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บทบรรณาธิการ

วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปี 2559 ฉบับที่ 1 

(ม.ค. - มี.ค. 2559) น�าเสนอสาระเกี่ยวกับ การพัฒนาคนและ

คุณลักษณะของคนเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นหลักการ 

ส�าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

(พ.ศ.2560 - 2564) ที่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคนและบทบาท 

ของคนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดี โดยสาระที่น่าสนใจ 

ของวารสารฉบับนี้ จะเริ่มด้วยการวิเคราะห์การปรับเปลี่ยน 

กระบวนการเรยีนรูจ้ากทีเ่น้นการมุง่ได้ความรูท้ีเ่ป็นวชิาการมาเป็น 

กระบวนการเรียนรู ้ตลอดชีวิต ที่จะน�าไปสู ่การสร้างทักษะ  

ความเชีย่วชาญและสมรรถนะทีจ่�าเป็นของคนไทยในการด�ารงชวีติ

และการพัฒนาในศตวรรษที่ 21

ต่อจากนั้นจะน�าเสนอบทสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ใน 

วงการการพัฒนาคนเกี่ยวกับคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ 

ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และการพัฒนาคนเพื่อวางรากฐานประเทศ 

ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี 12 ทัง้ในมติกิารศกึษา มติวิทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี มิติทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และมิต ิ

ก�าลงัคนภาครฐั  โดยได้รบัเกยีรตจิาก ดร. พารณ อศิรเสนา ณ อยธุยา  

ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

ดร.ศักรินทร ์  ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี  ดร. สนิท อักษรแก้ว สมาชิกสภานิติบัญญัติ

แห่งชาต ิ และนายวสิตูร ประสทิธิศ์ริวิงศ์ เลขาธกิารคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

นอกจากนี้  ยังได ้น�าเสนอสาระจากผลการศึกษา 

ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาคนและบทบาทของคนในการพัฒนา 

ประเทศในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การพัฒนาคนเพื่อการลด

ความเหลื่อมล�้าและสร้างความเท่าเทียมในสังคม การพัฒนาคน 

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี 

ประสทิธภิาพ  รวมถงึการสร้างความเข้มแขง็ของเกษตรกรรายย่อย 

ให้พึ่งตนเองได้ในยุคของเศรษฐกิจบนฐานดิจิทัล  

คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิง่ว่า สาระต่างๆ ของวารสารฯ  

จะเป็นประโยชน์ส�าหรบัผูท้ีเ่กีย่วข้องในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ 

ของประเทศ ทั้งในการน�าไปปรับใช้ตามบทบาทหน้าที่ รวมถึง 

เป็นการจุดประกายทิศทางการพัฒนาเรื่องดังกล่าวทั้งในระยะยาว 

และในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งจะประกาศ 

ใช้ในเดือนตุลาคม 2559 ต่อไป   

ทักษะคนไทยในศตวรรษที่ 12  ความท้าทายในการพัฒนา

มุมมองผู้ทรงคุณวุฒิ : คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ในอีก 20 ปี 
 ข้างหน้า และทิศทางการพัฒนาคนในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

การพัฒนาคน เพื่อลดความเหลื่อมล�้าในสังคม

การพัฒนาคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม

การศึกษาแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรรายย่อย
 ให้พึ่งตนเองได้ในยุคของเศรษฐกิจบนฐานดิจิทัล

ปกหน้าใน 
สถานการณ์โครงสร้างประชากรไทย

ปกหลังใน
สถานการณ์โครงสร้างประชากรไทย



ที่มา : Partnership for 21st Century Skills, 2011

แนวคดิเรือ่ง “ทกัษะแห่งอนาคตใหม่  
: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ได้ถูกพัฒนาขึ้น 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย“ภาคีพัฒนา 
ทักษะศตวรรษที่  21” ซ่ึงเกิดจากการ 
รวมตวักัน ท้ังจากบรษัิทเอกชนช้ันน�าขนาดใหญ่  
องค์กรวิชาชีพระดับประเทศ และผู้ท่ีท�างาน 
อยู่ในวงการศึกษา โรงเรียน หรือหน่วยงาน 
ของรัฐรวมตัวและก่อตั้งเป็นเครือข่ายองค์กร 
ความร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 (Partnership for 21st Century 
Skills) หรือเรียกย่อๆ ว่า เครือข่าย P21 
ด้วยเล็งเห็นว่าเยาวชนจะต้องมีองค์ความรู้  
ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะต่างๆ  
เพือ่ใช้ในการด�ารงชีวติและการท�างานในอนาคต 

ดังนั้น ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ต้องมีทักษะของการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ 3R และ 7C ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี ้

ทักษะคนไทยในศตวรรษที ่21 

กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและการเรียนรู้*/ ณัจยา หนุนภักดี**

แนวคิดทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

*สำ�นักยุทธศ�สตร์และก�รว�งแผนพัฒน�สังคม ** นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร สำ�นักประเมินผลและเผยแพร่ก�รพัฒน�

3R ได้แก่ 

Reading (อ่านออก)  Writing (เขียนได้)  Arithmetic (คิดเลขเป็น)

7C ได้แก่

 1) Critical thinking & problem solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา)  
 2) Creativity & innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม)  
 3) Cross-cultural understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์)  
 4) Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะด้านความร่วมมือการท�างานเป็นทีมและภาวะผู้น�า)  
 5) Communications, information & media literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ)  
 6) Computing & ICT literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)   
 7) Career & learning skills (ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้)

 เรื่องเด่นประจำ�ฉบับ

ความท้าทายในการพัฒนา
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ส�าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องปรับเปลี่ยน 
จากการเน้นวิชาเพื่อได้ความรู้ เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งสู่การพัฒนา 
ทักษะที่ส�าคัญต่อชีวิตที่เป็นการเรียนรู ้ “ทักษะเพื่อการ 
ด�ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
เชงิสหวทิยาการ โดยส่งเสรมิความเข้าใจในเนือ้หาวชิาแกนหลกั  
และสอดแทรกทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 เข้าไปในทกุวชิาแกนหลกั  
นั่นคือ ครูต้องไม่สอน แต่ต้องเป็นผู้อ�านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  
ในขณะที่นักเรียนต ้องเรียนรู ้ เองและต ้องลงมือปฏิ บัติ 
ทัง้น้ี ทกัษะเพือ่การด�ารงชวีติในศตวรรษที ่21 มคีรอบคลมุทกัษะ 
ด้านต่างๆ ดังนี้ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็น
ตัวก�าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู ่โลกการท�างานท่ีมี 
ความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
การคิดแบบมีวิจารณญาณ การสื่อสาร และการมีส่วนร่วม 
ในการท�างาน ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี 
เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อ 
และเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการ 
แสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได ้
หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ทักษะด้านชีวิต 
และอาชีพ จะท�าให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะชีวิตในการ 
ด�ารงชีวิตและการท�างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส�าเร็จ 

ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2556.

นอกจากนี้ โรงเรียนและครูต้องจัดระบบสนับสนุน 
การเรยีนรูท้ีจ่ะช่วยมุง่เสรมิให้นกัเรยีนมคีวามรอบรู ้ มคีวามสามารถ 
ที่จ�าเป็นและหลากหลาย อันได้แก่ มาตรฐานในศตวรรษที่ 21 
การประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรและการสอน 
ในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 และ
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สถานการณ์และความก้าวหน้าการด�าเนินงาน

การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของไทยในปัจจุบัน  
มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงระดับปริญญาตรี รวมถึง 
การจดัการศกึษาตลอดชีวติ ซ่ึงได้ให้ความส�าคญักบัการยกระดบั 
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพคน 
ในทุกช่วงวยั ถึงแม้ว่าเดก็และเยาวชนได้รบั โอกาสทางการศกึษา 
ในระบบโรงเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราการเข้าเรียนต่อ 
เพิ่มขึ้นในทุกระดับชั้น ประชากรวัย 6 ปีขึ้นไปใช้คอมพิวเตอร ์
และอนิเทอร์เนต็ในการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ ซึง่อนิเทอร์เนต็สามารถ 
เข้าถึงได้ง่ายและเป็นทีแ่พร่หลายอย่างมากในปัจจบัุน ตลอดจน 
เป็นแหล่งข้อมูลและข้อมูลเกือบทุกสาขาวิชา นอกจากนี้  
เด็กและเยาวชนมีความสามารถในระดับ “คิดเป็น ท�าเป็น”  
เพิ่มสูงขึ้น และมีอัตราการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ  
47.36 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 49.63 ในปี 2557 แต่หากพิจารณา 

การพัฒนา คุณภาพการศึกษา 
ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องเร ่งแก้ไข 
จะเห็นได้จากคะแนนเฉลี่ย ผลการ 
ทดสอบของนักเรียนทุกระดับชั้นที ่
ต�่ากว่าเกณฑ์การผ่านร้อยละ 50 
ในปี 2556 และปี 2557 เด็กอ่าน 
ไม่ออก-เขียนไม่ได้ระดบั ป.3 และ  
ป.6 มีอยู่ร้อยละ 8 และร้อยละ 4  
ของผูเ้รยีน นกัเรยีนออกกลางคนักว่า  
35,000 คนต่อปี

นอกจากนี้ยังพบประเด็น 
ปัญหาอื่นๆ อาทิ ครูกระจุกตัวอยู่ใน 
โรงเรียนใหญ่ โรงเรียนขนาดเล็ก 
ครูไม่ครบชั้นเรียน และครูท่ีสอนใน
โรงเรยีนสงักดั สพฐ. สอนไม่ตรงวชิาเอก  
ซึ่งล้วนส่งผลต่อกระบวนการเรียน
การสอนและคุณภาพของผู ้เรียน 
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และจากผลการส�ารวจการอ่านของประชากรในปี 2558 พบว่า อตัราการอ่านนอกเวลาเรยีน/นอกเวลาท�างานของประชากรอาย ุ
ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปลดลงจากร้อยละ 81.8 ในปี 2556 เหลือร้อยละ 77.7 ในปี 2558 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
ของคนไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ต�่ามาก ซึ่งส่งผลถึงการเข้าถึงองค์ความรู้และการท�างานในโลกอนาคต นอกจากนี้ การผลิตก�าลังคน 
ยงัไม่สามารถตอบสนองความต้องการ ของภาคอตุสาหกรรมและบรกิารท้ังในเชิงปรมิาณและคณุภาพ ผูเ้ข้าเรยีนในสายอาชวีศกึษา 
ยังน้อยกว่าสายสามัญอยู่มาก (33:67) ไม่สอดคล้องกับความต้องการก�าลังคนระดับกลางของประเทศ ในระดับอุดมศึกษา 
มีผู ้เข้าเรียนในสายสังคมศาสตร์มากกว่าสายวิทยาศาสตร์ (70:30) ส่งผลให้ประเทศขาดแคลนก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี

จ�านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ปี 2552 - 2557
จ�าแนกตามกลุ่มอายุ (ปี)

สัดส่วนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
และการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อแสวงหาความรู้ (ร้อยละ)

ที่มา : ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557 ที่มา : รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 3 ป ี

 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11, สศช., 2558

ระดับชั้น วิชา 2553 2554 2555 2556 2557

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย 31.22 50.04 45.68 45.02 44.88

สังคมศึกษา 47.07 52.22 44.22 38.31 50.67

ภาษาอังกฤษ 20.99 38.37 36.98 33.82 36.02

คณิตศาสตร์ 34.85 52.40 35.77 41.95 38.06

วิทยาศาสตร์ 41.56 40.82 37.46 37.40 42.13

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย 42.80 48.11 54.48 44.25 35.20

สังคมศึกษา 40.85 42.73 47.12 39.37 46.79

ภาษาอังกฤษ 16.19 30.49 28.71 30.35 27.46

คณิตศาสตร์ 24.18 32.08 26.95 24.45 29.65

วิทยาศาสตร์ 29.17 32.19 35.37 37.95 38.62

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย 42.61 41.88 47.18 49.26 50.76

สังคมศึกษา 46.51 33.39 36.26 33.02 36.53

ภาษาอังกฤษ 19.22 21.80 22.12 25.35 23.44

คณิตศาสตร์ 14.99 22.73 22.72 20.48 21.74

วิทยาศาสตร์ 30.90 27.90 33.09 30.48 32.54

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปี 2553 - 2557 (ร้อยละ)
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อย่างไรก็ตาม ในระยะที่ผ ่านมามีความพยายาม 
ในการด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาและการเรียนรู ้ที่มีความสอดคล้องตามแนวคิด 
การพฒันาทกัษะศตวรรษที ่ 21 อาทิ การยกระดับการเรียนรู้  
โดยเร่งรดัส่งเสรมิ “การอ่านออกเขยีนได้” อ่านคล่อง เขียนคล่อง  
และส่ือสารได้ในเดก็ประถมศกึษาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่วางรากฐาน 
ส�าคญัในการเรียนรู้ระดบัสงูต่อไป ปรบัสือ่ วธิสีอน และนวัตกรรม 
การแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ “ลดเวลาเรียน  
เพิ่มเวลารู้” เพื่อเพิ่มทักษะนักเรียนในด้านการเรียนรู้ โดยการ 
ก�าหนดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู ้ที่ เหมาะสมกับศักยภาพ 
ของนักเรยีนแต่ละช่วงวยั และมกีารพฒันากจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง  
รวมทั้งพัฒนาสื่อที่น�าเสนอถึงอาชีพที่มีความส�าคัญ เพื่อสร้าง 
แรงจูงใจให้นักเรียนต้องการไปประกอบอาชีพเพื่อการพัฒนา 
ประเทศ ซ่ึงครูจะท�าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้น 
ให้นักเรียนคิด วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เกิดเป็นความรู้ น�าไปสู ่
การคิดสร้างสรรค์

ส�าหรับการผลิตและพัฒนาก�าลังคนเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นการขยายระบบทวิภาคี/ 
สหกิจศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการก�าลังคนในพื้นท่ี  
ในรูปแบบ Work-integrated Learning โดยร่วมมือกับ 
หน่วยงานและสถานประกอบการ ประกอบกับพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษาที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งนี้  
ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาในเชิงคุณภาพเพื่อการสร้าง 
นวัตกรรม การเพิ่มศักยภาพช่างเทคนิคในภาคการผลิต 
ให้สามารถเป็นเจ้าของธรุกจิหรอืผูป้ระกอบการ และการพฒันา 
ประชาชนในระบบเศรษฐกจิฐานรากให้มีศกัยภาพในการผลติ 
สนิค้าทีม่มีลูค่าเพิม่ เช่น การขยายการศึกษาทางไกล การเข้าถึง 
การใช้เครื่องจักรกล เป็นต้น

สาเหตุส�าคัญที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาไทย

1. หลักสูตรและระบบการเรียนการสอนเน้นการ 
ท่องจ�าและท�าตามแบบอย่าง ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ท�าให ้
ความคดิสร้างสรรค์หรอืการคดินอกเหนอืจากสิง่ทีถ่กูก�าหนดไว้ 
ในหลักสูตรการศึกษาไม่สามารถน�าไปสู่การตั้งค�าถามท่ีจะเป็น 
ประโยชน์ตรงตามความสนใจและความอยากรู้ของผู้เรียน 

2. ขาดแคลนครูและผู ้สอนทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ทั้งในกรณีการขาดแคลนครูหรือครูไม่ครบชั้น ไม่ครบ 
สาระการเรียนรู้ ครูมีประสบการณ์หรือทักษะการจัดการ 
เรียนรู้น้อย ขาดสื่อ อุปกรณ์ที่ทันสมัย และการเข้าถึงได้ล�าบาก  

กิจกรรมของโรงเรียนมีมากและระบบการประเมินที่มุ ่งเน้น 
การจัดท�าเอกสาร ท�าให้ครูมีเวลาในการเตรียมสอนและ 
จัดการเรียนการสอนน้อย ส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียน 
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถค้นหาศักยภาพ 
ของผูเ้รยีนเพือ่พฒันาผูเ้รยีนได้อย่างเหมาะสมเตม็ตามศกัยภาพ 
และสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน ประกอบกับปัจจุบัน 
ไม่สามารถดึงดูดให้คนเก่งมาเรียนครูได้ โดยเฉพาะการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการวางรากฐานการเรียนรู้และพัฒนาการ 
ของเด็ก ท�าให้มีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา ในขณะที่ 
ประเทศทีม่คีณุภาพการศกึษาสงูจะดงึดดูคนเก่งมาเป็นคร ูอาทิ 
ฟินแลนด์ เกาหลีใต้ ประสบความส�าเร็จ

3. ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มี 
คุณภาพและประสิทธิภาพสูงยังกระจายไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะ 
พื้นที่ห่างไกล เช่น ห้องสมุด ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้อง 
ปฏบิตักิารฝึกงาน ห้องปฏบิตักิารระบบสารสนเทศ อปุกรณ์กฬีา  
และดนตรี เป็นต้น

แนวทางการปิดช่องว่างที่เป็นจุดอ่อนของ  
การศึกษาไทย

การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ จ�าเป็นต้องอาศัย 
ปัจจยัหนนุเสรมิให้เกิดการพฒันาผูเ้รยีนอย่างรอบด้าน ตามกรอบ 
แนวคิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้

ครูผู ้สอน ต้องมีทักษะในการจัดการเรียนรู้  
มี เจตคติ ต ่ อ วิ ช าชีพครู ที่ ดี  มี แร งจู ง ใจ 
ใฝ ่สัมฤทธิ์ สู ง  มี ทักษะและคุณลักษณะ 

ทีร่องรบัเข้าถงึเพือ่สร้างนวตักรรมบรหิารจดัการชัน้เรยีนแนวใหม่ 
โดยจะต้องเปลี่ยนแปลงตนเองจาก “ผู้สอน” ไปเป็น “ผู้ฝึก” 
(Coach) หรอื “ผูอ้�านวยความสะดวกในการเรยีนรู”้ (Facilitator)  
ให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติในอันท่ีจะพัฒนาผู้เรียนที่เป็น 
เยาวชนยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ยึดหลักว่าผู้เรียน 
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า 
ผู้เรียนมีความส�าคัญท่ีสุด โดยกระบวนการจัดการศึกษาต้อง 
ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ
นอกจากนี้ ควรส่งเสริมครูดีให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
ต่อยอดการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นักเรียน  ต้องเรียนรู ้ด้วยตนเอง ก�าหนด 
องค์ความรูข้องตนเอง รูจ้กัยดืหยุน่หรอืปรบัตวั 
ให ้เข ้ากับสถานการณ์ได ้อย ่างเหมาะสม  

โดยนักเรียนในอนาคตควรมีคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่  



ดังนั้น แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นแนวทางใหม่ 
ท่ีสามารถเข้ามาเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้และ 
ทักษะท่ีสอดคล้องกบัความท้าทายใหม่ท้ังในปัจจบัุนและอนาคต  
ด้วยการเรยีนรูผ่้านหลกัสตูรทีม่ลีกัษณะกระชบั กระตุน้ความคิด 
และบูรณาการ เพือ่สร้างผูเ้รยีนท่ีม ี“คณุลกัษณะ” อนัพงึปรารถนา 
ของโลกศตวรรษที ่21 ได้ นัน่คอื รู้จักคิด รักการเรียนรู้ มีส�านึก 
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท�างานร่วมกับผู้อื่นได ้
อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ส่งเสริม 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมและ 
สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน ซึ่งด�าเนินการอยู่และบังเกิด 
ผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมแล้ว ดังนี้

ที่มา : โรงเรียนดรุณสิกขาลัย, 2557

มีวิถีทางของการคิด อาทิ ความคิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ  
การแก้ปัญหา การเรยีนรู ้และตดัสนิใจ มวีถิทีางของการท�างาน  
อาทิ ความสามารถในการท�างานกับผู้อื่นทั้งต่างวัยและต่าง 
วัฒนธรรม มีเครื่องมือส�าหรับการท�างาน อาทิ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีทักษะส�าหรับด�ารงชีวิตในโลกปัจจุบัน 
อาทิ ความเป็นพลเมือง ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

หลักสูตรการเรียนการสอน ควรบูรณาการในเชิง 
สหวิทยาการ (Interdisciplinary) ยึดโครงงานเป็นฐาน  
(Project-based) และขับเคลื่อนด้วยการวิจัย (Research-
driven) ทีม่คีวามเชือ่มโยงกบัท้องถิน่/ชมุชน ประเทศ และโลก 
หลักสูตรจะไม่ยึดต�าราเป็นตัวขับเคลื่อน (Textbook-driven) 
หรือแบบแยกส่วน (Fragmented) เช่นในอดีต แต่จะเป็น
หลักสูตรที่มีการเรียนรู้ผ่านการวิจัยและการปฏิบัติในโครงงาน
มีวิธีการสอนที่หลากหลาย โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในรูปแบบ
ที่แตกต่างหลากหลายและสอดคล้องตามศักยภาพของผู้เรียน 
เป็นการเรียนรู้แบบเจาะลึก 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือการเรียนรู้ที่สามารถ 
ปรับเข้ากับความต้องการของคนได้มากขึ้น การที่ไม่แบ่งแยก 
ระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนซึ่งจะมีส่วน 
ท�าให้การเรียนรู้มีความสนุก น่าตื่นเต้น ไม่น่าเบื่อหรือซ�้าซาก 
จ�าเจ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจได้มาก 
ยิง่ขึน้ อนัเป็นการส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนเกดิการเปลีย่นแปลงแนวคดิ 
มีทักษะและความรู้มากขึ้น

การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ที่หลากหลาย 
มุ ่งประเมินผลเพื่อวัดความรู ้และแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง  
เสริมสร้างการเรียนรู้และวิเคราะห์ผู้เรียนทดแทนการวัดผล 
จากการทดสอบแบบท่องจ�าอย่างเดียว อาทิ ความสามารถ 
ในการแก้ไขปัญหาหรือการจัดการกับปัญหาใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความเป็นผู้ประกอบการ และ 
ความคิดสร้างสรรค์ 

กระบวนการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนการสอนที่ผ ่านมาเป็นการเรียน 
แบบท่องจ�าเนื้อหาในสาระวิชาหลัก อาทิ คณิตศาสตร ์  
วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศึกษา ซึ่งผู้เรียนไม่สามารถ 
น�าความรู ้ที่ได ้ในช้ันเรียนไปประยุกต์ใช้ในการด�ารงชีวิต 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคตได้  

วารสารเศรษฐกิจและสังคม6
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1. การเรียนรู ้ เพื่อสร ้างสรรค ์ 
ทางปัญญา (Constructionism) โดยมี 
หลักการคือ “เป็นนวัตกรรมการจัดการ 
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ คิดเป็น ท�าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
และสร้างองค์ความรูด้้วยตวัเอง โดยเน้นให้ 
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติหรือสร้างช้ินงานจาก
การท�าโครงงาน (Project  Based  Learning)  
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้”

แนวทาง เป็นวิธีการพัฒนาคน 
ต้ังแต่ปฐมวัยที่ท�าให้ผู ้เรียนสามารถสร้าง 
องค์ความรู้ขึ้นได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้กัน 
เป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอย่างเป็นกัลยาณมิตรได้จนติดเป็นนิสัย 
ใฝ่เรียนรู้ไปตลอดชีวิต ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน 1) เริ่มจากสิ่งที่
สนใจ 2) ครูร่วมกันวางแผนการสอนโดยบูรณาการกับกิจกรรม 
3) ครูวางแผนการเรียนร่วมกับผู้เรียน 4) นักเรียนเรียนรู้ด้วย 
การลงมือท�าจริง 5) ครูและนักเรียนสรุปความรู ้และเก็บ
บันทึกผลงาน 6) นักเรียนน�าเสนอผลงาน 7) ครูและนักเรียน 
วิเคราะห์ประเมินผล 8) ครูและนักเรียนต่อยอดองค์ความรู้

การจัดการเรียนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาได้ถูก 
น�าไปใช้และขยายผลในทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในสถาบัน 
การศกึษาตัง้แต่ระดับพ้ืนฐาน อาชวีศึกษา และอดุมศึกษา ชุมชน  
และองค์กรภาคเอกชน โดยมีแนวทางการด�าเนินการและ 
ผลลพัธ์จากการจดัการเรียนรู้ซึง่บรรลผุลอย่างเป็นรูปธรรม ดงันี้

สถานศึกษา 

1) ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสันก�าแพง  
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกที่น�าวิธีการเรียน 
การสอนด้วยทฤษฎ ีConstructionism มาประยกุต์ใช้ในโรงเรยีน  
โดยเชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM  
Education) และกระบวนการจัดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
(IS) ตามแนวการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
ซึ่งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที่เหมาะสมกับบริบท 
ของโรงเรยีน โดยใช้กระบวนการ 5S ได้แก่ (1) จดุประกายความคดิ  
(2) สะกิดให้ค้นคว้า (3) น�าพาสู่การปฏิบัติ (4) จัดองค์ความรู้  
และ (5) น�าเสนอควบคู่การประเมิน เข้าไปในทุกวิชาแกนสาระ 
ให้ได้ ร่วมกับการจัดให้มี Independent Study สัปดาห์ละ  

1 ชัว่โมง เพือ่เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนค้นคว้าอย่างอสิระในเรือ่งทีส่นใจ  
ในรูปแบบกิจกรรมโครงงาน Project Based โดยนักเรียน 
จะวเิคราะห์ สงัเคราะห์ อภปิรายสะท้อน แลกเปลีย่นความคิดเห็น  
และหาวิธีน�าเสนอที่สื่อสารได้ชัดเจน

2) ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา โรงเรียน  
ดรณุสกิขาลยั กรงุเทพฯ จดัการศกึษาในรปูแบบโรงเรยีนทางเลอืก  
มุ่งจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมี 5Q ได้แก่ IQ (ความ
เฉลียวฉลาดทางสติปัญญา) EQ (ความมั่นคงทางอารมณ์) 
AQ (ความสามารถในการปรับตัว) TQ (ความสามารถในการ
ใช้และเลือกใช้เทคโนโลยี) และ MQ (มีคุณธรรม จริยธรรม) 
โดยจัดชั้นเรียนคละอายุกัน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกเทียบเท่า 
ชั้น ป. 1 - 5 เน้นฝึกทักษะปฏิบัติการท�างานเป็นทีมและเรียนรู ้
แบบโครงงานกลุ่มท่ีสองเทียบเท่าช้ัน ป.6 - ม.2 เน้นฝึกทักษะ 
การท�าโครงงานและเรียนรู้ตามความความสนใจของตนเอง 
เข้ากับโลกจริง และกลุ่มที่สามเทียบเท่าชั้น ม.3 - 6 เน้นค้นหา 
ความถนัดและฝึกฝนความเชี่ยวชาญในอาชีพที่ตนสนใจ  
เตรียมความพร้อมและวางแผนการศึกษาต่อเป็นรายบุคคล 
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3) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง เป็นวิทยาลัยต้นแบบในโครงการพัฒนาช่าง 
เทคนิควิศวกรรมเคมี (Vocational Chemical Engineering  
Practice College หรอื V-ChEPC) มกีระบวนการเรยีนการสอน 
ที่ให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนท�า Project Based จัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน โดยใช้วิธีการ Constructionism เน้นผู้เรียน 
เป็นส�าคัญ โดยเริ่มจากการเรียนรู้วิธีการเรียน การสร้างความรู ้
พื้นฐานด้านวิศวกรรมเคมีแบบบูรณาการ และการท�าโครงงาน 
เฉพาะบุคคล โดยที่ผู้เรียนสามารถน�าปัญหาที่เกิดจริงจากการ 
ปฏิบัติงานในโรงงานมาหาแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือน�าไปสู่ 
การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยจะมีอาจารย์/ 
ครูพี่เลี้ยงให้ค�าปรึกษาแนะน�า

จากการจัดการเรียนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 
ในสถานศึกษา พบว่า นักเรียนเกิดกระบวนการคดิ - ลงมอืท�า -  
เรยีนรูว้ธิกีาร ขัน้ตอนการท�าโครงงานได้ด้วยตนเอง เหน็ความ 
เชือ่มโยงของสาระวชิาในหลกัสตูรกบับรบิทของสงัคมและชมุชน  
มีความสามารถในการท�างานเป็นทีม และร่วมกันแก้ปัญหาได้  
ในขณะที่ครูเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผู้สอนมาเป็นผู้คอย 
ชี้แนะและผู้อ�านวยความสะดวก สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู้ และสิ่งส�าคัญก็คือ นักเรียนได้รับการฝึกทักษะต่างๆ  
จนเป็นนิสัยการเรียนรูต้ลอดชวีติ ทีส่อดคล้องกบัทกัษะท่ีจ�าเป็น 
ในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

ชุมชน

1) ชมุชนบ้านลิม่ทอง จังหวดับรุรีมัย์ กระบวนการ 
เรียนรู้เริ่มจากแกนน�าชุมชนบ้านลิ่มทองได้รู้จักตนเอง รู้ปัญหา 
พยายามหาแนวทางแก้ปัญหา โดยการยอมรับสิ่งใหม่และ
ทดลองปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาชีวิตและหนี้สินครัวเรือน อีกทั้ง
การหาแนวร่วมจากชาวบ้านในชุมชนและกลุ่มเยาวชนที่ได้ 
เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู ้ เกิดการพัฒนาศักยภาพตนเอง 
และต่อยอดสูโ่ครงการอืน่ๆ อาท ิ เพ่ิมผลผลติข้าวเกษตรอนิทรย์ี  
อนัส่งผลให้คณุภาพชวีติดขีึน้

2) ชุมชนบ้านสามขา จังหวัดล�าปาง การเรียนรู ้
เริ่มจากการวิเคราะห์ชุมชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  
แล้วลงมือปฏิบัติ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน NGOs  
และเครือข่ายชุมชน เข้ามาให้ความรู้และค�าแนะน�า โดยใช้

เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส�าคัญในการหาความรู้และด�าเนินงาน  
ส่งผลให้คนในชมุชนสามารถพฒันาศกัยภาพตนเองและสามารถ 
จัดการชุมชนได้อย่างเป็นระบบ

จากกรณีศึกษาในการน�ารูปแบบจัดการเรียนรู ้เพื่อ 
สร้างสรรค์ด้วยปัญญามาขยายผลในชุมชน พบว่า คนในชุมชน 
เกดิการเรยีนรูแ้ละมส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหาและพฒันาชมุชน 
ท้องถ่ินยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปฏิบัติตนเป็นผู้น�า 
และผู้ตามที่ดี นอกจากนี้ยังส่งผลให้คนในชุมชนมีความสามัคคี  
ชมุชนมคีวามเข้มแขง็ สามารถพฒันาและยกระดบัคณุภาพชวิีต 
และน�าไปสู่การขยายผลสู่ชุมชนอื่น

3) ธุรกิจเอกชน อาทิ บริษัท SCG Cement  
Building Material จงัหวดัเชยีงใหม่ เครอืปนูซเีมนต์ไทย ล�าปาง  
และผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่ง (Dealer) จังหวัดเชียงใหม่  
ได้น�าการเรยีนรู ้รปูแบบ Constructionism มาใช้ในการพัฒนา 
บุคลากรผ่านกระบวนการเรียนรู้ของตัวเองอย่างเป็นระบบ  
โดยการเรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตั ิท�าให้พนกังานสามารถสร้าง 
องค์ความรูจ้ากการลงมอืปฏบิตั ิโดยใช้ปัญหาจากการท�างานจริง  
หรือการท�าโครงงานที่มีพื้นที่การท�างานจริง เป็นห้องเรียน  
ผูบ้รหิารปรบับทบาทเป็น CEO Facilitator และน�าผลการเรยีนรู ้
ที่ผ่านการคิดเอง ท�าเอง มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยผ่านเวที  
Show and Share

ผลที่ได้รับจากการน�าการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ทาง
ปัญญามาพฒันาองค์กรภาคเอกชน  พบว่า พนกังานมพีฒันาการ
และคุณลักษณะที่ดีในด้านต่างๆ เช่น การตัดสินใจจากการใช้
ข้อมูลท่ีถูกต้องแทนการตัดสินใจจากประสบการณ์แบบเดิม  
เกดิทกัษะการเรยีนรูด้้วยตนเอง เกดิวฒันธรรมการท�างานแบบ 
เป็นทมี การยอมรบัในความเหน็ทีแ่ตกต่าง มทีกัษะการน�าเสนอ
ทีด่ ีส่งผลให้สามารถสร้างผลงานยอดขายจากการท�างานเป็นทมี 
ที่มีผลประกอบการเติบโตอย่างก้าวกระโดดต่อเนื่อง และเกิด 
นวัตกรรมการจัดจ�าหน่ายขายสินค้า
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ที่มา : สังเคราะห์โดยส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม สศช., 2558

2. การจัดการเรียนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
 (STEM Education)

เป็นการจดัการศึกษาให้ผูเ้รยีนมทีกัษะการคิดวเิคราะห์  
และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
เทคโนโลยี และกระบวนการทางวิศวกรรมเป็นพื้นฐาน โดยที่ 
ผู ้ เรียนจะเรียนรู ้อย ่างมีความสุขและมองเห็นเส ้นทาง 
การประกอบอาชีพในอนาคต เข้าใจสาระวิชาและกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น โดยเน้นการน�า 
ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชวีติจริง รวมทัง้การพัฒนากระบวนการ
หรอืผลผลิตใหม่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิชวีติและการท�างาน

แนวทาง การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (Science, 
Technology, Engineering, and Mathematics Education  
: STEM Education) เป็นการเรียนรู ้ที่มีลักษณะส�าคัญ  
5 ประการ คือ 1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ 2) ช่วยให้ 
นักเรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาทั้ง 4 วิชากับชีวิตประจ�าวัน 
และการประกอบอาชีพ 3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษ 
ที่ 21 4) ท้าทายความคิดของนักเรียน และ 5) เปิดโอกาสให้ 
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและความเข้าใจที่สอดคล้องกับ 
เนื้อหาทั้ง 4 วิชา

การน�าไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศกึษาในไทย ปัจจบัุนน้ีมศูีนย์เรียนรู้น�าร่อง 10 จังหวดั จงัหวดัละ  
3 โรงเรยีน ศนูย์สะเต็มศึกษาภาค 13 แห่ง และโรงเรยีนเครอืข่าย

ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สะเต็มศึกษารวม 78 โรงเรียน และขยายสู่สถาบันอาชีวศึกษา 
อกี 10 สถาบันนอกจากนี ้อยูร่ะหว่างการจดัท�ายทุธศาสตร์ก�าลงั
คนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
(STEM) ของประเทศ ที่มุ่งพัฒนาก�าลังคนเพื่อสร้างนวัตกรรม 
เพิ่มผลิตภาพ และกระจายการสร้างมูลค่าสูงในกลุ่มเป้าหมาย 
4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบุคลากรวัยท�างานกลุ่มนักศึกษาควบคู่การ
ท�างาน Apprentice) กลุ่มผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
และกลุ่มผู้สูงอายุ

ข้อค้นพบจากการน�าการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญามาประยุกต์ใช้
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การจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-
based Learning หรือ BBL) ได้ถูกน�าไปใช้ในภาคการศึกษา
และภาคการผลิต ดงันี้

 สถานศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้น�า 
รูปแบบการสอนของทุกกลุ่มสาระมาสังเคราะห์ให้เป็นรูปแบบ 
การสอนที่สอดคล้องกับกระบวนการท�างานของสมองและ 
เป็นไปตามบรบิทของโรงเรยีน โดยขัน้แรก การเตรยีมความพร้อม  
(Warm Up) ก่อนการเรียนในทกุชัว่โมงทีค่รูเข้าสอน เพ่ือเป็นการ 
กระตุน้สมอง โดยใช้เวลาไม่เกนิ 5 นาท ีขัน้ที ่2 เรยีนรู ้(Learning  
Stage) โดยให้นักเรียนเรียนรู้จากง่ายไปหายาก เรียนรู้จาก 
ของจริง และจากการสัมผัส ขั้นที่ 3 การฝึกฝนบ่อยๆ ขั้นที่ 4  
สรปุบทเรยีนเพือ่เชือ่มโยงความรูท้ัง้หน่วย และ ขัน้ที ่5 ประยกุต์ 
ใช้ทันทีทันใดเมื่อจบบทเรียนต้องทดสอบนักเรียนทันที

3. การจดัการเรยีนรูต้ามหลักการพฒันาสมอง : BBL  
 (Brain-based Learning)

แนวทางการจัดการเรยีนรูมุ้ง่เน้นการจัดการเรยีนรูแ้ละ 
การอบรมเลี้ยงดูเด็กที่สอดคล้องกับธรรมชาติและการท�างาน 
ของสมอง ให้เด็กได้ค้นพบตนเอง รู ้ศักยภาพของตนเอง  
มีความสามารถในการเรียนรู้การท�างาน สามารถแก้ปัญหา 
ในด้านวชิาชพี รวมถงึปัญหาในชวีติจรงิได้ พร้อมรบัมอืกบัโลก 
ที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผ่านครู ผู้ปกครอง และผู้ม ี
ส่วนเกีย่วข้องในการจดัการเรยีนรูใ้ห้แก่เดก็ โดยการจดัสิง่แวดล้อม 
ประสบการณ์ และกิจกรรมทีเ่หมาะสม
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ผลที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักการ 
พัฒนาสมองในโรงเรียน พบว่า นักเรียนมีความสุข มีสมาธิ  
มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และกล้าแสดงออกมากข้ึน  
นอกจากนี้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านและการเขียน  
มีพัฒนาการทางความคิด สามารถเชื่อมโยงความรู ้และ 
คิดวิเคราะห์ได้ ส่วนครูก็สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับตัวเอง  
ครมูคีวามสขุ กระตอืรอืร้นในการท�างาน มคีวามมัน่ใจ และเกดิ 
ความท้าทายในการประกอบวิชาชีพครู

 ภาคการผลิต มีการด�าเนินโครงการการศึกษาวิจัย 
แนวทางการน�าองค์ความรู้ด้านสมองประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 
ทักษะฝีมือส�าหรับพนักงานในภาคการผลิต หรือ BBL in  
Factory ภายใต้หลักการ “Good health Good heart:  
Smart brain Smart work” โดย 1) ให้พนักงานฝึกสมาธแิละ 
ออกก�าลังกาย 2) ปรบัปรงุวิธีสอนงาน 3) ปรับปรุงการเขียน 
คู่มือการท�างาน ซึ่งการด�าเนินการสอนงานแบบ BBL ท�าให ้
พนักงานบริษัทซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา มีความเข้าใจ 
วิธีการท�างานได้รวดเร็วและท�างานได้ถูกต้อง ได้ทดลองปฏิบัต ิ
งานจรงิ ท�าให้เข้าใจวธิปีฏบิติังานอย่างชดัเจน และได้แลกเปลีย่น 
เรยีนรู้ซ่ึงกนัและกนั โดยผลลพัธ์ทีไ่ด้ นัน่คอืทกุโรงงานผลติภาพ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 55

จากบทเรียนที่กล ่าวมาในข ้างต ้นจะเห็นได ้ว ่า  
กระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน 
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งการที่จะ 
พัฒนาผู ้ เรียนให ้มีคุณภาพจ�าเป็นต้องอาศัยครูผู ้สอนที่ม ี

ทกัษะในการจดัการเรยีนรู ้ มเีจตคตต่ิอวชิาชพีครทูีด่ ี มแีรงจงูใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์สูง โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะ 
แห่งอนาคตใหม่ทีค่รคูวรมทีกัษะและคณุลกัษณะทีร่องรับเข้าถงึ 
เพื่อสร้างนวัตกรรมบริหารจัดการช้ันเรียนแนวใหม่ ในอันที่จะ 
พฒันาผูเ้รยีนในยคุใหม่ได้อย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื

ข้อเสนอแนวทางการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21

ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
จึ งมีความจ�า เป ็นต ้องเปลี่ ยนแปลงวิธีการเรียนรู ้และ
เปลี่ยนแปลงวิธีคิดให้สอดคล้องและสมดุลกับการเปลี่ยนแปลง 
ของโลก เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับกระแสการปรับเปล่ียน 
ทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ โดยมแีนวทางการจดัการเรยีนรูท้ีส่�าคัญ ดงันี้

1. ปรับกระบวนการเรียนการสอน การเรียนรู้  
พัฒนาหลักสูตร และระบบการวัดและประเมินผล ที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู ้ตลอดชีวิตและพัฒนาผู ้ เรียนอย ่างรอบด ้าน 
เน้น“กระบวนการจัดการเรียนรู ้ใหม่” ท่ีพัฒนาให้ผู ้เรียน 
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มีทักษะความรู้ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด 
สร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา และมีทักษะการท�างานและ 
การใช้ชีวิต อาทิ STEM Education ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม  
ความมวีนัิย ความเป็นพลเมอืง ทกัษะทีจ่�าเป็นในศตวรรษที ่21 
และการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งส่งเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนรู ้ที่เหมาะสมตามศักยภาพและความหลากหลายของ 
ผู้เรียน อาทิ การส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ส่งเสริม
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ที่เป็นผู้เอื้ออ�านวย
ให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นผู้ช่วยกระตุ้นให้ผู ้เรียนคิดเป็น 
ค้นหาความถนัดของตนเอง ปรับหลักเกณฑ์ท่ีเอื้อให้ผู้มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะมาเป็นครู พัฒนาศักยภาพครูรองรับการเรียน 
การสอนในสาขาที่ขาดแคลน และสอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการใช้ภาษาอังกฤษใน 
การจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติงานและ 
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู ด้วยประเมินครูที่เชื่อมโยงกับ 
ผลลัพธ์ของผู้เรียน 
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 สัมภาษณ์พิเศษ

ดร. พารณ ฯ ได้กล่าวถึง สภาพปัญหาด้านการพัฒนา
คนของประเทศไทยในปัจจุบันว่ามีส่วนประกอบหลายอย่าง  
โดยการก�าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศตลอดระยะเวลา   
20 กว่าปีที่ผ่านมา จะเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  
สิ่งแวดล้อมมาก่อน แต่ไม่ได้ยกเรื่องการพัฒนาคนมาเป็น 
อันดับแรก ทั้งๆ ที่เป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนาทุกมิติ 

ดร.พารณฯ เชื่อว่าหากจะพัฒนาคนให้เป็นรากฐานส�าคัญของประเทศ เราจ�าเป็นต้องปรับรูปแบบการศึกษาในปัจจุบัน 
เพื่อสร้างคนให้เป็นคนดีและคนเก่ง ที่มีทั้งความเป็นไทยและสากลอย่างสมดุล

“ดังนั้น ในก�รกำ�หนดทิศท�งแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ 12 ที่เชื่อมโยงกับยุทธศ�สตร์ 20 ปี และมีวิสัยทัศน์ไปสู่คว�มมั่งคั่ง  
มั่นคง ยั่งยืน  ผมจึงให้ สศช. นำ�เรื่องก�รพัฒน�คนไว้เป็นอันดับหนึ่ง เพร�ะก�รจะพัฒน�อะไรก็ต�ม ต้องให้คว�มสำ�คัญกับคน   
ทุกอย่�งต้องขับเคลื่อนด้วยคน มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน  คนไม่มีคุณภ�พ มันเป็นไปไม่ได้ คนต้องม�ก่อน” 

“ต้องยอมรับกันก่อนว่� ปัญห�เรื่องคนเป็นปัญห�หลักของไทย  ลองดูประเทศที่เจริญแล้วสิครับ อังกฤษ อเมริก�  
เข�จะเชือ่อะไรตอ้งมขีอ้มลูทีด่ ีใชเ้หตใุชผ้ลพจิ�รณ�  แตข่องไทยเร�เชือ่อะไรกนัง�่ยๆ คนไทยนบัถอืศ�สน�พทุธ มหีลกัก�ล�มสูตร  
ซึ่งบอกว่� ก่อนจะนึกเชื่ออะไรให้ไปห�ข้อมูลที่แท้จริงก่อน แต่ก็ไม่ได้นำ�ม�ใช้  ซึ่งตรงนี้ ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�เป็นเรื่องสำ�คัญ”

“ผมอุทิศชีวิตบั้นปล�ยม�ทำ�เรื่องก�รศึกษ�ก�รพัฒน�คน  ทุกวันนี้ก็ทำ�อยู่  ก่อตั้งโรงเรียนดรุณสิกข�ลัยขึ้นม� ก็เพ่ือ 
พัฒน�คนไปสู่โลกยุคใหม่ เร�อย�กสร้�งพลเมืองโลกและพลเมืองไทยให้เป็นคนคนเดียวกัน คือเป็นคนไทยที่รักษ�คว�มเป็นไทย 
เอ�ไว้ให้ได้ รู้จักร�กเหง้�ของตัวเอง รู้ว่�จุดแข็งของวัฒนธรรมไทยคืออะไร”

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ได้รับเกียรติจำกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีบทบำทส�ำคัญในกำร

พฒันำศกัยภำพคนไทยทัง้ในภำพรวมและกำรพฒันำกำรศกึษำของประเทศมำอย่ำงต่อเนือ่ง รวมถงึมคีวำมเข้ำใจในแนวทำงกำร

ขบัเคลือ่นกำรพฒันำคนของประเทศให้เกดิผลในทำงปฏบิตัเิป็นอย่ำงดใีห้เข้ำพบและสมัภำษณ์ในประเดน็คุณลกัษณะของคนไทยที่
พงึประสงค์ในอกี 20 ปีข้างหน้า รวมถงึทศิทางการพฒันาคนในมติต่ิางๆ ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2565) 
ที่จะเป็นฐำนส�ำคัญในกำรพัฒนำประเทศไปสู่อนำคตที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

มุมมองผู้ทรงคุณวุฒิ

ฉบับที่ 12
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ในอีก 20 ปีข้างหน้า

และทิศทางการพัฒนาคนแต่ละมิติในระยะแผนพัฒนาฯ 

ดร.พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

* นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร ** นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร *** พนักง�นร�ชก�ร สำ�นักประเมินผลและเผยแพร่ก�รพัฒน�

ปัญหาการพัฒนาคนของไทยในระยะที่ผ่านมา
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“ขณะเดียวกันก็เป็นคนไทยที่รู้เท่�ทันโลก เท่�ทัน 
ก�รเปลี่ยนแปลง นำ�สิ่งดีๆ จ�กภ�ยนอกม�ปรับใช้โดยไม่เสีย 
คว�มเป็นตัวของตัวเอง  ดังนั้น เร�ต้องปูพื้นฐ�นให้คนรุ่นใหม ่
รู้สองภ�ษ� อย่�งน้อยนอกจ�กภ�ษ�ไทย ก็ควรรู้ภ�ษ�อังกฤษ   
คว�มรู้ต่�งๆ ในโลกส่วนใหญ่เป็นภ�ษ�อังกฤษเกือบทั้งนั้น  
ภ�ษ�องักฤษสำ�คญัม�ก กอ่นจะรูภ้�ษ�จนี  ภ�ษ�ญีปุ่น่  ภ�ษ�แขก  
อะไรก็ต�ม ภ�ษ�อังกฤษต้องม�ก่อน หรืออย่�งในอ�เซียน 
หล�ยประเทศภ�ษ�อังกฤษก็เป็นภ�ษ�ร�ชก�ร” 

ดร.พารณฯ กล่าวต่อไปว่า พระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีความทันสมัยอยู่จนถึงบัดนี้ แต่รัฐบาล 
ที่ผ่านมาไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้อย่างจริงจัง ท้ังๆ  
ท่ีกฎหมายการศึกษาฉบับนี้บัญญัติสาระส�าคัญเกี่ยวกับ 
การศกึษาและการจดัการศึกษาไวเ้ปน็แนวทางในการด�าเนนิการ 
จัดการศึกษาที่น่าสนใจในหลายประการ

“ประเทศไทยเร� ก�รบงัคับใชก้ฎหม�ยยอ่หยอ่นม�กๆ   
พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. 2542 เขียนไว้ดี
ม�กเลย ผู้เรียนสำ�คัญที่สุด พูดไว้ชัดม�ก เช่น ม�ตร� 22  
ก�รจัดก�รศึกษ�ต้องยึดหลักว่�ผู้เรียนทุกคนมีคว�มส�ม�รถ 
เรียนรู้และพัฒน�ตนเองได้ และถือว่�ผู้เรียนมีคว�มสำ�คัญที่สุด 
กระบวนก�รจัดก�รศึกษ�ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนส�ม�รถพัฒน� 
ต�มธรรมช�ติและเต็มต�มศักยภ�พ หรือในม�ตร� 23 บอกว่� 
ก�รจัดก�รศึกษ� ทั้งก�รศึกษ�ในระบบ  ก�รศึกษ�นอกระบบ   
และก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัยต้องเน้นคว�มสำ�คัญ ทั้งคว�มรู้  
คณุธรรม กระบวนก�รเรยีนรู้ และบรูณ�ก�รต�มคว�มเหม�ะสม 
ของแต่ละระดับ

“ม�ตร� 24  ให้จัดเนื้อห�ส�ระและกิจกรรม 
ให้สอดคล้องกับคว�มสนใจและคว�มถนัดของผู้ เรียน  
โดยคำ�นึงถึงคว�มแตกต่�งระหว่�งบุคคล ผมก่อต้ังโรงเรียน 

ดรุณสิกข�ลัยก็ยึดต�มพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ  
พ.ศ. 2542 ถ�มว่�ที่นี่เด็กๆ ส�ม�รถที่จะเลือกเรียนในส่ิงท่ี 
ตนเองสนใจได้เลยในลักษณะก�รเรียนรู้จ�กก�รปฏิบัติ  
(project based learning) ตรงนี้ยึดต�มข้อ 3 ในม�ตร� 24   
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จ�กประสบก�รณ์จริง ฝึกก�ร 
ปฏิบัติให้ทำ�ได้ คิดเป็น ทำ�เป็น รักก�รอ่�น และเกิดก�ร 
ใฝ่รู้อย่�งต่อเนื่อง” 

“แนวคดิท่ีใช้เป็น Project based learning เอ�กลุ่มเดก็ 
ท่ีมีผลง�นก�รทดลองคิดม�ลงมือทำ�เลยแล้วลองบูรณ�ก�รดู  
เทคโนโลยวีชิ�ก�ร ศลิปวฒันธรรม คว�มเปน็ไทย ศลีธรรมจรรย�  
เข้�ไป โดยเด็กไม่รู้ตัว เด็กไม่ได้เรียนอย่�งสอนหน้�กระด�นดำ�   
เข้�ไปใหค้ดิเป็นทำ�เป็น คดิเป็นแลว้ข้ึนหิง้ ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร  
ต้องเอ�สิ่งท่ีคิดได้หรือสิ่งท่ีเรียนรู้ม�ทดลองใช้จริงๆ หรืออย่�ง
เรื่องก�รประเมินนักเรียนของผม ผมก็ดูต�มม�ตร� 26 ที่ให้ 
สถ�นศกึษ�จดัก�รประเมนิผูเ้รยีน  โดยพจิ�รณ�จ�กพฒัน�ก�ร 
ของผู้เรียน คว�มประพฤติ ก�รสังเกตพฤติกรรมก�รเรียน  
ก�รรว่มกจิกรรม และก�รทดสอบควบคูไ่ปในกระบวนก�รเรยีน 
ก�รสอนต�มคว�มเหม�ะสมของแต่ละระดับและรูปแบบ 
ก�รศึกษ�  และใช้วิธีก�รที่หล�กหล�ยในก�รจัดสรรโอก�ส 
ก�รเข้�ศกึษ�ตอ่ และใหน้ำ�ผลก�รประเมนิผูเ้รยีนต�มหลกัเกณฑ์ 
ข้�งต้นม�ใช้ประกอบก�รพิจ�รณ�ด้วย”

