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สรุปสาระส้าคัญ 

๑. ปาฐกถาพิ เศษ เร่ือง “ความเหลื่อมล้้ าในสังคมไทยหลังวิกฤติโควิด -๑๙”  
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคณุ นายแพทย์ ประเวศ วะส ี 
    ๑.๑ ด้วยสภาพของสังคมไทยมีความเหล่ือมล  าเป็นทุนเดิมของสังคม เมื่อเกิดวิกฤติ 
โควิด-๑๙ ส่งผลให้ความเหล่ือมล  าทางสังคมเพิ่มมากขึ น โดยเฉพาะกลุ่มคนจนหรือกลุ่มคนท่ีมีภูมิคุ้มกันน้อย  
จึงมีความเส่ียงท่ีจะได้รับเชื อโรค และมีความเส่ียงท่ีจะได้รับผลกระทบจากวิกฤติดังกล่าวมากกว่ากลุ่มอื่นในสังคม 
    ๑.๒ ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล  าเป็นสิ่งที่ยากต่อการบริหารจัดการ  
ไม่ว่ารัฐบาลใดก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้หมดสิ น ทั งนี  เป็นผลมาจากปัญหาในเชิงโครงสร้าง  
โดยสามารถแบ่งวิกฤตการณ์ออกเป็น ๔ คลื่นแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ดังนี   (๑) สงครามก่อนการสร้าง 
กรุงรัตนโกสินทร์และการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ (๒) การเข้ามาของมหาอ านาจตะวันตก (๓) ความขัดแย้ง
ทางอุดมการณ์ของคนไทยด้วยกัน เช่น ปัญหาคอมมิวนิสต์  และ (๔) วิกฤตการณ์ของความซับซ้อนของสังคม  
ด้วยเหตุนี  จึงควรมีความร่วมมอืและความเข้าใจต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของคนทุกคนในสังคม 

 
/๑.๓ เมื่อม.ี.. 
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    ๑.๓ เมื่อมีวิกฤติโควิด-๑๙ เกิดขึ นจะท าให้ความเหล่ือมล  าในบางด้านลดลง  
แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัยช่วยเร่งให้ความเหล่ือมล  าในบางด้านเพิ่มขึ น ดังนั นควรใช้โอกาสจากวิกฤติ 
ในครั งนี ท าความเข้าใจและแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล  าท่ีเกิดขึ น 

  ๑.๔ ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล  า ซึ่งเป็นปัญหาความมั่นคงสมัยใหม่ท่ี
แก้ไขและเข้าใจยากกว่าสมัยก่อน เป็นสาเหตุหลักท่ีขัดขวางการเจริญเติบโตของบ้านเมือง ดังนั น จ าเป็นต้องใช้
สติปัญญาเข้ามาแก้ไขเพื่อให้เกิดการสร้างความสมดุลทางอ านาจระหว่างอ านาจรัฐ อ านาจเงิน และอ านาจทางสังคม 
ผ่านการท างานร่วมกันเพื่อให้เกิดการบูรณาการกับทุกภาคส่วน โดยต้องมีการก าหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์
ร่วมกัน เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

๒. สถานการณ์ของความเหลื่อมล้้าในสังคมไทยหลังวิกฤติโควิด-๑๙  
     ๒.๑ สถานการณ์วิกฤติโควิด-๑๙ ในประเทศไทย ขณะนี มีผู้ป่วยยืนยันสะสม ๓,๑๔๗ คน 

มีผู้เสียชีวิต ๕๘ คน และหายป่วยแล้ว ๓ ,๐๑๘ คน ซึ่งถือว่าไทยมีการควบคุมโรคระบาดได้ค่อนข้างดี  
หากพิ จารณาจากสถานการณ์ วิกฤ ติโควิด -๑๙ ในระดับโลก ท่ีมี ผู้ ติด เชื อกว่ า ๘ ,๖๐๘ ,๕๓๓ คน  
มีผู้เสียชีวิต ๔๕๖,๙๔๙ คน และรักษาหาย ๔,๕๕๙,๐๕๖ คน ซึ่งสถานการณ์ท่ีน่ากังวล คือ ความเส่ียงของ 
การระบาดในรอบใหม่ท่ี กรุงปักกิ่ง  
         ๒.๒ ความเหล่ือมล  าด้านการศึกษา คือ การท่ีประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้รับการศึกษาใน
ระดับและคุณภาพท่ีแตกต่างกันมาก กล่าวคือ ผู้ท่ีมีรายได้ต่ า มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพต่ ากว่า 
และได้เรียนในระดับสูงน้อยกว่ าผู้ ท่ีมีรายได้สูง ซึ่ งปัจจุบันแรงงานไทยส่วนใหญ่มีการศึกษาเพียง 
ระดับประถมศึกษา ดังนั นปัญหาด้านการศึกษาจึงเช่ือมโยงกับความเหล่ือมล  าด้านเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคมด้วย ดังนั นหากจะแก้ไขปัญหาด้านอื่น ๆ จึงต้องเริ่มจากการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาก่อนเป็นอันดับแรก 

