทคโนโลยีมีแ นวโน้มที่จะเป็นผลดีต่อแรงงานที่มีทักษะสอดคล้องกับเทคโนโลยีเหล่านั้น
แรงงานกลุ่ม นี้ย่อมเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ส่งผลให้มีโอกาสได้งานทาและได้ค่าตอบแทนที่
สูงขึ้น สาหรับแรงงานที่ไม่สามารถปรับตัวได้หรือมีทักษะที่ไม่เหมาะสมก็มีแนวโน้มที่จะตกงาน หรือได้
ค่าตอบแทนที่ต่ากว่าแรงงงานในกลุ่ม แรก ปรากฏการณ์ นี้ถูกเรีย กว่า การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ซึ่งเอื้ อ ประโยชน์ ต่อ กลุ่ม แรงงานที่ มีทั ก ษะต่ างกัน ในลั กษณะที่ ไม่ เท่ าเที ย มกั น หรื อ Skill-biased
technological change (Acemoglu, 2002; Autor et al., 1998; Autor et al., 2003)
สาหรับประเทศไทย การศึกษาของ ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ (2553) พบว่า อุปสงค์ที่มีต่อแรงงาน
ที่จบมหาวิทยาลัยมีการขยายตัวมากกว่าอุปสงค์ของแรงงานที่จบมัธยม ซึ่งส่งผลให้ค่าจ้างในช่วงปี
พ.ศ. 2541 ถึง 2552 ของผู้ที่จบมหาวิทยาลัยมีอัตราการขยายตัวสูงกว่าค่าจ้างของแรงงานที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือต่ากว่า สะท้อนให้เห็นว่าช่วงเวลาดังกล่าวแรงงานที่มักทักษะสูงกว่า
(วัดจากวุฒิการศึกษา) เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ม ากกว่าแรงงานกลุ่มที่มีทักษะปานกลางหรือแรงงานที่มี
ทักษะต่า หรือที่เรียกว่าแรงงานกึ่งฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือตามลาดับนั่นเอง
สาหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 มีเทคโนโลยีหลักที่ขับเคลื่อนการเปลี่ย นแปลงอยู่ 5
ประการด้วยกัน คือ 1) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) 2) การวิเคราะห์ข้อมูลที่มี
ปริ ม าณมาก (Big Data) 3) เทคโนโลยี อั จ ฉริ ย ะ ได้ แ ก่ หุ่ น ยนต์ ปั ญ ญ าประดิ ษ ฐ์ (Artificial
Intelligence หรื อ AI) การสร้ า งสถานการณ์ จ าลอง (Simulation) และการพิ ม พ์ 3 มิ ติ (3D
Printing) 4) การรักษาความปลอดภัย ในโลกไซเบอร์ และ 5) การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud
Computing) ในยุ คนี้ เครื่องมือเครื่องจัก รจะไม่ทางานโดยลาพั ง แต่ เป็ นการท างานแบบประสาน
เชื่อมโยงกันตลอดเวลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การทางานในเชิงกายภาพที่เกิดขึ้นควบคู่กับการ
ทางานในโลกเสมือนจริงนี้ จะกลายเป็นสภาพแวดล้อมใหม่ในการทางานที่เรีย กว่าระบบท างานที่
เชื่อมโยงสภาพทางกายภาพกับไซเบอร์เข้าด้วยกัน (Cyber-Physical System หรือ CPS)
สาหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตลาดแรงงานนั้น Ganz (2014) และ Buhr (2017) ประเมิน
ว่า แรงงานไร้ฝีมือและแรงงานกึ่งฝีมือจะเป็นกลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เพราะทักษะที่มีอยู่
สามารถถูกทดแทนได้ด้วยเทคโนโลยี ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้อ งกั บ สรุปผลการศึก ษาของ Frey
and Osborne (2013) ที่แสดงให้เห็นว่า 47% ของตาแหน่งงานในปัจจุบันจะหายไปภายใน 25 ปี
นอกจากนี้แล้ว งานชิ้นนี้ยังมีการประเมินความเสี่ย งของอาชีพต่าง ๆ ว่ามีโอกาสจะตกงาน
มากน้อยแค่ไหนเมื่อมีการใช้เทคโนโลยีทางานแทนคน จากข้อมูลในตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า อาชีพ
ส่วนใหญ่ที่เสี่ ยงตกงานจะเป็นอาชีพที่ทางานซ้า ๆ ไม่ได้ใช้ทักษะเฉพาะด้าน หรือหากจะต้องใช้ทักษะ
ก็เป็นทักษะในระดับต่าถึงระดับกลาง เช่น พนักงานขายของทางโทรศัพท์มีโอกาสตกงาน 99% ในอีก

6
25 ปีข้ างหน้า เลขานุก ารและธุรการมี โอกาสตกงาน 94% ส าหรั บอาชีพ ที่เสี่ย งตกงานน้ อยที่สุ ด
ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์ด้านการดูแลสุข ภาพจิตและผู้ติดยาเสพติด แพทย์ นักมานุษยวิทยาและนัก
โบราณคดี รวมถึงวิศวกรทางทะเลและนักออกแบบเรือ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีโอกาสตกงานแค่ประมาณ
1% สิ่ ง ที่ อ าชี พ เหล่ า นี้ มี เหมื อ นกั น คื อ ล้ ว นแต่ เป็ น อาชี พ ที่ ต้ อ งใช้ ทั ก ษะขั้ น สู ง ต้ อ งมี ก ารคิ ด
วิเคราะห์ ควบคู่ไปกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยงที่จะตกงานเมื่อมีการนาเทคโนโลยีมาทางานแทนคน
อาชีพที่เสี่ยงตกงานสูงที่สุด 10 อันดับแรก
อาชีพที่เสี่ยงตกงานต่าที่สุด 10 อันดับ แรก
อาชีพ
โอกาสตกงาน
อาชีพ
โอกาสตกงาน
พนักงานขายทางโทรศัพท์
99%
นักสังคมสงเคราะห์ด้านการ
0.31%
ดูแลสุขภาพจิตและผู้ติดยา
เสพติด
ผู้รับทาแบบฟอร์มภาษี
99%
นักออกแบบท่าเต้น
0.40%
ผู้ประเมินความเสียหายให้กับ
98%
แพทย์
0.42%
บริษัทประกัน
กรรมการตัดสินกีฬาและ
98%
นักจิตวิทยา
0.43%
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เสมียนทนาย
98%
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
0.55%
พนักงานร้านอาหารและ
97%
นักวิเคราะห์ระบบด้าน IT
0.65%
เครื่องดื่ม
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
97%
นักมานุษยวิทยาและนัก
0.77%
โบราณคดี
คนงานในไร่นา
97%
วิศวกรทางทะเลและนัก
1.0%
ออกแบบเรือ
เลขานุการและธุรการ
96%
ผู้จัดการฝ่ายขาย
1.3%
พนักงานส่งของและเอกสาร
94%
ประธานบริหาร (CEO)
1.5%
ที่มา: Frey and Osborne. (2013).
นโยบายด้านคุณภาพชีวิตของแรงงานในต่างประเทศ
องค์การอนามัย โลกได้ให้นิยามของคุณภาพชีวิตว่า หมายถึง ทัศนคติของคนใดคนหนึ่งที่มีต่อ
สถานการณ์ใ นชีวิตของตนเองเมื่อเทีย บกับ ที่คาดหวังไว้ภายใต้บริบททางวัฒ นธรรมและคุณค่าของ
สังคม (WHO, 1997) ในการจัดทาดัชนีคุณ ภาพชีวิตของประเทศต่าง ๆ นิตยสาร The Economist
ได้เสนอว่าคุณภาพชีวิตขึ้นอยู่กับปัจจัย 9 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ความมั่งคั่ง สุขภาพ ความมั่นคงทางการ
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เมืองและความปลอดภัย คุณภาพของครอบครัว คุณภาพของชุม ชน สภาพอากาศและภูมิประเทศ
ความมั่ น คงในการท างาน เสรี ภ าพทางการเมื อ ง และความเท่ า เที ย มกั น ระหว่ า งหญิ ง ชาย
(The Economist, 2005) สหภาพยุโรปได้กาหนดมิติในการประเมินคุณภาพชีวิตเป็น 8 ด้าน ได้แ ก่
ทรัพย์สิน การมีงานทา การศึกษา สุขภาพ การพักผ่อนหย่ อนใจและการมีปฏิสัม พันธ์กับคนในสังคม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปกครองและสิทธิขั้นพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมและที่อยู่
อาศัย (European Union, 2015)
หากนาแนวคิดข้างต้นมาปรับใช้ในบริบทของการศึกษาครั้ งนี้ อาจกล่าวได้ว่า คุณ ภาพชีวิ ต
ของแรงงานในยุค 4.0 จะขึ้นอยู่กับสภาพการทางาน ความมั่นคงในการทางาน รายได้ และโอกาส
ก้าวหน้า ในหน้ าที่ การงาน จึ งทาให้ นโยบายด้ านคุ ณ ภาพชีวิ ตของแรงงานให้ ความสาคัญ กั บ การ
ยกระดับทักษะฝีมือของแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการทางานที่เปลี่ยนไป
จากการศึก ษาเบื้ อ งต้ น เกี่ย วกับ นโยบายด้ านคุณ ภาพชี วิต ของแรงงานในยุค 4.0 พบว่ า
สาหรับกลุ่มประเทศที่เป็นเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ซึ่งประกอบไปด้วย เอสโทเนีย ฝรั่งเศส เยอรมนี
สหราชอาณาจักร และสวีเดน การเปลี่ย นแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีนัย สาคัญ มีเพี ย งด้านการยกระดั บ
ทักษะของแรงงาน เพราะประเทศเหล่านี้ม องว่ า การยกระดับทักษะให้สอดคล้องกับยุค 4.0 จะช่วย
ลดความเสี่ย งจากการเลิ ก จ้ าง ช่ ว ยให้ แ รงงานสามารถท างานในองค์ ก รได้ โดยไม่ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ
ความเครีย ดจากการเปลี่ย นแปลงในระดับที่ม ากจนเกินไป และการมีทักษะในการทางานที่เหมาะสม
ยังส่งผลต่อความก้าวหน้าในงาน ส่วนด้านการมีส่วนร่ วมในการแสดงความเห็นและการบริหารจัดการ
องค์ก รนั้ น ทุ ก ประเทศยั งยึ ด แนวทางเดิ ม ที่ ถู กก าหนดโดยระบบการเมื อง วัฒ นธรรม โครงสร้า ง
ตลาดแรงงาน และปัจจัยเชิงประวัติศาสตร์ของประเทศ จะไม่อยู่ในขอบเขตของการศึกษานี้
ตารางที่ 2 เป็นการสรุปนโยบายด้านคุณภาพชีวิตของแรงงาน ซึ่ งจะเห็นได้ว่ามีสองประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของแรงงาน ประเด็นแรก คือ การมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในยุค 4.0 ซึ่งจะเป็นหลักประกันว่าแรงงานจะมีงานทาและได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
เพื่อให้สามารถรักษาระดับคุณภาพชีวิตไว้ได้ ประเด็นที่ส อง เป็นการบรรเทาผลกระทบในกรณีที่ต้อง
ถูกเลิกจ้างเนื่องจากทักษะที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
จากตารางจะเห็นได้ว่า ทุกประเทศที่นามาสรุปไว้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการทาความเข้าใจ
ว่ายุค 4.0 จะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในประเทศอย่ างไร ที่น่ าสังเกต คือ แต่ละประเทศต่างก็
พยายามจะหาตัวแบบในการรับมือที่เหมาะสมของตนเอง จึงอาจกล่าวได้ว่า แม้จะมีแนวทางที่ชัดเจน
ว่าต้องมีการยกระดับทักษะของแรงงาน แต่ในทางปฏิบัติแล้ว แนวทางที่เหมาะสมของแต่ละประเทศมี
ความแตกต่างกันไปตามโครงสร้างทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน
นอกจากนี้แล้ว หากพิจารณาถึงนโยบายบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นหากถูกเลิกจ้าง จะพบว่า
ในปัจจุบันทุกประเทศยังคงใช้ระบบประกันสังคมที่มีอยู่เป็นเครื่องมือในการรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ระบบประกันสังคมในประเทศส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการบรรเทาผลกระทบจากการเลิกจ้ างที่
เกิดขึ้นไม่บ่อยและมี จานวนผู้ได้รับผลกระทบไม่ ม ากนัก จึงเป็นที่น่าเป็นห่วงว่าระบบดังกล่าวจะมี
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ความพร้อ มและทรั พ ยากรเพี ย งพอต่ อ การดู แ ลแรงงานที่ ตกงานเนื่ อ งจากการเปลี่ย นแปลงทาง
เทคโนโลยี ได้อ ย่า งครอบคลุ ม และเพี ย งพอหรือไม่ เพราะระบบนี้ ในทุ ก ประเทศยัง ต้อ งพึ่ง พาเงิ น
ช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่
อีกประเด็นก็คือ ระบบประกันสังคมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับลักษณะ
การทางานที่มีความเป็นอิสระและรายได้มีความไม่แน่นอนมากขึ้นในยุค 4.0 ทาให้อาจเกิดกรณีที่ผู้มี
งานทาแต่ไม่มีรายได้ในบางช่วงเวลา แต่ไม่สามารถใช้สิทธิประกั นสังคมของตนเองได้ จนส่งผลให้
คุณภาพชีวิตของพวกเขาต่ากว่าผู้ที่ตกงานและได้รับการช่วยเหลือจากระบบประกันสังคม
ตารางที่ 2 นโยบายด้านคุณภาพชีวิตของแรงงานของบางประเทศในยุโรป
ประเทศ
นโยบายด้านคุณภาพชีวิตของแรงงาน
นโยบายบรรเทาผลกระทบที่
เกิดขึ้นหากถูกเลิกจ้าง
เอสโทเนีย  ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย  ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจน
มีกฎหมายรองรับ 2 บท คือ Adult
Education Act และ Professionals
Act
 ยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิตอลในการทางาน
ฝรั่งเศส
 ภาครัฐ สหภาพแรงงาน และเอกชน  ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจน
ร่วมกันทาวิจัย เพื่อ ประเมิ นว่าแรงงาน
ควรมี บ ทบาทอะไรบ้ างในการท างาน
กับเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อนาไปสร้าง
แผนวางพัฒนาทักษะของแรงงาน
 มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ฝึ ก อบรมเพื่ อเปิ ด
โอกาสให้ แ รงงานที่ ต้ อ งการยกระดั บ
ทักษะได้เข้ารับการฝึกอบรม
เยอรมนี
 ภาครั ฐ สหภาพแรงงาน และภาค  อยู่ ร ะหว่ า งการศึ ก ษาความ
เอกชน ร่วมกันศึกษาถึงแนวทางในการ
เป็ น ไป ได้ ใ นก ารป รั บ ระบ บ
สร้างข้อตกลงร่วมกันเกี่ย วกับคุณ ภาพ
ประกันสังคมให้มีความยืดหยุ่น
และสภาพแวดล้อมในการทางานในยุค
ขึ้น เพื่อรองรับผู้ที่ทางานอิสระ
4.0 (Decent work model)
(Freelancers) ใน กรณี ที่ ไม่ มี
งานท าเป็ น เวลานาน หรื อ มี
 มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่
รายได้ต่ากว่าที่ควรจะเป็น
ผู้ ป ระ ก อ บ ก ารจ ะได้ รั บ จ าก ก า ร
ยก ระดับทักษะของแรงงาน
 จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะ
แรงงาน ผ่ านวิท ยาลั ย เทคนิ ค สถาน
ประกอบการ รวมถึงหลักสูตรระยะสั้น
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ประเทศ

