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บทสรุปผูบ้ ริหาร
ปั จ จุ บนั องค์ก รพัฒนาระดั บโลกหลายองค์ กร ได้รณนรงค์ ให้ประเทศต่ า ง ๆ ถื อว่ า สวัส ดิ ก าร
พื้ นฐานนั้นเป็ น ‘สิทธิ์’ (right) ของมนุ ษย์ทุกรูปนามที่สงั คมต้องร่ วมกันให้หลักประกันว่าสมาชิ กในสังคม
ทุ ก คนได้ รับอย่า งเพี ย งพอ สําหรับไทยเองเรื่องนี้ ไมใช่ เรื่องใหม่ อาจารย์ป๋วย อึ้ งภากรณ์ ได้เคยเขี ย น
บทความเรื่อง ‘จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน’ บรรยายอย่างละเอียดว่าคนไทยควรได้รับบริ การอะไรบ้าง
จากรัฐและจากสังคมตั้งแต่กอ่ นเกิดจนถึงตาย จนถูกถือเป็ น ‘คัมภี ร์’ ว่าด้วยเรื่องสวัสดิ การที่พึงปรารถนา
ตั้งแต่เกิดจนตาย
การใช้หลักคิดว่าสวัสดิการพื้ นฐานเป็ นสิทธิ์ย่อมหมายถึงว่าสวัสดิการนั้นเป็ น ‘สวัสดิการถ้วนหน้า’
ซึ่งปั จจุบนั สวัสดิการพื้ นฐานของไทยหลายอย่างมีลกั ษณะถ้วนหน้าแล้ว เช่นการรักษาพยาบาลนั้ นทุ กคนมี
ประกันสุขภาพ (แม้จะยังไม่เท่าเทียมกันในทางปฏิบตั ิ เช่นคุณภาพการรักษาไม่เท่ ากัน ผูไ้ ด้สิทธิ์ บตั รทอง
หรือประกันสังคมถ้าป่ วยเป็ นโรคร้ายแรงบางรายก็อาจไม่ได้รับการส่ งต่ อไปรักษา) นั กเรี ยนที ่เรี ยนถึ งชั้น
มัธ ยมปลายทุ ก คนไม่ ต้องจ่ า ยค่ า เรี ย นและยัง ได้เงิ นอุ ดหนุ นค่ าใช้จ่ ายที่ เกี่ย วเนื่ องกับการเรี ย นเช่ นค่ า
แบบเรี ยน ค่าเครื่องแบบ (ตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี ) คนแก่ที่อายุถึง 60 ปี ทุ กคนจะได้เงิ นเบี้ ยยังชี พ
500 บาทต่อเดือน เป็ นต้น
แต่สวัสดิการพื้ นฐานอีกหลายประการก็ยงั ไม่ถว้ นหน้าอย่างที่ควร คือมีบางคนได้บางคนไม่ได้ และ
หลายอย่างคนที่ไม่ได้มีเยอะกว่าคนได้มากมาย ตัวอย่างเช่นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจมีสวัสดิการ
รักษาพยาบาลดี กว่าพนั กงานบริ ษัทเอกชนและผูม้ ีสิทธิ์ บตั รทอง ผูท้ ําประกันสังคมตามมาตรา 33 ของ
พรบ. ประกันสังคม หรือที่เรียกว่า ‘แรงงานในระบบ’ ซึ่งมีจาํ นวน 9 ล้านคนก็ได้รบั สวัสดิการ 7 ฐาน คือได้
ค่าทําคลอด ค่าเลี้ ยงลูกเล็ก ประกันสุขภาพ เงินทดแทนถ้าพิ การ เงิ นประกันการว่างงานหากตกงาน เงิ น
บํานาญยามแก่เฒ่ า และค่าทําศพหากตาย ซึง่ สวัสดิ การเหล่ านี้ ไม่มีให้สําหรับ ‘แรงงานนอกระบบ’ ซึ่ ง
หมายถึงคนที่ทาํ งานด้วยตัวเอง ไม่มีนายจ้าง หรื อมีนายจ้างแต่ ไม่ได้ทําประกันสังคมไว้ให้ มีจาํ นวนกว่า
24-25 ล้านคน คือคิดเป็ นกว่าร้อยละ 60 ของคนวัยทํางานทั้งประเทศ
หากใช้หลักสากลว่าด้วยสวัสดิการพื้ นฐานถ้วนหน้า สังคมไทยก็ตอ้ งเพิ่ มสวัสดิ การให้กบั คนที ่ตก
หล่นจากระบบสวัสดิการปั จจุบนั แต่ก็ตอ้ งคํานึ งถึงความเป็ นไปได้ทางการเงินและการบริหารจัดการด้วยว่า
สังคมไทยต้องรับภาระได้และพร้อมใจกันในการจัดการ โดยภาคส่ วนต่ าง ๆ ต้องเข้ามามีบทบาทไม่ว่าจะ
เป็ นชุมชน ภาคธุรกิจ องค์กรไม่แสวงกําไร เป็ นต้น
รายงานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์หลักในการประเมินความเป็ นไปได้ทางการเงิ นของระบบสวัสดิ การ
พื้ นฐานในรูปแบบและระดับต่ าง ๆ ที่ เป็ นข้อสรุ ปจากการสอบถามความเห็นประชาชน คณะกรรมการ
สวัสดิการสังคมระดับจังหวัด ตลอดจนผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูก้ าํ หนดและผูป้ ฏิบตั ิ ตามนโยบาย รวมทั้งเสนอแนะ
แนวทางสร้างความยัง่ ยืนของระบบสวัสดิ การสังคมพื้ นฐานถ้วนหน้าที่เสนอ อีกทั้งอภิ ปรายแนวทางการ
บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความยัง่ ยืนและเท่าเทียมของระบบสวัสดิการ ผลการศึกษาสามารถ
แบ่งได้เป็ นสามส่วนคือ ข้อสรุปสวัสดิการอันพึงปรารถนา ประมาณการงบประมาณภาครัฐเพื่อจัดสวัสดิการ
แนวทางการสร้างความยัง่ ยืนของระบบสวัสดิการ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

สวัสดิการอันพึงปรารถนา
คนไทยตั้งแต่เกิดจนตายควรได้รบั สวัสดิการดังต่อไปนี้ ในฐานะที่เป็ นสวัสดิการพื้ นฐาน
สวัส ดิ ก ารก่ อนเกิ ด เป็ นสวั สดิ การที ่ได้รับผ่ า นแม่ ที่อุม้ ท้อง มี การบํ ารุ งครรภ์อย่ า งถู กต้ อง ซึ ่ง
ประกอบด้วยการการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์ การได้รับโภชนาการที่ครบถ้วนสําหรับตนเองและ
สําหรับทารกในครรภ์
สวัสดิการสําหรับเด็กและนักเรียน: รัฐช่วยค่าเลี้ ยงดูบุตรให้เด็ กไทยทุ กคน ในอัตราที ่เท่ ากับสิ ทธิ
ประโยชน์ผ่านกองทุนประกันสังคมคือคนละ 400 บาทต่อคนต่อเดือนจนอายุ 6 ปี มีศูนย์เด็กเล็กที่ดูแลเด็ก
ก่อนวัยเรียนทุกคนอย่างทัว่ ถึงทั้งด้านโภชนาการ การพัฒนาสติปัญญา (ไอคิว) และพื้ นฐานทางอารมณ์ (อี
คิ ว) รวมทั้ง สถานสงเคราะห์ เด็ ก สํา หรับช่ วยเหลื อเด็ ก ทุ ก คนที ่ประสบปั ญ หาทางสั ง คม สํา หรับด้ าน
การศึกษาจัดให้เรียนฟรีเป็ นระยะเวลา 15 ปี โดยเพิ่มค่าครองชีพเพิ่มเติมให้กบั ครอบครัวนักเรียนที่ ยากจน
(เช่นค่าเดินทางมาโรงเรียน) เพิ่มระดับคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกันมากขึ้ น คือเปิ ดโอกาสการเข้าถึ ง
การศึ ก ษาโดยไม่ มีสิ่ง กี ด กั้น (barrier) นอกจากนี้ ยั งรวมถึ ง การปรับปรุ ง คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทั้ง ระบบ
การศึกษาทางเลือกอื่นๆ (การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย) และการศึกษาที่ครอบคลุ มชน
กลุ่มน้อย
สวัสดิการสําหรับคนวัยทํางาน: แรงงานนอกระบบทุกคนมีสวัสดิการใกล้เคีย งกับแรงงานในระบบ
มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นได้ โดยรัฐบาลจ่ายเงินสมทบเท่ากับที่สมทบให้แรงงานในระบบและอาจสมทบเพิ่มใน
ส่วนของนายจ้างทีแ่ รงงานนอกระบบไม่มีดว้ ย โดยรายจ่ายประกันสุ ขภาพนั้ นใช้งบประมาณจากโครงการ
บัตรทองแทน นอกจากนั้นยังมีกองทุนการออมแห่งชาติช่วยให้เกิดการออมในวัยชรามากขึ้ นเป็ นส่ วนเพิ่ ม
จากเบี้ ยยังชี พ 500 บาทและบําเหน็ จบํานาญของข้าราชการ รัฐวิส าหกิ จและผูป้ ระกันตนในโครงการ
ประกันสังคม
สําหรับแรงงานแล้วสวัสดิ การอีกเรื่ องที่ ยงั จัดการได้ไม่ดีพอในปั จจุบนั แต่ เริ่ มเป็ นที่ เรี ยกร้องของ
แรงงานคือการฝึ กฝี มือแรงงานและการจัดหางาน ที่ตอ้ งปรับเรื่องประสิทธิผลอย่างเร่งด่วน โดยเสนอให้เพิ่ม
งบประมาณและปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีการฝึ กฝี มือแรงงานที่ตรงความต้องการของตลาดและของ
แรงงาน (เรียกว่า demand-driven)
สวัสดิการสําหรับผูส้ ูงอายุ: ปั จจุบนั และอนาคตอันใกล้ผสู ้ ูงอายุทุกคนจะได้รบั เงิ นช่ วยค่าครองชี พ
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นบําเหน็ จบํานาญ เบี้ ยยังชีพ เงินออมจาก กอช. เป็ นต้น แต่ สําหรับผูส้ ูงอายุที่ยากจน
นั้น เบี้ ยยังชีพ 500 บาทอาจไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพขั้นพื้ นฐานได้ จึงได้เสนอให้เพิ่มเบี้ ยยังชี พผูส้ ูงอายุ
จนเท่ากับเส้นความยากจน นอกจากนี้ ยังมีผสู ้ ูงอายุท่ี ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ (เรี ยกว่าผูส้ ูงอายุในภาวะ
พึ่งพิง) รัฐก็ควรดูแลคนเหล่านี้ เป็ นพิเศษ โดยมีเบี้ ยเพิ่มเติมให้แก่ผสู ้ ูงอายุในภาวะพึ่งพิง
นอกจากนี้ รัฐยังคงต้องจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวันและมีสถานสงเคราะห์
ผูส้ งู อายุหรือ institutional care ซึ่งถือเป็ นด่านสุดท้ายที่จะเข้ามารองรับผูส้ งู อายุกลุ่มที่ไม่มีคนดูแลหรือเป็ น
กลุ่มที่ตกหล่นจากโครงข่ายความคุม้ ครองทางสังคม (social safety net) ต่างๆ ที่รฐั จัดให้ ส่ วนเงิ นช่ วยทํ า
ศพและการรักษาพยาบาลก็ใช้สิทธิ์ตามปั จจุบนั ที่มีอยู่แล้ว

สวัสดิการสําหรับผูพ้ ิการ: คล้ายสวัสดิการผูส้ ูงอายุ คือมีค่าครองชีพพื้ นฐานให้แบบถ้วนหน้า และ
มีเบี้ ยยงัชีพเพิ่มพิเศษให้แก่ผพู ้ ิการที่ยากจนและอยูใ่ นภาวะพึ่ งพิ ง รวมทั้งการจัดสิ่ งอํานวยความสะดวกใน
การใช้ชีวิตประจําวันและมีสถานสงเคราะห์ผพู ้ ิการมารองรับดูแลผูพ้ ิการที่ไม่มีครอบครัวหรือไม่มีผดู ้ ูแล
นอกจากนี้ คณะผูว้ ิจยั เสนอให้มีการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะโครงการบ้านมัน่ คงให้ถว้ นทัว่
ทุกชุมชนแออัด และให้มกี ารตั้งสวัสดิการใหม่เรี ยกว่า ‘สวัสดิ การเติ มเต็ มชี วิต’ วัตถุ ประสงค์เพื ่อดูแลชี วิต
ความเป็ นอยู่ของคนไทยที ่ยากจนทุ ก คนอย่ างเป็ นระบบ โดยจั ดงบประมาณที ่เพี ย งพอกับการยกระดับ
รายได้ให้พน้ ความยากจน มีหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบซึ่งจะประสานงานกับหน่ วยบริ การอืน่ ๆ ในการเข้าถึ ง
คนจน โดยใช้กลไกเจ้าหน้าที่พฒ
ั นาสังคม (social workers) ที่มคี วามชํานาญในการประเมินและตอบสนอง
ความต้องการของคนจน
ระบบสวัสดิการที่เสนอข้างต้นนี้ จะไม่ก่อให้เกิดปั ญหาว่าการหลี กเลี่ยงการทํางานของประชาชนที่
รั บสวัส ดิ ก ารดั งเช่ นในบางประเทศ เพราะระดับสวัส ดิ ก ารที่ เสนอเป็ นระดับพื้ นฐานจริ ง ๆ คื อไม่ได้ให้
มากมายจนผูร้ บั สามารถอยู่อย่างสุขสบายได้ เป็ นเพียงการให้บริการสังคมระดับต้นหรือให้การช่วยเหลือใน
ภาวะเดือดร้อนมากกว่า

ประมาณการงบประมาณภาครัฐเพื่อจัดสวัสดิการพื้นฐานถ้วนหน้า
งบประมาณงบภาครัฐในภาพรวมได้ทําการประมาณการไว้เป็ น 4 กรณี ขึ้นกับว่าจะให้สวัสดิ การ
ถ้วนหน้าในเรื่องอะไรบ้าง ถื อเป็ นชุ ดสวัสดิ การ 4 ชุ ด โดยชุ ดสวัสดิ การแรกให้ครอบคลุ มสวัสดิ การที่ มี
ความสําคัญสูง เช่นการดูแลเด็กเล็ ก การช่ วยค่าเดิ นทางแลค่าครองชี พนั กเรี ยนยากจน การขยายโอกาส
การศึ ก ษา การเพิ่ม คุ ณภาพการศึ กษาอย่างเร่ งด่ วน การขยายประกัน สังคมสู่ แรงงานนอกระบบโดยรัฐ
สมทบเท่าแรงงาน การฝึ กฝี มือแรงงานถ้วนหน้า ขยายประกันสุ ขภาพสําหรับคนไทยทุ กคนอย่างแท้จริ ง
การตั้งสวัสดิการเติมเต็มชีวิต เป็ นต้น และเพิ่มประเภทและระดับสวัสดิการในชุดสวัสดิการที่สอง และชุ ดที่
สามตามลํ าดับ เช่ นชุ ดที ่ส องเพิ ่ม เบี้ ยยั งชี พยากจนและเบี้ ยภาวะพึ ่งพิ ง สํ าหรั บผูส้ ูงอายุและผูพ้ ิ การ เพิ ่ม
คุณภาพการศึกษาในระยะยาว เพิ่มการประกันสุขภาพสําหรับคนไร้รัฐและชนกลุ่มน้อย ขณะที่ชุดที่ สามก็
เพิ่มจากชุดที่สองโดยเพิ่มเงินสมทบของรัฐบาลในสวัสดิการสําหรับแรงงานนอกระบบ (ซึ่งคาดว่าจะทําให้
แรงงานนอกระบบสมัครมารับประกันตนมากขึ้ น) และเพิ ่มงบประมาณให้กบั สวัสดิ การเติ มเต็ มชี วิต และ
ขยายประกันสุขภาพไปสู่แรงงานต่างด้าวและผูห้ นี ภยั สงครามทุกคน
สวัสดิการชุดที่ 4 เป็ นชุดที่คณะนักวิจยั คิดว่าดีที่สุดและควรส่งเสริม ในชุดนี้ ประกอบด้วยสวัสดิการ
พื้ นฐานถ้วนหน้ าเท่ ากั บสวัสดิ การชุ ด ที ่ส าม แต่ ตั ดมาตรการเดิ มหรื อที ่จ ะนํ าเสนอใหม่ ที่มีลั กษณะเป็ น
นโยบายประชานิ ยมลง เช่นการประกันราคาพืชผล การอุดหนุ นสาธารณู ปโภค สวัสดิ การชาวนา เป็ นต้น
เพราะหากประเทศมีระบบสวัสดิการพื้ นฐานถ้วนหน้าสําหรับทุ กคน อีกทั้งมีการตั้งกองทุ นสวัสดิ การเติ ม
เต็มชีวิตสําหรับคนจนทุกคนแล้ว นโยบายประชานิ ยมที่กล่าวถึงก็จะซํ้าซ้อนและไม่มีความจําเป็ นอีกต่อไป
ภาครัฐจําเป็ นต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้ นจากระบบปั จจุบนั ประมาณ 2 แสนล้านบาทเศษถึง 3 แสน
ล้า นบาทเศษในการเริ่ม ต้นจัดสวัส ดิ การชุ ดต่ า ง ๆ โดยสวัส ดิ การชุ ดที ่ 4 ใช้ง บประมาณน้ อยที่สุดแต่
ครอบคลุมมากที่ สุด แม้งบประมาณนี้ จะเพิ่มขึ้ นตามช่ วงเวลาจนเป็ นระหว่าง 2.6 แสนถึ ง 4.3 แสนล้าน
บาทในปี 2560 แต่เมือ่ เทียบกับรายได้ประชาชาติแล้วมีแนวโน้มลดลง (หากเศรษฐกิจขยายตัวขั้นตํา่ ร้อย
ละ 4 อย่างต่อเนื่ อง) ดังแสดงในรูปข้างล่างนี้

รายจ่ายสวัสดิการทั้งระบบต่อรายได้ประชาชาติ

การสร้างความยั่งยืนของระบบสวัสดิการพื้นฐานถ้วนหน้า
เนื่ องจากแนวโน้มของรายจ่ายสวัสดิการทั้งระบบไม่ว่าจะเป็ นสวัสดิการชุดใดก็ตามมีแนวโน้มลดลง
เมื่อเทียบรายได้ประชาชาติ ความยัง่ ยืนทางการเงินจึงขึ้ นกับว่ารัฐบาลสามารถเพิ่มรายได้ของตนเองเพื่อมา
จัดสวัสดิการส่วนเพิ่มได้หรื อไม่ รายงานฉบับนี้ เสนอให้มีการปฏิรูประบบภาษี ในหลาย ๆ เรื่อง เช่ นการ
ขยายฐานภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา การจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่
การเพิ ่มภาษี มูล ค่ า เพิ ่ม การลดสิ ท ธิ ประโยชน์ ภ าษี สํา หรับกิ จการที ่ได้ รับการส่ ง เสริ ม การลงทุ น การ
พิจารณาจัดเก็บภาษี จากมูลค่าที่เพิ่มขึ้ นของทรัพย์สินและทุ น เป็ นต้น ซึ่งหากมีการปฏิรูปภาษี ตามแนวนี้
อย่างจริ งจัง รัฐบาลจะมีรายได้เพิ่มขึ้ นไม่น้อยกว่า 3-4 แสนล้านบาท ซึง่ นอกจากจะเพี ยงพอต่ อการจัด
สวัสดิการพื้ นฐานถ้วนหน้าในชุดที่ 4 แล้วยังเหลืองบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานทางเศรษฐกิจอีก
ด้วย และภาษี ที่จดั เก็บเพิ่มขึ้ นนี้ ไม่เป็ นการซํ้าเติมเศรษฐกิจไทยมากจนเกินไป เนื่ องจากเป็ นการยกระดับ
รายได้ภาษี ของไทยให้ใกล้เคียงกับ ‘ศักยภาพในการเสียภาษี ’ ตามงานวิจยั ของธนาคารโลกเท่ านั้ น และยัง
ช่วยให้ระบบภาษี มคี วามเป็ นธรรมและเสมอภาคมากขึ้ นด้วย
จึงสามารถสรุปได้ว่าประเทศไทยสามารถหาเงินมารองรับระบบสวัสดิการพื้ นฐานถ้วนหน้าได้หาก
มีการปฏิรูปโครงสร้างภาษี ให้เหมาะสมกับศักยภาพ อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างมัน่ ใจถึงความยัง่ ยืนของระบบ
สวัสดิการ ควรมีการปรับปรุงการบริหารจัดการ พร้อมกับสร้างระบบสังคมสวัสดิการที่ภาคส่วนต่าง ๆ มี
ส่วนร่วมในการรับภาระและจัดการด้วย ไม่ว่าจะเป็ นชุมชน ธุรกิจเอกชน องค์กรไม่แสวงหากําไร เป็ นต้น
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมา
ตามที่นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะมีนโยบายในการจัดสวัสดิการถ้วนหน้าให้กบั คนไทย
ทุ ก คนภายในปี 2560 และได้แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การจัด สวัส ดิ ก ารสั ง คมแห่ ง ชาติ ซึ่ ง มี
นายกรัฐมนตรีเป็ นประธานนั้น คณะกรรมการฯ ได้ทําการประชุ มและมีมติ เห็นชอบในหลักการนโยบาย
การดําเนิ นงานของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติในการสร้างสังคมไทยเป็ นสังคม
สวัสดิการ กําหนดเป้าหมายประชาชนได้รับสวัสดิ การถ้วนหน้าภายในปี 2560 ให้ความสําคัญกับการ
ลงทุนด้านการจัดสวัสดิ การโดยรัฐ และการลงทุ นเพื่อส่ งเสริ มให้ภาคส่ วนต่ างๆ เข้ามามีส่วนร่ วมในงาน
สวัสดิการสังคม การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม 4 ระบบ ได้แก่ ระบบบริ การสังคม ระบบประกันสังคม
ระบบการช่วยเหลือทางสังคม และระบบการส่งเสริมสนับสนุ น (การสร้างความเข้มแข็งให้กบั หุน้ ส่ วนทาง
สังคม) โดยให้คณะอนุ กรรมการนโยบายและแผน ซึ่งมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุ ษย์เป็ นประธาน ประสานงานกับหน่ วยงานที่เกีย่ วข้องในการจัดทําแผนปฏิบตั ิการและวงเงินงบประมาณ
รองรับ และนําไปรับฟั งความคิดเห็นในการประชุมสัมมนามอบนโยบายให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมทัว่ ประเทศอีกครั้ง ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป
คณะอนุ กรรมการนโยบายและแผนฯ จึงเห็นควรให้มีการศึกษาวิจยั บนพื้ นฐานของหลักวิชาการที่
ถูกต้อง เพื่อกําหนดหลักการ กรอบแนวคิ ด และความครอบคลุ มของสวัส ดิ การถ้วนหน้า พร้อมทั้งการ
จัดลําดับความสําคัญของโครงการหรือมาตรการสวัสดิการถ้วนหน้า รวมทั้งประมาณการงบประมาณรวม
ภาครัฐที่ตอ้ งใช้ในการจัดสวัสดิการเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ของชุดโครงการและมาตรการ เรียงตามลําดับ
ความสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการสวัสดิการถ้วนหน้าสามารถตอบสนองความต้องการภาคประชาชน และมี
ความเป็ นไปใด้ในทางปฏิบตั ิภายในปี 2560

1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อกําหนดหลักการ กรอบแนวคิด และความครอบคลุมของสวัสดิ การถ้วนหน้า ที่ สอดคล้อง
กับเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจและประชากรในระยะ 20 ปี ข้างหน้า
2. จัดลําดับความสําคัญของโครงการหรือมาตรการสวัสดิการถ้วนหน้า
3. ประมาณการงบประมาณรวมภาครัฐที่ตอ้ งใช้ในการจัดสวัสดิการเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ของ
ชุดโครงการและมาตรการ เรี ยงตามลําดับความสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการสวัสดิ การถ้วน
หน้ า สามารถตอบสนองความต้องการภาคประชาชน และมี ค วามเป็ นไปใด้ในทางปฏิ บั ติ
ภายในปี 2560

สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560

1

1.3 ขอบเขตการศึกษา
1. กําหนดหลักการ กรอบแนวคิด และความครอบคลุมของสวัสดิการถ้วนหน้าของไทย
2. จัดลําดับความสําคัญของโครงการหรื อมาตรการสวัสดิ การถ้วนหน้า โดยพิ จารณาจาก (ก)
การสนองตอบความต้องการภาคประชาชน (ข) ความเป็ นไปใด้ในทางปฏิบตั ิภายในปี 2560
3. ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ทัว่ ประเทศในการให้ ความเห็ น ต่ อ กรอบและความครอบคลุ ม ของสวั สดิ ก ารถ้วนหน้ า ที ่
คณะทํางานฯ เสนอ และจัดลําดับความสําคัญตามข้อ (2.2) จากมุ มมองของตัวแทนภาค
ประชาชนในท้องที่
4. ประมาณการงบประมาณรวมภาครัฐที่ตอ้ งใช้ในการจัดสวัสดิ การ เพื่อศึ กษาความเป็ นไปได้
ของชุดโครงการและมาตรการโดยเรียงตามลําดับความสําคัญในรูปแบบต่าง ๆ
5. เสนอแนะแนวทางการปฏิรู ประบบภาษี และการจัดหารายได้ภ าครัฐ ที่เหมาะสมกับความ
จําเป็ นในการพัฒนาระบบสวัสดิการถ้วนหน้า
6. จัดทําแผนปฏิบตั ิการโครงการหรือมาตรการนําร่อง (pilot project) โดยได้รับความเห็นชอบ
จากหน่ วยงานรับผิดชอบ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการฯ

1.4 วิธีการศึกษา
1. ทบทวนวรรณกรรม และประวัติการให้สวัสดิการสังคมของไทย
2. กําหนดกรอบและความครอบคลุมของสวัสดิการถ้วนหน้าของไทย
3. รวบรวมข้ อมูล งบประมาณภาครั ฐ ปั จ จุ บั นที ่ใช้เพื ่อ จั ดหาสวัส ดิ ก ารสั ง คมทั้ง 4 เสาหลั ก
(pillars) คือ
o ด้านการให้บริ ก ารสังคม (social service) ซึ่งหมายถึ ง การที่รัฐให้บริ ก ารขั้น
พื้ นฐานกั บประชาชนทุ ก คน เช่ น การให้ก ารศึ กษาฟรี 15 ปี การให้ประกั น
สุขภาพกับทุกคน การให้บริการฝึ กฝี มือแรงงาน เป็ นต้น
o ระบบประกันสังคม (social security หรื อ safety net) หมายถึ งระบบที ่ช่วยดูแล
ประชาชนในกรณีท่ีประสบปั ญหาเป็ นครั้งคราว เช่นตกงาน
o ระบบการช่ วยเหลื อทางสัง คม (social assistance) หมายถึ ง ระบบที่ มุ่งดู แล
ผูด้ อ้ ยโอกาส เช่นคนพิการ ผูป้ ่ วยเรื้ อรังที่ทาํ งานไม่ได้ เป็ นต้น
o ระบบการส่งเสริมสนับสนุ นหุน้ ส่วนทางสังคม
4. จัดลําดับความสําคัญ ของโครงการและมาตรการสวัสดิ การถ้วนหน้ า โดยใช้ขอ้ มูลจากสอง
แหล่งคือ
o ประมวลผลแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การจัด
สวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครและจังหวัดทัว่ ประเทศ
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o ข้อมู ลจากการจั ดระดมความคิดเห็ นผูเ้ ชี ่ย วชาญ ผูป้ ฏิบั ติง าน ภาคประชาชน
จํานวน 2 ครั้ง
5. จัด ทํ า ประมาณการรายจ่ า ยเพื ่อ สวั ส ดิ ก ารสั ง คมลั ก ษณะถ้ ว นหน้ า ในช่ ว งปั จจุ บั น ถึ ง
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเป็ นประมาณการรายจ่ายของระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าที่
มีรายละเอียดของโครงการและมาตรการที่เรียงตามลําดับความสําคัญในรูปแบบต่าง ๆ
6. ศึกษาแนวทางปฏิรูประบบภาษี ท่ีเหมาะสมกับความจําเป็ นในการพัฒนาระบบสวัสดิ การถ้วน
หน้า
7. จัดทํา แผนปฏิ บั ติก ารโครงการหรื อมาตรการนํ า ร่ อง (pilot project) โดยการปรึ ก ษากั บ
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบแต่ละโครงการหรือมาตรการนั้นๆ
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บทที่ 2
กรอบแนวคิดระบบสวัสดิการถ้วนหน้าของไทย
ในการออกแบบระบบสวัสดิ การถ้วนหน้านั้ น มีคาํ ถามสําคัญๆ ที่ ตอ้ งถามสี่ คาํ ถามด้วยกัน คือ
(ก) สวัสดิ ก ารที่ จ ะให้น้ ั นคื อสวัส ดิ ก ารอะไร (ข) ใครคื อผูร้ ับสวัสดิ ก ารแต่ ล ะประเภทและมีสิ ท ธิ์ ได้รับ
สวัสดิ การภายใต้เงื่อนไขอะไร (ค) ระดั บของสวัส ดิ การที ่ได้รั บมากน้อยเพี ยงใด เท่ ากัน หรื อไม่ หากไม่
เท่ากันเพราะเหตุใด (ง) ใครเป็ นผูใ้ ห้บริการสวัสดิการไม่ว่าในการจัดหางบประมาณหรือเงินทุน และในการ
บริหารจัดการ
คําถามข้า งต้นเหล่ า นี้ นํ ามาสู่ข อ้ เสนอในเรื่องหลักการ กรอบแนวคิด และความครอบคลุ มของ
สวัสดิการถ้วนหน้าของไทย โดยเริ่มจากองค์ประกอบของระบบสวัสดิการสังคมว่ามีระบบอะไรบ้าง เป็ นการ
ให้มุมมองของประเภทหรือวัตถุประสงค์ของสวัสดิการ รวมถึงผูร้ บั สวัสดิการด้วย จากนั้ นเป็ นการพิ จารณา
ถึ งระดับของสวัสดิ ก าร แนวคิดเบื้ องต้นในการจัดสรรงบประมาณ และประเด็ นพิ จารณาเพิ ่มเติ มต่ าง ๆ
ตามลําดับ

2.1 องค์ประกอบของระบบสวัสดิการสังคม
โดยทัว่ ไป องค์ประกอบของระบบสวัสดิการประกอบด้วย
• การให้บริการสังคม (social service) หมายถึงการที่รฐั ให้บริการขั้นพื้ นฐานกับประชาชนทุ ก
คน เช่ นการให้การศึ กษาฟรี 15 ปี การให้ประกันสุ ขภาพกับทุ กคน การให้บริ การฝึ กฝี มือ
แรงงาน เป็ นต้น
• ระบบประกันสังคม (social security หรือ safety net) หมายถึงระบบที่ช่วยดูแลประชาชนใน
กรณี ที ่ประสบปั ญ หาเป็ นครั้ ง คราว เช่ น ตกงาน พื ช ผลเสี ย หาย ราคาพื ช ผลตกตํา่ สิ ท ธิ
ประโยชน์จากองค์ประกอบนี้ มีลักษณะชัว่ คราว แต่ อาจมีบางโครงการที่มีลักษณะถาวร เช่ น
สิทธิ์ได้รับประโยชน์ จากการว่างงานในระบบประกันสังคม การได้ประโยชน์ จะเกิดก็ต่อเมื่อ
ผูป้ ระกันตนว่างงานลง แต่สิทธิ์ในการได้รบั การประกันมีลกั ษณะถาวรตราบเท่าที่ผปู ้ ระกันตน
ยังอยูใ่ นระบบ
• ระบบการช่วยเหลือทางสังคม (social assistance) หมายถึ งระบบที่มุ่งดูแลผูด้ อ้ ยโอกาส
เช่นคนพิการ ผูป้ ่ วยเรื้ อรังที่ทาํ งานไม่ได้ เป็ นต้น สิทธิประโยชน์ในระบบนี้ มีลกั ษณะกึ่งชัว่ คราว
กึ่งถาวร เนื่ องจากผูม้ ีสิทธิ์มกั มีลกั ษณะถาวะ เช่นพิการถาวร ป่ วยถาวร เป็ นต้น
• ระบบการส่งเสริมสนับสนุ นหุน้ ส่วนทางสังคม เป็ นการบริ หารจัดการเพิ่มเติ มเพื่อให้ระบบ
สวัสดิการสังคมทํางานได้ดียิ่งขึ้ น เช่นการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมความเท่ า
เทียมกันในการมีชีวติ ในสังคม เป็ นต้น
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การแบ่งแยกข้างต้นอาจเรียกเป็ น 4 เสาหลักของระบบสวัสดิการ (4 Pillars of Welfare System)

2.2 ระดับของสวัสดิการ
ประเด็นต่อมาหลังจากการแบ่งระบบของสวัสดิ การเป็ นสี่ส่วนหลักข้างต้น คือ ในแต่ ละสวัสดิ การ
ของแต่ละเสาหลักนั้น ระดับของสวัสดิการที่รฐั และสังคมควรสรรหาให้กบั ประชาชน หรือให้การรับรองว่าจะ
สรรหามาให้ นั้นควรเป็ นเท่าไร ซึ่งเป็ นประเด็นที่สาํ คัญต่อความยัง่ ยืนและสมเหตุสมผลของระบบสวัสดิการ
โดยหากมีการให้สวัสดิการน้อยเกินไปก็จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในการให้สวัสดิการกับประชาชน แต่หากให้
มากเกินไปก็จะเป็ นภาระต่อรัฐบาลหรือสังคมและไปเบียดบังรายจ่ายที่จาํ เป็ นด้านอื่นของประเทศมากเกิน
ควร
โดยหลักการระดับสวัสดิการสามารถแบ่งออกได้เป็ นสามระดับ คือ

2.2.1 สวัสดิการสังคมพื้นฐาน
โดยหลักการประชาชนไทยทุกคนต้องได้รบั สวัสดิการสังคมจากรัฐตามนิ ยามข้างต้นอย่างถ้วนหน้า
และเท่ าเที ยมกันในระดับ ‘พื้ นฐาน’ คือ เป็ นสวัสดิ การขั้นตํา่ ที่ทําให้มีชีวิตอยู่ได้สมกับความเป็ นมนุ ษ ย์
สวั สดิ การสังคมพื้ นฐานควรครอบคลุ มตั้ง แต่ แรกเกิดถึ ง ตาย ตรงกับแนวคิ ด ‘จากครรภ์มารดาถึ ง เชิ ง
ตะกอน’ ของ อ. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ดูภาคผนวก ก)

2.2.2 สวัสดิการสังคมส่วนเพิ่ม: กรณีท่ ัวไป
ประชาชนบางกลุ่มอาจได้รบั สวัสดิการสูงกว่าระดับพื้ นฐาน (เรียกว่า ‘สวัสดิการสังคมส่วนเพิม่ ’)
ในกรณี ที ่มี ก ารสมทบจ่ า ยเพิ ่ม จากผู ้ ได้รั บ สวั ส ดิ ก ารเอง เช่ น บริ ก ารรั ก ษาพยาบาลภายใต้ร ะบบ
ประกัน สัง คม หรื อมี เหตุ อันสมควรที่ รัฐ ควรให้บริ ก ารเพิ ่ม เติ ม เช่ น บริ ก ารรัก ษาพยาบาลข้า ราชการ
(เนื่ องจากข้าราชการได้รบั เงินเดือนตํา่ กว่าภาคเอกชน ในระดับความสามารถเดี ยวกันส่ วนนี้ ไม่มีลักษณะ
‘ถ้วนหน้า’ สวัสดิการสังคมส่วนเพิ่มอาจเป็ นการต่ อยอดจากสวัสดิ การสังคมพื้ นฐานในโครงการเดี ยวกัน
หรือเป็ นโครงการแยกต่างหากจากสวัสดิการสังคมพื้ นฐาน เช่นประกันสุขภาพของระบบประกันสุขภาพถ้วน
หน้าถือเป็ นสวัสดิการพื้ นฐาน ในขณะที่ประกันสุขภาพของระบบประกันสังคมและข้าราชการเป็ นสวัสดิการ
ส่วนเพิ่ม

2.2.3 สวัสดิการสังคมส่วนเพิ่ม: กรณีคนจนและกลุ่มอาชีพ
คนจนและผูม้ รี ายได้นอ้ ยควรได้สวัสดิการสังคมส่ วนเพิ่มบางประการด้วย 1 ตัวอย่างเช่ น เงิ นกูย้ ืม
เพือ่ การศึ กษาภายใต้โครงการ กยศ. สวัสดิ การสังคมส่ วนนี้ มีลักษณะเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย (targeting)
โดยการดําเนิ นการเพื่อเลื อกว่าใครอยู่ในกลุ่มเป้าหมายนั้ นอาจใช้วิธีดูรายได้หรื อฐานะ (mean-testing)

1

ผลจากการสํารวจภาคประชาชนเรื่องความเห็ นต่อบริการสวัสดิการสังคมโดยสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ร่วมกับสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ ปี 2552 พบว่าประชาชนจํานวนมากเห็ นว่าคนจนควรได้รบั สวัสดิการเพิ่มเติมจากคนทัว่ ไปในหลาย
เรื่อง
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เช่น โครงการให้กูย้ มื เงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกําหนดตามกลุ ่มอาชี พที ่ส่วนใหญ่ เป็ นผูม้ ีรายได้น้อย
เช่น โครงการประกันราคาพืชผล กองทุนสวัสดิการชาวนา เป็ นต้น
โดยหลักการ หากระดับสวัสดิการภายใต้สวัสดิการพื้ นฐานมีมาตรฐานสูงขึ้ นเรื่อยๆ ในอนาคตจะ
ไม่มคี วามจําเป็ นต้องมีสวัสดิการส่วนเพิ่มสําหรับคนจนหรือกลุ่มอาชี พ แต่ ตอ้ งบริ หารจัดการให้ประชาชน
ทุกคนได้รบั สวัสดิการพื้ นฐานอย่างถ้วนหน้าจริงๆ
ในทางปฏิบตั ิควรลดความซํ้าซ้อนระหว่างสวัสดิ การขั้นพื้ นฐานและสวัสดิ การส่ วนเพิ่ มที่ อาจมีอยู่
เช่น ประชาชนบางคนได้รบั สวัสดิการประเภทเดียวกันจากสองโครงการ เป็ นต้น

2.3 ภาระงบประมาณต่อภาครัฐและภาคสังคมโดยรวม
การให้บริการสวัสดิการไม่ว่าจะเป็ นแบบถ้วนหน้าหรื อไม่ถว้ นหน้า ล้วนเป็ นภาระต่ องบประมาณ
ภาครัฐหรื อต่ อภาคสังคมโดยรวม (กรณี ที่ภาคส่ วนอืน่ ที ่มิใช่ รั ฐเป็ นผูใ้ ห้บริ การ เช่ นสวัสดิ การที ่นายจ้าง
ให้กบั ลูก จ้าง หรือช่วยเหลือเกื้ อกูลระหว่างคนในสังคม เป็ นต้น) จึงต้องมีแนวทางที่ชัดเจนในการกําหนด
ภาระทางการเงินที่สมเหตุสมผล และมีการแบ่งภาระระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นของสังคม โดย
• สวัสดิการสังคมขัน้ พื้ นฐานที่ถว้ นหน้านั้ น ภาครัฐควรเป็ นผูร้ ับภาระงบประมาณทั้งหมด
(tax financing) แต่ อาจมอบหมายให้ภ าคส่ วนอื่นของสัง คม (เรี ย กว่า ภาคี สวั สดิ ก าร
สังคม) มีส่วนร่ วมในการให้บริ การได้ในบางกรณี บางพื้ นที่ หรื อบางกลุ่มเป้าหมายได้
หากภาคีน้ ันมีความชํานาญมากกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า หรือเข้าถึงกลุ่มประชาชนที่
ภาครัฐมักเข้าไม่ถึง
• ส่ วนสวัส ดิ ก ารสังคมส่ วนเพิ ่ม อาจมี แหล่ งเงิ น นอกเหนื อจากภาครัฐ เช่ น จากผูไ้ ด้ รับ
สวัสดิการ จากนายจ้าง เป็ นต้น
• สวัสดิการสังคมส่วนเพิ่มสําหรับคนจน ผูม้ รี ายได้นอ้ ย หรือ กลุ่ มอาขีพผูม้ ีรายได้น้อย ให้
เป็ นภาระของภาครัฐทั้งหมด
เนื่ องจากระบบสวัสดิ การพื้ นฐานจะคงอยู่ไม่ว่า เศรษฐกิจจะดี หรื อไม่ดีและเป็ นภาระของภาครัฐ
ทั้งหมด การออกแบบระดับสวัสดิการในสวัสดิการสังคมพื้ นฐานจึงต้องคํานึ งถึงภาระต่องบประมาณในกรณี
เศรษฐกิจไม่ดี เช่นหากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจด้วย สําหรับสวัสดิการส่วนเพิ่มทั้งสองประเภทอาจปรับเพิ่ มลด
ตามภาวะเศรษฐกิจได้
มีขอ้ ควรระวังคือโครงการพิ เศษบางประการ เช่ น การช่ วยค่าครองชี พด้วยการแจกเงิ นให้กบั ผูม้ ี
รายได้น้อย การขายสินค้าราคาถูก ให้บริการรถฟรี นํ้าฟรี หรือไฟฟรี ซึ่งเป็ นโครงการชัว่ คราวเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในยามเศรษฐกิ จ ตกตํา่ เป็ นโครงการกระตุ ้ นเศรษฐกิจ เฉพาะการ ไม่ ควรรวมอยู่ในระบบ
สวัสดิการ เพราะมีขอ้ เสียในการเบี่ยงเบนจากกลไกตลาด ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่ไม่ถูกต้องในระยะ
ยาว
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2.4 แนวคิดรัฐสวัสดิการกับแนวคิดสวัสดิการสังคม
ในหลายประเทศจัดสวัส ดิ ก ารให้ก ับประชาชนโดยใช้แนวคิ ดรัฐ สวัส ดิ ก าร (Welfare state)
กล่าวคือภาครัฐเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด และทําการเก็บภาษี ในระดับที่สูงเพื่อให้สามารถรับภาระได้
ซึ่งมีขอ้ เสียคือทําให้ภาครัฐมีขนาดใหญ่มากเพื่อเทียบกับระบบเศรษฐกิจ โดยหลายประเทศนั้นรายได้ (และ
รายจ่าย) ภาครัฐคิดเป็ นครึ่งหนึ่ งของรายได้ท้งั ประเทศในแต่ละปี ทําให้เกิดการเบี่ยงเบนของกลไกตลาดที่
ค่อนข้างรุนแรง เนื่ องจากการเก็บภาษี โดยทัว่ ไปก่อให้เกิดการบิดเบือนของราคา
อีกแนวคิดหนึ่ งคือแนวคิดสังคมสวัสดิ การ (Welfare society) เป็ นแนวคิดที่เสนอให้ภาคส่ วนอื่น
ของสังคมเข้ามาร่วมรับภาระในการจัดสวัสดิการ ไม่ว่าจะเป็ นภาระด้านการเงินหรือด้านการบริหารจัดการ
ตัวอย่างเช่นการเข้าร่วมให้บริการสวัสดิการโดยชุมชนหรือภาคธุรกิจ
ชุ ม ชนมี บทบาทในการดู แลทุ ก ข์สุข ของประชาชนมาช้านาน ในรู ปแบบต่ า ง ๆ เริ่มตั้ง แต่ ก าร
ช่วยเหลือเกื้ อกูลระหว่างเพื่อนบ้านยามเจ็บไข้ได้ป่วย การแบ่งปั นอาหาร ยารักษาโรค ที่พักอาศัย เป็ นต้น
ไปจนถึงการร่วมก่อตั้งสหกรณ์หรือกลุ่มอาชีพในรูปแบบต่าง ๆ การพึ่งพิงวัด เป็ นต้น
ส่วนภาคธุ รกิจนั้ น ควรแทรกการจัดสวัสดิ การสังคมไว้ในแนวทางความรับผิดชอบต่ อสังคมของ
ธุ รกิจ (Corporate Social Responsibility หรื อ CSR) หรื อแนวคิดวิสาหกิจสังคม (Social Enterprise) ซึ่ง
นอกจากข้อดีโดยตรงในการลดภาระภาครัฐและลดการบิดเบือนกลไกตลาดแล้ว ภาคธุรกิจยังสามารถเพิ่ ม
ศักยภาพของชุ มชนในการบริ หารจัดการสวัสดิ การได้ดว้ ย เช่ นการฝึ กอบรมด้านการทําบัญชี ให้สหกรณ์
สวัสดิการ เป็ นต้น

2.5 ความถ้วนหน้าของระบบสวัสดิการ
การกล่าวว่าระบบสวัสดิการเป็ นแบบถ้วนหน้านั้น หากคิดเผิน ๆ ก็น่าจะชัดเจนว่าหมายถึ งระบบ
สวัสดิการที่ให้กบั ‘ทุกคน’ อย่างไรก็ตามในความเป็ นจริงความถ้วนหน้ามีความไม่ชดั เจนหลายประการ

2.5.1 ความครอบคลุมของสวัสดิการถ้วนหน้า
เริ่มจากคําว่า ‘ทุกคน’ นั้นควรหมายความครอบคลุมอย่างไร เช่นหมายรวมเฉพาะผูม้ ีสัญชาติ ไทย
มีบตั รประจําตัวเลข 13 หลัก หรื อหมายรวมถึ งคนไทยไร้รัฐ ซึ่งคือผูท้ ี่เกิดในแผ่นดิ นไทยแต่ ไม่ได้รับการ
รับรองว่าเป็ นคนไทยเนื่ องจากพ่อแม่ไม่มีหลักฐานว่าเป็ นคนไทย หรื อจะรวมคนต่ างด้าวที่อยู่ในเมืองไทย
หรือไม่ โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว เนื่ องจากปั จจุบนั แรงงานเหล่ านี้ ก็ใช้บริ การสวัสดิ การบางประการอยู่
แล้ว เช่นส่งลูกเรียนโรงเรียน รับการรักษาพยาบาลฟรีจากโรงพยาบาลรัฐ หากจะนับรวมด้วยก็ยงั มีประเด็น
ต่อว่าจะให้สิทธิ์ในสวัสดิการเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนหรือไม่ หากใช้แนวคิดว่าต้องจดทะเบียนจะ
รวมครอบครัว (คู่สมรส บุตร) ของแรงงานที่จดทะเบียนหรื อไม่ เป็ นต้น เหล่ านี้ ล้วนเป็ นประเด็ นที่ตอ้ ง
ถกเถียงจนมีขอ้ สรุปที่ชดั เจนเพื่อให้การออกแบบระบบสวัสดิการถ้วนหน้าเป็ นไปอย่างรอบด้าน

2.5.2 เงื่อนไขการเกิดสิทธิ์
เมื่อได้ความครอบคลุ มหรื อนิ ยามของความถ้วนหน้าในแง่ ของผูท้ ี่อาจมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิ การแล้ว
ประเด็นต่อเนื่ องคือสวัสดิการประเภทใดที่ให้กบั ทุกคนในทุ กเงื่ อนไข (เช่ นสวัสดิ การรักษาพยาบาล) และ
สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560

7

สวัสดิการประเภทใดจะให้กต็ ่อเมือ่ มีเงื่อนไขบางประการเป็ นจริง ตัวอย่างเช่ นการศึ กษาฟรี จะให้กบั ทุ กคน
ไม่ว่าอายุเท่าไรหรือไม่ เช่นหากคนอายุ 40 ปี ที่จบการศึกษาระดับประถมต้องการกลับมาเรี ยนหนั งสื อต่ อ
ชั้นมัธยมในระบบโรงเรียนปกติจะสามารถเรี ยนได้หรื อไม่ เพราะอาจขัดระเบียบเรื่องอายุผเู ้ ข้าเรี ยน หรื อ
จะต้องเรียนนอกระบบอย่างเดียว
มีตวั อย่างที่ตรงกับความเป็ นจริงมากกว่า เช่นการให้เบี้ ยยังชีพผูส้ ูงอายุ ซึ่งเงื่อนไขการเกิดสิ ทธิ์ คือ
ต้องมีอายุ เกิน 60 ปี บริ บูรณ์ ในกรณี เช่ นนี้ จะถื อว่า เป็ นการให้ส วัส ดิ การถ้วนหน้า หรื อไม่ หรื อการให้
สวัสดิการส่วนเพิ่มสําหรับคนจน เงื่อนไขก็คือต้องเป็ นคนจนจึงมีสิทธิ์ เช่นนี้ จะถือว่าเป็ นถ้วนหน้าหรือไม่
คณะผูว้ จิ ยั เสนอว่าหากเงื่อนไขการเกิดสิ ทธิ์ ไม่มีลักษณะการเจาะจงกลุ่มบนพื้ นฐานของการเพิ่ ม
สวั สดิ ก ารกับผูด้ อ้ ยโอกาสหรื อคนจน ให้ถือว่ าเป็ นการให้ส วัส ดิ การถ้ วนหน้า เช่ น การให้เบี้ ยยั งชี พ กั บ
ผูส้ ูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี ทุกคนไม่วา่ จะเป็ นคนจน คนไม่จน หรือคนรวย ถื อว่าเป็ นการให้อย่างถ้วนหน้า
หรือสิทธิ์การเรียนหนังสือฟรี ซึ่งคือการให้เงินช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนก็เป็ นสิ ทธิ์ ถว้ นหน้าเช่ นกัน
เพราะไม่ขึ้นกับฐานะความเป็ นอยูข่ องนักเรียนและครอบครัวนักเรียน
ส่วนเงื่อนไขที่เกี่ยวโยงกับฐานะความเป็ นอยู่หรื อความด้อยโอกาส ให้ถือว่าเป็ นการให้สวัสดิ การ
แบบเจาะจงหรือกําหนดกลุ่มเป้าหมาย (targeting) เช่นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสําหรับผูม้ ีรายได้น้อย (ดัง
ตัวอย่างของเช็คช่วยชาติในปี 2552) สิทธิ์การรักษาพยาบาลฟรี สําหรับผูม้ ีรายได้น้อยในอดี ต สวัสดิ การ
ส่วนเพิ่มสําหรับผูพ้ ิการหรือเด็กกําพร้า 2 เป็ นต้น
ไม่ว่าจะเป็ นระบบสวัสดิการถ้วนหน้าหรือเจาะจง/กําหนดกลุ่มเป้าหมาย สิ่งหนึ่ งที่ ไม่ควรมีคือการ
มีโควต้าสําหรับสวัสดิการพื้ นฐาน กล่าวคือผูม้ ีสิทธิ์ตามเงื่อนไขเช่นเดียวกันบางคนได้รบั สวัสดิ การ บางคน
ไม่ ได้ ด้วยเหตุ ผลว่ างบประมาณไม่เพี ย งพอ ดัง เช่ นการให้เบี้ ยยังชี พผูส้ ู งอายุ ที่ยากจนในอดี ตซึง่ แต่ ล ะ
หมูบ่ า้ นจะได้รบั ไม่เกิน 5 คน ทั้งที่บางหมู่บา้ นมีคนชราที่ยากจนและไม่มลี กู หลานดูแลมากกว่านั้น
ทั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ได้ทําการ
สํารวจความคิดเห็นของคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิ การสังคมประจําจังหวัดทัว่ ประเทศเพื่อช่ วย
กําหนดความครอบคลุมของสวัสดิการต่างๆ รวมทั้งการจัดลําดับความสําคัญของกลุ่มสวัสดิการ (ดูบทที่ 3)
3

2.6 ปั ญหาในทางปฏิ บัติของการบริการสวัสดิการถ้วนหน้า
แม้สวัสดิการหลายประเภทที่รฐั ได้จดั ให้เป็ นแบบถ้วนหน้าแล้ว แต่ ก็ยงั มีปัญหาในทางปฎิบตั ิ ดว้ ย
สาเหตุต่างๆ เช่น การขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีทาํ ให้ผมู ้ ีสิทธิ์ไม่รวู ้ ่ามีสวัสดิการนั้นๆ แก่ประชาชนหรือไม่รู ้
ว่าตนมีสิทธิ์ ปั ญหา/อุปสรรคในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ ซึ่งอาจเกิดจากการไม่มีหลักฐาน (ไร้ใบหลักฐาน
ต่างด้าวไม่ได้จดทะเบียน) หลักฐานหาไม่ได้หรื อได้มายาก (เช่ นทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนใบรับรอง
ความพิการ หาคนรับรองไม่ได้) รวมทั้งปั ญหาในการไปลงทะเบียนของผูม้ ีสิทธิ์ (กายภาพ การเดินทาง)
นอกจากนี้ แม้ประชาชนจะรับรูถ้ ึงสิทธิ์และสามารถไปลงทะเบียนได้ก็ตาม แต่ก็มีบางกลุ่มที่เลือกจะ
ไม่ไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ของตน โดยเฉพาะกลุ่ มผูม้ ีรายได้สูงดังที่ พบในเรื่ องเบี้ ยยังชี พผูส้ ูงอายุ และระบบ
2

ในกรณี ผพู ้ กิ ารและเด็กกําพร้า อาจเป็ นไปได้วา่ เป็ นผูม้ ฐี านะดีหรืออยูใ่ นครอบครัวที่ฐานะดี แต่อย่างไรก็ ตามถื อว่าบุ คคล
นั้นกลายเป็ นผูด้ อ้ ยโอกาส และควรได้รบั สวัสดิการบางประการเพิม่ ขึ้ น
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ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) รวมทั้งกลุ่มที่มีรายได้ไม่สูงก็อาจไม่ตอ้ งการจ่ายเงิ นสมทบเช่ นในกรณี ของ
ประกันสังคม หรือบางกลุ่มที่ไปลงทะเบียนแล้วแต่ มีปัญหาในการใช้สิทธิ์ เช่ น ในด้านสุ ขภาพทั้งกรณี UC
และประกันสังคมที่ประสบปั ญหาเรื่องสถานพยาบาลตามสิทธิ์ไม่สะดวกที่จะไปใช้บริการ

บทที่ 3
การสํารวจความต้องการสวัสดิการของประชาชน
ในระหว่างการจัดทําระบบสวัสดิการถ้วนหน้าสําหรับประชาชนในปี 2560 สถาบันวิจยั เพื่ อการ
พัฒนาประเทศไทยได้มีงานศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับสวัสดิการอีก 2 ชิ้ นได้แก่ โครงการวิจยั เรื่ องทางเลื อก
ของสวัสดิการสังคมสําหรับคนไทย และโครงการประชาเสวนาเรื่องสวัสดิ การสังคม ซึง่ ทั้งสองโครงการ
ได้รบั การสนับสนุ นจากสํานั กงานกองทุ นสนั บสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) เช่ นเดี ยวกัน ส่ วนใน
งานวิ จ ั ย นี้ ได้เ พิ ม่ เติ ม การสํ า รวจความคิ ด เห็ น จากคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การจัด สวัส ดิ ก ารสั ง คม
กรุงเทพมหานครและจังหวัดทัว่ ประเทศ และการสํารวจความคิดเห็นจากผูเ้ ข้าร่วมประชุ มการสัมมนาและ
มอบนโยบายแก่คณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิ การสังคมทัว่ ประเทศ ดังนั้ น จึงมีงานสํารวจความ
ต้องการสวัสดิการของประชาชนรวม 4 ชิ้ น โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 แบบสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการและความ
ช่วยเหลือจากรัฐ
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทยร่วมกับสํานักงานสถิติแห่งชาติได้จดั ทําการสํารวจเกี่ยวกับ
ความต้องการสวัสดิ การสังคมของประชาชน 2 ครั้ง ครั้งแรกสํารวจในเดื อนสิ งหาคม–กันยายน 2552
และครั้งที ส่ องสํารวจในเดื อนเมษายน 2553 โดยมีจาํ นวนตัวอย่างทั้งสิ้ น 7,777 ตัวอย่ างกระจายทุ ก
จัง หวัดทัว่ ประเทศ (รายละเอี ย ดแสดงในตารางที่ 3.1) ครัวเรื อนตัวอย่า งส่ วนใหญ่ ได้รับสวัสดิ ก าร
รักษาพยาบาลจากรัฐ โดยครัวเรื อนในกรุ งเทพฯ มีสัดส่ วนการได้รับสวัสดิ การตํา่ ที่สุด อันดับที่ สองคื อ
สวัสดิการด้านการศึกษา การฝึ กอาชีพ (ตารางที่ 3.2)
ตารางที่ 3.1 จํานวนครัวเรือนตัวอย่าง
ภูมิภาค
กรุงเทพฯ
กลาง
เหนื อ
ตะวันออกเฉียงเหนื อ
ใต้
รวม

ส.ค. – ก.ย. 2552
จํานวน
225
1,228
1,005
1,072
567
4,097

ร้อยละ
5.5
30.0
24.5
26.2
13.8
100.0

เม.ย. 2553

จํานวน
208
1105
898
937
532
3,680

ร้อยละ
5.7
30.0
24.4
25.5
14.5
100.0

ที่มา: วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และคณะ (2553)
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ตารางที่ 3.2 สัดส่วนครัวเรือนทีไ่ ด้รบั สวัสดิการจากรัฐ ปี 2552
ได้รบั /มีสทิ ธิในสวัสดิการ

กรุงเทพฯ

กลาง

การศึกษา การฝึ กอาชีพ
บ้านพัก ที่อยูอ่ าศัย
การรักษาพยาบาล
เงินช่วยเหลือประเภทอื่นๆ

17.8
9.0
56.5
0.5
ที่มา: วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และคณะ (2553)

21.4
2.4
68.4
1.1

เหนือ
38.7
2.1
94.1
0.8

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

38.0
1.2
96.2
0.3

ใต้
33.1
2.9
82.6
1.5

รวม
31.8
2.6
83.9
0.8

ความต้องการสวัสดิการจากรัฐ
สวัสดิการสังคมที่ทาํ การสํารวจประกอบด้วย
1) ให้เงินช่วยเหลือ 500 บาทต่อเดือนแก่เด็กทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี (ปั จจุบนั ยังไม่
มีเงินช่วยเหลือด้านนี้ )
2) ให้เรียนฟรีต้งั แต่อนุ บาลถึงมัธยมปลาย/อาชีวะ โดยฟรีท้งั ค่าเล่าเรียน อาหารกลางวัน หนังสือ
เรี ยนชุ ดนั กเรี ยน และค่าเดิ นทางไปโรงเรี ยน (ปั จจุบนั มีสวัสดิ การนี้ อยู่ ยกเว้นค่าเดิ นทาง และการนํ า
หนังสือกลับบ้านได้)
3) ให้เรียนฟรีในระดับมหาวิทยาลัย หรือมีทุนการศึกษาเฉพาะคนที่มเี งินไม่พอจ่าย โดยไม่ตอ้ งกู ้
เงินเรียน
4) จัดการฝึ กอาชีพ (ฟรีทุกหลักสูตร) และช่วยจัดหางานให้กบั นั กศึ กษาจบใหม่ คนตกงาน และ
คนที่ตอ้ งการเปลี่ยนงาน
5) ให้เงิ นชดเชยรายได้/เงิ นทดแทนจากการตกงานหรื อไม่สบายจนทํางานไม่ได้ แต่ ตอ้ งมีการ
สมทบเงินด้วย (เหมือนการออมเพื่อใช้เมือ่ ตกงาน)
6) ให้เงินสงเคราะห์ผสู ้ งู อายุ (60 ปี ขึ้ นไป) เพิ่มเป็ น 1,000 บาท/เดือน (ปั จจุบนั ให้คนละ 500
บาทต่อเดือน)
7) ให้ทุกคนได้รบั การรักษาพยาบาลฟรี (เหมือนข้าราชการ)
8) ให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยต่างๆ เช่น พายุ นํ้าท่วม ดินถล่ม
9) ให้เงินช่วยเหลือคนพิการ 500 บาท/เดือน (ปั จุบนั มีอยู่แล้ว)
10) ให้เงินช่วยเหลือผูห้ ญิงที่มีลูกแต่ไม่มีสามีคอยเลี้ ยงดู (เป็ นม่าย/หย่าร้าง) เดือนละ 500 บาท
ต่อเด็ก 1 คนจนกว่าลูกจะเข้าโรงเรียน
ผลการสํา รวจพบว่ า คนไทยส่ วนใหญ่ เห็น ว่ า รั ฐควรจัดสวั สดิ ก ารสั งคมให้แก่ ทุ กคนและควรมี
ลักษณะถ้วนหน้า จากรูปที่ 3.1 พบว่าประชาชนในทุ กภูมิภาคต้องการสวัสดิ การสังคมแบบถ้วนหน้า มี
เพียงภาคใต้ที่มีสดั ส่วนของผูท้ ี่เห็นว่าควรให้สวัสดิการเฉพาะคนจนสูงกว่าภาคอื่นๆ และทั้งหมดนี้ มีจาํ นวน
น้อยมากที่เห็นว่ารัฐไม่ควรทําสวัสดิการสังคม
สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560
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รูปที่ 3.1

ความเห็นต่อสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือจากรัฐ

เงินช่วยเหลือ 500 บาท แก่เด็กทุกคน

เรียนฟรีตง้ั แต่อนุ บาลถึงมัธยมปลาย

%
80

%
90

70

80

60

70
60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

กรุง เทพ

กลาง

เหนือ

ออกเฉียงเหนือ

เห็นด้วย และให้ ทุกคนเหมือนกัน

ใต้

ประเทศ

กรุง เทพ

เห็นด้วย แต่ให้เ ฉพาะคนจน

กลาง

เหนือ

เห็นด้วย และให้ ทุกคนเหมือนกัน

เรียนฟรีในระดับมหาวิทยาลัย

ออกเฉียงเหนือ

ใต้

ประเทศ

เห็นด้วย แต่ให้เ ฉพาะคนจน

ฝึ กอาชีพฟรีทุกหลักสูตรและจัดหางานให้นักศึกษาจบใหม่
%
90

%
80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

-

กรุง เทพ

กลาง

ออกเฉียงเหนือ

เหนือ

เห็นด้วย และให้ ทุกคนเหมือนกัน

ใต้

ประเทศ

กรุง เทพ

เห็นด้วย แต่ให้เ ฉพาะคนจน

กลาง

เหนือ

เห็นด้วย และให้ ทุกคนเหมือนกัน

เงินชดเชยรายได้/เงินทดแทนตกงานหรือเจ็บป่ วย

ออกเฉียงเหนือ

ใต้

ประเทศ

เห็นด้วย แต่ให้เ ฉพาะคนจน

ให้เงินเบี้ ยยังชีพผูส้ ูงอายุเพิ่มเป็ น 1,000 บาท

%
90

%
90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10
-

กรุง เทพ

กลาง

เหนือ

เห็นด้วย และให้ ทุกคนเหมือนกัน

ออกเฉียงเหนือ

ใต้

กรุง เทพ

ประเทศ

ให้การรักษาพยาบาลฟรีเหมือนข้าราชการ

กลาง

เหนือ

เห็นด้วย และให้ ทุกคนเหมือนกัน

เห็นด้วย แต่ให้เ ฉพาะคนจน

ออกเฉียงเหนือ

ใต้

ประเทศ

เห็นด้วย แต่ให้เ ฉพาะคนจน

ให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ

%
90

%
100

80

90

70

80
70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

-

กรุงเทพ

กลาง

เหนือ

เห็นด้วย และให้ ทุกคนเหมือนกัน

ออกเฉียงเหนือ

ใต้

ประเทศ

กรุงเทพ

เห็นด้วย แต่ให้เ ฉพาะคนจน

ให้การช่วยเหลือคนพิการ 500 บาทต่อเดือน

กลาง

เหนือ

เห็นด้วย และให้ ทุกคนเหมือนกัน

ออกเฉียงเหนือ

ใต้

ประเทศ

เห็นด้วย แต่ให้เ ฉพาะคนจน

ให้ความช่วยเหลือหญิงเลี้ ยงเดีย่ วเดือนละ 500 บาท

%
100

%
80

90

70

80

60

70

50

60
50

40

40

30

30

20

20

10

10

-

กรุงเทพ

กลาง

เหนือ

เห็นด้วย และให้ ทุกคนเหมือนกัน

ออกเฉียงเหนือ

ใต้

ประเทศ

เห็นด้วย แต่ให้เ ฉพาะคนจน

กรุงเทพ

กลาง

เหนือ

เห็นด้วย และให้ ทุกคนเหมือนกัน

ออกเฉียงเหนือ

ใต้

ประเทศ

เห็นด้วย แต่ให้เ ฉพาะคนจน

หมายเหตุ: มีสดั ส่วนเล็กน้อยที่ไม่เห็นด้วย และคิดว่ารัฐไม่ควรทํา
ที่มา: วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และคณะ (2553)
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เมื่อสอบถามถึงประเภทสวัสดิการสังคมที่ประเทศไทยควรจะต้องมี รวมถึ งผูด้ ําเนิ นการและแหล่ ง
งบประมาณ พบว่ากว่าร้อยละ 90 ของประชาชนในทุ กภู มิภาคเห็ นว่า รัฐควรจัดสวัสดิ ก ารสังคมตั้งแต่
การศึ ก ษา การส่ งเสริ มสุ ข ภาพ การรั กษาพยาบาล การช่ วยคนตกงาน การช่ วยคนพิ การและผูส้ ูง อายุ
(ตารางที่ 3.3) ในส่วนผูส้ นับสนุ นด้านงบประมาณ คนส่วนใหญ่เห็นว่ารัฐกลางควรเป็ นผูส้ นับสนุ น แต่ ถา้
เป็ นการส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาอาชีพและฝึ กทักษะในการทํางาน การดูแลเด็กพิการ/เด็ กเร่ ร่อน/เด็ ก
กําพร้า และการดูแลผูส้ ูงอายุ เห็นว่าควรได้รับการสนั บสนุ นงบประมาณจากรัฐบาลท้องถิ่น (ตารางที่
3.4) ส่วนการดําเนิ นการด้านสวัสดิ การสังคมนั้ น ส่ วนใหญ่ เห็นว่ารัฐกลางควรเป็ นผูด้ ําเนิ นการ ยกเว้น
บางสวัสดิ ก ารที่มี สดั ส่ วนผูท้ ่ ี ตอ้ งการให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้ น เช่ น การส่ ง เสริ ม
สุขภาพ การดูแลผูส้ ูงอายุและคนพิการ เป็ นต้น (ตารางที่ 3.5)
ตารางที่ 3.3 สัดส่วนเห็นด้วยว่าควรต้องมีสวัสดิการสังคมเหล่านี้

ใต้

รวม

99
95

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
98
96

99
94

97
92

91
99
95

98
99
98

95
99
97

97
100
99

94
98
96

92
95
99
99
99
99

97
97
100
100
99
100

97
97
99
99
99
99

98
97
100
100
100
100

95
96
99
98
98
99

ประเภทสวัสดิการสังคม

กรุงเทพฯ

กลาง

เหนือ

การศึกษาอนุ บาลถึงมัธยมปลาย/อาชีวะศึกษา/ปวส
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
การส่งเสริมสุขภาพ เช่น ป้องกันโรค การสนับสนุ นการ
ออกกําลังกาย
การรักษาพยาบาล
การให้ความช่วยเหลือในการหางานทํา
การให้การฝึ กอบรม พัฒนาอาชีพ ฝึ กทักษะในการ
ทํางานให้ดขี ึ้ น
การให้เงินช่วยเหลือผูต้ กงาน
การให้เงินช่วยเหลือผูพ้ กิ าร
การจัดบําเหน็ จบํานาญแก่ผสู ้ งู อายุ
การดูแลเด็ก พิการ เด็กเร่รอ่ น เด็กกําพร้า
การดูแลผูส้ งู อายุ

90
86

95
88

88
92
90
90
89
91
92
91
92

ที่มา: วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และคณะ (2553)

ตารางที่ 3.4 ผูส้ นับสนุ นงบประมาณ
ประเภทสวัสดิการสังคม

การศึกษาอนุ บาลถึงมัธยมปลาย/อาชีวะศึกษา/ปวส
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
การส่งเสริมสุขภาพ เช่น ป้องกันโรค การสนับสนุ นการออกกําลังกาย
การรักษาพยาบาล
การให้ความช่วยเหลือในการหางานทํา
การให้การฝึ กอบรม พัฒนาอาชีพ ฝึ กทักษะในการทํางานให้ดขี ึ้ น
การให้เงินช่วยเหลือผูต้ กงาน
การให้เงินช่วยเหลือผูพ้ กิ าร
การจัดบําเหน็ จบํานาญแก่ผสู ้ งู อายุ
การดูแลเด็ก พิการ เด็กเร่รอ่ น เด็กกําพร้า
การดูแลผูส้ งู อายุ

ที่มา: วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และคณะ (2553)

สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560

รัฐบาลกลาง

อปท.

ประชาชน/ชุมชน

เอกชน

89
92

10
7

0
0

1
1

70
90
78

26
9
14

3
0
0

2
1
8

72
82
77
78
76
75

21
14
22
22
22
24

1
0
0
0
1
1

6
4
1
0
1
1
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ตารางที่ 3.5 ผูด้ าํ เนินการ

ประเภทสวัสดิการสังคม

รัฐบาลกลาง

อปท.

