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บทสรุปผูบริหาร 

ทางเลอืกของสวัสดกิารสังคมสําหรับคนไทย 

วรวรรณ ชาญดวยวิทย 

 
วัตถุประสงคของบทความน้ี ตองการช้ีใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรไทยใน

อนาคตท่ีทําใหเห็นวาการมีระบบสวัสดิการสังคมท่ีดีตองมีการเตรียมการในระยะยาว ระบบสวัสดิการสังคม
นั้นอาจจะมีราคาแพง การศึกษานี้จึงไดคํานวณวาภาระของสวัสดิการสังคมจะมากนอยเพียงใด เพื่อเปน
ขอมูลประกอบการตัดสินเลือกระบบสวัสดิการสําหรับคนไทย 

ในการพยากรณจํานวนประชากรไทยในอนาคตจึงใชอัตราการเจริญพันธุรวม (TFR) ในอัตรา 1.7 
เทากับอัตราท่ีใชในการพยากรณโดยสํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในป 
พ.ศ. 2546 สวนอัตราการตายเปนอัตราจากขอมูลจริงของทะเบียนราษฏร การพยากรณใหอัตราการเจริญ
พันธุและอัตราการตายไมเปล่ียนแปลง ผลการพยากรณจาํนวนประชากรถึงป พ.ศ. 2593 ทําใหเหน็วาจํานวน
ประชากรไทยเพ่ิมข้ึนจนถึงระดับสูงสุด 70.9 ลานคนในป พ.ศ. 2571 จํานวนเดก็และคนวัยทํางานกําลัง
ลดลงในอีกไมกี่ปขางหนา และจํานวนผูสูงอายุเพิ่มข้ึนอยางสมํ่าเสมอ 

ดวยโครงสรางประชากรในอนาคตที่พยากรณนี้ชวยช้ีใหเห็นวา ถาสวัสดิการสังคมที่รัฐจัดสรรให
ในปจจุบันยังไมมีการเปล่ียนแปลง ภาระดานสวัสดิการสังคมท่ีใหแกเด็กนั้นจะลดลง ในขณะท่ีสวัสดิการท่ี
ใหแกผูสูงอายุจะมากข้ึน ในการปรับการใหสวัสดิการสังคมแกคนรุนเด็กและรุนสูงอายุในอนาคตตอง
คํานึงถึงสัดสวนการเปล่ียนแปลงการพึ่งพิงของคนสองวัย และอัตราคาใชจายสวัสดิการสังคมตอหัวของคน
สองวัยนี้ 

ประเภทของสวัสดกิารสังคมในการศึกษานีมี้การจัดประเภทตามองคกรความรวมมือและพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ หรือท่ีเรียกวา OECD ดังตอไปนี้  

- สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ รวมถึง บําเหน็จ บํานาญ การดูแลคนชราท่ีบานและบานพักคนชรา 
สิทธิประโยชนดานภาษีแกผูออมเพ่ือเกษียณอายุ และเงินบํานาญจากบริษัทประกันเอกชน 

- สวัสดิการสําหรับผูเปนหมายและบุตร รวมถึง บํานาญแกผูเปนหมายและคาใชจายทําศพแก
ผูเสียชีวิต 

- สวัสดิการสําหรับผูทุพพลภาพ รวมถึง คาดูแลรักษา เงินประโยชนทดแทน เงินชดเชยเม่ือ
เจ็บปวยจากการทํางาน และเงินชดเชยแกลูกจางเม่ือเจ็บปวย 



iv บทความเร่ือง ทางเลือกของสวัสดิการสังคมสําหรับคนไทย 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

- สวัสดิการรักษาพยาบาล รวมถึง คารักษาพยาบาลผูปวยนอกและผูปวยใน (รวมทั้งโดยรัฐและ
สถาบันเอกชน) ยาและเวชภัณฑ และการปองกันโรค 

- สวัสดิการสําหรับครอบครัว รวมถึงเงินสงเคราะหบุตร เงินชวยเหลือการจางเล้ียงดูบุตร และ
เงินชวยเหลือเม่ือหยุดงานเพ่ือเล้ียงดูบุตร 

- สวัสดิการเพ่ือแรงงาน รวมถึง การใหบริการหางานทํา การอุดหนุนการจางงานแกเยาชน 
มาตรการการจางงานผูพิการ 

- สวัสดิการเพื่อผูวางงาน รวมถึง เงินประโยชนทดแทนแกผูวางงาน เงินชดเชยการเลิกจาง การ
จายเงินแกผูเกษียณกอนกําหนดดวยเหตุดานตลาดแรงงาน 

- คาใชจายเพื่อท่ีอยูอาศัย รวมถึง เงินชวยเหลือเพื่อคาเชาบาน 
- สวัสดิการอื่นๆ เชน เงินชวยเหลืออ่ืนๆ ท่ีใหแกครัวเรือนรายไดนอย หรือเงินอุดหนุนดาน

อาหาร เปนตน 
ในป พ.ศ. 2551 คาใชจายเพื่อสวัสดิการสังคมท้ังหมดเทากับ 2.6 แสนลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

2.8 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ สวัสดิการดานสุขภาพและสวัสดิการแกผูสูงอายุคิดเปนรอยละ 95 
ของคาใชจายเพื่อสวัสดิการสังคมของรัฐท้ังหมด ถาเปรียบเทียบบทบาทของรัฐตอการใชจายดานสวัสดิการ
สังคมสําหรับประเทศไทยและบางประเทศในกลุม OECD จะเห็นวาไทยมีสัดสวนการใชจายท่ีตํ่ากวามาก 
ในขณะเดียวกันความสามารถในการหารายไดจากภาษีก็ตํ่ากวาเชนกัน 

สถิติดานสวัสดิการสังคมจาก OECD นั้นไมรวมสวัสดิการดานการศึกษา โดยไดมีการแยกเร่ือง
การศึกษาเปนประเด็นสําคัญตางหากจากสวัสดิการอ่ืนๆ แตในบทความนี้รวมเร่ืองการศึกษาดวยเพราะเปน
สวัสดิการท่ีสําคัญตอประชากรวัยเด็ก ซ่ึงรัฐใหความสําคัญมาโดยตลอด ในป พ.ศ. 2551 นั้นรายจาย
งบประมาณเพ่ือการศึกษามีสูงถึง 3.4 แสนลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.8 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติ การเปรียบเทียบงบประมาณดานการศึกษากับคาใชจายเพื่อสวัสดิการสังคมควรทําอยาง
ระมัดระวัง เนื่องจากงบประมาณดานการศึกษานั้นรวมงบเงินเดือนและงบเพื่อการบริหารจัดการเพื่อ
การศึกษาท้ังหมดเขาไปดวย งบประมาณเพื่อการศึกษาประมาณรอยละ 70 ใชเพื่อการศึกษาระดับประถม 
มัธยมและอาชีวศึกษา  

ทางเลือกของสวัสดิการสังคมสําหรับคนไทยมีสองทางคือ เหมือนเดิมหรือดีข้ึน การมีระบบ
สวัสดิการที่เหมือนเดิมคือการมีสวัสดิการที่มีคาใชจายประมาณรอยละ 3 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ 
หากวาคนไทยตองการเลือกใหมีสวัสดิการที่ดีข้ึน คาใชจายจากรัฐจะมากข้ึนเพียงใด คนไทยจะรับไหวไหม
เม่ือโครงสรางประชากรของไทยก็กําลังเปล่ียนไปในทางท่ีคนในวัยทํางานจะลดลง 

การประมาณคาใชจายสําหรับสวัสดิการประกอบดวยสามสวนคือ สวนแรกประมาณการคาใชจาย
เพื่อการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ในท่ีนี้หมายถึงระดับกอนมหาวิทยาลัย) ซ่ึงเปนระดับท่ีประเทศตางๆ ท่ัวโลกเปน
วาสําคัญตอพื้นฐานการมีความรูเพื่อประกอบอาชีพ และมักเปนสวัสดิการท่ีรัฐจัดใหฟรี สวนท่ีสองเปน



วรวรรณ ชาญดวยวิทย v 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

ประมาณคาใชจายเพื่อสุขภาพและบําเหน็จบํานาญเพื่อการชราภาพ เนื่องจากคาใชจายเพื่อสุขภาพและ
ผูสูงอายุเปนสองรายการท่ีมีมูลคาถึงรอยละ 95 ของคาใชจายสวัสดิการสังคม 

สวัสดิการดานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพและเด็กมีเงินไปโรงเรียนดวยจะทําใหคาใชจายเพื่อ
สวัสดิการของเด็กเพิ่มเปนรอยละ 4 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ แตในอนาคตจํานวนเด็กจะลดลงทํา
ใหภาระคาใชจายนี้ลดลง 

สวัสดิการดานสุขภาพเปนภาระตอรัฐมากท่ีสุด ถาคนไทยทุกคนไดรับสวัสดิการรักษาพยาบาล
เชนเดียวกับขาราชการ จะทําใหคารักษาพยาบาลเพ่ิมเปนรอยละ 6.7 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาติ แตถา
ไดรับสวัสดิการแบบเดียวกับการประกันสังคมทุกคน คาใชจายคารักษาพยาบาลจะเพ่ิมเปนรอยละ 2.2 ของ
ผลิตภัณฑประชาชาติ และการท่ีประชากรลดลงก็จะทําใหสัดสวนของคาใชจายนี้ลดลงดวย อยางไรก็ตาม 
การเติบโตทางเศรษฐกิจจะตองไมตํ่ากวารอยละ 2 จึงจะทําใหคาใชจายสวัสดิการเปนสัดสวนกับผลิตภัณฑ
มวลรวมประชาติลดลง 

เม่ือประชากรวัยทํางานจะลดลงภาครัฐจึงควรท่ีจะเนนใหมีการออมหรือการสะสมทุนมากข้ึน การ
สะสมทุนมีผลดีตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ ถาสะสมทุนในประเทศจะเกิดการผลิตท่ีทุนเขมขนข้ึน เพิ่ม
ประสทธิภาพการผลิตของแรงงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ถาสะสมทุนในตลาดตางประเทศจะทําให
บัญชีเดินสะพัดดีข้ึนและเพ่ิมการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสงเสริมการสะสมทุนทางหน่ึงคือ สงเสริมให
ประชาชนออม การออมเพ่ือการชราภาพจึงเปนแนวทางที่เหมาะสม และจากการประมาณการมีบํานาญแบบ
ถวนหนาดวยการที่รัฐชวยออมมีความครอบคลุมประชากรจํานวนมากแตมีภาระตอการใชจายของรัฐนอย
กวาระบบบํานาญของขาราชการและประกันสังคม  

ดวยเหตุท่ีโครงสรางประชากรไทยเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว การพึ่งพิงของผูสูงอายุเปนส่ิงท่ี
คาดการณไดวาจะเกิดข้ึนอยางแนนอน ดังนั้น การเลือกสวัสดิการสังคมควรคํานึงถึงความสมดุลยของภาระ
ท่ีจะตกแกคนรุนตางๆ เพื่อใหเด็กท่ีเกิดในวันนี้ไมตองรับภาระมากจากการท่ีพอแม ปูยา ตายาย ไดสรางไว
ใหเปนมรดกหนี้แกลูกหลาน 
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ทางเลอืกของสวัสดกิารสังคมสําหรับคนไทย 

วรวรรณ ชาญดวยวิทย 

บทนํา 

โดยธรรมชาติมนุษยจะตองเจอกับเหตุการณท่ีเปนความเส่ียงทางสังคมมากบางนอยบางแตกตางกัน 
เหตุการณทางสังคมท่ีนํามาซ่ึงความเส่ียงอาจจะมาจากสถานการณสวนบุคคล เชน การเจ็บปวย การแกชรา
รางกายทรุดโทรม ขโมยข้ึนบาน ตกงาน หรือเกิดจากเหตุการณท่ีกระทบคนในชุมชนพรอมๆ กัน เชน น้ํา
ทวม แผนดินไหว โคลนถลม ขโมยชุกชุม หรือเกิดจากเหตุการณท่ีกระทบคนท้ังประเทศ เชน วิกฤติ
เศรษฐกิจ น้ํามันข้ึนราคา เปนตน มนุษยมีวิธีการจัดการกับเหตุท่ีนํามาซ่ึงความเส่ียงเหลานั้นแตกตางกัน เชน 
เม่ือเจ็บปวยจนตองขายทรัพยสินเพื่อการรักษาพยาบาลจนหมดเนื้อหมดตัว ก็อาจจะไปพึ่งพาญาติเพื่อกูหนี้
ยืมสิน หรือเม่ือเจอเหตุการณน้ําทวม ชาวบานในชุมชนขางเคียงก็อาจจะเขามาชวยเหลือ ใหท่ีพึ่งพิงช่ัวคราว 
ใหขาวปลาอาหาร เพื่อประทังชีวิต 

วิธีการที่คนใชเม่ือตองเผชิญหรืออาจจะตองเผชิญกับความเส่ียงนั้นเรียกวา กลไกในการจัดการ
ความเส่ียงทางสังคม ถาบุคคลจัดการความเส่ียงทางสังคมดวยตนเอง ถือวาเปนการจัดการโดยผานกลไก
ตลาด เชน เม่ือเจ็บปวยก็ไปโรงพยาบาลและจายเงินเอง มีกลไกตลาดทําการกําหนดราคาคารักษาพยาบาล
และซ่ึงนัยหนึ่งกําหนดวาใครบางท่ีมีสินทรัพยเพียงพอท่ีจะเขาถึงสถานพยาบาล กลไกตลาดอาจจะทําใหคน
จํานวนหนึ่งเขาไมถึงการจัดการความเส่ียงหลายประเภท หรือเม่ือตกงาน ขาดรายได ก็นําเงินออมมาใชหรือ
พึ่งพิงญาติพี่นอง ผูท่ีขาดเงินออมหรือไมมีแหลงพึ่งพิง ก็อาจจะจัดการกับความยากลําบากดวยการลักเล็ก 
ขโมยนอย หรือปลนรานทอง ตามแตสถานการณจะเอื้ออํานวย แตจะอยางไรก็ตาม คนท่ีตกอยูในภาวะ
ยากลําบากจะตองหาทางจัดการกับความลําบากนั้นไมทางใดก็ทางหนึ่ง 

เม่ือบุคคล ชุมชน และรัฐรวมกันในการสรางกลไกจัดการความเส่ียงและความยากลําบาก ดวยเห็น
วาถาไมมีกลไกก็อาจจะนํามาซ่ึงปญหาสังคมตางๆ เราเรียกกลไกนี้วาการใหสวัสดิการสังคม เชน เม่ือบุคคล
และรัฐรวมกันรับภาระการใหบริการรักษาพยาบาลแกประชาชน (อาจจะเปนกลุมหรือสําหรับทุกคน) การ
รักษาพยาบาลก็นับวาเปนสวัสดิการสังคม บทบาทของบุคคล ชุมชน และรัฐในการรับภาระการจัด
สวัสดิการทางสังคมอาจจะมีสัดสวนไมเทากันก็ได  

                                                        
 ผูอํานวยการวิจัย (หลักประกันทางสังคม) สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 



2 บทความเร่ือง ทางเลือกของสวัสดิการสังคมสําหรับคนไทย 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ประเทศท่ีพัฒนาแลวหลายประเทศมีประวัติการพัฒนาการใหสวัสดิการสังคมท่ียาวนาน เชนใน
ประเทศสวีเดน รัฐเร่ิมมีบทบาทในการใหสวัสดิการสังคมประมาณปลายคริสตวรรษ 1800 ซ่ึงเปนจะเร่ิมตน
ของการเปล่ียนแปลงการเมืองไปสูสังคมประชาธิปไตย พรรคการเมืองท่ีเขมแข็งมีสวนในการสนับสนุน
สวัสดิการสังคมในแกประชาชนตั้งแตเกิดจนตายจนเขาสูระบบรัฐสวัสดิการ โดยพรรคสังคมสังคม
ประชาธิปไตย (Swedish Social Democratic Party) สามารถบริหารรัฐไดยาวนานตอเนื่องกวาส่ีสิบป สวน
ประเทศญ่ีปุนมีการพัฒนาการใหสวัสดิการสังคมโดยรัฐเม่ือหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง แมวาการให
สวัสดิการสังคมในญ่ีปุนจะพัฒนาทีหลังสวีเดน แตบทบาทของรัฐใหการใหสวัสดิการสังคมนั้นคอนขางสูง
เชนกัน พรรคการเมืองท่ีเร่ิมตนระบบสวัสดิการสังคมแบบเขมขนในญ่ีปุนคือพรรคเสรีประชาธิปไตย 
(Liberal Democratic Party หรือ LDP) โดยพรรคนี้ไดบริหารประเทศนานกวา 50 ปทําใหสามารถดํารง
ระบบสวัสดิการสังคมท่ีตนพัฒนาข้ึนไดอยางตอเนื่อง   

