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การสมัมนาวชิาการประจาํปี 2553 

“การลดความเหล่ือมลํา้และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ” 
(Reducing Inequality and Creating Economic Opportunity) 

 
 

หวัขอ้ที ่ 2.   

การลดความเหล่ือมลํา้ 

 

การสร้างระบบสวสัดิการพื้นฐาน:   
การจดัหาและจดัสรรทรพัยากรทางการเงิน 
เพ่ือรองรบัระบบสวสัดิการ 

 

โดย   

สมชยั จิตสชุน 
สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย 
 
 
 

รว่มจดัโดย 

มลูนิธชิยัพฒันา 
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
คณะกรรมการสมชัชาปฏริปู 

และ 
มลูนิธสิถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย 
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บทสรปุผู้บริหาร 

ทุกระบบสวสัดกิารล้วนมคี่าใช้จ่าย ดงันัน้ความสามารถของประเทศในการใหส้วสัดกิาร
พื้นฐานกับประชาชนจึงมีความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการหารายได้ของระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม ซึง่เกีย่วโยงโดยตรงกบัการสรา้งอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิทีเ่พยีงพอ แต่ตอ้งไมเ่ป็น
การขยายตวัทางเศรษฐกจิทีไ่ปทําลายสวสัดกิาร เช่น สรา้งผลเสยีต่อสุขภาพ เป็นตน้ นอกจากนัน้
การจดัสรรความรบัผดิชอบดา้นค่าใชจ้่ายและบรหิารจดัการของแต่ละภาคสีวสัดกิารอยา่งเหมาะสม
มสี่วนช่วยสรา้งสวสัดกิารพืน้ฐานไดเ้รว็ขึน้ และถอืเป็นกระบวนการเพิม่ความเท่าเทยีมกนัของการ
กระจายรายไดไ้ปในตวัดว้ย  

บทความน้ีพบว่าหากในระยะยาวเศรษฐกจิไทยขยายตวัรอ้ยละ 4.0-5.0 ต่อปีกจ็ะสามารถ
รองรบัระบบสวสัดกิารพืน้ฐานอยา่งถว้นหน้าและเท่าเทยีมได ้แต่การขยายตวัในระดบันัน้เป็นความ
ทา้ทายอย่างยิง่เน่ืองจากเงื่อนไขทีเ่คยช่วยใหไ้ทยขยายตวัไดส้งูในระยะกว่าครึง่ศตวรรษทีผ่่านมา
ไม่เป็นจรงิอกีต่อไป จําเป็นต้องหารูปแบบการขยายตวัใหม่ที่เน้นการสร้างเศรษฐกิจและสงัคม
นวตักรรม โดยเฉพาะนวตักรรมดา้นเทคโนโลย ีโดยตอ้งมนีโยบายใหม่ๆ  ในการส่งเสรมินวตักรรม
และทีส่าํคญัตอ้งสรา้ง ‘คน’ รุ่นใหม่ทีม่จีติสํานึกสูงดา้นนวตักรรม อกีประการคอืการส่งเสรมิการ
ลงทุนโดยรวมใหม้ากกวา่ในปจัจุบนัผา่นการสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการลงทุนมากขึน้ 

ภาครฐัเป็นผู้มบีทบาทสูงที่สุดในเรื่องสวสัดกิารสงัคม ทัง้ในด้านการเงนิและการจดัการ 
บทความน้ีพบว่าหากมกีารปฏริูประบบภาษีจนสามารถจดัเกบ็ภาษีไดเ้ท่ากบัศกัยภาพในการเสยี
ภาษขีองคนไทย คอืจากรอ้ยละ 18 ของรายไดป้ระชาชาตเิป็นประมาณรอ้ยละ 21 แลว้ ภาครฐั
เพยีงลาํพงักส็ามารถรบัภาระสวสัดกิารพืน้ฐานถว้นหน้าทีม่คีวามครอบคลุมกวา่ปจัจุบนัมาก และยงั
สามารถรบัภาระการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทางเศรษฐกจิไดส้่วนหน่ึง โดยอกีส่วนหน่ึงเป็นหน้าที่
ของภาคเอกชนผา่นกระบวนการ PPP 

ภาคส่วนอื่นก็มีบทบาทที่สําคัญในการจัดสวัสดิการสังคม เช่นภาคเอกชนควรดูแล
สวสัดกิารพนักงานตนเอง ปรบักจิกรรมที่แสดงรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ให้เป็นการสรา้ง
ศกัยภาพของชุมชน และปรบักจิการเพือ่สงัคม (Social enterprise) ใหม้อีงคป์ระกอบดา้นสวสัดกิาร
สงัคมมากขึ้น ในขณะที่ชุมชนเองสามารถทําหน้าที่ให้สวัสดิการสงัคมเสริม (complementary 
welfare) สวสัดกิารหลกั โดยเฉพาะในเรื่องทีเ่ป็นประเดน็ปญัหาของชุมชนนัน้ๆ รวมทัง้ทําหน้าที่
ป้องกนัการตกหล่นจากระบบสวสัดกิารของคนจนและผูด้อ้ยโอกาสในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่กค็วรทําหน้าทีใ่หบ้รกิารทางสงัคมและสวสัดกิารมากขึน้ตามความคาดหวงัของประชาชน 
และในทา้ยทีส่ดุภาคประชาชนและสงัคมเองตอ้งตระหนกัถงึความสาํคญัของการกระจายรายไดแ้ละ
ความมัง่คัง่จากผูม้ากโอกาสไปสู่ผูม้โีอกาสน้อยกว่า ซึ่งจะช่วยทัง้ลดความเหลื่อมลํ้า ความขดัแยง้
ในสงัคม และลดจาํนวนคนจนอยา่งไดผ้ล 



29-30 พฤศจกิายน 2553 ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชัน่เซน็เตอร ์บ ีโรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์เซน็ทรลัเวลิล ์ 1 

การสร้างระบบสวสัดิการพื้นฐาน: 
การจดัหาและจดัสรรทรพัยากรทางการเงิน 

เพ่ือรองรบัระบบสวสัดิการ 

สมชยั จิตสชุน 

ทุกระบบสวสัดกิารลว้นมคี่าใชจ้่าย ดงันัน้ความสามารถของประเทศในการใหส้วสัดกิารพืน้ฐานกบั
ประชาชนจงึมคีวามสมัพนัธก์บัความสามารถในการหารายไดข้องระบบเศรษฐกจิโดยรวม ซึง่เกีย่ว
โยงไปถึงการสร้างอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจที่เพียงพอ แต่ต้องไม่เป็นการขยายตวัทาง
เศรษฐกจิทีไ่ปทําลายสวสัดกิาร เช่น สรา้งผลเสยีต่อสุขภาพ เป็นตน้ นอกจากนัน้การจดัสรรความ
รบัผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายและบริหารจดัการของแต่ละภาคีสวสัดิการก็สามารถมีส่วนช่วยสร้าง
สวสัดกิารพืน้ฐานไดเ้รว็ขึน้ และถอืเป็นกระบวนการเพิม่ความเท่าเทยีมกนัของการกระจายรายได้
ไปในตวัดว้ย  
 บทความน้ีเป็นการรายงานเชิงสํารวจองค์ความรู้ในสองเรื่องหลกัคือ (ก) การเพิ่มการ
ขยายตวัทางเศรษฐกจิในระยะยาว และ (ข) การจดัสรรทรพัยากรทางการเงนิและจดัสรรการบรหิาร
จดัการเพื่อรองรบัระบบสวสัดกิารระหว่างภาคสีวสัดกิารต่างๆ ไดแ้ก่ รฐับาลกลาง รฐับาลทอ้งถิน่ 
ธุรกจิเอกชน ชุมชน และครวัเรอืน  โดยในสว่นแรกเป็นการเสนอผลการประมาณการความตอ้งการ
ทางการเงนิของระบบสวสัดกิารในปจัจุบนัและขอ้เสนอแนะสําหรบัอนาคต  ส่วนที่สองเป็นการ
อภปิรายเรือ่งอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิจากมุมมองในอดตีและอนาคต และเสนอแนวทางบาง
ประการในการรกัษาการเจรญิเตบิโตใหเ้พยีงพอกบัการรองรบัระบบสวสัดกิารในอนาคต สว่นทีส่าม
เป็นการอภปิรายบทบาทของภาคสีวสัดกิารสงัคมทัง้หา้สว่น 

1. ประมาณการความต้องการทางการเงินของระบบสวสัดิการใน
อนาคต 

ก่อนจะกล่าวถึงการจดัหาและจดัสรรทรพัยากรทางการเงนิ ต้องทําการประเมินความ
ตอ้งการใชเ้งนิเพือ่จดัระบบสวสัดกิารก่อน ซึง่มปีระเดน็ทีต่อ้งถกเถยีงคอ่นขา้งมากในเรือ่งน้ี เชน่ 

• สวสัดกิารที่จะจดัให้นัน้ประกอบด้วยสวสัดกิารอะไรบ้าง ใครเป็นผู้กําหนดเรื่องน้ี ผู้
ใหบ้รกิาร (เชน่ภาครฐั) หรอืประชาชนผูร้บัสวสัดกิาร 
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• ผู้มสีทิธิร์บัสวสัดกิารคอืใคร ทุกคนหรอืไม่ หรอืเจาะจงบางกลุ่มคน เช่นคนจน ผู้ใช้
แรงงานระดบัล่าง แรงงานนอกระบบ ผูสู้งอายุ ผูพ้กิาร และรวมถงึต้องพจิารณาว่าจะ
ใหส้วสัดกิารประเภทใดกบัผูท้ีไ่มใ่ช่คนไทยดว้ย เช่นแรงงานต่างดา้ว ผูล้ีภ้ยัอพยพ คน
ไรร้ฐั เป็นตน้ 

• ระดบัของสวสัดกิารจะเป็นเทา่ไร ใหเ้ทา่กนัทุกคนหรอืไม ่หากไมเ่ทา่กนัใชเ้กณฑอ์ะไร  

• การบรหิารจดัการสวสัดิการแต่ละประเภทหรอืแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ควรเป็นความ
รบัผดิชอบของใคร 

มผีลการวิจยัอย่างน้อยสองชิ้นที่พยายามตอบคําถามขา้งต้น และทําการประเมนิความ
ต้องการใช้จ่ายด้านสวสัดิการสงัคมของไทย โดยเป็นงานวิจยัของสถาบันวิจยัเพื่อการพฒันา
ประเทศไทยทัง้คู่ งานวจิยัชิน้แรกเป็นของวรวรรณและคณะ (2553) และชิน้ทีส่องเป็นของสมชยั
และคณะ (2553) ในทีน้ี่จงึขอยกผลการประเมนิค่าใชจ้่ายสวสัดกิารของงานวจิยัทัง้สองชิน้มาไวใ้น
ทีน้ี่ โดยแสดงในตารางที ่1 และ 2 ตามลาํดบั 

ตารางท่ี 1 ค่าใชจ้า่ยเพ่ือสวสัดิการสงัคม ปี พ.ศ. 2549 - 2551 

 
จํานวนเงนิ (ล้านบาท) 

2549 2550 2551 

ผู้สูงอายุ 68,635 85,410 89,069 
เบ้ียยงัชีพ (รวม กทม.) 1  3,879 10,532 10,532 
เงินบาํเหน็จ กรณีชราภาพ2 (กองทุนประกนัสงัคม) 1,150 1,655 2,266 
บาํเหน็จ บาํนาญ เงินทดแทน เงินช่วยเหลือพิเศษครูและภารโรงสงักดัอบจ. เทศบาล กทม. 
และพทัยา 

3,041 3,153 3,046 

บาํเหน็จดาํรงชีพ กทม. 80 70 80 
บาํเหน็จ บาํนาญ3 (ขา้ราชการ) 60,484 70,000 73,145 
ผู้เป็นหม้ายและบุตร 3,021.44 3,333.59 3,816 
เงินสงเคราะห์ 2 (ประกนัสงัคม) 206 248 454 
บาํเหน็จตกทอด3 (ขา้ราชการ) 2,816 3,086 3,362 
ผู้ทุพพลภาพ 495 1,671 1,745 
เงินชดเชยทุพพลภาพ2 (กองทุนประกนัสงัคม) 216 241 263 
เงินชดเชยทุพพลภาพ2 (กองทุนเงินทดแทน) 3.50 4.05 4.29 
เงินสงเคราะห์คนพกิาร 1  232 1,380 1,380 
เงินอุดหนุนค่ากายอุปกรณ์สาํหรับช่วยคนพิการ 1  7.11 7.11 7.11 
เงินอุดหนุนสงเคราะห์และฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพิการ 1  20.00 20.00 20.00 
ค่าบริการฟ้ืนฟผููพ้ิการ5 (UC) 15.89 19.50 70.54 
สุขภาพ 103,070 140,615 152,186 
เงินอุดหนุนบริการรักษาพยาบาลทหารผา่นศึก 184 200 196 
ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตรและอ่ืนๆ ของครู ภารโรง ครูบาํนาญสงักดัอบจ.และ
เทศบาล กทม. และพทัยา** 

