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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (11) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต มีวัตถุประสงค์ในกำรเสริมสร้ำง
สภำพแวดล้อมตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยตลอดช่วงชีวิต  
ตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยรุ่น วัยเรียน วัยแรงงำน และวัยผู้สูงอำยุ ให้คนไทยเป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่มีศักยภำพ  
มีทักษะควำมรู้เป็นคนดีมีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีควำมรอบรู้ทำงกำรเงิน มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนชีวิต 
และกำรวำงแผนทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม เพื่อให้สำมำรถพัฒนำตนเองและเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
สังคมและประเทศ โดยมีเป้ำหมำยระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนา 
อย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษท่ี 21  
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึนได ้รับ 
การพัฒนาอย ่างสมดุล ทั้ งด ้านร ่างกาย  
ส ติ ป ั ญ ญ า แ ล ะ คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  
เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21  
รักการเรียนรู ้ อย ่ างต ่อ เนื่ องตลอดชีวิต  
เมื่อพิจำรณำดัชนีกำรพัฒนำมนุษย์ พบว่ำ   
ในปี 2561 ประเทศไทยได้ 0.765 คะแนน  
ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีกำรพัฒนำมนุษย์
ระดับสูง โดยคะแนนได้เพิ่มขึ้นจำกปี 2560  
ทีไ่ด้รบั 0.755 คะแนน และเมือ่พจิำรณำแนวโน้ม 
คะแนนของดัชนีกำรพัฒนำมนุษย์ของประเทศ
ตั้งแต่ปี 2557 พบว่ำคะแนนของประเทศไทย 
มีแนวโน ้มกำรพัฒนำที่ดีขึ้นอย ่ำงต ่อเนื่อง  
และมีโอกำสที่จะบรรลุค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้
ในปี 2565 (0.79 คะแนน) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น พบว่ำ ประเทศไทยอยู่ในล�ำดับที่ 77 ของโลก และส�ำหรับ
กลุ่มประเทศในอำเซียน ประเทศไทยอยู่ในล�ำดับที่ 4 โดยเป็นรองสิงคโปร์ บรูไน และมำเลเซีย 

 ที่มำ: Human Development Report 2019,
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
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แม้ว่ำคะแนนดัชนีกำรพัฒนำมนุษย์ของประเทศไทยในภำพรวมเพิ่มขึ้น แต่คะแนนด้ำนควำมไม่เท่ำเทียมกัน 
กลับมคีะแนนลดลง ซึง่นบัเป็นประเดน็ท้ำทำยส�ำคญัอย่ำงหนึง่ท่ีจะลดทอนโอกำสในกำรพัฒนำศกัยภำพทรัพยำกรมนษุย์ 
อย่ำงเท่ำเทียมในทุกช่วงวัย ท้ังในด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และกำรเข้ำถึงทรัพยำกรต่ำง ๆ ที่จ�ำเป็น นอกจำกนี ้
กำรด�ำเนินกำรในหลำยส่วน อำทิ กำรเสริมสร้ำงครอบครัวให้เข้มแข็ง กำรยกระดับสถำนศึกษำปฐมวัย กำรพัฒนำ 
เสริมสร้ำงทักษะทั้งวัยรุ่น วัยเรียน แรงงำน และผู้สูงอำยุ ยังคงมีจ�ำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจ�ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย  
ท�ำให้ไม่สำมำรถครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมดได้ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต ประกอบด้วย 5 แผนแม่บทย่อย สรุปสำระส�ำคัญได้ ดังนี้ 
(1) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ มีแนวทำงในกำรพัฒนำที่เน้นสร้ำง 
ควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย ส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมองค์กรภำครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัว และชุมชน ในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพ่ือพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มี 
ควำมเช่ือมโยงและบูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ (2) กำรพัฒนำเด็ก
ตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย มีแนวทำงในกำรพัฒนำท่ีให้ควำมส�ำคัญกับกำรเตรียมควำมพร้อมท้ังสุขภำวะ 
เจตคติควำมรู้และทักษะให้แก่พ่อแม่ก่อนกำรตั้งครรภ์ กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีสุขภำวะท่ีดีและสมวัย พร้อมทั้ง 
มีพัฒนำกำร สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้ำน (3) กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น มีแนวทำงในกำรพัฒนำ 
ที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะด้ำนภำษำ ศิลปะ และควำมสำมำรถ 
ในกำรใช้เทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ กำรวำงแผนชีวิตและวำงแผนกำรเงิน 
ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกกำรท�ำงำนในทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ ตลอดจนส่งเสริม
และสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพและอนำมัยท่ีเชื่อมต่อกันระหว่ำงระบบสำธำรณสุขกับโรงเรียนหรือสถำนศึกษำ  
(4) กำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพวัยแรงงำน มีแนวทำงในกำรพัฒนำที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรยกระดับศักยภำพ 
ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท�ำงำนให้มีคุณภำพมำตรฐำน ตลอดจนสนับสนุนสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรใหม่ 
กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรท�ำงำนที่พึงประสงค์และทักษะควำมรู้ทำงกำรเงิน นอกจำกนี้ยังส่งเสริมกลุ่มผู้เชี่ยวชำญ
คนไทยและต่ำงชำติให้เข้ำมำท�ำงำนเพื่อเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และ (5) กำรส่งเสริม
ศักยภำพผู้สูงอำยุ มีแนวทำงในกำรพัฒนำที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำของผู้สูงอำยุให้พ่ึงพำตนเองได้
ทำงเศรษฐกิจ กำรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรออมและระบบสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุ
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจำรณำจำกดัชนีย่อย 
ด้ำนชีวิตครอบครัวและชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีย่อย
ของดัชนคีวำมก้ำวหน้ำของคน โดยสถำนกำรณ์ ในปี 2562 
ดัชนีด้ำนชีวิตครอบครัวและชุมชน อยู่ที่ 0.6470 เพิ่มขึ้น 
จำก 0.6276 ในปี 2560 ถงึแม้จะมแีนวโน้มท่ีดขีึน้ แต่ยงัคง
น้อยลงเมื่อเทียบกับปี 2558 อย่ำงไรก็ตำม ควรเร่ง 
กำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ที่ส่งผลต่อกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ของสถำบันครอบครัว ผ ่ำนกำรส ่งเสริมกำรสร ้ำง 
สภำพแวดล้อมที่ดีในชุมชน เนื่องจำกดัชนีดังกล่ำวยังคงมี
แนวโน้มผันผวน โดยเฉพำะสถำนกำรณ์ควำมรุนแรงใน
ครอบครัวที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูง

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2561 - 2562 หน่วยงำนของรัฐได้ขับเคล่ือนเป้ำหมำยโดยด�ำเนินกำรส่งเสริม 
กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อกำรพฒันำและเสรมิสร้ำงศกัยภำพมนษุย์ในหลำยด้ำน อำท ิด้ำนกำรพฒันำควำมเข้มแขง็
ของครอบครัวชุมชนเพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงสังคม ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสัมพันธภำพของคนในครอบครัวและ 
ลดควำมรุนแรงในครอบครัว ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนฐำนรำก และด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบ้ำน 
และโรงเรียน ซ่ึงกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวมุ่งเน้นกำรสร้ำงสถำบันครอบครัวให้มีควำมเข้มแข็ง เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์
อันดีระหว่ำงสมำชิกในครอบครัว ให้ผู้น�ำเป็นแบบอย่ำงและส่งเสริมให้สมำชิกในครอบครัวมีเวลำร่วมกัน

ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ครอบครวัไทยมีความเขม้แขง็ 
และมีจติส�านึกความเปน็ไทย ด�ารงชวีติ 

แบบพอเพียงมากขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ 
ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

110101

มุ่งเน้นกำรพัฒนำและยกระดับคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภำพ ซ่ึงจ�ำเป็น 
ต้องมีกำรเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงเป็นระบบตั้งแต่
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และกำรมีระบบและกลไกรองรับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีประสิทธิภำพ  
ซึ่งกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว จ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำรส่งเสริมให้สถำบันครอบครัวมีควำมเข้มแข็ง โดยเสริมสร้ำง 
ควำมสัมพันธ์อันดีของสมำชิกในครอบครัวและชุมชน กำรเป็นแบบอย่ำงท่ีดีของผู้น�ำครอบครัว และกำรมีเวลำให้
ระหว่ำงสมำชิกในครอบครัว

ร้อยละ

ปี
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110101

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
กำรด�ำเนินโครงกำรที่มุ่งเน้นกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้
ครอบครัวมีควำมเข้มแข็งยังคงมีขอบเขตและจ�ำนวน
โครงกำรที่จ�ำกัดเมื่อเทียบกับครอบครัวและชุมชน
ทั้งหมด และกำรด�ำเนินกำรส่วนใหญ่ยังคงเป็นโครงกำร 
ที่ เ น ้ น ก ำ รพัฒนำ บุ คล ำกร โดย เ ฉพำะ บุ คล ำกร 
ทำงกำรศึกษำ ทั้งนี้  กำรเสริมสร ้ำงควำมเข ้มแข็ง 
ของครอบครัวจ� ำ เป ็นต ้องมุ ่ ง เน ้นกำรเสริมสร ้ำง 
สภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรพัฒนำศักยภำพคนไทย 
ตลอดช่วงชีวิต เพื่อส ่งเสริมให้สมำชิกในครอบครัว 
มีควำมรู ้ควำมเข ้ำใจในบทบำทหน ้ำ ท่ีของตนเอง  
อันจะน�ำไปสู่กำรเป็นครอบครัวที่เข้มแข็ง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย ภำคส่วนที่
เกี่ยวข้องควรเร่งและเน้นกำรด�ำเนินโครงกำรในลักษณะ
กำรส่งเสริมควำมรู้ในกำรวำงแผนชีวิตที่เหมำะสม อำทิ 
โครงกำรพัฒนำคุณภำพชวีติส�ำหรบัทุกช่วงวยัแบบบูรณำกำร 

โครงกำรส่งเสริมกำรวำงแผนทำงกำรเงินของครอบครัว 
และให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
กำรสร้ำงครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง อำทิ โครงกำรบริหำร
และพัฒนำก� ำลั ง คนของประเทศด ้ำนครอบครัว  
โครงกำรพัฒนำระบบบูรณำกำรเพื่อครอบครัวไทย 
ไร้ควำมรุนแรง โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ครอบครัว
ชุมชนเพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงสังคม โครงกำรส่งเสริม
สัมพันธภำพของครอบครัว และพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
เพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีควำมเชื่อมโยงและ 
บรูณำกำรข้อมลูด้ำนกำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำง
ภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ  อำทิ โครงกำรคลังข้อมูลสำรสนเทศ
ด้ำนครอบครัวแห่งชำติ โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูล
สำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ เพื่อมุ ่งเน้นกำรพัฒนำและ 
ยกระดับคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยำกร
มนุษย์ท่ีดี เก่ง และมีคุณภำพพร้อมขับเคล่ือนกำรพัฒนำ
ประเทศไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ
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เดก็เกดิอยา่งมคีณุภาพ  
มีพัฒนาการสมวยั สามารถเขา้ถงึ 

