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สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI) ไดเ้ผยแพร ่ “รายงานทดีอีารไ์อ” (มชีือ่เดมิวา่ “สมดุปกขาว 

ทดีอีาร์ไอ”) มาตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2536  โดยคดัสรรกลัน่กรองงานวจิยัต่างๆ มานําเสนออย่างเรยีบง่ายเพื่อ 

จุดประกายใหเ้กดิการวพิากษว์จิารณ์ 

 “รายงานทดีอีารไ์อ” มโีอกาสรบัใชส้งัคมไทยเป็นระยะๆ แบบรายสะดวก อยา่งไรกต็ามการเปลีย่นแปลงทาง

เศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคมในปจัจุบนัเป็นไปอยา่งรวดเรว็และซบัซอ้นขึน้ “รายงานทดีอีารไ์อ” จงึจะมาพบกบัผูอ้่าน

เป็นรายเดอืนดว้ยรูปเล่มกะทดัรดัซึง่หอ่หุม้เน้ือหาทีแ่น่นกระชบั และยงัคงนําเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่างเรยีบง่าย

แบบเป็นมติรต่อความสนใจใครรู่ข้องผูอ้่านทัว่ไป  

นอกจากน้ี จะมกีารนํางานวจิยัจาํนวนหน่ึงซึง่มแีนวคดิเกีย่วเน่ืองกนัมาจดัทาํเป็น “รายงานทดีอีารไ์อ ฉบบั

พเิศษ” เป็นครัง้คราวดว้ย   



  

ทางเลือกของสวสัดิการสงัคมสาํหรบัคนไทย* 
 

บทนํา 

หากเปรยีบเทยีบสภาพเศรษฐกจิและสงัคมในปจัจุบนักบัเมื่อ 30-50 ปีทีแ่ลว้จะ
เหน็วา่ชวีติความเป็นอยู่ของคนไทยมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมาก กล่าวคอื สงัคมเกษตรมี
ความสําคญัลดลงทัง้ในด้านจํานวนแรงงานในภาคเกษตรและมูลค่าของผลผลิตทาง
การเกษตรต่อผลผลติรวมของประเทศ ประชากรมกีารยา้ยถิน่ฐาน ไมว่า่จะเพือ่การศกึษา
หรอืเพือ่ทาํมาหากนิ ทาํใหค้นชนบทมจีํานวนลดลงแต่คนเมอืงมมีากขึน้ สภาพเศรษฐกจิ
มกีารแข่งขนักนัมากขึ้น  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยมีมีากขึ้น  รวมทัง้สภาพของ
สิง่แวดลอ้มกเ็ปลีย่นไป 

ชวีติความเป็นอยู่ทีเ่ปลีย่นไปทําใหค้วามสมัพนัธ์ในครอบครวัหลวมกว่าเดมิและ
การพึง่พงิกนัลดน้อยลง บทบาทของรฐัในการสรา้งความมัน่คงในชวีติจงึมมีากขึน้ การให้
สวสัดกิารสงัคมโดยรฐัตัง้แต่เกดิจนตายจงึเป็นแนวทางทีจ่ะช่วยสรา้งความมัน่คงใหแ้ก่ชวีติ
คนไทย สาํหรบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยัน้ีเพือ่ใหเ้กดิองคค์วามรูเ้กีย่วกบัสวสัดกิารสงัคม
ในประเทศไทย เพื่อใหป้ระชาชน ภาคเอกชนและภาครฐัสามารถนําขอ้มูลไปประกอบ 
การตดัสนิใจต่อไปวา่ ควรปฏริปูประเทศไทยใหม้รีะบบสวสัดกิารสงัคมในทศิทางใด  และ
เน่ืองจากสวสัดกิารมคี่าใช้จ่าย ราคาของสวสัดกิารสงัคมจะถูกหรอืแพงย่อมขึ้นอยู่กบั
คุณภาพและปรมิาณ ถ้าต้องการสวสัดกิารที่ดมีากสําหรบัคนไทยทุกคน เราก็ควรร่วม
คาํนึงถงึความเป็นไปไดข้องแหลง่เงนิเชน่เดยีวกนั 

การศกึษาวจิยัน้ีแบง่เป็น 10 ประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

1. ประวตัศิาสตรข์องสวสัดกิารสงัคม 

2. สวสัดกิารสาํหรบัเดก็และครอบครวั 

3. สวสัดกิารสาํหรบัคนทาํงาน 

4. สวสัดกิารสาํหรบัผูส้งูอาย ุ

                                                        
*  สรุปจากรายงานวจิยัชื่อเดยีวกนัของ ดร.วรวรรณ ชาญดว้ยวทิย์  ผูอ้าํนวยการวจิยัดา้นหลกัประกนั 

ทางสงัคม   ดร.สมชยั จติสุชน ผูอ้ํานวยการวจิยัดา้นการพฒันาอย่างทัว่ถงึ   ดร.วโิรจน์ ณ ระนอง 

ผูอ้ํานวยการวจิยัดา้นเศรษฐศาสตรส์าธารณสุขและการเกษตร  คุณจริาภรณ์ แผลงประพนัธ์ นักวจิยั

อาวุโสฝา่ยการวจิยันโยบายเศรษฐกจิสว่นรวม และคุณพชัราภรณ์ โคตรนารนิทร ์นักวจิยัฝา่ยการวจิยั

ทรพัยากรมนุษยแ์ละพฒันาสงัคม สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย เสนอต่อสาํนักงานกองทุน

สนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) เมือ่เดอืนตุลาคม 2553 
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5. สวสัดกิารสาํหรบัผูด้อ้ยโอกาส 

6. สวสัดกิารรกัษาพยาบาล 

7. สวสัดกิารโดยชุมชน 

8. ความเหน็ของคนไทยเกีย่วกบัสวสัดกิารสงัคม 

9. ประมาณการคา่ใชจ้า่ยเพือ่สวสัดกิารสงัคม 

10. แหลง่เงนิสาํหรบัสวสัดกิารสงัคม 

ประวติัศาสตรข์องสวสัดิการสงัคม 

แนวคดิของสวสัดกิารสงัคมโดยรฐัเกดิขึน้ในประเทศแถบทวปียุโรป โดยแต่ละ
ประเทศมพีฒันาการของสวสัดกิารทางสงัคมทีส่มัพนัธก์บัลกัษณะทางสงัคมและการเมอืง
ของประเทศนัน้ สวสัดกิารแบบถว้นหน้าสองแนวทีต่่างกนัชดัเจนคอื แบบสแกนดเินเวยี 
(สวเีดน นอรเ์วย ์ฟินแลนด ์และเดนมารก์) และแบบเยอรมนั โดยระบบสวสัดกิารสงัคมใน
แบบของสแกนดเินเวยีเป็นแบบถว้นหน้าและไดร้บัการสนับสนุนทางการเงนิจากภาษทีัว่ไป 
สว่นแบบเยอรมนัหรอืแนวคดิแบบ Bismarckian  เริม่ตน้จากการเน้นไปทีช่นชัน้แรงงานและ
สนับสนุนการกระจายความเสีย่งในกลุ่มแรงงาน โดยใหม้กีารสมทบเงนิจากนายจา้งและ
ลูกจา้งเพื่อใหเ้กดิการประหยดัอดออม เหน็สทิธขิองการไดร้บัประโยชน์ทดแทน  และมี
ความรูส้กึเป็นเจา้ของ  

แนวทางของประเทศไทยเริม่ตน้จากการปรบัใชร้ะบบ Bismarck ของประเทศเยอรมนั 
โดยมกีารใหส้วสัดกิารบาํเหน็จบาํนาญแก่ขา้ราชการมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2444 แต่จุดทีแ่ตกต่าง
จากระบบ Bismarck คือ เป็นการให้ประโยชน์โดยไม่มกีารสมทบเงนิ  การพฒันาของ
สวสัดกิารสงัคมในระยะต่อมากย็งัคงตามรอยของ Bismarck เช่น การมกีองทุนสงเคราะห์
ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน และกองทุนประกันสงัคม  ภายหลงัการพฒันาระบบ
สวสัดิการสงัคมเน้นการสมทบเงนิตามแบบ Bismarck   ส่วนสวสัดิการสงัคมประเภท
รกัษาพยาบาลนัน้ กล่าวไดว้่าประเทศไทยเดนิตามรอยประเทศองักฤษ โดยพฒันาใหม้ี
สวสัดกิารขัน้พืน้ฐานแบบถว้นหน้า 

สวสัดิการสาํหรบัเดก็และครอบครวั 

สวสัดกิารสาํหรบัเดก็และครอบครวัเป็นพืน้ฐานทีส่าํคญัสาํหรบัสงัคม เดก็เป็น
จุดเริม่ตน้ของชวีติมนุษยแ์ละครอบครวัเป็นหน่วยแรกของสงัคม สวสัดกิารสาํหรบัเดก็และ
ครอบครวัสามารถแบง่ไดเ้ป็นสีเ่รือ่ง ดงัน้ี  
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1. สวสัดกิารดา้นการศกึษา และโครงการสนบัสนุนการจดัการศกึษา 

โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 15 ปี 

ภาครฐัไดใ้หส้วสัดกิารดา้นการศกึษาขัน้พืน้ฐานมานานแลว้ และไดเ้พิม่ความเขม้ขน้
มากขึน้ในปจัจุบนั โดยจดัใหม้กีารเรยีนฟร ี15 ปีในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  เพื่อให้
การศกึษาในระดบัน้ีมคีุณภาพทุกระดบั และมมีาตรฐานทีเ่ท่าเทยีมกนั  ความช่วยเหลอืที่
ใหแ้ก่ผูป้กครองประกอบดว้ย ค่าเล่าเรยีน หนังสอืเรยีน อุปกรณ์การเรยีน เครื่องแบบ
นกัเรยีน และกจิกรรมพฒันาคุณภาพการเรยีน 

เมือ่พจิารณาการใชจ้า่ยเพือ่การศกึษาจากภาครฐัตามระดบัการศกึษาต่างๆ จะเหน็
วา่คา่ใชจ้า่ยต่อนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาในโรงเรยีนรฐัสงูถงึ 34,000 บาทต่อปี ซึง่สงูกวา่
ระดบัอาชวีศกึษา (28,603 บาทต่อคนต่อปี) และใกลเ้คยีงกบัระดบัมหาวทิยาลยั (37,113 
บาทต่อคนต่อปี) แสดงใหเ้หน็ถงึปญัหาดา้นประสทิธภิาพการจดัสรรงบประมาณ เพราะ
ดา้นอาชวีศกึษาและระดบัมหาวทิยาลยัควรไดร้บังบประมาณต่อหวัทีสู่งกว่าเน่ืองจากมี
อุปกรณ์การเรยีนการสอนทีเ่น้นวชิาชพีซึง่แพงกวา่สายสามญั 

2. โครงการอาหารเสรมิ: นมโรงเรยีน 

ในปี พ.ศ. 2546 รฐับาลจดัใหเ้ดก็นักเรยีนในระดบัก่อนประถมศกึษาและระดบั
ประถมศกึษาปีที ่1-4 ไดร้บันมดืม่ทีม่คีุณภาพตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่าง
น้อย 200 มลิลลิติรต่อคน ในอตัราคนละ 5 บาทต่อวนั  ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ไดข้ยายให้
เดก็ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5-6 ไดด้ื่มนมตามโครงการน้ีดว้ย  โดยจดัเตรยีมวงเงนิไวก้ว่า 
2,000 ลา้นบาท 

3. สวสัดกิารสาํหรบัครอบครวั 

สวสัดกิารที่รฐัจดัให้แก่ครอบครวั ได้แก่ เงนิสงเคราะห์ครอบครวั เงนิอุดหนุน
ค่าแรงงานสตรี เงนิอุดหนุนสถานรบัเลี้ยงเด็กเอกชน เงนิช่วยเหลือชาวเขา และเงิน
สงเคราะหบุ์ตร เป็นตน้ โดยสว่นใหญ่อยู่ในรปูของการสงเคราะห ์  จํานวนเงนิทีร่ฐัจดัให้
ส่วนใหญ่จะอยู่ในระบบประกนัสงัคมในกรณีเงนิสงเคราะหบ์ุตร  โดยในปี พ.ศ. 2551 
ผู้ประกนัตนได้รบัเงนิสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 350 บาทต่อบุตรหน่ึงคน  ซึ่ง
สาํนักงานประกนัสงัคมจะจ่ายเงนิช่วยเหลอืจนกระทัง่บุตรมอีายุครบ 6 ปีบรบิูรณ์  ในปี 
พ.ศ. 2551 มจีาํนวนผูร้บัประโยชน์ทดแทน 1,212,359 ราย   สาํนักงานประกนัสงัคมได้
จา่ยเงนิประโยชน์ทดแทนทัง้สิน้ 5.4 พนัลา้นบาท  

สาํหรบับุตรขา้ราชการ จะไดร้บัสวสัดกิารคา่รกัษาพยาบาลในกรณีบุตรทีย่งัไมบ่รรลุ
นิตภิาวะ และค่าการศกึษาบุตรซึง่เบกิไดต้ัง้แต่บุตรอายุ 3-25 ปี สว่นสวสัดกิารสาํหรบับุตร
ครูโรงเรยีนเอกชน ครูโรงเรยีนเอกชนทีส่่งเงนิสะสมเขา้กองทุนสงเคราะหค์รูใหญ่และครู
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โรงเรยีนเอกชนครบตามกาํหนด จะมสีทิธริบัคา่การศกึษาของบุตรทีอ่ายุตัง้แต่ 3-25 ปี และ
คา่ชว่ยเหลอืบุตรได ้

4. สวสัดกิารสาํหรบัผูเ้ป็นหมา้ยและบุตร 

ปจัจุบนัประเทศไทยยงัไม่มกีารจดัสวสัดกิารสําหรบัผู้เป็นหมา้ยและบุตรอย่าง
ชดัเจน  มเีพยีงญาตขิองขา้ราชการและลูกจา้งเอกชนเท่านัน้ทีไ่ดร้บัการช่วยเหลอืเมื่อ
ขา้ราชการหรอืผูป้ระกนัตนถงึแก่กรรม เมือ่ขา้ราชการถงึแก่กรรมสทิธปิระโยชน์อยา่งหน่ึง
ทีท่ายาทจะไดร้บัคอื บาํเหน็จตกทอด โดยทายาทผูม้สีทิธ ิไดแ้ก่ บุตร สามหีรอืภรรยา และ
บดิามารดาทีช่อบดว้ยกฎหมาย ในปี พ.ศ. 2551 มจีาํนวนผูร้บับาํเหน็จตกทอด 33,955 ราย 
โดยมยีอดรวมเงนิบาํเหน็จตกทอดประมาณ 3 พนัลา้นบาท 

สวสัดกิารสําหรบัเด็กและครอบครวัยงัขาดความครอบคลุมแบบถ้วนหน้า เงนิ
ช่วยเหลอืบุตรมคีวามสาํคญัต่อค่าใชจ้่ายดา้นอาหารและการเลีย้งดบุูตร แต่มเีพยีงลกูจา้ง
ผูป้ระกนัตนเท่านัน้ทีม่สีทิธแิละไดร้บัสทิธจินบุตรอายุครบ 6 ปีเท่านัน้   นอกจากน้ี เงนิ
ช่วยเหลอืครอบครวักรณีทีห่วัหน้าครอบครวัหรอืผูห้ารายไดห้ลกัของครอบครวัเสยีชวีติก็
ยงัไมถ่ว้นหน้า สวสัดกิารทัง้สองประเภทน้ีควรมกีารพฒันาต่อไป 

สวสัดิการสาํหรบัคนทาํงาน 

วยัทาํงานเป็นชว่งวยัทีย่าวและสามารถทาํคณุประโยชน์ต่อสงัคมมากมาย จงึเป็น
ชว่งวยัทีไ่ดร้บัสวสัดกิารสงัคมหลายประการ ในทีน้ี่จะแบง่เป็นหา้เรือ่ง ดงัน้ี 

1. สวสัดกิารคุม้ครองคนทาํงาน 

สวสัดกิารคุม้ครองคนทาํงานมุง่ทีจ่ะสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม โดยมกีฎหมาย
ทีก่าํหนดถงึสทิธ ิหน้าทีร่ะหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง โดยกาํหนดมาตรฐานขัน้ตํ่าในการจา้ง 
อตัราค่าจา้งทีเ่หมาะสม การใชแ้รงงาน การจดัสถานทีแ่ละอุปกรณ์ในการทาํงาน สวสัดกิาร
เหลา่น้ีอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  

2. สวสัดกิารสาํหรบัลกูจา้งทีทุ่พพลภาพ 

สวสัดิการน้ีเป็นสวสัดิการสําหรบัข้าราชการและลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกองทุน
ประกนัสงัคม สาํหรบัขา้ราชการนัน้ไม่ตอ้งมกีารสมทบเงนิ แต่ลูกจา้งผูป้ระกนัตนจะตอ้ง
จ่ายเงนิสมทบมาแลว้ไม่น้อยกว่าสามเดอืน ภายในระยะเวลา 15 เดอืนก่อนทุพพลภาพ 

สทิธปิระโยชน์ประกอบดว้ย 

•  คา่รกัษาพยาบาลจา่ยเทา่ทีจ่า่ยจรงิ ไมเ่กนิเดอืนละ 2,000 บาท ตลอดชวีติ 
•  เงนิทดแทนการขาดรายไดใ้นอตัรารอ้ยละ 50 ของคา่จา้งตลอดชวีติ 
•  คา่อวยัวะเทยีม/อุปกรณ์ในการบาํบดัรกัษาโรค 
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3. สวสัดกิารสาํหรบัคนตกงาน 

