
     พลงัทางสงัคม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15

“การดึงพลังจากภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับของสังคม 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น 

และกลุ่มทางเศรษฐกิจสังคม มาเป็นพลังสังคม
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม

และประเทศให้เกิดความแข็งแกร่งและยั่งยืน”

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
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15พลังทางสังคม

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (15) พลังทำงสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำและเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม
ให้มีควำมเข้มแข็ง โดยมุ่งเน้นกำรดึงศักยภำพและพลังจำกภำคส่วนต่ำง ๆ  ในทุกระดับของสังคม ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน 
ภำคประชำสังคม ชุมชนท้องถิ่น และกลุ่มทำงเศรษฐกิจสังคม เข้ำมำเป็นแรงขับเคลื่อน และสนับสนุนให้เกิดกำรรวมตัว
ของประชำชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยในทุกระดับอย่ำงเข้มแข็ง เพื่อร่วมกันพัฒนำและแก้ไขปัญหำให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรในระดับพื้นที่บนฐำนควำมรู้และควำมเข้ำใจในบริบทและสภำพปัญหำเชิงลึกท่ีแท้จริง ซ่ึงจะก่อให้เกิด
พลังทำงสังคมท่ีเข้มแข็งเพิ่มมำกข้ึนและสำมำรถร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำสังคมได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมี 
เป้ำหมำยระดับประเด็นที่ก�ำหนดให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น 

เ มื่ อพิ จ ำรณำจำกมิ ติ ด ้ ำน โอกำสของดั ชนี ชี้ วั ด  
ควำมก้ำวหน้ำทำงสงัคม ซึง่ประกอบด้วย สทิธิส่วนบคุคล 
อิสรภำพและกำรมีทำงเลือก กำรเปิดรับควำมแตกต่ำง
แ ล ะ ก ำ ร เ ข ้ ำ ถึ ง ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ข้ั น สู ง  จั ด ท� ำ โ ด ย  
Social Progress Imperative พบว่ำ ปี 2561  
และปี 2562 มีค่ำคะแนนอยู ่ที่ร ้อยละ 45.91 และ 
47.69 ตำมล�ำดับ โดยปรับเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 3.87 
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงในทิศทำงเดียวกันอย่ำงต่อเนื่อง
คำดว ่ ำจะสำมำรถบรรลุ เป ้ ำหมำยในป ี  2565  
(เพิม่ขึน้ร้อยละ 10) ได้อย่ำงเป็นรปูธรรม ทัง้นี ้องค์ประกอบ
ของดชันชีีว้ดัควำมก้ำวหน้ำทำงสงัคมด้ำนโอกำสประเดน็
กำรเข้ำถงึกำรศึกษำขัน้สงู กำรเปิดรบั ควำมแตกต่ำง และ 
สิทธิส่วนบุคคล ยังมีค่ำคะแนนที่น้อยกว่ำ ร้อยละ 50 
ซึ่งหำกเร่งพัฒนำในประเด็นดังกล่ำว คำดว่ำจะสำมำรถ
ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยได้

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
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เกิดการรวมตัวของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยในทุกระดับอย่างเข้มแข็ง เพื่อร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้5 
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จะก่อให้เกิดพลังทางสังคมที่เข้มแข็งเพิ่มมากข้ึนและสามารถร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 7 
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บุคคล อิสรภาพและการมีทางเลือก 11 
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เข้าถึ งการศึกษาขั้ นสู ง จัดท าโดย 13 

Social Progress Imperative พบว่า 14 

ปี 2561 และปี 2562 มีค่าคะแนนอยู่15 

ที่ ร้ อ ย ล ะ  45.91 แ ล ะ  47.69 16 
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15 พลังทางสังคม