453 672 965 

ครูโรงเรียนเอกชน5 366 259 229 
ประกนัสุขภาพถว้นหนา้4* 48,250 75,126 76,599 
ขา้ราชการ3 37,004 46,481 54,904 



29-30 พฤศจกิายน 2553 ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชัน่เซน็เตอร ์บ ีโรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์เซน็ทรลัเวลิล ์ 3 

 
จํานวนเงนิ (ล้านบาท) 

2549 2550 2551 
รักษาพยาบาล กองทุนประกนัสงัคมและกองทุนเงินทดแทน2 16,812 17,877 19,292 
ครอบครัว 5,472 5,497 5,691 
เงินสงเคราะห์ครอบครัว1 15 15 15 
เงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี1 56 56 56 
สงเคราะห์เดก็ในครอบครัวช่วยเหลือเดก็ขาดแคลนและเดก็ฝากเล้ียงตามบา้น1 155 152 152 
เงินสงเคราะห์ผูมี้รายไดน้อ้ยและผูไ้ร้ท่ีพึ่ง1 3.00 3.00 3.00 
เงินอุดหนุนสถานรับเล้ียงเดก็เอกชน1 12.03 12.93 12.03 
เงินช่วยเหลือชาวเขา1 1.14 2.00 2.00 
สงเคราะห์บุตร2 (ประกนัสงัคม) 5,21.72 5,244.29 5,439.76 
เงินช่วยเหลือบุตร5 (ครูโรงเรียนเอกชน) 14.87 11.98 11.24 
ตลาดแรงงาน 19.90 28.58 28.58 
เงินช่วยเหลือผูเ้ขา้รับการฝึกอาชีพ1 19.80 28.53 28.53 
เงินชดเชยส่วนต่างของดอกเบ้ียเงินกูท่ี้คนหาเงินกูเ้พื่อใชใ้นการเดินทางไปทาํงาน
ต่างประเทศ1 

0.10 0.05 0.05 

ว่างงาน 1,198 1,859 2,479 
เงินประโยชน์ทดแทนแก่ผูว้า่งงาน (ประกนัสงัคม)2 1,198 1,859 2,479 
ทีอ่ยู่อาศัย 953 578 1,777 
พอช.6 (ครอบครัว) 896 500 1,700 
สถานสงเคราะห์คนชรา1  57.00 77.90 77.07 
อืน่ๆ 200 295 303 
เงินอุดหนุนช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาทางสงัคมกรณีฉุกเฉิน 1 9.00 81.08 89.19 
เงินอุดหนุนจดังานศพผูสู้งอาย ุ1 35.92 35.92 35.92 
เบ้ียยงัชีพผูป่้วยโรคเอดส์ 1 143 166 166 
เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยตกทุกขไ์ดย้ากในประเทศกลบัภูมิลาํเนาเดิม 1 2.00 2.00 2.00 
เงินอุดหนุนสงเคราะห์เป็นค่าส่งตวัผูรั้บการสงเคราะห์กลบัภูมิลาํเนาเดิม 1 0.47 0.47 0.47 
เงินชดเชยค่ารถไฟคร่ึงราคาบุคลากรทอ้งถ่ิน อปท. 1 10.28 10.28 10.28 
รวม 180,038 238,711 255,318 

ทีม่า: วรรวรรณ และคณะ (2553) 
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ตารางท่ี 2 ประเภทสวสัดิการ ความครอบคลุม และค่าใชจ้่ายเพ่ือสวัสดิการสงัคมเฉพาะในส่วน

ภาครฐั ปี พ.ศ. 2554 (รายละเอียด) และปี พ.ศ.2560 (ยอดรวม) 

ประเภทสวสัดิการ 
ชดุสวสัดิการ 

ชดุท่ี 1 ชดุท่ี 2 ชดุท่ี 3 ชดุท่ี 4 

สวสัดิการเดก็ 

เงนิสงเคราะหบุ์ตรถว้นหน้า (เพิม่ในสว่นนอกประกนัสงัคม) 4,094 4,094 4,094 4,094 
ขยายศนูยเ์ดก็เลก็ใหถ้ว้นหน้า 9,854 9,854 9,854 9,854 
สวสัดิการผูส้งูอาย ุ

เบีย้ยงัชพีทัว่ไป 500 บาทถว้นหน้า (เฉพาะสว่นเพิม่จนถว้นหน้า) 7,145 7,145 7,145 7,145 
เบีย้ยงัชพียากจน  2,131 2,131 
เบีย้ยงัชพีพึง่พงิ  2,101 2,101 
สงเคราะหก์ารจดัการศพ  569 569 569 569 
เงนิสมทบภาครฐั กอช.  - - - - 
สวสัดิการผูพิ้การ 

เบีย้ยงัชพีพกิารทัว่ไป 500 บาทถว้นหน้า 5,032 5,032 5,032 5,032 
เบีย้ยงัชพีพกิารยากจน  391 391 
เบีย้ยงัชพีพกิารพึง่พงิ  2,213 
การศึกษา  

อาหารกลางวนัชัน้ประถมถว้นหน้า 8,411 8,411 
คา่ครองชพีพืน้ฐาน นร. ยากจน  11,862 11,862 
ขยายการศกึษานอกระบบ 5,854 5,854 5,854 5,854 
ขยายการศกึษาตามอธัยาศยั 16,840 16,840 16,840 
เพิม่อุดหนุนโรงเรยีนเลก็ 2,317 2,317 2,317 2,317 
เพิม่นกัเรยีนชนกลุ่มน้อย 2,961 2,961 2,961 2,961 
เพิม่ผลสมัฤทธิก์ารเรยีน 2,961 2,961 2,961 2,961 
อบรมเพือ่เพิม่คุณภาพคร ู 7,539 7,539 7,539 7,539 
เพิม่เงนิเดอืนครคูุณภาพ 198 198 
เพิม่รายจา่ยต่อหวั รร. รฐั 27,993 27,993 
เพิม่รายจา่ยต่อหวั รร. เอกชน 8,559 8,559 
ฝึกฝีมือตามความต้องการของแรงงานถ้วนหน้า 

 งบประมาณภาครฐัในการฝึกฝีมอืแรงงาน 19,913 19,913 19,913 
สขุภาพและรกัษาพยาบาล 

ปรบัความถว้นหน้าเป็น 100% 7,052 7,052 7,052 7,052 
เพิม่ความครอบคลุม 
  คนไรร้ฐั/ผูไ้มม่สีถานะทางทะเบยีนราษฎร 515 515 515 515 
  ชนกลุ่มน้อยไมไ่ดส้ญัชาตไิทย 932 932 932 932 
  แรงงานขา้มชาต ิ(รวมผูต้ดิตาม) 4,455 4,455 4,455 4,455 
  แรงงานขา้มชาตริะดบัล่าง 269 269 269 269 
  ผูห้นีภยัจากการสูร้บ  343 343 343 343 
ขยายประกนัสงัคมแรงงานนอกระบบ (ตาม ม.40) โดยภาครฐัสมทบ 

 เงนิสมทบรฐั:ผูป้ระกนัตน 1 : 1 4,442 
 เงนิสมทบรฐั:ผูป้ระกนัตน 2 : 1 8,883 8,883 
สวสัดิการท่ีอยู่อาศยั (โครงการบา้นมัน่คง) 1,432 1,432 1,432 1,432 
สวสัดิการชมุชน 1,383 1,383 1,383 1,383 
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ประเภทสวสัดิการ 
ชดุสวสัดิการ 

ชดุท่ี 1 ชดุท่ี 2 ชดุท่ี 3 ชดุท่ี 4 

สวสัดิการชาวนา 19,716 
ประกนัราคาพืชผล 40,000 40,000 40,000 
อดุหนุนสาธารณูปโภค 

 อุดหนุนคา่ไฟ 13,745 13,745 13,745 
 ฟรรีถเมลร์อ้น 2,464 2,464 2,464 
 ฟรรีถไฟชัน้สาม 996 996 996 
การสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนอ่ืน 

 กองทุนยุวชนจติอาสา 2,600 2,600 2,600 2,600 
 กองทุนสง่เสรมิสงัคมสวสัดกิารและ Social Enterprises 3,000 3,000 3,000 3,000 
 ประชาสมัพนัธ ์ 300 300 300 300 
สวสัดิการเติมเตม็ชีวิต (เงนิอุดหนุนยกระดบัคนจนทุกคนใหห้ายจน) 23,255 
   งบประมาณอบรม Social Workers 50 50 50 50 
สรปุประมาณการงบประมาณส่วนเพ่ิมภาครฐั 

ประมาณการงบประมาณสว่นเพิม่ปี 2554 127,861  191,851  257,073  178,399 
  % GDP1

  1.2  1.8  2.4  1.7 
ประมาณการงบประมาณสว่นเพิม่ปี 2560 157,157  264,898  383,576  276,365 
  % GDP2

  1.0  1.7  2.4  1.8 
หมายเหตุ: (1) สมมตใิห ้GDP ขยายตวัรอ้ยละ 7.5 ในปี 2553 และ 4.5 ในปี 2554,  (2) เหมอืนกรณี (1) ในปี 

2553-54 และสมมตใิหเ้ศรษฐกจิขยายตวัรอ้ยละ 4.0 ทุกปีในปี 2555-2560 
ชุดสวสัดกิารที ่1-3 ต่างกนัทีก่ารเพิม่ประเภทสวสัดกิารทีค่รอบคลุม สว่นชุดสวสัดกิารที ่4 แสดงการ
ประหยดังบประมาณจากการบรหิารจดัการทีด่ขี ึน้ โดยการยกเลกิสวสัดกิารทีซ่ํ้าซอ้นบางประการ เชน่
สวสัดกิารชาวนา ประกนัราคาพชืผล การอุดหนุนสาธารณูปโภค 

ทีม่า: สมชยัและคณะ (2553) 
 

ความแตกต่างของงานวจิยัสองชิน้น้ีมหีลายประการ คอื  
(ก) สมชยัและคณะ (2553) เน้นความถว้นหน้าของสวสัดกิาร 
(ข) ช่วงปีทีศ่กึษาวจิยัต่างกนั โดยตารางที ่1 เป็นขอ้มลูในอดตี สว่นตารางที ่2 เป็น

การคาดการณ์อนาคต 
(ค) ความครอบคลุมในรายละเอยีดของประเภทสวสัดกิาร  
(ง) สมชยัและคณะ (2553) รายงานเฉพาะภาระทางการเงนิส่วนเพิม่จากระบบ

ปจัจุบนั ในขณะทีว่รวรรณและคณะ (2553) รวมภาระทางการเงนิในสว่นทีจ่่ายอยู่
แลว้ดว้ย เชน่บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

(จ) วธิคีดิค่าใชจ้่ายโดยสมชยัและคณะ (2553) คดิค่าใชจ้่ายทัง้หมดที่ต้องใชใ้นการ
จดัสวสัดกิารโดยรวมค่าบรหิาร (overhead) เช่นเงนิเดอืนขา้ราชการ งบประจํา
ต่างๆ เป็นต้น ในขณะที่วรวรรณและคณะ (2553) นับเฉพาะเงนิที่ถึงมอื
ประชาชนเทา่นัน้  
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ความเหมอืนกนัของงานวจิยัทัง้สองชิ้นคอื ระบบสวสัดกิารที่เสนอนัน้ถือได้ว่าเป็นเพยีง
สวสัดกิารขัน้ตน้เท่านัน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรื่องของระดบัสวสัดกิาร ซึง่เสนอใหจ้ดัสรรในระดบัที่
ตํ่ากว่าประเทศพฒันาแล้วค่อนขา้งมาก แต่แมก้ระนัน้ไม่ว่าจะเป็นตวัเลขของงานวจิยัใด ขอ้สรุป
หลกัคอืหากประเทศไทยตอ้งการมรีะบบสวสัดกิารทีม่คีวามทัว่ถงึในระดบัหน่ึง มคีวามจําเป็นต้อง
คาํนึงถงึทรพัยากรทางการเงนิมากกว่าระบบทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจุบนั ยกตวัอยา่งเช่นภาครฐัจะตอ้งเพิม่
การใชจ้่ายในเรื่องน้ีประมาณรอ้ยละ 1.0-2.4 ของ GDP หากใชผ้ลการวจิยัของสมชยัและคณะ 
(2553) ซึ่งถงึแมจ้ะเป็นระดบัตํ่าสุดในชุดสวสัดกิารที ่1 ทีร่อ้ยละ 1.0 ของ GDP กย็งัสามารถ
กระทบความยัง่ยื่นทางการคลงัได้เน่ืองจากการคลงัของไทยมปีญัหาระดบัโครงสร้างในการหา
รายไดเ้ป็นทุนเดมิอยูแ่ลว้  

เราอาจแยกความสามารถทางการเงนิของประเทศในการจดัระบบสวสัดกิารว่าขึน้อยู่กบั
สองแนวทางคอื (ก) การเพิม่ระดบัทรพัยากรทางการเงนิโดยรวมของประเทศ และ (ข) การจดัสรร
ทรพัยากรทางการเงนิที่มอียู่จํากดัให้สามารถตอบสนองความต้องการสวสัดกิารระดบัพื้นฐานที่
ทัว่ถงึไดโ้ดยไม่กระทบกบัวตัถุประสงค์ดา้นอื่นของประเทศ เช่นการลงทุนด้านเศรษฐกจิ ซึ่งเป็น
หวัขอ้ทีจ่ะอภปิรายในสว่นทีส่องและสามของรายงานน้ี  