ดร.พารณฯ กล่าวว่า อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งหมด ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่ใช้อยู่ใน 
ปัจจุบันให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยผลักดันระบบการ 
ศึกษาไทยให้เป็นเครื่องมือ เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
และผลิตคนดีท่ีมีคุณภาพ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถ 
สร้างประโยชน์ให้กับตนเอง คนรอบข้าง และสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.สนิท ฯ ระบุว่า “คน” เป็นปัญหา 
ที่ส�าคัญที่ทุกประเทศต้องพัฒนาเป็นอันดับแรก ถ้าคน 
ของประเทศขาดการพัฒนา ประเทศจะเจริญก้าวหน้าไม่ได้  
ดังนั้น คนจึงเป็นทรัพยากรบุคคลส�าคัญที่เราจะต้องเร่งพัฒนา 
คนให้เป็นคนดีอย่างมีคุณภาพ แต่ที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหา 
หลายประการ

“ทีผ่�่นม� สศช. ได้คำ�นึงถงึเรือ่ง “คนเปน็จุดศนูยก์ล�ง 
ของก�รพัฒน�” ซึ่งผมมองว่�เป็นแนวคิดที่ดีและถูกต้อง  
ปญัห�ทีเ่กดิขึน้ทกุวนัน้ีมสี�เหตุม�จ�กคนทัง้สิน้ อ�ท ิปัญห�ก�ร
พัฒน�ประเทศไม่เจริญก้�วหน้� ปัญห�สิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรม 
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ถ้�คนดีมีคุณภ�พก็จะทำ�ให้ปัญห�เหล่�นี้
หมดไป” 

อย่างไรก็ตาม ศ.ดร.สนิทฯ มองว่าการพัฒนาคนของ
ไทยในปจัจบุนัยงัเปน็ไปได้ชา้กวา่ทีค่วร เน่ืองจากมสีาเหตสุ�าคญั
ใน 6 เรื่องด้วยกัน ดังนี้

“ประการแรก เรายังขาดการพัฒนาที่ให้โอกาสกับ
คนจน โดยเฉพาะคนด้อยโอกาสมีน้อย ดังนั้น จึงต้องมองถึง
ปัญหาระยะยาวว่า ควรให้โอกาสกบัการพฒันาคนทีด้่อยโอกาส
ให้มากขึ้น เช่น คนจน เกษตรกร และคนพิการ เป็นต้น 

ประการที่ สอง  ขาดบุคคลต ้นแบบท่ีจะยึดถือ 
เป็นตัวอย่างที่ดีทุกระดับ ในอดีตคนต้นแบบมีความส�าคัญ 
ทีส่ามารถเป็นแบบอย่างให้กบัคนรุน่หลงัยดึเป็นต้นแบบในการ 
พัฒนาตนเองให้เป็นคนดี เป็นคนมีศักยภาพและศีลธรรม อาทิ  
ครูต้นแบบ นักวิจัยต้นแบบ ในอดีตมีมาก แต่ปัจจุบันหาคน 
ต้นแบบได้ค่อนข้างน้อยมาก ดังนั้น เราทุกคนต้องเป็นต้นแบบ 
ที่ดีส�าหรับเยาวชนรุ่นต่อไป

ประการที่สาม เราขาดหลักสูตร บทเรียน ค�าสอน  
ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนการสอนในปัจจุบันขาด 
การเรียนรู้ เรื่อง “หน้าที่ศีลธรรม” ซึ่งเป็นฐานของการพัฒนา 
ที่ส�าคัญ สอนให้คนเป็นคนรู้จักรับผิดชอบ รู้ผิด รู้ถูก 

ประการที่สี่  ขาดการเปลี่ยนพฤติกรรมของคน  
ตัวอย่างเช่น เยาวชนไทยในปัจจุบันมักไม่ค่อยเชื่อฟังค�าสอน 
ของผู ้ใหญ่ในทุกเรื่อง อาทิ การสอนให้รู ้จักการใช้จ ่าย 
แต่พอดใีห้เหมาะสมกบัวยั พืน้ฐานการเรยีนการสอนในปัจจบุนั 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนได้ยากทั้งเด็กและผู ้ใหญ่  
โดยเฉพาะผู้ใหญ่ไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดของผู้ที่อ่อนวัยกว่า

ประการที่ห้า ขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคน  
เช่น ในอดีตบ้านไหนที่พ่อ แม่ ไม่อยู่ เพื่อนบ้านก็จะช่วยน�าไป 
เลี้ยงดูสั่งสอน อบรมให้เป็นคนดี แต่ปัจจุบันคนไทยเป็นสังคม 
แบบต่างคนต่างอยู่ คนขาดคุณภาพ สังคมอ่อนแอ ดังนั้น  
การสร้างคนต้องเป็นการสร้างให้ประเทศเกิดความยั่งยืน

ประการสุดท้าย เราขาดการเอาจริงเอาจังในการ 
พัฒนาคน การพัฒนาคนรัฐต้องให้ความส�าคัญเสนอเป็นวาระ 
แห่งชาติ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ต้องปฏิรูปอย่างจริงจัง 
ทั้งระบบ โดยดูการพัฒนาคนตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงสูงวัย  
การพัฒนาคนต้องท�าให้ครบวงจรอย่างเบ็ดเสร็จจึงจะท�าให ้
คนเป็นคนดีได้”
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นอกจากน้ี ศ.ดร.สนิทฯ ยังเห็นว่า การพัฒนาคน 
ในปัจจุบันจะยิ่งยากขึ้น เนื่องจากคนมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น 
ในขณะที่ทรัพยากรมีจ�ากัด การสนับสนุนให้คนเป็นคนดี 
ลดน้อยลง ทุกภาคีจึงต้องช่วยกันพัฒนาคนไทยให้เป็นคนเก่ง  
คนดี มีคุณธรรม ต้องใช้เวลา ไม่ควรต่างคนต่างอยู่ ทั้งนี้ เชื่อว่า 
โดยนิสัยคนไทยแล้วเป็นคนนิสัยดี ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
เป็นทุนเดิม เพียงแต่ขณะนี้ยังขาดโอกาส หรือกลไกที่จะ 
หนุนเสริมให้คนดีๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาก�าลังคน 
ของประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

และกรรมการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ฯ กล่าวถึงสภาพปัญหา 
การพัฒนาคนของประเทศไทยว่า ในปัจจุบันประเทศไทย 
ต้องเผชิญกับปัญหาการพัฒนาคนในหลายมิติ  ปัญหาที่ส�าคัญ 
คือ ปัญหาคุณภาพการศึกษา ถึงแม้ระบบการศึกษาของ 
ประเทศไทยได้ให้โอกาสในการเข้าถึงทางการศึกษา แต่ยังคง 
เผชิญกับปัญหาคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งไม่มีกลไกดูแล 
เรื่องคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างชัดเจน   
ดังน้ัน ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกลไกคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ 
เด็กเล็กจนโต

ในปัจจุบันมีทั้งสถานศึกษาที่เป็นของรัฐและเอกชน  
โดยเปน็สถานศกึษาท่ีมแีละไมม่คุีณภาพ ดังนัน้กลไกการบรหิาร 
จัดการจงึจ�าเปน็ตอ้งท�าควบคู่กนัระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชน   
โดยกลไกการบริหารจัดการทัง้กลไกภาครฐัเปน็หวัใจส�าคญัท่ีจะ 
ท�าให้แน่ใจว่าโรงเรียนมีคุณภาพ มีการดูแลที่เหมาะสม มีการ 
บริหารจัดการโรงเรียนที่เน้นคุณภาพ และเข้าใจบทบาทหน้าที่  

ส่วนกลไกภาคเอกชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาการ 
พัฒนาการศึกษาอาจทิ้งให้เป็นหน้าที่ของรัฐมากเกินไป ดังนั้น 
สิ่ งที่ต้องเร่งด�าเนินการในการพัฒนาก�าลังแรงงานของ
ประเทศ ภาครัฐและเอกชนต้องร่วมกันวางแผนการผลิตและ 
พัฒนาก�าลังคนรองรับอุตสาหกรรมและบริการอนาคต พัฒนา 
ศักยภาพแรงงานให้ตรงต่อความต้องการของตลาด ซ่ึงขณะนี้ 

มีตัวอย่างการด�าเนินงานที่เห็นผลชัดเจน คือการส่งเสริมระบบ 
การเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา/ทวิภาคีร่วมกันระหว่าง 
สถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรม  นอกจากน้ี   ศ.ดร.ศักรินทร์ฯ  
ยังได้กล่าวเสริมอีกว่า

“ห�กกล่�วถึงก�รพัฒน�อ�ชีวศึกษ�ในภ�พรวมคือ  
ก�รพัฒน�อ�ชีพ ดังนั้นจำ�เป็นต้องมีก�รพัฒน�ผู้ประกอบก�ร 
ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีสำ�คัญปัจจัยหนึ่ง เพร�ะห�กผู้ประกอบก�รมี 
คว�มเข้มแข็งย่อมส่งผลให้ประเทศช�ติมีคว�มเข้มแข็งด้วย 
เนื่องจ�กผู้ประกอบก�รจะมีส่วนช่วยในก�รพัฒน�ประเทศ 
และพัฒน�บุคคล�กร  นอกจ�กนี้ก�รพัฒน�คนควรดำ�เนินก�ร 
ตลอดชว่งอ�ย ุคอืตอ้งพฒัน�คนเพือ่เตรยีมพรอ้มในอกี 40 - 50 ป ี
ข้�งหน้� ไม่เพียงแต่เตรียมไว้เฉพ�ะหน้�เท่�นั้น”
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ดังนั้นการอบรมที่มีประสิทธิภาพคือการเลือกคนที่มี
สมรรถนะเรื่องการตัดสินใจ เช่น Cost benefit rations หรือ 
Game theory เพือ่ใหบุ้คลากรสามารถใชส้มรรถนะไดอ้ย่างรดักมุ
รอบคอบและมปีระสทิธภิาพ และหลกัสตูรการพฒันาเปน็ลกัษณะ 
บังคับ โดยระบบของไทยคือการพิจารณาบุคคลท่ีผ่านการเข้ารับ 
การอบรม แต่ไม่ได้มีจิตใจที่อยากอบรม จึงกลายเป็นสิทธิ์ 
ของข้าราชการ ไม่ใช่การเลือกคนที่เหมาะสม จึงเป็นต้นทุน 
มหาศาลของหน่วยงาน ซึ่งท่านเลขาฯ ได้กล่าวเสริมอีกว่า 

“กระบวนก�รสรรห�บุคล�กรภ�ครัฐจำ�เป็นต้องมี 
ก�รเปลี่ยน คือทุกส่วนร�ชก�รต้องห�กลุ่มเป้�หม�ยของตัวเอง  
ขณะเดียวกันหน่วยง�นกล�งก็ส�ม�รถทำ�ก�รตล�ดได้ เช่น  
สำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�แห่งช�ติ จะมีปัญห�เร่ืองก�รจัดสรร 
บุคล�กร ดังนั้น ต้องพิจ�รณ�ลักษณะของคนที่จะเข้�ม�ทำ�ง�น 
และทำ�ก�รตล�ด โดยพิจ�รณ�ท่ีมห�วิทย�ลัยท่ีมีก�รแข่งขันสูง  
และพิจ�รณ�ที่ชมรมพระพุทธศ�สน�ซึ่งคือจุดเป้�หม�ย โดย 
สำ�นักพระพุทธส�ม�รถดึง Brand ตัวเองโดยเสนอสิ่งที่ดึงดูดใจ 
เช่น โอก�สในก�รไปสังเวชนียสถ�นท่ีอินเดีย เป็นต้น ซึ่งบุคคล 
เหล่�นี้เป็นผู้ที่มีใจเต็มร้อย แล้วด้วยคว�มส�ม�รถและศักยภ�พ  
ส�ม�รถผ่�นก�รคัดเลือกของหน่วยง�นได้ 

เพร�ะฉะนั้นกลไกก�รสรรห�เป็นก�รดำ�เนินก�รที่
สำ�คัญของส่วนร�ชก�รท่ีต้องกำ�หนดเป้�
หม�ยก�รสรรห� เช่น กรมป่�ไม้ คือผู้
ที่อยู่ ในชมรมอนุรักษ์ต่�งๆ ซึ่งจะเป็น 

ผู้ที่มีจิตส�ธ�รณะ ไม่ใช่คนเก่งอย่�งเดียว  
ไม่จำ�เป็นต้องสอบภ�ค ก. ก่อน กระบวนก�ร
สรรห�คนก็จะชัดขึ้น หรือกรณีต่�งประเทศ 
เช่น มห�วิทย�ลัย Harvard เกณฑ์ก�ร

นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

เลขาธกิารคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.)  
ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาของการพัฒนาก�าลังคน 
ทั้งในภาพรวมและก�าลังคน ดังนี้

ปัญหาการพัฒนาคนในภาพรวม ท่านเลขาธิการ  
ก.พ. เห็นว่า ประเทศไทยการเรียนการสอนจะมีระบบห้อง  
KING ห้อง QUEEN ซึ่งท�าให้เด็กรู้จุดเด่น/จุดด้อยของตนเอง 
อย่างชัดเจน ซึ่งระบบน้ีจะสร้างความรู้ แต่จะไม่สร้าง  
ความเชื่อมั่นของเด็ก ซึ่งท่านได้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมว่า 

“ประเทศไทยจะมีระบบก�รสอนพิเศษ ซึ่งกลุ่ม 
เป้�หม�ยคือ เด็กเก่งที่เน้นก�รสอบแข่งขันเป็นสำ�คัญ   
นอกจ�กน้ียังเป็นก�รห�ร�ยได้พิเศษของครูผู้สอนซึ่งยังคง 
เน้นเด็กเก่ง แตกต่�งจ�กระบบก�รศึกษ�ของต่�งประเทศ 
ที่ระบบก�รสอนพิเศษคือก�รสอนให้กับเด็กที่มีปัญห� 
ด้�นก�รเรียนซึ่งจะเป็นก�รช่วยแก้ปัญห�ให้เด็ก และ
หลักสูตรก�ร เรี ยนก�รสอนของประเทศไทยยั ง ไม่  
ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�น พรอ้มทัง้ 
ระบบก�รจ้�งง�นจะเน้นที่วุฒิก�รศึกษ�ม�กกว่�คว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถ”

ปัญหาการบริหารก�าลังคนภาครัฐ ท่านเลขาธิการ  
ก.พ. กล่าวว่า การบริหารก�าลังคนภาครัฐต้องแยกกันให้ 
ขาดระหว่างความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะ   
เพื่อสามารถบริหารจัดการ และพัฒนาก�าลังคนภาครัฐได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  สิ่งที่ส�าคัญส�าหรับการพัฒนาก�าลังคน
ภาครัฐคือ “สมรรถนะ” โดย สมรรถนะ คือ จิตสาธารณะ  
ความกล้าเสี่ยง ความคิดริเริ่ม สมรรถนะไม่ใช่สิ่งที่เป็น 
ความรู้เสมอไป และต้องยอมรับเร่ืองทักษะ กระบวนการ 
ท�างานว่าย่อมมีความผิดพลาดเสมอ เพราะหากความ 
ผดิพลาดเปน็ปจัจยัหน่ึงในการประเมนิ ความกลา้เสีย่งในการ 
ท�างานจะไม่เกิดขึ้น 

ท่านกล่าวต่อว่า ภาคราชการในปัจจุบันมักจะเน้น
เรื่องการพัฒนาสมรรถนะ แต่พบว่าเป็นการลงทุน 
ที่ ไ ม่ คุ้ มค่ าและ ส้ิน เปลื อ ง โดยสิ้ น เชิ ง  
ตัวอย่างเช่น การจัดอบรมในหลักสูตรต่างๆ  
หากบุคลากรไม่มีจิตในการอบรมนั้นๆ  
การอบรมก็จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ 
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พจิ�รณ�คอืคนทีเ่กรดเฉลีย่ 3 - 4  แต่สิง่หนึง่ทีเ่ปน็ก�รพจิ�รณ�
คือเรียงคว�ม เป็นต้น” 

ดังน้ัน ในกระบวนการสรรหาของหน่วยงานราชการ
ของประเทศไทย กรมที่มีรูปแบบการท�างานเป็นลักษณะ
นโยบาย (Policy) ที่ต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ 
อาจจะตัง้เกณฑค์ะแนนทีส่งูขึน้ ขณะทีก่รมทีล่กัษณะการท�างาน

คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ในอีก 20 ปีข้างหน้า

ดร.พารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา

ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดร.พารณฯ กล่าวว่า เราอยู่บนโลกแห่งความ 
เปลี่ยนแปลง ไม่อยู่นิ่งตลอด คนไทยในอนาคตจึงต้องเรียนรู้ 
วิธีการเรียนรู้ที่จะคิดต่อไปเองได้ ซึ่งจะท�าให้คิดเป็นท�าเป็น  
และควรให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการศึกษาทางเลือก  
ซึ่งการศึกษาของโลกยุคใหม่ได้เปลี่ยนไปในแนวน้ีกันมากขึ้น 
อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงควรน�ามาตรา 49 วรรค 3 ในรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. 2550 ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพ 
หรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วย 
ตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและ 
ส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ กลับมาบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ฉบับถาวรที่จะยกร่างขึ้นต่อไป

“คิดอย่�งเดียวไม่ทำ�มันก็ไม่เกิดประโยชน์หรอกครับ  
คือคิดเป็นแล้วต้องทำ�เป็นด้วย จุดนี้ ถ�มเรื่องระบบก�รศึกษ� 
ของไทยในปัจจุบัน ส่งเสริมให้เกิดก�รคิดและทำ�ได้ไหม  
ก�รศึกษ�ไทย ครูยืนสอนหน้�กระด�นดำ� ทำ�ให้คนทั้งหมด 
ท้ังประเทศไทยให้เป็นเหมือนกันทั้งหมด ทำ�ต�มกันท้ังหมด  
เป็นสีดำ�ทั้งหมดเลย มันไม่ใช่แล้วครับ เพร�ะก�รศึกษ�ไทย 
ตอนน้ีต้องดูที่ก�รศึกษ�ท�งเลือกที่เรียกว่� Alternative  
Education ด้วย รวมถึงต้องดูภูมิสังคม ภ�คเหนือ ภ�คอีส�น  
ก็ไม่เหมอืนกนั ภ�คใตก้ไ็มเ่หมอืนกนั ภ�คกล�งกไ็มเ่หมอืนกนั” 

“โรงเรียนดรุณสิกข�ลัยของผมยังเป็นโรงเรียนท�ง 
เลือกเลย ที่เร�สอนไม่ใช่สร้�งเป็นคนหัวสี่เหลี่ยม หรือเรียน 
วิช�ก�รอย่�งเดียว ต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วย มนุษย์ 
ที่สมบูรณ์ รู้จักก�รให้ ตอนอยู่ที่โรงเรียนผม ตื่นเช้�มีฝึกสติก่อน  
สติม�ปัญญ�เกิด สติเตลิดจะเกิดปัญห� จะมีโฮมรูม ตอนเช้� 

เชิญธงช�ติขึ้นสู่ยอดเส� ร้องเพลงช�ติ ประส�นเสียงให้เกิด 
สุนทรียะภ�พท�งดนตรี เล่นเปียโนไปด้วยอะไรไปด้วยได้  
แลว้กใ็หรู้จ้กัว�่ช�ตไิทยของเร� พระมห�กษตัรยิส์ร�้งคณุปูก�ร 
ให้กับประเทศช�ติม�อย่�งไร”

ดร.พารณฯ กล่าวว่า ถ้าจะให้ประเทศก้าวหน้า 
อย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว แข่งขันในกระแสโลก 
ยุคโลกาภิวัตน์ได้ “ต้องพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดีและเก่ง 
กับท้ังให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์” ท่ีมีจ�านวนมากข้ึนกว่านี้มาก  
ซึ่งคนดีคนเก่งและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือคนที่รู้จักการให้  
รู้จักกาลเทศะ รู้จักให้อภัย 

ดังนั้น โรงเรียนต้องสร้างเด็กให้รู้จักแบ่งปัน การเรียน 
การสอนตอ้งสง่เสรมิใหเ้ดก็แลกเปลีย่นเรยีนรู ้สรา้งกลัยาณมติร 
กันได้ เราให้ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ บูรณาการ  
เทคโนโลยี วิชาการ ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย ศีลธรรม 
จรรยา ให้เรียนรู้กันเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอย่างกัลยาณมิตรได้  
ให้คิดเป็นนิสัยใฝ่เรียนรู้ไปตลอดชีวิต

ต้องเกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะของผู้รับบริการ เช่น กรมพินิจ 
จะตอ้งพจิารณาท่ีความเหมาะสมกบังานและมจีติวญิญาณอยา่ง
ท่ีกรมต้องการ ดังนั้น สิ่งแรกท่ีต้องท�าคือองค์กรภาครัฐต้อง
ก�าหนดเป้าหมาย และท�า Rebrand ขององค์กรและพิจารณา
ถึงสัดส่วนของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
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“เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนดีและคนเก่ง และเป็น 
มนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วย ผมน�าแนวคิดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์
ด้วยปัญญา หรือ คอนสตรักชันนิซึม (Constructionism) มาใช้  
เพ่ือเตรียมคนส�าหรบัโลกอนาคต ผา่นรปูแบบการเรยีนการสอน 
ของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย โดยแนวคิดดังกล่าวมองว่า ทุกสิ่ง 
ต้ังอยูบ่นความเปล่ียนแปลงทีค่าดเดาไมไ่ด ้มนษุยจ์งึตอ้งเรยีนรู ้
ตลอดเวลาเพ่ือรับมือกับปัญหาในอนาคตท่ีมีแต่จะซับซ้อนย่ิงข้ึน”

“ผมขอยกหลักการของศาสตราจารย์ซีมอร์ เพเพิร์ต  
ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ที่ดีไม่ได้เกิดจากการที่ครูค้นพบวิธีการ 
สอนที่ดี แต่เกิดจากครูให้โอกาสผู้เรียน ให้สามารถสร้าง 

ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ศ.ดร.สนิทฯ กล่าวต่อว่า  การพัฒนาคนไทยในอีก 20 ปี 
ข้างหน้า ต้องการเห็นคนไทยเป็นเหมือน 30 ปีท่ีผ่านมา เช่น  
ในสังคมชนบทจะมีการอยู่ร่วมกันแบบพ่ีน้อง มีความเอ้ือเฟ้ือ  
เผ่ือแผ่ ผู้ใหญ่เป็นต้นแบบให้เด็กและเยาวชนเคารพกราบไหว้  
เด็กเยาวชนมีความกตัญญูและสัมมาคารวะ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี 
ในปัจจุบันได้ขาดหายไป คนไทยในอนาคตท่ีพึงประสงค์ในอีก  
20 ปี ควรมีลักษณะ ดังน้ี

1. เป็นคนมีความรับผิดชอบ 

2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีศีลธรรมและคุณธรรม  

3. มีจิตใจโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือกัน 

4. มีระเบียบ ยึดกติกาของสังคม 

5. ประพฤติตัวภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. รูจ้กัปรบัตวัให้รบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมและของโลก 

ศ.ดร.สนิทฯ ยังเชื่อว่าคนไทยในอนาคตต้องยึดหลัก 3 
ธรรมเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต 

“คนไทยจะมีคว�มสุขได้จึงต้องยึดหลักก�รดำ�เนิน
ชีวิตภ�ยใต้หลัก 3 ธรรม หรือธรรม 3 ประก�ร ได้แก่ “หลัก
ธรรมชาต ิ ดำ�เนนิชวีติใหก้ลมกลนืกบัธรรมช�ต ิไมท่ำ�ล�ย ไมใ่ช้
ประโยชนจ์�กธรรมช�ตมิ�กเกนิไปจนทำ�ใหเ้กดิผลเสยีห�ย เชน่  
ก�รใชห้ลกัของธรรมช�ตขิองก�รพึง่พ�อ�ศยักนัของตน้ไมใ้หญ่
และต้นไม้เล็กในป่�ใหญ่

ต่อม� คือ หลักธรรมดา  มีชีวิตอยู่อย่�งไม่ฟุ้งเฟ้อ 
ประหยัด โดยดำ�เนินชีวิตต�มหลักปรัชญ�พอเพียง  สุดท้�ย 
คือ หลักธรรมาภิบาล  มีคว�มซ่ือสัตย์ ไม่คดโกง มีศีลธรรม
และจริยธรรม ห�กคนไทยทุกคนมีก�รดำ�เนินชีวิตภ�ยใต้ 
หลกัธรรมทัง้ส�มประก�ร ประเทศช�ตกิม็กี�รพฒัน�ทีก่�้วไกล 
เช่นเดียวกับอ�รยประเทศ”

