
การสร้างระบบสวสัดิการพืน้ฐาน:  
การจดัหาและจดัสรรทรพัยากรทางการ

เงินเพ่ือรองรบัระบบสวสัดิการ

สมชยั จติสชุน

สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย
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หวัขอ้น าเสนอ

• ประมาณการค่าใชจ้า่ยระบบสวสัดิการของไทย

• การเพิ่มความสามารถทางการเงนิดว้ยการสง่เสรมิการขยายตวัทาง

เศรษฐกจิในระยะยาว

– การสง่เสรมินวตักรรม (Innovation)

– การสง่เสรมิการลงทนุโดยรวม

• การจดัสรรบทบาททางการเงนิและบรหิารจดัการของภาคีสวสัดิการ

– ภาครฐั

– ธุรกจิเอกชน

– ชุมชนและทอ้งถิ่น

– ครวัเรอืนและประชาชน
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ค าถามระบบสวสัดิการ

• สวสัดิการที่จะจดันั้นประกอบดว้ยประเภทสวสัดิการอะไรบา้ง 

• ใครเป็นผูก้ าหนดเรื่องน้ี (ผูใ้หบ้รกิาร (เช่นภาครฐั) หรอืประชาชนผูร้บัสวสัดิการ)

• ผูมี้สทิธิ์รบัสวสัดิการคือใคร ทกุคนหรอืไม่ หรอืเจาะจงบางกลุม่คน เช่นคนจน 

ผูใ้ชแ้รงงานระดบัลา่ง แรงงานนอกระบบ ผูสู้งอาย ุผูพ้กิาร 

• จะใหส้วสัดิการประเภทใดกบัผูท้ี่ไม่ใช่คนไทย เช่นแรงงานต่างดา้ว ผูล้ี้ภยัอพยพ 

คนไรร้ฐั เป็นตน้

• ระดบัของสวสัดิการจะเป็นเท่าไร ใหเ้ท่ากนัทกุคนหรอืไม่ หากไม่เท่ากนัใชเ้กณฑ์

อะไร 

• การบรหิารจดัการสวสัดิการแต่ละประเภทหรอืแต่ละกลุม่เป้าหมาย ควรเป็นความ

รบัผิดชอบของใคร
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ประมาณค่าใชจ้า่ยระบบสวสัดิการ

งานวจิยั TDRI คอืวรวรรณและคณะ (2553) และสมชยัและคณะ (2553) 
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วรวรรณและคณะ (2553) สมชยัและคณะ (2553)

ความถว้นหนา้ของ

สวสัดิการ

ไมเ่นน้ เนน้

ช่วงปีศึกษา 2549-2551 2554-2560

ประเภทสวสัดิการ สวสัดกิารเดมิ สวสัดกิารเดมิ + ใหม่

การค านวณค่าใชจ้า่ย บางสวสัดกิารเป็นค่าใชจ่้ายรวม (ไมร่วม OH) 

บางสวสัดกิารนบัเฉพาะทีถ่งึมอืผูร้บั

ค่าใชจ่้ายรวม OH ทกุสวสัดกิาร

เปรียบเทียบวิธีการวิจยั



เปรยีบเทยีบประเภทสวสัดิการ
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ประเภทสวัสดกิาร วรวรรณและคณะ (2553) สมชัยและคณะ (2553)
เดก็ เงินสงเคราะห์บตุร (สปส.) เงินสงเคราะห์บตุร (นอก สปส.) ขยายศนูย์เดก็เลก็

นักเรียน/การศึกษา ไมม่ี อาหารกลางวนัถ้วนหน้า ค่าเดินทาง/ค่าครองชีพ
นกัเรียนยากจน การศกึษานอกระบบ/อธัยาศยัถ้วนหน้า 

