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การสมัมนาวชิาการประจาํปี 2553 

“การลดความเหล่ือมลํา้และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ” 
(Reducing Inequality and Creating Economic Opportunity) 

 
 

หวัขอ้ที ่2    
การลดความเหล่ือมลํา้ 

 

การสร้างระบบสวสัดิการพื้นฐาน:   
ค่าใช้จ่ายระบบสวสัดิการสงัคมท่ีคนไทยต้องการ  

โดย   

วรวรรณ ชาญด้วยวิทย ์
สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รว่มจดัโดย 

มลูนิธชิยัพฒันา 
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
คณะกรรมการสมชัชาปฏริปู 

และ 
มลูนิธสิถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย 
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การสร้างระบบสวสัดิการพื้นฐาน:   
ค่าใช้จ่ายระบบสวสัดิการสงัคมท่ีคนไทยต้องการ 

วรวรรณ ชาญด้วยวิทย ์

ระบบสวสัดกิารสงัคมเป็นโครงสรา้งพื้นฐานเชงิสงัคมที่รฐัควรจดัใหแ้ก่ประชาชนเพื่อสรา้งความ
มัน่คงใหแ้ก่ชวีติของประชาชนทุกๆ วยั สวสัดกิารสงัคมเป็นโครงสรา้งพืน้ฐานที่สําคญัไม่น้อยไป
กว่าโครงสรา้งพืน้ฐานเชงิกายภาพ เช่น ถนน ไฟฟ้า โรงเรยีน หรอืโรงพยาบาล ถา้เรามกีารสรา้ง
โครงสรา้งพืน้ฐานทางกายภาพมากมาย แต่โอกาสในการใชข้องคนไมเ่ท่ากนั มนักอ็าจสรา้งปญัหา 
สรา้งความกดดนัทางสงัคม การมรีะบบสวสัดกิารสงัคมจะช่วยสรา้งความมัน่ใจใหป้ระชาชนในการ
เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ระบบสวสัดิการสงัคมช่วยให้เด็กไม่ว่าจะยากดมีจีนได้มี
โอกาสไปโรงเรยีน ช่วยใหค้นป่วยทุกคนมโีอกาสใชบ้รกิารของโรงพยาบาล ช่วยใหผู้สู้งอายุหรอืผู้
ทุพพลภาพมชีวีติอยู่ได ้มรีายได ้(จากเงนิโอนหรอืบํานาญ) พอที่จะไดม้โีอกาสใชถ้นนและไฟฟ้า
เหมอืนผูอ้ื่นแมจ้ะไมส่ามารถทาํงานไดแ้ลว้  

การมีระบบสวัสดิการสังคมควรให้เหมาะกับประชากรของประเทศนัน้ๆ โครงสร้าง
ประชากรทีเ่ปลีย่นไปมผีลต่อระบบสวสัดกิารสงัคม ถา้จาํนวนประชากรเดก็น้อยลงเรื่อยๆ และเดก็
ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาขัน้พื้นฐานอยู่แล้ว ก็คงไม่มีเหตุผลอะไรที่รฐัจะขยายการสร้าง
โรงเรยีนมากขึน้ๆ  

โครงสรา้งประชากรของไทยเปลีย่นแปลงไปอยา่งมาก ในปี 2493 ไทยมปีระชากรประมาณ 
21 ลา้นคน (รปูที ่1) โดยทีป่ระมาณกวา่รอ้ยละ 40 เป็นเดก็ กวา่รอ้ยละ 50 เป็นคนวยัทาํงาน และน้อย
กว่ารอ้ยละ 10 เป็นผูส้งูอายุ (รปูที ่2) นโยบายการเพิม่ประชากรตัง้แต่ยุคจอมพล ป. พบิูลสงคราม 
รวมกบัความต้องมบุีตรเพื่อช่วยในกจิการทัง้ในและนอกภาคเกษตรทําใหป้ระชากรเพิม่ขึน้อย่าง
รวดเรว็ ในปี 2493-2508 ผูห้ญงิวยัเจรญิพนัธุห์น่ึงคนมบุีตรประมาณ 6.3 คน1 จาํนวนประชากรใน
ปี 2513 เพิม่จากปี 2493 ถงึ 2 เท่าทําใหป้ระเทศมสีดัส่วนประชากรเดก็เกอืบเท่าผูใ้หญ่ ในช่วงปี 
2513-2538 เป็น 25 ปีที่การวางแผนครอบครวัเป็นนโยบายที่บรรจุในแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ อตัราการให้กําเนิดบุตรของหญิงวยัเจรญิพนัธุ์ได้ลดลงอย่างมากและยงัคงลดลง
เรือ่ยๆ ต่อเน่ืองมาถงึปจัจุบนั   

                                                
1 ขอ้มลูจาก Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the UN Secretariat. 
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อตัราการเจรญิพนัธุท์ีล่ดลงทําใหจ้ํานวนประชากรในอนาคตลดลงดว้ย ปี 2578 จะเป็นปีที่
ไทยมปีระชากรมากทีสุ่ด ถา้อตัราการเกดิยงัเป็นไปตามแนวโน้มเดมิและไม่มเีหตุการณ์โรคตดิต่อ
ร้ายแรง ในปี 2568 เป็นปีที่ประเทศไทยมีจํานวนประชากรเด็กเท่ากับผู้สูงอายุ  ดังนัน้ การ
เปลีย่นแปลงทีค่่อยๆ เกดิขึน้จนสัง่สมใหเ้หน็ชดัเจนในอกี 10 กว่าปีขา้งหน้าซึง่จะชีใ้หเ้หน็ถงึความ
ตอ้งการของสวสัดกิารสงัคมทีจ่ะตอ้งเปลีย่นไปดว้ยเชน่กนั 

ในบทความน้ีกล่าวถงึความต้องการสวสัดกิารสงัคมของคนไทยและค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้ 
สองส่วนแรกของบทความน้ีเป็นเน้ือหาเดยีวกบังานวจิยั “ทางเลือกของสวสัดกิารสงัคมของคน
ไทย”2 โดยสว่นทีส่ามของบทความใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งระบบสวสัดกิารสงัคมเพื่อใหค้นไทยมี
ความมัน่คงในชวีติอยา่งทดัเทยีมกนั  

1. สวสัดิการสงัคมท่ีคนไทยต้องการ 

เน่ืองจากการจดัสวสัดกิารสงัคมแบบเขม้ขน้ทัง้แนวกวา้ง (ครอบคลุมประชากรจาํนวนมาก) 
และแนวดิ่ง (ครอบคลุมสวสัดิการหลายประเภทสําหรบัประชากรแต่ละกลุ่ม) จําเป็นจะต้องใช้
ทรพัยากรจํานวนมาก ในขณะที่ประเทศไทยมรีายไดจ้ากภาษีอากรประมาณรอ้ยละ 17 ของ
ผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ  ดงันัน้ การจดัสวสัดกิารสงัคมบางประการมากขึน้ ก็หมายถึงรฐั
จะต้องหารายไดใ้หไ้ดม้ากขึน้ หรอืค่าใชจ้่ายต่อสนิคา้สาธารณะประเภทอื่น (เช่น ถนน สนามบนิ 
การป้องกนัประเทศ เป็นต้น) อาจจะต้องลดลง ซึ่งประชากรอาจมคีวามคดิหลากหลายเกี่ยวกบั
ความต้องการเหล่าน้ี การศึกษาถึงความต้องการสวสัดกิารสงัคมจงึใช้วธิีการสํารวจและการทํา
ประชาเสวนา โดยเน้นคน้หาคาํตอบเกีย่วกบัสวสัดกิารสงัคมทีค่นไทยตอ้งการว่าเป็นแบบถว้นหน้า 
หรอืมกีลุ่มเป้าหมายเฉพาะคนจน สวสัดกิารควรครอบคลุมอะไรบ้าง สวสัดกิารประเภทใดสําคญั
มากหรอืน้อย ใครควรเป็นผูด้าํเนินการ และถา้ตอ้งการใชท้รพัยากรเพิม่จะหามาจากไหน  

สาํนกังานสถติแิหง่ชาตแิละสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทยไดร้ว่มกนัทาํการสาํรวจ
เกี่ยวกบัความต้องการสวสัดกิารสงัคมในเดอืนเมษายน 2553 โดยเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบสุ่มจาก
ทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ จาํนวน 3,680 ตวัอยา่ง การสาํรวจทาํพรอ้มกบัการสาํรวจภาวะเศรษฐกจิและ
สงัคมของครวัเรอืน  

จากการสํารวจคนไทยส่วนใหญ่มีความเห็นว่ารฐัควรจัดสวัสดิการสงัคมให้คนทุกคน
เหมอืนกนัและจดัแบบถว้นหน้า สวสัดกิารสงัคมทีท่าํการสาํรวจประกอบดว้ย 

1)  ใหเ้งนิช่วยเหลอื 500 บาทต่อเดอืนแก่เดก็ทุกคนตัง้แต่แรกเกดิจนถงึอายุ 15 ปี 
(ปจัจุบนัยงัไมม่เีงนิชว่ยเหลอืดา้นน้ี) 

2)  ใหเ้รยีนฟรตีัง้แต่อนุบาลถงึมธัยมปลาย/อาชวีะ โดยฟรทีัง้ค่าเล่าเรยีน อาหารกลางวนั 
หนงัสอืเรยีน ชุดนกัเรยีน และค่าเดนิทางไปโรงเรยีน (ปจัจุบนัมสีวสัดกิารน้ีอยู ่ ยกเวน้ค่าเดนิทาง 
และการนําหนงัสอืกลบับา้นได)้  