สําหรับประเทศไทยน้ันไดมีการจัดสวัสดิการสังคมมาเปนเวลาเกินกวา 50 ปแลว แตความเขมขน
ของการใหสวัสดิการสังคมโดยคิดเปนสัดสวนคาใชจายของรัฐตอรายไดของประเทศยังคงอยูในอัตราท่ีตํ่า 
และมีการกระจายของผูไดรับประโยชนไมดีนัก การมีสวัสดิการสังคมท่ีเขมขนหรือถวนหนาแบบประเทศท่ี
พัฒนาแลวจําเปนท่ีตองใชเงินงบประมาณมากข้ึน แตรายไดจากภาษีของประเทศไทยนั้นอาจจะตามไมทัน
รายจายท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน การที่รัฐไมคํานึงถึงสวัสดิการสังคมเพื่อประชาชนไทยเลยก็เปนการละเลยบทบาท
ของรัฐในการสรางความม่ันคงในชีวิตใหกับคนไทย นอกจากนี้ ดวยโครงสรางประชากรไทยท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ก็อาจจะเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีทําใหคนไทยตองพิจารณาทางเลือกของสวัสดิการสังคม
ในอนาคตดวย 

Esping-Anderson (1990) แบงบทบาทของรัฐในการจดัสวัสดิการสังคมเปน 3 ระบบตามระดับของ
การพึ่งพิงตลาดและบทบาทของรัฐในการปลดปลอยมนษุยออกจากการท่ีถูกมองวาเปนสินคาชนิดหนึ่ง (de-
commodification) ระบบแรกนั้นรัฐมีบทบาทมากสุดคือ มีความเปนถวนหนาหรือประชาชนทุกคนมีสิทธิ 
(entitlement) ในการไดรับสวัสดิการสังคม (จะใชหรือไมใชสิทธิเปนอีกเร่ืองหน่ึง) ภาระของการจัด
สวัสดิการมาจากเงินภาษี ตัวอยางของประเทศท่ีเขาขายอยูในระบบนีคื้อ ประเทศกลุมนอรดิก ระบบท่ีสอง
เปนแบบท่ีบทบาทของรัฐนอยแตเนนใหกลไกตลาดทํางาน การใหสวัสดกิารของกลุมนี้จึงเนนการ
สงเคราะหเพื่อชวยเหลือคนจนท่ีถูกกลไกตลาดกีดกนัการเขาถึง รัฐตองมีบทบาทในการคัดเลือกคนท่ีเขาขาย
ไดรับการชวยเหลือโดยมีกฎกติกาในการพสูิจนตนวายากจนจริง ตัวอยางของประเทศท่ีถูกจัดอยูในระบบนี้
เชน สหรัฐอเมริกา แบบท่ีสามเปนลักษณะอนุรักษนิยมท่ีคงบทบาทรัฐในการรักษาความเปนชนช้ันในสังคม
โดยมีการแบงกลุมคนเปนหลายกลุม แตละกลุมอาจจะไดรับสวัสดิการสังคมแตกตางกัน ผูไดรับประโยชน 
รัฐและสถานประกอบการมสีวนในการรับภาระของสวัสดิการสังคม ตัวอยางของประเทศท่ีอยูในกลุมนี้คือ 
เยอรมัน เบลเยีย่ม และอีกหลายประเทศในยุโรป ประเทศในเอเชียก็มักถูกจัดเขาอยูในกลุมนี้  

ในบทความนีแ้บงระบบสวสัดิการสังคมเปนสองประเภทโดยดูถึงความครอบคลุมของประชากรที่
ไดรับสิทธิ เนือ่งจากการแบงตาม Esping-Anderson (1990) ในแบบท่ีหนึ่งและสามนั้นคลายกนัในเชิงของ



วรวรรณ ชาญดวยวิทย 3 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

ความครอบคลุมของสิทธิ ในแบบท่ีหนึ่งนั้นตองการใหถวนหนาคือ สวัสดิการสังคมถือเปนสิทธิของคนทุก
คน (entitlement) แบบท่ีสองแมจะไมใช entitlement แตรัฐก็สรางความม่ันใจวาคนทุกกลุมไดรับสวัสดิการ
สังคมท่ีทัดเทียมกันแตมีการบริหารจัดการแยกกัน โดยหลักการแลวท้ังสองแบบตองการใหครอบคลุม
ประชากรทั้งหมด และในการคํานวณภาระดานการใชจายของรัฐจึงใกลเคียงกันและเรียกวา แบบถวนหนา 
(universal) สวนแบบที่สองท่ีชวยเฉพาะคนจนเรียกวา แบบชวยกลุมเปาหมาย (targeting) 

วัตถุประสงคของบทความน้ี ตองการช้ีใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรไทยใน
อนาคตท่ีทําใหเห็นวาการมีระบบสวัสดิการสังคมท่ีดีตองมีการเตรียมการในระยะยาว ระบบสวัสดิการสังคม
นั้นอาจจะมีราคาแพง การศึกษานี้จึงไดคํานวณวาภาระของสวัสดิการสังคมจะมากนอยเพียงใด เพื่อเปน
ขอมูลประกอบการตัดสินเลือกระบบสวัสดิการสําหรับคนไทย ในบทความนี้จะไมกลาวถึงความสําคัญของ
บทบาทของรัฐในการจัดสวัสดิการสังคมเนื่องจากไดกลาวไวแลวใน วรวรรณ ชาญดวยวิทย (2550) ในการ
สัมมนาวิชาการประจําป 2550 

แนวโนมประชากรกับความสําคัญของสวัสดิการสังคม 

โครงสรางประชากรมีสวนสําคัญตอการสนับสนุนการผลิต การบริโภค และการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ Mason (2007) ไดนําเสนอใหเห็นวาการเติบโตทางเศรษฐกิจในรูปของการเติบโตของผลผลิตตอ
จํานวนคนท่ีทําการบริโภค ( )(tyn ) ประกอบดวยสองสวนคือ สวนแรกมาจากการเติบโตสุทธิของจํานวนผู
สามารถทําการผลิต  ( )()( tNtL   ) และสวนท่ีสองมาจากการเติบโตของผลผลิตตอแรงงาน หรือ 

)()()()( tytNtLtyn    สวนแรกน้ัน ( )()( tNtL   ) เรียกวา support ratio ซ่ึงเปนบวกเม่ือจํานวน
ผูผลิตมีการเติบโตมากกวาจํานวนผูบริโภค และสวนท่ีสอง ( )(ty ) เปนบวกเมื่อผลิตภาพของแรงงานดีข้ึน 
ดังนั้น โครงสรางประชากรมีสวนชวยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจเม่ือผูผลิต (effective number of 
producers) มีการเติบโตมากกวาผูบริโภค (effective number of consumers)  

โครงสรางประชากรไทยในปจจุบันยังคงมีสวนในการชวยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจเพราะ
มีสัดสวนของผูสามารถผลิตคอนขางสูงเม่ือเทียบกับผูทําการบริโภค แตแรงสนับสนุนนี้อาจจะคงอยูไดอีก
ไมนานดวยการลดลงของอัตราการเจริญพันธุอยางรวดเร็ว  และอายุขัยเฉลี่ยท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ ในปพ.ศ. 2533 
อายุขัยเฉล่ียแรกเกิดเทากับ 68 ป ไดเพิ่มเปนเปน 73 ป ในปจจุบัน 

