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บทสรุปผูบ้ริหาร 

ปัจจุบนั องคก์รพัฒนาระดับโลกหลายองค์กร ได้รณนรงค์ใหป้ระเทศต่าง ๆ ถือว่าสวสัดิการ

พ้ืนฐานน้ันเป็น ‘สิทธ์ิ’ (right) ของมนุษยทุ์กรูปนามที่สงัคมตอ้งร่วมกนัใหห้ลักประกนัว่าสมาชิกในสังคม

ทุกคนได้รับอย่างเพียงพอ สําหรับไทยเองเรื่องน้ีไมใช่เรื่องใหม่ อาจารย์ป๋วย อ้ึงภากรณ์ ไดเ้คยเขียน

บทความเร่ือง ‘จากครรภม์ารดาถึงเชิงตะกอน’ บรรยายอย่างละเอียดว่าคนไทยควรไดร้ับบริการอะไรบา้ง

จากรฐัและจากสงัคมตั้งแต่กอ่นเกดิจนถึงตาย จนถกูถือเป็น ‘คมัภีร์’ ว่าดว้ยเรื่องสวสัดิการที่พึงปรารถนา

ตั้งแต่เกดิจนตาย  

การใชห้ลกัคิดว่าสวสัดิการพ้ืนฐานเป็นสิทธ์ิย่อมหมายถึงว่าสวสัดิการน้ันเป็น ‘สวสัดิการถว้นหน้า’ 

ซึ่งปัจจุบนัสวสัดิการพ้ืนฐานของไทยหลายอยา่งมีลกัษณะถว้นหน้าแลว้ เช่นการรกัษาพยาบาลน้ันทุกคนมี

ประกนัสุขภาพ (แมจ้ะยงัไม่เท่าเทียมกนัในทางปฏิบติั เช่นคุณภาพการรักษาไม่เท่ากนั ผูไ้ดสิ้ทธ์ิบตัรทอง

หรือประกนัสงัคมถา้ป่วยเป็นโรครา้ยแรงบางรายก็อาจไม่ไดร้ับการส่งต่อไปรักษา) นักเรียนที่เรียนถึงชั้น

มธัยมปลายทุกคนไม่ต้องจ่ายค่าเรียนและยังได้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการเรียนเช่นค่า

แบบเรียน ค่าเคร่ืองแบบ (ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี) คนแก่ที่อายุถึง 60 ปีทุกคนจะไดเ้งินเบ้ียยงัชีพ 

500 บาทต่อเดือน เป็นตน้ 

แต่สวสัดิการพ้ืนฐานอีกหลายประการก็ยงัไม่ถว้นหน้าอย่างท่ีควร คือมีบางคนไดบ้างคนไม่ได ้และ

หลายอย่างคนท่ีไม่ไดมี้เยอะกว่าคนไดม้ากมาย ตวัอย่างเช่นขา้ราชการและพนักงานรฐัวิสาหกิจมีสวสัดิการ

รักษาพยาบาลดีกว่าพนักงานบริษัทเอกชนและผูมี้สิทธ์ิบตัรทอง ผูท้ําประกนัสังคมตามมาตรา 33 ของ

พรบ. ประกนัสงัคม หรือท่ีเรียกว่า ‘แรงงานในระบบ’ ซึ่งมีจาํนวน 9 ลา้นคนกไ็ดร้บัสวสัดิการ 7 ฐาน คือได้

ค่าทาํคลอด ค่าเล้ียงลูกเล็ก ประกนัสุขภาพ เงินทดแทนถา้พิการ เงินประกนัการว่างงานหากตกงาน เงิน

บาํนาญยามแก่เฒ่า และค่าทําศพหากตาย ซึง่สวสัดิการเหล่าน้ีไม่มีใหส้ําหรับ ‘แรงงานนอกระบบ’ ซึ่ง

หมายถึงคนที่ทาํงานดว้ยตัวเอง ไม่มีนายจา้ง หรือมีนายจา้งแต่ไม่ไดท้ําประกนัสังคมไวใ้ห ้มีจาํนวนกว่า 

24-25 ลา้นคน คือคิดเป็นกว่ารอ้ยละ 60 ของคนวยัทาํงานทั้งประเทศ 

หากใชห้ลกัสากลว่าดว้ยสวสัดิการพ้ืนฐานถว้นหน้า สังคมไทยก็ตอ้งเพ่ิมสวสัดิการใหก้บัคนที่ตก

หล่นจากระบบสวสัดิการปัจจุบนั แต่ก็ตอ้งคาํนึงถึงความเป็นไปไดท้างการเงินและการบริหารจดัการดว้ยว่า 

สงัคมไทยตอ้งรบัภาระไดแ้ละพรอ้มใจกนัในการจดัการ โดยภาคส่วนต่าง ๆ ตอ้งเขา้มามีบทบาทไม่ว่าจะ

เป็นชุมชน ภาคธุรกจิ องคก์รไม่แสวงกาํไร เป็นตน้  

รายงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคห์ลักในการประเมินความเป็นไปไดท้างการเงินของระบบสวสัดิการ

พ้ืนฐานในรูปแบบและระดับต่าง ๆ ท่ีเป็นขอ้สรุปจากการสอบถามความเห็นประชาชน คณะกรรมการ

สวสัดิการสังคมระดับจงัหวดั ตลอดจนผูเ้ชี่ยวชาญ ผูก้าํหนดและผูป้ฏิบติัตามนโยบาย รวมทั้งเสนอแนะ

แนวทางสรา้งความยัง่ยืนของระบบสวสัดิการสังคมพ้ืนฐานถว้นหน้าที่เสนอ อีกทั้งอภิปรายแนวทางการ

บริหารจดัการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสรา้งความยัง่ยืนและเท่าเทียมของระบบสวสัดิการ  ผลการศึกษาสามารถ

แบ่งไดเ้ป็นสามส่วนคือ ขอ้สรุปสวสัดิการอนัพึงปรารถนา ประมาณการงบประมาณภาครฐัเพ่ือจดัสวสัดิการ 

แนวทางการสรา้งความยัง่ยืนของระบบสวสัดิการ โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดงัน้ี 



 

 

สวัสดิการอันพึงปรารถนา 

คนไทยตั้งแต่เกดิจนตายควรไดร้บัสวสัดิการดงัต่อไปน้ีในฐานะท่ีเป็นสวสัดิการพ้ืนฐาน  

สวสัดิการก่อนเกิด เป็นสวัสดิการที่ไดร้ับผ่านแม่ที่อุม้ทอ้ง มีการบํารุงครรภ์อย่างถูกต้อง ซึ ่ง

ประกอบดว้ยการการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย ์การไดร้ับโภชนาการที่ครบถว้นสําหรับตนเองและ

สาํหรบัทารกในครรภ ์ 

สวสัดิการสาํหรบัเด็กและนักเรียน: รฐัช่วยค่าเล้ียงดูบุตรใหเ้ด็กไทยทุกคน ในอตัราที่เท่ากบัสิทธิ

ประโยชน์ผ่านกองทุนประกนัสงัคมคือคนละ 400 บาทต่อคนต่อเดือนจนอาย ุ6 ปี มีศูนยเ์ด็กเล็กท่ีดูแลเด็ก

ก่อนวยัเรียนทุกคนอยา่งทัว่ถึงทั้งดา้นโภชนาการ การพฒันาสติปัญญา (ไอคิว) และพ้ืนฐานทางอารมณ ์(อี

คิว) รวมทั้งสถานสงเคราะห์เด็กสําหรับช่วยเหลือเด็กทุกคนที่ประสบปัญหาทางสังคม สําหรับด้าน

การศึกษาจดัใหเ้รียนฟรีเป็นระยะเวลา 15 ปีโดยเพ่ิมค่าครองชีพเพ่ิมเติมใหก้บัครอบครวันักเรียนท่ียากจน 

(เช่นค่าเดินทางมาโรงเรียน) เพ่ิมระดบัคุณภาพการศึกษาใหเ้ท่าเทียมกนัมากขึ้ น คือเปิดโอกาสการเขา้ถึง

การศึกษาโดยไม่มีสิ่งกีดกั้น (barrier) นอกจากน้ียังรวมถึงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ 

การศึกษาทางเลือกอ่ืนๆ (การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอธัยาศยั) และการศึกษาท่ีครอบคลุมชน

กลุ่มน้อย 

สวสัดิการสาํหรบัคนวยัทาํงาน: แรงงานนอกระบบทุกคนมีสวสัดิการใกลเ้คียงกบัแรงงานในระบบ

มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได ้โดยรฐับาลจ่ายเงินสมทบเท่ากบัท่ีสมทบใหแ้รงงานในระบบและอาจสมทบเพิ่มใน

ส่วนของนายจา้งทีแ่รงงานนอกระบบไม่มีดว้ย โดยรายจ่ายประกนัสุขภาพน้ันใชง้บประมาณจากโครงการ

บตัรทองแทน นอกจากน้ันยงัมีกองทุนการออมแหง่ชาติช่วยใหเ้กิดการออมในวยัชรามากขึ้ นเป็นส่วนเพ่ิม

จากเบ้ียยังชีพ 500 บาทและบาํเหน็จบํานาญของขา้ราชการ รัฐวิสาหกิจและผูป้ระกนัตนในโครงการ

ประกนัสงัคม 

สาํหรบัแรงงานแลว้สวสัดิการอีกเร่ืองท่ียงัจดัการไดไ้ม่ดีพอในปัจจุบนัแต่เร่ิมเป็นท่ีเรียกรอ้งของ

แรงงานคือการฝึกฝีมือแรงงานและการจดัหางาน ที่ตอ้งปรบัเรื่องประสิทธิผลอย่างเร่งด่วน โดยเสนอใหเ้พ่ิม

งบประมาณและปรบัปรุงการบริหารจดัการใหมี้การฝึกฝีมือแรงงานที่ตรงความตอ้งการของตลาดและของ

แรงงาน (เรียกว่า demand-driven)  

สวสัดิการสาํหรบัผูสู้งอาย:ุ  ปัจจุบนัและอนาคตอนัใกลผู้สู้งอายุทุกคนจะไดร้บัเงินช่วยค่าครองชีพ

ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นบาํเหน็จบาํนาญ เบ้ียยงัชีพ เงินออมจาก กอช. เป็นตน้ แต่สําหรับผูสู้งอายุที่ยากจน

น้ัน เบ้ียยงัชีพ 500 บาทอาจไม่เพียงพอต่อการดาํรงชีพขั้นพ้ืนฐานได ้จึงไดเ้สนอใหเ้พ่ิมเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ

จนเท่ากบัเสน้ความยากจน นอกจากน้ี ยงัมีผูสู้งอายุท่ีไม่สามารถพึ่งตนเองได ้(เรียกว่าผูสู้งอายุในภาวะ

พ่ึงพิง) รฐัก็ควรดูแลคนเหล่าน้ีเป็นพิเศษ โดยมีเบ้ียเพ่ิมเติมใหแ้ก่ผูสู้งอายุในภาวะพ่ึงพิง  

นอกจากน้ี รฐัยงัคงตอ้งจดัสิ่งอาํนวยความสะดวกในการใชชี้วิตประจาํวนัและมีสถานสงเคราะห์

ผูส้งูอายหุรือ institutional care ซึ่งถือเป็นด่านสุดทา้ยท่ีจะเขา้มารองรบัผูส้งูอายุกลุ่มท่ีไม่มีคนดูแลหรือเป็น

กลุ่มท่ีตกหล่นจากโครงข่ายความคุม้ครองทางสงัคม (social safety net) ต่างๆ ท่ีรฐัจดัให ้ส่วนเงินช่วยทํา

ศพและการรกัษาพยาบาลก็ใชสิ้ทธ์ิตามปัจจุบนัท่ีมีอยู่แลว้  



 

 

สวสัดิการสาํหรบัผูพิ้การ:  คลา้ยสวสัดิการผูสู้งอายุ คือมีค่าครองชีพพ้ืนฐานใหแ้บบถว้นหน้า และ

มีเบ้ียยงชีัพเพ่ิมพิเศษใหแ้กผู่พิ้การท่ียากจนและอยูใ่นภาวะพ่ึงพิง รวมทั้งการจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกใน

การใชชี้วิตประจาํวนัและมีสถานสงเคราะหผ์ูพิ้การมารองรบัดูแลผูพิ้การท่ีไม่มีครอบครวัหรือไม่มีผูดู้แล  

นอกจากน้ีคณะผูวิ้จยัเสนอใหมี้การจดัสวสัดิการท่ีอยู่อาศยัโดยเฉพาะโครงการบา้นมัน่คงใหถ้ว้นทัว่

ทุกชุมชนแออดั และใหมี้การตั้งสวสัดิการใหม่เรียกว่า ‘สวสัดิการเติมเต็มชีวิต’ วตัถุประสงคเ์พื่อดูแลชีวิต

ความเป็นอยู่ของคนไทยที่ยากจนทุกคนอย่างเป็นระบบ โดยจัดงบประมาณที่เพียงพอกบัการยกระดับ

รายไดใ้หพ้น้ความยากจน มีหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบซึ่งจะประสานงานกบัหน่วยบริการอืน่ ๆ ในการเขา้ถึง

คนจน โดยใชก้ลไกเจา้หน้าท่ีพฒันาสงัคม (social workers) ท่ีมีความชาํนาญในการประเมินและตอบสนอง

ความตอ้งการของคนจน  

ระบบสวสัดิการท่ีเสนอขา้งตน้น้ีจะไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาว่าการหลีกเลี่ยงการทํางานของประชาชนที่

รับสวสัดิการดังเช่นในบางประเทศ เพราะระดับสวสัดิการท่ีเสนอเป็นระดับพ้ืนฐานจริง ๆ คือไม่ไดใ้ห ้

มากมายจนผูร้บัสามารถอยู่อย่างสุขสบายได ้เป็นเพียงการใหบ้ริการสงัคมระดบัตน้หรือใหก้ารช่วยเหลือใน

ภาวะเดือดรอ้นมากกว่า  

ประมาณการงบประมาณภาครฐัเพื่อจัดสวัสดิการพื้นฐานถว้นหนา้ 

งบประมาณงบภาครฐัในภาพรวมไดท้ําการประมาณการไวเ้ป็น 4 กรณีขึ้ นกบัว่าจะใหส้วสัดิการ

ถว้นหน้าในเร่ืองอะไรบา้ง ถือเป็นชุดสวสัดิการ 4 ชุด โดยชุดสวสัดิการแรกใหค้รอบคลุมสวสัดิการท่ีมี

ความสาํคญัสูง เช่นการดูแลเด็กเล็ก การช่วยค่าเดินทางแลค่าครองชีพนักเรียนยากจน การขยายโอกาส

การศึกษา การเพิ่มคุณภาพการศึกษาอย่างเร่งด่วน การขยายประกนัสังคมสู่แรงงานนอกระบบโดยรัฐ

สมทบเท่าแรงงาน การฝึกฝีมือแรงงานถว้นหน้า ขยายประกนัสุขภาพสําหรับคนไทยทุกคนอย่างแทจ้ริง 

การตั้งสวสัดิการเติมเต็มชีวิต เป็นตน้ และเพ่ิมประเภทและระดบัสวสัดิการในชุดสวสัดิการท่ีสอง และชุดท่ี

สามตามลําดับ เช่นชุดที่สองเพิ่มเบ้ียยังชีพยากจนและเบ้ียภาวะพึ่งพิงสําหรับผูสู้งอายุและผูพิ้การ เพิ่ม

คุณภาพการศึกษาในระยะยาว เพ่ิมการประกนัสุขภาพสาํหรับคนไรร้ัฐและชนกลุ่มน้อย ขณะท่ีชุดท่ีสามก็

เพ่ิมจากชุดท่ีสองโดยเพ่ิมเงินสมทบของรฐับาลในสวสัดิการสาํหรบัแรงงานนอกระบบ (ซึ่งคาดว่าจะทําให้

แรงงานนอกระบบสมคัรมารบัประกนัตนมากขึ้ น) และเพิ่มงบประมาณใหก้บัสวสัดิการเติมเต็มชีวิต และ

ขยายประกนัสุขภาพไปสู่แรงงานต่างดา้วและผูห้นีภยัสงครามทุกคน  

สวสัดิการชุดที่ 4 เป็นชุดที่คณะนักวิจยัคิดว่าดีที่สุดและควรส่งเสริม ในชุดน้ีประกอบดว้ยสวสัดิการ

พ้ืนฐานถว้นหน้าเท่ากับสวสัดิการชุดที่สาม แต่ตัดมาตรการเดิมหรือที่จะนําเสนอใหม่ที่มีลักษณะเป็น

นโยบายประชานิยมลง เช่นการประกนัราคาพืชผล การอุดหนุนสาธารณูปโภค สวสัดิการชาวนา เป็นตน้ 

เพราะหากประเทศมีระบบสวสัดิการพ้ืนฐานถว้นหน้าสําหรับทุกคน อีกทั้งมีการตั้งกองทุนสวสัดิการเติม

เต็มชีวิตสาํหรบัคนจนทุกคนแลว้ นโยบายประชานิยมท่ีกล่าวถึงก็จะซํ้าซอ้นและไม่มีความจาํเป็นอีกต่อไป  

ภาครฐัจาํเป็นตอ้งใชง้บประมาณเพ่ิมขึ้ นจากระบบปัจจุบนัประมาณ 2 แสนลา้นบาทเศษถึง 3 แสน

ลา้นบาทเศษในการเริ่มตน้จัดสวสัดิการชุดต่าง ๆ โดยสวสัดิการชุดที ่4 ใชง้บประมาณน้อยที่สุดแต่

ครอบคลุมมากท่ีสุด แมง้บประมาณน้ีจะเพิ่มขึ้ นตามช่วงเวลาจนเป็นระหว่าง 2.6 แสนถึง 4.3 แสนลา้น

บาทในปี 2560 แต่เม่ือเทียบกบัรายไดป้ระชาชาติแลว้มีแนวโน้มลดลง (หากเศรษฐกิจขยายตัวขั้นตํา่รอ้ย

ละ 4 อยา่งต่อเน่ือง) ดงัแสดงในรปูขา้งล่างน้ี 



 

 

รายจา่ยสวสัดกิารทั้งระบบตอ่รายไดป้ระชาชาต ิ

 

การสรา้งความยั่งยืนของระบบสวัสดิการพื้นฐานถว้นหนา้ 

เน่ืองจากแนวโน้มของรายจ่ายสวสัดิการทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นสวสัดิการชุดใดก็ตามมีแนวโน้มลดลง

เมื่อเทียบรายไดป้ระชาชาติ ความยัง่ยืนทางการเงินจึงขึ้ นกบัว่ารฐับาลสามารถเพ่ิมรายไดข้องตนเองเพ่ือมา

จดัสวสัดิการส่วนเพิ่มไดห้รือไม่ รายงานฉบบัน้ีเสนอใหมี้การปฏิรูประบบภาษีในหลาย ๆ เรื่อง เช่นการ

ขยายฐานภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา การจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสรา้งตามร่างพระราชบญัญติัฉบบัใหม่ 

การเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม การลดสิทธิประโยชน์ภาษีสําหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน การ

พิจารณาจดัเก็บภาษีจากมลูค่าท่ีเพ่ิมขึ้ นของทรัพยสิ์นและทุน เป็นตน้ ซึ่งหากมีการปฏิรูปภาษีตามแนวน้ี

อย่างจริงจงั รัฐบาลจะมีรายไดเ้พิ่มขึ้ นไม่น้อยกว่า 3-4 แสนลา้นบาท ซึง่นอกจากจะเพียงพอต่อการจดั

สวสัดิการพ้ืนฐานถว้นหน้าในชุดท่ี 4 แลว้ยงัเหลืองบประมาณเพ่ือพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางเศรษฐกจิอีก

ดว้ย และภาษีท่ีจดัเก็บเพ่ิมขึ้ นน้ีไม่เป็นการซํ้าเติมเศรษฐกิจไทยมากจนเกินไป เน่ืองจากเป็นการยกระดับ

รายไดภ้าษีของไทยใหใ้กลเ้คียงกบั ‘ศกัยภาพในการเสียภาษี’ ตามงานวิจยัของธนาคารโลกเท่าน้ัน และยงั

ช่วยใหร้ะบบภาษีมีความเป็นธรรมและเสมอภาคมากขึ้ นดว้ย 

จึงสามารถสรุปไดว่้าประเทศไทยสามารถหาเงินมารองรบัระบบสวสัดิการพ้ืนฐานถว้นหน้าไดห้าก

มีการปฏิรูปโครงสรา้งภาษีใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพ อย่างไรก็ตามเพ่ือสรา้งมัน่ใจถึงความยัง่ยืนของระบบ

สวสัดิการ ควรมีการปรบัปรุงการบริหารจดัการ พรอ้มกบัสรา้งระบบสงัคมสวสัดิการท่ีภาคส่วนต่าง ๆ มี

ส่วนร่วมในการรบัภาระและจดัการดว้ย ไม่ว่าจะเป็นชุมชน ธุรกิจเอกชน องคก์รไม่แสวงหากาํไร เป็นตน้
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บทท่ี 1 

บทนาํ 

1.1 ความเป็นมา 

ตามท่ีนายกรฐัมนตรี นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะมีนโยบายในการจดัสวสัดิการถว้นหน้าใหก้บัคนไทย

ทุกคนภายในปี 2560 และได้แต่งตั้ งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติซึ่ง มี

นายกรฐัมนตรีเป็นประธานน้ัน  คณะกรรมการฯ ไดท้ําการประชุมและมีมติเห็นชอบในหลักการนโยบาย

การดาํเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคมแห่งชาติในการสรา้งสังคมไทยเป็นสังคม

สวสัดิการ กาํหนดเป้าหมายประชาชนไดร้ับสวสัดิการถว้นหน้าภายในปี 2560   ใหค้วามสําคญักบัการ

ลงทุนดา้นการจดัสวสัดิการโดยรัฐ และการลงทุนเพื่อส่งเสริมใหภ้าคส่วนต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมในงาน

สวสัดิการสงัคม การพฒันาระบบสวสัดิการสงัคม 4 ระบบ  ไดแ้ก่ ระบบบริการสังคม ระบบประกนัสังคม 

ระบบการช่วยเหลือทางสงัคม  และระบบการส่งเสริมสนับสนุน (การสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัหุน้ส่วนทาง

สงัคม)  โดยใหค้ณะอนุกรรมการนโยบายและแผน ซึ่งมีปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษยเ์ป็นประธาน ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งในการจดัทาํแผนปฏิบติัการและวงเงินงบประมาณ

รองรบั และนําไปรบัฟังความคดิเหน็ในการประชุมสมัมนามอบนโยบายใหแ้ก่คณะกรรมการส่งเสริมการจดั

สวสัดิการสงัคมทัว่ประเทศอีกครั้ง ก่อนนําเสนอคณะรฐัมนตรีใหค้วามเห็นชอบต่อไป 

คณะอนุกรรมการนโยบายและแผนฯ จึงเห็นควรใหมี้การศึกษาวิจยับนพ้ืนฐานของหลักวิชาการท่ี

ถูกตอ้ง เพื่อกําหนดหลักการ กรอบแนวคิด และความครอบคลุมของสวสัดิการถว้นหน้า พร้อมทั้งการ

จดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการหรือมาตรการสวสัดิการถว้นหน้า รวมทั้งประมาณการงบประมาณรวม

ภาครฐัท่ีตอ้งใชใ้นการจดัสวสัดิการเพ่ือศึกษาความเป็นไปไดข้องชุดโครงการและมาตรการ เรียงตามลาํดบั

ความสาํคญั ทั้งน้ีเพ่ือใหโ้ครงการสวสัดิการถว้นหน้าสามารถตอบสนองความตอ้งการภาคประชาชน และมี

ความเป็นไปใดใ้นทางปฏิบติัภายในปี 2560 

1.2 วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือกาํหนดหลกัการ กรอบแนวคิด และความครอบคลุมของสวสัดิการถว้นหน้า ท่ีสอดคลอ้ง

กบัเปล่ียนแปลงของโครงสรา้งเศรษฐกิจและประชากรในระยะ 20 ปีขา้งหน้า  

2. จดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการหรือมาตรการสวสัดิการถว้นหน้า  

3. ประมาณการงบประมาณรวมภาครฐัท่ีตอ้งใชใ้นการจดัสวสัดิการเพ่ือศึกษาความเป็นไปไดข้อง

ชุดโครงการและมาตรการ เรียงตามลําดับความสําคญั ทั้งน้ีเพื่อใหโ้ครงการสวสัดิการถว้น

หน้าสามารถตอบสนองความต้องการภาคประชาชน และมีความเป็นไปใด้ในทางปฏิบัติ

ภายในปี 2560 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 
1. กาํหนดหลกัการ กรอบแนวคิด และความครอบคลุมของสวสัดิการถว้นหน้าของไทย 

2. จดัลาํดบัความสําคญัของโครงการหรือมาตรการสวสัดิการถว้นหน้า โดยพิจารณาจาก (ก) 

การสนองตอบความตอ้งการภาคประชาชน (ข) ความเป็นไปใดใ้นทางปฏิบติัภายในปี 2560 

3. ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคมกรุงเทพมหานครและจงัหวดั

ทัว่ประเทศในการให้ความเห็นต่อกรอบและความครอบคลุมของสวัสดิการถ้วนหน้าที่

คณะทํางานฯ เสนอ และจดัลําดับความสําคญัตามขอ้ (2.2) จากมุมมองของตัวแทนภาค

ประชาชนในทอ้งท่ี 

4. ประมาณการงบประมาณรวมภาครัฐท่ีตอ้งใชใ้นการจดัสวสัดิการ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้

ของชุดโครงการและมาตรการโดยเรียงตามลาํดบัความสาํคญัในรูปแบบต่าง ๆ 

5. เสนอแนะแนวทางการปฏิรูประบบภาษีและการจดัหารายไดภ้าครัฐ ที่เหมาะสมกับความ

จาํเป็นในการพฒันาระบบสวสัดิการถว้นหน้า 

6. จดัทาํแผนปฏิบติัการโครงการหรือมาตรการนําร่อง (pilot project)  โดยไดร้ับความเห็นชอบ

จากหน่วยงานรบัผิดชอบ เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการฯ  

1.4 วิธีการศึกษา 

1. ทบทวนวรรณกรรม และประวติัการใหส้วสัดิการสงัคมของไทย  

2. กาํหนดกรอบและความครอบคลุมของสวสัดิการถว้นหน้าของไทย 

3. รวบรวมข้อมูลงบประมาณภาครัฐปัจจุบันที่ใช้เพื่อจัดหาสวัสดิการสังคมทั้ง 4 เสาหลัก 

(pillars) คือ 

o ดา้นการใหบ้ริการสังคม (social service) ซึ่งหมายถึงการที่รัฐใหบ้ริการขั้น

พ้ืนฐานกับประชาชนทุกคน เช่นการใหก้ารศึกษาฟรี 15 ปี การใหป้ระกัน

สุขภาพกบัทุกคน การใหบ้ริการฝึกฝีมือแรงงาน เป็นตน้  

o ระบบประกนัสงัคม (social security หรือ safety net) หมายถึงระบบที่ช่วยดูแล

ประชาชนในกรณีท่ีประสบปัญหาเป็นครั้งคราว เช่นตกงาน  

o ระบบการช่วยเหลือทางสังคม (social assistance) หมายถึงระบบท่ีมุ่งดูแล

ผูด้อ้ยโอกาส เช่นคนพิการ ผูป่้วยเร้ือรงัท่ีทาํงานไม่ได ้เป็นตน้  

o ระบบการส่งเสริมสนับสนุนหุน้ส่วนทางสงัคม 

4. จดัลําดับความสําคญัของโครงการและมาตรการสวัสดิการถว้นหน้า โดยใช้ขอ้มูลจากสอง

แหล่งคือ  

o ประมวลผลแบบสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการส่งเสริมการจัด

สวสัดิการสงัคมกรุงเทพมหานครและจงัหวดัทัว่ประเทศ  
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o ขอ้มูลจากการจัดระดมความคิดเห็นผูเ้ชี่ยวชาญ ผูป้ฏิบัติงาน ภาคประชาชน 

จาํนวน 2 ครั้ง 

5. จัดทําประมาณการรายจ่ายเพื ่อสวัสดิการสังคมลักษณะถ้วนหน้าในช่วงปัจจุบันถึง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเป็นประมาณการรายจ่ายของระบบสวสัดิการสงัคมถว้นหน้าท่ี

มีรายละเอียดของโครงการและมาตรการท่ีเรียงตามลาํดบัความสาํคญัในรูปแบบต่าง ๆ 

6. ศึกษาแนวทางปฏิรูประบบภาษีท่ีเหมาะสมกบัความจาํเป็นในการพฒันาระบบสวสัดิการถว้น

หน้า 

7. จดัทําแผนปฏิบัติการโครงการหรือมาตรการนําร่อง (pilot project)  โดยการปรึกษากับ

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบแต่ละโครงการหรือมาตรการน้ันๆ  
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บทท่ี 2 

กรอบแนวคิดระบบสวสัดิการถว้นหนา้ของไทย  

ในการออกแบบระบบสวสัดิการถว้นหน้าน้ัน  มีคาํถามสําคญัๆ ท่ีตอ้งถามส่ีคาํถามดว้ยกนั คือ 

(ก) สวัสดิการท่ีจะใหน้ั้นคือสวัสดิการอะไร (ข) ใครคือผูร้ับสวัสดิการแต่ละประเภทและมีสิทธ์ิได้รับ

สวสัดิการภายใตเ้งื่อนไขอะไร (ค) ระดับของสวสัดิการที่ไดร้ับมากน้อยเพียงใด เท่ากนัหรือไม่ หากไม่

เท่ากนัเพราะเหตุใด (ง) ใครเป็นผูใ้หบ้ริการสวสัดิการไม่ว่าในการจดัหางบประมาณหรือเงินทุน และในการ

บริหารจดัการ  

คาํถามขา้งตน้เหล่าน้ีนํามาสู่ขอ้เสนอในเรื่องหลักการ กรอบแนวคิด และความครอบคลุมของ

สวสัดิการถว้นหน้าของไทย โดยเร่ิมจากองคป์ระกอบของระบบสวสัดิการสงัคมว่ามีระบบอะไรบา้ง เป็นการ

ใหมุ้มมองของประเภทหรือวตัถุประสงคข์องสวสัดิการ รวมถึงผูร้บัสวสัดิการดว้ย จากน้ันเป็นการพิจารณา

ถึงระดับของสวสัดิการ แนวคิดเบ้ืองต้นในการจดัสรรงบประมาณ และประเด็นพิจารณาเพิ่มเติมต่าง ๆ 

ตามลาํดบั 

2.1 องคป์ระกอบของระบบสวัสดิการสังคม 

โดยทัว่ไป องคป์ระกอบของระบบสวสัดิการประกอบดว้ย 

• การใหบ้รกิารสงัคม (social service) หมายถึงการท่ีรฐัใหบ้ริการขั้นพ้ืนฐานกบัประชาชนทุก

คน เช่นการใหก้ารศึกษาฟรี 15 ปี การใหป้ระกนัสุขภาพกบัทุกคน การใหบ้ริการฝึกฝีมือ

แรงงาน เป็นตน้  

• ระบบประกนัสงัคม (social security หรือ safety net) หมายถึงระบบท่ีช่วยดูแลประชาชนใน

กรณีที่ประสบปัญหาเป็นครั้ งคราว เช่นตกงาน พืชผลเสียหาย ราคาพืชผลตกตํา่ สิทธิ

ประโยชน์จากองคป์ระกอบน้ีมีลักษณะชัว่คราว แต่อาจมีบางโครงการที่มีลักษณะถาวร เช่น

สิทธ์ิไดร้ับประโยชน์จากการว่างงานในระบบประกนัสังคม การไดป้ระโยชน์จะเกิดก็ต่อเมื่อ

ผูป้ระกนัตนว่างงานลง แต่สิทธ์ิในการไดร้บัการประกนัมีลกัษณะถาวรตราบเท่าท่ีผูป้ระกนัตน

ยงัอยูใ่นระบบ 

• ระบบการช่วยเหลือทางสงัคม (social assistance) หมายถึงระบบท่ีมุ่งดูแลผูด้อ้ยโอกาส 

เช่นคนพิการ ผูป่้วยเร้ือรงัท่ีทาํงานไม่ได ้เป็นตน้ สิทธิประโยชน์ในระบบน้ีมีลกัษณะกึ่งชัว่คราว

กึ่งถาวร เน่ืองจากผูมี้สิทธ์ิมกัมีลกัษณะถาวะ เช่นพิการถาวร ป่วยถาวร เป็นตน้ 

• ระบบการสง่เสรมิสนบัสนุนหุน้สว่นทางสงัคม เป็นการบริหารจดัการเพิ่มเติมเพื่อใหร้ะบบ

สวสัดิการสงัคมทาํงานไดดี้ยิ่งขึ้ น เช่นการส่งเสริมความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่งเสริมความเท่า

เทียมกนัในการมีชีวิตในสงัคม เป็นตน้ 
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การแบ่งแยกขา้งตน้อาจเรียกเป็น 4 เสาหลกัของระบบสวสัดิการ (4 Pillars of Welfare System)  

2.2 ระดับของสวัสดิการ 
ประเด็นต่อมาหลงัจากการแบ่งระบบของสวสัดิการเป็นสี่ส่วนหลักขา้งตน้ คือ ในแต่ละสวสัดิการ

ของแต่ละเสาหลกัน้ัน ระดบัของสวสัดิการท่ีรฐัและสงัคมควรสรรหาใหก้บัประชาชน หรือใหก้ารรบัรองว่าจะ

สรรหามาให ้น้ันควรเป็นเท่าไร ซึ่งเป็นประเด็นท่ีสาํคญัต่อความยัง่ยืนและสมเหตุสมผลของระบบสวสัดิการ 

โดยหากมีการใหส้วสัดิการน้อยเกินไปก็จะไม่บรรลุวตัถุประสงคใ์นการใหส้วสัดิการกบัประชาชน แต่หากให้

มากเกนิไปกจ็ะเป็นภาระต่อรฐับาลหรือสงัคมและไปเบียดบงัรายจ่ายท่ีจาํเป็นดา้นอ่ืนของประเทศมากเกิน

ควร  

โดยหลกัการระดบัสวสัดิการสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสามระดบั คือ 

2.2.1 สวัสดิการสงัคมพื้นฐาน  

โดยหลกัการประชาชนไทยทุกคนตอ้งไดร้บัสวสัดิการสงัคมจากรฐัตามนิยามขา้งตน้อย่างถว้นหน้า

และเท่าเทียมกนัในระดับ ‘พื้ นฐาน’ คือ เป็นสวสัดิการขั้นตํา่ที่ทําใหมี้ชีวิตอยู่ไดส้มกบัความเป็นมนุษย ์

สวัสดิการสังคมพ้ืนฐานควรครอบคลุมตั้งแต่แรกเกิดถึงตาย ตรงกับแนวคิด ‘จากครรภ์มารดาถึงเชิง

ตะกอน’ ของ อ. ป๋วย อ๊ึงภากรณ ์(ดูภาคผนวก ก)  

2.2.2 สวัสดิการสงัคมส่วนเพิ่ม: กรณีทั่วไป  

ประชาชนบางกลุ่มอาจไดร้บัสวสัดิการสูงกว่าระดบัพ้ืนฐาน (เรียกว่า ‘สวัสดิการสงัคมสว่นเพิม่’) 

ในกรณีที่มีการสมทบจ่ายเพิ ่มจากผู ้ได้รับสวัสดิการเอง เช่น บริการรักษาพยาบาลภายใต้ระบบ

ประกันสังคม หรือมีเหตุอันสมควรที่รัฐควรใหบ้ริการเพิ่มเติมเช่นบริการรักษาพยาบาลขา้ราชการ 

(เน่ืองจากขา้ราชการไดร้บัเงินเดือนตํา่กว่าภาคเอกชน ในระดับความสามารถเดียวกนัส่วนน้ีไม่มีลักษณะ 

‘ถว้นหน้า’  สวสัดิการสงัคมส่วนเพิ่มอาจเป็นการต่อยอดจากสวสัดิการสังคมพ้ืนฐานในโครงการเดียวกนั 

หรือเป็นโครงการแยกต่างหากจากสวสัดิการสงัคมพ้ืนฐาน เช่นประกนัสุขภาพของระบบประกนัสุขภาพถว้น

หน้าถือเป็นสวสัดิการพ้ืนฐาน ในขณะท่ีประกนัสุขภาพของระบบประกนัสงัคมและขา้ราชการเป็นสวสัดิการ

ส่วนเพิ่ม 

2.2.3 สวัสดิการสงัคมส่วนเพิ่ม: กรณีคนจนและกลุ่มอาชีพ  

คนจนและผูมี้รายไดน้้อยควรไดส้วสัดิการสงัคมส่วนเพิ่มบางประการดว้ย
1

                                            
1 ผลจากการสาํรวจภาคประชาชนเรื่องความเห็นต่อบริการสวสัดิการสงัคมโดยสถาบันวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย

รว่มกบัสาํนักงานสถิติแหง่ชาติ ปี 2552 พบวา่ประชาชนจาํนวนมากเห็นว่าคนจนควรไดร้บัสวสัดิการเพิ่มเติมจากคนทัว่ไปในหลาย

เร่ือง 

 ตัวอย่างเช่น เงินกูย้ืม

เพือ่การศึกษาภายใตโ้ครงการ กยศ. สวสัดิการสังคมส่วนน้ีมีลักษณะเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย (targeting)  

โดยการดาํเนินการเพื่อเลือกว่าใครอยู่ในกลุ่มเป้าหมายน้ันอาจใชวิ้ธีดูรายไดห้รือฐานะ (mean-testing) 
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เช่น โครงการใหกู้ย้มืเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.) หรือกาํหนดตามกลุ่มอาชีพที่ส่วนใหญ่เป็นผูมี้รายไดน้้อย 

เช่น โครงการประกนัราคาพืชผล กองทุนสวสัดิการชาวนา เป็นตน้ 

โดยหลกัการ หากระดบัสวสัดิการภายใตส้วสัดิการพ้ืนฐานมีมาตรฐานสูงขึ้ นเร่ือยๆ ในอนาคตจะ

ไม่มคีวามจาํเป็นตอ้งมีสวสัดิการส่วนเพ่ิมสาํหรบัคนจนหรือกลุ่มอาชีพ แต่ตอ้งบริหารจดัการใหป้ระชาชน

ทุกคนไดร้บัสวสัดิการพ้ืนฐานอยา่งถว้นหน้าจริงๆ 

ในทางปฏิบติัควรลดความซํ้าซอ้นระหว่างสวสัดิการขั้นพ้ืนฐานและสวสัดิการส่วนเพ่ิมท่ีอาจมีอยู่  

เช่น ประชาชนบางคนไดร้บัสวสัดิการประเภทเดียวกนัจากสองโครงการ เป็นตน้ 

2.3 ภาระงบประมาณต่อภาครฐัและภาคสังคมโดยรวม 

การใหบ้ริการสวสัดิการไม่ว่าจะเป็นแบบถว้นหน้าหรือไม่ถว้นหน้า ลว้นเป็นภาระต่องบประมาณ

ภาครัฐหรือต่อภาคสังคมโดยรวม (กรณีที่ภาคส่วนอืน่ที่มิใช่รัฐเป็นผูใ้หบ้ริการ เช่นสวสัดิการที่นายจา้ง

ใหก้บัลกูจา้ง หรือช่วยเหลือเกื้ อกลูระหว่างคนในสงัคม เป็นตน้) จึงตอ้งมีแนวทางที่ชัดเจนในการกาํหนด

ภาระทางการเงินท่ีสมเหตุสมผล และมีการแบ่งภาระระหว่างภาครฐัและภาคส่วนอ่ืนของสงัคม โดย 

• สวสัดิการสงัคมขัน้พ้ืนฐานท่ีถว้นหน้าน้ัน ภาครฐัควรเป็นผูร้ับภาระงบประมาณทั้งหมด 

(tax financing) แต่อาจมอบหมายใหภ้าคส่วนอื่นของสังคม (เรียกว่าภาคีสวัสดิการ

สังคม) มีส่วนร่วมในการใหบ้ริการไดใ้นบางกรณี บางพ้ืนที่ หรือบางกลุ่มเป้าหมายได ้

หากภาคีน้ันมีความชาํนาญมากกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า หรือเขา้ถึงกลุ่มประชาชนท่ี

ภาครฐัมกัเขา้ไม่ถึง  

• ส่วนสวสัดิการสังคมส่วนเพิ่ม อาจมีแหล่งเงินนอกเหนือจากภาครัฐ เช่น จากผูไ้ด้รับ

สวสัดิการ จากนายจา้ง เป็นตน้  

• สวสัดิการสงัคมส่วนเพ่ิมสาํหรบัคนจน ผูมี้รายไดน้้อย หรือ กลุ่มอาขีพผูมี้รายไดน้้อย ให้

เป็นภาระของภาครฐัทั้งหมด 

เน่ืองจากระบบสวสัดิการพ้ืนฐานจะคงอยู่ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีและเป็นภาระของภาครัฐ

ทั้งหมด การออกแบบระดบัสวสัดิการในสวสัดิการสงัคมพ้ืนฐานจึงตอ้งคาํนึงถึงภาระต่องบประมาณในกรณี

เศรษฐกิจไม่ดี เช่นหากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจดว้ย สาํหรบัสวสัดิการส่วนเพ่ิมทั้งสองประเภทอาจปรับเพ่ิมลด

ตามภาวะเศรษฐกิจได ้

มีขอ้ควรระวงัคือโครงการพิเศษบางประการ เช่น การช่วยค่าครองชีพดว้ยการแจกเงินใหก้บัผูมี้

รายไดน้้อย การขายสินคา้ราคาถูก ใหบ้ริการรถฟรี น้ําฟรี หรือไฟฟรี ซึ่งเป็นโครงการชัว่คราวเพ่ือช่วยเหลือ

ประชาชนในยามเศรษฐกิจตกตํา่ เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเฉพาะการ ไม่ควรรวมอยู่ในระบบ

สวสัดิการ เพราะมีขอ้เสียในการเบี่ยงเบนจากกลไกตลาด ก่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรที่ไม่ถูกตอ้งในระยะ

ยาว  
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2.4 แนวคิดรฐัสวัสดิการกับแนวคิดสวัสดิการสังคม 

ในหลายประเทศจัดสวัสดิการใหก้ับประชาชนโดยใช้แนวคิดรัฐสวัสดิการ (Welfare state) 

กล่าวคือภาครฐัเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ่้ายทั้งหมด และทาํการเก็บภาษีในระดบัท่ีสูงเพ่ือใหส้ามารถรบัภาระได ้

ซึ่งมีขอ้เสียคือทาํใหภ้าครฐัมีขนาดใหญ่มากเพ่ือเทียบกบัระบบเศรษฐกิจ โดยหลายประเทศน้ันรายได ้(และ

รายจ่าย) ภาครฐัคิดเป็นคร่ึงหน่ึงของรายไดท้ั้งประเทศในแต่ละปี ทาํใหเ้กิดการเบ่ียงเบนของกลไกตลาดท่ี

ค่อนขา้งรุนแรง เน่ืองจากการเก็บภาษีโดยทัว่ไปก่อใหเ้กิดการบิดเบือนของราคา  

อีกแนวคิดหน่ึงคือแนวคิดสังคมสวสัดิการ (Welfare society) เป็นแนวคิดที่เสนอใหภ้าคส่วนอื่น

ของสงัคมเขา้มาร่วมรบัภาระในการจดัสวสัดิการ ไม่ว่าจะเป็นภาระดา้นการเงินหรือดา้นการบริหารจดัการ 

ตวัอยา่งเช่นการเขา้ร่วมใหบ้ริการสวสัดิการโดยชุมชนหรือภาคธุรกิจ  

ชุมชนมีบทบาทในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนมาช้านาน ในรูปแบบต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่การ

ช่วยเหลือเกื้ อกลูระหว่างเพ่ือนบา้นยามเจ็บไขไ้ดป่้วย การแบ่งปันอาหาร ยารักษาโรค ที่พักอาศัย เป็นตน้ 

ไปจนถึงการร่วมก่อตั้งสหกรณห์รือกลุ่มอาชีพในรูปแบบต่าง ๆ การพ่ึงพิงวดั เป็นตน้ 

ส่วนภาคธุรกิจน้ัน ควรแทรกการจดัสวสัดิการสังคมไวใ้นแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของ

ธุรกิจ (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) หรือแนวคิดวิสาหกิจสังคม (Social Enterprise) ซึ่ง

นอกจากขอ้ดีโดยตรงในการลดภาระภาครฐัและลดการบิดเบือนกลไกตลาดแลว้ ภาคธุรกิจยงัสามารถเพ่ิม

ศกัยภาพของชุมชนในการบริหารจดัการสวสัดิการไดด้ว้ย เช่นการฝึกอบรมดา้นการทําบญัชีใหส้หกรณ์

สวสัดิการ เป็นตน้ 

2.5 ความถว้นหนา้ของระบบสวัสดิการ 

การกล่าวว่าระบบสวสัดิการเป็นแบบถว้นหน้าน้ัน หากคิดเผิน ๆ ก็น่าจะชัดเจนว่าหมายถึงระบบ

สวสัดิการท่ีใหก้บั ‘ทุกคน’ อยา่งไรกต็ามในความเป็นจริงความถว้นหน้ามีความไม่ชดัเจนหลายประการ  

2.5.1 ความครอบคลุมของสวัสดกิารถว้นหนา้ 

เร่ิมจากคาํว่า ‘ทุกคน’ น้ันควรหมายความครอบคลุมอย่างไร เช่นหมายรวมเฉพาะผูมี้สัญชาติไทย 

มีบตัรประจาํตวัเลข 13 หลกั หรือหมายรวมถึงคนไทยไรร้ัฐ ซึ่งคือผูท่ี้เกิดในแผ่นดินไทยแต่ไม่ไดร้ับการ

รบัรองว่าเป็นคนไทยเน่ืองจากพ่อแม่ไม่มีหลักฐานว่าเป็นคนไทย หรือจะรวมคนต่างดา้วที่อยู่ในเมืองไทย

หรือไม่ โดยเฉพาะแรงงานต่างดา้ว เน่ืองจากปัจจุบนัแรงงานเหล่าน้ีก็ใชบ้ริการสวสัดิการบางประการอยู่

แลว้ เช่นส่งลูกเรียนโรงเรียน รบัการรกัษาพยาบาลฟรีจากโรงพยาบาลรฐั หากจะนับรวมดว้ยก็ยงัมีประเด็น

ต่อว่าจะใหสิ้ทธ์ิในสวสัดิการเฉพาะแรงงานต่างดา้วท่ีจดทะเบียนหรือไม่ หากใชแ้นวคิดว่าตอ้งจดทะเบียนจะ

รวมครอบครัว (คู่สมรส บุตร) ของแรงงานที่จดทะเบียนหรือไม่ เป็นตน้ เหล่าน้ีล้วนเป็นประเด็นที่ตอ้ง

ถกเถียงจนมีขอ้สรุปท่ีชดัเจนเพ่ือใหก้ารออกแบบระบบสวสัดิการถว้นหน้าเป็นไปอยา่งรอบดา้น 

2.5.2 เงื่อนไขการเกิดสิทธ์ิ 

เม่ือไดค้วามครอบคลุมหรือนิยามของความถว้นหน้าในแง่ของผูท่ี้อาจมีสิทธ์ิไดร้ับสวสัดิการแลว้ 

ประเด็นต่อเน่ืองคอืสวสัดิการประเภทใดท่ีใหก้บัทุกคนในทุกเง่ือนไข (เช่นสวสัดิการรักษาพยาบาล) และ
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สวสัดิการประเภทใดจะใหก้ต่็อเม่ือมีเง่ือนไขบางประการเป็นจริง ตวัอย่างเช่นการศึกษาฟรีจะใหก้บัทุกคน

ไม่ว่าอายุเท่าไรหรือไม่ เช่นหากคนอายุ 40 ปีท่ีจบการศึกษาระดบัประถมตอ้งการกลับมาเรียนหนังสือต่อ

ชั้นมธัยมในระบบโรงเรียนปกติจะสามารถเรียนไดห้รือไม่ เพราะอาจขดัระเบียบเร่ืองอายุผูเ้ขา้เรียน หรือ

จะตอ้งเรียนนอกระบบอยา่งเดียว  

มีตวัอย่างท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากกว่า เช่นการใหเ้บ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ซึ่งเง่ือนไขการเกิดสิทธ์ิคือ

ตอ้งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในกรณีเช่นน้ีจะถือว่าเป็นการใหส้วสัดิการถ้วนหน้าหรือไม่ หรือการให้

สวสัดิการส่วนเพ่ิมสาํหรบัคนจน เง่ือนไขก็คือตอ้งเป็นคนจนจึงมีสิทธ์ิ เช่นน้ีจะถือว่าเป็นถว้นหน้าหรือไม่  

คณะผูวิ้จยัเสนอว่าหากเงื่อนไขการเกิดสิทธ์ิไม่มีลักษณะการเจาะจงกลุ่มบนพ้ืนฐานของการเพ่ิม

สวัสดิการกบัผูด้อ้ยโอกาสหรือคนจน ใหถื้อว่าเป็นการใหส้วสัดิการถ้วนหน้า เช่นการใหเ้บ้ียยังชีพกับ

ผูสู้งอายุท่ีมีอายุเกิน 60 ปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนจน คนไม่จน หรือคนรวย ถือว่าเป็นการใหอ้ย่างถว้นหน้า 

หรือสิทธ์ิการเรียนหนังสือฟรี ซึ่งคือการใหเ้งินช่วยเหลือที่เกี่ยวขอ้งกบัการเรียนก็เป็นสิทธ์ิถว้นหน้าเช่นกนั

เพราะไม่ขึ้ นกบัฐานะความเป็นอยูข่องนักเรียนและครอบครวันักเรียน  

ส่วนเงื่อนไขที่เกี่ยวโยงกบัฐานะความเป็นอยู่หรือความดอ้ยโอกาส ใหถื้อว่าเป็นการใหส้วสัดิการ

แบบเจาะจงหรือกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย (targeting) เช่นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสาํหรบัผูมี้รายไดน้้อย (ดงั

ตวัอยา่งของเช็คช่วยชาติในปี 2552) สิทธ์ิการรกัษาพยาบาลฟรีสําหรับผูมี้รายไดน้้อยในอดีต สวสัดิการ

ส่วนเพิ่มสาํหรบัผูพิ้การหรือเด็กกาํพรา้
2

ไม่ว่าจะเป็นระบบสวสัดิการถว้นหน้าหรือเจาะจง/กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย ส่ิงหน่ึงท่ีไม่ควรมีคือการ

มีโควตา้สาํหรบัสวสัดิการพ้ืนฐาน กล่าวคือผูมี้สิทธ์ิตามเง่ือนไขเช่นเดียวกนับางคนไดร้บัสวสัดิการ บางคน

ไม่ได้ ด้วยเหตุผลว่างบประมาณไม่เพียงพอ ดังเช่นการใหเ้บ้ียยังชีพผูสู้งอายุที่ยากจนในอดีตซึง่แต่ละ

หมูบ่า้นจะไดร้บัไม่เกนิ 5 คน ทั้งท่ีบางหมู่บา้นมีคนชราท่ียากจนและไม่มลีกูหลานดูแลมากกว่าน้ัน  

 เป็นตน้  

3

2.6 ปัญหาในทางปฏิบัติของการบริการสวัสดิการถว้นหนา้ 

ทั้งน้ี คณะผูวิ้จยัดว้ยความร่วมมือจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยไ์ดท้ําการ

สํารวจความคิดเห็นของคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมประจาํจงัหวดัทัว่ประเทศเพื่อช่วย

กาํหนดความครอบคลุมของสวสัดิการต่างๆ รวมทั้งการจดัลาํดบัความสาํคญัของกลุ่มสวสัดิการ (ดูบทท่ี 3) 

แมส้วสัดิการหลายประเภทท่ีรฐัไดจ้ดัใหเ้ป็นแบบถว้นหน้าแลว้ แต่ก็ยงัมีปัญหาในทางปฎิบติัดว้ย

สาเหตุต่างๆ เช่น การขาดการประชาสมัพนัธท่ี์ดีทาํใหผู้มี้สิทธ์ิไม่รูว่้ามีสวสัดิการน้ันๆ แก่ประชาชนหรือไม่รู ้

ว่าตนมีสิทธ์ิ ปัญหา/อุปสรรคในการลงทะเบียนรบัสิทธ์ิ ซึ่งอาจเกิดจากการไม่มีหลักฐาน (ไรใ้บหลักฐาน 

ต่างดา้วไม่ไดจ้ดทะเบียน) หลักฐานหาไม่ไดห้รือไดม้ายาก  (เช่นทะเบียนบา้น บตัรประชาชนใบรับรอง

ความพิการ หาคนรบัรองไม่ได)้ รวมทั้งปัญหาในการไปลงทะเบียนของผูมี้สิทธ์ิ (กายภาพ การเดินทาง) 

นอกจากน้ีแมป้ระชาชนจะรบัรูถึ้งสิทธ์ิและสามารถไปลงทะเบียนไดก้็ตาม แต่ก็มีบางกลุ่มท่ีเลือกจะ

ไม่ไปลงทะเบียนรบัสิทธ์ิของตน โดยเฉพาะกลุ่มผูมี้รายไดสู้งดังท่ีพบในเร่ืองเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ และระบบ

                                            
2
 ในกรณีผูพิ้การและเด็กกาํพรา้ อาจเป็นไปไดว้า่เป็นผูมี้ฐานะดีหรืออยูใ่นครอบครวัท่ีฐานะดี แตอ่ยา่งไรก็ตามถือวา่บุคคล

น้ันกลายเป็นผูด้อ้ยโอกาส และควรไดร้บัสวสัดิการบางประการเพ่ิมข้ึน  
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ประกนัสุขภาพถว้นหน้า (UC) รวมทั้งกลุ่มที่มีรายไดไ้ม่สูงก็อาจไม่ตอ้งการจ่ายเงินสมทบเช่นในกรณีของ

ประกนัสงัคม หรือบางกลุ่มท่ีไปลงทะเบียนแลว้แต่มีปัญหาในการใชสิ้ทธ์ิ เช่น ในดา้นสุขภาพทั้งกรณี UC 
และประกนัสงัคมท่ีประสบปัญหาเร่ืองสถานพยาบาลตามสิทธ์ิไม่สะดวกท่ีจะไปใชบ้ริการ 

บทท่ี 3 

การสาํรวจความตอ้งการสวสัดิการของประชาชน 

ในระหว่างการจดัทาํระบบสวสัดิการถว้นหน้าสาํหรบัประชาชนในปี 2560  สถาบนัวิจยัเพ่ือการ

พฒันาประเทศไทยไดมี้งานศึกษาในประเด็นเกี่ยวกบัสวสัดิการอีก 2 ช้ินไดแ้ก ่โครงการวิจยัเร่ืองทางเลือก

ของสวสัดิการสงัคมสาํหรับคนไทย  และโครงการประชาเสวนาเรื่องสวสัดิการสังคม ซึง่ทั้งสองโครงการ

ไดร้บัการสนับสนุนจากสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) เช่นเดียวกนั  ส่วนใน

งานวิจัยน้ีได้เพิม่เติมการสํารวจความคิดเห็นจากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

กรุงเทพมหานครและจงัหวดัทัว่ประเทศ  และการสาํรวจความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วมประชุมการสัมมนาและ

มอบนโยบายแก่คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมทัว่ประเทศ  ดังน้ัน จึงมีงานสํารวจความ

ตอ้งการสวสัดิการของประชาชนรวม 4 ช้ิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

3.1 แบบสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการและความ

ช่วยเหลือจากรฐั 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทยร่วมกบัสาํนักงานสถิติแห่งชาติไดจ้ดัทาํการสํารวจเกี่ยวกบั

ความตอ้งการสวสัดิการสังคมของประชาชน 2 ครั้ง  ครั้งแรกสํารวจในเดือนสิงหาคม–กนัยายน 2552 

และครั้งที่สองสํารวจในเดือนเมษายน 2553  โดยมีจาํนวนตัวอย่างทั้งส้ิน 7,777 ตัวอย่างกระจายทุก

จงัหวัดทัว่ประเทศ (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.1) ครัวเรือนตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับสวัสดิการ

รักษาพยาบาลจากรัฐ โดยครัวเรือนในกรุงเทพฯ มีสัดส่วนการไดร้ับสวสัดิการตํา่ที่สุด  อนัดับท่ีสองคือ 

สวสัดิการดา้นการศึกษา การฝึกอาชีพ (ตารางท่ี 3.2) 

ตารางท่ี 3.1 จาํนวนครวัเรอืนตวัอยา่ง 

ภูมิภาค 
ส.ค. – ก.ย. 2552 เม.ย. 2553 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

กรุงเทพฯ 225 5.5 208 5.7 

กลาง 1,228 30.0 1105 30.0 

เหนือ 1,005 24.5 898 24.4 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,072 26.2 937 25.5 

ใต ้ 567 13.8 532 14.5 

รวม 4,097 100.0 3,680 100.0 

ท่ีมา: วรวรรณ ชาญดว้ยวทิย ์และคณะ (2553) 
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ตารางท่ี 3.2 สดัสว่นครวัเรือนท่ีไดร้บัสวัสดิการจากรฐั ปี 2552 

ไดร้บั/มีสทิธิในสวัสดิการ กรุงเทพฯ กลาง เหนือ 
ตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 
ใต ้ รวม 

การศึกษา การฝึกอาชีพ 17.8 21.4 38.7 38.0 33.1 31.8 

บา้นพกั ท่ีอยูอ่าศยั 9.0 2.4 2.1 1.2 2.9 2.6 

การรกัษาพยาบาล 56.5 68.4 94.1 96.2 82.6 83.9 

เงินช่วยเหลือประเภทอ่ืนๆ 0.5 1.1 0.8 0.3 1.5 0.8 

ท่ีมา: วรวรรณ ชาญดว้ยวทิย ์และคณะ (2553) 

ความตอ้งการสวัสดิการจากรฐั 

สวสัดิการสงัคมท่ีทาํการสาํรวจประกอบดว้ย 

1) ใหเ้งินช่วยเหลือ 500 บาทต่อเดือนแก่เด็กทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี (ปัจจุบนัยงัไม่

มีเงินช่วยเหลือดา้นน้ี) 

2) ใหเ้รียนฟรีตั้งแต่อนุบาลถึงมธัยมปลาย/อาชีวะ โดยฟรีทั้งค่าเล่าเรียน อาหารกลางวนั หนังสือ

เรียนชุดนักเรียน และค่าเดินทางไปโรงเรียน (ปัจจุบนัมีสวสัดิการน้ีอยู่ ยกเวน้ค่าเดินทาง และการนํา

หนังสือกลบับา้นได)้  

3) ใหเ้รียนฟรีในระดบัมหาวิทยาลยั หรือมีทุนการศึกษาเฉพาะคนท่ีมีเงินไม่พอจ่าย โดยไม่ตอ้งกู ้

เงินเรียน 

4) จดัการฝึกอาชีพ (ฟรีทุกหลกัสูตร) และช่วยจดัหางานใหก้บันักศึกษาจบใหม่ คนตกงาน และ

คนท่ีตอ้งการเปล่ียนงาน  

5) ใหเ้งินชดเชยรายได/้เงินทดแทนจากการตกงานหรือไม่สบายจนทํางานไม่ได ้แต่ตอ้งมีการ

สมทบเงินดว้ย (เหมือนการออมเพ่ือใชเ้ม่ือตกงาน) 

6) ใหเ้งินสงเคราะหผ์ูส้งูอายุ (60 ปีขึ้ นไป) เพ่ิมเป็น 1,000 บาท/เดือน (ปัจจุบนัใหค้นละ 500 

บาทต่อเดือน) 

7) ใหทุ้กคนไดร้บัการรกัษาพยาบาลฟรี (เหมือนขา้ราชการ) 

8) ใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่างๆ เช่น พายุ น้ําท่วม ดินถล่ม 

9) ใหเ้งินช่วยเหลือคนพิการ 500 บาท/เดือน (ปัจุบนัมีอยู่แลว้)  

10) ใหเ้งินช่วยเหลือผูห้ญิงท่ีมีลูกแต่ไม่มีสามีคอยเล้ียงดู (เป็นม่าย/หย่ารา้ง) เดือนละ 500 บาท

ต่อเด็ก 1 คนจนกว่าลูกจะเขา้โรงเรียน 

ผลการสํารวจพบว่า คนไทยส่วนใหญ่เห็นว่ารัฐควรจดัสวัสดิการสังคมใหแ้ก่ทุกคนและควรมี

ลกัษณะถว้นหน้า  จากรูปท่ี 3.1 พบว่าประชาชนในทุกภูมิภาคตอ้งการสวสัดิการสังคมแบบถว้นหน้า มี

เพียงภาคใตท่ี้มีสดัส่วนของผูท่ี้เห็นว่าควรใหส้วสัดิการเฉพาะคนจนสูงกว่าภาคอ่ืนๆ และทั้งหมดน้ีมีจาํนวน

น้อยมากท่ีเห็นว่ารฐัไม่ควรทาํสวสัดิการสงัคม   
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รูปท่ี 3.1 ความเห็นต่อสวัสดกิารสงัคมและการช่วยเหลือจากรฐั 

เงินชว่ยเหลือ 500 บาท แก่เด็กทุกคน 

-

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

กรงุเทพ กลาง เหนอื ออกเฉยีงเหนอื ใต้ ประเทศ

%

เห็นด้วย และให้ทุกคนเหมือนกัน เห็นด้วย แต่ให้เฉพาะคนจน

 

เรียนฟรีตัง้แตอ่นุบาลถึงมธัยมปลาย 

-

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

กรงุเทพ กลาง เหนอื ออกเฉยีงเหนอื ใต้ ประเทศ

%

เห็นด้วย และให้ทุกคนเหมือนกัน เห็นด้วย แต่ให้เฉพาะคนจน

 
เรียนฟรีในระดบัมหาวทิยาลัย 

-

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

กรงุเทพ กลาง เหนอื ออกเฉยีงเหนอื ใต้ ประเทศ

%

เห็นด้วย และให้ทุกคนเหมือนกัน เห็นด้วย แต่ให้เฉพาะคนจน

 

ฝึกอาชพีฟรทุีกหลกัสตูรและจดัหางานใหนั้กศึกษาจบใหม่ 

-

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

กรงุเทพ กลาง เหนอื ออกเฉยีงเหนอื ใต้ ประเทศ

%

เห็นด้วย และให้ทุกคนเหมือนกัน เห็นด้วย แต่ให้เฉพาะคนจน

 
เงินชดเชยรายได/้เงินทดแทนตกงานหรือเจ็บป่วย 

-

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

กรงุเทพ กลาง เหนอื ออกเฉยีงเหนอื ใต้ ประเทศ

%

เห็นด้วย และให้ทุกคนเหมือนกัน เห็นด้วย แต่ให้เฉพาะคนจน

 

ใหเ้งินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุเพ่ิมเป็น 1,000 บาท 

-

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

กรงุเทพ กลาง เหนอื ออกเฉยีงเหนอื ใต้ ประเทศ

%

เห็นด้วย และให้ทุกคนเหมือนกัน เห็นด้วย แต่ให้เฉพาะคนจน

 
ใหก้ารรกัษาพยาบาลฟรีเหมอืนขา้ราชการ 

-

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

กรงุเทพ กลาง เหนอื ออกเฉยีงเหนอื ใต้ ประเทศ

%

เห็นด้วย และให้ทุกคนเหมือนกัน เห็นด้วย แต่ให้เฉพาะคนจน

 

ใหค้วามชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัธรรมชาติ 

-

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

กรงุเทพ กลาง เหนอื ออกเฉยีงเหนอื ใต้ ประเทศ

%

เห็นด้วย และให้ทุกคนเหมือนกัน เห็นด้วย แต่ให้เฉพาะคนจน

 
ใหก้ารชว่ยเหลือคนพิการ 500 บาทต่อเดอืน 

-

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

กรงุเทพ กลาง เหนอื ออกเฉยีงเหนอื ใต้ ประเทศ

%

เห็นด้วย และให้ทุกคนเหมือนกัน เห็นด้วย แต่ให้เฉพาะคนจน

 

ใหค้วามชว่ยเหลือหญิงเล้ียงเดีย่วเดือนละ 500 บาท 

-

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

กรงุเทพ กลาง เหนอื ออกเฉยีงเหนอื ใต้ ประเทศ

%

เห็นด้วย และให้ทุกคนเหมือนกัน เห็นด้วย แต่ให้เฉพาะคนจน

 
หมายเหตุ: มีสดัส่วนเล็กน้อยท่ีไม่เห็นดว้ย และคิดวา่รฐัไม่ควรทํา 
ท่ีมา: วรวรรณ ชาญดว้ยวทิย ์และคณะ (2553) 
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เม่ือสอบถามถึงประเภทสวสัดิการสงัคมท่ีประเทศไทยควรจะตอ้งมี รวมถึงผูด้ําเนินการและแหล่ง

งบประมาณ  พบว่ากว่ารอ้ยละ 90 ของประชาชนในทุกภูมิภาคเห็นว่ารัฐควรจัดสวัสดิการสังคมตั้งแต่

การศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การช่วยคนตกงาน การช่วยคนพิการและผูสู้งอาย ุ

(ตารางท่ี 3.3)  ในส่วนผูส้นับสนุนดา้นงบประมาณ คนส่วนใหญ่เหน็ว่ารฐักลางควรเป็นผูส้นับสนุน แต่ถา้

เป็นการส่งเสริมสุขภาพ การพฒันาอาชีพและฝึกทกัษะในการทาํงาน  การดูแลเด็กพิการ/เด็กเร่ร่อน/เด็ก

กาํพรา้  และการดูแลผูสู้งอายุ  เห็นว่าควรไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลทอ้งถิ่น (ตารางที ่

3.4)  ส่วนการดาํเนินการดา้นสวสัดิการสังคมน้ัน ส่วนใหญ่เห็นว่ารัฐกลางควรเป็นผูด้ําเนินการ ยกเวน้

บางสวสัดิการที่มีสดัส่วนผูท่ี้ตอ้งการใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีบทบาทมากขึ้ น เช่น การส่งเสริม

สุขภาพ การดูแลผูสู้งอายุและคนพิการ เป็นตน้ (ตารางท่ี 3.5) 

ตารางท่ี 3.3 สดัสว่นเห็นดว้ยว่าควรตอ้งมีสวัสดิการสงัคมเหล่าน้ี 

ประเภทสวัสดิการสงัคม กรุงเทพฯ กลาง เหนือ 
ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ใต ้ รวม 

การศึกษาอนุบาลถึงมธัยมปลาย/อาชีวะศึกษา/ปวส 90 95 99 98 99 97 

การศึกษาระดบัมหาวทิยาลยั 86 88 95 96 94 92 

การสง่เสริมสุขภาพ เชน่ ป้องกนัโรค การสนับสนุนการ

ออกกาํลงักาย 88 91 98 95 97 94 

การรกัษาพยาบาล 92 99 99 99 100 98 

การใหค้วามชว่ยเหลือในการหางานทาํ 90 95 98 97 99 96 

การใหก้ารฝึกอบรม พฒันาอาชีพ ฝึกทกัษะในการ

ทาํงานใหดี้ขึ้ น 90 92 97 97 98 95 

การใหเ้งินชว่ยเหลือผูต้กงาน 89 95 97 97 97 96 

การใหเ้งินชว่ยเหลือผูพิ้การ 91 99 100 99 100 99 

การจดับาํเหน็จบาํนาญแกผู่สู้งอายุ 92 99 100 99 100 98 

การดูแลเด็กพิการ เด็กเรร่อ่น เด็กกาํพรา้ 91 99 99 99 100 98 

การดูแลผูสู้งอายุ 92 99 100 99 100 99 

ท่ีมา: วรวรรณ ชาญดว้ยวทิย ์และคณะ (2553) 

ตารางท่ี 3.4 ผูส้นบัสนุนงบประมาณ 

ประเภทสวัสดิการสงัคม รฐับาลกลาง อปท. ประชาชน/ชุมชน เอกชน 

การศึกษาอนุบาลถึงมธัยมปลาย/อาชีวะศึกษา/ปวส 89 10 0 1 

การศึกษาระดบัมหาวทิยาลยั 92 7 0 1 

การสง่เสริมสุขภาพ เชน่ ป้องกนัโรค การสนับสนุนการออกกาํลงักาย 70 26 3 2 

การรกัษาพยาบาล 90 9 0 1 

การใหค้วามชว่ยเหลือในการหางานทาํ 78 14 0 8 

การใหก้ารฝึกอบรม พฒันาอาชีพ ฝึกทกัษะในการทาํงานใหดี้ขึ้ น 72 21 1 6 

การใหเ้งินชว่ยเหลือผูต้กงาน 82 14 0 4 

การใหเ้งินชว่ยเหลือผูพิ้การ 77 22 0 1 

การจดับาํเหน็จบาํนาญแกผู่สู้งอายุ 78 22 0 0 

การดูแลเด็กพิการ เด็กเรร่อ่น เด็กกาํพรา้ 76 22 1 1 

การดูแลผูสู้งอายุ 75 24 1 1 

ท่ีมา: วรวรรณ ชาญดว้ยวทิย ์และคณะ (2553) 
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ตารางท่ี 3.5 ผูด้าํเนินการ 
ประเภทสวสัดิการสงัคม รฐับาลกลาง อปท. ประชาชน/ชุมชน เอกชน 

การศึกษาอนุบาลถึงมธัยมปลาย/อาชวีะศึกษา/ปวส 77 21 1 1 

การศึกษาระดบัมหาวทิยาลยั 84 14 1 1 

การส่งเสริมสุขภาพ เช่น ป้องกนัโรค การสนับสนุนการ

ออกกาํลงักาย 46 41 11 2 

การรกัษาพยาบาล 76 21 1 2 

การใหค้วามช่วยเหลือในการหางานทาํ 60 26 2 12 

การใหก้ารฝึกอบรม พฒันาอาชีพ ฝึกทักษะในการ

ทํางานใหดี้ขึ้ น 51 35 4 10 

การใหเ้งินช่วยเหลือผูต้กงาน 65 28 1 6 

การใหเ้งินช่วยเหลือผูพ้กิาร 52 45 2 1 

การจดับาํเหน็จบาํนาญแกผู่ส้งูอายุ 54 43 2 0 

การดแูลเด็กพกิาร เด็กเร่ร่อน เด็กกาํพรา้ 52 44 3 1 

การดแูลผูส้งูอายุ 48 46 5 1 

ท่ีมา: วรวรรณ ชาญดว้ยวทิย ์และคณะ (2553) 

“ถา้รฐับาลขึ้ นภาษีสินคา้ (ภาษีมลูค่าเพ่ิม) แลว้นําเงินจากการเก็บภาษีมาพัฒนาประเทศ ท่าน

อยากใหร้ฐับาลเพ่ิมงบประมาณดา้นใดมากท่ีสุด”   รอ้ยละ 18 ของครวัเรือนทั้งประเทศตอ้งการใหเ้พ่ิมงบ

เพื่อการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ ใหค้วามสําคัญกับการรักษาพยาบาลถึงรอ้ยละ 30  

สวสัดิการท่ีไดร้บัความสาํคญัรองลงมาคือ การช่วยเหลือคนพิการ การศึกษาและการแกปั้ญหาหน้ีสิน  น่า

สงัเกตว่าคนในภาคใตจ้ะใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาสูงกว่าภูมิภาคอ่ืนๆ (ตารางท่ี 3.6) 

ตารางท่ี 3.6 สวัสดิการสงัคมท่ีตอ้งการใหร้ฐับาลเพิ่มงบประมาณมากท่ีสุด 

ประเภทสวัสดิการสงัคม กรุงเทพ กลาง เหนือ ตะวันออก 

 

ใต ้ ประเทศ 

การศึกษา หรือฝึกอาชีพ พฒันาฝีมือแรงงาน 14 11 12 13 16 13 

การรกัษาพยาบาล 30 20 16 10 26 18 

ลงทุนทางเศรษฐกิจ 3 3 3 4 3 3 

รกัษาส่ิงแวดลอ้ม ลดมลพิษ อนุรกัษธ์รรมชาติ 1 2 2 0 1 1 

รกัษาความสงบเรียบรอ้ยในประเทศ 7 9 4 3 8 6 

ชว่ยคนแกท่ี่ยากจน คนพิการ 10 11 10 19 13 14 

แกปํ้ญหาหน้ีสินคนจน 10 11 15 18 7 13 

แจกเงินคนจนหรือคนรายไดน้้อย 5 5 6 6 2 5 

ชว่ยเร่ืองท่ีอยูอ่าศยั สาํหรบัคนจน หรือคนรายไดน้้อย 6 5 2 3 4 4 

ใหบ้ริการของรฐับางประเภทฟรี 6 5 6 6 6 6 

ประกนัราคาพืชผล 1 8 15 11 9 10 

ควบคุมราคาสินคา้ เชน่น้ํามนั 7 6 7 6 3 6 

อ่ืนๆ 0 1 0 1 2 1 

ไมรู่ ้ไมต่อบ  3 0 0 1 1 

ท่ีมา: วรวรรณ ชาญดว้ยวทิย ์และคณะ (2553) 
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3.2 การประชาเสวนาเพื่อหาฉันทามติต่อการจดัสวัสดิการสังคมเพื่อ

การปฏิรูปประเทศไทย 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทยไดจ้ดัทาํโครงการการประชาเสวนาเพ่ือหาฉนัทามติต่อการ

จดัสวสัดิการสังคมเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ในช่วงเดือนตุลาคม 2552-พฤษภาคม 2553  โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือระดมสมองหาฉนัทามติเกีย่วกบัระบบสวสัดิการขัน้พ้ืนฐานท่ีเหมาะสมสาํหรบัสงัคมไทย  

ประชาเสวนาเป็นกระบวนการท่ีเปิดใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเหน็ต่อนโยบายส่วนรวม

ท่ีจะมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสงัคม หลกัการสาํคญัของกระบวนการจดัทาํประชาเสวนาคือ การแสดง

ความคิดเห็นของประชาชนภายใตส้ภาวการณท่ี์ตอ้งมีการให ้“ขอ้เท็จจริง” ในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัหวัขอ้

เสวนา และใหเ้วลา “ไตร่ตรอง” กลัน่กรองความคิดและแลกเปลี่ยนความเห็นในกลุ่มตัวแทนประชาชน

ดว้ยกนั  ทั้งน้ี ความคดิเหน็จากประชาชนสามารถมีความเหน็ท่ีแตกต่างกนัได ้ไม่จาํเป็นตอ้งหาฉนัทามติ   

ประชาเสวนาจดัใน 4 ภูมิภาค   14 จงัหวดั ดงัน้ี 

• ภาคเหนือ คือ จงัหวดัน่าน ลาํพูน และกาํแพงเพชร 

• ภาคกลาง คือ จงัหวดัปทุมธานี สระบุรี ระยอง และกาญจนบุรี  

• ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คอื จงัหวดัสุรินทร ์ขอนแก่น หนองคาย และเลย 

• ภาคใต ้คือ จงัหวดัชุมพร กระบ่ี และสงขลา 

ตารางท่ี 3.7  จาํนวนผูเ้ขา้รว่มประชาเสวนา จาํแนกตามจงัหวดัและเพศ 

จงัหวดั ชาย หญิง รวม 

กระบ่ี 24 23 47 

กาญจนบุรี 25 27 52 

กาํแพงเพชร 31 26 57 

ขอนแกน่ 22 22 44 

ชุมพร 22 26 48 

น่าน 24 23 47 

ปทุมธานี 21 22 43 

ระยอง 30 28 58 

ลาํพนู 22 26 48 

เลย 21 25 46 

สงขลา 20 24 44 

สระบุร ี 21 25 46 

สุรินทร์ 27 29 56 

หนองคาย 23 26 49 

รวม 333 352 685 

รอ้ยละ 48.6 51.4 100.0 

ท่ีมา: สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (2553) 
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สรุปผลการประชาเสวนา 

ผลท่ีไดจ้ากการเสวนาในแต่ละประเภทสวสัดิการสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
ตารางท่ี 3.8 สรุปผลการประชาเสวนาสวสัดกิารสาํหรบัคนไทยในอนาคต 

ลาํดบั

ความสาํคญั 
สวัสดิการท่ีตอ้งการ ผูด้าํเนินการ ท่ีมาของงบประมาณ 

1 สวสัดิการดา้นการศึกษา 

• ใหเ้รียนฟรี (ค่าเทอมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ) 

ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย 

• ประเด็นท่ียงัมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัคือ

ระดบัอดุมศึกษา บางส่วนเห็นวา่ควรใหเ้รียน

ฟรีทุกคนเพือ่ความเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึง

การศึกษาขั้นสงู บางส่วนเห็นวา่ตอ้งมีเกณฑ ์

เช่น ใหเ้ฉพาะคนจน คนเรียนดี หรือเฉพาะ

สาขาท่ีขาดแคลน เป็นตน้ 

• ควรปรบัปรงุคุณภาพของคร/ูโรงเรียนในเมือง

และชนบทใหมี้มาตรฐานเท่าเทียมกนั 

• รฐัควรควบคุมคุณภาพผูจ้บการศึกษาและ

ผลิตใหต้รงกบัความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน จะไดไ้ม่มีคนตกงาน 

แบ่งเป็น 2 ระดับคือ  

• ระดบัอนุบาลถงึมธัยมตน้ให้

ชุมชนร่วมกบัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น (อปท.) 