                                                
2 วรวรรณ ชาญดว้ยวทิย ์และคณะ (2553).   
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8 การสมัมนาวชิาการประจาํปี 2553 เรือ่ง “การลดความเหลื่อมลํ้าและสรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิ” 

เพิม่น้ําหนกัของความคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัเพิม่ขึน้อกีวา่ การจดัสวสัดกิารดา้นการศกึษาควรจดัให้
ฟรแีก่ประชาชนทุกคน 

สวสัดกิารดา้นแรงงาน 

ก่อนเริม่กระบวนการประชาเสวนา ตวัแทนประชาชนส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 83) เหน็ว่าการจดั
สวสัดกิารดา้นแรงงาน เช่น จดัฝึกอาชพี และหางานใหก้บัคนจบใหม ่คนว่างงาน และคนทีต่อ้งการ
เปลีย่นงาน ควรเป็นการจดัใหป้ระชาชนทุกคนแบบถว้นหน้า และเมื่อผ่านกระบวนการประชาเสวนา
แลว้ ผลจากแบบสอบถามแสดงใหเ้หน็วา่ ตวัแทนประชาชนสว่นใหญ่ยงัยนืยนัความคดิเหน็เดมิ  

สวสัดกิารสาํหรบัผูว้า่งงาน 

ก่อนเริม่กระบวนการประชาเสวนา ตวัแทนประชาชนส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 62) เหน็ว่าการจดั
สวสัดกิารใหแ้ก่ผูว้่างงานดว้ยการใหเ้งนิชดเชยรายไดก้บัคนทีต่กงาน หรอืคนทีไ่มส่บายจนทาํงาน
ไม่ไดน้ัน้ ควรเป็นการจดัใหป้ระชาชนทุกคนแบบถว้นหน้า และเมื่อผ่านกระบวนการประชาเสวนา
แล้ว ผลจากแบบสอบถามชี้ให้เห็นว่า ตวัแทนประชาชนอีกร้อยละ 2 ได้เพิม่น้ําหนักของความ
คดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัเพิม่ขึน้อกีวา่ การจดัสวสัดกิารดา้นการศกึษาควรจดัใหแ้ก่ประชาชนทุกคน 

สวสัดกิารเพือ่ผูส้งูอาย ุ

ก่อนเริม่กระบวนการประชาเสวนา ตวัแทนประชาชนส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 74) เหน็ว่าการจดั
สวสัดกิารใหแ้ก่ผูส้งูอายุโดยการใหเ้งนิบํานาญแก่ผูส้งูอายุ ทีม่อีายุ 60 ปีขึน้ไปนัน้ ควรเป็นการจดั
ใหป้ระชาชนทุกคนแบบถว้นหน้า และเมื่อผา่นกระบวนการประชาเสวนาแลว้ ผลจากแบบสอบถาม
แสดงใหเ้หน็ว่า ตวัแทนประชาชนส่วนใหญ่ยงัยนืยนัความคดิเหน็เดมิ โดยมเีพยีงรอ้ยละ 3 ของ
ตวัแทนประชาชนทีเ่ปลีย่นความเหน็เป็นใหจ้ดัสวสัดกิารเพือ่ผูส้งูอายเุฉพาะผูส้งูอายทุีเ่ป็นคนจน 

สวสัดกิารรกัษาพยาบาล 

ก่อนเริม่กระบวนการประชาเสวนา ตวัแทนประชาชนส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 77) เหน็ว่าการจดั
สวสัดกิารใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลฟร ีและมคีุณภาพนัน้ ควรเป็นการจดัใหป้ระชาชนทุกคนแบบ
ถ้วนหน้า และเมื่อผ่านกระบวนการประชาเสวนาแล้ว ผลจากแบบสอบถามชี้ให้เหน็ว่า ตวัแทน
ประชาชนอีกร้อยละ 7 ได้เพิ่มน้ําหนักของความคิดเห็นที่สอดคล้องกันเพิ่มขึ้นอีกว่า การจัด
สวสัดกิารดา้นการรกัษาพยาบาลควรจดัใหฟ้รแีละมคีุณภาพแก่ประชาชนทุกคน 

สวสัดกิารเพือ่ผูด้อ้ยโอกาส 

ก่อนเริม่กระบวนการประชาเสวนา ตวัแทนประชาชนส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 81) เหน็ว่าการจดั
สวสัดกิารใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาส เช่น การใหเ้งนิค่าครองชพีแก่คนพกิารทีท่าํงานไมไ่ดน้ัน้ ควรเป็นการ
จดัใหผู้ด้อ้ยโอกาสทุกคน และเมื่อผา่นกระบวนการประชาเสวนาแลว้ ผลจากแบบสอบถามแสดงให้
เหน็ว่า ตวัแทนประชาชนส่วนใหญ่ยงัยนืยนัความคดิเหน็เดมิ โดยมเีพยีงร้อยละ 4 ของตวัแทน
ประชาชนทีเ่ปลีย่นความเหน็เป็นใหจ้ดัสวสัดกิารเพือ่ผูพ้กิารเฉพาะผูพ้กิารทีเ่ป็นคนจน 
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29-30 พฤศจกิายน 2553 ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร ์บ ีโรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์เซน็ทรลัเวลิด ์ 11 

ส่วนจากการเสวนาในประเด็นว่า ประชาชนคิดเห็นอย่างไรถ้าภาครัฐมีการเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิม่จากเดมิทีเ่กบ็อยู่ในอตัรารอ้ยละ 7 เป็นรอ้ยละ 10 เพื่อนําไปใชใ้นการจดัสวสัดกิาร
สงัคมใหแ้ก่ประชาชน ปรากฏว่าผูร้่วมเสวนาส่วนใหญ่เหน็ดว้ยกบัแนวคดิการเพิม่ภาษีมูลค่าเพิม่
เพื่อนําเงินมาใช้ในการจดัสวสัดิการในด้านต่างๆ ให้กับประชาชน แต่ยงัเกรงว่าจะถูกใช้เป็น
เครือ่งมอืของภาครฐัในการขึน้ภาษ ีโดยรฐัจะนําไปกล่าวอา้งว่าผา่นกระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็
ของประชาชนมาแลว้ ดงันัน้ ผูร้ว่มเสวนาจงึเน้นยํ้าว่า เหน็ดว้ยกบัการขึน้ภาษมีลูค่าเพิม่ แต่ภายใต้
เงื่อนไขทีว่่า ภาครฐัจะตอ้งนําเงนิทีไ่ดจ้ากการเกบ็ภาษมีาจดัสวสัดกิารดา้นต่างๆ ใหก้บัประชาชน 
ตามข้อเสนอที่ผู้ร่วมเสวนาได้แสดงความคิดเห็นร่วมกนัไว้ และรฐับาลต้องมีระบบจดัเก็บและ
บรหิารเงนิภาษทีีเ่กบ็เพิม่อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ตอ้งไม่มกีารคอรร์ปัชัน่ จดัตัง้สภาประชาชน
ร่วมตรวจสอบการบรหิารจดัการจากเงนิภาษีที่เก็บเพิม่ นอกจากน้ี มตีวัแทนประชาชนบางส่วน
เสนอความคดิเหน็เพิม่เตมิเกีย่วกบัการปรบัอตัราภาษมีลูคา่เพิม่ดงัน้ี 

• ควรเก็บภาษีมูลค่าเพิม่ในสนิคา้โดยจําแนกออกเป็นสองประเภท สนิคา้ฟุ่มเฟือย ให้
เก็บเพิม่จากเดมิ 7% ได้มากกว่า 3%  ส่วนสนิค้าจําเป็นพื้นฐานให้เพิม่จาก 7% ได ้ 
1-3% 

• ต้องมกีารประชาสมัพนัธ์ล่วงหน้าว่าจะปรบัอตัราภาษีและบอกเหตุผลว่าจะเอาเงนิไป
ทาํอะไร แต่ไมเ่หน็ดว้ยกบัการเพิม่ภาษมีลูคา่เพิม่เป็น 10 % ในภาวะเศรษฐกจิปจัจุบนั 
ผูม้รีายไดน้้อยเดอืดรอ้น ผูม้ภีาระครอบครวัเดอืดรอ้นมาก  อย่างไรกต็าม หากภาวะ
เศรษฐกจิดกีว่าในปจัจุบนัก็ยนิดจี่ายภาษีเพิม่ แต่ควรเป็นภาษีประเภทอื่น เช่น เก็บ
ภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรือน ภาษีมรดก ภาษีน้ํามนั หรือสินค้าฟุ่มเฟือย สินค้านําเข้า 
เพราะผูท้ีส่ามารถบรโิภคสนิคา้ฟุม่เฟือย หรอืมทีีด่นิ สิง่ก่อสรา้ง มมีรดก แสดงว่าเป็นผู้
มฐีานะ จงึควรเสยีภาษแีพงกวา่คนจน 

• ควรพิจารณาการตัดงบประมาณใช้จ่ายในโครงการที่ไม่จําเป็นแล้วมาสนับสนุน
สวสัดกิารสงัคมใหม้ากขึน้ อบต. และ อปท. ควรลดงบประมาณในการก่อสรา้ง ซ่อม
บํารุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ถนนหนทาง สิง่ก่อสร้างต่างๆ เพราะปจัจุบนัน้ีสิง่
เหล่าน้ีดขีึน้มากแลว้ แต่ควรนํางบประมาณไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชวีติประชาชน
ดกีวา่ 