2. การเพ่ิมความสามารถทางการเงินด้วยการส่งเสริมการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจในระยะยาว 

ในระดับประเทศ การขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นแนวทางที่ได้ผลที่สุดในการเพิ่ม
ความสามารถทางการเงนิ แต่ควรเป็นการขยายตวัทางเศรษฐกจิทีเ่อือ้ต่อการส่งเสรมิสวสัดกิารไป
ดว้ย เช่น ไม่สรา้งผลเสยีต่อสุขภาพ หรอืสภาพแวดล้อม เป็นต้น เพราะจะทําใหร้ะดบัสวสัดกิาร 
(pre-intervention welfare) ลดตํ่าลง 

ในระยะกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยมอีตัราการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ระดบัสงู คอืเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 6.2 ต่อปีในช่วง พ.ศ 2495-2552 ดงัแสดงในรปูที ่1 อยา่งไรก็
ตามจะเหน็ว่าแมเ้ศรษฐกจิจะขยายตวัไดด้โีดยเฉลี่ย แต่เป็นการขยายตวัทีม่คีวามผนัผวนเรื่อยมา 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระยะ 15 ปีหลงัน้ีเศรษฐกจิไทยประสบภาวะวกิฤตถิงึสองครัง้คอืในปี 2540-41 
และปี 2551-52 (ดงัแสดงในรปูที ่2) ในทัง้สองช่วงเศรษฐกจิเกดิการหดตวั มกีารว่างงาน ชวีติของ
หลายคนประสบความทุกขย์าก แมร้ฐับาลจะเขา้มาช่วยเหลอืแต่กม็ขีอ้จํากดัในหลายๆ ดา้นทําให้
ความชว่ยเหลอืไมท่ัว่ถงึหรอืไมพ่อเพยีง ความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้อยา่งต่อเน่ืองทาํใหค้นไทยเริม่ ‘มเีวลา’ 
สนใจเรื่องอื่น เช่นสภาพแวดลอ้มธรรมชาตทิีถู่กทําลาย ความเหลื่อมลํ้าในสงัคมทีก่่อใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ในหลายรปูแบบ สทิธแิละเสรภีาพทางการเมอืงทีไ่ม่เท่าเทยีมกนั ฯลฯ เกดิความตื่นตวัทีจ่ะ
แกป้ญัหาเหล่าน้ีอยา่งเป็นระบบ ตวัอยา่งเชน่บรรยากาศการปฏริปูในปจัจุบนั ขอ้เสนอแนะเรื่องการ
สรา้งสงัคมสวสัดกิาร ความพยายามในการจํากดัและลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมของการพฒันา
อุตสาหกรรมดงัเชน่กรณมีาบตาพตุ เป็นตน้  
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รูปท่ี 1 การขยายตวัทางเศรษฐกิจของไทยในระยะ 57 ปี (พ.ศ. 2495-2552) ท่ีผ่านมา 

 
ทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
 

รูปท่ี 2 ความผนัผวนของการขยายตวัทางเศรษฐกิจของไทยในระยะหลงั 

 
ทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
 

อย่างไรกต็ามมคีวามน่ากงัวลเรื่องความสามารถของไทยในการรกัษาหรอืเพิม่อตัราการ
ขยายตวัทางเศรษฐกจิในระยะ 15-20 ปีขา้งหน้า ซึง่เป็นเรื่องทีส่าํคญัและทา้ทายอยา่งมาก เพราะ
อนาคตจะไม่งา่ยเหมอืนในอดตีทีก่ารขยายตวัทําไดง้า่ย เพราะเป็นกระบวนการขยายตวัทีเ่น้นการ
ขยายการใชท้รพัยากรหรอืปจัจยัการผลติพืน้ฐาน (input-expansion growth model) ใชแ้รงงาน
ราคาตํ่าที่มมีากมายในอดตี ใช้ทรพัยากรธรรมชาติที่ยงัอุดมสมบูรณ์ ดงันัน้เพยีงสร้างแรงจูงใจ
ใหก้บักระบวนการสะสมทุนดว้ยการสรา้งสาธารณูปโภคพืน้ฐาน ส่งเสรมิการนําเขา้สนิคา้ทุนและ
เทคโนโลย ีผา่นการนําเขา้เครือ่งจกัรซึง่ม ีembedded-technology ตดิตวัมาดว้ย (โดยนกัลงทุนและ
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ผูป้ระกอบการไมต่อ้งลงทุนดา้น R&D ซึง่มคีวามเสีย่ง) ใหแ้ตม้ต่อกบันกัธุรกจิในรปูแบบต่างๆ เช่น
การสง่เสรมิการลงทุนผา่น BOI ใหส้มัปทานทรพัยากรธรรมชาต ิ(ปา่และทีด่นิ หลุมน้ํามนัและก๊าซ
ธรรมชาติ คลื่นความถี่ เป็นต้น) ซึ่งเมื่อรวมกับการบริหารเศรษฐกิจมหภาคที่เน้นการรกัษา
เสถียรภาพทัง้ด้านการเงนิการคลงั เช่นการมวีนิัยการคลงั และการผูกเงนิบาทกบัดอลลาร์ และ
โลกาภวิฒัน์ กส็ามารถทาํใหป้ระเทศขยายตวัไดไ้มย่ากนกั 

รปูแบบการขยายตวัทางเศรษฐกจิอยา่งในอดตีทีก่ล่าวมานัน้ไมส่ามารถใชก้บัภาวะปจัจุบนั
และอนาคตได ้เพราะ 

• แรงงานไทยขาดแคลนมาหลายปีแลว้และจะขาดแคลนมากขึน้อยา่งรวดเรว็ตาม
โครงสรา้งประชากรในอนาคตทีจ่าํนวนคนวยัทาํงานมน้ีอยลง อายเุฉลีย่มากขึน้ ทาํให้
คา่แรงในระยะยาวปรบัตวัสงูขึน้ (หากเศรษฐกจิยงัขยายตวัและไมม่ปีญัหาโครงสรา้งใน
เรือ่งการแบ่งปนัผลทางเศรษฐกจิระหวา่งปจัจยัการผลติพืน้ฐาน) 

• การใชแ้รงงานต่างชาตริาคาถูกเป็นเพยีงการต่อลมหายใจภาคธุรกจิทีย่งัไมส่ามารถ
ปรบัตวัออกจากการบรหิารแบบองิแรงงานราคาตํ่า (cheap-labor business model) 
ได ้ ซึง่เป็น model ทีม่ขีอ้จาํกดัและในทีส่ดุกค็งไปต่อไมไ่ด ้ และยงัเกดิผลเสยีทาํให้
คา่จา้งทีแ่ทจ้รงิของแรงงานไทยไมข่ยบัขึน้มาหลายปี เกดิความเหลื่อมลํ้าระหวา่ง
ผลตอบแทนทุน (capital) ผูป้ระกอบการ และแรงงาน โดยแรงงานไทยมคีา่จา้งแรงงาน
แทจ้รงิ (real wage) ทีไ่มข่ยบัเพิม่ขึน้มาหลายปี (เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของความ
ขดัแยง้ทางการเมอืง) 

• การศกึษาของไทยยงัไมส่ามารถผลติแรงงานคุณภาพทีต่รงกบัความตอ้งการของตลาด
ได ้ โดยเฉพาะมทีกัษะดา้นภาษาและ IT ตํ่า ทาํใหภ้าคธุรกจิลงัเลในการขยายการ
ลงทุนและไมก่ลา้ใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสงูขึน้ (นอกจากเทคโนโลยทีี ่ highly capital-
intensive ซึง่กย็งัไมเ่หมาะกบัตลาดสง่ออกของไทย หรอืไมม่คีวามจาํเป็นตอ้งเลอืก
ไทยเป็นแหลง่ลงทุนดา้นน้ี) 

• ทรพัยากรธรรมชาตถิูกใชเ้กอืบหมดแลว้ ไมส่ามารถนํามาใชเ้ป็นปจัจยัไรต้น้ทุน (free 
input) สาํหรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิไดอ้กี 

• ในขณะทีเ่สยีงเรยีกรอ้งของสงัคมทาํใหภ้าคธุรกจิตอ้งมตีน้ทุนในการรกัษาสภาวะ
แวดลอ้มในรปูแบบต่างๆ เชน่ภาษสีิง่แวดลอ้ม ตน้ทนุการทาํ EIA/HIA การขยายตวั
ของธุรกจิจะไมเ่รว็เหมอืนในอดตี 

• การรกัษาเสถยีรภาพของเศรษฐกจิมหภาคยากกวา่แต่ก่อนมาก เพราะอตัรา
แลกเปลีย่นทีผ่นัผวนมากขึน้เรือ่ยๆ ตามการเคลื่อนยา้ยเงนิทุนทีร่วดเรว็และพลกิผนั
ตลอดเวลา สว่นนโยบายการคลงักม็ขีอ้จาํกดัจากความสามารถในการจดัเกบ็ภาษทีีต่ํ่า
กวา่ศกัยภาพ ทาํใหภ้าครฐัมแีนวโน้มทีจ่ะเจอขอ้จาํกดัในการใชจ้า่ยเพือ่เพิม่ growth 
potential ของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน (infrastructure) 
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รอบใหมท่ีม่คีวาม modern กวา่เดมิ  ซึง่จะชว่ยทาํใหไ้ทยกา้วเป็น knowledge-based 
economy อยา่งแทจ้รงิได ้

• การใชจ้า่ยดา้นสวสัดกิารสงัคมทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ ยิง่เรง่ใหภ้าครฐัมขีอ้จาํกดัเรว็ขึน้ 

• สว่นภาคธุรกจิเอกชนกอ็อ่นแอ ขาดการมองการณ์ไกล แกป้ญัหาเฉพาะหน้าเป็นหลกั 
ไมส่ามารถเป็นตวันําในการลงทุนไดม้ากเทา่ในอดตี 

• มขีอ้จาํกดัในการเพิม่ระดบัการแขง่ขนัในภาคเศรษฐกจิบางประเภท โดยเฉพาะภาค
บรกิารเชน่ การใหบ้รกิารทางการเงนิ ธุรกจิตลาดทุน เป็นตน้ 

• ฯลฯ 

ปจัจยัต่างๆ ขา้งตน้ทําใหป้จัจุบนัประเทศไทยตกอยู่ในกบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง คอื
ไม่สามารถทะยานตวัขึน้ไปสู่ประเทศทีม่รีายไดสู้งได ้ไม่เหมอืนหลายประเทศทีเ่คยมรีะดบัรายได้
เทา่ไทยในอดตี เชน่เกาหลใีต ้ไตห้วนั เป็นตน้ (ดรูปูที ่3) 

 

รูปท่ี 3 เปรียบเทียบระดบัรายไดป้ระชาชาตริะยะยาวของไทยเทียบกบัประเทศรายไดป้านกลาง 

 
ทีม่า: ธนาคารโลก 

 
หากไทยไมส่ามารถหลุดพน้จากกบัดกัน้ีได ้จะมปีญัหามากมายในอนาคต เช่น ไมส่ามารถ

รองรบัภาระเน่ืองจากสงัคมผูส้งูอายไุด ้ไทยตอ้งไปแขง่ขนักบัประเทศผูต้าม (latecomers) ทัง้หลาย 
เช่นเวยีดนาม เขมร เกดิแรงกดดนัต่อค่าจา้งและจะมคีวามพยายามหลบเลี่ยงต้นทุนในการรกัษา
สภาวะแวดลอ้มดว้ยวธิกีารต่างๆ นานา  

แนวทางการเพิม่หรอืคงระดบัการขยายตวัทางเศรษฐกจินัน้ต้องทําพรอ้มๆ กนัหลายทาง 
กล่าวคอืตอ้ง 

1. ส่งเสรมิการศกึษาใหท้ัว่ถงึและมคีุณภาพ เพื่อพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หส้ามารถกา้ว
เขา้สูเ่ศรษฐกจิทีเ่น้นการใชท้กัษะระดบัสงูมากกวา่เป็นเพยีงแรงงานราคาถูก 

0

5000

10000

15000

20000

25000

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

G
ro
ss
 N
at
io
na

l I
nc
om

e 
pe

r 
ca
pi
ta

Brazil

Korea, Rep.