บรกิารทีม่คีณุภาพมากขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเด็ก 
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
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มุ่งเน้นกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนกำรตั้งครรภ์ ส่งเสริมอนำมัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริม 
กำรเกิดอย่ำงมีคุณภำพ สนับสนุนกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ส ่งเสริมกำรให้สำรอำหำรที่จ�ำเป็นต่อสมองเด็ก  
และกำรลงทุนเพื่อกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยในทุกด้ำน โดยควำมพร้อมด้ำนปัจจัยพื้นฐำนของพ่อแม่ 
ทั้งก่อนและหลังกำรมีบุตร สถำนพัฒนำส�ำหรับเด็กเล็กที่มีคุณภำพและได้รับมำตรฐำน กำรเข้ำถึงสวัสดิกำรภำครัฐ
ส�ำหรับเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยอย่ำงเป็นธรรมและท่ัวถึง จะเป็นปัจจัยส�ำคัญท่ีส่งผลต่อกำรบรรล ุ
เป้ำหมำยดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ได้ก�ำหนดกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ด้วยดชันพีฒันำกำรเด็กสมวยัไว้ โดยปี 2562 
เด็กมีพัฒนำกำรสมวัย ร้อยละ 92.99 ซึ่งบรรลุเป้ำหมำย
ตำมที่ก�ำหนดในปี 2565 (ร้อยละ 80) อย่ำงไรก็ตำม  
ถึงแม ้สถำนกำรณ ์จะบรรลุ เป ้ำหมำยที่ก� ำหนดไว ้  
แต่ร้อยละกำรพัฒนำเด็กสมวัยในปี 2562 กลับลดลง 
จำกปี 2561 ที่ร ้อยละ 93.47 ซึ่งกำรลดลงดังกล่ำว 
อำจไม่ใช่กำรลดลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ แต่เป็นสถำนกำรณ ์
ที่ควรได้รับควำมส�ำคัญในกำรติดตำมและประเมินต่อไป

ร้อยละ

ปี

ที่มำ: กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงำนของรัฐได้ด�ำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยในช่วงปี 2561 - 2562 โดยด�ำเนิน
โครงกำรในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมกำรเกิดอย่ำงมีคุณภำพ ส่งเสริมอนำมัยแม่และเด็กเพื่อเตรียมควำมพร้อมด้ำนปัจจัย 
พื้นฐำนของพ่อแม่ท้ังก่อนและหลังกำรมีบุตร อำทิ โครงกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนกำรต้ังครรภ์ โครงกำร
ส่งเสริมกำรเกิดอย่ำงมีคุณภำพ ด้ำนกำรส่งเสริมอนำมัยแม่และเด็กต้ังแต่เร่ิมต้ังครรภ์ และโครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงดู
เด็กอย่ำงมีคุณภำพ โดยสนับสนุนสวัสดิกำรภำครัฐส�ำหรับเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง 
อำท ิโครงกำรสนบัสนนุเงนิอดุหนุนเพือ่เลีย้งดูเด็กแรกเกิด โครงกำรมหศัจรรย์ 1,000 วนัแรก เพ่ือสนบัสนนุกำรเลีย้งลกู 
ด้วยนมแม่ กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงมีคุณภำพ อำทิ โครงกำรเด็กไทยคุณภำพ โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตปฐมวัย
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
กำรติดตำมพัฒนำกำรของเด็ก เป ็นป ัจจัยส� ำคัญ 
ที่ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถจัดสรรบริกำร
สำธำรณะและสวัสดิกำรต่ำง ๆ ให้กับเด็กและครอบครัว
อย่ำงเหมำะสม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
นอกจำกนี้ กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนสถำนศึกษำ
ปฐมวัย ควบคู่กับกำรยกระดับบุคลำกรในสถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัยให้มีควำมพร้อมทั้งทักษะ ควำมรู้ จริยธรรม 
ยังคงเป็นประเด็นท้ำทำยที่ส�ำคัญที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ต ้อง ให ้ควำมส� ำคัญ เพื่ อ ให ้ เด็ ก ได ้ เติบ โตขึ้ น ใน 
สภำพแวดล้อมที่ดีและเหมำะสมกับกำรเติบโต

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไป 
ควรมุ ่งพัฒนำระบบติดตำมกำรดูแลพัฒนำกำรของ 
เดก็ปฐมวยั และจัดกำรเรียนรู้ส�ำหรับเด็กปฐมวัยอย่ำงมี
คุณภำพ เพื่อให้ได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย 
อำรมณ์ สังคม และสติป ัญญำให้สมกับวัย รวมถึง 
กำรยกระดับโรงเรียนพ่อแม่ (Parenting Schools)  
ให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น มีระบบฝึกอบรมและระบบโค้ช/
ระบบพี่ เลี้ยงที่มีคุณภำพส�ำหรับครูและผู ้ดูแลเด็ก 
อย่ำงต่อเนื่อง จัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และ
กระตุ้นพัฒนำกำรเด็กปฐมวยั พฒันำศนูย์รบัเล้ียงเดก็เล็ก 
ทีม่คีณุภำพ น�ำเครือ่งมอืใหม่ ๆ มำใช้ อำทิ กำรเปิดโอกำส
ให้องค์กรเอกชนหรือประชำสังคมที่มีศักยภำพด�ำเนิน
ก ำ ร ยก ระดั บ ศั ก ยภ ำพศู น ย ์ พัฒนำ เ ด็ กป ฐมวั ย  
และกำรระดมทุนจำกภำคประชำสังคม
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วัยเรยีน/วยัรุน่ มคีวามรู้และทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21 ครบถว้น รูจ้กัคดิ วเิคราะห์ 

รกัการเรยีนรู ้มสี�านกึพลเมอืง  
มคีวามกลา้หาญทางจรยิธรรม มีความสามารถ

ในการแกปั้ญหา ปรับตัว สือ่สาร และท�างาน
รว่มกบัผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

ตลอดชวีติดขีึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
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กำรพัฒนำทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่  21 โดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์  
ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำที่ซับซ้อน รวมถึงทักษะด้ำนภำษำ ศิลปะ กำรใช้เทคโนโลยี และทักษะอำชีพ 
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศในกำรบ่มเพำะกำรเป็นนักคิด นักนวัตกร และกำรผู้ประกอบกำรใหม่  
ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว ต้องอำศัยปัจจัยส�ำคัญ ประกอบด้วย เด็กและเยำวชนมีทักษะชีวิตและพลเมือง
สร้ำงสรรค์เหมำะสมกับกำรท�ำงำนในศตวรรษที่ 21 ระบบกำรเรียนกำรสอนและหลักสูตรที่มุ ่งเน้นกำรพัฒนำ
สมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรเรียนกำรสอนมีคุณภำพ ปรับตัวให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
และกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรศึกษำที่ก�ำหนดบทบำทภำคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่ำงชัดเจน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ได้ก�ำหนดกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ด้วยคะแนนควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
กำรพัฒนำทุนมนุษย์ด้ำนทักษะ (Skill) ของ World  
Economic Forum (WEF) ไว้ โดยในปี 2562 อยู่ที่ 62.3 
คะแนน ปรับตัวลดลงจำก 63.0 คะแนน ในปี 2561  
โดยเป็นผลจำกกำรลดลงของคะแนนในด้ำนทักษะ 
ของผู ้ส� ำ เ ร็จกำรศึกษำ จ�ำนวนป ีกำรศึกษำเฉลี่ ย  
และทักษะด้ำนดิจิทัลของประชำกรเป็นหลัก ซึ่งยังคง 
ห่ำงไกลจำกค ่ำ เป ้ำหมำยที่ก� ำหนดไว ้ ในป ี  2565 
(เพิ่มขึ้นร ้อยละ 20) ขณะที่อันดับของประเทศไทย 
ในด้ำนทักษะอยู่ที่อันดับ 73 จำก 141 ประเทศทั่วโลก 
จำกเดมิอนัดบัที ่66 จำก 140 ประเทศทัว่โลกในปี 2561

ที่มำ: The Global Competitiveness Report 2019,  
World Economic Forum (WEF)

63.0 62.3

2561 2562

66

73



276

11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

110301

การด�าเนินการที่ผ่านมา ช่วงปี 2561 – 2562 หน่วยงำน
ของรัฐได้ด�ำเนินกำรส่งเสริมเด็กและเยำวชนให้มีทักษะ
ชีวิตและพลเมืองสร้ำงสรรค์เหมำะสมกับกำรท�ำงำน 
ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ 
สังเครำะห์ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำท่ีซับซ้อน 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรท�ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน กำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนภำษำ ศิลปะ และควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและ
ควำมสนใจ รวมทั้งกำรพัฒนำทักษะในกำรวำงแผนชีวิต
และวำงแผนกำรเงิน ตลอดจนทักษะท่ีเชื่อมต่อกับโลก
กำรท� ำ งำน โดย เป ็นกำรด� ำ เนินกำร ในส ่ วนที่ ม ี
กลุ ่มเป้ำหมำยระดับประเทศ เช่น โครงกำรส่งเสริม 
กำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศที่สอง โครงกำร 
เสริมสร้ำงศักยภำพผูเ้รียนด้ำนกำรพัฒนำนกัคดิสร้ำงสรรค์ 
นวตักรรมเพือ่ตอบสนองกำรเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 
เป ็นต ้น และเป ้ำหมำยระดับพื้นที่ /จั งหวัด เช ่น  
โครงกำรพัฒนำนักศึกษำตำมกำรจัดกำรเรียนรู ้ 
ในศตวรรษที่ 21 (จังหวัดเพชรบูรณ์) โครงกำรเพิ่มพื้นท่ี
สร้ำงสรรค์ส�ำหรับเด็กและเยำวชน (จังหวัดกำฬสินธุ์) 
โครงกำรเสริมสร ้ำงค ่ำนิยมและปลูกฝ ังคุณธรรม 
จริยธรรม (จังหวัดลพบุรี) โครงกำรยกระดับคุณภำพ 
กำรเรียนรู้ด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดวิเครำะห์
ของนักเรียนในระดับกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
(จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน) โครงกำร
พัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัย (จังหวัดอุบลรำชธำนี) 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียน/นักศึกษำเพื่อเตรียม
ควำมพร ้อมเข ้ำสู ่อุตสำหกรรมหุ ่นยนต ์และระบบ
อัตโนมัติในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก 
เป็นต้น 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
กำรด�ำเนนิกำรในด้ำนกำรพัฒนำทักษะอำชพีให้สอดคล้อง 
กับควำมต้องกำรของประเทศ และกำรเพิ่มทักษะชีวิต 
ให ้สำมำรถอยู ่ร ่วมและท�ำงำนภำยใต ้สั งคมที่ เป ็น 
พหุวัฒนธรรม รวมถึงโครงกำรสนับสนุนระบบบริกำร
สุขภำพและอนำมัยที่เช่ือมต่อระหว่ำงระบบสำธำรณสุข
กับสถำนศึกษำ ยังมีกำรด�ำเนินกำรไม่มำกนัก นอกจำกนี้ 
ระบบกำรเรียนกำรสอนและหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนยังเป็นประเด็นท้ำทำยที่
ส�ำคัญในกำรด�ำเนินกำรในส่วนของกำรพัฒนำทักษะ 
ต่ำง ๆ  ของวยัเรยีนและวยัรุน่ส่งผลให้กำรพัฒนำทุนมนุษย์
ด้ำนทักษะอำจยังไม่สะท้อนออกมำอย่ำงชัดเจน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภำครัฐควรเร่งรัด
กำรด�ำเนนิโครงกำรต่ำง ๆ ทีเ่ป็นพืน้ฐำนส�ำคญัในกำรพฒันำ 
ศักยภำพของกลุ ่มวัยเ รียนและวัย รุ ่น โดยเฉพำะ 
กำรพัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนและหลักสูตรที่มุ่งเน้น
กำรพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรเรียน 
กำรสอนให้มีคุณภำพ ปรับตัวให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำน และกำรบริหำรจัดกำรระบบ 
กำรศึกษำที่ก�ำหนดบทบำทภำคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน 
ตลอดจนกำรเสริมสร้ำงทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ 
สังเครำะห์ ภำษำ กำรใช้เทคโนโลยี และควรให้ควำม
ส�ำคัญกับโครงกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียน/นักศึกษำ 
เพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู ่อุตสำหกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบอตัโนมตัใินเขตระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภำคตะวนัออก 
สอดรับกับกำรพัฒนำทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
และควำมต้องกำรของประเทศไทยต่อไป
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แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลติ  
มทีกัษะอาชีพสงู ตระหนกัในความส�าคญั 