ความรู้ตนเองข้ึนมาได้ อันนี้เรียกว่าพลิกจากรูปแบบปกติ 
ท่ีคุน้เคยกัน ซ่ึงการเรยีนแบบนี ้ครไูมต่อ้งยนืหนา้กระดานด�าแล้ว  
ครูแค่ช่วยเหลืออ�านวยความสะดวกให้เด็กแทน และการเรียน 
แบบนี้บรรยากาศในห้องเรียนจะสนุกมาก เพราะเต็มไปด้วย 
ความคิดสร้างสรรค์” 
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ศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

และกรรมการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ศ.ดร. ศักรินทร์ฯ ได้กล่าวถึงคนไทยในอนาคตว่า 
จะต้องมีทักษะส�าคัญที่ประกอบไปด้วย 2 บริบท คือ (1) ทักษะ 
เพื่อการด�ารงชีวิตในศตวรรษที่ 20 (20th Century Skill) และ  
(2) บริบทของประเทศไทยที่ต้องอยู่กับสากล 

“ทักษะเพ่ือก�รดำ�รงชีวิตในศตวรรษที่ 20 (20th  

Century Skill) เกิดจ�กคว�มเปลี่ยนแปลงท�งด้�นเทคโนโลยี  
ก�รเปลี่ยนแปลงท�งด้�นสังคม และก�รเปลี่ยนแปลงท�ง 
ด้�นสภ�พแวดล้อม (Globalization) สำ�หรับประเทศไทยนั้น 
จำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะต้องมีก�รเปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับตัวให้ 
เหม�ะสมกับก�รเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้�น 

อย่�งไรก็ต�มก�รเปลี่ยนแปลงนั้นต้องอยู่บนพื้นฐ�น 
ของคว�มเปน็อ�เซยีน คว�มเปน็ไทย โดยต้องสร้�งคว�มเป็นไทย 
ให้เข้มแข็ง ต้องเป็น 20th Century Skill ท่ีเหม�ะสมกับ 
สังคมไทย โดยคนไทยต้องเป็นคนดี ตอ้งมฐี�นจรยิธรรม คณุธรรม 
ที่ดี ซ่ึงกลไกหลักในก�รพัฒน�คือเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น  
ในก�รพัฒน�ต้องมีคว�มสมดุล (Balance) ในสิ่งต่�งๆ เหล่�นี้  
โดยในปัจจุบันมี Content เกี่ยวกับก�รเรียนรู้อยู่ทั่วไป จึงต้อง 
รู้จักก�รปรับตัวอย่�งต่อเนื่อง” 

เมื่อถามถึงความพร้อมของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี ว่าคนไทยมีความพร้อมในด้านนี้ขนาดไหน  
ศ.ดร.ศักรินทร์ฯ เห็นว่า ด้วยพื้นฐานของสังคมไทยเป็นสังคม 
แห่งวัฒนธรรม มีความเคารพ ความน่ารัก และมีจุดแข็งอื่นๆ  
อยูม่าก แตอ่ยา่งไรก็ตามก็ยงัมจีดุออ่นอยูม่ากเช่นกัน ตวัอยา่งเชน่  
“การมีองค์ประกอบทางวิทยาศาสตร์ในวัฒนธรรมไทย”  
ประเทศไทยตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีความเชื่อในวัฒนธรรม 
สมัยเก่า เช่น เช่ือภูตผีปีศาจ เช่ือเรื่องความฝัน และอื่นๆ  
ซึง่ถือเป็นความออ่นแอในแงข่ององคป์ระกอบทางวทิยาศาสตร ์
ในสังคมไทย ดังนั้น ต้องเปลี่ยนให้มีความคิดวิเคราะห์ที่ 
เป็นเหตุเป็นผล ซึ่ง ศ.ดร.ศักรินทร์ฯ ได้กล่าวเสริมอีกว่า

“อย่�งไรก็ต�ม ห�กพูดถึงเรื่องคว�มคิดที่เป็นเหตุ 
และผลนั้นในท�งพระพุทธศ�สน� ก็มีคว�มเชื่อเรื่องเหตุและ 
ผลม�อย�่งช�้น�น เชน่ หลกัก�ล�มสตูร ถอืเปน็พืน้ฐ�นทีส่ำ�คญั 
ท�งวทิย�ศ�สตร ์เทคโนโลยทีีส่ำ�คญัอย�่งม�ก ดงันัน้ ก�รพฒัน� 
ที่สำ�คัญคือก�รพัฒน�คนให้มี Since Enculturation (ก�รคิด 
บนเหตุและผล ก�รทำ�ทุกอย่�งบนข้อมูล บนข้อเท็จจริง)  
ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมท�งด้�นตะวันตกในแง่ก�รทำ�ง�น สำ�หรับ 
ประเทศไทยมีก�รพัฒน�คนม�อย่�งต่อเนื่อง 

“ซึ่งห�กถ�มว่�ดีข้ึนหรือไม่นั้น ผมมองว่�ต้องดีขึ้น 
แน่นอน แต่ดีขึ้นช้า ดีขึ้นเร็วไม่พอ โดยทุกอย่�งค่อยๆ ดีขึ้น  
แต่ปัญห�ที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ในขณะนี้ คือคว�มไม่แน่นอน  
ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้�ท�ยในสังคมไทย อ�จเป็นเพร�ะก�รพัฒน� 
ไม่ส�ม�รถทำ�ให้สอดคล้องหรือเหม�ะสมกับสังคมไทย”
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นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์  
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

ในปัจจุบันได้มีการก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติในอีก 20 ปี 
ข้างหน้า โดยปัจจัยที่ส�าคัญที่จะพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่การ 
เติบโตในอนาคตได้นั้น ปัจจัยที่ส�าคัญอย่างมากนั่นคือการ 
พัฒนาคน โดยท่านเลขาธิการ ก.พ. ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของ 
คนไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

“ข้อแรก ได้แก่ การมีจิตสาธารณะ โดยบุคล�กร 
ภ�ครัฐจิตส�ธ�รณะต้องม�ก่อน และต้องมีคว�มเข้มข้น เพร�ะ 
ลักษณะง�นของภ�ครัฐเป็นลักษณะง�นที่ผูกข�ดโดยสิ้นเชิง   
เร�ไม่มี Customer เหมือนภ�คเอกชน โดยผู้รับบริก�ร 
จะเข้�ม�รับบริก�รในสภ�พบังคับให้ต้องทำ�ธุรกรรมด้วย  
ในขณะที่ภ�คเอกชนห�กผู้รับบริก�รไม่พอใจกับบริก�รที่ได้รับ 
ส�ม�รถร้องเรียนหรือเปลี่ยนผู้ให้บริก�รได้ แต่ภ�ครัฐผู้รับ 
บริก�รไม่ส�ม�รถรับรู้ได้ถึงส�ยบังคับบัญช�ดังเช่นหน่วยง�น 
เอกชน ดังนั้นจิตส�ธ�รณะของบุคคลภ�ครัฐจึงมีคว�มจำ�เป็น
และสำ�คัญอย่�งม�ก 

ข้อท่ีสอง คือ ความกล้ายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง โดย 
บุคล�กรในภ�ครัฐต้องกล้�ท่ีจะบอกคว�มเห็นท่ีแตกต่�ง 
โดยอยู่บนพื้นฐ�นของคว�มถูกต้อง 

สำ�หรับข้อที่ส�ม คือ ความคิดริเริ่ม ความกล้าเสี่ยง  
ถ้�ระบบก�รศึกษ�ของไทยยังเป็นแบบที่เป็นอยู่คว�มคิดริเริ่ม 
จะยังไม่เกิดข้ึน โดยควรเปลี่ยนเป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�น 
ให้เป็นก�รเทียบเคียง (Benchmarking) แทน  

ตวัอย�่งเชน่  ส�ยก�รบนิ Southwest Airlines ศกึษ�ว�่ 
เวล�ที่เสียไปคือเวล�สำ�หรับขั้นตอนก�รซ่อมบำ�รุง จึงได้ 
พจิ�รณ�ท่ีกระบวนก�รซอ่มบำ�รงุท่ีไวท่ีสดุนัน่คอื formula one  
โดยไดน้ำ�ม�ประยกุตใ์ชก้บัก�รซอ่มบำ�รงุเครือ่งบิน เป็นตวัอย�่ง 
ท่ีสะท้อนถึงคว�มกล้�เสี่ยง กล้�ทำ�ในสิ่งท่ีดี  
กล้�คิด กล้�ถ�มว่�ทำ�ไมเข�ถึงทำ�แบบนั้น 
ไม่ใช่เคยทำ�ม�อย่�งไรก็เป็นอย่�งนั้น เพร�ะ 
สิ่งท่ีมีในเวล�หนึ่งมันไม่เคยมีในเวล�หนึ่ง  
มันเปลี่ยนไปเสมอ จึงต้องตั้งคำ�ถ�มว่�ทำ�ไม 
เข�ถงึทำ�แบบนัน้ ซึง่ส�ม�รถแบง่คำ�ถ�มไดเ้ปน็ 
3 ประเภทคือ  what to do?  How to do? 
และ Why do it”

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  เสริมสร้างคนไทยเป็นฐานการพัฒนาระยะยาว

ดร.พารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา
ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดร.พารณฯ กล่าวถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดท�ายุทธศาสตร์ว่า  
ควรต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางปฏิรูป 
การศึกษา ซึ่งสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้เสนอต่อรัฐบาลไว้

 “ผมเป็น สปช. อยู่ 11 เดือนครึ่ง เราก็คิดกันอย่างดี  
ท�าเปน็พมิพเ์ขยีวออกมาแลว้สง่ใหร้ฐับาล หลกัส�าคญัทีเ่สนอใน 
พมิพเ์ขยีวนีม้หีลายเร่ือง แต่ทีส่�าคัญคือวาระการปฏรูิปการศกึษา  
3 เรื่องส�าคัญ คือ ปฏิรูประบบการจัดการศึกษา ปฏิรูประบบ 
การคลังด้านการศึกษาด้านอุปสงค์ และปฏิรูประบบการเรียนรู้ 

ปฏิรูประบบการจัดการศึกษา โดยเน้น 5 ด้าน คือ 1)  
ปฏิรูปนโยบายการจัดการศึกษาและการจัดองค์กรในระบบ 
การศึกษา ที่เน้นการกระจายอ�านาจ การจัดการสถานศึกษา 
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 2) ปฏิรูปการเตรียมการผู้เข้าเรียน  

3) ปฏิรูปการบริหารบุคลากรทางการศึกษา ทั้งการผลิต 
ปรับปรุงพัฒนา การประเมินผล และสร้างระบบคุณธรรม 
ของบุคลากร 4) ปฏิรูประบบธรรมาภิบาลการจัดการศึกษา  
5) ปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาด้านอุปสงค์ ให้มีการ 
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา โดยการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา การลงทุนด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน การมีส่วนร่วมของประชาสังคม องค์กรปกครองส่วน 
ทอ้งถ่ินและชมุชน มกีารจดัท�าระบบคปูองการศกึษาโดยจดัสรร 
ให้แก่ผู้เรียนน�าไปจ่ายให้แก่สถานศึกษาด้านอุปสงค์ตรงตาม 
ระดบัการศกึษา มกีารจดัสรรงบด�าเนนิการทีต่อ้งการเพิม่พเิศษ 
เพื่อจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ 
พิเศษในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เพียงพออย่างมีคุณภาพ 
และตามความเป็นจริง
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ปฏิรูประบบการเรียนรู้  โดยปฏิรูปหลักสูตรในการ 
เรียนการสอนทุกระดับให้เหมาะสมและทันสมัย ทั้งหลักสูตร 
แกนกลาง หลักสูตรตามภูมิสังคม และหลักสูตรเฉพาะ รวมทั้ง 
มีวิธีการจัดการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดด้วยเหตุและผล  
หาความรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งการเรียนในห้องเรียน การเรียนจาก 
กิจกรรม การเรียนรู้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม และการ 
ฝกึทกัษะ ตลอดจนปฏริปูวธิกีารวดัผล เพือ่สะทอ้นถงึผลสมัฤทธิ ์
ทางการศึกษา ทั้งการวัดความรู้ร่วม การวัดความรู้เฉพาะ  
การวัดทักษะ และการวัดผลการจัดการศึกษา โดยวัดผลจาก 
การท�างานของผู้ที่จบไปแล้ว อีกทั้งควรมีการปฏิรูปการสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ ที่สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยควรเน้น 
สร้างความรู้ใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเสริมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น”

ดร.พารณฯ กลา่วตอ่วา่ อยากเหน็แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 
12 เน้นการพัฒนาศักยภาพคนตามพิมพ์เขียวปฏิรูปข้างต้น  
และเสนอต่อไปว่า ควรผลักดันให้ภาคีต่างๆ เข้ามาร่วมพัฒนา 
การศึกษาของไทย ซึ่งตอนนี้ภาคเอกชนได้เข้ามาท�างานกับ 
ภาครัฐอย่างเข้มข้น 

ขณะที่ภาคประชาสังคมก็มีการเข้ามาร่วมขับเคลื่อน 
ในเรื่องการใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างการเรียนรู้

“ผมจับมือกับคุณมีชัย วีระไวทยะ จับมือกับ สกว.  
ลงไปทำ�เรื่องกระบวนก�รสร้�งคว�มรู้กับชุมชนจะยกระดับ 
ให้ดีขึ้น อย่�งน้อยช�วน�ผู้ย�กจน หนี้ล้นพ้นตัว ให้เข�หมดหนี ้
หมดสิน โดยมุ่งเป้�ไปที่ชุมชน คือจะเจ�ะลงไปในแต่ละชุมชน 
ให้มองถึงปัญห�ของตัวเองให้ออก เร�ใช้ Model ไปจับ โดยนำ� 
กรณีคว�มสำ�เร็จ (Best Practice) ม�จ�กคุณมีชัยฯ เอ�ไปให ้
ชุมชนอื่นดูเป็นแนวแล้วปรับให้เข้�กับบริบทของตัวเอง 

ดร.พารณฯ กล่าวต่อถึงบทบาทของภาครัฐในการ 
พัฒนาคนในระยะต่อไปว่า กระทรวงศึกษาธิการควรพิจารณา 
เปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ก�ากับและอ�านวยความสะดวก 
ในการจัดการศึกษา ผลักดันให้ภาคเอกชนเข้ามาเป็นผู้น�าการ 
เปลี่ยนแปลง ที่ส�าคัญหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดต้องบูรณาการ 
การท�างานอย่างจริงจัง หากแยกกันท�างาน จะไม่เกิดผลส�าเร็จ
ขึ้นได้

“ประเทศไทยต้องให้ก�รพัฒน�คนเป็นเรื่องหลัก  
เร�ตอ้งก�รคนดแีละเกง่ในคนเดยีวกนั เพร�ะถ�้เอ�คนเกง่แลว้ 
ไม่ดีม�อ�จจะทำ�คว�มเสียห�ยให้กับประเทศช�ติ ทำ�คว�ม 
เสียห�ยให้กับองค์กรได้ ดังนั้น ก�รพัฒน�คนต้องเน้นเรื่อง 
คว�มเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และดีก่อน ซึ่งต้องใช้เวล�และย�ก  
ส่วนคว�มเก่งไม่ย�ก พัฒน�ได้ ที่สำ�คัญ หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง  
กระทรวง ทบวง กรมต่�งๆ ต้องร่วมมือกันทำ�ง�นให้เป็น 
เนื้อเดียวกัน กระทรวงต่�งๆ รวมถึง สศช. ต้องทำ�ง�นร่วมกัน 
ไม่ใช่ทำ�ง�นคู่ขน�นกันไป คู่ขน�นมันไม่จบกันสักทีหรอกครับ  
จรงิๆ ปจัจบุนักม็กี�รทำ�ง�นรว่มกนัทีด่ขีึน้กว�่เดมิม�ก แตค่งตอ้ง 
ทำ�ง�นร่วมกันม�กขึ้นและให้ดีขึ้นกว่�เดิม”

“ก�รพัฒน�คนและก�รศึกษ�ต้องให้ประช�สังคม 
เป็นผูน้ำ�ก�รเปลีย่นแปลงและใหภ้�คเอกชนมสีว่นรว่มให้ม�กข้ึน  
อย่�งเรือ่งก�รพฒัน�อ�ชวีศึกษ� ไปดูทีม่�บต�พุด ซึง่เปน็ทวภิ�คี 
ระหว่�งกลุ่มปิโตรเคมีกับอ�ชีวะ ที่ม�บต�พุด นักเรียน ปวส.  
เรียนในวทิย�ลยัคร่ึงปี ทำ�ง�นในโรงง�นครึง่ป ีไดเ้หน็ก�รทำ�ง�น 
กันจริงๆ ในโรงง�นปิโตรเคมี

ตรงนีเ้ดก็จะได้รูว้�่ วตัถดิุบทีใ่สเ่ข�้ม�ในนี ้คุณยงัไมเ่หน็ 
เลยว่�มันเกิดอะไรขึ้น มันผ่�นหัวกลั่น ผ่�นอะไรไป ถ้�คุณ 
นั่งใน control room มีเข็มขึ้นอย่�งนี้ ต้องกดปุ่มตรงนี้ ถ้�คุณ 
นั่งหลับพักเดียว มันออกไปนะ ผิดสเป็ก คุณข�ยไม่ได้   
คุณเสียห�ยเลย 10 ล้�นบ�ท เร�ก็ให้ทุนเรียนด้วยครับ ไปอยู่ 
เป็นโรงเรียนประจำ� ไม่มีเวล�ไปเกเร ตอนนี้เด็กที่จบแล้วได้
ง�นทำ�หมดเลย เด็กจบไป 3 ปีแล้วเงินเดือนตั้ง 30,000 บ�ท 
รัฐมนตรีศึกษ�ก็ไปดูม�แล้วครับ ชอบใจม�ก” 
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ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

ศ.ดร.สนิทฯ เห็นว่า ทิศทางการพัฒนาคนในช่วงแผน 
พัฒนาฯ ฉบบัที ่12 ภายในระยะ 5 ปี ควรให้ความส�าคญัในเรือ่ง 
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก  
เพราะเป็นปัจจยัส�าคญัในการด�ารงชวีติของคนทกุคนตัง้แต่เกดิ 
จนกระทั่งตาย ทั้งในเรื่องของปัจจัย 4 อาทิ เครื่องนุ่งห่ม  
ยารักษาโรค อาหาร น�้า อากาศ ล้วนเป็นสิ่งจ�าเป็นพื้นฐาน 
ในการด�ารงชีวิตของทุกคน

“ก�รมีทรัพย�กรธรรมช�ติที่อุดมสมบูรณ์เป็นทุน 
ต่อเศรษฐกจิ และทนุต่อสงัคม ก�รพฒัน�คนเพือ่บรหิ�รจดัก�ร 
ทรัพย�กรธรรมช�ติจึงต้องมีจุดเน้นที่สำ�คัญ ได้แก่ ประก�ร 
ที่หนึ่ง ก�รสร้�งคนให้เห็นคุณค่�ของทรัพย�กรธรรมช�ติ  
โดยใช้อย่�งรู้คุณค่� ไม่ใช้อย่�งสิ้นเปลือง พัฒน�คนให้เกิด 
คว�มตระหนักว่� ถ้�ทำ�ล�ยทรพัย�กรธรรมช�ติแล้ว ผลกระทบ  
วิกฤติที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนเป็นอย่�งไรบ้�ง

ประก�รที่สอง ก�รสร้�งคนให้รู ้จักก�รปรับตัวเพื่อ 
คว�มอยู่รอดต่อก�รเปลี่ยนแปลงของทรัพย�กรธรรมช�ติและ 
สิ่งแวดล้อม 

และประก�รที่ส�ม สร ้�งคนให ้ยึดหลัก กติก�  
ก�รรักษ�ฟื ้นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติ เรื่องของสิ่งแวดล้อม 
เป็นเรื่องของกฎหม�ย”

ศ.ดร.สนิทฯ กล่าวต่อไปว่า การพัฒนาคนเพื่อให้เกิด
จติส�านกึในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จ�าเป็น
ต้องพัฒนาคนทุกกลุ่มในทุกระดับ ทุกอาชีพ ตั้งแต่เด็กจนถึง
เมือ่เตบิโตเป็นผู้ใหญ่ พร้อมทัง้ต้องมกีารสร้างความรูแ้ละความ
เข้าใจให้คนทุกคนเห็นถึงความส�าคัญ คุณค่า และหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

“ก�รขับ เคลื่ อนที่ สำ � คัญ คือ  ต ้ อ งบรรจุ เรื่ อ ง
ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมไว้ในหลักสูตรก�รเรียน 
ก�รสอน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษ� มัธยมศึกษ� ตลอดถึงก�ร
เป็นผู้ใหญ่ จัดทำ�แหล่งเรียนรู้ในเรื่องของทรัพย�กรธรรมช�ติ
ให้แก่เด็ก และแหล่งเรียนรู้ที่สำ�คัญสำ�หรับเด็ก ได้แก่ โครงก�ร
ในพระร�ชดำ�ริของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยูห่วั เกษตรทฤษฎี
ใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง

ที่สำ�คัญ ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องนำ�คว�มรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมต่�งๆ ไปใช้ฟื้นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม 

อ�ทิ ก�รปลูกป่�เชิงนิเวศ ทำ�ให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์  
และก�รป้องกันนำ้�เสีย ตัวอย่�งเช่น โครงก�รแหลมผักเบี้ย  
ที่ใช้ธรรมช�ติในก�รบำ�บัดนำ้�เสีย ป่�ช�ยเลนในก�รฟื้นฟู 
สภ�พนำ้� โครงก�รเหล่�นี้เป็นโครงก�รที่ใช้ทุนน้อย และ
ส�ม�รถขย�ยผลแก่คนท่ัวๆ ไปได้ไม่ยุ ่งย�กซับซ้อน และ 
ที่สำ�คัญต้องมีก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ให้กับทุกภ�คีในเรื่อง 
ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

ในบ�งประเทศให้คว�มสำ�คัญกับเรื่องนี้ม�ก โดย 
ประก�ศให้เรื่องของทรัพย�กรธรรมช�ติเป็นว�ระแห่งช�ติ  
เปิดโอก�สให้ทุกคนเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รบริห�รจัดก�ร  
เรื่องคว�มรู้ด้�นเทคโนโลยี นวัตกรรมในก�รบริห�รจัดก�ร
ทรัพย�กรธรรมช�ติก็ต ้องมีก�รถ ่�ยทอดสู ่คนทุกระดับ  
เปิดโอก�สให้ทุกคนเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รอนุรักษ์ ฟื ้นฟ ู
ทรัพย�กรธรรมช�ติร่วมกัน ท่ีสำ�คัญ ทุกคนต้องยึดระเบียบ  
กติก� และกฎหม�ยอย่�งเคร่งครัด และต้องมีหน่วยง�น 
รบัผดิชอบก�รทำ�ง�นฟ้ืนฟทูรพัย�กรธรรมช�ตอิย่�งบรูณ�ก�ร 
ให้เกิดผลสำ�เร็จ”

ศ.ดร.สนิทฯ ให้ความเห็นทิ้งท้ายในเรื่องการพัฒนา 
คนในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ว่าต้องให้ความส�าคัญ 
กบัการพฒันา “คน” ท่ีมองครอบคลมุในทุกมติ ิอาทิ การพฒันา
คนในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม 
การเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และจ�าเป็นต้อง
หนุนเสริมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาคนในทุกระดับ

“เรือ่งสำ�คญัในแผนพฒัน�ฯ ฉบบัที ่12 ทีเ่ป็นเร่ืองของ 
ก�รพัฒน�คนจะประสบคว�มสำ�เร็จได้ จำ�เป็นต้องมีองค์กร 
ขับเคลื่อนอย่�งจริงจังพร้อมกันทั้ง 4 เส� ได้แก่ ภาคนโยบาย 
ต้องมีคว�มชัดเจนว ่�จะขับเคลื่อนคนไปในทิศท�งไหน  
โดยเฉพ�ะตัวผู้กำ�หนดนโยบ�ยมีคว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�คน 
อย่�งม�ก เช่น แผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ 12 ที่ใช้หลักปรัชญ� 
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวท�งขับเคลื่อนของก�รพัฒน�

ขณะที ่ภาครัฐ ต้องมีส่วนในก�รศึกษ�อบรม และให ้
ศักยภ�พกับหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องในเรื่องทรัพย�กรธรรมช�ต ิ
และสิง่แวดล้อม ให้รูจ้กัรบัผดิชอบในบทบ�ทหน้�ท่ี ภาคเอกชน  
ต้องช่วยเข้�ไปขับเคลื่อนให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์แก่ 
ประช�ชนด้วยคว�มรับผิดชอบ ไม่ควรมุ่งผลท�งก�รค้� และ  
ภาคประชาชน ต้องเข้�ไปมส่ีวนร่วมในก�รขบัเคลือ่นก�รพฒัน� 
อย่�งจริงจังและต่อเนื่อง ก�รว�งแผนต้องมีก�รขับเคลื่อนให้ดี  
มีก�รประเมินผล ปรับปรุงให้เกิดก�รพัฒน�ที่ดีต่อประเทศ”
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ศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

และกรรมการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติิ

ศ.ดร.ศักรินทร์ฯ ได้กล่าวว่า เพื่อรับมือกับความ 
เปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามา ปัจจุบันสถาบันการศึกษาและ 
หลายหน่วยงานได้ส่งเสรมิให้มกีารน�าเรือ่ง STEM Education 
มาใช้ในการพัฒนาคนรุ่นใหม่

