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การพัฒนาประเทศในช่วงท่ีผ่านมา ช่วยยกระดับประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้ประชาชนหลายกลุ่มมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น สะท้อนได้จากการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ การจ้างงานที่เพ่ิมขึ้น รายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้น 
สัดส่วนคนจนที่ลดลง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาประเทศจ�าเป็นที่จะต้องมีการทบทวนสถานการณ์ที่ม ี
ความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้การก�าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศมีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ ทั้งนี้หาก
พิจารณาในมิติทางสังคมพบว่ามีสถานการณ์และแนวโน้มที่ส�าคัญ โดยแบ่งเป็นสถานการณ์ และแนวโน้ม
ภายนอก อาทิ (1) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวแปรในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม (2) กระแสการเติบโตของ 
หุ้นส่วนการพัฒนาทางสังคม โดยเฉพาะวิสาหกิจเพ่ือสังคมในการให้บริการสังคมโดยภาคส่วนอื่นท่ีมิใช่รัฐ เพื่อให้ 
การจัดบริการทางสังคมมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น (3) กระแสโลกาภิวัตน์และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ท�าให้เกิด
การเคลื่อนย้ายระหว่างกันมากขึ้นทั้งสินค้า บริการ และแรงงาน และจะท�าให้ประเทศไทยกลายเป็นสังคม 
พหุวัฒนธรรมมากขึ้น ส่วนสถานการณ์และแนวโน้มภายใน อาทิ (1) สถานการณ์ด้านออม สวัสดิการสังคม 
และการลงทุนเพื่อสังคม โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ท�าให้ภาครัฐต้องจัด
สวัสดิการต่าง ๆ มากข้ึน ประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายตลอดช่วงชีวิตและมีการออม
อยู่ในระดับต�่า ส่งผลต่อความมั่นคงในการด�ารงชีวิตในวัยสูงอายุ ขณะที่การลงทุนทางสังคมจากภาคส่วนต่าง ๆ 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (2) สถานการณ์ของกลุ ่มผู ้เสียเปรียบในสังคม ความเหลื่อมล�้าด้านรายได้ยังเป็นปัญหามา 
อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม โดยกลุ่มแรงงานนอกระบบยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการ 
ที่จ�าเป็น อีกทั้งกลุ ่มคนพิการยังถูกจ�ากัดในการเข้าสู ่ตลาดงานและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการด�ารงชีวิต 
(3) สถานการณ์ด้านการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม ระบบจัดการข้อมูลทางสังคมของประเทศยังเป็น
ลักษณะการด�าเนินการจากหลายส่วน โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ  จัดท�าข้อมูลแต่ยังมิได้บูรณาการให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน 
(4) สถานการณ์ด้านความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาในระดับชุมชนมีการฟื้นฟูมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีข้อจ�ากัด 
เชิงระบบในหลายส่วนที่ท�าให้ชุมชนจ�านวนมากยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้ และมีข้อจ�ากัดของการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และ (5) สถานการณ์การเรียนรู้และการรับรู้ของสังคม ที่ปัจจุบันเด็กไทยมีความเสี่ยงจากภัยออนไลน์และ
การรับรู้ข่าวสารของประชาชนท่ัวไป จึงจ�าเป็นต้องมีการเฝ้าระวังภัยจากข่าวปลอม

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการจัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ที่ได้มีการก�าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป ทั้งสิ้น 
5 ประเด็น ได้แก่ (1) การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม (2) กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 
(3) การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม (4) ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง และ (5) การมีส่วนร่วม 
การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม โดยมีเป้าหมายรวมตามข้อเสนอแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านสังคม ประกอบด้วย (1) คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณท่ีเพียงพอต่อการด�ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพ (2) สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก (3) ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ
ทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ (4) ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการ
กันเองและท�างานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้ และ (5) คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น 
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ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
1) ความเข้าใจในข้อเสนอการปฏิรูปของหน่วยงาน 
รับผิดชอบ เนื่องจากข้อเสนอการปฏิรูปบางส่วนมี 
ตัวช้ีวัดที่เป็นเชิงคุณภาพส่งผลให้หน่วยงานรับผิดชอบ 
มีความเข ้าใจไม ่ตรงกับเจตนารมณ์ของเป ้าหมาย 
การปฏิรูป ก่อให้เกิดอุปสรรคของการแปลงแผนการ
ปฏริปูประเทศด้านสงัคมไปสูก่ารปฏบัิติอย่างเป็นรปูธรรม 
ดัง น้ัน จึงต ้องมีการสร ้างความเข ้าใจในข ้อเสนอ 
การปฏิรูปให้กับหน่วยงานรับผิดชอบให้มากยิ่งขึ้น

2) การบูรณาการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ 
ขับเคลื่อนข้อเสนอการปฏิรูป ที่ผ่านมาการขับเคลื่อน
แผนการปฏริปูประเทศด้านสงัคม มปัีญหาในการบรูณาการ 
ระหว่างหน่วยงานรับผดิชอบหลกักบัหน่วยงานรบัผดิชอบ 
ร ่วมที่ก�าหนดไว ้ในแผนฯ ส ่งผลให ้การด�าเนินงาน 
ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมไม่สามารถ
ประสานต่อเนื่องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
การด�าเนินการในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้ จึงต ้องมีการเสริมสร้างกลไกเพื่อให้เกิด 
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบ ตลอดจน 
การส ่ง เสริมให ้ภาคส ่วนอื่น ๆ อาทิ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และภาคีการพัฒนาอื่นๆ ให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้มากยิ่งขึ้น

3) การเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การขับเคลื่อน
การปฏิรูปในระยะต่อไปยังมีความจ�าเป็นต้องเร่งรัด
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ เพื่อให้เป ็นกลไก 
ขับเคล่ือนให้การด�าเนินการต่าง ๆ สามารถบรรลุผลได้
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ รวมทั้งควรมีการผลักดัน
กิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกัน เพื่อให้การขับเคลื่อนให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องและเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมในวงกว้าง

4) ความต่อเนื่องเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนแผน 
การปฏิรูป ในกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง
ของหน่วยงานรับผิดชอบ จ�าเป็นต้องใช้ระยะเวลา 
ในการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับข้อเสนอการปฏิรูป 
จึงส ่งผลให้การผลักดันข้อเสนอการปฏิรูปบางส่วน 
มีความล ่าช ้ากว ่าระยะเวลาที่ก� าหนดไว ้ ในแผนฯ 
และขาดความต่อเนื่องของการด�าเนินการขับเคลื่อน
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เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่1 การออม สวสัดกิารสังคม และการลงทนุเพือ่สงัคม   
จากข้อเสนอปฏิรปู 7 กจิกรรมย่อย ได้มกีารขบัเคล่ือนการด�าเนนิงานให้บรรลตุามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ จ�านวน 3 กิจกรรม
ย่อย ได้แก่ (1) การเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารกองทนุการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้บรรลเุป้าหมายเชงิปรมิาณทีก่�าหนดให้
มีจ�านวนสมาชิก กอช. ไม่ต�่ากว่า 1 ล้านคนภายในปี 2561 โดยที่ปัจจุบัน กอช. มีจ�านวนสมาชิกกว่า 2.2 ล้านคน  
(2) การใช้วิสาหกิจเพื่อสังคมกับการพัฒนาสังคม ได้มีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 2562  
ซึง่ประกาศใช้ในราชกจิจานเุบกษาแล้ว เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 และ (3) การให้วดัช่วยเหลอืกจิกรรมทางสงัคม 
มากยิ่งขึ้น โดยท่ีส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ด�าเนินการร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายพัฒนาให้วัด 
มส่ีวนร่วมในกจิกรรมช่วยเหลอืทางสงัคมด้านสาธารณสงเคราะห์ตามแนวทางของธรรมนูญพระสงฆ์แห่งชาติ

0902

เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่2 กลุม่ผู้เสยีเปรยีบในสงัคม    
จากข้อเสนอปฏิรปูจ�านวน 7 กจิกรรมหลกั 11 กจิกรรมย่อย โดยได้มกีารขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานให้บรรลตุามเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ อาทิ การแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้ผู้สูงอายุสามารถรับงานเป็นชิ้นงาน โดยกระทรวงแรงงาน 
ได้ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานท�า เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 
2562 เพือ่ขอความร่วมมอืผูป้ระกอบการทีว่่าจ้างผูส้งูอายต้ัุงแต่ 60 ปีขึน้ไป ซึง่มไิด้ท�างานประจ�าหรอืท�างานบางช่วงเวลา  
โดยก�าหนดแนวทางการด�าเนินการให้มกีารจ่ายค่าตอบแทนอย่างน้อยชัว่โมงละ 45 บาท มกีารจ้างงานทีไ่ม่เป็นอนัตราย
ต่อสขุภาพ และระยะเวลาการท�างานไม่เกนิวันละ 7 ชัว่โมง 

0903

เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่3 การจดัการข้อมลูและองค์ความรู้ด้านสงัคม 
ประกอบด้วยข้อเสนอปฏรูิป 3 กจิกรรมย่อย ซ่ึงในห้วงเวลาทีผ่่านมา ได้มกีารรเิริม่ด�าเนินการโดยส่วนราชการต่าง ๆ อาทิ 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ได้ร่วมกบัส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสุขภาพ ได้ด�าเนนิการรวบรวม จัดเก็บ 
และประมวลผลข้อมลูทกุมติทิีจ่ดัเกบ็โดยหน่วยงานในระดับพ้ืนที ่ เพ่ือน�ามาจัดท�าแผนพัฒนาในพ้ืนทีซ่ึ่งขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
การประมวลข้อมลูจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในพืน้ที่