นโยบายด้านคุณภาพชีวิตของแรงงาน

นโยบายบรรเทาผลกระทบที่
เกิดขึ้นหากถูกเลิกจ้าง
สหราช
 มี ก าร ศึ ก ษ าแ น วท างเพื่ อ พั ฒ น า  ยังไม่มีความชัดเจน
อาณาจักร
หลักสู ตรที่จะช่ วยยกระดั บทัก ษะของ
แรงงานให้ เ หมาะสมกั บ การท างาน
ร่วมกับเทคโนโลยีใหม่
 ศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับ
ทักษะของแรงงาน
สวีเดน
 อยู่ ร ะหว่ างการศึ ก ษาผลกระทบที่ จ ะ  ยังไม่มีความชัดเจน
เกิด ขึ้นกับ แรงงานไร้ฝีมื อและแรงงาน
กึ่งฝีมือ เพื่อประเมินความรุนแรงของ
ผลกระทบและแนวทางที่เหมาะสมใน
การรับมือ
ที่มา: Buhr et al. (2017) และ Buhr (2017)
การนานโยบายมาปรับใช้กับประเทศไทย
การปรั บ ทั ก ษะของแรงงานให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศเป็ น เรื่ อ งใหญ่
ประเทศที่จริงจังกับการก้าวไปสู่ ยุค 4.0 ต่างก็ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จากการศึกษา
แนวทางของทั้ ง 5 ประเทศ พบว่ า แม้ ป ระเทศเหล่ า นี้ มี ค วามแตกต่ า งกั น ในระดั บ การพั ฒ นา
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ตาแหน่งที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรม แต่กลับมีแนวทางในการทางาน
ที่ เ หมื อ นกั น คื อ การสร้ า งระบบนิ เ วศน์ ที่ เ อื้ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะของแรงงาน (Skill
Development Ecosystem)
หัวใจสาคัญของระบบนิเวศน์นี้ คือ การทางานแบบ 3 ประสาน ที่เกิดจากการร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งสอดคล้องกับโมเดลประชารัฐของไทยที่มีภาครัฐเป็น
หน่วยงานหลักทาหน้ าที่ประสานงานดึงเอาภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามาร่วมทางานเพื่อหา
คาตอบว่าต้ องยกระดับ หรือเพิ่ม ทักษะใดบ้าง โดยแต่ละอุตสาหกรรมจะมีคณะที่ปรึกษาซึ่งมาจาก
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนั้น เพื่อช่วยกันประเมินแรงงานในแต่ละระดับ แต่ละตาแหน่งงาน ต้อง
พัฒนาทักษะอะไรบ้าง และแนวทางไหนถึงจะเหมาะสมที่สุด โดยต้องพิจารณาลักษณะเฉพาะในเชิง
พื้นที่ควบคู่กันไปด้วย
ข้อมูลที่ ได้ ม าจะถูกส่งต่ อไปยังผู้รับผิ ดชอบสามกลุ่ม ด้ วยกัน กลุ่ม แรก คื อ หน่วยงานด้ าน
แรงงาน เช่น กระทรวงแรงงาน เป็นผู้รับผิดชอบในการยกระดับแรงงานที่อยู่ในตลาดแรงงาน กลุ่ม ที่
สอง คือ หน่วยงานด้านการศึกษา เช่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการผลิตคนรุ่นใหม่
เข้ามาป้อนตลาดแรงงาน กลุ่มที่สาม คือ ภาคประชาสังคม เป็นกาลังเสริมในการเผยแพร่ให้สังคมและ
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ชุม ชนเห็นความสาคัญของการยกระดับทักษะของแรงงาน รวมถึงให้ความช่วยเหลือหน่วยงานส อง
กลุ่มข้างต้นตามที่ได้รับการร้องขอ
อีก ประเด็น ที่ เป็ น ข้อ สรุ ปจากการเปรีย บเทีย บกั บ ผลการศึก ษาในต่ างประเทศ คือ การ
กาหนดแนวทางการพัฒนาคนเพื่อให้ช่องว่างทักษะหมดไปเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก สิ่งที่ทาได้เพื่อลด
ปัญหานี้ต้องเริ่มด้วยการแบ่งแรงงานออกเป็นสองกลุ่ม คือ แรงงานใหม่ที่เพิ่งจบการศึกษากับแรงงาน
ที่ทางานอยู่แล้ว
สาหรับแรงงานใหม่ที่ก้าวเข้าไปสู่โลกของการทางานเป็นครั้งแรก ความพร้อมจะมีม ากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับสิ่งที่ได้เรีย นรู้ในระบบการศึ กษาธิการ การแก้ปัญ หาแรงงานใหม่จึงเชื่อมโยงกับ การ
พัฒนาแนวทางการเรีย นรู้ใ นระบบการศึกษาที่มีทั้งภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิบัติในสภาพแวดล้อมการ
ทางานจริงตามบริบทของพื้นที่ควบคู่กันไป
สาหรับแรงงานที่ทางานอยู่แ ล้ว ช่องว่างทักษะเกิดจากการที่แรงงานปรับตัวกับลักษณะของ
งานที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาไม่ได้ หรือไม่มีโอกาสได้ยกระดับทักษะของตนเอง การแก้ปัญหานี้
จึงเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
ลักษณะงานและความพร้อมของแต่ละคน
บทเรียนจากประเทศที่ประสบความสาเร็จในการลดช่องว่างทักษะชี้ให้เห็นว่า การแก้ปัญหานี้
ต้อ งแก้ใ นระดั บ พื้ น ที่ เพราะแต่ ล ะพื้ น ที่ มี ค วามแตกต่ างกั น การจั ด การศึ ก ษาจึ ง ควรเป็ น การจั ด
การศึกษาในเชิงพื้นที่ม ากกว่าการสั่งการจากส่วนกลาง เป็นการจัดการศึกษาเพื่อเยาวชนในวัย เรีย น
ควบคู่ ไปกั บ การเปิ ด โอกาสให้ แ รงงานในตลาดแรงงานได้ มี โอกาสยกระดั บ ทั ก ษะของตนเองให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการทางานที่เปลี่ย นไป
เนื่องจากการจัดการศึกษาแบบใช้พื้นที่เป็นฐานยังเป็นเรื่องใหม่ จึงจาเป็นจะต้องมีการวิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายความ
รูป แบบประชารัฐในระดับ พื้นที่ การจะดาเนิ นการเรื่องนี้ให้ป ระสพผลสาเร็จจึงควรมี หน่วยงานที่
รับผิ ดชอบในการวิจั ย และพั ฒนาองค์ ความรู้ที่ เกี่ ย วข้ องโดยเฉพาะ เพื่ อสนับ สนุน การท างานของ
หน่วยงานที่เกี่ย วข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในระดับพื้นที่ ให้สามารถทางานร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0
ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้
นอกจากนี้ แ ล้ ว การปรับ ระบบประกั นสั งคมของประเทศให้ มีค วามยืด หยุ่น มากขึ้น เพื่ อ
รองรับการเปลี่ย นแปลงของตลาดแรงงาน และลักษณะการทางานที่แ ตกต่างจากในปัจจุบันก็เป็ น
ประเด็นที่ต้องพิจารณาโดยเร็ว เพื่อให้ระบบมีความพร้อมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นจริง
สรุป
บทความนี้ มีเริ่ม ต้ นด้ วยการประเมิ นผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการปฏิ วัติ อุต สาหกรรม
ครั้งที่ 4 ที่มีต่อตลาดแรงงาน ทั้งในด้านของการเลิกจ้าง ทักษะที่มีความจาเป็น ตลอดจนถึงนโยบาย
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ที่ ใ ช้ ใ นการรั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงดั งกล่ า ว ซึ่ ง พบว่ า ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเลิ ก จ้ า ง
จะเกิดขึ้นกับแรงงานไร้ฝีมือและแรงงานกึ่งฝีมือ โดยในกรณีของประเทศไทยนั้น ปัญหาช่องว่างทักษะ
ถือ เป็ น ปัจ จั ย ส าคั ญ ประการหนึ่ งที่ ท าให้ แ รงงานมี ค วามเสี่ ย งที่ จะถู กเลิ ก จ้า งได้ เมื่ อมี ก ารนาเอา
เทคโนโลยีมาใช้ โดยแรงงานในกลุ่มนี้มีประมาณ 12 ล้านคน
จากการศึ ก ษาแนวทางการปรั บ ตั ว ของประเทศเอสโทเนี ย ฝรั่ง เศส เยอรมนี สหราช
อาณาจักร และสวีเดน พบว่า ประเทศเหล่านี้ให้ความสาคัญกับการยกระดับทักษะของแรงงานในทุก
กลุ่ม โดยส่วนใหญ่จะเป็นการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ สหภาพแรงงาน และภาคเอกชน ซึ่งยังอยู่
ในระยะเริ่มต้น แต่ยังไม่มีการปรับปรุงระบบประกันสังคมเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
สาหรับประเทศไทยนั้น การเตรีย มความพร้อมของแรงงานเพื่อให้มีทักษะที่จาเป็นเพียงพอ
ต่อการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 และยังสามารถรักษาคุณภาพชีวิตในการทางานไว้ได้นั้น ต้องเป็นการ
ทางานร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อทาความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้น กับ แรงงานแต่ล ะระดับ ทั กษะ แต่ล ะอุต สาหกรรม และแต่ ละพื้ นที่ ว่าผลกระทบที่เกิ ดขึ้น เป็ น
อย่างไร มีระดับความรุนแรงแค่ไหน ทักษะเร่งด่วนที่ต้องเสริม สร้างคือเรื่องอะไรบ้าง เพื่อใช้ ได้เป็น
แนวทางในการพัฒนาแรงงานของไทยให้มีความพร้อมเพีย งพอ นอกจากนี้แล้ว สหภาพแรงงานควรจะ
มีบทบาทในการเป็นผู้ประสานระหว่างลูกจ้าง นายจ้าง และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยกันวางแนว
ทางการฝึกอบรม การกาหนดค่าตอบแทน รวมถึงการปรับปรุงระบบสวัสดิการเพื่อบรรเทาผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเปลี่ย นผ่าน ซึ่งจะเป็นหลักประกันที่สาคัญอีกทางหนึ่งว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานอย่างมีนัยสาคัญ
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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
องค์การอนามัย โลกได้รายงานสัดส่วนของคนพิการทั่วโลกว่ามีอยู่ประมาณหนึ่งพันล้านคน
หรือร้อยละ 15 ของประชากรโลก สาหรับประเทศไทย สถิติการขึ้นทะเบียนคนพิการทั่วประเทศที่มี
ชีวิตอยู่ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 มีจานวน 1,818,760 ราย คนพิการก็ยังมีปัญหาความเหลื่อม
ล้าในสังคมหลายมิติ กล่าวคือ ด้านสุข ภาพ โอกาสในการมีงานทา การเข้าถึงการศึกษา การพัฒนา
คุณภาพชีวิต ฯลฯ
นโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มีเป้าหมายหลักว่า “เราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ย่อมรวมถึง
คนพิการที่ต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างสมเหตุ สมผล นโยบายทางสังคมด้าน
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ประธานกรรมการประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์
และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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คนพิการจึงต้องมีความเข้มข้นมากกว่าเดิม และต้องเป็นไปตามกรอบของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคน
พิการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
คาสาคัญ: คนพิการ, ประเทศไทย 4.0, นโยบายสังคม, การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ความนา
องค์ การอนามั ย โลกได้ป ระมาณการณ์ สั ดส่ วนของคนพิ การทั่ วโลกว่ ามีอ ยู่ ประมาณหนึ่ ง
พันล้านคน หรือร้อยละ 15 ของประชากรโลก ที่มีภาวะความพิการในแบบใดแบบหนึ่ง และประมาณ
ร้อยละ 2 - 4 มีความยากลาบากการดาเนินชีวิต ซึ่งสูงกว่าปี 1970 ที่มีคนพิการประมาณร้อยละ 10
การเพิ่ม ขึ้นของสัดส่วนคนพิการเกิดจากประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น และการแพร่ระบาดของโรค
ร้า ยแรง รวมทั้ ง วิ ธี ก ารวั ด ความพิ ก ารที่ มี ค วามละเอี ย ดมากขึ้ น (World Health Organization,
2011) สาหรับประเทศไทย จากการสารวจประชากรของสานักงานสถิติแ ห่งชาติในปี 2555 พบว่า
มีประชากรที่พิการประมาณ 1.5 ล้านคน หรือร้อยละ 2.2 ของประชากรทั้งประเทศ (สานักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2556) ในขณะที่สถิติการขึ้นทะเบีย นคนพิการทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
มีคนพิ การจานวน 1,181,760 ราย (กระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์ , 2560)
จากสถิ ติ ดั งกล่ าวจะเห็ น ได้ว่ า จานวนคนพิ ก ารทั่ ว โลก และในประเทศไทยเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ระยะ ๆ
สถานการณ์และปัญหาพื้นฐานของคนพิการทั่วโลกรวมทั้งคนพิการไทย มีความเหมือนกันในการถูก
เลือกปฏิบัติในด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ฯลฯ
สาหรับประเทศไทย คนพิการก็ยังมี ปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคมหลายมิติ กล่าวคือ มิ ติ
สุข ภาพ ประชากรที่พิการ จานวน 1.8 ล้านคน มีความลาบากหรือปัญหาสุขภาพ มีลักษณะความ
บกพร่อง จานวน 1.3 ล้านคน มีความลาบากในการดูแลตนเอง และมีความพิการมากกว่า 1 ประเภท
ซึ่งเป็นกลุ่ม ประชากรพิการที่รัฐบาลควรให้ความช่ว ยเหลือ มิติการทางาน ของประชากรพิการที่มี
อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป จานวน 1.4 ล้านคน ที่ไม่ได้ทางาน ซึ่งเป็นคนพิการในวัยสูงอายุตั้งแต่ 60 ปี
ขึ้นไป มากที่สุดถึงร้อยละ 49.9 รองลงมาเป็นวัย ทางาน (อายุ 25 – 59 ปี) มีร้อยละ 19.9 และวัย
เยาวชน (อายุ 15 – 24 ปี) เพีย งร้อยละ 4.5 มิ ติก ารศึก ษา คนพิ การที่อ ยู่ในวั ย เรีย น (5 – 30 ปี )
ร้อยละ 81.7 ไม่ได้เรียนหรือไม่เคยเรียนหนังสือ ทั้งนี้อุปสรรคสาคัญยังเป็นเรื่องความไม่พร้อมในการ
จัดการเรีย นรู้ส าหรับ เด็ กพิ การ สถานที่ ไม่เอื้ออ านวยความสะดวกสาหรับ เด็ กพิ การ การเดิน ทาง
ลาบาก และการที่ครอบครัวไม่มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้ลูกที่มีความพิการ ปัญหาการเข้าไม่ถึง
การศึกษาของเด็กพิการนาไปสู่การมีโอกาสการเข้าถึงการมีอาชีพและรายได้ที่เพีย งพอน้อยลงไปอีก
มิติความช่วยเหลือหรือสวัสดิการจากรัฐ ส่วนใหญ่ยังขาดโอกาสในการพัฒนาคุณ ภาพชีวิตทั้ งด้า น
การศึกษา อาชีพ รวมทั้งการได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่เหมาะสม 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 นโยบายทางสังคมด้านคนพิการต้องมีความเข้ม ข้นมากกว่าเดิม ต้องเป็นไปตามกรอบ
ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิข องคนพิการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงจะสามารถคุ้ม ครองสิทธิ
ของคนพิการได้อย่างแท้จริง
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการและเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน : กรอบใหญ่ ในการกาหนด
นโยบายด้านคนพิการ
ตามหลัก สิทธิม นุ ษยชน คนพิการมีศัก ดิ์ศรีแ ห่งความเป็ นมนุษ ย์เช่ นเดี ย วกับคนที่ไม่พิก าร
องค์การสหประชาชาติจึงได้จัดทาอนุสั ญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights
of Persons with Disabilities -CRPD) ขึ้น ซึ่งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549 ที่ป ระชุม เต็ม คณะของ
สมั ช ชาสหประชาชาติ ส มั ย สามั ญ ที่ 61 ได้ มี ม ติ รั บ รองอนุ สั ญ ญา CRPD และพิ ธี ส ารเลื อ กรั บ
(Optional protocol) ของอนุสัญญา CRPD
อนุสัญญา CRPD เป็นกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ส่งเสริมพิทักษ์และรับรองให้
คนพิการได้รับการคุ้ม ครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพื้นฐาน และมีความเสมอภาคอย่างเต็มที่ พร้อม
ทั้งส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีที่มีมาแต่กาเนิดของคนพิการ อนุสัญญาฉบับนี้ยังเป็นอนุสัญญาฉบับแรก
ที่ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของคนพิการ ไม่เฉพาะด้านพลเมืองเท่านั้น แต่รวมถึงสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และชีวิตครองครัวอีกด้วย
อนุสัญญา CRPD ให้ความสาคัญในเรื่องเคารพศักดิ์ศรีที่มีมาแต่กาเนิด การอยู่ได้ด้วยตนเอง
เสรีภาพในการตัดสินใจด้วยตนเอง ความเป็นอิสระของบุคคล การไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ การมี
ส่วนร่วมของคนพิ การได้อย่ างเต็ม ที่ แ ละมีประสิ ท ธิภาพในสังคม เคารพความแตกต่าง ยอมรับคน
พิการว่าเป็น ส่วนหนึ่งของความแตกต่ างของมนุษยชาติ ความเทีย มของโอกาส การเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ ไ ด้ ความเสมอภาคระหว่ า งชายกั บ หญิ ง การเคารพขี ด ความสารถของเด็ ก พิ ก ารที่ มี
พั ฒ นาการอย่า งต่ อ เนื่อ ง และการเคารพสิ ท ธิข องเด็ กพิ ก ารเพื่ อ รัก ษาอั ต ลั กษณ์ แ ห่ งตน ซึ่ง เป็ น
อนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติฉบับแรกในศตวรรษที่ 21 ที่ระบุว่าการบูรณาการเรื่องคนพิการ
เข้าสู่การพัฒนาหรือนโยบายกระแสหลักนั้นเป็น “สิทธิ” โดยปรากฏใน CRPD ข้อที่ 32 ว่าด้วยความ
ร่วมมือระหว่างประเทศที่กาหนดให้รัฐต้องประกันว่าคนพิการจะต้องสามารถเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ โดย
อาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศหรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีข องอนุสัญ ญา CRPD โดยการให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดในอนุสัญญาตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม
2551 เป็นต้นไป
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การเป็นรัฐภาคีมีนัยว่ารัฐบาลประเทศนั้นต้องตระหนักว่าจะมีการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ
ไม่ได้ จะต้องเคารพ คุ้ม ครองสิทธิที่พึงมีแก่คนพิการอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป นอกจานี้จะต้องมี
การปฏิบัติดังนี้
1. รั ฐ ภาคี จ ะต้ อ งก าหนดหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอ บหลั ก (Focal Point) เพื่ อ เป็ น กลไก
ประสานงานภาครัฐ ดู แ ลประเด็ นที่ ส นั บ สนุ น การดาเนิน งานในภาคส่ว นต่า ง ๆ ซึ่ งประเทศไทย
ได้ก าหนดให้ กระทรวงการพั ฒ นาและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ เป็ น หน่ วยงานรั บ ผิด ชอบหลั กตาม
อนุสัญญาฉบับนี้
2. รัฐภาคี จ ะต้ องจั ด ตั้งโครงสร้า งภายใน เพื่ อ ส่งเสริ ม พิ ทั กษ์ แ ละติด ตามการปฏิ บั ติ ตาม
อนุสัญญาฉบับนี้ เช่น ตั้งคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับอนุสัญญา โดยมีองค์ประกอบที่ม าจาก
ทุกภาคส่วน
3. รัฐภาคีจะต้องส่งเสริม การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมโดยเฉพาะคนพิการ และองค์กร
ของคนพิการให้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการติดตามการดาเนินงาน
4. รัฐภาคีจะต้องมีการจัดทารายงานเกี่ย วกับมาตรการในการปฏิบัติตามพั นธกรณี ภายใต้
อนุ สัญ ญาภายในเวลา 2 ปี หลังจากอนุสัญญามีผลบั งคับใช้ และหลังจากนั้นต้องส่งฉบับต่อ ๆ ไป
อย่างน้อยทุก ๆ 4 ปี หรือเมื่อคณะกรรมการร้องขอ
สาหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เมื่อ
เดือ นกันยายน 2558 พลเอกประยุ ทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทยพร้อมคณะ ได้ เข้าร่ว ม
ประชุม สมัชชาขององค์การสหประชาชาติสมัย สามัญ ครั้งที่ 70 พร้อมกับผู้นาจากประเทศสมาชิก
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 (การปรับ เปลี่ ย นโลกของเรา: วาระ 2030 เพื่ อการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น )
ซึ่งจะใช้ เป็น ทิศทางการพั ฒนาของประชาคมโลก ตั้งแต่เดื อนกั นยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม
2573 ครอบคลุม ระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์
(Targets) โดยเป้าหมายต่าง ๆ ประกอบด้วย (1) ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ (2) ขจัดความ
หิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการ และสนับสนุนการทาเกษตรกรรมอย่าง
ยั่งยืน (3) สร้างหลั กประกันให้ คนมีชีวิตที่มีคุณ ภาพ และส่งเสริม สุขภาวะที่ดีของคนทุก เพศทุ กวัย
(4) สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริม โอกาสในการ
เรีย นรู้ตลอดชีวิตสาหรับทุกคน (5) บรรลุความเท่าเทีย มระหว่างเพศ และเสริม สร้างความเข้ม แข็ง
ให้แก่สตรีและเด็กหญิง (6) สร้างหลักประกันให้มีน้าใช้ และมีการบริหารจัดการน้าและการสุขาภิบาล
อย่างยั่งยืนสาหรับทุกคน (7) สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัย ใหม่ในราคาที่
ย่อมเยา และยั่งยืน (8) ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และครอบคลุม และการจ้างงาน
เต็ม อัตรา และงานที่มีคุณค่าสาหรับทุกคน (9) สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่น
ต่อการเปลี่ย นแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม และยั่งยืน และส่งเสริม นวัตกรรม
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(10) ลดความไม่เท่าเทีย มทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ (11) ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์มีความปลอดภัย ความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ย นแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน
(12) สร้างหลักประกันให้มีแ บบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (13) ดาเนินการอย่างเร่งด่วน
เพื่อต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ (14) อนุรักษ์แ ละใช้ม หาสมุทร
ทะเล และทรัพ ยากรทางทะเลอื่น ๆ อย่างยั่งยื นเพื่อ การพั ฒนาที่ยั่ งยืน (15) ปกป้ อง ฟื้น ฟู และ
ส่งเสริม การใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยื น การบริหารจัด การป่าไม้ที่ ยั่งยืน การต่อต้ านการแปร
สภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและฟื้นฟูสภาพดินและหยุดยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ (16) สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดให้
มีการเข้าถึงความยุติธรรมสาหรับทุกคน และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและมี
ความครอบคลุมในทุกระดับ (17) เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกการดาเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื นมี ก ารอ้า งอิ งถึ งคนพิ ก ารหรือ ความพิ ก ารใน 7 เป้า หมาย 8
เป้ า ประสงค์ และ 11 ตั ว ชี้ วั ด โดยมี ร ายละเอี ย ดดั ง นี้ (Inter-Agency and Expert Group on
Sustainable Development Goal Indicators, 2017)
ตารางที่ 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีการเข้าถึงคนพิการ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 1. ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
1.3 ดาเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการ 1.3.1 ร้ อ ยละของประชากรที่ ได้ รั บ ความ
คุ้ม ครองทางสังคมที่ เหมาะสมของแต่ละประเทศ คุ้ม ครองตามระบบและมาตรการคุ้ม ครองทาง
และ ให้ครอบคลุม ถึงกลุ่ม ที่ยากจนและเปราะบาง สั งคม จ าแนกตาม เพศ และแบ่ ง เป็ น เด็ ก
ภายในปี 2573
ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ หญิงตั้งครรภ์/แม่
ลูกอ่อน เหยื่อที่ได้รับ บาทเจ็บจากการทางาน
ผู้ยากจนและอยู่ในสถานะเปราะบาง
เป้าหมาย 4. สร้างหลักประกัน ว่าทุกคนมีการศึกษาที่มี คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทีย ม
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.5 ขจัดความเหลี่อมล้าทางเพศในการศึกษา และ 4.5.1 ดัชนีความเท่าเทียมกัน (ผู้หญิง/ ผู้ชาย/
สร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงคน ในเขต/ นอกเขต/ คนจน/ คนรวย) และอื่น ๆ
พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและ เช่ น สถานะความพิ ก าร คนพื้ น เมื อ ง และ
การฝึ กอาชี พ ทุ ก ระดั บ อย่ างเท่ าเที ย ม ภายในปี ความขัดแย้งที่สามารถน่ามาเป็นข้อมูลที่ใช้ ได้)
2573
ส่า หรั บ ตัว ชี้ วัด ทั้ งหมดในรายการที่ ส ามารถ
จาแนกได้
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4.a สร้ า งและยกระดั บ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ
ทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก คนพิการ และเพศ
ภาวะ และให้ มี ส ภาพแวดล้ อ มทางการเรีย นรู้ ที่
ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมี
ประสิทธิผลสาหรับทุกคน

ตัวชี้วัด
4.a.1 ร้อ ยละของโรงเรี ย นที่ มี การเข้ าถึ ง (a)
ไฟฟ้ า (b) อิ น เทอร์เน็ ต ที่ ใช้ ในการเรีย นการ
สอน (c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ใช้ในการเรีย น
การสอน (d) โครงสร้ า งพื้ น ฐาน และวั ส ดุ
อุ ป กรณ์ ที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ให้ เหมาะสมกั บ
นักเรีย นพิ การ (e) น้าดื่ม (f) สิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านสุขอนามัย พื้นฐานที่แ บ่ งตามเพศ
และ (g) สิ่ งอ านวยความสะดวกด้ านการท า
ความสะอาดมือ พื้ น ฐาน (ตามนิ ย ามตั วชี้ วั ด
ของ WASH)
เป้าหมาย 8. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
8.5 บรรลุการจ้างงานเต็ ม ที่แ ละมี ผลิตภาพ และ 8.5.1 อัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อชั่วโมงสาหรับ
การมีงานทาที่เหมาะสมสาหรับหญิงและชายทุกคน ลูกจ้างหญิงและชาย จาแนกตามอาชีพ กลุ่ม
รวมถึ งเยาวชนและคนพิ ก าร และให้ มี ก ารจ่ า ย อายุ และคนพิการ
ค่าตอบแทนที่เท่าเทีย มสาหรับงานที่ มีคุณ ค่าเท่ า 8.5.2 อัตราการว่างงาน จาแนกตามเพศ กลุ่ม
เทียมกัน
อายุ และคนพิการ
เป้าหมาย 10. ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
10.2 เสริม พลังและส่งเสริม ความครอบคลุม ด้ าน 10.2.1 สัดส่วนประชากรที่อาศัย ภายใต้รายได้
สังคม เศรษฐกิจและการเมืองสาหรับทุกคน โดยไม่ มัธยฐานต่ากว่าร้อยละ 50 จาแนกตาม กลุ่ม
คานึ งถึงอายุ เพศ ความพิก าร เชื้ อชาติ ชาติพัน ธุ์ อายุ เพศ และคนพิการ
แหล่ งก าเนิ ด ศาสนา หรื อสถานะทางเศรษฐกิ จ
หรืออื่น ๆ ภายในปี 2573
เป้ าหมาย 11. ท าให้ เมื องและการตั้ ง ถิ่ น ฐานของมนุ ษ ย์ มี ค วามครอบคลุม ปลอดภั ย มี ภู มิ
ต้านทาน และยั่งยืน
11.2 จั ด ให้ มี ก ารเข้ า ถึ ง ระบบคมนาคมขนส่ ง ที่ 11.2.1 สั ด ส่ ว นของประชากรที่ เข้ า ถึ ง การ
ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ขนส่ งสาธารณะได้ อย่างสะดวก จาแนกตาม
สาหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัย ทางถนน โดย กลุ่มอายุ เพศ และคนพิการ
การขยายการขนส่งสาธารณะ และคานึงเป็นพิเศษ
ถึงกลุ่ม คนที่อยู่ใ นสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิ ง
เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ ภายในปี 2573
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11.7 จัด ให้มี การเข้าถึ งพื้น ที่ สาธารณะสี เขี ย ว ที่
ปลอดภั ย ครอบคลุม และเข้า ถึงได้ โดยถ้วนหน้ า
โดยเฉพาะผู้ ห ญิ ง เด็ ก คนชรา และคนพิ ก าร
ภายในปี 2573

ตัวชี้วัด
11.7.1 ส่วนแบ่งเฉลี่ยของพื้นที่เมืองที่ถูกสร้าง
ขึ้ น ให้ เป็ น สถานที่ ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ส าธารณะ
สาหรับทุกคน จาแนกตามกลุ่มอายุ เพศ และ
คนพิการ
11.7.2 สัดส่วนของบุคคลที่เป็นเหยื่อของการ
คุกคามทางร่างกายและเพศ จาแนกตามเพศ
กลุ่ม อายุ สถานะความพิการ และสถานที่เกิด
เหตุ (ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา)
เป้าหมาย 16. ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ
16.7 สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า จะมี ก ระบวนการ 16.7.1 สัดส่ว นผู้ดารงตาแหน่ง (จ าแนกตาม
ตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม เพศ กลุ่ม อายุ คนพิ การ และกลุ่ม ประชากร)
และมี ค วามเป็ น ตั ว แทนที่ ดี ในทุ ก ระดั บ การ ใน ส ถ า บั น ข อ ง รั ฐ (ส ภ า นิ ติ บั ญ ญั ติ
ตัดสินใจ
ระดับประเทศ และท้องถิ่น บริการสาธารณะ
และคณะตุลาการ) เทีย บกับการกระจายตัวใน
ระดับชาติ
16.7.2 สั ด ส่ ว นของประชากรที่ เ ชื่ อ ว่ า การ
ตั ด สิ น ใจมี ค วามครอบ คลุ ม และมี ค วาม
รับผิด ชอบ จาแนกตามเพศ กลุ่ม อายุ ความ
พิการ และกลุ่มประชากร
เป้าหมาย 17. เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดาเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
17.18 ยกระดับการสนั บสนุน ด้านการเสริม สร้าง
ขีดความสามารถให้กับประเทศกาลังพัฒนา รวมถึง
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกาลังพัฒนาที่เป็น
เกาะขนาดเล็ ก ให้ เพิ่ ม การมี อ ยู่ ข องข้ อ มู ล ที่ มี
คุณภาพ ทันเวลาและเชื่อถือได้ ที่จาแนกในเรื่อ ง
รายได้ เพศ อายุ เชื้อชาติพันธุ์ สถานะ การอพยพ
ความ พิ ก าร ต าแ ห น่ งท างภู มิ ศ าส ต ร์ แ ล ะ
คุ ณ ลั ก ษณะอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งตามบริ บ ทของ
ประเทศ ภายในปี 2563
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ช่องว่างระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติ
จากการทบทวนอนุสัญ ญาว่าด้วยสิท ธิคนพิการ (CRPD) และเป้ าหมายการพัฒ นาที่ยั่ งยื น
(SDG) ประเด็ น ที่ค วรพิ จ ารณาคื อ นโยบายด้า นคนพิ ก ารของประเทศไทยเป็น ไปตามกรอบของ
อนุสั ญ ญา CRPD และเป้ าหมายของ SDG แล้ว หรือ ยัง จากการตรวจสอบ พบว่ า ประเทศไทยมี
นโยบายและกฎหมายที่ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิค่อนข้างครอบคลุมในทุกมิติ แต่ยังมีปัญหาว่า
คนพิ การจานวนมากยังเข้าไม่ถึงสิทธิ การที่คนพิการยังมีปัญ หาความเหลื่อมล้าในสังคมสะท้อนให้
เห็นว่า นโยบายด้ านคนพิการของประเทศไทยยังไม่บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการขจัด
ความยากจนในกลุ่ม คนพิการ การที่เด็กพิการถูกปฏิเสธไม่รับเข้าเรีย นในระดับปริญญาตรีของบาง
มหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นว่า ยังไม่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริม ให้คนพิการมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ไม่สอดคล้องกับหลักการสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต การที่
ยังมีสถานประกอบการปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าทางานแสดงว่านโยบายด้านการจ้างงานตามมาตรา
33 ในพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่ม เติม พ.ศ.
2556 ยังทาไม่ สาเร็จ การที่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (มหาชน) ปฏิเสธการจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกบนสถานีรถไฟ BTS โดยให้มีการติดตั้งลิฟต์และสิ่งอานวยความสะดวกบนสถานีรถไฟฟ้า
BTS ทุกสถานี แสดงให้เห็นถึงความล้ม เหลวของนโยบายส่งเสริม ให้คนพิ การเข้าถึงระบบคมนาคม
ขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย
ช่องว่างระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติต่อคนพิการดังกล่าวไม่สอดคล้ องกับสถานการณ์ด้าน
การขับเคลื่อนนโยบายและระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระบวนการพัฒนาคนพิการมีการ
เปลี่ ย นแปลงทั้งในมิติก ารนิย ามเรื่องคนพิ การและความพิการที่ เปลี่ย นแปลงไปโดยการยึด โย งกั บ
เงื่อนไขทางสังคม และสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์จากความพิการจากเรื่องของ
กรรม ไปเป็นเรื่องของกระบวนการทางสังคมที่ต้องลดเงื่อนไขข้อจากัดในระดับบุคคลเพื่อการเข้าถึง
การใช้ท รัพ ยากรของคนพิ ก ารอย่ างเท่ าเที ย มกั บ คนทั่ ว ไป ท าให้ แ นวคิ ด ในการพั ฒ นาคนพิ ก าร
เปลี่ยนไปเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ (Rights Based) การเสริม พลัง (Empowerment) และการ
ส่งเสริม คนพิการเข้าเป็นส่วนเดีย วกับคนทั่วไปในสังคม (Inclusive society) ซึ่งเป็นไปตามอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการในส่วนที่ว่าด้วยพันธกรณีทั่วไปที่ระบุชัดเจนว่าต้องสร้างหลักประกันให้คนพิการ
ทั้งปวงได้อุปโภคสิทธิม นุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และส่งเสริม การเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ที่มีมาแต่กาเนิด (จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร อาทิชา นราวรวัชร และณัฐธยา เดชดี , 2559)
ภายใต้แ นวคิดกระบวนการพัฒนาคนพิการที่เปลี่ยนแปลงไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการได้มีม าตรการเร่งรัด การสร้างความเข้ม แข็งองค์กรคนพิการโดยการส่งเสริม ให้องค์กร
ของคนพิการมีมาตรฐานในการดาเนินงาน รวมทั้งส่งเสริม ให้องค์กรของคนพิการจัดตั้งศูนย์บริการ
คนพิ ก ารขึ้ น (ระเบี ย บคณะกรรมการส่ งเสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ การแห่ ง ชา ติ ว่ าด้ ว ย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ. 2556 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130
ตอนพิเศษ 182 ง 16 ธันวาคม 2556) แต่ม าตรการดังกล่าวก็ไม่ได้ทาให้เกิดศูนย์บริการคนพิการที่
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จัดตั้งขึ้นโดยองค์กรของคนพิการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย ยะสาคัญ ทั้งนี้เกิ ดจากองค์กรของคนพิการยังขาด
ความพร้ อ มที่ จ ะจั ด ตั้ ง เป็ น ศู น ย์ บ ริก ารคนพิ ก ารทั่ วไป ทั้ งด้ า นสถานที่ ด้ า นบุ ค ลากร และด้ า น
งบประมาณ (ธีรยุทธ สุคนธวิท และคณะ, 2559) อีกทั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่จัดตั้งโดยองค์กร
ของคนพิการก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอจากภาครัฐ รวมทั้งหลักเกณฑ์
การสนับ สนุน ด้านการเงิน ก็ไม่สอดคล้องกั บกิจ กรรมตามภารกิ จการจัดบริการของศูนย์บ ริการคน
พิการทั่ วไป เป็ นผลให้ นโยบายของรัฐด้ านคนพิการในการส่งเสริม คนพิการให้ เข้ าถึงสิท ธิผ่านการ
ให้บริการขององค์กรคนพิการก็ยังไม่เป็นจริง
นอกจากนี้ ช่องว่างระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติ ยังสะท้อนออกมาจากการที่ประเทศไทยได้
ส่งรายงานฉบับแรกต่อคณะกรรมการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการในการประชุม ครั้งที่ 27
และ 28 ซึ่งจัดขึ้ นในระหว่างวันที่ 30 – 31 มีน าคม 2559 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์ แ ลนด์
คณะกรรมการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการได้ให้ความคิดเห็นเชิงบวก พร้อมทั้งมีข้อสังเกต
ต่อรายงานของประเทศไทยดังนี้ (สภาคนพิ การทุ กประเภทแห่งประเทศไทย และภาคีเครือ ข่าย ,
2559)
ข้อกังวลของคณะกรรมการของอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิของคนพิการ
1. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ข องประเทศไทยให้
ความสาคัญ ด้า นการพิ ทั กษ์ สิ ท ธิค นพิก าร
น้ อ ยไป เมื่ อ เที ย บกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ.
2550 และอาจมองข้ามประเด็นคนพิการไป
2. กฎหมายระดับชาติไม่ไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างเต็มตัวกับอนุสัญญา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง แนวคิดด้านคนพิการในมาตราที่ 4 ของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต คนพิ ก าร เกณฑ์ใ นการเข้ าถึงบริการ
และกองทุ น ที่ ขึ้ น อยู่ กั บ การประเมิ น ทาง
การแพทย์
3. กังวลเรื่องข้อจากัดทั้งปวงที่ประเทศไทยให้
การสนับ สนุ นผู้ แ ทนองค์กรคนพิ ก าร และ
อุ ป สรรคที่ อ งค์ ก รภาคประชาสั ง คมต้ อ ง
เผชิ ญ ในการได้ รั บ การรั บ รอง และการ
ยินยอมให้จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ

ข้อเสนอแนะ
มีข้อเสนอแนะรัฐบาลไทยเสริม สร้างกฎหมาย
คุ้ม ครองคนพิ ก าร และร่างรัฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ
ใหม่ ให้มีความเข้มแข็ง
เสนอให้ประเทศไทยเขีย นกฎหมายระดับชาติ
และนโยบายด้ านสิทธิม นุ ษยชนของคนพิ ก าร
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความเห็ น ชอบของผู้ แ ทน
องค์กรคนพิการ

เสนอให้ป ระเทศไทยยอมรับมาตรการจาเป็ น
เพื่ อประกัน การมีส่ วนร่ว มอย่ างกระตื อรือร้ น
ของผู้แ ทนจากองค์ค นพิ ก าร และเสริ ม สร้า ง
องค์กรคนพิการในฐานะผู้ให้บริการ
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ข้อกังวลของคณะกรรมการของอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิของคนพิการ
4. การเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ

5. ขาดกฎหมาย นโยบาย หรือแผนงานด้า น
การปกป้องสตรีแ ละเยาวชนหญิงพิการจาก
การเลือ กปฏิบั ติทับ ซ้อ นและซ้ าซ้อน และ
การใช้ ค วามรุ น แรง เช่ น จ ากั ด ของสตรี
พิ ก ารที่ อ าจจะมี ผ ลโดยตรงเกี่ ย วกั บ การ
ตั ด สิ น ใจ การที่ ไ ม่ มี น โยบาย ที่ เ ป็ น การ
ป ระ กั น การพั ฒ น าอ ย่ า งเต็ ม รู ป แบ บ
ความก้ า วหน้ า และการส่ง เสริ ม สตรี แ ละ
เยาวชนหญิงพิการ