• ควรพจิารณาจดัเกบ็ภาษีใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ จดัระบบการจดัเกบ็ภาษีใหไ้ด้
เตม็เมด็เตม็หน่วย โปรง่ใส หากทาํไดก้ไ็มจ่าํเป็นตอ้งไปเพิม่ภาษ ี

• สรา้งจติสาํนึกเรือ่งภาษใีหแ้ก่นกัเรยีน นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไป 

โดยสรปุ ประชาชนตอ้งการใหร้ฐัจดัสวสัดกิารแบบถว้นหน้า โดยให ้อปท. มบีทบาทในการ
บรหิารจดัการดว้ย ประชาชนยนิดจี่ายภาษีเพิม่ (เมื่อเศรษฐกจิดขีึน้) เพื่อนํารายไดจ้ากภาษีมาจดั
สวสัดกิารสงัคมใหด้ขีึน้ 
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2. ค่าใช

สวสัดกิา
บทบาท
(ประมาณ
จา่ยทีต่ํ่า

โดยตรงท
ดา้นสุขภ
ทัง้หมด 
ใหแ้ก่ขา้

ทีม่า: 

เรื่องการ
บทควา
ความสาํ
ล้านบาท
คา่ใชจ้า่ย

ช้จ่ายสวสัดิ

ประเทศไทย
ารสงัคมทัง้หม
ของรฐัต่อกา
ณรอ้ยละ 20 
ากวา่มาก ใน
รปูที ่8 แสด
ทีต่กแก่ประช
ภาพและสวสั
 โดยที่ประม
ราชการ  

  ขอ้มูลหลาย
บํานาญขา้ร
บรหิารคณะก

สถติดิา้นสวสั
รศึกษาเป็นป
มน้ีรวมเรื่อง
าคญัมาโดยต
ท หรือคิดเป็
ยเพือ่สวสัดกิ

การสั

ดิการสงัคม

ยมคี่าใชจ้่ายเ
มดเท่ากบั 3 
ารใชจ้่ายด้าน
 ของ GDP
ขณะเดยีวกนั
งการใชจ้่ายข
ชาชนกลุ่มต่า
สดกิารแก่ผูสู้
มาณรอ้ยละ 5

คา่ใช้

แหล่งจาก กร
าชการ สํานัก
กรรมการสง่เสริ

สัดกิารสงัคม
ประเด็นสําคั
งการศึกษาด
ตลอด ในปี พ
ป็นร้อยละ 3
การสงัคมควร

สมัมนาวชิาการปร

มท่ีคนไทย

เพื่อสวสัดกิา
 แสนลา้นบา
นสวสัดกิารสั
 เป็นค่าใชจ้่า
นความสามาร
ของรฐัเพื่อสว
างๆ  ในปี 25
สงอายุคดิเป็น
53 เป็นค่าใช้

จ้า่ยของรฐัเพื

รมบญัชกีลาง ส
งานหลกัประก
รมิการศกึษาเอ

จาก OECD 
คญัต่างหากจ
ด้วยเพราะเป
พ.ศ. 2551 นั ้
.8 ของ GDP
รทาํอยา่งระมั

ระจาํปี 2553 เรือ่

ต้องการ 

ารสงัคมค่อนข
ท หรอืคดิเป็
สงัคมสําหรบั
ายเพื่อสวสัดิ
รถในการหาร
วสัดกิารสงัค
552 เป็นค่าใช
นรอ้ยละ 95 
ช้จ่ายเพื่อสวั

รปูที ่8 
พือ่สวสัดกิาร

สํานักงบประม
กนัสุขภาพแห่
อกชน  

 นัน้ไมร่วมส
จากสวสัดิกา
ป็นสวัสดิกา
ัน้รายจ่ายงบ
P  การเปรีย
มดัระวงั เน่ือง

อง “การลดความเ

ขา้งตํ่า ในปี 
ป็นรอ้ยละ 3.2
ประเทศไทย
การสงัคม) จ
รายไดจ้ากภา
คมโดยค่าใชจ้
ชจ้่ายทีไ่มร่วม
ของค่าใชจ้่า
สัดกิารด้านส

สงัคมปี 2552

มาณ สํานักงา
งชาติ สถาบนั

สวสัดกิารดา้น
ารอื่นๆ แต่ใ
ารที่สําคัญต่อ
บประมาณเพื่
ยบเทียบงบป
งจากงบประม

หลื่อมลํ้าและสรา้

 พ.ศ. 2552 
2 ของ GDP
ยและประเทศ
จะเหน็ว่าไทย
าษกีต็ํ่ากวา่เช
จ่ายทัง้หมดเ
มค่าบรหิารจั
ยเพื่อสวสัดกิ
สุขภาพและบ

2  

นประกนัสงัคม
นพฒันาองค์กร

นการศกึษา โ
ในการประมา
อประชากรว
อการศกึษามี
ประมาณด้า
มาณดา้นการ

างโอกาสทางเศรษ

ค่าใชจ้่าย
P ถา้เปรยีบเที
ศในกลุ่ม OE
ยมสีดัส่วนกา
ชน่กนั 
ป็นผลประโย
จดัการ สวสัดิ
การสงัคมขอ
บําเหน็จบําน

 
ม กองทุนบําเ
รชุมชน สํานัก

โดยไดม้กีารแ
าณค่าใช้จ่า
วัยเด็ก ซึ่งรฐั
มสีูงถงึ 3.4 แ
านการศึกษา
ศกึษานัน้รวม

ษฐกจิ” 

เพื่อ
ทยีบ
ECD 
ารใช้

ยชน์
กิาร
องรฐั
นาญ

หน็จ
กงาน

แยก
ยใน
ฐัให้
แสน
ากับ
มงบ
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เงนิเดอืนและงบเพื่อการบรหิารจดัการเพื่อการศกึษาทัง้หมดเขา้ไปดว้ย (ขอ้มูลทีม่อียู่ไม่สามารถ
แยกงบบรหิารจดัการออกจากงบรวมทัง้หมดได)้ งบประมาณเพื่อการศกึษาประมาณรอ้ยละ 70 ใช้
เพือ่การศกึษาระดบัประถม มธัยมและอาชวีศกึษา  

ทางเลอืกของสวสัดกิารสงัคมสาํหรบัคนไทยมสีองทางคอื เหมอืนเดมิหรอืดขีึน้ การมรีะบบ
สวสัดิการที่เหมือนเดิมคือ การมีค่าใช้จ่ายเพื่อสวสัดิการสงัคมดงัที่แสดงในรูปที่ 8 ซึ่งคิดเป็น
ประมาณรอ้ยละ 3 ของ GDP  

การประมาณค่าใชจ้่ายสําหรบัสวสัดกิารสงัคมใหด้ขีึน้ประกอบดว้ยสามส่วนคอื ส่วนแรก
ประมาณการค่าใชจ้่ายเพื่อการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ในทีน้ี่หมายถงึ ระดบัก่อนมหาวทิยาลยั) ซึง่เป็น
ระดบัทีป่ระเทศต่างๆ ทัว่โลกเหน็ว่าสําคญัต่อพืน้ฐานการมคีวามรูเ้พื่อประกอบอาชพี และมกัเป็น
สวสัดกิารทีร่ฐัจดัใหฟ้ร ีและประมาณค่าใชจ้่ายเพื่อการสงเคราะหบุ์ตรเพื่อใหผู้ป้กครองสามารถใช้
เป็นค่าเดนิทางและค่าใชจ้่ายอื่นๆ สาํหรบัการเลีย้งดบุูตรใหไ้ดร้บัการศกึษาทีเ่หมาะสม  ส่วนทีส่อง
และสามเป็นประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพและบําเหน็จบํานาญเพื่อการชราภาพ เน่ืองจาก
ค่าใชจ้่ายเพื่อสุขภาพและผูสู้งอายุเป็นสองรายการทีม่มีูลค่าถงึรอ้ยละ 95 ของค่าใชจ้่ายสวสัดกิาร
สงัคม การประมาณการค่าใชจ้่ายเพยีงสองรายการน้ีพอจะบ่งชีไ้ดว้่าภาระค่าใชจ้่ายเพื่อสวสัดกิาร
สงัคมสาํหรบัคนไทยในอนาคตจะมากเพยีงใด  

2.1 คา่ใชจ้า่ยเพือ่การศกึษาขัน้พืน้ฐานและเงนิสงเคราะหบุ์ตร 

คา่ใชจ้า่ยต่อหวัสาํหรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ประถม มธัยมตน้ และมธัยมปลายสายสามญั
และสายอาชพี) ไดจ้ากการศกึษาในวรวรรณ และคณะ (2553) ซึง่มคี่าใชจ้่ายต่อหวัเท่ากบั 22,945 
บาทต่อปี หรอืรวมประมาณ 2.9 แสนลา้นบาทสาํหรบัเดก็นกัเรยีน 12.8 ลา้นคนทัว่ประเทศ 

การประมาณการค่าใชจ้่ายเพื่อการศกึษาในอนาคตทําโดยสมมตใิหม้กีารปรบัปรุงคุณภาพ
การศกึษาดว้ยการจดัสรรงบประมาณต่อหวัเพื่อการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพิม่จากเดมิอกีรอ้ยละ 20 ซึง่
จะทําใหค้่าใชจ้่ายต่อหวัเท่ากบั 27,534 บาทต่อปี ดงันัน้รวมค่าใชจ้่ายเพื่อการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
กรณีปรบัปรุงคุณภาพจะประมาณ 3.5 แสนลา้นบาทในปี พ.ศ. 2553 สว่นการประมาณในปีต่อไป
ใหใ้ชม้ลูค่าต่อหวั ณ ราคาปี 2553 คูณดว้ยจํานวนเดก็ ดว้ยเหตุทีจ่าํนวนเดก็ลดลงในอนาคต (ดงั
แสดงในรปูที ่1) ทาํใหภ้าระการใชจ้า่ยเพือ่การศกึษาขัน้พืน้ฐานในอนาคตลดลงดว้ยเช่นกนั (ตาราง
ที ่1)  