ประชาชน/ชุมชน

เอกชน

77
84

21
14

1
1

1
1

46
76
60

41
21
26

11
1
2

2
2
12

51
65
52
54
52
48

35
28
45
43
44
46

4
1
2
2
3
5

10
6
1
0
1
1

การศึกษาอนุ บาลถึงมัธยมปลาย/อาชีวะศึกษา/ปวส
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
การส่งเสริมสุขภาพ เช่น ป้องกันโรค การสนับสนุ นการ
ออกกําลังกาย
การรักษาพยาบาล
การให้ความช่วยเหลือในการหางานทํา
การให้การฝึ กอบรม พัฒนาอาชีพ ฝึ กทักษะในการ
ทํางานให้ดีขึ้น
การให้เงินช่วยเหลือผูต้ กงาน
การให้เงินช่วยเหลือผูพ้ กิ าร
การจัดบําเหน็ จบํานาญแก่ผสู้ งู อายุ
การดูแลเด็กพิการ เด็กเร่ร่อน เด็กกําพร้า
การดูแลผูส้ งู อายุ
ที่มา: วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และคณะ (2553)

“ถ้ารัฐบาลขึ้ นภาษี สินค้า (ภาษี มลู ค่าเพิ่ ม) แล้วนํ าเงิ นจากการเก็บภาษี มาพัฒนาประเทศ ท่ าน
อยากให้รฐั บาลเพิ่มงบประมาณด้านใดมากที่สุด” ร้อยละ 18 ของครัวเรือนทั้งประเทศต้องการให้เพิ่ มงบ
เพื ่อการรัก ษาพยาบาล โดยเฉพาะคนกรุ ง เทพฯ ให้ค วามสํา คั ญกั บการรัก ษาพยาบาลถึ ง ร้อ ยละ 30
สวัสดิการที่ได้รบั ความสําคัญรองลงมาคือ การช่วยเหลือคนพิการ การศึกษาและการแก้ปัญหาหนี้ สิ น น่ า
สังเกตว่าคนในภาคใต้จะให้ความสําคัญกับการศึกษาสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ (ตารางที่ 3.6)
ตารางที่ 3.6 สวัสดิการสังคมที่ตอ้ งการให้รฐั บาลเพิ่มงบประมาณมากที่สุด
ประเภทสวัสดิการสังคม
การศึกษา หรือฝึ กอาชีพ พัฒนาฝี มอื แรงงาน
การรักษาพยาบาล
ลงทุนทางเศรษฐกิจ
รักษาสิง่ แวดล้อม ลดมลพิษ อนุ รกั ษ์ธรรมชาติ
รักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศ
ช่วยคนแก่ท่ียากจน คนพิการ
แก้ปํญหาหนี้ สินคนจน
แจกเงินคนจนหรือคนรายได้นอ้ ย
ช่วยเรือ่ งที่อยูอ่ าศัย สําหรับคนจน หรือคนรายได้นอ้ ย
ให้บริการของรัฐบางประเภทฟรี
ประกันราคาพืชผล
ควบคุมราคาสินค้า เช่นนํ้ ามัน
อื่นๆ
ไม่รู ้ ไม่ตอบ

กรุงเทพ
14
30
3
1
7
10
10
5
6
6
1
7
0

ที่มา: วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และคณะ (2553)

สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560

กลาง
11
20
3
2
9
11
11
5
5
5
8
6
1
3

เหนือ
12
16
3
2
4
10
15
6
2
6
15
7
0
0

ตะวันออก
13
10
4
0
3
19
18
6
3
6
11
6
1
0

ใต้
16
26
3
1
8
13
7
2
4
6
9
3
2
1

ประเทศ
13
18
3
1
6
14
13
5
4
6
10
6
1
1
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3.2 การประชาเสวนาเพื่อหาฉันทามติต่อการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อ
การปฏิรูปประเทศไทย
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทยได้จดั ทําโครงการการประชาเสวนาเพื่อหาฉันทามติต่อการ
จัดสวัส ดิ ก ารสั งคมเพื ่อการปฏิรู ปประเทศไทย ในช่ วงเดื อนตุ ล าคม 2552-พฤษภาคม 2553 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองหาฉันทามติเกีย่ วกับระบบสวัสดิการขัน้ พื้ นฐานที่เหมาะสมสําหรับสังคมไทย
ประชาเสวนาเป็ นกระบวนการที่เปิ ดให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายส่วนรวม
ที่จะมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม หลักการสําคัญของกระบวนการจัดทําประชาเสวนาคือ การแสดง
ความคิดเห็นของประชาชนภายใต้สภาวการณ์ที่ตอ้ งมีการให้ “ข้อเท็จจริง” ในประเด็ นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
เสวนา และให้เวลา “ไตร่ ตรอง” กลัน่ กรองความคิ ดและแลกเปลี่ยนความเห็นในกลุ่มตัวแทนประชาชน
ด้วยกัน ทั้งนี้ ความคิดเห็นจากประชาชนสามารถมีความเห็นที่แตกต่างกันได้ ไม่จาํ เป็ นต้องหาฉันทามติ
ประชาเสวนาจัดใน 4 ภูมิภาค 14 จังหวัด ดังนี้
• ภาคเหนื อ คือ จังหวัดน่ าน ลําพูน และกําแพงเพชร
• ภาคกลาง คือ จังหวัดปทุมธานี สระบุรี ระยอง และกาญจนบุรี
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ คือ จังหวัดสุรินทร์ ขอนแก่น หนองคาย และเลย
• ภาคใต้ คือ จังหวัดชุมพร กระบี่ และสงขลา
ตารางที่ 3.7 จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชาเสวนา จําแนกตามจังหวัดและเพศ
จังหวัด
กระบี่
กาญจนบุรี
กําแพงเพชร
ขอนแก่น
ชุมพร
น่ าน
ปทุม ธานี
ระยอง
ลําพูน
เลย
สงขลา
สระบุรี
สุรนิ ทร์
หนองคาย
รวม
ร้อยละ

ที่มา: สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (2553)

สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560

ชาย
24
25
31
22
22
24
21
30
22
21
20
21
27
23
333
48.6

หญิง
23
27
26
22
26
23
22
28
26
25
24
25
29
26
352
51.4

รวม
47
52
57
44
48
47
43
58
48
46
44
46
56
49
685
100.0
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สรุปผลการประชาเสวนา
ผลที่ได้จากการเสวนาในแต่ละประเภทสวัสดิการสามารถสรุปได้ดงั นี้
ตารางที่ 3.8 สรุปผลการประชาเสวนาสวัสดิการสําหรับคนไทยในอนาคต
ลําดับ
ความสําคัญ

1

2

3

สวัสดิการที่ตอ้ งการ

สวัสดิการด้านการศึกษา
• ให้เรียนฟรี (ค่าเทอมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
ตั้งแต่อนุ บาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
• ประเด็นที่ยงั มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันคือ
ระดับอุดมศึกษา บางส่วนเห็นว่าควรให้เรียน
ฟรีทุกคนเพือ่ ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึง
การศึกษาขั้นสูง บางส่วนเห็นว่าต้องมีเกณฑ์
เช่น ให้เฉพาะคนจน คนเรียนดี หรือเฉพาะ
สาขาที่ขาดแคลน เป็ นต้น
• ควรปรับปรุงคุณภาพของครู/โรงเรียนในเมือง
และชนบทให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน
• รัฐควรควบคุมคุณภาพผูจ้ บการศึกษาและ
ผลิตให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน จะได้ไม่มีคนตกงาน
สวัสดิการรักษาพยาบาล
• ปรับให้คุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข
เท่าเทียมกันระหว่าง 30 บาทรักษาทุกโรค
กับการใช้สิทธิประกันสังคมและข้าราชการ
• ปรับปรุงคุณภาพการรักษาในโรงพยาบาล
ของรัฐทุกแห่งให้มมี าตรฐานเดียวกัน
• จัดหาแพทย์เพิม่ เติมในโรงพยาบาลจังหวัด
และท้องถิ่น เพือ่ รองรับความต้องการของ
ประชาชน และยกระดับสถานี อนามัยเป็ น
โรงพยาบาลระดับตําบลและอําเภอ
• พัฒนาแพทย์แผนไทย สนับสนุ นบทบาทหมอ
ชาวบ้าน และจัดอบรมให้ อสม. สามารถปฐม
พยาบาลเบื้ องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สวัสดิการด้านแรงงาน
• ให้รฐั ช่วยในการพัฒนาฝี มือแรงงาน จัดฝึ ก
อาชีพ และหางานให้กบั คนจบใหม่ คนตก
งานให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องที่
และมีความต่อเนื่ อง
• สวัสดิการด้านการคุม้ ครองแรงงาน: กรณีไม่
มีนายจ้าง “ประกันตนเอง” ให้รฐั เข้ามาช่วย
สมทบเงินประกันให้ครึ่งหนึ่ งทดแทนในส่วนที่
นายจ้างจ่ายให้ และแรงงานจ่ายเองครึ่งหนึ่ ง

สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560

ผูด้ าํ เนินการ

ที่มาของงบประมาณ

แบ่งเป็ น 2 ระดับคือ
• ถ้าคุณภาพการศึกษาดี
จริง ประชาชนก็ยนิ ดี
• ระดับอนุ บาลถึงมัธยมต้นให้
ชุมชนร่วมกับองค์กรปกครอง
จ่ายภาษีเพิม่ ขึ้ น
ส่วนท้องถิ่น (อปท.)
• องค์กรปกครองส่วน
รับผิดชอบ เพราะจะได้จดั
ท้องถิ่นสมทบ
การศึกษาให้สอดคล้องกับ
งบประมาณเพิม่ เติม
ความต้องการของชุมชน/
ด้วย
ท้องถิ่น และสามารถติดตาม
ประเมิน ผลได้อย่างใกล้ชิด
ส่วนบทบาทของรัฐบาลกลาง
คือวางนโยบาย และสนั บสนุ น
งบประมาณส่งมาให้ทอ้ งถิ่น
• ระดับมัธยมปลาย-อุดมศึกษา
ให้รฐั บาลกลางจัดการ
• รัฐ (กระทรวงสาธารณสุข
• เพิม่ ภาษีประเภทต่างๆ
สถานพยาบาล อปท.)
โดยเฉพาะสินค้าที่ทํา
กําหนดนโยบายและส่งเสริม
ให้เกิดความเสีย่ งต่อ
ให้ชุมชนรวมกลุ่มจัด
สุขภาพและกระทบต่อ
สวัสดิการในชุมชน รวมถึง
สังคม เช่น สุรา บุหรี่
การกําหนดมาตรฐานและการ • ประชาชนยินดีร่วมจ่าย
บริการที่เท่าเทียมกันในทุก
โดยอยากให้รฐั กําหนด
สถานพยาบาล
มาว่าค่ารักษาพยาบาล
โรคร้ายแรง รัฐจะจ่าย
สัดส่วนเท่าไร
• ชุมชนและท้องถิ่นจัด
กองทุนสนับสนุ นด้าน
รักษาพยาบาล
• บทบาทของรัฐ: พัฒนาทักษะ • รัฐส่งเสริมให้แต่ล ะ
อาชีพสมทบเงินเข้า
แรงงาน รัฐบาลร่วมกับ
กองทุนของกลุ่มอาชีพ
ผูป้ ระกอบการจัดหางาน
ตนเอง
รองรับนักศึกษาจบใหม่ทุกคน
• ท้องถิ่นจัดงบประมาณ
• บทบาทของท้องถิ่น: รัฐและ
อบต. สนับสนุ นการมีส่วนร่วม สําหรับฝึ กฝี มือแรงงาน
20% ของงบประมาณ
โดยให้แต่ละกลุ่มอาชีพเกิด
การรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ จัด
วิทยากรฝึ กอบรมให้สามารถ
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ลําดับ
ความสําคัญ

4

5

6

สวัสดิการที่ตอ้ งการ

ผูด้ าํ เนินการ

นอกจากนี้ ควรให้มีการคุม้ ครองแรงงานไทย
และควบคุมดูแลการใช้แรงงานต่างด้าวอย่าง
เข้มงวด
• สวัสดิการด้านการรวมกลุ่มของแรงงาน: ควร
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานตาม
กลุ่มอาชีพ เพือ่ ดูแลคุม้ ครองแรงงานทั้งใน
ระบบและนอกระบบ
สวัสดิการสําหรับผูส้ งู อายุ
• เบี้ ยยังชีพสําหรับผูส้ งู อายุ ที่ประชุมยังมี
ความเห็นแตกต่างกัน บางส่วนเห็นว่าควรให้
เบี้ ยยังชีพแก่ผสู้ งู อายุเฉพาะคนจน และ
บางส่วนเห็นว่าควรให้ทุกคน
• มาตรการเสริมอื่นๆ จัดให้มีศนู ย์ดแู ลผูส้ งู อายุ
ในแต่ละจังหวัด ทุกหมู่บา้ น ชุมชน ควรจะมี
ชมรมผูส้ งู อายุ ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มคน
สูงอายุทํากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ เช่น
ถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ตนมีอยู่ เป็ นการลด
ความเครียด พัฒนาความรูใ้ นการดูแลตนเอง
ส่งเสริมให้ออกกําลังกาย จัดหางานเบาๆ ที่
เหมาะสมกับวัย เพือ่ ส่งเสริมรายได้ให้
ผูส้ งู อายุท่ียงั ทํางานไหว ส่งเสริมความรักใน
ครอบครัว และบทบาทของลูกหลานเพือ่ ให้
ช่วยดูแลผูส้ งู อายุ
สวัสดิการเพื่อผูว้ ่างงาน
• ให้ชดเชยรายได้ให้กบั ผูว้ า่ งงานในกรณีถูกเลิก
จ้างเป็ นเวลา 3 เดือน
• จัดให้มีระบบการประกันตนสําหรับผูป้ ระกอบ
อาชีพอิสระ เช่น เกษตรกร ผูร้ บั จ้างนอก
ระบบ แรงงานเหมาช่วง (พวก sub-contact)
• รัฐควรพิจารณาเรื่องหลักสูตรวิชาที่จะเปิ ด
สอนให้เน้นสาขาที่ขาดแคลน เพือ่ ลด
ประมาณผูว้ า่ งงานลงหลังจบการศึกษา

ประกอบอาชีพได้
ประชาสัมพันธ์ข่าวโครงการ
ต่างๆ ให้ทัว่ ถึง

สวัสดิการสําหรับผูด้ อ้ ยโอกาส
• จําแนกผูด้ อ้ ยโอกาสออกเป็ น 2 ประเภท คือ
ผูด้ อ้ ยโอกาสที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้-ทํางานไม่ได้ ให้สวัสดิการเป็ นเบี้ ยยังชีพ
ส่วนผูด้ อ้ ยโอกาสที่ยงั สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ ให้ถามว่าต้องการความช่วยเหลือ
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ที่มาของงบประมาณ

• ท้องถิ่นเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ
• รัฐควรส่งเสริมให้มีการ
จัดเก็บข้อมูลของผูส้ งู อายุ และ ออมส่วนบุคคลในวัย
มีการจัดตัง้ ศูนย์ผสู้ งู อายุ
ทํางานและเงินออมใน
ระดับชุมชน
• ให้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล
ในท้องถิ่นออกตรวจสุขภาพ
และแนะนําการดูแลสุขภาพ
ของผูส้ งู อายุตามชุมชนต่างๆ

• ให้ทอ้ งถิ่นเป็ นเจ้าภาพ โดยรัฐ • รัฐส่งเสริมให้แต่ล ะ
เป็ นพีเ่ ลี้ ยงส่งข้อมูลคน
อาชีพสมทบเงินเข้า
ว่างงาน และทรัพยากร
กองทุนของกลุ่มอาชีพ
บุคลากร เงินงบประมาณ
ตนเอง
สนับสนุ น ควรมีศนู ย์
• ส่งเสริมการออมเงิน
ประสานงานเพือ่ จัดหางาน
สมทบมาจากเงิน
และอาชีพให้ทํา ทั้งในระดับ
สวัสดิการของชุมชน
อําเภอและตําบล
• สําหรับการชดเชยเงินให้ผู้
ว่างงาน ให้ชุมชนตั้งกรรมการ
ที่ประกอบด้วยผูน้ ําท้องถิ่น
และชาวบ้านเพือ่ พิจารณา
• รัฐดูแลเรื่องรายได้และการฝึ ก • ท้องถิน่ จัดงบประมาณ
อาชีพ
สมทบกลุม่ ออมทรัพย์
ในชุมชน
• ให้ทอ้ งถิ่นดําเนิ นการขึ้ น
ทะเบียนผูพ้ ิการและด้อย
โอกาส
• ให้พฒ
ั นาสังคมจังหวัดและ
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ลําดับ
ความสําคัญ

สวัสดิการที่ตอ้ งการ

ผูด้ าํ เนินการ

อะไร โดยให้รฐั จัดหาอาชีพ ให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาส
กลุ่มที่ยงั สามารถทํางานได้ มีศนู ย์สงเคราะห์
ฟื้ นฟูวชิ าชีพคนพิการในชนบท
• สนับสนุ นอุปกรณ์ต่างๆ เพือ่ คนพิการตาม
ความเหมาะสม เช่น รถเข็นสําหรับคนเดิน
ไม่ได้ หูฟังสําหรับคนหูหนวก เตียงถุงลม
สําหรับคนป่ วยเป็ นอัมพาต อวัยวะเที ยม
รวมถึงออกกฎหมายบังคับและมีมาตรการ
บังคับให้ชดั เจน ว่าต้องมีทางลาด เสียงใน
ลิฟท์ และห้องนํ้าให้คนพิการตามปั๊ มนํ้ามัน
โรงแรม หน่ วยงานราชการ ฯลฯ
• จัดสวัสดิการด้านการศึกษาเป็ นพิเศษแก่คน
พิการ
ที่มา: สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (2553).

ที่มาของงบประมาณ

อปท. ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพแก่ผพู้ กิ ารตามความ
ถนัด

3.3 ความคิดเห็นจากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กรุงเทพมหานครและจังหวัดทั ่วประเทศ
การจัดให้มีสวัสดิการถ้วนหน้ากับประชาชนทั้งประเทศนั้ นจําเป็ นต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก
และเป็ นงบประมาณทีผ่ กู พันระยะยาว ดังนั้ นการออกแบบสวัสดิ การถ้วนหน้าในตอนแรกจึงต้องทําอย่าง
ระมัดระวัง และควรให้มี ก ารจั ดลํา ดับ ความสํ า คั ญของประเภทสวั สดิ ก ารถ้ วนหน้ า ว่ า ควรครอบคลุ ม
สวัสดิการอะไรบ้างโดยพิจารณาจาก (ก) การสนองตอบความต้องการภาคประชาชน (ข) ความเป็ นไปใด้
ในทางปฏิบตั ิภายในปี 2560 และ (ค) สวัสดิการอะไรที่สามารถจัดแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายแทน
การจัดแบบถ้วนหน้าโดยยังคงบรรลุวตั ถุประสงค์ในการเพิ่มระดับสวัสดิการให้ประชาชนอย่างเพียงพอ
3

3

3

เพื่อช่ วยจัดลําดับความสําคัญ คณะผูว้ ิจยั ด้วยความร่ วมมือจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุ ษย์ ได้ทําการสํารวจความคิดเห็นของคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิ การสังคมประจํา
จังหวัดทัว่ ประเทศ โดยมีวิธีการสํารวจและผลการสํารวจดังต่อไปนี้
3

วิ ธีการสํารวจ
• สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ออกแบบสอบถามเพื่ อสํารวจความคิดเห็น
โดยได้ทาํ การรวบรวมโครงการและกิจกรรมด้านสวัสดิการที่มีการศึกษาวิจยั ว่าเป็ นสวัสดิการที่
ประเทศไทยพึงมี โดยบางโครงการมีการดําเนิ นการแล้วในปั จจุบนั (แต่ยงั อาจไม่เป็ นแบบถ้วน
หน้า) และบางโครงการก็เป็ นเพียงแนวคิด ส่ งให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุ ษย์ (พม.)
• กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ส่งให้สาํ นักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุ ษย์ (พม. จัง หวัด ) เพื่อประสานให้คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การจั ดสวั สดิ ก ารสัง คม
กรุงเทพมหานครและจังหวัดทัว่ ประเทศ
3

3

สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560

17

• คณะกรรมการส่ ง เสริ มการจัดสวั สดิ ก ารสั งคมกรุ งเทพมหานครและจัง หวัดทัว่ ประเทศให้
ความเห็นต่ อกรอบและความครอบคลุ มของสวัสดิ การถ้วนหน้าและส่ ง คืนสํานั กงานพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์จงั หวัดเพื่อประมวลความเห็นเป็ นของจังหวัดให้เหลื อเพี ยง 1
ชุด ส่งคืนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
• กระทรวงพัฒ นาสัง คมและความมัน่ คงของมนุ ษ ย์ ส่ ง แบบสอบถามกลั บมาที่ TDRI เพื่ อ
ประมวลผล เพื่ อนํ า เสนอต่ อคณะกรรมการส่ งเสริ มการจั ดสวั สดิ ก ารสัง คมแห่ง ชาติ ซึ ่ง มี
นายกรัฐมนตรีเป็ นประธานต่อไป
รูปที่ 3.2

วิธกี ารสํารวจแบบสอบถาม

มีแบบสอบถามส่ งกลับมาจํานวนทั้งสิ้ น 54 จังหวัด ประกอบด้วย แบบสอบถามจากกรุ ง เทพฯ
ภาคกลางจํานวน 16 จังหวัด ภาคเหนื อ 14 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ 15 จังหวัด และภาคใต้ 8
จังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
ภูมิภาค

กรุงเทพฯ
ภาคกลาง
(จํานวน 16 จังหวัด)

ภาคเหนื อ
(จํานวน 14 จังหวัด)

กรุงเทพฯ
จันทบุรี
ชัยนาท
นครนายก
ปทุม ธานี
ประจวบคีรขี นั ธ์
เพชรบุรี
ระยอง
ปราจีนบุรี
กําแพงเพชร
เชียงราย
เชียงใหม่
นครสวรรค์

สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560

จังหวัด
ราชบุรี
ลพบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สิงห์บรุ ี
สุพรรณบุรี
อยุธยา
กาญจนบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ลําพูน
สุโขทัย
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ภูมิภาค

จังหวัด

พะเยา
พิษณุโลก
ลําปาง
ชัยภูมิ
นครพนม
นครราชสีมา
บุรีรมั ย์
มหาสารคาม
มุกดาหาร
กาฬสินธุ์
ยโสธร
กระบี่
ตรัง
ปั ตตานี
พังงา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
(จํานวน 15 จังหวัด)

ภาคใต้
(จํานวน 8 จังหวัด)

อุท ยั ธานี
อุตรดิตถ์
แม่ฮอ่ งสอน
ร้อยเอ็ด
เลย
หนองบัวลําภู
อํานาจเจริญ
อุบลราชานี
อุดรธานี
ขอนแก่น
ภูเก็ต
ระนอง
สตูล
นครศรีธรรมราช

ผลการสํารวจ
แบบสอบถามเพื่ อสํา รวจความคิดเห็นที่ ส่ งให้ก ับคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิ การสังคม
กรุ ง เทพมหานครและจังหวัดทัว่ ประเทศ เป็ นแบบสอบถามที่ ได้ รวบรวมโครงการและกิ จ กรรมด้ าน
สวั สดิ การที ่มีก ารศึ ก ษาวิจ ั ยว่ าเป็ นสวัส ดิ ก ารที ่ประเทศไทยพึ ง มี โดยบางโครงการมีก ารดํ าเนิ นการใน
ปั จจุ บนั แล้ว (แต่ ยงั อาจไม่เป็ นแบบถ้วนหน้า ) และบางโครงการก็เป็ นเพี ย งแนวคิด โดยการสอบถาม
ความเห็นใน 3 ประเด็น และกําหนดแนวทางในการตอบแบบสอบถาม คือ ให้ใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่ อง
ใดช่องหนึ่ งของ
3

3

3

• ‘ระดับการสนองตอบความต้องการประชาชนในพื้ นที่’ (มาก ปานกลาง น้อย)
• ‘ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิภายในปี 2560’ (มาก ปานกลาง น้อย)
• ‘ลักษณะสวัสดิการ’ (ถ้วนหน้า เจาะจง)
ในการประมวลผลได้แปลงความคิดเห็นเป็ นคะแนน โดยหากให้ระดับการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิภายในปี 2560 “มาก” จะได้ 3 คะแนน “ปานกลาง” ให้
2 คะแนน และ “น้อย” ให้ 1 คะแนน จากนั้นได้คาํ นวณคะแนนเฉลี่ย ผลจากการสํารวจความคิดเห็นที่
ประมวลจากแบบสอบถามที่ส่งกลับมาจาก 54 จังหวัด ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3.9 โดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
3

การบริการทางสังคม
ใน Pillar การบริ ก ารทางสั งคม ได้ แบ่ ง สวั สดิ การออกเป็ น 5 ประเภท ได้ แก่ สวัส ดิ การด้ าน
การศึ ก ษา สวัสดิ ก ารด้า นสุ ขภาพอนามัย สวัสดิ ก ารด้านการทํางานและการมีรายได้ สวัสดิ ก ารด้า น
นันทนาการ และสวัสดิการกลุ่มเป้าหมาย ผลการสํารวจความคิดเห็นคณะคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัด
สวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครและจังหวัดทัว่ ประเทศ สรุปได้ดงั นี้
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สวั ส ดิ ก ารด้ า นการศึ ก ษา โครงการที ่ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
กรุ ง เทพมหานครและจังหวัดทัว่ ประเทศมี ความเห็นว่ าสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชน
ได้มากที่สุ ด คื อ นมโรงเรี ย น (2.93 คะแนน) รองลงมาได้ แก่ การศึ กษาฟรี ถ ้ วนหน้า 15 ปี (2.91
คะแนน) กองทุ นอาหารกลางวัน (2.89 คะแนน) และเพิ่มเงิ นช่ วยเหลื อการศึ กษาสําหรับเด็ กยากจน
(2.83 คะแนน) กองทุนเงินให้กูย้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ.) (2.74 คะแนน) เพิ่มเงินช่วยเหลือบุตร (2.72
คะแนน) และลําดับสุ ดท้าย กองทุ นเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึ กษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) (2.45
คะแนน) และเห็นว่ าโครงการที่มีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบัติภายในปี 2560 มากที่สุด คือ โครงการ
การศึ กษาฟรี ถว้ นหน้า 15 ปี (2.93 คะแนน) รองลงมาได้แก่ นมโรงเรี ยน (2.91 คะแนน) กองทุ น
อาหารกลางวัน (2.87 คะแนน) และเพิ่ มเงิ นช่ วยเหลื อการศึ กษาสําหรับเด็ กยากจน (2.79 คะแนน)
สําหรับลักษณะสวัส ดิ การด้านการศึ กษา คณะกรรมการฯ เห็นว่ ามีท้ งั ส่ วนที่ ควรเป็ นแบบถ้วนหน้าและ
เจาะจง โครงการที่ ควรเป็ นแบบถ้วนหน้า ได้แก่ นมโรงเรี ยน การศึ กษาฟรี ถว้ นหน้า 15 ปี และกองทุ น
อาหารกลางวัน ส่ วนโครงการเพิ ่ม เงิ นช่ วยเหลื อการศึ ก ษาสํ าหรั บเด็ ก ยากจน เพิ ่มเงิ นช่ วยเหลื อบุตร
กองทุนเงินให้กูย้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุ นเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึ กษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
(กรอ.) ควรเป็ นแบบเจาะจง
สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดทัว่ ประเทศมีความเห็นว่าโครงการที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและมีความ
เป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิภายในปี 2560 มากที่สุด คือ โครงการรักษาฟรี ถว้ นหน้า (คนไทย) (2.91 และ
2.94 คะแนน ตามลําดับ) รองลงมาได้แก่ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (2.89 และ 2.91 คะแนน
ตามลํา ดับ) ประกันสังคม: รักษาพยาบาล (2.85 และ 2.89 คะแนน ตามลําดับ) และโครงการที่ได้
คะแนนน้อยที่สุ ดคือ รักษาฟรี แก่ แรงงานต่ างด้าว (1.83 และ 1.81 คะแนน ตามลํา ดับ) โดยเห็นว่ า
โครงการรั ก ษาฟรี ถ ้วนหน้ า และประกัน สั ง คมควรเป็ นแบบถ้ วนหน้ า ในขณะที ่โ ครงการสวัส ดิ ก าร
รักษาพยาบาลข้าราชการและรักษาฟรีแก่แรงงานต่างด้าวควรเป็ นแบบเจาะจง
สวั สดิ ก ารด้ านการทํ า งานและการมี ร ายได้ คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การจั ดสวั สดิ ก ารสัง คม
กรุ งเทพมหานครและจังหวัดทัว่ ประเทศมีความเห็น ว่าโครงการที่สามารถสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนและมีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิภายในปี 2560 มากที่สุด คือ บริการจัดหางาน (2.88 และ
2.81 คะแนน) รองลงมาได้แก่ การพัฒนาฝี มือแรงงานไทย (2.81 และ 2.70 คะแนน) กองทุ นประกัน
การจ้างงาน (2.71 และ 2.63 คะแนน) และการพัฒนาฝี มือแรงงานต่างด้าว (1.78 และ 1.74 คะแนน)
สําหรับลักษณะสวัสดิการเห็นว่าโครงการส่ วนใหญ่ ควรเป็ นแบบถ้วนหน้า ยกเว้นการพัฒนาฝี มือแรงงาน
ต่างด้าวที่ควรเป็ นแบบเจาะจง
สวัสดิ การด้านนั นทนาการ โครงการสวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานกิจกรรม ศูนย์ชุมชน ศูนย์
เยาวชน ศูนย์บริ หารผูส้ ูงอายุ ห้องสมุด ตามมาตรฐานสัดส่ วนพื้ นที่ ประชากร ได้คะแนนความสามารถ
สนองตอบความต้องการของประชาชน 2.91 คะแนน และได้คะแนนความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิภายในปี
2560 เท่ากับ 2.80 คะแนน และเห็นว่าควรมีลกั ษณะถ้วนหน้า
สวัส ดิ ก ารกลุ่ มเป้าหมาย คณะกรรมการส่ ง เสริ มการจัดสวั สดิ การสังคมกรุ งเทพมหานครและ
จังหวัดทัว่ ประเทศมีความเห็นว่าโครงการที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและมีความ
เป็ นไปได้ในทางปฏิ บัติ ภ ายในปี 2560 มากที่สุ ด คื อ เบื้ ยยัง ชี พ คนชรา (3.0 และ 2.98 คะแนน
ตามลํา ดับ) รองลงมาคื อ เบี้ ยความพิ ก าร (ได้ค ะแนน 2.92 คะแนนเท่ า กันทั้ ง เรื่องความสามารถ
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สนองตอบความต้องการของประชาชนและมีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิภายในปี 2560) เบี้ ยยังชีพผูป้ ่ วย
เอดส์ที่ทํางานไม่ได้มีคะแนนการสนองตอบความต้องการเป็ นอันดับ 3 (2.91 คะแนน) แต่ เมื่อดูความ
เป็ นไปได้ในปี 2560 กลับอยู่ในอันดับสุ ดท้าย (2.81 คะแนน) เบี้ ยยัง ชี พผูป้ ่ วยเรื้ อรังที่ทํางานไม่ได้
(2.87 และ 2.83 คะแนน ตามลํา ดั บ) และเงิ น ค่ า จั ดการศพผูส้ ู ง อายุได้อันดับ สุ ดท้า ยในเรื่อ งการ
สนองตอบความต้องการของประชาชน (2.81 คะแนน) แต่ ได้อนั ดับ 3 ในด้า นความเป็ นไปได้ในทาง
ปฏิ บัติภ ายในปี 2560 (2.89 คะแนน) นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ มี ค วามเห็ น ว่ า สวั สดิ ก ารตาม
กลุ่มเป้าหมายทุกโครงการควรเป็ นแบบถ้วนหน้า

การประกันสังคม
ใน Pillar 2 การประกันสังคม พบว่าโครงการที่ค ณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัส ดิ การสังคม
กรุ ง เทพมหานครและจังหวัดทัว่ ประเทศมี ความเห็นว่ าสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชน
ได้มากที่สุด คือ กองทุนบําเหน็ จบํานาญข้าราชการ (2.96 คะแนน) รองลงมาได้แก่ ประกันสังคม (2.92
คะแนน) กองทุนสวัสดิการชาวนา (2.85 คะแนน) กองทุ นสงเคราะห์ลูกจ้าง (2.81 คะแนน) สําหรับ
โครงการขยายประกันสังคมสู่คู่สมรสและบุตร และการขยายประกันสังคมสู่แรงงานอกระบบ ได้คะแนน
2.77 เท่ากัน กองทุนสํารองเลี้ ยงชีพได้คะแนน 2.75 กองทุ นการออมแห่งชาติ 2.72 คะแนน กองทุ น
เงินทดแทน 2.64 คะแนน และกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน 2.52 คะแนน และเห็นว่าโครงการที่
มีความเป็ นไปได้ในทางปฏิ บตั ิ ภายในปี 2560 มากที ่สุด คื อ โครงการประกัน สังคม (2.86 คะแนน)
รองลงมาได้แก่ กองทุนบําเหน็ จบํานาญข้าราชการ (2.85 คะแนน) กองทุ นสงเคราะห์ลูกจ้าง และการ
ขยายประกันสัง คมสู่ คู่ส มรสและบุ ตร (ได้ 2.72 คะแนนเท่ า กัน ) สํา หรับลั ก ษณะสวั สดิ ก ารด้ าน
ประกันสังคม คณะกรรมการฯ เห็นว่าโครงการส่ วนใหญ่ ควรเป็ นแบบถ้วนหน้า ยกเว้น กองทุ นสวัสดิ การ
ชาวนา กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง และกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนที่ควรเป็ นแบบเจาะจง

การช่วยเหลือทางสังคม
ใน Pillar 3 การช่ วยเหลื อทางสัง คม ได้แบ่ งสวัสดิ การออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ สวัสดิ การ
กลุ่มเป้าหมาย สวัสดิการที่อยู่อาศัย และสวัสดิการด้านการทํางานและการมีรายได้ ผลการสํารวจความ
คิดเห็นคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครและจังหวัดทัว่ ประเทศ สรุปได้ดงั นี้
สวัส ดิ ก ารกลุ่ มเป้าหมาย คณะกรรมการส่ ง เสริ มการจัดสวัสดิ การสังคมกรุ งเทพมหานครและ
จังหวัดทัว่ ประเทศมีความเห็นว่าโครงการที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนมากที่สุด คือ
เงินช่วยเหลือบุตร/ครอบครัวผูย้ ากไร้ สตรีหม้าย หัวหน้าครอบครัวสูงอายุ/พิการ/ไร้ที่พึ่ง (2.91 คะแนน)
รองลงมาคือ การจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวันสําหรับผูพ้ ิ การ (2.9 คะแนน) การ
ดูแลผูร้ ับบริ การที่ บา้ น (เด็ ก/พิ การ/สูงอายุ/ผูป้ ่ วยเรื้ อรัง) (2.87 คะแนน) และการดูแลผูร้ ับบริ การใน
ระบบสถาบัน (เด็ ก พิ การ สตรี ไร้ที่พึ่ง เอดส์ ป่ วยเรื้ อรัง สถานพิ นิจ เรื อนจํา) (2.78 คะแนน) ส่ วน
โครงการที่มีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิภายในปี 2560 มากที่สุดคือการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การใช้ชีวิตประจําวันสําหรับผูพ้ ิการ (2.8 คะแนน) รองลงมาได้แก่ เงิ นช่ วยเหลื อบุตร/ครอบครัวผูย้ ากไร้
สตรีหม้าย หัวหน้าครอบครัวสูงอายุ/พิ การ/ไร้ที่พึ่ง (2.79 คะแนน) การดูแลผูร้ ับบริ การที่บา้ น (2.66
คะแนน) และการดูแลผูร้ บั บริการในระบบสถาบัน (2.65 คะแนน) และเห็นว่าทุ กโครงการควรเป็ นแบบ
ถ้วนหน้า ยกเว้นการดูแลผูร้ บั บริการในระบบสถาบันที่ควรเป็ นแบบเจาะจง
สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560
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สวัสดิการที่อยู่อาศัย คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิ การสังคมกรุ งเทพมหานครและจังหวัด
ทัว่ ประเทศมีความเห็นว่าโครงการที่อยู่อาศัยสําหรับผูม้ ีรายได้น้อยสามารถสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน และมีค วามเป็ นไปได้ในทางปฏิ บตั ิ ภ ายในปี 2560 มากกว่ าโครงการที ่พักฉุ ก เฉิ น กล่ าวคื อ
คะแนนการตอบสนองความต้องการของประชาชน สําหรับโครงการที่อยู่อาศัยสําหรับผูม้ ีรายได้น้อย และ
โครงการที่พกั ฉุ กเฉิน เท่ากับ 2.63 และ 2.52 ตามลําดับ ส่วนคะแนนความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิภายใน
ปี 2560 ได้ 2.42 และ 2.37 คะแนน ตามลําดับ และทั้งสองโครงการควรเป็ นแบบเจาะจง
สวัสดิการด้านการทํางานและการมีรายได้ โครงการจัดหาที่ ทํากิน ให้สิทธิ์ ที่ทํากินได้คะแนนการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 2.83 คะแนน และคะแนนความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ภายในปี
2560 2.45 คะแนน และควรเป็ นโครงการแบบเจาะจง

การสนับสนุ นหุน้ ส่วนทางสังคม
สําหรับ Pillar 4 การสนับสนุ นหุน้ ส่วนทางสังคม คณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิ การสังคม
กรุ งเทพมหานครและจังหวัดทัว่ ประเทศมีความเห็น ว่าโครงการที่สามารถสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด คือ โครงการเพิ่มกองทุ นส่ งเสริ มการจัดสวัสดิ การสังคม (2.87 คะแนน) รองลงมา
ได้แก่ เพิ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน (2.85 คะแนน) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านสวัสดิ การสังคม และ
การคุม้ ครองและส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการมีชีวติ ในสังคม (ได้ 2.84 คะแนนเท่ากัน) ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของครอบครัวชุ มชนท้องถิ่ นประชาสังคม (องค์การเอกชน ธุ รกิจ อาสาสมัคร) (2.83 คะแนน)
และส่งเสริ มความรับผิดชอบต่ อสังคม (จิตอาสา) (2.75 คะแนน) สําหรับโครงการที่มีความเป็ นไปได้
ในทางปฏิบตั ิ ภายในปี 2560 มากที่สุด คือ โครงการส่ งเสริ มความเข้มแข็งของครอบครัวชุ มชนท้องถิ่น
ประชาสังคม (2.79 คะแนน) รองลงมา ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านสวัสดิ การสังคม
(2.78 คะแนน) เพิ ่มกองทุ นส่ งเสริ มการจัดสวัสดิ การสั งคม เพิ ่มกองทุ นสวัสดิ การชุ มชน และส่ งเสริ ม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (ได้ 2.75 คะแนนเท่ากันทั้งสามโครงการ) ส่วนการคุม้ ครองและส่ งเสริ มความ
เท่าเทียมกันในการมีชีวติ ในสังคมอยูอ่ นั ดับสุดท้ายได้ 2.74 คะแนน และเห็นว่าทุกโครงการควรเป็ นแบบ
ถ้วนหน้า
นอกจากนี้ ยั งมี โครงการอืน่ ๆ ได้ แก่ โครงการประกัน รายได้เกษตรกร โครงการพั ฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของกลุ่มด้อยโอกาสต่างๆ และโครงการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้คะแนนการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 2.90 2.85 และ 2.76 ตามลําดับ และได้คะแนนความเป็ นไปได้
ในทางปฏิบตั ิภายในปี 2560 เท่ากับ 2.80 2.76 2.67 คะแนน ตามลําดับ โดยเห็นว่าทั้งสามโครงการ
ควรเป็ นแบบถ้วนหน้า
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ตารางที่ 3.9 ผลการสํารวจความเห็นคณะกรรมการสวัสดิการถ้วนหน้าระดับจังหวัด
โครงการ/กิจกรรมการจัดสวัสดิการถ้วนหน้า
ปี 2560

Pillar 1 การบริการทางสังคม
1. สวัสดิการด้านการศึกษา
1 นมโรงเรียน
2 การศึกษาฟรีถว้ นหน้า 15 ปี
3 กองทุนอาหารกลางวัน
4 เพิม่ เงินช่วยเหลือการศึกษาสําหรับเด็กยากจน
5 กองทุนเงินให้กยู ้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.)
6 เพิม่ เงินช่วยเหลือบุตร
กองทุนเงินให้กยู ้ มื เพือ่ การศึกษาที่ผูกกับ
7
รายได้ในอนาคต (กรอ.)
2. สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย
1 รักษาฟรีถว้ นหน้า (คนไทย)
2 สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
3 ประกันสังคม (รักษาพยาบาล)
4 รักษาฟรีแก่แรงงานต่างด้าว
3. สวัสดิการด้านการทํางานและการมีรายได้
1 บริการจัดหางาน
2 การพัฒนาฝี มือแรงงานไทย
กองทุนประกันการจ้างงาน (ผูส้ มทบกองทุนจะได้รบั การ
3
ฝึ กอบรมเมื่อตกงาน ช่วยให้หางานได้ง่ายขึ้ น)
4 การพัฒนาฝี มือแรงงานต่างด้าว
4. สวัสดิการด้านนันทนาการ
สวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานกิจกรรม ศูนย์ชุมชน ศูนย์
1
เยาวชน ห้องสมุด ตามมาตรฐานพื้ นที่ตอ่ ประชากร
5. สวัสดิการกลุม่ เป้าหมาย
1 เบี้ ยยังชีพผูส้ งู อายุ
2 เบี้ ยความพิการ
3 เบี้ ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์ที่ทํางานไม่ได้
4 เบี้ ยยังชีพผูป้ ่ วยเรื้ อรังที่ทํางานไม่ได้
5 เงินค่าจัดการศพผูส้ งู อายุ
Pillar 2 การประกันสังคม
1 กองทุนบําเหน็ จบํานาญข้าราชการ
2 ประกันสังคม
3 กองทุนสวัสดิการชาวนา
4 กองทุนสงเคราะห์ลกู จ้าง
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คะแนนเฉลี่ย
สนองตอบความ
ความเป็ นไป
ต้องการประชาชน ได้ในปี 2560

ลักษณะ
สวัสดิการ

ถ้วนหน้า/
รวม(%)

2.93
2.91
2.89
2.83
2.74
2.72

2.91
2.93
2.87
2.79
2.74
2.57

ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
เจาะจง
เจาะจง
เจาะจง

87%
89%
80%
33%
22%
49%

2.45

2.38

เจาะจง

27%

2.91
2.89
2.85
1.83

2.94
2.91
2.89
1.81

ถ้วนหน้า
เจาะจง
ถ้วนหน้า
เจาะจง

100%
48%
72%
4%

2.88
2.81

2.81
2.70

ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า

85%
61%

2.71

2.63

ถ้วนหน้า

65%

1.78

1.74

เจาะจง

7%

2.91

2.80

ถ้วนหน้า

94%

3.00
2.92
2.91
2.87
2.81

2.98
2.92
2.81
2.83
2.89

ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า

68%
66%
53%
58%
55%

2.96
2.92
2.85
2.81

2.85
2.86
2.60
2.72

ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
เจาะจง
เจาะจง

62%
88%
49%
46%
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โครงการ/กิจกรรมการจัดสวัสดิการถ้วนหน้า
ปี 2560

5
6
7
8
9

การขยายประกันสังคมสู่ค่สู มรสและบุตร
การขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ
กองทุนสํารองเลี้ ยงชีพ
กองทุนการออมแห่งชาติ
กองทุนเงินทดแทน
10 กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน
Pillar 3 การช่วยเหลือทางสังคม
1. สวัสดิการกลุม่ เป้าหมาย
เงินช่วยเหลือ (ครอบครัวผูย้ ากไร้/สตรีหม้าย หัวหน้า
1
ครอบครัวสูงอายุ/พิการ/ไร้ที่พงึ่ )
การจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้ชีวติ ประจําวัน
2
สําหรับผูพ้ กิ าร (ลิฟท์ ทางสําหรับรถเข็น ห้องนํ้า เป็ นต้น)
3 การดูแลผูร้ บั บริการที่บา้ น (พิการ สูงอายุ ป่ วยเรื้ อรัง)
การดูแลผูร้ บั บริการในระบบสถาบัน (เด็ก พิการ สตรี ไร้
4
ที่พงึ่ เอดส์ ป่ วยเรื้ อรัง สถานพินิจ เรือนจํา)
2. สวัสดิการที่อยูอ่ าศัย
1 ที่อยูอ่ าศัยสําหรับผูม้ รี ายได้นอ้ ย
2 ที่พกั ฉุกเฉิน
3. สวัสดิการด้านการทํางานและการมีรายได้
1 จัดหาที่ทาํ กิน ให้สิทธิ์ที่ทํากิน
Pillar 4 การสนับสนุนหุน้ ส่วนทางสังคม
1 เพิม่ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
2 เพิม่ กองทุนสวัสดิการชุมชน
3
4
5

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านสวัสดิการสังคม
การคุม้ ครองและส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการมีชีวิต
ในสังคม
ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนท้องถิ่นประชา
สังคม (องค์การเอกชน ธุรกิจ อาสาสมัคร)
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (จิตอาสา)

6
อื่นๆ
1 ประกันรายได้เกษตกร
2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของกลุ่มด้อยโอกาสต่างๆ
3 กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ที่มา: จากการสํารวจ
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คะแนนเฉลี่ย
สนองตอบความ
ความเป็ นไป
ต้องการประชาชน ได้ในปี 2560

ลักษณะ
สวัสดิการ

ถ้วนหน้า/
รวม(%)

2.77
2.77
2.75
2.72
2.64
2.52

2.72
2.60
2.58
2.55
2.47
2.49

ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
เจาะจง

87%
62%
65%
87%
63%
26%

2.91

2.79

ถ้วนหน้า

69%

2.90

2.80

ถ้วนหน้า

53%

2.87

2.66

ถ้วนหน้า

65%

2.78

2.65

เจาะจง

48%

2.63
2.52

2.42
2.37

เจาะจง
เจาะจง

27%
35%

2.87

2.50

เจาะจง

40%

2.87
2.85

2.75
2.75

ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า

90%
90%

2.84
2.84

2.78
2.74

ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า

86%
98%

2.83

2.79

ถ้วนหน้า

90%

2.75

2.75

ถ้วนหน้า

92%

2.90
2.85
2.76

2.80
2.76
2.67

ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า
ถ้วนหน้า

76%
78%
84%
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3.4 ความคิดเห็นจากผูเ้ ข้าร่วมประชุมการสัมมนาและมอบนโยบายแก่
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทั ่วประเทศ
ในการจัดทําร่างกรอบแผนปฏิบตั ิการการจัดสวัสดิการถ้วนหน้าปี 2560 มีการประชุมระดมความ
คิดเห็นหลายครั้ง เพื่อรับฟั งข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการจัดทําจากผูท้ ี่ เกี่ยวข้อง
เพื ่อให้ค ณะวิ จ ั ยนํ า ไปปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขอย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง โดยในการประชุ มสั ม มนาและมอบนโยบายแก่
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การจัดสวัส ดิ ก ารสัง คมทัว่ ประเทศ เมื่ อ วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2553 นั้ น
คณะวิจยั ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ ได้จดั ทําแบบสํารวจสอบถามความ
คิดเห็นจากผูเ้ ข้าร่วมประชุม ให้ความเห็นต่ อชุ ดสวัสดิ การที่ เหมาะสมกับประเทศไทยในปี 2560 รวมถึ ง
ความคิดเห็นในเรื่องของสวัสดิ ก ารที่เห็นว่ าควรเพิ่มหรื อควรลด และเรื่องของการจัดหางบประมาณให้
เพียงพอต่อการจัดสวัสดิการถ้วนหน้าในปี 2560

วิ ธีการสํารวจ
• สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุ ษย์ ออกแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็น โดยได้จดั ชุดสวัสดิการออกเป็ น 3 ชุ ด เรี ยง
ตามการประมาณการงบประมาณ จากน้อยไปหามากตามลําดับ มีการสอบถามความเห็นถึ ง
สวัสดิการที่ตอ้ งการเพิ่มและลด และความเห็นเรื่องมาตรการจัดหางบประมาณให้เพี ยงพอต่ อ
การจัดสวัสดิการถ้วนหน้าในปี 2560
• กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมัน่ คงของมนุ ษ ย์ โดยการดํา เนิ น งานของสํ านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ นําแบบสํารวจให้ที่ประชุ มสัมมนาและ
มอบนโยบายแก่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทัว่ ประเทศ ให้ความเห็นต่ อชุ ด
สวัสดิ ก ารที่เหมาะสมแก่ ประเทศไทยในปี 2560 และแนวทางการจั ดหางบประมาณให้
เพียงพอต่อการจัดสวัสดิการถ้วนหน้าในปี 2560 และส่งคืนภายหลังการประชุม
• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ ส่ งแบบสอบถามกลับมาที่ TDRI เพื่ อ
ประมวลผล เพื ่อนํ า เสนอต่ อคณะกรรมการส่ ง เสริ มการจั ดสวัส ดิ ก ารสัง คมแห่ ง ชาติ ซึ ่ง มี
นายกรัฐมนตรีเป็ นประธานต่อไป
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม สัมมนาและมอบนโยบายแก่ค ณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิ การสัง คมทัว่
ประเทศส่งแบบสอบถามกลับจํานวนทั้งสิ้ น 110 คน ผูต้ อบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 20–60 ปี ขึ้ นไป
โดยกลุ่มอายุ 50–59 ปี มีจาํ นวนมากที่สุด คือ 29 คน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 40–49 ปี จํานวน 25 คน
และกลุ ่มอายุ 20–29 ปี มี จาํ นวนน้อยที ่สุ ดคื อ 1 คน ผูต้ อบแบบสอบถามมาจากหน่ วยงานราชการ
องค์ก รสาธารณประโยชน์ /NGO คณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวั สดิ ก ารสั งคมจัง หวั ด คณะกรรมการ
บริ ห ารกองทุ น ส่ ง เสริ ม การจัด สวัส ดิ ก าร องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ น่ องค์ก รชุ ม ชน นั ก วิ ช าการ
บริษัทเอกชน และข้าราชการเกษี ยณอายุ เรียงจากจํานวนมากไปหาน้อยตามลําดับ
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ตารางที่ 3.10 รายละเอียดผูต้ อบแบบสอบสํารวจ

ผูต้ อบแบบสํารวจทัง้ หมด
หน่ วยงาน
หน่ วยงานราชการ
องค์กรสาธารณประโยชน์ /NGO
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ/บริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรชุมชน
บริษัทเอกชน
นั กวิชาการ
สื่อมวลชน
อื่นๆ
ไม่ตอบ, ตอบซํา้
อายุ
อายุ 20 – 29 ปี
อายุ 30 – 39 ปี
อายุ 40 – 49 ปี
อายุ 50 – 59 ปี
อายุ 60 ปี ขึ้ นไป
ไม่ตอบ

ที่มา: จากการสํารวจ

110 คน
(ร้อยละ)
25.45
15.45
9.09
8.18
8.18
0.9
0.9
0.9
30.9
0.9
7.27
22.72
26.36
18.18
24.54

ผลการสํารวจ
แบบสอบถามเพื่อสํารวจความเห็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มฯ เป็ นแบบสอบถามที่มีการแบ่งชุ ดสวัสดิ การ
ออกเป็ น 3 ชุด เรียงตามการประมาณการงบประมาณจากน้อยไปหามากตามลําดับ โดยการออกแบบชุ ด
สวัสดิการแต่ละชุดตั้งอยู่บนความจําเป็ นและการตอบสนองความต้องการด้านสวัสดิการของประชาชน และ
มีก ารสอบถามความเห็ นถึ ง สวัสดิ ก ารที่ต้องการเพิ่มและลด รวมถึ ง ความเห็นเรื่องแนวทางการจัดหา
งบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดสวัสดิการถ้วนหน้าในปี 2560
ในการตอบแบบสอบถาม ผูเ้ ข้าร่วมประชุม จะเลือกชุดสวัสดิการที่เห็นว่าเหมาะสมกับประเทศไทย
มากที่สุด โดยให้เหตุผลประกอบ จากนั้นได้แสดงความเห็นถึงสวัสดิ การที่ควรเพิ่ มหรื อลด และเรี ยงลําดับ
วิธีการจัดหางบประมาณเพื่อเพิ่มรายได้ให้รฐั บาลในกรณีที่เกิดปั ญหาเรื่องงบประมาณไม่เพี ยงพอ โดยให้
เรียงลําดับ จาก 1-3 โดยลําดับที่ 1 หมายถึงมาตรการที่ควรทําก่อน สามารถสรุปผลได้ดงั นี้
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ชุดสวัสดิการใดเหมาะสมกับประเทศไทยในปี 2560 มากที่สุด
สวัสดิการ
สวัสดิการเด็ก ผูส้ งู อายุ คนพิการ
อาหารกลางวันนั กเรียนประถมถ้วนหน้า
เงินช่วยค่าครองชีพนั กเรียนยากจนทุกคน
นั กเรียน/นั กศึกษา
เพิม่ คุณภาพการศึกษา ระดับ 1
เพิม่ คุณภาพการศึกษา ระดับ 2
ฝึ กฝี มือตามความต้องการของแรงงาน (20% ของแรงงานม.ต้น)
แรงงาน
ขยายประกันสังคม ม. 40 (รัฐสมทบเท่ากับแรงงาน)
ขยายประกันสังคม ม. 40 (รัฐสมทบสองเท่าของแรงงาน)
คนไทยถ้วนหน้า 100%
รักษาพยาบาล
คนไร้รฐั ชนกลุ่มน้อย
แรงงานต่างด้าว+ผูต้ ิดตาม ผูห้ นี ภยั สงคราม
แนวทาง (ก): Poverty Gap (125% Poverty Line)
สวัสดิการ
แนวทาง (ก): Poverty Gap (100% Poverty Line)
เติมเต็มชีวิต
แนวทาง (ข): 25% Full Poverty Line
โครงการบ้านมัน่ คง
สวัสดิการ
ที่อยู่อาศัย
โครงการการเคหะแห่งชาติ (เอื้ ออาทร)
สวัสดิการชุมชน
สวัสดิการชาวนา
ประกันราคาพืชผล
แก้ปัญหาหนี้ สินเกษตรกร
อุดหนุ นสาธารณูปโภค
กองทุนยุวชนจิตอาสา
กองทุนส่งเสริมสังคมสวัสดิการและ Social Enterprises

1
X
X
X
X
X
X
X

ชุดสวัสดิการ
2
X
X
X
X
X
X
X
X

3
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

สวัส ดิ ก ารที่ มีผู ้เลื อกมากที่ สุ ด คื อ ชุ ด ที่ 3 (70 คน) เนื่ องจากเป็ นการจั ดการงบประมาณที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศ ครอบคลุ มกลุ่มเป้าหมายและประเด็ นปั ญหาในสังคม ประชาชน
ส่ วนใหญ่ มีส่วนร่ วม และมีความเป็ นไปได้ รองลงมาคื อชุ ดสวัสดิ การที ่ 2 (26 คน) เนื่ องจากเป็ นชุ ด
สวัสดิการที่เหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจสังคม ลักษณะนิ สยั ของคนไทย สถานการณ์ปัจจุบนั และประเทศ
ไทย ตอบสนองความต้องการของประชาชน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและประเภทของสวัสดิการ มีความ
เป็ นไปได้และสามารถดําเนิ นการได้ทันที สํา หรับชุ ดสวั สดิ ก ารที ่ 1 มี ผเู ้ ลื อก 11 คน เหตุ ผลคือเป็ น
สวัสดิการถ้วนหน้าที่แท้จริง ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและประเภทของสวัสดิการ เข้าถึ งคนด้อยโอกาส
อย่างแท้จริง เน้นการมีส่วนร่วมของทุ กภาคส่ วน คํานึ งถึ งหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน หลักการให้อย่างมีคุณค่า
และการรับอย่างมีศกั ดิ์ศรี และเหมาะสมกับบริบทของประเทศตามสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และวัฒนธรรม และเห็นว่าสามารถแก้ปัญหาสังคมที่เกิดในปั จจุบนั ได้จริง
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ตารางที่ 3.11 ชุดสวัสดิการที่เหมาะสมกับประเทศไทยในปี 2560 มากที่สุด
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
เลือกสวัสดิการแบบที่ 1
เลือกสวัสดิการแบบที่ 2
เลือกสวัสดิการแบบที่ 3
ไม่ตอบ

ที่มา: จากการสํารวจ

ร้อยละ
100.00
10.00
23.63
63.63
2.72

ถ้าหากสามารถเพิ่มสวัสดิการได้อีก ท่านอยากให้เพิ่มสวัสดิการอะไร
ผูต้ อบแบบสอบถามเสนอว่าควรเพิ่มสวัสดิการด้านจิตอาสาหรือการส่ งเสริ มให้เกิดการมีส่วนร่ วม
ในการจัดสวัสดิ การ สวัสดิ การด้า นการศึ ก ษา และสาธารณสุ ข โดยได้ร ะบุ กลุ่ มเป้าหมายที่ ค วรได้รับ
สวัส ดิ การเพิ่ มเติ ม ได้แก่ ครอบครัวที่ มีลักษณะพ่อแม่เลี้ ยงเดี่ยว พ่อแม่ว ัยรุ ่น มี ผูพ้ ิ การ มี ผูส้ ูงอายุ
แม่บา้ น ผูถ้ ูกกระทําความรุ นแรง กลุ่ มผูส้ ู งอายุ คนทํางาน เด็ ก เยาวชน และคนจน คนด้อยโอกาส
ตามลําดับ
ตารางที่ 3.12 สวัสดิการที่อยากให้เพิ่ม
ประเภทสวัสดิการ
จิตอาสา (ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ)
การศึกษา
สุขภาพ,การแพทย์ (ทุกๆด้าน รวมการสาธารณสุขประเภทเรื้ อรัง)
นั นทนาการ (สวนสาธารณะ ลานกีฬา ดนตรี)
ที่อยู่อาศัย
เพิม่ เบี้ ยยังชีพ ผูส้ ูงอายุและคนพิการ
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
สวัสดิการชุมชน
รถรับส่งไปโรงพยาบาล
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
กองทุนกูย้ ืมดอกเบี้ ยตํา่
สวัสดิการสําหรับผูส้ ร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ
คุม้ ครองการเดินทาง
คุม้ ครองการบริโภค
การจัดกิจกรรมด้านประเพณีวฒ
ั นธรรม
แก้ปัญหาหนี้ สิน
อุดหนุ นสาธารณูปโภค
ค่าทําศพ
สวัสดิการยุตธิ รรม
สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560

จํานวน (คน)
11
9
7
4
4
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ประเภทสวัสดิการ

จํานวน (คน)

กลุ่มเป้าหมาย
ครอบครัว (พ่อแม่เลี้ ยงเดี่ยว พ่อแม่วยั รุ่น มีผพู ้ ิการ/ผูส้ งู อายุ แม่บา้ น ผูถ้ ูกกระทํา)
คนจน คนด้อยโอกาส คนพิการ
ผูส้ งู อายุ (ทุกๆ ด้าน รวมเงินเดือนหรือบํานาญผูม้ ีอายุเกิน 60 ปี ทุกกลุ่มอาชีพ)
คนทํางาน (ทุกด้าน รวมที่ดินทํากิน ผูป้ ระกอบธุรกิจรายย่อย)
เด็ก และเยาวชน
เกษตรกร (ประกันความเสี่ยงทางการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพิม่ สวัสดิการ
คนติดเชื้ อเอชไอวี (ค่าทําศพ เบี้ ยยังชีพ)
แรงงานนอกระบบ
ผูพ้ น้ โทษ หรือผ่านการฟื้ นฟูสมรรถภาพจากยาเสพติด
คนไร้รฐั
กลุ่มที่ตกขอบหรืออยู่นอกระบบสวัสดิการอื่นๆ

12
9
7
7
6
5
4
3
2
1
1

ที่มา: จากการสํารวจ

ถ้าให้ตดั สวัสดิการ ท่านอยากตัดสวัสดิการอะไร
ผูต้ อบแบบสอบถามเลื อกตั ดการอุดหนุ นสาธารณู ปโภค เป็ นสวัส ดิ การที อ่ ยากให้ตัดมากที่ สุ ด
รองลงมาคือ สวัสดิการที่จดั ให้แรงงานต่างด้าวและผูต้ ิดตามหนี ภยั สงคราม และสวัสดิการเติมเต็มชีวิต
ตารางที่ 3.13 สวัสดิการที่อยากให้ตดั

ประเภทสวัสดิการ
การอุดหนุ นสาธารณูปโภค
แรงงานต่างด้าวและผูต้ ดิ ตามหนี ภยั สงคราม
สวัสดิการเติมเต็มชีวติ
คนรวย คนมีเงินเดือนสูง
สวัสดิการชุมชน
สวัสดิการชาวนา
ประกันราคาพืชผล
กองทุนยุวชนจิตอาสา
ปั ญหาหนี้ สินเกษตรกร
แรงงาน (ขยาย ม.40 โดยรัฐสมทบ 2 เท่า)
การลงทุนโครงสร้างพื้ นฐาน
งบประมาณทีไ่ ม่จาํ เป็ นของ อปท
การเคหะ
การช่วยเหลือค่าจัดการศพ 2,000 บาท
กองทุนส่งเสริมสังคมสวัสดิการ

ที่มา: จากการสํารวจ
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จํานวน (คน)
10
8
7
5
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
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หากมีปัญหาเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอ ท่านคิดว่ารัฐบาลควรหารายได้เพิ่มอย่างไร
ในข้อนี้ มีผแู ้ สดงความคิดเห็นจํานวน 68 รายหรือคิดเป็ นร้อยละ 62 ของผูต้ อบแบบสํารวจทั้งหมด
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่าหากงบประมาณไม่เพี ยงพอ รัฐบาลควรมีการจัดเก็บภาษี
อย่า งทัว่ ถึง รองลงมา ได้แก่ รัฐบาลควรเพิ่มอัตราและจัดเก็บภาษี ที่ดิน ควรยกเลิ กข้อลดหย่อนภาษี เงิ น
ได้สาํ หรับคนรวย ควรเพิ่มอัตราเงินได้นิติบุคคล (บริษัทห้างร้านต่างๆ)
ตารางที่ 3.14 หากมีปัญหาเรือ่ งงบประมาณ รัฐบาลควรหารายได้เพิม่ อย่างไร (ร้อยละ)
แนวทางการหารายได้

ลําดับที่ 1

จัดเก็บภาษี อย่างทัว่ ถึง
ยกเลิกข้อลดหย่อนภาษี เงินได้สาํ หรับคนรวย
เพิม่ อัตราและการจัดเก็บภาษี ทด่ี นิ
เพิม่ อัตราภาษี มลู ค่าเพิ่ม
เพิ่มอัตราเงินได้นิติบุคคล
เพิม่ อัตราภาษี เงินได้บคุ คลธรรมดา

36.8
26.5
23.5
5.9
4.4
2.9

ลําดับที่ 2
19.1
16.2
33.8
7.4
19.1
4.4

ลําดับที่ 3
22.1
19.1
20.6
8.8
25.0
4.4

เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
3 อันดับ

28.4
21.8
26.5
6.9
12.7
3.7

ที่มา: จากการสํารวจ

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
• การปรับโครงสร้างภาษี เพือ่ ทําให้รฐั มีรายได้เพิ่มขึ้ น ส่ งผลให้สามารถนํ ามาจัดสวัสดิ การได้
มากขึ้ น โดยส่ วนใหญ่ เสนอให้ขยายฐานภาษี เพิ่มชนิ ดภาษี เช่ นภาษี ที่ดิน ภาษี มรดก เพิ่ม
อัตราภาษี เช่น สินค้าฟุ่มเฟื อย หรือเพิ่มอัตราภาษี จากธุ รกิจที่ก่อให้เกิดความเสื่อม เช่ นขาย
แอลกอฮอล์ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังเสนอให้มีการจัดเก็บภาษี อย่างมีคุณภาพ เก็บได้อย่างทัว่ ถึง
เต็มเม็ดเต็มหน่ วย ส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยในการจ่ายภาษี ตลอดจนให้มีการจัดเก็บภาษี
อย่างเป็ นธรรมและทัว่ ถึง
• การบริหารจัดการที่มีคุณภาพและเป็ นธรรม ลดการคอร์รปั ชัน่ เพราะปั จจุบนั ยังเห็นว่าระบบ
การบริหารจัดการยังมีปัญหาอยู่ และหากแก้ไขปั ญหานี้ ได้ ก็จะทําให้ประชาชนได้รบั ประโยชน์
จากการจัดสวัสดิการอย่างแท้จริง
• การจัดให้มีมาตรการส่งเสริมอาชีพและรายได้ของประชากรอย่างจริงจัง และส่งเสริ มการออม
ของประชาชน รวมทั้งลดการใช้จ่ายที่ฟ่ ุมเฟื อยต่างๆ
• การมีส่ วนร่ วมของทุ กภาคส่ วนของสังคมในการจัดสวัสดิ การสังคมในทุ กระดับตั้งแต่ ระดับ
นโยบาย การบริหารจัดการ การปฏิบตั ิใช้ และการประเมินผล ซึ่งรวมถึงภาคส่วนในระดับชาติ
และท้องถิ่น ทั้ง ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทัว่ ไป ควรต้องเข้า มามี ส่ วนร่ วมในการจั ด
สวัสดิการด้วยกันทั้งสิ้ น
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บทที่ 4
สวัสดิการอันพึงปรารถนา
ในบทนี้ จะเป็ นการนําเสนอทางเลื อกสวัสดิ การถ้วนหน้า โดยใช้ผลการสํารวจความต้องการด้าน
สวัสดิการของประชาชนในบทที่ 3 มาประกอบกับผลการประชุ มระดมสมองหลายครั้งจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ผู ้
กําหนดนโยบาย และผูเ้ กี ่ ยวข้องจํานวนมาก เพื ่อร่ วมกันกําหนดระบบสวัสดิ การ ‘ที่พึงปรารถนา’ สําหรับ
สังคมไทย จากนั้นจะทําการเปรียบเทียบกับสวัสดิการที่มีอยู่แต่ละประเภทว่าปั จจุบนั มีการจัดสวัสดิ การใน
ระดับที่พึงปรารถนาหรือยัง กล่าวอีกนัยหนึ่ งเป็ นการศึกษา ‘ช่องว่าง’ สวัสดิการ
ในการเลือกสวัสดิการที่พึงปรารถนานั้น คณะนักวิจยั ได้กาํ หนดหลักการ 10 ประการคือ
1. เป็ นสวัสดิการที่ดแู ลคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย
2. เป็ นสวัสดิการที่ตรงความต้องการประชาชน
3. มีความถ้วนหน้าในสวัสดิ การที่สําคัญ แม้จะมีปัญหาการรัว่ ไหลไปสู่คนไม่จนบ้างก็เป็ นเรื่อง
จําเป็ น
4. สวัสดิการที่ได้รบั ต้องไม่ซ้าํ ซ้อน
5. มีความเท่าเทียมกันในสิทธิประโยชน์ (ที่อาจปรับด้วยความแตกต่างของเงินสมทบในกรณี ที่มี
การสมทบจากประชาชนหรือธุรกิจ)
6. มีสวัสดิการเพิ่มเติมที่เน้นดูแลคนจนและผูด้ อ้ ยโอกาสเป็ นพิเศษ
7. ควรเป็ นสวัสดิการที่ช่วยลดความเหลื่อมลํ้าของสังคมไทยในระยะยาว
8. ต้องเป็ นระบบสวัส ดิ การที ่ไม่เป็ นภาระต่ องบประมาณรัฐจนมากเกินไป โดยอาจต้องปฏิรู ป
โครงสร้างภาษี ถา้ จําเป็ น
9. มีความเป็ น สังคมสวัสดิ ก าร.หมายถึ งไม่ใช่ ภาครัฐเท่ านั้ นที่เป็ นผูร้ ับภาระ แต่ ภ าคส่ วนอื่น
ได้แก่ธุรกิจ ชุมชน ประชาชน และอื่น ๆ มีส่วนร่วมด้วย
10. อาจขยายความคุม้ ครองถึงคนไร้รฐั และต่างด้าวในบางกรณี

4.1 สวัสดิการอันพึงปรารถนา
ผลการสอบถามความเห็นประชาชน การประชุ มระดมสมอง และการสื บค้นเพิ่มเติ มของคณะ
นักวิจยั ทําให้สามารถระบุประเภทและระดับสวัสดิ การอันพึ งปรารถสําหรับสังคมไทย โดยพิ จารณาจาก
สวัส ดิ การตั้งแต่ ก่อนเกิ ดจนถึ ง เสี ยชี วิต แสดงไว้ในรูปที ่ 4.1 ถึ งรู ปที ่ 4.3 โดยทํ าการเปรี ยบเที ย บกั บ
สวัสดิการที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ด้วย ดังนั้นรูปทั้งสามนี้ นอกจากจะเป็ นการสรุ ปสวัสดิ การที่พึงปรารถนาแล้ว
ยังบ่งชี้ ถึง ‘ช่องว่าง’ (gap) ว่าคนไทยในวัยไหนยังขาดสวัสดิการในเรื่องใดบ้าง
ต่ อไปนี้ เป็ นรายละเอีย ดการสํารวจสวั สดิ ก ารปั จ จุ บนั สํา หรับกลุ ่ม อายุ ต่ าง ๆ รวมทั้ง ข้อเสนอ
สวัสดิการอันพึงปรารถนา ตามเค้าโครงในรูปที่ 4.1 ถึง 4.3
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4.1.1 สวัสดิการก่อนเกิด
ก่อนที่เด็กจะเกิด สวัสดิการที่เขาได้รบั คือสวัสดิการผ่านแม่ที่อุม้ ท้องเขาอยู่ ซึ่งหมายถึ งว่ามารดา
จะต้องได้รบั การดูแลบํารุงครรภ์อย่างเหมาะสม โดยการบํารุงครรภ์น้ ันต้องประกอบด้วยการได้รบั การดูแล
จากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ การได้รับโภชนาการที่ครบถ้วนสําหรับตนเองและ
สําหรับทารกในครรภ์ ถือเป็ นองค์ประกอบของสวัสดิการที่พึงปรารถนา และสวัสดิการนี้ เป็ นมีลักษณะเป็ น
สวัสดิการถ้วนหน้า กล่าวคือทารกในครรภ์ทุกคนควรได้รบั
ในปั จจุบันพบว่าการดู แลครรภ์โดยบุค ลากรทางการแพทย์ที่เหมาะสมมี ความถ้วนหน้ าแล้วใน
หลักการ กล่ าวคือหากแพทย์ต รวจพบการตั้งครรภ์ก็จะทําการแนะนํ าให้มารดาผูต้ ้ งั ครรภ์ไปทําการพบ
เจ้ าหน้ า ที ่ดู แลครรภ์ โดยใช้สิ ท ธิ์ ห ลากหลายประเภทของการประกั นสุ ข ภาพไม่ ว่า จะเป็ นบัต รทอง
ประกันสังคม สิทธิ์ขา้ ราชการ ส่วนในทางปฏิบตั ิอาจยังไม่ถว้ นหน้าเสียทีเดียว เพราะมารดาบางคนอาจไม่
มารับบริการนี้ แต่พบว่ามีจาํ นวนน้อยมาก

4.1.2 สวัสดิการเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
เด็กเล็ กก่อนวัยเรี ยนนั้ นจําเป็ นต้องได้รบั การดูแลและเลี้ ยงดูอย่างดี ไม่ว่าจะเป็ นด้านโภชนาการ
การได้รบั การดูแล ปกป้องจากอันตราย ตลอดจนได้รบั การพัฒนาทั้งด้านสมองและด้านอารมณ์ ในปั จจุบนั
วิธีการบรรลุเป้าหมายสวัสดิการอันพึงปรารถนานี้ มีสามวิธีหรือช่องทางคือการให้เงินสงเคราะห์บตุ รกับพ่อ
แม่หรือผูป้ กครองเพื่อให้แน่ ใจว่าสามารถให้การเลี้ ยงดูบุตรหรื อเด็ กเล็ กในปกครองได้ อีกวิธีหนึ่ งคือการ
ให้บริการศูนย์เด็กเล็กในกรณีที่ผปู ้ กครองไม่สามารถใช้เวลากับลูกได้ เช่นต้องไปทํางานเป็ นต้น ช่ องทางที่
สามได้แก่การให้บริการสถานสงเคราะห์เด็ก ซึ่งมีเป้าหมายที่เด็กที่ไม่มีผปู ้ กครองดูแล

เงินสงเคราะห์บุตร
เงินสงเคราะห์บตุ รเป็ นเงินช่วยเหลือที่จา่ ยให้แก่ผปู ้ กครองสําหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็ กใน
วัยแรกเกิด ในปั จจุบนั มีเพียงสํานักงานประกันสังคมเท่านั้นที่ได้จา่ ยเงินช่วยเหลือดังกล่าวให้แก่ผปู ้ ระกันตน
ภายใต้สิทธิ ประโยชน์ กรณี สงเคราะห์บุตร โดยจ่ายให้แก่ บุตรของผูป้ ระกันตนตามมาตรา 33 หรื อ 39
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี บริบรู ณ์ จํานวนคราวละไม่เกิน 2 คน ในอัตราเดือนละ 350 บาทต่อบุตรหนึ่ ง
คน และกํา ลั ง จะเพิ่ ม เป็ น 400 บาทต่ อคนในปี 2554 ทั้ง นี้ แม้ ผลประโยชน์ ต่ า งๆ ของสํา นั ก งาน
ประกั นสัง คมจะเป็ นการสมทบกั นของสามฝ่ ายคื อ ผูป้ ระกัน ตน นายจ้า ง และรัฐ แต่ สํ าหรับกรณี เงิ น
สงเคราะห์บุตรนั้ นเป็ นการเรี ยกเก็บจากฝ่ ายรัฐบาลเพี ยงฝ่ ายเดี ยวในอัตราร้อยละ 1 หากมองในแง่ ของ
ความเท่าเทียมกันแล้วจะเห็นได้ว่ากลุ่มแรงงานนอกระบบและกลุ่มข้าราชการจะไม่ได้รบั ผลประโยชน์ นี้จาก
ภาครัฐดังเช่นผูป้ ระกันตนในสํานักงานประกันสังคม
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รูปที่ 4.1

เปรียบเทียบสวัสดิการที่พงึ ปรารถนากับสถานะปั จจุบนั : แรกเกิดถึงอุดมศึกษา

รูปที่ 4.2

เปรียบเทียบสวัสดิการทีพ
่ งึ ปรารถนากับสถานะปั จจุบนั : วัยทํางานและวัยชรา
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รูปที่ 4.3

เปรียบเทียบสวัสดิการทีพ
่ งึ ปรารถนากับสถานะปั จจุบนั : วัยชราและผูพ้ กิ าร

เงินสงเคราะห์บุตรจํานวน 350-400 บาทนั้ น แม้จะไม่มากเพี ยงพอต่ อการดํารงชี พขั้นพื้ นฐาน
ของเด็กได้ แต่ก็ถือได้ว่าเป็ นเงินช่วยเหลือที่สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเลี้ ยงดูบุตรให้แก่ผปู ้ กครอง และ
หากพิจารณาถึงความเป็ นธรรมแล้ว ผูว้ ิจยั เห็นว่าสวัสดิการเงินสงเคราะห์บุตรควรเป็ นสวัสดิการถ้วนหน้าที่
รัฐมอบให้แก่ เด็ ก ทุ ก ๆ คน กล่ า วคือให้ก ั บบุ ตรของผูอ้ ยู่นอกระบบประกัน สังคมทั้ง หมด (รวมบุ ตรของ
ข้าราชการด้วย) นอกจากนั้นได้เสนอให้กบั เด็กทุกคนโดยไม่จ าํ กัดว่า ให้เฉพาะสองคนแรก เนื่ องจากถื อว่า
การสร้างคนตั้งแต่แรกนั้นถือเป็ นการสร้างอนาคตของชาติ ภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้ นจะเป็ นเฉพาะในส่ วน
ของกลุ่มอืน่ ที่นอกเหนื อจากผูป้ ระกันตนของสํานักงานประกันสังคม

ศูนย์เด็กเล็ก
พัฒนาการของเด็กในวัยก่อนเรียนเป็ นสิ่งที่สาํ คัญมากโดยจะเป็ นการปูพื้นฐานให้แก่เด็กทั้งในด้าน
กาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ ศูนย์เด็กเล็กสามารถเข้ามารองรับในเรื่องนี้ ได้ดีโดยส่ วนใหญ่ จะรับดูแล
เด็กจนถึงอายุ 6 ปี (หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ระดับประถมศึกษา) ในปั จจุบนั ศูนย์เด็กเล็กส่วนใหญ่มกั กระจาย
ตัวอยู่ใ นต่ า งจังหวัดและอยู่ในความรับผิ ดชอบของกรมส่ ง เสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น สํา หรับการ
ให้บริ ก ารนั้ น ศูนย์ ฯ ยิ นดี รับเด็ ก ทุ ก ๆ คนที ่ต้ องการเข้า มารับบริ ก าร แต่ ในทางปฎิ บัติแล้ว เนื่ องจาก
ข้อจํากัดทั้งในเรื่องบุค ลากร และงบประมาณทําให้ศนู ย์เด็กเล็กหลายแห่งต้องจํากัดจํานวนเด็ กที่ รบั ได้ ทํา
ให้ไม่สามารถให้บริการแบบถ้วนหน้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้ นที่ที่เป็ นนิ คมอุตสาหกรรมซึ่งมีครอบครัว
ของแรงงานจํานวนมากทําให้ศนู ย์เด็กเล็กไม่สามารถรองรับได้
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ด้วยความสําคัญของพัฒนาการด้านกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจของเด็ กในวัยก่อนเรี ยน จึง
สมควรจัดสถานที่เพื่อมารับผิดชอบในด้านนี้ ซึ่งศูนย์เด็กเล็กก็เป็ นบริการที่ตอบสนองในเรื่องนี้ ได้ดี โดยรัฐ
ควรส่งเสริมให้ถว้ นหน้าได้ในทางปฏิบตั ิดว้ ย ด้วยการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ทั้งในด้านจํานวนศูนย์
จํานวนบุคลากร โดยไม่คิดค่าบริการ ยกเว้นกรณี ที่มีการให้บริ การพิ เศษ ก็อาจจะมีการเรี ยกรับค่าใช้จ่าย
พิเศษแบบสมัครใจจากผูป้ กครองได้ และอาจมีการกําหนดให้ธุรกิจขนาดใหญ่ ในนิ คมอุตสาหกรรมต่ างๆ
ต้องจัดให้มศี นู ย์เด็กเล็กในพื้ นที่ โดยมีแรงจูงใจต่างๆ เช่น การลดภาษี ให้ตามค่าใช้จ่ายของศูนย์ นอกจากนี้
บางศูนย์ที่ให้บริการในลักษณะอนุ บาลด้วยก็ควรเปลี่ ยนให้เป็ นโรงเรี ยนอนุ บาลเพื่ อที่ จะได้รับเงิ นอุดหนุ น
จากโครงการเรี ยนฟรี 15 ปี อย่างไรก็ดีงบประมาณที่จดั ให้จะอยู่ภายใต้สมมติ ฐานที่ว่าเด็ กทุ กคนมาใช้
บริ การจากศูนย์ เด็ กเล็ ก แต่ ในทางปฎิบั ติแล้ วหากเด็ กเข้ามารับบริ ก ารไม่ค รบทุ ก คนก็ อนุ ญาตให้ศู นย์
สามารถเสนอแผนที่จะนําเงินส่วนที่เหลือไปบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการพัฒนาการเด็ กเล็ กในด้าน
อื่นๆ ได้ ทั้งนี้ หากไม่มีแผนงานดังกล่าวก็จะต้องคืนเงินส่วนเกินแก่สาํ นักงบประมาณ