รบัผิดชอบ เพราะจะไดจ้ดั

การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของชุมชน/

ทอ้งถิ่น และสามารถติดตาม

ประเมินผลไดอ้ยา่งใกลช้ิด 

สว่นบทบาทของรฐับาลกลาง

คือวางนโยบาย และสนับสนุน

งบประมาณส่งมาใหท้อ้งถิ่น   

• ระดบัมธัยมปลาย-อุดมศึกษา 

ใหร้ฐับาลกลางจดัการ 

• ถา้คุณภาพการศึกษาดี

จริง ประชาชนก็ยนิดี

จ่ายภาษีเพิม่ขึ้ น  

• องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่นสมทบ

งบประมาณเพิม่เติม

ดว้ย 

2 สวสัดิการรกัษาพยาบาล 

• ปรบัใหคุ้ณภาพการใหบ้ริการดา้นสาธารณสุข

เท่าเทียมกนัระหวา่ง 30 บาทรกัษาทุกโรค 

กบัการใชส้ิทธิประกนัสงัคมและขา้ราชการ  

• ปรบัปรงุคุณภาพการรกัษาในโรงพยาบาล

ของรฐัทุกแหง่ใหมี้มาตรฐานเดียวกนั 

• จดัหาแพทยเ์พิม่เติมในโรงพยาบาลจงัหวดั

และทอ้งถิ่น เพือ่รองรบัความตอ้งการของ

ประชาชน และยกระดบัสถานีอนามยัเป็น

โรงพยาบาลระดบัตาํบลและอาํเภอ 

• พฒันาแพทยแ์ผนไทย สนับสนุนบทบาทหมอ

ชาวบา้น และจดัอบรมให ้อสม. สามารถปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

• รฐั (กระทรวงสาธารณสุข 

สถานพยาบาล อปท.) 

กาํหนดนโยบายและส่งเสริม

ใหชุ้มชนรวมกลุ่มจดั

สวสัดิการในชุมชน รวมถึง

การกาํหนดมาตรฐานและการ

บรกิารท่ีเท่าเทียมกนัในทุก

สถานพยาบาล 

• เพิม่ภาษีประเภทต่างๆ 

โดยเฉพาะสินคา้ท่ีทํา

ใหเ้กดิความเสีย่งต่อ

สขุภาพและกระทบต่อ

สงัคม เช่น สุรา บุหรี่ 

• ประชาชนยนิดีร่วมจ่าย 

โดยอยากใหร้ฐักาํหนด

มาวา่ค่ารกัษาพยาบาล

โรครา้ยแรง รฐัจะจ่าย

สดัส่วนเท่าไร 

• ชุมชนและทอ้งถิ่นจดั

กองทุนสนับสนุนดา้น

รกัษาพยาบาล 

3 สวสัดิการดา้นแรงงาน  

• ใหร้ฐัช่วยในการพฒันาฝีมือแรงงาน จดัฝึก

อาชีพ และหางานใหก้บัคนจบใหม่ คนตก

งานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งท่ี

และมีความต่อเน่ือง 

• สวสัดิการดา้นการคุม้ครองแรงงาน:  กรณีไม่

มีนายจา้ง “ประกนัตนเอง” ใหร้ฐัเขา้มาช่วย

สมทบเงินประกนัใหค้รึ่งหน่ึงทดแทนในส่วนท่ี

นายจา้งจ่ายให ้และแรงงานจ่ายเองครึ่งหน่ึง  

• บทบาทของรฐั: พฒันาทักษะ

แรงงาน รฐับาลร่วมกบั

ผูป้ระกอบการจดัหางาน

รองรบันักศึกษาจบใหม่ทุกคน   

• บทบาทของทอ้งถิ่น: รฐัและ

อบต. สนับสนุนการมีส่วนร่วม

โดยใหแ้ต่ละกลุ่มอาชีพเกดิ

การรวมกลุ่มพฒันาอาชีพ จดั

วทิยากรฝึกอบรมใหส้ามารถ

• รฐัส่งเสริมใหแ้ต่ละ

อาชีพสมทบเงินเขา้

กองทุนของกลุ่มอาชีพ

ตนเอง 

• ทอ้งถิ่นจดังบประมาณ

สาํหรบัฝึกฝีมือแรงงาน 

20% ของงบประมาณ 
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ลาํดบั

ความสาํคญั 
สวัสดิการท่ีตอ้งการ ผูด้าํเนินการ ท่ีมาของงบประมาณ 

นอกจากน้ีควรใหมี้การคุม้ครองแรงงานไทย 

และควบคุมดแูลการใชแ้รงงานต่างดา้วอยา่ง

เขม้งวด 

• สวสัดิการดา้นการรวมกลุ่มของแรงงาน: ควร

ส่งเสริมใหมี้การจดัตั้งสหภาพแรงงานตาม

กลุ่มอาชีพ เพือ่ดแูลคุม้ครองแรงงานทั้งใน

ระบบและนอกระบบ 

ประกอบอาชพีได ้

ประชาสมัพนัธข์่าวโครงการ

ต่างๆ ใหท้ัว่ถงึ 

4 สวสัดิการสาํหรบัผูส้งูอายุ  

• เบ้ียยงัชีพสาํหรบัผูส้งูอายุ  ท่ีประชุมยงัมี

ความเห็นแตกต่างกนั บางส่วนเห็นวา่ควรให้

เบ้ียยงัชีพแกผู่ส้งูอายุเฉพาะคนจน และ

บางสว่นเห็นวา่ควรใหทุ้กคน 

• มาตรการเสริมอื่นๆ จดัใหมี้ศนูยด์แูลผูส้งูอายุ

ในแต่ละจงัหวดั ทุกหมู่บา้น ชุมชน ควรจะมี

ชมรมผูส้งูอายุ ส่งเสริมใหมี้การรวมกลุ่มคน

สงูอายุทํากจิกรรมท่ีเป็นประโยชน์ เช่น 

ถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีตนมีอยู ่เป็นการลด

ความเครยีด พฒันาความรูใ้นการดแูลตนเอง 

ส่งเสริมใหอ้อกกาํลงักาย จดัหางานเบาๆ ท่ี

เหมาะสมกบัวยั เพือ่ส่งเสริมรายไดใ้ห้

ผูส้งูอายุที่ยงัทาํงานไหว สง่เสรมิความรกัใน

ครอบครวั และบทบาทของลกูหลานเพือ่ให้

ชว่ยดแูลผูส้งูอายุ 

• ทอ้งถิ่นเป็นผูด้าํเนินการ

จดัเก็บขอ้มลูของผูส้งูอายุ และ

มีการจดัตัง้ศนูยผ์ูส้งูอายุ 

• ใหเ้จา้หนา้ท่ีจากโรงพยาบาล

ในทอ้งถิ่นออกตรวจสุขภาพ

และแนะนําการดแูลสุขภาพ

ของผูส้งูอายุตามชุมชนต่างๆ 

• รฐัควรส่งเสริมใหมี้การ

ออมส่วนบุคคลในวยั

ทํางานและเงินออมใน

ระดบัชุมชน 

5 สวสัดิการเพ่ือผูว่้างงาน 

• ใหช้ดเชยรายไดใ้หก้บัผูว้า่งงานในกรณีถูกเลิก

จา้งเป็นเวลา 3 เดือน 

• จดัใหมี้ระบบการประกนัตนสาํหรบัผูป้ระกอบ

อาชีพอิสระ เช่น เกษตรกร ผูร้บัจา้งนอก

ระบบ แรงงานเหมาช่วง (พวก sub-contact) 

• รฐัควรพจิารณาเรื่องหลกัสตูรวชิาท่ีจะเปิด

สอนใหเ้น้นสาขาท่ีขาดแคลน เพือ่ลด

ประมาณผูว้า่งงานลงหลงัจบการศึกษา 

• ใหท้อ้งถิ่นเป็นเจา้ภาพ โดยรฐั

เป็นพีเ่ล้ียงสง่ขอ้มลูคน

วา่งงาน และทรพัยากร 

บุคลากร เงินงบประมาณ

สนับสนุน ควรมีศนูย์

ประสานงานเพือ่จดัหางาน

และอาชีพใหท้ํา ทั้งในระดบั

อาํเภอและตาํบล 

• สาํหรบัการชดเชยเงนิใหผู้้

วา่งงาน ใหชุ้มชนตั้งกรรมการ

ท่ีประกอบดว้ยผูนํ้าทอ้งถิ่น

และชาวบา้นเพือ่พจิารณา  

• รฐัส่งเสริมใหแ้ต่ละ

อาชีพสมทบเงินเขา้

กองทุนของกลุ่มอาชีพ

ตนเอง 

• ส่งเสริมการออมเงนิ

สมทบมาจากเงนิ

สวสัดิการของชุมชน 

6 สวสัดิการสาํหรบัผูด้อ้ยโอกาส  

• จาํแนกผูด้อ้ยโอกาสออกเป็น 2 ประเภท คือ 

ผูด้อ้ยโอกาสท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง

ได-้ทํางานไม่ได ้ใหส้วสัดิการเป็นเบ้ียยงัชีพ 

สว่นผูด้อ้ยโอกาสท่ียงัสามารถช่วยเหลือ

ตวัเองได ้ใหถ้ามวา่ตอ้งการความช่วยเหลือ

• รฐัดแูลเรื่องรายไดแ้ละการฝึก

อาชีพ 

• ใหท้อ้งถิ่นดาํเนินการขึ้ น

ทะเบียนผูพ้ิการและดอ้ย

โอกาส 

• ใหพ้ฒันาสงัคมจงัหวดัและ 

• ทอ้งถิน่จดังบประมาณ

สมทบกลุ่มออมทรพัย์

ในชุมชน 
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ลาํดบั

ความสาํคญั 
สวัสดิการท่ีตอ้งการ ผูด้าํเนินการ ท่ีมาของงบประมาณ 

อะไร โดยใหร้ฐัจดัหาอาชพีใหก้บัผูด้อ้ยโอกาส

กลุ่มท่ียงัสามารถทํางานได ้มีศนูยส์งเคราะห์

ฟ้ืนฟวูชิาชีพคนพิการในชนบท 

• สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ เพือ่คนพิการตาม

ความเหมาะสม เช่น รถเข็นสาํหรบัคนเดิน

ไม่ได ้หฟัูงสาํหรบัคนหหูนวก เตียงถุงลม

สาํหรบัคนป่วยเป็นอมัพาต อวยัวะเทียม 

รวมถงึออกกฎหมายบงัคบัและมีมาตรการ

บงัคบัใหช้ดัเจน วา่ตอ้งมีทางลาด เสียงใน

ลิฟท ์และหอ้งน้ําใหค้นพกิารตามป๊ัมน้ํามนั 

โรงแรม หน่วยงานราชการ ฯลฯ 

• จดัสวสัดิการดา้นการศึกษาเป็นพเิศษแกค่น

พกิาร 

อปท. ส่งเสริมการประกอบ

อาชีพแกผู่พ้กิารตามความ

ถนัด 

ท่ีมา: สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (2553). 

3.3 ความคิดเห็นจากคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวัสดิการสังคม

กรุงเทพมหานครและจงัหวัดทัว่ประเทศ 
3การจดัใหมี้สวสัดิการถว้นหน้ากบัประชาชนทั้งประเทศน้ันจาํเป็นตอ้งใชง้บประมาณจาํนวนมาก 

และเป็นงบประมาณทีผ่กูพนัระยะยาว ดังน้ันการออกแบบสวสัดิการถว้นหน้าในตอนแรกจึงตอ้งทําอย่าง

ระมัดระวัง และควรใหมี้การจัดลําดับความสําคัญของประเภทสวัสดิการถ้วนหน้าว่าควรครอบคลุม

สวสัดิการอะไรบา้งโดยพิจารณาจาก 3(ก) การสนองตอบความตอ้งการภาคประชาชน (ข) ความเป็นไปใด้

ในทางปฏิบติัภายในปี 2560 3

3

และ (ค) สวสัดิการอะไรท่ีสามารถจดัแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายแทน

การจดัแบบถว้นหน้าโดยยงัคงบรรลุวตัถุประสงคใ์นการเพ่ิมระดบัสวสัดิการใหป้ระชาชนอย่างเพียงพอ 

วิธีการสาํรวจ 

เพื่อช่วยจดัลําดับความสําคญั คณะผูวิ้จยัดว้ยความร่วมมือจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มัน่คงของมนุษย ์ไดท้ําการสํารวจความคิดเห็นของคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมประจาํ

จงัหวดัทัว่ประเทศ โดยมีวิธีการสาํรวจและผลการสาํรวจดงัต่อไปน้ี  

• สถาบนัวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ออกแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความคิดเห็น 

โดย3ไดท้าํการรวบรวมโครงการและกิจกรรมดา้นสวสัดิการท่ีมีการศึกษาวิจยัว่าเป็นสวสัดิการท่ี

ประเทศไทยพึงมี โดยบางโครงการมีการดาํเนินการแลว้ในปัจจุบนั (แต่ยงัอาจไม่เป็นแบบถว้น

หน้า) และบางโครงการก็เป็นเพียงแนวคิด  3

• กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยส่์งใหส้าํนักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย ์(พม. จงัหวดั) เพื่อประสานใหค้ณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

กรุงเทพมหานครและจงัหวดัทัว่ประเทศ 

ส่งใหก้ระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของ

มนุษย ์(พม.) 
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• คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครและจงัหวดัทัว่ประเทศให้

ความเห็นต่อกรอบและความครอบคลุมของสวสัดิการถว้นหน้าและส่งคืนสํานักงานพัฒนา

สงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัเพ่ือประมวลความเหน็เป็นของจงัหวดัใหเ้หลือเพียง 1 

ชุด ส่งคืนสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคมแห่งชาติ  

• กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ ส่งแบบสอบถามกลับมาที่ TDRI เพ่ือ

ประมวลผล เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติซึ ่งมี

นายกรฐัมนตรีเป็นประธานต่อไป 

 

รูปท่ี 3.2 วิธกีารสาํรวจแบบสอบถาม 

 
 

มีแบบสอบถามส่งกลับมาจํานวนทั้งส้ิน 54 จงัหวดั ประกอบดว้ย แบบสอบถามจากกรุงเทพฯ  

ภาคกลางจาํนวน 16 จงัหวดั  ภาคเหนือ 14 จงัหวดั  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 15 จงัหวดั  และภาคใต ้8 

จงัหวดั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ภูมิภาค จงัหวดั 

กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ  

ภาคกลาง  

(จาํนวน 16 จงัหวดั) 

จนัทบุรี ราชบุรี 

ชยันาท ลพบุรี 

นครนายก สมทุรปราการ 

ปทุมธานี สมทุรสงคราม 

ประจวบครีขีนัธ์ สิงหบุ์รี 

เพชรบุรี สุพรรณบุรี 

ระยอง อยุธยา 

ปราจีนบุรี กาญจนบุรี 

ภาคเหนือ  

(จาํนวน 14 จงัหวดั) 

กาํแพงเพชร เพชรบรูณ์ 

เชยีงราย แพร่ 

เชยีงใหม่ ลาํพนู 

นครสวรรค ์ สุโขทยั 
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ภูมิภาค จงัหวดั 

พะเยา อุทยัธานี 

พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

ลาํปาง แมฮ่อ่งสอน 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

(จาํนวน 15 จงัหวดั) 

ชยัภมูิ รอ้ยเอ็ด 

นครพนม เลย 

นครราชสีมา หนองบวัลําภู 

บุรีรมัย์ อาํนาจเจริญ 

มหาสารคาม อุบลราชานี 

มกุดาหาร อุดรธานี 

กาฬสินธุ์ ขอนแกน่ 

ยโสธร  

ภาคใต ้ 

(จาํนวน 8 จงัหวดั) 

กระบ่ี ภเูกต็ 

ตรงั ระนอง 

ปัตตานี สตลู 

พงังา  นครศรีธรรมราช 

ผลการสาํรวจ 

แบบสอบถามเพ่ือสํารวจความคิดเห็นท่ีส่งใหก้ับคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม

กรุงเทพมหานครและจังหวัดทัว่ประเทศ  เป็นแบบสอบถามที่ 3ได้รวบรวมโครงการและกิจกรรมด้าน

สวัสดิการที่มีการศึกษาวิจัยว่าเป็นสวสัดิการที่ประเทศไทยพึงมี โดยบางโครงการมีการดําเนินการใน

ปัจจุบนัแลว้  (แต่ยงัอาจไม่เป็นแบบถว้นหน้า) และบางโครงการก็เป็นเพียงแนวคิด  โดยการสอบถาม

ความเหน็ใน 3 ประเด็น และกาํหนด3แนวทางในการตอบแบบสอบถาม คือ ใ3

• 

หใ้ส่เคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง

ใดช่องหน่ึงของ  

• 
‘ระดบัการสนองตอบความตอ้งการประชาชนในพ้ืนท่ี’ (มาก ปานกลาง น้อย)   

• 
‘ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัภายในปี 2560’ (มาก ปานกลาง น้อย)   

3

‘ลกัษณะสวสัดิการ’ (ถว้นหน้า เจาะจง) 

การบรกิารทางสงัคม 

ในการประมวลผลไดแ้ปลงความคิดเหน็เป็นคะแนน โดยหากใหร้ะดบัการตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชนและความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัภายในปี 2560 “มาก” จะได ้3 คะแนน  “ปานกลาง” ให ้

2 คะแนน  และ “น้อย” ให ้1 คะแนน  จากน้ันไดค้าํนวณคะแนนเฉล่ีย  ผลจากการสํารวจความคิดเห็นท่ี

ประมวลจากแบบสอบถามท่ีส่งกลบัมาจาก 54 จงัหวดั ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 3.9  โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ใน Pillar การบริการทางสังคม ได้แบ่งสวัสดิการออกเป็น 5  ประเภท ได้แก่ สวสัดิการด้าน

การศึกษา  สวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั  สวสัดิการดา้นการทํางานและการมีรายได ้ สวสัดิการดา้น

นันทนาการ และสวสัดิการกลุ่มเป้าหมาย ผลการสํารวจความคิดเห็นคณะคณะกรรมการส่งเสริมการจดั

สวสัดิการสงัคมกรุงเทพมหานครและจงัหวดัทัว่ประเทศ สรุปไดด้งัน้ี 
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สวัส ดิการด้านการศึกษา  โครงการที ่คณะกรรมการส่ง เส ริมการจัดสวัส ดิการสังคม

กรุงเทพมหานครและจังหวัดทัว่ประเทศมีความเห็นว่าสามารถสนองตอบความตอ้งการของประชาชน

ได้มากที่สุด คือ นมโรงเรียน (2.93 คะแนน)  รองลงมาได้แก่ การศึกษาฟรีถ้วนหน้า 15 ปี (2.91 

คะแนน)  กองทุนอาหารกลางวนั (2.89 คะแนน)  และเพิ่มเงินช่วยเหลือการศึกษาสําหรับเด็กยากจน

(2.83 คะแนน)  กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา (กยศ.) (2.74 คะแนน)  เพ่ิมเงินช่วยเหลือบุตร (2.72 

คะแนน)  และลําดับสุดทา้ย กองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) (2.45 

คะแนน)  และเห็นว่าโครงการที่มีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบัติภายในปี 2560 มากที่สุด คือ โครงการ

การศึกษาฟรีถว้นหน้า 15 ปี (2.93 คะแนน)  รองลงมาไดแ้ก่ นมโรงเรียน (2.91 คะแนน)  กองทุน

อาหารกลางวัน (2.87 คะแนน) และเพิ่มเงินช่วยเหลือการศึกษาสําหรับเด็กยากจน (2.79 คะแนน) 

สําหรับลักษณะสวสัดิการด้านการศึกษา คณะกรรมการฯ เห็นว่ามีทั้งส่วนท่ีควรเป็นแบบถว้นหน้าและ

เจาะจง โครงการท่ีควรเป็นแบบถว้นหน้า ไดแ้ก่ นมโรงเรียน การศึกษาฟรีถว้นหน้า 15 ปี และกองทุน

อาหารกลางวนั  ส่วนโครงการเพิ่มเงินช่วยเหลือการศึกษาสําหรับเด็กยากจน  เพิ่มเงินช่วยเหลือบุตร  

กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  และกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกบัรายไดใ้นอนาคต 

(กรอ.) ควรเป็นแบบเจาะจง   

สวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั  คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคมกรุงเทพมหานครและ

จงัหวดัทัว่ประเทศมีความเห็นว่าโครงการที่สามารถสนองตอบความตอ้งการของประชาชนและมีความ

เป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัภายในปี 2560 มากท่ีสุด  คือ โครงการรักษาฟรีถว้นหน้า (คนไทย) (2.91 และ 

2.94 คะแนน ตามลาํดบั)  รองลงมาไดแ้ก่ สวสัดิการรกัษาพยาบาลขา้ราชการ (2.89 และ 2.91 คะแนน 

ตามลําดับ) ประกันสังคม: รักษาพยาบาล (2.85 และ 2.89 คะแนน ตามลําดับ) และโครงการที่ได้

คะแนนน้อยที่สุดคือ รักษาฟรีแก่แรงงานต่างดา้ว (1.83 และ 1.81 คะแนน ตามลําดับ)  โดยเห็นว่า

โครงการรักษาฟรีถ้วนหน้าและประกันสังคมควรเป็นแบบถ้วนหน้า  ในขณะที่โครงการสวัสดิการ

รกัษาพยาบาลขา้ราชการและรกัษาฟรีแก่แรงงานต่างดา้วควรเป็นแบบเจาะจง 

สวัสดิการด้านการทํางานและการมีรายได้  คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

กรุงเทพมหานครและจังหวดัทัว่ประเทศมีความเห็นว่าโครงการที่สามารถสนองตอบความตอ้งการของ

ประชาชนและมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัภายในปี 2560 มากท่ีสุด  คือ บริการจดัหางาน (2.88 และ 

2.81 คะแนน) รองลงมาไดแ้ก่ การพัฒนาฝีมือแรงงานไทย (2.81 และ 2.70 คะแนน) กองทุนประกนั

การจา้งงาน (2.71 และ 2.63 คะแนน) และการพฒันาฝีมือแรงงานต่างดา้ว (1.78 และ 1.74 คะแนน)  
สาํหรบัลกัษณะสวสัดิการเห็นว่าโครงการส่วนใหญ่ควรเป็นแบบถว้นหน้า ยกเวน้การพัฒนาฝีมือแรงงาน

ต่างดา้วท่ีควรเป็นแบบเจาะจง 

สวสัดิการดา้นนันทนาการ โครงการสวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานกิจกรรม ศูนยชุ์มชน ศูนย์

เยาวชน ศูนยบ์ริหารผูสู้งอายุ หอ้งสมุด ตามมาตรฐานสัดส่วนพ้ืนที่ ประชากร ไดค้ะแนนความสามารถ

สนองตอบความตอ้งการของประชาชน 2.91 คะแนน  และไดค้ะแนนความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัภายในปี 

2560 เท่ากบั 2.80 คะแนน  และเห็นว่าควรมีลกัษณะถว้นหน้า 

สวสัดิการกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครและ

จงัหวดัทัว่ประเทศมีความเห็นว่าโครงการที่สามารถสนองตอบความตอ้งการของประชาชนและมีความ

เป็นไปได้ในทางปฏิบัติภายในปี 2560 มากที่สุด คือ เบ้ืยยังชีพคนชรา (3.0 และ 2.98 คะแนน 

ตามลําดับ)  รองลงมาคือ เบ้ียความพิการ (ได้คะแนน 2.92 คะแนนเท่ากันทั้ งเรื่องความสามารถ
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สนองตอบความตอ้งการของประชาชนและมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัภายในปี 2560)  เบ้ียยงัชีพผูป่้วย

เอดส์ท่ีทํางานไม่ไดมี้คะแนนการสนองตอบความตอ้งการเป็นอนัดับ 3 (2.91 คะแนน) แต่เมื่อดูความ

เป็นไปได้ในปี 2560 กลับอยู่ในอันดับสุดท้าย (2.81 คะแนน)  เบ้ียยงั ชีพผูป่้วยเร้ือรังที่ทํางานไม่ได ้

(2.87 และ 2.83 คะแนน ตามลําดับ) และเงินค่าจัดการศพผูสู้งอายุได้อันดับสุดท้ายในเรื่องการ

สนองตอบความต้องการของประชาชน (2.81 คะแนน) แต่ได้อนัดับ 3 ในดา้นความเป็นไปไดใ้นทาง

ปฏิบัติภายในปี 2560 (2.89 คะแนน)  นอกจากน้ีคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าสวัสดิการตาม

กลุ่มเป้าหมายทุกโครงการควรเป็นแบบถว้นหน้า  

การประกนัสงัคม 
ใน Pillar 2 การประกนัสังคม พบว่าโครงการที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคม

กรุงเทพมหานครและจังหวัดทัว่ประเทศมีความเห็นว่าสามารถสนองตอบความตอ้งการของประชาชน

ไดม้ากท่ีสุด คือ กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (2.96 คะแนน)  รองลงมาไดแ้ก ่ประกนัสงัคม (2.92 

คะแนน)  กองทุนสวสัดิการชาวนา (2.85 คะแนน)  กองทุนสงเคราะหล์ูกจา้ง (2.81 คะแนน) สําหรับ

โครงการขยายประกนัสงัคมสู่คู่สมรสและบุตร  และการขยายประกนัสังคมสู่แรงงานอกระบบ ไดค้ะแนน 

2.77 เท่ากนั  กองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดค้ะแนน 2.75  กองทุนการออมแห่งชาติ 2.72 คะแนน  กองทุน

เงินทดแทน 2.64 คะแนน และกองทุนสงเคราะหค์รูโรงเรียนเอกชน 2.52 คะแนน  และเห็นว่าโครงการท่ี

มีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัภายในปี 2560 มากที่สุด คือ โครงการประกนัสังคม (2.86 คะแนน)  

รองลงมาไดแ้ก่ กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (2.85 คะแนน)  กองทุนสงเคราะหล์ูกจา้ง และการ

ขยายประกันสังคมสู่ คู ่สมรสและบุตร (ได้ 2.72 คะแนนเท่ากนั)    สําหรับลักษณะสวัสดิการด้าน

ประกนัสงัคม คณะกรรมการฯ เห็นว่าโครงการส่วนใหญ่ควรเป็นแบบถว้นหน้า ยกเวน้ กองทุนสวสัดิการ

ชาวนา กองทุนสงเคราะหล์ูกจา้ง และกองทุนสงเคราะหค์รโูรงเรียนเอกชนท่ีควรเป็นแบบเจาะจง 

การช่วยเหลือทางสงัคม 

ใน Pillar 3 การช่วยเหลือทางสงัคม ไดแ้บ่งสวสัดิการออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สวัสดิการ

กลุ่มเป้าหมาย สวสัดิการท่ีอยู่อาศยั  และสวสัดิการดา้นการทาํงานและการมีรายได ้ ผลการสํารวจความ

คิดเห็นคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคมกรุงเทพมหานครและจงัหวดัทัว่ประเทศ สรุปไดด้งัน้ี 

สวสัดิการกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครและ

จงัหวดัทัว่ประเทศมีความเห็นว่าโครงการที่สามารถสนองตอบความตอ้งการของประชาชนมากที่สุด คือ 

เงินช่วยเหลือบุตร/ครอบครวัผูย้ากไร ้สตรีหมา้ย หวัหน้าครอบครวัสูงอายุ/พิการ/ไรท่ี้พ่ึง (2.91 คะแนน) 

รองลงมาคอื การจดัหาส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชชี้วิตประจาํวนัสาํหรับผูพิ้การ (2.9 คะแนน)  การ

ดูแลผูร้ับบริการท่ีบา้น (เด็ก/พิการ/สูงอายุ/ผูป่้วยเร้ือรัง) (2.87 คะแนน) และการดูแลผูร้ับบริการใน

ระบบสถาบนั (เด็ก พิการ สตรี ไรที้่พึ่ง เอดส์ ป่วยเร้ือรัง สถานพินิจ เรือนจาํ) (2.78 คะแนน)  ส่วน

โครงการท่ีมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัภายในปี 2560 มากที่สุดคือการจดัหาส่ิงอาํนวยความสะดวกใน

การใชชี้วิตประจาํวนัสาํหรบัผูพิ้การ (2.8 คะแนน) รองลงมาไดแ้ก่ เงินช่วยเหลือบุตร/ครอบครัวผูย้ากไร ้

สตรีหมา้ย หวัหน้าครอบครัวสูงอายุ/พิการ/ไรท่ี้พ่ึง (2.79 คะแนน) การดูแลผูร้ับบริการที่บา้น (2.66 

คะแนน) และการดูแลผูร้บับริการในระบบสถาบนั (2.65 คะแนน)  และเห็นว่าทุกโครงการควรเป็นแบบ

ถว้นหน้า ยกเวน้การดูแลผูร้บับริการในระบบสถาบนัท่ีควรเป็นแบบเจาะจง 
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สวสัดิการท่ีอยู่อาศยั  คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมกรุงเทพมหานครและจงัหวดั

ทัว่ประเทศมีความเห็นว่าโครงการที่อยู่อาศัยสําหรับผูมี้รายไดน้้อยสามารถสนองตอบความตอ้งการของ

ประชาชน และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบติัภายในปี 2560 มากกว่าโครงการที่พักฉุกเฉิน กล่าวคือ 

คะแนนการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน สาํหรบัโครงการที่อยู่อาศัยสําหรับผูมี้รายไดน้้อย และ

โครงการท่ีพกัฉุกเฉิน เท่ากบั 2.63 และ 2.52 ตามลาํดบั  ส่วนคะแนนความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัภายใน

ปี 2560 ได ้2.42 และ 2.37 คะแนน ตามลาํดบั  และทั้งสองโครงการควรเป็นแบบเจาะจง 

สวสัดิการดา้นการทาํงานและการมีรายได ้โครงการจดัหาท่ีทํากิน ใหสิ้ทธ์ิท่ีทํากินไดค้ะแนนการ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 2.83 คะแนน และคะแนนความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัภายในปี 

2560  2.45 คะแนน  และควรเป็นโครงการแบบเจาะจง 

การสนับสนุนหุน้ส่วนทางสงัคม 
สาํหรบั Pillar 4 การสนับสนุนหุน้ส่วนทางสงัคม  คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม

กรุงเทพมหานครและจังหวดัทัว่ประเทศมีความเห็นว่าโครงการที่สามารถสนองตอบความตอ้งการของ

ประชาชนมากท่ีสุด คือ โครงการเพ่ิมกองทุนส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม (2.87 คะแนน)  รองลงมา

ไดแ้ก่ เพิ่มกองทุนสวสัดิการชุมชน (2.85 คะแนน) ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรดา้นสวสัดิการสังคม และ

การคุม้ครองและส่งเสริมความเท่าเทียมกนัในการมีชีวิตในสงัคม (ได ้2.84 คะแนนเท่ากนั)  ส่งเสริมความ

เขม้แข็งของครอบครัวชุมชนทอ้งถ่ินประชาสังคม (องคก์ารเอกชน ธุรกิจ อาสาสมคัร) (2.83 คะแนน)  

และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (จิตอาสา) (2.75 คะแนน)  สําหรับโครงการที่มีความเป็นไปได้

ในทางปฏิบติัภายในปี 2560 มากที่สุด คือ โครงการส่งเสริมความเขม้แข็งของครอบครัวชุมชนทอ้งถิ่น

ประชาสงัคม (2.79 คะแนน)  รองลงมา ไดแ้ก่ โครงการส่งเสริมและพฒันาบุคลากรดา้นสวสัดิการสังคม 

(2.78 คะแนน)  เพิ่มกองทุนส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม  เพิ่มกองทุนสวสัดิการชุมชน และส่งเสริม

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (ได ้2.75 คะแนนเท่ากนัทั้งสามโครงการ)  ส่วนการคุม้ครองและส่งเสริมความ

เท่าเทียมกนัในการมีชีวิตในสงัคมอยูอ่นัดบัสุดทา้ยได ้2.74 คะแนน  และเห็นว่าทุกโครงการควรเป็นแบบ

ถว้นหน้า 

นอกจากน้ียังมีโครงการอืน่ๆ ได้แก่ โครงการประกนัรายไดเ้กษตรกร  โครงการพัฒนาระบบ

ฐานขอ้มลูของกลุ่มดอ้ยโอกาสต่างๆ  และโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ ไดค้ะแนนการ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 2.90  2.85 และ 2.76 ตามลาํดบั  และไดค้ะแนนความเป็นไปได้

ในทางปฏิบติัภายในปี 2560  เท่ากบั 2.80  2.76  2.67 คะแนน ตามลาํดบั  โดยเห็นว่าทั้งสามโครงการ

ควรเป็นแบบถว้นหน้า 
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ตารางท่ี 3.9 ผลการสาํรวจความเห็นคณะกรรมการสวสัดกิารถว้นหนา้ระดบัจงัหวดั 

โครงการ/กิจกรรมการจดัสวัสดิการถว้นหนา้  

ปี 2560 

คะแนนเฉล่ีย 
ลกัษณะ

สวัสดิการ 

ถว้นหนา้/

รวม(%) 
สนองตอบความ

ตอ้งการประชาชน 

ความเป็นไป

ไดใ้นปี 2560 

Pillar 1 การบริการทางสงัคม 
    

1. สวสัดิการดา้นการศึกษา 
    

1 นมโรงเรียน 2.93 2.91 ถว้นหน้า 87% 

2 การศึกษาฟรีถว้นหน้า 15 ปี 2.91 2.93 ถว้นหน้า 89% 

3 กองทุนอาหารกลางวนั 2.89 2.87 ถว้นหน้า 80% 

4 เพิม่เงินช่วยเหลือการศึกษาสาํหรบัเด็กยากจน 2.83 2.79 เจาะจง 33% 

5 กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษา  (กยศ.) 2.74 2.74 เจาะจง 22% 

6 เพิม่เงินช่วยเหลือบุตร 2.72 2.57 เจาะจง 49% 

7 
กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษาท่ีผูกกบั 

รายไดใ้นอนาคต (กรอ.) 
2.45 2.38 เจาะจง 27% 

2. สวสัดิการดา้นสขุภาพอนามยั 
     

1 รกัษาฟรถีว้นหนา้ (คนไทย) 2.91 2.94 ถว้นหน้า 100% 

2 สวสัดิการรกัษาพยาบาลขา้ราชการ 2.89 2.91 เจาะจง 48% 

3 ประกนัสงัคม (รกัษาพยาบาล) 2.85 2.89 ถว้นหน้า 72% 

4 รกัษาฟรีแกแ่รงงานต่างดา้ว 1.83 1.81 เจาะจง 4% 

3. สวสัดิการดา้นการทาํงานและการมีรายได ้
     

1 บริการจดัหางาน 2.88 2.81 ถว้นหน้า 85% 

2 การพฒันาฝีมือแรงงานไทย 2.81 2.70 ถว้นหน้า 61% 

3 
กองทุนประกนัการจา้งงาน (ผูส้มทบกองทุนจะไดร้บัการ

ฝึกอบรมเม่ือตกงาน ช่วยใหห้างานไดง้่ายขึ้ น) 
2.71 2.63 ถว้นหน้า 65% 

4 การพฒันาฝีมือแรงงานต่างดา้ว 1.78 1.74 เจาะจง 7% 

4. สวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
     

1 
สวนสาธารณะ สนามกฬีา ลานกจิกรรม ศนูยช์ุมชน ศนูย์

เยาวชน หอ้งสมุด ตามมาตรฐานพื้ นท่ีต่อประชากร 
2.91 2.80 ถว้นหน้า 94% 

5. สวสัดิการกลุม่เป้าหมาย 
     

1 เบ้ียยงัชพีผูส้งูอายุ 3.00 2.98 ถว้นหน้า 68% 

2 เบ้ียความพกิาร 2.92 2.92 ถว้นหน้า 66% 

3 เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดสท่ี์ทํางานไม่ได ้ 2.91 2.81 ถว้นหน้า 53% 

4 เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเรื้ อรงัท่ีทํางานไม่ได ้ 2.87 2.83 ถว้นหน้า 58% 

5 เงินค่าจดัการศพผูส้งูอายุ 2.81 2.89 ถว้นหน้า 55% 

Pillar 2 การประกนัสงัคม 
     

1 กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 2.96 2.85 ถว้นหน้า 62% 

2 ประกนัสงัคม 2.92 2.86 ถว้นหน้า 88% 

3 กองทุนสวสัดิการชาวนา 2.85 2.60 เจาะจง 49% 

4 กองทุนสงเคราะหล์กูจา้ง 2.81 2.72 เจาะจง 46% 
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โครงการ/กิจกรรมการจดัสวัสดิการถว้นหนา้  

ปี 2560 

คะแนนเฉล่ีย 
ลกัษณะ

สวัสดิการ 

ถว้นหนา้/

รวม(%) 
สนองตอบความ

ตอ้งการประชาชน 

ความเป็นไป

ไดใ้นปี 2560 

5 การขยายประกนัสงัคมสู่คู่สมรสและบุตร 2.77 2.72 ถว้นหน้า 87% 

6 การขยายประกนัสงัคมสู่แรงงานนอกระบบ 2.77 2.60 ถว้นหน้า 62% 

7 กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 2.75 2.58 ถว้นหน้า 65% 

8 กองทุนการออมแห่งชาติ 2.72 2.55 ถว้นหน้า 87% 

9 กองทุนเงินทดแทน 2.64 2.47 ถว้นหน้า 63% 

10 กองทุนสงเคราะหค์รโูรงเรียนเอกชน 2.52 2.49 เจาะจง 26% 

Pillar 3  การช่วยเหลือทางสงัคม 
     

1. สวสัดิการกลุม่เป้าหมาย 
     

1 
เงินช่วยเหลือ (ครอบครวัผูย้ากไร/้สตรีหมา้ย หวัหน้า

ครอบครวัสงูอายุ/พกิาร/ไรท่ี้พึง่) 
2.91 2.79 ถว้นหน้า 69% 

2 
การจดัหาสิ่งอาํนวยความสะดวกในการใชช้ีวติประจาํวนั

สาํหรบัผูพ้กิาร (ลิฟท์ ทางสาํหรบัรถเข็น หอ้งน้ํา เป็นตน้) 
2.90 2.80 ถว้นหน้า 53% 

3 การดแูลผูร้บับริการท่ีบา้น (พกิาร สงูอายุ ป่วยเรื้ อรงั) 2.87 2.66 ถว้นหน้า 65% 

4 
การดแูลผูร้บับริการในระบบสถาบนั (เด็ก พกิาร สตรี ไร้

ท่ีพึง่ เอดส ์ป่วยเรื้ อรงั สถานพนิิจ เรือนจาํ) 
2.78 2.65 เจาะจง 48% 

2. สวสัดิการท่ีอยูอ่าศยั 
     

1 ท่ีอยูอ่าศยัสาํหรบัผูมี้รายไดน้อ้ย 2.63 2.42 เจาะจง 27% 

2 ท่ีพกัฉุกเฉิน 2.52 2.37 เจาะจง 35% 

3. สวสัดิการดา้นการทาํงานและการมีรายได ้
     

1 จดัหาท่ีทาํกนิ ใหส้ิทธิ์ท่ีทํากนิ 2.87 2.50 เจาะจง 40% 

Pillar 4  การสนบัสนุนหุน้สว่นทางสงัคม 
     

1 เพิม่กองทุนส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม 2.87 2.75 ถว้นหน้า 90% 

2 เพิม่กองทุนสวสัดิการชุมชน 2.85 2.75 ถว้นหน้า 90% 

3 ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรดา้นสวสัดิการสงัคม  2.84 2.78 ถว้นหน้า 86% 

4 
การคุม้ครองและส่งเสริมความเท่าเทียมกนัในการมีชีวิต

ในสงัคม 

2.84 2.74 ถว้นหน้า 98% 

5 
ส่งเสริมความเขม้แข็งของครอบครวัชุมชนทอ้งถิ่นประชา

สงัคม (องคก์ารเอกชน ธุรกจิ อาสาสมคัร) 

2.83 2.79 ถว้นหน้า 90% 

6 ส่งเสริมความรบัผิดชอบต่อสงัคม (จติอาสา) 2.75 2.75 ถว้นหน้า 92% 

อ่ืนๆ 
     

1 ประกนัรายไดเ้กษตกร 2.90 2.80 ถว้นหน้า 76% 

2 พฒันาระบบฐานขอ้มลูของกลุ่มดอ้ยโอกาสต่างๆ 2.85 2.76 ถว้นหน้า 78% 

3 กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 2.76 2.67 ถว้นหน้า 84% 

ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
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3.4 ความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วมประชุมการสัมมนาและมอบนโยบายแก่

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทัว่ประเทศ 

ในการจดัทาํร่างกรอบแผนปฏิบติัการการจดัสวสัดิการถว้นหน้าปี 2560 มีการประชุมระดมความ

คิดเห็นหลายครั้ง เพื่อรับฟังขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็นเกี่ยวกบัแนวทางการจดัทําจากผูที้่เกี่ยวขอ้ง 

เพื ่อใหค้ณะวิจัยนําไปปรับปรุงแกไ้ขอย่างต่อเน่ือง  โดยในการประชุมสัมมนาและมอบนโยบายแก่

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทัว่ประเทศ เม่ือวันท่ี 30-31 กรกฎาคม 2553 น้ัน  

คณะวิจยัร่วมกบักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ไดจ้ดัทําแบบสํารวจสอบถามความ

คิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วมประชุม ใหค้วามเห็นต่อชุดสวสัดิการท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทยในปี 2560 รวมถึง

ความคิดเห็นในเรื่องของสวัสดิการที่เห็นว่าควรเพิ่มหรือควรลด และเรื่องของการจดัหางบประมาณให้

เพียงพอต่อการจดัสวสัดิการถว้นหน้าในปี 2560 

วิธีการสาํรวจ 

• สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทยร่วมกบักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษย ์ออกแบบสอบถามเพ่ือสาํรวจความคิดเหน็ โดยไดจ้ดัชุดสวสัดิการออกเป็น 3 ชุด เรียง

ตามการประมาณการงบประมาณ จากน้อยไปหามากตามลาํดับ มีการสอบถามความเห็นถึง

สวสัดิการท่ีตอ้งการเพ่ิมและลด และความเห็นเร่ืองมาตรการจดัหางบประมาณใหเ้พียงพอต่อ

การจดัสวสัดิการถว้นหน้าในปี 2560 

• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ โดยการดําเนินงานของสํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคมแห่งชาติ นําแบบสาํรวจใหท่ี้ประชุมสัมมนาและ

มอบนโยบายแก่คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคมทัว่ประเทศ ใหค้วามเห็นต่อชุด

สวัสดิการที่เหมาะสมแก่ประเทศไทยในปี 2560 และแนวทางการจัดหางบประมาณให้

เพียงพอต่อการจดัสวสัดิการถว้นหน้าในปี 2560 และส่งคืนภายหลงัการประชุม 

• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ส่งแบบสอบถามกลับมาที่ TDRI เพ่ือ

ประมวลผล เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคมแห่งชาติ ซึ ่งมี

นายกรฐัมนตรีเป็นประธานต่อไป 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสัมมนาและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคมทัว่

ประเทศส่งแบบสอบถามกลบัจาํนวนทั้งส้ิน 110 คน ผูต้อบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 20–60 ปีขึ้ นไป 

โดยกลุ่มอายุ 50–59 ปีมีจาํนวนมากท่ีสุด คือ 29 คน  รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 40–49 ปี จาํนวน 25 คน 

และกลุ่มอายุ 20–29 ปี มีจาํนวนน้อยที่สุดคือ 1 คน  ผูต้อบแบบสอบถามมาจากหน่วยงานราชการ 

องคก์รสาธารณประโยชน์/NGO คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวัสดิการสังคมจงัหวัด คณะกรรมการ

บริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรชุมชน นักวิชาการ 

บริษัทเอกชน และขา้ราชการเกษียณอายุ เรียงจากจาํนวนมากไปหาน้อยตามลาํดบั  

 

 

 



สู่ระบบสวสัดกิารสงัคมถว้นหนา้ภายในปี พ.ศ. 2560  26 

 

ตารางท่ี 3.10 รายละเอียดผูต้อบแบบสอบสาํรวจ 
ผูต้อบแบบสาํรวจทัง้หมด  110 คน 

หน่วยงาน (รอ้ยละ) 

หน่วยงานราชการ 25.45 

องคก์รสาธารณประโยชน์/NGO 15.45 

คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดกิาร/บริหารกองทุนส่งเสริมการจดัสวสัดกิาร 9.09 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 8.18 

องคก์รชุมชน 8.18 

บริษัทเอกชน 0.9 

นักวชิาการ 0.9 

ส่ือมวลชน - 

อ่ืนๆ 0.9 

ไมต่อบ, ตอบซํา้ 30.9 

อายุ   

อาย ุ  20 – 29  ปี 0.9 

อายุ   30 – 39 ปี 7.27 

อาย ุ  40 – 49 ปี 22.72 

อาย ุ 50 – 59 ปี 26.36 

อายุ   60  ปีข้ึนไป 18.18 

ไมต่อบ 24.54 

ท่ีมา: จากการสาํรวจ 

ผลการสาํรวจ 

แบบสอบถามเพ่ือสาํรวจความเห็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมฯ เป็นแบบสอบถามท่ีมีการแบ่งชุดสวสัดิการ

ออกเป็น 3 ชุด เรียงตามการประมาณการงบประมาณจากน้อยไปหามากตามลําดับ โดยการออกแบบชุด

สวสัดิการแต่ละชุดตั้งอยู่บนความจาํเป็นและการตอบสนองความตอ้งการดา้นสวสัดิการของประชาชน และ

มีการสอบถามความเห็นถึงสวัสดิการที่ต้องการเพิ่มและลด รวมถึงความเห็นเรื่องแนวทางการจัดหา

งบประมาณใหเ้พียงพอต่อการจดัสวสัดิการถว้นหน้าในปี 2560 

ในการตอบแบบสอบถาม ผูเ้ขา้ร่วมประชุม จะเลือกชุดสวสัดิการท่ีเห็นว่าเหมาะสมกบัประเทศไทย

มากท่ีสุด โดยใหเ้หตุผลประกอบ จากน้ันไดแ้สดงความเห็นถึงสวสัดิการที่ควรเพ่ิมหรือลด และเรียงลําดับ

วิธีการจดัหางบประมาณเพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หร้ฐับาลในกรณีท่ีเกิดปัญหาเร่ืองงบประมาณไม่เพียงพอ  โดยให้

เรียงลาํดบั จาก 1-3 โดยลาํดบัท่ี 1 หมายถึงมาตรการท่ีควรทาํก่อน สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
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ชุดสวัสดิการใดเหมาะสมกบัประเทศไทยในปี 2560 มากท่ีสุด 

สวสัดกิาร 
ชุดสวสัดกิาร 

1 2 3 

สวสัดกิารเดก็ ผูส้งูอาย ุคนพิการ X X X 

นักเรียน/นักศึกษา 

อาหารกลางวนันักเรียนประถมถว้นหนา้ X X X 

เงินชว่ยคา่ครองชพีนักเรียนยากจนทุกคน X X X 

เพ่ิมคุณภาพการศกึษา ระดบั 1 X 
  

เพ่ิมคุณภาพการศกึษา ระดบั 2 
 

X X 

แรงงาน 

ฝึกฝีมือตามความตอ้งการของแรงงาน (20% ของแรงงานม.ตน้) X X X 

ขยายประกนัสังคม ม. 40  (รฐัสมทบเท่ากบัแรงงาน) X X 
 

ขยายประกนัสังคม ม. 40  (รฐัสมทบสองเท่าของแรงงาน) 
  

X 

รกัษาพยาบาล 

คนไทยถว้นหน้า 100% X X X 

คนไรร้ฐั ชนกลุ่มน้อย 
 

X X 

แรงงานตา่งดา้ว+ผูต้ิดตาม ผูห้นีภยัสงคราม 
  

X 

สวสัดิการ 

เติมเต็มชีวิต 

แนวทาง (ก):  Poverty Gap (125% Poverty Line) X 
  

แนวทาง (ก):  Poverty Gap (100% Poverty Line) 
 

X 
 

แนวทาง (ข): 25% Full Poverty Line 
  

X 

สวสัดิการ 

ท่ีอยู่อาศยั 

โครงการบา้นมัน่คง X X X 

โครงการการเคหะแหง่ชาต ิ(เอ้ืออาทร) X X X 

สวสัดิการชุมชน X X X 

สวสัดกิารชาวนา 
  

X 

ประกนัราคาพืชผล 
  

X 

แกปั้ญหาหน้ีสินเกษตรกร 
  

X 

อุดหนุนสาธารณูปโภค 
  

X 

กองทุนยุวชนจิตอาสา X X X 

กองทุนส่งเสริมสังคมสวสัดิการและ Social Enterprises X X X 

สวสัดิการท่ีมีผู ้เลือกมากท่ีสุดคือชุดท่ี 3 (70 คน) เน่ืองจากเป็นการจัดการงบประมาณท่ี

เหมาะสมกบัสถานการณข์องประเทศ  ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและประเด็นปัญหาในสังคม  ประชาชน

ส่วนใหญ่มีส่วนร่วม และมีความเป็นไปได้  รองลงมาคือชุดสวสัดิการที่ 2 (26 คน)  เน่ืองจากเป็นชุด

สวสัดิการท่ีเหมาะสมกบัระบบเศรษฐกิจสงัคม ลกัษณะนิสยัของคนไทย  สถานการณปั์จจุบนัและประเทศ

ไทย  ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและประเภทของสวสัดิการ  มีความ

เป็นไปไดแ้ละสามารถดําเนินการได้ทันที  สําหรับชุดสวัสดิการที่ 1 มีผูเ้ลือก 11 คน เหตุผลคือเป็น

สวสัดิการถว้นหน้าท่ีแทจ้ริง  ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและประเภทของสวสัดิการ เขา้ถึงคนดอ้ยโอกาส

อย่างแทจ้ริง  เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  คาํนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน หลักการใหอ้ย่างมีคุณค่า

และการรบัอย่างมีศกัด์ิศรี  และเหมาะสมกบับริบทของประเทศตามสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

และวฒันธรรม  และเห็นว่าสามารถแกปั้ญหาสงัคมท่ีเกิดในปัจจุบนัไดจ้ริง 
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ตารางท่ี 3.11 ชุดสวัสดิการท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทยในปี 2560 มากท่ีสุด 

 รอ้ยละ 

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 100.00 

เลือกสวสัดกิารแบบท่ี 1 10.00 

เลือกสวสัดกิารแบบท่ี 2 23.63 

เลือกสวสัดกิารแบบท่ี 3 63.63 

ไมต่อบ 2.72 

ท่ีมา: จากการสาํรวจ 

ถา้หากสามารถเพิ่มสวัสดิการไดอี้ก ท่านอยากใหเ้พิ่มสวัสดิการอะไร 

ผูต้อบแบบสอบถามเสนอว่าควรเพ่ิมสวสัดิการดา้นจิตอาสาหรือการส่งเสริมใหเ้กิดการมีส่วนร่วม

ในการจัดสวัสดิการ  สวัสดิการด้านการศึกษา และสาธารณสุข โดยไดร้ะบุกลุ่มเป้าหมายท่ีควรได้รับ

สวสัดิการเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ ครอบครัวท่ีมีลักษณะพ่อแม่เล้ียงเดี่ยว พ่อแม่วัยรุ่น มีผูพิ้การ มีผูสู้งอายุ 

แม่บา้น ผูถู้กกระทําความรุนแรง  กลุ่มผูสู้งอายุ คนทํางาน เด็ก เยาวชน และคนจน คนดอ้ยโอกาส 

ตามลาํดบั 

ตารางท่ี 3.12 สวสัดกิารท่ีอยากใหเ้พิ่ม 

ประเภทสวสัดกิาร จาํนวน (คน) 

จิตอาสา (ส่งเสริมใหเ้กดิการมส่ีวนร่วมในการจดัสวสัดกิาร) 11 

การศึกษา 9 

สุขภาพ,การแพทย์ (ทุกๆดา้น รวมการสาธารณสุขประเภทเร้ือรงั)  7 

นันทนาการ (สวนสาธารณะ ลานกฬีา ดนตรี)  4 

ท่ีอยู่อาศยั  4 

เพ่ิมเบ้ียยงัชีพ ผูสู้งอายุและคนพิการ  3 

ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยสิ์น  3 

สวสัดิการชุมชน  3 

รถรบัส่งไปโรงพยาบาล 1 

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วม 1 

กองทุนกูย้ืมดอกเบ้ียตํา่ 1 

สวสัดกิารสาํหรบัผูส้รา้งชื่อเสียงใหแ้กป่ระเทศ 1 

คุม้ครองการเดนิทาง 1 

คุม้ครองการบริโภค 1 

การจดักจิกรรมดา้นประเพณีวฒันธรรม 1 

แกปั้ญหาหน้ีสิน 1 

อุดหนุนสาธารณูปโภค 1 

คา่ทาํศพ 1 

สวสัดกิารยตุธิรรม 1 
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ประเภทสวสัดกิาร จาํนวน (คน) 

กลุ่มเป้าหมาย  

ครอบครวั (พ่อแม่เล้ียงเดี่ยว พ่อแม่วยัรุ่น มีผูพิ้การ/ผูส้งูอาย ุแม่บา้น ผูถู้กกระทาํ)

  

12 
คนจน คนดอ้ยโอกาส คนพิการ 9 

ผูส้งูอายุ (ทุกๆ ดา้น รวมเงินเดอืนหรือบาํนาญผูม้ีอายุเกนิ 60 ปี ทุกกลุ่มอาชีพ)  7 

คนทาํงาน (ทุกดา้น รวมท่ีดินทํากิน ผูป้ระกอบธุรกิจรายย่อย)  7 

เดก็ และเยาวชน  6 

เกษตรกร (ประกนัความเส่ียงทางการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพ่ิมสวสัดกิาร

  

5 

คนตดิเชื้ อเอชไอวี (คา่ทาํศพ เบ้ียยงัชพี)  4 

แรงงานนอกระบบ  3 

ผูพ้น้โทษ หรือผ่านการฟ้ืนฟสูมรรถภาพจากยาเสพตดิ  2 

คนไรร้ฐั 1 

กลุ่มท่ีตกขอบหรืออยู่นอกระบบสวสัดิการอ่ืนๆ 1 

ท่ีมา: จากการสาํรวจ 

ถา้ใหต้ดัสวัสดิการ ท่านอยากตดัสวัสดกิารอะไร 

ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตัดการอุดหนุนสาธารณูปโภค เป็นสวสัดิการที่อยากใหต้ัดมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ สวสัดิการท่ีจดัใหแ้รงงานต่างดา้วและผูติ้ดตามหนีภยัสงคราม และสวสัดิการเติมเต็มชีวิต 

ตารางท่ี 3.13 สวสัดกิารท่ีอยากใหต้ดั 

ประเภทสวสัดกิาร จาํนวน (คน) 

การอุดหนุนสาธารณูปโภค  10 
แรงงานตา่งดา้วและผูต้ดิตามหนีภยัสงคราม  8 

สวสัดกิารเตมิเตม็ชวีติ  7 

คนรวย คนมีเงินเดือนสูง  5 

สวสัดิการชุมชน  4 

สวสัดกิารชาวนา  4 

ประกนัราคาพืชผล  3 

กองทุนยุวชนจิตอาสา  3 

ปัญหาหน้ีสินเกษตรกร  2 

แรงงาน (ขยาย ม.40 โดยรฐัสมทบ 2 เท่า)  2 

การลงทุนโครงสรา้งพ้ืนฐาน 1 

งบประมาณท่ีไมจ่าํเป็นของ อปท 1 

การเคหะ 1 

การชว่ยเหลือคา่จดัการศพ 2,000 บาท 1 

กองทุนส่งเสริมสังคมสวสัดิการ 1 

ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
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หากมีปัญหาเรื่องงบประมาณไม่เพยีงพอ ท่านคิดว่ารฐับาลควรหารายไดเ้พิ่มอย่างไร 

ในขอ้น้ีมีผูแ้สดงความคิดเหน็จาํนวน 68 รายหรือคิดเป็นรอ้ยละ 62 ของผูต้อบแบบสาํรวจทั้งหมด  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่าหากงบประมาณไม่เพียงพอ รัฐบาลควรมีการจดัเก็บภาษี

อยา่งทัว่ถึง   รองลงมา ไดแ้ก ่รฐับาลควรเพ่ิมอตัราและจดัเก็บภาษีท่ีดิน  ควรยกเลิกขอ้ลดหย่อนภาษีเงิน

ไดส้าํหรบัคนรวย ควรเพ่ิมอตัราเงินไดนิ้ติบุคคล (บริษัทหา้งรา้นต่างๆ)  

ตารางท่ี 3.14 หากมีปัญหาเรือ่งงบประมาณ รฐับาลควรหารายไดเ้พิม่อยา่งไร (รอ้ยละ) 

แนวทางการหารายได ้ ลาํดบัที่ 1 ลาํดบัที่ 2 ลาํดบัที่ 3 
เฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

3 อนัดบั 

จดัเกบ็ภาษีอยา่งทัว่ถึง 36.8 19.1 22.1 28.4 

ยกเลิกขอ้ลดหย่อนภาษีเงินไดส้าํหรบัคนรวย 26.5 16.2 19.1 21.8 

เพ่ิมอตัราและการจดัเกบ็ภาษีท่ีดนิ 23.5 33.8 20.6 26.5 

เพ่ิมอตัราภาษีมลูค่าเพ่ิม 5.9 7.4 8.8 6.9 

เพ่ิมอตัราเงินไดนิ้ติบุคคล 4.4 19.1 25.0 12.7 

เพ่ิมอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 2.9 4.4 4.4 3.7 

ท่ีมา: จากการสาํรวจ 

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ   

• การปรบัโครงสรา้งภาษี เพือ่ทาํใหร้ฐัมีรายไดเ้พิ่มขึ้ น ส่งผลใหส้ามารถนํามาจดัสวสัดิการได้

มากขึ้ น โดยส่วนใหญ่เสนอใหข้ยายฐานภาษี เพิ่มชนิดภาษี เช่นภาษีที่ดิน ภาษีมรดก เพิ่ม

อตัราภาษีเช่น สินคา้ฟุ่มเฟือย หรือเพิ่มอตัราภาษีจากธุรกิจที่ก่อใหเ้กิดความเสื่อม เช่นขาย

แอลกอฮอล ์เป็นตน้  นอกจากน้ียงัเสนอใหมี้การจดัเก็บภาษีอย่างมีคุณภาพ เก็บไดอ้ย่างทัว่ถึง

เต็มเม็ดเต็มหน่วย ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีวินัยในการจ่ายภาษี ตลอดจนใหมี้การจดัเก็บภาษี

อย่างเป็นธรรมและทัว่ถึง 

• การบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพและเป็นธรรม ลดการคอรร์ปัชัน่ เพราะปัจจุบนัยงัเห็นว่าระบบ

การบริหารจดัการยงัมีปัญหาอยู่ และหากแกไ้ขปัญหาน้ีได ้ก็จะทาํใหป้ระชาชนไดร้บัประโยชน์

จากการจดัสวสัดิการอย่างแทจ้ริง 

• การจดัใหมี้มาตรการส่งเสริมอาชีพและรายไดข้องประชากรอย่างจริงจงั และส่งเสริมการออม

ของประชาชน รวมทั้งลดการใชจ่้ายท่ีฟุ่มเฟือยต่างๆ 

• การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการจดัสวัสดิการสังคมในทุกระดับตั้งแต่ระดับ

นโยบาย การบริหารจดัการ การปฏิบติัใช ้และการประเมินผล ซึ่งรวมถึงภาคส่วนในระดบัชาติ 

และท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทัว่ไป ควรตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการจัด

สวสัดิการดว้ยกนัทั้งส้ิน 
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บทท่ี 4 

สวสัดิการอนัพึงปรารถนา 

ในบทน้ีจะเป็นการนําเสนอทางเลือกสวสัดิการถว้นหน้า โดยใชผ้ลการสํารวจความตอ้งการดา้น

สวสัดิการของประชาชนในบทท่ี 3 มาประกอบกบัผลการประชุมระดมสมองหลายครั้งจากผูเ้ชี่ยวชาญ ผู ้

กาํหนดนโยบาย และผูเ้กี ่ยวขอ้งจาํนวนมาก เพื่อร่วมกนักาํหนดระบบสวสัดิการ ‘ที่พึงปรารถนา’ สําหรับ

สงัคมไทย จากน้ันจะทาํการเปรียบเทียบกบัสวสัดิการท่ีมีอยู่แต่ละประเภทว่าปัจจุบนัมีการจดัสวสัดิการใน

ระดบัท่ีพึงปรารถนาหรือยงั กล่าวอีกนัยหน่ึงเป็นการศึกษา ‘ช่องว่าง’ สวสัดิการ  

ในการเลือกสวสัดิการท่ีพึงปรารถนาน้ัน คณะนักวิจยัไดก้าํหนดหลกัการ 10 ประการคือ  

1. เป็นสวสัดิการท่ีดูแลคนไทยตั้งแต่เกดิจนตาย 

2. เป็นสวสัดิการท่ีตรงความตอ้งการประชาชน 

3. มีความถว้นหน้าในสวสัดิการที่สําคญั แมจ้ะมีปัญหาการรัว่ไหลไปสู่คนไม่จนบา้งก็เป็นเร่ือง

จาํเป็น 

4. สวสัดิการท่ีไดร้บัตอ้งไม่ซํ้าซอ้น 

5. มีความเท่าเทียมกนัในสิทธิประโยชน์ (ท่ีอาจปรบัดว้ยความแตกต่างของเงินสมทบในกรณีที่มี

การสมทบจากประชาชนหรือธุรกิจ)  

6. มีสวสัดิการเพ่ิมเติมท่ีเน้นดูแลคนจนและผูด้อ้ยโอกาสเป็นพิเศษ 

7. ควรเป็นสวสัดิการท่ีช่วยลดความเหล่ือมลํ้าของสงัคมไทยในระยะยาว 

8. ตอ้งเป็นระบบสวสัดิการที่ไม่เป็นภาระต่องบประมาณรัฐจนมากเกินไป โดยอาจตอ้งปฏิรูป

โครงสรา้งภาษีถา้จาํเป็น 

9. มีความเป็น สังคมสวสัดิการ.หมายถึงไม่ใช่ภาครัฐเท่าน้ันที่เป็นผูร้ับภาระ แต่ภาคส่วนอื่น

ไดแ้ก่ธุรกิจ ชุมชน ประชาชน และอ่ืน ๆ มีส่วนร่วมดว้ย  

10. อาจขยายความคุม้ครองถึงคนไรร้ฐัและต่างดา้วในบางกรณี 

4.1 สวัสดิการอันพึงปรารถนา 

ผลการสอบถามความเห็นประชาชน การประชุมระดมสมอง และการสืบคน้เพิ่มเติมของคณะ

นักวิจยั ทาํใหส้ามารถระบุประเภทและระดับสวสัดิการอนัพึงปรารถสําหรับสังคมไทย โดยพิจารณาจาก

สวสัดิการตั้งแต่ก่อนเกิดจนถึงเสียชีวิต แสดงไวใ้นรูปที่ 4.1 ถึงรูปที่ 4.3 โดยทําการเปรียบเทียบกับ

สวสัดิการท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัดว้ย ดงัน้ันรปูทั้งสามน้ีนอกจากจะเป็นการสรุปสวสัดิการที่พึงปรารถนาแลว้

ยงับ่งช้ีถึง ‘ช่องว่าง’ (gap) ว่าคนไทยในวยัไหนยงัขาดสวสัดิการในเร่ืองใดบา้ง  

ต่อไปน้ีเป็นรายละเอียดการสํารวจสวัสดิการปัจจุบนัสําหรับกลุ่มอายุต่าง ๆ รวมทั้งขอ้เสนอ

สวสัดิการอนัพึงปรารถนา ตามเคา้โครงในรูปท่ี 4.1 ถึง 4.3 
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4.1.1 สวัสดิการก่อนเกิด 

ก่อนที่เด็กจะเกิด สวสัดิการที่เขาไดร้บัคือสวสัดิการผ่านแม่ที่อุม้ทอ้งเขาอยู่ ซึ่งหมายถึงว่ามารดา

จะตอ้งไดร้บัการดูแลบาํรุงครรภอ์ย่างเหมาะสม โดยการบาํรุงครรภน้ั์นตอ้งประกอบดว้ยการไดร้บัการดูแล

จากบุคลากรทางการแพทยที์่มีความเชี่ยวชาญดา้นน้ี การไดร้ับโภชนาการที่ครบถว้นสําหรับตนเองและ

สาํหรบัทารกในครรภ ์ถือเป็นองคป์ระกอบของสวสัดิการท่ีพึงปรารถนา และสวสัดิการน้ีเป็นมีลักษณะเป็น

สวสัดิการถว้นหน้า กล่าวคือทารกในครรภทุ์กคนควรไดร้บั 

ในปัจจุบันพบว่าการดูแลครรภ์โดยบุคลากรทางการแพทยที์่เหมาะสมมีความถว้นหน้าแล้วใน

หลักการ กล่าวคือหากแพทยต์รวจพบการตั้งครรภ์ก็จะทําการแนะนําใหม้ารดาผูต้ั้งครรภ์ไปทําการพบ

เจ้าหน้าที่ดูแลครรภ์ โดยใช้สิทธ์ิหลากหลายประเภทของการประกันสุขภาพไม่ว่าจะเป็นบัตรทอง 

ประกนัสงัคม สิทธ์ิขา้ราชการ ส่วนในทางปฏิบติัอาจยงัไม่ถว้นหน้าเสียทีเดียว เพราะมารดาบางคนอาจไม่

มารบับริการน้ี แต่พบว่ามีจาํนวนน้อยมาก 

4.1.2 สวัสดิการเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 

เด็กเล็กก่อนวยัเรียนน้ันจาํเป็นตอ้งไดร้บัการดูแลและเล้ียงดูอย่างดีไม่ว่าจะเป็นดา้นโภชนาการ 

การไดร้บัการดูแล ปกป้องจากอนัตราย ตลอดจนไดร้บัการพฒันาทั้งดา้นสมองและดา้นอารมณ ์ในปัจจุบนั

วิธีการบรรลุเป้าหมายสวสัดิการอนัพึงปรารถนาน้ี มีสามวิธีหรือช่องทางคือการใหเ้งินสงเคราะหบุ์ตรกบัพ่อ

แม่หรือผูป้กครองเพื่อใหแ้น่ใจว่าสามารถใหก้ารเล้ียงดูบุตรหรือเด็กเล็กในปกครองได ้อีกวิธีหน่ึงคือการ

ใหบ้ริการศูนยเ์ด็กเล็กในกรณีท่ีผูป้กครองไม่สามารถใชเ้วลากบัลูกได ้เช่นตอ้งไปทาํงานเป็นตน้ ช่องทางท่ี

สามไดแ้ก่การใหบ้ริการสถานสงเคราะหเ์ด็ก ซึ่งมีเป้าหมายท่ีเด็กท่ีไม่มีผูป้กครองดูแล  

เงินสงเคราะหบุ์ตร 
เงินสงเคราะหบุ์ตรเป็นเงินช่วยเหลือท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูป้กครองสาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายในการดูแลเด็กใน

วยัแรกเกดิ ในปัจจุบนัมีเพียงสาํนักงานประกนัสงัคมเท่าน้ันท่ีไดจ่้ายเงินช่วยเหลือดงักล่าวใหแ้กผู่ป้ระกนัตน

ภายใต้สิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะหบุ์ตร โดยจ่ายใหแ้ก่บุตรของผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 หรือ 39 

ตั้งแต่แรกเกดิจนถึงอาย ุ6 ปีบริบรูณ ์จาํนวนคราวละไม่เกนิ 2 คน ในอตัราเดือนละ 350 บาทต่อบุตรหน่ึง

คน และกําลังจะเพิ่มเป็น 400 บาทต่อคนในปี 2554 ทั้งน้ีแม้ผลประโยชน์ต่างๆ ของสํานักงาน

ประกันสังคมจะเป็นการสมทบกันของสามฝ่ายคือ ผูป้ระกนัตน นายจา้ง และรัฐ แต่สําหรับกรณีเงิน

สงเคราะหบุ์ตรน้ันเป็นการเรียกเก็บจากฝ่ายรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียวในอตัรารอ้ยละ 1 หากมองในแง่ของ

ความเท่าเทียมกนัแลว้จะเห็นไดว่้ากลุ่มแรงงานนอกระบบและกลุ่มขา้ราชการจะไม่ไดร้บัผลประโยชน์น้ีจาก

ภาครฐัดงัเช่นผูป้ระกนัตนในสาํนักงานประกนัสงัคม 
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รูปท่ี 4.1 เปรียบเทียบสวัสดิการท่ีพงึปรารถนากบัสถานะปัจจบุนั: แรกเกิดถึงอุดมศึกษา 

 

 

รูปท่ี 4.2 เปรยีบเทียบสวสัดกิารท่ีพงึปรารถนากบัสถานะปัจจบุนั: วยัทาํงานและวยัชรา 
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รูปท่ี 4.3 เปรยีบเทียบสวสัดกิารท่ีพงึปรารถนากบัสถานะปัจจบุนั: วยัชราและผูพ้กิาร 

 

 

เงินสงเคราะหบุ์ตรจาํนวน 350-400 บาทน้ัน แมจ้ะไม่มากเพียงพอต่อการดํารงชีพขั้นพ้ืนฐาน

ของเด็กได ้แต่ก็ถือไดว่้าเป็นเงินช่วยเหลือท่ีสามารถแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายเล้ียงดูบุตรใหแ้ก่ผูป้กครอง และ

หากพิจารณาถึงความเป็นธรรมแลว้ ผูวิ้จยัเห็นว่าสวสัดิการเงินสงเคราะหบุ์ตรควรเป็นสวสัดิการถว้นหน้าท่ี

รัฐมอบใหแ้ก่เด็กทุกๆ คน กล่าวคือใหก้ับบุตรของผูอ้ยู่นอกระบบประกนัสังคมทั้งหมด (รวมบุตรของ

ขา้ราชการดว้ย) นอกจากน้ันไดเ้สนอใหก้บัเด็กทุกคนโดยไม่จาํกดัว่าใหเ้ฉพาะสองคนแรก เน่ืองจากถือว่า

การสรา้งคนตั้งแต่แรกน้ันถือเป็นการสรา้งอนาคตของชาติ ภาระงบประมาณท่ีเพ่ิมขึ้ นจะเป็นเฉพาะในส่วน

ของกลุ่มอ่ืนท่ีนอกเหนือจากผูป้ระกนัตนของสาํนักงานประกนัสงัคม  

ศูนยเ์ดก็เล็ก 

พฒันาการของเด็กในวยักอ่นเรียนเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมากโดยจะเป็นการปพ้ืูนฐานใหแ้กเ่ด็กทั้งในดา้น

กาย สติปัญญา อารมณแ์ละจิตใจ ศูนยเ์ด็กเล็กสามารถเขา้มารองรับในเร่ืองน้ีไดดี้โดยส่วนใหญ่จะรับดูแล

เด็กจนถึงอาย ุ6 ปี (หลงัจากน้ันกจ็ะเขา้สู่ระดบัประถมศึกษา) ในปัจจุบนัศนูยเ์ด็กเล็กส่วนใหญ่มกักระจาย

ตัวอยู่ในต่างจังหวัดและอยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับการ

ใหบ้ริการน้ัน ศูนย์ฯ ยินดีรับเด็กทุกๆ คนที่ต้องการเขา้มารับบริการ แต่ในทางปฎิบัติแล้ว เน่ืองจาก

ขอ้จาํกดัทั้งในเร่ืองบุคลากร และงบประมาณทาํใหศ้นูยเ์ด็กเล็กหลายแห่งตอ้งจาํกดัจาํนวนเด็กท่ีรบัได ้ทาํ

ใหไ้ม่สามารถใหบ้ริการแบบถว้นหน้าได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนท่ีท่ีเป็นนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีครอบครัว

ของแรงงานจาํนวนมากทาํใหศ้นูยเ์ด็กเล็กไม่สามารถรองรบัได ้
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ดว้ยความสาํคญัของพฒันาการดา้นกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจของเด็กในวยัก่อนเรียน จึง

สมควรจดัสถานท่ีเพ่ือมารบัผิดชอบในดา้นน้ี ซึ่งศูนยเ์ด็กเล็กก็เป็นบริการท่ีตอบสนองในเร่ืองน้ีไดดี้ โดยรัฐ

ควรส่งเสริมใหถ้ว้นหน้าไดใ้นทางปฏิบติัดว้ย ดว้ยการจดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอ ทั้งในดา้นจาํนวนศูนย ์

จาํนวนบุคลากร โดยไม่คิดค่าบริการ ยกเวน้กรณีท่ีมีการใหบ้ริการพิเศษ ก็อาจจะมีการเรียกรับค่าใชจ่้าย

พิเศษแบบสมคัรใจจากผูป้กครองได ้และอาจมีการกาํหนดใหธุ้รกิจขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ 

ตอ้งจดัใหมี้ศนูยเ์ด็กเล็กในพ้ืนท่ี โดยมีแรงจงูใจต่างๆ เช่น การลดภาษีใหต้ามค่าใชจ่้ายของศูนย ์นอกจากน้ี

บางศูนยท่ี์ใหบ้ริการในลกัษณะอนุบาลดว้ยก็ควรเปล่ียนใหเ้ป็นโรงเรียนอนุบาลเพ่ือท่ีจะไดร้ับเงินอุดหนุน

จากโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างไรก็ดีงบประมาณที่จดัใหจ้ะอยู่ภายใตส้มมติฐานที่ว่าเด็กทุกคนมาใช้

บริการจากศูนย์เด็กเล็ก แต่ในทางปฎิบัติแล้วหากเด็กเขา้มารับบริการไม่ครบทุกคนก็อนุญาตใหศู้นย์

สามารถเสนอแผนที่จะนําเงินส่วนที่เหลือไปบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพดา้นการพัฒนาการเด็กเล็กในดา้น

อ่ืนๆ ได ้ทั้งน้ีหากไม่มีแผนงานดงักล่าวก็จะตอ้งคืนเงินส่วนเกินแก่สาํนักงบประมาณ 

สถานสงเคราะหเ์ด็ก 
สถานสงเคราะหเ์ด็กจะถือเป็นปราการด่านสุดทา้ยที่ใหก้ารช่วยเหลือแก่เด็กที่หลุดจากโครงข่าย

ความคุม้ครองทางสงัคม (social safety net) ต่างๆ ท่ีรฐัไดจ้ดัให ้หากไม่มีสถานท่ีดูแลเด็กเหล่าน้ีแลว้ เด็ก

จะกลายเป็นเด็กเรร่อน และอาจนําไปสู่ปัญหาทางสังคมต่างๆ ได ้ดังน้ันสถานสงเคราะหเ์ด็กจึงถือเป็น

แหล่งพ่ึงพิงสุดทา้ยแก่เด็ก ซึ่งไม่จาํเป็นตอ้งถว้นหน้า เพราะเป็นการใหบ้ริการเฉพาะแก่เด็กในกลุ่มท่ีขาดคน

ดูแล แต่หากมีเด็กทีป่ระสบปัญหาแลว้ตอ้งมีสถานที่รองรับได ้เพราะในปัจจุบนัการกระจายตัวของสถาน

สงเคราะหเ์ด็กมกัอยูแ่ต่ในเมืองใหญ่ ทาํใหไ้ม่สามารถดูแลเด็กไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

สรุปการทาํใหส้วสัดิการสาํหรบัเด็กเล็กเป็นสวสัดิการถว้นหน้าอนัพึงปรารถนาน้ัน ตอ้งดําเนินใน

สองเร่ืองคอืการใหเ้งินสงเคราะหบุ์ตรอยา่งถว้นหน้า และการเพ่ิมจาํนวนศนูยเ์ด็กเล็กใหเ้พียงพอกบัเด็กเล็ก

ทุกคนในทุกพ้ืนท่ี 

4.1.3 สวัสดิการเด็กและเยาวชนวัยเรยีน 

เมือ่เด็กเติบโตขึ้ นจากวัยแรกเกิดเขา้สู่วยัเรียน สวสัดิการที่สําคญัที่สุดคือการไดร้ับการศึกษาที่

เหมาะกบัวยั มีคุณภาพเพียงพอต่อการดาํเนินชีวิตต่อไปในภายหลงั และท่ีสาํคญัควรเป็นสวสัดิการท่ีไดร้ับ

อย่างถว้นหน้า โดยการศึกษาพ้ืนฐานควรเป็นการศึกษาที่มีค่าใชจ่้ายที่เป็นภาระต่อครอบครัวน้อยที่สุด

เท่าท่ีเป็นได ้ในขณะท่ีการศึกษาท่ีสูงกว่าระดบัพ้ืนฐานอาจใหค้รอบครวัหรือผูเ้รียนเขา้มาร่วมแบ่งเบาภาระ

ดว้ย  

ปัจจุบนัไทยมีสวสัดิการดา้นการศึกษาพ้ืนฐานถว้นหน้าภายใตโ้ครงการเรียนฟรี 15 ปี แต่ก็ยงัมี

ประเด็นในเรื่องความเพียงพอที่เด็กยากจนยงัไม่สามารถเขา้ถึงการศึกษาไดอ้ย่างแทจ้ริง เน่ืองจากขาดค่า

ครองชีพ และค่าเดินทางเพ่ือไปศึกษา เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีประเด็นของโครงการเกี่ยวเน่ืองทางการศึกษา

อืน่ๆ ที่ยงัไม่ถว้นหน้า เช่น โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กถึงประถมศึกษา ที่ครอบคลุมเด็ก

นักเรียนเพียงรอ้ยละ 603
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เพื่อยกระดับการศึกษาพ้ืนฐานให้มีลักษณะถ้วนหน้าอย่างแท้จริง คือเปิดโอกาสการเขา้ถึง

การศึกษาโดยไม่มีสิ่งกีดกั้น (barrier) เช่นตอ้งมีการช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจนใหส้ามารถส่งลูก

เรียนไดจ้นจบ โดยควรเพิ่มการช่วยเหลือเรื่องการเดินทาง ที่พัก และค่าครองชีพพ้ืนฐาน ซึ่งค่าครองชีพ

พ้ืนฐานอาจช่วยท่ีตวันักเรียนโดยตรง หรือผ่านการช่วยเหลือครอบครวัก็ได ้ทั้งน้ีเพ่ือใหพ่้อแม่ตดัสินใจใหล้กู

เรียนหนังสือแทนท่ีจะตอ้งทาํงานเพ่ือช่วยครอบครวั  

และในส่วนโครงการเสริมก็ควรทําใหเ้ป็นถว้นหน้าดว้ย เช่นโครงการอาหารกลางวนัสําหรับเด็ก

เล็กถึงประถมศึกษา ที่ครอบคลุมเด็กนักเรียนรอ้ยละ 604

นอกจากการจัดงบประมาณเพิ่มเติมแล้ว การบริหารจัดการก็เป็นประเด็นสําคัญ ตัวอย่างคือ 

นโยบายกองทุนอาหารกลางวนัสาํหรบัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษาในระบบ เป็น

การอุดหนุนจากภาครัฐที่มุง่หวังเพื่อเพิ่มภาวะโภชนาการที่ดีของนักเรียน และสามารถแบ่งเบาภาระ

ค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษานอกเหนือจากค่าเล่าเรียน แต่ก็ยงัมีอุปสรรคปัญหาในการบริหารจดัการและการ

ขาดองคค์วามรูใ้นการจดัอาหารท่ีมีคุณค่าและถูกหลกัโภชนาการ และค่านิยมเร่ืองการบริโภค ในทํานอง

เดียวกับโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (เรียกกันสั้นๆ ว่า นมโรงเรียน) ที่มีอุปสรรคปัญหา

เช่นเดียวกนั โดยเฉพาะโครงการนมโรงเรียนที่มีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพ มีการทุจริตมาอย่างต่อเน่ือง  

และค่านิยมไม่ชอบดื่มนมของเด็ก จึงเสนอแนะใหมี้การพิจารณาปรับปรุงการบริหารจดัการอย่างจริงจงั 

อาจจะยุบรวมนมโรงเรียนเขา้อยู่ในโครงการอาหารกลางวนั และบูรณาการเรื่องโภชนาการใหไ้ด้รับ

สารอาหารท่ีมีคุณค่าแคลเซียมสูงทดแทนนมไดด้ว้ย เช่นเตา้หู ้หรือปลาตัวเล็ก หรือบูรณาครอบคลุมมาก

ขึ้ นเป็น “โครงการอนามยัโรงเรียน” (ขอ้เสนอจากผูเ้ช่ียวชาญในการประชุมระดมความคิดในภาคผนวก ช) 

ซึ่งจะบรูณาการครอบคลุมทุกเร่ืองท่ีส่งผลต่อพฒันาการและสุขภาพอนามยัของนักเรียนทั้งหมด เร่ิมตั้งแต่

เร่ืองโภชนาการอาหาร ความสะอาด สุขอนามยั การออกกาํลังกาย จนถึงสภาพแวดลอ้ม ความปลอดภัย

ต่างๆ รวมทั้งการใหค้วามรูแ้ละสรา้งค่านิยมท่ีถูกตอ้งดว้ย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายน่าจะครอบคลุมถึงการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน และแบ่งความเขม้ขน้ของแต่ละเร่ืองตามความสําคญัของพัฒนาการในระดับชั้นต่างๆ เช่นเด็ก

เล็กควรเน้นใหท้านนม ออกกาํลังกายสรา้งพัฒนาการ เด็กโตเน้นอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายสมวยั 

และสรา้งสุขอนามยัท่ีถกูตอ้ง เป็นตน้ 

 

สาํหรบัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา รฐัมีนโยบายสนับสนุนเฉพาะกลุ่มเป้าหมายใหส้ามารถกูย้ืม

เพื่อการศึกษาได้ในอัตราดอกเบ้ียที่ตํา่กว่าอตัราดอกเบ้ียตลาดสําหรับครัวเรือนผูมี้รายไดน้้อย หรือท่ี

เรียกว่ากองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสําหรับนิสิตนักศึกษาทุกคนที่เรียนในสาขาวิชาที่

กาํหนด (สาขาทีข่าดแคลนและเป็นทีต่้องการของประเทศ) ผ่านกองทุนเงินใหกู้ย้ืมที่ผูกกับรายได้ใน

อนาคต (กรอ.) 