Taiwan, China

Thailand



10 การสมัมนาวชิาการประจาํปี 2553 เรือ่ง “การลดความเหลื่อมลํ้าและสรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิ” 

2. พฒันาตลาดทุนใหก้า้วหน้ากว่าในปจัจุบนั โดยตอ้งสรา้งสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ
ใหเ้กดิการลงทุนทัง้ในภาครฐั ภาคเอกชน และจากต่างประเทศ (ในรปู FDI) และตอ้ง
เน้นการยกระดบัเทคโนโลยขีองสนิคา้ทุน (capital stock) มคีวามหลากหลายมากขึน้ 
รวมทัง้ตอ้งลดตน้ทุนการสะสมสนิคา้ทุนลง  

3. ส่งเสรมินวตักรรม (innovation) ในทุกรูปแบบ คอืทัง้การวจิยัและพฒันา (research 
and development, R&D) การบรหิารจดัการทีด่ขี ึน้ การตลาด เป็นตน้ 

4. สง่เสรมิผูป้ระกอบการใหม้คีวามสามารถในการขบัเคลื่อนนวตักรรมมากขึน้  
5. ปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของประเทศใน

ลกัษณะทีเ่ป็นพลวตั (dynamic comparative advantage) เช่นเพิม่สดัสว่นภาคบรกิาร
ที่มีนวัตกรรมสูง ตัวอย่างคือการให้บริการทางการเงิน การคมนาคมและขนส่ง 
(logistics) เป็นตน้ 

6. ลดการผกูขาดในสนิคา้ทีไ่มจ่าํเป็นตอ้งคุม้ครอง ซึง่ปจัจุบนัมจีาํนวนไมม่ากนกั  
7. ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและคอรปัชัน่ทัง้ในวงราชการและธุรกจิ เพื่อลดตน้ทุน

การทาํธุรกจิของประเทศ อกีทัง้ทาํใหก้ลไกราคาทาํงานไดด้ขีึน้ โปรง่ใสขึน้ 
8. ปรบัปรุงระเบยีบราชการจํานวนมากทีก่่อใหเ้กดิตน้ทุนและความล่าชา้ต่อการทําธุรกจิ 

โดยเฉพาะธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ระหวา่งประเทศ 
9. เตรยีมตวัใชป้ระโยชน์จากการเกดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ASEAN Economic 

Community (AEC) ใหเ้ตม็ที ่รวมทัง้ดแูลผูไ้ดร้บัผลกระทบดว้ย  
 

มาตรการขา้งต้นลว้นมคีวามสําคญั อย่างไรกต็ามในบทความน้ีจะเน้นรายละเอยีดเฉพาะ
บางเรือ่งทีม่คีวามสาํคญัต่อการขยายตวัทางเศรษฐกจิในระยะยาวคอ่นขา้งมากและยงัไมไ่ดร้บัความ
สนใจมากเท่าทีค่วร คอืเรื่องนวตักรรม การส่งเสรมิการลงทุน และการสรา้งผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ที่
สนใจนวตักรรม ส่วนเรื่องอื่นเช่นการศกึษา การป้องกนัการทุจรติ มบีทความในการสมัมนาน้ีที่
ครอบคลุมอยูแ่ลว้ 

2.1 การส่งเสริมนวตักรรม (Innovation) 

แนวโน้มประชากรที่จะมสีดัส่วนผูสู้งอายุมากขึน้เรื่อยๆ แสดงว่าสดัส่วนคนวยัทํางานจะ
ลดลง ในขณะทีห่ากตอ้งการรกัษาระดบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิใหค้งระดบัสงูเพยีงพอกแ็สดงว่า
ผลผลติต่อแรงงาน (labor productivity) ตอ้งปรบัตวัสงูกว่าในอดตีมาก ซึง่การเพิม่ผลผลติต่อหวั
สามารถทําได้หลายวิธี แต่วิธีที่ย ัง่ยืนและได้ผลมากที่สุดคือการเพิม่ระดบันวตักรรมของระบบ
เศรษฐกจิ 

ในรายงานน้ีจะใชผ้ลการศกึษาจากชุดการวจิยัล่าสุดของ OECD เป็นฐานในการอภปิราย
ขอ้คน้พบใหม่ๆ เกี่ยวกบันวตักรรมรวมทัง้นโยบายที่ควรเป็นในเรื่องน้ี เหตุที่เลอืกใช้ชุดการวจิยั
ของ OECD เพราะเป็นชุดการวจิยัทีค่่อนขา้งสมบูรณ์ มขีอ้คน้พบใหม่ๆ ทีน่่าสนใจหลายประการ 
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อกีทัง้ยงัมปีระเดน็ทางนโยบายสาํหรบักลุ่มประเทศรายไดน้้อยใน OECD เองซึง่โดยเฉลีย่มรีายได้
สงูกวา่ไทยไมม่ากเกนิไปนกั จงึน่าจะใชเ้ป็นบทเรยีนสาํหรบัประเทศไทยไดด้ว้ย  

ขอ้คน้พบหน่ึงทีส่าํคญัในชุดวจิยัของ OECD คอืการเริม่ใหค้วามสาํคญักบันวตักรรมทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งกบัเทคโนโยลโีดยตรง ในรายงานของ OECD(2004) แบ่งนวตักรรมออกเป็นสองประเภท
ใหญ่ๆ คอื 

1. นวตักรรมดา้นเทคโนโลย ี(technical innovation) ไดแ้ก่การคน้พบการผลติสนิคา้ชนิด
ใหมห่รอืกรรมวธิใีหมใ่นการผลติสนิคา้เดมิ 

2. นวตักรรมทีไ่ม่ใช่เทคโนโลย ี(non-technical innovation) เช่นวธิกีารใหม่ๆ ในการ
บรหิารจดัการ การตลาด การจดัองคก์ร การบรหิารบุคคล เป็นตน้ 

 

โดยทัว่ไปนวตักรรมด้านเทคโนโลยีมกัเกิดในภาคอุตสาหกรรม และนวตักรรมที่ไม่ใช่
เทคโนโลยมีกัเกดิในภาคบรกิาร แต่กม็ไิดห้มายความจะเป็นเช่นนัน้เสมอไป และในหลายๆ ครัง้
นวตักรรมสองประเภทอาจเกดิควบคูก่นัไปในองคก์รธุรกจิหน่ึงๆ  

สาํหรบัประเทศไทย ผูเ้ขยีนมคีวามเหน็ว่าความกา้วหน้าทางนวตักรรมทีผ่่านมาอยู่ในสอง
ช่องทางหลกัคอื ช่องทางแรกเป็นการนําเขา้สนิคา้ทุนที่มคีวามทนัสมยัขึน้ ซบัซ้อนขึน้ ทํางานได้
รวดเรว็ขึน้ กล่าวคอืมเีทคโนโลยซ่ีอนอยู ่(embedded technology) ทาํใหป้ระสทิธภิาพของแรงงาน
ทีท่าํงานกบัเครือ่งจกัรใหมส่งูขึน้ตามไปดว้ย ขอ้เสยีของชอ่งทางน้ีคอื ทาํใหเ้สยีเงนิตราต่างประเทศ 
(ซึ่งได้มาจากการส่งออกสนิค้าที่ขายแรงงานเป็นหลกั) กลายเป็นผูต้าม (follower) ตลอด ไม่
สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นําทางเทคโนโลยทีี่สามารถหารายได้จากความก้าวหน้า (โดยการส่งออก
เทคโนโลย)ี เป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําใหร้ายได้ต่อหวัไม่เพิม่เรว็เท่าประเทศที่ก้าวพ้นกบัดกัประเทศ
รายไดป้านกลางสาํเรจ็ สว่นชอ่งทางทีส่องคอืนวตักรรมในการบรหิารจดัการ เช่นการจดัการบรหิาร
ภายในองคก์รธุรกจิ การนําเทคโนโลยขี่าวสาร (information technology) มาใช ้การปรบัปรุง
การตลาด เป็นตน้  

ผูเ้ขยีนคดิว่าทัง้สองช่องทางตรงกบันิยามนวตักรรมที่ไม่ใช่เทคโนโลย ี(non-technology 
innovation) ทีง่านวจิยัของ OECD กล่าวถงึขา้งตน้ เพราะการซือ้เทคโนโลยจีากต่างประเทศกถ็อื
ไดเ้ป็นเพยีงการบรหิารจดัการเท่านัน้ ไม่ไดม้กีารคดิคน้สนิคา้หรอืกรรมวธิกีารผลติสนิคา้ใหม่ดว้ย
ตวัเองแต่อยา่งใด 

ประเดน็การวจิยัทีน่่าสนใจมากสาํหรบัประเทศไทยคอื เรายงัจะสามารถพึง่พงินวตักรรมที่
ไมใ่ชเ่ทคโนโลยใีนสรา้งความเจรญิเตบิโตใหก้บัเศรษฐกจิไดต่้อไปอกียาวนานเพยีงใด และในระดบั
การขยายตวัทางเศรษฐกจิเท่าไรจากโมเดลน้ี ผูเ้ขยีนคาดเดา (conjecture) ว่านวตักรรมทีไ่ม่ใช่
เทคโนโลยไีม่น่าจะสรา้งอตัราการขยายตวัไดสู้งนักในอนาคต ดูไดจ้ากงานวจิยัในเรื่อง Growth 
accounting (ตวัอยา่งเช่นงานของ Bosworth (2005)) ทีแ่สดงถงึประสทิธภิาพโดยรวมของระบบ
เศรษฐกจิ (total factor productivity, TFP) ไทยทีไ่มส่งูนกัเมื่อทาํการหกัผลของการใชป้จัจยัการ
ผลติพืน้ฐาน (ทุน แรงงาน ทีด่นิ) ออกจากการขยายตวัทางเศรษฐกจิโดยรวมแลว้ แมจ้ะถกเถยีงได้
ว่าการรู้จ ักบริหารจัดการให้มีการสะสมทุนและเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมมาสู่
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พบว่า R&D ของเอกชนก่อใหเ้กดิการขยายตวัทางเศรษฐกจิสงูกว่าของภาครฐั (OECD (2004)) 
ทัง้น้ีส่วนหน่ึงเป็นเพราะภาครัฐมักทําวิจัยในสาขาการทหารหรือทางการแพทย์ ซึ่งมักจะใช้
เวลานานกวา่ในการถูกปรบัใชเ้พือ่ธุรกจิ ไมเ่หมอืนกบัการวจิยัในภาคเอกชนทีส่ง่ผลต่อการทาํธุรกจิ
โดยตรง2 ซึง่คงเป็นเหตุผลหน่ึงทีใ่นระยะหลงัการลงทุนดา้น R&D ของภาคเอกชนขยายตวัเรว็กว่า
ภาครฐั (ดรูปูที ่5) 

OCED(2004) ระบุว่าการทีป่ระเทศจะมนีวตักรรมในระดบัแนวหน้าในอุตสาหกรรมใหม่ๆ 
นัน้ขึน้อยูก่บันโยบายของรฐับาลและขึน้อยูก่บัปจัจยัเชงิสถาบนั (institutional settings) ในการสรา้ง
บรรยากาศใหธุ้รกจิเดมิสรา้งนวตักรรมใหม่ หรอืก่อใหเ้กดิธุรกจิใหม่ทีนํ่านวตักรรมใหม่มาใช ้โดย
นโยบายที ่OECD แนะนําว่าควรมนีัน้หลายนโยบายเป็นเรื่องเดมิๆ ทีก่ารศกึษาเรื่องนวตักรรม
โดยทัว่ไปมกักล่าวถงึอยู่แลว้ เช่นการมรีะบบคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา (intellectual property 
right) การสง่เสรมิการศกึษาในสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลติ
กบัมหาวทิยาลยั การส่งเสรมิองค์กรธุรกจิใหม่ๆ ใหส้ามารถเกดิไดง้่าย (และตายง่ายดว้ยเช่นกนั
หากไมส่ามารถแขง่ขนัได)้ การสง่เสรมิการแขง่ขนัของตลาด เป็นตน้ 

อย่างไรกต็ามชุดวจิยัของ OECD มขีอ้คน้พบใหม่ทีน่่าสนใจประการหน่ึง คอืการมลีกัษณะ
ขา้มพรมแดนของกจิกรรม R&D ซึ่งปจัจุบนัแพร่หลายมากกว่าในอดตี รวมทัง้มกีารเคลื่อนยา้ย
แรงงานมีฝีมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะระหว่างประเทศในยุโรปที่ไม่มีข้อจํากัดของการ
เคลื่อนยา้ยแรงงาน3 และกลายเป็นปจัจยัหน่ึงในการอธบิายการแพร่หลายของนวตักรรมระหว่าง
ประเทศขึน้ดว้ย โดย OECD เหน็ว่ารฐับาลควรสนบัสนุนการเคลื่อนยา้ยแรงงานในลกัษณะน้ีเพราะ
จะเป็นผลดต่ีอกระบวนการวจิยัและพฒันา ตลอดจนนวตักรรมโดยรวม 

กระบวนการนวัตกรรมข้ามพรมแดนมักเกิดขึ้นกับบรรษัทข้ามชาติ (multinational 
enterprise, MNEs) ซึง่ปจัจุบนัมมีากกว่า 21,000 แหง่ทีด่าํเนินการในประเทศเกดิใหม ่(emerging 
economies) ทัว่โลก4 เน่ืองจากเหน็ศกัยภาพการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีส่งูกวา่คา่เฉลีย่ของโลก โดย
บรษิทัเหล่าน้ีเริม่ทาํการลงทุนในการวจิยัและพฒันา (R&D) ทีเ่หมาะกบัตลาดประเทศเกดิใหม ่แลว้
ทาํการเผยแพรข่า้มพรมแดนไปสูป่ระเทศทีต่นเองมสีาขาอยู ่

  