ข้อเสนอแนะ
เสนอให้ ป ระเทศไทยปรั บ ปรุ ง ข้ อ กฎหมาย
ลงโทษ การเลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ คนพิ การโดย
ปราศจากการยินยอม รวมถึงนิยามของการให้
ความช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผลให้สอดคล้อง
กับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ รวมถึงการ
ยกระดั บ คณะอนุ กรรมการด้านการขจัด การ
เลือ กปฏิ บั ติ ต่ อ คนพิ ก ารเป็ น คณะกรรมการ
เพื่อประกันว่าสามารถขจัดการเลือกปฏิบัติได้
จริงอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระต่อการ
แก้ปั ญ หากรณี การเลือ กปฏิ บัติ เนื่ องด้ วยเหตุ
แห่ งความพิ การ รวมถึ ง การเลื อกปฏิ บัติ ทั บ
ซ้อนและซ้าซ้อน
(a.) ป้องกันการเลือกปฏิบัติแ ละความอยู่ดี มี
สุ ข บนสิ ท ธิ ข องสตรี แ ละเยาวชนหญิ ง
พิการอย่างเต็ม รูป แบบ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งคนที่ อยู่ ตามพื้ น ที่ช นบท และเป็น ชน
กลุ่มน้อย
(b.) ประกัน ว่า สตรีแ ละเยาวชนหญิ งพิ การมี
ส่วนร่วมอย่างมี ป ระสิ ทธิ ผลในกระบวน
การตั ด สิ น ใจทุ ก ระดั บ ในสถานการณ์
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชุมสมัชชาสตรี
พิ ก ารใน ประเท ศไท ย (Thai Disable
Women’s Assembly)
(c.) ผลักดันให้ประเด็นสตรีแ ละเยาวชนหญิ ง
พิการเข้าสู่กระแสหลักในฐานะกฎหมาย
ความเสมอภาคหญิ ง ชาย ยุ ท ธศาสตร์
นโยบาย และแผนงาน
(d.) ปรึ ก ษาหารื อ กั บ ตั ว แทนจากองค์ ส ตรี
พิก าร น ายุ ท ธศาสตร์ ไปดาเนิน การเพื่ อ
สนับสนุนการพัฒนา ความก้าวหน้า และ
การส่งเสริม สตรีแ ละเยาวชนหญิงพิ การ
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ข้อกังวลของคณะกรรมการของอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิของคนพิการ

6. เลือกปฏิบัติและการทาลายชื่อเสียงของเด็ก
พิการที่มีผลมาจากความไม่สมัครใจของพ่อ
แม่ข องเด็กพิการที่จะจดทะเบีย นคนพิการ
ณ กรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิ ก าร เช่ น การที่ เด็ ก พิ ก ารถู ก ครอบครั ว
ทอดทิ้ง และจานวนของเด็กพิการที่อาศัยใน
สถาบั น ต่ า ง ๆ คณะกรรมการยั งมี ค วาม
กั ง วลอี ก ว่ า เด็ ก พิ ก าร ครอบครั ว และ
ผู้ เชี่ ย วชาญที่ ท างานให้ กั บ /ร่ ว มกั บ เด็ ก
พิการ จะไม่ตระหนักถึงสิทธิข องเด็กพิการ
การขาดการท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งการ
ปกป้องและการส่งเสริม การขาดการอบรม

ข้อเสนอแนะ
อย่างเต็มรูปแบบ
(e.) ปรับ นโยบายเพื่ อรับ ประกัน การป้อ งกั น
การเลื อกปฏิ บั ติ แ ละความอยู่ ดีมี สุ ข บน
สิทธิของสตรีและเยาวชนหญิงพิการอย่าง
เต็ ม รูป แบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งคนที่อ ยู่
ตามพื้นที่ชนบท และเป็นชนกลุ่มน้อย
(f.) ประกัน ว่าสตรีแ ละเยาวชนหญิ งพิ การมี
ส่วนร่วมอย่างมี ป ระสิ ทธิ ผลในกระบวน
การตั ด สิ น ใจทุ ก ระดั บ ในสถานการณ์ ที่
เกี่ยวข้อง
(g.) การผลั กดัน ให้ป ระเด็นสตรีแ ละเยาวชน
หญิ ง พิ ก ารเข้ า สู่ ก ระแสหลั ก ในฐานะ
กฎ ห มาย ความเสม อภ าค หญิ งชาย
ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนงาน
(h.) การปรึกษาหารือกับตัวแทนจากองค์สตรี
พิก าร น ายุ ท ธศาสตร์ ไปดาเนิน การเพื่ อ
สนับสนุนการพัฒนา ความก้าวหน้า และ
การส่งเสริม สตรีแ ละเยาวชนหญิงพิ การ
อย่างเต็มรูปแบบ
คณะกรรมการเสนอแนะรั ฐ ภาคี ใ ห้ มี ก าร
ประชุ ม หารื อ อย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ ตั ว แทนจาก
องค์กรเด็กพิการ ดังนี้
(a) รับเอายุทธศาสตร์การขจัดภาพพจน์ด้าน
ลบต่ อ เด็ ก พิ ก าร และการต้ อ ต้ า นการ
ทอดทิ้งเด็กพิการ
(b) พั ฒ น าบ ริ ก ารโด ย ชุ ม ช น แ ล ะก า ร
ช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานบัน
(c) สร้ า งความตระหนั ก เรื่ อ งสิ ท ธิ ข องเด็ ก
พิการ การสร้างความเข้มแข็งเรื่องการให้
ความช่ วยเหลือ ที่เหมาะสมกั บอายุ แ ละ
ความพิการ
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ผู้เชี่ ย วชาญในสาขา และขาดตั ว เลขและ
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ด้านสถานการณ์เด็กพิการ
7. ทัศนคติด้านลบ และความรู้สึกไม่ชอบโดย a) เสนอให้ประเทศไทยสนับสนุนการรณรงค์
ไม่มีเหตุผลที่ยังคงมีอยู่ต่อคนพิการ รวมถึงผู้
ก าร ส ร้ า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ร ว ม ถึ ง
บกพร่ อ งทางจิ ต สั ง คม ในสั ง คม และยั ง
ยุทธศาสตร์ด้านสื่อมวลชน มี กลุ่ม ผู้ฟั งที่
กังวลเกี่ย วกับความเข้าใจการป้องกันความ
หลากหลาย โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนใน
พิการตามมาตรการการดาเนินเงินงานของ
รูปแบบของความพิการ ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
อนุสัญญา
เพื่อขจัดทัศนคติด้านลบและความรู้สึกไม่
ชอบอย่างไม่มีเหตุผลต่อคนพิการ รวมทั้ง
ผู้บกพร่องทางจิตสังคม ในสังคม
b) สนับสนุนให้ประเทศไทยมีการดาเนินงาน
ร่วมกับองค์กรคนพิการในการพัฒนา และ
ท างาน ให้ บ รรลุ เป้ าห ม าย ด้ าน ก าร
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภาคเอกชน ตลอดจน
ประชาชนทั่ ว ไปให้มี ค วามรู้ ความเข้าใจ
สิทธิม นุษยชนของคนพิการ และสามารถ
ปฏิบัติได้จริง
8. การออกกฎหมายการเข้ า ถึ ง ยั ง มี น้ อ ย เสนอให้ ป ระเทศไทยประกัน ว่า การประสาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นห่างไกลและพื้นที่ งานกับ หน่ ว ยงานที่มี ส่วนเกี่ย วข้อ งจะเป็น ไป
ชนบท กังวลว่าสิ่งเหล่านี้ จะยังมีการนาไป อย่างมีประสิทธิภาพ และการยอมรับแผนงาน
ปฏิบัติไม่มาก ได้แก่ มาตรฐานในการเข้าถึง ด้ า นการเข้ า ถึ ง ที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก ประเด็ น ใน
ที่สมเหตุสมผล ประสิท ธิภาพการบังคับใช้ ข้อเสนอแนะว่าด้วยเรื่องการจัดสรรทรัพยากร
กฎหมาย และบทลงโทษแก่ ผู้ ที่ ไม่ ป ฏิ บั ติ ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ แ ล ะ บ ท ล งโท ษ ที่ มี
ตาม
ประสิทธิภาพแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตาม และช่วงเวลา
ที่ ก าห น ด ใน การด าเนิ น งาน โดย จั ด ท า
ฐานข้อมูลสาหรับการติดตาม
9. ระบ บ ข น ส่ งที่ ทุ ก ค น ส าม าร ถ เข้ าถึ ง เสนอให้ประเทศไทยให้ความสนใจการเชื่อมข้อ
ปลอดภัย และยั่งยืน สาหรับทุกคน
9 ของอนุสัญญาและข้อ 11 ข้อย่อย 11.2 และ
11.7 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัด
ให้ มี ก ารเข้ าถึ ง ระบบขนส่ ง ที่ ทุ ก คนสามารถ
เข้ าถึ ง ปลอดภั ย และยั่ ง ยื น ส าหรั บ ทุ ก คน
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โดยการขนส่ ง มวลชนแบบรวดเร็ ว ค านึ ง ถึ ง
ความต้องการของคนพิการ มีระบบการเข้าถึง
ที่ เ ป็ น สากลอย่ า งปลอดภั ย ใช้ ร่ ว มกั น ได้
โดยเฉพาะสาหรับคนพิการ

10. การขาดแผนการป้องกัน ปกป้อง และการ
ให้ ค วามช่ ว ย เหลื อ ส าหรั บ คนพิ ก ารใน
สถานการณ์ ค วามเสี่ ย ง ภาวะฉุ ก เฉิน ของ
มนุษยชนตาม กรอบการทางาน Sendai

เสนอให้ ป ระเทศไทยรั บ เอาแผนการจั ด การ
และการลดภัย พิบั ติ ซึ่ งเป็น แผนที่ ป ระกั นว่ า
เรื่ อ งการเข้ าถึ งและความครอบคลุ ม ของคน
พิก าร รวมถึ งจุ ด ติด ต่ อในสถานการณ์ ฉุ ก ฉิ น
และภัยพิบัติตามกรอบการทางาน Sendai
11. การตัดสิ นใจแทน และระบบการคุ้ ม ครอง เสนอให้ ย กเลิ กระบบการตัด สินใจแทนในข้ อ
คนพิการ
28 และ 1670 ในประมวลกฎหมายแพ่ง และ
ให้ รั บ เอาระบ บ การตั ด 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 ง ยั ง กั ง วลข้ อ บท ที่ 95 ของประมวล
กฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความแพ่ ง สามารถ
จากัดคนพิการจากการให้คาในชั้น ศาลบน
พื้นฐานที่เท่าเทียมกับคนอื่น

เสนอให้ประเทศไทยมีการดาเนินงานด้านการ
เข้า ถึ งการสื่อ สาร ข้อ มู ล และทางกายภาพ
รวมถึ ง การจั ด หาผู้ เชี่ ย วชาญล่ ามภาษามื อ
อักษรเบรลล์ และการดาเนินงานจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกอื่น ๆ และประกันการฝึกอบรม
เจ้ า หน้า ที่ ศ าล ผู้ พิ พ ากษา เจ้า หน้ าที่ ต ารวจ
เจ้าหน้าที่ประจาห้องขัง ตลอดจนการยกระดับ
สิทธิคนพิการให้สูงขึ้น รวมถึงสิทธิที่ได้รับการ
พิ จ ารณาที่ เป็ น ธรรม และแก้ ไ ขประมวล
กฎหมายวิธีพิ จ ารณาความแพ่ง เพื่ อ ประกั น
สิทธิการพิสูจน์ บนพื้น ฐานสิทธิที่เท่าเทีย มกั บ
บุคคลอื่น สิทธิขั้นพื้นฐานและความมั่นคงของ
บุคคล

13. การกังขังเพื่อให้การรักษาโดยไม่ ได้รับ การ เสนอให้ย กเลิกการออกกฎหมายการให้อานาจ
ยินยอม และยังกังวลว่าจะขาดข้อมูลการคุ้ม แก่สถาบันในการให้การรักษาโดยไม่ได้รับการ
กันและรับประกันในสถานที่ที่คนพิการใช้ใน ยินยอมและความสมัครใจของบุ คคล รวมถึ ง
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การสอบสวนอาชญากรรม รวมถึงมาตรการ เหตุ ก ารณ์ ที่ ได้ รับ อนุ ญ าตจากกลุ่ ม คนที่ ส าม
การั ก ษาความปลอดภั ย ของโปรแกรม ภาครัฐควรพิจารณาทบทวนกระบวนการและ
คอมพิวเตอร์
บทลงโทษคนพิการที่ กระทาความผิด หรือก่ อ
อาชญากรรมให้ได้รับการพิจารณาไต่สวนอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียมกับคนทั่วไป
14. ข่ าวที่ น าเสนอคนพิ ก ารที่ ได้ รั บ การรัก ษา
อย่างโหดร้าย หรือถูกลดคุณค่าโดยที่เจ้าตัว
ไม่รู้ตัว รวมถึง การบาบัดด้วยกระแสไฟฟ้า
การกักขัง การแยกออก หรือกักตัวให้อยู่คน
เดีย ว บนพื้นฐานของการรักษาที่เจ้าตัวหรือ
คนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รับรู้ถึงอันตราย
15. สถานการณ์ ข องคนพิ ก ารที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่
ห่างไกลที่มักจะเสี่ยงต่อการหาประโยชน์ใส่
ตัวและการล่วงละเมิด รวมถึ งการขอทาน
การค้า มนุ ษ ย์ เพื่ อ หาประโยชน์ ใส่ ตัว ด้ว ย
การใช้แ รงงาน การใช้ความรุนแรงและการ
ล่วงละเมิดต่อคนพิการ โดยเฉพาะเด็กหญิง
และสตรีพิ การ และรู้สึ กเศร้าใจที่นโยบาย
เกี่ ย วกับ คนพิ ก ารด้ านป้ อ งกั น การกระท า
ความรุน แรง การล่ว งละเมิ ด และการหา
ประโยชน์ใส่ตนถูกมองข้าม

16. คนพิ ก าร ทั้ ง สตรี เด็ ก หญิ ง และเด็ ก ชาย
พิการ ถูก เป็ นเหยื่ อต่อเนื่ องจากการรักษา
ทางการแพทย์โดยไม่ส มัครใจ รวมทั้ งการ
บังคับให้ทาหมัน และทาแท้ง

เสนอให้ ป ระเทศไทยใช้ ม าตรการ รวมถึ ง
หลักการออกกฎหมาย เพื่อ ที่จะได้ม าตรการ
การป้องกันการรักษาทางการแพทย์ที่เป็นการ
กระทาอย่างโหดร้าย ลดคุณค่า บนพื้นฐานของ
การรับรู้ถึงความบกพร่อง เสรีภาพจากการหา
ประโยชน์ใส่ตัว การกระทาความรุนแรง และ
การล่วงละเมิด
เสนอให้ ป ระเทศไทยปรั บ ปรุ ง ยุ ท ธศาสตร์
คุ้ ม ครองคนพิ การ โดย เฉพ าะ สตรี แ ละ
เด็ ก หญิ งพิ ก าร จากการกระทาความรุ นแรง
การล่วงละเมิด และการหาประโยชน์ใส่ตน ทั้ง
ในบ้านและนอกบ้ าน เสนอให้รับ มาตรการที่
จ าเป็ น ต่ อ การปกป้ อ งคนพิ ก ารจากการหา
ประโยชน์ผ่านช่องทางการขอทานและการค้า
มนุ ษ ย์ และเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วา มเข้ า ใจ
เกี่ ย วกั บ ความส าคั ญ ของศั ก ดิ์ ศ รี ที่ มี ม าแต่
กาเนิด คณะกรรมการยังเสนอให้คนพิการทุก
คน โดยเฉพาะผู้ ห ญิ งและเด็ ก หญิ ง พิ ก าร
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเมื่อถูกเป็น
จาเลยในสถานการณ์การกระทาความรุน แรง
การล่วงละเมิด หรือการหาประโยชน์ใส่ตน
เสนอให้ใช้ ม าตรการที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพในการ
คุ้ ม ครองคนพิ ก าร ทั้ ง สตรี เด็ ก หญิ ง และ
เด็กชายจากการให้ความช่วยเหลือโดยไม่ได้มี
ความสมั ค รใจจากเจ้า ตั ว โดยเฉพาะการท า
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หมัน และการท าแท้ ง ประกันว่ าบุค คลมี สิท ธิ
อย่ างเสรีใ นการรัก ษา และมี กลไกสนั บ สนุ น
การตัดสินใจ

17. กฎหมายข้อ 9 ของพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิ ต คนพิ ก ารที่ มี ก าร
จากัดให้คนพิการที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้นที่
สามารถทาบัตรคนพิการได้ ทาให้คนพิการ
ที่ไม่ใช่คนไทยและไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ
จะไม่ได้รับสิทธิบริการต่าง ๆ อีกทั้งยังกังวล
เกี่ ย วกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ว่ า เด็ ก และผู้ ใ หญ่
พิ ก ารที่ ไม่ จ ดทะเบี ย นคนพิ ก ารเพราะไม่
อยากให้เกิดเป็นรอยด่างที่จะแสดงตนเองว่า
เป็นคนพิการ
18. คณะกรรมการมี ค วามกั งกลเกี่ ย วกั บ การ
ก่อตั้งสถาบันคนพิการ รวมถึงเด็กหญิงและ
เด็ กชายใน สถานสงเคราะห์ โรงพยาบาล
บ้านกึ่งวิถี ศูนย์ฟื้นฟู ขาดการสนับสนุนโดย
ชุ ม ช น เพื่ อ ก ารด ารงชี วิ ต อ ย่ างอิ ส ระ
คณ ะกรรมการยั ง มี ค วามกั ง วลต่ อ การ
ดาเนินงานที่ริเริ่ม ขึ้ นเพื่อให้คนพิการมีสิทธิ
อย่างเสรีภาพอย่างยั่งยืนในสังคม

เสนอแนะว่า ข้อ 19 พระราชบัญ ญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต้องคานึงถึง
คนพิการทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนพิการที่
มีสัญ ชาติ รวมถึงคนพิการที่มีเชื้อชาติแ ละถิ่น
กาเนิด ที่แ ตกต่ างกัน ผู้อพยพ ผู้ลี้ ภัย ควรจะ
ได้ รับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ จ ากบริก ารต่า ง ๆ และ
สาธารณู ป โภค ขั้ น ตอนที่ เป็ น รูป ธรรมต้อ งมี
การให้ข้อมูลและส่งเสริม การตระหนักในการ
เข้าถึงบริการ
เสนอแนะให้ รัฐภาคี ทางานร่วมกั บองค์ กรคน
พิการ
(a) รับกรอบระยะเวลาที่เป็นรูปธรรมเพื่อลด
การพึ่งพาบริการของรัฐของคนพิการ
(b) สร้างแนวทางการสนับสนุนให้คนพิการมี
สิทธิที่จะเลือกว่าจะอยู่ที่ไหนกับใคร
(c) ด าเนิ นงาน ต่ อ เนื่ องแล ะสร้ า งความ
เข้ม แข็ งในการดารงชีวิตอย่างอิสระและ
ยั่งยืน

