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สวัสดิการเสมอภาค
และทั่วถึง... สู่สังคมคุณภาพ
เผ่าพัชร รพีธรรมานนท์ และ วิทยารัฐ พวงงาม
ส�ำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม

“ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม” เป็นสถานการณ์ทคี่ นในสังคมได้รบั โอกาสและการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน

ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเข้าถึงบริการทางสังคม โอกาสในการเข้าถึงแหล่งรายได้ โอกาสในการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง โดยความแตกต่างดังกล่าวเป็นผลมาจากสาเหตุต่าง ๆ อาทิ เพศ เชื้อชาติ สถานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ถิ่นที่อยู่อาศัย ซึ่งถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยระบุให้รัฐมีหน้าที่ท�ำให้ประชาชนทุกคนได้รับ
บริการทางสังคมขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง แต่พบว่าปัจจุบันสังคมไทยยังมีความไม่เท่ากันของโอกาส
และการได้รับบริการทางสังคมระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ ค่อนข้างสูง ในบทความนี้จะเป็นการฉายภาพสถานการณ์
ความเหลือ่ มล�ำ้ ของบริการทางสังคมทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การศึกษา การบริการสุขภาพ และความคุม้ ครองทางสังคม ซึง่ ถือ
เป็นบริการทางสังคมพื้นฐานที่คนทุกคนในสังคมควรได้รับเพื่อเป็นฐานไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต
การเลื่อนชั้นทางสังคม รวมถึงการสร้างความมั่นคงในชีวิตของแต่ละบุคคลต่อไป

สถานการณ์ความเหลื่อมล�้ำทางสังคมของประเทศไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก�ำหนดให้รัฐจัดบริการขั้นพื้นฐาน
แก่ประชาชน รวมทัง้ ก�ำหนดให้ประชาชนมีสทิ ธิในการเข้าถึงบริการขัน้ พืน้ ฐานทางสังคมทีส่ ำ� คัญ อาทิ การให้
เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปีจนจบการศึกษาภาคบังคับ สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
ของรัฐ สิทธิในการได้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐต่อผูส้ งู วัยทีไ่ ม่มรี ายได้เพียงพอต่อการยังชีพและบุคคลยากไร้
ที่เป็นการพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม พบว่ายังเกิดปัญหาความเหลื่อมล�้ำ
ภายใต้การจัดบริการขั้นพื้นฐานทางสังคมที่ส�ำคัญ กล่าวคือ
1. ความเหลื่อมล�้ำด้านการศึกษา รัฐธรรมนูญฯ ได้ก�ำหนดให้รัฐด�ำเนินการให้
เด็กทุกคนได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อเป็นสวัสดิการ
ที่รัฐจัดสรรให้กับนักเรียน แต่ยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล�้ำทั้งเรื่องโอกาสและคุณภาพของ
การศึกษา ดังนี้
1.1 โอกาสการเข้าถึงการศึกษา จากข้อมูลพบว่า โอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ของนักเรียนจะมีความสัมพันธ์กับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว โดยกลุ่ม
ประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด (Decile 10) มีอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับปริญญาตรี (รวม ปวส.) สูงถึงร้อยละ 65.8
ขณะที่กลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
(Decile 1) มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรี (รวม ปวส.)
เพียงร้อยละ 4.2 ซึง่ สะท้อนถึงปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ทางด้านสถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ทีส่ ง่ ผลต่อโอกาสของนักเรียน
ในการเข้าถึงการศึกษา โดยเด็กนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะ ที่มา : ประมวลผลโดย ส�ำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช., 2560

