ประเทศไทยใน 30 ปี ข้างหน้า สร้างการเติบโตอย่างเป็ นธรรม
สถาบันวิจยั เพือการพัฒนาประเทศไทย
หากจะมองให้ ลกึ มองให้ ไกล ถึงอนาคตประเทศไทยในอีก 30 ปี ข้ างหน้ า ความท้าทายประการหนึงคือการ
พัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์ ซึงมีปัจจัยฉุดรังสํ าคัญคือคุณภาพการศึกษาและระบบสวัสดิการสั งคมทียังไม่ ดี
พอ ก่อให้ เกิดความเหลือมลําและไม่ เป็ นธรรม อย่างไรก็ตาม ในห้ วงเวลาข้ างหน้ า สั งคมไทยยังสามารถฉกฉวย
เพือสร้ างโอกาสทีดีกว่าได้
โดยในการสัมมนาวิชาการทีดีอาร์ไอ ประจําปี 2557 เรื อง “ประเทศไทยในสามทศวรรษหน้า: สี ความท้าทาย
เพือการเติบโตอย่างมีคุณภาพ” ในวันที 24 พฤศจิกายนนี ทีโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ดร.วรว
รรณ ชาญด้ วยวิทย์ และ ดร.ตรีนุช ไพชยนต์ วจิ ิตร จะได้นาํ เสนอผลการศึกษาในหัวข้อ “การเติบโตอย่างเป็ น
ธรรม: การสร้ างโอกาสและการลดความเสี ยงของประชาชน” นําเสนอประเด็นหลักในช่วง 3 วัย ได้แก่ วัยเด็ก
กับโอกาสทางการศึกษา แรงงานกับโอกาสทางการทํางานและการออม และวัยผูส้ ู งอายุกบั ความเสี ยงด้าน
สุ ขภาพและความมันคงทางรายได้
ภาพรวมสังคมไทยในอีก 30 ปี ข้างหน้า การสร้างสังคมทีให้โอกาสและคุม้ ครองความเสี ยงทางสังคมแก่
ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันถือเป็ นสิ งทีสาํ คัญอย่างยิงทีทุกฝ่ ายควรตระหนัก เนื องจากโครงสร้างประชากรจะมี
สัดส่ วนผูส้ ู งอายุมากขึนเป็ น 35% ในขณะทีวยั เด็กมีเพียง 17% ซึ งหากโครงสร้างเปลียนจะส่ งผลต่อ
เศรษฐกิจและสังคมด้วยเช่ นกัน ขณะเดียวกันคนในแต่ละช่วงวัยมีปัญหาความเสี ยงและความเป็ นธรรมแตกต่าง
กัน การศึกษานี จึงจะชีให้เห็นความเสี ยงและโอกาสของคนในแต่ละช่วงวัยทีจะต้องดําเนินการแก้ไขปรับปรุ ง
ไปพร้อมกันอย่างเป็ นระบบจึงจะสร้างทุนมนุษย์ที มีประสิ ทธิภาพและรับมือกับสถานการณ์สังคมสู งวัยในสาม
ทศวรรษหน้าได้
ในวัยเด็ก ความเสี ยงมาจากระบบการศึกษา ซึ งปัจจุบนั ระบบการศึกษาไทยใช้งบประมาณสู ง แต่มีคุณภาพตํา
และมีความเหลือมลําสู ง การปฏิรูปแก้ไขปัญหาเหล่านี ควรเริ มจากการยกระดับคุณภาพครู ซึ งมีโอกาสทองจาก
การทดแทนครู ทีเกษียณในสังกัด สพฐ. ถึงครึ งหนึงในอีก 10 ปี ข้างหน้า โดยปรับระบบการคัดเลือกครู ใหม่ให้
เป็ นการจัดทดสอบมาตรฐานระดับชาติและให้โรงเรี ยนมีบทบาทคัดเลือกผูท้ ี ผา่ นการทดสอบดังกล่าว จากเดิมที
แต่ละเขตพืนทีการศึกษาเป็ นผูจ้ ดั การสอบ ซึ งคุณภาพข้อสอบแตกต่างกันระหว่างเขตฯและโรงเรี ยนไม่มี
บทบาทคัดเลือกครู

นอกจากนี ควรต้องพัฒนาคุณภาพโรงเรี ยนขนาดเล็กซึ งมักมีปัญหาเรื องครู ไม่ครบชันและมีตน้ ทุนต่อหัว
นักเรี ยนสู ง จํานวนโรงเรี ยนขนาดเล็กทังหมดมีถึง 15,000 แห่ง จาก 30,000 แห่ง และ 12,000 แห่งมี
ครู ไม่ครบชัน ภาครัฐควรสนับสนุนให้โครงเรี ยนขนาดเล็กที อยูใ่ กล้กนั และมีการคมนาคมทีสะดวกมาจัด
การศึกษาร่ วมกันและมีการคมนาคมที สะดวกมาจัดการศึกษาร่ วมกันและอุดหนุนค่าใช้จ่ายเดินทางให้นกั เรี ยน
สําหรับโรงเรี ยนขนาดเล็กทีอยูห่ ่างไกล ควรต้องจัดสรรครู เพิมให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