๒.๓ สถานการณ์โควิด-๑๙ ส่งผลให้เด็กนักเรียนไทยกว่า ๑๕ ล้านคน นั นต้องหยุด
เรียนยาวตั งแต่เดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม นั่นหมายความว่าเด็กนักเรียนจะขาดหายเวลาเข้าเรียนไปกว่า  
๑ ใน ๓ ของปี กระทรวงศึกษาธิการของไทยเองก็มีแนวโน้มว่าจะยกเลิกวันหยุดในอนาคต เพื่อน ามาเป็นเวลา
เรียนชดเชย ดังนั นภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องร่วมกันจ ากัดขอบเขตความเสียหายกับ 
กลุ่มเด็กนักเรียนให้เกิดน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

๒.๔ ในปัจจุบันระบบหลักประกัน สุขภาพในประเทศไทยมี  ๔  ระบบ ได้แก่  
(๑) ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (๒) ระบบประกันสังคม (๓) ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
และ (๔) ระบบซื อประกันสุขภาพจากบริษัทเอกชน จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ สามารถพิสูจน์
ได้ว่าประชาชนมีระบบรองรับท่ีจะให้หลักประกันสุขภาพกับประชาชนทุกคน อย่างไรก็ตาม ๔ ระบบ ดังกล่าว
เงินงบประมาณท่ีใช้จ่ายมาจากภาษีประชาชนผ่าน “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ภายใต้การดูแลของ 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งจะมีระบบจัดสรรเงินงบประมาณไปยังสถานพยาบาลท่ัวประเทศ 

 ๓. ผลกระทบของความเหลื่อมล้้าในสังคมไทยหลังวิกฤติโควิด-๑๙ 
     ๓.๑ จากสถานการณ์วิกฤติโควิด-๑๙ ทั งในประเทศไทย และในระดับโลกได้ส่งผล

กระทบในมิติด้านเศรษฐกิจสังคมเป็นวงกว้าง ดังนี  (๑) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีติดลบหลายประเทศ
ท่ัวโลก  ส าหรับประเทศไทยมีตัวเลขทางเศรษฐกิจท่ีติดลบร้อยละ ๕ - ๘ จึงน ามาสู่ปัญหาการว่างงานของ
ประเทศไทย (๒) การขยายตัวของมาตรการด้านการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท่ัวโลก แต่อย่างไรก็ตาม 

 
/ความพยายาม... 
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ความพยายามในกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการลดดอกเบี ยจากธนาคารกลาง อาจท าให้เกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ 
(Economic bubble) ในอนาคต (๓) ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ ในหลายภาคส่วนด้วยกัน 
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเท่ียวและบริการ ภาคสายการบินและโลจิสติก ภาคการค้าส่งและ
ค้าปลีก และอุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น (๔) โควิด-๑๙ จะท าให้มีความเหล่ือมล  าทางรายได้และทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ น เนื่องจากเกิดปัญหาการว่างงานของกลุ่มคนท่ีมีรายได้น้อย การตกงาน จนน ามาสู่ปัญหาหนี ครัวเรือน 

๓.๒ ผลกระทบของความเหล่ือมล  าในสังคมไทยหลังวิกฤติโควิด-๑๙ ในมิติด้านการศึกษา 
ได้แก่ (๑) ช่องว่างแห่งความเหล่ือมล  ายิ่งขยายกว้าง และชัดเจนมากยิ่งขึ น (๒) ความไม่พร้อมด้านเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะกับเด็กนักเรียนในพื นท่ีชนบทหรือพื นท่ีห่างไกล ท่ีไม่อาจเข้าถึงเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์การเรียน 
แบบ E-Learning ได้ (๓) ผลกระทบจากการเรียนทางไกลในเด็กเล็ก ได้แก่ พัฒนาการไม่สมวัย อาจมีปัญหา
สุขภาพทางสายตาจากการจ้องจอเป็นเวลานาน (๔) ผลกระทบจากการเข้าถึงเทคโนโลยีหรือการเรียนออนไลน์ 
ประเทศไทยยังมีความเหล่ือมล  าของการเข้าถึงส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ เช่น 
สถานท่ีในบ้านส าหรับเรียนหนังสือ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ (๕) การใช้งบประมาณ 
ไปกับโครงสร้างพื นฐานมากกว่าพัฒนาบุคลากรของชาติในอนาคต เนื่องจากบางโรงเรียนมักให้ความส าคัญกับ
การสร้างอาคาร และการใช้งบประมาณไปกับบุคลากรทางการศึกษาดังนั นหลังสถานการณ์โควิด-๑๙ เมื่อมีการ
จัดการเรียนการสอนทางไกล ยิ่งพบปัญหาความเหล่ือมล  ามากขึ น ลูกคนจนจะเข้าไม่ถึงการศึกษาท่ีดี 