ความเป็นไปได้ในการทาตามข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอนุ สัญ ญาว่าด้วยสิทธิ ของคนพิก ารมีเหตุ ผล แต่ บางข้ อ
เป็นไปได้ยาก บางข้อไม่ยากที่จะทาให้เป็นไปได้ สาหรับข้อที่เป็นไปได้ยากมี 3 ข้อ คือ
1. การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรให้ความสาคัญกับคนพิการมากขึ้น เพราะรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผ ลบังคั บใช้แ ล้ วมีบ ทบัญ ญั ติที่ กล่าวถึ งคนพิ การไว้อย่า ง
กว้ าง ๆ เพี ย ง 2 มาตรา คื อ มาตรา 27 เรื่ องการมี สิ ทธิ แ ละเสรี ภ าพและได้ รับ ความคุ้ ม ครอง
ตามกฎหมายเท่าเที ย มกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลทาไม่ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุความ
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แตกต่ างในเรื่อ งถิ่นก าเนิ ด เชื้ อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิ การ และมาตรา 71 รัฐพึ งให้ความ
ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ย ากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดารงชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรง หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็น
ธรรม
2. การยกเลิกระบบการตัดสินใจแทนในข้อ 28 และ 1670 ในประมวลกฎหมายแพ่ง และให้
รับเอาระบบการตัดสินใจที่เป็นการสนับสนุนการปกครองตนเอง ความเต็มใจ และความพึงพอใจของ
คนพิการไปแทนที่ อาจจะใช้ไม่ได้กับคนพิการทางจิตเวช และเด็กออทิสติกที่มีความพิการในระดับ
รุนแรงที่ไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้
3. ข้อเสนอแนะให้แ ก้ไขมาตรา 19 ในพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ต้องคานึงถึงคนพิการทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนพิการที่มีสัญชาติ รวมถึงคนพิการที่มีเชื้อ
ชาติและถิ่นกาเนิดที่แตกต่างกัน เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเพราะทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารของ
ประเทศไทยมักจะมองว่าการขยายความช่ วยเหลือไปยังคนพิ การที่ไม่มีสัญ ชาติไทยจะท าให้ เกิ ด
ปัญ หาด้ านงบประมาณที่ บานปลาย ดัง ตัวอย่ างของพระราชบัญ ญั ติ หลัก ประกั นสุ ขภาพ ยัง ไม่
ครอบคลุมไปถึงผู้ป่วยที่ไม่ใช่คนไทย ไม่มีบัตรประจาตัวประชาชนไทย หรือผู้ที่ไม่มีเลข 13 หลัก
ส่วนข้อเสนอแนะอีก 15 ข้อ เป็นข้อเสนอแนะที่มีเหตุผล มีความเป็นไปได้ สมควรที่ประเทศ
ไทยในฐานะที่ เป็ นภาคี ข องอนุ สั ญ ญาว่ าด้ วยสิ ท ธิข องคนพิ การต้ องนาไป สู่ก ารปฏิบั ติ อ ย่า งเป็ น
รูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มณเฑีย ร บุญตัน (2560) ที่กล่าวว่า ตัวชี้วัดของ Disability
Inclusive Development แบ่งเป็นสามอย่าง ได้แ ก่ 1) การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ เท่าเทีย ม และมี
ป ระ สิ ท ธิ ผ ล (Full and Effective Participation) 2) การเข้ าถึ ง แล ะใช้ ป ระโย ชน์ ได้ จ ริ ง
(Accessibility) 3) การเสริ ม พลั ง อ านาจให้ ค นเหล่ า นั้ น เข้ าไปมี ส่ ว นร่ ว มได้ อ ย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ
(Empowerment) โดยจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ ตัวนี้จะเป็นตัวชี้วัดการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
กล่าวคือ คนพิการจะต้องมีทั้งบทบาทหน้าที่ได้รั บประโยชน์จากการพัฒ นากระแสหลัก โดยต้องมี
ส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านคนพิการสู่วาระ Thailand 4.0
1. การปรับ ปรุงกฎหมายและนโยบาย ควรปรับปรุงข้อกฎหมายลงโทษการเลือกปฏิบัติต่อ
คนพิการโดยปราศจากการยินยอม จัดทากฎหมาย นโยบาย หรือแผนงานด้านการปกป้องสตรีแ ละ
เยาวชนหญิงพิการจากการเลือกปฏิบัติทับซ้อนและซ้าซ้อน และการใช้ความรุนแรง ทบทวนกระบวน
และบทลงโทษคนพิการที่กระทาความผิดหรือก่ออาชญากรรมให้ได้รับการพิจารณาไต่สวนอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกับคนทั่วไป
2. การปรับ ปรุงยุ ทธศาสตร์การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิตคนพิ การ กรมส่งเสริม และพัฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ควรสนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่จัดตั้งโดยองค์กรคน
พิก ารอย่างจริงจั ง ปรึก ษาหารือกั บตั วแทนจากองค์ส ตรีพิ การ นายุท ธศาสตร์ไปด าเนิน การเพื่ อ
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สนั บสนุนการพัฒ นา ความก้าวหน้า และการส่งเสริ ม สตรีแ ละเยาวชนหญิงพิการอย่างเต็ม รูปแบบ
สร้างความตระหนั กเรื่องสิท ธิข องเด็ กพิ การ การสร้างความเข้ม แข็งเรื่องการให้ ความช่วยเหลือ ที่
เหมาะสมกับ อายุแ ละความพิการ การเชื่อมข้อ 9 ของอนุสัญ ญาว่าด้วยสิทธิของคนพิ การ (CPRD)
กับข้อ 11 ข้อย่อ ย 11.2 และ 11.7 ของเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (SDG) การจัดให้มีการเข้ าถึ ง
ระบบขนส่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึง ปลอดภัย และยั่งยืน สาหรับทุกคน การให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย ล่ามภาษามือในห้องพิจารณาคดี ปรับปรุงยุทธศาสตร์คุ้ม ครองคนพิการ โดยเฉพาะ สตรี
และเด็กหญิงพิ การ จากการกระทาความรุนแรง การล่ว งละเมิด การปกป้องคนพิการจากการหา
ประโยชน์ผ่านช่องทางการขอทานและการค้ามนุษย์
3. การส่ งเสริมอาชี พ การมี งานท า และรายได้ข องคนพิ การ กรมส่ งเสริม และพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ควรสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการประชาสัมพันธ์ เรื่องคนพิการ/ความพิการ
สิทธิประโยชน์ ให้สถานประกอบการ และคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ และคนขององค์กร/มูลนิธิซึ่งทา
หน้ า ที่เป็ น ตั วกลางประสานสิท ธิ์ ระหว่ างสถานประกอบการกับ คนพิก าร/ผู้ ดูแ ลคนพิ ก ารในการ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 ว่ามี
ความเหมาะสม เป็นไปตามหลักการส่ งเสริมให้คนพิการมีงานทาโดยป้องกันและขจัดการเอารัดเอา
เปรียบหรือบวกค่าบริหารจัดการจากสถานประกอบการหรือลดค่าแรงคนพิการหรือไม่
4. การเสริมพลั งคนพิ การ และองค์ กรคนพิ การท าการศึ กษาวิจั ย กรมส่ งเสริม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ องค์กรคนพิการ และมูลนิธิมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ประเทศไทย ควรร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีงานวิจัยด้านความ
พิการ (Disabilities Study) อย่ างเป็ นระบบ มีคุ ณ ภาพ ทัน สมัย เป็ นสากล สนับ สนุ นให้ คนพิ การ
ผู้ดูแ ลคนพิการ หรือองค์กรคนพิการที่ต้องการพัฒนาตนเองเป็นนักวิจัย ให้มีความรู้และทักษะในการ
ทาวิจัย สามารถสร้างผลงานวิจัย ได้ อย่างมีคุ ณภาพเป็นที่ ย อมรับ พั ฒ นาระบบการบริห ารจัดการ
งานวิจัย ด้านความพิการให้มีประสิทธิภาพ เอื้อให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรคนพิการ องค์กรที่
ทางานกับคนพิการ และนักวิชาการด้านความพิการมีส่วนร่วมในการผลิตองค์ความรู้ด้านความพิการ
หรือการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมสาหรับคนพิการ
5. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมคนพิการเข้าสู่วาระ Thailand 4.0 กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควรร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอย่างใกล้ชิด เร่งรัดการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสให้คนพิ การมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเท่ าเทีย ม ด้วยข้อมูลข่าวสารและ
บริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ เตรียมความพร้อมให้คนพิการมี
ความรู้แ ละทักษะที่เหมาะสมต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล ยกระดับ Digital
Skill Literacy, ICT Literacy, Information Literacy แ ล ะ Media Literacy ข อ ง ค น พิ ก า ร
เสริม สร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของคนพิการให้ทันกับพลวัตจากภายนอก สามารถทางาน
ร่วมกับ คนไม่ พิ ก ารในสถานที่ ทางานแบบรวมกั น (Integrated Setting) เพื่ อให้ ค นพิ ก ารสามารถ
ปรับตัว เข้ ากั บสังคมที่เปลี่ย นแปลงไปได้อย่ างมีป ระสิทธิภาพ การส่งเสริม นวัตกรรมในการพัฒนา
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เทคโนโลยี ที่ช่ วยเหลื อคนพิ การ (Assistive Technology) จะทาให้ คนพิ การมีค วามสามารถเข้า สู่
ตลาดแรงงาน และอยู่ในสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (Inclusive Society) อย่างยั่งยืน
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Abstract
Thailand 4 .0 is the government vision aimed to achieve among the hugechanging 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 เป็ น เป้ า หมายที่ รั ฐ บาลต้ อ งการบรรลุ ใ ห้ ไ ด้ ท่ า มกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่นานับประการของสังคมโลก นโยบายสังคมต่าง ๆ ของประเทศไทยจึงพุ่งเป้า
ไปสู่วาระแห่งชาติว่าด้วยประเทศไทย 4.0 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งเป็นองค์กรรากฐาน
ของประเทศมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนสังคมในระดับพื้นที่ก็จาเป็นต้องปรับตัวไปสู่เป้าหมาย
เดีย วกันให้ได้ อนึ่ง บทบาทที่ อปท.ต้องดาเนินการ คือ การสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน
ซึ่งต้องสอดรับกับทิศทางของประเทศไทย 4.0 ฉะนั้น อปท. จึงต้องดาเนินการพัฒนาทักษะให้เด็กและ
เยาวชนก้าวไปถึงวาระแห่งชาติโดยการสร้างทักษะ 4 ประการ ประกอบด้วย (1) ทักษะแห่งศตวรรษที่
21 (2) ทักษะด้านการเรีย นรู้แ ละนวัตกรรม (3) ทักษะการ แก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและ (4)
ทักษะในโลกดิจิทัล ปัจจุบัน อปท.สามารถบังคับใช้กฎหมายและนาสารพัดนโยบายสังคมไปสร้ างเด็ก
และเยาวชนในพื้ น ที่ ใ ห้ ตอบโจทย์ ประเทศไทย 4.0 ได้ ไม่ ย ากนั ก แต่ อย่ างไรก็ ดี บทวิเคราะห์ใ น
ตอนท้ายบทความนี้ได้นาเสนอสถานการณ์เด่นที่ อปท. บางแห่งได้ดาเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชน
เพื่อพุ่งเป้าบรรลุเป้าหมายประเทศไทย 4.0 สุดท้ายบทความนี้ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้เกี่ยวข้องในการทา
ให้ อปท. สามารถพัฒนาเด็กเยาวชนสู่ประเทศไทย 4.0
คาสาคัญ: การพัฒนาเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเทศไทย 4.0
ความนา
เด็กและเยาวชนเป็นประชากรส่วนใหญ่ ของประเทศไทย ปัจจุบัน (พ.ศ.2560) มีประชากร
เด็กและเยาวชนที่อายุอยู่ระหว่าง 0-25 ปี อยู่จานวน 21,813,333 คน คิดเป็นร้อยละ 33.19 ของ
ประชากรทั้งประเทศ (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2555) กลุ่ม ประชากร
กลุ่ม นี้จะเติบ โตเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศใน อนาคต ดั งนั้น เด็กและเยาวชนจึงต้องได้ รับ การ
ส่งเสริม พัฒนาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับพลวัตสถานการณ์โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์
(globalization) ซึ่งเป็นสังคมที่เชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดน เกิดปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตัดข้ามพื้นที่และ
เวลา การเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีสมัย ใหม่รวมทั้งการเติบโตและขยายตัวของพื้นที่เมืองทาให้
สถานการณ์ข องเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นขณะนี้กาลังเผชิญการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้การพัฒนา
และแก้ไขปัญ หาเด็กและเยาวชนให้ เท่ าทั นต่อ สถานการณ์ โลกได้กลายมาเป็น พัน ธกิ จสาคั ญ ของ
หน่วยงานของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เนื่องจากองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนมากที่สุด การคุ้ม ครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน
จึง จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เข้ า มามี ส่ วนร่ ว มอย่ า งใกล้ ชิ ด ในการ
ดาเนินงาน ประกอบกับกระแสและทิศทางการพัฒนาประเทศไทยกาลั งก้าวเข้าสู่นโยบายประเทศไทย
4.0 มีเป้าหมายคือ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทั ลและนวัตกรรม (digital and innovation) การก้าว
ข้ า มจากประเทศก าลั ง พั ฒ นาเพื่ อ กลายเป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว เปลี่ ย นจากอุ ต สาหกรรม
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ไปสู่“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งประเทศไทยยังต้องมีการดาเนินการอีกมากเพื่อก้าวไป
ให้ถึงเป้าหมายข้างต้น
อย่างไรก็ดีในแง่มุมด้ านการพัฒนาเด็กและเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศ
ไทยซึ่ งเป็ นหน่วยงานเชิงพื้ นที่ ระดับ ที่ใ กล้ชิด ที่สุด จึงต้อ งมีบ ทบาทสาคัญ ในฐานะด่านหน้ าในการ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ประกอบกับในปัจจุบันพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ได้ประกาศใช้แล้ว กฎหมายฉบับ
ดังกล่า วก าหนดแนวทางและปรับ ปรุงวิ ธีก ารในการส่ งเสริ ม พั ฒ นาเด็ กและเยาวชนให้ เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันโดยให้องค์กรเอกชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมมากขึ้นดัง
ปรากฏในมาตรา 22 ให้องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล โดยคาแนะนาของหัวหน้าบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวในแต่ละจังหวัด จัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตาบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล แล้วแต่
กรณีซึ่งสมาชิกประกอบด้วยเด็กและเยาวชนที่อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหรือเทศบาล
นั้น กฎหมายนี้แสดงให้เห็นว่าท้องถิ่นกาลังยิ่งทวีความสาคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยไปสู่ประเทศไทย 4.0
สังคมโลกกาลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างสุดโต่งแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ เป็น
ผลมาจากการปฏิวัติดิจิทัลซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตของผู้คน กองบริ หารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย พะเยา (2559, น.4 - 5) วิเคราะห์กระแส 5 ประการซึ่ง
กาลังส่งผลกระทบต่อผู้คนในปัจจุบัน คือ
1. Globalization ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนไหลของทุน สินค้าและบริการ ผู้คน
อย่างเสรี จนกลายเป็นโลกที่เชื่อมต่อกันอย่างสนิท (Connected World) เกิดการขยับ ปรับเปลี่ย น
จาก One Country, One Destiny เป็น One World, One Destiny
2. Digitization การติ ด ต่ อ สื่ อ สารมี ก ารเปลี่ ย นรู ป แบบจากการสื่ อ สารกั บ Someone,
Somewhere และ Sometime เป็น Anyone, Anywhere และ Anytime เรากาลัง ดารงชีวิตอยู่
ใน 2 อารยธรรมไปพร้อม ๆ กัน คืออารยธรรมในโลกจริง และอารยธรรมในโลกเสมือน ในโลกของ
ดิจิตอล
3. Urbanization สัดส่วนของผู้คนในเมืองจะมีมากขึ้น โดยในปี 1995 โลกมีคนในเมืองเพีย ง
ร้อยละ 30 และเพิ่ม ขึ้นเป็นร้อยละ 54 ในปี 2014 และคาดว่าจะเพิ่ม ขึ้นเป็นร้อยละ 66 ในปี 2050
ดังนั้น วิถีชีวิต พฤติกรรม และปฏิสัม พันธ์ข องผู้คนจะเปลี่ยนแปลงไปจากสังคม ชนบทเป็นสังคมเมือง
จะเกิด ประเด็น ท้ าทายชุ ดใหม่ค รอบคลุ ม ทั้ งในมิติ พลั งงาน การคมนาคม การศึก ษา สาธารณสุ ข
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชญากรรม ยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งหากเตรียมการไว้ได้ไม่ดีพอ เมืองเหล่านี้
จะกลายเป็น Mega-Slums แต่หากเตรีย มการได้ ดีพอ เมืองเหล่านี้จะถูกปรับเปลี่ย นไปเป็น Smart
Cities
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4. Individualization ผู้คนในศตวรรษที่ 21 จะมีความเป็นปัจเจกมากขึ้น มีความคิดความ
อ่านเป็นของตัวเองมากขึ้น ต้องการแสดงออกมากขึ้น ความเป็น ปัจเจกจะเกิดขึ้นได้ 2 รูปแบบ คือ
Collective Individuals และ Contra-Individuals รูปแบบแรกเป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์ที่ผู้คนอยาก
อยู่ร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สังคม เกิดเป็นสังคมที่เข้ม แข็ง แต่ใน รูปแบบที่สองเป็นรูปแบบที่ผู้คนต่างคน
ต่างอยู่ มองแต่ประโยชน์ส่วนตน เกิดสังคมที่เปราะบางโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งจะมีอยู่สูง
5. Commonization ในโลกที่ยิ่งเชื่อมต่อกันมากขึ้นเท่าไหร่ ผู้คนก็ยิ่งต้องพึ่งพิงอิงอาศัย กัน
มากยิ่ ง ขึ้ น เท่ านั้ น ความเสี่ ย งและภั ย คุ ก คามมิ ได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ประเทศใดประเทศหนึ่ งเป็ น
การเฉพาะ หากแต่ ส่ งผลกระทบต่ อ โลกโดยรวม เป็ น ปั ญ หาที่ ทุ กประเทศต้ อ งเผชิญ ที่ เรีย กกั น
ว่า “Global Commons” อาทิ วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ โรคระบาด การก่อการร้าย ภาวะโลกร้อน
เป็นต้น นั่นหมายความว่า จากนี้ไป เวลาสุขประชาคมโลกจะสุขด้วยกัน และเวลาทุกข์ประชาคมโลกก็
จะทุกข์ด้วยกันด้วย
ส่ วนสั งคมไทยการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ตลอดจนความก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยี การแพทย์แ ละสาธารณสุ ข ได้ทาให้ เกิดการเปลี่ย นผ่านทางประชากร (demographic
transition) อัตราเกิดและอัตราตายที่ลดลง กับอายุคาดเฉลี่ย ที่ยืนยาวมากขึ้นของคนไทย ส่งผลให้
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุในระยะเวลาอันสั้นและจะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
อย่างต่อ เนื่องเป็นสังคมผู้สูงอายุ (aging society) (สถาบันประชากรและสังคม, 2558, น. 32-35)
ในทางกลับกันสังคมไทยปัจจุบันจานวนคนโสดมีม ากอาจเรีย กว่า “สังคมคนโสด” (single society)
สานักงานสถิติแห่งชาติสารวจได้สารวจประชากรไทยในปี พ.ศ 2550 พบว่าจานวนผู้ที่ใช้ชีวิต “ตัวคน
เดียว” มีปริม าณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2550 ทั่วประเทศมีอยู่เพี ยงราว 2 ล้านคน เพิ่มขึ้น
เป็น 2.3 ล้านคนในปี พ.ศ. 2552 อีกสองปีถัดมาหรือปี พ.ศ.2554 ขยับขึ้นเป็น 2.7 ล้านคน และในปี
พ.ศ. 2556 มี จานวน 3.3 ล้านคนและเพิ่ม ขึ้นเป็น 3.8 ล้านคน เมื่อปี พ.ศ. 2558 ตามลาดับ เมื่ อ
พิจารณาตามเพศจะพบว่า ในปัจจุบัน “ผู้หญิ งตัวคนเดีย ว”มีม ากกว่า “ผู้ชายตั วคนเดีย ว”กล่าวคื อ
ผู้หญิงตัวคนเดียวมีอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 2 ล้านคน ขณะที่ ผู้ชายที่อยู่เป็นโสดมีอยู่ราว 1.8 ล้านคน ใน
อนาคตจานวนผู้สูงอายุจะมีม ากกว่าวัย อื่น ๆ คนโสดมีเพิ่มมากขึ้น การแต่งงานน้อยลง อัตราการเกิด
ลดต่าลงอย่างมาก แต่ทว่าในปัจจุบันยังไม่มีคาตอบว่าจะมีแ นวทางที่ชัดเจนอย่างไรในการรับมือกับ
สถานการณ์ดังกล่าวซึ่งจะส่งผลกระทบในทุกมิติต่อคนไทย
นอกเหนือ จากการเปลี่ย นแปลงทางประชากรแล้ว ในด้านการเปลี่ย นแปลงสั งคมสู่สังคม
ดิจิทัลของประเทศไทยก็แจ่ม ชัดมากขึ้นกล่าวได้ว่า ประเทศไทยเป็นสังคมที่ใช้ดิจิทัลสูง ผลการสารวจ
ข้อ มู ล ขององค์ ก รด้า นดิ จิ ทั ล เอเจนซี่ ในประเทศสิ งคโปร์ ชื่ อ “We Are Social” ได้ สารวจการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารในครั วเรื อ นไทยในชื่อ “Digital in 2016” เกี่ ย วกับ การใช้
คอมพิวเตอร์ อิ นเทอร์เน็ ตและโทรศั พท์ มือถื อจากสถิติ ผู้ใช้ในประเทศไทย จากจานวนประชากร
ทั้งหมด 68 ล้านคน เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า 38 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 56 ของประชากร ในจานวน
นี้ใ ช้ งาน Social Media ทั้ งสิ้ น และในประเทศไทยมี จ านวนเบอร์มื อ ถื อ /ซิ ม การ์ ดที่ ลงทะเบี ย น
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มากกว่า 82.78 ล้านเบอร์ ซึ่งมากกว่าจานวนประชากรทั้งหมด ประเทศไทยมีผู้ใช้ งานโซเชียลมีเดีย
ผ่านมือถือราว 34 ล้านคน นอกจากนี้จากการสารวจประชากรไทยพบว่า มีอุปกรณ์ดิจิตอลคิดเป็น
สัดส่วนมือถือทุกประเภทร้อยละ 96 มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนร้อยละ 64 แล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะร้อยละ 27 แท็บเล็ตร้อยละ 11 สมาร์ททีวี ร้อยละ 2 ด้วยเหตุนี้เด็กและเยาวชนที่เกิดในยุคสมัย
ปั จ จุ บั น กลายเป็ น “ดิ จิ ทั ล เนที ฟ ”(digital natives) หรื อ “ชนเผ่ า ยุ ค ดิ จิ ทั ล ”เด็ ก และเยาวชนใน
ปัจจุบัน สามารถค้นหาข้อมูลหรือสิ่งต่าง ๆ ที่สนใจได้ด้วยตัวเองโดยตรง เป็นผู้ใช้สื่อ เสพสื่อและสร้าง
สื่อได้ด้วยตัวเอง ในลักษณะของผู้แสวงหาข่าวสาร (active audience)
การเปลี่ย นแปลงทั้งระดับ โลกและประเทศไทยที่ห ยิก ยกมานี้ เป็น เพีย งบางส่วนของการ
เปลี่ ย นแปลงที่ ก าลั ง เกิ ด ขึ้ น และรุ ก คื บ ความรุ น แรงต่ อ ประชากรโลกและประชากรไทย
การเปลี่ย นแปลงที่คณะผู้ เขีย นได้นาเสนอนี้เป็นมูลเหตุห นึ่งที่ ทาให้ จาเป็น ต้องก้าวไปสู่ยุ คประเทศ
ไทย 4.0
การพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่เป้าหมายประเทศไทย 4.0
“ประเทศไทย 4.0”หรือ “ไทยแลนด์ 4.0”เป็นคายอดนิยมในขณะนี้ที่หน่วยงานทุกภาคส่วน
ไม่ ว่า จะเป็ น หน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่ วยงานภาคประชาสัง คม ต่างก็ ให้ ความส าคั ญ
นโยบายนี้เป็นอย่างมาก “ประเทศไทย 4.0” เป็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือ
เป็น โมเดลพั ฒนา เศรษฐกิจของรัฐ บาลภายใต้การนาของของรัฐบาลปัจจุบั น “ประเทศไทย 4.0”
เริ่มต้นมาจากประเทศไทยในอดีตที่มีการพัฒนามาในแต่ละระดับ นับตั้งแต่ประเทศไทย 1.0 เรื่อยมา
จนถึง 4.0 ประเทศไทยในแต่ละลาดับขั้นจาก 1.0 – 4.0 คือรูปแบบ (model) ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของรัฐไทยในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งในแต่ละยุคสมัยก็ได้ปรับเปลี่ยนเพื่ อนพัฒนาไปข้างหน้า แต่
ละรัฐบาลได้ให้ความสนใจและมุ่งส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจที่แ ตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปสาระสาคัญ
ของประเทศไทยในแต่ละลาดับขั้นจาก 1.0 – 4.0 ได้ดังนี้
ประเทศไทย 1.0 การพัฒนาภาคเกษตรกรรม (agriculture)รัฐมีนโยบายเน้นการลงทุนการ
เพาะปลูกเช่น เกษตรกรรม พืชไร่ พืชสวน ผลิตสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกขายนอกประเทศ
ประเทศไทย 2.0 การพั ฒ นาอุต สาหกรรมเบา (light industry) รัฐมี น โยบายเปลี่ ย นจาก
การเกษตรมามุ่งเน้นด้านอุตสาหกรรมเบาที่ใ ช้แรงงานจานวนมากในระบบอุตสาหกรรมการผลิต เช่น
ผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ เป็นต้น
ประเทศไทย 3.0 การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมหนั ก (heavy industry) รั ฐมี น โยบายมุ่ งเน้ น
อุตสาหกรรม หนัก เช่น ผลิตเหล็กกล้า การประกอบรถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ มีการลงทุน
จากต่างประเทศ มีการใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นที่นาเข้าจากต่างประเทศและการพัฒนาโครงสร้า งพื้นฐาน
สาหรับประเทศไทย 4.0 มีเป้าหมายคือ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม (digital and
innovation) การก้าวข้ามจากประเทศกาลั งพั ฒ นาเพื่อกลายเป็น ประเทศพัฒ นาแล้ ว เปลี่ ย นจาก
อุตสาหกรรมไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับ เคลื่อนด้วยนวัตกรรม”โดยมีฐานคิดหลักคือเปลี่ย นจากการผลิ ต
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สิ น ค้ า “โภคภั ณ ฑ์ ”ไปสู่ สิ น ค้ า เชิ ง “นวั ต กรรม” กล่ า วโดยสรุ ป การพั ฒ นาประเทศไทย 4.0
คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่ยังต้องการ
เติม เต็ม ศั กยภาพหรือผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่ กาลังประสบกับ ปัญ หา ตลอดจนมีก ารพั ฒนาที่ มุ่ งเน้ น
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ นวั ต กรรม วิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี การวิ จั ย และพั ฒ นา สร้ า งทุ น มนุ ษ ย์
ปรับเปลี่ย นโครงสร้างกาลังคนทางด้านดิจิทัล เร่งสร้างและพัฒนากาลังคนที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งรูปแบบการจ้างงานและวัฒนธรรมการทางาน
เปลี่ยนแปลงไป จากการที่เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดนและเอื้อให้ธุรกิจจากทั่วโลก
สามารถทางานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก นามาซึ่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจใหม่
ซึ่งประเทศไทยจะมีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศด้านดิจิทัลเข้ามาทางานในประเทศมากขึ้น
การก้าวไปสู่สังคมยุค 4.0 ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ต้องเริ่ม จากการส่งเสริม เด็กและ
เยาวชนให้มีศักยภาพมุ่งให้เด็กและเยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ความคิดที่มีวิจารณญาณ และ
ความคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ วางแผนพัฒนาและเตรีย มกาลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อจบการศึกษาในระดับต่าง ๆ การ
พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ให้มีทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่พ ร้อม
รับการเปลี่ย นแปลงและการแข่งขันอย่างไร้พรมแดน การเปลี่ย นจากอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนั้นต้องเริ่มต้นจากการสร้างให้เด็กและเยาวชนมีทักษะอย่างน้อย 4 ประการ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1) ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั กษะแห่ งศตวรรษที่ 21 มีเป้ าหมายให้เด็กและเยาวชนมี
ทักษะที่สาคัญ คือ ความรู้เกี่ย วกับโลก (global awareness) ความรู้เกี่ย วกับการเงิน เศรษฐศาสตร์
ธุ ร กิ จ และการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ (financial, economics, business and entrepreneurial
literacy) ความรู้ด้ านการเป็ น พลเมือ งที่ ดี (civic literacy) ความรู้ด้ านสุ ข ภาพ (health literacy)
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (environmental literacy) ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้อง
เรีย นรู้ตลอดชีวิต คือ การเรีย นรู้ 3Rs x 8Cs ในส่วนของ 3Rs คือ (R)eading (อ่านออก), w(R)iting
(เขี ย นได้ ), และ a(R)ithemetics (คิ ดเลขเป็ น ) และ 8Cs ได้ แ ก่ Critical Thinking and Problem
Solving (ทั ก ษะด้ า นการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และทั ก ษะในการแก้ ปั ญ หา Creativity and
Innovation (ทัก ษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะ
ด้ า นความเข้ า ใจความต่ า งวั ฒ นธรรม ต่ า งกระบวนทั ศ น์ ) Collaboration, Teamwork and
Leadership(ทั ก ษะด้ า นความร่ ว มมื อ การท างานเป็ น ที ม และภาวะผู้ น า) Communications,
Information, and Media Literacy (ทั ก ษ ะด้ า น การสื่ อสารส ารสน เท ศ และรู้ เ ท่ าทั น สื่ อ )
Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
Career and Learning Skills (ทั ก ษะอาชี พ และทั ก ษะการเรี ย นรู้ )และ Compassion (ความมี
เมตตา กรุณ า วินั ย คุณ ธรรม) (ส านั ก งานเลขาธิก ารสภาการศึ กษา, 2560, น.16 และ ชานนท์
โกมลมาลย์ และคณะ, 2558, น. 54 - 55)
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(2) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมคือ ตัวกาหนด
ความพร้อมของเด็กเยาวชนเข้าสู่โลกการทางานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปั จจุบัน ได้แ ก่ ความริเริ่ม
สร้างสรรค์แ ละนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ
สามารถใช้เทคนิคของการสร้างสรรค์ท างความคิดที่ เปิด กว้าง มีค วามละเอีย ดรอบคอบต่อการคิ ด
วิ เคราะห์ แ ละประเมิ น แนวความคิ ด พั ฒ นางานในเชิ ง สร้ า งสรรค์ มี ก ารวิ เ คร าะห์ ค วามเสี่ ย ง
สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้
กับโลกแห่ งการเปลี่ย นแปลงอย่างฉับพลั น มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกั บ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา
(3) ทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ทอร์แรนซ์ (Torrance, 2000) นักวิชาการ
ศึกษากล่าวถึงกระบวนการแก้ปั ญหาเป็นกระบวนกลยุทธ์สร้างสรรค์รูปแบบหนึ่งที่เริ่มต้นจากการรับรู้
ถึงปัญหา ตระหนักในปัญหา แล้วมองเห็นช่องว่างจากข้อมูลที่มีอยู่ และมองเห็นว่ามีสิ่งที่ขาดหายไป
ทาให้ เกิดการคาดเดา ตั้งสมมติฐาน หาข้อ มูล มาเพื่ อทดสอบว่าสิ่ งที่คิ ดนั้ นถู กหรือผิ ด ทดลองซ้ า
ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงแล้วหาข้อยุติ ท้ายสุดคือการสื่อสารผลที่ได้ม าซึ่งกระบวนการแก้ปัญหาเป็น
กระบวนการคิ ด ที่ เกิ ด จากโจทย์ ที่ ท้ า ทาย และเกิ ด จากการตอบสนองโจทย์ นั้ น ให้ เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการเปลี่ย นแปลงด้านเทคโนโลยีแ ละสื่อการเรียนรู้ตลอดจนมี
ปัญหาใหม่ ๆ เกิดขึ้นในสังคม เด็กและเยาวชนจาเป็นต้องมีทักษะการแก้ปัญหาและมีความสามารถ
ดังนี้
1. สามารถปรับปัญหาที่ดูเหมือนไม่มีวิธีในการแก้โจทย์ให้มาใช้วิธีแก้เฉพาะด้านได้
2. สามารถทาการประมวลข้อมูลที่ได้มาไม่ครบ ด้วยวิธีการอ้างอิง ดึงจากข้อมูลใกล้เคียงหรือ
ประสบการณ์เดิมมาประมวลเป็นข้อสรุปได้
3. สามารถที่ จะปรับเปลี่ย นผสมผสานข้ อมูลเก่ามาใช้ในวิธีใหม่ๆ ในต่างทิ ศทางได้ ที่ เป็ น
วิธีการที่สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์หลายด้าน
(4) ทั ก ษะในโลกดิ จิ ทั ล สภาเศรษฐกิ จ โลก(World Economic Forum: WEF) (2016)
ได้เผยแพร่บทความในชื่อ “8 digital skills we must teach our children” ระบุว่าในระยะเวลา
สิบปีข้างหน้า ประชากรโลกร้อยละ 90 จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ต อันจะขับเคลื่อนสังคมโลกให้ก้าวไปสู่
สภาวะที่ ทุกสิ่งจะเชื่อมเข้ากับโลกอินเทอร์เน็ต (Internet of everything) ซึ่งทาให้โลกเสมือนและ
โลกทางกายภาพเชื่อมเข้าหากันอย่างใกล้ชิดชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยเงื่อนไขเหล่านี้นี่เอง จึงได้
เสนอว่าในโลกแห่งความไม่แ น่นอนของยุคดิจิทัล ผู้ใหญ่จึงควรติดอาวุธให้เด็กและเยาวชนด้วยทักษะ
ทางด้านดิจิทัล 8 ทักษะดังนี้
1. อัตลักษณ์ในโลกดิจิทัล (digital identity) กล่าวคือ คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในยุคดิจิตอลจะต้องมี
ทักษะในการสร้าง บริหารอัตลักษณ์และชื่อเสีย งในโลกออนไลน์ของตัวเองให้เป็น ซึ่งนั่นรวมไปถึงการ
จัดการกับตัวตนในโลกออนไลน์ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวด้วย
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2. การใช้เครื่องมือและสื่อดิจิตทัล (digital use) คือ ทักษะในการใช้เครื่องมือและสื่อในยุค
ดิจิตอล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถสร้างสมดุลให้กับชีวิตออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างดี
มิใช่ดังเช่นที่เห็นปัจจุบันคือ หลายคนถูกเทคโนโลยีใช้ มิใช่ใช้เทคโนโลยี
3. การอยู่ในโลกดิจิทัลอย่างปลอดภัย (digital safety) หมายถึง ทักษะในการบริหารจัดการ
ความเสี่ย งในโลกออนไลน์ เช่น การไม่ไปรังแกและสามารถจัดการกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์
(cyberbullying) ได้อย่างตลอดรอดฝั่ง รวมไปถึงการเกี้ยวพาราสี การเหยียดผิว -เหยียดชนชั้น รวมไป
ถึงเนื้อหาต่าง ๆ ที่สุ่มเสี่ยง เช่น เนื้อหาที่มีความรุนแรง โป๊เปลือย ลามกหยาบคายด้วย
4. ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (digital security) ซึ่งหมายความถึง การมีความสามารถใน
การตรวจสอบเบื้ อ งต้ นว่ าตนเองมี ภั ย คุ กคามในโลกไซเบอร์ห รือ ไม่ เช่ น การแฮกบัญ ชีผู้ ใช้อี เมล์
เฟซบุ๊ก เครื่องมือสื่อสารติดไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ ถูกขโมยรหัสผ่าน แฮกบัญชีธนาคาร ฯลฯ และ
ครอบคลุม ไปถึงการป้องกัน การหลีกเลี่ย งและจัดการอย่างถูกวิธีเมื่อเจอภัย คุกคามหรือถูกละเมิ ด
ความปลอดภัยด้วย
5. การแสดงอารมณ์ ใ นโลกดิ จิ ต อลอย่ า งชาญฉลาด (digital emotional intelligence)
กล่าวอีกนัย หนึ่งคือ ทักษะในการเข้าสังคมในโลกออนไลน์ เช่น การแสดงความเห็นอกเห็นใจ เสียใจ
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ยินดี สนุกสนาน ฯลฯ เพื่อสานสัมพันธ์กับผู้คนในโลกออนไลน์
6. การสื่ อสารในโลกดิ จิทั ล (digital communication) คื อ ความสามารถในการสื่อ สาร
ปฏิสัมพันธ์ และร่วมมือกับผู้อื่นโดยใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิตอล
7. การบริหารจัดการลิข สิทธิ์ดิจิทัล (digital rights) หมายถึง ความเข้าใจในสิทธิเฉพาะตัว
และสิทธิทางกฎหมาย รวมไปถึงสิทธิความเป็นส่วนตัว ทรัพย์สินทางปัญญา เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น และหลีกเลี่ยงถ้อยคาแห่งความเกลียดชังของทั้งตัวเองและผู้อื่น
8. การรู้ดิจิทัล (digital literacy) ทักษะนี้ดูเหมือนจะครอบคลุม ทักษะอื่น ๆ ๗ ข้อ ที่กล่าว
มาข้ า งต้ น แต่ ป าร์ ค ระบุ ร ายละเอี ย ดว่ า หมายความถึ ง ความสามารถในการค้ น หา ประเมิ น
ใช้ประโยชน์ แบ่งปัน และสร้างสรรค์เนื้อหา รวมไปถึงความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ หรือ
คิดเชิงประมวลผล (computational thinking)
กฎหมายและนโยบายสั งคมที่ส่ ง เสริม ให้ อปท. ด าเนิ น การพั ฒ นาเด็ กและเยาวชนสู่ ป ระเทศ
ไทย 4.0
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
กล่าวได้ว่าประเทศไทยมีกฎหมายและนโยบายสังคมที่ส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนิ นการพัฒ นาเด็ กและเยาวชนอยู่จ านวนหนึ่ง หากพิ จารณาให้ ล ะเอี ย ดแล้ วรัฐ ธรร มนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในประเทศไทย ได้มีการบัญญัติข้อกฎหมายที่
เกี่ย วข้องกับการส่งเสริม และพัฒนาเด็กและเยาวชนเอาไว้หมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ โดยกาหนดให้รัฐ
ต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแ ลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย
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อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย ส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย รัฐต้องจัดให้มี ความร่วมมือกัน ระหว่างรัฐ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ
ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้ม าตรฐานสากล กฎหมายเฉพาะ
ด้านการพัฒ นาเด็กและเยาวชน คือ พระราชบัญ ญั ติส่ งเสริม การพัฒ นาเด็ กและเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ.2550 ได้ระบุถึงบทบาทหน้าที่ข องท้องถิ่นในการส่งเสริม การดาเนินงานด้ านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ในหมวด 3 มาตรการส่งเสริม การดาเนินงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ระบุในส่วนที่ 2
เรื่ อ งการส่ ง เสริ ม บทบาทขององค์ ก รเอกชนหรื อ องค์ ก รชุ ม ชนในการพั ฒ นา เด็ ก และเยาวชน
ได้กาหนดให้มีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้องค์กรเอกชนหรือองค์กรชุม ชนที่มีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ย วกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน และ
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือมุ่งค้าหากาไรจากการประกอบกิจกรรมดังกล่ าว มีสิทธิขอจด
ทะเบีย นเป็นองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้องค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที่ได้จดทะเบียนและสามารถได้รับ
เงิ น อุด หนุ น ความช่ วยเหลื อ หรื อ การสนั บ สนุ น จากรัฐ ในการด าเนิ นการกิ จ กรรมต่ า ง ๆ จั ดให้ มี
อาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนให้การจัดตั้งหรือ
ด าเนิ น โครงการหรื อ กิ จ กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนจั ง หวั ด สภาเด็ ก และเยาวชน
กรุงเทพมหานครและสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติส่งเสริม การพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ในกฎหมายฉบับที่ 2 ได้เพิ่มสาระสาคัญที่เพิ่มเติมเข้ามา
คือ มาตรา 22 ให้องค์การบริห ารส่ วนต าบล เทศบาลโดยคาแนะนาของหั วหน้ าบ้ านพั กเด็ก และ
ครอบครัวในแต่ละจังหวัดจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตาบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณากฎหมายในมาตรานี้จะพบว่าก่อนสิ้นปี พ.ศ. 2560 นี้ประเทศไทยจะมีสภาเด็กและเยาวชน
ตาบลทั่วประเทศจานวนประมาณเกือบ 8,000 แห่ง5
นอกจากนี้หากย้อนกลับไปศึกษากฎหมายที่ได้ตรามาก่อนหน้านี้ ในประเด็นที่เกี่ย วข้องกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ การพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ มี กฎหมายอีกจานวนมากที่
ส่งเสริมให้ท้องถิ่นดาเนินการในประเด็นดังกล่าว เริ่มตั้งแต่กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ คือ
รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้กาหนด “การปกครองส่วนท้องถิ่น” ไว้
ดังนี้ มาตรา 249 ภายใต้บังคับมาตรา 1 ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ ข องประชาชนในท้อ งถิ่น ทั้งนี้ ตามวิธีก ารและรูปแบบองค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้คานึงถึงเจตนารมณ์
5