สถานสงเคราะห์เด็ก
สถานสงเคราะห์เด็กจะถือเป็ นปราการด่ านสุ ดท้ายที่ให้การช่ วยเหลื อแก่เด็ กที่หลุ ดจากโครงข่าย
ความคุม้ ครองทางสังคม (social safety net) ต่างๆ ที่รฐั ได้จดั ให้ หากไม่มีสถานที่ดูแลเด็กเหล่านี้ แล้ว เด็ ก
จะกลายเป็ นเด็ กเรร่ อน และอาจนํ าไปสู่ปัญหาทางสังคมต่ างๆ ได้ ดังนั้ นสถานสงเคราะห์เด็ กจึงถื อเป็ น
แหล่งพึ่งพิงสุดท้ายแก่เด็ก ซึ่งไม่จาํ เป็ นต้องถ้วนหน้า เพราะเป็ นการให้บริการเฉพาะแก่เด็กในกลุ่มที่ขาดคน
ดูแล แต่หากมีเด็กทีป่ ระสบปั ญหาแล้วต้องมีสถานที่รองรับได้ เพราะในปั จจุบนั การกระจายตัวของสถาน
สงเคราะห์เด็กมักอยูแ่ ต่ในเมืองใหญ่ ทําให้ไม่สามารถดูแลเด็กได้อย่างทัว่ ถึง
สรุปการทําให้สวัสดิการสําหรับเด็กเล็กเป็ นสวัสดิการถ้วนหน้าอันพึงปรารถนานั้ น ต้องดําเนิ นใน
สองเรื่องคือการให้เงินสงเคราะห์บตุ รอย่างถ้วนหน้า และการเพิ่มจํานวนศูนย์เด็กเล็กให้เพียงพอกับเด็กเล็ก
ทุกคนในทุกพื้ นที่

4.1.3 สวัสดิการเด็กและเยาวชนวัยเรียน
เมือ่ เด็ กเติ บโตขึ้ นจากวัยแรกเกิดเข้าสู่วยั เรี ย น สวัสดิ การที่สําคัญที่สุดคือการได้รับการศึ กษาที่
เหมาะกับวัย มีคุณภาพเพียงพอต่อการดําเนิ นชีวิตต่อไปในภายหลัง และที่สาํ คัญควรเป็ นสวัสดิ การที่ได้รับ
อย่างถ้วนหน้า โดยการศึ กษาพื้ นฐานควรเป็ นการศึ กษาที่มีค่าใช้จ่ายที่เป็ นภาระต่ อครอบครัวน้อยที่สุ ด
เท่าที่เป็ นได้ ในขณะที่การศึกษาที่สูงกว่าระดับพื้ นฐานอาจให้ครอบครัวหรือผูเ้ รียนเข้ามาร่วมแบ่งเบาภาระ
ด้วย
ปั จจุบนั ไทยมีสวัสดิการด้านการศึกษาพื้ นฐานถ้วนหน้าภายใต้โครงการเรี ยนฟรี 15 ปี แต่ ก็ยงั มี
ประเด็นในเรื่องความเพียงพอที่เด็กยากจนยังไม่สามารถเข้าถึงการศึ กษาได้อย่างแท้จริ ง เนื่ องจากขาดค่า
ครองชีพ และค่าเดินทางเพื่อไปศึกษา เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีประเด็นของโครงการเกี่ยวเนื่ องทางการศึกษา
อืน่ ๆ ที่ยงั ไม่ถว้ นหน้ า เช่ น โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็ กเล็ กถึ ง ประถมศึ ก ษา ที่ครอบคลุ มเด็ ก
นักเรียนเพียงร้อยละ 60 3 ตลอดจนประเด็นด้านคุณภาพการศึกษาที่ตอ้ งมีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
3
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เพื ่อยกระดับการศึ ก ษาพื้ นฐานให้ มีลัก ษณะถ้วนหน้ า อย่ า งแท้ จริ ง คื อเปิ ดโอกาสการเข้า ถึ ง
การศึ กษาโดยไม่มีสิ่งกีดกั้น (barrier) เช่ นต้องมีการช่ วยเหลื อเด็ กในครอบครัวยากจนให้สามารถส่ งลูก
เรียนได้จนจบ โดยควรเพิ่มการช่ วยเหลื อเรื่องการเดิ นทาง ที่พัก และค่าครองชี พพื้ นฐาน ซึ่งค่าครองชี พ
พื้ นฐานอาจช่วยที่ตวั นักเรียนโดยตรง หรือผ่านการช่วยเหลือครอบครัวก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้พ่อแม่ตดั สินใจให้ลกู
เรียนหนังสือแทนที่จะต้องทํางานเพื่อช่วยครอบครัว
และในส่วนโครงการเสริมก็ควรทําให้เป็ นถ้วนหน้าด้วย เช่ นโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็ ก
เล็กถึงประถมศึกษา ที่ครอบคลุมเด็กนักเรียนร้อยละ 60 4
นอกจากการจั ดงบประมาณเพิ ่มเติ มแล้ ว การบริ ห ารจั ดการก็ เป็ นประเด็ น สํ าคั ญ ตัวอย่ างคื อ
นโยบายกองทุนอาหารกลางวันสําหรับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงประถมศึ กษาในระบบ เป็ น
การอุด หนุ นจากภาครัฐที ่มุ ง่ หวั งเพื ่อเพิ ่มภาวะโภชนาการที ่ดีข องนั ก เรี ย น และสามารถแบ่ งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษานอกเหนื อจากค่าเล่าเรียน แต่ก็ยงั มีอุปสรรคปั ญหาในการบริ หารจัดการและการ
ขาดองค์ความรูใ้ นการจัดอาหารที่มีคุณค่าและถูกหลักโภชนาการ และค่านิ ยมเรื่ องการบริ โภค ในทํานอง
เดี ย วกั บโครงการอาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ย น (เรี ย กกั นสั้น ๆ ว่ า นมโรงเรี ย น) ที ่มีอุปสรรคปั ญ หา
เช่ นเดี ยวกัน โดยเฉพาะโครงการนมโรงเรี ยนที่มีปัญหาเรื่องประสิ ทธิ ภาพ มีการทุ จริ ตมาอย่างต่ อเนื่ อง
และค่านิ ยมไม่ชอบดื่มนมของเด็ ก จึงเสนอแนะให้มีการพิ จารณาปรับปรุ งการบริ หารจัดการอย่างจริ งจัง
อาจจะยุ บรวมนมโรงเรี ย นเข้า อยู่ในโครงการอาหารกลางวัน และบู รณาการเรื ่องโภชนาการให้ได้ รับ
สารอาหารที่มีคุณค่าแคลเซียมสูงทดแทนนมได้ดว้ ย เช่นเต้าหู ้ หรือปลาตัวเล็ ก หรื อบูรณาครอบคลุ มมาก
ขึ้ นเป็ น “โครงการอนามัยโรงเรียน” (ข้อเสนอจากผูเ้ ชี่ยวชาญในการประชุมระดมความคิดในภาคผนวก ช)
ซึ่งจะบูรณาการครอบคลุมทุกเรื่องที่ส่งผลต่อพัฒนาการและสุขภาพอนามัยของนั กเรี ยนทั้งหมด เริ่มตั้งแต่
เรื่องโภชนาการอาหาร ความสะอาด สุขอนามัย การออกกําลังกาย จนถึ งสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย
ต่างๆ รวมทั้งการให้ความรูแ้ ละสร้างค่านิ ยมที่ถูกต้องด้วย ซึ่งกลุ่ มเป้าหมายน่ าจะครอบคลุ มถึ งการศึ กษา
ขั้นพื้ นฐาน และแบ่งความเข้มข้นของแต่ละเรื่องตามความสําคัญของพัฒนาการในระดับชั้นต่ างๆ เช่ นเด็ ก
เล็กควรเน้นให้ทานนม ออกกําลังกายสร้างพัฒนาการ เด็ กโตเน้นอาหารที่มีประโยชน์ หลากหลายสมวัย
และสร้างสุขอนามัยที่ถกู ต้อง เป็ นต้น
สําหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา รัฐมีนโยบายสนับสนุ นเฉพาะกลุ่มเป้าหมายให้สามารถกูย้ ืม
เพื่ อการศึ ก ษาได้ในอัตราดอกเบี้ ยที่ตํา่ กว่า อัตราดอกเบี้ ยตลาดสําหรับครัวเรื อนผูม้ ี ร ายได้น้อย หรื อที่
เรียกว่ากองทุ นเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึ กษา (กยศ.) และสําหรับนิ สิตนั กศึ กษาทุ กคนที่เรี ยนในสาขาวิชาที่
กํา หนด (สาขาที ข่ าดแคลนและเป็ นที ต่ ้ องการของประเทศ) ผ่ านกองทุ นเงิ นให้กูย้ ื มที่ผูกกับรายได้ ใน
อนาคต (กรอ.)
ในส่วนของ กยศ. ยังมีขอ้ ถกเถี ยงในเชิ งวิชาการในเรื่องวัตถุ ประสงค์ของนโยบายที่มุง่ ช่ วยเหลื อ
ครัวเรือนผูม้ ีรายได้น้อย แต่กาํ หนดเกณฑ์รายได้ของครัวเรือนที่สามารถกูไ้ ด้ ให้มีรายได้ครัวเรื อนไม่เกินปี
ละ 200,000 บาทนั้ น อาจเป็ นการกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่ สูงเกินไป ทําให้ไม่สามารถเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะผูม้ ีรายได้น้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังพบว่าผูก้ สู ้ ่วนใหญ่มรี ายได้
ในระดับสูง ส่ วนกลุ่ มผูม้ ีร ายได้น้อย (รายได้ครัวเรื อนไม่เกิน 30,000 บาทต่ อปี หรื อตํา่ กว่าเส้นความ
4
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ยากจน) กลับเป็ นผูก้ ูส้ ่วนน้อย จึงเสนอแนะให้พิจารณากําหนดกลุ่มเป้าหมายให้ผมู ้ สี ิทธิ์กจู ้ าํ กัดอยู่เฉพาะผู ้
มีรายได้ตํา่ ซึ่งต้องการความช่ วยเหลื อจริ ง ๆ หรื อหากจะให้สิทธิ์ การกูย้ ืมแก่นักศึ กษาทุ ก คน ก็ไม่ควร
อุดหนุ นเงิ นกู ้ หรื ออุดหนุ นอัตราดอกเบี้ ย ควรปล่ อยให้เป็ นไปในอัตราตลาด (สมเกียรติ และ อารี ย า
2549)
นอกจากนี้ ยังพบปั ญหาการให้กขู ้ อง กยศ. ที่จะได้กูห้ รือไม่ขึ้นอยู่กบั วงเงินกูย้ ืมที่ สถานศึ กษาได้รับ
จัดสรร และการจัดสรรนั้นจัดสรรให้สถานศึกษาตามจํานวนนักเรียน ซึ่งอาจทําให้การให้กไู ้ ม่สามารถไปสู่ผู ้
มีรายได้น้อยที ่ต ้ องการกูอ้ ย่า งแท้จ ริ ง ทําให้เกิ ดการแข่ งขั นที ่สูง เกิ ดความเสี ่ย งที ่จะไม่ได้กู ้ โดยเฉพาะ
นักเรียนที่มีการเปลี่ยนระดับการเรียนหรือเปลี่ยนสถานศึกษาที่ตอ้ งมีการพิจารณาการกูใ้ หม่ รวมทั้งความ
ล่าช้าในการอนุ มตั ิ เงิ นกูส้ าํ หรับ ผูก้ ูใ้ หม่ท่ ี จะได้เงิ นกูป้ ระมาณ 3 เดื อนหลังเปิ ดภาคการศึ กษา (ประมาณ
ปลายภาคเรียนที่ 1) ทําให้เป็ นข้อจํากัดและภาระของผูเ้ รี ยน โดยเฉพาะคนยากจนจริ งๆ ที่ตอ้ งหาเงิ นมา
จ่ายก่อน จนมีกรณีท่ีตอ้ งลาออกเนื่ องจากไม่มเี งินจ่าย (การศึกษาของ สมเกียรติ และ อารียา 2549)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นล้วนทําให้ กยศ. ไม่สามารถช่ วยเหลื อการศึ กษาของผูม้ ีรายได้น้อยได้
อย่างแท้จริง คนจนไม่กล้า (หวัง) กูเ้ พราะเสี่ยงที่จะไม่ได้กู ้ จึงเสนอให้ปรับเปลีย่ นการบริ หารจัดการ กยศ.
ให้มีการพิจารณาเงินกูผ้ ่านการพิจารณาของกองทุนฯ โดยตรง เช่นเดียวกับการให้กแู ้ บบ กรอ. ไม่ใช้วธิ ีการ
จัดสรรให้สถานศึกษาดังเช่นที่เป็ นอยู่ ซึ่งบางครั้งพอบางครั้งไม่พอ และเน้นพิ จารณารายได้ผกู ้ ูโ้ ดยดูเส้น
ความยากจน เพื่อให้คนจนได้กจู ้ ริงทุกคน ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อสามารถมุ่งเป้าไปที่ คนจนได้กูจ้ ริ งแล้วขอเสนอ
ให้มกี ารพิจารณาให้กูใ้ นระดับการศึกษาที่เร็วขึ้ น คือตั้งแต่มธั ยมศึกษาตอนต้น เนื่ องจากเมือ่ เรี ยนในระดับ
ที่สงู ขึ้ น ถึงแม้จะยังอยูใ่ นนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ก็ยงั มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้านการเรียนและเสริมทักษะ รวมทั้ง
ค่าครองชี พ ที่ตอ้ งเพิ่ มขึ้ น จนอาจเป็ นภาระและอุ ปสรรคสําหรับครัวเรื อนยากจนที่จะส่ งลู กเรี ยนต่ อได้
(แทนการออกมาทํางานช่วยเลี้ ยงครอบครัว)
การยกระดับด้านการศึ กษาเป็ นถ้วนหน้าจึงได้ค ํานึ งถึ งประเด็ นดังกล่ าวข้างต้น รวมถึ งประเด็ น
แวดล้อมอื่นๆ ทั้งเรือ่ งความเหมาะสม และความซํ้าซ้อนของโครงการ เป็ นต้น อย่างไรก็ดีการดําเนิ นการ
เพื่อการยกระดับเป็ นถ้วนหน้านี้ ยังมีเรื่องการบริหารจัดการที่ตอ้ งมีการปรับปรุง และร่วมกันคิดใหม่ทาํ ใหม่
อีกมาก เพือ่ ให้การลงทุ นด้านการศึ กษาเป็ นการลงทุ นที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพี ยงพอ เท่ าเที ยมและกระจาย
อย่า งทัว่ ถึง
อีกเรื่องที่มีความสําคัญยิ่งยวดคือการแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพการศึ กษาที่ มีแนวโน้มลดตํา่ ลงอย่าง
ต่ อเนื่ อง และดังที่ กล่ าวแล้วในบทที่ 3 การเพิ่มคุ ณภาพการศึ กษาเป็ นเรื่องที่ประชาชนต้องการและให้
ความสําคัญในอันดับต้นๆ (อันดับ 1-2) 5 โดยการเพิ่มคุณภาพการศึกษาที่เสนอในครั้งนี้ ประกอบด้วย
• การครอบคลุมเด็กไร้สญ
ั ชาติให้ได้เรียน (อุดหนุ นการศึกษาขัน้ พื้ นฐานเท่าเทียมเด็กไทย)
จากข้อมูลของ สกศ. (2552) พบว่าปั จจุบนั สพฐ. ได้จดั การศึ กษาให้เด็ กไร้สัญชาติ แล้ว
โดยในปี 2550 จํา นวนนั ก เรี ย นที่ เป็ นเด็ กไร้สัญ ชาติ คิดเป็ นสัดส่ วนต่ อ จํานวน นร.
พื้ นฐาน เท่ ากับร้อยละ 0.36 ดังนั้ นจึงตั้งสมมติ ฐานให้การจัดการศึ กษาดังกล่ าวอยู่ใน
ระดั บ เดิ ม ต่ อ เนื ่ อ งจากปั จจุ บั น ซึ ่ง จะช่ ว ยลดปั ญหาทางสั ง คมได้อี ก ทางหนึ ่ ง โดย
5
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งบประมาณที ่ใช้ เพื ่อการนี้ คื อการสนั บสนุ น ค่ า ใช้ จ่ายรายหั ว รายจ่า ยภาครัฐ คิ ดเป็ น
ประมาณ 2,900 ล้านบาท ซึ่งยังอยู่ในวิสยั ที่รฐั จะใช้จ่ายได้
• เพิ่มค่าใช้จ่ายรายหัวการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ให้เพี ยงพอจัดการศึ กษาอย่างมีคุณภาพ ทั้ง
โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน เนื่ องจากปั จจุบนั สิ่งที่เป็ นปั ญหาสําหรับสถานศึกษามากที่ สุด
คือเรื่องเงินอุดหนุ นรายหัวที่ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาแต่ละระดับ ทําให้
ต้องเรี ยกเก็บจากผูป้ กครองเพิ่มเติ ม อันเป็ นปั ญ หาต่ อเนื่ องมาโดยตลอด และเพื่อให้
สอดคล้ องกั บรัฐ ธรรมนู ญ และ พ.ร.บ.การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ การเพิ ่ม ค่ า ใช้ จ่า ยรายหั ว
การศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ควรเพิ่มให้ท้ งั โรงเรี ย นรัฐบาลและโรงเรี ยนเอกชน หลักการเพิ่ ม
ค่าใช้จ่ายรายหัวในที่นี้ใช้ขอ้ มูลค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาเฉลี่ ยต่ อหัวต่ อปี จากข้อมูล SES
ปี 2551 ในระดับการศึกษาขัน้ พื้ นฐานต่างๆ และการศึ กษานอกระบบ ของสถานศึ กษา
ของรัฐ เป็ นตัวแทน (proxy) การดําเนิ นการนี้
• คุณภาพครูมผี ลใกล้ชิด และเป็ นส่วนสําคัญหลักต่อคุณภาพผูเ้ รี ยน การยกระดับคุ ณภาพ
ครูเป็ นสิ่งจําเป็ นเร่งด่วน อย่างไรก็ดีการดําเนิ นการในเรื่องนี้ เป็ นสิ่งละเอียดอ่อนเพราะจะ
ส่งผลกระทบก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางโครงสร้างการทํางาน การจัดจ้าง และระบบ
เงิ นเดื อนที ่มีมาช้ านาน ฝั งลึ กยากต่ อการเปลี ่ยนแปลง แต่ ก็ ควรลองพยายามทํา ริ เริ่ม
ปรับเปลี่ยน และร่วมกันแก้ปัญหาระหว่างทางอย่างเป็ นขัน้ ตอนไปทีละเรื่อง ดังนั้นในส่ วน
นี้ จึงได้เสนอกรอบการยกระดับคุณภาพครูประกอบด้วยสองส่วน ดังนี้
o เพิ่มคุณภาพครูท้งั ระบบ (ไม่ใช่ครูเข้าใหม่): คืนครูให้โรงเรียน สนับสนุ นคนที่ใช่
ด้วยการบริหารจัดการเงินพิเศษ วิทยฐานะ โดยเพิ่มเกณฑ์พิจารณา กําหนดให้
ครูที่จะมีสิทธิ์ทาํ ผลงานเพื่อเพิ่มวิทยฐานะได้น้ ั น นั กเรี ยนในความดูแลต้องผ่าน
เกณฑ์ประเมินคุณภาพก่อน (วัดผลครูจากคุ ณภาพการเรี ยนรูท้ ี ่เพิ ่มขึ้ นของเด็ ก
เด็กต้องได้คุณภาพก่อน) เนื่ องจากปั จจุบนั พบว่าการประเมินผลงานเพื่อเพิม่ วิทย
ฐานะผ่านเอกสารวิชาการเพียงอย่างเดียว ไม่สะท้อนถึ งพัฒนาการการเรี ยนรูท้ ี่
เพิ่มขึ้ นของผูเ้ รี ยน และอาจมีการจ้างทําได้ นอกจากนี้ ยังเกิดกรณี ที่ครูใช้เวลา
ส่ วนใหญ่ ไปในการทําเอกสารผลงานเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ แทนที่จะสอนหนั งสื อ
ด้วย ดังนั้นการเพิ่มข้อกําหนดดังกล่าวจะช่วยลดปั ญหาในส่ วนนี้ เป็ นการคืนครู
ให้ โรงเรี ย นและนั ก เรี ย น และส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ครู ที ใ่ ช่ จ ริ ง ๆ รวมทั้ ง เพิ ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณสําหรับเงินพิเศษวิทย
ฐานะด้วย
o จูง ใจคนที่ ใช่ ม าเป็ นครู (ครู เข้า ใหม่ ) : จูง ใจคนที่ใช่ ด้วยเงิ นเดื อนตั้ง ต้น และ
โอกาสก้าวหน้า โดยในหลายประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีระบบการคัดเลื อกครู ที่
เข้มข้น และใช้วิธีให้เงินเดื อนครูต้ งั ต้นที่สูง แต่ จะเพิ่มขึ้ นอย่างช้าๆ และมีระบบ
การฝึ กอบรมพร้ อมโอกาสในการก้า วหน้ า อย่ า งไรก็ ดี ในกรณี ของไทยระบบ
เงินเดือนข้าราชการครูอยู่ในระบบราชการ การให้เงินเดือนสูงกว่าข้าราชการอื่น
จะผลักดันได้ยากมาก แต่ ก็เป็ นสิ่งที่ควรริ เริ่มและพยายาม ดังนั้ นในกรอบการ
ยกระดับการลงทุนด้านการศึกษานี้ ในกรณีมาตรฐานขั้นกลาง กําหนดให้มีการ
จูงใจคนที่ใช่ มาเป็ นครูดว้ ยเงิ นเดื อนตั้ง ต้นเฉลี่ย 15,000 บาทต่ อเดื อน ให้ได้
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20,000 คน (อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน สําหรับประมาณกึ่งหนึ่ ง (20,000
โรง) ของโรงเรียนทั้งประเทศ ภายใน 20 ปี (คิด เป็ นปี ละ 1 พันคน)) และสมมติ
ให้งบประมาณขยายตัวร้อยละ 10 ต่อปี
• สถานศึกษาก็เป็ นส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่ งที่ตอ้ งมีการเพิ ่มคุ ณภาพอย่างต่ อเนื่ อง และเท่ า
เทียมกันทั้งประเทศ โดยเฉพาะสถานศึกษาด้อยคุณภาพที่ส่วนใหญ่เป็ นสถานศึกษาขนาด
เล็ก และอยู่ในชนบท จากข้อมูลการประเมินคุ ณภาพภายนอกสถานศึ กษารอบแรกของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (สกศ. 2552) พบว่า
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ที่ไม่ได้มาตรฐานของ สมศ. คิดเป็ นร้อยละ 65 ใน
จํานวนนี้ เกือบทั้งหมดเป็ นสถานศึ กษาของรัฐขนาดเล็ กในชนบท ดังนั้ นในกรอบการ
ยกระดับการลงทุ นนี้ จึ ง ได้กําหนดให้เพิ่ ม เงิ นอุ ดหนุ นโรงเรี ย นด้อ ยคุ ณภาพ เพื่อเพิ่ม
คุณภาพให้เทียบเท่าทัดเทียม และคงระดับ (maintain) การอุดหนุ นโรงเรียนที่ได้คุณภาพ
เพื่อให้มกี ารพัฒนาต่อเนื่ อง โดยในกรณีมาตรฐานขัน้ กลางกําหนดให้อุดหนุ นครอบคลุ ม
ร้อยละ 50 ของโรงเรี ย นการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน และเพิ่ มขึ้ นจนสามารถครอบคลุ ม
สถานศึ กษาที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งหมด ในกรณี มาตรฐานขั้นสูง คิดเป็ นร้อยละ 65 ของ
โรงเรี ย นการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน อย่ า งไรก็ ดี สื บเนื ่ องจากแนวนโยบายการลงทุ นด้าน
การศึ ก ษาที ่จ ะยุบรวมโรงเรี ยนขนาดเล็ ก ที ่ไม่ ส ามารถพัฒ นาคุ ณ ภาพได้ ตามกํ าหนด
(คุ ณภาพในที่ นี้ควรยึ ดบริ บทชุ มชนและท้องถิ่ นด้วย เนื่ องจากเป็ นเรื่ องที่ อ่อนไหวมาก
ควรเป็ นคุณภาพที ่พอใจของทุ กฝ่ ายทั้งรั ฐ ท้องถิ ่น สถานศึ กษา ผูเ้ รี ยน และผูป้ กครอง)
งบประมาณส่วนที่เหลือจากการอุดหนุ นสถานศึกษาขนาดเล็กก็สามารถมาชดเชยเพิ่มให้
โรงเรี ยนที่มีคุณภาพให้สามารถพัฒนาอย่างต่ อเนื่ องได้ดีขึ้ น จัดเป็ นการบริ หารจัดการ
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
• การศึกษาตามอัธยาศัยจะทวีความสําคัญมากขึ้ นเป็ นลําดับ เพื่อรองรับการเรี ยนรูต้ ลอด
ชีวติ และสังคมเศรษฐกิจฐานความรู ้ การสนั บสนุ นการศึ กษาตามอัธยาศัยเป็ นอีกหนึ่ ง
นโยบายถ้วนหน้ า ด้านการศึ ก ษาที่เปิ ดโอกาสให้ประชาชนทุ ก คนรวมทั้ง คนต่ า งด้ าว
สามารถศึกษาหาความรูแ้ ละทักษะเพิ่มเติ มตามที่สนใจผ่านสื่อการเรี ยนรูต้ ่ างๆ เช่ นสื ่อ
โทรทัศน์ ผ่า นดาวเที ย ม อินเทอร์เน็ ต ห้องสมุ ดหรื อแหล่ งเรี ย นรู ้ ชุมชน อย่ างไรก็ตาม
เช่ นเดี ยวกั บนโยบายอืน่ ๆ เมือ่ พิ จารณาความถ้ วนหน้ าในแง่ ปฏิ บตั ิ แล้ ว การสนั บสนุ น
การศึ กษาตามอัธยาศัยยังไม่สามารถครอบคลุ มประชาชนได้อย่า งถ้วนหน้าทั้งในเรื่อง
บริบทของบริการและพื้ นที่การให้บริการที่ยงั ไม่ครอบคลุมทัว่ ถึง ซึ่งต้องมีการปรับปรุ งให้
ประชาชนไม่ ว่า เป็ นใครอยู่ที่ไหนเมือ่ ใดก็ส ามารถเข้า ถึ ง ได้ และจากแนวโน้ มจํ านวน
นักเรียนที่ลดลง รวมทั้งการเข้ามาร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทําให้ภาระทางงบประมาณด้าน
การศึกษาสามารถเพิ่มเติมในส่วนนี้ ได้อกี ในอนาคต ดังนั้ นกรอบการยกระดับการลงทุ น
ด้านการศึกษานี้ จึงกําหนดให้มีการเพิ่มการลงทุนเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเรียนรูท้ ี่เกี่ยวข้องเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุ กเพศ ทุ ก
วัย ทุกระดับการศึกษา และชั้นทางเศรษฐกิจ สามารถเข้าถึงได้อย่างทัว่ ถึ งเท่ าเที ยม และ
สามารถตอบสนองความต้องการของแต่ ละปั จเจกบุคคลได้ ทั้งเพื ่อการศึ กษาเพิ ่มทั กษะ
เพื่อดํารงชีพ มีอาชีพ เสริมอาชีพ หรือเปลี่ยนอาชีพ (เป็ นการเสริมระบบการฝึ กอบรมอีก
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ทางหนึ่ ง) รวมทั้งการศึกษาเพิ่มพูนความรูท้ กั ษะที่สนใจเพื่อประดับปั ญญา โดยมีส่ื อการ
เรียนรูต้ ่างๆ รองรับ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ ต และแหล่ งเรี ยนรูต้ ่ างๆ ห้องสมุด วัด
รวมถึงสังคม ชุมชน และสภาพแวดล้อม โดยการลงทุนในที่นี้จะเพิ่มอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
จากร้อยละ 2.5 ตั้งแต่ปี 2554 จนเท่ากับร้อยละ 5 ในปี 2560 ของรายจ่ายลงทุ นด้าน
การศึกษารวมทั้งหมดตามกรอบการยกระดับข้างต้นก่อนเพิ่มในส่วนนี้

4.1.4 สวัสดิการวัยทํางาน: แรงงานและคนทํางาน
เมือ่ จบการศึกษาก็เข้าสู่วยั ทํางาน ซึ่งอาจเป็ นการทํางานกับบริษัทห้างร้าน หรือการประกอบอาชีพ
อิสระของตนเองก็ได้ ความต้องการของคนในกลุ่มนี้ ในขั้นพื้ นฐานคือการมีทักษะในการทํางานหรื อการ
ประกอบธุ รกิจที่ สามารถทําให้ได้รับค่าจ้างแรงงานหรื อผลตอบแทนทางธุ ร กิจที่ดี พอตลอดจนสามารถ
ยกระดับมาตรฐานการดํารงชี วิตได้อย่างต่ อเนื่ อง ซึง่ ทักษะนี้ บางส่ วนได้จ ากการศึ กษา บางส่ วนได้จาก
ประสบการณ์ และอีกบางส่วนได้จากการฝึ กอบรมเพิ่มเติม
นอกจากทักษะแล้ว คนวัยทํางานต้องการสวัสดิการที่ทาํ ให้สามารถรองรับความเสี่ ยงที่ เกี่ยวเนื่ อง
กับการทํางานด้วย เช่นการเจ็บป่ วยจนทําให้ขาดรายได้จากการทํางาน การตกงาน ประสบอุบตั ิ เหตุ จาก
การทํา งานจนกลายเป็ นคนพิ ก าร เสี ย ชี วิต เป็ นต้น ในปั จ จุ บันแรงงานที่ทํา ประกันตนกับสํา นั ก งาน
ประกันสังคมส่วนใหญ่ได้รบั สวัสดิการเหล่านี้ คือได้รบั การประกันสุ ขภาพ มีสวัสดิ การกองทุ นเงิ นทดแทน
สวัสดิการประกันการว่างงาน เป็ นต้น แต่แรงงานส่วนใหญ่ไม่ได้ทาํ ประกันสังคมเนื่ องจากเป็ นผูท้ าํ งานนอก
ระบบ ไม่มีนายจ้าง และไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจ ซึ่งมีจาํ นวนกว่า 25 ล้านคน
สวัสดิการอีกประเภทหนึ่ งในระบบสวัสดิการส่วนใหญ่ในระดับนานาประเทศคือสวัสดิการด้านทีอ่ ยู่
อาศัย ซึ่งเป็ นสวัสดิการอันพึงปรารถนาสําหรับคนวัยทํางาน เพราะต้องการสร้างความมัน่ คงด้านที่อยูอ่ าศัย
ให้กบั ตนเองและครอบครัว
ต่อไปเป็ นรายละเอียดของสภาพสวัสดิการวัยทํางานในปั จจุบนั ของไทยและข้อเสนอเพื่อยกระดับสู่
สวัสดิการอันพึงปรารถนา

สวัสดิการด้านการฝึ กฝี มือแรงงาน
การฝึ กฝี มือแรงงานโดยภาครัฐนั้น ผูร้ บั ผิดชอบหลักคือกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ซึ่งในแง่หลักการนั้นถือว่ารัฐจัดบริการให้ทุกคนถ้วนหน้า เพราะทุกคนสามารถมารับบริการฝึ กฝี มอื แรงงาน
ได้โดยไม่จ าํ กัด และงบประมาณรายจ่ายเพื่อการนี้ ก็เพิ่ มขึ้ นอย่างต่ อเนื่ อง ส่ วนภาคเอกชนก็มีส่วนรับภาระ
ด้วยเล็กน้อย (คิดเป็ นร้อยละ 7 ของรายจ่ายเพื่อการฝึ กอบรม ส่วนภาครัฐรับภาระร้อยละ 93)
การฝึ กฝี มือแรงงานเน้นการฝึ กทักษะตามความต้องการของตลาดเพื่อให้มีงานทํา ฝึ กเพื่อยกระดับ
ฝี มอื แรงงาน และฝึ กเสริมทักษะเพื่อย้ายงาน เปลี่ยนอาชีพ หรือมีอาชีพเสริม อย่างไรก็ดีการให้บริการ ยังมี
ประเด็ น เรื ่องความไม่ ส อดคล้องของหลั ก สู ต รต่ อ ความต้องการที ่ห ลากหลายของแรงงาน และการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วของภาคธุ รกิจ ในทางกลับกันในหลักสู ตรที่มีผสู ้ นใจมากอาจไม่สามารถรองรับผู ้
ต้องการเข้ารับการฝึ กได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งหลักสูตรที่ตอ้ งพัฒนาให้ครอบคลุมทักษะมากขึ้ นทั้งด้านการ
บริหารจัดการ นวัตกรรม เพื่อให้เป็ นการบริการที่ถว้ นหน้าอย่างแท้จริง ซึ่งต้องมีการยกระดับและพัฒนากัน
ต่อไป
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ในปั จจุบนั ได้มกี องทุนพัฒนาฝี มอื แรงงานที่ต้งั ขึ้ นเพื่อช่วยเหลือผูท้ ่ี ตอ้ งการพัฒนาฝี มือแรงงานให้
สามารถกูด้ อกเบี้ ยตํา่ เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม ทั้งค่าธรรมเนี ยมการฝึ กที่จ่ายตามจริ ง และค่า
ครองชีพ (วงเงินที่รฐั กําหนด) ได้ คุณสมบติผทู ้ ่ีจะกูไ้ ด้ตอ้ งเป็ นแรงงานไทยในระบบที่มอี ายุระหว่าง 15-45
ปี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 1 หมื่นบาท ซึ่งได้เสนอให้ปรับเปลี่ยนขยายผูม้ สี ิทธิ์มากขึ้ นคือ แรงงาน
ทุกคนรวมคนต่างด้าว ที่มีอายุต้งั แต่ 15 ปี ขึ้ นไป ไม่จาํ กัดอายุข้นั สูง สอดคล้องกับแนวโน้มการขยายอายุ
การทํางาน และสังคมผูส้ ุงอายุ แต่ยงั คงจํากัดรายได้ที่เฉลี่ยไม่เกิน 1 หมื่นบาทต่อเดือน เพื่อมุ่งเป้าไปที่ ผูท้ ่ี
มีขอ้ จํากัดเรื่องรายได้
เนื่ องจากการฝึ กฝี มือแรงงานเป็ นสวัสดิการที่เป็ นที่ตอ้ งการของประชาชนมากขึ้ นเรื่อย ๆ จึงควรมี
การยกระดับการให้บริการทางด้านนี้ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มงบประมาณโดยรวมตลอดจนเพิ่มการมีสว่ นร่วมของ
ภาคเอกชนให้เข้ามามีบทบาทมากขึ้ น คณะผูว้ จิ ยั เสนอว่าควรปรับปรุงดังนี้
• ตั้งเป้าหมายว่าในแต่ละปี มีการอบรมแรงงานร้อยละ 20 ของแรงงานระดับการศึ กษาไม่
เกินมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องจากเป็ นแรงงานที่น่าจะต้องการการฝึ กทักษะมากกว่าผูม้ ี
การศึ กษาสูงกว่ านี้ ส่ วนที ่ต้ งั เป้าเพี ย งร้อยละ 20 เพราะการฝึ กทักษะของแรงงานคน
หนึ่ งๆ ไม่ จ ํ าเป็ นต้องทําทุ ก ปี โดยหากต้ องการยกระดับทักษะด้ วยการฝึ กทุ ก 5 ปี ก็
หมายความว่าในแต่ละปี จะมีผตู ้ อ้ งการรับการฝึ กร้อยละ 20
• เพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการฝึ กอบรมให้แรงงาน (เพิ่มสัดส่วนสถานประกอบ
กิจการประเภทที่ 1 ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝี มือแรงงานปี 2545 และลดจํานวน
สถานประกอบกิจการที่ไม่ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ)
• เพิม่ บทบาทของท้องถิน่ ในการให้บริการและสนั บสนุ นการฝึ กอบรมพัฒนาแรงงาน อาทิ
การสร้างศูนย์การเรียนรูจ้ ากภูมิปัญญาท้องถิ่น
• พัฒนาระบบฝึ กอบรม ฝึ กอบรมให้ครอบคลุมทักษะงานมากขึ้ นนอกเหนื อจากทักษะด้าน
การผลิ ตเพี ยงอย่า งเดี ยว เช่ นการบริ หารจัดการ นวัตกรรม และการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรอบแนวคิดคือ “แรงงานจะต้องสามารถเลี้ ยงชี พได้อย่างมีคุณภาพ” โดยแรงงานในวัยทํางาน
จะต้องมีคุณภาพทั้งด้านความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะ (ทัศนคติและบุคลิกภาพ) สอดคล้อง (match) กับ
ความต้องการของประเทศ ส่วนแรงงานสูงอายุจะต้องมีทกั ษะพอที่จะเลี้ ยงชีพได้ ซึ่งจะมาจากการลงทุ นที่ มี
ประสิทธิภาพ ในการขยายการฝึ กพัฒนาทักษะฝี มือแรงงาน การยกระดับและพัฒนามาตรฐานผูฝ้ ึ กอบรม
และสถานฝึ กอบรมให้ครอบคลุ มความต้องการของแรงงานและตลาดแรงงาน และส่ งเสริ มการจัดการ
ฝึ กอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การเรียนรูพ้ ฒ
ั นาทักษะฝี มือด้วยตนเอง และการเรี ยนรูต้ ลอดชี วิต
ด้วยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ดังแสดงในตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 กรอบการยกระดับการลงทุนทางสังคมด้านการพัฒนาฝี มือแรงงาน
การยกระดับการลงทุนทางสังคมด้านการพัฒนาฝี มือแรงงาน
ความทั ่วถึงและเท่า
เทียม

สร้างโอกาสให้ผวู ้ ่างงานได้รับการฝึ กพัฒนาทักษะอาชีพ ให้ผมู ้ ีงานทําอยู่แล้วสามารถได้รับ
การฝึ กยกระดับฝี มอื แรงงาน และสร้างโอกาสการได้รับการฝึ กพัฒนาทักษะเพื่อย้าย/เปลี่ยน
อาชีพ มีอาชีพเสริม

เพิ่มคุณภาพการ
พัฒนาฝี มือแรงงาน
ผ่านการพัฒนาทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

“แรงงานจะต้องสามารถเลี้ ยงชีพ ได้อย่า งมี คุณ ภาพ” ด้า นความรู ้ ทั กษะ และคุ ณลั กษณะ
(ทัศ นคติ +บุ ค ลิ ก ภาพ) สอดคล้อ ง กั บ ความต้อ งการของประเทศ (จากการลงทุ น ที่ มี
ประสิทธิภาพ+ ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน เพื่อขยายการฝึ กอบรม พัฒนามาตรฐานครู
ฝึ ก/สถานฝึ กอบรมให้เ ท่าเทียมกัน ส่ งเสริม ฝึ กอบรมเอกชน พัฒนาทักษะด้ว ยตนเอง การ
เรียนรูต้ ลอดชีวิต)

การมีส่วนร่วมของ
เอกชน

เพิ่มสถานประกอบกิจการประเภทที่ 1 เป็ น 75%

ประชากรวัยแรงงาน
ได้รบั การฝึ กอบรม/
จัดหางาน

เอกชนฝึ กเพิม่
ครอบคลุมประชากรวัยแรงงาน
- การศึกษาตํา่ กว่าหรือเท่ากับ ม.ต้น (สมมติว่าเดิมครอบคลุมร้อยละ 50)
- การศึกษาสูงกว่า ม.ต้น (สมมติว่าเดิมครอบคลุมร้อยละ 30)
• จบการศึกษาตํา่ กว่าหรือเท่ากับ ม.ต้น เพิม่ เป็ นร้อยละ 70
• จบการศึกษาสูงกว่า ม.ต้น เพิม่ เป็ นร้อยละ 50
รัฐดูแลเพิ่ม
ครอบคลุมแรงงานต่างด้าว (จดทะเบียน) (สมมติวา่ เดิมครอบคลุมร้อยละ 15)
ครอบคลุมแรงงานต่างด้าว (จดทะเบียน) เพิม่ เป็ นร้อยละ 30 คิดเป็ นจํานวนประมาณ 6 แสน
คน

คุณภาพการฝึ กอบรม
ระบบ

ระบบให้การฝึ กอบรมและรับรองทักษะแห่งชาติ ซึง่ เน้นสมรรถนะ (Competency) มากกว่า
ความสามารถทางวิชาการ (การบริหารจัดการ)
ฝึ กอบรมให้ครอบคลุมทักษะงานมากขึ้ นนอกเหนื อจากทักษะด้านการผลิตเพียงอย่างเดียว
เช่นการบริหารจัดการ นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ และการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(เอกชนร่วมรับภาระเป็ นส่วนใหญ่ รัฐเน้นดูแล SMEs)

เพิ่มบทบาทท้องถิ่น

ให้ อปท.มีภารกิจหน้าที่ และมีส่วนร่วมในการจัดฝึ กอบรมแรงงาน
(เพิม่ สัดส่วนท้องถิ่นและการบริหารจัดการ)
• พัฒนาทักษะแรงงานให้สามารถใช้เครือ่ งจักรทางการเกษตร
• สร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร จะต้องมีการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
อาชีพ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่วสิ าหกิจชุมชน
• ตัง้ ศูนย์การเรียนรูจ้ ากภูมปิ ั ญญาท้องถิ่น (ให้เอกชน/ชุมชนร่วมลงทุน-บริหาร
จัดการ)

ที่มา: สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (2553).
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การยกระดับการพัฒนาฝี มือแรงงานดังกล่าวข้างต้น ส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มงบประมาณจากภาครัฐ
และการลงทุนจากภาคเอกชน เพื่อให้ระบบการฝึ กอบรมมีความทัว่ ถึงและเท่ าเที ยม และมีคุณภาพในด้าน
ต่างๆ อย่างไรก็ดีประเด็นเรือ่ งการบริ หารจัดการก็ยงั ต้องเพิ่มในบางส่ วน ซึง่ จะช่ วยยกระดับคุ ณภาพการ
พัฒนาฝี มือแรงงานได้โดยไม่ตอ้ งเพิ่มเม็ดเงินงบประมาณรายจ่าย อาทิ
- การบริหารจัดการการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝี มือแรงงาน ปี 2545
อย่างเข้มงวด เพื่อให้ลูกจ้างในสถานประกอบการได้มีการฝึ กอบรม
- การบริหารจัดการแนวนโยบายมาตรฐานระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (ระบบที่ยืดหยุ่นไม่บงั คับ)
ให้เป็ นรูปธรรมและสามารถนํามาปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- การบริ ห ารจั ดการระบบการฝึ กอบรมและรั บรองทัก ษะแห่ ง ชาติ ให้เ น้ น สมรรถนะ
(Competency) มากกว่าความสามารถทางวิชาการ
- บริหารจัดการระบบการฝึ กอบรมโดยสนับสนุ นให้เอกชนเป็ นผู ้ facilitate สถานอบรมมาก
ขึ้ น ไม่ใช่ภาครัฐเท่านั้น
- บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์จากการได้รบั การฝึ กอบรมที่มอี ยูแ่ ล้ว ให้มี
ความชัดเจน ให้ได้ขอ้ มูล ครบถ้วน และมี ประสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น เพื ่อประโยชน์ ต่ อการ
กําหนดแนวทางในการปรับปรุงระบบการฝึ กอบรมต่อไป
- บริหารจัดการข้อกําหนดภารกิจหน้าที่ของ อปท. ให้มีภารกิจหน้าที่ และส่ วนร่ วมในการ
จัดฝึ กอบรมแรงงานที่สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้ นที่และชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใช้ทรัพยากรจากท้องถิ่นเพื่อท้องถิ่น
- อาจต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็ นที่ตอ้ งการของแรงงานมากขึ้ น
- ให้แรงงานสามารถรวมรายชื่อกัน (20 คนขึ้ นไป) เพื่อขอให้ภาครัฐจัดบริ การฝึ กฝี มือ
แรงงานในเรื่องที่ตอ้ งการได้
- ให้สถานประกอบการสามารถร้องขอหลักสูตรการฝึ กที่ตอ้ งการได้เช่นกัน โดยให้แรงงาน
ลงชื่อรับรองความสมัครใจในการฝึ ก
- ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานรับรูเ้ ป็ นการทัว่ ไป เช่ น รายการโทรทัศน์ ในช่ วง prime time
(บริหารจัดการแบ่งสัดส่วนเวลาที่รฐั มีเพื่อการนี้ ให้มากขึ้ น)

สวัสดิการสําหรับแรงงานนอกระบบ
ปั จจุบนั แรงงานนอกระบบเกือบทั้งหมดไม่ได้รบั การคุม้ ครองทางสังคมจากโครงการประกันสังคม
แม้ว่ากฏหมายประกันสังคมจะเปิ ดช่ องให้แรงงานนอกระบบสามารถลงทะเบียนเป็ นผูป้ ระกันตนได้ตาม
มาตรา 40 ของ พรบ. ประกันสังคม แต่ช่องทางนี้ ไม่เป็ นที่นิยมเป็ นอย่างยิ่ง โดยมีผลู ้ งทะเบียนเพียงหลักสิบ
หรือตํา่ กว่าเท่านั้น ทั้งนี้ มีสาเหตุสาํ คัญสามประการคือ (ก) ผลประโยชน์จากการประกันสังคมในมาตรานี้
ตํา่ กว่ามาตรา 33 ซึง่ ใช้กบั แรงงานในระบบ ที่สําคัญคือไม่มีประกันสุ ขภาพ ประกันการว่างงานและเงิ น
บํา นาญ (ข) เบี้ ยประกั นตนยัง สู งเกินกว่า ที ่แรงงานนอกระบบที ม่ ี รายได้ ตาํ ่ และไม่แน่ น อนจะสามารถ
รับภาระได้ (ค) ไม่มนี ายจ้างช่วยจ่ายสมทบ (ง) รัฐบาลไม่ได้สมทบจ่ายเบี้ ยประกันตน ทําให้แรงงานนอก
ระบบคิดว่าไม่เป็ นธรรมเพราะรัฐสมทบจ่ายให้แรงงานในระบบ
3
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แน่ นอนว่าสําหรับสวัสดิ การที่พึงปรารถนานั้ น แรงงานทุ กคนไม่ว่าในระบบหรื อนอกระบบควร
ได้รบั การคุม้ ครองทางสัง คมเท่ าเที ยมกันหรื อไม่ต่างกันมากเกินไป และควรได้รับการปฏิบตั ิ จากรัฐ (ใน
เรื่องเงินสมทบ) เท่าเทียมกันด้วย คณะผูว้ ิจยั จึงเสนอให้ภาครัฐเพิ่มฐานผลประโยชน์ให้ใกล้เคียงกับแรงงาน
ในระบบ โดยอาจยกเว้นเพียงการประกันการว่างงาน ซึ่งมีปัญหาในทางปฏิบตั ิค่อนข้างมากสําหรับแรงงาน
นอกระบบ และรัฐควรสมทบจ่ายเบี้ ยประกันให้แรงงานในระบบด้วย โดยมีสองทางเลือกคือ
3

• รัฐจ่ายเท่ากับที่แรงงานจ่าย
3

• รัฐจ่ายเป็ นสองเท่าของที่แรงงานจ่าย เพื่อทดแทนส่วนของนายจ้าง
3

สวัสดิการที่อยูอ่ าศัย
หลักการของสวัสดิการที่อยู่อาศัยนั้นคือคนไทยทุกคนควรมีความมัน่ คงทางด้านที่ อยู่อาศัย แม้จะ
ไม่ จ ํ าเป็ นต้องเป็ นเจ้าของก็ ตาม โดยหากเป็ นการเช่ า ก็ ค วรเป็ นการเช่ า ที ่เป็ นธรรม หากเป็ นการซื้ อก็
สามารถซื้ อหาได้ในราคาที่เหมาะสมและในทําเลที่ สมาชิ กครัวเรื อนไม่มีปัญหาในการเดิ นทางมากเกินไป
ไม่ว่าจะเป็ นการเดิ นทางไปเรี ยนหรื อไปทํางาน นอกจากนั้ นสภาพของที่อยู่อาศัยก็ ควรได้มาตรฐาน ให้
ความสะดวกสบายตามอัตภาพ ไม่มีปัญหามลภาวะมากเกินควรเป็ นต้น
ปั จจุบนั ภาครัฐให้บริ การด้านที่อยู่อาศัยในสองรูปแบบผ่านสองหน่ วยงาน คือการจัดหาบ้านซื้ อ
หรือบ้านเช่าให้กบั ผูม้ ีรายได้น้อยโดยการเคหะแห่งชาติ และการจัดโครงการบ้านมัน่ คงให้กบั ผูอ้ ยู่อาศัยใน
ชุมชนแออัดเดิมโดยสถาบันพัฒนาองค์กรเอกชน (พอช) การทําให้สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยมีลกั ษณะถ้วน
หน้าจึงอาจทําได้ผ่านการดําเนิ นงานของสองหน่ วยงานนี้
โดยในส่ วนของการเคหะแห่ง ชาติ น้ ั น ได้ดําเนิ นการโครงการบ้านเอื้ ออาทรจํานวนมาก ตั้งแต่ ปี
2544 ซึ่งคาดว่าน่ าจะมากกว่าความต้องการโดยรวมของผูม้ ีรายได้น้อยที่พอมีกาํ ลังซื้ อแล้ว จึงไม่น่าจะต้อง
ขยายการดําเนิ นงานเพิ่ม เติ ม แต่ ตอ้ งปรับปรุ ง การบริ ห ารจัดการในโครงการที่ย ังดําเนิ น การคัง่ ค้างอยู่
รวมทั้งการดูแลเรื่องบ้านเช่าและการจัดการชุมชนด้วย
สําหรับโครงการบ้านมัน่ คง พบว่ายังมีชุมชนแออัดอีกจํานวนมากที่ยงั ควรได้รับการพัฒนาตาม
รูปแบบบ้านมัน่ คง คณะผูว้ ิจยั จึงเสนอให้เพิ่มงบประมาณให้กบั พอช. เพื่อให้สามารถจัดทําโครงการบ้าน
มัน่ คงให้กบั ชุมชนแออัดทุกแห่งทัว่ ประเทศอย่างถ้วนหน้าภายในระยะเวลา 10 ปี (ถึงปี 2564)

4.1.5 สวัสดิการผูส้ ูงอายุ และสวัสดิการกรณีเสียชี วิต
สวัสดิการสําหรับผูส้ ูงอายุ หมายถึงสวัสดิการสําหรับคนไทยทุกคนที่พน้ วัยทํางานแล้ว โดยบางคน
อาจมีอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าอายุเกษี ยณทางการคือ 60 ปี ก็ได้ สวัสดิ การหลักสําหรับผูส้ ูงอายุที่พน้ วัย
ทํางานแล้วคื อเงิ นค่าครองชี พ เนื่ องจากคนในกลุ่ มนี้ หรื อวัยนี้ ไม่ ได้ทํางานจึง ไม่มีรายได้จ ากการทํางาน
สําหรับเลี้ ยงดูตนเอง เงิ นค่าครองชี พจึงต้องมาจากเงิ นออมของตนเอง ของครอบครัว หรื อจัดหาให้โดย
ภาครัฐหรือภาคสังคมอื่น เงินค่าครองชีพยังมีรายละเอียดเพิ่ มเติ มว่าควรเป็ นค่าครองชี พทัว่ ไปเท่ ากับคน
อื่นๆ ในสังคม หรื อควรได้รับมากกว่า เพราะผูส้ ูงอายุหลายคนมีความจําเป็ นต้องใช้จ่ายสูงกว่าคนทัว่ ไป
เนื่ องจากสภาพร่างกายไม่เอื้ ออํานวยเท่าจนอาจจําเป็ นต้องได้รบั การดูแลเพิ่มเติม เช่นต้องการผูช้ ่วยในการ
เดินทาง ช่วยการใช้หอ้ งนํ้า เป็ นต้น บางครั้งเรียกผูส้ ูงวัยกลุ่มนี้ ว่าผูส้ ูงวัยในภาวะพึ่งพิง
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นอกจากเงินค่าครองชีพแล้ว สําหรับผูส้ งู อายุท่ีไม่สามารถอยู่กบั ครอบครัวได้ดว้ ยสาเหตุ ใดก็ตาม
อาจมีความจําเป็ นที่ภาครัฐต้องจัดหาที่อยู่อาศัยให้ ซึ่งแม้จะไม่ใช่สิ่งที่พึงปรารถนาอันดับแรกสุดเหมือนเช่น
การได้อยู่กบั ครอบครัวที่อบอุ่น แต่ ก็อาจจําเป็ นต้องมีบริ การนี้ สําหรับผูท้ ี่ไม่สามารถอยู่กบั ครอบครัวได้
จริงๆ เช่นครอบครัวไม่สามารถรับภาระได้ อยู่ต่างประเทศ เป็ นต้น
สวั สดิ ก ารอีก ประเภทที ่สํา คั ญสํา หรั บผูส้ ู งอายุ คื อการจั ดการศพ ซึ ่ง พบว่ า เป็ นสิ ่งที ่ประชาชน
เรียกร้อง เนื่ องจากเป็ นภาระต่อครอบครัวมากพอสมควร จึงควรเป็ นสวัสดิการหนึ่ งที่พึงจัดหาให้อย่างถ้วน
หน้า สุดท้ายคือการอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตในที่สาธารณะ

ค่าครองชีพ
สวัสดิ การค่ าครองชี พ สําหรับผูส้ ู งอายุ มีหลายโครงการได้แก่ บําเหน็ จบํา นาญข้าราชการ สิ ท ธิ
ประโยชน์กรณีชราภาพของสํานักงานประกันสังคม (มาตรา 33, 39 และ 40) เบี้ ยยังชีพผูส้ ูงอายุ กองทุ น
การออมแห่งชาติ (กอช.) สวัสดิการชาวนา และสวัสดิการชุมชน ซึ่งโครงการต่างๆ เหล่ านี้ มีความเสี่ยงต่ อ
ความไม่เท่าเที ยมกันของการจ่ายเงิ นสมทบ และความซํ้าซ้อนของการครอบคลุ มกลุ่มเป้าหมาย/การรับ
ผลประโยชน์ได้ โดยในด้านของความไม่เท่าเทียมกันนั้น บางโครงการรัฐสมทบฝ่ ายเดียว (เบี้ ยยังชีพ) หรื อ
กรณี ที่รั ฐสมทบในแต่ ละโครงการไม่เท่ า กัน (สวัสดิ การชาวนาสมทบ 2 เท่ า มากกว่า โครงการบํานาญ
ข้าราชการ กอช. และสวัสดิการชุมชน) ในขณะที่บางโครงการรัฐไม่สมทบเลย (โครงการประกันสังคม)
โครงการ
เบี้ ยยังชีพ
บํานาญ ข้าราชการ
ประกันสังคม ม.33,39,40
กอช.
กองทุนสวัสดิการชาวนา
กองทุนสวัสดิการชุมชน

รัฐสมทบ
Y (ถ้วนหน้า)
Y
Y
Y
Y

ประชาชนสมทบ
Y
Y
Y
Y
Y

ส่ วนในเรื่ องของความซํ้า ซ้อน จะเห็น ได้ว่า บางโครงการครอบคลุ มกลุ่มเป้าหมายเดี ยวกัน เช่ น
สํานักงานประกันสังคม (มาตรา 40) กอช. สวัสดิการชาวนา และสวัสดิ การชุ มชนจะมุ่งไปที่ กลุ่ มแรงงาน
นอกระบบเหมื อนกัน นอกจากนี้ การมีส วัส ดิ ก ารตามกลุ ่มอาชี พ อาจมี ปัญ หาความซํ้า ซ้อน โดยเฉพาะ
แรงงานนอกระบบ เช่น มีหลายอาชีพ การเปลี่ ยนแปลงอาชี พ ไม่ได้ทําอาชี พเดี ยวตลอดชี วิต การเปลี่ยน
จากเกษตรกรไปทํ าอาชี พอื น่ ส่ วนความซํ้าซ้อนด้านการรับผลประโยชน์ น้ ั น จะมี ประชาชนบางกลุ่ ม ที่
สามารถรับสวัสดิการได้มากกว่าหนึ่ งโครงการเช่น ผูท้ ี่รบั สิทธิประโยชน์จากโครงการประกันสังคมกรณีชรา
ภาพ และยังได้เบี้ ยยังชีพด้วย แต่ถา้ รับบํานาญข้าราชการแล้วจะไม่สามารถรับเบี้ ยยังชี พได้ และประชาชน
บางกลุ่มได้รบั ประโยชน์จากเงินสมทบจากภาครัฐมากกว่าหนึ่ งครั้งเช่ นกัน เช่ น กองทุ นสวัสดิ การชาวนา
กองทุนสวัสดิการชุมชน และกอช. และยังได้รบั เบี้ ยยังชีพเพิ่มไปอีก ด้วย
ปั จจุบนั รัฐมีสวัสดิ การสังคมหลักๆ ให้แก่ผสู ้ ูงอายุแบบประจําในรูปของเบี้ ยยังชี พเดื อนละ 500
บาท โดยที่ผา่ นมาในอดีตการจ่ายเบี้ ยยังชีพเป็ นแบบเฉพาะเจาะจง (targeting) คือให้แต่ ละอบต. คัดเลื อก
ผูส้ งู อายุท่ี สมควร (ยากจน ไม่มีคนดูแล) ได้รับเบี้ ยยังชี พภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 ซึ่งก็เกิดปั ญหาการร้องเรียนว่า
สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560
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การคัดเลือกไม่ยุติธรรม ทําให้มผี สู ้ งู อายุท่ียากจนจํานวนไม่นอ้ ยที่ไม่ได้รบั เบี้ ยยังชีพ เป็ นปั ญหาการบริหาร
จัดการแก่ อบต. อย่ างมาก ต่ อมารัฐบาลประชาธิ ปัตย์ในปี พ.ศ. 2552 จึ งได้ปรับให้เป็ นแบบถ้วนหน้ า
กล่าวคือจ่ายให้แก่ผสู ้ ูงอายุทุกคนที่มาลงทะเบียน เพื่อให้แน่ ใจว่าเงินดังกล่าวถึงมือผูส้ ูงอายุที่ยากจนแน่ ๆ
อย่างไรก็ดี แม้ว่าหลายฝ่ ายมองว่าเบี้ ยยังชีพผูส้ ูงอายุ 500 บาทต่ อเดื อนนั้ นคงไม่พอต่ อการดํารง
ชีพของผูส้ ูงอายุในปั จจุบนั และอนาคตได้ โดยเฉพาะกลุ่มผูส้ ูงอายุที่ยากจนและกลุ่ มผูส้ ูงอายุในภาวะพึ่ งพิ ง
คงหวังจะพึ่งเบี้ ยยังชีพเดือนละ 500 บาทเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอต่อการดํารงชีวิตขั้นพื้ นฐานได้ จึงได้
มีขอ้ เสนอให้เพิ่มเบี้ ยยังชีพพิเศษ (top up) ให้แก่ผสู ้ ูงอายุที่ยากจนและผูส้ ูงอายุในภาวะพึ่ งพิ ง (ไม่สามารถ
ช่วยตนเองได้ ต้องมีคนดูแล) เพื่อเป็ นสวัสดิการสังคมแก่ผสู ้ ูงอายุในกลุ่มที่น่าจะมีปัญหาการดํารงชี พในวัย
ชรา โดยเงิ นเหล่ า นี้ จะช่ วยให้ผูส้ ูงอายุที่ดอ้ ยโอกาสสามารถนํ าไปใช้จ่ายเพื่อการดูแลตนเองในระดับขั้น
พื้ นฐานได้โดยไม่ตอ้ งเป็ นภาระให้แก่ลกู หลาน
สํ าหรั บแนวคิ ด การจ่ า ยเบี้ ยยั งชี พผูส้ ู ง อายุ ที่ยากจนนั้ น ได้ เสนอเป็ นสวัส ดิ ก ารแบบเจาะจงแก่
ผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ไม่พอสําหรับการดํารงชีพขั้นพื้ นฐาน (อยู่ใต้เส้นความยากจน) ซึง่ ประกอบด้วย อาหาร
เครื่องนุ่ งห่ม การรักษาพยาบาล ที่อยู่อาศัย โดยรัฐจะจ่ายเพิ่มจากเบี้ ยยังชีพปกติให้เท่ากับเส้นความยากจน
ส่วนแนวคิดการจ่ายเบี้ ยยังชีพผูส้ ูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงก็จะเป็ นสวัสดิการแบบเจาะจงให้แก่ผสู ้ ูงอายุที่ไม่
สามารถดูแลตนเองได้ โดยเบี้ ยที่เพิ่มมีจ ํานวนประมาณเดื อนละ 4,085 บาท (ข้อมูลจากงานวิจยั เรื่ อง
Projection of demand and expenditure for institutional long term care in Thailand)

สถานสงเคราะห์ผสู ้ งู อายุ
สําหรับผูส้ ูงอายุแล้ว การได้อยู่ร่วมกับบุตรหลานนับเป็ นความสุขที่สุดอันหนึ่ งในช่ วงบั้นปลายชี วิต
ดังนั้นสถานสงเคราะห์ผสู ้ ูงอายุหรือ institutional care จึงถือเป็ นด่านสุดท้ายที่จะเข้ามารองรับผูส้ งู อายุกลุ่ม
ที่ไม่มีคนดูแลหรือเป็ นกลุ่มที่ตกหล่นจากโครงข่ายความคุม้ ครองทางสังคม (social safety net) ต่างๆ ที่รฐั
จัด ให้ โดยอาจมองได้ ว่าไม่จ ํ าเป็ นต้ องถ้ วนหน้ า แต่ หากมีผูส้ ูง อายุ ที่ต้ องการเข้า รั บบริ ก ารแล้ วจะต้องมี
สถานที่ให้บริการแก่ท่านได้ ทั้งนี้ ในปั จจุบนั สถานสงเคราะห์ผสู ้ ูงอายุมกั จะกระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองใหญ่ ทํา
ให้ไม่สามารถดูแลผูส้ ูงอายุได้อย่างทัว่ ถึง
นอกจากนี้ ด้วยเงินเบี้ ยยังชีพเพิ่มเติมทั้งสองประเภทที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ น่ าจะเพียงพอที่จะช่วย
ให้ผสู ้ ู งอายุ สามารถนําเบี้ ยยังชีพทีไ่ ด้รบั ไปบริ หารกันเองโดยอาจจะรวมกลุ ่มกันแล้วนํ าเงิ นที ่ได้มารวมกัน
เพื่อจัดหาบริการการดูแลผูส้ ูงอายุแบบ long term care ร่วมกัน เช่นในรูปแบบ group home ซึ่งนอกจากจะ
ได้รบั การบริการทางกายภาพ/สุขภาพแล้วยังช่วยให้มีเพื่อนฝูง ไม่รูส้ ึ กโดดเดี ยวอันมีผลต่ อสภาพจิตใจอีก
ด้วย

เงินสงเคราะห์การจัดการศพ
การจัดการศพถื อเป็ นเรื่องสําคัญมากในสังคมไทย โดยค่าใช้จ่ายดังกล่ าวมีจาํ นวนมากและเป็ น
ภาระสูงแก่ครอบครัว/บุตรหลานของผูเ้ สียชีวิต ปั จจุบนั รัฐมีเงินช่วยเหลือให้แก่ผเู ้ สียชีวิตผ่าน 2 หน่ วยงาน
คือสํานักงานประกันสังคม โดยผูจ้ ดั การศพของผูป้ ระกันตนที่ มีสิทธิ จะได้รับค่าทําศพ 40,000 บาท และ
เงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยอีกจํานวนหนึ่ ง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
ซึ่งจ่ายให้แก่ผเู ้ สี ยชี วิตที่ มีอายุเกิน 60 ปี ขึ้ นไปทุ กคน โดยผูจ้ ดั การศพจะได้รับเงิ นค่าจัดการศพจํานวน
สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560
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2,000 บาท ซึ่งกําหนดไว้ในกฎหมายอยู่แล้ว แต่จะมีปัญหาในเรื่องงบประมาณที่รัฐไม่สามารถจัดสรรได้
เพียงพอแก่ผสู ้ ูงอายุที่เสียชีวิตทุกคน รวมทั้งการไม่ทราบสิทธิ์ดงั กล่าว ดังนั้นเงินสงเคราะห์การจัดการศพจึง
ถือได้ว่าเป็ นสวัสดิการที่ถว้ นหน้าอยู่แล้ว เพียงแต่ว่ารัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ อย่างไรก็ดีสาํ หรับ
ผูเ้ สี ย ชี วิตที ่อายุ ตํา่ กว่ า 60 ปี นั้ น รัฐ ควรมี ส วั สดิ ก ารดัง กล่ าวให้แก่ ก ลุ ่มที ่มีฐ านะยากจนหรื อในกลุ ่ม
ผูด้ อ้ ยโอกาสเช่นกัน

สิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้ชีวิต
การใช้ชี วิตประจํ าวั นของผูส้ ู ง อายุ จ ะยากลํ า บากกว่ า บุ ค คลในวั ยเด็ ก และหนุ ่ ม สาวอย่ า งมาก
โดยเฉพาะในด้านการเคลื่อนไหว การเดินทางต่างๆ รัฐจึงควรจัดหาบริการที่อาํ นวยความสะดวก/รองรับให้
ผูส้ ูงอายุสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างสะดวกเหมือนวัยอื่นๆ เช่ น การมีราวจับตามทางลาดชันหรื อ
บันได ที่นัง่ สําหรับผูส้ ูงอายุในบริการสาธารณะต่างๆ

4.1.6 สวัสดิการผูพ้ กิ าร
ปั จจุบนั สังคมไทยเริ่มให้การยอมรับผูพ้ ิการมากขึ้ น มีการให้สิทธิ์ต่าง ๆ เท่าเทียมกับคนปกติ เช่ น
สิทธิ์ในการได้รบั การศึกษาตามศักยภาพ สิทธิ์ในการรักษาพยาบาล สิทธิ์ในการทํางาน อย่างไรก็ตามยังมี
ช่องว่างของสวัสดิการสําหรับผูพ้ ิการอีกไม่น้อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เบี้ยยังชีพผูพ้ กิ าร
เช่นเดียวกันกับผูส้ งู อายุ รัฐมีสวัสดิการสังคมหลักๆ ให้แก่ผพู ้ ิการในรูปของเบี้ ยยังชีพเดือนละ 500
บาท โดยที่ผ่านมาในอดีตเป็ นแบบเฉพาะเจาะจงคือให้แต่ละอบต. คัดเลื อกผูพ้ ิ การที่ สมควร (ยากจน ไม่มี
คนดูแล) ได้รบั เบี้ ยยังชีพภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 ซึ่งก็เกิดปั ญหาที่ทาํ ให้มีผพู ้ ิการจํานวนไม่น้อยที่ ไม่ได้รบั เบี้ ยยังชี พ
ต่อมารัฐบาลประชาธิปัตย์ในปี พ.ศ. 2553 จึงได้ปรับให้เป็ นแบบถ้วนหน้ากล่าวคือจ่ายให้แก่ผพู ้ ิการทุกคน
ที่มาลงทะเบียน
หลายฝ่ ายมองว่าเบี้ ยยังชีพผูพ้ ิการ 500 บาทต่ อเดื อนนั้ นคงไม่พอต่ อการดํารงชี พของผูพ้ ิ การใน
ปั จจุบนั และอนาคตได้เช่นกัน โดยเฉพาะกลุ่มผูพ้ ิการที่ยากจนและ/หรื อกลุ ่มผูพ้ ิ การในภาวะพึ ่งพิ ง จึงได้มี
ข้อเสนอให้เพิ่มเบี้ ยยังชี พพิ เศษ (top up) ให้แก่ผสู ้ ูงพิ การที่ยากจนและ/หรื อผูพ้ ิ การในภาวะพึ ่งพิ ง (ไม่
สามารถช่วยตนเองได้ ต้องมีคนดูแล) เพือ่ เป็ นสวัสดิการสังคมแก่ผพู ้ ิ การในกลุ่มที่น่าจะมีปัญหาการดํารง
ชีพ โดยเงินเหล่านี้ น่ าจะเพียงพอต่อการดูแลตนเองในระดับขั้นพื้ นฐานของผูพ้ ิการได้
สําหรับแนวคิดการจ่ายเบี้ ยยังชีพผูพ้ ิการที่ยากจนนั้น ได้เสนอเป็ นสวัสดิการแบบเจาะจงแก่ผพู ้ ิ การ
ที่มีรายได้ไม่พอสําหรับการดํารงชีพขั้นพื้ นฐาน (อยู่ใต้เส้นความยากจน) โดยรัฐจะจ่ายเพิ่มจากเบี้ ยยังชี พ
ปกติที่ได้รบั เดือนละ 500 บาทจนเท่าเส้นความยากจน ส่วนแนวคิดการจ่ายเบี้ ยยังชีพผูพ้ ิการที่ อยู่ในภาวะ
พึ่งพิ ง ก็จะเป็ นสวัสดิ การแบบเจาะจงให้แก่ผูพ้ ิ การที่ ไม่ สามารถดูแลตนเองได้ โดยเป็ นค่าใช้จ่ายที่ อิงกับ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลผูพ้ ิ การประมาณเดื อนละ 4,643 บาท (จากงานวิจยั เรื่อง Economic valuation of
informal care in Asia: A case study of care for disabled stroke survivors in Thailand)
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สถานสงเคราะห์ผพู ้ กิ าร
เช่ นเดี ยวกั นกั บสถานสงเคราะห์ เด็ ก และผูส้ ู ง อายุ สถานสงเคราะห์ ผพู ้ ิ ก ารไม่จ ํ าเป็ นต้ องเป็ น
สวัสดิการถ้วนหน้า เพราะถือเป็ นด่านสุดท้ายที่จะเข้ามารองรับผูพ้ ิการที่ไม่มีครอบครัวดูแลและตกหล่นจาก
โครงข่ายความคุม้ ครองทางสังคม (social safety net) ต่างๆ ที่รฐั จัดให้ แต่จะต้องมีสถานที่ให้บริ การแก่ผู ้
พิการ หากมีผพู ้ ิการต้องการเข้ารับบริ การดังกล่ าว ทั้งนี้ สถานสงเคราะห์ผพู ้ ิ การมักจะกระจุกตัวอยู่แต่ ใน
จังหวัดใหญ่ๆ ทําให้ไม่สามารถดูแลผูพ้ ิการได้อย่างทัว่ ถึง
นอกจากนี้ ผูพ้ ิการสามารถนําเงินเบี้ ยยังชีพเพิ่มเติมกรณีผพู ้ ิการยากจนและ/หรื อผูพ้ ิ การในภาวะ
พึ่งพิงมารวมกันบริหารเพื่อจัดหาบริการการดูแลผูพ้ ิการแบบ extra care/ respite care ร่วมกัน ซึ่งนอกจาก
จะได้รบั การบริการทางกายภาพ/สุขภาพแล้วยังช่วยให้มีเพื่อน อันมีผลต่ อสภาพจิตใจอีกด้วย รวมทั้งการ
เข้ามามีส่วนร่วมของภาคส่วนอืน่ ๆ เช่น community based rehabilitation (CBR) โดยชุมชน

สิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้ชีวิต
การใช้ชีวิตประจําวันของผูพ้ ิการนั้ นยากลําบากกว่าบุคคลทัว่ ไปอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านการ
เคลื่อนไหว และการเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆ รัฐจึงควรจัดหาบริการที่จะอํานวยความสะดวก/รองรับให้
ผูพ้ ิการสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างสะดวกเหมือนผูอ้ ื่น เช่น การมีทางลาดชันหรื อลิ ฟท์สําหรับรถเข็น
ที่จอดรถ/ห้องนํ้าสําหรับผูพ้ ิการ บริการสําหรับผูพ้ ิการทางสายตา/หู ที่นัง่ พิ เศษสําหรับผูพ้ ิ การในบริ การ
สาธารณะต่างๆ

4.1.7 สวัสดิการการรักษาพยาบาลและสุขภาพ
การรักษาพยาบาลและดูแลสุ ขภาพถื อเป็ นสวัสดิ การพื้ นฐานที่สําคัญมากในทุ กประเทศ และใน
หลายประเทศได้ก ลายเป็ นภาระค่า ใช้จ่ ายที่มีมูลค่าสูง มาก โดยเฉพาะประเทศที่มีร ายได้สูง กอรปกับมี
ผูส้ งู อายุในสัดส่วนที่สูง สําหรับประเทศไทยการให้บริ การรักษาพยาบาลได้กลายเป็ นสวัสดิ การถ้วนหน้า
ตั้งแต่ปี 2544-45 ผ่านการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เรียกว่า ’30 บาทรักษาทุกโรค’ ซึ่งได้กลาย
มาเป็ นบริการบัตรทองในปั จจุบนั ดังนั้นประเด็นเรื่องความครอบคลุ มจึงไม่ใช่ ประเด็ นหลัก แม้จะมีคนอีก
จํานวนหนึ่ งไม่ได้รบั บริการประกันสุขภาพด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่นไม่มีสัญชาติ ไทย ไม่มีชื่อในทะเบียน เป็ น
ต้น
ประเด็นของสวัสดิการสุขภาพสําหรับงานวิจยั นี้ มีสองประเด็น ประเด็นแรกคือความครอบคลุมของ
สวัสดิการสุขภาพไปสู่ผไู ้ ม่มีสญ
ั ชาติไทย ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็ นหลายประเภท ดังตัวอย่างในตาราง 4.2
ตารางที่ 4.2 ประเภทและจํานวนผูไ้ ม่มสี ญ
ั ชาติไทย
ประเภทผูไ้ ม่มีสญ
ั ชาติไทย
คนไร้รฐั /ผูไ้ ม่มสี ถานะทางทะเบียนราษฎร
ชนกลุ่มน้อยไม่ได้สัญชาติไทย
แรงงานข้ามชาติ (รวมผูต้ ิดตาม)
แรงงานข้ามชาติระดับล่าง
ผูห้ นี ภยั จากการสูร้ บ

จํานวน (พันคน)
2,621.2
191.6
346.3
1,656.0
100.0

ที่มา: รวบรวมโดยคณะนักวิจยั
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ผูไ้ ม่มีสญ
ั ชาติไทยเหล่านี้ หลายส่ วนก็ได้รับบริ การทางการแพทย์จากระบบสวัสดิ การสุ ขภาพของ
ไทยอยู่แล้ว บางคนได้บริการฟรี บางคนเสียค่าบริการทั้งในรูปเงินจ่ายเองหรือการซื้ อประกันสุ ขภาพพิ เศษ
ที่ออกแบบสําหรับพวกเขา อย่างไรก็ตามยังไม่มีนโยบายที่ชดั เจนในเรื่องนี้ ว่าสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลของ
คนแต่ ละกลุ่มเป็ นอย่างไร ในเรื่องนี้ คณะนั กวิจยั เห็ นว่าตามหลักมนุ ษยธรรมไทยควรให้บริ การทางการ
แพทย์ก บั คนทุ ก คนที่เจ็ บป่ วยบนผื นแผ่นดิ นไทย ส่ วนการที่จ ะเป็ นภาระต่ องบประมาณนั้ นก็ค วรหาวิ ธี
จัดการให้มีการจ่ายเงินสมทบทางใดทางหนึ่ งอย่างเป็ นระบบ โดยความครอบคลุมอาจทําอย่างค่อยเป็ นค่อย
ไปก็ได้ตามกําลังความสามารถทางงบประมาณของไทย
ประเด็นที่สองคือเรื่องการเพิ่มคุณภาพการให้บริการ การเพิ่มความเท่าเทียมกันของสิทธิ์การรักษา
การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น เป็ นต้น ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ สมควรทําเพื่ อทําให้สวัสดิ การ
สุขภาพเป็ นสวัสดิการอันพึงปรารถนาอย่างแท้จริง