ในส่วนของ กยศ. ยงัมีขอ้ถกเถียงในเชิงวิชาการในเรื่องวตัถุประสงคข์องนโยบายที่มุง่ช่วยเหลือ

ครวัเรือนผูมี้รายไดน้้อย แต่กาํหนดเกณฑร์ายไดข้องครวัเรือนท่ีสามารถกูไ้ด ้ใหมี้รายไดค้รัวเรือนไม่เกินปี

ละ 200,000 บาทน้ัน อาจเป็นการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีสูงเกินไป ทําใหไ้ม่สามารถเพิ่มโอกาสทาง

การศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะผูมี้รายไดน้้อยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และยงัพบว่าผูกู้ส่้วนใหญ่มีรายได้

ในระดับสูง ส่วนกลุ่มผูมี้รายได้น้อย (รายไดค้รัวเรือนไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีหรือตํา่กว่าเส้นความ
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ยากจน) กลบัเป็นผูกู้ส่้วนน้อย จึงเสนอแนะใหพิ้จารณากาํหนดกลุ่มเป้าหมายใหผู้มี้สิทธ์ิกูจ้าํกดัอยู่เฉพาะผู ้

มีรายไดต้ํา่ ซึ่งตอ้งการความช่วยเหลือจริงๆ หรือหากจะใหสิ้ทธ์ิการกูย้ืมแก่นักศึกษาทุกคน ก็ไม่ควร

อุดหนุนเงินกู ้หรืออุดหนุนอตัราดอกเบ้ีย ควรปล่อยใหเ้ป็นไปในอตัราตลาด (สมเกียรติ และ อารียา 

2549) 

นอกจากน้ียงัพบปัญหาการใหกู้ข้อง กยศ. ท่ีจะไดกู้ห้รือไม่ขึ้ นอยู่กบัวงเงินกูย้ืมท่ีสถานศึกษาไดร้ับ

จดัสรร และการจดัสรรน้ันจดัสรรใหส้ถานศึกษาตามจาํนวนนักเรียน ซึ่งอาจทาํใหก้ารใหกู้ไ้ม่สามารถไปสู่ผู ้

มีรายไดน้้อยที่ต้องการกูอ้ย่างแทจ้ริง ทําใหเ้กิดการแข่งขันที่สูง เกิดความเสี่ยงที่จะไม่ไดกู้ ้โดยเฉพาะ

นักเรียนท่ีมีการเปล่ียนระดบัการเรียนหรือเปล่ียนสถานศึกษาท่ีตอ้งมีการพิจารณาการกูใ้หม่ รวมทั้งความ

ล่าชา้ในการอนุมติัเงินกูส้าํหรบัผูกู้ใ้หม่ท่ีจะไดเ้งินกูป้ระมาณ 3 เดือนหลังเปิดภาคการศึกษา (ประมาณ

ปลายภาคเรียนท่ี 1) ทาํใหเ้ป็นขอ้จาํกดัและภาระของผูเ้รียน โดยเฉพาะคนยากจนจริงๆ ที่ตอ้งหาเงินมา

จ่ายก่อน จนมีกรณีท่ีตอ้งลาออกเน่ืองจากไม่มเีงินจ่าย (การศึกษาของ สมเกียรติ และ อารียา 2549) 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ลว้นทาํให ้กยศ. ไม่สามารถช่วยเหลือการศึกษาของผูมี้รายไดน้้อยได้

อย่างแทจ้ริง คนจนไม่กลา้ (หวงั) กูเ้พราะเส่ียงท่ีจะไม่ไดกู้ ้จึงเสนอใหป้รบัเปลีย่นการบริหารจดัการ กยศ. 

ใหมี้การพิจารณาเงินกูผ่้านการพิจารณาของกองทุนฯ โดยตรง เช่นเดียวกบัการใหกู้แ้บบ กรอ. ไม่ใชวิ้ธีการ

จดัสรรใหส้ถานศึกษาดงัเช่นที่เป็นอยู่ ซึ่งบางครั้งพอบางครั้งไม่พอ และเน้นพิจารณารายไดผู้กู้โ้ดยดูเสน้

ความยากจน เพ่ือใหค้นจนไดกู้จ้ริงทุกคน ยิ่งไปกว่าน้ันเม่ือสามารถมุ่งเป้าไปท่ีคนจนไดกู้จ้ริงแลว้ขอเสนอ

ใหมี้การพิจารณาใหกู้ใ้นระดบัการศึกษาท่ีเร็วขึ้ น คอืตั้งแต่มธัยมศึกษาตอนตน้ เน่ืองจากเม่ือเรียนในระดบั

ท่ีสงูขึ้ น ถึงแมจ้ะยงัอยูใ่นนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ก็ยงัมีค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ดา้นการเรียนและเสริมทกัษะ รวมทั้ง

ค่าครองชีพ ที่ตอ้งเพิ่มขึ้ น จนอาจเป็นภาระและอุปสรรคสําหรับครัวเรือนยากจนที่จะส่งลูกเรียนต่อได ้

(แทนการออกมาทาํงานช่วยเล้ียงครอบครวั) 

การยกระดับดา้นการศึกษาเป็นถว้นหน้าจึงไดค้ํานึงถึงประเด็นดังกล่าวขา้งตน้ รวมถึงประเด็น

แวดลอ้มอื่นๆ ทั้งเรือ่งความเหมาะสม และความซํ้าซอ้นของโครงการ เป็นตน้ อย่างไรก็ดีการดําเนินการ

เพ่ือการยกระดบัเป็นถว้นหน้าน้ี ยงัมีเร่ืองการบริหารจดัการท่ีตอ้งมีการปรบัปรุง และร่วมกนัคิดใหม่ทาํใหม่

อีกมาก เพือ่ใหก้ารลงทุนดา้นการศึกษาเป็นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ เท่าเทียมและกระจาย

อยา่งทัว่ถึง 

อีกเร่ืองท่ีมีความสาํคญัยิ่งยวดคือการแกปั้ญหาเร่ืองคุณภาพการศึกษาท่ีมีแนวโน้มลดตํา่ลงอย่าง

ต่อเน่ือง และดังท่ีกล่าวแลว้ในบทท่ี 3 การเพิ่มคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องที่ประชาชนตอ้งการและให้

ความสาํคญัในอนัดบัตน้ๆ (อนัดบั 1-2)5

 

  โดยการเพ่ิมคุณภาพการศึกษาท่ีเสนอในครั้งน้ีประกอบดว้ย  

• การครอบคลุมเด็กไรส้ญัชาติใหไ้ดเ้รียน (อุดหนุนการศึกษาขัน้พ้ืนฐานเท่าเทียมเด็กไทย) 
จากขอ้มลูของ สกศ. (2552) พบว่าปัจจุบนั สพฐ. ไดจ้ดัการศึกษาใหเ้ด็กไรส้ัญชาติแลว้ 

โดยในปี 2550 จํานวนนักเรียนท่ีเป็นเด็กไร้สัญชาติ คิดเป็นสัดส่วนต่อ จํานวน นร.

พ้ืนฐาน เท่ากบัรอ้ยละ 0.36 ดังน้ันจึงตั้งสมมติฐานใหก้ารจดัการศึกษาดังกล่าวอยู่ใน

ระดับเดิมต่อเน่ืองจากปัจจุบัน ซึ ่งจะช่วยลดปัญหาทางสังคมได้อีกทางหน่ึง โดย
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งบประมาณที่ใช้เพื่อการน้ีคือการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัว รายจ่ายภาครัฐคิดเป็น

ประมาณ 2,900 ลา้นบาท ซึ่งยงัอยู่ในวิสยัท่ีรฐัจะใชจ่้ายได ้

• เพ่ิมค่าใชจ่้ายรายหวัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหเ้พียงพอจดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั้ง

โรงเรียนรฐับาลและเอกชน เน่ืองจากปัจจุบนัส่ิงท่ีเป็นปัญหาสาํหรบัสถานศึกษามากท่ีสุด

คือเร่ืองเงินอุดหนุนรายหวัท่ีไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาแต่ละระดบั ทาํให้

ตอ้งเรียกเก็บจากผูป้กครองเพิ่มเติม อันเป็นปัญหาต่อเน่ืองมาโดยตลอด และเพื่อให้

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ การเพิ่มค่าใช้จ่ายรายหัว

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรเพิ่มใหท้ั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน หลักการเพิ่ม

ค่าใชจ่้ายรายหวัในท่ีน้ีใชข้อ้มลูค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉล่ียต่อหวัต่อปี จากขอ้มูล SES 

ปี 2551 ในระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐานต่างๆ และการศึกษานอกระบบ ของสถานศึกษา

ของรฐั เป็นตวัแทน (proxy) การดาํเนินการน้ี 

• คุณภาพครมูผีลใกลชิ้ด และเป็นส่วนสาํคญัหลกัต่อคุณภาพผูเ้รียน การยกระดับคุณภาพ

ครเูป็นส่ิงจาํเป็นเร่งด่วน อยา่งไรกดี็การดาํเนินการในเร่ืองน้ีเป็นส่ิงละเอียดอ่อนเพราะจะ

ส่งผลกระทบก่อใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงทางโครงสรา้งการทํางาน การจดัจา้ง และระบบ

เงินเดือนที่มีมาช้านาน ฝังลึกยากต่อการเปลี่ยนแปลง แต่ก็ควรลองพยายามทํา ริเริ่ม

ปรบัเปล่ียน และร่วมกนัแกปั้ญหาระหว่างทางอยา่งเป็นขัน้ตอนไปทีละเร่ือง ดงัน้ันในส่วน

น้ีจึงไดเ้สนอกรอบการยกระดบัคุณภาพครูประกอบดว้ยสองส่วน ดงัน้ี 

o เพ่ิมคุณภาพครูทั้งระบบ (ไม่ใช่ครเูขา้ใหม่): คืนครูใหโ้รงเรียน สนับสนุนคนท่ีใช่

ดว้ยการบริหารจดัการเงินพิเศษ วิทยฐานะ โดยเพิ่มเกณฑ์พิจารณา กาํหนดให้

ครูท่ีจะมีสิทธ์ิทาํผลงานเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะไดน้ั้น นักเรียนในความดูแลตอ้งผ่าน

เกณฑป์ระเมินคุณภาพกอ่น (วดัผลครูจากคุณภาพการเรียนรูที้่เพิ่มขึ้ นของเด็ก 

เด็กตอ้งไดคุ้ณภาพกอ่น) เน่ืองจากปัจจุบนัพบว่าการประเมินผลงานเพ่ือเพ่ิมวิทย

ฐานะผ่านเอกสารวิชาการเพียงอย่างเดียว ไม่สะทอ้นถึงพัฒนาการการเรียนรูท่ี้

เพิ่มขึ้ นของผูเ้รียน และอาจมีการจา้งทําได ้นอกจากน้ียงัเกิดกรณีที่ครูใชเ้วลา

ส่วนใหญ่ไปในการทําเอกสารผลงานเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ แทนที่จะสอนหนังสือ

ดว้ย ดงัน้ันการเพ่ิมขอ้กาํหนดดงักล่าวจะช่วยลดปัญหาในส่วนน้ี เป็นการคืนครู

ให ้ โรงเรียนและนักเรียน และส่งเสริมสนับสนุนครูที ใ่ช่จริงๆ รวมทั้ งเพิ ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการการเบิกจ่ายงบประมาณสาํหรบัเงินพิเศษวิทย

ฐานะดว้ย  

o จูงใจคนท่ีใช่มาเป็นครู (ครูเขา้ใหม่): จูงใจคนที่ใช่ด้วยเงินเดือนตั้งต้น และ

โอกาสกา้วหน้า โดยในหลายประเทศที่พัฒนาแลว้จะมีระบบการคดัเลือกครูที่

เขม้ขน้ และใชวิ้ธีใหเ้งินเดือนครูตั้งตน้ที่สูง แต่จะเพิ่มขึ้ นอย่างชา้ๆ และมีระบบ

การฝึกอบรมพร้อมโอกาสในการกา้วหน้า อย่างไรก็ดีในกรณีของไทยระบบ

เงินเดือนขา้ราชการครูอยู่ในระบบราชการ การใหเ้งินเดือนสงูกว่าขา้ราชการอ่ืน

จะผลักดันไดย้ากมาก แต่ก็เป็นสิ่งที่ควรริเร่ิมและพยายาม ดังน้ันในกรอบการ

ยกระดบัการลงทุนดา้นการศึกษาน้ี ในกรณีมาตรฐานขั้นกลาง กาํหนดใหมี้การ

จูงใจคนที่ใช่มาเป็นครูดว้ยเงินเดือนตั้งตน้เฉลี่ย 15,000 บาทต่อเดือน ใหไ้ด ้
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20,000 คน (อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน สําหรับประมาณกึ่งหน่ึง (20,000 

โรง) ของโรงเรียนทั้งประเทศ ภายใน 20 ปี (คดิ เป็นปีละ 1 พนัคน)) และสมมติ

ใหง้บประมาณขยายตวัรอ้ยละ 10 ต่อปี  

• สถานศึกษากเ็ป็นส่วนสาํคญัอีกส่วนหน่ึงท่ีตอ้งมีการเพิ่มคุณภาพอย่างต่อเน่ือง และเท่า

เทียมกนัทั้งประเทศ โดยเฉพาะสถานศึกษาดอ้ยคุณภาพท่ีส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาขนาด

เล็ก และอยู่ในชนบท จากขอ้มูลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบแรกของ

สาํนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (สกศ. 2552) พบว่า 

สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีไม่ไดม้าตรฐานของ สมศ. คดิเป็นรอ้ยละ 65 ใน

จาํนวนน้ีเกือบทั้งหมดเป็นสถานศึกษาของรัฐขนาดเล็กในชนบท ดังน้ันในกรอบการ

ยกระดับการลงทุนน้ีจึงได้กําหนดใหเ้พ่ิมเงินอุดหนุนโรงเรียนดอ้ยคุณภาพ เพื่อเพิ่ม

คุณภาพใหเ้ทียบเท่าทดัเทียม และคงระดบั (maintain) การอุดหนุนโรงเรียนท่ีไดคุ้ณภาพ

เพ่ือใหมี้การพฒันาต่อเน่ือง โดยในกรณีมาตรฐานขัน้กลางกาํหนดใหอุ้ดหนุนครอบคลุม

ร้อยละ 50 ของโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพิ่มขึ้ นจนสามารถครอบคลุม

สถานศึกษาที่ไม่ไดม้าตรฐานทั้งหมด ในกรณีมาตรฐานขั้นสูง คิดเป็นรอ้ยละ 65 ของ

โรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างไรก็ดี สืบเน่ืองจากแนวนโยบายการลงทุนด้าน

การศึกษาที่จะยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพได้ตามกําหนด 

(คุณภาพในท่ีน้ีควรยึดบริบทชุมชนและท้องถ่ินด้วย เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีอ่อนไหวมาก 

ควรเป็นคุณภาพที่พอใจของทุกฝ่ายทั้งรัฐ ทอ้งถิ่น สถานศึกษา ผูเ้รียน และผูป้กครอง) 

งบประมาณส่วนท่ีเหลือจากการอุดหนุนสถานศึกษาขนาดเล็กก็สามารถมาชดเชยเพ่ิมให้

โรงเรียนที่มีคุณภาพใหส้ามารถพัฒนาอย่างต่อเน่ืองไดดี้ขึ้ น จดัเป็นการบริหารจดัการ

งบประมาณใหมี้ประสิทธิภาพ 

• การศึกษาตามอธัยาศยัจะทวีความสาํคญัมากขึ้ นเป็นลําดับ เพ่ือรองรับการเรียนรูต้ลอด

ชีวิต และสงัคมเศรษฐกิจฐานความรู ้การสนับสนุนการศึกษาตามอธัยาศัยเป็นอีกหน่ึง

นโยบายถ้วนหน้าด้านการศึกษาที่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนทุกคนรวมทั้งคนต่างด้าว

สามารถศึกษาหาความรูแ้ละทักษะเพ่ิมเติมตามท่ีสนใจผ่านส่ือการเรียนรูต่้างๆ เช่นสื่อ

โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม อินเทอร์เน็ต หอ้งสมุดหรือแหล่งเรียนรู ้ชุมชน อย่างไรก็ตาม 

เช่นเดียวกับนโยบายอืน่ๆ เมือ่พิจารณาความถ้วนหน้าในแง่ปฏิบติัแล้ว การสนับสนุน

การศึกษาตามอธัยาศัยยงัไม่สามารถครอบคลุมประชาชนไดอ้ย่างถว้นหน้าทั้งในเร่ือง

บริบทของบริการและพ้ืนท่ีการใหบ้ริการท่ียงัไม่ครอบคลุมทัว่ถึง ซึ่งตอ้งมีการปรับปรุงให้

ประชาชนไม่ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนเมือ่ใดก็สามารถเขา้ถึงได้ และจากแนวโน้มจํานวน

นักเรียนท่ีลดลง รวมทั้งการเขา้มาร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทาํใหภ้าระทางงบประมาณดา้น

การศึกษาสามารถเพ่ิมเติมในส่วนน้ีไดอี้กในอนาคต ดงัน้ันกรอบการยกระดบัการลงทุน

ดา้นการศึกษาน้ีจึงกาํหนดใหมี้การเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการศึกษาตามอธัยาศยั โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีทางการศึกษาเรียนรูท่ี้เกี่ยวขอ้งเหมาะสม เพ่ือใหป้ระชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุก

วยั ทุกระดบัการศึกษา และชั้นทางเศรษฐกิจ สามารถเขา้ถึงไดอ้ย่างทัว่ถึงเท่าเทียม และ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของแต่ละปัจเจกบุคคลได ้ทั้งเพื่อการศึกษาเพิ่มทักษะ

เพ่ือดาํรงชีพ มีอาชีพ เสริมอาชีพ หรือเปล่ียนอาชีพ (เป็นการเสริมระบบการฝึกอบรมอีก
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ทางหน่ึง) รวมทั้งการศึกษาเพ่ิมพนูความรูท้กัษะท่ีสนใจเพ่ือประดบัปัญญา โดยมีส่ือการ

เรียนรูต่้างๆ รองรบั ทั้งวิทยุ โทรทศัน์ อินเทอรเ์น็ต และแหล่งเรียนรูต่้างๆ หอ้งสมุด วดั 

รวมถึงสงัคม ชุมชน และสภาพแวดลอ้ม โดยการลงทุนในท่ีน้ีจะเพ่ิมอย่างค่อยเป็นค่อยไป

จากรอ้ยละ 2.5 ตั้งแต่ปี 2554 จนเท่ากบัรอ้ยละ 5 ในปี 2560 ของรายจ่ายลงทุนดา้น

การศึกษารวมทั้งหมดตามกรอบการยกระดบัขา้งตน้กอ่นเพ่ิมในส่วนน้ี  

4.1.4 สวัสดิการวัยทาํงาน: แรงงานและคนทาํงาน 

เม่ือจบการศึกษาก็เขา้สู่วยัทาํงาน ซึ่งอาจเป็นการทาํงานกบับริษัทหา้งรา้น หรือการประกอบอาชีพ

อิสระของตนเองก็ได ้ความตอ้งการของคนในกลุ่มน้ีในขั้นพ้ืนฐานคือการมีทักษะในการทํางานหรือการ

ประกอบธุรกิจที่สามารถทําใหไ้ดร้ับค่าจา้งแรงงานหรือผลตอบแทนทางธุรกิจที่ดีพอตลอดจนสามารถ

ยกระดับมาตรฐานการดํารงชีวิตไดอ้ย่างต่อเน่ือง ซึง่ทักษะน้ีบางส่วนไดจ้ากการศึกษา บางส่วนไดจ้าก

ประสบการณ ์และอีกบางส่วนไดจ้ากการฝึกอบรมเพ่ิมเติม 

นอกจากทกัษะแลว้ คนวยัทาํงานตอ้งการสวสัดิการท่ีทาํใหส้ามารถรองรับความเส่ียงท่ีเกี่ยวเน่ือง

กบัการทาํงานดว้ย เช่นการเจ็บป่วยจนทําใหข้าดรายไดจ้ากการทํางาน การตกงาน ประสบอุบติัเหตุจาก

การทํางานจนกลายเป็นคนพิการ เสียชีวิต เป็นต้น ในปัจจุบันแรงงานที่ทําประกันตนกับสํานักงาน

ประกนัสงัคมส่วนใหญ่ไดร้บัสวสัดิการเหล่าน้ี คือไดร้บัการประกนัสุขภาพ มีสวสัดิการกองทุนเงินทดแทน 

สวสัดิการประกนัการว่างงาน เป็นตน้ แต่แรงงานส่วนใหญ่ไม่ไดท้าํประกนัสงัคมเน่ืองจากเป็นผูท้าํงานนอก

ระบบ ไม่มีนายจา้ง และไม่ไดจ้ดทะเบียนธุรกิจ ซึ่งมีจาํนวนกว่า 25 ลา้นคน  

สวสัดิการอีกประเภทหน่ึงในระบบสวสัดิการส่วนใหญ่ในระดบันานาประเทศคือสวสัดิการดา้นท่ีอยู่

อาศยั ซึ่งเป็นสวสัดิการอนัพึงปรารถนาสาํหรบัคนวยัทาํงาน เพราะตอ้งการสรา้งความมัน่คงดา้นท่ีอยูอ่าศยั

ใหก้บัตนเองและครอบครวั  

ต่อไปเป็นรายละเอียดของสภาพสวสัดิการวยัทาํงานในปัจจุบนัของไทยและขอ้เสนอเพ่ือยกระดับสู่

สวสัดิการอนัพึงปรารถนา 

สวัสดิการดา้นการฝึกฝีมือแรงงาน 

การฝึกฝีมือแรงงานโดยภาครฐัน้ัน ผูร้บัผิดชอบหลกัคือกรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

ซึ่งในแง่หลกัการน้ันถือว่ารฐัจดับริการใหทุ้กคนถว้นหน้า เพราะทุกคนสามารถมารบับริการฝึกฝีมือแรงงาน

ไดโ้ดยไม่จาํกดั และงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการน้ีก็เพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง ส่วนภาคเอกชนก็มีส่วนรับภาระ

ดว้ยเล็กน้อย (คดิเป็นรอ้ยละ 7 ของรายจ่ายเพ่ือการฝึกอบรม ส่วนภาครฐัรบัภาระรอ้ยละ 93)  

การฝึกฝีมือแรงงานเน้นการฝึกทกัษะตามความตอ้งการของตลาดเพ่ือใหมี้งานทาํ ฝึกเพ่ือยกระดบั

ฝีมือแรงงาน และฝึกเสริมทกัษะเพ่ือยา้ยงาน เปล่ียนอาชีพ หรือมีอาชีพเสริม อย่างไรก็ดีการใหบ้ริการ ยงัมี

ประเด็นเรื ่องความไม่สอดคล้องของหลักสูตรต่อความต้องการที่หลากหลายของแรงงาน และการ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของภาคธุรกิจ ในทางกลับกันในหลักสูตรที่มีผูส้นใจมากอาจไม่สามารถรองรับผู ้

ตอ้งการเขา้รบัการฝึกไดอ้ย่างเพียงพอ รวมทั้งหลกัสตูรท่ีตอ้งพฒันาใหค้รอบคลุมทกัษะมากขึ้ นทั้งดา้นการ

บริหารจดัการ นวตักรรม เพ่ือใหเ้ป็นการบริการท่ีถว้นหน้าอย่างแทจ้ริง ซึ่งตอ้งมีการยกระดบัและพฒันากนั

ต่อไป 
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ในปัจจุบนัไดมี้กองทุนพฒันาฝีมือแรงงานท่ีตั้งขึ้ นเพ่ือช่วยเหลือผูท่ี้ตอ้งการพฒันาฝีมือแรงงานให้

สามารถกูด้อกเบ้ียตํา่ เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม ทั้งค่าธรรมเนียมการฝึกที่จ่ายตามจริง และค่า

ครองชีพ (วงเงินท่ีรฐักาํหนด) ได ้คุณสมบติผูท่ี้จะกูไ้ดต้อ้งเป็นแรงงานไทยในระบบท่ีมีอายรุะหว่าง 15-45 

ปี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกนิ 1 หม่ืนบาท ซึ่งไดเ้สนอใหป้รบัเปล่ียนขยายผูมี้สิทธ์ิมากขึ้ นคอื แรงงาน

ทุกคนรวมคนต่างดา้ว ท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้ นไป ไม่จาํกดัอายุขั้นสูง สอดคลอ้งกบัแนวโน้มการขยายอายุ

การทาํงาน และสงัคมผูสุ้งอายุ แต่ยงัคงจาํกดัรายไดท่ี้เฉล่ียไม่เกิน 1 หม่ืนบาทต่อเดือน เพ่ือมุ่งเป้าไปท่ีผูท่ี้

มีขอ้จาํกดัเร่ืองรายได ้

เน่ืองจากการฝึกฝีมือแรงงานเป็นสวสัดิการท่ีเป็นท่ีตอ้งการของประชาชนมากขึ้ นเร่ือย ๆ จึงควรมี

การยกระดบัการใหบ้ริการทางดา้นน้ี ซึ่งรวมถึงการเพ่ิมงบประมาณโดยรวมตลอดจนเพ่ิมการมีส่วนร่วมของ

ภาคเอกชนใหเ้ขา้มามีบทบาทมากขึ้ น คณะผูวิ้จยัเสนอว่าควรปรบัปรุงดงัน้ี 

• ตั้งเป้าหมายว่าในแต่ละปีมีการอบรมแรงงานรอ้ยละ 20 ของแรงงานระดับการศึกษาไม่

เกนิมธัยมศึกษาตอนตน้ เน่ืองจากเป็นแรงงานที่น่าจะตอ้งการการฝึกทักษะมากกว่าผูมี้

การศึกษาสูงกว่าน้ี ส่วนที่ตั้งเป้าเพียงรอ้ยละ 20 เพราะการฝึกทักษะของแรงงานคน

หน่ึงๆ ไม่จําเป็นตอ้งทําทุกปี โดยหากต้องการยกระดับทักษะด้วยการฝึกทุก 5 ปีก็

หมายความว่าในแต่ละปีจะมีผูต้อ้งการรบัการฝึกรอ้ยละ 20 

• เพ่ิมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการฝึกอบรมใหแ้รงงาน (เพ่ิมสดัส่วนสถานประกอบ

กิจการประเภทท่ี 1 ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงานปี 2545 และลดจาํนวน

สถานประกอบกิจการท่ีไม่ปฏิบติัตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ) 

• เพิม่บทบาทของทอ้งถิน่ในการใหบ้ริการและสนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาแรงงาน อาทิ 

การสรา้งศูนยก์ารเรียนรูจ้ากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

• พฒันาระบบฝึกอบรม ฝึกอบรมใหค้รอบคลุมทกัษะงานมากขึ้ นนอกเหนือจากทกัษะดา้น

การผลิตเพียงอย่างเดียว เช่นการบริหารจดัการ นวัตกรรม และการจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กรอบแนวคิดคือ “แรงงานจะตอ้งสามารถเล้ียงชีพไดอ้ย่างมีคุณภาพ” โดยแรงงานในวยัทํางาน

จะตอ้งมีคุณภาพทั้งดา้นความรู ้ทกัษะ และคุณลกัษณะ (ทศันคติและบุคลิกภาพ) สอดคลอ้ง (match) กบั

ความตอ้งการของประเทศ ส่วนแรงงานสูงอายุจะตอ้งมีทกัษะพอท่ีจะเล้ียงชีพได ้ซึ่งจะมาจากการลงทุนท่ีมี

ประสิทธิภาพ ในการขยายการฝึกพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน การยกระดับและพัฒนามาตรฐานผูฝึ้กอบรม

และสถานฝึกอบรมใหค้รอบคลุมความต้องการของแรงงานและตลาดแรงงาน และส่งเสริมการจดัการ

ฝึกอบรมขององคก์รวิชาชีพหรือเอกชน การเรียนรูพ้ฒันาทกัษะฝีมือดว้ยตนเอง และการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

ดว้ยความร่วมมือกนัของทุกภาคส่วน ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1  
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ตารางท่ี 4.1 กรอบการยกระดบัการลงทุนทางสงัคมดา้นการพฒันาฝีมือแรงงาน 

 การยกระดบัการลงทุนทางสงัคมดา้นการพฒันาฝีมือแรงงาน 

ความทัว่ถึงและเท่า

เทียม 

สรา้งโอกาสใหผู้ว้่างงานไดร้ับการฝึกพัฒนาทักษะอาชีพ ใหผู้ม้ีงานทําอยู่แลว้สามารถไดร้ับ
การฝึกยกระดบัฝีมอืแรงงาน และสรา้งโอกาสการไดร้ับการฝึกพัฒนาทักษะเพื่อยา้ย/เปลี่ยน
อาชพี มอีาชพีเสริม 

เพิ่มคุณภาพการ
พฒันาฝีมือแรงงาน

ผ่านการพฒันาทุก
ภาคสว่นที่เกี่ยวขอ้ง 

“แรงงานจะตอ้งสามารถเล้ียงชีพไดอ้ย่างมีคุณภาพ” ดา้นความรู ้ทักษะ และคุณลักษณะ 
(ทัศนคติ+บุคลิกภาพ) สอดคล้อง กับความตอ้งการของประเทศ (จากการลงทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพ+ ความร่วมมือกนัของทุกภาคส่วน เพ่ือขยายการฝึกอบรม พัฒนามาตรฐานครู
ฝึก/สถานฝึกอบรมใหเ้ท่าเทียมกัน ส่งเสริมฝึกอบรมเอกชน พัฒนาทักษะดว้ยตนเอง การ
เรียนรูต้ลอดชีวิต)  

การมส่ีวนร่วมของ
เอกชน 

เพ่ิมสถานประกอบกจิการประเภทท่ี 1 เป็น 75% 

ประชากรวยัแรงงาน
ไดร้บัการฝึกอบรม/

จดัหางาน 

เอกชนฝึกเพ่ิม 
ครอบคลุมประชากรวยัแรงงาน 

- การศกึษาตํา่กวา่หรือเท่ากบั ม.ตน้ (สมมติว่าเดิมครอบคลุมรอ้ยละ 50) 
- การศึกษาสูงกว่า ม.ตน้ (สมมติว่าเดิมครอบคลุมรอ้ยละ 30) 

• จบการศกึษาตํา่กวา่หรือเท่ากบั ม.ตน้ เพ่ิมเป็นรอ้ยละ 70  
• จบการศึกษาสงูกว่า ม.ตน้ เพ่ิมเป็นรอ้ยละ 50  

 รฐัดแูลเพ่ิม 

ครอบคลุมแรงงานตา่งดา้ว (จดทะเบียน) (สมมติวา่เดิมครอบคลุมรอ้ยละ 15) 

 ครอบคลุมแรงงานตา่งดา้ว (จดทะเบียน) เพ่ิมเป็นรอ้ยละ 30 คดิเป็นจาํนวนประมาณ 6 แสน
คน 

คุณภาพการฝึกอบรม 

ระบบ ระบบใหก้ารฝึกอบรมและรบัรองทกัษะแหง่ชาต ิซึง่เนน้สมรรถนะ (Competency) มากกว่า
ความสามารถทางวชิาการ (การบริหารจดัการ) 

 ฝึกอบรมใหค้รอบคลุมทกัษะงานมากข้ึนนอกเหนือจากทกัษะดา้นการผลิตเพียงอย่างเดียว 
เชน่การบริหารจดัการ นวตักรรมและการใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย ์และการจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
(เอกชนร่วมรบัภาระเป็นส่วนใหญ่ รฐัเนน้ดแูล SMEs)  

เพ่ิมบทบาททอ้งถ่ิน ให ้อปท.มีภารกจิหน้าท่ี และมีส่วนร่วมในการจดัฝึกอบรมแรงงาน  
(เพ่ิมสดัส่วนทอ้งถ่ินและการบริหารจดัการ) 

• พฒันาทกัษะแรงงานใหส้ามารถใชเ้คร่ืองจกัรทางการเกษตร 

• สรา้งโอกาสในการพฒันาอาชพีของเกษตรกร จะตอ้งมกีารส่งเสริมการรวมกลุ่ม
อาชพี การสรา้งความเขม้แข็งใหแ้กว่สิาหกจิชุมชน 

• ตัง้ศนูยก์ารเรียนรูจ้ากภมูปัิญญาทอ้งถ่ิน (ใหเ้อกชน/ชุมชนร่วมลงทุน-บริหาร
จดัการ) 

ท่ีมา: สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (2553). 
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การยกระดบัการพฒันาฝีมือแรงงานดงักล่าวขา้งตน้ ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมงบประมาณจากภาครัฐ 

และการลงทุนจากภาคเอกชน เพ่ือใหร้ะบบการฝึกอบรมมีความทัว่ถึงและเท่าเทียม และมีคุณภาพในดา้น

ต่างๆ อย่างไรก็ดีประเด็นเรือ่งการบริหารจดัการก็ยงัตอ้งเพิ่มในบางส่วน ซึง่จะช่วยยกระดับคุณภาพการ

พฒันาฝีมือแรงงานไดโ้ดยไม่ตอ้งเพ่ิมเม็ดเงินงบประมาณรายจ่าย อาทิ 

- การบริหารจดัการการบงัคบัใชก้ฎหมาย พ.ร.บ. ส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน ปี 2545 

อย่างเขม้งวด เพ่ือใหลู้กจา้งในสถานประกอบการไดมี้การฝึกอบรม  

- การบริหารจดัการแนวนโยบายมาตรฐานระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (ระบบท่ียืดหยุ่นไม่บงัคบั) 

ใหเ้ป็นรูปธรรมและสามารถนํามาปฏิบติัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

- การบริหารจัดการระบบการฝึกอบรมและรับรองทักษะแห่งชาติ ใหเ้น้นสมรรถนะ 

(Competency) มากกว่าความสามารถทางวิชาการ  

- บริหารจดัการระบบการฝึกอบรมโดยสนับสนุนใหเ้อกชนเป็นผู ้facilitate สถานอบรมมาก

ขึ้ น ไม่ใช่ภาครฐัเท่าน้ัน  

- บริหารจดัการระบบติดตามประเมินผลสมัฤทธ์ิจากการไดร้บัการฝึกอบรมท่ีมีอยูแ่ลว้ ใหมี้

ความชัดเจน ใหไ้ด้ขอ้มูลครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมากขึ้ น เพื่อประโยชน์ต่อการ

กาํหนดแนวทางในการปรบัปรุงระบบการฝึกอบรมต่อไป 

- บริหารจดัการขอ้กาํหนดภารกิจหน้าท่ีของ อปท. ใหมี้ภารกิจหน้าที่ และส่วนร่วมในการ

จดัฝึกอบรมแรงงานที่สอดคลอ้งกบับริบทเชิงพ้ืนที่และชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ใชท้รพัยากรจากทอ้งถ่ินเพ่ือทอ้งถ่ิน 

- อาจตอ้งปรบัปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของแรงงานมากขึ้ น 

- ใหแ้รงงานสามารถรวมรายชื่อกนั (20 คนขึ้ นไป) เพื่อขอใหภ้าครัฐจดับริการฝึกฝีมือ

แรงงานในเร่ืองท่ีตอ้งการได ้

- ใหส้ถานประกอบการสามารถรอ้งขอหลกัสูตรการฝึกท่ีตอ้งการไดเ้ช่นกนั โดยใหแ้รงงาน

ลงช่ือรบัรองความสมคัรใจในการฝึก 

- ประชาสัมพันธ์ใหแ้รงงานรับรูเ้ป็นการทัว่ไป เช่น รายการโทรทัศน์ในช่วง prime time 
(บริหารจดัการแบ่งสดัส่วนเวลาท่ีรฐัมีเพ่ือการน้ีใหม้ากขึ้ น) 

สวัสดิการสาํหรบัแรงงานนอกระบบ 

3ปัจจุบนัแรงงานนอกระบบเกอืบทั้งหมดไม่ไดร้บัการคุม้ครองทางสงัคมจากโครงการประกนัสังคม 

แมว่้ากฏหมายประกนัสังคมจะเปิดช่องใหแ้รงงานนอกระบบสามารถลงทะเบียนเป็นผูป้ระกนัตนไดต้าม

มาตรา 40 ของ พรบ. ประกนัสงัคม แต่ช่องทางน้ีไม่เป็นท่ีนิยมเป็นอย่างยิ่ง โดยมีผูล้งทะเบียนเพียงหลกัสิบ

หรือตํา่กว่าเท่าน้ัน ทั้งน้ีมีสาเหตุสาํคญัสามประการคือ (ก) ผลประโยชน์จากการประกนัสังคมในมาตราน้ี

ตํา่กว่ามาตรา 33 ซึง่ใชก้บัแรงงานในระบบ ที่สําคญัคือไม่มีประกนัสุขภาพ ประกนัการว่างงานและเงิน

บาํนาญ (ข) เบ้ียประกันตนยงัสูงเกินกว่าที่แรงงานนอกระบบทีมี่รายได้ตํา่และไม่แน่นอนจะสามารถ

รบัภาระได ้(ค) ไม่มนีายจา้งช่วยจ่ายสมทบ (ง) รฐับาลไม่ไดส้มทบจ่ายเบ้ียประกนัตน ทําใหแ้รงงานนอก

ระบบคิดว่าไม่เป็นธรรมเพราะรฐัสมทบจ่ายใหแ้รงงานในระบบ  
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3

• 3

แน่นอนว่าสําหรับสวสัดิการที่พึงปรารถนาน้ัน แรงงานทุกคนไม่ว่าในระบบหรือนอกระบบควร

ไดร้บัการคุม้ครองทางสงัคมเท่าเทียมกนัหรือไม่ต่างกนัมากเกินไป และควรไดร้ับการปฏิบติัจากรัฐ (ใน

เร่ืองเงินสมทบ) เท่าเทียมกนัดว้ย คณะผูวิ้จยัจึงเสนอใหภ้าครฐัเพ่ิมฐานผลประโยชน์ใหใ้กลเ้คียงกบัแรงงาน

ในระบบ โดยอาจยกเวน้เพียงการประกนัการว่างงาน ซึ่งมีปัญหาในทางปฏิบติัค่อนขา้งมากสาํหรบัแรงงาน

นอกระบบ และรฐัควรสมทบจ่ายเบ้ียประกนัใหแ้รงงานในระบบดว้ย โดยมีสองทางเลือกคือ 

• 3

รฐัจ่ายเท่ากบัท่ีแรงงานจ่าย 

สวัสดิการท่ีอยูอ่าศัย 

รฐัจ่ายเป็นสองเท่าของท่ีแรงงานจ่าย เพ่ือทดแทนส่วนของนายจา้ง  

หลกัการของสวสัดิการท่ีอยู่อาศยัน้ันคือคนไทยทุกคนควรมีความมัน่คงทางดา้นท่ีอยู่อาศัย แมจ้ะ

ไม่จําเป็นตอ้งเป็นเจา้ของก็ตาม โดยหากเป็นการเช่าก็ควรเป็นการเช่าที่เป็นธรรม หากเป็นการซื้ อก็

สามารถซื้ อหาไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและในทาํเลท่ีสมาชิกครวัเรือนไม่มีปัญหาในการเดินทางมากเกินไป 

ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปเรียนหรือไปทํางาน นอกจากน้ันสภาพของที่อยู่อาศัยก็ควรไดม้าตรฐาน ให้

ความสะดวกสบายตามอตัภาพ ไม่มีปัญหามลภาวะมากเกินควรเป็นตน้ 

ปัจจุบนัภาครัฐใหบ้ริการดา้นที่อยู่อาศัยในสองรูปแบบผ่านสองหน่วยงาน คือการจดัหาบา้นซื้ อ

หรือบา้นเช่าใหก้บัผูมี้รายไดน้้อยโดยการเคหะแห่งชาติ และการจดัโครงการบา้นมัน่คงใหก้บัผูอ้ยู่อาศัยใน

ชุมชนแออดัเดิมโดยสถาบนัพฒันาองคก์รเอกชน (พอช) การทาํใหส้วสัดิการดา้นท่ีอยู่อาศยัมีลกัษณะถว้น

หน้าจึงอาจทาํไดผ่้านการดาํเนินงานของสองหน่วยงานน้ี  

โดยในส่วนของการเคหะแห่งชาติน้ันไดด้ําเนินการโครงการบา้นเอ้ืออาทรจาํนวนมาก ตั้งแต่ปี 

2544 ซึ่งคาดว่าน่าจะมากกว่าความตอ้งการโดยรวมของผูมี้รายไดน้้อยท่ีพอมีกาํลงัซื้ อแลว้ จึงไม่น่าจะตอ้ง

ขยายการดําเนินงานเพิ่มเติม แต่ตอ้งปรับปรุงการบริหารจัดการในโครงการที่ยังดําเนินการคัง่คา้งอยู่ 

รวมทั้งการดูแลเร่ืองบา้นเช่าและการจดัการชุมชนดว้ย  

สาํหรบัโครงการบา้นมัน่คง พบว่ายงัมีชุมชนแออดัอีกจาํนวนมากที่ยงัควรไดร้ับการพัฒนาตาม

รูปแบบบา้นมัน่คง คณะผูวิ้จยัจึงเสนอใหเ้พ่ิมงบประมาณใหก้บั พอช. เพื่อใหส้ามารถจดัทําโครงการบา้น

มัน่คงใหก้บัชุมชนแออดัทุกแหง่ทัว่ประเทศอยา่งถว้นหน้าภายในระยะเวลา 10 ปี (ถึงปี 2564) 

4.1.5 สวัสดิการผูสู้งอายุและสวัสดิการกรณีเสียชีวิต 

สวสัดิการสาํหรบัผูสู้งอายุ หมายถึงสวสัดิการสาํหรบัคนไทยทุกคนท่ีพน้วยัทาํงานแลว้ โดยบางคน

อาจมีอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าอายุเกษียณทางการคือ 60 ปี ก็ได ้สวสัดิการหลักสําหรับผูสู้งอายุที่พน้วยั

ทํางานแลว้คือเงินค่าครองชีพ เน่ืองจากคนในกลุ่มน้ีหรือวยัน้ีไม่ไดท้ํางานจึงไม่มีรายไดจ้ากการทํางาน

สําหรับเล้ียงดูตนเอง เงินค่าครองชีพจึงตอ้งมาจากเงินออมของตนเอง ของครอบครัว หรือจดัหาใหโ้ดย

ภาครฐัหรือภาคสงัคมอ่ืน เงินค่าครองชีพยงัมีรายละเอียดเพ่ิมเติมว่าควรเป็นค่าครองชีพทัว่ไปเท่ากบัคน

อื่นๆ ในสงัคม หรือควรไดร้ับมากกว่า เพราะผูสู้งอายุหลายคนมีความจาํเป็นตอ้งใชจ่้ายสูงกว่าคนทัว่ไป

เน่ืองจากสภาพร่างกายไม่เอ้ืออาํนวยเท่าจนอาจจาํเป็นตอ้งไดร้บัการดูแลเพ่ิมเติม เช่นตอ้งการผูช่้วยในการ

เดินทาง ช่วยการใชห้อ้งน้ํา เป็นตน้ บางครั้งเรียกผูสู้งวยักลุ่มน้ีว่าผูสู้งวยัในภาวะพ่ึงพิง  
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นอกจากเงินคา่ครองชีพแลว้ สาํหรบัผูส้งูอายทุี่ไม่สามารถอยู่กบัครอบครวัไดด้ว้ยสาเหตุใดก็ตาม 

อาจมีความจาํเป็นท่ีภาครฐัตอ้งจดัหาท่ีอยู่อาศยัให ้ซึ่งแมจ้ะไม่ใช่ส่ิงท่ีพึงปรารถนาอนัดบัแรกสุดเหมือนเช่น

การไดอ้ยู่กบัครอบครัวท่ีอบอุ่น แต่ก็อาจจาํเป็นตอ้งมีบริการน้ีสําหรับผูท่ี้ไม่สามารถอยู่กบัครอบครัวได้

จริงๆ เช่นครอบครวัไม่สามารถรบัภาระได ้อยู่ต่างประเทศ เป็นตน้  

สวัสดิการอีกประเภทที่สําคัญสําหรับผูสู้งอายุ คือการจัดการศพ ซึ ่งพบว่าเป็นสิ่งที่ประชาชน

เรียกรอ้ง เน่ืองจากเป็นภาระต่อครอบครวัมากพอสมควร จึงควรเป็นสวสัดิการหน่ึงท่ีพึงจดัหาใหอ้ย่างถว้น

หน้า สุดทา้ยคือการอาํนวยความสะดวกในการดาํรงชีวิตในท่ีสาธารณะ  

ค่าครองชีพ 

สวสัดิการค่าครองชีพสําหรับผูสู้งอายุมีหลายโครงการได้แก่ บําเหน็จบาํนาญขา้ราชการ สิทธิ

ประโยชน์กรณีชราภาพของสาํนักงานประกนัสงัคม (มาตรา 33, 39 และ 40) เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ กองทุน

การออมแห่งชาติ (กอช.) สวสัดิการชาวนา และสวสัดิการชุมชน ซึ่งโครงการต่างๆ เหล่าน้ีมีความเส่ียงต่อ

ความไม่เท่าเทียมกนัของการจ่ายเงินสมทบ และความซํ้าซอ้นของการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย/การรับ

ผลประโยชน์ได ้โดยในดา้นของความไม่เท่าเทียมกนัน้ัน บางโครงการรฐัสมทบฝ่ายเดียว (เบ้ียยงัชีพ) หรือ

กรณีที่รัฐสมทบในแต่ละโครงการไม่เท่ากนั (สวัสดิการชาวนาสมทบ 2 เท่า มากกว่าโครงการบาํนาญ

ขา้ราชการ กอช. และสวสัดิการชุมชน) ในขณะท่ีบางโครงการรฐัไม่สมทบเลย (โครงการประกนัสงัคม)  

โครงการ รฐัสมทบ ประชาชนสมทบ 

เบ้ียยงัชพี  Y (ถว้นหน้า)   

บาํนาญ ขา้ราชการ Y Y  

ประกนัสังคม ม.33,39,40   Y 

กอช. Y Y 

กองทุนสวสัดกิารชาวนา Y Y 

กองทุนสวสัดิการชุมชน Y Y 

ส่วนในเรื่องของความซํ้าซอ้น จะเห็นได้ว่าบางโครงการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเดียวกนัเช่น 

สาํนักงานประกนัสงัคม (มาตรา 40) กอช. สวสัดิการชาวนา และสวสัดิการชุมชนจะมุ่งไปท่ีกลุ่มแรงงาน

นอกระบบเหมือนกนั นอกจากน้ีการมีสวสัดิการตามกลุ่มอาชีพ อาจมีปัญหาความซํ้าซอ้น โดยเฉพาะ

แรงงานนอกระบบ เช่น มีหลายอาชีพ การเปล่ียนแปลงอาชีพ ไม่ไดท้ําอาชีพเดียวตลอดชีวิต การเปล่ียน

จากเกษตรกรไปทําอาชีพอืน่ ส่วนความซํ้าซอ้นด้านการรับผลประโยชน์น้ัน จะมีประชาชนบางกลุ่มท่ี

สามารถรบัสวสัดิการไดม้ากกว่าหน่ึงโครงการเช่น ผูท่ี้รบัสิทธิประโยชน์จากโครงการประกนัสงัคมกรณีชรา

ภาพ และยงัไดเ้บ้ียยงัชีพดว้ย แต่ถา้รบับาํนาญขา้ราชการแลว้จะไม่สามารถรับเบ้ียยงัชีพได ้และประชาชน

บางกลุ่มไดร้บัประโยชน์จากเงินสมทบจากภาครัฐมากกว่าหน่ึงครั้งเช่นกนั เช่น กองทุนสวสัดิการชาวนา 

กองทุนสวสัดิการชุมชน และกอช. และยงัไดร้บัเบ้ียยงัชีพเพ่ิมไปอีกดว้ย 

ปัจจุบนั รฐัมีสวสัดิการสังคมหลักๆ ใหแ้ก่ผูสู้งอายุแบบประจาํในรูปของเบ้ียยงัชีพเดือนละ 500 

บาท โดยท่ีผ่านมาในอดีตการจ่ายเบ้ียยงัชีพเป็นแบบเฉพาะเจาะจง (targeting) คือใหแ้ต่ละอบต. คดัเลือก

ผูส้งูอายุท่ีสมควร (ยากจน ไม่มีคนดูแล) ไดร้ับเบ้ียยงัชีพภายใตร้ะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการ

จ่ายเงินสงเคราะหเ์พ่ือการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. 2548 ซึ่งก็เกิดปัญหาการรอ้งเรียนว่า
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การคดัเลือกไม่ยุติธรรม ทาํใหมี้ผูส้งูอายท่ีุยากจนจาํนวนไม่นอ้ยท่ีไม่ไดร้บัเบ้ียยงัชีพ เป็นปัญหาการบริหาร

จดัการแก่อบต. อย่างมาก ต่อมารัฐบาลประชาธิปัตยใ์นปี พ.ศ. 2552 จึงได้ปรับใหเ้ป็นแบบถว้นหน้า

กล่าวคือจ่ายใหแ้ก่ผูสู้งอายุทุกคนท่ีมาลงทะเบียน เพ่ือใหแ้น่ใจว่าเงินดงักล่าวถึงมือผูสู้งอายุท่ียากจนแน่ๆ 

อย่างไรก็ดี แมว่้าหลายฝ่ายมองว่าเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 500 บาทต่อเดือนน้ันคงไม่พอต่อการดํารง

ชีพของผูสู้งอายุในปัจจุบนัและอนาคตได ้โดยเฉพาะกลุ่มผูสู้งอายุท่ียากจนและกลุ่มผูสู้งอายุในภาวะพ่ึงพิง

คงหวงัจะพ่ึงเบ้ียยงัชีพเดือนละ 500 บาทเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอต่อการดาํรงชีวิตขั้นพ้ืนฐานได ้จึงได้

มีขอ้เสนอใหเ้พ่ิมเบ้ียยงัชีพพิเศษ (top up) ใหแ้ก่ผูสู้งอายุท่ียากจนและผูสู้งอายุในภาวะพ่ึงพิง (ไม่สามารถ

ช่วยตนเองได ้ตอ้งมีคนดูแล) เพ่ือเป็นสวสัดิการสงัคมแก่ผูสู้งอายุในกลุ่มท่ีน่าจะมีปัญหาการดาํรงชีพในวยั

ชรา โดยเงินเหล่าน้ีจะช่วยใหผู้สู้งอายุที่ดอ้ยโอกาสสามารถนําไปใชจ่้ายเพื่อการดูแลตนเองในระดับขั้น

พ้ืนฐานไดโ้ดยไม่ตอ้งเป็นภาระใหแ้กล่กูหลาน 

สําหรับแนวคิดการจ่ายเบ้ียยังชีพผูสู้งอายุที่ยากจนน้ัน ได้เสนอเป็นสวสัดิการแบบเจาะจงแก่

ผูสู้งอายุท่ีมีรายไดไ้ม่พอสาํหรบัการดาํรงชีพขั้นพ้ืนฐาน (อยู่ใตเ้สน้ความยากจน) ซึง่ประกอบดว้ย อาหาร 

เคร่ืองนุ่งห่ม การรกัษาพยาบาล ท่ีอยู่อาศยั โดยรฐัจะจ่ายเพ่ิมจากเบ้ียยงัชีพปกติใหเ้ท่ากบัเสน้ความยากจน 

ส่วนแนวคิดการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุท่ีอยู่ในภาวะพ่ึงพิงก็จะเป็นสวสัดิการแบบเจาะจงใหแ้ก่ผูสู้งอายุท่ีไม่

สามารถดูแลตนเองได ้โดยเบ้ียที่เพิ่มมีจํานวนประมาณเดือนละ 4,085 บาท (ขอ้มูลจากงานวิจยัเร่ือง 

Projection of demand and expenditure for institutional long term care in Thailand)  

สถานสงเคราะหผ์ูสู้งอายุ 
สาํหรบัผูสู้งอายุแลว้ การไดอ้ยู่ร่วมกบับุตรหลานนับเป็นความสุขที่สุดอนัหน่ึงในช่วงบั้นปลายชีวิต 

ดงัน้ันสถานสงเคราะหผ์ูสู้งอายุหรือ institutional care จึงถือเป็นด่านสุดทา้ยท่ีจะเขา้มารองรบัผูส้งูอายุกลุ่ม

ท่ีไม่มีคนดูแลหรือเป็นกลุ่มท่ีตกหล่นจากโครงข่ายความคุม้ครองทางสงัคม (social safety net) ต่างๆ ท่ีรฐั

จดัให ้โดยอาจมองได้ว่าไม่จําเป็นต้องถ้วนหน้าแต่หากมีผูสู้งอายุที่ต้องการเขา้รับบริการแล้วจะตอ้งมี

สถานท่ีใหบ้ริการแก่ท่านได ้ทั้งน้ีในปัจจุบนัสถานสงเคราะหผ์ูสู้งอายุมกัจะกระจุกตวัอยู่แต่ในเมืองใหญ่ ทํา

ใหไ้ม่สามารถดูแลผูสู้งอายุไดอ้ย่างทัว่ถึง 

นอกจากน้ีดว้ยเงินเบ้ียยงัชีพเพิ่มเติมทั้งสองประเภทที่ไดก้ล่าวถึงก่อนหน้าน้ี น่าจะเพียงพอที่จะช่วย

ใหผู้สู้งอายุสามารถนําเบ้ียยงัชีพทีไ่ดร้บัไปบริหารกนัเองโดยอาจจะรวมกลุ่มกนัแลว้นําเงินที่ไดม้ารวมกนั

เพ่ือจดัหาบริการการดูแลผูสู้งอายุแบบ long term care ร่วมกนั เช่นในรูปแบบ group home ซึ่งนอกจากจะ

ไดร้บัการบริการทางกายภาพ/สุขภาพแลว้ยงัช่วยใหมี้เพื่อนฝูง ไม่รูสึ้กโดดเดียวอนัมีผลต่อสภาพจิตใจอีก

ดว้ย 

เงินสงเคราะหก์ารจดัการศพ  

การจดัการศพถือเป็นเรื่องสําคญัมากในสังคมไทย โดยค่าใชจ่้ายดังกล่าวมีจาํนวนมากและเป็น

ภาระสูงแก่ครอบครวั/บุตรหลานของผูเ้สียชีวิต ปัจจุบนัรฐัมีเงินช่วยเหลือใหแ้ก่ผูเ้สียชีวิตผ่าน 2 หน่วยงาน

คือสาํนักงานประกนัสงัคม โดยผูจ้ดัการศพของผูป้ระกนัตนท่ีมีสิทธิจะไดร้ับค่าทําศพ 40,000 บาท และ

เงินสงเคราะหเ์ท่ากบัค่าจา้งเฉล่ียอีกจาํนวนหน่ึง และกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

ซึ่งจ่ายใหแ้ก่ผูเ้สียชีวิตที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้ นไปทุกคน โดยผูจ้ดัการศพจะไดร้ับเงินค่าจัดการศพจาํนวน 
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2,000 บาท ซึ่งกาํหนดไวใ้นกฎหมายอยู่แลว้ แต่จะมีปัญหาในเรื่องงบประมาณที่รัฐไม่สามารถจดัสรรได้

เพียงพอแก่ผูสู้งอายุท่ีเสียชีวิตทุกคน รวมทั้งการไม่ทราบสิทธ์ิดงักล่าว ดงัน้ันเงินสงเคราะหก์ารจดัการศพจึง

ถือไดว่้าเป็นสวสัดิการท่ีถว้นหน้าอยู่แลว้ เพียงแต่ว่ารฐัตอ้งจดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอ อย่างไรกดี็สาํหรบั

ผูเ้สียชีวิตที่อายุตํา่กว่า 60 ปีน้ัน รัฐควรมีสวัสดิการดังกล่าวใหแ้ก่กลุ่มที่มีฐานะยากจนหรือในกลุ่ม

ผูด้อ้ยโอกาสเช่นกนั 

ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชชี้วิต  

การใช้ชีวิตประจําวันของผูสู้งอายุจะยากลําบากกว่าบุคคลในวัยเด็กและหนุ่มสาวอย่างมาก 

โดยเฉพาะในดา้นการเคล่ือนไหว การเดินทางต่างๆ รฐัจึงควรจดัหาบริการท่ีอาํนวยความสะดวก/รองรบัให้

ผูสู้งอายุสามารถใชชี้วิตประจาํวนัไดอ้ย่างสะดวกเหมือนวยัอื่นๆ เช่น การมีราวจบัตามทางลาดชันหรือ

บนัได ท่ีนัง่สาํหรบัผูสู้งอายุในบริการสาธารณะต่างๆ 

4.1.6 สวัสดิการผูพ้กิาร 
ปัจจุบนัสงัคมไทยเร่ิมใหก้ารยอมรบัผูพิ้การมากขึ้ น มีการใหสิ้ทธ์ิต่าง ๆ เท่าเทียมกบัคนปกติ เช่น

สิทธ์ิในการไดร้บัการศึกษาตามศกัยภาพ สิทธ์ิในการรกัษาพยาบาล สิทธ์ิในการทาํงาน อย่างไรก็ตามยงัมี

ช่องว่างของสวสัดิการสาํหรบัผูพิ้การอีกไม่น้อย ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

เบ้ียยงัชีพผูพ้กิาร 
เช่นเดียวกนักบัผูส้งูอาย ุรฐัมีสวสัดิการสงัคมหลกัๆ ใหแ้กผู่พิ้การในรปูของเบ้ียยงัชีพเดือนละ 500 

บาท โดยท่ีผ่านมาในอดีตเป็นแบบเฉพาะเจาะจงคอืใหแ้ต่ละอบต. คดัเลือกผูพิ้การท่ีสมควร (ยากจน ไม่มี

คนดูแล) ไดร้บัเบ้ียยงัชีพภายใตร้ะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะหเ์พ่ือการยงัชีพของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. 2548 ซึ่งก็เกิดปัญหาท่ีทาํใหมี้ผูพิ้การจาํนวนไม่น้อยท่ีไม่ไดร้บัเบ้ียยงัชีพ 

ต่อมารฐับาลประชาธิปัตยใ์นปี พ.ศ. 2553 จึงไดป้รบัใหเ้ป็นแบบถว้นหน้ากล่าวคือจ่ายใหแ้ก่ผูพิ้การทุกคน

ท่ีมาลงทะเบียน 

หลายฝ่ายมองว่าเบ้ียยงัชีพผูพิ้การ 500 บาทต่อเดือนน้ันคงไม่พอต่อการดํารงชีพของผูพิ้การใน

ปัจจุบนัและอนาคตไดเ้ช่นกนั โดยเฉพาะกลุ่มผูพิ้การท่ียากจนและ/หรือกลุ่มผูพิ้การในภาวะพึ่งพิง จึงไดมี้

ขอ้เสนอใหเ้พิ่มเบ้ียยงัชีพพิเศษ (top up) ใหแ้ก่ผูสู้งพิการท่ียากจนและ/หรือผูพิ้การในภาวะพึ่งพิง (ไม่

สามารถช่วยตนเองได ้ตอ้งมีคนดูแล) เพือ่เป็นสวสัดิการสงัคมแก่ผูพิ้การในกลุ่มที่น่าจะมีปัญหาการดํารง

ชีพ โดยเงินเหล่าน้ีน่าจะเพียงพอต่อการดูแลตนเองในระดบัขั้นพ้ืนฐานของผูพิ้การได ้

สาํหรบัแนวคิดการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูพิ้การท่ียากจนน้ัน ไดเ้สนอเป็นสวสัดิการแบบเจาะจงแก่ผูพิ้การ

ท่ีมีรายไดไ้ม่พอสาํหรบัการดาํรงชีพขั้นพ้ืนฐาน (อยู่ใตเ้สน้ความยากจน) โดยรัฐจะจ่ายเพิ่มจากเบ้ียยงัชีพ

ปกติที่ไดร้บัเดือนละ 500 บาทจนเท่าเสน้ความยากจน ส่วนแนวคิดการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูพิ้การท่ีอยู่ในภาวะ

พ่ึงพิงก็จะเป็นสวัสดิการแบบเจาะจงใหแ้ก่ผูพิ้การท่ีไม่สามารถดูแลตนเองได้ โดยเป็นค่าใช้จ่ายท่ีอิงกับ

ค่าใชจ่้ายในการดูแลผูพิ้การประมาณเดือนละ 4,643 บาท (จากงานวิจยัเร่ือง Economic valuation of 

informal care in Asia: A case study of care for disabled stroke survivors in Thailand)  
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สถานสงเคราะหผ์ูพ้กิาร 

เช่นเดียวกันกับสถานสงเคราะห์เด็กและผูสู้งอายุ สถานสงเคราะห์ผูพิ้การไม่จําเป็นต้องเป็น

สวสัดิการถว้นหน้า เพราะถือเป็นด่านสุดทา้ยท่ีจะเขา้มารองรบัผูพิ้การท่ีไม่มีครอบครวัดูแลและตกหล่นจาก

โครงข่ายความคุม้ครองทางสงัคม (social safety net) ต่างๆ ท่ีรฐัจดัให ้แต่จะตอ้งมีสถานท่ีใหบ้ริการแก่ผู ้

พิการ หากมีผูพิ้การตอ้งการเขา้รับบริการดังกล่าว ทั้งน้ีสถานสงเคราะหผ์ูพิ้การมกัจะกระจุกตัวอยู่แต่ใน

จงัหวดัใหญ่ๆ ทาํใหไ้ม่สามารถดูแลผูพิ้การไดอ้ย่างทัว่ถึง 

นอกจากน้ี ผูพิ้การสามารถนําเงินเบ้ียยงัชีพเพ่ิมเติมกรณีผูพิ้การยากจนและ/หรือผูพิ้การในภาวะ

พ่ึงพิงมารวมกนับริหารเพ่ือจดัหาบริการการดูแลผูพิ้การแบบ extra care/ respite care ร่วมกนั ซึ่งนอกจาก

จะไดร้บัการบริการทางกายภาพ/สุขภาพแลว้ยงัช่วยใหมี้เพื่อน อนัมีผลต่อสภาพจิตใจอีกดว้ย รวมทั้งการ

เขา้มามีส่วนร่วมของภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น community based rehabilitation (CBR) โดยชุมชน  

ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชชี้วิต  

การใชชี้วิตประจาํวนัของผูพิ้การน้ันยากลําบากกว่าบุคคลทัว่ไปอย่างมาก โดยเฉพาะในดา้นการ

เคล่ือนไหว และการเขา้ถึงบริการสาธารณะต่างๆ รฐัจึงควรจดัหาบริการท่ีจะอาํนวยความสะดวก/รองรบัให้

ผูพิ้การสามารถใชชี้วิตประจาํวนัไดอ้ย่างสะดวกเหมือนผูอ่ื้น เช่น การมีทางลาดชนัหรือลิฟท์สําหรับรถเข็น 

ท่ีจอดรถ/หอ้งน้ําสาํหรบัผูพิ้การ บริการสาํหรบัผูพิ้การทางสายตา/หู ที่นัง่พิเศษสําหรับผูพิ้การในบริการ

สาธารณะต่างๆ 

4.1.7 สวัสดิการการรกัษาพยาบาลและสุขภาพ 

การรกัษาพยาบาลและดูแลสุขภาพถือเป็นสวสัดิการพ้ืนฐานที่สําคญัมากในทุกประเทศ และใน

หลายประเทศไดก้ลายเป็นภาระค่าใชจ่้ายที่มีมูลค่าสูงมาก โดยเฉพาะประเทศที่มีรายไดสู้งกอรปกบัมี

ผูส้งูอายใุนสดัส่วนท่ีสูง สาํหรบัประเทศไทยการใหบ้ริการรักษาพยาบาลไดก้ลายเป็นสวสัดิการถว้นหน้า

ตั้งแต่ปี 2544-45 ผ่านการสรา้งหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าท่ีเรียกว่า ’30 บาทรกัษาทุกโรค’ ซึ่งไดก้ลาย

มาเป็นบริการบตัรทองในปัจจุบนั ดงัน้ันประเด็นเรื่องความครอบคลุมจึงไม่ใช่ประเด็นหลัก แมจ้ะมีคนอีก

จาํนวนหน่ึงไม่ไดร้บับริการประกนัสุขภาพดว้ยเหตุผลต่าง ๆ เช่นไม่มีสัญชาติไทย ไม่มีชื่อในทะเบียน เป็น

ตน้  

ประเด็นของสวสัดิการสุขภาพสาํหรบังานวิจยัน้ีมีสองประเด็น ประเด็นแรกคือความครอบคลุมของ

สวสัดิการสุขภาพไปสู่ผูไ้ม่มีสญัชาติไทย ซึ่งสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นหลายประเภท ดงัตวัอย่างในตาราง 4.2  

ตารางท่ี 4.2 ประเภทและจาํนวนผูไ้ม่มสีญัชาตไิทย  

ประเภทผูไ้ม่มีสญัชาติไทย จาํนวน (พนัคน) 

คนไรร้ฐั/ผูไ้มม่สีถานะทางทะเบียนราษฎร 2,621.2 

ชนกลุ่มน้อยไม่ไดส้ัญชาติไทย 191.6 

แรงงานขา้มชาต ิ(รวมผูต้ิดตาม) 346.3 

แรงงานขา้มชาตริะดบัล่าง 1,656.0 

ผูห้นีภยัจากการสูร้บ  100.0 

ท่ีมา: รวบรวมโดยคณะนักวจิยั 
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ผูไ้ม่มีสญัชาติไทยเหล่าน้ีหลายส่วนก็ไดร้ับบริการทางการแพทยจ์ากระบบสวสัดิการสุขภาพของ

ไทยอยู่แลว้ บางคนไดบ้ริการฟรี บางคนเสียค่าบริการทั้งในรูปเงินจ่ายเองหรือการซ้ือประกนัสุขภาพพิเศษ

ท่ีออกแบบสาํหรบัพวกเขา อย่างไรก็ตามยงัไม่มีนโยบายท่ีชดัเจนในเร่ืองน้ีว่าสิทธ์ิในการรกัษาพยาบาลของ

คนแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร ในเรื่องน้ีคณะนักวิจยัเห็นว่าตามหลักมนุษยธรรมไทยควรใหบ้ริการทางการ

แพทยก์บัคนทุกคนที่เจ็บป่วยบนผืนแผ่นดินไทย ส่วนการที่จะเป็นภาระต่องบประมาณน้ันก็ควรหาวิธี

จดัการใหมี้การจ่ายเงินสมทบทางใดทางหน่ึงอย่างเป็นระบบ โดยความครอบคลุมอาจทาํอย่างค่อยเป็นคอ่ย

ไปก็ไดต้ามกาํลงัความสามารถทางงบประมาณของไทย 

ประเด็นท่ีสองคือเร่ืองการเพ่ิมคุณภาพการใหบ้ริการ การเพ่ิมความเท่าเทียมกนัของสิทธ์ิการรกัษา 

การบริหารจดัการเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น เป็นตน้ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีสมควรทําเพ่ือทําใหส้วสัดิการ

สุขภาพเป็นสวสัดิการอนัพึงปรารถนาอย่างแทจ้ริง 

4.2 สวัสดิการเติมเต็มชีวิต  

ในตอนต้นของบทน้ีได้กําหนดหลักการ 10 ประการเพือ่เป็นแนวทางในการออกแบบระบบ

สวสัดิการถว้นหน้าสาํหรบัสงัคม ซึ่งหลกัการขอ้ท่ี 6 เป็นเร่ืองการดูแลคนยากจนเป็นพิเศษ กล่าวคือคนจน

สมควรไดร้บัสวสัดิการท่ีมากกว่าสวสัดิการถว้นหน้าได ้เพราะมีฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีดอ้ยกว่าคน

ทัว่ไป ซึ่งหมายถึงโอกาสต่าง ๆ ดอ้ยตามไปดว้ย ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการไดร้ับการศึกษา สินเชื่อ ความ

ยุติธรรมและการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนั การใหส้วสัดิการท่ีมากกว่าคนอ่ืนน้ันอาจสามารถชดเชยส่ิงเหล่าน้ีได ้ 

แนวคิดการช่วยคนจนเป็นพิเศษไดป้รากฎในขอ้เสนอแนะก่อนหน้าหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น

เร่ืองเบ้ียยงัชีพพิเศษสาํหรบัผูสู้งอายุหรือคนพิการท่ีมีฐานะยากจน การช่วยเหลือค่าครองชีพใหก้บันักเรียน

ที่ยากจนหรือครอบครัวของนักเรียนที่ยากจน เป็นตน้ อย่างไรก็ตามการใหค้วามช่วยเหลือเหล่าน้ันมี

ลกัษณะเฉพาะเจาะจงเป็นเร่ือง ๆ ไม่ไดเ้ป็นการใหส้วสัดิการสาํหรบัคนจนหรือครอบครัวยากจนอย่างเป็น

ระบบและเป็นองคร์วม จึงอาจเกิดปัญหาการตกหล่นคนจนได ้เช่นครอบครวัยากจนท่ีไม่มีเด็กเรียนหนังสือ

และไม่มีผูสู้งอายุและคนพิการ ก็จะไม่ไดร้บัการดูแล  

คณะนักวิจยัจึงเสนอใหมี้การจดัสวสัดิการสําหรับคนยากจนที่เป็นระบบ เรียกว่า ‘สวสัดิการเติม

เต็มชีวิต’ โดยอาจมีลกัษณะเป็นกองทุนภายใตก้ารกาํกบัดูแลของหน่วยงานที่รับผิดชอบการจดัสวสัดิการ

โดยตรง เช่นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ หรืออาจอยู่ภายใต้การกํากับของ

นายกรฐัมนตรีกไ็ด ้กองทุนน้ีมีหน้าท่ีจดัสรรความช่วยเหลือหลากหลายรปูแบบใหก้บัคนจนทัว่ประเทศ ไม่

ว่าจะเป็นการดูแลแม่เด็กระหว่างตั้งครรภใ์หไ้ดร้บัอาหารเพียงพอ ดูแลใหเ้ด็กยากจนไดร้ับการศึกษาอย่าง

ถว้นหน้าแทจ้ริงโดยไม่มีขอ้จาํกดัใด ๆ หรือมีน้อยที่สุด ดูแลเมื่อเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไปรับการ

รกัษาได ้(แมก้ารรกัษาจะฟรีก็ตาม) แบ่งเบาภาระในการดูแลคนแก่และคนพิการของครอบครัวที่ยากจน 

เป็นตน้  

ลกัษณะการทาํงานจะเป็นการทาํงานเชิงรุก กล่าวคือไม่รอจนมีการรอ้งเรียนปัญหาของคนจน แต่

จะทาํการสาํรวจตรวจสอบเพ่ือใหแ้น่ใจว่าไม่มีคนจนตกหล่นจากระบบสวสัดิการพ้ืนฐานและระบบสวสัดิการ

ส่วนเพิ่มสําหรับคนจน หน่วยงานอาจมีเจา้หน้าที่พัฒนาสังคม (social workers) ที่ไดร้ับการอบรมเป็น

พิเศษในการเสาะหาคนจนและเขา้ทาํการช่วยเหลือแบบองคร์วมในลกัษณะท่ีเหมาะกบัความจาํเป็นของแต่