๔. ข้อเสนอแนะส้าหรับประเทศไทยในการฝ่าวิกฤติโควิด-๑๙ เร่ือง ความเหลื่อมล้้า 
ในสังคมไทยหลังวิกฤติโควิด-๑๙  

     ๔.๑ รัฐบาลควรจะต้องมีการจับประเด็นปัญหาส าคัญเร่งด่วน โดยพิจารณาถึง
ประโยชน์ของการจัดท าโครงการ ท่ีเป็นผลประโยชน์กับประชาชนทุกคนในการช่วยบรรเทาผลกระทบจากการ
แพร่กระจายของโรคระบาด รวมไปถึงการบรรเทาผลกระทบเชิงลบด้านอื่น ๆ ประกอบกับโครงการท่ีท่ัวถึงและ
ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ น  

๔.๒ รัฐบาลควรหันกลับมาให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยเฉพาะ
ภาคการเกษตร และการให้ความส าคัญกับก ลุ่มคนท่ีอ ยู่ ระดับล่างของประเทศ และการพิจารณา 
เรื่องการค้าเสรี ท่ีไม่ท าลายเกษตรกรรมภายในประเทศ เนื่องจากในอนาคตตัวชี วัดด้านเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ในอนาคตจะไม่ใช่ส่ิงส าคัญอีกต่อไป แต่จะมี 
การวิเคราะห์ในเรื่องความยากจน และการกินดีอยู่ดีของประชาชนมากขึ น 

๔.๓ ปัญหาความเหล่ือมล  าทางการศึกษาของไทย โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปัญหา 
ท่ีสามารถปรับเปล่ียนแก้ไขได้ ตัวอย่างเช่น การขยายขนาดโรงเรียน การเพิ่มจ านวนครู การให้ความรู้แก่บิดามารดา 
มากกว่าท่ีจะมาจากปัญหาท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ ตัวอย่างเช่น ความฉลาดทางสติปัญญา ดังนั น  
หากภาครัฐมีการก าหนดเป้าหมายและวิธีการท่ีเหมาะสม ย่อมสามารถท่ีจะบรรเทาปัญหาความเหล่ือมล  า
ทางการศึกษาของไทยให้ลดลงได้ 

๔.๔ การปฏิรูประบบการเงินของระบบประกันสุขภาพต้องมีหลักการในส่วนของรายรับ
และรายจ่าย ท าให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ดังนั นจึงได้มีการวิจัยและออกแบบระบบท่ีเรียกว่า SAFE ซึ่ง
ประกอบด้วย (๑) Sustainability หมายถึง สถานะทางการเงินการคลัง ท่ี  “ยั่ งยืน” ได้ในระยะยาว 
(๒) Adequacy หมายถึง ผู้ ให้บริการมีงบประมาณท่ี  “เพียงพอ” ในการจัดบริการท่ี  “จ าเป็น” และ  

 
/“เพียงพอ”... 



 

 

 

- ๔ - 

“เพียงพอ” ให้ ทุกคน  “เข้าถึง” บริการสุขภาพ  (๓) Fairness หมายถึง การสร้าง “ความเป็นธรรม” 
ในการจัดระบบ หลักประกันสุขภาพ ทั งการรับภาระค่าใช้จ่ายและการรับบริการ และ (๔) Efficiency หมายถึง 
การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งการปฏิรูประบบจะท าให้ความเหล่ือมล  าทางสาธารณสุขย่ิงลดลง 
 
 
 
                กภศ.ศศย.สปท. 

           มิ.ย.๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

- ๕ - 

ภาพประกอบการประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ 
เร่ือง “ฝ่าวิกฤติโควิด-๑๙ คร้ังที่ ๕ : ความเหลื่อมล้้าในสังคมไทยหลังวิกฤติโควิด-๑๙” 

วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๑๐ น. 
ด้วยระบบ Web Conference ผ่าน App. Zoom ณ ห้องประชุม (๑) ศศย.สปท. 

 
๑)  พล.อ.ต. ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธานพิธีเปิดฯ 

 



 

 

 

- ๖ - 

 
๒) การประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ เรื่อง “ฝ่าวิกฤติโควิด-๑๙ ครั งท่ี ๕ : ความเหล่ือมล  าในสังคมไทยหลัง
วิกฤติโควิด-๑๙” โดยมีผู้เช่ียวชาญปาฐกถาพิเศษ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี 
ราษฎรอาวุโส และนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญร่วมอภิปรายกลุ่ม ประกอบด้วย (๑) ศาสตราจารย์ ดร. อารยะ 
ปรีชาเมตตา ศาสตราจารย์ ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒) รองศาสตราจารย์ 
วิทยากร เชียงกูล อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และ (๓) นายแพทย์พลเดช  
ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา ด าเนินรายการโดย พ.ท. ธ ารงชัย หนุนภักดี ประจ า กภศ.ศศย. สปท. 
 

 
 



 

 

 

- ๗ - 

๓) ภาพบรรยากาศการประชุมฯ  
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