อัตราเจริญพันธุ (Fertility Rate) คือ จํานวนเด็กเกิดมีชีพตอจํานวนหญิงวัยเจริญพันธุหนึ่งพันคนใน
แตละป และอัตราเจริญพันธุรวม (Total Fertility Rate) หรือ TFR คือ จํานวนบุตรเฉล่ียของหญิงวัยเจริญ
พันธุ หรือ อัตราการเกิดของหญิงวัยเจริญพันธุในแตละชวงอายุ 5 ป การคํานวณ TFR ใหแบงหญิงวัยเจริญ
พันธุเปนชวงอายุละ 5 ป นําจํานวนเด็กเกิดมีชีพจากมารดาในแตละชวงอายุหารดวยจํานวนหญิงวัยเจริญ
พันธุในชวงอายุเดียวกัน เปนอัตราการเกิดในแตละชวงอายุ และรวมอัตราการเกิดของทุกชวงอายุหารดวย 5  



4 บทความเร่ือง ทางเลือกของสวัสดิการสังคมสําหรับคนไทย 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ถา TFR เทากับ 2.1 เปน replacement rate คือจํานวนประชากรเทาเดิม โดยสมมติวาไมมีการยายถ่ิน 
อธิบายไดอยางงายคือ คูสามีภรรยาท้ังประเทศควรท่ีจะมีบุตรประมาณ 2.1 คนตอครอบครัว เพื่อใหสามารถ
มีประชากรทดแทนคูของตนเองสองคนได สวนอัตรา 0.1 ท่ีเกินสองคนนั้นใหเผ่ือสําหรับกรณีท่ีเด็กตาย
กอนท่ีจะสามารถเจริญพันธุ นั่นหมายความวาตองมีครอบครัวจํานวนหนึ่งท่ีมีบุตรมากกวาสอง ถา TFR ตํ่า
กวา 2.1 จํานวนประชากรกําลังจะลดลง ถา TFR มากกวา 2.1 จํานวนประชากรจะมากข้ึน 

ในชวงปพ.ศ. 2507-2508 ครอบครัวคนไทยมีลูกประมาณ 6 คน ในปจจุบันครอบครัวสวนใหญมีลูก
เพียง 1-2 คน จากรูปท่ี 1 จะเห็นวาอัตราการเจริญพันธุรวมต่ํามากวาสิบปแลว ประเทศญ่ีปุนนั้นใชเวลากวา 
50 ปในกวาท่ี TFR ลดลงจาก 3.6 เปน 1.3 ส่ิงท่ีนาเปนหวงจากรูปท่ี 1 คืออัตราการเจริญพันธุของเด็กวัยรุน
สูงข้ึนเร่ือยๆ จนในปจจุบันเทากับวัยผูใหญ แนวโนมนี้อาจจะสรางปญหาสังคมมากข้ึนถาการมีเด็กท่ีเกิดจาก
วัยรุนเปนบุตรนอกสมรส 

 
รูปท่ี 1 อัตราการเจริญพันธุ พ.ศ. 2543-2551 

 
ท่ีมา: คํานวณจากขอมูลกลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารและสารสนเทศสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข 

 
อยางไรก็ดี ไดเกิดมีขอวิจารณวา TFR ท่ีไดจากงานทะเบียนราษฏรอาจจะตํ่าเกินจริง ดวยความที่

ระบบขอมูลยังพัฒนาไดไมสมบูรณ หรือยังมีเด็กจํานวนหน่ึงท่ีไมเขาสูระบบทะเบียนดวยเหตุต้ังใจ บังเอิญ 
หรือไมสามารถเขาถึงระบบทะเบียนราษฏร 
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วรวรรณ ชาญดวยวิทยและคณะ (2550) ในการพยากรณจํานวนประชากรไทยในอนาคตจึงใช TFR 
ในอัตรา 1.7 เทากับอัตราท่ีใชในการพยากรณโดยสํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ในป พ.ศ. 2546 สวนอัตราการตายเปนอัตราจากขอมูลจริงของทะเบียนราษฏร การพยากรณให
อัตราการเจริญพันธุและอัตราการตายไมเปล่ียนแปลง ผลการพยากรณจํานวนประชากรถึงป พ.ศ. 2593 
แสดงในรูปท่ี 2 จะเห็นวาจํานวนประชากรไทยเพิ่มข้ึนจนถึงระดับสูงสุด 70.9 ลานคนในป พ.ศ. 2571 
จํานวนเด็กและคนวยัทํางานกําลังลดลงในอีกไมกี่ปขางหนา และจํานวนผูสูงอายุเพิม่ข้ึนอยางสมํ่าเสมอ 

 
รูปท่ี 2 พยากรณจํานวนประชากร พ.ศ. 2551-2593 

 

 
ท่ีมา: วรวรรณ ชาญดวยวิทย และคณะ (2550) 
 
ถาแนวโนมอัตราการเจริญพันธุลดลงอีก จํานวนเด็กจะย่ิงลดลงมากกวานี้ รูปท่ี 3 เปรียบเทียบกรณี

ท่ีอัตราการเจริญพันธุรวมลดเปน 1.45 ซ่ึงเปนอัตราท่ีเปนไปไดสูงในปจจุบันและอนาคต ดวยอัตราตํ่านี้จะ
ทําใหจํานวนเด็กในปอีก 40 ปขางหนาลดลงไปอีกกวา 5 ลานคน 

ผลการพยากรณดวยอัตราการเจริญพันธุรวมเทากับ 1.7 และใหอายุเกษียณเทากับ 60 ปทําใหอัตรา
การพึ่งพิงของเด็กและผูสูงอายุท้ังหมดเปน 0.54 (รูปท่ี 4) ซ่ึงหมายถึงวา คนวัยทํางาน 100 คนมีภาระการ
ดูแลเด็กและผูสูงอายุ 54 คน ภาระนี้จะสูงข้ึนเปน 78 คนในอีก 40 ปขางหนา ภาระท่ีเกิดจากผูสูงอายุมากกวา
ภาระจากเด็กต้ังแตป พ.ศ. 2573 การขยายอายุเกษียณเปน 65 ปจะชวยลดภาระพึ่งพิงจากผูสูงอายุได 
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รูปท่ี 3 พยาการณจํานวนประชากรอายุ 0-15 ป 

 
 

รูปท่ี 4 สัดสวนประชากรวัยเด็กและวยัสูงอายุ 

 
 
ดวยโครงสรางประชากรในอนาคตที่พยากรณนี้ชวยช้ีใหเห็นวา ถาสวัสดิการสังคมท่ีรัฐจัดสรรให

ในปจจุบันยังไมมีการเปล่ียนแปลง ภาระดานสวัสดิการสังคมท่ีใหแกเด็กนั้นจะลดลง ในขณะท่ีสวัสดิการท่ี
ใหแกผูสูงอายุจะมากข้ึน ในการปรับการใหสวัสดิการสังคมแกคนรุนเด็กและรุนสูงอายุในอนาคตตอง
คํานึงถึงสัดสวนการเปล่ียนแปลงการพึ่งพิงของคนสองวัย และอัตราคาใชจายสวัสดิการสังคมตอหัวของคน
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สองวัยนี้ การศึกษาโดย มัทนา (2550) ช้ีใหเห็นวา ภาครัฐใหการสนับสนุนการบริโภคของเด็กอายุ 0-24 ป 
(ตอปเทากับ 15,999 บาท) มากกวาผูสูงอายุ (ตอปเทากับ 9,407 บาท) คาใชจายของรัฐตอหัวเด็กท่ีจะ
ประหยัดไดในอนาคตทําใหสามารถเพิ่มสวัสดิการสังคมใหแกเด็กและผูสูงอายุไดถาผูสูงอายุเพิ่มไมเร็วนัก 
อยางไรก็ดี ถารัฐไมสามารถเพ่ิมคาใชจายเพื่อสวัสดิการสังคมไดอีกในอนาคต คนวัยทํางานในปจจุบันก็ควร
ท่ีจะเตรียมหาหนทางในการดูแลตนเองมากข้ึนเม่ือเขาสูวัยสูงอายุเพราะภาระของคนวัยทํางานในอนาคตน้ัน
สูงมาก 

โครงสรางประชากรไทยในอนาคตยังบอกอีกวา สัดสวนของผูผลิตและผูบริโภคในอนาคตไม
สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจเหมือนเชนในปจจุบัน ดังนั้น ประเทศไทยควรท่ีจะหาหนทางในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของแรงงานใหดียิ่งๆ ข้ึน  

