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ขอ้วจิารณ์และความเห็น

โดย คณิศ แสงสพุรรณ

สถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลงั

การสรา้งระบบสวสัดกิารพืน้ฐาน: 

การจดัหาและจดัทรพัยากรทางการเงนิเพือ่รองรบัระบบสวสัดกิาร

โดย สมชยั จติสชุน

สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย
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ขอ้วจิารณ ์

การสรา้งระบบสวสัดกิารพืน้ฐาน: 

การจดัหาและจดัสรรทรพัยากรการเงนิเพอ่รองรบัระบบสวสัดกิาร

เมือ่วกิฤตเศรษฐกจิบรรเทาลง....เราจะเดนิตอ่อยา่งไร 

เศรษฐกจิเสร.ี..เสรมีสีวสัดกิาร...รฐัสวสัดกิาร...สงัคมนยิม

โครงสรา้งของงานวจิยั และขอ้สรปุส าคญั

1) การประมาณการความตอ้งการทางการเงนิของระบบสวสัดกิารในอนาคต

• ระบบสวัสดกิารจ าเป็นตอ้งม ีและแมจ้ะอยูใ่นระดบัต า่ตอ้งใชท้รัพยากรเพิม่ประมาณ 1-2.4% GDP

• การจดัการเศรษฐกจิ กบั ระบบสวัสดกิาร 

• ไมเ่จรญิแบบท าลาย ซ ึง่จะท าให ้ตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยสวสัดกิารมากขึน้

• จัดสรรทรัพยากรเพือ่การสวัสดกิารพืน้ฐานโดยไมก่ระทบตอ่วัตถปุระสงคด์า้นอืน่ของประเทศ เชน่
การลงทนุดา้นเศรษฐกจิ

2) การเพิม่ความสามารถทางการเงนิดว้ยการสง่เสรมิการขยายตวัในอนาคต

• เศรษฐกจิตอ้งขยายตวั ไมงั่น้ไมม่เีงนิมาท าสวัสดกิาร

• 2 เรือ่งส าคญั คอื นวตักรรม และการลงทนุโดยรวม

3) บทบาททางการเงนิและบรหิารจดัการภาคสีวสัดกิาร

• รัฐบาลเป็นผูร้ับผดิชอบหลกัในการจัดการระบบสวัสดกิารตอ้งปรับภาษี เพิม่รายได ้(เป็น 21% GDP)

• เอกชน ตอ้งดแูลสวัสดกิารของคนในองคก์ร / CSR /การท าธรุกจิในแบบ Social Enterprises

• ชมุชนและอปท. ควรมบีทบาทมากขึน้ในการจัดการสวัสดกิาร 

• ครอบครัวและภาคประชาชน... หากปรับโครงสรา้งภาษีจะรับผดิชอบเรือ่งสวัสดกิารไดม้ากขึน้
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ขอ้วจิารณ ์

กลไกตลาดทนุกบัพฤตกิรรมการเสยีภาษเีงนิไดน้ติบิุคคล
ของบรษิทัทีเ่ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

1) การประมาณความตอ้งการทางการเงนิของระบบสวสัดกิารในอนาคต

(ขอ้มลูจรงิ) (สวค.) สว่นเพิม่ 2555 +

2554 2555 ชุดที ่1 สว่นเพิม่
รายจา่ยประจ า (ไมร่วมรายจา่ยดอกเบีย้) 1,508,941                      1,663,234         127,861    1,791,095       

สวัสดกิารส าคัญ 285,256                         315,400             322,452          

      โครงการหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาติ 101,058                         106,200           7,052        113,252          

      รักษาพยาบาลขา้ราชการ 62,000                           67,600             67,600            

      สมทบกองทนุประกนัสงัคม 21,044                           24,800             24,800            

      เรยีนฟร ี15 ปี 80,154                           84,000             84,000            

      กองทนุการศกึษา (กยศ/กรอ) 21,000                           32,800             32,800            

รายจา่ยประจ าอืน่ๆ 398,492                         422,401            120,809    543,210          

รายจา่ยลงทนุ 344,495                         400,000            400,000          

   สดัสว่นลงทนุตอ่งบประมาณ 16.6% 16.9% 16.0%

ช าระหนีเ้งนิกู ้(ตน้เงนิกู+้ดอกเบีย้) 216,564                         308,400            308,400          

