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ทรัพยากรมนุษย์ 

(ที่มา: UN: MEDIUM FERTILITY) 

สัดส่วน 
ประชากร 
ปัจจุบัน 

สัดส่วน 
ประชากร 
2587 

18%      13%  67%       52%  15%       35%  

< วัยเด็ก >  < วัยท างาน >  < วัยสูงอายุ >  

เป็นปัจจัยส าคัญในระบบเศรษฐกิจ  
และเป้าหมายสูงสุดของการมีเศรษฐกิจที่ดี  
คือ การท าให้คนมีสวัสดิการที่ดีขึ้น 



ช่วงวัยเด็ก 

โภชนาการ 

ครอบครัว 
การศึกษา   ความอบอุ่น 



ปัญหาการศึกษาไทย 

แพง คุณภาพต่ า เหลื่อมล้ า 



คุณภาพต ่า 

ที่มา: OECD 

คะแนนสอบวิทยาศาสตร ์

เวลาเรียนวิทยาศาสตร์ 
(ชม./สัปดาห์) 

ไทย



งบประมาณการศึกษาเพิ่ม 
แต ่คุณภาพไม่เพิ่มตาม 

แพง 
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ฐานะครอบครัวเฉลีย่ของนกัเรียนในโรงเรียน 

คะแนนสอบคณติศาสตร ์PISA ปี 2012 

รวย ปานกลาง จน 

ฐานะครอบครัวของนักเรียน 
มีผลต่อผลการเรียน 

ที่มา: OECD 2012 

เหลื อมล ่า 



เพราะ ระบบบุคลากรครูมีปัญหา คุณภาพต ่า  



เพราะ ขาดประสิทธิภาพ 
ในการบริหารทรัพยากร 

แพง  

มีจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมาก 

ผลการเรียนแย่ 

มีโรงเรียนเล็กจ านวนมาก คือ 
มี 15,000 โรงเรียนจาก 
ทั้งหมด 30,000 โรงเรียน 

มีครูไม่ครบชั้น 

ขาดครูตามสายสาขาวิชา 

โรงเรียนเล็ก 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวสูง 



ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อหัวของครัวเรือน (บาท) 

ที่มา: การส ารวจภาวะการท างานของประชากร 2553 

นักเรียนมีฐานะทางเศรษฐกิจต่างกัน 
แต่ ได้รับเงินอุดหนุนรายหัวเท่ากัน  

• 50% ของนักเรียนทั้งหมดเป็นนักเรียนยากจน 
• นักเรียนยากจนได้เงินอุดหนุนรายหัวเท่ากับนักเรียนที่มีฐานะที่

ดีกว่า 
• นักเรียนจากครอบครัวฐานะดีกว่ามีค่าใช้จ่ายการศึกษามากกว่า 

ที่มา: Lathapipat 2014 

ผลการเรียน 
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ขนาดโรงเรยีน 
(จ านวนนกัเรยีน) 

โรงเรียนขนาดเล็กมีผลการเรียนต่ ากว่า 
70% ของนักเรียนในโรงเรียนเล็กมีฐานะยากจน 

เหลื อมล ่า  
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จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียนขนาดเลก็  

จ านวนนักเรียน (ล้านคน) จ านวนโรงเรียน (แห่ง) 

หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน 3 ทศวรรษ  
ปัญหาคุณภาพและความเหลื่อมล้ า 

จะรุนแรงขึ้นตามจ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก 

คุณภาพ และ 
ความเหลื อมล ่า  

เส้นฟ้าขึ้นก่อน  
 ตามด้วยเส้นส้ม 

ปัจจุบัน  
15,000 แห่ง 

อีก 30 ปี 
20,000 แห่ง 
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งบเงินเดิอนครูตามการจัดสรรปัจจุบัน งบเงินเดือนครูเมื่อเพิ่มครูให้ครบชั้น 

งบเงินเดือนคร ู
ตามการจัดสรรปัจจุบัน 

งบเงินเดือนครู 
เมื่อเพิ่มครูให้ครบชั้น 

หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
เงินเดือนครูจะเพิ่มขึ้น 

แพง 
งบเงินเดือนคร ู
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย  

4.3 หมื่นล้านบาท/ปี  
หรือ 27% 



แก้ปัญหา คุณภาพต่ า  โดยการคว้า “โอกาสทอง” 
จากการเกษียณครั้งใหญ่ของครูในระบบ 

เงินเดือนครูไม่ได้น้อยอีกต่อไป 
(ปี 2556) 
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โอกาสถ่ายเลือดครั้งใหญ่ คนเก่งมาเป็นครูมากขึ้น 
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คะแนนสอบ admission 2556 
ไม่ด้อยกว่าสามคณะยอดฮิต % % 