36

วารสารเศรษฐกิจและสังคม

จะมีโอกาสในการเข้าถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางการศึกษาที่มากกว่า
แต่เด็กนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่ยากจนจะมีข้อจ�ำกัดทางค่าใช้จ่ายในการ
เรียนต่าง ๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์การเรียน
นอกจากนี้ หากพิจารณาสัดส่วนนักเรียนที่ออกจากการศึกษากลางคันพบว่า
มีสาเหตุส�ำคัญมาจากฐานะยากจน ปัญหาทางครอบครัว การอพยพตาม ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประมวลผลโดย สศช., 2560
ครอบครัว และภาระการหาเลี้ยงครอบครัว ท�ำให้นักเรียนไม่ได้รับการศึกษา
อย่างต่อเนื่องและต้องออกจากการศึกษากลางคัน
1.2 ความเหลื่อมล�้ำของคุณภาพการศึกษา ปัญหาด้าน
คุ ณ ภาพของระบบการศึ ก ษาไทยในปั จ จุ บั น มี ค วามแตกต่ า งกั น
ระหว่างพื้นที่ กลุ่มโรงเรียน รวมทั้งมีปัจจัยจากสถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมของครอบครัวของนักเรียนที่เป็นตัวก�ำหนดความแตกต่าง
ซึ่งหากพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนผ่านผลคะแนน
PISA ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 และผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-net) ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 พบว่า 1) คะแนนสอบ
ของนั ก เรี ย นที่ มี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ดี จ ะมี ผ ลคะแนน
ที่ สู ง กว่ า กลุ ่ ม ที่ มี ฐ านะยากจน 2) กลุ ่ ม นั ก เรี ย นที่ ศึ ก ษาอยู ่ ใ น
เขตเมื อ งจะมี ค ะแนนสอบมากกว่ า กลุ ่ ม นั ก เรี ย นที่ ศึ ก ษาในเขต
ชนบท และ 3) นักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนเน้นวิทย์และโรงเรียนสาธิต
มีคะแนนสอบ 3 วิชาของ PISA1 เฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนกลุ่มอื่น ๆ
ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาที่ไม่ได้มีการ
กระจายอย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ อาทิ คุณภาพของการเรียนการสอน
ของโรงเรียนต่าง ๆ ทรัพยากรทางการศึกษาระหว่างกลุ่มโรงเรียน
อีกทั้งกลุ่มนักเรียนที่มีศักยภาพส่วนใหญ่มีโอกาสอยู่ในกลุ่มโรงเรียน
ที่มา : สรุปผลการประเมิน PISA 2015 วิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ สสวท., 2560
ที่โดดเด่น มีชื่อเสียง และมีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเป็นหลัก
2. ความเหลื่อมล�้ำด้านสาธารณสุข รัฐธรรมนูญฯ ก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินการให้ประชาชน
ได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง โดยรัฐได้จัดสวัสดิการด้านสาธารณสุขผ่านระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชนทุกคน อย่างไรก็ตาม ยังเกิดปัญหาความเหลื่อมล�้ำด้าน
สาธารณสุข ดังนี้
2.1 ปั ญ หาการกระจายทรั พ ยากรด้ า นสาธารณสุ ข และปั ญ หาการกระจาย
ของโรงพยาบาลตามระดับขั้นปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ที่ยังกระจุกตัวอยู่ในส่วนกลาง อาทิ
บุ ค ลากรทางการแพทย์ พยาบาล ครุ ภั ณ ฑ์ ท างการแพทย์ เทคโนโลยี
ทางการแพทย์ ตลอดจนจ�ำนวนของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีความพร้อม
ส่ ว นมากกระจุ ก ตั ว อยู ่ ใ นกรุ ง เทพมหานครและเมื อ งใหญ่ โดยในปี
พ.ศ. 2558 บุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเทคนิค ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานคร
และภาคกลาง ขณะทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือมีการกระจุกตัวน้อยทีส่ ดุ ท�ำให้
บุคลากรทางการแพทย์ 1 คนต้องดูแลประชากรมากกว่าบุคลากรทางการแพทย์
ที่มา : รายงานทรัพยากรสาธารณสุข
ในภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อภาระงานและคุณภาพการให้บริการในที่สุด
สถิติสาธารณสุขปี 2558 กระทรวงสาธารณสุข, ประมวลโดย สศช., 2060
1

วิชาวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์
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2.2 ปั ญ หาความรอบรู ้ ด ้ า นสุ ข ภาพ จากรายงานการศึ ก ษาของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการประเมินความรอบรู้
ด้านสุขภาพของประชาชนจากระดับความรู้จากประชาชนกลุ่มเป้าหมายใน 76
จังหวัด (ปี 2557) เกี่ยวกับความรอบรู้ในแนวทาง 3อ2ส (อาหาร ออกก�ำลังกาย
อารมณ์ ไม่ สู บ บุ ห รี่ ลดการดื่ ม สุ ร า) เพื่ อ ลดความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคไม่ ติ ด ต่ อ
พบว่าคนไทยส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)2 ไม่เพียงพอ
ซึ่งการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นการสร้างและพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคคลในการรักษาการมีสุขภาพดีของตนเองได้อย่างยั่งยืน
การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนตามหลัก 3อ2ส
ไมเ่ พียงพอ

เพยี งพอ

เชยี่ วชาญ

59.4

39%

1.6%

ที่มา : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2557

3. ความเหลื่ อ มล�้ ำ ด้ า นการเข้ า ถึ ง การคุ ้ ม ครองทางสั ง คม สามารถจ�ำแนกได้ตามกลุ่มเป้าหมายส�ำคัญในการได้รับ
การคุ้มครองทางสังคมที่ยังไม่เสมอภาค ดังนี้
3.1 กลุ่มแรงงานนอกระบบ แรงงานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการที่จ�ำเป็น
ก่อให้เกิดความแตกต่างด้านความคุม้ ครองระหว่างแรงงานในและนอกระบบ ซึง่ แม้วา่ ภาครัฐจะเปิดโอกาสให้
แรงงานนอกระบบสามารถเข้าสูร่ ะบบประกันสังคมภาคสมัครใจ เพือ่ เป็นการให้ความคุม้ ครองอย่างหนึง่ กับ
แรงงานนอกระบบ อย่างไรก็ตาม มีแรงงานนอกระบบเพียง 2.2 ล้านคน (ประมาณร้อยละ 10) จากแรงงาน
นอกระบบ 21.4 ล้านคนทีเ่ ข้าสูร่ ะบบประกันสังคมภาคสมัครใจ ทัง้ นี้ อาจเกิดจากปัญหาการรับรูข้ อ้ มูลด้าน
ประกันสังคม และมีรายได้ไม่เพียงพอเพื่อจ่ายสมทบเข้าระบบประกันสังคม นอกจากนี้ แรงงานนอกระบบ
ส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาการท�ำงานด้านต่าง ๆ อาทิ ปัญหาด้านค่าตอบแทน ปัญหาการท�ำงานหนัก และ
ปัญหาการไม่ได้รับการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัญหาการได้รับสิทธิในการเป็นลูกจ้างตามกฎหมาย3
ท�ำให้แรงงานนอกระบบไม่ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ
3.2 ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ แม้ว่าในปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรเบี้ยยังชีพ
ส�ำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นสวัสดิการและหลักประกันทางด้านรายได้ อย่างไรก็ตาม มูลค่าของ
เบี้ยยังชีพที่ผู้สูงอายุจะได้รับ 600 - 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน4 และ 800 บาทส�ำหรับผู้พิการ5
ยังต�่ำกว่าเส้นความยากจนที่ระดับ 2,644 บาทต่อคนต่อเดือน6 ท�ำให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่อาศัย
อยู่โดยล�ำพังไม่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างเหมาะสม และต้องพึ่งพิงค่าใช้จ่ายจากครอบครัว
ในการด�ำเนินชีวิต นอกจากนี้ แม้รัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อเป็นแหล่งรายได้แก่
ผูส้ งู อายุยามเกษียณ แต่ผสู้ งู อายุบางส่วนประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพการท�ำงาน โดยไม่สามารถ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อวิเคราะห์ แปลความหมาย ประเมิน ปฏิบัติและจัดการตนเอง รวมทั้งชี้แนะเรื่องสุขภาพ
ส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชน เพื่อสุขภาพที่ดี
3
การส�ำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2558 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560
4
พ.ศ. 2560 มีผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพจ�ำนวน 8,157,175 คน (ประมวลโดย สศช., 2560) โดยผู้สูงอายุท่ีมีอายุระหว่าง 60-69 ปี, 70 -79 ปี, 80 - 89 ปี และอายุ 90 ปีขึ้นไป
จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุจ�ำนวน 600, 700, 800 และ 1,000 บาทต่อเดือน ตามล�ำดับ
5
พ.ศ. 2560 ผู้พิการได้รับเบี้ยจ�ำนวน 1,491,947 คน (ประมวลโดย สศช., 2560)
6
ข้อมูลจากการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, ประมวลผลโดย ส�ำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช., 2560
2
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ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการท�ำงานใหม่ ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
รวมทั้งความรู้ในงานที่ท�ำ ท�ำให้ผู้สูงอายุยังไม่ได้รับโอกาสในการเข้าถึง
รายได้เท่าที่ควร และผู้พิการยังไม่ได้รับการจ้างงานตามอัตราที่กฎหมาย
ก�ำหนด7 จึงส่งผลให้ผู้พิการและผู้สูงอายุมีข้อจ�ำกัดในโอกาสการท�ำงาน
เพื่อสร้างหลักประกันและรายได้เช่นเดียวกับแรงงานในกลุ่มอื่น ๆ
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ การได้รบั บริการทางสังคมของคนไทยในปัจจุบนั
ยังมีความไม่เสมอภาคระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ ทั้งในระดับบุคคลโดยเฉพาะ
เศรษฐฐานะ ความพิการ อายุ และปัจจัยจากพืน้ ทีอ่ าศัย รวมถึงประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการจากภาครัฐ ที่เป็นผลให้ความเหลื่อมล�้ำทางสังคมในเรื่อง
การศึกษา สาธารณสุข และการเข้าถึงการคุม้ ครองด้านสังคม ยังคงเป็นปัญหา
ยาวนาน ยิ่งกว่านั้น ประเทศไทยก�ำลังเผชิญกับโอกาสและความท้าทายจาก
บริบทการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่ส่งผลต่อปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประเทศ
ซึ่งต้องมีการทบทวนรูปแบบการท�ำงานที่ผ่านมา พร้อมพิจารณาผลกระทบ
จากปัจจัยใหม่ ๆ อย่างรอบด้าน เพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดนโยบายเพื่อขจัด
ความเหลื่อมล�้ำที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริงต่อไป

ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเหลื่อมล�้ำทางด้านสังคม
พลวัตของการพัฒนาทางด้านสังคมในปัจจุบนั เกิดขึน้ ในหลายมิติ ทัง้ ความก้าวหน้าทางวิทยาการ
ความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากร รวมทัง้ การเกิดขึน้ ของรูปแบบ
ความร่วมมือทางสังคมใหม่ ๆ ซึ่งต่างส่งผลต่อความเสมอภาคทางสังคมในอนาคต ดังนี้
1. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็นโอกาสในการ การใช้ประโยชน์จากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเป็นไปอย่าง
พัฒนาบริการทางสังคม ในขณะเดียวกันหากการบริหารจัดการ ไม่ทั่วถึง (Digital Divide) และจะยิ่งส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล�้ำ
เทคโนโลยีขาดประสิทธิภาพจะน�ำไปสู่ความเหลื่อมล�้ำที่เพิ่มขึ้น ในการเข้าถึงเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นอุปสรรคในการ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์ต่อไป
ในหลายด้าน อาทิ สร้างความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อ
2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัย
ระหว่างพื้นที่ และพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร ส่งผลต่อรูปแบบการจัดสรรทรัพยากรของภาครัฐที่ท้าทายขึ้น
ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังท�ำให้เกิดผลิตภัณฑ์ โดยสัดส่วนประชากรวัยเด็กที่ลดลง จะเปิดโอกาสให้เกิดการปรับ
และนวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่ช่วยยกระดับบริการทางสังคมให้ ใช้งบประมาณและทรัพยากรที่มีคุณภาพส�ำหรับการพัฒนาเด็กได้
ดีขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม หากการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดขึ้น ดีขึ้น แต่ขณะเดียวกัน การเข้าสู่สังคมสูงวัยท�ำให้วัยแรงงานต้อง
กับเพียงเฉพาะคนบางกลุ่ม เช่น กลุ่มคนที่มีรายได้ปานกลางไป แบกรับภาระต่อผูส้ งู อายุเพิม่ ขึน้ ซึง่ อาจส่งผลต่อการบริหารจัดการ
จนถึงสูง หรือกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยรองรับ ทรัพยากรของวัยแรงงานที่มีอยู่จ�ำกัด นอกจากนี้ การมีประชากร
ขณะที่กลุ่มรายได้น้อยและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถ ผู้สูงอายุในอัตราที่สูงขึ้น ย่อมส่งผลให้ต้องมีการเตรียมทรัพยากร
เข้าถึงเทคโนโลยีทเี่ ป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ย่อมส่งผลให้ เพือ่ รองรับการดูแลผูส้ งู อายุทเี่ พิม่ ขึน้ เช่น การขยายบริการทางการ
แพทย์เพื่อรองรับโรคผู้สูงอายุ การจัดบริการการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) เป็นต้น ดังนั้น การเข้าสู่สังคมสูงวัย
จึงเป็นความท้าทายในการบริหารจัดการงบประมาณและการ
จัดสรรทรัพยากรด้านต่าง ๆ ในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
7