                                                
2 บางงานวจิยัพบว่าการทําวจิยัโดยภาครฐัก่อใหเ้กดิผลลบต่อการขยายตวัทางเศรษฐกจิดว้ยซํ้า โดยคาดว่าผ่านกลไก 

crowding-out ในการแย่งทรพัยากรเพือ่การวจิยัจากภาคเอกชน อย่างไรกต็ามเชื่อวา่งานวจิยัพืน้ฐานทีภ่าครฐัสนบัสนุนจะช่วยสรา้ง
การขยายตวัในระยะยาวได ้

3 ASEAN Economic Community ทีจ่ะเริม่บงัคบัใชใ้นปี 2558 จะมลีกัษณะน้ีเช่นกนั คอืขอ้จาํกดัของการเคลื่อนยา้ย
แรงงานมฝีีมอืจะลดลงอยา่งมาก ผลกระทบต่อไทยยงัไมช่ดัเจนวา่เป็นบวกหรอืเป็นลบ 

4 The Economists, September 20th, 2010, “The World Turned Upside Down,” a special report on innovation in 
emerging markets.   
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(ตวัอย่างคื
ทาภาวะโลกร้
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สรา้งสรร
จดัการกั
รวดเรว็ 
เร่งด่วนข
นวตักรร

ไดห้ลาย
ลาํเอยีง 
การเป็น
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ผูป้ระกอบกา
บสวสัดกิารน้
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านน้ี  

การสนบัสนุน

ขององคก์รธุ
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ใหเ้ขา้มาลงทุนในไทยมากขึน้ ซึ่งเรื่องน้ีมขีอ้น่าสงัเกตว่าแรงงานไทยเองกเ็หน็ว่าเป็นเรื่องสําคญั
เชน่กนั เพราะจากการทาํ ‘ประชาเสวนา’ โดยสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทยใน 14 จงัหวดั 
(ดูรายละเอยีดใน สุวรรณา (2553)) พบว่าหน่ึงในมาตรการทีค่นไทยอยากไดจ้ากภาครฐัหรอืจาก
ภาคธุรกจิคอืการฝึกฝีมอืแรงงาน   

รูปท่ี 10  ความรุนแรงของปัญหาดา้นแรงงานจากมุมมองผูป้ระกอบการ 

 
ทีม่า: Luo (2008), Thailand Investment Climate Assessment Update 
 

รูปท่ี 11  ประเภทของปัญหาดา้นแรงงานของไทยในมุมมองผูป้ระกอบการ 

 
ทีม่า: Luo (2008), Thailand Investment Climate Assessment Update 
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3. 

ภาคเอก
ทางการ

3.1 

ระบบสวั
ดงันัน้กา
ภาษ ี 

รายได้ภ
เทา่ตวัใน
รายไดภ้
18 ซึง่แส
สงูขึน้ได้

รูปท่ี 12

ทีม่า: สรุจิ

ประสทิธิ

บทบาทท

ภาคีสวัสดิก
กชน ชุมชน แ
เงนิ และ (ข)

บทบาทภาค

ในทุกประเท
วสัดกิาร เน่ือ
ารวเิคราะหบ์

รูปที ่12 แ
ภาษีต่อรายไ
นชว่งปี 2535
ภาษต่ีอ GDP
สดงถงึปญัหา
ดท้ัง้ทีร่ายไดสู้
 

2  สดัสว่นร

จติและคณะ (2

 
ผลการศกึษา
ธภิาพการจดั

การสั

ทางการเงิน

การในที่น้ีปร
และครวัเรอืน
 การแบ่งควา

ครฐั: ศกัยภา

ทศ รฐับาลเป็
องจากแหล่งเ
บทบาทและศั

แสดงการเปลี
ได้ประชาชาต
5 ถงึปี 2552 
 กลบัไมม่แีน
าในระดบัโคร
สงูขึน้เหมอืนเ

รายไดภ้าษีตอ่

553), รปูที ่1 

าธนาคารโลก
เกบ็ภาษขีอง

สมัมนาวชิาการปร

นและบริห

ระกอบด้วย
น ซึง่สามารถ
ามรบัผดิชอบ

าพการคลงัใ

ป็นผูร้บัผดิชอ
เงนิใหญ่สุดสํ
กัยภาพของภ

ลี่ยนแปลงขอ
ติ จะเห็นว่าร
 จากประมาณ
นวโน้มเพิม่ขึ้
รงสรา้งของระ
เชน่ประเทศที

อ GDP และร

กในปี พ.ศ. 
งไทยอยู่ในร
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1. ฐานภาษเีกีย่วกบัรายได ้(Income Base) ไดแ้ก่เงนิเดอืนและค่าจา้ง กําไรของวสิาหกจิ
ครวัเรอืน (unincorporated enterprises) กําไรของธุรกจิเอกชน และรายไดจ้าก
ทรพัยส์นิ  

2. ฐานภาษเีกีย่วกบัการบรโิภค (Consumption Base) ประกอบดว้ยการบรโิภคเอกชน 
การบรโิภคภาครฐั และรายจ่ายการลงทุน ซึง่ส่วนใหญ่จะตอ้งเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษี
สรรพสามิต ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น ส่วนการส่งออกและนําเข้าเสียภาษีการค้า
ระหว่างประเทศ (เช่นอากรนําเขา้) และยงัอาจเสยีภาษีมูลค่าเพิม่ดว้ย กรณีไม่ไดร้บั
การยกเวน้ 

3. ฐานภาษเีกีย่วกบัความมัง่คัง่ (Wealth Base) เป็นการเกบ็จากทรพัยส์นิหรอืความมัง่
คัง่ เช่นบ้าน ที่ดนิ สิง่ปลูกสร้าง ยานพาหนะ ทรพัย์สนิทางการเงนิ ซึ่งอาจในความ
ครอบครองของภาคครัวเรือหรือภาคธุรกิจก็ได้ ปจัจุบันไทยมีเพียงการเก็บภาษี
โรงเรอืนและภาษบีาํรงุทอ้งทีท่ีเ่ขา้ขา่ยฐานภาษน้ีี 

4. ฐานภาษอีื่นๆ 

เป็นที่ทราบกันอย่างกว้างขวางว่าโครงสร้างภาษีของไทยมีความพิกลพิการต่างจาก
ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ในหลายประการ กล่าวคอื (ก) สดัสว่นของภาษทีางออ้มทีเ่กบ็จากฐานรายจ่าย
ไดแ้ก่ภาษกีารขาย ภาษีสรรพสามติ สงูเกนิไป หรอือกีดา้นหน่ึงคอืสดัส่วนของภาษีทางตรงทีเ่กบ็
จากฐานรายได้ตํ่าเกินไป (ข) ภายในภาษีทางตรงที่ตํ่าเกินไปน้ี สดัส่วนของภาษีเงนิได้บุคคล
ธรรมดากต็ํ่ากวา่ทีค่วรจะเป็นเชน่กนั (ค) การเกบ็ภาษจีากฐานทรพัยส์นิยงัมน้ีอยเกนิไป  

ความเบี่ยงเบนจากมาตรฐานของโครงสร้างภาษีไทยดงักล่าวข้างต้นนําไปสู่ข้อสรุปว่า 
ความเรง่ดว่นของการปฏริปูระบบภาษขีองไทยคอื  

• ตอ้งเพิม่การจดัเกบ็ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาใหม้ากขึน้  

• ในกรณีภาษีจากการขาย เช่นภาษีมูลค่าเพิม่ แมป้จัจุบนัจะเป็นแหล่งรายไดห้ลกัของ
รฐับาลอยูแ่ลว้ แต่กอ็าจพจิารณาปรบัเพิม่ไดอ้กี  

• ควรลดการเกบ็ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลลง หากสามารถหารายไดจ้ากแหล่งอื่นมาทดแทน
ได ้

• ตอ้งจดัเกบ็ภาษจีากฐานทรพัยส์นิมากขึน้ 

• หาแหล่งรายไดร้ปูแบบอื่นมากขึน้ 
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ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 

ประการแรกนัน้ สมชยั และจริาภรณ์ (2553) พบว่าการเกบ็ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาของ
ไทยน่าจะขดักบัหลกัความเสมอภาคทางภาษีตามแนวนอน (horizontal tax equity)6 โดยได้
ประมาณว่ามคีนไทยจํานวนมากทีม่รีายไดม้ากพอทีจ่ะเสยีภาษแีต่มไิดเ้สยีหรอืเสยีตํ่ากว่าทีค่วรจะ
เป็นมาก ดงัแสดงในรปูที ่14 

รูปท่ี 14 จาํนวนครวัเรือนท่ีเล่ียง/ไม่เล่ียงเสียภาษี (ประมาณการ) ปี 2550 ชั้นรายไดท่ี้ 8-10 

 

ทีม่า: สมชยั และจริาภรณ์ (2553) 
 

สมชยัและจริาภรณ์ระบุว่ามสีามสาเหตุหลกัทีร่ายไดภ้าษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาจดัเกบ็ไดไ้ม่
ครบถว้นตามหลกัความเสมอภาคทางภาษ ีคอื  

• มผีูร้ายไดถ้งึระดบัทีค่วรเสยีภาษแีต่มไิดย้ืน่แบบฟอรม์เสยีภาษ ี 

• ผูย้ืน่เสยีภาษแีจง้รายไดต้ํ่ากวา่ความเป็นจรงิ  

• กฎหมายหรอืระเบยีบบางประการทาํใหผู้ม้รีายไดเ้ทา่กนัเสยีภาษต่ีางกนั 

สาเหตุแรกแกไ้ขไดด้ว้ยการตรวจสอบหลกัฐานรายได ้สาเหตุประการสองแกไ้ขไดด้ว้ยการ
บงัคบัใชก้ฏหมายใหผู้ม้เีงนิไดทุ้กคนต้องยื่นแบบฟอรม์เสยีภาษี สาเหตุประการสามแก้ไขไดด้ว้ย
การปรบัเปลีย่นกฏระเบยีบใหเ้ป็นธรรม โดยเฉพาะตอ้งเปลีย่นมุมมองการเกบ็ภาษตีามกลุ่มอาชพี 
เช่นหากเป็นเกษตรกรหรอืผู้ทํางานนอกระบบก็มกัจะตัง้สมมติฐานว่าเป็นผูย้ากจนที่ไม่มรีายได้
เพยีงพอต่อการเสยีภาษทีัง้ทีใ่นความเป็นจรงิหลายคนมรีายไดแ้ละฐานะด ี 

                                                
6 สมชยัและจริาภรณ์ ใหนิ้ยามหลกัการน้ีว่าหมายถงึ “ผูม้ฐีานะใกลเ้คยีงกนั สภาพแวดลอ้มคลา้ยกนั ควรจา่ยภาษแีบบ

เดยีวกนั ในอตัราเทา่กนั และไมส่ามารถผลกัภาระภาษไีปสูผู่อ้ ื่นได”้  
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ภาษมีลูคา่เพิม่ 

ปจัจุบนัอตัราภาษีมลูค่าเพิม่ทีจ่ดัเกบ็ในประเทศไทยอยู่ทีร่อ้ยละ 7 ของยอดขาย ซึง่เป็น
หน่ึงในอตัราทีต่ํ่าทีสุ่ดในโลก และแมอ้ตัราแทจ้รงิจะอยูท่ีร่อ้ยละ 10 แต่กไ็ดม้กีารขยายเวลาใหเ้ป็น
อตัราตํ่าน้ีมาอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลากวา่สบิปีแลว้  

ขอ้ทกัทว้งทีม่น้ํีาหนกัมากทีสุ่ดต่อการเพิม่ภาษมีลูค่าเพิม่คอืการเป็นภาระต่อประชาชนทีม่ี
รายไดน้้อยและมลีกัษณะถดถอย ซึง่เป็นเรือ่งจรงิหากคดิภาระภาษมีลูคา่เพิม่เทยีบกบัรายได ้แต่ไม่
จรงิหากคดิเทยีบกบัรายจ่าย ดงัแสดงในรปูที ่15 เมื่อเทยีบกบัรายจ่าย ภาษีมลูค่าเพิม่มลีกัษณะ
ก้าวหน้า ทัง้น้ีเพราะผู้มีรายได้สูงมกัมีแบบแผนการบริโภคที่เน้นสินค้าที่ไม่ได้รบัการยกเว้น
ภาษมีลูคา่เพิม่ (ไดแ้ก่กลุ่มอาหารเป็นหลกั) ภาษมีลูคา่เพิม่จงึสอดคลอ้งกบัหลกัความเสมอภาคทาง
ภาษตีามแนวดิง่ (vertical tax equity) และการเกบ็จากยอดขายยงัทาํใหอ้าจเป็นภาษปีระเภทเดยีว
ที่ผูเ้ลี่ยงภาษีชนิดอื่นๆ เช่นภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลไม่สามารถเลี่ยงได้7 ในระบบ
เศรษฐกิจที่การเก็บภาษีรายได้เป็นไปได้ยากเพราะมีคนอยู่นอกระบบจํานวนมากเช่นไทยนัน้ 
ภาษมีลูคา่เพิม่กลบัมสีว่นชว่ยสรา้งความเป็นธรรมมากขึน้หากมองจากมมุมองน้ี  