ละครอบครวั (ซึ่งไม่เหมือนกนัในแต่ละครอบครวั)  
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การกําหนดงบประมาณสําหรับสวัสดิการสังคมอาจเริ่มจากการใช้แนวคิด ‘ถมช่องว่างความ

ยากจน’ ซึ่งกาํหนดโดยพิจารณาว่าครอบครวัยากจนแต่ละครอบครวัน้ันมีรายได ้(หรือรายจ่าย) ตํา่กว่าเสน้

ความยากจนเท่าไร แลว้เอาจํานวนเงินที่ตํา่กว่าน้ี (เรียกว่าช่องว่างความยากจน) มารวมกนัสําหรับ

ครอบครวัยากจนทุกครอบครวั ก็จะไดจ้าํนวนงบประมาณรวมท่ีตอ้งใช ้อย่างไรก็ตามเน่ืองจากการเสาะหา

ครอบครวัท่ียากจนไม่ใช่เร่ืองง่าย อาจมีความคลาดเคล่ือนไดม้าก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเส่ียงท่ีจะตก

หล่นครอบครวัท่ียากจนได ้หากคาํนวณงบประมาณแบบน้ีอาจทาํใหง้บประมาณไม่พอ (เพราะรัว่ไหลไปสู่

ครอบครัวท่ีไม่ยากจนจาํนวนหน่ึง) เพื่อป้องกนัเร่ืองน้ี อาจปรับงบประมาณเพิ่มขึ้ น โดยคาํนวณช่องว่าง

ความยากจนใหม่ แต่แทนท่ีจะใชเ้สน้ความยากจนในการวดัช่องว่าง ใหย้กระดบัเสน้ความยากจนขึ้ นระดบั

หน่ึง เช่นยกขึ้ น 25% แลว้ทาํการคาํนวณวงเงินงบประมาณรวมท่ีตอ้งใชเ้พ่ือยกระดบัใหถึ้งรายไดน้ี้ 

การใชแ้นวคิดคํานวณงบประมาณจากช่องว่างความยากจนน้ี จึงเป็นที่มาของชื่อสวสัดิการว่า

สวสัดิการเติมเต็มชีวิต เพ่ือเป็นการเติมใหเ้ต็มสาํหรบัครอบครวัท่ียากจนทัว่ประเทศอยา่งถว้นหน้า 

 

4.3 สรุปสวัสดิการส่วนเพิ่มสาํหรบัระบบสวัสดิการอันพึงปรารถนา 

ขอ้เสนอสวสัดิการสงัคมอนัพึงปรารถนาท่ีกล่าวถึงแลว้น้ัน สามารถสรุปส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงเพิ่มเติม

ในตารางท่ี 4.3  
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ตารางท่ี 4.3 สรุปการปรบัปรุงระบบสวสัดกิารจากเกิดจนตาย 

สวสัดิการแรกเกิดและ

เด็กเล็ก 

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรใหเ้ด็กทุกคนจนถึงอายุ 6 ปี 

เพิ่มศูนยเ์ด็กเล็กใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีและกลุ่มประชากรทั้งหมด 

สวสัดิการเด็กและ 

เยวชนวยัเรียน 

การชว่ยเหลือเด็กยากจนใหไ้ดร้บัการศึกษาขัน้พ้ืนฐานครบถว้นถึง 15 ปีโดยไมเ่ป็นภาระใหก้บัครอบครวั 

เพ่ิมความครอบคลุมของโครงการอาหารกลางวนัสาํหรบันักเรียนระดบัประถมศึกษาใหเ้ป็นถว้นหน้า จาก

ปัจจุบนัไดร้บัเพียงรอ้ยละ 60 รวมทั้งปรบัปรุงประสิทธิภาพการบริหารจดัการโครงการอาหารกลางวนัและ

โครงการนมโรงเรียน 

เพ่ิมความครอบคลุมของการศึกษาใหถึ้งเด็กไรส้ญัชาติ 

ยกระดบัคุณภาพการศึกษาระดบัพ้ืนฐาน ผ่านการเพิ่มงบประมาณรายจ่ายต่อหัวนักเรียน การฝึกอบรม

และเพ่ิมแรงจงูใหค้รู ปรบัปรุงคุณภาพสถานศึกษา 

สง่เสริมการศึกษาตามอธัยาศยั 

สวสัดิการวยัทาํงาน 

เพ่ิมการฝึกเพ่ือพฒันาฝีมือแรงงานใหก้ับแรงงานท่ีมีการศึกษาไม่เกินมธัยมตน้ทุกคน คนละหน่ึงครั้งใน

ทุกๆ 5 ปี 

เพิ่มความคุม้ครองการประกนัตนสาํหรบัแรงงานนอกระบบ โดยปรบัปรุงสิทธิประโยชน์ตาม ม. 40 ของ

พรบ. ประกนัสงัคม และใหร้ฐัจา่ยสมทบหน่ึงเทา่หรือสองเทา่ของเงินสมทบท่ีแรงงานจา่ย 

เพิ่มสวสัดิการดา้นท่ีอยู่อาศยั โดยใหด้าํเนินโครงการบ้านมัน่คงให้ครบทุกชุมชนแออัดในประเทศไทย

ภายในระยะเวลา 10 ปี 

สวสัดิการผูสู้งอายุ 

เพ่ิมคา่ครองชีพใหก้บัผูสู้งอายุท่ียากจนใหเ้ทา่กบัเสน้ความยากจน 

เพ่ิมคา่ครองชีพใหก้บัผูสู้งอายุในภาวะพ่ึงพิงทุกคน 

ใหเ้งินสงเคราะหจ์ดัการศพอยา่งทัว่ถึง โดยตอ้งใหร้บัรูสิ้ทธ์ิน้ีอยา่งถว้นหน้า 

สง่เสริมใหส้งัคมโดยรวมคาํนึงถึงการอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูสู้งอายุในดา้นตา่ง ๆ 

สวสัดิผูพิ้การ 

เพ่ิมคา่ครองชีพใหก้บัผูพิ้การท่ียากจนใหเ้ทา่กบัเสน้ความยากจน 

เพ่ิมคา่ครองชีพใหก้บัผูพิ้การในภาวะพ่ึงพิงทุกคน 

สง่เสริมใหส้งัคมโดยรวมคาํนึงถึงการอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูพิ้การในดา้นตา่ง ๆ 

สวสัดิการสุขภาพ 

เพ่ิมความครอบคลุมคนไทยทุกคนอยา่งแทจ้ริง 100% 

พิจารณาเพ่ิมความครอบคลุมผูไ้มมี่สญัชาติไทยอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

ปรบัปรุงการบริหารจดัการเพ่ือลดความซํา้ซอ้น เพ่ิมประสิทธิภาพและความเทา่เทียมกนัของการรบับริการ 

สวสัดิการเติมเต็มชีวิต 
จดัสรรงบประมาณจาํนวนหน่ึงเพื่อช่วยเหลือผูย้ากจนทัว่ประเทศอย่างเป็นระบบ โดยการสรา้งระบบ

ฐานขอ้มลูและระบบการเขา้ถึงกลุม่เป้าหมาย 
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บทท่ี 5 

ประมาณการรายจา่ยระบบสวสัดิการถว้นหนา้ 

รายโครงการ 

 

ในบทน้ีจะทําการคํานวณรายจ่ายที่สังคมไทย โดยเฉพาะท่ีภาครัฐจะต้องใชเ้พ่ือดําเนินการจัด

สวสัดิการอนัพึงปรารถนา ตามท่ีเสนอไวใ้นบทท่ีแลว้ โดยจะทาํการเปรียบเทียบระหว่างรายจ่ายดา้นสังคม

และสวสัดิการที่เป็นอยู่ในปัจจุบนัตลอดจนแนวโน้มในอนาคตหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบสวสัดิการ

ตามท่ีเสนอ กบัรายจ่ายสาํหรบัระบบสวสัดิการท่ีปรบัเพ่ิมแลว้ โดยผลต่างของรายจ่ายทั้งสองกล่าวไดว่้าเป็น

รายจ่ายส่วนเพ่ิมท่ีตอ้งใชเ้พ่ือ ‘ถมช่องว่าง’ ท่ีมีอยู่ในระบบสวสัดิการปัจจุบนัใหเ้ต็มตามท่ีสรุปไวใ้นตารางที ่

4.2 ในบทท่ีแลว้ การคาํนวณงบประมาณของแต่ละขอ้เสนอสวสัดิการมีความจาํเป็น เพื่อจะไดเ้ป็นขอ้มูล

สาํหรบัการประเมินความเป็นไปไดท้างการเงินในภาพรวมซึ่งเป็นเน้ือหาของบทท่ี 6 ต่อไป  

การนําเสนอในบทน้ีจะเริ่มจาก การอธิบายถึงวิธีการคํานวณขอ้มูลการใช้จ่ายดา้นสังคมและ

สวสัดิการ รวมทั้งแหล่งขอ้มลู จากน้ันจะนําเสนอรายจ่ายในภาพรวมของระบบปัจจุบนัรวมทั้งแนวโน้มใน

กรณีทีไ่ม่มีการปรบัปรุงระบบสวสัดิการ และปิดทา้ยดว้ยผลการประมาณรายจ่ายที่จะมีเพิ่มขึ้ นหากมีการ

ปรับระบบสวัสดิการตามที่เสนอ โดยจะเสนอทีละรายการ ในขณะที่การวิเคราะหภ์าพรวมของรายจ่าย

สวสัดิการท่ีตอ้งมีเพ่ิมขึ้ นน้ันจะอยูใ่นบทท่ี 6   

5.1 วิธีการคาํนวณรายจ่ายสวัสดิการ 

ในการประมาณการรายจ่ายดา้นสวสัดิการหรือรายจ่ายดา้นสงัคมของภาครัฐน้ัน ประกอบดว้ย 9 

ขัน้ตอนหลกัๆ ดงัน้ี 

1. รวบรวมขอ้มลูการใชจ่้ายภาครฐั (และครวัเรือน+ธุรกจิเอกชนดว้ย) ดา้นการใหบ้ริการสังคม

ทุกดา้น 

2. ใชแ้นวคิด รายจ่าย=งบประมาณรวม (ทุกหมวดหมู่) ซึ่งรวม overhead ดว้ย 

3. คาํนวณรายจ่ายต่อหวั = รายจ่ายรวม/จาํนวนผูใ้ชสิ้ทธ์ิ 

4. ประมาณการแนวโน้มในอนาคตของ 

จาํนวนผูใ้ชสิ้ทธ์ิ (ขึ้ นกบัแนวโน้มประชากร นโยบาย สมมติฐาน ขอ้เสนอแนะนักวิจยั) 

รายจ่ายต่อหวั (นโยบาย สมมติฐาน ขอ้เสนอแนะนักวิจยั) 

5. จดัทาํเป็น 3 กรณีศึกษา คือ แนวโน้มปกติ (S0) มาตรฐานขั้นกลาง (S1) มาตรฐานขั้นสูง 

(S2)  
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6. ประมาณการรายจ่ายภาครัฐในอนาคต ถึงปี 2560 (สามารถทําไดถึ้งปี 2571) ในทั้ง 3 

กรณี 

7. ประมาณการกรณีขอ้เสนอแนะสวสัดิการถว้นหน้า (อิง S0) 

 

ข้อมูลที ่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยข้อมูลรายจ่ายงบประมาณภาครัฐด้านสังคมจาก

กรมบัญชีกลางและกรมการปกครองส่วนทอ้งถิ่น และขอ้มูลเพื่อวิเคราะหด์า้นอุปสงคแ์ละอุปทาน จาก

สํานักงานสถิติแห่งชาติคือ การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES) และการสํารวจ

ภาวะการทาํงานของประชากร (LFS) นอกจากน้ียงัมีขอ้มลูรายจ่ายดา้นสังคมของเอกชน และภาคประชา

สงัคม จาํแนกตามการลงทุนทางสงัคมดา้นต่างๆ ซึ่งปรากฎอยู่ในภาคผนวก ฉ 

แหล่งขอ้มูล: กรมบญัชีกลาง 

ขอ้มูล: การเบิกจ่ายงบประมาณ (GFMIS) โดย download ขอ้มลูเงินเบิกจ่ายทั้งส้ิน (YTDM) แยก

ตามลักษณะงาน ผลผลิต/โครงการ กระทรวง และกรม ไดจ้าก Terminal ที่สํานักยุทธศาสตร์และการ

วางแผนเศรษฐกจิมหภาค 

การนาํมาใช:้  ขอ้มูลท่ีได้เป็น excel file ใชก้าร filter ตามลักษณะงาน ผลผลิต/โครงการ 

กระทรวง เพ่ือดึงขอ้มลูท่ีตอ้งการ  

แหล่งขอ้มูล: กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

ขอ้มูล: รายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2552 ถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม 52 จากระบบบนัทึกบญัชีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจาํแนกตามประเภทรายจ่ายและแผนงาน/งาน ตามประเภทองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

การนาํมาใช:้  เน่ืองจากขอ้มลูท่ีไดเ้ป็นขอ้มลูขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบางแห่ง (30.9%) 

และเป็นการเบิกจ่ายเพียง 10 เดือน จึงตอ้งปรบัแต่งขอ้มลูใหส้ามารถสะทอ้นรายจ่ายขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมดในปี 2552 โดยการเทียบบญัญติัไตรยางค ์

จากน้ันใหร้ายจ่ายของรัฐบาลทอ้งถิ่นในปีงบประมาณ 2548-2551  เท่ากบัรายจ่ายที่รัฐบาล

กลางอุดหนุนใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ขอ้มลูจาก GFMIS) แลว้กระจายงบประมาณดงักล่าวตาม

แผนงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น โดยใชส้ัดส่วนรายจ่ายตามแผนงานขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในปีงบประมาณ 2552 เป็นฐาน  

 

 

 

 

ประมาณการรายจ่าย ปี 2552i = รายจ่ายตามแผนงาน ณ กค.52i x สดัส่วนอปท. ท่ีเบิกจ่ายแลว้i x 12/10 

 รายจ่ายตามแผนงานอปท.t = เงินอุดหนุนจากรฐับาลกลางt x สดัส่วนรายจ่ายอปท. ตามแผนงานปี 
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แหล่งขอ้มูล: สาํนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ขอ้มูล: การสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครวัเรือน (SES)  

การนาํมาใช:้   ใชข้อ้มลูการสาํรวจดา้นรายจ่ายของครวัเรือน เพื่อหาส่วนที่ครัวเรือนควกักระเป๋า 

(out of pocket) ในเรื่องต่อไปน้ี ค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพของครัวเรือน โดยใช้

โปรแกรม spss ในการดึงขอ้มลู 

นอกจากน้ียงัใชป้ระโยชน์จากขอ้มลู SES ในการคาํนวณหาอตัราการประกนัตนในประชากรอายุ 

ตั้งแต่ 15 ปีขึ้ นไปแยกตามระดบัการศึกษา และโครงสรา้งประชากรแยกตามระดับการศึกษา เพื่อใชเ้ป็น

ฐานขอ้มลูในการประมาณการจาํนวนผูป้ระกนัตนในอนาคต  

ขอ้มูล: การสาํรวจภาวะการทาํงานของประชากร (LFS)  

การนาํมาใช:้ คาํนวณหาอตัราการเป็นกาํลังแรงงานเฉลี่ย (LF Participation) แยกตามระดับ

การศึกษา เพ่ือใชเ้ป็นฐานในการประมาณการแรงงานแยกตามระดบัการศึกษา  

5.2 แนวโนม้รายจ่ายสวัสดิการในระบบปัจจุบัน 

วิธีคิคคาํนวณรายจ่ายสวสัดิการขา้งตน้ไดนํ้ามาใชเ้พื่อรวบรวมขอ้มูลการใชจ่้ายดา้นสังคมและ

สวสัดิการสาํหรบัประเทศไทย โดยใชฐ้านขอ้มูลปี 2548-2552 เป็นหลัก จากน้ันก็ทําการประมาณการ

แนวโน้มค่าใช้จ่ายในระบบปัจจุบนัไปจนถึงปี 2560 เพื่อนํามาเป็นฐานเปรียบเทียบได้ว่าหากมีการจัด

สวสัดิการเพ่ิมขึ้ นตามท่ีเสนอไวใ้นบทท่ี 4 ภาระทางการเงินท่ีเกิดขึ้ นน้ันมากน้อยเพียงใดเม่ือเทียบกบัภาระ

ในระบบปัจจุบนั 

ในการประมาณการแนวโน้มการใชจ่้ายในอนาคตน้ัน จําเป็นต้องตั้งสมมติฐานหลายประการ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมมติฐานเร่ืองค่าใชจ่้ายต่อหวั (per capita expense) และจาํนวนผูใ้ชสิ้ทธ์ิ (quantity) 

ในสวัสดิการแต่ละประเภทว่าจะมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างไรระหว่างปัจจุบันกับปี 2560 

กระบวนการประมาณการในรายละเอียดของสวสัดิการหลกัสามารถดูไดใ้นภาคผนวก ข ถึง จ 

ตารางท่ี 5.1 แสดงถึงสมมติฐานหลัก ๆ ที่ใชใ้นการประมาณการแนวโน้มรายจ่ายสวสัดิการใน

ระบบปัจจุบนั ส่วนตารางที่ 5.2 เป็นผลการประมาณการ จะเห็นไดว่้ารายจ่ายดา้นสังคมและสวสัดิการ

สงัคมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ นตลอดเวลา แต่ไม่มากนัก กล่าวคือยอดรวมการใชจ่้ายเพ่ิมจาก 1.07 ลา้นลา้นบาท

ในปี 2554 เป็น 1.375 ลา้นลา้นบาทในปี 2560 คิดเป็นอตัราการเพ่ิมเฉล่ียรอ้ยละ 3.7 ต่อปี รายจ่ายที่

เพ่ิมสูงค่อนขา้งมากและต่อเน่ืองคือรายจ่ายดา้นสุขภาพและรายจ่ายสาํหรบัผูสู้งอายุ ในขณะท่ีรายจ่ายดา้น

การศึกษาซึง่แมจ้ะมีจาํนวนสงูท่ีสุด แต่มีอตัราการเพ่ิมไม่มากนัก ทาํใหมี้สดัส่วนลดลงจากยอดรวมทั้งหมด 

คอืลดจากรอ้ยละ 52.5 เป็นรอ้ยละ 45.0  
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ตารางท่ี 5.1 สมมตฐิานสาํหรบัการประมาณการแนวโนม้รายจา่ยสวัสดกิารในระบบปัจจบุนั  
ประเภทสวสัดิการ สมมติฐานแนวโน้ม 

การศึกษา รายจ่ายดา้นการศกึษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี  

ปรบัดว้ยอตัราการเติบโตสะสม (compound growth) ของ

รายจ่ายต่อหวัปี 2548-2552 ไปตลอดระยะเวลาประมาณการ 

พฒันาฝีมือแรงงาน รายจ่ายดา้นการพฒันาฝีมือแรงงาน ปรบัดว้ยอตัราการเติบโต

สะสม (compound growth) ของรายจ่ายต่อหวัปี 2548-2552 

ไปตลอดระยะเวลาประมาณการ 

ประกนัสงัคม  ครอบคลุมเฉพาะแรงงานในระบบ  

ผูส้งูอายุ  เบ้ียยงัชพี  500 บาท  

ผูพิ้การ  เบ้ียยงัชพี  500 บาท  

เดก็ดอ้ยโอกาส  งบประมาณค่าเล้ียงดขูองกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิารเฉล่ีย 

2,093 บาทตอ่คนตอ่เดอืน  

ดา้นสุขภาพ  

   การเขา้ถึงและความครอบคลุม จาํนวนผูม้สีิทธ์ิ 92%  

   ความยัง่ยนืทางการคลงัของระบบสุขภาพ  รายจ่ายต่อหวั CSMBS เพ่ิมในอตัราลดลง (7.9%)  

   คุณภาพบริการสุขภาพ 
อตัราการตายดว้ยโรคหวัใจ เท่ากบั 28.4 ตอ่ประชากรแสนคน  
และโรคมะเร็ง 83.1 ตอ่ประชากรแสนคน (ปี 2549) 

   ความเป็นธรรม  รายจ่ายต่อหวั out of pocket เพ่ิม 1.5%  

   ระบบเสริมสรา้งสุขภาพ  รายจ่ายต่อหวั Non UC เพ่ิม 2% 

ท่ีมา: รวบรวมโดยคณะนักวจิยั 

 

ตารางท่ี 5.2.1 แนวโนม้รายจา่ยดา้นสวสัดกิารในระบบปัจจบุนั (ลา้นบาท) 

  2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

เดก็เล็ก 4,735 4,739 4,766 4,817 4,887 4,943 4,988 

การศึกษา 562,397 591,330 568,785 578,305 600,745 608,999 618,478 

แรงงาน 24,266 25,759 23,470 25,159 26,902 28,706 30,593 

ท่ีอยู่อาศยั 5,552 6,638 4,823 5,016 5,217 5,426 5,643 

สุขภาพ 408,231 426,157 426,116 458,181 492,778 529,240 568,465 

ผูส้งูอายุ 40,880 43,002 54,678 62,708 73,636 84,960 97,709 

ผูพิ้การ 5,479 5,552 6,644 6,737 6,838 6,935 7,039 

อ่ืน ๆ 18,707 21,305 23,958 27,520 31,686 36,573 42,325 

รวม 1,070,248 1,124,482 1,113,241 1,168,443 1,242,689 1,305,782 1,375,240 

ท่ีมา: คาํนวณโดยคณะนักวจิยั 
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ตารางท่ี 5.2.2 สดัสว่นแนวโนม้รายจา่ยดา้นสวสัดกิารในระบบปัจจบุนั (%) 

  2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

เดก็เล็ก 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

การศกึษา 52.5 52.6 51.1 49.5 48.3 46.6 45.0 

แรงงาน 2.3 2.3 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 

ท่ีอยู่อาศยั 0.5 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

สุขภาพ 38.1 37.9 38.3 39.2 39.7 40.5 41.3 

ผูส้งูอายุ 3.8 3.8 4.9 5.4 5.9 6.5 7.1 

ผูพิ้การ 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 

อ่ืน ๆ 1.7 1.9 2.2 2.4 2.5 2.8 3.1 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ท่ีมา: คาํนวณโดยคณะนักวจิยั 

5.3 งบประมาณภาครฐัส่วนเพิ่มรายโครงการกรณีสวสัดิการถว้นหนา้ 

ในส่วนน้ีจะเสนอผลการประมาณการรายจ่ายภาครัฐอย่างละเอียดกรณีที่เพิ่มประเภทและระดับ

สวสัดิการใหเ้ป็นระบบถว้นหน้าดังเช่นท่ีสรุปไวใ้นตารางท่ี 4.3 โดยจะมีรายละเอียดทั้งสมมติฐานการ

คาํนวณและตวัเลขประมาณการงบประมาณภาครฐัท่ีตอ้งใข ้

5.3.1 รายจ่ายสวัสดิการส่วนเพิ่มสาํหรบัเด็กเล็ก 

คณะผูวิ้จยัเสนอใหเ้พ่ิมสวสัดิการสําหรับเด็กเล็กในสองเร่ืองคือ (ก) ใหเ้งินสงเคราะหบุ์ตรอย่าง

ถว้นหน้า โดยใหไ้ดร้บัเช่นเดียวกบับุตรของผูป้ระกนัตนกบัสํานักงานประกนัสังคมตามมาตรา 33 และไม่

จาํกดัจาํนวนบุตรท่ีจะไดร้บั (ข) สรา้งศูนยเ์ด็กเล็กเพ่ิมเติมใหค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ีโดยมีเป้าหมายใหเ้ด็กเล็ก

ทุกคนท่ีผูป้กครองมีภาระในการดูแลระหว่างวนัสามารถใชบ้ริการศูนยเ์ด็กเล็กไดอ้ย่างทัว่ถึง 

ตารางท่ี 5.3 แสดงสมมติฐานในการคาํนวณคา่ใชจ่้ายเพ่ือจดัสวสัดิการเพ่ิมในสองประเด็นขา้งตน้ 

โดยมีคาํอธิบายเพ่ิมเติมขา้งล่าง ส่วนผลการประมาณการแสดงในตารางท่ี 5.4  

• อตัราการจ่ายผลประโยชน์ทดแทนของกองทุนประกนัสังคมในกรณีสงเคราะหบุ์ตรให้

เท่ากบั 400 บาทต่อคนต่อเดือน (เร่ิมปี 2554) โดยจ่ายใหแ้ก่บุตรจาํนวนไม่เกิน 2 คน

ต่อครอบครัว ส่วนจาํนวนผูไ้ดร้ับผลประโยชน์กาํหนดใหเ้ป็นสัดส่วนต่อจาํนวนเด็กอายุ 

0-6 ปี ในอตัราท่ีเท่ากบัค่าเฉล่ียของปี 2548-52 ท่ีรอ้ยละ 18 

• การจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรแก่เด็กที่ไม่ได้รับจากกองทุนประกนัสังคมจะจ่ายในอตัรา

เดียวกนัคอื 400 บาทต่อคนต่อเดือน และมีจาํนวนเท่ากบัจาํนวนเด็กอายุ 0-6 ปีตาม

โครงสรา้งประชากรของสศช. ท่ีหกัดว้ยจาํนวนเด็กท่ีไดร้ับเงินดังกล่าวจากประกนัสังคม

แลว้  
• ค่าใช้จ่ายความจาํเป็นขั้นพ้ืนฐานของเด็กดอ้ยโอกาสที่ไดร้ับจากกรมพัฒนาสังคมและ

สวสัดิการเป็นค่าเฉลี่ยของค่าใชจ่้ายเด็กดอ้ยโอกาส 6 ประเภทที่ไดร้ับอนุมติัจากสํานัก

งบประมาณในปี 2552 และปรบัดว้ยอตัราเงินเฟ้อรอ้ยละ 2.5 ต่อปี 
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• จาํนวนเด็กดอ้ยโอกาสที่ไดร้ับสิทธ์ิจากกรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 3 

ต่อปี ซึ่งเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียในปี 2548-2552 

• ศูนยเ์ด็กเล็กมีค่าใชจ่้าย 2 ส่วนคือค่าใช้จ่ายต่อหัวของเด็กอายุ 0-6 ปีทุกคนจํานวน 

6,210 บาทต่อคนต่อปี (อาหารกลางวนั 13 บาท+นม 7 บาท (จาํนวน 280 วนั) + 

วสัดุอุปกรณ์ 600 บาท+เดินทางไปโรงพยาบาล 10 บาท ต่อปีการศึกษา) และค่า

เดินทางแก่เด็กท่ียากจนจาํนวน 3,705 บาทต่อปีซึง่มาจากแบบจาํลองของสถาบนัวิจยั

เพือ่การพฒันาประเทศไทยทีค่าํนวณจากขอ้มูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ

ครวัเรือน 

• จาํนวนเด็กในศูนยเ์ด็กเล็กเท่ากับจาํนวนเด็กอายุ 0-6 ปีตามโครงสรา้งประชากรของ 

สศช. และจาํนวนเด็กเล็กยากจน 0-6 ปีเท่ากบัสดัส่วนเด็กยากจนต่อเด็กทั้งหมดในช่วง

อายุเดียวกนัตามแบบจาํลองสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย  
 

ตารางท่ี 5.3 สมมตฐิานการคาํนวณงบประมาณสวสัดกิารถว้นหนา้สาํหรบักลุม่เดก็ 

เรื่อง รายจา่ยตอ่หวั จาํนวนประชากรท่ีมสีทิธิ ์

ประกนัสงัคมกรณี

สงเคราะหบุ์ตร 

400 บาทต่อคนต่อเดือน  

 

รอ้ยละ 18 ของเด็กอายุ 0-6 ปี 

(ค่าเฉล่ียปี 2548-52) 

เงินสงเคราะหบุ์ตร 

(กลุ่มทัว่ไป) 

400 บาทต่อคนต่อเดือน  

 

ขอ้มลูโครงสรา้งประชากร 0-6 

ปีของ สศช . หักด้วยผู ้ท่ีได้รับ

จากประกนัสงัคม  

ค่าใชจ่้ายความจาํเป็น

ขัน้ พ้ืนฐาน 

2,093 บาทต่อคนต่อเดือน และปรบั

ดว้ยเงินเฟ้อรอ้ยละ 2.5 ต่อปี 

เพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 3 ต่อปี 

(ค่าเฉล่ียปี 2548-52) 

ศนูยเ์ด็กเล็ก 6,210 บาท (จากกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) และปรบัดว้ย

เงินเฟ้อรอ้ยละ 2.5 ต่อปี รวมกบัเงิน

ค่าเดินทางเฉพาะเด็กยากจน 

(คาํนวณจากขอ้มลู SES) และปรบั

ดว้ยเงินเฟ้อรอ้ยละ 2.5 ต่อปี 

ขอ้มลูโครงสรา้งประชากร 0-6 

ปีของ สศช. และเด็กยากจน

ตามสดัส่วนของแบบจาํลอง

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันา

ประเทศไทย  

ท่ีมา: รวบรวมและคาํนวณโดยผูว้จิยั 
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ตารางท่ี 5.4 ผลการประมาณการจาํนวนผูมี้สทิธิ์และงบประมาณในปี 2554-2560 

 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

งบประมาณ (ลา้นบาท) 

       เงินสงเคราะหบุ์ตร ประกนัสงัคม (รวม) 9,937 13,130 16,245 20,438 24,605 26,438 26,026 

เงินสงเคราะหบุ์ตร (สว่นเพ่ิมให้

ครอบคลุมถว้นหน้า)  4,679 7,996 11,208 15,471 19,688 21,587 21,250 

ศนูยเ์ด็กเล็ก (งบรวม) 39,241 39,147 39,348 39,798 40,405 40,894 41,289 

ขยายจาํนวนศนูยเ์ด็กเล็ก (สว่นเพ่ิม) 10,175 9,117 8,269 7,698 7,357 7,153 6,810 

สถานสงเคราะหเ์ด็ก 450 475 502 530 560 591 625 

จาํนวนผูร้บัประโยชน์ (คน) 

       จาํนวนเด็กท่ีไดร้บัเงินสงเคราะห  ์(คน) 974,849 1,665,770 2,334,945 3,223,131 4,101,727 4,497,213 4,427,099 

จาํนวนเด็กท่ีรบัดูแลในศนูย ์(คน) 5,969,654 5,828,932 5,719,374 5,639,256 5,581,696 5,507,892 5,422,020 

จาํนวนเด็กในสถานสงเคราะห ์(คน) 17,041 17,562 18,099 18,652 19,222 19,809 20,414 

หมายเหตุ: จา่ยใหแ้กบุ่ตรของผูป้ระกนัสงัคม ไม่เกนิ 2 คนต่อครอบครวั 
ท่ีมา: คาํนวณโดยผูว้จิยั 

5.3.2 รายจ่ายสวัสดิการส่วนเพิ่มดา้นการศึกษา 

สาํหรบัดา้นการศึกษา คณะนักวิจยัเสนอใหเ้พ่ิมสวสัดิการในเร่ือง (ก) เพิม่อาหารกลางวนัใหเ้ป็น

ถว้นหน้าสาํหรบันักเรียนจนถึงชั้นประถม (ข) เพ่ิมรายจ่ายเพื่อสนับสนุนนักเรียนยากจนใหม้าเรียนอย่าง

ถว้นหน้า (ค) เพ่ิมความครอบคลุมของการใหก้ารศึกษา (ง) เพิม่คุณภาพการศึกษาระยะเร่งด่วน (จ) ใน

ระยะยาวอาจเพ่ิมรายจ่ายต่อหวัใหก้บันักเรียนทั้งระบบเพ่ือใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบอย่าง

ต่อเน่ือง 

รายละเอียดและสมมติฐานแสดงในตารางท่ี 5.5 และ 5.6 ส่วนผลการประมาณการแสดงในตาราง

ท่ี 5.7 และ 5.8 
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ตารางท่ี 5.5 รายละเอียดการคาํนวณงบประมาณสาํหรบัสวสัดกิารสว่นเพิม่ดา้นการศึกษากรณี
อาหารกลางวนัถว้นหนา้และการสนบัสนุนนกัเรยีนยากจน 

การลงทุนการยกระดบัการศึกษาเป็นถว้นหนา้ 

เพ่ิมงบประมาณโครงการอาหารกลางวนัใหฟ้รีถว้นหน้ารอ้ยละ 100  ในปี 2560  

(จากเดิมใหร้อ้ยละ 60) (เด็กเล็กถึงป.6) 

• เพ่ิมรายจ่ายคา่อาหารกลางวนัต่อหวั (13 บาทต่อคนต่อวนั 200 วนัต่อปี X อตัราพ่ิมตามเงินเฟ้อ 

(รอ้ยละ 2.5 ต่อปี)) 

• เพ่ิมจาํนวนนักเรียนการประถมศึกษา (จากขอ้มลู สกศ. (2552)) ท่ีไดร้บัอาหารกลางวนัฟรีจากรอ้ยละ 

60 ในปี 2552 เป็นรอ้ยละ 100 ในปี 2560 

• คิดเป็นรายจ่ายภาครฐั ประมาณ 8,800 ลา้นบาท ในปี 2560 

สนับสนุนคา่ครองชีพนักเรียนยากจนพ้ืนฐาน (ระดบัอนุบาล-มธัยมศึกษาทั้งในระบบ+นอกระบบ) 

*ใหภ้ายใตเ้ง่ือนไข perfect targeting ท่ีสนับสนุนคา่เดินทางใหนั้กเรียนยากจน (+นมฟรี+อาหารกลางวนัฟรี 

สาํหรบัอนุบาลและประถมศึกษา) แลว้ 

• ระดบัอนุบาล-ประถมศึกษา งบประมาณต่อหวั (ค่าครองชีพจาก กยศ. - เงินช่วยคา่เดินทาง-นมฟรี-

อาหารกลางวนัฟรี= เฉล่ียประมาณ 5,500 บาทต่อคนต่อปี) X (growth ตามเงินเฟ้อ (รอ้ยละ 2.5 ต่อ

ปี)) 

• ระดบัมธัยมศึกษา งบประมาณต่อหวั (ค่าครองชีพจาก กยศ. - เงินช่วยคา่เดินทาง= เฉล่ียประมาณ 1 

หม่ืนบาทต่อคนต่อปี) X (growth ตามเงินเฟ้อ (รอ้ยละ 2.5 ต่อปี)) 

• จาํนวน นร.ยากจนและรายไดน้้อย (ระดบัมธัยมในระบบ+นอกระบบ) (คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 9 ของ 

Q นร.ระดบัมธัยม) (สดัส่วนจากขอ้มลู SES+ปรบั 1.25 เท่าของนร.ท่ีอยูใ้ตเ้สน้ความยากจน (เพ่ือ

สะทอ้นการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายนร.ยากจนท่ียงัไม่สมบรูณ)์) 

• Q นร.ยากจน (ระดบัอนุบาล-ประถม) (คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 7 ของ Q นร.ระดบัอนุบาล-ประถม) 

(สดัส่วนจากขอ้มลู SES) 

• คิดเป็นรายจ่ายภาครฐั (V) ประมาณ 12,000 ลา้นบาท 
ท่ีมา: รวบรวมและคาํนวณโดยผูว้จิยั 
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ตารางท่ี 5.6 รายละเอียดแนวทาง และสมมตฐิานการคาํนวณงบประมาณสาํหรบัสวสัดกิารสว่นเพิม่
ดา้นการศึกษากรณีเพิม่ความครอบคลมุและเพิม่คุณภาพการศึกษา  

แนวทาง รายละเอียดและสมมติฐาน 

ความทัว่ถึงและ

เท่าเทียม 
การสรา้งโอกาสใหผู้ท่ี้อยู่ในวยัเรียนและผูที้่อายุเกินวัยเรียนแต่ตอ้งการเรียนใหส้ามารถเรียนได้
จริงจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (12 ปี) คือจนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ/
อาชพี) หรือเทียบเท่า 

เพิ่มคุณภาพ

การศึกษาผ่าน
การพฒันาทุก

ภาคสว่นที่
เกี่ยวขอ้ง 

“ผูที้่จบการศึกษาจะต้องมีคุณภาพ” ทั้งดา้นความรู ้ทักษะ และคุณลักษณะ (ทัศนคติและ
บุคลิกภาพ) สอดคลอ้งกับความตอ้งการของประเทศทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงจะมาจาก
การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ในการขยายการศึกษา การยกระดับและพัฒนามาตรฐานครูและ
สถานศึกษาใหเ้ท่าเทียมกันทั้งประเทศ และส่งเสริมการจัดการศึกษาของเอกชน การศึกษา
ทางเลือกของประชาชน การเรียนรูด้ว้ยตนเอง และการเรียนรูต้ลอดชีวิต ดว้ยความร่วมมือกัน
ของทุกภาคส่วน 

จาํนวนปี
การศกึษาเฉล่ีย 

ส่งเสริมนอกระบบ รองรบัเศรษฐกจิสงัคมฐานความรู ้

เพ่ิม Q นอกระบบ 
 เพ่ิมคา่ใชจ่้ายรายหวัการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ใหเ้พียงพอจดัการศกึษาอย่างมคีณภาพ  

(ทัง้รร.รฐับาลและรร.เอกชน) 

• เพ่ิม P ตอ่หวั (ค่าธรรมเนียมการศึกษา จากขอ้มูล SES ปี 2551 แต่ละระดับการศึกษา 
คณูดว้ย growth ตามเงินเฟ้อ (รอ้ยละ 2.5 ตอ่ ปี)) 

- กอ่น-ประถมศึกษา  2,076 บาทต่อคนต่อปี 
- มธัยมศึกษา (สายสามญั) 3,679 บาทต่อคนตอ่ปี 
- อาชีวศึกษา 4,066 บาทต่อคนต่อปี 
- การศกึษานอกระบบ 1,053 บาทต่อคนต่อปี 

 ครอบคลุมเดก็ไรส้ญัชาตใิหไ้ดเ้รียน 

(อุดหนุนการศกึษาขัน้พ้ืนฐานเท่าเทียมเดก็ไทย) 

• เพ่ิม Q เดก็ไรส้ญัชาต ิเป็นสัดส่วนต่อ จาํนวน นร.พ้ืนฐาน เท่ากบัรอ้ยละ 0.36  
(สดัสว่นจากขอ้มลู สกศ. (2552)) 

คุณภาพนักเรียน เพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
- เพ่ิมคุณภาพหลกัสตูร การเรียนการสอน วทิย ์คณิต ภาษาไทย-องักฤษ 
- พฒันาการรูจ้กัคดิ วจิยั วเิคราะห ์หลกัเหตผุล และสรา้งสรรค ์
- สรา้งนิสยัรกัการอ่าน เรียนรูต้ลอดชวีติ 
- ส่งเสริมความรูคู้คุ่ณธรรม จิตสาธารณะ 

 V : เพ่ิมรายจ่ายภาครฐั อิงกรอบโครงการไทยเขม้แข็ง sp2 

คุณภาพคร ู เพ่ิมคุณภาพคร ูใหเ้ท่าเทียมทัง้ประเทศ 
อบรมพฒันาครทูั้งระบบ 

V : เพ่ิมรายจ่ายภาครฐั อิงกรอบโครงการไทยเขม้แข็ง sp2 

คืนครใูหโ้รงเรียน สนับสนุนคนท่ีใช่ 
ดว้ยการบริหารจดัการเงินพิเศษ วทิยฐานะ (บริหารจดัการ) 
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แนวทาง รายละเอียดและสมมติฐาน 

เพ่ิมเกณฑพิ์จารณา กาํหนดใหค้รูท่ีจะมสิีทธ์ิทาํวิทยฐานะเพ่ิมไดน้ั้น นักเรียนในความดแูลตอ้งผ่าน
เกณฑป์ระเมนิคุณภาพกอ่น (วดัผลครจูากคุณภาพการเรียนรูท่ี้เพ่ิมข้ึนของเด็ก เดก็ตอ้งไดคุ้ณภาพ

กอ่น) 

จงูใจคนท่ีใช่ดว้ยเงินเดือนตั้งตน้ และโอกาสกา้วหนา้ 

เพ่ิม V ภาครฐั สนับสนุนการศึกษา (15,000 บ. คณู 12 เดอืน ตอ่ 1 คน ใหไ้ด ้20,000 คน  
(อยา่งน้อย รร. ละ 1 คน จาํนวน 20,000 รร. ภายใน 20 ปี) ให ้ V มกีารขยายตวัรอ้ยละ 10 ต่อ

ปี 

คุณภาพ
สถานศึกษา 

เพ่ิมคุณภาพสถานศกึษา ใหเ้ท่าเทียมทัง้ประเทศ 
เพ่ิมอุดหนุนโรงเรียนดอ้ยคุณภาพ (ส่วนใหญเป็น รร.เล็ก) เพ่ือเพ่ิมคุณภาพใหเ้ทียบเท่าทดัเทียม  

และคงระดบั (maintain) อุดหนุนโรงเรียนท่ีไดคุ้ณภาพเพ่ือใหม้กีารพฒันาต่อเน่ือง (บริหาร
จดัการ) 
Q : ครอบคลุมรอ้ยละ 50 ของโรงเรียนการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน (ขอ้มลูจากการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกรอบแรก (สกศ. 2552)) 

V : เพ่ิมรายจ่ายภาครฐั อิงกรอบโครงการไทยเขม้แข็ง sp2 

การศกึษาตาม
อธัยาศยั 

ยกระดบัการศกึษาตามอธัยาศยัอย่างจริงจงัตอ่เน่ือง  
เพ่ือรองรบัการเรียนรูต้ลอดชวีติ และสงัคมเศรษฐกจิฐานความรู ้โดยทุกภาคส่วนร่วมลงทุน  
• ลงทุนเพ่ิมรอ้ยละ 2.5-5 ของการลงทุนท่ีใชใ้นกรอบการยกระดบัการลงทุนดา้นการศึกษา

ขา้งตน้ (ต่อเน่ืองจากกรณีแนวโน้มปกติ) 

ท่ีมา: รวบรวมและคาํนวณโดยผูว้จิยั 
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ตารางท่ี 5.7 ประมาณการรายจา่ยสว่นเพิ่มกรณีอาหารกลางวนัถว้นหนา้และสนบัสนุนนกัเรยีน
ยากจน 

(ลา้นบาท) ปีงบประมาณ 

 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

 ประมาณการรายจ่ายเพ่ิมอาหาร

กลางวนัถว้นหน้า 8,411 8,542 8,653 8,740 8,802 8,835 8,813 

ประมาณการรายจ่ายเพ่ิมคา่

ครองชพีนักเรียนยากจน 
11,862 10,869 10,804 11,213 11,575 11,985 12,468 

จาํนวนนักเรียนท่ีไดร้บัอาหาร

กลางวนัเพ่ิม (คน) 
3,079,100 3,050,688 3,015,072 2,971,272 2,919,056 2,858,836 2,782,124 

จาํนวนนักเรียนยากจน (คน) 491,923 443,265 433,009 440,912 446,153 455,295 470,309 
ท่ีมา: คาํนวณโดยผูว้จิยั 
 

ตารางท่ี 5.8 ประมาณการรายจา่ยสว่นเพิม่กรณีเพิม่ความครอบคลมุและเพิม่คุณภาพการศึกษา 

รายการ (ลา้นบาท) ปีงบประมาณ 

 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ขยายการศกึษานอกระบบ 5,854 6,331 6,542 7,032 7,679 7,911 7,765 

ขยายการศกึษาตามอธัยาศยั 16,840 3,233 3,676 22,323 9,101 9,926 10,694 

เพ่ิมอุดหนุนโรงเรียนเล็ก 2,317 2,317 2,317 2,317 2,317 2,317 2,317 

เพ่ิมนักเรียนชนกลุ่มน้อย 2,961 2,960 2,951 2,929 2,896 2,868 2,842 

เพ่ิมผลสมัฤทธ์ิการเรียน 2,961 2,960 2,951 2,929 2,896 2,868 2,842 

อบรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพครู 7,539 7,539 7,539 7,539 7,539 7,539 7,539 

เพ่ิมเงินเดือนครคุูณภาพ 198 218 240 264 290 319 351 

เพ่ิมรายจ่ายตอ่หวั รร. รฐั 27,993 28,258 28,412 28,426 28,290 28,292 28,504 

เพ่ิมรายจ่ายตอ่หวั รร. เอกชน 8,559 9,275 9,994 10,663 11,322 12,029 12,729 
ท่ีมา: คาํนวณโดยผูว้จิยั 

 

การปรบัปรุงสวสัดิการดา้นการศึกษาท่ีกล่าวถึงหลายประการน้ี ไม่จาํเป็นตอ้งดาํเนินการพรอ้มกนั 

ทั้ง น้ีขึ้ นกับการเรียงลําดับความสําคัญ (prioritization) ความสําคัญเร่งด่วน และภาระการใช้จ่าย

งบประมาณ อย่างไรก็ตามสมควรดําเนินการพัฒนาดา้นคุณภาพร่วมกบัการจดัสวสัดิการถว้นหน้า และ

หากทําไดใ้นทุกประเด็นจะเป็นการดีที่สุด เน่ืองจากในเรื่องการศึกษา ประเด็นดา้นคุณภาพน่าเป็นห่วง

อย่างยิ่ง ซึ่งนับเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัและตอ้งมีการปรบัปรุงพฒันาอยา่งเร่งด่วน เพราะเกีย่วเน่ืองกบัการพฒันา

ทรพัยากรมนุษยซ์ึ่งเป็นรากฐานของการพฒันาท่ียัง่ยืนของประเทศในระยะยาว 

อีกประการการปรบัปรุงสวสัดิการการศึกษาแมส่้วนใหญ่จะเป็นการเพ่ิมงบประมาณเพ่ือเพ่ิมความ

ครอบคลุม เท่าเทียม และพอเพียง พรอ้มทั้งเพิ่มคุณภาพในภาคส่วนต่างๆ ของการศึกษา แต่การบริหาร

จดัการท่ีดีก็สามารถยกระดบัคุณภาพการศึกษาไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย อาทิ 
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- การบริหารจดัการงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใหมี้การพัฒนาท่ีต่อเน่ือง 

และรบัผิดชอบต่อสงัคม 

- การบริหารจดัการการเรียนการสอน นอกเหนือจากดา้นวิชาการ ใหเ้ด็กมีพฒันาการ รูจ้กั

คิด วิจยั วิเคราะห ์ยึดหลกัเหตุผล และสรา้งสรรค ์สรา้งนิสยัรกัการอ่าน เรียนรูต้ลอดชีวิต 

ส่งเสริมความรูคู้่คุณธรรม และจิตสาธารณะรบัผิดชอบต่อสงัคม 

- การคืนครูใหโ้รงเรียน ผ่านการบริหารจดัการเงินพิเศษวิทยฐานะครูใหมี้ประสิทธิภาพ

สะทอ้นการวดัผลครูจากคุณภาพการเรียนรูท่ี้เพ่ิมขึ้ นของเด็ก โดยเด็กตอ้งไดคุ้ณภาพกอ่น 

- บริหารจดัการขอ้มลูดา้นการศึกษาในสองประเด็นคือ ประเด็นแรก ความสอดคลอ้งของ

ขอ้มลูในแต่ละแหล่งที่มีการจดัเก็บ เช่นจาํนวนนักเรียน ควรจดัการใหมี้ความสอดคลอ้ง

และเป็นมาตรฐานเดียวกนั และประเด็นที่สอง การนําขอ้มูลดา้นการศึกษาที่มีอยู่ทั้งเชิง

ปริมาณและคุณภาพมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์เชิงประจกัษ์สงูสุด 

5.3.3 รายจ่ายสวัสดิการส่วนเพิ่มสาํหรบัคนวัยทาํงาน 

สาํหรบัผูอ้ยู่ในวยัทาํงาน สวสัดิการส่วนเพ่ิมประกอบดว้ย (ก) การฝึกฝีมือแรงงานถว้นหน้าสาํหรบั

ผูอ้ยูใ่นกาํลงัแรงงาน (labor force) ที่มีการศึกษาไม่เกินระดับมธัยมตน้ และ (ข) การเพิ่มประกนัสังคม

ตามมาตรา 40 โดยรฐัสมทบเพ่ิม 

ในการคาํนวณรายจ่ายเพ่ือพฒันาฝีมือแรงงานถว้นหน้าน้ัน แมเ้ป้าหมายจะเป็นการฝึกฝีมือถว้น

หน้า แต่เน่ืองจากขอ้จาํกัดทางดา้นทรัพยากรบุคคลและงบประมาณของกรมพัฒนาฝืมือแรงงาน จึงได้

ตั้งสมมติฐานเพ่ิมเติมว่าการเขา้สู่เป้าหมายน้ันใหเ้ป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไประหว่างปี 2554-2560 ผล

การประมาณการแสดงในตารางท่ี 5.9  
ตารางท่ี 5.9 ประมาณการรายจา่ยสว่นเพิม่ดา้นการอบรมพฒันาฝีมือแรงงาน (ลา้นบาท) 

 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

รายจ่ายพฒันาฝีมอืแรงงาน 25,049 26,408 31,146 32,574 34,027 35,535 37,123 

  ภาครฐั 19,913 21,194 23,549 24,924 26,351 27,836 29,401 

  ภาคเอกชน 5,136 5,214 7,597 7,649 7,676 7,699 7,722 

จาํนวนผูร้บัการฝึก (คน) 4,795,279 5,336,775 5,882,205 6,420,855 6,957,241 7,492,087 8,030,919 

หมายเหตุ: เป้าหมายสุดทา้ยในปี 2560 ของจาํนวนผูร้บัการฝึกอบรมคือรอ้ยละ 20 ของผูอ้ยูใ่นกาํลงัแรงงาน (labor 
force) ท่ีมีการศึกษาไม่เกนิมธัยมตน้ โดยใหส้ดัส่วนดงักล่าวค่อย ๆ ปรบัขึ้ นระหวา่งปี 2554-2560  

ท่ีมา: คาํนวณโดยผูว้จิยั 

จะเห็นว่าภาครฐัมีการลงทุนมากขึ้ นอย่างต่อเน่ืองจากการอุดหนุนเพ่ือจูงใจใหบ้ริษัทมีการพัฒนา

ฝีมือแรงงานมากขึ้ น โดยเน้นอุดหนุนธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) และแรงงานนอกระบบ ซึง่มี

ทรพัยากรจาํกดั เพ่ือใหส้ามารถมีการพฒันาฝีมือแรงงานอย่างเหมาะสม รวมทั้งบทบาทของรฐับาลทอ้งถ่ิน

ที่เขา้มามีส่วนร่วมในการลงทุนมากขึ้ น เพื่อใหเ้กิดการพัฒนาทักษะอาชีพที่เหมาะสมกบับริบทเชิงพ้ืนที่ 

รวมไปถึงการตั้งศูนยก์ารเรียนรูจ้ากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดว้ย 
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อย่างไรก็ดี ภาครฐัรบัภาระในสดัส่วนน้อยลงกว่ากรณีแนวโน้มปกติ (รอ้ยละ 85 เทียบกบัรอ้ยละ 

94) ดว้ยเหตุท่ีภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในเม็ดเงินลงทุนดา้นน้ีมากขึ้ น ทั้งผูป้ระกอบการเอกชน ทอ้งถ่ิน 

และชุมชน รายละเอียดเร่ืองน้ีอยูใ่นภาคผนวก ฉ 

สาํหรบัการเพ่ิมความครอบคลุมของประกนัสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบน้ัน ไดป้ระมาณการ

รายจ่ายเงินสมทบภาครฐัเป็นสองกรณี กรณีแรกภาครฐัสมทบเท่ากบัแรงงาน และกรณีสองรัฐสมทบเป็น

สองเท่าของแรงงาน (เพื่อทดแทนส่วนที่ขาดหายไปของนายจา้งเมือ่เทียบกบัแรงงานในระบบ) ผลการ

ประมาณการแสดงในตารางท่ี 5.10 
ตารางท่ี 5.10 ประมาณการรายจา่ยภาครฐัสว่นเพิม่กรณีเพิ่มประกนัสงัคมแรงงานนอกระบบตาม

มาตรา 40 (ลา้นบาท) 

 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

กรณีรฐัสมทบ 1 เท่า 4,442 8,837 13,156 17,377 21,494 25,495 29,400 

กรณีรฐัสมทบ 2 เท่า 8,883 17,674 26,312 34,754 42,989 50,991 58,799 

จาํนวนแรงงานท่ีเขา้ ม.40  

(คน) 
1,321,932 2,630,002 3,915,546 5,171,669 6,397,130 7,587,875 8,749,921 

ท่ีมา: คาํนวณโดยผูว้จิยั 

5.3.4 รายจ่ายสวัสดิการส่วนเพิ่มสาํหรบัผูสู้งอายุ 

สวสัดิการส่วนเพิ่มสาํหรบัผูสู้งอายุท่ีเสนอในโครงการวิจยัน้ีประกอบดว้ย (ก) การเพิ่มเบ้ียยงัชีพ

พ้ืนฐานเดือนละ 500 บาทใหค้รอบคลุมทุกคนท่ีจาํเป็นตอ้งใชอ้ย่างแทจ้ริง (ข) เพิ่มเบ้ียยงัชีพเพิ่มเติม

ใหก้บัผูสู้งอายุท่ียากจนทุกคน (ค) เพ่ิมเบ้ียยงัชีพพิเศษสาํหรบัผูสู้งอายุในภาวะพ่ึงพิง (ง) ส่งเสริมใหมี้การ

ออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้(จ) ประชาสมัพนัธใ์หทุ้กคนทราบถึงสิทธ์ิรบัเงิน

สงเคราะหก์ารจดัการศพคนละ 2,000 บาท  

ตารางที่ 5.11 แสดงรายละเอียดและสมมติฐานการคาํนวณงบประมาณสวสัดิการสําหรับกลุ่ม

ผูส้งูอายทุั้งในส่วนท่ีเป็นโครงการเดิมและในส่วนท่ีเสนอใหมี้การจดัสวสัดิการใหม่ โดยมีคาํอธิบายประกอบ

ตารางดงัน้ี  

• กาํหนดใหเ้บ้ียยงัชีพผูสู้งอายุเท่ากบั 500 บาทต่อเดือน และมีเบ้ียเพิ่มใหแ้ก่ผูสู้งอายุที่

ยากจนจนเท่ากบัเส้นความยากจนที่คาํนวณตามแบบจาํลองของสถาบันวิจัยเพ่ือการ

พฒันาประเทศไทยจากขอ้มลูการสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคม (SES) และผูสู้งอายุใน

ภาวะพึ่งพิงจํานวน 4,085 บาทต่อเดือนโดยเป็นค่าใชจ่้ายที่มาจากโครงการวิจัยเรื่อง 

Projection of demand and expenditure for institutional long term care in Thailand 

• จาํนวนผูส้งูอายทุี่ไดร้บัเบ้ียยงัชีพเท่ากบัจาํนวนผูส้งูอายทุ ั้งหมดตามแบบจาํลองของสศช. 

ผูสู้งอายุท่ียากจนและผูสู้งอายุในภาวะพ่ึงพิงเท่ากบัรอ้ยละ 13.49 และรอ้ยละ 3.6 ของ

ผูสู้งอายุทั้งหมดซึ่งคาํนวณจากค่าเฉล่ียของขอ้มลู SES ปี 2549-2552 อย่างไรก็ดีระบบ

ขอ้มลูของประเทศไทยยงัไม่สมบรูณจึ์งไดเ้สนอกรณี imperfect targeting โดยเพิ่มจาํนวน

ผูสู้งอายุยากจนที่คาํนวณไดอี้กรอ้ยละ 25 ในการประมาณการงบประมาณเบ้ียยังชีพ

สาํหรบัผูส้งูอายุท่ียากจน 
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• ค่าใชจ่้ายความจาํเป็นขั้นพ้ืนฐานของผูสู้งอายุท่ีไดร้บัจากกรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ

เป็นค่าใชจ่้ายของปี 2552 ที่ไดร้ับอนุมติัจากสํานักงบประมาณ และปรับดว้ยอตัราเงิน

เฟ้อรอ้ยละ 2.5 ต่อปี 

• จาํนวนผูสู้งอายุท่ีไดร้บัสิทธ์ิจากกรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการเติบโตรอ้ยละ 1.3 ต่อปี 

ซึ่งเท่ากบัอตัราการเติบโตในปี 2551 

• งบประมาณค่าใชจ่้ายสถานสงเคราะหค์นชราของกรมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินเติบโตรอ้ย

ละ 17 ต่อปี ตามค่าเฉล่ียในปี 2548-2551 

• การคํานวณมูลค่าผลประโยชน์ทดแทนของกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพใช้ตาม

แบบจาํลองของสถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

คาํนวณขึ้ นมา 

• การคาํนวณมลูค่าบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการใชต้ามแบบจาํลองของสถาบนัวิจยัเพ่ือการ

พฒันาประเทศไทยท่ีดร. วรวรรณ ชาญดว้ยวิทยค์าํนวณขึ้ นมา 

• การคาํนวณมลูค่าการสมทบของกองทุนการออมแห่งชาติใชต้ามแบบจาํลองของสาํนักงาน

เศรษฐกิจการคลงั 

• ค่าใชจ่้ายต่อหวักรณีเสียชีวิตของสาํนักงานประกนัสงัคมประกอบดว้ย 2 ส่วนคือค่าทําศพ 

40,000 บาทต่อคนซึง่ปรบัดว้ยเงินเฟ้อรอ้ยละ 2.5 ต่อปี และค่าเงินสงเคราะหท่ี์คาํนวณ

ไดใ้นขัน้ตอนท่ี 1 ซึ่งปรบัดว้ยอตัราเติบโตรอ้ยละ 5 ต่อปี 

• จาํนวนผูไ้ดร้บัผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากบัรอ้ยละ 0.2 ของผูป้ระกนัตน ซึ่งคาํนวณ

จากค่าเฉล่ียของขอ้มลูในปี 2548-2552 

• เงินสงเคราะหค์่าจดัการศพจะไดร้บัรายละ 2,000 บาท 

• จาํนวนผูไ้ด้รับเงินจดัการศพแบ่งเป็น 2 กรณีคือผูท่ี้อายุ 60 ปีขึ้ นไปได้รับทุกคน โดย

คาํนวณจากอตัราการตายในแบบจาํลองของสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทยท่ีดร. 

สมชยั จิตสุชนคาํนวณ และกรณีผูเ้สียชีวิตอายุตํา่กว่า 60 ปีและยากจน ซ่ึงเท่ากบัรอ้ยละ 

8.5 ของผูเ้สียชีวิตอายุตํา่กว่า 60 ปีซึ่งคาํนวณจากค่าเฉล่ียของขอ้มูล SES ปี 2547-

2552 
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ตารางท่ี 5.11 รายละเอียดและสมมตฐิานการคาํนวณงบประมาณสวัสดิการถว้นหนา้กลุม่ผูสู้งอายุ 

เร่ือง รายจ่ายต่อหวั จาํนวนประชากรท่ีมสิีทธ์ิ 

 เบ้ียยงัชพีผูส้งูอายุ 

  

  

500 บาทตอ่คนตอ่เดือน  ผูส้งูอายุทุกคนตามโครงสรา้ง

ประชากรของ สศช. 

ปรบัเพ่ิมใหเ้ท่ากบัเสน้ความยากจน 

(poverty line) 
ผูส้งูอายยุากจน (สัดส่วนรอ้ยละ 

13.49 ของผูส้งูอายทุัง้หมด 

(เฉล่ียขอ้มลู SES49- 52)) 

4,085 บาทตอ่คนตอ่เดอืน (ขอ้มลูจาก 

Projection of demand and expenditure 

for institutional long term care in 

Thailand) 

ผูสู้งอายุในภาวะพ่ึงพิง (สดัส่วน

รอ้ยละ 3.6 ของผูส้งูอายุ

ทัง้หมด (เฉล่ียขอ้มลู SES49- 

52)) 

สถานสงเคราะหค์นชรา 

(พม.) 

1,955 บาทตอ่คนตอ่เดอืน และปรบั

ดว้ยเงินเฟ้อรอ้ยละ 2.5 ตอ่ ปี 

เติบโตรอ้ยละ 1.3 ตอ่ ปี (ขอ้มลูปี 

2553) 

สถานสงเคราะหค์นชรา 

(อปท.) 

อตัราเตบิโตรอ้ยละ 17 ของเงินงบประมาณ ซ่ึงคาํนวณมาจากอตัราเตบิโต

เฉล่ียของปี 2548-51 

ประกนัสงัคมกรณีชรา

ภาพ 

แบบจาํลองของสถาบนัวจิยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทยท่ีดร. วรวรรณ ชาญ

ดว้ยวิทยค์าํนวณ 

บาํนาญขา้ราชการ แบบจาํลองของสถาบนัวจิยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทยท่ีดร. วรวรรณ ชาญ

ดว้ยวิทยค์าํนวณ 

กองทุนการออมแหง่ชาติ แบบจาํลองของสาํนักงานเศรษฐกจิการคลงั 

ประกนัสงัคมกรณีเสียชวีติ คา่ทาํศพ 40,000 บาทต่อคน และปรบั

ดว้ยเงินเฟ้อรอ้ยละ 2.5 ตอ่ ปี รวมกบั

คา่เงินสงเคราะห ์และปรบัดว้ยอตัรา

เติบโตรอ้ยละ 5 ตอ่ ปี 

รอ้ยละ 0.2 ของผูป้ระกนัตน 

(เฉล่ียขอ้มลูปี 2548 - 52) 

เงินสงเคราะหจ์ดัการศพ 2,000 บาทตอ่คน อตัราการตายจากแบบจาํลองของ

สถาบนัวจิยัเพ่ือการพฒันา

ประเทศไทยท่ีดร. สมชยั

คาํนวณ (กรณีอายุ 60 ปีข้ึน

ไป) และผูเ้สียชีวิตท่ียากจน 

(รอ้ยละ 8.5 ของผูเ้สียชีวิตอายุ

ตํา่กวา่ 60 ปี) 

ท่ีมา: รวบรวมและคาํนวณโดยผูว้จิยั 

 

ตารางที่ 5.12 แสดงผลการประมาณการรายจ่ายสวสัดิการสําหรับผูสู้งอายุ ตลอดจนจาํนวนผู ้

ไดร้บัประโยชน์   
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ตารางท่ี 5.12 ประมาณการรายจา่ยสวสัดกิารผูสู้งอายุและจาํนวนผูร้บัประโยชน ์

 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

งบประมาณ (ลา้นบาท)        

เบ้ียยงัชพีพื้ นฐาน (รวม 100%) 35,723 37,038 38,541 40,238 42,120 43,845 45,766 

เบ้ียยงัชพีพื้ นฐาน (ส่วนเพิม่เป็น 100%) 7,145 7,408 7,708 8,048 8,424 8,769 9,153 

เบ้ียยงัชพียากจน (ส่วนเพิ่ม) 2,131 3,572 5,314 8,127 11,401 13,772 14,956 

เบ้ียยงัชีพพึง่พงิ (ส่วนเพิม่) 2,101 3,813 5,668 8,284 11,149 12,896 13,461 

กอช. (เงนิจา่ยออกจากกองทุนเฉพาะสว่น
รฐับาล) (ส่วนเพิม่) 

- 143 302 477 670 881 1,116 

สถานสงเคราะหผ์ูส้งูอายุ (พม.) 37 38 40 41 43 44 46 

สถานสงเคราะหผ์ูส้งูอายุ (อปท) 146 171 201 235 276 323 379 

สงเคราะหก์ารจดัการศพ 182 532 505 477 447 543 491 

จาํนวนผูร้บัประโยชน์ (คน)        

จาํนวนผูส้งูอายุที่รบัเบ้ียยงัชพีทัว่ไป (คน) 5,953,834 6,172,970 6,423,580 6,706,300 7,019,969 7,307,550 7,627,682 

จาํนวนผูส้งูอายุยากจน (คน) 124,961 191,917 262,074 368,468 475,957 530,091 531,411 

จาํนวนผูส้งูอายุพึง่พงิ (คน) 42,868 77,779 115,624 168,999 227,447 263,072 274,597 

จาํนวนผูส้งูอายุในสถานสงเคราะห ์พม. (คน) 1,487 1,507 1,527 1,547 1,567 1,588 1,609 

จาํนวนผูไ้ดร้บัค่าจดัการศพ (คน) 279,499 265,855 252,730 238,521 223,306 271,277 245,302 
ท่ีมา: คาํนวณโดยผูว้จิยั 

5.3.5 รายจ่ายสวัสดิการส่วนเพิ่มสาํหรบัผูพ้กิาร 

สวสัดิการส่วนเพ่ิมสําหรับผูพิ้การที่เสนอในโครงการวิจยัน้ีประกอบดว้ย (ก) การเพิ่มเบ้ียยงัชีพ

พ้ืนฐานเดือนละ 500 บาทใหค้รอบคลุมผูพิ้การทุกคนที่จาํเป็นต้องใชอ้ย่างแทจ้ริง (ข) เพิ่มเบ้ียยงัชีพ

เพ่ิมเติมใหก้บัผูพิ้การท่ียากจนทุกคน (ค) เพิ่มเบ้ียยงัชีพพิเศษสาํหรบัผูพิ้การในภาวะพึ่งพิง  

ตารางที่ 5.13 แสดงรายละเอียดและสมมติฐานการคาํนวณงบประมาณสวสัดิการสําหรับกลุ่ม

พิการทั้งในส่วนที่เป็นโครงการเดิมและในส่วนที่เสนอใหมี้การจดัสวสัดิการใหม่ โดยมีคาํอธิบายประกอบ

ตารางขา้งล่างน้ี ในขณะท่ีตารางท่ี 5.14 เป็นผลการประมาณการ  

• กาํหนดใหเ้บ้ียยังชีพผูพิ้การเท่ากบั 500 บาทต่อเดือน และมีส่วนเพิ่มใหแ้ก่ผูพิ้การที่

ยากจนจนเท่ากบัเส้นความยากจน และผูพิ้การในภาวะพึ่งพิงจาํนวน 4,643 บาทต่อ

เดือนโดยเป็นค่าใชจ่้ายท่ีมาจากโครงการวิจยัเร่ือง Economic valuation of informal care 

in Asia: A case study of care for disabled stroke survivors in Thailand 

• ในปี 2553 รฐับาลประกาศใหเ้บ้ียยงัชีพผูพิ้การทุกคนท่ีลงทะเบียนทาํใหจ้าํนวนผูพิ้การท่ี

ไดร้ับเบ้ียยงั ชีพเพ่ิมขึ้ น เป็น 835,062 คน ในปี 2553 หรือเท่ากบัรอ้ยละ 1.2 ของ
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จาํนวนประชากรทั้งหมด และใชอ้ตัราส่วนดงักล่าวของปี 2553 ไปคาํนวณจาํนวนผูพิ้การ

ในปี 2554-2560 และจาํนวนผูพิ้การทีย่ากจนและผูพิ้การในภาวะพึ่งพิงเท่ากบัรอ้ยละ 

18.02 และรอ้ยละ 23.68 ของผูพิ้การทั้งหมดซึ่งคาํนวณจากค่าเฉล่ียของขอ้มูล SES ปี 

2549-2552 

• ค่าใชจ่้ายความจาํเป็นขั้นพ้ืนฐานของผูพิ้การที่ไดร้ับจากกรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ

เป็นค่าเฉล่ียของค่าใช้จ่ายผูพิ้การ 8 ประเภทท่ีได้รับอนุมติัจากสํานักงบประมาณในปี 

2552 และปรบัดว้ยอตัราเงินเฟ้อรอ้ยละ 2.5 ต่อปี 

• จาํนวนผูพิ้การที่ไดร้บัสิทธ์ิจากกรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการเติบโตรอ้ยละ 9 ต่อปี ซึ่ง

เท่ากบัอตัราการเติบโตเฉล่ียของปี 2548-2551 

ตารางท่ี 5.13 สมมตฐิานการคาํนวณงบประมาณสวสัดกิารถว้นหนา้กลุม่ผูพ้กิาร 

เร่ือง รายจ่ายต่อหวั จาํนวนประชากรท่ีมีสิทธ์ิ 

เบ้ียยงัชพี ผูพิ้การ 

  
  

500 บาทตอ่คนตอ่เดือน (ระบบปัจจุบนั) ผูพิ้การทุกคนท่ีลงทะเบียน หรือ

เท่ากบัรอ้ยละ 1.2 ของ

ประชากรทัง้หมด 

ปรบัเพ่ิมใหเ้ท่าเสน้ความยากจน (ส่วนเพ่ิม) ผูพิ้การท่ียากจน (สดัส่วนรอ้ย

ละ 18.02 ของผูพิ้การ

ทัง้หมด (ค่าเฉล่ียขอ้มลู 

SES2549- 2552)) 

เบ้ียพิการในภาวะพ่ึงพิง 4, 643 บาทต่อคนต่อ

เดอืน (ขอ้มลูจาก Economic valuation of 

informal care in Asia: A case study of care 

for disabled stroke survivors in Thailand) 

ผูพิ้การในภาวะพ่ึงพิง (สดัส่วน

รอ้ยละ 23.68 ของผูส้งูอายุ

ทัง้หมด (เฉล่ียขอ้มลู 

SES2549- 2552)) 

ค่าใชจ่้ายความจาํเป็นขั้น

พ้ืนฐาน 

2,253 บาทต่อคนต่อเดือน และปรบัดว้ยเงิน

เฟ้อรอ้ยละ 2.5 ต่อปี 

เติบโตรอ้ยละ 9 ต่อปี 

ท่ีมา: รวบรวมและคาํนวณโดยผูว้จิยั 

ตารางท่ี 5.14 ประมาณการรายจา่ยสวสัดกิารผูพ้กิารและจาํนวนผูร้บัประโยชน ์

 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

งบประมาณ (ลา้นบาท) 
       

เบ้ียยงัชพีพิการทัว่ไป (งบปกติ) 5,032 5,055 5,080 5,107 5,134 5,153 5,170 

เบ้ียยงัชพีพิการยากจน (ส่วนเพ่ิม) 391 688 987 1,390 1,796 2,003 2,010 

เบ้ียยงัชีพพิการพ่ึงพิง (ส่วนเพ่ิม) 2,213 3,890 5,586 7,861 10,161 11,330 11,368 

สถานสงเคราะหผ์ูพิ้การ (พม.) 237 266 297 333 373 418 469 

จาํนวนผูร้บัประโยชน์ (คน) 
       

จาํนวนผูพิ้การท่ีรับเบ้ียยังชีพทัว่ไป  838,587 842,492 846,708 851,155 855,741 858,754 861,642 

จาํนวนผูพิ้การยากจน  30,223 53,136 76,288 107,365 138,784 154,747 155,268 

จาํนวนผูพิ้การพ่ึงพิง 39,715 69,826 100,250 141,087 182,376 203,353 204,037 

จาํนวนผูพิ้การในสถานสงเคราะห ์ 8,344 9,119 9,967 10,893 11,906 13,012 14,222 

ท่ีมา: รวบรวมและคาํนวณโดยผูว้จิยั 
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5.3.5 รายจ่ายสวัสดิการส่วนเพิ่มดา้นการรกัษาพยาบาลและสุขภาพ 

สวสัดิการส่วนเพิ่มดา้นสุขภาพโครงการวิจัยน้ีประกอบด้วย (ก) การเพิ่มความครอบคลุมของ

หลกัประกนัสุขภาพเป็น 100% อย่างแทจ้ริง (ข) เพ่ิมความครอบคลุมไปถึงผูไ้ม่มีสัญชาติไทยกลุ่มต่าง ๆ 

ผลการประมาณการแสดงในตารางท่ี 5.15  

ตารางท่ี 5.15 ประมาณการรายจา่ยสว่นเพิม่กรณีสวัสดิการสุขภาพและจาํนวนผูร้บัประโยชนเ์พิ่มข้ึน 

  2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

งบประมาณ (ลา้นบาท) 
       

ปรบัความถว้นหนา้เป็น 

100% 
7,052 7,490 8,277 9,130 10,059 11,047 12,124 

เพ่ิมความครอบคลุม 6,514 6,917 7,641 8,427 9,280 10,207 11,217 

คนไรร้ฐั/ผูไ้มม่สีถานะทาง

ทะเบียนราษฎร 
515 547 605 667 734 808 887 

ชนกลุ่มน้อยไม่ไดส้ัญชาติไทย 932 989 1,093 1,205 1,327 1,460 1,604 

แรงงานขา้มชาต ิ(รวม

ผูต้ิดตาม) 
4,455 4,731 5,226 5,764 6,347 6,981 7,672 

แรงงานขา้มชาตริะดบัล่าง 269 286 316 348 383 422 463 

ผูห้นีภยัจากการสูร้บ  343 364 402 443 488 537 590 

จาํนวนผูร้บัประโยชน์ (คน) 
       

คนไรร้ฐั/ผูไ้มม่สีถานะทาง

ทะเบียนราษฎร 2,621,200 2,621,900 2,622,900 2,623,600 2,624,600 2,620,600 2,617,100 

ชนกลุ่มน้อยไม่ไดส้ัญชาติไทย 191,600 191,600 191,600 191,600 191,600 191,600 191,600 

แรงงานขา้มชาต ิ(รวม

ผูต้ิดตาม) 346,300 346,300 346,300 346,300 346,300 346,300 346,300 

แรงงานขา้มชาตริะดบัล่าง 1,656,000 1,656,000 1,656,000 1,656,000 1,656,000 1,656,000 1,656,000 

ผูห้นีภยัจากการสูร้บ  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

คนไรร้ฐั/ผูไ้มม่สีถานะทาง

ทะเบียนราษฎร 127,300 127,300 127,300 127,300 127,300 127,300 127,300 

ท่ีมา: คาํนวณโดยผูว้จิยั 
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5.3.6 รายจ่ายสวัสดิการตามขอ้เสนอ ‘สวัสดิการเติมเต็มชีวิต’ 

รายจ่ายส่วนเพ่ิมสาํหรบัสวสัดิการท่ีนําเสนอใหม่ในโครงการวิจยัน้ีคือสวสัดิการเติมเต็มชีวิต ซึ่งมี

วิธีคาํนวณดงัน้ี 

• ประมาณการจํานวนเงินที่ต้องใช้เพื่อถมช่องว่างความยากจน (poverty gap) ตาม

โครงสรา้งประชากรผูย้ากจนในปี 2552 โดยมีสองกรณีคือ กรณีใชเ้สน้ความยากจน

ทางการในปี 2553 และกรณีปรบัเสน้ความยากจนทางการขึ้ นอีก 25% แลว้ค่อยคาํนวณ

ช่องว่างความยากจน 

• ประมาณการจาํนวนผูย้ากจนในปี 2553-2560 แลว้ใชต้วัเลขแนวโน้มจาํนวนผูย้ากจนน้ี

ปรบัตวัเลขรายจ่ายเพ่ือถมช่องว่างความยากจนในทั้งสองกรณี 

ตารางท่ี 5.16 แสดงผลการประมาณการดว้ยวิธีการขา้งตน้ทั้งสองกรณี 

ตารางท่ี 5.16 ประมาณการรายจา่ยสาํหรบัสวสัดกิารเตมิเตม็ชีวิต (ลา้นบาท) 

  2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

กรณีเตมิเตม็เท่าเสน้ความยากจน 23,255 20,857 20,361 20,870 21,391 21,926 22,474 

กรณีเตมิเตม็เป็น 125% ของเสน้

ความยากจน 
29,069 26,071 25,451 26,087 26,739 27,408 28,093 

ท่ีมา: คาํนวณโดยผูว้จิยั 

5.3.7 รายจ่ายเพื่อส่งเสริมความเป็นสังคมสวัสดิการอย่างมีส่วนร่วม 

เน่ืองจากสวสัดิการเป็นเรื่องที่สังคมทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมในการบริหารและแบ่งเบาภาระ

ทางการเงิน รฐับาลจึงควรจดัสรรงบประมาณจาํนวนหน่ึงเพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดส่ิงท่ีเรียกว่า ‘สังคมสวสัดิการ’ 

ซึง่หมายถึงระบบท่ีสงัคมแต่ละภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วม ในขัน้ตน้เสนอใหมี้งบประมาณใน 3 เร่ืองคือการ

ปลูกฝังจิตอาสาใหก้บัเยาวชนผ่านการตั้งกองทุนยุวชนจิตอาสา การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (social 

enterprises) และการประชาสมัพนัธ ์งบประมาณเพ่ือการน้ีเสนอไวใ้นตารางท่ี 5.17 

ตารางท่ี 5.17 ประมาณการรายจา่ยเพือ่สรา้งระบบสงัคมสวสัดกิารอยา่งมีสว่นรว่ม (ลา้นบาท) 

  2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

กองทุนยุวชนจิตอาสา 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 

กองทุนส่งเสริมสังคมสวสัดิการ

ดว้ยวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

ประชาสัมพนัธ ์ 300 308 315 323 331 339 348 

ท่ีมา: คาํนวณโดยผูว้จิยั 

5.3.8 รายจ่ายสวัสดิการอ่ืน ๆ ในระบบปัจจุบัน 

ในปัจจุบนัรฐับาลไทยมีการใชจ่้ายในหลาย ๆ  เร่ืองท่ีอาจเขา้ข่ายการใหส้วสัดิการประชาชนโดยตรง

หรือโดยออ้ม เช่นการจดัตั้งสวสัดิการชุมชนโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงมนุษย ์ขอ้เสนอให้

จดัตั้งสวสัดิการชาวนาโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การใชง้บประมาณเพ่ือแกปั้ญหาหน้ีสินเกษตรกร 

การประกนัราคาพืชผล และการอุดหนุนการใชส้าธารณูปโภค เช่นใชไ้ฟฟ้าฟรีหากใชไ้ม่เกิน 80 หน่วย 
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(กาํลงัจะปรบัเพ่ิมเป็น 90 หน่วย) ต่อเดือน รถเมลร์อ้นฟรี และรถไฟชั้นสามฟรี งบประมาณในเร่ืองเหล่าน้ี

เสนอไวใ้นตารางท่ี 5.18 

ตารางท่ี 5.18 ประมาณการรายจา่ยสาํหรบัสวสัดกิารเตมิเต็มชีวิต (ลา้นบาท) 

  2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

สวสัดิการชุมชน  1,383 2,152 1,396 908 215 215 215 

สวสัดกิารชาวนา  19,716 20,209 20,714 21,232 21,763 22,307 22,865 

แกปั้ญหาหน้ีสินเกษตรกร 3,200 3,555 3,581 3,607 3,634 3,661 3,690 

ประกนัราคาพืชผล 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

อุดหนุนสาธารณูปโภค 22,460 22,460 22,460 22,460 22,460 22,460 22,460 

หมายเหตุ: กรณีสวสัดิการชุมชนและสวสัดิการชาวนาคิดเฉพาะส่วนเงินสมทบภาครัฐ กรณีหน้ีสินเกษตรกรคิดเฉพาะ
งบประมาณท่ีตอ้งใชใ้นกองทุนฟ้ืนฟเูกษตรกร เงินอุดหนุนค่าไฟฟรีไดป้รบัขึ้ นตามขอ้เสนอล่าสุดท่ีจํากดัการใชไ้ฟฟรี
หากใชไ้ม่เกนิ 90 หน่วย 

ท่ีมา: คาํนวณโดยผูว้จิยั 
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บทท่ี 6 

ทางเลือกสวสัดิการสงัคมถว้นหนา้ 

และงบประมาณในภาพรวม 

หลงัจากทราบถึงแนวคิดการยกระดับสวสัดิการแต่ละประเภทตั้งแต่เกิดจนตายใหเ้ป็นสวสัดิการ

ถว้นหน้าอนัพึงปรารถนาทีส่อดคลอ้งกบัความคิดเห็นของประชาขนที่รวบรวมมาจากหลากหลายช่องทาง 

(บทท่ี 3 และบทท่ี 4) รวมทั้งทราบถึงประมาณการงบประมาณท่ีภาครฐัตอ้งใชเ้พ่ือจดัสวสัดิการถว้นหน้า

ของแต่ละขอ้เสนอแนะสวสัดิการ (บทท่ี 5) แลว้ จาํเป็นตอ้งมีการเลือกอย่างแทจ้ริงว่าสวสัดิการอนัพึง

ปรารถนาแต่ละประเภทน้ันอะไรจะควรทําก่อน อะไรควรทําหลัง กล่าวคือตอ้งการมีเลือก ‘ชุดสวสัดิการ’ 

อนัพึงปรารถนา ซึ่งมีหลายความเป็นไปไดแ้ลว้แต่ว่าจะเลือกอะไรในแต่ละชุด ซึ่งในการเลือกน้ันหน่ึงใน

ขอ้พิจารณาคือความเป็นไปไดท้างการเงินของทางเลือกสวสัดิการระบบต่าง ๆ ดว้ย นอกจากน้ันยงัตอ้ง

คาํนึงถึงแนวทางสรา้งความยัง่ยืนของระบบสวสัดิการถว้นหน้าในระยะยาวดว้ย  

ในบทน้ีเป็นการอภิปรายวิธีการเลือกชุดสวสัดิการและงบประมาณในภาพรวม ในขณะท่ีการสรา้ง

ความยัง่ยืนในระยะยาวเป็นเน้ือหาในบทหน้า  

6.1 กรอบแนวคิดทางเลือกสวัสดิการสังคมถว้นหนา้ 

การเลือกสวัสดิการถ้วนหน้าในลักษณะใดย่อมขึ้ นกับหลายปัจจัย เช่น (ก) การจัดลําดับ

ความสาํคญัของปัญหาว่าสังคมไทยมีปัญหาอะไรมากที่สุด คนกลุ่มใดที่ควรไดร้ับสวสัดิการบางประเภท

อย่างเร่งด่วนแต่ยงัไม่ได ้(ข) สวสัดิการอะไรที่มีจะส่วนช่วยสรา้งสังคมไทยใหมี้ความกา้วหน้า อบอุ่น และ

เป็นมิตร ลดความเหล่ือมลํ้า ลดความขดัแยง้ (ค) งบประมาณทีต่อ้งใชมี้ความเหมาะสมกบัความสามารถ

ของประเทศหรือไม่ (ง) เป็นสวสัดิการท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริง ไม่ยากลาํบากจนเกินไปในการบริหารจดัการ 

จากหลกัการใหญ่ขา้งตน้ คณะนักวิจยัไดเ้สนอกรอบแนวคิดในการเลือกสวสัดิการสงัคมถว้นหน้าดงัน้ี 

6.1.1 ใหค้วามสาํคัญสูงกับการพฒันาเด็กและเยาวชนและการดูแลผูสู้งอายุ/ผู ้

พิการ 

ผลการสาํรวจระบบสวสัดิการปัจจุบนัของไทย (บทท่ี 4) แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มท่ีไดร้บัสวสัดิการมาก

ท่ีสุดคือเด็กและเยาวชนในวยัเรียน ซึ่งไดร้ับการศึกษาอย่างถว้นหน้าและไม่เสียค่าใชจ่้าย ส่วนประชาชน

กลุ่มอื่นได้แก่ กลุ่มเด็กเล็กก่อนวัยเรียน วัยทํางาน และผูสู้งอายุ มีเฉพาะผูที้่ประกันตนกับโครงการ

ประกนัสงัคมจึงจะไดร้บัสวสัดิการบา้ง ไดแ้ก่เงินสงเคราะหบุ์ตร ประกนัสงัคม และบาํนาญชราภาพ  

เน่ืองจากสงัคมไทยกาํลงัย่างเขา้สู่สงัคมวยัชราในอตัราที่ค่อนขา้งรวดเร็ว การดูแลผูสู้งอายุจึงเป็น

เร่ืองเร่งด่วน เพ่ือป้องกนัมิใหผู้ท่ี้กาํลงัเขา้สู่วยัเกษียณจาํนวนมากประสบความเดือดรอ้น สวสัดิการสาํหรบั

ผูสู้งอายุจึงมีความสาํคญัเร่งด่วน  
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ในขณะเดียวกัน เด็กเล็กเป็นอนาคตของชาติ จึงจําเป็นต้องได้รับการดูแลและพัฒนาอย่าง

เหมาะสม มีงานวิจยัจาํนวนมากพบว่าสมองเด็กจะมีพฒันาการมากสุดในระยะ 5-7 ปีแรกหลงัเกิด เด็กจึง

ควรไดร้บัการวางรากฐานอย่างเหมาะสม หากรอจนถึงวยัเรียนก็อาจสายเกินไป นอกจากน้ีการดูแลและ

พัฒนาทางด้านอารมณ์ต้ังแต่ระยะแรกจะสรา้งพ้ืนฐานทางอารมณ์ท่ีมัน่คง อันจะช่วยใหเ้ติบโตขึ้ นเป็น

สมาชิกท่ีมีคุณค่าของสงัคมไดต่้อไป สวสัดิการเด็กเล็กจึงมีความสาํคญัในอนัดบัตน้ ๆ เช่นกนั 

การท่ีผูพิ้การในสงัคมไทยไม่ไดร้บัการดูแลอยา่งเหมาะสมมาเป็นเวลานานกเ็ป็นอีกสาเหตุท่ีทาํให้

คณะผูวิ้จัยเห็นว่าควรใหค้วามสําคญัเร่งด่วน ซึ่งนอกจากจะตรงตามหลักมนุษยธรรมแล้วยงัเป็นการใช้

ทรพัยกรบุคคลอย่างเต็มประโยชน์ดว้ย 

6.1.2 สวัสดิการเพื่อพฒันาฝีมือแรงงานถว้นหนา้ 

ทกัษะฝีมือแรงงานเป็นส่ิงท่ีประชาชนเรียกรอ้งตอ้งการมากขึ้ นเร่ือย ๆ เพราะมีส่วนช่วยเพ่ิมค่าจา้ง

แรงงานใหก้บัผูใ้ชแ้รงงาน ซึ่งเป็นผูมี้รายได้น้อย และเป็นสาเหตุหน่ึงของความเหล่ือมลํ้าในสังคมไทย 

คณะผูวิ้จยัจึงจดัลาํดบัความสาํคญัในระดบัสูง 

6.1.3 ใหก้ารดูแลคนยากจนเป็นพิเศษ 

แมปั้ญหาความยากจนในไทยจะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะกว่า 50 ปีท่ีผ่านมา 

อย่างไรก็ตามปัญหาความเหล่ือมลํ้ายงัคงรุนแรงมาก จนทาํใหป้ระเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศที่มีช่องว่าง

ระหว่างคนรวยและคนจนท่ีห่างค่อนขา้งมาก ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นเพราะคนจนและผูมี้รายไดน้้อยยงัไม่ไดร้ับ

โอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างที่ควรจะเป็น การจดัสวสัดิการใหก้บัคนจนและผูมี้รายได้

น้อยจะเป็นแนวทางหน่ึงในการลดความเหล่ือมลํ้าอย่างถาวร และยงัช่วยใหค้วามยากจนไม่ตกทอดจากพ่อ

แม่ไปสู่รุ่นลกูเหมือนเช่นท่ีเป็นมาตลอดสาํหรบัหลายครอบครวั  

6.1.4 เนน้ความครอบคลุมและคุณภาพของการศึกษาในทุกระดับ 

แมเ้ด็กและเยาวชนจะมีโอกาสเรียนหนังสือไดอ้ย่างถว้นหน้า แต่ปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษาที่

ผลิดนักเรียนได้ตํา่กว่ามาตรฐาน กําลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย เพราะจะมีสืบเน่ืองไปถึง

ความสามารถในการแข่งขนั ปัญหาทางสงัคม ระดบัภูมิปัญญาสงัคม และอีกสารพัดปัญหา ดังน้ันการเพ่ิม

คุณภาพการศึกษาจึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญั 

6.1.5 ริเริ่ มขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบอย่างจริงจัง โดยรฐัควร

สมทบดว้ย 
ความจริงแล้วการใหส้วัสดิการสังคมกับแรงงานนอกระบบก็เป็นปัญหาเร่งด่วนของประเทศ 

เน่ืองจากหากแรงงานเหล่าน้ีไม่ไดร้บัการดูแลดา้นสวสัดิการท่ีดีพอ ครอบครวัท่ีพวกเขาดูแลเล้ียงดูอยู่ย่อม

ไดร้ับผลกระทบไปดว้ย อีกทั้งเป็นตน้เหตุของปัญหาความยากจนและความเหลื่อมลํ้าในสังคมไทยดว้ย 

อย่างไรก็ตามการขยายประกนัสงัคมสู่แรงงานนอกระบบเป็นเร่ืองท่ีมีปัญหาในทางปฏิบติัค่อนขา้งมาก เช่น

การท่ีแรงงานนอกระบบมีรายไดไ้ม่แน่นอน เปล่ียนงานบ่อยไม่มัน่คง นอกจากน้ีจาํนวนแรงงานนอกระบบท่ี
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มีประมาณสามในส่ีของกาํลงัแรงงานทั้งหมดทาํใหก้ารขยายประกนัสงัคมโดยท่ีรฐัตอ้งเป็นผูส้มทบหลักน้ัน

ตอ้งใชง้บประมาณจาํนวนมาก ดงัน้ันแมเ้ร่ืองน้ีจะมีความสาํคญัยิ่งยวด แต่ก็ควรทาํอย่างค่อยเป็นค่อยไป  

6.2 ทางเลือกชุดสวัสดิการถว้นหนา้ 

ดว้ยหลกัการและกรอบแนวคิดขา้งตน้ คณะนักวิจยัไดเ้สนอทางเลือกชุดสวสัดิการถว้นหน้า 4 ชุด 

โดยสามชุดทางเลือกแรกเป็นการค่อย ๆ เพ่ิมสวสัดิการท่ีมีความสาํคญัอนัดบัตน้ ๆ ก่อน ตวัอย่างเช่น 

• ในชุดสวสัดิการที่ 1 ไดเ้สนอใหเ้พิ่มสวสัดิการพ้ืนฐานถว้นหน้าสําหรับเด็กเล็ก ผูสู้งอายุ ผู ้

พิการ ฝึกฝีมือแรงงานอย่างถว้นหน้า เพ่ิมความครอบคลุมการศึกษาและเพ่ิมคุณภาพระยะสั้น 

ขยายประกนัสงัคมสู่แรงงานนอกระบบโดยรฐัสมทบเท่ากบัเงินสมทบโดยแรงงาน ส่งเสริมให้

การประกันสุขภาพครอบคลุมคนไทยทุกคนอย่างแทจ้ริง ริเริ่มสวสัดิการเติมเต็มชีวิตดว้ย

งบประมาณแบบกรณีแรก (กรณีคํานวณช่องว่างความยากจนด้วยเส้นความยากจน) 

ดาํเนินการโครงการบา้นมัน่คงอย่างเร่งด่วนเพ่ือใหส้ามารถครอบคลุมทุกชุมชนแออดัภายใน

ระยะเวลา 10 ปี ขยายโครงการสวสัดิการชุมชนใหค้รอบคลุมทุกตาํบลทัว่ประเทศ  

• ชุดสวสัดิการที่ 2 เป็นการปรบัเพ่ิมจากชุดแรก ส่วนท่ีเพ่ิมคือใหเ้บ้ียยงัชีพผูสู้งอายุและผูพิ้การ

ที่ยากจนและ/หรืออยู่ในภาวะพึ่งพิง เพิ่มรายจ่ายต่อหวันักเรียนทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชน

เพือ่ใหส้ามารถเพิม่คุณภาพการศึกษาไดอ้ย่างต่อเน่ืองในระยะยาว ขยายการประกนัสุขภาพ

กบัคนไรร้ฐัและชนกลุ่มน้อยอยา่งถว้นหน้า  

• ชุดสวสัดิการท่ี 3 ปรับเพ่ิมจากชุดที่สอง ส่วนที่เพิ่มคือการขยายประกนัสุขภาพถว้นหน้าถึง

แรงงานต่างดา้วและผูติ้ดตาม ปรบัเพ่ิมงบประมาณของสวสัดิการเติมเต็มชีวิตใหเ้ป็นกรณีสอง 

(กรณีคาํนวณงบประมาณดว้ยช่องว่างความยากจนที่ระดับ 125% ของเสน้ความยากจน) 

ริเร่ิมโครงการสวสัดิการชาวนา 

ในชุดสวสัดิการทั้งสามน้ันยงัประกอบดว้ยรายจ่ายเพ่ือสรา้งระบบสงัคมสวสัดิการที่มีส่วนร่วม คือ

กองทุนยวุชนจิตอาสา การส่งเสริมสงัคมสวสัดิการและส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (social enterprise) งบ

ประชาสมัพนัธเ์ร่ืองสงัคมสวสัดิการ รายละเอียดของประเภทสวสัดิการของแต่ละชุดแสดงไวใ้นตารางท่ี 6.1  

แน่นอนว่าการเพ่ิมประเภท เพ่ิมความครอบคลุม และเพิ่มระดับงบประมาณ ของสวสัดิการแต่ละ

ประเภทในแต่ชุดสวสัดิการย่อมทาํใหง้บประมาณโดยรวมท่ีตอ้งใชเ้พิม่ไปดว้ย สวสัดิการบางประเภทก็เป็น

สวสัดิการอนัพึงปรารถนาตามที่สรุปไวใ้นบทที่ 4 อย่างไรก็ตามมีบางสวสัดิการในตารางที่ 6.1 เป็น

สวัสดิการท่ีไม่ได้เสนอไวใ้นบทที่ 4 แต่เป็นสิ่งที ่ภาครัฐไทยดําเนินการอยู่ เช่นการอุดหนุนการใช้

สาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าฟรีหากใชต้ํา่กว่าระดับที่กาํหนด รถเมล์รอ้นฟรี รถไฟชั้นสามฟรี) การประกนั

ราคาพืชผล การแกปั้ญหาหน้ีสินเกษตรกร หรือบางสวสัดิการท่ีมีการเสนอและมีความเป็นไปไดสู้งท่ีรฐับาล

จะจดัให ้เช่นสวสัดิการชาวนา สวสัดิการเหล่าน้ีมีลักษณะของนโยบายประชานิยมที่หวงัผลการเมืองเป็น

หลกั นอกจากน้ันยงัมีความซํ้าซอ้นกบัสวสัดิการที่เสนอไว ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวสัดิการเติมเต็มชีวิต ซึ่งมี

วตัถุประสงคช่์วยเหลือคนจนทุกคนในประเทศอยู่แลว้ ดงัน้ันคณะนักวิจยัจึงไดเ้สนอชุดสวสัดิการชุดที่ 4 ซึ่ง

รวมทุกสวสัดิการอนัพึงปรารถนา ตามชุดสวสัดิการที่ 3 ทุกประการ แต่เสนอใหต้ัดนโยบายที่มีลักษณะ

ประชานิยมออกไป เพ่ือเป็นการใชง้บประมาณอย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด รายละเอียดเสนอในตารางท่ี 6.1 
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ตารางท่ี 6.1 ทางเลือกสวัสดิการชุดท่ี 1-4 

สวสัดิการ 
ชุดสวสัดิการ 

1 2 3 4 

สวสัดกิารเดก็ ผูสู้งอายุ คนพิการ 

      ไม่รวมเบ้ียยงัชีพยากจนและพ่ึงพิงผูสู้งอายุ/พิการ √ 
     รวมเบ้ียยงัชีพยากจนและพ่ึงพิงผูสู้งอายุ/พิการ 

 
√ √ √ 

นักเรียน/นักศึกษา 
       อาหารกลางนักเรียนประถมถว้นหนา้ √ √ √ √ 

   เงินช่วยค่าครองชีพนักเรียนยากจนทุกคน √ √ √ √ 
   เพ่ิมความครอบคุลมและคุณภาพการศึกษา √ √ √ √ 
       ขยายการศกึษานอกระบบ √ √ √ √ 
       ขยายการศกึษาตามอธัยาศยั √ √ √ √ 
       เพ่ิมอุดหนุนโรงเรียนเล็ก √ √ √ √ 
       เพ่ิมนักเรียนชนกลุ่มน้อย √ √ √ √ 
       เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิการเรียน √ √ √ √ 
       อบรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพครู √ √ √ √ 
       เพ่ิมเงินเดือนครคุูณภาพ √ √ √ √ 
       เพ่ิมรายจ่ายตอ่หวั รร. รฐับาล 

 
√ √ √ 

       เพ่ิมรายจ่ายตอ่หวั รร. เอกชน 
 

√ √ √ 
แรงงาน 

       ฝึกฝีมือแรงงานถว้นหน้า √ √ √ √ 
   ขยายประกนัสงัคม ม. 40  (รฐัสมทบเท่ากบัแรงงาน) √ √ 

     ขยายประกนัสังคม ม. 40  (รฐัสมทบสองเท่าของแรงงาน) 
  

√ √ 
รกัษาพยาบาล 

       คนไทยถว้นหน้า 100% √ √ √ √ 
   คนไรร้ฐั ชนกลุ่มน้อย 

 
√ √ √ 

   แรงงานตา่งดา้ว+ผูต้ิดตาม ผูห้นีภยัสงคราม 
  

√ √ 
สวสัดิการเติมเต็มชีวิต 

       แนวทาง (ก):  Poverty Gap (100% Poverty Line) √ √ √ 
    แนวทาง (ก):  Poverty Gap (125% Poverty Line) 

  
√ √ 

สวสัดิการท่ีอยู่อาศยั โครงการบา้นมัน่คง √ √ √ √ 
สวสัดิการชุมชน √ √ √ √ 
สวสัดกิารชาวนา 

  
√ 

 ประกนัราคาพืชผล √ √ √ 
 แกปั้ญหาหน้ีสินเกษตรกร √ √ √ 
 อุดหนุนสาธารณูปโภค √ √ √ 
 กองทุนยุวชนจิตอาสา √ √ √ √ 

กองทุนส่งเสริมสังคมสวสัดิการและ Social Enterprises √ √ √ √ 
งบประชาสัมพนัธ์สังคมสวสัดิการ √ √ √ √ 
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6.3 ภาพรวมงบประมาณสาํหรับทางเลือกสวัสดิการถว้นหนา้ 

ตารางที่ 6.2 แสดงยอดรวมงบประมาณที่ตอ้งใชร้ะหว่างปี 2554-2560 ทั้งหมด 5 กรณี คือ

กรณีสวัสดิการปัจจุบัน และกรณีทางเลือกชุดสวัสดิการทั้ง 4 จะเห็นว่ารายจ่ายส่วนเพิ่มของแต่ละชุด

สวสัดิการน้ันอยู่ระหว่างประมาณ 2 แสนถึง 3 แสนลา้นบาทในปี 2554 และปรบัเพ่ิมขึ้ นต่อเน่ืองเป็น 2.5 

แสนถึง 4 แสนลา้นบาทในปี 2560 ซึ่งหากเทียบกบังบประมาณในระบบปัจจุบนัจะเป็นการเพิ่มขึ้ น

ประมาณ 20-30%   

ตารางท่ี 6.2 ภาพรวมงบประมาณภาครฐัสาํหรบัชุดสวัสดิการท่ี 1-4 (ลา้นบาท) 

  2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

สวสัดกิารปัจจุบนั 1,070,248 1,124,482 1,113,241 1,168,443 1,242,689 1,305,782 1,375,240 

รายจ่ายส่วนเพิม่ 

  ชุดสวสัดกิาร 1 210,587 204,135 213,917 244,253 242,854 253,758 261,882 

  ชุดสวสัดกิาร 2 255,423 255,168 271,577 310,875 319,036 336,348 347,403 

  ชุดสวสัดกิาร 3 313,717 315,665 336,841 382,126 396,251 419,498 436,485 

  ชุดสวสัดิการ 4 205,085 208,584 229,726 273,957 287,003 309,143 324,996 

% ของระบบสวสัดิการปัจจุบนั 

  ชุดสวสัดกิาร 1 19.7 18.2 19.2 20.9 19.5 19.4 19.0 

  ชุดสวสัดกิาร 2 23.9 22.7 24.4 26.6 25.7 25.8 25.3 

  ชุดสวสัดกิาร 3 29.3 28.1 30.3 32.7 31.9 32.1 31.7 

  ชุดสวสัดกิาร 4 19.2 18.5 20.6 23.4 23.1 23.7 23.6 

ท่ีมา: คาํนวณโดยผูว้จิยั 

แน่นอนว่างบประมาณส่วนเพ่ิมระดบัน้ีเป็นจาํนวนไม่น้อยและอาจสรา้งความกงัวลใจใหก้บัหลาย

คน อย่างไรก็ตามความกงัวลน่าจะลดน้อยลงภายใตข้อ้สงัเกตุต่อไปน้ี 

1. การเพิ่มขึ้ นของงบประมาณส่วนเพิ่มเป็นการเพิ่มในระดับโครงสร้างซึ่งเกิดเพียงครั้งเดียว

เท่าน้ัน เช่นในกรณีน้ีไดท้ดลองเสนอใหเ้พ่ิมในปี 2554 หลงัจากน้ันไปจนถึงปี 2560 จะเห็น

ว่าอตัราการเพ่ิมไม่สูงไปกว่าการเพ่ิมในระบบสวสัดิการปัจจุบนั 

2. ซึ่งนัน่หมายความว่าหากภาครฐัมีแนวทางในการหารายไดเ้พ่ิมขึ้ นในระดับโครงสรา้งเช่นกนั 

เช่นการปรบัโครงสรา้งภาษีใหมี้รายไดเ้พ่ิมขึ้ นถาวรก็จะสามารถรองรบัความตอ้งการใชจ่้ายท่ี

เพ่ิมขึ้ นน้ีได ้ประเด็นน้ีเป็นเร่ืองท่ีจะพดูถึงในรายละเอียดในบทท่ี 7 ต่อไป 

3. หากรัฐบาลสามารถเลิกนโยบายที่มีลักษณะประชานิยมลงได้ ก็จะสามารถลดภาระทาง

การเงินลงไดม้าก สามารถจดัสรรมาใชเ้พื่อสร้างระบบสวสัดิการสังคมอันพึงปรารถนาได้

ค่อนขา้งเต็มรูปแบบ ดงัแสดงในตวัอย่างของชุดสวสัดิการท่ี 4  
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6.4 ประมาณการรายไดภ้าครฐั 

เน่ืองจากรายจ่ายสวสัดิการที่แสดงในตารางที่ 6.2 เป็นรายจ่ายภาครัฐเท่าน้ัน ดังน้ันเพื่อให้

สามารถประเมินระดบัของภาระทางการเงินไดช้ัดเจนยิง่ขึ้ น ตอ้งทําการเปรียบเทียบกบัความสามารถใน

การหารายไดข้องรฐับาลไทย ตลอดจนความตอ้งการใชเ้งินงบประมาณเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่ดา้นสังคมและ

สวสัดิการ  

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (2552) ซึ่งจดัทาํโดยคณะนักวิจยัชุดเดียวกบัโครงการน้ี 

ไดท้าํการพยากรณร์ายไดภ้าษีของรัฐบาลในระยะ 20 ปีขา้งหน้า โดยใชส้มการถดถอย (regression) ดัง

แสดงในตารางท่ี 6.3 โดย 

GOV_REVENUE   = รายไดร้วมของรฐับาล 

GDP_NO  = รายไดป้ระชาชาติในราคาประจาํปี 

D_CRISIS  = ตวัแปรหุ่นสาํหรบัวิกฤติเศรษฐกิจ 

URBAN_HH  = สดัส่วนครวัเรือนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเมือง 

ตารางท่ี 6.3 ผลการประมาณการทางสถิตขิองสมการรายไดร้ฐับาลกลาง (ปรบัปรุง) 

Dependent Variable: LOG(GOV_REVENUE)  
Method: Least Squares   
Date: 03/20/11   Time: 19:34   
Sample (adjusted): 1981 2010   
Included observations: 30 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.698023 0.519182 -3.270575 0.0031 

LOG(GDP_NO) 0.604840 0.159630 3.789011 0.0009 
D_CRISIS -0.117795 0.026120 -4.509832 0.0001 

URBAN_HH 2.105281 0.941807 2.235364 0.0346 
LOG(GOV_REVENUE(-1)) 0.394452 0.147313 2.677640 0.0129 

     
     R-squared 0.996303     Mean dependent var 13.19296 

Adjusted R-squared 0.995712     S.D. dependent var 0.852352 
S.E. of regression 0.055816     Akaike info criterion -2.782486 
Sum squared resid 0.077887     Schwarz criterion -2.548953 
Log likelihood 46.73729     F-statistic 1684.393 
Durbin-Watson stat 1.313500     Prob(F-statistic) 0.000000 

ท่ีมา: ปรบัปรุงจากแบบจาํลองใน สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (2552) 
 

ในการประมาณการรายไดร้ฐับาลดว้ยสมการน้ี จาํเป็นตอ้งตั้งสมมติฐานเกีย่วกบัคา่ในอนาคตของ

ตวัแปรทางขวามือ (right-hand side variables) ทั้งหมด ในส่วนของรายไดป้ระชาชาติในราคาประจาํปีน้ัน 

ถูกกาํหนดดว้ยอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงและอตัราเงินเฟ้อท่ีคิดรวมทุกสินคา้และทุกขั้นตอน

การผลิต (ท่ีเรียกว่า GDP deflator) ซึ่งไดต้ั้งสมมติฐานไวเ้ป็นสามกรณีดังแสดงในตารางที่ 6.4 ในขณะที่

ผลการประมาณการรายไดร้ฐับาลทั้งสามกรณีแสดงในตารางท่ี 6.5 ซึ่งแสดงว่ารายไดร้ัฐบาลเม่ือเทียบกบั

รายไดป้ระชาชาติมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ นเป็นประมาณรอ้ยละ 20 ในปี 2560 
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ตารางท่ี 6.4 สมมตฐิานการขยายตวัทางเศรษฐกิจและอตัราเงินเฟ้อ ปี 2554-2560 (รอ้ยละ) 

ปี 

การขยายตวัทางเศรษฐกิจ  

(ราคาคงท่ี) 

อตัราเงินเฟ้อ 

 

การขยายตวัทางเศรษฐกิจ  

(ราคาประจาํปี) 

กรณีตํา่ 
กรณี

ฐาน 
กรณีสงู กรณีตํา่ 

กรณี

ฐาน 
กรณีสงู กรณีตํา่ 

กรณี

ฐาน 
กรณีสงู 

2552 -2.8  -2.8  -2.8  -0.9 -0.9 -0.9 -3.7 -3.7 -3.7 

2553 7.8  7.8  7.8  3.3 3.3 3.3 11.1 11.1 11.1 

2554 3.5  5.1  7.1  3.0 4.0 4.5 6.5 9.1 11.6 

2555 2.5  4.0  5.0  1.5 2.5 3.0 4.0 6.5 8.0 

2556 2.5  4.0  5.0  1.5 2.5 3.0 4.0 6.5 8.0 

2557 2.5  4.0  5.0  1.5 2.5 3.0 4.0 6.5 8.0 

2558 2.5  4.0  5.0  1.5 2.5 3.0 4.0 6.5 8.0 

2559 2.5  4.0  5.0  1.5 2.5 3.0 4.0 6.5 8.0 

2560 2.5  4.0  5.0  1.5 2.5 3.0 4.0 6.5 8.0 

ท่ีมา: คาํนวณโดยผูว้จิยั 
 

ตารางท่ี 6.5  ประมาณการรายไดร้ฐับาลและรอ้ยละของ GDP ปี 2548-2560 

ปี 
รายไดร้ฐับาล (ลา้นบาท) % ของรายไดป้ระชาชาติ 

กรณีตํา่ กรณีฐาน กรณีสงู กรณีตํา่ กรณีฐาน กรณีสงู 

2548 1,241,236 1,241,236 1,241,236 17.5 17.5 17.5 

2549 1,389,546 1,389,546 1,389,546 17.7 17.7 17.7 

2550 1,455,059 1,455,059 1,455,059 17.1 17.1 17.1 

2551 1,497,654 1,497,654 1,497,654 16.4 16.4 16.4 

2552 1,484,264 1,484,264 1,484,264 16.4 16.4 16.4 

2553 1,725,404 1,725,404 1,725,404 17.2 17.2 17.2 

2554 1,977,131 2,006,186 2,033,867 18.5 18.3 18.1 

2555 2,144,386 2,220,126 2,282,182 19.3 19.0 18.8 

2556 2,275,895 2,409,426 2,511,512 19.6 19.4 19.2 

2557 2,394,894 2,594,827 2,742,774 19.9 19.6 19.4 

2558 2,511,626 2,786,026 2,986,284 20.0 19.7 19.6 

2559 2,630,544 2,987,736 3,247,536 20.2 19.9 19.7 

2560 2,753,647 3,202,536 3,529,982 20.3 20.0 19.8 

ท่ีมา: คาํนวณโดยผูว้จิยั 
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การตดัสินใจว่ารฐับาลสามารถรบัภาระค่าใชจ่้ายเพ่ือสวสัดิการไดม้ากน้อยเพียงใด วิธีการหน่ึงคือ

ดูว่าหากตอ้งใชจ่้ายเพ่ือการน้ันแลว้ รฐับาลจะเหลือเงินไปทาํอย่างอ่ืนท่ีมีความจาํเป็นดว้ยไดห้รือไม่ และเงิน

ท่ีเหลือน้ันมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ นหรือลดลงอยา่งไร ตารางท่ี 6.6 แสดงเงินงบประมาณท่ีเหลือคดิเป็นรอ้ยละของ

รายไดป้ระชาชาติ ซึ่งจะเห็นไดว่้าแมจ้ะเหลือเงินน้อยลงเม่ือเทียบกบัระบบสวสัดิการปัจจุบนั แต่มีแนวโน้ม

ปรบัตวัเพ่ิมขึ้ นในระหว่างปี 2554-2560 และเมื่อเปรียบเทียบเงินที่เหลือในปี 2560 ของชุดสวสัดิการ 

1-4 (9.2%-9.8% ของ GDP) กบัเงินท่ีเหลือในปี 2554 ของระบบสวสัดิการปัจจุบนั (8.5% ของ GDP) 

ก็ยงัมากกว่าอยู่ดี แสดงว่าแมใ้นระยะแรกรฐับาลอาจมีปัญหาในการจดัสรรงบประมาณเพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการทั้งในเร่ืองสวสัดิการสงัคมและเร่ืองอ่ืน แต่เม่ือเวลาผ่านไปและรัฐบาลสามารถเก็บภาษีไดเ้พ่ิมขึ้ น 

ปัญหาจะเบาบางลง 

ตารางท่ี 6.6 รายไดภ้าครฐัหลงัการใชจ้า่ยเพือ่สวสัดกิาร: กรณีฐาน (% ของรายไดป้ระชาชาติ) 

  2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

สวสัดกิารปัจจุบนั 8.5 9.4 10.4 10.8 10.9 11.2 11.4 

ชุดสวสัดกิาร 1 6.6 7.6 8.7 8.9 9.2 9.5 9.8 

ชุดสวสัดกิาร 2 6.2 7.2 8.2 8.4 8.7 9.0 9.2 

ชุดสวสัดกิาร 3 5.7 6.7 7.7 7.9 8.1 8.4 8.7 

ชุดสวสัดกิาร 4 6.7 7.6 8.6 8.7 8.9 9.1 9.4 

ท่ีมา: คาํนวณโดยผูว้จิยั 
 

เม่ือคาํนึงถึงความเป็นไปไดท่ี้ภาครฐัอาจจดัเก็บภาษีเพ่ิมขึ้ นแลว้ วิธีท่ีจะทาํใหส้ามารถเห็นภาพของ

ภาระการใชจ่้ายเพ่ือสวสัดิการสงัคมของ ‘สงัคมไทย’ โดยรวมไดอ้ย่างถูกตอ้งยิ่งขึ้ นคือการเปรียบเทียบกบั

ความสามารถในการหารายไดข้องประเทศโดยรวม ซึง่แทนไดด้ว้ยระดับรายไดป้ระชาชาติ หากประเทศ

สามารถหารายไดไ้ดม้าก (ดว้ยอตัราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงเพียงพอ) ก็จะสามารถรับภาระไดดี้

ยิ่งขึ้ น แต่หากการขยายตวัทางเศรษฐกิจตํา่ ความสามารถก็ลดน้อยไปดว้ย  

ตารางท่ี 6.7-6.9 แสดงสดัส่วนของรายจ่ายสวสัดิการสงัคมต่อรายไดป้ระชาชาติ ทั้ง 4 ชุดและใน 

3 กรณีของการขยายตวัทางเศรษฐกิจ จะเห็นว่ามีเพียงกรณีที่เศรษฐกิจขยายตัวค่อนขา้งตํา่อย่างต่อเน่ือง 

คือขยายตวัไม่เกินรอ้ยละ 2.5 ต่อปี (ซึ่งเป็นอตัราตํา่มากเม่ือเทียบกบัประสบการณ์ขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ของไทยในระยะ 40-50 ท่ีผ่านมาท่ีขยายตัวเฉล่ีย 6.2% ต่อปี) เท่าน้ันที่ภาระของสวัสดิการสังคมมี

แนวโน้มสูงขึ้ นเล็กน้อย แต่หากเศรษฐกิจขยายตวัระดบัปานกลางถึงระดบัสูง สดัส่วนภาระน้ีจะลดตํา่ลงใน

ระยะยาว 
ตารางท่ี 6.7 สดัสว่นรายจา่ยสวสัดกิารทั้งระบบตอ่รายไดป้ระชาชาต:ิ กรณีเศรษฐกิจขยายตวัชา้

หรอืกรณีตํา่ (%) 

  2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

สวสัดกิารปัจจุบนั 10.0 10.1 9.6 9.7 9.9 10.0 10.1 

ชุดสวสัดกิาร 1 12.0 11.9 11.5 11.7 11.9 12.0 12.1 

ชุดสวสัดกิาร 2 12.4 12.4 12.0 12.3 12.5 12.6 12.7 

ชุดสวสัดกิาร 3 12.9 12.9 12.5 12.9 13.1 13.2 13.4 

ชุดสวสัดกิาร 4 11.9 12.0 11.6 12.0 12.2 12.4 12.5 
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ตารางท่ี 6.8 สดัสว่นรายจา่ยสวสัดกิารทั้งระบบตอ่รายไดป้ระชาชาต:ิ กรณีเศรษฐกิจขยายตวัปาน
กลางหรอืกรณีฐาน (%) 

  2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

สวสัดกิารปัจจุบนั 9.8 9.6 8.9 8.8 8.8 8.7 8.6 

ชุดสวสัดกิาร 1 11.7 11.4 10.7 10.7 10.5 10.4 10.2 

ชุดสวสัดกิาร 2 12.1 11.8 11.1 11.2 11.1 10.9 10.8 

ชุดสวสัดกิาร 3 12.6 12.3 11.7 11.7 11.6 11.5 11.3 

ชุดสวสัดกิาร 4 11.6 11.4 10.8 10.9 10.8 10.7 10.6 

ท่ีมา: คาํนวณโดยผูว้จิยั 

ตารางท่ี 6.9 สดัสว่นรายจา่ยสวสัดกิารทั้งระบบตอ่รายไดป้ระชาชาต:ิ กรณีเศรษฐกิจขยายตวัเรว็
หรอืกรณีสูง (%) 

  2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

สวสัดกิารปัจจุบนั 9.5 9.3 8.5 8.3 8.1 7.9 7.7 

ชุดสวสัดิการ 1 11.4 11.0 10.1 10.0 9.7 9.5 9.2 

ชุดสวสัดกิาร 2 11.8 11.4 10.6 10.5 10.2 10.0 9.7 

ชุดสวสัดกิาร 3 12.3 11.9 11.1 11.0 10.7 10.5 10.2 

ชุดสวสัดกิาร 4 11.4 11.0 10.3 10.2 10.0 9.8 9.5 

ท่ีมา: คาํนวณโดยผูว้จิยั 
 

รูปท่ี 6.1 นําตวัเลขในตารางท่ี 6.8 มาทาํเป็นกราฟ โดยเพ่ิมตัวเลขปี 2553 ในระบบสวสัดิการ

ปัจจุบนัไวด้ว้ย จะเห็นว่าแมร้ายจ่ายสวสัดิการในปี 2554 จะเพ่ิมขึ้ นพอสมควรจากปี 2553 เมื่อมีการเพิ่ม

สวสัดิการใหถ้ว้นหน้ายิง่ขึ้ น แต่แนวโน้มท่ีลดลงทาํใหใ้นท่ีสุดแลว้เม่ือถึงปี 2560 สดัส่วนรายจ่ายสวสัดิการ

ในชุดสวสัดิการท่ี 1,2 และ 4 เขา้ใกลร้ะดับเดิมในปี 2553 ยกเวน้เพียงชุดสวสัดิการที่ 3 เท่าน้ันท่ียงัสูง

กว่า ปี 2553 ส่วนรูปท่ี 6.2 เป็นกรณีเศรษฐกิจขยายตวัตํา่ ซึ่งจะทาํใหเ้กิดปัญหาดา้นการเงินดงัท่ีกล่าวแลว้ 

รูปท่ี 6.1 สดัสว่นรายจา่ยสวสัดกิารตอ่รายไดป้ระชาชาติ: กรณีเศรษฐกิจขยายตวัปานกลาง 
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รูปท่ี 6.2 สดัสว่นรายจา่ยสวสัดกิารตอ่รายไดป้ระชาชาติ: กรณีเศรษฐกิจขยายตวัตํา่ 

 

 

กล่าวโดยสรุป แมข้อ้เสนอแนะใหเ้พิ่มสวสัดิการหลายประเภทใหเ้ป็นสวสัดิการถว้นหน้า รวมทั้ง

เสนอใหเ้พ่ิมประเภทสวสัดิการใหม่บางอยา่ง จะทาํใหภ้าครฐัตอ้งใชเ้งินเพ่ิมขึ้ นกว่ารอ้ยละ 20 แต่ก็เป็นการ

เพ่ิมในระดบัโครงสรา้งเพียงครั้งเดียว หากมีการปรบัโครงสรา้งรายไดม้ารองรบั รวมทั้งดูแลใหเ้ศรษฐกิจมี

การขยายตวัในระดบัไม่ตํา่เกินไปแลว้ ประเทศไทยก็น่าจะสามารถรองรับภาระทางการเงินที่เกิดขึ้ นไดไ้ม่

ยากนัก 
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บทท่ี 7 

การสรา้งความยัง่ยืน 

ของระบบสวสัดิการถว้นหนา้ 

 

ขอ้สรุปท่ีชดัเจนจากการวิเคราะหภ์าพรวมงบประมาณสาํหรบัระบบสวสัดิการพ้ืนฐานถว้นหน้าใน

บทท่ีแลว้คือตอ้งมีการปรบัโครงสรา้งการหารายไดข้องภาครฐัเพ่ือใหส้ามารถรองรบัรายจ่ายท่ีจะเพ่ิมขึ้ นได้

อยา่งยัง่ยนื ในบทน้ีจะเป็นรายละเอียดของขอ้เสนอในการปฏิรูประบบภาษีของไทยซึง่นอกจากจะสามารถ

ยกระดบัรายไดแ้ลว้ ยงัมีสรา้งความเป็นธรรมดา้นภาษีมากขึ้ น อีกทั้งสามารถส่งเสริมความสามารถในการ

แข่งขนัของประเทศในระยะยาว อนัจะมีผลต่อเน่ืองไปถึงการยกระดบัอตัราการขยายตวัซึ่งเป็นอีกปัจจยัหน่ึง

ท่ีจะช่วยสรา้งความยัง่ยนืใหก้บัระบบสวสัดิการถว้นหน้าดว้ย  

นอกจากน้ัน การบริหารจดัการทีดี่จะช่วยใหส้ามารประหยดัการใชจ่้าย เพิ่มประสิทธิภาพ สรา้ง

ความเท่าเทียมของสวสัดิการไดด้ว้ย และท่ีสาํคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากนัคือการสรา้ง ‘สงัคมสวสัดิการ’ ท่ีทุก

ภาคส่วนในสงัคมมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการและกระจายความรบัผิดชอบทางการเงิน ช่วยกนัตัดสินใจ

ว่าควรปรบัปรุงระบบสวสัดิการสงัคมในอนาคตในทิศทางใด เป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการสรา้งความยัง่ยืน

ใหก้บัระบบสวสัดิการ 

7.1 ความจาํเป็นในการปฏิรูประบบภาษี 5

6 

สมชยั (2553) เสนอว่าประเทศไทยมีความจาํเป็นตอ้งปฏิรปูภาษีอยา่งเร่งด่วน ดว้ยเหตุผลหลาย

ประการคือ  

• เพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าในสงัคมไทย เพราะโครงการภาษีปัจจุบนัไม่เป็นธรรม ไม่เสมอภาค 

• ระบบภาษีปัจจุบนัไม่ส่งเสริมความสามารถการแข่งขนัของไทย 

• การเก็บภาษีปัจจุบนั (16-18% ของรายไดป้ระชาชาติ) ตํา่กว่าศกัยภาพในการเสียภาษีของ

เศรษฐกิจไทย ซึ่งมีงานวิจยัท่ีระบุว่าควรอยู่ในระดบั 20-21%  

หากไม่มีการปฏิรูปโครงสรา้งภาษีย่อมทาํใหร้ายไดภ้าครฐัไม่พอทั้งในการลงทุนโครงสรา้งพ้ืนฐาน

เศรษฐกิจ การใหบ้ริการทางสงัคมกบัประชาชน และกอ่ใหเ้กดิความเส่ียงของหน้ีสาธารณะในระยะยาว  

รูปท่ี 7.1 แสดงการเปล่ียนแปลงของรายไดต่้อหวัของคนไทย และการเปล่ียนแปลงของรายไดภ้าษี

ต่อรายไดป้ระชาชาติ จะเห็นว่ารายไดต่้อหวัมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ นเร่ือย ๆ โดยเพ่ิมกว่าเท่าตวัในช่วงปี 2535 ถึง

                                            
6
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ปี 2552 จากประมาณ 4,000 ดอลลารต่์อหวัเป็น 8,000 ดอลลารต่์อหวั แต่รายไดภ้าษีต่อ GDP กลับไม่

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นแต่อย่างใด โดยมีสัดส่วนคงที่อยู่ระหว่างร้อยละ 15-18 ซึ่งแสดงถึงปัญหาในระดับ

โครงสรา้งของระบบภาษีของไทยท่ีไม่สามารถจดัเก็บภาษีในสดัส่วนท่ีสูงขึ้ นไดท้ั้งท่ีรายไดสู้งขึ้ นเหมือนเช่น

ประเทศท่ีมีรายไดสู้งทัว่ไปจดัเก็บได ้ 

รูปท่ี 7.1  สดัสว่นรายไดภ้าษีต่อ GDP และรายไดต้อ่หวัของประชากรไทย ปี 2535 - 2552 

 
ท่ีมา: สรุจติและคณะ (2553), รปูท่ี 1 

ผลจากการจดัเก็บภาษีทีมี่ประสิทธิภาพตํา่ของไทยเป็นสาเหตุหลักประการหน่ึงที่จะทําใหไ้ทยมี

ความเส่ียงต่อปัญหาความยัง่ยืนทางการคลงัในระยะยาว เช่นเมื่อพิจารณารูปที่ 7.2 ซึ่งแสดงแนวโน้มหน้ี

สาธารณะต่อ GDP ในสองกรณีของการขยายตวัทางเศรษฐกิจ คือกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียรอ้ยละ 4.5 

และกรณีขยายตวัเฉล่ียรอ้ยละ 3.5 จะเห็นว่าเพียงความเสี่ยงจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อาจตํา่กว่า

รอ้ยละ 4.5 ก็ทาํใหห้น้ีสาธารณะของไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ นไดอ้ย่างง่ายดาย  

รูปท่ี 7.2  ประมาณการหน้ีสาธารณะตอ่ GDP กรณีเศรษฐกิจขยายตวัรอ้ยละ 4.5 ต่อปี (กรณี
ฐาน) และ 3.5 ต่อปี (กรณีตํา่) โดยยงัไม่รวมความตอ้งการลงทุนระยะยาวและ
ค่าใชจ้า่ยสว่นเพิม่ระบบสวสัดกิาร 

 
ท่ีมา: สรุจติและคณะ (2553),  
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นอกจากน้ีภาคการคลงัของไทยยงัมีความเส่ียงอีกสองประการคือ 

ประการแรก ไทยยงัมีความตอ้งการลงทุนดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน (infrastructure) ร้อยละ 3.5 

ของ GDP ต่อปี ซึ่งสุรจิตและคณะ (2553) ไดวิ้เคราะหเ์พ่ิมเติมว่าเป็นระดบัท่ีประเทศไทยจะตอ้งลงทุนเพ่ิม

เพ่ือใหไ้ทยมีโครงสรา้งพ้ืนฐานเท่าเทียมกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ซึ่งหากภาครัฐตอ้งเป็นผูร้ับภาระการ

ลงทุนทั้งหมดก็จะยิ่งทาํใหภ้าคการคลงัขาดความยัง่ยืนมากยิ่งขึ้ น 

ภาระทางการคลงัประการท่ีสองคือการเพ่ิมความครอบคลุมของระบบสวสัดิการพ้ืนฐานถว้นหน้า

ตามท่ีเสนอไวใ้นบทท่ี 4-6 ของรายงานฉบบัน้ี  

การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานน้ัน ภาครัฐอาจใช้วิ ธีลงทุนแบบ PPP (public-private 

partnership) เพ่ือลดภาระทางการเงินของรฐับาลลง แต่ก็ยงัไม่ชดัเจนว่าจะลดไดเ้ท่าไร ในขณะท่ีภาระดา้น

สวสัดิการตามการประมาณการและขอ้เสนอแนะของสมชัยและคณะ (2553) น้ันเป็นภาระของภาครัฐ

อย่างหลีกเล่ียงไดย้าก (โดยเฉพาะในกรณี package 1 ซึง่รวมเฉพาะสวสัดิการพ้ืนฐานที่รัฐบาลควรเป็น

เจา้ภาพ) ดงัน้ันจะเห็นไดว่้าการหารายไดเ้พิ่มขึ้ นของรัฐบาลเป็นเรื่องที่จาํเป็นเร่งด่วน พรอ้ม ๆ กบัการ

พยายามรักษาหรือเพิ่มอตัราการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหเ้ท่ากบัหรือมากกว่ารอ้ยละ 4.5 ต่อปีซ่ึงเป็น

ประเด็นท่ีอภิปรายไวแ้ลว้ในหวัขอ้กอ่นหน้า   

เพือ่ใหก้ารหารายไดเ้พิ่มขึ้ นของภาครัฐเป็นไปไดอ้ย่างแทจ้ริง จาํเป็นตอ้งเพิ่มประสิทธิภาพการ

จดัเก็บภาษี โดยหากรฐับาลสามารถจดัเก็บภาษีไดใ้กลเ้คียงกบัศกัยภาพ (คือประสิทธิภาพการจดัเก็บเป็น 

1 เช่นเดียวกบัประเทศพัฒนาแลว้) จะมีรายไดภ้าษีเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 4-5 ของ GDP ซึง่เพียงพอกบัการจดั

สวสัดิการพ้ืนฐานถว้นหน้าโดยภาครฐัแน่นอน และยงัสามารถเพิ่มการลงทุนในโครงสรา้งพ้ืนฐานทั้งโดย

ภาครัฐเองทั้งหมดหรือผ่านกระบวนการ PPP  ในหวัขอ้ถัดไปจะเป็นรายละเอียดของขอ้เสนอการปฏิรูป

ระบบภาษีว่าสามารถทาํอย่างไรไดบ้า้ง  

7.2 แนวทางและขอ้เสนอแนะการปฏิรูประบบภาษี 6

7 

เป็นท่ีทราบกนัอย่างกวา้งขวางว่าโครงสรา้งภาษีของไทยมีความแตกต่างจากประเทศท่ีพัฒนาแลว้

ในหลายประการ กล่าวคือ (ก) สัดส่วนของภาษีทางออ้มที่เก็บจากฐานรายจ่ายไดแ้ก่ภาษีการขาย ภาษี

สรรพสามิต สูงเกินไป หรืออีกดา้นหน่ึงคือสัดส่วนของภาษีทางตรงที่เก็บจากฐานรายไดต้ํา่เกินไป (ข) 

ภายในภาษีทางตรงที่ตํา่เกินไปน้ี สดัส่วนของภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาก็ตํา่กว่าที่ควรจะเป็นเช่นกนั (ค) 

การเกบ็ภาษีจากฐานทรพัยสิ์นยงัมีนอ้ยเกนิไป  

ความเบีย่งเบนจากมาตรฐานของโครงสร้างภาษีไทยดังกล่าวขา้งต้นนําไปสู่ขอ้สรุปว่า ความ

เร่งด่วนของการปฏิรูประบบภาษีของไทยคือ  

• ตอ้งเพ่ิมการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาใหม้ากขึ้ น  

• ในกรณีภาษีจากการขาย เช่นภาษีมลูค่าเพ่ิม แมปั้จจุบนัจะเป็นแหล่งรายไดห้ลกัของรฐับาลอยู่

แลว้ แต่ก็อาจพิจารณาปรบัเพ่ิมไดอี้ก  

• ควรลดการเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลลง หากสามารถหารายไดจ้ากแหล่งอ่ืนมาทดแทนได ้

                                            
7
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• ตอ้งจดัเก็บภาษีจากฐานทรพัยสิ์นมากขึ้ น 

• หาแหล่งรายไดรู้ปแบบอ่ืนมากขึ้ น 

ขอ้เสนอท่ีใหจ้ดัเกบ็ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมขึ้ นน้ัน อาจขดักบัความรูสึ้กของคนทัว่ไปท่ีว่าผูใ้ช้

แรงงานไทยส่วนใหญ่มีรายไดต้ํา่ เงินเดือนน้อย เป็นแรงงานนอกระบบ เป็นเกษตรกร ฯลฯ จึงไม่ควรใหค้น

เหล่าน้ีมาเสียภาษีเงินไดเ้พ่ิมขึ้ น แต่ในความเป็นจริงคอืคาํกล่าวขา้งตน้เป็นเพียง ‘ความรูสึ้ก’ เพราะคนไทย

จาํนวนมากมีรายไดสู้งกว่าท่ีคนทัว่ไปเขา้ใจกนั เช่นเรามีเกษตรกรรํา่รวยเป็นจาํนวนลา้น ๆ คน ผูค้า้ ‘แผง

ลอย’ จาํนวนไม่น้อยมีรายไดสู้งกว่าคนจบปริญญาตรีท่ีทาํงานในสาํนักงาน เป็นตน้ และคนเหล่าน้ีไม่ไดเ้สีย

ภาษีเงินไดเ้ลยก็ว่าไดท้ั้งท่ีคนกินเงินเดือนท่ีมีรายไดเ้ท่ากนัหรือน้อยกว่าเสียภาษีอย่างหลีกเล่ียงไม่ไดเ้พราะ

ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 

อนัน้ีถือว่าภาษีเงินไดข้องไทยขดักบัหลกัความเสมอภาคทางภาษี ซึ่งหลักน้ีอธิบายง่าย ๆ ดว้ย

ภาษาชาวบา้นก็คือคนรวยควรจ่ายภาษีมากกว่าคนจน และคนท่ีมีฐานะเท่าเทียมกนัก็ควรรับภาระภาษีพอ 

ๆ กนั  

มีสามสาเหตุหลกัท่ีรายไดภ้าษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจดัเก็บไดไ้ม่ครบถว้นตามหลกัความเสมอภาค

ทางภาษี คือ (ก) มีผูร้ายไดถึ้งระดบัท่ีควรเสียภาษีแต่มิไดย้ื่นเสียภาษี (ข) ผูย้ื ่นเสียภาษีแจง้รายไดต้ํา่กว่า

ความเป็นจริง (ค) กฏหมายเปิดช่องใหผู้ป้ระกอบอาชีพบางอย่างไดร้บัการยกเวน้ภาษี (เช่นเกษตรกร) ทั้ง

ท่ีเป็นผูมี้รายไดม้ากและเสียไดโ้ดยไม่เดือดรอ้น ขอ้สุดทา้ยน้ีเป็นผลจากมายาคติท่ีสงัคมไทยชอบเหมารวม

ว่าคนอาชีพน้ันอาชีพน้ีคงรวย อาชีพโน้นคงจน ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ 

สาเหตุสองขอ้แรกแกไ้ขไดด้ว้ยการบงัคบัใชก้ฏหมายใหผู้มี้เงินไดทุ้กคนตอ้งยืน่แบบฟอรม์เสียภาษี

และมีการตรวจสอบหลกัฐานรายไดอ้ย่างเป็นระบบ ซึ่งคงตอ้งเพ่ิมกาํลังคนและเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือสําหรับ

กรมจดัเก็บภาษีใหม้ากขึ้ น ส่วนสาเหตุประการท่ีสามแกไ้ขไดด้ว้ยการปรบัเปล่ียนกฏหมาย โดยเฉพาะตอ้ง

เปล่ียนมุมมองการเกบ็ภาษีตามกลุ่มอาชีพมาเป็นเกบ็ภาษีตามฐานะอยา่งแทจ้ริง  

อีกเร่ืองท่ีพูดกนับ่อยแลว้คือค่าลดหย่อนต่าง ๆ สาํหรบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ซึ่งมีมากเกินไป

และเอ้ือประโยชน์ใหค้นรวยมากกว่าคนจน เช่นสามารถเอาเงินท่ีไปซ้ือกองทุนการออมเพ่ือการเล้ียงชีพหรือ

ท่ีเรียกย่อ ๆ ว่า RMF และกองทุนเพ่ือซื้ อหุน้ท่ีเรียกว่า LTF ซึ่งหกัไดสู้งสุดรวมกนัถึง 1 ลา้นบาท อนัน้ีคนได้

ประโยชน์เต็มท่ีคือคนรวยแน่นอน เพราะคงมีแต่คนรวยท่ีมีเงินเก็บมาซื้ อกองทุนไดถึ้งลา้นบาท เมื่อเอาไป

หกัจากเงินไดพึ้งประเมินกท็าํใหเ้สียภาษีน้อยลงประมาณ 2-3 แสนบาทหรือมากกว่า  

เงินลดหย่อนอ่ืนท่ีเอ้ือคนรวยก็เช่นเบ้ียประกนัชีวิต ดอกเบ้ียกูซ้ื้ อบา้น เป็นตน้ ซึ่งมกัเป็นค่าใชจ่้าย

ของผูมี้ฐานะดี ดงัน้ันการปฏิรูปภาษีตอ้งทาํการทบทวนค่าลดหย่อนอย่างเป็นระบบ 

มาถึงเรื่องภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีน้ีประเทศไทยเก็บในอตัรารอ้ยละ 7 ของยอดการใชจ่้าย อนัเป็น

อตัราท่ีเกอืบตํา่ท่ีสุดในโลก มีเพียง 2-3 ประเทศเท่าน้ันท่ีเก็บตํา่กว่า ท่ีเหลือกว่ารอ้ยประเทศเก็บในอตัรา

สูงกว่าทั้งส้ิน หลายประเทศเก็บถึงรอ้ยละ 20-25  

เหตุที่เราขึ้ นภาษีอตัรามูลค่าเพิ่มไม่ไดเ้พราะมีคนจาํนวนมากคดัคา้นไม่อยากใหข้ึ้ น แน่นอนว่า

ผูบ้ริโภคไม่อยากใหข้ึ้ นแน่เพราะกลัวว่าจะตอ้งจ่ายเงินซื้ อของแพงขึ้ น พ่อคา้และผูป้ระกอบการก็ไม่ชอบ

เพราะกลวัขายของไดน้้อยลง นักวิชาการบางท่านและ ‘ผูห้วงัดีต่อบา้นเมือง’ จาํนวนหน่ึงก็ไม่เห็นดว้ยโดย
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ใหเ้หตุผลว่าเป็นภาษีท่ีเก็บจากการบริโภคทาํใหค้นจนตอ้งเสียภาษีเม่ือเทียบกบัรายไดใ้นอตัราสูงกว่าคน

รวย เพราะมีฐานรายไดต้ํา่กว่า  

นักการเมืองย่อมผสมโรงไม่อยากใหข้ึ้ นเช่นกนั ถา้ขึ้ นคะแนนเสียงหายแน่ และในหลายประเทศ

รฐับาลกส็ัน่คลอนทนัทีแค่ประกาศว่าจะขึ้ นภาษีชนิดน้ี  

แต่ในความเป็นจริงเหตุผลคดัคา้นการขึ้ นภาษีมูลค่าเพิ่มลว้นสามารถหกัลา้งได ้หากคิดใหร้อบ

ดา้นเพียงพอ  

ประการแรกการเก็บภาษีจากการบริโภคน้ันมิไดน่้ารังเกียจอย่างท่ีวาดภาพกนัว่าเป็นการทํารา้ย

คนจน จริงอยูท่ี่คนท่ีมีรายไดน้้อยสุดในประเทศรอ้ยละ 20 เสียภาษีน้ีเมื่อเทียบกบัรายไดใ้นอตัราสูงกว่าคน

ท่ีเหลือท่ีมีรายไดสู้งกว่า แต่อตัราท่ีเสียก็สูงกว่าไม่มากคือประมาณ รอ้ยละ 1 เท่าน้ัน ที่เป็นเช่นน้ีเพราะมี

การยกเวน้ภาษีมลูค่าเพ่ิมในอาหารสดซึ่งคนจนบริโภคในสดัส่วนท่ีสูง ในขณะท่ีคนรวยท่ีสุดในประเทศกเ็สีย

ในอตัราสงูเช่นกนัดว้ยเหตุผลตรงกนัขา้มคอืเขาบริโภคสินคา้ท่ีไม่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีในสดัส่วนสงู  

การไม่ยอมขึ้ นอตัราภาษีมลูค่าเพ่ิมจึงใหป้ระโยชน์กบัผูมี้รายไดสู้งเช่นกนั แต่รัฐบาลขาดรายไดท่ี้

ควรได ้(เม่ือเทียบกบัอตัราท่ีประเทศส่วนใหญ่ในโลกน้ีเก็บกนั) ท่ีจะสามารถนําไปใชก้่อใหเ้กิดประโยชน์กบั

สงัคมได ้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดรายไดท่ี้จะนํามาใชจ้ดัสวสัดิการใหก้บัคนจนและผูมี้รายไดน้้อย ซึ่งเม็ดเงินท่ี

จดัใหม้ากกว่าเงินภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีคนจนเสียไปดว้ยซํ้า 

ประการท่ีสอง ภาษีท่ีเก็บบนการบริโภคน้ันสามารถสรา้งความเป็นธรรมทางภาษีไดม้ากกว่าท่ีคน

ส่วนใหญ่รู ้เพราะว่าการบริโภคเป็นตวับ่งช้ีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่ารายได ้อนัน้ีดูเหมือนแปลก แต่จริง 

ลองคิดถึงคนรวยท่ีดูเหมือนไม่มีรายไดเ้ป็นเร่ืองเป็นราว เช่นเศรษฐีท่ีไม่ไดท้าํงานแต่มีทองหยองเพชรพลอย

เต็มตู ้มีบา้นใหญ่โต ขบัรถหรู คนเหล่าน้ีไม่ไดท้ํางานจึงไม่มีรายได ้(ส่วนรายไดจ้ากแหล่งอื่นถา้มี เช่น

ดอกเบ้ียจากการปล่อยกู ้นอกระบบ กําไรจากเล่นหุ ้น ก็คงไม่บอกให้ใครรู ้ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่

กรมสรรพากร) แต่เพราะเป็นคนรวยจึงยงัคงใชชี้วิตแบบคนรวย ถา้เราจดัเก็บภาษีเงินได ้เขาก็ไม่ตอ้งเสีย 

แต่ถา้เขาไปกินขา้วรา้นแพง ๆ ซื้ อเปียโนใหลู้กเล่น เขาก็ตอ้งเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม  

การเก็บภาษีมลูค่าเพ่ิมในอตัราตํา่จึงทาํใหค้นรวยเหล่าน้ีไดป้ระโยชน์ไปเต็ม ๆ  

ประการท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นภาษีท่ีหลีกเล่ียงไดย้ากมาก ไม่เหมือนภาษีเงินได้ท่ีมีปัญหา

หลีกเล่ียงรุนแรง เพราะการตรวจสอบรายไดท้าํไดย้ากกว่า ในขณะท่ีภาษีบนการบริโภคไม่มีปัญหาน้ี ทาํให้

ตน้ทุนการจดัเก็บตํา่ ภาษาวิชาการเรียกว่าเป็นภาษีท่ีมี ‘ประสิทธิภาพในการจดัเก็บ’ สูง 

ดว้ยเหตุผลสองสามขอ้น้ี เราจึงควรเก็บภาษีมลูค่าเพ่ิมในอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัประเทศส่วนใหญ่ใน

โลก 

ต่อมาเป็นเร่ืองภาษีทรพัยสิ์น ขอ้เท็จจริงคือคนไทยจ่ายภาษีบนฐานทรัพยสิ์นน้อยกว่าประเทศอ่ืน

เหมือนภาษีมลูค่าเพ่ิม แต่ปัญหาเป็นคนละแบบกนั โดยภาษีท่ีเกบ็บนฐานทรพัยสิ์นของไทยมีน้อยประเภท

และเกบ็แบบ ‘ไม่เต็มใจ’ เช่นถา้เป็นเจา้ของรถตอ้งจ่ายค่าต่อทะเบียนรถไม่มากนัก ถา้เป็นเจา้ของบา้นกเ็สีย

ภาษีโรงเรือนเฉพาะเมือ่มีการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ถา้มีที่ดินก็เสียเฉพาะภาษีที่ดินและภาษีบาํรุง

ทอ้งท่ีซึ่งเก็บตํา่มาก ถา้มีหุน้ก็ไม่ตอ้งเสียภาษีกาํไรจากการซื้ อขายหุน้ เป็นตน้  
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มีความพยายามในการจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินเพิ่มขึ้ นตลอดระยะเวลากว่ายีสิ่บปีที่ผ่านมา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บภาษีจากการถือครองท่ีดิน ท่ีอยู่อาศยั อาคารเพ่ือการพาณิชยต่์าง ๆ ตัวอย่างท่ี

ชดัเจนท่ีสุดคือการร่าง พรบ. ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสรา้ง พศ.... ที่ตกคา้งมาหลายยุคหลายรัฐบาล จนแลว้

จนรอดก็คลอดไม่สาํเร็จ รฐับาลมีอนัเป็นไปก่อนทุกที รฐับาลน้ีในตอนแรกก็ทาํขึงขงัว่าจะผลกัดนัร่าง พรบ. 

ใหอ้อกใชไ้ดท้นั แต่จนถึงวนัน้ียงัไม่สาํเร็จ  

ไดมี้การประมาณการว่าหาก พรบ. น้ีประกาศใชแ้ละมีการจดัเก็บอย่างเต็มที่และทัว่ถึงรัฐบาลจะ

ไดร้บัภาษีเพ่ิมประมาณ 1 แสนลา้นบาท ดงัน้ันภาษีน้ีนอกจากจะช่วยลดความเหล่ือมลํ้าเพราะคนรวยยอ่ม

จ่ายสูงกว่าคนจนแลว้ ยงัมีส่วนช่วยเพ่ิมรายไดเ้ป็นกอบเป็นกาํใหภ้าครฐัดว้ย 

เร่ืองสุดทา้ยท่ีควรปฏิรูป คือภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการปฏิรูปแนวทางการส่งเสริมการลงทุน 

ปัจจุบนัไทยเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 30 ของกาํไรธุรกิจ ซึง่เป็นอตัราที่สูงกว่า

หลายประเทศท่ีเป็นคู่แข่งของไทย ดังน้ันจึงควรลดภาษีในส่วนน้ีลงและหารายไดจ้ากแหล่งอืน่มาชดเชย 

แหล่งรายไดอ่ื้นท่ีว่าคือการปรบัลดผลประโยชน์ทางภาษีของการส่งเสริมการลงทุน เพราะเป็นมาตรการท่ี

ทาํใหภ้าครฐัสูญเสียรายไดจ้าํนวนมากในรูปของภาษีท่ีหายไป (tax expenditure) ประมาณกว่าหน่ึงแสน

ลา้นบาทต่อปี เงินจาํนวนมากขนาดน้ีควรไดร้ับการประเมินว่าคุม้ค่าเมือ่เทียบกบัประโยชน์ที่ไดจ้ากการ

ลงทุนท่ี ‘อาจ’ เพ่ิมขึ้ นหรือไม่   

ปัจจุบันสํานักงานส่งเสริมการลงทุนของไทยมีหลักเกณฑ์ในการใหก้ารส่งเสริมการลงทุนที่

หลากหลาย เช่นการส่งเสริมมาตรฐานการผลิต ธรรมมาภิบาล ส่งเสริมการกระจายอุตสาหกรรมสู่ทอ้งถ่ิน 

วิสาหกิจขนาดย่อม และภาคการผลิตทีเ่จาะจงเช่นภาคการเกษตร กิจการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและ

ทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมเป้าหมาย (targeted 

industries) จะเห็นไดว่้าขอบข่ายการใหก้ารส่งเสริมกวา้งขวางมาก  

ท่ีสาํคญัไม่รูว่้าคุม้หรือเปล่า เพราะการท่ีบริษัทต่างประเทศ (หรือบริษัทไทยเอง) จะลงทุนใหม่ใน

เร่ืองใด ผมคิดว่าผลประโยชน์ทางภาษีไม่น่าจะมีความสาํคญัเช่นในอดีตอีกต่อไป เร่ืองท่ีเขาสนใจมากกว่า

คือ ‘บรรยากาศการลงทุน’ ในไทยเป็นอยา่งไร นโยบายมีความชดัเจนไหม การเมืองมีเสถียรภาพหรือเปล่า 

คนงานไทยมีทกัษะดีพอไหม ระบบราชการโปร่งใสเพียงใด คอรร์ปัชัน่มากไหม เป็นตน้  

ถึงเวลาตอ้งทบทวนภารกิจการส่งเสริมการลงทุนเสียทีว่าควรหนัมาทาํเร่ืองท่ีพูดถึงขา้งตน้มากกว่า

การหยิบยื่นประโยชน์ทางภาษีเป็นหลกั  

แนวคิดน้ีเหมือนกบัท่ีสิงคโปรท์าํ ซึ่งเขาส่งเสริมการลงทุนแบบถว้นหน้าและเท่าเทียม คือไม่ไดใ้ห ้

สิทธิประโยชน์เป็นการเจาะจงกบัธุรกิจเป็นราย ๆ ไป แต่ใชวิ้ธีเก็บภาษีในระดบัตํา่เป็นการทัว่ไป เช่น ภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคลรอ้ยละ 18 ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 20 ภาษีมลูค่าเพ่ิมรอ้ยละ 5 ส่วน

สิทธิพิเศษเพื่อการลงทุนในสิงคโปร์มีเพียงการช่วยกิจการที่เพิ่งเริ่มตน้ (start-up firms) ซึ่งก็ใหเ้ป็นการ

ทัว่ไปเช่นกนั ไม่ไดก้าํหนดสาขาหรือเจาะจงว่าใหใ้คร 

ยงัมีภาษีตวัอ่ืนท่ีน่าพูดถึง แต่ไม่ขอลงรายละเอียด เช่นภาษีส่ิงแวดลอ้ม ภาษีกาํไรจากการเพิ่มค่า

ของทรพัยสิ์น (capital gain tax) เป็นตน้ 

ขอ้เสนอการปฏิรูปภาษีที่กล่าวมาทั้งหมด หากมีการดําเนินการจริงจงั คาดว่าจะสามารถสรา้ง

รายไดใ้หก้บัรฐับาลไทยประมาณ 3-4 แสนลา้นบาท ซึ่งใกลเ้คียงกบัประมาณการระดับรายไดภ้าษีที่ควร
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เป็นของธนาคารโลก และที่สําคัญคือจะทําใหไ้ด้รับรายได้มากกว่าความต้องการงบประมาณเพื่อจัด

สวสัดิการเพ่ิมดงัท่ีเสนอไวใ้นบทท่ี 6 ซึง่ตอ้งการงบประมาณเพียง 2-3 แสนลา้นบาท นัน่หมายความว่า

รฐับาลยงัสามารถเหลืองบประมาณเพ่ิมขึ้ นในการลงทุนทางดา้นเศรษฐกิจ เพ่ือสรา้งการขยายตัวในระยะ

ยาวได ้ 

 

7.3 การปรบัปรุงการบริหารจัดการเพื่อความยัง่ยืน 

นอกจากการหารายไดเ้พือ่มาใชจ่้ายสวสัดิการสังคมแลว้ การบริหารจดัการที่ดีก็เป็นอีกแนวทาง

หน่ึง เพราะนอกจากช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการใหบ้ริการประชาชนแลว้ ในหลายครั้งยงัสามารถช่วยลด

ภาระทางการเงินไดด้ว้ย ในท่ีน้ีเสนอแนวทางปรบัปรุงบริหารจดัการบางประการ ประกอบดว้ย 

7.3.1 การสรา้งระบบเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการที่สําคัญมากและเป็นที่ถกเถียงอภิปรายกันมากพอสมควรคือ

ทางเลือกระหว่างการใหบ้ริการทางสงัคมในลกัษณะถว้นหน้า (universal) หรือแบบกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย 

(targeting) ซึง่มีขอ้ดีขอ้เสียต่างกนั โดยแบบกาํหนดกลุ่มเป้าหมายจะประหยดังบประมาณมากกว่า แต่

มกัจะมีปัญหาเร่ืองเขา้ไม่ถึงของกลุ่มเป้าหมายแทจ้ริง พรอ้มๆ กบัการรัว่ไหลไปสู่ผูท่ี้อยู่นอกกลุ่มเป้าหมาย 

ซึ่งแบบถว้นหน้าจะไม่มีปัญหาน้ีแต่ก็มกัจะใชง้บประมาณมากกว่า ทางเลือกท่ีสามที่ถือไดว่้าอยู่ตรงกลาง

ระหว่างสองแนวทาง คือการใหบ้ริการถว้นหน้าแต่กาํหนดระดบัการใหบ้ริการระดับไม่สูงคือระดับพ้ืนฐาน

จริงๆ หรือบางครั้งก็ใหบ้ริการเฉพาะสิ่งที่คาดว่าคนจนหรือผูมี้รายไดน้้อยเท่าน้ันเป็นผูใ้ช ้ตัวอย่างที่เห็น

ชดัเจนคือนโยบาย 5 มาตรการของรฐับาลในเร่ืองการใหข้ึ้ นรถเมลร์อ้นและรถไฟชั้นสามฟรี ซึง่เป็นบริการ

ที่คนรวยหรือผูมี้ฐานะดีจะไม่เลือกใช ้แมจ้ะฟรีก็ตาม วิธีน้ีเรียกว่า self targeting ซึง่สามารถปรับใชก้บั

บริการทางสงัคมบางประการท่ีศึกษาได ้ตวัอย่างเช่นการแจกนมราคาถูก แทนการใหเ้งิน 

ส่วนการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพยงัควรเป็นเป้าหมายระยะยาว เน่ืองจากหาก

ทาํไดจ้ริงจะเป็นการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าและตอบปัญหาความเพียงพอไปในตัวดว้ย เพราะหากไม่ตอ้ง

เสียงบประมาณใหก้บัผูท่ี้อยู่นอกกลุ่มเป้าหมาย ก็จะสามารถเพ่ิมงบประมาณต่อหวัใหก้บักลุ่มเป้าหมายได ้

ตัวอย่างเช่นเบ้ียยงัชีพคนชราที่กาํหนดใหเ้ท่ากบัเสน้ความยากจนในกรณี S2 น้ันแมจ้ะมีจาํนวนสูงกว่า 

500 บาทต่อเดือนท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัมากแลว้ แต่กย็งัไม่เพียงพอสาํหรบัผูท่ี้เดือดรอ้นจริง ๆ หากสามารถ

ทาํการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายไดก้็สามารถเพ่ิมเบ้ียยงัชีพน้ีใหสู้งขึ้ นได ้ 

การกาํหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพน้ันจาํเป็นตอ้งเร่ิมจากการสรา้งระบบฐานขอ้มูลคนจน 

ผูด้อ้ยโอกาส ผูพิ้การ คนแก่ท่ียากจนและไม่มีคนดูแล เด็กกาํพรา้ เป็นตน้ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชเ้วลา แต่ควร

เร่ิมทาํทนัที ตวัอย่างวิธีท่ีสามารถดาํเนินการได ้โดยอาจแยกดาํเนินการหรือทาํไปพรอ้ม ๆ กนัก็ได ้คือ 

1. การแปลงแรงงานนอกระบบใหม้าอยู่ในระบบผ่านการขยายขอบเขตของโครงการประกนัสงัคม 

ตวัอย่างเช่นการขยายการประกนัสงัคมใหค้รอบคลุมกิจการท่ีมีแรงงานเพียงหน่ึงคน ซึ่งเป็น

นโยบายในปัจจุบนัอยูแ่ลว้ แต่ยงัมิไดมี้ผลในทางปฏิบติัครบถว้น ส่วนหน่ึงคาดว่าเป็นเพราะทั้ง

นายจา้งและลูกจา้งยงักงัวลเร่ืองภาระค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมขึ้ น (ในการจ่ายเงินสมทบ) และไม่คิดว่า

ผลประโยชน์จากการประกนัความเส่ียงคุม้ค่าภาระ หรืออาจเป็นเพราะกิจการเล็ก ๆ ระดบัน้ัน
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คนงานมกัทํางานไม่นานหรือไม่ประจาํจึงมีภาระทางเอกสารค่อนขา้งมากหากอยู่ในระบบ

ประกนัสงัคม ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีตอ้งมีการแกไ้ขในทางปฏิบติัเป็นเร่ืองๆ ไป นอกจากน้ันแลว้ยงั

ควรขยายความครอบคลุมไปสู่ผูท้าํงานอิสระ (independent or own account workers) ท่ีไม่มี

ทั้งลูกจา้งและนายจา้งดว้ย โดยอาจทาํไดด้ว้ยการปรบัปรุงมาตรา 40 ใหจ้งูใจผูใ้ชม้ากขึ้ น 

2. อีกแนวทางหน่ึงคือการบงัคบัใชอ้ย่างเขม้งวดของกฏหมายประมวลรัษฎากรที่กาํหนดใหผู้มี้

หน้าที่เสียภาษีตอ้งยื่นรายการที่เกี่ยวขอ้งในการประเมินภาษี ตัวอย่างเช่นภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดาน้ัน ในทางปฏิบติัมีผูย้ืน่เสียภาษีน้ีเพียงประมาณหน่ึงในส่ีของผูมี้เงินไดท้ั้งหมด ทั้งท่ี

กฎหมายมิไดย้กเวน้การยืน่เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดากบัผูใ้ด แมว่้าในความเป็นจริงผูท่ี้มี

รายไดถึ้งขัน้ตอ้งเสียภาษีจะมีไม่มากจริง (และคาดว่าเป็นหน่ึงในสาเหตุที่ภาคราชการมิไดมี้

การบังคับใชก้ฎหมายในส่วนการยื ่นเสียภาษีอย่างจริงจัง เพราะเห็นว่าต่อใหบ้งัคบัใหย้ื ่น

ภาครฐัไม่มีรายไดเ้พ่ิมขึ้ นอยู่ดี) แต่หากมีการยื่นครบถว้นจริง ก็จะกลายเป็นฐานขอ้มูลเรื่อง

รายไดท่ี้สมบรูณม์ากและสามารถนําไปใชเ้พ่ือกาํหนดกลุ่มเป้าหมายการใหบ้ริการดา้นสังคม

และสวสัดิการสงัคมได ้เพ่ือแกปั้ญหาการไม่ยื่นแบบเสียภาษี รฐัควรดาํเนินการในสองเร่ืองคือ 

(ก) กาํหนดแบบภาษีใหง่้ายสาํหรบัผูมี้รายไดน้้อยและไม่แน่นอน และ (ข) มีสวสัดิการสังคม

ขัน้พ้ืนฐานท่ีใหก้บัผูมี้รายไดน้้อยเป็นการทัว่ไปและอตัโนมติั เช่นเงินสงเคราะหบุ์ตรสาํหรบัผูมี้

รายไดน้้อย ซึง่นอกจากจะทาํใหเ้กดิแรงจงูใจในการร่วมมือยืน่แบบฟอรม์เสียภาษีแลว้ ยงัเป็น

การกระจายความครอบคลุมของสวสัดิการพ้ืนฐานไปในตวัดว้ยในทนัที  

• วิธีท่ีสามคือ การเร่ิมเก็บขอ้มลูจากผูร้บัสวสัดิการบางประการท่ีมีฐานกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ 

เช่นสวสัดิการท่ีมีลกัษณะถว้นหน้าหรือใกลเ้คียงถว้นหน้า ตวัอย่างคือเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ หรือ

ผูเ้ขา้ร่วมกองทุนการออมแหง่ชาติ (กอช) โดยอาจกาํหนดเป็นเง่ือนไขว่าผูมี้สิทธิน้ันจะไดร้บั

การช่วยเหลือกต่็อเม่ือใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มลูเกีย่วกบัตวัเอง ครอบครวั และขอ้มลูอ่ืน 

ๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย เช่นมีลกูหลานท่ีหาเล้ียงไดห้รือไม่ มีภาระอ่ืน

ในครอบครวั เช่น ตอ้งเล้ียงหลานดว้ยหรือไม่ ประกอบอาชีพอะไร อาชีพมัน่คงเพียงใด เป็น

ตน้ ซึ่งขอ้มลูเหล่าน้ีสามารถนําไปใชเ้ป็นเกณฑใ์นการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายการใหส้วสัดิการ

สงัคมในอนาคตไดอี้กดว้ย  

 

วิธีทั้ งสามประการขา้งต้นสามารถดําเนินไปพร้อม ๆ กันได้ แต่อาจมีความยากง่ายในการ

ดาํเนินการต่างกนั ในระยะแรกจึงควรเร่ิมดว้ยวิธีท่ีปฏิบติัไดง่้ายก่อน ซึ่งน่าจะเป็นวิธีท่ี 3 เพราะเป็นเพียง

การเพ่ิมกระบวนการหาขอ้มลูในโครงการท่ีจดัทาํอยู่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ผูพิ้การ หรือ กอช. 