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนทั้งสิ้น 7,853 แห่ง ประกอบไปด้วยองค์การบริการส่วน จังหวัด 76
แห่ง เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 178 แห่งเทศบาลตาบล 2,232 แห่ง องค์การบริหาร ส่วนตาบล 5,335
แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา (กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น, 2560)

41
ของประชาชนในท้องถิ่นและความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จานวนและความ
หนาแน่นของประชากร และพื้นที่ ที่ต้องรับผิดชอบประกอบกัน มาตรา 250 องค์กรปกครองส่ว น
ท้อ งถิ่น มีห น้าที่แ ละอานาจดูแ ลและจัด ทาบริก ารสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้ อ งถิ่ น ตามหลั ก การพั ฒ นาอย่ างยั่ งยื น รวมทั้ ง ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด
การศึกษาให้แ ก่ ประชาชนในท้ องถิ่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญ ญั ติ การจั ดทาบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่แ ละอานาจโดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่
ละรูป แบบ หรือ ให้ องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นเป็น หน่ว ยงานหลัก ในการด าเนิ นการใด ให้เป็น ไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามวรรคสี่ และ
กฎหมายดังกล่าวอย่า งน้ อยต้ องมีบทบัญ ญั ติเกี่ย วกับ กลไกและขั้น ตอนในการกระจายหน้ าที่แ ละ
อานาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหน้าที่และอานาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แ ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
2. พระราชบั ญ ญั ติ กาหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีสาระสาคัญเกี่ย วกับเด็กและเยาวชน ดังนี้ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา
และองค์การ บริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์และการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส มาตรา 17 (27) ภายใต้บังคับ
มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอานาจและหน้าที่ในการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส มาตรา 18 ให้กรุงเทพมหานครมีอานาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 และ
มาตรา 17
3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2552
มีสาระสาคัญเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ดังนี้ มาตรา 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจและหน้าที่
ดาเนิน กิจ การภายในเขตองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ดัง ต่อ ไป นี้ (3) สนับ สนุน สภาตาบลและ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒ นาท้องถิ่น (4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ
สภาตาบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น (8) จัดทากิจการใด ๆ อัน เป็น อานาจหน้าที่ข องราชการส่ว น
ท้อ งถิ่น อื่น ที่อยู่ใ นเขตองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด และกิจ การนั้น เป็นการสมควรให้ราชการส่วน
ท้ อ งถิ่ น อื่ น ร่ ว มกั น ด าเนิ น การหรื อ ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด จั ด ท า ทั้ งนี้ ตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
4. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50
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มาตรา 54 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทากิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้ (4) ให้มีและบารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
มาตรา 56 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ ต้องทาในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 53 (2) ให้มีและบารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
5. พระราชบัญญัติส ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและ วัฒนธรรม
มาตรา 67 ภายใต้บั งคั บ แห่ง กฎหมาย องค์ การบริหารส่ วนต าบล มี ห น้า ที่ ต้อ งท าในเขต
องค์การบริหาร ส่วนตาบล ดังต่อไปนี้ (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
6. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540
มีสาระสาคัญเกี่ย วกับเด็กและเยาวชน ดังนี้ อาศัย อานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา
45 (8) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ คือ ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นสมควรให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วม ดาเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทา (11) จัดการศึกษา
ทานุบารุงศาสนาและบารุ งรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรื อวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น (13) จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณูปการ (18) กิจการที่ได้มีการกาหนดไว้ใน
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวั ด (กรมกิจการเด็กและเยาวชน, 2560, น.
7 – 8)
เมื่อหันกลับมาศึกษานโยบายสังคมของรัฐบาลพบว่าในยุคนี้เป็นยุคที่มีการกาหนดนโยบาย
ประเทศมุ่งไปสู่ประเทศไทย 4.0 นโยบายดังกล่าว คือ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560
– 2579) โดย“ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ” จะเป็ น กรอบอย่ า งหนึ่ ง ในการจั ด ท านโยบายและการจั ด สรร
งบประมาณของรัฐบาลชุดต่อ ๆ ไป ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง” นาไปสู่การพัฒนา
ให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แ ห่งชาติ ในการที่จะพัฒ นา
คุณ ภาพชีวิต สร้า งรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒ นาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมี
ความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยมียุทธศาสตร์
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทีย มกันทางสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศั ก ยภาพคนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ โดยมี
สาระสาคัญของยุทธศาสตร์/แผนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนดังต่อไปนี้ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและ
เสริม สร้างศักยภาพ มีเป้าหมายสาคัญ คือ (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการ
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เจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่ มตั้งแต่ในครรภ์แ ละ ต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (ก) ช่วง
การตั้งครรภ์/ แรกเกิด /ปฐมวัย (ข) วัย เรียน (ค) วัยรุ่น/นักศึกษา (ง) วัยแรงงาน และ (จ) วัย ผู้สูงอายุ
(2) การยกระดับคุณ ภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทีย มและทั่วถึง โดยการปฏิรูป
โครงสร้างและระบบ บริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทีย มและ
ทั่วถึง และการยกระดับสถาบันการศึกษาใน สาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการ
คลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่ม คุณภาพและประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาส่งเสริม การมี ส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนา ระบบการประเมิน
และการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูป ระบบการเรีย นรู้ (3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โดยมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุม ปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การพัฒนาสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาพ
การส่งเสริมรูปแบบการดาเนินชีวิตที่สนับสนุนการมีสุขภาพกายและจิตที่ดี สร้างและเผยแพร่ความรู้
ด้า นสุ ข ภาพเพื่ อ น าไปสู่ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติก รรมสุ ข ภาพ พั ฒ นารูป แบบการกี ฬ าเพื่ อ สุ ข ภาพ
ที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย (4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างศักยภาพและ
บทบาทหน้ า ที่ ข องสถาบั น ครอบครัว ในการบ่ ม เพาะ วางรากฐานการพั ฒ นาจิ ต ใจให้ เข้ ม แข็ ง
มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต จิตสานึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับ การสร้างค่านิย มหลักของ
ไทยให้สมาชิกในครอบครัว สร้างความอบอุ่นและมั่นคงให้สมาชิกในครอบครัว
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 มีเป้าหมายในเชิง
เศรษฐกิจ คือ (1) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพ
คนให้สนับสนุนการ เจริญเติบโตของประเทศและการสร้ าง สังคมสูงวัย อย่างมีคุณ ภาพ (3) การลด
ความเหลื่ อ มล้ าในสั ง คม (4) การสร้ า งการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และสั งคมที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม (5) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี ประสิทธิภาพ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับ
ที่ 12 นี้มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 คือการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งมีความสาคัญกับการ
คุ้มครองและส่งเสริมเด็กและเยาวชน โดยเป้าหมายขอ ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีดังนี้คือ
1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติแ ละพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม: ประชากรอายุ 13
ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น
2. คนในสั งคมไทยทุ ก ช่ว งวั ย มี ทั ก ษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่ ม ขึ้ น: เด็ กปฐมวั ย มี
พัฒนาการเต็มตามศักยภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 85/เด็กวัยเรีย นและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาด
ทางอารมณ์เพิ่ม ขึ้นค่าคะแนน IQ เฉลี่ย ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานและเด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ
ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
3. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรีย นรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง: การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น
4. คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น: ประชากรอายุ 15 – 79 ปี มีภาวะน้าหนักเกินลดลง, การคลอด
ในผู้หญิงกลุ่มอายุ 15 – 19 ปี ลดลง