สว่นสภาพถดถอยเมือ่เทยีบกบัรายไดใ้นรปูที ่15 นัน้ไมต่รงกบัความเป็นจรงินกั เพราะเป็น
การคํานวณจากขอ้มูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคม ซึ่งในการสํารวจนัน้ผู้มรีายได้น้อยที่
สํารวจไดใ้นแต่ละปีนัน้มจีํานวนมากที่เป็นผูม้รีายไดน้้อยชัว่คราว เช่นตกงาน พชืผลเกษตรราคา
ตกตํ่าในปีนัน้ รายไดใ้นแต่ละปีจงึไมส่ามารถสะทอ้นความเป็นอยูท่างเศรษฐกจิ (economic well-
being) ของครอบครวันัน้ๆ ได้อย่างแม่นยํา8 และแม้ว่าความถดถอยยงัคงมอียู่หากสามารถ
แกป้ญัหาจากการสาํรวจน้ีได ้หากแต่รฐับาลสามารถนํารายไดท้ีจ่ดัเกบ็เพิม่ขึน้ได ้ 

รูปท่ี 15 ภาระภาษีมูลค่าเพ่ิมตอ่รายจา่ยและตอ่รายไดข้องกลุ่มครวัเรือน  

 
ทีม่า: สรา้งรปูจากรายงานของชยัสทิธิ ์(2553) 

                                                
7 มคีาํกล่าวเล่นๆ วา่ภาษมีลูคา่เพิม่เป็นภาษเีดยีวทีข่นุสา่ตอ้งเสยีใหร้ฐับาลไทย 
8 ตวัอยา่งทีแ่สดงความไมส่มบรูณ์ของขอ้มลูรายไดน้้อยในการสาํรวจ คอืผูม้รีายไดน้้อยกวา่รอ้ยละ 20 เกอืบทุกปีทีส่าํรวจ

มรีายไดต้ํ่ากวา่รายจา่ย หรอืมกีารออมตดิลบ (dissaving) ซึง่ไมน่่าจะเกดิขึน้ไดใ้นระยะยาวหากเป็นบุคคลเดยีวกนั  
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ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลและการปฏริปูแนวทางการสง่เสรมิการลงทุน 

ในสว่นของภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลนัน้ ปจัจุบนัประเทศไทยจดัเกบ็ในอตัรารอ้ยล 30 ของกําไร
ธุรกจิ ซึ่งเป็นอตัราทีสู่งกว่าหลายประเทศทีเ่ป็นคู่แขง่ของไทย ดงันัน้หากเป็นไปไดค้วรลดภาษใีน
สว่นน้ีลงและหารายไดจ้ากแหล่งอื่นมาชดเชย ในทีน้ี่เสนอว่าควรปรบัลดผลประโยชน์ทางภาษขีอง
การส่งเสรมิการลงทุนลง เพราะเป็นมาตรการที่ทําใหภ้าครฐัสูญเสยีรายไดจ้ํานวนมากในรูปของ
ภาษทีีห่ายไป (tax expenditure) โดยมกีารประมาณว่ารายไดท้ีห่ายไปน้ีมมีลูค่ากว่าหน่ึงแสนลา้น
บาทต่อปี ดงันัน้จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งประเมนิความคุม้ค่าของเงนิจํานวนน้ีเมือ่เทยีบกบัประโยชน์ที่
ได ้ 

ปจัจุบนัสาํนักงานส่งเสรมิการลงทุนของไทยมหีลกัเกณฑใ์นการใหก้ารส่งเสรมิการลงทุนที่
หลากหลาย เช่นการส่งเสรมิมาตรฐานการผลติ ธรรมมาภบิาล ส่งเสรมิการกระจายอุตสาหกรรมสู่
ท้องถิ่น วิสาหกิจขนาดย่อม และภาคการผลิตที่เจาะจงเช่นภาคการเกษตร กิจการเพื่อพฒันา
เทคโนโลยีและทรพัยากรมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐาน การรกัษาสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (targeted industries) จะเหน็ไดว้่าขอบขา่ยการใหก้ารสง่เสรมิกวา้งขวางมาก จงึมผีลทาํ
ใหร้ายไดท้ีข่าดหายไปของภาครฐัมจีาํนวนมาก อกีทัง้ยงัไมช่ดัเจนว่ามกีารประเมนิความคุม้ค่าของ
การสง่เสรมิอยา่งเป็นระบบหรอืไม่9  

อย่างไรกต็าม มไิดห้มายความว่าการสง่เสรมิการลงทุนเป็นสิง่ทีไ่ม่ควรทํา10 เพราะมคีวาม
เป็นไปได้ว่าในภาวะที่มีการแข่งขนัแย่งชิงเม็ดเงินลงทุนระหว่างประเทศเป้าหมาย (เกือบทุก
ประเทศทีเ่ป็นคู่แขง่ของไทยใหก้ารส่งเสรมิการลงทุนในรปูแบบและระดบัต่างๆ)  หากประเทศไทย
ยกเลิกหรือลดการส่งเสริมการลงทุนในขณะที่ประเทศอื่นๆ ไม่ลดด้วย อาจทําให้ประเทศไทย
สญูเสยีเงนิลงทุนจนกระทบต่อระดบัการลงทุนโดยรวมได้11 แนวทางหน่ึงคอืทุกประเทศยกเลกิการ
สง่เสรมิการลงทุนพรอ้มๆ กนัแลว้หนัไปใส่ใจการสรา้งบรรยากาศการลงทุนแทน ซึง่เป็นไปไดย้าก 
อย่างไรก็ตามยงัควรมีการปฏิรูปขนานใหญ่ของการส่งเสริมการลงทุนอยู่ดี โดยเฉพาะควรลด
ขอบเขตการสง่เสรมิลง และทาํการตดิตามผลการสง่เสรมิวา่คุม้คา่หรอืไม ่ 

สงิคโปร์เป็นประเทศที่ใช้แนวคดิส่งเสรมิการลงทุนแบบถ้วนหน้าและเท่าเทยีม กล่าวคอื
ไม่ไดใ้หส้ทิธปิระโยชน์เป็นการเจาะจงกบัธุรกจิเป็นรายๆ ไป แต่ใชว้ธิเีกบ็ภาษใีนระดบัตํ่าเป็นการ
ทัว่ไป เชน่ เชน่ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคลลรอ้ยละ 18 รวมทัง้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสงูสุดไมเ่กนิรอ้ยละ 
20 และภาษมีลูค่าเพิม่รอ้ยละ 5 สทิธพิเิศษเพื่อการลงทุนในสงิคโปรม์เีพยีงการช่วยกจิการทีเ่พิง่
เริม่ตน้ (start-up) ซึง่กใ็หเ้ป็นการทัว่ไปเชน่กนั ไมไ่ดก้าํหนดสาขาหรอืเจาะจงวา่ใหใ้คร 

                                                
9 มกีารระบุวา่กจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานกลบัมาทีส่าํนกังานสง่เสรมิการลงทุน แต่ไมช่ดัเจน

วา่รายงานอะไร สามารถใชเ้พือ่การประเมนิความคุม้คา่ของการสง่เสรมิการลงทุนหรอืไม ่เปิดเผยหรอืไม ่เป็นตน้ 
10 ด ูAnderson (2009) สาํหรบัการเปรยีบเทยีบขอ้ดขีอ้เสยีของ tax expenditure ซึง่รวมถงึรปูแบบอื่นๆ นอกเหนือจาก

การสง่เสรมิการลงทุนดว้ย 
11 มคีาํกล่าววา่การสง่เสรมิการลงทุนอาจเป็น necessary evil ทีป่ระเทศไทยจาํเป็นตอ้งม ี
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มขีอ้เสนอล่าสดุโดยกรมสรรพากรทีเ่สนอ 3 ทางเลอืก12ในการปฏริปูโครงสรา้งภาษ ีซึง่เป็น
ขอ้เสนที่มคีวามใกล้เคยีงกบัรูปแบบสงิคโปร ์โดยไดเ้สนอใหล้ดผลประโยชน์ของการส่งเสรมิการ
ลงทุนหรอืถงึขัน้ยกเลกิทัง้หมดแลว้ปรบัลดภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลและภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาลง  

ภาษทีรพัยส์นิ 

จากขอ้มลูฐานภาษทีีแ่สดงในรปูที ่16 แสดงว่าฐานภาษดีา้นทรพัยส์นินัน้มขีนาดใหญ่ทีสุ่ด 
(เมื่อรวมกบัขอ้มูลทรพัยส์นิที่ไม่สามารถหาได)้ ในขณะที่การเกบ็ภาษีจากทรพัยส์นินัน้ยงัมอีย่าง
จาํกดั เชน่มกีารเกบ็ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ การเกบ็ภาษเีงนิไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นตน้ 
ทัง้ทีใ่นหลายประเทศมกีารเกบ็ภาษจีากทรพัยส์นิหลากหลายประเภทและในอตัราทีส่งูกว่าของไทย
มาก  

ในปจัจุบนัรฐับาลไดร้่างพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง พ.ศ.... เพื่อใชแ้ทนการ
เกบ็ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ โดยเพิม่ฐานภาษใีหค้รอบคลุมประเภทอสงัหารมิทรพัยม์ากขึน้ เช่นทีอ่ยู่
อาศยั ทีร่กรา้งวา่งเปล่า เป็นตน้  

มกีารประเมนิกนัหลากหลายวา่หากรา่ง พรบ. น้ีบงัคบัใชอ้ยา่งเตม็ทีแ่ลว้ รฐับาลจะมรีายได้
เพิม่ขึน้เท่าไร ตวัเลขประมาณการมตีัง้แต่ 1.9 หมื่นลา้นบาท (สุรจติและคณะ (2553)) 3-5 หมื่น
ล้านบาทของนักวิชาการบางท่าน เป็นต้น ในที่น้ีจะเสนอผลการศึกษาสองชิ้นในเรื่องน้ีคือของ 
Patamasiriwat (2009) และโสภณ (2550) 

 

รูปท่ี 16 โครงสรา้งฐานภาษี ปี 2552 (เฉพาะท่ีมีขอ้มูล) 

 
ทีม่า: สมชยัและจริาภรณ์ (2553) 

 

                                                
12 www.posttoday.com/ขา่ว/ขา่วทเูดย/์60760/ขยบัภาษแีวต 
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Patamasiriwat (2009) ใชต้วัเลขมลูค่าทีอ่ยูอ่าศยัในการสาํรวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคม ปี 
2549 โดยสํานักงานสถติแิห่งชาตมิาทําการประมาณรายไดภ้าษีหากจดัเกบ็ตามร่าง พ.ร.บ. (โดย
ทําการปรบัขอ้มูลบางประการเพื่อใหส้มจรงิขึน้) พบว่ารายไดร้วมจะเท่ากบัเกอืบแสนลา้นบาท (ดู
ตารางที ่5) ในขณะทีโ่สภณ (2550) ใชข้อ้มลูการสาํรวจเฉพาะ (ในปี 2549 เช่นกนั) ของมลูนิธิ
ประเมนิค่าทรพัย์สนิแห่งประเทศไทย แต่จํากดัเฉพาะที่อยู่อาศยัและที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
เท่านัน้ พบว่ามลูค่ารวมกนั 47,533,655 ลา้นบาท เมื่อคํานึงถงึว่าการสาํรวจภาวะเศรษฐกจิและ
สงัคมมกัตกหล่นผูม้รีายไดส้งูหรอืปานกลางระดบัสงูเป็นจาํนวนมาก ตวัเลขประมาณการของโสภณ
อาจใกลเ้คยีงความเป็นจรงิกวา่ ซึง่สงูกวา่ตวัเลขรวมของมลูคา่ทีด่นิเพือ่การเกษตรและทีอ่ยูอ่าศยัใน 
Patamasiriwat (2009) ประมาณ 1.5 เท่า ดงันัน้หากใชส้ดัสว่นน้ี รายไดภ้าษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง
น่าจะเป็น 133,697  ลา้นบาทในปี 2549 และเมื่อปรบัดว้ยการยกเวน้ทีอ่ยูอ่าศยัทีม่รีาคาตํ่ากว่า 
600,000 บาท หรอื 1,000,000 ลา้น13 กย็งัมรีายไดป้ระมาณแสนลา้นบาทอยูด่ ี(ดตูารางที ่6) และ
หากปรบัดว้ยราคาอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้ทุกปี ประมาณการรายไดภ้าษจีากสว่นน้ีในปจัจุบนักจ็ะ
เกนิแสนลา้นบาทแน่นอน ซึง่เมื่อเทยีบกบัรายไดจ้ากภาษโีรงเรอืนและบํารุงทอ้งทีท่ีจ่ดัเกบ็ไดเ้พยีง
ประมาณสองหมื่นลา้นบาท จะทําใหท้อ้งถิน่มรีายไดเ้พิม่ขึน้มากและเพิม่ความสามารถของทอ้งถิน่
ในการจดัสวสัดกิารสงัคมไดม้ากขืน้   

 

ตารางท่ี 5 ประมาณการรายไดจ้ากการจัดเก็บตามร่าง พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรา้ง  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ประเภททีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง จาํนวนหน่วย 
อตัราภาษี
เฉลีย่ (บาท

ต่อปี) 