150101 150201 150202

กำรด� ำ เนินกำร เพื่ อกำรบรรลุ เป ้ ำหมำยข ้ ำ งต ้น 
ยงัมปีระเดน็ท้ำทำยทีจ่�ำเป็นต้องเร่งแก้ไข อำท ิกำรส่งเสรมิ 
ใ ห ้ ชุ ม ช น ท ้ อ ง ถ่ิ น มี ก ล ไ ก ใ น ก ำ ร พั ฒ น ำ ทั ก ษ ะ 
และกำรสื่อสำรส�ำหรับกำรสร้ำงควำมรู้ และควำมเข้ำใจ 
เกีย่วกบันวตักรรม และเทคโนโลยดิีจทิลั และข้อมลูต่ำง ๆ 
ให้กบัคนในชุมชนและกลุม่เป้ำหมำย รวมทัง้กำรขยำยผล 
กำรประยุกต์ใช้ข้อมูลจำกระบบบริหำรจัดกำรข้อมูล 
กำรพัฒนำคนแบบช้ีเป้ำ (Thai People Map and  
Analytics Platform: TPMAP) มำใช้ในกำรชี้เป้ำระบุ
ป ัญหำระดับบุคคลและครัว เรือนที่ สอดคล ้องกับ 
ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยในระดับพื้นที่ได้อย่ำง
แท้จริง เพื่อน�ำไปสู่กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำง
ภำครัฐและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องในกำรแก้ไขปัญหำ
ภำวะตกหล ่นในระดับพ้ืนที่  และพัฒนำศักยภำพ 
และดึงพลังของประชำชนในชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกำรจัดกำรปัญหำและพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ของชุมชนได้ด ้วยตนเอง  
รวมท้ังปรับปรุงขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน กฎระเบียบ  
และข ้อบังคับของภำครัฐให ้ เอื้อต ่อกำรขยำยกำร 
จัดสวัสดิกำรทำงสั งคมที่ครอบคลุมควำมจ�ำ เป ็น 
ขั้นพื้นฐำนและเหมำะสมกับทุกกลุ ่มเป้ำหมำย อำทิ  
วัยแรงงำน ผู้สูงอำยุ เพื่อให้สำมำรถเตรียมควำมพร้อม 
ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันก่อนยำมสูงอำยุ และมีมำตรกำร 
ในกำรรองรับผู้สูงอำยุท่ีครอบคลุมและมีคุณภำพ

แผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทำงสังคม ประกอบด้วย 
2 แผนแม่บทย่อย สรปุสำระส�ำคญัได้ ดงันี ้(1) กำรเสรมิสร้ำง 
ทุนทำงสังคม มีแนวทำงในกำรพัฒนำที่เน้นกำรเปิด
โอกำสให้เกิดกำรรวมตัวของประชำกรทุกกลุ่ม ทุกเพศ 
ทกุวัยในทุกระดบั และภำคเีครอืข่ำยต่ำง ๆ ในกำรร่วมคดิ 
ร่วมท�ำ และร่วมเป็นพลังส�ำคัญในกำรจัดกำรกับปัญหำ
และกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคม โดยกำรเพิ่ม 
ขีดควำมสำมำรถของชุมชนท ้อง ถ่ินในกำรพัฒนำ 
กำรพึ่งพำตนเอง และกำรจัดกำรตนเองที่ครอบคลุม 
ทุกมิติต้ังแต่ เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม รวมท้ัง กำรน�ำรำกฐำนทุนทำงสังคม 
และวฒันธรรมไทยทีม่อียูใ่นเรือ่งกำรมนี�ำ้ใจเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ 
กำรให้ กำรแบ่งปันที่ได ้รับกำรยกย่องและยอมรับ 
จำกทั่วโลกมำต่อยอดกำรเสริมสร้ำงสังคมให้เป็นสังคม
แห่งกำรให้และกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งจะน�ำไปสู่ 
กำรสร้ำงและพัฒนำให้เกิดมูลค่ำเพิ่มและคุณค่ำใหม  ่
ร่วมกันอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน และ (2) กำรรองรบัสงัคม 
สูงวัยเชิงรุก มีแนวทำงกำรพัฒนำที่ เน ้นกำรเตรียม 
ควำมพร้อมของประชำกรก่อนยำมสูงอำยุในทุกมิติ ตั้งแต่
สุขภำพ เศรษฐกิจ และสภำพแวดล้อม เพ่ือให้ประชำกร
เมือ่ก้ำวเข้ำสู่วยัผู้สูงอำยสุำมำรถพ่ึงพำตนเองและด�ำเนินชวิีต 
ในสังคมได้อย่ำงมีคุณภำพ รวมท้ัง สำมำรถช่วยเหลือ
ชุมชนและสังคมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนส่งเสริม
ให ้ภำคส ่วนต ่ำง  ๆ ในสั งคมปรับเปลี่ ยนมุมมอง 
และทัศนคติของสังคมที่มีต ่อกำรปฏิบัติกับผู ้สูงอำยุ  
เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้สูงอำยุเข้ำมำมีบทบำททำงสังคมเพิ่ม
มำกยิ่งขึ้น
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ภาคกีารพัฒนามบีทบาทในการพัฒนา
สงัคมมากขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม

150101

ภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ นอกเหนือจำกภำครัฐจะเป็นพลังส�ำคัญในกำรร่วมขับเคล่ือนกำรพัฒนำสังคมและประเทศ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในบริบทกำรพัฒนำปัจจุบันและอนำคตท่ีคำดว่ำจะมีควำมซับซ้อนมำกข้ึน ซ่ึงภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ 
อำจมีข้อมูลเชิงพื้นท่ีท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรและบริบทกำรพัฒนำเชิงลึกมำกกว่ำภำครัฐ รวมทั้งมีกำรน�ำทุน 
ทำงสังคมและวัฒนธรรมท้องถ่ินมำสร้ำงให้เกิดมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจที่สร้ำงสรรค์ กำรเพิ่มโอกำสให้ภำคีกำรพัฒนำ 
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมอย่ำงต่อเนื่อง จึงเป็นกำรส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมและ
ประเทศเพิ่มขึ้น โดยต้องมีกลไกกำรขับเคลื่อนผ่ำนผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง 3 วัยที่เข้มแข็งและเข้ำใจบริบทกำรพัฒนำของ
พื้นที่ และกำรมีกลไกที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมกำรพัฒนำสังคม เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุน 
กำรด�ำเนินงำนให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำด้วยดัชนี 
ช้ีวัดทนุทำงสงัคม เทียบเคยีงจำกดชันคีวำมก้ำวหน้ำของคน 
ในมิติกำรมีส่วนร่วมทำงสังคม พบว่ำ กำรเข้ำร่วมเป็น
สมำชิกของกลุ่ม/องค์กรต่ำง ๆ ในชุมชน กำรมีจิตอำสำ
ร ่วมท�ำ กิจกรรมที่ เป ็นประโยชน ์ต ่อชุมชน/สังคม 
กำรช่วยเหลือเก้ือกูลกันของคนในชุมชนและสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชนเพื่อน�ำไปสู ่กำรพึ่งพำตนเองของ
ครอบครัวและชุมชนมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยในปี 2561 มีจ�ำนวนองค์กรชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 
จำกปี 2560 ขณะท่ีหำกสะท้อนจำกกำรส่งเสริมจัดตั้ง
สภำองค์กรชุมชนต�ำบลท่ีเป็นกลไกหลักในกำรสนับสนุน
กำรรวมกลุ ่ มของคนในชุ มชน/ต� ำบล เพื่ อหำรื อ 
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรแก้ไขปัญหำและวำงแผน
กำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงมีส่วนร่วมกับภำคีพัฒนำต่ำง ๆ 
พบว่ำ ปัจจบุนัมจี�ำนวนมำกถึง 7,666 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 98 
ของจ�ำนวนต�ำบล/เทศบำล/เขตทัว่ประเทศ (7,825 แห่ง) 
ในขณะที่ภำคเอกชนมีบริษัทจดทะเบียนในตลำด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม  
เป็นธรุกิจทีม่คีวำมยัง่ยนืได้รบักำรคดัเลอืกเป็นสมำชกิของ 
ดชันคีวำมยัง่ยนื (Dow Jones Sustainability Indexes - DJSI)
ในปี 2562 จ�ำนวน 20 บริษัท สูงที่สุดในอำเซียนต่อเนื่อง

เป็นปีที ่6 สะท้อนให้เหน็ถงึภำคกีำรพฒันำต่ำง ๆ มส่ีวนร่วม
ในกระบวนกำรพัฒนำสังคมของตนเองเพ่ิมมำกขึ้นตำม
เป้ำหมำยที่ก�ำหนด
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ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดัชนีความก้าวหน้าของคนในมิติการส่วนร่วมทางสังคม

ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ที่มำ: ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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การด�าเนนิการทีผ่่านมา ช่วงปี 2561-2562 ภาครฐัได้มีกำรพฒันำและเพิม่ขดีควำมสำมำรถของชมุชนในกำรพึง่ตนเอง 
และกำรจัดกำรตนเองผ่ำนโครงกำรพัฒนำต�ำบลเข ้มแข็งที่ส ่งเสริมให้ภาคประชาชนได ้เข ้ำมำมีส ่วนร ่วม 
ในกำรจัดท�ำแผนพัฒนำต�ำบลครบทุกมิติ โดยมีสภำองค์กรชุมชนต�ำบลเป็นเวทีกลำงในกำรแก้ไขปัญหำสำธำรณะ  
มีกำรรวมกลุ ่มเพื่อพัฒนำอำชีพเพิ่มรำยได้ พัฒนำที่อยู ่อำศัยและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมำกขึ้น ประชำชนมีส่วนร่วม 
ในกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นตนเอง อำทิ กำรท�ำกิจกรรมสำธำรณะของหมู ่บ้ำน กำรจัดกำรขยะและดูแลรักษำ 
สภำพแวดล้อมให้ชุมชนน่ำอยู่ รวมทั้งได้มีกำรส่งเสริมกำรสร้ำงผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนำสัมมำชีพชุมชนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงน�ำไปสู่กำรสร้ำงรำยได้ท่ีมั่นคงแก่ครัวเรือน  กำรส่งเสริมบทบำทของภาคเอกชน 
ในกำรพัฒนำชุมชนและสังคม อำทิ หอกำรค้ำไทยและสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทยผลักดันโครงกำร 1 ไร่ 1 แสน  
ที่ใช้ควำมรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมในกำรพัฒนำศักยภำพกำรท�ำกำรเกษตร และโครงกำร 1 หอกำรค้ำฯ ดูแลอย่ำงน้อย  
1 สหกรณ์กำรเกษตร มีสหกรณ์เข้ำร่วมโครงกำร 157 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัด ซึ่งช่วยยกระดับควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรจัดกำรให้กับสหกรณ์กำรเกษตรมีควำมทันสมัย ลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำย สร้ำงรำยได้ที่ยั่งยืนให้กับสหกรณ ์
และเกษตรกรมีรำยได้ที่มั่นคง รวมทั้ง ภำควิชำกำรได้ด�ำเนินกำรสนับสนุนให้สถำบันกำรศึกษำมีส่วนร่วมในกำรเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำตนเอง ส่งผลให้ชุมชนมีนวัตกรรมในกำรแก้ไขปัญหำ สำมำรถพัฒนำ 
ต่อยอดทุนทำงวัฒนธรรมเพื่อสร้ำงรำยได้เข้ำสู่ชุมชนเพิ่มมำกขึ้นได้ และท�ำให้มีกำรรวมกลุ่มเพื่อด�ำเนินกำรต่ำง ๆ  
ได้มำกขึ้น