ท่ีจะทาํขึ้ นใหม่ การบงัคบัใชก้็ไม่น่ายากเพราะเป็นการแลกกบัความช่วยเหลือในลักษณะใหเ้ปล่าหรือมีเงิน

อุดหนุน ประชาชนจึงน่าจะใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มลู 

วิธีการลาํดบัถดัมาคือวิธีท่ี 2 ซึ่งก็ทาํไดไ้ม่ยากเพราะเป็นการบงัคบัใชก้ฏหมายท่ีมีอยู่แลว้ ไม่ตอ้ง

เสียเวลาออกกฏหมายใหม่ แต่ตอ้งทาํไปพรอ้มกบัการใหส้วสัดิการสาํหรบัผูมี้รายไดน้้อยท่ีกรอกแบบฟอร์ม

ภาษีมาด้วย ซึง่ก็สามารถทําได้ค่อนขา้งเร็ว เพราะรัฐบาลมีงบประมาณเพื่อการน้ีอยู่แล้วจํานวนหน่ึง 

เพียงแต่จดัสรรมาผ่านช่องทางน้ีเท่าน้ัน หรือแมใ้นกรณีงบประมาณตั้งไวไ้ม่พอ ก็น่าจะจดัสรรงบประมาณ

ใหม่ (budget reallocation) ไดไ้ม่ยาก เพราะมิไดใ้ชเ้งินมาก  
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ส่วนวิธีที่ 1 น่าจะยากและใชเ้วลานานท่ีสุด เพราะการปรบัเง่ือนไขจนผูป้ระกอบการหรือแรงงานท่ี

อยู่นอกระบบในปัจจุบนัตอ้งการเขา้สู่ระบบประกนัสังคมน้ันไม่ใช่เร่ืองง่าย ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาความ

ตอ้งการการปรบัเปล่ียนกติกา หรือแมก้ระทัง่กฎหมาย (หากจาํเป็น) 

7.3.2 การลดสวัสดิการส่วนเกินท่ีไม่จาํเป็นบางประการ  

ในขณะท่ีแรงงานนอกระบบไม่ไดร้บัสวสัดิการหลายประการดงัท่ีกล่าวแลว้ แต่แรงงานในระบบเอง

ก็ไดร้บัสวสัดิการไม่เท่ากนั ยกตวัอย่างเช่นลูกจา้งหรือเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานภาครฐั รฐัวิสาหกิจ องคก์าร

มหาชน และองคก์ารอิสระตามรฐัธรรมนูญ มกัจะไดส้วสัดิการมากกว่าแรงงานเอกชนในระบบ ทั้งน้ีเพราะ

มกัมีกฏหมายรองรบัใหห้น่วยงานเหล่าน้ีสามารถจดัสวสัดิการใหก้บัลูกจา้งหรือพนักงานตวัเองได ้แมเ้ร่ืองน้ี

จะสามารถกล่าวไดว่้าเป็นเอกสิทธ์ิอนัชอบของหน่วยงานในการเพ่ิมประโยชน์ใหก้บัลูกจา้งและอาจถือเป็น

เง่ือนไขการจา้งงานส่วนหน่ึงได ้แต่อย่างไรก็ตามการจดัสวสัดิการแบบต่างคนต่างทาํ น่าจะก่อใหเ้กิดการไม่

ประหยดัจากขนาด (diseconomy of scale) ได ้หากมีการบริหารจดัการใหห้น่วยงานเหล่าน้ีเขา้มาร่วมใช้

บริการภายใตก้ารบริหารของหน่วยใหญ่ เช่นกองทุนประกนัสงัคม สาํนักงานประกนัสุขภาพแห่งชาติ ก็อาจ

ทาํใหล้ดตน้ทุนการบริหารจดัการลงได ้และใหห้น่วยงานบริหารจดัการเฉพาะสิทธ์ิส่วนเพ่ิม 

7.3.3 บริหารจัดการเพื่อป้องกันความซํ้าซอ้นของสิทธิ์สวัสดิการ  

ปัจจุบนัมีขอ้เสนอเพ่ือจดัสวสัดิการในหลากหลายรูปแบบมากขึ้ น ทั้งที่มาจากภาคประชาชนเอง

และท่ีเป็นขอ้เสนอของภาคการเมือง ขอ้เสนอเหล่าน้ีมิไดมี้ความเป็นระบบ ต่างฝ่ายต่างเสนอและหลายครั้ง

ก็เสนอสวสัดิการท่ีมีตน้ทุนสูง แต่ท่ีสาํคญัคืออาจทาํใหเ้กิดความซํ้าซอ้นของสวสัดิการ ตวัอยา่งท่ีชดัเจนท่ีสุด

คอืการเสนอสวสัดิการค่าครองชีพใหก้บัผูสู้งอายุ ซึ่งเกือบทุกขอ้เสนอสวสัดิการในขณะน้ีลว้นมีองคป์ระกอบ

น้ีทั้งส้ิน ไม่ว่าจะเป็นเบ้ียยงัชีพถว้นหน้า 500 บาท การส่งเสริมการออมเพื่อชราภาพโดยกองทุนการออม

แห่งชาติ สวสัดิการชุมชน สวัสดิการชาวนา เป็นต้น ยงัไม่รวมสวสัดิการเพื่อการชราภาพดั้งเดิม เช่น

บํานาญในระบบประกันสังคม บํานาญของขา้ราชการ เงินออมของกองทุนบํานาญแห่งชาติ เป็นต้น 

โครงการเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดความซํ้าซอ้นสูง ทําใหผู้สู้งอายุบางคนไดป้ระโยชน์จากหลากหลายแหล่ง ซึ่ง

หมายความว่าไดร้บัประโยชน์จากเงินภาษีภาครฐัมากกว่าผูสู้งอายุคนอ่ืน ผิดหลกัความเป็นธรรมและหลัก

ประสิทธิภาพการบริหารของระบบสวสัดิการ  

แนวทางแกไ้ขคอืตอ้งออกแบบระบบสวสัดิการใหเ้ป็นระบบเดียวกนั เหมือนเช่นท่ีเสนอในรายงาน

ฉบบัน้ี นอกจากน้ีควรจดัทาํฐานขอ้มลูสวสัดิการแห่งชาติ ซึ่งรวบรวมสิทธ์ิและการใชสิ้ทธ์ิสวสัดิการของคน

ไทยทุกคนไวใ้นที่เดียวกัน ไม่ว่าจะใช้สิทธ์ิน้ันผ่านโครงการอะไร โดยหน่วยงานไหน ทําใหส้ามารถ

ตรวจสอบเรือ่งความซํ้าซอ้นได ้อาจมีหน่วยงานกลางที่ทําหน้าที่รวบรวมและตรวจสอบฐานขอ้มูลน้ี เพื่อ

ประสานกบัหน่วยใหบ้ริการอ่ืนในการลดความซํ้าซอ้นของสิทธ์ิสวสัดิการอย่างเป็นระบบ 

7.3.4 ลดเลิกนโยบายประชานิยมท่ีไม่ยั่งยืน 

หากสามารถสรา้งระบบสวสัดิการท่ีดูแลตั้งแต่เกิดจนตาย รวมทั้งกองทุนสวสัดิการเติมเต็มชีวิตที่

ดูแลคนจนทุกคนอย่างเป็นระบบไดแ้ลว้ สิ่งที่ควรทําควบคู่กนัไปคือการลดและเลิกโครงการที่มีลักษณะ
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ประชานิยมทั้งหลาย ซึง่นอกจากจะทําใหป้ระหยัดงบประมาณและลดความซํ้าซ ้อนได้แล้ว ยังทําให้

สวสัดิการเป็นเร่ืองของสิทธ์ิจริง ๆ แทนท่ีจะเป็นการใหป้ระโยชน์ต่อกลุ่มประชากรบางกลุ่มดังเช่นท่ีเป็นอยู่

ในนโยบายประชานิยมส่วนใหญ่ แน่นอนว่าการเลิกนโยบายประชานิยมไดน้ั้นจาํเป็นท่ีภาคประชาชนตอ้ง

เป็นผูต้ระหนักรู ้ถึงผลเสียเมือ่เทียบกับระบบสวัสดิการ เพราะลําพังนักการเมืองแล้วจะไม่ทําการเลิก

นโยบายประชานิยมหากประชาชนยงัเรียกรอ้งอยู่ 

 

7.4 การสรา้งระบบสังคมสวัสดิการอย่างมีส่วนร่วม 

การรบัประกนัความยัง่ยืนของระบบสวสัดิการสงัคมท่ีดีท่ีสุดคือการสรา้งระบบท่ีมีการแบ่งปันความ

รบัผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  ในสงัคมในเร่ืองน้ี เพราะการจดัสวสัดิการโดยรฐับาลฝ่าย

เดียวมีขอ้จาํกดัท่ีสาํคญัอย่างน้อยสองประการ คือ ประการแรกเป็นภาระต่องบประมาณ ทําใหร้ัฐบาลตอ้ง

จดัเก็บภาษีมากขึ้ น ซึ่งนอกจากจะมีตน้ทุนของการจดัเก็บแลว้ยงัเป็นการแทรกแซงกลไกตลาดมากเกินไป 

ประการท่ีสองคือการใหบ้ริการสวสัดิการของรฐัเองก็อาจหย่อนประสิทธิภาพเมื่อเทียบกบัภาคส่วนอ่ืน ไม่ว่า

จะเป็นภาคธุรกิจ ชุมชน หรือองคก์รไม่แสวงหากาํไร การบริหารจดัการในเรื่องการสรา้งระบบสวสัดิการ

อยา่งมีส่วนร่วมจึงเป็นแนวทางท่ีควรส่งเสริม ในท่ีน้ีจะยกตวัอย่างเพียงบทบาทของสองภาคส่วนท่ีสาํคญัคือ

ภาคธุรกิจและองคก์รภาคประชาชน   

7.4.1 ส่งเสริมการทาํกิจการเพื่อสังคมของภาคธุรกิจ (Corporate Social 

Responsibility) 

นอกเหนือจากการช่วยเหลือดา้นสวสัดิการสงัคมโดยภาครฐัแลว้ ภาคธุรกิจก็มีส่วนร่วมในการจดั

สวัสดิการสังคมใหแ้ก่ประเทศภายใต้นโยบายความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ (Corporate Social 

Responsibility: CSR) ซึ่งนอกจากจะไดช่้วยเหลือประชาชนแลว้ ยงัเป็นการสรา้งภาพลกัษณใ์หเ้ป็นองคก์รท่ี

มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม และเป็นองคก์รท่ีดีในสายตาประชาชน โดยขอ้มูลการลงทุนทางสังคมในส่วน

การบริจาคจากกรมสรรพากรพบว่า ภาคธุรกิจ (บริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล) มีรายจ่ายเพื่อการกุศล

สาธารณะในจํานวนที่สูงพอสมควร โดยการบริจาคไดล้ดลงในปี 2550-51 กล่าวคือ 4,821 5,228 

5,072 และ 4,733 ลา้นบาทในปี 2548-51 ตามลาํดบั ในขณะท่ีภาคครวัเรือนก็มีรายจ่ายเพื่อการกุศล

สาธารณะในจาํนวนท่ีใกลเ้คียงกบัภาคธุรกิจและเพ่ิมขึ้ นตลอดคือ 3,824 4,358 5,350 และ 5,816 ลา้น

บาทในปี 2548-51 ตามลาํดบั 

แนวทางการทํา CSR สามารถแบ่งไดเ้ป็นสองลักษณะใหญ่ๆ คือมีความรับผิดชอบต่อสังคมใน

กระบวนการผลิต (In-Process Corporate Social Responsibility) เช่น การลดผลกระทบทางลบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดจากการผลิตสินคา้ของบริษัท โดยไม่ใชว้ตัถุดิบที่จะกลายเป็นสิ่งตกคา้งหรือเป็นภยัต่อ

สภาพแวดลอ้ม เช่น โฟม พลาสติก ไม่ใชแ้รงงานเด็ก ไม่สรา้งความเดือดรอ้นใหก้บัชุมชนที่อยู่ขา้งเคียง 

เป็นตน้ อีกลักษณะหน่ึงคือความรับผิดชอบต่อสังคมหลังกระบวนการผลิต (After-Process Corporate 

Social Responsibility) ไดแ้ก่การคืนกาํไรใหก้บัสังคมในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่การบริจาคเงินหรือสิ่งของ

ใหก้บัผูด้อ้ยโอกาสเป็นครั้งคราวหรือเป็นประจาํ การเขา้ร่วมบาํรุงรกัษาส่ิงแวดลอ้ม การปลูกป่า หรือการให้

ทุนและความรูก้บัชุมชนในการบริหารจดัการสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนเอง เป็นตน้  
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ทั้งน้ีในปัจจุบนั การทาํ CSR ของบริษัทต่างๆ ส่วนใหญ่จะอยูใ่นรปูแบบ After-Process ในรูปแบบ

ของการช่วยเหลือสังคม แต่บริษัมก็ไม่ควรละเลยรูปแบบ In-Process ซึ ่งมีความสําคัญต่อบริษัท

คอ่นขา้งมากเช่นกนั อนัไดแ้ก่การสรา้งมาตรฐานแรงงานในบริษัท ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกบั มาตรฐาน

แรงงานไทย ความรบัผิดชอบทางสงัคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2553) และ นโยบายส่งเสริมโอกาสมี

งานทําท่ีมีคุณค่า (Decent Work  ของ ILO) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อมุ่งส่งเสริมใหบุ้คคลากรในบริษัทมี

คุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีดี 

สาํหรบั มรท. 8001-2553 น้ัน กาํหนดโดยกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม ซึ่งออกแบบมา

เพ่ือเป็นแนวทางท่ีบริษัทนําไปใชเ้ป็นตน้แบบในการดูแลพนักงานของตน อนัประกอบดว้ยขอ้กาํหนดทัว่ไป

ท่ีกาํหนดใหส้ถานประกอบกิจการตอ้งจดัทาํระบบการจดัการเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพ่ือนําไปปฏิบติัรกัษาไว ้

และปรบัปรุงใหเ้กดิผลอยา่งต่อเน่ือง ขอ้กาํหนดในเร่ืองระบบการจดัการ การใชแ้รงงานบงัคบั ค่าตอบแทน

การทาํงาน ชัว่โมงการทาํงาน การเลือกปฎิบติั วินัยและการลงโทษ การใชแ้รงงานเด็ก การใชแ้รงงานหญิง 

เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง ความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน และสวสัดิการ ทั้งน้ีมาตรฐานแรงงานไทยฉบบัน้ีเป็นแนวทางท่ีดีสาํหรับบริษัทท่ีจะนําไปปฎิบติัต่อ

พนักงานเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตแรงงานและสรา้งความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษัท 

ส่วนนโยบายส่งเสริมโอกาสมีงานทาํท่ีมีคุณค่า (Decent Work  ของ ILO) ประกอบดว้ย 4 ส่วนคือ 

1. สิทธิขัน้พ้ืนฐานในการทาํงาน (Fundamental Rights at Work) ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม หา้มการ

บงัคบัใชแ้รงงาน คุม้ครองแรงงานเด็ก การหา้มเลือกปฏิบติั และสิทธิรวมตวัและการเจรจาต่อรองร่วม ส่วน

ใหญ่เป็นมาตรฐานแรงงานหลักขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ : ILO ที่ส่งเสริมใหป้ระเทศสมาชิก

ดําเนินการ 2. ส่งเสริมศักยภาพการมีงานทํา (Productive Employment) ไดแ้ก่ การมีงานทําที่มัน่คง

ต่อเน่ือง การพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน การเขา้ถึงตลาด และสินเช่ือ ฯลฯ 3. การขยายความคุม้ครองทาง

สังคม (Social Protection) ได้แก่ หลักประกันสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 

การศึกษา ฯลฯ และ 4. การมีผูแ้ทนและมีส่วนร่วม (Social Dialogue) เพื่อเป็นหลกัประกนัในการกาํหนด

นโยบายหรือกฎเกณฑท่ี์สอดคลอ้งกบัคนงาน ทั้งน้ีนโยบายส่งเสริมโอกาสมีงานทาํท่ีมีคุณค่ามีเป้าหมายอยู่

ท่ีการส่งเสริมใหค้นทาํงานทุกคนไดท้าํงานท่ีมีคุณค่า เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีดี 

อย่างไรก็ดี ผูวิ้จยัเช่ือว่า CSR ที่สามารถก่อใหเ้กิดผลดีในวงกวา้งคือการเชื่อมโยงกบัชุมชนและ

กอ่ใหเ้กดิการสรา้งและพฒันาทุนทางสงัคมในรปูแบบท่ีสาํคญั คือมีลกัษณะเป็น bridging social capital คือ

การสรา้งความไวเ้น้ือเช่ือใจและเอ้ือประโยชน์กนัระหว่างภายในชุมชน และองคก์รนอกชุมชน ประโยชน์ท่ี

ชุมชนน่าจะไดจ้ากความสัมพันธ์น้ีมีหลากหลาย เช่น การไดร้ับการถ่ายทอดความรูใ้นเรื่องการบริหาร

องค์กร (organizational management) ซึ่งสําหรับชุมชนท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้ นเรื่อยๆ การบริหารจดัการ

จาํเป็นตอ้งทําอย่างมืออาชีพมากขึ้ น มีระบบการตรวจสอบที่ดี จนนําไปสู่การสร้างสิ่งที่อาจเรียกไดว่้า 

‘ชุมชนภิบาล’ (community governance) ซึง่อาจถือไดว่้าเป็นองคป์ระกอบท่ีจบัตอ้งไดข้อง ‘ชุมชนเขม้แข็ง’ 

ท่ีมีการพดูถึงกนัมาก และจะเป็นประโยชน์กว่าเงินจาํนวนไม่มากที่องคก์รธุรกิจหยิบยืน่ใหเ้ป็นครั้งคราว

มากนัก 

จากการจดัประชุมระดมความคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจที่ผ่านมา พบประเด็น

น่าสนใจหลายประการ โดยบริษัทหรือกลุ่มบริษัทท่ีเขา้ร่วมระดมสมองลว้นเหน็ประโยชน์ของกิจกรรมน้ีทั้ง

ต่อตวับริษัทเองและต่อสงัคมหรือชุมชนที่บริษัทเขา้ไปทาํกิจกรรมร่วมกนั ประเด็นที่ควรกล่าวถึงเป็นพิเศษ

สองประเด็น ประเด็นแรกคือการท่ีบริษัทหลายแห่งระบุว่ามีความพรอ้มจะทํากิจกรรม CRS โดยเฉพาะใน
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เรื่อง After-Process CSR กับชุมชน แต่มีปัญหาว่าไม่แน่ใจว่าชุมชนต้องการอะไรแน่ บางบริษัทต้อง

เสียเวลาเพ่ิมเติมในการวิจยัเพ่ือใหท้ราบความตอ้งการของชุมชน ซึง่สาํหรบับริษัทใหญ่ท่ีมีงบประมาณมาก

ก็สามารถทาํได ้แต่หากเป็นบริษัทเล็กแต่ตอ้งการช่วยสังคมและชุมชนก็ขาดศักยภาพในเร่ืองน้ี ส่งผลให้

ความช่วยเหลืออาจไม่ตรงกบัชุมชน  

ประเด็นท่ีสองคือบทบาทขององคก์รธุรกิจขนาดเล็ก (SME) ซึ่งปัจจุบนัยงัมีบทบาทน้อยมากในการ

ทาํ CSR เพราะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ไม่มีงบประมาณสนับสนุน ไม่มีกาํไรมากพอที่จะแบ่งปันคืนสังคม 

เป็นตน้ อย่างไรก็ตามธุรกิจขนาดย่อมหรือวิสาหกิจชุมชนสามารถเร่ิมกระบวนการ CSR ในส่วนของตนเอง

ไปกอ่นได ้เช่นการดูแลกระบวนการผลิตไม่ไดก้ระทบสภาพแวดลอ้ม การดูแลคนงานใหดี้ รับผิดชอบต่อคู่

คา้ เป็นตน้ ซึ่งลว้นเป็น CSR ขัน้แรกท่ีทาํไดเ้ลย ส่วนบทบาทต่อภายนอกองคก์รน้ันก็ทําจากเล็กๆ ก่อนได ้

เช่น การสรา้งเครือข่ายการผลิตในชุมชนดว้ยการประสานกบักลุ่มอาชีพต่างๆ เป็นตน้ 

ทั้งน้ีภาครฐัไดเ้ห็นความสาํคญัของ CSR มากขึ้ นเรื่อยๆ โดยนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ไดนํ้าเสนอ

แผนแม่บทการสรา้งเสริมกิจการเพ่ือสงัคม พ.ศ. 2553 - 2557 ในการประชุม เวทีปฏิรูปประเทศไทยเพ่ือ

สุขภาวะคนไทย โดยเน้นใน 3 เร่ืองคือ  

1.สรา้งการรบัรูแ้ละการเรียนรูเ้ร่ืองกิจการเพ่ือสงัคมในประเทศไทย  

2.พฒันารูปแบบและขีดความสามารถของกิจการเพ่ือสงัคม   
3.พฒันาช่องทาง การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนและทรพัยากรสาํหรบักิจการเพ่ือสงัคม 

และมีเป้าหมายเพ่ือผลกัดนัใหเ้กิดการทาํงานกิจการเพ่ือสังคมทํางานร่วมกบัเครือข่าย  โดยแบ่ง

การดาํเนินการออกเป็น 3 ช่วงคือ 

ในระยะสั้น จะจดัตั้งคณะกรรมการสรา้งเสริมกิจการเพ่ือสงัคม โดยมีภาคส่วนราชการและเอกชน

เขา้ร่วม  
ระยะกลาง 3 ปี ผลกัดนัใหเ้กดิการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน ใหส้งัคมต่ืนตวัรบัรู ้และนํากฎหมายเขา้มา

ช่วย   

ระยะยาว  5 ปี เกิดกิจการเพ่ือสงัคมท่ีหลากหลาย และมีอตัราการเจริญเติบโตในสัดส่วนรอ้ยละ 

20 ต่อปี เพ่ือเกิดการทาํงานอย่างสมบรูณแ์บบในการพฒันาสงัคม  

7.4.2 ส่งเสริมการทาํงานขององคก์รภาคประชาชน 

นอกเหนือจากความรบัผิดชอบทางสงัคมของภาคเอกชนและครวัเรือนแลว้ ยงัมีกลุ่มองคก์รพฒันา

เอกชนหรือ NGO ท่ีเขา้มาช่วยดูแลใหค้วามช่วยเหลือทางสงัคมแก่กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสอนัไดแ้ก่ กลุ่มเครือข่าย

ผูสู้งอายุ (เช่น สภาผูสู้งอายุแห่งประเทศไทย มลูนิธิพฒันางานผูสู้งอายุ สมาคมแพทยผ์ูสู้งอายุเพ่ือสุขภาพ) 

กลุ่มเครือข่ายผูพิ้การ (เช่น มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการ มูลนิธิสร้างสรรคเ์พ่ือคน

พิการ) และ กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน (เช่น มูลนิธิรักษ์เด็ก มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก มูลนิธิเพ่ือการ

พฒันาเด็ก มลูนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย) โดยมลูนิธิและกองทุนต่างๆ เหล่าน้ีจะใหก้ารสนับสนุนทั้งใน

รปูทุนทรพัย ์(ทุนการศึกษา ทุนในการประกอบอาชีพ) และความช่วยเหลือที่ไม่ใช่ตวัเงิน (พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต/การดาํรงชีพ การฝึกอบรมใหค้วามรูต่้างๆ การสรา้งโอกาส/ส่งเสริมการประกอบอาชีพ) 
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ทั้งน้ี เอ็นจีโอน้ันมีจุดเด่นท่ีเป็นการรวมตวักนัทาํงานของผูท่ี้มีใจรกั มีเป้าหมายร่วมกนัเพ่ือพัฒนา

สงัคมใหดี้ขึ้ น ดงัน้ันระดบัของทุนทางสงัคมภายในกลุ่มเอ็นจีโอกลุ่มเดียวกนัเองจึงมีสูง (แมจ้ะมีขอ้สงัเกต

เรื่องความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มเป็นระยะก็ตาม) อีกจุดเด่นหน่ึงขององคก์ารเอ็นจีโอคือการเขา้ใจความ

ตอ้งการของประชาชนและชุมชนท่ีดีกว่าภาครฐั เน่ืองจากส่วนใหญ่ทาํงานในพ้ืนท่ีอย่างใกลชิ้ด ดงัน้ันจึงควร

เพ่ิมบทบาทของเอ็นจีโอใหม้ากกว่าน้ีโดยเฉพาะในดา้นการกระจายความช่วยเหลือไปสู่กลุ่มเป้าหมาย แต่

อาจตอ้งทาํการคดัเลือกเอ็นจีโอท่ีมีความพรอ้มและมีความจริงใจ พรอ้มเพ่ิมศักยภาพตนเองและไม่ใชเ้งิน

เป็นตวัตั้งมากเกนิไป 
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โอกาสทางการศึกษาของเด็กยากจนและเด็กดอ้ยโอกาส, การสัมมนาวิชาการประจําปี 2550 
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ภาคผนวก ก  

คุณภาพแห่งชีวิต 

คุณภาพแหง่ชีวิต: จากครรภม์ารดาถึงเชิงตะกอน 

 เมือ่ผมอยูใ่นครรภข์องแม ่ผมตอ้งการใหแ้มไ่ดร้บัประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์ไดร้บัความเอาใจใส่และ

บริการอนัดีในเร่ืองสวสัดิภาพของแม่และเด็ก  

 ผมไม่ตอ้งการมีพ่ีน้องมากอย่างท่ีพ่อแม่ของผมมีอยู่ และแม่จะตอ้งไม่มีลูกถ่ีนักพ่อกบัแม่จะแต่งงานกนัถูก

กฎหมายหรือธรรมเนียมประเพณีหรือไมไ่มส่าํคญัแตส่าํคญัท่ีพ่อกบัแมต่อ้งอยูด่ว้ยกนัอย่างสงบสุขทาํความอบอุ่น

ใหผ้มและพ่ีน้อง 

 ในระหวา่ง 2 - 3 ขวบแรกของผมซึง่ร่างกายและสมองผมกาํลงัเตบิโตในระยะท่ีสาํคญัผมตอ้งการใหแ้ม่

ผมไดร้บัประทานอาหารท่ีเป็นคุณประโยชน์ 
 ผมตอ้งไปโรงเรียนพ่ีสาวหรือน้องสาวผมกต็อ้งไปโรงเรียนจะไดม้ีความรูห้ากนิไดแ้ละจะไดรู้คุ้ณธรรม

แหง่ชาติ ถา้ผมมีสติปัญญาเรียนชั้นสูงๆ ข้ึนไปก็ใหม้ีโอกาสเรียนได ้ไม่ว่าพ่อแม่จะรวยหรือจนจะอยู่ในเมอืงหรือ

ชนบทแรน้แคน้ 
 เมือ่ออกจากโรงเรียนแลว้ ผมตอ้งการงานอาชพีท่ีมคีวามหมายทาํใหไ้ดร้บัความพอใจวา่ตนไดท้าํงานเป็น

ประโยชน์แก่สังคม บา้นเมืองท่ีผมอาศยัอยู่จะตอ้งมีขื่อมีแป ไม่มีการข่มขู่กดขี่หรือประทุษรา้ยกนัประเทศของผม

ควรจะมีความสัมพนัธ์อนัชอบธรรม และเป็นประโยชน์กบัโลกภายนอกผมจะไดม้ีโอกาสเรียนรูถึ้งความคิด และวิชา

ของมนุษยโ์ลกและประเทศของผมจะไดม้โีอกาสรบัเงินทุนจากตา่งประเทศมาใชเ้ป็นประโยชน์แกส่่วนรวม 
 ผมตอ้งการใหช้าตขิองผม ไดข้ายผลิตผลแกต่า่งประเทศดว้ยราคาอนัเป็นธรรม 
 ในฐานะท่ีผมเป็นชาวนา ชาวไร่ ผมกอ็ยากมีท่ีดินของผมพอสมควรสําหรบัทํามาหากินมีช่องทางไดกู้ย้ืม

เงินมาขยายงาน มโีอกาสรูว้ธีิทาํกนิแบบใหม่ๆ  มตีลาดดแีละขายสินคา้ไดร้าคายตุธิรรม ในฐานะท่ีผมเป็น

กรรมการ ผมกค็วรจะมหีุน้ส่วนมส่ีวนในโรงงาน บริษัท หา้งรา้นท่ีผมทาํอยู่ 
 ในฐานะท่ีผมเป็นมนุษย ์ผมก็ตอ้งการอ่านหนังสือพิมพแ์ละหนังสืออ่ืนๆ ท่ีไม่แพงนัก จะฟังวิทยุ ดู

โทรทศัน์กไ็ดโ้ดยไมต่อ้งทนรบกวนจากการโฆษณามากนัก 
 ผมตอ้งการสุขภาพอนามยัอนัด ีและรฐับาลจะตอ้งใหบ้ริการป้องกนัโรคแกผ่มอย่างฟรีกบับริการ

การแพทย ์รกัษาพยาบาลอยา่งถกูอยา่งดเีจ็บป่วยเมื่อใดหาหมดพยาบาลไดส้ะดวก 
 ผมจาํเป็นตอ้งมเีวลาวา่ง สาํหรบัเพลิดเพลินกบัครอบครวั มสีวนสาธารณะท่ีเขียวชอุ่มสามารถมบีทบาท

และชมศิลปะ วรรณคดี นาฏศิลป์ ดนตรี วฒันธรรมต่างๆ เท่ียวงานวดังานลอยกระทง งานนักขตัฤกษ์งานกุศล

อะไรไดพ้อสมควร 
 ผมตอ้งการอากาศบริสุทธ์ิสาํหรบัหายใจ น้ําบริสุทธ์ิสาํหรบัดืม่ 
 เร่ืองอะไรท่ีผมทาํเองไม่ไดห้รือไม่แต่ไม่ดีผมก็จะขอความร่วมมือกบัเพ่ือนฝงูในรปูของสหกรณ์ หรือสโมสร

หรือสหภาพจะไดช้่วยซ่ึงกนัและกนั 
 เร่ืองท่ีผมเรียกรอ้งขา้งตน้น้ี ผมไมเ่รียกรอ้งเปล่า ผมยนิดเีสียภาษีอาการใหส่้วนรวมตามอตัภาพ 
 ผมตอ้งการโอกาสท่ีมีส่วนในสังคมรอบตวัผมตอ้งการมส่ีวนในการวนิิจฉยัโชคชะตาทางการเมือง 

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
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 เมยีผมกต็อ้งการโอกาสตา่งๆ เชน่เดยีวกบัผมและเราสองคนควรจะไดร้บัความรูแ้ละวธีิการวางแผน

ครอบครวั 
 เมื่อแก่ผมและเมียก็ควรไดป้ระโยชน์ตอบแทนจากการประกนัสังคม ซึ่งผมไดจ่้ายบาํรุงตลอดมา 
 เมื่อจะตาย ก็ขออย่าใหต้ายอย่างโง่  อย่างบา้ๆ คือตายในสงครามท่ีคนอ่ืนก่อใหเ้กิดข้ึน ตายในสงคราม

กลางเมอืงตายเพราะอุบตัเิหตรุถยนต ์ตายเพราะน้ําหรืออากาสเป็นพิษหรือตายเพราะการเมอืงเป็นพิษ 
 เมื่อตายแลว้ยงัมีทรัพยสิ์นเหลืออยู่เก็บไวใ้หเ้มียผมใชใ้นชีวิตของเธอถา้ลูกยงัเล็กอยู่ก็เก็บไวเ้ล้ียงใหโ้ต แต่

ลกูท่ีโตแลว้ไมใ่หน้อกน้ันรฐับาลควรเก็บไปหมด จะไดใ้ชป้ระโยชน์ในการบาํรุงชวีติคนอ่ืน ๆบา้ง 
 ตายแลว้เผาผมเถิด อย่าฝังคนอ่ืนจะไดม้ีท่ีดินอาศยัและทาํกินและอย่าทาํพิธีตองในงานศพใหวุ้่นวายไป 
 น่ีแหละคือความหมายแหง่ชีวิตน่ีแหละคือการพฒันาท่ีจะควรใหเ้กิดข้ึนเพ่ือประโยชน์ของทุกคน 
 สุดทา้ยน้ี ขอขอบพระคุณทุกท่านทั้งหลายท่ีอสุาหอ่์านมาจนจบขอความสุขสวสัดแีละสนัตสุิขจงเป็นของ

ท่านทัง้หลาย และพระท่านกล่าไวด้บัน้ีเกีย่วกบัความสามคัคี 
 "เราคถาคตไม่เห็นความสวสัดีอื่นใดของสตัวท์ั้งหลายนอกจากปัญญา เครื่องตรสัรู ้ความเพียร 

ความสาํเร็จอินทรียแ์ละความเสยีสละ" 
   

 ป๋วย  อ้ึงภากรณ์ 

 

บทความขา้งตน้ช่ือ "คุณภาพแห่งชีวิต, ปฏิทินแห่งความหวงั: จากครรภม์ารดาถึงเชิงตะกอน" ซึ่ง

เขียนโดย ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ เป็นบทความที่สะทอ้นขอ้เรียกรอ้งดา้น "สวสัดิการ" ท่ี

ครอบคลุมและครบถว้นมากท่ีสุด  ซึ่งหากจะไล่เรียงเป็นสวสัดิการหรือส่ิงท่ีคนไทยควรจะไดร้ับตามช่วงวยั 

ตั้งแต่เกิดจนตายสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ก่อนเกิด: แม่และเด็กไดร้บัการดูแลสุขภาพครรภ ์

ระหว่างคลอดและหลงัคลอด: ไดร้บัการทาํคลอดท่ีไดม้าตรฐาน ปลอดภยั และไดร้ับการชดเชย

รายไดร้ะหว่างการดูแลทารก 

ก่อนวยัเรยีน: ไดร้บัการดูแลโภชนาการ อนามยั และพฒันาการเด็กก่อนวยัเรียน 

วัยเรียน (อนุบาล-มัธยม): มีพัฒนาการทางกาย สติปัญญา และอารมณ์  ไดเ้รียนฟรีในทุก

กิจกรรมการศึกษา และไดร้บับริการแนะแนวท่ีเหมาะสม (รายบุคคล) ตั้งแต่ ม.ตน้ 

มหาวิทยาลยั: มีพฒันาการทางกาย สติปัญญา (เน้นทกัษะอาชีพ) และอารมณ์ ไดร้ับการเตรียม

ตวัเขา้สู่ตลาดแรงงาน มีเงินกูเ้พ่ือการศึกษา (เฉพาะกิจกรรมการศึกษา) 

วยัทาํงาน: สามารถใชบ้ริการจดัหางาน  ฝึกฝีมือแรงงานได ้  ไดร้ับการประกนัการว่างงาน เงิน

ชดเชยการเลิกจา้ง  เงินช่วยเหลือสําหรับผูถู้กเกษียณก่อนกาํหนด  และค่าครองชีพกรณีป่วยเร้ือรังจน

ทาํงานไม่ได ้ มีความปลอดภยัในท่ีทาํงาน และมีท่ีอยู่อาศยัตามอตัภาพ   

วยัชรา: ไดร้บัค่าครองชีพ  การดูแลทางกาย อารมณ ์และจิตใจ  ไดร้บัการอาํนวยความสะดวกใน

การดาํเนินชีวิตตามปกติ  และมีบริการ Extra Care สาํหรบัคนแก่  หากตอ้งการทาํงานก็สามารถใชบ้ริการ

ฝึกอาชีพและจดัหางาน   
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ตาย: ไดร้บับริการจดัการศพ 

พกิาร: ไดร้บัค่าครองชีพ การดูแลทางกาย อารมณ์ และจิตใจ  ไดร้ับการอาํนวยความสะดวกใน

การดาํเนินชีวิตตามปกติ  ไดร้บับริการฝึกอาชีพและจดัหางาน และมีบริการ Extra Care สาํหรบัคนพิการ 

ผูด้อ้ยโอกาส: ไดร้บัการเยียวยาทางกาย ทางจิต ทางอารมณ ์ และมีท่ีอยู่อาศยัตามอตัภาพ  ไดร้บั

บริการฝึกอาชีพและจดัหางาน  

บริการท่ีทุกคนทุกช่วงอายุไดร้บั: ไดร้บัการส่งเสริมป้องกนัดา้นสุขภาพ และการรักษาพยาบาล

เมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอุบติัเหตุ   ไดร้บัการศึกษาตามอธัยาศัย (หลังวยัเรียน)  มีบริการ Extra Care 

สาํหรบัคนป่วยเร้ือรงั  มีความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น (ภยัพิบติั)  ไดร้บับริการขอ้มลูข่าวสาร ความรู ้

ใหทุ้กคนรูสิ้ทธ์ิอย่างทัว่ถึง มีสถานท่ีสาํหรบัพกัผ่อน และนันทนาการ 
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ภาคผนวก ข  

สวสัดิการการศึกษาปัจจบุนัและการประมาณการ 

ข.1 สถานะปัจจุบนัดา้นการศึกษา 

สวสัดิการดา้นการศึกษาจดัว่าถว้นหน้าภายใตโ้ครงการเรียนฟรี 15 ปีในปัจจุบนั แต่กย็งัมีประเด็น

ในเร่ืองความเพียงพอท่ีเด็กยากจนยงัไม่สามารถเขา้ถึงการศึกษาไดอ้ย่างแทจ้ริง เน่ืองจากขาดค่าครองชีพ 

และค่าเดินทางเพ่ือไปศึกษา เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีประเด็นของโครงการเกี่ยวเน่ืองทางการศึกษาอ่ืนๆ ท่ี

ยงัไม่ถว้นหน้า เช่น โครงการอาหารกลางวนั ตลอดจนประเด็นดา้นคุณภาพการศึกษาท่ีตอ้งมีการปรับปรุง

อยา่งเร่งด่วน 

ตารางท่ี ข1 การประเมินความถว้นหนา้ของสวสัดกิารดา้นการศึกษา 

 
ประเภทบรกิาร 

ปัจจุบนั ขอ้เสนอ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ถว้นหนา้

(นโยบาย) 

ถว้นหนา้ 

(ปฏิบตั)ิ 

เจาะจง 

(นโยบาย) 

เจาะจง  

(ปฏิบตั)ิ 
กลุ่มเป้าหมาย ถว้นหนา้ เจาะจง 

1 การศึกษาฟรีถว้นหน้า 15 ปี             
  

 
การศึกษากอ่นประถม 3 ปี ทุกคน+ตา่งดา้ว Y N 

  
เห็นดว้ย X 

 

 

การศึกษาระดบัประถม  

(ในระบบ+นอกระบบ) 
ทุกคน+ตา่งดา้ว Y N 

  
เห็นดว้ย X 

 

 

การศึกษาระดบัมธัยม  

(ในระบบ+นอกระบบ) 
ทุกคน+ตา่งดา้ว Y N 

  
เห็นดว้ย X 

 

2 การศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
        

 
กยศ. 

-ผูมี้รายไดน้้อย 

(รายไดค้รวัเรือนไมเ่กิน 

200,000 บาทตอ่ปี)*

ม.ปลาย-ป.ตรี 

-ไดกู้ห้รือไม ่ข้ึนอยูก่บั

วงเงินกูย้มืท่ีสถาน 

ศึกษาไดร้บัจดัสรร 

(คา่เลา่เรียน+คา่ใชจ้า่ย

เก่ียวเน่ืองการศึกษา+

คา่ครองชีพ) 

  
Y 

N*ในแง่

คนไม-่

target ได้

กู ้และ

ในทาง

กลบักนั 

-ครวัเรือนยากจน 

(ควรพิจารณาเสน้

ความยากจน)*

ตัง้แต ่ม.ตน้-ป.ตรี 

-ใหกู้ผ่้านกองทุนฯ

โดยตรง (ไมใ่ชว้ธิ ี

จดัสรร) 

 
X 

 
กรอ. 

ทุกคน*อุดมศึกษา*ท่ี

เรียนในสาขาท่ีกาํหนด 

(คา่เลา่เรียน+คา่ใชจ้า่ย

เก่ียวเน่ืองการศึกษา -

ไมร่วมคา่ครองชีพ) 

  
Y Y เห็นดว้ย 

 
X 
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ประเภทบรกิาร 

ปัจจุบนั ขอ้เสนอ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ถว้นหนา้

(นโยบาย) 

ถว้นหนา้ 

(ปฏิบตั)ิ 

เจาะจง 

(นโยบาย) 

เจาะจง  

(ปฏิบตั)ิ 
กลุ่มเป้าหมาย ถว้นหนา้ เจาะจง 

3 การศึกษาตามอธัยาศยั ทุกคน+ตา่งดา้ว Y 

N*ในแง่

การ

ใหบ้ริการ

ยงัไม่

ครอบคลุม

ทัง้บริการ

และพ้ืนท่ี 

  
เห็นดว้ย X 

 

4 กองทุนอาหารกลางวนั 

นักเรียนทุกคน*กอ่น

ประถม-ประถม  

(ในระบบ) 
  

Y Y 

นักเรียนทุกคน*

กอ่นประถม-

มธัยม (ในระบบ+

นอกระบบ) 

 
X 

*** 

นโยบายโครงการอาหารเสริม 

(นม) โรงเรียน ไมเ่ห็นดว้ย 

เน่ืองจากมีชอ่งโหวใ่หทุ้จริตมาก 

ควรรวมเป็นโครงการอาหาร

กลางวนั ท่ีมีอาหารคแลเซ่ียม

สูงรว่มดว้ย 

นักเรียนทุกคน*กอ่น

ประถม-ประถม        

5 
สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมโอกาส

การศึกษานักเรียนยากจน       

นักเรียนยากจน+

กศ. ขัน้พ้ืนฐานทัง้

ในระบบ+นอก

ระบบ 

 
X 

 

(นอกเหนือจากคา่เลา่เรียน 

หนังสือ เครื่องแบบ และ

อุปกรณก์ารเรียน)  

        

6 

เพ่ิมคา่ใชจ้า่ยรายหวัการศึกษา

ขัน้พ้ืนฐาน ใหเ้พียงพอจดั

การศึกษาอยา่งมีคณภาพ 

(ทัง้รร.รฐับาลและรร.เอกชน) 

     

ทุกคน+ตา่งดา้ว X 
 

7 
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาท่ี

สูง ข้ึน (ระดบัอุดมศึกษา)  

     

นักศึกษายากจน+

อุดมศึกษา 

 

X 

 

เพ่ิมทุน+เงินใหเ้ปลา่ ชว่ยคน

จน นอกเหนือจากเงินกู ้ 

(กยศ. กรอ.)  
        

 

(ระดมทุนโดยมหาลยั/บริจาค: 

เพ่ิมการมีสว่นรว่มของสงัคม)  

        8 เพ่ิมคุณภาพครู  
        

 

อบรมพฒันาครูทั้งระบบ  

     

ครูทุกคน 

 

X 

 

คืนครูใหโ้รงเรียน สนับสนุน

คนท่ีใช ่ดว้ยการบริหารจดั

การเงินพิเศษ วทิยฐานะ 

(บริหารจดัการ)  

     

ครูทุกคน+มี

คุณภาพตามท่ี

กาํหนด 

 

X 

 

จงูใจคนท่ีใชด่ว้ยเงินเดือนตัง้

ตน้ และโอกาสกา้วหน้า       

ครูทุกคน+มี

คุณภาพตามท่ี  
X 
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ประเภทบรกิาร 

ปัจจุบนั ขอ้เสนอ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ถว้นหนา้

(นโยบาย) 

ถว้นหนา้ 

(ปฏิบตั)ิ 

เจาะจง 

(นโยบาย) 

เจาะจง  

(ปฏิบตั)ิ 
กลุ่มเป้าหมาย ถว้นหนา้ เจาะจง 

กาํหนด 

9 คุณภาพสถานศึกษา  
        

 

เพ่ิมคุณภาพสถานศึกษา ให้

เทา่เทียมทัง้ประเทศ  

        

 

โดยเพ่ิมอุดหนุนโรงเรียนดอ้ย

คุณภาพ (สว่นใหญเป็น รร.

เล็ก) เพ่ือเพ่ิมคุณภาพให้

เทียบเทา่ทดัเทียม  

รร.ดอ้ยคุณภาพ  

(รร.เล็ก)   
Y Y 

รร.ดอ้ยคุณภาพ 

(รร,เล็ก) +มี

ศกัยภาพ 

(พิจารณาเร่ืองยุบ

รวมประกอบ) 

 
X 

 

และคงระดบั (maintain) 

อุดหนุนโรงเรียนท่ีไดคุ้ณภาพ

เพ่ือใหมี้การพฒันาตอ่เน่ือง 

(บริหารจดัการ)  

รร.ที่มีคุณภาพทุก

โรงเรียน   
Y Y เห็นดว้ย 

 
X 

10 

มีกระบวนการแนะแนว

การศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

(การศึกษาตอ่ สายสามญั สาย

อาชีพ สาขาวชิา) 

     
ทุกคน+ตา่งดา้ว  X 

 

 

จากตารางท่ี ข1 พบว่า ในดา้นการศึกษา นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอยา่งมีคุณภาพ เป็นนโยบายถว้น

หน้าด้านการศึกษา ซึ ่งครอบคลุมประชาชนทุกคนทั้งในวัยเรียน และเกินวัยเรียนแต่ต้องการศึกษา 

ตลอดจนคนต่างด้าวก็สามารถใช้สิทธ์ิได้ อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติอาจกล่าวได้ว่ายังไม่ถ้วนหน้าตาม

เป้าหมายที่ตั้งไว ้ทั้งอตัราการเขา้เรียนที่ไม่ครบรอ้ยละรอ้ย หรือยงัมีเด็กต่างดา้วที่ยงัไม่ไดเ้รียน ดังน้ัน

ขอ้เสนอแนะจะเป็นเร่ืองการบริหารจดัการใหก้ารดําเนินนโยบายสามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้

ครบถว้นหน้า 

นอกจากน้ียงัมีเรือ่งการสนับสนุนการศึกษาตามอธัยาศัย การศึกษาในระดับอุดมศึกษา กองทุน

เงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองทุนเงินใหกู้ย้ืมที่ผูกกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) นโยบายกองทุน

อาหารกลางวนั และการเพ่ิมคุณภาพสถานศึกษา ที่ควรดําเนินการเพื่อยกระดับสวสัดิการถว้นหน้าดังได้

กล่าวแลว้ในเน้ือหาบทท่ี 4 หวัขอ้ 4.1.3 

ข.2 ประมาณการระดับการลงทุนดา้นการศึกษา 

1 8การประมาณ 1 8การระดับการลงทุนด้านการศึกษาตามแนวโน้มปัจจุบัน หรือแนวโน้มปกติ 

(Scenario 0) มีขัน้ตอนในการ18

ขั้นตอนท่ี 1 คํานวณรายจ่ายดา้นการศึกษาต่อหวั โดยแบ่งประเภทรายจ่ายออกเป็น 3

ประมาณการ ดงัน้ี 

12

 

 กลุ่ม

ไดแ้ก ่     
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1.การศึกษา 3

• 3

ในระบบ  

• 3

จาํแนกตามระดับการศึกษา 4 ระดับ คือการประถมศึกษา (รวมก่อนประถมศึกษา) 

มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 

แต่ละระดับการศึกษาจาํแนกเป็นสถานศึกษา 2 ประเภท คือของรัฐและเอกชน 

• 3

2.การศึกษานอกระบบ 

3.การบริการสนับสนุนการศึกษา คือรายจ่ายรัฐบาล 3

จาํแนกเป็น 2 ประเภทคือ การศึกษานอกระบบสายสามญั และการศึกษานอกระบบ

สายอาชีพและการพัฒนาทักษะอืน่ๆ (ส่งเสริมการรูห้นังสือ พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนา

สังคม) 

กลาง (ขอ้มลู  GFMIS หมวด 3รายจ่ายดา้น

การศึกษา รายการการศึกษาไม่กาํหนดระดบั และการบริการสนับสนุนการศึกษา) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเร่ือง

การกูย้ืมเพ่ือการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) 

4.เง ิน 3 บริจาคเพื ่อการศึกษา เป็นข้อมูลจากรมสรรพากรที ่บ ริษัทต่างๆ และครัวเรือน 

(3

3

ภาคเอกชน) ไดบ้ริจาคเพ่ือสนับสนุนดา้นการศึกษา โดยรายจ่ายน้ีสามารถนําไปหกัลดหย่อนภาษีได ้

2 เท่า 

1. รายจ่ายดา้นการศึกษาต่อหวั3

โดยมีวิธีการคาํนวณดังน้ี 

สาํหรบั  9 กลุ่ม 3

รายจ่ายการศึกษาต่อหวัit    =   รายจ่ายการศึกษารวมit  /  จาํนวนผูเ้รียนit 

ดงักล่าวขา้งตน้ ใชส้ตูร 

โดยท่ี i หมายถึงระดบัการศึกษาของรฐั/เอกชน 4 ระดบั และการศึกษานอกระบบ และ t หมายถึง 

ปีงบประมาณ 

 
ขัน้ตอนท่ี 2 ประมาณการรายจ่ายเพื่อการศึกษาต่อหวัและประมาณการจาํนวนผูเ้รียนแยกตาม

ประเภทการศึกษา 12 กลุ่ม โดยมีขอ้สมมติดงัน้ี 
ประเภท สมมติฐาน (S0: แนวโนม้ปกติ) 

รายจา่ยต่อหวั (P)  
ในระบบ ตามชัน้การศกึษา และสถานศึกษา

รฐั/เอกชน 

1. เพิม่เติมเงินอุดหนุนรายหัวตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ในปี 

2552  
2. ปรบัดว้ยอตัราการเติบโตสะสม (compound growth) ของรายจ่าย

ต่อหวั ปี 2548-2551 ภายใตส้มมติฐานว่าแนวโน้มน้ีจะเกิดซํ้า

ภายใน 7 ปี  และหกัลบดว้ยอัตราเงินเฟ้อที่เกินปกติ* ไปตลอด

ระยะเวลาประมาณการ 
นอกระบบ 1. เพิม่เติมเงินอุดหนุนรายหัวตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ในปี 
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ประเภท สมมติฐาน (S0: แนวโนม้ปกติ) 

2552  
2. ปรบัดว้ยอตัราเงินเฟ้อประมาณการ เท่ากับรอ้ยละ 2.5  ไปตลอด

ระยะเวลาประมาณการ 

บริการสนับสนุนการศกึษา 1. ในปี 2552 ใชค้่าเฉล่ียของปี 2548-2551 (ภายใตส้มมติฐานว่า

งบประมาณไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก) 
 2. ปรบัดว้ยอตัราเงินเฟ้อประมาณการ เท่ากบัรอ้ยละ 2.5  ไปตลอด

ระยะเวลาประมาณการ 

จาํนวนนกัเรยีน (Q)  
ในระบบ  ( 4 ระดบั และสถานศึกษารฐั/เอกชน)  

1. ปี 2552-2559 ใชข้อ้มลูจากการประมาณการจาํนวนผูเ้รียนของ สกศ. (2552)** 

2. ปี 2560 ใชข้อ้มลูจากการประมาณการจาํนวนผูเ้รียนของ สกศ. (2551)*** 
นอกระบบ  

สายสามญั ใชข้อ้มลูการประมาณการจํานวนผูเ้รียนของ สกศ. (2551)*** โดย

ในปี 2552-2554 ใชอ้ัตราการเติบโตสะสม (compound growth) 

ของจํานวนผูเ้รียนนอกระบบสายสามัญ จากปี 2551 ไป 2555 
(เท่ากบั 7.5% ต่อปี) (เน่ืองจากขอ้มลูประมาณการสงูเกนิปกติ) 

สายอาชพีและพฒันาทกัษะอ่ืนๆ อิงการเป็นสัดส่วนต่อนักเรียนนอกระบบสายสามัญในปี 2548-

2551 (คิดเป็น 2.16 เท่า) ไปตลอดระยะเวลาประมาณการ 

(เน่ืองจากไมม่ขีอ้มลูประมาณการของ สกศ.) 

Q สาํหรบับริการสนับสนุนการศกึษา ใชจ้ํานวนประมาณการผูเ้รียนในระบบระดับการศึกษามัธยมศึกษา

ตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

รายจา่ยเอกชน (บริจาคเพื่อการศึกษา) (V) 1. ในปี 2552 ใชค้่าเฉล่ียของปี 2548-2551  

2. ปรับดว้ยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณการ (nominal 

GDP growth) ในแตล่ะปี  ไปตลอดระยะเวลาประมาณการ 

หมายเหตุ: *เน่ืองจากอตัราเงนิเฟ้อปี 2548-2551 สงูผิดปกติ การใชแ้นวโน้มมลูค่าจากปี 2548-2551 จึงควรปรบั
อตัราเงนิเฟ้อท่ีเกนิปกติออก โดยอตัราเงนิเฟ้อท่ีเกนิปกติไดม้าจาก ค่าเฉล่ียอตัราเงนิเฟ้อปี 2548-2551  (เท่ากบั
รอ้ยละ 4.22) หกัดว้ยเงนิเฟ้อแนวโนม้ปกติ คือ 2.5 (จาการประมาณการของผูว้จิยั) จะไดอ้ตัราเงนิเฟ้อท่ีเกนิปกติ 
(เท่ากบัรอ้ยละ 1.72)  

**สกศ. (2552), ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรบัปรุง (พ.ศ. 2555-2559),  สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธกิาร. 

***สกศ. (2551), การประมาณการจาํนวนผูเ้รียนของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2569,  สาํนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร. 

 

สูตรการคาํนวณ รายจ่ายการศึกษาต่อหวั (P) คือ  

1.สูตรการคาํนวณ รายจ่ายการศึกษาต่อหวั (P) สาํหรบัการศึกษาในระบบคือ  

ประมาณการรายจ่ายการศึกษาต่อหวั it   =  (รายจ่ายการศึกษาต่อหวั iในปี 2551 + เงินอุดหนุนราย

หวัตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี i ในปี 2552) X อตัราการ

เติบโตสะสม (compound growth) ของรายจ่ายต่อหวัปี 

2548-2551 ภายใตส้มมติฐานว่าแนวโน้มน้ีจะเกิดซํ้า
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ภายใน 7 ปี และหกัลบดว้ยอตัราเงินเฟ้อท่ีเกินปกติ* ไป

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

หมายเหตุ: *สูตรคือ [(P ปี 2551/P ปี 2548) (1/7)-1]-1.72 

โดยท่ี i หมายถึงระดบัการศึกษาของรฐั/เอกชน 4 ระดบั และการศึกษานอกระบบ และ t หมายถึง 

ปีงบประมาณ 

2.สูตรการคาํนวณ รายจ่ายการศึกษาต่อหวั (P) สาํหรบัการศึกษานอกระบบคือ  

ประมาณการรายจ่ายการศึกษาต่อหวั it   =  (รายจ่ายการศึกษาต่อหวัi ในปี 2551 + เงินอุดหนุนราย

หวัตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีi ในปี 2552) X อตัราเงินเฟ้อ

รอ้ยละ 2.5 ต่อปี 

โดยท่ี i หมายถึงระดบัการศึกษานอกระบบสายสามญั สายอาชีพ และพัฒนาทักษะอืน่ๆ  และ t 

หมายถึง ปีงบประมาณ 

3.สูตรการคาํนวณ รายจ่ายการศึกษาต่อหวั (P) สาํหรบัการบริการสนับสนุนการศึกษาคือ  

ประมาณการรายจ่ายการศึกษาต่อหวั it   =  ค่าเฉล่ียของรายจ่ายการศึกษาต่อหวั i ปี 2548-2551 X 

อตัราเงินเฟ้อรอ้ยละ 2.5 ต่อปี 

โดยท่ี i หมายถึงระดบัการบริการสนับสนุนการศึกษา และ t หมายถึง ปีงบประมาณ 

สาํหรบัการคาํนวณจาํนวนผูเ้รียนหรือนักเรียน/นักศึกษา แบ่งเป็นสองกรณี คือนักเรียนในระบบ

และนอกระบบ เน่ืองจากมีลกัษณะการศึกษาที่แตกต่างกนั เน่ืองจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

(สกศ. (2552) และ สกศ. (2551)) ไดป้ระมาณการจาํนวนผูเ้รียนไวแ้ลว้เป็นอย่างดี ที่มีการศึกษาและ

คาํนวณโดยคาํนึงถึงแนวโน้มประชากรในอนาคตท่ีจะมีจาํนวนเด็กลดลงและจาํนวนผูส้งูอายเุพ่ิมขึ้ น รวมทั้ง

นโยบายด้านการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาในระบบ (อตัราการเขา้เรียน อตัราการเรียนจบ สัดส่วน

นักเรียนภาครฐัต่อเอกชน สดัส่วนนักเรียนสายสามญัต่อสายอาชีพ จาํนวนปีการศึกษาเฉล่ีย) และขอ้จาํกดั

ในทางปฏิบติัเรียบรอ้ยแลว้ การศึกษาน้ีจึงใชข้อ้มลูของ สกศ. น้ีในการประมาณการรายจ่ายเพื่อการศึกษา

โดยตรง  

ทั้งน้ีการศึกษานอกระบบจะทวีความสําคัญขึ้ นในอนาคตภายใต้การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคม

เศรษฐกิจฐานความรู ้และการเรียนรูต้ลอดชีวิต การศึกษานอกระบบน้ีจึงรวมทั้งการศึกษาเพื่อเพิ่มวุฒิ

การศึกษาและการเรียนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ้ทกัษะท่ีสนใจ อย่างไรก็ดี เน่ืองจากขอ้มูลประมาณการจาํนวน

ผูเ้รียนในการศึกษานอกระบบปี 2551 ของ สกศ. เป็นขอ้มูลประมาณการ มีแต่จาํนวนผูเ้รียนนอกระบบ

สายสามญั ไม่มีจาํนวนผูเ้รียนสายอาชีพและพัฒนาทักษะอืน่ๆ การคาํนวณจาํนวนผูเ้รียนนอกระบบสาย

อาชีพและพฒันาทกัษะอ่ืนๆ จึงใชค้่าเฉล่ียของสดัส่วนผูเ้รียนนอกระบบสายอาชีพและพัฒนาทักษะอ่ืนในปี 

2548-2550 ซึ่งเท่ากบั 2.16 เท่า ของจาํนวนผูเ้รียนนอกระบบสายสามญั เป็นฐานในการคาํนวณในปี 

2551 จนถึงปี 2560 

นอกจากน้ี ขอ้มูลการประมาณการจาํนวนผูเ้รียนนอกระบบสายสามญัของ สกศ. ในปี 2552-

2554 มีค่าสูงเกินปกติ (เพ่ิมจาก 1.01 ลา้นคนในปี 2551 เป็น 3.74  3.88 และ 4.0 ลา้นคน ในปี 
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2552-2554 ตามลําดับ) ทั้งน้ีเพื่อใช้เป็นตัวดึงจาํนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประเทศใหเ้ป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีกาํหนด (ปีการศึกษาเฉล่ีย 10 ปี ในปี 2554) ซึ่งตอ้งอาศัยผูเ้รียนนอกระบบจาํนวนมาก ใน

การศึกษาน้ีผูวิ้จยัจึงไดป้รับขอ้มูลในปีดังกล่าวใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามแนวโน้มปกติ โดยใช้

อตัราการเติบโตสะสม (compound growth) ของขอ้มลูประมาณการจาํนวนผูเ้รียนนอกระบบสายสามญัของ 

สกศ. ในปี 2551 และปี 2555 ซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 7.5 

สตูรการคาํนวณ จาํนวนผูเ้รียน (Q) กรณีนอกระบบสายสามญัปี 2552-2554 คือ  

ประมาณการจาํนวนผูเ้รียนit = จาํนวนผูเ้รียนit-1  x อตัราการเติบโตสะสม (compound growth) ของ 

ขอ้มลูประมาณการจาํนวนผูเ้รียนนอกระบบสาย 

สามญัของ สกศ. ในปี 2551 และปี 2555  

(เท่ากบั 7.5%) 

โดยท่ี i หมายถึงการศึกษานอกระบบสายสามญั และ t หมายถึง ปีงบประมาณ 2552-2554 

สูตรการคาํนวณ จาํนวนผูเ้รียน (Q) กรณีนอกระบบสายอาชีพและพฒันาทกัษะอ่ืนๆ คือ  

ประมาณการจาํนวนผูเ้รียนit = จาํนวนผูเ้รียนนอกระบบสายสามญัt x 2.16  

โดยที่ i หมายถึงการศึกษานอกระบบสายอาชีพและพัฒนาทักษะอื่นๆ และ t หมายถึง 

ปีงบประมาณ และ 2.16 คือ ค่าเฉล่ียของสัดส่วนผูเ้รียนนอกระบบสายอาชีพและพัฒนาทักษะอ่ืนต่อ

จาํนวนผูเ้รียนนอกระบบสายสามญัในปี 2548-2550  ซึ่งเท่ากบั 2.16 เท่า 

จากการคาํนวณตามสูตรขา้งตน้จะไดป้ระมาณการจาํนวนผูเ้รียนดงัแสดงในตารางท่ี ข2 

ตารางท่ี ข2 ประมาณการจาํนวนผูเ้รยีน (คน)     

รายการ 

ปีงบประมาณ 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2556 

ประมาณการจาํนวนผูเ้รียน (Q)             

ในระบบ

 

15,206,802 15,457,738 15,279,837 15,276,771 15,228,825 15,116,442 14,946,750 14,801,169 14,668,69

 นอกระบบ

 

3,440,681 3,698,595 3,975,843 4,273,873 4,320,494 4,601,367 4,996,582 5,029,418 4,754,841 

การประถมศึกษา 7,907,460 7,760,230 7,697,750 7,626,720 7,537,680 7,428,180 7,297,640 7,147,090 6,955,310 

สถานศึกษารฐั 6,043,879 5,872,749 5,765,322 5,641,551 5,499,850 5,341,407 5,166,740 5,002,960 4,868,723 

สถานศึกษา

 

1,863,581 1,887,481 1,932,428 1,985,169 2,037,830 2,086,773 2,130,900 2,144,130 2,086,587 

อตัราการเขา้เรียน 97 96 97 98 98 99 99 100 100 

สดัส่วน นร.รฐั:

เอกชน 76 76 75 74 73 72 71 70 70 

มธัยมศึกษา  
สายสามัญ 4,111,432 4,186,945 4,162,688 4,109,021 4,065,516 4,045,072 4,016,070 4,015,690 4,060,122 

สถานศึกษารฐั 3,524,679 3,546,898 3,481,910 3,390,184 3,303,758 3,231,311 3,147,935 3,083,388 3,048,829 

สถานศึกษา

 

586,753 640,047 680,777 718,837 761,758 813,761 868,136 932,303 1,011,293 

อตัราการเขา้เรียน 
(สามญัและ

 

98 98 98 98 98 98 99 99 100 
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รายการ 

ปีงบประมาณ 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2556 

สดัส่วน นร.รฐั:

เอกชน 86 85 84 83 81 80 78 77 75 

อาชีวศึกษา 890,109 975,078 1,074,237 1,174,726 1,244,714 1,257,213 1,251,562 1,269,051 1,306,969 

สถานศึกษารฐั 536,606 576,857 623,079 667,380 691,901 683,020 663,750 656,120 653,509 

สถานศึกษา

 

353,503 398,221 451,159 507,346 552,814 574,193 587,812 612,931 653,459 

สดัส่วน นร.สาย

สามญั:สายอาชีพ  

 
57 57 56 55 54 53 52 51 50 

สดัสว่น นร.รฐั:

เอกชน 60 59 58 57 56 54 53 52 50 

อดุมศึกษา 2,297,801 2,535,485 2,345,163 2,366,304 2,380,915 2,385,976 2,381,477 2,369,338 2,346,290 

สถานศึกษารฐั 1,890,662 2,121,914 1,924,949 1,939,708 1,948,667 1,950,067 1,943,917 1,931,058 1,907,830 

สถานศึกษา

 

407,139 413,571 420,214 426,596 432,248 435,909 437,560 438,280 438,460 

อตัราการเขา้เรียน 55 61 57 58 58 59 59 59 59 

สดัส่วน นร.รฐั:

เอกชน 82 84 82 82 82 82 82 82 81 

การศึกษานอก

 

3,440,681 3,698,595 3,975,843 4,273,873 4,320,494 4,601,367 4,996,582 5,029,418 4,754,841 

มธัยมศึกษาตอน

ปลาย อาชีวศึกษา 

และอดุมศึกษา* 4,385,623 4,780,809 4,772,189 4,965,753 5,080,558 5,057,572 4,981,487 4,946,791 

4,969,67

7 

หมายเหตุ: *เพือ่ใชใ้นการประมาณการรายจ่ายเพือ่การศึกษาในส่วนของการบริการสนับสนุนการศึกษา ซ่ึงส่วนใหญเ่ ป็น
การใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษา 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 
 

 ขัน้ตอนท่ี 3 ประมาณการรายจ่ายการศึกษา แยกตามประเภทการศึกษา 12 กลุ่ม 

โดยการประมาณการรายจ่ายด้านการศึกษาน้ีแยกเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่เป็นรายจ่ายเพื่อ

การศึกษาท่ีเกิดขึ้ นเน่ืองจากการศึกษาโดยตรง ใชวิ้ธีนํารายจ่ายต่อหวั คณู จาํนวนผูเ้รียน (P*Q) อีกส่วนคือ

รายจ่ายบริจาคที่ภาคเอกชน (ในที่น้ีคือบริษัทต่างๆ และครัวเรือน) บริจาคเพื่อการศึกษา จะใช้การ

ประมาณการจากรายจ่ายโดยตรง  เน่ืองจากไม่สามารถคาดประมาณจาํนวนผูเ้รียนท่ีไดป้ระโยชน์จากการ

บริจาคไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

สูตรคาํนวณ จึงเป็นดงัน้ี 

สูตรการคาํนวณ รายจ่ายเพ่ือการศึกษา (V) ในระบบ นอกระบบ และบริการสนับสนุนการศึกษา 

คือ  

ประมาณการรายจ่ายการศึกษาit =  ประมาณการรายจ่ายการศึกษาต่อหวัit   X ประมาณการจาํนวนผูเ้รียนit 

โดยท่ี i หมายถึงระดับการศึกษาของรัฐ/เอกชน 4 ระดับ และการศึกษานอกระบบ สายสามญั 

สายอาชีพและพฒันาทกัษะอ่ืนๆ และการบริการสนับสนุนการศึกษา และ t หมายถึง ปีงบประมาณ 
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สูตรการคํานวณ รายจ่ายเพื่อการศึกษา (V) ที่เอกชน (บริษัทและครัวเรือน) บริจาคเพื่อ

การศึกษา คือ  

ประมาณการรายจ่ายบริจาคเพ่ือการศึกษาt =  ประมาณการรายจ่ายบริจาคเพ่ือการศึกษาt-1 X  อตัรา 

การเติบโตของเศรษฐกิจประมาณการ (forcasted GDP  

growth) ปี 2553-2560 (ประมาณ 6.0%) 

โดยท่ี t หมายถึง ปีงบประมาณ 

จากขั้นตอนการคาํนวณดงักล่าวขา้งตน้จะไดป้ระมาณการรายจ่ายดา้นการศึกษาดงัแสดงในตาราง

ท่ี ข3 ซึง่ไดร้วมงบประมาณตามโครงการไทยเขม้แข็งรอบท่ีหน่ึง (ปี 2552) (SP1) และรอบท่ีสอง (ปี 

2553-2555) (SP2) เรียบรอ้ยแลว้ ทั้งโครงการเรียนฟรี 15 ปี การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การ

อุดหนุนค่าใชจ่้ายรายหวัเพิ่ม การอุดหนุนนมและอาหารกลางวนั เป็นตน้ โดยงบประมาณในรอบแรกถูก

รวมและกระจายตามระดับการศึกษาต่างๆ แลว้ ผ่านเงินอุดหนุนดา้นการศึกษาเพิ่มเติมดังไดก้ล่าวแลว้

ขา้งตน้ และสมมติใหมี้ผลต่อเน่ืองไปตลอดการประมาณการ ส่วนงบประมาณในรอบท่ีสองไดนํ้าไปรวมใน

ยอดรวมรายจ่ายดา้นการศึกษาหลังการประมาณการแลว้ ทั้งน้ีภายใตส้มมติฐานว่างบดังกล่าวจบแค่ปี 

2555 

ตารางท่ี ข3 ประมาณการรายจา่ยดา้นการศึกษา (ลา้นบาท)     

รายการ 

ปีงบประมาณ 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

 ประมาณการรายจ่ายดา้น

การศึกษา 495,361 569,710 562,397 576,502 554,360 563,496 570,469 578,017 586,707 

รอ้ยละตอ่ GDP 5.48 5.84 5.42 5.21 4.71 4.49 4.27 4.06 3.87 

แหล่งท่ีมาของเงินทุน  
(รอ้ยละ) 100.00 

รฐับาลกลาง 73.7 

รฐับาลทอ้งถ่ิน 4.9 

ครวัเรือน 20.9 

เอกชน (บริจาค) 0.6 

รายจ่ายตามระดบัการศกึษา/สถานศึกษา 

   

    

การประถมศึกษา 182,689 186,196 191,376 196,522 201,389 205,877 209,920 213,482 215,758 

- สถานศกึษารฐั 143,713 144,498 146,408 147,864 148,778 149,131 148,885 148,793 149,450 

- สถานศึกษา

 

38,975 41,699 44,967 48,657 52,611 56,746 61,036 64,688 66,308 

มธัยมศึกษา สายสามญั 145,804 153,241 157,135 159,945 163,118 167,185 170,914 175,925 183,070 

- สถานศกึษารฐั 129,941 135,328 137,425 138,414 139,517 141,114 142,155 143,989 147,244 

- สถานศึกษา

 

15,863 17,913 19,711 21,531 23,601 26,071 28,759 31,936 35,825 

อาชีวศึกษา 27,063 30,152 33,785 37,577 40,498 41,608 42,136 43,463 45,513 

- สถานศกึษารฐั 17,661 19,322 21,240 23,153 24,428 24,541 24,271 24,417 24,750 

- สถานศึกษา

 

9,402 10,829 12,545 14,424 16,070 17,067 17,865 19,047 20,763 

อุดมศึกษา 83,781 93,822 87,612 89,481 91,130 92,438 93,391 94,047 94,256 
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รายการ 

ปีงบประมาณ 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

 - สถานศกึษารฐั 71,044 80,729 74,149 75,650 76,948 77,964 78,688 79,143 79,167 

- สถานศึกษา

 

12,736 13,093 13,463 13,831 14,182 14,474 14,703 14,904 15,089 

การศกึษานอกระบบ 11,332 12,486 13,757 15,158 15,706 17,146 19,084 19,690 19,080 

การบริการสนับสนุน

การศึกษา* 54,730 61,153 62,569 66,735 69,985 71,410 72,094 73,382 75,564 

บริจาคเพ่ือการศึกษา 2,696 2,865 3,022 3,189 3,380 3,583 3,798 4,026 4,267 

งบประมาณจาก

โครงการไทยเขม้แข็ง - 46,217 34,396 33,961 - - - - - 

หมายเหตุ: *บริการสนับสนุนการศึกษาส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายการใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษาตามโครงการ กยศ. และกรอ. 
ท่ีมา: จากการคาํนวณ 

ผลจากการประมาณการพบว่า รายจ่ายตัวเงินของการลงทุนดา้นการศึกษากรณีแนวโน้มปกติมี

แนวโน้มเพ่ิมขึ้ นทุกปี จาก 495,361 ลา้นบาทในปี 2552 เป็น 586,707 ลา้นบาทในปี 2560 แต่เม่ือคิด

เป็นสัดส่วนต่อ GDP พบว่าลดลงอย่างต่อเน่ือง จากรอ้ยละ 5.48 ในปี 2552 เป็นรอ้ยละ 4.46 ในปี 

2560 ซึง่เป็นไปตามการชะลอตัวลงของจาํนวนนักเรียนอนัเน่ืองมาจากการลดลงของการเกิดของเด็ก 

อย่างไรก็ดีเน่ืองจากการศึกษาน้ี ขอ้มลูพ้ืนฐานยงัไม่ครอบคลุมการศึกษาตามอธัยาศัย เน่ืองจากขอ้จาํกดั

ของขอ้มลู เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการศึกษาตลอดชีวิต และสงัคมเศรษฐกิจฐานความรู ้จึงตอ้งใหค้วามสําคญั

กบัการศึกษาตามอธัยาศยัมากขึ้ น โดยเฉพาะ ส่ือการสอนทางวิทยุ โทรทศัน์ อินเทอรเ์น็ต และแหล่งเรียนรู ้

ต่างๆ ซึง่ตอ้งการการลงทุนในส่วนน้ีเพ่ิมอีกจาํนวนหน่ึงในอนาคต  

ดงัน้ันจึงไดเ้พ่ิมการลงทุนในส่วนน้ีอีก เร่ิมตั้งแต่ปี 2555 โดยเพ่ิมอยา่งค่อยเป็นค่อยไปจากรอ้ยละ 

2.5 จนเป็นรอ้ยละ 10 ของรายจ่ายตวัเงินของการลงทุนดา้นการศึกษากรณีแนวโน้มปกติเดิมขา้งตน้ ในปี 