4.2 สวัสดิการเติมเต็มชีวิต
ในตอนต้นของบทนี้ ได้กําหนดหลัก การ 10 ประการเพื อ่ เป็ นแนวทางในการออกแบบระบบ
สวัสดิการถ้วนหน้าสําหรับสังคม ซึ่งหลักการข้อที่ 6 เป็ นเรื่องการดูแลคนยากจนเป็ นพิเศษ กล่าวคือคนจน
สมควรได้รบั สวัสดิการที่มากกว่าสวัสดิการถ้วนหน้าได้ เพราะมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดอ้ ยกว่าคน
ทัว่ ไป ซึ่งหมายถึงโอกาสต่าง ๆ ด้อยตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็ นโอกาสในการได้รับการศึ กษา สิ นเชื่อ ความ
ยุติธรรมและการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกัน การให้สวัสดิการที่มากกว่าคนอื่นนั้นอาจสามารถชดเชยสิ่งเหล่านี้ ได้
แนวคิดการช่ วยคนจนเป็ นพิ เศษได้ปรากฎในข้อเสนอแนะก่อนหน้าหลายประการ ไม่ว่าจะเป็ น
เรื่องเบี้ ยยังชีพพิเศษสําหรับผูส้ ูงอายุหรือคนพิการที่มีฐานะยากจน การช่วยเหลือค่าครองชีพให้กบั นักเรี ยน
ที่ย ากจนหรื อครอบครัวของนั ก เรี ยนที่ย ากจน เป็ นต้น อย่า งไรก็ตามการให้ความช่ วยเหลื อเหล่ านั้ น มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงเป็ นเรื่อง ๆ ไม่ได้เป็ นการให้สวัสดิการสําหรับคนจนหรื อครอบครัวยากจนอย่างเป็ น
ระบบและเป็ นองค์รวม จึงอาจเกิดปั ญหาการตกหล่นคนจนได้ เช่นครอบครัวยากจนที่ไม่มีเด็กเรียนหนั งสื อ
และไม่มีผสู ้ ูงอายุและคนพิการ ก็จะไม่ได้รบั การดูแล
คณะนักวิจยั จึงเสนอให้มีการจัดสวัสดิ การสําหรับคนยากจนที่เป็ นระบบ เรี ยกว่า ‘สวัสดิ การเติ ม
เต็มชีวิต’ โดยอาจมีลกั ษณะเป็ นกองทุนภายใต้การกํากับดูแลของหน่ วยงานที่รับผิดชอบการจัดสวัสดิ การ
โดยตรง เช่ น กระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและความมั น่ คงของมนุ ษ ย์ หรื อ อาจอยู่ ภ ายใต้ก ารกํา กับ ของ
นายกรัฐมนตรีกไ็ ด้ กองทุนนี้ มีหน้าที่จดั สรรความช่วยเหลือหลากหลายรูปแบบให้กบั คนจนทัว่ ประเทศ ไม่
ว่าจะเป็ นการดูแลแม่เด็กระหว่างตั้งครรภ์ให้ได้รบั อาหารเพียงพอ ดูแลให้เด็ กยากจนได้รับการศึ กษาอย่าง
ถ้วนหน้าแท้จริงโดยไม่มีขอ้ จํากัดใด ๆ หรื อมีน้อยที่สุด ดูแลเมื่อเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดิ นทางไปรับการ
รักษาได้ (แม้การรักษาจะฟรีก็ตาม) แบ่งเบาภาระในการดูแลคนแก่และคนพิ การของครอบครัวที่ยากจน
เป็ นต้น
ลักษณะการทํางานจะเป็ นการทํางานเชิงรุก กล่าวคือไม่รอจนมีการร้องเรียนปั ญหาของคนจน แต่
จะทําการสํารวจตรวจสอบเพื่อให้แน่ ใจว่าไม่มีคนจนตกหล่นจากระบบสวัสดิการพื้ นฐานและระบบสวัสดิการ
ส่ วนเพิ่มสําหรับคนจน หน่ วยงานอาจมีเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม (social workers) ที่ได้รับการอบรมเป็ น
พิเศษในการเสาะหาคนจนและเข้าทําการช่วยเหลือแบบองค์รวมในลักษณะที่เหมาะกับความจําเป็ นของแต่
ละครอบครัว (ซึ่งไม่เหมือนกันในแต่ละครอบครัว)
สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560

49

การกําหนดงบประมาณสํา หรับสวัสดิ ก ารสังคมอาจเริ่มจากการใช้แนวคิ ด ‘ถมช่ องว่ างความ
ยากจน’ ซึ่งกําหนดโดยพิจารณาว่าครอบครัวยากจนแต่ละครอบครัวนั้นมีรายได้ (หรือรายจ่าย) ตํา่ กว่าเส้น
ความยากจนเท่ าไร แล้วเอาจํานวนเงิ นที่ตํา่ กว่า นี้ (เรี ย กว่ า ช่ องว่ า งความยากจน) มารวมกันสํา หรับ
ครอบครัวยากจนทุกครอบครัว ก็จะได้จาํ นวนงบประมาณรวมที่ตอ้ งใช้ อย่างไรก็ตามเนื่ องจากการเสาะหา
ครอบครัวที่ยากจนไม่ใช่เรื่องง่าย อาจมีความคลาดเคลื่ อนได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเสี่ ยงที่ จะตก
หล่นครอบครัวที่ยากจนได้ หากคํานวณงบประมาณแบบนี้ อาจทําให้งบประมาณไม่พอ (เพราะรัว่ ไหลไปสู่
ครอบครัวที่ ไม่ยากจนจํานวนหนึ่ ง) เพื่อป้องกันเรื่องนี้ อาจปรับงบประมาณเพิ่มขึ้ น โดยคํานวณช่ องว่าง
ความยากจนใหม่ แต่แทนที่จะใช้เส้นความยากจนในการวัดช่องว่าง ให้ยกระดับเส้นความยากจนขึ้ นระดับ
หนึ่ ง เช่นยกขึ้ น 25% แล้วทําการคํานวณวงเงินงบประมาณรวมที่ตอ้ งใช้เพื่อยกระดับให้ถึงรายได้นี้
การใช้แนวคิ ดคํานวณงบประมาณจากช่ องว่า งความยากจนนี้ จึง เป็ นที่มาของชื ่อสวัส ดิ ก ารว่ า
สวัสดิการเติมเต็มชีวติ เพื่อเป็ นการเติมให้เต็มสําหรับครอบครัวที่ยากจนทัว่ ประเทศอย่างถ้วนหน้า

4.3 สรุปสวัสดิการส่วนเพิ่มสําหรับระบบสวัสดิการอันพึงปรารถนา
ข้อเสนอสวัสดิการสังคมอันพึงปรารถนาที่กล่าวถึงแล้วนั้น สามารถสรุปสิ่งที่ตอ้ งปรับปรุ ง เพิ่มเติ ม
ในตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 สรุปการปรับปรุงระบบสวัสดิการจากเกิดจนตาย
สวัสดิการแรกเกิดและ
เด็กเล็ก

เพิ่มเงิ นสงเคราะห์บุตรให้เด็กทุ กคนจนถึ งอายุ 6 ปี
เพิ่มศูนย์เด็กเล็กให้ครอบคลุมพื้ นที่และกลุ่มประชากรทั้งหมด
การช่วยเหลือเด็กยากจนให้ได้รบั การศึกษาขัน้ พื้ นฐานครบถ้วนถึง 15 ปี โดยไม่เป็ นภาระให้กบั ครอบครัว

สวัสดิการเด็กและ
เยวชนวัยเรียน

เพิม่ ความครอบคลุมของโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาให้เป็ นถ้วนหน้า จาก
ปั จจุบนั ได้รบั เพียงร้อยละ 60 รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันและ
โครงการนมโรงเรียน
เพิม่ ความครอบคลุมของการศึกษาให้ถึงเด็กไร้สญ
ั ชาติ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับพื้ นฐาน ผ่านการเพิ่มงบประมาณรายจ่ายต่อหัวนั กเรียน การฝึ กอบรม
และเพิ่มแรงจูงให้ครู ปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา
ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
เพิ่มการฝึ กเพื่อพัฒนาฝี มือแรงงานให้กับแรงงานที่ มีการศึกษาไม่เกิ นมัธยมต้นทุ กคน คนละหนึ่ งครั้งใน
ทุกๆ 5 ปี

สวัสดิการวัยทํางาน

เพิ่มความคุม้ ครองการประกันตนสําหรับแรงงานนอกระบบ โดยปรับปรุ งสิทธิ ประโยชน์ ตาม ม. 40 ของ
พรบ. ประกันสังคม และให้รฐั จ่ายสมทบหนึ่ งเท่าหรือสองเท่าของเงินสมทบที่แรงงานจ่าย
เพิ่มสวัสดิก ารด้านที่อยู่อาศัย โดยให้ดาํ เนิ นโครงการบ้านมัน่ คงให้ครบทุ กชุ มชนแออัดในประเทศไทย
ภายในระยะเวลา 10 ปี
เพิม่ ค่าครองชีพให้กบั ผูส้ งู อายุท่ียากจนให้เท่ากับเส้นความยากจน

สวัสดิการผูส้ งู อายุ

เพิ่มค่าครองชีพให้กบั ผูส้ ูงอายุในภาวะพึ่งพิงทุกคน
ให้เงินสงเคราะห์จดั การศพอย่างทัว่ ถึง โดยต้องให้รบั รูส้ ทิ ธิ์นี้อย่างถ้วนหน้า
ส่งเสริมให้สงั คมโดยรวมคํานึ งถึงการอํานวยความสะดวกให้กบั ผูส้ งู อายุในด้านต่าง ๆ
เพิม่ ค่าครองชีพให้กบั ผูพ้ กิ ารที่ยากจนให้เท่ากับเส้นความยากจน

สวัสดิผูพ้ กิ าร

เพิ่มค่าครองชีพให้กบั ผูพ้ ิการในภาวะพึ่งพิงทุกคน
ส่งเสริมให้สงั คมโดยรวมคํานึ งถึงการอํานวยความสะดวกให้กบั ผูพ้ กิ ารในด้านต่าง ๆ
เพิม่ ความครอบคลุมคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง 100%

สวัสดิการสุขภาพ

พิจารณาเพิม่ ความครอบคลุมผูไ้ ม่มสี ญ
ั ชาติไทยอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการเพือ่ ลดความซํา้ ซ้อน เพิม่ ประสิทธิภาพและความเท่าเทียมกันของการรับบริการ

สวัสดิการเติมเต็มชีวิต

จัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่ งเพื่อช่วยเหลือ ผูย้ ากจนทัว่ ประเทศอย่างเป็ นระบบ โดยการสร้างระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการเข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย
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บทที่ 5
ประมาณการรายจ่ายระบบสวัสดิการถ้วนหน้า
รายโครงการ
ในบทนี้ จะทําการคํานวณรายจ่ายที่สังคมไทย โดยเฉพาะที่ ภาครัฐ จะต้องใช้เพื่ อดําเนิ นการจัด
สวัสดิการอันพึงปรารถนา ตามที่เสนอไว้ในบทที่แล้ว โดยจะทําการเปรียบเทียบระหว่างรายจ่ายด้านสังคม
และสวัสดิ การที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ตลอดจนแนวโน้มในอนาคตหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบสวัสดิ การ
ตามที่เสนอ กับรายจ่ายสําหรับระบบสวัสดิการที่ปรับเพิ่มแล้ว โดยผลต่างของรายจ่ายทั้งสองกล่าวได้วา่ เป็ น
รายจ่ายส่วนเพิ่มที่ตอ้ งใช้เพื่อ ‘ถมช่องว่าง’ ที่มีอยู่ในระบบสวัสดิการปั จจุบนั ให้เต็มตามที่สรุปไว้ในตารางที่
4.2 ในบทที่แล้ว การคํานวณงบประมาณของแต่ ละข้อเสนอสวัสดิ การมีความจําเป็ น เพื่อจะได้เป็ นข้อมูล
สําหรับการประเมินความเป็ นไปได้ทางการเงินในภาพรวมซึ่งเป็ นเนื้ อหาของบทที่ 6 ต่อไป
การนํ า เสนอในบทนี้ จะเริ ่ม จาก การอธิ บายถึ งวิ ธีก ารคํ านวณข้อมูลการใช้ จ่า ยด้า นสั งคมและ
สวัสดิการ รวมทั้งแหล่งข้อมูล จากนั้นจะนําเสนอรายจ่ายในภาพรวมของระบบปั จจุบนั รวมทั้งแนวโน้มใน
กรณีทีไ่ ม่มีการปรับปรุงระบบสวัสดิการ และปิ ดท้ายด้วยผลการประมาณรายจ่ายที่จะมีเพิ่มขึ้ นหากมีการ
ปรับระบบสวัสดิ การตามที่ เสนอ โดยจะเสนอที ละรายการ ในขณะที่การวิเคราะห์ภ าพรวมของรายจ่า ย
สวัสดิการที่ตอ้ งมีเพิ่มขึ้ นนั้นจะอยูใ่ นบทที่ 6

5.1 วิธีการคํานวณรายจ่ายสวัสดิการ
ในการประมาณการรายจ่ายด้านสวัสดิการหรือรายจ่ายด้านสังคมของภาครัฐนั้ น ประกอบด้วย 9
ขัน้ ตอนหลักๆ ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (และครัวเรือน+ธุรกิจเอกชนด้วย) ด้านการให้บริ การสังคม
ทุกด้าน
2. ใช้แนวคิด รายจ่าย=งบประมาณรวม (ทุกหมวดหมู่) ซึ่งรวม overhead ด้วย
3. คํานวณรายจ่ายต่อหัว = รายจ่ายรวม/จํานวนผูใ้ ช้สิทธิ์
4. ประมาณการแนวโน้มในอนาคตของ
จํานวนผูใ้ ช้สิทธิ์ (ขึ้ นกับแนวโน้มประชากร นโยบาย สมมติฐาน ข้อเสนอแนะนักวิจยั )
รายจ่ายต่อหัว (นโยบาย สมมติฐาน ข้อเสนอแนะนักวิจยั )
5. จัดทําเป็ น 3 กรณีศึกษา คือ แนวโน้มปกติ (S0) มาตรฐานขั้นกลาง (S1) มาตรฐานขั้นสูง
(S2)
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6. ประมาณการรายจ่ายภาครัฐในอนาคต ถึ งปี 2560 (สามารถทําได้ถึงปี 2571) ในทั้ง 3
กรณี
7. ประมาณการกรณีขอ้ เสนอแนะสวัสดิการถ้วนหน้า (อิง S0)
ข้อ มู ล ที ่ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล รายจ่ า ยงบประมาณภาครั ฐ ด้ า นสั ง คมจาก
กรมบัญชี ก ลางและกรมการปกครองส่ วนท้องถิ่น และข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ดา้ นอุปสงค์และอุปทาน จาก
สํ านั กงานสถิ ติแห่ ง ชาติ คื อ การสํา รวจภาวะเศรษฐกิ จ และสังคมของครัวเรื อน (SES) และการสํ ารวจ
ภาวะการทํางานของประชากร (LFS) นอกจากนี้ ยังมีขอ้ มูลรายจ่ายด้านสังคมของเอกชน และภาคประชา
สังคม จําแนกตามการลงทุนทางสังคมด้านต่างๆ ซึ่งปรากฎอยู่ในภาคผนวก ฉ

แหล่งข้อมูล: กรมบัญชีกลาง
ข้อมูล: การเบิกจ่ายงบประมาณ (GFMIS) โดย download ข้อมูลเงินเบิกจ่ายทั้งสิ้ น (YTDM) แยก
ตามลักษณะงาน ผลผลิ ต /โครงการ กระทรวง และกรม ได้จาก Terminal ที่สํานั กยุท ธศาสตร์และการ
วางแผนเศรษฐกิจมหภาค
การนํามาใช้: ข้อมูลที่ ได้เป็ น excel file ใช้การ filter ตามลักษณะงาน ผลผลิ ต /โครงการ
กระทรวง เพื่อดึงข้อมูลที่ตอ้ งการ

แหล่งข้อมูล: กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล: รายจ่ายจริงปี งบประมาณ 2552 ถึ งวันที ่ 31 กรกฎาคม 52 จากระบบบันทึ กบัญชี ของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ ่น โดยจํา แนกตามประเภทรายจ่า ยและแผนงาน/งาน ตามประเภทองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
การนํามาใช้: เนื่ องจากข้อมูลที่ได้เป็ นข้อมูลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นบางแห่ง (30.9%)
และเป็ นการเบิกจ่ายเพียง 10 เดือน จึงต้องปรับแต่งข้อมูลให้สามารถสะท้อนรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในปี 2552 โดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์
จากนั้ นให้รายจ่ายของรัฐบาลท้องถิ่นในปี งบประมาณ 2548-2551 เท่ ากับรายจ่ายที่รัฐบาล
กลางอุดหนุ นให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อมูลจาก GFMIS) แล้วกระจายงบประมาณดังกล่ าวตาม
แผนงานขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยใช้สัดส่ วนรายจ่า ยตามแผนงานขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในปี งบประมาณ 2552 เป็ นฐาน
ประมาณการรายจ่าย ปี 2552i = รายจ่ายตามแผนงาน ณ กค.52i x สัดส่วนอปท. ที่เบิกจ่ายแล้วi x 12/10

รายจ่ายตามแผนงานอปท.t = เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลกลางt x สัดส่วนรายจ่ายอปท. ตามแผนงานปี
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แหล่งข้อมูล: สํานักงานสถิติแห่งชาติ
ข้อมูล: การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES)
การนํามาใช้: ใช้ขอ้ มูลการสํารวจด้านรายจ่ายของครัวเรือน เพื่อหาส่วนที่ครัวเรื อนควักกระเป๋า
(out of pocket) ในเรื ่องต่ อไปนี้ ค่า ใช้จ่ ายด้า นการศึ ก ษาค่าใช้จ่ ายด้า นสุ ขภาพของครัวเรื อน โดยใช้
โปรแกรม spss ในการดึงข้อมูล
นอกจากนี้ ยังใช้ประโยชน์จากข้อมูล SES ในการคํานวณหาอัตราการประกันตนในประชากรอายุ
ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้ นไปแยกตามระดับการศึกษา และโครงสร้างประชากรแยกตามระดับการศึ กษา เพื่อใช้เป็ น
ฐานข้อมูลในการประมาณการจํานวนผูป้ ระกันตนในอนาคต
ข้อมูล: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (LFS)
การนํามาใช้: คํานวณหาอัตราการเป็ นกําลังแรงงานเฉลี่ย (LF Participation) แยกตามระดับ
การศึกษา เพื่อใช้เป็ นฐานในการประมาณการแรงงานแยกตามระดับการศึกษา

5.2 แนวโน้มรายจ่ายสวัสดิการในระบบปั จจุบัน
วิธีคิคคํา นวณรายจ่ายสวัส ดิ การข้า งต้นได้นํามาใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้จ่ ายด้านสังคมและ
สวัสดิการสําหรับประเทศไทย โดยใช้ฐานข้อมูลปี 2548-2552 เป็ นหลัก จากนั้ นก็ทําการประมาณการ
แนวโน้มค่าใช้จ่ายในระบบปั จจุบนั ไปจนถึ ง ปี 2560 เพื่อนํ ามาเป็ นฐานเปรี ยบเที ยบได้ว่าหากมีการจัด
สวัสดิการเพิ่มขึ้ นตามที่เสนอไว้ในบทที่ 4 ภาระทางการเงินที่เกิดขึ้ นนั้นมากน้อยเพียงใดเมือ่ เทียบกับภาระ
ในระบบปั จจุบนั
ในการประมาณการแนวโน้ มการใช้จ่ ายในอนาคตนั้ น จําเป็ นต้องตั้ง สมมติ ฐ านหลายประการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมมติฐานเรื่องค่าใช้จ่ายต่ อหัว (per capita expense) และจํานวนผูใ้ ช้สิทธิ์ (quantity)
ในสวัส ดิ ก ารแต่ ล ะประเภทว่ า จะมี แ นวโน้ ม การเปลี ่ ย นแปลงอย่ า งไรระหว่ า งปั จจุ บัน กั บ ปี 2560
กระบวนการประมาณการในรายละเอียดของสวัสดิการหลักสามารถดูได้ในภาคผนวก ข ถึง จ
ตารางที่ 5.1 แสดงถึ งสมมติ ฐานหลัก ๆ ที่ใช้ในการประมาณการแนวโน้มรายจ่ายสวัสดิ การใน
ระบบปั จจุบนั ส่ วนตารางที่ 5.2 เป็ นผลการประมาณการ จะเห็นได้ว่ารายจ่ายด้านสังคมและสวัสดิ การ
สังคมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นตลอดเวลา แต่ไม่มากนัก กล่าวคือยอดรวมการใช้จ่ายเพิ่มจาก 1.07 ล้านล้านบาท
ในปี 2554 เป็ น 1.375 ล้านล้านบาทในปี 2560 คิดเป็ นอัตราการเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 3.7 ต่อปี รายจ่ายที่
เพิ่มสูงค่อนข้างมากและต่อเนื่ องคือรายจ่ายด้านสุขภาพและรายจ่ายสําหรับผูส้ ูงอายุ ในขณะที่รายจ่ายด้าน
การศึกษาซึง่ แม้จะมีจาํ นวนสูงที่สุด แต่มอี ตั ราการเพิ่มไม่มากนัก ทําให้มสี ดั ส่วนลดลงจากยอดรวมทั้งหมด
คือลดจากร้อยละ 52.5 เป็ นร้อยละ 45.0
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ตารางที่ 5.1 สมมติฐานสําหรับการประมาณการแนวโน้มรายจ่ายสวัสดิการในระบบปั จจุบนั
ประเภทสวัสดิการ
สมมติฐานแนวโน้ม
การศึกษา

พัฒนาฝี มือแรงงาน
ประกันสังคม
ผูส้ งู อายุ
ผูพ้ กิ าร
เด็กด้อยโอกาส
ด้านสุขภาพ
การเข้าถึงและความครอบคลุม
ความยัง่ ยืนทางการคลังของระบบสุขภาพ
คุณภาพบริการสุขภาพ
ความเป็ นธรรม
ระบบเสริมสร้างสุขภาพ

ที่มา: รวบรวมโดยคณะนักวิจยั

รายจ่ายด้านการศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
ปรับด้วยอัตราการเติบโตสะสม (compound growth) ของ
รายจ่ายต่อหัวปี 2548-2552 ไปตลอดระยะเวลาประมาณการ
รายจ่ายด้านการพัฒนาฝี มือแรงงาน ปรับด้วยอัตราการเติบโต
สะสม (compound growth) ของรายจ่ายต่อหัวปี 2548-2552
ไปตลอดระยะเวลาประมาณการ
ครอบคลุมเฉพาะแรงงานในระบบ
เบี้ ยยังชีพ 500 บาท
เบี้ ยยังชีพ 500 บาท
งบประมาณค่าเลี้ ยงดูของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเฉลี่ย
2,093 บาทต่อคนต่อเดือน
จํานวนผูม้ สี ิทธิ์ 92%
รายจ่ายต่อหัว CSMBS เพิม่ ในอัตราลดลง (7.9%)
อัตราการตายด้วยโรคหัวใจ เท่ากับ 28.4 ต่อประชากรแสนคน
และโรคมะเร็ง 83.1 ต่อประชากรแสนคน (ปี 2549)
รายจ่ายต่อหัว out of pocket เพิ่ม 1.5%
รายจ่ายต่อหัว Non UC เพิ่ม 2%

ตารางที่ 5.2.1 แนวโน้มรายจ่ายด้านสวัสดิการในระบบปั จจุบนั (ล้านบาท)
เด็กเล็ก
การศึกษา
แรงงาน
ที่อยู่อาศัย
สุขภาพ
ผูส้ งู อายุ
ผูพ้ กิ าร
อื่น ๆ
รวม

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

4,735
562,397
24,266
5,552
408,231
40,880
5,479
18,707
1,070,248

4,739
591,330
25,759
6,638
426,157
43,002
5,552
21,305
1,124,482

4,766
568,785
23,470
4,823
426,116
54,678
6,644
23,958
1,113,241

4,817
578,305
25,159
5,016
458,181
62,708
6,737
27,520
1,168,443

4,887
600,745
26,902
5,217
492,778
73,636
6,838
31,686
1,242,689

4,943
608,999
28,706
5,426
529,240
84,960
6,935
36,573
1,305,782

4,988
618,478
30,593
5,643
568,465
97,709
7,039
42,325
1,375,240

ที่มา: คํานวณโดยคณะนักวิจยั
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ตารางที่ 5.2.2 สัดส่วนแนวโน้มรายจ่ายด้านสวัสดิการในระบบปั จจุบนั (%)
2554
เด็กเล็ก
0.4
การศึกษา
52.5
แรงงาน
2.3
ที่อยู่อาศัย
0.5
สุขภาพ
38.1
ผูส้ งู อายุ
3.8
ผูพ้ กิ าร
0.5
อื่น ๆ
1.7
รวม
100.0
ที่มา: คํานวณโดยคณะนักวิจยั

2555
0.4
52.6
2.3
0.6
37.9
3.8
0.5
1.9
100.0

2556
0.4
51.1
2.1
0.4
38.3
4.9
0.6
2.2
100.0

2557
0.4
49.5
2.2
0.4
39.2
5.4
0.6
2.4
100.0

2558
0.4
48.3
2.2
0.4
39.7
5.9
0.6
2.5
100.0

2559
0.4
46.6
2.2
0.4
40.5
6.5
0.5
2.8
100.0

2560
0.4
45.0
2.2
0.4
41.3
7.1
0.5
3.1
100.0

5.3 งบประมาณภาครัฐส่วนเพิ่มรายโครงการกรณีสวัส ดิการถ้วนหน้า
ในส่วนนี้ จะเสนอผลการประมาณการรายจ่ายภาครัฐอย่างละเอียดกรณี ที่เพิ่มประเภทและระดับ
สวัสดิ การให้เป็ นระบบถ้วนหน้าดังเช่ นที่ สรุ ปไว้ในตารางที่ 4.3 โดยจะมีรายละเอียดทั้ง สมมติ ฐานการ
คํานวณและตัวเลขประมาณการงบประมาณภาครัฐที่ตอ้ งใข้

5.3.1 รายจ่ายสวัสดิการส่วนเพิ่มสําหรับเด็กเล็ ก
คณะผูว้ ิจยั เสนอให้เพิ่มสวัสดิ การสําหรับเด็ กเล็ กในสองเรื่ องคือ (ก) ให้เงิ นสงเคราะห์บุตรอย่าง
ถ้วนหน้า โดยให้ได้รบั เช่นเดียวกับบุตรของผูป้ ระกันตนกับสํานั กงานประกันสังคมตามมาตรา 33 และไม่
จํากัดจํานวนบุต รที่จะได้รบั (ข) สร้างศูนย์เด็กเล็กเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกพื้ นที่โดยมีเป้าหมายให้เด็ กเล็ ก
ทุกคนที่ผปู ้ กครองมีภาระในการดูแลระหว่างวันสามารถใช้บริการศูนย์เด็กเล็กได้อย่างทัว่ ถึง
ตารางที่ 5.3 แสดงสมมติฐานในการคํานวณค่าใช้จา่ ยเพื่อจัดสวัสดิการเพิ่มในสองประเด็นข้างต้น
โดยมีคาํ อธิบายเพิ่มเติมข้างล่าง ส่วนผลการประมาณการแสดงในตารางที่ 5.4
• อัตราการจ่ายผลประโยชน์ ทดแทนของกองทุ นประกันสังคมในกรณี สงเคราะห์บุตรให้
เท่ากับ 400 บาทต่อคนต่อเดือน (เริ่ มปี 2554) โดยจ่ายให้แก่บุตรจํานวนไม่เกิน 2 คน
ต่อครอบครัว ส่ วนจํานวนผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ กาํ หนดให้เป็ นสัดส่ วนต่ อจํานวนเด็ กอายุ
0-6 ปี ในอัตราที่เท่ากับค่าเฉลี่ยของปี 2548-52 ที่รอ้ ยละ 18
• การจ่ า ยเงิ นสงเคราะห์ บุตรแก่ เด็ ก ที ่ไม่ ได้ รับจากกองทุ น ประกันสังคมจะจ่า ยในอัตรา
เดียวกันคือ 400 บาทต่ อคนต่ อเดื อน และมีจาํ นวนเท่ ากับจํานวนเด็ กอายุ 0-6 ปี ตาม
โครงสร้างประชากรของสศช. ที่หกั ด้วยจํานวนเด็ กที่ ได้รับเงิ นดังกล่ าวจากประกันสังคม
แล้ว
• ค่าใช้จ่ายความจํา เป็ นขั้นพื้ นฐานของเด็ ก ด้อยโอกาสที่ได้รับจากกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการเป็ นค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายเด็ กด้อยโอกาส 6 ประเภทที่ได้รับอนุ มตั ิ จากสํานั ก
งบประมาณในปี 2552 และปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2.5 ต่อปี
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• จํานวนเด็กด้อยโอกาสที่ได้รับสิ ทธิ์ จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ การเพิ่มขึ้ นร้อยละ 3
ต่อปี ซึ่งเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2548-2552
• ศูนย์เด็ กเล็ กมี ค่ าใช้จ่ า ย 2 ส่ วนคื อค่ า ใช้จ่ ายต่ อหัวของเด็ กอายุ 0-6 ปี ทุ ก คนจํานวน
6,210 บาทต่ อคนต่ อปี (อาหารกลางวัน 13 บาท+นม 7 บาท (จํานวน 280 วัน) +
วัส ดุ อุปกรณ์ 600 บาท+เดิ น ทางไปโรงพยาบาล 10 บาท ต่ อปี การศึ ก ษา) และค่ า
เดินทางแก่เด็กที่ยากจนจํานวน 3,705 บาทต่ อปี ซึง่ มาจากแบบจําลองของสถาบันวิจยั
เพือ่ การพัฒนาประเทศไทยทีค่ าํ นวณจากข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน
• จํานวนเด็ ก ในศูนย์เด็ กเล็ กเท่ ากับจํานวนเด็ กอายุ 0-6 ปี ตามโครงสร้างประชากรของ
สศช. และจํานวนเด็กเล็กยากจน 0-6 ปี เท่ากับสัดส่ วนเด็ กยากจนต่ อเด็ กทั้งหมดในช่ วง
อายุเดียวกันตามแบบจําลองสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ตารางที่ 5.3 สมมติฐานการคํานวณงบประมาณสวัสดิการถ้วนหน้าสําหรับกลุม่ เด็ก
เรื่อง
รายจ่ายต่อหัว
จํานวนประชากรทีม่ สี ทิ ธิ์
ประกันสังคมกรณี
400 บาทต่อคนต่อเดือน
ร้อยละ 18 ของเด็กอายุ 0-6 ปี
สงเคราะห์บุตร
(ค่าเฉลี่ยปี 2548-52)
เงินสงเคราะห์บุตร
400 บาทต่อคนต่อเดือน
ข้อมูลโครงสร้างประชากร 0-6
(กลุ่มทัว่ ไป)
ปี ของ สศช. หัก ด้ว ยผู ้ที่ ไ ด้รั บ
จากประกันสังคม
ค่าใช้จา่ ยความจําเป็ น
2,093 บาทต่อคนต่อเดือน และปรับ เพิ่มขึ้ นร้อยละ 3 ต่อปี
ขัน้ พื้ นฐาน
ด้วยเงินเฟ้อร้อยละ 2.5 ต่อปี
(ค่าเฉลี่ยปี 2548-52)
ศูนย์เด็กเล็ก
6,210 บาท (จากกรมส่งเสริมการ
ข้อมูลโครงสร้างประชากร 0-6
ปกครองส่วนท้องถิน่ ) และปรับด้วย
ปี ของ สศช. และเด็กยากจน
เงินเฟ้อร้อยละ 2.5 ต่อปี รวมกับเงิน
ตามสัดส่วนของแบบจําลอง
ค่าเดินทางเฉพาะเด็กยากจน
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนา
(คํานวณจากข้อมูล SES) และปรับ
ประเทศไทย
ด้วยเงินเฟ้อร้อยละ 2.5 ต่อปี
ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูว้ จิ ยั
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ตารางที่ 5.4 ผลการประมาณการจํานวนผูม้ สี ทิ ธิ์และงบประมาณในปี 2554-2560
2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

9,937

13,130

16,245

20,438

24,605

26,438

26,026

4,679
39,241
10,175

7,996
39,147
9,117

11,208
39,348
8,269

15,471
39,798
7,698

19,688
40,405
7,357

21,587
40,894
7,153

21,250
41,289
6,810

450

475

502

530

560

591

625

งบประมาณ (ล้านบาท)
เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม (รวม)
เงินสงเคราะห์บุตร (ส่วนเพิ่มให้
ครอบคลุมถ้วนหน้า)
ศูนย์เด็กเล็ก (งบรวม)
ขยายจํานวนศูนย์เด็กเล็ก (ส่วนเพิ่ม)
สถานสงเคราะห์เด็ก
จํานวนผูร้ บั ประโยชน์ (คน)
จํานวนเด็กที่ได้รบั เงินสงเคราะห์ (คน)
จํานวนเด็กที่รบั ดูแลในศูนย์ (คน)
จํานวนเด็กในสถานสงเคราะห์ (คน)

974,849 1,665,770 2,334,945 3,223,131 4,101,727 4,497,213 4,427,099
5,969,654 5,828,932 5,719,374 5,639,256 5,581,696 5,507,892 5,422,020
17,041
17,562
18,099
18,652
19,222
19,809
20,414

หมายเหตุ: จ่ายให้แก่บตุ รของผูป้ ระกันสังคม ไม่เกิน 2 คนต่อครอบครัว
ที่มา: คํานวณโดยผูว้ จิ ยั

5.3.2 รายจ่ายสวัสดิการส่วนเพิ่มด้านการศึ กษา
สําหรับด้านการศึกษา คณะนักวิจยั เสนอให้เพิ่มสวัสดิการในเรื่อง (ก) เพิม่ อาหารกลางวันให้เป็ น
ถ้วนหน้าสําหรับนักเรียนจนถึงชั้นประถม (ข) เพิ่มรายจ่ายเพื่อสนั บสนุ นนั กเรี ยนยากจนให้มาเรี ยนอย่าง
ถ้วนหน้า (ค) เพิ่มความครอบคลุมของการให้การศึกษา (ง) เพิม่ คุณภาพการศึ กษาระยะเร่ งด่ วน (จ) ใน
ระยะยาวอาจเพิ่มรายจ่ายต่อหัวให้กบั นักเรียนทั้งระบบเพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบอย่าง
ต่อเนื่ อง
รายละเอียดและสมมติฐานแสดงในตารางที่ 5.5 และ 5.6 ส่วนผลการประมาณการแสดงในตาราง
ที่ 5.7 และ 5.8
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ตารางที่ 5.5 รายละเอียดการคํานวณงบประมาณสําหรับสวัสดิการส่วนเพิม่ ด้านการศึกษากรณี
อาหารกลางวันถ้วนหน้าและการสนับสนุนนักเรียนยากจน
การลงทุนการยกระดับการศึกษาเป็ นถ้วนหน้า

เพิ่มงบประมาณโครงการอาหารกลางวันให้ฟรีถว้ นหน้า ร้อยละ 100 ในปี 2560
(จากเดิมให้รอ้ ยละ 60) (เด็กเล็กถึงป.6)
• เพิ่มรายจ่ายค่าอาหารกลางวันต่อหัว (13 บาทต่อคนต่อวัน 200 วันต่อปี X อัตราพิ่มตามเงินเฟ้อ
(ร้อยละ 2.5 ต่อปี ))
• เพิ่มจํานวนนักเรียนการประถมศึกษา (จากข้อมูล สกศ. (2552)) ที่ได้รบั อาหารกลางวันฟรีจากร้อยละ
60 ในปี 2552 เป็ นร้อยละ 100 ในปี 2560
• คิดเป็ นรายจ่ายภาครัฐ ประมาณ 8,800 ล้านบาท ในปี 2560
สนับสนุ นค่าครองชีพนักเรียนยากจนพื้ นฐาน (ระดับอนุ บาล-มัธยมศึกษาทั้งในระบบ+นอกระบบ)
*ให้ภายใต้เงื่อนไข perfect targeting ทีส่ นับสนุ นค่าเดินทางให้นักเรียนยากจน (+นมฟรี+อาหารกลางวันฟรี
สําหรับอนุ บาลและประถมศึกษา) แล้ว
• ระดับอนุ บาล-ประถมศึกษา งบประมาณต่อหัว (ค่าครองชีพจาก กยศ. - เงินช่วยค่าเดินทาง-นมฟรีอาหารกลางวันฟรี= เฉลี่ยประมาณ 5,500 บาทต่อคนต่อปี ) X (growth ตามเงินเฟ้อ (ร้อยละ 2.5 ต่อ
ปี ))
• ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณต่อหัว (ค่าครองชีพจาก กยศ. - เงินช่วยค่าเดินทาง= เฉลี่ยประมาณ 1
หมืน่ บาทต่อคนต่อปี ) X (growth ตามเงินเฟ้อ (ร้อยละ 2.5 ต่อปี ))
• จํานวน นร.ยากจนและรายได้น้อย (ระดับมัธยมในระบบ+นอกระบบ) (คิดเป็ นประมาณร้อยละ 9 ของ
Q นร.ระดับมัธยม) (สัดส่วนจากข้อมูล SES+ปรับ 1.25 เท่าของนร.ที่อยูใ้ ต้เส้นความยากจน (เพื่อ
สะท้อนการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนร.ยากจนที่ยงั ไม่สมบูรณ์))
• Q นร.ยากจน (ระดับอนุ บาล-ประถม) (คิดเป็ นประมาณร้อยละ 7 ของ Q นร.ระดับอนุ บาล-ประถม)
(สัดส่วนจากข้อมูล SES)
• คิดเป็ นรายจ่ายภาครัฐ (V) ประมาณ 12,000 ล้านบาท
ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูว้ จิ ยั
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ตารางที่ 5.6 รายละเอียดแนวทาง และสมมติฐานการคํานวณงบประมาณสําหรับสวัสดิการส่วนเพิม่
ด้านการศึกษากรณีเพิม่ ความครอบคลุมและเพิม่ คุณภาพการศึกษา
แนวทาง

รายละเอียดและสมมติฐาน

ความทั ่วถึงและ
เท่าเทียม

การสร้างโอกาสให้ผทู ้ ่ อี ยู่ในวัยเรียนและผูท้ ี่อายุเกินวัยเรียนแต่ตอ้ งการเรียนให้สามารถเรียนได้
จริงจนจบการศึกษาขั้นพื้ นฐาน (12 ปี ) คือจนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ/
อาชีพ) หรือเทียบเท่า

เพิ่มคุณภาพ
การศึกษาผ่าน
การพัฒนาทุก
ภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง

“ผูท้ ี ่จ บการศึ ก ษาจะต้ องมี คุ ณ ภาพ” ทั้ง ด้า นความรู ้ ทัก ษะ และคุ ณ ลั ก ษณะ (ทัศ นคติ แ ละ
บุคลิ กภาพ) สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะมาจาก
การลงทุ นที่มีประสิ ทธิ ภาพ ในการขยายการศึ กษา การยกระดับและพัฒนามาตรฐานครูและ
สถานศึก ษาให้เ ท่า เทีย มกันทั้ง ประเทศ และส่ ง เสริม การจั ดการศึก ษาของเอกชน การศึก ษา
ทางเลือกของประชาชน การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และการเรียนรูต้ ลอดชีวิต ด้วยความร่วมมือกัน
ของทุกภาคส่วน

จํานวนปี
การศึกษาเฉลี่ย

ส่งเสริมนอกระบบ รองรับเศรษฐกิจสังคมฐานความรู ้
เพิ่ม Q นอกระบบ
เพิม่ ค่าใช้จา่ ยรายหัวการศึกษาขัน้ พื้ นฐาน ให้เพียงพอจัดการศึกษาอย่างมีคณภาพ
(ทัง้ รร.รัฐบาลและรร.เอกชน)
• เพิ่ม P ต่อ หัว (ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา จากข้อมูล SES ปี 2551 แต่ละระดับการศึกษา
คูณ ด้วย growth ตามเงินเฟ้ อ (ร้อยละ 2.5 ต่อ ปี ))
- ก่อน-ประถมศึกษา 2,076 บาทต่อคนต่อปี
- มัธยมศึกษา (สายสามัญ) 3,679 บาทต่อคนต่อปี
- อาชีวศึกษา 4,066 บาทต่อคนต่อปี
- การศึกษานอกระบบ 1,053 บาทต่อคนต่อปี
ครอบคลุมเด็กไร้สญ
ั ชาติให้ได้เรียน
(อุดหนุ นการศึกษาขัน้ พื้ นฐานเท่าเทียมเด็กไทย)
• เพิ่ม Q เด็กไร้สญ
ั ชาติ เป็ นสัดส่วนต่อ จํานวน นร.พื้ นฐาน เท่ากับร้อยละ 0.36
(สัดส่วนจากข้อมูล สกศ. (2552))

คุณภาพนั กเรียน

คุณภาพครู

-

เพิม่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิม่ คุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน วิทย์ คณิต ภาษาไทย-อังกฤษ
พัฒนาการรูจ้ กั คิด วิจยั วิเคราะห์ หลักเหตุผล และสร้างสรรค์
สร้างนิ สยั รักการอ่าน เรียนรูต้ ลอดชีวติ
ส่งเสริมความรูค้ คู่ ุณธรรม จิตสาธารณะ
V : เพิ่มรายจ่ายภาครัฐ อิงกรอบโครงการไทยเข้มแข็ง sp2
เพิม่ คุณภาพครู ให้เท่าเทียมทัง้ ประเทศ
อบรมพัฒนาครูท้งั ระบบ
V : เพิ่มรายจ่ายภาครัฐ อิงกรอบโครงการไทยเข้มแข็ง sp2
คืนครูให้โรงเรียน สนั บสนุ นคนที่ใช่
ด้วยการบริหารจัดการเงินพิเศษ วิทยฐานะ (บริหารจัดการ)
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แนวทาง

รายละเอียดและสมมติฐาน
เพิม่ เกณฑ์พจิ ารณา กําหนดให้ครูท่จี ะมีสิทธิ์ทาํ วิทยฐานะเพิ่มได้น้ั น นั กเรียนในความดูแลต้องผ่าน
เกณฑ์ประเมินคุณภาพก่อน (วัดผลครูจากคุณภาพการเรียนรูท้ เ่ี พิม่ ขึ้ นของเด็ก เด็กต้องได้คุณภาพ
ก่อน)
จูงใจคนที่ใช่ดว้ ยเงินเดือนตั้งต้น และโอกาสก้าวหน้า

เพิ่ม V ภาครัฐ สนั บสนุ นการศึกษา (15,000 บ. คูณ 12 เดือน ต่อ 1 คน ให้ได้ 20,000 คน
(อย่างน้อย รร. ละ 1 คน จํานวน 20,000 รร. ภายใน 20 ปี ) ให้ V มีการขยายตัวร้อยละ 10 ต่อ
ปี
คุณภาพ
สถานศึกษา

การศึกษาตาม
อัธยาศัย

เพิม่ คุณภาพสถานศึกษา ให้เท่าเทียมทัง้ ประเทศ
เพิม่ อุดหนุ นโรงเรียนด้อยคุณภาพ (ส่วนใหญเป็ น รร.เล็ก) เพื่อเพิ่มคุณภาพให้เทียบเท่าทัดเทียม
และคงระดับ (maintain) อุด หนุ นโรงเรียนทีไ่ ด้คุณภาพเพือ่ ให้มกี ารพัฒนาต่อเนื่ อง (บริหาร
จัดการ)
Q : ครอบคลุมร้อยละ 50 ของโรงเรียนการศึกษาขัน้ พื้ นฐาน (ข้อมูลจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบแรก (สกศ. 2552))
V : เพิ่มรายจ่ายภาครัฐ อิงกรอบโครงการไทยเข้มแข็ง sp2
ยกระดับการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างจริงจังต่อเนื่ อง
เพือ่ รองรับการเรียนรูต้ ลอดชีวติ และสังคมเศรษฐกิจฐานความรู ้ โดยทุกภาคส่วนร่วมลงทุน
• ลงทุนเพิ่มร้อยละ 2.5-5 ของการลงทุนทีใ่ ช้ในกรอบการยกระดับการลงทุนด้านการศึกษา
ข้างต้น (ต่อเนื่ องจากกรณีแนวโน้มปกติ)

ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูว้ จิ ยั
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ตารางที่ 5.7 ประมาณการรายจ่ายส่วนเพิ่มกรณีอาหารกลางวันถ้วนหน้าและสนับสนุนนักเรียน
ยากจน
(ล้านบาท)

2554

2555

ปี งบประมาณ
2556
2557
2558

2559

2560

ประมาณการรายจ่ายเพิม่ อาหาร
กลางวันถ้วนหน้า
8,411
8,542
8,653
8,740
8,802
8,835
8,813
ประมาณการรายจ่ายเพิม่ ค่า
11,862 10,869 10,804 11,213 11,575 11,985 12,468
ครองชีพนั กเรียนยากจน
จํานวนนั กเรียนทีไ่ ด้รบั อาหาร
3,079,100 3,050,688 3,015,072 2,971,272 2,919,056 2,858,836 2,782,124
กลางวันเพิม่ (คน)
491,923 443,265 433,009 440,912 446,153 455,295 470,309
จํานวนนั กเรียนยากจน (คน)

ที่มา: คํานวณโดยผูว้ จิ ยั

ตารางที่ 5.8 ประมาณการรายจ่ายส่วนเพิม่ กรณีเพิม่ ความครอบคลุมและเพิม่ คุณภาพการศึกษา
รายการ (ล้านบาท)
ขยายการศึกษานอกระบบ

ปี งบประมาณ
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
5,854 6,331 6,542 7,032 7,679 7,911 7,765

ขยายการศึกษาตามอัธยาศัย

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

เพิม่ อุดหนุ นโรงเรียนเล็ก

2,317 2,317 2,317

2,317 2,317 2,317

2,317

เพิ่มนั กเรียนชนกลุ่มน้อย

2,961 2,960 2,951

2,929 2,896 2,868

2,842

เพิม่ ผลสัมฤทธิ์การเรียน

2,961 2,960 2,951

2,929 2,896 2,868

2,842

อบรมเพือ่ เพิม่ คุณภาพครู

7,539 7,539 7,539

7,539 7,539 7,539

7,539

เพิม่ เงินเดือนครูคุณภาพ
เพิม่ รายจ่ายต่อหัว รร. รัฐ
เพิม่ รายจ่ายต่อหัว รร. เอกชน
ที่มา: คํานวณโดยผูว้ จิ ยั

198

218

240

264

290

319

351

27,993 28,258 28,412 28,426 28,290 28,292 28,504
8,559 9,275 9,994 10,663 11,322 12,029 12,729

การปรับปรุงสวัสดิการด้านการศึกษาที่กล่าวถึงหลายประการนี้ ไม่จาํ เป็ นต้องดําเนิ นการพร้อมกัน
ทั้ง นี้ ขึ้ นกั บการเรี ย งลํา ดั บความสํ า คัญ (prioritization) ความสํ า คัญ เร่ ง ด่ ว น และภาระการใช้ จ่า ย
งบประมาณ อย่างไรก็ตามสมควรดําเนิ นการพัฒนาด้านคุ ณภาพร่ วมกับการจัดสวัสดิ การถ้วนหน้า และ
หากทําได้ในทุ กประเด็ นจะเป็ นการดี ที่สุด เนื่ องจากในเรื่องการศึ กษา ประเด็ นด้านคุ ณภาพน่ าเป็ นห่วง
อย่างยิ่ง ซึ่งนับเป็ นเรื่องที่สาํ คัญและต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพราะเกีย่ วเนื่ องกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ซึ่งเป็ นรากฐานของการพัฒนาที่ยงั ่ ยืนของประเทศในระยะยาว
อีกประการการปรับปรุงสวัสดิการการศึกษาแม้ส่วนใหญ่จะเป็ นการเพิ่มงบประมาณเพื่อเพิ่มความ
ครอบคลุม เท่าเทียม และพอเพียง พร้อมทั้งเพิ่มคุ ณภาพในภาคส่ วนต่ างๆ ของการศึ กษา แต่ การบริ หาร
จัดการที่ดีก็สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้โดยไม่ตอ้ งมีการเพิ่มงบประมาณรายจ่าย อาทิ
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- การบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้มีการพัฒนาที่ต่อเนื่ อง
และรับผิดชอบต่อสังคม
- การบริหารจัดการการเรียนการสอน นอกเหนื อจากด้านวิชาการ ให้เด็กมีพฒ
ั นาการ รูจ้ กั
คิด วิจ ยั วิเคราะห์ ยึดหลักเหตุผล และสร้างสรรค์ สร้างนิ สยั รักการอ่าน เรียนรูต้ ลอดชีวิต
ส่งเสริมความรูค้ ู่คุณธรรม และจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม
- การคืนครูให้โรงเรี ยน ผ่านการบริ หารจัดการเงิ นพิ เศษวิทยฐานะครูให้มีประสิ ทธิ ภาพ
สะท้อนการวัดผลครูจากคุณภาพการเรียนรูท้ ี่เพิ่มขึ้ นของเด็ก โดยเด็กต้องได้คุณภาพก่อน
- บริหารจัดการข้อมูลด้านการศึกษาในสองประเด็ นคือ ประเด็ นแรก ความสอดคล้องของ
ข้อมูลในแต่ละแหล่งที่มีการจัดเก็บ เช่นจํานวนนั กเรี ยน ควรจัดการให้มีความสอดคล้อง
และเป็ นมาตรฐานเดียวกัน และประเด็ นที ่สอง การนํ าข้อมู ลด้านการศึ กษาที ่มีอยู่ท้ งั เชิ ง
ปริมาณและคุณภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงประจักษ์สงู สุด

5.3.3 รายจ่ายสวัสดิการส่วนเพิ่มสําหรับคนวัยทํางาน
สําหรับผูอ้ ยู่ในวัยทํางาน สวัสดิการส่วนเพิ่มประกอบด้วย (ก) การฝึ กฝี มือแรงงานถ้วนหน้าสําหรับ
ผูอ้ ยูใ่ นกําลังแรงงาน (labor force) ที่มีการศึ กษาไม่เกินระดับมัธยมต้น และ (ข) การเพิ่มประกันสังคม
ตามมาตรา 40 โดยรัฐสมทบเพิ่ม
ในการคํานวณรายจ่ายเพื่อพัฒนาฝี มือแรงงานถ้วนหน้านั้ น แม้เป้าหมายจะเป็ นการฝึ กฝี มือถ้วน
หน้า แต่ เนื่ องจากข้อจํากัดทางด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณของกรมพัฒนาฝื มือแรงงาน จึงได้
ตั้งสมมติฐานเพิ่มเติมว่าการเข้าสู่เป้าหมายนั้นให้เป็ นไปอย่างค่อยเป็ นค่อยไประหว่างปี 2554-2560 ผล
การประมาณการแสดงในตารางที่ 5.9
ตารางที่ 5.9 ประมาณการรายจ่ายส่วนเพิม่ ด้านการอบรมพัฒนาฝี มือแรงงาน (ล้านบาท)
2554
รายจ่ายพัฒนาฝี มอื แรงงาน
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
จํานวนผูร้ บั การฝึ ก (คน)

2555

2556

2557

2558

2559

2560

25,049

26,408

31,146

32,574

34,027

35,535

37,123

19,913

21,194

23,549

24,924

26,351

27,836

29,401

5,136

5,214

7,597

7,649

7,676

7,699

7,722

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

หมายเหตุ: เป้าหมายสุดท้ายในปี 2560 ของจํานวนผูร้ บั การฝึ กอบรมคือร้อยละ 20 ของผูอ้ ยูใ่ นกําลังแรงงาน (labor
force) ที่มีการศึกษาไม่เกินมัธยมต้น โดยให้สดั ส่วนดังกล่าวค่อย ๆ ปรับขึ้ นระหว่างปี 2554-2560
ที่มา: คํานวณโดยผูว้ จิ ยั

จะเห็นว่าภาครัฐมีการลงทุนมากขึ้ นอย่างต่อเนื่ องจากการอุดหนุ นเพื่ อจูงใจให้บริ ษัทมีการพัฒนา
ฝี มอื แรงงานมากขึ้ น โดยเน้นอุดหนุ นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และแรงงานนอกระบบ ซึง่ มี
ทรัพยากรจํากัด เพื่อให้สามารถมีการพัฒนาฝี มือแรงงานอย่างเหมาะสม รวมทั้งบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่น
ที่เข้ามามีส่วนร่ วมในการลงทุ นมากขึ้ น เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะอาชี พที่เหมาะสมกับบริ บทเชิ งพื้ นที่
รวมไปถึงการตั้งศูนย์การเรียนรูจ้ ากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย
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อย่างไรก็ดี ภาครัฐรับภาระในสัดส่วนน้อยลงกว่ากรณีแนวโน้มปกติ (ร้อยละ 85 เที ยบกับร้อยละ
94) ด้วยเหตุท่ีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในเม็ดเงินลงทุนด้านนี้ มากขึ้ น ทั้งผูป้ ระกอบการเอกชน ท้องถิ่น
และชุมชน รายละเอียดเรื่องนี้ อยูใ่ นภาคผนวก ฉ
สําหรับการเพิ่มความครอบคลุมของประกันสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบนั้ น ได้ประมาณการ
รายจ่ายเงินสมทบภาครัฐเป็ นสองกรณี กรณีแรกภาครัฐสมทบเท่ ากับแรงงาน และกรณี สองรัฐสมทบเป็ น
สองเท่ าของแรงงาน (เพื่ อทดแทนส่ วนที่ขาดหายไปของนายจ้างเมือ่ เที ยบกับแรงงานในระบบ) ผลการ
ประมาณการแสดงในตารางที่ 5.10
ตารางที่ 5.10 ประมาณการรายจ่ายภาครัฐส่วนเพิม่ กรณีเพิ่มประกันสังคมแรงงานนอกระบบตาม
มาตรา 40 (ล้านบาท)
2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

กรณีรฐั สมทบ 1 เท่า

4,442

8,837

13,156

17,377

21,494

25,495

29,400

กรณีรฐั สมทบ 2 เท่า

8,883

17,674

26,312

34,754

42,989

50,991

58,799

จํานวนแรงงานทีเ่ ข้า ม.40
(คน)

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

ที่มา: คํานวณโดยผูว้ จิ ยั

5.3.4 รายจ่ายสวัสดิการส่วนเพิ่มสําหรับผูส้ ูงอายุ
สวัสดิการส่วนเพิ่มสําหรับผูส้ ูงอายุที่เสนอในโครงการวิจยั นี้ ประกอบด้วย (ก) การเพิ่มเบี้ ยยังชี พ
พื้ นฐานเดื อนละ 500 บาทให้ครอบคลุ มทุ กคนที่ จาํ เป็ นต้องใช้อย่างแท้จริ ง (ข) เพิ่มเบี้ ยยังชี พเพิ่มเติ ม
ให้กบั ผูส้ ูงอายุที่ยากจนทุกคน (ค) เพิ่มเบี้ ยยังชีพพิเศษสําหรับผูส้ ูงอายุในภาวะพึ่งพิง (ง) ส่งเสริมให้มีการ
ออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ (จ) ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบถึงสิทธิ์รบั เงิน
สงเคราะห์การจัดการศพคนละ 2,000 บาท
ตารางที่ 5.11 แสดงรายละเอียดและสมมติ ฐานการคํานวณงบประมาณสวัสดิ การสําหรับกลุ่ม
ผูส้ งู อายุท้งั ในส่วนที่เป็ นโครงการเดิมและในส่วนที่เสนอให้มกี ารจัดสวัสดิการใหม่ โดยมีคาํ อธิบายประกอบ
ตารางดังนี้
• กําหนดให้เบี้ ยยังชี พผูส้ ูงอายุเท่ ากับ 500 บาทต่ อเดื อน และมีเบี้ ยเพิ่มให้แก่ผสู ้ ูงอายุที่
ยากจนจนเท่ า กับเส้นความยากจนที่คาํ นวณตามแบบจํา ลองของสถาบันวิจ ัยเพื่ อการ
พัฒนาประเทศไทยจากข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม (SES) และผูส้ ูงอายุใน
ภาวะพึ่ งพิ งจํานวน 4,085 บาทต่ อเดื อนโดยเป็ นค่ าใช้จ่ ายที่มาจากโครงการวิจ ัยเรื่อง
Projection of demand and expenditure for institutional long term care in Thailand

• จํานวนผูส้ งู อายุท่ ีได้รบั เบี้ ยยังชีพเท่ากับจํานวนผูส้ งู อายุท้งั หมดตามแบบจําลองของสศช.
ผูส้ ูงอายุที่ยากจนและผูส้ ูงอายุในภาวะพึ่งพิงเท่ ากับร้อยละ 13.49 และร้อยละ 3.6 ของ
ผูส้ ูงอายุท้งั หมดซึ่งคํานวณจากค่าเฉลี่ยของข้อมูล SES ปี 2549-2552 อย่างไรก็ดีระบบ
ข้อมูลของประเทศไทยยังไม่สมบูรณ์จงึ ได้เสนอกรณี imperfect targeting โดยเพิ่มจํานวน
ผูส้ ูง อายุ ยากจนที ่คาํ นวณได้อีกร้อยละ 25 ในการประมาณการงบประมาณเบี้ ยยังชี พ
สําหรับผูส้ งู อายุที่ยากจน
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• ค่าใช้จ่ายความจําเป็ นขั้นพื้ นฐานของผูส้ ูงอายุที่ได้รบั จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ การ
เป็ นค่าใช้จ่ายของปี 2552 ที่ได้รับอนุ มตั ิ จากสํานั กงบประมาณ และปรับด้วยอัตราเงิ น
เฟ้อร้อยละ 2.5 ต่อปี
• จํานวนผูส้ ูงอายุที่ได้รบั สิทธิ์จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ การเติ บโตร้อยละ 1.3 ต่ อปี
ซึ่งเท่ากับอัตราการเติบโตในปี 2551
• งบประมาณค่าใช้จ่ายสถานสงเคราะห์คนชราของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเติบโตร้อย
ละ 17 ต่อปี ตามค่าเฉลี่ยในปี 2548-2551
• การคํานวณมูลค่า ผลประโยชน์ ท ดแทนของกองทุ น ประกันสังคมกรณี ชราภาพใช้ตาม
แบบจํา ลองของสถาบันวิ จ ัยเพื่อการพั ฒนาประเทศไทยที ่ดร. วรวรรณ ชาญด้ วยวิ ท ย์
คํานวณขึ้ นมา
• การคํานวณมูลค่าบําเหน็ จบํานาญข้าราชการใช้ตามแบบจําลองของสถาบันวิจยั เพื่อการ
พัฒนาประเทศไทยที่ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์คาํ นวณขึ้ นมา
• การคํานวณมูลค่าการสมทบของกองทุนการออมแห่งชาติใช้ตามแบบจําลองของสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
• ค่าใช้จ่ายต่อหัวกรณีเสียชีวิตของสํานักงานประกันสังคมประกอบด้วย 2 ส่วนคือค่าทําศพ
40,000 บาทต่อคนซึง่ ปรับด้วยเงินเฟ้อร้อยละ 2.5 ต่อปี และค่าเงินสงเคราะห์ที่คาํ นวณ
ได้ในขัน้ ตอนที่ 1 ซึ่งปรับด้วยอัตราเติบโตร้อยละ 5 ต่อปี
• จํานวนผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์กรณีเสี ยชี วิตเท่ ากับร้อยละ 0.2 ของผูป้ ระกันตน ซึ่งคํานวณ
จากค่าเฉลี่ยของข้อมูลในปี 2548-2552
• เงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพจะได้รบั รายละ 2,000 บาท
• จํานวนผูไ้ ด้รับเงิ นจัดการศพแบ่ งเป็ น 2 กรณี คือผูท้ ี่ อายุ 60 ปี ขึ้ นไปได้รับทุ กคน โดย
คํานวณจากอัตราการตายในแบบจําลองของสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ดร.
สมชัย จิตสุชนคํานวณ และกรณีผเู ้ สียชีวิตอายุตาํ ่ กว่า 60 ปี และยากจน ซึ่งเท่ ากับร้อยละ
8.5 ของผูเ้ สี ยชี วิตอายุตาํ ่ กว่า 60 ปี ซึ่งคํานวณจากค่าเฉลี่ ยของข้อมูล SES ปี 25472552
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ตารางที่ 5.11 รายละเอียดและสมมติฐานการคํานวณงบประมาณสวัสดิการถ้วนหน้ากลุม่ ผูส้ งู อายุ
จํานวนประชากรทีม่ สี ิทธิ์
ผูส้ งู อายุทกุ คนตามโครงสร้าง
ประชากรของ สศช.
ปรับเพิม่ ให้เท่ากับเส้นความยากจน
ผูส้ งู อายุยากจน (สัดส่วนร้อยละ
13.49 ของผูส้ งู อายุทง้ั หมด
(poverty line)
(เฉลี่ยข้อมูล SES49- 52))
4,085 บาทต่อคนต่อเดือน (ข้อมูลจาก ผูส้ ูงอายุในภาวะพึ่งพิง (สัดส่วน
Projection of demand and expenditure
ร้อยละ 3.6 ของผูส้ งู อายุ
for institutional long term care in
ทัง้ หมด (เฉลี่ยข้อมูล SES49Thailand)
52))
สถานสงเคราะห์คนชรา
1,955 บาทต่อคนต่อเดือน และปรับ
เติบโตร้อยละ 1.3 ต่อ ปี (ข้อมูลปี
(พม.)
ด้วยเงินเฟ้ อร้อยละ 2.5 ต่อ ปี
2553)
สถานสงเคราะห์คนชรา
อัตราเติบโตร้อยละ 17 ของเงินงบประมาณ ซึง่ คํานวณมาจากอัตราเติบโต
(อปท.)
เฉลี่ยของปี 2548-51
ประกันสังคมกรณีชรา
แบบจําลองของสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทยทีด่ ร. วรวรรณ ชาญ
ภาพ
ด้วยวิทย์คาํ นวณ
บํานาญข้าราชการ
แบบจําลองของสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทยทีด่ ร. วรวรรณ ชาญ
ด้วยวิทย์คาํ นวณ
กองทุนการออมแห่งชาติ แบบจําลองของสํานั กงานเศรษฐกิจการคลัง
ประกันสังคมกรณีเสียชีวติ ค่าทําศพ 40,000 บาทต่อคน และปรับ ร้อยละ 0.2 ของผูป้ ระกันตน
ด้วยเงินเฟ้ อร้อยละ 2.5 ต่อ ปี รวมกับ
(เฉลี่ยข้อมูลปี 2548 - 52)
ค่าเงินสงเคราะห์ และปรับด้วยอัตรา
เติบโตร้อยละ 5 ต่อ ปี
เงินสงเคราะห์จดั การศพ 2,000 บาทต่อคน
อัตราการตายจากแบบจําลองของ
สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนา
ประเทศไทยทีด่ ร. สมชัย
คํานวณ (กรณี อายุ 60 ปี ขึ้ น
ไป) และผูเ้ สียชีวิตที่ยากจน
(ร้อยละ 8.5 ของผูเ้ สียชีวิตอายุ
ตํา่ กว่า 60 ปี )
เรือ่ ง
เบี้ ยยังชีพผูส้ งู อายุ

รายจ่ายต่อหัว
500 บาทต่อคนต่อเดือน

ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูว้ จิ ยั

ตารางที่ 5.12 แสดงผลการประมาณการรายจ่ายสวัสดิ การสําหรับผูส้ ูงอายุ ตลอดจนจํานวนผู ้
ได้รบั ประโยชน์
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ตารางที่ 5.12 ประมาณการรายจ่ายสวัสดิการผูส้ งู อายุและจํานวนผูร้ บั ประโยชน์
2554

2555

2556

35,723
7,145

37,038
7,408

38,541 40,238
7,708 8,048

เบี้ ยยังชีพยากจน (ส่วนเพิ่ม)

2,131

3,572

5,314

เบี้ ยยังชีพพึง่ พิง (ส่วนเพิม่ )

2,101

3,813

-

สถานสงเคราะห์ผสู้ งู อายุ (พม.)
สถานสงเคราะห์ผสู้ งู อายุ (อปท)
สงเคราะห์การจัดการศพ

งบประมาณ (ล้านบาท)
เบี้ ยยังชีพ พื้ นฐาน (รวม 100%)
เบี้ ยยังชีพ พื้ นฐาน (ส่วนเพิม่ เป็ น 100%)

2558

2559

2560

42,120
8,424

43,845
8,769

45,766
9,153

8,127

11,401

13,772

14,956

5,668

8,284

11,149

12,896

13,461

143

302

477

670

881

1,116

37

38

40

41

43

44

46

146
182

171
532

201
505

235
477

276
447

323
543

379
491

กอช. (เงินจ่ายออกจากกองทุนเฉพาะส่วน
รัฐบาล) (ส่วนเพิม่ )

2557

จํานวนผูร้ บั ประโยชน์ (คน)
จํานวนผูส้ งู อายุท่ีรบั เบี้ ยยังชีพทัว่ ไป (คน)
จํานวนผูส้ งู อายุยากจน (คน)
จํานวนผูส้ งู อายุพง่ึ พิง (คน)
จํานวนผูส้ งู อายุในสถานสงเคราะห์ พม. (คน)
จํานวนผูไ้ ด้รบั ค่าจัดการศพ (คน)
ที่มา: คํานวณโดยผูว้ จิ ยั

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

124,961 191,917 262,074 368,468 475,957 530,091 531,411
42,868
1,487

77,779 115,624 168,999 227,447 263,072 274,597
1,507

1,527

1,547

1,567

1,588

1,609

279,499 265,855 252,730 238,521 223,306 271,277 245,302

5.3.5 รายจ่ายสวัสดิการส่วนเพิ่มสําหรับผูพ้ กิ าร
สวัสดิการส่วนเพิ่มสําหรับผูพ้ ิ การที่เสนอในโครงการวิจยั นี้ ประกอบด้วย (ก) การเพิ่มเบี้ ยยังชี พ
พื้ นฐานเดื อนละ 500 บาทให้ครอบคลุ มผูพ้ ิ ก ารทุ กคนที ่จาํ เป็ นต้ องใช้อย่า งแท้จริ ง (ข) เพิ่มเบี้ ยยังชี พ
เพิ่มเติมให้กบั ผูพ้ ิการที่ยากจนทุกคน (ค) เพิ่มเบี้ ยยังชีพพิเศษสําหรับผูพ้ ิการในภาวะพึ่งพิง
ตารางที่ 5.13 แสดงรายละเอียดและสมมติ ฐานการคํานวณงบประมาณสวัสดิ การสําหรับกลุ่ม
พิการทั้งในส่วนที่เป็ นโครงการเดิมและในส่วนที่เสนอให้มีการจัดสวัสดิ การใหม่ โดยมีคาํ อธิ บายประกอบ
ตารางข้างล่างนี้ ในขณะที่ตารางที่ 5.14 เป็ นผลการประมาณการ
• กําหนดให้เบี้ ยยังชี พผูพ้ ิ การเท่ ากับ 500 บาทต่ อเดื อน และมี ส่วนเพิ ่มให้แก่ ผพู ้ ิ การที ่
ยากจนจนเท่ ากับเส้นความยากจน และผูพ้ ิ ก ารในภาวะพึ่งพิ งจํา นวน 4,643 บาทต่ อ
เดือนโดยเป็ นค่าใช้จ่ายที่มาจากโครงการวิจยั เรื่ อง Economic valuation of informal care
in Asia: A case study of care for disabled stroke survivors in Thailand
• ในปี 2553 รัฐบาลประกาศให้เบี้ ยยังชีพผูพ้ ิการทุกคนที่ลงทะเบียนทําให้จาํ นวนผูพ้ ิการที่
ได้รับเบี้ ยยัง ชี พเพิ่ มขึ้ น เป็ น 835,062 คน ในปี 2553 หรื อเท่ ากับร้อยละ 1.2 ของ
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จํานวนประชากรทั้งหมด และใช้อตั ราส่วนดังกล่าวของปี 2553 ไปคํานวณจํานวนผูพ้ ิการ
ในปี 2554-2560 และจํานวนผูพ้ ิการทีย่ ากจนและผูพ้ ิ การในภาวะพึ ่งพิ งเท่ ากับร้อยละ
18.02 และร้อยละ 23.68 ของผูพ้ ิการทั้งหมดซึ่งคํานวณจากค่าเฉลี่ ยของข้อมูล SES ปี
2549-2552
• ค่าใช้จ่ายความจําเป็ นขั้นพื้ นฐานของผูพ้ ิ การที่ได้รับจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ การ
เป็ นค่ าเฉลี่ ยของค่าใช้จ่ายผูพ้ ิ การ 8 ประเภทที่ ได้รับอนุ มตั ิ จากสํานั กงบประมาณในปี
2552 และปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2.5 ต่อปี
• จํานวนผูพ้ ิการที่ได้รบั สิทธิ์จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ การเติ บโตร้อยละ 9 ต่ อปี ซึ่ง
เท่ากับอัตราการเติบโตเฉลี่ยของปี 2548-2551
ตารางที่ 5.13 สมมติฐานการคํานวณงบประมาณสวัสดิการถ้วนหน้ากลุม่ ผูพ้ กิ าร
เรื่อง
รายจ่ายต่อหัว
จํานวนประชากรที่มสี ิทธิ์

เบี้ ยยังชีพ ผูพ้ กิ าร

500 บาทต่อคนต่อเดือน (ระบบปั จจุบนั )

ปรับเพิม่ ให้เท่าเส้นความยากจน (ส่วนเพิ่ม)

เบี้ ยพิการในภาวะพึง่ พิง 4, 643 บาทต่อคนต่อ
เดือน (ข้อมูลจาก Economic valuation of

informal care in Asia: A case study of care
for disabled stroke survivors in Thailand)
ค่าใช้จา่ ยความจําเป็ นขั้น 2,253 บาทต่อคนต่อเดือน และปรับด้วยเงิน
พื้ นฐาน
เฟ้อร้อยละ 2.5 ต่อปี

ผูพ้ ิการทุกคนที่ลงทะเบียน หรือ
เท่ากับร้อยละ 1.2 ของ
ประชากรทัง้ หมด
ผูพ้ ิการที่ยากจน (สัด ส่วนร้อย
ละ 18.02 ของผูพ้ กิ าร
ทัง้ หมด (ค่าเฉลี่ยข้อมูล
SES2549- 2552))
ผูพ้ กิ ารในภาวะพึง่ พิง (สัดส่วน
ร้อยละ 23.68 ของผูส้ งู อายุ
ทัง้ หมด (เฉลี่ยข้อมูล
SES2549- 2552))

เติบโตร้อยละ 9 ต่อปี

ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูว้ จิ ยั

ตารางที่ 5.14 ประมาณการรายจ่ายสวัสดิการผูพ้ กิ ารและจํานวนผูร้ บั ประโยชน์
2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

งบประมาณ (ล้านบาท)
5,032
5,055
5,080
5,107
5,134
5,153
5,170
เบี้ ยยังชีพพิการทัว่ ไป (งบปกติ)
391
688
987
1,390
1,796
2,003
2,010
เบี้ ยยังชีพพิการยากจน (ส่วนเพิ่ม)
2,213
3,890
5,586
7,861 10,161 11,330 11,368
เบี้ ยยังชีพพิการพึ่งพิง (ส่วนเพิ่ม)
สถานสงเคราะห์ผพู ้ กิ าร (พม.)
237
266
297
333
373
418
469
จํานวนผูร้ บั ประโยชน์ (คน)
จํานวนผูพ้ ิการที่รับเบี้ ยยังชีพทัว่ ไป 838,587 842,492 846,708 851,155 855,741 858,754 861,642
30,223 53,136 76,288 107,365 138,784 154,747 155,268
จํานวนผูพ้ กิ ารยากจน
39,715 69,826 100,250 141,087 182,376 203,353 204,037
จํานวนผูพ้ ิการพึ่งพิง
จํานวนผูพ้ กิ ารในสถานสงเคราะห์
8,344
9,119
9,967 10,893 11,906 13,012 14,222

ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูว้ จิ ยั
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5.3.5 รายจ่ายสวัสดิการส่วนเพิ่มด้านการรักษาพยาบาลและสุขภาพ
สวัส ดิ การส่ วนเพิ ่มด้า นสุ ข ภาพโครงการวิจ ั ยนี้ ประกอบด้ วย (ก) การเพิ่มความครอบคลุ มของ
หลักประกันสุขภาพเป็ น 100% อย่างแท้จริง (ข) เพิ่มความครอบคลุ มไปถึ งผูไ้ ม่มีสัญชาติ ไทยกลุ่ มต่ าง ๆ
ผลการประมาณการแสดงในตารางที่ 5.15
ตารางที่ 5.15 ประมาณการรายจ่ายส่วนเพิม่ กรณีสวัสดิการสุขภาพและจํานวนผูร้ บั ประโยชน์เพิ่มขึ้ น
2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปรับความถ้วนหน้าเป็ น
7,052
7,490
8,277
9,130 10,059 11,047 12,124
100%
6,514
6,917
7,641
8,427
9,280 10,207 11,217
เพิ่มความครอบคลุม
คนไร้รฐั /ผูไ้ ม่มสี ถานะทาง
515
547
605
667
734
808
887
ทะเบียนราษฎร
932
989
1,093
1,205
1,327
1,460
1,604
ชนกลุ่มน้อยไม่ได้สัญชาติไทย
แรงงานข้ามชาติ (รวม
4,455
4,731
5,226
5,764
6,347
6,981
7,672
ผูต้ ิดตาม)
269
286
316
348
383
422
463
แรงงานข้ามชาติระดับล่าง
343
364
402
443
488
537
590
ผูห้ นี ภยั จากการสูร้ บ
จํานวนผูร้ บั ประโยชน์ (คน)
คนไร้รฐั /ผูไ้ ม่มสี ถานะทาง
2,621,200 2,621,900 2,622,900 2,623,600 2,624,600 2,620,600 2,617,100
ทะเบียนราษฎร
ชนกลุ่มน้อยไม่ได้สัญชาติไทย

191,600 191,600 191,600 191,600 191,600 191,600 191,600

แรงงานข้ามชาติ (รวม
ผูต้ ิดตาม)

346,300 346,300 346,300 346,300 346,300 346,300 346,300

แรงงานข้ามชาติระดับล่าง
ผูห้ นี ภยั จากการสูร้ บ
คนไร้รฐั /ผูไ้ ม่มสี ถานะทาง
ทะเบียนราษฎร
ที่มา: คํานวณโดยผูว้ จิ ยั