คนวัยทํางานที่มีสิทธิได้ร ับสวัสดิการเมื่อตกงานคือผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุน
ประกนัสงัคม โดยมเีงื่อนไขว่าจะตอ้งจ่ายเงนิสมทบในส่วนของกรณีว่างงานมาแลว้ไม่น้อย
กวา่หกเดอืน ภายในระยะเวลา 15 เดอืนก่อนการวา่งงาน และจะตอ้งมคีุณสมบตัอิื่นๆ เช่น 
ตอ้งขึน้ทะเบยีนผูว้า่งงานทีส่าํนกังานจดัหางานของรฐัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีว่า่งงาน ผู้
ทีว่า่งงานตอ้งไมถ่กูเลกิจา้งเน่ืองจากทุจรติต่อหน้าที ่ในกรณีถูกเลกิจา้ง ผูป้ระกนัตนจะไดร้บั
เงนิทดแทนระหวา่งการวา่งงานปีละไมเ่กนิ 180 วนั  ในอตัรารอ้ยละ 50 ของค่าจา้ง โดย
คาํนวณจากฐานเงนิสมทบสงูสุดไมเ่กนิ 15,000 บาท   สว่นกรณีสมคัรใจลาออกจากงาน 
ผูป้ระกนัตนจะไดร้บัเงนิทดแทนระหวา่งการวา่งงานปีละไมเ่กนิ 90 วนั ในอตัรารอ้ยละ 30 
ของคา่จา้ง โดยคาํนวณจากฐานเงนิสมทบสงูสดุไมเ่กนิ 15,000 บาท  

4. สวสัดกิารสาํหรบัคนหางานทาํ 

รฐัไดใ้หส้วสัดกิารหางานทําแก่ประชาชนไทยโดยไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้่าย ผูต้อ้งการ
หางานทาํตอ้งไปลงทะเบยีนการเป็นผูห้างานทาํทีส่าํนกังานทีต่ัง้อยู่ทุกจงัหวดั โดยตอ้งให้
ขอ้มลูเกีย่วกบัการศกึษา ความสามารถและลกัษณะงานทีต่อ้งการทาํ จากนัน้เจา้หน้าทีจ่งึ
ดูรายการตําแหน่งงานว่าง ถ้ามตีําแหน่งที่จบัคู่กบัผูห้างานทําได้กจ็ะมกีารส่งตวัเพื่อให้
สมัภาษณ์งานต่อไป 

ในปีงบประมาณ 2552 กรมการจดัหางานไดใ้หบ้รกิารแก่ผูท้ีล่งทะเบยีนสมคัรงาน
ทัง้สิน้ 743,731 คน ซึ่งทัง้หมดน้ีไดร้บัการบรรจุงานจํานวน 275,253 คน หรอืคดิเป็นการ
บรรจุงานรอ้ยละ 37 ของผูล้งทะเบยีน จะเหน็ว่าการบรรจุงานนัน้มอีตัราตํ่ามากเมื่อเทยีบ
กบัจาํนวนผูใ้ชบ้รกิารของกรมการจดัหางาน  

5. สวสัดกิารสาํหรบัผูต้อ้งการพฒันาอาชพีหรอืทกัษะการทาํงาน 

สวสัดกิารดา้นการพฒันาอาชพีหรอืพฒันาทกัษะในการทาํงานเป็นสวสัดกิารสาํหรบั
ประชาชนทัว่ไปและผู้ตกงาน โดยทุกคนสามารถขอรบัความช่วยเหลือได้โดยไม่เสีย
ค่าใชจ้่าย (ยกเวน้โครงการพเิศษบางโครงการ) โดยปกตแิลว้ผูว้่างงานทีร่บัเงนิประโยชน์
ทดแทนกรณีว่างงานสามารถขอเขา้รบัการฝึกอบรมโครงการใดๆ ไดโ้ดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย 
หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร  เช่น  กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน  กรมการศกึษานอกโรงเรยีน  ศูนย์
การศกึษานอกโรงเรยีนกาญจนาภเิษก (วทิยาลยัในวงั) และศูนยฝึ์กอาชพีกรุงเทพมหานคร
ทัง้แปดแห่ง แมว้่าการอบรมพฒันาฝีมอืแรงงานนัน้รฐัจดัใหฟ้ร ีแต่กไ็ม่ไดร้บัความนิยม
จากลกูจา้งและนายจา้งมากนกั 

สวสัดกิารดา้นการจดัหางานและดา้นการพฒันาฝีมอืแรงงานเป็นสวสัดกิารทีใ่หแ้ก่
คนไทยทุกคน แต่สวสัดกิารทีใ่หแ้ก่ผูทุ้พพลภาพนัน้มเีพยีงลกูจา้งผูป้ระกนัตนและขา้ราชการ
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เท่านัน้ อย่างไรกต็ามการทุพพลภาพของผูท้าํงานหลกัของครอบครวัเป็นสวสัดกิารทีส่าํคญั
ต่อความมัน่คงของคนในครอบครวัจงึควรขยายใหค้รอบคลุมประชากรทัง้ประเทศ 

สวสัดิการสาํหรบัผูส้งูอาย ุ

วยัสูงอายุเป็นวยัทีม่คีวามเสื่อมถอยทางดา้นร่างกาย  แต่ผูสู้งอายุกย็งัต้องการ
ความมัน่คงทางดา้นรายไดแ้ละความเป็นอยู่เช่นเดยีวกบัคนวยัอื่นๆ  สวสัดกิารสาํหรบั
ผูส้งูอายุสามารถแบง่ไดเ้ป็นสามเรือ่งดงัน้ี 

1. หลกัประกนัดา้นรายไดส้าํหรบัผูส้งูอาย ุ

•  ขา้ราชการ 

ขา้ราชการทัง้ทหารและพลเรอืนเป็นกําลงัแรงงานกลุ่มแรกทีม่หีลกัประกนัดา้น
รายไดเ้มื่อเขา้สู่วยัสูงอายุ หลกัประกนัดา้นรายไดส้ําหรบัผูสู้งอายุที่เคยรบัราชการหรอื
ไดร้บับาํเหน็จบาํนาญปกตเิหตุสงูอายุนัน้จ่ายใหแ้ก่ขา้ราชการทีม่อีายุ 60 ปีบรบิรูณ์ หรอื
ลาออกจากราชการเมือ่อายุครบ 50 ปีบรบิรูณ์และมอีายุราชการตัง้แต่หน่ึงปีบรบิรูณ์ขึน้ไป 
การไดร้บับําเหน็จบํานาญปกตเิป็นจํานวนเท่าใดนัน้ขึน้อยู่กบัฐานเงนิเดอืนเดอืนสุดทา้ย
และระยะเวลารบัราชการ  

ปจัจุบนักาํหนดใหข้า้ราชการทุกคนทีเ่ริม่รบัราชการหลงัวนัที ่27 มนีาคม พ.ศ. 2540 
ต้องเป็นสมาชกิกองทุนบําเหน็จบํานาญสําหรบัขา้ราชการ (กบข.)   ดงันัน้เมื่อออกจาก
ราชการดว้ยเหตุสงูอายุจะมหีลกัประกนัดา้นรายไดเ้มื่อสงูอายุสองชัน้คอื 1) สทิธไิดร้บั
บาํเหน็จบํานาญซึง่มาจากเงนิงบประมาณ  และ 2) ไดร้บัเงนิเป็นกอ้นทีม่าจากเงนิสะสม 
เงนิสมทบ เงนิประเดมิ เงนิชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนจากกองทุนเงนิสะสมและ
เงนิสมทบ ซึ่งส่วนของเงนิสมทบนัน้มาจากการที่สมาชกิและรฐับาลสมทบเข้ากองทุน 
ฝา่ยละรอ้ยละ 3 ของเงนิเดอืน  ในปี พ.ศ. 2550 รฐัไดใ้ชจ้า่ยเงนิไปแลว้กวา่ 5 หมืน่ลา้นบาท
เพือ่คา่ใชจ้า่ยดา้นบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ และการจา่ยเงนิสมทบเขา้ กบข. 

•  พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

พนกังานรฐัวสิาหกจิไดร้บัหลกัประกนัดา้นรายไดเ้มือ่สงูอายุในรปูของเงนิกอ้นจาก
กองทุนสํารองเลี้ยงชพีทีร่ฐัวสิาหกจิแต่ละแห่งจดัตัง้ขึน้มา ปจัจุบนัพนักงานรฐัวสิาหกจิ
ประมาณ 3 แสนคนได้รบัสวสัดกิารค่อนขา้งด ีเพราะเงนิสมทบที่รฐัวสิาหกจิสมทบเขา้
กองทุนในบญัชขีองพนักงานนัน้ค่อนขา้งสูง ทําให้พนักงานรฐัวสิาหกิจส่วนใหญ่ได้รบั
หลกัประกนัดา้นรายไดเ้มือ่สงูอายุในจาํนวนทีส่งู และนบัวา่เป็นสวสัดกิารทีค่่อนขา้งมัน่คง
ถา้ผูเ้กษยีณอายุสามารถบรหิารเงนิกอ้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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•  ลกูจา้งเอกชนนอกภาคการเกษตร 

ลูกจ้างเอกชนมหีลกัประกนัด้านรายได้เมื่อสูงอายุสองประเภทคอื 1) บําเหน็จ
บาํนาญทีบ่รหิารจดัการโดยสาํนกังานประกนัสงัคม (ลกูจา้งและนายจา้งจะตอ้งจา่ยเงนิสมทบ
เพื่อกรณีชราภาพและสงเคราะหบุ์ตร ฝา่ยละรอ้ยละ 3 ของค่าจา้งและรฐัสมทบรอ้ยละ 1) 
และ 2) กองทุนสาํรองเลีย้งชพีแบบสมคัรใจ การไดร้บับาํนาญนัน้จะใหเ้ฉพาะลกูจา้งเอกชน
ทีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกนัตนและมกีารสมทบเงนิเป็นระยะเวลาอย่างตํ่า 180 เดอืน 

สาํหรบัผูป้ระกนัตนทีอ่ายุ 55 ปีขึน้ไปทีต่อ้งการเกษยีณอายุแต่สมทบเงนิไมค่รบ 180 เดอืน
จะไดร้บับาํเหน็จชราภาพ  ในปี พ.ศ. 2551 มผีูข้อรบัสทิธกิรณีชราภาพจาํนวน 89,519 คน 
และจาํนวนเงนิทดแทนทีป่ระกนัสงัคมจา่ยเพือ่เป็นบาํเหน็จชราภาพเทา่กบั 2,266 ลา้นบาท  

•  ครโูรงเรยีนเอกชน 

ครโูรงเรยีนเอกชนมกีองทุนสงเคราะหค์รใูหญ่และครโูรงเรยีนเอกชนซึง่อาศยัเงนิทุน
มาจากสามฝ่ายคอื  ครูและผูร้บัใบอนุญาตสมทบฝ่ายละรอ้ยละ 3 ของเงนิเดอืนครู  และ
รฐับาลสมทบรอ้ยละ 6 ของเงนิเดอืนครู   เพื่อเป็นทุนจ่ายใหแ้ก่ครูใหญ่และครูในรูปของ
สวสัดกิารและเงนิชดเชยต่างๆ 

•  การออมเพือ่เกษยีณอายุแบบสมคัรใจสาํหรบัลกูจา้ง 

ภาครฐัได้มกีารส่งเสรมิการออมเพื่อการเกษยีณอายุโดยอนุญาตใหป้ระชาชนที่
ออมกบักองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี (Retirement Mutual Fund, RMF) กองทุนหุน้ระยะยาว 
(Long-Term Equity Fund, LTF) และบรษิทัประกนัชวีติ สามารถนําเงนิออมมาลดหย่อน
การเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 

•  เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 

ในปี พ.ศ. 2552 รฐัไดข้ยายสทิธใิหผู้ส้งูอายุทีม่อีายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปทุกคนทีไ่มม่ี
หลกัประกนัดา้นรายไดเ้พือ่การชราภาพสามารถขึน้ทะเบยีนขอรบัเบีย้ยงัชพีคนละ 500 บาท
ต่อเดอืน จํานวนผูไ้ดร้บัเบีย้ยงัชพีมปีระมาณกวา่ 5 ลา้นคน และตอ้งใชเ้งนิงบประมาณกว่า 
2 หมืน่ลา้นบาท 

จากที่กล่าวมาขา้งต้นจะเหน็ว่าระบบหลกัประกนัด้านรายได้สําหรบัผูสู้งอายุใน
ประเทศไทยครอบคลุมบุคคลบางกลุ่มเท่านัน้  ปจัจุบนัมกีารรเิริม่จดัตัง้กองทุนบํานาญ
แห่งชาต ิโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นหลกัประกนัดา้นรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนไทยเมื่อยาม
ชราภาพ เป็นการสง่เสรมิการออมของภาคประชาชน รวมถงึเพือ่จดัสทิธปิระโยชน์อื่นๆ ที่
ชว่ยสง่เสรมิการออมของสมาชกิ โดยประชาชนออมสว่นหน่ึง และรฐับาลสมทบอกีสว่นหน่ึง 
ซึง่จะชว่ยลดภาระของภาครฐัในการดแูลผูช้ราภาพในอนาคต 
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2. สวสัดกิารดา้นทีอ่ยูอ่าศยั 

รฐัไดจ้ดัสถานสงเคราะหค์นชราใหแ้ก่ผูส้งูอายุทีม่อีายุ 60 ปีขึน้ไปทีไ่มส่ามารถอยู่
กบัครอบครวัของตนหรอืไมม่ผีูอุ้ปการะ เพือ่รบัการสงเคราะหใ์หเ้ขา้อยูใ่นสถานสงเคราะห์
โดยไดร้บับรกิารปจัจยัสี ่สงัคมสงเคราะห ์กายภาพบาํบดั นนัทนาการ ศาสนกจิ ฌาปนกจิ 

เป็นตน้   ปจัจุบนัมสีถานสงเคราะหข์องรฐัทัว่ประเทศจาํนวน 20 แหง่  และมศีูนยบ์รกิาร
ผูส้งูอายุจาํนวน 13 แห่ง   ในปี พ.ศ. 2552 รฐัไดจ้ดัสรรงบประมาณเป็นจํานวนเงนิ 470 
ลา้นบาท 

3. สวสัดกิารดา้นอืน่ๆ 

สวสัดกิารดา้นอื่นๆ อาทเิช่น กองทุนดูแลผูสู้งอายุทีข่าดทีพ่ึง่ กองทุนผูสู้งอายุ 
กองทุนสวสัดกิารผูส้งูอายุ โครงการอาสาสมคัรดูแลผูส้งูอายุ (อผส.)  และการศกึษานอก
โรงเรยีน 

สวสัดิการสาํหรบัผูด้้อยโอกาส 

สวัสดิการที่ร ัฐให้การช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสส่วนใหญ่ดําเนินการโดย 
กรมประชาสงเคราะหท์ีก่่อตัง้มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2483  กลุม่เป้าหมายของงานประชาสงเคราะห์
คอื เดก็กาํพรา้ เดก็และเยาวชนจากครวัเรอืนยากจน สตรดีอ้ยโอกาส ผูส้งูอายุ คนไรท้ีพ่ ึง่ 
ขอทาน คนพกิาร ผูป้ระสบภยัธรรมชาต ิผูต้ดิเชือ้เอดส ์ชาวเขา และ ครอบครวัและชุมชน
ยากจน  

การใหค้วามช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสแบ่งเป็นการช่วยเหลอืในสถานสงเคราะหแ์ละ
นอกสถานสงเคราะห ์โดยลกัษณะการช่วยเหลอืมกัจะเป็นในรปูของทีพ่กัชัว่คราว การให้
คําปรึกษา การให้สิ่งของอุปโภคบริโภค การให้การฝึกอบรมอาชีพ หรือให้กู้ยืมเพื่อ
ประกอบอาชพี สว่นการใหเ้งนิช่วยเหลอืนัน้มกัจะใหแ้ก่ผูย้ากลําบากทีไ่ม่สามารถทาํงาน
ไดแ้ละใหเ้ป็นการชัว่คราวเพื่อช่วยเหลอืยามฉุกเฉินเท่านัน้ สาํหรบัผูท้ีไ่ม่สามารถทํางาน
ไดอ้ยา่งถาวร เช่น คนพกิารทีไ่มส่ามารถทาํงาน ผูส้งูอายุ และผูต้ดิเชือ้เอดส ์จะไดร้บัเงนิ
ชว่ยเหลอื 500 บาทต่อเดอืน นอกจากน้ีกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
(กรมประชาสงเคราะหใ์นอดตี) ไดใ้หเ้งนิช่วยเหลอืเป็นรายหมูบ่า้น เพือ่ใหผู้ใ้หญ่บา้นจดัสรร
เพื่อช่วยเหลือลูกบ้านที่มคีวามจําเป็น เดือดร้อน และยากจน ภายใต้กองทุนสงเคราะห์
หมูบ่า้นอกีดว้ย 

ในส่วนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการให้บริการในสถานสงเคราะห์พบว่า มีการใช้
งบประมาณต่อผูร้บับรกิารคอ่นขา้งสงู กลา่วคอื ในปี พ.ศ. 2548 สถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อน
ใชง้บประมาณสงูกวา่ 100,000 บาทต่อเดก็หน่ึงคน  สว่นการดาํเนินงานของสถานสงเคราะห์
ในรูปแบบของศูนย์บรกิารทางสงัคมเป็นการดําเนินงานทีส่่งผลในวงกวา้ง  และมตีน้ทุน
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การดาํเนินงานต่อผูร้บับรกิารตํ่า การขยายงานการบรกิารสงัคมในรปูแบบของศนูยบ์รกิาร
ทางสงัคมจงึเป็นทิศทางที่ควรส่งเสริม ในอนาคตควรยกเลกิการให้สวสัดิการสงัคมใน
ลกัษณะสถานสงเคราะห์เพราะมตี้นทุนการใหบ้รกิารที่สูงและยงัทําใหผู้ด้้อยโอกาสถูกตดั
ออกจากครอบครวัและสงัคม ควรใหเ้ดก็ ผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพไดอ้ยู่กบัครอบครวั โดย
ภาครฐัสามารถช่วยสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการเลีย้งดูและพฒันาสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ
ใหทุ้กคนอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งทดัเทยีมกนั 

สวสัดิการรกัษาพยาบาล 

ประเทศไทยมรีะบบประกนัสุขภาพถ้วนหน้าครอบคลุมคนไทยทุกคน โดยแบ่ง
ออกเป็นสามระบบไดแ้ก่   

1. สวสัดกิารการรกัษาพยาบาลของขา้ราชการ 

ระบบสวสัดกิารรกัษาพยาบาลขา้ราชการครอบคลุมไปถงึบดิามารดา คูส่มรส และ
บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะของขา้ราชการและขา้ราชการบาํนาญประมาณ 5 ลา้นคน ซึง่ไม่
ตอ้งเสยีค่ารกัษาเพิม่เตมิในเกอืบทุกการรกัษาทีไ่มใ่ช่การเสรมิสวย หลงัจากการใชร้ะบบ
จา่ยตรงโดยผูม้สีทิธไิมต่อ้งสาํรองจ่ายเงนิไปก่อนในปี พ.ศ. 2549  ค่าใชจ้่ายรกัษาพยาบาล
ขา้ราชการกรณีผูป้ว่ยนอกไดเ้พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็จนมคี่าใชจ้่ายมากกวา่กรณีผูป้ว่ยใน ทัง้ที่
จาํนวนผูม้สีทิธแิละโครงสรา้งอายุผูม้สีทิธไิมม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยสาํคญั ค่าใชจ้่าย
เพื่อสวสัดกิารขา้ราชการเพิม่จาก 2 หมื่นกว่าลา้นบาทในปี พ.ศ. 2546 เป็น 6 หมื่นกว่า
ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2552  และค่าใชจ้่ายกรณีผูป้ว่ยนอกสงูกว่าผูป้ว่ยในถงึ 2.8 เท่า ในปี 
พ.ศ. 2550 คา่ใชจ้า่ยกรณีผูป้ว่ยนอกเพิม่สงูถงึรอ้ยละ 40  

2. สวสัดกิารการรกัษาพยาบาลของประกนัสงัคม 

ระบบประกนัสงัคมใหค้วามคุม้ครองเฉพาะแรงงานทีท่าํงานในสถานประกอบการ
ทีไ่ม่ใช่เกษตรกรรม  ครอบคลุมประชากรประมาณ 10 ลา้นคน   เมื่อลูกจา้งนอกภาค
การเกษตรทาํงานใหแ้ก่นายจา้งแลว้เกดิประสบอนัตราย ลกูจา้งมสีทิธไิดร้บัสทิธปิระโยชน์
จากกองทุนเงนิทดแทน ซึง่ประกอบดว้ยค่ารกัษาพยาบาล ค่าทดแทนรายเดอืน ค่าฟ้ืนฟู
สมรรถภาพในการทาํงาน และคา่ทาํศพ โดยนายจา้งเป็นผูม้หีน้าทีจ่่ายเงนิสมทบเขา้กองทุน
เงนิทดแทนเพยีงฝา่ยเดยีว โดยจา่ยปีละครัง้ ทัง้น้ี ในแต่ละปีมกีารจา่ยเงนิเพือ่สทิธปิระโยชน์
พนักวา่ลา้นบาท เป็นการจา่ยเงนิทดแทนประมาณ 900 ลา้นบาท  ในกรณีเจบ็ปว่ยทีไ่มใ่ช่
จากการทาํงาน ผูป้ระกนัตนจะไดส้ทิธใินการรกัษาพยาบาลจากกองทุนประกนัสงัคม โดย
นายจา้ง ลกูจา้ง และรฐั รว่มกนัสง่เงนิสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคม อตัราเงนิสมทบทีท่ ัง้
สามฝา่ยตอ้งสมทบเพือ่สวสัดกิารรกัษาพยาบาลเทา่กบัรอ้ยละ 1.5 ของคา่จา้งทีล่กูจา้งไดร้บั  
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3. สวสัดกิารรกัษาพยาบาลหลกัประกนัสขุภาพถว้นหน้า 

ประชาชนทัว่ไปทีไ่มม่สีทิธใินสวสัดกิารรกัษาพยาบาลขา้ราชการหรอืประกนัสงัคม 
มสีทิธใินสวสัดกิารหลกัประกนัสขุภาพถว้นหน้า โดยประชาชนทีต่อ้งการใชส้ทิธติอ้งไปขึน้
ทะเบยีนกบัสถานพยาบาลของรฐัเสยีก่อน  

ถงึแมว้่าคนไทยทุกคนจะมสีทิธใินการไดร้บัสวสัดกิารรกัษาพยาบาลในระบบใด
ระบบหน่ึง แต่ว่าสทิธขิองสวสัดกิารนัน้ยงัคงมคีวามแตกต่างกนั ทําใหเ้กดิความไม่เท่า
เทยีมกนัในการไดร้บัการรกัษา 

สวสัดิการโดยชมุชน 

เน่ืองจากสวสัดกิารที่รฐัจดัให้ยงัไม่ครอบคลุมประชากรอย่างถ้วนหน้า ชุมชน
หลายแหง่จงึไดร้วมตวักนัจดัสวสัดกิารชุมชน การจดัสวสัดกิารมกัเริม่ตน้ดว้ยการมกีองทุน
การออม เชน่ การออมวนัละบาทจากสมาชกิ สมาชกิสามารถกูย้มืเงนิจากกองทุนโดยเสยี
ดอกเบีย้ในอตัราทีถู่ก ทาํใหก้องทุนมรีายไดแ้ละสามารถนํารายไดน้ัน้มาจดัสวสัดกิารสงัคม
ตอบแทนแก่สมาชกิได้ กองทุนแต่ละแห่งอาจจะมวีธิกีารให้สวสัดกิารแตกต่างกนัตาม
ความเหมาะสมของกองทุน สมาชกิอาจจะไดร้บัสวสัดกิารสงัคมหลายประเภทตัง้แต่เงนิ
ชว่ยเหลอืเพือ่การคลอดบุตร เงนิบาํนาญชราภาพ เงนิค่ารกัษาพยาบาลยามเจบ็ปว่ย เงนิ
ฌาปนกจิ เงนิทุนการศกึษา เงนิชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส และการช่วยเหลอือื่นๆ ตามความ
จาํเป็นและความเหมาะสม 

ภาครฐัสนบัสนุนสวสัดกิารชุมชนโดยออกพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการจดัสวสัดกิาร
สงัคม พ.ศ. 2546 และพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
ใหม้กีารจดัตัง้กองทุนส่งเสรมิการจดัการสวสัดกิารสงัคมขึน้ในสํานักงานปลดักระทรวง
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ เพื่อใช้เป็นทุนใชจ้่ายในการจดัการส่งเสรมิ
สวสัดกิาร  และมสีถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) ทีใ่หก้ารสนับสนุนสง่เสรมิการจดัตัง้
สวสัดกิารชุมชนโดยภาคประชาชน   อกีทัง้เมื่อวนัที ่15 มกราคม พ.ศ. 2552 รฐับาลได้
ยนืยนันโยบายสนับสนุนการจดัสวสัดกิารชุมชน โดยพจิารณาใหง้บประมาณสนับสนุนใน
ปี พ.ศ. 2553 โดยสมทบในสดัสว่น 1:1:1 (ชุมชน : องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ : รฐับาล) 

การที่ภาครัฐให้การสนับสนุนและรองรับกองทุนที่จดัตัง้โดยชุมชนจะช่วยให้
ประชาชนทีเ่ป็นสมาชกิเกดิความมัน่ใจในกองทุนมากขึน้ อย่างไรกด็ ีถา้มกีารจดัตัง้กองทุน
ขึน้มาใหมเ่พือ่หวงัประโยชน์จากการชว่ยเหลอืกจ็ะทาํใหก้องทุนไมย่ัง่ยนืและเป็นภาระแก่
สว่นรวมไดเ้ชน่กนั 
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ความเหน็ของคนไทยเก่ียวกบัสวสัดิการสงัคม 

ในสว่นน้ีกลา่วถงึความเหน็จากประชาชนเกีย่วกบัความตอ้งการสวสัดกิารทางสงัคม 
และความเตม็ใจในการจ่ายเพื่อใหไ้ดส้วสัดกิารทีด่ขี ึน้  วธิกีารทีใ่ชส้องวธิ ีคอื การสํารวจ
ดว้ยแบบสอบถามจากครวัเรอืนทัว่ประเทศ และการทาํประชาเสวนาจากกลุม่ตวัอยา่ง 

1. การสาํรวจระดบัประเทศดว้ยแบบสอบถาม 

สํานักงานสถติแิห่งชาตแิละสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทยไดร้่วมกนัทํา
การสํารวจเกี่ยวกบัความต้องการสวสัดกิารสงัคมของประชาชนสองครัง้คอื ครัง้แรกใน
เดอืนสงิหาคม–กนัยายน พ.ศ. 2552 (4,097 ครวัเรอืน)  และครัง้ทีส่องในเดอืนเมษายน  
พ.ศ. 2553 (3,680 ครวัเรอืน)  โดยเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบสุ่มจากทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ   
การสาํรวจทาํพรอ้มกบัการสาํรวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน 

ผลการสาํรวจพบวา่ ครวัเรอืนจาํนวนมากใหค้วามสาํคญักบัสวสัดกิารสงัคมวา่ช่วย
ลดชอ่งวา่งระหวา่งคนรวยและคนจน ครวัเรอืนในกรุงเทพฯ รอ้ยละ 34 และครวัเรอืนภาคใต้
รอ้ยละ 32 เหน็ดว้ยกบัการทีส่วสัดกิารสงัคมชว่ยลดชอ่งวา่งระหวา่งคนรวยและคนจนมาก
ทีส่ดุ ความเหน็เกีย่วกบัความตอ้งการสวสัดกิารสงัคม 10 ประเภทประกอบดว้ย 

1) ใหเ้งนิชว่ยเหลอื 500 บาทต่อเดอืนแก่เดก็ทุกคนตัง้แต่แรกเกดิจนถงึอายุ 15 ปี 

(ปจัจุบนัยงัไมม่เีงนิชว่ยเหลอืดา้นน้ี) 
2) ใหเ้รยีนฟรตีัง้แต่อนุบาลถงึมธัยมปลาย/อาชวีะ โดยฟรทีัง้ค่าเล่าเรยีน อาหาร

กลางวนั หนังสอืเรยีน ชุดนักเรยีน และค่าเดนิทางไปโรงเรยีน (ปจัจุบนัมสีวสัดกิารน้ีอยู ่
ยกเวน้คา่เดนิทาง และการนําหนงัสอืกลบับา้นได)้  

3) ใหเ้รยีนฟรใีนระดบัมหาวทิยาลยั หรอืมทีุนการศกึษาเฉพาะคนทีม่เีงนิไมพ่อ
จา่ย โดยไมต่อ้งกูเ้งนิเรยีน 

4) จดัการฝึกอาชพี (ฟรทีุกหลกัสตูร) และช่วยจดัหางานใหแ้ก่นักศกึษาจบใหม ่

คนตกงาน และคนทีต่อ้งการเปลีย่นงาน  

5) ใหเ้งนิชดเชยรายได/้เงนิทดแทนจากการตกงานหรอืไมส่บายจนทาํงานไมไ่ด ้

แต่ตอ้งมกีารสมทบเงนิดว้ย (เหมอืนการออมเพือ่ใชเ้มือ่ตกงาน) 
6) ใหเ้งนิสงเคราะหผ์ูส้งูอายุ (60 ปีขึน้ไป) เพิม่เป็น 1,000 บาทต่อเดอืน (ปจัจุบนั

ใหค้นละ 500 บาทต่อเดอืน) 
7) ใหทุ้กคนไดร้บัการรกัษาพยาบาลฟร ี(เหมอืนขา้ราชการ) 
8) ใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัต่างๆ เชน่ พายุ น้ําทว่ม ดนิถลม่ 

9) ใหเ้งนิชว่ยเหลอืคนพกิาร 500 บาทต่อเดอืน (ปจัจุบนัมอียูแ่ลว้)  
10) ใหเ้งนิช่วยเหลอืผูห้ญงิทีม่ลีูกแต่ไม่มสีามคีอยเลีย้งดู (เป็นหมา้ย/หย่ารา้ง) 

เดอืนละ 500 บาทต่อเดก็หน่ึงคนจนกวา่ลกูจะเขา้โรงเรยีน 
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คนไทยส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่ารฐัควรจดัสวสัดกิารสงัคมใหทุ้กคนเหมอืนๆ กนั
และจดัแบบถ้วนหน้า มเีพยีงภาคใตท้ีม่สีดัส่วนของผูท้ีต่อ้งการใหส้วสัดกิารเฉพาะคนจน
สงูกวา่ภาคอื่นๆ และทัง้หมดน้ีมจีาํนวนน้อยมากทีเ่หน็วา่รฐัไมค่วรทาํสวสัดกิารสงัคม 

ความเหน็เกีย่วกบัสวสัดกิารสงัคมวา่ควรใหใ้ครเป็นคนดาํเนินการ และงบประมาณ
มาจากไหน  พบว่าเกนิกว่ารอ้ยละ 90 ของครวัเรอืนทุกๆ ภาคเหน็ดว้ยว่ารฐัควรจดั
สวสัดกิารสงัคมตัง้แต่การศกึษา การสง่เสรมิสขุภาพ การรกัษาพยาบาล การช่วยคนตกงาน 
และการชว่ยคนพกิารและผูส้งูอายุ  สว่นในดา้นงบประมาณ ครวัเรอืนสว่นใหญ่เหน็วา่ควร
ไดร้บัการสนับสนุนจากรฐั โดยมสีดัส่วนของครวัเรอืนทีเ่หน็ว่าการสนับสนุนงบประมาณ
จากรฐับาลทอ้งถิน่เพือ่การสง่เสรมิสขุภาพและการดแูลผูส้งูอายุควรสงูกวา่สวสัดกิารประเภท
อื่น  ส่วนการดําเนินการด้านสวสัดกิารสงัคมนัน้ ครวัเรือนส่วนใหญ่เห็นว่ารฐัควรเป็น
ผูด้าํเนินการ ยกเวน้บางสวสัดกิารทีค่รวัเรอืนตอ้งการใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) 
ทาํในสดัสว่นทีส่งู เชน่ การสง่เสรมิสขุภาพ การดแูลผูส้งูอายุและคนพกิาร   

2. การประชาเสวนา 

ประชาชนทีเ่ขา้ร่วมการเสวนา เรื่อง “สวสัดกิารสงัคมสําหรบัคนไทยในอนาคต” 
ในปี พ.ศ. 2552-53 ไดจ้ากการสุม่ตวัอย่างทีม่กีารกระจายของประชากรตามโครงสรา้งอายุ 
การศกึษา และอาชพีของคนใน 14 จงัหวดั (ภาคเหนือ คอื น่าน ลาํพนู และกําแพงเพชร 
ภาคกลาง คอื ปทุมธานี สระบุร ีระยอง และกาญจนบุร ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คอื 
สุรินทร์ ขอนแก่น หนองคาย และเลย ภาคใต้ คือ ชุมพร กระบี่ และสงขลา) รวมมี
ประชาชนทีเ่ขา้รว่มทัง้หมด 692 คน  

การทาํประชาเสวนาในประเดน็วา่ สวสัดกิารสงัคมประเภทต่างๆ นัน้รฐัควรจดัให้
ประชาชนทุกคนหรอืใหเ้ฉพาะคนจน ปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่เหน็วา่ สวสัดกิารสงัคม
โดยรวมควรเป็นแบบถว้นหน้า สว่นประเดน็ทีว่า่ ประชาชนคดิเหน็อยา่งไรถา้ภาครฐัมกีาร
เกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่จากเดมิทีเ่กบ็อยู่ในอตัรารอ้ยละ 7 เพิม่เป็นรอ้ยละ 10 เพือ่นําไปใชใ้น
การจดัสวสัดกิารสงัคมใหแ้ก่ประชาชน ปรากฏวา่ผูร้่วมเสวนาส่วนใหญ่เหน็ดว้ยกบัแนวคดิ
การเพิม่ภาษมีลูค่าเพิม่เพื่อนําเงนิมาใชใ้นการจดัสวสัดกิารในดา้นต่างๆ ใหแ้ก่ประชาชน 
แต่ตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขทีว่า่ รฐัตอ้งนําเงนิทีไ่ดม้าใชจ้่ายเพือ่สวสัดกิารอย่างแทจ้รงิ ตอ้ง
มรีะบบจดัเกบ็และบรหิารเงนิภาษทีีเ่กบ็เพิม่อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ตอ้งไมม่กีารทุจรติ 
และมกีารจดัตัง้สภาประชาชนรว่มตรวจสอบการบรหิารจดัการเงนิภาษทีีเ่กบ็เพิม่  

โดยสรุป ประชาชนตอ้งการใหร้ฐัจดัสวสัดกิารแบบถว้นหน้า โดยให ้อปท. มบีทบาท
ในการบรหิารจดัการดว้ย ประชาชนยนิดจี่ายภาษเีพิม่ (เมือ่เศรษฐกจิดขีึน้) เพือ่นํารายได้
จากภาษมีาจดัสวสัดกิารสงัคมใหด้ขีึน้ 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายเพ่ือสวสัดิการสงัคม 

ประเทศไทยมคี่าใชจ้่ายเพือ่สวสัดกิารสงัคมค่อนขา้งตํ่า ในปี พ.ศ. 2551 ค่าใชจ้่าย
เพือ่สวสัดกิารสงัคมทัง้หมดเท่ากบั 2.6 แสนลา้นบาท  หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.8 ของ GDP 
ถา้เปรยีบเทยีบบทบาทของรฐัต่อการใชจ้่ายดา้นสวสัดกิารสงัคมสาํหรบัประเทศไทยและ
บางประเทศในกลุ่มองคก์รเพือ่การร่วมมอืกนัทางเศรษฐกจิและการพฒันา  (Organisation 

for Economic Co-operation and Development หรอื OECD)  จะเหน็วา่ไทยมสีดัสว่นการใช้
จา่ยทีต่ํ่ากวา่มาก  

ทางเลอืกของสวสัดกิารสงัคมสําหรบัคนไทยมสีองทางคอื  เหมอืนเดมิหรอืดขีึน้ 
การมรีะบบสวสัดกิารทีเ่หมอืนเดมิคอื การมสีวสัดกิารทีม่คีา่ใชจ้่ายประมาณรอ้ยละ 3 ของ 
GDP หากวา่คนไทยตอ้งการเลอืกใหม้สีวสัดกิารทีด่ขี ึน้ คา่ใชจ้่ายจากรฐัจะมากขึน้เพยีงใด 
คนไทยจะรบัไหวไหมเมื่อโครงสรา้งประชากรของไทยกก็ําลงัเปลีย่นไปในทางทีค่นในวยั
ทาํงานจะลดลง 

การประมาณค่าใช้จ่ายสําหรบัสวสัดกิารประกอบด้วยสามส่วนคอื ส่วนแรกเป็น
สวสัดกิารสําหรบัเดก็ (การศกึษาและการใหเ้งนิช่วยเหลอืเลี้ยงดูบุตร) การประมาณการ
คา่ใชจ้า่ยเพือ่การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ในทีน้ี่หมายถงึระดบัก่อนมหาวทิยาลยั) ซึง่เป็นระดบั
ทีป่ระเทศต่างๆ ทัว่โลกเหน็ว่าสําคญัต่อพืน้ฐานการมคีวามรูเ้พื่อประกอบอาชพี และมกั
เป็นสวสัดกิารที่รฐัจดัใหฟ้ร ีส่วนที่สองและสามเป็นประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพและ
บําเหน็จบํานาญเพื่อการชราภาพ เน่ืองจากค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพและผูสู้งอายุเป็นสอง
รายการทีม่มีลูค่าถงึรอ้ยละ 95 ของค่าใชจ้่ายสวสัดกิารสงัคม การประมาณการค่าใชจ้่าย
เพยีงสองรายการน้ีพอจะบง่ชีไ้ดว้า่ภาระคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัคนไทยในอนาคตจะเป็นเชน่ไร  

1. ประมาณการค่าใช้จ่ายสวสัดิการด้านการศึกษา 

ในกรณีค่าใชจ้่ายเพือ่การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ถ้าคุณภาพการศกึษาเหมอืนเดมิและ
ค่าใชจ้่ายต่อหวัไมเ่ปลีย่นแปลง ปี พ.ศ. 2553 ประมาณการค่าใชจ้่ายเพือ่การศกึษาพืน้ฐาน
สาํหรบัเดก็คอื 22,945 บาทต่อหวัต่อปี  จาํนวนเดก็มปีระมาณ 12.8 ลา้นคน   รวมเป็น 
293,744 ลา้นบาท  ถา้สมมตใิหม้กีารปรบัปรุงคุณภาพทาํใหร้ฐัมคี่าใชจ้่ายเพื่อการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานเพิม่รอ้ยละ 20 เป็น 27,534 บาทต่อหวัต่อปี รวมเทา่กบั 352,492  ลา้นบาทใน
ปี พ.ศ. 2553 (รปูที ่1) ดว้ยเหตุทีใ่นอนาคตจาํนวนเดก็จะลดลง ทาํใหภ้าระการใชจ้า่ยเพือ่
การศกึษาขัน้พืน้ฐานลดลงดว้ยเชน่กนั 
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รปูท่ี 1 ประมาณการค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 

ในกรณีสวสัดกิารสาํหรบัใหเ้งนิเลีย้งดูบุตรแก่ครอบครวัทีม่เีดก็อายุตํ่ากว่า 15 ปี 
ถา้เงนิคา่เลีย้งดเูท่ากบัเดอืนละ 350 บาทต่อบุตรหน่ึงคน (เงนิน้ีถอืเป็นค่าใชจ้่ายเพือ่อาหาร 
สิง่จาํเป็นในการดาํรงชพี หรอืเพือ่การเดนิทางไปโรงเรยีน) ในปี พ.ศ. 2553 คา่ใชจ้า่ยเพือ่
การเลีย้งดูบุตรประมาณ 65,000 ลา้นบาท (รูปที ่1)  และมมีลูค่าแทจ้รงิลดลงในอนาคต 
ค่าใชจ้่ายสวสัดกิารสาํหรบัเดก็สองประเภทรวมกนัจะเป็น 4.17 แสนลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 
4.4 ของ GDP  ถา้สมมตใิหอ้ตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิแทจ้รงิเทา่กบัรอ้ยละ 4 ต่อ
ปี  สดัส่วนค่าใชจ้่ายเพือ่การศกึษาสาํหรบัเดก็คาดว่าจะเท่ากบัรอ้ยละ 2 ของ GDP ในปี 
พ.ศ. 2570 หรอืประมาณ 3.8 แสนลา้นบาท 

2. ประมาณการค่าใช้จ่ายสวสัดิการด้านสขุภาพ 

ถ้าใหค้นไทยทุกคนมสีวสัดกิารรกัษาพยาบาลแบบขา้ราชการ จะทําใหค้่าใชจ้่าย
ต่อหวัสาํหรบัประชากรสามกลุ่มอายุคอื  วยัเดก็ (0-15 ปี)  วยัทาํงาน (16-59 ปี)  และวยั
สงูอายุ (60 ปีขึน้ไป) เท่ากบั 5,003 บาท 6,999 บาท และ 32,848 บาทตามลาํดบั  และ
ประมาณไดว้า่คา่ใชจ้า่ยรวมในปี พ.ศ. 2553 จะเทา่กบั 6.3 แสนลา้นบาท ถา้มลูค่าแทจ้รงิ
ต่อหวัเท่าเดมิ ในปี พ.ศ. 2570 ค่าใชจ้่ายทัง้หมดจะเท่ากบัประมาณ 8 แสนลา้นบาท (รูป
ที ่2) หรอืประมาณรอ้ยละ 4.24 ของ GDP (อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิแทจ้รงิรอ้ยละ 4
ต่อปี) 

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา 
(ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการเลีย้งดบูตุร 
(ล้านบาท) 
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รปูท่ี 2 ประมาณการค่าใช้จ่ายสวสัดิการรกัษาพยาบาลถ้วนหน้าแบบข้าราชการ 

 
แต่ถ้าคนไทยทุกคนมสีวสัดกิารรกัษาพยาบาลแบบประกนัสงัคม ค่าใชจ้่ายเพื่อ

การรกัษาพยาบาลต่อหวัคนวยัทาํงานเทา่กบั 2,133 บาท  คา่ใชจ้า่ยต่อหวัสาํหรบัเดก็และ
ผูส้งูอายุเทา่กบั 1,796 และ 10,281 บาทตามลาํดบั ในปี พ.ศ. 2553 ค่าใชจ้่ายเพือ่สวสัดกิาร
แบบถว้นหน้าสาํหรบัการรกัษาพยาบาลแก่คนไทยดว้ยมาตรฐานเดยีวกบัการประกนัสงัคม
เทา่กบัประมาณ 2 แสนลา้นบาท  และเท่ากบัประมาณ 2.6 แสนลา้นบาทในปี พ.ศ. 2570 
(รปูที ่3) หรอืประมาณรอ้ยละ 1.34 ของ GDP 

รปูท่ี 3 ประมาณการค่าใช้จ่ายสวสัดิการรกัษาพยาบาลถ้วนหน้าแบบประกนัสงัคม 
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3. ประมาณการค่าใช้จ่ายสวสัดิการบาํเหน็จบาํนาญเพือ่การชราภาพ 

จากการประมาณจาํนวนขา้ราชการทีเ่พิง่เกษยีณพบวา่ มจีาํนวนเพิม่จาก 2 หมืน่
กว่าคนในปจัจุบนัเป็น 7 หมื่นกว่าคนในอกี 10 ปีขา้งหน้าแล้วจงึค่อยๆ ลดลง (รูปที ่4)  
ส่วนขา้ราชการทีเ่กษยีณไปแลว้ในปจัจุบนัมปีระมาณ 3 แสนกว่าคน   ในปี พ.ศ. 2550 
คา่ใชจ้า่ยบาํนาญสาํหรบัขา้ราชการเทา่กบั 155,732 บาทต่อหวัต่อปี  ถา้ใหอ้ตัราบาํนาญ
ต่อหวัมมีลูคา่แทจ้รงิคงที ่จะประมาณไดว้า่ในปี พ.ศ. 2553 รฐัจะมคีา่ใชจ้า่ยเพือ่บาํนาญ
ของขา้ราชการประมาณ 50,000 ลา้นบาทและเพิม่เป็น 1.6 แสนลา้นบาทในปี พ.ศ. 2570 
(รปูที ่4) 