สวัสดิการสังคมประเภทตางๆ 

เนื่องจากการใหคําจํากัดความของสวัสดกิารสังคมอาจมีความแตกตางกนัในแตละการศึกษา ประเภท
ของสวัสดกิารสังคมในการศึกษานี้มีการจัดประเภทตามองคกรความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือท่ี
เรียกวา OECD ดังตอไปนี้  

- สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ รวมถึง บําเหน็จ บํานาญ การดูแลคนชราท่ีบานและบานพักคนชรา 
สิทธิประโยชนดานภาษีแกผูออมเพ่ือเกษียณอายุ และเงินบํานาญจากบริษัทประกันเอกชน 

- สวัสดิการสําหรับผูเปนหมายและบุตร รวมถึง บํานาญแกผูเปนหมายและคาใชจายทําศพแก
ผูเสียชีวิต 

- สวัสดิการสําหรับผูทุพพลภาพ รวมถึง คาดูแลรักษา เงินประโยชนทดแทน เงินชดเชยเม่ือ
เจ็บปวยจากการทํางาน และเงินชดเชยแกลูกจางเม่ือเจ็บปวย 

- สวัสดิการรักษาพยาบาล รวมถึง คารักษาพยาบาลผูปวยนอกและผูปวยใน (รวมทั้งโดยรัฐและ
สถาบันเอกชน) ยาและเวชภัณฑ และการปองกันโรค 

- สวัสดิการสําหรับครอบครัว รวมถึงเงินสงเคราะหบุตร เงินชวยเหลือการจางเล้ียงดูบุตร และ
เงินชวยเหลือเม่ือหยุดงานเพ่ือเล้ียงดบุูตร 

- สวัสดิการเพ่ือแรงงาน รวมถึง การใหบริการหางานทํา การอุดหนุนการจางงานแกเยาชน 
มาตรการการจางงานผูพิการ 

- สวัสดิการเพื่อผูวางงาน รวมถึง เงินประโยชนทดแทนแกผูวางงาน เงินชดเชยการเลิกจาง การ
จายเงินแกผูเกษียณกอนกําหนดดวยเหตุดานตลาดแรงงาน 

- คาใชจายเพื่อท่ีอยูอาศัย รวมถึง เงินชวยเหลือเพื่อคาเชาบาน 
- สวัสดิการอื่นๆ เชน เงินชวยเหลืออ่ืนๆ ท่ีใหแกครัวเรือนรายไดนอย หรือเงินอุดหนุนดาน

อาหาร เปนตน 
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ตารางท่ี 1 แสดงการใชจายของรัฐเพื่อสวัสดิการสังคมท้ัง 9 ประเภทในชวงสามปท่ีผานมา โดย
คาใชจายท้ังหมดเปนผลประโยชนโดยตรงท่ีตกแกประชาชนกลุมตางๆ เปนคาใชจายท่ีไมรวมคาบริหาร
จัดการ ในป พ.ศ. 2551 คาใชจายเพื่อสวัสดิการสังคมท้ังหมดเทากับ 2.6 แสนลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
2.8 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ สวัสดิการดานสุขภาพและสวัสดิการแกผูสูงอายุคิดเปนรอยละ 95 
ของคาใชจายเพ่ือสวัสดิการสังคมของรัฐท้ังหมด โดยท่ีรอยละ 50 เปนคาใชจายเพื่อสวัสดิการดานสุขภาพ
และบําเหน็จบํานาญใหแกขาราชการ สัดสวนท่ีขาราชการไดรับสูงนี้ตรงกับความเห็นของ Esping-Andersen 
(2000) ท่ีเห็นวาการใชคาใชจายสวัสดิการสังคมเปนสัดสวนกับรายไดของประเทศกําลังพัฒนาเปนตัวบงท่ี
ไมดีนักเพราะมีคนกลุมหนึ่งไดรับสวนแบงของคาใชจายจากรัฐมากกวากลุมอ่ืน ทําใหการท่ีมีคาใชจายเพื่อ
สวัสดิการสังคมจากรัฐสูงก็ไมไดหมายความวาคนสวนใหญของประเทศไดรับประโยชนไปดวย รูปท่ี 5 
และ 6 แสดงใหเห็นวาคาใชจายเพ่ือสวัสดิการดานสุขภาพรอยละ 36 และสวัสดิการเพื่อผูสูงอายุรอยละ 82 
เปนคาใชจายเพื่อสวัสดิการขาราชการและครอบครัวไมเกิน 5 ลานคน 
 
ตารางท่ี 1 คาใชจายเพื่อสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2549-2551 

จํานวนเงิน (ลานบาท) 
 

2549 2550 2551 

ผูสูงอายุ 68,635 85,410 89,069 

เบี้ยยังชีพ (รวม กทม.) 1  3,879 10,532 10,532 

เงินบําเหน็จ กรณีชราภาพ2 (กองทุนประกันสังคม) 1,150 1,655 2,266 

บําเหน็จ บํานาญ เงินทดแทน เงินชวยเหลือพิเศษครูและภารโรงสังกัดอบจ. 
เทศบาล กทม. และพัทยา 

3,041 3,153 3,046 

บําเหน็จดํารงชีพ กทม. 80 70 80 

บําเหน็จ บํานาญ3 (ขาราชการ) 60,484 70,000 73,145 

ผูเปนหมายและบุตร 3,021.44 3,333.59 3,816 

เงินสงเคราะห 2 (ประกันสังคม) 206 248 454 

บําเหน็จตกทอด3 (ขาราชการ) 2,816 3,086 3,362 

ผูทุพพลภาพ 495 1,671 1,745 

เงินชดเชยทุพพลภาพ2 (กองทุนประกันสังคม) 216 241 263 

เงินชดเชยทุพพลภาพ2 (กองทุนเงินทดแทน) 3.50 4.05 4.29 

เงินสงเคราะหคนพิการ 1  232 1,380 1,380 

เงินอุดหนุนคากายอุปกรณสําหรับชวยคนพิการ 1  7.11 7.11 7.11 

เงินอุดหนุนสงเคราะหและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 1  20.00 20.00 20.00 
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จํานวนเงิน (ลานบาท) 
 

2549 2550 2551 

คาบริการฟนฟูผูพิการ5 (UC) 15.89 19.50 70.54 

สุขภาพ 103,070 140,615 152,186 

เงินอุดหนุนบริการรักษาพยาบาลทหารผานศึก 184 200 196 

คารักษาพยาบาล เงินชวยเหลือบุตรและอื่นๆ ของครู ภารโรง ครูบํานาญสังกัด
อบจ.และเทศบาล กทม. และพัทยา** 

453 672 965 

ครูโรงเรียนเอกชน5 366 259 229 

ประกันสุขภาพถวนหนา4* 48,250 75,126 76,599 

ขาราชการ3 37,004 46,481 54,904 

รักษาพยาบาล กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน2 16,812 17,877 19,292 

ครอบครัว 5,472 5,497 5,691 

เงินสงเคราะหครอบครัว1 15 15 15 

เงินอุดหนุนคาแรงงานสตรี1 56 56 56 

สงเคราะหเด็กในครอบครัวชวยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเล้ียงตามบาน1 155 152 152 

เงินสงเคราะหผูมีรายไดนอยและผูไรที่พ่ึง1 3.00 3.00 3.00 

เงินอุดหนุนสถานรับเล้ียงเด็กเอกชน1 12.03 12.93 12.03 

เงินชวยเหลือชาวเขา1 1.14 2.00 2.00 

สงเคราะหบุตร2 (ประกันสังคม) 5,21.72 5,244.29 5,439.76 

เงินชวยเหลือบุตร5 (ครูโรงเรียนเอกชน) 14.87 11.98 11.24 

ตลาดแรงงาน 19.90 28.58 28.58 

เงินชวยเหลือผูเขารับการฝกอาชีพ1 19.80 28.53 28.53 

เงินชดเชยสวนตางของดอกเบี้ยเงินกูที่คนหาเงินกูเพ่ือใชในการเดินทางไป
ทํางานตางประเทศ1 

0.10 0.05 0.05 

วางงาน 1,198 1,859 2,479 

เงินประโยชนทดแทนแกผูวางงาน (ประกันสังคม)2 1,198 1,859 2,479 

ท่ีอยูอาศัย 953 578 1,777 

พอช.6 (ครอบครวั) 896 500 1,700 

สถานสงเคราะหคนชรา1  57.00 77.90 77.07 

อ่ืนๆ 200 295 303 
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จํานวนเงิน (ลานบาท) 
 