1,656,000 1,656,000 1,656,000 1,656,000 1,656,000 1,656,000 1,656,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
127,300 127,300 127,300 127,300 127,300 127,300 127,300
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5.3.6 รายจ่ายสวัสดิการตามข้อเสนอ ‘สวัสดิการเติมเต็มชี วิต’
รายจ่ายส่วนเพิ่มสําหรับสวัสดิการที่นําเสนอใหม่ในโครงการวิจยั นี้ คือสวัสดิ การเติ มเต็ มชี วิต ซึ่งมี
วิธีคาํ นวณดังนี้
• ประมาณการจํานวนเงิ นที่ต้องใช้เพื่อถมช่ องว่ า งความยากจน (poverty gap) ตาม
โครงสร้างประชากรผูย้ ากจนในปี 2552 โดยมี สองกรณี คือ กรณี ใช้เส้นความยากจน
ทางการในปี 2553 และกรณีปรับเส้นความยากจนทางการขึ้ นอีก 25% แล้วค่อยคํานวณ
ช่องว่างความยากจน
• ประมาณการจํานวนผูย้ ากจนในปี 2553-2560 แล้วใช้ตวั เลขแนวโน้มจํานวนผูย้ ากจนนี้
ปรับตัวเลขรายจ่ายเพื่อถมช่องว่างความยากจนในทั้งสองกรณี
ตารางที่ 5.16 แสดงผลการประมาณการด้วยวิธีการข้างต้นทั้งสองกรณี
ตารางที่ 5.16 ประมาณการรายจ่ายสําหรับสวัสดิการเติมเต็มชีวติ (ล้านบาท)
กรณีเติมเต็มเท่าเส้นความยากจน
กรณีเติมเต็มเป็ น 125% ของเส้น
ความยากจน
ที่มา: คํานวณโดยผูว้ จิ ยั

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

23,255

20,857

20,361

20,870

21,391

21,926

22,474

29,069

26,071

25,451

26,087

26,739

27,408

28,093

5.3.7 รายจ่ายเพื่อส่งเสริมความเป็ นสังคมสวัสดิการอย่างมีส่วนร่วม
เนื่ องจากสวัสดิ การเป็ นเรื่องที่ สังคมทุ กภาคส่ วนควรมีส่วนร่ วมในการบริ หารและแบ่งเบาภาระ
ทางการเงิน รัฐบาลจึงควรจัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่ งเพื่อส่งเสริมให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า ‘สังคมสวัสดิ การ’
ซึง่ หมายถึงระบบที่สงั คมแต่ละภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในขัน้ ต้นเสนอให้มงี บประมาณใน 3 เรื่ องคือการ
ปลูกฝั งจิตอาสาให้กบั เยาวชนผ่า นการตั้งกองทุ น ยุวชนจิตอาสา การส่ งเสริ มวิสาหกิจเพื่อสังคม (social
enterprises) และการประชาสัมพันธ์ งบประมาณเพื่อการนี้ เสนอไว้ในตารางที่ 5.17
ตารางที่ 5.17 ประมาณการรายจ่ายเพือ่ สร้างระบบสังคมสวัสดิการอย่างมีสว่ นร่วม (ล้านบาท)
กองทุนยุวชนจิตอาสา
กองทุนส่งเสริมสังคมสวัสดิการ
ด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม
ประชาสัมพันธ์
ที่มา: คํานวณโดยผูว้ จิ ยั

2554
2,600

2555
2,600

2556
2,600

2557
2,600

2558
2,600

2559
2,600

2560
2,600

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

300

308

315

323

331

339

348

5.3.8 รายจ่ายสวัสดิการอื่น ๆ ในระบบปั จจุ บัน
ในปั จจุบนั รัฐบาลไทยมีการใช้จ่ายในหลาย ๆ เรื่องที่อาจเข้าข่ายการให้สวัสดิการประชาชนโดยตรง
หรือโดยอ้อม เช่นการจัดตั้งสวัสดิการชุมชนโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงมนุ ษย์ ข้อเสนอให้
จัดตั้งสวัสดิการชาวนาโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การใช้งบประมาณเพื่อแก้ปัญหาหนี้ สิ นเกษตรกร
การประกันราคาพื ชผล และการอุดหนุ นการใช้สาธารณู ปโภค เช่ นใช้ไฟฟ้าฟรี หากใช้ไม่เกิน 80 หน่ วย
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(กําลังจะปรับเพิ่มเป็ น 90 หน่ วย) ต่อเดือน รถเมล์รอ้ นฟรี และรถไฟชั้นสามฟรี งบประมาณในเรื่องเหล่านี้
เสนอไว้ในตารางที่ 5.18
ตารางที่ 5.18 ประมาณการรายจ่ายสําหรับสวัสดิการเติมเต็มชีวิต (ล้านบาท)

2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
1,383 2,152 1,396
908
215
215
215
สวัสดิการชุมชน
19,716 20,209 20,714 21,232 21,763 22,307 22,865
สวัสดิการชาวนา
3,200 3,555 3,581 3,607 3,634 3,661 3,690
แก้ปัญหาหนี้ สินเกษตรกร
40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
ประกันราคาพืชผล
22,460 22,460 22,460 22,460 22,460 22,460 22,460
อุดหนุ นสาธารณูปโภค
หมายเหตุ : กรณี สวัสดิการชุมชนและสวัสดิการชาวนาคิ ดเฉพาะส่ วนเงินสมทบภาครัฐ กรณี หนี้ สิ นเกษตรกรคิดเฉพาะ
งบประมาณที่ตอ้ งใช้ในกองทุนฟื้ นฟูเกษตรกร เงินอุดหนุ นค่าไฟฟรีได้ปรับขึ้ นตามข้อเสนอล่าสุดที่จํากัดการใช้ไฟฟรี
หากใช้ไม่เกิน 90 หน่ วย
ที่มา: คํานวณโดยผูว้ จิ ยั

สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560

71

บทที่ 6
ทางเลือกสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า
และงบประมาณในภาพรวม
หลังจากทราบถึงแนวคิดการยกระดับสวัสดิ การแต่ ละประเภทตั้งแต่ เกิดจนตายให้เป็ นสวัสดิ การ
ถ้วนหน้าอันพึงปรารถนาทีส่ อดคล้องกับความคิดเห็นของประชาขนที่รวบรวมมาจากหลากหลายช่ องทาง
(บทที่ 3 และบทที่ 4) รวมทั้งทราบถึงประมาณการงบประมาณที่ภาครัฐต้องใช้เพื่อจัดสวัสดิ การถ้วนหน้า
ของแต่ ละข้อเสนอแนะสวัสดิ การ (บทที่ 5) แล้ว จําเป็ นต้องมี การเลื อกอย่างแท้จริ งว่าสวัสดิ การอันพึ ง
ปรารถนาแต่ละประเภทนั้นอะไรจะควรทําก่อน อะไรควรทําหลัง กล่ าวคือต้องการมีเลื อก ‘ชุ ดสวัสดิ การ’
อันพึ งปรารถนา ซึ่งมีหลายความเป็ นไปได้แล้วแต่ ว่าจะเลื อกอะไรในแต่ ละชุ ด ซึ่งในการเลื อกนั้ นหนึ่ งใน
ข้อพิจารณาคือความเป็ นไปได้ทางการเงิ นของทางเลื อกสวัสดิ การระบบต่ าง ๆ ด้วย นอกจากนั้ นยังต้อง
คํานึ งถึงแนวทางสร้างความยัง่ ยืนของระบบสวัสดิการถ้วนหน้าในระยะยาวด้วย
ในบทนี้ เป็ นการอภิปรายวิธีการเลือกชุดสวัสดิการและงบประมาณในภาพรวม ในขณะที่การสร้าง
ความยัง่ ยืนในระยะยาวเป็ นเนื้ อหาในบทหน้า

6.1 กรอบแนวคิดทางเลือกสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า
การเลื อ กสวัส ดิ ก ารถ้ว นหน้ า ในลั ก ษณะใดย่ อ มขึ้ นกับ หลายปั จ จัย เช่ น (ก) การจัด ลํ า ดั บ
ความสําคัญของปั ญหาว่าสังคมไทยมีปัญหาอะไรมากที่สุด คนกลุ่มใดที่ควรได้รับสวัสดิ การบางประเภท
อย่างเร่งด่วนแต่ยงั ไม่ได้ (ข) สวัสดิการอะไรที่มีจะส่วนช่วยสร้างสังคมไทยให้มีความก้าวหน้า อบอุ่น และ
เป็ นมิตร ลดความเหลื่อมลํ้า ลดความขัดแย้ง (ค) งบประมาณทีต่ อ้ งใช้มีความเหมาะสมกับความสามารถ
ของประเทศหรือไม่ (ง) เป็ นสวัสดิการที่สามารถปฏิบตั ิได้จริง ไม่ยากลําบากจนเกินไปในการบริหารจัดการ
จากหลักการใหญ่ขา้ งต้น คณะนักวิจยั ได้เสนอกรอบแนวคิดในการเลือกสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าดังนี้

6.1.1 ให้ความสําคัญสูงกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนและการดูแลผูส้ ูงอายุ /ผู ้
พิการ
ผลการสํารวจระบบสวัสดิการปั จจุบนั ของไทย (บทที่ 4) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่ได้รบั สวัสดิการมาก
ที่สุดคือเด็กและเยาวชนในวัยเรี ยน ซึ่งได้รับการศึ กษาอย่างถ้วนหน้าและไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ส่ วนประชาชน
กลุ ่มอื ่นได้ แก่ กลุ ่ม เด็ ก เล็ ก ก่ อนวั ยเรี ย น วั ยทํา งาน และผูส้ ู ง อายุ มีเฉพาะผูท้ ี ่ประกั นตนกั บโครงการ
ประกันสังคมจึงจะได้รบั สวัสดิการบ้าง ได้แก่เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม และบํานาญชราภาพ
เนื่ องจากสังคมไทยกําลังย่างเข้าสู่สงั คมวัยชราในอัตราที่ค่อนข้างรวดเร็ว การดูแลผูส้ ูงอายุจึงเป็ น
เรื่องเร่งด่วน เพื่อป้องกันมิให้ผทู ้ ่ีกาํ ลังเข้าสู่วยั เกษี ยณจํานวนมากประสบความเดือดร้อน สวัสดิ การสําหรับ
ผูส้ ูงอายุจึงมีความสําคัญเร่งด่วน
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ในขณะเดี ย วกัน เด็ ก เล็ ก เป็ นอนาคตของชาติ จึ ง จํา เป็ นต้องได้รับ การดู แลและพัฒ นาอย่ า ง
เหมาะสม มีงานวิจยั จํานวนมากพบว่าสมองเด็กจะมีพฒ
ั นาการมากสุดในระยะ 5-7 ปี แรกหลังเกิด เด็ กจึง
ควรได้รบั การวางรากฐานอย่างเหมาะสม หากรอจนถึ งวัยเรี ยนก็อาจสายเกินไป นอกจากนี้ การดูแลและ
พัฒนาทางด้านอารมณ์ต้ ังแต่ ระยะแรกจะสร้า งพื้ นฐานทางอารมณ์ที่มนั ่ คง อันจะช่ วยให้เติ บโตขึ้ นเป็ น
สมาชิกที่มีคุณค่าของสังคมได้ต่อไป สวัสดิการเด็กเล็กจึงมีความสําคัญในอันดับต้น ๆ เช่นกัน
การที่ผพู ้ ิการในสังคมไทยไม่ได้รบั การดูแลอย่างเหมาะสมมาเป็ นเวลานานก็เป็ นอีกสาเหตุ ท่ี ทาํ ให้
คณะผูว้ ิจ ัยเห็นว่ าควรให้ความสําคัญเร่ ง ด่ วน ซึ่งนอกจากจะตรงตามหลักมนุ ษยธรรมแล้วยังเป็ นการใช้
ทรัพยกรบุคคลอย่างเต็มประโยชน์ดว้ ย

6.1.2 สวัสดิการเพื่อพัฒนาฝี มือแรงงานถ้วนหน้า
ทักษะฝี มือแรงงานเป็ นสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องต้องการมากขึ้ นเรื่อย ๆ เพราะมีส่วนช่วยเพิ่มค่าจ้าง
แรงงานให้กบั ผูใ้ ช้แรงงาน ซึ่ง เป็ นผูม้ ี รายได้น้อย และเป็ นสาเหตุ ห นึ่ งของความเหลื่ อมลํ้าในสังคมไทย
คณะผูว้ ิจยั จึงจัดลําดับความสําคัญในระดับสูง

6.1.3 ให้การดูแลคนยากจนเป็ นพิเศษ
แม้ปัญหาความยากจนในไทยจะมีแนวโน้มลดลงอย่ างต่ อเนื่ องตลอดระยะกว่า 50 ปี ที่ ผ่านมา
อย่างไรก็ตามปั ญหาความเหลื่อมลํ้ายังคงรุนแรงมาก จนทําให้ประเทศไทยเป็ นหนึ่ งในประเทศที่มีช่องว่าง
ระหว่างคนรวยและคนจนที่ ห่างค่อนข้างมาก ซึ่งส่ วนหนึ่ งเป็ นเพราะคนจนและผูม้ ีรายได้น้อยยังไม่ได้รับ
โอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างที่ควรจะเป็ น การจัดสวัสดิ การให้กบั คนจนและผูม้ ีรายได้
น้อยจะเป็ นแนวทางหนึ่ งในการลดความเหลื่อมลํ้าอย่างถาวร และยังช่วยให้ความยากจนไม่ตกทอดจากพ่ อ
แม่ไปสู่รุ่นลูกเหมือนเช่นที่เป็ นมาตลอดสําหรับหลายครอบครัว

6.1.4 เน้นความครอบคลุ มและคุณภาพของการศึ กษาในทุกระดับ
แม้เด็กและเยาวชนจะมีโอกาสเรียนหนั งสื อได้อย่างถ้วนหน้า แต่ ปัญหาเรื่องคุ ณภาพการศึ กษาที่
ผลิ ด นั ก เรี ย นได้ตํ า่ กว่ า มาตรฐาน กํา ลั ง เป็ นปั ญหาใหญ่ ข องประเทศไทย เพราะจะมี สื บ เนื ่ อ งไปถึ ง
ความสามารถในการแข่งขัน ปั ญหาทางสังคม ระดับภูมิปัญญาสังคม และอีกสารพัดปั ญหา ดังนั้ นการเพิ่ ม
คุณภาพการศึกษาจึงเป็ นเรื่องที่ตอ้ งให้ความสําคัญ

6.1.5 ริเริ่มขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบอย่างจริงจัง โดยรัฐควร
สมทบด้วย
ความจริ ง แล้ วการให้ส วั สดิ ก ารสัง คมกั บแรงงานนอกระบบก็ เป็ นปั ญ หาเร่ ง ด่ วนของประเทศ
เนื่ องจากหากแรงงานเหล่านี้ ไม่ได้รบั การดูแลด้านสวัสดิการที่ดีพอ ครอบครัวที่พวกเขาดูแลเลี้ ยงดูอยู่ย่อม
ได้รับผลกระทบไปด้วย อีก ทั้งเป็ นต้นเหตุ ข องปั ญ หาความยากจนและความเหลื่อมลํ้า ในสังคมไทยด้วย
อย่างไรก็ตามการขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบเป็ นเรื่องที่มีปัญหาในทางปฏิบตั ิค่อนข้างมาก เช่น
การที่แรงงานนอกระบบมีรายได้ไม่แน่ นอน เปลี่ยนงานบ่อยไม่มนั ่ คง นอกจากนี้ จํานวนแรงงานนอกระบบที่
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มีประมาณสามในสี่ของกําลังแรงงานทั้งหมดทําให้การขยายประกันสังคมโดยที่รฐั ต้องเป็ นผูส้ มทบหลักนั้ น
ต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก ดังนั้นแม้เรื่องนี้ จะมีความสําคัญยิ่งยวด แต่ก็ควรทําอย่างค่อยเป็ นค่อยไป

6.2 ทางเลือกชุดสวัสดิการถ้วนหน้า
ด้วยหลักการและกรอบแนวคิดข้างต้น คณะนักวิจยั ได้เสนอทางเลื อกชุ ดสวัสดิ การถ้วนหน้า 4 ชุ ด
โดยสามชุดทางเลือกแรกเป็ นการค่อย ๆ เพิ่มสวัสดิการที่มีความสําคัญอันดับต้น ๆ ก่อน ตัวอย่างเช่น
• ในชุ ดสวัสดิ การที ่ 1 ได้เสนอให้เพิ่มสวัสดิ การพื้ นฐานถ้วนหน้าสําหรับเด็ กเล็ ก ผูส้ ูงอายุ ผู ้
พิการ ฝึ กฝี มือแรงงานอย่างถ้วนหน้า เพิ่มความครอบคลุมการศึกษาและเพิ่มคุณภาพระยะสั้น
ขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบโดยรัฐสมทบเท่ากับเงินสมทบโดยแรงงาน ส่ งเสริ มให้
การประกั นสุ ข ภาพครอบคลุ มคนไทยทุ กคนอย่า งแท้จริ ง ริ เริ ่มสวัส ดิ ก ารเติ มเต็ มชี วิตด้วย
งบประมาณแบบกรณี แ รก (กรณี ค ํา นวณช่ อ งว่ า งความยากจนด้ว ยเส้น ความยากจน)
ดําเนิ นการโครงการบ้านมัน่ คงอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถครอบคลุมทุ กชุ มชนแออัดภายใน
ระยะเวลา 10 ปี ขยายโครงการสวัสดิการชุมชนให้ครอบคลุมทุกตําบลทัว่ ประเทศ
• ชุดสวัสดิการที่ 2 เป็ นการปรับเพิ่มจากชุดแรก ส่วนที่เพิ่มคือให้เบี้ ยยังชีพผูส้ ูงอายุและผูพ้ ิ การ
ที ่ยากจนและ/หรื ออยู่ในภาวะพึ ่ง พิ ง เพิ ่มรายจ่ายต่ อหัวนั กเรี ยนทั้งโรงเรี ยนรั ฐและเอกชน
เพือ่ ให้สามารถเพิม่ คุณภาพการศึกษาได้อย่างต่ อเนื่ องในระยะยาว ขยายการประกันสุ ขภาพ
กับคนไร้รฐั และชนกลุ่มน้อยอย่างถ้วนหน้า
• ชุดสวัสดิการที่ 3 ปรับเพิ่ มจากชุ ดที ่สอง ส่ วนที ่เพิ ่มคือการขยายประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าถึ ง
แรงงานต่างด้าวและผูต้ ิดตาม ปรับเพิ่มงบประมาณของสวัสดิการเติมเต็มชีวิตให้เป็ นกรณี สอง
(กรณี คาํ นวณงบประมาณด้วยช่ องว่างความยากจนที่ระดับ 125% ของเส้นความยากจน)
ริเริ่มโครงการสวัสดิการชาวนา
ในชุดสวัสดิการทั้งสามนั้นยังประกอบด้วยรายจ่ายเพื่อสร้างระบบสังคมสวัสดิ การที ่มีส่วนร่ วม คือ
กองทุนยุวชนจิตอาสา การส่งเสริมสังคมสวัสดิการและส่งเสริ มวิสาหกิจเพื่อสังคม (social enterprise) งบ
ประชาสัมพันธ์เรื่องสังคมสวัสดิการ รายละเอียดของประเภทสวัสดิการของแต่ละชุดแสดงไว้ในตารางที่ 6.1
แน่ นอนว่าการเพิ่มประเภท เพิ่มความครอบคลุม และเพิ่มระดับงบประมาณ ของสวัสดิ การแต่ ละ
ประเภทในแต่ชุดสวัสดิการย่อมทําให้งบประมาณโดยรวมที่ตอ้ งใช้เพิม่ ไปด้วย สวัสดิการบางประเภทก็เป็ น
สวัสดิ ก ารอันพึ งปรารถนาตามที่ สรุ ปไว้ในบทที่ 4 อย่างไรก็ตามมีบางสวัส ดิ การในตารางที่ 6.1 เป็ น
สวัส ดิ ก ารที่ ไม่ ไ ด้เสนอไว้ใ นบทที่ 4 แต่ เป็ นสิ ่ง ที ่ภ าครั ฐ ไทยดํา เนิ น การอยู่ เช่ น การอุ ด หนุ น การใช้
สาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าฟรี หากใช้ตํา่ กว่าระดับที่กาํ หนด รถเมล์รอ้ นฟรี รถไฟชั้นสามฟรี ) การประกัน
ราคาพืชผล การแก้ปัญหาหนี้ สินเกษตรกร หรือบางสวัสดิการที่มีการเสนอและมีความเป็ นไปได้สูงที่รฐั บาล
จะจัดให้ เช่นสวัสดิการชาวนา สวัสดิ การเหล่ านี้ มีลักษณะของนโยบายประชานิ ยมที่หวังผลการเมืองเป็ น
หลัก นอกจากนั้นยังมีความซํ้าซ้อนกับสวัสดิการที่เสนอไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวัสดิ การเติ มเต็ มชี วิต ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ช่วยเหลือคนจนทุกคนในประเทศอยู่แล้ว ดังนั้นคณะนักวิจยั จึงได้เสนอชุดสวัสดิการชุดที่ 4 ซึ่ง
รวมทุกสวัสดิการอันพึ งปรารถนา ตามชุ ดสวัสดิ การที่ 3 ทุ กประการ แต่ เสนอให้ตัดนโยบายที่มีลักษณะ
ประชานิ ยมออกไป เพื่อเป็ นการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด รายละเอียดเสนอในตารางที่ 6.1
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ตารางที่ 6.1 ทางเลือกสวัสดิการชุดที่ 1-4
สวัสดิการ
สวัสดิการเด็ก ผูส้ ูงอายุ คนพิการ
ไม่รวมเบี้ ยยังชีพยากจนและพึ่งพิงผูส้ ูงอายุ/พิการ
รวมเบี้ ยยังชีพยากจนและพึ่งพิงผูส้ ูงอายุ/พิการ
นั กเรียน/นั กศึกษา
อาหารกลางนั กเรียนประถมถ้วนหน้า
เงินช่วยค่าครองชีพนั กเรียนยากจนทุกคน
เพิ่มความครอบคุลมและคุณภาพการศึกษา
ขยายการศึกษานอกระบบ
ขยายการศึกษาตามอัธยาศัย
เพิม่ อุดหนุ นโรงเรียนเล็ก
เพิ่มนั กเรียนชนกลุ่มน้อย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียน
อบรมเพื่อเพิม่ คุ ณภาพครู
เพิ่มเงินเดือนครูคุณภาพ
เพิม่ รายจ่ายต่อหัว รร. รัฐบาล
เพิม่ รายจ่ายต่อหัว รร. เอกชน
แรงงาน
ฝึ กฝี มือแรงงานถ้วนหน้า
ขยายประกันสังคม ม. 40 (รัฐสมทบเท่ากับแรงงาน)
ขยายประกันสังคม ม. 40 (รัฐสมทบสองเท่าของแรงงาน)
รักษาพยาบาล
คนไทยถ้วนหน้า 100%
คนไร้รฐั ชนกลุ่มน้อย
แรงงานต่างด้าว+ผูต้ ิดตาม ผูห้ นี ภยั สงคราม
สวัสดิการเติมเต็มชีวิต
แนวทาง (ก): Poverty Gap (100% Poverty Line)
แนวทาง (ก): Poverty Gap (125% Poverty Line)
สวัสดิการที่อยู่อาศัย โครงการบ้านมัน่ คง
สวัสดิการชุมชน
สวัสดิการชาวนา
ประกันราคาพืชผล
แก้ปัญหาหนี้ สินเกษตรกร
อุดหนุ นสาธารณูปโภค
กองทุนยุวชนจิตอาสา
กองทุนส่งเสริมสังคมสวัสดิการและ Social Enterprises
งบประชาสัมพันธ์สังคมสวัสดิการ
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6.3 ภาพรวมงบประมาณสําหรับทางเลือกสวัสดิการถ้วนหน้า
ตารางที่ 6.2 แสดงยอดรวมงบประมาณที่ตอ้ งใช้ระหว่างปี 2554-2560 ทั้งหมด 5 กรณี คือ
กรณี สวั สดิ ก ารปั จ จุบั น และกรณี ท างเลื อกชุ ดสวั สดิ ก ารทั้ง 4 จะเห็ น ว่า รายจ่ ายส่ วนเพิ ่มของแต่ ล ะชุ ด
สวัสดิการนั้นอยู่ระหว่างประมาณ 2 แสนถึง 3 แสนล้านบาทในปี 2554 และปรับเพิ่มขึ้ นต่อเนื่ องเป็ น 2.5
แสนถึ ง 4 แสนล้า นบาทในปี 2560 ซึ่ งหากเที ยบกับงบประมาณในระบบปั จจุ บนั จะเป็ นการเพิ่มขึ้ น
ประมาณ 20-30%
ตารางที่ 6.2 ภาพรวมงบประมาณภาครัฐสําหรับชุดสวัสดิการที่ 1-4 (ล้านบาท)

2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
สวัสดิการปั จจุบนั 1,070,248 1,124,482 1,113,241 1,168,443 1,242,689 1,305,782 1,375,240
รายจ่ายส่วนเพิม่
ชุดสวัสดิการ 1 210,587 204,135 213,917 244,253 242,854 253,758 261,882
ชุดสวัสดิการ 2 255,423 255,168 271,577 310,875 319,036 336,348 347,403
ชุดสวัสดิการ 3 313,717 315,665 336,841 382,126 396,251 419,498 436,485
ชุดสวัสดิการ 4 205,085 208,584 229,726 273,957 287,003 309,143 324,996
% ของระบบสวัสดิการปั จจุบนั
19.7
18.2
19.2
20.9
19.5
19.4
19.0
ชุดสวัสดิการ 1
23.9
22.7
24.4
26.6
25.7
25.8
25.3
ชุดสวัสดิการ 2
29.3
28.1
30.3
32.7
31.9
32.1
31.7
ชุดสวัสดิการ 3
19.2
18.5
20.6
23.4
23.1
23.7
23.6
ชุดสวัสดิการ 4
ที่มา: คํานวณโดยผูว้ จิ ยั

แน่ นอนว่างบประมาณส่วนเพิ่มระดับนี้ เป็ นจํานวนไม่น้อยและอาจสร้างความกังวลใจให้กบั หลาย
คน อย่างไรก็ตามความกังวลน่ าจะลดน้อยลงภายใต้ขอ้ สังเกตุต่อไปนี้
1. การเพิ่ม ขึ้ นของงบประมาณส่ วนเพิ่มเป็ นการเพิ่มในระดับโครงสร้างซึ่ง เกิ ดเพี ย งครั้ง เดี ย ว
เท่านั้น เช่นในกรณีนี้ได้ทดลองเสนอให้เพิ่มในปี 2554 หลังจากนั้นไปจนถึงปี 2560 จะเห็น
ว่าอัตราการเพิ่มไม่สูงไปกว่าการเพิ่มในระบบสวัสดิการปั จจุบนั
2. ซึ่งนัน่ หมายความว่าหากภาครัฐมีแนวทางในการหารายได้เพิ่ มขึ้ นในระดับโครงสร้างเช่ นกัน
เช่นการปรับโครงสร้างภาษี ให้มีรายได้เพิ่มขึ้ นถาวรก็จะสามารถรองรับความต้องการใช้จ่ายที่
เพิ่มขึ้ นนี้ ได้ ประเด็นนี้ เป็ นเรื่องที่จะพูดถึงในรายละเอียดในบทที่ 7 ต่อไป
3. หากรัฐ บาลสามารถเลิ กนโยบายที ่มีลัก ษณะประชานิ ย มลงได้ ก็จ ะสามารถลดภาระทาง
การเงิ นลงได้มาก สามารถจัดสรรมาใช้เพื่อสร้างระบบสวัสดิ ก ารสังคมอันพึ งปรารถนาได้
ค่อนข้างเต็มรูปแบบ ดังแสดงในตัวอย่างของชุดสวัสดิการที่ 4

สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560

76

6.4 ประมาณการรายได้ภาครัฐ
เนื่ องจากรายจ่ ายสวัส ดิ ก ารที่ แสดงในตารางที่ 6.2 เป็ นรายจ่า ยภาครัฐเท่ านั้ น ดังนั้ นเพื่ อให้
สามารถประเมินระดับของภาระทางการเงิ นได้ชัดเจนยิง่ ขึ้ น ต้องทําการเปรี ยบเที ยบกับความสามารถใน
การหารายได้ของรัฐบาลไทย ตลอดจนความต้องการใช้เงิ นงบประมาณเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่ ดา้ นสังคมและ
สวัสดิการ
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2552) ซึ่งจัดทําโดยคณะนั กวิจยั ชุ ดเดี ยวกับโครงการนี้
ได้ทาํ การพยากรณ์รายได้ภาษี ของรัฐบาลในระยะ 20 ปี ข้างหน้า โดยใช้สมการถดถอย (regression) ดัง
แสดงในตารางที่ 6.3 โดย
GOV_REVENUE
GDP_NO
D_CRISIS
URBAN_HH

=
=
=
=

รายได้รวมของรัฐบาล
รายได้ประชาชาติในราคาประจําปี
ตัวแปรหุ่นสําหรับวิกฤติเศรษฐกิจ
สัดส่วนครัวเรือนที่อาศัยอยูใ่ นเขตเมือง

ตารางที่ 6.3 ผลการประมาณการทางสถิตขิ องสมการรายได้รฐั บาลกลาง (ปรับปรุง)
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
LOG(GDP_NO)
0.604840
D_CRISIS
-0.117795
URBAN_HH
2.105281
LOG(GOV_REVENUE(-1)) 0.394452

0.519182
0.159630
0.026120
0.941807
0.147313

-3.270575
3.789011
-4.509832
2.235364
2.677640

0.0031
0.0009
0.0001
0.0346
0.0129

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.996303
0.995712
0.055816
0.077887
46.73729
1.313500

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

13.19296
0.852352
-2.782486
-2.548953
1684.393
0.000000

ที่มา: ปรับปรุงจากแบบจําลองใน สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (2552)

ในการประมาณการรายได้รฐั บาลด้วยสมการนี้ จําเป็ นต้องตั้งสมมติฐานเกีย่ วกับค่าในอนาคตของ
ตัวแปรทางขวามือ (right-hand side variables) ทั้งหมด ในส่วนของรายได้ประชาชาติในราคาประจําปี นั้ น
ถูกกําหนดด้วยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แท้จริงและอัตราเงินเฟ้อที่คิดรวมทุกสินค้าและทุกขั้นตอน
การผลิต (ที่เรียกว่า GDP deflator) ซึ่งได้ต้งั สมมติ ฐานไว้เป็ นสามกรณี ดังแสดงในตารางที่ 6.4 ในขณะที่
ผลการประมาณการรายได้รฐั บาลทั้งสามกรณีแสดงในตารางที่ 6.5 ซึ่งแสดงว่ารายได้รัฐบาลเมื่อเที ยบกับ
รายได้ประชาชาติมแี นวโน้มเพิ่มขึ้ นเป็ นประมาณร้อยละ 20 ในปี 2560
สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560
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ตารางที่ 6.4 สมมติฐานการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ ปี 2554-2560 (ร้อยละ)
ปี
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้ อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
(ราคาคงที่)
(ราคาประจําปี )
กรณี
กรณี
กรณี
กรณีตาํ ่
กรณีสงู กรณีตาํ ่
กรณีสงู กรณีตาํ ่
กรณีสงู
ฐาน
ฐาน
ฐาน
-2.8
-2.8
-2.8
-0.9
-0.9
-0.9
-3.7
-3.7
-3.7
7.8
7.8
7.8
3.3
3.3
3.3
11.1
11.1
11.1
3.5
5.1
7.1
3.0
4.0
4.5
6.5
9.1
11.6
2.5
4.0
5.0
1.5
2.5
3.0
4.0
6.5
8.0
2.5
4.0
5.0
1.5
2.5
3.0
4.0
6.5
8.0
2.5
4.0
5.0
1.5
2.5
3.0
4.0
6.5
8.0
2.5
4.0
5.0
1.5
2.5
3.0
4.0
6.5
8.0
2.5
4.0
5.0
1.5
2.5
3.0
4.0
6.5
8.0
2.5
4.0
5.0
1.5
2.5
3.0
4.0
6.5
8.0

ที่มา: คํานวณโดยผูว้ จิ ยั

ตารางที่ 6.5 ประมาณการรายได้รฐั บาลและร้อยละของ GDP ปี 2548-2560
ปี
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

รายได้รฐั บาล (ล้านบาท)
กรณีตาํ ่
กรณีฐาน
กรณีสงู

1,241,236
1,389,546
1,455,059
1,497,654
1,484,264
1,725,404
1,977,131
2,144,386
2,275,895
2,394,894
2,511,626
2,630,544
2,753,647
ที่มา: คํานวณโดยผูว้ จิ ยั

1,241,236
1,389,546
1,455,059
1,497,654
1,484,264
1,725,404
2,006,186
2,220,126
2,409,426
2,594,827
2,786,026
2,987,736
3,202,536
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1,241,236
1,389,546
1,455,059
1,497,654
1,484,264
1,725,404
2,033,867
2,282,182
2,511,512
2,742,774
2,986,284
3,247,536
3,529,982

% ของรายได้ประชาชาติ
กรณีตาํ ่
กรณีฐาน กรณีสงู
17.5
17.7
17.1
16.4
16.4
17.2
18.5
19.3
19.6
19.9
20.0
20.2
20.3

17.5
17.7
17.1
16.4
16.4
17.2
18.3
19.0
19.4
19.6
19.7
19.9
20.0

17.5
17.7
17.1
16.4
16.4
17.2
18.1
18.8
19.2
19.4
19.6
19.7
19.8
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การตัดสินใจว่ารัฐบาลสามารถรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการได้มากน้อยเพียงใด วิธีการหนึ่ งคือ
ดูว่าหากต้องใช้จ่ายเพื่อการนั้นแล้ว รัฐบาลจะเหลือเงินไปทําอย่างอื่นที่มีความจําเป็ นด้วยได้หรือไม่ และเงิน
ที่เหลือนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นหรือลดลงอย่างไร ตารางที่ 6.6 แสดงเงินงบประมาณที่เหลือคิดเป็ นร้อยละของ
รายได้ประชาชาติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้จะเหลือเงินน้อยลงเมื่อเทียบกับระบบสวัสดิ การปั จจุบนั แต่ มีแนวโน้ม
ปรับตัวเพิ่มขึ้ นในระหว่างปี 2554-2560 และเมื่อเปรี ยบเที ยบเงิ นที่เหลื อในปี 2560 ของชุ ดสวัสดิ การ
1-4 (9.2%-9.8% ของ GDP) กับเงินที่เหลือในปี 2554 ของระบบสวัสดิ การปั จจุบนั (8.5% ของ GDP)
ก็ยงั มากกว่าอยู่ดี แสดงว่าแม้ในระยะแรกรัฐบาลอาจมีปัญหาในการจัดสรรงบประมาณเพื่อตอบสนองความ
ต้องการทั้งในเรื่องสวัสดิการสังคมและเรื่องอื่น แต่เมื่อเวลาผ่านไปและรัฐบาลสามารถเก็บภาษี ได้เพิ่ มขึ้ น
ปั ญหาจะเบาบางลง
ตารางที่ 6.6 รายได้ภาครัฐหลังการใช้จา่ ยเพือ่ สวัสดิการ: กรณีฐาน (% ของรายได้ประชาชาติ)
สวัสดิการปั จจุบนั
ชุดสวัสดิการ 1
ชุดสวัสดิการ 2
ชุดสวัสดิการ 3
ชุดสวัสดิการ 4
ที่มา: คํานวณโดยผูว้ จิ ยั

2554
8.5
6.6
6.2
5.7
6.7

2555
9.4
7.6
7.2
6.7
7.6

2556
10.4
8.7
8.2
7.7
8.6

2557
10.8
8.9
8.4
7.9
8.7

2558
10.9
9.2
8.7
8.1
8.9

2559
11.2
9.5
9.0
8.4
9.1

2560
11.4
9.8
9.2
8.7
9.4

เมื่อคํานึ งถึงความเป็ นไปได้ที่ภาครัฐอาจจัดเก็บภาษี เพิ่มขึ้ นแล้ว วิธีที่จะทําให้สามารถเห็นภาพของ
ภาระการใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการสังคมของ ‘สังคมไทย’ โดยรวมได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้ นคือการเปรี ยบเที ยบกับ
ความสามารถในการหารายได้ของประเทศโดยรวม ซึง่ แทนได้ดว้ ยระดับรายได้ประชาชาติ หากประเทศ
สามารถหารายได้ได้มาก (ด้วยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงเพี ยงพอ) ก็จะสามารถรับภาระได้ดี
ยิ่งขึ้ น แต่หากการขยายตัวทางเศรษฐกิจตํา่ ความสามารถก็ลดน้อยไปด้วย
ตารางที่ 6.7-6.9 แสดงสัดส่วนของรายจ่ายสวัสดิการสังคมต่อรายได้ประชาชาติ ทั้ง 4 ชุดและใน
3 กรณีของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จะเห็นว่ามีเพี ยงกรณี ที่เศรษฐกิจขยายตัวค่อนข้างตํา่ อย่างต่ อเนื่ อง
คือขยายตัวไม่เกินร้อยละ 2.5 ต่อปี (ซึ่งเป็ นอัตราตํา่ มากเมื่อเทียบกับประสบการณ์ขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของไทยในระยะ 40-50 ที่ ผ่า นมาที่ ขยายตัวเฉลี่ ย 6.2% ต่ อปี ) เท่ านั้ นที่ภ าระของสวัสดิ การสังคมมี
แนวโน้มสูงขึ้ นเล็กน้อย แต่หากเศรษฐกิจขยายตัวระดับปานกลางถึงระดับสูง สัดส่ วนภาระนี้ จะลดตํา่ ลงใน
ระยะยาว
ตารางที่ 6.7 สัดส่วนรายจ่ายสวัสดิการทั้งระบบต่อรายได้ประชาชาติ: กรณีเศรษฐกิจขยายตัวช้า
หรือกรณีตาํ ่ (%)
สวัสดิการปั จจุบนั
ชุดสวัสดิการ 1
ชุดสวัสดิการ 2
ชุดสวัสดิการ 3
ชุดสวัสดิการ 4

2554
10.0
12.0
12.4
12.9
11.9

2555
10.1
11.9
12.4
12.9
12.0

2556
9.6
11.5
12.0
12.5
11.6
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2557
9.7
11.7
12.3
12.9
12.0

2558
9.9
11.9
12.5
13.1
12.2

2559
10.0
12.0
12.6
13.2
12.4

2560
10.1
12.1
12.7
13.4
12.5
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ตารางที่ 6.8 สัดส่วนรายจ่ายสวัสดิการทั้งระบบต่อรายได้ประชาชาติ: กรณีเศรษฐกิจขยายตัวปาน
กลางหรือกรณีฐาน (%)
สวัสดิการปั จจุบนั
ชุดสวัสดิการ 1
ชุดสวัสดิการ 2
ชุดสวัสดิการ 3
ชุดสวัสดิการ 4
ที่มา: คํานวณโดยผูว้ จิ ยั

2554
9.8
11.7
12.1
12.6
11.6

2555
9.6
11.4
11.8
12.3
11.4

2556
8.9
10.7
11.1
11.7
10.8

2557
8.8
10.7
11.2
11.7
10.9

2558
8.8
10.5
11.1
11.6
10.8

2559
8.7
10.4
10.9
11.5
10.7

2560
8.6
10.2
10.8
11.3
10.6

ตารางที่ 6.9 สัดส่วนรายจ่ายสวัสดิการทั้งระบบต่อรายได้ประชาชาติ: กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเร็ว
หรือกรณีสงู (%)
สวัสดิการปั จจุบนั
ชุดสวัสดิการ 1
ชุดสวัสดิการ 2
ชุดสวัสดิการ 3
ชุดสวัสดิการ 4
ที่มา: คํานวณโดยผูว้ จิ ยั

2554
9.5
11.4
11.8
12.3
11.4

2555
9.3
11.0
11.4
11.9
11.0

2556
8.5
10.1
10.6
11.1
10.3

2557
8.3
10.0
10.5
11.0
10.2

2558
8.1
9.7
10.2
10.7
10.0

2559
7.9
9.5
10.0
10.5
9.8

2560
7.7
9.2
9.7
10.2
9.5

รูปที่ 6.1 นําตัวเลขในตารางที่ 6.8 มาทําเป็ นกราฟ โดยเพิ่ มตัวเลขปี 2553 ในระบบสวัสดิ การ
ปั จจุบนั ไว้ดว้ ย จะเห็นว่าแม้รายจ่ายสวัสดิการในปี 2554 จะเพิ่มขึ้ นพอสมควรจากปี 2553 เมื่อมีการเพิ่ม
สวัสดิการให้ถว้ นหน้ายิง่ ขึ้ น แต่แนวโน้มที่ลดลงทําให้ในที่สุดแล้วเมือ่ ถึงปี 2560 สัดส่วนรายจ่ายสวัสดิการ
ในชุดสวัสดิการที่ 1,2 และ 4 เข้าใกล้ระดับเดิ มในปี 2553 ยกเว้นเพี ยงชุ ดสวัสดิ การที่ 3 เท่ านั้ นที่ ยงั สูง
กว่า ปี 2553 ส่วนรูปที่ 6.2 เป็ นกรณีเศรษฐกิจขยายตัวตํา่ ซึ่งจะทําให้เกิดปั ญหาด้านการเงินดังที่กล่าวแล้ว
รูปที่ 6.1

สัดส่วนรายจ่ายสวัสดิการต่อรายได้ประชาชาติ: กรณีเศรษฐกิจขยายตัวปานกลาง
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รูปที่ 6.2

สัดส่วนรายจ่ายสวัสดิการต่อรายได้ประชาชาติ: กรณีเศรษฐกิจขยายตัวตํา่

กล่าวโดยสรุป แม้ขอ้ เสนอแนะให้เพิ่มสวัสดิ การหลายประเภทให้เป็ นสวัสดิ การถ้วนหน้า รวมทั้ง
เสนอให้เพิ่มประเภทสวัสดิการใหม่บางอย่าง จะทําให้ภาครัฐต้องใช้เงินเพิ่มขึ้ นกว่าร้อยละ 20 แต่ก็เป็ นการ
เพิ่มในระดับโครงสร้างเพียงครั้งเดียว หากมีการปรับโครงสร้างรายได้มารองรับ รวมทั้งดูแลให้เศรษฐกิจมี
การขยายตัวในระดับไม่ตาํ ่ เกินไปแล้ว ประเทศไทยก็น่าจะสามารถรองรับภาระทางการเงิ นที่เกิดขึ้ นได้ไม่
ยากนัก
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บทที่ 7
การสร้างความยั ่งยืน
ของระบบสวัสดิการถ้วนหน้า
ข้อสรุปที่ชดั เจนจากการวิเคราะห์ภาพรวมงบประมาณสําหรับระบบสวัสดิ การพื้ นฐานถ้วนหน้าใน
บทที่แล้วคือต้องมีการปรับโครงสร้างการหารายได้ของภาครัฐเพื่อให้สามารถรองรับรายจ่ายที่จะเพิ่มขึ้ นได้
อย่างยัง่ ยืน ในบทนี้ จะเป็ นรายละเอียดของข้อเสนอในการปฏิรูประบบภาษี ของไทยซึง่ นอกจากจะสามารถ
ยกระดับรายได้แล้ว ยังมีสร้างความเป็ นธรรมด้านภาษี มากขึ้ น อีกทั้งสามารถส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในระยะยาว อันจะมีผลต่อเนื่ องไปถึงการยกระดับอัตราการขยายตัวซึ่งเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ ง
ที่จะช่วยสร้างความยัง่ ยืนให้กบั ระบบสวัสดิการถ้วนหน้า ด้วย
นอกจากนั้น การบริหารจัดการทีด่ ีจะช่ วยให้สามารประหยัดการใช้จ่าย เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ สร้าง
ความเท่าเทียมของสวัสดิการได้ดว้ ย และที่สาํ คัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือการสร้าง ‘สังคมสวัสดิการ’ ที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกระจายความรับผิดชอบทางการเงิน ช่วยกันตัดสิ นใจ
ว่าควรปรับปรุงระบบสวัสดิการสังคมในอนาคตในทิศทางใด เป็ นแนวทางที่ ดีที่สุดในการสร้างความยัง่ ยืน
ให้กบั ระบบสวัสดิการ

7.1 ความจําเป็ นในการปฏิรูประบบภาษี 6
5

สมชัย (2553) เสนอว่าประเทศไทยมีความจําเป็ นต้องปฏิรปู ภาษี อย่างเร่งด่วน ด้วยเหตุผลหลาย
ประการคือ
• เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในสังคมไทย เพราะโครงการภาษี ปัจจุบนั ไม่เป็ นธรรม ไม่เสมอภาค
• ระบบภาษี ปัจจุบนั ไม่ส่งเสริมความสามารถการแข่งขันของไทย
• การเก็บภาษี ปัจจุบนั (16-18% ของรายได้ประชาชาติ) ตํา่ กว่า ศักยภาพในการเสี ยภาษี ของ
เศรษฐกิจไทย ซึ่งมีงานวิจยั ที่ระบุว่าควรอยู่ในระดับ 20-21%
หากไม่มีการปฏิรูปโครงสร้างภาษี ย่อมทําให้รายได้ภาครัฐไม่พอทั้งในการลงทุนโครงสร้างพื้ นฐาน
เศรษฐกิจ การให้บริการทางสังคมกับประชาชน และก่อให้เกิดความเสี่ยงของหนี้ สาธารณะในระยะยาว
รูปที่ 7.1 แสดงการเปลี่ยนแปลงของรายได้ต่อหัวของคนไทย และการเปลี่ยนแปลงของรายได้ภาษี
ต่อรายได้ประชาชาติ จะเห็นว่ารายได้ต่อหัวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นเรื่อย ๆ โดยเพิ่มกว่าเท่าตัวในช่วงปี 2535 ถึง

6
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ปี 2552 จากประมาณ 4,000 ดอลลาร์ต่อหัวเป็ น 8,000 ดอลลาร์ต่อหัว แต่รายได้ภาษี ต่อ GDP กลับไม่
มีแนวโน้ มเพิ่มขึ้ นแต่ อย่ างใด โดยมีสัดส่ วนคงที ่อยู่ระหว่ างร้ อยละ 15-18 ซึ่ง แสดงถึ งปั ญ หาในระดับ
โครงสร้างของระบบภาษี ของไทยที่ไม่สามารถจัดเก็บภาษี ในสัดส่วนที่สูงขึ้ นได้ท้งั ที่รายได้สูงขึ้ นเหมือนเช่ น
ประเทศที่มีรายได้สูงทัว่ ไปจัดเก็บได้
รูปที่ 7.1

สัดส่วนรายได้ภาษีต่อ GDP และรายได้ตอ่ หัวของประชากรไทย ปี 2535 - 2552

ที่มา: สุรจิตและคณะ (2553), รูปที่ 1

ผลจากการจัดเก็บภาษี ทีม่ ีประสิ ทธิ ภาพตํา่ ของไทยเป็ นสาเหตุ หลักประการหนึ่ งที่จะทําให้ไทยมี
ความเสี่ยงต่อปั ญหาความยัง่ ยืนทางการคลังในระยะยาว เช่ นเมื่อพิ จารณารูปที่ 7.2 ซึ่งแสดงแนวโน้มหนี้
สาธารณะต่อ GDP ในสองกรณีของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ คือกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.5
และกรณีขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.5 จะเห็นว่าเพี ยงความเสี่ยงจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อาจตํา่ กว่า
ร้อยละ 4.5 ก็ทาํ ให้หนี้ สาธารณะของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นได้อย่างง่ายดาย
รูปที่ 7.2

ประมาณการหนี้ สาธารณะต่อ GDP กรณีเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 4.5 ต่อปี (กรณี
ฐาน) และ 3.5 ต่อปี (กรณีตาํ ่ ) โดยยังไม่รวมความต้องการลงทุนระยะยาวและ
ค่าใช้จา่ ยส่วนเพิม่ ระบบสวัสดิการ

ที่มา: สุรจิตและคณะ (2553),
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นอกจากนี้ ภาคการคลังของไทยยังมีความเสี่ยงอีกสองประการคือ
ประการแรก ไทยยัง มีความต้องการลงทุ น ด้านโครงสร้า งพื้ นฐาน (infrastructure) ร้อยละ 3.5
ของ GDP ต่อปี ซึ่งสุรจิตและคณะ (2553) ได้วเิ คราะห์เพิ่มเติมว่าเป็ นระดับที่ประเทศไทยจะต้องลงทุนเพิ่ม
เพื่อให้ไทยมีโครงสร้างพื้ นฐานเท่าเทียมกลุ่มประเทศเอเชี ยแปซิฟิก ซึ่งหากภาครัฐต้องเป็ นผูร้ ับภาระการ
ลงทุนทั้งหมดก็จะยิ่งทําให้ภาคการคลังขาดความยัง่ ยืนมากยิ่งขึ้ น
ภาระทางการคลังประการที่สองคือการเพิ่มความครอบคลุมของระบบสวัสดิ การพื้ นฐานถ้วนหน้า
ตามที่เสนอไว้ในบทที่ 4-6 ของรายงานฉบับนี้
การลงทุ น ด้า นโครงสร้า งพื้ นฐานนั้ น ภาครั ฐ อาจใช้วิ ธี ล งทุ น แบบ PPP (public-private
partnership) เพื่อลดภาระทางการเงินของรัฐบาลลง แต่ก็ยงั ไม่ชดั เจนว่าจะลดได้เท่าไร ในขณะที่ภาระด้าน
สวัสดิ การตามการประมาณการและข้อเสนอแนะของสมชัยและคณะ (2553) นั้ นเป็ นภาระของภาครัฐ
อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก (โดยเฉพาะในกรณี package 1 ซึง่ รวมเฉพาะสวัสดิ การพื้ นฐานที่รัฐบาลควรเป็ น
เจ้าภาพ) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการหารายได้เพิ่มขึ้ นของรัฐบาลเป็ นเรื่องที่จาํ เป็ นเร่ งด่ วน พร้อม ๆ กับการ
พยายามรักษาหรื อเพิ่มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เท่ ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 4.5 ต่ อปี ซึ่ งเป็ น
ประเด็นที่อภิปรายไว้แล้วในหัวข้อก่อนหน้า
เพือ่ ให้การหารายได้เพิ่มขึ้ นของภาครัฐเป็ นไปได้อย่างแท้จริ ง จําเป็ นต้องเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
จัดเก็บภาษี โดยหากรัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษี ได้ใกล้เคียงกับศักยภาพ (คือประสิทธิภาพการจัดเก็บเป็ น
1 เช่นเดียวกับประเทศพัฒนาแล้ว) จะมีรายได้ภาษี เพิ่มขึ้ นร้อยละ 4-5 ของ GDP ซึง่ เพี ยงพอกับการจัด
สวัสดิการพื้ นฐานถ้วนหน้าโดยภาครัฐแน่ นอน และยังสามารถเพิ่มการลงทุ นในโครงสร้างพื้ นฐานทั้งโดย
ภาครัฐเองทั้งหมดหรื อผ่านกระบวนการ PPP ในหัวข้อถัดไปจะเป็ นรายละเอียดของข้อเสนอการปฏิรูป
ระบบภาษี ว่าสามารถทําอย่างไรได้บา้ ง

7.2 แนวทางและข้อเสนอแนะการปฏิรูประบบภาษี 7
6

เป็ นที่ทราบกันอย่างกว้างขวางว่าโครงสร้างภาษี ของไทยมีความแตกต่างจากประเทศที่พัฒนาแล้ว
ในหลายประการ กล่ าวคือ (ก) สัดส่ วนของภาษี ทางอ้อมที่เก็บจากฐานรายจ่ายได้แก่ภาษี การขาย ภาษี
สรรพสามิต สูงเกินไป หรื ออีกด้า นหนึ่ งคือสัดส่ วนของภาษี ท างตรงที่เก็บจากฐานรายได้ตาํ ่ เกิ นไป (ข)
ภายในภาษี ทางตรงที่ตาํ ่ เกินไปนี้ สัดส่วนของภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดาก็ตาํ ่ กว่าที่ควรจะเป็ นเช่ นกัน (ค)
การเก็บภาษี จากฐานทรัพย์สินยังมีนอ้ ยเกินไป
ความเบี ย่ งเบนจากมาตรฐานของโครงสร้ างภาษี ไทยดัง กล่ า วข้า งต้ นนํ า ไปสู่ ข อ้ สรุ ปว่ า ความ
เร่งด่วนของการปฏิรูประบบภาษี ของไทยคือ
• ต้องเพิ่มการจัดเก็บภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาให้มากขึ้ น
• ในกรณีภาษี จากการขาย เช่นภาษี มลู ค่าเพิ่ม แม้ปัจจุบนั จะเป็ นแหล่งรายได้หลักของรัฐบาลอยู่
แล้ว แต่ก็อาจพิจารณาปรับเพิ่มได้อีก
• ควรลดการเก็บภาษี เงินได้นิติบุคคลลง หากสามารถหารายได้จากแหล่งอื่นมาทดแทนได้
7
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• ต้องจัดเก็บภาษี จากฐานทรัพย์สินมากขึ้ น
• หาแหล่งรายได้รูปแบบอื่นมากขึ้ น
ข้อเสนอที่ให้จดั เก็บภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้ นนั้น อาจขัดกับความรูส้ ึกของคนทัว่ ไปที่ว่าผูใ้ ช้
แรงงานไทยส่วนใหญ่มรี ายได้ตาํ ่ เงินเดือนน้อย เป็ นแรงงานนอกระบบ เป็ นเกษตรกร ฯลฯ จึงไม่ควรให้คน
เหล่านี้ มาเสียภาษี เงินได้เพิ่มขึ้ น แต่ในความเป็ นจริงคือคํากล่าวข้างต้นเป็ นเพียง ‘ความรูส้ ึก’ เพราะคนไทย
จํานวนมากมีรายได้สูงกว่าที่คนทัว่ ไปเข้าใจกัน เช่นเรามีเกษตรกรรํา่ รวยเป็ นจํานวนล้าน ๆ คน ผูค้ า้ ‘แผง
ลอย’ จํานวนไม่น้อยมีรายได้สูงกว่าคนจบปริญญาตรีท่ีทาํ งานในสํานักงาน เป็ นต้น และคนเหล่านี้ ไม่ได้เสีย
ภาษี เงินได้เลยก็ว่าได้ท้งั ที่คนกินเงินเดือนที่มีรายได้เท่ากันหรือน้อยกว่าเสียภาษี อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะ
ภาษี ถูกหัก ณ ที่จ่าย
อันนี้ ถื อว่าภาษี เงิ นได้ของไทยขัดกับหลัก ความเสมอภาคทางภาษี ซึ่งหลักนี้ อธิ บายง่ าย ๆ ด้วย
ภาษาชาวบ้านก็คือคนรวยควรจ่ายภาษี มากกว่าคนจน และคนที่มีฐานะเท่าเทียมกันก็ควรรับภาระภาษี พอ
ๆ กัน
มีสามสาเหตุหลักที่รายได้ภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บได้ไม่ครบถ้วนตามหลักความเสมอภาค
ทางภาษี คือ (ก) มีผรู ้ ายได้ถึงระดับที่ควรเสียภาษี แต่มิได้ยื่นเสียภาษี (ข) ผูย้ ื่นเสี ยภาษี แจ้งรายได้ตาํ ่ กว่า
ความเป็ นจริง (ค) กฏหมายเปิ ดช่องให้ผปู ้ ระกอบอาชีพบางอย่างได้รบั การยกเว้นภาษี (เช่นเกษตรกร) ทั้ง
ที่เป็ นผูม้ รี ายได้มากและเสียได้โดยไม่เดือดร้อน ข้อสุดท้ายนี้ เป็ นผลจากมายาคติท่ีสงั คมไทยชอบเหมารวม
ว่าคนอาชีพนั้นอาชีพนี้ คงรวย อาชีพโน้นคงจน ดังที่ได้กล่าวแล้ว
สาเหตุสองข้อแรกแก้ไขได้ดว้ ยการบังคับใช้กฏหมายให้ผมู ้ เี งินได้ทุกคนต้องยืน่ แบบฟอร์ม เสี ยภาษี
และมีการตรวจสอบหลักฐานรายได้อย่างเป็ นระบบ ซึ่งคงต้องเพิ่ มกําลังคนและเครื่ องไม้เครื่ องมือสําหรับ
กรมจัดเก็บภาษี ให้มากขึ้ น ส่วนสาเหตุประการที่สามแก้ไขได้ดว้ ยการปรับเปลี่ยนกฏหมาย โดยเฉพาะต้อง
เปลี่ยนมุมมองการเก็บภาษี ตามกลุ่มอาชีพมาเป็ นเก็บภาษี ตามฐานะอย่างแท้จริง
อีกเรื่องที่พูดกันบ่อยแล้วคือค่าลดหย่อนต่าง ๆ สําหรับภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมีมากเกินไป
และเอื้ อประโยชน์ให้คนรวยมากกว่าคนจน เช่นสามารถเอาเงินที่ไปซื้ อกองทุนการออมเพื่อการเลี้ ยงชีพหรือ
ที่เรียกย่อ ๆ ว่า RMF และกองทุนเพื่อซื้ อหุน้ ที่เรียกว่า LTF ซึ่งหักได้สูงสุดรวมกันถึง 1 ล้านบาท อันนี้ คนได้
ประโยชน์เต็มที่คือคนรวยแน่ นอน เพราะคงมีแต่คนรวยที่มีเงินเก็บมาซื้ อกองทุ นได้ถึงล้านบาท เมื่อเอาไป
หักจากเงินได้พึงประเมินก็ทาํ ให้เสียภาษี นอ้ ยลงประมาณ 2-3 แสนบาทหรือมากกว่า
เงินลดหย่อนอื่นที่เอื้ อคนรวยก็เช่นเบี้ ยประกันชีวิต ดอกเบี้ ยกูซ้ ื้ อบ้าน เป็ นต้น ซึ่งมักเป็ นค่าใช้จ่าย
ของผูม้ ีฐานะดี ดังนั้นการปฏิรูปภาษี ตอ้ งทําการทบทวนค่าลดหย่อนอย่างเป็ นระบบ
มาถึงเรื่องภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี นี้ประเทศไทยเก็บในอัตราร้อยละ 7 ของยอดการใช้จ่าย อันเป็ น
อัตราที่เกือบตํา่ ที่สุดในโลก มีเพียง 2-3 ประเทศเท่านั้นที่เก็บตํา่ กว่า ที่เหลือกว่าร้อยประเทศเก็บในอัตรา
สูงกว่าทั้งสิ้ น หลายประเทศเก็บถึงร้อยละ 20-25
เหตุ ที่เราขึ้ นภาษี อตั รามูลค่าเพิ่มไม่ได้เพราะมีคนจํานวนมากคัดค้านไม่อยากให้ขึ้น แน่ นอนว่า
ผูบ้ ริ โภคไม่ อยากให้ขึ้ นแน่ เพราะกลัวว่าจะต้องจ่ายเงิ นซื้ อของแพงขึ้ น พ่ อค้าและผูป้ ระกอบการก็ไม่ชอบ
เพราะกลัวขายของได้น้อยลง นักวิชาการบางท่านและ ‘ผูห้ วังดี ต่อบ้านเมือง’ จํานวนหนึ่ งก็ไม่เห็นด้วยโดย
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ให้เหตุผลว่าเป็ นภาษี ที่เก็บจากการบริโภคทําให้คนจนต้องเสี ยภาษี เมื่อเที ยบกับรายได้ในอัตราสูงกว่าคน
รวย เพราะมีฐานรายได้ตาํ ่ กว่า
นักการเมืองย่อมผสมโรงไม่อยากให้ขึ้นเช่ นกัน ถ้าขึ้ นคะแนนเสี ยงหายแน่ และในหลายประเทศ
รัฐบาลก็สนั ่ คลอนทันทีแค่ประกาศว่าจะขึ้ นภาษี ชนิ ดนี้
แต่ในความเป็ นจริ งเหตุ ผลคัดค้านการขึ้ นภาษี มูลค่าเพิ่มล้วนสามารถหักล้างได้ หากคิดให้รอบ
ด้านเพียงพอ
ประการแรกการเก็บภาษี จากการบริโภคนั้นมิได้น่ารังเกียจอย่างที่วาดภาพกันว่าเป็ นการทําร้าย
คนจน จริงอยูท่ ่ีคนที่มรี ายได้นอ้ ยสุดในประเทศร้อยละ 20 เสียภาษี นี้เมื่อเทียบกับรายได้ในอัตราสูงกว่าคน
ที่เหลือที่มีรายได้สูงกว่า แต่อตั ราที่เสียก็สูงกว่าไม่มากคือประมาณ ร้อยละ 1 เท่ านั้ น ที่เป็ นเช่ นนี้ เพราะมี
การยกเว้นภาษี มลู ค่าเพิ่มในอาหารสดซึ่งคนจนบริโภคในสัดส่วนที่สูง ในขณะที่คนรวยที่สุดในประเทศก็เสีย
ในอัตราสูงเช่นกันด้วยเหตุผลตรงกันข้ามคือเขาบริโภคสินค้าที่ไม่ได้รบั การยกเว้นภาษี ในสัดส่วนสูง
การไม่ยอมขึ้ นอัตราภาษี มลู ค่าเพิ่มจึงให้ประโยชน์กบั ผูม้ ีรายได้สูงเช่ นกัน แต่ รัฐบาลขาดรายได้ที่
ควรได้ (เมื่อเทียบกับอัตราที่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกนี้ เก็บกัน) ที่จะสามารถนําไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์กบั
สังคมได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดรายได้ที่จะนํามาใช้จดั สวัสดิการให้กบั คนจนและผูม้ ีรายได้น้อย ซึ่งเม็ดเงินที่
จัดให้มากกว่าเงินภาษี มลู ค่าเพิ่มที่คนจนเสียไปด้วยซํ้า
ประการที่สอง ภาษี ที่เก็บบนการบริโภคนั้นสามารถสร้างความเป็ นธรรมทางภาษี ได้มากกว่าที่ คน
ส่วนใหญ่รู ้ เพราะว่าการบริโภคเป็ นตัวบ่งชี้ ฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่ารายได้ อันนี้ ดูเหมือนแปลก แต่ จริ ง
ลองคิดถึงคนรวยที่ดูเหมือนไม่มีรายได้เป็ นเรื่องเป็ นราว เช่นเศรษฐีที่ไม่ได้ทาํ งานแต่มีทองหยองเพชรพลอย
เต็ มตู ้ มีบา้ นใหญ่ โต ขับรถหรู คนเหล่ านี้ ไม่ได้ทํางานจึง ไม่มีรายได้ (ส่ วนรายได้จากแหล่ งอื่นถ้ามี เช่ น
ดอกเบี้ ยจากการปล่ อ ยกู ้น อกระบบ กํา ไรจากเล่ น หุ ้ น ก็ ค งไม่ บ อกให้ ใครรู ้ โดยเฉพาะเจ้ าหน้ า ที ่
กรมสรรพากร) แต่เพราะเป็ นคนรวยจึงยังคงใช้ชีวิตแบบคนรวย ถ้าเราจัดเก็บภาษี เงิ นได้ เขาก็ไม่ตอ้ งเสี ย
แต่ถา้ เขาไปกินข้าวร้านแพง ๆ ซื้ อเปี ยโนให้ลูกเล่น เขาก็ตอ้ งเสียภาษี มลู ค่าเพิ่ม
การเก็บภาษี มลู ค่าเพิ่มในอัตราตํา่ จึงทําให้คนรวยเหล่านี้ ได้ประโยชน์ไปเต็ม ๆ
ประการที่ สาม ภาษี มูลค่า เพิ่ มเป็ นภาษี ที่หลี กเลี่ ยงได้ยากมาก ไม่เหมือนภาษี เงิ นได้ที่มีปัญหา
หลีกเลี่ยงรุนแรง เพราะการตรวจสอบรายได้ทาํ ได้ยากกว่า ในขณะที่ภาษี บนการบริโภคไม่มีปัญหานี้ ทําให้
ต้นทุนการจัดเก็บตํา่ ภาษาวิชาการเรียกว่าเป็ นภาษี ที่มี ‘ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ’ สูง
โลก

ด้วยเหตุผลสองสามข้อนี้ เราจึงควรเก็บภาษี มลู ค่าเพิ่มในอัตราที่ใกล้เคียงกับประเทศส่ วนใหญ่ ใน

ต่อมาเป็ นเรื่องภาษี ทรัพย์สิน ข้อเท็จจริงคือคนไทยจ่ายภาษี บนฐานทรัพย์สินน้อยกว่าประเทศอื่น
เหมือนภาษี มลู ค่าเพิ่ม แต่ปัญหาเป็ นคนละแบบกัน โดยภาษี ท่ีเก็บบนฐานทรัพย์สินของไทยมีน้อยประเภท
และเก็บแบบ ‘ไม่เต็มใจ’ เช่นถ้าเป็ นเจ้าของรถต้องจ่ายค่าต่อทะเบียนรถไม่มากนัก ถ้าเป็ นเจ้าของบ้านก็เสีย
ภาษี โรงเรื อนเฉพาะเมือ่ มีการใช้ประโยชน์ ในเชิ งพาณิ ชย์ ถ้ามีที่ดิน ก็เสี ยเฉพาะภาษี ที่ดินและภาษี บาํ รุ ง
ท้องที่ซึ่งเก็บตํา่ มาก ถ้ามีหนุ ้ ก็ไม่ตอ้ งเสียภาษี กาํ ไรจากการซื้ อขายหุน้ เป็ นต้น
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มีค วามพยายามในการจั ดเก็ บภาษี จ ากทรัพ ย์ สิน เพิ ่มขึ้ นตลอดระยะเวลากว่ า ยีส่ ิ บปี ที ่ผ่า นมา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บภาษี จากการถือครองที่ดิน ที่อยู่อาศัย อาคารเพื่อการพาณิ ชย์ต่าง ๆ ตัวอย่างที่
ชัดเจนที่สุดคือการร่าง พรบ. ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พศ.... ที่ตกค้างมาหลายยุคหลายรัฐบาล จนแล้ว
จนรอดก็คลอดไม่สาํ เร็จ รัฐบาลมีอนั เป็ นไปก่อนทุกที รัฐบาลนี้ ในตอนแรกก็ทาํ ขึงขังว่าจะผลักดันร่าง พรบ.
ให้ออกใช้ได้ทนั แต่จนถึงวันนี้ ยังไม่สาํ เร็จ
ได้มีการประมาณการว่าหาก พรบ. นี้ ประกาศใช้และมีการจัดเก็บอย่างเต็ มที่และทัว่ ถึ งรัฐบาลจะ
ได้รบั ภาษี เพิ่มประมาณ 1 แสนล้านบาท ดังนั้นภาษี นี้นอกจากจะช่วยลดความเหลื่อมลํ้าเพราะคนรวยย่อม
จ่ายสูงกว่าคนจนแล้ว ยังมีส่วนช่วยเพิ่มรายได้เป็ นกอบเป็ นกําให้ภาครัฐด้วย
เรื่องสุดท้ายที่ควรปฏิรูป คือภาษี เงินได้นิติบุคคลและการปฏิรูปแนวทางการส่งเสริมการลงทุน
ปั จจุบนั ไทยเก็ บภาษี เงิ นได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของกําไรธุ รกิจ ซึง่ เป็ นอัตราที่สูงกว่ า
หลายประเทศที่เป็ นคู่แข่งของไทย ดังนั้ นจึงควรลดภาษี ในส่ วนนี้ ลงและหารายได้จากแหล่ งอืน่ มาชดเชย
แหล่งรายได้อื่นที่ว่าคือการปรับลดผลประโยชน์ทางภาษี ของการส่งเสริมการลงทุ น เพราะเป็ นมาตรการที่
ทําให้ภาครัฐสูญเสียรายได้จาํ นวนมากในรูปของภาษี ที่หายไป (tax expenditure) ประมาณกว่าหนึ่ งแสน
ล้านบาทต่อปี เงินจํานวนมากขนาดนี้ ควรได้รับการประเมินว่าคุ ม้ ค่าเมือ่ เที ยบกับประโยชน์ ที่ได้จากการ
ลงทุนที่ ‘อาจ’ เพิ่มขึ้ นหรือไม่
ปั จ จุ บั นสํา นั ก งานส่ ง เสริ มการลงทุ น ของไทยมี ห ลัก เกณฑ์ในการให้ก ารส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที ่
หลากหลาย เช่นการส่งเสริมมาตรฐานการผลิต ธรรมมาภิบาล ส่งเสริมการกระจายอุตสาหกรรมสู่ทอ้ งถิ่น
วิส าหกิ จขนาดย่อม และภาคการผลิ ตที เ่ จาะจงเช่ น ภาคการเกษตร กิจ การเพื ่อพัฒ นาเทคโนโลยี และ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โครงสร้า งพื้ นฐาน การรั ก ษาสิ ่ง แวดล้ อม และอุ ต สาหกรรมเป้ าหมาย (targeted
industries) จะเห็นได้ว่าขอบข่ายการให้การส่งเสริมกว้างขวางมาก
ที่สาํ คัญไม่รวู ้ ่าคุม้ หรือเปล่า เพราะการที่บริษัทต่างประเทศ (หรือบริษทั ไทยเอง) จะลงทุ นใหม่ใน
เรื่องใด ผมคิดว่าผลประโยชน์ทางภาษี ไม่น่าจะมีความสําคัญเช่นในอดีตอีกต่ อไป เรื่ องที่ เขาสนใจมากกว่า
คือ ‘บรรยากาศการลงทุน’ ในไทยเป็ นอย่างไร นโยบายมีความชัดเจนไหม การเมืองมีเสถียรภาพหรือเปล่า
คนงานไทยมีทกั ษะดีพอไหม ระบบราชการโปร่งใสเพียงใด คอร์รปั ชัน่ มากไหม เป็ นต้น
ถึงเวลาต้องทบทวนภารกิจการส่งเสริมการลงทุนเสียทีว่าควรหันมาทําเรื่องที่พูดถึงข้างต้นมากกว่า
การหยิบยื่นประโยชน์ทางภาษี เป็ นหลัก
แนวคิดนี้ เหมือนกับที่สิงคโปร์ทาํ ซึ่งเขาส่งเสริมการลงทุนแบบถ้วนหน้าและเท่ าเที ยม คือไม่ได้ให้
สิทธิประโยชน์เป็ นการเจาะจงกับธุรกิจเป็ นราย ๆ ไป แต่ใช้วิธีเก็บภาษี ในระดับตํา่ เป็ นการทัว่ ไป เช่ น ภาษี
เงินได้นิติบุคคลร้อยละ 18 ภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ภาษี มลู ค่าเพิ่มร้อยละ 5 ส่วน
สิทธิพิเศษเพื่อการลงทุนในสิงคโปร์มีเพี ยงการช่ วยกิจการที่เพิ่งเริ่มต้น (start-up firms) ซึ่งก็ให้เป็ นการ
ทัว่ ไปเช่นกัน ไม่ได้กาํ หนดสาขาหรือเจาะจงว่าให้ใคร
ยังมีภาษี ตวั อื่นที่น่าพูดถึง แต่ไม่ขอลงรายละเอียด เช่นภาษี สิ่งแวดล้อม ภาษี กาํ ไรจากการเพิ่มค่า
ของทรัพย์สิน (capital gain tax) เป็ นต้น
ข้อเสนอการปฏิรูปภาษี ที่กล่ าวมาทั้งหมด หากมีการดําเนิ นการจริ งจัง คาดว่าจะสามารถสร้าง
รายได้ให้กบั รัฐบาลไทยประมาณ 3-4 แสนล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับประมาณการระดับรายได้ภาษี ที่ควร
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เป็ นของธนาคารโลก และที ่สํา คัญ คื อจะทํา ให้ได้ รับรายได้ มากกว่ า ความต้ องการงบประมาณเพื ่อจั ด
สวัสดิการเพิ่มดังที่เสนอไว้ในบทที่ 6 ซึง่ ต้องการงบประมาณเพี ยง 2-3 แสนล้านบาท นั น่ หมายความว่า
รัฐบาลยังสามารถเหลืองบประมาณเพิ่มขึ้ นในการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อสร้างการขยายตัวในระยะ
ยาวได้

7.3 การปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อความยั ่งยืน
นอกจากการหารายได้เพือ่ มาใช้จ่ายสวัสดิ การสังคมแล้ว การบริ หารจัดการที่ดีก็เป็ นอีกแนวทาง
หนึ่ ง เพราะนอกจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการประชาชนแล้ว ในหลายครั้งยังสามารถช่วยลด
ภาระทางการเงินได้ดว้ ย ในที่นี้เสนอแนวทางปรับปรุงบริหารจัดการบางประการ ประกอบด้วย