งบประมาณรายจา่ย 2,070,000              2,371,634   2,499,495  

ประมาณการรายได้ 1,650,000              1,786,125   1,786,125  

สมดลุงบประมาณ -420,000 -585,509  -713,370
% GDP -3.9% -5.0% -6.1%

หนีส้าธารณะ/GDP (2553=43%) 46.9% 51.8% 52.9%

โครงสรา้ง: รายไดไ้มพ่อรายจา่ยประจ า+คนืเงนิกู ้ ตอ้งกูม้าลงทนุ

รายจา่ยสวสัดกิารหลกัๆ รวมท ัง้เพิม่ข ึน้ทกุปี (11% ในปี 2555)
งบลงทนุมนีอ้ยกวา่ 25% ของงบประมาณ
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ขอ้วจิารณ ์

กลไกตลาดทนุกบัพฤตกิรรมการเสยีภาษเีงนิไดน้ติบิุคคล
ของบรษิทัทีเ่ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

2) เพิม่ความสามารถทางการเงนิดว้ยการสง่เสรมิการขยายตวัทางเศรษฐกจิในระยะยาว 

• …น่ากงัวลเรือ่งความสามารถของไทยในการรักษาหรอืเพิม่อตัราการขยายตวัในระยะ 15-20ปี ขา้งหนา้...
กบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง...รปูแบบการขยายตวัในอดตี...ไมส่ามารถใชก้บัภาวะปัจจบุนัและอนาคต
ได.้..

• 9 เรือ่งทีต่อ้งท าพรอ้มกนั

• ใหร้ายละเอยีดใน 2 เรือ่งส าคญั 

• นวัตกรรม และการสง่เสรมิการลงทนุ

นวตักรรม (OECD) เทคโนโลย-ีการจดัการ

...นวตักรรมทีไ่มใ่ชเ่ทคโนโลย ี(การจดัการ) 

ไมน่า่จะสรา้งการขยายตวัไดส้งูนกัในอนาคต...

...นับแตน่ีไ้ปน่าจะขึน้อยูก่บัการพัฒนานวัตกรรม

ทีเ่ป็นเทคโนโลย ีซ ึง่หมายถงึการลงทนุ R&D 

มากกวา่ปัจจบุนั

...นโยบายรัฐบาลและ...การสรา้งบรรยากาศธรุกจิ (ทีเ่อือ้ตอ่การสรา้งและการใชน้วัตกรรม)...การเคลือ่นยา้ย
แรงงานฝีมอื....ความรว่มมอืขององคก์รในการลงทนุ R&D…ความส าคญัของคนในการสรา้งนวัตกรรม...
การสรา้งผูป้ระกอบการรายใหม.่..Neutral  Tax  ทีไ่มล่ าเอยีงระหวา่งมนุษยเ์งนิเดอืนกบัผูป้ระกอบการ...
นโยบายสง่เสรมิดา้นการเงนิ...การลงทนุ R&D ของภาครฐั (ซ ึง่นอ้ยมาก)

การสง่เสรมิการลงทนุโดยรวม

....การลงทนุโดยรวมอยูใ่นระดบัต า่ตอ่เนือ่ง...บรรยากาศการลงทนุไมเ่อือ้...ธรุกจิสง่ออกมปัีญหา เสถยีรภาพ
เศรษฐกจิ logistics ศลุกากร...ธรุกจิในประเทศ มปัีญหาการผกูขาด อาชญากรรม ภาษีสงู

...แรงงานเป็นปัญหาทีร่นุแรง ทักษะดา้นภาษาองักฤษการใช ้ICT…หนึง่ในมาตรการทีค่นไทยอยากไดค้อืการฝึก
ฝีมอืแรงงาน

การปรบัเพิม่ปจัจยัพืน้ฐานในเชงิคณุภาพ
การศกึษาและความสามารถของคน
นวัตกรรม 
การบรหิารจัดการและผูป้ระกอบการ ทีท่ างานกับนวัตกรรม

การปรบัโครงสรา้ง Dynamic Comparative Advantage 
ใชน้วัตกรรมในภาคการผลติตา่งๆ
สรา้งสภาวะแวดลอ้มเพือ่ยกระดับการลงทนุเชงิคณุภาพ
เตรยีมตัวรองรับ AEC 