44
5. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่ม ขึ้นโดยเฉพาะ
สถาบั น ครอบครั ว สถาบั น การศึ ก ษา สถาบั น ทางศาสนา ชุ ม ชน สื่ อ มวลชน และภาคเอกชน:
ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไปมีการปฏิบัติตามหลัก คาสอนทางศาสนาเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม โดยเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีดังนี้คือ การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ : อัตราการเข้า
เรีย นสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มนักเรียน/ นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพื้นที่ และสัดส่วนนักเรีย น
ที่มีผลสัม ฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้ นผ่านเกณฑ์ค ะแนนร้อยละ 50 มีจานวนเพิ่ม ขึ้นและความ
แตกต่างของคะแนน ผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นที่และภูมิภาคลดลง
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จัดทาขึ้นเพื่อ
เป็น กรอบแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
12 โดยมีเป้าหมายหลักให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมตามช่วงวัย ทั้งด้านสุขภาพกาย
ใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีความเป็ น
พลเมืองสร้างสรรค์ ที่สามารถ ปรับตัวเท่าทันกับ การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง มีจิตสานึกต่อส่วนรวม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยมีหลักการสาคัญ คือ ยึด “เด็กและ
เยาวชนเป็น ศูนย์ กลางการพัฒ นา” มุ่ งเน้ นที่ก ารพัฒ นาเด็ กและเยาวชนทุ กกลุ่ ม ให้เป็ นผู้ที่ มีความ
แข็งแรง สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย ใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เหมาะสมตามช่วงวัย ส่งเสริมและ
เปิดโอกาสให้เด็กได้ค้นพบตนเอง รู้ความต้องการ ความถนัด สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่าง
แท้จริง รวมทั้ งการเป็นผู้ที่ตระหนักถึงถึงสิทธิ บทบาท และความรับผิดชอบในหน้าที่ที่พึงต้องปฏิบัติ
มีความตื่นตัวต่อปัญหาสังคม มีความคิดสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของสังคม
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้จั ดท าแผนการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2574 ขึ้น โดยมีเป้ าหมายในเชิ งสังคมที่เกี่ย วข้อ งกับ การพั ฒ นาเด็กและเยาวชนใน
ประเด็นการศึกษา โดยเป้าหมายสุดท้ายของแผนการศึกษาแห่งชาติมีดังต่อไปนี้ (1) ระบบการศึกษาที่
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพและขีด ความสามารถของทุน
มนุษย์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศสามารถ
ก้าวข้ามกับดับของประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยื น ภายใต้พลวัตของ
โลกศตวรรษที่ 21 (2) ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
และการเรีย นรู้ จากระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นหลากหลาย และสนองตอบความต้องการของ
ผู้ เรี ย น เพื่ อ ยกระดั บ ชนชั้ น ของสั ง คมภายใต้ ร ะบบเศรษฐกิ จ ฐานความรู้ (knowledge based
economy) ที่ เอื้อ ต่อ การสร้ างสั งคมแห่ งปั ญ ญาและการสร้า งสภาพแวดล้ อมที่ เอื้ อต่ อการเรีย นรู้
ที่ประชาชนสามารถแสวงหาความรู้แ ละเรีย นรู้ได้อย่างต่อ เนื่อ งตลอดชีวิ ต (3) ผู้ เรีย นแต่ละระดั บ
การศึกษา ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็ม ตามศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล และมี
คุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีองค์ความรู้ที่สาคัญและทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21
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รวมทั้ งทั ก ษะการด ารงชี วิ ต และทั ก ษะความรู้ ค วามสามารถและสมรรถนะในการปฏิ บั ติ งานที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ (4) ภาคการศึกษามีทรัพยากรและ
ทุนที่เพีย งพอสาหรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานจากการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและ
สนองทุนเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม ผ่านการเสียภาษีตามสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง
การบริจาค และการร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา (5) สถานศึกษามีระบบการบริหารและการ
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สามารถให้บริการการศึกษาที่
ตอบสนองความต้ อ งการของบริ บ ทเชิ ง พื้ น ที่ ระดับ ประเทศ และระดั บ ภู มิ ภ าค ในฐานะที่ เป็ น
ศูน ย์ก ลางของการบริก ารด้ านการศึ ก ษาในภูมิ ภ าคอาเซีย น (hub for education) และเป็ นภาค
เศรษฐกิจหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาคที่สร้างรายได้ให้กับ ประเทศไทย
บทวิเคราะห์
กฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญ และพระราชบั ญญั ติห ลายฉบั บให้ อ านาจแก่ องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นในการ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ทว่าบทบาทที่กาหนดไว้ตามกฎหมายแทบทุกฉบับ
ยังสามารถส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไปถึงเป้าหมายของประเทศไทย 4.0 เพราะการจะไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าวได้ต้องสร้างให้คนมี ทักษะอย่างน้อย 4 ประการตามที่ได้นาเสนอไว้ข้างต้น ความหวังอยู่ที่
นโยบายสังคมซึ่ งรัฐ บาลชุดนี้ ได้มี ความพยายามในการสร้างสรรค์นโยบายสัง คมที่ ปูทางสู่นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 หลายนโยบายและยุทธศาสตร์สวยหรูตอบสนองสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศได้
แต่ทว่านโยบายสังคมเกือบทั้งหมดยังขาดวิธีการ แนวทางและกลไกปฏิบั ติการที่ชัดเจน อุปมาดังเช่น
การแข่งขันวิ่งสามขาที่นักวิ่งสองคนวิ่งไม่พร้อมกันไม่สอดประสานกัน คนหนึ่งวิ่งเร็วกว่าอีกคนหนึ่งใน
ขณะที่อีกคนหนึ่งวิ่งเหยาะๆ นโยบายสังคมที่สวยหรูแต่กลไกระดับบริหารและปฏิบัติการยังไม่ได้รับ
การปฏิ รูป นโยบายสังคมเหล่านั้น ก็คงไม่เป็น ผลต่อ สังคมได้ ฉะนั้นการบ่งชี้แ นวทาง ปฏิ รูปกลไก
ปฏิบัติการและการสร้างมาตรการรองรับนโยบายเหล่านั้นต้องรีบดาเนินการให้เร็วที่สุด ในส่วนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติการระดับพื้นที่เองก็ต้องปรับตัวขยับองค์กรให้ก้าว
ให้ทันนโยบายสังคมเหล่านี้
นโยบายสังคมเป็นความหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขยับตัวไปสู่การส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนสนองตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ด้วยเหตุนี้จึงต้องเริ่ม ต้นจากการกระจายอานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจในการบริหารจัดการท้องถิ่นตนเองมากขึ้น เนื่องจากอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมามีลักษณะรวมศูนย์อานาจ กล่าวคือ การกาหนดแบบแผน การจัด
ระเบีย บในทางการปกครอง รวมถึงการจัดระบบบริการสาธารณะต่าง ๆ มีอ านาจในการตัด สินใจ
สูงสุดจะอยู่ที่ส่วนกลางเป็นหลัก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาแก่หน่วยงานท้องถิ่นไม่สามารถดาเนินการตาม
นโยบายแนวคิดและยุทธศาสตร์ข องรัฐได้ หากต้องการ “ปลดล๊อค” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เกิดการปรับเปลี่ยนเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถดาเนินการตามนโยบายแนวคิดและ
ยุทธศาสตร์ข องรัฐได้ ภาครัฐจาเป็นต้ องมีแ นวทางแก้ ไขปัญ หาในเชิงกฎหมายให้ ท้องถิ่ นสามารถ
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บริหารจัดการตนเองมากขึ้น งานศึกษาของ สมคิด เลิศไพฑูรณ์ และคณะ (2551) เรื่อง ปัญหาของ
กระบวนการกากั บดู แ ลในประเทศไทยและการศึก ษากรณี ตัว แบบการกากับ ดูแ ลในต่ างประเทศ
ได้สรุปว่า สาหรับประเทศไทยแล้วรัฐจะต้องพยายามลดระดับของการกากับดูแลลง โดยต้องยกเลิก
บรรดามาตรการของกากับดูแ ล ที่ไม่ใ ช่เป็นการใช้อานาจตามกฎหมายและต้องตระหนักว่าการกากับ
ดูแ ลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกระทาเท่าที่มีความจาเป็นเท่านั้น นอกจากนี้ข้อมูลจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งสะท้อนตรงกันว่าปัจจุบันมีความย้อนแย้งของอานาจและการบริหาร
ท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน นั่นคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทางานพัฒนา
เด็กและเยาวชนรวมถึงการจัดสรรงบประมาณให้เด็กและเยาวชนได้หรือไม่ ปัญหานี้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหลายแห่งสะท้อนข้อมูลว่า งบประมาณส่วนการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เคยใช้ไปนั้นผิด
กฎหมายต้องเรียกคืนเงินงบประมาณดังกล่าว 6 ปัญหาดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่า อานาจและการ
บริหารจัดการของท้องถิ่นในปัจจุบันไม่พร้อมและไม่สอดประสานกันกันกับนโยบายยุทธศาสตร์ของรัฐ
ที่มีก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่นของตน
แต่อย่างไรก็ดีข้อมูลการดาเนินการงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนของท้องถิ่นบางพื้นที่
แสดงให้ เห็นว่าท้องถิ่นได้ดาเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนก้าวหน้าไปมากโดยอาศัย กลไกเดิมที่มีใน
ท้อ งถิ่ น อาทิ นโยบายท้ องถิ่น การด าเนิ น การงานศู น ย์ พัฒ นาเด็ก เล็ ก การจัด กลุ่ ม กิจ กรรมและ
โครงการภายในท้ องถิ่ นยกตั ว อย่ า งเช่ น เทศบาลต าบลเกาะคา จ.ล าปาง ได้ จั ด กิ จกรรมพั ฒ นา
ศักยภาพเยาวชนเพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังปัญ หาเยาวชนในโครงการพัฒ นาระบบคุ้ม ครองเด็ก
นอกจากนี้ยังมีการสร้างอาสาสมัครเยาวชนนักสืบสายน้าซึ่งเป็น การทางานในประเด็นสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นกระบวนการ (โกวิทย์ พวงงาม, 2553, น.216) การดาเนินการลักษณะดังกล่าวใกล้เคีย งกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแก้ว จ.เชียงใหม่ ที่สร้างพื้นที่กลาง (platform) ให้เด็กและเยาวชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพในการคิดและทากิจกรรมและมีส่วนร่วมในชุมชนนาไปสู่โครงการ
ต่าง ๆ ทางสังคมทั้ งด้านสุข ภาวะ การท่อ งเที่ ย วและสิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง 2 อปท. ที่กล่าวมาเป็ น
ความสาเร็จที่ส่งเสริม นโยบายประเทศไทย 4.0 ทว่ายังคงเป็นความสาเร็จเฉพาะของ อปท. นั้น ๆ
ยังไม่อาจสะท้อนภาพรวมในระดับประเทศ ถึงแม้ว่าการดาเนินงานของ อปท. ที่ผ่านมาอาจยังไม่
สะท้อนความสาเร็จในภาพรวม แต่ปัจจุบันนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครื่องมือการปฏิบัติทั้ ง
กฎหมายและนโยบายสังคมของภาครัฐซึ่งเอื้อให้เกิดการพั ฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่ประเทศไทย 4.0
ได้เป็นอย่างดีจึงถือว่าเป็นโอกาสทองที่ อปท. จะดาเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนของท้องถิ่นเอง
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เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2560 ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทาหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ดาเนินการประสานงานกับท้ องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้องเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒ นาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ตาม
บทบัญญัติมาตรา 8 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
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บทสรุป
บทบาทองค์กรปกครองท้องถิ่ นในอนาคตในการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ประเทศไทย 4.0
จาเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานในท้องถิ่นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมและดาเนินการ เนื่องจากท้องถิ่นในแต่ละ
แห่ งแต่ ละพื้น ที่ มีรูป แบบปัญ หาที่ เกิด ขึ้น กับ เด็ก และ เยาวชนแตกต่ างกัน ออกไป ทั้ งท้อ งถิ่น เป็ น
หน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกั บเด็กและเยาวชนมากที่สุด ในอีกด้านหนึ่งการพัฒนาท้องถิ่นคือ การพัฒนา
ประเทศอีก ระดับ หนึ่ ง เด็ กและเยาวชนคือ พลั งสาคัญ ที่ จะต้ องเป็น ผู้ขับ เคลื่อนงานพั ฒ นาท้ องถิ่ น
ร่วมกันกั บกลุ่ม ผู้ใ หญ่ เมื่อ เด็ก และเยาวชนเกิด การพัฒ นาศัก ยภาพตนเองได้ จะเป็นพลังนาสู่ก าร
พัฒ นาชุม ชนท้องถิ่ นของตัวเอง ทาให้เกิดการเปลี่ย นแปลงกับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี การดาเนินการ
กิจกรรมจึงต้องเกิดการบูรณาการ (integration) เข้าด้วยกันทั้งพลังท้องถิ่นและพลังเด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชนต้องร่วมคิดร่วมทากับท้องถิ่น และท้องถิ่นต้องฟังเสียงเด็กและเยาวชน คณะผู้เขีย น
เสนอแนะว่าท้องถิ่นสามารถแสดงบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้ก้าวไปสู่ประเทศ
ไทย 4.0 ดังต่อไปนี้
1. จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นรวมถึงบูรณา
การกลไกการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศโดยเฉพาะเป้าหมาย
ประเทศไทย 4.0
2. ส่งเสริม ให้เด็กและเยาวชนมีศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์ การคิดสร้างนวัตกรรม และ
การคิดแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณเพื่อสร้างภูมิคุ้ม กันผ่านการศึกษาและการสร้างการเรีย นรู้ ทั้งนี้
เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองสร้างสรรค์แ ละเป็นทรัพยากรมนุษ ย์ที่สาคัญของประเทศโดยใช้
กลไกภายในของ อปท.
3. สร้างให้เด็ กและเยาวชนมีค วามสามารถในการสร้ างสรรค์ ธุรกิ จที่ ใช้เทคโนโลยี ดิจิ ทั ล
(smart enterprises) และมีความรู้และทักษะเพีย งพอในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพ
สูง
4. อปท.ควรส่ งเสริ ม และได้ รับ การส่ง เสริม ให้ ด าเนิ น การกิจ กรรม/โครงการที่ ท าให้ เกิ ด
นวัตกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ข้อเสนอแนะสี่ประการนี้หากท้องถิ่นสามารถดาเนินการได้ คณะผู้เขียนเชื่อว่าจะเป็นสารตั้ง
ต้น ในการสร้า งประเทศบรรลุ ต ามเป้ าหมายประเทศไทย 4.0 ได้ อ ย่า งแน่ น อน หากไม่ ส ามารถ
ดาเนินการในข้อใดข้อหนึ่งแล้ว สังคมไทยยังคงต้องคาดหวังอีกยาวไกลเพื่อการก้าวไปสู่ประเทศไทย
4.0
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แนวทางการพัฒนามนุษย์ยุค Thailand 4.0
Human Development Guidelines for Thailand 4.0
กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง 1
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 21 st
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
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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 มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒ นาแล้ว ด้ วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง”
เป็นยุทธศาสตร์ที่กาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศระยะยาวที่ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยจะพัฒนาไปใน
ทิศทางใด โดยมี วาระThailand 4.0 เป็นรหัสสาคัญที่จะนาไปสู่การพัฒนาในระยะ 20 ปี เพื่อที่จะ
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สามารถเปลี่ ย นแปลงได้สอดคล้องกับ กระแสโลกซึ่งมีลั กษณะ 1) เป็ นโลกเดีย วกัน ชะตาเดีย วกั น
(One World, One Destiny) 2) เป็ น โล กดิ จิ ต อล ที่ ส าม ารถเข้ า ถึ ง ทุ กค น 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 ดังนั้นจะทาอย่างไรให้สร้างสรรค์ รวมพลังกันได้ 5) การ
เป็ น เจ้ า ของร่ ว มกั น ของประชาคมโลก (Global commons) ซึ่ งต้ อ งมี ก ฎกติ ก า ระเบี ย บต่ า ง ๆ
ที่ ก าหนดขึ้ น ร่ ว มกั น ด้ ว ยความเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ ดั ง กล่ า วท าให้ ป ระเทศไทยต้ อ งปรั บ และ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถแข่งขันและรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้
ปัจจัย สาคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระThailand 4.0 คือ การพัฒ นามนุษย์ แต่ใน
เมื่อมนุษย์มีความแตกต่างและหลายทั้งเพศ วัย โดยเฉพาะช่วงอายุ (Generation) ซึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒ นาประเทศไทย 4.0 คนไทยทุกช่วงวัย มีความสาคัญและควรได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
ประเทศไทย 4.0 ในบทความนี้ผู้เขีย นสนใจว่า แนวทางการพัฒนาคนแต่ละช่วงวัยเพื่อให้ทุกคนได้มี
ร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 นั้นควรมีแนวทางการพัฒนาอย่างไร โดยใช้กรอบแนวคิด
ความแตกต่างของคุณลักษณะของคนแต่ละช่วงวัย , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุค 2020, ทักษะการ
พัฒนามนุษย์ใ นศตวรรษที่ 21 และได้นากรอบแนวคิดเหล่านั้นมาวิ เคราะห์กับคุณลักษณะและความ
ต้องการคนในแต่ละช่วงวัย ทาให้ทราบถึงแนวทางที่ต้องพัฒนาคนในแต่ละช่วงวัย ซึ่งมีความแตกต่าง
กัน ได้แก่ การเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติใหม่ ทาให้คนใน Gen B ที่เข้าสู่วัย สูงอายุได้ฝึกฝนและเรียนรู้
และสามารถมีส่วนร่วมในการความคิดสร้างสรรค์ใ นการจัดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทางเลือกใหม่ ,
การปรับ ระบบความคิด กลุ่ม คน Gen X ให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยทักษะความร่วมมื อ
การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา การเรีย นรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร การสร้างสรรค์แ ละ
นวัตกรรม และความเข้าใจต่างวัฒนธรรมและกระบวนทัศน์ เพื่อเปิดรับและเข้าใจความเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ในสังคมได้มากขึ้น, การสร้างระบบคิด กลุ่ม Gen Y ที่มีความเป็นตัวของตัวเอง กล้าแสดงออก
กล้าแสดงความคิดเห็น มีระบบการจัดการที่ดีทั้งชีวิตและการทางาน ชอบการท้าทาย มีความสามารถ
ในการสืบค้น และนาเสนอข้อมูล ความตรงไปตรงมาจนถูกมองว่าก้าวร้าว ลักษณะเช่นนี้จาเป็นต้อง
พัฒ นาโดยการสร้างระบบคิดในเรื่องการทางานร่ว มกัน ภาวะผู้นา การเปิ ดรับความแตกต่างและ
หลากหลาย รวมทั้งกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา รวมทั้งจริยธรรมและคุณธรรมในสังคมไทย
และการปลู กฝัง ในกลุ่ ม Gen Z และ Gen Alpha เพราะทั้ง 2 กลุ่ม เป็น คนที่จ ะมี ความส าคัญ ต่ อ
อนาคตของประเทศ และเป็นคนรุ่นที่เติบโตอย่างใกล้ชิดกับเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ และห่างเหิน
กับความสัมพันธ์กับมนุษย์ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องปลูกฝังในคุณค่าของสังคม ทั้งคุณธรรมและจริยธรรม
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา เพื่อให้
คนกลุ่มนี้ได้เรียนรู้ ในการเปิดรับและเข้าใจในศาสตร์ต่าง ๆ อย่างบูรณาการ เป็นต้น ดังนั้นวิธีคิดและ
วิธีการทางานเพื่อพัฒนามนุษย์ใ นแต่ละช่วงวัย ให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 จึงเป็น
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สิ่งสาคัญที่ผู้ที่เกี่ย วข้องต้องปรับเปลี่ย นระบบคิดในการทางาน (Mindset) รวมทั้งมีวิธีการทางานที่
เข้าใจในความแตกต่างและความหลากหลายของมนุษย์
ค าส าคั ญ : วาระประเทศไทย 4.0, แนวทางการพั ฒ นามนุ ษ ย์ , การแบ่ ง คนในแต่ ล ะช่ ว งวั ย
(Generation)
บทนา
จากวาระ Thailand 4.0 ซึ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
ประเทศให้เกิดการเปลี่ย นแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม วาระ
Thailand 4.0 ได้ถูกนามาศึกษาในหลายประเด็นเพื่อทาความเข้าใจว่า นโยบาย Thailand 4.0 คือ
อะไร และการเปลี่ย นแปลงสู่ ประเทศไทย 4.0 จะส่ งผลกระทบต่อสั งคม และคนในสังคมอย่างไร
โดยเฉพาะการขับ เคลื่อนวาระ Thailand 4.0 ตัว แปรส าคัญ คือ คน ดั งนั้นในบทความนี้ผู้ เขี ย นจึ ง
สนใจว่า แนวทางการพั ฒ นาคนในยุ ค Thailand 4.0 นั้ น ควรเป็ น อย่ า งไร จึ ง จะสอดคล้ อ งและ
ตอบสนองต่อแนวนโยบาย และสามารถนากลุ่มคนหลากหลายรุ่น (Generation) มามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนวาระ Thailand 4.0
บทความนี้ได้กาหนดประเด็นสาคัญเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวไว้ 4 ประเด็น ดังนี้
1. วาระThailand 4.0 และการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย
2. มนุษย์ในยุค Thailand 4.0
3. แนวทางการพัฒนามนุษย์ในยุค Thailand 4.0: การเสริม สร้ าง การปรับ การสร้าง และ
การปลูกฝัง
4. บทสรุปและข้อเสนอ
วาระ Thailand 4.0 และการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย
ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของการเปลี่ย นแปลงที่สาคัญของโลกซึ่งมีผลต่อมนุษย์อย่างใหญ่หลวง
โดยเฉพาะการเปลี่ย นแปลงเข้าสู่ยุคธุรกิจดิจิตอล (Digital business) อันถือว่าเป็นการเปลี่ย นแปลง
ทั้งระบบคิด ความเชื่อทั้ งที่เกี่ย วกับคน และสรรพสิ่งต่าง ๆ ความสัม พั นธ์ของสิ่งต่าง ๆ ก้าวเข้ าสู่
กระบวนทัศน์ใ หม่ ความเชื่อมโยงที่ไร้พรมแดนและขอบเขตจากัดซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรมที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คน องค์กรและสังคม โดยเฉพาะสังคมซึ่งมี
ความซับซ้อนมากขึ้น ระบบสังคมแบบเดิมไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้คนได้อีกต่อไป
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ทาให้ผู้คนในยุคปัจจุบันต้องเปลี่ย นวิธีคิดใหม่ที่
ต้ อ งเท่ า ทั น ต่ อ กระแสโลกที่ มี ค วามเป็ น สาก ล (Global mindset) เพื่ อ ที่ จ ะสามารถอธิ บ าย
ความสัม พันธ์ทั้งระดับปัจเจกบุคคลและองค์กร รวมทั้งแนวคิดที่ต้องหลากหลายในมิติต่าง ๆ เพื่อที่จะ
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ได้อย่างเป็นองค์รวม ตลอดจนต้องการการพิจารณาไตร่ตรองที่ละเอีย ด
และสูงขึ้น รวมทั้งต้องมีการเปิดใจ เปิดโลกทัศน์ในการทาความเข้าใจและรับรู้ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
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หลากหลาย ดังนั้นจึงต้องมีการบูรณาการความรู้และกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อจะเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วดังกล่าว ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีคิด การเปิดใจยอมรับ และการปรับตัวต่อสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น
เท่านั้นจึงจะสามารถทาให้บุคคล องค์กรและสังคมอยู่รอดได้2
การเปลี่ย นแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่ ชี้ให้เห็นว่าโลกอนาคตมีก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรม ซึ่งการจะเป็นประเทศที่ก้าวหน้าต้องมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่ขณะเดียวกันยัง
มีคนจานวนมากในโลกที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้เพราะยังมีความยากจน ความหิวโหย ความ
เหลื่อมล้าและความไม่เป็นธรรมอยู่ โดยพิจารณาได้จากการที่ธนาคารโลกกาหนดค่าครองชีพขั้นต่าที่
1.25 ดอลลาร์ต่ อวัน และมีคนจานวนถึ ง 1.4 พันล้านคนที่มีรายได้ไม่ถึงค่าครองชีพขั้นต่าดั งกล่ าว
และพบว่าในปี 2005 เกือบครึ่ งของคนในประเทศกาลัง พัฒ นามีชี วิตอยู่ด้ว ยค่า ครองชีพ ที่ต่ ากว่ า
มาตรฐาน และประมาณร้อยละ 50 ของความมั่งคั่งที่มีอยู่ในโลกอยู่ในการครอบครองของคนเพีย ง
ร้อยละ 6.3 ของประชากรทั้งโลกเท่านั้น แสดงถึงว่า คนส่วนใหญ่ในโลกนี้เป็นมีคนยากจน3 ด้วยเหตุ
ดั ง กล่ า วสห ประชาชาติ จึ ง ได้ ก าหน ดเป้ าห มาย การพั ฒ นาแห่ ง สหั สวรรษ (Millennium
Development Goals – MDGs) ที่กาหนดเป็นเป้าหมายให้ทุกประเทศต้องบรรลุในปี 2015 และผล
การดาเนินการพบว่า ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายทั้ง 8 ประการ จึงมีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนา
ต่อเนื่อง คือ เป้า หมายการพั ฒนาอย่างยั่ งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ซึ่ งมี
17 ประการที่กาหนดให้บรรลุเป้าหมายในปี 2030
สาหรับประเทศไทยได้มีการทบทวนข้อมูลสถานการณ์ปัญหา ทิศทางและเป้าหมาย รวมถึง
แนวทางการพัฒ นาประเทศที่ ผ่านมา และพบว่า การพัฒ นาประเทศไทยในระยะ 50 ปี ที่ผ่ านมา
เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยร้อยละ 7 - 8 ต่อปีในช่วง พ.ศ. 2500 – 2537 แต่หลังจาก
ปี พ.ศ. 2537 ถึงปี พ.ศ. 2560 พบว่ า มี การเติบ โตเพีย งร้ อยละ 3 - 4 ต่อ ปี เท่า นั้น ซึ่ งถื อว่ าเป็ น
ประเทศรายได้ปานกลาง (Middle income countries) แม้ว่าในช่วงปี 2553 รายได้ประชาชาติต่อ
หัว เพิ่มเป็น 156,643 บาท ทาให้ประเทศไทยขยับฐานะเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นบน (Upper
Middle income countries) และในปี 2557 รายได้ ป ระชาชาติ ต่ อ หั ว เพิ่ ม เป็ น 185,414 บาท
แต่ยังไม่สามารถพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางได้ และนอกจากปัญหารายได้ ความเหลื่อมล้าทาง
เศรษฐกิจ แล้วประเทศไทยยังประสบกับปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและทรัพยากร ปัญหา
ความอ่อนแอของสถาบันครอบครัวและชุมชน ปัญหาจริย ธรรม การคอรัปชั่น เป็นต้น4 รวมทั้งการที่
ประเทศต้องเผชิญกับความผันผวนของเศรษฐกิจ ปัญหาราคาผลผลิตตกต่า วิกฤติภัยธรรมชาติต่าง ๆ
ทั้งน้าท่วม ภัย แล้ง ตลอดจนการเปลี่ย นแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อัตราการเกิด
ของเด็กทารกมีแ นวโน้มลดลงซึ่งทาให้เกิดการขาดแคลนกาลังแรงงานในอนาคต และด้วยสถานการณ์
ดังกล่าวผนวกกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ และปัญหาการเมือง ทาให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ 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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ซึ่งต้องการปฏิรูปประเทศจึงได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 20 ปีพร้อมวิสัยทัศน์ “ประเทศมี
ความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น ประเทศพัฒ นาแล้ว ด้วยการพัฒ นา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ย ง”
โดย ด้านความมั่นคง นั้นคือ มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
ทั้งในระดั บประเทศ สังคม ซึ่งครอบคลุม ทั้ งชุ ม ชน และครอบครัว รวมทั้งระดับประชาชนมีค วาม
มั่นคงในชีวิตและความมั่นคงในฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่งคั่ง กาหนดให้ประเทศ
ไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่ม ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการ
พัฒ นาลดลง ประชากรได้ รับ ผลประโยชน์ จ ากการพั ฒ นาอย่ างเท่ าเที ย มกั น มากขึ้น เศรษฐกิ จ มี
ความสามารถในการแข่งขันสูง และมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แ ก่
ทุ น มนุ ษ ย์ ทุ น ทางปั ญ ญา ทุ น ทางการเงิ น ทุ น ที่ เป็ น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร ทุ น ทางสั ง คมและทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วน ด้านความยั่งยืน กาหนดให้เป็นการพัฒนาที่สามารถสร้าง
ความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่ม ขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการผลิตและการบริโภค
เป็ นมิ ตรกับ สิ่งแวดล้อ ม และสอดคล้ องกับ กฎระเบีย บของประชาคมโลกซึ่ งเป็ นที่ ย อม รับร่ วมกั น
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อ
การพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืนด้วยการที่ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง 5 และการบรรลุยุทธศาสตร์ 20 ปีต้องขับเคลื่อน
ประเทศด้วยโมเดลประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับ เคลื่อนด้วยนวัตกรรม ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นแนวนโยบาย
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดกับสังคมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6
แผนภาพที่ 1 วาระประเทศไทย 4.0 ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ฐานเศรษฐกิจ Multimedia 31 August 2015)

การบริการที่ใช้ทกั ษะขัน้ สูง
การบริการพืน้ ฐาน

ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5
6

ลดาวัลย์ คาภา, 2559
สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559
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ความสัมพันธ์ระหว่างวาระประเทศไทย 4.0 กับเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนนั้น พบว่า Thailand 4.0 ได้นาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพีย งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วฯ
รัชกาลที่ 9 มากาหนดเป็นฐานคิดสาคัญ ของ Thailand 4.0 คือ การสร้างความเข้ม แข็งจากภายใน
(Strength from Within) และการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก (Connect to the World) เพราะการ
สร้างความเข้มแข็งจากภายในคือ การสร้างความเข้ม แข็งจากทุนทางสังคมและบริบทของสังคมไทย
เพื่อพัฒนาไปสู่ความสมดุลใน 4 มิติ คือ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth) ความอยู่ดีมี
สุข ของคนในสังคม (Social Well-being) การรัก ษ์สิ่ งแวดล้ อม (Environmental Wellness) และ
การยกระดั บ ศัก ยภาพและคุ ณ ค่ าของมนุ ษ ย์ (Human Wisdom) ซึ่ งการสร้ างความเข้ม แข็ง จาก
ภายในนี้ จะทาให้เกิดความสามารถในการแข่งขันกับภายนอกได้
สาหรับด้านการเชื่อมโยงกับโลกภายนอกนั้น (Connect to the World) เป็นการเชื่อมโยง
ประเทศไทยกับโลกภายนอกเพราะการจะอยู่อย่างมีความสุขจาเป็นต้องมีการติดต่อเชื่อมโยงและมี
ความสัม พั นธ์ กับประเทศอื่น ๆ ดังนั้ นในการขับ เคลื่อ นวาระประเทศไทย 4.0 จึงได้มี การกาหนด
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเชื่ อ มโยงกั บ ประชาคมโลกใน 4 มิ ติ คื อ การอนุ รั ก ษ์ โลก (Saved the Planet)
การสร้างสันติภาพที่มั่นคง (Secured Peace) การเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable Growth) และการ
สร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน (Shared Prosperity) ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ (ผู้เขียน)
แผนภาพที่ 2 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ ั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) ในวาระ Thailand 4.0
สร้ างความเข้ มแข็ง
จากภายใน

ความมั่งคั่ง (Economic Wealth)
ความอยู่ดีมีสุข (Social Well-being)
การยกระดับคุณค่ามนุษย์ (Human Wisdom)
การรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Wellness)

Thailand 4.0 ภายใต้ฐานคิด
เศรษฐกิจพอเพียง

เชื่อมโยงกับ
ประชาคมโลก

การอนุรักษ์โลก (Saved the Planet)
การสร้างสันติภาพที่มั่นคง (Secured Peace)
การเติบโตที่ยั่งยื น (Sustainable Growth)
การสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน (Shared
Prosperity)
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กลไกขับเคลื่อนประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจาก “Thailand 1.0” ที่เน้นการ
ขับเคลื่อนด้วยเกษตรกรรม พัฒ นาไปสู่ “Thailand 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และ “Thailand
3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักตามลาดับ การเปลี่ย นผ่านจาก Thailand 3.0 เป็น “Thailand 4.0”
เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญคือ
 ปรับเปลี่ยนจากประเทศ “รายได้ปานกลาง” เป็นประเทศ “รายได้สูง”
 ปรั บ เปลี่ ย นจากเศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ย “ประสิ ท ธิ ภ าพ” เป็ น เศรษฐกิ จ ที่
ขับเคลื่อนด้วย“นวัตกรรม”
 Thailand 4.0 ประกอบด้ ว ย “กลไกการขั บ เคลื่ อ น” ชุ ด ใหม่ (New Growth
Engine) 3 กลไกสาคัญ คือ 1) กลไกขับ เคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับ ผลิตภาพ (Productive
Growth Engine) 2) กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มี ส่วนร่วมอย่างเท่าเที ย มและทั่วถึง (Inclusive
Growth Engine) และ 3) กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ างยั่งยืน (Green Growth
Engine) ซึ่งผู้เขียนขอสรุปแผนภูมิการขับเคลื่อนวาระประเทศไทย 4.0 ดังนี้
แผนภาพที่ 3 กลไกการขับเคลื่อนความมั่งคั่ง ในวาระ Thailand 4.0
สร้ างการมีส่วนร่ วม

เป้ าหมาย
 รายได้ สูง
 มีการกระจายความมั่งคั่ง
 เป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้อม

เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม

ขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรม

 ภายใต้ “Thailand 4.0” ต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ จากเดิม ที่
มี “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ให้มี “ความได้เปรีย บในเชิงแข่งขัน” เพื่อเปลี่ยนจากโครงสร้าง
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม “เพิ่มมูลค่า” ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สร้างมูลค่า”
 มี ก ารใช้ ศั ก ย ภาพ ของระบบบ ริ ห ารสารสนเทศมาบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร
(Digitalization) หรือเรีย กว่า การพัฒนาดิจิตอล ซึ่งเป็นการนาเทคโนโลยีม าใช้ในการจัดการปัญ หา
และพัฒนาตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
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การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เป็นความท้าทายของประเทศไทย เพราะโจทย์สาคัญของ
ประเทศไทยคือ การก้าวข้ามความเป็นประเทศรายได้ปานกลาง การพัฒนาขีดความสามารถของภาค
เกษตร อุตสาหกรรม บริการ การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคม การบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุ
การแก้ ไขปั ญหาคอรัปชั่ น การพัฒ นาศักยภาพคนในประเทศ การปรั บตัว และสร้างโอกาสในเวที
การค้า การลงทุนในระดับโลก ดังนั้นจึงต้องสร้างคุณสมบัติของประเทศในโลกที่หนึ่ง ซึ่งมีการกาหนด
ไว้ 6 ประการ ดังนี้7
1) มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและวัฒนธรรมของตน
2) พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
3) มีสังคมที่มีคุณภาพ
4) มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่
5) มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
6) มีบทบาทสาคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก
ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระThailand 4.0 คือ การพัฒนามนุษย์ และจาก
ทิศทางการพัฒนาองค์กรยุคใหม่เพื่อตอบนโยบาย Thailand 4.0 พบว่า องค์กรยุคใหม่ต้องมีความ
ตื่นตัวรับการเปลี่ย นแปลง และมุ่งพัฒนาทุนมนุษย์ให้นาไปสู่การเปลี่ย นแปลงองค์กรที่ดีขึ้น ที่ไม่ใช่
เพียงพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการแข่งขันเท่า นั้น แต่เพื่อที่จะสามารถก้าวสู่ประเทศที่
พั ฒ นาแล้ ว ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ดี โดยสิ่ ง ที่ อ งค์ ก รในยุ ค Thailand 4.0 ต้ อ งมี เพิ่ ม คื อ
ความสามารถในการฟื้นตัวหรือคืนสภาพจากสถานการณ์ที่ย่าแย่ให้กลับมาเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิม
(Resilience Quotient = RQ) นั่นหมายถึง องค์กรต้องมีการปรับรื้อโครงสร้าง ระบบ วิธีการทางาน
ใหม่ ให้ ก้ าวสู่ ยุ ค Thailand 4.0 โดยการปรับ เปลี่ ย นส าคั ญ ที่ แ ตกต่ างไปจากการจั ด การองค์ ก ร
แบบเดิมคือ 8
 การสร้างศักยภาพอย่างเต็มที่ด้วยการนาระบบบริหารสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กร (Digitalization) ซึ่งจะนาไปสู่ประสิทธิภาพการทางานที่เรียกว่า “ Less for more”
 การให้ ความสาคั ญเรื่อ ง ความหลากหลายในองค์ กร (Diversity management)
ทั้งด้านความหลากหลายของช่ว งวัย ความหลากหลายทางวัฒ นธรรม ความหลากหลายทางเพศ
เป็นต้น ความหลากหลายเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อองค์กรสมัย ใหม่ที่ ต้องมีวิธีการจัดการให้สามารถ
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายนี้
7
8
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ผู้เขียนปรับจาก RQ (Resilience Quotient) หรือภูมิคุ้มกันทางใจ ซึ่งใช้ในการวัดความสามารถของคนในการผ่าน
พ้นภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ร้าย ๆ ไปได้ โดยมีการฟื้นฟูสภาพอารมณ์แ ละจิตใจได้อย่างรวดเร็ว ไม่จมอยู่กับ
ความทุกข์ มีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ดี สามารถกลับ มาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ และสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้
และองค์กรก็เช่นเดียวกันต้องมีความสามารถในการฟื้นตัวเองให้ไ ด้ และสามารถก้าวข้ามวิกฤติสู่การพัฒนาต่อไป
ได้
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 การทบทวนผลการดาเนินงาน และทุนต่าง ๆ ที่มีอยู่ โดยประเมินสถานะผลการ
ดาเนิ นงานเปรี ย บเที ย บกั บคู่ แ ข่ งอยู่ เสมอ (Redefine vision/mission) รวมทั้ งสถานการณ์ ต่า ง ๆ
ทั้ ง เศรษฐกิ จ และวิ ก ฤตการณ์ ต่ า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น และน ามาวิ เคราะห์ เพื่ อ เตรี ย มรั บ มื อ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ และบางครั้งอาจต้องปรับวิสัยทัศน์ให้รับกับการเปลี่ยนแปลงด้วย
 การก าห นด บ ริ ก ารห รื อ งานให้ ชั ด เจน (Identify digital services) เมื่ อยุ ค
Thailand 4.0 เป็ น ยุค Digital องค์ ก รต้อ งเริ่ม น าสื่ อ digital มาใช้ ในการขั บ เคลื่ อนบริก ารใหม่ ๆ
เพื่อให้เกิดความเท่าทันกับยุคปัจจุบัน ใช้ข้อมูล (Data) ให้เกิดประโยชน์ และบางครั้งอาจต้องมีการรื้อ
ถอนบริการบางอย่างที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าออกด้วย
 การวิ เคราะห์ แ ยกแยะทั ก ษะต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ท าให้ ง านส าเร็ จ (Combine
manned and unmanned power) บางงานอาจใช้อุป กรณ์ เครื่อ งมื อมาช่วยมนุษ ย์ได้ เช่น งานที่
ทาซ้า ๆ หรืองานที่เสี่ยงอันตราย อาจต้องใช้ทักษะใหม่ วิธีการใหม่ในการทางาน
 การมี กระบวนการวิเคราะห์ พฤติกรรมทั้ งผู้ให้บ ริการและผู้รับ บริก ารใหม่ ในยุ ค
digital ทุกสิ่งเชื่อมโยงกันทั้งผู้ใ ห้บริการและผู้รับบริการ ดังนั้นจึงต้องมีการกลับมาวิเคราะห์พฤติกรรม
ต่าง ๆ ทั้งด้านผู้รับบริการและผู้รับบริการ เงื่อนไขในการตัดสินใจใช้ /เลิกใช้บริการ ซึ่งจุดนี้ผู้ให้บริการ
ก็ต้ องปรับ ตั ว ปรับ พฤติ กรรมเช่ น กัน โดยอาจยกเลิ กพฤติก รรมที่ ไม่ ก่อ ให้เกิ ดคุ ณ ค่ าที่ จะนาไปสู่
ความสาเร็จขององค์กร
 การติดตั้งระบบการปลอดภัย สาหรับ Digital technology เพราะปัจจุบัน Digital
technologies มี บ ทบาทในชี วิต ประจ าวั น มากมาย ทั้ ง social network, Big data, Cloud etc.
ดังนั้น จึงต้องสร้างความปลอดภัย ในการใช้งานขึ้นมาด้วย เพราะเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นย่ อมเป็น
เรื่องร้ายแรงมากเช่นกัน
เมื่อความเป็น Digitalization สาคัญต่อการอยู่รอดขององค์กร องค์กรต้องเปลี่ยนแปลงและ
ปรับตัว โจทย์สาคัญคือ เมื่อต้องปรับตัวสู่ยุค Thailand 4.0 มนุษย์ในองค์กรจะต้องปรับตัว อย่างไร
หรือมีแนวทางในการพัฒนามนุษย์ในรูปแบบใดเพื่อจะสามารถตอบโจทย์ Thailand 4.0
มนุษย์ในยุค Thailand 4.0
การพัฒนามนุษย์เป็นสิ่งที่สาคัญในการพัฒนาประเทศตามวาระ Thailand 4.0 สู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน และความหลากหลายของมนุษย์ในแต่ละช่วงอายุมีความสาคัญมากขึ้น ดังนั้นการ
พัฒนามนุษย์เพื่อพัฒนาสู่ Thailand 4.0 จาเป็นต้องทาความเข้าในมนุษย์แต่ละช่วงวัย
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การแบ่งกลุ่ม คนตามช่วงอายุ (Generation) คือ การแบ่งช่วงเวลาเฉลี่ย ระหว่างการมีลูกคน
แรกของแม่กับการมีลูกคนแรกของลูก 9 ดังนั้นในแต่ละ Generation จะห่างกันประมาณ 20 กว่าปี
ซึ่งในเรื่อ ง Generation นี้มีคนศึกษากันมากมายโดยเฉพาะสายสังคมศาสตร์ ที่จะศึกษาทั้งในด้าน
พฤติกรรม สังคม การใช้ชีวิต ในด้านการตลาดให้ความสนใจกับเรื่องนี้ไม่น้อย เนื่องจากพฤติกรรม
ต่าง ๆ ส่งผลต่อการบริโภคอย่างเห็นได้ชัด โดยแต่ละกลุ่ม Generation มีความแตกต่างกันทั้งในด้าน
ความคิด ค่านิยม ลักษณะนิสัย ตลอดจนพฤติกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกมาได้อย่างชัดเจน สาเหตุที่คน
แต่ละช่วงวัยมีความคิดและพฤติกรรมต่างกันเป็นเพราะความแตกต่างในสภาพบริบทสังคมหล่อหลอม
ความคิ ด และท าให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมเปลี่ ย นแปลงในแต่ ล ะ Generation โดยทั่ ว ไปมี ก ารแบ่ 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)
กลุ่ม คนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 – 2507 มีอายุประมาณ 53 ปีขึ้นไป ซึ่งเข้าสู่วัย สูงอายุ
คน Gen B เกิ ดภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คนกลุ่ ม นี้จึ งเป็น คนที่ มี ชีวิ ตเพื่ อการท างาน เคารพ
กฎเกณฑ์ กติกา มีความอดทนสูง ทุ่มเทให้กับการทางานและองค์กร มุ่งมั่นทางานจนกว่าจะประสบ
ความสาเร็จ ชอบพิสูจน์ความสามารถของตนเอง มีความจงรัก ภักดีต่อองค์กรด้วยความบริสุทธิ์ใจ
พยายามคิดและทาอะไรด้วยตัวเอง ถูกครอบครัวสั่งสอนมาให้เป็นคนประหยัด อดออม จึงมีการใช้
จ่ายอย่างรอบคอบ และระมัดระวังกว่าคนในยุค อื่น คน Gen B ยอมท างานหนั กเพื่อได้เห็นตัวเอง
ประสบความสาเร็จ วางรากฐานให้กับครอบครัวในอนาคต โดยอาจคาดหวังว่าไม่อยากให้คนรุ่นต่อไป
ยากลาบากเหมือนตนเอง และข้อดี ข องคน Gen B ที่ ผู้บ ริหารในองค์กรชอบมากที่ สุดคื อ ไม่ค่อ ย
เปลี่ย นงาน ในส่วนของพฤติกรรมการใช้ชีวิตก็เป็นไปอย่างเรีย บง่าย ไม่หวือหวา รักครอบครัว อาจ
มองได้ว่าคนยุค Gen B เป็นพวก “อนุรักษ์นิยม” เคร่งครัดในขนบธรรมเนีย มประเพณี และปัจจุบัน
เป็น กลุ่ม ที่มี จานวนมมากในสังคมโดยประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุที่มีอ ายุ ม ากกว่า 60 ปี เป็ น
จานวนมาก โดยสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่ม ขึ้นจาก 7 ล้านคนในปี 2550 มาเป็น 7.5 ล้านคนในปี 2553
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และคาดว่าจะเพิ่ม เป็ น 14.5 ล้านคนหรือมีสัดส่วน 20% ในปี 2568 ซึ่งเป็นการเข้าสู่สังคมสูงอายุ
อย่างเต็มตัว
2) Generation X หรือ Gen X (2508 – 2522)
Gen X คือ กลุ่ม คนที่เกิดประมาณปี พ.ศ.2508-2522 อายุ 38 - 52 ปี คนกลุ่มนี้เกิดในยุคที่
ควบคุมการเกิดของประชากร เป็นกลุ่มที่เกิดมาในช่วงของสันติภาพ สถานการณ์โลกสงบและมีความ
มั่งคั่ง จึงใช้ชีวิตสุขสบาย และเติบโตมากับช่วงต้นของการพัฒนาเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ วิดีโอ
เกม วอล์คแมน เพลงฮิปฮอป เป็นต้น ปัจจุบันคน Gen X เป็นคนวัยทางาน มีความมั่นคงทางการเงิน
เป็น Gen ที่ทางานหนักที่สุด เป็นคนที่ชอบอะไรง่าย ๆ ไม่เป็นทางการ ทัศนคติในการทางานแตกต่าง
จากคน Gen B โดยมองว่างานไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตจึงให้ความสาคัญกับความสมดุลระหว่างงานกับ
ครอบครัว(Work-life balance) คน Gen X ให้ความสาคัญกับครอบครัวมากเพราะมองว่าครอบครัว
สาคั ญที่สุด เรีย กได้ว่า เป็นผู้รับภาระในการดูแ ลพ่ อแม่ และดูแ ลครอบครัว เป็ น Gen ที่เรีย กได้ ว่า
ผู้ตัดสินใจ (Decision maker) ในด้านการทางาน คน Gen X มีแ นวคิดต่อการทางานในลักษณะรู้ทุก
อย่าง ทาทุกอย่างได้โดยลาพัง ไม่พึ่งพาใคร เป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิดเปิดกว้าง และสร้างสรรค์
รวมทั้งมีความทะเยอทะยาน แต่คิดว่าชีวิตควรอิสระ ดังนั้นการทางานจึงทาไปตามหน้าที่ หากทาแล้ว
ไม่ก้าวหน้าก็เปลี่ย นงาน ไม่ได้ภักดีต่อองค์กรเหมือนคนรุ่นก่อน รวมทั้งยังรู้จักการพั กผ่อน การหา
ความสุขให้ตัวเองมากขึ้น ลักษณะการพักผ่อนจะเป็นแบบ Rest & Relaxation ชอบเข้าร่วมกิจกรรม
อุทิศตนเป็นจิตอาสา สนับสนุนกิจกรรมในท้องถิ่นและสาธารณประโยชน์
อย่ างไรก็ ต าม แม้ ว่ า คนรุ่ น นี้ จ ะเติ บ โตมาในยุ ค ที่ เ ริ่ม มี เทคโนโลยี แต่ พ ฤติ ก รรมการใช้
เทคโนโลยีไม่ได้ใช้พร่าเพรื่อหรือเน้นความสนุก เป็นการใช้เพื่อการทางานในทางที่มีประโยชน์ ใช้อย่าง
เหมาะสมพอดี กับ ความจาเป็ น ซึ่งอาจเป็น เพราะยุ คนั้นเทคโนโลยียังเข้าไม่ถึงทุก ครัวเรือนเหมือ น
ปัจจุบัน ในส่วนของทัศนะต่อสังคม พบว่า คน Gen X มีแ นวโน้ม ต่อต้านสังคม ไม่เชื่อเรื่องศาสนา
ไม่ยึดขนบประเพณี ยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อวัฒนธรรมที่เปลี่ย นไป เช่น ทัศนะต่อการอยู่ก่อนแต่ง
การมองว่าการหย่าร้างเป็นเรื่องปกติ เป็นต้น
3) Generation Y - Gen Y (2523 – 2540)
ปัจจุบันเป็นยุคของคน Gen Y อายุประมาณ 20 – 37 ปี คนกลุ่มนี้เป็นรุ่นลูกของ Gen X เป็น
กลุ่มที่เกิดมาในยุคของการเปลี่ยนแปลงและค่านิยมที่แ ตกต่างระหว่างรุ่นปู่ย่า ตายาย และคนรุ่นพ่ อ
แม่ คน Gen Y รับความเจริญทางเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตมาใช้ในชีวิตประจาวัน เพราะเทคโนโลยี
ราคาถูกลงสามารถครอบครองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ,Smartphone, โทรทัศน์ LED,
IPAD เกมส์ เป็ น ต้ น คน Gen Y จึ ง เกิ ด มาพร้ อ มกั บ ยุ ค เทคโนโลยี ที่ พ ร้ อ มทั้ ง อุ ป กรณ์ ไ อที แ ละ
อินเตอร์เน็ต เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว ด้วยความที่เติบโตมาท่ามกลางเทคโนโลยี ทาให้
คน Generation Y มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีทั้งทางาน ติดต่อสื่อสาร แต่ในขณะเดีย วกัน
การให้ความสาคัญกับสังคมรอบข้างก็น้อยลง โดยไปเพิ่มความสาคัญในโลกไซเบอร์แทน
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นอกจากนี้ด้วยความเติบโตมาในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตมาก เด็ก Gen Y จะถูกตามใจและมัก
ได้รับในสิ่งที่คนรุ่นพ่อแม่ไม่ได้รับ Gen Y มีการศึกษาดี กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก เป็นตัว
ของตัวเองสูง ไม่ชอบการถูกบังคับจากกรอบ ไม่ชอบอยู่ในเงื่อนไข ชอบความท้าทายและการทางาน
เชิงรุก ชื่นชอบการเสพข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย มีอิสระทางความคิด กล้าซักถามในทุกเรื่อง
ที่สนใจ ไม่สะทกสะท้านกับคาวิจารณ์ และมีความเป็นสากลมาก มีความสามารถในการทางานกับการ
ติดต่อสื่อสาร ชอบงานด้านไอทีแ ละใช้ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลและนาเสนอข้อมูล การใช้
ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สามารถทางานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน มีค่านิยมที่ต่างจากคนรุ่น
ก่อนทั้ งในเรื่อ งการดาเนิน ชีวิตและการทางาน คน Gen Y เมื่อ ทางานในที่ ใดแล้ว หากไม่มีโอกาส
ความก้าวหน้า หรือท้าทายให้แสดงความคิดเห็น แสดงความสามารถแล้ว กลุ่ม นี้จะลาออกและหางาน
ใหม่ ปัจจุบันคน Gen Y อยู่ในช่วงวัยเรียนและวัยทางานซึ่งถือเป็นกาลังสาคัญขององค์กรและสังคมใน
ปัจจุบัน คนกลุ่มนี้มีประมาณ 20 ล้านคนในประเทศไทย และมีอานาจซื้อสูง เป็นกลุ่มคนที่กล้าซื้อของ
ออนไลน์ ชอบการใช้ social media ในการแชร์ทั้งทาง Facebook หรือ line หรือบางทีก็เขียน blog
เพื่อแสดงความเป็นผู้นาเทรนด์ เป็นต้น
4) Generation Z หรือ Gen Z (2540 – 2552)
คน Gen Z เป็นคนที่เกิดหลังปี พ.ศ. 2540 เป็นยุคแห่งความเจริญด้านเทคโนโลยี สิ่งอานวย
ความสะดวกมีม ากมาย คนรุ่นนี้มี ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เรีย นรู้เร็ว เพราะพ่อแม่ ใช้สิ่ ง
เหล่ า นี้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น มี ผู้ เ รี ย กคนกลุ่ ม นี้ ว่ า I Generation หรื อ Internet Generation หรื อ
Silent Generation (Gen เงีย บ) เพราะสื่อสารกันผ่านข้อความบนหน้าจอมือถือ หรือคอมพิวเตอร์
แทนการพู ด คุ ย กั น เทคโนโลยี ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ถี ชี วิ ต คน Gen Z อ่ า นหนั งสื อ ในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพลงที่ฟังก็ดาวน์โหลดมา การสื่อสารก็เป็นแบบ Real time มีการโพสต์รูปภาพและ
ข้อความ คอมเมนต์ หรือแชร์ผ่านทางโซเชีย ลมีเดีย เพื่อเป็นแสดงออกทางความคิดและสร้างตัวตน
เรีย กได้ว่ าเทคโนโลยี เป็ นทั้ งเครื่อ งมือ และแรงบั นดาลใจ คน Gen Z ไม่ ชอบเป็ นลูก จ้าง มี ความ
ต้ อ งการเป็ น เจ้ า ของกิ จ การขนาดเล็ ก มี ค วามอิ ส ระในตั ว เองสู ง มี แ นวทางของตนเองชั ด เจน
ไม่ต้องการเหมือนใคร และไม่ต้องการให้ใครเหมือน
นอกจากนั้นยังพบว่า คน Gen Z มีทัศนะด้านความเท่าเทียมทางเพศมีความชัดเจนมากขึ้น
ทั้งที่ทางานและที่บ้าน เพราะคน Gen Z จะเป็นรุ่นแรกที่เห็นทั้งพ่อและแม่ไปทางานนอกบ้านแบบ
เต็มเวลา นอกจากนั้นจากการที่พ่อ แม่ไปทางานนอกบ้านจึงได้รับการเลี้ยงดูจากคนอื่นมากกว่าพ่อแม่
ตัวเอง คน Gen Z มีความเป็ นตัวของตัวเองสูง จนก้าวร้าวกว่าคนในยุคก่ อน กล้าที่ จะแสดงความ
คิด เห็น กล้า ขอ ทั้ งนี้ เพราะเกิด ในครอบครัว สมั ย ใหม่ที่ มี ลู กน้ อ ย จึ งไม่ เรีย นรู้ เรื่องการเสี ย สละ
เมื่อต้องการสิ่งใดพ่อแม่มักจะให้ได้ ไม่ต้องรอคอย ความเป็นตัวตนจึงถูกสะสมมาแต่เด็ก รวมทั้งจาก
การที่ เติ บ โตและเข้ า ถึ งข่ าวสารข้ อ มูล จากเทคโนโลยี อ ย่ างรวดเร็ ว ท าให้ เด็ ก Gen Z เติ บ โตทาง
ความคิ ด และฉลาดมากขึ้ น มี ไอคิ ว สูง ขึ้น กว่า คนยุ ค ก่อ น (ปรากฏการณ์ KGOY – Kids Getting
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Older Younger)12 ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่า คน Gen Z เติบ โตมากับความสามารถในการเข้าถึ ง
ข้อมูลข่าวสาร การเรีย นรู้เรื่องการอ่านความเห็น (Comment) จึงยอมรับความเห็นจากคนอื่น และ
ต้องการความเห็นจากคนอื่นด้วย
5) Generation Alpha (2553 – 2567)
เป็ นคน Gen แรกของศตวรรษที่ 21 และนั บจากปี 2553 จนถึงปี 2568 โลกจะมี จานวน
ประชากรจากคน Gen Alpha มากถึง 2 พันล้านคน ซึ่งปัจจุบันคนรุ่นนี้ยังเป็นเด็กอายุไม่ถึง 10 ขวบ
แต่ใ นอนาคตคือ ผู้กุม อานาจการเปลี่ย นโลกในศตวรรษที่ 21 13 Gen Alpha คุ้นเคยกับเทคโนโลยี
ตั้งแต่เกิด มีสมาร์ทโฟนเมื่อเป็นวัยรุ่น สามารถเดินทางท่องโลก ออกสารวจพื้นที่ต่าง ๆ ด้วย Virtual
Reality (VR) สามารถเข้าห้ อ งเรี ย นในมหาวิ ทยาลัย ชื่อดั งด้ว ยเทคโนโลยี AR (Augment Reality)
สามารถปรึก ษาปั ญ หาสุ ข ภาพพ่ อ แม่ กับ แพทย์ ผู้ เชี่ย วชาญด้ วยการ Livestream อยู่ ที่ บ้า น หรื อ
สามารถเป็นนักออกแบบด้วยวัยเพียง 4 ขวบได้ เพราะเป็นเนตไอดอล ตั้งแต่เกิด
นอกจากนั้ น ในยุ ค ของ Gen Alpha จะมี ค่ า นิ ย มในวั ฒ นธรรมย่ อ ยที่ ห ลากหลายและ
เปลี่ย นแปลงตลอดเวลา เรื่องเพศจะเลื่อนไหลท่ามกลางสังคมที่เปิ ดกว้าง สินค้าจะไม่มีการแบ่งเพศ
หญิ ง ชาย แต่จะใช้รสนิย มเป็นตัวจาแนกมากกว่า คน Gen Alpha สนใจประเด็นการเปลี่ย นแปลง
สังคม เช่นเดีย วกับเรื่องของตัวเอง สามารถใช้แ ฮ็ชเทรค หรือ สร้างภาพสามมิติได้ด้วยสมาร์ทโฟน
(โฮโลแกรม) นาเสนอเรื่องราวได้อย่างเสมือนจริงได้ทุกที่ ความที่ Gen Alpha เติบโตเป็นหนึ่งเดียวกับ
เทคโนโลยี ทาให้ถูกเรีย กว่า Screenager เพราะเห็นว่า เทคโนโลยีคือ การใช้ชีวิต และของเล่นของ
เด็ก Gen Alpha คือ กลุ่ม Ed – tech (Education Technology เป็นเทคโนโลยีสร้างการเรียนรู้)
ความหลากหลายของคนต่างรุ่นในสังคมเป็นโจทย์ ที่น่าสนใจว่าเมื่อมีความแตกต่างของคน
หลากหลาย Generation ในสังคมไทย กลุ่ม คนแต่ละรุ่นเหล่านี้จะมีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศ
ไทย 4.0 อย่ า งไร และจะมี แ นวทางในการพั ฒ นามนุ ษ ย์ ในแต่ ละรุ่ น (Generation) อย่ างไรให้ มี
บทบาทในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 สู่ความมั่ นคง มั่งคั่งและยั่งยืนได้
แนวทางการพั ฒ นามนุ ษ ย์ใ นยุค Thailand 4.0: การเสริม สร้ าง การปรั บ การสร้า งและการ
ปลูกฝัง
เป้ า หมายประการหนึ่ งของ Thailand 4.0 คื อ การพั ฒ นาคนไทยเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์
จึงน่าสนใจว่า มนุษย์ที่สมบูรณ์คือ อะไร และมีแนวทางอย่างไรจึงจะสามารถพัฒนาคนไทยสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์
แนวคิด จิตวิท ยาตะวัน ตกอธิบายความเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ คือ ผู้รู้จั กตนเองอย่างถ่องแท้
(Self –actualization)14 เป็ นคนที่รู้ จัก ตนเองอย่ างแท้ จริง มี คุ ณ สมบั ติบ างประการ เช่ น ยอมรั บ
12

Crux research, (2013)
TCDC trends, (2017)
14
ศรีเรือน แก้วกังวาล, (2551)
13
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ตนเอง บุคคลอื่น และกฎธรรมชาติตามที่เป็นจริง รู้ จักปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงที่แ วดล้อมตน
แก้ปัญหาใด ๆ โดยวางศูนย์กลางวิจารณญาณที่ตัวปัญหา ไม่เอาตนเองเป็นศูนย์กลาง เคารพความ
คิดเห็นที่แตกต่าง ไม่สับสนระหว่างวิธีการทางานกับผลลัพธ์ นั่นคือ ไม่เชื่อว่าวิธีการที่เลวจะนาไปสู่ผล
ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ ยึดติด มีอารมณ์ขันจากเรื่องที่คิดแล้วขา ไม่ขบขันจากเรื่องโลน ๆ หรือ
เรื่องล้อเลียนล่วงเกินผู้อื่น มีความชื่นชมในผู้คนและสิ่งใหม่ ๆ ประพฤติตนสนิทชิดเชื้อกับมนุษยชาติ
ไม่แ ยกตัวหรือโดดเดี่ย วตนเองออกจากสังคม เป็นตัวของตัวเองและรู้สึกเป็นอิสระ มีความสุขจาก
ภายในตนได้โดยไม่จาเป็นต้องแสวงหาจากภายนอก
อย่างไรก็ตามในการพัฒนามนุษย์ด้านปัญญา การศึกษา ได้มีแ นวความคิดการพัฒนามนุษย์
ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ และมีความสุข โดยกาหนด 7Q กล่าวคือ15
- IQ: Intelligence Quotient ความฉลาดทางสติ ปั ญ ญา เป็ น ความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ การค านวณ การใช้เหตุ ผล การเชื่ อ มโยง ปั จ จัย ที่ มีผ ลต่อ IQ ส่ วนหนึ่ง เป็น สิ่ งที่ เราไม่
สามารถควบคุมได้คือพันธุกรรม
- EQ: Emotional Quotient ความฉลาดทางอารมณ์ เป็น ความสามารถในการรั บรู้ เข้า ใจ
อารมณ์ตนเองและผู้อื่น สามารถควบคุม อารมณ์แ ละยับยั้งชั่งใจตนเองและแสดงออกอย่างเหมาะสม
รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักรอคอย รู้จักกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดี
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม สถานการณ์รอบข้างได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มีแรงจูงใจ
อยากประสบความสาเร็จ เห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในตนเอง
- CQ: Creativity Quotient ความฉลาดในการริเริ่ม สร้างสรรค์ มีค วามคิด จินตนาการหรือ
แนวคิดใหม่ ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเล่น งานศิลปะ การประดิษฐ์สิ่งของ CQ จะสัมพันธ์กับเรื่อง
การเล่น ถ้าเด็กได้เล่นอย่างอิสระตามความชอบและเหมาะกับวัย เด็กก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ การ
ปลูกฝังเรื่องนี้จึงอยู่ที่พ่อแม่มีเวลาเล่นและทากิจกรรมที่ส่งเสริมจินตนาการกับลูก เช่น การเล่นศิลปะ
การหยิบจับของใกล้ตัวมาเป็นของเล่น การเล่านิทาน เป็นต้น
- MQ: Moral Quotient ความฉลาดทางศีล ธรรม จริย ธรรม คือ มีความประพฤติ ดี รู้จักผิ ด
ชอบ มีความซื่อสัตย์ รับผิ ดชอบ มีจริยธรรม เป็นแนวคิดที่มุ่งตอบคาถามว่าการที่เรามีคนที่ IQ ดี EQ
สูง แต่ถ้ามีระดับคุณธรรมจริย ธรรมต่าก็อาจใช้ความฉลาดไปในทางที่ไม่ถูกต้องก็เป็นได้ MQ จึงเน้น
เรื่องการปลูกฝังความดีงามให้กับเด็ก ซึ่งตรงกับหลักศาสนาหลายศาสนาที่สอนให้คนเป็นคนดี
- PQ: Physical Quotient หรือ Play Quotient ความฉลาดที่เกิด จากการเล่น ความฉลาด
ทางพลานามัย เกิดจากความเชื่อที่ว่าการเล่นพัฒนาความสามารถของเด็กได้หลายด้าน ทั้งพัฒนาการ
ด้านร่างกาย ความเฉลียวฉลาด ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์และสังคม PQ จึงเน้น ให้พ่อแม่เล่นกับลูก
ถึงกับมีคาพูดที่ว่าพ่อแม่เป็นอุปกรณ์การเล่นที่ดีที่สุดของลูก
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- AQ: Adversity Quotient ความฉลาดในการแก้ ไ ขปั ญ หา คื อ มี ค วามยื ด หยุ่ น สามารถ
ปรับตัวในการเผชิญปัญหาได้ดี และพยายามหาหนทางแก้ไขปัญหา เอาชนะอุปสรรคความยากลาบาก
ด้วยตัวเอง ไม่ย่อท้อ
- RQ: (Resilience Quotient = R) ความสามารถในการฟื้นตัวหรือคืนสภาพจากสถานการณ
ที่ย่าแย่ให้กลับมาเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิม
นอกจากนั้ น ยั ง มี SQ: (Spiritual Quotient)16 ความสามารถในการพั ฒ นาการทางจิ ต
วิญ ญาณ เพื่ อเตรี ย มพร้ อมต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในชี วิ ต เป็ น ความสามารถที่ จ ะช่ว ยให้ คนเข้ าใจ
อัจฉริยภาพสูงสุดของตนเองจากการใช้สมองทุกส่วนในการทางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ด้วยแนวคิดการพัฒ นามนุษย์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุป เป็นแนวทางการพัฒนา
มนุษย์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ซึ่งต้องมีคุณสมบัติสาคัญ คือ17
(1) ต้องมี ความรอบรู้แ ละเข้าใจความเปลี่ย นแปลงทั้งในระดับโลก ประเทศ ประเทศ
เพื่อนบ้าน (International Perspective) มีความสามารถในการสื่อสารได้หลายภาษา ต้องเปิดกว้าง
เรีย นรู้ข้ามวัฒนธรรม ยอมรับความหลากหลาย เพราะในทุกองค์กรจะมีความหลากหลายมากขึ้นทั้ง
หลากหลายความคิด ความเชื่อ ชาติพันธุ์ หลากหลายทางเพศ รวมทั้งความต่างใน Generation ที่มี
อย่างน้อย 5 รุ่นคือ Gen B, Gen x, Gen Y และGen Z และ Gen Alpha คนรุ่นล่าสุดที่ แ ตกต่ าง
จากคนยุคอื่นมาก
(2) มี ค วามสามารถในการเปิ ด รั บ และเข้ า ใจในศาสตร์ ต่ า ง ๆ อย่ า งบู ร ณาการ
(Integrated Knowledge) เพราะความรู้เรื่องเดี ย วไม่ สามารถที่จ ะแก้ไขปั ญ หาในปั จจุ บัน ได้ การ
เรี ย น รู้ แ บบ Problem – based แล ะการพั ฒ น าค นให้ รู้ จั ก เรี ย น รู้ แ บบ Project – based
Development เป็นเรื่องสาคัญสาหรับยุคนี้
(3) ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการพัฒนาทางเลือกใหม่
(Innovative Capacity) ด้ว ยนวัตกรรมใหม่ ๆ เพราะการแก้ปั ญ หาปัจ จุบั นด้ วยวิ ธีคิ ดและวิ ธีการ
แบบเดิม ไม่สวามารถจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป จึงต้องมีวิธีคิดต่อปัญหาเดิมด้วย
มุม มองใหม่ รูปแบบวิธีการใหม่ที่ใ ช้ทรัพยากรน้อยลง ใช้เวลาน้อยลง แต่มีทักษะและวิธีคิดที่มีดีไซน์
เพื่อสร้างความแตกต่างและแข่งขันได้
(4) ต้องมีคุณธรรม จริย ธรรม (Integrity) คนรุ่นใหม่แ ม้จะมีความล้ายุคด้านเทคโนโลยี
แต่เรื่อ งของคุณ ธรรมจริย ธรรมต้ องมีการปลู กฝังให้มีความหนักแน่ น เข้ม แข็งในทุก แง่มุม ของการ
ทางาน การใช้ชีวิต เพราะเมื่อสังคมมีความหลากหลายมากขึ้น ผู้คนมีความแปลกหน้า การที่จะทาให้
เกิดความไว้วางใจ การทางานร่วมกันได้ ก็ต้องมีการสร้างความมั่นใจและความศรัทธาในคุณธรรมและ
ความเคารพในความเป็นมนุษย์ของคนอื่น ๆ ด้วย จึงจะทาให้เกิดความสุขทั้งคนและองค์กรที่ประสบ
ความสาเร็จ
16
17
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อย่ างไรก็ ตามการที่ จะพัฒ นามนุ ษย์ ให้ส อดคล้ องกับ การขับ เคลื่ อนประเทศไทย 4.0
ได้จาเป็นต้องตระหนักว่า มนุษย์ในสังคมไทยมีหลากหลายรุ่น (Generation) และคนเหล่านั้นควรได้มี
ส่วนร่วมในการขั บเคลื่อนประเทศเช่ นเดีย วกัน ดังนั้น ผู้เขี ย นจึงเห็นว่า หากพั ฒนามนุษย์ ตามแนว
ทางการพั ฒ นาข้ า งต้ น จ าเป็ น ต้ อ งเข้ า ใจความแตกต่ า งของมนุ ษ ย์ ในแต่ ล ะช่ ว งวั ย ซึ่ ง สามารถ
เปรียบเทียบความแตกต่างได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงความแตกต่างของคุณลักษณะของคนในแต่ละ Generation
Generation
Gen B Gen X
Gen Y
Gen Z
Gen Alpha
คุณลักษณะที่มี
1.รอบรู้และเข้าใจความ
น้อย ปานกลาง ค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก
มาก
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลก
ประเทศ ระหว่างประเทศ
(International
Perspective)
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
ดังนี้
1. ความรอบรู้และเข้าใจความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลก ประเทศและระหว่างประเทศ พบว่า
Gen alpha และ Gen X และ Gen Y ให้ ความส าคั ญ ต่ อ ประเด็น เรื่ องนี้อ ย่ างชัด เจน เพราะเป็ น
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและการทางานของเขา ส่วน Gen B เป็นกลุ่มที่มีคุณลักษณะด้านนี้น้อย
เพราะข้อจากัดในด้านเทคโนโลยีและช่วงวัยที่อาจเป็นข้อจากั ดในการติดต่อ
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2. ความสามารถในการเปิดรับและเข้าใจในศาสตร์ต่าง ๆ อย่างบูรณาการ เห็นได้ว่า Gen ที่มี
คุณสมบัติในข้อนี้มากกว่า Gen อื่น คือ Gen X เพราะเป็นกลุ่ม ที่ทางานมาระยะหนึ่ง และในยุคของ
Gen X ต้องรับรู้ต่อการเกิดขึ้นของศาสตร์ใหม่ ๆ และการบูรณาการศาสตร์ต่ าง ๆ จึงเป็นเรื่องที่คน
Gen X ต้องทาความเข้าใจเพื่อที่จะสามารถแข่งขันได้
3. ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการพัฒนาทางเลือกใหม่ด้วยนวัตกรรม
ใหม่ ซึ่ งมี Generationที่ ใ ห้ มี คุ ณ ลั ก ษณะโดดเด่ น คื อ Gen alpha, Gen Y และ Gen Z เพราะมี
ความสามารถตอบโจทย์ในข้อดังกล่าวนี้
4. มีคุณธรรม จริยธรรม สาหรับในประเด็นของคุณธรรม จริยธรรมนี้ Gen B จะให้ความสาคัญ
ต่อเรื่องนี้มากที่สุด
ดังนั้นเมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของคุณลักษณะของคนในแต่ละรุ่น สามารถวิเคราะห์ความ
ต้องการในการพัฒนา แต่ละด้านดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงความต้องการได้รับการพัฒนาของแต่ละ Gen (เรียงจากมาก – น้อย)
Generation
Gen B Gen X
Gen Y Gen Z Gen Alpha
ความต้องการพัฒนา
1.รอบรู้และเข้าใจความ
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลก
ประเทศ ระหว่างประเทศ
(International
Perspective)
2. มีความสามารถในการ
เปิดรับและเข้าใจในศาสตร์
ต่าง ๆ อย่างบูรณาการ
(Integrated Knowledge)