ทั้งนี้ STEM Education หรือ “STEM” เป็น
ค�าย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่  
วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) 
หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยง 
กันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ  
มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการด�าเนินชีวิตและการท�างาน  
เช่น ดรุณสิกขาลัย จะมีห้อง FAB LAB  คือห้องที่เด็กสามารถ 
ลงมือท�าการประดิษฐ์  สามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
ท�าใหพ้อเขา้ใจวา่กลศาสตรคื์ออะไร  แลว้จะเกดิการอยากเรยีนรู ้
ย้อนหลัง นั่นคือการเน้นความสนใจของเด็ก เน้นกระตุ้นความ
อยากรู้อยากเห็นของเด็ก เป็นต้น 

“ก�รพัฒน�คุณภ�พท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี   
ต้องมกีลไกก�รบรหิ�รจัดก�ร เร่ือง STEM เพร�ะจะชว่ยใหเ้ดก็ๆ   
เห็นว่�วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี ถือเป็นชีวิตประจำ�วัน และเกิด
คว�มสนใจอย�กเรียนรู้และอย�กเข้�ใจ ทำ�ให้เวล�ทำ�ง�นเป็น  
Evidence Base  โดยก�รพัฒน�เด็ก เย�วชน อ�ชีวศึกษ�   
ปรัชญ� STEM ถือเป็นเรื่องสำ�คัญ  แต่อย่�งไรก็ต�มก�รที่จะ 
ทำ�ให้สังคมไทยมีวัฒนธรรมด้�นวิทย�ศ�สตร์สูงขึ้น (Since  
Concentration) ถ้�แค่ STEM เท่�นั้นยังไม่พอ ต้องมีปัจจัย 
หล�ยอย่�งประกอบกัน”

ส� าหรับ เรื่ องการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น  
ศ.ดร.ศักรินทร์ฯ เห็นว่า ปัจจัยที่ส�าคัญและเป็นปัจจัยเบื้องต้น 
คือ “ต้องพัฒนาครู” ต้องสร้างแรงจูงใจ (Incentive) ให้กับ 
อาชีพครู  คือการท�าอย่างไรให้อาชีพครูเป็นท่ีต้องการ และ 
มีกลไกการบริหารจัดการ  เรื่องคุณภาพต้องเลือกอยู่บนฐาน 
ข้อมูลและเกณฑ์เชิงคุณภาพ ตัวอย่างเช่น โรงเรียนมหิดล 
วิทยานุสรณ์ พบว่าเป็นสถานศึกษาที่เป็นศูนย์รวมนักเรียน 
ทีส่นใจดา้นวทิยาศาสตรเ์ป็นอยา่งมาก สดุทา้ย ศ.ดร.ศกัรนิทรฯ์  
ยังได้กล่าวถึงพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเทพฯ ในเรื่อง 
ของปรัชญา “STEM” ว่า “S T E M” ประกอบไปด้วย S คือ  
Since (วิทยาศาสตร์) T คือ Thailand (ความเป็นไทย)  E คือ  
English (ศึกษาเกี่ยวกับต่างประเทศ)  และ M คือ Morality  
(จิตใจ)  ซึ่งคือการศึกษาท่ีเน้นการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมด้วย 
ความเป็นไทยใส่ใจ (จิตใจ) สิ่งแวดล้อม
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นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์  
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

ทา่นเลขาธกิาร ก.พ. กลา่วถงึการพัฒนาภาครฐัในระยะ 
ต่อไปว่า ต้องเน้นการใช้ก�าลังคนที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 
สูงสุด แม้ว่าขณะนี้หลายภาคส่วนเสนอแนวคิดการปรับ 
รปูแบบการท�างานของหนว่ยงานภาครฐัหรอืหนว่ยราชการไทย 
ในปัจจุบันจากการเป็นผู้ให้บริการ (Operator) มาเป็นผู้ 
ก�ากับดูแล Regulator มากขึ้น โดยเร่ืองใดที่เอกชนท�าได้ดี  
มีประสิทธิภาพ ก็ส่งต่อให้เอกชนรับไปด�าเนินการ

 “สิง่ทีส่ำ�คญัในปจัจบุนัไมใ่ชก่�รมหีรอืไมม่ ีOperator  
แตต่อ้งแยกระหว�่ง Operator กบั Regulator แต่อย�่งไรกต็�ม 
ยงัคงเกดิคำ�ถ�มว�่เร�จะไมม่ ีOperator เลยหรือ  แลว้สภ�พนัน้ 
เป็นไปได้ในคว�มเป็นจริงขน�ดไหน เช่น ห�กไม่มีบุคล�กร 
ของรัฐที่ทำ�ง�นด้�น Operator และส่งผลให้โรงพย�บ�ลเป็น 
มห�ชน จะทำ�ให้ค่�รักษ�พย�บ�ลเพ่ิมขึ้นแล้วประช�ชน 
จะทำ�อย่�งไร 

ดังนั้น ประเด็นสำ�คัญคือไม่ใช่ภ�ครัฐใหญ่หรือเล็ก  
ม�กหรือน้อย แต่ปัจจัยสำ�คัญคือก�รใช้กำ�ลังคนอย่�งมี
ประสทิธภิ�พ เชน่ โรงเรยีนในเขตช�ยแดน ห�กไมม่ ีOperator 
เลย  จะมีสถ�นศึกษ�ใดไปเปิดในพื้นที่ช�ยแดน เป็นต้น และ 
ห�กเปรียบเทียบกับต่�งประเทศจะพบว่�ประเทศท่ีรัฐไม่เป็น  
Operator เลย เช่น ประเทศที่เป็นรัฐสวัสดิก�รที่รัฐจะแบกรับ 
ค�่ใชจ้�่ยด�้นก�รศกึษ�ใหท้ัง้หมด  แต่อย�่งไรกต็�มจะเกบ็ภ�ษ ี
ประม�ณร้อยละ 70 ถึงร้อยละ 80 จึงเกิดคำ�ถ�มว่�เร� 
พรอ้มไหมสำ�หรบัก�รจ�่ยภ�ษใีนลกัษณะดงักล�่ว  ดงันัน้ กอ่นอืน่ 
คือก�รแยกบทบ�ทระหว่�ง Operator กับ Regulator ก่อน”

ท่านเลขาธิการ ก.พ. กล่าวถึงสถานการณ์ด้านสังคม 
ในปัจจุบันที่ประเทศไทยก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และประสบ 
กับปัญหาจ�านวนแรงงานที่ลดลง ซึ่งในมุมมองของหน่วยงาน
ภาครัฐ ท่านมองว่า

“ในปัจจุบันก�รศึกษ�และก�รแพทย์ได้พัฒน�ไป 
อย่�งม�ก ขณะท่ีในอดีตที่ผ่�นม�เร�กำ�หนดอ�ยุเกษียณ 
โดยอ�ยุที่ใช้ไปแล้ว  อย่�งไรก็ต�มจ�กข้อเสนอโมเดลของ  
อ�จ�รย์ปร�โมท ปร�ส�ทกุล ได้เสนอว่�ทำ�ไมเร�ไม่ใช้จ�ก 
เวล�ที่เหลือ  ดังนั้นจ�กเดิมอ�ยุเกษียณ 60 ปี อ�จจะเพิ่มเป็น  
อ�ยุ 65 ปี เน่ืองจ�กระบบสุขภ�พที่ดีขึ้น ระบบส�ธ�รณสุข 
ที่ดีขึ้น และคว�มไม่มีคุณภ�พไม่ได้เกิดจ�กอ�ยุ

ดังนั้น ในแง่นี้น่�จะมีก�รขย�ยอ�ยุก�รทำ�ง�น และ 
เป็นก�รลดภ�วะพึง่พงิจ�กเดมิเป็นภ�วะลกูเลีย้งพอ่ แตป่จัจบุนั 
เป็นหล�นเลี้ยงปู่ เลี้ยงพ่อ คือสัดส่วน 1 คนแบกรับภ�ระคน  
2 คน โดยประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกของกลุ่มอ�เซียน 
ท่ีจะเข้�สูส่งัคมผูส้งูอ�ย ุและมปีระช�กรผูส้งูอ�ยมุ�กเปน็อนัดบั 
2 รองจ�กประเทศสิงคโปร์ ดังนั้น เร�จะมีปัญห�เรื่องระบบ 
ก�รเงินก�รคลัง และปัญห�เรื่องแรงง�นข�ดแคลน เป็นต้น”

สุดท้ายนี้ท่านเลขาธิการ ก.พ. ได้ท้ิงท้ายถึงแนวทาง 
การพัฒนาก�าลังคนภาครัฐในระยะต่อไปว่า อยากเห็นการ 
สับเปลี่ยนหมุนเวียนการท�างานระหว่างหน่วยงานราชการ
มากข้ึน เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรัฐมีความรู้และ
ประสบการณ์รอบด้าน  ซึ่งไม่ได้หมายถึงการหมุนเวียนงาน
ระหว่างหน่วยงานภายในกรมหรือกระทรวงเดียวกัน แต่อยาก
ให้มีการหมุนเวียนระหว่างกระทรวง

“ปัจจุบัน โครงสร้�งก�รทำ�ง�นของภ�ครัฐเป็นแบบ 
“ไซโล” คือบุคล�กรจะอยู่กรมใดกรมหนึ่งหรือสำ�นักใดสำ�นัก
หนึ่งเป็นเวล�น�นหรือตลอดก�รทำ�ง�น ซึ่งจะทำ�ให้ไม่เกิด 
ก�รเปลี่ยนแปลงหรือแนวคิดใหม่ๆ เพร�ะก�รเปลี่ยนจะเกิดได ้
จ�กคนท่ีมีคว�มคิดท่ีหล�กหล�ย ประสบก�รณ์ท่ีหล�กหล�ย 
ม�ทำ�ง�นร่วมกัน จึงจะเกิดนวัตกรรมจ�กก�รผนวกคว�มรู้ 
ในหล�ยๆ ด้�นเสมอ ดังนั้น ห�กระบบยังเป็นแบบไซโล 
นวัตกรรมในก�รทำ�ง�นจะไม่เกิดขึ้น 

ดังนั้น ผมจึงอย�กเสนอท�งแก้ปัญห�ไว้ว่� นอกจ�ก
ต้องปลดล็อกการท�างานของหน่วยราชการในหลายๆ  
เรื่อง เช่น  เรื่อง Step ก�รทำ�ง�นที่ซับซ้อนม�กแล้ว ยังต้อง 
ต้องสร้างกลไกจูงใจในการสับเปลี่ยนการท�างานอีกด้วย  
เพื่อให้เกิดผู้ท่ีมีองค์คว�มรู้ท่ีหล�กหล�ย เช่น ประเทศญี่ปุ่น 
มีก�รกำ�หนดเงื่อนไขว่�ผู้ที่จะเป็นผู้อำ�นวยก�ร ต้องผ่�น 
ประสบก�รณ์ในหน่วยง�นท่ีแตกต่�งกันกี่หน่วยง�น หรือใน 
ประเทศเก�หลี มีก�รกำ�หนดว่�ต้องผ่�นม�แล้วกี่กระทรวง   
โดยก�รทำ�เช่นนี้จะทำ�ล�ยคว�มรู้สึกว่�เป็นคนของกรม   
เพร�ะห�กเร�เติบโตในกรมเดียวไปน�นๆ กรมจะเสมือนเป็น
ครอบครัว และเร�พร้อมที่จะปกป้องกรมบนคว�มเสียห�ย 
ของส่วนร�ชก�ร”  



ความส�าคัญของการพัฒนาคน

คนหรอืทรพัยากรมนุษย์เป็นหวัใจและกลไกส�าคญัของกระบวนการพฒันาในทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัครวัเรอืนซึง่เป็นสถาบนั 
ทีเ่ลก็ทีสุ่ดในสงัคม ระดับชมุชน และระดับสงัคมหรอืประเทศ และคนกเ็ป็นผูไ้ด้รบัผลกระทบทีเ่กดิข้ึนจากการพฒันา ด้วยเหตนุี้  
นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2540 - 2544 เป็นต้นมา ประเทศไทยจึงได้ปรับเปลี่ยน 
กระบวนทัศน์ (Paradigm) ในการพัฒนา จากเดิมที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นจุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนาแต่เพียง 
อย่างเดยีว มาเป็นการเน้นคนเป็นศนูย์กลางของการพฒันาหรอืคนเป็นเป้าหมายสดุท้ายของการพฒันา เพราะคนเป็นปัจจยัชีข้าด 
ความส�าเร็จของการพฒันาในทกุเรือ่ง โดยการพฒันาเศรษฐกจิเป็นเพยีงเครือ่งมอือย่างหนึง่ท่ีจะช่วยให้คนมคีวามสขุและมคีณุภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ การพัฒนาคนจะต้องด�าเนินการในทุกช่วงวัยโดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย จิตใจ  
และสติปัญญาไปพร้อมๆ กัน และค�านึงถึงความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยด้วย เพื่อพัฒนาคนให้เต็มศักยภาพและเป็นก�าลังส�าคัญ 
ในการพัฒนาครัวเรือน ชุมชน และสังคมหรือประเทศชาติ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป 

สถานการณ์ด้านการพัฒนาคนและความเหลื่อมล�้าในสังคมไทย

การพัฒนาที่ผ่านมาท�าให้คนไทยมีชีวิตยืนยาวข้ึน มีการศึกษาสูงข้ึน มีหลักประกันสุขภาพครอบคลุมทุกคน และได้รับ 
การคุ้มครองทางสังคมทั่วถึงมากขึ้น ส่งผลกระทบให้คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ความยากจน 
ลดลง แต่สังคมไทยยงัมปัีญหาด้านคณุภาพคนและปัญหาความเหลือ่มล�า้ทัง้ด้านเศรษฐกจิและด้านสงัคมระหว่างกลุม่คนทีมี่ฐานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมต่างกันและระหว่างพื้นที่ 

บทความประจำาฉบับ

ไชยยงค์ มงคลกิจง�ม / วรรณี วรรณช�ติ*1

การพัฒนา   คน   เพื่อลดความเหลื่อมล้ำาในสังคม

 1 *นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�รพิเศษ  สำ�นักพัฒน�ฐ�นข้อมูลและตัวชี้วัดภ�วะสังคม

บทความประจำาฉบับ
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คนไทยมคีวามม่ันคงทางสงัคมมากข้ึน แต่ยงัมปัีญหา
เชงิคณุภาพทัง้ด้านสขุภาพ การเรยีนรู ้และคณุธรรมจรยิธรรม 
คนไทยเข้าถึงบริการของรัฐและได้รับการคุ้มครองทางสังคม 
ท่ัวถึงมากขึ้น โดยสะท้อนจากสัดส่วนผู้ประกันตนในระบบ 
ประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40  
ต่อก�าลังแรงงาน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 27.0 ในปี 2554 เพิ่มขึ้น 
เป็นร้อยละ 31.6 และร้อยละ 35.3 ในปี 2556 และปี 2557  
ตามล�าดับ รวมทั้งคนไทยมีหลักประกันสุขภาพครอบคลุม 
กว่าร้อยละ 99.9 โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
ร้อยละ 73.8 ระบบประกนัสงัคมร้อยละ 16.7 และระบบสวสัดกิาร 
รักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะท่ี 
กลุ ่มผู ้ด ้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงข้ึนและ 
มีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี 2558 ผู ้สูงอายุได้รับ 
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ 
8.3 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล้านคน ส่วนผู้พิการ 
ได้รบัเบีย้ยงัชพีเพิม่ขึน้เป็น 800 บาท ครอบคลมุผูพ้กิารร้อยละ 
89.5 และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เดก็ด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัว 
ยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุน 
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

แม้ว ่าอายุคาดเฉลี่ยจะสูงขึ้น โดยอายุคาดเฉลี่ย 
เมื่อแรกเกิดเพศชาย 71.3 ปี และเพศหญิง 78.2 ปี ในปี 2557  
แต่กลับเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ  
ขณะเดียวกันคนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น ส่งผลให ้
จ�านวนปีการศกึษาเฉลีย่ของประชากรวยัแรงงานอาย ุ15 - 59 ปี 
มแีนวโน้มเพ่ิมขึน้ โดยในปี 2557 มกีารศกึษาเฉลีย่ 9.0 ปี  ในขณะที ่
คุณภาพการศึกษายังอยู่ในระดับต�่า สะท้อนได้จากคะแนน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ในปี 2557 มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าร้อยละ 50 และการจัดการศึกษา 
ยงัไม่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน อย่างไรกต็าม  
ในปัจจุบันได้มีความพยายามผลิตก�าลังคนให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของผู้ประกอบการ เช่น การจัดท�ามาตรฐาน 
การจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี เร่งขยายการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี 
อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) ที่เป็นการสนับสนุน 
การด�าเนินงานตั้งแต่การพิจารณาความต้องการก�าลังคน  
การพฒันาหลักสตูร การผลติ และการรบัเข้าท�างาน นอกจากนี้  
คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย 
ผลการวิจัยและการส�ารวจต่างๆ พบว่า ปัญหาส�าคัญที่สุดคือ  
ความซื่อสัตย์สุจริตและการทุจริตคอร์รัปชัน

สังคมไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู ่การเป็นสังคมสูงวัย  
และมีปัญหาท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของคนในทุก 
ช่วงวัย จากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย  
ปี 2553 - 2583 ของ สศช. พบว่า ปัจจบุนัอตัราการเจรญิพนัธุร์วม 
ของประชากรไทยต�่ากว่าระดับทดแทนอยู ่ที่อัตรา 1.62  
และคาดการณ์ว่าในปี 2583 อตัราการเจรญิพนัธุร์วมอาจลดลง 
เหลือเพียง 1.3 คน หากไม่มีการด�าเนินการใดๆ เพื่อเพิ่มอัตรา 
การเกิดของประชากรไทย การลดลงของอตัราการเจรญิพนัธ์ุรวม 
และอายุของประชากรไทยที่ยืนยาวขึ้น ส่งผลให้โครงสร้าง 
ประชากรไทยมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู ่การเป็นสังคมสูงวัย  
โดยประชากรวยัเดก็และวยัแรงงานมจี�านวนลดลง และผู้สูงอายุ 
มีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ขณะเดียวกันประชากรในทุกช่วงวัย 
ยังมีปัญหาในเชิงคุณภาพ โดยกลุ ่มวัยเด็กมีจ�านวนลดลง 
อย่างรวดเร็ว จาก 11.79 ล้านคนในปี 2558 เหลือเพียง 8.17  
ล้านคนในปี 2583 และมีปัญหาทั้งพัฒนาการไม่สมวัยและ 
การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ ่นท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ส�าหรับกลุ่ม 
วยัแรงงานมแีนวโน้มลดลงจาก 43.0 ล้านคน เป็น 35.2 ล้านคน 

ในช่วงเวลาเดียวกัน  
แ ล ะ ยั ง มี ป ั ญ ห า 
ผลิตภาพแรงงานต�่า  
โดยในช่วง 10 ป ี ท่ี 
ผ่านมา (ปี 2548 - 2557)  
ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.4 ต่อปี ต�่ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น 
มาเลเซยี 1 เท่าตวั และสงิคโปร์ 5 เท่าตวั และก�าลงัแรงงานกว่า 
ร้อยละ 65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต�่ากว่า ซึ่งจะเป็น 
ข้อจ�ากัดในการยกระดับรายได้และผลิตภาพแรงงาน ส่วนกลุ่ม 
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจาก 10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2)  
ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 



วารสารเศรษฐกิจและสังคม28

สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ ขณะเดียวกันผู้สูงอายุจ�านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ แม้ว่าจะมีส่วนร่วม 
ในก�าลงัแรงงานเพิม่ขึน้แต่มกีารออมน้อย ขณะทีก่ารเกือ้หนนุจากบุตรหลานมแีนวโน้มลดลงจากร้อยละ 52.3 ในปี 2550 เหลือเพยีง 
ร้อยละ 35.7 ในปี 2557 นอกจากนี้ อัตราการเจริญพันธุ์รวมที่ลดลงยังส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดลงจาก 3.8 คน 
ต่อครัวเรือนในปี 2543 เป็น 3.5 คนต่อครัวเรือนในปี 2556 โดยครัวเรือนท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ได้แก่ ครัวเรือนท่ีอยู่คนเดียว  
ครัวเรือนที่มีเฉพาะคู่สามีภรรยา และครัวเรือนแหว่งกลางท่ีมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับหลาน ขณะท่ีครัวเรือน 2 รุ่น และ 3 รุ่น  
กลับมีแนวโน้มลดลง 

ความยากจนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถานการณ์ความยากจนสะท้อนจากสัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้น 
ความยากจน (Poverty line) ลดลงจากร้อยละ 13.2 ในปี 2554 เหลือร้อยละ 12.6 ร้อยละ 10.9 และร้อยละ 10.5 ในปี 2555  
ปี 2556 และปี 2557 ตามล�าดับ โดยคนจนยังคงกระจุกตัวอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สังคมไทยมีปัญหาความเหลื่อมล�้าทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม ระหว่างกลุ่มคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมต่างกัน 
และระหว่างพื้นที่ 

ในช่วงกว่า 2 ทศวรรษ
ที่ผ่านมา ปัญหาความเหลื่อมล�้า
ด้านรายได้หรือการกระจายรายได้
ของประเทศไทยยังค่อนข้างคงที่
อยู่ในระดับปานกลาง สะท้อนจาก 
ค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค  
(Gini coefficient) ด้านรายได้ มีค่า
ระหว่าง 0.46 - 0.54 อย่างไรกต็าม ใน
ปี 2556 ความเหลื่อมล�้าด้านรายได้  
มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบ
กับปี 2554 (ค่าสัมประสิทธิ์ความ 
ไม่เสมอภาคด้านรายได้ เท่ากบั 0.465  
ในปี 2556 และ 0.484 ในปี 2554)  
แต่ในปี 2556 ส่วนแบ่งรายได้ 
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ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนจ�านวนน้อย โดยกลุ่มคนรวยที่สุด  
10% ถือครองรายได้สูงถึง 36.8% ของรายได้ทั้งหมด ขณะที ่
กลุ่มคนจนที่สุด 10% ถือครองรายได้เพียง 1.1% ของรายได ้
ทั้งหมดเท่านั้น จึงท�าให้ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่ม 
คนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดห่างกันถึง 34.9 เท่า

สนิทรพัย์ทางการเงนิกระจุกตวัอยูใ่นกลุม่คนจ�านวน
น้อย โดยสะท้อนจากเงินออมในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และ 
บญัชเีงนิฝากประจ�าธนาคารพาณชิย์ซึง่กระจกุตวัอยูใ่นกลุม่คน 
จ�านวนน้อย กล่าวคือบัญชีเงินฝากที่มีวงเงินเกิน 10 ล้านบาท
ขึ้นไปมีเพียงจ�านวน 112,753 บัญชี หรือคิดเป็นประมาณ 
ร้อยละ 0.1 ของจ�านวนบัญชีทั้งหมด แต่มีวงเงินฝากสูงถึง 
ร้อยละ 51.0 ของวงเงินฝากทั้งหมด ในขณะที่บัญชีเงินฝาก 
ขนาดเล็กวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทมีจ�านวน 87.2 ล้านบัญช ี
หรือคิดเป็นร้อยละ 99.9 ของจ�านวนบัญชีทั้งหมด แต่มีวงเงิน 
ฝากเพียงร้อยละ 49.0 ของวงเงินฝากทั้งหมด และเป็น 
ที่น่าสังเกตว่าจ�านวนบัญชีเงินฝากส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ  
86.9) มีขนาดเงินฝากไม่เกิน 50,000 บาท

ความเหลือ่มล�า้ด้านการถอืครองทีด่นิในประเทศไทย
สูงมาก การถือครองที่ดินกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนจ�านวน
น้อย ท่ีดินถือว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งท่ีแต่ละคนมีไว้ใน 
ครอบครอง โดยเฉพาะคนทีม่กี�าลงัซือ้จะซือ้ทีด่นิไว้เป็นทรัพย์สิน  
ซึ่งหมายรวมถึงการซื้อที่ดินไว้เพื่อการเก็งก�าไรด้วย ดังนั้นการมี

2 ดวงมณี เล�วกุล (2556),  ก�รกระจุกตัวของคว�มมั่งคั่งในสังคมไทย. ในร�ยง�นวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงก�ร “สู่สังคมไทยเสมอหน้� ก�รศึกษ�โครงสร้�งคว�ม
มั่งคั่งและโครงสร้�งอำ�น�จเพื่อก�รปฏิรูป” (บทที่ 2). ศ�สตร�จ�รย์กิตติคุณ ดร.ผ�สุก พงษ์ไพจิตร ศูนย์ศึกษ�เศรษฐศ�สตร์ก�รเมือง คณะเศรษฐศ�สตร์ 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย สนับสนุนโดยสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� และจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย (คว�มเห็นใน
ร�ยง�นนี้เป็นของผู้วิจัย ผู้ให้ทุนไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป) พฤศจิก�ยน 2556.