เพิ่มคณุภาพการศกึษา
แรงงาน ประกนัว่างงาน (เฉพาะในระบบ) ฝึกอาชีพ 

เงินทดแทน
ประกนัว่างงาน (เฉพาะในระบบ) ขยายความครอบคลมุ 

ม. 40 ประกนัสงัคม ฝึกอาชีพ
ผู้สูงอายุ เบีย้ยงัชีพ บ าเหน็จบ านาญ สถานสงเคราะห์

คนชรา จดัการศพ
เบีย้ยงัชีพ เบีย้ยากจน เบีย้พึง่พิง กอช. สถานสงเคราะห์

คนชรา จดัการศพ
ผู้พกิาร ทพุพลภาพ เงินชดเชยทพุพลภาพ เงินสงเคราะห์ ฯลฯ เบีย้ยงัชีพ เบีย้ยากจน เบีย้พึง่พิง

สุขภาพ รักษาพยาบาล ประกนัสขุภาพทกุระบบ เบีย้ยงัชีพผู้ ป่วยเอดส์ ประกนัสขุภาพทกุระบบ เบีย้ผู้ ป่วยเรือ้รังทกุประเภท 
ขยายความครอบคลมุสูผู่้อยู่บนแผ่นดินไทยทกุคน

ที่อยู่อาศัย พอช. พอช. (โครงการบ้านมัน่คง)
การช่วยเหลือครอบครัว
ตกทกุข์หรือยากจน

เงินสงเคราะห์ครอบครัว ผู้มีรายได้น้อย 
ผู้ ไร้ท่ีพึง่ ชาวเขา แรงงานสตรี 

สงเคราะห์ทกุอย่าง/ทกุคนจนหลดุพ้นความยากจน 
(สวสัดิการเติมเต็มชีวิต)

อ่ืน ๆ เงินสง่ตวักลบัภมูลิ าเนา รถไฟคร่ึงราคา สวสัดิการชมุชน สวสัดกิารชาวนา ไฟฟ้าฟรี 
รถไฟ/รถเมล์ฟรี ประกนัราคาพืชผล 



ค่าใชจ้า่ยสวสัดิการสงัคม
(วรวรรณและคณะ (2553)
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ค่าใชจ้า่ยสวสัดิการสงัคม, %GDP
(สมชยัและคณะ (2553)
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ขอ้สรุป #1

ในระยะยาว ประเทศไทยสามารถมีระบบ

สวสัดิการพื้นฐานที่ถว้นหนา้และเท่าเทยีมได.้..

ภายใตเ้งือ่นไข:
– เศรษฐกจิตอ้งขยายตวัอย่างเพยีงพอ (ขัน้ต า่ 4-5% ต่อปี)

– สามารถจดัสรรบทบาททางการเงนิและการจดัการระหว่างภาคสว่นต่าง ๆ 
ไดเ้หมาะสม
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การขยายตวัทางเศรษฐกจิ

ไทยจ าเป็นต้องรกัษา/เพ่ิมระดบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ มิฉะนัน้จะมี
ปัญหาในการดแูลสวสัดิการผูส้งูอายแุละเดก็ในอนาคต

แต่ควรเป็นการขยายตวัอย่างทัว่ถึง (inclusive growth) และมีต้นทนุ
ด้านส่ิงแวดล้อมน้อยสดุ (sustainable growth)
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เศรษฐกจิไทยขยายตวัค่อนขา้งสูงในกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา..

แต่มีความผนัผวนมากข้ึนในระยะหลงั
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การขยายตวัทางเศรษฐกิจของไทยในระยะ 57 ปี (พศ. 2495-2552) เฉลี่ยรอ้ยละ 6.2 ตอ่ปี
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การขยายตวัในอนาคตไม่งา่ยเหมือนเดิม

• แรงงานเริ่มขาดแคลน โดยเฉพาะแรงงานทกัษะ

• แรงงานต่างชาตริาคาถกูเป็นเพยีงการ ‘ต่อลมหายใจ’ ระยะส ัน้ และมีสว่นท า

ใหค่้าจา้งแรงงานไทยที่แทจ้รงิไม่ปรบัตวั เสรมิความเหลื่อมล ้าในระบบ

• การศึกษาของไทยยงัไม่สามารถผลติแรงงานคณุภาพตรงความตอ้งการตลาด 

เป็นอปุสรรคต่อการลงทนุ

• ทรพัยากรธรรมชาตริ่อยหรอ ไม่สามารถน ามาใชเ้ป็นปจัจยัไรต้น้ทนุ (free 

input) ส าหรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิไดอ้กี 

• ตน้ทนุการดูแลสิง่แวดลอ้มของธุรกจิเพิม่ข้ึน

• การรกัษาเสถยีรภาพของเศรษฐกจิมหภาคยากกว่าแต่ก่อน
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การขยายตวัในอนาคตไม่งา่ย.. (2)