กฎหมายการก�ำหนดให้สถานประกอบการเอกชนรับผู้พิการเข้าท�ำงานในอัตราร้อยละ 1 จากจ�ำนวนลูกจ้างทั้งหมด หากผู้ประกอบการไม่สามารถด�ำเนินการได้ จะต้องส่งเงินเข้าสมทบกองทุน
คนพิการตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ตามอัตราค่าแรงขั้นต�่ำต่อปี

กรกฎาคม - กันยายน 2560

3. ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนอืน่ นอกเหนือจากภาครัฐ
จะเป็นโอกาสในการออกแบบกลไกการช่วยเหลือสังคมรูปแบบ
ใหม่ ๆ อีกทางหนึ่ง โดยปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้
บริการสังคมมากขึน้ อาทิ การจัดตัง้ กองทุนโดยมหาเศรษฐีของโลก
หรื อ การเกิ ด วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม (Social Enterprise) ที่ มี
วัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาสังคมในหลายด้าน และมีส่วนช่วย
สนับสนุนการด�ำเนินการของภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น
รวมถึงมีการเกิดขึ้นของกลุ่มอาสาสมัครทั้งในรูปแบบร่วมลงแรง
หรือรวมกลุ่มเสนอความคิดเห็น โดยมีเป้าหมายในการร่วมสร้าง
สังคมให้ดีขึ้น ทั้งนี้ การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นในการ
ด�ำเนินงาน จะเป็นกลไกส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การแก้ปญ
ั หาความเหลือ่ มล�ำ้
ทางสังคม สามารถเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้เร็วยิ่งขึ้น

ผลการส�ำรวจขององค์กร MSLGROUP (2557)
ที่ ส� ำ รวจมุ ม ของกลุ ่ ม Millennials (กลุ ่ ม คน Gen Y)
จาก 17 ประเทศ ต่อการแก้ปัญหาที่ส�ำคัญของโลก พบว่า
กลุ่ม Millennials มีความใส่ใจต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันมากขึ้น ทั้งเรื่องสุขภาพ เศรษฐกิจ และความยั่งยืน
ในด้านต่าง ๆ โดยกลุ่ม Millennials ร้อยละ 51 ต้องการ
ที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของโลก และร้อยละ 61
ต้องการให้ภาคธุรกิจมีส่วนในการช่วยเหลือสังคม และลด
ข้อจ�ำกัดในการช่วยเหลือสังคมจากกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ
การบริจาค การอนุญาตให้เป็นอาสาสมัคร การสร้างกิจกรรม
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