ปรบัระบบการท างาน
เลกิทจุรติ/โปรง่ใส
ปรับระบบราชการทีส่รา้งตน้ทนุธุรกจิ
ลดการผกูขาด
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ขอ้คดิเห็น

ระบบความคดิในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมทีย่ ัง่ยนื

ขอ้คดิเห็น

1. ตอ้งสรา้งความสามารถของ คน/ครอบครวัใหด้แูลตวัเองได ้/มกีลไกการออมเพือ่ครอบครวัเป็น
ภมูคิุม้กนั การศกึษา-เจ็บป่วย-เกษยีณอายุ

2. มกีลไกสวสัดกิารรองรบัเมือ่ประสบปญัหาเฉพาะหนา้ หรอื เมือ่ตอ้งเป็นผูด้อ้ยโอกาส

3. มกีลไกการสรา้งพืน้ฐานเศรษฐกจิสงัคมทีจ่ าเป็น การศกึษา สาธารณสขุ โครงสรา้งพืน้ฐาน ทรพัยากร

4. มกีลไกถา่ยโอนความม ัง่ค ัง่ของคนทีม่มีาก มาสูร่ฐับาล เพือ่ด าเนนิการในขอ้ 2 และ 3 

การลงทนุสรา้ง
เศรษฐกจิในภมูภิาค 
ทอ้งถิน่และชมุชน
ใหม้รีายไดย้ัง่ยนื

การลงทนุใน 
ปัจจัยพืน้ฐานดา้นสงัคม

และ
ระบบสวสัดกิาร

ระบบสวสัดกิาร และ
โครงสรา้งพืน้ฐานสงัคม การศกึษา/ 

สาธารณะสขุ

การขยายตัวทางเศรษฐกจิ

ความเท่าเทยีมทางเศรษฐกจิและสงัคม

การเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั

การลงทนุใน 
ปัจจัยพืน้ฐานเศรษฐกจิ

คน/เทคโนโลยี
การคา้-การเงนิ

ทรพัยากรมจี ากดั

ตอ้งมองความเป็นไปได้
ในระยะยาว

ตอ้งจดัล าดบั
ความส าคญั

ตอ้งสรา้งรายไดเ้พิม่

ตอ้งตดิตามดแูลไมใ่ห้
ออกนอกกรอบ

กรณีไอรแ์ลนด:์ ถงึแมว้า่จะขยายตวัและมเีงนิมากพอ....ไมก่ ากบัดแูลอยา่งใกลช้ดิ

2001-2007…..GDP ขยายตวั 10 % ตอ่ปี
รายจา่ยรฐับาลขยายตวั 30 % ตอ่ปี....รายจา่ยในสว่น สวสัดกิาร  ขยายตวั 33 % ตอ่ปี
หนีส้าธารณะเพิม่ข ึน้จนไมม่เีสถยีรภาพ 

ประเทศไทย ตอ้งหลกีเลีย่งเสน้ทางของ Ireland  ... เราตอ้งท าอยา่งมแีผน มสีต ิพอเพยีง ไมม่าก ไมน่อ้ย คอ่ยๆ ไป และตดิตามดแูล
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ขอ้วจิารณ ์

กลไกตลาดทนุกบัพฤตกิรรมการเสยีภาษเีงนิไดน้ติบิุคคล
ของบรษิทัทีเ่ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

3) บทบาททางการเงนิและบรหิารจดัการของภาคสีวสัดกิาร (รฐับาลกลาง-ทอ้งถิน่-เอกชน-ชุมชน)

รฐับาลกลาง

• …รัฐเป็นผูรั้บชอบรายใหญ.่. (จัดเก็บและกระจาย...หมายถงึรัฐใหญข่ึน้?)