สรุปการด�าเนินงานของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
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เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่4 ระบบสร้างเสรมิชุมชนเข้มแขง็ 
จากข้อเสนอประเดน็ปฏริปู 5 กจิกรรมหลกั 18 กจิกรรมย่อย ได้มกีารขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานให้บรรลตุามเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดแล้ว อาทิ การผลักดันการออกกฎกระทรวงก�าหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. 2561 ซ่ึงประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เมือ่วันที ่5 พฤศจกิายน 2561 เพือ่เป็นการรบัรองให้ต้นไม้เป็นหลกัประกนัทางธรุกจิและสนบัสนนุ
การปลกูต้นไม้ยืนต้นมลูค่าสงู  การแก้ไขพระราชบัญญติัป่าไม้ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2562 ซ่ึงประกาศในราชกจิจานเุบกษา  
เมือ่วันที ่16 เมษายน 2562 การออกพระราชบัญญตัสิถาบนัการเงนิประชาชน พ.ศ. 2562 ทีป่ระกาศในราชกจิจานเุบกษา 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และการผลักดันให้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562  
ในราชกจิจานเุบกษาแล้ว เมือ่วนัท่ี 20 มนีาคม 2562 เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้แก่เศรษฐกจิชมุชนในระดบัฐานราก

0905

เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่5 การมส่ีวนร่วม การเรยีนรู ้การรบัรู ้และการส่งเสรมิกจิกรรมทางสงัคม 
จากข้อเสนอปฏิรปู 4 กจิกรรมหลกั 11 กจิกรรมย่อย พบว่าได้มกีารขบัเคล่ือนการด�าเนนิงานให้บรรลุตามเป้าหมายแล้ว 
อาทิ ในกิจกรรมที่ 1 สร้างพลังจิตอาสา ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ (1) การสนับสนุนโครงการจิตอาสา  
“เราท�าดีด้วยหัวใจ” ท่ีเป็นการน้อมน�าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติผ่าน 
การด�าเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�าริ “เราท�าความดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งก่อให้เกิดกระแสสังคม 
จากทกุภาคส่วนในการจดักจิกรรมจติอาสาสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยตัง้แต่เดอืนพฤศจิกายน 2560 – ตลุาคม 2562 
ได้มกีารจดักจิกรรมจิตอาสา 37,574 ครัง้ มจีติอาสาเข้าร่วมทัง้หมด 5,634,689 คน และ (2) การสนบัสนนุโครงการ 
จิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ พบว่า ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ด�าเนินโครงการดังกล่าวแล้ว 
โดยการจดัตัง้คณะกรรมการสนบัสนนุเครอืข่าย ส�ารวจ/จัดท�าฐานข้อมลูและแผนการช่วยเหลือประชาชนในภาวะล�าบาก
และข้อมลูภมูศิาสตร์รบัมอืภยัธรรมชาต ิรวมถึงจดัการความรู/้ถอดบทเรยีนการด�าเนนิงาน 
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การปฏิรูปการออม สวัสดิการ  
และการลงทุนเพ่ือสังคม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 0901

จากสถานการณ์ที่ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์ในปี 2566 โดยจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุ
ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดและสัดส่วนดังกล่าวจะ
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชากรวัยท�างานต้องมี
ภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุมากขึ้น ประกอบกับข้อมูลที่แสดงให้
เห็นว่าประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะ
ชดเชยค่าใช้จ่ายตลอดช่วงชวีติและมกีารออมอยูใ่นระดับต�า่ 
ซึง่จะส่งผลต่อรายได้ภาครฐัท่ีจะต้องน�ามาใช้จ่ายในการจดั 
สวัสดิการต ่าง ๆ ตลอดจนภาระค่าใช ้จ ่ายในกลุ ่ม 
ผู ้สู งอายุจะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ประเด็นการลงทุน 
เพื่อสังคมท่ีปัจจุบันได้ถูกด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมใน
ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก เน่ืองจากเป็นกลไกส่งเสริมให ้
ภาคธุรกิจได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางสังคม 
ซึ่งถือเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต 
ด้วยเหตุน้ีจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ประเด็นการปฏิรูป
การออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม ควรได้รับ
การผลักดัน