7.3.1 การสร้างระบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ประเด็ นเรื ่องการบริ ห ารจั ดการที ่สํ าคั ญมากและเป็ นที ่ถกเถี ย งอภิ ปรายกั นมากพอสมควรคื อ
ทางเลือกระหว่างการให้บริการทางสังคมในลักษณะถ้วนหน้า (universal) หรือแบบกําหนดกลุ่มเป้าหมาย
(targeting) ซึง่ มีขอ้ ดี ขอ้ เสี ยต่ างกัน โดยแบบกําหนดกลุ่มเป้าหมายจะประหยัดงบประมาณมากกว่า แต่
มักจะมีปัญหาเรื่องเข้าไม่ถึงของกลุ่มเป้าหมายแท้จริง พร้อมๆ กับการรัว่ ไหลไปสู่ผทู ้ ี่ อยู่นอกกลุ่ มเป้าหมาย
ซึ่งแบบถ้วนหน้าจะไม่มีปัญหานี้ แต่ ก็มกั จะใช้งบประมาณมากกว่า ทางเลื อกที่ สามที่ถือได้ว่าอยู่ตรงกลาง
ระหว่างสองแนวทาง คือการให้บริการถ้วนหน้าแต่กาํ หนดระดับการให้บริ การระดับไม่สูงคือระดับพื้ นฐาน
จริงๆ หรือบางครั้งก็ให้บริ การเฉพาะสิ่งที่คาดว่าคนจนหรื อผูม้ ีรายได้น้อยเท่ านั้ นเป็ นผูใ้ ช้ ตัวอย่างที่เห็น
ชัดเจนคือนโยบาย 5 มาตรการของรัฐบาลในเรื่องการให้ขึ้นรถเมล์รอ้ นและรถไฟชั้นสามฟรี ซึง่ เป็ นบริ การ
ที่คนรวยหรื อผูม้ ีฐานะดี จะไม่เลื อกใช้ แม้จะฟรี ก็ตาม วิธีนี้เรี ยกว่า self targeting ซึง่ สามารถปรับใช้กบั
บริการทางสังคมบางประการที่ศึกษาได้ ตัวอย่างเช่นการแจกนมราคาถูก แทนการให้เงิน
ส่วนการกําหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพยังควรเป็ นเป้าหมายระยะยาว เนื่ องจากหาก
ทําได้จริงจะเป็ นการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและตอบปั ญหาความเพี ยงพอไปในตัวด้วย เพราะหากไม่ตอ้ ง
เสียงบประมาณให้กบั ผูท้ ี่อยู่นอกกลุ่มเป้าหมาย ก็จะสามารถเพิ่มงบประมาณต่ อหัวให้กบั กลุ่มเป้าหมายได้
ตัวอย่างเช่ นเบี้ ยยังชี พคนชราที่กาํ หนดให้เท่ ากับเส้นความยากจนในกรณี S2 นั้ นแม้จะมีจาํ นวนสูงกว่า
500 บาทต่อเดือนที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั มากแล้ว แต่กย็ งั ไม่เพียงพอสําหรับผูท้ ่ีเดือดร้อนจริง ๆ หากสามารถ
ทําการกําหนดกลุ่มเป้าหมายได้ก็สามารถเพิ่มเบี้ ยยังชีพนี้ ให้สูงขึ้ นได้
การกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพนั้นจําเป็ นต้องเริ่มจากการสร้างระบบฐานข้อมูลคนจน
ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ ิการ คนแก่ที่ยากจนและไม่มีคนดูแล เด็กกําพร้า เป็ นต้น ซึ่งเป็ นเรื่องที่ตอ้ งใช้เวลา แต่ควร
เริ่มทําทันที ตัวอย่างวิธีที่สามารถดําเนิ นการได้ โดยอาจแยกดําเนิ นการหรือทําไปพร้อม ๆ กันก็ได้ คือ
1. การแปลงแรงงานนอกระบบให้มาอยู่ในระบบผ่านการขยายขอบเขตของโครงการประกันสังคม
ตัวอย่างเช่นการขยายการประกันสังคมให้ครอบคลุ มกิจการที่มีแรงงานเพี ยงหนึ่ งคน ซึ่งเป็ น
นโยบายในปั จจุบนั อยูแ่ ล้ว แต่ยงั มิได้มผี ลในทางปฏิบตั ิครบถ้วน ส่วนหนึ่ งคาดว่าเป็ นเพราะทั้ง
นายจ้างและลูกจ้างยังกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้ น (ในการจ่ายเงินสมทบ) และไม่คิดว่า
ผลประโยชน์จากการประกันความเสี่ยงคุม้ ค่าภาระ หรืออาจเป็ นเพราะกิจการเล็ก ๆ ระดับนั้น
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คนงานมักทํางานไม่นานหรื อไม่ประจํา จึงมีภาระทางเอกสารค่อนข้างมากหากอยู่ในระบบ
ประกันสังคม ซึ่งปั ญหาเหล่านี้ ต้องมีการแก้ไขในทางปฏิบตั ิเป็ นเรื่องๆ ไป นอกจากนั้ นแล้วยัง
ควรขยายความครอบคลุมไปสู่ผทู ้ าํ งานอิสระ (independent or own account workers) ที่ ไม่มี
ทั้งลูกจ้างและนายจ้างด้วย โดยอาจทําได้ดว้ ยการปรับปรุงมาตรา 40 ให้จงู ใจผูใ้ ช้มากขึ้ น
2. อีกแนวทางหนึ่ งคือการบังคับใช้อย่างเข้มงวดของกฏหมายประมวลรัษฎากรที่กาํ หนดให้ผมู ้ ี
หน้าที่เสียภาษี ตอ้ งยื่นรายการที่เกี่ยวข้องในการประเมินภาษี ตัวอย่างเช่ นภาษี เงิ นได้บุคคล
ธรรมดานั้น ในทางปฏิบตั ิมผี ยู ้ น่ื เสียภาษี นี้เพียงประมาณหนึ่ งในสี่ ของผูม้ ีเงิ นได้ท้ งั หมด ทั้งที่
กฎหมายมิได้ยกเว้นการยืน่ เสียภาษี เงินได้บคุ คลธรรมดากับผูใ้ ด แม้ว่าในความเป็ นจริ งผูท้ ่ี มี
รายได้ถึงขัน้ ต้องเสียภาษี จะมีไม่มากจริง (และคาดว่าเป็ นหนึ่ งในสาเหตุ ที่ภาคราชการมิได้มี
การบั งคั บใช้ก ฎหมายในส่ วนการยื ่นเสี ย ภาษี อย่ างจริ งจั ง เพราะเห็น ว่า ต่ อให้บงั คับให้ยื ่น
ภาครัฐไม่มีรายได้เพิ่มขึ้ นอยู่ดี) แต่ หากมีการยื่นครบถ้วนจริ ง ก็จะกลายเป็ นฐานข้อมูลเรื่อง
รายได้ที่สมบูรณ์มากและสามารถนําไปใช้เพื่อกําหนดกลุ่มเป้าหมายการให้บริ การด้านสังคม
และสวัสดิการสังคมได้ เพื่อแก้ปัญหาการไม่ยื่นแบบเสียภาษี รัฐควรดําเนิ นการในสองเรื่องคือ
(ก) กําหนดแบบภาษี ให้ง่ายสําหรับผูม้ ีรายได้นอ้ ยและไม่แน่ นอน และ (ข) มีสวัสดิ การสังคม
ขัน้ พื้ นฐานที่ให้กบั ผูม้ รี ายได้นอ้ ยเป็ นการทัว่ ไปและอัตโนมัติ เช่นเงินสงเคราะห์บตุ รสําหรับผูม้ ี
รายได้นอ้ ย ซึง่ นอกจากจะทําให้เกิดแรงจูงใจในการร่วมมือยืน่ แบบฟอร์มเสี ยภาษี แล้ว ยังเป็ น
การกระจายความครอบคลุมของสวัสดิการพื้ นฐานไปในตัวด้วยในทันที
• วิธีที่สามคือ การเริ่มเก็บข้อมูลจากผูร้ บั สวัสดิการบางประการที่มีฐานกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่
เช่นสวัสดิการที่มีลกั ษณะถ้วนหน้าหรือใกล้เคียงถ้วนหน้า ตัวอย่างคือเบี้ ยยังชีพผูส้ ูงอายุ หรือ
ผูเ้ ข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) โดยอาจกําหนดเป็ นเงื่อนไขว่าผูม้ ีสิทธิน้ ันจะได้รบั
การช่วยเหลือก็ต่อเมือ่ ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับตัวเอง ครอบครัว และข้อมูลอืน่
ๆ ที่จาํ เป็ นต้องใช้ในการกําหนดกลุ่มเป้าหมาย เช่นมีลกู หลานทีห่ าเลี้ ยงได้หรือไม่ มีภาระอืน่
ในครอบครัว เช่น ต้องเลี้ ยงหลานด้วยหรือไม่ ประกอบอาชีพอะไร อาชีพมัน่ คงเพียงใด เป็ น
ต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ สามารถนําไปใช้เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดกลุ่มเป้าหมายการให้สวัสดิการ
สังคมในอนาคตได้อกี ด้วย
วิ ธี ท้ ั ง สามประการข้า งต้ นสามารถดํา เนิ น ไปพร้อม ๆ กั นได้ แต่ อ าจมี ค วามยากง่ า ยในการ
ดําเนิ นการต่างกัน ในระยะแรกจึงควรเริ่มด้วยวิธีที่ปฏิบตั ิได้ง่ายก่อน ซึ่งน่ าจะเป็ นวิธีที่ 3 เพราะเป็ นเพี ยง
การเพิ่มกระบวนการหาข้อมูลในโครงการที่จดั ทําอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็ นเบี้ ยยังชีพผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ หรือ กอช.
ที่จะทําขึ้ นใหม่ การบังคับใช้ก็ไม่น่ายากเพราะเป็ นการแลกกับความช่วยเหลือในลักษณะให้เปล่ าหรื อมีเงิ น
อุดหนุ น ประชาชนจึงน่ าจะให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูล
วิธีการลําดับถัดมาคือวิธีที่ 2 ซึ่งก็ทาํ ได้ไม่ยากเพราะเป็ นการบังคับใช้กฏหมายที่ มีอยู่แล้ว ไม่ตอ้ ง
เสียเวลาออกกฏหมายใหม่ แต่ตอ้ งทําไปพร้อมกับการให้สวัสดิการสําหรับผูม้ ีรายได้น้อยที่กรอกแบบฟอร์ม
ภาษี มาด้ วย ซึ ง่ ก็ส ามารถทําได้ ค่อนข้า งเร็ ว เพราะรัฐบาลมีง บประมาณเพื ่อการนี้ อยู่แล้ วจํ านวนหนึ ่ ง
เพียงแต่จดั สรรมาผ่านช่องทางนี้ เท่านั้น หรือแม้ในกรณีงบประมาณตั้งไว้ไม่พอ ก็น่าจะจัดสรรงบประมาณ
ใหม่ (budget reallocation) ได้ไม่ยาก เพราะมิได้ใช้เงินมาก
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ส่วนวิธีที่ 1 น่ าจะยากและใช้เวลานานที่สุด เพราะการปรับเงื่อนไขจนผูป้ ระกอบการหรือแรงงานที่
อยู่นอกระบบในปั จจุบนั ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคมนั้ นไม่ใช่ เรื่องง่ าย ต้องใช้เวลาในการศึ กษาความ
ต้องการการปรับเปลี่ยนกติกา หรือแม้กระทัง่ กฎหมาย (หากจําเป็ น)

7.3.2 การลดสวัสดิการส่วนเกินที่ไม่จาํ เป็ นบางประการ
ในขณะที่แรงงานนอกระบบไม่ได้รบั สวัสดิการหลายประการดังที่กล่าวแล้ว แต่แรงงานในระบบเอง
ก็ได้รบั สวัสดิการไม่เท่ากัน ยกตัวอย่างเช่นลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของหน่ วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน และองค์การอิสระตามรัฐธรรมนู ญ มักจะได้สวัสดิการมากกว่าแรงงานเอกชนในระบบ ทั้งนี้ เพราะ
มักมีกฏหมายรองรับให้หน่ วยงานเหล่านี้ สามารถจัดสวัสดิการให้กบั ลูกจ้างหรือพนักงานตัวเองได้ แม้เรื่องนี้
จะสามารถกล่าวได้ว่าเป็ นเอกสิทธิ์อนั ชอบของหน่ วยงานในการเพิ่มประโยชน์ ให้กบั ลูกจ้างและอาจถื อเป็ น
เงื่อนไขการจ้างงานส่วนหนึ่ งได้ แต่อย่างไรก็ตามการจัดสวัสดิการแบบต่างคนต่างทํา น่ าจะก่อให้เกิดการไม่
ประหยัดจากขนาด (diseconomy of scale) ได้ หากมีการบริหารจัดการให้หน่ วยงานเหล่ านี้ เข้ามาร่ วมใช้
บริการภายใต้การบริหารของหน่ วยใหญ่ เช่นกองทุนประกันสังคม สํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ ก็อาจ
ทําให้ลดต้นทุนการบริหารจัดการลงได้ และให้หน่ วยงานบริหารจัดการเฉพาะสิทธิ์ส่วนเพิ่ม

7.3.3 บริหารจัดการเพื่อป้องกันความซํ้าซ้อนของสิทธิ์สวัสดิการ
ปั จจุบนั มีขอ้ เสนอเพื่ อจัดสวัสดิ การในหลากหลายรูปแบบมากขึ้ น ทั้งที่มาจากภาคประชาชนเอง
และที่เป็ นข้อเสนอของภาคการเมือง ข้อเสนอเหล่านี้ มิได้มคี วามเป็ นระบบ ต่างฝ่ ายต่างเสนอและหลายครั้ง
ก็เสนอสวัสดิการที่มีตน้ ทุนสูง แต่ที่สาํ คัญคืออาจทําให้เกิดความซํ้าซ้อนของสวัสดิการ ตัวอย่างที่ชดั เจนที่สุด
คือการเสนอสวัสดิการค่าครองชีพให้กบั ผูส้ ูงอายุ ซึ่งเกือบทุกข้อเสนอสวัสดิการในขณะนี้ ล้วนมีองค์ประกอบ
นี้ ทั้งสิ้ น ไม่วา่ จะเป็ นเบี้ ยยังชีพถ้วนหน้า 500 บาท การส่งเสริมการออมเพื่อชราภาพโดยกองทุ นการออม
แห่ งชาติ สวัส ดิ ก ารชุ ม ชน สวั สดิ การชาวนา เป็ นต้ น ยัง ไม่ รวมสวัส ดิ ก ารเพื ่อการชราภาพดั้งเดิ ม เช่ น
บํ านาญในระบบประกั นสัง คม บํ านาญของข้า ราชการ เงิ น ออมของกองทุ น บํ านาญแห่ ง ชาติ เป็ นต้น
โครงการเหล่ านี้ ก่อให้เกิดความซํ้าซ้อนสูง ทําให้ผสู ้ ูง อายุบางคนได้ประโยชน์ จากหลากหลายแหล่ ง ซึ่ง
หมายความว่าได้รบั ประโยชน์จากเงินภาษี ภาครัฐมากกว่าผูส้ ูงอายุคนอื่น ผิดหลักความเป็ นธรรมและหลัก
ประสิทธิภาพการบริหารของระบบสวัสดิการ
แนวทางแก้ไขคือต้องออกแบบระบบสวัสดิการให้เป็ นระบบเดียวกัน เหมือนเช่ นที่ เสนอในรายงาน
ฉบับนี้ นอกจากนี้ ควรจัดทําฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งชาติ ซึ่งรวบรวมสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ สวัสดิ การของคน
ไทยทุ ก คนไว้ใ นที่เดี ย วกัน ไม่ ว่า จะใช้สิท ธิ์ น้ ั นผ่ า นโครงการอะไร โดยหน่ วยงานไหน ทํา ให้ส ามารถ
ตรวจสอบเรือ่ งความซํ้าซ้อนได้ อาจมีหน่ วยงานกลางที่ทําหน้าที่รวบรวมและตรวจสอบฐานข้อมูลนี้ เพื่อ
ประสานกับหน่ วยให้บริการอื่นในการลดความซํ้าซ้อนของสิทธิ์สวัสดิการอย่างเป็ นระบบ

7.3.4 ลดเลิกนโยบายประชานิยมที่ไม่ย่ ังยืน
หากสามารถสร้างระบบสวัสดิการที่ดู แลตั้งแต่เกิ ดจนตาย รวมทั้งกองทุ นสวัสดิ การเติ มเต็ มชี วิตที ่
ดูแลคนจนทุ กคนอย่า งเป็ นระบบได้แล้ว สิ่งที่ควรทําควบคู่กนั ไปคือการลดและเลิ กโครงการที่มีลักษณะ
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ประชานิ ย มทั้ง หลาย ซึ ง่ นอกจากจะทํา ให้ประหยัดงบประมาณและลดความซํ้า ซ้อนได้แล้ว ยังทํา ให้
สวัสดิการเป็ นเรื่องของสิทธิ์จริง ๆ แทนที่จะเป็ นการให้ประโยชน์ต่อกลุ่มประชากรบางกลุ่มดังเช่ นที่ เป็ นอยู่
ในนโยบายประชานิ ยมส่วนใหญ่ แน่ นอนว่าการเลิกนโยบายประชานิ ยมได้น้ ั นจําเป็ นที่ ภาคประชาชนต้อง
เป็ นผูต้ ระหนั ก รู ้ ถึง ผลเสี ย เมือ่ เที ยบกั บระบบสวั สดิ การ เพราะลํา พังนั ก การเมื องแล้ วจะไม่ทํา การเลิ ก
นโยบายประชานิ ยมหากประชาชนยังเรียกร้องอยู่

7.4 การสร้างระบบสังคมสวัสดิการอย่างมีส่วนร่วม
การรับประกันความยัง่ ยืนของระบบสวัสดิการสังคมที่ดีที่สุดคือการสร้างระบบที่มีการแบ่งปั นความ
รับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมในเรื่องนี้ เพราะการจัดสวัสดิการโดยรัฐบาลฝ่ าย
เดียวมีขอ้ จํากัดที่สาํ คัญอย่างน้อยสองประการ คือ ประการแรกเป็ นภาระต่องบประมาณ ทําให้รัฐบาลต้อง
จัดเก็บภาษี มากขึ้ น ซึ่งนอกจากจะมีตน้ ทุนของการจัดเก็บแล้วยังเป็ นการแทรกแซงกลไกตลาดมากเกินไป
ประการที่สองคือการให้บริการสวัสดิการของรัฐเองก็อาจหย่อนประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับภาคส่วนอืน่ ไม่วา่
จะเป็ นภาคธุรกิจ ชุมชน หรือองค์กรไม่แสวงหากําไร การบริ หารจัดการในเรื่องการสร้างระบบสวัสดิ การ
อย่างมีส่วนร่วมจึงเป็ นแนวทางที่ควรส่งเสริม ในที่นี้จะยกตัวอย่างเพียงบทบาทของสองภาคส่วนที่สาํ คัญคือ
ภาคธุรกิจและองค์กรภาคประชาชน

7.4.1 ส่งเสริมการทํากิจการเพื่อสังคมของภาคธุ รกิจ (Corporate Social
Responsibility)
นอกเหนื อจากการช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมโดยภาครัฐแล้ว ภาคธุ รกิจก็มีส่วนร่ วมในการจัด
สวัสดิ การสัง คมให้แก่ประเทศภายใต้ นโยบายความรับผิ ดชอบทางสัง คมของธุ รกิ จ (Corporate Social
Responsibility: CSR) ซึ่งนอกจากจะได้ช่วยเหลือประชาชนแล้ว ยังเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ให้เป็ นองค์กรที่
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็ นองค์กรที่ดีในสายตาประชาชน โดยข้อมูลการลงทุ นทางสังคมในส่ วน
การบริจาคจากกรมสรรพากรพบว่า ภาคธุรกิจ (บริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนนิ ติบุคคล) มีรายจ่ายเพื่อการกุ ศล
สาธารณะในจํานวนที่สู งพอสมควร โดยการบริ จ าคได้ล ดลงในปี 2550-51 กล่ าวคือ 4,821 5,228
5,072 และ 4,733 ล้านบาทในปี 2548-51 ตามลําดับ ในขณะที่ภาคครัวเรือนก็มีรายจ่ายเพื่อการกุ ศล
สาธารณะในจํานวนที่ใกล้เคียงกับภาคธุรกิจและเพิ่มขึ้ นตลอดคือ 3,824 4,358 5,350 และ 5,816 ล้าน
บาทในปี 2548-51 ตามลําดับ
แนวทางการทํา CSR สามารถแบ่งได้เป็ นสองลักษณะใหญ่ ๆ คือมีความรับผิดชอบต่ อสังคมใน
กระบวนการผลิ ต (In-Process Corporate Social Responsibility) เช่ น การลดผลกระทบทางลบต่ อ
สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการผลิตสินค้าของบริษัท โดยไม่ใช้วตั ถุดิบที่จะกลายเป็ นสิ่งตกค้างหรือเป็ นภัยต่อ
สภาพแวดล้อม เช่ น โฟม พลาสติ ก ไม่ใช้แรงงานเด็ ก ไม่สร้างความเดื อดร้อนให้กบั ชุ มชนที่อยู่ขา้ งเคียง
เป็ นต้น อีกลักษณะหนึ่ งคือความรับผิดชอบต่ อสังคมหลังกระบวนการผลิ ต (After-Process Corporate
Social Responsibility) ได้แก่การคืนกําไรให้กบั สังคมในรูปแบบต่ างๆ ตั้งแต่ การบริ จาคเงิ นหรื อสิ่งของ
ให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาสเป็ นครั้งคราวหรือเป็ นประจํา การเข้าร่วมบํารุงรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกป่ า หรือการให้
ทุนและความรูก้ บั ชุมชนในการบริหารจัดการสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนเอง เป็ นต้น
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ทั้งนี้ ในปั จจุบนั การทํา CSR ของบริษทั ต่างๆ ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นรูปแบบ After-Process ในรูปแบบ
ของการช่ วยเหลื อ สั ง คม แต่ บ ริ ษั ม ก็ ไ ม่ ค วรละเลยรู ป แบบ In-Process ซึ ่ง มี ค วามสํ า คัญ ต่ อบริ ษั ท
ค่อนข้างมากเช่นกัน อันได้แก่การสร้างมาตรฐานแรงงานในบริษัท ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับ มาตรฐาน
แรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2553) และ นโยบายส่งเสริมโอกาสมี
งานทําที่ มีคุณค่า (Decent Work ของ ILO) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อมุ่งส่ งเสริ มให้บุคคลากรในบริ ษัทมี
คุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี
สําหรับ มรท. 8001-2553 นั้น กําหนดโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งออกแบบมา
เพื่อเป็ นแนวทางที่บริษทั นําไปใช้เป็ นต้นแบบในการดูแลพนักงานของตน อันประกอบด้วยข้อกําหนดทัว่ ไป
ที่กาํ หนดให้สถานประกอบกิจการต้องจัดทําระบบการจัดการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อนําไปปฏิบตั ิรกั ษาไว้
และปรับปรุงให้เกิดผลอย่างต่อเนื่ อง ข้อกําหนดในเรื่องระบบการจัดการ การใช้แรงงานบังคับ ค่าตอบแทน
การทํางาน ชัว่ โมงการทํางาน การเลือกปฎิบตั ิ วินัยและการลงโทษ การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานหญิง
เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่ อรอง ความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน และสวัสดิการ ทั้งนี้ มาตรฐานแรงงานไทยฉบับนี้ เป็ นแนวทางที่ดีสาํ หรับบริ ษัทที่จะนํ าไปปฎิบตั ิ ต่อ
พนักงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
ส่วนนโยบายส่งเสริมโอกาสมีงานทําที่มีคุณค่า (Decent Work ของ ILO) ประกอบด้วย 4 ส่ วนคือ
1. สิทธิขน้ ั พื้ นฐานในการทํางาน (Fundamental Rights at Work) ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม ห้ามการ
บังคับใช้แรงงาน คุม้ ครองแรงงานเด็ก การห้ามเลือกปฏิบตั ิ และสิทธิรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม ส่วน
ใหญ่เป็ นมาตรฐานแรงงานหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ : ILO ที ่ส่งเสริ มให้ประเทศสมาชิ ก
ดําเนิ นการ 2. ส่ งเสริ มศักยภาพการมี งานทํา (Productive Employment) ได้แก่ การมีงานทําที่มนั ่ คง
ต่อเนื่ อง การพัฒนาทักษะฝี มือแรงงาน การเข้าถึงตลาด และสินเชื่อ ฯลฯ 3. การขยายความคุ ม้ ครองทาง
สัง คม (Social Protection) ได้แก่ หลักประกันสังคม อาชี วอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
การศึกษา ฯลฯ และ 4. การมีผแู ้ ทนและมีส่วนร่วม (Social Dialogue) เพื่อเป็ นหลักประกันในการกําหนด
นโยบายหรือกฎเกณฑ์ท่ีสอดคล้องกับคนงาน ทั้งนี้ นโยบายส่งเสริมโอกาสมีงานทําที่มีคุณค่ามีเป้าหมายอยู่
ที่การส่งเสริมให้คนทํางานทุกคนได้ทาํ งานที่มีคุณค่า เพื่อการมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี
อย่างไรก็ดี ผูว้ ิจยั เชื่ อว่า CSR ที่สามารถก่อให้เกิดผลดี ในวงกว้างคือการเชื่อมโยงกับชุ มชนและ
ก่อให้เกิดการสร้างและพัฒนาทุนทางสังคมในรูปแบบที่สาํ คัญ คือมีลกั ษณะเป็ น bridging social capital คือ
การสร้างความไว้เนื้ อเชื่อใจและเอื้ อประโยชน์กนั ระหว่างภายในชุ มชน และองค์กรนอกชุ มชน ประโยชน์ ท่ี
ชุ มชนน่ า จะได้จ ากความสัมพันธ์นี้มีหลากหลาย เช่ น การได้รับการถ่ ายทอดความรูใ้ นเรื่องการบริ หาร
องค์กร (organizational management) ซึ่ง สํา หรับชุ มชนที่ มี ข นาดใหญ่ ขึ้ นเรื่อยๆ การบริ ห ารจัดการ
จําเป็ นต้องทําอย่า งมืออาชี พ มากขึ้ น มีร ะบบการตรวจสอบที ่ดี จนนํ า ไปสู่ก ารสร้ างสิ ่งที ่อาจเรี ย กได้ว่า
‘ชุมชนภิบาล’ (community governance) ซึง่ อาจถือได้วา่ เป็ นองค์ประกอบที่ จบั ต้องได้ของ ‘ชุ มชนเข้มแข็ง’
ที่มกี ารพูดถึงกันมาก และจะเป็ นประโยชน์ กว่าเงิ นจํานวนไม่มากที่องค์กรธุ รกิจหยิบยืน่ ให้เป็ นครั้งคราว
มากนัก
จากการจัดประชุ มระดมความคิดเรื่องความรับผิดชอบต่ อสังคมของธุ รกิจที่ผ่านมา พบประเด็ น
น่ าสนใจหลายประการ โดยบริษทั หรือกลุ่มบริษทั ที่เข้าร่วมระดมสมองล้วนเห็นประโยชน์ ของกิจกรรมนี้ ทั้ง
ต่อตัวบริษัทเองและต่อสังคมหรือชุมชนที่บริษัทเข้าไปทํากิจกรรมร่วมกัน ประเด็นที่ควรกล่ าวถึ งเป็ นพิ เศษ
สองประเด็น ประเด็นแรกคือการที่บริษัทหลายแห่งระบุว่ามีความพร้อมจะทํากิจกรรม CRS โดยเฉพาะใน
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เรื่อง After-Process CSR กับชุ ม ชน แต่ มีปัญ หาว่ า ไม่ แน่ ใจว่ า ชุ มชนต้ องการอะไรแน่ บางบริ ษั ท ต้อง
เสียเวลาเพิ่มเติมในการวิจยั เพื่อให้ทราบความต้องการของชุมชน ซึง่ สําหรับบริษทั ใหญ่ท่ีมงี บประมาณมาก
ก็สามารถทําได้ แต่หากเป็ นบริ ษัทเล็ กแต่ ตอ้ งการช่ วยสังคมและชุ มชนก็ขาดศักยภาพในเรื่องนี้ ส่ งผลให้
ความช่วยเหลืออาจไม่ตรงกับชุมชน
ประเด็นที่สองคือบทบาทขององค์กรธุรกิจขนาดเล็ก (SME) ซึ่งปั จจุบนั ยังมีบทบาทน้อยมากในการ
ทํา CSR เพราะมองว่าเป็ นเรื่องไกลตัว ไม่มีงบประมาณสนั บสนุ น ไม่มีกาํ ไรมากพอที่จะแบ่งปั นคืนสังคม
เป็ นต้น อย่างไรก็ตามธุรกิจขนาดย่อมหรือวิสาหกิจชุมชนสามารถเริ่มกระบวนการ CSR ในส่วนของตนเอง
ไปก่อนได้ เช่นการดูแลกระบวนการผลิตไม่ได้กระทบสภาพแวดล้อม การดูแลคนงานให้ดี รับผิดชอบต่ อคู่
ค้า เป็ นต้น ซึ่งล้วนเป็ น CSR ขัน้ แรกที่ทาํ ได้เลย ส่วนบทบาทต่อภายนอกองค์กรนั้นก็ทําจากเล็ กๆ ก่อนได้
เช่น การสร้างเครือข่ายการผลิตในชุมชนด้วยการประสานกับกลุ่มอาชีพต่างๆ เป็ นต้น
ทั้งนี้ ภาครัฐได้เห็นความสําคัญของ CSR มากขึ้ นเรื่อยๆ โดยนายอภิ รักษ์ โกษะโยธิ น ได้นําเสนอ
แผนแม่บทการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2553 - 2557 ในการประชุม เวทีปฏิรูปประเทศไทยเพื่อ
สุขภาวะคนไทย โดยเน้นใน 3 เรื่องคือ
1.สร้างการรับรูแ้ ละการเรียนรูเ้ รื่องกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย
2.พัฒนารูปแบบและขีดความสามารถของกิจการเพื่อสังคม
3.พัฒนาช่องทาง การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและทรัพยากรสําหรับกิจการเพื่อสังคม
และมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้เกิดการทํางานกิจการเพื่ อสังคมทํางานร่ วมกับเครื อข่าย โดยแบ่ง
การดําเนิ นการออกเป็ น 3 ช่วงคือ
เข้าร่วม

ในระยะสั้น จะจัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม โดยมีภาคส่วนราชการและเอกชน
ระยะกลาง 3 ปี ผลักดันให้เกิดการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ให้สงั คมตื่นตัวรับรู ้ และนํากฎหมายเข้ามา

ช่วย
ระยะยาว 5 ปี เกิดกิจการเพื่อสังคมที่หลากหลาย และมีอตั ราการเจริ ญเติ บโตในสัดส่ วนร้อยละ
20 ต่อปี เพื่อเกิดการทํางานอย่างสมบูรณ์แบบในการพัฒนาสังคม

7.4.2 ส่งเสริมการทํางานขององค์กรภาคประชาชน
นอกเหนื อจากความรับผิดชอบทางสังคมของภาคเอกชนและครัวเรือนแล้ว ยังมีกลุ่มองค์กรพัฒนา
เอกชนหรือ NGO ที่เข้ามาช่วยดูแลให้ความช่วยเหลือทางสังคมแก่กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสอันได้แก่ กลุ่มเครื อข่าย
ผูส้ ูงอายุ (เช่น สภาผูส้ ูงอายุแห่งประเทศไทย มูลนิ ธิพฒ
ั นางานผูส้ ูงอายุ สมาคมแพทย์ผสู ้ ูงอายุเพื่อสุขภาพ)
กลุ ่มเครื อข่ ายผูพ้ ิ ก าร (เช่ น มูลนิ ธิพัฒนาคนพิ การไทย มูลนิ ธิเพื่ อเด็ กพิ การ มูลนิ ธิ สร้างสรรค์เพื่ อคน
พิการ) และ กลุ่มเครือข่ายเด็ กและเยาวชน (เช่ น มูลนิ ธิรักษ์เด็ ก มูลนิ ธิอาสาพัฒนาเด็ ก มูลนิ ธิเพื่ อการ
พัฒนาเด็ก มูลนิ ธิศุภนิ มิตแห่งประเทศไทย) โดยมูลนิ ธิและกองทุนต่างๆ เหล่ านี้ จะให้การสนั บสนุ นทั้งใน
รูปทุนทรัพย์ (ทุนการศึกษา ทุนในการประกอบอาชีพ) และความช่วยเหลือที่ไม่ใช่ตวั เงิน (พัฒนาคุ ณภาพ
ชีวติ /การดํารงชีพ การฝึ กอบรมให้ความรูต้ ่างๆ การสร้างโอกาส/ส่งเสริมการประกอบอาชีพ)
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ทั้งนี้ เอ็นจีโอนั้นมีจุดเด่นที่เป็ นการรวมตัวกันทํางานของผูท้ ี่มีใจรัก มีเป้าหมายร่ วมกันเพื่ อพัฒนา
สังคมให้ดีขึ้น ดังนั้นระดับของทุนทางสังคมภายในกลุ่มเอ็นจีโอกลุ่มเดี ยวกันเองจึงมีสูง (แม้จะมีขอ้ สัง เกต
เรื่องความขัด แย้งระหว่ างกลุ่ม เป็ นระยะก็ตาม) อี กจุ ดเด่ นหนึ่ ง ขององค์ก ารเอ็น จีโ อคือการเข้าใจความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนที่ดีกว่าภาครัฐ เนื่ องจากส่วนใหญ่ทาํ งานในพื้ นที่อย่างใกล้ชิด ดังนั้นจึงควร
เพิ่มบทบาทของเอ็นจีโอให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะในด้านการกระจายความช่ วยเหลื อไปสู่กลุ่มเป้าหมาย แต่
อาจต้องทําการคัดเลือกเอ็นจีโอที่มีความพร้อมและมีความจริ งใจ พร้อมเพิ่ มศักยภาพตนเองและไม่ใช้เงิ น
เป็ นตัวตั้งมากเกินไป
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ภาคผนวก ก
คุณภาพแห่งชีวิต
คุณภาพแห่งชีวิต: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน
เมือ่ ผมอยูใ่ นครรภ์ของแม่ ผมต้องการให้แม่ได้รบั ประทานอาหารทีเ่ ป็ นประโยชน์ ได้รบั ความเอาใจใส่และ
บริการอันดีในเรื่องสวัสดิภาพของแม่และเด็ก
ผมไม่ตอ้ งการมีพี่น้องมากอย่างที่พ่อแม่ของผมมีอยู่ และแม่จะต้องไม่มีลูกถี่นักพ่อกับแม่จะแต่งงานกันถูก
กฎหมายหรือธรรมเนี ยมประเพณีหรือไม่ไม่สาํ คัญแต่สาํ คัญทีพ่ ่อกับแม่ตอ้ งอยูด่ ว้ ยกันอย่างสงบสุขทําความอบอุน่
ให้ผมและพี่น้อง
ในระหว่าง 2 - 3 ขวบแรกของผมซึง่ ร่างกายและสมองผมกําลังเติบโตในระยะทีส่ าํ คัญผมต้องการให้แม่
ผมได้รบั ประทานอาหารที่เป็ นคุณประโยชน์
ผมต้องไปโรงเรียนพีส่ าวหรือน้องสาวผมก็ตอ้ งไปโรงเรียนจะได้มีความรูห้ ากินได้และจะได้รคู ้ ุณธรรม
แห่งชาติ ถ้าผมมีสติปัญญาเรียนชั้นสูงๆ ขึ้ นไปก็ให้มีโอกาสเรียนได้ ไม่ว่าพ่อแม่จะรวยหรือจนจะอยู่ในเมืองหรือ
ชนบทแร้นแค้น
เมือ่ ออกจากโรงเรียนแล้ว ผมต้องการงานอาชีพทีม่ คี วามหมายทําให้ได้รบั ความพอใจว่าตนได้ทาํ งานเป็ น
ประโยชน์ แก่สังคม บ้านเมืองที่ผมอาศัยอยู่จะต้องมีขื่อมีแป ไม่มีการข่มขู่กดขี่หรือประทุษร้ายกันประเทศของผม
ควรจะมีความสัมพันธ์อนั ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ กบั โลกภายนอกผมจะได้มีโอกาสเรียนรูถ้ ึงความคิด และวิชา
ของมนุ ษย์โลกและประเทศของผมจะได้มโี อกาสรับเงินทุนจากต่างประเทศมาใช้เป็ นประโยชน์ แก่ส่วนรวม
ผมต้องการให้ชาติของผม ได้ขายผลิตผลแก่ตา่ งประเทศด้วยราคาอันเป็ นธรรม
ในฐานะทีผ่ มเป็ นชาวนา ชาวไร่ ผมก็อยากมีที่ดินของผมพอสมควรสําหรับทํามาหากินมีช่องทางได้กยู ้ ืม
เงินมาขยายงาน มีโอกาสรูว้ ธิ ีทาํ กินแบบใหม่ๆ มีตลาดดีและขายสินค้าได้ราคายุตธิ รรม ในฐานะทีผ่ มเป็ น
กรรมการ ผมก็ควรจะมีหนุ ้ ส่วนมีส่วนในโรงงาน บริษัท ห้างร้านทีผ่ มทําอยู่
ในฐานะที่ผมเป็ นมนุ ษย์ ผมก็ตอ้ งการอ่านหนั งสือพิมพ์และหนั งสืออื่นๆ ที่ไม่แพงนั ก จะฟั งวิทยุ ดู
โทรทัศน์ กไ็ ด้โดยไม่ตอ้ งทนรบกวนจากการโฆษณามากนั ก
ผมต้องการสุขภาพอนามัยอันดี และรัฐบาลจะต้องให้บริการป้องกันโรคแก่ผมอย่างฟรีกบั บริการ
การแพทย์ รักษาพยาบาลอย่างถูกอย่างดีเจ็บป่ วยเมื่อใดหาหมดพยาบาลได้สะดวก
ผมจําเป็ นต้องมีเวลาว่าง สําหรับเพลิดเพลินกับครอบครัว มีสวนสาธารณะทีเ่ ขียวชอุม่ สามารถมีบทบาท
และชมศิลปะ วรรณคดี นาฏศิลป์ ดนตรี วัฒนธรรมต่างๆ เที่ยวงานวัดงานลอยกระทง งานนั กขัตฤกษ์งานกุศล
อะไรได้พอสมควร
ผมต้องการอากาศบริสุทธิ์สาํ หรับหายใจ นํ้ าบริสุทธิ์สาํ หรับดืม่
เรื่องอะไรที่ผมทําเองไม่ได้หรือไม่แต่ไม่ดีผมก็จะขอความร่วมมือกับเพื่อนฝูงในรูปของสหกรณ์ หรือสโมสร
หรือสหภาพจะได้ช่วยซึ่งกันและกัน
เรือ่ งที่ผมเรียกร้องข้างต้นนี้ ผมไม่เรียกร้องเปล่า
ผมยินดีเสียภาษี อาการให้ส่วนรวมตามอัตภาพ
ผมต้องการโอกาสที่มีส่วนในสังคมรอบตัวผมต้องการมีส่วนในการวินิจฉัยโชคชะตาทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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เมียผมก็ตอ้ งการโอกาสต่างๆ เช่นเดียวกับผมและเราสองคนควรจะได้รบั ความรูแ้ ละวิธีการวางแผน
ครอบครัว
เมื่อแก่ผมและเมียก็ควรได้ประโยชน์ ตอบแทนจากการประกันสังคม ซึ่งผมได้จ่ายบํารุงตลอดมา
เมื่อจะตาย ก็ขออย่าให้ตายอย่างโง่ อย่างบ้าๆ คือตายในสงครามที่คนอื่นก่อให้เกิดขึ้ น ตายในสงคราม
กลางเมืองตายเพราะอุบตั เิ หตุรถยนต์ ตายเพราะนํ้ าหรืออากาสเป็ นพิษหรือตายเพราะการเมืองเป็ นพิษ
เมื่อตายแล้วยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่เก็บไว้ให้เมียผมใช้ในชีวิตของเธอถ้าลูกยังเล็กอยู่ก็เก็บไว้เลี้ ยงให้โต แต่
ลูกทีโ่ ตแล้วไม่ให้นอกนั้ นรัฐบาลควรเก็บไปหมด จะได้ใช้ประโยชน์ ในการบํารุงชีวติ คนอืน่ ๆบ้าง
ตายแล้วเผาผมเถิด อย่าฝั งคนอื่นจะได้มีที่ดินอาศัยและทํากินและอย่าทําพิธีตองในงานศพให้วุ่นวายไป
นี่ แหละคือความหมายแห่งชีวิตนี่ แหละคือการพัฒนาที่จะควรให้เกิดขึ้ นเพื่อประโยชน์ ของทุกคน
สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านทั้งหลายทีอ่ สุ าห์อา่ นมาจนจบขอความสุขสวัสดีและสันติสุขจงเป็ นของ
ท่านทัง้ หลาย และพระท่านกล่าไว้ดบั นี้ เกีย่ วกับความสามัคคี
"เราคถาคตไม่เห็นความสวัสดีอื่นใดของสัตว์ท้งั หลายนอกจากปั ญญา เครื่องตรัสรู ้ ความเพียร
ความสําเร็จอินทรียแ์ ละความเสียสละ"
ป๋ วย อึง้ ภากรณ์

บทความข้างต้นชื่อ "คุณภาพแห่งชีวิต, ปฏิทินแห่งความหวัง: จากครรภ์มารดาถึ งเชิ งตะกอน" ซึ่ง
เขี ยนโดย ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊ งภากรณ์ เป็ นบทความที่สะท้อนข้อเรี ยกร้องด้า น "สวัส ดิ การ" ที่
ครอบคลุมและครบถ้วนมากที่สุด ซึ่งหากจะไล่เรียงเป็ นสวัสดิการหรือสิ่ งที่ คนไทยควรจะได้รับตามช่ วงวัย
ตั้งแต่เกิดจนตายสามารถสรุปได้ดงั นี้
ก่อนเกิด: แม่และเด็กได้รบั การดูแลสุขภาพครรภ์
ระหว่างคลอดและหลังคลอด: ได้รบั การทําคลอดที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และได้รับการชดเชย
รายได้ระหว่างการดูแลทารก
ก่อนวัยเรียน: ได้รบั การดูแลโภชนาการ อนามัย และพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
วัยเรียน (อนุ บาล-มัธยม): มีพัฒนาการทางกาย สติ ปัญญา และอารมณ์ ได้เรี ยนฟรี ในทุ ก
กิจกรรมการศึกษา และได้รบั บริการแนะแนวที่เหมาะสม (รายบุคคล) ตั้งแต่ ม.ต้น
มหาวิทยาลัย: มีพฒ
ั นาการทางกาย สติปัญญา (เน้นทักษะอาชีพ) และอารมณ์ ได้รับการเตรี ยม
ตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีเงินกูเ้ พื่อการศึกษา (เฉพาะกิจกรรมการศึกษา)
วัยทํางาน: สามารถใช้บริการจัดหางาน ฝึ กฝี มือแรงงานได้ ได้รับการประกันการว่างงาน เงิ น
ชดเชยการเลิ ก จ้าง เงิ นช่ วยเหลื อสํา หรับผูถ้ ูกเกษี ย ณก่อนกําหนด และค่าครองชี พกรณี ป่วยเรื้ อรังจน
ทํางานไม่ได้ มีความปลอดภัยในที่ทาํ งาน และมีที่อยู่อาศัยตามอัตภาพ
วัยชรา: ได้รบั ค่าครองชีพ การดูแลทางกาย อารมณ์ และจิตใจ ได้รบั การอํานวยความสะดวกใน
การดําเนิ นชีวิตตามปกติ และมีบริการ Extra Care สําหรับคนแก่ หากต้องการทํางานก็สามารถใช้บริ การ
ฝึ กอาชีพและจัดหางาน
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ตาย: ได้รบั บริการจัดการศพ
พิการ: ได้รบั ค่าครองชีพ การดูแลทางกาย อารมณ์ และจิตใจ ได้รับการอํานวยความสะดวกใน
การดําเนิ นชีวิตตามปกติ ได้รบั บริการฝึ กอาชีพและจัดหางาน และมีบริการ Extra Care สําหรับคนพิการ
ผูด้ อ้ ยโอกาส: ได้รบั การเยียวยาทางกาย ทางจิต ทางอารมณ์ และมีที่อยู่อาศัยตามอัตภาพ ได้รบั
บริการฝึ กอาชีพและจัดหางาน
บริการที่ทุกคนทุกช่วงอายุได้รบั : ได้รบั การส่งเสริมป้องกันด้านสุ ขภาพ และการรักษาพยาบาล
เมื่อเจ็บป่ วยหรื อประสบอุบตั ิ เหตุ ได้รบั การศึ กษาตามอัธยาศัย (หลังวัยเรี ยน) มีบริ การ Extra Care
สําหรับคนป่ วยเรื้ อรัง มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน (ภัยพิบตั ิ) ได้รบั บริการข้อมูลข่าวสาร ความรู ้
ให้ทุกคนรูส้ ิทธิ์อย่างทัว่ ถึง มีสถานที่สาํ หรับพักผ่อน และนันทนาการ
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ภาคผนวก ข
สวัสดิการการศึกษาปั จจุบนั และการประมาณการ
ข.1

สถานะปั จจุ บนั ด้านการศึกษา

สวัสดิการด้านการศึกษาจัดว่าถ้วนหน้าภายใต้โครงการเรียนฟรี 15 ปี ในปั จจุบนั แต่กย็ งั มีประเด็น
ในเรื่องความเพียงพอที่เด็กยากจนยังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างแท้จริ ง เนื่ องจากขาดค่าครองชี พ
และค่าเดินทางเพื่อไปศึกษา เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีประเด็นของโครงการเกี่ยวเนื่ องทางการศึ กษาอื่นๆ ที่
ยังไม่ถว้ นหน้า เช่น โครงการอาหารกลางวัน ตลอดจนประเด็นด้านคุณภาพการศึกษาที่ตอ้ งมีการปรับปรุ ง
อย่างเร่งด่วน
ตารางที่ ข1 การประเมินความถ้วนหน้าของสวัสดิการด้านการศึกษา
ประเภทบริการ
1 การศึกษาฟรีถว้ นหน้า 15 ปี
การศึกษาก่อนประถม 3 ปี
การศึกษาระดับประถม
(ในระบบ+นอกระบบ)
การศึกษาระดับมัธยม
(ในระบบ+นอกระบบ)
2 การศึกษาระดับอุดมศึกษา

กยศ.

กรอ.

กลุ่มเป้าหมาย

ปั จจุบนั
ข้อเสนอ
ถ้วนหน้า ถ้วนหน้า เจาะจง เจาะจง
กลุ่มเป้าหมาย ถ้วนหน้า เจาะจง
(นโยบาย) (ปฏิบตั ิ) (นโยบาย) (ปฏิบตั ิ)

ทุกคน+ต่างด้าว

Y

N

เห็นด้วย

X

ทุกคน+ต่างด้าว

Y

N

เห็นด้วย

X

ทุกคน+ต่างด้าว

Y

N

เห็นด้วย

X

-ผูม้ รี ายได้น้อย
(รายได้ครัวเรือนไม่เกิน
200,000 บาทต่อปี )*
ม.ปลาย-ป.ตรี
-ได้กหู ้ รือไม่ ขึ้ นอยูก่ บั
วงเงินกูย้ มื ที่สถาน
ศึก ษาได้รบั จัดสรร
(ค่าเล่าเรียน+ค่าใช้จา่ ย
เกี่ยวเนื่ องการศึกษา+
ค่าครองชีพ)
ทุกคน*อุดมศึกษา*ที่
เรียนในสาขาที่กาํ หนด
(ค่าเล่าเรียน+ค่าใช้จา่ ย
เกี่ยวเนื่ องการศึกษา ไม่รวมค่าครองชีพ)
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Y

N*ในแง่
คนไม่target ได้
กู ้ และ
ในทาง
กลับกัน

-ครัวเรือนยากจน
(ควรพิจารณาเส้น
ความยากจน)*
ตัง้ แต่ ม.ต้น-ป.ตรี
-ให้กผู ้ ่านกองทุนฯ
โดยตรง (ไม่ใช้วธิ ี
จัดสรร)

X

Y

Y

เห็นด้วย

X
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กลุ่มเป้าหมาย

3 การศึกษาตามอัธยาศัย

ทุกคน+ต่างด้าว

4 กองทุนอาหารกลางวัน

นักเรียนทุกคน*ก่อน
ประถม-ประถม
(ในระบบ)

ปั จจุบนั
ข้อเสนอ
ถ้วนหน้า ถ้วนหน้า เจาะจง เจาะจง
กลุ่มเป้าหมาย ถ้วนหน้า เจาะจง
(นโยบาย) (ปฏิบตั ิ) (นโยบาย) (ปฏิบตั ิ)
N*ในแง่
การ
ให้บริการ
ยังไม่
Y
เห็นด้วย
X
ครอบคลุม
ทัง้ บริการ
และพื้ นที่
นักเรียนทุกคน*
ก่อนประถมY
Y
X
มัธยม (ในระบบ+
นอกระบบ)

นโยบายโครงการอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน ไม่เห็นด้วย
เนื่ องจากมีชอ่ งโหว่ให้ทุจริตมาก นักเรียนทุกคน*ก่อน
***
ควรรวมเป็ นโครงการอาหาร ประถม-ประถม
กลางวัน ที่มอี าหารคแลเซี่ยม
สูงร่วมด้วย
5

สนับสนุ นค่าใช้จา่ ยเพิ่มโอกาส
การศึกษานักเรียนยากจน

(นอกเหนื อจากค่าเล่าเรียน
หนังสือ เครื่องแบบ และ
อุปกรณ์การเรียน)
เพิม่ ค่าใช้จา่ ยรายหัวการศึกษา
ขัน้ พื้ นฐาน ให้เพียงพอจัด
6
การศึกษาอย่างมีคณภาพ
(ทัง้ รร.รัฐบาลและรร.เอกชน)
เพิม่ โอกาสทางการศึกษาที่
7
สูง ขึ้ น (ระดับอุดมศึกษา)
เพิม่ ทุน+เงินให้เปล่า ช่วยคน
จน นอกเหนื อจากเงินกู ้
(กยศ. กรอ.)
(ระดมทุนโดยมหาลัย/บริจาค:
เพิม่ การมีสว่ นร่วมของสังคม)
8 เพิ่มคุณภาพครู
อบรมพัฒนาครูท้งั ระบบ
คืนครูให้โรงเรียน สนับสนุ น
คนที่ใช่ ด้วยการบริหารจัด
การเงินพิเศษ วิทยฐานะ
(บริหารจัดการ)
จูงใจคนที่ใช่ดว้ ยเงินเดือนตัง้
ต้น และโอกาสก้าวหน้า
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นักเรียนยากจน+
กศ. ขัน้ พื้ นฐานทัง้
ในระบบ+นอก
ระบบ

ทุกคน+ต่างด้าว

X

X

นักศึกษายากจน+
อุดมศึกษา

X

ครูทุกคน

X

ครูทุกคน+มี
คุณภาพตามที่
กําหนด
ครูทุกคน+มี
คุณภาพตามที่

X
X
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กลุ่มเป้าหมาย

ปั จจุบนั
ข้อเสนอ
ถ้วนหน้า ถ้วนหน้า เจาะจง เจาะจง
กลุ่มเป้าหมาย ถ้วนหน้า เจาะจง
(นโยบาย) (ปฏิบตั ิ) (นโยบาย) (ปฏิบตั ิ)
กําหนด

9 คุณภาพสถานศึกษา
เพิม่ คุณภาพสถานศึกษา ให้
เท่าเทียมทัง้ ประเทศ
โดยเพิม่ อุ ดหนุ นโรงเรียนด้อย
คุณภาพ (ส่วนใหญเป็ น รร. รร.ด้อยคุณภาพ
เล็ก) เพื่อเพิ่มคุณภาพให้
(รร.เล็ก)
เทียบเท่าทัดเทียม
และคงระดับ (maintain)
อุดหนุ นโรงเรียนที่ได้คุณภาพ รร.ที่มีคุณภาพทุก
เพื่อให้มีการพัฒนาต่อเนื่ อง โรงเรียน
(บริหารจัดการ)
มีกระบวนการแนะแนว
การศึกษาอย่างเป็ นระบบ
10
(การศึกษาต่อ สายสามัญ สาย
อาชีพ สาขาวิชา)

Y

Y

รร.ด้อยคุณภาพ
(รร,เล็ก) +มี
ศักยภาพ
(พิจารณาเรือ่ งยุบ
รวมประกอบ)

Y

Y

เห็นด้วย

ทุกคน+ต่างด้าว

X

จากตารางที่ ข1 พบว่า ในด้านการศึกษา นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เป็ นนโยบายถ้วน
หน้ า ด้านการศึ ก ษา ซึ่ง ครอบคลุ ม ประชาชนทุ ก คนทั้ง ในวัยเรี ย น และเกิ นวัยเรี ย นแต่ ต้องการศึ ก ษา
ตลอดจนคนต่ างด้าวก็ ส ามารถใช้สิท ธิ์ ได้ อย่ า งไรก็ ดี ในทางปฏิ บัติอาจกล่ า วได้ว่า ยังไม่ ถ ้วนหน้ า ตาม
เป้าหมายที ่ต้ งั ไว้ ทั้งอัตราการเข้าเรี ยนที ่ไม่ ครบร้อยละร้อย หรื อยังมีเด็ ก ต่ างด้าวที ่ยงั ไม่ ได้เรี ยน ดั งนั้ น
ข้อเสนอแนะจะเป็ นเรื่ องการบริ หารจัด การให้ก ารดําเนิ นนโยบายสามารถครอบคลุ มกลุ่มเป้าหมายให้
ครบถ้วนหน้า
นอกจากนี้ ยังมีเรือ่ งการสนับสนุ นการศึ กษาตามอัธยาศัย การศึ กษาในระดับอุดมศึ กษา กองทุ น
เงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึ กษา (กยศ.) กองทุ นเงิ นให้กูย้ ืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) นโยบายกองทุ น
อาหารกลางวัน และการเพิ่มคุณภาพสถานศึกษา ที่ควรดําเนิ นการเพื่อยกระดับสวัสดิ การถ้วนหน้าดังได้
กล่าวแล้วในเนื้ อหาบทที่ 4 หัวข้อ 4.1.3

ข.2 ประมาณการระดับการลงทุนด้านการศึ กษา
การประมาณ การระดับ การลงทุ น ด้ านการศึ ก ษาตามแนวโน้ มปั จจุ บั น หรื อแนวโน้ ม ปกติ
(Scenario 0) มีขน้ ั ตอนในการ ประมาณการ ดังนี้
1 8

1 8

18

ขั้นตอนที่ 1 คํานวณรายจ่ายด้านการศึ กษาต่ อหัว โดยแบ่ งประเภทรายจ่ายออกเป็ น 12 กลุ่ ม
3

ได้แก่

สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560

103

X

X

1.การศึ กษา ในระบบ
3

• จําแนกตามระดั บการศึ ก ษา 4 ระดับ คือการประถมศึ ก ษา (รวมก่อนประถมศึ ก ษา)
มัธยมศึ กษา อาชี วศึ กษา และอุดมศึ กษา (ปริ ญญาตรี )
3

• แต่ ละระดับการศึ กษาจําแนกเป็ นสถานศึ กษา 2 ประเภท คือของรัฐและเอกชน
3

2.การศึ กษานอกระบบ
• จําแนกเป็ น 2 ประเภทคือ การศึ ก ษานอกระบบสายสามัญ และการศึ ก ษานอกระบบ
สายอาชี พและการพัฒนาทักษะอืน่ ๆ (ส่ งเสริ มการรูห้ นั งสื อ พัฒ นาทัก ษะชี วิต พัฒ นา
สังคม)
3

3.การบริ การสนั บสนุ นการศึ กษา คือรายจ่ายรัฐบาล กลาง (ข้อมูล GFMIS หมวด รายจ่ายด้าน
การศึกษา รายการการศึกษาไม่กาํ หนดระดับ และการบริ การสนั บสนุ นการศึ กษา) ซึ่งส่ วนใหญ่ เป็ นเรื่ อง
การกูย้ ืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.)
3

3

4.เงิ น บริ จ าคเพื ่อ การศึ ก ษา เป็ นข้ อ มู ล จากรมสรรพากรที ่บ ริ ษั ท ต่ า งๆ และครั ว เรื อ น
(ภาคเอกชน) ได้บริ จาคเพื่อสนั บสนุ นด้านการศึ กษา โดยรายจ่ายนี้ สามารถนํ า ไปหัก ลดหย่อนภาษี ได้
2 เท่ า
3

3

โดยมีวิธีการคํานวณดังนี้

3

1. รายจ่ายด้านการศึกษาต่อหัวสําหรับ 9 กลุ่มดังกล่าวข้างต้น ใช้สตู ร
3

3

รายจ่ายการศึกษาต่อหัวit = รายจ่ายการศึกษารวมit / จํานวนผูเ้ รียนit
โดยที่ i หมายถึงระดับการศึกษาของรัฐ/เอกชน 4 ระดับ และการศึกษานอกระบบ และ t หมายถึง
ปี งบประมาณ
ขัน้ ตอนที่ 2 ประมาณการรายจ่ายเพื่อการศึ กษาต่ อหัวและประมาณการจํานวนผูเ้ รี ยนแยกตาม
ประเภทการศึกษา 12 กลุ่ม โดยมีขอ้ สมมติดงั นี้

ประเภท
รายจ่ายต่อหัว (P)
ในระบบ ตามชัน้ การศึกษา และสถานศึกษา
รัฐ/เอกชน

นอกระบบ

สมมติฐาน (S0: แนวโน้มปกติ)

1. เพิ ม่ เติ ม เงิ น อุ ด หนุ น รายหั วตามนโยบายเรี ย นฟรี 15 ปี ในปี
2552
2. ปรับด้วยอัตราการเติบโตสะสม (compound growth) ของรายจ่าย
ต่อหัว ปี 2548-2551 ภายใต้สมมติฐ านว่ าแนวโน้ มนี้ จะเกิ ดซํ้า
ภายใน 7 ปี และหักลบด้วยอัตราเงินเฟ้ อที่เกินปกติ* ไปตลอด
ระยะเวลาประมาณการ
1. เพิ ม่ เติ ม เงิ น อุ ด หนุ น รายหั วตามนโยบายเรี ย นฟรี 15 ปี ในปี
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ประเภท

บริการสนั บสนุ นการศึกษา

สมมติฐาน (S0: แนวโน้มปกติ)

2552
2. ปรับด้วยอัตราเงินเฟ้ อประมาณการ เท่ากับร้อยละ 2.5 ไปตลอด
ระยะเวลาประมาณการ
1. ในปี 2552 ใช้ค่าเฉลี่ยของปี 2548-2551 (ภายใต้สมมติฐานว่า
งบประมาณไม่แตกต่างจากเดิมมากนั ก)
2. ปรับด้วยอัตราเงินเฟ้ อประมาณการ เท่ากับร้อยละ 2.5 ไปตลอด
ระยะเวลาประมาณการ

จํานวนนักเรียน (Q)
ในระบบ ( 4 ระดับ และสถานศึกษารัฐ/เอกชน)
1. ปี 2552-2559
ใช้ขอ้ มูลจากการประมาณการจํานวนผูเ้ รียนของ สกศ. (2552)**
2. ปี 2560
ใช้ขอ้ มูลจากการประมาณการจํานวนผูเ้ รียนของ สกศ. (2551)***
นอกระบบ
สายสามัญ
ใช้ขอ้ มูลการประมาณการจํานวนผูเ้ รียนของ สกศ. (2551)*** โดย
ในปี 2552-2554 ใช้อัตราการเติบโตสะสม (compound growth)
ของจํานวนผูเ้ รี ยนนอกระบบสายสามัญ จากปี 2551 ไป 2555
(เท่ากับ 7.5% ต่อปี ) (เนื่ องจากข้อมูลประมาณการสูงเกินปกติ)
สายอาชีพและพัฒนาทักษะอืน่ ๆ
อิ ง การเป็ นสั ด ส่ ว นต่ อนั ก เรี ย นนอกระบบสายสามัญ ในปี 25482551 (คิดเป็ น 2.16 เท่า) ไปตลอดระยะเวลาประมาณการ
(เนื่ องจากไม่มขี อ้ มูลประมาณการของ สกศ.)
Q สําหรับบริการสนั บสนุ นการศึกษา
ใช้จํานวนประมาณการผูเ้ รียนในระบบระดับการศึก ษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
รายจ่ายเอกชน (บริจาคเพื่อการศึกษา) (V) 1. ในปี 2552 ใช้ค่าเฉลี่ยของปี 2548-2551
2. ปรับด้วยอัตราการเติบ โตทางเศรษฐกิจประมาณการ (nominal
GDP growth) ในแต่ละปี ไปตลอดระยะเวลาประมาณการ
หมายเหตุ: *เนื่ องจากอัตราเงินเฟ้อปี 2548-2551 สูงผิดปกติ การใช้แนวโน้มมูลค่าจากปี 2548-2551 จึงควรปรับ
อัตราเงินเฟ้อที่เกินปกติออก โดยอัตราเงินเฟ้อที่เกินปกติได้มาจาก ค่าเฉลีย่ อัตราเงินเฟ้อปี 2548-2551 (เท่ากับ
ร้อยละ 4.22) หักด้วยเงินเฟ้อแนวโน้มปกติ คือ 2.5 (จาการประมาณการของผูว้ จิ ยั ) จะได้อตั ราเงินเฟ้อที่เกินปกติ
(เท่ากับร้อยละ 1.72)
**สกศ. (2552), ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2555-2559), สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ.
***สกศ. (2551), การประมาณการจํานวนผูเ้ รียนของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2569, สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

สูตรการคํานวณ รายจ่ายการศึกษาต่อหัว (P) คือ
1.สูตรการคํานวณ รายจ่ายการศึกษาต่อหัว (P) สําหรับการศึกษาในระบบคือ
ประมาณการรายจ่ายการศึกษาต่อหัว it = (รายจ่ายการศึกษาต่อหัว iในปี 2551 + เงินอุดหนุ นราย
หัวตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี i ในปี 2552) X อัตราการ
เติบโตสะสม (compound growth) ของรายจ่ายต่อหัวปี
2548-2551 ภายใต้สมมติฐานว่าแนวโน้มนี้ จะเกิดซํ้า
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ภายใน 7 ปี และหักลบด้วยอัตราเงินเฟ้อที่เกินปกติ* ไป
ตลอดระยะเวลาประมาณการ
หมายเหตุ: *สูตรคือ [(P ปี 2551/P ปี 2548) (1/7)-1]-1.72
โดยที่ i หมายถึงระดับการศึกษาของรัฐ/เอกชน 4 ระดับ และการศึกษานอกระบบ และ t หมายถึง
ปี งบประมาณ
2.สูตรการคํานวณ รายจ่ายการศึกษาต่อหัว (P) สําหรับการศึกษานอกระบบคือ
ประมาณการรายจ่ายการศึกษาต่อหัว it = (รายจ่ายการศึกษาต่อหัวi ในปี 2551 + เงินอุดหนุ นราย
หัวตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี i ในปี 2552) X อัตราเงินเฟ้อ
ร้อยละ 2.5 ต่อปี
โดยที่ i หมายถึงระดับการศึกษานอกระบบสายสามัญ สายอาชี พ และพัฒนาทักษะอืน่ ๆ และ t
หมายถึง ปี งบประมาณ
3.สูตรการคํานวณ รายจ่ายการศึกษาต่อหัว (P) สําหรับการบริการสนับสนุ นการศึกษาคือ
ประมาณการรายจ่ายการศึกษาต่อหัว it = ค่าเฉลี่ยของรายจ่ายการศึกษาต่อหัว i ปี 2548-2551 X
อัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2.5 ต่อปี
โดยที่ i หมายถึงระดับการบริการสนับสนุ นการศึกษา และ t หมายถึง ปี งบประมาณ
สําหรับการคํานวณจํานวนผูเ้ รียนหรือนักเรียน/นักศึ กษา แบ่งเป็ นสองกรณี คือนั กเรี ยนในระบบ
และนอกระบบ เนื่ องจากมีลกั ษณะการศึ กษาที่แตกต่ างกัน เนื่ องจากสํานั กงานเลขาธิ การสภาการศึ กษา
(สกศ. (2552) และ สกศ. (2551)) ได้ประมาณการจํานวนผูเ้ รี ยนไว้แล้วเป็ นอย่างดี ที่มีการศึ กษาและ
คํานวณโดยคํานึ งถึงแนวโน้มประชากรในอนาคตที่จะมีจาํ นวนเด็กลดลงและจํานวนผูส้ งู อายุเพิ่มขึ้ น รวมทั้ง
นโยบายด้านการศึ กษา โดยเฉพาะการศึ กษาในระบบ (อัตราการเข้าเรี ยน อัตราการเรี ยนจบ สัดส่ วน
นักเรียนภาครัฐต่อเอกชน สัดส่วนนักเรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ จํานวนปี การศึกษาเฉลี่ย) และข้อจํากัด
ในทางปฏิบตั ิเรียบร้อยแล้ว การศึกษานี้ จึงใช้ขอ้ มูลของ สกศ. นี้ ในการประมาณการรายจ่ายเพื่อการศึ กษา
โดยตรง
ทั้ง นี้ การศึ ก ษานอกระบบจะทวี ค วามสํา คัญขึ้ นในอนาคตภายใต้การเปลี่ย นแปลงไปสู่ สัง คม
เศรษฐกิ จฐานความรู ้ และการเรี ยนรูต้ ลอดชี วิต การศึ กษานอกระบบนี้ จึงรวมทั้งการศึ กษาเพื่อเพิ่มวุ ฒิ
การศึกษาและการเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะที่สนใจ อย่างไรก็ดี เนื่ องจากข้อมูลประมาณการจํานวน
ผูเ้ รียนในการศึกษานอกระบบปี 2551 ของ สกศ. เป็ นข้อมูลประมาณการ มีแต่ จาํ นวนผูเ้ รี ยนนอกระบบ
สายสามัญ ไม่มีจาํ นวนผูเ้ รียนสายอาชี พและพัฒนาทักษะอืน่ ๆ การคํานวณจํานวนผูเ้ รี ยนนอกระบบสาย
อาชีพและพัฒนาทักษะอื่นๆ จึงใช้ค่าเฉลี่ยของสัดส่วนผูเ้ รียนนอกระบบสายอาชีพและพัฒนาทักษะอื่นในปี
2548-2550 ซึ่งเท่ากับ 2.16 เท่า ของจํานวนผูเ้ รี ยนนอกระบบสายสามัญ เป็ นฐานในการคํานวณในปี
2551 จนถึงปี 2560
นอกจากนี้ ข้อมูลการประมาณการจํานวนผูเ้ รี ยนนอกระบบสายสามัญของ สกศ. ในปี 25522554 มีค่าสูงเกินปกติ (เพิ่ มจาก 1.01 ล้านคนในปี 2551 เป็ น 3.74 3.88 และ 4.0 ล้านคน ในปี
สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560

106

2552-2554 ตามลําดับ) ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็ นตัวดึ ง จํา นวนปี การศึ กษาเฉลี่ย ของประเทศให้เป็ นไปตาม
เป้าหมายที่กาํ หนด (ปี การศึกษาเฉลี่ย 10 ปี ในปี 2554) ซึ่งต้องอาศัยผูเ้ รี ยนนอกระบบจํานวนมาก ใน
การศึกษานี้ ผูว้ ิจยั จึงได้ปรับข้อมูลในปี ดังกล่ าวใหม่เพื่อให้สอดคล้องและเป็ นไปตามแนวโน้มปกติ โดยใช้
อัตราการเติบโตสะสม (compound growth) ของข้อมูลประมาณการจํานวนผูเ้ รียนนอกระบบสายสามัญของ
สกศ. ในปี 2551 และปี 2555 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 7.5
สูตรการคํานวณ จํานวนผูเ้ รียน (Q) กรณีนอกระบบสายสามัญปี 2552-2554 คือ
ประมาณการจํานวนผูเ้ รียนit = จํานวนผูเ้ รียนit-1 x อัตราการเติบโตสะสม (compound growth) ของ
ข้อมูลประมาณการจํานวนผูเ้ รียนนอกระบบสาย
สามัญของ สกศ. ในปี 2551 และปี 2555
(เท่ากับ 7.5%)
โดยที่ i หมายถึงการศึกษานอกระบบสายสามัญ และ t หมายถึง ปี งบประมาณ 2552-2554
สูตรการคํานวณ จํานวนผูเ้ รียน (Q) กรณีนอกระบบสายอาชีพและพัฒนาทักษะอื่นๆ คือ
ประมาณการจํานวนผูเ้ รียนit = จํานวนผูเ้ รียนนอกระบบสายสามัญt x 2.16
โดยที ่ i หมายถึ ง การศึ ก ษานอกระบบสายอาชี พ และพั ฒ นาทั ก ษะอื ่น ๆ และ t หมายถึ ง
ปี งบประมาณ และ 2.16 คือ ค่า เฉลี่ ยของสัดส่ วนผูเ้ รี ยนนอกระบบสายอาชี พและพัฒนาทัก ษะอื่นต่ อ
จํานวนผูเ้ รียนนอกระบบสายสามัญในปี 2548-2550 ซึ่งเท่ากับ 2.16 เท่า
จากการคํานวณตามสูตรข้างต้นจะได้ประมาณการจํานวนผูเ้ รียนดังแสดงในตารางที่ ข2
ตารางที่ ข2 ประมาณการจํานวนผูเ้ รีย น (คน)
รายการ
2552
ประมาณการจํานวนผูเ้ รียน (Q)
ในระบบ
15,206,802
นอกระบบ
3,440,681
การประถมศึกษา 7,907,460
สถานศึกษารัฐ 6,043,879
สถานศึกษา
1,863,581
อัตราการเข้าเรียน
97
สัดส่วน นร.รัฐ:
เอกชน
76
มัธยมศึกษา
สายสามัญ

สถานศึกษารัฐ
สถานศึกษา
อัตราการเข้าเรียน
(สามัญและ

ปี งบประมาณ
2555
2556

2553

2554

15,457,738
3,698,595
7,760,230
5,872,749
1,887,481
96

15,279,837
3,975,843
7,697,750
5,765,322
1,932,428
97

15,276,771
4,273,873
7,626,720
5,641,551
1,985,169
98

76

75

74

2557

2558

2559

2556

15,228,825 15,116,442 14,946,750 14,801,169
4,320,494 4,601,367 4,996,582 5,029,418
7,537,680 7,428,180 7,297,640 7,147,090
5,499,850 5,341,407 5,166,740 5,002,960
2,037,830 2,086,773 2,130,900 2,144,130
98
99
99
100
73

72

71

70

14,668,69
4,754,841
6,955,310
4,868,723
2,086,587
100
70

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
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
586,753 640,047 680,777 718,837 761,758 813,761 868,136 932,303 1,011,293
98

98

98
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98

98

98

99

99
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100

รายการ
2552
2553
2554
สัดส่วน นร.รัฐ:
86
85
84
เอกชน
890,109 975,078 1,074,237
อาชี วศึกษา
สถานศึกษารัฐ
536,606 576,857 623,079
สถานศึกษา
353,503 398,221 451,159
สัดส่วน นร.สาย
สามัญ:สายอาชีพ
57
57
56
สัดส่วน นร.รัฐ:
60
59
58
เอกชน
2,297,801 2,535,485 2,345,163
อุดมศึกษา
สถานศึกษารัฐ 1,890,662 2,121,914 1,924,949
สถานศึกษา
407,139 413,571 420,214
อัตราการเข้าเรียน
55
61
57
สัดส่วน นร.รัฐ:
82
84
82
เอกชน
3,440,681 3,698,595 3,975,843
การศึกษานอก

ปี งบประมาณ
2555
2556

2557

2558

2559

2556

83
81
80
78
77
75
1,174,726 1,244,714 1,257,213 1,251,562 1,269,051 1,306,969
667,380 691,901 683,020 663,750 656,120 653,509
507,346 552,814 574,193 587,812 612,931 653,459
55

54

53

52

51

50

57
56
54
53
52
50
2,366,304 2,380,915 2,385,976 2,381,477 2,369,338 2,346,290
1,939,708 1,948,667 1,950,067 1,943,917 1,931,058 1,907,830
426,596 432,248 435,909 437,560 438,280 438,460
58
58
59
59
59
59
82
82
82
82
82
81
4,273,873 4,320,494 4,601,367 4,996,582 5,029,418 4,754,841

มัธยมศึกษาตอน
4,969,67
ปลาย อาชี วศึกษา
7
และอุดมศึกษา* 4,385,623 4,780,809 4,772,189 4,965,753 5,080,558 5,057,572 4,981,487 4,946,791
หมายเหตุ: *เพือ่ ใช้ในการประมาณการรายจ่ายเพือ่ การศึกษาในส่วนของการบริการสนับสนุ นการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เ ป็ น
การให้กยู ้ มื เพือ่ การศึกษา
ที่มา: จากการคํานวณ

ขัน้ ตอนที่ 3

ประมาณการรายจ่ายการศึกษา แยกตามประเภทการศึกษา 12 กลุ่ม

โดยการประมาณการรายจ่ า ยด้ านการศึ ก ษานี้ แยกเป็ นสองส่ วนคื อ ส่ วนที ่เป็ นรายจ่ า ยเพื ่อ
การศึกษาที่เกิดขึ้ นเนื่ องจากการศึกษาโดยตรง ใช้วิธีนํารายจ่ายต่อหัว คูณ จํานวนผูเ้ รียน (P*Q) อีกส่วนคือ
รายจ่ ายบริ จาคที่ ภ าคเอกชน (ในที่นี้คือบริ ษัทต่ า งๆ และครัวเรื อน) บริ จ าคเพื ่อการศึ ก ษา จะใช้ การ
ประมาณการจากรายจ่ายโดยตรง เนื่ องจากไม่สามารถคาดประมาณจํานวนผูเ้ รี ยนที่ได้ประโยชน์ จากการ
บริจาคได้อย่า งแท้จริง
สูตรคํานวณ จึงเป็ นดังนี้
คือ

สูตรการคํานวณ รายจ่ายเพื่อการศึกษา (V) ในระบบ นอกระบบ และบริ การสนั บสนุ นการศึ กษา

ประมาณการรายจ่ายการศึกษาit = ประมาณการรายจ่ายการศึกษาต่อหัวit X ประมาณการจํานวนผูเ้ รียนit
โดยที่ i หมายถึ งระดับการศึ กษาของรัฐ/เอกชน 4 ระดับ และการศึ กษานอกระบบ สายสามัญ
สายอาชีพและพัฒนาทักษะอื่นๆ และการบริการสนับสนุ นการศึกษา และ t หมายถึง ปี งบประมาณ
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สู ตรการคํา นวณ รายจ่ า ยเพื ่อ การศึ ก ษา (V) ที่เอกชน (บริ ษั ท และครัว เรื อน) บริ จ าคเพื ่ อ
การศึกษา คือ
ประมาณการรายจ่ายบริจาคเพื่อการศึกษาt = ประมาณการรายจ่ายบริจาคเพื่อการศึกษาt-1 X อัตรา
การเติบโตของเศรษฐกิจประมาณการ (forcasted GDP
growth) ปี 2553-2560 (ประมาณ 6.0%)
โดยที่ t หมายถึง ปี งบประมาณ
จากขั้นตอนการคํานวณดังกล่าวข้างต้นจะได้ประมาณการรายจ่ายด้านการศึกษาดังแสดงในตาราง
ที่ ข3 ซึง่ ได้รวมงบประมาณตามโครงการไทยเข้มแข็งรอบที่ หนึ่ ง (ปี 2552) (SP1) และรอบที่สอง (ปี
2553-2555) (SP2) เรี ยบร้อยแล้ว ทั้งโครงการเรี ยนฟรี 15 ปี การปรับปรุ งคุ ณภาพการศึ กษา การ
อุดหนุ นค่าใช้จ่ายรายหัวเพิ่ม การอุดหนุ นนมและอาหารกลางวัน เป็ นต้น โดยงบประมาณในรอบแรกถูก
รวมและกระจายตามระดับการศึ กษาต่ างๆ แล้ว ผ่านเงิ นอุดหนุ นด้านการศึ กษาเพิ่มเติ มดังได้กล่ าวแล้ว
ข้างต้น และสมมติให้มีผลต่อเนื่ องไปตลอดการประมาณการ ส่วนงบประมาณในรอบที่สองได้นําไปรวมใน
ยอดรวมรายจ่ายด้านการศึ กษาหลังการประมาณการแล้ว ทั้งนี้ ภายใต้สมมติ ฐานว่างบดังกล่ า วจบแค่ ปี
2555
ตารางที่ ข3 ประมาณการรายจ่ายด้านการศึกษา (ล้านบาท)
ปี งบประมาณ
2555 2556 2557

รายการ
2552 2553 2554
2558 2559 2560
ประมาณการรายจ่ายด้าน
495,361 569,710 562,397 576,502 554,360 563,496 570,469 578,017 586,707
การศึกษา
ร้อยละต่อ GDP
5.48
5.84
5.42
5.21
4.71
4.49
4.27
4.06
3.87
แหล่งที่มาของเงินทุน
100.00
(ร้อยละ)
รัฐบาลกลาง
73.7
รัฐบาลท้องถิ่น
4.9
ครัวเรือน
20.9
เอกชน (บริจาค)
0.6
รายจ่ายตามระดับการศึกษา/สถานศึกษา
การประถมศึกษา
182,689 186,196
- สถานศึกษารัฐ 143,713 144,498
- สถานศึกษา
38,975 41,699
มัธยมศึกษา สายสามัญ 145,804 153,241
- สถานศึกษารัฐ 129,941 135,328
- สถานศึกษา
15,863 17,913
อาชีวศึกษา
27,063 30,152
- สถานศึกษารัฐ
17,661 19,322
- สถานศึกษา
9,402 10,829
อุดมศึกษา
83,781 93,822

191,376
146,408
44,967
157,135
137,425
19,711
33,785
21,240
12,545
87,612
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196,522 201,389 205,877 209,920 213,482 215,758
147,864 148,778 149,131 148,885 148,793 149,450
48,657 52,611 56,746 61,036 64,688 66,308
159,945 163,118 167,185 170,914 175,925 183,070
138,414 139,517 141,114 142,155 143,989 147,244
21,531 23,601 26,071 28,759 31,936 35,825
37,577 40,498 41,608 42,136 43,463 45,513
23,153 24,428 24,541 24,271 24,417 24,750
14,424 16,070 17,067 17,865 19,047 20,763
89,481 91,130 92,438 93,391 94,047 94,256
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ปี งบประมาณ
2552 2553 2554
2555 2556
71,044 80,729 74,149 75,650 76,948
12,736 13,093 13,463 13,831 14,182
11,332 12,486 13,757 15,158 15,706

รายการ
2557 2558 2559
- สถานศึกษารัฐ
77,964 78,688 79,143
- สถานศึกษา
14,474 14,703 14,904
การศึกษานอกระบบ
17,146 19,084 19,690
การบริการสนั บสนุ น
54,730 61,153 62,569 66,735 69,985 71,410 72,094 73,382
การศึกษา*
บริจาคเพื่อการศึกษา
2,696 2,865 3,022 3,189 3,380 3,583 3,798 4,026
งบประมาณจาก
- 46,217 34,396 33,961
โครงการไทยเข้มแข็ง
หมายเหตุ: *บริการสนับสนุ นการศึกษาส่วนใหญ่เป็ นรายจ่ายการให้กยู ้ มื เพือ่ การศึกษาตามโครงการ กยศ. และกรอ.