สดัสว่นใน 18 
ลา้นครวัเรอืน 

รายรบั (ลา้น
บาท) 

เพือ่การเกษตร 16,983 310.3 37.8% 2,111.8 
อยูอ่าศยัเทา่นัน้ 35,275 892.3 78.5% 12,613.3 
อยูอ่าศยัและเชงิพาณชิย ์ 9,643 12,134.2 21.5% 46,888.7 
เชงิพาณชิยเ์ทา่นัน้ 6,109 12,134.2 13.6% 29,704.0 
รวม    91,317.9 

ทีม่า: แปลจากตารางที ่11 ใน Patamasiriwat (2009) 
 
 
 
 
 

  

                                                
13 การลดหยอ่นทีอ่ยูอ่าศยัมลูคา่ตํ่ากวา่ 600,000 บาทเป็นขอ้เสนอในรา่ง พรบ. สว่นการยกเวน้ 1,000,000 ลา้นบาทเป็น

ขอ้เสนอของนกัการเมอืงบางทา่น 



29-30 พฤศจกิายน 2553 ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชัน่เซน็เตอร ์บ ีโรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์เซน็ทรลัเวลิล ์ 29 

ตารางท่ี 6 ประมาณการรายไดจ้ากการจดัเก็บตามร่าง พรบ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรา้ง กรณี 2  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ประเภททีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 
การยกเวน้ทีอ่ยูอ่าศยั 

ไมย่กเวน้ 
ยกเวน้มลูคา่ตํ่ากวา่ 

600,000 บาท 
ยกเวน้มลูคา่ตํ่ากวา่ 

1,000,000 บาท 
เพือ่การเกษตร 3,092 3,092 3,092 
อยูอ่าศยัเทา่นัน้ 18,467 10,914 5,226 
อยูอ่าศยัและเชงิพาณชิย ์ 68,649 54,610 44,038 
เชงิพาณชิยเ์ทา่นัน้ 43,489 43,489 43,489 
รวม 133,697 112,105 95,846 
ทีม่า: คาํนวณโดยผูเ้ขยีน 
 

นอกจากประเดน็ขา้งตน้แลว้ยงัมภีาษปีระเภทใหม่ๆ  ทีร่ฐับาลไทยอาจพจิารณาจดัเกบ็หรอื
เปลี่ยนแปลงอตัราในอนาคต ในที่น้ีจะกล่าวเพิม่เตมิในสองเรื่องคอืภาษีกําไรจากการเพิม่ค่าของ
ทรพัยส์นิและคา่ภาคหลวง 

ภาษกีาํไรจากการเพิม่คา่ของทรพัยส์นิ (Capital Gain Tax) 

ปจัจุบนัไทยไม่มกีารเกบ็ภาษจีากการเพิม่ค่าของทรพัยส์นิ ไม่ว่าจะเป็นการเพิม่ของมลูค่า
หุน้ ทีด่นิ สิง่ปลูกสรา้ง (ภาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งมสีว่นทีเ่ป็น capital gain เพราะเกบ็จากฐาน
ราคาที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้งที่หากเพิม่ค่าขึน้ย่อมเสยีภาษีมากขึน้ แต่กม็ไิดเ้จาะจงจะเก็บภาษีอกี
ส่วนหน่ึงจากการเพิม่ค่าหรอืไม่ ดงัเช่นในบางประเทศทํากนั นอกจากนัน้ภาษีเงนิไดจ้ากการขาย
อสงัหารมิทรพัยก์เ็ขา้ขา่ยน้ีเชน่กนั) สนิทรพัยท์างการเงนิ เชน่ทอง เพชร เป็นตน้  

ในต่างประเทศ การเก็บภาษีกําไรจากการเพิม่ค่าของทรพัย์สนิแบ่งเป็นกําไรโดยบุคคล
ธรรมดา (individual) และกาํไรโดยธุรกจิ (corporate) โดยในภาพรวมอตัราภาษน้ีีแสดงในรปูที ่17 
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ความรบัผดิชอบของธุรกจิต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

ปจัจุบนัองค์กรธุรกจิที่มขีนาดใหญ่พอควรมกัมกีจิกรรมที่แสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม
หรอืทีเ่รยีกสัน้ๆ ว่า CSR ซึง่ไดร้บัความนิยมมากขึน้อยา่งรวดเรว็ หลายบรษิทัจดัสรรงบประมาณ
เพื่อการน้ีเป็นประจําทุกปี และมจีํานวนเพิม่ขึ้นเรื่อยๆ มกีิจกรรมหลากหลายประเภท เช่นการ
บริจาคเงินและสิ่งของให้ผู้ด้อยโอกาสหรือประสบความเดือดร้อน การร่วมอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู
สิง่แวดลอ้ม การทาํกจิกรรมในชุมชน เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม ไม่ควรมอง CSR ว่าเป็นส่วนหน่ึงของการประชาสมัพนัธ์เพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์องค์กรเท่านัน้ เพราะการคดิแบบนัน้เป็นมุมมองอย่างแคบและไม่สามารถก่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดต่อเม็ดเงนิได้ ควรเน้นการสร้างความสามารถในการดูแลตนเองของชุมชนและ
ครอบครวัมากกวา่การแจกเงนิหรอืสิง่ของ ดงัคาํกล่าวทีว่า่ควรสอนใหต้กปลาแทนการใหป้ลา  

กจิการเพือ่สงัคม (Social Enterprises) 

กจิการเพื่อสงัคมเป็นแนวทางใหมท่ีไ่ดร้บัความสนใจมากขึน้เรื่อยๆ ทัง้ทีค่วามจรงิแลว้เป็น
เรือ่งทีห่ลายองคก์รทาํมาเป็นเวลานาน นิยามของกจิการเพื่อสงัคม (จากรายงาน สาํนกังานกองทุน
สนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (2553)) คอืธุรกจิที ่ 

• ถูกตัง้ขึน้เพื่อเป้าหมายในการแกป้ญัหาและพฒันาโอกาสทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มเป็น
หลกั 

• มคีวามยัง่ยนืทางการเงนิจากการสรา้งรายได ้
• ไมไ่ดม้เีป้าหมายสรา้งกาํไรสงูสดุต่อผูถ้อืหุน้และเจา้ของเทา่นัน้  
• ผลกําไรส่วนใหญ่ถูกนํากลบัไปเพื่อการลงทุนในการขยายผลเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

ดงักล่าว 
กจิการเพื่อสงัคมส่วนใหญ่มวีตัถุประสงคใ์นการแกป้ญัหาสงัคมและปญัหาสิง่แวดลอ้ม เช่น

ปญัหาที่อยู่อาศยัสําหรบัผู้มรีายได้น้อย พลงังานทดแทน เกษตรยัง่ยนืหรอืเกษตรอนิทรยี์ การ
ทอ่งเทีย่วเชงินิเวศน์และเพือ่ชุมชน เริม่แพรห่ลายมากขึน้ในระดบัโลก ในหลายประเทศเช่นองักฤษ
มกีจิการเพื่อสงัคมกว่า 55,000 รายมรีายไดร้วมกนักว่า 8,000 ลา้นปอนด ์(สาํนักงานกองทุน
สนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (2553)) หลายประเทศมกีารตัง้กองทุนในลกัษณะการลงทุนร่วม 
(venture capital) หรอืกองทุนลกัษณะอื่น โดยไดร้บัการสนบัสนุนจากภาครฐัในรปูของผลประโยชน์
ทางภาษ ี

สาํหรบัประเทศไทย การสง่เสรมิกจิการเพื่อสงัคมยงัอยูใ่นขัน้เริม่ตน้เท่านัน้ แต่ไดร้บัความ
สนใจมากขึ้นอย่างรวดเร็วใน 1-2 ปีที่ผ่านมา ทัง้จากสื่อ นักวิชาการ และรฐับาลเองโดย
นายกรฐัมนตรไีดก้ล่าวถงึความสาํคญัและศกัยภาพของกจิการเพือ่สงัคมในหลายโอกาส  

อย่างไรก็ตาม ยงัไม่ชดัเจนว่ากิจการเพื่อสงัคมมศีกัยภาพในการร่วมจดัการและจดัสรร
สวสัดกิารไดม้ากน้อยเพยีงใด หลายองคก์รมวีตัถุประสงคใ์หส้วสัดกิารบางประเภทโดยตรง เชน่การ
จดัหาทีอ่ยูอ่าศยัใหค้นจน (เชน่โครงการบา้นมัน่คงของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน) บางองคก์รกไ็ม่
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เกี่ยวขอ้งโดยตรงแต่สามารถมสี่วนช่วยทางออ้มได ้เช่นการดูแลสภาพแวดล้อม ซึ่งจะมสี่วนช่วย
เพิม่คุณภาพชวีติ ลดปญัหาสขุภาพ เป็นตน้ 

ในระดบันโยบาย รฐับาลไทยควรมมีาตรการส่งเสรมิกจิการเพื่อสงัคมอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่า
จะเป็นการสรา้งความตื่นตวัในเรื่องน้ีใหข้ยายวงกวา้งออกไป การใหผ้ลประโยชน์ทางภาษีเช่นที่
หลายประเทศทาํ การจดัตัง้กองทุน เป็นตน้ 

 

3.3 บทบาทชมุชนและท้องถ่ิน 

เป็นทีท่ราบกนัดวี่าครอบครวัและชุมชนทําหน้าทีด่า้นสงัคมมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็น
การใหก้ารศกึษาบุตรหลาน การดูแลรกัษาพยาบาลยามเจบ็ป่วยของคนในครอบครวัหรอืในชุมชน 
การชว่ยเหลอืครอบครวัทีต่กทุกขไ์ดย้ากโดยญาตพิีน้่องหรอืเพื่อนบา้น เป็นตน้ และในระยะหลงักม็ี
การรวมตวัแนบแน่นขึน้ มกีารจดัตัง้เป็นองค์กรชุมชนหลากหลายประเภทที่ใหบ้รกิารสวสัดกิาร
สงัคมแก่สมาชกิ ไมว่า่จะเป็นในรปูสหกรณ์ กลุ่มอาชพี กลุ่มสจัจะ เป็นตน้  

อย่างไรก็ตามเ น่ืองจากทรัพยากรภายในชุมชนเริ่มร่อยหรอลง  ไม่ว่ าจะ เ ป็น
ทรพัยากรธรรมชาตใินรปูของปา่ แหล่งน้ํา สตัวบ์กและสตัวน้ํ์า หรอืแมก้ระทัง่ทรพัยากรคนซึง่มกีาร
ย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้นโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่มีกําลังวงัชาและพลังในการจดัการ 
ครอบครวัมขีนาดเล็กลง ญาติพี่น้องมจีํานวนน้อยลง หรอือยู่ห่างไกลกนัมากขึ้น เป็นต้น ปจัจยั
เหล่าน้ีมสี่วนทําใหก้ลไกชุมชนในบางพืน้ที่เริม่ประสบขอ้จํากดัในการใหก้ารดูแลระหว่างกนั และ
เป็นสาเหตุหน่ึงทีช่าวบา้นจํานวนไม่น้อยเริม่หนัมาใหค้วามใส่ใจกบักลไกภาครฐัว่าจะสามารถช่วย
พวกเขาไดม้ากแค่ไหน และในความเหน็ของนักวชิาการจํานวนหน่ึงคดิว่าน่ีเป็นส่วนหน่ึงของเหตุ
แหง่การ ‘ตื่นตวั’ ทางการเมอืงของชาวรากหญา้ในระยะหลงัน้ี  

กลไกภาครฐัทีช่าวบา้นใหค้วามสําคญัมากขึน้เรื่อยๆ คอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ซึง่มี
บทบาทมากขึน้ทัง้จากจาํนวนงบประมาณทีไ่ดร้บัมากขึน้ รวมทัง้น่าจะมาจากการจดัองคก์รและการ
บรหิารงานที่มคีวามเป็น ‘มอือาชพี’ มากขึ้น ตวัอย่างที่เหน็ได้ชดัในเรื่องความคาดหวงัของ
ประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการจัดสวัสดิการนัน้ จากแบบสอบถามโดย
สํานักงานสถติแิห่งชาติ (ตารางที่ 7) พบว่าประชาชนอยากใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
รบัผดิชอบดา้นงบประมาณรอ้ยละ 21-24 ในเรื่องบํานาญ การดูแลผูส้งูอายุ และการช่วยเหลอืผู้
พกิาร และในดา้นบรหิารจดัการประชาชนอยากให ้อปท. จดัการถงึรอ้ยละ 43-46 ตามลาํดบั   
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ตารางท่ี 7 ความคิดเห็นประชาชนตอ่การแบ่งความรบัผิดชอบเรื่องสวสัดิการ 

 บาํนาญ ดแูลผูส้งูอาย ุ ชว่ยเหลอืผูพ้กิาร 
ความรบัผดิชอบดา้นงบประมาณ 
  รฐับาลกลาง 77.6 74.5 77.1 
  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 21.7 23.7 21.8 
  ประชาชน ชุมชนรวมตวักนัทาํ 0.4 1.0 0.3 
  ภาคเอกชน บรษิทัเอกชน 0.3 0.7 0.8 
รวม 100.0 100.0 100.0 
ความรบ้ผดิชอบดา้นการบรหิารจดัการ 
  รฐับาลกลาง 54.4 48.1 52.3 
  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 43.0 46.3 45.3 
  ประชาชน ชุมชนรวมตวักนัทาํ 2.1 4.8 1.7 
  ภาคเอกชน บรษิทัเอกชน 0.4 0.8 0.6 
รวม 100.0 100.0 100.0 