• …รายไดต้อ่คนเพิม่ขึน้ แต ่รายไดภ้าษี/GDP คงที ่ 15-18% ...แสดงถงึปัญหาในระดับโครงสรา้งทีไ่มส่ามารถจัดเก็บรายได ้
เหมอืนประเทศทีม่รีายไดส้งูท่ัวไป... (ระวงัรายไดต้อ่คน 8000 $US ในปี 2552 คงจะผดิ)

• ...ประสทิธภิาพการจัดเก็บภาษีของไทยต า่ ... 17-18% ต า่ไปควรเก็บไดเ้กนิกวา่ 21 % (WB) ท าใหม้คีวามเสีย่ง 3ประการ

 ความยั่งยนืทางการคลัง 

 ความจ ากัดเมือ่ตอ้งการลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐาน (….ใหใ้ช ้PPP)

 ความจ ากัดเมือ่ตอ้งเพิม่ระบบสวสัดกิารพืน้ฐาน

• ขอ้สรปุรัฐบาลตอ้งมรีายไดเ้พิม่ขึน้ 4-5 % GDP 

ขอ้เสนอการเพิม่รายได้

...เพิม่ภาษีบคุคลธรรมดา  ขยายฐาน ลดการโกง เก็บใหถ้กูตอ้งเป็นธรรม

...เพิม่ VAT (เป็นธรรม ผูม้รีายไดน้อ้ยจา่ยนอ้ย)...เก็บเพิม่ 3% ไดป้ระมาณ 210,000 ลา้นบาท

…ลดภาษีรายไดน้ติบิคุคล ... ลด (เลกิ) การยกเวน้ BOI และลดภาษีนติบิคุคลทัง้หมด

...เก็บภาษีฐานจากฐานทรัพยส์นิ

...ภาษีทีด่นิและส ิง่ปลกูสรา้ง  (ประมาณ 100,000 ลา้นบาท / เทยีบกับของเดมิ 20,000 ลา้นบาท)

... Capital Gain Tax  (แมจ้ะมปัีญหาเรือ่งจา่ยภาษีซ า้ซอ้น ก็ยังควรจัดเก็บ เพราะเก็บจากผูท้รีายไดส้งู)

...หาแหลง่รายไดร้ปูอืน่  ... คา่ภาคหลวง

ขอ้คดิเห็นเพิม่เตมิ

 ประสทิธภิาพมากอ่น—เพิม่อตัรามาทหีลงั

 ประสทิธภิาพ—การจัดเก็บ บรหิารทรัพยส์นิ บรหิารทีร่าชพัสด ุกระบวนการ PPP กบัการก ากบัรายจา่ย
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(ขอ้มลูจรงิ) (สวค.) สว่นเพิม่ 2555 +

2554 2555 ชุดที ่1 สว่นเพิม่
รายจา่ยประจ า (ไมร่วมรายจา่ยดอกเบีย้) 1,508,941                      1,663,234         127,861    1,791,095       

สวัสดกิารส าคัญ 285,256                         315,400             322,452          

      โครงการหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาติ 101,058                         106,200           7,052        113,252          

      รักษาพยาบาลขา้ราชการ 62,000                           67,600             67,600            

      สมทบกองทนุประกนัสงัคม 21,044                           24,800             24,800            

      เรยีนฟร ี15 ปี 80,154                           84,000             84,000            

      กองทนุการศกึษา (กยศ/กรอ) 21,000                           32,800             32,800            

รายจา่ยประจ าอืน่ๆ 398,492                         422,401            120,809    543,210          

รายจา่ยลงทนุ 344,495                         400,000            400,000          

   สดัสว่นลงทนุตอ่งบประมาณ 16.6% 16.9% 16.0%

ช าระหนีเ้งนิกู ้(ตน้เงนิกู+้ดอกเบีย้) 216,564                         308,400            308,400          

งบประมาณรายจา่ย 2,070,000              2,371,634   2,499,495  

ประมาณการรายได้ 1,650,000              1,786,125   1,786,125  

สมดลุงบประมาณ -420,000 -585,509  -713,370
% GDP -3.9% -5.0% -6.1%

หนีส้าธารณะ/GDP (2553=43%) 46.9% 51.8% 52.9%

ประมาณการรายได ้เป็น 21 % GDP 2,290,685              2,462,487   2,462,487  

สมดลุงบประมาณ 220,685 90,852  -37,009

การขาดดลุลดลงมาก แตเ่ป็นไดเ้พยีงงบสมดลุ
แสดงใหเ้ห็นวา่โครงสรา้งการคลงัในปัจจบุนัคอ่นขา้งเปราะบาง 

ตอ้งดแลไมใ่หร้ายจา่ยขยายมาก โดยไมจ่ าเป็น
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ขอ้วจิารณ ์