• บทบาทภาครฐัถกูจ ากดัจากโครงสรา้งภาษีที่ไม่เอื้อต่อการหารายได้

• และมีแนวโนม้ตอ้งรบัภาระสวสัดิการมากข้ึน

• ภาคธุรกจิเอกชนกอ็อ่นแอ ขาดการมองการณ์ไกล โดยเฉพาะไม่เนน้เรื่อง

นวตักรรมที่สามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบเชิงเปรยีบเทยีบไดใ้นระยะยาว

• ขาดการแข่งขนัเท่าที่ควรในหลายธุรกจิ โดยเฉพาะภาคบรกิาร เช่นการ

ใหบ้รกิารทางการเงนิ

13



ท าใหไ้ทยอาจตกอยู่ในกบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง 

(middle-income country trap)
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เปรียบเทียบระดบัรายไดป้ระชาชาตริะยะยาวของไทยเทียบกบัประเทศรายไดป้านกลาง
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มาตรการรกัษา/เพิ่มการขยายตวัทางเศรษฐกจิ

• การศึกษาตอ้งทัว่ถงึ มีคณุภาพ สรา้งแรงงานทกัษะ/ทกัษะสูง ผูป้ระกอบการที่มี

หวักา้วหนา้

• พฒันาตลาดทนุใหก้า้วหนา้กว่าในปจัจุบนั 

• สรา้งสภาพแวดลอ้มใหเ้กดิการลงทนุทัง้ในภาครฐั ภาคเอกชน และจากต่างประเทศ 

ยกระดบัเทคโนโลยีของสตอ๊คสนิคา้ทนุ (capital stock) สูค่วามหลากหลายมากข้ึน

รวมทัง้ตอ้งลดตน้ทนุการสะสมสนิคา้ทนุลง 

• สง่เสรมินวตักรรม (innovation) ในทกุรูปแบบ และสง่เสรมิผูป้ระกอบการใหเ้นน้

นวตักรรมมากข้ึน 

• ปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิเพือ่เพิ่มความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทียบพลวตัร (dynamic 

comparative advantage) 

• เพิม่สดัสว่นภาคบรกิารที่มีนวตักรรมสูง ตวัอย่างคือการใหบ้รกิารทางการเงนิ การ

คมนาคมและขนสง่ (logistics) เป็นตน้
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• ลดการผูกขาดในสนิคา้ที่ไม่จ าเป็นตอ้งคุม้ครอง

• ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและคอรปัชัน่ท ัง้ในวงราชการและธุรกจิ 

เพือ่ลดตน้ทนุการท าธุรกจิของประเทศ อกีท ัง้ท าใหก้ลไกราคาท างานไดดี้ข้ึน 

โปรง่ใสข้ึน

• ปรบัปรุงระเบียบราชการจ านวนมากที่กอ่ใหเ้กดิตน้ทนุและความล่าชา้ต่อการ

ท าธุรกจิ โดยเฉพาะธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัการคา้ระหว่างประเทศ

• เตรยีมตวัใชป้ระโยชน์จากการเกดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ASEAN 

Economic Community (AEC) ใหเ้ตม็ที่ รวมทัง้ดูแลผูไ้ดร้บัผลกระทบ

16

มาตรการรกัษา/เพิ่มการขยายตวัทางเศรษฐกจิ (2)



การสง่เสรมินวตักรรม (INNOVATION)