นอกจากค่าใชจ้่ายดา้นการศกึษาแลว้ ในทีน้ี่ยงัใหป้รบัปรุงสวสัดกิารสาํหรบัเดก็ดว้ยการให้
เงนิเลีย้งดบุูตรแก่ครอบครวัทีม่เีดก็อายตุํ่ากว่า 15 ปี เงนิค่าเลีย้งดเูท่ากบัเดอืนละ 350 บาทต่อบุตร
หน่ึงคน เงนิค่าเลี้ยงดูน้ีเท่ากบัเงนิสงเคราะหบุ์ตรของผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสงัคมในปจัจุบนั 
เงินน้ีถือเป็นค่าใช้จ่ายเพื่ออาหาร สิ่งจําเป็นในการดํารงชีพ หรือเพื่อการเดินทางไปโรงเรียน 
คา่ใชจ้า่ยเพือ่การเลีย้งดบุูตรประมาณ 65,000 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2553 และมมีลูค่าแทจ้รงิลดลงใน
อนาคต 
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สวสัดิการด้านการศึกษาขัน้พื้นฐานที่มีคุณภาพและเด็กมีเงนิไปโรงเรียนด้วยจะทําให้
ค่าใชจ้่ายเพื่อสวสัดกิารของเดก็เพิม่เป็น 4 แสนลา้นหรอืรอ้ยละ 4 ของ GDP แต่ในอนาคตจํานวน
เดก็จะลดลงทาํใหภ้าระคา่ใชจ้า่ยน้ีลดลงเหลอืประมาณ 3.8 แสนลา้นในปี พ.ศ. 2570 หรอืรอ้ยละ 2-
3 ของ GDP  

2.2 คา่ใชจ้า่ยเพือ่หลกัประกนัสขุภาพ 

ประเทศไทยมรีะบบประกนัสุขภาพ 3 ระบบ คอื ระบบสําหรบัขา้ราชการ สําหรบัลูกจ้าง
เอกชน (ผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสงัคม) และสําหรบัประชาชนทัว่ไปทีไ่ม่เขา้ข่ายสองกลุ่มแรก  
ถา้ใหค้นไทยทีเ่ดนิบนทอ้งถนนเลอืกไดว้่าต้องอยู่ภายใตร้ะบบใด คนส่วนใหญ่กค็งเลอืกสองระบบ
แรก เน่ืองจากมคีวามเหน็ว่าไดร้บับรกิารที่ดกีว่า และมทีางเลอืกมากกว่า ดงันัน้ ถ้ากล่าวถงึการ
พฒันาสวสัดกิารดา้นสขุภาพใหด้ขีึน้สาํหรบัคนไทยทุกคนจงึประกอบดว้ยสองทางเลอืก ดงัน้ี 

ทางเลอืกที ่1 รกัษาพยาบาลแบบถว้นหน้าแบบขา้ราชการ 

การประมาณการค่าใชจ้่ายต่อหวัสําหรบัสวสัดกิารรกัษาพยาบาลแบบขา้ราชการใชข้อ้มูล
ค่าใชจ้่ายสวสัดกิารรกัษาพยาบาลของขา้ราชการในปี พ.ศ. 2551 ซึง่มคี่าใชจ้่ายรวมสําหรบัผูป้่วย
นอกและผูป้ว่ยในเทา่กบั 38,803 และ 16,101 ลา้นบาท จากนัน้ใชข้อ้มลูประชากรภายใตส้วสัดกิาร
ขา้ราชการ (4.2 ล้านคน) และขอ้มูลการใชบ้รกิารทัง้กรณีผูป้่วยนอกและผูป้่วยในจําแนกรายอาย ุ
ทาํการคาํนวณคา่ใชจ้า่ยต่อหวัสาํหรบัประชากรสามกลุ่มอายคุอื วยัเดก็ (0-15 ปี) วยัทาํงาน (16-59 
ปี) และวยัสูงอายุ (60 ปีขึน้ไป) ได้ว่าค่าใช้จ่ายต่อหวัเพื่อการรกัษาพยาบาลตามมาตรฐาน
ขา้ราชการเท่ากบั 5,003 บาทสาํหรบัเดก็ 6,999 บาทสาํหรบัวยัทาํงาน และ 32,848 บาทสาํหรบั
ผูส้งูอาย ุทาํใหป้ระมาณไดว้า่คา่ใชจ้า่ยเพือ่สวสัดกิารรกัษาพยาบาลถว้นหน้าแบบขา้ราชการรวมใน
ปี พ.ศ. 2553 จะเทา่กบั 6.3 แสนลา้นบาท  

ทางเลอืกที ่2 รกัษาพยาบาลแบบถว้นหน้าแบบประกนัสงัคม 

สวสัดกิารรกัษาพยาบาลต่อหวัรวมกบัค่าใชจ้่ายสงูสาํหรบัลูกจา้งผูป้ระกนัตนเท่ากบั 1,861 
บาท อตัราดงักล่าวยงัไมร่วมคา่ใชจ้่ายสาํหรบัสง่เสรมิป้องกนัโรคประมาณ 272 บาทต่อหวั (เท่ากบั
ค่าใชจ้่ายสง่เสรมิป้องกนัโรคของระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า) เมื่อรวมค่าใชจ้่ายทัง้สองสว่น
ดว้ยกนัทําใหค้่าใชจ้่ายต่อหวัของคนวยัทํางานเท่ากบั 2,133 บาท ค่าใชจ้่ายต่อหวัสําหรบัเดก็และ
ผู้สูงอายุให้เป็นสดัส่วนกับค่าใช้จ่ายต่อหวัของวยัทํางานเช่นเดียวกับสวสัดิการข้าราชการใน
ทางเลอืกทีห่น่ึง (คูณดว้ย 0.715 สําหรบัเดก็ และ 4.693 สาํหรบัผูสู้งอายุ) ทําใหค้่าใชจ้่ายต่อหวั
สาํหรบัเดก็และผูส้งูอายุเท่ากบั 1,796 และ 10,281 บาท ในปี พ.ศ. 2553 ค่าใชจ้่ายเพื่อสวสัดกิาร
แบบถว้นหน้าสาํหรบัการรกัษาพยาบาลแก่คนไทยดว้ยมาตรฐานเดยีวกบัการประกนัสงัคมเท่ากบั 
2 แสนลา้นบาท  

ถ้าคนไทยทุกคนได้ร ับสวัสดิการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับข้าราชการ จะทําให้ค่า
รกัษาพยาบาลเพิม่จาก 6.3 แสนลา้นบาทในปี พ.ศ. 2553 เป็น 8.1 แสนลา้นบาทในปี พ.ศ. 2570 
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หรอืประมาณรอ้ยละ 4.2-6.1 ของ GDP  แต่ถา้ไดร้บัสวสัดกิารแบบเดยีวกบัการประกนัสงัคมทกุคน 
คา่ใชจ้า่ยรกัษาพยาบาลจะเพิม่เป็นรอ้ยละ 1.3-1.9 ของ GDP ในปี พ.ศ. 2570 (ตารางที ่1)  

2.3 หลกัประกนัดา้นรายไดส้าํหรบัผูส้งูอาย ุ

ระบบบําเหน็จบํานาญเพื่อการชราภาพประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื บําเหน็จบํานาญสําหรบั
ขา้ราชการ บาํนาญสาํหรบัคนไทยทุกคน และบาํนาญในระบบประกนัสงัคม 

สว่นทีห่นึง่ บาํเหน็จบาํนาญสาํหรบัขา้ราชการ 

การประมาณค่าใชจ้่ายเพื่อบําเหน็จบํานาญขา้ราชการใช้ขอ้มูลจํานวนขา้ราชการจําแนก
ตามอายุจากกรมบญัชกีลาง และสมมติใหข้า้ราชการมอีตัราลาออกไปจากระบบราชการเท่ากบั 
รอ้ยละ 2 และอตัราการตายเท่ากบัรอ้ยละ 5.73  ทาํใหส้ามารถประมาณจาํนวนขา้ราชการเกษยีณ
ใหม่ในแต่ละปีในอีก 20 ปีข้างหน้า (ไม่มีการรบัคนใหม่เข้ารบัราชการในช่วงอายุวยักลางคน) 
จาํนวนขา้ราชการทีเ่พิง่เกษยีณเพิม่จากสองหมื่นกว่าคนในปจัจุบนัเป็นสงูสุดเจด็หมื่นกว่าคนในอกี 
10 ปีขา้งหน้าแลว้จงึค่อยๆ ลดลง ส่วนขา้ราชการเกษยีณเก่าในปจัจุบนัมปีระมาณสามแสนกว่าคน 
ไดท้าํการสมมตใิหข้า้ราชการเกษยีณมอีตัราการตายรอ้ยละ 8.9 ต่อปี4 