ที่มา: รายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 (ฉบับปรับปรุง)
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ในห้วงเวลาที่ผ ่านมาในประเด็นการปฏิรูปการออม 
สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม ได้มีการด�าเนินการ
ของส่วนราชการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ อาทิ 
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้มีการพัฒนารูปแบบ
การตลาดและผลิตภัณฑ์ เพื่ออ�านวยความสะดวก 
แก ่ประชาชน ท่ี เป ็ นกลุ ่ มอาชีพนอกระบบ เช ่ น 
เกษตรกร ผู ้ประกอบอาชีพรับจ้าง ส่งผลให้มีสมาชิก
ในกองทุน ณ เดือนกันยายน 2562 กว่า 2,215,524 คน 
ซึ่งเพิ่มข้ึนจากสิ้นปี 2561 กว่า 1,604,827 คน หรือ 
คิดเป็น 262.79% ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวจะเป็น
รากฐานส�าคัญที่ส่งเสริมให้คนไทยในอนาคตได้มีหลัก
ประกันทางสังคมที่ดีขึ้น นอกจากนี้ในกิจกรรมการใช้
วิสาหกิจเพื่อสังคมกับการพัฒนาสังคม ได้มีการออก 
พระราชบัญญัติว่าด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่  22 
พฤษภาคม 2562 ซึ่งจะเป็นกลไกส�าคัญที่ช่วยส่งเสริม
ธุรกิจท่ีมีวัตถุประสงค์หลักในการแก้ไขปัญหาของสังคม 
เช่น การส่งเสริมการจ้างงานแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ  
นอกจากนีใ้นส่วนของกิจกรรมการให้วัดช่วยเหลือกิจกรรม
ทางสังคมมากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาส�านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ ได้ด�าเนินการร่วมมือกับหน่วยงาน 
เครือข่ายพัฒนา เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้วัดได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการช่วยเหลือด้านสาธารณสงเคราะห์มาก 
ยิ่งขึ้นตามแนวทางของธรรมนูญพระสงฆ์แห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม ในการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้ในประเด็นการปฏิรูปดังกล่าวยังมีประเด็น
ท ้าทายที่ส� าคัญที่ควรเร ่ งผลักดันมากยิ่ งขึ้น  อาท ิ
การสร้างระบบให้คนไทยมีบ�าเหน็จบ�านาญหลังพ้น 
วัยท�างาน และการเสริมสร้างและพัฒนากองทุนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสนับสนุน
ให้การส่งเสริมด้านการออม สวัสดิการ และการลงทุน 
เพื่อสังคม มีความครอบคลุมและครบวงจรมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น การด�าเนินการในระยะต่อไปหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ควรเร่งผลัดดันให้เกิดการสร้างระบบให้คนไทยมีบ�าเหน็จ
บ�านาญหลังพ้นวัยท�างาน อาทิ การผลักดันการออก
กฎหมายว่าด ้วยกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญในรูปแบบ 
การออมภาคบังคับ โดยใช ้หลักการระดมการออม  
ทั้งผู้รับสวัสดิการสังคม เจ้าของกิจการ (นายจ้าง) และ
รัฐบาล เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงด้านรายได้เมื่อถึง
วัยเกษียณอายุ/หลังพ้นวัยท�างาน รวมถึงการผลักดัน 
การออกกฎหมายล�าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติ
วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 อาทิ ร ่างประกาศ 
คณะกรรมการส ่ ง เส ริมวิสาหกิจ เพื่ อสั งคม เรื่ อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ....  ร่างประกาศ 
คณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกจิเพ่ือสังคม เร่ืองหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และอัตราการน�าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนและเงิน
เพ่ิมของวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. .... เพ่ือให้วิสาหกิจเพื่อ
สังคมได ้ รับการส ่งเสริมอย ่างเป ็นรูปธรรมภายใต ้
พระราชบัญญัติ วิ สาหกิจ เพื่ อสั งคม พ .ศ .  2562 
อันจะน�าไปสู่การสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวม
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กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 0902