ที่ดินไว้ในครอบครองนับว่าเป็นการสะสมความมั่งคั่งอย่างหนึ่ง 
การศึกษาวิจัยเรื่องการกระจุกตัวของความมั่งคั่งในสังคมไทย 
ของ ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล2 โดยใช้ข้อมูลการถือครองที่ดิน 
ท่ีมีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดท่ีดิน ปี 2555 ของกรมที่ดิน  
หากแบ่งผูถ้อืครองทีด่นิออกเป็น 10 กลุม่ (Decile) ผลการศกึษา 
พบว่า สัดส่วนการถือครองท่ีดินของท้ังบุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคลในกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 10 ที่มีการถือครอง
ที่ดินมากที่สุด (กลุ่ม 10) ต่อกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 10 ที่มี 
การถือครองที่ดินน้อยที่สุด (กลุ่ม 1) คิดเป็น 853.64 เท่า โดย
กลุ่มผู้ถือครองท่ีดินร้อยละ 10 ท่ีมีการถือครองท่ีดินมากที่สุด 
(กลุ่ม 10) มีส่วนแบ่งการถือครองที่ดินมากกว่าร้อยละ 60  
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ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนผู้ถือครองที่ดินอีกร้อยละ 90 ที่เหลือ (กลุ่ม 1 - 9) มีส่วนแบ่งการถือครองที่ดินไม่ถึงร้อยละ 40  
ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินเป็นอย่างมาก

แม้ว่าเดก็ทุกคนมโีอกาสได้รบัการศกึษาภาคบงัคบั แต่ในทางปฏบิตัยิงัมเีดก็บางส่วนไม่ได้รบัการศกึษาหรอืต้องออก
กลางคันสาเหตุจากอพยพตามผู้ปกครอง มีปัญหาครอบครัวและหาเลี้ยงครอบครัว แม้ว่าพระราชบัญญัติการศึกษา ปี 2542  
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก�าหนดไว้ว่า เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาภาคบังคับที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงโดย 
ไม่เสียค่าใชจ่้าย แต่กย็งัมเีดก็บางส่วนไม่ได้รบัการศกึษา ทัง้นี ้โอกาสในการเข้าถงึการศกึษามสีดัส่วนลดลงตามระดบัการศกึษา 
ทีส่งูขึน้ โดยโอกาสในการเข้าถงึการศกึษาสะท้อนจากอตัราการเข้าเรยีนสทุธ ิ(Net enrollment rate) ซึง่ในปี 2557 ระดบัประถม
ศกึษาเข้าถงึร้อยละ 87.8 มธัยมต้นเข้าถงึร้อยละ 68.1 มธัยมปลายเข้าถงึร้อยละ 57.1 และปรญิญาตรเีข้าถงึร้อยละ 25.5 เนือ่งจาก 
รัฐบาลได้ก�าหนดการศึกษาภาคบังคับเป็น 12 ปี เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของเด็ก ตามพระราชบัญญัติการศึกษา ปี 2542  
โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นมา จึงท�าให้เด็กมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมต้น 
และมัธยมปลาย ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง แต่ในระดับปริญญาตรีมีค่าเล่าเรียนค่อนข้างสูงจึงเป็นข้อจ�ากัดในการเข้าถึงส�าหรับเด็ก
ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยหรือฐานะยากจน 

นอกจากน้ี โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ีจะมคีวามเหลือ่มล�้าระหว่างกลุม่คนท่ีมีมาตรฐาน
ชวีติความเป็นอยูท่ีต่่างกัน และมีความเหลือ่มล�า้ระหว่างพ้ืนที่ 
โดยในปี 2557 กลุ่มประชากร 10% ที่มีฐานะความเป็นอยู ่
ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรี (รวม ปวส.)  
ได้มากกว่ากลุ่มประชากร 10% ทีม่ฐีานะความเป็นอยูด้่อยทีส่ดุ 
ประมาณ 16.9 เท่า เด็กในเขตเมืองมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา 
ระดับปริญญาตรีในสัดส่วนที่สูงกว่าเด็กในเขตชนบทประมาณ  
2.1 เท่า และเด็กในกรุงเทพมหานครมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา 
ระดับปริญญาตรีสูงกว่าเด็กในภาคอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด
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ความเหลื่อมล�้าของการกระจายบุคลากรทางการแพทย์ส่งผลให้คุณภาพบริการสุขภาพมีความเหลื่อมล�้าในแต่ละ
ภูมิภาค ปัจจุบันในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในบางพื้นท่ียังมีปัญหาการกระจายตัวและขาดแคลนบุคลากร 
ทางการแพทย์ ท�าให้ต้องดูแลประชากรมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีควรจะเป็น ซ่ึงสะท้อนได้จากสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์  
1 คนต่อประชากรของแต่ละภูมิภาคยังคงมีความเหล่ือมล�้ากัน ในปี 2558 แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และ 
พยาบาลเทคนิค ยังคงกระจุกตัวหนาแน่นอยู่ในกรุงเทพมหานคร ในทางกลับกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการกระจุกตัว 
ของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร น้อยที่สุด จึงท�าให้บุคลากรทางการแพทย์ 1 คนต่อประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีสัดส่วนสูงกว่าภูมิภาคอื่น

ความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม
ของแรงงานในระบบกับแรงงานนอกระบบ โดยแรงงาน 
ที่ได้รับการคุ้มครองทางสังคมคือแรงงานในระบบซึ่งมีเพียง 
ร้อยละ 42.4 ขณะที่แรงงานนอกระบบสูงถึงร้อยละ 57.6  
ยังไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังมี 
ความเหลื่อมล�้าด้านรายได้และค่าตอบแทนของแรงงาน 
โดยแรงงานนอกระบบได้รบัค่าจ้างเฉลีย่ต�า่กว่าแรงงานในระบบ  
ซ่ึงแรงงานในระบบได ้รับความคุ ้มครองทางสังคมตาม 
พระราชบัญญัติประกันสังคมโดยภาคบังคับตามมาตรา 33 
และมาตรา 39 จึงสามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมทุกคน  
ส่วนแรงงานนอกระบบนัน้สามารถเข้าถึงการคุม้ครองทางสงัคม 
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมได ้ โดยภาคสมัครใจ 
ตามมาตรา 40 ซึ่งแรงงานที่ได้รับความคุ้มครองทางสังคม 
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมตามมาตรา 40 มีเพียง 
ร้อยละ 6.4 ของก�าลังแรงงาน ในปี 2557
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สาเหตุของความเหลื่อมล�้าในสังคมไทย

โลกาภวิตัน์ให้ประโยชน์กับผู้ประกอบการ เจ้าของทนุ  
และแรงงานมีฝีมือ มากกว่าแรงงานไร้ฝีมือ โลกาภิวัตน ์
(Globalization) ท�าให้เศรษฐกจิโลกมกีารเชือ่มโยงด้านการค้า 
และการลงทุน การเชื่อมโยงทางการเงินระหว่างประเทศ  
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่าง
ประเทศ และการย้ายฐานการผลติ โลกาภวิตัน์จึงได้สร้างโอกาส 
ทางเศรษฐกจิทีม่ากกว่าให้กบัผูท้ีม่คีวามพร้อมทางด้านทนุทรพัย์  
ความรู้ความสามารถ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่งผลให้เกิด 
ความเหล่ือมล�้าระหว่างผูท้ีส่ามารถกบัผูท้ีไ่ม่สามารถเข้าถงึและ
ได้รับประโยชน์จากโลกาภิวัตน์ ซึ่งโลกาภิวัตน์จะให้ประโยชน์ 
กับผู้ประกอบการ เจ้าของทุน และแรงงานมีฝีมือ มากกว่า 
แรงงานไร้ฝีมอื

ฐานรายได้ (Income Base) เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
ภาษเีงนิได้นติบุิคคล เป็นต้น ฐานการบรโิภค (Consumption 
Base) เช่น ภาษมีลูค่าเพิม่ และภาษสีรรพสามติ เป็นต้น และ 
ฐานทรัพย์สิน (Property Base) ปัจจุบันประเทศไทยมี 
การจัดเก็บภาษีเพียง 2 ฐานภาษีเท่านั้น คือ ฐานรายได้และ 
ฐานการบรโิภค โดยจัดเก็บจากฐานการบรโิภคเป็นหลกั ซ่ึงมอีตัรา 
ภาษีท่ีแท้จริงเป็นอัตราถดถอย ท�าให้ภาระภาษีตกอยู ่กับ 
ผู ้มีรายได้ต�่ามากกว่าผู ้มีรายได้สูง ขณะที่การจัดเก็บจาก 
ฐานรายได้ซึง่เป็นอตัราก้าวหน้ามคีณุสมบตัช่ิวยให้การกระจาย 
รายได้ดขีึน้ คดิเป็นสดัส่วนเพยีงร้อยละ 36.3 ของรายได้ทัง้หมด 
ในปีงบประมาณ 2558 นอกจากนี้ มาตรการลดหย่อนภาษ ี
มักเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนรายได้สูงมากกว่ากลุ่มผู้มีรายได ้
น้อย ท�าให้โครงสร้างภาษีในปัจจุบันไม่เอื้อประโยชน์ต่อ 
การกระจายรายได้ ประกอบกับระบบภาษีไทยยังมีช่องว่าง 
ให้คนรวยเสียภาษีน้อยกว่าความสามารถมาก ไม่ว่าจะเป็น 
การขาดภาษีที่ เก็บบนฐานทรัพย์สิน การหลีกเลี่ยงภาษ ี
หลากประเภท นอกจากนั้น รายจ่ายภาครัฐยังมุ ่งเน้นการ
ให้สวัสดิการแบบถ้วนหน้า ส่งผลให้ผู้มีรายได้สูงซึ่งเข้าถึงได้ 
ง่ายกว่าได้รบัประโยชน์มากกว่าด้วย ประกอบกบัระบบสวสัดกิาร 
ของไทยยังไม่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม โดยกลุ่มที่ถูกละเลย 
มากท่ีสุด คือ แรงงานนอกระบบ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน และ 
ผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแล

การกระจายตัวของทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
ก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้าทางโอกาสในการเข้าถึงบริการ 
พืน้ฐานของรฐั เช่น ทรัพยากรทางการศึกษาและสาธารณสุข 
ยังคงกระจุกตัวอยู ่ในเมืองใหญ่ ท�าให้เกิดความเหลื่อมล�้า 
ในการเข ้าถึงบริการทางการศึกษาและสาธารณสุขของ
ประชาชนระหว่างพื้นที่ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและรายได้ต่อไป

ปัจจัยเชิงสถาบนั3 ได้แก่ โครงสร้างอ�านาจทางการเมอืง  
คอร ์รัปชัน และคุณภาพของภาครัฐ ก็มีส ่วนท�าให ้เกิด 
ความเหลือ่มล�า้ในสงัคม โดยโครงสร้างอ�านาจทางการเมอืงไม่ให้ 
ความสนใจกบัการลดความเหลือ่มล�า้อย่างจรงิจงั และยงัเอือ้
ประโยชน์ให้กบักลุม่ทุนและผูม้รีายได้สงู ยกตวัอย่าง ในประเดน็ 
เรื่องโครงสร้างภาษีท่ีละเลยการจัดเก็บจากผู ้มีรายได้สูง 
ในหลากหลายรูปแบบ ความยากล�าบากในการเสนอภาษี
ใหม่ๆ ท่ีกระทบผลประโยชน์ของคนรวย/รวยมาก เช่น ภาษี 
ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างท่ีมีความพยายามร่างกฎหมายมาหลาย

โครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยที่ไม่สมดุล การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยมุ ่งเน ้นอุตสาหกรรมส่งออก  
แต่โครงสร้างการจ้างงานยงัคงค่อนข้างกระจกุตวัในภาคเกษตร
ถึงประมาณร้อยละ 32.1 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานภาคเกษตร
อยู่ในระดับต�่ากว่าสาขาอื่นมาก อันเป็นข้อจ�ากัดส�าคัญต่อ 
การปรับเพ่ิมค่าจ้างแรงงาน รวมทัง้ทกัษะแรงงานในภาคเกษตร 
ที่ต�่ายังเป็นข้อจ�ากัดต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตร
ไปยังสาขาการผลิตอื่นๆ ที่ใช้ทุนและเทคโนโลยีที่สูงขึ้นหรือ
สาขาที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน จึงส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล�้า 
ของผลตอบแทนระหว่างภาคเกษตร - นอกเกษตร ระหว่าง
เจ้าของทนุ - แรงงาน และระหว่างแรงงานในระบบ - นอกระบบ 
และระหว่างแรงงานมีทักษะสูง-ทักษะต�่า 

โครงสร้างภาษีและนโยบายทางการคลังยังไม่
สนับสนุนการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม โดยทั่วไป 
การจัดเก็บภาษีสามารถจ�าแนกได้เป็น 3 ฐานภาษี ได้แก่  

3 สมชัย จิตสุชน, ร�ยง�นก�รวิจัยคว�มเหลื่อมลำ้�ในสังคมไทย : แนวโน้ม นโยบ�ย และแนวท�งขับเคลื่อนนโยบ�ย, สถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย โดยก�รสนับสนุน

ของธน�ค�รแห่งประเทศไทย ; พฤษภ�คม 2558.



มกราคม - มีนาคม 2559 33

รัฐบาลในช่วง 30 - 40 ปีมานี้ แต่ไม่เคยสามารถประกาศใช้เป็น 
กฎหมายได้เลย อีกประเด็นคือประเทศไทยไม่เคยมีนโยบาย 
ปฏิรูปการถือครองที่ดินอย่างเหมาะสม จนท�าให้เกิดการ 
กระจุกตัวของการถือครองที่ดินรุนแรง ส่วนความสัมพันธ์
คอร์รัปชันกับปัญหาความเหลื่อมล�้า งานวิจัยระบุว่าในสังคม 
ที่เหลื่อมล�้ามากคนรวยที่ต้องการคอร์รัปชันจะสามารถท�าได้
ง่ายกว่า เพราะสังคมโดยรวมที่ประกอบด้วยคนจนขาดความ 
สามารถหรือทรัพยากรที่จะใช้ในการสอดส่องหรือควบคุม 
พฤติกรรมโกงกิน ท�าให้การเอารัดเอาเปรียบของคนรวย 
ในรปูคอร์รปัชนัเป็นไปได้ง่ายและแพร่หลาย นอกจากนัน้สงัคม 
ท่ีมีความเหลื่อมล�้าสูงยังมีความสุ ่มเสี่ยงต ่อการยอมรับ 
การคอร์รปัชนั เพราะสงัคมเหลือ่มล�้าสงูมกัเป็นสงัคมทีก่ฎหมาย 
หรือการบงัคบัใช้กฎหมายหย่อนยาน ท�าให้คนทัว่ไปขาดศรทัธา 
ต่อการป้องกันหรือปราบปรามคอร์รัปชันและจ�าต้องยอมรับ 
ในที่สุด ดังนั้นคอร์รัปชันยังเป็นปัญหาใหญ่และเป็นสาเหตุหนึ่ง 
ท่ีท�าให้ความเหล่ือมล�้ายากจะลดลงเนื่องจากมีความร�่ารวย 
ที่ได้จากคอร์รัปชันจ�านวนมาก ส�าหรับปัจจัยคุณภาพของ 
ภาครฐัซึง่รวมถงึการน�านโยบายไปสูก่ารปฏบิตัมิปีระสทิธภิาพต�า่ 
ข้อมูลจาก Worldwide Governance Indicators ของ 
ธนาคารโลก บ่งชี้ว่ารัฐบาลไทยมีประสิทธิภาพต�่ากว่าประเทศ
ญ่ีปุ่นและประเทศอุตสาหกรรมใหม่มาก และในกลุ่มอาเซียน 
ก็ต�่ากว่ามาเลเซียด้วย คุณภาพภาครัฐไม่เพียงมีผลทางตรงใน 
การลดประสิทธิผลของนโยบายลดความเหลื่อมล�้า แต่ยังมีผล
ทางอ้อมทางการเมืองด้วย กล่าวคือ ชนชั้นกลางซึ่งควรจะเป็น 
ผู้ก�ากับการท�างานของรัฐบาลอาจหมดหวังหากความพยายาม
ดังกล่าวล้มเหลวซ�้าซาก ชนชั้นกลางจึงหันไปหาบริการจาก 
ภาคเอกชนแทนภาครัฐ (เช่น เรื่องการศึกษา สุขภาพ หรือเรื่อง 
อื่นๆ ) การก�ากับการท�างานของภาครัฐที่หายไปในสถานการณ์
เช่นนั้นส่งผลให้บริการภาครัฐส�าหรับคนจนถูกกระทบไปด้วย 

ความเหลื่อมล�้าเนื่องจากความแตกต่างในภูมิหลัง
ของฐานะครอบครัว จึงท�าให้เกิดวงจรการส่งผ่านจาก 
รุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูก เนื่องจากคนเราไม่สามารถเลือกเกิดได้  
เด็กบางคนเกิดในครอบครัวท่ีพ่อแม่มีฐานะร�่ารวย มีทรัพย์สิน
เงินทอง มีโอกาสทางการศึกษาที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ 
และรายได้ จึงสามารถสืบทอดความร�่ารวยไปสู่รุ่นลูก ในทาง 
ตรงกันข้ามเด็กบางคนเกิดในครอบครัวท่ีพ่อแม่มีฐานะยากจน 
ขาดโอกาสในการสะสมทรัพย์สิน ขาดโอกาสทางการศึกษาที่ดี  
ขาดความมั่นคงในอาชีพและรายได้ ท�าให้เกิดวงจรการส่งผ่าน 
ความยากจนจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูก หรือที่เรียกว่า วัฏจักร 
ของความยากจน  

แนวคิดการพัฒนาคนเพื่อลดความเหล่ือมล�้า 
ในสังคม

การลดความเหลื่อมล�้าในสังคม มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้น 
การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร  
แหล่งทนุในการประกอบอาชพี และเข้าถงึการคุม้ครองทางสังคม 
และสวัสดิการของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของคน ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต 
ท่ีดข้ึีน ซึง่จะน�าไปสูก่ารมคีณุภาพชีวติท่ีดแีละสามารถด�ารงชวีติ
อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

แนวคิดการพัฒนาคนเพื่อลดความเหลื่อมล�้าในสังคม  
ควรมีมาตรการเชิงนโยบายในแต่ละกลุ ่มเป้าหมายอย่าง 
เหมาะสม โดยเน้นให้ความส�าคัญกับการให้แต้มต่อแก่กลุ่ม 
เป้าหมาย 40% ล่างที่เป็นผู้มีฐานะปานกลางระดับต�่า และ 
ผู้มีรายได้น้อยและยากจน ให้ได้รับการศึกษาท่ีสูงข้ึน ให้การ 
คุ ้มครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ  
(Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สามารถด�ารง 
ชีวิตอยู ่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ในขณะท่ีกลุ ่มผู ้มีฐานะ 
ร�่ารวยมาก กลุ่มผู ้มีฐานะรวยหรือฐานะปานกลางระดับสูง  
และกลุ ่มผู ้มีฐานะปานกลางทั่วไปเป็นกลุ ่มที่มีศักยภาพ 
มีความพร ้อมในการพัฒนาธุรกิจและพัฒนาศักยภาพ 
ของตนเอง โดยภาครัฐควรปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ 
ภาครัฐให้เอื้ออ�านวยความสะดวกต่อการประกอบธุรกิจเพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ 
จะเป็นแหล่งรายได้ของรัฐ (รายได้จากการเก็บภาษี) ที่จะน�าไป
ใช้ประโยชน์ในการใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล�้าในสังคมต่อไป  
ทั้งนี้ ได้จัดกลุ่มคนตามฐานะเศรษฐกิจสังคม 5 กลุ่ม คือ 
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กลุ่มที ่1 ผูม้ฐีานะร�า่รวยมาก (สัดส่วนประมาณ 1%)  
ส่วนใหญ่จะเป็นผู ้ประกอบการรายใหญ่ระดับชาติ หรือ
ระดับภูมิภาค หรือระดับโลก เจ้าของทุนระดับชาติ เป็นต้น 
กลุ่มน้ีควรเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือในการค้นหาและ 
ปรับใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับสูงในรูปแบบต่างๆ  
สร้างทักษะผู ้ประกอบการระดับโลก (การสร้างแบรนด์)  
สร้างความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชนในการขยายตลาด  
รวมทั้งการป้องกันและลดการคอร์รัปชันของผู้ที่มีฐานะร�่ารวย 
มาจากการคอร์รัปชัน ฉ้อราษฎร์บังหลวง 

กลุม่ที ่ 2 ผู้มฐีานะรวยหรอืฐานะปานกลางระดบัสงู 
(สัดส่วนประมาณ 24%) ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการหรือ 
ผูบ้รหิารบรษิทัเอกชนระดับกลางถงึใหญ่ ผูป้ระกอบอาชพีอสิระ 
(แพทย์ วศิวกร นักบญัชรีะดบัสงู) ข้าราชการระดบัสงู นกัการเมอืง 
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น เกษตรกรรายใหญ่ เป็นต้น กลุ่มนี้ 
ควรเน้นการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู ้ประกอบการระดับ
กลางขึ้นไป ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการผลิต/บริการ  
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ  
การบริหารจัดการ และการพัฒนาตนเอง 

กลุม่ที ่3 ผูม้ฐีานะปานกลาง 
ทัว่ไป (สดัส่วนประมาณ 35%) กลุ่มนี้ 
มีความหลากหลายค่อนข้างมาก  
ประกอบด้วย ผู้ประกอบการรายเล็ก  
ผู ้บริหารบริษัทเอกชนระดับเล็ก  
พนักงานบริษัทเอกชน ผู้ประกอบ 
อาชีพอิสระรายเล็ก แรงงานรับจ้าง 
ระดับกลางถึงสูง เกษตรกรรายใหญ่  
เป็นต้น กลุ่มนี้ควรเน้นให้การศึกษา 
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง พัฒนาทักษะ 
การท�างานระดับสูง การเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสาร ได้รบัการคุม้ครองทางสงัคม 
และสวสัดกิารทีเ่หมาะสมอย่างทัว่ถงึ 
และเป็นธรรม โดยมีส่วนร่วมรับ 
ภาระทางการเงินด้วย

กลุม่ที ่4 ผูม้ฐีานะปานกลาง
ระดับต�่า (สัดส่วนประมาณ 35%)  
กลุม่นีค่้อนข้างหลากหลาย ประกอบด้วย 
ผูป้ระกอบการระดบัเลก็มาก (หาบเร่  

แผงลอย) แรงงานระดับล่างถึงกลางท่ีมีฝีมือไม่มาก พนักงาน 
ระดับล่างของบริษัทเอกชน ผู ้ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  
เกษตรกรรายเล็ก เป็นต้น กลุ่มนี้ควรเน้นการเข้าถึงการศึกษา 
ในระดับที่สูงขึ้นและมีคุณภาพดี พัฒนาทักษะการท�างาน 
ระดับกลาง ได้รับการคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการพื้นฐาน 
แบบถ้วนหน้า โดยมีส่วนร่วมรับภาระทางการเงินบางส่วน 
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กลุม่ที ่5 ผูมี้รายได้น้อยและยากจน (สดัส่วนประมาณ 
5%) คนกลุ ่มนี้ไม่สามารถให้หลักประกันความมั่นคงแก ่
ลูกหลานได้ ท�าให้เกิดวงจรการส่งผ่านความยากจนจากรุ่นพ่อ
แม่ไปสู่รุ่นลูก กลุ่มนี้ได้แก่ แรงงานไร้ฝีมือ แรงงานระดับล่าง 
ทีม่อีายุมาก เกษตรกรไร้ทีท่�ากนิหรอืมทีีท่�ากนิขนาดเลก็ในพืน้ท่ี 
นอกเขตชลประทาน เกษตรรับจ้าง คนแก่ยากจน ผู้พิการ  
คนป่วยเรื้อรังที่ยากจน เป็นต้น กลุ ่มนี้ควรเน้นเพิ่มระดับ 
การศึกษา ให้การคุ ้มครองทางสังคมและสวัสดิการพิเศษ 
เพื่อตัดขาดวงจรความยากจนไม่ให้ส่งต่อจากรุ่นพ่อแม่ไปสู ่
ลกูหลาน โดยมุง่เป้าไปทีเ่ด็กและเยาวชนยากจน เช่น การให้เงนิ 
สงเคราะห์บุตรอย่างทั่วถึงไม่ตกหล่น การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
ให้ครบทุกพื้นที่พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพการดูแลเด็กเล็ก  
การดูแลนักเรียนที่ยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลโรงเรียน 
ให้มีคุณภาพ และป้องกันไม่ให้เด็กออกจากโรงเรียนกลางคัน  
การป้องกันปัญหายาเสพติดและสิ่งมัวเมาที่ใกล้ตัวเด็ก เป็นต้น  
ในกลุ่มคนแก่ที่ยากจนเน้นให้เบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มจากเบี้ยสูงอายุ 
พ้ืนฐาน ให้การดูแลคนแก่ระยะยาว (long-term care for  
elderly) ในรูปแบบต่างๆ เช่น ให้การสนับสนุนทางการเงิน
แก่คนในครอบครัวให้สามารถดูแลคนแก่ได้ และในกรณีที่
ไม่มีครอบครัวก็ให้มีสถานดูแลผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้
การคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการดังกล่าวรัฐควรจัดให้ฟรี 
ไม่มีค่าใช้จ่าย 

พร้อมกันนี้ ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระดับ
พ้ืนท่ีและกลุ่มเป้าหมาย โดยการเช่ือมโยงฐานข้อมูลของ 
หน่วยงานราชการต่างๆ ประกอบกับการใช้ข้อมูลจากการ 
ขึ้นทะเบียนของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะระบบฐานข้อมูล 
กลุ่มที่ 4 ผู้มีฐานะปานกลางระดับต�่า และกลุ่มที่ 5 ผู้มีรายได้ 
น้อยและยากจน เพื่อให้สามารถระบุประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และน�าไปใช้ประโยชน์ในการให ้
ความคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการที่เหมาะสมตามกลุ่ม 
เป้าหมายและมีความครอบคลุมทั่วถึงและเป็นธรรม 