คนเลือกและติดคณะศึกษาศาสตร์ 
เป็นอันดับ 1 มากขึ้น 



ครูเป็นพนักงานของโรงเรียน  โรงเรียนเลือกครู 

โรงเรียนเลือกครู + ครูเป็นพนักงานของโรงเรียน  ข้อเสนอ 

จัดทดสอบมาตรฐานชาติ 

บัญชีบรรจุครูระดับประเทศ 

การคัดเลือกของโรงเรียน 
สัมภาษณ์และให้สอบสอน 

ก าหนดเกณท์สอบผ่านและจัดล าดับผู้สอบผ่าน 

สัญญาจ้างไม่สนับสนุน 
ให้ปรับปรุงการสอน 

สัญญาจ้างที่จูงใจให้ 
ครูปรับปรุงการสอน 

เกณท์ขึ้นเงินเดือนจะขึ้นอยู่กับ 
พัฒนาการผลการเรียนของนักเรียน 

ปรับการจ้างงานเหมือน 
ระบบมหาวิทยาลัย 
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งบเงินเดือนคร ู

แก้ปัญหา แพง โดยสนับสนุนให้โรงเรียนใช้ทรัพยากรร่วมกัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

งบเงินเดือนครูลดลงถึง 1.6 หมื่นล้านบาทต่อปี โดยมีครูครบชั้น 
• คุณภาพการศึกษาของนักเรียนดีขึ้น 

ข้อเสนอ 

เปรัยบเทียบสีฟ้า กับ เทา 



แก้ปัญหา เหลื่อมล้ า  
โดยจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวอย่างเป็นธรรม ที่มา: Lathapipat 

นักเรยีนทกุคนมีโอกาส 
ได้รับการศึกษาที่มคีุณภาพอย่างเทา่เทียม ข้อเสนอ 



แรงงานใน กทม. ภาคตะวันออก  
และภาคกลางมีความรู้ความสามารถ  

สูงกว่าภาคอื่นๆ และมีรายได้สูงกว่า 2 เท่า 
การได้รับการศึกษาที่ด้อยคุณภาพ มีผลต่อ
ความรู้ ความสามารถ และการประกอบอาชีพ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจงัหวัดต่อหัวประชากร 
และสัดส่วนการจ้างงานที่มกีารศึกษาสูงกว่า ม. 3  ปี 2555 
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ตอฉน เหนือ ตะวันตก ใต ้ กลาง ตะวันออก กทม 

GPP/หัว 

สัดส่วนการจ้างงานที่มีการศึกษาสูงกว่าม. 3 

ที่มา: สศช. 

ช่วงวัยท่างาน 

อีสาน 



ความไม่เป็นธรรมด้านรายได้ 
สัดส่วนคนท างานที่มีรายได ้

ต่ ากว่าค่าจ้างขั้นต่ า 

การศึกษา 

กลุ่มท างานในภาคเกษตร 
และก่อสร้าง 2551 2553 2552 2554 2555 2556 2557 

กลุ่มคนที่มีรายได้ต่ ากว่าค่าจ้างขั้นต่ า 
และไม่สามารถเก็บออมได้ 

กลุ่มอาย ุ

กลุ่มคนท างานที่มีอายุ 15-19 ปี  
และ 60 ปีขึ้นไป  

กลุ่มที่มีการศึกษาระดับประถม 



• ขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรและก่อสร้าง  
แต่ค่าจ้างของแรงงานในภาคเกษตร 
และก่อสร้างกลับไม่เพิ่มขึ้นตามกลไกตลาด 

• น าเข้าแรงงานต่างด้าวมาทดแทน 
• ผลท าให้ค่าจ้างที่ต่ าลงไปอีก 
• แรงงานต่างด้าวถูกเอาเปรียบในหลายด้าน 