เป็นแนวทางท่ีย่ีงยืนท่ีสดุในการเพ่ิมประสิทธิภาพของแรงงาน 
(labor productivity) ท าให้ค่าจ้างแรงงานเพ่ิมถาวร 

และหากเป็นนวตักรรมลกัษณะทัว่ถึงและยัง่ยืน (inclusive and 
sustainable innovation) จะลดความเหล่ือมล า้ในระยะยาว และ
การขยายตวัทางเศรษฐกิจเป็นสีเขียว (Green Growth)
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บทบาทของนวตักรรมต่อ Growth

• แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ (OECD (2004))

– นวตักรรมดา้นเทคโนโลย ี(technical innovation) ไดแ้กก่ารคน้พบการผลติ

สนิคา้ชนิดใหม่หรอืกรรมวธิีใหม่ในการผลติสนิคา้เดิม

– นวตักรรมที่ไม่ใช่เทคโนโลยี (non-technical innovation) เช่นวิธีการใหม่ ๆ 

ในการบรหิารจดัการ การตลาด การจดัองคก์ร การบรหิารบคุคล เป็นตน้

• ไทยมีนวตักรรมที่ไม่ใช่เทคโนโลย ีแต่ขาดแคลนนวตักรรมดา้นเทคโนโลยี

• อนาคตการขยายตวัทางเศรษฐกจิจากปจัจุบนัน่าจะข้ึนกบันวตักรรมดา้น

เทคโนโลยมีากกว่า

• ไทยตอ้งลงทนุดา้น R&D มากข้ึนหลายเท่าตวั ท ัง้ภาครฐัและเอกชน
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การลงทนุ R&D/GDP (%)

19ท่ีมา: IMD, อ้างถึงใน พิเชฐ (2553)



งานวจิยัดา้นนวตักรรม

• มีบทบาทสรา้ง Growth มากที่สดุ โดยเฉพาะเม่ือเศรษฐกจิเขา้สูร่ะดบัรายได ้

ปานกลาง/สูง

• นวตักรรมภาคเอกชนสรา้ง Growth ไดม้ากกวา่ แต่ภาครฐัมีผลระยะยาว

• การมีนวตักรรมข้ึนกบั (ก) นโยบายรฐั (ข) บรรยากาศการท านวตักรรม

• ‘คน’ ยงัเป็นปจัจยัส าคญัที่สดุ โดยเฉพาะผูป้ระกอบ

– ระบบการศึกษาตอ้งสรา้งคนที่มีความคดิสรา้งสรรค ์ทนัโลก กลา้คดิกลา้ท า รูจ้กั

ประเมินความเสีย่ง

• นโยบายภาษีมีสว่นช่วย 

• รวมทัง้การใหบ้รกิารทางการเงนิ เช่น Venture Capital

20



ปจัจุบนั R&D โลก มีลกัษณะขา้มพรมแดน

และรว่มมือกนัมากข้ึน

21
ที่มา: OECD (2010)

สดัสว่นขององคก์รธุรกจิที่มีความรว่มมือกบัองคก์รอืน่ท ัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศในการท า R&D



การสง่เสรมิการลงทนุโดยรวม 

เป็นจดุอ่อนของเศรษฐกิจมากว่าทศวรรษ โดยเฉพาะการลงทุนภาครฐั
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การลงทนุโดยรวม, %GDP

23

ที่มา: มานพ สรา และณัฐกานต ์(2553)



การสรา้งบรรยากาศการลงทนุ

• เพิ่มการลงทนุภาครฐั

• ลดอปุสรรคการท าธุรกจิ (doing business) เช่นการเริ่ม/ปิดกจิการ 

การเขา้ถงึสนิเช่ือ การจา่ยภาษี

• ปรบัปรุงโครงสรา้งพื้นฐาน กระบวนการศลุกากร 

• ลดการผูกขาดของธุรกจิในประเทศ

• ลดอตัราภาษีการท าธุรกจิ  

• แกป้ญัหาแรงงาน  โดยเฉพาะเรื่องทกัษะ

24



ไทยมีปญัหาดา้นแรงงาน

25

% of Firms Identifying Labor Skill Level as a Major or Severe 

Constraint
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ที่มา: Luo (2008), Thailand Investment Climate Assessment Update