2560 ดงัแสดงในตารางท่ี ข4 

ตารางท่ี ข4 ประมาณการรายจา่ยดา้นการศึกษาหลงัปรบัเพิม่ (ลา้นบาท)   

รายการ 

ปีงบประมาณ 
2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

 ประมาณการรายจ่ายดา้น

การศึกษา 

 

495,361 569,710 562,397 576,502 554,360 563,496 570,469 578,017 586,707 

รอ้ยละ ตอ่ GDP 5.48 5.84 5.42 5.21 4.71 4.49 4.27 4.06 3.87 

ประมาณการรายจ่ายเพ่ิมเพ่ือ

การศกึษาตามอธัยาศยั (รอ้ยละ 

2.5-10) ตั้งแต่ปี 2555 - - - 14,828 14,425 14,808 30,276 30,982 31,771 

ประมาณการรายจา่ยดา้น

การศึกษากรณีแนวโนม้ปกติ  

(หลงัปรบัเพิ่มการศึกษาตาม

อธัยาศยั) 495,361 569,710 562,397 591,330 568,785 578,305 600,745 608,999 618,478 

รอ้ยละ ต่อ GDP 5.48 5.84 5.42 5.35 4.83 4.61 4.50 4.28 4.08 

การกระจายภาระรายจา่ย 

     

    

รฐับาลกลาง 364,977 419,758 414,370 435,687 419,076 426,090 442,624 448,705 455,689 
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รายการ 

ปีงบประมาณ 
2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

 รฐับาลทอ้งถ่ิน 24,291 27,936 27,578 28,997 27,891 28,358 29,458 29,863 30,328 

ครวัเรือน 103,283 118,786 117,261 123,293 118,593 120,577 125,256 126,977 128,954 

เอกชน (บริจาค) 2,809 3,231 3,189 3,353 3,225 3,279 3,407 3,453 3,507 

รวม 495,361 569,710 562,397 591,330 568,785 578,305 600,745 608,999 618,478 
การกระจายภาระรายจา่ย 
(รอ้ยละ) 

     

    

รฐับาลกลาง 73.7 

รฐับาลทอ้งถ่ิน 4.9 

ครวัเรือน 20.9 

เอกชน (บริจาค) 0.6 

รวม 100.0 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 

ผลจากการเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการศึกษาตามอธัยาศยั รายจ่ายตวัเงินของการลงทุนดา้นการศึกษา

กรณีแนวโน้มปกติใหม่จะเพ่ิมขึ้ นอีก 31,771 ลา้นบาท เป็น 637,507 ลา้นบาทในปี 2560 คิดเป็นรอ้ย

ละ 4.46 ต่อ GDP ซึ่งสูงขึ้ นจากกรณีแนวโน้มปกติเดิม แต่ก็ยงัคงลดลงจากปัจจุบนั (รอ้ยละ 5.48 ต่อ GDP 

ในปี 2552) 

ดงัน้ันรายจ่ายดา้นการศึกษาจากกรณีแนวโน้มปกติน้ี ยงัมีเน้ือที่พอสําหรับการเพิ่มความทัว่ถึง 

เท่าเทียม และพอเพียงใหส้ามารถศึกษาไดต้ามสิทธ์ิ รวมทั้งการยกระดบัคุณภาพการศึกษาดา้นต่างๆ เพ่ือ

รองรบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกิจ และสามารถเทียบเคียงกบัประเทศท่ีพฒันาแลว้บนพ้ืนฐาน

ของความเหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย 

จากผลการประมาณรายจ่ายดา้นการศึกษาตามแนวโน้มปกติ (Scenario 0) เป็นการประมาณการ

ตามแนวโน้มปกติซึง่ได้รวมเอาเป้าหมายทางนโยบายการศึกษาที่ไดก้ําหนดไวแ้ล้ว และภาครัฐกําลัง

ดาํเนินการไปในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

• เพ่ิมอตัราการเขา้เรียนใหค้รบรอ้ยละ 100 (การศึกษาภาคบงัคบั-ขัน้พ้ืนฐาน) 

• เพิ่มสดัส่วนนักเรียนสายอาชีพ (สดัส่วนสายสามญั:อาชีพเป็นรอ้ยละ 50:50) 

• เพ่ิมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของเอกชน โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับและขั้น

พ้ืนฐาน (เพ่ิมสดัส่วนนักเรียนภาคเอกชนเป็นรอ้ยละ 30) 

• เพ่ิมการลงทุนในส่วนการศึกษาตามอธัยาศยั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการศึกษาตลอดชีวิต 

และสงัคมเศรษฐกิจฐานความรู ้จึงตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาตามอธัยาศยัมากขึ้ น 

โดยเฉพาะ ส่ือการสอนทางวิทยุ เร่ิมตั้งแต่ปี 2555 โดยเพ่ิมอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากรอ้ยละ 

2.5 จนเป็นรอ้ยละ 10 ของรายจ่ายตวัเงินของการลงทุนดา้นการศึกษากรณีแนวโน้มปกติเดิม

ขา้งตน้ (เน่ืองจากรายจ่ายตวัเงินของการลงทุนดา้นการศึกษากรณีแนวโน้มปกติมีแนวโน้ม

เพ่ิมขึ้ นทุกปีอนัเน่ืองมาจากการลดลงของการเกิดของเด็ก 
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ภาคผนวก ค  

สวสัดิการสุขภาพในปัจจุบนัและการประมาณการ 

ค.1 สถานะปัจจุบนัดา้นการรกัษาพยาบาลและสุขภาพ 

สําหรับสวัสดิการด้านสุขภาพ จัดว่าเป็นสวัสดิการที่มีลักษณะถ้วนหน้า (ตารางที่ ค1) โดย

สวสัดิการดา้นสุขภาพภาครฐัในประเทศไทยประกอบดว้ย 3 ระบบ ซึ่งหมายความว่าคนไทยทุกคนจะตอ้ง

อยู่ภายใตส้วสัดิการสุขภาพระบบใดระบบหน่ึง โดยแต่ละระบบจะมีกลุ่มประชากรเป้าหมายและระบบการ

คลงัเพ่ือสุขภาพท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ 

• ระบบสวสัดิการรกัษาพยาบาลขา้ราชการ ซึง่จะใหค้วามคุม้ครองแก่ขา้ราชการ ขา้ราชการ

บาํนาญ และครอบครวัขา้ราชการ  โดยแหล่งท่ีมาของเงินมาจากงบประมาณรายจ่ายรฐับาล 

(งบกลาง)  สาํหรบัระบบการจ่ายผลตอบแทนเป็นแบบรฐัจ่ายตามอตัราท่ีสถานบริการเรียก

เกบ็ (fee-for-service) แต่ไม่เกินอตัราท่ีกาํหนด ทาํใหย้ากต่อการควบคุมคา่ใชจ่้าย 

• ระบบประกนัสงัคม ประกอบดว้ยกองทุนประกนัสงัคมและกองทุนเงินทดแทน เป็นระบบท่ี

มุ่งเน้นใหค้วามคุม้ครองแก่ประชากรวยัทาํงานท่ีอยู่ในภาคเศรษฐกิจทางการ (formal sector)  

แหล่งที่มาของเงินกรณีกองทุนประกนัสงัคมมาจากการเรียกเก็บเงินสมทบ 3 ฝ่าย  ไดแ้ก ่

รฐับาล นายจา้งและลูกจา้ง ฝ่ายละเท่าๆ กนั  ในอตัรารอ้ยละ 1.5 (สาํหรบักรณีเจ็บป่วย 

ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร)แต่ไม่เกนิอตัราของผูมี้เงินได ้ 15,000 บาทต่อเดือน  ส่วน

กองทุนเงินทดแทนเงินสมทบมาจากนายจา้ง  มีระบบการจ่ายผลตอบแทนแบบเหมาจ่ายต่อ

หวั (capitation) และรายกิจกรรม (fee-for-service) ตามอตัรา DRG  นอกจากประกนัสงัคม

จะดูแลดา้นการรกัษาพยาบาลแลว้ ยงัใหสิ้ทธิประโยชน์ครอบคลุมกรณีทุพพลภาพ ตาย คลอด

บุตร และการชดเชยรายไดด้ว้ย 

• หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าท่ีใหก้ารคุม้ครองสุขภาพแก่ประชากรท่ีไม่อยู่ในเครือข่ายประกนั

สุขภาพทั้งสองระบบขา้งตน้  แหล่งท่ีมาของเงินมาจากรายจ่ายรฐับาล บริหารจดัการโดย

สาํนักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  เป็นแบบเหมาจ่ายต่อหวั (capitation) ร่วมกบัการจ่าย

รายกิจกรรม (fee-for-service) ตามอตัรา DRG  โดยในปี 2553 รฐัจ่ายในอตัรา 2,401 

บาทต่อหวั  ซึ่งทาํใหส้ามารถควบคุมตน้ทุนได ้ (หมายเหตุ: อตัราน้ีมิใช่อตัราท่ีคุม้ทุน (cost 

recovery) แต่เป็นการต่อรองขึ้ นอยู่กบัขีดความสามารถของงบประมาณในแต่ละปี) 
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ตารางท่ี ค1 การประเมินความถว้นหนา้ของสวสัดกิารดา้นการรกัษาพยาบาลและสุขภาพ 

ประเภทบรกิาร 

ปัจจุบนั ขอ้เสนอ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ถว้นหนา้

(นโยบาย) 

ถว้นหนา้ 

(ปฏิบตั)ิ 

เจาะจง 

(นโยบาย) 

เจาะจง  

(ปฏิบตั)ิ 
กลุ่มเป้าหมาย ถว้นหนา้ เจาะจง 

รกัษาพยาบาล 
คนไทยทุกคน+

ตา่งดา้ว 
Y N 

  

คนไทยทุกคน+

ตา่งดา้วทุกคน 
X 

 

สง่เสริมสุขภาพ

และป้องกนัโรค 
คนไทยทุกคน Y N 

  

คนไทยทุกคน+

ตา่งดา้วทุกคน 
X 

 

ท่ีมา: ผูว้จิยั 

การท่ีกลุ่มประชากรเป้าหมายต่างกนัมีนัยถึงการกระจุกตวัของชนชั้นในแต่ละระบบประกนัสุขภาพ

ดว้ย กลุ่มท่ีอยู่ภายใตส้วสัดิการรกัษาพยาบาลขา้ราชการจะเป็นกลุ่มท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมดีกว่า

กลุ่มอ่ืนๆ  และการกระจายตวัของประชากรในระบบประกนัสุขภาพก็ไม่เท่าเทียมกนั  โดยสดัส่วนของผูที้่มี

สิทธ์ิในระบบสวสัดิการรกัษาพยาบาลขา้ราชการเป็นหลักคิดเป็นรอ้ยละ 7.76 ของประชากรทั้งประเทศ  

ในขณะท่ีกองทุนหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าครอบคลุมประชากรรอ้ยละ 75.81 ของประชากรทั้งประเทศ 

(สปสช. มิถุนายน 2553)  และผูท่ี้มีสิทธ์ิอยู่ในระบบประกนัสงัคมซึ่งเป็นกลุ่มวยัแรงงาน ซึ่งโดยทัว่ไปแลว้

จะเป็นกลุ่มประชากรที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยตํา่กว่าเด็กและผูสู้งอายุ มีสัดส่วน

รอ้ยละ 15.39 ของประชากรทั้งประเทศ   สาํหรบัการประกนัสุขภาพโดยภาคเอกชนก็มีบทบาทบา้งแต่เป็น

ลกัษณะระบบทีเ่สริมกบัระบบหลักมากกว่าจะเป็นระบบประกนัสุขภาพหลักของสังคมไทย  ผูที้่มีประกนั

สุขภาพส่วนบุคคลมีเพียงรอ้ยละ 2 ของประชากรทั้งหมด (วิโรจน์ ณ ระนอง 2548)   

แมว่้าโดยนโยบายแลว้คนไทยทุกคนจะตอ้งอยู่ภายใตร้ะบบประกนัสุขภาพระบบใดระบบหน่ึง  แต่

ในทางปฏิบติัยงัพบว่า ยงัคงมีจาํนวนสิทธิว่าง หมายถึงคนท่ีไม่มหีลกัประกนัสุขภาพใดๆ จาํนวน 428,634 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.68 ของประชากร และมีบุคคลที่รอพิสูจน์สถานะอีก 1,317,607 คน  คนไทยใน

ต่างประเทศ 15,060 คน และคนต่างดา้ว 161,978 คน (สํานักงานประกนัสุขภาพแห่งชาติ เดือน

มิถุนายน ปี 2553)  นอกจากน้ี แต่ละระบบยงัมีระดับการอุดหนุนต่อหัวที่แตกต่างกนั กล่าวคือ ในปี 

2552 ผูท่ี้อยู่ภายใตส้วสัดิการรกัษาพยาบาลขา้ราชการยงัไดร้บัการอุดหนุนต่อหวัสูงถึง 12,365 บาทต่อ

คนต่อปี   ผูท่ี้อยู่ภายใตร้ะบบประกนัสงัคมไดร้บัเงินอุดหนุนในเร่ืองสุขภาพเฉล่ีย 3,133 บาทต่อคนต่อปี 

(กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย)  ในขณะที่ผูที้่อยู่ในระบบหลักประกนัสุขภาพถว้นหน้า 

ไดร้บัเงินอุดหนุนต่อหวัเฉล่ีย 2,393 บาทต่อคนต่อปี78  ประเด็นสืบเน่ืองจากเงินอุดหนุนท่ีไม่เท่าเทียมกนั 

                                            

8 ขอ้มลูไดม้าจากการคาํนวณ ดงัน้ี 1. รายจ่ายต่อหัวผูท่ี้อยู่ภายใตส้วสัดิการรกัษาพยาบาลขา้ราชการคาํนวณจากขอ้มูล

รายจา่ยรฐับาลสาํหรบัการรกัษาพยาบาลผูท่ี้ใชส้วสัดิการขา้ราชการ ซ่ึงปี 2552 มีรายจา่ยทั้งส้ิน 61,273 ลา้นบาท (ขอ้มลู GFMIS)  

จาํนวนผูท่ี้อยูใ่นความคุม้ครองภายใตส้วสัดิการรกัษาพยาบาลขา้ราชการในปี 2552 มีจาํนวนทั้งส้ิน 4,955,313 คน (สาํนักงาน

หลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาติ)    2. รายจา่ยตอ่หวัของผูท่ี้อยูภ่ายใตร้ะบบประกันสงัคม คาํนวณจากค่าประโยชน์ทดแทนท่ีสาํนักงาน

ประกนัสงัคมจ่ายสาํหรบั 4 กรณีไดแ้ก่ กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย ในปี 2552 จาํนวน 29,528 ลา้นบาท 

(สาํนักงานประกนัสงัคม) หารดว้ยจาํนวนผูท่ี้อยูใ่นระบบประกนัสงัคมซ่ึงมีทั้งส้ิน 9,424,495 คน (สาํนักงานประกนัสงัคม) และ  3. 

รายจา่ยตอ่หวัของผูท่ี้อยูภ่ายใตห้ลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า คาํนวณจากรายจ่ายรฐับาลท่ีจ่ายสาํหรบัโครงการ/แผนงานท่ีผูท่ี้อยู่ใน

ระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าไดร้บั ทั้งท่ีจา่ยตรงไปยงักองทุนหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า จาํนวน 109,422 ลา้นบาท  และที่
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คือเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ไดร้บั ยงัพบว่ามีความไม่เท่าเทียมกนัของสิทธิประโยชน์อยู่มาก จึงควรปรับสิทธ์ิ

ประโยชน์พ้ืนฐานของทั้ง 3 ระบบใหมี้ความเสมอภาคและมีมาตรฐานเดียวกนั 

ตารางท่ี ค2 ระบบประกนัสุขภาพประเภทตา่งๆ (ตั้งแต่กนัยายน 2545) 

ประเดน็ หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ประกนัสงัคม สวสัดกิารขา้ราชการ 

ลักษณะ สวสัดกิารของรฐั  

(State welfare) 

ประกนัภาคบงัคบั 

(Social insurance) 

สวสัดกิารการจา้งงาน 

(Fringe benefit) 

บุคคลในความ

คุม้ครอง 

ผูอ้ยูน่อกสวสัดกิาร

ขา้ราชการและประกนัสงัคม 

ลกูจา้งภาคเอกชน 

และผูท่ี้สมคัรใจเป็น

ผูป้ระกนัตน 

ขา้ราชการ พนักงาน 

รฐัวสิาหกจิและครอบครวั 

ครอบคลุมประชากร* 75.81% 15.39% 7.76% 

แหล่งเงิน งบประมาณ ลกูจา้ง/นายจา้ง/รฐั งบประมาณ 

วธีิจ่ายคา่บริการ เหมาจ่าย/ตามผลงาน เหมาจ่าย/ตามผลงาน ตามปริมาณบริการ 

ส่วนร่วมจ่าย - ส่วนเกนิเพดาน กรณีใช ้รพ.เอกชน 

ประเดน็ปัญหา การคาํนวณงบเหมาจ่าย 

รายหวั 

ครอบคลุมเฉพาะ 

ชว่งการจา้งงาน 

ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 

อยา่งรวดเร็ว 

หมายเหตุ: *ฐานขอ้มลูประชากร 63.395 ลา้นคน ของสาํนักงานประกนัสุขภาพแห่งชาติ เดือนมิถุนายน ปี 2553 (รอ้ยละ 
0.36 ของประชากรมีสิทธิ์อื่นๆ และ23

23

ยงัมีจาํนวนสิทธิวา่ง หมายถึงคนท่ีไม่มีหลกัประกนัสุขภาพใดๆ ณ เดือน
มิถุนายน 2553 จาํนวน 428,634 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.68 ของประชากร และมีบุคคลท่ีรอพสิจูน์สถานะอีก 
1,317,607 คน  คนไทยในต่างประเทศ 15,060 คน และคนต่างดา้ว 161,978 คน) 

 
ท่ีมา: รวบรวมโดยผูว้จิยั 

สมชาย8

9
 (2541) ไดร้วบรวมหลกัการกาํหนดชุดบริการสุขภาพที่จาํเป็นขั้นพ้ืนฐาน 5 หลักการ 

ไดแ้ก ่1. หลกัความเสมอภาค  2. หลกัความเพียงพอของบริการสุขภาพ  3. หลักความจาํเป็นขั้นพ้ืนฐาน  

4. หลกัมาตรฐานขั้นตํา่ และ 5. หลกัประกนัสงัคม พบว่า การใชห้ลกัการเหล่าน้ีมีขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่าง

กนั แต่ละประเทศมกัเลือกใชห้ลกัการใดหลกัการหน่ึงที่เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและค่านิยมในสังคม

ของตน  โดยปกติการกําหนดชุดบริการสุขภาพจําเป็นขั้นพ้ืนฐานด้วยหลักทฤษฎีมักส่งผลให้เกิด

ประสิทธิภาพในการใชท้รพัยากรและความเสมอภาคในบางลักษณะ หากมีการกาํหนดชุดบริการสุขภาพ

จาํเป็นพ้ืนฐานท่ีแตกต่างออกไป อาจส่งผลใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวขาดประสิทธิภาพและความเป็นธรรม 

และเสนอว่าประเทศไทยควรยดึหลกัความเสมอภาคในการกาํหนดชุดบริการสุขภาพจาํเป็นขั้นพ้ืนฐาน นัน่

คือ ประชากรทุกคนควรไดเ้ขา้ถึงบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอภาคกนั ประเภทบริการสุขภาพจาํเป็น

ขัน้พ้ืนฐาน ไดแ้ก่ 

• การป้องกนัโรค 

• การรกัษาโรค 

• บริการสุขภาพสาํหรบัผูป่้วยโรคเร้ือรงัและคนชรา 

                                                                                                                                    
จา่ยไปยงัหน่วยงานอ่ืนๆ ในกระทรวงสาธารณสุขอีกจาํนวน 4,397 ลา้นบาท (ขอ้มลู GFMIS) หารดว้ยจาํนวนผูมี้สิทธ์ิในหลกัประกัน

สุขภาพถว้นหน้า 47,558,456 คน (สาํนักงานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาติ) 

9
 สมชาย สุขสิริเสรีกุล (2541) การกาํหนดชุดบริการสุขภาพจาํเป็นขัน้พ้ืนฐาน: ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม 
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• บริการสุขภาพในสถานพยาบาลสาํหรบัคนพิการและผูป่้วยทางจิต 

• บริการสุขภาพสาํหรบัคนจนทุกประเภท 

• บริการสุขภาพแม่และเด็ก ก่อนและหลงัคลอด 

• บริการสุขภาพท่ีมีคา่ใชจ่้ายสูง (catastrophic illness) ทุกประเภท 

การเปรียบเทียบขนาดของชุดสิทธิประโยชน์ตอ้งเปรียบเทียบมลูค่าที่เป็นตวัเงินของบริการสุขภาพ

ในชุดสิทธิประโยชน์เหล่าน้ัน หรืออาจเปรียบเทียบมลูค่าที่เป็นตวัเงินของบริการสุขภาพที่ไม่อยู่ในชุดสิทธิ

ประโยชน์ก็ได ้ โดยมลูค่าท่ีเป็นตวัเงินของบริการสุขภาพดงักล่าวคาํนวณจาก อตัราการเกิดโรคท่ีอยู่/ไม่อยู่

ในความคุม้ครองของชุดสิทธิประโยชน์ของบุคคลที่มีสิทธิในระบบประกนัสุขภาพ คูณราคาของบริการ

สุขภาพน้ันๆ 

แต่การศึกษามลูค่าท่ีเป็นตวัเงินของบริการสุขภาพในแต่ละชุดสิทธิประโยชน์ทาํไดย้าก  การศึกษา

ความครอบคลุมดา้นสิทธิประโยชน์จึงเป็นเพียงการเปรียบเทียบเง่ือนไขการใชสิ้ทธิและประเภทของบริการ

สุขภาพในชุดสิทธิประโยชน์ของระบบประกนัสุขภาพต่างๆ ซึ่งพบว่า ระบบประกนัสุขภาพท่ีใหอิ้สระในการ

เลือกสถานพยาบาลมากที่สุด คือ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

กองทุนประกนัสงัคม และโครงการ 30 บาทรกัษาทุกโรค ตามลาํดบั  บริการสุขภาพในชุดสิทธิประโยชน์ท่ี

ระบบประกนัสุขภาพทุกระบบใหค้วามครอบคลุมเหมือนกนั ไดแ้ก ่บริการสุขภาพในแผนกผูป่้วยนอก ผูป่้วย

ใน ทันตกรรม และคลอดบุตร  สําหรับบริการสุขภาพที่มีค่าใช้จ่ายสูง (catastrophic illness) มีเพียง

สวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเพียงระบบเดียวเท่าน้ันที่ครอบคลุมบริการ

สุขภาพท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง ทุกประเภท  ส่วนกองทุนประกนัสงัคมและโครงการ 30 บาท จะครอบคลุมบริการ

สุขภาพท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงเพียงบางประเภทเท่าน้ัน   

ตารางท่ี ค3 สทิธปิระโยชนข์องประกนัสุขภาพตา่งๆ 

สิทธิประโยชน์ โครงการ 30 บาท 
สวสัดิการรกัษาพยาบาล

ขา้ราชการ 
ประกนัสงัคม 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย

ท่ีเกิดจากการทาํงาน 

สถานพยาบาลท่ีระบุในบตัร 

• คา่อาหารและคา่หอังสามญั  

• การจดัสง่ตอ่เพ่ือการรกัษา

ระหวา่งหน่วยบริการ  

• คา่ยาและเวชภณัฑต์ามบญัชี

ยาหลกัแหง่ชาติ 

สถานพยาบาลทุกแหง่ 

• เบิกคา่รกัษาพยาบาลได้

ทัง้หมด 

(กองทุนเงินทดแทน) 

สถานพยาบาลทุกแหง่ 

• ไมเ่กิน 35,000 บาท 

• บาดเจ็บรุนแรงไมเ่กิน50,000 บาท 

(รวมไมเ่กิน 85,000 บาท) 

• บาดเจ็บรุนแรงและเร้ือรงัเบิกเพ่ิม

ไดอี้ก รวมไมเ่กิน 200,000 บาท 

เงินทดแทน 

กรณีเจ็บป่วยท่ีเกิดจาก 

การทาํงาน 

• ไมมี่ • กรณีตอ้งพกัรกัษาตวั ให้

ขา้ราชการผูน้ั้นไดร้บั

เงินเดือนเต็ม 

• กรณีทุพพลภาพหรือพิการ 

จนเป็นเหตุใหอ้อกจาก

ราชการ ขา้ราชการผูน้ั้นจะ

ไดร้บับาํนาญพิเศษ 

• ไดร้บัเงินทดแทนรอ้ยละ 60 ของ

คา่จา้งรายเดือน 

• กรณีหยุดงานเกิน 3 วนั ใหไ้มเ่กิน

เดือนละ 12,000 บาท 

• กรณีสูญเสียอวยัวะ ใหไ้มเ่กิน 10 ปี 

• กรณีทุพพลภาพ ใหไ้มเ่กิน 15 ปี 

• กรณีตายหรือสูญหาย ใหเ้ป็นเวลา 

8 ปี และคา่ทาํศพ 100 ของคา่จา้ง

ขัน้ตํา่ 
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สิทธิประโยชน์ โครงการ 30 บาท 
สวสัดิการรกัษาพยาบาล

ขา้ราชการ 
ประกนัสงัคม 

คา่รกัษาพยาบาล 

กรณีเจ็บป่วยท่ีไมไ่ด ้

เกิดจากการทาํงาน 

สถานพยาบาลท่ีระบุในบตัร 

• คา่อาหาร และคา่หอ้งสามญั  

• การจดัสง่ตอ่เพ่ือการรกัษา

ระหวา่งหน่วยบริการ  

• คา่ยาและเวชภณัฑต์ามบญัชี

ยาหลกัแหง่ชาติ  

สถานพยาบาลอ่ืน 

(เฉพาะกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินปี

ละไมเ่กิน 2 ครัง้) 

• เชน่เดียวกบักรณีเขา้รบัการ

รกัษาพยาบาล ณ 

สถานพยาบาลท่ีระบุในบตัร 

สถานพยาบาลของรฐั 

แผนกผูป่้วยนอก 
• คา่รกัษาพยาบาล เบิกได้

ตามจาํนวนท่ีจา่ยจริง 

แผนกผูป่้วยใน 
• คา่รกัษาพยาบาล เบิกได้

ตามจาํนวนท่ีจา่ยจริง 

• คา่หอ้งและคา่อาหาร 

(1) เตียงสามญั ไมเ่กินวนั

ละ 200 บาท  

(2) เตียงพิเศษ ไมเ่กินวนัละ 

600 บาทไมเ่กิน 13 วนั 

สถานพยาบาลเอกชน 

แผนกผูป่้วยนอก 
• ไมส่ามารถเบิกไดแ้ผนก

ผูป่้วยใน (เฉพาะกรณี

ประสบอุบติัเหตุอุบติัภยั

จาํเป็นเรง่ดว่น) 

• คา่อวยัวะเทียมอุปกรณ์ 

รวมทัง้คา่ซอ่มแซมตามท่ี

กาํหนด 

• คา่หอ้งและคา่อาหารตามท่ี

กาํหนด 

• คา่รกัษาพยาบาล เบิกได้

คร่ึงหน่ึงของจาํนวนท่ีจา่ย

จริง แตไ่มเ่กิน3,000 บาท 

ในระยะเวลา 30 วนั 

ยาในบญัชียาหลกัแหง่ชาติ 

• เบิกไดต้ามจาํนวนท่ีจา่ย

จริง 

ยานอกบญัชียาหลกัแหง่ชาติ 

• เบิกไดเ้ฉพาะกรณีจาํเป็น

ตามคาํวนิิจฉยัของ

คณะกรรมการทาง

การแพทยข์อง

สถานพยาบาล 

(กองทุนประกนัสงัคม) 

สถานพยาบาลท่ีลงทะเบียนไว ้

• ไมเ่สียคา่ใชจ้า่ยใดๆ 

สถานพยาบาลอ่ืน 

1. กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

แผนกผูป่้วยนอก (ปีละไม่เกิน 2 
ครัง้) 

• คา่รกัษาพยาบาลตามท่ีจา่ยจริงไม่

เกิน 300 บาท/ครัง้ 

• คา่ตรวจวเิคราะหท์าง

หอ้งปฏิบติัการ ไมเ่กิน 200 บาท/

ครัง้ 

• คา่หตัถการจากแพทยไ์มเ่กิน 200 

บาท/ครัง้  

แผนกผูป่้วยใน (ปีละไม่เกิน 2 ครัง้) 
• คา่รกัษาพยาบาลตามท่ีจา่ยจริง ไม่

เกินวนัละ 1,500 บาท 

• กรณีผ่าตดัใหญไ่มเ่กิน 2 ชัว่โมง ไม่

เกิน 8,000 บาท 

• กรณีผ่าตดัใหญเ่กิน 2 ชัว่โมง ไม่

เกิน 14,000 บาท 

• คา่หอ้ง คา่อาหาร ไมเ่กินวนัละ 

700 บาท 

• กรณีท่ีตอ้งรกัษาในหอ้ง ICU ไม่

เกินวนัละ 2,000 บาท 

• กรณีการตรวจรกัษาดว้ยเคร่ือง CT 

SCAN หรือ MRI จา่ยไมเ่กิน 4,000 

บาท ตามหลกัเกณฑ ์ท่ีกาํหนด 

2. กรณีประสบอุบติัเหตุ 

• สถานพยาบาลของรฐัจา่ยคา่

รกัษาพยาบาลเท่าท่ีจา่ยจริง 

ภายใน 72 ชัว่โมง ไมจ่าํกดัจาํนวน

ครัง้ 

• สถานพยาบาลเอกชนจา่ยตาม

หลกัเกณฑเ์ดียวกบักรณีฉุกเฉิน

ภายใน 72 ชัว่โมง ไมจ่าํกดัจาํนวน

ครัง้  

3. คา่พาหนะในการเคล่ือนยา้ย

ผูป่้วย 

• คา่รถพยาบาลหรือเรือพยาบาล 

จา่ยใหไ้มเ่กิน 500 บาท/ครัง้ 
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สิทธิประโยชน์ โครงการ 30 บาท 
สวสัดิการรกัษาพยาบาล

ขา้ราชการ 
ประกนัสงัคม 

• พาหนะรบัจา้ง หรือสว่นบุคคล ไม่

เกิน 300 บาท/ครัง้ 

• ขา้มเขตจงัหวดั จา่ยเพ่ิมตาม

ระยะทาง กิโลเมตรละ 90 สตางค ์

หมายเหตุ: ตอ้งจา่ยเงินสมทบอยา่ง

น้อย 3 เดือนใน 15 เดือนกอ่นเขา้รบั

บริการ 

เงินทดแทน 

กรณีเจ็บป่วยท่ีไมไ่ด ้

เกิดจากการทาํงาน 

• ไมมี่ • ไมมี่ • เงินทดแทนการขาดรายได ้รอ้ยละ 

50 ของคา่จา้ง ไมเ่กิน 90 วนั และ

ในหน่ึงปีปฏิทินไมเ่กิน 180 วนั แต่

สาํหรบัโรคเร้ือรงั อาจไดร้บัเกิน 

180 วนั แตไ่มเ่กิน 365 วนั 

คา่รกัษาพยาบาล 

กรณีทุพพลภาพ 
• ไมมี่ • ไมมี่ (กองทุนประกนัสงัคม) 

• เบิกคา่รกัษาพยาบาลไมเ่กินเดือน

ละ 2,000 บาท 

เงินทดแทน 

กรณีทุพพลภาพ 
• ไมมี่ • ไมมี่ • เงินทดแทนรอ้ยละ 50 ของคา่จา้ง

ตลอดชีวติ 

คา่รกัษาพยาบาล 

กรณีการรกัษาโดย 

แพทยผู์เ้ช่ียวชาญ 

เฉพาะทาง และ 

คา่ใชจ้า่ยสูง 

สถานพยาบาลท่ีระบุไวใ้นบตัร 

• การรกัษาพยาบาลท่ีมี

คา่ใชจ้า่ยสูง รวมทั้งอวยัวะ

เทียมและอุปกรณ์ ตาม

เง่ือนไขการจา่ยท่ี

คณะกรรมการกาํหนด 

สถานพยาบาลของรฐั 

• เชน่เดียวกบักรณีเจ็บป่วย

อนัไมไ่ดเ้กิดจากการทาํงาน 

• สาํหรบับาํบดัทดแทนไต ใน

เบิกในอตัราเหมาจา่ย 

2,000 บาท หากมีการสง่

ตวัไปยงัสถานพยาบาล

เอกชน ไมเ่กิน 1,500 บาท 

สถานพยาบาลท่ีลงทะเบียนไว ้

• การฟอกเลือดเฉพาะกรณีไตวาย

เฉียบพลนัหรือเร้ือรงัระยะสุดทา้ย 

• การปลกูถ่ายไต 

• เคมีบาํบดัและรงัสี 

• ผ่าตดัหวัใจ 

• รกัษาหลอดเลือดหวัใจ 

• ผ่าตดัสมอง 

• ผ่าตดัเปล่ียนกระจกตา และไขสนั

หลงั 

กรณีทาํหมนั • เชน่เดียวกบักรณีเจ็บป่วยอนั

ไมไ่ดเ้กิดจากการทาํงาน 

• เชน่เดียวกบักรณีเจ็บป่วย

อนัไมไ่ดเ้กิดจากการทาํงาน 

• ชาย ไมเ่กิน 500 บาท 

• หญิง ไมเ่กิน 1,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาล 

กรณีคลอดบุตร 

สถานพยาบาลท่ีระบุไวใ้น 

บตัร 

• ไมเ่สียคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัการ

ตรวจและการดูแลเพ่ือ

สง่เสริมสุขภาพหญิงตัง้ครรภ์ 

• จา่ยรว่ม 30 บาทสาํหรบั

บริการคลอดบุตร โดย

สามารถใชสิ้ทธิรวมกนัไมเ่กิน 

2 ครัง้นับตัง้แตใ่ชสิ้ทธิใน

โครงการ 

สถานพยาบาลของรฐั 

• เชน่เดียวกบักรณีเจ็บป่วย

อนัไมไ่ดเ้กิดจากการทาํงาน 

สถานพยาบาลท่ีลงทะเบียนไว ้

• ไมเ่สียคา่ใชจ้า่ยใดๆ ยกเวน้ 

บริการพิเศษท่ีไมใ่ชบ่ริการ

การแพทย ์กรณีคลอดบุตร 

สถานพยาบาลอ่ืน 

• เบิกคา่คลอดบุตรคืนไดใ้นอตัรา

เหมาจา่ย 6,000 บาท 

หมายเหตุ: ตอ้งจา่ยเงินสมทบ

อยา่งน้อย 7 ใน 15 เดือนกอ่นเขา้

รบับริการ มีสทิธิเขา้รบับริการได้

ไมเ่กิน 2 ครัง้ และรวมกนัไมเ่กิน 4 

ครัง้ สาํหรบัผูป้ระกนัตนทั้งสามี
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สิทธิประโยชน์ โครงการ 30 บาท 
สวสัดิการรกัษาพยาบาล

ขา้ราชการ 
ประกนัสงัคม 

และภรรยา 

เงินทดแทน 

กรณีคลอดบุตร 
• ไมมี่ • ไมมี่ • เงินทดแทนกรณีคลอดบุตร เหมา

จา่ยในอตัรารอ้ยละ 50 ของคา่จา้ง

เฉล่ียเป็นระยะเวลา 90 วนั 

กรณีตรวจรา่งกาย 

ประจาํปี 
• ไมมี่ สถานพยาบาลของรฐั 

• อายุไมเ่กิน 35 ปีบริบรูณ ์

ไมเ่กิน 450 บาท 

• อายุเกิน 35 ปีบริบูรณ์ไม่

เกิน 910 บาท  

• หมายเหตุ: เบิกไดเ้ฉพาะตวั

ขา้ราชการขา้ราชการ

บาํนาญ และลกูจา้งประจาํ 

• ไมมี่ 

กรณีทนัตกรรม สถานพยาบาลท่ีระบุในบตัร 

• ถอนฟัน ผ่าฟันคุด อุดฟัน ขดู

หินปนู รกัษาโรคเหงือก 

รกัษาโพรงประสาทฟันน้ํานม 

เคลือบฟลอูอไรต ์เคลือบหลุม

รอ่งฟัน ฟันปลอมฐานอคริลิก 

การใสเ่พดานเทียมในเด็ก

ปากแหวง่เพดานโหว ่การ

ตรวจสุขภาพชอ่งปาก การ

ตรวจวินัจฉยัทางรงัสีวิทยา 

สถานพยาบาลของรฐั 

• เบิกไดต้ามจาํนวนท่ีจา่ย

จริงสาํหรบักรณีถอนฟัน ผ่า

ฟันคุด อุดฟัน ขดูหินปนู 

รกัษาโรคเหงือก รกัษา

โพรงประสาทฟันน้ํานม 

รกัษาโพรงประสาทฟันแท ้ 

ฟันปลอมฐานอคริลิก ฟัน

ปลอมฐานโลหะ เดือยฟัน

และครอบฟันทุกชนิด การ

ใสเ่พดานเทียมในเด็กปาก

แหวง่เพดานโหว ่การตรวจ

สุขภาพชอ่งปาก การตรวจวิ

นัจฉยัทางรงัสีวทิยาและ

บริการทนัตกรรมท่ีเป็น

ความเจ็บป่วย 

สถานพยาบาลท่ีกาํหนด 

• ไมเ่สียคา่ใชจ้า่ยใดๆ สาํหรบัถอน

ฟัน ผ่าฟันคุด อุดฟัน ขูดหินปูน 

และใสฟั่นเทียมบางสว่นชนิดถอด

ไดฐ้านอคริลิก  

สถานพยาบาลอ่ืน 

• เบิกไดปี้ละ 2 ครัง้ไมเ่กินครัง้ละ 

300 บาท รวมแลว้ปีละไมเ่กิน 600 

บาท สาํหรบัการถอนฟัน อุดฟัน

และการขดูหินปนู 

บริการท่ียกเวน้ • โรคจิตท่ีตอ้งรบัไวร้กัษาเป็น

ผูป่้วยในเกินกวา่ 15 วนั 

• บาํบดั ฟ้ืนฟผููติ้ดยาและสาร

เสพติด 

• โรคท่ีตอ้งรกัษาตวัในแผนก

ผูป่้วยในเกินกวา่ 180 วนั 

ยกเวน้กรณีมีภาวะแทรกซอ้น 

• การรกัษาผูป่้วยไตวายระยะ

สุดทา้ยดว้ยการลา้งไต และ

การฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไต

เทียม 

• เพ่ือความสวยงามการรกัษาท่ี

ยงัอยูใ่นระหวา่งทดลอง 

• การตรวจท่ีเกินกวา่ความ

จาํเป็น 

• คา่จา้งพยาบาลพิเศษ 

• คา่ธรรมเนียมพิเศษและ

คา่บริการอ่ืนทาํนอง

เดียวกบัลกัษณะเงินตอบ

แทนพิเศษ 

• เพ่ือความสวยงาม 

• การฉีดวคัซีนป้องกนัโรค 

• การตรวจเฝ้าระวงัโรค 

• รกัษาภาวะมีบุตรยาก 

• การตรวจการตัง้ครรภแ์ละ

การบาํรุงครรภ์ 

• โรคจิต ยกเวน้ กรณีเฉียบพลนั 

ระยะเวลารกัษาไม่เกิน 15 วนั 

• โรคหรืออนัตรายจากการใชส้าร

เสพ 

• โรคท่ีตอ้งรกัษาตวัในแผนกผูป่้วย

ใน เกิน180 วนัใน 1 ปี 

• การบาํบดัทดแทนไตกรณีไตวาย

เร้ือรงั 

• เพ่ือความสวยงาม 

• การรกัษาท่ียงัอยูใ่นระหวา่งทดลอง 

• การตรวจท่ีเกินกวา่ความจาํเป็น 

• รกัษาภาวะมีบุตรยากการตรวจ

เน้ือเยื่อเพ่ือผ่าตดัเปล่ียนอวยัวะ 

• ผ่าตดัเปล่ียนอวยัวะ 
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สิทธิประโยชน์ โครงการ 30 บาท 
สวสัดิการรกัษาพยาบาล

ขา้ราชการ 
ประกนัสงัคม 

• รกัษาภาวะมีบุตรยาก 

• ผ่าตดัเปล่ียนอวยัวะและ

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

• การผสมเทียม 

• ยาตา้นไวรสัเอดสย์กเวน้กรณี

ป้องกนัการแพรเ่ช้ือจากแมสู่่

ลกูในครรภ์ 

• การเปล่ียนเพศ 

• การผสมเทียม 

• การบริการระหวา่งรกัษาตวัแบบ

พกัฟ้ืน 

• ทนัตกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจาก

ถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน 

• แวน่ตา 

ท่ีมา: 23

ความครอบคลุมภาระค่ารักษาพยาบาล หมายถึง ระดับของประโยชน์จากการมีระบบประกนั

สุขภาพที่สามารถช่วยลดภาระทางการเงินของบุคคล (out of pocket) ลงได้  หรือค่าใช้จ่ายที่บุคคล

สามารถประหยดัไดจ้ากการมีประกนัสุขภาพ   

รวบรวมและปรบัปรงุโดยผูว้จิยั  

การศึกษาโดยใชวิ้ธีเปรียบเทียบสดัส่วนรายจ่ายดา้นการรกัษาพยาบาลต่อรายไดแ้ละรายจ่ายของ

ครวัเรือนจากการสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ระหว่างปี 2542-2547 พบว่า สัดส่วน

รายจ่ายดา้นการรกัษาพยาบาลต่อรายไดข้องครวัเรือนลดลงจากรอ้ยละ 2.14-2.17 ในระหว่างปี 2542-

2544 เหลือรอ้ยละ 1.84 ในปี 2545 ซึ่งเป็นปีแรกท่ีมีโครงการ 30 บาท หรือลดลงประมาณรอ้ยละ 0.32 

ของรายไดค้รวัเรือน และในปี 2547 สดัส่วนน้ีลดลงเหลือรอ้ยละ 1.78 ของรายไดข้องครวัเรือน   สัดส่วน

รายจ่ายด้านการรักษาพยาบาลต่อรายจ่ายของครัวเรือนลดลงจากร้อยละ 2.66-2.67 ในระหว่างปี 

2542-2543 เหลือรอ้ยละ 2.32 ในปี 2545 (ลดลงประมาณรอ้ยละ 0.32 ของรายจ่ายครัวเรือน) และ

ในปี 2547 สดัส่วนน้ีลดลงเหลือรอ้ยละ 2.13 ของรายจ่ายของครวัเรือน  เม่ือคาํนวณค่าใชจ่้ายท่ีครวัเรือน

ประหยดัไดจ้ากโครงการ 30 บาท ภายใตข้อ้สมมติว่า ถา้ไม่มีโครงการน้ีครวัเรือนจะคงสดัส่วนรายจ่ายดา้น

การรกัษาพยาบาลต่อรายไดห้รือรายจ่ายไวเ้ท่าเดิม ครัวเรือนจะสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายได ้8,178-

9,432 ลา้นบาท (ตารางท่ี ค4) ซึ่งเป็นยอดเงินท่ีใกลเ้คียงกบังบประมาณท่ีรฐับาลจดัสรรเพ่ิมใหก้ระทรวง

สาธารณสุขในปีงบประมาณ 2545   (วิโรจน์ ณ ระนองและคณะ9

10
, 2547)  

ตารางท่ี ค4 การคาํนวณค่าใชจ้า่ยท่ีครวัเรอืนประหยดัไดจ้ากการมีโครงการ 30 บาท 

ก.คาํนวณโดยสมมตุวิา่สดัส่วนคา่ใชจ่้ายดา้นการรกัษาพยาบาลตอ่รายไดข้องครวัเรือนมคีา่คงท่ี 

รายไดเ้ฉล่ียของครวัเรือน ปี 2545 (บาท/ปี) (1) 164,832 

ค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัไดต้่อครวัเรือน (บาท/ปี) (2) = (1) x .0032 527.46 

จาํนวนครวัเรือน ปี 2545 (ลา้นครวัเรือน) (3) 17.8827 

รวมคา่ใชจ่้ายท่ีครวัเรือนประหยดัได ้(ลา้นบาท/ปี) (4) = (2) x (3)  9,432 

ข.คาํนวณโดยสมมตุวิา่สดัส่วนคา่ใชจ่้ายดา้นการรกัษาพยาบาลต่อรายจ่ายของครวัเรือนมคีา่คงท่ี 

รายจ่ายเฉล่ียของครวัเรือน ปี 2545 (บาท/ปี) (5) 130,668 

คา่ใชจ่้ายท่ีประหยดัไดต้่อครวัเรือน (บาท/ปี) (6) = (5) x .0035 457.34 

                                            
10

 วิโรจน์ ณ ระนองและคณะ (2547) ผลกระทบของโครงการหลกัประกันสุขภาพถว้นหน้าและโครงการ 30 บาทฯ ท่ีมี

ตอ่คา่ใชจ้า่ยดา้นสุขภาพของประชาชน. 
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รวมคา่ใชจ่้ายท่ีครวัเรือนประหยดัได ้(ลา้นบาท/ปี) (7) = (6) x (3)  8,178 

ท่ีมา: วโิรจน์ ณ ระนองและคณะ, 2547 (ปรบัปรุงจากตารางท่ี 2 หน้า 30) 
 

ผลการศึกษาของพธันยุทธ ์(2550) สรุปว่าการมีประกนัสุขภาพทาํใหป้ระชาชนสามารถลดภาระ

ค่าใชจ่้ายดา้นการรกัษาพยาบาลลงไดร้อ้ยละ 50-80  และโครงการ 30 บาทเป็นระบบประกนัสุขภาพที่

ลดภาระค่าใชจ่้ายดา้นการรักษาพยาบาลลงไดม้ากที่สุด  (แมว่้าโครงการ 30 บาทจะเป็นระบบประกนั

สุขภาพที่อุดหนุนค่ารักษาพยาบาลในระดับที่ตํา่ที ่สุด)  ส่งผลให้ผู ้ท่ีอยู่ในโครงการ 30 บาทมีค่า

รักษาพยาบาลรวมตํา่กว่าผูที้่อยู่ในระบบประกันสังคม 1.8 เท่า และตํา่กว่าผูที้่อยู่ในระบบสวสัดิการ

รกัษาพยาบาลขา้ราชการและพนักงานรฐัวิสาหกิจถึง 4.2 เท่า   

ค.2 ประมาณการระดับการลงทุนดา้นสุขภาพ 

ขัน้ตอนท่ี 1 คาํนวณรายจ่ายเพ่ือสุขภาพต่อหวั  โดยแบ่งประเภทรายจ่ายออกเป็น 6 กลุ่มไดแ้ก่ 

• สวสัดิการขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ      

• ประกนัสุขภาพถว้นหน้า     

• ประกนัสงัคม  

• กองทุนเงินทดแทน  

• รายจ่ายครวัเรือน (out of pocket) 

• รายจ่าย non UC 

โดยมีวิธีการคาํนวณดงัน้ี 

รายจ่ายสุขภาพต่อหวัสําหรับหลักประกนั 3 ประเภท ไดแ้ก่ สวสัดิการขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ประกนัสุขภาพถว้นหน้า และประกนัสงัคม ใชส้ตูร 

รายจ่ายสุขภาพต่อหวัit    =   รายจ่ายสุขภาพit  /  จาํนวนผูมี้สิทธ์ิit 

โดยท่ี i หมายถึงประเภทหลกัประกนัสุขภาพ 3 ระบบ และ t หมายถึง ปีงบประมาณ 

 

2. รายจ่ายสุขภาพต่อหวัที่ครัวเรือนจ่าย หรือ out of pocket และรายจ่ายสุขภาพต่อหวัเพื่อการ

วิจยัและงานอ่ืนๆ  ใชสู้ตร 

รายจ่ายสุขภาพต่อหวัjt    =   รายจ่ายสุขภาพjt  /  จาํนวนประชากรt 

โดยท่ี j หมายถึงรายจ่ายสุขภาพท่ีครวัเรือนจ่าย และรายจ่าย Non UC 

 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายจ่ายดา้นสุขภาพต่อหวัของผูท่ี้อยู่ระบบประกนัทั้ง 3 ระบบ พบว่า ผูท่ี้

อยู่ภายใต้สวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการมีรายจ่ายต่อหัวสูงที่สุด  โดยในปี 2552 ผูท่ี้อยู่ภายใต้

สวสัดิการรกัษาพยาบาลขา้ราชการมีรายจ่ายต่อหวัสูงถึง 12,365 บาทต่อคน   รองลงมาเป็นผูท่ี้อยูภ่ายใต้
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ระบบประกนัสงัคมโดยมีรายจ่ายสุขภาพต่อหวัเฉล่ีย 3,133 บาทต่อคน (กรณีประโยชน์ทดแทน)  ในขณะ

ท่ีผูท่ี้อยู่ในระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้ามีรายจ่ายต่อหวัเฉล่ีย 2,393 บาทต่อคน 

ตารางท่ี ค5 รายจา่ยดา้นสุขภาพตอ่หวั ในปีงบประมาณ 2548-2552 

รายการ ปีงบประมาณ 

2548 2549 2550 2551 2552 

    ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6,965  9,159  9,104  11,012 12,365 

    ประกนัสุขภาพถว้นหน้า 1,439  1,739  1,975  2,189 2,393 

    ประกนัสงัคม 2,251  2,500  2,575  2,724 3,133 

    กองทุนเงินทดแทน 212  211  212  208 159 

    รายจ่ายครวัเรือน (out of pocket) 888 1,062  991  976 1,102 

    non UC 384  233 813 662 731 

ท่ีมา: คาํนวณโดยผูว้จิยั 

 

ขัน้ตอนท่ี 2 ประมาณการรายจ่ายสุขภาพต่อหวั จนถึงในปี 2560 แยกตามประเภทรายจ่าย 6 

กลุ่ม เช่นเดียวกบัขั้นตอนที่ 1  แต่ในการประมาณการรายจ่ายสุขภาพต่อหวั จะตอ้งมีขอ้สมมติในการ

คาํนวณ โดยสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณการรายจ่ายแต่ละประเภทสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ประเภท รายจ่ายต่อหวั (P) 

สวสัดิการขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใช ้exponential growth ตอ่ ปี 

ประกนัสุขภาพถว้นหน้า     เพ่ิมรอ้ยละ 5.7 ตอ่ ปี x  1 3 เท่าของสัดส่วนคนชราตอ่ประชากร10

11
 

ประกนัสงัคม  ใช ้exponential growth ตอ่ ปี 

กองทุนเงินทดแทน  ใช ้exponential growth ตอ่ ปี 

รายจ่ายครวัเรือน (out of pocket) ใช ้exponential growth ตอ่ ปี 

รายจ่ายวจิยัและ non UC  เพ่ิมรอ้ยละ 2 ตอ่ ปี  

สูตรการคํานวณรายจ่าย 4 ประเภทได้แก่  1.กรณีสวัส ดิการข้าราชการ/รัฐ วิสาหกิจ    

ประกนัสงัคม (เงินสมทบ/ประโยชน์ทดแทน)    2.กองทุนเงินทดแทน (เงินสมทบ/ประโยชน์ทดแทน)   

3.รายจ่ายครวัเรือน (out of pocket) และ 4.รายจ่ายสาํหรบัการวิจยัและ non UC 

ประมาณการรายจ่ายสุขภาพต่อหวัit   =  รายจ่ายสุขภาพในปี 2552 X Growth 

 

สาํหรบัระบบประกนัสุขภาพถว้นหน้า นอกจากจะใชอ้ตัราการเพิ่มต่อปีที่กาํหนดไวที้่รอ้ยละ 5.7 

แลว้  ยงัปรับดว้ยอตัราเพิ่มสัดส่วนคนชราดว้ย เพราะประเทศไทยกําลังเขา้สู่สังคมคนชรา และการที่มี

สดัส่วนคนชรามากๆ จะผลต่อการเพ่ิมขึ้ นของรายจ่ายต่อหวั  ตารางที่ ค4 แสดงค่าใชจ่้ายรักษาพยาบาล

                                            
11

 ใชข้อ้สมมุติตามการศึกษาของ นพ.ถาวร ท่ีไดป้ระมาณการ aggregate rate of cost increase ของระบบ UC ไวป้ระมาณ 

5.7%  สว่นการปรบัเพ่ิมรอ้ยละ 30 ของสดัสว่นคนชรา เน่ืองจากขอ้มูลค่าใชจ้่ายรกัษาพยาบาลแยกตามชว่งอายุของขา้ราชการ (ใช ้

สิทธ์ิขา้ราชการเป็นฐานในการคิด เน่ืองจากมีขอ้มูลครบถว้นทุกช่วงอายุ ในขณะท่ีประกันสงัคมมีแต่วยัแรงงาน และบัตร 30 บาท 

สว่นใหญเ่ป็นเด็กและคนชรา) แสดงวา่ ผูท่ี้อายุ 60 ข้ึนไป มีคา่ใชจ้า่ย 1.3 เทา่ของคา่ใชจ้า่ยเฉล่ีย 
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จาํแนกตามช่วงอายุ ซึ่งพบว่าผูท่ี้อายุมากกว่า 60 ปีจะมีค่าใชจ่้ายรักษาพยาบาลสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 

1.3 เท่า 

ตารางท่ี ค6 ค่าใชจ้า่ยสวสัดกิารขา้ราชการตอ่หวัตามช่วงอายุ 

 
คิดเป็นเท่าของค่าเฉล่ีย คา่ใชจ่้ายตามชว่งอายุ (บาท/ราย) 

อายุ 2546 2547 2548 2549 2546 2547 2548 2549 

<3 0.40 0.40 0.38 0.38 6,191 6,729 7,524 8,262 

3-10 0.35 0.35 0.33 0.33 5,495 5,901 6,512 7,239 

11-20 0.56 0.58 0.55 0.53 8,671 9,905 10,702 11,597 

21-40 0.63 0.61 0.60 0.58 9,746 10,370 11,838 12,723 

41-50 0.94 0.91 0.93 0.89 14,688 15,459 18,167 19,456 

51-60 1.17 1.14 1.14 1.14 18,256 19,473 22,438 25,005 

> 60 1.29 1.27 1.27 1.27 20,016 21,687 24,812 27,916 

รวม 1.00 1.00 1.00 1.00 15,565 17,028 19,601 21,960 

 

สูตรการคาํนวณรายจ่ายต่อหวัของระบบประกนัสุขภาพถว้นหน้า เป็นดงัน้ี  

ประมาณการรายจ่ายสุขภาพตอ่หวัt = รายจ่ายสุขภาพปี 2552 X  5.7%  X 1.3 ของสัดส่วนคนชราตอ่ประชากรt 

 

ขัน้ตอนท่ี 3 ประมาณการจาํนวนผูมี้สิทธ์ิจนถึงปี 2560  แยกตามประเภทรายจ่าย 6 กลุ่ม  โดยมี

สมมติฐานในการประมาณการจาํนวนผูมี้สิทธ์ิแต่ละประเภทสรุปไดด้งัน้ี 

 

ประเภท จาํนวนผูม้สีิทธ์ิ (Q) 

สวสัดิการขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ กาํหนดใหค้งท่ีเท่ากบัปี 2552 เน่ืองจากสาํนักงาน

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (กพ.) มีนโยบายไม่

เพ่ิมจาํนวนขา้ราชการ นอกจากน้ีลกูจา้งภาครฐัท่ีรบั

ใหม ่จะรบัเป็นพนักงานขา้ราชการซึง่เขา้ไปอยูใ่นระบบ

ประกนัสงัคม 

ประกนัสุขภาพถว้นหน้า (ครบ 100% คนไทย)     ประมาณการประชากรของ NESDB – (ผูท่ี้อยู่ในระบบ

สวสัดกิารขา้ราชการ + ผูท่ี้อยู่ในระบบประกนัสังคม) 

ประกนัสงัคม  ประมาณการจาํนวนผูป้ระกนัตน 

กองทุนเงินทดแทน  รอ้ยละ 85 ของประมาณการจาํนวนผูป้ระกนัตน 

รายจ่ายครวัเรือน   (out of pocket) ประมาณการประชากรของ NESDB 

non UC ประมาณการประชากรของ NESDB 
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ประมาณการจาํนวนผูมี้สิทธ์ิ ถา้เป็นกรณีรายจ่ายครวัเรือนและ non UC  จะใชต้วัเลขประมาณการ

ประชากร (สาํนักคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ)  

ประมาณการจาํนวนผูป้ระกนัตนและผูร้บัผลประโยชน์ทดแทนของกองทุนประกนัสงัคมจะคาํนวณ

โดยใชอ้ตัราการประกนัตนซึ่งถูกกาํหนดตามระดบัการศึกษา (รายละเอียดแสดงไวใ้นสถาบนัวิจยัเพื่อการ

พฒันาประเทศไทย (2552), ภาคผนวก 6) 

ประมาณการจาํนวนผูมี้สิทธ์ิในประกนัสุขภาพถว้นหน้า คาํนวณจาก 

ประมาณการจาํนวนผูม้ีสิทธ์ิใน UCt  =  ประมาณการประชากรt – สิทธ์ิสวสัดกิารขา้ราชการt – สิทธ์ิประกนัสงัคมt 

 

ขัน้ตอนท่ี 4 ประมาณการรายจ่ายเพ่ือสุขภาพจนถึงปี 2560   แยกตามประเภทรายจ่าย 6 กลุ่ม 

ประมาณการรายจ่ายสุขภาพjt   =  ประมาณการรายจ่ายสุขภาพต่อหวัjt  X  ประมาณการจาํนวนผูมี้สิทธ่ิjt 

โดยท่ี j หมายถึงรายจ่ายเพ่ือสุขภาพประเภทต่างๆ 6 กลุ่ม  

ผลการประมาณการงบประมาณในปี 2554-2560 
ผลการประมาณการงบประมาณสําหรับปี 2554-2560 แสดงไวใ้นตารางที่ ค5 เป็นเงิน

งบประมาณที่ตอ้งใช้ในกรณีที่เป็นไปตามแนวโน้มปกติ ซึ่งประมาณไวว่้าในปี 2554 จะมีรายจ่ายดา้น

สุขภาพ 408.23 ลา้นบาท และเพ่ิมเป็น 568.47 ลา้นบาทในปี 2560   แต่ถา้มีการเพ่ิมความครอบคลุม 

โดยการปรับใหค้นไทยมีสิทธ์ิครบ 100% และครอบคลุมไปถึงกลุ่มคนไรร้ฐั/ผูไ้ม่มีสถานะทางทะเบียน

ราษฎร ชนกลุ่มน้อยไม่ไดส้ญัชาติไทย แรงงานขา้มชาติ (รวมผูติ้ดตาม) แรงงานขา้มชาติระดับล่าง และผู ้

หนีภยัจากการสูร้บ ซึ่งมีจาํนวนอีกประมาณ  2.42 ลา้นคนแลว้ คาดว่าจะตอ้งเพ่ิมงบประมาณดา้นสุขภาพ

อีก 13.56 ลา้นบาทในปี 2554  โดยเป็นรายจ่ายดา้นสุขภาพเพื่อใหค้รอบคลุมคนไทย 100% จาํนวน 

7.05 ลา้นบาท และรายจ่ายดา้นสุขภาพเพ่ือใหค้รอบคลุมคนต่างดา้วจาํนวน 6.51 ลา้นบาท  ในส่วนใน

ปีงบประมาณ 2560 รายจ่ายด้านสุขภาพส่วนเพิ่มน้ีคาดว่าจะเพิ่มเป็น 23.34 ล้านบาท  จาํแนกเป็น

รายจ่ายดา้นสุขภาพเพ่ือใหค้รอบคลุมคนไทย 100% จาํนวน 12.12 ลา้นบาท  และรายจ่ายดา้นสุขภาพ

เพ่ือใหค้รอบคลุมคนต่างดา้วจาํนวน 11.22 ลา้นบาท (ตารางท่ี ค6) 

ตารางท่ี ค7 ประมาณการรายจา่ยดา้นสุขภาพ ในปีงบประมาณ 2554-2560 (ลา้นบาท) 

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 72,532 78,916 85,862 93,419 101,641 110,586 120,319 

ประกนัสุขภาพถว้นหน้า 133,982 142,303 157,264 173,477 191,122 209,894 230,350 

ประกนัสงัคม 34,888 37,493 40,339 43,450 46,773 50,198 53,743 

กองทุนเงินทดแทน 1,306 1,305 1,306 1,309 1,310 1,308 1,303 

รายจ่ายครวัเรือน (out of pocket) 80,268 83,723 87,356 91,170 95,163 99,146 103,280 

Non UC 51,395 52,667 53,989 55,358 56,769 58,108 59,470 

รวม 408,231 426,157 426,116 458,181 492,778 529,240 568,465 

ท่ีมา: คาํนวณโดยผูว้จิยั 
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หมายเหตุ: ประมาณการรายจ่ายดา้นสุขภาพในปี 2554-2555 รวมรายจ่ายตาม sp2 จาํนวน 33,861 และ 29,750 
ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี ค8 ประมาณการรายจา่ยดา้นสุขภาพ ในปีงบประมาณ 2554-2560 กรณีปรบัสวสัดกิาร 

  2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 
       

ปรบัความถว้นหนา้เป็น 100% 7,052 7,490 8,277 9,130 10,059 11,047 12,124 

เพ่ิมความครอบคลุม 6,514 6,917 7,641 8,427 9,280 10,207 11,217 

คนไรร้ฐั/ผูไ้ม่มสีถานะทาง

ทะเบียนราษฎร 
515 547 605 667 734 808 887 

ชนกลุ่มน้อยไม่ไดส้ัญชาติไทย 932 989 1,093 1,205 1,327 1,460 1,604 

แรงงานขา้มชาต ิ(รวมผูต้ิดตาม) 4,455 4,731 5,226 5,764 6,347 6,981 7,672 

แรงงานขา้มชาตริะดบัล่าง 269 286 316 348 383 422 463 

ผูห้นีภยัจากการสูร้บ  343 364 402 443 488 537 590 

จาํนวนคน (พนัคน) 
       

คนไรร้ฐั/ผูไ้มม่สีถานะทาง

ทะเบียนราษฎร 
2,621.2 2,621.9 2,622.9 2,623. 6 2,624.6 2,620.6 2,617.1 

ชนกลุ่มน้อยไม่ไดส้ัญชาติไทย 191.6 191.6 191.6 191.6 191.6 191.6 191.6 

แรงงานขา้มชาต ิ(รวมผูต้ดิตาม) 346.3 346.3 346.3 346.3 346.3 346.3 346.3 

แรงงานขา้มชาตริะดบัล่าง 1,656. 1,656. 1,656. 1,656. 1,656. 1,656. 1,656. 

ผูห้นีภยัจากการสูร้บ  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

คนไรร้ฐั/ผูไ้มม่สีถานะทาง

ทะเบียนราษฎร 
127.3 127.3 127.3 127.3 127.3 127.3 127.3 

ท่ีมา: คาํนวณโดยผูว้จิยั 
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ภาคผนวก ง 

สวสัดิการการฝึกฝีมือแรงงานในปัจจบุนั 

และการประมาณการ 

ง.1 สถานะปัจจุบนัดา้นฝึกอบรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
สวัสดิการสําหรับแรงงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานและการจดัหางาน ถือว่าถว้นหน้าแล้ว 

เน่ืองจากรัฐใหบ้ริการทุกคนถ้วนหน้า แต่ในทางปฏิบัติมีผูม้าใช้บริการจํานวนไม่มากเท่าที่ควร ทั้งน้ี

เน่ืองจากขอ้จาํกดัในหลายๆ เร่ือง อาทิ ความสอดคลอ้งของหลักสูตรท่ีรัฐจดัใหแ้ละความตอ้งการพัฒนา

ทกัษะของแรงงาน ตลอดจนความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของผูป้ระกอบการและตลาดแรงงาน 

ความเพียงพอและคุณภาพของผูฝึ้กอบรม การเขา้ถึงและความรวดเร็วของการจดัหางาน รวมทั้งการมีส่วน

ร่วมในการลงทุนดา้นน้ีของภาคส่วนต่างๆ ของสงัคมนอกเหนือจากภาครฐัยงัมีสดัส่วนน้อยมาก 
ตารางท่ี ง1 การประเมินความถว้นหนา้ของสวสัดกิารดา้นฝึกอบรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

 
ประเภทบริการ 

ปัจจุบนั ขอ้เสนอ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ถว้นหนา้

(นโยบาย) 

ถว้นหนา้ 

(ปฏิบตัิ) 

เจาะจง 

(นโยบาย) 

เจาะจง  

(ปฏิบตัิ) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ถว้น

หนา้ 
เจาะจง 

1 

การใหบ้ริการฝึกอบรม

พฒันาฝีมือแรงงานโดยรฐั  

(กรมพฒันาฝีมือแรงงาน) 

-กอ่นเขา้งาน (เพ่ือใหมี้

อาชีพ) 

่ ํ  ( ั

 

  

 

ทุกคน+ตา่งดา้ว Y 

N*ในแง่ยงัมี

โควตา้ทัง้

จาํนวนผูเ้ขา้

ฝึกและ

หลกัสูตร 

  
เห็นดว้ย X 

 

2 

กองทุนพฒันาฝีมือแรงงาน 

(ใหกู้ค้า่ฝึกอบรมตามจริง 

และคา่ครองชีพภายใตง้บท่ี

กาํหนด) 

แรงงานไทยในระบบ 

(อายุ15-45 ปี และ

รายไดเ้ฉล่ียไมเ่กิน 

10,000 บาทตอ่

เดือน) 

  
Y Y 

ทุกคน+ตา่งดา้ว 

(อายุตัง้แต ่15 ปีข้ึน

ไป รายไดเ้ฉล่ียไม่

เกิน 10,000 บาท

ตอ่เดือน) 

 
X 

3 

รฐัอุดหนุนเพ่ิมโอกาสในการ

ฝึกอบรม: เน้นอุดหนุน 

SMEs และแรงงานนอก

ระบบ 
     

SMEs+แรงงานนอก

ระบบ  
X 

 

ลกูจา้ง =ใหเ้งินอุดหนุนเพ่ือ

รบัการฝึกอบรม, นายจา้ง =

ใหเ้งินอุดหนุนในการสง่

ลกูจา้งเขา้ฝึกอบรม และเงิน

อุดหนุนเงินเดือนสาํหรบัจา่ย

ลกูจา้งท่ีลาเพ่ือไปฝึกดว้ย 
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ประเภทบริการ 

ปัจจุบนั ขอ้เสนอ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ถว้นหนา้

(นโยบาย) 

ถว้นหนา้ 

(ปฏิบตัิ) 

เจาะจง 

(นโยบาย) 

เจาะจง  

(ปฏิบตัิ) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ถว้น

หนา้ 
เจาะจง 

4 

ระบบการประกนัการจา้ง

งาน (ผูส้มทบกองทุนจะ

ไดร้บัการฝึกอบรมเม่ือตก

งาน, reemployment 

 

     
ทุกคน+ตา่งดา้ว X 

 

5 คุณภาพการฝึกอบรม 
     

ภาคสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

X 

 

ระบบ: ระบบท่ีใหก้าร

ฝึกอบรมและรบัรองทกัษะ

แหง่ชาติ เน้นสมรรถนะ 

(Competency) และให้

ครอบคลุมทกัษะงานมากข้ึน 

(บริหาร จดัการ นวตักรรม) 

        

 

คนฝึก: พฒันาบุคลากรดา้น

ฝึกอบรม (จาํนวนและ

คุณภาพ) 
        

 

สถานฝึก: สนับสนุนให้

เอกชนเป็นผู ้facilitate 

สถานอบรม ไมใ่ชภ่าครฐั

เทา่น้ัน 

        

 

การวดัผลสมัฤทธ์ิจากการ

ฝึก: พฒันาใหช้ดัเจนมี

ประสิทธิภาพ         

6 
เพ่ิมการมีสว่นรว่ม บทบาท

ภาคเอกชน บทบาททอ้งถ่ิน      
ภาคสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
X 

 

ตารางท่ี ง1 แสดงการประเมินความถว้นหน้าของสวสัดิการดา้นฝึกอบรมพฒันาฝีมือแรงงาน โดย

การพัฒนาฝีมือแรงงานในปัจจุบนัภาครัฐไดใ้หบ้ริการโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผูร้ับผิดชอบ โดย

ใหบ้ริการทั้งการฝึกเพ่ือใหมี้ทกัษะตามความตอ้งการของตลาดเพ่ือใหมี้งานทาํ ฝึกเพ่ือยกระดบัฝีมือแรงงาน 

และฝึกเสริมทักษะเพื่อยา้ยงาน เปลี่ยนอาชีพ หรือมีอาชีพเสริม อย่างไรก็ดีการใหบ้ริการ โดยเฉพาะใน

หลกัสูตรทีมี่ผูส้นใจมากอาจไม่สามารถรองรบัผูต้อ้งการเขา้รับการฝึกไดอ้ย่างเพียงพอ รวมทั้งหลักสูตรที่

ตอ้งพฒันาใหค้รอบคลุมทกัษะมากขึ้ นทั้งดา้นการบริหารจดัการ นวตักรรม เพื่อใหเ้ป็นการบริการที่ถว้น

หน้าอย่างแทจ้ริง 

ในปัจจุบนัไดมี้กองทุนพฒันาฝีมือแรงงานที่ตั้งขึ้ นเพื่อช่วยเหลือผูที้่ตอ้งการพัฒนาฝีมือแรงงานให้

สามารถกูด้อกเบ้ียตํา่ เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม ทั้งค่าธรรมเนียมการฝึกที่จ่ายตามจริง และค่า

ครองชีพ (วงเงินท่ีรฐักาํหนด) ได ้คุณสมบติผูท่ี้จะกูไ้ดต้อ้งเป็นแรงงานไทยในระบบท่ีมีอายุระหว่าง 15-45 

ปี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกนิ 1 หม่ืนบาท ซึ่งไดเ้สนอใหป้รบัเปล่ียนขยายผูมี้สิทธ์ิมากขึ้ นคือ แรงงาน

ทุกคนรวมคนต่างดา้ว ท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้ นไป ไม่จาํกดัอายุขั้นสูง สอดคลอ้งกบัแนวโน้มการขยายอายุ

การทาํงาน และสงัคมผูสุ้งอายุ แต่ยงัคงจาํกดัรายไดท่ี้เฉล่ียไม่เกิน 1 หม่ืนบาทต่อเดือน เพ่ือมุ่งเป้าไปท่ีผูท่ี้

มีขอ้จาํกดัเร่ืองรายได ้
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ส่วนขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือใหมี้การจงูใจใหห้นัมาสนใจฝึกอบรมพฒันาฝีมือแรงงานมากขึ้ น ตาม 

พ.ร.บ. ส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน คือ 

- เพ่ิมการอุดหนุนหน่วยเศรษฐกิจท่ีมีทรพัยากรจาํกดัท่ีจะสามารถเขา้รบัการฝึกพฒันาฝีมือ

แรงงานได ้เช่น SMEs และแรงงานนอกระบบ โดยอุดหนุนทั้งฝัง่นายจา้ง (ใหเ้งินอุดหนุน

ในการส่งลูกจา้งเขา้ฝึกอบรม และเงินอุดหนุนเงินเดือนสาํหรบัจ่ายลูกจา้งท่ีลาเพ่ือไปฝึก) 

และฝัง่ลูกจา้ง (ใหเ้งินอุดหนุนเพ่ือรบัการฝึกอบรม) 

- มีระบบการประกันการจา้งงาน ที่ผูส้มทบกองทุนจะได้รับการฝึกอบรมเมื่อตกงาน 

reemployment training 

- การบริหารจดัการแนวนโยบายมาตรฐานระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (ระบบท่ียืดหยุ่นไม่บงัคบั) 

ใหเ้ป็นรูปธรรมและสามารถนํามาปฏิบติัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

- การบริหารจัดการระบบการฝึกอบรมและรับรองทักษะแห่งชาติ ใหเ้น้นสมรรถนะ 

(Competency) มากกว่าความสามารถทางวิชาการ  

- การฝึกบุคลากรดา้นการฝึกอบรม (train the trainer) ก็ตอ้งไดร้ับการพัฒนาควบคู่ไปกบั

การฝึกอบรมแรงงาน เพ่ือใหก้ารถ่ายทอดความรูมี้คุณภาพและครบถว้นในสาขาต่างๆ  

- บริหารจดัการระบบการฝึกอบรมโดยสนับสนุนใหเ้อกชนเป็นผู ้facilitate สถานอบรมมาก

ขึ้ น ไม่ใช่ภาครฐัเท่าน้ัน  

- บริหารจดัการระบบติดตามประเมินผลสมัฤทธ์ิจากการไดร้บัการฝึกอบรมท่ีมีอยูแ่ลว้ ใหมี้

ความชัดเจน ใหไ้ด้ขอ้มูลครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมากขึ้ น เพื่อประโยชน์ต่อการ

กาํหนดแนวทางในการปรบัปรุงระบบการฝึกอบรมต่อไป 

- บริหารจดัการขอ้กาํหนดภารกิจหน้าท่ีของ อปท. ใหมี้ภารกิจหน้าที่ และส่วนร่วมในการ

จดัฝึกอบรมแรงงานที่สอดคลอ้งกบับริบทเชิงพ้ืนที่และชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ใชท้รพัยากรจากทอ้งถ่ินเพ่ือทอ้งถ่ิน 

ง.2 ประมาณการระดับการลงทุนดา้นฝึกอบรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

รายจ่ายดา้นการพฒันาฝีมือแรงงานในปัจจุบนัคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 0.16 ต่อ GDP ในปี 2551 

(ใกลเ้คียงกบั 2 ปีกอ่นหน้า) ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจากภาครฐั (ประมาณรอ้ยละ 90) โดยมีกรมพัฒนา

ฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดยการพัฒนาฝีมือแรงงานที่ใหบ้ริการส่วนใหญ่เป็นการฝึก

ยกระดบัฝีมือแรงงาน และพฒันาขีดความสามารถ ส่วนรายจ่ายจากภาคเอกชนมาจากสองส่วนคือ รายจ่าย

ในการฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการ (นํามาขอรบัรองกบักรมพฒันาฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม

ฯ และ/หรือเพ่ือใชใ้นการขอลดหยอ่นภาษี) และเงินสบทบ (สถานประกอบกิจการตอ้งสมทบเขา้กองทุน

พฒันาฝีมือแรงงานกรณีฝึกอบรมไม่ครบตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ) ดงัแสดงในตารางท่ี ง2 
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ตารางท่ี ง2 ระดบัการลงทุนดา้นการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน และจาํนวนผูร้บับรกิารในปี 
งบประมาณ  2548-2551 

รายการ 

ปีงบประมาณ 

2548 2549 2550 2551 

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) (ลา้นบาท) 7,092,893 7,841,297 8,493,311 9,104,959 

รายจา่ยดา้นการพฒันาฝีมือแรงงาน (ลา้นบาท) 9,623 9,742 14,185 14,521 

รายจา่ยดา้นการพฒันาฝีมือแรงงาน : GDP (รอ้ยละ) 0.14 0.12 0.17 0.16 

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้ นไป (คน) 50,004,280 50,540,868 51,118,740 52,237,433 

กอ่น-ประถมศึกษา 29,182,810 28,813,062 29,374,473 29,583,210 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 7,523,332 7,670,529 9,058,655 9,442,515 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 4,627,714 5,019,038 4,697,068 4,942,523 

อาชีวศึกษา 3,816,952 3,860,652 3,566,838 3,592,685 

อุดมศึกษาข้ึนไป 4,853,472 5,177,587 4,421,707 4,676,499 

จาํนวนแรงงานที่ไดร้บัการพฒันาฝีมือแรงงาน (Q): คน 516,758 1,238,045 3,287,551 4,264,880 

แหล่งที่มาของเงิน (รอ้ยละ) 100.00 100.00 100.00 100.00 

รฐับาลกลาง 95.80 89.92 91.77 89.82 

เอกชน 4.20 10.08 8.23 10.18 

รายจา่ยดา้นการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน (ลา้นบาท) 9,623 9,742 14,185 14,521 

รายจ่ายรฐับาลกลาง 9,218 8,760 13,018 13,043 

รายจ่ายภาคเอกชน* 404 982 1,167 1,478 

คา่ใชจ่้ายในการฝึกอบรม (ท่ีขอรบัรอง) ทัง้ ส้ิน 404 938 1,143 1,453 

เงินสมทบ na. 45 24 25 

หมายเหตุ:*ภาคเอกชน=อนุมติัค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมทั้งสิ้ น (ขอ้มลูจากกรมสรรพากร เป็นรายจ่ายจริงเพือ่ใชใ้นการหกั
ลดหยอ่นภาษีไดส้องเท่า) + เงินสมทบกรณีไม่จดัฝึกอบรมหรือจดัฝึกอบรมไม่ครบตามสดัส่วนท่ีกฎหมายกาํหนด
และตอ้งจ่ายสมทบ (ขอ้มลูจากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน), na. คือไม่มีขอ้มลู 

 

การประมาณรายจ่ายดา้นการพัฒนาฝีมือแรงงานในกรณีแนวโน้มปัจจุบัน หรือแนวโน้มปกติ 

(scenario 0) น้ี  

การประมาณรายจ่ายการฝึกอบรมพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานตามแนวโน้มปกติ (Scenario 0) โดย

ไดร้วมงบประมาณตามโครงการไทยเขม้แข็งระยะท่ีหน่ึงและสอง (19,622 ลา้นบาท) และภาครัฐยงัคง

เป็นผูร้บัภาระหลกัในการใหก้ารพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน11

12
  

นอกจากการพฒันาฝีมือแรงงานแลว้การจดัหางานก็เป็นส่วนประกอบสาํคญัท่ีรฐัควรจดัสวสัดิการ

ใหค้วบคู่กนัไป โดยการประมาณรายจ่ายดา้นการใหบ้ริการจดัหางานโดยภาครฐั มีขอ้สมมติดงัน้ี 

                                            
12

รายละเอียดการคาํนวณและขอ้มูลพ้ืนฐานสามารถดูไดจ้าก “รายงานฉบับสุดทา้ยโครงการศึกษาวิจยัการลงทุนดา้น

สงัคมภายใตเ้ง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและการปรบัตวัสู่สงัคม-เศรษฐกิจฐานความรู”้, สถาบันวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศ

ไทย (2552), บทท่ี 4 



สู่ระบบสวสัดกิารสงัคมถว้นหนา้ภายในปี พ.ศ. 2560  129 

 

 
รายจา่ยการใหบ้ริการจดัหางานเฉล่ียต่อหวั (P) 

ปี 2550-2552 = รายจ่ายดา้นบริการการจดัหางานโดยภาครฐั (ขอ้มลูจากกรมจดัหางาน)(V) / จาํนวนผูไ้ดร้บั

บริการจดัหางาน (Q) (ขอ้มลูจากกรมจดัหางาน) 

ประมาณการปี 

2553-2560 

ขยายตวัตามอตัราเงินเฟ้อประมาฯการ (เท่ากบัรอ้ยละ 2.5 ตอ่ ปี) 

ผูไ้ดร้บับริการจดัหางานโดยรฐั (Q) 

ปี 2552 จาํนวนผูไ้ดร้บับริการจดัหางาน (Q) (ขอ้มลูจากกรมจดัหางาน) 

ประมาณการ  

ปี 2553-2560 

ขยายตวัตามการขยายตวัของจาํนวนประชากรวยัทาํงาน (อาย ุ15 ปีข้ึนไป) ท่ีจบการศกึษาระดบั

มธัยมศกึษาตอนตน้หรือตํา่กวา่ (เฉล่ียประมาณรอ้ยละ 30 ต่อปี) 

 การประมาณการประชากรวยัทาํงาน (อาย ุ15 ปีข้ึนไป) ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน้

หรือตํา่กว่า อิงกับการประมาณการจํานวนประชากรจากสศช. จํานวนนักเรียนจากสกศ. และ

สมมติฐานการเขา้สู่ตลาดแรงงาน และอัตราการออกจากตลาดแรงงาน ของประชากรวัยทํางาน 

แยกตามระดบัการศกึษา (คาํนวณโดยผูว้จิยั12

13
) 

รายจา่ยการใหบ้ริการจดัหางาน (V) โดยภาครฐั  

ประมาณการปี 

2553-2560 

ประมาณการรายจ่ายการการใหบ้ริการจดัหางานเฉล่ียตอ่หวั (P) X ประมาณการผูไ้ดร้บับริการ

จดัหางานโดยรฐั (Q) 

 

จากขอ้สมมติขา้งตน้ รายจ่ายการใหบ้ริการจดัหางานเฉลี่ยต่อหวั (P) ภาครัฐ และผูไ้ดร้ับการ

จดัหางาน ในปี 2552 แสดงดงัตารางท่ี ง3  

 
ตารางท่ี ง3 รายจา่ยดา้นการใหบ้รกิารจดัหางานภาครฐั (ลา้นบาท)    

รายการ ปีงบประมาณ 

 
2550 2551 2552 

รายจ่ายการบริการจดัหางาน (V) ภาครฐั (ลา้นบาท) 892 956 920 

ผูไ้ดร้บับริการจดัหางาน (Q) (คน) 

  

695,203 

 รายจ่ายการใหบ้ริการจดัหางานเฉล่ียตอ่หวั (P) ภาครฐั (บาทต่อคน) 

  

1,323 

 
 
จากขอ้มูล ขอ้สมมติ และการคํานวณขา้งต้น จะได้ประมาณการรายจ่ายด้านการพัฒนาฝีมือ

แรงงานและจดัหางานแสดงดงัตารางท่ี ง4 

 

 

 

                                            
13

 _______________, ภาคผนวก 6 
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ตารางท่ี ง4 ประมาณการรายจา่ยดา้นการพฒันาฝีมือแรงงานและจดัหางาน กรณีแนวโนม้ปกติ
ถว้นหนา้ (ลา้นบาท)   

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

 ประมาณการรายจ่าย

ดา้นการพฒันาฝีมอื

แรงงานและจดัหางาน  17,440 28,551 22,206 23,538 21,074 22,570 24,107 25,696 27,361 

รอ้ยละตอ่ GDP 0.20 0.31 0.23 0.23 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 
ภาครฐั 15,979 26,932 20,560 21,868 19,375 20,850 22,375 23,956 25,612 
ภาคเอกชน 1,462 1,619 1,646 1,670 1,699 1,720 1,731 1,741 1,749 
สดัส่วนรฐั:เอกชน 

 

92 94 93 93 92 92 93 93 94 
ท่ีมา: จากการคาํนวณ 
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ภาคผนวก จ 

สวสัดิการสงัคมในปัจจบุนัและการประมาณการ 

จ.1 สถานะปัจจุบันดา้นสวัสดิการสังคม 

ในส่วนของดา้นสวสัดิการน้ัน ไดแ้บ่งออกเป็น 5 กลุ่มดว้ยกนัคือ ผูสู้งอายุ ผูพิ้การ เด็กดอ้ยโอกาส 

ท่ีอยู่อาศยั และประกนัสงัคม (ตารางท่ี จ1) โดยในส่วนของผูสู้งอายุน้ันจะเน้นไปที่เร่ืองของการมีรายได้

และความเป็นอยู่ภายหลงัจากการเกษียณ ซึ่งในเชิงนโยบายแลว้ รฐัไดส้นับสนุนเงินไดใ้หแ้ก่ผูท่ี้อายุ 60 ปี

ขึ้ นไปอย่างถว้นหน้าผ่านโครงการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ และโครงการบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

แต่ในทางปฎิบติัยงัพบว่ายงัมีผูสู้งอายุบางรายไม่ไปลงทะเบียนรบัเบ้ียยงัชีพ เน่ืองจากความไม่สะดวกต่างๆ 

เช่น การลงทะเบียน การรบัเงิน รวมทั้งผูสู้งอายุบางรายมีฐานะดีแลว้จึงไม่ตอ้งการรบัเบ้ียยงัชีพ อย่างไรก็ดี 

ไดมี้ขอ้เสนอแนะว่าสาํหรบัผูส้งูอายท่ีุยากจนน้ันน่าจะมีการปรบัเพ่ิมจาํนวนเบ้ียยงัชีพเพ่ือใหเ้พียงพอต่อการ

ดาํรงชีพขั้นพ้ืนฐาน ส่วนสถานดูแลผูสู้งอายุที่อยู่ภายใตก้ารดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มัน่คงของมนุษย ์(พม.) และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน้ัน ในทางนโยบายกเ็ปิดรบัผูส้งูอายทุุกคน แต่จะมี

ปัญหาเร่ืองงบประมาณทาํใหต้อ้งจาํกดัผูท่ี้ไดร้บับริการ 

ดา้นผูพิ้การน้ัน รฐัไดป้ระกาศเป็นแบบถว้นหน้าโดยใหเ้บ้ียยงัชีพแกผู่พิ้การทุกคนท่ีมาลงทะเบียน

จากเดิมที่ใหแ้บบเป็นสัดส่วน (quota) แต่ในทางปฎิบติัก็เกิดปัญหาเช่นเดียวกบักรณีผูสู้งอายุคือปัญหา

ความไม่สะดวกต่างๆ เช่น หลกัฐานการลงทะเบียน การรบัเงิน และยงัมีขอ้เสนอแนะว่าน่าจะมีการปรบัเพ่ิม

จาํนวนเบ้ียยงัชีพใหแ้ก่ผูพิ้การที่รุนแรงเพื่อใหเ้พียงพอต่อการดาํรงชีพขั้นพ้ืนฐาน ส่วนสถานดูแลผูพิ้การที่

อยู่ภายใตก้ารดูแลของพม. น้ัน ก็มีปัญหาเรือ่งงบประมาณทําใหต้อ้งจาํกดัผูที้่เขา้รับบริการจนไม่สามารถ

เป็นสวสัดิการถว้นหน้าไดต้ามนโยบายท่ีตั้งไว ้สาํหรบัเด็กดอ้ยโอกาสน้ัน ปัจจุบนัมีเพียงสถานดูแลเด็กดอ้ย

โอกาสที่อยู่ภายใตก้ารดูแลของพม. ซึง่ประสบปัญหาด้านงบประมาณเช่นเดียวกับกรณีของสถานดูแล

ผูส้งูอายแุละผูพิ้การ 

เร่ืองท่ีอยู่อาศยั รฐัไม่จาํเป็นตอ้งกาํหนดใหเ้ป็นสวสัดิการถว้นหน้า แต่ควรใหเ้จาะจงแก่ผูท่ี้ยากจน/

มีรายไดน้้อย ตามท่ีไดท้าํผ่านการเคหะแห่งชาติ และโครงการบา้นมัน่คง ของพม. แต่อาจจะดูแลเพ่ิมเติมใน

เร่ืองคา่เช่าบา้น/บา้นเช่าใหแ้ก่กลุ่มดงักล่าวดว้ย สาํหรับกลุ่มสุดทา้ยคือประกนัสังคมน้ัน ปัจจุบนัยงัไม่ได้

ครอบคลุมถว้นหน้า โดยรฐัมีโครงการประกนัสงัคมท่ีใหส้วสัดิการเฉพาะกลุ่มแรงงานในระบบ (ขา้ราชการ/

รฐัวิสาหกิจ/ผูป้ระกนัตนภายใตส้าํนักงานประกนัสงัคม) สาํหรบัการประกนัสงัคมใหแ้ก่แรงงานนอกระบบ 

แมร้ัฐบาลจะเห็นชอบในพรบ. กองทุนการออมแห่งชาติไปแลว้ แต่คาดว่าจะเริ่มได้อย่างเร็วในปี พ.ศ. 