2560
79,167
15,089
19,080
75,564
4,267
-

ที่มา: จากการคํานวณ

ผลจากการประมาณการพบว่า รายจ่ายตัวเงิ นของการลงทุ นด้านการศึ กษากรณี แนวโน้มปกติ มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้ นทุกปี จาก 495,361 ล้านบาทในปี 2552 เป็ น 586,707 ล้านบาทในปี 2560 แต่เมื่อคิด
เป็ นสัดส่ วนต่ อ GDP พบว่าลดลงอย่างต่ อเนื่ อง จากร้อยละ 5.48 ในปี 2552 เป็ นร้อยละ 4.46 ในปี
2560 ซึง่ เป็ นไปตามการชะลอตัวลงของจํานวนนั กเรี ยนอัน เนื่ องมาจากการลดลงของการเกิ ดของเด็ ก
อย่างไรก็ดีเนื่ องจากการศึกษานี้ ข้อมูลพื้ นฐานยังไม่ครอบคลุ มการศึ กษาตามอัธยาศัย เนื่ องจากข้อจํากัด
ของข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาตลอดชีวติ และสังคมเศรษฐกิจฐานความรู ้ จึงต้องให้ความสําคัญ
กับการศึกษาตามอัธยาศัยมากขึ้ น โดยเฉพาะ สื่อการสอนทางวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ ต และแหล่งเรียนรู ้
ต่างๆ ซึง่ ต้องการการลงทุนในส่วนนี้ เพิ่มอีกจํานวนหนึ่ งในอนาคต
ดังนั้นจึงได้เพิ่มการลงทุนในส่วนนี้ อีก เริ่มตั้งแต่ปี 2555 โดยเพิ่มอย่างค่อยเป็ นค่อยไปจากร้อยละ
2.5 จนเป็ นร้อยละ 10 ของรายจ่ายตัวเงินของการลงทุนด้านการศึกษากรณีแนวโน้มปกติ เดิ มข้างต้น ในปี
2560 ดังแสดงในตารางที่ ข4
ตารางที่ ข4 ประมาณการรายจ่ายด้านการศึกษาหลังปรับเพิม่ (ล้านบาท)
รายการ
ประมาณการรายจ่ายด้าน
การศึกษา
ร้อยละ ต่อ GDP

2552

2553

2554

ปี งบประมาณ
2555 2556 2557

2558

2559

2560

495,361 569,710 562,397 576,502 554,360 563,496 570,469 578,017 586,707
5.48
5.84
5.42
5.21
4.71
4.49
4.27
4.06
3.87

ประมาณการรายจ่ายเพิม่ เพือ่
การศึกษาตามอัธยาศัย (ร้อยละ
14,828 14,425 14,808 30,276 30,982 31,771
2.5-10) ตั้งแต่ปี 2555
ประมาณการรายจ่ายด้าน
การศึกษากรณีแนวโน้มปกติ
(หลังปรับเพิ่มการศึกษาตาม
495,361 569,710 562,397 591,330 568,785 578,305 600,745 608,999 618,478
อัธยาศัย)
5.48
5.84
5.42
5.35
4.83
4.61
4.50
4.28
4.08
ร้อยละ ต่อ GDP
การกระจายภาระรายจ่าย
รัฐบาลกลาง
364,977 419,758 414,370 435,687 419,076 426,090 442,624 448,705 455,689
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รายการ
รัฐบาลท้องถิ่น
ครัวเรือน
เอกชน (บริจาค)
รวม
การกระจายภาระรายจ่าย
(ร้อยละ)
รัฐบาลกลาง
รัฐบาลท้องถิ่น
ครัวเรือน
เอกชน (บริจาค)
รวม

2552

2553

2554

ปี งบประมาณ
2555 2556 2557

2558

2559

2560

24,291 27,936 27,578 28,997 27,891 28,358 29,458 29,863 30,328
103,283 118,786 117,261 123,293 118,593 120,577 125,256 126,977 128,954
2,809 3,231 3,189 3,353 3,225 3,279 3,407 3,453 3,507
495,361 569,710 562,397 591,330 568,785 578,305 600,745 608,999 618,478
73.7
4.9
20.9
0.6
100.0

ที่มา: จากการคํานวณ

ผลจากการเพิ่มการลงทุนเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย รายจ่ายตัวเงินของการลงทุนด้านการศึ กษา
กรณีแนวโน้มปกติใหม่จะเพิ่มขึ้ นอีก 31,771 ล้านบาท เป็ น 637,507 ล้านบาทในปี 2560 คิดเป็ นร้อย
ละ 4.46 ต่อ GDP ซึ่งสูงขึ้ นจากกรณีแนวโน้มปกติเดิม แต่ก็ยงั คงลดลงจากปั จจุบนั (ร้อยละ 5.48 ต่อ GDP
ในปี 2552)
ดังนั้ นรายจ่ายด้านการศึ กษาจากกรณี แนวโน้มปกติ นี้ ยังมีเนื้ อที่พอสําหรับการเพิ่มความทัว่ ถึ ง
เท่าเทียม และพอเพียงให้สามารถศึกษาได้ตามสิทธิ์ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านต่างๆ เพื่ อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ และสามารถเทียบเคียงกับประเทศที่พฒ
ั นาแล้วบนพื้ นฐาน
ของความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
จากผลการประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาตามแนวโน้มปกติ (Scenario 0) เป็ นการประมาณการ
ตามแนวโน้มปกติ ซึ ง่ ได้ รวมเอาเป้าหมายทางนโยบายการศึ ก ษาที ่ได้ก ํ าหนดไว้แล้ ว และภาครัฐกํ าลัง
ดําเนิ นการไปในประเด็นต่างๆ ดังนี้
• เพิ่มอัตราการเข้าเรียนให้ครบร้อยละ 100 (การศึกษาภาคบังคับ-ขัน้ พื้ นฐาน)
• เพิ่มสัดส่วนนักเรียนสายอาชีพ (สัดส่วนสายสามัญ:อาชีพเป็ นร้อยละ 50:50)
• เพิ่ มการมีส่ วนร่ วมการจัดการศึ กษาของเอกชน โดยเฉพาะการศึ กษาภาคบังคับและขั้น
พื้ นฐาน (เพิ่มสัดส่วนนักเรียนภาคเอกชนเป็ นร้อยละ 30)
• เพิ่มการลงทุนในส่วนการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาตลอดชีวิต
และสังคมเศรษฐกิจฐานความรู ้ จึงต้องให้ความสําคัญกับการศึกษาตามอัธยาศัยมากขึ้ น
โดยเฉพาะ สื่อการสอนทางวิทยุ เริ่มตั้งแต่ปี 2555 โดยเพิ่มอย่างค่อยเป็ นค่อยไปจากร้อยละ
2.5 จนเป็ นร้อยละ 10 ของรายจ่ายตัวเงินของการลงทุนด้านการศึกษากรณีแนวโน้มปกติเดิม
ข้างต้น (เนื่ องจากรายจ่ายตัวเงินของการลงทุนด้านการศึกษากรณีแนวโน้มปกติมแี นวโน้ม
เพิ่มขึ้ นทุกปี อันเนื่ องมาจากการลดลงของการเกิดของเด็ก
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ภาคผนวก ค
สวัสดิการสุขภาพในปั จจุบนั และการประมาณการ
ค.1 สถานะปั จจุ บนั ด้านการรักษาพยาบาลและสุขภาพ
สํ าหรับสวั สดิ ก ารด้ านสุ ข ภาพ จั ดว่ า เป็ นสวั สดิ ก ารที ่มีลัก ษณะถ้ วนหน้ า (ตารางที ่ ค1) โดย
สวัสดิการด้านสุขภาพภาครัฐในประเทศไทยประกอบด้วย 3 ระบบ ซึ่งหมายความว่าคนไทยทุ กคนจะต้อง
อยู่ภายใต้สวัสดิการสุขภาพระบบใดระบบหนึ่ ง โดยแต่ละระบบจะมีกลุ่มประชากรเป้าหมายและระบบการ
คลังเพื่อสุขภาพที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
• ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ซึง่ จะให้ความคุม้ ครองแก่ขา้ ราชการ ข้าราชการ
บํานาญ และครอบครัวข้าราชการ โดยแหล่งที่มาของเงินมาจากงบประมาณรายจ่ายรัฐบาล
(งบกลาง) สําหรับระบบการจ่ายผลตอบแทนเป็ นแบบรัฐจ่ายตามอัตราที่สถานบริการเรียก
เก็บ (fee-for-service) แต่ไม่เกินอัตราที่กาํ หนด ทําให้ยากต่อการควบคุมค่าใช้จ่าย
• ระบบประกันสังคม ประกอบด้วยกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน เป็ นระบบที่
มุ่งเน้นให้ความคุม้ ครองแก่ประชากรวัยทํางานที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจทางการ (formal sector)
แหล่งที่มาของเงินกรณีกองทุนประกันสังคมมาจากการเรียกเก็บเงินสมทบ 3 ฝ่ าย ได้แก่
รัฐบาล นายจ้างและลูกจ้าง ฝ่ ายละเท่าๆ กัน ในอัตราร้อยละ 1.5 (สําหรับกรณีเจ็บป่ วย
ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร)แต่ไม่เกินอัตราของผูม้ เี งินได้ 15,000 บาทต่อเดือน ส่วน
กองทุนเงินทดแทนเงินสมทบมาจากนายจ้าง มีระบบการจ่ายผลตอบแทนแบบเหมาจ่ายต่อ
หัว (capitation) และรายกิจกรรม (fee-for-service) ตามอัตรา DRG นอกจากประกันสังคม
จะดูแลด้านการรักษาพยาบาลแล้ว ยังให้สิทธิประโยชน์ครอบคลุมกรณีทุพพลภาพ ตาย คลอด
บุตร และการชดเชยรายได้ดว้ ย
• หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ให้การคุม้ ครองสุขภาพแก่ประชากรที่ไม่อยู่ในเครือข่ายประกัน
สุขภาพทั้งสองระบบข้างต้น
แหล่งที่มาของเงินมาจากรายจ่ายรัฐบาล บริหารจัดการโดย
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็ นแบบเหมาจ่ายต่อหัว (capitation) ร่วมกับการจ่าย
รายกิจกรรม (fee-for-service) ตามอัตรา DRG โดยในปี 2553 รัฐจ่ายในอัตรา 2,401
บาทต่อหัว ซึ่งทําให้สามารถควบคุมต้นทุนได้ (หมายเหตุ: อัตรานี้ มิใช่อตั ราที่คุม้ ทุน (cost
recovery) แต่เป็ นการต่อรองขึ้ นอยู่กบั ขีดความสามารถของงบประมาณในแต่ละปี )
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ตารางที่ ค1 การประเมินความถ้วนหน้าของสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและสุขภาพ
ประเภทบริการ

รักษาพยาบาล

กลุ่มเป้าหมาย
คนไทยทุกคน+
ต่างด้าว

ส่งเสริมสุ ขภาพ
คนไทยทุกคน
และป้องกันโรค

ถ้วนหน้า
(นโยบาย)

ปั จจุบนั
ถ้วนหน้า
(ปฏิบตั ิ)

ข้อเสนอ

Y

N

คนไทยทุกคน+
ต่างด้าวทุกคน

X

Y

N

คนไทยทุกคน+
ต่างด้าวทุกคน

X

เจาะจง
(นโยบาย)

เจาะจง
กลุ่มเป้าหมาย ถ้วนหน้า เจาะจง
(ปฏิบตั ิ)

ที่มา: ผูว้ จิ ยั

การที่กลุ่มประชากรเป้าหมายต่างกันมีนัยถึงการกระจุกตัวของชนชั้นในแต่ละระบบประกันสุขภาพ
ด้วย กลุ่มที่อยู่ภายใต้สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการจะเป็ นกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดีกว่า
กลุ่มอื่นๆ และการกระจายตัวของประชากรในระบบประกันสุขภาพก็ไม่เท่าเทียมกัน โดยสัดส่ วนของผูท้ ี ่มี
สิทธิ์ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเป็ นหลักคิดเป็ นร้อยละ 7.76 ของประชากรทั้งประเทศ
ในขณะที่กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าครอบคลุมประชากรร้อยละ 75.81 ของประชากรทั้งประเทศ
(สปสช. มิถุนายน 2553) และผูท้ ี่มีสิทธิ์อยู่ในระบบประกันสังคมซึ่งเป็ นกลุ่มวัยแรงงาน ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้ว
จะเป็ นกลุ่มประชากรที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่ วยตํา่ กว่าเด็ กและผูส้ ูงอายุ มีสัดส่ วน
ร้อยละ 15.39 ของประชากรทั้งประเทศ สําหรับการประกันสุขภาพโดยภาคเอกชนก็มีบทบาทบ้างแต่เป็ น
ลักษณะระบบทีเ่ สริ มกับระบบหลักมากกว่าจะเป็ นระบบประกันสุ ขภาพหลักของสังคมไทย ผูท้ ี ่มีประกัน
สุขภาพส่วนบุคคลมีเพียงร้อยละ 2 ของประชากรทั้งหมด (วิโรจน์ ณ ระนอง 2548)
แม้ว่าโดยนโยบายแล้วคนไทยทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพระบบใดระบบหนึ่ ง แต่
ในทางปฏิบตั ิยงั พบว่า ยังคงมีจาํ นวนสิทธิวา่ ง หมายถึงคนที่ไม่มหี ลักประกันสุขภาพใดๆ จํานวน 428,634
คน คิดเป็ นร้อยละ 0.68 ของประชากร และมีบุคคลที่รอพิ สูจน์ สถานะอีก 1,317,607 คน คนไทยใน
ต่ า งประเทศ 15,060 คน และคนต่ างด้า ว 161,978 คน (สํ านั กงานประกัน สุ ข ภาพแห่ งชาติ เดื อน
มิถุน ายน ปี 2553) นอกจากนี้ แต่ ละระบบยัง มีระดั บการอุดหนุ น ต่ อหั วที ่แตกต่ างกัน กล่ าวคือ ในปี
2552 ผูท้ ี่อยู่ภายใต้สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการยังได้รบั การอุดหนุ นต่อหัวสูงถึง 12,365 บาทต่ อ
คนต่อปี ผูท้ ี่อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคมได้รบั เงินอุดหนุ นในเรื่ องสุ ขภาพเฉลี่ ย 3,133 บาทต่ อคนต่ อปี
(กรณี เจ็บป่ วย คลอดบุตร ทุ พพลภาพ และตาย) ในขณะที ่ผทู ้ ี ่อยู่ในระบบหลั กประกันสุ ขภาพถ้วนหน้ า
ได้รบั เงินอุดหนุ นต่อหัวเฉลี่ย 2,393 บาทต่อคนต่อปี 8 ประเด็นสืบเนื่ องจากเงินอุดหนุ นที่ไม่เท่ าเที ยมกัน
7

8

ข้อมูลได้มาจากการคํานวณ ดังนี้ 1. รายจ่ายต่อหัวผูท้ ี่อยู่ภายใต้สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการคํานวณจากข้อมูล
รายจ่ายรัฐบาลสําหรับการรักษาพยาบาลผูท้ ่ีใช้สวัสดิการข้าราชการ ซึ่งปี 2552 มีรายจ่ายทั้งสิ้ น 61,273 ล้านบาท (ข้อมูล GFMIS)
จํานวนผูท้ ี่อยูใ่ นความคุม้ ครองภายใต้สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในปี 2552 มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 4,955,313 คน (สํานั กงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) 2. รายจ่ายต่อหัวของผูท้ ี่อยูภ่ ายใต้ระบบประกันสังคม คํานวณจากค่าประโยชน์ ทดแทนที่สาํ นั กงาน
ประกัน สัง คมจ่ายสํา หรับ 4 กรณี ได้แก่ กรณี เ จ็บ ป่ วย คลอดบุ ตร ทุ พ พลภาพ และตาย ในปี 2552 จํานวน 29,528 ล้านบาท
(สํานักงานประกันสังคม) หารด้วยจํานวนผูท้ ี่อยูใ่ นระบบประกันสังคมซึ่งมีท้งั สิ้ น 9,424,495 คน (สํานักงานประกันสังคม) และ 3.
รายจ่ายต่อหัวของผูท้ ่ีอยูภ่ ายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คํานวณจากรายจ่ายรัฐบาลที่จ่ายสําหรับโครงการ/แผนงานที่ ผูท้ ี่ อยู่ใน
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้รบั ทั้งที่จา่ ยตรงไปยังกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จํานวน 109,422 ล้านบาท และที่
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คือเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ได้รบั ยังพบว่ามีความไม่เท่ าเที ยมกันของสิ ทธิ ประโยชน์ อยู่มาก จึงควรปรับสิ ทธิ์
ประโยชน์พื้นฐานของทั้ง 3 ระบบให้มคี วามเสมอภาคและมีมาตรฐานเดียวกัน
ตารางที่ ค2 ระบบประกันสุขภาพประเภทต่างๆ (ตั้งแต่กนั ยายน 2545)
ประเด็น
ลักษณะ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
สวัสดิการของรัฐ
(State welfare)
ผูอ้ ยูน่ อกสวัสดิการ
ข้าราชการและประกันสังคม

บุคคลในความ
คุม้ ครอง
ครอบคลุมประชากร*
แหล่งเงิน
วิธีจา่ ยค่าบริการ
ส่วนร่วมจ่าย
ประเด็นปั ญหา

75.81%
งบประมาณ
เหมาจ่าย/ตามผลงาน
การคํานวณงบเหมาจ่าย
รายหัว

ประกันสังคม
ประกันภาคบังคับ
(Social insurance)
ลูกจ้างภาคเอกชน
และผูท้ ส่ี มัครใจเป็ น
ผูป้ ระกันตน
15.39%
ลูก จ้าง/นายจ้าง/รัฐ
เหมาจ่าย/ตามผลงาน
ส่วนเกินเพดาน
ครอบคลุมเฉพาะ
ช่วงการจ้างงาน

สวัสดิการข้าราชการ
สวัสดิการการจ้างงาน
(Fringe benefit)
ข้าราชการ พนั กงาน
รัฐวิสาหกิจและครอบครัว
7.76%
งบประมาณ
ตามปริมาณบริการ
กรณีใช้ รพ.เอกชน
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้ น
อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: *ฐานข้อมูลประชากร 63.395 ล้านคน ของสํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เดือนมิถุนายน ปี 2553 (ร้อยละ
0.36 ของประชากรมีสิทธิ์อื่นๆ และ ยังมีจ าํ นวนสิทธิวา่ ง หมายถึงคนที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพใดๆ ณ เดือน
มิถุนายน 2553 จํานวน 428,634 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.68 ของประชากร และมีบุคคลที่รอพิสจู น์สถานะอีก
1,317,607 คน คนไทยในต่างประเทศ 15,060 คน และคนต่างด้าว 161,978 คน)
ที่มา: รวบรวมโดยผูว้ จิ ยั
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สมชาย 9 (2541) ได้รวบรวมหลักการกําหนดชุ ดบริ การสุ ขภาพที่จาํ เป็ นขั้นพื้ นฐาน 5 หลักการ
ได้แก่ 1. หลักความเสมอภาค 2. หลักความเพียงพอของบริการสุ ขภาพ 3. หลักความจําเป็ นขั้นพื้ นฐาน
4. หลักมาตรฐานขั้นตํา่ และ 5. หลักประกันสังคม พบว่า การใช้หลักการเหล่านี้ มีขอ้ ดีและข้อเสี ยแตกต่ าง
กัน แต่ละประเทศมักเลือกใช้หลักการใดหลักการหนึ่ งที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและค่านิ ยมในสังคม
ของตน โดยปกติ ก ารกํา หนดชุ ด บริ ก ารสุ ข ภาพจํา เป็ นขั้น พื้ นฐานด้ว ยหลั ก ทฤษฎี ม ัก ส่ ง ผลให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและความเสมอภาคในบางลักษณะ หากมีการกําหนดชุ ดบริ การสุ ขภาพ
จําเป็ นพื้ นฐานที่แตกต่างออกไป อาจส่งผลให้การดําเนิ นการดังกล่าวขาดประสิทธิภาพและความเป็ นธรรม
และเสนอว่าประเทศไทยควรยึดหลักความเสมอภาคในการกําหนดชุดบริการสุขภาพจําเป็ นขั้นพื้ นฐาน นั น่
คือ ประชากรทุกคนควรได้เข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้ นฐานอย่างเสมอภาคกัน ประเภทบริการสุขภาพจําเป็ น
ขัน้ พื้ นฐาน ได้แก่
8

• การป้องกันโรค
• การรักษาโรค
• บริการสุขภาพสําหรับผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังและคนชรา
จ่ายไปยังหน่ วยงานอื่นๆ ในกระทรวงสาธารณสุขอีกจํานวน 4,397 ล้านบาท (ข้อมูล GFMIS) หารด้วยจํานวนผูม้ ีสิทธิ์ ในหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า 47,558,456 คน (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
9

สมชาย สุขสิรเิ สรีกุล (2541) การกําหนดชุดบริการสุขภาพจําเป็ นขัน้ พื้ นฐาน: ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม
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•
•
•
•

บริการสุขภาพในสถานพยาบาลสําหรับคนพิการและผูป้ ่ วยทางจิต
บริการสุขภาพสําหรับคนจนทุกประเภท
บริการสุขภาพแม่และเด็ก ก่อนและหลังคลอด
บริการสุขภาพที่มีคา่ ใช้จ่ายสูง (catastrophic illness) ทุกประเภท

การเปรียบเทียบขนาดของชุดสิทธิประโยชน์ตอ้ งเปรียบเทียบมูลค่าที่เป็ นตัวเงินของบริการสุ ขภาพ
ในชุดสิทธิประโยชน์เหล่านั้น หรืออาจเปรียบเทียบมูลค่าที่เป็ นตัวเงินของบริ การสุ ขภาพที่ไม่อยู่ในชุ ดสิ ทธิ
ประโยชน์ก็ได้ โดยมูลค่าที่เป็ นตัวเงินของบริการสุขภาพดังกล่าวคํานวณจาก อัตราการเกิดโรคที่อยู่/ไม่อยู่
ในความคุ ม้ ครองของชุ ดสิ ท ธิ ประโยชน์ ของบุค คลที่ มีสิท ธิ ในระบบประกันสุ ขภาพ คู ณราคาของบริ การ
สุขภาพนั้นๆ
แต่การศึกษามูลค่าที่เป็ นตัวเงินของบริการสุขภาพในแต่ละชุดสิทธิประโยชน์ทาํ ได้ยาก การศึกษา
ความครอบคลุมด้านสิทธิประโยชน์จึงเป็ นเพียงการเปรียบเทียบเงื่อนไขการใช้สิทธิและประเภทของบริ การ
สุขภาพในชุดสิทธิประโยชน์ของระบบประกันสุขภาพต่างๆ ซึ่งพบว่า ระบบประกันสุขภาพที่ ให้อิสระในการ
เลื อกสถานพยาบาลมากที ่สุ ด คื อ ระบบสวั สดิ ก ารรั กษาพยาบาลข้าราชการและพนั ก งานรัฐวิ ส าหกิ จ
กองทุนประกันสังคม และโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ตามลําดับ บริการสุขภาพในชุดสิทธิประโยชน์ที่
ระบบประกันสุขภาพทุกระบบให้ความครอบคลุมเหมือนกัน ได้แก่ บริการสุขภาพในแผนกผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วย
ใน ทันตกรรม และคลอดบุ ต ร สํา หรับบริ ก ารสุ ข ภาพที ่มีค่ า ใช้ จ่า ยสู ง (catastrophic illness) มี เพี ย ง
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนั กงานรัฐวิสาหกิจเพี ยงระบบเดี ยวเท่ านั้ นที่ครอบคลุ มบริ การ
สุขภาพที่มีค่าใช้จ่ายสูง ทุกประเภท ส่วนกองทุนประกันสังคมและโครงการ 30 บาท จะครอบคลุ มบริ การ
สุขภาพที่มีค่าใช้จ่ายสูงเพียงบางประเภทเท่านั้น
ตารางที่ ค3 สิทธิประโยชน์ของประกันสุขภาพต่างๆ
สิท ธิประโยชน์

โครงการ 30 บาท

ค่ารักษาพยาบาลกรณี เจ็บป่ วย สถานพยาบาลที่ระบุในบัตร
ที่เกิดจากการทํางาน
• ค่าอาหารและค่าหัองสามัญ
• การจัดส่งต่อเพือ่ การรักษา
ระหว่างหน่ วยบริการ
• ค่ายาและเวชภัณฑ์ตามบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ
เงินทดแทน
กรณี เจ็บป่ วยที่เกิดจาก
การทํางาน

• ไม่มี

สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560

สวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ
สถานพยาบาลทุกแห่ง
• เบิกค่ารักษาพยาบาลได้
ทัง้ หมด

• กรณี ตอ้ งพักรักษาตัว ให้
ข้าราชการผูน้ ้ันได้รบั
เงินเดือนเต็ม
• กรณี ทุพพลภาพหรือพิการ
จนเป็ นเหตุให้ออกจาก
ราชการ ข้าราชการผูน้ ้ันจะ
ได้รบั บํานาญพิเศษ

ประกันสังคม
(กองทุนเงินทดแทน)
สถานพยาบาลทุกแห่ง
• ไม่เกิน 35,000 บาท
• บาดเจ็บรุนแรงไม่เกิน50,000 บาท
(รวมไม่เกิน 85,000 บาท)
• บาดเจ็บรุนแรงและเรื้ อรังเบิกเพิม่
ได้อีก รวมไม่เกิน 200,000 บาท
• ได้รบั เงินทดแทนร้อยละ 60 ของ
ค่าจ้างรายเดือน
• กรณี หยุดงานเกิน 3 วัน ให้ไม่เกิน
เดือนละ 12,000 บาท
• กรณี สญ
ู เสียอวัยวะ ให้ไม่เกิน 10 ปี
• กรณี ทุพพลภาพ ให้ไม่เกิน 15 ปี
• กรณี ตายหรือสูญหาย ให้เป็ นเวลา
8 ปี และค่าทําศพ 100 ของค่าจ้าง
ขัน้ ตํา่
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ค่ารักษาพยาบาล
กรณี เจ็บป่ วยที่ไม่ได้
เกิดจากการทํางาน

โครงการ 30 บาท
สถานพยาบาลที่ระบุในบัตร
• ค่าอาหาร และค่าห้องสามัญ
• การจัดส่งต่อเพือ่ การรักษา
ระหว่างหน่ วยบริการ
• ค่ายาและเวชภัณฑ์ตามบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ
สถานพยาบาลอื่น
(เฉพาะกรณี เจ็บป่ วยฉุกเฉินปี
ละไม่เกิน 2 ครัง้ )
• เช่นเดียวกับกรณี เข้ารับการ
รักษาพยาบาล ณ
สถานพยาบาลที่ระบุในบัตร
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สวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ
สถานพยาบาลของรัฐ
แผนกผูป้ ่ วยนอก
• ค่ารักษาพยาบาล เบิกได้
ตามจํานวนที่จา่ ยจริง
แผนกผูป้ ่ วยใน
• ค่ารักษาพยาบาล เบิกได้
ตามจํานวนที่จา่ ยจริง
• ค่าห้องและค่าอาหาร
(1) เตียงสามัญ ไม่เกินวัน
ละ 200 บาท
(2) เตียงพิเศษ ไม่เกินวันละ
600 บาทไม่เกิน 13 วัน
สถานพยาบาลเอกชน
แผนกผูป้ ่ วยนอก
• ไม่สามารถเบิกได้แผนก
ผูป้ ่ วยใน (เฉพาะกรณี
ประสบอุบตั เิ หตุอุบตั ภิ ยั
จําเป็ นเร่งด่วน)
• ค่าอวัยวะเทียมอุปกรณ์
รวมทัง้ ค่าซ่อมแซมตามที่
กําหนด
• ค่าห้องและค่าอาหารตามที่
กําหนด
• ค่ารักษาพยาบาล เบิกได้
ครึ่งหนึ่ งของจํานวนที่จา่ ย
จริง แต่ไม่เกิน3,000 บาท
ในระยะเวลา 30 วัน
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
• เบิกได้ตามจํานวนที่จา่ ย
จริง
ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
• เบิกได้เฉพาะกรณี จาํ เป็ น
ตามคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการทาง
การแพทย์ของ
สถานพยาบาล

ประกันสังคม
(กองทุนประกันสังคม)
สถานพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้
• ไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ
สถานพยาบาลอื่น
1. กรณี เจ็บป่ วยฉุกเฉิน
แผนกผูป้ ่ วยนอก (ปี ละไม่เกิ น 2
ครัง้ )
• ค่ารักษาพยาบาลตามที่จา่ ยจริงไม่
เกิน 300 บาท/ครัง้
• ค่าตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบตั ิการ ไม่เกิน 200 บาท/
ครัง้
• ค่าหัตถการจากแพทย์ไม่เกิน 200
บาท/ครัง้
แผนกผูป้ ่ วยใน (ปี ละไม่เกิ น 2 ครัง้ )
• ค่ารักษาพยาบาลตามที่จา่ ยจริง ไม่
เกินวันละ 1,500 บาท
• กรณี ผา่ ตัดใหญ่ไม่เกิน 2 ชัว่ โมง ไม่
เกิน 8,000 บาท
• กรณี ผา่ ตัดใหญ่เกิน 2 ชัว่ โมง ไม่
เกิน 14,000 บาท
• ค่าห้อง ค่าอาหาร ไม่เกินวันละ
700 บาท
• กรณี ท่ ีตอ้ งรักษาในห้อง ICU ไม่
เกินวันละ 2,000 บาท
• กรณี การตรวจรักษาด้วยเครือ่ ง CT
SCAN หรือ MRI จ่ายไม่เกิน 4,000
บาท ตามหลักเกณฑ์ ที่กาํ หนด
2. กรณี ประสบอุบตั เิ หตุ
• สถานพยาบาลของรัฐจ่ายค่า
รักษาพยาบาลเท่าที่จา่ ยจริง
ภายใน 72 ชัว่ โมง ไม่จาํ กัดจํานวน
ครัง้
• สถานพยาบาลเอกชนจ่ายตาม
หลักเกณฑ์เดียวกับกรณี ฉุกเฉิน
ภายใน 72 ชัว่ โมง ไม่จาํ กัดจํานวน
ครัง้
3. ค่าพาหนะในการเคลือ่ นย้าย
ผูป้ ่ วย
• ค่ารถพยาบาลหรือเรือพยาบาล
จ่ายให้ไม่เกิน 500 บาท/ครัง้
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โครงการ 30 บาท

สวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ

เงินทดแทน
กรณี เจ็บป่ วยที่ไม่ได้
เกิดจากการทํางาน

• ไม่มี

• ไม่มี

ค่ารักษาพยาบาล
กรณี ทุพพลภาพ

• ไม่มี

• ไม่มี

เงินทดแทน
กรณี ทุพพลภาพ

• ไม่มี

• ไม่มี

ค่ารักษาพยาบาล
กรณี การรักษาโดย
แพทย์ผเู ้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะทาง และ
ค่าใช้จา่ ยสูง

สถานพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตร
• การรักษาพยาบาลที่มี
ค่าใช้จา่ ยสูง รวมทั้งอวัยวะ
เทียมและอุปกรณ์ ตาม
เงื่อนไขการจ่ายที่
คณะกรรมการกําหนด

สถานพยาบาลของรัฐ
• เช่นเดียวกับกรณี เจ็บป่ วย
อันไม่ได้เกิดจากการทํางาน
• สําหรับบําบัดทดแทนไต ใน
เบิกในอัตราเหมาจ่าย
2,000 บาท หากมีการส่ง
ตัวไปยังสถานพยาบาล
เอกชน ไม่เกิน 1,500 บาท

กรณี ทาํ หมัน

• เช่นเดียวกับกรณี เจ็บป่ วยอัน
ไม่ได้เกิดจากการทํางาน

• เช่นเดียวกับกรณี เจ็บป่ วย
อันไม่ได้เกิดจากการทํางาน

ค่ารักษาพยาบาล
กรณี คลอดบุตร

สถานพยาบาลที่ระบุไว้ใน
สถานพยาบาลของรัฐ
บัตร
• เช่นเดียวกับกรณี เจ็บป่ วย
อันไม่ได้เกิดจากการทํางาน
• ไม่เสียค่าใช้จา่ ยสําหรับการ
ตรวจและการดูแลเพือ่
ส่งเสริมสุ ขภาพหญิงตัง้ ครรภ์
• จ่ายร่วม 30 บาทสําหรับ
บริการคลอดบุตร โดย
สามารถใช้สทิ ธิ รวมกันไม่เกิน
2 ครัง้ นับตัง้ แต่ใช้สทิ ธิใน
โครงการ

สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560

ประกันสังคม
• พาหนะรับจ้าง หรือส่วนบุคคล ไม่
เกิน 300 บาท/ครัง้
• ข้ามเขตจังหวัด จ่ายเพิม่ ตาม
ระยะทาง กิโลเมตรละ 90 สตางค์
หมายเหตุ: ต้องจ่ายเงินสมทบอย่าง
น้อย 3 เดือนใน 15 เดือนก่อนเข้ารับ
บริการ
• เงินทดแทนการขาดรายได้ ร้อยละ
50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน และ
ในหนึ่ งปี ปฏิทินไม่เกิน 180 วัน แต่
สําหรับโรคเรื้ อรัง อาจได้รบั เกิน
180 วัน แต่ไม่เกิน 365 วัน
(กองทุนประกันสังคม)
• เบิกค่ารักษาพยาบาลไม่เกินเดือน
ละ 2,000 บาท
• เงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
ตลอดชีวติ
สถานพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้
• การฟอกเลือดเฉพาะกรณี ไตวาย
เฉียบพลันหรือเรื้ อรังระยะสุ ดท้าย
• การปลูกถ่ายไต
• เคมีบาํ บัดและรังสี
• ผ่าตัดหัวใจ
• รักษาหลอดเลือดหัวใจ
• ผ่าตัดสมอง
• ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา และไขสัน
หลัง
• ชาย ไม่เกิน 500 บาท
• หญิง ไม่เกิน 1,000 บาท
สถานพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้
• ไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ ยกเว้น
บริการพิเศษที่ไม่ใช่บริการ
การแพทย์ กรณี คลอดบุตร
สถานพยาบาลอื่น
• เบิกค่าคลอดบุตรคืนได้ในอัตรา
เหมาจ่าย 6,000 บาท
หมายเหตุ: ต้องจ่ายเงินสมทบ
อย่างน้อย 7 ใน 15 เดือนก่อนเข้า
รับบริการ มีสทิ ธิเข้ารับบริการได้
ไม่เกิน 2 ครัง้ และรวมกันไม่เกิน 4
ครัง้ สําหรับผูป้ ระกันตนทั้งสามี
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โครงการ 30 บาท

สวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ

เงินทดแทน
กรณี คลอดบุตร

• ไม่มี

• ไม่มี

กรณี ตรวจร่างกาย
ประจําปี

• ไม่มี

กรณี ทนั ตกรรม

สถานพยาบาลที่ระบุในบัตร
• ถอนฟั น ผ่า ฟั นคุด อุ ดฟั น ขูด
หินปูน รักษาโรคเหงือก
รักษาโพรงประสาทฟั นนํ้านม
เคลือบฟลูออไรต์ เคลือบหลุม
ร่องฟั น ฟั นปลอมฐานอคริลกิ
การใส่เพดานเทียมในเด็ก
ปากแหว่งเพดานโหว่ การ
ตรวจสุขภาพช่องปาก การ
ตรวจวินัจฉัยทางรังสีวิทยา

บริการที่ยกเว้น

• โรคจิต ที่ ตอ้ งรับไว้รกั ษาเป็ น
ผูป้ ่ วยในเกินกว่า 15 วัน
• บําบัด ฟื้ นฟูผตู ้ ดิ ยาและสาร
เสพติด
• โรคที่ตอ้ งรักษาตัวในแผนก
ผูป้ ่ วยในเกินกว่า 180 วัน
ยกเว้นกรณี มภี าวะแทรกซ้อน
• การรักษาผูป้ ่ วยไตวายระยะ
สุดท้ายด้วยการล้างไต และ
การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไต
เทียม
• เพือ่ ความสวยงามการรักษาที่
ยังอยูใ่ นระหว่างทดลอง
• การตรวจที่เกินกว่าความ
จําเป็ น

สถานพยาบาลของรัฐ
• อายุไม่เกิน 35 ปี บริบรู ณ์
ไม่เกิน 450 บาท
• อายุเกิน 35 ปี บริบูรณ์ไม่
เกิน 910 บาท
• หมายเหตุ: เบิกได้เฉพาะตัว
ข้าราชการข้าราชการ
บํานาญ และลูกจ้างประจํา
สถานพยาบาลของรัฐ
• เบิกได้ตามจํานวนที่จา่ ย
จริงสําหรับกรณี ถอนฟั น ผ่า
ฟั นคุด อุดฟั น ขูดหินปูน
รักษาโรคเหงือก รักษา
โพรงประสาทฟั นนํ้านม
รักษาโพรงประสาทฟั นแท้
ฟั นปลอมฐานอคริลิก ฟั น
ปลอมฐานโลหะ เดือยฟั น
และครอบฟั นทุกชนิ ด การ
ใส่เพดานเทียมในเด็กปาก
แหว่งเพดานโหว่ การตรวจ
สุขภาพช่องปาก การตรวจวิ
นัจฉัยทางรังสีวทิ ยาและ
บริการทันตกรรมที่เป็ น
ความเจ็บป่ วย
• ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ
• ค่าธรรมเนี ยมพิเศษและ
ค่าบริการอื่นทํานอง
เดียวกับลักษณะเงินตอบ
แทนพิเศษ
• เพือ่ ความสวยงาม
• การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
• การตรวจเฝ้ าระวังโรค
• รักษาภาวะมีบุตรยาก
• การตรวจการตัง้ ครรภ์และ
การบํารุงครรภ์

สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560

ประกันสังคม
และภรรยา
• เงินทดแทนกรณี คลอดบุตร เหมา
จ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
เฉลีย่ เป็ นระยะเวลา 90 วัน
• ไม่มี

สถานพยาบาลที่กาํ หนด
• ไม่เสีย ค่าใช้จา่ ยใดๆ สําหรับถอน
ฟั น ผ่า ฟั นคุด อุดฟั น ขูดหินปูน
และใส่ฟันเทียมบางส่วนชนิ ดถอด
ได้ฐานอคริลกิ
สถานพยาบาลอื่น
• เบิกได้ปีละ 2 ครัง้ ไม่เกินครัง้ ละ
300 บาท รวมแล้วปี ละไม่เกิน 600
บาท สําหรับการถอนฟั น อุดฟั น
และการขูดหินปูน

• โรคจิต ยกเว้น กรณี เฉียบพลัน
ระยะเวลารักษาไม่เกิน 15 วัน
• โรคหรืออันตรายจากการใช้สาร
เสพ
• โรคที่ตอ้ งรักษาตัวในแผนกผูป้ ่ วย
ใน เกิน180 วันใน 1 ปี
• การบําบัดทดแทนไตกรณี ไตวาย
เรื้ อรัง
• เพือ่ ความสวยงาม
• การรักษาที่ยงั อยูใ่ นระหว่างทดลอง
• การตรวจที่เกินกว่าความจําเป็ น
• รักษาภาวะมีบุตรยากการตรวจ
เนื้ อเยื่อเพื่อผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
• ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
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โครงการ 30 บาท

สวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ

• รักษาภาวะมีบุตรยาก
• ผ่าตัดเปลีย่ นอวัยวะและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
• การผสมเทียม
• ยาต้านไวรัสเอดส์ยกเว้นกรณี
ป้องกันการแพร่เชื้ อจากแม่สู่
ลูกในครรภ์

ประกันสังคม
• การเปลีย่ นเพศ
• การผสมเทียม
• การบริการระหว่างรักษาตัวแบบ
พักฟื้ น
• ทันตกรรมอื่นๆ นอกเหนื อจาก
ถอนฟั น อุดฟั น และขูดหินปูน
• แว่นตา

ที่มา: รวบรวมและปรับปรุงโดยผูว้ จิ ยั
23

ความครอบคลุมภาระค่ารักษาพยาบาล หมายถึ ง ระดับของประโยชน์ จากการมีระบบประกัน
สุ ข ภาพที ่ส ามารถช่ วยลดภาระทางการเงิ น ของบุ ค คล (out of pocket) ลงได้ หรื อค่ า ใช้ จ่า ยที ่บุค คล
สามารถประหยัดได้จากการมีประกันสุขภาพ
การศึกษาโดยใช้วธิ ีเปรียบเทียบสัดส่วนรายจ่ายด้านการรักษาพยาบาลต่อรายได้และรายจ่ายของ
ครัวเรือนจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อน ระหว่างปี 2542-2547 พบว่า สัดส่ วน
รายจ่ายด้านการรักษาพยาบาลต่อรายได้ของครัวเรือนลดลงจากร้อยละ 2.14-2.17 ในระหว่างปี 25422544 เหลือร้อยละ 1.84 ในปี 2545 ซึ่งเป็ นปี แรกที่มีโครงการ 30 บาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 0.32
ของรายได้ครัวเรือน และในปี 2547 สัดส่วนนี้ ลดลงเหลือร้อยละ 1.78 ของรายได้ของครัวเรื อน สัดส่ วน
รายจ่ ายด้ านการรักษาพยาบาลต่ อรายจ่ า ยของครัวเรื อนลดลงจากร้ อยละ 2.66-2.67 ในระหว่ า งปี
2542-2543 เหลือร้อยละ 2.32 ในปี 2545 (ลดลงประมาณร้อยละ 0.32 ของรายจ่ายครัวเรื อน) และ
ในปี 2547 สัดส่วนนี้ ลดลงเหลือร้อยละ 2.13 ของรายจ่ายของครัวเรือน เมื่อคํานวณค่าใช้จ่ายที่ครัวเรือน
ประหยัดได้จากโครงการ 30 บาท ภายใต้ขอ้ สมมติว่า ถ้าไม่มีโครงการนี้ ครัวเรือนจะคงสัดส่วนรายจ่ายด้าน
การรักษาพยาบาลต่ อรายได้หรื อรายจ่ายไว้เท่ าเดิ ม ครัวเรื อนจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 8,1789,432 ล้านบาท (ตารางที่ ค4) ซึ่งเป็ นยอดเงินที่ใกล้เคียงกับงบประมาณที่รฐั บาลจัดสรรเพิ่มให้กระทรวง
สาธารณสุขในปี งบประมาณ 2545 (วิโรจน์ ณ ระนองและคณะ 10, 2547)
9

ตารางที่ ค4 การคํานวณค่าใช้จา่ ยทีค่ รัวเรือนประหยัดได้จากการมีโครงการ 30 บาท
ก.คํานวณโดยสมมุตวิ า่ สัดส่วนค่าใช้จา่ ยด้านการรักษาพยาบาลต่อรายได้ของครัวเรือนมีคา่ คงที่
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ปี 2545 (บาท/ปี )

(1)

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ต่อครัวเรือน (บาท/ปี )

(2) = (1) x .0032

จํานวนครัวเรือน ปี 2545 (ล้านครัวเรือน)

(3)

รวมค่าใช้จา่ ยทีค่ รัวเรือนประหยัดได้ (ล้านบาท/ปี )

(4) = (2) x (3)

164,832
527.46
17.8827
9,432

ข.คํานวณโดยสมมุตวิ า่ สัดส่วนค่าใช้จา่ ยด้านการรักษาพยาบาลต่อรายจ่ายของครัวเรือนมีคา่ คงที่
รายจ่ายเฉลี่ยของครัวเรือน ปี 2545 (บาท/ปี )

(5)

ค่าใช้จา่ ยทีป่ ระหยัดได้ต่อครัวเรือน (บาท/ปี )

(6) = (5) x .0035

130,668
457.34

10

วิโรจน์ ณ ระนองและคณะ (2547) ผลกระทบของโครงการหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าและโครงการ 30 บาทฯ ที่ มี
ต่อค่าใช้จา่ ยด้านสุขภาพของประชาชน.
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รวมค่าใช้จา่ ยทีค่ รัวเรือนประหยัดได้ (ล้านบาท/ปี )

(7) = (6) x (3)

8,178

ที่มา: วิโรจน์ ณ ระนองและคณะ, 2547 (ปรับปรุงจากตารางที่ 2 หน้า 30)

ผลการศึกษาของพัธนยุทธ์ (2550) สรุปว่าการมีประกันสุขภาพทําให้ประชาชนสามารถลดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลลงได้รอ้ ยละ 50-80 และโครงการ 30 บาทเป็ นระบบประกันสุ ขภาพที่
ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลลงได้มากที่สุด (แม้ว่าโครงการ 30 บาทจะเป็ นระบบประกัน
สุ ข ภาพที ่อุ ด หนุ น ค่ า รั ก ษาพยาบาลในระดั บที ่ตํ า่ ที ่สุ ด ) ส่ ง ผลให้ผู ้ที่ อ ยู่ใ นโครงการ 30 บาทมี ค่ า
รักษาพยาบาลรวมตํา่ กว่ าผูท้ ี่อยู่ในระบบประกันสัง คม 1.8 เท่ า และตํา่ กว่า ผูท้ ี ่อยู่ในระบบสวัส ดิ ก าร
รักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจถึง 4.2 เท่า

ค.2 ประมาณการระดับการลงทุนด้านสุขภาพ
ขัน้ ตอนที่ 1 คํานวณรายจ่ายเพื่อสุขภาพต่อหัว โดยแบ่งประเภทรายจ่ายออกเป็ น 6 กลุ่มได้แก่
•
•
•
•
•
•

สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
รายจ่ายครัวเรือน (out of pocket)
รายจ่าย non UC

โดยมีวิธีการคํานวณดังนี้
รายจ่ายสุ ขภาพต่ อหัวสําหรับหลักประกัน 3 ประเภท ได้แก่ สวัส ดิ การข้าราชการ/รัฐวิสาหกิ จ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า และประกันสังคม ใช้สตู ร
รายจ่ายสุขภาพต่อหัวit = รายจ่ายสุขภาพit / จํานวนผูม้ สี ิทธิ์it
โดยที่ i หมายถึงประเภทหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ และ t หมายถึง ปี งบประมาณ
2. รายจ่ายสุ ขภาพต่ อหัวที่ครัวเรื อนจ่าย หรื อ out of pocket และรายจ่ายสุ ขภาพต่ อหัวเพื่อการ
วิจ ยั และงานอื่นๆ ใช้สูตร
รายจ่ายสุขภาพต่อหัวjt = รายจ่ายสุขภาพjt / จํานวนประชากรt
โดยที่ j หมายถึงรายจ่ายสุขภาพที่ครัวเรือนจ่าย และรายจ่าย Non UC
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายจ่ายด้านสุขภาพต่อหัวของผูท้ ี่อยู่ระบบประกันทั้ง 3 ระบบ พบว่า ผูท้ ่ ี
อยู่ภายใต้ สวัส ดิ การรั กษาพยาบาลข้า ราชการมีร ายจ่ ายต่ อหั วสูง ที ่สุด โดยในปี 2552 ผูท้ ่ี อยู่ภ ายใต้
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมีรายจ่ายต่อหัวสูงถึง 12,365 บาทต่อคน รองลงมาเป็ นผูท้ ่ีอยูภ่ ายใต้
สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560
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ระบบประกันสังคมโดยมีรายจ่ายสุขภาพต่อหัวเฉลี่ย 3,133 บาทต่อคน (กรณีประโยชน์ทดแทน) ในขณะ
ที่ผทู ้ ี่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีรายจ่ายต่อหัวเฉลี่ย 2,393 บาทต่อคน
ตารางที่ ค5 รายจ่ายด้านสุขภาพต่อหัว ในปี งบประมาณ 2548-2552
รายการ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
รายจ่ายครัวเรือน (out of pocket)
non UC

ที่มา: คํานวณโดยผูว้ จิ ยั

2548
6,965
1,439
2,251
212
888
384

2549
9,159
1,739
2,500
211
1,062
233

ปี งบประมาณ
2550
9,104
1,975
2,575
212
991
813

2551
11,012
2,189
2,724
208
976
662

2552
12,365
2,393
3,133
159
1,102
731

ขัน้ ตอนที่ 2 ประมาณการรายจ่ายสุ ขภาพต่ อหัว จนถึ งในปี 2560 แยกตามประเภทรายจ่าย 6
กลุ ่ม เช่ นเดี ย วกับขั้นตอนที ่ 1 แต่ ในการประมาณการรายจ่ายสุ ขภาพต่ อหัว จะต้องมีข อ้ สมมติ ในการ
คํานวณ โดยสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการรายจ่ายแต่ละประเภทสามารถสรุปได้ดงั นี้
ประเภท
สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
รายจ่ายครัวเรือน (out of pocket)
รายจ่ายวิจยั และ non UC

รายจ่ายต่อหัว (P)
ใช้ exponential growth ต่อ ปี
เพิ่มร้อยละ 5.7 ต่อ ปี x 1 3 เท่าของสัดส่วนคนชราต่อประชากร 11
ใช้ exponential growth ต่อ ปี
ใช้ exponential growth ต่อ ปี
ใช้ exponential growth ต่อ ปี
เพิม่ ร้อยละ 2 ต่อ ปี
10

สู ต รการคํ า นวณรายจ่ า ย 4 ประเภทได้ แ ก่ 1.กรณี ส วั ส ดิ ก ารข้า ราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ประกันสังคม (เงิ นสมทบ/ประโยชน์ ทดแทน) 2.กองทุ นเงิ นทดแทน (เงิ นสมทบ/ประโยชน์ ทดแทน)
3.รายจ่ายครัวเรือน (out of pocket) และ 4.รายจ่ายสําหรับการวิจยั และ non UC
ประมาณการรายจ่ายสุขภาพต่อหัวit = รายจ่ายสุขภาพในปี 2552 X Growth
สําหรับระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า นอกจากจะใช้อตั ราการเพิ่มต่ อปี ที่กาํ หนดไว้ที่รอ้ ยละ 5.7
แล้ว ยังปรับด้วยอัตราเพิ่มสัดส่ วนคนชราด้วย เพราะประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมคนชรา และการที่มี
สัดส่วนคนชรามากๆ จะผลต่อการเพิ่มขึ้ นของรายจ่ายต่ อหัว ตารางที่ ค4 แสดงค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล
11

ใช้ขอ้ สมมุตติ ามการศึกษาของ นพ.ถาวร ที่ได้ประมาณการ aggregate rate of cost increase ของระบบ UC ไว้ประมาณ
5.7% ส่วนการปรับเพิม่ ร้อยละ 30 ของสัดส่วนคนชรา เนื่ องจากข้อมูลค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลแยกตามช่วงอายุ ของข้าราชการ (ใช้
สิทธิ์ขา้ ราชการเป็ นฐานในการคิด เนื่ องจากมีขอ้ มูลครบถ้วนทุ กช่วงอายุ ในขณะที่ ประกันสังคมมีแต่วยั แรงงาน และบัตร 30 บาท
ส่วนใหญ่เป็ นเด็กและคนชรา) แสดงว่า ผูท้ ่ีอายุ 60 ขึ้ นไป มีคา่ ใช้จา่ ย 1.3 เท่าของค่าใช้จา่ ยเฉลีย่
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จําแนกตามช่วงอายุ ซึ่งพบว่าผูท้ ี่อายุมากกว่า 60 ปี จะมีค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ
1.3 เท่า
ตารางที่ ค6 ค่าใช้จา่ ยสวัสดิการข้าราชการต่อหัวตามช่วงอายุ
คิดเป็ นเท่าของค่าเฉลี่ย

ค่าใช้จา่ ยตามช่วงอายุ (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

สูตรการคํานวณรายจ่ายต่อหัวของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็ นดังนี้
ประมาณการรายจ่ายสุขภาพต่อหัวt = รายจ่ายสุขภาพปี 2552 X 5.7% X 1.3 ของสัดส่วนคนชราต่อประชากรt

ขัน้ ตอนที่ 3 ประมาณการจํานวนผูม้ สี ิทธิ์จนถึงปี 2560 แยกตามประเภทรายจ่าย 6 กลุ่ม โดยมี
สมมติฐานในการประมาณการจํานวนผูม้ สี ิทธิ์แต่ละประเภทสรุปได้ดงั นี้
ประเภท
สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ครบ 100% คนไทย)
ประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
รายจ่ายครัวเรือน (out of pocket)
non UC

สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560

จํานวนผูม้ สี ิทธิ์ (Q)
กําหนดให้คงทีเ่ ท่ากับปี 2552 เนื่ องจากสํานั กงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) มีนโยบายไม่
เพิม่ จํานวนข้าราชการ นอกจากนี้ ลูกจ้างภาครัฐทีร่ บั
ใหม่ จะรับเป็ นพนั กงานข้าราชการซึง่ เข้าไปอยูใ่ นระบบ
ประกันสังคม
ประมาณการประชากรของ NESDB – (ผูท้ ี่อยู่ในระบบ
สวัสดิการข้าราชการ + ผูท้ ี่อยู่ในระบบประกันสังคม)
ประมาณการจํานวนผูป้ ระกันตน
ร้อยละ 85 ของประมาณการจํานวนผูป้ ระกันตน
ประมาณการประชากรของ NESDB
ประมาณการประชากรของ NESDB
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ประมาณการจํานวนผูม้ ีสิทธิ์ ถ้าเป็ นกรณีรายจ่ายครัวเรือนและ non UC จะใช้ตวั เลขประมาณการ
ประชากร (สํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
ประมาณการจํานวนผูป้ ระกันตนและผูร้ บั ผลประโยชน์ทดแทนของกองทุนประกันสังคมจะคํานวณ
โดยใช้อตั ราการประกันตนซึ่งถูกกําหนดตามระดับการศึกษา (รายละเอียดแสดงไว้ในสถาบันวิจยั เพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (2552), ภาคผนวก 6)
ประมาณการจํานวนผูม้ ีสิทธิ์ในประกันสุขภาพถ้วนหน้า คํานวณจาก
ประมาณการจํานวนผูม้ ีสิทธิ์ใน UCt = ประมาณการประชากรt – สิทธิ์สวัสดิการข้าราชการt – สิทธิ์ประกันสังคมt

ขัน้ ตอนที่ 4 ประมาณการรายจ่ายเพื่อสุขภาพจนถึงปี 2560 แยกตามประเภทรายจ่าย 6 กลุ่ม
ประมาณการรายจ่ายสุขภาพjt = ประมาณการรายจ่ายสุขภาพต่อหัวjt X ประมาณการจํานวนผูม้ สี ิทธิ่jt
โดยที่ j หมายถึงรายจ่ายเพื่อสุขภาพประเภทต่างๆ 6 กลุ่ม

ผลการประมาณการงบประมาณในปี 2554-2560
ผลการประมาณการงบประมาณสํา หรับปี 2554-2560 แสดงไว้ในตารางที่ ค5 เป็ นเงิ น
งบประมาณที่ ตอ้ งใช้ในกรณี ที่เป็ นไปตามแนวโน้ มปกติ ซึ่งประมาณไว้ว่าในปี 2554 จะมี รายจ่ายด้า น
สุขภาพ 408.23 ล้านบาท และเพิ่มเป็ น 568.47 ล้านบาทในปี 2560 แต่ถา้ มีการเพิ่มความครอบคลุ ม
โดยการปรับให้คนไทยมีสิ ทธิ์ ครบ 100% และครอบคลุ มไปถึ งกลุ่มคนไร้รฐั /ผูไ้ ม่มีสถานะทางทะเบีย น
ราษฎร ชนกลุ่มน้อยไม่ได้สญ
ั ชาติไทย แรงงานข้ามชาติ (รวมผูต้ ิดตาม) แรงงานข้ามชาติ ระดับล่ าง และผู ้
หนี ภยั จากการสูร้ บ ซึ่งมีจาํ นวนอีกประมาณ 2.42 ล้านคนแล้ว คาดว่าจะต้องเพิ่มงบประมาณด้านสุขภาพ
อีก 13.56 ล้านบาทในปี 2554 โดยเป็ นรายจ่ายด้านสุ ขภาพเพื่อให้ครอบคลุ มคนไทย 100% จํานวน
7.05 ล้านบาท และรายจ่ายด้านสุขภาพเพื่อให้ครอบคลุมคนต่ างด้าวจํานวน 6.51 ล้านบาท ในส่ วนใน
ปี งบประมาณ 2560 รายจ่ายด้านสุ ขภาพส่ วนเพิ่มนี้ คาดว่ าจะเพิ่มเป็ น 23.34 ล้านบาท จําแนกเป็ น
รายจ่ายด้านสุขภาพเพื่อให้ครอบคลุมคนไทย 100% จํานวน 12.12 ล้านบาท และรายจ่ายด้านสุ ขภาพ
เพื่อให้ครอบคลุมคนต่างด้าวจํานวน 11.22 ล้านบาท (ตารางที่ ค6)
ตารางที่ ค7 ประมาณการรายจ่ายด้านสุขภาพ ในปี งบประมาณ 2554-2560 (ล้านบาท)
รายการ
2554 2555 2556 2557 2558
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
72,532 78,916 85,862 93,419 101,641
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
133,982 142,303 157,264 173,477 191,122
ประกันสังคม
34,888 37,493 40,339 43,450 46,773
กองทุนเงินทดแทน
1,306 1,305 1,306 1,309 1,310
รายจ่ายครัวเรือน (out of pocket) 80,268 83,723 87,356 91,170 95,163
Non UC
51,395 52,667 53,989 55,358 56,769
รวม
408,231 426,157 426,116 458,181 492,778
ที่มา: คํานวณโดยผูว้ จิ ยั
สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560

2559

2560

110,586
209,894
50,198
1,308
99,146
58,108
529,240

120,319
230,350
53,743
1,303
103,280
59,470
568,465
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หมายเหตุ: ประมาณการรายจ่ายด้านสุขภาพในปี 2554-2555 รวมรายจ่ายตาม sp2 จํานวน 33,861 และ 29,750
ตามลําดับ

ตารางที่ ค8 ประมาณการรายจ่ายด้านสุขภาพ ในปี งบประมาณ 2554-2560 กรณีปรับสวัสดิการ
2554

จํานวนเงิน (ล้านบาท)
ปรับความถ้วนหน้าเป็ น 100%
เพิ่มความครอบคลุม
คนไร้รฐั /ผูไ้ ม่มสี ถานะทาง
ทะเบียนราษฎร
ชนกลุ่มน้อยไม่ได้สัญชาติไทย
แรงงานข้ามชาติ (รวมผูต้ ิดตาม)
แรงงานข้ามชาติระดับล่าง
ผูห้ นี ภยั จากการสูร้ บ
จํานวนคน (พันคน)
คนไร้รฐั /ผูไ้ ม่มสี ถานะทาง
ทะเบียนราษฎร
ชนกลุ่มน้อยไม่ได้สัญชาติไทย
แรงงานข้ามชาติ (รวมผูต้ ดิ ตาม)
แรงงานข้ามชาติระดับล่าง
ผูห้ นี ภยั จากการสูร้ บ
คนไร้รฐั /ผูไ้ ม่มสี ถานะทาง
ทะเบียนราษฎร
ที่มา: คํานวณโดยผูว้ จิ ยั

2555

2556

2557

2558

2559

2560

7,052
6,514

7,490
6,917

8,277
7,641

9,130 10,059 11,047 12,124
8,427 9,280 10,207 11,217

515

547

605

667

734

808

887

932
4,455
269
343

989
4,731
286
364

1,093
5,226
316
402

1,205
5,764
348
443

1,327
6,347
383
488

1,460
6,981
422
537

1,604
7,672
463
590

2,621.2 2,621.9 2,622.9 2,623. 6 2,624.6 2,620.6 2,617.1
191.6
346.3
1,656.
100.0

191.6
346.3
1,656.
100.0

191.6
346.3
1,656.
100.0

191.6
346.3
1,656.
100.0

191.6
346.3
1,656.
100.0

191.6
346.3
1,656.
100.0

191.6
346.3
1,656.
100.0

127.3

127.3

127.3

127.3

127.3

127.3

127.3
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ภาคผนวก ง
สวัสดิการการฝึ กฝี มือแรงงานในปั จจุบนั
และการประมาณการ
ง.1

สถานะปั จจุ บนั ด้านฝึ กอบรมพัฒนาฝี มือแรงงาน

สวั สดิ ก ารสํ าหรับแรงงานด้ านการพัฒ นาฝี มื อแรงงานและการจัดหางาน ถื อว่ า ถ้วนหน้า แล้ ว
เนื่ องจากรัฐ ให้บริ ก ารทุ กคนถ้วนหน้ า แต่ ในทางปฏิ บั ติมีผูม้ าใช้ บริ การจํ านวนไม่ มากเท่ า ที ่ควร ทั้ง นี้
เนื่ องจากข้อจํากัดในหลายๆ เรื่อง อาทิ ความสอดคล้องของหลักสูตรที่ รัฐจัดให้และความต้องการพัฒนา
ทักษะของแรงงาน ตลอดจนความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผูป้ ระกอบการและตลาดแรงงาน
ความเพียงพอและคุณภาพของผูฝ้ ึ กอบรม การเข้าถึงและความรวดเร็วของการจัดหางาน รวมทั้งการมีส่วน
ร่วมในการลงทุนด้านนี้ ของภาคส่วนต่างๆ ของสังคมนอกเหนื อจากภาครัฐยังมีสดั ส่วนน้อยมาก
ตารางที่ ง1 การประเมินความถ้วนหน้าของสวัสดิการด้านฝึ กอบรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
ประเภทบริการ
การให้บริการฝึ กอบรม
พัฒนาฝี มอื แรงงานโดยรัฐ
1 (กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน)
-ก่อนเข้างาน (เพือ่ ให้มี
อาชีพ)
่ ํ
(
ั
กองทุนพัฒนาฝี มอื แรงงาน
(ให้กคู ้ า่ ฝึ กอบรมตามจริง
2
และค่าครองชีพภายใต้งบที่
กําหนด)

ปั จจุบนั
ข้อเสนอ
ถ้วนหน้า ถ้วนหน้า เจาะจง เจาะจง
ถ้วน
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
เจาะจง
(นโยบาย) (ปฏิบตั ิ) (นโยบาย) (ปฏิบตั ิ)
หน้า

ทุกคน+ต่างด้าว

แรงงานไทยในระบบ
(อายุ15-45 ปี และ
รายได้เฉลีย่ ไม่เกิน
10,000 บาทต่อ
เดือน)

รัฐอุดหนุ นเพิ่มโอกาสในการ
ฝึ กอบรม: เน้นอุดหนุ น
3
SMEs และแรงงานนอก
ระบบ
ลูกจ้าง =ให้เงินอุดหนุ นเพือ่
รับการฝึ กอบรม, นายจ้าง =
ให้เงินอุดหนุ นในการส่ง
ลูกจ้างเข้าฝึ กอบรม และเงิน
อุดหนุ นเงินเดือ นสําหรับจ่าย
ลูกจ้างที่ลาเพื่อไปฝึ กด้วย
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Y

N*ในแง่ยงั มี
โควต้าทัง้
จํานวนผูเ้ ข้า
ฝึ กและ
หลักสูตร

เห็นด้วย

Y

Y

X

ทุกคน+ต่างด้าว
(อายุตง้ั แต่ 15 ปี ขึ้ น
ไป รายได้เฉลีย่ ไม่
เกิน 10,000 บาท
ต่อเดือน)

X

SMEs+แรงงานนอก
ระบบ

X
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ประเภทบริการ
ระบบการประกันการจ้าง
งาน (ผูส้ มทบกองทุนจะ
4
ได้รบั การฝึ กอบรมเมือ่ ตก
งาน, reemployment

ปั จจุบนั
ข้อเสนอ
ถ้วนหน้า ถ้วนหน้า เจาะจง เจาะจง
ถ้วน
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
เจาะจง
(นโยบาย) (ปฏิบตั ิ) (นโยบาย) (ปฏิบตั ิ)
หน้า

5 คุณภาพการฝึ กอบรม
ระบบ: ระบบทีใ่ ห้การ
ฝึ กอบรมและรับรองทักษะ
แห่งชาติ เน้นสมรรถนะ
(Competency) และให้
ครอบคลุมทักษะงานมากขึ้ น
(บริหาร จัดการ นวัตกรรม)
คนฝึ ก: พัฒนาบุคลากรด้าน
ฝึ กอบรม (จํานวนและ
คุณภาพ)
สถานฝึ ก: สนับสนุ นให้
เอกชนเป็ นผู ้ facilitate
สถานอบรม ไม่ใช่ภาครัฐ
เท่านั้น
การวัดผลสัมฤทธิ์ จากการ
ฝึ ก: พัฒนาให้ชดั เจนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มการมีสว่ นร่วม บทบาท
6
ภาคเอกชน บทบาทท้องถิ่น

ทุกคน+ต่างด้าว

X

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

X

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

X

ตารางที่ ง1 แสดงการประเมินความถ้วนหน้าของสวัสดิการด้านฝึ กอบรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน โดย
การพัฒนาฝี มือแรงงานในปั จจุบนั ภาครัฐได้ให้บริ การโดยกรมพัฒนาฝี มือแรงงานเป็ นผูร้ ับผิดชอบ โดย
ให้บริการทั้งการฝึ กเพื่อให้มีทกั ษะตามความต้องการของตลาดเพื่อให้มีงานทํา ฝึ กเพื่อยกระดับฝี มอื แรงงาน
และฝึ กเสริ มทักษะเพื่อย้ายงาน เปลี่ยนอาชี พ หรื อมีอาชี พเสริ ม อย่างไรก็ดีการให้บริ การ โดยเฉพาะใน
หลักสูตรทีม่ ีผสู ้ นใจมากอาจไม่สามารถรองรับผูต้ อ้ งการเข้ารับการฝึ กได้อย่างเพี ยงพอ รวมทั้งหลักสูตรที่
ต้องพัฒนาให้ครอบคลุมทักษะมากขึ้ นทั้งด้านการบริ หารจัดการ นวัตกรรม เพื่อให้เป็ นการบริ การที่ถว้ น
หน้าอย่างแท้จริง
ในปั จจุบนั ได้มีกองทุนพัฒนาฝี มือแรงงานที่ต้งั ขึ้ นเพื่อช่วยเหลือผูท้ ี่ตอ้ งการพัฒนาฝี มือแรงงานให้
สามารถกูด้ อกเบี้ ยตํา่ เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม ทั้งค่าธรรมเนี ยมการฝึ กที่จ่ายตามจริ ง และค่า
ครองชีพ (วงเงินที่รฐั กําหนด) ได้ คุณสมบติผทู ้ ่ีจะกูไ้ ด้ตอ้ งเป็ นแรงงานไทยในระบบที่มีอายุระหว่าง 15-45
ปี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 1 หมื่นบาท ซึ่งได้เสนอให้ปรับเปลี่ยนขยายผูม้ ีสิทธิ์มากขึ้ นคือ แรงงาน
ทุกคนรวมคนต่างด้าว ที่มีอายุต้งั แต่ 15 ปี ขึ้ นไป ไม่จาํ กัดอายุข้นั สูง สอดคล้องกับแนวโน้มการขยายอายุ
การทํางาน และสังคมผูส้ ุงอายุ แต่ยงั คงจํากัดรายได้ที่เฉลี่ยไม่เกิน 1 หมื่นบาทต่อเดือน เพื่อมุ่งเป้าไปที่ ผทู ้ ี่
มีขอ้ จํากัดเรื่องรายได้
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ส่วนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้มกี ารจูงใจให้หนั มาสนใจฝึ กอบรมพัฒนาฝี มอื แรงงานมากขึ้ น ตาม
พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝี มือแรงงาน คือ
- เพิ่มการอุดหนุ นหน่ วยเศรษฐกิจที่มีทรัพยากรจํากัดที่จะสามารถเข้ารับการฝึ กพัฒนาฝี มอื
แรงงานได้ เช่น SMEs และแรงงานนอกระบบ โดยอุดหนุ นทั้งฝั ง่ นายจ้าง (ให้เงินอุดหนุ น
ในการส่งลูกจ้างเข้าฝึ กอบรม และเงินอุดหนุ นเงินเดือนสําหรับจ่ายลูกจ้างที่ลาเพื่อไปฝึ ก)
และฝั ง่ ลูกจ้าง (ให้เงินอุดหนุ นเพื่อรับการฝึ กอบรม)
- มีร ะบบการประกั นการจ้า งงาน ที ่ผูส้ มทบกองทุ น จะได้ รับการฝึ กอบรมเมื ่อตกงาน
reemployment training
- การบริหารจัดการแนวนโยบายมาตรฐานระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (ระบบที่ยืดหยุ่นไม่บงั คับ)
ให้เป็ นรูปธรรมและสามารถนํามาปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- การบริ ห ารจั ดการระบบการฝึ กอบรมและรั บรองทัก ษะแห่ ง ชาติ ให้เ น้ น สมรรถนะ
(Competency) มากกว่าความสามารถทางวิชาการ
- การฝึ กบุคลากรด้านการฝึ กอบรม (train the trainer) ก็ตอ้ งได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับ
การฝึ กอบรมแรงงาน เพื่อให้การถ่ายทอดความรูม้ ีคุณภาพและครบถ้วนในสาขาต่างๆ
- บริหารจัดการระบบการฝึ กอบรมโดยสนับสนุ นให้เอกชนเป็ นผู ้ facilitate สถานอบรมมาก
ขึ้ น ไม่ใช่ภาครัฐเท่านั้น
- บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์จากการได้รบั การฝึ กอบรมที่มอี ยูแ่ ล้ว ให้มี
ความชัดเจน ให้ได้ขอ้ มูล ครบถ้วน และมี ประสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น เพื ่อประโยชน์ ต่ อการ
กําหนดแนวทางในการปรับปรุงระบบการฝึ กอบรมต่อไป
- บริหารจัดการข้อกําหนดภารกิจหน้าที่ของ อปท. ให้มีภารกิจหน้าที่ และส่ วนร่ วมในการ
จัดฝึ กอบรมแรงงานที่สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้ นที่และชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใช้ทรัพยากรจากท้องถิ่นเพื่อท้องถิ่น

ง.2 ประมาณการระดับการลงทุนด้านฝึ กอบรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
รายจ่ายด้านการพัฒนาฝี มือแรงงานในปั จจุบนั คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 0.16 ต่ อ GDP ในปี 2551
(ใกล้เคีย งกับ 2 ปี ก่อนหน้า) ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนจากภาครัฐ (ประมาณร้อยละ 90) โดยมีกรมพัฒนา
ฝี มือแรงงานเป็ นหน่ วยงานรับผิดชอบหลัก โดยการพัฒนาฝี มือแรงงานที่ให้บริ การส่ วนใหญ่ เป็ นการฝึ ก
ยกระดับฝี มือแรงงาน และพัฒนาขีดความสามารถ ส่วนรายจ่ายจากภาคเอกชนมาจากสองส่วนคือ รายจ่าย
ในการฝึ กอบรมของสถานประกอบกิจการ (นํามาขอรับรองกับกรมพัฒนาฝี มือแรงงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม
ฯ และ/หรือเพื่อใช้ในการขอลดหย่อนภาษี ) และเงิ นสบทบ (สถานประกอบกิจการต้องสมทบเข้ากองทุ น
พัฒนาฝี มือแรงงานกรณีฝึกอบรมไม่ครบตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ) ดังแสดงในตารางที่ ง2
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ตารางที่ ง2 ระดับการลงทุนด้านการพัฒนาทักษะฝี มือแรงงาน และจํานวนผูร้ บั บริการในปี
งบประมาณ 2548-2551
ปี งบประมาณ
2549
2550

รายการ
2548
2551
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) (ล้านบาท)
7,092,893 7,841,297 8,493,311 9,104,959
รายจ่ายด้านการพัฒนาฝี มือแรงงาน (ล้านบาท)
9,623
9,742
14,185
14,521
รายจ่ายด้านการพัฒนาฝี มือแรงงาน : GDP (ร้อยละ)
0.14
0.12
0.17
0.16
ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้ นไป (คน)
50,004,280 50,540,868 51,118,740 52,237,433
ก่อน-ประถมศึกษา
29,182,810 28,813,062 29,374,473 29,583,210
มัธยมศึกษาตอนต้น
7,523,332 7,670,529 9,058,655 9,442,515
มัธยมศึกษาตอนปลาย
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
อุดมศึกษาขึ้ นไป
4,853,472 5,177,587 4,421,707 4,676,499
จํานวนแรงงานที่ได้รบั การพัฒนาฝี มือแรงงาน (Q): คน
516,758 1,238,045 3,287,551 4,264,880
แหล่งที่มาของเงิน (ร้อยละ)
100.00
100.00
100.00
100.00
รัฐบาลกลาง
95.80
89.92
91.77
89.82
เอกชน
4.20
10.08
8.23
10.18
รายจ่ายด้านการพัฒนาทักษะฝี มือแรงงาน (ล้านบาท)
9,623
9,742
14,185
14,521
รายจ่ายรัฐบาลกลาง
9,218
8,760
13,018
13,043
รายจ่ายภาคเอกชน*
404
982
1,167
1,478
ค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรม (ทีข่ อรับรอง) ทัง้ สิ้ น
404
938
1,143
1,453
เงินสมทบ
na.
45
24
25
หมายเหตุ:*ภาคเอกชน=อนุ มตั ิค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมทั้งสิ้ น (ข้อมูลจากกรมสรรพากร เป็ นรายจ่ายจริงเพือ่ ใช้ในการหัก
ลดหย่อนภาษีได้สองเท่า) + เงินสมทบกรณีไม่จดั ฝึ กอบรมหรือจัดฝึ กอบรมไม่ครบตามสัดส่วนที่กฎหมายกําหนด
และต้องจ่ายสมทบ (ข้อมูลจากกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน), na. คือไม่มีขอ้ มูล