2549 2550 2551 

เงินอุดหนุนชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน 1 9.00 81.08 89.19 

เงินอุดหนุนจัดงานศพผูสูงอายุ 1 35.92 35.92 35.92 

เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส 1 143 166 166 

เงินอุดหนุนสงเคราะหคนไทยตกทุกขไดยากในประเทศกลับภูมิลําเนาเดิม 1 2.00 2.00 2.00 

เงินอุดหนุนสงเคราะหเปนคาสงตัวผูรับการสงเคราะหกลับภูมิลําเนาเดิม 1 0.47 0.47 0.47 

เงินชดเชยคารถไฟครึ่งราคาบุคลากรทองถ่ิน อปท. 1 10.28 10.28 10.28 

รวม 180,038 238,711 255,318 

ที่มา: 1. สํานักงบประมาณ 2. สํานักงานประกันสังคม 3. กรมบัญชีกลาง 4. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
5. กองทุนสงเคราะห สํานักงานบริหารคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 6. สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.)  
* ไมรวมเงินซอมบํารุง 
** ไมสามารถแยกรายการรักษาพยาบาลและเงินชวยเหลือบุตรออกจากกันได 

 
รูปท่ี 5 สัดสวนสวัสดิการดานสุขภาพท่ีตกแกคนกลุมตางๆ ป พ.ศ. 2551 

 
ท่ีมา: จากตารางท่ี 1 
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รูปท่ี 6 สัดสวนสวัสดิการแกผูสูงอายุท่ีตกแกคนกลุมตางๆ ป พ.ศ. 2551 

 
ท่ีมา: จากตารางท่ี 1 
 

รูปท่ี 7 คาใชจายของรัฐเพื่อสวัสดิการสังคมของไทยเทียบกับ OECD บางประเทศ 

 
ที่มา: http://stats.oecd.org 

 
ถาเปรียบเทียบบทบาทของรัฐตอการใชจายดานสวัสดิการสังคมสําหรับประเทศไทยและบาง

ประเทศในกลุม OECD (รูปท่ี 7) จะเห็นวาไทยมีสัดสวนการใชจายท่ีตํ่ากวามาก ในขณะเดียวกัน
ความสามารถในการหารายไดจากภาษีก็ตํ่ากวาเชนกัน 
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รูปท่ี 8 สวัสดิการดานการศกึษาและสวัสดิการสังคม 

 
ท่ีมา: จากตารางท่ี 1 และสํานักงบประมาณ 
 

รูปท่ี 9 การเบิกจายงบประมาณดานการศึกษา 

 
ท่ีมา: สํานักงบประมาณ 
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สถิติดานสวัสดิการสังคมจาก OECD นั้นไมรวมสวัสดิการดานการศึกษา โดยไดมีการแยกเร่ือง
การศึกษาเปนประเด็นสําคัญตางหากจากสวัสดิการอ่ืนๆ แตในบทความนี้รวมเร่ืองการศึกษาดวยเพราะเปน
สวัสดิการท่ีสําคัญตอประชากรวัยเด็ก ซ่ึงรัฐใหความสําคัญมาโดยตลอด ในป พ.ศ. 2551 นั้นรายจาย
งบประมาณเพ่ือการศึกษามีสูงถึง 3.4 แสนลานบาท (รูปท่ี 8) หรือคิดเปนรอยละ 3.8 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติ การเปรียบเทียบงบประมาณดานการศึกษากับคาใชจายเพื่อสวัสดิการสังคมควรทําอยาง
ระมัดระวัง เนื่องจากงบประมาณดานการศึกษานั้นรวมงบเงินเดือนและงบเพื่อการบริหารจัดการเพื่อ
การศึกษาท้ังหมดเขาไปดวย งบประมาณเพื่อการศึกษาประมาณรอยละ 70 ใชเพื่อการศึกษาระดับประถม 
มัธยมและอาชีวศึกษา (รูปท่ี 9) 

ทางเลือกของสวัสดิการสังคมสําหรับคนไทย 

ทางเลือกของสวัสดิการสังคมสําหรับคนไทยมีสองทางคือ เหมือนเดิมหรือดีข้ึน การมีระบบ
สวัสดิการที่เหมือนเดิมคือการมีสวัสดิการดังท่ีแสดงในตารางที่ 1 และมีคาใชจายประมาณรอยละ 3 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ หากวาคนไทยตองการเลือกใหมีสวัสดิการที่ดีข้ึน คาใชจายจากรัฐจะมากข้ึน
เพียงใด คนไทยจะรับไหวไหมเม่ือโครงสรางประชากรของไทยก็กําลังเปล่ียนไปในทางท่ีคนในวัยทํางานจะ
ลดลง 

การประมาณคาใชจายสําหรับสวัสดิการประกอบดวยสามสวนคือ สวนแรกประมาณการคาใชจาย
เพื่อการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ในท่ีนี้หมายถึงระดับกอนมหาวิทยาลัย) ซ่ึงเปนระดับท่ีประเทศตางๆ ทั่วโลกเปน
วาสําคัญตอพื้นฐานการมีความรูเพื่อประกอบอาชีพ และมักเปนสวัสดิการที่รัฐจัดใหฟรี สวนท่ีสองและสาม
เปนประมาณคาใชจายเพื่อสุขภาพและบําเหน็จบํานาญเพ่ือการชราภาพ เนื่องจากคาใชจายเพื่อสุขภาพและ
ผูสูงอายุเปนสองรายการท่ีมีมูลคาถึงรอยละ 95 ของคาใชจายสวัสดิการสังคม การประมาณการคาใชจาย
เพียงสองรายการนี้พอจะบงช้ีไดวาภาระคาใชจายในสําหรับคนไทยในอนาคตจะเปนเชนไร การประมาณ
การใชโครงสรางและจํานวนประชากรตามท่ีกลาวไปแลวในสวนแรก 

 
ประมาณการคาใชจายสวัสดิการดานการศึกษา 
คาใชจายเพื่อการศึกษาข้ันพื้นฐานป พ.ศ. 2550 เทากับ 2.5 แสนลานบาท (ชัยยุทธ ปญญสวัสดิ์สุทธ์ิ, 

2551) การประมาณคาใชจายในป พ.ศ. 2553 นั้นกําหนดใหมีอัตราการเติบโตตอปเทากับการเติบโตของงบ
ดานการศึกษาสําหรับประถม มัธยมและอาชีวศึกษา ป 2550-51 (เทากับรอยละ 4.5 ตอป) จากนั้นเพิ่มงบ
เรียนฟรี 15 ปจํานวน 18,258 ลานบาท หารดวยจํานวนเด็กอายุ 5-17 ป (12.8 ลานคน ในป พ.ศ. 2553) ดังนั้น 
ประมาณการคาใชจายเพื่อการศึกษาพื้นฐานสําหรับเด็กคือ 22,945 ตอป รวมท้ังหมดเปน 293,744 ลานบาท 

อยางไรก็ดี กรณีนี้ถือเปนกรณีปจจุบันแบบท่ียังไมมีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ถาสมมติใหมี
การปรับปรุงคุณภาพทําใหรัฐมีคาใชจายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มรอยละ 20 เปน 27,534 บาทตอปรวม
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ท้ังหมดเทากับ 352,492 ลานบาทในป พ.ศ. 2553 (รูปท่ี 10) สวนในปตอไปใหใชมูลคาตอหัวณ ราคาป 2553 
คูณดวยจํานวนเด็ก ดวยเหตุท่ีจํานวนเด็กลดลงในอนาคต ทําใหภาระการใชจายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลดลงดวยเชนกัน 

นอกจากคาใชจายดานการศึกษาแลว ในท่ีนี้ยังใหปรับปรุงสวัสดิการสําหรับเด็กดวยการใหเงินเล้ียง
ดูบุตรแกครอบครัวท่ีมีเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป เงินคาเล้ียงดูเทากับเดือนละ 350 บาทตอบุตรหน่ึงคน เงินคาเล้ียง
ดูนี้เทากับบุตรของผูประกันตนในระบบประกันสังคมในปจจุบัน เงินนี้ถือเปนคาใชจายเพื่ออาหาร ส่ิงจําเปน
ในการดํารงชีพ หรือเพื่อการเดินทางไปโรงเรียน คาใชจายเพื่อการเล้ียงดูบุตรประมาณ 65,000 ลานบาทในป 
พ.ศ. 2553 และมีมูลคาแทจริงลดลงในอนาคต 

 
รูปท่ี 10 ประมาณการคาใชจายเพื่อการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 
ประมาณการคาใชจายสวัสดิการดานสุขภาพ 
ประเทศไทยมีระบบประกันสุขภาพ 3 ระบบ คือ ระบบสําหรับขาราชการ สําหรับลูกจางเอกชน 

(ผูประกันตนในระบบประกันสังคม) และสําหรับประชาชนท่ัวไปที่ไมเขาขายสองกลุมแรก ถาใหคนไทยท่ี
เดินบนทองถนนเลือกไดวาตองอยูภายใตระบบใด คนสวนใหญก็คงเลือกสองระบบแรก เนื่องจาก มี
ความเห็นวาไดรับบริการที่ดีกวา และมีทางเลือกมากกวา ดังนั้น ถากลาวถึงการพัฒนาสวัสดิการดานสุขภาพ
ใหดีข้ึนสําหรับคนไทยทุกคนจึงประกอบดวยสองทางเลือก ดังนี้ 

ทางเลือกท่ี 1 รักษาพยาบาลแบบถวนหนาแบบขาราชการ 
การประมาณการคาใชจายตอหัวสําหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลแบบขาราชการใชขอมูลคาใชจาย

สวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการในป พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีคาใชจายรวมสําหรับผูปวยนอกและผูปวยใน
เทากับ 38,803 และ 16,101 ลานบาท จากนั้นใชขอมูลประชากรภายใตสวัสดิการขาราชการ (4.2 ลานคน) 
และขอมูลการใชบริการทั้งกรณีผูปวยนอกและผูปวยในจําแนกรายอายุ ทําการคํานวณคาใชจายตอหัว
สําหรับประชากรสามกลุมอายุคือ วัยเด็ก (0-15 ป) วัยทํางาน (16-59 ป) และวัยสูงอายุ (60 ปข้ึนไป) ไดวา
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คาใชจายตอหัวเพื่อการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานขาราชการเทากับ 5,003 บาทสําหรับเด็ก 6,999 บาท
สําหรับวัยทํางาน และ 32,848 บาทสําหรับผูสูงอายุ ทําใหคาใชจายรวมในป พ.ศ. 2553 เทากับ 6.3 แสนลาน
บาท (รูปท่ี 11) ถามูลคาแทจริงตอหัวเทาเดิม ในอีก 40 ปขางหนาคาใชจายท้ังหมดจะเทากับประมาณ 9 แสน
ลานบาท 

 
รูปท่ี 11 ประมาณการคาใชจายสวัสดิการรักษาพยาบาลถวนหนาแบบขาราชการ 

 
 

รูปท่ี 12 ประมาณการคาใชจายสวัสดิการรักษาพยาบาลถวนหนาแบบประกันสังคม 

 
 

ทางเลือกท่ี 2 รักษาพยาบาลแบบถวนหนาแบบประกันสังคม 
สวัสดิการรักษาพยาบาลตอหวัรวมกับคาใชจายสูงสําหรับลูกจางผูประกันตนเทากับ 1,861 บาท 

อัตราดังกลาวยังไมรวมคาใชจายสําหรับสงเสริมปองกันโรคประมาณ 272 บาทตอหัว (เทากบัคาใชจาย
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สงเสริมปองกันโรคของระบบหลักประกนัสุขภาพถวนหนา) เม่ือรวมคาใชจายท้ังสองสวนดวยกันทําให
คาใชจายตอหวัของคนวยัทํางานเทากับ 2,133 บาท คาใชจายตอหัวสําหรับเด็กและผูสูงอายุใหเปนสัดสวน
กับคาใชจายตอหัวของวยัทํางานเชนเดยีวกบัสวัสดิการขาราชการในทางเลือกท่ีหนึ่ง (คูณดวย 0.715 สําหรับ
เด็ก และ 4.693 สําหรับผูสูงอายุ) ทําใหคาใชจายตอหัวสําหรับเด็กและผูสูงอายุเทากบั 1,796 และ 10,281 
บาท ในป พ.ศ. 2553 คาใชจายเพื่อสวัสดิการแบบถวนหนาสําหรับการรักษาพยาบาลแกคนไทยดวย
มาตรฐานเดยีวกับการประกันสังคมเทากับ 2 แสนลานบาท และเทากับ 2.8 แสนลานบาทในอีก 40 ป
ขางหนา (รูปท่ี 12) 

 
ประมาณการคาใชจายสวัสดิการเหน็จบํานาญเพ่ือการชราภาพ 
ระบบบําเหน็จบํานาญเพื่อการชราภาพประกอบดวย 3 สวน คือ บําเหน็จบํานาญสําหรับขาราชการ 

บํานาญสําหรับคนไทยทุกคน และบํานาญในระบบประกันสังคม 
สวนท่ีหนึ่ง บําเหน็จบํานาญสําหรับขาราชการ 

การประมาณคาใชจายเพ่ือบําเหน็จบํานาญขาราชการใชขอมูลจํานวนขาราชการจําแนกตามอายจุาก
กรมบัญชีกลาง และสมมติใหขาราชการมีอัตราการหายไปจากระบบราชการ (ตายหรือลาออก) รอยละ 2 ทํา
ใหสามารถประมาณจาํนวนขาราชการเกษียณในอีก 20 ปขางหนาไดดงัรูปท่ี 13 (ไมมีการรับคนใหมเขารับ
ราชการในชวงอายุวยักลางคน) จํานวนขาราชการที่เพิ่งเกษียณเพ่ิมจากสองหม่ืนกวาคนในปจจุบันเปนสูงสุด
เจ็ดหม่ืนกวาคนในอีก 10 ปขางหนาแลวจงึคอยๆ ลดลง สวนขาราชการเกษียณเกาในปจจุบันมีประมาณสาม
แสนกวาคน ไดทําการสมมติใหขาราชการเกษียณมีอัตราการตายรอยละ 5 ตอป 

คาใชจายบํานาญตอหัวตอปในป พ.ศ. 2551 เทากับ 155,732 บาท เพื่อใหไดมูลคาในป พ.ศ. 2553 จึง
สมมติใหเพิ่มข้ึนรอยละ 2 ตอปเปน 165,264 บาทตอคนตอป ในป พ.ศ. 2553 รัฐจะมีคาใชจายเพื่อบํานาญ
ของขาราชการประมาณ 55,000 ลานบาทและเพ่ิมเปน 1.7 แสนลานบาทในป พ.ศ. 2570 สวนคาใชจาย
บําเหน็จตอปในอดีตนั้นมีมูลคาไมมากนัก (460 ลานบาท ในป พ.ศ. 2551) จึงไมนํามาประมาณการดวย  

สวนท่ีสอง บํานาญสําหรับคนไทยทุกคน 
ในปจจุบันประเทศไทยยังไมมีระบบบํานาญแบบถวนหนา แตรัฐบาลในยุคปจจุบันไดแสดง

เจตนารมณชัดเจนในการใหเงินยังชีพ 500 บาทกับผูสูงอายุทุกคน และจะสนับสนุการออมเพ่ือการชราภาพ
ดวยการสมทบออมใหกับคนไทยท่ียังไมมีระบบบํานาญรองรับ 

การจายเงินยังชีพ 500 บาทจะทําใหรัฐมีภาระการใชจายประมาณ 48,000 ลานบาทในป พ.ศ. 2553 
และถารัฐสมทบออมใหกับประชาชนไทยที่อายุ 20 ปข้ึนไป (ยกเวนขาราชการ) จะทําใหรัฐตองใชเงิน
ประมาณ 22,000 ลานบาทในปเดียวกัน (รูปท่ี 14) มูลคาปจจุบันของคาใชจายเพื่อเงินยังชีพจะเพิ่มเปนแสน
ลานบาทในอีก 40 ปขางหนา สวนเงินสมทบออมแกวัยทํางานจะลดลงดวยจํานวนประชากรวัยทํางานลดลง 
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รูปท่ี 13 ประมาณการคาใชจายเพื่อสวัสดกิารบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