ค่าใชจ้่ายบํานาญต่อหวัต่อปีในปี พ.ศ. 2550 เท่ากบั 155,732 บาท ถา้สมมตใิหเ้พิม่ตาม
อตัราเงนิเฟ้อประมาณรอ้ยละ 2 ต่อปี ในปี พ.ศ. 2553 ค่าใชจ้่ายต่อหวัเพิม่เป็นประมาณ 165,000 
บาทต่อคนต่อปี ถา้ใหอ้ตัราบํานาญต่อหวัคดิมลูค่าแทจ้รงิคงที ่ทาํใหป้ระมาณไดว้่าในปี พ.ศ. 2553 
รฐัจะมคี่าใชจ้่ายเพื่อบํานาญของขา้ราชการประมาณ 50,000 ล้านบาทและเพิม่เป็น 1.6 แสนลา้น
บาทในปี พ.ศ. 2570  สว่นค่าใชจ้่ายบําเหน็จต่อปีในอดตีนัน้มมีลูค่าไมม่ากนกั (460 ลา้นบาทในปี 
พ.ศ. 2551) จงึไมนํ่ามาประมาณการดว้ย  

สว่นทีส่อง บาํนาญสาํหรบัคนไทยทุกคน 

ในปจัจุบนัประเทศไทยยงัไมม่รีะบบบํานาญแบบถว้นหน้า แต่รฐับาลในยุคปจัจุบนัไดแ้สดง
เจตนารมณ์ชดัเจนในการใหเ้งนิเบีย้ยงัชพี 500 บาทกบัผูส้งูอายุทุกคน และจะสนับสนุนการออม
เพือ่การชราภาพดว้ยการสมทบออมใหก้บัคนไทยทีย่งัไมม่รีะบบบาํนาญรองรบั 

การจ่ายเงนิเบี้ยยงัชพี 500 บาทใหผู้สู้งอายุทุกคนจะทําใหร้ฐัมภีาระการใช้จ่ายประมาณ 
48,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2553 และถ้ารฐัสมทบออมให้กับประชาชนไทยที่อายุ 20 ปีขึ้นไป 
(ยกเวน้ขา้ราชการ) ในจํานวน 50 บาทต่อคนต่อเดอืน จะทําใหร้ฐัตอ้งใชเ้งนิประมาณ 22,000 ลา้น
บาทในปีเดยีวกนั จากการศกึษาของ วรเวศม์และวรวรรณ (2553) เสนอใหร้ฐัสมทบออมเพื่อให้
ประชาชนทุกคนมบีํานาญเมื่อตนเองชราภาพ โดยการออมตัง้แต่อายุ 20 ปีจนถึง 59 ปีเดอืนละ 
100 บาทและรฐัสมทบออมอกี 50 บาทจะทาํใหม้บีาํนาญเดอืนละ 1,000 บาท (ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนเท่ากบัร้อยละ 4 ต่อปี) และเมื่อรวมกบั 500 บาท (สมมุติให้ปรบัทุกปีตามอตัราเงนิเฟ้อ)  

                                                
3 เทา่กบัอตัราการตายของประชากรอาย ุ45-49 ปี 
4 เทา่กบัอตัราการตายของคนอาย ุ65-69 ปี 



16 การสมัมนาวชิาการประจาํปี 2553 เรือ่ง “การลดความเหลื่อมลํ้าและสรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิ” 

ผูอ้อมจะมบีํานาญเดอืนละ 1,500 บาท มลูค่าปจัจุบนัของค่าใชจ้่ายเพื่อเงนิยงัชพีจะเพิม่เป็นแสน
ลา้นบาทในอกี 40 ปีขา้งหน้า ส่วนเงนิสมทบออมแก่วยัทํางานจะลดลงเพราะจํานวนประชากรวยั
ทาํงานลดลง 

การจ่ายเงนิบํานาญของลูกจ้างผู้ประกนัตนนัน้ รฐัมไิด้ร่วมสมทบเงนิเขา้กองทุนฯ ด้วย 
ดงันัน้ จงึไมเ่ป็นภาระต่อเงนิงบประมาณ นอกเสยีจากว่าเงนิสะสมในกองทุนไมพ่อกบัค่าใชจ้่ายและ
รฐัให้สญัญาว่าจะช่วยส่วนที่ขาด ถ้าเป็นเช่นนัน้จรงิ หลงัปี พ.ศ. 2588 เป็นต้นไป รฐัจะต้องหา
งบประมาณมากกวา่ปีละ 4 แสนลา้นบาทเพือ่มาจา่ยบาํนาญใหแ้ก่ผูป้ระกนัตนทีเ่กษยีณอาย ุ

สาํหรบัค่าใชจ้่ายเพื่อบํานาญขา้ราชการจะมมีลูค่าสงูถงึ 1.6 แสนลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2570 
หรอืคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 0.5-1.2 ของ GDP ถา้ประเทศไทยมรีะบบบํานาญแบบถ้วนหน้า จะ 
ทําใหค้่าใชจ้่ายสําหรบับํานาญถ้วนหน้าคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 0.5-0.8 ของ GDP ซึ่งน้อยกว่า
บาํนาญของขา้ราชการอยา่งมาก 

ตารางที ่1 ประมาณการคา่ใชจ้า่ยของรฐัเพือ่สวสัดกิารสงัคม 

สวสัดิการ 
พนัลา้นบาท 

%GDP 
(ขอ้สมมุติ GDP growth 2%) 

%GDP 
(ขอ้สมมุติ GDP growth 4%) 

2553 2570 2553 2570 2553 2570 

เดก็ 417.10 383.31 4.42 2.90 4.25 2.00 

เงินสงเคราะห์บุตร 350 บาท 64.61 59.54 0.68 0.45 0.66 0.31 

ค่าใชจ่้ายการศึกษาต่อหวัเพิ่ม 20% 352.49 323.77 3.73 2.45 3.59 1.69 

สุขภาพถ้วนหน้า       

กรณี 1 แบบขา้ราชการ 632.89 811.26 6.70 6.14 6.45 4.24 

กรณี 2 แบบประกนัสงัคม 203.38 255.76 2.15 1.93 2.07 1.34 

ผู้สูงอายุ 119.39 259.20 1.26 1.96 1.22 1.36 

ขา้ราชการ 49.40 155.27 0.52 1.17 0.50 0.81 

บาํนาญถว้นหนา้ 69.99 103.96 0.74 0.79 0.71 0.54 

รวม (เดก็ สุขภาพ และสูงอาย)ุ       

กรณี 1 แบบขา้ราชการ 1,169.38 1,453.77 12.38 11.00 11.91 7.60 

กรณี 2 แบบประกนัสงัคม 739.88 898.27 7.84 6.79 7.54 4.70 

ทีม่า: วรวรรณ ชาญดว้ยวทิยแ์ละคณะ (2553)  

โดยรวมค่าใชจ้่ายเพื่อสวสัดกิารสงัคมประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกัๆ คอื เพื่อการศกึษา เพื่อ
การรกัษาพยาบาลและเพื่อหลกัประกนัดา้นรายไดผู้ส้งูอายุ ถา้สวสัดกิารรกัษาพยาบาลของทุกคน
เท่าเทยีมกบัสวสัดกิารขา้ราชการ จะทาํใหค้่าใชจ้่ายเพื่อสวสัดกิารทัง้ 3 ประเภทน้ีเท่ากบั 1.2 ลา้น
ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2553 หรอืประมาณรอ้ยละ 12 ของ GDP ประมาณครึง่หน่ึงใชเ้พื่อสวสัดกิาร
รกัษาพยาบาล แต่ถ้าสวสัดิการรกัษาพยาบาลของทุกคนเป็นแบบประกนัสงัคม ค่าใช้จ่ายเพื่อ
สวสัดกิารทัง้ 3 ประเภทน้ีจะประมาณ 7 แสนลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 8 ของ GDP เป็นค่าใชจ้่ายเพื่อ
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สวสัดกิารรกัษาพยาบาลไมถ่งึรอ้ยละ 20  จากการประมาณการจะเหน็วา่คา่ใชจ้า่ยเพือ่สวสัดกิารสงัคม
ทีม่คีุณภาพไม่ไดแ้พงมากมายมหาศาล ตวัแปรทีส่าํคญัคอื ค่าใชจ้่ายเพื่อสวสัดกิารรกัษาพยาบาล
ซึง่คา่ใชจ้า่ยจะมากหรอืน้อยขึน้อยูก่บัวา่คนไทยตอ้งการคุณภาพของสวสัดกิารแบบไหน 

3. ระบบสวสัดิการสงัคมบนหลกัความเสมอภาคและความยัง่ยืน 

การเริม่ต้นและววิฒันาการของสวสัดกิารสงัคมแต่ละประเภทในประเทศไทยมกัมปีระวตัิ
ความเป็นมาที่ค่อนขา้งเฉพาะ แต่สวสัดกิารแทบทุกประเภทมจุีดจบทีค่ลา้ยกนัคอื ขาดความเป็น
ระบบ แต่มลีกัษณะเป็นโครงการทีม่คีวามครอบคลุมประชากรของใครของมนั ขาดการบูรณาการที่
มองประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจึงขอยกตัวอย่างความไม่เป็นระบบของ
หลกัประกนัสขุภาพและหลกัประกนัดา้นรายไดส้าํหรบัผูส้งูอาย ุ