ปัจจุบันกลุ ่มผู ้เสียเปรียบในสังคม ยังมีข้อจ�ากัดและ 
ความเหล่ือมล�้าต่าง ๆ อันเป็นอุปสรรค ท้ังการเข้าถึง
ทรัพยากร แหล่งทุน การบริการสาธารณะ การได้รับ 
การคุ้มครองทางสังคม โอกาสในการประกอบอาชีพ อาทิ 
กลุ ่มคนพิการที่มีข ้อจ� ากัดในการเข ้ า สู ่ตลาดงาน 
โดยสถานการณ์ในปัจจุบันพบว่า มีคนพิการในวัยท�างาน 
ท่ีสามารถประกอบอาชีพได้ แต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ  
กว่า 151,702 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.55 
ของคนพิการวัยแรงงานที่มีศักยภาพท้ังหมด รวมถึง 
ป ัญหาในการเข ้าถึงโครงสร ้างพื้นฐานและบริการ
สาธารณะของคนทุกคนที่ยังไม่มีสิ่งอ�านวยความสะดวก
ตามที่กฎหมายก�าหนดอย่างครอบคลมุเพยีงพอ นอกจากนี้ 
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วน 
ผู ้สู งอายุ เ พ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่วัยเด็กและ 
วัยแรงงานลดลงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายในการท�าให้ 
ผู้สูงอายุยังคงเป็นประชากรที่มีพลังและมีคุณค่าในสังคม
ให ้นานที่สุด ทั้ งการท�างาน การเข ้าร ่วมกิจกรรม 
ทางสังคม ซ่ึงหากมีการด�าเนินการเ พ่ือแก ้ป ัญหา 
ในประเด็นดังกล่าวได้ จะเป็นสร้างแต้มต่อให้กับกลุ่ม 
ผู ้เสียเปรียบในสังคม ให้สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
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ที่ผ่านมาได้มีการด�าเนินงานตามประเด็นปฏิรูปเพื่อช่วย
เหลือกลุ ่มผู ้เสียเปรียบในสังคมในหลายประเด็น อาทิ   
(1) ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะไม่ให้เป็นอุปสรรคเพ่ือ
คนท้ังมวล (Design for All) ที่ยึดหลักการออกแบบ
สากล (Universal Design) ต่อคนทุกกลุ่มวัย กระทรวง
คมนาคมได้มีนโยบายให้ยึดหลักการออกแบบขนส่ง
สาธารณะให้เอื้อต่อทุกคน (2) ปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ได้ขับเคลื่อนศูนย์บริการ 
คนพิการทั่วไปทั่วประเทศแล้ว จ�านวน 2,273 ศูนย์ 
(ข้อมูล ณ เดือน ก.ค. 62) และกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการได้จัดสรรกรอบวงเงินสนับสนุน 
ในปีงบประมาณ 2562 เพื่อด�าเนินงานและการจัดบริการ
ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และเสริมสร้างศักยภาพ
คนพิการ โดยร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวง
ศึกษาธิการ พัฒนาอาชีพผ่านโครงการ Smile Farm    
(3) การเสริมสร ้างศักยภาพผู ้สูงอายุในการท�างาน 
กระทรวงแรงงานได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู ้รับงานไปท�างานที่บ้าน พ.ศ. 2553 ซึ่งครอบคลุม 

กลุ่มผู้สูงอายุให้สามารถรับงานไปท�าที่บ้านได้ รวมทั้งได้มี
การออกประกาศความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให ้
ผู้สูงอายุมีงานท�า เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2562 เพ่ือให ้
ผู ้ประกอบการสามารถว่าจ้างผู ้สูงอายุได้ ซ่ึงจะเป็น 
การเสริมพลังให้ผู ้สูงอายุสามารถหารายได้ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในชีวิตต่อไป (4) ปฏิรูประบบ
การคุ ้มครองผู ้บริโภค ได้มีพระราชบัญญัติการจัดต้ัง 
สภาองค์กรของผูบ้รโิภค พ.ศ. 2562 ในราชกจิจานเุบกษา 
แล้ว เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิรวมกันจัดต้ังองค์กรของ 
ผู ้ บ ริ โภค  อันจะท� า ให ้ คนไทยทุ กคนโดย เฉพาะ 
กลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครอง
และมีหลักประกันทางสั งคมเพิ่ มขึ้ น  (5 )  ปฏิ รูป 
การขึ้นทะเบียนกับผู ้ไร ้สถานะทางทะเบียนราษฎร 
กระทรวงมหาดไทย ได ้ป รับแก ้พระราชบัญญั ติ 
การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 
และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
โดยก�าหนดสิทธิในการยื่นค�าร้องขอมีสัญชาติไทยของ 
เด็กที่ไร้รากเหง้า ไร้สัญชาติในประเทศไทยให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงและหลักสิทธิมนุษยชน   
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อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นที่ต้องให้ความส�าคัญเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนด อาทิ การปฏิรูประบบขนส่ง
สาธารณะไม่ให้เป็นอุปสรรคเพื่อคนทั้งมวล แม้ในปัจจุบันกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานต่าง ๆ จะมีนโยบาย/
กฎหมายที่ให้การก่อสร้างขนส่งสาธารณะทุกโครงการต้องค�านึงถึงการออกแบบเพ่ือคนทุกวัย แต่การด�าเนินงาน 
ยังเป็นลักษณะแบบแยกส่วนกัน ในส่วนการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ยังมีขั้นตอน 
การอนุมัติการให้เงินที่ใช้การพิจารณาแบบรายโครงการ ซึ่งท�าให้เกิดการน�าเงินกองทุน ฯ มาใช้ตามวัตถุประสงค์เพื่อ
ช่วยเหลือและพัฒนาคนพิการเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้สถานการณ์การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของผู้สูงอายุในประเทศไทย
ก็นับว่าเป็นประเด็นที่มีความท้าทายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เสียเปรียบในสังคมเช่นกัน

ดังนั้น การด�าเนินงานในระยะถัดไปเพื่อแก้ไขข้อจ�ากัดต่างๆ อันเป็นอุปสรรคของกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม ภาคส่วน 
ทีเ่กีย่วข้องจงึควรมกีารด�าเนินการ อาทิ (1) เร่งรดัการบูรณาการการจัดสภาพแวดล้อมที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ของคนทุกกลุ่มทุกวัย โดยศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณาการกฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงได้โดยสะดวกถ้วนหน้า 
(Accessibility For All Act : AAA) ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (2) ปรับปรุงรูปแบบการพิจารณาการใช้เงิน
ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ 
(3) เสริมสร้างโอกาสการท�างานของผู้สูงอายุทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คนสามารถมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมีโอกาสอย่างเสมอภาค ในการเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุน บริการสาธารณะของรัฐ และโอกาสในการประกอบ
อาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเอง และสามารถสร้างผลิตภาพให้แก่สังคมได้
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การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3  0903

การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคมเป็นการด�าเนินการเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดเก็บ รักษา 
และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านสังคมในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะการจัดให้มีระบบฐานข้อมูล 
ด้านภาษีเพื่อเป็นเครื่องมือในการประกอบการออกแบบนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือ 
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด ประกอบกับในปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการน�าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ด้าน Cloud Computing และ Big Data ที่มีความสามารถในการประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้กับภาครัฐ ซึ่งท�าให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
บริการทางสังคมสามารถท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม อุปสรรคทางข้อมูล 
ด้านสังคมในปัจจุบันคือการขาดประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล และขาดการบูรณาการกัน
ระหว่างข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปในประเด็นดังกล่าว 
เพื่อเป็นการสนับสนุนปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมการสร้างโอกาสที่ทั่วถึงและเป็นธรรมอย่างแท้จริง

ในห้วงเวลาที่ผ่านมาในประเด็นการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม ได้มีการริเริ่มด�าเนินการ
โดยส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
ร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ด�าเนินการรวบรวม จัดเก็บ และ
ประมวลผลข้อมูลทุกมิติท่ีจัดเก็บโดยหน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อน�ามาจัดท�าแผนพัฒนาในพื้นที่ 
ตามนโยบาย one plan one policy ของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวล
ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในพื้นที่ ในส่วนของการพัฒนาข้อมูลด้านภาษีเพื่อสร้าง 
ความเป็นธรรมในการช่วยเหลือของรัฐ ขณะนี้กรมสรรพากรอยู ่ระหว่างการพัฒนาระบบ 
การเชื่อมโยงข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยน�าผู้มีรายได้ทุกคนเข้าระบบภาษีและ 
ให้ผู้ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ทุกคนช�าระภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของภาครัฐ
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อย ่างไรก็ตาม ระบบจัดการข ้อมูลทางสังคมของ
ประเทศไทยยังเป็นลักษณะการด�าเนินการจากหลาย 
ภาคส่วนโดยท่ีมิได้บูรณาการข้อมูลบุคคลในมิติต่าง ๆ 
เช่น สิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการจากโครงการต่างๆ ที่
บุคคลนั้นได้รับ ให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน นอกจากนี้ 
ข้อมูลที่มีการจัดเก็บในปัจจุบันเป็นข้อมูลที่อ้างอิงมาจาก
ความต้องการของภาครัฐเป็นหลัก ไม่ได้อ้างอิงจาก 
ความต้องการในการใช้ข้อมูลของประชาชน 

ดังนั้น ในระยะถัดไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรเร่ง 
ให้เกิดการบูรณาการฐานข้อมูลสารสนเทศทางสังคม  
ในระดับพื้นที่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 
ผู้ร่วมจัดเก็บ พัฒนา รวมท้ังเผยแพร่ให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากข ้อมูลดังกล ่าว และเพื่อให ้สามารถ 
เ ชื่ อม โย งฐานข ้ อมู ล ระหว ่ า งหน ่ วย ง านภาครั ฐ 
ได้อย่างเป็นระบบ เกิดเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เปิดเผย
ข้อมูลได้ ตลอดจนสร้างช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่
สะดวกต่อทุกส่วนราชการและประชาชนทุกกลุ่ม ส่งเสริม
ให้เกิดการน�าข้อมลูมาวิเคราะห์และขยายผล เพือ่การแก้ไข 
ป ัญหาท่ีสอดคล้องกับบริบทในเชิงพื้นที่และสนอง 
ต่อความต้องการของประชาชนในได้อย่างแท้จริงต่อไป
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ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4  0904

ชุมชนถือเป็นรากฐานส�าคัญท่ีจะน�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประเทศ ทั้งในเรื่องความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาชุมชนยังมีข้อจ�ากัดอยู่หลายประการ อาทิ 
การบริหารจัดการทรัพยากร การขาดความต่อเนื่องในการจัดระบบสวัสดิการชุมชน รวมทั้งขาด 
การบูรณาการในการท�างานของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ท่ีผ่านมาชุมชนยัง 
ไม่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิรูประบบสร้างเสริม
ชุมชนเข้มแข็งสามารถขับเคลื่อนให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการด�าเนินการใน 2 ส่วน 
ได้แก่ การปฏิรูปเชิงพื้นที่ ซึ่งต้องอาศัยการท�างานแบบรวมตัว ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับผิดชอบ 
ร่วมรับประโยชน์ และ การปฏิรูปเชิงระบบและกลไก โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวดหลัก ได้แก ่
1) สิทธิและบทบาทของชุมชน 2) ทรัพยากรและทุนชุมชน 3) สวัสดิการชุมชน และ 
4) เศรษฐกจิชมุชน เพื่อน�าไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็งอันจะเป็นเครื่องมือส�าคัญที่น�าพาประเทศ 
ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

ท่ีผ่านมาได้มีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานจนบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในหลายประเด็น 
โดยในส่วนของการปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่ ได้มีการจัดต้ัง บริษัท 
ประชารัฐรักสามัคคี ครอบคลุมทุกจังหวัด ซ่ึงเป็นหนึ่งในกลไกการบูรณาการในระดับพ้ืนที่ 
นอกจากนี้ในส่วนของ การปฏิรูปเชิงระบบและกลไก ได้มีการด�าเนินการใน 4 หมวด ได้แก่ 
(1) สิทธิและบทบาทชุมชน อาทิ การจัดท�ากรอบแนวทางร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์
วิถีชีวิตกลุ ่มชาติพันธุ ์  เพื่อส ่งเสริมและคุ ้มครองชาวไทยกลุ ่มชาติพันธุ ์ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ตามมาตรา 70 ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม (2) ทรัพยากรและ 
ทุนชุมชน อาทิ การประกาศใช้กฎกระทรวงก�าหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. 2561 
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการรับรองให้ต้นไม้เป็นหลักประกัน
ทางธุรกิจและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ยืนต้นมูลค่าสูง  อีกทั้งมีการตราพระราชบัญญัติป่าไม ้
(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2562 แล้วเมื่อเมษายน 2562 เพื่อให้การท�าไม้และการเคลื่อนย้ายไม้เป็นไปได ้
โดยสะดวกไม่เกิดภาระแก่ประชาชน ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้และ 
จัดการบริหารจัดการด้านการป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพ (3) สวัสดิการชุมชน อาทิ การจัดท�า 
ร ่างพระราชบัญญัติส ่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .. . . เพื่อส ่งเสริม 
การรวมกลุ่มของภาคประชาสังคม  (4) เศรษฐกิจชุมชน อาทิ การประกาศใช้พระราชบัญญัติ
สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 
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อย่างไรก็ดี การขับเคลื่อนในประเด็นระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ยังมีความจ�าเป็นต้องเร่งรัดกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จต่อไป เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนให้การด�าเนินการต่างๆ สามารถบรรลุผลได้ตามเป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรส่งเสริมการบูรณาการการท�างานโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานให้เกิดประสิทธิภาพ อาทิ 1) การแก้ไขพระราชบัญญัติ
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สภาองค์กรชุมชนมีบทบาทร่วมที่ส�าคัญ 
ในกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับชุมชนท้องถ่ินและระดับชาติ 2) การผลักดัน
การออกกฎหมายล�าดับรองภายใต้ พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 เพื่อขจัดอุปสรรค 
ในการปลูก ตัด เคลื่อนย้าย และขายไม้ยืนต้น รวมทั้งจูงใจให้ประชาชนปลูกไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดินกรรมสิทธิ์ 
3) การจัดท�าพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
ให้องค์กรภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน 
ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
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การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ 
และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 0905

การสร้างสังคมให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น สมาชิกในสังคม 
ต้องรู้จักยอมรับความแตกต่าง มีความเคารพซึ่งกันและกัน และมีความเอื้ออาทรต่อกันภายใต้สังคม
แห่งความสมานฉันท์ ด้วยเหตุนี้แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมจึงได้ก�าหนดให้มีประเด็น 
การปฏิรูปการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม เพื่อเป็นกลไก
หนุนเสริมในการสร้างให้คนไทยมีความเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม ถึงพร้อมด้วยความพอเพียง 
มีวินัย สุจริต จิตอาสา โดยในประเด็นนี้ได้ให้ความส�าคัญกับ (1) การสร้างพลังจิตอาสา เพื่อส่งเสริม
คนไทยให้มีส�านึกจิตอาสาและรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม (2) การสร้างพลังแผ่นดิน เพ่ือเป็นการ
สร้างเครือข่ายอาสาสมัครที่มีเอกภาพและความเข้มแข็ง (3) การสร้างพลังสร้างสรรค ์ เพ่ือเป็นการ
ขยายพื้นท่ีการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนในชุมชน และ (4) การสร้างพลังภูมิคุ้มกัน เพ่ือให้
คนไทยมีความรู้ในการใช้สื่อตลอดจนร่วมกันตรวจสอบและเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารที่ไม่ปลอดภัย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสื่อออนไลน์ที่ปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีผู ้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
ประมาณ 57 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ซ่ึงชี้ให้เห็นว่าคนไทยมีการใช้โซเชียลมีเดีย 
อย่างแพร่หลาย ท�าให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับข้อมูล 
ที่ชี้ให้เห็นว่าเด็กไทยยังมีทักษะความฉลาดทางดิจิทัลต�่าโดยร้อยละ 60 มีความเสี่ยงจากภัยออนไลน์ 
ซึ่งประเด็นปัญหาดังกล่าวควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
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การด�าเนนิงานท่ีผ่านมา ได้มกีารขับเคลือ่นการด�าเนนิงาน 
ตามกรอบแนวคิด 4 พลังหลัก ดังนี้ (1) การสร้างพลัง 
จิตอาสา อาทิ กระทรวงมหาดไทยได้ด�าเนินการสนับสนุน
โครงการจิตอาสา “เราท�าดีด้วยหัวใจ” ที่เป็นการน้อมน�า
พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า 
เจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติผ่านการด�าเนินโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด�าริ “เราท�าความดี 
ด้วยหัวใจ” ผ่านการจัดกิจกรรมจิตอาสาจ�านวน 37,574 
ครั้ง และมีจิตอาสาท้ังสิ้นจ�านวน 5,634,689 คน 
(พฤศจิกายน 2560 – กรกฎาคม 2562) เกิดเป็นกระแส
สังคมในการท�ากิจกรรมจิตอาสาสร้างประโยชน์ต ่อ 
ส่วนรวม (2) การสร้างพลังแผ่นดิน อาทิ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ด�าเนินการ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและภาคประชาสังคม 
ในระดับชุมชน โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งระดับจังหวัด
และอ�าเภอ เพื่อจัดสวัสดิการระบบฐานข้อมูล และ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ (3) การสร้างพลังสร้างสรรค์ 
อาทิ กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู ้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาให้เป็น 
ศนูย์การเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะชวีติ กระทรวงการพัฒนา 
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ์จัดตั้ ง ศูนย ์พัฒนา
คุณภาพชี วิตและส ่งเสริมอาชีพผู ้สูงอายุ  (ศพอส.) 
เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ทุกจังหวัด (4) พลังภูมิคุ้มกัน อาทิ กรมประชาสัมพันธ ์
จัดท�าเว็บไซต ์รู ้ทันสื่อ เพื่อสร ้างความตระหนักรู  ้
แก่ประชาชน พร้อมเผยแพร่รายการชัวร์หรือมั่วนิ่ม 
รายการชัวร์ก่อนแชร์และจัดให้มีการตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารทางสื่อออนไลน์ผ่านกลุ่มไลน์ 20 กระทรวงและ
กลุ ่มไลน์ของคณะท�างานปฏิบัติการข่าวสาร ขณะที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ตั้งศูนย์ประสานงาน 
ขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ ้มครองเด็กและ

เยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสงัคม ได้รเิริม่โครงการ Citizen Watchdogs 
เพ่ือจัดท�าคู ่มือ/แนวปฏิบัติในการคุ ้มครองเด็กและ
เยาวชนจากสื่อดิจิทัล ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความรู ้
ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) และมีภูมิคุ้มกัน 
ในการรับรู้ข่าวสาร

อย่างไรก็ตาม การสร้างการมีส่วนร่วมและพลังทางสังคม 
จ�าเป็นต้องอาศัยพลังจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ด�าเนินการ โดยเฉพาะการส ่งเสริมภาคประชาชน 
ให้เข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อมีบทบาทในการร่วม 
ตรวจสอบข่าวสาร และเฝ้าระวังสื่อมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น การด�าเนินการในระยะถัดไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จึงควรให ้ความส�าคัญในการขับเคล่ือนในประเด็น  
การเรียนรู ้และการรับรู ้ทางสังคม และ ในประเด็น 
การเฝ้าระวังทางสังคม อาทิ การผลักดันการจัดท�า
มาตรฐานดูแลสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความรู้วิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน 
และเร่งเสริมพลังการเฝ้าระวังทางสังคม ผ่านโครงการ 
Citizen Watchdogs ซ่ึงเป็นการสร้างระบบดิจิทัลเพื่อ
เฝ้าระวังทางสังคม Digital Community Watch Dog 
(DCWD) ในชุมชน 
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