2554 และอาจมีแรงงานนอกระบบเขา้ร่วมโครงการน้อยกว่าที่คาดไว ้เน่ืองจากปัญหาเงินสมทบ และ

ผลประโยชน์ท่ีไม่จงูใจใหเ้ขา้ร่วมโครงการ 

โดยสรุปแลว้ สวสัดิการท่ีใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาส 3 กลุ่ม (ผูสู้งอายุ ผูพิ้การ และเด็กดอ้ยโอกาส) จะเป็น

นโยบายถว้นหน้า แต่มีปัญหาในทางปฎิบติัทาํใหไ้ม่สามารถครอบคลุมไดค้รบทุกคน ส่วนเร่ืองท่ีอยู่อาศัย
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ควรเป็นนโยบายท่ีเจาะจงใหแ้ก่ผูท่ี้ยากจน/มีรายไดน้้อย ส่วนการประกนัสังคม หากกอช. หรือโครงการ

สาํหรบัแรงงานนอกระบบสามารถสาํเร็จไดใ้นทางปฎิบติัก็จะเป็นนโยบายท่ีถว้นหน้าสําหรับผูมี้งานทําทุก

คนได ้

ตารางท่ี จ1 การประเมินความถว้นหนา้ของสวสัดกิารดา้นสวสัดกิาร 

ประเภทบรกิาร ปัจจุบนั ขอ้เสนอ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ถว้นหนา้

(นโยบาย) 

ถว้นหนา้ 

(ปฏิบตั)ิ 

เจาะจง 

(นโยบาย) 

เจาะจง  

(ปฏิบตั)ิ 
กลุ่มเป้าหมาย ถว้นหนา้ เจาะจง 

ผูสู้งอายุ                 

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 

ผูสู้งอายุสญัชาติไทย 60 

ปีข้ึนไป (ยกเวน้

ขา้ราชการบาํนาญ) 
Y N 

  

ผูสู้งอายุท่ี

ยากจน  
X 

 บาํนาญขา้ราชการ 
ผูสู้งอายุ 60 ปีข้ึนไป ท่ี

เป็นขา้ราชการบาํนาญ 
Y Y 

  
  X 

 

สถานดูแลผูสู้งอายุของกระทรวง

การพฒันาสงัคมและความ

มัน่คงของมนุษย ์(พม.) 

ผูสู้งอายุ 60 ปีข้ึนไป Y N 
  

ผูสู้งอายุ 60 ปี

ข้ึนไป 
X 

 

สถานสงเคราะหค์นชราของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

(อปท.) 

ผูสู้งอายุ 60 ปีข้ึนไป Y N 
  

ผูสู้งอายุ 60 ปี

ข้ึนไป 
X 

 

ผูพิ้การ   
    

  
 

  

สถานดูแลผูพิ้การของ พม. ผูพิ้การ Y N 
  

ผูพิ้การทุกคน X   

เบ้ียยงัชีพผูพิ้การ 
ผูพิ้การทุกคนท่ีจด

ทะเบียนผูพิ้การ 
Y N 

  
ผูพิ้การทุกคน X 

 

เดก็ดอ้ยโอกาส   
    

  
  

สถานดูแลเด็กดอ้ยโอกาสของ 

พม. 
เด็กดอ้ยโอกาส Y N 

  
เด็กดอ้ยโอกาส X 

 

ท่ีอยูอ่าศยั   
    

  
  

บา้นมัน่คง ผูมี้รายไดน้้อย 
  

Y N ผูมี้รายไดน้้อย 
 

X 
การเคหะแหง่ชาติ ผูมี้รายไดน้้อย 

  
Y N ผูมี้รายไดน้้อย 

 
X 

ประกนัสงัคม   
    

  
  

กรณีสงเคราะหบุ์ตร ผูมี้งานทาํ 
  

Y N ผูมี้งานทาํ X 
 

กรณีบาํเหน็จชราภาพ ผูมี้งานทาํ 
  

Y N ผูมี้งานทาํ X 
 

กรณีวา่งงาน ผูมี้งานทาํ 
  

Y N ผูมี้งานทาํ X 
 

กองทุนการออมแหง่ชาติ 
ผูมี้งานทาํท่ีเป็นแรงงาน

นอกระบบ   
Y ? 

แรงงานนอก

ระบบ  
X 

 

จ.2 ประมาณการระดับการลงทุนดา้นสวัสดิการสังคม 

สาํหรบัในส่วนน้ีเป็นการประมาณระดบัการลงทุนดา้นสวสัดิการสังคมถว้นหน้าในปี พ.ศ. 2560 

โดยใชม้ลูค่าการลงทุนดา้นสวสัดิการสังคมท่ีเกิดขึ้ นจริงจาก GFMIS ในปี 2548-2552 เป็นฐานในการ
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คาํนวณ สาํหรบัขอ้มลูในปี 2553 และ 2554 ส่วนใหญ่มาจากเอกสารงบประมาณโดยสงัเขป ขอ้มลูจึงอาจ

ไม่ตรงกบัขอ้มูลที่เกิดขึ้ นจริง (งบประมาณที่ผ่านรัฐสภา) ทั้งน้ีไดแ้บ่งการลงทุนออกตามกลุ่มเป้าหมาย

ไดแ้ก่ กลุ่มเด็ก กลุ่มผูสู้งอายุ และกลุ่มผูพิ้การ  

วิธีการคาํนวณรายจ่ายต่อหวั จาํนวนประชากรท่ีมีสิทธ์ิ และมูลค่าการลงทุนทางสังคมในอนาคต

ภายใตส้ภาวะปัจจุบนัของแต่ละกลุ่มเป้าหมายมีดงัต่อไปน้ี 

ขัน้ตอนท่ี 1 คาํนวณรายจ่ายต่อหวัของสวสัดิการตามกลุ่มเป้าหมายโดย 

รายจ่ายสวสัดิการสงัคมต่อหวัit    =   รายจ่ายสวสัดิการสงัคมit  /  จาํนวนผูมี้สิทธ์ิit 

โดยท่ี i หมายถึงประเภทสวสัดิการสงัคมของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และ t หมายถึง ปีงบประมาณ 

กลุ่มเด็ก   

โครงการสาํหรบักลุ่มเด็กจะประกอบดว้ย เงินสงเคราะหบุ์ตร สถานสงเคราะหเ์ด็ก และศูนยเ์ด็ก

เล็ก ทั้งน้ีรายจ่ายต่อหวัเงินสงเคราะหบุ์ตรของประกนัสงัคมเท่ากบั 350 บาทต่อคนต่อเดือน และจาํนวน

เด็กท่ีไดร้บัเงินสงเคราะหม์าจากสาํนักงานประกนัสงัคม  สาํหรบัสถานสงเคราะหเ์ด็กน้ัน รายจ่ายต่อหวัที่

นํามาคาํนวณคือค่าใชจ่้ายต่อหวัความจาํเป็นขั้นพ้ืนฐานเด็กดอ้ยโอกาสของกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 

ซึ่งเป็นค่าเฉล่ียของค่าใชจ่้ายเด็กดอ้ยโอกาส 6 ประเภทท่ีกาํหนดโดยสาํนักงบประมาณ ส่วนจาํนวนเด็กท่ีมี

สิทธ์ิได้มาจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเช่นกนั ส่วนศูนยเ์ด็กเล็ก เน่ืองจากขอ้จํากัดของขอ้มูล 

คณะผูวิ้จยัมีเพียงขจาํนวนเงินอุดหนุนแกศ่นูยเ์ด็กเล็กท่ีไดจ้ากกรมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปี 2552 และ 

2553 จาํนวน 22,296 และ 29,290 ลา้นบาทตามลาํดบั 

ตารางท่ี จ2  รายจา่ยตอ่หวัและจาํนวนประชากรท่ีมสีทิธิภ์ายใตส้ภาวะปกตขิองกลุม่เด็ก 

 2548 2549 2550 2551 2552 

รายจ่ายต่อหวั (บาทตอ่คน)      

กรณีสงเคราะหบุ์ตร (ตอ่เดือน) 350 350 350 350 350 

คา่ใชจ่้ายตอ่หวัความจาํเป็นขัน้พ้ืนฐานเดก็ 1,732 1,732 1,732 1,732 2,093 

จาํนวนประชากรท่ีมสิีทธ์ิ (คน)      

จาํนวนเดก็ 0-6 ปี (พนัคน) 6,721 6,674 6,598 6,477 6,320 

ผูร้บัผลประโยชน์: กรณีสงเคราะหบุ์ตร 931,992 1,440,973 1,169,778 1,212,359 1,254,102 

จาํนวนเดก็ในสถานสงเคราะห ์ 14,573 15,083 13,343 16,046 16,046 

ท่ีมา: รวบรวมและคาํนวณโดยผูว้จิยั 

กลุ่มผูสู้งอาย ุ  

สาํหรบัรายจ่ายต่อหวัของผูสู้งอายุประกอบดว้ย 5 ส่วนคือเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (500 บาทต่อคนต่อเดือน) เงินบาํนาญกรณีชราภาพของสาํนักงานประกนัสงัคม เงิน

บาํนาญขา้ราชการ (แบบปกติและกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ: กบข.) ค่าใชจ่้ายต่อหวัความจาํเป็น

ขัน้ พ้ืนฐานผูส้งูอายขุองกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการซึ่งกาํหนดโดยสํานักงบประมาณ เงินช่วยเหลือการ

จดัการศพ (กรณีเสียชีวิตของสาํนักงานประกนัสังคม และเงินสงเคราะหก์ารจดัการศพของกระทรวงการ

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย)์ 
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 สําหรับจํานวนผูสู้งอายุที่ได้รับเบ้ียยังชีพเป้นขอ้มูลจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จาํนวนผูไ้ดร้ับผลประโยชน์กรณีชราภาพและเสียชีวิตมาจากสํานักงานประกันสังคม ส่วนจาํนวนผูร้ับ

บาํนาญมาจากกรมบญัชีกลางและกบข. และจาํนวนผูสู้งอายุในสถานสงเคราะหไ์ดม้าจากกรมพัฒนาสังคม

และสวสัดิการ 

 
ตารางท่ี จ3 รายจา่ยตอ่หวัและจาํนวนประชากรท่ีมสีทิธิภ์ายใตส้ภาวะปกตขิองกลุม่ผูสู้งอายุ 

 2548 2549 2550 2551 2552 

รายจ่ายต่อหวั (บาทต่อคนต่อ

เดอืน) 

     

เบ้ียยงัชพีผูส้งูอายุ 300 500 500 500 500 

คา่ใชจ่้ายตอ่หวัความจาํเป็นขัน้

พ้ืนฐานผูส้งูอายุ 1,590 1,590 1,590 1,590 

 

1,955 

กรณีชราภาพ: ประกนัสงัคม 1,182 1,459 1,809 2,115 2,318 

กรณีเสียชวีติ: ประกนัสงัคม 39,931 41,642 44,004 52,352 55,879 

จาํนวนประชากรท่ีมสิีทธ์ิ (คน)      

เบ้ียยงัชพีผูส้งูอายุ 527,083 1,073,190 1,755,266 1,783,662 5,449,507 

จาํนวนผูส้งูอายุในสถานสงเคราะห ์ 1,454 1,390 1,451 1,429 1,448 

ผูร้บัผลประโยชน์: กรณีชราภาพ 60,874 65,696 76,248 89,273 98,035 

ผูร้บับาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ n.a.  1,172,953 1,177,383 1,168,083 1,185,491 

ผูร้บัผลประโยชน์: กรณีเสียชีวิต 17,450 17,662 17,691 19,313 18,343 

ท่ีมา: รวบรวมและคาํนวณโดยผูว้จิยั 

กลุ่มผูพิ้การ   

ทาํนองเดียวกนักบักรณีผูสู้งอายุ รายจ่ายต่อหวัของผูพิ้การประกอบดว้ย 2 ส่วนคือคา่ใชจ่้ายต่อหวั

ความจาํเป็นขัน้พ้ืนฐานผูพิ้การของกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการโดยเป็นค่าเฉล่ียของค่าใชจ่้ายผูพิ้การ 8 

ประเภท และเบ้ียยงัชีพผูพิ้การของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซึ่งกาํหนดโดยสํานักงบประมาณ

และกระทรวงมหาดไทยตามลาํดบั ส่วนจาํนวนผูพิ้การท่ีมีสิทธ์ิไดม้าจากหน่วยงานท่ีใหบ้ริการน้ันๆ 

ตารางท่ี จ4 รายจา่ยตอ่หวัและจาํนวนประชากรท่ีมสีทิธิภ์ายใตส้ภาวะปกตขิองกลุม่ผูพ้กิาร 

 2548 2549 2550 2551 2552 

รายจ่ายต่อหวั (บาทต่อคนต่อเดือน)      

คา่ใชจ่้ายตอ่หวัความจาํเป็นขัน้พ้ืนฐานผูพิ้การ 1,895 1,895 1,895 1,895 2,253 

เบ้ียยงัชพี ผูพิ้การ 300 500 500 500 500 

จาํนวนประชากรท่ีมสิีทธ์ิ (คน)      

จาํนวนผูพ้กิารในสถานสงเคราะห ์ 4,899 5,202 5,837 6,391 6,985 

เบ้ียยงัชพีผูพิ้การ 24,370 38,600 235,980 235,980 262,669 

ท่ีมา: รวบรวมและคาํนวณโดยผูว้จิยั 
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ภาคผนวก ฉ  

การกระจายภาระรายจา่ยสวสัดิการ  

การกระจายภาระรายจา่ยดา้นการศึกษา 
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในสงัคมดา้นการศึกษา (all for education) พบว่าการมีส่วนร่วม

ของภาคเอกชนในการจดัการศึกษายงัมีสดัส่วนน้อย (ไม่ถึงรอ้ยละ 30) โดยเฉพาะการศึกษาระดับก่อน

ประถม-ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญั การจดัการศึกษาของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่เป็นการศึกษาระดบักอ่นประถม-ประถมศึกษา ส่วนระดบัมธัยมศึกษา

ก็เร่ิมขยายตวัแต่ก็ยงัมีสดัส่วนน้อยมาก ส่วนการจดัการศึกษาขององคก์รอ่ืนๆในสงัคมยิ่งมีน้อยมาก ทั้งวดั 

ชุมชน และครอบครวั 

ในเร่ืองการมีส่วนร่วมจดัการศึกษาของภาคส่วนอ่ืนๆ ของสงัคม13

14
 นอกเหนือจากภาครฐั  สามารถ

ดูไดจ้ากสดัส่วนผูเ้รียนในสถานศึกษาที่จดัโดยเอกชนและองคก์รอื่นๆ ของสังคม  เปรียบเทียบกบัสัดส่วน

ผูเ้รียนในสถานศึกษาของรฐั 

สาํหรบัสดัส่วนจาํนวนนักเรียนของสถานศึกษาเอกชนในระดบัและประเภทการศึกษาต่างๆ ตั้งแต่

ปี 2538  ถึงปี 2548  พบว่าระดับอุดมศึกษามีสัดส่วนนักศึกษาเอกชนลดลงในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

เช่นเดียวกบัระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพท่ีมีสดัส่วนผูเ้รียนลดลงจากปี 2538  จนถึงปี 2544 จึง

คอ่ยๆ ขยบัเพ่ิมขึ้ น แต่กย็งัมีสดัส่วนผูเ้รียนในปี 2548 ตํา่กว่าปี 2538 อยู่นัน่เอง  ทั้งๆ ท่ีภาคเอกชนควร

เขา้มามีส่วนร่วมจดัการอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก เน่ืองจากสามารถปรับการเรียนการสอนใหต้อบสนอง

ความต้องการของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ นอย่างรวดเร็วไดดี้กว่าสถานศึกษาของรัฐ 

เพราะถา้สถานศึกษาเอกชนไม่ปรบัตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิขึ้ น กจ็ะอยูไ่ม่ไดเ้พราะไม่มคีนเขา้มา

เรียน 

สาํหรบัการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษา

ตอนปลายสายสามญัมีแนวโน้มสดัส่วนผูเ้รียนของสถานศึกษาเอกชนเพ่ิมขึ้ นในระยะท่ีผ่านมา แต่ก็เพ่ิมขึ้ น

ไม่มากนัก นอกจากน้ัน สดัส่วนผูเ้รียนเอกชนในระดบัการศึกษาดงักล่าวยงัตํา่มาก คือ มีสดัส่วนไม่ถึงรอ้ย

ละ 30 ในระดบักอ่นประถมศึกษา และมีสดัส่วนน้อยกว่ารอ้ยละ 20 ในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา

ตอนตน้ ในขณะท่ีระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญัมีสดัส่วนเพียงรอ้ยละ 10 (สกศ. (2551)) 

จากขอ้มลูดงักล่าว แสดงว่าในระยะท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจดั

การศึกษายงัมีนอ้ย แมว่้ารฐัจะมีนโยบายส่งเสริมในเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมจดัการศึกษามาโดยตลอดกต็าม 

                                            
14

 อา้งอิงจาก สกศ. (2551), หน้า 52-55 
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ในดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน้ัน ขอ้มูลจากรายงาน

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสกศ. แสดงว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่

รับผิดชอบในการเตรียมความพรอ้มใหแ้ก่เด็กปฐมวยัในรูปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยในปี 2547 มี

จาํนวน 16,841 ศูนย ์เป็นศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัเอง 1,631 ศูนย ์ท่ีรับโอน

จากกรมพฒันาชุมชน 7,521 ศูนย ์จากกรมการศาสนา 4,157 ศูนย ์จากการประชาสงเคราะห ์60 ศูนย ์

และจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3,472 ศูนย์ โดยมีจํานวนเด็กรวมกันทั้งส้ิน 

723,947 คน (สกศ. (2551)) 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีโรงเรียนในสงักดั มีจาํนวน 145 แห่ง ในปี 2547 ซึ่งจาํแนกเป็น

เทศบาล 143 แหง่ เมืองพทัยา 1 แหง่ และ กทม.1 แหง่ โดยเปิดสอนระดบัการศึกษาพ้ืนฐานจาํนวน 947 

แหง่  ส่วนใหญ่เปิดสอนระดบักอ่นประถมและประถมศึกษา และเริ่มมีการขยายถึงระดับมธัยมศึกษาตาม

ความพรอ้มของแต่ละทอ้งถ่ิน โดยมีเทศบาลท่ีเปิดสอนระดบั ปวช.1 แห่ง คือ เทศบาลนครนครปฐม ส่วน

ระดบัอุดมศึกษาน้ัน มีเพียง กทม. เท่าน้ันท่ีเปิดสอน ไดแ้ก่ วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละวิทยาลยัพยาบาลเกื้ อ

การุณย ์ 

สาํหรบัจาํนวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นมี

สัดส่วนร้อยละ 6.2 ของนักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ งหมด ซึ ่งนับว่าเป็นสัดส่วนน้อยมาก เมื ่อ

เปรียบเทียบกบัจาํนวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีมากถึง 7,855 แห่ง ทัว่ประเทศ ในปี 2548 

ส่วนการจดัการศึกษาขององคก์รอื่นๆ ในสังคม ยิ่งมีน้อยมาก เช่น สถาบนัพุทธศาสนามีการจดั

การศึกษาในรูปแบบของโรงเรียน เช่น โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญั มีจาํนวน 400 โรง สําหรับ

นักเรียนมีจาํนวน 68,946 รปู  จาํแนกเป็นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 50,937 รปู และระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย 18,009 รูป คิดเป็นสดัส่วนน้อยกว่ารอ้ยละ 1 ของจาํนวนนักเรียนทั้งหมด  

สําหรับการจดัการศึกษาในรูปแบบศูนยก์ารเรียน ปัจจุบนัมีประมาณ 189 ครอบครัวท่ีจดัและ

ประสงคท่ี์จะจดัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน แต่มีเพียง 33 ครอบครวัท่ีจดทะเบียนเป็นศูนยก์ารเรียนกบัสาํนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงว่าดว้ยการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของครอบครวั  ในขณะ

ทีส่ถานประกอบการทีจ่ดัการศึกษาในรูปของศูนยน์การเรียนและขออนุญาตจดัตั้ง มีจาํนวน 7 แห่ง โดย

เป็นสถานประกอบการที่เขา้ร่วมในโครงการนําร่องการจดัการศึกษาของสถานประกอบการที่สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษาดาํเนินการร่วมกบัหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ี บริษัท ซี พี เซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งเขา้

ร่วมโครงการน้ี ไดย้ื่นขอตั้งศูนยก์ารเรียนเพ่ิมอีก 5 แห่ง นอกจากน้ัน มีสถานประกอบการท่ีขอจดทะเบียน

กบัสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบวัลาํภูเขต 2 อีก 1 แหง่ ส่วนองคก์รเอกชนและองคก์รชุมชนน้ัน กมี็

การจดัการศึกษาในรูปแบบศูนยก์ารเรียน แต่ยงัไม่มีกฎกระทรวงมารองรับใหมี้สถานภาพที่ถูกตอ้งตาม

กฎหมาย เน่ืองจากร่างกฎกระทรวงว่าดว้ยการจดัการศึกษาขององคก์รดงักล่าว ยงัอยูร่ะหว่างกระบวนการ

พิจารณาทางกฎหมายสาํหรบักฎกระทรวงว่าดว้ยการจดัการศึกษาขององคก์รอืน่ๆ ตามมาตรา 12 ของ 

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติที่นอกเหนือจากองคก์รที่กล่าวถึงขา้งตน้ คงมีเฉพาะกฎกระทรวงว่าดว้ยการจดั

การศึกษาในรูปแบบศูนยก์ารเรียนของสถาบนัพุทธศาสนาเท่าน้ัน ท่ีประกาศใชแ้ลว้ ส่วนกฎกระทรวงของ

องคก์ารอ่ืนๆ ยงัอยู่ในระหว่างการดาํเนินการร่างกฎหมาย (สกศ. (2551)) 

เมื่อพิจารณารายจ่ายดา้นการศึกษาระหว่างรัฐและครัวเรือนพบว่า รัฐอุดหนุนดา้นการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน หรืออุดหนุนการเรียนในระดบักอ่นประถมถึงมธัยมศึกษาตอนปลายในอตัราที่สูง โดยมีสัดส่วนที่
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อุดหนุนอยูร่ะหว่างรอ้ยละ 70 ถึงรอ้ยละ 83 ของค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อหวัในระดบัการศึกษาต่างๆ ส่วนผูเ้รียน

มีส่วนร่วมในการรบัภาระออกค่าใชจ่้ายประมาณรอ้ยละ 16 – 30 (ตารางท่ี ฉ1) แต่ก็ยงัตํา่กว่าการศึกษา

ขัน้อุดมศึกษา “รฐัอุดหนุนการดาํเนินการของมหาวิทยาลยัของรฐัในอตัราท่ีสูงมาเป็นเวลานาน  สัดส่วนท่ี

อุดหนุนอยูร่ะหว่างรอ้ยละ 70 ถึงรอ้ยละ 95 ของค่าใชจ่้าย แสดงว่าผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการรับภาระออก

ค่าใชจ่้ายเพียงรอ้ยละ 5 – 30 เท่าน้ัน (เมธี ครองแกว้และคณะ 2547)”14

15  
ตารางท่ี ฉ1  ภาพรวมค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาขั้นพื้ นฐานปี 2550 จาํแนกระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา 
จาํนวน

นักเรียน 

งบฯ ไมร่วม 

งบลงทุน 

(ลา้นบาท) 

คา่บาํรุง

การศึกษา/คา่

เลา่เรียน  

(ลา้นบาท) 

คา่ใชจ้า่ยเฉล่ีย

ตอ่หวัของรฐั 

(บาท/คน) 

รอ้ยละ* 

คา่ใชจ้า่ยเฉล่ีย 

ตอ่หวัท่ี

ครวัเรือนจา่ย 

(บาท/คน) 

รอ้ยละ* 
เฉล่ียรวม 

(บาท/คน) 

กอ่นประถม 1,438,829 22,947 6,794 15,949 77.2 4,722 22.8 20,670 

ประถม 5,220,455 88,296 17,591 17,034 83.5 3,370 16.5 20,404 

มธัยมตน้ 3,187,082 51,441 10,528 16,140 83.0 3,303 17.0 19,444 

มธัยมปลาย 2,693,915 33,191 8,776 12,606 79.1 3,333 20.9 15,940 

 - สายสามญั 1,761,438 23,504 4,785 13,343 83.1 2,717 16.9 16,060 

 - สายอาชีพ 871,477 9,688 3,991 11,117 70.8 4,579 29.2 15,696 

รวม 12,479,281 196,505 43,689 15,746 81.8 3,501 18.2 19,247 

หมายเหตุ : *จากการคาํนวณ 
ท่ีมา : ชยัยุทธ ปัญญสวสัด์ิสุทธิ์ (2551) ตารางท่ี 2 หน้า 6 
ท่ีมาของขอ้มลู : คณะกรรมการพจิารณาปรบัปรุงระบบงบประมาณค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการจดัการศึกษา ตารางท่ี 18 หนา้ 

25 
 

ดงัน้ันเพ่ือสรา้งความยัง่ยืนของระบบสวสัดิการถว้นหน้า ควรคาํนึงถึงเร่ืองการมีส่วนร่วมของภาค

ส่วนอ่ืนๆของสงัคมไปพรอ้มๆ กนั จึงเสนอแนวทางการเพ่ิมการมีส่วนร่วมดงัน้ี 

• ทอ้งถิน่ควรเขา้มามีบทบาทในการจดัการศึกษามากขึ้ น ผ่านการกระจายอาํนาจการจดั

การศึกษาใหท้อ้งถ่ิน เพื่อการบริหารจัดการการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ

บริบทเชิงพ้ืนที่และสงัคมทอ้งถิ่น  

• การเงินอุดมศึกษาควรมีการพิจารณาใหผู้เ้รียน (ครัวเรือน) รับภาระมากขึ้ น (โดยรัฐ

สรา้งแรงจงูใจและอุดหนุนอย่างเหมาะสม มีทุนการศึกษา และการใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษา

รองรบั) พรอ้มๆ กบัการมีส่วนร่วมมากขึ้ นของสังคม โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชน ทั้งน้ี

เน่ืองจากการศึกษาในระดบัน้ีใหอ้ตัราผลตอบแทนแก่ผูเ้รียนสูงมาก และใหป้ระโยชน์ต่อ

ภาคธุรกิจและสังคมโดยรวมดว้ยจากการมีกาํลังคนที่มีคุณภาพและผลิตภาพแรงงานที่

เพ่ิมขึ้ น ทั้งน้ีในปัจจุบนัรฐัอุดหนุนระดับอุดมศึกษาคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 77 จึงควรมี

การลดการอุดหนุนจากรฐัลง และรฐันําเงินส่วนที่ลดลงน้ีไปปรบัปรุงคุณภาพ เทคโนโลยี

การศึกษา และแหล่งเรียนรูท้างการศึกษาเพ่ิมขึ้ น เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูต้ลอดชีวิต และ

สงัคมเศรษฐกิจฐานความรู ้

                                            
15

 ชยัยุทธ ปัญญสวสัด์ิสุทธ์ิ (2551) หน้า 6 
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• การบริจาคเพ่ือการศึกษา (ส่วนหน่ึงของ Corporate Social Responsibility, CSR) ควรให้

ความสําคัญมากขึ้ นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้ น 

(ระดบัอุดมศึกษา) ควรเพ่ิมการใหทุ้น+เงินใหเ้ปล่า ผ่านการระดมทุนโดยมหาลยั/บริจาค 

เพ่ือช่วยคนจน นอกเหนือจากเงินกู ้(กยศ. กรอ.) การมีส่วนร่วมของสังคมโดยเฉพาะ

ภาคเอกชนน้ีมีส่วนจาํเป็น เน่ืองจากจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการไดก้าํลังคนที่มี

คุณภาพ  

การกระจายภาระรายจา่ยดา้นการพฒันาฝีมือแรงงาน 

การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการพฒันาฝีมือแรงงาน จากรายจ่ายการลงทุนดา้นการพฒันา

ฝีมือแรงงานดงักล่าวมาในบทกอ่นหน้า พบว่าการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนยงัมีสดัส่วนน้อย (ไม่ถึงรอ้ยละ 

30)  

18นอกจากน้ี ในปี 2551 (การดาํเนินงานของปี 2550) สถานประกอบการที่มีการจา้งงานตั้งแต่ 

100 คนขึ้ นไปที่ 1 8

ตารางท่ี ฉ2  สรุปขอ้มูลการยืน่แบบแสดงการจา่ยเงินสมทบกองทุนพฒันาฝีมือแรงงาน  
(สท.2) ประจาํปี พ.ศ. 2549-2551 

จดัฝึกอบรมครบตามสัดส่วนที่กฎหมายกาํหนด และไม่ตอ้งจ่ายสมทบ คิดเป็นรอ้ยละ 

65.17 ของสถานประกอบการท่ีอยู่ในข่ายบงัคบั ส่วนสถานประกอบการที่ไม่จดัฝึกอบรมหรือจดัฝึกอบรม

ไม่ครบตามสัดส่วนท่ีกฎหมายกาํหนดและต้องจ่ายสมทบ คิดเป็นร้อยละ 6.41 และเป็นท่ีน่าสังเกตว่า 

สถานประกอบการท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ทั้งไม่จดัฝึกอบรมและไม่จ่ายเงินสมทบยงัมีสดัส่วนท่ีสูงกว่า คือ

รอ้ยละ 28.42 (ดูตารางที่ ฉ2) แสดงใหเ้ห็นว่ายงัมีภาคเอกชนบางส่วนที่ยงัไม่ใหค้วามสําคญักับการ

พฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน ซึง่ภาครฐัอาจจะตอ้งพิจารณาส่งเสริมจงูใจเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมาตรการทาง

ภาษี เช่น การใหเ้งินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมบางส่วน การใหเ้งินอุดหนุนค่าจา้งแรงงานสําหรับ

แรงงานท่ีขาดงานเพ่ือเขา้รบัการอบรม เป็นตน้ ดงัเช่นประเทศเกาหลี สิงคโปร ์ท่ีประสบผลสาํเร็จ 

ปี 

สถานประกอบการท่ีอยู่

ในขา่ยบงัคบั  

(ลกูจา้ง 100 คนข้ึนไป) 

สถานประกอบ

กิจการประเภท 

ท่ี 1 

จาํนวนผูร้บั

การฝึกตาม

แบบ สท.2 

สถานประกอบกิจการ 

ประเภทท่ี 2 

สถานประกอบกิจการ 

ประเภทท่ี 3 

จาํนวนเงิน

สมทบท่ีรบั

ชาํระ 

จาํนวน ลกูจา้ง จาํนวน รอ้ยละ  จาํนวน รอ้ยละ เงินสมทบ จาํนวน รอ้ยละ เงินสมทบ  

(แหง่) (คน) (แหง่) (%) (คน) (แหง่) (%) (บาท) (แหง่) (%) (บาท) (บาท) 

2549 12,519 6,131,033 8,617 68.83 2,171,106 - - 44,919,181 3,902 31.17 0 44,919,180 

2550 13,985 6,530,021 8,180 58.49 2,597,678 1,090 7.79 24,107,586 4,715 33.71 0 34,107,586 

2551 13,733 6,309,200 8,950 65.17 2,963,620 880 6.41 24,885,057 3,903 28.42 0 24,885,057 

หมายเหตุ: ขอ้มลู ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2551 (ขอ้มลูกองส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน
ภาค และศนูยพ์ฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดั) 

1. ประเภทสถานประกอบกจิการ สถานประกอบกจิการประเภทท่ี 1 หมายถึง จดัฝึกอบรมครบตามสดัส่วนท่ีกฎหมาย
กาํหนด และไม่ตอ้งจ่ายสมทบ, สถานประกอบกจิการประเภทท่ี 2 หมายถงึ ไม่จดัฝึกอบรมหรอืจดัฝึกอบรมไม่ครบ
ตามสดัส่วนท่ีกฎหมายกาํหนดและตอ้งจ่ายสมทบ, สถานประกอบกิจการประเภทท่ี 3 หมายถึง ไม่ปฏิบติัตาม
กฎหมาย ทั้งไม่จดัฝึกอบรมและไม่จ่ายเงินสมทบ 

2. ขอ้มลูปี 2549, 2550, 2551 หมายถึง การดาํเนินงานของปี 2548, 2549, 2550 ตามลาํดบั 
3. ช่องท่ีไม่มีขอ้มลูการรายงาน หมายถึง ไม่มีการเก็บขอ้มลูแยกประเภทในปีน้ัน 
ท่ีมา: กองส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
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จากการประเมินผลการลงทุนพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน (โดยสถาบนัทรัพยากรมนุษย ์(2551)) 

พบว่าสาเหตุหน่ึงที่ทําให้ผูป้ระกอบการภาคเอกชนตัดสินใจไม่ลงทุนในการพัฒนาทักษะใหแ้รงงาน 

เน่ืองจากแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ของไทยไดร้บัค่าจา้งและรายไดแ้ตกต่างกนัมาก การกระจุกตัวของ

การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอาจเพิ ่มความเหลื่อมลํ้ าของค่าจ้างแรงงานและรายได้เพิ ่มขึ้ นอีก 

ผูป้ระกอบการรายอ่ืนอาจฉกฉวยโอกาสดึงแรงงานท่ีมีการพฒันาทกัษะแลว้ไปเป็นแรงงานของตนโดยการ

จ่ายค่าจา้งที่สูงกว่าผูป้ระกอบการเดิม โดยที่ไม่ตอ้งลงทุนพัฒนาทักษะแรงงานน้ัน ทําใหต้ลาดเกิดการ

ลม้เหลวในเรื่องของการจดัสรรทรัพยากรในการพัฒนา ดังน้ัน รัฐบาลควรเขา้ไปแทรกแซงเพื่อใหต้ลาด

ทํางานปกติ โดยการใช้เงินของสังคมไปลงทุนในการพัฒนา เพื ่อหาแนวทางการจัดการให้สถาน

ประกอบการไดร้บัประโยชน์จากการลงทุนอย่างเต็มท่ี 

จากการศึกษาดงักล่าวซึ่งใชก้ารสุ่มตวัอย่างจากผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมท่ีจดัอยูใ่นขา่ยการใช้

เทคโนโลยีขั้นกลาง (Medium-technology manufacturing) และสถานประกอบการในอุตสาหกรรมที่ใช้

เทคโนโลยีขั้นสูง (High-technology manufacturing) โดยสถานประกอบการท่ีสุ่มมาน้ันตอ้งมีแรงงานตั้งแต่ 

100 คนขึ้ นไป อยู่ในข่ายที่ตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545 พบ

ประเด็นท่ีน่าสนใจคอื 

• การลงทุนพฒันาฝีมือทกัษะแรงงานของสถานประกอบการและการอุดหนุนจากหน่วยงาน

อ่ืน ๆ ไม่ไดท้าํใหแ้รงงานมีรายไดเ้พ่ิมขึ้ นแต่อยา่งใด 

• สถานประกอบการใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาของแรงงานมากกว่าการฝึกอบรมทักษะ

ของแรงงาน โดยการตอบแทนการเพ่ิมขึ้ นของระดบัการศึกษาของแรงงานในรปูของคา่จา้ง

ท่ีเพ่ิมขึ้ น 

• สถานประกอบการเลือกท่ีจะควบคุมคุณภาพใหก้บัสินคา้มากกว่าท่ีจะสรา้งคุณภาพสินคา้

ดว้ยฝีมือทกัษะแรงงาน เน่ืองจากสามารถควบคุมคุณภาพสินคา้ใหเ้ป็นไปตามที่ตอ้งการ 

กาํหนดไดง่้ายกว่า และใชต้น้ทุนตํา่กว่า 

• สถานประกอบการจะเป็นผู ้ ท่ีออกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแบบเฉพาะ (Specific 

training) ซึง่ตรงกบัการฝึกอบรมทักษะเพื่อปรับปรุงการทํางานขององคก์รโดยรวมของ

สถานประกอบการ และการฝึกอบรมทกัษะเฉพาะวิชาชีพ ในขณะท่ีสถานประกอบการจะ

ไม่เป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมทกัษะการสนับสนุนการทาํงานแบบทัว่ไป (general 

training) เน่ืองจากแรงงานท่ีมีทกัษะแบบน้ีสามารถท่ีจะลาออกไปทํางานท่ีใดก็ได ้สถาน

ประกอบการจึงไม่จ่ายค่าฝึกอบรมทักษะประเภทน้ี แต่จะทําการจ่ายค่าจา้งตามกลไก

ตลาดแรงงานท่ีมีฝีมือทกัษะในระดบัท่ีตอ้งการ 

• สถานประกอบการไดใ้หล้ําดับความสําคัญของการฝึกอบรมแก่ (1) กลุ่มช่างเทคนิค 

สูงสุด ตามด้วย (2) กลุ่มวิศวกร นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน่ืองจากสถาน

ประกอบการส่วนใหญ่มีเทคโนโลยีระดบัปานกลาง จึงตอ้งอาศยัช่างเทคนิคมากกว่า และ

ลาํดบัสุดทา้ย (3) กลุ่มพนักงานในระดับปฏิบติัการทัว่ไปและกลุ่มผูบ้ริหารและจดัการ

ฝ่าย (แผนก) น้อยท่ีสุด อาจเป็นเพราะสถานประกอบการส่วนใหญ่ยงัไม่ไดมี้การพัฒนา

ทางด้านการจดัการที่ทันสมัย และไม่ได้ใชน้วัตกรรมการบริหารจัดการซึ่งองค์กรใน

ประเทศอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใชก้นั นอกจากน้ี สถานประกอบการบางแห่งมีความคิดว่า 
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การปฏิบติังานทัว่ไปและการบริหารจดัการ เป็นส่ิงท่ีเรียนรูแ้ละดูตัวอย่างจากท่ีอ่ืนได ้จึง

ไม่มคีวามจาํเป็นในการฝึกอบรมท่ีเป็นทางการและมีคา่ใชจ่้าย 

ในทาํนองเดียวกนั จากการระดมความคิดผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการพัฒนาฝีมือแรงงาน (สถาบนัวิจยั

เพ่ือการพฒันาประเทศไทย (2552)) มีประเด็นท่ีน่าสนใจในเร่ืองการมีส่วนร่วมในการพฒันาฝีมือแรงงาน

คือ 

• ความตอ้งการของภาคธุรกิจเปลี่ยนแปลงเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด ทําใหก้าร

พฒันาฝีมือแรงงานหรือการผลิตคนจากสถานศึกษาไม่ทันต่อความตอ้งการ เอกชนบาง

รายจึงไม่รอและลงมือดึงคนจากระบบมาพฒันาเอง เช่นบริษัทปนูซีเมนตไ์ทย ท่ีเขา้มาฝึก

พัฒนาแรงงานเอง โดยใช ้model school ร่วมกับอาชีวศึกษา 47 ภาคที่มีโรงงานของ

บริษัทตั้งอยู่ โดย 1)นํานักศึกษาเรียนในพ้ืนที่โรงปนูจริง ฝึกทําจริง และ 2)ฝึกครูผูส้อน

ไปดว้ย เพ่ือใหไ้ปสอนลูกศิษยเ์พิ่มเติมไดจ้ริง ผลคือลดเวลาที่นักศึกษาจะเป็นแรงงานที่

ทาํงานกบัปนูซเิมนตไ์ดจ้ริงจาก 1 ปี เป็น 3-6 เดือนโรงเรียนปัญญาภิวฒัน์ ของบริษัท 

CP คดัเลือกคนเพื่อเขา้มาเรียน พอจบการศึกษาก็รับเขา้ทํางานในบริษัท และ Toyota 

Academy ที่รบันักศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมมาฝึกเพ่ือเขา้ทาํงาน 

• การฝึกพัฒนาแรงงานด้านอุตสาหกรรม โรงงานใหญ่ๆมีความตอ้งการ (need) แต่ก็มี

ทรัพยากร (เงิน) เพียงพอที่จะดําเนินการเองได้ แต่ภาคเกษตร รวมทั้ง SMEs และ

แรงงานนอกระบบ ขาดอาํนาจต่อรอง รฐัตอ้งเขา้มาช่วยในการฝึกแรงงาน โดยเฉพาะการ

ยกระดบัฝีมือแรงงาน 

• อปท./อบต. มีทรพัยากรมาก ใกลชิ้ดและรบัรูถึ้งความตอ้งการของทอ้งถ่ิน น่าจะหนัมาทาํ

เรื่องการฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานดว้ย โดยภาครัฐตอ้งสนับสนุนทรัพยากรและพิจารณา

ปรบัปรุงเร่ืองกฎระเบียบให ้อปท./อบต. มีบทบาทหน้าท่ีในการจดับริการในเร่ืองน้ีดว้ย 

• ระบบการฝึกอบรมควรเน้นคุณภาพควบคู่กับปริมาณ และพัฒนาระบบติดตามและ

ประเมินผลสมัฤทธ์ิจากการฝึกอบรม (การมีงานทํา การเปลี่ยนแปลงรายได)้ ดว้ย เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการพฒันาระบบการฝึกอบรมแรงงาน และสรา้งการรบัรูถึ้งประโยชน์

จากการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในวงกวา้ง ผูอ้ยู่ในกาํลังแรงงานจาํนวนไม่น้อยไม่

ตระหนักและไม่เห็นความสําคญัของการฝึกอบรม โดยเฉพาะผูไ้ม่มีรายไดป้ระจาํ ไดแ้ก่

แรงงานนอกระบบประเภทต่างๆ ซึ่งมีจาํนวนมากกว่าแรงงานในระบบ 

• การสรา้งโอกาสในการพฒันาอาชีพของเกษตรกร จะตอ้งมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 

การสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่วิสาหกิจชุมชน โดยการพฒันาแรงงานในภาคเกษตร ในช่วง 

5-10 ปีควรพัฒนาทักษะแรงงานใหส้ามารถใช้เครื่องจักรทางการเกษตรทดแทน

แรงงานคนได ้เน่ืองจากภาคเกษตรมีแรงงานประมาณ 16 ลา้นคน จะอยู่ในภาคเกษตร

อุตสาหกรรม (ในระบบ) เพียง 3 ลา้นคน อยู่นอกระบบถึง 13 ลา้นคนหรือ 60% ของ

แรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในครัวเรือน ซึ่งมีแนวโน้มเป็นผูสู้งอายุมากขึ้ น 

(เกือบคร่ึงหน่ึงมีอายุเกิน 50 ปี) การพฒันาทักษะแรงงานใหส้ามารถใชเ้ครื่องจกัรทาง

การเกษตรทดแทนแรงงานคนได ้เป็นส่ิงจาํเป็นเร่งด่วนในการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานภาค

เกษตรทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
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• และการพัฒนาทักษะอาชีพเกษตรกร จะต้องไม่ลืมเรื่องการส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิ

ปัญญาชาวบา้น โดยการอนุรักษ์ ถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบา้น การสรา้งศูนยก์ารเรียนรู ้

จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่นเทคโนโลยีชุมชน เป็นตน้ 
 

นอกจากน้ี จากการศึกษาประสบการณ์ของประเทศที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาฝีมือ

แรงงาน พบว่าการใหภ้าคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในเม็ดเงินลงทุนดา้นน้ีมากขึ้ นอาจดาํเนินการในรปูการมี

ระบบการประกนัการจา้งงาน ท่ีผูส้มทบกองทุนจะไดร้บัการฝึกอบรมเม่ือตกงาน (reemployment training) 

ท่ีอา้งอิงจากโครงการ Job Skill Development Program (JSDP) ในระบบ Employment Insurance System 

(EIS) ของประเทศเกาหลีใต ้ท่ีใหน้ายจา้ง (เอกชน) เป็นผูจ่้ายสมทบทั้งหมด 

อย่างไรก็ดี ภาครฐัก็ยงัควรมีบทบาทในการอุดหนุนเพื่อจูงใจใหบ้ริษัทมีการพัฒนาฝีมือแรงงาน

มากขึ้ น โดยเน้นอุดหนุนธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) และแรงงานนอกระบบ (คิดเป็นกว่ารอ้ย

ละ 60 ของแรงงานรวม) ซึง่มีทรัพยากรจาํกดั เพื่อใหส้ามารถมีการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างเหมาะสม 

รองรบัการเปลีย่นแปลงและการภิวฒัน์ของระบบเศรษฐกิจไดอ้ย่างยัง่ยืน สามารถเผชิญความทา้ทายใน

เรื่องการไหลเขา้ของคนและแรงงานจากลุ่มภาคีอาเซียนที่จะเกิดขึ้ นในอนาคตอันใกล ้การพัฒนาฝีมือ

แรงงานที่ต่อเน่ืองจากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การทําวิจัยที่เขม้ขน้ขึ้ น จะเป็นการวางรากฐาน

แนวทางใหท้รัพยากรมนุษยรุ์่นลูกหลานมีคุณภาพ พร้อมทดแทนกาํลังที่หายไปของกลุ่มผูสู้งอายุ และ

สามารถแข่งขนักบัคล่ืนแรงงานท่ีไหลเขา้มาอย่างเสรีได ้เฉกเช่นประเทศท่ีประสบความสาํเร็จในดา้นน้ี เช่น

ประเทศสิงคโปร ์และเกาหลีใต ้ 

การเพิ่มการมีส่วนร่วมของทอ้งถิ่นและชุมชนในการจดัการฝึกอบรมก็ไม่ควรมองขา้ม โดยเฉพาะ

การฝึกอบรมดา้นการเกษตร การส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ การสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่วิสาหกิจชุมชน 

ตลอดจนการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรูจ้ากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซึ่งเป็นการส่งเสริมบริบทชุมชนอย่างยัง่ยืน 

การรวมกลุ่มอาชีพเป็นอีกภาคส่วนหน่ึงท่ีมีส่วนสาํคญัในการพฒันาฝีมือแรงงานในแง่การเช่ือมโยง

ทุนทางสังคม ความเขม้แข็งของชุมชน ภูมิปัญญาชาวบา้น ขอ้มูลแสดงคุณภาพการดําเนินงานของกลุ่ม

ดงักล่าว อาจดูไดจ้ากจาํนวนกลุ่มฝึกอาชีพท่ีไดร้บัการยอมรบัว่าประสบผลสาํเร็จ ต่อจาํนวนกลุ่มฝึกอาชีพท่ี

มีอยู่ หรือผลสมัฤทธ์ิในการสรา้งรายไดข้องกลุ่ม อย่างไรก็ดีขณะน้ีขอ้มลูท่ีมีคือจาํนวนองคก์รชุมชนท่ีไดร้ับ

การรบัรองสถานภาพปี 2552 โดยองคก์รท่ีเกี่ยวเน่ืองทางดา้นน้ีน่าจะมีอยู่สองกลุ่ม คือกลุ่มธุรกิจชุมชน/

อาชีพ และกลุ่มวฒันธรรม/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยกลุ่มธุรกิจชุมชน/อาชีพ มีจาํนวน 23,628 องคก์ร มี

จาํนวนสมาชิก 2,608,454 คน และมีจาํนวนเงินออม 778 ลา้นบาท ส่วนกลุ่มวฒันธรรม/ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน มีจาํนวน 1,634 องคก์ร มีจาํนวนสมาชิก 218,765 คน และจาํนวนเงินออม 173 ลา้นบาท 

(สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน)15

16
 

การกระจายภาระรายจา่ยดา้นสวัสดกิารสงัคม 
 นอกเหนือจากงบประมาณของรัฐบาลกลางแล้ว ภาคส่วนอื่นๆ ก็ได้มีส่วนช่วยในการรับภาระ

คา่ใชจ่้ายดา้นสวสัดิการสงัคมดว้ยเช่นกนั อนัไดแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ภาคเอกชน และ

                                            
16

 จาก website ส่ือชุมชนแห่งชาติ http://www.siamlocalnews.com/cwpnews/view.php?newsid=3591 
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ครวัเรือน ทั้งน้ีงบประมาณของอปท. ในดา้นสวสัดิการสงัคมจะประกอบดว้ย แผนงานสงัคมสงเคราะห ์และ

แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน ส่วนภาคเอกชนและครวัเรือนไดแ้ก่รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ

ของทั้งสองภาคส่วน 

ในการประมาณการภาระทางการเงินของทั้งสามภาคส่วนน้ัน สาํหรบัภาคอปท. จะใชข้อ้มลูอตัรา

การเจริญเติบโตเฉลี่ยในอดีต (ปี 2548-2551) เป็นตัวปรับ โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 10 ต่อปีส่วน

ภาคเอกชนและครัวเรือน เน่ืองจากเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลซึง่น่าจะขึ้ นกับรายได้ของผูบ้ริจาค จึง

กาํหนดใหป้รบัเพ่ิมขึ้ นบนพ้ืนฐานอตัราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเฉล่ียท่ีรอ้ยละ 7 ต่อปี ดงัน้ันจะเหน็ได้

ว่าภาคส่วนอื่นๆ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการลงทุนทางสังคมมากขึ้ นเร่ือยๆ ทําใหมี้ส่วนช่วยแบ่งเบาภาระ

ทางการเงินของรฐับาลกลางลงได ้

เร่ือง งบประมาณ หมายเหตุ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เติบโตรอ้ยละ 10 ต่อปี อตัราการเติบโตเฉล่ียของปี 

2548-2551 

รายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะของ

ภาคเอกชน 

เติบโตรอ้ยละ 7 ต่อปี บนพ้ืนฐานอตัราการเจริญ 

เติบโตของเศรษฐกิจเฉล่ีย 

รายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะของ

ภาคครวัเรือน 

เติบโตรอ้ยละ 7 ต่อปี บนพ้ืนฐานอตัราการเจริญ 

เติบโตของเศรษฐกิจเฉล่ีย 

การกระจายภาระรายจา่ยดา้นสุขภาพ 
 นอกเหนือจากงบประมาณของรัฐบาลกลางแล้ว ภาคส่วนอื่นๆ ก็ได้มีส่วนช่วยในการรับภาระ

คา่ใชจ่้ายดา้นสวสัดิการสงัคมดว้ยเช่นกนั อนัไดแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ภาคเอกชน และ

ครวัเรือน  
ในการประมาณการภาระทางการเงินของทั้งสามภาคส่วนน้ัน สาํหรบัภาคอปท. จะใชข้อ้มลูอตัรา

การเจริญเติบโตเฉล่ียในอดีต (ปี 2548-2551) เป็นตวัปรบั โดยใหมี้บทบาทเพ่ิมขึ้ นเฉล่ียรอ้ยละ 5 ต่อปี

สาํหรบัภาคเอกชนและภาคครวัเรือน เน่ืองจากปัจจุบนัก็มีส่วนร่วมในการรับภาระดา้นสุขภาพอยู่บา้งแลว้ 

จึงกาํหนดใหป้รบัภาคเอกชนมีบทบาทเพ่ิมขึ้ นเฉล่ียรอ้ยละ 2 ต่อปี และภาคครวัเรือนเพ่ิมเฉล่ียรอ้ยละ 0.5 

ต่อปี  

ภาคส่วน เพ่ิมบทบาท 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รอ้ยละ  5  ต่อปี 

รายจ่ายภาคเอกชน รอ้ยละ  2  ต่อปี 

รายจ่ายภาคครวัเรือน รอ้ยละ 0.5 ต่อปี 
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ภาคผนวก ช  

ผลการระดมความคิดจากการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 

(workshop)  

การประชุม:  โครงการวิจยัเร่ืองสู่ระบบสวสัดิการสงัคมถว้นหน้าภายในปี พ.ศ. 2560 
วันเวลา:  วนัองัคารท่ี 25 พฤษภาคม  2553  เวลา 8.30 – 12.30 น. 

สถานท่ี:  หอ้งประชุมชั้น 2 สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย  กรุงเทพฯ 

จาํนวนผูเ้ขา้รว่มประชุม: 47 คน  

 

ในการประชุมเชิงปฏิบติัการ ผูร่้วมประชุมไดเ้สนอความเห็นในประเด็นต่าง ๆ โดยสามารถจัด

หมวดหมูข่องความเหน็ไดด้งัน้ี 

ช.1 กรอบแนวคิดและหลักการ 

• การรบัสวสัดิการสงัคมตอ้งเป็นการรบัอยา่งมีศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

• ควรมองไปท่ี welfare society (รฐั+เอกชน+ประชาชน+ชุมชน) ไม่ใช่แค่ welfare state (รฐัทาํ

ทั้งหมด) เพราะจะมีความเป็นไปไดสู้งกว่าท่ีจะนําไปสู่ระบบสวสัดิการถว้นหน้า 

• การพิจารณาว่าเป็นสวสัดิการถว้นหน้าหรือ targeting น่าจะอิงกบัรฐัธรรมนูญ ว่าบริการ

พ้ืนฐานท่ีรฐัตอ้งให ้และใหแ้ก่คนไทย vs คนในประเทศไทย (กลุ่มคนไทยไรร้ฐัซึ่งหมายถึงคน

เช้ือชาติไทยท่ีอยู่ตามชายแดนต่างประเทศ ควรจะไดร้บัสวสัดิการหรือไม่ แค่ไหน) 

• สวสัดิการถว้นหน้าจะประสบผลสาํเร็จได ้ตอ้งมีธรรมาภิบาล 

• รฐัใหส้วสัดิการเป็นเร่ืองของความเสมอภาค แต่สิทธิคือความเท่าเทียมกนั 

• การใหส้วสัดิการแก่กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสจะใชห้ลกัของความเป็นธรรม 

• การใหส้วสัดิการตามสิทธิจะทาํใหค้นเกียจครา้นได ้ (รอรบัสวสัดิการ) เพราะไดร้บัสวสัดิการ

จนหมดแรงจงูใจในการทาํงาน 

• สวสัดิการน่าจะเน้นไปในเร่ืองของ social protection ผูด้อ้ยโอกาสจะเป็น social assistant 
และสุดทา้ยจะมี safety net คอยรองรบักลุ่มท่ีตกหล่นจาก 2 กลุ่มแรก 

• ในปี 2015 จะมีการเคล่ือนยา้ยคนในกลุ่มอาเซียน จึงตอ้งคิดว่าสวสัดิการจะรองรบัคนเหล่าน้ี

หรือไม่ 

• เป้าหมายสวสัดิการถว้นหน้าเพ่ืออะไร การใหส้วสัดิการถว้นหน้าแบบเท่ากนับางอนัไม่

ยุติธรรม เช่น เบ้ียยงัชีพผูส้งูอายุเดือนละ 500 บาท 
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• การใหส้วสัดิการสงัคมน้ัน ไม่ควรใหร้ฐัรบัภาระเพียงฝ่ายเดียว ควรใหค้รวัเรือนและชุมชน

ช่วยเหลือกนัเองดว้ย รวมทั้งการใหค้วามช่วยเหลือผ่านชุมชน 

• ระบบการช่วยเหลือทางสงัคม ควรจะเป็นการใหจ้นผูท่ี้ไดร้บัสวสัดิการมีโอกาสท่ีดีขึ้ น แลว้ก็

หยุด ไม่ใช่ใหไ้ปเร่ือยๆ 

• Pillar 1-3 (การใหบ้ริการสงัคม ระบบประกนัสงัคม และ ระบบการช่วยเหลือทางสงัคม) เป็น

การใหส้วสัดิการ โดยผูร้บัผิดชอบหลกัคอืรฐั ส่วนเอกชนจะเป็นส่วนเสริม ส่วน Pillar 4 (ระบบ

การส่งเสริมสนับสนุนหุน้ส่วนทางสงัคม) เป็นการส่งเสริมผูใ้หส้วสัดิการ ซึ่งสนับสนุนโดยภาค

ประชาสงัคม 

• Public welfare จะเกดิและมีประสิทธิภาพได ้งบประมาณรัฐตอ้งเพียงพอ โดยคนในประเทศ

ตอ้งมีรายไดสู้งถึงระดบัเสียภาษี 

ช.2 ความครอบคลุมของสวัสดิการ 

การศึกษาและพฒันาฝีมือแรงงาน 

• ควรมีเร่ืองอนามยัโรงเรียนซึ่งประกอบดว้ยนมโรงเรียนและ EQ ของเด็กนักเรียน 
• กรณีโครงการเรียนฟรี 15 ปี ไดใ้นเร่ืองเสมอภาค (ทุกคนไดเ้ท่ากนั) แต่ไม่เป็นธรรม เพราะมี

ขอ้จาํกดัในเรื่องทรัพยากร (เช่น งบประมาณ) (คนรวย 20% แรกมีโอกาสอยู่แลว้ ทําใหมี้

มากขึ้ น แต่ คนจน 40% ล่าง ทาํใหช่้องว่างยิ่งแตกต่างกนัมากขึ้ น จึงควรเป็นแบบ targeting) 

สุขภาพ 

• บริการดา้นสุขภาพของประกนัสงัคม แมผู้ป้ระกนัตนตอ้งจ่ายสมทบ แต่คุณภาพสู ้ UC ไม่ได ้

ควรใหก้ารบริการมีคุณภาพใกลเ้คียงกนักว่าน้ี 
• ควรเพ่ิมบริการดา้นทนัตกรรม 
• กลุ่มแรงงานผิดกฎหมายอาจตอ้งมีกองทุนทางเลือกเขา้มาดูแลดา้นสุขภาพ 

• ปัญหาบริการดา้นสุขภาพท่ีสาํคญัอนัหน่ึงคือเตียงไม่พอควรแกไ้ขโดยลดวนัรอคิวเขา้

รกัษาพยาบาล 

ผูด้อ้ยโอกาส 

• เบ้ียยงัชีพผูส้งูอาย ุ หากเบ้ียเดือนละ 500 บาทไม่เพียงพอกอ็าจตอ้งมีแบบ targeting เขา้

มาร่วมดว้ย ซึง่จะช่วยใหบ้างคนไดม้ากกว่า 500 บาทได ้ โดยเฉพาะผูสู้งอายุท่ีอยู่ในภาวะ

พ่ึงพิง 

• ควรใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองเบ้ียยงัชีพผูป่้วยโรคเอดสด์ว้ย 

• อยากใหเ้ห็นความสาํคญัของการดูแล/เยียวยาเด็กท่ีมีปัญหา (ยาเสพติด/ครอบครัว/จิตเวช/

อารมณ์)และศาลเยาวชนและครอบครัวสัง่ให ้ได้รับการบําบัดที่หน่วยงานต่างๆ เช่น 
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โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ โดยไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษและมีงบประมาณเป็นการ

เฉพาะ รวมทั้งการใหส้วสัดิการผ่านคณะกรรมการชุมชนซึง่มีความใกลชิ้ดกบัเด็ก 

• ควรมี long-term care ดูแลผูส้งูอายท่ีุบา้นหลงัภายในชุมชน 

อ่ืนๆ 

• การประกนัราคาควรจะเป็นแบบ targeting แต่ประกนัรายไดส้ามารถทาํไดก้บัทุกกลุ่มอาชีพ 
• การประกนัรายไดเ้กษตรกรน่าจะเป็นการประกนัความเส่ียงในการไม่มีรายไดแ้ละเป็นแบบ 

targeting ใหแ้ก่เกษตรกรรายย่อย โดยรฐัจ่ายส่วนต่างของราคาตลาดกบัราคากลาง ซึง่มี

เป้าหมายเพ่ือลดหน้ีของเกษตรกร ไม่ใหเ้ป็นหน้ีนอกระบบ 
• หน้ีสินเกษตรกรน่าจะเป็น Pillar 4 หรือระบบการส่งเสริมสนับสนุนหุน้ส่วนทางสังคม โดยให้

ชุมชนช่วยเหลือกนัเอง แต่ตอ้งดูว่าหน้ีน้ันเกิดเพราะเหตุใด ถา้เกิดจากการประกอบอาชีพก็

น่าจะช่วยเหลือ แต่ถา้เป็นหน้ีครวัเรือน เช่น ซื้ อของฟุ่มเฟือย กไ็ม่ควรช่วยเหลือ 
• เร่ืองหน้ีสินน่าจะนําปรชัญาพอเพียงมาใชแ้กไ้ข 
• ควรจะรวมท่ีอยู่อาศยัซึง่เป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีดว้ย 
• กลุ่มแรงงานท่ีมีปัญหาเร่ืองสวสัดิการมากท่ีสุดคือกลุ่มลูกจา้งในภาคเกษตร 
• กองทุนสวสัดิการชุมชนซึ่งเป็น Pillar 4 หรือระบบการส่งเสริมสนับสนุนหุน้ส่วนทางสงัคมน้ัน 

น่าจะเป็นแบบถว้นหน้า โดยเป็นความหวงัของหลายคน แต่จะมีประเด็นว่ากองทุนฯ จะอยูไ่ด้

อยา่งยัง่ยนืหรือไม่ 
• ในยคุ ageing คนในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นเด็กกบัผูสู้งอายุ คนหนุ่มสาวไปทํางานในเมือง

กนัหมด ทาํใหชุ้มชนพฒันาไดช้า้ สวสัดิการชุมชนท่ีจะเขา้มารองรบักลุ่มต่างๆ ตอ้งใชเ้งินมาก 

 

ตารางท่ี ช1 รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
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สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

1 นายสุรเดช  ฉายะเกษศริน รองปลดักระทรวง 

2 นส. ปาริชาต ิ พรหมสุวรรณ นักสงัคมสงเคราะหช์าํนาญการ 

สาํนกังานกองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) 

3 นางเพ็ญพรรณ  จิตตะเสนีย ์ ผูอ้าํนวยการสาํนักสนับสนุนการสรา้งการเรียนรูแ้ละสุขภาวะองคก์ร 

4 นางอรพิน  วิมลภษิูต แผนงานแรงงาน 

5 ทพ. ศิริเกียรติ  เหลียงกอบกิจ  

6 นส. ปิยะพรรณ  มลิหอม  

สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการจดัสวสัดิการแห่งชาติ (ก.ส.ค.) 

7 นางกิจติยา  ปาลกะวงศ ์ณ อยุธยา   

8 นส. กาญจนา  ชืน่ทองอร่าม   

9 นส. วรพร  ว่องนุกูลสวสัดิ์   

10 นส. สิริพร  อรุณแสงสุรีย์   
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สาํนกังานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ 

11 นพ. ชูชยั  ศรชาํนิ ผูอ้าํนวยการสาํนักงานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาต ิเขต 3 นครสวรรค ์

12 นายพงศธร  พอกเพ่ิมดี ผูเ้ชีย่วชาญพิเศษ 

13 คุณพราว  ปธานวนิช   

สาํนกับริหารการพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ 

14 นางสุธิมา  สงวนศกัดิ์  นักวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ 

สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 

15 นางนวพร  วริะยานุพงศ์ เศรษฐกรชาํนาญการ 

กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

16 นางอมรวรรณ  เทศทอง ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการฝ่ายกลยุทธอ์งคก์รและพฒันาธุรกิจ 

17 คุณศรีกญัญา  ยาทิพย ์   

มูลนิธิสถาบันวิจยัและพฒันาผูสู้งอายุไทย / สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข 

18 พญ. ลดัดา  ดาํริการเลิศ ผูจ้ดัการงานวจิยั 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

19 นส. ภารณี  วฒันา ผูอ้าํนวยการสาํนักประเมนิผลและเผยปพร่การพฒันา 

20 นายวรวทิย ์ วรธญัญะกจิ นักวเิคราะหน์โยบายและแผนชาํนายการพิเศษ 

สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน 

21 นางอุดมลักษณ์  สอนสารี ผูอ้าํนวยการกลุ่มพฒันายุทธศาสตร ์สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร ์

22 นางสุชาดา  ฤทธ์ิธนโสภณ นักวเิคราะหน์โยบายและแผนชาํนาญการ 

กองสวสัดกิารแรงงาน 

23 นางวชัรี  มากหวาน นักวชิาการแรงงานชาํนาญการ 

สาํนกังานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

24 นายมนตช์ยั  ภสีูเขียว นักวเิคราะหน์โยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 

สาํนกังานประกนัสงัคม 

25 นายศลิา  แกว้ตาพนัธ ์ นักวชิาการ 

26 นางนวรตัน์  บุญเมีย่ม นักวชิาการ 

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 

27 นส. นันทิชา  จนัทรศริิ ผูอ้าํนวยการส่วนพฒันามาตรการและกลไก สาํนักคุม้ครองสวสัดภิาพ

ชุมชน 

28 นส. สุรางค ์ ชโูชตริส ส่วนพฒันามาตรการและกลไก สํานักคุม้ครองสวสัดิภาพชุมชน 

29 นางสุปรียา  หริญัพรรณ สาํนักบริการสวสัดกิารสงัคม 

สาํนกังานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาสและผูสู้งอายุ 

30 นส. ศิริวรรณ  อรุณทิพย์ไพฑูรย ์ นักสงัคมสงเคราะหช์าํนาญการพิเศษ 

สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

31 นายวิสิทธ์ิ  สนามชวด ผูอ้าํนวยการกองบริหารกองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพิการ 

เครือขา่ยสวสัดิการชุมชน 

32 นายอนันต ์ ตา่ยหลี กรรมการ    ศนูยก์ารเรียนรูส้วสัดกิารชุมชน 
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33 นายสุรินทร ์ นันทไพทรูย์ ท่ีปรึกษาศนูยก์ารเรียนรูส้วสัดกิารชุมชน 

34 นางอาภรณ์  สายเชื้ อ รพ. ตลุาการเฉลิมพระเกยีรติ 

35 คุณเรณู  ไชยวฒุิ รพ. ตลุาการเฉลิมพระเกยีรติ 

 

ลาํดบัที ่ ชื่อ – สกลุ หน่วยงาน 

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

36 นายอาณัต ิ พงศสุ์วรรณ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นวเิคราะหน์โยบายและแผน สาํนักนโยบายและแผน 

37 นางสุจิตรา  กิง่สีดา นักวเิคราะหน์โยบายและแผนชาํนาญการ  สาํนักนโยบายและแผน 

38 นส. สุภาวดี  คูณศรี นักวเิคราะหน์โยบายและแผนชาํนาญการ  สาํนักนโยบายและแผน 

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

39 นายอธิปไตย  โพแตง นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ชาํนาญการพิเศษ 

สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กสน.) 

40 นายวริฬุห ์นิลโมจน์ นักวเิคราะหน์โยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 

สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคมศาสตร ์(มหิดล) 

41 นางยพิุน  วรสิริอมร  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

42 รศ.ดร. ณรงค ์ เพ็ชรประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

43 นายกิติพฒัน์  นนทปัทมะดุล คณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร ์  

สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 

44 ดร. สมชยั จิตสุชน  

45 นางจิราภรณ์ แผลงประพนัธ์  

46 นายยศ วชัระคุปต ์  

47 นางสาวนันทพร เมธาคุณวฒุิ  
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