มาก

3. มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ น มากที่สุด
ก า ร จั ด ก า ร แ ก้ ไข ปั ญ ห า
รวมทั้ งการพั ฒ นาทางเลื อ ก
ใหม่ (Innovative Capacity)
ด้วยนวัตกรรมใหม่
4. มีคุณธรรม จริยธรรม
(Integrity)

น้อย

มากที่สุด ปานกลาง

ปาน
กลาง

มาก

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

ปานกลาง

มากที่สุด

มาก
ที่สุด

มากที่สุด
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ผู้เขียนมีความเห็นว่าการพัฒนามนุษย์ในแต่ละช่วงวัย ควรต้องทาความเข้าใจในคุณลักษณะ
ของแต่ละรุ่น ที่แ ตกต่างและเข้าใจความต้องการของแต่ละรุ่นว่าต้องการการพัฒนาในด้านใดที่อาจ
ขาดหรือ พร่ อ งไป เพื่ อ ที่ จ ะน าไปสู่ก ารออกแบบพั ฒ นาการเรีย นรู้ ของมนุ ษ ย์ ในแต่ล ะช่ วงวัย ให้
เหมาะสมและตอบโจทย์ ความต้อ งการที่แ ตกต่างกัน ของแต่ ละช่วงวัย ซึ่งในที่นี้ จะเห็นได้ว่า ความ
ต้องการของคนแต่ละช่วงวัย ที่แตกต่างกันสามารถนามาออกแบบการเรีย นรู้ของคนแต่ละช่วงวัย ได้
ดังนี้
ตารางที่ 3 ทักษะที่สาคัญเพื่อพัฒนามนุษย์ในยุค 4.0
Generation
Gen B Gen X
Gen Y Gen Z
ทั ก ษ ะ ก า ร พั ฒ น า
มนุษย์ในยุค 4.0 18
1.ทักษะการอ่าน เขียน (ภาษา




ต่าง ๆ) การคิดเลขเป็น
2.การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ


และการแก้ปัญหา
3. การสร้างสรรค์และนวัตกรรม


4. ความเข้ า ใจต่ า งวั ฒ นธรรม


และกระบวนทัศน์
5.ความร่วมมื อ การทางานเป็ น




ทีมและภาวะผู้นา
6.การสื่อ สาร สารสนเทศ และ



รู้เท่าทันสื่อ
7. ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี


และการสื่อสาร
8. อาชีพและการเรียนรู้





Gen
Alpha





จะเห็นได้ว่าคนแต่ละช่วงวัย มีความต้องการในการพัฒนาที่แ ตกต่างกัน ดังนั้นการออกแบบ
การพัฒนามนุษย์ในแต่ละช่วงวัย จึงเป็นเรื่องสาคัญ ซึ่งจะสะท้อนว่าแนวทางในการพัฒนามนุษย์ในแต่
ละช่วงวัย 4 แนวทางดังนี้
1. การปรั บ เปลี่ ย นและเสริม สร้า งทั ศ นคติ ใหม่ ในกลุ่ ม Gen B ให้ มี ค วามเข้ าใจในด้ า น
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีแ ละการสื่อสาร เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ย นแปลง
ต่าง ๆ และสามารถพึ่ง พาตนเองได้ใ นระดั บหนึ่ง รวมทั้ งการให้ค วามรู้ในอาชี พและการเรีย นรู้ ที่
เหมาะสมกับวัย ขณะเดียวกันทักษะในการร่วมมือ การทางานเป็นทีมและภาวะผู้นายังมีความจาเป็น
18
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กับคนกลุ่มนี้ เช่นเดียวกับการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมและกระบวนทัศน์ที่แ ตกต่างออกไป การ
สร้างสรรค์แ ละนวัตกรรม รวมทั้งทักษะด้านการอ่าน เขียน ในภาษาอื่น ๆ และการคิดเลข ซึ่งทักษะ
เหล่านี้จะสามารถทาให้คนใน Gen B ที่เข้าสู่วัยสูงอายุได้ฝึกฝนและเรียนรู้ และสามารถมีส่วนร่วมใน
การความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทางเลือกใหม่ อีกทั้งเรียนรู้แ ละเปิดรับ
เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
2. การปรับความคิด ในกลุ่ม คน Gen X ให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยทักษะความ
ร่วมมือ การทางานเป็นทีมและภาวะผู้นา การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร การสร้างสรรค์
และนวัต กรรม และความเข้ าใจต่ างวั ฒ นธรรมและกระบวนทั ศ น์ เพื่ อ เปิ ด รั บ และเข้ า ใจความ
เปลี่ ย นแปลงต่าง ๆ ในสั งคมได้ ม ากขึ้ น รวมทั้ งเพื่ อการสร้างความเข้า ใจร่ว มกั นในกลุ่ม วัย อื่ น ๆ
ที่แตกต่างกัน
3. การสร้างระบบคิดในกลุ่ม Gen Y ที่มีความเป็นตัวของตัวเอง กล้าแสดงออก กล้าแสดง
ความคิดเห็น มีระบบการจัดการที่ดีทั้งชีวิตและการทางาน ชอบการท้าทาย มีความสามารถในการ
สืบค้น และนาเสนอข้อมูล ความตรงไปตรงมาจนถูกมองว่าก้าวร้าว ลักษณะเช่นนี้จาเป็นต้องพัฒนา
โดยการสร้างระบบคิดในเรื่องการทางานร่วมกัน ภาวะผู้นา การเปิดรับความแตกต่างและหลากหลาย
รวมทั้งกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา ระบบคุณค่า จริย ธรรมและคุณธรรมในสังคมไทย การใช้
เหตุผล การพูดคุยด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตร
4. การปลูกฝังในกลุ่ม Gen Z และ Gen Alpha เพราะทั้ง 2 กลุ่ม เป็นคนที่จะมีความสาคัญ
ต่ออนาคตของประเทศ และเป็นคนรุ่นที่เติบโตอย่างใกล้ชิดกับเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ และห่าง
เหินกับความสัมพันธ์กับมนุษย์ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องปลูกฝังในคุณค่าของสังคมไทย ทั้งคุณธรรมและ
จริยธรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะ
ผู้นา เพื่อให้คนกลุ่มนี้ได้เรียนรู้ ในการเปิดรับและเข้าใจในศาสตร์ต่าง ๆ อย่างบูรณาการต่อไป
บทสรุปและข้อเสนอ
บทความเรื่อง แนวทางการพัฒนามนุษย์ยุค Thailand 4.0 ต้องการชวนคิดว่าเมื่อประเทศ
ไทยก าหนดนโยบายพั ฒนาประเทศสู่ค วามมั่ งคง มั่ งคั่ง ยั่งยื น โดยมีน โยบาย Thailand 4.0 เป็ น
เครื่องมือและกลไกสาคัญนั้น มนุษย์ในสังคมไทยที่มีหลากหลายและแตกต่างกันทั้งช่วงวัย ความคิด
และพฤติกรรม จะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนได้อย่างไร และต้องพัฒ นาคนเหล่านั้น
อย่างไรให้เหมาะสม ซึ่งผู้เขีย นได้นาเสนอโดยแบ่งคนเป็ น 5 กลุ่ม คือ Gen B,Gen X ,Gen Y ,Gen Z
และ Gen alpha ซึ่งทั้ง 5 Gen ควรมีแนวทางในการพัฒนาที่แตกต่างไป แต่ทั้งนี้เพื่อให้คนทุกกลุ่มได้
มีส่วนในการขับเคลื่อนประเทศด้วยนโยบาย Thailand 4.0 และได้รับการพัฒนาตนเอง สามารถอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข จึงจาเป็นต้องมีแนวทางการพัฒนามนุษย์ในแต่ละช่วงวัยที่แ ตกต่างกัน โดยทา
ความเข้าใจว่าในแต่ละวัย มีคุณลักษณะอย่างไร เพื่อจะสามารถทาให้คนทุกวัย ได้มีโอกาสเข้าร่วมใน
การพั ฒ นาประเทศไทย 4.0 ซึ่ ง ในที่ นี้ ได้ น าเสนอแนวทาง4 แนวทาง คื อ การปรับ เปลี่ ย นและ
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เสริมสร้างทัศนคติใ หม่ในกลุ่ม คน Gen B , การปรับความคิด ในกลุ่มคน Gen X, การสร้างระบบคิด
ในกลุ่ม Gen Y และการปลูกฝังในกลุ่ม Gen Z และ Gen Alpha ซึ่งการดาเนินการในแต่ละแนวทาง
นั้นต้องมีฐานคิดว่าทุกช่วงวัยต้องมีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และความ
แตกต่างของแต่ละช่วงวัยไม่ใช่ปัญหาข้อจากัดในการมีส่วนร่วม การขจัดปัญหาข้อจากัดดังกล่าวจึง
เป็นเรื่องสาคัญเพื่อให้ทุกคนทุกวัยได้มีโอกาสร่วมในการพัฒนา ซึ่งการทาให้ทุกคนที่มีความแตกต่าง
กันมาร่ว มกัน นั้น ผู้ที่ ทางานเกี่ ย วข้ องกั บการพั ฒ นามนุษ ย์แ ละสั งคมในยุ คที่ มีค วามแตกต่า งและ
หลากหลายของคนต้องมีระบบคิด (Mindset) ที่สาคัญในการจัดการดังนี้ 19
1. การมี ส่ วนร่ วมรั บ ผิ ดชอบต่ อสั ง คม และการมี จิ ต สาธารณะ (Social Participation)
ทุกคนและทุกช่วงวัย ควรมีความรับผิดชอบต่อสังคม และทุกปัญหาสังคมเป็นเรื่องที่กระทบต่อทุกคน
จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบ และช่วยเหลือกันในการจัดการปั ญหานั้น (จิตสาธารณะ)
2. การคิดในระดับโลก (Think Globally) หมายถึง การมีความรอบรู้ การมีทักษะทั้งการ
สื่อสาร แลกเปลี่ย นต่ าง ๆ อย่า งเชี่ ย วชาญ ขณะเดีย วกั นต้ องมี ความภาคภู มิ ใจในความเป็น ไทย
สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีโลกได้ (Act Locally) หรือที่เรีย กว่า TGAL (Think Globally, Act
Locally)
3. ความเป็นสังคมการเรีย นรู้ที่แ พร่หลาย (Ubiquitous Learning) การเรีย นรู้ในยุคใหม่
เป็นสิ่งที่แพร่หลาย การจัดการเรีย นรู้ การสอน บทเรีย นสาเร็จรูปต่าง ๆ สามารถผ่านเทคโนโลยีเข้า
มาดาเนินการแทนได้ เพราะคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้สะดวกขึ้ น
4. การคิดในภาพรวม และการตอบสนองที่รวดเร็ว พร้อมการปรับเปลี่ย นอย่างต่อเนื่อง
(Think Big: acting fast and constantly improving) การแข่งขั นที่สูงขึ้น ความท้าทายต่อ ปัญหา
ใหม่ ๆ ทาให้ต้องมีการพัฒนาความสามารถในการมองเห็นภาพรวมของปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ
อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการมีเครื่องมือการตรวจจับสถานการณ์ ที่ดีจะนาไปสู่ความรวดเร็วในการแก้ไข
และการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความต้องการของคนในสังคมปัจจุบัน
5. อานาจของความหลากหลายทางวัฒ นธรรม (Cross – Cultural Power) เพราะการ
เรี ย นรู้ผ่ านการข้ ามวัฒ นธรรมมี ค วามหลากหลายมากขึ้ น ท าให้ ผู้ ที่ท างานด้ านการพั ฒ นามนุ ษ ย์
จาเป็นต้องยอมรับและทาความเข้าใจและหาวิธีการทางานในความหลากหลายเหล่านี้
จากหลั กคิ ด ใหม่ ที่ ผู้ที่ ทางานด้า นการพั ฒ นามนุษ ย์จ าเป็ นต้ องมีค วามคิด และความเชื่ อ
ดังกล่าว ผู้เขียนขอเสนอหลักการในการทางานสาหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์ที่ต้องทางาน
กับคนที่มีความแตกต่างและความหลากหลายดังนี้20
 การเคารพและให้เกีย รติ (Respectfully) เพราะการท างานร่วมกั น ทุกคนสาคั ญ
เหมือนกัน การทาให้คนทุกคนยอมรับนับถือในความสาคัญของกันและกันจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง

19
20

Meister and Willyerd, (2010)
สมฤดี ศรีจรรยา, การตลาดยุคสร้างสรรค์ 4.0
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 ความอิสระเป็น ตัวของตัวเอง (Individuality) ความเท่าเที ยมและความเสมอภาค
ของคนเป็นเรื่องสาคัญ การยอมรับและเข้าใจในความเฉพาะของแต่ละคนเป็นสิ่งสาคัญ
 คลายความเครี ย ด ความวิ ต กกั ง วล (Stress Relief) เพราะสั ง คมปั จ จุ บั น ที่ มี
ความเครี ย ด ความกั งวล ความกลั วและภาระมากมายที่ ทุ กคนมีท าให้ สัง คมเต็ม ไปด้ ว ยพลั งลบ
การทางานที่แสดงความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจจะทาให้คลายความวิตกและหวาดระแวงต่อกัน จะทาให้
ทุกคนมีความคิดต่อกันในทางที่ดีขึ้น
 การสร้ า งความเชื่ อ มโยง เครื อ ข่ า ย (Connection) สั ง คมข้ อ มู ล ข่ า วสารและ
เทคโนโลยีที่เข้าถึงง่ายแต่ไม่ใ ช่ทุกคนจะสามารถเข้าถึง ดังนั้นการทางานกับคนแต่ละรุ่นที่แตกต่างกัน
ต้องสร้างความเชื่อมโยงให้แ ต่ละคนได้เข้าถึงและรวมกัน โดยลดความเหลื่อมล้าของการเข้าถึงข้อมูล
การสร้างเครื่องมือ หรือ รูปแบบที่ ง่าย สะดวกให้ กับ กลุ่ม Gen B การน าคนรุ่นต่า ง ๆ มาถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในพื้นที่สาธารณะเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์และสร้างเครือข่ายที่ดี
 การสร้ า งสั ม พั น ธภาพ (Relationship) เพื่ อ ให้ ทุ ก คน ทุ ก ช่ ว งวั ย ตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของตนเองต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ควรสร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงทุกกลุ่ม อย่าง
ต่อเนื่อง สม่าเสมอ ทั้งช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา แบ่งปันและเกื้อกู ลกัน สิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการที่ดีใน
การรักษาสัมพันธภาพ
สังคมไทยยุค 4.0 คนทุกคน ทุกช่วงวัยต่างมีบทบาทสาคัญในการเข้าร่วมขับเคลื่อนพัฒนา
ประเทศ การทาความเข้าใจกับปัญหาในมุม มองที่แ ตกต่างอาจทาให้เกิดการจัดการปัญหาที่ดี เช่น
ปัญ หาครอบครัวไม่อ บอุ่ น สามารถจัด การได้ ด้วยการสร้างชุ ม ชนให้อ บอุ่ นเพื่ อดู แ ลกั นได้ อย่า งไร
ปัญหาวัย รุ่นตั้งครรภ์จะสามารถจัดการได้ด้วยการที่ชุมชน สังคมร่วมกันดูแลเด็กทารกที่เกิดมาให้เป็น
คนดี เป็นกาลังในการพัฒนาประเทศต่อไปได้อย่างไร วิธีคิดใหม่ ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่สังคมไทยไม่เคยได้
มีมุมมองเช่นนี้มาก่อน แต่ในยุคการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน (Age of Disruption) การเปลี่ยนแปลง
วิธีคิด มุม มองและเปลี่ย นวิธีการในการจัดการใหม่อาจเป็นแนวทางใหม่ที่นาสู่เป้าหมายสาคัญ ของ
Thailand 4.0
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ผลกำรประเมินกำรสัมมนำวิชำกำรเรือ่ ง “นโยบำยสังคมกับวำระประเทศไทย 4.0”

ผลการประเมิ น การสั ม มนาวิ ช าการเรื่ อ ง “นโยบายสั งคมกั บ วาระประเทศไทย 4.0”
เป็ น กิ จกรรมวิชาการที่ จั ดโดยหลัก สู ตรปรั ชญาดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิชานโยบายสั งคม คณะสั งคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และสวัสดิการสังคมไทย โดยผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่ได้เข้า
ร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
โดยแบบประเมินการสัมมนาวิชาการ “นโยบายสังคมกับวาระประเทศไทย 4.0” เป็นคาถาม
แบบให้เลื อกตอบมี 5 ตัวเลื อก ตามลัก ษณะการวัด แบบมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating Scale)
โดยให้ผู้ตอบแบบประเมิ น เลือกตอบในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจ ซึ่งแบ่ งออกเป็น 5 ระดั บ
คือ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด
ผลการส ารวจได้ น ามาประมวลเป็ น คะแนนเฉลี่ ย และแบ่ งระดั บ ความพึ งพอใจออกเป็ น
3 ระดับ ตามเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ คื อ 1.00 - 2.33 = น้อย, 2.34 – 3.65 = ปานกลาง และ 3.66 –
5.00 = มาก ซึ่งจากการวิเคราะห์ด้วยคอมพิ วเตอร์โปรแกรม SPSS 18.0 for Windows แล้ว สรุป
ผลได้ดังนี้
ความพึงพอใจต่อประเด็นการจัดประชุมวิชาการ
ความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สดุ มาก

ปาน
กลาง

การได้รับความรู้จากวิทยากรบรรยาย 17
11
พิเศษ
(60.7) (39.3)
การได้รับความรู้จากการอภิปรายเวที 14
10
4
เสวนา
(50.0) (35.7) (14.3)
การจัดสัมมนาวิชาการ
- วัน/เวลาที่จัดเหมาะสม
16
9
3
(57.1) (32.1) (10.7)
- สถานที่ที่ใช้จัดประชุม วิชาการ
18
9
1
เหมาะสม
(64.3) (32.1) (3.6)
- เอกสารประกอบการประชุมมี
12
13
3
ความเหมาะสม
(42.9) (46.4) (10.7)
- การประสาน และดาเนินการจัด
15
10
3

ค่าเฉลีย่

การ
แปล
ผล

น้อย

น้อย
ที่สดุ

-

-

4.61

มาก

-

-

4.36

มาก

-

-

4.46

มาก

-

-

4.61

มาก

-

-

4.32

มาก

-

-

4.43

มาก
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ความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สดุ มาก

ปาน
กลาง

ประชุมเหมาะสม
(53.6) (35.7) (10.7)
- เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวก
20
7
1
อย่างดี
(71.4) (25.0) (3.6)
ผลที่ได้รับจากเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
- ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
17
9
2
(60.7) (32.1) (7.1)
- สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใ นการ
15
9
4
ปฏิบัติงาน
(53.6) (32.1) (14.3)
- วิธีการนาเสนอเหมาะสม
12
13
3
(42.9) (46.4) (10.7)

1.

ค่าเฉลีย่

การ
แปล
ผล

น้อย

น้อย
ที่สดุ

-

-

4.68

มาก

-

-

4.54

มาก

-

-

4.39

มาก

-

-

4.32

มาก

รวม

4.53

มาก

ในภาพรวมการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการตรงกับความคาดหวังของท่านในประเด็นใดบ้าง
- ประเด็นเรื่อง หากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประเทศไทย 4.0 ประเทศจะมีก าร
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด
- มีความเข้าใจในประเด็นไทยแลนด์ 4.0 เพิ่ ม มากขึ้น ได้เห็นนโยบายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกั บ
ไทยแลนด์ 4.0
- ชื่นชมและประทับใจกิจกรรม เพราะหัวข้อและวิทยากรเหมาะสมดีม าก ทันสมัย และ
เอกสารประกอบการสัมมนามีประโยชน์มาก
- ได้แนวคิด หลักการสู่การประยุกต์ใ ช้ได้จริง
- ประเด็นมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับนโยบาบ 4.0
- การขยายความของแนวคิดและนโยบายสังคมกับไทยแลนด์ 4.0
- ข้อมูลที่ดีมาจากภาครัฐและงานวิชาการ
- การพัฒนามนุษย์ การศึกษา
- ประเด็ นคุณ ภาพชีวิต แรงงานในยุค 4.0: บทเรียนจากต่ างประเทศ และนโยบายสั งคม
ด้านคนพิ การกับวาระประเทศไทย 4.0 สามารถนามาเป็นแนวดาเนินการพั ฒนาโจทย์
วิจัยต่อไปได้
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-

2.

ความเข้าใจในนโยบาย 4.0 ด้านรัฐ สวัสดิการความเหลื่อมล้าทางสังคมที่สาคัญการสร้าง
จิตสานึกในความรับผิดชอบสังคม และการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและแบ่งปัน
- วาระประเทศไทย 4.0 จะพาเราไปสู่อะไร
- นโยบายสังคมด้านแรงงาน ความมั่นคงของมนุษย์ และการจัดการท้องถิ่นของไทย
- เข้าใจแนวคิด “ประเทศไทย 4.0” มากขึ้น และเข้าใจเตรียมรับความพร้อมในด้านต่าง ๆ
มากขึ้น เพื่อรับนโยบายต่าง ๆ ที่มากับ “ประเทศไทย 4.0”
- เห็นภาพกว้าง และความเชื่อมโยงได้ดี
- 4.0 กั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ที่ น่ า จะน ามาใช้ แ ก้ ปั ญ หาแรงงานไม่ พ อ หรื อการปรั บ
แรงงานให้มี Skillมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
- ควรเพิ่มเวลาในการถาม – ตอบ
- อาจจัดเวทีการสัมมนาเช่นนี้บ่อยขึ้น เพราะมีประโยชน์แก่ทุกคน
- ควรเพิ่มเวทีให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มขึ้น
- เสนอให้ เอกสารการสั ม มนาที่ ไม่ ได้ แ จกในวั น ประชุ ม น าลง website เพื่ อให้ ผู้ ส นใจ
Download ได้
- เวลาช่วงอภิปรายหัวข้อวาระประเทศไทย 4.0 วิทยากรมีเวลาน้อยในการนาเสนอ
- ขอให้จัดสัมมนาในลักษณะนี้อีก
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ประมวลภำพกิจกรรม
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พิธกี ารเปิดสัมมนา โดย ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร ผู้อานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
และอาจารย์ รณงค์ จันใด พิธีกร

การอภิปราย หัวข้อ “วาระประเทศไทย 4.0 จะพาเราไปสู่อะไร?”
โดย คุณวันฉัตร สุวรรณกิตติ ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์ ด้านนโยบายสาธารณะ และ ดร.
พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัย บริษัท หลักทรัพย์ภทั ร จากัด
(มหาชน)
ดาเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ นายกสมาคม สภาการศึกษาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมไทย (สสสท.)
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การอภิปราย หัวข้อ “นโยบายสังคมด้านแรงงาน ความมั่นคงของมนุษย์
และการจัดการท้องถิ่นของไทยควรจะเป็นอย่างไร?”
โดย คุณบุญเลิศ ธีระตระกูล รองปลัดกระทรวงแรงงาน คุณธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคุณชินชัย ชีเ้ จริญ ทีป่ รึกษาวิชาการพัฒนาสังคม กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ดาเนินรายการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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การนาเสนอผลงานวิชาการที่เชื่อมโยงกับวาระประเทศไทย 4.๐
โดย อาจารย์ ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชานนท์ โกมลมาลย์
ดาเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร ผู้อานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสังคม
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คาสั่ง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ที่ พิเศษ/๒๕60
เรื่อง “แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการโครงการสัมมนา
นโยบายสังคมกับวาระประเทศไทย 4.0”

................................................................
ด้ วย โค รงการ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ส าข าวิ ช าน โย บ าย สั งคม ค ณ ะ สั งคม ส งเคร าะ ห์ ศาส ต ร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับ สมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมไทย กาหนดจัด
โครงการสัมมนานโยบายสังคมกับวาระประเทศไทย 4.0 ในวันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕60 ณ ห้องบุญชู โรจนเสถีย ร
ชั้น 3 ตึกเอนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยภายในงานมีการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเปิด
โอกาสให้ บุ ค คลภายในและภายนอกสถาบั น ได้ ส่ งผลงานวิช าการเพื่ อเข้ า ร่ว มน าเสนอภายในงานตลอดจน
จะมีการเผยแพร่ผลงานฉบับเต็ม (Full-paper) ในรายงานสืบ เนื่องหลังการสัมมนา ในรูปแบบรูป เล่มและรูปแบบ
อิเล็กส์ทรอนิกส์ (E-Proceeding)
เพื่อให้การประเมินคุณภาพผลงานวิชาการมีมาตรฐานทางวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จึงขอ
แต่งตั้งบุคคลผู้มีร ายนาม ดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการโครงการสัม มนานโยบาย
สังคมกับวาระประเทศไทย 4.0 ในวันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕60 ดังต่อไปนี้
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
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกนิษฐ์ ศรีทอง
๓. รองศาสตราจารย์ สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์
๔. อาจารย์ ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าการดาเนินงานโครงการจะแล้วเสร็จ

สั่ง ณ วันที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕60

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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