ทีม่า: การสาํรวจโดยสาํนกังานสถติแิห่งชาตใินเดอืนเมษายน 2553 
 

ดงันัน้แนวทางที่ควรเป็นในเรื่องการจัดสวสัดิการสงัคมนัน้ หลายเรื่องควรโอนความ
รบัผดิชอบใหก้บัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ดาํเนินการ ในสว่นของงบประมาณกต็อ้งทาํการจดัสรร
ใหเ้หมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสว่นของเงนิโอนเพื่อสรา้งความเสมอภาค (Equity Transfer) นัน้
ควรมกีารปรบัสตูรใหค้ํานึงถงึระดบัความยากจนของประชาชนในแต่ละพืน้ทีด่ว้ย เช่นมกีารใชแ้ผน
ทีค่วามยากจน (Poverty Map) ในการจดัสรรเงนิระหว่างองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จากนัน้กใ็ช้
กลไกในทอ้งถิน่และชุมชน ในการจดัการภายในพืน้ทีเ่พือ่ใหส้วสัดกิารมคีวามทัว่ถงึ 

ในส่วนของชุมชนนัน้ บทบาทในเรื่องสวสัดิการควรมีลักษณะเสริม (complementary) 
ระบบหลกั โดยทาํการอุดช่องโหว่ของระบบหลกั เช่นการเขา้ไมถ่งึคนจนทีสุ่ด (the poorest of the 
poor) ของระบบหลกั เน่ืองจากชุมชนจะรูว้่าคนจนทีสุ่ดในชุมชนคอืใคร และอาจเสรมิในแงก่ารเพิม่
ระดบัสวสัดกิารบางประเภททีเ่หมาะสมใหก้บัคนในทอ้งถิน่ เช่นหากบางชุมชนมปีญัหาคนแก่มากก็
อาจพจิารณาเพิม่เงนิบํานาญจากระบบหลกั โดยใชห้ลกัว่าสมาชกิชุมชนต้องเก็บออมหรอืสมทบ
เพิม่เตมิ หากไมส่ามารถสมทบไดเ้น่ืองจากมฐีานะยากจนกค็วรประสานงานกบัองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ในการจดัสรรงบประมาณเพิม่เตมิสาํหรบัการนัน้เป็นกรณีๆ  ไป 
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3.4 บทบาทภาคครวัเรือน ภาคประชาชน 

ภาคครวัเรอืนเป็นผูม้บีทบาทในการใหบ้รกิารสงัคมแก่ตนเองมาตลอด เช่นการส่งลูกไป
เรยีนหนังสอื การจ่ายค่ารกัษาพยาบาลใหต้นเองหรอืคนในครอบครวั ญาตพิีน้่อง การช่วยเหลอืให้
ที่พกัพงิหรอือาหารกบัเพื่อน เพื่อนบ้านหรอืคนรูจ้กั การดูแลคนแก่ คนพกิาร เป็นต้น การศกึษา
โดยสมชยัและคณะ (2552) พบวา่ในปี 2551 ภาคครวัเรอืนรบัภาระค่าใชจ้่ายดา้นสงัคม (การศกึษา 
สุขภาพ สวสัดกิารสงัคม) คดิเป็นรอ้ยละ 2.1 ของ GDP คอืคดิเป็นประมาณหน่ึงในสามของจาํนวน
ทีภ่าครฐัจา่ย (รอ้ยละ 6.4 ของ GDP) 

หากเศรษฐกจิขยายตวัไดด้ ีภาคครวัเรอืนกจ็ะมคีวามสามารถในการรบัภาระมากขึน้ ดงันัน้
หากรฐับาลทําการปฏริปูโครงสรา้งภาษอียา่งทีผู่เ้ขยีนเสนอไปแลว้ภาคครวัเรอืนกไ็ม่น่าจะมปีญัหา
ในการจา่ยภาษเีพือ่สรา้งระบบสวสัดกิารพืน้ฐานทีม่คีวามครอบคลุมมากขึน้กว่าปจัจุบนั โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่หากเป็นการเกบ็ภาษจีากผูม้ฐีานะดมีากๆ เชน่ภาษทีรพัยส์นิเป็นตน้  

อย่างไรก็ตามหากรฐับาลไม่ประสงค์จะปฏริูปโครงสรา้งภาษีอย่างชดัเจน (อาจเพราะไม่
ต้องการมคีวามเสีย่งทางการเมอืง) วธิหีน่ึงทีท่ําไดค้อืการเกบ็ภาษีแฝงหรอืภาษีซ่อนเรน้ (hidden 
tax) จากผูม้ฐีานะด ีซึ่งมวีธิทีําไดห้ลายวธิ ีวธิหีน่ึงทีห่ลายประเทศทํากนัคอืผ่านระบบเงนิสมทบ
สวสัดกิาร (welfare contribution) เช่นใหค้นรวยจ่ายเงนิสมทบมากเป็นพเิศษ แต่ไดส้ทิธิเ์ท่ากบัทุก
คน ตัวอย่างมาตรการที่ทําได้ในกรณีของไทยคือการขยบัเพดานเงินสมทบประกันสงัคมของ
ประชาชนซึ่งปจัจุบนัคดิจากฐานเงนิเดอืนสูงสุดที่ 15,000 ต่อเดอืน ส่งผลใหผู้ม้เีงนิเดอืนสูงๆ 
จ่ายเงนิสมทบน้อยกว่าอตัราในต่างประเทศมาก การเพิม่เพดานเงนิสมทบยงัทําใหภ้าคธุรกจิต้อง
สมทบเพิม่ขึน้ดว้ยเช่นกนั เพราะต้องจ่ายเท่ากบัลูกจา้ง ซึ่งธุรกจิที่มลีูกจา้งเงนิเดอืนสูงๆ จํานวน
มากน่าจะเป็นธุรกจิขนาดใหญ่ทีม่คีวามสามารถในการจ่าย ผลพลอยไดท้ีช่ดัเจนของเรื่องน้ีคอืฐานะ
ของกองทุนประกนัสงัคมทีม่คีวามเป็นห่วงว่าจะเขา้สู่ภาวะลม้ลายในอนาคตน้ีกจ็ะหมดไป แนวคดิ
เรือ่งเงนิสมทบทีม่ลีกัษณะน้ีใชไ้ดเ้ป็นการทัว่ไปกบัสวดักิารประเภทต่างๆ ไมว่่าจะเป็นกรณีบํานาญ 
กรณเีจบ็ปว่ย หรอืกรณอีื่นๆ  

ภาษแีฝงหรอืภาษซ่ีอนเรน้ลกัษณะน้ีจะช่วยใหก้ารกระจายรายไดม้คีวามเท่าเทยีมขึน้และ
ช่วยลดปญัหาความยากจนไดด้ว้ย (ดงัเช่นในรูปที ่18 กรณีต่างประเทศ) ผูเ้ขยีนไดล้องทําการ
คํานวณเงนิโอนในลกัษณะน้ีว่าสามารถช่วยเรื่องความเหลื่อมลํ้าและความยากจนได้มากน้อย
เพยีงใด ผลการคาํนวณแสดงในตารางที ่8 
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ตารางท่ี 8 ความเหล่ือมลํ้าจินี สัดส่วนคนจน และจาํนวนคนจน ดว้ยมาตรการ redistribution 

รูปแบบตา่ง ๆ 

กรณี Redistribution รปูแบบต่างๆ  สมัประสิทธ์ิจินี 
สดัส่วนคนจน 

 (ร้อยละ) 
จาํนวนคนจน 

(คน) 

กรณีฐาน 0.498 10.54 6,734,051 

โอนจากคนรวยลาํดบัที ่90-100 เริม่หกัเงนิ 10% คนรวยสดุและลด 1% สาํหรบัแต่ละ 1% คนรวยถดัไป 

   กรณีโอนใหก้บัคนจน 20 % แรกเทา่ๆ กนั 0.451 1.17 747,823 

   กรณีโอนใหก้บัคนจน 40 % แรกเทา่ๆ กนั 0.456 4.07 2,598,742 

   กรณีโอนใหก้บัทุกคนทีเ่หลอืเทา่ๆ กนั 0.470 7.37 4,712,703 

โอนจากคนรวยลาํดบัที ่90-100 เริม่หกัเงนิ 20% คนรวยสดุและลด 2% สาํหรบัแต่ละ 1% คนรวยถดัไป 

   กรณีโอนใหก้บัคนจน 20 % แรกเทา่ๆ กนั 0.403 0.23 146,173 

   กรณีโอนใหก้บัคนจน 40 % แรกเทา่ๆ กนั 0.414 1.00 641,549 

   กรณีโอนใหก้บัทุกคนทีเ่หลอืเทา่ๆ กนั 0.441 4.65 2,971,257 

โอนจากคนรวยลาํดบัที ่80-100 เริม่หกัเงนิ 10% คนรวยสดุและลด 0.5% สาํหรบัแต่ละ 1% คนรวยถดัไป 

   กรณีโอนใหก้บัคนจน 20 % แรกเทา่ๆ กนั 0.294 0.05 28,912 

   กรณีโอนใหก้บัคนจน 40 % แรกเทา่ๆ กนั 0.318 0.17 109,366 

   กรณีโอนใหก้บัทุกคนทีเ่หลอืเทา่ๆ กนั 0.366 0.68 433,694 
ทีม่า: คาํนวณจากขอ้มลูการสาํรวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ปี 2550 

 
จะเหน็วา่ยิง่มกีารโอนเงนิจากคนรวยมาสูค่นจนมากขึน้เทา่ไรกจ็ะทาํใหค้วามเหลื่อมลํ้า (วดั

ดว้ยค่าประสทิธิจ์นีิ) ลดลง สดัสว่นและจาํนวนคนจนน้อยลง และสามารถทาํใหห้มดไปจากประเทศ
ไทยได ้อกีทัง้ทาํใหก้ารกระจายไดป้รบัตวัดขีึน้มาสูร่ะดบัเดยีวกบัประเทศทีพ่ฒันาแลว้ได ้ 

การโอนเงนิในลกัษณะน้ีจะเกดิขึน้ไดส้งัคมไทยตอ้งมคีวามมุ่งมัน่ในการลดความเหลื่อมลํ้า
ระหว่างคนในสงัคมลง เพื่อประโยชน์สุขของคนไทยโดยรวมเองในระยะยาว เพราะความเหลื่อมลํ้า
ที่ไม่ชอบธรรมยงัมอียู่ไม่น้อย ซึ่งหากสามารถทําใหก้ระบวนการโอนเงนิแบบน้ีเกิดขึน้เน่ืองจาก 
(หรอืพรอ้มๆ กบั) การลดการคอรร์ปัชัน่ทัง้ในภาครฐัและภาคธุรกจิลงกจ็ะยิง่เป็นสิง่ทีด่ ี
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4.  สรปุ 

การจดัสวสัดกิารขัน้พืน้ฐานทีม่คีวามถว้นหน้า เทา่เทยีม และดแูละผูด้อ้ยโอกาส คนยากจน
เป็นเรื่องท้าทา้ยสําหรบัสําหรบัสงัคมไทย โดยศกัยภาพแล้วเศรษฐกจิไทยสามารถรองรบัการจดั
สวสัดกิารน้ีได ้แต่ตอ้งมกีารดาํเนินการหลายประการ คอืการเพิม่อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิให้
เพยีงพอในระยะยาว โดยเฉพาะการสรา้งสงัคมนวตักรรมทีอ่งิฐานความรูแ้ละทรพัยากรมนุษยท์ีม่ ี
คุณภาพสูง มีการลงทุนในด้านต่างๆ ทัง้จากภาครฐัและเอกชนที่เพียงพอ และต้องมีแบ่งปนั
ความผดิชอบทัง้ในดา้นการเงนิและการบรหิารจดัการระหว่างภาคสีวสัดกิารต่างๆ อย่างเหมาะสม 
เช่นตอ้งมกีารปฏริปูระบบภาษเีพื่อลบจุดอ่อนของการหารายไดภ้าครฐัทีเ่ป็นปญัหาระดบัโครงสรา้ง
ทางการคลงัในปจัจุบนั ตอ้งส่งเสรมิใหภ้าคธุรกจิ ชุมชน และทอ้งถิน่มสี่วนร่วมในการจดัสวสัดกิาร
ตามศกัยภาพของภาคสว่น และในทา้ยทีส่ดุภาคสงัคมหรอืประชาชนเองตอ้งมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะสรา้ง
สงัคมทีม่คีวามเหลื่อมลํ้าน้อยลง โดยยอมใหม้กีระบวนการถ่ายโอนความมัง่คัง่จากคนรวยไปสู่คน
จนมากกวา่ปจัจุบนั โดยเฉพาะในสว่นของความมัง่คัง่ทีไ่มช่อบธรรมหรอืไมส่มเหตุสมผล 
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