ข้อเสนอแนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคม
การศึ ก ษา สาธารณสุ ข และการ
คุ ้ ม ครองทางสั ง คมถื อ เป็ น บริ ก ารทางสังคม
ที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาและสร้างความมั่นคง
พื้นฐานให้กับมนุษย์ เพื่อให้มีฐานที่แข็งแรง
พอส�ำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยตนเอง
พร้อมกับช่วยเหลือผู้อื่นได้ต่อไป อย่างไรก็ตาม
จากสถานการณ์ความเหลื่อมล�้ำ แสดงให้เห็น
ถึงความแตกต่างในการได้รับบริการทางสังคม
พื้นฐานระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ โดยคนบางกลุ่ม
ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการ โดยเฉพาะกลุม่
ผู้มีรายได้น้อย แรงงานนอกระบบ และคนใน
พืน้ ทีช่ นบทห่างไกล ซึง่ ถือว่าเป็นคนกลุม่ เสีย่ งทีจ่ ะท�ำให้เกิดวงจรการส่งผ่านความยากจนจากรุน่ หนึง่ ไปสูอ่ กี รุน่ หนึง่ ดังนัน้ การออกแบบ
บริการทางสังคมให้มีคุณภาพ เพียงพอ และทั่วถึง ถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะมีส่วนช่วยในการตัดวงจรดังกล่าวไม่ให้ส่งต่อจากพ่อแม่ไปถึง
ลูกหลาน และจะช่วยลดปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคมได้ในทีส่ ดุ และจากพลวัตทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป ท�ำให้ปญ
ั หาความ
เหลื่อมล�้ำที่เป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานต้องเผชิญกับทั้งโอกาสและความท้าทายซึ่งต้องการการ “คิดใหม่” ต่อรูปแบบการแก้ปัญหา
ผนวกกับต้องมีการบริหารจัดการที่ดีในการสร้างนวัตกรรมทางสังคมใหม่ ๆ เพื่อให้การกระจายทรัพยากรมีคุณภาพสูงและครอบคลุม
เพียงพอต่อการ “สร้างแต้มต่อ” บนพื้นฐานของความเสมอภาคและความเป็นธรรม ผ่าน 3 แนวทางส�ำคัญ ดังนี้
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1. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและน�ำเทคโนโลยีมาใช้เพือ่ ยกระดับคุณภาพการให้บริการ
ทางสังคมที่ทั่วถึง ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมรูปแบบใหม่ ๆ อาทิ
การพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกล (Telehealth) เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการ
ขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางในพื้นที่ และสามารถท�ำให้ผู้ป่วยวิกฤติได้รับการรักษาได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ต้องด�ำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี เพื่อป้องกัน
ปัญหาความไม่เสมอภาคทางด้านเทคโนโลยีที่ไม่ทั่วถึง (Digital Divide)
การยกระดับหลักสูตรการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) สู่การพัฒนา
หลักสูตรออนไลน์ระบบเปิดทีร่ องรับการเรียนจ�ำนวนมาก (MOOC) ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ทีน่ อกจากจะเป็นการ
ส่งผ่านหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ยังเป็นการเปิดพื้นที่
ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้
นอกห้องเรียนและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส�ำหรับโลกในศตวรรษที่ 21
2. การสร้างและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ที่น�ำไปสู่
การใช้ขอ้ มูลส�ำหรับการจัดกลุม่ และการวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุม่ เป้าหมาย รวมทัง้ เป็นการรวบรวม
ข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชน อาทิ ข้อมูลรายได้ การจ้างงาน สวัสดิการทีไ่ ด้รบั
เพื่อน�ำไปใช้ในการออกแบบบริการและสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพ เสมอภาค และเหมาะสม
ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
3. การพัฒนากลไกการมีสว่ นร่วมนอกเหนือจากภาครัฐ
		การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในการจัดบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ โดย (1) การส่งเสริม