ความไม่เป็นธรรม 
ต่อแรงงานต่างด้าว 

ที่มา: การศึกษาปัญหาการย้ายถิ่นของประชากรกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง, 
 สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ปัญหาการบังคับใช้แรงงาน และถูกเอารัดเอาเปรียบ 
จากนายจ้างและนายหน้าจัดหางาน 

 

ด้านบุคคล 

ด้านรายได้ 
ได้รับค่าจ้างต่ ากว่าค่าจ้างขั้นต่ า โดยเฉพาะแรงงาน 
ที่ไม่ถูกกฎหมาย เช่น กิจการประมงมีรายได้เฉลี่ย 

ประมาณ 5,000 บาทต่อเดือน  

ด้านอาหาร 
ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ โดยเฉพาะ 

กลุ่มที่ใช้แรงงาน และประมง 
ซึ่งพบว่าเป็นโรคขาดวิตามิน B1 

ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
ความไม่ปลอดภัยของสภาพแวดล้อมที่ท างาน 
เช่น มลพิษในที่ท างาน สถานที่พักแออัด 

ปัญหาสุขลักษณะ 

ด้านเด็ก 
ภาวะโภชนาการและการได้รับการศึกษา 



ความเสี่ยงของผู้สูงอายุ 
ที่มีผลต่อความมั่นคงในชีวิต ช่วงวัยสูงอายุ 
ปัญหาสุขภาพ และ รายได้น้อยลงหรือไม่มีรายได้เลย 

เตรียมการรองรับทรัพยากรมนุษย์ 
ทีสู่งอายุเหล่านี้อย่างไร 



สวัสดิการ 
รักษาพยาบาล 

หมายเหต ุ: พิจารณาเพียงค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย 
ที่มา : ปรับปรุงจากเดือนเด่น และคณะ (2555) 

แต่ละระบบ ได้รับการอุดหนุนจากรัฐ 
และให้การคุ้มครองที่แตกต่างกัน  

ดูได้จากค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ต่างกันมาก 

การสนับสนุนสวัสดิการรักษาพยาบาลจากภาครัฐแบบตา่งๆ  

ค่าใช้จ่ายต่อหัวจะสูงกว่านี้อีกมาก 
เมื่อเรามีผู้สูงอายุมากขึ้น 

สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  
พนักงานท้องถิ่นและข้าราชการ กทม. 

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบประกันสังคม* 
(กองทุนประกันสังคม 
กองทุนเงินทดแทน) 

0-0-100 
0-0-100 

33.3-33.3-33.3 
0-100-0 

100-0-0 

แก้สีกาก ี



ค่าใช้จ่าย 
รักษาพยาบาล 
ของผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุทั่วไป ข้าราชการ 

อายุเฉลี่ย (ปี) 

ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล        
เฉลี่ยในระยะ 1 ปีก่อนตาย (บาท) 100,000 

22 วันนอนเฉลี่ย    
ในระยะ 1 ปีก่อนตาย (วัน) 

74 77 

39,000 

14 

ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล 1 ปีก่อนตาย 

บาท 



30 ปีข้างหน้า  

 
ผู้สูงอายุเกือบทั้งหมดต้องมาใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลถ้วนหน้า 
                     สิ งที ควรท่า 

• ให้ความส าคัญการป้องกันการเจ็บป่วยตั้งแตว่ัยท างาน 
• ควรได้รับการดูแลที่มีมาตรฐานเดียวกัน 
• ควรให้ความส าคัญกับการดูแลระยะยาว และการดูแลแบบ
ประคับประคองในช่วงท้ายของชีวิต 

• ควรพิจารณาการจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ  
เช่น การโอนสถานบริการระดับปฐมภูมใิห้เป็นของทอ้งถิ่น  
เพื่อให้มีการจัดการที่มีประสิทธภิาพและตรงกับความต้องการ
ของท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล UC เพิ่มประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทหรือ 13.7 เท่าของปัจจุบัน 
ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล CS เพิ่มประมาณ 4.5 แสนล้านบาทหรือ 8.6 เท่าของปัจจุบัน 