 
 

รูปท่ี 14 ประมาณคาใชจายเพือ่บํานาญพื้นฐานและเงินสมทบออมจากรัฐ 
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สวนท่ีสาม บํานาญในระบบประกันสังคม 
การจายเงินบํานาญในระบบประกันสังคมจะเกิดข้ึนเปนปแรกในป พ.ศ. 2557 ดวยคนท่ีมีสิทธิรับ

บํานาญจะตองเคยสมทบเงินมาแลวอยางนอย 15 ป (การเก็บเงินสมทบเพ่ือบํานาญชราภาพเร่ิมในป พ.ศ. 
2542) การประมาณจํานวนผูประกันตนและผูมีสิทธิรับบํานาญจากระบบประกันสังคมมีขอสมมติดังนี้ 

 อัตราการวางงานเทากับรอยละ 2 
 อัตราการเขาสูตลาดแรงงานเทากับรอยละ 73 
 อัตราการเขาระบบประกันสังคมตอการจางงานคอยเพิ่มจากรอยละ 27 เปนรอยละ 30 
 อัตราคาจางแทจริงไมเพิ่มข้ึน 
 อัตราเงินเฟอประมาณรอยละ 2 
 รอยละ 80 ของผูประกันตนสูงอายุมีสิทธิรับบํานาญ 
 อัตราตายของผูเกษียณเทากับรอยละ 5 ตอป 
 เงินคาบริหารจัดการคิดเปนรอยละ 3 ของเงินสมทบ 
 อัตราประโยชนทดแทนเฉล่ียคอยเพิ่มจากรอยละ 20 เปนรอยละ 25 ในป พ.ศ. 2567 

 
รูปท่ี 15 ประมาณคาใชจายเพือ่บํานาญสําหรับการประกันสังคม 

 

 
 

จากขอสมมติดังกลาวทําใหสามารถประมาณเงินสมทบ คาใชจายบํานาญ และเงินสะสมของ
กองทุนไดดังรูปท่ี 15 คาใชจายเพื่อบํานาญในป พ.ศ. 2553 เทากับประมาณ 7 พันลานบาทและกองทุนมีเงิน
เหลือสะสม 7 แสนลานบาท คาใชจายเพือ่บํานาญตอปเพิ่มข้ึนเร่ือยจนเปน 5 แสนลานบาทในป พ.ศ. 2593 
ซ่ึงเงินสะสมของกองทุนเหลือไมพอตอการจายบํานาญต้ังแตป พ.ศ. 2588 สาเหตุท่ีกองทุนมีเงินสะสมไม
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เพียงพอตอการจายบํานาญในอนาคตเพราะมีการเก็บอัตราเงินสมทบตํ่าเกินไป รูปท่ี 16 แสดงใหเห็นวาการ
เก็บอัตราเงินสมทบรอยละ 6 ของคาจาง (นายจางและลูกจางฝายละรอยละ 3)2 ทําใหผูท่ีสมทบต้ังแตอายุ 20 
ปและมีคาจางเดือนละ 6,000 บาท ไดรับบํานาญมากกวาเงินท่ีตนสมทบไปเม่ืออายเุพียง 68 ป ในปจจุบัน
อายุเฉล่ียของคนไทยคือ 73 ป ดังนั้น เงินสะสมในกองทุนยอมไมเพยีงพอจายบํานาญแนนอน การท่ีจะให
เงินสะสมของกองทุนเพยีงพอตอการจายผูประกันตนกรณีตัวอยางนี้จะตองมีอัตราเงินสมทบรอยละ 14.5 
ของคาจาง (นายจางและลูกจางสมทบคนละคร่ึง) ดังแสดงในรูปท่ี 17 

 
รูปท่ี 16 ประมาณภาระบํานาญกรณีเงินสมทบรอยละ 6 

 
 

รูปท่ี 17 ประมาณภาระบํานาญกรณีเงินสมทบรอยละ 14.5 

 
                                                        
2 รอยละ 1 ที่สมทบโดยรัฐเปนการนําไปใชเพ่ือการสงเคราะหบุตร 
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บทสรุป 

ถาคนไทยเลือกท่ีจะมีสวัสดิการสังคมท่ีดีข้ึนและถวนหนาจะทําใหคาใชจายของรัฐเพิ่มมากข้ึน สวน
การเพิ่มนั้นจะอยูในวิสัยท่ีคนไทยรับไดหรือไมข้ึนอยูกับวาคนไทยพรอมท่ีจะเสียภาษีมากข้ึนหรือยอมใหรัฐ
ลดคาใชจายเพื่อบริการสาธารณะอ่ืนๆ ลงหรือไม  

สวัสดิการดานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพและเด็กมีเงินไปโรงเรียนดวยจะทําใหคาใชจายเพื่อ
สวัสดิการของเด็กเพิ่มเปนรอยละ 4 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ แตในอนาคตจํานวนเด็กจะลดลงทํา
ใหภาระคาใชจายนี้ลดลง (ตารางท่ี 2) 

สวัสดิการดานสุขภาพเปนภาระตอรัฐมากท่ีสุด ถาคนไทยทุกคนไดรับสวัสดิการรักษาพยาบาล
เชนเดียวกับขาราชการ จะทําใหคารักษาพยาบาลเพ่ิมเปนรอยละ 6.7 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาติ แตถา
ไดรับสวัสดิการแบบเดียวกับการประกันสังคมทุกคน คาใชจายคารักษาพยาบาลจะเพ่ิมเปนรอยละ 2.2 ของ
ผลิตภัณฑประชาชาติ และการท่ีประชากรลดลงก็จะทําใหสัดสวนของคาใชจายนี้ลดลงดวย อยางไรก็ตาม 
การเติบโตทางเศรษฐกิจจะตองไมตํ่ากวารอยละ 2 จึงจะทําใหคาใชจายสวัสดิการเปนสัดสวนกับผลิตภัณฑ
มวลรวมประชาติลดลง 

 
ตารางท่ี 2 สัดสวนคาใชจายเพื่อสวัสดิการในอนาคต  
รอยละของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ  2553 2570 
เด็ก 4.42 2.90 
เงินสงเคราะหบุตร 350 บาท 0.68 0.45 
คาใชจายตอหัวเพิ่ม 20% 3.73 2.45 
สุขภาพ   
    กรณี 1 ถวนหนาแบบขาราชการ   6.70 6.14 
    กรณี 2 ถวนหนาแบบประกันสังคม  2.15 1.93 
ผูสูงอายุ 1.33 3.13 
ขาราชการ 0.59 1.32 
บํานาญถวนหนา 0.74 0.79 
บํานาญของประกันสังคม 0.04 1.03 
หมายเหตุ: การเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวใหเทากับรอยละ 2 ตอป 

 
เม่ือประชากรวัยทํางานจะลดลงภาครัฐจึงควรท่ีจะเนนใหมีการออมหรือการสะสมทุนมากข้ึน การ

สะสมทุนมีผลดีตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ ถาสะสมทุนในประเทศจะเกิดการผลิตท่ีทุนเขมขนข้ึน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ถาสะสมทุนในตลาดตางประเทศจะทําให
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บัญชีเดินสะพัดดีข้ึนและเพ่ิมการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสงเสริมการสะสมทุนทางหน่ึงคือ สงเสริมให
ประชาชนออม การออมเพ่ือการชราภาพจึงเปนแนวทางที่เหมาะสม และจากการประมาณการมีบํานาญแบบ
ถวนหนาดวยการที่รัฐชวยออมมีความครอบคลุมประชากรจํานวนมากแตมีภาระตอการใชจายของรัฐนอย
กวาระบบบํานาญของขาราชการและประกันสังคม  

ดวยเหตุท่ีโครงสรางประชากรไทยเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว การพึ่งพิงของผูสูงอายุเปนส่ิงท่ี
คาดการณไดวาจะเกิดข้ึนอยางแนนอน ดังนั้น การเลือกสวัสดิการสังคมควรคํานึงถึงความสมดุลยของภาระ
ท่ีจะตกแกคนรุนตางๆ เพื่อใหเด็กท่ีเกิดในวันนี้ไมตองรับภาระมากจากการท่ีพอแม ปูยา ตายาย ไดสรางไว
ใหเปนมรดกหนี้แกลูกหลาน 
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