กลไกตลาดทนุกบัพฤตกิรรมการเสยีภาษเีงนิไดน้ติบิุคคล
ของบรษิทัทีเ่ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

ภาคเอกชน 

• ตอ้งดแูลสวสัดกิารของคนในองคก์ร

• CSR 

• การท าธรุกจิในแบบ Social Enterprises

ชุมชนและทอ้งถิน่  

• มทีรพัยากรในชมุชนลดลง...ขาดพลงัทีจ่ะดแูลกนัเอง...ตอ้งหนัมาพึง่กลไกรฐั (การตืน่ตวัของรากหญา้)

• โอนความรับผดิชอบการจัดการสวัสดกิารสงัคมใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่... จัดสรรงบประมาณให ้
เหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่เงนิโอนเพือ่สรา้งความเสมอภาค...ใชแ้ผนทีค่วามยากจน...จัดสรรเงนิให ้
อปท. ...แลว้ใชก้ลไกทอ้งถิน่จัดการภายในพืน้ที่

ยงัไมล่งตวั กระจายอ านาจการเงนิไปแลว้ แตก่ารก ากบัดแูลผลวา่คุม้กบัเงนิหรอืไมย่งัเป็นปญัหา

ตอ้งใหท้ างานมปีระสทิธภิาพและเป็นทีพ่ ึง่ของคนในชุมชนไดจ้รงิๆ 

ครอบครวัและภาคประชาชน

• ...ครัวเรอืนรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยดา้นสงัคม (การศกึษา สขุภาพ สวสัดกิารสงัคม) ประมาณ 1/3 ของที่
รัฐบาลจา่ย

• ...หากปรับโครงสรา้งภาษีครัวเรอืนกจ็ะมรีายไดม้ากขึน้ รับผดิชอบเรือ่งสวสัดกิารไดม้ากขึน้

• ...หากไมป่รับภาษีกใ็ช ้ภาษีแฝง เก็บคนรวยใหม้ากขึน้จะชว่ยแกค้วามเหลือ่มล ้าและความยากจน
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สรปุความเห็นและขอ้วจิารณ์

1. สถานะการคลงั ต ัง้แตว่กิฤตโลก มคีวามเปราะบางมาก

• เห็นดว้ยวา่ สวสัดกิาร ตอ้งมแีละตอ้งมากขึน้ แตต่อ้งด าเนนิการดว้ยความระมดัระวงั

•   อาจมขีา่วดวีา่เก็บภาษไีดเ้กนิเป้าหมาย แตโ่ครงสรา้งก็ยงัเปราะบาง 

2. การลงทนุเพือ่ขยายฐานเศรษฐกจิส าคญัมาก และเป็นปจัจยัหลกัมา 5 ปีแลว้

• เป็นการขยายตวัในเชงิคณุภาพ และเนน้การสรา้งรายไดใ้หค้นในทอ้งถิน่

• ตอ้งมกีารจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ (น า้ และ ปจัจยัพืน้ฐาน) 

•   ยดึความตอ้งการของชุมชน สรา้งความรว่มมอื คอืตอ้งปรบัระบบบรหิารจรงิๆ

•   การพฒันาเชงิคณุภาพ ตอ้งใชก้ารบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ...รวมท ัง้นวตักรรม 

3. ในดา้นภาษ ีอยากเห็นการเพิม่ประสทิธภิาพ และการบรหิารทรพัยส์นิ กอ่นการปรบัอตัรา

• แตเ่ห็นดว้ยวา่ คงเป็นไปไดย้ากทีจ่ะตอ้งปรบัโครงสรา้งภาษ ีใหม้รีายไดม้ากขึน้

4. ตวัเลขประมาณการคอ่นขา้งบง่ชีว้า่  มคีวามจ ากดัในงบประมาณ แมจ้ะขึน้ภาษ ี

• การเพิม่สวสัดกิาร ตอ้งมกีารจดัล าดบัความส าคญั 

• ใหแ้ลว้เอาคนืไมไ่ด ้ผูร้บัตอ้งมคีวามจ าเป็น และสมควรไดร้บัจรงิๆ

5. อปท. ควรเป็นหลกัแตจ่ะท าอยา่งไรให ้แข็งแรง และพึง่ได ้