ส่ วนการลดความเหลือมลําด้านการศึกษา การจัดสรรทรัพยากรควรต้องคํานึงถึงการสร้างโอกาสให้นกั เรี ยนทุก
คนมีผลการเรี ยนทีดี ฐานะของนักเรี ยนและศักยภาพของโรงเรี ยน โดยมุ่งจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวเพิมขึน
ให้แก่นกั เรี ยนจากจนในโรงเรี ยนขนาดเล็ก จากปัจจุบนั ทีนกั เรี ยนทุกคนได้รับเงินอุดหนุนรายหัวเกือบเท่ากัน
สําหรับวัยแรงงาน ความเสี ยงในปัจจุบนั ยังมีแรงงานจํานวนหนึ ง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กทีตกหล่นจากระบบ
การศึกษา กลุ่มผูส้ ู งอายุ และแรงงานต่างด้าวทีไม่ได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานขันตํา และอยูน่ อกกรอบการ
คุม้ ครองของกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน จําเป็ นทีจะต้องมีการปรับปรุ งกฎหมายให้เกิดความเป็ นธรรมกับแรงงาน
ทุกกลุ่มและในทุกอุตสาหกรรมโดยไม่มีขอ้ ยกเว้น เมือคนมีรายได้เพียงพอกับการยังชีพ ก็ไม่จาํ เป็ นต้องมี
โครงการประชานิยม กฎหมายคุม้ ครองแรงงานควรมุ่งเน้นคุ ม้ ครองแรงงาน ไม่ใช่คุม้ ครองผูป้ ระกอบการ อีก
ความเสี ยงในวัยแรงงานคือมักมีการออมตํา และจะมีผลสื บเนื องไปซําเติมสู่ วยั สู งอายุ ซึ งจะมีปัญหาด้านสุ ขภาพ
และขาดความมันคงทางรายได้
ในด้านสุ ขภาพ จากปัญหาของระบบหลักประกันด้านสุ ขภาพของคนไทยในปัจจุบนั ซึ งมี 3 ระบบหลัก คือ
ข้าราชการ ผูป้ ระกันตน และหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า ยังไม่มีมาตรฐานทีเท่าเทียมกัน คุณภาพการ
ให้บริ การทีแตกต่างกันมาก ดูได้จากค่าใช้จ่ายต่อหัวทีแตกต่างกันมาก เมือประชาชนถึงวัยสู งอายุจะอยูใ่ น 2
ระบบหลัก คือสวัสดิการรักษาพยาบาลในกลุ่มข้าราชการ และระบบหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า ซึ งผล
การศึกษาเชิงประจักษ์พบว่าผูส้ ู งอายุระยะสุ ดท้ายก่อนตาย 1 ปี ในกลุ่มข้าราชการ มีค่าใช้จ่ายและการครอง
เตียงมากกว่าผูส้ ู งอายุในระบบหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้ามากกว่า 2 เท่า จําเป็ นต้องแสวงหาทางเลือกการ
การจัดระบบอภิบาลทีดีในระดับปฐมภูมิ โดยร่ วมกับท้องถิน
สําหรับความมันคงด้านรายได้ จากสัดส่ วนผูส้ ู งวัยร้อยละ 35 พบว่ามี 73 % ของผูส้ ู งวัยทีไม่มีหลักประกัน
ด้านรายได้เลย และหากมองในแง่งบประมาณการอุดหนุนแก่ผสู้ ู งอายุในอีก 30 ปี อัตราเบียยังชีพหรื อภาระใน
ส่ วนนีจะเพิมสู งขึน 5.6 เท่า ซึ งเป็ นภาระงบประมาณทีรัฐต้องดูแล และเมือมองในกลุ่มวัยแรงงานทีมีจาํ นวน
น้อยลง ถือเป็ นการสร้างภาระของวัยแรงงานในอนาคต ซึ งการศึกษานี พยายามแสวงหาทางออก การหา

มาตรฐานการสนับสนุนให้เกิดการออมในทุกช่วงวัยเพื อลดการพึงพาจากรัฐในอนาคต รวมทังการเร่ งรัดการใช้
กฎหมาย กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ ว
สําหรับแนวทางการปฎิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมเพื ออนาคตประเทศไทยในสามทศวรรษหน้าที ไม่ไกลและควร
เริ มทําโดยเร็ วเสี ยตังแต่วนั นี นนั ทีดีอาร์ไอขอเชิญชวนผูส้ นใจติดตามการถ่ายทอดสดการสัมมนาได้ที
www.tdri.or.th และร่ วมสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นได้ทาง
www.facebook.com/tdri.thailand และ Twitter: @tdri_thailand