ผ่านการบริหารงานโดยภาคเอกชน
ให้เกิดการสร้างความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์ทางสังคม (Social
กรณี ศึ ก ษา : การขยาย “แฟรนไชส์ ” ของโรงเรี ย น Knowledge
Impact Partnership - SIP)8 ซึ่งรัฐจะสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน
is Power Program (KIPP) ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐที่บริหารงานโดย
เป็นผู้ด�ำเนินการให้บริการทางสังคม โดยจ่ายผลตอบแทนให้กับ
เอกชน ที่ประสบความส�ำเร็จในการขยายเครือข่ายโรงเรียนที่ดี มีคุณภาพ สะท้อนได้
ผู้ด�ำเนินงานที่เข้ามามีส่วนร่วม (2) การส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใน
จากนักเรียนโรงเรียนแฟรนไชส์ KIPP สามารถเรียนคณิตศาสตร์ ได้เร็วกว่านักเรียนใน
รูปแบบผูป้ ระกอบการทางสังคม (Social Enterprises) ในการเป็น
โรงเรียนอื่น 5 - 6 เดือน โดยมีปัจจัยความส�ำเร็จส�ำคัญ ได้แก่ (1) ถอดบทเรียนความ
ผู้ให้บริการและลงทุนทางสังคม และ (3) การร่วมทุน/ทรัพยากร
ส�ำเร็จให้โรงเรียนสาขาด�ำเนินการตาม (2) ให้อสิ ระในการบริหารแก่โรงเรียนตามแผนที่
ของภาคเอกชนและประชาสังคม ในการสนับสนุนความช่วยเหลือ
ก�ำหนด โดยมีโรงเรียนแม่ขา่ ยเป็นผูก้ ำ� กับ และ (3) คัดสรรผูบ้ ริหารโรงเรียนอย่างเข้มข้น
ในด้านต่าง ๆ
ดังนัน้ การแก้ปญั หาความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคมในระยะต่อไป
ที่มา : รายงานการขยายผลโรงเรียนคุณภาพดี สู่ระบบการศึกษาที่ดีกว่า, TDRI (2560)
ควรอยูบ่ น “รูปแบบ (Platform)” ทีเ่ กิดจากการน�ำประโยชน์ของ
เทคโนโลยีมาใช้พร้อมกับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับให้ทั่วถึง
เอกสารอ้างอิง
รวมทั้ ง ออกแบบกลไกในการให้ บ ริ ก ารทางสั ง คมรู ป แบบใหม่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. 2560. รายงานเชิงลึกเรื่องการพัฒนา
ทีม่ ใิ ช่ยดึ รัฐเป็นเพียงผูใ้ ห้บริการรายเดียว แต่จำ� เป็นต้องบูรณาการ
เข้าสู่ฐานดิจิทัลของประเทศไทย.
และปรับบทบาทการด�ำเนินงานของแต่ละภาคส่วนให้เหมาะสมกับ
ดิ ล กะ ลั ท ธพิ พั ฒ น์ . 2560. PISA บทเรี ย นส� ำ คั ญ ของระบบการศึ ก ษาไทย
(2): ความเหลื่อมล�้ำคุณภาพโรงเรียน นัยต่อผลสัมฤทธิ์ที่วัดโดยคะแนน
บริการทางสังคมของกลุม่ เป้าหมายนัน้ ๆ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารผนึกก�ำลัง
PISA 2015.
ในการแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาคทางสังคมให้น้อยลง ซึ่งการ
สถาบันวิจยั เพือ่ พัฒนาประเทศไทย. 2560. รายงานการขยายผลโรงเรียนคุณภาพดี
จัดสวัสดิการทางสังคมที่ดีเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ “ต้องไม่กระจุก
สู่ระบบการศึกษาที่ดีกว่า.
สมชั ย จิ ต สุ ช น. 2558. รายงานการวิ จั ย ความเหลื่ อ มล�้ ำ ในสั ง คมไทย:
แต่กระจาย” และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงให้กับคนทุกกลุ่มอย่าง
แนวโน้ม นโยบาย และแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย.
เหมาะสม เพื่อเป็นการ “สร้างแต้มต่อ” ในการพัฒนาที่สามารถ
สฤณี อาชวานันทกุล. 2554. ความเหลื่อมล�้ำฉบับพกพา.
ท�ำให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
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ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการออกแบบ ด�ำเนินการ และให้ทนุ สนับสนุนโครงการทีเ่ น้นเชิงป้องกัน (Prevention) และให้ความช่วยเหลือแต่แรกเริม่ (Early Prevention) เพือ่ ให้เกิด
ผลกระทบทางสังคมทางบวกที่เป็นรูปธรรม และลดค่าใช้จ่ายงบประมาณในการด�ำเนินการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นหากไม่ได้มีการป้องกัน (ที่มา : โครงการศึกษารูปแบบของการสร้างความร่วมมือ
ที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม (Social Impact Partnership Model โดย TDRI เสนอต่อ สศช.)