รปูท่ี 4  ประมาณการค่าใช้จ่ายเพ่ือสวสัดิการบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการ 

 

ในปจัจุบนัประเทศไทยยงัไมม่รีะบบบาํนาญสาํหรบัประชาชนแบบถว้นหน้า แต่ถา้
รฐัจ่ายบาํนาญพืน้ฐานหรอืมกีารจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพี 500 บาทใหแ้ก่ผูส้งูอายุทุกคน จะทาํให้
รฐัมภีาระการใชจ้่ายประมาณ 48,000 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2553  นอกจากน้ี ถ้ารฐัสมทบ
การออมใหแ้ก่ประชาชนไทยทีอ่ายุ 20 ปีขึน้ไป (ยกเวน้ขา้ราชการ) ในจาํนวน 50 บาทต่อคน
ต่อเดอืนและประชาชนออมเองอกี 100 บาทต่อเดอืน จะทาํใหร้ฐัตอ้งใชเ้งนิประมาณ 22,000 
ลา้นบาทในปีเดยีวกนั  

ในส่วนค่าใชจ้่ายเพื่อบํานาญสาํหรบัระบบประกนัสงัคมนัน้ จากการประมาณการ
พบวา่คา่ใชจ้า่ยในปี พ.ศ. 2553 เทา่กบั 7 พนัลา้นบาทและมเีงนิกองทุนสะสม 7 แสนลา้น
บาท (รปูที ่5)   ในอกี 40 ปีขา้งหน้า (ปี พ.ศ. 2593) ค่าใชจ้่ายเพือ่บาํนาญเท่ากบัประมาณ 
5 แสนลา้นบาท ซึง่จะทาํใหเ้งนิสะสมของกองทุนเหลอืไมพ่อสาํหรบัการจ่ายบาํนาญตัง้แต่

จาํนวน 
(คน) 
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ปี พ.ศ. 2588   สาเหตุทีก่องทุนมเีงนิสะสมไมเ่พยีงพอเพราะมกีารเกบ็อตัราเงนิสมทบตํ่า
เกนิไป การทีจ่ะใหเ้งนิสะสมของกองทุนเพยีงพอต่อการจา่ยผูป้ระกนัตนจะตอ้งมอีตัราเงนิ
สมทบรอ้ยละ 14.5 ของคา่จา้ง (นายจา้งและลกูจา้งสมทบฝา่ยละครึง่)  

รปูท่ี 5 ประมาณค่าใช้จ่ายเพ่ือบาํนาญสาํหรบัการประกนัสงัคม 

 

การจ่ายเงนิบํานาญของลูกจา้งผูป้ระกนัตนนัน้ รฐัมไิดร้่วมสมทบเงนิเขา้กองทุน
ดว้ย ดงันัน้จงึไม่เป็นภาระต่อเงนิงบประมาณ  นอกเสยีจากว่าเงนิสะสมในกองทุนไม่พอ
กบัค่าใชจ้่ายและรฐัใหส้ญัญาว่าจะช่วยส่วนที่ขาด ถ้าเป็นเช่นนัน้จรงิ หลงัปี พ.ศ. 2588 
เป็นต้นไป  รฐัจะตอ้งหางบประมาณมากกว่าปีละ 4 แสนลา้นบาทเพื่อจ่ายบํานาญใหแ้ก่
ผูป้ระกนัตนทีเ่กษยีณอายุ 

โดยรวมค่าใช้จ่ายเพื่อสวสัดิการสงัคมประกอบด้วยสามส่วนหลักๆ คือ เพื่อ
การศกึษา เพื่อการรกัษาพยาบาล และเพื่อหลกัประกนัดา้นรายไดผู้ส้งูอายุ ถา้สวสัดกิาร
รกัษาพยาบาลของทุกคนเท่าเทียมกับสวสัดิการข้าราชการ จะทําให้ค่าใช้จ่ายเพ่ือ
สวสัดิการทัง้สามประเภทน้ีเทา่กบั 1.2 ลา้นลา้นบาทในปี พ.ศ. 2553 หรอืประมาณรอ้ยละ 
12 ของ GDP แต่ถา้สวสัดกิารรกัษาพยาบาลของทุกคนเป็นแบบประกนัสงัคม ค่าใชจ้่ายเพือ่
สวสัดกิารทัง้สามประเภทน้ีจะเทา่กบัประมาณ 7 แสนลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 8 ของ GDP 
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แหล่งเงินสาํหรบัสวสัดิการสงัคม 

การหาแหล่งรายไดเ้พือ่มาสนับสนุนสวสัดกิารสงัคมนัน้รฐัอาจทาํไดโ้ดยการลดดา้น
รายจ่ายหรอืการเพิม่ดา้นรายได ้ในการลดดา้นรายจ่ายนัน้อาจจะเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ
การใช้จ่ายของรฐั ซึ่งรวมถึงการตดัค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกไป หรอืลดการแทรกแซง
ตลาดสนิคา้ต่างๆ ซึง่ในการศกึษาน้ีไดเ้สนอแนวทางต่างๆ ทีร่ฐัจะสามารถเพิม่รายได ้ 

รายไดข้องรฐักว่ารอ้ยละ 90 มาจากภาษอีากร ในปี พ.ศ. 2552 รฐัมรีายไดท้ัง้หมด
ประมาณ 1.7 ลา้นลา้นบาท เป็นรายไดจ้ากภาษอีากรประมาณ 1.5 ลา้นลา้นบาท รายได้
จากภาษคีดิเป็นรอ้ยละ 17 ของ GDP ในชว่ง 20 ปีทีผ่า่นมาความสามารถในการเกบ็ภาษี
ของรฐัอยู่ในช่วงรอ้ยละ 15-18 ของ GDP ซึง่ค่อนขา้งตํ่ากว่าประเทศพฒันาแลว้ทีม่รีะบบ
สวสัดกิารสงัคมทีเ่ขม้แขง็กวา่ไทย  

ภาษทีางออ้ม เช่นภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษสีรรพสามติ และอากรนําเขา้ เคยเป็นแหล่ง
รายไดท้ีส่าํคญัของรฐั แต่ดว้ยโครงสรา้งเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นไปและการเปิดเสรทีางการคา้ 
ทําใหส้ดัส่วนของภาษทีางอ้อมต่อ GDP ค่อยๆ ลดลง  ในปจัจุบนั ภาษทีางอ้อมมมีูลค่า
ประมาณ 8 แสนกวา่ลา้นบาท หรอืคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 55 ของรายไดจ้ากภาษ ี ภาษี
ทางตรงมมีลูค่าประมาณ 7 แสนลา้นบาทหรอืคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 45 ของรายไดจ้าก
ภาษ ี

ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาของไทยมฐีานค่อนขา้งแคบ ในแต่ละปีมผีูย้ ื่นแบบการ
เสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาประมาณ 9 ลา้นคน ในขณะทีผู่ม้งีานทาํมมีากกวา่ 30 ลา้นคน 
ผูท้ีห่ลกีเลีย่งภาษไีมไ่ดเ้ลยคอืผูท้ีท่าํงานเป็นลกูจา้งรบัเงนิเดอืนซึง่มไีมถ่งึ 10 ลา้นคน 

ทางเลอืกของสวสัดกิารสงัคมที่ดขี ึ้นอย่างทดัเทียมกนัและถ้วนหน้าย่อมต้องมี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้  ดงันัน้ คนไทยจงึจาํเป็นตอ้งทาํความตกลงร่วมกนัวา่ความมัน่คงของชวีติ
ทีด่ขี ึน้นัน้จะแลกกบัทางเลอืกในการเสยีภาษมีากขึน้ไดห้รอืไม ่แนวทางการหารายไดจ้าก
ภาษเีพิม่เตมิสาํหรบัรฐัสามารถทาํไดห้ลายทาง เช่น การขยายฐานภาษรีายได ้การเกบ็ภาษี
ทรพัยส์นิ การยกเลกิการยกเวน้ภาษรีายไดจ้าํนวน 10,000 บาทแก่ผูม้รีายไดส้งู (รายไดห้ลงั
หกัคา่ลดหยอ่นแลว้เกนิ 150,000 บาท) การขึน้อตัราภาษมีลูคา่เพิม่ การขึน้ภาษสีรรพสามติ
ของสนิค้าบางประเภท เช่น น้ํามนั สุรา หรอืสนิค้าฟุ่มเฟือยอื่นๆ  ในขณะเดยีวกนั รฐัยงั
สามารถมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากการใชง้บประมาณใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ดว้ย   

 