ทีจ่ะพัฒนาตนเองใหเ้ตม็ศกัยภาพ  
สามารถปรับตวัและเรยีนรู้สิง่ใหม ่ตามพลวตั

ของโครงสร้างอาชพีและความตอ้งการ
ของตลาดแรงงานเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาและยกระดับ 
ศักยภาพวัยแรงงาน

110401

มุ่งเน้นกำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงำนอย่ำงต่อเนื่องให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถ
เฉพำะบุคคลและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน รวมถึงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรท�ำงำนที่พึงประสงค์และควำมรู้
ควำมเข้ำใจและทักษะทำงกำรเงินเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว โดยปัจจัยหลัก
ที่ต้องด�ำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ กำรพัฒนำสมรรถนะฝีมือแรงงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำน และแรงงำนได้รับกำรแนะแนวอำชีพและกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ได้ก�ำหนดกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ด้วยผลิตภำพแรงงำน (ร้อยละ) โดยวัดจำก
สัดส่วนมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อผู้มีงำนท�ำ 
พบว่ำ ในปี 2562 ผลิตภำพแรงงำนมมีลูค่ำ 290,506 บำท 
ต่อคนต่อปี เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.1 จำกปี 2561 โดยในปี 2561 
ผลิตภำพแรงงำนมีมูลค่ำ 281,893 บำทต่อคนต่อปี 
ซึ่งกำรเติบโตของผลิตภำพแรงงำนสูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่
ก�ำหนดไว้ (ไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 2.5) ทั้งนี้ กลุ่มแรงงำนที่มี
ผลิตภำพแรงงำนต�่ ำ ท่ีสุด ได ้แก ่  แรงงำนในภำค
เกษตรกรรม ขณะที่แรงงำนในภำคบริกำรมีผลิตภำพ
แรงงำนสูงที่สุด ส่วนหนึ่งเป็นเพรำะแรงงำนในภำค
เกษตรกรรมมีทั กษะต�่ ำ  โดยแรงงำนส ่ วน ใหญ  ่
จบกำรศึกษำในระดับประถมศึกษำหรือต�่ำกว่ำ  

ที่มำ: ส�ำรวจกำรท�ำงำนของผู้สูงอำยุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2562,  
ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงำนของรัฐได้ด�ำเนินกำร
ขบัเคลือ่นเป้ำหมำยในช่วงปี 2561 – 2562 ด้วยมำตรกำร 
ยกระดับแรงงำนไทยให้ได้มำตรฐำนฝีมือแรงงำนรองรับ
กำรแข่งขนั เพือ่พฒันำสมรรถนะฝีมือแรงงำนให้สอดคล้อง 
กับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยกำรฝึกอบรม 
ทักษะให้แก่แรงงำนทั้งกลุ่มแรงงำนท่ัวไปและกลุ่มเฉพำะ 
กำรส่งเสรมิกำรรักษำและขยำยตลำดแรงงำนไทยทั้งใน
และต่ำงประเทศ ซึ่งเป็นกำรด�ำเนินงำนในลักษณะ 
กำรแนะแนวอำชีพและกำรส ่ง เส ริมกำรมีงำนท�ำ 
ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น โครงกำรพฒันำทกัษะ 
ฝีมือและยกระดับคุณภำพชีวิตแรงงำนนอกระบบแบบ
บูรณำกำร โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพแรงงำน โครงกำร
พัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนและส่งเสริมกำรมีงำนท�ำ 
เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคมและมีควำมพร้อมในกำร
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม 
โครงกำรเตรยีมควำมพร้อมสู่ตลำดแรงงำน และโครงกำร 
ส ่งเสริมกำรรักษำและขยำยตลำดแรงงำนไทยใน 
ต่ำงประเทศ เป็นต้น

110401

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
กำรพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนส่วนใหญ่เป็นกำรพัฒนำ
ทักษะแรงงำนในระบบ ขณะที่โครงกำรพัฒนำทักษะ
แรงงำนนอกระบบซึ่งส่วนใหญ่อยู ่ในภำคเกษตรกรรม 
อันเป็นภำคเศรษฐกิจที่มีผลิตภำพแรงงำนต�่ำที่สุดมีอยู่
อย่ำงจ�ำกดั ท�ำให้ผลติภำพแรงงำนเพิม่ขึน้ได้อย่ำงไม่เต็มที ่
ท้ังนี้ นอกจำกกำรอบรมทักษะแรงงำนเพ่ือให้ผลิตภำพ
แรงงำนเพ่ิมขึ้นแล้ว จะต้องเชื่อมโยงกับผลิตภำพในด้ำน
เทคโนโลยีและด้ำนอื่น ๆ เพ่ือให้แรงงำนมีรำยได้และ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มได้มำกขึ้น รวมทั้งองค์ควำมรู้และระบบ
เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรแรงงำน และทักษะ 
ที่เป็นที่ต้องกำรในอนำคตยังมีข้อจ�ำกัด ท�ำให้แรงงำน 
ไม่สำมำรถระบุทักษะที่ตนเองต้องกำรฝึกอบรมได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรด�ำเนินกำร 
จัดท�ำสถำนกำรณ์ควำมต้องกำรแรงงำนในอนำคต  
และทักษะที่ต ้องกำรให้เป ็นระบบ และเป็นข ้อมูล 
ชุดเดียวกัน เพื่อให้แรงงำนสำมำรถพัฒนำทักษะแรงงำน 
ให้ได ้อย ่ำงตรงจุด อีกทั้งควรเน้นกำรพัฒนำทักษะ
แรงงำนนอกระบบ โดยเฉพำะอย ่ ำงยิ่ งแรงงำน 
ในภำคเกษตรกรรมที่เป็นภำคเศรษฐกิจที่มีผลิตภำพ
แรงงำนต�่ำสุด ควบคู่ไปกับกำรยกระดับผลิตภำพแรงงำน
ด้ำนอื่น เช่น ที่ดิน และเทคโนโลยี โดยให้ควำมส�ำคัญกับ
โครงกำรยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภำพฝีมือและสมรรถนะ
แรงงำน โครงกำรฝึกอบรมแรงงำนกลุ ่มเป ้ำหมำย 
เฉพำะเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรประกอบอำชีพ รวมทั้งในมิติ
กำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 
ตำมโครงกำรเตรียมควำมพร ้อมแก ่ก�ำลังแรงงำน 
โครงกำรวันมหกรรมอำชีพ เป็นต้น
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มีคนไทยทีม่คีวามสามารถและ 
ผูเ้ชีย่วชาญตา่งประเทศเข้ามาท�า 

วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวตักรรม 
ในอตุสาหกรรมเปา้หมายเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน

110402

เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับประเทศ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนผู ้มีควำมสำมำรถพิเศษทั้งคนไทย 
หรือคนต่ำงชำติที่ก�ำเนิดในประเทศไทย ให้สำมำรถแสดงศักยภำพและใช้ควำมสำมำรถในกำรท�ำประโยชน ์
และสร้ำงชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ซึ่งกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว จ�ำเป็นต้องด�ำเนินมำตรกำรภำครัฐที่ดึงดูดแรงงำน 
หรือผู ้เ ช่ียวชำญทั้งในประเทศและต่ำงประเทศให้เข้ำมำท�ำงำนในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย และกำรส่งเสริม 
ให้ผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศที่ได้รับใบอนุญำตท�ำงำนสำมำรถเข้ำมำถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทยได้

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ได้ก�ำหนดกำรประเมินสถำนกำรณ์ด้วยสัดส่วนก�ำลังแรงงำนด้ำนวิทยำสตร์และ
เทคโนโลยีไว้ โดยในปี 2561 พบว่ำ มีก�ำลังแรงงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทั้งสิ้น 4,091,397 คน ลดลงจำก 
ปีก่อนร้อยละ 0.03 โดยในปี 2560 มีก�ำลังแรงงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจ�ำนวน 4,092,734 คน ซึ่งยังห่ำง
กับค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10)

ที่มำ: ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
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การด�าเนนิการท่ีผ่านมา ในช่วงปี 2561 – 2562 หน่วยงำน 
ของรฐัได้ด�ำเนนิโครงกำรพฒันำนกัเรยีนผูม้คีวำมสำมำรถ 
พิเศษต่ำง ๆ อำทิ โครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ 
เพ่ือขยำยฐำนกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
โดยใช้หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนพิเศษแตกต่ำงจำกเด็ก
ปกติท่ัวไป รวมทั้งได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมกิจกรรม
ทำงวิชำกำรเพิ่มพิเศษ เช่น กำรเข้ำค่ำยวิทยำศำสตร์ 
ทัศนศึกษำ ฝึกงำนกับนักวิจัยท�ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี โดยมีโรงเรียนท่ีเข้ำร่วม
โครงกำรทั้งหมด 220 โรงเรียน โครงกำรศูนย์โรงเรียน
ขยำยผล มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำรและพัฒนำ
มำตรฐำนวิทยำศำสตร์ศึกษำ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้ำพี่นำงเธอ เจ ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวง
นรำธิวำสรำชนครินทร์ (สอวน.) โดยกำรน�ำกระบวนกำร
พัฒนำนักเรียนไทยให้ประสบผลส�ำเร็จในกำรแข่งขัน
โอลิมป ิกวิชำกำรมำขยำยผลให ้กับครู  เพื่อพัฒนำ
มำตรฐำนกำรศึกษำวิทยำศำสตร ์และคณิตศำสตร  ์
ให้ได้ระดับมำตรฐำนสำกล 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ก�ำลังแรงงำนในด ้ำนวิทยำศำสตร ์และเทคโนโลย ี
ยังไม่สำมำรถปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้เท่ำที่ควรเมื่อเทียบกับ 
ค่ำเป้ำหมำย เนื่องจำกโครงกำรที่ด�ำเนินกำรส่วนใหญ่เป็น