3.1 หลกัประกนัสขุภาพ 

หลกัประกนัดา้นสุขภาพครอบคลุมขา้ราชการเป็นกลุ่มแรก โดยชุดของสทิธปิระโยชน์ถูก
กําหนดโดยกรมบญัชกีลาง แหล่งของเงนิมาจากภาษรีายไดท้ัว่ไป ขา้ราชการไมต่อ้งจ่ายเงนิสมทบ 
แต่ต้องจ่ายเงนิค่าใช้จ่ายที่เกินจากที่กําหนดตามระเบียบของกรมบญัชีกลาง ซึ่งโดยปกติแล้ว
ขา้ราชการไมต่อ้งจา่ยอะไรเพิม่เตมิมากนกัถา้คนไข ้(ผูไ้ดร้บัประโยชน์) และสถานพยาบาล (ผูไ้ดร้บั
ประโยชน์เช่นกนั) มสีมัพนัธ์ที่ดต่ีอกนั สวสัดกิารรกัษาพยาบาลของขา้ราชการไม่เป็นระบบการ
ประกนั (ทีก่ระจายความเสีย่งระหว่างผูซ้ื้อประกนั) ไม่มรีะบบธรรมาภบิาล ระบบการจ่ายเงนิของ
กรมบญัชกีลางเป็นแบบสถานพยาบาลเรยีกเกบ็มา รฐักจ็่ายไป พฒันาการของการจ่ายเงนิใหเ้ป็น
แบบจ่ายตรงในปีงบประมาณ 2550 เพื่อลดปญัหาภาระในการทดรองจ่ายค่ารกัษาของขา้ราชการ
ชัน้ผูน้้อยและครอบครวัโดยเฉพาะผูม้โีรคเรื้อรงัที่มคี่าใช้จ่ายค่อนขา้งสูง ทําใหไ้ม่ต้องจ่ายเงนิไป
ก่อนแลว้ไปเบกิคนืจากตน้สงักดัในภายหลงั5 ไดม้สี่วนสาํคญัทีท่าํใหค้่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้จาก 37,000 
ลา้นบาทในปี 2549 เป็น 55,000 ลา้นบาทในปี 2551 และ 61,000 ลา้นบาทในปี 2552  

ระบบประกนัสุขภาพสาํหรบัลูกจา้งเอกชนพฒันาขึน้ในปี 2533 ในรปูของการประกนัสงัคม 
ในระยะเริม่ต้นลูกจ้างไม่ค่อยเห็นประโยชน์มากนัก เพราะรู้สกึว่าตนต้องเสยีภาษีเพิม่ขึ้นโดยที่
โอกาสเจบ็ป่วยของลูกจ้างวยัหนุ่มสาวนัน้ค่อนขา้งตํ่า แต่ต่อมาเมื่อสถานพยาบาลเอกชนเริม่เขา้
มารว่มใหบ้รกิารไดช้ว่ยเพิม่ทางเลอืกใหแ้ก่ลกูจา้งในเมอืงซึง่ไมค่่อยมเีวลามากนกัในการเขา้แถวรอ
ใชบ้รกิารในสถานพยาบาลของรฐั ชุดสทิธปิระโยชน์ของลกูจา้งถูกจดัขึน้โดยสาํนกังานประกนัสงัคม 
ซึง่เน้นการรกัษาพยาบาลมากกว่าการป้องกนัโรค สทิธปิระโยชน์ของลูกจา้งใหค้วามคุม้ครองกวา้ง
ไปถงึการจ่ายเงนิชดเชยเมื่อลูกจา้งป่วยจนตอ้งหยุดงาน การเกดิสทิธขิองลูกจา้งเกดิขึน้เมื่อลูกจา้ง

                                                
5 ไดม้กีารนํารอ่งระบบการเบกิจ่ายตรงตัง้แต่ปี 2547 ในกลุม่ผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั คอื เบาหวาน ความดนัโลหติสงู 
หลอดเลอืดในสมองแตกหรอือุดตนั และต่อมาขยายไปยงักลุม่โรคเรือ้รงัอื่นๆ และในปี 2549 ขยายระบบน้ีไปยงั
ผูร้บัเบีย้หวดับาํนาญทุกรายและขยายไปยงัผูม้สีทิธทุิกรายในเวลาต่อมา 
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จา่ยเงนิสมทบ แหล่งของเงนิเพื่อใชจ้่ายสทิธปิระโยชน์มาจากการสมทบเงนิของ 3 ฝา่ยคอื นายจา้ง 
ลกูจา้ง และรฐั ฝา่ยละเทา่ๆ กนั คอืรอ้ยละ 1.5 ของคา่จา้ง  

ระบบหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้าเกิดขึ้นหลงัสุดในปี 2544 ครอบคลุมประชากรที่ไม่มี
หลกัประกนัสุขภาพ 2 หลกัขา้งตน้ แต่เดมิผูป้่วยตอ้งร่วมจ่าย 30 บาทต่อการรกัษาหน่ึงครัง้ แต่ใน
ปจัจุบนัผูใ้ช้สทิธไิม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายถ้าเป็นการรกัษาภายใต้ชุดสทิธิประโยชน์ที่ถูกกําหนดโดย
สาํนักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) แหล่งเงนิของการประกนัสุขภาพถว้นหน้ามาจาก
รายไดภ้าษทีัว่ไป  

ววิฒันาการของหลกัประกนัสุขภาพแบบเป็นแท่งๆ โดยค่อยๆ ขยายความคุม้ครอง ทําให้
หลักประกันสุขภาพของไทยขาดความเป็นระบบ เป็นแบบตัวใครตัวมัน (fragmented) ไม่มี
ประสทิธภิาพ และขาดความเทา่เทยีมกนั ดงัต่อไปน้ี 

• หน่วยงานกลางทีดู่แลดา้นนโยบายและระบบประกนัสุขภาพของประเทศควรเป็น
กระทรวงสาธารณสุข แต่กระทรวงฯ กลบัมหีลายบทบาทตัง้แต่กําหนดนโยบาย ผู้
กํากบัดูแลด้านสาธารณสุขและสถานพยาบาล (regulator) จนถึงเป็นผูใ้หบ้รกิาร 
(service provider) ดว้ยการเป็นเจา้ของโรงพยาบาลตามอําเภอและจงัหวดัต่างๆ 
ทัว่ประเทศ การมบีทบาทเป็นผูใ้หบ้รกิารทําใหเ้กดิความคลุมเครอืหรอืความ
ขดัแยง้ของผลประโยชน์ทัง้ในดา้นการเป็นผูก้ํากบัและดูแลสถานพยาบาลทัง้หมด
ในประเทศและการกาํกบัและตดิตามระบบประกนัสุขภาพ เช่น การทีก่ระทรวงเป็น
เจา้ของสถานพยาบาลของรฐัซึง่เป็นคู่แขง่กบัสถานพยาบาลเอกชน บทบาทของ
กระทรวงในการกาํกบัสถานพยาบาลอาจเกดิความขดัแยง้ของผลประโยชน์ได ้การ
เจรจาต่อรองในนามของสถานพยาบาลกบัผู้ซื้อบริการเช่น สปสช. หรือ สปส. 
อาจจะมองข้ามการเป็นหลักประกันของประชาชน (ซึ่งควรเป็นบทบาทของ
กระทรวงสาธารณสุข) แต่กลายเป็นการต่อรองเชิงธุรกิจเพื่อความอยู่รอดของ
สถานพยาบาล 

• ววิฒันาการของหลกัประกนัสขุภาพสาํหรบัประชาชน 3 กลุ่มเป็นแบบตวัใครตวัมนั 
บรหิารจดัการโดยสามหน่วยงานทีไ่มข่ึน้แก่กนัและไม่มอีงคก์รใดๆ ทีจ่ะกํากบัสาม
หน่วยงานน้ีให้ทํางานให้สอดคล้องกันเพื่อความทัดเทียมกันของหลักประกัน
สขุภาพสาํหรบัคนในประเทศ ชุดสทิธปิระโยชน์ของแต่ละหลกัประกนัไมส่อดคลอ้ง
กนั หลกัการประกนัสุขภาพของประเทศควรมคีวามชดัเจนว่าประชาชนควรไดร้บั
การประกนัสุขภาพขัน้ตํ่าที่ครอบคลุมอะไรบ้าง อะไรคอืความเสีย่งดา้นสุขภาพที่
ทําให้คุณภาพชีวิตลดลง บทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในด้านน้ีแทบจะไม่
สามารถทําไดเ้ลยเพราะกระทรวงไดผ้นัตวัเองไปเป็นคู่คา้กบัหลกัประกนัสุขภาพ
ทัง้สาม  

• การพฒันาแบบตวัใครตวัมนัสรา้งปญัหาอื่นๆ ตามมาใหแ้ก่ระบบประกนัสุขภาพ
ของประเทศ เชน่ เราขาดคนกลางทีจ่ะดแูลวา่ประชาชนไดร้บัหลกัประกนัสุขภาพที่
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เป็นธรรม หรอืสถานพยาบาลได้รบัการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมหรอืไม่จาก
หลกัประกนัสุขภาพทัง้สามหลกั  นอกจากน้ี ค่าใช้จ่ายที่สูงเกนิไปของสวสัดกิาร
สําหรบัข้าราชการขาดเจ้าภาพที่จะติดตามและควบคุมอย่างเป็นระบบ ปญัหา
ค่าใช้จ่ายสูงของสวสัดกิารขา้ราชการเรื้อรงัมาหลายปี กระทรวงสาธาณสุขและ
สถานพยาบาลของรฐัอื่นๆ ได้รบัประโยชน์จากการเก็บค่ารกัษาราคาแพงจาก
กรมบัญชีกลางโดยไม่คํานึงว่าระบบประกันสุขภาพมีการใช้เงินอย่างไม่มี
ประสทิธภิาพ ประเทศขาดกลไกทีจ่ะกาํกบัการใชเ้งนิจากภาษขีองประชาชน   