150101
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย พบว่ำ ชุมชนท้องถิ่นยังขำดกลไกกำรเชื่อมประสำนเชิงกระบวนกำรที่มี
ประสิทธิภำพ (Community Facilitator) ในกำรพัฒนำทักษะและสื่อสำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกับคนในชุมชนและ
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรใช้ข้อมูล/ควำมรู้/นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้กำรพัฒนำ
ศักยภำพในกำรจัดกำรปัญหำด้วยตนเองบนฐำนควำมต้องกำรของชุมชนไม่สำมำรถลงมือปฏิบัติอย่ำงจริงจัง 
และต่อเนื่องได้ อีกทั้งข้ันตอนกระบวนกำรท�ำงำนและกฎระเบียบของภำครัฐอำจยังมีข้อจ�ำกัดในกำรเปิดโอกำสให้
ประชำชนในพื้นที่หรืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำพื้นที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรด�ำเนินกำรระยะต่อไป ภำครัฐควรกระตุ ้นและส่งเสริมบทบำทของ 
ภำคเอกชนในกำรพัฒนำศักยภำพชุมชนและสังคมให้สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืนด้วยกำรน�ำนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำ โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินโครงกำรกำรพัฒนำเครือข่ำยอำสำสมัคร
ดิจิทัล (อสด.) เป็นล�ำดับแรก เพื่อพัฒนำ อสด. ให้เป็นตัวกลำงในกำรพัฒนำทักษะเชิงลึกให้กับคนในชุมชนได้ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงถูกต้องเหมำะสมและสร้ำงสรรค์ สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลควำมรู้และบริกำรของภำครัฐในกำรพัฒนำ
อำชีพและคุณภำพชีวิตได้ อำทิ กำรพัฒนำเกษตรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กำรเสริมศักยภำพเชิงพำณิชย์ในกำรน�ำสินค้ำ
และบริกำรของชุมชนมำท�ำกำรซื้อขำยบนร้ำนค้ำออนไลน์หรือพัฒนำระบบกำรช�ำระเงินออนไลน์ โดยกำรเปิดโอกำส
ให้หน่วยงำนในระดับท้องถ่ินและภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมพัฒนำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ น�ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพ/
มำตรฐำนสินค้ำและกำรให้บริกำร เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรเพิ่มรำยได้และพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น นอกจำกนี้ ควรให้
ควำมส�ำคัญกับโครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)  
ซึ่งเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรบริกำรด้ำนสวัสดิกำรทำงสังคมให้สำมำรถเข้ำถึง 
กลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงทั่วถึง โดยพัฒนำศักยภำพ อพม. และบูรณำกำรควำมร่วมมือกับเครือข่ำยภำคประชำสังคมใน
กำรพัฒนำและจัดสวัสดิกำรสังคมให้แก่ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่ประสบปัญหำควำมเดือดร้อนให้มีคุณภำพชีวิต 
ที่ดีขึ้น รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรพัฒนำผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง 3 วัย ที่มีควำมเข้ำใจบริบทกำรพัฒนำของพื้นที่ ให้เป็นผู้น�ำ
ทั้งควำมคิดและปัญญำ สำมำรถน�ำควำมรู้และนวัตกรรมมำพัฒนำแก้ไขปัญหำของพื้นที่ นอกจำกนี้ ควรพิจำรณำ
ปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนและกฎระเบียบของภำครัฐที่เป็นอุปสรรค เพื่อเพิ่มโอกำสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และภำคกีำรพฒันำทีเ่กีย่วข้องเข้ำมำมบีทบำทในกำรพฒันำชมุชนและสงัคมได้อย่ำงมปีระสิทธภิำพมำกขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง
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150201 ประชากรไทยมกีารเตรียมการกอ่นยามสูงอายุ 
เพ่ือให้สงูวยัอย่างมคีณุภาพเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก

กำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรไทยโดยเฉพำะวัยแรงงำนให้มีสุขภำวะที่ดี มีควำมพร้อมทำงกำรเงิน มีส่วนร่วม 
ในกำรท�ำกิจกรรมในสังคม เพื่อให้ประชำกรกลุ่มดังกล่ำวสำมำรถพึ่งตนเอง และเป็นผู้สูงอำยุที่สำมำรถด�ำเนินชีวิต 
ได้อย่ำงมีคุณค่ำและมีคุณภำพชีวิตที่ดี รวมทั้งเป็นพลังในกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพตนเอง ครอบครัว และสังคม
ให้นำนทีส่ดุ ซึง่จะเป็นกำรเปิดโอกำสให้ประชำกรไทยสำมำรถมส่ีวนร่วมในกำรพฒันำสงัคมได้มำกเพิม่ขึน้ จงึจ�ำเป็นต้อง 
มปัีจจยักำรด�ำเนนิงำนเกีย่วกบักำรสร้ำงกำรตระหนกัรู้ถึงควำมส�ำคัญของกำรเตรียมควำมพร้อมของกำรเข้ำสู่สังคมสูงวยั 
และกำรสร้ำงภูมิคุ ้มกันทุกมิติให้กับประชำกรไทยก่อนอำยุ 60 ปี ประกอบด้วยด้ำนสุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม  
สภำพแวดล้อม เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้ประชำกรไทยเข้ำสู่วัยผู้สูงอำยุอย่ำงมีคุณภำพเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะน�ำไปสู่
กำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำก
สัดส่วนประชำกรอำยุ 25-59 ปีที่มีกำรเตรียมกำร 
ก ่อนยำมสูงอำยุทั้ งมิติ เศรษฐกิจ  สังคม สุขภำพ  
และสภำพแวดล้อม เทียบกับจ�ำนวนประชำกรท้ังหมด 
ในช่วงอำยุ 25-59 ปี พบว่ำ ปี 2559 ประชำกรอำยุ  
25 – 59 ปี เพียงครึ่งหนึ่ง หรือ ร้อยละ 51.9 มีกำรเตรียม
ควำมพร้อมก่อนยำมสูงอำยุ ซึ่งยังต�่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย 
ที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565 (ร้อยละ 60) ท้ังน้ี กำรเตรียม
ควำมพร ้อมด ้ำนกำรศึกษำเก่ียวกับสิทธิที่ผู ้สูงอำยุ 
พึงได้รับตำมกฎหมำย กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำร
ท�ำงำนให้ชมุชนหรอืเป็นอำสำสมคัร และกำรเตรียมเรือ่ง 
กำรท�ำศพส�ำหรบัตนเอง ยังมีสัดส่วนที่น้อยกว่ำร้อยละ 40 
ซ่ึงหำกเร่งด�ำเนินกำรพัฒนำในประเด็นดังกล่ำว คำดว่ำ
จะสำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยได้ส�ำเร็จ

การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด�ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรก่อนวัยสูงอำยุในช่วงปี 
2561 – 2562 ส่วนใหญ่คือกำรจัดท�ำแนวทำงและคู่มือกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนยำมสูงอำยุเพื่อสร้ำงควำมรอบรู้ 
ให้คนรุ่นใหม่เตรียมควำมพร้อมในทุกมิติ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจมีแนวทำงปฏิบัติที่ถูกต้อง อำทิ กำรเตรียมสุขภำพกำย
และจิตใจ กำรวำงแผนทำงกำรเงินล่วงหน้ำ ซึ่งจะท�ำให้ประชำชนมีควำมพร้อมส�ำหรับกำรใช้ชีวิตในสังคมสูงวัย รวมทั้ง 
กำรจัดฝึกอบรมเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับวัยแรงงำนเพ่ือให้ตระหนักถึงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่วัยสูงอำยุ

การเตรียมการก่อนยามสูงอายุ
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การจะอยูก่บัใครเมือ่อยูใ่นวยัสงูอายุ

การจะใหใ้ครเป็นผูด้แูลในชว่งวยัสงูอายุ

การท าตวัเองใหม้สีขุภาพกายทีแ่ข็งแรงกอ่นวัยสงูอายุ

การท าตนเองใหม้สีภาพทางจติใจทีด่หีรอืปลอ่ยวางกอ่นวยัสงูอายุ

การศกึษาธรรมะหรอืเขา้ร่วมกจิกรรมทางศาสนาทีบ่อ่ยขึน้เมือ่อยูใ่นวัยสูงอายุ

การออมหรอืการสะสมเงนิทองทรัพยส์นิใหเ้พยีงพอ เพือ่ใชใ้นวยัสงูอายุ

การใชช้วีติเมือ่อยูใ่นวยัสงูอายุ

การท างานใหช้มุชนหรอืเป็นอาสาสมัคร เมือ่อยูใ่นวยัสงูอายุ

การศกึษาเกีย่วกบัสทิธทิีผู่ส้งูอายพุงึไดรั้บตามกฎหมาย

การเตรยีมเรือ่ง การท าศพส าหรับตนเอง

โดยเฉลีย่ทกุดา้น (ทัง้ 10 ขอ้)

ที่มำ: วิทยำลัยประชำกรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย



โดยเป็นกำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องกับปัจจัยกำรสร้ำงกำรตระหนักรู้ในกำรเข้ำสู่สังคมสูงวัย และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน 
ให้กับประชำกรไทยก่อนอำยุ 60 ปี