โครงกำรมุง่เน้นกำรพัฒนำศกัยภำพคน ซ่ึงเป็นกระบวนกำร 
พัฒนำที่ต้องใช้เวลำในกำรสะท้อนผลลัพธ์ ดังนั้นใน 
ช่วงระยะสั้น จึงอำจไม่ส ่งผลต่อข้อมูลที่ใช ้ส�ำหรับ 
กำรประเมินสถำนกำรณ์ที่ก�ำหนดไว้อย่ำงชัดเจนมำกนัก 
รวมถึงโครงกำรดังกล่ำวจ�ำเป็นต้องใช้ทั้งงบประมำณ 
และควำมต่อเนือ่งในกำรด�ำเนนิหำกต้องกำรมุง่เน้นขยำยผล 
ให้เกิดควำมครอบคลุมและผลสัมฤทธิ์

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โครงกำรท่ีด�ำเนินกำร 
อยู่ในปัจจุบันเป็นกำรพัฒนำศักยภำพของก�ำลังแรงงำน
ในอนำคต จึงจ�ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรติดตำมผล 
อย่ำงไรก็ตำม ในระยะสั้น ควรมีมำตรกำรหรือกลไก 
ในกำรดึงดูดแรงงำนหรือผู้เชี่ยวชำญทั้งในประเทศและ
จำกต่ำงประเทศที่มีศักยภำพสูงและมีทักษะที่สอดรับ 
กบัอตุสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ ขณะเดียวกนัภำครฐั 
ควรปรบัปรงุกฎระเบยีบในกำรรบัผูเ้ชีย่วชำญจำกต่ำงประเทศ 
เข้ำมำท�ำงำนในประเทศให้มีควำมสะดวกมำกยิ่งขึ้น 
เพ่ือเป็นกำรน�ำเข้ำควำมรู ้และเทคโนโลยีมำเผยแพร่ 
ให้กับแรงงำนไทยได้ นอกจำกนี้ ควรให้ควำมส�ำคัญ 
กับโครงกำรต่ำง ๆ  ที่มุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้
ของผู้มคีวำมสำมำรถพิเศษ อำทิ โครงกำรห้องเรียนพิเศษ 
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
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ผูส้งูอายุมคีณุภาพชวีติทีด่ ีมคีวามมัน่คงในชวีติ  
มทีกัษะการด�ารงชีวิต เรยีนรูพั้ฒนาตลอดชวีติ  

มีสว่นรว่มในกิจกรรมสงัคม  
สร้างมูลคา่เพ่ิมใหแ้กส่งัคมเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

110501

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัยกลำยเป็นพลังในกำรขับเคลื่อนประเทศ และให้มีกำรท�ำงำนหลังเกษียณผ่ำนกำรเสริมทักษะ 
กำรด�ำรงชวีติ ทกัษะอำชพีในกำรหำรำยได้ มงีำนท�ำท่ีเหมำะสมกบัศกัยภำพ รวมถงึกำรส่งเสรมิและพฒันำระบบกำรออม 
เพื่อสร้ำงหลักประกันควำมมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ ทั้งนี้ ปัจจัยหลักในกำรบรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ กำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้สูงวัย ควำมมั่นคงทำงรำยได้ และกำรเปิดโอกำสจำกภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรให้ผู้สูงวัยเข้ำมำมีส่วนร่วม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำสถำนกำรณ์จำกร้อยละผู ้อำยุท่ีมีศักยภำพมีงำนท�ำ ในปี 2562  
พบว่ำ ร้อยละผู้สูงอำยุที่มีศักยภำพมีงำนท�ำ และรำยได้เหมำะสมปรับตัวลดลงจำกปีก่อน โดยสัดส่วนผู้สูงอำยุที่มีงำนท�ำ 
ต่อจ�ำนวนผู้สูงอำยุท้ังหมดอยู่ที่ร้อยละ 34.5 ปรับตัวลดลงจำกร้อยละ 36.9 ในปี 2561 ซ่ึงเป็นผลของกำรลดลง 
ทั้งกำรท�ำงำนในภำคเกษตรกรรมและนอกภำคเกษตรกรรม เช่นเดียวกับค่ำจ้ำงเฉล่ียของผู ้สูงอำยุในปี 2562  
อยู่ที่ 11,336 บำทต่อเดือน ลดลงจำก 11,432 บำทต่อเดือน ในปี 2561 ตำมค่ำจ้ำงเฉลี่ยที่ปรับตัวลดลงใน 
กลุ่มภำคกำรผลิต และภำคกำรค้ำและบริกำรเป็นหลัก ขณะที่ค่ำจ้ำงของผู้สูงอำยุในกลุ่มภำคเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น 
เลก็น้อย ซ่ึงจำกประเดน็สถำนกำรณ์ผูสู้งอำยขุ้ำงต้นถอืว่ำค่อนข้ำงห่ำงจำกเป้ำหมำยทีต้ั่งไว้ (เพิม่ขึน้ร้อยละ 10 ในปี 2565) 
ส่งผลให้ภำครัฐจ�ำเป็นต้องเตรียมพร้อมในกำรออกแบบระบบและเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรส่งเสริมให้ผู ้สูงอำย ุ
ที่มีศักยภำพสำมำรถพึ่งพำตัวเองและร่วมเป็นพลังส�ำคัญในกำรพัฒนำและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ที่มำ: ส�ำรวจกำรท�ำงำนของผู้สูงอำยุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2562,  
ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงำนของรัฐได้ขับเคลื่อน
เป้ำหมำยในช่วงปี 2561 – 2562 โดยส่วนใหญ่เป็น 
กำรด�ำเนินโครงกำรเพื่อให้สอดรับกับแนวทำงกำรพัฒนำ 
ในกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำของผู้สูงวัยให้สำมำรถพ่ึงพำ
ตนเองได้ เป็นกำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงวัยและสร้ำงควำม
มั่นคงทำงรำยได้ และร่วมเป็นพลังส�ำคัญต่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นท่ี เช ่น 
โครงกำรฝ ึกอบรมแรงงำนผู ้สูงอำยุเพื่อเพิ่มโอกำส 
ในกำรประกอบอำชพี กำรเสรมิสร้ำงและพัฒนำศักยภำพ
แรงงำน สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ เพิ่มรำยได้มั่นคง โครงกำร
พฒันำศักยภำพผู้สูงอำยสุูต่ลำดแรงงำน โครงกำรเสรมิสร้ำง 
และพัฒนำศักยภำพแรงงำน สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ  
เพิม่รำยได้มัน่คง และมคีณุภำพชีวิตที่ดี เป็นต้น รวมถึงกำร
สร ้ำงมำตรกำรจูงใจทำงกำรเงินเพื่อสร้ำงอำชีพและ 
สร้ำงรำยได้ในกำรด�ำรงชีวิตได้อย่ำงมีคุณภำพของกลุ่ม 
ผู ้สูงวัยที่มีศักยภำพ อำทิ กำรให้บริกำรกู ้ยืมเงินทุน
ประกอบอำชีพรำยบุคคลและรำยกลุ ่มของกองทุน 
ผู้สูงอำยุ ส่วนกำรด�ำเนินโครงกำรท่ีส่งเสริมและพัฒนำ
ระบบกำรออมเพื่อสร้ำงหลักประกันควำมมั่นคงในชีวิต 
เช่น กำรเพิ่มประสิทธิภำพกองทุนกำรออมแห่งชำติ 
เป็นต้น นอกจำกน้ี ยังครอบคลุมถึงกำรด�ำเนินงำนท่ี
สนับสนุนระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงวัย และจัด
สภำพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงวัย อำทิ โครงกำร