3.2 หลกัประกนัดา้นรายไดส้าํหรบัผูส้งูอาย ุ

สวสัดกิารสาํหรบัผูส้งูอายใุนลกัษณะเงนิบาํนาญหรอืหลกัประกนัดา้นรายไดเ้ป็นสวสัดกิารที่
มคีวามสําคญัต่อการช่วยลดความยากจน สรา้งความเป็นธรรม และเสรมิสรา้งความมัน่คงในชวีติ
ใหแ้ก่มนุษย ์ 

ววิฒันาการของหลกัประกนัดา้นรายไดข้องผูสู้งอายุในประเทศไทยมคีวามเป็นมาคลา้ยๆ 
กบัหลกัประกนัสขุภาพ คอื เป็นววิฒันาการแบบแนวตัง้ ขาดการบรูณาการ ขาดนโยบายภาพรวมที่
มองประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกั และขาดความเป็นธรรม 

การจา่ยเบีย้หวดับาํนาญเริม่ขึน้ครัง้แรกในปี 2444 ในยคุสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้
เจา้อยู่หวั ซึง่เป็นการใหร้างวลัแก่ขา้ราชการทีร่บัใชร้าชการมาเป็นเวลานาน ไมใ่ช่เหตุผลเพราะว่า
ขา้ราชการเงนิเดอืนน้อย เพราะทีจ่รงิแลว้ขา้ราชการเป็นมนุษยเ์งนิเดอืนประเภทแรกของประเทศ
ไทยซึ่งถอืไดว้่าเป็นการทํางานทีม่เีกยีรตแิละมรีายไดท้ีม่ ัน่คงที่สุดอาชพีหน่ึง ขา้ราชการทีท่ํางาน
ก่อนปี 2540 สามารถไดร้บับํานาญเกษียณอายุโดยมติ้องสมทบเงนิ ส่วนขา้ราชการทีเ่ริม่ต้นชวีติ
การทํางานหลงัมนีาคม 2540 จะต้องสมทบเงนิเขา้กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ หรอื กบข. 
ดว้ยจงึจะมสีทิธริบัเงนิบํานาญจากรฐั เงนิที่สมทบเขา้ กบข. จะไดร้บัการสมทบจากรฐัและทําให้
ขา้ราชการเกษยีณมรีายไดเ้พิม่ต่อยอดจากบาํนาญปกต ิ 

สําหรบัลูกจ้างเอกชนที่ไม่ได้ทํางานในภาคเกษตรและเป็นสมาชกิการประกนัสงัคมที่มี
ระบบบํานาญของตนเอง ในปี 2542 เป็นปีแรกทีก่ารประกนัสงัคมมกีารเกบ็เงนิสมทบเพื่อบํานาญ
ชราภาพ โดยสมาชกิต้องสมทบเงนิร่วมกบันายจา้งฝ่ายละเท่าๆ กนั ในปี 2553 แต่ละฝ่ายสมทบ
ร้อยละ 6 ของค่าจ้าง ซึ่งเงนิส่วนหน่ึงถูกนําไปใช้เพื่อการสงเคราะห์บุตรของผู้ประกนัตน6 ในปี 
2557 จะเป็นปีแรกที่มีการจ่ายเงินบํานาญให้แก่ผู้ประกันตนที่เกษียณอายุ 55 ปีขึ้นไปและได้
จา่ยเงนิสมทบเพือ่บาํนาญชราภาพมาแลว้ครบ 15 ปี   

นอกจากข้าราชการและลูกจ้างที่ทํางานนอกภาคเกษตรแล้ว ประชาชนอื่นๆ ที่เหลือ 
(แรงงานประมาณ 2 ใน 3 ของประเทศ) ยงัไม่สามารถเข้าถึงระบบหลกัประกนัรายได้สําหรบั
ผู้สูงอายุ เพราะที่ผ่านมารฐัยงัไม่ได้ตระหนักว่าเป็นสิง่จําเป็น รฐัได้ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่
ยากจน ถูกทอดทิง้ ดว้ยการสงเคราะหใ์หเ้งนิเบีย้ยงัชพีหรอืใหส้ถานทีพ่กัพงิในสถานสงเคราะห ์ปี 

                                                
6 เงนิสงเคราะหบุ์ตรใหแ้ก่ผูป้ระกนัตนทีม่บุีตรอายไุมเ่กนิ 6 ปี ในอตัราเดอืนละ 350 บาท จาํนวนไมเ่กนิ 2 คน 
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2536 เป็นปีแรกทีร่ฐัจ่ายเบี้ยยงัชพี 200 บาทต่อเดอืนใหแ้ก่ผูสู้งอายุยากจนในหมู่บา้นประมาณ
หมูบ่า้นละ 3-5 คน จํานวนเงนิเบีย้ยงัชพีเพิม่เป็น 300 บาทในปี 2542  และ 500 บาท ในปี 2549  
สว่นจาํนวนผูไ้ดร้บัเบีย้ยงัชพีเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็จาก 440,000 คนในปี 2547 เป็น 1.7  ลา้นคนใน
ปี 2550 และในปี 2552 จํานวนผูส้งูอายุทีไ่มไ่ดร้บับํานาญจากรฐัทุกคนมสีทิธริบัเบีย้ยงัชพี ทาํให้
จาํนวนผูร้บัเบีย้ยงัชพีเพิม่เป็นกวา่ 5 ลา้นคน 

เมื่อวนัที่ 28 กนัยายน 2553 คณะรฐัมนตรมีมีตเิสนอร่างพระราชบญัญตักิองทุนการออม
แห่งชาต ิพ.ศ. ... ต่อสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นเรื่องเร่งด่วน โดยมุ่งหวงัว่าจะกระตุ้นใหป้ระชาชนออม
เพื่อใชใ้นยามเกษยีณอายุ ป้องกนัปญัหาความยากจนของผูส้งูอายุ และสรา้งความเป็นธรรมในการ
ไดร้บัการดแูลจากรฐั โดยรฐัตกลงทีจ่ะสมทบออมดว้ยเพือ่สรา้งแรงจงูใจแก่ประชาชน  

ววิฒันาการของการมหีลกัประกนัดา้นรายไดแ้ก่ผูสู้งอายุแบบค่อยๆ ขยายเหล่าน้ีมขีอ้พงึ
สงัเกตทีท่ําใหเ้หน็ว่าประเทศไทยมแีต่การใหส้วสัดกิารทีเ่ป็นโครงการในแนวดิง่ แต่ไม่มรีะบบของ
สวสัดกิารทีค่รอบคลุมผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวมทุกๆ กลุ่ม 

• ววิฒันาการแบบเป็นรายโครงการแลว้ค่อยๆ ขยายไปยงัประชากรกลุ่มต่างๆ โดย
ขาดการวางภาพรวมของประเทศว่า ประชาชนควรมีหลักประกันขัน้พื้นฐาน
อยา่งไร และแต่ละคนสามารถต่อยอดจากระดบัพืน้ฐานไดอ้ยา่งไรบา้ง โดยการมอง
ประชาชนคนไทยว่าจะตอ้งเป็นผูสู้งอายุเหมอืนกนั แต่สิง่ทีเ่กดิขึน้ คอื ขา้ราชการ
ไดร้บัสทิธปิระโยชน์อย่างหน่ึง ลูกจา้งผูป้ระกนัตนได้สทิธปิระโยชน์อกีอย่างหน่ึง 
คนจนได้สทิธิประโยชน์อกีอย่างหน่ึง และผู้ประกอบอาชพีอสิระได้ประโยชน์อกี
อยา่งหน่ึง ขาดความสอดคลอ้งกนัวา่สทิธขิ ัน้พืน้ฐานหรอืบํานาญพืน้ฐานทีเ่พยีงพอ
แก่การดาํรงชพีคอือะไร 

• การสนับสนุนจากรฐัสาํหรบัผูสู้งอายุแต่ละกลุ่มขาดความเท่าเทยีมกนั ขา้ราชการ
ได้รบับํานาญโดยไม่ต้องสมทบเงนิ แต่ลูกจา้งผูป้ระกนัตนได้รบับํานาญโดยไม่มี
การชว่ยสมทบจากรฐั ประเดน็น้ีถูกมองขา้มและขาดความเขา้ใจทีถู่กตอ้งมาตลอด 
เพราะการแก้ไข พ.ร.บ. ประกนัสงัคม กระทําขึน้โดยที่ประชาชนมสี่วนรบัรูน้้อย
มาก แต่เดมินัน้ พ.ร.บ. ประกนัสงัคม ปี 2533 มาตรา 46 กาํหนดให ้ 

 
มาตรา 46 ใหร้ฐับาล นายจา้ง และผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 ออกเงนิสมทบเขา้กองทุน
ฝ่ายละเท่ากนั ตามอตัราที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินอตัราเงนิสมทบท้าย
พระราชบญัญตัน้ีิ   ..........  
 