ประเด็นท้าทายเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรด�ำเนินกำรข้ำงต้นยังขำดควำมครอบคลุมประชำกรวัยแรงงำนทั้งหมด 
โดยแรงงำนที่เข้ำอบรมส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงำนท่ีท�ำงำนอยู่ในระบบ ขณะท่ีแรงงำนนอกระบบ หรือกลุ่มวัยแรงงำน 
ทีย่ำกจนอำจไม่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรดงักล่ำวได้ เนือ่งจำกมข้ีอจ�ำกดัในด้ำนต่ำง ๆ อำท ิกำรเข้ำถงึข้อมลูกำรด�ำเนนิกำร 
ของภำครฐั ด้ำนรำยได้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำง และควำมเสีย่งทีจ่ะตกงำน ซึง่อำจเป็นอปุสรรคในกำรเตรยีมควำมพร้อม 
ก่อนยำมสูงอำยุ และควำมสำมำรถในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันโดยเฉพำะด้ำนเศรษฐกิจได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรให้ควำมส�ำคัญเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรเตรียมควำมพร้อมประชำกร
ก่อนวัยสูงอำยุ และโครงกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนสุขภำพของประชำกร อำยุ 25 – 59 ปี เพื่อให้สูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ 
โดยเฉพำะเร่งผลักดันมำตรกำรส่งเสริมให้เกิดกำรเตรียมควำมพร้อมของวัยแรงงำนในกลุ่มเปรำะบำง โดยอำศัยกลไก
ในระดับพื้นที่เพื่อสร้ำงกำรรับรู้และตระหนักรู้ในกำรเข้ำสู่สังคมสูงวัยให้กับวัยแรงงำนในพ้ืนที่ของตน ส่งเสริมให้เกิด
เป็นกลไกเครอืข่ำยสร้ำงควำมมัน่คงทำงสงัคม ตลอดจนพฒันำนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่เตรยีมควำมพร้อมสูส่งัคมสงูวยั 
นอกจำกน้ี ควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมกำรสร้ำงภูมิคุ ้มกันในระดับชุมชน โดยกำรสร้ำงควำมรอบรู ้ 
ด้ำนสุขภำวะในระดับปฐมภูมิเพื่อคนทุกวัย และสนับสนุนให้เกิดกำรรวมกลุ่มในระดับชุมชน หรือธนำคำรประชำชน 
ในระดับชุมชน เป็นหลักประกันทำงสังคมให้กับประชำชนรองรับกำรเข้ำสู่สังคมสูงวัย
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150202 ผูส้งูอายมีุความเปน็อยูท่ีด่อียา่งตอ่เนือ่ง
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก

ด้วยแนวโน้มของกำรมีอำยุยืนขึ้นของประชำกรไทย กำรยกระดับคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุในทุกด้ำน ให้ผู้สูงอำยุ 
มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถช่วยเหลือและพึ่งพำตนเองได้ จะท�ำให้ผู ้สูงอำยุยังคงด�ำรงชีวิตได้ในสังคมอย่ำงมีคุณค่ำ  
และเป็นพลังร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำสังคมประเทศได้ต่อเนื่องอย่ำงเป็นนัยส�ำคัญ จึงต้องมีกำรสร้ำงสภำพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อกำรด�ำเนินชีวิตของผู้สูงอำยุ กำรจ้ำงงำนที่เหมำะสม และกำรพัฒนำระบบกำรดูแลและคุ้มครองทำงสังคมของ
ผู้สูงอำยุ เพื่อรองรับผู้สูงอำยุให้สำมำรถด�ำเนินชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีคุณภำพ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน 
ให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำจำก
สัดส่วนผู้สูงอำยุที่ประสบปัญหำควำมยำกจนหลำยมิติ 
ประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนควำมเป็นอยู่ 
ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนรำยได้ และด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำร
ภำครัฐ ซึ่งจำกข้อมูลในระบบบริหำรจัดกำรข้อมูล 
กำรพัฒนำคนแบบช้ีเป้ำ (Thai People Map and  
Analytics Platform: TPMAP) พบว่ำ ในปี 2562  
ผู้สูงอำยุที่ยำกจนหลำยมิติมีจ�ำนวนท้ังสิ้น 6.9 แสนคน 
(ร ้อยละ 9.5 ของผู ้สูงอำยุยำกจนท้ังหมดในระบบ)  
ปรับลดลงจำกปี 2561 ที่ 8.8 แสนคน (ร้อยละ 12 ของ 
ผู้สูงอำยุยำกจนทั้งหมดในระบบ) หรือลดลงเทียบเท่ำ
ร้อยละ 21.1 ซึ่งส่งผลให้เป้ำหมำยดังกล่ำวบรรลุผลลัพธ์
ตำมที่ก�ำหนด (ร้อยละ 10) สะท้อนให้เห็นถึงควำมเป็นอยู ่
ที่ดีขึ้นของผู้สูงอำยุอย่ำงต่อเนื่อง

การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด�ำเนินกำรพัฒนำเพื่อให้ผู้สูงอำยุมีควำมเป็นอยู่ที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง 
ในช ่วงป ี  2561 – 2562 มีกำรด�ำเนินกำรส ่งเสริมกำรประกอบอำชีพให ้ กับผู ้สูงอำยุ  พัฒนำศักยภำพ  
สร้ำงและขยำยโอกำสกำรมีงำนท�ำให้ผู้สูงอำยุ รวมท้ังกำรอบรมให้ผู้สูงอำยุมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนกำรดูแลสุขภำวะ 
ของตนเอง ส�ำหรับกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรช่วยเหลือ เฝ้ำระวัง และกำรพัฒนำระบบกำรดูแลและคุ้มครองทำงสังคม
ของผู้สูงอำยุ มีกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำรสงเครำะห์ผู้สูงอำยุในภำวะยำกล�ำบำก รวมทั้งพัฒนำนวัตกรรม 
ในกำรดูแลผู้สูงอำยุ โดยจัดให้มีโครงกำร “ธนำคำรเวลำ” ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่ให้ทุกคนได้เข้ำมำแบ่งปันเวลำให้กับกำรดูแล 
ผู้สูงอำยุ ด้ำนกำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมกับผู้สูงอำยุ มีกำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับ 
กำรปรับปรุงอำรยสถำปัตย์ตำมนโยบำยกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยเพื่อคนทั้งมวล

จ ำนวนผู้สูงอำยุท่ียำกจนหลำยมิติ
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ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ



325

15พลังทางสังคม

150202

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรด�ำเนินกำรในด้ำนโครงกำรที่สร้ำงสภำพแวดล้อม และระบบ 
กำรดูแลและคุ ้มครองทำงสังคมของผู ้สูงอำยุยังคงมีควำมท้ำทำยเรื่องควำมครอบคลุมของพื้นที่ด�ำเนินงำน  
โดยโครงกำรในปัจจุบันมีกำรด�ำเนินกำรอยู ่ในบำงพื้นที่ อำทิ อำคำรสถำนที่และพื้นที่สำธำรณะของรำชกำร  
ส�ำหรับด้ำนกำรจ้ำงงำนที่เหมำะสม พบว่ำ ยังมีควำมท้ำทำยในส่วนของกำรก�ำหนดต�ำแหน่งงำนและค่ำตอบแทน 
ของผู้สูงอำยุที่เหมำะสม โดยเฉพำะในกลุ่มแรงงำนทักษะต�่ำ ท�ำให้ผู้สูงอำยุจ�ำนวนมำกยังต้องท�ำงำนอยู่นอกระบบ  
ท�ำให้ไม่มีหลักประกันรองรับและไม่มีรำยได้ที่แน่นอน ขณะที่กำรมีส ่วนร่วมของผู ้สูงอำยุและคนในชุมชน 
ในกำรจัดระบบกำรดูแลและคุ้มครองทำงสังคมยังมีค่อนข้ำงน้อย

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย กำรด�ำเนินกำรระยะต่อไปจึงควรเร ่งขยำยขอบเขตกำรด�ำเนินกำร 
สร้ำงสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมกับผู้สูงอำยุและอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรด�ำรงชีวิตของคนทุกเพศทุกวัยท่ีอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมอย่ำงครอบคลุมและครบวงจร ควรผลักดันให้เกิดกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุในสถำนประกอบกำรต่ำง ๆ เพิ่มมำกขึ้น 
รวมทั้งกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสร้ำงอำชีพที่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุ ท�ำให้ผู้สูงอำยุมีรำยได้เลี้ยงตนเอง 
ได้อย่ำงมีศักด์ิศรี นอกจำกน้ี ควรน�ำข้อมูลในระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (Thai People Map 
and Analytics Platform: TPMAP) มำใช้ในกำรช้ีเป้ำระดับบุคคลและครัวเรือน เพ่ือน�ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำภำวะ
ตกหล่นในระดับพื้นที่ โดยกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคีกำรพัฒนำที่เก่ียวข้องในระดับพื้นที ่
อย่ำงแท้จริงในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมด�ำเนินกำรจัดสวัสดิกำรทำงสังคมและมำตรกำรทำงสังคมต่ำง ๆ บนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์ของชุมชนท่ีสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรในระดับบุคคลและครัวเรือนได้ อำทิ กำรส่งเสริม 
กำรประกอบอำชีพ กำรจัดระบบดูแลและคุ ้มครองทำงสังคม ที่ เหมำะสมและครอบคลุมกลุ ่มเป ้ำหมำย 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน


