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การพัฒนาคนและสังคมในช่วงทีผ่ ่านมาส่วนใหญ่เป็ นบทบาทของภาครัฐทีเ่ น้นการทางานเชิงตัง้ รับ
เพื่อฟื้ นฟูและแก้ไขปั ญหาสังคมทีเ่ กิดขึน้ และมุ่งขยายบริการทางสังคมให้กระจายครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม
อย่างทัวถึ
่ ง ทาให้คุณภาพชีวติ ของคนไทยตีขน้ึ อย่างต่อเนื่อง แต่ยงั ไม่อยู่ในระดับทีน่ ่ าพอใจ เมื่อวิกฤต
เศรษฐกิจเกิดขึน้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงปั ญหาด้านการคุม้ ครองทางสังคมในเชิงโครงสร้างทีเ่ ป็ นจุดอ่อนของการ
พัฒนาหลายประการ อาทิ ภาครัฐมีขอ้ จากัดในเรื่องทรัพยากรและการบริหารจัดการทีไ่ ม่สามารถสนองตอบ
สถานการณ์การเปลีย่ นแปลงได้ทนั ท่วงที การจัดสรรเงินลงทุนเพื่อการพัฒนายัง เน้นด้านกายภาพมากกว่า
การพัฒนาคุณภาพคน ส่งผลให้คนไทยส่วนใหญ่ ไม่สามารถปรับตัวให้ทนั ต่ อการเปลี่ยนแปลง และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนวิทยาการใหม่ๆ อย่างรูเ้ ท่าทันโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงทีก่ ระแส
โลกาภิวตั น์และเศรษฐกิจยุคใหม่มผี ลกระทบต่อประชาคมโลกอย่างกว้างขวาง
คาสาคัญ : ภูมคิ มุ้ กันทางสังคม

Abstract
The development of people and society in the past was largely a governmental role focused
on rehabilitation work. They had solved social problems, and expanded all social services to the
entire population thoroughly. That made the quality of Thai people’s life continue to improve, but it
was not at satisfactory level. When the economic crisis occurred, it reflected a structural social
protection problem that was a weakness of several developments. For instance, the government has
restricted about resources and un-responded management, and the situation has changed promptly.
The allocation of development investment also focuses on physical aspects rather than on human
development. As a result, most Thais are unable to adapt to change and take advantage of
information technology as well as new technology especially during a time of globalization and new
economy that profoundly effects on the world wide community.
Key words: Social Immunity.
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บทนา
การสร้างภูมคิ มุ้ กันสังคมทางสังคมในประเทศไทย เพื่อให้บรรลุการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ประชาชนจากฐานรากของสังคมให้เข้ม แข็ง จึงกาหนดวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาคุณภาพคนและการ
คุม้ ครองทางสังคมไว้ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาคนให้มคี ุณภาพ สุขภาพแข็งแรง คิดเป็ น ทาเป็ น มีการเรียนรูต้ ลอดชีวติ มีวธิ คี ดิ อย่าง
มีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมทัง้ สามารถนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ มาผสมผสานให้เกิดความสมดุลในการยกระดับคุณภาพชีวติ
2. เพื่อเสริมสร้างความมันคงทางสั
่
งคมแก่ประชาชนอย่างทัวถึ
่ งและเป็ นธรรมรวมทัง้ ช่วยเหลือ และ
พัฒนาคนยากจนและผูด้ อ้ ยโอกาสให้สามารถพึง่ ตัวเองได้มากขึน้
3. เพื่อเสริมสร้างความสงบสุขในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิง่ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดและ
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทของครอบครัวและชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถาบันทางสังคมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ รวมทัง้ ปลุกจิตสานึกในความรักชาติและความเป็ นไทย
การพัฒนาคุณภาพคน1
1. ขยายการประกันสุขภาพให้ครอบคลุมอย่างทัวถึ
่ งและเป็ นธรรม
2. ลดอัตราการเจ็บป่ วยด้วยสาเหตุทป่ี ้ องกันได้ เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง อุบตั เิ หตุ
3. ให้ประชาชนมีการออกกาลังกายหรือเล่นกีฬาเพิม่ ขึน้
4. ให้ประชาชนมีการศึกษาอย่างทัวถึ
่ งและเสมอภาค
5. เพิม่ คุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับให้ได้มาตรฐาน
6. ยกระดับการศึกษาของกาลังแรงงานไทยให้ถงึ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
7. เพิม่ โอกาสให้ประชาชนได้มงี านทาภายในประเทศให้มากขึน้
การสร้างความมันคงทางสั
่
งคมและความเข้มแข็งของครอบครัว
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมของกลุ่มคนยากจนและผูด้ อ้ ยโอกาสให้ครอบคลุมทุก
คน
2. ลดสัดส่วนคดีท่เี กี่ยวกับความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ เช่น คดียาเสพติด คดี
อาชญากรรมเป็ นต้น
3. เพิม่ แหล่งเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีด่ แู ลโดยชุมชนให้ทวถึ
ั่ ง
เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รบั การพัฒนาศักยภาพทุกด้าน มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ และเกิดความสงบสุขใน
สังคม แนวทางการพัฒนาในระยะ 5 ปี ของแผนต้องให้ความสาคัญกับการสร้างระบบสุขภาพที่ทาให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทีม่ คี ุณภาพได้อย่างทัวถึ
่ งและเป็ นธรรม การพัฒนาคุณภาพครูอาจารย์ทม่ี อี ยู่
ควบคู่กบั การปรับกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้ได้ควรทีม่ คี ุณภาพและคุณธรรม การปรับหลักสูตรและ
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กระบวนการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนปฏิบตั ไิ ด้จริงและสามารถทีจ่ ะเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ การผลิต
กาลังคนและฝึกอบรมทักษะฝีมอื แรงงานให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของตลาดแรงงาน เทคโนโลยีสมัยใหม่และ
พร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ การคุม้ ครองแรงงานทัง้ ในและนอกระบบ และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ และชุมชนจัดสวัสดิการสังคม
ให้ครอบคลุมกลุ่มคนยากจนและผูด้ อ้ ยโอกาส รวมทัง้ การใช้มาตรการป้ องกันแก้ไขและปราบปราม
ปั ญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้ าหมาย ตลอดจนการปลุกจิตสานึกความรักชาติและความเป็ น
ไทยอย่างกว้างขวางและจริงจัง โดยบีแนวทางการพัฒนาตามลาดับความสาคัญ ดังนี้
การพัฒนาคนให้มีคณ
ุ ภาพและรูเ้ ท่าทันการเปลี่ยนแปลง
โดยพัฒนาให้ประชาชนสามารถสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเองภายใต้ระบบสุขภาพที่มีความ
หลากหลายเป็ นองค์รวม มีคุณภาพประสิทธิภาพและเป็ นธรรม มีการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรูต้ ลอดชีวติ
การฝึ กอบรมและพัฒนาทักษะที่ทาให้คนไทยทุกคนได้รบั การพัฒนาอย่างสมดุลทัง้ ด้านคุณธรรม วิชาการ
คุณภาพและมาตรฐานฝีมอื แรงงาน รวมทัง้ ตระหนักในความสาคัญทีจ่ ะพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ โดย
ให้ความสาคัญกับ
การปฏิ รปู ระบบสุขภาพ
1. ส่งเสริมสุขภาพและป้ องกันโรคทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ โดยให้ประชาชนมีการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม โดยเฉพาะมีการบริโภคที่ถูกต้องและมีการออกกาลังกายสม่ าเสมอ มีการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสถานทีท่ างานให้ถูกสุขลักษณะรวมทัง้ มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันเพื่ อลด
ความเสีย่ งต่ออันตรายจากการทางาน ตลอดจนมีการให้ความรูแ้ ละควบคุมการใช้สารพิษ สารอันตรายอย่าง
ถูกวิธไี ม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันสุขภาพให้มปี ระสิทธิภาพ เป็ นธรรมและครอบคลุมกลุ่ม
ผูด้ อ้ ยโอกาส ควบคู่กบั การสร้างความตระหนักและแรงจูงใจทัง้ ระดับบุคคลและองค์กรทีน่ าไปสู่การส่งเสริม
สุขภาพและป้ องกันโรคในระบบประกันสุขภาพ
4. ส่งเสริมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคโดยการสร้างและพัฒนาระบบการให้ขอ้ มูลข่าวสารด้านสุขภาพ
ทีป่ ระชาชนทุกคนสามารถเข้าถึง ได้สะดวก โดยเฉพาะในเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ การใช้ยา เทคโนโลยี
ราคาของสินค้าและบริการ ควบคู่ไปกับการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน อาสาสมัคร องค์กร
พัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และสือ่ มวลชน
5. พัฒนาคุณภาพบริการด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนให้ครอบคลุม เพิม่ ขึน้ รวมทัง้ สนับสนุ นให้สถานพยาบาลมีบริการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้ องกันโรคในชุบชน และมีระบบการสงต่อผูป้ ่ วยฉุกเฉินทีม่ ปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
6. พัฒนาแพทย์ทางเลือก แพทย์แผน ไทยและสมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐานทางการแพทย์
รวมทัง้ ให้มกี ารฝึกอบรมถ่ายทอดความรูแ้ ก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
การปฏิ รปู การศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
1. ปฏิรปู กระบวนการพัฒนาครูทม่ี อี ยู่ควบคู่กบั การปรับปรุงกระบวนการผลิตครูเพื่อให้ได้คนดี
คนเก่ง มาเป็ นครู โดยพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาวิชาการและทัก ษะในการถ่ายทอด

ความรูท้ ม่ี รี ะบบการประกันคุณภาพทีไ่ ด้มาตรฐานทุกขัน้ ตอน พร้อมทัง้ สนับสนุ นให้ครูพฒ
ั นาตัวเองให้รเู้ ท่า
ทันความก้าวหน้าทางวิทยาการอย่างต่อเนื่อง
2. จัดให้มรี ะบบและกลไกส่งเสริมให้ครูทม่ี ผี ลงานดีเด่นด้านการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ น
ศูนย์กลางและเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข และครูภูมปิ ั ญญาไทยให้ได้รบั การยกย่องเชิดชูและมีกองทุนสนับสนุ นให้
สามารถขยายผลงานได้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
3. เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจและกาหนดแนวทางปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนเกีย่ วกับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ผี ู้เรียนสาคัญทีส่ ุด ได้ทดลองปฏิบตั ิจริง เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
สามารถแสวงหาและสร้างความรูด้ ้วยตนเองทีน่ าไปสู่การรูจ้ กั คิด วิเคราะห์ กลันกรอง
่
เลือกรับข้อมูลข่าวสาร
และวัฒนธรรมใหม่ๆ อย่างรูเ้ ท่าทัน ควบคู่กบั การปรับปรุงวิธกี ารสอบและการวัดผลให้สะท้อนถึงความรู้ ความ
เข้าใจ และสติปัญญาของนักเรียนนักศึกษา
4. ปรับปรุงการจัดหลักสูตรให้มคี วามหลากหลาย ยืดหยุ่น สามารถปรับให้สอดคล้องกับสภาพ
และความต้องการของท้องถิน่ โดยเพิม่ เนื้อหาสาระทีจ่ าเป็ นต่อการเรียนรู้ เช่น ภาษาต่างประเทศเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ นต้น รวมทัง้ เนื้อหาสาระทางด้านศีลธรรม วัฒนธรรม และประวัตศิ าสตร์อย่างจริงจัง
5. สนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการ
จัดการศึกษามากขึน้ เพื่อสร้างทางเลือกทีม่ คี วามสอดคล้องกับศักยภาพ และความพร้อมของผูเ้ รียนในแต่ละ
พืน้ ทีแ่ ละกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างหลากหลายและเหมาะสม
6. ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเสริมสร้างพื้นฐานความคิดตามหลัก
วิทยาศาสตร์ทงั ้ ในและนอกระบบโรงเรียนควบคู่กบั การจัดให้มแี หลงเรียนรูอ้ ย่างเพียงพอ เพื่อให้นักเรียนและ
ประชาชนมีวธิ คี ดิ อย่างมีเหตุผล ซึง่ จะนาไปสู่การยกระดับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทัง้ การ
แก้ไขปั ญหาสังคม
7. ใช้ส่อื เพื่อการศึกษาทุกรูปแบบให้กระจายสู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้ าหมาย โดยเฉพาะกลุ่ม
ผูด้ ้อยโอกาส เช่น คนพิการ คนทีอ่ ยู่ในพื้นที่ห่างไกล เป็ นต้น รวมทัง้ การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศทีเ่ ชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรูต้ ่าง ๆ
8. ผลิตและพัฒนาบุคลากรและนักวิจยั โดยเฉพาะในสาขาทีม่ ศี กั ยภาพสูงและมีความจาเป็ นต่อ
การพัฒนาประเทศ เช่ น การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร การแพทย์และสาธารณสุข พลังงาน
เทคโนโลยีชวี ภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น
9. เสริมสร้างความพร้อมของสถาบันการศึกษาและฝึ กอบรมทัง้ ในด้านโครงสร้างการบริหาร
จัดการ ด้านระบบการเรียนการสอนและหลักสูตร และด้านบุคลากรให้ได้มาตรฐานและเป็ นสากลมากขึน้ เพื่อ
สนับสนุนบทบาทของประเทศในการเป็ นศูนย์กลางการศึกษาและวิทยาการ ของ ภูมภิ าค
การเตรี ย มความพร้ อ มและยกระดับ ทัก ษะฝี มื อ คนไทยให้ หี คุณ ภาพได้ ม าตรฐานและ
สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิ ตและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนระดับกลาง โดยผสมผสานภูมปิ ั ญญา ท้องถิน่ ทักษะชีวติ กับความรู้
พืน้ ฐาน เช่น ภาษา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การจัดการ เป็ นต้น รวมทัง้ ให้มบี ริการการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมอื แรงงานทีห่ ลากหลายและทัวถึ
่ ง
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและฝึ กอบรมกับสถานประกอบการทัง้
ในประเทศและทีต่ ่างชาติเข้ามาลงทุนในการแลกเปลี่ยนทรัพยากร การประสานพัฒนาทักษะฝี มอื แรงงาน

รวมทัง้ การแลกเปลีย่ นข้อมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการปรับหลักสูตร และการกาหนดเป้ าหมายการผลิต
กาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3. สนับสนุ นและเปิ ดโอกาสให้มกี ารนาประสบการณ์ในการทางานมาเทียบโอนเพื่อเข้ารับ
การศึก ษาต่ อในระดับ ที่สูงขึ้น และส่ง เสริม ให้มีการพัฒนาระบบคุ ณวุ ฒิวิชาชีพที่เน้ น สมรรถนะในการ
ปฏิบตั งิ าน ควบคู่กบั การส่งเสริมให้แรงงานในสถานประกอบการมีพน้ื ฐานการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยเฉพาะสายอาชีพเพื่อให้สอดคล้องกับสมาคมอาเซียน
4. ส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันจัดการฝึ กอบรมเพิม่ เติมให้กบั ผู้ทก่ี าลังทางานอยู่ใน
สถานประกอบการในสาขาต่ า ง ๆ เพื่อเพิ่ม ศัก ยภาพให้แ รงงานมีผลิต ภาพสูง ขึ้น มีท ัก ษะทัน ต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงของการค้าเสรี และนาไปสูก่ ารเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
5. ส่งเสริม ให้ภาครัฐ และเอกชนทาการวิจยั และพัฒ นาเพื่อให้เ กิด องค์ค วามรู้ใหม่ ๆ มา
พัฒนาการเรียนและการฝึ กอบรมที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตบน
พืน้ ฐานการพึง่ ตนเอง
การส่งเสริมให้คนมีงานทา
โดยมุ่งสร้างอาชีพแก่แรงงานให้สามารถประกอบอาชีพส่วนตัวและเป็ นผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก
กระจายโอกาสการมีงานทาในทุก ๆ พืน้ ทีท่ วประเทศ
ั่
ส่งเสริมการจ้างงานนอกภาคเกษตร และส่งเสริมให้เกิด
การจ้างงานในต่างประเทศเป็ นการขยายตลาดแรงงานใหม่ ๆ ให้แก่แรงงานไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและตัวชีว้ ดั ด้านแรงงานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยให้ความสาคัญกับ
สร้างผูป้ ระกอบอาชีพส่วนตัวและผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก
1. ส่งเสริมให้ผทู้ ต่ี กงานและผูว้ ่างงานโดยเฉพาะผูท้ ส่ี าเร็จอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษามีความรูใ้ น
การประกอบอาชีพ ส่วนตัวหรือ ธุรกิจขนาดเล็ก โดยให้การฝึ กอบรมเพิ่ม ความรู้ด้านเทคนิคการทาธุรกิจ
การเงิน การตลาด การจัดการ แหล่งเงินทุนและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
2. เพิ่ม ทักษะความรู้ความสามารถแก่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนแรงงานที่อยู่ใ น
ตลาดแรงงานทีมฝีมอื และกึง่ ฝีมอื ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลง
3. สนับสนุ นแหล่งเงินกูเ้ พื่อประกอบอาชีพทัง้ ในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรให้กว้างขวาง
ยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ส่งเสริมให้ชุมชนรวมกันจัดตัง้ กองทุนหรือสหกรณ์
4. สนับสนุนให้แรงงานไทยทางานในภาคการผลิตทีข่ าดแคลนแรงงาน โดยกาหนดมาตรการจูง
ใจให้มกี ารจ้างแรงงานไทยเพิม่ ขึน้ ควบคู่กบั การจัดระบบการทางานของแรงงานต่างด้าวให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย ความมันคงของประเทศ
่
และการมีงานทาของแรงงานไทย โดยคานึงถึงข้อผูกพันระหว่างประเทศ
กระจายโอกาสการมีงานทา
1. ขยายการจ้างงานนอกภาคเกษตร โดยส่งเสริมการฝึ กอาชีพทีเ่ หมาะสมในแต่ละพืน้ ทีแ่ ละ
ตามศักยภาพให้แก่เกษตรกร และกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร โดยเฉพาะพืน้ ทีน่ อกเขตชลประทาน
2. สร้างโอกาสการจ้างงานเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะในกลุ่มผูม้ รี ายได้น้อยและกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส โดย
กระตุน้ ให้เกิดการลงทุนในกิจกรรมทางธุรกิจทีใ่ ช้แรงงานมีทกั ษะฝีมอื น้อย และกระจายไปในพืน้ ทีต่ ่าง ๆ

ส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศ
โดยการฝึ กอบรมทักษะอาชีพใหม่ ๆ ซึ่งเป็ นที่ต้องการของตลาดต่ างประเทศให้กบั แรงงานไทย
โดยเฉพาะอาชีพในภาคบริการ เช่น พนักงานดูแลเด็ก ผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร และผูป้ ระกอบอาหารไทย เป็ นต้น
เพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยมีงานทาในต่างประเทศมากขึน้ สนับสนุนเงินกูย้ มื ดอกเบีย้ ต่าแก่แรงงานไทยทีจ่ ะไป
ทางานต่างประเทศ และหาลู่ทางเปิ ดตลาดแรงงานใหม่ๆ ในต่างประเทศ รวมทัง้ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับข้อพึง
ปฏิบตั ใิ นการไปทางานในแต่ละประเทศด้วย
พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและดัชนี ชีวดั
1. พัฒ นาระบบข้ อ มู ล ข่ า วสารตลาดแรงงานและระบบจัด หางานให้ มี ม าตรฐานและมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยจัดทาทะเบียนผูว้ างงานทัวประเทศและเชื
่
่อมโยงเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
และระบบจัดหางานทัง้ ภาครัฐและเอกชนในระดับประเทศ ภาค จังหวัด อาเภอ และชุมชนพร้อมทัง้ สร้างความ
เข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชนสามารถรวบรวมข้อมูลด้านแรงงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
มากขึน้
2. พัฒนาระบบตัวชี้ว ัดต้านแรงงานเพื่อสร้างระบบเตือนภั ยล่วงหน้ าและใช้ในการกาหนด
นโยบาย โดยการวิเคราะห์และจัดทาตัวชีว้ ดั ด้านตลาดแรงงาน รายได้ ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานใน
ทุกระคับ
การปรับระบบภูมิค้มุ กันทางสังคมให้มีประสิ ทธิ ภาพ
โดยพัฒนาหลักประกันทางสังคมที่มอี ยู่ให้มปี ระสิทธิภาพในการสร้างความมันคงด้านรายได้และ
คุณภาพชีวติ แก่ประชาชน โดยเฉพาะการคุม้ ครองและช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและผูด้ อ้ ยโอกาสให้พง่ึ ตนเอง
ได้ในระยะยาว โดยให้ความสาคัญ
การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการหลักประกันทางสังคม
1. ขยายขอบเขตและประเภทการคุม้ ครองของกองทุนประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานทัง้ ใน
และนอกระบบ รวมทัง้ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนประกันชราภาพทัง้ โดยสมัครใจและโดยการ
บังคับให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
2. เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาคนและสังคมให้เป็ น
กลไกสาคัญในการพัฒนาทัง้ ด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ทักษะฝีมอื และระบบสวัสดิการทางสังคม
3. พัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทัง้ ปรับปรุงกฎหมายคุม้ ครองแรงงานเพื่อสร้างความเป็ นธรรมแก่แรงงาน
สตรีและแรงงานนอกระบบโดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตรและผูร้ บั งานไปทาทีบ่ า้ น
การปรับปรุง รูป แบบและแนวทางการด าเนิ นโครงข่า ยการคุ้ม ครองกลุ่ มคนยากจนและ
ผูด้ ้อยโอกาส
1. พัฒ นาระบบการจัด สวัสดิก ารสัง คมที่เ น้ น การเสริม สร้า งศัก ยภาพให้ก ับ คนยากจนและ
ผูด้ อ้ ยโอกาสให้สามารถพึง่ ตนเองได้ในระยะยาว รวมทัง้ การสร้างระบบและกลไกการติดตามประเมินผลใน
การตรวจสอบคุณภาพและความโปร่งใสในการดาเนินงาน

2. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดสวัสดิการสังคมทีส่ อดคล้องกับปั ญหาของชุมชน
และกลุ่มเป้ าหมาย โดยเน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเกีย่ วกับคนยากจนและผูด้ อ้ ยโอกาสในพืน้ ที่
ให้สนับสนุ นการดาเนินงาน รวมทัง้ ประสานเครือข่ายความร่วมมือในการดาเนินงานระหว่างภาครัฐ องค์กร
พัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจเอกชน
3. พัฒนาเครื่องชีว้ ดั ความด้อยโอกาสของชุมชน โดยการปรับใช้ ข้อมูลด้านคุณภาพชีวติ ทีม่ อี ยู่
เช่น ข้อมูลความจาเป็ นขัน้ พืน้ ฐาน เพื่อติดตามและเฝ้ าระวังภาวะด้อยโอกาสในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง
4. ปรับปรุงกองทุนหมุนเวียนทีม่ อี ยู่ในระดับตาบลให้มเี อกภาพ และมีการระดมทุนจากเอกชน
ชุมชน ประชาสังคม องค์กรศาสนา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและ
ผูด้ อ้ ยโอกาสในชุมชนบนพืน้ ฐานวัฒนธรรมท้องถิน่ ทีเ่ กือ้ กูลซึง่ กันและ
การปรับ ปรุง ระบบบริ ห ารจัด การด้ า นการป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน2
โดยปรับเปลีย่ นแนวคิดและกระบวนการดาเนินการให้เป็ นไปในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กบั
การเพิม่ บทบาทของทุกฝ่ ายในสังคมให้มสี ว่ นร่วมในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาทุกขัน้ ตอน
1. ให้ครบครัว องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ
เอกชนและสือ่ มวลชนมีสว่ นร่วมในการดาเนินงานป้ องกันและแก้ปั ญหายาเสพติดของชุมชนด้วยกระบวนการ
ประชาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง โดยเฉพาะการเฝ้ าระวังปั ญหาการผลิตการเสพและการค้ายาเสพติด ตลอดจน
เสริมสร้างภูมคิ มุ้ กัน โดยให้ความรูท้ ถ่ี ูกต้องและเหมาะสมในการป้ องกันตนเองแก่เด็กและเยาวชนทีไ่ ม่เคยใช้
ยาเสพติด
2. ให้มกี ารคัดกรองกลุ่มผูเ้ สพยาเสพติดทีไ่ ม่ใช่ผู้คา้ ออกมาบาบัดรักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพ
รวมทัง้ ช่วยเหลือและให้กาลังใจผู้ทผ่ี ่านการบาบัดรักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้มโี อกาสได้รบั การฝึ ก
อาชีพ สร้างรายได้และดารงชีวติ ได้อย่างปกติสขุ
3. เร่งรัดการดาเนินงานแก้ไขปั ญหายาเสพติด โดยการปราบปรามทีร่ วดเร็ว เด็ดขาด จริงจัง
และเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ ายที่เกีย่ วข้อง รวมทัง้ การพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนประสาน
ความร่ วมมือกับต่ างประเทศเพื่อสกัดกัน้ ขบวนการผลิต และค้ายาเสพติดโดยเฉพาะพื้นที่รอยต่ อ บริเวณ
ชายแดน
การปรับระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ปรับปรุ งและพัฒนาการจัดองค์กรและระบบการบริห ารงานกระบวนการยุ ติธรรมให้มี
ประสิทธิภาพและเป็ นเอกภาพ รวมทัง้ พัฒนาบุคลากรให้มคี ุณภาพและคุณธรรม โดยเน้นการเร่งรัดบังคับใช้
กฎหมายและกฎระเบียบทีส่ ร้างหลักประกันความเป็ นธรรมในสังคมเพื่อคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
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องค์การแรงงานระหว่างประเทศและคณะทางานร่วมขององค์การสหประชาชาติในประเทศไทย (ILO), การประเมิ น
ภูมิค้มุ กันทางสังคมจากการปรึกษาหารือระดับชาติ เพื่อก้าวสู่ฐานการคุ้มครองทางสังคมภายใต้ บริ บทของประเทศ
ไทย, 2556, ISBN: 978-974-680-35, หน้า 1-9.

โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิเ ด็ก เยาวชน สตรี และการคุ้มครองผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิจากสื่อและ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้มผี ลบังคับใช้ทางปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง
2. สร้างความรูค้ วามเข้าใจและเปิ ดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชนประชาชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และองค์กรพัฒนาเอกชนมีส่วนร่วมในกระบวนการออกกฎหมาย มีบทบาทในการพัฒนาและ
ตรวจสอบการดาเนินงานในกระบวนการยุติธรรมบางขัน้ ตอน รวมทัง้ สนับสนุ นการระงับข้อพิพาทในภาค
ประชาชน
3. พัฒ นาระบบการป้ อ งกัน และการแก้ไ ขปั ญ หาอุ บ ัติภัย และปั ญ หาอาชญากรรมให้มี
ประสิทธิภาพในการสนองตอบปั ญหาได้ทนั ท่วงทีภายใต้กลไกการมีส่วนร่วมและประสานการดาเนินงานของ
ทุกฝ่ าย โดยมีฐานข้อมูลทีท่ นั สมัยและมีเครือข่ายเชื่อมโยงอย่างเป็ นระบบ
การส่งเสริมบทบาทครอบครัว องค์กรทางศาสนาโรงเรียน ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชนภาค
ธุรกิ จเอกชน อาสาสมัครและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เพื่อให้เป็ นกลไกเกื้อหนุ นให้คนไทยเป็ นคนดังมีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีความ
สามัคคี ความรักชาติ มีจติ สานึกรับผิดชอบต่อสังคมและลดปั ญหาทุจริตประพฤติมชิ อบ รวมทัง้ มีส่วน
สนับสนุนการสร้างหลักประกันความมันคงในการด
่
ารงชีวติ ของประชาชนตลอดทุกช่วงอายุ
1. สร้างและปลุกจิตสานึกในความรักชาติและความเป็ นไทยอย่างจริงจังและต่อ เนื่อง โดยเน้นการ
รณรงค์ให้ทุกฝ่ ายในสังคม รวมทัง้ ส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครในการกระตุ้นให้คนไทยมี ระเบียบวินัย รูจ้ กั
หน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามัคคี และความรักชาติ มีจติ สานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม ตระหนักถึง
คุณค่าของความเป็ นไทย มีสว่ นร่วมในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสังคมทีส่ าคัญ
2. ใช้กลไกทีม่ อี ยู่ในการสนับสนุนบทบาทชุบชน ธุรกิจเอกชน สถาบันต่างๆ ในสังคมและสื่อมวลชน
ในการทานุ บารุง และพัฒนาแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ มรดกทางวัฒนธรรมและภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
รวมทัง้ เชิดชูเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็ นไทยอย่างต่อเมืองและจริงจัง โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทยที่
ถูกต้อง การรณรงค์แต่งกายประจาชาติและการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ชาติและท้องถิน่
3. ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งในการดูแลและพัฒนาคุณภาพของสมาชิกในทุกมิติ
โดยเน้นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการสร้างรายได้ ควบคู่ไปกับการมีพฤติกรรมการออมและการ
บริโภคทีเ่ หมาะสม การจัดบริการทางสังคมแบบเบ็ดเสร็จแก่ครอบครัวตามความเหมาะสมของชุมชน เช่น การ
ส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์ การให้คา ศึกษาด้านกฎหมายและช่วยเหลือแก่เด็กและสตรีทถ่ี ูกกระทารุนแรง
จากสังคม
4. ให้อ งค์ก รวิชาชีพมีบ ทบาทในการก ากับ ดูแลและตรวจสอบสื่อ มวลชนทุ กประเภทอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ และให้มกี ารกระจายเงินจากกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียวิทยุโทรทัศน์และ
โทรคมนาคมเพื่อสาธารณะมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรด้านสื่อและการผลิตสื่อทีมคุณภาพ รวมทัง้ สนับสนุ น
การพัฒนาสือ่ สิง่ พิมพ์และสือ่ ชุมชนทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม
5. พัฒนาบุคลากรทางศาสนาอย่างเป็ นระบบและต่อเมืองให้มี ความรู้และทักษะในการถ่ายทอด
หลักธรรมสูงการปฏิบตั ิได้อย่างบีคุณภาพ และสนับสนุ นให้บุคลากรทางศาสนาที่มคี ุณภาพได้มีโอกาสเผย
แผ่ศาสนธรรมผ่านสื่อต่างๆ รวมทัง้ เพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรทางศาสนาทาหน้า ที่ตรวจสอบกากับดูแล
พฤติกรรมของบุคลากรทางศาสนาอย่างเคร่งครัด

6. ส่งเสริมการวิจยั การรวบรวมและเผยแพร่ขอ้ มูลด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
ในทุกพืน้ ทีอ่ ย่างเป็ นระบบ และเลือกสรรวัฒนธรรมสากลและวัฒนธรรมไทยทีด่ งี ามมาผสมผสาน เพื่อใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ และการพัฒนาประเทศ

บทสรุป
จุดอ่อน: ปั ญหาด้านการสร้างภูมคิ ุ้มกันทางสังคมในเชิงโครงสร้างทีเ่ ป็ นจุดอ่อนของการพัฒนา
หลายประการ อาทิ ภาครัฐมีขอ้ จากัดในเรื่องทรัพยากรและการบริหารจัดการที่ไม่สามารถสนองตอบ
สถานการณ์ การเปลีย่ นแปลงได้ทนั ท่วงที การจัดสรรเงินลงทุนเพื่อการพัฒนายังเน้นด้านกายภาพมากกว่า
การพัฒนาคุณภาพคน ส่งผลให้คนไทยส่วนใหญ่ ไม่สามารถปรับตัวให้ทนั ต่ อการเปลี่ยนแปลง และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนวิทยาการใหม่ ๆ อย่างรู้เท่าทัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงที่
กระแสโลกาภิวตั น์ และเศรษฐกิจยุคใหม่มผี ลกระทบต่อประชาคมโลกอย่างกว้างขวาง
จุดแข็ง: แนวทางการสร้างภูมคิ มุ้ กันทางสังคมจะต้องคานึงถึงการนาปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาผสมผสาน กับ จุดแข็ง สภาพของสังคมไทยทีม่ คี วามเปิ ดกว้างและยืดหยุ่นบนพืน้ ฐานวัฒนธรรมช่วยเหลือ
เกือ้ กูลซึ่งกันและกัน โดยเน้นการปรับปรุงกระบวนการและกลไกเพื่อระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ ายในการ
สร้างภูมคิ มุ้ กันให้คนทัง้ ประเทศ และเสริมสร้างขีดความสามารถจากฐานรากของสังคมให้เข้มแข็งและรูเ้ ท่าทัน
โลกเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปั ญหาความยากจน การกระจายผลประโยชน์อย่างทัวถึ
่ งและเป็ นธรรม รวมทัง้ การ
เพิม่ ขีดความสามารถในการพึง่ ตนเองและการแข่งขันในระยะยาว
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