นอกจากนี้ นโยบายการคลัง (ภาษีและการใช้จ่าย 
งบประมาณ) กม็ส่ีวนส�าคัญในการลดความเหลือ่มล�า้ในสงัคม  
จึงควรมีการปฏิรูประบบภาษี โดยการเพิ่มการจัดเก็บภาษ ี
จากฐานทรัพย์สิน เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีก�าไร 
จากการเพิ่มค่าของทรัพย์สิน (capital gain) เป็นต้น และ 
ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถ
จัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม นอกจากนั้น ปรับ
โครงสร้างการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ โดยเน้น
ให้ความส�าคัญกับการจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการและ 
เชิงพื้น ท่ี  โดยมี เป ้าหมายเพื่อลดความยากจนและลด 
ความเหลื่อมล�้าในสังคม 

 

$

$

$

$
$

$

$

$

$
$

$

$

$

$
$

$

$

$

$
$



คนเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน การอยู่ร่วมกันของคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องและเกื้อกูลกันมาแต่ในอดีต โดยคนได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติมาเป็นเวลานาน ประโยชน์ 
ที่คนได้รับจากธรรมชาติและระบบนิเวศมีทั้งประโยชน์ทางตรงและประโยชน์ทางอ้อม ดังนี้ 

1) ช่วยเกื้อกูลการด�ารงชีวิตของมนุษย์ โดยเป็นแหล่งปัจจยัสี ่ ท้ังอาหาร น�า้ สมนุไพรและยารกัษาโรค เครื่องนุ่งห่ม  
เชื้อเพลิงและวัสดุเพื่อก่อสร้างที่พักอาศัย รวมทั้งเป็นแหล่งรายได้เสริม โดยเฉพาะส�าหรับชุมชนในชนบทท่ีมีวิถีชีวิต 
ที่พึ่งพาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เป็นหลัก

2) เป็นปัจจัยการผลิตที่ส�าคัญของระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องพึ่งพา 
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นฐานของปัจจัยการผลิตที่ส�าคัญของระบบเศรษฐกิจในทุกภาคการผลิต โดยทรัพยากรดินและน�้า 
ถูกใช้เป็นปัจจยัการผลติในภาคเกษตรกรรม แหล่งแร่ธาต ุแหล่งพลงังาน และความหลากหลายทางชวีภาพ เป็นวตัถดุบิและต้นทนุ 
ที่ส�าคัญในภาคอุตสาหกรรม ขณะที่สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นจุดดึงดูดส�าคัญของการพัฒนาในภาคบริการ

3) ช่วยรักษาสมดุลธรรมชาติ โดยควบคุม 
วัฏจักรการหมุนเวียนของฤดูกาล น�้า อากาศ แร่ธาตุ  
พลังงาน และห่วงโซ่อาหาร รวมท้ังช่วยบ�าบัดของเสีย 
ตามธรรมชาติ ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งช่วย 
ลดภาวะโลกร้อน ควบคุมโรคและแมลงตามธรรมชาติ  
การกระจายพันธุ์พืช สัตว์ และการป้องกันและบรรเทา
ภัยธรรมชาติ เช่น การดูดซับน�้า ป้องกันดินถล่ม  
การป้องกนัไฟป่า การป้องกนัอทุกภยั การเป็นแนวป้องกนั 
คลื่นลม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม คนกับธรรมชาติได้เปลี่ยนความสัมพันธ์จากการอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องมาเป็นการควบคุม 
และใช้ประโยชน์ ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม สังคมได้ก้าวเข้าสู่กระบวนการพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่ คนเรียนรู้และพัฒนา 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนเพิ่มศักยภาพในการครอบครองใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างไม่ม ี
ขีดจ�ากัด กระบวนการทางสังคมนี้จึงได้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติจากการอยู่ร่วมอย่างสอดคล้อง 
มาเป็นการควบคุมใช้ประโยชน์

ความสมัพนัธ์ระหว่างคนกับทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

1 เรียบเรียงจ�กเอกส�รประกอบก�รประชุมประจำ�ปี 2557 ของ สศช. เรื่อง “ก�รพัฒน�คนเพื่ออน�คตประเทศไทย” เมื่อวันที่ 26 กันย�ยน 2557  

 ณ ศูนย์แสดงสินค้�และก�รประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธ�นี จังหวัดนนทบุรี

การพัฒนาคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1

สำ�นักง�นว�งแผนก�รเกษตร ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม *
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การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจท�าให้สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศเสื่อมโทรมและสูญเสียสมดุล กระบวนการพัฒนา 
ประเทศได้เปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรกรรมด้ังเดิมมาสู่สังคม 
การผลิต การค ้า และการลงทุน ที่มีการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายส�าคัญ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เกินขีดความสามารถในการรองรับ ซึ่งการเติบโตดังกล่าว 
ต้องแลกกับความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
และสมดุลของระบบนิเวศ โดยประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ 
ไปจ�านวน 63 ล้านไร่ ป่าชายเลนถูกท�าลายราว 5 แสนไร่  
ดินเสื่อมสภาพ 98.7 ล้านไร่ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์เพ่ิมมากขึ้น คุณภาพสิ่งแวดล้อม
เส่ือมโทรมลง ปริมาณของเสียเพิ่มขึ้น ทั้งน�้าเสีย อากาศเสีย  
ขยะ และของเสียอันตรายที่รวมกันมีมากถึง 30 ล้านตัน รวม
ถงึการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศและภยัพบิตัทิางธรรมชาติ  
ที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  
และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

และจากแนวโน้มในอนาคต ประสิทธิภาพการให้
บริการของระบบนิเวศน่าจะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีการ 
ใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ที่ผ่านมาระบบนิเวศถูกน�าไปใช้ประโยชน ์
เพือ่ตอบสนองการเตบิโตทางเศรษฐกจิและการพฒันาประเทศ  
โดยไม่มีการค�านวณถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายของความเสื่อมโทรม 
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท�าให้การลงทุน 
ทางเศรษฐกจิและราคาของสนิค้าและบรกิารไม่ได้สะท้อนต้นทุน 
แท้จริงที่สังคมส่วนรวมต้องจ่าย ขณะที่มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ของระบบนิเวศ เช่น ระบบนเิวศป่าไม้ ถกูประเมนิว่ามมีลูค่ารวม 
อยู่ระหว่าง 6,120 - 16,362 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเฮกตาร์ต่อปี  
ในการท�าหน้าที่ควบคุมสภาพแวดล้อม รักษาสมดุลธรรมชาติ  
และการสร้างวถิชีวีติวฒันธรรมไม่รวมการประเมนิมลูค่าในการ
ลดภัยพิบัติ ที่อยู่ระหว่าง 8,240 - 189,000 เหรียญสหรัฐฯ  
ต่อเฮกตาร์ต่อปี เป็นต้น (TEEB Climate Issues Update, 
2009 อ้างใน Forest Biodiversity: Earth Living Treasure, 
UNEP, 2010)

สภาพแวดล้อมที่ดีและระบบนิเวศที่สมดุล 
เป็นองค์ประกอบส�าคัญในการชี้วัดความอยู่เย็น 
เป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย 

จากดัชนีความอยู ่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย  
ที่ สศช. ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือวัดผลกระทบการพัฒนา 
ที่ เกิดขึ้นกับคนอย ่างเป ็นองค ์รวม ซึ่ งประกอบด้วย 6  
องค์ประกอบส�าคัญ ได้แก่ การมีสุขภาวะ ครอบครัวอบอุ่น  
ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม สภาพแวดล้อม 
และระบบนเิวศสมดลุ และสงัคมประชาธปิไตยทีม่ธีรรมาภบิาล  
ทั้งนี้ ในปี 2557 ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 72.76 เนื่องด้วยองค์ประกอบ 
ด้านเศรษฐกิจและสังคมมีทิศทางดีข้ึน แต่องค์ประกอบด้าน 
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุลกลับมีแนวโน้มลดลง 
อย่างต่อเนื่อง และอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง คือ ร้อยละ  
65.76 ซึง่จากการตดิตามประเมนิผลการพฒันาด้านสถานการณ์ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วง 3 ปีของ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 พบว่า

1) ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน�าไปใช้ในการ
พฒันาจ�านวนมาก ก่อให้เกดิความเสือ่มโทรมอย่างต่อเนือ่งและ 
เกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
มากขึ้น ประกอบกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมของประเทศมีลักษณะรวมศูนย์ ขาดการเช่ือมโยง 
กับพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อปัญหาต่างๆ ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ลดลง  
ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท�าให้ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ถูกคุกคาม ระบบนิเวศชายฝั่งถูกท�าลาย และทรัพยากรน�้ายังมี 
ส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ 

2) ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัว 
ของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง มีสาเหตุมาจากปัญหาขยะ 
มลูฝอยยงัไม่ได้รบัการแก้ไขอย่างมปีระสทิธภิาพ แนวโน้มอตัรา 
การเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับ 
ปริมาณขยะสะสมตกค้างและขยะอิเล็กทรอนิกส์ มลพิษทาง 
อากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง ท่ีเป็นปัญหาส�าคัญ ได้แก่  
ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)  
คณุภาพน�า้ทีอ่ยูใ่นเกณฑ์ดมีแีนวโน้มลดลง สาเหตสุ�าคญัมาจาก 
การชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์  
และระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมของชุมชนมีจ�านวนไม่เพียงพอ 
ปริมาณการปล ่อยก ๊าซเรือนกระจกมีแนวโน ้มเ พ่ิมขึ้น 
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อย่างต่อเนื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอุทกภัยและ 
ภัยแล้งมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาค 
เศรษฐกจิภายในประเทศและห่วงโซ่การผลติทัง้ภายในประเทศ 
และของโลก 

สาเหตุของปัญหาความเสื่อมโทรม  
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สาเหตสุ�าคัญท่ีท�าให้สิง่แวดล้อมโดยรวมเสือ่มโทรลง  
เกิดจากการกระท�าของ “คน” เน่ืองจากกระบวนการผลิต  
การบริโภคที่มากเกินความจ�าเป็นตามกระแสบริโภคนิยม  
โดยที่ผ่านมา คนในฐานะผู้บริโภค ผู้ผลิต และผู้ส่งเสริม ก�ากับ 
ดแูลและควบคมุ ยงัไม่สามารถบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก

1) ผู้บริโภค ขาดความรู้ ความเข้าใจ และจิตส�านึก 
ในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ขาดองค์ความรูด้้านการจดัการทีถ่กูต้องและเหมาะสม ขาดข้อมลู 
เพื่อตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค ้าและบริการที่มีผลต่อ 
สิ่งแวดล้อม การเพิ่มขึ้นของประชากรมีผลท�าให้ความต้องการ 
บริโภคและอปุโภคเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ รวมทัง้ปัญหาความยากจน 
ท�าให้เกดิปัญหาการบกุรกุท�าลายป่าเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัและทีท่�ากนิ
เพิ่มขึ้น

2) ผู้ผลิต ทัง้ภาคอตุสาหกรรมและภาคเกษตรมกีารใช้ 
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ใช้เทคโนโลยีการผลิต 
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ (Low Productivity) และไม่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการใช้วัตถุดิบและปัจจัยการผลิตมาก 
เกินความจ�าเป็น เกิดปัญหามลพิษสูง ขาดความรู้และความ 
รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม  
นอกจากน้ี การขยายพืน้ทีเ่พือ่ปลกูพชืเศรษฐกจิท�าให้มกีารบุกรกุ

พืน้ทีป่่าไม้ ในขณะเดยีวกนัการขยายตวัของพืน้ทีอ่ตุสาหกรรม 
ได้รกุล�า้เข้าไปในพืน้ท่ีการเกษตรท่ีมคีวามอดุมสมบูรณ์ท่ีมอียูเ่ดมิ 

3) ภาครัฐ ในฐานะผู้ส่งเสริม ก�ากับ และควบคุม 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ขาดความต่อเนื่องในการด�าเนินนโยบายและในบางกรณี 
นโยบายมีความขัดแย้งกัน ขาดการพัฒนากฎหมายให้ทันสมัย 
และขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้ งบประมาณมีจ�ากัด  
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นภาระต้นทุน
ของประเทศเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง การบริหารจัดการขาดความโปร่งใส ท้องถ่ิน ชุมชน 
และภาคีที่ เกี่ยวข ้องยังมีส ่วนร ่วมไม่เพียงพอ ศักยภาพ 
ของท้องถิ่นมีจ�ากัด ขาดการกระจายอ�านาจบริหารจัดการ 
ให้ท้องถ่ินอย่างแท้จรงิท้ังด้านการเงนิ การคลงั และการตดัสนิใจ  
นอกจากนี้ยังมีการแทรกแซงของภาคการเมืองในกระบวนการ
ก�าหนดนโยบาย การทุจริตคอร์รัปชัน ส่งผลให้เกิดความ 
เหลือ่มล�า้และความไม่เป็นธรรมในการบรหิารจดัการทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คนและการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน   
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัญหาที่เกิดต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการกระท�าของคนทั้งในทางตรงและ 
ทางอ้อม มากกว่าเกิดจากธรรมชาติ ดังนั้น การแก้ไขปัญหา 
จึงต้องเริ่มด�าเนินการที่ “คน” โดยการจัดการในแนวทาง 
ท่ีถูกต้อง เพื่อให้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติคงไว้ซ่ึงคุณค่า 
ความส�าคัญและการใช้ประโยชน์เป็นไปอย่างยั่งยืน แนวทาง 
การพัฒนาคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถจ�าแนกออกได้  
3 กลุ ่ม ได้แก่ คนในฐานะผู้รับบริการหรือผู ้บริโภคสินค้า 
และบริการ คนในฐานะผู้ประกอบการหรือผู ้ผลิต และคน 
ในฐานะท่ีเป็นผู้ส่งเสริม ก�ากับ และควบคุมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
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คนในฐานะ “ผู้บริโภค”

ชุมชนและประชาชนนับเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและได้รับ 
ผลประโยชน์หรือผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นฐานในการด�ารง 
และรักษาคุณภาพชีวิตโดยตรง ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้บริโภค  
ทีมุ่ง่เน้นการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติเพือ่ตอบสนอง
ความต้องการ ดังนั้น คนในฐานะผู้บริโภคจึงต้องเข้าใจถึง 
ผลประโยชน์ที่ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปรับปรุงตนเองให้มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาตอิย่างรูค้ณุค่า เลอืกบรโิภคสนิค้าทีม่กีระบวนการผลติ
ที่ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม ท�าความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิและ
หน้าทีข่องตนเอง และเข้าร่วมบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพร่วมกับภาครัฐ เพื่อแก้ไข
สาเหตขุองปัญหาความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่นับวันจะรุนแรงขึ้น โดยมี
แนวทางส�าคัญ ดังนี้

1) สร้างองค์ความรูด้้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม ผู้บริโภคควรต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และ 
มีจิตส�านึกที่ดีในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่ดิน น�้า และ 
ป่าไม้ที่มีอยู่จ�ากัด เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้คุณค่าและ 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริการจัดการทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงใจและเต็มใจ พัฒนาและถ่ายทอด 
องค์ความรู้ผ่านปราชญ์ชาวบ้าน และสร้างเครือข่ายปราชญ ์
ชาวบ้านและผู้น�าชุมชน เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2) ฉลาดบริโภค ความต้องการสินค้าและบริการ 
ที่สูงขึ้นจากการเพิ่มจ�านวนประชากร ก ่อให้เกิดการใช ้
ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น สร้างมลภาวะเพิ่มขึ้น ซึ่งในอนาคต 
ประเทศไทยจะเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุ ดังนั้น ผู ้บริโภคต้อง 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและ 
สร้างปัญหาส่ิงแวดล้อม เปลี่ยนทัศนคติการบริโภคจาก
พฤติกรรมบริโภคนิยม ฟุ่มเฟือย สู่การบริโภคอย่างพอเพียง 
รู้คุณค่า ลดการปล่อยของเสีย/มลพิษ เช่น ใช้น�้า ใช้พลังงาน
อย่างประหยัด จัดการขยะของเสียที่เกิดขึ้นจากการบริโภค 
ทั้งในครัวเรือนชุมชนและในสถานที่ท�างาน เลือกบริโภคสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด�าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรม 3Rs 

(Reduce Reuse and Recycle) เป็นต้น เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี
ส�าหรับเด็กและเยาวชนในอนาคต

3) ยดึปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการด�ารงชวีติ 
เพื่อลดปัญหาความยากจน เนื่องจากความยากจนมีผลต่อการ
ละเลยและการใส่ใจต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวม และยังเป็นแรงผลักดันให ้
เกิดการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาความยากจน 
ของตนเองจนเกินขีดความสามารถของธรรมชาติในการรองรับ  
และจ�าเป็นต้องบรโิภคสนิค้าและบรกิารทีม่รีาคาถกู โดยไม่สนใจ 
ถึงกระบวนการผลิตสินค้าที่ใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองและท�าลาย
สภาพแวดล้อม ดงันัน้ การลดปัญหาความยากจนจะช่วยพัฒนา 
ผู้บริโภคให้สามารถบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้

4) สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ปัจจัยส�าเร็จในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ทั้งการดูแลรักษาป่า การจัดการลุ่มน�้า การอนุรักษ์
ดินและน�้า การเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติ การจัดการขยะ 
ในชุมชน เป็นต้น มีส่วนส�าคัญมาจากการมีชุมชนที่เข้มแข็ง 
และมีผู้น�าชุมชนที่เสียสละ และเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน  
การมีข้อบังคับและกติกาชุมชนท่ีคนในชุมชนร่วมกันก�าหนด
และยึดถือปฏิบัติ กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ท้ังในชุมชนและชุมชนข้างเคยีงร่วมมอืกบัภาครฐั การมจีติส�านกึ
รักษ์ถิ่นฐาน การสร้างอาชีพเพื่อให้คนในท้องถิ่นมีรายได้ที่ 
เลี้ยงตนเองได้ มีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
พัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ในการสร้าง 
องค์ความรู ้หรือส่งเสริมอาชีพต่างๆ ท�าให้ชุมชนสามารถ 
เลี้ยงตัวได้ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ก็จะได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี 



วารสารเศรษฐกิจและสังคม40

5) ปรับตัวเพื่อลดผลกระทบและความเสี่ยงจาก 
ภยัพบัิต ิ ผู้บริโภคท้ังที่เป็นปัจเจกและชุมชนต้องเรียนรู้และ 
ปรบัตวัเพ่ือสร้างภมูคิุม้กนัต่อสภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไป  
พร้อมรับมือต่อสถานการณ์และสภาพปัญหาในพื้นท่ี เช่น  
การสร้างบ้านที่สามารถรองรับปัญหาน�้าท่วมในพื้นท่ี การท�า 
พื้นที่กักเก็บน�้าส�าหรับชุมชน การเพิ่มขีดความสามารถของ
ครอบครัวและชุมชนในการรับมือและเตรียมความพร้อมต่อ 
ภัยพิบัติ การลดปัจจัยเสี่ยงของชุมชน การสร้างเขื่อนป้องกัน 
น�้าท่วมจากปริมาณน�้าฝน จากระดับน�้าทะเล และจากน�้า 
ไหลบ่าจากภูเขา หรือการสร้างฉนวนเพื่อป้องกันความร้อน 
ให้กับที่อยู่อาศัย เป็นต้น

6) เคารพและปฏบิตัติามกฏ ระเบยีบ กตกิาของสงัคม 
รวมทั้งต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีความรู ้ความเข้าใจ 
เร่ืองสิทธิและหน้าที่ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และการร่วมบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเสมอภาคและ 
เท่าเทียม ร่วมรับผิดชอบภาระและค่าใช้จ่ายตามหลักผู้ก่อ 
มลพิษ หรือผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่ร่วมกันก�าหนดข้ึนอย่าง 
เคร่งครัด รวมทั้งร่วมติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล ้อมของภาครัฐ  
ขณะเดียวกันไม่ส่งเสริมรวมทั้งต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และในทุกภาคส่วนของสังคม

ทัง้น้ี แนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้แก่คนในสถานะผูบ้รโิภค  
อาจจะสามารถด�าเนนิการส่งเสรมิให้เหมาะสมตามช่วงวยั อาทิ

1) วัยเด็กและวัยเรียน ซึ่งเป็นวัยที่ควรได้รับข้อมูล 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ผลเสยี และผลกระทบ
จากการกระท�าของมนุษย์ เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  

โดยการให้การศกึษาและปลกูจติส�านกึในการรกัษาสิง่แวดล้อม 
เน้นให้ผู้้เรียนได้รู้จักธรรมชาติที่อยู่รอบตัวอย่างแท้จริง โดย

1.1) การให้การศกึษาและปลกูจติส�านกึในการรกัษา 
สิ่งแวดล้อม เน้นให้ผู ้ เรียนได้รู ้จักธรรมชาติท่ีอยู ่รอบตัว 
อย่างแท้จรงิ โดยให้มกีารศกึษาถงึนเิวศวทิยาและความสมัพนัธ์ 
ระหว่างคนและสิง่แวดล้อม เรยีนรูว้ธิใีช้ประโยชน์จากธรรมชาต ิ
อย่างรูค้ณุค่า รวมท้ังสร้างระเบียบวนิยัและกระบวนการมส่ีวนร่วม 
ในการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.2) การสร้างกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชุมชนและสังคม เช่น การคัดแยก 
ขยะในครัวเรือนและในโรงเรียน การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให ้
กลับมาใช้ใหม่ และสร้างเครือข่ายเยาวชนและนักศึกษาเพื่อ 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

1.3) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน รวมถึงส่ือ 
สาธารณะด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้เหมาะสม
กับช่วงวัย และสามารถเข้าถึงได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย

2) วยัแรงงาน เป็นกลุ่มผู้บริโภคทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อมกลุม่ใหญ่ทีม่คีวามส�าคญัต่อการพฒันาประเทศ 
และสร้างคุณภาพสังคม โดย

2.1) ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ�าวัน ท้ังในระดับครอบครัว สถานที่
ท�างาน ชุมชน และสงัคม รวมท้ังส่งเสรมิกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกีย่วกบั 
สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ เช่น กิจกรรม 3Rs (Reduce 
Reuse and Recycle) เป็นต้น

2.2) สร้างแรงจูงใจและมาตรการต่างๆ ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรการ 
ทางภาษี ผลตอบแทนและรางวัลแก่ผู ้อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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2.3) ส่งเสริมบทบาทของสื่อสาธารณะในรูปแบบ 
ต่างๆ ที่มีความหลากหลาย และเข้าถึงกลุ ่มเป้าหมายได้ 
อย่างถกูต้อง ทัง้วยัเด็ก วยัเรยีน และวยัแรงงาน เพือ่สร้างกระแส 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะวัยแรงงานที่อยู่ระหว่าง 
การสร้างครอบครัว จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักถึง 
การเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่บุตรหลาน

3) วยัสงูอาย ุ เป็นกลุ่มที่มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ 
ด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมได้เป็นอย่าง
ด ีซ่ึงสามารถถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละประสบการณ์ต่างๆ ให้กบั
กลุ่มคนรุ่นต่อๆ มาได้เป็นอย่างดี โดย

3.1) ส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุที่มีประสบการณ์ด้าน 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปราชญ ์
ชาวบ้าน ผู้น�าชุมชนด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อการ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา
สิ่งแวดล้อม

3.2)  สร้างเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและผู ้น�า 
ชุมชน เพื่อการถ ่ายทอดองค ์ความรู ้ด ้านการอนุรักษ ์
ท รัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อมในแต ่ละท ้องถิ่น  
รวมถึงสนับสนุนการสร้างความเชื่อมโยงและเครือข่ายระหว่าง
ชุมชนท้องถิ่น เพื่อการแลกเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขยายผลการด�าเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางต่อไป

คนในฐานะ “ผู้ผลิต” 

แนวทางการพัฒนาผู ้ผลิตให ้มีคุณภาพ โดยให ้ 
ความส�าคัญต่อการรักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กับการท�าธุรกิจ 
ควรมีแนวทางส�าคัญ ดังนี้ 

1) ผู ้ผลิตต้องมีจริยธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม  
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมโดยมุ ่งเน ้นการผลิตที่มี 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการผลิต ท่ียั่ งยืน โดยการจัดการทรัพยากรอย ่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ก่อมลภาวะ ตระหนักรู้ว่าทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเกื้อกูลต่อการประกอบธุรกิจและการอยู่รอด
และการพัฒนาของสังคมโดยรวม โดยด�าเนินธุรกิจให้สามารถ
อยู่ร่วมและพึ่งพากันได้กับชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน 

2) ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมิตรกับ 
สิง่แวดล้อม โดยเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตและใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โดยเพิ่มการใช้พลังงาน
ทดแทน การจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐานและประหยดัพลงังาน ประยกุต์ใช้เทคโนโลยกีารผลติ
สมัยใหม่ มีการน�าทรัพยากรใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (reuse)  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับภาคอุตสาหกรรมต่อไป 

3) ยกระดบัการผลติสูอ่ตุสาหกรรมสเีขยีว โดยการ 
เพิ่มผลิตภาพการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และควรผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู ้บริโภค ขณะเดียวกันลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ที่สิ้นเปลืองลงทั้งที่ดิน น�้า และป่าไม้ รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลงทุนพัฒนา วิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตและ
มาตรฐานคุณภาพสินค้า และเชื่อมโยงผู้ประกอบการตลอด 
ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้าง green supply chain รวมทั้ง 
สร้างเครือข่ายผู้ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยง 
กบัเครอืข่ายผูบ้รโิภค เพือ่ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั  
ตลอดจนส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียวในองค์กรเอกชน  
ผ่านการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและคู่ค้าทางธุรกิจ
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4) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตและการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม การเปิดรับองค์ความรู ้ด้านการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทาง 
สิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่กระบวนการ
ผลิตไปจนถึงการจัดจ�าหน่าย การใช้ และการจัดการขยะ  
โดยเลือกใช้วัตถุดิบที่ไม ่ท�าลายสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช ้
เทคโนโลยีสะอาดในการผลิต ก�าหนดขอบเขตการใช้พื้นที่ 
อย ่ า ง เหมาะสม โดยแยกเขตที่ ต ้ อ งด� า เนินกิ จกรรม 
ท่ีอาจก่อให้เกิดมลพิษออกจากเขตที่อยู่อาศัยของประชาชน  
ลดของเสียในขั้นตอนการผลิต และจัดการมลพิษและของเสีย 
ที่เกิดจากการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการประเมิน
วงจรชีวิตหรือวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ประยุกต์ใช้เครื่องมือ
จัดการส่ิงแวดล้อม อาทิ การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  
(Eco-design) กลไกการพัฒนาทีส่ะอาด (Clean Development 
Mechanism : CDM) คาร์บอนฟตุพริน้ท์ (Carbon Footprint) 
และฉลากเขียว (Green Label) รวมทั้งลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี และการจัดการมลพิษการปล่อยมลพิษ 
และจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพ

5) วางแผนเพือ่รองรบัการด�าเนนิธรุกิจอย่างต่อเนือ่ง 
(Business Continuity Plan : BCP) เนื่องจากภัยพิบัติ 
เป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้และก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ผู ้ผลิตโดยเฉพาะภาคธุรกิจ 
เป็นผู้ผลิตได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก จ�าเป็นต้องให้ความ
ส�าคัญและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์เพื่อให้สามารถ
ด�าเนนิการการผลติได้ตามปกติ การจัดท�าแผนด�าเนินธรุกจิอย่าง

ต่อเนื่อง หรือ BCP จึงเป็นวิธีการเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวรับมือ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ รวมถึง 
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

6)  ปฏบิติัตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับ และเกณฑ์
มาตรฐานต่างๆ อย่างเคร่งครดั ท้ังท่ีเกีย่วข้องกบัการอนรุกัษ์และ 
ใช้ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาต ิการรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม 
และการควบคุมมลพิษ รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและ 
ความปลอดภัย เช่น การจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต
อุตสาหกรรมด้วยวิธีที่ถูกต้อง ไม่ลักลอบทิ้งในที่สาธารณะ 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
การบุกรกุท�าลายพืน้ท่ีป่า ท่ีดนิของรฐั และพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมและ
สงวนไว้เพือ่การอนรุกัษ์ เพือ่ประโยชน์ในการประกอบหรอืขยาย
ธรุกจิ โดยใช้อทิธพิลและอ�านาจโดยมชิอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น 

ทั้งนี้ แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานะผู้ผลิต 
ควรมีความจ�าเพาะเจาะจงในกลุ่มคนท่ีอยู่ในช่วงวัยแรงงาน
เป็นส�าคัญ เนื่องจากมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ในสดัส่วนทีส่งู โดยแนวทางข้างต้นจะต้องถกูส่งเสรมิให้เกดิผล 
ในเชิงรูปธรรม โดยการส่งเสริมการสร้างต้นแบบองค์กรและ
ต้นแบบผูป้ระกอบการ รวมถงึสร้างเครอืข่ายผูผ้ลติและผูบ้ริโภค
ท่ีเป ็นมิตรกับสิ่งแวดล ้อมให ้เกิดข้ึนในสังคมและชุมชน 
อย่างกว้างขวาง เพื่อสนับสนุนรูปแบบการผลิตท่ีมุ่งสู่การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู ้คุณค่า และลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

คนในฐานะ “ผู ้ก�ากับควบคุมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

การพัฒนา “คน” ในฐานะที่เป็นผู้ส่งเสริม ก�ากับ และ
ควบคุมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซ่ึงประกอบด้วย ผูก้�ากบัควบคมุฯ ท้ังในระดบันโยบายและระดบั
ปฏิบัติ ในภาครัฐ ท้องถิ่น/ชุมชน รวมถึงองค์กร สถาบัน ควรมี
บทบาทหลัก ดังนี้ 

ภาครัฐ ควรปรับบทบาทจากผู้ควบคุม สั่งการ มาเป็น
ผูป้ระสานงานและสนบัสนนุให้ภาคส่วนต่างๆ มบีทบาทมากขึน้ 
ปรับปรุงเครื่องมือและกลไกในการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง รวมทั้งสร้าง 
ความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและชุมชน 
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ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้ด้วยตนเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องพฒันาศกัยภาพ 
และสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากร เพ่ิมบทบาทการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ภาคการเมือง 
ต้องก�าหนดนโยบายและกระจายผลประโยชน์ด้วยความโปร่งใส 
เสมอภาค และเป็นธรรม ไม่ใช้อิทธิพลแทรกแซง สนับสนุน
การน�านโยบายและแผนไปใช้ในแนวทางที่โปร่งใสอย่างจริงจัง 
องค์กรพัฒนาเอกชน/ภาควิชาการ เป็นพ่ีเลี้ยงในการสร้าง 
องค์ความรู้และยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ร่วมวิจัยและพัฒนากับชุมชน และร่วมตรวจสอบการบริหาร
จัดการภาครัฐ สื่อมวลชน ควรผลิตสื่อที่สร้างสรรค์ เพื่อสร้าง
จิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และส ่งเสริมการบริโภคอย ่างพอเพียงและเป ็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมของสังคม

ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริม ก�ากับ และ
ควบคุมการบริหารจัดการของภาครัฐ มีดังนี้ 

1) สร้างองค์ความรูแ้ละปลกูจติส�านกึรบัผดิชอบเรือ่ง 
สิง่แวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพือ่น�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 
ทั้งในภาครัฐ ในฐานะผู้ก�ากับควบคุมฯ ผู้ผลิต และผู้บริโภค  
รวมถึงประชาชนทุกวัย โดยน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ให้เหมาะสมในการบริหารจัดการของภาครัฐ  
การประกอบธุรกิจ และในการด�าเนินชีวิต ส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศและถ่ายทอดสู ่สาธารณะ  
รวมทั้งสร้างมาตรการจูงใจแก่สังคม เนื่องจาก “มีความรู้เรื่อง
สิ่งแวดล้อมแต่เพียงอย่างเดียวน้ันไม่พอ” (Eco literacy : 
Knowledge Is Not Enough) แต่ควรต้องเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมด้วย ขณะเดียวกันก็จ�าเป็นต้องขยายองค์ความรู้ 

ที่ถูกต้องไปในหลักสูตรการศึกษาและนโยบายองค์กร เพื่อ 
ขับเคลื่อนผลการปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม พร้อมท้ังสร้างกระแส
รกัษ์สิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง โดยเน้นการสร้างความตระหนกั
ถึงความส�าคญัของสิง่แวดล้อมและผลกระทบเชิงลบและเชงิบวก
ท่ีจะส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์และระบบนิเวศ 
ทุกมิติ โดยให้ผู้บริหารในระดับประเทศ/องค์กร ผู้น�าในระดับ
ชุมชน และผู้ปกครองในระดับครอบครัวปฏิบัติเป็นแบบอย่าง 
รวมถึงน�าเสนอ Best Practice ท้ังในและต่างประเทศ และ 
ขยายผลผ่าน Social Network และสื่อประเภทต่างๆ

2) ปรบัปรงุการก�าหนดนโยบายทีส่่งเสรมิและน�าไป 
สูก่ารผลติและบรโิภคท่ีย่ังยืนในสงัคม เช่น นโยบายการลงทุน 
ในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งท่ีให้ความส�าคัญ 
กบัระบบรางและการขนส่งทางน�า้ให้มากข้ึน การใช้ระบบขนส่ง 
มวลชนแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว เพื่อให้เกิดการประหยัด
ทรัพยากร พลังงาน และลดมลพิษ เป็นต้น และยุตินโยบาย 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมที่ส ่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสูง 

3) ส่งเสรมิกระบวนการผลติทัง้ในภาคอตุสาหกรรม 
และภาคเกษตรกรรมสู ่การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ 
สร้างสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
โดยสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าและสิทธิพิเศษด้านภาษี เพื่อ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตามศักยภาพ การเพิ่ม 
ประสทิธภิาพการใช้พลงังาน และการปรบัเปลีย่นเชือ้เพลงิมาใช้ 
พลังงานทดแทนท่ีไม่ก ่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม  
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง อาทิ  
การผลิตไฟฟ้า ซีเมนต์ เหล็ก ยานยนต์ เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริม 
การท�าเกษตรอินทรีย์และเกษตรยั่งยืนเพื่อลดการใช้สารเคมี 
ในภาคเกษตร 

4) ปรับปรุงเครื่องมือและกลไกเพ่ือสนับสนุนการ 
ตัดสินใจและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ เช่น ปรับปรุง
กระบวนการจดัท�ารายงานการวเิคราะห์และประเมนิผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การน�าระบบประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์มาบังคับใช้ เป็นต้น รวมถึงพัฒนา 
หลักเกณฑ์การประเมินความคุ ้มค ่าของโครงการลงทุน 
ที่คิดรวมต้นทุนการใช้หรือการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ 
และการก่อมลพิษ รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีชีวิต 
ของชุมชน เพื่อสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
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5) ปรบัปรงุกฎหมายให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลง
ทางเศรษฐกจิและสงัคมและมีการบังคบัใช้อย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม เพื่อลดความขัดแย้งและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้า
ในการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การจัดเก็บ 
ภาษีที่ดินแบบก ้าวหน ้าเ พ่ือกระจายการถือครองท่ีดิน  
ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน�า
นโยบายสาธารณะไปสูก่ารปฏบิติั การปรบัปรงุกฎหมายผงัเมอืง
ให้ทันสมัยและบังคับใช้อย่างเท่าเทียมและจริงจัง รวมท้ัง 
เพิ่มบทลงโทษต่อผู ้บุกรุกท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม เช่น การบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนและที่ดินของรัฐ  
การลักลอบทิ้งขยะและสารพิษ เป็นต้น ตลอดจนพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม ให้ครอบคลุมตั้งแต่ 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการคุ้มครองสิทธิชุมชน การพิสูจน ์
ความเสียหาย และการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร ์
เพ่ือใช้ประกอบการพจิารณา นอกจากน้ัน ควรใช้กลไกทางสงัคม
ติดตามตรวจสอบ ก�ากับดูแลผู้ละเมิดกฎหมาย 

6) สร้างมาตรการจงูใจทัง้ทางด้านการเงนิ ภาษี และ
ราคา เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ผลิตและ 
ผูบ้รโิภค รวมถงึการปฏริปูระบบภาษีและการปฏริปูการบรหิาร
จัดการงบประมาณของประเทศ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อมลพิษ 
และน�ารายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาสนับสนุน 
การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากมลพิษ และส่งเสริมกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน
อย่างต่อเน่ือง เช่น ผลักดันการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม  
ภาษกีารปล่อยมลพษิ ภาษคีาร์บอน ภาษีสารเคมทีางการเกษตร 
ภาษีหรือค่าธรรมเนียมในการใช้สินค้าที่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม ค่าธรรมเนียมการให้บริการบ�าบัดน�้าเสียและ
ก�าจดัขยะมลูฝอย เพือ่ให้ท้องถิน่มรีายได้เพยีงพอในการบรหิาร
จัดการและบ�ารงุรกัษาระบบบ�าบดัและก�าจัดของเสยีอย่างยัง่ยนื 
การให้สิทธิพิเศษด้านภาษีกับผู้ประกอบการหรือสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการส่งเสริม 
ด้านการตลาด 

7) เพิม่พฒันาศกัยภาพของท้องถ่ินและชุมชนในการ
บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม โดยสนบัสนนุ
การสร้างกลไกการจัดการร ่วม ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ  
ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
ชุมชน รวมทั้งการจัดตั้งสภาสิ่งแวดล้อมชุมชนท้องถิ่นเพื่อ 

รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาของภาครัฐท่ีอาจ 
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัย และ 
สิง่แวดล้อมของชมุชนในทกุขัน้ตอน บนพืน้ฐานขององค์ความรู ้
ข้อมูลที่ถูกต้อง เปิดเผย โปร่งใส สามารถเข้าถึงได้อย่าง 
เท่าเทียมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชนในการสร้าง
ความตระหนักรู้และความตื่นตัวของชุมชนในการดูแลคุ้มครอง
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้เข้มแข็งด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการบริหารจัดการป่าไม้ ดินและน�้า 
มลพิษทางน�้า การจัดการขยะและของเสียอันตราย การจัดการ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ พร้อมท้ังมุ่งเน้นการพัฒนาระบบงาน
อาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจังและให้มีมาตรฐานตาม 
หลักสากล โดยพัฒนาศักยภาพของชุมชนและผู้น�าท้องถิ่น  
ผ่านการฝึกอบรมและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและ 
การติดตามประเมินผลการด�าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

8) ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
(Investment in Green Infrastructure) รฐับาลควรสนบัสนนุ
การลงทุนในนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เทคโนโลยี 
ด้านพลังงานหมุนเวียน การก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงาน 
การวางผังเมืองแบบบูรณาการเพื่อสิ่งแวดล้อม ระบบขนส่ง
มวลชนที่เน้นการอนุรักษ์พลังงานและค�านึงถึงการกระจาย 
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง การใช้พลังงานความร้อน 
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น 

9) ส่งเสรมิการลงทนุในทนุธรรมชาติและสร้างรายได้
จากการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชวีภาพ โดยสร้างแรงจูงใจในกิจการท่ีช่วยสร้างความสมบูรณ์
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีผลตอบแทน
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ทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม เช่น การปลูกสวนป่า การปลูกไม้
เศรษฐกิจยืนต้น การท�าวนเกษตร การเพาะขยายพันธุ์พืชและ
สัตว์ การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เป็นต้น การลงทุนเพื่อฟื้นฟู
ระบบนิเวศ ที่มีความคุ้มค่าในการลงทุนและให้ผลประโยชน ์
ร่วมอื่นๆ เช่น สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
หรือการอนุรักษ์ถิ่นที่อยู ่อาศัยของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ ์ต่างๆ  
รวมถึงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและ 
พืชพื้นบ้าน เพื่อสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการท่ี
มีมูลค่าเพิ่มและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ เช่น สมุนไพร
เวชภัณฑ์เครื่องส�าอาง ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติตามแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นต้น เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ 
ชมุชนและภาคทีีเ่กีย่วข้องในการดแูลทรพัยากรธรรมชาตอิย่าง
เหมาะสม

10) พฒันาระบบฐานข้อมลู ระบบตดิตามประเมินผล 
และระบบการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อมที่มีประสิทธิภาพ 
อย่างบรูณาการ โดยส่งเสรมิและพฒันาระบบฐานข้อมลู ท่ีเป็น
ปัจจุบัน และสามารถน�ามาใช ้ประกอบการตัดสินใจใน 
เชิงนโยบายได้อย่างรวดเร็ว และพัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผลการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เพื่อศึกษา 
ผลกระทบอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะมติิด้านทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และน�ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับ
นโยบายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และลดความขัดแย้งเชิงนโยบาย
ระหว่างการพฒันาและการอนรุกัษ์ พร้อมทัง้จดัให้ม ีระบบการ
ศึกษาวิจัย ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะการวิจัยร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิชาการสมัยใหม่ 

11) การจดัท�าแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แห่งชาต ิและส่งเสรมิการน�าไปปฏบิตัใิห้เกดิผลอย่างเป็นรปูธรรม 
โดยค�านึงถึงการลดความเปราะบางสร้างภูมิคุ้มกันไปพร้อม 
กับการเสริมสร้างความสามารถในการต้ังรับและปรับตัวต่อ 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ให้ความ 
ส�าคญักบัการพฒันาระบบการแจ้งเตือนภยัการกระจายข่าวสาร 
การจัดท�าแผนการฝึกซ้อม การเตรียมการสนับสนุนด้าน
เครื่องจักรกล เครื่องมือ เป็นต้น รวมถึงแผนการป้องกันและ
ลดผลกระทบ มีระบบการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ ระบบ
การประเมินความเสี่ยงภัย การจัดท�าพื้นที่เสี่ยงภัย การสร้าง

ความตระหนักและการให้การศึกษาเรื่องภัยพิบัติแก่ประชาชน 
รวมทั้งมีการบริหารจัดการฉุกเฉิน เช่น การก�าหนดมาตรการ
ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ ระบบการสั่งการ ทิศทาง 
การหนีภัย การอพยพผู้ประสบภัย การช่วยเหลือเบื้องต้น  
เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เป็นต้น

สรุป

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมีความส�าคัญ 
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ทั้งการให้ปัจจัย 4 ซึ่งเป็น 
พืน้ฐานของการด�ารงชวีติของมนษุย์ ได้แก่ อาหาร เครือ่งนุง่ห่ม 
ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค นอกจากนี้ยังให้พลังงาน สร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต และสิ่งอ�านวยความสะดวก การเรียนรู ้
กฎนิเวศวิทยาอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะเข้าใจปรากฏการณ ์
พื้นฐานทางธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที ่
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  
เข้าใจถึงบทบาท หน้าท่ี คณุค่า และมลูค่าของทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ช่วยท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์
ทางสิ่งแวดล้อมใหม่ของคนในสังคมให้เห็นว่า “ความอยู่รอด
ของธรรมชาติ” คือ “ความอยู่รอดของมนุษย์” 

ดังนั้น จึงต้องพัฒนาและยกระดับความรู้ความเข้าใจ 
ในเรือ่งทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และปรบัพฤตกิรรม 
ของ “คน” ทั้งในฐานะผู้บริโภค ผู้ผลิต และผู้ก�ากับควบคุม  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการบริหาร 
จัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพื่อท�าให้คนและสังคมเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป   



การศึกษาแนวทางการสร้างความเข้มแข็ง

ของเกษตรกรรายย่อยให้พึ่งตนเองได้ในยุคของ

เศรษฐกิจบนฐาน ดิจิทัล1

โครงการน่าสนใจ

สศช.  โดยส�านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ท�าการศึกษาแนวทางการสร้าง 
  ความเข้มแข็งของเกษตรกรรายย่อยให้พึ่งตนเองได้ในยุคของเศรษฐกิจบนฐานดิจิทัล มีวัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาท�าความเข้าใจกับระบบเศรษฐกิจแบบใหม่และแนวทางการปรับตัวของกลุ่มเกษตรกรที่ประสบผลส�าเร็จในการด�าเนิน 
ธุรกิจ โดยเฉพาะการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและแสวงหาโอกาสให้กับเกษตรกรรายย่อยซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนารายย่อย 
ท�านาโดยอาศัยน�้าฝน ได้ผลผลิตปีละคร้ัง หากเกษตรกรใช้โอกาสและการปรับตัวไปสู่เศรษฐกิจบนฐานดิจิทัลซ่ึงเกิดขึ้นแล้ว 
ในหลายประเทศที่เกษตรกรสามารถรวมตัวกันท�าการผลิตและแปรรูปน�าผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค โดยใช้ช่องทางการตลาดที่ไม่ผ่าน 
พ่อค้าคนกลาง ร่วมมอืกบัองค์กรเอกชนในการสือ่สารทางอเิลก็ทรอนกิส์หรอือนิเทอร์เนต็ ท�าให้มกีารปรบัปรงุวธิกีารผลติ การขนส่ง  
และการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตมีคุณภาพสูงขึ้น ไปถึงมือผู้บริโภคในต้นทุนที่ต�่าลง ส่วนต่างของราคาเป็นผลดี 
ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 

ทั้งนี้ เศรษฐกิจบนฐานดิจิทัล (Digital Economy) 
นับว่าเป็นกลไกการขับเคลื่อนของตลาดที่อ�านวยความสะดวก 
ลดขั้นตอนการท�างาน และลดระยะเวลาการติดต่อค้าขาย 
หรือแลกเปลี่ยนสินค้าจากระบบเดิมๆ มาใช้เทคโนโลยีที่เข้าถึง 
ได้ง่าย อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และการค้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เพื่อติดต่อค้าขายภายในประเทศและ 
ต ่างประเทศ เป ็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดให ้กับ 
กลุ่มเกษตรกรให้มีอ�านาจต่อรองและลดการพึ่งพาระบบตลาด 
ในรูปแบบเดิมที่เกษตรกรเสียเปรียบมาโดยตลอด

1 สำ�นักพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ
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การศกึษาได้ถอดบทเรยีนกลุม่เกษตรกรท�านาบากเรอื  
อ�าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ซึ่งถือว่าประสบผลส�าเร็จ 
ในการรวมกลุ่มท�าธุรกิจและสามารถปลดหนี้สินกลุ่มสมาชิกได้ 
ประสบผลส�าเร็จ โดยจัดตั้งกลุ่มสมาชิกเป็นนิติบุคคล และน�า 
หลกัเกณฑ์การด�าเนนิงานของสหกรณ์มาประยกุต์ใช้ให้เหมาะสม 
กับกลุ่มฯ และแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรเอกชน ได้แก ่
สหกรณ์กรีนเนทและมูลนิธิสายใยแผ่นดิน ซึ่งมีศักยภาพทาง 
การค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) เพื่อเป็นช่องทาง 
ในการพัฒนาการผลิตและการตลาด 

ผลส�าเรจ็ทีเ่กดิขึน้ กลุม่ฯ สามารถค้าขายกบัต่างประเทศ 
และใช ้จุดแข็งของคุณภาพข้าวหอมมะลิที่ผลิตได ้ ซ่ึงมี 
คุณลักษณะโดดเด่นเฉพาะถิ่นเป็นที่ต้องการของตลาดยุโรป  
ผลจากการด� า เนินการท� า ให ้สมาชิกที่ เคยเป ็นหนี้ สิน 
จากการประกอบอาชีพท�านา สามารถปลดหนี้สินได้หมดสิ้น 
และกลุ ่มฯ สามารถพัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการท�าธุรกิจ 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งผลส�าเร็จสามารถสะท้อนได้ 
จากผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด จาก
กรณีศึกษาสรุปได้ว่า การรวมกลุ่มของเกษตรกรและแสวงหา 
ความร่วมมือทางธุรกิจที่ใช้ช่องทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์  
จะท�าให้เกษตรกรรายย่อยในภาคอีสานสามารถปรับตัวและได้
ประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจบนฐานดิจิทัลได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1.  การเข ้าสู ่ยุคเศรษฐกิจที่ เรียกว่า “เศรษฐกิจ 
บนฐานดิจิทัล” กลุ ่มการผลิตและชุมชนจ�าเป็นที่จะต้อง 
ท�าความเข้าใจกับระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหม่นี้ เพื่อน�ามาใช้ 
ในการปรับตัวและพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสถานการณ ์
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง
ในครั้งนี้  โดยเฉพาะการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและ 
แสวงหาโอกาสให้กับเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็นประชาชน 
ฐานรากส่วนใหญ่ของภาคอสีาน ดงันัน้ควรส่งเสรมิการรวมกลุม่ 
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ของเกษตรกรรายย่อยและเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกร
โดยการขยายผลและเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ ์
ให้กับกลุ่มเกษตร กลุ่มการผลิต และชุมชนต่างๆ เพื่อให้กลุ่ม 
และชุมชนต่างๆ น�าแนวคิดของหลักสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ 
ในการบริหารจัดการกลุ ่มและชุมชนให้เข้มแข็ง พร้อมท้ัง 
ถอดบทเรยีนของเกษตรกรทีร่วมกลุม่กนัและประสบความส�าเรจ็ 
จากการท�าธุรกิจในยุคของเศรษฐกิจบนฐานดิจิทัลมาเป็น 
ต้นแบบต่อไป

2.  ส่งเสริมสถาบันการเงินให้มีส่วนร่วมในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กลุ่มการผลิตและชุมชนตามศักยภาพของกลุ่ม  
โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดและกระบวนการตามแนวทาง 
ของสหกรณ์

3. แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรให้ความ
ส�าคัญกับขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรไปสู ่เศรษฐกิจบน 
ฐานดิจิทัล และเสริมสร้างให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นชุมชนได้เข้ามามีบทบาท 

และมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู ้ความสามารถและ
ทักษะให้กลุ ่มเกษตรกร ชุมชนมีความรู ้ความเข้าใจในการ 
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ในการ 
สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กลุ่มการผลิตและชุมชน

4.  ภาครัฐควรพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในด ้านการ
คมนาคมขนส่ง บริการอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมท้ังข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ให้ถึงเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร
เพื่อใช้ปรับปรุงด้านการผลิตและการน�าผลผลิตไปสู ่ตลาด 
ในรูปแบบ e-commerce ให้ทั่วถึง มีประสิทธิภาพและง่าย
ต่อการใช้งาน ท้ังนี้เพื่อสร้างขีดความสามารถของประชาชน
ฐานรากให้มีโอกาสในการเข้าถึงตลาดด้วยตนเองมากขึ้น

5.  ควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาตลาดท้องถิ่นให้
เป็นธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เพื่อสร้างโอกาส 
ให้เกษตรกรที่ยังไม่สามารถยกระดับไปสู่ตลาดต่างประเทศ 
และสร้างโอกาสในการเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพ หรือสินค้า 
เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่  