โดยเฉพาะทกัษะดา้นภาษาองักฤษและ IT

26

ประเภทของปัญหาด้านแรงงานของไทยในมุมมองผู้ประกอบการ

ที่มา: Luo (2008), Thailand Investment Climate Assessment Update
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ขอ้สรุป #2

ศกัยภาพการขยายตวัทางเศรษฐกจิสามารถ

ยกระดบัไดด้ว้ยนโยบายที่หลากหลาย

โดยเฉพาะการใชน้วตักรรมและการลงทนุ

27



การจดัสรรบทบาททางการเงนิและบรหิารจดัการ

ของภาคสีวสัดิการ

เป็นเรื่องส าคญั เพราะแมท้รพัยากรโดยรวม (Growth) มีพอ แต่หากจดัสรร
ไม่ได้ ระบบสวสัดิการกจ็ะไม่ทัว่ถึงและด้อยคณุภาพ

ภาษีสวสัดิการประกอบด้วย รฐับาล ภาคเอกชน ชุมชนและท้องถ่ิน ประชาชน

28



รฐับาล: การคลงัของไทยมีปญัหาเชิงโครงสรา้ง 

โดยเฉพาะดา้นการหารายได ้

29

ทีม่า: สุรจติและคณะ (2553), รปูที ่1

สดัสว่นรายไดภ้าษีต่อ GDP และรายไดต้่อหวัของประชากรไทย ปี 2535 - 2552

งานวจิยัธนาคารโลกระบศุกัยภาพในการเสยีภาษีของเศรษฐกจิไทยอยู่ที่รอ้ยละ 21 ของ GDP



มีความเสีย่งของความยัง่ยนืทางการคลงัสูง

30
ทีม่า: สุรจติและคณะ (2553)

ประมาณการหน้ีสาธารณะต่อ GDP กรณี Growth = 4.5% ต่อปี (กรณีฐาน) และ 3.5 ต่อปี (กรณีต า่) 

โดยยงัไม่รวมความตอ้งการลงทนุระยะยาว 3.5%ของ GDP) และค่าใชจ้า่ยสว่นเพิม่ระบบสวสัดิการ



ภาพการจดัการทางการคลงัที่เหมาะสม: % GDP

31

ผลพลอยได:้ ความสมดุลของฐานะการคลงัระยะยาว

18.0

1.6

1.4

2.1
ภาษีใหม่: ใชล้งทนุ

โครงสรา้งพื้นฐาน

ภาครฐั

ภาษีปจัจุบนั

PPP ลงทนุโครงสรา้งพื้นฐานโดยเอกชน

ภาษีใหม่: ใชจ้ดั

สวสัดิการสว่นเพิม่



จ าเป็นตอ้งปฏรูิประบบภาษี

• ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา

– เป็นภาษีที่มีปญัหาที่สดุในโครงสรา้งภาษีไทย (ต า่กว่าที่ควรมาก)

– มีการยกเวน้ ลดหย่อน หลบเลี่ยง ฯลฯ

• ภาษีเงนิไดนิ้ติบคุคล

– อตัราสูงกว่าประเทศคู่แข่งสว่นใหญ่

• การสง่เสรมิการลงทนุ

– มีตน้ทนุทางภาษี (ที่ขายหายไป) สูงมาก

• ภาษีมูลค่าเพิม่

– อตัราเกอืบต า่ที่สดุในโลก 

– ไม่มีลกัษณะถดถอยมากอยา่งที่เขา้ใจกนัสว่นใหญ่

• ภาษีทรพัยส์นิ

– ทรพัยส์นิเป็นฐานภาษีที่ใหญ่ที่สดุ แต่มีการจดัเกบ็ภาษีนอ้ยมาก

32



ภาระภาษีมูลค่าเพิม่ต่อรายจา่ยและต่อรายไดข้องกลุม่ครวัเรอืน

33
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ท่ีมา: สร้างจากข้อมลูในรายงานของชยัสิทธ์ิ (2553)