พัฒนำระบบกลไกกำรคุ้มครองทำงสังคม นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีกำรดูแลสุขภำพของผู้สูงวัย โครงกำรเครือข่ำย
ชุมชนต้นแบบในกำรดูแลผู้สูงอำยุ และกำรพัฒนำระบบ
ดูแลคุณภำพชีวิตผู้สูงวัยอย่ำงยั่งยืน

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ในด้ำนกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำของผู้สูงวัยโดยส่วนใหญ่
กำรด�ำเนินโครงกำรยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยผู้สูงวัย 
เนื่องจำกกลุ่มเป้ำหมำยในแต่ละโครงกำรยังคงมีจ�ำนวน
น้อยเมื่อเทียบกับจ�ำนวนผู้สูงวัยทั้งหมด รวมถึงกำรรับรู้
และเข้ำถงึกำรด�ำเนนิโครงกำรต่ำง ๆ ยงัพบปัญหำเก่ียวกบั 
ช่องทำงกำรส่ือสำรและกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยท้ังหมด ขณะท่ีมำตรกำรให ้
ผู ้สู ง วัยเข ้ำถึงแหล ่งเงินทุนเพื่อประกอบอำชีพได  ้
อย่ำงสะดวกมำกขึ้น บำงส่วนกลับมีกำรน�ำเงินไปใช ้
ผิดวตัถุประสงค์ เช่น น�ำไปให้ลูกหลำนน�ำไปใช้ด�ำรงชีวิต 
เป็นต้น ส่งผลให้ปริมำณหนี้ค้ำงช�ำระเพิม่ขึน้และเกดิกำร
เพกิเฉยในกำรช�ำระหนี ้ขณะทีด้่ำนกำรส่งเสรมิและพฒันำ
ระบบกำรออมยงัไม่ครอบคลมุกลุม่เป้ำหมำยผู้สูงวัยมำกนัก 
โดยส่วนหนึ่งสืบเนื่องจำกกำรขยำยผลของโครงกำรสร้ำง
ควำมตระหนักและเตรียมควำมพร้อมรองรับสังคมสูงวัย
ยังไม่ครอบคลุมทั้งประเทศท�ำให้ควำมตระหนักรู ้และ
กำรเตรียมควำมพร้อมของกลุ่มผู้สูงวัยยังไม่เหมำะสม 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ภำครัฐควรเร่งรัดกำรด�ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้สูงวัยยิ่งขึ้น โดยเฉพำะกำรมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้สูงวัยที่มีศักยภำพได้มีงำนท�ำตำมศักยภำพของแต่ละคนอย่ำงเหมำะสม 
ซึง่ส่วนใหญ่ค่อนข้ำงมจี�ำนวนกลุม่เป้ำหมำยโครงกำรน้อย เช่น กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพแรงงำน สร้ำงงำน  
สร้ำงอำชีพ เพิ่มรำยได้มั่นคง โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงวัยสู่ตลำดแรงงำน เป็นต้น รวมทั้งกำรให้ควำมส�ำคัญ 
กับโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกองทุนกำรออมแห่งชำติทั้งในมิติของคุณสมบัติผู ้เข้ำร่วมโครงกำร ควำมรู ้ 
ควำมเข้ำใจผลิตภัณฑ์ของโครงกำร และกำรสร้ำงแรงจูงใจเข้ำร่วมโครงกำร โครงกำรเครอืข่ำยชุมชนต้นแบบในกำรดูแล
ผู้สูงวัย เพ่ือสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรด�ำเนินกำรและสร้ำงต้นแบบในกำรบริหำรจัดกำรกำรดูแลผู้สูงวัยท่ีจะสำมำรถ 
น�ำไปสู่ขยำยผลไปยังพื้นที่ต่ำง ๆ โครงกำรสร้ำงควำมตระหนักและเตรียมควำมพร้อมรองรับสังคมสูงอำยุ เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมก่อนเข้ำสู ่วัยสูงอำยุให้ครอบคลุมทั้งประเทศให้มำกขึ้น และขยำยผลกำรน�ำหลักสูตรดังกล่ำวให้แก ่
ภำคีเครือข่ำยต่ำง ๆ
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