ต่อมาในปี 2542 ไดม้กีารแกไ้ข พ.ร.บ. ประกนัสงัคม มาตรา 46 ในวรรคหน่ึงและ
เตมิวรรคสอง เพือ่ทีร่ฐัจะไดไ้มต่อ้งสมทบเทา่กบันายจา้งและลกูจา้ง   
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มาตรา 46 ใหร้ฐับาล นายจา้ง และผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 ออกเงนิสมทบเขา้กองทุน
เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณี
ตายและกรณีคลอดบุตร ฝ่ายละเท่ากนัตามอตัราทีก่ําหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกนิ
อตัราเงนิสมทบทา้ยพระราชบญัญตัน้ีิ  
               ใหร้ฐับาล นายจา้ง และผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 ออกเงนิสมทบเขา้กองทุน
เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะหบุ์ตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงานตาม
อตัราทีก่าํหนดในกฎกระทรวง แต่ตอ้งไมเ่กนิอตัราเงนิสมทบทา้ยพระราชบญัญตัน้ีิ  
 

ซึง่การแกไ้ขกฎหมายทาํใหร้ฐัไมต่อ้งสมทบเพื่อบํานาญชราภาพ เท่ากบัการสมทบ
ของนายจา้งและลูกจา้ง เพราะไมม่คีาํว่า “ฝา่ยละเท่ากนั” แต่รฐัสมทบรอ้ยละ 1 ของค่าจา้ง
เพื่อการสงเคราะห์บุตร โดยอ้างเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจและภาระต่อเงินงบประมาณ ใน
ขณะเดยีวกนัปี 2541 และ 2542 รฐัไดส้มทบเงนิเขา้ กบข. ใหแ้ก่ขา้ราชการประมาณปีละ 
10,000 ลา้นบาท 

• ประเดน็เรื่องความเป็นธรรมในการใหส้วสัดกิารของรฐัค่อนขา้งคลุมเครอื ประเดน็
แรกคอื รฐัไม่อนุญาตใหลู้กจา้งผูป้ระกนัตนไดอ้อมและไดร้บัเงนิสมทบในกองทุน
การออมแห่งชาต ิ(พ.ร.บ. ทีก่ําลงัอยู่ในขัน้แปรญตัต)ิ โดยอา้งว่ารฐัไดช้่วยสมทบ
เพื่อสทิธิประโยชน์ด้านชราภาพให้แก่ผู้ประกนัตนแล้ว ซึ่งเป็นความเขา้ใจที่ผดิ 
ตามทีไ่ดก้ล่าวถงึการแกไ้ข พ.ร.บ. ประกนัสงัคม มาตรา 46  
ประเดน็ที่สอง คอื การสมทบของรฐัตามกรอบทีแ่นบทา้ยในร่าง พ.ร.บ. การออม
แห่งชาติ ทําใหก้ารกระจายรายได้แย่ลง ตามตารางบญัชเีงนิสมทบ (ตารางที่ 2) 
แสดงใหเ้หน็ว่าประชาชนจะไดร้บัการสมทบจากรฐัถ้าออมตัง้แต่ 50 บาทถงึ 500 
บาทต่อเดอืน การออมที่เกนิ 500 บาทจะไม่ได้รบัการสมทบจากรฐั การกําหนด
อตัราเงนิสมทบจากรฐั (ซึง่เรยีกวา่เป็นเงนิโอนชนิดหน่ึง) ตามความสามารถในการ
ออมมปีระโยชน์ในการจูงใจใหอ้อมมาก (หลกั efficiency) แต่จะทําใหค้นรวยได้
ประโยชน์มากกว่าคนจนที่อยู่ ในกลุ่มอายุ เดียวกันซึ่งข ัดกับหลักการของ
พระราชบญัญตั ิ(หลกั equity issue) ดงัตวัอยา่งแสดงในตารางที ่3 ถา้สมมตใิหร้ฐั
เกบ็ภาษรีายไดร้อ้ยละ 40 แลว้นํารายไดน้ัน้มาสมทบออมแก่ประชาชน (เงนิโอนให้
ประชาชน) ถ้าสมมติให้การสมทบออมเป็นอตัราคงที่คนละ 240 บาทจะทําให้
สดัส่วนรายไดค้นรวยที่สุดต่อจนที่สุดหลงัหกัภาษีและรบัเงนิโอนเป็น 2.3/1 ซึ่งดี
ขึ้นจากก่อนหักภาษีและรับเงินโอน แต่ถ้ารัฐสมทบออมให้แก่คนรวย (มี
ความสามารถในการออมเดอืนละ 500 บาท) มากกว่าคนจน (มคีวามสามารถใน
การออมเดอืนละ 50 บาท) จะทําใหส้ดัส่วนรายได้ระหว่างคนรวยและคนจนหลงั
จา่ยภาษแีละรบัเงนิโอนเทา่กบั 6.47/1 ซึง่แยก่วา่ก่อนทีร่ฐัจะเกบ็ภาษเีสยีอกี   



22 การสมัมนาวชิาการประจาํปี 2553 เรือ่ง “การลดความเหลื่อมลํ้าและสรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิ” 

ตารางที ่2 บญัชเีงนิสมทบตามตารางแนบทา้ยรา่งพระราชบญัญตักิองทุนการออมแหง่ชาต ิ

อายุสมาชกิ อตัราสว่นเงนิสมทบต่อเงนิสะสม เงนิสมทบสงูสุด 

ไมเ่กนิ 30 ปี รอ้ยละ 50 3,000 บาทต่อปี 

เกนิ 30 ปี แต่ไมเ่กนิ 50 ปี รอ้ยละ 80 4,800 บาทต่อปี 

เกนิ 50 ปี รอ้ยละ 100 6,000 บาทต่อปี 

หมายเหตุ: เงนิสมทบสงูสดุต่อเดอืนคอื 500 บาทสาํหรบัทุกกลุม่อายุ 

ทีม่า:  รา่งพระราชบญัญํตกิองทุนการออมแหง่ชาต ิพ.ศ. .... ในมาตรา 31 ไดม้กีารกาํหนดใหอ้อมขัน้ตํ่า 50 บาท
ต่อเดอืน 

 

ตารางที ่3 ผลต่อความเทา่เทยีมกนัของนโยบายการออมของรฐั   

 
กลุ่มรายได ้

 
รายได้
เฉลีย่ 

 
ภาษ ี 

(40%) 

กรณ ีรฐัชว่ยออมเทา่กนัทุกคน กรณ ียิง่ออมมากรฐัสมทบมาก 

รฐัชว่ย 
ออมสมทบ 

รายไดห้ลงัภาษแีละ
รบัเงนิออมสมทบ 

รฐัชว่ย
ออมสมทบ 

รายไดห้ลงัภาษแีละ
รบัเงนิออมสมทบ 

A (20%) 1000 400 240 840 500 1100 

B (20%) 800 320 240 720 400 880 

C (20%) 600 240 240 600 150 510 

D (20%) 400 160 240 480 100 340 

E (20%) 200 80 240 360 50 170 

สดัสว่นระหวา่ง
กลุ่ม A และ E 

5/1 (=1200) (=1200) 2.33/1 (=1200) 6.47/1 

หมายเหตุ:  สมมตใิหเ้งนิโอนไดม้าจากเงนิรายไดภ้าษทีัง้หมด (1,200) จงึทาํใหเ้งนิสมทบออมอตัราคงทีเ่ทา่กบั 
240 บาทต่อคน 

 

• ประเทศไทยยงัขาดกลไกสาํคญัทีจ่ะใหห้ลกัประกนัดา้นรายไดส้าํหรบัผูส้งูอายุเป็น
ระบบที่มีความเป็นธรรม กลไกสําคญัน้ีคือ สถาบันที่จะเป็นผู้กําหนดนโยบาย
หลักประกันด้านรายได้สําหรบัผู้สูงอายุหรือนโยบายบํานาญของประเทศที่ไม่
ขึ้นกับกระทรวงใดกระทรวงหน่ึง  สถาบันที่กล่ าวถึงอาจจะเ ป็นรูปของ
คณะกรรมการนโยบายบํานาญแห่งชาติ โดยให้มกีรรมการมาจากกองทุนด้าน 
ชราภาพทุกกองทุน มกีรรมการที่เป็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีรวมอยู่ด้วย ประเด็นที่
กรรมการน้ีควรจะตอ้งกําหนด เช่น บํานาญพืน้ฐานสาํหรบัประชาชนไทยควรเป็น
เท่าใด บํานาญของประชาชนกลุ่มต่างๆ ควรมกีารปรบัตามอตัราเงนิเฟ้อหรอืไม ่
อายุเกษียณสําหรบัคนไทยควรเป็นเท่าไร การยา้ยกองทุนของสมาชกิกลุ่มต่างๆ 
ควรมกีติกาอย่างไรเพื่อรกัษาประโยชน์ของประชาชน ธรรมาภบิาลของกองทุน
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ต่างๆ ควรที่จะสอดคล้องกนัหรอืไม่อย่างไร ความมัน่คงของกองทุนต่างๆ ควร
ไดร้บัการตดิตามอยา่งไร การบรหิารจดัการบางอยา่งรว่มกนั เชน่ ระบบขอ้มลู การ
เกบ็เงนิ การจ่ายเงนิ สามารถทํารว่มกนัไดห้รอืไมเ่พื่อเพิม่ประสทิธภิาพของระบบ 
กองทุนต่างๆ สามารถต่อรองกบัรฐับาลเพื่อให้ออกพนัธบตัรผลตอบแทนสูงแก่
ประชาชนไดห้รอืไม ่และอื่นๆ ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกกลุ่ม 

โดยรวมจะเหน็ว่าสวสัดกิารสงัคมของไทยขาดการออกแบบที่เป็นระบบ ทําใหส้วสัดกิาร
เหล่านัน้หลุดออกไปจากหลกัการของการกระจายความเสี่ยง การใหค้วามมัน่คงในชวีติ และการ
สรา้งความเป็นในสงัคม เราสามารถออกแบบระบบใหอ้ยู่ในกรอบของหลกัการเหล่าน้ีไดถ้า้สงัคมมี
เจตนาทีส่อดคลอ้งกนัและชว่ยกนัสรา้งระบบทีป่ระณตีและทาํงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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