ประมาณการรายไดจ้ากร่าง พรบ. ภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง

34

ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง

การยกเวน้ที่อยู่อาศยั

ไม่ยกเวน้

กรณียกเวน้มูลค่า

ต า่กว่า 600,000 

บาท

กรณียกเวน้มูลค่า

ต า่กว่า 1,000,000 

บาท

เพือ่การเกษตร 3,092 3,092 3,092

อยู่อาศยัเท่านั้น 18,467 10,914 5,226

อยู่อาศยัและเชิงพานิชยท์ 68,649 54,610 44,038

เชิงพาณิชยเ์ท่านั้น 43,489 43,489 43,489

รวม 133,697 112,105 95,846

หน่วย: ล้านบาท

หมายเหต:ุ ภายใต้สมมติฐานประสิทธิภาพการจดัเก็บสงูสดุ



ภาษีและรายไดอ้ืน่

• ภาษีก าไรจากการเพิ่มค่าของทรพัยส์นิ (Capital Gain Tax)

– ไทยไม่มีภาษีน้ีโดยตรง แต่มีแฝงในรูปภาษีเงนิไดจ้ากการขายทรพัยส์นิ

• ค่าภาคหลวง

– เป็นแหล่งรายไดข้องบางประเทศ

– ควรมีการศึกษาเพิม่เตมิกรณีประเทศไทย (อยู่ระหว่างศึกษา)
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ขอ้สรุป #3

หากมีการปฏรูิประบบภาษีอย่างที่ควรเป็น 

ภาครฐัเพยีงล าพงักส็ามารถดูแลสวสัดิการ

พื้นฐานถว้นหนา้ รวมทัง้การลงทนุระยะยาว

ได…้โดยมีภาคเอกชนช่วยเรื่องการลงทนุ

โครงสรา้งพื้นฐานผ่าน PPP

36



บทบาทภาคธุรกจิ

• การดูแลสวสัดิการพนกังานตนเอง

– ควรเป็นเป้าหมายแรก ส าหรบัทกุกจิการ/องคก์ร

• ความรบัผิดชอบต่อสงัคมของธุรกจิ (CSR)

– แพร่หลายอย่างรวดเรว็ในปจัจุบนั

– ตอ้งไม่มอง CSR ว่าเป็นการประชาสมัพนัธเ์ท่านั้น: ไดผ้ลระยะส ัน้

– แนวทางระยะยาว: แบ่งปนัทกัษะทางธุรกจิ/อืน่ ๆ ใหช้มุชน

• กจิการเพื่อสงัคม (Social Enterprises)

– มีความยัง่ยนืทางการเงนิ 

– เนน้เรื่องปญัหาสงัคมและสิง่แวดลอ้มมากกว่าสวสัดิการโดยตรง
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บทบาทชุมชน/ทอ้งถิ่น

• ชมุชน

– ในอดีตชมุชนมีบทบาทเรื่องสวสัดิการและสงเคราะหสู์ง

– แต่มีขอ้จ ากดัมากข้ึน (ประชากรวยัหนุ่มสาวลดลง ทรพัยากรธรรมชาตใิน
ชุมชนนอ้ยลง ฯลฯ)

– ชุมชนสามารถท าหนา้ที่ใหส้วสัดิการเสรมิ (complementary welfare) 
สวสัดิการหลกั โดยเฉพาะในเรื่องที่เหมาะกบัสภาพชมุชนแต่ละแหง่

– รวมทัง้ช่วยป้องกนัการตกหลน่จากระบบสวสัดิการของคนจนในพื้นที่

• ทอ้งถิ่น

– มีงบประมาณสูงข้ึนเรื่อย ๆ 

– ประชาชนคาดหวงัใหท้ าหนา้ที่บรกิารสงัคมและสวสัดิการมากข้ึน
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ความคดิเหน็ประชาชนต่อการแบ่งความรบัผิดชอบเรื่องสวสัดิการ