รวมแล้วเพิ่มขึ้นประมาณ 1.85 ล้านล้านบาทหรือเพิ่มจากปัจจุบัน 12 เท่า 

ค่าใช้จ่ายกรณีผู้ป่วยในของผู้สูงอาย ุ
เพิ่มจากปัจจุบัน 12 เท่า 

ถ้ารวมกรณีผู้ป่วยนอก 
และการใช้เทคโนโลยีที่แพงขึ้น  

ค่าใช้จ่ายจะยิ่งสงูขึ้น 

สวัสดิการถ้วนหน้า ข้าราชการ 



หลักประกัน 
รายได้ผู้สูงอายุ 

สวัสดิการเพื่อความมั่นคงด้านรายได้ของผู้สูงอายุ  
ของไทยเป็นอีกแบบหนึ่งคือ ไม่ถ้วนหน้า แต่จะสร้างปัญหาด้านสังคม 

สัดส่วนผู้ที มีสวัสดิการ 
บ่าเหน็จ บ่านาญต่อประชากรในปี 2554 

ประชากร 73% 
ยังไม่มีกลไกการออม 
เพื่อช่วยเหลือจากการ 

ที่รายได้จะลดลงลงในวัยชราภาพ  
มีเพียงเบี้ยยังชีพ จากรัฐเท่านั้น 

73.0% 

19.2% 

7.8% 

ประกันสังคม 

ข้าราชการ 

ไม่มี 



ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ  
ประมาณ 3.4 แสนล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้น 5.6 เท่าจากปัจจุบัน 
(กรณีปรับด้วยเงินเฟ้อร้อยละ 2) 

30 ปีข้างหน้า  
ท าอย่างไร คนไทยส่วนใหญ่ถึงจะมีโอกาสออมเพื อใช้จ่ายในยามเกษียณอายุ 
ในขณะเดียวกันภาครัฐสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ด้วย 
ระบบการออมต้องเป็นระบบที ไว้ใจได ้และมั นคงในระยะยาว 

ระบบประกนัสังคม เป็นระบบท่ีไมม่ั่นคงในระยะยาว และมกีารบริหารจัดการที่ไม่
โปร่งใส  เงินที่ประชาชนออมไว้ในระบบ จะหมดลงในอีก 30 ปีหลังจากเริ่มจ่ายเงิน
บ านาญ 



เหตุที จะท่าให ้
ประกันสังคมล้มละลาย 

อัตราเงินสมทบต่ า 
แต่เงินประโยชน์ทดแทนสูง 

• สมทบตั้งแต่อายุ 20 ปี ไปถึงอายุ 60 ปี 
• เริ่มต้นเงินเดือน 6,000 บาท และเงินเดือนเพิ่ม 2% ทุกปี  
• เมื่อถึงอายุ 61 ปี จะมีเงินออมสะสมประมาณ 6 แสนบาท (ผลตอบแทนการลงทุน 4%) 

จะได้รับ บ านาญ 57.5% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย คือประมาณ 6,500 บาท คนนี้รับ
บ านาญไป 9 ปี ก็คุ้มกับเงินที่จ่ายไปทั้งหมด 
 
การลงทุนให้เงินทุนได้ก าไรมากขึ้น 10% ต่อปี ก็ไม่ได้แก้ปัญหานี ้



• เพิ่ม เงินสมทบ ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ขึ้นอีกเท่าตัว  
• หรือ ลดอัตราการจ่ายบ านาญลง 
• หรือ เปลี่ยนวิธีการจัดการจ่ายบ านาญ  
เป็นแบบ กบข. หรือ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

สิ่งส าคัญที่สุด กองทุนบ านาญของ
ประกันสังคมต้องมีความน่าไว้วางใจ 

และต้องมีธรรมาภิบาล ทางออกของปัญหาผู้สูงอาย ุ

ขยายอายุเกษียณ 
ให้คนมีช่วงเวลาที่ท างานได้นานขึน้ 

สร้างระบบให้คนวัยท างานทุกคนออม 
เพื่อการเกษียณอายุ ลดการพึ่งพาจากรัฐ 

ทางออกของปัญหาเงินกองทุนประกนัสังคม 



โอกาสการศึกษาที่เป็นธรรม ลดความเสี่ยงทางสังคม 
พัฒนาระบบคร ู

โดยเฉพาะระบบคัดเลือกครู 

ยกระดับคุณภาพโรงเรียนเล็ก 

ปรับระบบการเงินเพื่อลดความเหลื่อมล้ า 

แก้ กม.คุ้มครองแรงงาน 

ขยายอายุการท างาน 

ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ 
และการออมแก่คนวัยท างาน 

ให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในบริการสุขภาพ 

ปฏิรูปกองทุนบ าเหน็จบ านาญของประกันสังคม 