การประมาณรายจ่า ยด้า นการพัฒ นาฝี มือแรงงานในกรณี แนวโน้ม ปั จจุ บั น หรื อแนวโน้ มปกติ
(scenario 0) นี้
การประมาณรายจ่ายการฝึ กอบรมพัฒนาทักษะฝี มือแรงงานตามแนวโน้มปกติ (Scenario 0) โดย
ได้รวมงบประมาณตามโครงการไทยเข้มแข็งระยะที่หนึ่ งและสอง (19,622 ล้านบาท) และภาครัฐยังคง
เป็ นผูร้ บั ภาระหลักในการให้การพัฒนาทักษะฝี มือแรงงาน 12
11

นอกจากการพัฒนาฝี มือแรงงานแล้วการจัดหางานก็เป็ นส่วนประกอบสําคัญที่รฐั ควรจัดสวัสดิ การ
ให้ควบคู่กนั ไป โดยการประมาณรายจ่ายด้านการให้บริการจัดหางานโดยภาครัฐ มีขอ้ สมมติดงั นี้
12

รายละเอี ยดการคํานวณและข้อมูลพื้ นฐานสามารถดูได้จาก “รายงานฉบับสุ ดท้ายโครงการศึกษาวิจยั การลงทุ นด้า น
สังคมภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการปรับตัวสู่สงั คม-เศรษฐกิ จฐานความรู”้ , สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย (2552), บทที่ 4
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รายจ่ายการให้บริการจัดหางานเฉลี่ยต่อหัว (P)
ปี 2550-2552
= รายจ่ายด้านบริการการจัดหางานโดยภาครัฐ (ข้อมูลจากกรมจัดหางาน)(V) / จํานวนผูไ้ ด้รบั
บริการจัดหางาน (Q) (ข้อมูลจากกรมจัดหางาน)
ประมาณการปี
ขยายตัวตามอัตราเงินเฟ้ อประมาฯการ (เท่ากับร้อยละ 2.5 ต่อ ปี )
2553-2560
ผูไ้ ด้รบั บริการจัดหางานโดยรัฐ (Q)
ปี 2552
จํานวนผูไ้ ด้รบั บริการจัดหางาน (Q) (ข้อมูลจากกรมจัดหางาน)
ประมาณการ
ปี 2553-2560

ขยายตัวตามการขยายตัวของจํานวนประชากรวัยทํางาน (อายุ 15 ปี ขึ้ นไป) ที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตํา่ กว่า (เฉลี่ยประมาณร้อยละ 30 ต่อปี )
การประมาณการประชากรวัยทํางาน (อายุ 15 ปี ขึ้ นไป) ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หรื อตํา่ กว่ า อิ งกับ การประมาณการจํ านวนประชากรจากสศช. จํ านวนนั ก เรี ย นจากสกศ. และ
สมมติฐานการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และอัตราการออกจากตลาดแรงงาน ของประชากรวัยทํางาน
13
แยกตามระดับการศึกษา (คํานวณโดยผูว้ จิ ยั )
12

รายจ่ายการให้บริการจัดหางาน (V) โดยภาครัฐ
ประมาณการปี
ประมาณการรายจ่ายการการให้บริการจัดหางานเฉลี่ยต่อหัว (P) X ประมาณการผูไ้ ด้รบั บริการ
2553-2560
จัดหางานโดยรัฐ (Q)

จากข้อสมมติ ขา้ งต้น รายจ่ายการให้บริ การจัดหางานเฉลี่ยต่ อหัว (P) ภาครัฐ และผูไ้ ด้รับการ
จัดหางาน ในปี 2552 แสดงดังตารางที่ ง3
ตารางที่ ง3 รายจ่ายด้านการให้บริการจัดหางานภาครัฐ (ล้านบาท)
รายการ

รายจ่ายการบริการจัดหางาน (V) ภาครัฐ (ล้านบาท)
ผูไ้ ด้รบั บริการจัดหางาน (Q) (คน)
รายจ่ายการให้บริการจัดหางานเฉลี่ยต่อหัว (P) ภาครัฐ (บาทต่อคน)

2550
892

ปี งบประมาณ
2551
956

2552
920
695,203
1,323

จากข้อมูล ข้อสมมติ และการคํ านวณข้า งต้ น จะได้ ประมาณการรายจ่ า ยด้ านการพัฒ นาฝี มื อ
แรงงานและจัดหางานแสดงดังตารางที่ ง4

13

_______________, ภาคผนวก 6
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ตารางที่ ง4 ประมาณการรายจ่ายด้านการพัฒนาฝี มือแรงงานและจัดหางาน กรณีแนวโน้มปกติ
ถ้วนหน้า (ล้านบาท)

ปี งบประมาณ
รายการ
2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
ประมาณการรายจ่าย
ด้านการพัฒนาฝี มอื
แรงงานและจัดหางาน 17,440 28,551 22,206 23,538 21,074 22,570 24,107 25,696 27,361
ร้อยละต่อ GDP
0.20
0.31
0.23
0.23
0.19
0.20
0.20
0.20
0.20
ภาครัฐ
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
สัดส่วนรัฐ:เอกชน
92
94
93
93
92
92
93
93
94
ที่มา: จากการคํานวณ
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ภาคผนวก จ
สวัสดิการสังคมในปั จจุบนั และการประมาณการ
จ.1 สถานะปั จจุ บันด้านสวัสดิการสังคม
ในส่วนของด้านสวัสดิการนั้น ได้แบ่งออกเป็ น 5 กลุ่มด้วยกันคือ ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิ การ เด็ กด้อยโอกาส
ที่อยู่อาศัย และประกันสังคม (ตารางที่ จ1) โดยในส่ วนของผูส้ ูงอายุน้ ั นจะเน้นไปที่เรื่องของการมีรายได้
และความเป็ นอยู่ภายหลังจากการเกษี ยณ ซึ่งในเชิงนโยบายแล้ว รัฐได้สนับสนุ นเงิ นได้ให้แก่ผทู ้ ี่ อายุ 60 ปี
ขึ้ นไปอย่างถ้วนหน้าผ่านโครงการเบี้ ยยังชีพผูส้ ูงอายุ และโครงการบําเหน็ จบํานาญข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
แต่ในทางปฎิบตั ิยงั พบว่ายังมีผสู ้ ูงอายุบางรายไม่ไปลงทะเบียนรับเบี้ ยยังชีพ เนื่ องจากความไม่สะดวกต่ างๆ
เช่น การลงทะเบียน การรับเงิน รวมทั้งผูส้ ูงอายุบางรายมีฐานะดีแล้วจึงไม่ตอ้ งการรับเบี้ ยยังชีพ อย่างไรก็ดี
ได้มขี อ้ เสนอแนะว่าสําหรับผูส้ งู อายุท่ียากจนนั้นน่ าจะมีการปรับเพิ่มจํานวนเบี้ ยยังชีพเพื่อให้เพียงพอต่อการ
ดํารงชีพขั้นพื้ นฐาน ส่วนสถานดูแลผูส้ ูงอายุที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุ ษย์ (พม.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ในทางนโยบายก็เปิ ดรับผูส้ งู อายุทุกคน แต่จะมี
ปั ญหาเรื่องงบประมาณทําให้ตอ้ งจํากัดผูท้ ี่ได้รบั บริการ
ด้านผูพ้ ิการนั้น รัฐได้ประกาศเป็ นแบบถ้วนหน้าโดยให้เบี้ ยยังชีพแก่ผพู ้ ิการทุ กคนที่ มาลงทะเบียน
จากเดิ มที่ให้แบบเป็ นสัดส่ วน (quota) แต่ ในทางปฎิบตั ิ ก็เกิดปั ญหาเช่ นเดี ยวกับกรณี ผสู ้ ูงอายุคือปั ญหา
ความไม่สะดวกต่างๆ เช่น หลักฐานการลงทะเบียน การรับเงิน และยังมีขอ้ เสนอแนะว่าน่ าจะมีการปรับเพิ่ม
จํานวนเบี้ ยยังชีพให้แก่ผพู ้ ิการที่รุนแรงเพื่อให้เพียงพอต่อการดํารงชี พขั้นพื้ นฐาน ส่ วนสถานดูแลผูพ้ ิ การที่
อยู่ภายใต้การดูแลของพม. นั้น ก็มีปัญหาเรือ่ งงบประมาณทําให้ตอ้ งจํากัดผูท้ ี่เข้ารับบริ การจนไม่สามารถ
เป็ นสวัสดิการถ้วนหน้าได้ตามนโยบายที่ต้งั ไว้ สําหรับเด็กด้อยโอกาสนั้น ปั จจุบนั มีเพียงสถานดูแลเด็กด้อย
โอกาสที ่อยู่ภายใต้ก ารดูแลของพม. ซึง่ ประสบปั ญหาด้านงบประมาณเช่ นเดี ย วกับกรณี ของสถานดู แล
ผูส้ งู อายุแ ละผูพ้ ิการ
เรื่องที่อยู่อาศัย รัฐไม่จาํ เป็ นต้องกําหนดให้เป็ นสวัสดิการถ้วนหน้า แต่ควรให้เจาะจงแก่ผทู ้ ี่ยากจน/
มีรายได้น้อย ตามที่ได้ทาํ ผ่านการเคหะแห่งชาติ และโครงการบ้านมัน่ คง ของพม. แต่อาจจะดูแลเพิ่มเติมใน
เรื่องค่าเช่าบ้าน/บ้านเช่าให้แก่กลุ่มดังกล่าวด้วย สําหรับกลุ่มสุ ดท้ายคือประกันสังคมนั้ น ปั จจุบนั ยังไม่ได้
ครอบคลุมถ้วนหน้า โดยรัฐมีโครงการประกันสังคมที่ให้สวัสดิการเฉพาะกลุ่มแรงงานในระบบ (ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/ผูป้ ระกันตนภายใต้สาํ นักงานประกันสังคม) สําหรับการประกันสังคมให้แก่แรงงานนอกระบบ
แม้รัฐบาลจะเห็ นชอบในพรบ. กองทุ นการออมแห่ งชาติ ไปแล้ว แต่ ค าดว่า จะเริ ่มได้ อย่ างเร็ วในปี พ.ศ.
2554 และอาจมี แรงงานนอกระบบเข้าร่ วมโครงการน้อยกว่าที่ค าดไว้ เนื่ องจากปั ญหาเงิ น สมทบ และ
ผลประโยชน์ที่ไม่จงู ใจให้เข้าร่วมโครงการ
โดยสรุปแล้ว สวัสดิการที่ให้แก่ผดู ้ อ้ ยโอกาส 3 กลุ่ม (ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ และเด็กด้อยโอกาส) จะเป็ น
นโยบายถ้วนหน้า แต่มปี ั ญหาในทางปฎิบตั ิทาํ ให้ไม่สามารถครอบคลุ มได้ครบทุ กคน ส่ วนเรื่ องที่ อยู่อาศัย
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ควรเป็ นนโยบายที่เจาะจงให้แก่ผทู ้ ี่ ยากจน/มีรายได้น้อย ส่ วนการประกันสังคม หากกอช. หรื อโครงการ
สําหรับแรงงานนอกระบบสามารถสําเร็จได้ในทางปฎิบตั ิก็จะเป็ นนโยบายที่ถว้ นหน้าสําหรับผูม้ ีงานทําทุ ก
คนได้
ตารางที่ จ1 การประเมินความถ้วนหน้าของสวัสดิการด้านสวัสดิการ
ประเภทบริการ

กลุ่มเป้าหมาย
ผูส้ ูงอายุ

ปั จจุบนั
ข้อเสนอ
ถ้วนหน้า ถ้วนหน้า เจาะจง เจาะจง
กลุ่มเป้าหมาย ถ้วนหน้า เจาะจง
(นโยบาย) (ปฏิบตั ิ) (นโยบาย) (ปฏิบตั ิ)

เบี้ ยยังชีพผูส้ งู อายุ

ผูส้ งู อายุสญ
ั ชาติไ ทย 60
ปี ขึ้ นไป (ยกเว้น
ข้าราชการบํานาญ)

Y

N

บํานาญข้าราชการ

ผูส้ งู อายุ 60 ปี ขึ้ นไป ที่
เป็ นข้าราชการบํานาญ

Y

Y

Y

N

ผูส้ งู อายุ 60 ปี
ขึ้ นไป

X

ผูส้ งู อายุ 60 ปี ขึ้ นไป

Y

N

ผูส้ งู อายุ 60 ปี
ขึ้ นไป

X

สถานดูแลผูพ้ กิ ารของ พม.

ผูพ้ กิ าร

Y

N

ผูพ้ กิ ารทุกคน

X

เบี้ ยยังชีพผูพ้ กิ าร

ผูพ้ กิ ารทุกคนที่จด
ทะเบียนผูพ้ กิ าร

Y

N

ผูพ้ กิ ารทุกคน

X

เด็กด้อยโอกาส

Y

N

เด็กด้อยโอกาส

X

สถานดูแลผูส้ งู อายุของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ
ผูส้ งู อายุ 60 ปี ขึ้ นไป
มัน่ คงของมนุ ษย์ (พม.)
สถานสงเคราะห์คนชราของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.)
ผูพ้ ิการ

เด็กด้อยโอกาส
สถานดูแลเด็กด้อยโอกาสของ
พม.
ที่อยูอ่ าศัย
บ้านมัน่ คง
การเคหะแห่งชาติ
ประกันสังคม
กรณี สงเคราะห์บุตร

ผูส้ ูงอายุที่
ยากจน

X
X

ผูม้ รี ายได้นอ้ ย
ผูม้ รี ายได้นอ้ ย

Y
Y

N
N

ผูม้ รี ายได้นอ้ ย
ผูม้ รี ายได้นอ้ ย

ผูม้ งี านทํา

Y

N

ผูม้ งี านทํา

X

กรณี บาํ เหน็ จชราภาพ

ผูม้ งี านทํา

Y

N

ผูม้ งี านทํา

X

กรณี วา่ งงาน

ผูม้ งี านทํา
ผูม้ งี านทําที่เป็ นแรงงาน
นอกระบบ

Y

N

X

Y

?

ผูม้ งี านทํา
แรงงานนอก
ระบบ

กองทุนการออมแห่งชาติ

X
X

X

จ.2 ประมาณการระดับการลงทุนด้านสวัสดิการสังคม
สําหรับในส่วนนี้ เป็ นการประมาณระดับการลงทุนด้านสวัสดิ การสังคมถ้วนหน้าในปี พ.ศ. 2560
โดยใช้มลู ค่าการลงทุนด้านสวัสดิการสังคมที่ เกิดขึ้ นจริ งจาก GFMIS ในปี 2548-2552 เป็ นฐานในการ
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คํานวณ สําหรับข้อมูลในปี 2553 และ 2554 ส่วนใหญ่มาจากเอกสารงบประมาณโดยสังเขป ข้อมูลจึงอาจ
ไม่ตรงกับข้อมูลที่เกิดขึ้ นจริ ง (งบประมาณที่ผ่านรัฐสภา) ทั้งนี้ ได้แบ่งการลงทุ นออกตามกลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ กลุ่มเด็ก กลุ่มผูส้ ูงอายุ และกลุ่มผูพ้ ิการ
วิธีการคํานวณรายจ่ายต่อหัว จํานวนประชากรที่มีสิทธิ์ และมูลค่าการลงทุ นทางสังคมในอนาคต
ภายใต้สภาวะปั จจุบนั ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายมีดงั ต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1

คํานวณรายจ่ายต่อหัวของสวัสดิการตามกลุ่มเป้าหมายโดย

รายจ่ายสวัสดิการสังคมต่อหัวit = รายจ่ายสวัสดิการสังคมit / จํานวนผูม้ สี ทิ ธิ์it
โดยที่ i หมายถึงประเภทสวัสดิการสังคมของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และ t หมายถึง ปี งบประมาณ
กลุ่มเด็ก
โครงการสําหรับกลุ่มเด็กจะประกอบด้วย เงิ นสงเคราะห์บุตร สถานสงเคราะห์เด็ ก และศูนย์เด็ ก
เล็ก ทั้งนี้ รายจ่ายต่อหัวเงินสงเคราะห์บุตรของประกันสังคมเท่ ากับ 350 บาทต่ อคนต่ อเดื อน และจํานวน
เด็กที่ได้รบั เงินสงเคราะห์มาจากสํานักงานประกันสังคม สําหรับสถานสงเคราะห์เด็ กนั้ น รายจ่ายต่ อหัวที่
นํามาคํานวณคือค่าใช้จ่ายต่อหัวความจําเป็ นขั้นพื้ นฐานเด็กด้อยโอกาสของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ การ
ซึ่งเป็ นค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายเด็กด้อยโอกาส 6 ประเภทที่กาํ หนดโดยสํานักงบประมาณ ส่วนจํานวนเด็ กที่ มี
สิ ท ธิ์ ได้ มาจากกรมพัฒ นาสั งคมและสวั สดิ การเช่ น กัน ส่ วนศูนย์เด็ ก เล็ ก เนื่ องจากข้อจํากัดของข้อมูล
คณะผูว้ จิ ยั มีเพียงขจํานวนเงินอุดหนุ นแก่ศนู ย์เด็กเล็กที่ได้จากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นในปี 2552 และ
2553 จํานวน 22,296 และ 29,290 ล้านบาทตามลําดับ
ตารางที่ จ2 รายจ่ายต่อหัวและจํานวนประชากรทีม่ สี ทิ ธิภ์ ายใต้สภาวะปกติของกลุม่ เด็ก
รายจ่ายต่อหัว (บาทต่อคน)
กรณีสงเคราะห์บตุ ร (ต่อเดือน)
ค่าใช้จา่ ยต่อหัวความจําเป็ นขัน้ พื้ นฐานเด็ก
จํานวนประชากรทีม่ สี ิทธิ์ (คน)
จํานวนเด็ก 0-6 ปี (พันคน)
ผูร้ บั ผลประโยชน์ : กรณีสงเคราะห์บตุ ร
จํานวนเด็กในสถานสงเคราะห์

ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูว้ จิ ยั

2548

350
1,732

2549

2550

350
1,732

350
1,732

6,721
6,674
931,992 1,440,973
14,573
15,083

6,598
1,169,778
13,343

2551

350
1,732

2552
350
2,093

6,320
6,477
1,212,359 1,254,102
16,046
16,046

กลุ่มผูส้ ูงอายุ
สําหรับรายจ่ายต่อหัวของผูส้ ูงอายุประกอบด้วย 5 ส่วนคือเบี้ ยยังชี พผูส้ ูงอายุของกรมส่ งเสริ มการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น (500 บาทต่อคนต่อเดือน) เงินบํานาญกรณีชราภาพของสํานักงานประกันสังคม เงิน
บํานาญข้าราชการ (แบบปกติและกองทุนบําเหน็ จบํานาญข้าราชการ: กบข.) ค่าใช้จ่ายต่ อหัวความจําเป็ น
ขัน้ พื้ นฐานผูส้ งู อายุของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งกําหนดโดยสํานั กงบประมาณ เงิ นช่ วยเหลื อการ
จัดการศพ (กรณีเสียชีวิตของสํานักงานประกันสังคม และเงิ นสงเคราะห์การจัดการศพของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์)
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สํ าหรับจํ านวนผูส้ ู ง อายุที่ได้ รับเบี้ ยยั งชี พ เป้นข้อมูลจากกรมส่ ง เสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่ น
จํานวนผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ กรณี ชราภาพและเสี ยชี วิตมาจากสํ านั กงานประกั นสั งคม ส่ วนจํา นวนผูร้ ับ
บํานาญมาจากกรมบัญชีกลางและกบข. และจํานวนผูส้ ูงอายุในสถานสงเคราะห์ได้มาจากกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
ตารางที่ จ3 รายจ่ายต่อหัวและจํานวนประชากรทีม่ สี ทิ ธิภ์ ายใต้สภาวะปกติของกลุม่ ผูส้ งู อายุ
รายจ่ายต่อหัว (บาทต่อคนต่อ
เดือน)
เบี้ ยยังชีพผูส้ งู อายุ
ค่าใช้จา่ ยต่อหัวความจําเป็ นขัน้
พื้ นฐานผูส้ งู อายุ
กรณีชราภาพ: ประกันสังคม
กรณีเสียชีวติ : ประกันสังคม
จํานวนประชากรทีม่ สี ิทธิ์ (คน)
เบี้ ยยังชีพผูส้ งู อายุ
จํานวนผูส้ งู อายุในสถานสงเคราะห์
ผูร้ บั ผลประโยชน์ : กรณีชราภาพ
ผูร้ บั บําเหน็ จบํานาญข้าราชการ
ผูร้ บั ผลประโยชน์ : กรณีเสียชีวิต

ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูว้ จิ ยั

2548

2549

2550

2551

2552

300

500

500

500

500

1,590
1,182
39,931

1,590
1,459
41,642

1,590
1,809
44,004

1,590
2,115
52,352

1,955

527,083
1,454
60,874
n.a.
17,450

2,318
55,879

1,073,190 1,755,266 1,783,662 5,449,507
1,448
1,390
1,451
1,429
65,696
76,248
89,273
98,035
1,172,953 1,177,383 1,168,083 1,185,491
17,662
17,691
19,313
18,343

กลุ่มผูพ้ ิการ
ทํานองเดียวกันกับกรณีผสู ้ ูงอายุ รายจ่ายต่อหัวของผูพ้ ิการประกอบด้วย 2 ส่วนคือค่าใช้จ่ายต่ อหัว
ความจําเป็ นขัน้ พื้ นฐานผูพ้ ิการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโดยเป็ นค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายผูพ้ ิ การ 8
ประเภท และเบี้ ยยังชีพผูพ้ ิการของกรมส่งเสริมการปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งกําหนดโดยสํานั กงบประมาณ
และกระทรวงมหาดไทยตามลําดับ ส่วนจํานวนผูพ้ ิการที่มีสิทธิ์ได้มาจากหน่ วยงานที่ให้บริการนั้นๆ
ตารางที่ จ4 รายจ่ายต่อหัวและจํานวนประชากรทีม่ สี ทิ ธิภ์ ายใต้สภาวะปกติของกลุม่ ผูพ้ กิ าร
รายจ่ายต่อหัว (บาทต่อคนต่อเดือน)
ค่า ใช้จ่ายต่อหัวความจําเป็ นขัน้ พื้ นฐานผูพ้ กิ าร
เบี้ ยยังชีพ ผูพ้ กิ าร
จํานวนประชากรทีม่ สี ิทธิ์ (คน)
จํานวนผูพ้ กิ ารในสถานสงเคราะห์

เบี้ ยยังชีพผูพ้ กิ าร

ที่มา: รวบรวมและคํานวณโดยผูว้ จิ ยั
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2548

2549

2550

2551

2552

1,895
300

1,895
500

1,895
500

1,895
500

2,253
500

4,899
24,370

5,202
38,600

5,837
235,980

6,391
235,980

6,985
262,669
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ภาคผนวก ฉ
การกระจายภาระรายจ่ายสวัสดิการ
การกระจายภาระรายจ่ายด้านการศึ กษา
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในสังคมด้านการศึกษา (all for education) พบว่าการมีส่วนร่ วม
ของภาคเอกชนในการจัดการศึ กษายังมีสดั ส่ วนน้อย (ไม่ถึงร้อยละ 30) โดยเฉพาะการศึ กษาระดับก่อน
ประถม-ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึ กษาตอนปลายสายสามัญ การจัดการศึ กษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาระดับก่อนประถม-ประถมศึกษา ส่วนระดับมัธยมศึกษา
ก็เริ่มขยายตัวแต่ก็ยงั มีสดั ส่วนน้อยมาก ส่วนการจัดการศึกษาขององค์กรอืน่ ๆในสังคมยิ่งมีน้อยมาก ทั้งวัด
ชุมชน และครอบครัว
ในเรื่องการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของภาคส่วนอื่นๆ ของสังคม 14 นอกเหนื อจากภาครัฐ สามารถ
ดูได้จากสัดส่วนผูเ้ รียนในสถานศึกษาที่จดั โดยเอกชนและองค์กรอื่นๆ ของสังคม เปรี ยบเที ยบกับสัดส่ วน
ผูเ้ รียนในสถานศึกษาของรัฐ
13

สําหรับสัดส่วนจํานวนนักเรียนของสถานศึกษาเอกชนในระดับและประเภทการศึกษาต่ างๆ ตั้งแต่
ปี 2538 ถึ ง ปี 2548 พบว่า ระดับอุดมศึ ก ษามี สัดส่ วนนั กศึ ก ษาเอกชนลดลงในระยะ 10 ปี ที ่ผ่านมา
เช่นเดียวกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพที่มสี ดั ส่วนผูเ้ รียนลดลงจากปี 2538 จนถึงปี 2544 จึง
ค่อยๆ ขยับเพิ่มขึ้ น แต่กย็ งั มีสดั ส่วนผูเ้ รียนในปี 2548 ตํา่ กว่าปี 2538 อยู่นัน่ เอง ทั้งๆ ที่ ภาคเอกชนควร
เข้ามามีส่วนร่วมจัดการอาชีวศึกษาเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากสามารถปรับการเรี ยนการสอนให้ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้ นอย่างรวดเร็ วได้ดีก ว่าสถานศึ กษาของรัฐ
เพราะถ้าสถานศึกษาเอกชนไม่ปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ น ก็จะอยูไ่ ม่ได้เพราะไม่มคี นเข้ามา
เรียน
สําหรับการศึ กษาระดับก่อนประถมศึ กษา ประถมศึ กษา มัธยมศึ กษาตอนต้น และมัธยมศึ กษา
ตอนปลายสายสามัญมีแนวโน้มสัดส่วนผูเ้ รียนของสถานศึกษาเอกชนเพิ่มขึ้ นในระยะที่ ผ่านมา แต่ ก็เพิ่ มขึ้ น
ไม่มากนัก นอกจากนั้น สัดส่วนผูเ้ รียนเอกชนในระดับการศึกษาดังกล่าวยังตํา่ มาก คือ มีสดั ส่ วนไม่ถึงร้อย
ละ 30 ในระดับก่อนประถมศึกษา และมีสดั ส่วนน้อยกว่าร้อยละ 20 ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในขณะที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญมีสดั ส่วนเพียงร้อยละ 10 (สกศ. (2551))
จากข้อมูลดังกล่าว แสดงว่าในระยะที่ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัด
การศึกษายังมีนอ้ ย แม้วา่ รัฐจะมีนโยบายส่งเสริมในเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษามาโดยตลอดก็ตาม

14

อ้างอิงจาก สกศ. (2551), หน้า 52-55
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ในด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นนั้ น ข้อมูลจากรายงาน
การศึ ก ษาขององค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ ่น ของสกศ. แสดงว่ า องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่นส่ วนใหญ่
รั บผิ ดชอบในการเตรี ยมความพร้อมให้แก่เด็ กปฐมวัยในรู ปของศู นย์ พัฒนาเด็ ก เล็ ก โดยในปี 2547 มี
จํานวน 16,841 ศูนย์ เป็ นศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเอง 1,631 ศูนย์ ที่ รับโอน
จากกรมพัฒนาชุมชน 7,521 ศูนย์ จากกรมการศาสนา 4,157 ศูนย์ จากการประชาสงเคราะห์ 60 ศูนย์
และจากสํา นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน 3,472 ศู นย์ โดยมี จ ํ านวนเด็ ก รวมกั นทั้ง สิ้ น
723,947 คน (สกศ. (2551))
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มโี รงเรียนในสังกัด มีจาํ นวน 145 แห่ง ในปี 2547 ซึ่งจําแนกเป็ น
เทศบาล 143 แห่ง เมืองพัทยา 1 แห่ง และ กทม.1 แห่ง โดยเปิ ดสอนระดับการศึกษาพื้ นฐานจํานวน 947
แห่ง ส่วนใหญ่เปิ ดสอนระดับก่อนประถมและประถมศึ กษา และเริ่มมีการขยายถึ งระดับมัธยมศึ กษาตาม
ความพร้อมของแต่ละท้องถิ่น โดยมีเทศบาลที่เปิ ดสอนระดับ ปวช.1 แห่ง คือ เทศบาลนครนครปฐม ส่ วน
ระดับอุดมศึกษานั้น มีเพียง กทม. เท่านั้นที่เปิ ดสอน ได้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และวิทยาลัยพยาบาลเกื้ อ
การุณย์
สําหรับจํานวนนั กเรี ยนระดับการศึ กษาขั้นพื้ นฐานในโรงเรี ยนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมี
สัด ส่ วนร้อยละ 6.2 ของนั ก เรี ย นการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐานทั้ ง หมด ซึ ่ง นั บ ว่ า เป็ นสั ดส่ ว นน้ อ ยมาก เมื ่อ
เปรียบเทียบกับจํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มมี ากถึง 7,855 แห่ง ทัว่ ประเทศ ในปี 2548
ส่วนการจัดการศึกษาขององค์กรอื่นๆ ในสังคม ยิ่งมีน้อยมาก เช่ น สถาบันพุ ทธศาสนามีการจัด
การศึกษาในรูปแบบของโรงเรียน เช่น โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ ธรรมแผนกสามัญ มีจาํ นวน 400 โรง สําหรับ
นักเรียนมีจาํ นวน 68,946 รูป จําแนกเป็ นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 50,937 รูป และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 18,009 รูป คิดเป็ นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด
สําหรับการจัด การศึ กษาในรูปแบบศูนย์ก ารเรี ยน ปั จ จุบนั มีประมาณ 189 ครอบครัวที่ จดั และ
ประสงค์ท่ีจะจัดการศึกษาขัน้ พื้ นฐาน แต่มเี พียง 33 ครอบครัวที่จดทะเบียนเป็ นศูนย์การเรียนกับสํานักงาน
เขตพื้ นที่การศึกษา ตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานของครอบครัว ในขณะ
ทีส่ ถานประกอบการทีจ่ ดั การศึ กษาในรูปของศูนยน์ การเรี ยนและขออนุ ญาตจัดตั้ง มีจาํ นวน 7 แห่ง โดย
เป็ นสถานประกอบการที่เข้าร่ วมในโครงการนํ าร่ องการจัดการศึ กษาของสถานประกอบการที่สํานั กงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาดําเนิ นการร่วมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัท ซี พี เซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งเข้า
ร่วมโครงการนี้ ได้ยื่นขอตั้งศูนย์การเรียนเพิ่มอีก 5 แห่ง นอกจากนั้น มีสถานประกอบการที่ขอจดทะเบียน
กับสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาหนองบัวลําภูเขต 2 อีก 1 แห่ง ส่วนองค์กรเอกชนและองค์กรชุมชนนั้น ก็มี
การจัดการศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรี ยน แต่ ยงั ไม่มีกฎกระทรวงมารองรับให้มีสถานภาพที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย เนื่ องจากร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาขององค์กรดังกล่าว ยังอยูร่ ะหว่างกระบวนการ
พิจารณาทางกฎหมายสําหรับกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึ กษาขององค์กรอืน่ ๆ ตามมาตรา 12 ของ
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติที่นอกเหนื อจากองค์กรที่กล่าวถึงข้างต้น คงมีเฉพาะกฎกระทรวงว่าด้วยการจัด
การศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียนของสถาบันพุทธศาสนาเท่านั้น ที่ประกาศใช้แล้ว ส่ วนกฎกระทรวงของ
องค์การอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างการดําเนิ นการร่างกฎหมาย (สกศ. (2551))
เมื่อพิจารณารายจ่ายด้านการศึกษาระหว่างรัฐและครัวเรื อนพบว่า รัฐอุดหนุ นด้านการศึ กษาขั้น
พื้ นฐาน หรืออุดหนุ นการเรียนในระดับก่อนประถมถึงมัธยมศึกษาตอนปลายในอัตราที่สูง โดยมีสัดส่ วนที่
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อุดหนุ นอยูร่ ะหว่างร้อยละ 70 ถึงร้อยละ 83 ของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวในระดับการศึกษาต่างๆ ส่วนผูเ้ รี ยน
มีส่วนร่วมในการรับภาระออกค่าใช้จ่ายประมาณร้อยละ 16 – 30 (ตารางที่ ฉ1) แต่ก็ยงั ตํา่ กว่าการศึกษา
ขัน้ อุดมศึกษา “รัฐอุดหนุ นการดําเนิ นการของมหาวิทยาลัยของรัฐในอัตราที่สูงมาเป็ นเวลานาน สัดส่ วนที่
อุดหนุ นอยูร่ ะหว่างร้อยละ 70 ถึงร้อยละ 95 ของค่าใช้จ่าย แสดงว่าผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการรับภาระออก
ค่าใช้จ่ายเพียงร้อยละ 5 – 30 เท่านั้น (เมธี ครองแก้วและคณะ 2547)” 15
ตารางที่ ฉ1 ภาพรวมค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานปี 2550 จําแนกระดับการศึกษา
14

ระดับการศึกษา
ก่อนประถม
ประถม
มัธยมต้น
มัธยมปลาย
- สายสามัญ
- สายอาชีพ
รวม

จํานวน
นักเรียน
1,438,829
5,220,455
3,187,082
2,693,915
1,761,438
871,477
12,479,281

ค่าบํารุง
งบฯ ไม่รวม
การศึกษา/ค่า
งบลงทุน
เล่าเรียน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
22,947
88,296
51,441
33,191
23,504
9,688
196,505

6,794
17,591
10,528
8,776
4,785
3,991
43,689

ค่าใช้จา่ ยเฉลีย่
ค่าใช้จา่ ยเฉลีย่
ต่อหัวที่
เฉลีย่ รวม
ต่อหัวของรัฐ ร้อยละ*
ร้อยละ*
ครัวเรือนจ่าย
(บาท/คน)
(บาท/คน)
(บาท/คน)
15,949
17,034
16,140
12,606
13,343
11,117
15,746

77.2
83.5
83.0
79.1
83.1
70.8
81.8

4,722
3,370
3,303
3,333
2,717
4,579
3,501

22.8
16.5
17.0
20.9
16.9
29.2
18.2

20,670
20,404
19,444
15,940
16,060
15,696
19,247

หมายเหตุ : *จากการคํานวณ
ที่มา : ชัยยุทธ ปั ญญสวัสดิ์สุทธิ์ (2551) ตารางที่ 2 หน้า 6
ที่มาของข้อมูล : คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระบบงบประมาณค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการจัดการศึกษา ตารางที่ 18 หน้า
25

ดังนั้นเพื่อสร้างความยัง่ ยืนของระบบสวัสดิการถ้วนหน้า ควรคํานึ งถึงเรื่องการมีส่วนร่ วมของภาค
ส่วนอืน่ ๆของสังคมไปพร้อมๆ กัน จึงเสนอแนวทางการเพิ่มการมีส่วนร่วมดังนี้
• ท้องถิน่ ควรเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึ กษามากขึ้ น ผ่านการกระจายอํานาจการจัด
การศึ กษาให้ทอ้ งถิ่ น เพื่อการบริ ห ารจัดการการลงทุ น ที่มีประสิ ทธิ ภ าพ เหมาะสมกับ
บริบทเชิงพื้ นที่และสังคมท้องถิ่น
• การเงิ นอุดมศึ กษาควรมีการพิ จารณาให้ผูเ้ รี ยน (ครัวเรื อน) รับภาระมากขึ้ น (โดยรัฐ
สร้างแรงจูงใจและอุดหนุ นอย่างเหมาะสม มีทุนการศึกษา และการให้กูย้ ืมเพื่ อการศึ กษา
รองรับ) พร้อมๆ กับการมีส่วนร่ วมมากขึ้ นของสังคม โดยเฉพาะภาคธุ รกิจเอกชน ทั้งนี้
เนื่ องจากการศึกษาในระดับนี้ ให้อตั ราผลตอบแทนแก่ผเู ้ รี ยนสูงมาก และให้ประโยชน์ ต่อ
ภาคธุรกิจและสังคมโดยรวมด้วยจากการมีกาํ ลังคนที่มีคุณภาพและผลิ ตภาพแรงงานที่
เพิ่มขึ้ น ทั้งนี้ ในปั จจุบนั รัฐอุดหนุ นระดับอุดมศึ กษาคิดเป็ นประมาณร้อยละ 77 จึงควรมี
การลดการอุดหนุ นจากรัฐลง และรัฐนําเงินส่วนที่ลดลงนี้ ไปปรับปรุ งคุ ณภาพ เทคโนโลยี
การศึกษา และแหล่งเรียนรูท้ างการศึกษาเพิ่มขึ้ น เพื่อสนับสนุ นการเรียนรูต้ ลอดชีวิต และ
สังคมเศรษฐกิจฐานความรู ้

15

ชัยยุทธ ปั ญญสวัสดิ์สุทธิ์ (2551) หน้า 6
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• การบริจาคเพื่อการศึกษา (ส่วนหนึ่ งของ Corporate Social Responsibility, CSR) ควรให้
ความสํา คัญ มากขึ้ นอย่ า งต่ อเนื ่ อง โดยเฉพาะเพื ่อเพิ ่ม โอกาสทางการศึ ก ษาที ่สู ง ขึ้ น
(ระดับอุดมศึกษา) ควรเพิ่มการให้ทุน+เงินให้เปล่า ผ่านการระดมทุนโดยมหาลัย/บริจาค
เพื่ อช่ วยคนจน นอกเหนื อจากเงิ นกู ้ (กยศ. กรอ.) การมีส่วนร่ วมของสังคมโดยเฉพาะ
ภาคเอกชนนี้ มี ส่วนจํา เป็ น เนื่ องจากจะได้รับประโยชน์ โ ดยตรงจากการได้กาํ ลังคนที่มี
คุณภาพ

การกระจายภาระรายจ่ายด้านการพัฒนาฝี มือแรงงาน
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาฝี มือแรงงาน จากรายจ่ายการลงทุนด้านการพัฒนา
ฝี มอื แรงงานดังกล่าวมาในบทก่อนหน้า พบว่าการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนยังมีสดั ส่วนน้อย (ไม่ถึงร้อยละ
30)
นอกจากนี้ ในปี 2551 (การดําเนิ นงานของปี 2550) สถานประกอบการที่มีการจ้างงานตั้งแต่
100 คนขึ้ นไปที่ จัดฝึ กอบรมครบตามสัดส่ วนที่กฎหมายกําหนด และไม่ตอ้ งจ่ายสมทบ คิดเป็ นร้อยละ
65.17 ของสถานประกอบการที่อยู่ในข่ายบังคับ ส่วนสถานประกอบการที่ไม่จดั ฝึ กอบรมหรื อจัดฝึ กอบรม
ไม่ครบตามสัดส่ วนที่ กฎหมายกําหนดและต้องจ่ ายสมทบ คิดเป็ นร้อยละ 6.41 และเป็ นที่ น่า สังเกตว่ า
สถานประกอบการที่ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ทั้งไม่จดั ฝึ กอบรมและไม่จ่ายเงินสมทบยังมีสดั ส่วนที่สูงกว่า คือ
ร้อยละ 28.42 (ดูตารางที่ ฉ2) แสดงให้เห็นว่ ายัง มีภาคเอกชนบางส่ วนที่ ยงั ไม่ให้ค วามสําคัญกับการ
พัฒนาทักษะฝี มอื แรงงาน ซึง่ ภาครัฐอาจจะต้องพิจารณาส่งเสริมจูงใจเพิ่มเติมนอกเหนื อจากมาตรการทาง
ภาษี เช่น การให้เงินอุดหนุ นค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมบางส่ วน การให้เงิ นอุดหนุ นค่าจ้างแรงงานสําหรับ
แรงงานที่ขาดงานเพื่อเข้ารับการอบรม เป็ นต้น ดังเช่นประเทศเกาหลี สิงคโปร์ ที่ประสบผลสําเร็จ
18

18

ตารางที่ ฉ2 สรุปข้อมูลการยืน่ แบบแสดงการจ่ายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝี มือแรงงาน
(สท.2) ประจําปี พ.ศ. 2549-2551
สถานประกอบการที่อยู่ สถานประกอบ จํานวนผูร้ บั
สถานประกอบกิจการ
ในข่ายบังคับ
กิจการประเภท การฝึ กตาม
ประเภทที่ 2
(ลูกจ้าง 100 คนขึ้ นไป)
ที่ 1
แบบ สท.2
จํานวน
ลูกจ้าง จํานวน ร้อยละ
จํานวน ร้อยละ เงินสมทบ
(แห่ง)
(คน)
(แห่ง) (%)
(คน) (แห่ง) (%)
(บาท)

ปี

2549
2550
2551

12,519
13,985
13,733

6,131,033 8,617
6,530,021 8,180
6,309,200 8,950

68.83 2,171,106
58.49 2,597,678 1,090
65.17 2,963,620
880

จํานวนเงิน
สมทบที่รบั
ชําระ

สถานประกอบกิจการ
ประเภทที่ 3
จํานวน ร้อยละ เงินสมทบ
(แห่ง) (%) (บาท)

- 44,919,181 3,902 31.17
7.79 24,107,586 4,715 33.71
6.41 24,885,057 3,903 28.42

(บาท)

0 44,919,180
0 34,107,586
0 24,885,057

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 (ข้อมูลกองส่งเสริมการพัฒนาฝี มือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน
ภาค และศูนย์พฒ
ั นาฝี มือแรงงานจังหวัด)
1. ประเภทสถานประกอบกิจการ สถานประกอบกิจการประเภทที่ 1 หมายถึง จัดฝึ กอบรมครบตามสัดส่วนที่กฎหมาย
กําหนด และไม่ตอ้ งจ่ายสมทบ, สถานประกอบกิจการประเภทที่ 2 หมายถึง ไม่จดั ฝึ กอบรมหรือจัดฝึ กอบรมไม่ครบ
ตามสัดส่วนที่กฎหมายกําหนดและต้องจ่ายสมทบ, สถานประกอบกิจการประเภทที่ 3 หมายถึง ไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ทั้งไม่จดั ฝึ กอบรมและไม่จ่ายเงินสมทบ
2. ข้อมูลปี 2549, 2550, 2551 หมายถึง การดําเนิ นงานของปี 2548, 2549, 2550 ตามลําดับ
3. ช่องที่ไม่มีขอ้ มูลการรายงาน หมายถึง ไม่มีการเก็บข้อมูลแยกประเภทในปี น้ัน
ที่มา: กองส่งเสริมการพัฒนาฝี มือแรงงาน กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
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จากการประเมินผลการลงทุนพัฒนาทักษะฝี มือแรงงาน (โดยสถาบันทรัพยากรมนุ ษย์ (2551))
พบว่ า สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ทํา ให้ผูป้ ระกอบการภาคเอกชนตัดสิ นใจไม่ ล งทุ นในการพัฒ นาทัก ษะให้แรงงาน
เนื่ องจากแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ของไทยได้รบั ค่าจ้างและรายได้แตกต่างกันมาก การกระจุกตัวของ
การพั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ แรงงานอาจเพิ ่ม ความเหลื ่อ มลํ้ า ของค่ า จ้ างแรงงานและรายได้ เ พิ ่ม ขึ้ นอี ก
ผูป้ ระกอบการรายอื่นอาจฉกฉวยโอกาสดึงแรงงานที่มีการพัฒนาทักษะแล้วไปเป็ นแรงงานของตนโดยการ
จ่ายค่าจ้างที่สูงกว่าผูป้ ระกอบการเดิ ม โดยที่ไม่ตอ้ งลงทุ นพัฒนาทักษะแรงงานนั้ น ทําให้ตลาดเกิดการ
ล้มเหลวในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรในการพัฒนา ดังนั้ น รัฐบาลควรเข้าไปแทรกแซงเพื่อให้ตลาด
ทํา งานปกติ โดยการใช้เ งิ นของสั ง คมไปลงทุ น ในการพัฒ นา เพื ่อ หาแนวทางการจั ดการให้ สถาน
ประกอบการได้รบั ประโยชน์จากการลงทุนอย่างเต็มที่
จากการศึกษาดังกล่าวซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างจากผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมที่จดั อยูใ่ นข่ายการใช้
เทคโนโลยีข้นั กลาง (Medium-technology manufacturing) และสถานประกอบการในอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีข้นั สูง (High-technology manufacturing) โดยสถานประกอบการที่สุ่มมานั้นต้องมีแรงงานตั้งแต่
100 คนขึ้ นไป อยู่ใ นข่ายที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน 2545 พบ
ประเด็นที่น่าสนใจคือ
• การลงทุนพัฒนาฝี มือทักษะแรงงานของสถานประกอบการและการอุดหนุ นจากหน่ วยงาน
อื่น ๆ ไม่ได้ทาํ ให้แรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้ นแต่อย่างใด
• สถานประกอบการให้ความสําคัญกับการศึ กษาของแรงงานมากกว่าการฝึ กอบรมทักษะ
ของแรงงาน โดยการตอบแทนการเพิ่มขึ้ นของระดับการศึกษาของแรงงานในรูปของค่าจ้าง
ที่เพิ่มขึ้ น
• สถานประกอบการเลือกที่จะควบคุมคุณภาพให้กบั สินค้ามากกว่าที่จะสร้างคุณภาพสินค้า
ด้วยฝี มือทักษะแรงงาน เนื่ องจากสามารถควบคุมคุณภาพสิ นค้าให้เป็ นไปตามที่ตอ้ งการ
กําหนดได้ง่ายกว่า และใช้ตน้ ทุนตํา่ กว่า
• สถานประกอบการจะเป็ นผู ้ ที่อ อกค่ า ใช้จ่ า ยในการฝึ กอบรมแบบเฉพาะ (Specific
training) ซึง่ ตรงกับการฝึ กอบรมทักษะเพื่อปรับปรุ งการทํางานขององค์กรโดยรวมของ
สถานประกอบการ และการฝึ กอบรมทักษะเฉพาะวิชาชีพ ในขณะที่สถานประกอบการจะ
ไม่เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมทักษะการสนับสนุ นการทํางานแบบทัว่ ไป (general
training) เนื่ องจากแรงงานที่มีทกั ษะแบบนี้ สามารถที่จะลาออกไปทํางานที่ใดก็ได้ สถาน
ประกอบการจึ งไม่ จ่ายค่าฝึ กอบรมทักษะประเภทนี้ แต่ จะทําการจ่า ยค่า จ้างตามกลไก
ตลาดแรงงานที่มฝี ี มอื ทักษะในระดับที่ตอ้ งการ
• สถานประกอบการได้ให้ลําดับความสําคัญของการฝึ กอบรมแก่ (1) กลุ่ มช่ างเทคนิ ค
สู ง สุ ด ตามด้วย (2) กลุ ่มวิ ศ วกร นั ก วิ ท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื ่ องจากสถาน
ประกอบการส่วนใหญ่มีเทคโนโลยีระดับปานกลาง จึงต้องอาศัยช่างเทคนิ คมากกว่า และ
ลําดับสุดท้าย (3) กลุ่มพนั กงานในระดับปฏิบตั ิ การทัว่ ไปและกลุ่มผูบ้ ริ หารและจัดการ
ฝ่ าย (แผนก) น้อยที่สุด อาจเป็ นเพราะสถานประกอบการส่ วนใหญ่ ยงั ไม่ได้มีการพัฒนา
ทางด้านการจัดการที่ทันสมัย และไม่ ได้ใช้นวัตกรรมการบริ ห ารจัดการซึ่ง องค์กรใน
ประเทศอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้กนั นอกจากนี้ สถานประกอบการบางแห่งมีความคิดว่า
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การปฏิบตั ิงานทัว่ ไปและการบริหารจัดการ เป็ นสิ่งที่เรี ยนรูแ้ ละดูตัวอย่างจากที่อื่นได้ จึง
ไม่มคี วามจําเป็ นในการฝึ กอบรมที่เป็ นทางการและมีคา่ ใช้จา่ ย
ในทํานองเดียวกัน จากการระดมความคิดผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝี มือแรงงาน (สถาบันวิจยั
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2552)) มีประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝี มอื แรงงาน
คือ
• ความต้องการของภาคธุ รกิจเปลี่ยนแปลงเร็ วตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด ทําให้การ
พัฒนาฝี มือแรงงานหรือการผลิตคนจากสถานศึ กษาไม่ทันต่ อความต้องการ เอกชนบาง
รายจึงไม่รอและลงมือดึงคนจากระบบมาพัฒนาเอง เช่นบริษัทปูนซีเมนต์ไทย ที่เข้ามาฝึ ก
พัฒนาแรงงานเอง โดยใช้ model school ร่ วมกับอาชี วศึ กษา 47 ภาคที่มีโรงงานของ
บริษัทตั้งอยู่ โดย 1)นํานักศึกษาเรียนในพื้ นที่โรงปูนจริง ฝึ กทําจริ ง และ 2)ฝึ กครูผสู ้ อน
ไปด้วย เพื่อให้ไปสอนลูกศิ ษย์เพิ ่มเติ มได้จริ ง ผลคือลดเวลาที ่นักศึ กษาจะเป็ นแรงงานที ่
ทํางานกับปูนซิเมนต์ได้จริงจาก 1 ปี เป็ น 3-6 เดื อนโรงเรี ยนปั ญญาภิ วฒ
ั น์ ของบริ ษัท
CP คัดเลื อกคนเพื่อเข้ามาเรี ยน พอจบการศึ กษาก็รับเข้าทํางานในบริ ษัท และ Toyota
Academy ที่รบั นักศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมมาฝึ กเพื่อเข้าทํางาน
• การฝึ กพัฒนาแรงงานด้านอุตสาหกรรม โรงงานใหญ่ ๆมี ความต้องการ (need) แต่ ก็ มี
ทรัพยากร (เงิ น) เพี ยงพอที่ จะดําเนิ นการเองได้ แต่ ภ าคเกษตร รวมทั้ง SMEs และ
แรงงานนอกระบบ ขาดอํานาจต่อรอง รัฐต้องเข้ามาช่วยในการฝึ กแรงงาน โดยเฉพาะการ
ยกระดับฝี มือแรงงาน
• อปท./อบต. มีทรัพยากรมาก ใกล้ชิดและรับรูถ้ ึงความต้องการของท้องถิ่น น่ าจะหันมาทํา
เรื่องการฝึ กพัฒนาฝี มือแรงงานด้วย โดยภาครัฐต้องสนั บสนุ นทรัพยากรและพิ จารณา
ปรับปรุงเรื่องกฎระเบียบให้ อปท./อบต. มีบทบาทหน้าที่ในการจัดบริการในเรื่องนี้ ด้วย
• ระบบการฝึ กอบรมควรเน้ น คุ ณ ภาพควบคู่ ก ับ ปริ มาณ และพัฒ นาระบบติ ดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการฝึ กอบรม (การมีงานทํา การเปลี่ยนแปลงรายได้) ด้วย เพื่ อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบการฝึ กอบรมแรงงาน และสร้างการรับรูถ้ ึงประโยชน์
จากการพั ฒนาทั กษะฝี มือแรงงานในวงกว้าง ผูอ้ ยู่ในกํา ลั งแรงงานจํา นวนไม่น้ อยไม่
ตระหนักและไม่เห็นความสําคัญของการฝึ กอบรม โดยเฉพาะผูไ้ ม่มีรายได้ประจํา ได้แก่
แรงงานนอกระบบประเภทต่างๆ ซึ่งมีจาํ นวนมากกว่าแรงงานในระบบ
• การสร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร จะต้องมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน โดยการพัฒนาแรงงานในภาคเกษตร ในช่ วง
5-10 ปี ควรพั ฒ นาทั ก ษะแรงงานให้ส ามารถใช้เครื ่อ งจัก รทางการเกษตรทดแทน
แรงงานคนได้ เนื่ องจากภาคเกษตรมีแรงงานประมาณ 16 ล้านคน จะอยู่ในภาคเกษตร
อุตสาหกรรม (ในระบบ) เพียง 3 ล้านคน อยู่นอกระบบถึ ง 13 ล้านคนหรื อ 60% ของ
แรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่ เป็ นแรงงานในครัวเรื อน ซึ่งมีแนวโน้มเป็ นผูส้ ูงอายุมากขึ้ น
(เกือบครึ่งหนึ่ งมีอายุเกิน 50 ปี ) การพัฒนาทักษะแรงงานให้สามารถใช้เครื่องจักรทาง
การเกษตรทดแทนแรงงานคนได้ เป็ นสิ่งจําเป็ นเร่งด่วนในการเพิ่ มผลิ ตภาพแรงงานภาค
เกษตรทั้งในปั จจุบนั และอนาคต
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• และการพัฒนาทักษะอาชี พเกษตรกร จะต้ องไม่ลื มเรื ่องการส่ ง เสริ มการถ่ ายทอดภู มิ
ปั ญญาชาวบ้าน โดยการอนุ รักษ์ ถ่ ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน การสร้างศูนย์การเรี ยนรู ้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นเทคโนโลยีชุมชน เป็ นต้น
นอกจากนี้ จากการศึ ก ษาประสบการณ์ข องประเทศที ่ประสบความสํา เร็ จ ในการพัฒ นาฝี มื อ
แรงงาน พบว่าการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในเม็ดเงินลงทุนด้านนี้ มากขึ้ นอาจดําเนิ นการในรูปการมี
ระบบการประกันการจ้างงาน ที่ผสู ้ มทบกองทุนจะได้รบั การฝึ กอบรมเมือ่ ตกงาน (reemployment training)
ที่อา้ งอิงจากโครงการ Job Skill Development Program (JSDP) ในระบบ Employment Insurance System
(EIS) ของประเทศเกาหลีใต้ ที่ให้นายจ้าง (เอกชน) เป็ นผูจ้ า่ ยสมทบทั้งหมด
อย่างไรก็ดี ภาครัฐก็ยงั ควรมีบทบาทในการอุดหนุ นเพื่อจูงใจให้บริ ษัทมีการพัฒนาฝี มือแรงงาน
มากขึ้ น โดยเน้นอุดหนุ นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และแรงงานนอกระบบ (คิดเป็ นกว่าร้อย
ละ 60 ของแรงงานรวม) ซึง่ มีทรัพยากรจํากัด เพื่อให้สามารถมีการพัฒนาฝี มือแรงงานอย่างเหมาะสม
รองรับการเปลีย่ นแปลงและการภิ วฒ
ั น์ ของระบบเศรษฐกิจได้อย่างยัง่ ยืน สามารถเผชิ ญความท้าทายใน
เรื่องการไหลเข้าของคนและแรงงานจากลุ่มภาคีอาเซี ยนที่จะเกิดขึ้ นในอนาคตอันใกล้ การพัฒนาฝี มือ
แรงงานที่ต่ อเนื่ องจากการยกระดับคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การทําวิจ ัยที่เข้มข้น ขึ้ น จะเป็ นการวางรากฐาน
แนวทางให้ทรั พยากรมนุ ษย์รุ่นลู กหลานมีคุ ณภาพ พร้ อมทดแทนกําลั งที ่หายไปของกลุ ่มผูส้ ู งอายุ และ
สามารถแข่งขันกับคลื่นแรงงานที่ไหลเข้ามาอย่างเสรีได้ เฉกเช่นประเทศที่ประสบความสําเร็จในด้านนี้ เช่น
ประเทศสิงคโปร์ และเกาหลีใต้
การเพิ่มการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชนในการจัดการฝึ กอบรมก็ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะ
การฝึ กอบรมด้านการเกษตร การส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชี พ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุ มชน
ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรูจ้ ากภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็ นการส่งเสริมบริบทชุมชนอย่างยัง่ ยืน
การรวมกลุ่มอาชีพเป็ นอีกภาคส่วนหนึ่ งที่มสี ่วนสําคัญในการพัฒนาฝี มอื แรงงานในแง่การเชือ่ มโยง
ทุ นทางสังคม ความเข้มแข็งของชุ มชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน ข้อมูลแสดงคุ ณภาพการดําเนิ นงานของกลุ่ม
ดังกล่าว อาจดูได้จากจํานวนกลุ่มฝึ กอาชีพที่ได้รบั การยอมรับว่าประสบผลสําเร็จ ต่อจํานวนกลุ่มฝึ กอาชีพที่
มีอยู่ หรือผลสัมฤทธิ์ในการสร้างรายได้ของกลุ่ม อย่างไรก็ดีขณะนี้ ข้อมูลที่มีคือจํานวนองค์กรชุ มชนที่ ได้รับ
การรับรองสถานภาพปี 2552 โดยองค์กรที่เกี่ยวเนื่ องทางด้านนี้ น่ าจะมีอยู่สองกลุ่ ม คือกลุ ่มธุ รกิจชุ มชน/
อาชีพ และกลุ่มวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่ น โดยกลุ ่มธุ รกิจชุ มชน/อาชี พ มีจาํ นวน 23,628 องค์กร มี
จํานวนสมาชิ ก 2,608,454 คน และมีจาํ นวนเงิ นออม 778 ล้านบาท ส่ วนกลุ่มวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่ น มีจาํ นวน 1,634 องค์กร มีจาํ นวนสมาชิ ก 218,765 คน และจํานวนเงิ นออม 173 ล้านบาท
(สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน) 16
15

การกระจายภาระรายจ่ายด้านสวัสดิการสังคม
นอกเหนื อจากงบประมาณของรัฐบาลกลางแล้ว ภาคส่ วนอื่นๆ ก็ ได้มีส่ วนช่ วยในการรับภาระ
ค่า ใช้จา่ ยด้านสวัสดิการสังคมด้วยเช่นกัน อันได้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น (อปท.) ภาคเอกชน และ
16

จาก website สื่อชุมชนแห่งชาติ http://www.siamlocalnews.com/cwpnews/view.php?newsid=3591
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ครัวเรือน ทั้งนี้ งบประมาณของอปท. ในด้านสวัสดิการสังคมจะประกอบด้วย แผนงานสังคมสงเคราะห์ และ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่วนภาคเอกชนและครัวเรื อนได้แก่รายจ่ายเพื่อการกุ ศลสาธารณะ
ของทั้งสองภาคส่วน
ในการประมาณการภาระทางการเงินของทั้งสามภาคส่วนนั้น สําหรับภาคอปท. จะใช้ขอ้ มูล อัตรา
การเจริ ญ เติ บโตเฉลี่ย ในอดี ต (ปี 2548-2551) เป็ นตัวปรับ โดยมี ค่ า เท่ า กั บร้ อยละ 10 ต่ อปี ส่ วน
ภาคเอกชนและครัวเรื อน เนื ่ องจากเป็ นรายจ่ า ยเพื ่อ การกุ ศ ลซึ ง่ น่ า จะขึ้ นกับรายได้ข องผูบ้ ริ จ าค จึ ง
กําหนดให้ปรับเพิ่มขึ้ นบนพื้ นฐานอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเฉลี่ยที่รอ้ ยละ 7 ต่อปี ดังนั้นจะเห็นได้
ว่าภาคส่วนอื่นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการลงทุ นทางสังคมมากขึ้ นเรื่อยๆ ทําให้มีส่วนช่ วยแบ่งเบาภาระ
ทางการเงินของรัฐบาลกลางลงได้
เรื่อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณ
เติบโตร้อยละ 10 ต่อปี

รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะของ
ภาคเอกชน
รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะของ
ภาคครัวเรือน

เติบโตร้อยละ 7 ต่อปี
เติบโตร้อยละ 7 ต่อปี

หมายเหตุ
อัตราการเติบโตเฉลี่ยของปี
2548-2551
บนพื้ นฐานอัตราการเจริญ
เติบโตของเศรษฐกิจเฉลี่ย
บนพื้ นฐานอัตราการเจริญ
เติบโตของเศรษฐกิจเฉลี่ย

การกระจายภาระรายจ่ายด้านสุขภาพ
นอกเหนื อจากงบประมาณของรัฐบาลกลางแล้ว ภาคส่ วนอื่นๆ ก็ ได้มีส่ วนช่ วยในการรับภาระ
ค่า ใช้จา่ ยด้านสวัสดิการสังคมด้วยเช่นกัน อันได้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น (อปท.) ภาคเอกชน และ
ครัวเรือน
ในการประมาณการภาระทางการเงินของทั้งสามภาคส่วนนั้น สําหรับภาคอปท. จะใช้ขอ้ มูล อัตรา
การเจริญเติบโตเฉลี่ยในอดีต (ปี 2548-2551) เป็ นตัวปรับ โดยให้มีบทบาทเพิ่มขึ้ นเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่ อปี
สําหรับภาคเอกชนและภาคครัวเรือน เนื่ องจากปั จจุบนั ก็มีส่วนร่วมในการรับภาระด้านสุ ขภาพอยู่บา้ งแล้ว
จึงกําหนดให้ปรับภาคเอกชนมีบทบาทเพิ่มขึ้ นเฉลี่ยร้อยละ 2 ต่อปี และภาคครัวเรือนเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 0.5
ต่อปี
ภาคส่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายภาคเอกชน
รายจ่ายภาคครัวเรือน
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ภาคผนวก ช
ผลการระดมความคิดจากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
(workshop)
การประชุม: โครงการวิจยั เรื่องสู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560
วันเวลา:
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2553 เวลา 8.30 – 12.30 น.
สถานที่:
ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย กรุงเทพฯ
จํานวนผูเ้ ข้าร่ว มประชุม: 47 คน
ในการประชุ มเชิ งปฏิบตั ิ การ ผูร้ ่ วมประชุ มได้เสนอความเห็ นในประเด็ น ต่ าง ๆ โดยสามารถจัด
หมวดหมูข่ องความเห็นได้ดงั นี้

ช.1 กรอบแนวคิดและหลักการ
• การรับสวัสดิการสังคมต้องเป็ นการรับอย่างมีศกั ดิ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์
• ควรมองไปที่ welfare society (รัฐ+เอกชน+ประชาชน+ชุมชน) ไม่ใช่แค่ welfare state (รัฐทํา
ทั้งหมด) เพราะจะมีความเป็ นไปได้สูงกว่าที่จะนําไปสู่ระบบสวัสดิการถ้วนหน้า
• การพิจารณาว่าเป็ นสวัสดิการถ้วนหน้าหรือ targeting น่ าจะอิงกับรัฐธรรมนู ญ ว่าบริการ
พื้ นฐานที่รฐั ต้องให้ และให้แก่คนไทย vs คนในประเทศไทย (กลุ่มคนไทยไร้รฐั ซึ่งหมายถึงคน
เชื้ อชาติไทยที่อยู่ตามชายแดนต่างประเทศ ควรจะได้รบั สวัสดิการหรือไม่ แค่ไหน)
• สวัสดิการถ้วนหน้าจะประสบผลสําเร็จได้ ต้องมีธรรมาภิบาล
• รัฐให้สวัสดิการเป็ นเรื่องของความเสมอภาค แต่สิทธิคือความเท่าเทียมกัน
• การให้สวัสดิการแก่กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสจะใช้หลักของความเป็ นธรรม
• การให้สวัสดิการตามสิทธิจะทําให้คนเกียจคร้านได้ (รอรับสวัสดิการ) เพราะได้รบั สวัสดิการ
จนหมดแรงจูงใจในการทํางาน
• สวัสดิการน่ าจะเน้นไปในเรื่องของ social protection ผูด้ อ้ ยโอกาสจะเป็ น social assistant
และสุดท้ายจะมี safety net คอยรองรับกลุ่มที่ตกหล่นจาก 2 กลุ่มแรก
• ในปี 2015 จะมีการเคลื่อนย้ายคนในกลุ่มอาเซียน จึงต้องคิดว่าสวัสดิการจะรองรับคนเหล่านี้
หรือไม่
• เป้าหมายสวัสดิการถ้วนหน้าเพื่ออะไร
การให้สวัสดิการถ้วนหน้าแบบเท่ากันบางอันไม่
ยุติธรรม เช่น เบี้ ยยังชีพผูส้ งู อายุเดือนละ 500 บาท
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• การให้สวัสดิการสังคมนั้น ไม่ควรให้รฐั รับภาระเพียงฝ่ ายเดียว ควรให้ครัวเรือนและชุมชน
ช่วยเหลือกันเองด้วย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผ่านชุมชน
• ระบบการช่วยเหลือทางสังคม ควรจะเป็ นการให้จนผูท้ ี่ได้รบั สวัสดิการมีโอกาสที่ดีขนึ้ แล้วก็
หยุด ไม่ใช่ให้ไปเรื่อยๆ
• Pillar 1-3 (การให้บริการสังคม ระบบประกันสังคม และ ระบบการช่วยเหลือทางสังคม) เป็ น
การให้สวัสดิการ โดยผูร้ บั ผิดชอบหลักคือรัฐ ส่วนเอกชนจะเป็ นส่วนเสริม ส่วน Pillar 4 (ระบบ
การส่งเสริมสนับสนุ นหุน้ ส่วนทางสังคม) เป็ นการส่งเสริมผูใ้ ห้สวัสดิการ ซึ่งสนับสนุ นโดยภาค
ประชาสังคม
• Public welfare จะเกิดและมีประสิ ทธิ ภาพได้ งบประมาณรัฐต้องเพี ยงพอ โดยคนในประเทศ
ต้องมีรายได้สูงถึงระดับเสียภาษี

ช.2 ความครอบคลุ มของสวัสดิการ
การศึกษาและพัฒนาฝี มือแรงงาน
• ควรมีเรื่องอนามัยโรงเรียนซึ่งประกอบด้วยนมโรงเรียนและ EQ ของเด็กนักเรียน
• กรณีโครงการเรียนฟรี 15 ปี ได้ในเรื่องเสมอภาค (ทุกคนได้เท่ากัน) แต่ไม่เป็ นธรรม เพราะมี
ข้อจํากัดในเรื่องทรัพยากร (เช่ น งบประมาณ) (คนรวย 20% แรกมีโอกาสอยู่แล้ว ทําให้มี
มากขึ้ น แต่ คนจน 40% ล่าง ทําให้ช่องว่างยิ่งแตกต่างกันมากขึ้ น จึงควรเป็ นแบบ targeting)

สุขภาพ
• บริการด้านสุขภาพของประกันสังคม แม้ผปู ้ ระกันตนต้องจ่ายสมทบ แต่คุณภาพสู ้ UC ไม่ได้
ควรให้การบริการมีคุณภาพใกล้เคียงกันกว่านี้
• ควรเพิ่มบริการด้านทันตกรรม
• กลุ่มแรงงานผิดกฎหมายอาจต้องมีกองทุนทางเลือกเข้ามาดูแลด้านสุขภาพ
• ปั ญหาบริการด้านสุขภาพที่สาํ คัญอันหนึ่งคือเตียงไม่พอควรแก้ไขโดยลดวันรอคิวเข้า
รักษาพยาบาล

ผูด้ อ้ ยโอกาส
• เบี้ ยยังชีพผูส้ งู อายุ หากเบี้ ยเดือนละ 500 บาทไม่เพียงพอก็อาจต้องมีแบบ targeting เข้า
มาร่วมด้วย ซึง่ จะช่วยให้บางคนได้มากกว่า 500 บาทได้ โดยเฉพาะผูส้ ูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิง
• ควรให้ความสําคัญกับเรื่องเบี้ ยยังชีพผูป้ ่ วยโรคเอดส์ดว้ ย
• อยากให้เห็นความสําคัญของการดูแล/เยียวยาเด็กที่มีปัญหา (ยาเสพติด/ครอบครัว/จิตเวช/
อารมณ์ ) และศาลเยาวชนและครอบครั ว สั ง่ ให้ ได้รั บ การบํา บัด ที ่ห น่ ว ยงานต่ า งๆ เช่ น
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โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษและมีงบประมาณเป็ นการ
เฉพาะ รวมทั้งการให้สวัสดิการผ่านคณะกรรมการชุมชนซึง่ มีความใกล้ชิดกับเด็ก
• ควรมี long-term care ดูแลผูส้ งู อายุท่ีบา้ นหลังภายในชุมชน

อื่นๆ
• การประกันราคาควรจะเป็ นแบบ targeting แต่ประกันรายได้สามารถทําได้กบั ทุกกลุ่มอาชีพ
• การประกันรายได้เกษตรกรน่ าจะเป็ นการประกันความเสี่ยงในการไม่มีรายได้และเป็ นแบบ
targeting ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยรัฐจ่ายส่วนต่างของราคาตลาดกับราคากลาง ซึง่ มี
เป้าหมายเพื่อลดหนี้ ของเกษตรกร ไม่ให้เป็ นหนี้ นอกระบบ
• หนี้ สินเกษตรกรน่ าจะเป็ น Pillar 4 หรือระบบการส่งเสริมสนับสนุ นหุน้ ส่วนทางสังคม โดยให้
ชุมชนช่วยเหลือกันเอง แต่ ตอ้ งดูว่าหนี้ นั้ นเกิดเพราะเหตุ ใด ถ้าเกิดจากการประกอบอาชี พก็
น่ าจะช่วยเหลือ แต่ถา้ เป็ นหนี้ ครัวเรือน เช่น ซื้ อของฟุ่มเฟื อย ก็ไม่ควรช่วยเหลือ
• เรื่องหนี้ สินน่ าจะนําปรัชญาพอเพียงมาใช้แก้ไข
• ควรจะรวมที่อยู่อาศัยซึง่ เป็ นหนึ่ งในปั จจัยสี่ดว้ ย
• กลุ่มแรงงานที่มีปัญหาเรื่องสวัสดิการมากที่สุดคือกลุ่มลูกจ้างในภาคเกษตร
• กองทุนสวัสดิการชุมชนซึ่งเป็ น Pillar 4 หรือระบบการส่งเสริมสนับสนุ นหุน้ ส่วนทางสังคมนั้น
น่ าจะเป็ นแบบถ้วนหน้า โดยเป็ นความหวังของหลายคน แต่จะมีประเด็นว่ากองทุนฯ จะอยูไ่ ด้
อย่างยัง่ ยืนหรือไม่
• ในยุค ageing คนในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็ นรุ่นเด็ กกับผูส้ ูงอายุ คนหนุ่ มสาวไปทํางานในเมือง
กันหมด ทําให้ชุมชนพัฒนาได้ชา้ สวัสดิการชุมชนที่จะเข้ามารองรับกลุ่มต่างๆ ต้องใช้เงินมาก
ตารางที่ ช1 รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ

ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
หน่วยงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์
นายสุรเดช ฉายะเกษศริน
รองปลัดกระทรวง
1
นส. ปาริชาติ พรหมสุวรรณ
นั กสังคมสงเคราะห์ชาํ นาญการ
2
สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนี ย์
ผูอ้ าํ นวยการสํานั กสนั บสนุ นการสร้างการเรียนรูแ้ ละสุขภาวะองค์กร
3
นางอรพิน วิมลภูษิต
แผนงานแรงงาน
4
ทพ. ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ
5
นส. ปิ ยะพรรณ มลิหอม
6
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแห่งชาติ (ก.ส.ค.)
นางกิจติยา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
7
นส. กาญจนา ชืน่ ทองอร่าม
8
นส. วรพร ว่องนุ กูลสวัสดิ์
9
นส. สิรพิ ร อรุณแสงสุรยี ์
10
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ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
หน่วยงาน
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
นพ. ชูชยั ศรชํานิ
ผูอ้ าํ นวยการสํานั กงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์
11
นายพงศธร พอกเพิม่ ดี
ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ
12
คุณพราว ปธานวนิ ช
13
สํานักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
นางสุธิมา สงวนศักดิ์
นั กวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
14
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
นางนวพร วิระยานุ พงศ์
เศรษฐกรชํานาญการ
15
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
นางอมรวรรณ เทศทอง
ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ
16
คุณศรีกญ
ั ญา ยาทิพย์
17
มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ ูงอายุไทย / สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
พญ. ลัดดา ดําริการเลิศ
ผูจ้ ดั การงานวิจยั
18
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นส. ภารณี วัฒนา
ผูอ้ าํ นวยการสํานั กประเมินผลและเผยปพร่การพัฒนา
19
นายวรวิทย์ วรธัญญะกิจ
นั กวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานายการพิเศษ
20
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางอุดมลักษณ์ สอนสารี
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ สํานั กนโยบายและยุทธศาสตร์
21
นางสุชาดา ฤทธิ์ธนโสภณ
นั กวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
22
กองสวัสดิการแรงงาน
นางวัชรี มากหวาน
นั กวิชาการแรงงานชํานาญการ
23
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายมนต์ชยั ภูสีเขียว
นั กวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
24
สํานักงานประกันสังคม
นายศิลา แก้วตาพันธ์
นั กวิชาการ
25
นางนวรัตน์ บุญเมีย่ ม
นั กวิชาการ
26
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นส. นั นทิชา จันทรศิริ
ผูอ้ าํ นวยการส่วนพัฒนามาตรการและกลไก สํานั กคุม้ ครองสวัสดิภาพ
27
ชุมชน
นส. สุรางค์ ชูโชติรส
ส่วนพัฒนามาตรการและกลไก สํานั กคุม้ ครองสวัสดิภาพชุมชน
28
นางสุปรียา หิรญ
ั พรรณ
สํานั กบริการสวัสดิการสังคม
29
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูส้ ูงอายุ
นส. ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
นั กสังคมสงเคราะห์ชาํ นาญการพิเศษ
30
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
นายวิสิทธิ์ สนามชวด
ผูอ้ าํ นวยการกองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
31
เครือข่ายสวัสดิการชุมชน
นายอนั นต์ ต่ายหลี
กรรมการ ศูนย์การเรียนรูส้ วัสดิการชุมชน
32
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ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
นายสุรนิ ทร์ นั นทไพทูรย์
33
นางอาภรณ์ สายเชื้ อ
34
คุณเรณู ไชยวุฒิ
35

หน่วยงาน
ทีป่ รึกษาศูนย์การเรียนรูส้ วัสดิการชุมชน
รพ. ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ
รพ. ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ

ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
หน่วยงาน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นายอาณัติ พงศ์สุวรรณ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานั กนโยบายและแผน
36
นางสุจติ รา กิง่ สีดา
นั กวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานั กนโยบายและแผน
37
นส. สุภาวดี คูณศรี
นั กวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานั กนโยบายและแผน
38
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายอธิปไตย โพแตง
นั กวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
39
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กสน.)
นายวิรฬุ ห์ นิ ลโมจน์
นั กวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
40
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคมศาสตร์ (มหิดล)
นางยุพนิ วรสิรอิ มร
41
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
คณะเศรษฐศาสตร์
42
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายกิติพฒ
ั น์ นนทปั ทมะดุล
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
43
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร. สมชัย จิตสุชน
44
นางจิราภรณ์ แผลงประพันธ์
45
นายยศ วัชระคุปต์
46
นางสาวนั นทพร เมธาคุณวุฒิ
47
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