39

บ านาญ ดูแลผู้สูงอายุ
ช่วยเหลอืผู้
พกิาร

ความรับผดิชอบด้านงบประมาณ
  รัฐบาลกลาง
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
  ประชาชน ชุมชนรวมตวักนัท า
  ภาคเอกชน บริษทัเอกชน
รวม

ความรับผดิชอบด้านการบริหารจัดการ
  รัฐบาลกลาง
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
  ประชาชน ชุมชนรวมตวักนัท า
  ภาคเอกชน บริษทัเอกชน
รวม

ที่มา: การส ารวจโดยส านกังานสถติิแหง่ชาติในเดือนเมษายน 2553



บทบาทภาคประชาชน

• ความเหลื่อมล า้ที่สูงของสงัคมไทยดา้นรายไดแ้ละความมัง่ค ัง่ แสดงวา่

มีช่องทางลดความเหลื่อมล า้ไดม้าก

• ผ่านมาตรการ redistribution หลากหลายรูปแบบ เช่น

– ระบบภาษีที่มีลกัษณะกา้วหนา้สูง

– ภาษีแฝงหรอืภาษีซ่อนเรน้ (hidden tax) เช่นเงนิสมทบกองทนุ
ประกนัสงัคม ควรขยบัเพดานสูงสุดใหม้ากกว่าปจัจุบนั

– มาตรการรูปแบบอืน่ ๆ
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การท า Redistribution ขจดัความยากจนและลดความ

เหลื่อมล ้าไดม้าก...

41

กรณี Redistribution รปูแบบต่าง ๆ สมัประสิทธ์ิจินี
สดัส่วนคนจน
 (ร้อยละ)

จ านวนคนจน 
(คน)

กรณีฐาน 0.498 10.54 6,734,051
โอนจากคนรวยล าดบัท่ี 90-100 เร่ิมหักเงนิ 10% คนรวยสุดและลด 1% ส าหรับแต่ละ 1% คนรวยถัดไป
กรณีโอนให้กบัคนจน 20 % แรกเท่า ๆ กนั 0.451 1.17 747,823
กรณีโอนให้กบัคนจน 40 % แรกเท่า ๆ กนั 0.456 4.07 2,598,742
กรณีโอนให้กบัทกุคนที่เหลือเท่า ๆ กนั 0.470 7.37 4,712,703

โอนจากคนรวยล าดบัท่ี 90-100 เร่ิมหักเงนิ 20% คนรวยสุดและลด 2% ส าหรับแต่ละ 1% คนรวยถัดไป
กรณีโอนให้กบัคนจน 20 % แรกเท่า ๆ กนั 0.403 0.23 146,173
กรณีโอนให้กบัคนจน 40 % แรกเท่า ๆ กนั 0.414 1.00 641,549
กรณีโอนให้กบัทกุคนท่ีเหลือเท่า ๆ กนั 0.441 4.65 2,971,257

โอนจากคนรวยล าดบัท่ี 80-100 เร่ิมหักเงนิ 10% คนรวยสุดและลด 0.5% ส าหรับแต่ละ 1% คนรวยถัดไป
กรณีโอนให้กบัคนจน 20 % แรกเท่า ๆ กนั 0.294 0.05 28,912
กรณีโอนให้กบัคนจน 40 % แรกเท่า ๆ กนั 0.318 0.17 109,366
กรณีโอนให้กบัทกุคนที่เหลือเท่า ๆ กนั 0.366 0.68 433,694

ความเหล่ือมล า้จนีิ สัดส่วนคนจน และจ านวนคนจน ด้วยมาตรการ redistribution ในรูปแบบต่างๆ



ขอ้สรุป #4

ภาคสว่นอืน่นอกเหนือจากรฐับาลสามารถรว่มแบ่งเบา

และร่วมจดัการระบบสวสัดิการได ้

สงัคมโดยรวมตอ้งเลง็เหน็ความเร่งด่วนของการ

แกป้ญัหาความเหลื่อมล ้าและการดูแลผูต้กทกุข ์

ผูด้อ้ยโอกาส
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ขอ้สรุปสดุทา้ย

LET’S DO IT!
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